
SON HAVADiSLER 

No.212 

'~Tel. 24370 - Sene 11- SAYI: 3312 13 M A Y I S - 1941 SALI Yazı işlen Tel. 23872 Fiydı 5 KUR'UŞ 

~ aAşam: 
~any-a~ 
liarici 
Politikası 

Yuan: 

-..JlllC:aldf Talçm 
~~ 

......._ı,...yol gazetele rinin son ne~• 
-·ncr tspanyanm harici politika- , 
~ bir değifikllk nkua gelec< • f liUınmı veriyor. Bu dejlşlkHğin 

Hitle1in 
Muavini 

\ 

Rudolf 
Hes ingil· 

terede 
Berlinden bildi .. 
rıldiğine göre 

Hesin akli dtere aleyhinde bir slyuet 
~tecelli edeceği gazeteler. 
~ lıaulannm yazılanndan veri
... örneklerden anlaşdmaktadar. mu·· vazene 
~ gazeteler tngllblerl ı~panya• -

~°':et ne~.7= =. 1 sinde 
~· Herhalde, bütün bu m&t• f 
"e-=.vıı:1~ı::.~:n= bozukluk var. 
:t_ı.,...yada mihver ve İngiliz 1 ~ 

ları arumdald mticadelenln 
: .,..._ tiddet peyda etmıı 01c1t:. Londra iae bu iddiayı 

llııiıesbdlr. .. h ·ı k l .\bnan1ann takip ettlklcrl me- ' f up e 1 e artı ıyor 

~ ordulanm kullanacaldan zaı.. Londra, 13 CA. A.) _ B. B. C: 
..... )'UdDDCI tesirlerin hltblrinl İngiltere iatihbant nezareti, 
~ etmemek ' '6 bütün slli.hlE· dün gece geç va.kit atideki huawıf 
...._._.~ep bir anda hatt'kete getir. tebliği ne17retmfştir : 
~r. Azami muvaffaluyetl ... 1 DUn l.skoçyada karaya inen A '• 
..._-. 111!._~~blettel kazamnanol Aml. man zabitinin Hit!e rin muavini 
~ -- r yo u amaz. ' Rod If H ld ğu • ...ı.ı. .. ı.·ı · .......... Balkan seferini tasfiyeden 1 0 eu 0 u ga, ,__,ı ı 
~ tngUWere bir darbe hazır- =ti \'e cerh surette tesblt edil • 

~- me,pl oldak1an ıa gün. ı.c:;dra, 13 (A. A.) - B. B. C: 
~ .:-lqdıyor ki eski me~ Rodolf Hese'in lngiltereye in • 
~ * ~ ~JS)'I da meal haberini ısallhiyettar maha
·~ e:ı= 'C:..::"' ı.tt- fil büyük bir allka ile karşılamır. 
hrtat tır. Heae'in aklf muvazenesine 

.___ • • - _
1
...__ Sahip olmadığı hakkında Nasyo • 

~ '">Ull lellelerde, a.pul1Mlll - (Devunr 4 incide) 
~t 4e,letJerl ile UUI e kadar 
~ ,.e llllaııw1*1 o kadar ....-ıt 
~ti& k .. J i HZ lW ..... -.acta mevki ..._ ı.en... 

Büyük manevralar 
bati adı 

._. tabii ~· muhülrü bir it gibi 
""1ılherd•. 11ıı..tı1u., bagtbıldl 
~ Alman ve İtalyan )'U'dı-
~ Ye dolltlağana pek eush Beaolnla, ıs (A. A.) - En 

er borçlaclur. General Fnır· binden fazla aakerin i§Uraldle dön 
~ imal İspanyol bildimetine sabah Havay ad&larmda bilyijk 
~ lllikıadelesl muhakkak ki AI- 1 kara manevralarına batlanml§tır. 
~~!~İtalyan )"U'dunı s&yeslnde Adanm mildafaaamı tem•-: malt • 
.:.-uıer olmllllu. Mlhnr de,·. sadiyle kıtalar ve topçu kuvvetle. 
~ tefelddlltbae hlanet ettik· 1 .u~ taraf 
~ Jent İlpulya lıilkfımetlnl da!· ri adada bir taraf~ \M&er a 
~ kencu taraflarmda görme'""' ~ln h_arekAtta bulunmakta ve tayyare 
~..... fınatı kaçırmadılar. Bitle- filolan stratejik noktalar ~e 
"- dNı-- illa 1 yıldö ümü uçmaktadır. Havay adalarmda tını 
.._-.... umanan e l' n diye kadar yapılan manevraların 
~ BerHnde yapılan en mühimmini telkil eden bu ma
~~ davetB ecnebi millet. nevralar esnasmda. A vnıp&da ve 
...... -...... en ~k alluflananlar Asyada.kl hareklttan alman bütün 
~ollardı. dersler tatbik olunmaktadır. 
~~ nimen. İspanya bugüne ~---
~ ~ aynlmadı. Şld· 
-...; .\llnu tazyikine mak&,·emet Habeşistanda 
~ olan ıeneral Frankonaa 

~ .... lek delltttrerek tnglltc· H · d k t l 
...__ ~ ÖIJlllL"'t bir vaziyet 1 ı n ı a arı 
~ blıll midir! lapuayollan 

~:=nedm:v~~== Amba - Alaği-
~:p:.!ve=:-1= ye doğru 
L--:"ham bapııda bulananlar Al- • • ·s:: leV::.~n-:.'; llerhyor 
~ besUyebiftrler. Fakat ltal nl ... _J LI 
~ ---h- t•puayanm bakUd ' ya arın •1Bl1K1ıtuGJ'I 
lııı......~ onlara aaattanmaz. J bu kaleyi lnnnJetle 
~ı tefleri Ahnuı.rm dosta müdafaa edecelıleri 
...__,,.... ene de lalsmetllrlan ok· IUUlılıyor 

·~· _ Aı..a yeBI nbamı ise ı &.."11hda sair mlUetler ioln atak• (YUISI ' belde) 
~ ..... Mr vazife blralana
~· lapuayol vaı.nperverlt'• 

t.~ ~""':.~...: ·ı Bandan betka, lapan-
eotı.tl vaziyeti hükfımed 
~ hareket.e mecbar et

~~ dalalll b&rbln tahribatı 
.ı.r.. ~ memleketin her Mil .. 
~ -•71111:1an da yeni bir m~ 
~--::,-·w kablHyetlnl ~k ı 
~ a-· _ . ttte biittln bu malı · 1 
~ ~ clltlbıtlltıne lapuyol 
~ lq:utıere aleyMnde Jaa. 
...:= leeaseleıt lhtlmall blm 
·J•u ..... 

....,.. <Wüt YALÇIN 

Jf:·Jlll~ 

Yakın şarka 
kUlliyetli miktarda 

tayyare geldi ı 
Nevyork, ıs (A. A.) - United 1 

Pre•'in Kudüs muhabirinin ıbi.l. 
c:Uroiğine göre, büyük miktarda A· 

1 

merlkan bombardmıan ve avcı tay 
yareleri yakm şarka gelmiştir. 

Fransız - Alman 
munasebatı 

Berlinde söz söylenmekte 
ihtiyatla davramhyor 

Bertin, ıs (A. A.> - Yan reı. 
mi i>ir menbadan büdi.rillyor: 
.Aıman hariciye nezareti, Alman 

• Franaız m~ebetlerinln. bugün 
kil vaziyeti hakkmda yabancı P• 
zeteciler tara.fmdan aorulan eu • 
aller karptmda fevb.llde ihtiyat. 
kA.r davrımmJIUr. Yalnız, · vseı ile 
müzakerelerbı henüz bitmmıüf or. 
duğu mU§8h'3de edUmlttir. ' 

· SaWıiyettar mahfiller, amiral 
Darlan ile çok tanmnuı bir Alman 
pbelyeti arumda eöade bir ~ 
kat hakkında aorulan •U.llere ce
vap vermemiftir. 

~ harelıAta ..... -- Bbl4 Mkerterl 1ılr ......_ ··--1 . arlıa•i'- ..... ~ .......... ~ 

Bee FWueri ı.t8la.ı ederken (köfede Jfeeala bir portreel) 

Lord Ha lif aks 
diyor ki: 

Bu 
mücadelede 

Hitlerlerle anlaşma 
mevzuu bahs 

olamaz! 
Nevyork, ıs (A.A.) - B.B.C. 
lngt!tere bUytık elçlal Lord HaU. 

faka, Ka.nzaata bir nutuk elb'lemlı '" 
ezcümle demiftir ki: 

- AUantik harbini ~ 
llOIDl'll, Amerikanm yardmu ~ 

haV&ClJ!flDllZ da ai1r .beacakbr. Bu 
mtlcadelede bU anla§ma mevmubaU 
oıamaz. Nazl tahakkUmtlnUn lngllt.e. 
re imparatorluğu üzerinde teala ectn. 
eliti Te İngiliz bahri 11atveU mahvol. 
dutu takdirde aiz Amerlkalılann be. 

yat tarzım muhataza edebllecetmtat 
tahm'.ıı etmek lmklnaızdtr. HlUeı-, 

Avrupanm arta kalım kıamm&- h&klm 
oldufu takdirde ıncnterentn hayatta 
kalabllecej'lnl tabmJn ·etmek de aym 
derecedfl güçttlr ... 

Maarif vekilinin bu 
aabalaki tetlıilıleri 

l Maarif veklll Huan Ali Ytlcel, lla.. 
gUD &lleden evvel ı.taDbul maaıU mil 

1 dUrlUIUDe gelmlf, bunula umumi ma. 
f fet.tl,Jlerdea teftiflerl hakkında tabat 
aım11m. 

Bun:lan 80llJ"a vekil, mtıaeıer er. 
klıü De birlikte SUltanahmede gide. 

rek bıır:ıdaki tarihi aıııtl&n tetkik et. 
1 mJttlr. 

bir otomobil 
. 

Huausi bir otomobili uydurma bir plaka talım-alc 
garajdan çıkar an ü, gen, 

Büyü kdereve giaerken otomobtll 
ağaca tosladılar 

Otomobil parçalandı, birinin kolu kırdd•, 
ikisi de başından yaralandı 

Bitler 
Amiral Darlanla 

görllşt~ 

DQn gece, Hacıosman bayırında fe. ı Avnı Gllnelı&k&n De Turban. Oelll 
ci bir otomobil kazuı olmUf, kasa ne. admdakl pnçler garajda ~ 
tice8lndı otomobil parçalanm11. tçlıı. arabaya 47U4 aydı beJU 1111' ,..._ 
dekiler de yaralanlJllfbr. talunqJar ve gesmete ~. 

Beyotlunda boya mUtebumm Ah. Otomobili, tor&r elıllyetl bul11DD198B 
met Bayman& alt buaual otomobili, (Dewau t ~) 

BerHn. J8 CA. A.) - Bitler, 
Fran111& ka.blıleai ~ekil muavini 
amiral Darlanı kibul etmiftir. Bu 
milli.katta Alman hariciye nazın 
Fon Ribbentrop hazır bulunmut • 
tur. 

Anadoluya 
son kafile 

Deniz ve kara yollariyle 
nakliyat yakında 

bitiyor 

ÇERÇEVE 

lncil'e 
g6re 

Necip F azll KısakUrek 
·- Ben dünyaya ateı atmaya 

geklim; eğer ılmdiden tututmu11-
1& daha ne l.lterim? (Ulka) 

hdl bö7le dlycmla; fllbt la
tJll'la etıafmdakllerden bir dmre, 
lluıdaa maddi •tefi anladı ve pek 
cllel tatbik etti. 

* - Siz gidin ve "Ben kurban Pel'fembe gtlntl saat 13 te kalkacak 
Kadet vapuru tzmlre, 16 m&yıa cuma defli, merhamet isterim!., keli.. 
--n kalkacak An"'- mmm ne demek olduğunu öğre .. 
..... -ra vapunı da nin ! (Mat.ta) 
Ordu v'..llyetilıden Oertal olan *>il mec laen böyle dlyorda; fakat ı.n. 
canı yolcu katllelerlnl söturecektlr. la etnlmdaldlente. bir dmre, 
Tren yolu ile nakll~t S. ma)'lllta bl. kallramulhiı, 11en41 aet.a .....,_ 
tecekttr. Bilet aldıfı halde be.rhangt ) • lnırllu ......_... ı..Jcla. 
bir •bebten dola71 gtlnUnde npura 1 * 
yetJtemlyen meccani yolcular, ;rukar- _ve eğer ben klmeeden teh-
da bahıd geçen gQnlerde, müallt mo. elitle bir teY aldlmaa, dört mlalfni 
retteplerlne gldeblleceklerdlr. lfeoca. ıerl veririm. (Laka) 
nl bilet alan )'Oiculann,11 ma)'l8tan Mil ı...a WJle dlJorda; fakat lncıl
ra nakllyatm dardunaJacalml uan n. ~en lllr .Umre, 
dikkate alarak cma s&n barelret et. Wr _..... bile hak etmedttt ıe. 
lllelert ktladl ~ lktalMm- Jla d6lt ...... tellılble ..... ,. 
~ n••..,._ ~ . 

- Onlar ld aöylerler Ye ,...,_ 
mazlar... Fakat onlar bOtthı illeri
ni insanlara ~rllnmek fçbı yapuo. 
Jar. Çünkü onlar hamiillerlni p. 
nifletıp eavaplannm eteklerim 16-
yUtnrler; ve inanlar taraflDdall 
"Rabbi" diye çağnbnamm lle9er
ler (Matta) 

İlldl MJle dlyonha; füM ... 
cll'lll etraluldaldlerdea Wr dmre, 
aa~a •J'lll saç tarlfbtdea kona 
etmt, dbt, göpanı ........... ve 
hamalllere boldu; w hoclllmbk 
•en~MDIU~beyk~leftlrdl. 

• 
- Zira her kim c&DIPI kurtar

mak ietel'lle onu kaybedecektir; 
ve her kim canını benim uğrum. 
da kaybedene onu bulacaktır. 
o .. .atta) 

t.n INiJle dlyorda; fabt .... 
ell'ID etnlmdaldlerclm b1t.an11ar 
slmreel, sWea çdmrılaeak teJla 
............ oa.c.ğı Rnllll ... 't'l'IJlll
m..ıı: biJleee tatlı mnıu... tdl
hls J1ldadea teker teker ..,.._ 
tiler. 

* - Bugtııı aran1JJda bOyGk olan, 
yarm hizmetçiniz olacattır. (U.. 
ka) 
MI biyle cllJuı'llu; w .... 

lnell'e ~ .. e1ı1, ....,_ ...,, 
fmıı1lıldler4ea lılr • [ '• ..... ................... 
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BOYOK KORSAN ROMAN/ 

32 Yazan : KADIBCAN KAFLI 

"Buranın gökleri de mavi, buranın sahilleri de ye
til ve güne§ aynı güneş, ay aynı aydır. Akşamları 
esen serin rüzgar, pek çok sabahlar bir ayna ka
dar düz ve parlak olan deniz hep aynı rüzgar ve 
denizdir. Fakat bilsen hepsi de bana ne kadar sö
nük görünüyor! 

