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Takvim 
Saati 

8uJpr ldlktmetl 1U llll'8da Ti1r• 
kb'e ile g6rllecek hiçbir hM&bl 
olmNJıpn 86ylettJrerek bi&imle 
dolt ,..mek t.ater cfbldb'. 
l'akat bir taraftan ıınıer ytız 
c&terilirkeıı b1r taranan da 
'l'lrk aleyhinde Bulgar efkl
" umumlyelbılD ıehlrlenmtılllne 
devam ediliyor. Acaba Ankara 
l'lıdJan da BuJaar Jrurtunlarfle 

- bomh-'uil• parçalanmlt 
'rlıtrıertn batıraıanm yadede· 
-. Bu1prtar tarafmdaıı yapı
Jq JıaWamlan bize bir parça 
h-ye eyliyemeı mi? 

Amerika 
Harice seferi bir kuvvet 

glndermele karar verdiği 
takdırde 

Birinci 
muharebe · 

. fırkası· ~._ 
·ilk olarak . ' · 

Amerikildan . . 

aynlacak 

Alman tavyara
leri tarahndan 

şiddetle 
bombatenan 
isk~nderiJtt . 

HükQmetin kararıyla bu sabahtan itibaren 

Ekmeklik una , arpa 
katılmasına başlandı 
Veni çeşni ekmek pazar sabahından 

itibaren satışa çıkabilecek 

Yarsiz va manasız bir endişe ile 
3 kişilik bir ailenin 68 kilo 

,..;c.;.ıtYaıt• BU FIRKA ŞiMOi ekmek aldıaı tesbit edildi 
3 fınncı Adliyeye verildi DEN DEVENSTE 

KARARGAH 
KURON 

Vq lqtoa, 8 (A. A.) - Ame
rika hariee seferi bir kuvvet g6~ 
dermeğe kara!' veNJii ı.kdinle 
"birinci muharebe fırbm,, Ame • 
rikan oıdU811JlllD .kıt'a dlpaa HTe 

(Deıvw 4 lllMIUe) 

ransada 
iaşe vahim 

........ r.!::llLJ=~"' .... ·~-

Arbk setlzt 
bulunamıyor 

o 
Pariste halt hayva•t 

bahçesindeki 4600 
hapanm kesilmiSini 
. İStlJor 

(Y._ ' tllleldıe) 
\ 

H6"met, ekmek htNrmda J19a -=:=::'.'.~----

9 zelıir açakçısı 
gaka/andı 

ir tavuk kümesinde fazla 
miktarda eroin bulundu 

...-..w1ıı1rarama w 

nl bir ka:rar venDiıft;tr. Bu h~ 
takt BqveUJetin tebliği tudur: 

An ..... 5 ( A.A.,) - BqveU.. 
letten tebltf edllndttlr: 

Httk6met, 8 huılraa 1M1 tarl
(Devwr ' ..... ) 
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km Buu Dındlmlll " o.ıa ü- da ele palrlbDJfUr. Ke....atn slblrlel'I aileudillne a&'e, Atmanı.. hcı • 
ca admda lld .-• .,,... • .,. ar .....,.,. MI admda blrllldma .,..._. Us ordauna dahil elmlllt .,. "Al • 
Jerek enin almak latemlflU'db'. Sr .e,ıemeea 8arlne Ali de p,hlenmıı. man parqlltçtllvlııe fena muam&o 
bir 1aıç9q... ıran lloca tle iki .- ..mlll to Jc41 • .. ....._ akı.dılı le" etmekle mman çeteellerl mu 
mGpteJUI 711Jca'pm• lıellDCl __. eromı. baluDmlltte. hakeme etmek tllere Glritte a • 
cea ma1ı1r.....-tne ftl'llmlftll'· ı - PatıQD on..ı" ııııe-Se a nu • teri maJıkNDeler Jnumutlaıdu'. 

Db 1aPa blrU; erolD .. ..... .. ...... otıaru Jlaclt Ak erola •tar- ~ 
Gakçm dalla ,8Jc•mnıfbr. lam ctlrmtmMıtbal ı.JIDdl ,....._ • , 
ı _ Tcıs*"...,. L81der Cldde • ..,. bir uw.111 otlar U'Ulna aklacla- G ı ntte 
.. ıa _,..otuna Olma Ak- 11 mıbller c1e bahmmQltm. ha bea en 

.. 
Ş• eli L.!..:.. .-& • -•-llD UU' pz..ea .._ 

Amerikamn 
eski Belçika 

sefirine bey8 
natta bul ......... 

ıu. ., ....... ero1a ---. a1r1m ' - Gelatada 11er11uter .. .,... r =:.=: .. ;;.~ Alman kıtalart "Kafile siste · · 
... _ - _ .;... Yunanistan yolile kabulit 
·--:-;--- AlmanyayadönUyor demek olur,, 

Ruzvelt aer1m, • <"- "-> - Beobehter Atman c1aV:.. A...ena. 
pmeteslne g6re Glrltte mubare • f 1 • L-ı·~ .. diyar ki : :.e...: w::e: ır;::: men aa~:illdir m ..... ır 
ta )llOlandan cecmektedlr. (Y...ı 4 ._Ue) 

oemokrası 
aüşmanN:ırt 

Norveçten 
Çanak kaleye 

kadar 
Elektrik ..... 

yaraJIClk nehirtedil 
lstifldap oal•••ror 
Biz de Sent Loren 
nehrinden istifade 
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58 Yazan : •IDIBC:D KAl'LI 
Hafız Şerif efendi yorgun olduğunu söyliyerek 
özür diledi. iki aenç adam, c:libizlerden birini a
larak çıktılar; Vestminiater'de kralları mezar
larını, Londra kalesini, muhtelif saray ve §&to-

lan, Sen Pol kiliıeaini dolaştılar. 
Ömer, canmm ~*1ldığnu gizli- retti. Bir gQn evvel kraldan bir 

yemiyordu. Bu hal RobeT Allaoıiun mektup geldiğini. Sir Con Eyr'bı 
çoktan g&Unc çarpm'lfb. LıUdn hemen HolaDdaya punMi em~ 
ona tuarladığr şeyleri mutlaka lancluğmıu, kenıdJstnln oaa.nla bir. 
söylemiş olmak için büınemekten llrte gltmesme mtleaadc edilme. 
gelmişti. Şimdi birdenbire, heniz dlğlııl, ne yapacağını §aıpnnl§ bir 
faı4ona vanwıg gibi bir az ıeri çe- halde bulunduğunu. ıörlltm* il. 
kildi ve pleıini .sbdO: tedlğioi blldlriyor; bunun qareetnt 

- N t'niz var rica ederimi :a.. aonıyordu. 

batmz :ı:omnz ! Birlikte Cllddeye bekan pence-
- Ha.yır •. L4ldıı ~ ra reye doğru Jtl,rDdllJlır. Tahir ona 

hatsız et:nUtiz! 'k&J'lıki köeede duran 1&n1111 goou_ 
- Ne gti? lu 1"9terdi; fakirce si1himtl ve 
- DUn l.staııbnld:m tanıdığmı dudaklarmm vutyetindea Jant. 

bir aileıı1n ::i:,•.srethıe litmJtUm; yavq mlıkla !JUta ll&yledliS anla. 
hata elmJlırni ! Otelde kapalı mı plryordu. 
kalalnn? Elçi olarak değil, mev. ömer el yaz1&1nm başka ellere 
af oJar&k pkiJ#imld bümJ,Jor • geçmesi ihUmalinl dlltllnerek ev
dmı. vel& tttedcUıt etti; lübı gak ıeç-

Omer kızgındı ve sözllDll llakm
Jlll1Wd11; bunu kendial de çot 
g8Ç!ncden 9ftdl. Yillüne mfhııtldbı 
olduğu kadar tabii bir hal \'9re

ıek illve etti: 
- Bmnml& benblr her w .. 

blmdll kmdtne söre hQl&n ftl'ı

dnı miıllıftr bamı cö61nd• tat. 
mallllır. Bls haddiamıl 1ıCllrts. • 

- Yalnız, zannedenem alzbı 
Slt Oon Jı:yr ve allealyle olan &ı.ı. 
lutmm ook eeki ve -.mimi laÜI ! 
Ba talu:l1rde ldmaeDlJl &Wln• bat. 
rumü lAzlmpllr! 

- lhet. .. Adeta ~ 
O.er bun& dair but evler -.. 

wnm Baber Alllola tı4l1'k '* 
Clllcbtle dlnJIJord11; bir .al* 
80ldu: 

- !altt.ıımıe &ON bn411•rtıle. 
ayn!c!dttan sonra epeyce saman, 
lstnnbulda ve Cezayirdeyken :ınu. 
kbere de etmlpinl•? 

- Evot .• BlıbA; defa.. Bu doet
!ufmı tfmdBd mllakereler tıserfn. 
ôe r:USbct tesir yapacqma emhı
oim; halbuki Samoel E:rhard vur.. 
tas:yle bapeklle aUiDi elSylemi§-

ıer = 

- R;s1~rim beni yanıltmıyona, 
im end1§eye )'Ol açan Slr Gordon
dur. 

- Evet, buuu ben de b1Jboı wa, 
aebf'1" de '3iyut de~ı. huınuılcllr. 

- Ben onun yanlış g&rUflerbı
den dolayı olduğunu sanıyordum! 
fater m.il!liniz ~ Londranm bir. 

cıclit görUlmiye llY?k yerlerfnl gez. 
Gireyim.. 

- Ben de bwıu m.den rica 
edecektim. 

.BaCız Şerif efendi yorgun oldu. 
lmm 9Öyıt.yerek lbtır diledi !ki 
aezıç adam, dfllizlerden blrfni ala

meden bu kadar çekingen olma • 
nm maaasızlıfma hUkUm ft!'di. 
Daha kma blr cevap yuclı: ''Beni 
düvfuıüyonım, mOaterih ol!" 

Tüir bu lribdı aym geldlde 90. 

cuta verdi. 
ömer bütün gece dil!UndU;.ak

lma birkaç çare ı•kil: Wdn bun
larm aynı zamanda mahzurl&n da 
vardı. otelyanm otele kadar gel. 
mememe ~re her halde göz h:ı.p. 
slne alımwl olaeaktı. Slr Con 
EyT de gittikten 80D!'a genç kız 

burada yapyalıus kalacMtı. JU 
llakoley'ta mıJrwdı ~ uJqı. 
lıyordu; genç km keadilile evlen
mek içni zorlıyacaör; beDd onun 

h&1danda CW.. ~ " fena bir 
tmak hazırlyordu. Bu tee glri§me. 
den evvel ı..,.uad _..... ~ 
ll)otdıa. 

ömer, k~ ve otelin göz 
hapsinde oldufuna dair bir işaret 
ıöremiyordu; bu, onua vulyetlnl 
kolayı.ttmyordu. 

Erteıli sabah ilk it olarak Ta
hir~ beraber Ç8"IY& çıktı; o dev
rin modaama uygun blr elblae al 
dı. Rober ABııon ona Amiral Man.. 
aelden HlAm ıetll'di ve bir arzu. 
aı varsa yapmrya huır oldutunu 
bildirdi. Öğleden IODl'a ilk defa o
larak mtu.a.kereler bqladr. 

Bu celae TQıkler.lıı tekllfterlııl 

öğrenmekle geçti, duvarları zırh. 
tar ye ail6hlarla .o.ıu, klltelerde 
şovalye mankenleri bulwıan muh. 
tetem Balonda aeki& kili idiler. Blr 
aralık Samuel Erhard, H&fJs ~ 
efendi ile arapça konultllıya kal
kı§mllb; b6ylece onda Omere lil
zum kalm.ıyacalrtı; dellkanlmm 
kaflan çatıldı ve Hafnı Şerif efen.. 

dlyle beıkJttılar. Pqa kethudam.. 
m ~lar; Vestmint.ter'de kral. nm cam uJnlm11tı; Wıiıı bunu beı
IFll'm mezarlanlU, Londra kalesini, U etmedi ve ihtarda bulunda: 

( l>eoGMt tMlf' J 

Konya 
ovasına 

-r 
i 
; 

Almanlarla ticaret 
anlaşması 

Tatbık mevkhne konuldu 

HER ViLAYETE iKiŞER AYLIK 1 TY~m~~y:fidı1 l 
KAHVE VEftiliYQft 1 Kuraklık iehlikesi 

~ 

Tütün mukabilinde 
kiiıt ve kimyevi 

maddeler alacağız 

i at atlldı 
Kahveler valilerin emrinde bulunacak ve u!~~~a::; z!~1:d~$:r 
'herkesin hahve alması temin olunacak ~e~~:y:i~ ş~:n~: ::nu:;.::,::: 

AlmaıılarJa hu&Uli takas esur - mur yağml§tır. Böylece bir mmta 
ra. müstenit olaralr aktedilmit o- -.ı- , .. .n~'-.,di.ıw- .. Tevziat .;-.. uıik ilci aylık ol_ kanm yandan fazla luBDu kurak. 
lan 10, 5 ve 3,& mllyOll Ura1Jk & • Ank~· WJUICU " ... _ goıre. ~ l:!< tehlikesi &t.İatmlltJr. 
Jaşmanm tatbik me\~kiine konul - memleketin en llPb aiti a~ mak ilYBe yapılmakta, yani yal. Yağmurla beraber biru da dolu 
duğu dnn alakadar makamlara teb Wıtiyacmı k&l'fll&yacak ~ bın rus lO bin çuval bhve dağıtıl. dil§Ulüg, ancak bunun zararı pek 
liğ edilmiştir. ~ 'kllb:venin teVlilinıe dünden maktadır. Kahveler valilerin em. az olm\lftUr. Bütün Konya balkı 

Bu ımlalmalardan birbldııli mem ıtibaren başla.n.nıJlbr. rine verilmekUdir. Kahve dağı. sevinç içJndedir. 
leketiınbaden ıo milyon liralık uı.. tılacak ıatu:slann .ihtikar yap. 

• malarma mini olmak ve herke. 
~ ;~::1': ~ lzmire gidip sin kahve alabilmesini temin için 
yanmaktadır. tkincl anl•fl"'• kl • eiddetli tedbirler alınmaktadır. 

!rt-~~. R..a~-~~dade~ gelen ıı·monlar ~ uııt_... .. ---- ...... Askeri cezalann infazı 
yevt maddeler ıetJrtımeat ve but hakkında bir tefsir 
mft.ddeıem ibne& -ma maate • Murakabe Komisyonu 
nıltir. azami fiyat koyacak 

inhisarlar idaresi 

3 milyon lirallk 
ithalat 

yapacak 

Suriyeden f8lırlmlse 12 ftl'Oll 
limon seldlli. bmalarm kurtlu oı.. 
dalu lçiıl ithal edllmecliit, aynca 
Sarlyedea memı•etJmlse mllte • 
•ecclb• ~ o*anlan mUhJm 
miktarda l1m.cıllun da ~ oldu • 
lundan dolayı hudutta pri gey -
ıjJclfli ~ 

Haydupqaya plea 12 ftl'"l 
• o Jl:mondan 2 ngonun bmire gtm. 

Hariçten ithali zaruri derildiği, lsmfrd~ sat.1ldıktan son. 
maddeler 133 kalem ra nc:nnctı eller vurt.Miy~e tek -

rar lstanbula sevlledfldili, bunla.-
tutuyor rm burada fah.1§ fiatla aatııdığı ıst 

Gümriı" ve inhlurlar ~um ' renllmlştir. 
mUdUrlüğUnUn lnhiısa.r madde.e • Bunun ic;in fiat muraltabe ko • 
rinden olup l>tedeınberl hariçten llll9yoııu bamf Imon fiatlarmı tes
getirttiği bazı maddelerin 90D .,_ bit ve ilAıı edecektir. 
manlarda bazı sebeplerle ithali ya 

Büyük Millet Mecllıri mllll mU. 
dafaa encUmenl askeri mahkeme
lerce, a.üert suçlardan dolayı kı. 
aa hapis cezasına çarptınlan aıı
kerleriıa terhis edildlk:ten ııonra 
dahi cezalannı ~ekmealni tasvip 
etmiştir. 

Ancak disiplin imJrl tarafından 
verilen cezalar, mcr terhis olun
duğu takdirde infaz edllmiyeceke 
tir. 

Halk tipi 
ayakkabı 

Tıcaret Odası bUtUn 
vasıflarım tesbıt etti 

pılamamqb. J:nbjaarlar umum mfi• Balk tipi erkek ayakkabım evw 

cHlriinDn ADbra seyahatblde bu 1 kt k• 'safJ İstanbul Ucaret ve sanayi o-
maddelerln tthall Ur.erinde tetkik ra a 1 daamca ta.bit edümJttiJ'. 660 ku-

Bir Bulgar ticaret 
heyeti geldi 

Son samanlarda Bulpriltanla tsea· 
rt müıwıebeUerimbı artmata t-~a 
mlfbr. De.n1s tartklle ft talwı WN • 

tne bıı memıe)retten mal pUrtllmelr 
tedir. 
Memleketfmtwderı pik demfrl m8 • 

bayaa etmek ı..t.eymı bir Bulgar heyr 
u ıehrimlze gelerek ticaret eli.it De 
IDUzakerelere ı,. fla mqtır. .A nla§m&,.a 
Y&nlch#l takdlrde ba ihracata muka ' 
bil Bulgart.standan har nevi mal it.bal 
olunacaktır. 

VEFAT 
Gemlncte d va vekllt mu!dtttll !r 

ı;Udenln kerlmeal ve Anadolu ~ 
muharrirlerinden Raatm. Eyde~ 
retiknsı HaUce Suzan JCvdmıtr, maa 
:amandanberl mUbtelA olduğu but&· 
ırktan kurtulamıyarak pek genç 1af" 
ta hayıo•a gözlerini kapamlf n ceııa· 

zesl EyUptekl aile makberiııe tnd1 e
dllml Ur. 
Arkadafımıa beyam ~ ~ 

ria. 

ler ve al&klld&P nk&leUer arum. ?'Ufa 11&tılacak olu bu ayakkabı • 
da temaslar yapdmııt Te neticede mallarımız l lardıuı her lstiyen ya.pı:p satabUe. • 19'0 mail yılı zarfıııda lata.DbUI 
ithali.tın toplu olarak yapılması oektJ.r. Bu gibi ayakka.btlann ioi. sGmrtlklerinbı vartdab 29 mll1Qll ıt· 
karan ver1lmlştlr. ne koatrol edilerek ticaret odam radır. Bu rakam, 1939 HDMl vaıtda. 
~ ... ~. V'tr~ 911! .. ..,bin yolilı getitihnesi dUlglUQ nnılacak, teoblr ediJ6 tma waru 10 mlıyca Un. llOUNı 

tiyacmdan ~en ~ mut1alr dU Ü UIU t ğl vitrinde ~fi bu tıl' ıtYJıldr.f'h·- ,,.,.. 
surette mecburl olan maddelerin ş n yor laniı burada e&tıldığrna dair le'lle ... Çamlıca teptİslnde kuruJac&k o 
133 kalem oldufa g&;llmtlftilr. ha konacaktır. Oda ta.rafmdan ev- ıaıı otel lç1D iaUmll.k l§lerine alt ha 
Bu maddeler meyanmda dpra kl Bura • Bağdat tramıltf ~- saf listesi ali.kadarlara verilmek • zırlrklar bu Aatt& 1Ginde tamamıua 
iıdt bira bnall lçln tbım olan be- tan eonra btr kısrm itlıallt eoya • tedir. nk puartMidm 1tibaren faaliyeti 
sı ham maddeler, llk&r tmıHnde 1 nmm bu yoldan IBtlfade edilerek geçUecokUr. 
ltızumlu bur maddeler, amonyak, I memleketlmJze getirllditt malOm- B k • ~ BeJ.ediye ten:ıt&Uk ifleri mUdürUl 
av meımllerlnde Jmlluulacak maı.. dur. 8SIR ODgrOSI tu yu mllnwbetlle temizlik ı,Jeri a 
zeme bul maldne abamı iti b!. lraktakl d&hlU harp patlak ve~ 'l'tirk eaam Blrll#l latullltl Mmt.. mele miktarını çopıbDlf, 1300 deOo 
rtn.cl 'derecede ehemmiyetli mad- dili vakit Baara ve Baldatta mO. a.. Bellllfblckm: 1600 e Clkarurıtır. Aynca. temizlik tc 
deler vardır. EBa8lı tılr tunlfe blm miktarda ltlıalAt efY&DlJS bu- Jlmtaka kongreal :yarmld cumaıUlll leri tciA de 10 kamyon ve '° b&)'ftll 
tAbi tutulan bu !lllddelerla neti· hmduğu anlatılmıltı. Harp denm snno saat 18,6 da Emtnllınll halkni 
cede ı;uarl*1a Jthall için tnıııaaıw ettıft müddetçe bu mallarm İran ll&lonunda tı>pJanacaktır. Konsren1n 
lar umum müdO.rltlftlae .wüyet ,oluyla getirilmesi dllftlnUlmllfH açılabllmest 161 arkada§m hazır bu. 
verilmlftlr. Yapılan hM&P bu it • de ışlmdi 1rakta vaziyet normale 1 ~unmaama bağlıdır. o 1b bu ekae. 
halitm 3174.000 Ura tutacainu d6DdtlftUıdeıı bu kararm tathlıla • ..ı» t bul t.o •--tmm __._ , l"-- Jr im trr • ..,e llDamazs& p..... _.._ ...JC..••rmJt ft bu ..,..,ut~ na twUU -1-UD'I • al ...ıı .... _,_., •·-· ı.o-- h 6 .,.._ traktalrl allarımızm N·-.a.ın 6~• uu-aaum&81 mer.,._. ~ e. 
lar umum mUdlrllltl emrine ve • m ........ .ru• yetınce kabul edilen t.ıtnat icabıdır. 
rllmiftlr. )'Oluyla memleketlmim pthilme • Birlik uuı arka.dqlarınım. hatır. 

