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~aA1~ 
Japonyanın 
lehdidi 

1Türk 
ran 

istiklalini kazandı
zaferlerden: inönü , ............... ,., ........ ~······:·········.·············" 

Yazan: ~ t uvvelli ve hür Türkiyenin •taeylaCabltYalçın t · 
r bugünkü Re'.sicumhuru Mili 

''Ponya hariciye nazın 1'1atsu. ~ 
~~::::ıun~~sa~~y!:1b~~ ::~~ f Şef lno"nu", 20 sene evvel kı-
~, mlh,·er de\'letlerlnin ya f 

~.:;":::~~- ':.~ı:.~~ı;:;; f~ z~ndıg· ı ıafer le Tu"rku··n barieıye nazınnın ifadesınc na- 1 O 
~. litler misakını akdetmekte 

~edilen ı;nyelCCrdt'n biri de A- t " 11 • 1 ı• 

~~:1;;~~ii.;'~~~ . makus t alnm yenmış ı 
'etılnc ne ,-akit lüzum hasıl ola· t ............... ,,_ ,..... -·~ ........ _ .............. , 
~! Matsuoka bunu ıla açık su- 8 b h •ı •• •• d b •• •• k 
~anlatıyor. Amcrlk.~ ingilt<>- U sa a nonun e uyu 
lı e Yardım suretiyle gonclcrccc 

~ laarp ıevazımmı taıiıyacak ~cmi·I • yapıldı 
~ harp gemileri nsıtasilc hima- m er as m 1 

'edeblllr. }ı"akat bu yiizden Al
~ dentza.lhlariylc yahut t:ın a 
twı!eya gemileri~ le hlr çar[ll"ma 
.;;11& gelirse, o zaman, Japon~ a 
\ 11 Almanya ile Amerika arasın· 
-._bir harp sayacak \ 'C Almanya--

hrdnnrna koŞ&('.aktır. 
ı!'Ponya hariciye nazırının bu 
~lllatı Amerikan milletinin ltti-

ed~cit karar üzerinde ne de Se kadar t.eslr yapabllocekttr? 
~Baron Matsookanın ne tehdit• 
~e inanıyoruz, ne bu tehditle
'.\nıertkayı yolundan alıkoyabi-
1'. ilnc ihtimal 'eriyoruz. Japon
~ dört senedcnbcri Çlnde harbe-

orıar. :fakat bili .Japonya ile 
~da re.)men harp yoktur! 

a, levumt ~yan Amcri
'I 1-.ı kafllelıeıUl Jaarp gcmlle-
~ ldmaye eclcbntr, Almanya Ue 
~~da milttademeler \"Ukuage. 
~ ......... Fakat resmen ilanıharp ol 
~ .Japonya da kendisini mü • 
't~e mecbur ı:önni cblllr. 
~ bafka bir incelik bulur. }"ıv 
~_ı...,ten içtinap için hiçbir be
~e lmkin kalmasa bile Ja 
t, >'lllın bütün istikbalini tehlike· 
~ ~leccğinl tasa\"\"Ur kabil 
" t Çtinkll Japonya Amerr.-a 
lıı.... ... harbe tutuşur da, J)("k muh· 
~ olduğu üzere, denizlerde 
~ 1 bir mqlüblycte uğrarsa bu 
~ aenelerdenberf elde ctme
~ıetıls ve elde ettiği vaziyet 
b....., 1thire yıkılır. Japonya artlk 
~e de duramaz n kendisi için 
~ doğru bir çeklime ,.e bir 
...... e hareketi ba.,ıar. 
'lıı..~ya böyle bir kuman göze 
~ için zaferden pek kat'i su 
~ enıin olması lazımdır. Bir 
~ hesap bir mlllctin bütün il· 
~ \•e lsti'kbaHnl mah,·cdebile
S "aldt pek derin derin dil ün. 
~ '6 ı..rarct kcspecler • .Japonya iş 
'--.. ıııol'le blr mevkide bulunuyor. 
~ farkında değil gibi görün· 
~ kllJIJ'On& da ,Japon diplo
~rn bu kadar 1'1U;J::ele ha
~ebUooeJderlne ihtimal ve 

~ ~yı tehdit için aktolunan 
~ ~. artık glzlcnmeğe bilı> 
~ IÖrUlmlyen öçler mhıakı A· 
~1' korkutmak değil bili.ki,, , 
~ ~ ve tahrik etmek bribi 
~~ vennı,ttr. Amerika bu 1 
lıi.._~ kendi mukadderatmm ,.c 
~etiatln de meı."Zubahs oldu- [ S ...Wann,ttr. Harbin basl:ını;ı
' .\rncrikada erkin umumiye 
~' dli§ündcğünü bugünkii S ,_~ tnukayese edersek ara· 
~.~ hayretlere düıJ<'riz. 
~ devlet adamlan tngtlte -
~., 'e Pahuına olursa olsun harp 
~' Yeti!)tlnnek lllzumuna L 
Sı~lerdlr. MNi'ul de,·let a· 
~tn ~k sarih ve kat'i nıı
~ll efki.rı umnmlyf'nin son te
~ tlertnı de izale etmek üze • 
\ t.:~ier taraftan, hükumet de 
~~ harp hazırlıktan JtÖ · 
~ •e muazzam manevralar 
~ hazırlanıyor. Baron Mat• 
~ lll son bevanB.h tamam«'n 
~ "- bir netice· husule getire -
~ -'ın~rlkan daha ç.abok ve 
'\ ,.~n bir· ımrf'tte ln~lt.ert'
~~ma koşmağa !öe\iıede 
~ 'Bundan öt~lnl düı,ünmek 

1'ta.taaokaya tert'tttlp eder. 

llösem Cablt YALÇIN 

Bugün, lnönü şehitliğinde, · Bütün millet bugün bir t.ek 
İnönü zafcılerimizin aziz şehitle· kalb halinde İnönü kahramanı 
rinin mukaddes ruhları tebcil o· ı _____ <..;.De_,_·amı __ t_lln_e_tt..,.de_>_ 
lmunakt.adır. ı 

o §Chitler, ki zafer Londra 
dolu şanlı tarihimizde müstesn~ 1 
bir me\•kii olan bu 1..af erlen, o • d 
ka~larmın paıha.sıyla bize hediye 1 zer 1 n e 
ettiler. 

3 3 Al . 
lstiklal harıbinin bu umı~ulmaz man tayyaresi 

şehamet safhasını bugün her 
Türk göğsü kabararak anmakta- dU .. UldU 
dır. Türk milletin~n . muka?dt;5 şur 
talii burada yenıldı, tstıklal Al I • bi 
harbi, bu zaferlerin başla.masıy. man tayyare erı r 
la kazanıldı. Müstevlilerin kalbi· çok yangın ve infilak 
ne ilk korku ve bo~n taarruzu bombalari attıJ.r 
burada. atıldı. ~·•• · a.........,-.~ 

lbivvetU .A1ii&D ~ .-);Ilı. 

Ham b U rq ıeri, dün cece Londra tıaernl• eok fide 
detti bir akın y&pmlflardır. Birçok 

VE yangm ve ln!illk bomb&Jan abtınq. 
br. Şehrin blrÇok yerlerinde yangın. 

Bremen ıar çıkmıpa da, korunma ekipleri bun 
lara kaııı bUyük bir faaliyet göster. 

Ç k • d d l / • nıl§lerdtr. Şimdiye kadar alman ma. o ş l e l lümata göre 33 düpnan tayyaresi dü. 
ıürlllmU,tnr. Bu, bir gecede dü§UrU. 

t I len tayyareler içinde blr rekor tefkll s u re e etmektedir. Akın hakmda heDUz fu. 

bom b a lan dl _ıa_w_ıı_nA._t ,;_yo_kt_ur_. -------

H i ı. d 
Onbinlerce yangın denizinde 

ve inf il Ak Bir Alman muavin 
bombaları atlldı kruvazörü batırıldı 

(l'uısı 5 ncldc) 
(Yazısı 4 llneüde) 

Nevyork Taymİge göre 

Egedeki adalarda 
bulunan Alman 

askerleri 
Yakında Suri-

yeyi işga;e 
hazırlanıyor! 
lngiltere Kıbrısa hava 
müfrezeleri gönderdi 
Nooyork, 11 ( A.A.) - Tas: 
Nevyork Taymis gazetesine 

göre, Yunani&tarida ve Ege de· 
Dizindeki adalarda bulunan Al. 
man askerleri önümümeki gün· 
lerde Suriyeye çrkmağa hazır. 
}anıyorlar. Amman ve Filistin
deki İngiliz garnizonları da Al • 
manlar Suriy(!dc üe . kurduklan 
takdirde arkadan gelecek ani bir 
taarnım karşı ko~ğa hımr-
lanıyorlar. · 

İngiltere, Suriyede Almanlara 
mukcwemet etmek üzere Klb.. 
rma hava müfrezeleri ve hafif 
harp gemileri görwieımi§tir. 

• * •. 

hzasız 
mektuplar ~::'Jt:~· 

Kad~ 11 (A. A.) - R~ 
bifdirilı:Uliı'e nuare geMllll 
Kaitland Vileon P'ilı.tindeti bıp. 
llz kmıfet.leri hrMnd•alijmt .._ 
i$te ... iftijl-. 
a.enı VDıı1ım Libya Y! T-........................ 

kvnııttJertne Jcwnanda eumtt;lır~ 

Fiyat mürakebe komisyonu Bir çok yerlerde 

k çarpışıyorlar 
bunları nazırı ifiblf8 8lffi1J8CI Oldürülen her 

ihtikara ait ihbarların imzalı Alman askerine 
mukabil me·ktuplarla bileirilmesi isteniy0r 

Son zamanlarda fiyat mura. Bundan dolayı komisyon 10 Sırp idam 
kabe komisyonuna bir -ççk mek· mesaisini eşkal eden ve beyhude d•ı• 
tuplar la bazı tica.retlı~elerin yere teşkilatı meşgul eden bu ne- e 1 ıyor 
ihtikar yaptığı haber verılmek. 
tedir. Mektuplarm ekserisi im- vi mektupların na.zarı dikkate Karadağlılar da yani•· 

ld ğundan muhbirlerin ahnmama.sI mukarrerdir. Bu §e. ld ki 1 rla :r :ıd~ğu malUın değildir. kilde, imzasız mektuplar yaun ' rına a ı ~rı,. to!' a 
Mektuplatda ba:ber verHen iıhti. gizli ~nuhbirin meydana çrkaca· Sırp komıtecılenne 
k~r hi.diselerinin bazıları cidden ! ğı ve belki de bu sahada faydalı iltihak ediyorlar 
§ayanı dikkat bulunmaktadır. olacağı görülmektedir. (YUllll 4 tlneide) 
Bu iti:barla bir tec.rlihe olarak 
bunlardan bazıları kontrolörler 
vasıta8iyle tetkik edilmiş. ve ~il- ÇERÇEVE 
hakika haber verilen şekılde ıh. 

Dava 
tiki.r yapıldığı hi.sei hasıl olmuş· 
tır. Fa.kat elde fazla delil olma. 
dığmdan müsbet ve .~ mü~ 
selerin müddeiumumılı~ tevdı~. 
ni icabettirecek bir teY elde edı- - m -
1~:U~fı·de imzasız me~tuplar Necip Fazıl KısakUrek 
yazan Mt veya zevatın bır ~Y-

1 Ier bildiği görülmekle berabe~ Türkiye; (Nanik) den (Mata-
bu mektuplar hiç bir kıymet ı· ı ban) burnuna ,.e (KÖ8tcnce) den 
fade etmektedir. (Şerburg) llmanma, yani Şimal 
..::::::...==-------- İ bu7. denldndPn Akdenize ve :Ka.

radenlzden Atlantika Okyanosuna r , kadar hötün A \ rupayı bir ır;amah 
HABERiN ordu,muza armağanı haç içinde iptal eden mlh,·erln, 

Mehmetcik 
lklnd büyiik fa..,ıl \ 'e birinci kat'i 
nt'!tlce mcydanma di",dlmi~ bqlrca 
hedeftir, 

İşte, çe~c,·elcrfmln eski t.ezgi. 
Türk ne/erinin şanlı tarihinden hında. Selinlğln düştüğü gün ka· 

k pandığmı haber \'erdiğim eski 
be§ on yapra ••• devre; , .0 açılmak üzere olduğu-

Seçip toplayan: 
nu kaydet11ğim yeni çığır; ve ara 
yerdeki, bin bir gece ma,..•mm: 

- Açıl Susam, açıl! .. 
Kapm •.. Türkiye ••• 
Ancak Kı•tup ayılarmm drpula 

Birkaç gün içinde beş-~~i oldniu bu beşeri muhasebe hen
sayfammda bir Mehınetçıgın 1 gime.lnde, zaman ,.e meklnm 
hiklyesini bula.ca.kaınız. Oku· l'tirklyeye tayin ettiği ba nazik 

---~m:.an::=m_ta:_Y&iiii.._ıiiede-niii· z..__. ,.e bU8811 durum, onan fellketlnl 
... 1 değll aadetüıl, ataletinl deill ı .. 

Reşat Ekrem Koçu 

allyetlnl, lstiinumı değtl vazifeei
nı, dolayırdle rstırabuu deifJ te.
klnl ~erçel·elemelde_ 

Ttlrk topluluğu bittin tarlJI 'ho· 
yqnea zamaa ve mekin daiJ'eıdaba 
ta içindeydi; bugün deı ta merlıe
zlndedlr. Tarihin ~e Jiyık gördtl
iü bu mislhıılz mes'uliyet pa~ 
biz de eereflmlze bir misi iftef 
katan bir ifade görelim. .. 

Mlh,·cr, kamuda kijıt Çl'h""L 
ama yıkmaya mu,·aff&k olduiu • 
kambll ki4rtlanndaa •mırlan &f& 
aşa badadamoza dayanm11 ve ora• 
da bir an ~ durakluıuft.ır. za.. 
bundan ötesi yeni çığırın tıeıla .. 
gt<'ı ,.e bllefdz SB\llŞm Udimi ••• 

Fakat mutlaka blllnmesl Te mi. 
nare aralanna mahya ıekllnde. ,... 
zılmuı gereken hakikat §Qdar 111, 
mlh\·er, Balkanlar .istilqyneltpcJ 
yıktığı kapılan, bizim ~ ........ 
önünde bir an düşlblmek Ye _.. 
I~ girişmek için yrkmqıtır. 

Banan a~slnl bönHlğü ~ 
iddia edenin ismi APTAL; beflra 
yü7.dcn iddia edenla ._. tle VA• 
TAN RAtNtdtr. 

Aptal tebllkeJl gö....-; W. de 
ıa.tenoes. 
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BOYOIC KORSAN ROMANI 

31 Yazan : KADIBGAK BArLI 
Birkaç gÜn sonra korkunç aeW.lik birdenbire ao· 
na ermiıti, Süleymaniyecamii a• luauna ve ağa 
kapwna binlerce kitinin toplandığı duyuldu; er· 
teai aün At meydanı mahter haline eelmit , ihtilal 
bqlamqb. 2 

Saltan o.nan HotSn eeferble 
cftti; hiçbir ıey bqatamadttn yor
ıma ve imim l:ılr balete dl5ad1l. 
Yeniçeri ve Blpablledn boscancu 
ruh1armı devlet için t.ebWceU bu ı,. 
luyorda. Bu hmemı ı.tanbuıda aı. 
mağa bqlaı.nıtı; .ıeoelert bir Od 
ıı-eayla birlikte dak Te meyba .. 

r p ve tlltUn i
çenleri ıs •· r; bdlrpJard& 
metre nrdurtuyor, dentse attın. 
yordu, bu arada )'8DJçertlen kar • 
11 olan dftıpnenlwlı balktaa Qıd8ın.. 
dil. 

Geınıc ~ Pertev ptp•m 

km nllrt.b• al4ı, IOnr& mW • 
Din km ile de altı 7111 biD Ura O. 

•rim1• nMlııJen&; IAldn 6Q P 
..,. ,..,....,,,, ea1 ..,.,.. ses 
4* ............. alDdenll 
Jlwa .... ..., ..... baıWd 

ıt ...... ,.. ........ ~ .. 
tenıller, her tlrtl •talar sh'iP 
~ Boa 0-- efudi de 
.Prl'a Mı ~ &c lgln Araldl
._. Plecelfn«en lıanda~n cll
lldll NM"' ı 1111:1,uacta. .,_ 
Wda ..... - ,,,...... IJi 
lılrvulfe~ 

.,.. ...... J'eJÜQe • 

lıl:JR flı 1 NHdrı• e"9ld .... 
illra'mluk ftrdı. Hoca Omer e • 
, ........ ya.o. biç ~ .. ~ 

....... tini fllnıaleıd• Pli P. 
a plea tf alw .......... t-. 
k ....... llbatryı ......... arttı .. 
...... ; - _..-- bDdlil • 
.. rı4etl .... ~ :wulfeel 
"'8ea O..r lıaDı.n eqtelıl)1e 
..,._., kendl+tn de IMl ylllmı 

ldllil ha~ .cırblı aı-. .a. 
IW•Mlk' it' tdl)wda. 

Ollaler a,.S ~ 1991Jor Ye 

llJle hberler aelb&du: 
..,_ cara .. '*8 yaapa, 

....... ;yerlemdt ..ıJer ,. • 
pu .a.wa. BelWe ........ kıt-

... -- tal ........ tu,yrukhı 
, ................. laltaa o.m.. 
... ~ cleJll •YJb10r. 
.... ! a.ı.r hep .. clllrt .ene le 
Qillıde Giaa ..,....... Pedl&lhm 
daldaia )il ...._ ta1ıaldala llbl 
o 7JI ....... ttataJmattu; ba da ..... .....tör clenllbwmut! 
.......... ıece ..,_. • .,_, 
11adQedled .... atmlıkbi .. . 
.... edbwmal! Padtp~ ..... . 
......... ... nmoeıt .. ... 