- Bir lıizme+.tc _b\Üunabilir mi· 1 n hep tstanbulda toplanmıştır ve 
yu? buraya da kopyalarmı getirmi&Ier-
Di~ dir! Hem de o kadar rast.gele ve 
Konakta )'apfan yağmadan baş- basit bir şekilde koym.Uflar ki ..• 

ka bir zarar obnadı#J eöylenince Cenovayı bqkalan çoık beğeniyor 

sevindiler: Artilr bir aralık yalnız 
ka1mca Ömere eokuldu: 

- Ofelyada.n mektup var! 
Dedi ve katlanmış bir kAğıdı o

na verdi. 
- Neredeymiş! 

- Cenovada._ Geleli yirmi gün 

kadar oldu! Dllğ11ıı haıarlığmı du
yum. tereddüt ettim, 1lı1dn. bu te. 
reddilt çok Btirmedl Bu sefer de 
kargaplık çıkacağına dair haber
ler dolqxyordu. Er.ham oehire in
meyi doğru bulmadı. 

- ~ gtbı evvel~ bir şey )W

bı... 

- Bb b5yle bfT ~ bekD.JW
duk; Venedik elçlahrl Manman.I 
söj1emiş! 

- Artilr, benim iştme yaradı i 
bıaan felüetin de hayırbm olur-
mu~! 

-Nud? T -

- Bana o~atmak fateditlerl 
8'1w bmıedisl yanm kaldı! 
Hatti baııılllltibı bomJdu. 

- Orbıbk dbellnce yine ya
padar. 

- Bayır._ Buna m~ wr -
ıab'eeelfm; band&n ~ 
Karanmı verdim, Ba karar yabm 
..,,,, •• anamda Jmlam. Giderken 
lllL1l& mutlak haber verlrfm.. 

- Nue,.e PJAAA1r111n ! 
- Ofe~ya. yakın olsun da ne-

mlll ohmsa olsmı; j]k baeamalt Ce
ZQirdir. 

- BaJwanm ,anma ayle mi! 
- Evet ama. ona giivenmiyo-

ram; o benim banda kaJmamı is
tiyor, divanda Utip oJmamJ :leU· 
yor! 

- Cezayir, Cenovaya j,yi bir ha
vada Uç günliik yoldur. Orada kor
ııanlık edeceksin. değil mi ! 

- Allah ne isterse yaparun ! 
- Sana imreniyarum!. 
- Niçin! 
- Korsanlık ne zevkli i§ttr! Cl-

vanbıin anlattığı heyecanlı maee
ralum ayımu yqıyaealmm ! Beıı 

de isterdim; artü ben de srlal:nı
ya bat'•dm1 burada •.. 

Omer mektubu evirip çeviriyor; 
açıyor; birkac; satır okuyor ve ar
bdıpr dinlemek 1~ tekrar ka
pryorou, ArtUr onun hialerini sez· 
idi: 

- .Ben gidiyorum; 80lll'& gel de 
l'ıamlp.hm. Clvaniyt BlSyletirlz; sa
aa faydtı.lı ıey!er anlatır! 

Om.er yiıl& denize bakan eski ~ 
dumJ alım.lltı; oraya çekUdi; vek
tile Ofelyanın oturduğu sahili, gez
dJil llUlan gl!alen. geçirdi. Yeşil 
lltk ıtmrli karpia değil uzakta, 
omm heııtlz bilmediği, görmediği 

yarierde parlıyordu, Mademki 

ll&mıem.iıtı ve Omerin kırmı:ın ı
lliı da bütün kuvvetiyle yanmak
ta devam edb'ordu, bir gün xavuş
m.ak milmldbı olaca.ktı; delikanlı 

bana git~ daha çok inanıyordu. 
Şimdi on yedi Yatında olan Ofel
yayı hııyallne getiriyor; gözlerini 

kapıyor, ~Jllms1yor; koUa'l'DU ona 
c1oğna UMm ordu. 

Geıı.Q m Ceııovadan ba.b.sediyor
da. DJ10fdu ki: "Buranın g&kleri 
de maft. baranm 881hlllerl de yestl 
ve gQnet aym güneş, ay aynı ay
dır. Akpmlan esen serin rllzgıir, 
pek ~ ..t.Jılar bir ayna kadar 
dtiıl ve parlak olan den'z hep ay. 

ve demtldlr. Fab.t bil... 

ve seviyorlar; bende niçin onlarm 
hisleri yok? Bunu kendime sor -
dum; en· sonra anladım ve yine an
ladmı ki bir sevgilinin eksikliği 

her şeyi eksiltiYt>r! Seni çok öz.. 
ledim Ömer ... " 

Ofelya şimdi babasının Holan
daya gönderilmesi ihtmialinden 
bahsediyordu: bu takdirde biraz 
daha uzaklaşacaklan için üzülü. 
yordu. Bir aralık Omerin haluının 
kızı ile evleneceğini duyduğunu 

yazıyor; buna evvell ilzüldüğünü, 
Ia.kin delikanlıya olan itimadı kar
şısmda inanmadığını biliyol'du : 
.. Kalbim bana bir gün mutlaka ka
vup.cağım.w, senin beni unutnu
;ı.--acağım haber veriyor!" diyordu. 

Omer buna hemen cevap yazdı; 
bu mektup evvelkilerin hepsinden 
ateıll ve ümit doluydu. Şöyle biti
riyordu: 

"Etrafnndakl her şey asıl güzel
liklerini senden alıyorlarmış; &en 
gittikten sonra hepsi de toslu, bu
lanık, kuru, gıcırtılı ve tatsız ol
du .Ank Boğaz.da ve 1atanbuJda 
duranuyacağmı., isterse kızgın çöl, 
istene karlı dağlar olsun, seninle 
beraber olduğl.muz yer dUnyanm 
en güzel yeridir. Sem neıeye ~
filrU.rlefl'e gütÜrıriirıle.r; gelece~. 
Leandr sevgilisi i~ıc Boğazı karşı· 
dan karşıya ·g~çF:.r.ui;;;. ben bu u
ğurda dünyanın deı...:zlerini aşmayı 

göze aldım; yeter ki hedefim olan 
yeşil ı~ sönm'!!!hı, yeter ki sen 
beni sevmekte dcvmn edesin!" 

Ona yakında Cı:ızayire gideceği
ni, bu suretle iab& yaJclaşmış ola
cağını, Holanda·>7cı. df•ğil, İngiltere· 

ye de gitse, dünyw:m ucuna ka
dar onu takip edeceğini, kavuşma 
günlerinin belki umulduğundan 

daha ça.buk geleceğini yazdı. Genç 
kızdan aldığı mektubu nasıl birçok 
defalar öptüyse, kendi mektubunu 
da öptU; vtızüne silrd.tl ve ona ae
di ki: 

- Sen de benim kokumu ve 
öpücüklerimi ona götür! 

tstanbulda ihtililin devam ettiği 
.f.ıöyleniyor; oradan gelecek ha.her
ler her an merakla bekleniyordu; 
ömer için bunlar ikinci, UçUncU 
planda kalıyordu. O her şeyden 

evvel Cezayire bir an evvel git· 

mek için ne yapmak lbmıgeldiğini 
dtlşilnüyor; hemen l~e başlamak i
çin hazır bulunuyordu. 

Artürün dediğine göre Ofelya
nnı mektubunu Cen~viz elçisinin 
bir ada.mı, bazı resmi kağıtlarla bir 
ilkte getrim.işti. Ofrlya c:.:vabın 

"Bu mektubu getiren vuıtasiyle" 
gönderilmesi mümkün olduğunu bir 

kenanna ilave etmişti; zira çabuk 
dönecekmiş! 

Omer hemen o gün Art.Uru ziya
ret etti; mektubu verdi: sonra Ci
van! ile sahil boyunda bir gezinti
ye çıktıl-u-; btımbu.da beıkl bir
çok kimselet b;r'birın! b.ıfbzlar

ken, ortalık yP.,;ma cı:liilrke:ı, 95-

ray civarında, hattl içeride kim
Mlir ne faclal!ll' r.lurken buralarda 
tam hir sulh. J~r zamanki hayat 
vardı. Civa.ni Cezayir, Cenova, Ho
landa hakkmda pek meraklı şeyler 
anlatıyordu; ÔmPr bunları dlnle
dıkçe Ofelyaya kavuşmak ihtiyacı
nın ~·anında o yerleri g!Srmek ar
ZU'31lntm ua Mvtıdtl~nn 1ıl8eedl -
yordu. 

Aynlıriten Artilr ona dlyonha . -
ld:. 

Maarif Vekili 
Dün Üniversitede bir 
toplantıya riyaset etti 
DUn llnivenıitede rektör ve dekan. 

larm iştirakl.le yapılan bir toplantıda 
Universltenln imtihan vaziyeti, gele. 
cek senenin ihtiyaçları görülmüştür. 
Bu toplantıya, tehrimizde bulUDaD 
maarif vekil' Hasan AU Yücel, riya. 
set etmi11Ur. Vekil, bundan sonra Top. 
kapı ve Ayasofya müzelerini gezm~ 
tir. 

Hava şehitleri 
ihtifali 

15 mayı.ı:; perşenbe günü saat 
13 te Fatıh tayyare parkında 
hava şehitlerimiz için ihtifal ya
pılacaktır. İhtifale askeri kıta. 
lar, mektepler ve halle iştirak 
e(fecektir. Merkez kumandanı
nın merasimi açmasll11 müteakip 
borazanla verilecek (ti) işaretile 
hazır bulunanlar selim vaziye. 
tine geçecekler ve şelrf rdeki bü
tün düdükler çalacaktır. Bu sr. 
ra.da herkes olduğu yerde bir 
dakika sükQt edecek ve bayrak
lar yarıya indirilecektir. 

Hitabeleri mktea.kip bir man. 
ga asker havaya üç defa ateş 
edecek ve matem havalan çalı
nacaktır. 

Bir piyade taburu, bir polis 
ta.buru, kız muallim mektebi, 
Cumhuriyet kız lisesi, İstanbul 
kız ı~. Da.rüaefaka erkek li. 
sesi, Hayriye liseei, f&tanbuI li- · 
sesi, 1tiklM lisesi, Pertevııiyal 
liesi ve Vefa lisesinin yapacak. 
lan geçit resminden aonra me
raeime nihayet verilecektir. 

Sıhhate zararlı gazozlar 
Belediye mtlfeWflerl tarafmdan pi. 

ya.ada yapllaa. tetkikler nettceatnde 
binlerce file gazosun nhhate muzır 

oldutu görtllmtlftür. Bunlar, imha e
dllml§tlr. Guozla.rm bozı•Jmaama ııe. 
beb (llarak, imalltbanelerde bulunaıı 
eski gazoz kapaklan göaterllmektedrt 

, .. 

• Belediye, Topkapı • Maltepe, Hal. 
kalı• Makadam fOll88l, HtırrelyeU e
bediye • KAğıtbane • lılakadam pe. 
si. Ayazağa • KA.ğrtbane • Allbeykö
yü yollarmr müteahhide ihale etmif
tir. Bu yolların yapılma.sma birkaç 
güne kadar ba§lanacaktır. 

• Şekerciler, belediyeye müracaat 
ederek hıfzıuıbh• kanununda boya 
kullanmanın memnu oımamtma dair 
bir htlktlm buhlJlmadrtmt binaenaleyh 
boyalı teker aatablleceklertnı, ancak 
bu boyalann lllhhate muzır olmamuı 
nın flLrt kOfllldutunu aöylemlflerdir. 
Boyalı pkerlerdeki boyalar tabl1l e. 
dilecutir. 

• Dünkl\ ihracatın yekOnu oi17 bin 
liradır. Dün lılglltereye WJd derild, 

Almanyaya tütün, fındık aat.rımıştır. 
• Şehirc1Iik MUteha.uuıı Proat, SW Y• 
maniy!! camii cıvannm alacağl §ekli 
gösterir bir n"''lket huırlamı§lır. 

Buna göre, Eminönü meyda.Dmdan 
bUyUk bir ana cadde doğrudan dotru
ya SUleymaDiyedıt nihayet bulmakta. 
dır. Bu cadde etrafındaki blnala.rm tr. 
tifaı, :t:içbir zaman, 80leymaniye ca. 
milnın uzaktan görUnmelline engel 
olmıyacaktır. 

• Cavad&n ham kauçuk geUrllece
ğinl yazm11tık. Bug1ln lçln C&vadan 
Baara yoluyla mal getirmefe tmkAD 
olmadığından bu bam kau~uklarm da 
Süveyş tarikiyle getirilmesi mukar. 
rerdir. 

Yeni Sabah 

Zelzelıden zarar gören 
camiler tamir edilecek 

Evkaf idaresi muhtelif yerlerde 
zarar gören Abideleri tesbit ettı 
Vakıflar idaresi, yurdumuzun 

muhtelif köşelerinde 7.elzeleden 
harap olan eserlerin tamiri için 
hazrrlrklar yapmakadır. Eski 
eserler kazılar yapılarak yerin 
altından çıkarilırken kıymetli 
eski Türle eserlerinin toprağa 
gömülmesine meydan verilıniye. 
cektir. Bu büyük işte vakıflar 
idaresine hü:kfunet de yardmı 
edecektir. 

Vakıflar idaresinin yaptığı 
tetkiklere göre zelmlelerden za
rar gören abidelerimiz şunlar
dır: Tokatta Ali paşa, Gülbahar 
Hatun, Ahilvan ve Uluca.mi, 
Amasya.da Sultan Beyazıt, Meh. 
met paşa GümUşlü, Hoca Süley· 
man, Sırçalı camileri (Sırçalı 
caminin tamiri gayrikabil gö
rillmektedir.) Suşehrinde Mal. 
hatun camii (kimilen haraptır), 

Dördüne hastaba
kıcı kursu 

Dün Gümüpuyu haata· 
nesinde açıldı 

Dan öğleden sonra, aaat ıs da 
GQm~yu haatanellinde, göntlllll hu 
taba.lacı yeti§Urmek üzere açılan 

kuralarm dördüncflllQ faaliyete geçe. 
rek tedrisata ba§laı:ıııfbr. Kura iki 
buçuk ay kadar devam edecektir. 
Devre hitamında muvat!a.k olan ba.. 
yanla!'& diploma verilecektir. 

DJl9r tara.ttan yardımaevenler ce. 
mlyetl ı.tanbul §Ubelll idare heyeti, 
dDn öıtJeden 110Dra saat 17 de topıan. 
iDii ve kadmlarmuzm cephe gerlllln. 

deki hizmetleri etratmda görU}meler. 
de bulunmqtur. · 

·Müsadere edilen 
noksan ekmekler 

BUytlkadada Balıkçıl ca.dde1inde 74 
sayılı Yani YamalA.kinin fırmmda 32 
kilo francala, 44 numaralı Ha1D iki. 
zin fınnmda 50 kilo ekmek mUaadere 
edllml,, sahipleri hakkında zabıt tu
tulmuştur. Buna eebeb bu ekmek ve 
tranca..ıa.Ia.rın noksan tartılı olU§udur. 
Ayrıca Büytlkadada Balıkçıl cadde

etnde 8 numarada kasap ZOto ile 18 
numarada luuıap Sa.va.ıım da et fketaia 
ve pazarlıkla et sattıklan gör0lmt1§, 
ikisi de adliyeye verllmlştir. 