Bu m.alseme mu llldedilen h'Qoo li muhtemeldir. 
ıuai taku eeasma mtıatenlt an • --n-- l&tıyorus. ------lagma mucibince ~ dalıi Dünkü yangın 
ithal olunabileeelltlı'. Dün Balatta vapur lslı::eleı!nde 

--<>- Semi Osen adında blrfıtne alt blr 
Köatenceden 500 iplik fabrflrymclı elektrik teller·. 
bandaj setiriliyor niıı koatakt yapmam netfcealnde 

l.stanbul tnmny idareeltıln Ro- yaagqı GJkm,?t Te IO.ratle bnytıyen 
manyaya mmarWıan bandnjla.-m atea f bin Uralık haaar yapbktan 
:SOO ü Köetenee,-e pthiJııldltir. sonra 8'hıcltlrUlmtltttır. 
Bu bandajlar, feh'rlmize geldikten l'abrlkamn :IO bin llra,a 91tor. 
sonra 25 tramft7 anı- cWıa te talı oldulu an"1a.pJm11, tahJrlır•ta 
fere ~ıkabllecekttr. betJ•nmlltlr. 

Hastalara yerli ilaç 
verilecek 

Sthb!ye vt-klleti, llhhat mtldtır
lWderfne glSDderdlil bir emirde 
doktorlarca memı•etımlsde bu • 
lumn.-yan ~ reoeı.ıere ya • 
atmamumJ bUdtrmlfUr. Buna na. 
Dl'Ul doktorlar, badema hutaıa.. 
rma, mtım.kiln oldufa kadar 7er. 
1111.lç vereceklerdir. 

satın almae.ktır. 

~ Çocuk Eelrseme Kunullu taratllJ. 
dan Tophanede KdJcallpqa medrelW' 
aiDde )-eni 1:ıU OOC'lk diap&Ueri t.ellil 
olunmUff.ur. I>tapa.uer, 11 hazir9JI 
ça.rp.mba gtlrıll saat 17 ~ V&li .,. 
Belediye Reisi Doktor Latft Kırdar ~ 
rafmckn açııacaktır. 

• .Bazı MmUerde kasapların kUSU 
etini .O • 43 kurup. attrklan bald' 
cllğer!.er1ıılıı 615 • 10 kul'\ıflL aatmaıa" 
nazarı dikkati celb. tmJtttr Be~ 
vui,,aU teUdlt ettirmektedir. 

• ~l&nbul ltb&lAt ve lhraeat 111r 
liklerl umumi kAtlbl Bal1h BanuofW 
DUD l8tlf&lı k&bul edllmifUr. Y ...... 
bora komlaeri llahmuc!un ~ 
ta)".nl karsrlaftmlı:aıt ve k~ 
de tebl!Jat yapıhmftır. 

malhteli! saray ve ta tolan, Sen Pol 
liliseehıi dolqtılar. Her tarafta 
Gmeri meraklıı. eyrcdlyorl&r; h&t 

-· ------------

• 119 numaralı otob08, dUn, Fat# 
ten Saraçhanebqma dotra keUr)lıllll 
tekerlcgi fırlan:u§, 211 n~ ~ 
kAD& l;frml.§, dükkt.D aahlbl ıwr--

yaralamtftrr. Raa1m. Cerrahpap _, 
tanealne kaldınlmıf, §Oför Ekrem .,. • 

a basılan onu ve diJa1ai daha uzun Yeni Sabah 
.addet görebilmek içln arkum.. Hüaeyin Oahit Yalçın, "Am.ı. 
claıu iıldiyorlar; bazen da onlara tHJ kıt' asında aulh." bafkkll mo. 
t.Ltrktan sonra daha hnslt giderek kaleat'fde, BT8111Wr mülcllcıatı 
,a'tu1t bir ınkab dola.tıp ~nlerlne 'hakk-mda ltafyan ga::etel.ermin 
-ft-'1. •d '"'·"- Alu )ardJ t WTdiği maz.ümah bahta mevZ1UI 
,._._ .... ~ ta teı.AML c.....,or · pp71111ktodw. Bir /talyan gae. 

..üpm Tahir onlan kaplda bek- t&ine giJre, mutat aakai ıöraf. 
l)ııordıı. ömerle valms Uhr kal. melerdtm bGfka Avnıpa 1nt't11t. 
91az geniş kırmızı kUf&lınm ara. '"n atdAWIK i"1t ehMk M bMb 
ı ·an ir. " bir boru halinde bU- mevzuu olm"fNr. Diln bir ga. 

aete bu ~ t"!Jit etmi§, iki 
klılmilv o .uı blr kiğıt çıkardı; u- f#'/m, HifZ.,.1.tJ MWfOlimnin ni1ıal 
ath: ı •feri kıaamnayt ~ 

- Şunu oku büahm, ııe yazı. Atmıpada aulA 1/0Pf'Mk ._lcı4M 
,_ bulunup bulunmadığlm tetlrik 

- ·~· ıı verdi? eftikl6rifti yazmtfftr. 
- Kap nuı önllnde dolagıyor _ Hlluyitı Ca1'it Yal(ıln bıınlan 

ıııtıım; on iki yaşlarında bir çocuk I nakletffkten aonra dliyor Td: 
. ' "Okuyuıeula.nmızm hatırlaya. 

IUa .urtı,µı~ liıbi aeotl; elime cağı bere bundan evvel de ıe. 
lıanu sık11trr ~aımı du- ne bir İtalyan gueteal "La. TrL 
M1arma 6 r r :. ifareti bu.'1&,. mihver dovletlerinfn 8Uftı 
JllPb; ara sıra buralarda dolap- plU.nlan hakkında malOmat ver. 
JIDI'. 1 miştl. Almanya ile İtalya 1ıı.. 

ömer ı-a.-... •·-· giltereyi Akdenlmen. çıkardık.. 
.._... llÇllU9, yasıyı -.. tan sonra artık bUtOn Avrupa 

....U: yUdlnde bOytlk bir Umltle w Afıikaya ta1ıjp olacaldan 
~u. Tahlr merakla llOl'da: için hükümleri altmdald Wke. 

- Neym.lf! Ne ~or? imle sulhu temh edeı1er w ay. 

~........ - ...... ·••tan - ... 

Avrupa krtasiyle .Aznerika la. 
tam arasında bir mOcsdele ha. 
line girer. Ve illnihaye devam e. 
det>ilir, dil ordu. 

Brenner mOIAkatlm mtıteüip 
ÜÇ müblm İtalyan pzeUıajnjn 
ayni~ avdet edeNk w. 
velce ifa& olunan niyetin Cılle 
çıkarılma8i tasa.nurunu teyid 
etmeleri biltiln bütün tesadüfe 
yahut uydunnap pek hamlo. 
lumnamak ieap eder. Vakıı. 
bugün b6yle bir aılmm mtim,. 
ki1rı olması için V'ÜıCmiUDa lü. 
amı görülen f&l't tahakkuk et. 
memiftir, Yani ~ Ak.. 
denimen ~ ve ~ı. 
.kanlmala.rı da kolay bir İl gibi 
&Urünmemektedir. Böyle olma.. 
ama rafmen mihwr deTlet1eri. 
nin bir Avnıpa Uhn te.is et. 
mit gibi görllnmek istemeleri 
bu sulha pek ziyade lıtiya.çlan 
olduğunu anlabnak bakımından 
QOk minalıdJr. Görülüyor ki ne 
olurm ol9llll ndhftl" devletleri 
bir netice elde etmio ati dav. 
ranmaia adıtaçtırlar, Bmmn 
da ası aebebl kendl tllrtrr u.. 

• 

7 llllte... • be. ..., ... 

tinden ibaret: oldufa kadar Av. 
ıııpada JMal altında. tutulan 
memleketlerin elkln umumi~ 
sini de az gak k•a nmak iht.iya. 
cıdır. 
BıW0n Jaemm IJdtUn AVrL 

P& AJmanyaıım hOlmıil 8ltmda 
buluım.yona. .. bu ancak ... 
kerl bir ilPlden ib&retttr. AL 
manya her lirdlfi yerde blr 
ecnEti mOltevli olmaktan kur. 
tulamamışttr. Yani Almanya 
bilttln A vnrpaıım dtıpıanıdır. 
Ve her yerde dilşman muame. 
lesi görmek için ufak bir ·tırsa. 
tın zuhur etmeıei Widir. Bu 
werait altmda Almany nm ne 
kadar bOyQk :zıor1uldarla pen. 
~olduğu t.a.bmin edile. 
bilir. 

Almanya istllA. ettifl memle
ketlerde ha1km vatan.J)el'9erlik 
hiıleriyle boğuemaia meobur 
olduktan bqka badisine QOk 
kuvvetli bir takmı hu8umet se. 
hepleri daha thdu etmiştir. Av. 
rvpa. zaruret ve ımtınp ~ 
dtr. Uzun asnfardan bert ba 
kadar sefalet .,. mahrumiyet 
......iati malla AYl'P'BI 

bqtan be.p bir mat.em ht,YUJ 
kaplaauo bul~. Halk aç. 
tır. Muhta.çtır. 'Hakikaten aza.p 
oekmektedir. Ve bQndan dolayı 
milıltevllyi mte'ul tlstmaktadır.,, 

BUnyin CaMt Yelçsn, A"""° 
aua. pl4nl ma/tatla görilfl.iltnM 
MOGll bu alwalit1 toAmil ettiM 
........ bir iıticala Umlolunabi 
leoelim lı~'lc mabMaini 
fiJJll.tJ bUiriyorı 

"Cllnkll nhrer de Daçe de 
pek aıt blllrler ki kurmak iate. 
dikleri Avrupa nilıamJ çerçevMi 
içinde bir 8Ultı yapm.anm imkanı 
yoktur. Avrupa mitletlerlnln f~ 
teyerek ve Almanya ile ıercek. 
ten anlqarak ve dost olarak ya., 
pabilecıekleri sulb ancak her bi. 
rinin hakiki hürriyet ve istik.. 
llllerine htırmet es ~ma istinat 
edebilir. Bu ise mihverin itine 
geleme& Onlar Avrupayı bil 
dikleri gfbi t.amdm etmek ve e. 
mirleri altında tutmak davasın. 
dadırlar. İsteclikleri kabiliyeti, 
hürriyet ve lstildAldell f~ti 
A vrlıpa milletlerinin rönill rıu.. 
siyle Jyıhll etmelerine iınıkAn 
oJmadıkp ne yapılsa kimseyi 
aldatmı,aeak ıevabirden iba., 
ret kalmaia, .... leJb bir iL 

kalanr.:uıtır. 

• Ayuotya mQzeaf bahçe91Jl
tq d~meıer ~enlclea tamir eıtırllf" 
cekUr. Bu hwnı.ata icap eden ııaSll' • 
lıklar ikmal edllmiftlr. Yakmda ta • 
mlrata bef]anacaktır. Tamlr&t ta • 
mam~tu ~ buraı& arıceall • 
ıuc e1erıer konacaktır. 

• .Nuri Topallar admda bir ııJdllf 
evvelki gt1rı ul1ye altmcı ceuda ... 

kmdald karar blldirUlrken kmPll -
blk.lme bakaret ebJüfU.. _..,, 

Bu aUQtan da h&kkmda bir .,._. 
tutularak uUye .aJdgbıU ceza .,,,.,,._ 
kemeaine verileıı hlddeW lunılS dlll 1 

ay 15 ({11D h•PM. 85 lira da 8'11' ;..
ecza.ama mahkGm edllmlftlr. 

• DOnkU ihracatın yekADu 300 ... 
Urad:r. Bu arada dtln 1-eçe ""'""" 
derial, Roı:ıwı;raya çiroz, torik ~ 
duı. lngUtereye kendir, .A.m..-. _ 

av dertıl, ltal)'l.)'a balık. k~:; 
yun dcNl, !mONJ'e arpa -

• Prote*Sr Halide lld1b dDll -:; 
nönU Haıkevi almıwıda. ""TDrll ~ 
dmm )'U1'da kaql TUlfellt" .----:. 
bir koaferam ~. ~ 
lla7rlJ9 Kırdar 1ıatta ~ -~ 
'!'ardrlDlnaler ~ ~ 

.. 'beabll tem ........ --~ 
• ,. ...... '"'+"'"'C.. ......... 

~<ıeJrMa- ·Bana ~ • ni __. tıwAJt.-e w A.. 
• .,,.. .. ! +-- merQra ile de harpten cari dm. 

moafaıJer. Harı> o 9IDaJl A.v. 

~~~~~~~~~~~~~~--------------.......:.:.:a.:... _____ ~~~~~~~~~~~~~------------------------------........-
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~'-~~~::~ 1 ~llSfilw;m. :~ ~bı~~~~zaia1:ı ·~~~~ .. 
~~~.;;,.;::_~ Amerika Hariciye Amerika Amerikada 1 Hatıraıarı yazan: Allşçı "Gt f 

· mm aey 
,::. ilet'_...._, 23872 N Sutuf - Para almadan yo ~rmc . istemiyen •eyh 

• • • ,.
370 azın ç· J "dU bu·· tçes·ı -"H · K ~ 

f
iü·· ·. .. . " .. ~?. ın- apon Oi - . aramı kıtır!. .. ,, - a Ieder on adım ayrılan, 
,ag'N!_. fl1l:Sn.Af:fa 1 v· · •hta d . . sopayı yer, berncleki keıneri tt ~lim eder- Metli-

• :: 'S ~ E ~J ışı ye 1 r a muhasamatına ıo mılyar mılyon ned7 De~~- b~şının ~on ğ 1 • M_edine layafeti - ~a-
Liet.. J=: .... • bulundu Tavassutta bulunacakmış! dolara baıı·g"" olU'''ıf remı ŞC."l.1l .::ıyaretı ..• - Ra lZ01 mutahharenın 

8 " • 19
••-- ) .J mumları 

~ JJdtğı yer Vakıt matbaa81 "Fransa tecavüz ve Roma, 6 <AA> - Stefani n-

.. ~ W• • tahakküm maksadile jnnsmm V8'ington muhabiri yazı- Butçe orduya 40.000 
~ d i seıer başka devletlerle yo;~pon - Çin muhasamatma bir tayyare temini içm 

'•nvvnn•~ nJhayet vermek llzcre Birlc~ik A· tahStSaİI da l ~ T a r i h işbirhği yapıyor" rnerika hllkfmıeU taVMSuttn bu· 
~ "'"'lngt.oıı, ~ {A.A.J - Amerika lunmağn mütemayil gözUkUyor. Bu İhtlV8 etmektedir 

- - - •-• • • 
0 
•' -.. hususta aşağıdaki fiç esaslr rt 

Girit tarihinden 
rnerakh satırlar ... 

hariciye nazırı Hull. Fra'DAnID garp koşulacaktrr: 
yan kurcsindcl~l topraklarının Birle· 1 _ Japonya ancak Glmali Çi:ı
ıik A.merlka veya diğer Anıcr.lkn dev. de, :M'ançuride YO iç Mogolist.D.nda 
ıeuon ıara!md:uı mllsad"r edllob!l kontrolüni.i yapabilecektir. 
ceğl huBW!und:L bir Dıtar oınrak tetllk· Japonya cenubi pasifikte 
ki edilen beyanatta bulunmuş ve de. her türlü genlslemeden içtinap e-
tnifUr ki: drıcektir. 

- Resmı rapoılar gösteriyor ki, 3 _ lngiltero ve Amerika Ju 
Vi.§1 hllkümcti tecavüz ve tahakküm pon) ya eşya ihracatı ambnrgosu
m:ıksact:yle btı.§ka devletlerle lşbfrllğ! nu knlclıracaklardır. 
slyı:ı.setl gütmektedir. Blnıı.enalcyb 

Fran.s hllktİmotfnin itUhu. cWği bu 
h:ıttı harclteti aydınlatacak bClUln 
maddi ve kanaat verici hAd!aelerl 
mümkün mertebe sllraUc toplamağa 

ç:ılı31yonız. 

HU!l. Amerikanm Vlşl lle olan mu. 
naseb.:Ucrtnı göZden geçırml§ ve A 
mcrlka rlyascUnln, mUtıı.rekenameıılıı 
tayin e Uğl hadleri kn.tıyyen aşmak 

flkrl:ıde o'ınad ğmn dtılr Fraııam hil. 
kftmetf taralmdan verilen temınata 
ı.sttnat tılmekte olduğunu eBylcml§Ur-

VaşlJtgt-0n, li (A.A.) - Amerika 
harlc!yo nsz.ırı Hull, Franatz. Alman 
işbirliğinin Birl lk Amerlkıı ve diğer 
m!.Detlerln haklanna ~ gayri doe
t8ne v~ bıuımruıo o•dugıuıu VJ§l hU. 
ırome•.:ııe bildirml Ur. 

Paveliç 
Alman hOkOmetinin 

daveti üzerine 

Almanyaya gitti 
Viyana, 5 (A.A.) - SudosL 

.r .... ı, "trl.rono a:f,. .. ..-...... '7.~r 
t n verdigi bir habere göre, Hn-
vat devlet reisi doktor Paveliç, 
Alman hükQmetinin daveti iizıe. 
rinc Almanya.ya hareket et:mi§. 
tir. Dahiliyo na7.!J"I doktor Artu
kovic hariceye müsteşarı ve hu
susi kalem memurları devlet re.. 
isine rcl'akat etmektedirler. He. 
yet yarm sabah SalZburg'a vara
caktır. Alınan el<'isi Kasche 
da Hırvat misafirlere refakat et
mektedir. 

Jıiarpten ve ttfn.h stıı.tUkosunun 

İskenderiye 
Harp başındanberi 

ilk defa olarak 

Şiddetli surette 
bombalandı 

Kahfre 5 (A.A.) - Resmi ter· 
liğ; 

Dün gece 1skendcriycye bir 
hava hücumu yapılmıştır. Tay
ysı re dafi bataryalan ateş aç. 
mışlardır. Şehir üzerine yüksek 
infillk ve yangın bo..'!l'balan atıl. 
mışt.rr. Bu hilcum lılsanca bUyük 
zayiata. sebebiyet vermiş ve bu 
yü;:;den fazla insan ölmü::ıtUr. Yn
ralJlarm adedi henüz malfun de
ğildir. Birçok evler yıkılmıştır. 

Kahire, 5 ( A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, dUn gece 1s.. 
lrenderiyeye yapılan hava lıUcu. 
mu esnasında yUzden fazla in
san ölmüştür. 

Erdün ile Surıye 
arasında 

Eşya mübadelesi kesildi 
Berlln, 5 (A.A.) - D.N.B.'nin 

Şamdan öğrendiğtno göre, Suriye 
fle'F..rdUn arasında he'r tilrlll eşya 
m "lbadelesl kesllmi§tir. 

Ammandan Suriy~·e gelen :yol
cular 20k sxkI bir kontrolıı. tAbi tu .. 
tulmaktadrr. 

Ya7.8Bı 

Casus mektebi profesörlerinden 
İsveçli 

Vtl§ingtou, 5 ( A.A.) Me-
busa.o meclisi maliye encumeıu 
ordu bü~im tasVıp ederek 
meclise göndermiştir. Bütçe 10 
milyar 9 milyon 655 bın 187 do
l~ baliğ olmaktadır. Geçen .bii. 
yük harptenberi ordu bütçesi bu 
kn.dar yükselmemişti. Bu bütçe, 
orduya 40 bin tayyare temini i. 
çin tahsisatı ihtiva etmelttedir. 

Harbiye müsteşaı-ı Patterson 
maliye encümeninin gizli bir cel
sesinde yaptığı beyanatta - bu 
beyanat ancak bugün neşredil
miştir - şöyle demiştir: 
H~ ~iye nezaretinde kanaatı. 

miz şudur ki bu programda der. 
pİ§ edilen bütun tayyarelere as
keri bakımdan muhtaç olacağız. 
ihtiyatlı bir ath.minle .Alınaı\Ya.. 
nm şimdiki aylık istihsal kabili. 
yeti 3.000 ta.yyaredir. Almanlar 
işgal ettikleri memleketlerin ko. 
lavlıklarmdan da istifade etmi
ye başlamışlardır. Bu ise Al
ma.nyanm tayyare imalat kabili .. 
yetini 4 illi 6 bin arasında art. 
tmr. 