Anadıluya tren yolile 
savluyat 

ilk kafile bu
gün hareket 

ediyor 

81•1111 llasta 
llallıcı 11• ı ar'I 
Yardımsevenle1 Cemigeti 

bir tebliğ neşretti 

lteld lliieller HP • safer l9erL eaıette ti* tlldıam lill'..,....-... 
ile ... ........ ._.. .................. ...... 

ır...- lılll, M7le J'fnnl eeae •· , .. haQ--.. IUld Mir la ...... 
velll lılllllll •wrl' hd• 1111 'blJlk ,... )eılııınleıllll .... ıllıt -• •...._ 
., .... --- ...... ,.. 'YUiyett ' kUp Mİ' ........... telllrld e. 
Tlrlr .nletl .. ....... J. ~etr ._.. ...... ,....Bir lql. 
felere &ınlıwiaiı -n tk.; ıı ~ teil A.___ '* z 11• • 
~--~ .. mbiaıi'\ kfm Tralr)"a •au:w ..... ... 
atelleat ... .,,. ~ ı sen• '"'P ı "~ '' ....._ ............ ....... 
~ iM!ia1! · ahda denr. \e Surly.ye •'I ıe ........... ...._ 
kata ......... ",& .,...,., .. .. A T.t' 1 1 ............. _....,. .... 

•dr mllletl ._.. ile MJlk b~ 1. l lr ~y..,.. ._ ...... ._, ı-. 
~ fri. 1D&l• iiafert.la btl• \'' ıı · 1: lrHkte bra ............... ....._ lrall,....... .._..akt tılllu ..._r:ı_ 

• ._, ıl& Te Mott lef olKa'' ......... .......,. .. 
YeniSalıo6 

r "'"'dl lmulanna Jeırlq it ....._ 
l•mhr. Ba....,.... ..... illa ft-. 
1ct,ywı _,.., .. ile 19 ....,. .... .._ 
medlıt bllllFI ............... .. 
nae..,..._wh rWa ı ı ..._ -..--.r ................... --Kuburlr bir Mlaln4uı ....._ 

ffPliıdD bir lht:U&t tmlıt ·~ 
lbdJl ~'e kabui ~ dlllr 
tarafta1' ~ 1ımat lf ........ .... 
....... '\'Bballlft ...... .w .... 1ılrl 
Glarak .,.... 4alN ~ 
nı. bmıua loYJ9tlerln bir ........... 

~ ... - Alnlltb ,..,. ... 
:an 8tl11J8NUlll ~ 1ılr ..... 
met mOblıftlıt oJU'd _..,.lecelln! 

Uzak 
semti erdeki 
bakkalları 
Fiyat Murakabe 

Komiayonuna 
müracaat ederek .._. 

Şeker satamıya
caklannı 
bildirdiler 

Nasıl ziyaret 
Biriai miaafirliie sel 
ahbabını aiır aııtAH~ 

yaraladı 

....... ftllr. 
IC&YP ..__ Xellmet 

lcerek !ham m111ıtellt7' ~ll'Mıl'bldı• 
ralamqbr. Taralı bWıdqe 
1blf,K.lımet~ 
~. 
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Mumya .. 
~nlerde bir meb'us öldü· . ' 

ı Ankaraya gönderildi. 
·ın~cudu, canlılığını kay
biı.eıı sonra en ça.buk !bozu. 
.tr .nesnedir; bunun için 
etınek ica:beder. Hatta 

Uldükten senelerce sonra 
~a iade olunan cenazeler 

0 
: N'apolyon böyledir; Na· 

rı un oğlunun cena.usi de 
lb..~en yüz yirmi sene sonra 
ı;.:;"'adan Parise, geçenlerde 
't ldi. 
~ıt meselesi cok mühim ve 

t r san'attir. Fennin ve il. 
~en ve ilim va.sıtalannm 

rece ilerlediği bir asrrda 
ıt 8an'atinin de muvazi bir 

ilerlemiş olması lazımdı; 
hakikat böyle değildir. 

~.~ani mumyalamak san'a· 
,-~ten sonra nıhlarm bir 
~1.ltlaka vücuda avdet ede. 

inanan ve mıictinde vücu 
ğlam bulması için en 

ek, veren Mısırlılar ara.. 
Olduğu kadar ilerlememiş-

. trda mumyacılığı san•at 
kimseler vardı. Bir kim. 

<lkrabası cesedi mumyacı
tJl'dikleri 7.aman mumyacı 

ta. boyalı tahtadan modeller 
r, bunlardan birini int:i.. 

~elerini söylerdi. Esasen 
ı mumya vardı. En paha
nıabud üzirisi gösteren 
Ydı. Müşteriler fiyatı ka. 
trdıktan sonra giderlerdi. 

a mumyacı dükkanında 
kenüinc <;alLamağa başlar
~i birinci neviden mum. 
ak icin evvelfi ba~ından 

l" ~ akıtır. beynini iğri bir 
!lt \asıwıyla burnundan çı· 

· Sonra böğürlerini deler, 
---...... ._larmı çıkarır, içini 

Şarabıyla yıkar, kokular 
lr.oyardr. Sonra ölünün 

zamk, darcın vesair ko. 
teyıer koyduktan GOnra 

dikerdi. ~t bu suretle 
•-· sonra, yetmiş gün 
~ilde bırakılırdı. Bu müd· 
~ tekrar yıkanır, zamka 
ş bağlarla bağlanırdı. 

Sonra ceset sahiplerine 
olunur, onlar da buna 
klinde bir mahf a:ıa yap. 

• ~di mahfa?.aya koya· 
~nun birinde duvara da. 

" 
b:_"l!l nevi mumya için cese· 
~a bir şırınga ile sidre 

1 dökülür, f a.Jcat bağrı-
S~alan çıkanlmazdl. Son· 
~ dışarı c:ıkmaması için 
ı..· tılır, ceset yetmiş gün 
:'i ilde bırakılırdı. Sodadan 
Sı an sonra içindeki ma. 

il", onunla beraber ba· 
~ da mahlul olarak dı. 

~dı. Soda bedenin içini 
eQiği cihetle cesed de ke· 

1 ~tiden başka bir şey kal. 
~· ~CI cesedi kapama· 
~!bine t.eslim ederdı.,, 
h.~_nevimumyafmara. 
~. Bunun için cesede 
h.~r tnayi alotıhp soda i· 
~kılırd?. lste bu suretle 
~ ~n cesetlere "mumya'' 

~ ~ müzesinde de bir 
Vardır. 
lttt1s olan mumyaların 

~~lttıı büyük Ram0 es ya. 
~-~·e ait olandır. üze· 

';J\JU sene kadar gectiği 
~Un bütün hatları ve 

' diri olarak bulunma· 

'r<tclircan K A F Ll 

.\11-Iyan Kralı 
l'rıavutluk'ta 
~ ıo (A.A.) - Kral Ü
ıı <>r-Ernanuel. bugün öğ. 
:a tavyare ile Tiranaya 

~ tayı, nre m~rdanmda 
\> ~~<>. General Cavallero, 
L~ <'omoni n• Arnavut
"'411 tarafından karvılan-

1 Al.man ve lta l
yan tayyareleri 

Akdeı;izde 

Halifaks 
diyor ki: 

C6rçilin 
mesajı 

Belçika ve 
Holandanın · 

istilası 
münasebetile . 

İngiliz filosuna 
fasılasız 

hücumlar 
yaptılar 

İngiltere, 
müttefiki 
Amerikanın 
yardım ile 

Çörçil bu milletlere 12 tayyare düşürüldü 

Lontlra, 10 (A.A.) - AmiraJlık ingilterenin tesanüt 
hislerini bildirdi 

dairesinin tebliği: 1 

Hitlerizmi dünya 
yüzünden 

kaldıracaktır 
1.oııdra, 10 (A.A,) - Bugün~ 

Almanya, Belçikayı, Holandayı ~e 
Ltiksemburgu istila edeli bir sene 
olmu§tur. 

Bu münasebetle Çörçil Belçika 
ve Holanda b&şvelı:illeriyle Lük. 
semburg hariciye nazzrma bugün 
birer mesaj göndererek :mUstevlL 
nin boyunduruğu altında bulunan 
milletlere karşı İngiltcrenin duy -
duğu sempati ve tcsanüd hislerini 
bildirmiştir. 

Çörçil Hollanda be..,vekiline 
gönderdiği mesajda demiştir ki: 

Hollandanm tahriık etmeksi· 
zin, Alınan kuvvetlerinin vahşi· 
yane istilasına uğramasının yıl 
dönümü münasebetiyle geçirdi· 
ğimiz ıztıraplı sene içinde Hol. 
landa hükiımctinin, lngiliz hü· 
kfunetine gösterdiği yardmıdan 
dol.ayı minnettarlığımı bildirmek 
isterim. Hollanda krali~nin ve 
hükCiınetinin İngilterede bulun. 
ması ve Hollanda imparatorlu· 
ğunun gösterdiği mümheret Hol 
landa kuvvetleriyle ticaret. fi· 
Josunun yardımı müşterek dava 
için kıymetli birer kaynak teşkit 
etmi§t,ir. Hollanda muharebesin. 
de yiğitçe döğiifen ve şimdi 
Alman .zulmü altında mukave
mete devam eden HG"ımh'dan 
da unutmamakt:aym. 

Şu anda. İngiliz hiikfunet w 
milletinin sem.pati ve hayranlıfı 
bilhassa cesaret Ye metanetiyle 
menfur düşmana karşı ya.ptJğr. 
rnız muharebede ibüyük bir nıl 
oynryan Hollanda milletine te
veccüh etmektedir. 

Çörçil Belçiıka başvekiline de 
Betç;.kalılar tarafından y&pılan 
yardımın ve müıttefiklerin dava.. 
sına ifa ettikleri hizmetten do· 
ladyı mtnetta.rhğmı bildirerek 
demiştir ki: 

Garbi Akdenizdeki harekat es
numda, Alman ve İtalyan t&)'3"a. 
releri deniz kuvvetlerimbe karşı 
birbırlni takip eden hücumlar yap
mışlardır. Bu hilcumls.r, 8 . mayıs 
peJ"1Cmbe günü öğleden aonra ve 
altşam devam etmJştir. Gemileri _ 
mizden hiçbirisine h~ir hasar ol
mamıştır. Her hücum yapıldıkça, 
diiıpnan tayyareleri, deniz avcula_ 
mnra t.ara.fnv:lan yakalanmış ve bil 
cum bu suretle kaılarak &\'Culan
mız ve filonun hava dafi batarya _ 
lan tarafından geri pQskUrtUlmüş
tür, Bir avcu byyaremlz kayıptır. 
Diğer bir avcu tayyarcmlz de kay. 
bo1muş fakat mürettebatı kurtanl
ml§tn-. 
Düşman hücumları, torpil t.Ay _ 

~-areleri, avcu tayyareleri himaye. 
sinde seyreden yüksek irtifa bom. 
bardıman tayyareleri ve avcu hi • 
mayesindo seyreden pike bomhar. 
dnnan tayyareleri tar&fmdan ya • 
pıünıştn-. Bir defasmda, Mesaeoi
ınit - 110 avcu tayyareleri hiına. 
ye~inde seyreden 25 pike bombar
dıman tayyareabıden mürekkep 
bir teşekkül, daha hücuma başla • 
madan evvel. deniz &\"CU ta~re. 
terimiz tarafmdan. yakalanmr§, par 
lak surette dağrtıJmış ve geri püs-
·~rtillmUştür. 

Düıpnana aşağıdaki zayiat ver -
dbilnlltt1r: 

Ha• da.fi toplan taratmdan 8 
torpil tayyaNet " bir ·s. 70 'tay. 
yarelli t.ahrlp edflmlt v'9 Od torpD 
t.Ayyareal ciddi haara ufratıhmt
tJr. Deniz avculan, btr Yunkere • 
87 ve iki S. 79 dÜfÜl'IJIÜŞ Te bir 
Yunkers - 87, bir lıfesse!"§İJnft • 
110 ve bir Cr. il tayyareeiııi ha.. 
lal'a uğratmışlardır. Bundan bat
ta, diğer dilşman tayyarelerine de 
baMr yapdın)ltır. 

mu altmda. lbile hürriyetin mü. 
dafaasmı her dil oeearet ve me
tanetinetiyle milzaıberet eden 
Belçika mil'IEltini hatırlıyoruz. 

Belçika muharebesinde ~ Çörçil, Ltiksmbıurg düı!leeine 
tevliye şimdi de evlerinde dtlt· ve milletine kahramanlığından 
manm arzul&rma mukavemet e. ı ve sar:wlmaz metanetinden bthiB 
den askerlerinizi ve Alman zul· bir meAaj göndermiıftir. 

Hovek böylece, odanın i~de 

bir aşağı bir yulı:al"t yilrtlyerellt 
bir hayli müddet düftindüıkten 

sonra, Antonionun kal'lumıa diki· 
llp durdu ve bıçak gibi keRin bir 

sesle: 
- Antonio, bana balıt!.. dedi. Casus mektebi profeeörlerinden 

1sveç1i 

Mimıeapoli.3, J()( .A.A.) - ln
gilterenin Amerika.da.ki büyük 
e:çisi Lord Halifaks dünkü ga
zeteciler toplantısmda, şu beya. 
natta bulunmuştur: 

lngiltere. Amerikanın yardı.. 
mı ile Hitlerizmi dünya yüzün. 
den tardedecektir. 

Lindberg hakkında fikri soru. 
lan Lord Halifaks şu cevabı ver. 
miştir: 

Ben ne kadar içtihadnnda sa
m.imi isem Li.rdbergin de içtih~ 
dmda o kadar samimi olduğu 
şüphesizdir. Fakat Lindberg. 
cihanşuınul ve hür milletlerin 
istikbalini ali.kadar eden bazı 
meselelerden bahsettiği zaman, 
ylirüttüğü bazı mütalealarm, 
tehliıkeli birer hata olduğunu 
zannediyorum. 

tıpanya'da şiddetli 
fırtına 

Madrld, 10 ( A. A.) - Stefani 
ajnnsmdan: 

Oviedo'dan bildirildiğine göre ba 
eyalette şiddetli bir fırtına hfl -
lrtlm sürmektedir. 

Saint • F.stiban de Pravia'da tuğ 
,yan neticesinde bazı evler harap 
olmqtUr. Milnakali.t lı:eailmJftb'. 
Olen v~ yara1a.ıuuıl8r. olup olma • 
dJğr henüz anlqrlamaml§t.ır. 

AMERiKANIN YENi 
DENiZ HATLARI 
Vaşln~. ıo (A.A.) -Ameri

ka bahriye komisyonu Kmldeniz 
m.mtakasma yeni bir deniz hatU • 
nm açıldığmı bugün bildirmiftir. 
Aynca Çine de bir hat açtlm.ı§tır. 
Her iki hatta da .Amerikan liman
Jannda tayrtlı vapurlal' işllyecek • 

Bundan fazla tafsilit vennek -
ten imtina eden komisyon azalan 
demı.terdlr ki: 
Vapurların faaliyeti hakkmda 

İngilterenin aleyhine bıllantlahi 
lecek malümat vermemeği kendi • 
m.i7.e sıkı bir düstur edindik.. 

Çntnıa: 

H. D. 

Eğer tamamiyle emin olabUeee~ 
deliller elde etmiş olsaydın, bu 
muvaffa.kryetini unutmıyacaktım. 

Bir defa, tekrar FraD1!aya döne • 
ceksin ! Oradan bu güıılen'le ayrıl. 
mayı aklından çlkal'! •• 

A. Meng1HIM •••• 
- Fakat wıta! •• 
- Fakatı makatı yok! Bu İ§, 

Hiddetinden titriyerek yerinden 
kalktı, masaya )'111DJ'Uklarile vv • 
du. Yeminlerle karıpk biı'P ital
yanea küflirler .rvurdu. Sonra, 
kedisine tek &Wbıl1 debfetle dik 

bUyük iştir!.. mi§ olan Hoveke d&ıdll: 
- Fakat benim iıilin bitti oo - - Ya bizlere, bilim. bu i§lerden 

rada ! aıaladığmuza Jtimat edenin, yahut 
- Burada bitmiı; olabilir. Di • da bizi bu .i§lerden kaldır at! diye 

ğer yerlerde de aramaya devam bağndt. Sana, ölftm tehlikesi iıGID
e>deccğiz .. Hem burada i~in bitti • de bu kadar gün yqamayı göcü
ğine sen hüküm vcriyonıun, ben me alarak meydana çıkardığım 

değil!.. keşfimi söylüyorum, haıA itimat e.. 
- Neden, usta?.. demiyor&W1! .. Sana ~ naeıl anla• 
- Neden mi? Çünkü ben bu· taynn bllmem ki!.. Sana yemin 

rada senin dediğin gibi gizli bazı ederim, burada mutlaıka uraniuma 
tecrUbeler yap&ldığmı kabul etsem ait, hiç değilse mutlaka atomlann 
dahi, bunun uranium tecl'ilbelerile yanlmasma ait askeri tecrtıheler 
alakalı bir 5ey olduğunu kabul e- yapıldığına lı:alf:ımu bamnm ! Za
demiyorum?.. ten, bum.aya hacet olmadığmı da 

o vakit, aenteri İtalyan, birden bilmez değilim!.. Hiç, buradaki 
bire, fena halde uablletti. ÇQnkil gizli çalışmalar ı.u meeele De a -
Hovekin kendiırlne bir il bütanda 1'bda1' olmua Madam Curie bu· 

verilen raporla.ra itimat etmem!! - raya gilllce get.irtlip tecrübeler • 
sinin ne demek oldulunu. ilin na- de hazır bulunchmılur muydu? 
mi müthiş bir Jntikam cezaıdle bi Hovelt bfrdeDbfre boiuk bir ses 
teceğini pek güzel bildiği ,çin bir. ~lkardı: 

de~ ~ ııe1lla •'9W fllö'. . .:. ..:.. -. Mrnds· Ollle .amı.. 