-<>
lskenderun limam ıslah 

edilecek 
Münakaı&t vekAletl tarafmdan ts

kendeıun llmanmm yeniden tanzimi 
etrafında hazırlanan projenin Bftratıe 
tatbild kararla§tınlnuftır.Bu Umanın 

ınilkemmel bir hale getırllmesl için 
İzmir ve l.stanbul Umanmdan bıbmU 
ve tabliye vurtalan gönderilecektir. 

-0--

Anadoluya trenle giden 
ikinci kafile 

Kendi arzualrıyla lstanbulu 
teri<:edenlerden ikinci tren kafi. 
lesi dün 12,30 da Haydarpaşa
dan hareket etmiştir. 

Bu kafile ile gidenler de mü
rettep miktan doldurma.m.ıştir. 

"'Almanlarm Sarlyeye nud Pde
oolderl meaeleıd mtbllluıran onlara 
taa1l6k eden bir marifettir. Bertıalde 
bldm topraklamnmtan uker seçlrlp 
gidecek cletlllenlir. Btzlm bu lıablat.e 
kaU olarak bOdlğlmh:.· nokta lıadur. 

Glrtd Adumm ve Kıbnmı anettlll 
zorluldan llUll yenN'JeklerP Havadan 
bt\ytlk blr kuvveti -ı ~ 
lar f Gem.Derle cephane ve atu'bldan 
gtdlce nasıl ~rf Burul ..._ 
lana mncbr. ıı:ter 1ıa tefelıN.-.... 
dA ımmattak ........._,,.._ meeele ,.-. 

tur. Fakat mavaffak olclaldanm -ve 
SmtJfJ78 ayak butddanm fal'IMılle

Um. 
SurlJede bir remd ...._ ll8k6. 

ErQncanda Hacı 1zr.et paşa. Ca· 
mikebir, Halilullah, Karağaç. 
Hacıveli, ve Kale camileri kamı
len yrkılımştır. Emncanda yal. 
ıuz .Mahnur camii kabilitamir 
bir haldecl'r. 

lzmir y.elzelelerinde: İzmi:-i~ ı 
içinde Hisar ve Şadırvanlı camı
leri, Berga.mada Hakim ve Şa
dırvanlı camileri koonen harap 
olmuş Bucada yerli ve Dikilide 
bir cami gayrikabil islah bir şe. 
kilde yı:kılmrşt1 

Yapılan tetkikler yalnız To
kat, Amasya ve İzmirde kurta
rılabilecel<: camilerin tamiri için 
bir milynn liraya ihtiyaç oldu. 
ğu göstermiştir. Diğerleriyle be
raber bu yolda sarfedilecek para 
miktarı birkaç milyonu bulmak
tadır. 

Pasif korunma 
tecrübeleri 

Çatalca, Silivri ve Şile· 
de de yapılacak 

Pazar günü Kadıköy kazaamd& ya. 1 
pılan ha.va tehlikeaıne karp paaıı 

mUda!aa denemesinden sonra tehir ı. 
çinde yalnız Beyoğlu kazaamm paaif 
korunma tecrUbeai kalmı§tır. Bu tec
rübenin yapılmasmI müteakip vilA.ye\ 
l'ferberlik mUdürlügU .tatanııuı ,etm. 

nin paaif mUdafaaaı tıserinde t.enkı.. 

dini yapmak üzere denemeleri başın. 
dan sonuna kadar takip etmif ola.n 
heyeti toplantıya. çağırac&k ve vali 
muavini Ahmet Kmıtm riyuetl aıı. 

tında yapıl&cak toplantıda bilhaaa 

görillen nolyanla,r tetkik oJ~ 
derhal siai&e'ff' ~ tldtıirı\r 
caktır. 

Gelecek haftadan ltibareıa ı.ta.nbu.. 
lun §ehir harici Çataıca, smm. .,. şı.. 
le kazalarmm pasif korunma tecrtı.. 

beteri tıqlryacak, bundan sonra vllA
yetiD pasif konınma tecrübeleri 1k. 
mal edilJn1f olacaktır. Buna gGn icap 
eden tedbirler de YUA,et taratın.san 

a11ratle alınacaktır. 

Tıbbi müatahzerat 
kanunu tadil ediliyor 
İllpmçlyart tıbbi mll.ltahezrat ~ 

nununun bazı: maddelertnl tadil ~den 
yeni kanun lAyf.haaı B. lıL Kecllalne 
verilmigtir. 

Ankaradan verilen malfımata naza. 
ran bu muaddel ıekllyle kanunda, ha. 
riçten gel"n ı,erom ve aşı gibi tedavi 
ve vl.k,ıı.ye vamtalarma mevzu kontr\ı
lün arttmlmuma " tıbbi mo.taluıe.. 
ra.t için badema yalnız gaaetelerle ı
llıu!!L bulunulmuma dair httkllmler 
vardır. 

--<>-
Bozuk gıda maddeleri 
Belediye tarafından muhtelif yiye. 

cekle:-den alman ntımuneler belediye 
kimyabanesinde tahlil edUmi§tir. Talı.. 
li1 neticesi: de 1B98 ntımunedeD 117 
sinin sıhhıı le muzır olduğu neticeairıe 
varılııiI§ltr. lil .Ut nümune.IJnden 7 
si, 28' ekmekten 8 Si, 85 makama 
ve unlu maddeden 7 ili, 80 et nümune
Blnden de 3 tl bozuk c;rkmıfbr. 

lar. Smlyede çok faal Almu euaalır. 
n 98 ajıualan ftl'dır. Banlar dallllııle 
birçok taraftar topllııınqlarcb. AJ,. 
manalar Suriye ......_tıiulaa ......_ 
nnı .. keadllerbte bende etmenin ,. 
lana lıalmatJa,rdır. Fakat bMön bu 
bamtddann Alman -a.1ne anma 
bir neUoe ftl'elıllmelll ........ evvel 
Sarl7ec1ekl remil l"W ............ 
l'll1lll blo ltlru ........ ............ 
llaJlno Jaa#mdeld bir eeııu lı Aı..a. 
ya a1eJ'ldncle ......... .......... IOln 
...... bir ....... ........... .... olu.,... dlbddl ............... ld .............. .._ ..... _ ..... 
maalanm - l!luıbeıle llGllıumı l4IUÜ 
~ mnlırP Ba llarp ine...._ 
IAk ............. - ..,.. mlmtlan ---rt- ftl'dl. Çok atı 

1 

M: .... lirdik. l"'akat 
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Dün müzakere 
edıln kanunlar 

Milll Müdafaaya 
fevkalade 

tahsisat verildi 
Ankara, 12 ' t.A .. ) - B. M. 

Mclisi bugün ~msettin Günalt8" 
yın başkanlığında . topl~ 
Türkiye - Almanya arasında ti
cari mübadelelere ve bunlara ait 
t.ediye anlaşrua.l.annm bazı bil· 
kümleriııin ta\·ziJıine, Türkiye 
- Yunanistan kliring anlaşması• 
nın uzatılmasına ait kanun layı· 
halan ile vilAyet idare kanunu"' 
nun bazı hükümlerini tadil edeıı 
3451 numaralı kanunun· (e) fık"' 
rasmm tefsirine ait mllZbatanJD 
ikinci mfizakerelerini yapmış ve 
tasvip eylemiştir. 

Meclia bundan sonra askeri 
muhakeme usulü kanununa ek 
kanun liyihasmm ve dahiliye 
memurlarından bir kısmmm tah 
didi sinlerine ait kanunun ikinCi 
maddesinin bırincı fıkrasının• 
ordu subaylar heyetinin tertiiııe 
ait kanmıun üçiincü maddesinin 
(e) fıkrasının değiştirilmeler!ııt 
ait kanun lSyihalannın da birin· 
ci müzakerelerini yapımırtır. 

B. M. Meclieinin yine bugiiı11dl 
toplantısında kabul edilmiş otaıı 
bir kanun layihası ile 1940 yılı 
Milli Müdalaa· V ek&leti bütçesi
ne 5,500,000 yine Milli Müdafa& 
Vekateti kara k1BDlın büt.çeei.PB 
8 milyon, Maliye Vekileti but· 
c.esinin "sermayesine ınaJısubell 
toprak ma.bsulleri <Jfisi" adJylB 
yeniden açılan 258 inci faslll 
5,000,000, düyunu ummniye lbiit
çesinde demir yolları inşe.atırt• 
ait bono ve poliçeler karş"11'! 
adıyle açılan 273 üncü f asl.a 
10,000,000 lira fevkalade tahSl.ı 
a4t "1~ ve ;bazı dıp.irefer .btıt· 
çeleri arasında.da üç milyon 510 
bin liralık münakale yapılm* 
tır .. 

Hariciyede 
venı tayinler 

Ankara, 13 - 13 temmuz 1941 
de telraUtlU!kleri icra edi.ece'İ' 
olan Bertin büyük elçiliği müste .. 
şan Nurettin Ferah Alk.net. 
Halep başkonsolosu Selim Feyst 
Önen ve Halep muavin kons~ 
losu Be-kir Sıtkı Tedis'ten inıbl• 
l!I eden m e m u r i y e t 1 e r e 
nıezkQr tarihte işe ba3 • 
lama.k Ü7.ere yen· tayinler yapıl• 
mıştır. Bunlardan Berlin mus-te
şarlığına merkezden Kema.l ~ 
jat Ka.wr. Halep konsolo.SulU"' 
na merkezden Reşat Orhaıl 
Halep kançılarlığma merk__. 
Rüştü Omn ta.yin edilmiştir • 

Paris Büyük elçiliği ıb~ 
Fatin Rüştü Zorlu merkeze nak
lolunarak yerihe merkezden 09 
mil \tefi, münhal bul~ Yr 
şington biiyüık elçili~ • ~ 
katipliğine meıtcezdeı. ~ 
Aker ve evrak memurh.15·1P.-:
merkemen Şadan Erman, ~ 
tence konsolcsluğq muavin 1'oO 
soloshığuna mer'kerden Arif~ 
taç dereceleriyle nakil ve ta1··~ 
edilmiştir. 
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istillya Sovyetlerin Mitlerle 
kar'I Uç memleketi tanıma. Musoıı·nı· 

malan karan hakkında 

HAtıralll'I pzaı : AHI Delle lltralll• Ber 
Kurt ile ulan hikayesi • Şamdan latanbula • Te .. 
kaütlük arzusu • Eski bir hatıra, eski bir aşina •.• 

28 
~ hr-,. ! -

·~ ,.... ••. ı;.-... •• 
.. !'llıl 1 "' • ...... • ingillerede ikinci Berlinde yarı resmi Yakında 

yeniden görü. 
şecekleımişl 

Musoliniyi endişeye 
sevkeden meseleler 

nelerdir 1 

1807 yılı •• Hllt. Şamdaymı .. Va. I bumu tam•miyle neces olm\11. 
siteme gayretle devam etmekte- Aslan bu hali görllp: "Niçin gtı•.ne - .... . .... .... 

müdafaa hathnın ~Y~~:,e _d~~~ ... 
Muhafızlan da 

tamamen 
yetiştirilmiş 

bulunuyor 
n~tan adamlar ondra, 12 ( A.A.) - İstila te-

y • • • şebıbüsü olduğu takdirde ikinci 
müdafaa hattım teşkil edecek o. 
lan anavatan muhafızları bir se
nelik hararetli bir talim devre. 
si geçirmişler ve bugün tamami. 
le hazır bir vaziyete gelmişler
dir. Anavatan muha.fuJan ku
ruluşlarınm yıldönümilnü çarpn 
ba günü ~'id ·edecekler ve bu 
münasebetle bir muhafız müf re· 
.ııesi Buckingham sarayında nö
ilet bekliyecektir. 

menb&dan bildiriliyor: 
&rltn alya8i mahfUlerlnde, Sovyet. 

ter BtruttnJn Belçika, Norveç ve bll. 
U.. YugOlllavya eıçUtkleriıı1 tanı • 
mamak hakkmdak1 karan llOD zaman 
tar ha.dlaelerintn mantıki bir nettceal 
olarak tellkkl edilmektedir. 

Bugllıı Alman hariciye nezaretJnde, 
llloakovadakl Yugoalav elçlllinin 1& 

JIJılyeUerlııtn kaldJrılmuı baklanda 
'11 beyanatta bulunlmll§tur: 

Valrtlyle Yugoaıavya hakkında al. 

danınıt olan yalnız SovyeUer Birli~ 

deftldlr, fakat, bu memleketin UçlU 
paktı imzaya kadar vud olablJ~ğl. 
nl aanmq olan bizzat Almanya da a1 
dannuftlr. BtnneUcıe, Sovyetler BtrU· 
l1D!n nıdığt bu tedbir, sunı surette 
tetkll edflmlı olan bu devlet hakkm· 
da mazıde l§ledlğl bir hatanm kabu • 
tünden bqka bir teY defUdlr. 

Load...., 12 (A.A. > - on: 
Bitaraf siya.si mahfillerin Berllnden 

atdJk~rı bazı haberlere göre, Bitler
le Mıasollninlıl yakmda yeniden blr 
mUlAkat yapmalan ihtimali ftl'dlr. 

yim .. Maaıma artm.1§. Rahatmıu 
yerinde. Ordu muhasebecisi de 
Cemal bey. Yüzü güzel, içi teY• 
tan, firavan bir adam. İkide bir 
canunma hücumla mUcade:e eder. 
Bir gün yanma çağlrdı, Vazifem 
olan tayinat kmallerinin tet.ldka
tmdan ve henilz gebniyenlerln ceJ. 
bi haktmıda mtıaetkere olunma. 
muı sebebinden bazı şeYferi ve. 
aile ederek bir takım yereis ~ 
Ier söyledi. "Yalmz befmıaymı, 

Arkadqan
1 

muavinim. yok. Bir e'• 
den bu kadar çıkıyor. Bundan i
lerlaine gidemem!,, dedim. '"Bu 
a muvatm hlmıet dellldlr!" 
dedi. ''Hikmet bilmem. Ademi ~ 
tklarmu beyan ediyorum,, dedim. 
O yine "'Mavafılo hllanet d~ 
c:llr!,, dedi, Çok lllkıldnn. Arbk a. 
nırl: "'Efendim, siDnlm kemale~ 
dl Yalnızlığım c:lbeWe Myle alr Bidayette mahalli hir gönüllü 

teşkilatı olan anavatan muhafız 
lan §imdi ordudan tefrik edile. 
bilir ve techizatlı bir teşekkül 
olmuştur. Mükemmel bir gekilde 
talim ettirilen anavatan nıuba· 
f rzlarına mensup bazı cüzütam
lar ordu ile müşterek manevra.. 

Bin gazi 

Epl:- orduau tullm olmadan evYe1 
ltaıyanlarm hiçbir zaman Yunan bı:. 
dudun:.& geçememif ve Balkanlar mu. 
vattaadyettnln yalms Alman latalan 
taratmdan kannt1m11 olm•ama raf. 
men, b\ı muvaffakıyetler netlcealnde 
Aımaıı.yanm SOveyt kanaıma karp " 
umum•.yet itibarile busOn yakmp.rk. 
ta yapılae&k barekt.t lQID lcendl.llne 
laymetll u.ıer temin etmlt bul\mma. 

