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3t inci •ayısı 
1> ı ıı bayramı, Kan demiıln me,hur gUıeı

ç leı aıa ında bir gilıı, Ilt•ykozda hir zı~u(et l'O· 

ıortıı ' ıl h•knye, 1·onıan , yenı nrtıst 'e haıp l'C· 

rnlep le bezen mı olduğu hald<' çıkmıştır. J'ıJ atı 
ht>r yeıd 10 ku u~tur. Knrıleıını ıze ha111retle YEVMİ GAZETE Telefon: 2 o 5 2 o 

Çarşamba 9 Temmuz 1941 
l 

Eteklerinde en büJ ük d algalar kı· 

rı/Qfl kay alar gibi ol! Dolgalar gelir, 

ona •avld ecler, • onra çekilir gider, 
tlc o /cay a yerinde •op ::•aflam durur! 

Mark Oral 
(ŞerW t a ol aabth 111lzclel 

~av he edeı ız. _) Telg. TasvirieCkir, İstanbul '---------~~----~~~_) 

9.~.'!.~~ .. v.~~~.~~ 
Kuvvetli 

mllletlerln de 

sinirleri 

bozuluyor mu? 

arbin uzaması ve günden 
güne fİddetlenmesi en kuv• 

Yelli addedilen milletlerin de ni
hayet sinirlerini bozacak gibi g Ö· 
rünüyor. 

Bu hale geçen Büyük H arpte 
d e b ir bayii şahit olmu,tuk. Ba~
langıçta az çok insani hareket 
eden, yani o zaman mevzu ohın 
harp kanun ve kaidelerine riayet 
eden milletler, seneler geçip de 
'lulıı an ümidi kesmiye batlatlık
ça bu kanun ve kaideleri unuta· 
rak geli~i giızel darbeler indirmek 
Yolunu tutmuslardı. 

~ mdi de maatteeu üf öyle ola
caı;a benziyor. Zaten ayni sebep
lerin ayni neticeleri vermesi t • 
b iat kanunları mulı:tazaaıdır, İn· 
•anlar da her devirde, her zorlu 
imtihan vakitlerinde ayni insan
lardır. Deiişen yalnız ıekiller· 
den, alet ve v .. ıtalaNlan ibaret
tiı 

Bundan on aaır evvel top, tÜ• 
f ek, hele tank, tayyare ve deniz 
torpili yoktu. Onun yerine mız· 
rak, ok, ıürzt ve balta vardı. 
Milletler boiuımıya karar ver· 
dikleri vakit bu silahlarla boğu· 
turlardı. O zaman harplerinin 
mcnakıbini tarihlerde okurken, 
döğüftDelerin vahfiyane olduiu
na hükmolunur. Halbuki bir bal
ta veya dikenli topuz (yani eürz) 
ile nihayet bir kitinin, üç lıı:i!inin 
batı kırılabilirdi. Şimdi br ferdin 
havadan indirdiği bir bomba ile 
bir büyük tehrin bir mahallesi 
bütün binaları ve içinde ya,ıyan 
yüzlerce insanlarile parça parça 
olup gidiyor, bir tahtelbahirin 
" e ya bir tayyarenin attığı bir tor
pille kendi halinde ve harple ala
kası olmıyan koca bir vapur bü
tün rakiplerile bir anda denizin 
d ibine iniyor, o facia<lan nasılsa 
kurtulup da su üstünde kalabil
mi, olan bedbahtlara yardım 
için hiçbir el uzanmıyor. 

Halbuki geçen harb in ba~lan• 
da ooyle bettırdan va purla· 

rın -hele bitaraf devletlere it 
olursa· kazazede yolculanna 
mutlak yardım edilir, batıran va· 
sılanın maksadı yalnız vapuru 
imha olunp zararsız insanları öl· 
dürmek olmadığı için, mümkün 
m ertebe fazla kazazede kurtar· 
ınkala vakanın fecaati bir dere• 
ccye kadar tahfife çal"ıltrdı. 

Şimdi böyle inıani hareketlere 
de artık t esadüf edemez olduk. 
H er taraf mümkün olduğu kadar 
fazla tahribat yapmayı, fazla 
:zarar ikaını kendini sulhe yaldaf· 
tıran bir vasıta gibi telakki edi
yor. 

Halbuki bu tamamile lüzum· 
suz ve manasız tecavüzlerin har
b in seyri ve sulhün tacili üzerinde 
hiçbir tesiri olmıyacaiı ıibi, bi· 
l ikia bu tecavüzler ve haksız yere 
maruz kalanlarda aksülamel yap• 
m ak gibi zararları da olabilir. 

Bu baıit hakikatin artık düfii· 
nülemiyerek elinde kuvveti ve 
va.ıta11 olan her milletin o kuv· 
vet ve vasıtayı celifi güzel kul
lanmaktan çekinmemesi, yukarı• 
da da dediğimiz üzere art& 'har· 
bin sinirleri tamamile bo:zC:luğu 
bir devre ginnİf bulunmamıza 
delilet eder. Sinirlerin böyle bo· 
:ıulması tabii hiç de iyi bir ali.
met değildir. Türklerin tıhiddetle 
kalkan zararla otururı, tarzında 
bir meselJeri yardır. Buna kıya· 
ıe11 n inirlerinin buhranına mag· 
l\ap olanlar neticede yine kendile
ri en büyük zararı rörürler» de 
denilebilir. 

Filhakika kendi halinde olan, 
k imseye zararı dokunmıyan, her 
tarafla iyi geçi ınıek istiyen ve fa· 
kat bunlara mukabil haysiyet ve 
'erefine de ,,nn gözle bakılması· 
na tahammülü olmıyan milletle
rin hiçbir harp :zaruret i, hatta bir 
aldatmak ihtimali d e olmadığı 
hald e ha yatile oynanuya kalkıf· 
mak doğru değildir. 

Ba, vekil Refik Saydam bu 
meşwn ha rp çıktı çıkalı kat et· 
tiği müteaddit nutuklarda istİi· 
nasız daima ayni ,eyi tekrarla
nuf, «kimsenin bir kant topra
iıncla gözümüz yokt herlıı:elin İs· 
tiklal ve hakkına riayet en büyük 
umdemizdir, buna mukabil hiç 
kimsenin de hiçbir hakkımıza 
~dna ıurctte tecavüzüne müsaade 
edemeyin demiıti . 

Bu sözleri, bazı devlet adam
lanmn nutuldannı ıüılemek ve 
kuvvetlendirmek için sarfını iti

TASVİRİ EFKAR 

~Alma" taal"l'Vı 

~ S~&lil'\ hattı .. 
•••••• Alman -Rus 

tıııdvdo 

zzz: ==== SS!L2!D :s:: 

Alman tebliği 

Harekat plan 
mucibince 

devam ediyor 
Ruslar Minski de 

baştan başa 
tahrip ettiler 
Berlin 8 (A.A.) -Alınan or

cluları Başkumandanlığmın tebli· 
ğı : 

Şa rk cephesinde harel-a t plan 
mucibince devam etmektedir. 

Alman B&fkumandanlığı 
hareki.h g izli tutuyor 

Londrn 8 (A.A.) - R.B.C: 

.c: a:sı==== 

Bı iti:ıh United Press in Berlin· 
den haber aldığınn göre S talin 
hattına karşı dl.in ak~am büyük 
bir taarnız ba. lamıştır . Pike bom 
bnrciınıan tayyareleri harr.kfüa İ~· 
tirnk etmektedir. Berlinde bunu 
bildiren askeri hatip harekat hak- • 
kınd a şimdil ik haber verilmiyece- / 
ğinı söylemiştir. 

~ovyet Rusyayı sevk ve idare eden Devlet ricali 

;)ôvyet cephe•! boyabca Alman taarrua latilumetın ı 

~öıterfr harita 

Zararlı , 
,--yağmurlar 

Bursa ovasında 
üzerinde zararlı 

Bursa, 8 (A.A.) - Dcvanılı 
suıette yağım yugmurlardrm hu
sule gelen sellerin bazı mııh ull••r 
üzerinde tnhı ibnt ynptıı;ı bıldiril
mektedir. 

Öğrenlldiğlne goıc Gokdcre, 
Dcliçay, Balıklı .., Nililfer suları 
bilhassa H sköy, Canbazlnr, 1 a 

:v y kfı \il. k 1 ,;Tflwıı ·ık P ı
pnzoğlu, I •dıı, O nıanlı, Bnrak
'fakıh, Kazıklıılennyız '\e 1'.bpıil
başı k •y \C çıftliklcriııd kı t t· 
laları i Ulil ctml bulunnıakt.ndıı. 

Sulnı·ın bu koyler Tnah ulalı 
üzenndc çok bfi:ı;ük zaıarlıır l ıp-

1 
tığı anlnşılınnktadır. 

Valimiz, yanında jandamırı ko

ınutnnı ve su lşlcı ı mühcndisleı! 

bazı mahsuller 
tahribat yaptı 

oldu~u lı ılcle diııı sııbnh suhıı- ıı 
istilasına mnı uz kulan bu snhu
lara giderek mı.halllnc!c tetkik -
lcı d bulunmu tur. Suların teh
dıdlı mat ur. kalan koyleri kur
tarmak ve t an derckı iıı tnhn
b. tını onlem k ıçin but ndnn 'e 
clrnr koyleı d ıı bu maballeı-e 
kıı den•\ d rn 1 nııcl"t ilı111 . 
tır. 

lstıla:ı;a u•ııyııı bu ko~leıde 

insanca ve has v nen bıı z.lyınt 

~ok a da mah ulun t.ıınamcn 

ınnh' oldu u bıldlrılmektı> vı uı. 

ı arın te-bitıne çalı9ılmııkt ıdıı. 

Yngmuı mıntnkıııııızcla dun de 

hımiıı şhldetilc tlc,·nnr c~ lemiştır. 

Şarkm adanası lgdırda bu yıl 
-------------------

b o I mahsul yetişti 
Iğdır, i (A.A.) - Burada bugdıı~' 

ha adınıı bnşlanmıştır. Bu yıl nım
tnkıımızıla bugdn~· ve uı pa mahsulu 
pek bol oldugu gıbi miktar itıbaıilc 
ele gc~en senekinden fnzladıl'. 
Diğer taraftan ~iftçilerinıb:in faz. 

la lhtimttnıı sayesinde bu yıl pamuk 
ı·ckoltes1nin biı· yıl evvelkine 11aza-
11ın çok üstnn olncait muhal·k:ıktıı. 

Pamuklarda ha11tıı.lık olmaınakla 

beraber ihtiyatı bir t~dbir <1laıak sa. 
tı kooperatifi bhliii"i ıo.ooo kilo kıı
kiırt ile icap eden dı"cı nıüeac!elc 
vasıtalaı mı temin etıniş bulunm:ık
tadn. 

Son günlerde du~en ynğoıu ılaı ı:!Rn 

ve gcnıııliyeıı sul aınll işlerlııdcn pa
muk tnrlaları fcvkaludı• :faydalan -
mıştıı. ........................................ , ...................................... , ............... . 

Dünyanın en çok ekmek 
yiyen milleti Türklerdir 
Vasati olarak adam başına senede 254 

kilo hububat istihlak ediyoruz 

-·--.. ,. T ,. ., ... , 
,- ------------ ... ·-----· URK KOYı.usv: 293 Klcr 
- 1 ----------------BULGAR # : 290 Ki(!. 

BE!.CİKA : 220 Ki'!· 

Alman umumi kararrihı bir 
sürpriz mi ha:z.ırlıyor? 

Stokholm 8 (A.A.) Al-
ınanların Stalin müstahkem hııt· 

1 tına kar ı Pre kau, Palscnk 'e 
Boı i of, Novogr. d 'e \ ' ol hını 
den yaptıklar ı ilk tnarruzl,ır ~ov 
yellerin ikinci , e son miidafaa 
hatt ı nı yarmağa tahsis edilen Al
man kuvvayı küll iyesinin .ılını~ 
oldukları İstikame t i ııçıkç.ı gö~ter 
miyor. Bu h at A lman ta rrzuııun 
ilk mühim hadefleri olan L enın
grad. Mo kovn ve Kiyefi himavı
c·tınektedir. 

Ukrayna cephe.sinden avdet 
erlen bir gazete muhabıri. 11 ka
nnatıedır ki: Almıın umumi k.ı
rnrgahı 1940 da Frımsız hathin· 
de olduğu iiıere hır slİrpriz haz ı r 
lamaktad ı r. 

(JJe au 

Sovyet tebliği 
Bütün gece 
çarpışmalar 

vukubuldu 

Zırhlı kuvvetlere 
karşı muharebeler 
hala devam ediyor 
Mo ko\R, (A.A . i R n ög-

ledı n !lo rn ne r<'1l 1 n S ' \ ·t tt: Jlı
gi ııdı• clcnilı) ıw kı · 

Butuı şıoıal cephe inde, O t ı m . 
elan l kı aynaya kııdıu ıııuh::ıll•lıelt• ı 
g•·cl.'lı•) in dcvıı nı etnıişt ı ı 

Alımın ileıı haıt>kctı O trov ııııııtn 
kıı ıııtlıı duı c!uı ulınuştur. 
Haıkovıç mıntaka ındıı, Polot k 

cıva1 ında bu~ ük ve şıddetli muhu-
1 ebeleı dc\,1111 etmektediı. Ou m.ıııın 
Dniepeıi Z<ıılamak husu undnL:ı bu 
tun te ebbü lrri <hı nıan için nğır 
zııyi.ıtlıı akim bııııkılnııştıı. F.: itler 
alın rıııştıı. 

:'lıovogı:ııi - Volin k ı tlkametmdc 
du mamn taııkl:ırınn, mot ırlu ' ' <' n ıı 
kıne>li kuvvctll'line k:ıı ı hu;ı.uk nıu· 
harebeler cle\·am etmektedir 

Daha cenupta, kıt:ılarınıız du ma. 
• n yandan ve gcılclen :ızlnılı bıı hn
n•kctie mukabil tanı r uzdn bulun _ 
muşlaı· ve düşınnnın ıki ply de al:ı
vıııı imha t'tıııişlcı ıllr. 
• Ukruvnuıhı, l'odolsk - Mogilcr is
tıl,aıııctlndc Dııiestere dogı u ·va rmı
ya tt• ebbus eden dfişmırnn ka

0

1 ~ı kı
talıırınıız şiddetli hıırbctmektediı. 
Kıtala11nıız bu i tlkurıll ı., dli!ımam 
rııp gı uıı imha etmiştir. 
7 temmuzda tayyarelcı iı tz du,;. 

ıııarıın hn,·ııdn ve yerde 58 tay~ .ırc ı
ni tahrip etmişlerdir. Bizim pnzaı -
teııı günku zayiatımız 5 tıılynreclir. 

Dün aıeceki Sovyet tebliği 
Moskova, S (A.A.) - Sov~et İs -

tlhb:ıınt Bürosunun 7 temmuz gece 
yarı ı neşrettiği Sovyet tebliği: 

1
1 : l 3S Klfl, 

- • .FiN ~ : 12<? Kit;· 
, -----AMERi KA : 

IOf'İ Kf,e; 

L 

'1 temmuz günii, O trov, PoloUık, 
J..epel, Bobruisk, • 'ovogıacl - Volin k 

J \'C • 'ogrilev - Podolsk ı tikametle _ 
ıindc uldılctll çaıpışmalnr devam et
mi1ıtir. Cephenin şinınl hlıl~c inde 
kıtnlnı·ımır. Kandaııka, Duktn ve 
Kexholm istikametlerindı çarpışmış
lar ve arazimize girmiş olan duııman 

Tiri& balkının yediti ekmekle dlter mllletlerl• ,..4Ukleri 
ekmek aılktarıaı röıt .. 1r rrafik 

Ankara, 8 (Husu 1 muhabirimiz. , Anket neticesine c llre yalnt• çift
den) - Ziraat Vekaletinin gı<la nıe- çiınizin 1935 senesi ınriında a<lıuıı 
selesi hakkında hazırladığı muhim bnııına yemeklik buğday ;ıarfıyatı 
bir anketin 11<'ticeleri anlaşılınışiır. va ati 293 kilo 760 eram olarak he.-
1936 yazınıla Yiıksek ZirnRt Enst1· sap edilmiştir. 
tüsünden 15 genç Zirıınt Vekaleti 1936 - 1939 yıllan arnsıııda .f se. 
ınütcha ı laıı ve İktısı.t Vekaleti ne zarfında Orta Anadoluda vasati 
Konjöktör Servislle işbirliği )•tıpa • olarak ad.a~ başına 340 kilo hubu
rak Anıulııluııuıı geniş biı abasın. bat yenmıştır. 
ıia gezNrk hu aı ket.! hazırlnınn- l Kö)lü ve ~chlrH olmak üzere bir 

kıtalarına kayıplar knydcttiı mlşlcr· 
dlı 

O troT istikametinde, kıtalnrımız 
d ı ııının kuvveUi motörlü <:üzütanı-
1. ınıı. karşı anudane mfic deleye de
' ım etmişler Te düşmanın şimali şar 
kıyı doğru ilerleme hareketi durdu
ı ulıııuşlur. 

Polotsk istikametinde, bir çok de· 
fa gaJ bi Dvinanın şimalt kıyısına 
ınlıhlm kuvvetler ihracına t!' bb 
cdrn duşınanln şıddcUi çnrpısm lat 
vukua gchniştir. Kıtalnrımız, m v
dlt• ı hıi sıkı ve aııudnnc hı te 
muhdl\za etmektediı. 

Soldan --stra ile : Mo lotov ( ~ ) , Mikoyan, Katinin, Andreyev, Stalin ( ııf.), 
Kaganoviç, Beriya ( 1'- ), Şvernik • 

) İ "'" tli ı:eı'<•l al• e ı te rkl-iıl rdt ıı So1·11ct ~ f:' · ik uıiıda.faa lrom tume d•lıildirltı1·. 
•••• 1 • •••• ••••• • •••••• , • • • •• 1 •••••••••••• ••••• ••••••• 1 ••• 1. 1 •••• ' •• • 1 •• 1 • • • • • • i l •• ' •• 1 •••••• •• 1 • • 1 .. . ... . ......... . .. . . ........ . .. . ' ••• ••• • • • 1 .. . ... 

Müttefikler 
Surigede 

ilerliyorlar 

Motörlü kuvvetler 
Beyrut ve Humusa 
yakın bir mesafeye 

geldiler 

Fransızlar bütün Surigede 
•ef erberlik i/4n ettiler 
Londra 8 (A.A.) - Motorlü 

ımittcfik kıtalan Tümdürden 
garb do" u ıl rı )İıruyu Je ın 
de' am ederek Humusun 25 kilo
metre şarkında Furklus mevkime 
'urmııılardu Tüdmür ile Hama 
arasındaki yol Vichy kıt lnrından 
kurtarılmıştır. Tüdmürden cenu
bu garbi.> c doğru ilerli.> en bir yol 
Karteın mıntaka ında hür Fr n· 
sız km vetleri le irtibat tesis 
ınişir 

Sahıl mınaka ında müttc· 
fıkler Damurun 3 kilometre ce· 
nubu şarkı:unde (]bumu iı;;gal et· 
mişlerdir. 
fran ızlar Suriyede seferberlik 

ilan ettiler 
Loııdra 8 (AA.) Paris 

ı adyosıı ~u riye ve Lübnnnda 19 
ila 45 yaş arao;mdaki bütün 
f' ransızlar hakkında eforlik ilan 
ed ıldığini bildirmektedir 

Müttefilker Beyrut ve Humus 
üzerine mütemadiyen 

ilerliyorlar 
Kudüs 8 (A.A. ) - Müıt fik 

kuvvetler sağ ve 1101 cenahlaııııda 
Beyrut ve l lum us üzerine terak
kilerini mütemadiyen ilerletiyor· 
lar 
Eğer ayrı B) rı hareket eden 

kolların bugüne kadar zaptettik
la ri noktalar toplanacak olur a 
Beyrutun cenubundan Humuııun 
cenubu şa ı kıs ine kadar giden ge· 
rilmiş bir vav çiımek ıniiınl..iin 
dür. 

Surıyenın şiınalı ~arkiııi nihuye· 
tinde Demirkapmın zaptı, geniş 
bir ihata hareketine imk an ver 
mcktedir. Çiınkü bu me\ ki Irak -
Türk demiryolu ile Türk • Surıye 
Irak hududu ara!!ıncladır. 

Bugün 
3 Uncu sahifemizde 

Ankarada r r a 111 • r 
komisyonunun 

toplanhıı münaaebetil• 

Dil üzerinde 
çalışmalar 

Kelime 
cevherlerinin 
deği,mezliği 

YAZAN: 

Naci Yüngül 

Japonya 
hazırlanıyor 

Şarki Asyanın 
yeniden kuruluşu 
yolunda büyük 
bir faaliyet başlad1 

Japon Baı·nklli Prena K unoya 
milli Japon kıyafetinde 

Garpte hava 
taarruzları 

şiddetlendi 
·-

Kolonya, Muenehem 
şehirlerinde ağır 

tahribat oldu 

Bir lnıiliz taggar• gemisi 
J •kenderigede 

la a • a r a u i ra tl ı 

muştur. 
lliğ'rı taı ft. n Rhuı 'e Rlıın mırı 

taknlarındn dıger bazı heddleıe. l.ıll
hn n Dııs cldoıf, Dul burg ve h e
feldteki hedeflere hıırum cd 'lmıstı 

O tende, Dunkerque, Boul gnc ve 
Denh ldeı dok! rıle Am11tf'rdamdala 
pctı ol depolaı ıon da daha hııfıf h ı 
cumlnr ) ll})Jlm şbr. 

Ru enış h.ırekut 11 9 tıı~. 111 ıl'i?. 
kaybolmuştur. 

Alman tayyareleri Jqenderiyede 
bir tayyare remiaini hasara 

uirattılar 
Bertin, 8 (A.A.) A ınu 

(De cı t!al: r. s 

( D11 .;.,. ı a11hif e fi ıdı.•l J d~ > .•·n<: .. · :ı lr. rn ,, . . ,,, , ,ı;fıfıı t de) (D~ımmı eahf/e 6 sif 1 <l•) 

Pün Alma• tayyarelcrı tarafından 9lddetle bombardaaan eoılew 
ltkeaderiye limaoın;n ve methur f~nerinlo h•••dan ~ur ı:ınüfi 
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Yirmi sen~ evvel (Haki?.1iy~ti Milliye) de çalışması • • • ikramiye/eri yald_;!~dÇ6':;1;:: z;ı;,:~ 
çıkan bır yazımda Turkıstanı nasıl tamırat faalıyetJ -- ~ta oıan aiı:ü ve t~~are , • .,.. 

1 t t ? 
sı~ın•klarda TU U b I rikalarmm venm vaktı ilerlemek· ana mı§ ım • t n ey Y• tedir. 

çah,acak olanlara lkramlyelerl bu yal 
Bir tarafta av etleri, ceylan, mabedin ıükunetini yutar gibi 1 1 k 1 Bı·r sene zarf d 1 . t t . t ver e ca vavm ye ın a yo ın~aa ve amıra ı daha fazla varllecek 

yabani kedi, kuzu derileri aatan· gürültüler ortalığı kaplıyor, Fa- ı Y 
lar var. istasyonun yakınındaki kat kulaklarımda Cebel iatasyo- Şehrixmzcle yapılacak umumi için 722,304 lira sarfedildi Her ıene harp malullerile şehit 

jyetimlerine verilmekte olan tütün obalardan çocuklar, kadınlar nunda aldanan Türkmen kadı- sığınakların inşasında mahkum· 
akın akın trene doğru koşuyor- nının feryadı ve ele geçirdikleri lann da yevmiye ile çnlıştırılmalll 
lar. llir yanda Türkistanın (Sak- Rus k.adınile doya doya eğlenen ~i üzerinde Üsk:üdarda yapılmış 
sa ur} ismindeki meşhur odunu Türkmen lwlannın kahkahaları olan ilk tecrübe çok iyi bir neti-
<lnğlar gibi yığılmııı. ihtiyar bir var. cc venn.iştir. 
Rus profesörle kompartıman ar- • • • Bu huawıta Vilayetle Adliye 
kadaşıyız. Beraber indik, dolaşı· Sabahleyin Aşkabad' da efor. arasında yapılan temaslarda bu 
yoruz. duk. Şehir inpıımda Rusların gibi mahlcümlara gündelik olarak 

Birden bir çığlık koptu. Avazı kendilerine mahsus usulleri var. 25 şer kuruş verilmesi esası üze· 
çıktığı kadar bağıran bir Türk· Buraaı da öyle; geniş uzun, bü- rinde mutabık kalınmıştır. Müd
men kadını, yalınayak, etrafın- yük ve dağınık. deiumumilik de diğer taraftan 
.Jnkileri ite kaka ko,uyor, telaşln Otelde biraz dinlendikten aon- şehrimizdeki kazalarda yapılacak 
heyecanla ağlıya ağlıya birini ra dolaşmıya çıktım. Gördüm ki umumi sığınaklarda çalışaca\ o· 
arıyor. Herkes durdu bakıyor. Türkistnnın bu şehri bir (Beyoğ- lan mahkümları tefrik etmekte 
kadıncağız anasını kaybetmiş bir lu) halini almış. Şehri baştan ba- ve bunları muhtelif postalara a· 
kuzu gibi her tarafe koştuktan şa kateden (Obnlar caddesi) nin yırmaktadır. 
~onra ümitsiz, mecalsiz bir halde pazar yerinde rnstgeleceğiniz bir ı Bu işlerde çalıştırılacak olnn· 
yere yıkıldı. Ellerilc başını dö- kaç Türkmenden başka görece l lar, mahkumiyet müddetlerinin 
vüyor, tepınıyor, bir elindeki ğiniz bütün insanlar hep yabancı· mühim bir kısmını tamnmlamıi 
renkli kiığıt parçasını göstererek !ardır . Cöze çarpan büyük bina· ve şimdiye kadarki hareketlerin· 
söylediği sözler hıçkmklnrına lnr. karımı karışık üsluplarda de iyi not almış mahkumlardır. 
karışıyor. Etrafını sanın kalabı:ı mektepler, kışlalar, hastaneler, Bunlar jandarma nezaretinde 
lığa karma karışık, kiih yalvara· resmi daireler, tiyatrolardır. Fa· çalışacakları yerlere sabahla rı 
rak, kah hiddetle bağırıyor. Yü- kat Afk&badın ne mektebinde götürülecek ve öğle yemeklerini 
:;ıü, gözlerinden akan yaşlarla Türkmen okuyor, ne dairesidre bulunduklap yerde yedikten son
eırsıklam. Türkmen çalışıyor, ne sokağında ra mesai saatini bitirip tekrar ha-

Meğer, bir şapkalı ya ınt· Türkmen okuyor, ne daireslnde pisaneye döneceklerdir. 
tığı ekmek mukabilinde bozdu- bahçesinde Türkmen eğlenıyor. 
ğu para, bir şarap şişesinin ctike- ı O, l!ehrin dışındaki obnsını ter
tj imiş. Ona inanmış, ner gün ketmemiş. Arnsıra ufak tefek al· 
bir bıışka çeşidi çıkan rubleler· mak üzere uğradığı şehirde bit 
den biri zannetmiş, para diye bu yabancı gibi dolaşarnk, tekrar o
kfığıt parçasını almı,, aldanmış. basının sükünuna avdet ve ora· 

lkb•at haberlerl ı 

lktısat \'ekili 
şehrimize geldi 

Şimdi onu bulamıyor. bir y1- da yaşamnyı tercih etmiştir. iktısat Vekili Hüsnü Çakır evvelki 
ğın paçavra gibi yerde. bütün Aşkabad Türkmenistan hüku- gün Ankaradan eehrimi?.e gelmıştlr. 
vücudü hıç'kınklarla sarsılıyor, metinin merkezidir!. Haber aldığımıza göre Vekil, şehri. 
zavallı kadın. Bu hükumetin ne vakit c;•lttığı, mizde bir kaç gün kalacak ve bu 

Bn~arına doladıkları kırmızı nerede satıldığı, ne yazdığı, ki- müddet zarfında \'ekiılct i alakadar 
hırkalarının kollan kalın birer min okuduğu bilinmiyen bir de eden işler hakkında tetkiklerde bu· 

saç örgüsü gibi sarkan, alınları gazetesi var. 
lunaeaktır. 