Diye .homurdandı. 
- Evet! .• Bal gibi madam Cu

rie ! .. Meşhur röntgen ıuamm ki
tifi Curie'nin lkarmı! Atomlarm ya 
nlıman tecrübeleriyle Uk m8KU1 
olan ilim tadm! .. Banu da mı lıil· 
~.usta!. 

Hovek, bir eli cebinde. bir kurt 
glli çevik bir yürüyüşle .Arıtonio
ya doğru yllrtidtl ve eol eliyle yi
ne cebinden Çlkardığı bir tutam 
tütUnil ağzına attT. 

Gece vam.pirinin tek gijlıli vatı. 

gıi bir sevinçle par~u. 
- Antanio, diye bağırdr. De -

mek, madam Curie'nin buraya gel 

diline eminsin ha! .. 
- Elbet eminim! .. 
Hovek, ağmn eğrite eğrite tü • 

tiln tutamını çiğniyor, Antonio -
nun heyecandan ateşlenmiş yüzU

ne yırtıcı bir sırtlan gıöl panlblt 
bir g&ı:le bakıyordu. 

Birdenbire: 
- Tamam t dedi. Aatcıaio, pa • 

nn Bank Naayonalde emrine ha. 
:ınrdır! 'ABahamınarJadlk.. Yine 
,, ı'WNr!w 
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lnönü Zaferinin 
Yıldönümü 

8qttn Ttlrk milleti loöntt mfe · lllimlze karıtı yapıl~ ldyasi , c 
rillf 1'utlayor. Türk isttklillae in· askeri her türlü mfülaJıaloye kar· 
dirilmek istenilen darlteye büyük tı koymak, ,.e zaferden emin ola· 
bir ~tt.aatle k~ koyduğumuz rak çarpışmak yoludur. 
günl~rln en loymetll~rhtden biri 
olaa bu gtinh yıl dönimliıde hö
•ü kabram&lannm mer.an 6aln
io mel'Mim yapılırken. Türk ,..,. 

tandaşlarmdaa ba meTMhne bilftil 
l!U,rak edemem}t olaalar da o bü• 
ytik &ilnün ,.e o günün 31ü , .e dlrt 
bütön kalıramanlamun ı.atrra9nu 
hlirmetl e anıyorlar. 

Tfirk mUletinln mUli ~tildil 

nıflrhumuna nnliğl t.cynu••tin en 
kan ·etn bir ml8altnl vermiş olan 

bu f.Afcr \'C benzerleri Jrfndc ya
tadığmux ba kara,..ltk günlerde 
yollarunm aydınlatan yddızlardrr. 
Bh oalarm bili a~ gibi yamn 
,.e geJeeek nesllclre de mllli 19tl~ 

lii meselt"lerinde ktlbmetlerlai 
dotna tayin ebnelerl için rehber 
olan 1'Jğmda, nesllml7e- emanet e· 
dilmiş milli lstıklill muh&fa. 
za ebnek için gldeceğlmb yola 
kat'iyetlc a(irüyoruz. 

Ba yol, tehlike aekadar böytik 
olunıa olsan, tec&\iiıe boyun eğ
memek, hli1diıruanlmbe ,.e htlk. 

Bu yol fedakarlık, ka.hraıuanlık 
)olndar. l"e eğer ların, bu millP-t 
yeniden istiklillnln t~cavüzt~ uğ· 

ndığnu görecek olunta, bugün m<·· 
zarları önünde bütün bir mlllctin 
hlinnet.141 eğildiği kahramanlar 

kadar cesaret, ~t ,.e fera~at
lc döi'ü!eeektlr. l'e l.J-0 bugün 
T8rk halkı yekpare bJr lcütle ha• 
Hnde ,-e phlannuı; bir halde bulu-
nuyorsa buna hayatta her şeyden 
lillttin tuttuğu milli istUdwJnln 
tehBkcye düşebllmetıf ihümallnt 
~olmasıdır. 

Sallle bütün 'arhğı ile bağlı o. 
laa \'e yurdunda sulhün de\ amını 
btltthl \"arlı;.;Tyla temenni eden 
Tllrk halin eğfto milli htfkli.Une 
tee&Viz edlltrse yeni 1nöniUerinl, 

llllbrJ'alamu, Dumlopmarlarmı ya 
n.tm&ya azmetmiş olduğunu bu • 
gün lnhtl aferinin ulu kahraman• 
lumı anarken daha kuvvetle hls
Bediyor. 

Suat Derviı 

sempatisi tezahürlerinden sonra, lngiliz gazetelerine 
göre 

Stalin'le 
Hitler 
g6r0-

ş~cekler! 

, Belçika. Norveç Ye Yugoslavya. 
nm hUkfunranlıklannm tarun. 
maması hakkında.ki kararın, o.. 
porWnist kelimesi kullanılmasa 
da "fevkalade realist" denilecek 
bir siyasete ne gil?Jel bir misal 
teşkil eylediğini tebarüz ettir
mekte ?e yazısına. şöyle devam 
eylemektedir: 

SoyYetlere Aqada tam 
hareket aerbestiai Ye 
Baırada mahreç 

verilecekmit? 
Londra, 10 ( A..A.) - Ofi: 
News Cb.ronicle ve Daily He

rald gueteleri, bugün birinci 
sayf alannda, B. Hitler ve Stali. 
nin yakında aralarmda bir gö. 
rüşmede bulunmayı ~le
rini bildirmektedir. 

Times gazetesinin diplomatik 
muharriri de, belki de pek ya
kmda mühim Rus • Alınan dip. 
lamatik müzakereleri yapdaca.. 
ğmı tahmin etmektedir. Tlımaıı 
muharriri, bilhama Yugoel&v
lara karşı götııteıilen kardeşim 

tki adam oradan aynldılar. 
İsviçre köyllndeld bu müllbt -

tan diSrt gtın geçmeml§ti ki, An • 
ton.ionun keıtf ettiği bu yer altı 1A. 
boratuvan bil' gece yarm, m~ul 
fakat mOthlş bir infllikla berlıa-
va oldu. Havaya uçan bütiln li • 
bontuvaria birlikte 8 kJei de öl • 
m1lştil. 

Antonioınun Franaaya yaptığı 
en~ fenalık da ba olımuttur. 

Zira, bundan 80m'&, meabuı' 

Framm ilimi ve atıomlarm yam. 
maeı tecrübekıriyle tanmm• oalJı 
savanı madam Curie hanci atöl -
ye, llboratuvar veya fabrikaya 
çağnldı veya ayak attı mı, onat, 

bl$aç gün ııo11ra gizli ve eararen. 
giz bir ıekilde müthi!I inftl8tlal"
la beriıava oldu. 

Bu yeryer intülklar adeta gbııU 
bir bombardnnan halinde, o de • 
rece dehşet uyandırmı§ ve ali.ka. 
darian bizar etmiştir ki nihayet. 
harp gailesi de gelip çatmıı olan 
Fransızlar İrıcHizlerin tavaııautu 
fJe bu tecröbeleri gizlice efnıali 

Kanadaya naldetmeğe mecbur ol· 

dular • 
Hovekin Amerikaya da g~ek 

cilreti g&lterip giisterme~ m~ 

Muhtemel olarak bu kararın 
wrilmesinde seçilen zamanı iki 
aebep izah etmektedir: 

Stalinin başvekalete gelmesi, 
fevladlde bir vaziyeti g&ter. 
melde ve belki pek yakında Al. 
manya ile mühim görüşmelere 
i!flira.k edeceği hissini vermekte. 
<lir. Bu görüşmelere yol açmak
la veyahut hiç olmazsa Alınan _ 
Rus milnaaebetlerini aydınlat. 
mıya teeebbüs etmekle, Stalin, 
.maııiayı ortadan kaldırmıştır. 
Nıhayet, bu Rus jesti, Baltık dev 
letlerinin ilhakını tanımamış o. 
lan İngiliz hükiimetine karşı res
mi bir ihtar gibi gözükmektedir. 
Bu tanımama keyfiyetinde, Rus. 
lar. Moakova ile LOlldra arasm. 
da milnasebetlerill iyileşmesine 
mani olan esaslı ent?el demek. 
tir. 

?(awa Oıronicle ~nin 
diplomatik muharririne göre, 
Bitler uzun vaadeli geniş teklif
lerde buJ1nnak üzere önümUzde. 
ki haftalarda Stalinle görüşmeyi 
~. Bu teklifler, 
belki, Rusya.ya Hindisatn ve Ja. 
ponya da dahil olmak üzere As. 

ada tam hareket serbestisi ve f: yolu ile Basra körfezine bir 
mahreç verilmesini ihtiva ede
cektir. Buna mukabil Rusya, 
Avnıpada ~ hudutlamıı 
garanti eytiyecektir. Ekonomi 
sahada. Almanya, Rus iptidai 
maddelerinden, bilhassa Ukra.n. 
ya buğdayı ile Kafkasya petso. 
Hinden geniş istifade etmeyi ta. 
lep eyiiyeeek ve buna mukabit. 
Almanya Sovyetlere makine ve 
ağır endUstri mamulatı vereeck
tir. F«eı- Bitler, Japonya ile mü. 
n.uebetlerinde Rusyaya tam ser. 
besti vermeyi kabul ederse, bu. 
B. Mat&uokanın Berlini ziya.re. 
tindenberi Japonyarun uzak şark 
ta müessir bir şaşırtma hareke 
ti yapabilmek kabiliyeti hakkın. 
ıla Be!'lindeki kanaatin a7.alma.sı 
~i ile olacaktır. Nihayet. 
Amerika Birlesik devl"tlerinin 
harbe girmesi ihtimalinden en. 
dişe eden Ritler, tsı.ntanalı bir 
jestle, lngilterc ve Amerika Bir. 
teşik Devletlerimi. Rus iptidai 
maddeleri el'! elinde olarak ken
di hlkimiyeti altmda bir Avru. 
pa karşısında bırakmak ıste. 
mektedir. 

Ruzvelt'in sıhhati 
huldnr. V~on, 10 ( A.A.) -Hafif 

Fakat Avnıp& harpleri emum. bir mide rahatsızlığından muz. 
da Am~ gece vampirinJn I tarip bulunan Ruzveltin ha. 
fa~ balanduğu ıannm.r vere. rareti ~niden hemen hemen 

ı 
normal bır haJ almıştır. Fakat 

c~k 1dc1ıir emare ~rillmOt değil- doktor hafta sonuna kadar hMi. 
db-. satı sükUnetle takip etmeE:. 

(Dev"'* 1'°") 'kendisine tavsiye et.mistir. 
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·nön"nde bu sabahki merasim 1.n brz do- Ruzveıt 
<&• ""°'' 1 n<lde) gtiUstan haline kalbetmi§lerdir. q Mü hım bır nutuk 

~filli Şef lıznet fnönüne taziın Bundan sonra ordu, Ankara, na n m a «?_ ~ •• • k 
ve ş&Lo.ranlarını sunarken mu az- Üniversite, Bursa, Eskişehir, v 1 S 0V11 Ve C€ 
z0 z lnönü ~hitlcrıne de minnet. Kütahya Bilecik ve Bozö~ " • Reisicumhur harp mal· 
tarlıklarıru hatırlıyor. namına heyecanlı nutuklar soy- Şarkıı A~'de- . 11 d 

Inönü zafeı !ermin yirminci j Ienmiştır. Müteakiben lba.ndo ha. ı '' zemesı na r e en 
yıldönümiı münaseoctiyle hazır- zin matem hwaları çalmış, ve • d •f a~mileri donanmanın 
lanan muazzam p_rograma gore. 1 bir m~n~a tarafından hav~ya ruz e vaz; e himayesi meselesinden 
şehitlıkte mer..,s me tam saat ate.3edıldıkten sonra merasıme d bah d k 
10,40 da ba:lanmıştrr. nihayet verilmiştir. başında e se ece 

Parti ve belediye ıc1si Nazif İnönü şehitliği bu~ün bir Nevyork ıı (A.A.) - Ne.,,ork 
Arık'ın i.5aretile gonderilen muh mahşer halindeydi. Civar köy. Taymi.s gazetesinin Vqlngtoıı mubıı.. 
teşem c;e'enkler. Bü:·iik Millet !erden. uzak şehirlerden gelen Loııdra, 10 ( A.A.) - Yuna. birinin 6ğrendlflne ~... Ruzvelt, 
M"clisi, Ba"'vekfilet, C. H. P. halk yolları doldurmuş, şehitliği nistandaki İngiliz imparatorluk Çarşamba gfuıll Panameriken ittihadı 
Sek"TC'terliği, Ankara. İstanbul, taşırmrştr. kuvvetlerinin tahliyesi harekatı. toplantmında .ııöyUyeoell nutukta barı> 
B_:ırsa. Es!·icoehir ... s,?;:iit, Bozö- lSTANBULD.Aı'-1 GİDEN na muessir bir surette iştirak maızcmeat nakleden vapur um.terme 
yük, P:ızırcık, tnonu ve. D<>?U: HEYE1' ettikten sonra şımdi, lngiliz do. harp gemilerinin n:fakat etmesi veya 
ga nahıvesi sırasrvla ş ıtlenmı. ~ naıımasının, gayretlerini şarki etmemc?Sf Jbmıgeldiğt hakkında sa. 
zin kahİrleı .ıe konmuştur. Dün. lsta.nbuldan !nönüne gi- Akdenıze toplı) arak Sicilya dan rahateu vaziyet alacaktır. Muhabir 

Bu sırada semada ta.yy&.releri- den üniversite heyeti profesör Trablusgarba ve Bingaziye düş_ diyor ki: 
miz uçma~u b~~lamış ve havatbn Kazım İsmail Gilrkarun ba,ıtan. man asker ve malıemesi geçme_ Ka~lneinln dört nanz azaaı oıan 
çiçeklerle mukadd~ §clıitl'ği bir bğmdaydı. sine mani olmak keyfiyeti tize_ Hull, Sthnson, Knokıı ve Vlkard, mU. 

nne teksif etmiş olduğu öğrenil- esstr birer nutuk 86yllyerek Amerikan 

KaçakçıJık iş erindsl Sandalla denize 
Yararlığı görülenlere 

büyük ikramiyeler 
verilecek 

A::llmradruı blldirUdiğtne ıöre, cQm 
rQk ve ınh :ı.:ıı.r vekıllell, kaçakçılık 

takip ve muhafaza i§~de yararlıgı 
gWWenlere ikramiye dağttılmaın halı: 
laDda bJ A!Zamtıame lı&Zırlaımt ... 
nlzam:uı.me vekiller heyet.ince kalNJ 
alunmUjtur. 

Y&l'Ul merlyete girecek ol&n bu Dl. 
zamnanıcye göre kaçakçılan kaçak 
eşya ile blrlllı:te çarpıgarak tutmağa 

çall§lrkeu yarıuanmak, takipte dalma 
m&iyel1nln baemda bulunarak muvat.. 
vattaklyet temin etmek, kaçak e§YIL

yı doğ '1 halJcr vermekten mllkerreren 
hizmeti veya bunları yakalama.ldan 
;yardunı gClrülmek gibt baUerde bUytık 
yararlık ikramiyesi verilecektir • 

K!l.('.ıkçılardan tahıı1l olunaıı. para. 
la.rdan yüzde 15 ı yararlık ikramJ:yc. 
ısı olarcı.k ayrılacak ve ilu'aDUye &&. 

nenin mart ve eylOl aylarmda dağı. 

ttıacatt tır. • 
Niza.ronamenln muvakkat lü m&do 

desine g!Sre 3777 aayılı kanunw mert. 
yete gl:-dlğl tarihten itibaren toplan. 
makta oıup emanet hesabma &lamUI 
bulunnn ikramiyeler de bu n•nnm•
me htlkllmlcrtnc g!Sre halt ll&hlplerbıe 
<ıııtıbıncak ur. 

-0--

lngilizler kuru üzüm 
alıyor 

İzmir ve banlls1siııde )'eDJdeD me. 
h1m miktarda kooperuyon §lrketbdll 
mQme.s Ul, vanlıın bir &Zllqma netice
s!nde dört bin ton kuru 11zQm alıml. 
la.rdir. 

Fiyatlar mOııtıUısflt memnun edeeek 
n.al:Jyrttedlr. Yeni mQbayaat lçln te. 
maaıara devam olunmaktadır. 

---0--

açılan iki çocuk 
Azdaha boğuluyorlardı 

Kmltoprakta, Bağdad cadde. 
&inde oturan 18 yaşında Refik 
dün kardeşi Orhanla beraber 
Kal~ta sahilden bir sandal 
kiralamış ve denize 3.';ılmı.5tJr. 

!ki çocuk gezinti sırasında 
kOrek çekmek için çekişmeğe 
başlamışlar ve bu suretle itişe. 
rek 8aDdalı devirmişlerdir. Be
reket uzaktan eandalm batbğmı 
gören ve yetifen kayııkçılar ço. 
cu.klan boğulmak üzereyken 
kurtarmışlardır. 