81 Ku9t'ltnl71 HitlerlD t.emQtUJeri bir yüldl çetemtyeeeibn. l'aJdrl. 

lngıl·z harp 
gemileri 

tarafından 

hakkında bul encHfelen 8"keylemlf- I Dbe bayram erte8ine kadar mö
Ur. Il'Ubaldka avutucu bam taUı .as. aade edin, bayramıdaıı eoma te. 
ler blr tarata bıralahna bu temayBJ. katlt olmak Uzcre fatantJala gide
ler ttaly•f&. tıspanya " Jl'n.U&J& _.ıw_ 
ftJ'llen ehemmiyetten fasla bir ebem• .........., 0 vakit bu vutfeyl yalnız 

lar da yapmışlardır. 
Anavatan muhafız teşkilltı 

olmıyan tek bir köy yok gibidir. 
Bu itibarla, istllA tetıe1JbUı.ü ya· 
pllınsa her nokta bir kale olacak 
ve her aoıkak, her ev mUdaf aa 
edilecektir. Her köyle anavatan 
muhafızlan tanklara ve hücum 

Kısa bir mesafeden 
bombardıman edildi 

mlyet vertJmed!llnl g&ıtermektedlr. batma tama.miyle ifaya maktecllr 
SOytencıfttne göre Kueollnl. Hltıer1n bir efendiye veril'llinis,. dedim. 
Seı&Dill aym samaada Oç deYtete, "'Bu da anıvabJa hikmet dettı. 

mflf?Helerine nasıl karşı koya- ~ 1ı:;;t·) - Amirallı.k 
caldarmı ve mitralyözlerle el 10 mayıs cumarteei geceei, 

Ya1mz Bagdadlı zabitler 'bomhllarmı nasıl kullanacakla. hafif kuvvetlerim.izin kudretli 
bir yek6n tutardı ve faal nm bitiyorlar. cüzilt.a.mıan. k188. mesafede Bin.. 

~= ~ ııa:: Y d gaziyi §iddele bombardıman et.-
görmemiştir. Hele mo. unan or USU ~:il:,.=eri = 

~ zırhlı birlikleri, tayyare • • • dUıJman ba.taryal • + .... ; 

~ı;~ı::.; nun ıkı tOmem nıkdllşmarı pik~ 
.\jans uf~~ Glrtde aectı İ::1 . ~ ~;:.~ 

L.::._-.r:"': istem k . . erme higbir huar obnMnll w 
-.veırtli ifn?at . ~ ı~n ondrti. 18 ( A.A.) - Yunan or- milrettebattan hiç kimee ne öt· 

le Berlıne gıtmiş; bır dusunun iki tam tD.menl Giride mü§Wr' ne yaralaıwnlft'.ır. 

ttaıyaya, Yupdavyaya ft Bulgarlll. 
tana teklif ettitme dair aarDı dedDer 
elde ettikten eoma bu kanaate nr. 
DUftı!'. YugoıdaY)'& bertaraf edlldllr. 
ten 80lll'& Jı(IJM!lntnln korlauıu BlU.. 
r1ıı, s1avenyanm lta17Qa llbakmı ıra.. 
ft görmuldlr. l(qeoHntnln ~ lılr 

korkuU da Nlfln ltaı:JllJ& Dha1a ıe. 
hinde Alman)'&da bqlaJ&D aept,atm 
Vif! htlkQmetJnl tuJ1k mabadDa ,._ 
pllmakta o1malll ft 1'raDa ba h~ 
ta yumuf&klık g&ltenQt takdirde 
Bitlerin ll'raDaJ& karp hbDaJ!Mlr 
bir vazıyet almam DtUma...,.... 

Bu baberlert a1aD cn,ıomattk mü-= :sf1;,;.arw::c;, ı.. 
lan bir 8o97et. A1m ,alnnl ...... 
da kol'lanüt..sJr, M!Ulk•ttall -am.. 
dm, Amerllramn gttttJroe dalla -
bir tarzda vazlJet aJmumdan dolU 
'IUl.yetlll de tıetktk1 olablllr. 

!'tanı>erl muvaffak olma· vasıl olmuştur. lııanrldığma gö
~ lıtDil BOrnında. yabaru?ı re bu nihai bir rakam defildir. 

yaşarken demişti ki: Birçok askerlerin da.ha geleceği 
l'atanıma., bir yabancı or- lBJlulmaktadır. 

ne önünde ne de arkasııı- Diğer taraftan şu cihet yeni. 

Herhalde Bltıertn J'lonma n Bren 
ner mtll&katlan gtbl bir mto&kat )'a. 

lıgal albnda bulunmı- pıimumm mOnaalp oıacatma kanr 

yan tarlalardaki ekinin "r&ll hentıs teentıt etmmılftlr. 

Fransada 
isterim! den kaydedilmektedir ki bet ay-

herkee böyle dilşünme.z; dan daha az bir zaman içinde ge. 
yabancılann yardmıı nera1 Vavel Afrikada 200,000 
gelenler tarihte ek.. den fazla esir almıştır. Afrikada 
; aon ntımune gene- esir, öUl, yaralı veya kaçaık ohP.· 

,.uı1rnttur. Eskiden de var- rak umum İtalyan a.yiatı 
coğrafi v gerek siyasi 380,000 İtalyan ve yerli aaker
dolayısiyle bugünki1 den ibarettir. 

yansı mahvoldu :;·;::.ı =~ ndll= 
Vifi 1! ( A.A.) - Effort ga- mtıteaanıt olduktarmı Dln etmek SOta 

zeteeine göre, bu kış Fraruıamn kabul edeceği ve bunun l8e ttal)'llJ& 
itlgal altında bulunmıyan kıa- herhangi bir tavblde bulunacatı ma
mmda tarlalardaki elcinin en az ( D&1t1U ifade etmlyecell 8DJtemnekte. 
yarım soğuktan mahwbnup.ur. dir. 

dJr!,, dedi. ··ol8an, cıılnıum bun
dan bqka ll5sllm ~? .. diye. 
relt yaıımdan çıktmı., Art* lıh
... ki llSyiedlm, g&oellm ile• ne 
eder, ne edense glsel eder cle,fıp 
odama geldim. Banda lılr hlllire 
Jlabnma gelıdi. Bir gtbı ........ 
nada bir uta tepenJn e.er1nc1e ım 
ralmut oturm1Een, brplaa m11 

a&'miY8D bh' kurt PQlldl. .A111n 
tarda 1Jaiınp çağınq. Kart ... 

m l&4lnce vtlcadmuı Jalaldl lıt. 
- •elmJt. Kemali hmar w • • 

~.m::r-lıffi• ·----~ - :-ır--o. 'GA& ' .... 
..... ..,,_ yabJa ptirl,. ...,. 
emretmle. Kart bat a.tlne .,. 
rek hemen rftmlı bir koyan )'abo 
1a7IP gat:lnnlt. Aalan bir pellıQ8 

wrap koyunu ta gti daiıtıml " 
,-emefe betlam11. Blgare Jmrt. 
Jrorkuaundan bir yere gldemeJlp 
ulaıım karfmnda kımı~Ji edeple 
clururmq. .Aalul: .. Gel. Sen de 
ye! .• ,, dfımlt. Kurt un1rtvı m • 
mp koyunuıı pillllkıe dolu ltkmn
bealni c;e1dp lıir ldltede b6aılll8p o 
)lbmbeyl 191lefe ... ,.... .... 

~ e9lri Mı8Ird& 
'1Q. Pft!D8 gelip geçmiştir. 

---------

altı yüz sene evvel Daha doğrusu Bcwek, dlln.yamn 
Olı iki müttefik prens ida

Kihinlerden biri 
~= 
~ Ptah'a kim tunç 
~ edene Mısır omm 
~. 
ııln on iki prens mAbede 
• a1tm kaplarla ibadet e

• Bqpaıpaz yanlışldda 
altızı tas getirdi. Prens 

• eona kaldığı ic;in 
ınlimerini ka.p yerine 

,~aaw. mecbur oldu. Prens. 
aör.lerini hatırladı· 

taltinden ayırmak için 
--- Çlkardılar; bataklar 
l~er. Prens Paame-
~klhi~ aordu. Şu ce-

Öebden gelecek olan 
tlılanııa.r tarafmdan inti-
~-

1~ ilandan bir p!y anlama. 
~~ 'Ve Karya. yani şimdi· 
~!!uğladan denize a-

fırtma yt12dlııden 
~ dilltiller; bun. 

-..~·- zutılılar giymişlerdi; 
'b6,,te adamlar hiç gö

Bir Mısırlı koprak 
litu; tunçtan elbise giy
talıım. adamla.mı etrafı 
~erini söyledi. Prens 
~ gitti; beraber harp 
:ft1iii etti; bu teklif ka. 

: ctiPr Prenaler 
~ ve Paametilı bu 
firavun oldu: ıı.ırı 

tmm1edi: memleke
b.VQlturdu, 

l(<tdircan KAFU 

hemen her tarafmda terlrtik ha. 
yatında mümtaz bir kablllyet ~ 
teımlt, alvrilmiş olan ineanlar a. l'Mlll• casusluja eJverilli g6rdtlt 
lerini derhal 11atmalmak suretiyle, 
herbhi birer !erir MU. olan mttt
hll bir ıebeke meydana p~ 

tir: 
O derecede ki, bir aralık Avro. 

panm muhtellf yerelrindeld yUk • 

aek sosyeteleme fevblAde cazip 
bir kadın gôrWdüğll zaman: 

- Hovek beşinci kolundatı ! 
Denilmeel adet& blr moda hali-

ni aımıp:ı. 
Garibl fUl'&dadır ki lfJbekede ça 

lJpn bu kadmlarm çola lmımç 
şefleri Hoveldn yO&lbı11 C(Jnnedllr. 

Ierl gibi Bninl dahi bYmezler. 
Hovek avenealnden ce&U ve 

fttmadmı ka•ıwn11 olan elebafla
rmdan maada hl4Jbirlldyle doinı • 
dan doğruya temu etmez. Şebeke 
efradı, bmual emirleri ve Ocret. • 

l~rini neredeıı alclddanm çok u
man kat'I olarak bilmezler. 

Eeaeen HoYek betlncl koluna 
mensup ca.aua1ann bOytlk blr ~ 
mı, blrlblrleıint. dahi taunadaa 
çahfmaktacbr. Tamma,a da gok 

zaman fmkAn yoktur, 
ÇUl*U banlann gc,p la.yafette. 

rlnl ve htlvlyetlerlnl pyet bl.,ak 
bir' mebaretle deflttiıme)'e mu • 
ftffak ollDaktadlrlar. 

Fakat Bcwelt'in gectl1dl f81M*e
lll ow.k tanman \f9 bir Md ~ 
kimhari>lyeel müammda olan ea. 

!!!lliiiiiiii-.!ijiiiiiiiiiilt..Mıı .. lıllllı\M~4Jlkk ~ ..... 

l'-ı 

Cuua mektebi profee6rlerinden 
tmıçli 

Çınlrmı 

B. D. 

A. Mengı... .... 
emniyet te'1dJM,mda büyük lıh' 

a!Aıka, usun wıadıya tak1p mecbu
riyetleri uyaııdmıuflar, bu saye • 
de bir kmmmm htlviyetlerint hald
Jd oJarat teebite muvaffakıyet el 
vermiftir. Bunuıl1 lc1ıı bllh•-a A 
V1l8turyalı Kari Brebm, StllUtıg, 

ve ulen Holanda muhacirlerinden 
olan cenubi Amerit.aJı Ulham Van 
Bort Avrupamn tehlikeli euula • 
n olarak tanmmlflanbr. 

Kari Brehm Avrupanm muhte -
Hf ıehirlerinde ve mWıtellf tarlh
ltmie on Drl defa teftif ve baı-e
&"Dit, on id defumda da aon de. 
rece ctıret " mebaretle kaçma • 
ya muwtflk o1mal bir hapWıuıe
ler ftrarflll pmpiyonudur. Bu a • 
dam, gocukhıiunda bir Bobemyah 
at caamanellinde atletik can • 
ba oknk hemen bOtOn A~ 
YI ee~ dol.., .. pyet çe 
vik, vUcod1I her tarata knnbr, bir 
yaban kedtlli gibi dar delldere 
kolaya girip Çlkahillr, yQlııleldere 
tırmanır, ytlbek lrttfllardan yere 
kecll glbl mebaretlıe atlar, ele a • 
vaca llimas bir adamdır. 

Atlet ~u. ayni...,,.,,.,. ya-

iUllldl aarll bir ....... ol!ılJ.IP -

muhitine f8tlsnU111 çok 1dbar bir 
adam teeirl bırakarak fevbllde 
bir emniyet uyandırmaya muvaf
fak olur. Bu kibar ve arif 1-. 
nm mukest altJnda tehlikeli bir 
terir gizil olduğmadan hlG Jdlme 
3ilphe bile etmez. 

Kari B\-ehm bu tealriad• 80ıD 
derece fatifade ederek gayet ııa. 
yQk muvaffakıyetler elde etmit, 
barptıen evvel Nia ve Jıloatelrarla
da kendisine bOy4* bir flliu'et te. 
mm et.mfttir. 

Kari Brehm'hı en bllyUlt kmaN 
tlfa bulmaz bir kmnaıtıu olma • 
nhr. 

Bu adam, mf ba yblen, bir -
çok eahteki14*1ar lrtMp ederek 
birçok defalar ele ~. 

l'abt, Kari Brehm'bı bu kmu. 
ru ayni amanda mUftfflGyetle • 
rlnln de en bllyOk lmil1erJnden 
birini fıetldl eanlttlr. Zira Adi bir 
Bolıemyah canlıu k1llllpUl1UID -

dan Awapemn en ytlbe~ lmmar 
.-yetelerlne giren ft gb,uil 1ft 
~ bOyök ~ ..... ,. 
Jnaftftlk olan ba AHllut,aJr Jd. 
'-' eenert, peaçellne ger;ltdlll 
fmw' • ...._ r· - bdJDlaftlm 

-•* hmmulllda gayet bl1'k 
mafaader temin edeıbamll. bir • 
o* sellPl ve kD:ıer kadmlınn ha 
,....... ~..., °'"' 
ID1lfbu', 

Kari Brehm - defa, l'nlm. 
nm •eferberllk f1Anme Ddllılll .... 
.. Putılte tMtdf olanclu. BeDd de 
ba leler kurtaDa dhdlmell ... 
be)1raktr, 1l'lbt, Ol"lıdaıı 4a bl • 
)'ek bir cllret " mellaret ~ 
de bgma,a muvattak cılc1a. 

Kari Brebm bir mtlddet .... 
A:v~ 'bapeldll IUllDce ı.. 
llUll ttdplik etmt.ür. Fakat ora • 
da da bir ~ re..ıeu a. 
serine ba mUıkemmel valflBlnclm 

~ 
Kari Brelım hemen bittin A.,_ 

rapemn 1ılytlk •e ylbek kmau' 
yerlerinde muhtelif 1lllftll ft l • 
llmler altmda tammr. 

Ba A..ıuryah ferlrin bu vul
Jetten temin ettllt 19ttfade, AY• 
rapum 1ııU:tOn ytlbet \f9 kibar 
muhltlerlnl eUnde ba1undunnul • 
c!ır. Bedılngl bir memleketin n. 
mara ...ıı olan )'ilmek bir dlp1ooo 
mat ...,.. )'lbek bir ... erinlll ba 
mabltleı.te Kari Brelm.'lll ..,,...,... 
~ıaemmJaemen9a 

w..ı ıtar. 

llnıJldd ~- .,... dip 
.... tlalm. da JEmw' 07..aııMan 
- ......... llonb'" ... 
"* .. tlentlacle Q&bltılt .. 