İstanbul .Heıedıyesı şehNn iman se ve tl'<?tuar 2089 60 murabba met- beyiye ikramiyelerinin tevı.iatına 
itiıı çizilmiş olan programı tahak - re karn sima~ ve 10.'31,960 metre rol- bu ay içinde başlanacaktır. 
kuk ettirmek için büyük bir faaliyet kiibı duvar; İkramiye miktan geçen seneye 
snrfctmektedir. Beşiktaş kazasında 481 murabba nazaran dahn fazla olacaktu. 

Bu meyanda, hariçten malzeme ge metre knra Eiman; Aldığımız malumata göre ik-
tlrllm~ine ibtiyııç hlssettlrmlycn yol Bakırköy kazasında 4340 murabba ram.iye miktarları •11 !'l,ekilde tes-
faaliyeti de devam etmektedir. ...-

Bu faaliyet cümlesinden olmak ü- metre makadam şoııe, 17865 murab- bit edilmiştir: 
zere l / G/940 tarihinden 31/ 5/941 e ?11 metre katrnn kaplama, 270 metre Birinci sınıf harp malulu su· 
kadar 12 aylık yol i~leri hakkında ıskele ve rıhtım; bnylnra 265 lira 50 kuru~. erlere 
aşağıdaki rakamlar verilmektedir: Üsküdar kazasında 11000 murab- 135 lira 75 kuruı.ı, ikinci sınıf 

Eminönü kazasında 2402 metre ~a metre makadam şose, 110 metre hnrp malulu subaylara 238 lira 
murabbalık tesviyei türablye, 652G,47 ıskelo v~ l'lhtım; 95 kuruş, erlere 106 lira 20 ku
murabba metrelik parke kaldırım, Kndıkol' kazasında 1050 murabba ruş üçüncü sınıf hnrp malulü 
1169 murabba metrelik adi kaldırım, metre fııli kaldınm, 11658 murabba b. 1 185 1· eı:: k 
16351 18 bb •. su ay ara ıra .1 uruş, er· , mura a metrelik nsialt metre maırndam şose, 25895 murab- 1 79 ı· 65 k d" d" .. 
şose ve tretuar, 2400 murabba met- ba metre kntr:ın kaplama, 213 metre ere ıra uru~, or uncu 
re Kara siman, &40 murabba metre mikabı du\•or· sınıf subaylnra 154 lıra 30 ku· 
köprü, 240 metre mikabı duvar; Sarıyer ka::ısında 15600 murabb ruş. erl~re 5 3 lira 15 kuruş, be· 

Fntlh kazasında 990 murabba metre katran knpl:ıma• a şinci sınıf subaylara 132 lira 75 
metrelik tesviye} tfırabiyc, 500 mu- EyQp kazasında 8~75 murabba kuuş, erlere 21 lira 55 kuruş, al· 
rabba metrelik iidi kaldırım, 632,40 metre neli kııldıı ım, 13596 murabba tıncı eınıf subaylarn 106 lira 20 
murabba metrelik parke kaldınm, metre pnrke kaldırım, 9250 murab. kuruş, erlere ise 26 lira 55 kuruş 
5000 murabba metre katran kapla- b:ı metre makadam ı.ıose, 4500 mu- veilecektir. 

ra a m~tr.e kntıan kaplama, 163 Ayrıca şehit yctimleine de 29 ma; bb 
Beyoğlu kazasında 17700 murnbbn et k b ,11 d 1 m re mı ·a ı un uvar ~;npılmıştır. 1 firn 22 şer kuruş verilecektir. 

metrelik tesviyei türabiye, G02G,37 Büt.Dn bu !~!ere ve ayrıca bu do· C k h ı-ı.. k 
n8rnrabba metrelik parke kaldırım, kuz kaz.ada yapılan muhtelif yol, du. h:ere . alrp. ma u u.lve gker.ek se 

1!13 murabba metre makadam vo~c, var ve rıhtım tami 1 • f d'I şe ıt yetım erıne ven ece ı ra· 
14036 

bb r erıne sar e ı en . l • . 4 .. k . 
muın a metre katran knpla- paranın yelıOnu 722.so..ı lira 80 ku. mıye crın ıev:ı.Jntı ay surece ·tır. 

ma. 23674 nıurabba metre asfalt ~a... . ru,tur. 

.. ~·· ·········· ···············································•• ıııı ............................ . 
Gardonbar cinayetinin 

muhakemesine başlandı 

Yeni talebe yurtları 
açılacak 

Yübek tahsil gençlerinin önli
m!lzdeki ders yılında jyi yeı-leı:dc 
bımnabllmelerf itin bir kaç binada 
yeni yurtlar tu;ılncaktır. Belediye ve 
Parti )eni sene bü~elcrinc bu mak-

SUÇIUnUn maktul Mükerremden gı=s=ııt=la=p=arn=k=o)='ac=a=kl=ar=dı=r.=== 
Poli•teı 

yaşında bir de kız çocuğu varmış 
pırıl pırıl para diı.ilerile süslü, Akşam üstü mükellef Qtomo· 9dan mahteklrleri teker 
çekik gözlü, donuk yüzlü Türk- billerde birer hükümdar gibi teker yakalanıyor Rlrkaı> ny. evvel, bir gece yarısı ı dinlemedi. Vaka gecesi bir kaç ar. 
men kızları beşer, onar elele ver- mağrur dola an Türkmenler gör· Odun fiyatlarına hile karıştıran· Beyoğl~ındakı cG~rdon bar~ ınd.n kndaşln Unkapıınında içtikten sonra 

Dün dört yralanma 
vakası oldu 

rmşlc.r, biribirlerini slirüklerce- düm. Bu çehreleri gec~ baloda lar hakkında İstanbul ·Fiyat Mura- metre ı lltükerremı tabanca ılc hır Ahmet Selimi .: anıma aldım ve Gar-
k b T kil

• t k k t 11 · d k i d ı " Dan, ehrimizin muhtelif semtle -
sine vagonların etrafında o pen· güzel, ~ık kadınlar arasında, ay· 8 e eş u ı sı ı on ro enne e- ço yer n en yara ıyarnk öldüren sa- don Bara gittim. 

d k k b k 1 
vam etmektedir. bıkalı bahriyeli Salimin ve barın ka- rinde dört yaralama vaknsı olıııut, 

ceıe en o pencereye ,bir şeyler ni yü se ten a ış arı, ayni avcı Mükerrem burada Nejnd adında bunlnrdnn üçünün sat ayakları kı· 
arar gibi ıeliişla koşuııuyorlar. elbiseleri, mahmuzlu çizmelerile. Diln Yenikapıda oduncu Sllleymnn pısını knpıyarnk hnlkı zabıtaya ha- bir çocukln beraberdi. Yanının çn. ı-ılmıştır. 

"' i · ıd biri odunun eki · · 500 k bcr vermemek üzere dı arı bırakmı-
Bu 

.. kın, vagonunu·n pencere· bellerinde tabancaları ve kolları· mıı e ç ı sını u- ğu Ltını \'e heı· şeyi afiedccc~imi + Şofor Kemalin idaresindeki 

.. l'U"Ulll sııtmnk isteı·kc>n "akalanmı" yan rırkaılaşı Ahmet Selimin muha. ı · 9 d 1 
15 

• 

d d d b
. nı alt ld hı·ç eksik tmed'k " " .. iki tınu ı • yaşın a o nn kızımız Mübcc. taksi dUn ımbah Sirkeciden "eçerken 

sm en ışarısını seyre en ır n 11 a - e 1 • ve derhal adliyeye t Um edilnıl .. tir. kemcslne ılDn nci Ai;'lrceznda baş- " 

R k d d l 
· • t 1 ·ı " lnnmıa tır. celi düşuıımesini ve eve gelmesini Saffctp:ı•a mahallesinde oturan llü-

us a ınının önün e durdu erı • meşın çan a nrı e mest ve DiT. t fta b t •- 1 v '" • · h d l I k d .. 1;er ara n azı op ... ncı ar öyledlın. kıulı ve ağız dolusu kfifre eyine çarpnrıık aluna almış ve bıı-
Anla~ılıyor kı aradıkları budur. ~~ mur 0 nşı~. ar en. e go.~- b\l takibattan kurtulmak için yfık - Bahriyeli Salim cinayeti töylc nn· başladı. şın<lnn ağır surette yaraladığı gıöl 
Şimdı }ıayvanat bahçelerinde dum. Bunlar; Turkmenıstdn hu- 1 sek fiyatla sattıkları mnllarn nok ~ !atmıştır : ku . . . . 1 Sarhoştum, birdenbire kendimi sa • ayağını da kıı:nıştır. Yaralı, 
maymun parmaklıklarının önün· metının rüesası ım1 eri.. ı san fatura vermeyi teklif' etn • .!itte, c- lukerrem ile uzun zaman - kaybettim, ne yaptığımı bilmiyo- Cerrahpaşıı hnst.an~ıne kaldırılmış, 
de eğlenen çocuklara döndüler. Bu feci oyunun içyüzünü izaha kabul cdilmedifd tnkd i ıde satılık dnnberi metres hayatı ynşndık. Bu rum.> suçlu ~·akalanmıştır. 
hep ayrı ayrı, seri hareketlerle hacet var mı). mall~rı olmndıgını soylcm<>.ktC"dlrler. arndn l\Hibcccel 11dında bir de kız ço. .• + lklnd '/ııka: Cerrııhpaoada o· 
b R k d k d • • • KonııS)ona bu hu u ta ynpılan ihbar cu[.'1.lmuz oldu. }'almt ben on zn - Dıı,'1!r uçlu Ahmet Selim de barın turan Hayık kızı Nevroz bahçesln· 

h
uf . us 

1
a ınının arşısın a tu- Şeh . t d • ve şikayetler etrafında da <"Sa lı tet mnnlnrda kaçakçılıktan hap_e girin- kapı~!111 • ka_!lalarak Salime yardım et ı deki kuyudan u rekerken', iri su do-

n ı•"ret erle, hazan on:mln ko- rın or asın n, pnzar yerın- kı'kler ..:•apılmak'Adır. n1edı.,ln s 1 l hlt 1 k dl ~ ' v- ., w.o cc 1\l iıkerrem muhtelif kimsekrle dU "' 1 oy em ş, şa o arn n- lu kovn ipinden kurtularak kızın sag" 
nu .. ur gibi, baz.an ona -''lerı'le, deki küçük bir çayhanenin önü· • . ı lenllen bar n en 1 d El · d .,. CJ K d l f k ~up ka karak ınüna eb<:tsız bir ha- . . 1 !IUp arın an enı e ayağına düşmilş ve ayağı kırılmış-
gözlerile bir ~yler sorarak, kcth· ne serilmiş hasırlar Ü tünd,.. h1ğ- uru erı •r• ıat onuyor ynt sfıı mlye başladı. Kendisine ha. Mük~n~mı~ Salime küfürler cttl~i-ı tır. • 
luıhnlarla iki büklüm knt1lacak daş kurmuş Türkmenle:, küçük Yaş derilere ilzanıi satış fiyatı bel' yolladım, dinlemedi. nl i,ıttığlnı anlatmıştır. + Cıhangirde Direk apartımanın-
gibi gülü~orlnr. Belli ki onunla kaselerle çaylannı içe iç~ önle· le bit edildikten son~a ~u ~evi mal- Nihayet hapisten çıkınca tekrar Neticede muhakeme şahit cclb1 ı- da oturan Eyüp isminde bir genç 

)ay d' 1 B k 1 d ı· rindeki alış veriş aahıısını aeyre· lnrın. plya adan çekılıllglnı yazmış- eve rlönmesi İ\:in yalvardım, yine çin bnaka bir "'Üne bırakılmıştır. dlin istiklal caddesidcn geçerken 
e ~yo.".?r· u ız ar a, c ı· tık. Öğrend iğimize nauıran 'Muraka- " 

ne . geçırdıgı ııvı hırpıılamnkla, diyorlar. be Komisv. onu buna ka-ı blı· tedbiı· ===================- şoföl' Ali Rızanın idaresindeki tak. 

dıdıklemekle 2evk duyanların Hallerinden anlaşılıyor ki. oba =ol=m=ak==ü=zc=r=e=ku=ru=ıl=e=ri::::l~=.,,ı=·c=d=c=· =ll=z=n=mt l .. · K.· .·,.·$.· A.· •· •• •· H.· .·A.· .·a.·· .E •• R.·• ,L.· _E· .·R.· .·ı ,- , sinin ndcmcsine maruz kalarak vn. hali var. lanna dönmek üzere dinleniyor· satış fiyııtı tcsbit etnılyc knl'al' ver. S cudfinfin muhtelif )'erlerinden yara-

' 
B ı b k b k 

. 1 h h a t lanmış ve sağ aynğı kınldığıııdan 
r- Beyo •lu hastanesine kaldırılmıştır. Bu çöl kızl nr.ın, bir ,.,.hı"rli ar. un ara a ıı a a geçıyo· 

hemcinsinı' ele geçı'rmek ı'ç'ın na- rum. Bilmem kıyafetimde, halim- Beledl•edec J I V k ,. } t • • S l lfö k 1 tı 
3 

+ l 'Al. Gt:LD - Yalovanın 
1 

C a e ) 0] D uç u e r ya a anmış r. 
aıl çırpına çırpına, nefes nefese de, yüzümde ne gördüler) iman işleri etrafında tetkiklerde 'bu- ı + Dördüncil yaralama vakası dn 
koştuklarını ve onu bulunca na· Ba larını kaldırdı! r. süzük SSO ) k mühim bir tamimi Bcşiktaşta olmuştur. 
ad memnun. ve müsterih eğlen· gözlerini açtılar, tepeden tıınağa ÇUVa ahve lunmak üzere evvelki sabah Yalova- Kuruçeşmedc oturnn 1730 nııma-
diltlerini, eonra karşısındu nasıl kadar beni süzüyorlar. Böylece l • yıı gitmiş bulunan Vali ve Belediye j Talı arabanın süriiciisü İbrahimln 
kahkaha! rla çılgına döndükle- birbirimi2e baka b ka, adeta bir- ge ıyor Rei i Dcıktor Lütfi Kırdar dün şeh. Doktorlar laallcın her serbest lıırnktığı beygirin ürkmesilc 
• . - d' . Id b' . . . la" l .. 1- l Resn1·1 daı' relerln kab··e te·-•·•·nı rlmiz dünmü•tür. tt t l - t' araba Küçük Bebekte oturan 85 ya. nnı goraey ınız. çö en şehıe ırımıu e m ıya M:Jllm ıya ora· • v~... " saa • gap l ı maracaa 1 d E 1 1 • d b. 'h · 

b d ki 
' '8pnn Beledi~ e Koopcı atıfı'ne 14.0 O 'ın a m n smın e ır ı tıyara ~ar-

inen sert ir tokatın sesini işitıniş an uza aşıyorum . " "' * KARPt"Z ÇALDI - Kemal a- Jc.abul eiec•/c parak ağır surette varalanmasına 
gibi olurdunuz. Kafamda bin düşüncenin sağ. kişilik kahve \•erilmiştı . Fakat mü- dında 14 yaşında abıkah bir çocuk sebebiyet vennlt, y;ralı Beyoğlu 

n•T•ı, dalgın dalnın giderken omu racaat edenler 55 bin kişiyi bulmuş, h ta 1 k ld l 
"ti .., Kooperatif mn~kül vaziv.dte kalmı"- dün Küçükpazarda sebze hillnden ııs nes ne a ırı mıı, arabacı da • • • 

Kompartımanın pencereai a
çık. Hava ılık. Etraf mehtabın 
altında kupkuru ve cansız. Ru
hu yıkayan derin bir sükut için
de gidiyoruz. Bu toprağa bu scs
aizlik ne kadar yakışıyor. 

Levend Türk delikanlılarının 
at ko turduklan, oba kurdukln· 
ıı, bu ucu bucağı görünmiyen 
nihayetsiz iklim taliine küsmüş 
gibi nefesini kesmiş, üstünde ho· 
murdana homurdana koşan de· 
mir ve ateş fırtınuına d lgın 
dnlgın bakıyor. Türk obalarında 
titriyen kalbin duyduğu hicran 
ve azabı timdi bütün acısile, bü
tün büyüklüğü ve kuvvetib ben 
de duyuyorum. 

Birden yanımdaki kompartı· 
mandan gitar sesleri naralara, 
kahkahalara k.anştı. Kadehler, 
fişcler biribirine çarpıyor, bir 

Zuma bl'r el dokundu. Do"ndu"m.· " .. Sıhhat Vekilliii, alakadarlara ya'·-1 n tı 
tn·. Bunun ~çin Koo,...ratife yeniden ıki karpuz çalıp kaçarken yakalan- AU 

8 mış r. 
Genç bir Türkmen, aözleri aöz· r gönderdiği bir tnmiml~. halkın K • "' kahve vcrllecektir. mış, ikinci Sulh Ceza mahkemesince gece ve gündüz berluıngi bir sn- adıldSyGotla laıarı 
!erimde, bir sır tevdi eder gibi a· cele acele: Bakırköy akıl hastanes inden de 5 gün müddetle hapse mahküm edil. atte yaptığı müracaatlara reJ ce. Belediye, uzun bir mesaiyi' ve 

300 kişllik kahve istenmiş, bunların l' vebı veren doktorların derhal bil. külliyetli paraya mütevakkıf bu-
- Yabancı mısın) .. Kimsin? . lıir li tesi Kolperntife glintlcrilmiş _ 11111 ır. 1 dinlmcslni istemiıtir. l 

Nereden geliyorsun?. dedi. tir. + EMNiYET Mi1DÜR VEKiLi- Böyle bir vazıyet karşısında unan Kadıköyünün imarı ışını 
- Türkiyeden... Şimdiye kaılar kahve almoınış ev NlX TETK/Kl,ERI - Emniyet Mü halk Sılıhat Müdürlüğüne veya- senelere taksim etmiştir. Anado· 
_ lstanbuldan mı? ve memurlara yeniden tevzint yapı - .düı· vekili Salahattin dün sabah Be- hut doğruılan doğruya Vekilliğe lu yakasının iman i11inde bu saha 
Sonra aradığını bulmuş gibi yü lacaktır . .Mersinden, ikinci parti ola. h' . .. . bir nıcktupla vaziyeti bildirecek- ilk planda gelmek.t~dir. 

zünde bir sevinç belirdi. Döndü, rak 650 çuval kahve •elmektedir. yazıt na ıyesıne giderek nahıye mü- tir. İçinde bulunduğumuz m•li yıl 
Bunlardan 300 ü Kooperatife, geri dürile görüşmüş ve ba, komiserle Bu hususta eiddetli kararlar zarfında KadıkÖ'-'Ünün Altıyol 

çayhanenin önündekilerin bize k 1 1 d h tk ü b b ı k ·rı ·ı " , a an an a a a tem edllecekt.ir. m rette ata nzı d re tı el'de bu - Vl•ı ı miştir. ag· zı ile iskele meydanı ve cı'varı 
mıhlanmış bakışlanını bir i~aretle Ot Li) k d . lunmu~tur. teskin etti ve: omou par ıa ao TUfeçildı • tanzim ve imar edilecektir. 

C 1 1 b
. · Belediye, Calatndaki yeni .,

0
1. + l'APllR BiJ,ETÇlSl!lı.') DÖV. + iPLIK MUllTEKiRJ - Çak· Bundan başka gene Kadıköyü-

- e •.. ge . ır çayımızı ıç... ,, DÜ L K diye kolumu tuttu. cu salonu karşısında yapmayı ka- - amyos adında lıinsl, dQn mnkçılarcla pamuk iııllği ticareti ya- nün urbağalıdere civarındaki 
Bu Türkmen gencinin karşısın- rarlnştırdığı büyük otomobil par- gece Bilyükada vapurlarından biri. pan Şevket Dlkun adında birisi, ı;so Fikirtepe namındaki yer ağaç

da şimdi bir korkak ve mlicrim kının inşa ını şimdilik tehir et· sinde bileti ikinci iken birinci mev- kuruoa satılması Jizımgelen lpUk landırılacak ve burası güzel bir 
gibi, ne söyliyeceğimi, ne yapa· miştir. Buna sebep, park sahasın- kie oturmuş, üstclk kendisin kahlır- 1 paketlerini 1270 kuruş gibi çok fa- mesire yeri haline sokula~aktır. 
cağımı tayinde kararsız kalmış· da bulunmakta olan antrepo ve mak istiyen kontrolör Halit inanı hi"'ı fiyatla satmış, cürmümeşhut ha- Ç,o~ ~zun za~~.ndanber~. K~
tım1 ambarlara şimdiki halde fazla da dövmüştllr. Lamyos Cilrmümeş. llndc yakalananık Asliye İkinci Ce- dıkoyu~un en ~~~ulc v_e muzmı.n 

- Size zararim dokunmaz mı ihtiyaç hissedilmemesidir. hut Üçüncü Sulh Ceza mahkemes' 1 hk . 2· 11 dertlerınden bmsı halıne gelmış 
k d 

• .,. d d' B h . 1 d'ld'W . oo 11 ' • ın- za ma emesınce a ra para ceza- olan Kurbağalı derenin temizlen 
ar eşım r. e ım. u ma zur ıza e• • e ı ıgı an· ce Ü ra para cezaSJna mahkum e- ı;ınıı ve bir hafta da mai;'azasın n · · · d - E d ·k 

(D
'"V"""' "'"r) da -rk · b 1 k 11 . . 1 • mesı ışı e uç sene zar ın a ı · 
.. . ~.. .... _, ınıasına aş anacn ·tır. ti mıştır. kpatılmasına mahkum edllml;,tir. mal edilecektir. 

Nejad yüzünde derin bir keder ve 
nefret ifade.sile: 

- Rica ederim, dedi, artık bütfin 
bu bahisleri kapatalım. 

Safiye sordu, biraz durdu ve aya· 
ğn kalktı: 

- Ah!. 
Fitnat Hanım çektiği nhtan sonra 

cbu hanımlar ... > diyecekti. Yutkun. 
du ve çıktı. 

\'e telefonu kapadı. - Giriniz! dedi N~ad. 
Fitnattı. Kapının eşiğinde, garip 

bir tereddüt içinde bekliyor ve san
ki ağlamıya hazır gözlerle ona ba
kıyordu. 

Nejad 60rdu: 

Milli roman: 66 Server BED1 - Hem sizin istirahate ihtiyacı . 
nız var, dedi, artık bugiin tıa taya 
fllün bakmayınız, dosdoğru eve ~ı. 
diniz. Allaluı ısmarladık. 

Nejad sendeliyerek ayağa kalktı 
ve snllıına sallana telefona gitti. Del. 
kisi buldu: 

- Alla ... dedi, Bdkls .•• .ÇOk hns
tayım ben. 

Sonra yazıhanesinin soldaki Qçlin
cü gözünü açt:ı. Orada küçük bir re
volvel'i vardı. Aldı, şarjürünü mua· 
yene etti ve dolu olduğuna emniyet 
getirdikten sonra ıılliihı arka cebine 
koydu. 

Gidip tekrar şezlonga uzandı. 
Hltbır muhakeme yapınadığı tıal

dc, blitün tereddütleri kendiliğinden 
1:all olmuştu. Ne ynpacnğını o kadar 
bfliyordu ki hitbir ecy dü,tınmiye 
lhtiyac_ı yoktu. 

- Hayuola? Ne lstlyorsun? 
Fitnntın titrek sesi: ...... ·--··--·· 

- Ben sizin d08ttınuzum. Yanım. 
ela her ~eyi aöyliycbllirsinlz. 

- BQyOklil HlnQzle ibcnl czJyorsu
tıuz. Fakat ıılzi de bcğenmiyorum. 
O ad mın ... Metresi olmak! 

- Onu seviyorum ben, Nejad 
bey. Evlenııc ğlm onunla. 

- Bclkıa da mı a vlyor onu? 
- Belkıs . kimseyi vmez. Bclkı· 

sın ideali zevkcir, zevk, rflence .. 
ednd da ona benzer. Fakat ben Ve. 
adı kurtaracaktım. Arada siz 0 ). 

a a)'dınız, Vedad.. . Beni s vmiye 
~lamıştı. Fnkat I! lkısın entrika-

--
- Ah ... i\nlı)oraın ... Hana lkın· 

el bir cinayet yaptıracaksınız. 
- Jkincl mit 
- Evet... Birincisini de siz bil-

mezsiniz! 

Safiye Nejadın sözünü bir latife 
tellikkl etmı, gib! görOnmek içlıı, 
sun'i bir guluı,ıle BOrdu: 

- Sizin bir cinayetiniz mi var? 
Nejııt gözlerini kapadı. Jkı yana. 

ğından da yaşlar iniyordu. Safiye o
nun bir elini tuttu. Hayret ve mcı· 
lıamet içinde: 

- Nejad Bry.~ dcd.l. 

- Devletle .. yine görii ürüz tnbit. 
Korkunç hakikatlerinize tcşekkur e· 
derim. Lutfen, çıkarken, bnna biz· 
metçiyi yollayınız. 

Nejad gözlerlnl kapadı ve bel<lcdl. 
Hizmetçi gelince, ona: 
- Artık hiçbir hasta knlıul ctnıi. 

yorum, dedi, içeride bekliyenkre be. 
nim pek acele bir konsültasyona git
tiğimi söylersin. Çünl..-n ... ben . . çok 
ha tayım. 

- Peki, doktor bey ... Eve gitse-
niz .. . 

- Gideceğim. 
bekliyorum. 

Bir hanım daha 

Sesinde keder .,e ofke gnrlp bir 
surette birbirile kanşıyordu. 

- Vah yavrum... dedi Bclkfs ve 
izahat bekledi. 

Nejad devam etti: 
- Sen bana akşam üstO gelecek-

tin. Bckllyemiyeceğlm. Herncn gel. 
Belkis tereddüt içinde sordu: 
- Hemen mi? 
- Hemen. 
Nejad Belkisin bir itirazını önle

mek için, münakııuaya tahammülü ol 
nıadığını açıkça hlsset11rcn kat'i bir 
s le: 

- İstlyoronı. Bekliyorum. Hemen 1 
dedi. 

Bu karar onun içine birdenbire 
doğmuştu. Fnkat scnelcnlcnoori sıın 
ki yalnız bunu ıluşünmüş gfbi için. 
de bir muhakeme hu:ı;unı ve irade ol
gunluğu hissedl)'ordu. ?\e garip ki, 
bu karnı·dan sonra şezlonga uzanın· 
ca titremesi azalmıştı. Kendinde, 
hastalığına rağmen yeni bir kuvve. 
tin doğduğunu fnrkediyordu. 

Kapı vuruldu. 
Bdkls mi? Bu kadnr çabuk?. 

- Nejad Bey ... 
- Söyle eaııım. Vırlama! 
- Doktor Bey ... O hanımı geliııı 

alayım mı içeriye? 
}'akat söylemek istediği şeyin bu 

olmadığı ırnlaşılıyorclu. 

- Hnngi hanım? dedi Nejad. 
- 817.lnki, 
- Tabii. .. içeri al "o sen git. A-

pıırtımanclan çık. Bizi burnda yalnız 
bırakncakıın . 

Pltnat önfine bakıyor ve yutkanu. 
yordu. 

Nejad bağırdı: 
- Anl:ıdın mı' Hayclil. 