İki kardeş tedavi altına alm
rnıs, sandalet, kendi.si içinde ol. 
madan kayığını çocuklara kira
ladığmdan yakalanmış, hakkın. 
da takibata girişilmiştir. 

DO n de yolcu
ıarda n para 
aldığı halrıe 

Bilet kesmeyen dört 
otobos cezalandırıldı 
Ey6p • 'Keresteciler hattında. 

i1}leyen otobüslerden 3004, 3010, 
3011, 3088 ve 3129 numaralı o. 
tobüı!ılerin bfndtrdHcleri müşteri· 
terden para aklıkları halde ıbi. 
Jet kesmedi!tleri ve fazla yolcu 
aldıkları görUlınüş. sahipleri 
şiddetle ~a.ndmlmışt.ır. 

Bundan b8Şka 16 şoför de 
muiıtaif suçlardan cezaya. çar-
pdmıfbr. 1 

miştir. Maltayı üs ittihaz cdi. donanmasının 1nglltereye glSnderUea 
nen torpido muhripleriyle deniz. harp maızeme&nl himaye etmesi W.. 
altılardan mürekkep bır deniz zumun'!. taraıtıır olduklannı alenen 
kuvveti, Alman ve İtalyanların bildirdiklerinden relsicınnhurun çar. 
Afrika sahillerine vapur geçir. f&Illba gtlnO bu meseleden bahaetme. 
mek teşebbüslerini kollamakta- mest mU§kül olacaktır. 
dır. Alman ve İtalyanların Fran Va§.ingtonda ha.kim olan kanaate 
sız kara sularından geçmek iste. göre. Ruz.veıUn nutku bllba.ua Am~ 
diklen zanncdilmektodir. Bu ise rikanm dl§ slyasetıne taaıılk edecek 
!ngillı donanmasının vazifesini ve 'bUyilk bir ehemmtyeU balz buluna
kolaylaştıracak mahiyette de. caktu. 
ğildir. Maamafih salahiyettar 
ma.hf illerde ışaret edildiğine gö-
re, İngiliz hn.va kuvvetlerinin 
yardımına ve torpido muhriple.. 
riyle denizaltıların kullanılması. 
na rağmen Li:bya ile müna.kala. 
tın tamamiyle önüne geçilmiye
cektir. 

İngilterenin Akdeni2'Xleki mev. 
1til lskenderiyenin müdafauına 
bağlıdır. :DUşmanın şimalt Afri. 
kada sahil boyunca hayli ilerle. 
miş bulunması. Yunani8tarun, 
Ege adalarının ve 12 adanın dii§
man elinde olması Jskederiye is. 
tihki.mlarını o nisbette ciddi ba. 
va hücumlarına maruz bıraka. 
caktır. Bunu.cla beraber düşman 
avcı tayyarelerini bombanlmıan 
tayyarelerine terfik edecek ka
dar yaklaşmamıştır. İaklaşma.. 
sına da mani olmak lA.zmıdır. 
İskenderiye gibi Sllveyş kanalı 
da mükemmel bir surette mUda.. 
faa edilmektedir. Dünman hava. 
hücumlarına ve paraşlitçll krta. 
larnım indirilmesi ihtmialine 
rağmen lngiliıJerin kanalı seyri 
sefaine açık bulunduracaklarına 
itimat etmek ıazmıdır. 

Ölilnciye kadar müdafaa edile
cek olan Girit ve Kıbrıs İngilte
re için ölçülemez bir kıymeti 
haizdir. 

ıraktaki 
lngııız kadın 
ve çocu Klan 

Hindistana 
nakledildi 

Kall\J'e, 11 (A.A.) - BUdlrildiltM 
~re, İrakta mııh••m•t bafladılt 
zaman Bağdatta bulun.an İD,WS U. 
dm ve çoeuklarmlll hep.t Buraya nak 
ledllmiglerdlr. Bunlardan büy(lk tıtr 
kısmı glmdi deniz yolu Ue Hlndistana 
aevkedllml§tlr. 200 den fazla kadın" 
çocuktan mtırekkep blP grup tngfHs 
bava kuvveUert heabına ~ 
inşa edilen kıtaat nakUııe mahlU8 
tayyatelcrle Habbaniyeden Buraya 
götUrülmUştllr. Bu tayyarelerden bJ. 
rı, Habbanlye tayyare meydanm& bA.. 
kim tepeyi o saman tıpılerl altrftda 

bulunduran lraklıların ~çt~ at~e 
marus kalml§tır. 

Bu t&yyareııiD pilotu diyor kl: 
''İrakhlar, b1ai kaduıları tayyareye 

blndltlrken gönntlflerdL Binaen.aleyh 
~ k&dmlar bulundutunu bil. 
<UkM:i qikirdı. Nakliye tayyareleri 
1raka dönerken Hlndlataııdan Habba. 
n!yeye takviye kuvvetı.rl pUrm1ller 

Bu adaların düşman eline düş. 
mesine mani olmak. onları lngi. dir.,, 

, o liz maksa.tlan için kullanmal..ian 
çok daha ehemmiyetlidir. Amerikada 

ingiliz harp 
gemileri 

Bingazi lima
nını bombar
dıman ettiler 
(ki vapur parça parça 

edildi 
Loodra, 10 (A. A.) - Amiral

lik dairesinin tebliği: 
Pel"fembe sabahı ilk aatıerde, 

deniz kuvvetlerimiz, Blngazi llmn· 
nma bir hücum yapmışttr. Liman
da demirli dUl}mım gemilerine i · 
sa.betler kaydedildiği mU,ahede o. 
olunmuştur. lk.i düşman gemisi ıı. 
mana yaklaşirken yakalan~ ve 
tahrip edilmiştir. Bunlardan bir 
tanesi üç bin tonilatoluktu ve mU
himmat tqzyan diğeri beş ilA altı 
bin tonilato hacminde idi. Bu ge
m.il«", parça parça e~t.ir. 

Raşit Ali 
Gevlinı 
BAGDAT CAMllNDE 

Namaz klldık
tan sonra 

kabile şeflerile 
görüştü 

Musul mgiliz tayyareleri 
tarafından bombalandı 
Beyruı. 10 (A.A.) - ~td A1i 

Geylaııl. Ba#d'at camUnde namazda 
bulunduktan 80DJ'a, muhtelif Irak k8'o 

büeled eeflerlnl kabul etml§Ur. 
Beyrat, 10 (A. A.) - Bir ya • 

bancı ajana, lrak başvekili Raşid 
Ali Geylant'n.in, htlld\ınetine kB.l'§I 
&özde yapılınıD olan tczahtlrlerden 
80lll'a Bağda4ı terkobnJt btüun • 
duğu hakkıııda &'-yialar ya}1ll~tır. 
Şark rady06u, bu şayialarm aley .. 
hinde bulunmakta ve 1rak bıı.tve -
ldlinin dün Bağdat camiine gitmiş 
w c:nda kendi.sine heyecanlı tc • 
ahil:rlerde bulunan halk kütlesi 
tarafmdan !ka.rtıalDmıl Olduğunu 
bildim:ıektedlr. 

Beyrut, 10 (A.A.) - Irak Tebliği: 
Garp cephesinde, vaziyette dcğl§ik· 

l1k yoktur. 
Blr1nd h&fta :- ·.rfmda, 49 dU~man 

ta:n&resl dU§ilrtlJ.mUıtur. f Maya gU· 
na, Slneldeban ve Habbanlye ve diğer 

Bir yaralama 
Abarayda oturan Rlza adında 

birisi, diln Galatada, bir meaele • 
den dolayı Ömer Yılmas acJwJlld 

gahıala kavgaya tut.utmufhır. 
Kavga sonunda ömer Yı'Jmas çek,. 
tiğl bıçakla ömeri yartlamıttır. 

Bu ya§ta çocuk ba1kkala 
gönderilir mi 

'Oaldldarda., Solak Slııanda otu
ran ~din, 2,5 yaşındaki kızı 
Gtlnal dtln balı:bldan elinde bir 
§ile De d~ne~en dilşmilştllr. 

K ·ı S 1 Bir Alman müessesesinin mahaller tır.erınde ke,ıt uçuıl&J'ı ya-
omı acı ırp ar pı1mı3tir. • 

NeınJOTk. 11 (A. A.J _ Nev- paralarma el kondu nı~=~ 3;,~ ~~0:!~:::1:; 

Ömer bastane~·e kaldırdauıt, ca.
:rih yakala~. -. 

ÇERÇEVE 

Dava 

<;ocü. parçalanan şişenin la • 
mlarmdan g&Unden ynralamxuş, 
kanlar içinde Ntlmune hastanesi. -
ne kaldırılmıştır. 

york Taymis gazetesinin Buda.. Vaşington, 11 (A. A.) - Am~- birkaç bomba atmııtır. Hava darı bıı.· 
peşteden aldığı bir telgrafa gö- rlka hilkfun.eU "l. G. Farben en- taeyalan, Kahzum clvarmda bir dU~· 
re, Srrp komitecileri, Alman ve dilstri" admdald Alman boya ma.o man tayyaresi dllşUrmUgtUr. Bu tay. 
ltalyan kri:.aalrma karşı mulca_ mulf.tI mtıeaeaeslnin btltl\n 'Jl&n• ya.renin pilotu esir lllmmıo. mUrette· 
vemet.e devam etmektedir. Bu ama. elkoymuetur. Buna sebep Al- be.tın.1an diıeı- birisi tayyare Do be 
komiteciler, Ka.radağda., merkezi man firmMmm tri!etler hakkında- raber yanmJ§tir. 

- ve cenubi Sntlistanda ve hatta ki .kanmıa riayet etmemJt oilnuI• Cenup ....,.heabıde de vaziyette d&o etUilm ve bagtlıı gerçelde§lllege dır -.-
baflaıhiı gibi, A\-nıpayla mun._o;a- Belgrad civalarmda bile mihve· · tt§lkHk yoktur. 
la ve mnnaımıesı zayıf ~öl yolun- rin kuriyelerine ve münferit ~h-~ d J~•battalwıizb Btr mlkdar ct0vmaıı bombardıman 

Habeşistandaki. 
İngiliz ku'ıvetis~ 

Amba· 
Alağiye 

yaklaşıyo 
Lonclra, 11 (A. A.) - n. XJ. 
İngiliz tayyareleri 

kahvesine müteaddit isabetll't 
detmi§lerdir. Cenutl Afrika U 
releri do İtalyan kuvvetıeriol' 
lunduklan tekmil ara::Iyi ~ 
lamışlardır. Bilhassa. n:ı.kliye 
sıtalariyle askerl kuvvetler Jı 
ra uğratılmıştır. 

tNGlLlZ TEBUat 
Nalrobl, 10 (A. A.) - l? 

tebliğ: 
Ş.imall Habeşbrtandald ~ 

torluk kuvvetlerl, .Amba .. 
mevııiine cenuptan ~ 
drr. Ambaala.gi, şimalden d•, 
maradan gelen kıtalar 
hücuma nğ'ramaktadrr. 
muvafa.fuyetle devam etmtJIJ 
dir. 

Cenupta. İtalyanlar ~~ 
bir surette mukawmet et:llJF.j 
dlr. Krtalarımız, yağmurla1'111 
kalAde iz'ncma rağmen. 
giln suren ağır çarp-··••r.a 
sonra, düşmanı men;Uerkıdd 
mağa muvaffak olmuela~. 
rindcn bir tanesi 13 kilom_. 
rinliğinde olan bu mevziler 
zamandanbcri ha.znianınıl 
yordu ve dağlık a.ruiden 
le istifade edilmif old ~ 
bunlara hücum çok büyWt tJI 
rcket olmuştur. 1936 da., 
lar bu mevzilerden bir taD 
Habeşliler tarafmdan ay~ 
durulmuştu. Bu ıınmtakala 
lerl kıtnlarmuz, gimdi, Neıt > 
70 kilometre kadar şimaıınd~ 
dolaya ve Yavellonun 70 k -:...s 
re kadar şi!nallnde Alga(& '1" 
lıışmaktadır. 

Kahire, 10 CA. A.) -
orta şark umuınt ~' 
Uği: H~da, ejznal .,e 
nuptan Amba .. Alagi üzeriO• 
liyen imparatorluk kuvvetıetlo 
ni teralddler kaydetmioJer, ~ 
alllW)lar ve dil§mana ka~ 
dettlrmlşlerdl't. Şarki 

Dcbra .. Markos'dan rtMf"' 
düşman garn·~onundan 200 --ttt: 
ölmüş, 200 kişi ya.ralanmır-' 
nupta birkaç gün sfiren ağıt 
rebelerdcn sonra, dilşmsll. • 
betli surette hazırl<ı.nmlş ıııe 
den at1lınıştır. 

----01----
Bir-Alman mua 
kruvazörü hatırı 

-m-

daa Sövenin d8§tlriilme81 lnıkbı keşif kollarına karşı 'bir gece mı ~a:ııık ~m ~~.rUlıı ....... Amer:ik.au • tayyıırlMll dOn Bağdat üzerinde ve bir 
yoktur. Bandald beJepea Jmzano harbi vermektediT. Yugoslavya.. unara me-.ur """" kaç askeri kamp Uzerindo uçmuş, fn· 
timlcll, Almaniara b.rp asıl 1ngl. da beşten fazla ,A.lamn ve İtalyan sanayii Uz.erinde nüfuz icra eden kat :ıaııarı mucip oımamamı§tır. El· dllmcltt.odir. 

fö:lere IM'lcştca bir kazanç taktim fırkasının taşhid edilmiş bulun· Alman mUel!IBeaeğunulerinln.Jl 1;eık!- ;: rubba.n clvarlarma bombalar atıımıı,· 
Necip Fazıl :'ısakUrak 

(Da" tnratı 1 nclde) 
Kanını, dıı.marlarınm ~el kav.. 

nozunda değil, her an \'&tam uğ· 
runda toprağa ıserpmrJc ihıere aı
vuçlamıda taşıyan bir fikir adamı 
için (bışaH:ılı hen O'yum) ba ha• 
ldkatl bU • .)rl~ tum:ık, namus bor
cu, TtlrldUk ica.bı.-

l.lı clmrl hes:ıba. göre en apğı 
mllyonluk hir kan vergis) lstıyeo 

ve haJdkl &a\a~la bkınbil kiğıdı 
hllC'>lnt birlblrlnden B)'IJ'aD Türlci· 
ye hedefi onUndc, mb,·erin blr an 
için kafns111r kar;ıyecn~'lnı bcıa do 
biJ;:>nt~rdC'nlm. F~kat mutlaka ka
pmıızı z ılıyncnkhr; C\°"Cli üstü 
çllmlafoh t Utlil z"hrile, olmazsa 
dlı>rJı.dc •.. 

Ttirkl;, <'ılliı ilk kademede taz)ik
tcn km1:ulıun ı \'C çcpeçcno sa· 
nlmış bir muhlt.tc mU\ nJrlm.tco ra· 
hat b.r.ı' tnıısı iı:ln, lındisclerin 
anM}Jt 50~ h.· eyrctmc,,ı 15.znn: 

Dlln, k::ı.t'ı n<'tlco meyclanmı, 

Tiirk J r.ıkyMı, Mısır \'e lrak ara-
smdu. ti r.lU..'K'll~stn t rodığı snlıa 

ob.rak r;o t<'rmlıtlm l :ı.. •• 
Eğer ınI.n er, Sli\'Cpl düsürc

b lir On Ud ııdn!Ian Kıbnsn. YC 
oradan Surlycyo ııtlıyabillr-;c, İn. 