- ~ - ,a.leD, -..._. 1ılbt* " mDeanel hllııo 
........... edelAntltlr. 

(n.•111 ... , 

sel etlerinden yemeyip de böyle 
pis lfkembeyi yiyoraun ? ! ,; diye 
llOl'IDUf. Biçare kurt: "'Efendim_. 
Malflmu lliııizdir ki bu koyun dağ. 
larda, sahralarda otladığnıdan 

kimyevi otlar yer. Bu işkembe 

kimyevi otlarla doludur. Bunda 
bl:r bqka hallBiyet vardır!,, demhf. 
.Aalan gWmefe bqlıyarak: "Şu 

ağmım burnunun pisliğine bakmr
yarat hikmetten dem vuruyor
lllUI !,. demif, Bu misal k08tahldr. 
aa, nifak buhdan btlyük kUataıı

lıktır. 

Her ne halae, bayram ertea ol
du, ae ~ bUml;vonım. 
Canal bey azledüdi. Benim de. 
t:ınbmı defoldu, Yine o aylar- JçlDıı. 

de hemen her gece bizim nele lbo 
ftDJa ~ ddr ve ibadetle 
m8llU1 ohcyw~, ere ~ 

Kalemdeld illerim pek çoktu. 
Mee•m illerindeki evrak tmt>e. 
lan Jdlçtık bir dağ teklini gllete • 

ıtrdl. Ben de onlarm. anamda de
ftıler gti iki tarata onapçaJa • 

narak lcmaDerl ~ her 
llMllla kudret ve demt•nee'*'• 
tıoıiJalarm tmerlne boyhı ....,....,. 
d8'tllım. KalktıiJm, wnan lılr ma
• Denle otmuı efenclllenlen biri 
MVIP 7ardlm etmeie geldl: •"Jta. 
yır ollum. Bil blse Cenabı Baktmı 
ft v.lerden bir ~. taı.m. 
idi etmell Mmm!" dedim. J'abt 
'bir de anıabal ,..,ak tehftllae. 
ft eCmek tlaere bin Wedtm 19 
~ 308 de, ,..t taıwunlıa 
.... Jd, ell1tBa hlmaymı eenUtt 
~a. d5rt aylJk .. teske
rem seldi. Hanen JOl huldliı 
,..an. BubcI Btlılleyin efllldl • 
cima laedlJdk lllll lmblul .a.. ... 
pıpnm OrtüıaJdMI MMJlı=811 

.. badim. llabdamlan Ahmet .,.,. 
l'ellml efendi meıtımmm 4-- be. 
Nkltı De mlnnkuı, ,.... .... 
tu. Ben Pldlilmde bl1'k ,.._ 
efeıwH• ~ b8maylmda WL. 
KIGlk ,.... efendlmldn etelElell

nl Gpnlttftm. ÜIUD lserl 1Ua7• 
daa a"fdet ettiler. ~ ,..._ 
mm1a benl>er iltlJl:be.1 etdr.. .An
llMmda IDdller. Btek1erllle .._ 
puup apt&m. YlsOme blbl'lk 
olbma: ..... kaldım efendi!.,, 
lııQmdall:r. ı.te ba DtifılUa ,.. 
..... dfmlbnl llbm. lmGtlt ,.... 
.,..,... de: ''JDfendl ..,.,. 

e8lıln uak teJratlt oJmMhr,. .. 
dller. Dentt ,..a: ..,,, r< 
telrallt .. wwas!,, cleclDer. 

Dentt pete•• çıtmcl.ıdul ... 
hllbane, ..tua Serulr.er AJI ... 
ip pecenm ..ı.tlwaMl)ıdL ......... 
ki euuDe beftber INdel ...,. 
ile Denlt pee&1a Dma cııliih ..... 
ta. Va1af 1ı1r ,.... ... Wmlnde 
141. 

fatenmJ& pJdllimln Dk llnler 
riDde7dl. aeruterUk bpmma p. 
derek, enelce ba hatll'aluda ~ 
diıllad8D bülettiilm CMBDIS J'a,. 

..... Olman his beyeftıDdlJi 

80l'Clmn. OdMmı a&terdller. Le
nswstı umall1lye dlrdlblıell pbe 
mlmeyylsl olmq. Od-• glıdlm. 
G&rdtlm Jd bir tafede otaHmll. 6-o 
lllDde bllylk masa, eUndıe bir .._ 
lıt, yaa JUQ'OI'. Nuar ettim. 
G&ıllme plııll Jd bbllll o.m.a 
bey delllcllr, batlrıdlr. ~ ..aı 
ak pak beyu oJan.tıtur. 8lwı 
dalı! deltlmlltlr. O da maktu b6o 
nl s6rtlp f61le hayretle " dik
katle baktı. Ne yapa)'Df ilene.. 
cllm: "Bfl84enlsln bir l8tidam ftl'lıo 
dl. Efeacllmbe geldi mi!,, 4lJe 
W'dam. OllOımedl: ""NMıl llltlda 
eftndlm!,, dedi.. Yb deillmWI 
..., .. deltlme.nlltl. o da .... 
nl tanwn• Bal ve batır ..... 
rü yanma otuıtba. Banda 1blllll 
~ bir .. .,.. batamda: 
Gelle llattl ...... ...,.. ....... ....... ....,..,.. ... __ ...... ...... 
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Avrupa da lspanyol 
Yeni nizamın 0 1 dusunda 

tatb;kine doğ- Bir çok değişikliler 

P ru ilk ~dl~m ; 1 Madrid, ~~~~ - Re&ml 
o,onpa un.uma va 1aıgm,n tspaııyo1 gueteeinde Dflll'edllen 

hudutları tesbıt edıh :ı~kgö~rı::ı:! 
Londra, 12 ( A.A.) - ''MUs- yapıJmıatır. Şimdiye kadar ~ 

takil Fransız aj sı'' nm Alman ı düncü askeri mmtaka kumanda
hududundaki mu.ıabiri yazıyor: · nı olan general Orgaz lspanyot 

Aln:..ın gazeteleri ilk ~~w~~- 1 Fut fevkalide lromlserlifine ve 
rak Pulon}'a llillumi. val~lıgmuı Fasdaki İ8panYQl lnrnetlert bat 
hudut armı neşretmışlerdir. Bu kumandanlıJm& tayin edilmiş
budutlann dışında Almanya ta· tir Selefi general Aaemio ordu 
rafı: dan ıJhak edıuni~ 10,5 mil- lm~ay başku.mandanlığma ge
yon Polonyalı kalmaktadır. Bıı tirilmiştir. General Davila genel 
yeni tedair Avrupaya Alman~- 1 kurmay başkanlıima tayin edil.. 
mn tahakkilmüne do~ı yeni bir miştir. ~raJ Bauthtta Sa.nc
hatve te k!l tmekte.iir. . . ., ' hez, balear adalarmdaki kara, 

"Yenı bır nızanun tesısı adı deniz ft hava kuvvetleri kuman
vcril w '"l bu tarzın iki cephesi var- ı• da.nJığmı deruhte etmektedir. 
dır: Sıyasi cephe ve iktısadt Y.ararname muhtelif askeri 
cephe. . mmtakalar kumandanlı:klarmda 

Sıyasl bakundan ~ D~ yanılan d.J~r de:!iıikliklerden de 
eski dUnyada yalnız bır tek ha· bahseylemektedir. 
kim devlet bırakmaktadır. Al- ---o-__ _ 
manya az ÇOK ~bi hale konu- R o rna n vad a 
lan toprak.ar Almanyayı çevir-

m~ızam muclb .. ~. 96llde 200 yabancı 
ilınf olan bir tabir ihdas edilnıl9" 
tir. Alman olmıyan Aft'Ull& dn
letleri tab!lik1eri dereceeine .rö
re sınıtlara ayrılmaktadır. Bul· 
garistan ve R ?manya f(ibi orta 
devletler ''Zwischeland" lar mev 
euttur. Sonra Slovakya R'löl te
tak'Ii edilen tali derecede ..,. 
benland'' Jar vardır. Dalla _. 
ra Alman imavesi aJbnda km
men milli bir idart'ye malik Bo
hemya gibi himave memleketleri 
plivor. En sonra da Polonya 
umumi valilı'.!i mevcuttur. 

ı, e m at yeni Avrupa ntsa
mı bu sure le ortaya ~JrmaJrta
dır. Bu yeni ni7..amda Almanlar 
iatediklerini yapma!tta aerbest 
olac '· ardır. Nazi şetlerlnin be
yanatJarma ~ .. re b6ylf btr yeni 
nia.m.m b~til Avrut)ada ,.m 
AlmanJ'&n n A ~o • Sabon P211-
tokrui'8i tar -ndan i_.aç eclilr 
miyec:e w ı zannettiğini garp mm 
tak mda tes·si lbnndlr. 

Bu af va ~ı tahakküme lktJsadl 
bit_ lihfli~~ etm.elııtedir. 
We h;irh l aft mecmuasında 
.dMHYi lmtfltit enstJUilıU di
rMtörü B. Gravell -.:erılerdıl 
yeni iktısad.i pi:ramı tarif et
miştir. 

B. aven tay!e diyordu: 
Alman endtır..ri devleti olmak 

Blfatiyle vulfelllni ,.._alı. &l
raat memleketleri ele ona ham 
madde vermelicllr. öyle ki, hİ1D&· 
ye menılekct'eri il Ncbenlaııd ve 
larma ilanlar ya1')ıştırtara.k btl
tün A vruna t'iftliklerinln A1man
ya:va bütün istfb!!d edebildikle
rini namı R6n~ekt.e oldıMJr 
nm ~rrrıektedit'. 
Zwisct:e land'lar A tmanyayı bea 
lenıek ve onun ihtiya~anıu t:e-
111" etmek mecburiyetindedirler. 

İşte bu BUrettedir 1d Al&!UIDY'& 
J>l'O'Pl~nda mııı!dneei IU!'IJ& bu
rava. b'tba-.ıa bitaraf memleket
lerde .,mrteri.n ballıca mqdaıa-

Ruzva.t 
Awıtr~lya M!ftkilinj 

kn ul etti 
. V11tnıton, 11 (A.A.) - B1J811L 
ray.!a!l bildi .1 ... gine gtlre, Runelt 
aıoıı ralıataızııtmdan dolayı bala1a ol· 
malda blr&W, 1NılQD JreDIMDI ~ 
JıJUebn ktedlr. 

RusveJt. lnl&UD 6~ıeden enel, A· 
w.etralya ba,ve1 ili :Uenzi811 kabul et 
mi§, Hul\\ liğle yemt'fine davet eJ'e. 
mıı " «Siteden 80llf'& da. ldnltuna ... 
ed~ " J'llMI lwnm11DUll tatlıfk•tme 
memar BarJ aı,:ım De pbp''wt•· 

T ecemmü kampına 
eönderildi 

Blltref, 11 (A. A.) - Stt'fant: 
Ra:nanya devletlnia. emniyeti 

balmnmdu tehlikeli eayılaıı faa~ 
yette bulunduklan içhı yeniden 
200 Polonyalı ,Yunanlı ve yahudl 
T&J'l'l'j1'Tl tecemmu kampma g&ı • 
cledlmtltir. 

Habeşistanda 
llartam. IJ (A.A.) - Cenubi Atrl. 

ka kıt&Jan Ue R&lıef cens&verlert fi · 
:ıaaD Babqı..tancla 9.000 kadem ırtJ· 

~ tabG bir kale olan AmbL.AJa. 
ırt1'a dolru Derterkea lngtUs krt&lan 
da .. meYJm y&Yaf J&V .. fakat llll· 
m,etle bata etmtlddrlll'. 1DcUU 
kuvvetleri. auJuıba gayr1 kabU1 Jc;tiıaap 
olu ble19 kati bir btıcum ;vapma • 
la lluniamn&ktadırl&r. Datl&rm ha. 
.,... aaJan mmtakalardald llareklt, 
.................... .,. d&JSDfkb ol. 
......... eltll••löedle. 11'118 • 
rtt bit' tepeye b8oum eden BbıtJJler 

.. ,. .analnde 1alr be,u bayrak 
dalpludt21aJ gOrmO,lerdil". ltaJ,yan· 
Jar, teRllOm muameleeln! yapmak 
IQbl Der!tye Bltnıertn el bOmbalan 
meamne gtrlnelJ'8 bdU' Uertemete.. 
rlne alu&cll etmlfler .,. '-~ 
~l __. lııomlıalanm atarak 
lllıı~ aruaulıa telefata •bebi,.c 
'f'91'111111•dlr. BlDW aak•rler bun& 
r&lm9D hanlr.etlerlne deY&m ederek 
tepeJI lfgale muYaf'fak oblluflardır. 

Kahire, ıs (A. A.> - !ngtıts 
'llJftuınl karargllımm tebHll: 

ffabetlstuc1a, llma]dea Amba • 
Alag{'J'I Del'U,. H!ıit kıtalan, 
ywıaJden tcrakkiler kal'cletmıtler, 
Gumaayı zapteylemltler, dlSrt dııi 
topa '" 1ırP bltka malsem9 • 
ttnam etmlılerdlr. Bu esnada cc-

nulll Afrika latalan, -~· dolnı Amba • Aı.p lltllr.ametinde ileri 
barekatıeriu devam eylemekte • 
dir. Ceau.p mm• alarmda, hare
kat, p.yanı m~untyet bil'~ 
da devam etmektedir. 

fftlM. HMM.aiJ'fl " Burada 
dlob lltHUlm .anaektedlr. Kotör 
ın nvvetıermm._ Butkyı iNal 
etmtllerdlr. 

NalroW, ti (A. A.) - 'J'ena 
hanya raluten, Habee11taıım ce. 
nup ~geeiateti tn,nbı bnetle. 
ri, muvaffüıyeUerbd l9tllmu' •~ 
mekte ft ,Adlllıl • Üaba'llm CeDl'• 
bunda faalqette Jnıhman kollar, 
dtışmam kuvfttıı wrette ta&J.Jkt.e 
devam eylem&ktedlr. 

Nah'Obt19 reın haberlere ae-
"· ~· ......,.ti, eenu!ıl 
Afrika bava kunetlerinbl ldlcmDıo 
lanadaa w ltalyaa1arm aıblan • 
na v• cenahlanna Hab8t vatan • 
perver ordularımn yaptJiı htıcnm
lardaa cıoıa11 anıdmJI Wbmmat· 
tadır. 

Otomobil kazası 

Irak kıtaları 
ingılizlerin 
llerleyişinl 

durdurmaK için 

Frat bentlerini 
açtllar 

Bağdat civarmdaki 
arazi su altmda kaldı 

lbcisauud, Raıit Ali'ye 
müzaheret etmiyecek 
Nevyork, U (A.A.) - Unlted 

Prsu ajanaaaaı la&hiredekl mub&b1rl 
bildiriyor: 

!ııgill.ller Irak lrıtaıarmı Rabbani.. 
ye hava meydanmdan Bafdad.m IK' 
kilometre garbında bulunan ıı'aluca l· 
le Bafdadm batı ftmalinde lı:lln Ra· 
mad:dekt müdafaa mevsllertne cekll
mete mecbur etmtflmttr. 