Oublinin 
bombardımanı 

lrlanda tarafmdan şıddetle 
protesto edildi 

Dnblln, 5 (A.A.) - lrlanda baş 
v kill 1Dova1Pra bugün mebusan 
meclisinde yaptiğı beyanatta Dub· 
lln ÜZ('rinc geçenlerde yapılan ha
va. akınmda 27 kisinin derhal öl
dilğünU ve 45 kişinin de ağır ya
ralandıklarmr ve hfılA hastanede 
ynttrklarmı, 25 evin yıkıldığını ve 
300 evin d('> ıçtnde oturulamıya
cak derecede harora uğradığını 
söylemiştir. 

Devalera Alman hilkfu:netine bir 
proksto notası verildiğini ilAve 
otmiştir. 

Çıevtren: 

H. D. , 

bozulmasından koritan zengin ve 
sanayıcl milleUere kal'!'}r bllabUtün 
başk • ikt:rsadl ve nıht buhran i
çinde, milli, askeri, Bi.yaııl metali. 
bf obn milletlere tamamivle bq.. 
ka slsteınlerle hareket olunduğu 

gibi, düşman asker ve kumandan
larmm dahi gerclt rnını ve kUUe
vi, gerek fj8bşf psikolojik husu. 
myetıerino göre hücum ve taarruz 
planlan tertip olunmaktadır. 

A. Wengluım 
• 42. 

Ese.sen, Avrupa mllletıeri, ne. 
de olsa., müstemlekr. halkluma 
bcnzeınjyeceği ve kUltllrlil, mnte. 
raldd milletim- bulundukları jçin 
bunların Uzerinde ruhi amnlerin 
bir.inci derece rol oyıı!l.dığı haki
katin jhmal edilmemi! olması, §ilp 
hesiz ki. gayetle doğrudur. 

Filhakika yeni Avnıpa hnrbinde. 
ki tecriibeler gömerdi Jd harp ha
rekltmda UDlumtyetle psikoloji
den istifade olunması gayet müee. 
sir bir vasıta teşkil etmekte ve 
dfit."!?Danı hedefe en büyük kolay. 
J.ıkla ula.5tınnrya yaramaktad?l". 

Halbuki yeni harpte J>6ikoloji. 
nın verdiği neticelerden istlfadc 
olunması bu hudutlara da münha
sır katın&nnştır. Şllpheslz, yeni 
Avrupa harbinin en mühim bir sa. 
haSJ olan casuslukta da bu ilmin 
en tehlikeli tecriibe, neticelerin. 
den istifade oluımuya başlanın~. 

tır. 

harikulide denilecek bir 3ekildc 
muvaffa.Juyetleriyle de.haet uyan. 
dırmrya muvaffak olmuşlardır. 

Bugün modernize cd.Uıni! olan 
casus mekteplerinde bu meslek 
a.damlarmm gerek muhitlerinde 
ealısi tesirlerini arttmnak ve ge. 
rek lpnotlzrnadan isUfade ctınek 
için manyatizörJer yetiştirilmek e. 
sası kabul olunmuştur. 

Zira, yeni Avrupa harbi birden
bire bu casusluk nev'ini ortaya a. 
tarak pek milhim ve garip bir ln
kıllp vücuda getimıi"'tir. 

Bu sahada da büyllk casuslar 

3:etlştl. Bu ycıı1 CMUSiuğun ne de 
rec emübtm olduğunu anlamak i
çin 1U kadarcJimı dillUnmek bL 
le lrlfidir: 

Manyatizör bir cıı.sus, gayet bü-

yük bir maharetle temasa girdik· 
lerl ve mühim vazifeleri bulunan 
masum ve .gıı.t'il insanları, ilk fır
sattan istifade derck, ya haberli 
veya ekseriyetle b&bersiz bir §e. 
kilde ipnotize etmktc, hiç bir şey

den haberi olmryan bu manyaUze 

edilmiş adam bilmeden casusun 
emri altında hareket ederek iste. 
nllen feyl kolayca yapmaktadır .. 

Bu basit, fakat iblisçe usulle 
n ml\hlm f•ler görOlebileoeği flk· 
ıl, uu; ... ,n ilk nazarda dehşet ver. 

miye kifidir. 
J'llheidlga jQMDlarm bu sauıt ve 

kabiliyetlerinden istifade eden 
casu.slar, d nilebilir ki, yeni Av
rupa haroinin vo bu a.ann en kor. 
kulnca.k, en tehlikeli ve dehşetli 
casuslanclırlar. 

Manyatbör casuslar ekseriya 
telkine ve telltin vasıt.asl)le ip. 
notize edilmiye en ÇQk milsalt zn. 
l'ıf ruhlu insanln.rı intihap ettik. 
lerl Jçin, mel'un emellerini bu za
vallılara yaptırmak hususunda, 
hemen hiç bir mU§kUJAta da uğra. 
mıızlar. 

Bu tip insanlan da bugün her 
memlekette, her millette ve her 

muhitte gayet bol miktarda da bu 
labilmekte gilçlUk çekmezler. 

Nitekim bu usulle birçok insan. 
Iara, kendilerinin ha.beri olmadan 

birçok mUhlm işler g6rUldüğU 
gı'bl, hnttA gayet büyUk cinayet
ler ika ettirilmiş, birçok r.aval. 
lılar uyıırup kendilerine geldlklerj 
zaman yaptıkları feci ve korkunç 
işi görunce dehşetlerinden intihar 
etmekten baŞkn çare göremcmi5. 

lerdir. 
Yeni Avrupa harbinin gUnltlk 

vatayii içinde yer yer böyle elim 
ve müthic:ı intiharlar muhitleri~ 

unutulmnz dehşetler ve hayretler 

vermiştir. 

B ıciin'kll Avrupa emniyet teş. 

kilh.tları nrasınd en zl~'adC' oh
ret nzenmlfj olan bu yeni cuualul!r 
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Sultanım! Şevvali fjer.:fm ki- mamı .N bi denııen hamama gidıı 

zi.nC1 s..ıh gilnü erkenden lı:a • ile abd st nld·k, m.izlendık. Oral 
beraber Med'neimlin vvel'" doğ mahsus elbi . .ınizi giydik. Ya-
ru hareket olundu. nı ny akta san yemeni ve siyah 

Her devenin U tünd b!r şutuf mest. Beyaz entnri üzerinde sof
vardır. Şutuf bir çüt m hfedir. Yn 1 ı:ın cilppC'. B~~ arn.klyc Uzerir. 
nf bir adamlık demir kar~-ola bi ı.. !ır>ynz sarık. Cümleten HnN:r: • 
mlnde hur.mn dalln.1~ l<' yapılmı • 1 ı P. doğru yüz tuttuk. liarC'm •• 
Uzerl bez ve mllf:am ~ ile gilne • lndığimiz vdcn altmış ')(' • 
ten muhafaza olunmuş bir s dir- m ım mesaf' d dir. B hı ::)c b • 
dir. Fa.kire mahfe arkadaşun, rr. 1Jr g<irmcz duyduğum h y -
bnmdolsun kendi ciıısmıi:r.den ol • em. lemle nnln.ta.mam ... Ayal-;. 
du, jani teşrifatı nazm Hacı Mah.. ka'b 1Wmm:ı Jmpıcl}u teslim et1ik 
mut efendinin sevgili f'mektarı Kapının e igi madendir. Babt S • 
Ml'hmet efendi oldu. Bir fertle Lamın ~ iğini öptüm. YUzüme gö. 
gonisme.t, kendi halinde bir a.. tüme sUrdüm. Ort.dan Hnremişcr. 
dam. Geceleri p k çok zikreder fe girdik. Delilbaşı önllmllzdc, b..z 
bir nakşibendij e salikldir. Yolun arhısmds. Okunncnk duaları v 
yarısı oldu. Yani Bi'ri Abba.s de- a:üavatışerifeleri okuyoruz. Doğ
nilen sahraya vii.sıl olduk. Omdn rucn "Şebdtel saadet" ksrpmıa 
bir gün iki gece kaldık. Buna dıı varıp uzun zaman dualnr ettik. ().. 
sebep, oranın seyhi yol vermek ı. radan birkaç basamak aşağıda 
çln al.çc ister. Kafile rnzı olmaz. Ebubekirin menk:adi önünde dur .
R le Cen oibak Jfıtuf ve llısnn eı.. duk. Sonra birkaç adını daha qa .. 
ti de yakayı kurtardtk. Hicaz ~o- ğıda Hnzreti Osmmı önünde dur· 
lu bir ncaip )!Oldur. Konak yerle- duk... Ravzai mutahhirCllin aşağı 
ri uzakçadır. Ekseriya gece saat cihetine gidilip "Melfü.kei mukar. 
dört ve bı.>şte konak yerine geli. remin., makamı huzurunda dualar 
nir. Konak yen dediğimiz iki dağ okuduk. Sonra, ayak ucunda haz. 
arası dere içidir. Deveciler HU- retl Fatma a.namızı ziyaret ctUk. 
turtan indirip ''Haramı krtır!..,, Z~vzal mutahhircnin ziyaretinden 
Yani hırsız çoktur! diye bağmr. BO!lra Medinelınünevvere ve civa
lar. Halbuki hırsız Yoktur, hnmz rmda.ki kübbarı islfimm mübarek 
kendileridir. Şutuftan ayrılmama• merkatlertnı ziyıırct ettim. Rav. 
lı... Abdest bozmak dahl ~utufun z:ıl mutablıireyl her ziyııretimd 
yanında o!ur. Beş on adnn ilerler- Babı SelAnun eşiğine ayağmıla 
se sopayı yer, belindeki kemeri b:ısma.z, atlardım. 
teslim eder. Bu gibi vukuat çok Yolda oruç tutmadığunızdan on 
görl.ilmtiştür. Hamdolsun, M"enle- yedi gün oruç borcu.muz vardı. Me 
rin saycsınde kafilemizden klmsC'· dineye muvasalatmıızdan bir hafta 
nin burnu kanamadı, Sağ ve sn- sonrn cUmlemiz kaza orucuna ni • 
Jim evvalin on Uçüncll günü M<'· yC't ettik. Delilbaş :rbize fevkaJA;. 
dineimUnevverey edahil olduk. de hUrmet ve riayet etti. Sabah 
Medıne delilbasısı DağıstanWıde ve nlq;a.m, böreği ve tatlısı eksik 
Hacı Mehmet efendi tarafından olmamak üzere mükemmel yemok 
karnılıı:ndık. Bizi evine indirdi. O.. Çikardı. Çay ise ikişer ücser kupa 
radn olduğumuz mllddetçe blr pa. olarak verirletdi. Sahura da mil -
ra 'Sartotmiyecektik. Zaten oraya kemmol yemek çıkarırlardı. 1ftar .. 
kadnr da cıu Um kifayet edip bft- dan sonra Haremfşerlfe gider, 
mi , yüz41kilsur kuruş kalmıntt. o. yatsıya kadar ibadetle mCfigUl o
nu da Hacı Mehmet efendinin e.. lurdum. 
niştcsi Ebubekir efendiye t~llm Ravzai mutabbire için getirdiği. 
edip irat ve masraf veçhllc def. miz mumlarm arasında, biraz kı
t 1'i tanzim olundu ve mektııbcu nk vardı. Ama hiç kırık.su: gelmiş 
beye takdim olundu. nıwıriy!e kabul mundu. Çüıık.11, 

Delil mm fi.la büyücek, iki üç geçen sene gelen mumlan g&Jtor-
odalr BelD..mlığı vnrdL Om.ya mu· dll<ır, cUmlesi kmbmş, hurda ııa.. 
habbet dtmıirini nttrk. o gece ge. mur olmuş. Medineimünevverede 
celeyip s::ı.b:ıhleyfn e:rkenden Ha- t:c.krar döktllilp yapılm.ıg. Bislıın 

nevinin en maruf §amPiYonu Ste. 
fon Emiliyo ismindeki casustur. 

Bu adam aslen Slavyalıdır. Bi
rinci ımuf bir manya.tlzör olan bu 
Slavyalı, insanların telkin vnsrta. 
siyle uyuması ve iradelerinin a
yartanması kabiliyetinden hanku. 
IAdc bir şekilde lstlfnde etmiye 
muvaffak olmuş, bu surclle ~a.pıl. 
ması belki imklnsız olncak cina. 
veUer ika et.mis bir adıımdır. 

Birçok emniyet teşkilatmda bu 
casus (Ciğer sökUcU Eınillyo) Ls
miyle anılmaktadır •. 

Zira en mıısum kurbanlarını o 
kadar gaddarca c.mellm- uğrunda 

kullanmakta ve feJAketlerine se. 
bep olmaktadır ki ona kurb:ınln.rı 
Uzerindckl merhnmetsfzliğ:inden 

dolayı bu 1slın verilmiştir. 
Emlliyo, hakikatte, mıknatıslı ma
yinlerc benziyen bir ncvi (mılrna. 
tıslı insan) addedilebilir. 

ÇilnkU bu adam, husu "yeti.ne 
girdiği ve yana~nuya muvaffak ol
duğu .insanları, gerek C'r' k. 
rek kadın olsun, san'kt mıl t ı 

bir mahlrtk gıbi delil l rr 
lamakta ve o zavallı in :ını norm l 
namuslu hayatmdan bird nt re 
ı:lışan uğratarak en hllyük iha. 
netlere ve cinayetlere sUrUklemi
~·e muvaffak olmaktadır. 

getirdiğimiz mumlarda bu kadar -
cık dn ikırık çtıcmamx. Ne ça:re ~ 
Yenbuğ kaymakanıt tarafmdan el 
vuruldu, bizleri ka.rletmnadılar. 
"Bize tcsllin edeceksiniz, Medi .. 
ncimünovvereye biz göoderece • 
ğlz!,. dediler. ltt.e hiç ullphe yok 
tur, o deveci araplar, develere 
koyarken indirirken bu hale getir
diler Neyse, Peygambeıimis in • 
dinde bu htrmeUmlz ingallah mak 
bule geçmfgtir. 
Oranın W:lctincc, seccademi 

Ravzai mutalıbiredeki sakaya ıe.. 
Um ettim. Beş valdt naınuda .eo
cadeyi Haremlşerifte bir mUna -
sip mahalle yayardı. Ben de her 
zamn.n gittl~imde oraya oturur • 
dum. O serilmis seccadeye b&ş1ra 
kimse otumıazdı. Ravzai mutah • 
hiredc cfaat sulan içerdim. Ama 
~knn teskin oluıım.udL 80.n-e e
mminin gelmesi ya.kmlnşmlfb. 
Ravzv.i mutabhirenfn iç perdeleri
ni stıpUrmek için kaldırdılar. He.. 
men kil tahlığı ele n.lıp "Dahilek 
yn. ResulAllalı,. deyip Şebekcl Sa
adete yn.klaştım. Kelp gibi iki diz 
üz rine çökUp pencereden yuknn
yn. baktım. Sn.hah güneşi hentlz 
kubbci sa.adetin ufak pencerele .. 
rfnden içeriye girmi,~ .•• Cannn ea
nn.ııa eriı:;ti. Aklım ba§undan gidip 
eahrayı cünuna düştu. Dlzlerimln 
b 'Tı c-.özülllp oraya düştllm. Ne • 
en mıra aklım başmıa geldi. Ha

r r eti a...~ da tes1dn oldu. 
--<>--

Bükreşte 
Nümayişçi talebeler 
mahkom oldular Bu mıknatıslıadarn, tatbik ettiği 

harlkulMc usul anlaşılıncaya ka... 
dar, her faaliyette bulunduğu yer-
de fcvkalAde bir hayret uyandır. . BttkT<;Ş, 5 ( A. A.) - Resmi 

bır teb!ığ, pazar günU Romanya. 
1'11J3U. ÇUnkü. muhitlerinde sakin Almanya futbol maçı esnasında 
ve meşru b:ıyatlariyle maruf in- memnu şarkılar söylemeğe te. 
sanlıırm Adeta meçhul bir kuvvet 

1 

~bbil! eden üniversite talebeei. 
tarafından birdenbire çalmdıklan, n,n mahkemeye verilmiş ve 
bireto cıınt kesildllrlP.ri dehşetle Bültreıj askeri mahkemesinin 
go .ı • . bu~hn Ü<' seneden 15 seneye 

• m:ihkQm etmH, ol_ 
( .LJt.ı,u1111 1 '' du,::unu oı dırmekted r. 
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Yeni ekmek 
(B:ı~ tarafı 1 ncide) 

hinden itibaren yenl hasada kadar 
ekmeğe yüzde 30 arpa ve yüzde 
20 ç-.,.vdar katılmasına karar ver
miştir. 

Bu tedbir, halkın ve milli mü
dafaa.nm ekmeklik ihtiyacını tam 
ve saila.m bir teminata bağlamak 
ırıa.'hadiyle alınmıştır. 

Yeni tip ekmeğin gıda baknnm· 
dan eski tip ekmeğin vasıflarım 
tamamiyle haiz olduğu fenni tah
lillerle sabit olmuştur. 

Meınleketin bir çok mmtakala
rmda yalnız arpadan yapılmış e:.
mek yenilmekte olduğl:nCian bu 
tedbir sadece buğday istihlak e. 
den mmtakalarm itiyadma hıtap 
etmektedir. • 

Yeni tip ekmek hakkında ala.. 
kalı makamlarca icap eden tedbir 
ve tertipler alınmıştır. 

* * * 
lsta.nbul toprak mahsulleri ofi-

sinin bu sabahtan itibaren değir
menlere sevkettiği buğdayı yeni 
barınan üzerinden tertibe başla -
mı:ştır. 

Yüzde 20 si çavdar, yüzde 30 u 
aırpa. ve yüme 50 si de buğdaydan 
iba.ret oJa.n yeni çeşni hali.tası, de
ğirmenlerde harman edilip un ha
line getirilmeğe başlanmıştır. Ye
ıd ekmeğin un halitası, yarından 
itibaren fmnctlara ve diğer un alı
t:ıla.rma sattlmağa başlanacaktır. 
:Yeni tip ekmek de pazar sabahın
dan itibaren halka satılacaktır. 

A.Wtada.rlarm bu sabah bize 
~ malüma.ta. nazaran yeni 
~ ekmek fiatlarmın biraz da
ha mdirllmesi için ve'I"ilm.iş ka • 
nı.r yoktur. ÇünkU: esasen un ~ 
kisi gibi, yani 72 kiloluk bir çuval 
972 lmruşta.n satılacaktır. Rand .. 
:mıa.n da e8k:isini:n ayni olup nispe
ti yiime 86 <in'. 972 kuruşa. sat-
lan. ttn çuval.Jlldan halen 96-98 a
det ekmek çikanldiğı malUındur. 
Diğer taraftan ibelediyenin al • 

dığI tedbirler ve yapılan sıla kon
trollar fuJerine fmnla.rda. daha faz 
la. ekmek çika.rılmı.~. halknı 1ü .. 
zmnsuz ve yersiz tel.aşı da zail ol
muştar. 

Bu ltimm.suz ve yersiz telaş 
neticesi ol.arak birçok kimselerin 
ihtiya.çlarmda.n fazla. ekmek aldık. 
lan tesbit edilmiştir. Bu meyan. 
d& bu sabah Beyoğlunda üç kişi
lik bir ailenin mlitemadiyen fı:rm-

_Ja.rdan .ekmek. almaları nazarı dik· 
kati celbetm.İ§ ve yaprlan tetkikat 
:neticesinde bu uç crdşilik ailenin 
evhıde 68 kilo ekmek bulunduğu 
anlaşılmıştır. Bunu sebebi kendi • 
Jeri:ne sorulduğu z.a.ma.n. pa.ssif ko
rnnml),.tec.rü.besi esnasında ekmek 
tedarllc edememek encllşesile hare 
ket ettiklerini ve bu ekmekleri 
kurut.arak fmnlata.caklarmı söy • 
!emişlerdir. 

Görülliyor ki birkaç ıgündenberi 
fnmlardaki göze çarpan kalabalık 
tamamen bir iki haberin yanlış 
aıılaşılma.smda.n yani passü ko • 
rımma denemesinin gece ve gün .. 
diiZ devam edeceği şeklinde tef· 
Birin.den doğmuştur. Vil.B.yetin bu 
huin.t!rtaki yanlış tefsirleri önliyen 
va tavzih eden beyanatı meseleyi 
ltalletmiş ve birçoklarına tel8ş ve 
~erinin ne ika.dar yersiz o? .. 
ôuğunU göstermiştir. 
Diğer t.araftan her günkü mik. 

ta.rdan az ekmelı: çıkardrklan ve 
ellerindeki unların bir kmı:nmr ha
rice saıttıkla.rı: anla.,ılan üç fınncı 
bu sabah adliyeye verilmişlerdir. 
Fnm1arm mütemadi kontroluna de 
:wım edilecektir. 

lzm.irden Mersine giden 

ikiz kardeşler 
motörü 
Anamur 

açıklarında 

Ağır bir yara 
alarak battı 

Tokyoda 
Siyasi faaliyet arttı 

Tokyo, 6 (A. A.) - Dün Tok· 
yoda büyük bir siyasi faaliyet gö
ze çarpmıştır. Alman elçisi Hari
ciye nezaretine giderek, Avrupa 
işlerine bakan mtidürle uzun müd. 
det görüşmü5.tür. 14 de İtalyan 
elçisi de hariciye nazırf ile görüş· 
m~ür. Matsuoka mliteakiben Bir 
leşi.k Amerika büyiik elçisi ile bir 
saatten fazla görüşmüştür. 

o 
Albay Kole 
ıntihar etmiş 

değildır 
Kudüs, 6 (A. A.) - B. B. C: 
Geçenlerde Suriyeyi terkede -

rek general dö Gola iltihak eden 
albay Kole'nin intihar ettiğine 
dair .Mihver ta.rafından neşredilen 
haberler kat'iyetle tekzip edil~ek 
tedir. 