(D,,. .. ft-· var) 

Amerikanın timdiye kadar 
gösterdiği yardım daha ziyade 
nuari kalmıfh. Şöyle ki geçen 
Umwni Harpte müttefiklere harp 
malzemesi ve ayyare yetiftiren 
fabrikalar aökiilmüt ve yalnız A• 
merikanm orda ve donanmasmın 
çok mahdut olan tayyare ibtiyao 
ile aivil bava yollarına kifayet 
edecek kadar fabrika bırakılmıt• 
b. 

Fakat Amerikanın müessir 
yardımda bulunmak kudreti ted· 
riccn artmakla beraber yeni dün
yadan ingiltere adalanna esliha 
ve mühimmat ve hatta yiyecek 
cöndennek iti müfküllerle karşı-
18,Jmaktadır. Çünkü Almanlann 
tahtelbahir ve uzun mesafeJi 
bombardım n tayyareleri ve 
zırhlı knıvazörladen mütetekkil 
kors n gemileri nakliyatı müte· 
madiyen tehdit etmektedirler. 

Bunun ne kadar vahim oldu· 
ğunu, Amerikan Bahriye Nazın, 
son bcyanabnda, İngiltere ve A
merika tez.gihlanrun birlikte yap
tıklan her gemiye mukabil Al· 
manlann üç gemi baırdıklannı 
söylemek auretile ifade etmişti. 

lngiltereye knrtı ablukanın 
müeuir olmasının bqhca sebebi, 
Amerika ile İngiltere arasınd ki 
mesafenin binlerce kilometre u· 
zun olup, arada, sığınacak yahut 
Amerikan gemilerinden lngilia 
gemilerine aktarma yapılmasına 
müsait üslerin ve adaların bafka 
ellerde bulunmasıdır. 

Bu nokaam telafi ebnek için 
İngiltere lrlanda adasında ÜS• 
ler ve harp limanlan edinmek 
için İrlanda serbest hükumetini 
bir hayli sılnfhrmlf fakat bir ne• 
tice alamamıf(ı. 

Bu vaziyet ka11ısında öteden• 
beri lrlandalılann hô.misi bulun• 
mas1 itibarile Amerika hükumeti 
lrlanda hük\ımetini İyilik ve yar
dımla rola getirmek istemişti. 
Fakat Jrlandn hükumeti Amcrİ· 
kaya ıöndennİf olduğu müd3faa 
nazın vasıtnsile böyle bir ,eye 
katiyen razı olamıyacağmı ve her 
ne pahasına olursa olsun silahla 
bitaraflığını müdafaa edeceğini 
bildirmiıtir. 

Bu kati vazi1et kal'Jıısındn A· 
merika, başka bir çareye baJ vur. 
m~ ve İngiltere ile Amerika ara
sındaki lzlıında adasını İfgal et
mqtir. 

iz.landa eskiden Danimarkaya 
tabi idi. Sonr :dan müstakil ol
mut ve Danimarka ile alikas1 her 
iki memleketin bükümdan aynt 
tahıiyet olmasından ibaret kal• 
mıfh. 

Almanya, Norveç ıneselcain· 
den dolayı, Danimarkayı İfgal et. 
tikten sonra İngiltere lılandaya 
uker 9karmıt ve bu bükUıneti 
Danimarka Kralını kendi hü
kümdan olarak tnaımaktan men
etmifti. 

Şimdi de lngilter• bükiırneti 
burasının ifgalini Amenbya bı
rakmıfbr. Amerika kvvvetleri de 
'dün karaya çıkınatlır. Amerikal1-

lann bw'aJ• çıkrnalan allc:eri ci
hetten ziyade ıiyui noktadan 
mühimdir. 

Çünkü Almanya bütün İngilte
re adalan ıularile birlikte hlanda 
adasının ıulannı da harp mınta
kaıı ilin etmit ve buraya girecek 
herhangi ticaret ve baıp ıeınisi 
hangi devlete mensup olursa ol
sun havadan ve denizden babn• 
lacağlnı blldirİmrlİ. Yalnız Cro
enland karaıulannı -burası Ame
rika lntasına dahil olmasından• 
hariç bırakmıştı. 

Alman harp· mıntakası ortası
na asker ve gemi göndermesi A• 
merikanın harbe kanfması ihtt. 
mallerini bir kat daha arttırmır 
tır. 

Muharrem Feyzi TOCA Y 

ı•nMnttmtnınttnıttttıttııııttııt111ı11111111,1: 

! Vecizelerin Şerhi ! 
L....1,., ... , ....... ...,.,..uııın111111unıaııuaıı; 

Eteklerinde en 61iyük 
dalgalar kırılan kayalar gibi 
ol! Dalgalar gelir, ona 
•avlet eder, acnr• çekilir 
gider, ve o lıaya ;rerinde 
•apaaaflam durur I 

MARK OREL 
Kayaıardald metanet, insanda. 

ld seciye kuvvetini; dalgalar, Jn. 
sanlnrı şnşırtan, saptıran ihtira.· 
ları remzeder. Seciyesi ağlam o. 
lan insanı, hiçbir ihtiras dalgası 
aürükllyemez. Bu dnlgnlar onun 
eteklerinde kırılır, ve maksadma 
ermeden, karnyı yıkmıya lnıkiın 
bulamadan geri döner. 

Mark Oı-el'ln bu vecize ile ım. 
latmak itıtcdlği budur. Jns n seci. 
y i ve ab!Ukı bir kaya kndar sağ. 
lam olmnk gerektir ve bu seciye 
ve ahlfı1'n savlet eden her ımfli 
lhtiraıı, meramına ermeden geı ! 
dör.melidir. 



. ' 

ıretler memnu 
lan şeyleri 
ibah kılar 
'arımızı bekliyen Meh· 
er, geride bırak.tıklan 
le fertlerinin ,ayanı tak· 
anüt hissile vatandaşla· 
lan layık oldukları bi· 
)rdüklerine artık tama· 
dirler. Uhdelerinde as· 

ı. ,_ 

taşıımyan vatanda,Iar. 
at ve huzur içinde İş 
e m~gul olmllllın ke· 
oet seve seve ödeye-

atılan müsip 

·lar, bu yardımın va· 
·oldan ve vat21nda~ı 
apılmasını ve yine bu 
!vamlı ve müstakar 
nin için bazı tedbir
inmüs bulwıuyorlar. 

tedbirlerden biri İs· 
etinin nakil va11tala· 
taı· zc:.m yapma tek· 
lU teklif geçenlerde 
ahiliye Vekillle Ma· 
s~.ym Refik İnce a· 
iste ilmi bir mütıa• 
olmu~tur. 
e okudui?umu:ıa go· 
, bugilnkü kanunla· 
·ardım parasının bir 
yolile vatandaşlar· 
~emiyeceğine, Dahi· 

mevcut rn~vzuatm 
olduğuna l<arıidir. 

ünakaşr, fakat 

vaktimiz yok 

'stifa<le ile takip e
uki bir parlamen· 
un karşısmda bu· 
issediyoruz ve e· 
: olmasc.., b u fikir 
doğacak hakikat 
rk ile seyredcc<.· 
ıiz var ••. Hem de 

O kadar ki. ka· 
Jymazlarsa arka· 
rini tenbih e'di~,. 
geçmiye mecbu

•rine yvdıın me· 
11 de, yarm icin 
harpler i~İn de 
,de sağlam kafa 
ün mevcudiye~i-
11 birinci şarttır. 

le haki. da olsa 
kasalar (Bresi% 
bederler ve bu 
ıllerde hakkına 
vüz ettirmiyen 
zı olmaktan ı;ı· 

takdir eder ki, 
ti vücudü im• 
1İn etmektir. 

akat .. 

naliste l:ıir bu· 
ı haklı ve man 
iamın iler tu· 
e eğ~r hukuk 
ir müwıak"'~ayn 
en yukarıdaki 
elense etme· 

iüferim. 

'•m derken 

elim 

.dunduğumuz 
İn aLnn12smı 
;n pürüzsüz 
ılmalarını te-

kaybettiği-
birçok mah 

t verirsek, 
nak gayreti
ı yapnuı,. o· 

un 

ine yardım 
·ken bu ka
"ctleı-im izle 
·cih ederiz. 
ıamanında, 
vetlerin a· 
?tte uyma· 
ve sırf bu 
ate uygun 

itira:t ka· 
ıgün harp 

il . 

iış 

la 

ailel<.!rİne 

' olan ve 
iyet mev
n; kan-.n 
eye düsü-

• 'l"e 
rt-
ta· 

BPy, 
enin 
mc·k-

vı.+r 

münnka 
girmcrni
muvafık 

için de 
eğişınesi 
diyoruz 

lan fey-

C. B. 

eni 
l 

iiçün-
3İ Bec· 

Krala 
miştir. 

ıof bu 
T. 
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ÇALIŞMALAR) L KAH :u°a~:d~: J ,. _, 
Mısır hakkında 
Hükiimetin geni 
bir kararnamesi 

---·---
Mısıra el koyma salahiyeti mıntakaları 

bu katarname ile genişletiliyor 
Ankara 8 (Hususi) - Ya

rın (bugün) mısır hakkında 
yeni bir koordinasyon karan 
neşredile<:ektı. j 

rfmdan satın alınarak tevzii 
muvafık görülmüştü. 