Eparat lak blltilnUnün tnk· 
let merk("?.lnl lca\Tnm~ olur: \"C flk 
lc:ıilc>rı"do TU"ldyoyo s ~ıl:nmu
l onnu!'J r,fül bir tanr t«kmabllir .•• 

Fakat hattalan. evvel iddia 

00 ktl mu.sına rağmen, Sıı-blar ve Ka. kuvvetli.si oldu ,,.,y em.J§ ' t.ır. öm ve yaralı vardır. Hava da.fi ========:::::::::;::;"'_ 
~~~ye~in avlanabilmesi de, an- rada~lılar, yanlarında birçok Almd • an flinnd ası,mahkdavet ed~ 01 

.. bataryaJan, Atuquq kampmı bom· 
cak yeni bir (Dar1on) marlfetl sa- mühimmat ve hatta bazı dağ ugu ha e eme uzunına bard:man etmekte olan venlngto:ı tı-
yeıslnde olablHr; ,.e hagftnkU prt. topları oldugu· halde komiteclle- gelmediği için, lı.a.kkmda haciz mı:. pinden blr lnglll.z bombardıman tay· 

anıeleslne tevetıslll edilmiştir. 
la.r albnda, ayni muya&aJa. \'O mü· re iltihak için dağa çıkmakta. ve Jakson mevzube.hs Alman eir .. yareııtnl dU;ıUrmU,,tllr. 
nakalc lmkinsu.lıj;'l bakunındn.n, mücadeleye devam eylemekte. ketinin Amer:lkan mtıemeselerfne &>yrut, ıo (A.A.) - Irak tebliği: 
olamaz. •• Ba da belcşler scrislr.· dirler. verdiği lisanaı.,. bedeli olaraık bu- Hava bombardnnanlan, Habbanlye· 
den bir lhttmal... Belgradda, Alman ölü ve ya- gUn 250.000 dolar alacağını öğrc. yi muhasara eden IMlk krtalannı, da· 
Snybs~m eftndc pstbyan bir ralılraı. hergün fazlala.~. nir öğrenmez hemen bu parayı ha iyi mevsllere çekllllleğe mecbur 

bomba ~bl, \'akit.sis ve akılsu. dır. Almanlar, öldilriilen her müsadere ettiğini söylemiştir. etm!.ştlr. 7 Mayıata, Habbantye ctva-
trak badlsesi!le gcllncc, daha bJr- Alman askeri için on ve hatta Tmda §iddeUl muharebeler oımuıı. dtl§-
kaı; glin ewel (llnbcr) d<", mihver bazan yirmi Sırbı asmaktadır. Et fiyatları mana büyO.k kayıplar verdlrllmtştır. 
yarduuı yctJşemcden lrnkm aln'- Fakat mukavemet, b~ rağmen Fiyat murakabe komisyonu et Irak topçusu, 1Dgiltz mevzilerini mu-
Jandmlacağmı yazmıstnn; lra'.c devam etmektedir. fiyatlarını yarınki içtirnamda vaf!aklyetıe bombardıman etmiştir. 
akıllanıJmlmışhr. -----<>- tetkik edecektir. Fakat bu içti. Irak kayıplan da mtıhUI1dlT'. 

Netice: y J J• 1 • mada fiyatların ten.zil olunabile- Irsk hava kuvvetleri, İngiliz mU· inmcğe mecbur edllmt:ıtlr· cı 
Türkiye. umumi uzl)·cttc ~:ı.si aılth.11 mese esı ceği pek de ümit edilmemekte. hlD\nıa.t depoi8rmı muvatta.klyotl& renin dl5rt k!Dfilk mUrette~ 

bir deği5lklik olmadılwa, aradan dir. bombardrmı:uı etml§llr. Bir İngill.z tay lmmıvtır. ~ 
kaç me,·9im g~erse r;er Jn, bu Sulh yapılırken beynel- -
1~1nden itibaren kapı ı her r.n ı;a• mı·lel bı"r mesele olarak , ·-!!M7PVF7751111-· 
iınma vulyetlnc!e, yeni çığırm \"l' iR!nfr~l-· 
kat'i netice m(>vdsnmm baş hede- ha] ledilecek B LJ G O N Amerikanın en :m8§hur RADYO CAZ ORKESTRASI 
fi oldUb"U ıuurllc da\ ranmnhc1ır. (A A ) D N B 

Paris, 1l .. - . . . MELEK Nf,T - Okuyı•cu, yekpare bir 
1 bildiriyor: 

bütün teşkil eden bu Uç yn~ b r Salahiyettar Alman makamla.. 
araya getirmek, ildnc'oini birine•. rı io:;"'al altında. bulunan Fransız SiNEMASlNDA 

ARTIE SHOw'uo 
I .._.. İn.sanı zevk ve neşeyle saran nefis musikisini 

~~~;:~~i~~=:!:.,~~~c c!i~~ 1 i?P~l~ndaM,. Yahudi ;meselc
vanın muhi•tf'n merkeze doğru t nın hallı ctrmmda Pars gaze_ .LANATURNER ve RICHARD CARLS 
bütün tcrki~i hilkünılc>rini bir r- 1 teleri mi1m 'Herin? tnf~il.ıit v~- -. 
rada miltalea etmek zahmetine: rcrc1t Y '1Udı mese1esmın bır I 
katlanırsa mcs•ut o1urum bcvneı~ailel mes:!'e darak te. !il 

Bu Uç yllZI bilfütilne la°lıika tr~ Jf,kJd cdi n;ıe;ini!1 arzı: edildi~ne 

1
~ 

kil etmek üzere Sovyet Rusya iga,:.et etm <J erdir. Su:b akt<:?ı}.c- j 
\'nziy"tini, a)rı ,.o mfl .. takil bl.r 00!'1 zaman w mrsP.le. butı.ın 
93ıı;evc halinde ~ann gözden gc.. Avrupa için nihai 'bir hal ı:..ureti. 
çlreceğlm. l ne lbaJ.;lattal;.;. L.ı:. J 

gibi luymeW artiatlerln yarattığı harlkUIAde güzel 

SAHTE YILDIZ 
Filminde dinleyip alkışlayM:akamız. Yert•rfnl.zl evvelden 

1 :·\).tl'ı~·~,. ~ ' . . ,•lı ı.·· 1 • BugilA ı;ae.t 11 dıe t.enUIAtlı ıuatl.De 



~ ... 1ılrl anı ~ 
bıılar, dtlnJ'UID un ae 

- llmdDlk ba ve aıet 
~-.... ......, ..... 

midir?,. 
Turk dH kunnnun bir eseri 

Yeni imla kılavuzu 
üzerine öntasar 

Enderunu. lıiima..
nan zülüflü ağaları ... 

-0 .. B• ............. 
ina lloealar Jha7et ederlew. A• .... .,., .............. , ................. : 

- Bwuw 0 P ' Es ..._ 1ı11e .........,. ......... ...,.. 
1uea il tıılr••IJ •'nıf, eL ..,.. ......... 
Yani> beni damhta bll'ak cennete 

a'rafa 
edecebe! 

IAmat 

Amarikada 
ikamet müddetlerini 
pçİngı ltalpnlar 
teftif eclilİyor 

...,.,, ... (A.A.) - bamet .... 
bnlerlnde 7udJ ikamet mUcllu.t. 
ili pçlnn'9 olmak -00 De blrgok ı. 
......... Mldt ~ 4lller 
.......... _da "111ldıMle ....... 

- J'll1'1' illa % 'ıtır, Çar. 
........ delMÜllD....,... 
tınldf ed!!mlftlr. 

Bu MDe tok W olacak 
'f'ltla*"' il CA.A.) - •mcu11ııa alrut....... ... ...1MUultbıOD 

mlkemıael ollıealmı talmdıll etmeıtt.e. 

dlr, .. M ! IFFS ...... - mlliı.. 
.alll 61U•OOG JEUe olacaktır. Gegm 
8eM mab8ull 1589.USLOOO Jdle, ı• 
De U8t ı • led an=dakl ...,. 
YUatl DUlbllal ile ... GT.000 kUe idi. 

-·-Harflerimiz ve harflerimizin 
yazıllş ve okunuşları 

ı -İllııl61rhsrm •ilk ..... 
......... ınt ... . 

Kdavas a ............ UJ1 tar8lll 
._.",_ b1ıal tll1llmlt .._ n ....,_ 
• .,, D lılz:! ~ Uft .....,.... 

..... : ............ ollınlı: ...... 

..,_. ........ -- ld: 
.. lladJerbabıbı :u.t.ealDe alfabe ye. 

dne abeoe dellilmeal 70ltmda bir ö.. 
llel'p Yardır. Ancak bllttbı Batı kW.. 
tlrGDde ortak Olan ft bizde de on 119 
Jddmbert yerleıpnif bulunan ba l&l1 
dlftttnnete preldlk ~. 
Ban• .... a!f&llMIDd• Wı: Ur:fta adi 
alfa '" Udııdlılldll beta olmaamdaa 
seldttt bilinen blr ,eydlr. Şu kadar kf 
bu harften a ve be adlan 'ftlND ırran. 

aaıcada ft alfa .. beta deml)'en ın. 
gDls, AJmaıı, İtal78Jl, lııpu~.- 411. 
l8ltDde de bep ba alfabe .,.. lılr ter 
l'flD olarak Jl8IUDÜt&dlr. 

9 UDCU aayıda g«lrQla Jlarle "okun. 
... re .. t8Dl1 ftlilDıeal. 1ımnm, ı ı te 
gGsterlldfli tızeıe, kendblden &ıce ... 
len 811111)'1 kapmblı bir matma,a 
atrattılmı .. ~ ~ ... 
ı-e.. ........ - ...... 

..,. .. un RIQer. ._.,........,.... .......... 
,..... <c.t> 1c1a teeMt edll9I koni. 
.. lıalc1e tadbr: 

........_ (ok••!Mi s> a ..., 
lea Ct> lııufl __. lllır _., lızıftla 
._....,..lld-lıMtas fa .. 
llr ....... llarfla ........... ...... 
.. olarü ............. 0J99r: 

(daf, baf, yal, atıamak. .... boır 
taz. utar. flreU, ..... ..,..,_) .... 

melertnde oldula -
..... JtarflerlD (mit) olerak 97• 

nAaa •kla taDMl lçba kdrılllllD k..a 
da pdur: 

"9ed ltarflıer: (C. .. t, le, ... •> 
........ il b .... lllr ....... .... ...... --. ........... ....... 
-. ........ ~, .. .. 
.... . "tat> ........ ............ 

.. •" Jllld - - ~ J;' ıMtnMı•m~ 

......... ~ •• , ........ ~-.ı .... _ 
g; ... ..,.. ldt 

"Searls la&1'iledla ttlrlt •Jl'DIUI .. 
..-- • ook llDemJl o1a ı. 8ert 

Ula a-1 adlar' (Cim 191mJeri) dahi 
~ ..... hl' -lrtlMU. Bu ka. 

dan - ........ faüdlr. İJt&1UUerin 
mtta:a 1ol 'lıble • orta n en unun 
~OfUb'. Çaıpmba, yahut E,t61 
...._ Alanet, ,_.t KaNden bdar 
... .. ~ ... flıplle JQkblr, 
IUll,JWUS. 

y ......... 'lıılllılk lııuıf ftlla•lma. 
amm blbılı8t:tllı. Jıaldlrdmu&, Hart ın. 
kılalımdaberl ..,_ arbde.pmn 
lllÖI '1'ank lJe'un Ged llltrdtıl1l ..... 
dllflDcedlr. ~ lllltDn \'U'bllmDrı. 
la içlDe PdflSmla Batı JdDt1lrODıde 

pael oıaa 118 ·--bil lııılltaa bQ. 
&OD kaldmnek da bl8e IUI& gOrQııdO. 
Bele baD1lll bir talı:mı. a.eı adlan. ya. 
.... bir olaa bDml adludan &JD'JD&k 
J'Ohmd&1rt ,_,., & da 4lllW wk ,.....,, ., ....... ,....., .......... 
lddMI ...... , 

... .,, Jlll'- ............... -
'\IW'CW lmel - el9Nlr ............. 

- 'rh._. ........... ....,, 
S) ..... ....,....._-.t,411lw .-., 
•> ...._, ••• ..,., ar reme. 

.,_... .......... ...._ a4IMI; 

IY. Clıırte trıeıııııle ..-- • ea 1m11ı: 
... 9 ........ ..,. ...... ... 

...... ~,, 7 ..... ..., ... "'8,.... ........... ,_.. ........ 
................. r=t,,.... 

•• , ne 
2 » m b ... il 1 IHH ... 

-tem .... • .. ' tw..._ 
... ,,., ... ..,.,, 'lıa 

....... at\,.... ... ~ 

.... tıltıınlı ' t; ,.... ...... 

..,., 11.._wwf !\il le 
111 • n n ........ ._. ne 1ıa a 
........ MJllE> ,......,, •-T_....__,,, 2 ta 
.-e,aıımaw...,..r•JI ... ,.. 
_... ... 7 ,_,.... ..... 
.. ...-ws ,..,.., ......... 

.. JUlllupk ~dır. Sert bartlerdl!D ... .._ ..... 
d&nll ~ wt harfterdll'. Bm Awll-nıutc,. atta p7ea ..._ 

)ar c. p. t, il Jıııuflerlclll' ki, bunda .. - ........... tllr lıızdl ..,.. ,_.. 

ş 8 .. ' ı• da ga.terDdlll sllıl. ,. 
JllUlllk w..... etim olan .. 1>. ... 
w:ra 1 De dellfmeler Jllp&rlar. öteki 
cMlrdll ille detlfmez 11ert harflerdir ld 

.... 
crı u 1ııunıda -.. eWll 1ı1r 

llltıt.lea l!a pc!ur: 

Yazan: Miıter Ricant 
119 8ENS BVVEJ, nJOU.T&RUI~ ISTA~BVL &laı'ARm:'l ~ 

Padifalılar devlet ricalini kimlerin araıııntlan ... 
çerlerdi - Zülüflü ağalar ue ak laaılanlar • Sanq 
P'Cllklarına verilen cezalar - Zülüllü ağaların cİ· 
rit talimleri - Zülüflü alalann aaray lrizmetleri 

"<lılmulı padiplu, Dam'l&rmı 
.açeılteıı Olllann ne me8'81ertae, 
ne de servetlerine bakar, jst.edlii, 
aradcğı meziyet, kendWne tam bir 
ladekat gllsterilmealdlr, Bunan ~ 
çlıı llal'a.ymda bln}Ok ~ ,. 
tilürir. Onlan beeleyip ~. 
okutur, fazilet ve kahiliyetlerine 
söre de muhtelif hiılmetlertnde 
kullanır. 

lmpe.raıtorıuğun en. müidm mev. 
ldlelinl işgal edecek olan bu ~ 
cuklara TUrider içollam dtyorlar, 
8-lar umamlyeıtle luiaıtlJ8ll '° • 
cımtanılr; 1& harplerde ta~ 
JIUlllardlr ,yahut da p rmHz,.. 
dan getirilip aaf.ıkmıllardlr, Za • 
llUIDla. ilk çoeukluk üıtJb&lan em.. 
nir, analarma, w.ıanna b.rp 
bellledit:leri sevginin yerine padi-
..aaJaıma ldmıet etmek '" pedi
plılarmı lıer lı.-ta ~ et • 
mek gayelli kaim olvJıor, 

Saraya alman bil çncWknıı yüz 
ve vUıcut yapıları babnPMtn fev
kallde gtbel olmama dikkat e • 
dlltyor, Tlhtrler, gUzel lıılr ımaa 
~NtliMrnchunzııcla• 
lnneml)'llMğp" 8&Jierler • 

Ben yaba ..-..,da detu. ilen 
gelen zevatllı konaklarmda da he 
mea. daima vtlcu.tlan gbel, ytızt.e. 
r1 JA.til,· mlltevuı ve efendilerine 
feftaJAde hUrmetlr:lr gençler -.e 
çocukludan mürekkep bir bla • 
balıkla brplqtmı, Bir pqa ya -
)Mit lıU .... )'lllaat '* ....... ., . 
bia Çlktı mı, )'8Dlanaıd& ta1Ak. ,.. ••h gençlenlen bir mzQryet 
hda g&elftt, Bmılarm "'•blı 
etendilerlldn meWH He mtlıtena~ 
atptir, 

Gördüğlm bUtim hrilltJna hl " 
ttlmdariann sa.raylan bu :fhtip • 
ma, hattA yaklqamu bile ... Bu 
fıOCllldar 1*as yetJttller-1. efen. 

"'FIW. o• .. ıztıii A'!! 
lan ,. BeJllDflanclaJd .... ,. (Ol. 
latmara11D&), ,.... Dine ..... 
yma, yahut da ~ ... 
l'tHı: 881'&1& (Topbpı ..... ,..) 
&6nderlr. 

leyJıcac:e anpca ve fariıllce G1rmJr, 
ltt, 

Bu aray oocuJdan gak ..... 
ıtJdMlil'ler. PO eetllllan • 
iıl ....... ~ J"slı. 
.. yeıaelı.teıl et ............ 

Çncmlrlarm bütQn. hanlretlerl, 
ak hadwn)ar tarafnian dMııMe 

takip otarıur. :euıuı..a bu ~· 
nn. anmnda M:rnin•tJ-etler te89 • 
sUe etmemr iline bakarlar, En ta • 
bl ~anm ,rııteoeMed • 
" .............. ıt -
lıılle bir :badim ..... -
Pder. Kacı-.,._ Wn o ıw 
ba p'*'8n -- rHlll' ... 
nnpmn Y&tt*tan 4111ar, _,. 
ve usan Jrotuıllardır, Ba!lllak 
sabaha kadar ııpk yanar, Ço-+fe
.... ~ 1U JllD& _',hc 
Bet altı yatak aramıla .. '*' ... 
cbm ;yatar. Bu bzclmm yatalı 1Jr. 
leyJllMnlffrki ~Ja
blt.ln haNlretleriat c&Gr, hem de 
JrGN et , knm "9tlr. Aalanala • 
• ha l8"9r Ilı• ı • aıa 
,. lıht1ıarledu kU'll klita w .,. 
IÜNr, oyuJar yapneeıh'Z° 
dMat ederler. 

Sal-ay çocukltın ...... ~ 
liace, ctlçlU. lmnet1l 'birer deli • 

kaDJı oı-. clrlt, - " 7Q ta • 
llmlerl görilrler. Her aGa 1*bt 
saat bu talimlerle m8ll'd olartar. 
İbmalklrilk edealerJ.. badD ... 
Jar, Pldıetle eealtı,.,..., Ba to • 
ftldmıa " ................ .... 
~41e ... hıU•Nr,Besllit*111ta 
bir lımW .... )Wtlltlrldw, 
Dert nala at .. ~ ..... .,. 
ıa. aae " pr1,e • &tadlr. Ba 
llrlJeeek lılr ..,.., -· ..... 
sQzelıllr .. 

Hele atlı cirit oyunı.n. Jtlııl1llth 

ti&'ı:m"•eı-=: tr: ~ 
..a .....,eMtrta urara wr 
harem aillan arumda 11._,..• 
1ar fiddetli olur. AdetA, beyu 
ve kara ırklar arMIDda seea .. 
cmk manw ahr. SUWJ SU 90 
GIMara .,.... ._ .... .. 

ölretllr. Jlwll: ... "· -
ltlemecllik, 811'8Çbk eti. B ._ 
batta ank ....... mm* 111111& .. 
)'ip dD!mek,. ....... bıUlflp ....... 