Albay Kele hali hazırda Fllis -
tinde bulunmaktadır. Kendisi sıh 
hattedir. 

ERDÜNON MERKEZi 

Amman 
Fransız tayyareleri 

tarafından 
bombalandı 

Surıve tevKaıa
de komiseri 

Fransız asker ve subay
larmı vazife başma 

davet etti 
Kahire, 5 ( A.A.) - Haber -

lmdtğına göre, Erdün'ün merke. 
zi olan Amman, Fransız tipinde 
tayyareler tarafından bombardı. 
man edilmiştir. 

Bunun, Beyruttaki petrol de
polarının !ngiliz tayyareleri ta
rafından bombardımanına. karşı 
Fransız hava kuvvtel~inir. .bjr 
mukabelesi olduğu zannedilmek. 
tdeir. ı r 

Londra, 5 (A.A.) - Haber a
lındığına göre, hür Fran~z kuv· 
vetirinin yakın ve orta şark dele· 
gesi general Katru, Hayfada ge
neral dö Golle görüşmüştür. Bunu 
müteakip iki Fransız generali, Fi
listindeki İngiliz kuvvetleri baş
kumandanı general Sir Metland 
Vilson ile' mülakatta bulunmuş
lardır . 

Beyrut, 5 (A.A.) - Fransanm 
Suriye fevkalade komiseri general 
Dentz bu akşam saat 20 de Bey
rut radyosunda yakm ı:ark Fran
sız subaylarına ve askerlerine bir 
hıtabede bulunmuştur. 

General Dentz her t.ehlikeli an
larda olduğu gibi bu akşam da or
duya hıtap ettiğini beyan eyledik
ten sonra Fransanm Suriyeden çı
kacağına, Alman alaylarmm Fran 
sız alayları yerine ikame olundu· 
ğuna, Lazkiyeye ve Beyruta Al
man askerleri çıktığına dair yapı
lan fesatçı propagandayı tekzip 
eylemiş, ancak ecnebi tayyare
lerin garptan şarka doğru uçar
ken Suriyede yere indiklerini ve 
yollarına deva. meyledilı:Ierini şim
di de bu tayyarelerin şarktan garba 
doğru geçtiklerini söylemiştfr. 

General Dentz, Fransanm Al
manya ile olan siyaset değişikliği
ni izah ederek bu siyasetin Fran
sayı açlıktan kurtarmağı ve ya
şatmağı istihdaf etliğini buna mu.. 
kabil ise istenilen yegane şeyin 
Fransız muhafazasına tevdi olu
nan yerleri korunması için i.cap e
derse Fransızların dövüşmesi oldu 
ğunu beyan eylemiş, Fransız müs
temlekelerinin Fransız kuvvetle
rile müdafaa edileceğini bildirmiş 
ve sözlerini şöyle bitirmiştir: 

Size her şeyi söyledim. Beni an
ladınız. Vazüe ba§ına. 

Vi§i, 5 ( A.A.) - Beynıt,tan 
haber verildiğine göre, Suriye. 
deki Fransız makamları hava 

lngiliz 
tayyare~eri 

Bingazi limanını 
bombaladılar 

Rodosta Mar~ça hava 
mey danı na da 

· hücum erlildi 
Kahire, 5 (A. A.) - İngiliz hava 

kuvvetleri orta şark umumi kar~r 
g8..!ımm tebliği: 

3-4 haziran gecesi, İngiliz hava 
kuvvetlerine mensup ağır bombar
dıman tayyareleri, Bingazi limanr 
ve civarındaki bir tayyare meyda
nına muvaffakıyetle tetevüç eden 
yeni bir hücum yapmışlardır. Mer
kez mendirekte çok btiyük haf r 
vukua getirilmiş, katerdal mendi· 
reğinde yangınlar müşahede edil· 
miş ve tayyare meydanı ve civa
rında büyük infilaklar olmuştur. 
Tayyarelerimizi kar;ılamağa teşeb 
büs eden bir Cr. 4 2 tayyaresi dü
şürülmüştür. 

Aynı gece, Rodosta Maritza tay
yare meydanına hücum t>dilmi.ştir .. 
Hangarlara tam isabetler kayde
dilmiş ve şiddetli infilaklar vukua 
gelmiştir .. Bir miktar bomba, yer
de tayyareler arasına düşmüştür. 

Libya sahili açrklarında, karakol 
gemilerini himaye eden avcıları· 
mız. adetçe faik miktarda Messrr
şmit - 10!} tayyarelerine hiir:urn 
etmiş ve bunlardan bir ('.oğunu 
ciddi hasara uğratarak geri püs· 

Amerikada 
9000 işçi grev 

ilan etti 
Nevyoı~. 6 (A. A.) - Kalifor .. 

niyada, büyük "Nort Amerikan a
viation" tayyare fabrikasında ça. 
lışan sendikaya dahil 9 bin işçi 
ücretlerin arttırrlmasını ietiyerek 
grev Han etmiştir. 

Bu suretle isçiler, Amerika. ve 
Büyük Britanya hesabına. mezkur 
fabrikaya sipariş edilen 196 mil
yon dolarlık tayyarenin yapılma -
sını geci.ktirmiş oluyorlar. 

Horia Sima 
Gıyaben Divanı 

harpte muhakeme 
ediliyor 

Bükre~, 6 (A. A.) - D. N. B. 
Hali firarda bulunan ef'.k.i Ro • 

manya başvekil muavini ve lejiyo .. 
nerler rei~ Horia Simanın muha
kemesi dün gıyaben Bükreş diva. 
nrharbinde başlamıştır. 

----.c:----

G al kömürleri 
Yabancı memleketıere 

ihracı menolundu 
kiirtmüşlerdir. Londra, 6 (A. A,) - Gal eya-

Habeşistanda, hala dUı:;man l leti kömürlerinin yabancı memle· 
elinde bulunan bir kaç mevzie ketıere ihracı tahdit olunmuştur. 
bomba ve mitralyöz hücumları. Bu haftanın başında bir miktar 
na devam edilmi~tir. Coscia kömür vapuru durudrulmuştur. 
mıntakasmda, bir çok küçük Geçen haftanın sonun<lanberi kö .. 
düşman kıta lnrı cenubi Afrika mür almak üzere gelen vapurlar 
avcı ta.} yarelerini görünce ateş_ da beklemektedir. 
!er yakm!" ve beyaz bayraklar bracatçılarm zannet.tiklerine 
sallamrş1ardır. göre bu tahdidatın hedefi, İngil-

3 • 4 haziran gece~i. Maltaya terede bazı endüstrilere kömür 
bir hücum yaprlmr.5, bir kaq vermek ve ihracattı:ın evvel biz
bomba atılmış .fakat hasar ve zat anavatanm kömür ihtiyaçlar'• 
zayiat olmamıştır. Dün sabah ru temin eylemektir. 
adaya yaklaşan bir miktar Mes. Fazla . isti.hsal edil0n hazı nevi 
ıoerschmitt _ 109. avmlarımız la. kömürle.-in ihr:ı.cımı. müsaadede 
nı.fmdan geri püSliiirtülnıU~tür. devam edileceği haber alnutUŞtıt:. 

0 , B_ütil,I\ )ıu p&ı:~kattan. bir,..Jay- •. ------.Q-;:;:-~ı;;. -. 

yaremiz dönm~~ştir. Ruzveite verilecek yeni 

An adoluva göç s;!,~~:!~~~ (~.e~~b!_ ":.!,_ 
Yar 1 n akşam ye nazırı Stimson, gazeteciler 

toplan tısında ,Ruzvelt in nigin ma ı. 
b it v o r lara el koymak saliıhiyetini iste

diğini a !atmıştır. Slimson demiş
tir ki: Mazeretlerine binaen 

gi.demiyenler ıçın 

Yarından sonra safer~er 
yapılacak 

İstanbuldan Anadoluya mecca. 
nen gt"tr.smek istiyenlerin nakilleri 
yarın akşam ibitecektir. 
Yarın ş.eıhrimizden ayrılacak 

son kafile Erzurum ve havalisi 
yolcularıdır. Bu kafilenin müret. 
tebi 600 kişi kadardır. 

Son günlerde şehrimizden A. 
nadoluya meccanen göçenterin 
adedi gittikçe artmıştır. Bundan 
dolayı, evvelce, Haydarpaşa.dan 
tren yeliyle nakledilen meccani 
yolcular diğer posta katarları 
ile gönderilirken son zamanlarda 
bu yolcular için hususi katarlar 
tahrik etmek lüzumu hasıl ol. 
muştur. 

Hususi katarlar, Haydarpaşa_ 
dan her gün saat 17,30 da tah. 
rik edilmektedir. 

İstanbuldan Anadoluya mec. 
cani nakliyatın yarın akşam 
bitmeine mukaobil Trakyadan 
nakliyat devam etmektedir. 

Alaka.dar makamlar, verdik.. 
leri beyanname mukabilinde bi. 
let alıp da herhangi sebeplerle, 
vaktinde mürettep seferlerine iş 
tirak edememiş olanlar için de 
bazı kolaylıklar dü~ünmektedir. 
ler. Bu gibilerde mazeretleri 
meşru olduğu takdirde 7 hazi. 
randan onra muayyen günlerde 
diğer postalarla gidecekleri yer. 

Makine ve aletler hususunda ve 
keza alünıinyom noksanı ve milli 
müdafaa imalatına ait esaslı usu'
lerin patentleri Almanlaıın elinde 
bulunması yüzünden bir çrkm3z 
hasıl olmuştur. Bunu izale etmek 
için reisicumhurun istediği sala -
hlyetler elzemdir. 

Stimson bu saliı.hiyetlerin mebu
san meclisinde birtakım boş iti • 
razlarla teahhur etmemesi icap 
eylediğini söylemiştir. 

Ruzvelt diyor ki : 
(&.'; tar;:fı 1 ndde) 

kimselerin muhalefetine muta.vaat 
ederek kıta.mızın bu saha.da ba~
kaları tarafından geridt" bırakıl • 
masma müsaade edecek miyiz? 
Milli müdafaa yarışında. parola -
mız istihsal, yine istihsıı.l ve da'
ma istihsal olmalrdır. Elektrik kuv 
veti ile münakale vasıtaları tay • 
yare, top, tank ve gemi imala.tın .. 
da müessir olan başhca amiller -
dir. 

Ruzvelt, meselenin müstaceli .. 
yetine binaen projenin dört sene
den daha az bir zamanda bitirile
bileceğini zannettiğini de bildirmşi 
tir. 

lere gönderilooeklerdir. Bu gibi. 
!erden istiyenlerin isimleri, kaza 
kayma.ka.mlıllarınca tes'bit edil_ 
mektedir. 

ingilterede bulnnan 
Müttefik devlet

ler tebaalan 

Mecburi surette 
çahştırllacak 

Londra., 6 (A. A.) - İngiltere .. 
de bulunan ve enternasyonal mec
buri iş kanunu mucibince çalıştı
rılacak olan müttefik devletler 
tebaa.larile Fransızların kayrt mu. 
amelesi önümtiııdeki pazartesi gü. 
nü ba.41lıyacak.trr. 

Mezkı1r kanun Belçikalılara, Çe .. 
koslovaklara, Fransızlara, Holh:.n. 
dalılara, Norveçlilere ve Polonya .. 
lılara şamildir. 

----o----
Hitlerin beyanatı 
VnŞngton, 6 (A. A,) - Life 

meemua..sı, Hitlerin 23 mayısta 
mecmuanın Berlindeki muhabiri 
olan Cudahy'ye yaptığı bir beya. 
natı neşretmektedir. Cudahy Bir
leşik Amerikanın eski Belçika se .. 
firidir. 

Hitler Amerikan muhabirlnc 
verdiği bu ilk mülakatında ~öyle 
demiştir: 

Kafile sisteminin kabulü harp 
demek olur. Alman başkumandan
lığı Amerika k!tasınm bütün bir 
kısmmm istilasını aym istilası ka. 
dar hayali telakki etmektedir. 

Hitler Almanyanın, işçileri zor
la çalıştırmak imkanı sehP.biyle 
Amerika için iktısadi bir trıhlike 
olacağı fikrini reddetmiş ve "ma
demki Alnıanyanın rekabetinden 
korkuluyor, o halde niçin miistem 
lekeleri elinden' almdı,, demiştir. 

Hi~ler Avrupa teşkilatlanması • 
nm Alman ihracatına piyasalar ar. 
zedeceğini ve bu suretle Rirlesik 
Amerikaya rekabet imkanının ~ -
zalacağım bir dı>lil olarak ileri 
ı>iirmüş ve sözlerine şu suretle dP. 
vam etmiştir: 

Almanyanrn müstakbel ticareti kıl· 

ğlt e:m~ma d0ğil, spcküı~syonun ta · 
mamen ilgası ile emtia mübadelesi e· 
sasma dayanacaktır. Almnny::ınm al· 

• tı~\!)rı ..... ~.!':W.lra._t ve ta~m4Jnt... sv.reuıe, 

)llnrl"~ f(lrnmıs w• kPndiııi hPvnı>lmil,.ı 
' aıtfnsrz bir tila";.~t ııisten.fı ' hazırla · 
mağa mecbur edilmiştir. Bunwııa be· 
raber Almanya altmın kredi eııası o· 
tarak faydasını tanımaktadır. 

Hitler Alınan menf&Atlerinin mil · 
!etleri esaret altına almakla olmadı · 
ğuıı söylemiş ve netice olarak şöyle 
demi~tır: 

''Alman davası Birleşik Amerika 
menfaatlerine muhalif değildir. ı-~ak.at 
bunu. Amerikalılara isba t için yapılan 
'.:'ayret.lE.r daima aklm kalııııştır." 

Ortaköy deresi 
Sonbahara kadar 

temizlenerek tahkim 
olunacak 

Belediye, !stanbulun en ehemmiyetli 
derelerinden biri olan ve hemen her 
kış t~arak etrafındaki evlerin ze · 

,min katlaroıı su içinde bırakan Or · 
taköy deresinin esaslı şckll(!e ıslah ve 
temizlenmesine karar vermiştir. 

, Geçen sene belediye tarafından Or 
taköy deresinin iki tarafındaki aed· 
!erin duvarları yeniden yapilmış, de· 
renin mecrası tahdid ohınmuş ve ke
nar yolların kaıdrrımı yapılmıştL Be· 
tediye şimdi, derenin mecrasını eski 
seviyesine indirmek için senelerden -
beri birikmiş olan toprağı att.rracak 
ve derenin son kısmı da tabkim olu· 
nacaktır. Bundan başka Ortaköy de· 
resinin Uzerinde bulunan dört köprU • 

. den ikisi de yüksek olarak yeniden 
yaptırılacaktır. 

Derenin müntehasmda pek bozuk 
olan ve geçilmez bir halde bulunan 
mezarlık yolu da şose olarak yapıla· 
cakt.rr. Sonbahar yağmurlarmdan ev· 
veı Ortaköy deresinin tatbir ve tah· 
kimi işi ikmal olunacak ve dereboyu 
halkı la§ma. derdinden kurtarılacak • 
tır. 

Mürettebab denize hücumlarına karşı almac;{.k ted :!::k =~ ç'!:ıe birleri halka bildirınişıerdir • - ,- Nlşantaş BIZILAY'anın mtlsameresi -~mıt. = g~;ı~ ;an~: r~~~t~rin:1~:e~k : ŞEHiR TiYATROSU KO.t1EDI lusmmda: YARIN AKŞAM saat Z0,30 da 
"'İkiz kardeşler" motö· ·• An Telefon abone ücra~erine yapılan §§il! Ank K ru a. ~ ara onservatuar 
mur açrklarmda anj •bir yara a. küçük zamınm umumun konuşması = muallimi 
.larak batmıştır. na mahsus yerlerdeki telefon sahip · -= 

Motörün reisi Mustafa ve 3 leri tarafından istismar edildiği ve ;: Yüksek sanatka.!' 

Parl.8 konservatuarlarm • 
dan 1 inci mi.ika.tatlı 

Bağdat güzel sanatlar 
akademisi 

Prol. ENİS kişilik mürettebatı kendilerini 7,5 kuruş olan mükaleme licretinden ~ 
denize atmak imkinmI bulabil_ fazla para istendiği görUlmUştür. ~ 
mlşler ve yili;erek sahllo çrkm.iş. Yeni vergi ua.vesi uınum1 müMleıne E3E 

lanbr. Anamıır liman riyaseti ocretıerine tesir yapma~tır. Esa. • :! FEMEN'ID ÇEM&L'ID 
~eri t.e(la"ttj altına al. sen bunlara verilen 7,5 ktırtı.Ş ücret ~ PİYANO KONSERİ VİYOLONSEL KONSERİ 

Kıymetli sanatka.r 

MU.ALLA- H~;;:"Va";ii . 
SADi i·ŞILA Y Bedia - Mahmut 

ve arkadaşlarmm 
zengin konseri 

HİNDİSTAN CEvtzl 

~· AI3~ makam1ar de_ a-zamı mllkAleme haddidir. Bunun için = 
mz ~~talhkikatma ehem.~ ba ttoret miktarı eskisi gii>i k&lmt.§ - ·~ Prof. MERAL'in idaresinde PLASTİK DANSLAR Biletler: Gişede satılır: T.eletoe: 

~:febg~11d+miv; tu.. - '"·=-llllllfilMWllMlla .,_ .• 1 ' • .:. •• ••• •• ' -! . . . - . -. . 

Amerikada ilk 
seferi kıta 
hazırlandı 

(Baş ta.rafı: 1 ncide) 
kedilecek ilk eüzütamlarm.da.n bi' 
rini teşkil edecektir. 

Genelkurmay reisi general ıırıır 
shall me busan meclisinin mali)~ 
encümeni tali komisyonunda söf 
alarak ezcümle demiştir !ki : 

Birinci krta. mntlalt bir üstiill' 
lüğe sahip bir hücum kıtasrdn' 1'E 
bu itibarla yüzde yüz derecede 
yeni malzeme ile teçhiz ~ 
bulunm~ta.dlr. BazI baikıml~ 
diğer birtakım ciizütamıar da ~ 
fırka. gibi rür)ıaniyet arzedebile · 
cek vaziyettedir. Mevzubahs !ırk' 
lar muhtemel bazı harekatta ktl 
!anılmak için bilhassa. seçilmi9 
talar ara.!!mda bulunuyor. . 

Birinci fn-ka. fiilen seferi va. 
yettedir ve şimdi Devens'de 1< 
ra.rgah kurmuştur. Bu fırka ge 
çen harpte ilk Alman esirleril1 
almağa muvaffak olan firkadil'· 

o 

Fransada iaşe 
zorluğu 

Vi.Jİ, 6 (A.A.) - Tass: 
Fransız gazeteleri pari?

ia.şenin yeni bir vahim safha.S~ 
kaydedivorlar 

Lyonda çık~ "Progres" g~ 
t~i Pariste orta halli bir aile~ 
munhasrran sebreden mürek~..ı 
bir yemek hazırlıyaıbilmek !~ -
bır orta mektep öğretme# 
günrielik kazancının iki bUçtJi 
misli fazla paraya muhtaç~· 

Bugün bir Paris gazetesi· i 
noksanına bir çare olarak, lla; 
vanat bahçesindeki 4500 ha.)1 

mn kesilerek etlerinin satı~ 
nı teklif etmektedir. Et no~ 
bilhassa boynuzlu hayvanl~ 
kesilmesi ya.sak edildiği 
vahim bir mrJıiyetclmrştır •• 

· Gazetelere göre, ia~ va.ıt) 
bilhassa cenup şehirlerinde 
le Marsilyada çok vahimdir:~ 
sene balık avı birdenbire~ 
mamıştır. Çünkü kış Vj) ~lk~ı 
1toh <>vj:, uk ulııu. • .., •" Uc.14Hfffl .ffJ 

hillerden aGık denizlere ut.8~ 
mrşlarclır. Ac;:ık denizde ise J." 
sızlar bittabi avlanamıyorlaJ"t 

Gazeteler halkın yalnız e . 
balıktan mahrum olmakll'. $ 
madrğmı sebze istihlfı.kiill. 
tahdit etmek mecburi)~~ıv 
bulunduğunu yazıyorlar. ~·".! 
Parisin bazı toptan sebze ~~ 
firmaları belediyece komıl~ 
zamlardan hoşnutsuzluk gv'J 
rerek Parise sebze geti.rıll~y 
başlamışlar ve diğer fi~· 
da seb?;e getirm.eği azaltrııı; 
dır. Maamafih. sebze bulu~~ 
tesbit edilen fiyatlar o t 
yüksektir ki, halkın ibüYii.1<; 
ekseriveti bunu alacak va.Zl) 
değild.ir. 