Kelime cevherlerinin 
değişmezliği 

~~~~~~ 

------
Luan bohiıleri Ü.zt rinda 
derin tetkikatını yakinen 
bildi 1 İmiz orhaclafımız. 
N o c i' nin m a k a le • i n i 
me" nuniyetle de re e d i. 
yoru.z tıa al ô k a uyan· 
duacafından emin 

but u rı uyoruz 

Ve bu esas tetkik edildiği zaman -
göze çarpan istisnalar nelerdir ? 

ı·e ile tahdk ı lunur. 
em· 

Ne devirlermiş? 
Server laklt ···························· 

•ı man tarih aabifelerini karışlar• 
dıkça, bugün ne genİf bir 

hürriyet havası iç.inde ya.tadığını 
anlıyor. Her memlek4:t ~'4lğı y~· 
kan bu devirleri geçu:dı ya, bı
zimkilerin daha garip taralafn 
var. İnsanların bususiyetlerile 
bile padifah e~ tabi .t~lul-
ması bugünkü z.ihnıyet ve ıt~yal· 
lanmızla taban tabana zıod_ır· 
Bugün tarihten iktibas edece~.ım 
bir kaç bendin, ibretle tetkıke 
değerleri vardır. . .. 

~iesela şu, Takvimı Vaka!ı:n 
1849 ( 1265) senesi ko1eksıyo· 
nundan aldığım habere bakmız: 
t<Konya Valiliğinin Maraş Var si 
sabık utufetlu T<>Mm Pa":-a Haz· 
retlerine tefviz ve ihalesi ve valii 
sabık utufetlu Halil Kanı ili P a· Bu sene nisan ayında veri

len 1 39 numaralı bir kararla 
memleketin bazı mmtakala- ı 
rında tüccar ve müstahsil 
eljnde bulunan mısır mevcut
ları hakkında beyanname is
tenmiş ve bunlara hükumetçe 
el konulmuştu. Bu kararla ta
cirlerin elinde bulunan mısır· 
ların tamamı ve müstahsil 
elindeki mısırlardan tohum
luk ile, mısır istihlak edilen 
mıntakalarda yemeklik mı· 
sırlar hariç olmak üzere mev· 

Milli Komnma kanunu hü
kümlerine göre yfapılan bu el 
koyma keyfiyeti müstahsil ve 
tacirleri hiçbir suretle muta· 
zarrır etmiyecek şartlarla ya· 
pılmaktadır. 

T ü•·kçenın hıı <tı
ı;iyellerinden lıı

ri de tasrif ve ı~lik:ık yolu 
ile kelımelerin muhtelıf ter-
kiplere riahil olınıısı sı r:ı~ın-

YAZAN: 
Neci YÜNGÜl 

Iluruıı, ağız, alın \'e 
:;alı \l( böyledir.> 

Şeımettiıı Sami'nin 
1 "rı:ı.ntine Ali Seydi de 
tırak etmiştir. 

bu sa Hazretlerinin dahi sayei şev· 
· ketvayei hazreti mülôkanede ha· 
ış. 

nesmde ikamet eylemek üz ... re 
Bu sebeple elinde mısır bu

lunanların el koyma ve tevzi 
İşini intizdma sokmak için me
murlarla işbirliği yapacakları 
ümit edilmektedir. 

da tubanın, umuınıyet :ti- .... _______________ ._ _____ .. ,..,,,_ __ 

rile, cleğişınemeı;iclir. 1 ~ an:ı gelen bo) ı. ikı ~•»·ı..:ıı lıa<ıl ı Bu ztıtııı müellifi lnılmıduğu bir 
Dilııııtzın Arap harflc~·ilc. yazıiri~- etli~._ lı:nf. gı uplaı·:nda~ oz 41ılır.ın'.!e ~·ııbıat nıec!nuasının .( 2 ~ . .ı:karın) 

ğı tarihlerde oldukça k..'1.tı l!lbi ~"ı·u- lc-<aduf Prlılnıe..,ı ıııum'<un obrı ~•·Kil- mııdılc nde hannısu Turkı'nın yuka
nen ve bu yüzden Tmkçl'ntn nıı;ı.(ltı·, lcrı ara;:.tıratak uluı sak bıı şekiıll'· il· 

1
• ıki 1 ıkrası ıynen tekrar erlilınelrıe-

Linative=ilhaki~ dillere en mlikcın. ı şunlardan ibaı et oldıı~•ınu ~uı· 1 rüz ılı!'. Ali ::lt!yıl , burun maddesinde d€ 
Yeni kararnamede el koy

ma keyfiyetinin dahil bulun· 
duğu mıntakalar şunlardır: 

mel bir örnek gibi telakki t·d:Jıı.e,:-
1 

, şunları yazıyor: cEnf manasına olan +P Alp, J,nlp .. ozlerinde olduğu 
ne sebep olan bu e~as hakikatte an- 'hl · bıı kt.'Jlmcııın aslı - cnun;. un hare-

(Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, ve Coruh vi
layetleri ile Balıkes{r vilaye
tının merkez kazası Ba1 ve 
Manyas, Bürhaniye, Gön~n: 

, . '] d - 1 $!ı • 
cak bırkaç ıstı~na ı e oıcnır uı-. I 1 t-t. Alt, salt söılerınde olduğu l,t•leııdiil'ı ~aman hissolunduğıı üzeı:e. 

Arap yazısının kullanılılı~ı • sıra- 'b' · cra> nın -.ükuni~lc cbıırnt duı·.> 

cudun hepsi satın alınmıştı. 1 

k ]' 1 1 l . gl l, 
!arda, yalnız, e ınıe son aı·'nı a" 1 k. Kalk, :silk ~özleı·incle olduğu Bızce cbıırıııu keliml.'si hiçbir za-
-sakln- •kah ve «keb ha tlt•ı·ini11 1 b · maıı ~bıırn> dıyr telaffuz e<lilmemi"-

gı 1. , 

hal'ekelenincc c~ıı!.ın~ ve . ıtPt hıı- r+p: Scıp, •aıp süzlel'İn<İe oldll- tir. Ezciınıle, bu kelımenin, bir za-Nisanda bir kararla mısır 
satın alınan mmtakalar mün
hasıran mahsul istihsal eden 
mıntakalardı. Mısır istihlak 
eden bazı mıntakalarda da 
fazla miktarda mısır bulun- 1 

duğu anlaşılmış ve yeni bir 

koordinasyon kararile bunla- 1 

rın da Toprak Mahsulleri ta-

Jine inkılfip edecegı hır kaıcle olarak • 'bı· mnıılar - eski Osmanlıca imlitı:;iyle • 1 gıı l{l • 
kııbul edilir; fak~t. la~anlnrın dcfd~- r+s: Pars, al'slnn <:özlenıvle uldll· burun tnl'zında yazılmış .:ılması bu-

Sındırgı ve Susırlık kaza!drı, 
K<>caeli viliiyatinde Hc•ndP.k. 
Karasu, Kandıra, Bursa vilii
vrti merkez kazası il.- ln"!göl, 

mezliği esasına bır ıı:;tısna teşkıl cdl•n 1 ~. 'bi ııu ı~bal eder. 
· h ı'l · 1 b ı·· ·· ı gu gı · bu kaide. yc'nı al' er~n •.a. u ııııu r-f ç: Burç, gıı·ç ,.;;z!Pı·iııde old'.l· Doi:'ru olan biı· şey var~a o da bu 

miiteakip yapılmış o~1dug1~ı1 v:ıb~'. p, ç j!u goibi. kt•linıedeki ı r) harfinin, kelrnıe sesli 

Karacabey, M. Kt>m,ıJpaşa 
ve t harflerine teşnıı eı ı ınezuı. . . ı\ı·t, ,,ert sözlel'intle oldu- bil' hal'fle ba;:lı) au bazı ekler aldığı 

.. 1 f' 1 b 1 l ı-t. Rug-ün bu ~on uç ıar ın re, u ~ .b. l.aman ~ak in ol nıasına nıukalıil cli~er 

ka;rnlarının idari hudutb rı l b . ı ı· . gıı gı 1. 
harflerle nihayet enen ıı •e ımenm ı·+k: Kırk, kork sözlerinde olılu- hallerd~ h~ı·ekeli oluşudur. 
sesli bir hnı·t1e başlıyan hcıham.rı bıı· , ibi cSe,..lı hır h;• fle başlıyan bazı ek-

d~hilinde bulunan yerlerdir. ek alma:;ı ha.linde, yu~ıuşı.nı:·a!<, b. gun~ç:. Dinç, ~ançnıak sözlerinde oı-ı ler> diyoruz, çiinkü ~esli bİı' harfle 
c ve d ve dcji'ışmesi kaıde halını> g-t"I- d • 'b' başlıYnn lıct' ek. burun kelimesini 

E • t A d . uıı;u ırı ı, • . 

mnıye te a P a Z a r 1 
nıiş bulunu~·or. +t· Ant yunt ::.özlerinde oldtı~u (ve keza buna benzıyen dığer kelime-

Kelime sonundaki seı-t hal'flt>rııı i~i · ' · !eri) ayni dcitiııikliğe uğratmaz. 

k•ı E yunııışayabilnwsi kaidesi namını 'e- g · k· K" ık lenk sözlerinrle oldu-! Mesela, cinı;ancla vücut güzelliği 
l b

. k .d . , n+ . uı , ı . na ı ve r z u r u m rccej!inıiz böy e ll' :l ~~ın tı>:-;~~ı_n1e ğıı gibi. aranır; l\j?ıza, buruna bakılmaz.> 
e~ki harfh·r zaman!nha ft1ıırn.m ~o1ru · s+t: j.h.t, ast sözleı·inde olduğu Deılitdnıiz zaman görüyoruz ki 

t • J d • ! ıııenıi!'I olnıası aynı ar eı·ırı ı"nı · ı..· çp~Ji lıir harfle başlıY. an eli metul ay ' . jl'ıl'I, 10 er emır,ro U sert ve ~eııı yt:m~ışak okunnbıl.ııe,.ın- ş+k: Köşk siızGn.le olduğu gıhi. nğız ve bul'un kelimelerine eklendiği 
. . . 1 J den ilerı ııelmıştır, y+p: eyp sözir,rinde cıldul!;ıı ıribi. uman, bu kelimeler, cyalın bir halde 

.Ankara 8 ( Hususı m. uhabırı- Ankara 8 (Hususi muhabi:i- l\leselii, csög-üt> kelinıe~ı, evvelce, -o'zlı•ı·.: n<le iken haiz oldukları şek!i.. muhafaza 
d l f 1 ) Y k r+t: Eytmek, t1ytmak - " 

mız en te e ona - u sekova , mizden telefonla) - Nafia Ve- n-erı·k valnıı başına oldu~u zaıııun etmektedirler. cilurnnu ehemnıi~·et-
'k' · • C j " , olduğu ıı;iLi. ı .ın.ci e.m. nıy. et amiri .ahit ~y.tu.ğ j kal e ti Aadapazarında.;, bas.lıyarak !!'C'r t·k denli nıe!ul a~dığı za:ııan, ı.:e- v siz bıı uzuv addetmek doğru lleğil-
K l b f - I - f+t: Çift, ceft ~özlerinde oldugu 1 ı· el d'" · · · k 11 . ı ıs _ırıncı sını emnıyet amır ı- Erzuruma kadar u:tatılacak olan rel,~c ili ml•ful aldıgı zaman hl·ıı d c ın e ıgımız zanıaıı ıse e menın 
ğıne, ~negöl ikinci sınıf emniyet birinci kı~ım demiryolunun trı ki- ile yazılırclı. glbi. ili meful aldığı halde de yalın oldu-
amiri lrfan Yalçın .birinci sınıf kini bitirmiştir. iikinc-i kısının tel- n.ılhuk1 bu kelime bugi.in ilk iki v+k: Şavk, ccvk s(izlednde olcluğu hı zamanki ('R:lS şeklini muha:azn 
emniyet amirliğine, lstanbul ikin- kiklerine pek yakında bashnacak haldi' t ile ve ancak üçünc·ü hal:le <l gibi. 1 etı iğini anlıyoruz. 
ci sınıf emniyet ami.!erinden lır. . ile ~ıızılrııaktadır. Finetik bakınıın- Bunlar 18 tanedir. Uııllıuki alfa- cUzun hir burunun zekaya delalet 
Şevki Boran birinci sınıf emniyet dan tloğnı.-u da budur. hPmızde mevcut bulunan cem'ıııı ye-ı Pttıı?ı :>Öylenir.~ ~ümlesi ise _nyni keli: 
amirliğine, emniyet umum mU- Köylerimiz üzerinde Dc•mek kı tabanların dcği~nıl':dıi!i kıın 2 1 scı;.«iz harfin, muhtelıf ""Ya nıenın muzafunıleyh halınclı> dahı 
dürlüğü muamelat memurların- !Jlr letk.k esıı-<ında fıilen mevctıt olan bu. i-tıs- nıııkPneı· olmak üzen?, ikişPr ıklşl'T asıl ~ekli muhafaza ettiğini gösteri-
dan Hüseyin Akdoğan Hatay ııa imdiyt> kadar nazarı ılıkkat1 teıkibin,len husule gelen ınuhtı•lıf yor. 
'k' , f ' Ankara 8 {Hususi muhabiri- cı•lbl'tmişııe bunun «ebehi Arap lııırf- harf ınıı ·!arının sayıııı 231 olduğun. Demek kl, eli nıeful ili •neful ve 
1 ıncı sını emniyet amirli~ine. mizden) - Cümhuriyet } lak lcıının bıı noktayı J:(i?.lcmi~ olnıandır. •lnn ılili·.ı'I· öınc:gı hulunmıy:ın muzafünileyh eklerini alclı~ı taman 
'rnni,ye\ uı:ııudm Ambü1üı~lüğüÖ baı;; Paılı:sı yeni ve değerli bir kılavuz Tı.iıJ,çl.'d tabaıılunn ılı•:{i.ıııwıdı!!;ı ikızlı ~ak•n harf gruplarının, hu lıe- ı kelıme esas şeklıni değiştirmiyor: 
1:'0m.ıse.r .erın. en u, ah . rg_ en. hazırlamıs,tır. Bu kı!avu·· sa••lık eımsını ihlal etlen tlığer hir hiı.Jı~ı.> ~arıça, 2ı:ı tane olacağı aııl:ışılır. 
1 k f - 1 ~ " Nmniıwtif D11tif Akkıı:uı.fif qımitif 
~~mır 1 ı~cı sını emn_ıyP.t ".mır ı- bakımından köy ve köyciilük d<'ha vardır ki hemen heııwn hıJt..:n Bu ~1 '.l şekil nıt>y:ınınıh: l+n, 
gıne, Edırne •wbaşk.oı:nıs.erlerındcn ! hakkında olup köyleri tanımak\,\ 

1 

{!ranıerciJC'rin giizünılcn kaçını>ıa r + n, n ·t z, n+ı,,+ n, t+r,ğ+ı.; 
Atıf Vural Nıgde ıkıncı sınıf em· · 1 . h kk d ı· t benzemektedir . . . ı·~· İ b l ve su ış en ;ı • ·ın a ma uma · ğ + n, ğ+ s, ğ+I, m + :c teı-kiplel'i 
nı~et am~r ıgıne, !itan u ha~k.o- 1 vermektedfr. Bu hadiı;eyi izah etme.k !çlıı '!'ıırk-
mıserlerlıınden Enver Yanık.er K I . 

1
A l"ıle ıki rakın hal'fm ı<;tıma ettıği var<lır. Tıirkçenin fonetıği bu ikııli 

.k. , f · • · ı·w · 1 ı vuzda verılen ma um ata - ~akııı harf grupları ile kelime t<!~kil 
ı ıncı sını emnıyet amı< ıgıne, s- o"re 37 941 k" .. .. d 

9 
. lıecelerile alaragız: 

b l d Ah g oyumuz e 1 400 ı edilmesine müsait değildır. 
tan ul başkomiser e•in en • k . .' h ' • 1 öz Türkçe kelimelenle nisbeten 
met Şevki Selen Amasya ;kinci ~~JO;~. ~e ~e ı~ kenarın~a ve 1 nadir gönilen bu hecelenn rı<.rıııal Şu kelimelere bir göz gezdirulim: 
sınıf emniyet amirliğine, Ağrı h. J u ek enız, çay, koy ve ııavılamıyacaftını ü>1tad Vel,.t Çell'ht, Alın Boyun Eğin 
emniyet müdürü Cemal Alyanak ne ır en uza mıntakalarda bu· ı Türk Dili lugatının cmethah kı<- Ağız Beyin Omuz 
M d . · t "d" , .. w.. ı· lunmaktadır. mınd:ı bunılan biı·çok ı>eııclel' evvPl ar ın emnıye mu ur ugune, 2- .: Bağır Karın Ciğin 
mir emniyet amirlerınden Atıf Si. Bu köylerden 22.500 tane!-!in· ' iteı·i ı;ütmüştü (1). u~tt'lik, Tıirk 
· d · l A • ı ·~ · B' " l de resme ve 15 900 tanesinde de Dil Kurumunun cyeni imla kılavn"U Beniz Koyun Göğüs 
ır emnıye amır ıgıne. ıngo " ·. • • . .. 

· t • · · j t A k kuyu mevcuttur. uzerınc» bıı kere neşrettiıcı On 1;1 - Beğ'ür Gmız Yarın (yağl'ın) 
e~nıy: ~n~.ı_r~ smcA kn an~. em: Bozkurdun ;.;aı"da böyle heceleı-in sonund:ıki ıkl-
nıyet am~r ıgı~e, . ~ ara :kınc ı şe• st'"~iz harften biı'incileıinııl l. r, 
sınıf P.mnıyet amırlerı~~en. Ömer konferansı n ... ve ş harflernıden biri olnı>ık 
Va.rdar Kastamonu ıkıncı sınır ge"C'ktiği :vazılmıştır . 
e~niyet am!rliği~e, İst"':nbul ikın Samsun 8 (AA.) -.- Mah~.uı 1 Hıc; dPil;ilse ve f ve y harfkrlııin 
C':.ı sınıf er:ınıyet amır~c~ıı~d~n Sa- E~ad ~<:>zkurt, ~al~evındı>. :<Tur. ılavesıle beşten en aşağı ı-ıekıze çıka
lıh Akdogan Kayserı ıkıncı ıunıf kıyemızın bugunku polıtıkası » . rılnınsı lazım gcldığ'ine kani bulıın· 
emniyet amirliğine. Hatay ikiııci mevzulu ve muhitte derın bir : dıı{.:'unıuı bu sessııler ızeJişı ::ı;illel hu· 
sınıf emniyet amirlerınden \Jecati alaka uyandıran, samimi tewhü- ' !'t•s:ıııle biı·ll'::emez. 
Alpman Bingöl ikinci sınıf em- rata vesile olan bir konferdnS j Jlı>ı· ıkiı1i de sakin olmnk üzere yan 
niyet amirliğine. Adapazarı ikin · vermi~tir. 
ci sınıf emniyet amıri Şerıf Kutlu 
er Hakkarı emniyet amirliğine, 
Düzce emniyet amıri Kenıal Ye · 
şildağ Oivrik emniyet anıi.-liğine. 
Mardin emniyet amırı İbrahim 
Balkurt Ağrı emniyet amirliğine. 
Cizre emniyet amiri lbrah;m Gü 

ler Nusaybin emniyet ami:liğ-ine. 
Gemlik emniyet amiri Mümtaz 
Tunç Balıkesir emniyet :inıirJ;i';i
ne, Söke emniyet amiri Nail i'Jz
ata Aadapazrı emnivet a•nirliğine 
resmen tayin edilmşilerdir. 

( J) Bmıa nazcıran cscı·p> iıt n.~lı 
• ·"'ıı~ oluırılıdtr. 

• Yrrlıııak> ma.~dnn iııc •ıl'rııvık> 
n111.~dıırınrn müfoıtddi şrkli o/111nk 
iizı•n•. belki ~ı1ırıtm<ık> t111ı boZ<'I· 
tnııılır, 

,ı!/111 ""il c~iirtıııek> içiıı de ıw11le
nrlıilfr. 

Burnn Gönül Kayın 

Oğul 

Bu kelimelerin son htırfleı·inde bu
lunan iki"t'r ses!'llz harften her iki
sini hirden ~akın okumanın Türk fo. 
neUifine aykırı düşeccid yukarıdakı 

nıülahıızadan anlaşılır. 

Halbukı Kamu~u Türki'nin ~ka
rın> maddesınde bu kelim..,yi kann 
seklinde yazmanın galat. olduğ'u, ke· 
Jımenin en doğru imJa tarzının kaı·n 
olması Hiıım geleceği bildirilmı-stır. 

Bu iddiasını ısbat etmek üzere 
Şemı<ettın Sami şunlan yazmnkta
dır · cKarnım ve knrnı gibi terklbat
lan anlaşıl<lığı üzere a~ıl (r) ~akin 
olup, mücerret içtimaı ~aklneyn def'i 
ıı,;in ı<<l~r ve ancak duyulur bir keg-

..._.. ........... -........ -.......... - .. ··--··,. -···············-············· ·-·-·-·············-···········-.... -·---·· ........ __...._ ____ ................................... . 
rr======::;::::==========--=~========================--==~~ h ----Hikaye YARIYARIYA Nakili: Tarık SUPHI ıl 

Tl'lrfoıırlııki k:ırlın st>si: 1 Ş:ıırka~ını başına l!,'('çinll, Rokağ::ı 1 Şişnınn adanı kahvesini çoktan bi. 
- Dı•nH k kı hıı hal ta nıt:~"tılsriıı, çıktı ve dalgın dalgın yfı ilmiye b:ış- tirnıbri. Lakın kalkıp A'ldl•cei;e ben

np yazık. Ben tlc Floı vaya gııll·c~j";iı: J::ıdı. nıraı <>onı-a biı pa"taeı diikki- Zl'mı) nrdu. Cebinden kalenıinı, dcJtc-
cli~·ıı ~wviniyııl'dtım, ıliyordıı. nının ıinii'1dPn g·cçl'rk<·n •'anı biı cay ı·inı çıkarmış, birıwyler yazıyor ve a-

l\Iııkbil Şinıı~i: içmek ıst.·di . Girerek bir kösl!;.·e o-· rasıııı da :\lııkbil Şinnsiyc dık dik ba. 
- ~lnnlesef Şl'kPıim. b•ı hl rta bi. tul'()U. Çayını ireı keıı rlii~üııiivor ve 1 kıvorılu. Herif bir kahve 4Jaha ısmar. 

zim lıaııknnın işlel'i ful.in rıldtı·•·u için Saad('ti bu şekilde nlhıltığ'ı idn J.:eıı- Ja;lı ve bir sigara dııha yaktı. Hava 
ı:a~ar. 7un_i.i ,ıle ~~~ısıı~ıık ıa.zın.'. ı•;·l,i · ı di knıclıs!ne kiifıirleı C'diro_:dı•. D•raz k:ırııı mıya başlamıştı. ?.Iukbil Sıfüı.<:ı 
~ oı, ~i.'~ e ) al.11ı so~ lcılı. Se.nı ı;,;ol'emı. rahat l·dıp ayuk n" .ık u-.;tuııe alnı.ık şişman herıfe içınden ağız cloltt>'U ku
yec<'glnıe o kıırlar ımıtPe~sırıııı kı ta. ve bir rigarıı içmek üzerC' ~and~ılyl'. füı· ediyordu, Tierifln gitmek için hiç 
rif ec~cıııC'm. C:elı•cek lııırtavı ipl."' c;·'· • ni l?Ci"İ çektıjri ~ rada yenlı.! :ıy;ık. bir ha;ırlık yapmadığını, bilakis da. 
keceğım. O zamandan ı•vv<'l "c•nı h•k- laı ıııııı önünde görcliiıııı biı nıan:wrıı, ha çıık yerleştiğini görünce aklınJ:ı 
rar giirüri.iın ya. , yürc~ini ııgzına ıtetirıli. Yerde yı pyc. bir pliin ynptı. Memlillni yere ataı ak 

- Peki, Allaha ısmarladık. Jlufta. ni bir on liralık )atıyoıılu Yanrlnkı onu almak bahanesile iğllecek ve u. 
ya!. . _ ıııu~<ıcla oturan ;:ıişınan aılnın·ı gc,stı•ı- sıılla panıyı yerden l\lacaktı. 

- Allaha ısmarladık Saaclctıçıgıın, 1 meıııiye çalışarak ay:ığıııı u::nttı ve Mendili ayağının dibine nttı ve iğl 
Alhıha ı~marladık yavnıııı. paı·ayı kapaltı ise de heyecaııdarı bi. !erek alnııya yeltendiği zaman yan. 

Mukbil ı:lin:ıııi telefonu kap·ı•tıktan tap dıişmüştii. Oh, şimdi rnhattı. ~iş. daki masanın altından şişman ve kır
POlll'a derin lıil' cliişi.inceye clalılı. nıı man ııdam, dl'folııp l!:idincı> puayı mızı bir yüzün ortnRındaki biı· çift 
h:ı ft:oı ıılsanlısı Saadetle gezıııiv' git. yerden alacak ve sonra telefona ı<al'ı- gözün kenıllsine nıüstehzi bir suret
nıl'nıesiııln s1.;b,.bi baııkıııbki işler ılo'. lıµ Saadete bankadaki i~ten kurtul· te baktığmı gördü ve del'hal başını 
i!'ildi. Para~n kıılnıamı:ıtı. V.ıkıa ce- duğunu ve gezmiye gldelıilcceklcrlni kaldırdı. Şişman adam da başını kal. 
binde bir on limlık vardı ı ıııııJ tııı r.öylylecekti. Zihnen bir hesap yaptı. dnnıış gülüyordu. Mukbil Şinasi ku. 
pnrn ile ny sonuna k:ıclar lwm ::cc:i- Gezme nıa:; rnfı beş liradan fazla tut- !aklarına kadar kıpkıı·mızı ke:;ilmi:;;ti . 
necek, hem ıle ev sahibesinin kıftal ı . mıyacaktı. O halde kalan pan ile Fakat herif smtmakta hala devam 
ğını verecekli. Kadına parayı vere. kendiı;ine ne ıamandıınberi almak is. ettiği cihetle o da sırıttı. Lafı şişman 
ceğine dair söz vermişti. Söziinü boz- tecliğ1, fakat bir ti.iılü alamadığı bir adam açtı: 
mak olmazdı. Fakat Saadetten ayrı kıravnt, Saadete de geçenlerde Davi. - Ayağınızın altında ne o1duğu
kalmak da onun için bir i-:ktnce idi. din vitrininde görciiikleri ekose e~ar- nu biliyorum. Onu evvela ben gördtim 
Canı sıkılıyordu. pı alacaktı. ve binaenaleyh bu para bana aittir. 

- Aman nasıl olur efeııdıııı, bu 
para bana aittir. 
Şışman adam ısrar ediyordu. Rır 

isknndal çıkmaması ve parayı bü~bü
tün kaybedip üstelik clP rezil olmak 
ihLımalinı düşünen :Mukbil Şina"i uz. 
laşmak ç:ı ı·c:ıine başvuı·chı: 

- Durun, şu i~i şu şekıl(J~ halle. 
dt>lim: Paıayı yıırı yarıya tak::ılm e
delim, ne dersiniz?. 

- Kabul. Haydi gidelim. 
Aı·tık ahbap olmuşlardı. Mukbil Şi

nasi yerden parayı aldı ve ikisi de 
kalkarak beraberce kasaya ınttiler. 
On liralığı uzatarak bozdurdular, he. 
ı-aplarını veriliktf'n sonra dı~arıda ka 
lanı payla~tılar ve sonra nımimiyet
le birbirinin ellerini ı;ıkaruk ayrıldı
lar. 

)fukbil Şinasi birkaç adım atma
mıştı kl menclilini almak bahanesile 
elini cebine attı. Fakat elini ct•bin. 
den çıkarmıya muvaffak olamadı. Te 
essüründen dondu kaldı. Evden çıkar. 
ken pantalonunun cebine yerleştir
diği biricik on Uralığın yeı'İndt? yel
ler esiyordu. Şahadet parnıa~ paıı. 
talonunun cebindeki blı- delikten i -
çeriye dalmııı bulunuyordu. 

Ta-nk SUPH) 

Burun Buruna Bm·unu .Burunun 

Başka bir misal: 

(Babayı oiiıılcı ve oğıılıı babaya 
bağlıyan kuvvetli bir bağ vardır; 
:ule sevgı!'Iİ adını veı·ebileceglmiz bu 
bağ babanın oğula ve oğıılım babaya 
karşı olan vazifesini tayin eder: 
Baba!'lını seven oğul ona itaat 

eder oğlıoııı seven baba ise onu Ce
miyetin istediği bir insan olarak ~e
tiştfrmiye gayret eder). 

Burun ''e oğul gibi bir kelimenin 
esas bünyesini mutlaka değiştiren 

ek, mülki zamiı·lerın sesli bir harfle 
başlıyanları, ~'ani üçüncü şahsın ce
mi şeklinden maada hepsidir. 

(Bu kaideyi, mülki zamirlerin Ü· 

çııncü şahııından ibaret bulunan mu
za! eki !çın de ifade edebiliriz): 

Burnum, burnun, burnu, burnu
muz, burnunuz. işte kelime cevheri
nin değiştiği haller bunlal'dır. 

Bu hadi,.eye, Tahsın Banguoğlu
nun ~Gramen inde orta hecenin 
dlişme'<i r •tıfıı verilmiştir. 

Banıruoi:lu, bu münasebetle şunla. 
n yazıyor: •Bir konsonantla biten 
bazı iki heceli kelimeler vokalJe baş-
1 ıyan bir t'k aldıkları zaman ikinci 
hccelel'indcki vokali diişürürlel' ... 
Burun, burnum; ağız, ağzım: alın, 
alnınız; giınül, gönlü; gö~ü!I, göit'ii
ı:;e; karın, kaının; oğul, oğlu gibi.> 

Jladi!<cniıı sesli bir harfle bllşlıyan 
hl'r eke teşmil edilnıC'si doğru deii;il
cl ir. Banguoğluııun verdiği nıi~aller
dcn g-ciğiis kelimesinin eli meful :;;ek
il yani ıştır. Bunn cgogse> cll!ğil 

cgöğüı;e> diye yazmak lazımdır. 
cİmla Lügatı> m ilk defa teı·tibe 

nıı>mur olan heyr.tin de ayni hat.ii.ya 
düşmüş olduğu görülüyor. Filvaki, 
bu lı'igntin mukaddimc,sin<le şuıılan 

okuyol'uz: cFikir ve bunın'dn oldu
ğu gibi mefulünileyh ve izafeUıı iki 
kı,,mında ağız kelimeııinln ı;on iki 
•nda~ızı arasındaki "ait kalkmnkta
ılır.> Arapça fıkir kelimr~i 1çin <loğ· 
rıı olan bu kaziyye burun lcellıne:;i 
için kısmen yaııl ı~tır ( :ı ). Filhakika, 
fikir kelımesinclı•ki (k) hnrf! nslınıla 
sıı kin olmakla bernber ı r) hadinin 
s:ıkin olııınsı halinde, Ti.irk foncti
ğine uygun olııı·ak, rillimiıde esre 
hnrekesile okunup yazıhnakt.Hlır. 

Ancak ( r) harfi harekelenince 
yani kelime ~esli bir harfle başlıyan 
herhangi bir ek alınca (k) harf~ 

kC'limenin aslında olduğu gibi, yine 
sakin okunur. 

(Dernmı s11hije 5 sıilun 1 ele) 

(2) Ali St·ydi: «Defteri Galrıfot>, 
lstanbııl, 1324 

(3) Fikir kelimesine benzl11cıı lıeı· 
11abııncı dile 1?611.ııup kelime içı'ıı ayni 
hal ı·akidir. hıgiliuedeıı gelrn ı:1un 
ktltmeıi g;1ıı. 

Dersaadete gelmesi şerefsudur 
buyurulan i.radei seniyei hazreti 
~ebriyari muktezayi celilinden o· 
İarak mucibince iktızası ifa kıltn· 
mıstır.» 

Bir insanın evinde ikamete 
mecbur edilmesi bize elbette 2a
rip gelmektedir. T~kvim! Va.J<~
yiin ve vak'a nüvıs tanhlermın 
her on sahifesinde bir rastlanan 
bu kabil ikamet haberleri, vatan
dasın hürriyetini tahdid bakımın 
da~ tetkike değer. Kaldı ki bu 
hürriyet tahdidleri tanzimattan 
sonra yapılmakta ve kanuna u • 
yar tarafı da bulunmamaktadır. 

LUtfi tarihinin sekizinci cildi
nin yetmiş üçüncü s~ifesinde~ 
ve 1845 ( 1261 ) senesı vaka) ıı 
arasından ~u bendi alıyorum: 
«Nakli hümayun - Eyyamı 
sayfde tenezzühgahı ali .~lan 
Beylerbeyi Çırağan sarayı huma· 
yununa nakli padiş..'.""i ~er~~u
lnr'.Je bennutad rikap resmı ıc· 

ra kılındı.» 
Diyeceksiniz ki bize ne? Pa· 

d~h fU saraydan karşıki bu sa· 
raya geçmif. Hay~r, o zamaı_t• 