------------r bunlar dar, h. a. ., dlr ... 
'l'Dltt )reHm•lpe brp ,e.terileın bıı 

&Bel ~ lll"kN'apmıs NUNtUn Ar. 
tam'm bir ~ QU"ak bara
Ja kOJIDut lıaluDu1Ql'aL 

Ba saraylar, çocuk1arm )'etlftl • 
ri1cliğl 6ç kolejdir. Bllytlt 8al'a1& 
almanJar, en güzideleridir, en mL 
hbrı devlet ricali de cınlann ara • 
8FIMlan 7etilh'. Burada. tM•'lrlı•, 
~ emrine verilir, Ka. 
paafar lılr ak hadımdır. Bu • 
badJnnla,r çoıı•• .... ~k Bert mı -
... eclelttır. &ı ufak bir hata. 

mat da mtlılm. ... 9atlcıls lplılr. 
Battt. P94'llh .... ıll lllııınalt 

-· 
Ci?ıt9 

_c._ecPt 
~ 1 E_lti7 ~" . 

Dilenci vapmu 

Vapur büt8n adalan dolap. 
rak. A daıı B ;ye plecektir. 
Geçt1if yolu yalım bir defa 
k•eblir. Yahl pus! 

81'1'1:>& JLUUl'Ll:B1N 
K11LLAlflLIŞI 

' - ...,. Mdlerla lmJIMtMrlı ,..........,...: 
1 lledllmlf tir ,...... ........ .... 

TQrk'OD &I ..... bu ip JUlda 
)'tıpınakta ~ beylece turaı. 
ıa.tırrnakta ı.,da g&dUk. tnkıllp, 

,. ıliiit' lakB ellmlealn ............ latlkW. ~t llbl llDlaer, 1111. 
lıalnsrs 'dlı -'* ilk laarft tD7IFı: .. am bDdl ~ ftl'lddanmıml &111 
..... ,..... ........... elmle, b9&. 
...... lllee pim ....... !. Qll .... 
... ...., ... lllDll (,) ft (;) ... 

.....,uer lmiuDaAt (.) .......... 

......,.,Bıae•lelerWr...._...._ 

,. lılr.........., ...., •• - ...... _ .... selen ...., ..,. ,....._ 
(:) .... dlSI ........... ...... 

Jer, .-tir ........... - .... .... 
lllnaw(-) ............... ~ 

dJftr' lır .-ra QrSCıa ,..._ ..... 
aln, ( !) ft (T) .............. ....,. 
......,.. .,.. ile ..... ,.... laılıo 

..... (,) .. -- wtır .......... 
tllllll - ~ lllE ks,. b 

ilk ........... .._. .......... .............. lılr,.... .... 
.......... ilk lıııutl .. ...,.,... ... 

B. M ılı de "1ftll9 ,._ -.. ........... ..,.,....... 
JD.WU. ............ ! ............ 

..... llarftelt ._. ,.... ... 

.......... .auıbıı taaJ ıs n 
ille ller kdl_ ... lıııutl ._.. .. 
lar. Osıel ad ...-ren lrelln elnh 
hı'rehn..........,: 

• ) ............ k adlan "~ ... 
lan ile baza b)"'\IUlaı'a 'ft bu: ,.,,.._ ............... ; 

•> ...... adlanna ........ '" ,.... 
-h• ..... ..,. -na •• 1 -
lllClll sin ı 
e)Yeltıenı..._._..._, 

., Allrlıa ............ ...... 
Jldeaeoe- ............. . 

adlall dlanlr Jnd'leNMlll ---• 
,_...,.~ .... _1r,,,1 '& 
lıl aı.te da 11198 ,........ ...... ....... ) 

• - o. dım, .,, .-.n. ~ .... ......... ..,....-,..ı. ......... ,_,~- .... 
.. eldel'dm bir (') ..... c1lt .. 
l'llbr. 

~ - .,... .,..., dll2D 
_. ._,..... t KB a..1g1a 

........... -- ..... ekler, 1 11 
• ı • .-eıdm c1r11r •••• ,.... 
, 1 , ·- .... .. ......... IDDelıl s. ,._.,... ...... ... 
...... ..... ıtsr cıla1ılllr. 

(Oeae kdaT'llS m mMllda .. 1nııa1ıı. 
ta bıılaüiiJGJ : 

o. ............... ,..... &I adla. 

dmDeJıtaılFr. BmlJzft" ) ...,. - ... 
w, ..,_,.,. ~ndnı• w lrm ... 

tırdmam pek - ,... ...... 1111' 
... o.,ıekta411 edlzl"ID eldadDdm 
•JD'l edDmelll IDk ,.. prelrll ıe. 
rtlmnektedir. BuDJan o .,.,. - teme 
almak, ,... ,.... ............ .,..... .............................. 
.. - ... Ula ............. ır..n.,&ı. 
l'llimlllr· 

Kamul adlard&D..,. - .... ... 
1 .... lııaJll .......... 1ıuuı 

<"> lr ...._ J al ı ıla delWll arıra. 
....,..,. Aftl &pma'a 8el'l .anto. 
ltl la 1 Wl -Mlz!r bıı1dalE. Qlla.. 
ldl 8lldil p'H(ıli'd- ... ..,,.bhoell 

-- lldıletle eealzDdlrntar. .. 
ra b4lt6ıa hzdwnlar aaümdlr. BB • 
ıı... ak lwhmlar, bu atızeı. caa-
11, Yllbtrkh çoeuklara .1aııbmrlar
AleM4e ~. gcıtıııtı.,... flP • 
.. •Jlldm t.llw•••• .,,.. .... 
~ CJBJzn uma. ... Jlıg ....... 

... - --- .,. ....... ta-• 

.... da daha ağır cea1ar .. ~ 
ler . 

Q>mkfar bu aaraylarda muhte
lif deıeeeleri katederek her lW-

ı••• --- ewelılleeek bir •• 
~ laadnallde lıılr lılllret -.e 
~ mbti cılmlzr .... ,. 00 
eaJı:larm bulund1*lan yerde, ea -
ray lııollejbıbı •mdlarma "oda" 
~. Bu odalara veritirlerken 
cnealrhnn lıDh._ yq1an ~ 
Mıbte lbmr. 

Paıdlfah earaymdald gcv:ııktara 
sinde 4-'S akçe bir para ....... 
OlbMleıllrierJn ydda d&t taUlt o. 
larak~. 
.... ,. tııllt bl1Uk oda, ...... 

k6alık oda cı.a ..... oda ......... 
BU~ odada dört )1111. Jc.lıga ode
da da Dn }'tls ile ld yGs elli toc'* 
balan~ aa Dd oc1anm, l&'dtDr
ımt demler Mhnmdan ~ 
tada ,mtur. Bhlnde .-.Uen, 
dlieslude de l&ftertllr. 

Bu odalarda iç oflanlanna itina 
Be taUm. edilen noktalar tunlar • 
dır: Mutlak bir aee+ınr, bt1rmet 
tevuu ve itaatt!r, Q>cuadar b8 • 
)'411derbıln ve lmhieıtnln kup • 
lllDda dalma ~ dararlar. Ho 
calan, bu çocuklan b6yllk bir ltlıo 
na ne okuturlar. Din l4lbı ile 
~ dili, m&kemmel bir teklJcle 
~. Ba denı181'4e '*-~ :-:-::===========:. e) Olll. llJ', uwıu ı , JUi, ..,._ 

---- dl[helwılt pek --· [-============ llaDald bUae De eld 1lll'l1ılr1Ddm .. ı-.... " ................ ; 
(Kda9m 1ııarada lll ••taıeQı lraı- 711'1Uit ... ~ld ... dil kUNe • prenalpl, &I 8dlD '* lılr .. ,.. 
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11 ~I AYI S 

mek i tedi, fak t dıre tor o 
çok nt(cğuldi.ı. 1 apı-.mın onu 
bir katip oturmu randc\u u ol "' 
!ardan başka kim~yi direkıoru 
\"anına sokmuyordu. 

(il r hald ı Uıılıer gaz~ te ine uıttlr) 

Bir h a mlede 
parlayan ı111ld11z 

Konstans Benet soln1ldu. J.<'aJ.: 
kapıdaki katip lçeriye girme ır. 
muhaıefet ettiği zaman: 

E~N\11~ 

Stoım 

- 12-

ı. j,~ıı abcr blid tf' nur dic-s jun 

~" crnstc Antlitz unll mus">ll' mlclı 
• .ıst sorglielı frn•~c·n, "O<; tlPnn 

\\ ohl slc in "ol<'bc>m ı·nıı gc•spro

chen hal>cn \\lime: und lobcte im 
-.tillen1 un ... c>rıı \ n.ter, I>r. J\Jarti 

nuııı, dus er dem Unn CSf'n der 
\.IO:.tcr bc>i un" dn Ziel ı.:<•sctzct. 

2. in dem leh solchc's <la<'hk, 
rlrhtct<- sie slclı jahlinı.;s auf. 

3. ".ı. ·chmt' .ıirht fiır ungu.,· 
pmcJı si<• tın tig; "nber leh bltt' 

l~uclı, nollct ltzo mit mir durdı 
da.s Holz3 gchcn; es fillırt \On hiC'r 
c•ln Rlchts1~1A' nnch dem Moor lıi

nöbC:r."' 

4. 'Cnd da ich dnc Unruhc nur 
ihrom Antlitz las, o frug ich, ob 
sio ctwnn um lhren Vatcr sorge. 4 

5. Da. schüttelte ic sicil als \\le 
aus cin<mı Trauroc nncl sngtc: ••J<~s 

winl nlchts scln, Hcrr Studiosi; 
nbcr wcnn lhr wollt; so la.sset nns 
eilcn; dcllelc'1t., ez mag uns dann 
entgcgcnkonuncn !" 

6. So gingen \\ ir in den ii<'fon 
Wald hin cin. 

7. İmmcr -.1Hler wurdo es um 

'1DS her &ncl immcr müclıtigcr 
wuchs dic Dunkclhcit; nur lcııom 
noclı mochte irh r.cnntcn ıınmuti

~e Gc falt cı~C'nncn, wlc sclbi~c 
unter d<'n lıoh<'n Sfümmen so 
rnsch \Or mir dnhinschıitt. 

K. "ar rr·ir nıltuntcr, nls gıuı

krle5 vor nılr dort mcin Glück, 

und mUsse ich es haıten, 

~h' nieht \Crllcrcn wolle. 
wenn 

!1. Wu stc nbcr gar "ohl, dnss 
ı1es l\füdchen Sinnen itzo anf 

nlclıh :ıl <'in7.İg nur nuf ilırcn \'a

t<'r zicl<'1<'. 

10. J.ndlich d.ımmcrtc es durch 
dir lfüume \\ie grnues Abcnclltcht, 
d<'r \\ n lft l•ôrrt<' nur, und dn. lng 
us \Or un - \\<'İt unıl dunstig-; 
lfü• uıul ılıı bliinkcrt<' noch dn 
WnsscrtiimpPI, 1ınd schnnrzc Tor
friııgcln ragctrn cJaneh<'n nur; cin 

~rossrr <luıf.dc-r Yo~cl, nls o ı er 
V••rlorcnes suchte, re' ı .. retC' mit 
t rag<'m Flügol clıl •.::o ıiber elem 

Bod<'n hin. 

Rl~NATI~ 

Storm 

-42- Ronstans Benet 
1. Ilu kof1le v ciddi yüz üze-

Sinema yıldızları ıçinde en ı:ans- leşti. Konstans Benet'in ailesi 
ı ın0 g zlerimi aikmiş 'c hC'mC'n 
n"mC'n can lısı nangisidir? diye bir ı:ual soru gilteredc oturuyordu. Küçillc Kon-' sıkınusı içinde böyle 

lacak olsa muhakkak Konstans ni (birçok kimseler Pariste Kon~ 
bir hal karşısında onun ne di) eb:. Benet'tir cevabı \'erilir. tnns Bcnct' c sadece Konni dİ'-'Or-
kccğini sormaktan r.cndimi nln- J 

Bu cevabı \erenler haklıdırlar. lardtJ. Paris havatından memnun-
msmı tun. J~endi kendim<' baba- J 

Çünkiı Konc:tans Benetin şansı si· du. Tahsil ediyordu. Fakat aklı rruz, Dr. Martinus ( LuUtcr) un 
bizde manastırlardaki rezalete ni. 
hnyct verdiğini düşünUyordum. 

nema !'ılcmine inti:sap etmezden daima artistliktc idi. Fakat genç sekiz gün e\'Vel bir üniversite ta. 
evvel ölmüştür. Sıema alemine a- Komtan Benet zeki bir lmdı. lebesivle evlenmiş olduğunu yazı
uhp rıldızlar ara ma karıştıktan Film artisti olabilmek için birçok yordıı. 

. en u dfü;Unccler içindeyken J 2 B b SOnra bilhassa güzel kac!ınlann I şeyler lazım olduğunu bilivordtı. Baba~ının ilk hıddeti geçince 

0 birdenbirt' doğruldu. şan lan kendiliğinden açılır. Hal. Mese:a evvela herkesin hoşuna gi. derh:ıl kalktı. Bir trene atladı ve 
buki Konstans Benet sinema ale decek ~kilde hareket etmesini bil.. doğruca Şikagoya kızının yanına 

3. Acdc ılc: "Yanlış anlama _ mine &Çık şansla ginniştir. Şu ka- mesi. ~pordan, müzikten anlaması, gitti. 
:>-ın," dedi, "fakat simdi benimle 
korudan geçmC'nizi sizo ricn ede
ceğim; orad:ın bataklığa do:;rru 
kC'stirme bir yol \•ar ... 

4. Yüzündc> bir tcın.., <'SCri oku. 
duğumdnn babası için endişe edip 
ctml'dii:'i'li sordum. 

dar ki her film artisti büyük bir cemiv(!t içinde mahcup olmıyacak 

1 

Konstans Benet se,·gili genç ko
ro! elde edinceye kadar bir çok vaziyete girmesi, yani bir mecliste casiyl~ romantik bir hayata dal. 
mahrumiyetlere katlanmak. uzun oturmasını. bir ziyafette yemek ı mış :;ocukluğundanberi büyüttü~ 
bir çı:-aklık devrc:::i geçirmek mec- yemesini bilmesi lazımdı. Aynı za projelerin hepsini hir anda unut· 
buriyctinde olduğu halde Kons- mand:i umumi rnalOmatı da kuv mu~tu. Mösyö Rişar bu vaziyetle 
tans Benet birdenbire sinema file- vetli oımahydı. ka~ılaşmc.a şiddetli bir mücade1c
mine doğmuştur. !şte Konstans Benct bu haleti ye girişti ve !>in müşkülatla kızını 

Konstans Benet henüz pek ço. ruhiye içinde Pariste birkaç sene çıl11:mra yaptığı izdh·açtan vazt"e.. 
cuk iken san'at hayatına merak kalarak lise tahsilini ikmal etti. çirdi. J3o5anma kararını da <ılJ"lCa 
etmişti. Esasen babası Rişar Be- Konstans Benet Fransayı çok sev- doğru~ ald! Konstans Beneti 

5• Bunun ü?.e'rino riiyndan uya- net de tiyatro artisti idi. Kons- mişti. Paristen adeta ağlayarak Nevyorka götürdü. O zaman mü"
nıyormuş gibi silkindi ve: "bir tans'ın sinemaya intisap etmek. ayrıldı ve Londraya döndü. .Fakat takbeı yıldız henüz yirmi yaşında 
şey yok,. bay mektepli, dedi, artist olmak hevesi annesine açıl. babası kızının tahsiline fazla ehem idi. 
"fakat arzu ederseniz acele ede- dığı z:ıman Madam Rişar buna fe- miyct verdiği için tuttu bir kere Konstans Benet bir müdd • •ı-
lim, belki onn. rn.sgeliriz!" kA bul k · · b b na ha~de sinirlendi ve: de Konstans Beneti Amerikaya ·unet ma · ıçın a asının ya. 

- Katiyyen olamaz.. Virjini üniversitesine yolladı. mnda :c:tirahat etti. ~onra da c:ine-
Di'-'e dayattı. Halbuki babası Bu arada kızlan ı\merikada ma ~lemine, Holivut'a mütevecci-

6. Böylece ormanm derinlikleri.. J 

- Benim dırektor ile bir ran ' 
'um olmadı&rım size kim sö~ 1 

Dedi. Katip derhal kocaman b 
li!;teyı genç kızın burnuna o\ 

.Fak3~ Kon--tans Benet buna ald1 

madı bile ve büyük bir pi kinli 
katib-=: 

- Fakat, dedi. Ben bura} a 11 

c;izi ~örmeğe, ne de sizinle ç 
yarrştırmağa gelmi~ değilim.. ~' 
ca ederim fazla rnktimi alma) 1 
Dedı ve kapıyı nçtığı gibi d .,c 

törün odasına girdL.. 
Odnya bu cesaretlP ~iric; or. 

doğrudan doğruya ~inema aıcıni 
girişi oldu .• 

Konstans Benet Studyo d·rc 
törü il~ bir hayli mücadelr c 
Çünkü direktör kendic;ini fı •ilf 

olara:; almak istiyordu. Halb' · 
Konst:ıns Benet öyle çıraklık 
vakit c:eçirecek halde de1ildi. '[)( 
rudan do':,.nıya uc;talık i"Stiycırd 
Dire1<törün tekliflerine itiraz et 

- Hayır dedi ben kab;liyetı 
gü\en;yorum. Bana büyük l) r 
verin. Gönirsünüz nac;ıl rnU\ .,.( 
olumm .. 