----on----
ÜÇ ihtikar vaka~ı 
Musevi Sevil 4 sene 8 ~ 
sürgüne, bir diğeri ~·ı 
cezasına mahkUnı e 1 

Lazar ve F ranko hak~1 

da takıbata girişild1 

Tahtakalede Maksudiye fJ 
kimyavl maddeler ticar~ ~ ıJ 
şlt Savil, jelA.t!n ihlikAn ya.P el İ 
bir mUddet evvel, asliye iJcl.Jl f 
mahkemesi tarafından Uç seıt9 I 
gada sürgllne ve 750 lir& P~ 
sma çarptırıımıştı. ~4 

Temyiz mahkemesi bu k~e? 
duğund&.n Raşit Sevilin :ın iJ 
sine yaniden başla.nmtş ve :ııı.~ 
dün b1tirllerek 4 sene 8 &"! ~ 
sürgüne gönderilmesine ve ~ 1 
ağır para cezası ödemesine 6 
rilmişt.ir. Muht.ekirin m~ ~O 
kapatıla.cağı gibi jela.tinler d~ 
sadere edilecektir. Bu cezılı ~ 
kadar verilen ce.zalarm en 
KABAK ÇEK1m>EÖ1Nİ S.~ 

Bundan başka Yemişt.e ~g# 
42 No. lu dükkAnda Ni~d~..Ai ~ 
asliye ildnci. ceza ~J f 
fmda.n 25 lira ağır para ~, 
tırılml§tır. Vasiliıı dükkalJS il j 
pa.tilaca.ktlr. ;') 

Vasilin sıwıı, bir ~,, 
olduğu hal~ kabak ~Jl 
tn.aıııdır. 

LAZABO~ 
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Çocuk ruhiyatı 

Haşarı çocuklar 

. ı . . . . . . . . . . . . ı • 
J Havacılık bahisle,.; I__ 

ı . ı 

MUHARiP. DEVLETLRİN 

hakkı tarık us'un buna 
dair düşünceleri 

Yazan: HALiS OZGO 
• 2 • 

Bazı çocuklarda rastlanan ye- çaklıyacağını söylüyordu. HAVACILIKLARINI MUKAYESE 
rinde duramamazlık (instabilit:C) · Bu hal beş ya.şuıa kadar de. 
ve şamatacı durumda sar'anrn vam etti ve bu andan itibaren 