göre bu mühim bır bareketh~, 
büyük merasime tabidir. Bu bır 
ıey değil, alelade vatanda,ların 
~akli mekanı dahi mühim b ir me
seledir ve hususi müsaadeye bag

hdır. 
Mesela, Takvimi Vakayiin 

1853 ( 1269) senesi koleksiyo· 
mı:ndan su haberleri beraberce 
okuyalım; «Bilôtfihi taal3 mev· 
ıimi sayf takarrüp ederek yah· 
lara nakil vakti hulul etmesile sa· 
hilhane ashabından İ$teklü olan
ların naklcylemeleri hususun~ 
müsaadei mekarim addei hazretı 
padişahi sezavar ~u~uru~~u~· 
tur.» Diğeri: <(Mevsımı ıcıtanın 
giinbegun takarrübü cibetile as
habı sahilhaneden isteklü ola'! 
zevatın hanelerine nekletmeleın 
hususuna müsaadei seniyei cena
bı padifll'lıi ,ayan l>uyurul~JŞ· 
tıw.» 

Vatanda,Iann, hususi bayatl~-
nndo. bile hürriyetlerine sahih 
bulunmadığını gösteren bu vesi
kalar, ayni zamanda padi,a.hl~n 
nelerle mefgul olup ne genp ıra· 
deler ısdar ettiklerini göstermek 
bakımından da dikkati çekmek· 
tedirler. • 

LUtfi tarihinin sekizinci cildı· 
nİD doksan ikinci sahifesinden ve 
1846 (1262) senesi yakaları ara 
Mndan fU bendi ele alı yorun!: 
«Men'i züvvar - lbrazı hulus 
ve müveddet gara:ıile memurin 
hanelerine gidecek olanlarm pa· 
zartesi, per,embe ıünleri h afta.
da iki kere sabahlım vükela ve 
memurin hanelerine azimete me· 
zun bulundukları hususi varakai 
matbualar ne,rile cümleye ilan 
ve itaa kılındı.» . • • 

Bu haberin müetmmımı. aym 
tarih cildinin yüz seksen doku
zuncu sahifesinde ve 1849 
(1265) senesine ait vakayi al'a• 
sında ,öylece geçmektedil': t{VÜ· 
kela ve ulema ve memurini ki· 
ramdan geceleri hanelerinde mi
safir kabul edecek zevatın hangi 
saatlerde haneleri açık bulunae4\• 
ğı malfım olarak ona göre hare• 
ket olunmak için olvakit mahsu· 
san keyfiyet halka llan edilm4· 
tir. Bu usulü itiyaddan gnrc:ı:, 
herkes batırlanna geldi~i gıbi 
hemen vakitli vakit~jz isted'iii za. 
hn hanesine gitmekten memnu 
olup tayin olunan • vakitlerd.c;n 
maada ashabı devletin masunul
~ava:l bulunmaları kazivyesidil'. 
Filvaki halkın münasebetsizli"iİ 
eseri sokarat< kahvehaneye gider 
gibi akşamdan evvel ve sen a 
memurinin konaklarına gidip ti.· 
cizlik etmek a} 'P ~eydir. )) 

Bu bencL~ alhnda ricn1in ! a· 
bu) gecelerinin listesi vardır. Pu 
listeye nazaran; &ıdrazamla Ş0v· 
hülislam cuma gecesi, Serasker!.? 
Tophane Müşiri cwnil~·~si, Ka~
tan ve Reis Paşalar pazar, H'!!'ı
ciye, Maliye, Darohı.ne Naz•rh· 
n pazartesi, Reissürr\:esi. ilf' H~s
sa Mu.Di salı, Za;Jı:ye Mü~iri, 
'iacaret Nazın ve Sadaret Mmte

(l,il.tf •n ıcrJ· ;lt11f cnıiri.wiı) 
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Mustafa Fazıl Pş. nazırlıktan aldığı 11_1aaşı 
odacılara ve hademelere dağıtıyordu 

Sultan Aziz:ın rıu Mmr Pı n'!lne ilç oın altın, post.ad dır . .Oc!terd •• r 
(Kafalı bir adaına benziyor.) demek. N u it ı:tcııcliye, ilişık e!mı:~ tıı h:.) 
te bakı.., var. Çünkü Paşa, 11ederin- Diye, cnılr veriyor . .. Üç bin ultm, 
den mevrus bü)'Ük servete rnğmı;ıı, bugunün paı·a ile (altmış bin llıa) 
(Kandilli) ve (Bahariye) dekı ~alı. ede!'. Bir mektuba nıuknbıl, bir ~·ıı·
lannda ve Beyaz:ıttaki mükellef ko- pu;la bu p rayı verivcrmek, her b:ı
ııl\J:'1nda yan gel!p oturuyor. J:Jr ta. hn~ ıgitiıı karı değildiı. Tlıç şüphcsız 
raftan, her gün n her gece, ııozhi k; N~~it t;fendlrıin. çok mes'ut ta
sazlı ziyafetler tertip ederek şahnnc lıi ı• eriıii r. Nltekiu1 bu talili zat, bir 
bir hayat )"aşarken, diğer taraftan az oııra bir valiliğe tılyin e:dllm ~· · 
da lisan öğreniyor, siyasi işlere vu- fazla olarak (Vezaret) rutbesi de ık
kuf kesbcdiyor, Avrupanın içtimai tisap eylemiş .. (ilacı Naşit Pa~R ı o· 
ve lktısadi hayatına da inceden ııı- lu\':ermiştir. 
c:eye vukuf kesbeyliyor. Fazıl Pı:şanın - bıı gılıi cCmertç · 

ay me t .. 
cevap ver yo 

---
__,....,,_.._ ..... __________ _.......,__. ................... __ _..,.....,__.,.._ ................. 
lslarn • Tıır1: Amnklopcdisfrıde iı tİ.§or cde:ıı bazı yazılarrn A m1ı -
İı·ıuı fı'lvlr>ji osista111 .rtlımet Atl'f taraf111da11 teııkicli üztrriıır bir 
nıunaJ:aşa çıktığı ınaliııııdm'. n ay Alıınet Ateı1ıı teııldtlr.i-inc tıerfleu 
ceı·cıp ıızrrine ııııımail ylı 71r11i dım 11uı/;u.bcleyl' /fi.zum go"ı miil!liir. 
lJiz hıı miııwka ·ını1,, uzaması na ve billıaasa ınııhtert:rn 1'f! çok L"1JI· 
metli ali11ı.imi: lzmirli İsmail Jfal.:Tmı111 ?ııeı•Z'ltıı 111iinuka m olnıas•
ııa luı·nfltJr deıiili::. IJuı•ıııılrr b trabeı- Alıırıet Afl'f, yeıı1 tJUdij/i rf'.· 
tıabııı dercini. lıakkı J:ammisfn dtıı dolayı t«ltp ıyledİJİİ. cihetle 11a
ıt111 1 8Üfunfnnmıza uerirmiye 11/l't'bırr olduk. 

---
Para, ?ıfustafa Fazıl Paşanın paT- hnllerile - günden güne şühret 'e tn- 1 - ı- K ' K 1 · - - ı-~" " b. İb 1 raflar kazanması, çok tabiidir -ki Bay Eşref Edib'e nu soy uyor, n yıne c ur anı e- nıeınış gurunc U!,'tınuz gı ı. n c. 

maklarmdan su gibi akıyor. Kona- d 1 • 1. nd b" 1 11 h • . . 
1 

'· riııı, bazı elfaz ve hurufun eda ı key- CPzeri'rıin meşhur ve ilimler araı;ın-
ğında yüzlerce insan barmıyur. Ka- ev et rıca 1 arası a ır 1"Y· a- 1sJam - '.1'ürk A~sıkloped~~ı . ını{- flyetinde muhtelif tariklerle rivayet da Ç(•k muteber Tabakatında, İbn 

1 d bl 1 f k. k dnı:.1 setkilrlann türemesıı e sebep oluyor- •- d d - t nkide \'erdı·"'ınız ce pıs n a n erce a ıre yeme Uli - "ın a yaz ıgım e '!" •• • oluıimuştur ... Kurra' ednyı lıilen ve .M ücahitl"iıı tuıeenıei hali yazıln·ken 
tılı:ror. Böyle<-e de (Paşa) nın şö'h- du. Ve hunlanu en b şında da, (S:ıd. vabı esefle okudum. Tcnkıtlcrı.nızc muhtelif turlklerden gelen l'İvayeUe- (C. I, S. 13!!1 ve evvelü men sebbee 
rcti günden güne her tarafa yayılı- razam .(o'uat l'a~a) bulunuyordu. &izin gibi Ce\·ap vel'<'Cek dcğıl~'.11· es-Scb'etC' (Yedi kıraat1 yedi kıraat 
yor, Her hafta, p:ıznrtcıı.i ve perşembe çünkü o zanıan sizin dere1'enıze cluş- yııp:ııı ilk cznb odur) cünılecine de 

Maarif Nazırı iken, devlet tarafın. ~nlı>ri Bııbıiılide toplanan (\'ükcliı müş olurdum. Yalnız şu kadann~ Yazan : Ahmet Atef dikkat etmemişsiniz. 
dan verilen avlığını dairenin kuçük !fecli l) nde karşı karşıya gelen Ssd. slıyliyeyim ki yazınızda münascbetı Üstelik diyorsunuz: ki cşu vevn bu 
memurlarına, hademe ve odacılarına riiz:am lle M!ıliye Nazın, dalma bir. olmadığı halde ismiııl blı· çok dcfıı- " Arap, tı an Filoloji A!lli!lltanı mm adamının cu ve\·~ bu s~hadn 
dağıttıran Fazıl Paşa, bir nıüddet birlerine yarı b~ıyorlar .. \'azife ica- lar zikrett!ğirılz: H. Rittt'r seneler- bir kitap yazmış. olma~ı ilim tcdvini-
sonra .Maliye Nezaret.ine naklettiği bı olarak gö teJile.n nezaket ve ter- den beri Üniver~itcmir.de profesör- re gött Knr'anı doi;ru dürüst oku- nln ne zaman başladığını giistcı mek 
zaman da ayni sureUe ha!'eket cdl- blyeye rağmen, adeta çatışmıy:ı ba- dür. Ben onun ası•tarıı olmnktnn şe· yanlardır.> diyorsunuz. Ben tenkl- itibarile chenımiyedi haizdir.> Pek 
yor. Ilat.t.U bu nakil keyfiyeti ramn- hane arıyorlardı. Sadrü .. am Fu:ıt ref ve iftihar duymaktayım, ~e bu dimde eda mesclesinin kıraate dahil iılil muhterem rnfıderris sözünilz il
i:an ayının ilk günlerine tesadüf et- Paşa, mevkiine ve padişah nezdiıı- vazifeyi. bana .Maıırif '· 'ekuletı veı:· olduğunu ckınıat ı<arle .Kur'anı oku- mi' usule muvnfıkt.ır·, bu~u kubul et-
tiği için, hemen kahyasını çağırıyor: deki ınakbuliyctine gfiveniyomu. . i Ik" d b 1 de lıu vazı • ldi n 1 ·1 1 

nıışt r. ı sene en er - makt.nn ibaret degi r> c m esı o - mekle kendi hatilnız:ı itiraf etmiş bu-
- Dairımiıı az maaşlı memurlarile Fazıl Paşa ise, lebalep altın dolu feyi yapıyorum. 'Bunu yazınızda blr fnde etmiştiııı. Siz, i'raptaki ihtiliıf'- luııuvorsunuz:. 

hademe '<c knvaslarına yüzbln kuru~ kasasına sırtını dayayarak Sadrilzn- çok defolar tekrar etıııekı.en maksn- lıırn hiç temas etmiyorsunuz. Halbu- T~rih hakkındaki •özlerlme knr~ı 
ınmazaniye dağıt. ma zerre kadar ehemmiyet vermiyor- dınız nedir?. Açıkça söylemtınizl bek- ki kari' yalnız edayı değil, bu i'rap· da cSlyeri Celile mukaddime~lne ba-

Diye emir veriyor ... Yüz bin ku- du. lerlm. Düşündüğünüz gizli tertipler 1 taki ihtiliıfot1 da bilir. Bunu isbııt karsa. verıliği malümatın da}\a zı-n-
ı·~. bugüıriin pnrasile (yirmi bin li- 1865 senesi teşrinisani ayının 4 de ancak z:ııvnllı ve aciz: bir ruhun icln ad-Diı.ni'nin kıı·aat hakkındaki gini ile karşılaşabilir> diyorsunuz:. 
ı·a) eder. Oneü günü Fazıl Paşa: (!lleclisi Ha- kuruntularından bnşkn bir şey değil- Tey ir ndlı eserinden birkaç mi.sal Şunu söyliyeyim ki ben orana nınlll-

Fazıl Paşa, bununla kalmıyor. Hak zain Riyaseti) ne tayin edildi. Bu dır. Ben bu yazıyı daktilo ettikten go termckle iktifa <'<lcceğim: Suı-e- nıat Yermek istemedim, tarafınızdan 
sızlığa maruz kalan memurları şid- vntlfc - o devrin devlet te.o:kilii_tına sonra hocama bir kere oktımuştnm. tel-Kadr'de matla, 'kelimesini K1sa1 tnklp edOmlş olan bir prcnsipi izah 
d tlc hımaye ediyor. Hele maiyetJn. nazaran - Maliye Nazırlıfından Ja I O ise bu yazı~·ı neşretmeml, onun ye- matll', Suret ~l-Rümczeıle cemıne'e için hir nıisal vemıek is tedim, Son
dckileri, hiçbir sebeple hiçbir kimse· mühimdi. rine Hama"e'den bir kas~de okusam kelimesini Klsai ceme'e, Şuret el- ra ben eski yazılarınızı değil, bu An· 
ye ezdirmiyor. Sadrıazanı ile arasının açık olma- daha iyi olaca~ını_ söylemıştl .• Bu es- Mescdde Lehcb kelimesini Jbn Kesir slklopcdldeki yazılarınızı tenkit et-

Hattii bir gOn, şöyle bir vaka ce- sına rağmen, Fazıl Pa~nın dnha :nada Tasviri F.fkar gazctcslnın mu- Lehb, ayni yerde Jınmınalete kellmc· ı tim. 
:reynn ediyor ... o arnlık pek l•ozul- yüksek bir mıı.kamn geçirilıue~i, bir hablri olduğunu sı>yli)-en ve yaka- sini Asım hnmmalctü okumuşlardır. B d l 

1
• d ki "klo-

"Oklarına hayret verdi. Pakııt, hii.- ınndn Galat.asa ray rozeti bu1unan bir 'L"ur'nnın nıushaf haline "etirilmc- I llul n nhn kskonral k' st amkidn' ansı 'bı mu~ olan maliye işlerini düzeltmek L • "" "' ın a ı en ııne ceva 
dısatın i""lizünü iyi bilen lor, bı'-"ık ul 

1 
.. cnç, anılan Ziya Beyin farsça lıigati ~ı·rıc gelince bu hususta sizin sövlc•- pN eri. a D 1 d • k d a. Çin, Anadolu Vf' Rumeli vilayetlerine ~J " ., " • • 1 nı ""' wor Ul'a a ıse ma ·sı:ı ım 

\ından gillunı edıler: hııkkında lz:ıhat i~temiş ve onun hu 1 dıklerinizden ba•ka. daha birçok şey- h'z .,- J • s· clsl,.m a~le tarnf tnraf müfettişler göm!"rillyor. 
1 

... f h't 1 "tu w b . . ıç ya11a .. rnıyorsunuz. ız .ı • 
Dertcrdarlann hesapları tetkik etti- " - Galiba, Pa~anın zeval vakti ge- ihtar arına tesa:ıu e~ şa ı _o mu,. : !er siiylcnllebl!ir. Maks~dım u ışın mlndc ·~ılan an!':iklopcdilcn l•nşlığı 

Uyor Fakat, ben bu ınkılııbın evladı oldu tarihçesini "apmak de/hl, kıraat ri- , ~ · 
1
, 

1 
ta f d rm"or ... Bu meyanda, • mabeyin kii- • · · ır d ı t- J ~ _ altında cls uııı u eması ra ın an 

J Ded'l ğum için, halkı tC'nVl[l vaz c ıı c e vu~tlerlnin nereden çıktıgını go ter-
1 1 1 t.iplii:rfndcn hmüz çıkarılmış ve (Mec- ı er. tim ve addetmekte devam P.C~(:eğim. m~kti Bunun için de <ıiındilik :\fos- bu yolda yazı an eser er, ıa\•as~a 

fül Vala) ya nz:a yapılmış olan tZi- Dört saat farkt.atı dol~!ı (}~i liv) I Onun için de bu yazıyı neşret.tim. hafı 0 maıı'dan }ıahsetmek kafidir. 1 m~h~us olarak terti.p v~ya telif eılı~-
~-n Bey) de (1) Bosna vilayetin" gi- olamadı~ından dolayı tahıne ku kün • . . mı~tır. Bu!llnrın bır kısmı ıın,umı, 
diyor. Usulen evvela Maliye ı:aıuı mı olan Jo'az:ıl Patın, şimdi de niçin Sııtl- (A) ıle ~a~Jamış 0!nıan.'za .gelme!.', )luhtP.lif nıemba1nrdll Ya'kub .eı- ı diğer kısmı ayrı ayrı ilimlere ait ol-
mühürledikten so1J•a, defterdar (Na- rıbam olaruadı.i'1na hayrette kııh~·or. Aııslklopcdı~ızde A eern~ a dad v~ Hadrami'nln <'1-Camı' aölı e_enni mak üzere husuıı.i mahiyettedir> di-
eiı. Efendi) yi hesaba çekiyor. Kendisini lhıı.ta eden dostlarına· mürekkeplen, ağa n murekkeplerı, bulamadıı;ınız:ı knydettll.."tı!n sonra ' yor~unuz. Sözlerinizden şu anlaşıl-
Naşit efendinin (üç bin altın) açı- _ Tali Te usadü!ün gözleri ~ ka- ağaç gibi ma.d~eler bulunınaktad.ı~~ 'yoksa onun hakkında canı!. ül-ulu'.n tııaktndır: İslanı alimleri husuı;t ve 

x.ı c;ık"-"or. Müfetti• Zi...,.. Bey, derhal ,_ k k k 1 . Bunları blldlğınu: halde,, ~de dı~ denilmesine bakarak el-Camı adlı hır umumi ansiklopediler ynzını. lnrdır. 
f_tanb.,,uln bir teı-~t J .. ~kerck me!e· dar kör .. i, yü se - ma nm ııra ~~·- katsi:rliğiıni ilt.ri sür~e~ız. ~o~erinız: eseri buhınıluğurıa ını hükmettini7.b 1 Ilugiin hususi anııiklopciU ile .mesela 
..,. q; ~ rcce~i ldm!-eleri bir tfirlü göremi- bak olduğwıu billl~nıı: ıçın değil, diyorsunuz. ~laalescf, muhtettm mü ı Çocuk Aruıiklopcdisl, Mualliın ve aile 
leyi bildirdikten sonra: yor .•• Veyahut. ehliyrU olınıyaııluıı sırf bir ccdcl olsun <hye orta.va attı.- derris, bu tahminde aldanırorsunuz. a11siklopedisi "İbi e"erlcr anlaşılır; 

'
"' •t Efendı":tln derhal azli ve o -akanıhra ·-irerek, nıilyonlaıcn ı B d A •·1 d "' .,.qı - .. -~ -·uıızı g() ter r. u a _ n ıs: ~pe 1

• Yakut, İrşad el-el'ih'inde şöyle di- .. ·oksa mesela bir maarif tarihi an-nuhakeme altına ahnma. .. ı lizıuı ge- \rısanın mukadderatile adeta i tih7.a d t ~d - nu ~ ter 
1 
c I " 

nh:i.n . crm~ ça ma o ugu . . : yor: ve sannll~I\ 1:a'kub k~tnb e · a- siklopedi sayılamaz. Mev?.uat el-ulıinı 
tir.) 1 ediyor. dlL"l gıbi, bır takım maddt'lerın ~:n mi' zekere fihı 'htıln! vu<•ııh al-kıra- bir :ınslklopedidiı', İl'Şııd el-C'rib bir 

Divor ... Fabt ?\aşit Elendi, 7.lya Dlyc, vaziyetinden açıktan açığa geçmiş iken yeniden başka" yerde zık- at ve nesebe kü1le harfin ila men ı.air ve eılibler ansiklopedisi nti·lolu-
Bcydcn daha atik davranıyor. Hemen ikfıyet eyliyordu. retmcniz (ilk !11:ıkaled~ gost:rdiklerl kaTC<t 1?ihi (Ya'kub, Kit.ah el-Cami'l ~ınlıilir. Fakat Makalat e1-lslanıiyyln, 
Mustafa Faı.ıl Papya bir mektup~a Baz:ıluının, ( mahza padi~ahın bir me şunu da ilave edeyıın: Abra mad· :ı-nzılı. Jçiuıle kıraat vücuhunıın ihti- .Mül'uc ez-?.ehch ansiklopeıli değildir; 
r.aralc: Jıitfu hümayunu eserJ) olarak tcluk- dcsinden sonra ağaç~ ağaç c;r! J?e11- lüflarını ı.ikretti, ve her harfi oku- ~·oksn her eserin ansiklopPdi olması 

4Mah.,,·o!uyonım... Sctldcn ha,k:ı, ki ettikleri yeni (memuriyeti celile>) yor, onu da Ağa Camıl ~addesı takl_p yucusmıa ni bet t•tti.), Margolloulh 1 İüzımdır. Bu yazmızda süy1ediğlniz 
iltica edecek hiçbir ham!ye malik de- tine de, mağnır Mısır Prensi 7.crre ediyor), ~azı maddeten kapnk sıı~ı- tab'ı, Leiden, C. VII S. ::02; lthsı.r gibi, elinizde malzeme olduğunu kay
!'llım. H<ır zaman, her yerde ve her kadar ehemmiyet vermedi. Hatta; lıu Celennde ıkmale çalışmanız, esenn tnb'ı, 1938; C. XX, S. 63. İbn Hallı- det.mek isliyor idiscniz, o zaman an
~dc olduğu ~bl bu meselede de bu- memuriyetin (hattı hfimayun) u na- sıstcmli hlr şekilde hazırlamıı ak or- kan'da ayni adamın tercemei haline iklope<lileı· yerine ıne'hazlarınıız de· 
yükliiğünü göster. Beni, bu felükı·t- bınllde okunacağı gün, (Veıir iskc. ta)" atılmı~ olmay~ derme ça~ma ol- bakmış olsa idiniz, şu satırı görür- meli ve o miktarı binlere çıkarmalı 
ten kurtar.) le~l) nden (2) Bııbıô.liye nl:ıyla gel- duğunu vazıhan go termektedır. dünüz: ve Jehn kitabün scmnı:ıhu el- idiniz:. Dördüııcü snyıda sizin de tek-

Diye feryat ediyor. mış olan Fazıl Paş~nın -. usulen \C· Bizim ı,ıeyhin keramatı olor men- C'.:ımi' ccme'c fihi ümmete 'htilaf vü- rar ettiğiniz gibi, bunların eserinize 
Fazıl Pnşa. büyüklük gö termek ~irl~re mah:us büyük ünıfoı:_ıın c:f)"; ı kul kendmden kabilinden lcymetini eiih el-kıraat (ve onun el-Cnmi' ndını başlıca mehaz teşkil ettiğini siiyledi

:fırsaltnı kaçırmıyor. Derhal müfettiş mesı ve. butun nl anlann_ı tnkmas_ı lu j çok defalar methettiğlnlr. Ansikloııe· verdiği bir kitabı vardır, içinde kı- ğlniz için düın•ada nüshası m<ıveut 
zım g_elırken • siyllh r_f!ılırıgot takımı dı"nlzln aiındi'-·e kadar ihtiva ettiği rant vücuhu lbtlliiflannın hep ini olnıı•·an eserlc~dcn nasıl lstiCnde et-Zi•·a Bt'ye, .şu t.elgrafı gönderiyor: ...ı d d füm bir 11 , . J J 

" ... ymı~ v_e urny nn gon eı • ı mnıldclerl. sırf tercemeihal ve coğ- ı toplamıştır), Ve:feyat, Mı ır 1299, C. tlğiııizi ı::ordum. Bu sualim cevapsız 
(Malı)•e kasasında noksan g;_jrül n ta ~inmış olarak ~layı?"" başına geç. rafya bakımından, artık çok e~klmi~ il, S. 407, satır 1. kaldı. Yalnız Uluğ Bc)·in T-ı1rk Şe-

ıne ı, herke~~ derın bır hayret hıı- olan Kamus-ul-a'lAm Ue muk.ıycse e- ı Yedi kurranın İbn Mücahid'dcn cc.ı"CSİ adlı cscıi olduğunda ısrar edi-
(t) lıleıhur, (Şair Ziytı I'aşa). gule gethnııştı. .. 

1 
derseniz. eserinizin bu b:ı.~ımdı:.n de- evvel scçilnıi• olduğunu s1iylüyor, yor ve benim cböyle bir eser yoh 

L Fazıl Paşan.ın lıu usul uz .ııırek ·il, ğuinl kendiniz de görürsunu:r.. bundan da mehazları görm!!diğim ne- dcdlgimi kaydediyorsunuz. Kf'..rıdi ya-
farl çartamba, D eavi ve Masraf muhtelif dcdıko<lulara sebep oldu. Size söyliycc~im bu kadardır. ticesinl çıkarıyorsunuz. Şlnı<liye ka- zınız<la tanı on beş s:ıtır evvel tloğı u 
Nazırlan pertemhe geceleri mi- Onu yakından tanıyanlar: Bay 1sn,all Hakkı lzmlrli')·e, darki "'azımdan mehnı.ları kimin gör- olarak aldığınız ~onun bbyle bit- e"c-
safir kabul edebilecekle rdir. - Sadaret mevldlni bile i:endi ine Yazrmın mm endişesile ynıulmamış mcdlğİ n1cydana çıkmıştır, ve çıka- l'l yoktur> sbz:ümü niçin böyle değiş-

Memur olsun, yahut ki aleli- o~ (';orcn Paşanın bu hareketi, eok olduğunu söylüyorsunuz. Fakat onu eaktır da. İbn Mürahid'den ev\•el ııek tirdiğinlzi unlıyanındım. Evet, nıuh-
de vatandat bulunsun, b u d erece tabıtdir. bir dnha okursanız, orada, memleket çok kır nt va!'dı. O, bunların lçin<len terem müdenis, böyle bir e er ~ok 
Sfk1~ b ir bava içinde ya· Diyorlardı, irfanına senelerce hizmet etmiş ve et.. yedisini seçmiş. vezir İbn .Mukle ve değil, Uluğ Reyin böyle bil' eseri yok 
f.yan bu insanlara doğrusu acı· l\flinener zümttye mt'nsap olan· mekto bulunan sizin gibi biı· zatın İbn İsa ür.el'lndeki nüfuzundan isti- tur. Eğer siz ilmi usule riayet ederek 
yonmı. Hususiyetleri bu kadar tar: yazısında bulunan sözlere benzer bir fade ederek bunları resmi ve nıeşl'u membalnrımızdan şüphe edip onları 
kayda tibıi vatand&Jln bir de si- _ Paşa, hür !ikirlidi!'. ııera im şey bulamıyacaksıııız. Fakat bunun biı· hııle sokmuıı; hatti'ı buuu kabul kontr.ıl etmek z:uhınetlne katlanmış 
yasi fikir hürriyetini düfiinünüz; ve teşrifat gfbi budalalıkların i~- ehemmiyeti yok, maksat hakikatin etıniyen :\luhanımcd b. Mukslm cl- olsaydınız, ayni neticeye siz de va-

lm b:ıtına tiibi olacıık derecede basit meydana çıkına. ı olduğundan tn\"SI- Attnr ile İbn Şenebuz'u nıuba~eme rırdınız: 
neticede bunun h i.ç me.vcut 

0 

1a- ruhlı.ı olnmdığını gô lerıniıtir. yelerinize teşekkür ederek a ıl me- ederek onları tevbe ettinnlş Orşad British l\luscum'da 26190 numa-
kbiım anlıyabilirU. Rıyuız o •· eleye ,..eli,,·orum. el-erib, I\' , 499, 302) ve Hallııc'ın rada mukayyet Lulunan Ulus-u erba-
rak söyliyebiliriz ki; Türk vatan- Diye vaziyeti 'Fazıl Paşanın lehi- Kıra;t llınini noksan tıırü etliği- yazılannıla bazan bu ıaz kıraat gii- al Çinglzi (tavsifi, Ricu, 1, l64) Wın . 
da.tı, hürriye tine ancak Cümhu- ne ttfı;ir ediyorlardı. nlzi gösteren yuıma cevaben, ya%1- rüldüğii için onun aleyhinde de çalı,_ Mfles tarafından hulasaten in1?ilizcc-
riyet devrinde kavtıı:fJDu'tur. (Dewımı ııar) nmn muhtelif kitaplıırdıı arılatını~ ruıştı (l\la,,signon, Passioıı d'nl-Hnl- ye tercume edilmiş ve ona cSlıajrnt 

SERVER ISKlT (f) Sirkeci isktlesi. olduğunuz şeylerin hulfısusı olduğu- lııj, C. l, S. 240.1). Siz bunlaı-ı gör- ( Dııııamı scılıif e 5 siıtıın 5 de) 
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Doktor Hacı Kem 
(1 -1931) 

Vefa llll'l onuncu yıldönüınıi ınünasPbeb1e yazı arl
mız muhterem doktor Süheyl 011ver çok kadirfİnasa~t 
hareketle merhum doklor Hacı Kemalin hatırasını tazı:ı 
bir yazı göndennişti. Ancak Tasviri Efkinn 1 S gün 
detle mecburi iatirahate ka vuşmuf olması bu yazıyı 
hürle neşretmemİzt! sebep oldu. 

T ur \emlzin XIX uncu aSlr ba- nl t.edavilerı tnklıı ~tmlş ve t11 
ında > et'ştirrltgı en dc~erlı da- den yuksek bir miHeha ıs 

lıil i~l' nrntch,ı sı ı1larınuzdau llokt.ıı Aıorupaya gidemedi •iud n 
Hacı ı · emiileddln Bc~·i on ııene C>Vvel u uzuntı.ıyu A vrup, da m ~h 
2 h:ızıranda knybrı ılk. V fntı bizler ı hekimlerimizin çoğaldığını ~o 
ıç i n }ıakikatcm pek acı olmuştur. O- ız:ııl edcrdı Ie,.lckdasJ:ınnı 

nun şahsiyetinde ler ve 
birçok ilmi ve :ıh- Yazan : Avrupada 

ıaı:i mezi~·ctıer D Su""heyl Ünver yüz cdenıeıt 
t.aplıı.ıımıotı. O Tüı r. te..."lla bir 
kiycdc ihlıqasa e. verirdi. 
hemnıiyet verildiği 
zam:uılarıla şube::ı lnıie tnm bir mütc- Hccı Kemal merhum. çık 
ha >elS olmakla beraber çok iyi ve mu- ti bir klinlsxendi. Teşhislcrı 
kemmel bir hekimdi. Tnbal.>ete e::ın· rinde ve ted visi çok esnslı id 
dan bağlılığı bütıın hekimlere imli- disine çok itimat besleniı' ve 
aal nünıuneı!l olacak derecede kuvvet.. hctle tedavilerinden ba taları 

müstefit olurdu. Ynnmdn t li idi. t.i 
Dı·. Hacı Kemiileddin Heyin tecrü· gôrdüğümU:r. r.eneleı-de gordfü•· 

mei haline bir lıakulıın: la b r teşhuc hukmeder ve bil 
Kız Ali Bey denilmekle maruf ve nılmaz ve kı...a cünılelcrlc d 

meşhur bir tabibin oğlu olarak İstan hnstnlıklarln teşhi~i tefrikle 
buld:ı 1869 senesinde ğonıu!jtur. 21 pardı. 190 fnkılibına kadar i 
yaşımla 130fi (1R90) •cneı;imle .Mul- hastanelerinde "iziteler t! na~ı 
klvc Tıbbiyesinden doktor çıkmıştır. çeteler tilrkçe yuılırdı. Bı!.i!IS 