Irat lntal&n !ngUıs lmnetıemım 

Dert hareketini durdUrmü ICID J'rat 
eehr' .. ntn bentlertnı açarak ll'aluca Ue 

Bağd~ araamdald arut)'I n altında 
bırakmqlardır. 

1RAK TEBLtot 
Bağdad. l! ( A.A.) - 13 nu· 

maralı Irak tebliği: 
Bir düşman bombardıman 

tayyaresi Rutba civarmda bulu. 
ııan ordu ve polis kuvvetleri :.l
zerlnde u~uı ve bunların lngi
liz krtaları olduğunu zannederek 
alçalm11 ve bir mesaj atmııtır. 
Mitralyözlerimizin ıiddetli ateşi
ne tutulan tayyarenin hasara 
uğramış olması muhtemeldir. 
Bili.hare bir miktar zırhlı oto.. 
mobil Rutba kalesine hücum et· 
mi§tir. Şiddetli bir muharebeden 
ıonra bu hücum tardolunmuş
tur. Düşman iki zırhlı otomobil 
kayb.:tmi~ir. Muhare~ye iki 
dilşman tayyare3l iştir~t eyle. 
mi§tir. Bu tayyare!erden biri 
Rutba kalesinin bir kilometre 
cenubunda alevler içinde dür 
milştilr. 

Beyrut, tB ( A.A.) - Diln ak. 
tam nep-edilen Irak tebliji: 

Garp mnıtakasmda le'ara de
ğer bir şey yoktur. 

Cenup mmtakasında 10 ma. 
)'llt& bir İDgiliz tayyaresi dilfil· 
rWmtiş bir diğeri de hasara uğ. 
ratdnuştır. 

Hava kuvvetlerimla ketlf u
çutlan yapm11lardlr. 

oo,man hava kuvvetleri 10 
maymta Rutba.'yı bomhardmuuı 
etmişlerdir. 
tBNt SUUD IRAKA YARDDI 

ETMlYECEK 
Kahire, U (AA.) - Buraya ıeJeD 

haberlere gl:IN Hlcaz kralı lbnl Suuct 
lrak hUk6metıne tebligatta bulunarak 
tnıutere aıeyblndeld barekete mt.ıza. 
htret edemlyeceğinJ b1ldirml§tlr. tb. 
niasuud Ra§td Aliyi himaye etmeli 
l'lddeJ!tmlJtlr. 

Dlğ.)%' bazı haberlere gtsre Rafit 
Alln:n ph8l mtlm...W Tabranda da 
bir muftffaldyet elde edeınemı,ttr. 

lranua Irak bldlMlerl ~ 
remıı battı b&rekett tam 1llr adimi 
tasvıp mahlvetındedir. 

MOSKOV ADA: 
Moskovcı. 1S (.A.A.) - Ofi 

ajansı bildiriyor: 
),(,Qskova radyosu son gilnler. 

de Irak ha.berlerine birinci de
recede yer vermeğe bq.lamışbr. 
Hatt& l1agilD lraktak1 ukwl 
vuiyet hılldmıdaki haberl4:1" ~
man tebliğinden evvel verilmi§. 
tir. 

BerUn, 1! (A.A.) - Yarı rer 
mi bir menbadan bildirili}'OI': 

SovJetler BArliğinin ln:1t'~ 
diplomatik mtıııaaebetler temi
ne taraftar bulunduğu h&1dan.. 
daki Sovyet beyana.tının Alman 
paytahtmdaki siyasi mahfillerin 
dikkatini celbettlğtne ~e yor 
tur. Berlindekt tel~iye ~ 
Scwyetler Birtlli Irak batame-
tin •--='izlerin inandırmak i&. e, .1.Ui5U , 
tedHderinin aksine olarak, Ut 
bir hUkamet DUariyle bakmalr
tadır. 1 ,...._ 

Fonpapen Hambargtaki 
Ankarada tezgahlar 

Aakara 1J (llllSIUll) - A.1maD1Ulm u t .. t 
Ttlrk!Je bllJ11k elçlll ~ Papa dDll s us e 
~':. ... .._..... ··-:- iki gece 

Rudolf Hes 
<Bat tarafı ı adcle) 

nal .. Soeyall8t pa?1Jai tarafmdalı 
dlln nel?'edllen teblffde yazılı be
yanat filphe ile karıdanmaktadrr. 
800 millik btr UÇUla teıebbOa e • 
den bir adamm bittabi purmıa 
sahip olacağı tebartlz ettlrflmek.. 
tedir. 

Hem'ln AJmanyaya a\'det fctn 
JAmngelen benzin mflrtarmı alma 
dan havalanması kendlslnkı me""nıı
leketine dlSnmek niyetinde olma • 
dıfı kanaatini vennelrtedlr. 

He•'ill yaverlerinin keadistnl 
yakından takip etmS emrini al• 
mq oldukları da tebartlz ettiril • 
melrtedlr. 

Bu suretle icabı laaltnde Httlerl 
lstUıllf edecek olm bu zatın Al • 
manyada nezaret altmd& bulundu
fu da anlqdmaktadsr. 

Lonclra, 11 ( A.A.) - Ba§w
kAlet, bu aklam aat 23.20 ae a
pğıdaki deklara.syoou negret
mi~ir: 

Almanyanm Fllhrer muavini 
ve nasyonal - aoeyalist partisi 
tefi Rtidolf H988. qa~dald ge. 
rait içinde İskoçyada yere in
miştir. 

10 mayıa cumartellf wtıntınnn 
gecesi. ketif tayyarelerimiz, bir 
Messersclımitt - 110 tayyaresi· 
niıı takoçya sahilini geçtiğini ve 
Glukov istikametinde uçmakta 
olduiunu bildirmi'1ercllr. Bir 
Memencbmlt - UO tayyaresinin 
bu vaziyette Almanyaya dönmek 

. için benzini mevcut olamıyaca· 
ğmdan, evveli. bu habere inaml· 
m•mttbr. Fakat bilruıar. mit· 
raly~erinde k1Jl'IUD bulunmı· 
yan bir Meaenehmit • 110, 
Glukov eiY&l'UIC1a yere dtiferek 
parçalanmışbr. Biraz llO~, ~ 
raoütle atlamq olan bir Alman 
suıbayı, ayak bileli JanbnJI ola· 
rak civarda ~ttı ile bei'abft" 
bulunmU§tur. Bu subay, Glu. 
kov haatalıaneeine getirilm.iı ve 
burada evveli imıinin Horn ol
dufunu aöylemlt. fakat bUlhare 
Rudolf Hem olduğunu biklirmit
tir. Uzerinde, her halde htlviye
lni tesbit için olacak, kenülinin 
muhtelif yqlarda alJDllJJI muh· 
telif fotoğraflan bulunuyordlL 
Hea'l p.lwen tamyan ~ ki
ti. bu fototraflum Helll'~. ~o
toğraflan olduğu kanaatını ız
har etmfflerdfr. Bunun berine, 
harpten evvel Heaa'i çok yakm· 
dan tanıyan bir hariciye memu
ru, hastahanede kendisini gör
mek üzere tayyare ile Glaskova 
gönderilmlftir. 

Berlia. U (A.A.) - D. N. B.: 
Nuyonal • Soly&Ult Part1sl rumen 

)Odlrt7or: 
fthftl'ID mavbd Radott B• • ki 

-·~D. ~ artmakta olan 1ılr 
Jııutabfı clol&ymle nıarer keadlllllt. 
bir tanan t:.·".+mn•maı kati mrettıt 
menetml§tl • aoo zamanJarda, bu ya. 
•fa ratmen bir tanare ele geçir' 
_... muftftak olmUftul'. ıo _,. 
eumartnt günG l&&t 18 llUl&rmd&, 

Hes, Augabuıpan tanart ile ba.re • 
bt ttmı, ve gimdlye kadar bu uçuo. 
tan ıerı d&ımem'3tır. Bıraktığı bir 
mektup, maalesef 1ılr s1bba taıantb1' 
al&metaut ~ w ba da 
HeıdD abınet lıı&Jal&tllla kurban stt· 
mil ablıumclaD en41fe ettırmektedlr. 

l'O!L"V, derb&l. bu uçuel&rdan ha· 
berdar ol&D n fthrerlD JUlltmı 1ılL 
meler\Qe ratmen tııa ~ mlal cıL 
mamq blllunaD ft)'aJmt tcap ettlli 
ta.Mirde 1ıa aoaflan lhbK ._,, 

ol&D H_.. ıa....ı.rtaba Cnldflıll em· 

reJhmlp.lr. 
Bu •eziyette. N..,onal • 8olyallat 

part191, maalellef, ken4*1 Bubi ta7. 
yarealle bir ,... c!Ufm9t o1d1lı-a 
yeyalm: bir laıaJ& 1ml"9a llbldl 
bu1UllBalan -·Jr ....-r119u.ıta 
gGnDeMedtr. ~ 

bombalandı 
Bremende de hasarat 

çok mUhim 
Londra, 1! ( A..A.) - Ha ıa 
~ ittihbarat servisi 
bildiriyor: 

Hamburg'un cumvtesl akşa
mı yapılan §İddetli hücumlardan 
kendisini toparlıyabilmesine va.. 
kıt kalmadan, b&şka mtllıim 
miktarda lngiliz bombardıman 
tayyareleri, pazar akşamı, bu 
büylnt limanda tahribata ve iğ
tipp devam için aynı eehir ü
zerine göndermişlerdir. Elba 
nehri kıyılarmda takriben 15 
kilometre uzunluğunda genie bir 
ahayı ihtiva eden doklar ve 
deoiz ~lan, her istikamet. 
te bombalanmıştır. Blolım ve 
V ose tezgilılan, yeniden yUbek 
infilak ve yangm bombalan Be 
hasara uğratılmıştır. Şehrbı en
düstri mahallerine de a«Jı: hil
cmnlar yapılmıştır. Bremen il. 
zerine yapılan hncum da, Ham
burg'a yapılan hücum kadar 
ıiddetll olmuetur. 

Londra, 1B ( A.A.) - fncJlis 
hava nemretinln tebliği: 

DUn gece Hamburg ve Bre
men'e ya.pilim hücumlar hakkın
da alınan tafsili.t, bu iki şehir. 
deki deniz inpat teqiblarmm 
ve endıUstri Dl!lhallerinin bOyUk 
çapta bunbalarm ve yugm 
bombalarmm tahribatına marus 
bırakıldığmı g&rtermektedir. Çı
kanlan bU.yU.k yangınlar, tayya
relerimiz bu şehirleri terkeder. 
ken hilA yanmaktaydı. 
Aynı amanda. bqka hedefle

re ve btra.da. »:nden'e ve Rot
terdam doklanna daha kt1çük 
hUeumlar yapıtmışbr. 

Bomi>uc1Jm&n &EllVı.fne 1llfJll. 
sup dört tayyare, bu h:ırak&.ttan 
dönmemiftir. 

Tex adumda. Ymuiden deniz 
tayyare tıssll doklarına da dihı 
gece hticmn edilmiştir. Bu hare
ket.e ı.tira.k eden tayya.relerimi. 
zln hepsi salimen Ualerine dan. 
mOşttır. 

BtrliR, 1! (A.L) - D. N. B. 
ajusı bildiriyor: 

İngiliz hava kuvvetleri 11-12 
mayıa gecesi Şimalt Al.manya ü
zerine gelerek Hamburg ve Brr 
mene hücum etmişlrdir. lngilis 
tayyarelerinin Bremene bundan 
evvelki son iki akında yapblda
n gibı yine şehrin merkezinde
ki meskWı mahaUeler bombalan
mıştır. Son hllcum esnas~ a
meliyat ealoııuna bomba isabet 
eden Bremendeki bUyt1k mehir 
hastahanesi bombalarla yeniden 
hasara uğramıftır. Bundan bq
ka Salnt - JOl!l!Ph hastahaneelne 
de isabet "8ki otmqtur. Mahdut 
miktarda infilAk bombası abhm 
liman mmta.kasmda birkaç han
gar atef almıgsa da hallan dik
kate pyan disiplini sayesinde 
siviller arasında ancak bir mir 
tar telefat olmuştur. OHnkca 
kal~ık bir lngilis tayyare te
gekkWtı Bambarga hileum ede
rek infilak ve yancm bombalan 
atmqtır. Bu bom.balan tehrin 
Altona mmtakasrndaki meskQn 
mahallelerinde mU.lıim hasarlara. 
sebebiyet vermiştir. Bir bira
hanede okh*ça ehemmlye!:li bir 
yaııpı 411knnpa da itfaiye mtif
reaılerillin •~tle mlldahaleleri 
sayaaiııcle bfiyibıe&ine meyjJan 

verilmmültir· .. .. 
Polonya Başvekil 

• • 
muavını 

· I.:on'Clra'da hava hücumu 
emaamda yaralandı 
Lenan, ıa (A. A.) - Polonya 

bapekD. muavJDI .-eraı 8aBDcmlııo 
ld. Landra ...... ...n.l -
Dil ,...ı.. Jaava lr.kam• ....... 
ela ~. Geııeralln bulun 
duğu evin elvarma bJr bcnba 
d.Upıüt ve genertlln ellerbı& blr 
_..,. ,..,... ...... Bmldaa ., • 
ftlld lllq>lerde tıirtak clefa ,.ra. 
1-mJI Qa g8Dı8l'8l &Jaıw $ ' it ft 

Reisicumhu 
portreleri 

ADlmn, u (A.A.) - mm. 
1D ve Gerze Ylll;ret ft k&a 
!erinden aldıftmm tıeJpatJal" 

Şet 1amet ln&ıtlııtla lmD1UI 
diye etmlf olduklan fo 
sevgi Ye uygı tezahlll'&tı 

parti ve h&lkevlerillde pıef 
rbıe konuldupu bWllll'lll.eKıı~ 

---o-

Mağşuş afyon 
satın . alınıyor 

A•lmra, U Oilmall) -
bir defaya mah.IUll olmak azere 
1U1 afyoalarla 7UluruJmUf 
atın ~ brar riı'.milUI 
mallu.m 10 h&ISraa alı gQDl1 
mma lr.adar İstanbulcla ve 
rahlaarda alAkadar makama 
prttır. Bu tarihten llCIGI'& 

atyoıılar almnuyacaktır. Ve bl& 
1U1 afyon alımı bir defap 
tur. YeDl maMa.1 lmnft:mıD-. 
1ar mu.tah4dllerin eUD.de 

ispany 
Alman askerlerine 
vermeJİ kabuJ 
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R A H M A N C 1 K 

n bn a bir mani. 'ereme.. ket buyurup ,.e bu mescldo vanp 
~ çu, m , im kı.5 değil ki, sz.ha.lı namazm anda ooa. ederler. 1\irklerin Bizans kapdannda at oynatbldan za- gördüm ki bir nurdan yapılmq civan !beni kuyudan 
~ lat.ihı '• ytlziinden, pa.sbnna- Kadı efendi ve yeni~rl ağası :-n- manlardı; Rahmancık, günete "Ya doğ, ya doğaynn !..,, çekip kurtardı. Geçen gün kaleden sizin askerleri seyre-
~, - gıda. 'o giyecek mıMI- da bulunurlar. J,aldo namazdan diyen erkek güzeli bir yörük delikanlısı idi: uzun bo} • derken seni gördüm. Bildim ki rüyamda gördüğiim ye-
bı., rt tanlar gibi, ı~ kumn.7.h· oooo görihımezler, lu, f&hin bakışlı, hurt yürüyütlü, esmer, kara katlı, iri ğitsin !.. Kaleyi almak isterseniz, hemen kale önünden 
~ kaça.rnk fiatr yükseltsinler. ''Nama ıdan sonra veziriazam se kara gözlü, bıyıklan henüz terleınit bir civan yeğitti. uzakl"§ıp gidin... Üç gece sonra, gelin, ben içinizden 