Dırd.tôr bu atec:.li ve ı:.rüz 1 l\1 
karşı nasıl fena muamelede btıl 
na bilirdi. Çare~iz kaldı 1 r rı ' 
::vıari filmindeki büyük ro!l 
birini Kon tan Benet'c 'ercl 

Kon tans Benct bu filmd 
defa o"an Joan Kravfortl'la l': 

kızının sinemaya intisap etmesin· tahsil ederken Mösvö Risar ve ka- hen hareket etti. Konstans Benet 
ne daldık. ~ • ber "'·nadı \'e müstakbel !-.f 

de hiç bir mahzur görmüyordu. nsı da bir turne münasebetiyle A. tiyatrodan hiç hoşlanmayordu ,.e 

7. Sessizlik gitgid o dD.lı:ı fazlıı. 

CtrafIIIlIZI sarıyor ve dalın. koyu 
bir karanlığa gömülüyorduk; ö
nümde acele adunlarln yüksek n
ğnçlnrm altında yürüyen Renatc
nlıi zarif <'ndamını nncak seçebili-
yottıum. 

Kansının itirazlarına karşı koydu: merikaya geçmişlesdi. J bütün nrzusu sinemaya intic;ap 
- Ne olacak, dedi.. Artistlik Bir gün sofrada otururlarkc etmektı. 

fena bır meslek mi? Ben artist rle. kızlarından bir mektup aldılar. Işr!-: ve bir servet ~ehri olan Ho-
ğilmiyim .. O da: babasının mesle- Babası küçük Konniden gelen livut evveıa küçük Konniyi şa~ırl
ğini takip etsin.. mektubu sevinçle açtı. Okumağa tı ise de 9;enç kız bu ~şaah haya

Ve nıhayet bir gün babası Kons- başladı. Fakat okudukça yüzü kl"' ta pe'i< çabuk ah~tı. Fakat valnız. 
tans Beneti çağırdı: zardı, gözlerinde hiddet okunma- C'a Ifolivulun havasına ah .. n.:... 

havatı hakkında ~vlec! · 1 
.·ok d >-mı oldu"i:unu isbat et 

Çünkii Konc:t3n .. Benet !;tÜd\O d 
rekPküne do~ru-i:ın do'ru~tı ' 
dız o•aca~mı \e Yeril c ' b"' r 
bac:anıccı rını c.;u~ lcrnic:ti. 
tuttu. 

- Haydi bakalım, dedi. Şimdi ğ:ı başladı ve nihayet mektul,\ k~ sinema alemine intisap edebilmek tştc Kon tane: Benetin en b 
8. Bazan saadelimin önümde u. 

çustuğunu sanıyordum ve onu sıkı 
stkıyn. tutmak istiyordum, çünkü 
kn.ybetmek istemiyordum. 

çantanı hazırla. DoI:-rru Parise gi nsına uzatarak: için kafi değildi. Muhakkak bir ~'lrsı buradadır. Bu art t 

decek, orada tahsil edeceksin_ Ar - Bak, dedi.. Oku da gör kızı• c:.ütdyoda çalışmak şarttı. !iği. atıl~anlığı \e ce areti 
tistlik lalan sonra gelir.. mn ne yaptJb'lnı. Bu kız muh3k- lşte bu sebeple bir gün Konni. c;inde biitün merhal •!eri b .-

Ve Konstans Benet Parise gide- kak <leli.. Çıldı~ bu kız.. Metro Gold\'yn Mayer film şirke-- ' ~arak c:inema hayatının zir\ · 
rek Versny'da bir pansiyona yer. Küçük Konni bu mektubunda tine müracaat etti, direktörü gör- yıldız1Ik lrl\ attnn çıkmıc:.tır. 

9. Fakat iyice biliyordum ki bu -•................... ~~ımm-..-s., anda kızın fikrinde yalnız babası. , s....; ıı:m 

1 n•ı:.·:::, ·::::ro~mda (Bu •••••M -~oo--- ~. klmMmz •~ ~ıooo u ~ uore~ ı ı ~~~~~ T 8 Ari 
zctemiz. ,·anındaki kuponla birlikte le ıa a.nımaktadır. Yazıs:ı sert ve "ok ~uruiu~ canlıı. 1888. - :>erınayesı. lUUlULUUl. J ı.ırk Lıra"l 

akşamın alncn knranlığı gibi bir " v "' 
göndcreccklerl gUzeldlr. (Cclasln 11) remzine mora. ~ube ve AJaIIS adedı. ~65. 

ışık belirdi, orman bi•.._.: .. u, önü- ,, · · ı b 
wu."'1 .t~\'LEN!IJI~ '1'EKJ..t1'"'LEIU. t~ ARA • caat. " 1101 ııe tıca11 zar ııl't ı mı -ı muametelr.n. 

müzdo geniş ve dumanlarla kaplı !\IA, ış VERME, ALIM, SATIIU • Lise dokUT.dan tnhsllinl brrakmış rara blrikt.lrenlere -tR.800 Uru t.ımuıılye H'rtyor. 

bataklık uznnıyordu; ötede beri- gibi Urori m:ıhl)ctl haiz olmryan kU- 19 yqmdıı kalemi kuvveUI ve yazısı 
de bir su binldntlsi pmltılarln yo.. ~tı.t D5nlan pımuırz. neorotnnu7.) gtlzel bir genç iş nrnmaktadrr. IM.R.) 

nıyor ve bunların etrafında kara Evlenme teklifleri rc.m..zinc mUracaaL 
"tourbı>" dizilf'ri seçiliyordu; iri • y~ 44, boy 165, 100 Um manolr • 13 yqmda ilk okul mezunu, ba. 

·~ •' bir kuı; ka.ybr-ttiği bir ı:;eyi bir rcsmt daire şefi, .Kndıköyllndc bU. bnsı asker olduğu 1çln çalışmak mcc
ufik bir evi bulunan, dul, r.ocuksuz bir burlyelinde katan, tUrkçesl ve hesabı 

anyonnuı; g bi n{;'Tr kanat hare- J u· bi 
zat yıışlyle mUtcDarılp kız veya dul kuvve 1 r genç fş aramaktadır. 

ketleri ile toprak üzerinde dönüp (:Merhrı.met) ---'-e rnür""""t 
fakat çocuksuz bir bayanla evlenmek • '"'"""'' .......... · 

dolaşı~·ordu. istemektedir. Sarışın veya beyazlarla • Ll.sc ikiye kadar okumuo bir gene: 
bir yerde memur veya evi olanlar ter. herhangi bir müessesede <:alışmak Lcı.. 
cih edilir. 1stlyenlcr resim de g8nde.. tcmektedlr. Taşraya da gider <Sıln) 

(1) im tillt'n: kendi kPnciime, gizlice, saklı olarak, sessizce. 
(2) für ungı.ıt (v \"a fbct) r. l men: yanlL; anlamak, suitefsir l'tmck, 
fcn:.ı bulmak. (3) Holz: n. ağır, tahta; lı. koru. (4) um eor,gcn: en
~e l'tmck. (j' ukcln uçmek. 

remzlnc mOracaat. 
rebillrler. (l{adıköy AAG. 6} Nmzlnc 
mOrncaat - 95 Aldırınız: 

• Yne 19, boy 160, kilo ~5, esmer, ADatıda nımuzları yaz.ılı olao ~ 
ağır başlı, e'v işlerini ba.§:ırnbll~n ortn lruy11culanm11.ın namlarına gelen 

ANAL z 
T. ARai:'ld"l i <•unıl<'lt'rln kunılu

..,una flildiat C'dini 'r asli <' mle
l<'ri syml C'tliniz: 

a. Wir \\ i n, d 
llng kommt \ nd ciı · 
<'hen. 

dcı Früh
B&.t.mr bili-

um 
da 

'oh r 

ffi'l l 

ve TE OR 1 

l'. \\oh"r kommst du'? Wif' geht 
s d"r? Wİf\ lang<.' blf'i t du hier? 
f. İch fragle ihn, wohcr er oır-

1!1 , \\iP C'S ihm gebe, v.io lang• 
r hi r bl<-ibc. 
:.:. lrh s İri 'I) m inC'm .>0'ıne: 

,\l!C' UC'.n Bc-knnnten loben Dich 
wcıgpıı DPinC'r tapfcrC'n Hallung 
und frcu0 n sich Dich wieder zu 
s !ı('n. 

lı. leh schri b m Lı m Sohn<', 

11 ~ s inf' I\ekanntc n hbtC'n ;hn 
\\ r'"' n sem r lııpfc>r<'n 

und fı ut~ıı ı:ıich ihn 
t:h n. 

Hnltung 
wiedcr zu 

1 o e ılma 

,,, .I 1 
Ankara .adde in;,,.~ 1.~,~~! ~orin~ ! ~ elüdo uaunofü 
'ıular \'O n) dıniılc bir bina l 1111 'ı'Mır. 

\'al it r. c;J • ~ ' '1 • nıiirnc"'lt. 
s =r:mmcrwr VWP"a+ '• FFt;weıw 

Uça kadar okumu~. sannt mektebi me mcl•tııplan ldarebancmluJen berJ:Un 
zunu b!r ooyan ynş!yte mUtcnaslp, ııabftlıtan ötlt•yc kadar v~ya ııaaı 17 

165-170 boyunda, esmer sı.vn veya. a.ıı. den .sonra nldırmalan rlea ohınnr. 

ker sivilse truısill liseden 1\§nğı olma. 
yan nf;'lt' b:ışlı bir de\•let memuruyla 
evlenmek lııtemcktedir. (Mine) remzi
ne- müracaat - 96 

• 100 lira kazançlı iyi bir meslek 
~ı'1Hı! orta boylu, Jçklslz bir bay 

(Ay :ei) (M. !?2) (K.F. !IS snrı) 

(Emekli) (S.F. 11) (Nur) (H.talUı) 

(Bulınuıı 38) (R.1''. lR) (İlkb:ıltar 15) 

(R.M. 10!!) (Z. E. 20) (İçli) (Z.Z.) 
(h. 12) (BOro) (Kısmet klm) {N.B.) 
(R.M.C.5){Scvinç 47){E 35) (27 S.R) 

~1'-Zi ."ısıannda.160 d:ın boylu •. narhı (R.27) {K.M.K.S.E.) (İ. Heper S) 
ve mutcn:ııılp v!ıcutıu, klbnr, ~Oksek r (F..skl.zamnn 2) •(92 bııv) fSevimll) 
b1r aı' cl"n çok temiz l'C tertipli, nn- (F.E. 2369) '(K.E. 321·) (Bilrhıuı) 
mustu bır bayanın evlenmek istemek.. 

("Muhascbcfll., remzini veren zatın 
tcdlr. 1134 Narin) remzine mUracn.. 
at - :l7 

iş ve i~çi arayanlar: 
• 17 yqın la ortn Uçtc h:ıyatta kim. 

sesi olmıynn bir genç herhangi bir~
te c;all-şm:ıl: istemektedir. ( Adıılulu) 
rcmıinc mOracnat 

• 1 '"i y'1qında orta son sınıfta vazı. 
fesin c.~t Un bir genç beş ay için 
111 aramakta.dır. Kasrmpaı;:ı karanlık 
çeşme çıkmaz l!Oko.k 74 numarada 
Abdi Çnmtıvn mUracant. 

• L\so :! do bir bayan tatil zanııı.. 

oındn çalı bilecek blr !ş arnmıı.kta-

1 

dır (P.N S) remzine mUrneaat _ 81 
• Li ( ikide, geçen sene Zonguldnlt 

tn bir Qirkı:ıtln dosya ltayıt mcmurlu
!llnu ynpmı'j. tahsili yllztinden i§in· 
1en ayrılmış blr genç tatn zamnnmda 

ôzlpekpaltuıa mUracaaUı) 

Met.."fuplan gl'len okoyuculıınmnını 
dikkatine: 

Bazı mektup sahiplerinin 
geçtiği lırudc htıltı adlarına 

günler 
gelen 

melttUJJlıırı aldırmamaları i7lmi.zi gtiç. 
leştirmcktcdlr. Gclemlyenlcr, gclemı. 

yccek vaziyette bulunanlar Uzerlnc 
adrcslerl yazılı ve pullanmış birer 
zart gcinderlrlersc yollanır. 

Blıh:ıssa: (Emek![) (K. F. 98 sarı), 
{M • .:?:.:) (H. Talih) (Nur) (S.F. 11) 

(R.M. 108) (R.F. 18) (Bulmu17 38) 
(Kısmet klm) (BClro) (lçU) (R. 27) 
(27 S. R.) (R.M.C. 5) (N. B.) (Esk!. 
zaman 2) o(İ. Heper Sl (K.M.K.S.E.) 
(K.E. 321) remlzleri üç g1ln içinde 
mektuplarını aldırmazlar veya pu1lan

• ra•t Ba.nkaamı:ıa ınımbaraU '"e lbbars12 tasarnıt oe··· .. •· .., .. tllD 
11 

60 U~ OUlunanJara ııenede • deta • kl!ecek ur·a Ue a~ağıdB!l! 
pıanıı çöre lltramı,ı;e dnlntılaı- ı •ır. 

• !lded ı.ooo ıırn.ı ık t .000 llra 100 Bile<! öO llrnlılı 5,000 ıtri' 

• • 500 ı.ooo . ıı=<. ıo • ,,soo • 

• tSö • 1,000 • 160 !O S,tOO • 

10 • ıoJ • '·oocı • 

OIK.KA'r: Heııapıanndald paralar bir sen• ıı;:lode 110 Llrcd!U' ~ 
:2Qemlyenl~ l.kramlJ• cıkUğl takdirde % ıc tazı:ı. ıylF vertıcr 

K~I,.. · •f': 11 Mart, ı l Haziran 
rınde ynpıhl. 

1 ı BlrlncikOııun 

_.,, 
............................ 111 .... IW!!tmi:milllllll!llDUZ / 

~ 

anbul Levazım amir iğinden veril~ 
narıci askerı kıtaatı ılıi.n.arı U" .... .J 

, 
Hiı<cıni e\'!'at dahi inde beş bin llrnlık sadeyağı al.macaktır. 

12.li.94 \ pazartcs! gU-:IJ saat 16 d:ı Hnaımköyde Muha köytın 
Lınıııme komısycnun!!. ~elmeleri. C2271S -3666) 

Bronşiti ere 
·ılı 1blıccck bir iş aramakta.dır. •(S. 

ms!a.1) remzine mUracaat. 
• L!Be sonda, ailesi Anadoluya glt.. 

mış za~ göndermezlerse adlarına ge. { iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
len mektuplar atılacaktır, 

KATRANH 
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Yazan: 
YALA JCARABU(JA 

·' NAICLEDENı 

•thi ICan:l•ş 

o 8BDe yu erken celmili. mı. 
eeyin Ermy hairanm bafmda 
-.yfi,.,,e tafmımlb. x.lan Sel 
ma, her gün, da.ha tatil ohnamıt 
bulunan mekiteblne köyden gidip 
~ Vapurda en arkaya 
oturuyor, denılerini tekrarlayor
du. Fakat gmleri eberiya ki. 
tapta.n aynlJ)u', vapurun geçti
ği sahil boyunca, ,eeil tepe1ere 
dalryonlu. 

ilk bahardan son bahara 
'41/c, l stl1ap ve his romanı 

-u-
~ kpa]ı bir dük- lba.rdlğll-. ~ aman hara.. 

._.~ değil açlk ha.va- retle ibir eeyier anlatınap Jro
:-...ae pçimripinig, Niha... yWdu. Bu Mn8da ~ 
~ kendiei için tmli- dolclunluJıla büe bunuıı dalgın
" fena bir feY ya.pbpıı 1*1a yapllchğma yamı edebilir. 

aman onu ikaz et- di. m. ... buna dikkat eden de 
laN. tabii bir hareket om. olmadı. 

• Bqka türtU hareket Faruk gak içiJorda. lkide bir 
iyi bir evN.t ofttıachğmıı bardağım doldunıyor, dudakları

na göt.~yor. yudwn yudum 
içiyordu. Vücudunu YBV89 yavq 
tatlı bir hararet bplamıetı. Bu 
hararet karnmıda bq.layarak her 
tarafma yayıfıyor, kendiaiyle be. 
ra.ber neşe ptlriyordu. Faruk 
§İmdi keodiakıi daha iyi, daha 
az mnirli, daha az gayrimemnun 
himetmekteydi. HatU, kendiahı· 
de ıu.etUği Jyilifi bocmamak 
için ka.rdıeşiyle o akpm konut. 
mak karan bile ayıflıyorchi. 

Bununla beraber kardeflyle gö
rU.şmekUın tamamiyle vugeç_ 
mit değildi. 

iV 
S&be.pa kadar deıUbiz bir ur 

ku uyUdu. Uyandıfı aman aaa.t 
dokusu ~ Sinirleri yatJt
mıı P,iydi. Giyinirken bir gün 
evvelki heyecanlarını, bunlarm 
harici eebeplerile beraber gidi 
ve pbsi sebeplerini de meyda
na çıkarmak için zihninde hu. 
llsa ediyor, tartıyor, ölçüyor
du. 