T~hsiı mütlıieti haıiç, t.ıım 42 sene usul laıldırıldı. Her Jk!sinl d 
hcldmliği vardır. Evvela Topknpı vaffakırctle tatbik etıniştl. 
semtine Belediye tabibi olmuş ve 8 ınüst~hza'liann kullanılma ıı 
ııene burada hizmet etmiştir. S.ınra zurhırını nnlntır, som l't'r 
Haseki hastanesine tabibi salisllklc nın mı ve tliiçlann terkib rıı 0 

girer ve tabibi sani oluı'. 1~25 (1910) sunuz. ecz:ıeıhır d:ı s:ınatlar 
senesine kadar buradadır. 1319 tur, derdi. 
(1903) ve 1331 (1915) ııeneleri nra- Her smıft:ın hastası vardı. 
ııındl\ C:urcba hastanesinde göz mü- ve f:ıkir h, tıılııra ayni tht 
tehassıslığı yapmıştır. Ayni ınmnnda bakar, ve hastalar kcndı m 1i ~ 
1326 (1910) da Gureba hasüıneı1i da- !erine göre ne vcrırlerse alır ' 
hilivc mütehassısı olur. 1331 ( 1915)e mi)·enlerdcn hır y ı teme7.d 
kadar bul'adn kalır. Buradan istifa talarıııa baz:an ilflç para ı ver 
111!' ıs:ıı (1915) te Cerrııhp~ş;ı has. le olurdu. Hastalaıfa mua~· 
tanesi <lahiliye mütehassısı olur ,.e l!lnde, klinikte, poliklinikte, !; 

1336 (1919) cnesinde tekrar Gurebn lıırdrı, yollarda müsafı•hnsı ı: 
hastanesi dahiliye mütehassıslığına tu. O mütevnzi, vııkur \'O n 
tayin edilir, Te!atı senesine kadr.ı· herkesin hatınnı ııorar ve Ti• 
burnda ayni vazifeyi ifa etmiştir. P.u b:ımız liıknbile clle..rine arth 
müe;>Seselerdc halka unutulma& hlz- öperierdi. O da (çok ya ) d 
metler ynpmı$tır. 1325 (1910) dan söz: dinleıııiyen hastala h~ 
sonr J\lü~ı>~ah Hrı)•riyei Sıl•hiye yapardı. Tl'kraı· hn~t lanıp 

ldattSlııde hastaneler levazımatı ko- naz:arkalı bir hastayı ı::o ter 
misyonu riyasetinde de idal'l mcı!- te bunun ôdemlerinl gidcrıı· 
yetlerlle temayüz etmiş, hu cih,..Ue de hat ııefeıı alır. Düzelir. Hnct 
dürlist n unutulmaz hizmeUer ifa çıknr, söz dinlemez. Bir balo:k" 
etmiştir. (1). kiinıııa girerek uıUı ır.dnn t 

Hl31 senes! haziranında elim ve dan bir mükemmel }'er, Bi:z:i 41 
nıütlc bh' hastalıktan rebayap ola- nç lııraktıJar diye itab:ı müst 
nuy:ırak terki haynt eılen mrrhum rür. Nihavct yine tulumlar 
hakkıııda fst:ınbul Belediye )fccmua- ~er, buraya a-elir, (eöz. lllnl 
sı (N. 85/13. 1931) cı zaman Beledi- rin bali budur) derdi. 
yemiz Jn!!ktupçusu olan Osman Na.ri Hastanede polikliniği akşaııı' 
riyaseti kalemiyesinde merhamn s: - dar sürC'rdi. Onun uluvvü c'1P 
ven Hl hekim arkııdallı ve t31ebcsi· a~ama kadaı• onu tek başın:ı . 
nin hiitıralan rieşrolunnıu.ştur. caya kadn sulistinıiıl eden uıs: 

Bu satırlar bize iibrretiyor ki dip· kat'iyyen tahammlilsüzlük j!li• 
)oma aldığı tarihten ölümüne kadaı mez:, akşam herkes evine dönerı. 
muttarit olarak 41 sena hekimlik et- da hastaneden henüz duncrdi. 
miştir. Çok iyi bir töz hekimi ola11 memişti. Ynkın akr basının ve 
merhum birçok seneler Gurebayl dıklarının ve fakirleı-lnın nllldılı 
l\1üsllnıin hnslaneslnde bu şubede ça. rumiyct çckenlerine ka.zar.cıııı h 
lı~mıştır. llo.lt3 reçete kiğıtlan iıze- mi~t.i. 

J·inde Kehhal kelimesini de bernbcr Nihııyel lıartıılnndı. Jz:tırab1 
bulurduk. Gureba hastanesinde çnlı- bel' gün blra;r, daha ihti~ al"latı) 
ıırken en mfıhim ve nazik ameliyat- zayıf bırnkı~ o:-du. B.r ırun 7:i). 
lar esna~ındn kloroform ile Narkoz: rnizde (her n" knd:ır ihlb;ncın 
vermesi rica olunurdu. Zira bunu do ıurs:ı olsun elinize r:cçeni~ üçtt 
pek iyi yapardı. Dediğimiz gibi e,._ !11nl sarledlrı, üı:te biı inı s ıı 
Teli. tam bir hekim vc- sonrn bir nıü· işte ben hnyattıı höy!e yap ı 
tehassısb. Kendisinin yanında 1911l· .,,·aziyetlerlle kar~ıl:ı tım. Siz bu 
1!)20 seneleri arasında stajımızı yaıı- taya ıHkknt eclın. (Nihayet 1~ 
tığıınız zamanlal'da da (evvel:ı heı iki odalı ufak bir e\'i borç harç 
şey bilir ve yapar bir hekim olarak tım. Sağ ~nlır da çalıınhf!" 
yetişin, sonra iht.lsas eubcslne ayrı- r.umu ödcrım. E~er ölrııem mul.: 
lın) derdi. sc satarlar, borcumu öderler\ 
Hacı Kemal merhum çok okurdu. ti. 

Fransızca mecmua ve yeni kltapl ırı 1 O kndar çok ha b 
1 takip <!der ve bu gibi neşriyatın ta· z ok eline sta :ık r,. 0~ 

ldbi lüzunıundan bahsederdi. iyi fran f ne da yautı;ara geçer, hı~ı~ 
sızca bilirdi. Avrupayn ihtisasını ik-ı a ·dı 1 rcçetelcıi gıbı 
miil için gftrnem!şll. LukJn o Türki- tıı · K 
vooe yanında çnlıştığı zevatın himıı- Hacı • cm.il merhum, gıpta 
~("'fi" ..... ,uı ı,n•H <'nlışnıa)aı·ile en yc-ı r.:ık teınız bır hnynt sürmüetuı 
• 1 rino miwll konulınıyacak d 

(1) O zaman merhum 1 akkında bi mevkic ve k • . . 
11az1lan111i: r1a iııt1şaJ• c,tınİ§ti: nr. ~· fa~iJetleri 8ayılm~n_ıiılc emııştl. 
S. - Dr. Hacı Kemal Bcru gömflltlu. ~acak dcıec 
, . D • tur. O on s.;nc evvel n mı?.dıı 

l ııkıt fi. 4, VI.1031. Dr. A. S. - r. lnınkla İııtnnb ı 
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I tanbul Belediye l\Jttmıı 

·----------------------------~ ITALVANLAR 
- Üç gün sonra ... Burada bazı işlerim var ... 
- Para ister misiniz? 
- Verirseniz memnun olurum, 

raftarı idi ve her yerde her zaman münakaşa 
edilen sebepler ileri sürülerek tnraftarlık ettikleri 
milletlerin kazanncaklnnnı ileri sürüyorlardı. 

(~. 85. 1931) Pr<ıf. Dr. Akil l\I 
merhum lıı-kkınd:ı lazdı ı bıl' 
de ezcümle: 

- nen onu bir fn anı k ı 
munc i olan:l: bul:nı:.. tum. Dni 
tışıın, datın-ı u~renC'n •ıe çok lıı 
zntt..-ı tnbli bir h:ı let vardı. G 
de:ıılen tahripkar kiiçül.lü , 
gimlümi knptırnınmış•ı. Do. 
pere tiş 'c hak ıdı":"a i y n 
Gayesi her şeyden evvel t.am 
san olnıııktJ. lılnnni yük klig 
di kaz:ıınçhra dalmn tercı ı et 
kendi nwııaflınc chemmlyC't 
miş cldu·undan on z m:ııılarc 
yaç korl.u und n kur tulan 

Be+ı öt-medim 
BUylik c asus romanı : &9 ................................................ 

Ritter telefonda bu eşk:ıli de okuduktan son· 
ra, şifrenin aTkasını şc)"'le getndi: 

Böyle bir ajanın rernıi ntnşcmiliterlik vazife· 
mi işkal etme i ihtima'ini de göz önünde tutarak 
o yolda yeni talimat vermenizi saygılarla rica 
eder.im. 

Ben de dedi, yarın ona şu telgrafı gönderece
ğim: 

cGestapo şefi bizi bir ajanın Rumanynya 
gönderilmiş olmasından haberdar etmişti.. Yal" 
ıuz Rwnanyaya değil birçok diğer merkezlere de 
kac..lın njar.lar yollamayı Erkunıharbiye de maıı
lahata rnuvafı~ bulmaktadır, lJyanıklığınıza te

şdckür ederiz. Kendisile emniye t içinde çalışı<tbi· 
lir ve itimat edebilirsiniz. > 

Nak leden: Cim. Mim ............................................. ' .. 
- Mükemmel 1 ••• 
- Yalnız yarın da senin resmini muhtevi 

mektubu postadan aşırmak lazım gelecektir. 

"" li' "" 

Ataşemiliterin evine ertesi günü geç vakit 
gittim. O cevabi telgrafı almış bulunuyordu. A
damcağızın vaziyeti çok değişmişti. Beni güler 
yüzle kn~ıladı. 

- Neler düşündünüz, dedi. 

- Evvela Besarabyaya gideceğim, gitmeden 
evvel de siz.i Ritter ile tanı~tıracağım . 

- Oradaki Sovyet tahriki.bnı tetkik etmek 
çok faydalı olacaktır. 

- Ben de böyfe düşündüm. 
- Ne valüt gitmeyi düşünüyorsunuz), 

• 

Adamcağız kalktJ kasasını açtı bana yüz bin 
ley verdi. 

- Gitmeden bir gün evvel beni görünüz 
dedi. 

O akşam Dimitresk uyu evime çağırdım ve 
ertesi akşam için evimde Rumanyalı meslektaş
lara bir çay ziynfetı vennekliğim kararlaştırıldı . .. 
Evvela Rumen gazetecilerle tanı~mak ve tuuığa 
düşebilecekleri de düşürmek İç.İn müşterek Lir 
plan hnzırlndık .•• 

Ziyafet nk~amı hakikaten mükemmel oldu. 
Oimitresku Rumen matbuatında ne kadar zayıf 
kaıakterli insan ~arsa hepsini benim evime top• 
lnmıştı. O nkpm hayli yedik içtik ve eğlendık 
ve tabii olarak da bir takım siyasi mev.ı.ular üze
rinde konuştuk. 

Davetliler sekiz kişi 
lerin siyasi muharrirleri 
çalıpn muha birleri idi. 

idi. Ekserisi de gazete· 
ve siyasi istihbaratnda 

Gece on ikiye doğru Dimitresku ve benden 
bafka diğerleri adam akıllı sarhoş olmuşlardı. 
Herbiri bir şeyler söylüyordu. Hepsinin de garıp 
temayülleri "ardı, kimi Alman, kimi lngiliz ta-

Bu k lnb ' \;.ta bu akşam fazla bir şey yap
mı•ra imkan yoktu. yalnız içlerinden bir tane-ti 
Victor fikirleri itibarile işime uygun geldi 1 

Akııam ona fazla yüz verdjm, .• Ve hattG. 
ııaat bire. doğru kendicıine ayak yolunu göstermek 
için dışan beraber çıktığımız zaman knranlıktnn 

bili!tifndc söylediği birkaç imali söze, t•ygun şe
kilde cevap verdim, ve hiç tereddüt etmeden 
arkadaşları gittikten sonra, tekrar dönüp benim 
misafirim olabileceğini söyledim. 

Konuşmalanmız esnnıında 
i ngilizleri tutmuştu. 

Victor daima ffastnlnrm:ı hütiln ka!bile b 
(Fakir ve zengin kendi i ıçln lı 
di) demiştir. 

Gerçi esasen İngiliz taraf tarı olan bir adamı 
para ile ıtma etmek belki pratik olmıynbilirdi. 
Fakat diğer arkadaşlarına çok yakın görünüyor• 
du. Onun vnsıtasile diğerleri üzerinde kuvvet ola
bilirdım. 

Ziyafet dağıldı, misafirlerim memnun çıkıp 
gittile r. Yarım saat sonra, Victor kapımı çaldı. 

- Bekliyorum seni Victor dedim. 
Elimi öptü. 
- Bann dedi, bü~ ük iyilık ve iltifat ettin. 

( Devamı V1lr) 
1 

Yanınıla st J gorcn b z: 
mezunlarına ve muavinlerıne 
ba gibi m:.ış!ik dnvr:ınır .,,. 
tıp me leği ve h nlık üıerın 
ı.atlnr ederdi. 

Onun mnnrvi huzurunda e 
kendisini h:ıysıtta nümunr il 
tigimir.i tcyıt eder ve hatıra 
ziz ed rlz. İnsan Hacı Ken 
seni unutmıyacaJ.'lZ. H yatı 
gibi olmıya ga~ıel etm kle 
tedır. 

Dr • • 4. Si1.1tı11l 



9 Temmuz 
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Kuvvetll ~~A~iCi HABıE R/LER --------• 
islim - Türk Ansiklopedisi - - . 

mllletlerln de 
slnll'lerl 
bozuluyor mu? 
(B.,,..•lıelecln ııı.-J 

yat ettikleri aözleredn addeden
ler varıı.a çok aldanıyorlar, de
mektir. «Sözü ıöyliyene değil, 
ıöyletene bakıo derler. Refik Say• 
dam bu sözleri bütün Türk mille
tinin lıWine, kararına, umine 
-we celad etine tercüman olarak 
söylemİfti ve söylemekte d evam 
ediyor. Bu sözlerin çok büyük 
olan minasım haclatlanrmsın di
b inde birib irferile boğazl•n mil
letlerin daiına göz önünde tutma• 
lan hepimizin aulb ve selimeti 
icabıdır. 

Polonyanın 
taksiminden 

sonra 

,- , 
lzlanda'nın 

işgali 

(Btlft.,.fı, .ı iillri saAi/.,~•) t AfiJe it. Ye&id hakkında ~Benim 

H k .at 1 .a ul Atrak, or ~l tree of tile bu ya1.lyı yazmaktan aabadını ıile-are 8 p 8ft Turke and Tartan> adım Termıotil'. rAamız araaında şimdiJe kadar fıkıb-

Al•an tebliii 

mu~;bl'"nce (London 1838). Bu Wlll ııonraJarı dak:i ,;ila!ek mevkii bilinmiyeıı. .Afi-
~11 Wm. El-skin tarafından uhife üı.er· ye'nbı yübek mevklini tebarüz ettir-

d 
lel'ine yazılnuş ise de uıJ eserde bu mektb diyonunuz. Onuıı fı.la.bdaki 

Sovyet ve Polonya 
mümessilleri 

ilk defa görüştüler 

Almanlar lzlanda 
ile münakaleyi 

kesmek isterlerse 

A111eriluın denu 
kuooetlerile çarpış111aia 

tneth8' olaeolclar i 

evam ediyor isim hiçbir yerde görülmemektedir cit 'J1ibek llM!Tkii IJÜpbell olduğu gibi, 
(1 ind ıııhifeden de~ nouhere appears in the text; ayni ıa- tllemamıMan kimi ka.adettiğini%1 an

Ô yle zannediliyor ki Almanla- hi:fe, satır 14>. B inaenaleyh Şeceret lıyam.adım. MemleketJmizde Afi~'yi 
nn timdüik en ba,ıa istihdaf et- ill-EtrAk (ve sizin onu ta1ırif veya ııizden daha iyi tan17abllenler mev
tikJeri mevkiler. Murmanık. T nl- teı·cüme ile yazdığınız Türk şeceresi) cut .Mfutmıu isbat iein. belki bu hu
lin, Smo lensk, Kiye f v e Ode.a· 1smi tamamile bir uydurmadır. Met- susta sizin ve arkada~ınız Abbas Az

nin içinde blr yerde ve metnin sonun- za-.1 Hazretlerinin (sayı 9, kapak sa-
dır. da Uluğ Beyin lıu addaki bir ese- hifesl 2, satır 15) aklınıza bile gel· 

.şimaldeki ~~~ batl.n ela rinden alındığı, kaydı vaı·dır. Bu iıe miyen ve Tarihi Bağdad'ın tasrih et· 
.r-~ Türk tarihinin bu kıSJmlarını en iyi .meilen iktibaslarda bulunduğu dalıa 

TASVİRİ EFKAR ................................................ 

Polonga • Sovgetler 
arasındaki harp haline 

nUıaget 11erileak 
Londra, 8 (A.A.) - Reuter bildi

riyor: 
Polonya arazisinin Sovyetler Bir· 

Uğile Almanya arasında taksimin -
deııberi, Rusya ve Polonya mümes
silleri arasında ilk buluşma, bu haf
ta tatil esnasında İngiliz Hariciye 
Nezaretinde vukua gelmiş ve Sovyet 
Büyük Elçisi 'Maiski VC' Polonya Baş
vekili General Sikorski, Rusya - Po-
lonya münasebetlerini müzakere et
mek üzere buluşmuştur. 

Londra, 8 (A.A.) - İngilis Hari
ciye Nezanti sözcüsü, dün akoam 
yaptığı beyanatta dem1etir ki: 

Bertin 8 (AA.) - Alm a n kı- bilen ve -:ı· alnız Uluğ Beyin hayab eekt iki nıemba1 haber vereyim 'ki a
talan, Sovyet müstahkem hatları- için bir kitap yazmış olan W. Bart- rada Aftye hakkında malümat "t'ar
nı dün şimal mıntakasında da hold t.aı·afından çürütülmüştür. Çün- dır: Taberi, Tarih, Leiden basması, 
yarmışlardrr. 15 saa t devam eden kü Uluğ Beyden bahseden memba- üç.üne.fi seri, C. J, S. 464.; 485; 4.91; 
şiddetü muharebeler neticesinde larda. onun böyle bir eser yazmıe ol- 629, Kit.ah el-egani, eski basma, C. 
birçok e-'ir alınmıstır. Bu esirler duğu görülmediği gibi, bu eserden IX, S. 132, XIII, 15 . 

Dil üzerinde 
çahşmalar 
(Bagtara.fı 8 iiııcit ıahif~d~) 

'Bu kaidenin Şemsettin Sami tua· 
fıntlan ağız ve burun gibi bir Lakım 
Turkçe kelimelere teşmil edilmek is
lentliği anlaşılıyor. Bu gibi keJiıne
lerin müzaf elü nldıkları zaman kay
bettikleri sesliler ı, i, u ve ü den bl· 
rl olduğu ve bu ı:;eslileri Osmanlıcada 

yalnız hareke ile göster.mek mümkün 
bulunduğu di.ışünülecek olursa i-ÖZ 

köklerinin 3abitliği eAAsııı<la ınevcut 

bulunan bu btim.'lyı inkar etmek is
tiyen Şemsettin Sami ile ona taraf
tar olan Ali Seydi'nin bu husu-;taki 
iddialarını desteklemek için yine 
Arap barilel'inln eli.-;tikiyetinden is
tifadeye kalkı~tıkları anla~ılır. 

Öğrnildiğine göre bu mülakat es
nasında Leeds'de bulunan Eden, mü
lakatın hazırlanmasına çok yardım 
etmiştir. Harıciye Daimi Müst~şarı 
Alexander Cadogan görüşmede ha
zır bulunmuştur. 

Burada kelime cevherinin değiş

mesi hadisesi gayet sarih olduğu gi
bi bu hidiseye tabi olan kelimelerin 
sayıı;ı da on dokuzu bulmaktndıı. 

Tam bir listesi yulcanda verilen 
bu 19 kelimeden l7 si vücu.clün muh
telif uzuvlarını ifade eder; gt!ri ka
lan ik1sl de atle efradı ismidir. 

Bütün bu kelimeler söz arasında 

en çok muzaf cilarak kullanıhrlar. 
Ve hanların miiz.af şekilleri klişe ıa. 
tine gelmiş gibidir. İşte bu kelime
lerin uğradıklaıı değişlkllğin sebebi 
de bundan. ibaret olsa ırerektir. (4) 

Naci YÜNGÜL 
( 4) c'!llualfyen bazı T~el.imeleri•ı 

mülki #amlr t>datı alması halinıU 
kelime cevlı emin deği~n~•i> kazty· 
r esinin aksi tamamen Ra1ıi1ı de{iiltlir. 

Dünyanın en çok 
ekmek yiyen 

milleti Türklerdir 
(J ftloi tıo.~ifedm 4fe11GW1) 

yılda vs~ati olarak yenilen hububa
tın miktarı dn 354 kilodur. Yalnız 
ıehirdeki ırnı fiyat adam başına 180 
kiloduı·. Bu rakamlar diğer memle -
ketlerle karşılaştırıldığı takdirde 
memleketimizrle adam başına istihlak 
ıniktannın en zl~rade olduğu anlaşıl
maktadır. 

Bulgar .köylüıoünün va atl istihla
k! 290, Belçika 220, Almanya 1:J8, 
Finlandiya 120, Amel'ika 107 buçuk 
kilodur. 

Ekmek, patates, pil'inç gibi nıad
d&lerin daha ziyade istihlak edildiği 
anlaşılmaktadıl'. Bundan başka refa. 
hın arttığı yerlerde yemeklik hubu
ltat sarfiyatının at.aldığı görül~ 
tedir. Umumi Harp somın.da refahın 
bf]amasile bir Amerikalı 20 senede 
vasati yüzde 50, Finlandiyalı yüzde 
40, blr İngiliz yüzde 20, bir Alman 
yiizde 30 daha az hububat istihlak 
etmiye başlamıştır. 

Bir Finlandiya 
vapuru torpillendi 

Bern 8 (AA ) - Helsinltiden 
İsviçre T elgraf ajansına bildirili~ 
y o r: 

Şimali A merik a huh ub atile 
y ük lü olup P etsamoya gid en 
c:G l u tod :> adındaki F inlan diya 
v a p uru bir İngiliz h arp gemisi ta
rafından müsad ere edildikten 
sonra cOrcad e:> adalarında K ir
k uvalla' ya sevkedilirk en y olda 
tOTpillenmi~tir. MiiTettebatından 
kii kişiden maada hepııj kurtarıl
mıştır. Finlandiya Hariciye Neza
ıetine gelen haber budur. 

Plutot 3500 ton h acm inde idi. 

Amlral Darlan 
Parlea gitti 

Vichy 8 (AA. ) - Baıjvekil 
m uavini Amiral O aTlan, Vichy' -
den Parise h a reket etmiştir. 

Vefat 
Bir müddet g&

ıtetelerde çalışmış 
olan değerli genç.. 
lerimizden İstan
bul İş Bankası 
?ııluhaberat Servi
ai memuriarmdan 
Nurettin Kıvanç, 
yirmi günlük eti
ni göz -yaıla.rı a 
rasında dul bıra .. 
karak, ini bi:r 
kalb anjininden 
kurt ula l1U ya rak 

hayata gö1.lerini kapamıttır. 
Cenaze.si kendisJni sevenlerin de

rin tee.'>Sürlerl ortasında kaldırıla -
zak Ka.racaalımet mezarlıiına def .. 
mıdilmittir, 

ilesiae ve a rkadqlarma bat u.t
hğı, merhuma rahmet dileriz. 

İngiliz siya!<etlnin hedefini, müş
terek düşmana karşı mfitlehit bir 
cephe kuı-mak teşkil ettiği sarihtir. 
Al'alanndakJ anlaşmazlıkları bir hal 
suretine rııptelmek ve teknik balam
dan iki memleket arasında hll.len mev 
cut bulunan harp haline bir niha -
yet veTJTit-k için Ruslann ve Polon
yalıların alacağı her tedbir, İnı;Hz 
hükumetini ve müttefik hükumetleri 
pek ziyade memnun edecektir. 

Sovget ıebliil 

Bütün gece 
çarpu;malar 
vuku buldu 

(Bft'trut ealıi/«ln Ü-OMA) 
Lepe! mıntakasında şıddetli çar· 

pışmalar olmaktadır. 

Bobruisk istikametinde tlü~man 
bir çok defa Dnıeperi geçmiye teşeb
büs etnıiş. fakat k:ıtalarımızın öldü
rücü ateşi altında büyük kayıplar ve 
rel'ek ilk nıevzıleı·ı üzerine gel'! çe
kilmiştir. 

Novograd • Podolı1k istikametinde 
anudane çarpışan kılalarımız, düş
manm miihım motörlü kuvvetlerini 
durdurmakta<lır. 

Mogilev . Poclol><k 1ııtikametinde, 
kıtalarımız, düşmana şiddetlı bir 
muharebe vermektrdır. Bu mıntaka
da kıtalarıuıız, bir düşman taburu
mın Ticat haltını kı>..,erek bu tabu
ru tamamile imha etmiştir. 

7 temmuz giınü, hava kuvvetleri
miz düşman ınotörlü ciizütamlarma 
mötemerkb. darbeler 1ndirn1iş ve 
düşman tııyyart> meydanlarına karşı 
muvaffakı~·4>1lt harekfılta bulunmuş

tur. 
Rus İstihbarat büroıu reisinin 

beyanab 
l.ondra, 8 (A..A.) - Reuter aji.;11· 

smm :Moıdr.ovadaki .bUS118i muhabırı 
bildiriyor: . . 

Sovyet t$tibbarat Büroı;u Reısı 
LoU>Yslri, 110l"Ul&n bir suale cevaben, 
Sovyet hilkümetiııJıı AlmanJara ne
fes aldırmak niyetinde olmadıflna 
işaret ederek cephenin bır doğru hat 
üzerinde bulunmadığım . zıg:zaklar 
teşkil ettii!;inJ Vf' bu zi1?7-aJclar ara -
suıda ~yyar lcuvvetleTin huekitta 
bulunduklarını tebarüz ettirmlş ve 
demiştir ki: 

Bit· Alman k1ta11ı durur durmaz 
derhal tarafım11.dan mukabil bir hü
cuma marn:ıı kalmaktadır. Nitekim 
benzini bitt!ii icin riurnn bil' tank 
kolu dPthal Sovyet kııv•ellel'intn hü· 
cunıuna n.ih'amıştıı. Sovyet lataları 
bu tanklardan bir çoğunu benzınle 
yakmışbı'. On beş g-ündenberl devam 
eden muharebe e~nasındoa Ahnanla
rm daha evvel 22 ay içinde verdik
leri zaylatt an fazla kayıpları olmuş. 
tur. SoV}·et - Alman harbi başlama
dan evvel Almanlar insanca zayiat
larının 300 bin olduğunu söylemişler 
İngilizler il'le bu zayiatı 900 bin ola
rak tahmin etmişlerdi. Alman zayi. 
11tm1 600 bin olarak kabul eder.,ek, 
Sovyet orclulal'l 10 ırün içinde Al -
manlan 700 bin lri,ilik zayiat ver
dirdilcledne ve muhnebe ~iddetlen
dikçe bu miktarın ber ı.rün biraz da
ha arttıj'ına nazaran evvelkine nis
betle Sovyet - Alman muharebesi es
nasında Almanlaı-ın verdiği zayiatın 

ne kadar fazla olduğu anlaşılır. 

Sovyet zayiab if .. eldilmiyor 
Diğn taraftan İngilizler Alnıan

lann 22 ay içinde 4500 tayyare ve 
2000 tank kayb<>tliklerini tahmin e -
diyorlar. Sovyet orduları sekiz gün 
içinde 1500 Alman tayyare><i ve 2500 
Alman tı:ınkı tahrip etmi~lel'(lir. 

Sovyet :zayiatını ve ne kadar Sov
~et a!ıkerinin seferber edildiğini ifşa 
~emem. Ağır yaralıların ameliyat 
olmak üzere Moskovaya, diğı>r yara
lıların da memleket dahilinde daha 
içeı·ilere sevkedildiklerinj zannediyo. 
ı11m. 

Sovyetler Birliğinin nüfusu Alman 
nüfusuna nisbetle üç mlııli ziyade ol
duğundan Alman propagandasının 
iddia ettiği gibi, kadın taburları teş. 
kiline lüzum yoktur. Maamaflh 'ka -
dınlar yardı~cı müdafa.n teşkilatla
rında knllanılmakt.adıl'ler. 

Moakovanm tüliyeai 
Çoeuldarııı Moskondan tahliyesi 

mecburi ck>.ğildir. Çocuklar, ancak 
ebeveynlerinin 111~afakatile Moslco -

Bu, Gı·oenlandın işgalinde Reisi
cümhurun ilan ettiği siyasetin man
tıki bir neticesidir. Bu siyaset ise, 
Amerika Birleşik Devletlel'inin garp 
yarını küresini himaye için lüzumlu 
bütün tedbirleri almak niyetinde ol
duğudur. Bu işgal neticesinde, İngi· 
liz kıtalarının İzlandayı müdafaa et 
ınek taahhütleri kalkacak ve bu kı· 
talar tedricen buradan çekilecektir. 
Şimdilik İzlandada hem İngiliz, hem 
de Amerikan kuvvetleri bulunacak· 
tır. 

İzlanda ~gali alınacak yent 
tedbirlerin batlangıa mı? 

Vaşington, 8 (A.A.) - Vaşington 
da, İzlandanın işgalinin, Knoxun, 
denizleri nazi denizaltı ve korsanla
rından kurtarmak için Amerika do
nanmasının kullanılm:ıısı talebine heT 
tedbil'den dyade yaklaştığı kanaati 
mevcuttur. 

Müşahitlere na~aran, işgal çok ıü 
mullü bir tedbh- olup Yeşil burun, 
Asor ve Dakara karşı alınacak ayni 
tedbire b1r başlangıç teşkil edebilir. 

Siyasl müşabitlere nazaran bu ted 
biT neticet1inde Almanlar fzlanda ile 
münakaleyi lceseeek olurlartıa Ame· 
rika denız kuvvetlerile mnharebe :ka
çmılamıyacak bir mahiyet alacaktır. 

lzlımdadaki Brİtanp kuvvetleri 
Vaşingb:ın, 8 (A.A.) - fzlandaya 

çıkanlan Amerikan kıtalarının mik· 
tarı haldcında hiçbir tafsilat veril
memiştir. 

Fakat geçen eylülde Birl.,şik A· 
meTika)Ta gelen yolcuJara nazaran 
İzlandadaki Bı·itan~·a ve Kanadalı 
kuvvetlerin mevcudu 80.000 kişidir. 

arasında bilhasaa ·uzun müddet bizzat birçok iktibaı;;larda bulunmuş 
mukavemet eden güzjde kıtalar olan Hondemir de ondan bahs.:>derken 
vardır. cŞahruh devri fazıllarından bidnin 
Besarab yada Rus mukavemeti yazdığı taribdlr (Habib es-siyer, C. 