4 
~ pastınna ki.!: me\simin- liml.,ln ı,J3ip Ye yeniçeri ağası ol Orhan Gazinin Aydoa kalesini fethetmeğe gönderdiği birkaçını İp salıp kaleye a.1aymı ••• Onlar kale kapısmı aç-

~!:ok Hnir. Yalnız işret sofrala- mahal<lc st>Yimlslle gelip , ·e:tirin iki yüz kadar cenk eri arasında en gençleri bu yörük ço- smlar ... Aydosa girin!,, Bu mektup Rahmanak ile ar 
~· değ(ı, a.ilo sofralarmı da sUs. koltuğuna. L'lrlp atına bindirir; ka- cuğuydu. Aydos kalesi İstanbul yolu üzerinden Alem- kadaşlannı çok dütündürdü. "Ne olabilir?!.. dediler ... 
-.: ~l'tl Ermeni utandaşlan· dı efendi dahl urfu ve uzun yenil dağının arkasında sarp bir kayalığın üstünde idi. Birkaç yiğidi kaleye alıp kılıç mı ii§üriirler?! .. Ne olur 
;::__ !:~enll yakut renkU pastır. sofu ue bJnlp ileri gider. Vo :inip Kale dört bir taraftan sarıldı, fakat zaptı imkansız· ki ... Biz ıbir kere kaleye ayak basalım .•• Kaleyi fethede-
C.~ 'lx>:;ıltrlar, yaz mc,'Slmfndc !lelima daror. Ça\'U!}haşı dahi se- dı. O zamanm hücum r.ilihlan olan kılıç ve sapan taşı ile riz inşallah!...,, 
~er1 ı- nma, kı kadar dei'll.- llmisto giyip ileri gider. Reisiil- böyle sa&'P kale almnu ..:dı. Aydoslular aç kalırlarsa b ... · • Kızın yazdığı gibi yaptılar. Aydos önünden çekil-

~ iibarege ben do bayılırmı. küttab efendi dahi sellmlslle r.a- ki teslim olurlardt; Aydosun erzakı bitinceye kadar da diler. Rahmancık dört bet Ukadqile kale altına gelip 
~ınm th, yavanmm <la., gev _ vuşba.~ı uc yürür, ağa dahi binip Bizanstan elbet bir yardım gelecekti. taşın atı!d.ığr tarafta ipin aalland.ığmı aörc~üler. lpe sarı-'° dt', im~ gonü dl"nilen C'fn. Vl"J.lrli7.amm önüne dü11er. thtJsap Bir gün, Rahma.-.c.k kale önündeki sahrada at ile hp tınnandılar. Mektup bir tuzak değildi. Kendilerini 
.... ~e ayn ayn Jezzetleri nr - nğıısı bmmıda perlşani, ortada ko· dolaşırken, hay-\·ammn ayağı dibine bir sapan tası düttü. dünya güzeli gibi bir kız bekliyordu. Rahmancıkla ar 
1', ağza ldın mı, eski Şanı bak- ~:ık ,.c elinde asi. ııe mcsclt ö·' Taşta bir kai{ıt sanlıydı. Merak etti. Açtı. Rumca ya- kadaşlan kalekapılannı içerden açblar. Türkler Aydo.u 
~ gibi erfyherir. Hele ~ • nünde de karşı ge.llp ''ezlrln P-tc- zılmışh. Rumca bifen bir silah arkadaşına okuttu. Ka- zaptetti. Rnhmancık Aydos beyinin kızıyla evlendi. 

ısı pek nefis olur. ğinl öptükt••o sonra önlinco ııiyadc ğıtta şunlar yazılıydı: ''Ey güzel Türk delikanlısı. Ben Bir oğlu dünyaya geldi; onun adına Kara Rahman de-
tt.ltoktısu mut •• Ondan balı ctrnr. gider. • Aydos beyinin kızıyım. Bir gece bir rüya gördüm. Bir diler; o kadar cesut bir yeğit oldu ki, düsmamn gözle. 
~ • ller güzelin bir Jmsuru v:ır- "ZJyafet mahalline \'arıldıkta ı karanlık kuyuya düşmüsüm. Feryat ederim kimse ce- rine uykuyu haram etti. Analar yaramaz oğullannı "Ka-
~aı.ıtll'mallın dıı. bu kadar o1- ni;.rn. önce inip \C'1.iri koltuklar \'C var> vet'f"!lez... Kurtn1m,.kta'1. ümid'ımi !::::;ilğlm anda ra Rahman gelivor!. ..• di:ve korkuturlardı. 
~~~~ rlinchlr~~rir;~nrav~lr~ 1·"•~•~•r•r•r•-•••••••~•~•~•~•~•~•"•~•~•~•r•r•~•~•~•~•••••~•~•~•~•~•"*"*~•n•~•r•~•-••-•••••••~•'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~ 

~ ~ pastırma de~ ip do turup kadı efendiyi ve ağayı da.hl ;::Y1o. Onun bir tarihi olma.. huzurunda oturtup pastırmaya. mü
~ h<-rabcr, zaman 7.aınan de,. tcalli'k musahabct ederler. Ziya• 
ti ble111ınıı etınls, ı;adra7.am1arm fctten sonra pastmna1ar idotl ka· 

\.~de moclisler top1annTak dim iiıerc tahmin olqnup ,·eziriR
~ \ennl!'\lcrdir. fçtlmalnra zam lıazr«'tlcrl bey'ü ı:;lrası'!a izin 
-.._ baı kadıın da iı;tirak t'd<'r, o- ve ferman ,.o mubteı>ep ağasına 
>ı...... iznı \~ mUoıaadesl olmadan pi- bir hll'at Ihsan eder.,, 
-~ Pastırma çıka.nlrr..azdı. Görüyorsunuz ya, eski de\irler
~ınna kanununa dair Te\'kii de pastırmanın piyasaya çıkışı ne 
~~hrnan pa.~ üç ytlz yıJ C\'• kUlfetlcrc bağlıymış! Pastmnanm 
~ ~. ğı eserinde ~ malümah bile hürriyeti yokmuş! Ha1bnld 
"'lJ'~. ~imtli öyle mi ya? Meclis kararta

~ttsap ağaAJ Yedlkolcnin da- n filan olmadan kangal 1-angal 
~ '..l'okat meddfnde n·zlrl &- pazara ~ıkıyor, satıhyor, hem de 
~ ~rl irin ziyafet hanr- yalnl7.ca halls inek pastırmahın 
.;,. OracJa bir mescit vardır. l'e- değil 
~ nnmerre ldet olan kol Meyden imdat umarız, merdi 
......_ . !nere llnilnee ~vusba~ ağa meykedeyiz, 
~la!ia ve kapı kcthüd:ıl:ın 'o Pastırma yoluna cismlle, can ile 
~ve tüfenk~ller ,.c ardınca fedayız! 

~l~n ve &ı11ctiflerlle LAEDRi 

Turk dil kurumunun bir eseri 

Yeni imla kılavuzu 
üzerine öntasar 
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arflerimiz ve harflerimizin 
yazıhş ve okunuşları 

tı (Başı dünkü sayzc.. ) 
' ..... 'l'tırk~ kellmo yapılısı, iki 
'l Qlıır: 

....:..._ lltr k~llmf.'ll·e bir veya birkaç ek 

~k kelime yapılır. • 
~ t.q. k llmeye ba§ka bir kelime 

~ ll~.blleıttk kelimeler yapılır. 
~ ya7.Jl.ıf lrunıllan a!}llğ1.. 

illerde gôııtMilmlstfr. 

li EKLER 
..... l:kll'r, Türk{l('I kellmeye biti. 
0ııunıa ~c de kayna'jan ve 

lıı anlamında vel a cilmle için. 

~1üııde bir tk'ği<dkllk '.\"&pan dil 

' ... ~'dır. Ekle-rl lteillDf'y~ bağlar
tti;l&lulan aralık harfleri de ek-
'- ~ kelime Uc lruynR~lT. 
~ "-rnaıpnası, M il harllerde ol

'ı ~ · ııert harfl"rtn yumuşama• 
1111 )'umu ak harfil"rin !ll'rtleşmc.. 

la llf'Mlz laarflı"rde de olabilir. 
eç n ••ar ık he.?"O<ı

lr ek arasına glreıı 
1 • lıi miZde bunlar 1kl kısım. 

Ur: Babası, annesi, kendis~ sllrflstı .•. 

gibi. 
Yalnız (su) kelimesi mUstesna ola.. 

rak (suyun) ve (suyu> olur. 
Bu ikinci lltm, 1 ll, ve de 11, den 11 

mefullUk hallerine veya yeniden ta. 
mamlayıcı, birinci Ltılm haline konul. 
duğu zaman (-l) veya (.,si) ekinden 
soı:ıra bir (n) ~lir: evinl, kapısına, 

gö:ı:Unde, koyundan, ya:ı.ısınm •.. gibi. 
§ 18 de göaterlldlği Uzere le ll me

fullUk halinde ise bu ikinci isme bir 
y getlrillr: 

Sevgilisiyle, babaslyle ... gibi. 
İ§aret zamirleri (.'er) aldığı zaman 

da oraya bır (n) gellr. 
Sayı adıarma (.er) getirilerek ya.. 

pılan 1llcşttrme sayılarında sayı bir 
sesli ne bitene (.er) den önce bir (ş) 
konul•ır: ildacr, altışar, ytrmloer ... gi. 

bi. 
Ekl!!l"de ve sesli aralık harflerinde 

sesli ve ıeuis kaynaşmaları § 15 ve 
§ 16 d:ı gösterilmektedir) 

15 - Türkçe ekler, ya (a..e) ve 

lif' U aralık harfleridir ki yahut (ı-1-lu-U) llfl8Werlnden blrlnJ a.. 
b ryan b r ek i.c gene SC!'.. Jırlar; (o) Vf' (ö) 8E'Slllerl - yalnız 

n ır k t veya kçtl e arrun- ı (-vor) ekinden başka • eklt•rc gir

r se U h rfl('rdir. Mcs ın. meder. 
le Geliyor, Kolunuz. GUIUyor nıı eklerln w 1Mın..,....ı ıu tekil. 

\ııı.....~ l'ln eki ı, ı, u, n gibi. de otur: °' ııeaı.z aral k harfleridir kı 1. (a-e) U eklerde: 
<la Y. n, s, ş den ibaretUr. A. o, a, ı dan 110Dra: •••• a; 

Olarak t.ımlcr'.n l l1 ve e fi E, 6, tl, ı. den ~: --e pir. 
baneri ne tııl t.asriflerlnde Sokakta, ondan. kuyuya, kıyıda: 
ten kelimeden onra ~c Ev1e. görocn, gUle, aergide.- gibi. 
tar bir ek geldiği zaman 11. (a-r.....U) ID eklerde ·ve aralık 
ııma bir y gelir. Odayı, hBrllerlncle: 

tnlyecek, yapmalıyız, gele. A, ı dan 11011ra: .-ı; 
f!, t den 90Dra: •••• I; 
o. u dan ııonra: _ •. u: 

6, tl df!D eo11ra; -··" plir. 
Arabaya, sarıyı; e'ri, kedi,S; otu, 

kuzuyu, gözU, gtUU; kabyor, ~Uyor; 

EnderunuHumagunun Zülüflü ağaları 
''Malfun olaki, saadetli padişahı 
mızın sarayında zülüölü ağaların 
bü}'iltülüp yetiştirildikleri oda-
ların en şereflisi, Peygrunheri. 
mizin hırkaişerifinin bulwıduğu 
has odadır ki, bu odada kırk ta
ne zülüflU ağalar vardır. Saadet
li ve heybetli padişahın gece ve 
gündüz hizmetinde bulunurlar. 
Has oda ağalan kırk tanedir, 

Sarayı hümayunda kaftanlı ve dolmalı ağalar • 
Saray iç oğlanlarının günlük hayatı - Sarayda 
bayram eğlenceleri - Zülüflü ağaların bayram 
tuvaletleri - Dört saray da 4000 İç oğlanı - Zlüf
lü ağalar arasından yeti şen maarif ehli-

Yazan: Müverrih Mehmet Halife 
S50 SENE EVVEL OS.'\IANLl SARA\'JNI>A YAŞAMIŞ BİR Z"OLUFLC AOA 

ı;e .artık ve ne de eksik oJur. dar Kuran okur. Akşam namazı. Yalnız iki bayramda, padişahm 
İkinci oda "hazine odası" dır. nı k1ldıh.1:an sonra yatsıya kadar, izniyle, iki bayram gecesi ta 
Orada olan zülüflü oğlanlar, yal· abdest tazelenir, herkes kendi gün ağarıncaya kadar türlü tür
ruz hazine hizmeti görürler. O'. yerinde adap ve erkanla oturup lü oyunlar ıcat edip,, herkes kod· 
çlincü oda "kilir odası" dır. Bu yatsı ezanıru beklerler. Ezan rei yettiği kadar kimi dibi.. kimi 
gençler padişahın içeceklerine ve okunduğu gibi ikişer ikişer çüt atlas, kimi serenle vıe kimi şfb 
meyvalarama bakarlar. Dördün- olup hünkar mescidine varılır. kaftanlar giyer.. Esvaplara uy. 
cü oda. ''seferli odası'' dır. Bun- Her odalı tertip fü..ere mescidde gun ince ve latif ~amaşırlar, ku
lar da padişahımızın çamaşırları kendilerine tahsis olunan yer_ ma§ ve altın işlemeli takyeler ve 
hlmıetine tayin ~. lerde cesııı atle nmnaz kılar. N~ kuşaklar, lnunaşlar tertlıltler gi
Beşinci oda "doğancılar odası" maman aonra imam ayağa kal- yilir .. Envai UWf 'kokular, buhar 
dır. Bunlar da kırk kişidir, do- kıp padişaha dua eder. Sonra ve anber sürünülür ... Ertesi gftn 
ğanla.ra bakarlcr. herkes odasına varıp ayak Uze- padisaiı b..ı..yram namazını edi. 

Bu beş odaya kaftanlı derler, re durup padişahın selfımeti ve ettikten sonra has oda önünde 
kaft:an giydikleri için. (Daha kü.. geçmi~ pad~Iarın ruhu için üç kurulan tahtta oturur. Zülüflü 

ıhlii.s ile bir fatiha okur, sonra, agvalardan kı k kış· · me ..... "~1erı· çille ağaların, saray çocuklarının ' r ı, ncucı -
bulunduğu) altıncı oda ''büyük yatar. Sabahleyin seher vaktin. ne göre altın üsküf giyip geri ka· 
oda" yedinci oda da ''kiiçük oda'' de, güneş doğmadan kalkılır. }anları altın sırma işlemeli ta.k
dır. Bu iki odada bulunan ço. Adet üzere giyinilip abdest alı. ye giyerler ... Evvela has odalrlp' 
cuklann padişaha_ mütaallrk mr. Namaz vaktine kadar kuranı Sll'ayla gelip padişahın eteğini 

kerim okunur. Sabah namazın- ··perte So haz·neı· ~-=1A-1 hizmetleri yoktur, okumak ve 0 r.. nra ı ı, ;ıuwınr, 
yazmakla me.'igul olurlar. dan sonra giineş doğunca, her- seferli, büyük ve küçük odalı 

kes kalfası önüne varrp Kuran.. grlmanlar gelip etek öperler. 
Kaftan giymeyip dolma gi- dan ders alır. Bu zamanlarda Herkes odasına geldikten sonra 

yerler, ondan ötürü bu <'ocukla· desr okuyan bazı arkadaşlar. biribirleriyle kucaklaşıp bay. 
ra dolmalı denilir. Yukarıdaki kendi yüzleri güzel olduğu kadar ramlaşır. 
dört odada bulunan zülüflü ağa. sesleri de gil7.el ve şirin olduğun· Dört gün dört gece şenlikler 
lar da muayyen hizmetlerini dan, o kadar latif edalarla ve olur. Sonra yine okuyup yazma 
gördükten sonra dakika kaybe!-' yüksek, 8.la ve nefis Davudi ses- ve mutat hizmetlerle meşgul o
meden kimi hüsnühat yazar, kl. le gfuıigUn makamlarla Kuran turlar. Her zülüflü ağa )'Oluyla 
mi d~ Kuranıkerim hıfzıyla ilmi· okurlar ki işiten canlan kendin· terakki eder. Kırk kişilik olan 
tecvitle, ulfunuı=;criye öğrenmek- üşl 
le tahsillerini ilerletirler. den g~irir, ve gönlil ölm .. ere has oda yer açıldıkça her bir o-

"Çok eski adettir: Yaz ve kış yeni bir hayat verirler. dadan nöbetle ve yoluyla hu 0 _ 

ah t "Bu zı·krolunan vakrtlardan d 'derle Mesel" h bir akşam namazından yarım y u aya gı r. a, er 

sa.rayı (Galatasaray, Sutta.nalr 
mette lbrarum pe.şa sarayı, Toıp
kapt earayı, Orta 88.Ta\'1) ziOOıf. 
1ü oğlanlarla OOludur. Padipibr 
mıza dua eden en az 4000 oğ~ 
landır. Bunların arasında. ama. 
rummia yetişen maarif ehlini 
beyan edelim. Başta, zülüfltı a· 
ğalarm gilzidesi, hazine odasm
dan bas odaya alınmış olan .Ali 
ağa.dır. Muhtdif :timlere valtıf. 
tır. Bilhassa tefsir ve lı.3dis il-
minde derindir. Sa.rrıy uleması 
arasmda. meşhur olan .. ŞifaW
mil'minin" a.dmda b~ eser telif 
etmi(ftir. Bu Ali ağanın kalial* 
edip yetiştiTdiği Mirza Mehmet 
Halife de tefsir. hadis. flitrh, fe. 
yiz ve alcliyatta eşsizdir. Saray
dan hüyfllt oda hocaQğıyla çılt

mıştır. Büyük odadaki çocukları 
çok güzel derslere başlattı. 
Kilir ima.mı Mahmut Halife de 
bir vlieudu latiftir, akşam arasın 
da ziyade mütefennin olarak 
seçilmiıtir. Sarayda.n Galataaa· 
ra.yr hocalıfıyia çıktı. Benim 
bulunduğum seferli odası ulema 
lanna gelince, bir çok hafız 've 

hattat }letişmiştir. Onlardan biri 
Tokatlı Ali Halifedir. 

Bir çok fende mahir kimseler 
olup, pediphm pe(ikir oğlanı 
iken sara)'daıı çıkıp Galaıtasarr 
ymdalri çocuklara hoca ~ 
"Fııkfhıekber" ve "vascyetna.me" 
n&mmdaki eserleri gayet latif 
tercO.me etmiştir. Seferli oda
sında yetigeıılerden biri de !J&İr 

Abdürrahman Çelebidir. O da 
orWığın yüğreği ve samenm 
makbul fuzalismdan idi. "Pmıli 
attar,, namında.ki eseri eşaıs bir 
şekilde şarhetti. Aynca f arsca 
iş'an o kadar latif idi ki arap 
ve fars udebQ.sı hayran olurdu. 

bir saat kadar evvel her abdest maada, padişah hizmeti oldukça odada başta kim varsa, has o· 
alıp ve kendi yerlerinde oturup yazı ve muhtelif ilimlerle vakit daya evvela onlar gider ... Her 
ta akşam ezanına varıncaya ka- geçirilir. BütUn yıl böyle geçer.

1 

odanın emektarları, başta bulu- Muamma t!tnziminde iistüne 