Rum kızuun, iki kardeften bi. 
rinin meghul bir doatwı mirası
na konduğunu itidlnce fena bir 
düştlnoeye, bir fa.hile diltunee. 
sine kapılmaeı mUmkilndU • .La
kin o .kıratta.,•t~· üfı' Pi 
bir'eebep bile ~ot 
de bütün namualu k,admlar hak
kında buna benzer fi1phe beele. 
mez miydi? Onların k&rfJ8Ulda 
ne zaman namuslu bir kadından 
bahsedilse namuslarına doku
nulmuş gibi hemen kızmazlar 
mıydı'> Bizzat kendiei böyle ka. 
dınların ağzından: "Namuslu ka
dınlar mı? Onlar bir.den daha 
namu.-u1Jdur ! Biz bu işi yapıyo. 
ruz ama namusumuzla! Onlar 
gizli yapıyorlar da onun için mi 
namuslu? mealinde .az mı söz 
ititmifti? 
Başka herhangi bir vaz.iyette, 

annesi hakkmda yapılacak bu 
ı;ekilde imalann üzerinde dur. 
mafa bile lilaum gömılyecekti. 
Fakat ruhuna kDkançbk mikro. 
pu karıtmıftı. Bu kmkançhk yU· 
zunden kardeoine saran doku. 
nabilecek şeyleri gayriiradi ola
rak düştlnmiif ve belki de Rwn 
kadınının aözlerini yanlış tef ıir 
etmHJti. 

Bar.an aabablan &blaıaı Necil 
ile annmi de, tersiye .-ttmek için, 
onunla. beraber eehre inerlerdi. 
Selmanm, onlarla beraber <*hı. 
ğu zaman, vapurda çc:>« canı sı
kılırdI. Çllnkil ablasryla anneei 
hep kum~, kordeleden. mo. 
delden bah.eederlerdi, halbuki 
kendiai böyle şeylerle al~ar 
def Udi. 

Mektepten eve döndüğü za
nıan da, daha içeri girmeden, 
pek 8eVdiği gül fidanının yanına 
kop.r, o gün yeni bir gonca açtı 
mı diye bakardı. O, çjgekleri 
canlı bir mahlfik gibi aeverdi; 
dertlerini, ııevinçlerini onlara an
latırdı. Sabahlan da herkesten, 
hatıl gt1neoten evvel kalkar, 
cWı& kimlıenin a.yak bamıadığı, 
yalnız kendjsine ait bir yer ola
n.it hieaettiği bahçeye koşardı. 
Bahçede güneşi bekler, onun ilk 
111klanyla beraber, ednize gt· 
rerdi. Beş, T dakika kadar 
ban)'O yaptmktan aonra, giyinir, 
vapura yetişmek için acele ev
den çıkardı. 

Sebnanm lise imtihanları 

bittifi aman ablası köyde çok
tan bir alay tamdık edinmi§ti. 
Her gün toplanıyorlar, tenis oy
na.yorlar. Plljda vakit geçiri
yorlardı. Tenisten dönüşte de
likanlılar Necil ıle beraber ka. 
pıya kadar geldikleri aman, Sel
ma bahçede buhınuna,bir ağa. 

cm arkasma saklanır, onlara 
görünmemeye çal?Şırdı. 

ı Bunhlr e!'MHlda, bilh&86a, • 
, ~I ~ w.rib iti, 

Necllııın yanmdan hiç aynlrna.. 
yordu. Buı akşam Ustil sandal· 
la yalının kenanna geliyor, Nec. 
layı alıp gemiriyordu. 

Selma bir gün bahçedeyken, 
ablasının ona ismiyle hitap et
tiğini duydu. Gencin ismi Se. 
limdi. Bir akşam babasının Nec
laya söylediklerini de, istemediği 
halde, kula.k misafirı olarak 
duymuştu, babası: 

- Sen böyle çocuklarla vakit 
geçireceğine ağır başlı biriy
le evlemnelisin, diyordu. 

Selma da bu hususta babasıyla 
aynı fikirdeydi. Ona göre de Se
lim Neclanın yakıoığı değildi. 

Zaten Selim kendisinden başka 
kimseye yakl§Oludı. Selma on 
altı y&§Indaydı ve seviyordu .. 
Bahçenın kuytu bir köşesinde, 
bir ağacın üzerine, çakı ile bil. 
yük bir S harfi kazınışı. 

Necil bunu gördtlftl zaman 
evdekilere anlattı: 

Herkes güldü. Fa.kat yalnn 
Selma. bunun kendi minin de
ğil, Selimin ba§harfi olduğunu 

biliymodu. İki ismin de aynı 
harfle .bqıiamaaı onun öyle ho. 
!tun& gidiyordu ki ! 

Artık aaba.hm ilk aaatıerini 

bahçede çi~rle laonııpıak)a 

geçirmeyordu. Selma şimdi te
nis öğreniyordu. Öğleden aonra. 
ları da ekeeriya Necli. üe Selim 
tenis oynarken kortun yanında 
bir sıraya oturuyor ve onlan 
seyrediyordu. Selim oyun eana
aı.ı:ıd&: ··- Play!" dedikçe, oyu. 
na dair <Man bu tabir, Selmaya 
en tatlı bir kelime gibi geliyor
du. Ggözü &lünde, tenisi iyice 
öğrendikten eonra Selimle bera.. 
ber oynayacağı günler canlanı
yor, kendisini aynı sahada. o
nunla oynarken tasavvur ediyor. 
du. Fakat bütün bunlar 89dece 
hulyadan ibareti. ÇUnkU Selim 
daha onunla ıte tanışmJljtı, ne de 
bir kelime li.kmiı etmifti. 

• • • 
Bir a.kşam üzerı Selma, deniz 

kenarında oturmlJI, yine hulya
lanna dalmıştL Birden, sularda
ki kürek sesleri üzerine başını 

çevirdi. Birazileride bir sandal 
yalıya doğru geliyordu ve san. 
dalda kilrekleri çeken genç, Se
limdi. Selma bunu farkedince 
garip bir hal içine düşü: Korku 
ile karışık 'bir heyecan duyuyor. 
du. Selimi gördüğü için aevin
mi§ti, fakat o kadar fazla sevin
mişti ki, adeU küçUcUk kalbi bu
na tahammül edemiyordu. Kaç. 
mak, bu ezici heyecandan kur
tulmak istiyordu. lkkin kendi. 
sinae kalkıp kaçacak kuvvet de 
-bulamadı. 

aeutrı ılandahyla yald•ırıoa: 
- Siz Necil hanımm kardeti-

siniz. değil mi? diye sordu. 
Selma: 
- Evet, dedi. 
- Ablanız bugün tenise gel. 

medi, acaba niçin? 
- Annemle terziye gitmiş

lt"rdi. .• 
- Ya? Halbuki ben kendisini 

biraz sandalla ge7.dirmek için 
gelmiştim ... 

Bir an tereddütle durakladı. 
Sonra! 

- Haydi, buyurun sizi gey,qi. 
reyim. dedi. 

Selma bu teklif karşısında 

evvela: 
- Hayır, olmaz. bilmem ki .. 

dıye kekeledi. 
Fakat sonra, böyle söylediğine 

pişman olmuştu. Selim ısrar e
dince kayığa atladı. 

1 
- Selma ajacuı Uz.erine kendi 

(Det1a''" var) ianinin haf harfini kaanış! 

Genç cocuk şimdi. yanık. 

gürbüz kollarıyla kürekleri çeki
yor. bır yandan da Selmaya ev· 
d~ kaç kişi olduklannı, kimlerin 
gelip gittiğini, akşamları nasıl 

. 
~ lrtrk Martadan ayın -

• nıuhasaranm sonu -
~ zındanda yalnız 

Rüstem Doğan Beyin bu kani -
rma ıtiraz edemedi. 

MARTA ZiNDANDA 
ZiNCiRLERLE KONUŞUYOR 

Marta. rüyasında bile görmediii 
bir felAketle karşıl&§lmltJ. Evinin 
kapısında geçen kanlı bir çarpış
madan sonra, Rüstemln yüz(lnü 
görememiş ve ertesi gün Doğan 
Beyin emrile zındana attlmıttı. 

Osman, Dolan beye: 

- Marta casusluk yapıyormuş! 
De:nemiı olsaydı bile, Dolan 

bey gene onu Rüstemden ayuma
ğa karar vermişti. Zira, kale için
de Ma:U<hm bqka yabana bir 
insan yoktu. Dolan bey Marta. 
dan şbpheleniyordu. Bilhassa ~ 
marur. &öJlerinden aonra pıphesi 

bOsbütün anmıştı. 
Martavı kalenin JDe§hur zin

danlanndan hiç ışık görmiyen bi
rine etnuşlard1. Zindann kapısı 

KALE iÇiNDE BiR AŞ~ MACERASı 
Yazan: lakenıler F. SERT ELLi 

••• 
kibtliydi. Kilidin &nahtan Dolan 
beyin cebindeydi. Zindanın kapı· 

sında küçük bir delik vardı. Yinni 
dört saatte bir kete Martaya bu 
delikten yemek ve su veriyorlardı. 

Marta zindana cirerken: 
- Beni buraya neden atıyorsu-

nuz? ı 
diye sormuş, Doğan bey şu ceva• 

bı vermişti: 

- Senin bir casus olduğunu haber 
verdiler Elimde bir vesika yok. 
Fakat, muhasaranın sonuna kadar 
seni l apSetrneğe mecburum. Rüsı-

tem;n hatırı olmasaydı, çoktan ba
şını ''llrdurmuştum ! 

Marta bunu duyunca zindana a• 
tıldığına ve celladın eline düşme
diğine şükretmişti. Fakat, zindan
da o kadar çok fare ve böcek var
dı ki... zavallı Maıta bu haşarat 
içinde zindana girdiği gündenberi 
uyku uyuyamıyordu. 

Marta, birkaç geceyi böylece uy 
ku uz geçirdi .. 

Bir gün yemek alırken. kapa
daki nöbetçiye sordu: 

- Beni faresiz, böceksiz bir ~ 

vaıkit geçirdiklerini, ablaamın 
nelerden hogiandığmı soruyor. 
du-

Selma bütün diier auaUere 
basit cevaplar vermifti. Fa.kat 
son sualine gelince: 

- Bü!Dft'Dki, dedi. Onun ne
den lqlandıfllu kimae bH:mez ... 
Bugün botuna giden bir teY ya.. 
rın gitmez; bugün beğendiğini 

yann bePnma... Meeeli. ben 
çiçekleri eeverim, kendhni hatır. 
ladığmndanberi. Bir de kuolan 
severim. Sabah sabah, güneş do
ğarken, ne güRJ öterler! Bir de 
geceleri, btllbWün ötüşünü dinle. 
meğe balıçeye inerim. Sonra o
dama çıkıp bU.lbWUn şarkıamı 
piyanomda. taklit edinceye kadar 
çalıpnm. Fakat onun kadar gU. 
ael 8eller Çlkaramam tabii ... 

Selim, onun anlattıklanru dal
gm bir ''evet" le k&l'IJlayordu. 
Deııis cM biru dolqtılar. Soma 
Selim: 

- Arta dönelim, dedi. Belki 
Necil da arta gelmi§tir • 

Sandal yabnm nhtnna yanaş
tığı aman delikanlı, Selmanın 
elini aılrtı: 

- Fakat, dedi, imıinizi bil. 
meyorum... Benim ismim Se
lim. 

- Benim ismim de Selma. 
- Selma! Ne güel bir unm! 
Selma koşa koşa kÖf1kten ioe. 

nye girdi, odasına çıktı ve ay
nasının önüne geçti. Orada, 
saçları karl§lk, burnu parlayan, 
yanakları kıpkırmızı, sade afkat 
gil7.el bir genç kız kendisine ba.. 
kıyordu. Selma bunları görme
yor, yalnız, biraz evvel, Selimin 
baktığı gözlerine bakıyor, w 
kendi kendine: 

1'-Seimal Ne~ ıbir -..ı" 
diye tekrarlayol'du. 

Böylece bir mtıddet geçti. Ar. 
tık Selim onu tenis sahasında 
gördükçe gUlümseyerek selim
layor, b~kaç li.kmh ediyor, hat. 
U şıklaşıyordu. Bir gün Necla 
ile beraber tenis oynarlarken o
na dönmüş: 

- Siz de bizimle beraber oy. 
namaz mısınız? demişti. 

Fakat Necla derhal araya 
girdi: 

- Aman, oyunumuza çocuk
ları mı alacağız! diye itiraz etti. 

O zaman Selim: 
- Çocuk mu? dedi. Kardeşi. 

nız neredeyse gelin olacak, gör-
meyor musunuz? 

••• 
Yaz geçmiş, sonbaham ilk 

günleri gelmişti. Hasan Enıoy 
ailesi ertesi giln köyden latan. 
bula ineceklerdi. 

O gece mehtap vardı. Selma, 
yemekten sonra deniz kenanna 
indi. O. her gece böyle sa.hile 
iner, otururdu. Bunu adeti bir 

daya nakletmek mümkün deitit
mi? Eğer işkence yapmaksa, ölü
me razıyun. Fakat bu haşarat i• 
çiooe uyumak kabil olmuyor. Bu 
şikayetimden Doğan beyi haber· 
dar edemez misin? 

Nöbetçi, Martanın sözlerine 
kahkaha ile cevap verdi: 

- Budala! Ben iki yıl önce bu 
zindanda tamam doksan bir gün 
yattım. Hiçbir gecem ~e uykusuz 
geçmedi. . 

- Suçun neydi? 
- Bir vergi parasını yemiştim. 

Doğan bey beni bu yüzden zin
'dana atm~tı. Uç ay sonra aff~ 
dildim. 

- Benim böyle bir suçum yok. 
Kimsenin parasını yemedim .. Ma• 
Jında, canında da gözüm yok. Dört 
duvar arasında zaten zindan haya• 
tı yapyon:lum. Evimin buradan 
bir f&rb vardı: Fare ve b&:ek yok 
tu. Gene böyle karanlık ve ıssı. 
dı. 

eevkitabil ile yapar, bilmediği 

bir hla keodisini buraya BllrOk
lerdi. Sanki Selim oraya geleoe. 
ğini aöylemİfti de ODU bekJenU. 
Kendi kendine hayaller kurar, 
içinden Selimle konuşurdu. Bu 
son gece, hayalleriyle her sa.
mankinden daha fazla belba. 
şaydı. 

Onu yıne kendisme denizdeki 
bir kürek hıfırtıeı ptirdi. Bir 
aa.ndai geliyordu ve tıu muhak
kak Selimin sandalıydı. Selma 
bunu biliyordu ve omuı lrelmeei. 
ni istiyordu. Fakat yine ~ 
ki bir his ona, bu gelenin o ol. 
marnumı temenni ettiri)'Ol'du. 

Selim sandalım ya.vaşca Ahi· 
le yanaotırdı, bir kenara bağtmdı. 
Sonra, gUı-ltU yapnamaya çalı_ 
şarak, mul usul 'baıbçeye doinı 
yilrildU. 

Selma, kuytu bir kötede otur
duğu için Selim 01Ul falitma 
varmadan yarundan ~ 
Fakat 'Selma Y&"V'llJÇa eelencli: 

- Selim!? 
Qocuk durakladı. Sesin ceJdi. 

ği tarafa bakınca yan bnnbk-
taki göl~yi farkedebHdi. Yand 
mamıştı, ooun yanma kadar .,_ 
kuldu ve kollannm aramna aldı. 
Ancak o zaman bunun kim olıltr
ğunu tanıdı ve: 

- Selma! diye haykırdı. 

Sonra, kolundan tutup wy 
aydmhğma çı!kardı. 

O mman iki parlak göz ve ha. 
raretle titreyen brr mlak dudak
la karşılaştı. 

- Selma, burada ne yapıyor. 
sun? diye aordu: 

- Seni bekliyorum ... 
Bunu eöylerken kmn teelimi

yetk~ muti hali, aesindeki mah. 
remiyet bir srm ifşa ediyordu. 
Selim onu biraz daha kendine 
çekti ve karanlıkta iki harareti 
dudak biribirini buldu. 

Böyle bir an mı durdular, bı 
aat mf, Selma biJm~. Bt. 
lemezdi, çünkü ne kadar uzun o· 
lursa olsun, herhangi bir müd. 
det, o anda bir llhzaıdmı fazla 
hissi veremezdi. 

Selimın kollanndan kurtulun
ca, ellerini yUzU.ne kapayarak, 
içeri kaçtı. Odasına girince ken. 
di.sini yatağmm üurine attı ve 
böylece, bütün sevenlerin duy
muş olduğu tatlı bir heyecan i. 
çinde neler tasavvur etmedi! 
''Demek beni seviyor!" diye dü
şilnUyor, ve bu düşllnce ta au.. 
det kapılarına kadar dayanıyor
du. Zavallı Necil! O da anne. 
diyordu ki Selim kendisi için 
geliyor ha' 

Birden hatırladı: Heyecanı a_ 

rasmda, ertesi gUn köyden gide
ceklerini unubnuştu. Şimdi onu 
bir daha nerede ~receğini dü.fU
nüyordu. Sabah gitmeden evvel 
Selimi görmeli, tekrar buluşmak 
için sözleşmeliydi. 

(Sonu yarın) 

- Merak etme ... alışırsın. ! 
- Sana yalvannm, koca a lan 

dediklerimi Doğan beye söyleme
yi unutma!? 

Boşuna üzüliıyorswı a ca· 
mm! Burada haşaratsız zından 
) ok Hepsınde fare, böcek bulu
nur. insan bunlara aJışınca, hiç 
zarar görmez. 

- larar görmez mi dedin? Ek· 
mek kırmblanm yemek için ba
z~n fareler sürü ile hücum ediyor 
lar .. yanıba§mıda Adeta muhare
beler, baln§ID3lar oluyor.. yiye
cekleri paylaflUDIYorlar. Bu fare 
boluPnası karşısında ben nasıl 
uyuyabilirim? 

- Ben senin yerinde olsam ku
lağ11111 tıkar, yüzümü sarıp bir ke
nara uıanrrım. Ah, ne iyi huyum 
vardır, bilsen .•. hiç yerimi yadır. 
gama..-n .. bqmn koJduium yerde 
sızar, uyurum 

~· .,.,.., 
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