kanldı III, S. 4; bak Baı·thold, Uluğ Bey ve 
zamanı, A. Nimet tercümesi, S, 116 

Berlin 8 (A.A.) - D.N.B. ve not 8) diyoı·. 
ajansının bildirdiğine göre, pazar Hızır me~elesine gelince (<Senden 
günü Alman - Rumen kıtalan Be- evvel hiç bir beşeri muhalled kılına
ıarabya cephesinde Sovyetlerin dık> mealindeki ayeti kerime ile be
~iddetü mukavemetini kırmışlar· rabcr, biıaisenin :fizik ve kimya ka
dır. Düşmanın mukavemet mer- nunları, yani kavanini tabiiyc ile de 
kezleri ve mevzileri şiddetli ha- kabili izah olmadığını ilave ettim. 
reketler neticesinde ele geçiril· Ahmet Ate~ ayeti kerimedeki !l:ıraha
miş ve SovyetJer Dniyestere ka- tın farkına varmamı.ştn) diyorsu-
dar atılmıştır. nuz. 

Esirlerin ve ganaimin miktarı Halbuki bana kalırsa, siz bu iyeti 
pek büyüktür. ynnlı, tefsir ediyor unuz. Çunkü; I. 
Mukavemet hattına pek u Rua Altah'ın mevzuu bahis olduğu yerde 

varab ildi fizik ve kimya kanunlarından bah-
Fetmek tamamile manasızdır, Bir O) 

Berlin 8 {AA.) - P ripet ba~ emri ile kainatı yaratan, bir kuluna 
taklıklarile Beskides arasmda ölüleı·l dhiltecek kudret veren Allah, 
mağlup edilmiş olan Sovyel kuv- elbette biç blr kanuna tabi değildir. 
vetlerinin mümkün olduğu kadar Bahusus ki Allah cbir şeyi islediği 
süratle Stalin hattına çekilmekte vakit ona sadece ol der, o da olun 
olduklarını Alman radyoııu bil- (Bakara suresi, 117; Mü'minin ııun-
dirmektedir. Bu kuvvetler mü- si, G8). • 
temadiyen Alman seri müfreze- TI. Bir an için Hızır mesele~lni • e 
!eri tarafından laci;z: edilmekte Ve meV%1JU bahis ayeti bir tarafa bıra
Stuka pike tayyareleri tarafından kalım. Kur'anda ebedi hAyata malik 
daimi hücumlara maruz kalmak- bulunan ve dünya yüzüne ~lmeei kı
tadır. Rus askerle rinden pek cü- yamet alametlerinden (Eşrab uat
zi bir kısmı asıl mukavemet h at- len) olan bir beşer vardır {Bak, N~a 
tına varabilmişlerdir. Asri ınüda- suresi 156-7; Zuhruf ı;ureııi, 68·60 ve 

pek çok yerlerde) ; o da İsadır. 
faa mevzileri etrafında çok aert 

Eğer bu kabul ed11ine, - zanne-
muharebler vukua gelmektedir. dersem ı1iz de cumhurun bu lcanaati-
145 Rm tankı tahrip ed ilmiş ve ne iştirak edi~·oı·sunuzdur • o halde 
muhtelif çapta l 00 Rus topu Al- mevzuu bahis ayetin manası ne ola-

•• ••••
4
••·· · ·· · · ·· · ············· · ··········· · ··· l ı· man arın e me geçmiştir. cak? l>IalUmdur ki, o ayet Eobjya su. 

Japonya 
hazırlanıyor 

Stalin hattında yeniden birçok resinden olup lfekkc'de Peygamheri-
istibkimlar alındı mizin ö\~münü bekllycnlet·e cevaptır, 

Beri in 8 {A.A.) - D.N.B. arkası ıla :;:öyledir: cSen \}-iazreU 
ajansının öğrendiğine göre Al- .Muhammed) iilürşen, oııl8l' nıuhal-

(1 i1ıct srrlıifrcltıı dtJcanı) man jstihkam kıtaları dün de kd mi kalaca!Wır?~ Binaenaleyh bu 
kıtal.ı.nnııı İzlandaya ihı·aeı hakkın- Stalın hattında birçok beton sığı- , ayet zannettiğiniz. kadar umumi ol· 
da sorduğu ~uale Japl.ln nskeıi söı- naklan hücumla zap tetmi<Jlerdir. mayıp, muayyen hır hale cevapt1r. O 
cüsi.i yarbay Akiyanıa cevap olarak Bu sığınaklar en son ·sistem halde Hızır ister hnyatta oll!un, i"-
demiştır ki: ._ • t • ta l"k b I kt ter oJmaS"Jn, fizik ve kimya ks nunla-

asxen esısa ma ı u unma a- ha · · d b' ... , la - b 
Ameı·ika, bu hal'eketıle harbe d<>g· d B b"" • ..::ı . b t • kl rı rıcın e ız:zat nur an fllUS et 

ır. u u,........ e on ~ıgına ar o , ebed" ha t - k" 1- E " ru büyük bır adını atmıştır. k d ük I k l . o.an ı ya mum unı U". ger 
Japonyanm Holaııda Hindi~tanına _a ~r ı:n emme mas. e e~~-~- Kur'anı bir kül olarak ve tevil~ kaç-

bir ihraç harekeli yapmak niy<-tıııde l tır kı .bır~~ç ~etreden bile gorul- mıyan bir tcfısiı-le tetkik edenenlz ve 
olu-p olmadığı euatine de Mizcu yal - melen mumkun olamamışUr. 'imdi mahzı hakikat addedilm bazı 
nız şu cevabı vE>rnıı~tir: Bolşeviklerin 25 santimlik top- müsbet ilim neticelerini bir tarafa bı 

Amerikan kıtalarmın İzlandaya larile Alman taarruzunu durdur- rakırsanız, sizin de 3)'n1 neticele1·e
ihracı üzerine Japonyacla bat<ıl olan mak teşebbüsleri Alman istihkam 'l'aracağınız zannolunur. 

Tarihi Bağdadın cildi meselesine 
getiııce. eğeı· bn cild tahimi bizzat 
müellif tarafından yapılmış iı:ıe, onu 
doğru olarak kaydetmek zaruddir. 
Sonra •kırk cildlik muazzam bir e
serdir> demenize ne mana vermeli?. 
Burulan ba~ka cel-Mustatrifte 14 cil<l 
de gösterildiği gibi 10 cilil de göste
rilmektedir. 10 cild muhakkak ol
clu1'.."tına, :ıo u tercih ile defterime 
kaydetmiş isent de lehven (l) raka
mı ( 4) ynzılmıştıı·.> diyon•unuz. l\fü
cllif e erini on dört cilde tabim et
tikten wnra, on cild neden muhak
kalt o1 .. un1. Sonra yazınıza dikkat e
dttSeniz bunlar rakamla değil, harf· 
\erle dizilmiştir, dokuzuncu ayıda 
ayni şeyi tekraT ettiğinize göre ha
fızanızda da ayni şekilde 40 cild o
larak lkalmıı-lır. Daha a.p.ğlda ise 
cNuru010maniyedeki nüshayı ırörmüş
tüın. Fakat yazarken imkansızlık ha. 
sebile, tekrar bakmak kabil olama
dığı gibi...> diyorsunuz. Dokuzuncu 
a~"tnın bpak sahifesindeki yazınıza 

göı-e, bu eseri ti Bağdaddan aramıya 
vakit bulduğunuz halde, Muhammed 
mııdrlesi mü ... -tegna diğer kıstmlan al
fahe sıra~ma göre tertip cdllmi4 bir 
eserde Afiye maddesini anyaea.k va
kit bulam.anıanız şayanı hayret cle
ğıl nıidir! Şunu da ilive edeyim ki 
ilim e~abı, satın abnualar c!a, neır 
ri7ab muntazaman takip ve icap e
derse 'temin edip ondan istiLıde eder
ler. 

Adatı ru.hlye hakkındaki yazınııı 
dilini.ıin ağdalı olduğnu ve onu bal· 
kın anlamıyacağını gösteren Lir mi~ 
u.I olıırak almıştım. Bu makudımı o 
r.·azımda acıkça yudım., gazeteye bir 
daha O;ı1up .:örebilirsiniz. Bizzat i
zin sözledmi nasıl tahrif ettiğinizi 
\'Ukarııla gö ternıiştiın. Bur:ıda da 
ı7nnksadımı tahl'lf ediyorsunru:. Bina
enal~il a ağ\ ındaki ,.öz ~-e lav!<ifle
riniz tamamile ısiıe ait .. mak Hizıın 

gelir. 

O 5'1U'.tn1z hakkındaki dü,ünceleri
rni ve aEtl yanlış bir usul takip et
me'kte oldnğunuzu fırsat dU'..?erse 1ı
ı;un uzun tahlil edip gö.ı>ter~eğlm. 

Şimdılik, bo yazımda tavsiyelerini. 
u riayet eltiğimi zannederim. Hür· 
meUer. 

AHMET ATEŞ 
intıba, J.apon kuvvetlednln Holanda kıtalannın mük emmel tabiyesi 
Hindısta.nına. _biı· ihı·aç hareketi kar- J karşısında akim kalmıştır. Bir 
,şısında Amenluıda lıasıl olma~ . m~h kısım Alman kıtalan hücum top
t~mel ~ulun.an intıbaa benzedll(ı fık- lar'l ·ına.Jclan d överken d '. er 
nndedir. Bıl" yardım olara k Amerı- 1 e sıg v •• ~ 
kan kuvvetlel"inin Vladivo~toka ibra- Alman kıtaları s1gınaldara olu -
cına, Japonyanın niçin muhalefet et- zaviyeden yak.l~ar v e el bom 
tiği de sözcüden 110rulm~· ve börl" balarile mazgallard a n m üdafileri 

mevzilerin i ve gerilerini mu.v~f· ı Yaralı Alınan asker~ fena 
fa lciyetle bombardıman etmıftır. mu.nele ediliyor 

Küçük Rus tayyarele r i grupla- . Brealau 8 (AA. ) - D.WN. B. 
la n . Finlindiyanın halk.la meskun a1aneı Sovyet kum~n?anlıgının 
merkezlerini bombardımana d e- yaralı Alman ıukerlennı koruma
v a m etmektedir. Dün gece H an· madığmı ~:_ ~a:rp ~ukukuna ~a
gö' d en g elen 3 tayyare H e lsink.iyi y~t etmedı~ını_ ~ildı~ekte ve ıd
bombalamıştır. İki ev yılolmı.ş, 4 ~ıuınl tevaık. ıçın bırçok vakala! 
kişi ölmü~. 2 1 ki!lli yaralanmıştır. zikretmdc.teıdır. 

bir hadisenin .lap<J11yayı müşkül bir imha etmislerd ir . 
vaziyete şokacagı cevabı verilmiştir. Rug ask~rleri kaleler içine mi 

Sôzeüy~ göıe Vladivostoka Ameı·i· kilitelniyor? 
kan harp malzeme:si çıkarılınasın.ın Berlin B (A.A . ) - D.N .B . 
Japonyayı harbe karıştırma~ı lhtı - ajamımın l!llla hiyetli b ir memba. 
mali vardır. d ..• a··· .. s ,. h 

Macar tehlijj 'Ruslar Mimk felırini de 
yakıp yıktılay •. .. • • an ogren ıgıne gore, ta ın at-

Butun Japon cemilerı Pasifikte tına karın: ileri h a reketin e ::levam 
toplanacak eden b U: Alman p iyade 1cıtas1 bır 

Tokyo. 8 (A.A.) - .Japon İst.ih- düııman istihkamını İ~gal ettiği st· 
bara.t Ofi!<i, bütün Jop<>n ticarf't ıı:e· rada b u istihk.am müdafilerinnı 
milerine Pa~ifiktc toplanmak üzere siya&i komiserleri tarafmd an k.a
emir verildiğini bildh·mıştir. lenin iç in d e kilitlendikleri ve 

Japon !<özcüsü ıı;azet.ecileı·e bt>ya - bunların kendile rini feda e tmiye 
natta bulunarak bu tedbirin vapur 

Budapefte 8 ( AA) - Macar 
umumi karargihının teh Hii: 

Seri k1ta lanm1z ileri hareket
ler i.ne d evam ctrni,lerdiır M ezkur 
kıtalar Scret .h 'i geçtilcleTİ g ibi 
bunla ra m ensup pişdar k uvve t le
ri d e Sb ruc.z nehrine varaıı~lar· 
dır Şu ana ka dar zayiatımız çok 
ehemmiyetl!İz.dir. 

fıkdanı ve diğer iktısadi mülahaza- mecbur edilclikled görülmüştür. 
Lar dolayı:<ile alınmış bulundui?unu Kısmen istihkamın yeral tı kori
söylenııştir. Sözcü, Japon gemileri- dorlarında cereyan eden şiddetl i 
nin Birleşik Devletlerı ırarp sahille- çarpışmalardan sonr a müdaf iler· 
rine gitmesi ihtimali bulunduğunu. den sağ kalan 20 kişi teslim ol· V ich y 8 - Hav as ajansının 
fakat Japonyanın füari müna ·ebl't· mustur Bilahare yeral tı deh lizle- askeri muharririnden : 
)eyde bulunmadığı şarki Amerika li- · · k d b 1 

r·ınde 8 ı. a ın u un m u•.tur. Şarkta baslıca su 3 cephede ınanlarına gitmiyeceğlni llave etmiş. oe 0 
• • 

tir. Hindistan ile .Japonya al'a~ın _ Sovyet rnakamlannın bu kadın- harp o luyor: l - Dvina cephe· 
daki seferler idame edilecek, fakat !ara silah vererek ordu ile birlik 
Panama kanalı tarikile yapılan al. te muharebe etmİye m ecbur ey 
lantik sefeı·leri tatll edilecektir. !edikleri anlaşılmıştır. 
Bunun sebebi, Panama kan:ılındım Fin resmi tebliği 
geçebilmek için llizııngelen l'uhsat - Helsinki 8 (A.A.) - F inlan -
namenin pek güçlükle istihsal edile- diya resmi tebliği: 
bilmesidir. H angö mıntakasında, topçu· 

vadan tahliye edilmektedirler. Mos -
kovanın her evinde bir pa~lf müda
faa cüzütamı ve yardıu1cı itfaiye teş. 
kilitı vardır. Evlerdeki sığınaklar 

evsaf itibarile tehalüf etmcktey~eler 
de bir ~k yerlerde çok Mrinde iıı~a 
edilmiş olan yeraltı denıiJ·yollart şeh
rin başlıi!a sığınaklarını teşkil et -
mckt.edirler. 

Bitlerle Napolyon arasındaki fark 
şudur: 2\apolyon Moskova~·a kadar 
~lmlştir. Halbuki HitleT, KTemlin 
sarnymın yalnız fotoğrafını göı-nıek
le iktifa edecektir. Sovyet çeteleri ta. 
rafından hırpalanarak ve gittikt'e 
şiddetli bir mukavemetle kareılaşa
rak, Alınan milleti, Hitlcl'in kendi
sine ifası miimkün olınıvan bir vnzi
l'e tshmH etliğini anlıy~caktır. 

Rusyaya Amerikan yardımı 
Vaşington, 8 (A.A.) - Sumner 

Welles beyanatta bulunarak Ameri· 
ka tar.aiından So•yetler Birliğine 
yaptlaeak yardım plinmııı suratı~ 
ve fiilen hazırlanmış bulunduğunu 
söylemiştir. 

muz, düşman mevzilerine b irçok 
tam isabe tler kaydetmişti r. Ayni 
zamanda nakliye gemileri d e te· 
merlı.:üz ettiTümiş ateşimiz altına 
alınmıshr. Düşmanın bir mühim 
mat d~posu, obüslerimizin tesiri· 
le berhava olmuştur. 

Denizaltılanmız, R evald en 
Kronştad'a gitmekte olan birkaç 
BoL,evik n a k liye vap urunu batır-
mı.ştır. . 
Şark c ephesinin b ir noktasında 

düşman h ücuma kalkmıf, fa ka t 
gerj püskürtülmüştür. Yapılan kı
sa bir çarpışmada, düşman 400 
öli.i vermiş ve b irçok tank kaybet 
miştir. Bizim kayıplarımız ehem· 
miyetsizoir. 

Birçok b ölgelerde, kıtalannuz 
oldukça büyük bir derinlikte hu
dutlaun ötesine girmitıtir. Bir 
miktar dü~an firarisi, bize ilti
hak etmiştir. 

Hava kuvvetlerimiz, düşman 

si, 2 - Beresina ceph esi, 3 -
D a h a cenup ta N ovograd cephesi. 

Bu aon cephede A lmanlar 
ilerlemişler ve bazı h ab eTlere gÖ· 
re S taJin hattını delmişlerd ir. Bu 
kuvvetler şarka., Zitomir ve Ki
y efe doğru ilerHyorlar. 

Dvina cephesinde A lmanlar 
h en üz n ehrin sağ sahı1inde esaslı 
surette yerleşememişlerdir. Maa
mafhi nehrin sol sahiline geld ik
leri anlaşılıyor. Bresin.a h avali
sinde şiddetli muharebeler olu· 
y o r. Novograd mıtakaunda vazii 
yette değişiklik yoktw'. 

Bukovinada R umen - Macar 
askerleri Çemoviçin zaptından 
sonra mevzileri muh a faza ediyo r
lar. 

R iga körfezinde S ovyet tah
tel bahirlerile Rjganın ö n ünde 
mayinleri temizlemekte olan A l · 
man gemileri arasında bir muha
rebe olmuştur. 

katı yavaşbmıftır. Bu na sebep 

iaşe güçlüğüdür. Bu .cephede 

Sovyetler A'lmanlann erzak al

malannı güçleştirmektedir. 

Z6.ıieh. 8 (.A.A.) - Berlinden İs· 
ıriçrp •iaıısıııa ~len haberler, kulla
nıhıbiJece:k hiçbir şeyin düıman eline 
gt'(ı:n..mesi iı;in, arkala.ı·ında hara -
beden başka bir et>Y bmı.lonam.aları 
zımnında, St.alin tArafından lut.ala
u ve Sovyet vatandaşlanna vertlerı 
enıirleıin büyük bir taassupla tatbik 
edildiğini göstermektedir. FiHakika 
&,·yet kıtaları, Almanların karar· 
gAh kurmalarına mani olmak mak -
!<adile Hnsk şebrini tanıamile tab -
rip ~mMerdir. 

AlmAn gazetelerinden Angı iff, a
~ık havada doku7. gece geçirdikten 
~onra )iin;;kte sığınacak binalar bu
lacaklarını ümıt eden Alman asker
leı inin hayal sukutuna uğradıkları
nı Yl' ıenku halinP. S?elmiş ~ehhdc 
Rus avrıla ·ınd:ın başka bir ıcy bu
lamaı:lıklar1nı yaTinaktadır. 

Alman tayyarelerinin faaliyeti 
B<>l'lin. 8 (A.A.) - D. N. B. ajan. 

ının tıabet' aldığına göre Alman 
!=:tııka tayra relel"i şimal buz denizin
deki Tundra nııntakalarmda uçmuş· 
lar ve mühim Sovyet limanlarını 
bomhaı dımı:ın etmislerdir. Büyük ke 
reste dcpolarile fabrikalara, inşaat 
~zgihlarına ve içlerinde büyük ge
miler bulunan kuru havuzlara tam 
İ!'Jl.betleı· kaydedilmiştir. Alman tay
yareleri, ayni zamanda Murıunnsk 
ile Pel.enburg ar&l!ındaki mti.hlm rle. 
miı:yolunu da .ciddi b.as.a.l'a uirat • 
mışlarrlır. 

Alman ke~if ta~'yareleri bu hat ü-
2:t>rindt•k1 mfinak111iitın Alman bava 
hiicuınlan ınetice~inde felce nğramış 
olduğunu dün tesbit etmiflerdir. 
Hattın bir çok noktalarında büyük 
'(ukuılaı- a~ılmıştır. 

Ruslardan alman esir ve pnaim 

Berlin, 8 (A.A.) - Alman kıt.a
lım ı'1cat etıneltte olan Sırryetlerl ta
kip ederek 2 temmuuian 5 temmuza 
kadar 140.216 esir almışlardu-. İğti
nam olunan pek büyük malzeme ara
sında ı584 tank, müteaddit zırhlı 
trenle!' ve 550 top vardır. 

J 

Sahife : 5 

1 Dünya harbi 1 

678 nci gGıı \ 

1 
•nalllz teblJil 

Kahire, 8 {A.A.) - İngiliz Orta
şark tebliği : 

Sudyede Hindli kıtalar Deınlrka
pıdan garba doğru yeni terakkilcr 
kaydetmişlerdir. 

Deyrlzordan Humus istikanıetinde 
İngiliz ilerleyi.§i devam etmektedir. 

Cezirenin ıimalinde mevzii yeni 
kazançlar elde edilmiştir. 

Sahil nuntakaınnda Dat411r ceııu • 
bwıdaki bütlin hedefltt 1fı'al edil -
miştir. Libya.da •e Habefistanda hiç 
bir değişiklik yoktur. 

Alman tebllll 
Berlin, 8 (A.A.l - Alman ordu· 

ları Başlrumandanlı'°'ınm tebliği: 
İngiltereye kareı muharebede Al

ınan hava kuvvetlerine mensup mü. 
him teşekküller dün gece iyi ıartlar 
altında Sut.ampton limanındaki .aı: • 
keri hcıleilerl bombalanıışlardır. A
ğır çapt.a infilak ve binlerce yangın 
bombaları antı·epolarda, doltlaTda ve 
iaşe bakımırulıın ehemmiyelli fabri
kalarda pek büyllk hasarlar yapmış 
ve bir çok büyük yangmlar çıkmıs
tır. 

D iğer hava taarruzları Ports
ınunth ve Magete limanları tesisatı. 
na tevcih edilm~tir. 

Bir cemi kafilesine tibi iki büyük 
ticaret vapuruna Yaget.enin şarkın· 
da bombalar isabet etmiştir. 

Alman savaı tayyarelerindcn mii
ı ekkep l!lühinı bir teşekkül. G/7 tem
muz gecesi İskenderiye deniz Üs«üne 
taarruz etmiştir. Bir sabit vinç ile 
çok mühim diğer liman teı;;isntı ve 
şehirde bulunan askel'i hedeflere 
bombalar isabet etmi~tlr. Büyük 
yangınlar müşıı'hede edilmiştir. 

l\lan~ s.ah1line vukubulan taaıTlll 
te~ebbüslerinde dün bava muharebe. 
!erinde ve deniz topçusu tarafından 
11 dü~man tayyareı;i düşürülmüştür. 
2 Alman tayyaresi kayıptır. 

Düşman dün gece garbi Almıınya· 
nın muhtelir yerlerine infilak ve 
yang!n bombalan atmıştır. Sivil 
halk arasında ölüler ve yaralılar 
nrdır. Bilha~a Kolonya •e Milll!
terde iskan mahallelerinde pek bü -
vük hasarlar olmuştur. Gerek ibu ta
arruzlar esnasında, gerek geeeleyin 
Calaiı mıntakasına diifmanın yaptı
ğı taarrüz tqehhlislerlnde 16 İngiliz 
tayyaresi düşüriilmü~tü!". Bunların 
13 ü gece avcılsn ve hava defl ba
Laryaları ve 3 ü de bahriye topçusu 
ta rafından tahrip edilmiştir. 

ltalyan tabllAI 
Roma, 8 (A.A.} - İtalyan ordu

ları umunıi karargihmın 897 numa
ralı t.ebliği : 

Hava t.eşekküllerimiz Kıbructa Ni
ko;;ia duiJıurn iisstinü bombardıma.ıı 
ederek ha,·a linııınının te"i"atına isa
betler kay<letmişlcr<llr. Üç tayyare 
Y<?rde t:ı.hrip edilmiş, bir kaç tayya
ı e de hasara uğratı1mıştll'. 

Şimali Afrlltada Tobruk cephe~in
de düşmanın piyade kuvvetleri v~ 
tanklaıla yapwıya teşebbüs ettiği 
taanuzlar atc;;imizle derhal geri püs 
küı·tülmü!jtiir. Bonıbardımaıı tanın -
relerinıiz mü.stalık!ın mevkiin istih
kamlaıına ve Marı;a Matruhun ııır
kında hava üslerine isabetler kay
dedel'ek iniiJaklııra ve bü)tiik l-aııgın 
lar çıkmasına sebep olmuşlardır. 

İııpiz tayyareleri Trablus ve Bin· 
gazi üze•·iııe bombalar atmJşlardn·. 

Şarki Afrikada Uolcheflt mmta -
ka,.ında iki taraf topçuları ar ın -
daki faaliyet devam etmi;ıtir. 

Diifınan Gond&r mınt.akasında bir 
hava akını yapmış ve evlerin i.iı>tiine 
bombalar atmıetır. 

Fransız tebHOI 
Vic.by, 8 ( A.A.) - 7 temmuz ak

pmı neşredilen resmi tebliğ: 
Umumi vaziyette deiitildik yok -

tur. Dün baılıyan lngiln taarruza 
ii.U'rine Damur civarında fiddetli 
muharebelt'r olmut ve bu muhare
beler .ubaha kadar dt'vam etmiüdr. 

Diğer erphelerde iş'ara değer mü
him bir hadise olmaml§tır. 

Hava kuvvetlerimiz keşif tayyar,e. 
feri tarafından :tayin edilen hedefleri 
bombalamışlar ve mitralyöz: a~ioe 
tutmuşlardır. Derrfzor -mıntakasın -
da bllhassa mühim netüıCler elde e -
dilmi;tir. 

Dün gece Reyıita kartı üç defa 
hava hücumu yapılmı>:tır . .MüteRddlt 
mahaller üzeı ine at•lnn bombalar bir 
kaç kişiıılıı ıililmfinc ve hususi 'bina
ların hasaı·a uğı amı1~ına sebcbiy .. 
vermiştir. Bir yanırın çıkmıştır. 

Garpte hava 
taarruzları 

tiddetlendi 
(J İ11Cİ uıJıif~d#?ı tJ.e '1.•A) 

re teşekkülleri 6 tcmmuT.da tekrar 
fskcnderire limanına yaptıkları hü
cumda bir !<nbih havuzu tahrip et
mişi roir. Bir Britanyn tayyartt ge
mir:ııe de 1ı;abet vaki olmu~tur. 

D. N. B. nin bildirdiğine göre, şid .. 
detli bir hava dafi ateşine raı:men 
Alman savq tayyareleri, llnıanda 
yatan tayyare gerrılılne isabet kay -
dctmiye muvaffak olmuşlardır. A 
çapta bir bomba tayyare gemi.si 
teknesini parçalamıı ve bir ikinc,i 
bomba da genılnln ön tarafına isa -
bet e~Ur. Tayyare geıuisi derhal 
yana yatmıştır. 

Orta çapta ba4ka bombalar ubih 
bir havuzu tahrip etmiftir. Depolar
da, emtia gaı·larında ve İ:skendeı iye 
şehrinin diğer bazı malallerlnd• 
yangınlar milşahede edllıniıt.ir. 

Alman tayyar eleri u llmen üsleri
ne donmuşlerdi r. 
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Gemlikte denizciler Kayseride bu yıl 

ı~S~A~N~'~A~T~K~I T~A~P~L~A~R~l~J 
bayramı 

Gemlik, (Htı u i) 1 temmuz 
deniz bayramı Halkevi bandosunun 
İstiklül maı ile baılamış, Atatürk 
heykeline deni7.ciler ve Sümerhank 
namına çelenkler konmuş, Cl'ial Çe
tin tarafından kabotaj hakkının 
Türk gemicilerine inhisarınır• ehem
miyeti anlatılmıştır. 

mahsul bereketli 
Kuyseri, l Husu5ı) - \'füıyetimi:z.. 

de ekinleı· biçilerek harman yerleri· 
ne getirilmiye başlanmıştır. Bu yıl
ki mahsul geçen sene) e nazaran çok 
fazladıı·. Yalııız, hu yıl faydalı yağ. 
murlar uımanınıla yağmadığmılan 
saplaı gt"Çen )'tiki glbı uzun değil. 
dir. Buna bınııen zürraa baştıkların 
dolgun olup, sapının kısalığından sa 
manının geçen seneye nazarım az 
çıL:ııcagını söylcmt>kt<'dir. 

f'en 8İl&'İsi Atelye Demir ı,1.,.i: Abidin Ha,im 
Umumi Teknoloji: Cevdet Pamtr 
K.ynak (Oluijen, ocak ve Elddrik): Feyzi Bulınan 
Pratik Torna, Freze v-e Tesviyecilir.: > » 
Pamuk ipliği ve Doiuama T eknolojiai Hikmet Gür 
Modern Teknik: H. Atayman 
T elmik Resim > > 
Tornada Pratik DiJ. Hesaplan: Nu-ri Arınç 
Radpoculuğu iyi Öğrenmek için Cep Kit•bı: Zeki 
Logaritme Cetvelleri: M. Candoğan 

Fi,oati 
60 
75 

100 
30 

500 
5 () 

100 
30 

100 
60 

Dr. ŞUkrU Mehmet 
Gureba haıtanui c1ld n züh
revi hutahldan aabılı: hekimi, 
~r rütı saat 2 den 5 e kadar 
Beyoğlu l&tiklil caddel!I, No. 99 

Tel: 40916 

ZAYi - 1328 aenesinde 1 • 
tanbul Sonat okulundan aldığım 
diplomayi zayi ettim, yenisini çı
karacağımdan hükmü yoktur. 

A . Rıdvan 

Üsküdar Birinci Sulh Hukuk 
Ha.kimliğinden: 

9 

Ba,, Di,, Meale, Grip, Bosa.tiama 
Nnralji, l.ınkhk n Biltlft. AğnlartdıZı Derhal Keser 
fcatıınct.. ruocıe 3 k~ ıdıubilir.--t AKLITI.ERINDEN SAKINlNtı. 
HE.~ YERDE PULLU KUTULARI tSRARL• iSTEYiNiZ Yapılan )'Üzme, mukavemet, futa, 

tek ve çifte sandal müsabalmlnrile 
dalma ve ördek kovalama yarışların
da birinci ve ikinci gelenlere Halk
evimlzin muhtelif mükilfaUnrı kuv
ınakamımız İhsan Kılıç tarafınd~n 
tevzi edllml~tir. Kalabalık bir hnlk 
küUesinin çok allikn ile takip ettiği 
vanşlaı· büyüle bir neşe lçinrle sona 
ermiştir. 

Kayseri Halkevl 
temsil kolunun 

faallyetl 

İNKILAP KİT ABEVI 
İSTANBUL 

Mustafa: O~küdar Selman ağ11 

mahallesi Atlas sokak 2 4 numa- ı Ah t At 
•-=•==:=:•:=:•:•:•:=:•::•:•:•:;:;•:•:•:•:•:•:•:•::•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•::•:•:•:•=•::·~·n• I radH~zine tarafından aleyhinize ı , m e eş " 

Gemlikte bereketll 
yağmurlar 

Kayseı·l, (Hususi) Şehıimiz Ilı™;;; ikame edilen alacak davasının 1 
Halkevi temsil kolu hafta tatilinden k 1 k d k K J b• ı • 

• • • icra ı ınan muha emesin e i a· aryo a ve mo 1 ye satışevı 
~~~~~e v:d~=~nla;~~~e~~~~~i;lı ~~: 1 ç K 1 s 1 z s A z metgahınızın meçhul oldu~u teb· 
sillcr vermektedir. Geçen cumartesi liğ memurunun me~ruhatından 