Yazan. A. ŞAB LI 

• il • 

majüskül : matbaacıhkta zararı 
netice: majüskül . bir vehimi küpüdür 

~~~06~00@@~~~~~ 
~~~~~~~~~~~§~~@ 
~~~~~8~@~@~~~~00 
§~§~@B§ffi@@~a~~~ 
~~§~~~8d00ffi~~~~@ 

LJj~~g~~~@~~~~~00 

methaldar olduğu anlaşılmıştır. ?Iüm_ ve m~adderat meselele~i 1 Büyük Harpten sonra birçok 
13 yaşında bir çocuk çok sert ve ıle ugraşmaga başladı. Defne aıt kayıtlara baO.Jı olarak askeri tay 
~in olduğundan her gittiği merasim hoşuna gidiyordu. Ba • yareci(ik ıe;kküllerini dağıtan 
mektepten kovuluyor, hiçbir yer zan annejne: "Ah! öldüğün za. Alman havacılığı ilk kalkınma. 
de tutunamıyor; hiç kimse ile ge. man seni güzel siyah bir örtü ile :;mı 1935 yılında göstermişti. Al. 
çinemiyordu; kavgacıydı ve her. saracağım" diyordu. Rüyasında man havacılığının (memleketin 
kese karşı daima mütecaviz bir annesinin çarnırha gerilmek su - coğrafi vaziyeti nazarı itibara a
vaziyet alıyordu. Gürültücü, hid- retile öldürüldüğünü görüyordu. lınarak) kuruluşunda taa.:ıTuz is
detli, her an başkalarının üstüne Sonra, çocuk dünyanın me~şe- tikametlerinin daha ziyade kara.. 
sıçramağa hazırdı ve zamaru ge- ı ini arıyor hayatın faydasızlıgına lar üzerinde bulunuşu, İngiltere. 
lince müthiş bir şiddetle ve bir ve lüzumsuzluğuna dair teem - ye karşı yapabileceği bir hare -
ok gibi fırlıyordu. milllerde bulunuyor, "dünya ket sırasında bile R.;,<:;acağı en bü· 
~uk sar'a tedavisi ile bir mevcut olmasa daha iyi olurdu'' yük denizin Manş oluşu, bu mem 

müddet sonra hem hastalığından diyor. Münakaşayı çok seviyor, lcketi t.oprak meydanlar üzerin • 
ve hem de diğer bütün fenalık - fakat durmadan itiraz ediyordu. den kalkacak hava vasıtalarının 
!arından, haşarılıktan kurtuldu. Hiç kimsenin verdiği cevabı müdafaasına bırakmak medburi. 

Sar'alı çocuklarda aynı zaman. kabul etmiyordu. Hiçbir şey gö. yetini doğurmuştur. • 
da inatçılık ve aksilik de görülür. zünden kaçmıyordu, her §Cyİ say Böyle olmakla beraber, Alman 
Bunların dudaklarından en çok mak, bilmek, dÜiliYa üzerinde ilk ya bir istikb<ıl harbinde müda -
çıkan kelime "hayır!" dır. Adeta defa meydana. gelen varlığın ne faa.dan ziyade, elinden alınmış 
"evet" kelimesi bunlar için meç- olduğunu, ağaçlardaki muzların birçok hakların korunması ibakı· 
bul bir §l'ydir. Bunlar zihin nok- ir.sanlann başlarındaki saçların mından taarruzi mahiyette hare. 
tai nazarından ekseriya bir gerL miktarını, adetlerini namütena • kete geçeceğini hesaplıyarak bu. 
lik göstermeseler bile hemen dai. hi olup olmadığım, ilh .. anlamak günkü bombardıman hazırlığını 
ma bir yavaşlık g&.;terirler. En istiyordu. Neşeli olmasma rağ. yapmağa o zamandan, yani 1935 
basit zihin ameliyelerini bile bin men kimseyle geçinemiyor, ar • den başlamıştır. Askeri teşekkül 
bir müşkülatla yaparlar; basit kadaşlarile uyuşamıyor, herkesin leri meydana getirmekten ma:h. 
hesap veya hendese meseleleri kendisini sinirlendirmek için e • rum olunca taarruz tayyarecili -
karşısında hayli uzun süren bir linden geldiğini yaptığına, ~er • ği olan bombardrmancılarını ye. 

5 - yazı makinesinde gördU~UnUz kağıtta bir hayyiz işgaı edecek: duraklama gösterirler. Fakat bu kesin kendisiyle eğlerunek ıste - ti!~tirmek kaygusu, Almanyanm 
bu ihtiyaç §U satırlan satır veya hart 1 ıuzumsıız. ileride bir gUn birisi. bir yava.§lık, bu betaat her zaman diğine kani bulunuyordu. Çok bir sürü hava yollan acmasrnı 
haunde dizip kalıbını döken makine· başkasr hep, hep okuyacaklar ve hep aynı şekilde tezahür etmez. Ba- inatçıydı. Hiçbir şey onu .!~la icap ettirmiştir. 
larde deha büyük nisbct alır. lüzumsuz yere okumuş. oıace.klar... zan menfi bir seyir takip ederek getiremezdi. z~- ··un muhım Geceli gündüzlü, yazlı kışlı sc. 
buıı1arm yanında yazı maldnclerlnln bUtUn bu zayiatı bir kilçtik anket te· _,.,.1 - k , "kla a1> 

ı1._ mutlak bir zihin duıt;w..ı.ıuguna. bir ısmını ayna: .;ma. ,,_. ferler yapan ve senede en az be-
<ıı:ınc sürat!, tashih bakımından yu· yit etnıeğe kifayet eder. tunalının sesi 
~lllıda birer kelime uc igaret edifı bunun için öyle kUkrer ve kumbara· inkrtaa ulaşırlar. çirir. Fakat yüzünu hiç beğen- her uçucuya bin saatlik uçuşlar 
tı:!çtlğtm b ılün engeller aynen daha ya atılan paranın mUrckkrb faiz he· Bu çocuklarm arzcttikleri be- mez ve kendisine benzi.yen kim- yaptıran bu hava yollarmın ilk 
lıU)(lk bir mikyas ne kcnd!.ni gO.Sterir. sabından daha ince bir bassulyetıe taat yalnız zihin ameliyelerinde, ~lerden de nefret ederdi. İşte faydası, urun uçuşlara müteham 

bu &ne.kinclerde başlıca Uç te§ekkü1 hu israftan öyle bir yckiln !;ıkarmJı muhakemelerinde kendini gös - bu sebepten dolayı evdekiler ni. mil elemanlar yetiştirmek olmuş 
tı~ vardır: ki mllii bir dava mütalA.asma aı~mı§ termez, bu hal bir şey anlatırlar. hayet bütün aynaları yoketmek tur. lkinci avantajI da komşu 

bir kere bildiğiniz yazı makinesinin veya madd teri günUn eğlcnce~ndcn ken, jestlerinde ve umumi du- mecburiyetinde kalıyorlardı. Ço devletler arazisini üzer:lerinıden 
ları aıraıanmıgtır; yazı makinesin· ba§ka telakki etm"k islldaclJ göster · ~ .. 
~ farkı, bumda, hemen umumiyet· mlş olanlar gUIUp de geçemezler. rumla.rmda da göze çarpar. Uyku cuk sudan çok korktugundan yu. uçmak suretile karış karış tanı:_ 
~bir de değil, biri kUçUlt majUskill medeniyetin (daha ucuz), {daha k~ ları ekseriya kiı.buslarla korkulu zünü müşh-ülatla yrkatıyordu. mak fırnatnu vermesidir. Böyle. 

!li olmak Uzere, iki tertip majüekut lay) demek olduğunda şüphe mi edı· rüyalarla dolu geçer. Fakat U• Aynı zamanda iyi ve zalim olan oe Alman havacılığı tedafüi ol
Jiuz. }'9rsunuz'T Ca'VrUp& senden aKnSJZ yandıkları .zaman hepsini veya çocuk diğerkfmtdı. ~t kı.~.~ğı maktan ziyade taamızt mahiyet 

Üt!ncı kısım, yazı makinesindeki mı?) demeyiniz. avrupanm bendrn, hiçbirini hatırlıyamazlar. Bun • zaman hiçbir sey gozune goru~ te iş görecek elemanlara sahip 
lıı.r, harfleri harekete geUrcrok bizden akılsız olduğuna bugtinkU av· dan evvelki yazımda 'bahis mev. me7.di. Yine böyle buhranlı bır oldu. Bu hakikat, Alman devlet 

el'f• Uzcrındcn kA.ğıda b!.r intiba. terk rupa manzarasından daha canlı ve l tehd•t 
'clAr diz 

1 
makinesinde bu hareket kanlı delil aramazsınız sanıyorum. zmı ettiğim çocuğa "gece riiya fuırnda annesini ölüm e ' 1 şefinin tayyarecilerle musahabe-

~"lllle:n gher harfin kalıbını sabit blr \ onların yapamadıkta":111, yapamıya · görüyor musun "dediğim zaman ediyor, bu da kati gelmeyince ü.s- si !'ırasında, Bilhassa ibu hava 
ıculllPas .. rtne sevketmek içindir. caklarını biz yapabııu-u: ve · zaran "evet,, diyordu, fakat tafsilata tüne atılarak kamma tekmeyi ın yolları pilotlarının bombardI _ 
lıu barne~Z: kumpas üzerinde bir sa· yok, ısız isterseniz majüsküleU. kalı· geçildiği zaman bir şey söyliye- diriyor. Çok aksi olan bu ~ man vazifelerindeki muvaffakı • 
lır leşku ettikten sonra., makinenin nız · biz de yapabiliriz t.rllkkislnde miyordu. Bütün bunlardan baş- müzmin baş ağrıl~an ve ~n- yetlerini takdirile kendini sröster 
ıol<unı. tarafına gidecek ve orada dal· olmalıyız. ka sar'alı ÇOO\lklar gece yatak - sesindeki ağrıdan şıkayet cdi - mistir. 
tııa erimiş halde bulunan lrur§un. bu * * * --~~ d -
'J> 11 den ne ,..;'zellıkten, no açıklıktan hiç bir larmdan kalkarak odal~.u~Jµa. 0 • yordu. Malzemeye rrelİn"" hava "·ol-• er teker gelip sıralanan baı er b" ·1 • d b "'"' " 
"'it bir satır halinde bir kalıp döke· zerre kaybetmemek üzere majllskUller laşırlar (somnambulisme)' geoe Nihayet çocuk aı esın en u - larnun nakliye tayyareleri, para.· 

llr. onu tarihlerinden bir miru olarak a· idrarlarını tutamazlar ve ekse • za.kla.şt.Inlıyor ve dört sene de- "-Ütlü ve hava piyadeleri taşıma. 
"'-- !anlara bırakılabilir. bundan ta.samı! u1 trr 1 ed b" tedaviden sonra b' 
"il sebepledir ki bu makinelerin 90 riya yataklarını b aş ır ar. vam en ır Ja.rında hizmete girerek 1500 

tk t-Ubinin her binn· de 26 m•-•·k"l edilen emekler ve mekanizmalar ayn klarda. h •- .:ı ve hem de bunun 
'"' W'6> "' Maamaf ih, sar'ayı: çocu em sar ;ı.uan • ta)roarelik· kafı"leler t~iline mü. e ayrı siyah harflere, italik barfiere ve· d d h "' ~ 

'!!o~ V&rken 'bu adP.d altmış be§e 1var~- rilir. çizgiler zaten aymna, dikkat i· her zaman kolaylıkla. teşhis et - la beraber tezahür e en a a sait zemin hazırlamıştır. 
~j~~ı:eyalnbir rzd~~:~;; =~~= şaretıeridir. bazı kelimelerin harfleri mek ve 11:&terdiği haşariliğin, doğrusu bu hastalığın meydana Alınan havacılığının inşa mal
'!!Uttıığünu burada blr bakışt& görüp arasındaki boşluğu arurmakda tmll geçimsizliğin, hiddetin'._. i~~:.. getirdiği anormal durumdan kur zemesi duralomendir. Aleminyo-
ilılı l§aretıerl de zat.rn bu vazifeyi görü • bu hastalıktan ileri geldıgını so~ tutuyor. mun ham madeni olan boksidin 
harı~acaksınız. fakat dcrd bundan i· yor. A .,., - dakt (Devamı 11ar' 
'at ~t değil ki ... mekanizma malOm: 1.§te size hiç majUskul kullanılmrd<sr lemek kolay değildir. ~gı .. V memleket içlerinden bol miktar-
lııırıar teker teker dizileceklir. bunUD 1 zın istenilen kelimest belirtllınit bir misal bunu kolaylıkla tebaruz HALiS ôZG da tedarik edilebilmesi ve mem. 

b de, bu makinelerin UstUndc en az ibare· ettirecektir. H b k ieketten dışarı alcnıinyom ihra-
.._r !tasa ve bu kasala.rm içinde de fa·~ z ı der ki: "hücum yedi saat· Melankolik bir buhran enna.. asta a ·ıcı cmm hususi kayıtlara bağlı tu· 
~ terUbinc de . matm de.nen. 1500 ten çok stirmU§tu. içimizde ra.hmeUi sında ölen 48 yaşında bir ba.b& ile tulma$I bu memleket hava en -
l:illı: hart kalıbı bulunur. bu 1500 ., az i 11 u ı tan sn 1 ey m an 40 da bu. k ı ·h t " 

11.ltısten 500 U maj!lskUldUr! majlil· ., amanından kalma blr taknn )'8§11 nevropat olan ve yaşın urs arı düstri~inin ham madde CI c ın. 
~~ Olrnasa bu kasa kUçlllecek, kasa· :erdl"n geçtller vardı ki... lunan bir imadan doğan 6,5 _ya· den yoksuzluğa düşme~dne amil 
~ tnevcudu üçte bir azalacak ve- yalnız siz bir kere 1upbe ediniz ve §tnda bir kız gösterdiği gayrıta- Pazartesi günü olmatkadır. Şiddetli ablukalar 

iıa hlllfi §imdi yarım Ura olan gu bir kere alışılnlt§ demeyiniz. ve bu sö· bii vaziyetlerden dolayı müşahe.. faaliyete geçiyor kar§ısmda Alman hava sanayi -
l'f lıaztnesı.nde bu kadar servet bağ· U bu teklifi bir ~a•ka.smdan t•ttmi•, 1 +ı.· bucuk ya. d aksatmadan ra lltıın...-- z , ..._ ~ " de altına a ınryor. ~1 Yardıınseventer cemiyetinin, Cer · inin ran manını ~ -

.... _ktır. alın'" olmayınız. siz böyle değllfltnız, ga- b~:u:ılayan ve d d Al a havacılıg-ının .,, şm.da konuşma ~ . . rahp'l.§a, Haseki, Etial, Hay arpa§& lı§DlasI a, m n 
~ 1~ Yer, bu sermaye, bu zaman. bu fakat öyle insanlar bulacaksınız ki ·· yaşından itibaren temızlık Numune ve aakeı1 hastanelerinde aç· intihap ettiği in§a malzemesin • 

.. ı.~. in ma· onlarm kabul etmedikleri teklifler UÇ - - ursl tcsi te 
~ bu enerji israfını ya ız h ......... 11'"da itina göstermege u_g- tığı bastabakıcılık k arı pazar de isabet ettiğini göstermek • 

~ tııeıe:r "--rınde aramamalı,· bildiği - kendi ıığızlarından çıklnl§ veya ph!ıı· .....,,....,~. faali t g""ecek 
··~ ~ b. n"•k raşan bu ~ıgu-n huysuzlugu. günUnden illbaren ye e ~.,. · dir. 11..-t.ısaden çok doğru bir ha-hururat kasalarmm da bir kı&mI nı bilınediklerl bir yabancı, ır .....§ a ~~-
~~ b6yıe ayrılmı§ ve orada.ki gözle· dUnya adamından işitilmiş olsaydf i· tam manasile can sıkacak bır Ur~ de 150 yi mütecaviz genç kız reket olan bu dural fabrikasyon, 
~. llllniskUllerin yerine majUskUI· man f'allecek hakikatler olurdu. ma· mahiyet alıyor: ~ece gündüz d~ ve kadın hastabakıcılık kurslarına ya· belki mal7..emenin mukavemeti 

• r ~erıe~tırllmi§tir; bunlan kaldırmz. jüskill vehimden ibarettir. size §U o· madan bağırıyor. yemek yemı - zılmışlardır. bakımmdan çelik ve ahşap kom-
'tııtunuz il!;te bire inecek. yahut muzunda bir küp ta§ldığı vehmlle do· uor, konuşmağa başla_dığı._ 7A - Diğer taraftan Amerlltan ve sair bine inşaatını kabul etmiş olan 

ııu.. ~ .... k it harf e· ıı:u•an ve bu vehimle en yüksek kapr " 1 - 1 d hft•taba.kıcı· ·1·kt" 
1 

... Yerine, bir "'"li' a çcı; ..,.. mandanberi ölüm fikrı e ugraşı. bazı hususi hastane er e ..., hasımlara karşı biraz gerı ı ır. 
rı ltoyacaksınız. }ardan girerken küpe dokunup bir b - arak tık kursu ac;mak Uzere C1!mlyete mir d .. dde 

lltı. zarar gelmesin diye eğilen bir adamın yordu. Zaman zaman agır,, Fakat ablukanın evamı mu • 
b-. Uln:ıaymız ki bu kallpların en iti· k n- racaat etmlşlE>rdlr. - 'dd" ed"l 
-..ıı hitabesini hatırlatayım: hani, bir ha· başını duvarlara çarpıyor e tince aksamıyacagı ı ıa ı en 
1,_ elde en uzun ömUrlUsU iki yıl ya· bö. ini k 1 
~· her zaman yenilemeye mecbursu· kim, bir gün bir adamm yle bel dimi öldürmek istiyorum, en - bir hava sanayiinin kuru muş 
~· bUJıa niçin katlanıyoruz? size eğerek gireceği sırada tızerlne doğru dimi öldürmek .i.c;tiyorum" diyor- bulunması bu mahzuru hiçe in • 
~l tU-" saltaaığı bir sopa ile kapı ardında sel k 

\1 görtınmek için! batı kUl ıu hazır1:ı.drğl kUpU kmvcrmlş de adam· du. Konuştuğu kim ere en- direcek bir iyiliktir. 
•~!tın diye! onlar alışkın, fakat biz?. ca.ıı-ızr disini pencereden atacağını, bı - İngiltere havacılığı ise: ooğra· 

.... ııt $1? •• babanızın Ilı.tin, llltiııcl 0 1 =======::::::::=:::==~=:=;;~:;:=;:. 6 6 1941 l ak d · "' _ eyvah, kUpUm kırıldı! kUpUm kı- ı: • • fi vaziyetinin icabı o ar enız 
t.. 8.<bğlnı pek iyi biliyorum ve siz d t k tmzalannı gördünüz. fakat hl<; bir za· . t 

hı-bir majüskül olmadı'" halde bu nldı! feryaUarı arasın a arı omuzun il lS.15 Ksrışık 19.SO Ajana tayyareciliği ne ehemmıyc ver-
•~ "" b. hl ı +aa ktan k r man maJ·UskUlsUz bir yazı, bir ke me k 
"'l"ları da pek güzel okuyorsunuz, da blr küp va mes .,_ıma u türküler 19.45 Tango meli)'di. Fakat donanmanın ·uv. 

"'llitn ""•taya verdi&lm mektuplar tarmıştı. ben vakıa bir "reh·i nO·ref· görilnce bir çocuğun lm!A. notunu ;:n ıs.so Karışık orkestrası vetlı" bulunusu ve ta""·are ana 
""il\,_ t""'> b t ıa ·· ünü am da ne ya· ıı• var diye kırmak gaddarlığmda u· _ "'J 
l'ıo.~tapın-ı buluyor, muhataptan • te" y3 gi m'11 gor yors .,, program l0.1~ Radyo "k k kudrette o '°' -·11 zık ki ragıp paşa veya ba§ka bir pa· lunma.yınız. Gazeteal gemilerinin ylı se .. -· . • 

..... l'~ılannu anlatamıyorsam sebebi imll kılavuzu da majüskUlU bırak" 18.0S Faıııl ll&Zf ~o.~s .,__ luşları deniz tayyarecılıgını bel-,, 'b d ""l' .,,. gibi himmet asasına sahip 18 •A zı t ~ .. ~ 
alda nıajUskUlsilz olmaları eb' . ,,... dı'" takdirde bunu yapmalı ve açık ·""' taraakvlml e-rlnri k"ı ı"hmal ett:ırm" ı·ştı"r. Fakat, İn· lı.ı,.,~ k ıl de"'ıllm. yalnız dilerim: bu son satır· b' ""' ' · ""'h hilml rahmetli tazim e me· b ı 1 

'?'! .. ._ b1 i dl ıarım şu majUskUl küpUne öyle do· bir bilkllm e: t ıs.~o KJ"'•lk ıı.oo Ml'mlekf:t g"ılter" İmparatorluk havacı arr.-
~ ~ en azılı hasımlarından r Y · _ majüskül bir kıymet ise nlbaye "' .. " "' 
.._ ~lia ltubtıesinde bakl kalan iki ses kunsun! tezyin! bir kıymettir. yazılmaması im program postuı nm daha ziyade kara tayyarec.ı . 

..... 
~ birıaı. bu mevzua doJrnnur: yok, bu kadar delillere karşı ısrar Ilı.Dm doğruluğtuıa. halel vermez, de· 19.00 tktıııa.t ..-u Zt.10 TEMSlL liğine ehemmiyet vermi3 olmala-

( lu edlyorsanır. derim kl: bari küçüğüne 1915 R men 1..-n- 22 00 Oda 
ııı... Yllluek reisliğe) dernek zuın· · u ......... . nndaki mana başkadır. I 
"q ..... cak ocnzemlyen büyük harflerden vazge· melidir. havalan mosUdsl 
tııı' ...:rdt; bu kelimeyi siz yaza · 1 ı (yanndan sonra: koma lpreti ne- -.· .. '"'""'- Av ta'""arecilıgı·-· müdafaa bom 

~~ ıu ....... _,_ k"Up okuyacak: m· çlnlz· atalürk o ilk gUnlerln ace es ,,,,,.. ..., Ç>-- ·.r.r 
~.............. ... i"in~ bunu yapmayı ihtiyar et.mlgti. relerde JroDanılma.lıdırf) 

· :ı:nllrcttip dizecek: lUzUJllSUZ. '" 

bardıman tayyareciliği de taar -
ruz sil8.hıdtr. Deniz tayyareleri. 
nin daha ziyade Ağır inşaat olu. 
§U bu fa'brikaııyonun bombardı ... 
man tayyareciliğine uygun düş 
mekte bulundU:;,Oıınu gösterir. 
Halbuki İngiltere lmparatorlu _ 
ğu büyük harpten sonra taarr:ı: 
zi mahiyette harekete g"'çecek 
bir ordudan ziyade, kom§ularile 
dost geçinmek gayesıni güden ve 
bu arada muhtemel bir taarru . 
za maruz ka'dığı takd:rde mü
dafaa imkanianm aram?~tır. Mü 
dafaa silcihnıın havalarda av tay 
yareciliği ol<lrğuna nazaran ve 
deniz inşaatrnın da daha çok 
bombardnnancılığı tatmin eden 
bir inşaatı olmasına bakrlırsa, 

av tayyareciliğini ehenuniycCe 
karşılayan Britanyalı havacıla -
rm karalarda müdafaaya karar 
vermiş olmaları neticesini mey • 
dana koyar. 

İngiltere sanayii ham madde 
olarak faıbrikalanna çelik ve ah
şap kombine inşaatı kabul et -
miştir. Bu inşaat Amerikan sis. 
temidir ve bilhassa pike tayya
reciliğindc muvaffak olmuştur. 

1ngilterenin bu inşaatı ka:bul et
miş olması, çok daıha büyük mik 
yasta bir istifade elde .edilmiş • 
tir. 

Hizmete giren Amerikan tay. 
y~relerinin tamir ve ikmallerin -
de İngiliz işçisi yatan~ılık ~ek • 
monektcdir. Çünkü bu tayyare.. 
ler üzerinde olacak r-n güç çalış. 
ma 1kaynakçıhk1.1r. Halbuki İn -
giltere havacılığı ötedenberi bu 
ihtisasta çalışmış ve meleke ka
~ar.mı§ amele ordusuna maliktir. 

ttalya.n havafülığt, ~ooğ -
rafi vaziyet itibarile ve gerekse 
hava üslerin.in denizaşırı lbulun. 
malan dolayı:sile tayyareciliğine 
ehemmiyet vermiş ve fakat yine 
vaziyeti icalbı donanmasına tay 
yare gemisi ilavesine lüzum gör
memiştir. 

Bugün ltalyanın elinde mevcut 
çok eski bir tayyare gemisi var
drr. Fakat ıbu gem.inin harp mak
satlarına uygun vazifeler alma • 
smdan ziyade bir maket halin
de ortalıkta dolaştığı malumdur. 
ltalyan !havacılığı, deniz inşaatı
na uygun düşen ibombardmıan 

tayyarcciliğine ehemmiyet ver -
mişlerdir. Ağrr tayyareler ill§a 
etmişler ve mareşal Balbo za.ma.. 
runda bu tayyarelere de muvaf
faklyetli uçuşlar yaptırmlŞlar -
dır. Teknik ve malzeme fena de.. 
ğildi .. fakat 936 dan sonra esas 
Jı bir varlık gösterememişlerdir. 

İnşaat sistemleri bava harp • 
leri üzerinde mühim tesirler yap 
maz. Ancak ikmal noktasından 
kolaylıklar arzede.r. Esas olarak 
iş gören tayyare evsafıdır. Şa • 
hıslarrn kabiliyetleridir . 

Sürat, hareket kabiliyeti, ateş 
kuvveti hava muharebelerinde 
zafer 8.milidirler. Muharip dev -
let tayyarccilikleri gözden geçi . 
rilirse, İngiliz av~ılarının hare -
ket kabiliyeti ve ateş kudretle • 
rine karşılık Alman avcılarınrn 

süratleri hakimdir. 
lngiliz avcılarmın hasımları -

na saldırışlanndaki üstünlük ö. 
r.ünde, hedeflerini bombardunan 
etmek azmilc sokulan Alman pi. 
ke bombardımancıların fedakar
hk ve muvaffakıyetleri de inkar 
edilemez bir hakikattir. 

Harbin uzaması İngiliz mal -
zemesinin adet noksanını telafi 
edecek mahiyette göstcrilmek-te.. 
dir. Bu arada malzemece bolluk 
içinde bulunan Alman pliotları -
mn tekamül ederek ihtisaslana -
caklan düşünülürse, bu iki ha
vacılrktan hangisinin bir üstün. 
lük kuracağı merak edilebllir. 

A. ŞARKLI 



FRANSIZCAcss> 
OOLOMBA 

P. Miri~ 

-M -

ı. - Mon :fNre eet a-..ec mol, 
dit Orfomba d'un ton. fier, et aoas 
a\·ons el bon fusll qac votre pere 
nooıs a doone Ono, voaa l'avez 
cbarge • balle1 

2. ~ Nevll prda le stylet, 
jurer le clan

ger qu'on doaaer dee 
annes eouputes 01a pcroaau ı\ 
ses anıla, exiı:ea aa I09 • pr.Je

meaı. 

a. n fallat DU"dr enflll. 
• 

. 
4. Ono Mna eaoore 1111e foll 

la mala de ml:.a N.ıvU~ Oolomba 
rembruea. paJs apriıt viDt olfrlr 
.. ~vrm de J"OH aa eoloael, toa& 

e.eneuıe ele la polltelee eone. 

KOLOllB4 

P. Mm~ 

-56 -

ı. Kolomba malrw' bir t&Ylrla: 
- Ağabeyim benimla beraber, 

hem behanısm bize ftnllit oldu. 
ğu ,U.el bir tuteğimla de var. 
Ol"IO tilfejt doldW'dwı mu? dedi. 

ı. Jıılia Neril hançeri aldı ve Ko
lomba doaUarma lı:eeicl veya deU. 
el alWıla.r vermekten dolacak 
tehlikeyi önleme& jç1n bet aut.im 
gibi bir paraıun verllnıembıi ıate
dl 

1. NJba;v~ hM'ebt etmek icap 
ediyordu. 

'.. Ono bir defa daha_.. Ne. 
vil'.ln elini mktı; Kolomba ıelip 
pembe dudalı:l&nıu, kordEalı .. ..., 
keti dolay.ne bllı;büttln hayran 

bir tavu &lmlt olu ~ RDıt 
duktaG 80llJ'a Lydia'yz JmceJrledı. 

5. De la f~b'e da .... ... ı. 8'loDmı peaoere.tDden. mla 
L7dla vtt lo frire et Ja ..., --. LydJa iki kardelin &ta lıiadikJeri-

ıer • elıeval. al gWcU1. 

6. Leci 7eax de Oolomt. biti- 6. Kolomba'mıı aGIJeri, bio ~ 
Jalent d'une jopc malipe qu'elle medlii teJtanl bk MviDole parıl. 
•'J' avalt pobat cacore remar- dıyorrlu. ... 

7. Oette 1,'T"'..nae oı toıte ıemme, 

fanatitJquc de ses k'Wee • .._. 
ncar har:bare, l'orgueQ Ar le 
troat, ıes Je\'l'fı8 co~ par u 
11011rlre Mrdonlquc, cmmenaat ee 
Jeunc hommo anne oomme poaT 
une cxpcdlt1on slnlstrc, hd rap. 
pela Jes eralnte3 d'Orw, ~ elle 
erat volr ııon ......... sW. r_. 
trainan~ a arrıe. 

8. Onıo, d~jı\ a ehe\'BJ. leva la 
tete et fapCl'Çtl~ 

9. SoJt quıı ctt d~e aa per 
aee, solt pour lal dire 1ID demler 
ad.ieu, il prft ranno:ıu egyptlen, 
qu'IJ a\ait sospcndu a un cordon, 
et le porta l. ses lbree. 

JL Miss Lydla qaltta Ja ıe. 

aetre en ronglssant; pala, • ., re. 
mcttant preaque aassltôt, elle vtt 
le8 deux Carsc8 s•ctolgner npl
dem t an stılop de Jean petJh 
poneys, sc dlrtgeıuıt vers iM moa
tapes. 

11. U•e demi .. here aprill, le 
mloHJ, aa moyen de aa hmette, 
1es Jul montra loftgeut le foad 
a golfe, et ene vtt qu'Ono toar. 
ll&lt trequomment la tlte ftlr9 la .... 
l! . .tı cUsparut enfln derrtere 

lıııs ~ rcmp~ auJoan1· 
W par lllle belle p6plaUı.re. 

1. Aaı. ıeret dllfllncelerille e. 
ıdr, bqı Jdbirii, dudakları mtıs.. 

tehzi bir tebeaeümle kivn1ınll, bu 
silWı delikanlıyı bir fd&kete ıö. 
ttllilyormuş ıtbl 16ribıeıı. bit lri 
ve kuvveW kadın Lydia'ya. Oreo
nun korlrula.nnı hatırlattı ve O 
Orao'yu ölUJDe 81lrO:kllyen met'um 
tal1ld ...ut\•• -.lllP 014u. 

8. eHnlbl ata bfıun~ olan Orso 
be.fmı kaldll'dı ve ODU gördtı.. 

t. Ya dÜfÜDcesin.in far:kıııa var. 
mış olmumdan veya eon b1r de
fa &ha veda etmek 1çiıı bir kor. 
donla aatığı mahut Mıınr halkaaJoo 
m aldı, dudaklarma götUrdü. 

ıo. Mia Lydla kızararak penee. 
reden ayrıldı; aonra, hemen tek
rar dönerek iki Kors!kaluım mı. 

dilllterl üzerinde dağla.?a dotru 
sliratle dörtnala uutlqtıld&n:m 

g6rdtl. 

11. Yanm eaat 80ftl'&, &!bay 
dilrbftn11 ile Lydla1ya ontann k&r .. 
fes nihayetinde Oldu1darmı ıe. 

terdi. Mis Nf!'Vft Onıo'nU1l dr m 
beşmı fe)ıre dolnt g~ 
g6l'd0.. 

ıt. NDıayet bugtbı gijlıel bir fi.. 
danlık haline getlrUmff bulUDUl 
bat:Ul* &mumda J&ıden bJbot. 
du. 

ANALiZ ve TEORi 

tmparfl\lt de 11ncllcaUf, 1lll ve
ya mmarl hlklyesl: 

Bu zaman muinin muayyen bir 

lamda vukua gelen veya telrerriir 
eden hAdlı!ıelerinJ anlatmak için 
lndlanıltr: 

Hter, ll pleuva!t, dün yafmur 
yatıyordu ; İl m'a dit qu'tı ~talt 

malade, bana hasta oldutmıu ~Y
Jedl; je dorm.&18 pendant que 
voua Uelez, siz okuduğunuz .ınra

da ben uyuyordum; le eoleil brll

lalt; nu al?' vlt nettoyalt Jes ar. 
bre& de ıeura dernJ~n feulllee, 

güneş panldıyordu; kCl!!ldn bir 
rü~r ağaçlan aon yapraJdarm.. 

dan a~rdu (temiZUyordu). 
Baza.n bu :zaman btr latlkbal 

minMDll da tuıammun edebilir: 
1! prit place dans un paquebot 
qui pe.rtalt le lendemain, YflnD 

hareket edecek bir npurda yer 
aldı. 

lmparfait'nin bundan bqka • 
ha müıhJm olan dlfer kullan11 ye .. 
ri de model olan vasfı ile ilgilidir, 
bundan gelecek derlmhıde b&Ue
deeeğiz. 

Gtinün meselelsri: ----------------
Denizaltı harbinin 

İngiliz ticarei 
filosunda açtığı 
gediği kapatmak 
için başvurulan 

bir çare 
Ü2l!'riJıdeın bir aydan fazla ZL 

man geçmi§ bulunuyor. Fakat 
Amerikan limanlarmda ma.ade
re edilen veya. h&cls konan Al -
man ve İtalyan vaPUrlan henOz 
günün meeelesi olmaJrt,an Çl)mue 
değildir. Bu itibarla bu vapurla
ra dair bir Avrupa mecmuum& 
da gördilğUmUz tatifadeli bir yam 
YI Jmıaltarak almafı faydalı bul· 
duk. -

Baıbin bqladığı ilk gi1nlerde 

idi. Denime dolapn Alman ge -
mileri bitaraf limanlara ınğmma.k 
için Almanyadan emir alm11Jar. 
dı. Bunlara verilen emirde milt· 
tetik deVtetlere memup gemilere 
tealJm olmak mecburlyetfnde ka
lırlarsa kendilerini batırmalan -
nm lfDumJu oldufu da illvıe e • 
dilmifti. 

Bu ıemilerden birçoğu cenubi 
'Ve fiınalt Amerika Jim&nlarma 
aığmdılar. Diğerleri o vakıt bi
taraf olan Holanda mU&temJek~ 
leriM kapağı attılar. Bir kısmı 
Portekiz w İtalyan milat.emle • 
ke lima.n1arma girdi • 

Dijer taraftan Franla ve ln . 
giltere hava tehlikaliııi g&ı&ıün
de tutarak ticaret Cüolarmın bQ
yük gemileri olan hakiki deniz 
devlerini .Amerika limaDlarmda 
barmdırmaft tıercih ettiler. Zira 
bu koca gemiler harp zamanla • 
rmda denizlerde dolapmular, 
dol&flrlan& tayyarelmin bom -
llftrdım.anlarma, ta.hteıbahhiettn 

torpillerine gtbel bir nip.nglh 
olurlar. 

Bu suretle Nevyork limanında 
hem l'ranll1zla.rm Normanditri, 
ham tngilizlerlıı Kuvin :Uerisiı 
hem de Bremen ve Kokıaıbm 

kendilerine emniyet a.racblar. 
ttaıya harbe iirdiği vMıt, 

harbe gireceği zamanı evvelıjeo 
kararlaştırmış olmaama rağmen 
bUyilk ltaıyan n.purtarmdan bir 
~ ~ denizlerde bulunuyor
du. Bunlar tabii mtlttefıklerin 
denizlmle dol•P" karakol gemi
lerinin eline dHpwnek için biti.
raf JlmanJan. arlmmak mecbu.rl 
yetinde blchlar. Ba mretle t . 
talyaya dönemiyen vapurlar ara
aında Kont Ro8ı, Kant Buyan
Koımano ve 46.000 tonluk Kont 
Di Sa.vva da vardı. 

A.1manya ... tt.llyanm, tberi
ai iptidai maddelerle yüklil otan 
bu gemılere PtdetJe Hıtlyaeı ol. 
duğu için, gilntın birinde bu ge • 
milere bolunduldan llm.aııları 

terkederek ablukayı yanp geri 
dönmek emri ..Udi. Fakat bu 
emrin yerine getirilmMl kday 
olmadı. Alman.yanın Bremen ve 
Avrupa.dan sonra en pk yolcu 
vapuru olan 32,000 tonluk Ko
lombus vapuru. Graf Şipe inti. 
hanndan bir giln sonra Alman • 
yaya dönmek ü?.el"e Amerikan 
sula.nndan ayrıldı. Fakat bir İn
giliz harp gemiai ile karşilqmca 
kendini batırdı. Bremen vapuru 
tehll:keli bir seyahatten 80J1!'8 

Almanya.ya damebildl. 

"Kiralama Te ödünç wrme" 
kanununun kabulünden sonn 
rr:ihver oovletlert Ameri.kııdan 

ümit kalmadığuu iyice anladı · 
lar. Almanya ve İtalya, Ameri . 
·kada, A vnıpa işine karıemak is. 

Otel yapılmaya elvertşh 
kırallk bina 

temiyenlerin elmeriyet kazana -

I '. cağını ummuslardı. P'3kat de • 
mokrasilere Am,.,rika mn toptan 
yardımı demek olan kiralama ve 
ödünç verme kanun,1 bu ümitle . 

Alakan mıddf'91111ı. er a.u&eber J'eriDdc fevkaJi.de nuaretb ba
''adar ve a7dmbk bir bllh& kini.Ur. 

Valdt pze~ı lda.rehıııneıcıhıe müracaat. 

ri boşa c;ıkardı. Amerika aularm. 
da bulunan İtalyan w. Alman ge 
milerinfn mnttf'fikler e11ne gec -
meıııt endişesi bu iki hUkômeti bu 

N -- 1941 
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Bu ttrim 19!9 laarbi bafı.ttcmd a Nevyork lim0111nda havadan alı nmt§tır. Biribirile Mırbeden d8fr 
1'1tlerife N"'11"fka asğımrat§ bü-ıflk gemileri arasında Normandi, KuWı Meri, Breuı.en, Cont Di 

Savoo yanyanagôrünmektcdif'. 

husmta bUI tedbirler almağa 

aevketti. Amerikan gazetelerinin 
iddialarma göre, tıefaret deniz a
taşeleri vasrtasile bu gemilerin 
kumanda.nlarma gemileri tahrip 
etmek emri verildi. Fakat Ame. 
rikan polisi açıkgöz davranarak 
bu işin önüne geçti. 

Ha.vana anJ~cmıaarndanberi, ye. 
ni dUnyanm mUdafaaeı hwmtmn
da. Birleşik Amerika ile infitte -
hit bir eiya.eet ta.kip eden cenu. 
bi Amerika Cumhuriyetleri de 
aynı tedbire ba§ vurdular. 
Vaşington ile siyası mU?l..ase • 

betleri çok samimileşen Mek ika 
daha ileriye gitti. Meksika J i 111a:ı 

lannda bulunan !ekiz Alman va
punına 'Mek!ika r'lyra#r (;Ckil
dL Bu vapurların bedeli mlisait 
bir zamanda sahiplerine iade e.. 
dilecıektir. 

Kudretli bir C:ımıokra.t d evle • 
tin başında bulu.nan Ruzv~!t kon 
greden bu gemiler hakkmda. tam 
eallhiyet istedi. Kongre bu sala 
hiyeti ctnnhurreisine verdi~ t ak 
dircle 280.000 tonluk Alman ve 
ttalyan gemisi müttefiklıı>rin ti -
caret filosuna lltihak edecektir. 

Yugosla.vyanm V~ngton sefi 
ri, Amerikan limanlarında bulu -
nan 120,000 tonluk Yugoslav gc. 
milerinin müttefik filoya iltihak 
etmiş olduğunu resmen bildir • 
mi.ştir. 

.Alm~ ' tahtelbahirlerinin ve 
korsan ı:.~miler;nin .f tlantikte 
batırdıkları İngiliz ticaret ge -
milerinin yerine gemi ikame et • 
rr.ek için İngiliz deniz ticareti 
razm yeni bir imkan daha bul. 
mu~ oluyor. 

Amerikan limanlr.nnda. A!mftn 

ve İtalyan gemilerile Yugoelav • filosunun 400.000 tonluk bir 9" 
ya ticaret filosu, İngiliz ticaret J ğmı kapamış olacaktır. 

<• dtunda okuyuaulanmma p. 
•ıemb yamndaki kopollla llıılrllkte 

eöadereceklerl 
ISVLENMI: TJ:KLll' LERI, 1f AllA • 
M.A.. lf VERMJC. ALDI, SATIM 
gibi üe'UI rnablyeti bak o~ aı.. 
ı;U..C !!Anlan paruız ..,rolunua.) 

lı ve iıçi CıTayanlar: 
• to yr §lllda eak1 ve yeni ııarnert 

okur yazar, Uı: yabancı dil bilen bir 
zat ı:ıtr apartmo.nda kapıcılık aramak 
tıı 1 " ". Ee~ll<tnş Demlrcllor ookak 9 da 
Aziz oğlu M<: .::a.rıa rnüracaat. 

• !3 YP.§Jn(la askerlikle blr !llglğl 
olmıyıın, eııı. ı ve yenl harfleri ve dak· 
tilo bi!rr. bir genç ticarethanelerde 
kt.Upl .c ~l aramaktadır. Aza ka naat 
eı!er. L~rüııt ve zıamuaklrane çalııır. 

( B K.) remzine mUracaaL 
* 23 yaşmda, rumca, franaızca ve 

tllrl<~e bilen bir bayan bir if aramak· 
tadır, Kasyerl!k yapabilir. <Martka) 
adına mllıacaat. na 

• 16 yll§mda blr bayan tahsilini or. 
ta 1kl·'.1c malt vaziyetıelnln bozul<luğu 
yUzllnden '-zrakmak ınecburlycUnde 

kalmı§br. Herhangi blr müeaseeede 
20-26 !Jra ücretle çalı§ml\k istemek. 
tedlr. Bqtkta§ AkareUer Şair Nedim 
caddesi numara 88. 

• 18 y&.§mda ticaret llseat ı met 
smıtta daktilo ve tyt muhıuıebe bilPD 

bir gen~ herhangi bir !§le çatrımalt 

istemektedir. (Daktilo Kubaıılp) rem. 
zUıe mOracaat. 

• 17 Y8§Dlda. lise 2 de ktnuıestz A. 
nadol~lu bir genç r a1r•mak latemekt~ 
dtr. ( V.X. 212) remzine. 

• ~ki barflerıe arapça okur y~r 
b!r bay tı aramaktadır. Beyasıt poe. 
tanesi e numaraya müracaat. 

• l2.14 y&flannda bir km çoculunA 
lhttyaç •a!'dn'. Btr karıkoea, aıı-1 

taklnıe taıaddl yardmıda buluna1ıll" 
cektir. Kam çeylzinf veairuinl ._, 
zırlıyacaklard.ır. (A.oe1e> remzine ııil' 
l'ILC&&t. 

• Yazılan ve rlyaz!yeleri kuvY9dt 
17 §er yqmda orta mezunu · ·ı ı-' 
if arıırnaktadırlıır. (~ lıl. Yorutml') 
remzıne mUracaaL 

• Bir ilse 11 .ta.ıebeai tatDde ~ 
gt bı.r mUe.ssesede çalı§mak ~ 
tedtr. lS.H. 17) remzine mtıracaaC-

• SuJtanahmette kapAIJ bir tıAJfJ' 
ve temiz bir muhitte pllp ge9t'Jlllf' 
eıu ve M8f?'Ubat verebll.eoü 14-11> '9: 
la"l Arıwııda bir baJ"&D aramyal'• ( 

367 )nmztzıe mUracaat. • ıa2 
• 40 Ura aylıkla bQytlk bir -r 

zada lraalyerllk yapmak t\lıere ~ 
bir a.lleye mensup l&.20 ya§lan .,_.

da bir TUrk bayanı aranıyor. (~ 
rcmz;ne mUraca~t. • ıaJ 

* 17 yqmd& klıue8ls bir UM ..... 
bea! ı, ara.maktadır. (Çahpan) dil" 
Zine. 

• 1:> yqmd& orta.mektep •--= 
blr genç herhangi bir mtıHN,,.,. 
arıyor. {D. 4ll61 remzlu. 

Müteferrik 
• ~röblell küçük blr ver ~ 

Möble:ı bir oda ve bir holden l11P"'~ 

mU.takU ktıçtlk bir"' "ya-:::; 
m olamarm kira miktartle ( 
remzine •llratle blldlrme.ler' 

Aldırına: ., 
Ap~ıda nınnızlan ,_a11 _., ~ 

lnıyuclllarmuzm namlarma ~ 
lltf'ktuplan ldarebanemlr,_ ~ af 
•bi.btan ötle,e kadar ...,. .... 
den !IOnra aldrrma!an rica olat10f• 

<Pllr ll'fl (8. 3) iM. 13) (il /.( 
r BUr~) ( Tekyıldız sı ıP mbe -;, 
IB. K.i (J'lrtJ 28) (İzmlrlll M c. 
ışukafe 2") 



A 1 • 
l!er akşam altıd:.., odanın 

:::~eri indirilir. Yeeil abajurlu 
~ llmba.sından sUzUlen hafif 
-. yerde serili lsparta Jıalıax.. 
~ ancak bir kısmiyle gark tarzı 

Çak masanın üstUnde duran 
~nlan ve yaldızlı kahve 

ınım e.ydınlatırdı. 

~~ duvarlan koyu renk cild!i 
t tapıarla kaplı oda çok büyük. 
~ bUtün gün asabı harap edici 
\'alarıa uğra§tıktan, türlü 

NkJeden: iLHAN TAHAR 
layordu. Şüphe, tereddüt, karar. 
sızlık, bunların hiçbiri insanı 
muvatf akıyete ulaştırma.zdı. 

Yüzünün çi2'gileri yumuşadı, 
gülümser gibi oldu. Galiba uyku. 
su geliyordu. .Artık hiç bir 6ey, 

ne davalar, ne kIZI hatırında 

yoktu; başmı koltuğun arkasına 
yaslayarak daldı. ' 

Bir ayak sesi iAiterek birden. 
bire. uyandı, başını çevirmeden 
seslendi: ' peşinde mahkemeleri dolaş. 

t ~sonra evine dönen avukat - Ne var? Yine ne istiyor. 
~ dinlenerek en kıymetli is.. sun? 
~ at zamanı, akşam yemeğin. Şu sereem uşağına dinlenme 
~ ewel, bu sakin ve loş odada saatinde kendis.inl rahatsız et. 

t 0 kuynrak, P"ilh kahve ve si. memesini kaç defa tcnbih ettiği 
~ ka 1~rek bazan da uyuklaya... halde, yine tam uyuyacağı za. 
~ ll;eçı_rdiği iki snatti. R 11 " ı man od ya giriyordu. 
~erı, nefti kadife robdö. 

ambnyla kemrsi de odanın Ferit dinler, sesini biraz daha 
q,_ k n ve gölgeli de-koruna uyar. yükseltti: 

2~ es.kin, sert Çtl'.bili, bonbe. - Ne var dedik yat cevap 
'fi '"ı- versene! ., ~u. ilk gorenk!ri hayrete 

recek kadar iri ve masmavi Kapı tarafından bir ses cevap 
ı._ verdi: 
U\'

1 len, ressamın muhayyi. - ~. kard~in Cevat! 
d d arekete getirecek ifadeler Avukat, lamoonm aı..~jurunu 

Pr gibivdi. İradesine gn.. U<I 

a• hakim bır adamdı, bu Jki yükseltti, oda birdenbire aydın. 
ıatfmda en sıkışık en acele landı. 

i~l; hil zihn·n· ~q al ,..tmeT.,. 
~ q.ucsiyle, adeta zekamnı, 

e-r ni ll>rbiye etmişti; istediği 
tıe (' ) !..4.-.:1' v• ar ır, u;u:uıgı zaman 
~ı tekmil w.mtUlerinden, 

1 "'inıj n b"r hıl caresi bulun. 
dava kaygılerından bo. 
i. 

~ n tt-şrinievvel a.kmımmda 
lınnıyecek, müsekkin bir 
0kumn.ğa ihtiyacı vardL 

"7., ınahkemenin kalabalı. 
~ ~- bunalmıştı. Yorgun. bi. 
~"'asabi idi. 

11 n t:e:rhalığı, ilk defa o. 
ltıııha sınirine dokunuyortlu. 

11 
ııın abajurunu indirerek 

~· 1i1 .1\ p:ı ı;ititap o1ffiyacalt 
l ~oktu.biraz uyumaktan 
't b r sey ist.C!?liyordu. ı.o. 

~ ~ . ?niyetinin akşam yemeği 
Une gitmeden evvel biraz 

·ı.,,~ d"' l' t ~Y ı ... 

~ 2a.ınam ol.saydı, diye dü. 
tdu, Nimet mektepten 

'>erı olurdu. Uzun seneler. 
b' bekar yamıdığı, etrJ... 

e r k dm alakası görme. 
alıştığı halde, bu gece ne.. 
evtn sessizliğini d~ak 

ltaQo:ı arıyortlu. Bazı erkek. 
l'anıannda daimi o1arak bır 

J) ~-~unmasım istemelerini bllrdu. Meecla kardeşi 
~r ıı- çocuf!u.n aıme himaye. 

l'hnı ı g b bir kadınla be. 

- Uyumu.')um.. l çeri gel. 
Naya girenin kim olduğunu 

(if tt-ndikten sonra ayağa kalk. 
ma.ğa değil, başını ~.evinneğe 
bile lüzum g mcmiştı. Karde. 
~nin tam öniJne kadar gclm~L 
ni bekliyordu. Cevadm ziyaretle. 
ri onu zaten her zaman sinirlen. 
dirimi. Ekseriya borç para i tc. 
mek, baz:ın da mahkemeye dü. 
§en bir pürüzlü isinde yardmıını 
dilenmek için gelirdi. 

Odaya ağır bir rakr kokusu 
dolmuştu. Ne bayağı. ne yüzsUz 
bir adamdı bu, hi~ olwu.sa kar_ 
~ine ge irken içmese bari! 

- Gel otur bakalım, Cevat, 
ne var ne yok! 

Ce\• t. .knruldamayordu. Kar. 
deşi, d~ek bu ak§aJ11 ıfuilye. 

miyeeek kadar sarhoo. diye dil. 
§ündü, yoksa her zamnnki para 
derdinden daha mühim bir §eY 
mi var? 

Biraz dııba yumuşak bir sesle 
k'hrar sczlendi: 

- Niçin gelip oturmuyorsun? 
Cevat, aydınlıktan korkuyor. 

muş gibi, odanın loş duvar ke. 
narlarına sığınmağa çal~arak a. 
ğtr, ürkek adnnlarla kardeşine 
yklcşıyordu. Nihayet, hala kol. 
tuğundan knnılda.mayan karde. 
şinin tam kargısmda, ayakta du. 

~ otUrınadığı zamanlar ade. 
l'a~ duyardı. Zayıf iradesi ruyor. 
en büt - Hasta mJSJn yoksa? Nen 

kQı. ün fıtri kabiliyetle. var? 
ta let.ıniş, perişa.n, sUfli bir Konuşmayor. Sadece başfnı 
1 daınuştı. Avukat Ferit, (ti sallayor. Eliyle alnını oğuşturu. 
~'a. eıdikçc, meslek ve husu.. yor. Rakı kokusu {Iimdi daha 
~ tında dalma hislerine de. keskin. Duvara dayanarak içini 
İta: tı:ırn ve mantığının srole.. öyle derin, hemen hıçkıracak. 

' etmekle ne kadar doğ. mL~ gibi çekiyor ki... Avukat 
tltet etmiş olduğunu za. Ferıt ilk defa olarak. bu gece 
~Çtik d?ha kuvvetle an. ziyaretinin mühim bir scl>ebi 

~ ~ \1 temin kolundan tu• 
Çc' t'. l- ı. 
~Ydi, gel bakalım bc-

~llet ~-ra bcr .. 
~k°1 yürüdü. 

~suı; Jan soruyordu: 
~leden nasıl çıktınız) 

PI:yı açtık ... çıktık ... 

'>tq~nin dört ç.evresinde
~~~uzu gönni.ıyor muy"' 