Gemlik, (Husus1) - Zeytinci olan 
muhitimize yirmi dört saattenbcri 
crok bereketli yağmurlar yağmakta 
ve mahsulümüzü kuraktan kurtu -
makta oldugu için halkıruız sevin -
mekted1r. 

Gesi nahiyesine yapılan yolculukta anlaşılmakla hazine vekilinin ta· Her neTİ karyola Ye aaobilye ihtiyacınızı en ehvesa 
otuz kişilik temsll kolu Uc giden ka- lebile ilanen tebligat icrasına ka• fiyatla buradan tedarik edebiliuialz .•• 

Elflrnede içtimai 
bir kulup 

file çok samimi bir surette karşılan-, rar verilmiş olup mahkemenin 
mış ve akşam Gesi ilkokulu salonun- muallak bulundui':u 2 1 /7 /941 L.:dre•: lstanbul, Nuruoamanlye 
da temsil kolu cYanlış Yol> plyeslle c v 1 "'I c·n 1 b h • d 'h' .. d"f . .. .. aua Dg U 1 esaray ar a Çesln e tan ıne mu. a ı pazartesı gunu I Çuhacı han karfıaında 
~~~-:~ :1~~~~~ k~1~:~~~~~1:~~~er~~nS:: saat 1 O da mahkemede bizzat ve 
mışlardır. Pazar günü Ağırnusa ha- ya bilvekale gelmeniz için işbu 

Edirne, (Hu ust) - Vilayet CUm
huriyet Muddelumumisi Aşir Aksu 
~ daha hım arkadaşları F~irnede 
bir Şehir Klübli açmak üzere teşeb
büsata girişmi,lerdir. Klübün hazır
lanan nizamnamesi Vfüivete veril -

rckct eden kafile kö)·lülerle hasbi- ıo temmuz perşembe günü akşamı davetiye ilanen ıeb<l9i~ ı~ı3usnıu>r. İstanbul defterdarlığından: 
halde bulunmuşlar ve okşam da kö- "' 
yün Hkokul bina ında ayni piye'lleri kıymetli üstat 
~uvııffakıyetle temsil etmişlerdir. 

Bursa Halkevlnln 
hayırh taallyetl 

mlştir. Klüp ittihaz edfl;cek binada Bursa, ( Husustı - Halkııv1 Sos-
tamlrat ve tadilita başlanmıştır. yal Yaıdım Komitası, mfiteha•sıs 
Şehrimizde içtimai bfr hareket u- doktorlar ve öğretmenlerden ınüte

yandıra ak ol.an klilp, yak~nda açı- eekkil bir heyetle Bursanın b:1tısın-ı 
la<?ak ve faııhyete geçecektir. 

1 

da 10 köye gidttektir. Heyet, bıı kay. 
Bu .. sada koza terde hastalar ve ılıhi durunı Ui:e. 

satı,ları rinae çalışacaktır. 

Bursu, (llusu i) - Ticaret \'eki- Takdirname alan bir 
Jeti Teşkilitlandırıwa Urmını l\hicıfi- lise mUdUrU 
ıilnun l'iya .. eti altında yapılan bir 
toplantı ve &:'Örüşmede Koza Birliği 

ve tüccarlar arasında bir mutııbakat 
ha:ııl olmıı, ve koza fiyatları istik
rar kazıınmıştır. Şimdiki halde koza 
200 - 210 kuruş arasın<la nıuunıele 
görmektediı. 

Koza piyua~ına bugüne kadar 560 
bin kilo koza gelnıiıştir. Bundan son
ra da 400 bın kilo daha gclccel;ri tah

BurSI, (Hususn - Bursa J~tlcek 
Ll5esi Müdürü Sami Argüden vati· 
fesini lıQyük bir muvaffukiyetle lfıı 

cttlğiftden Maarif Vekaleti tıaıafın

dan bir takdirname ile taltif edil

miştir. 

Bursa bahçell evler 1 

kooperatifi 
min olunmııktadır ki bu suretle, fi- Bursa (Hususi) - Şehrimizde ku
yatları istikrarı dolayısile, fabılka- rulmuo olan (Bursa ve Uhıdn~ Bah
Uir ve tüccnr, zaı·ardan kurtarılmış 
ınüstahsıl de kuma~ fiyatlarının aşı- çeli Evler Kooperatifi) nın ana mu-
rı derecede ~ fik elmcııine 111eydnn ve. kavelenamesi Vekiller Heyetince taa
riln "mPkle ayrı biı istifE<dc temin 
etmiştir. 

Koza kooperatifı ortnkl!ırına be
heı kilo kozn mukabilinde Jll5 kuruş 
vermektedir. Bunu kabul etıniyen 
müstahsil malını başka ına satmakta 
cı besftir. Kooperatif - ~eçen sene 
mııhsulüııd•n "lde ettiğı karı ılağıt
t•gı gibi - bu en<! de hasıl olan ıdiı·ı 
ortııklıHmR teni edecektir. 

dik edilnıi,tlr. Bu kooperatif, Cut'Sllr 
ııın imarı yolunda atılmış elıenımi- I 
yetli bir adımdır. Çünkü ilk partide 

şehrin en nıüsıılt yerinde r.o ev, Ulu

dağda da - en aşağı 30 ortakla - bıı

( Kooperatlf köyü) kuracaktır. 

Bugünlerde gelmesi beki.men mu
kavelename tebliğ ediliı· edilmez, ko
opel'atif faaliyete geçecektir. 

1 ASKERLİK 1 [~~:~~~::~~:1:~:~~~:~1] 
Bmıı unu }'cılı Askeılik Ş ıbesin. l 2 3 4 S 6 7 8 9 10 

1 - Yd Top Tğın. Osman oğlu 
Abdtırrnhn un Mescloğlu (4 242). 

2 - Yll. P. Atgm. Ali crğlu Ragııı 
Guder (3i969). 

3 - Yd. 1'oıı Tgın Hiı•eyin oğlu 
Abdlilbakı Tan (41979). 

4 - Yd J,\, 1 mı. Y. Cemal oğlu 
N hat Cemal Akcit (3911!). 

Acele şub<'mııe miırac atları ilan 
olunur. 

Türk mlmarl•I 
hakkında konferans 
Beyoğlu /lalkednden: 
1 - 10/'i' /941 p<>rşembe guniı sa· 

at 17.80 rlıı. Halkevimizin 'J'epebaşın
~·ki merkez \ıina tnda Yurdımse
venl~r Cenııyeli İ tıwbul merkez he
)"eti adıena ruksek mimar Sedat 
Çetintaş tuı.fından ~Tütk Mimarl
sı:ıo mevzuunda konferan verilecek-

BUG0NK0 PROGRAM 
7,80 Program ve memleket ııııat 

ayarı. 7~3 Iüzik: Hafif parçalar 
(Pi.). 7,15 Ajans haberleri, 8,00 
.Müzik: Hafif parçalar pı oıt-ranıının 
devamı (Pl.) 8,30/845 Y.:vin aatl. 

Soldaıı .ağo ve 11ukar<daıı aıağı: 

1 - Orta Asyada bir şehirli. 2-
Beyhude. 3 - Ekmek yapılan beyaz 
toz - Yemek. 4 - Mlsafiı hane _ cE
vet> rninasma gelir - Uyuımıktan e~ 
mir. 6 - Suçtan vazgeçme • Kuıun 
evi - Tersi eski türkçe (R) nin oku
nuşudul'. 6 - Ba ına (İ) geliı e ko
caınıın olur - Orta Asyada bir T!irk 
devleti • Bir harf. 7 - Bir erkek is
mi - Haya - Halihazırı ifade erlen 
ııigrı. 8 - Bir harf - Sorgu edatı. 
!l - Bııyıldıktan ııonrn kendine ge
len. 10 - Bir tatlı (cemn. 

D6ı kü balmacaıua halledllmtı 
,ekli 

s 6 

12,30 Program ve nıt'ınleket aaııt 

ayarı. 12,83 Müzik: Peşrev ve saz 
semaileri. 12,4n Ajan haberleri. 
13,00 Müzik: Solo oarkılar. 13,fo/ 
14,00 Müzik: Kıırışık program (Pi.) 
18,00 Program ve memleket s:ıı.t 
a1arı. 18,03 ıüzik: Dans havaları 
(Pi.). 18.15 Konuşma: l\Jemlek,.t 6 
po tası. l ,26 Konnşm:.l: (Dış ııoll- ı-=~::+:~--+-+~-=-ı 
tika hadiseleri). 18,45 Çocuk s. ati. 
19,30 Memleket !mat ııynrı ve a;ans 
bıı~rlerl. 19,45 Müzik: Kadınlar 
fa lı. 20,15 Rndyo gazeteııi. 2J,45 
f.ilzik: Bir Halk Türküsü öğ-rcnt

yoruz - Haftanın Tür'kusu: K -
LEDEN KALEYE. 21,00 Ziraat 
Takvimi ve Toprak :Mahsulleri Uor
"ası. 21,10 Müıı:lk: Saz eserleri. 
21,25 Müzık: Riyasetlcümhuı· baıı
< o u: (Şef: İhsan Künçer). 1. Ne
di Kazım Ak es: Marş, 2. A. Schre. 
ıı r: Yakın ruhlar (2 kliirnct için) 
. Schubc1t: Ro amundc (Uvertür), 
. Francls Casudesus: l\fistral'in 
ıkısı, 5. J. S. Bach: Toccata ve 

I• ug-ue. 22,10 Müzik: Solo şarkılar. 
u;.o Memleket saat ayarı, nj:ımı 
haberleri: Esham - Tahvi!Qt, Knnı
biy9 - Nukut Borsası (Fiyat). 22,4S 
MOzlk: Caooant (Pi.). 22,55/23,00 
YannJd Pf"l:'ran1 ve kapanış. 
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Ta•virl Efkir 

Nfıllhan (5) Kaıruıtur , 
Aboae Şeraiti 1 Tllrklt• Harı~ 

lçla ~ 

S.tlüt ............ 1'00 Kr. 2700 ıtr. 
Altı arlık -· ..... ... 711 • HIO .. 
Us artık ..... ....... ao • 800 • 
Qir arlık ... .. ....... llO • :rolnu. 
DİKKAT: 

Dcrcoiuomıyaıı eYrak iade aı ...... 

Münir Nureddin 
klbik laalk türküleri n yeni 
bir snlde di•lemek fır.atanı 

Ellçabuk •Üıınetçi 

RIFAT KÖPRULU 
,... 

1 
Kabine : Beyoğlu Me:rrutiyet 
cad. No. 4 7 Güne~ Apt. 

•• arkadqlaranıa 
eıerlerinl bl1ik 
kaçır•ayınıs. 

Bahçeals İÇkİSİZdİr mütterllerimiata 

raı..tları t••ia edilecektir. 

Her ıüa .. at 16 c!aa .oara 
Ev: Erenköy, Telefon S2.73 ' ' 

Bir hafta evvel müracaat edil-
mesi çok rica olunur. 'I 

SATIŞ ILANI 
Oıküdar Birinci Saik Hukuk ~ 

Hakimliğinden: 
İh~an: Üsküdar Bağlarbaşında 

Hasanpa;ıa sokak 182 No 
Davacı hazine vekili tarafın • 

dan aleyhiniLe ikame edilen ala· 

memurluğundan: cak davasının g~yaben icra kılı-
nan muhakemesınde davacı ve• 

lıtanbul dördüncü icra 

, Ha~ı Aı·if ve Şükriye tıt~ a~mdarı . \'~kı~ Pıır~ı~;.) i<lRr,csiııdcn 22474 ki~inin tal~bil~ tekl_i! ed_ile~ ye- I 
.kı az No. aıle boı-ı,: ıılınon paı u) a ınukabıl s.ıtışlaı ı ~-80 No. Jı kumırıuıı 

1 

mın davetıyesı teblıg edılmış ol
~ükümle~lne. ~ö~e tecil edilen _diğeı iki a.'·sa ile birlikte biıinci derecede duğu halde muayyen günde mah ı 
ıpotek go teıılıııış oluıı boıcun o<ll•nm cıııı>sııııleıı dohıyı satılnıusııın knrar k I · ld • d 
verilen ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından ( 1 l4) lira kıymet em~ye ge memış 0 ug~nuz an 
takdiı edilmiş olun kayden Aks».ı ayda Gureba Hüseyinağıı ıııahııllcsinin 1 yenıınden .. kaçınmış add~le Hu· ı 
Mehmet Lutfi sokağında eski 16 ınükcneı yeni 24 kapı, 8U4 arla ve 31 kuk Usulu Muhakemelerı kanu
par el No. h şarkı ~94/2, şiınali 894/6 ve kısmen 894/5, gaı bı 8114/4 ve nunun 3 3 7 nci maddesi mucibin-
894/5 paısel No. lı mahaller ve cenubu ':\lehmct LOtfi sokagile mahdut ce tarihi ilandan itibaren sekiz 
nıukuddcmu bir alışaıl ev ve hilen iı;-indc hiçbir tesl ntı mevcut olmıyttnlgün .zarfında yemin edeceğiniz 
72 metre murabbaı sathında ve irışaata müsait biı· arsa ıltı yine tanın- hususal hakkındaki vakıaları v~ 
ınırıa yl'nıiııli üı; ehlivukuf tnrufındaıı (330) lira kıymet tnkıliı· edilmiş ·ı· 1 · t"d ·1 hk e 
1 i · ı 11 · "J h L" ·f· IJ h k ~ d ki • ı ıraz arınızı ıs ı a ı e ma em -o arı y ne aynı nıa ıa enın •• c met ut J ve or oı· so ·aıı-111 a es lh, .. I b'ld" d' •. · 

16 nıükener yeni ıı;, 36 kapı 894 ada, 4 parsel No. 1ı şarkı 894/3, şi- ye ~urac~at a ı ırme ıgını.z 
mali 894/6 J>:ıl'sel No. 1ı mahaller garbı Horhor caddesi ve renubu .)leh- takdırde vakıaları kabul etmış 
nıet Liıtfi sokağı ile mahdut ve ayni e\'safta 66 ınett•e ınurıılıbaı atlım- addile işbu yemin ihbamamt:sinin 1 

da diğer bit arsa ve yine yeminli üç elılıvukuf tamfınılıııı umıanıınıı ili'men tebliğine ve muhakeme
H>2 lira kıymet hıkdiı· edilmiş olan ııyııi mahalle.le, Horhfll' caddesinde nin 2 1 7 941 tarihine müsadif 
eski 16, 16 nıükerıer yeni 3 , 40 kapı 894 ada, 6 parsel No. lı ş:ıı·kı pazartesi ıı:ünü saat 1 O da taliki-
894/S şimali ~4/6, cenubu ~!l.J/4 kı nırn 894 3 No. 1ı ınnhallcr \C garbı ne karar verilmis olmakla isbu 
Hoı·hor caddcsilc çcvrllı ayııi ev a l'ta ve 64 mch'e murabb.u suthıııdıı · ·hb · · ·ı ~ t blig· 
diğer bir arım \"e yıne yeminli uç l 0hlh·ukuf taı ııfıııtlan tnmnmınıı (270) yemın ı arnamcsı 1 anen e 
liru kıymet trıkdir edilmiş olan ayni mahalle ve caddede eski 16, 1 G nıü- olunur. ( 94 1-72) 
kerrer )·eni 42, 44 kapı, 894 ada, 6 Jıarsel Xo. lı aıkı 894/2 şirııııli , ..... 
894/7, cenubu 8!1415 ve 89.ı/3 p:ırsel No. lı mahaller ve garbı Horhor ' 
caddesile çevnu a~·nı evsafta ve 90 metı·c murabbııı sathınrıa ıliğcı bir 1 Dr Rıfat Çag"" il 
arsa ve yine yeminli üç ehlivukuf tarafındıın tıımamına (405) llıa kıy- • 
met takdir edilmiş olnn ayni mahalle ve caddeıh• eski Hi. lfı ınük!!rn:ı· - - -
yeni 46- 48 kapı 94 nda, i parsel No. lı şarkı 89.1/1 ve 21. şimali Sinir Hekimi 
894/8 cenubu 894/ll ve kı men 891/2 pnı·sel r\o. lı nıahalh r ,.c gal'lıı 1 ---·-
llorhoı. caddesilc çevrili a~ni. cvımfta ve 185 mctrl' murııbbaı satbıııda Bt· oğlu İstiklal cıulılesi Elhanıı·a 
<!lğcr hır arsa ve yiıı~ yenıınlı Üç cl!livukııf tıırafınd:ııı taıııaıııınıı fi~l ap~rtımıını (Sııkarya ainemıısı) 
lırn kıymet tnkıllı e<lılmi olıııı aynı mııhnlle ve caddede eskı 1 G, 1 G 11111-
kl'rrc>ı yeni 50, 62 kapı. 8fl4 ııdn 8 pnı"llcl Xo. lı şnrkı 8!.11'21 şimali !\'umarıı 1. Tl'lefon 44445 
8!1419 cenulm 89417 paısel Xo. h ınııhnll<>r ve garbı Horhoı cadde~i ile ~!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!' 
çevrili ııyııi evsııftn 1~7 nıı!tı·e mu rnbbaı sıı.thıııda <liı!ı•ı lıır ursıı ve, = 
yine tamamına üç yemiıoıli ehlivukuf tarafından (429) liın kıymet takdir r·-------------
edilmlş <ılaıı ayni ınahalle ve eııddede eski ıı;, 1fl mtikt·1·1P1 )C~nı 64 66' B O R SA 
kapı 94 ada, 9 paısel No. lı şaıkı 894/20 \"<' 21, şinınli 94/lO ve kı,-ı 
ınen 8!11/1!1, cenubu 804/8 parsel !lfo. lı nıahnll~ı· v" ~arbı Horhor cnılıll'-
ile çevrili ayni cvısafta ve 143 metre murabbaı sathınil:ı bir arsa ki re-j 8 • 7 - 941 •••••leıl 

man 7 atlet IH:<ll ayrı ayl'I açık arthrnıaya konmuştur. 1 LH.fn 1 lt.ftl• i. 2t25 
1 - İşba gayrimenkullerin arttırma şartnumcleı-i 21/7 /!!4 l tarihin- 152, 20 

den itibı:ııen 939/629 No. ile İstanbul Dördüncü İcra dniı'<' inin muay- N•YJeA lM 'lel•t 
• 

1 c ... ,.re ıeo .... ,,... 29. 4759 1 
yen numaJ'asında herkesin görebilmesi :içiıı ttçıktıı. Ilanda yazılı olaıılıu·-

dan fazlıı malfimat nlmak istlyenlel', iobu şartnamelere ve 939/ii!!!t do·ya ıı' lılaılrn 1
" P•teH 

12
• ~ 1

' 
Yekelu. 100 Y•• JO 9150 11 

No. silo memuriyetimize müracaat etnıelidir. 1 
SteK.ıaol. tet ·U•Ç kt JO. 7SSf , 

2 - Arttırmaya i'tirak için yukanda yazılı kıymetlerin ylih<ll! 7,5 ' 
·-------~---------' 

tevdi edilecektir. c:r.taılde 120. ESHAM VE TAHVlLAT 
laı"l nisbctlerinde pey akçesi veyn milli bir bnnkatıııı teminat ıııektulm 1 

3 - İpotek sııhibi atacuklılaıfa diğeı· alfıkadarlarııı ve. irtifak hakkı 1 lkra•iy~ll yUıı:deS t9SSErıHt -.-
6Bhiplerinin ga)•rimenkul üzeı·indeki haklarım, hususile faız Ye musuıfa. 1 Esııaıal yllzJeS !kra•IJ•ll 931 -.-
dair olan iddialarını işbu ilfın tarihinden itibaren on beş giln içlııde ev. j Sn•• - Eraur1.1• l 20.20 

ı·akı müsbiteleıile birlikte ııı<'muriyetimiıc bildirmeleri icap <'der. Aksi ı ., " 'J -.-
halde haklaı ı tnııu icillile sabit. olınıı<lıkça satış bedelinin puylaşıııasın - • • S - . -
dan haı-Iç kalırlar. • ,. 4 - .-

4 - Güsterilen güıııle aı1tınnarıı fotirak eıleııleı· arttırma 11artna- • • 1 - .-

meleıini okumuo ve lüzumlu mıılı1nıatı almış ve bunluı tamamen kabul " • 6 -.-
1 

ctnıı, aıl ve itibar olunuı lnr. u " 
Aaadolu L•. Yelu 7l:1de 6'> - .-

-.-
5 - Gııyrinıcnkuller l/8/941 tarihınde cuma günü saat 14 ılcıı lfi 

~·a kadar İstanbul Dördüncü İcra ıneınul'luğunda üç <lcfo bağırıldıktan T. C. Merkez Baakası - . -
sonrn en çok arttırıma ihale edilir. Ancak ıırttırnıa bedeli muhanımen Şark Dej1rmealerl -.--
kıymetlerin yüzde 75 leıfoi bulmaz veya satış btiyenin alııcağına rüç. =-'._.-:::-:: 
hanı olnn diğcı ıılacııklılaı bulunup da bl'Clel bunların bu ~ayrinıenktıl- rce h . . it f' t 
ter ile temin edilnıio aıacııklarının mecmuundaıı razıaya çıkmazsa en çok 111 .. orsa 8f1CI a in ıya 1 
nrttıınnın tnahlıiıılü haki kalnıak üzere al'ttıımu 10 gün dalın tPmcllt r-= ~ 
edilerek 11/81941 tarihinde pıızartesi günü saat. 14 den lG ya kadar, Retadlye 2S Lira 10 Kt-
Jstunl;u! Döı ılilncü lcrn ınenıuıfoğu odasında arttırma bedellı•ri satış Kah• Betlblrllk 10-4 .. S .. 
istiyenln alacıığına ıilçhanı olan diğF alacnkhlal'tn bu gayı;nıcnkuller Külçe altın ıraaı S " 14 " 
ile tr.miıı edılmiş alacakları nıccnıuundan fazlaya çıkm11k ve ımıhammeıı i===============: 
kı)•metlerin rt 75 lerlni tutmak şartile en çok arttırıma ihale edilir. Temmuz. ı Çartamba 
Böyle bir bed<'I elde edilmezse ihale yııpılmaz ve sııtış 2280 No. lı kanu
na tevfikıın geri bırakılır. 

6 - Ga~·rim<'nkul kendic;lne ihale olunan kimse deı hal veya verilen 
nıiihlet iclnılc parn~·ı veı·mezse ihale kurarı fcshohıııaı ak kendisinden 

1360 H. 
Cema:ılel 

lhlr 
14 

Güa: 190 
9 

tSS7 
Runal 

Hallraa 
26 

Hızır 65 

tsal\l va .. tl 
o. 

' evvel en yük ek teklifte bulunıın kimse nrzetmlş olduğu bedelle almıya 
tazı olursa ona, l'azı olmaz veyn bulunmazsa hemen yedi glin mfiddetlc 
arttırmaya çıkarılıp en çok arttırıma ihale eılillr. fki ihale aı·asınclaki' 
fark ve geçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve diğer za-j 
ıarlur ayrıca hükme hacet kulmaksı zın memul"iyetinıizce alıcıdan tuhsil Gl.••ı S\ OS 

olunur. (l'ılııddc 138). Ötl• 36 l 

37 
19 
19 lllJ.Mı 36 l 7 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olnı·ak yalnız tapu fernğ kar- Aıt .. • 00 ıo 43 
cıııı, yirmi senelik Vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermi~·e \'.at.il 

00 22 43 
mecburdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve de!Hiliye resmin. 39 OJ U 

den mütevellit Bcledire rüsumu ve müterakim Vakıf karesi alıcıya ait '--------------• 
olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunuı. İ§bu ·gnyl'imenkullcı·in yuka
nda gö terilen tarihte İstanbul Dördüncü İcra memurluğu odasında işbu 
tlıin ve gösterilen arttııına prtnameleri dairesinde satılacağı ilin olu-
nur. (6565) 

Sahibi: Z. 1'. b'J:ÜZZİYA 

Neşriyat Müdürü: C. BAIJA.V 

Buıldı(ı yer: Matl>aa.i BRÜZZİY.4.1 

Nev'i 

Kıriplc 

Marinlııve 

Mi/.·tu.rı Muhamnıım t4't 
Ton fiyatı lira 

52 
aa 

:.!O,oı> 

18,77 

Tutal't 
Uiro 

1070,16 
619,41 

80,2G 
46,60 

16R9,5~ lf!6,7li 
Gıı.lııtada Munnıdıı ve ist.ıhliık \'ergileri tüdül"!üı:;ü ıle Tophane ve 

Maliye eubelerinln 941 yılı ihtiyacı iç:ln ~ukarıdn ya&ılı 62 ton kıriple 
ve 33 ton !farinlave kömürü mahallerhıe teslim prtile ve hizalaı ında 
göstcdlen muhammen bt'deller fi.-;erinden tevhiden açık eksiltme ile mu• 
bayan edilecektir. Eksiltme 2417/941 perşembe günü saat 15 de Mıllt 
Eııılik J\Iiidilrlüğündc toplanacak olan Koml~yonda yııpılacaktır. İı;tckli
lerlıı gö terilen miktarda muvakkat teminatlle Komi yona müracaatları 
nrnktı>.ıldir. Hususi şartname hl.'r gün l\tilli Emlak 4 üncü kaleminde gö. 
rülebilir. (ô586) 

Merakh, heyecanh macera kitapları serisi 
BiRiNCi KiTAP 

Dört renkll neft• bir kapak içerisinde 

Bir Cellidın-
---Hatıraları 
Dünyanın bütün lisanlarına çevrilm.İf olan ve çok heye• 
canlı vakaları bizzat kahramamnıa liaanile nakleden, 
azılı haydut Ye katillerin maceralannı ye ne fe9'ilde idam 
edildiklerini taıvir eden bu ~o&c meraklı kitabı mutlaka 
okuyımuz!. 

Fiyata "20,, kuru,tur 

Bütün kltapçllarda bulunur 
Toptan satış yeri : 

GÜVEN BASIMEVI 
lıtanbul, Catalojlu yokuıu No. 14- 1 

Bu serinin ikinci kitabı 

Majino casusu 
, ..-Pek yakında çıkıyor 

' ••••••••••••••• 4 •• o • o ..... 
4 

1 1 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
Mıılıa11ııııen 

kıymeti 
Li. 1\ı'. 

Pey akçeıti 
Li. Ki'. 

517 10 

817 111 

210 26 

156 84 

363 68 

31ll 68 

246 84 

263 Git 

427 ::r. 

40 00 D~va hı:ıtuıı mahallesinde Yaldız han alt kat 
8 No. lu odanın tamamı. 

26 00 Daya hatun nıahalleslnde Yaldız han alt katta 
6 No. lu odanın tamanu. 

17 00 Büyük Çarşıda Sıra odalar ham ust. katın 2 
No. lu odnnıu tamamı .• 

12 00 Büyük Çarşıdıı Oı ta Kazazlaı· sokağında 7 Nı. 
hı dlikkünın tamıımı. 

:rn uo Çeıııberlitaşta Molla Feı:ıar~ mahalle inrlc Vezir 
hanı {ist katta :l5 No. lu karglr od nın tamıımı. 

28 ftO Bü~'Ük Çarşıda Zincirli hRn üst kııtta 7 ?<\o. hı 
odanın tnmumı. 

24 06 Bliyük Çar~ıda 'Tuğcıılıır ııokağ-ındıı l'l No lu 
dükkanın taman11. 

19 00 Dnya hatun mahallesinde Kalcılar hanı 'l ünctı 
knttn l 2 No. lu odanın tamnını 

21 00 B üyiik 
1

Çuşıda eski Tcrzilıae1 Veni 'reı zıl•r ııo· 
ka~ında 89 No. lu dükkünın tan1aını. 

:13 00 Büyük Carşıda Zincirli hAıı üst kattn 10, tı 
No. lu odanın tamamı . 

Yukarıda yazılı olan emlak satılmak ü7.erc on beş glin mCiddctle açık 
arttıımayn çıkarılmıetır. İhalesi 24/7/941 fM!l'Şeınbc günü saat Hi de 
icra edflcceğlnden isteklilerin ÇembHlitaşta fstnnbııl Vakıflar Ba m ,. 
düıiyeti )fahhilat kalemhte müracaatları. (!>liGfl) 

... 

İstanbul .. Belediyesi :· İlanİar~ 
T<tlımilı bedeli İlk tembtatt - 13,20 !i9 Fatih yangın yeı"İltdc Şeb Resnıl ma

hallesinin Baıı :P.IOezz.ln okağında 94 
cü a<lııda, 1969 hıırita nunıııralı ve 2,r.4 
metre murabbaı sahalı nrsa. 

31,0ıl 2,:ıs Jt'atlhte Hoca Üveys mahııllesinın ş m
settln Sami sokağında 112 cı adada 
3042 harita numaralı yer arka ınd ki 
31,00 metre murabbaı sahalı arııa 

38,00 2,SG Fatihte Hoca Üveys maballcı1lnin Şem
settin Sami aokağmda 112 ei ati da 
1/8042 hartta numaralı yer arka ınd:ı
ki 38,00 metre murabbaı ıınhalı ar n. 

3!l,n! 2,98 F ttlıtc Hoca Üvevs malıall~inin S m
sctUn Sıımi sokağıncln 112 el ndııdn 
3211 harita numaralı yer arkasındakı 
39,82 metre murabbaı sahalı nr,m. 

Tahmin bcMilerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı dört purça 
arsa aatılniak üzere ayn ayrı ıı~ık arttırn1aya konulmuştur. Şartnam<'
leri Zabıt vo Muamelat Müdürlüğil kaleminde göı-ülr'biUr. İhale 24/7/041 
pPT§embe günü saAt 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk 
teminat makbuz :Yeya mekluplıtrlle ihalt güniJ muavyen saatte Dainıf 
Encümende bulunrııalarL (1501) 