~·· t\~ Orüyorduk. Fnkat, ku• 
~ Yiyeceğımiz kalma· 

Yle bir tecrübe yap-
)~ l Undük ... dusüncemiz. 

1 ın dığnnm da anla. 

zak alıp kaleye götürdük. Bu 
muvaffaki)' et ka111S1ncla §e' 

rele ölmeğe razıyım. 

- Korkma! Seni kclay ko· 
lay öldürecek değilim. Bana 
Türk ordusu hakkında bildik· 
lerim söylersen, seni bir köle 
gibi yeınrmda kullanırım... cel
lada vermem. 

Rütıtemin gözleri döndü: 
- Bir Türk akıncısı hiçbir 

zaman haçlılara köle olamaz. 
Böyt~ hürriyete kavu§maktan· 
sa, bir zincire vurulup inleme· 
yi veyahut başımı cellada ver 
meyi tercih ederim. 

Korkusuz Jan, Rüstemc: 
- Ben seni söyletmesini bi· 

lirim • diye bağırdı • haydi 
yürü .•. 

- Nereye gidiyoruz} 
- Kral Sikizmund'un hu· 

zuruna, .•. 

H A B E R - Akşam pa,stasJ 

•~~-= 
Seni Bekligeceğim 

Çeviren: MUZAFFER ESEN 
Tam on yaşında idim. Bir gün 

mektebe gi~er:k~ C"lfer ba.baıun 
karanlrk dükkAnnun önünden ge. 
çiyordum. lçeride Cafer baba. 
nm kızı Gül'ün hıçkıra hıçkıra 
ağladiğını i ıttim. Hıçkırıklar 

arasında b.ı~m gür sesi, ve 
kızcağızın sura.tına inen tokat. 
larm şakırtısı da j itiliyordu. 

şa. oradan uzaklaştım. 
Öğle vaktı telrra.r oradan ge. 

çerken yine dükkan kapı:sınm 
önündeydı. Her halde bc!li artık 
bekliyordu. Çünkü uzaktan beni 
görur görmez gülümsedi. ızca. 
ğız bu giıliişiiyle bana adeta: 
"Görüyorsun ya artık uzülmü. 
yorum,. demek istıyordu. 

Birdenbin öfkelendim, yum. 
ruklarnnı sıkaıak dıırdum. lçim. O günden sonra, Gul benim 
den gelen bir ses: "Dükkana için hayatın manası gfbi 1bir şey 

olmuştu. Günde dört defa Cafer 
gir, Gül'ü kurtar., diyordu. Be. babanın dilkkAnı önünden g~er, 
nimle beraber mektebe giden gözlerimle arardnn. GUI de san. 
komşumuzun oğlu Burılrnn lfı.. 
kayt bir sesle: ki 'beni bekliyormu.s gibi bu ge. 

_ Bırak canım sende dedi. çis zamnnlarında daima dükltiı.n 
Bu onların eski adetidir. Zavallı kapısı önünde bulunuyordu .. 
kız babasından her \;in dayak Mektepten çıktığım vakit, be. 

"limle beraber aynı mahalleye 
yer. Kıza ben de acıyorum ama dönen arkadaşlarımdan kurtula. 
elımizoen ne gelir! .. 

O vakit henüz ltüçük olduğum rak Gül'il yalnız başıma görebil. 

dığıru taklide çalışırlarken. ben 
böyle yapanlara karşı içimde 
anlatılmaz bir kin, bir nefret du. 
yardım. Mümkün ols..ı. bütün bu 
ağızln.n yumruklarımla sus. 
tunnak isterdim. 

için Gül'ü koru)·amıyacnğımı, şa. mek için akla gelmedik çareler 
yet diikkana gırmeğc kalkarsam buluyor, olmayacak ynlıınlar uy. 
kızın bu )•tizden de aynca dayak duruyortlum. Fakat arkadaşla. 
yi}eceğini sezdim. Sesimi çıkar. nmdan bazıları 'bu hareketin 
madan dükkanın önünden <ıeki. manasını anlamakta gecikmedi. 
lip gittim. Fa.kat 0 ~ce yatakta ler; bu hareketim sınıfta umumi 
Gül'ün hıçkmklan mütemadi. bir alay vesilesi oldu. İki gün 
yen kulaklarnnda öttU. saatlerce jçerisinde bütün mektebin mas. 
uyuyamadım. Mini mini ruhum. karası olmuştum. Gül sarhoş bir 
da haksızlığa karşı Riddetli bir babanın sopası altında inleyen 
isyan uyaruruştı. Mektebe başla_ bir zavallıdan başka bir şey de_ 
dığnn gündenberi her gün Cafer ğildi. Babası yüzünden mahalle. 
babanın dükkinırun önünden ge. de zavallı kızı hiç kimse sevıni. 
~rdim. Bu dükkanın kapısı ö. yordu. Gül bir çok günler mek_ 
nünde yüzü sapsarı, gOzleri ke. tebe de gidemiyordu. Zira kızca. 
der dOlu, kumral bir kızın dur. ğız hem evde, hem de dükkanda Cuma ., salı günleri kendimi 
dugunw u bir l'nk defalar görmüc. çalışmağa meclrurdu. İhtiyann bikes ve bedbaht buluyordum. 

Y" - Çünkü bugün!· erde GUI'ü görmek 
tüm. Bu solgun !benizli, zayıf evini siipüren çorbasını hazır. 
kızın dayak yediğini dilşünmeğe 1 !ayan bu zavalı kızdı. Çok vakit imkfınsızdı. Haftanın başka 
bir türlü taham.mill edemiyor. dükkanda babasının yerine otu_ gi.inlerinde Gül'e gizlice hediye. 
dum. Kızcağızın dalına kabahat. rara.k a1ısveriş eden de yin_ o! taşıyortlwn: Şekerler, imler, 
• olduğuna, ~ın yereffl Bi.ıtün bu ~alışmalara karşılü koro liılı kitaplar, bir kelime 

ile elime geçen her ,,ey ... 
ve lüzumsuz öfk~ine kurban olarak da günde birkaç defa da. Günler böylece geçti. fakat 
gittiğine ise çoktan inanmıştım. yak! günün birinde - o vakit on iki 

Erteei. sabah Cafer ba.banm Bugün bu çocuğa herkes acır, ya.c:;mda idim - annem beni bir 
dUk~m önU:nden geçerken admı_ belki de bu çocuğu hinıaye bir kenara çekti: 
lamnı yavaşlattım. Gfil dilkkan cemiyet meselesi olur. Fakat bu . 
kapısının önünü süpUrüyordu. hadisenin geçtiği 7.alllanla bu. - Danyal ~ı, böyle bir kız.. 
De~hal cebim~e dUn. akşamdan gün arasmda tam on yedi yıl_ la saatlerce., d~p kalkmak sana 
beri sakladıgun çıkulatayı u. var. 0 zaman . sanla k ndil . ' yakışır mı . Eger arkadaşlannuı 

· ın r e erı. ·· ledikl · d - · artık ~ttmı. Kızcağızın elıne sıkış. ne alt olmayan işlere kar soy · crı ognı ıse sen , 
tırdım ve fısıldadım: yarlar bele NV' gunw d" ışınb~· mahalle çocuklariyle hiç oyna. 

"'" • 1""'-u u oven ır b·'tün boş k'tl . . Ca - uzülmc sakın Gül, ben sa. baba görünce ba 1 -t mıyor, u va ı erını • 
ş anm o e yana f b b . d-kkı1-md . 

~~ her vakit çikolata getirece. çevirip geçiyorlardı. Onun için er a anın pıs u wı a geçı. 
riyormuşsun. 

gım mahalleli Cafer babanın dayak 
Sonra bu büyük cür'etimden altında inlettiği GUl'e acımıyor_ BiitUn hislerim bir anda du. 

kendim de ürkmüş gibi k~ a. ko. lardı bıle. Hatta "kızını dövme. daklarımdan taştı. He~ ecanla, 

olabileceğini düşündü. 

Bir müddet ikisi de> konu ma.. 
dılar. Sonra Ferit, a.._c:;a.biyetlo 
ayağa kalktı. 

- Ne oluyorsun kuzum? Bir 
cinayet mi işleQ{nki böyle dilin 
tutulmuş gibi ağzını açmayor. 
E>ıın? 

Bir saniye cevap yok. Hatta 
nefes bile almayor. Sonra bir 

yen dizmi döver" gibi bazı ata kekeliyc lreke!iye her şeyi anne. 
sözlerini dillerine dolayarak ~ar. m anlattrm. Zavallı Gül'ün 
hoş 'htiyarı dayağa teşvik eden. haline annemi acındırmak i~in 
ler bile vardı. rab:ılayordum. Annemm elleri. 

Halbuki ben çok başka türb ne sarılarak GUl'ü bu işkenceli 
dil unüyordunı. Belki bu bir ta. hayattan kurtarmak için blr §CY· 
biat meselesiydi. bc>lkı de kahra. ler yapmasını istedim. Bunları 
manlarm hayatına dair okudu~ bir taraftan anneme anlatırken 
ğum bir cok kitaplar bende bu diğer taraftan da §Öyle dilstlnll.. 
fikri uyandırmıştı. Mektep ar_ yordum. "Niçin ı:ıimdiye kadnr 
kndMlnrmı Gül'den ehemmiyet. bunları anneme anlatmadan .. 
siz bir şey gibi bahsederler. hat. Şımdi şüphe yok her şey duzele. 

fısıltı: 

-Evet. f 
ta daha ileriye giderek zavallı C<-'k.,. 

(Dm:amı oor) 1 ' ıı rl ıwak yerken nasıl bağır. • Fakat annemin cevabını işitir 

Yazan: lskender F. SERTELLi 
• 34':. 

RÜSTEM, KORKUSUZ JA· 

NIN ELINE DOŞUNCE ... 

Baskında muvaf fok olan ve 
bir hnyli crze'k kaçıran Türk a· 
kıncıldrl kaleye gidedur un· 
lar... • 

Biz gelelim Rüsteme ... 
Zavallı cesur dt:.likanltyı 

derhal yakalayıp karargah ge"' 
risin~ götünnü~lerdi. 

Tuna boyunda kurulmuş 
birçok çadırlardan birinde o
turan müttefik ordular başku· 
mandanı kral Sikizmund, Yıl· 

dırımın gönderdi@ ilk devşir
me 'rnvvetleri dağıldığı giın 
dcnberi kendisini muzaffer ol· 
muş sanıyordu. Gerçi o güne 
kadar (Niğbolu) kalesini zap 
cdem"mis~e de, bunu hir za• 
man meselesi telnkkı ediyor 
ve: 

- Kale bugün dc~;lse ya• 
rm k .. ndiliğinden ımkut ede
cektir. 

Diyordu. Kaleden bir hu· 
ruç hareketi yapıldığım ve a• 
kıncılarm yaptığı basl< mda bir 
hayli erzak alıp götürdüğünü 

duyunca fena ftalde h:ddetlen· 
mi~ti. Prens Jan, Rüstemi kra· 
im knrargahma götürdüğü za• 
man Sikizmund çok neşeliydi. 

Kral Sikizmunda baskının 
nasıl yapıldığını anlattılar. 

- Türklerin başında bu a• 
dam vardı. Ötekileri kaçırdık .. 
F ak:ıı bunu yakal vıp getirdik. 
Şirrıdi knle icinde olup bitenle· 
ri kendisinden öğreneceğiz. 

Kralm yanında iki güzel ca· 
riye vardı. Hava çok sıcaktı. 
Cariyelerden biri kralı yelpa· 
zeliyordu; öteki cariye de ba· 
cnkla.·1nı uğuşturuyordu. Kra· 
lm cadınnm kapısında tıpkı 
bir saray kapısı gibi, kargılı nö· 
betçi1er duruyordu. Bu nöbet
çiler (Korkusuz Jan)ı görünce 
kendisine derhal yol vermişler
di. 

Rüstem kralın huzurunda a"' 
yakta duruyordu. 

Jan bir aralık Rüstemin kar· 
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işitmez bütün ümitlerim ibir an 
içerisinde söndü, annem beyaz 
ellerini avuçlarımın içinden ya.. 
va.şça çekerek: 

- Aman yarabbi, demişti. 
Sen ne hassas, ne içli bir çocuk 
olmuşsun. Fakat böyle bir kız 
için iızülmek beyhudedir. O a. 
zara, dayağa alışmıştır. Babası. 
rnn muamelesi kendisine ook ta_ 
bii gelir. Sen böyle şeylerle uğ. 
rnşacak yerde arkadaıilannla 

oyna. Yaşından büyük işlere ka. 
n§llla, olmaz mı ya'Vl'Um!,, 
Kulaklarıma inanamıyordum, 

bugün cesaretimi toplayarak, ke. 
keleye kekeleye annemi iknaa 
çalıştım: 

- Fakat anneciğim, Gül de 
<;ocuk değil mi? O da oynamak, 
ha.va almak istemez mi ? 

Annemin kaşları çabldı: 
- Bu budalaca düşünceleri 

sana kim anlattı bakayım. E2 
hıine karışmağa ne hakkmıız var 
bizim.. Babası kızını dövüyorsa 
bunlar bi7.e ne. insan evlidmt 
döverde, severde ... 

- Fakat anne! 
- Danyal, büyüklerin sözüne 

itiraz edilmez ve karışılık veril 
mez. Aklının ermediği şeylere 

kansına diyorum. sana. 
Annem akı1mm ermediği işlere 

karışma diyordu ama. zavallı 
Gül'ün her gün yediği dayaklarm 
ha.kstz olduğuna pekfila aklım e. 
riyordu. Anneme karşı besledi. 
ğim sevginin ve saygırun yarmı 
onun bu cUmlcsiyle kaybolmuş. 
gitmişti. 

(Devamı var) 

mna bir tekme vurdu: 
- Kimin huzurunda bulun· 

duğunu hala anlayamadm mı'! 
Yer:: diz çöküp haşmetmaabı 
elfı."13lasana .... 

- Haşmetmaabın benim 
gibi tir esirin hürmet ve sela· 
mma ihtiyacı var mıdır) Bi• 
zim memlekette esirler, hür 
insunlara selam vermeğe ccsa· 
ret ectPmezler. 

(Korkusuz Jan) Rüstemin 
bu cevabından fena hr.lde hid· 
detlcnmisti. 

Kraln hitaben: 
- Bana müsaade ediniz. 

hasmetmaab 1 dedi • bu adamı 
öyll'tmek istiyorum. Kaleden 

nnsıl çıktıklarını anlayıp ona 
göre tedbir alacağım. 

Ve gülerek ilave etti: 
- Artık kaleyi zaptetms 

7.am.am gelmiştir 
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Rastladıkca 

Harekete geçmek 
için müessıf bir 

kaza beklemeyelim! 
Geçen Pazar milli küme maçla

rmm en heyecanhlarmdan Gala
tasaray • Fenerbahçe karşılaşma 
.. Şeref stadında yapıldı. 

Spor mahiümbde bu iki klöbün 
~ı stadyoma dalma en 
hlahahk seylrcl kiitlesinl topıa.. 

dıiı ~ eauılyet kuvvetlerinin e
bemmlyet:I de o derece zlyadele
.,ır. 

Mellel1 herhangi bir maçta gör. 

'Jllilbnlb polis adedi ba Rartılat
-- muhakkak ki birkaç misline 
cmr. 

Ba gaı"et tabii bir feydlr. Ye
cll, eelds, buaıı 1 O bin klPaln bir 
ara,a pldlil bil' sahada emniyet 
tedlılrlerbd zlyadeletdrmek ha
......, bir dlyecellmz ye*.. An. 
ak ba lnnvetlerln, sade, bedava 
tuafmdu stada glrenleıt gözle
mefe, claJuıllye t&rafmdan tribün 
len ~lan ~ Jaake-
1111 nnıhafuaya ve daha •ymakla 
Mtmez bin bir ,eyden ba§ka dfk
bt edeeeldert bir nolda dalla 
'f'U'dır: Olmaaı muhtemel ka.-la
n evvelden önllyebllmelr. 

Spor seyircllerl, yahut Şeref 

stadının önünden bir kere olsun 

geçml' bulunanlar, stadm o bü • 
yük kapısını muhakkak ki bilir· 
ler. 

Ben ne 7.Alll&n bu stada girsem, 
gözlerim kapmm üzerine gider. 
Çünkü, bu hakikaten çok yüksek 
kapmm üzerinde dalma bert on 
çocuk ''anlır. Oraya nereden tır • 
manırlar, nasıl çıkarlar, nasıl .. 

nerler, bilinemez. 
Fakat o kapmm üzerinde en ar 

t.a bir canbazm bile ba§mı döndü· 

reeek fekllde, bir kedi gibi dola-
111' dururlar ••• 

Gözllntlze her IB~iklerl vakit 
ttlyleıinlz diken diken ohu. 

Crpererek candan bir temenni 

•vunınıUDJIZ: 

__,Allah göstermesin. •. 
- Evet, Allah göstermesin. 

Fakat ba sade bir temenni ile o
laeak ıteY değildir. Emniyet lnn-
vetlert için bunan önllne geçmek 
ook kolaydır. Yeter ki harekete 
geçmek için mtle.ılf bir kaza bek
lemlyelbn ı .. 

Sacıt Tuğrul ÖGET 

1 
ıstanbul Levazım Amiraiğinden veri~ln 

narici askeri kıtaatı ilAnları 
ı-----100.000 kilo 6llır ftd kapalı a.u!la .,...JallMl,79 11 n Uft:ur. ~ UA.M1 

p.rpmm. gtın!l aat :ı:ı te GeJliJO.Uda 9'111 f.ıbe blDaSnıdaki askeri satmaı. 
ma kombyonunda yapılacaktır. Tutan il,000 Jir& ttk temnıatı 30115 Ufidll;. 
Taltplerill kanlUll vesıilalarfle t~kllf m4b.planm ih&le eaatinden bir saat 
eYftl komlayoııa ve~.ıeri. (2CQ.1Hl) 

••• 
36,400 kilo mğır eti almacsktır. Kapalı arfla eksiltmesi 2'-6-9'1 

alı gtlntı saat 11,BG ~a Trab210rıch ukert aa.tnı alma komisyonunda yapı· 
lac&kltr. Tahmin bedeli 21,600 ltt'& ük temlnatı 1620 liradır. Evsaf ve prt· 
name& kornlsyor.da gerUı11r. 'falıplerln ka!lunl ve.ııikalarile teklif mektup· 
la?"mı ıha! saatinden bir aaat evvel komf.syona vermeleri. (13-4343) 

••• 
Müteahhit! nan: ve helıabms toptan veya 60 tondan qa.tı olmamak 

tır.ere parça paı-ça a.!a:-ak bir ay içinde 389 ton un pazarlıkla aatm alma· 
caktır. İhalesi l2-6-fH1 perıeml'e g1ln11 saat 1:1 de lakendenm uker1 ea· 
tm alma komillyonur.da yapılacat:Ur. Taliplerin belli vakitte toptan veya 
parça parça gtrecekleı1 pazarlığıı fl.k tem.lnatıarile komisyona gelmeleri. 

(11-4341) 

~ y - • ft 

Devlet Demiryoltan ve Limanlart 
...__ ifletme Umum idaresi ilan lan 

Mut. n.rr.t:ı o~uu .>W30 (o.u~ ı:..n olu:t:> ura otan takritJe.tı 46:.! ma me. 
.. dilme ve kalas 17.6.Wl 1!&11 gtırO aaat 16.80 da kapalı zart usulü ile An. 
karada fda.rııı blnumda satın ~aı;ıcaktJr. • 

Bu f§e girmek lııtfyenlerfn ~:l!.2~ (Ud tım 1kl yQz eW iki lira yirmi bef 
kunıt) linilik muvakkat teminat De kanunun tayin ettiği vesikalan ve tek
ıınenru aynı gün saat :ı.4,30 a lcad&T kom18yoıı relııliğine vermeleri IA.zımdır. 

Şartnameler 160 i<.urup Ankara.. 1zmir, Haydarpa§a ve Eski§ebir ve:r
Delerbıde aatıımaktadır. (4236) 

. 

BABER-1\Qam~ 

Galatasaray 
Fen0rbabçP. 

Bu paz~r yine 
karşılaşıyor 

Haber aldığunıza göre Gala.ta • 1 mağlfıbiyetile neticelenen maçm 
saray • Fenerbahçe klüplerl önU- , rövanşı mahiyetinde olacaktır. 
müzdeki pazar lstanbulda milli kil Fenerlilerin bu maçı behemehal 

me maçı olmadığı için aral&nnda kazanmak için aralanna en mü • 
l 

bir ~ut.bol bayramı tertip etmiş.. ' him elemanlarından olan F.sat ve 
!erdir. Melihi de alarak sahada yer ala-

Bu bayramda Fener • Galat.asa. __ ,_1 Wtad 1 ~--~ d eö . ~ an a ar ar LA&-m an y 
ray Genç, B, Tekaüt ve birinci lenilmektedir.:o 
takımlan karşıla§a.Caklardır. 

Birinci taknn k&I'§ıl.aşmast ge. Bu mü.sa.bakalar Fenerbahçe 
çen hafta yapılan ve 2.1 Fenerin stadında yapılaca.ktır. 

Serbest gÜre4 
müıabakalan 

OntımUzdeki Pazara stadında pro. 
fesyonP.1 gtlrq mllsabakalan tertip 
edilmtııtlr. Bu kar§Il&§malarm en mü 
himmi Pelllnen _ Kara Ali mUsaba • 
kuıdır. Aynca MlUAyim de Mer1lnl1 
Ahmcdi defi etml§Ur. MWA.ylmin tek. 
lifi Ahmet tarafmd&D kabul edlldiğ! 
takdirde bu maçın da çok çetin ola· 
cağı ü:nit edilmektedir. 

Galataaaraylılann 

Deniz bayramı 
Ga!Atasaray Denlzcillk şubesi tara· 

tmdan lSntlmDzdekl Pazar gtlnU bir 
deniz bayramı tertip edllml§tlr. Bu. 
glln blr çok mUaabakalar yapılacak 

ve İstanbul au sporlan ajanlığı tara. 
fmdan geçen ııene derece alan klUp ve 
mUaabrklara da madalye ve kupalan 
verllecekUr. 

TlrldJ• cam11arıreu '\ 
ZiRAAT BANKASI l ı 

Kurulut tarihi: 1888. - Sermayesı: 100,000,000 Türk Liraa 
Sube 91 Ajam adedi: 265. 

Zifot o• tıcmt ~" """ banko fllUOfMlllm. 
Para blrDIUrmlere ....... Uım8aıılıe ....,... 

....... ! San!r•mnde lmJDbarall 99 IJlbarm ca.arraı be'"•"' 0 -ıl'!R 1111 V 

ııo lll'UI bahman"'ta ~ • defa cekllecü km"a O. &f&tldU:J 
pl&Da f6n lkr&mlye dafrtılac8ktır • 

• llded ı.ooo llral* ı.oocı ııra 100 ...., so ~ 5.000 1ln 

& • IGI • 1.IOO • ut • tG • &,800 • 

'. - • ı.oocı. 181 • ıe • UOG • 

tG • 100 • "~· 
DIKKA T: Beaaplarmdald paralar bir eene ictDde 50 l1radaıı lf&t 

2tlfmlyeıı.lere Ul:ram119 ;ıktıtı takdirde 4Jt 10 tazlutyl~ •erllect- •,rtı 

Keı1 ,.: 11 Mart. 11 8&z1ran 11 JC3i '01. 11 BlrtncfkAnUD :artlıl~ 

rtTl•Je yapılır. 

6 HAZlRAN-1941 
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Sabah, Öğle ve Akşam 
Her yemekten sonra mutlak günde 3 defa 

dışleri niçin temizlemek IAzımdır ? 

Çünkü: unutmayınız ki 
Bakımsızlıktan çllrtl~n ditlerin 

difteri, bademcik, kızamı.K, enııoen

za, ve hatta zatilrreeye yol açtıklan, 

iltlhs.b yapan dit etlerlle köklerinde 

mide hummast, apandisit, nevres
te.ni ve romatizma yaptıtı fennen 

anılııımıgtır. Temiz ağız, ve sağlam 

dl§ler umumi vtlcud sat ığmm en 

birinci prtı oımuıtur. Binaenaleyh 

dişlerinizi hergtln kabil olduğu ka· 

dar fazla • LAakal 3 defa · ( SANİN) 

dl§ macunile fırçalıyarak 11ıhhatiniz1 

garanti edebillrslnlz ve etmelisiniz. 

Bu suretle mlkroblan imha ederek 
dltler.nizl korumu§ olursunuz. ·1ıiiiiiiiiiiiiliiiıjjj;iiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiii_lllİİİiiliılı.., 

.DiŞ MACUNU 
Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa dişlerimzi fırçalaymız 
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Eulenburg veliahdin eşinin bil • 
yük enerjisi ve güml gururun • 
dan hiç bahsetmemiştir. Hele o
nun ikı vatan arasındaki vazL 
yetini de hiç mevzubahs etme • 
miştir. Bu erkek tabiatli kadm 
için bir baba kaybetmek t~hlike. 
si mevzubahs olmadan çıkal!ağı 
tahta yaklaşmasını :ıenelerce 

beklemek çok gü~tü. Kendine 
çok barbar görünen bu memle -
kete kar,jı büyük bir uzaklık his
sediyordu. Hatta bir gUn oğluna: 

~tltJ~er m ·ılJclm•ia 

"Baban benden evvel oltirse ıçın
de bir nevgi kıvılcımı :)ile .O'" • 
mediğim ve yalnız l~iı: ve nefret
le çevrildiğim bu memleketten 
kaçacağım kendi memleketime 
döneceğim." demiştir. Oğlu dai
ma annesinin tngih-ı olarak kal _ 
dığını bilirdi. Fakat "lSSO de an 
nesinin doğrudan doğıuya suur. 
lu olarak Pru!.. • • Almanya 
menfaatleri aleyhm~e ve Ingil -
tere J hinde çaitr ı~·na kanauL 
getirmesinin Z"l!'llri olduğu!'u 

zannetmişti." Ve annesine karşı 
olan kinini annesinin sevdiği her 

şeye teşmil etti ve işte bunun i
çin daha yirmi yaşındayken 

Prens Vilhelm İngiliz düşmanı 

olmuştu. 

Bu sıralarda Sudan harbini ta. 
kip ediyord . Ve askeri ma.hi . 
yette notlar alıyordu. Bu mev -
r.ıda "gayet şiddetli surette İn· 
giltere aleyhinde cephe almitı" 
Herbert Bismark daima : 
"Pren~ Vilhelmi İngiltere aley • 
hine ne kadar kışkırt.sak azdır. 

Yoksa annesi iktidar mevkiine 
gelince Almanyanın işi biter." 
dediği zaman ne demek istediği. 
ni pek iyi biliyordu. Bu zahiri 

HAYATI ,YAZAN 

EMiL LUDVİG 

• 5 • 
antipati arkasında nazır Lucius mazlık bir gün bir izdivaç mese. 
prensin İngiltere hakkında tah - • lesinde açıkça patlak verdi. An
teşşuurunda bir hayranlık bes • nesile babası Rusyla ile menfaat
lediğini sezmiştir. !eri zıd olan ihtiyar İngiltere kra 

Uzun seneler, onun kalbi ana. 
smm vatanına karıµ kıskançlık. 
hayranlık, nefret hisleri içinde 
çalkandı. Ve bütün hayatınca bu 
memlekete karşı şahsi sevgi ve 
kin hisleri arasında tereddüt L 
çinde kaldı ve işte bu hisler gü
r.ün birinde bUtün Alınan mille • 
tinin taliini tayin etti. 

Ebeveyni arasındaki anlag -

!içesinin teşvikile kızlarını Bul . 
gar prensile evlendirmek istiyor
lardı. Nişan yüzükleri Prens de 
Battenberg ile genç kız arasında 
teati edilmişti bile... Bismark 
çarın hatırını sayarak bu işe 
mani olmak isteyince kendi ya· 
nında Prens Vilhelmi de buldu. 
1885 senesinde anne ile oğul a • 
rasmda müthi§ l* sahne oldu. 

Bunun üstüne prensi Potesdaın. 
dan uza.ki aştırmak istediler: 
"Eğer veliahd birdenbire impa . 
rator olursa prensi uzak bir ye
re sürmekten başka çare kal _ 

mamaıştı ... Bundan sonra Prens 
kendi muvaffakıyetlerile dürüst 
bir n u r e t t e ebeveyninin 
~eniden kalblerini kaaznmağa ça 
balamıştı. O 7.8lllanlar yirmi be; 
yaşındaydı. Yirmi iki yaşında 

kendisine seçilerek verilmiş olan 
prenses dö Holstein ile evlenmiş 
ti ve artık kendisi de balba idi. 

Evlendiğindenberi ilci kere 
Rusya.ya gönderilmifti. "Avde.. 

Bu sözleri bir kadın, bit 
bir prenses bir ecnebiye 
mişti. Bu sözlerin Vıyaııa 
ymda. tekrarlanacağını .e 
dan bütün Avrupa sara 
yayılacağını biliyordu. 
mekle bu annenin bU 
lil oğluna karşı ne kada' 
ta:bii bir kin ve nefret 
görülmektedir. 