~~~=======-=----:=:--=,=-=:-=-=:=.==.:=~:=:::==::;=.::;:~ nanlan bazan has odaya alın.. adam buhırvmmh. Marifeti ee. 
~llyor, oluyor, kalıyor, görUyor, 1 (_çln) ekleri iken ve lç1n §eldllertnde mazlar da, sipahilik yahut her- bebiyle eeferliden has odaya 

uygunken, değilken ... gibi. kelime olarak da dilde ye.şamakta ve hangi bir memuriyetle saray alındı" 
Pek ı;ol• kullanılan (~nkU, dilnkU, I bele lkinci&l daha çok ayrı olarak kul. hizmetinden çıkarılır. 

bugi\Hkli, ı;:l\nkü) tı<Wlerinden batka- lanılmaktadır. 
larmda (..ki) eki de dı>ğlıım~ 1 GörUlUyor ki Türkçede ses benze"'" "Bazan, yirmi otuz ağa mils- (llo) On yedinci asır m!üverri1ı-

E d ki sokaktaki kutudaki ... gibi. 1 melertnln ıstmıalan pek az ve buD- tesna, saraydaki bütün zülüflü lerinden Mehmet Halife Koca 
t~yı: esas olan ;..lltekt\mD şh'f!de ' ıar da daha çok belli sebeblerden ileri ağalar, birer vazife ile saraydan 

(.n, ıtır.ık) ekinin hrmen dalma kalrn gelmiş bulunmaktadır. çıkarılırlar. (Buna büyük çdcma 
,.e (..lll in) ekinin ı.emen her ,,ı.:ıt ' En başlısı (v) olmak üzere dudak 
ince olarak değişmez ~Ude kullaıu- sessizlerinden sonra (1) ve 0) sesle- ta.bir edilir.) Onların yeri.ne de 

rinin yuvarlakla~rak (u) ve (U) ye Galatasarayında, İbrahim paşa 

Kenan pa§amn iç oğlanlarından
dı. Çocu.khığundtı ~la be. 

raber bir f(>k vilayetlerde do
la§ta. Pek genç bir ~a 8GrGYZI. h,-ı ela vardır. 

YepU.ıntrak, mavimtrak, sabahllyin 

akşnmllytn ... gibi. 

çevrildiği vardır: davul, tavuk, ka. 
\'Uk, IPlt'bUk, a\•lu ... kelimelerinde oldu.. 

P;u gi'>l.) 
Bur9.da gösterilen istisnalardan §!.ın 18 _ Jl'.Jderden (e, d, g) lifi bBşl'"' 

diki zaman gösteren (..yor) eki eski- yanlar, B01WDila (p, !\. t, le, ıı, ı. r) 
den bazı doğu lehçeterlnde birle..,ılt 

1 

harfierlnden biri blılnnan bir ketl.nw. 

fi!.l yapmıya yarıyan bir yardımcı fiil ye bağlandıktan zaman, başlanndald 
olarak yer almış yorumak sözünden (c, d, g) harfleri eertıeşerek (~ t, k) 

t 
gelmektedir. Ahenge uyınllması Ru. olur. 

mell'nin bir çok yerlerinde _ klml ke. Aydır • gUneştlr • açtır; 'Odacı -
:re (r) si de dU§crek • aldığı söylen!§ atçı • lltçı .. ahçı; korucu • kU§CU • 
§ekill~rl. bu ~enkslzhkten doğtnU§ sUtçU; ergin • keskin • çapkın - ak. 
yenli deeyl§terdir. J km; olgun. dU§kQn. kUaktln .•• glbL 

lsa:nbul ıtvesindc değişmlyen <-ki) 1 ( Burada (b) nln anılmaması, dlll-
niabet zamiriyle l.keıı), (.(ı) mtı. mlzde bu durumda (b) ile bqlar ek 
rak) ve (.Uytn) ekleri de Anadolu bulunmamumdan ileri gelmektedir. 
ve Rwnell'de ses beıızcomesine uya- Bu kural, kelimeye ek gibi b!Uı;ıen 
rak sokaktakı, onunku, yaparkan, ye. (.dir) ve (.dl) ..• gibi !lll maddelerin. 
şillmtrek ve ak§amlıym .•. gtb1 şekiller de de ~ UrUmektedlr. 

almaktadır. Bunlardaa ı(.ke)J " (Jlevama var) 

sarayında ve Orta saraydaki 
oğlanlar almll'. 

"Bir çocuk, sarayda, en az 
yedi, en çok sekiz yıl kalır. 

''Bugün, padişahnnız dördün. 
cü Sultan Mehmet Hanın dört 

seferi odaM gılmt.ınlan arOStm 
ya.3dı; tıe ~ deur~, bizzat 
şahit olduğu mühim 1>ckayie ait 
"Tarihi GUmanr adtm ~iği, 
kiiçiik fakat ~k kıymetli bir 
eser bıraktı. 

Khbatqta takele karoısmdakı 'lhBhallin, iki sene mUddetıe kiraya veril. 
mc,,l işi açık arttımıay .. konulılıuct.ur. Yıllık kira bedel mııbammenf 40 lira 
ve ille tewinatı 6 liradır. Şartn'J.~ zabıt ve muamel&t 1110.cmrmıa aıemın. 
d..-ı gorUlcbllir. İhale 26.15 941 paurtıaı gQn1l aat l4 te damJl lllıCt1ıDmt1e ,._ 
y.::acaktrr. Tallplcrln ilk teminat :&ıakboa -veya mekt8plarlle llııRle ctııaa mu. 
•YJ'ell 1188.tte aa1ml eacümende WJımmlllan. .(W) 



6 il A B E rt - Akşam postam 

ALMANCA (43) 

Amerika
ya harp 
nereden 
aececek? (Her hakkı Haber pzcıeeine aittir) 

REN ATE 

Storm 

-43-

l. An mo.ir.cr S<'ite :.tund r.enate: 
ich börte ihrcn Odeın1 gchc-n uml 
konntc gcwahren, wlc lhrc Augf'n 
angsvoll und nach ailen Seıten in 
dio ,·or un· hingcstrec.ketc 1'·acht 
hinaus..~ha.utcn; llcnn urıs im Rü
cken hinter drn ~ewaltl~c·n Sebat. 
ten dcs Waltl~ lag das letztc 'fa -
gclcucht-cn. 

2. Da musstc leh mit dem Psal

misten~ sprcchcn: "Hcı-r, du ıua. 
(•hest Finstcmls, und l-'S wird 
'aclıt; abcr lllmmcl und J;rdc 

sinci dein: denn du ha.c;t sic geg. 
rindet und allPS, wa..<ı darinnen 
:lstt" 

3. Jndem abcr :riihrct.c Renatc 
mit der elnen Hand an metne 

rseıauıter, und mit der andcren 
wles ıde auf das Moor hfnMJ8. 

4. ''Was ~lnct da, Rena.t.e !" 
'1n1g ich. 

- "Sehet thr nlcht! Dorir' 

5.. Und da fob mclne Augen 

,..anstrcngte, mcinctc ich lem im 
Duste elncn Schatte.n schreiten 

..._ sehen; abcr nur ehıes Atcmru
~3 lang "War das dcln Vatcr?" 
1 
!':bwg idi wleıder. 

6. Da nfokte sic and sprach: 
MVerr..eDıet, mcinc Aagst wa.r tö. 
rieht; er bt sr.hon jcnselt uruıer'C8 
Moorcs auf der fcı&ien Gecst • .., 

'7. "So 
0

lassct uns ellen," rlcf 
icb; "oh \\ir ihn noeh errcichon 
mögen!" 

8. Aber sic cı·grilf mit belden 

Hinden mt>lnı•n Arm: "DM Moor, 
Hccr Studiosl, kt>nnt tbr clas 
Moor! Wir kiinncn nimmenn(•br 
hlniilK'r !" 

9. Darın, nls ob dn ııtiihlir.hı" 

Gra.ucn sic hcftt>le, :zog slc ml<'b 
mrück und sagt<>: "Kommet, hier 
f'dhrt der We~ am \Va1d hlnah!" 
und licss melnc llanıl nfoht los, 
solangc wlr den düstem Ungnınd 
an unsel'<'r Seltcn .•• 

• 
• • 

ıo. rn,. llRndsc.-hrift tst hlcr 
J.Ak.kenhaft: 7.tınlkhst fchll'n cini· 
ı;c Blii.tter ~iinı.Uch, das dann J<'ol
gende ist dnrelı Wru.s<'rflcek'' f~t 
7.Cf'Stört. 

11. Doch ist zu crschcn, ds..'is 
d<'r Studi~is Josias c:ln Musfk· 
frcund und mit s<'in<'ın \'ater ı1er 
Ansfoht J>r. Uııthl'rs war, ıllc l.:t· 

tclnische :SpraC'' ' ab<' 'il'I friner 

musi<'.a und OP..,nn~c,-s in sirh, dıı
her hun oto ı.ı•inc><;n eg aus dcm 
Gottcsdh•n.,14' 'lolh• \\ ı•gkmuın4•n 

lassen. 

RE~ATE 

Ut.IOIS 
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l. Yan tarafımda Renatc duru .. 
yordu; nefes ahşlnnnı duyuyoı· 

dum ve gözlerini korkuyla, ön .... 
müzde her tarafa doğru yayılmış 
bulunan geceyi delmek için nasıl 
dolaştırdığını da görebiliyordum. 
Çünkü arkamızda ormanın koyu 

gölgeleri gerisinde günün son ı .. 

sıklan sönüyordu. 

2. Bu sırada Hazreti Davuddan 
bir Mczmur okumRktan kendimi a .. 
lamadrm: ''Ynrnh. karanlıkları sC'n 
halkcdiyorsun, \'C gece oluyor; 
fakat gökyüzü ve yer senindir: 
çünkü onlnn vn onların içinde bu-
lunan her ııeyi sen yarattm!" 

3. Fakat bu ıındn Renatc bir e
liyle ornuzuma dokundu ve öteki 
e>lilc ba.taklığ-ı işaret etti. 

4. "Ne var Renate?'' diye sor
dum. 

- "Gömıüyor musun? orada"?,. 

5. Bu sırada o tarafa gözl('r!mi 
dikerek karanlıklarda bir gölgE'
nln yürlidüğilnü görlir gibi ol
dum; fakat bu görliş yalnız bir 

Amerikalılar bu tehli
keyı. Atlas Okyanusun
dan ziyade Bering bo-
ğazı yolu ile Rusya 

taratından bekliyorlar 

Dün} a ı;ilf:hlanıı or ! 
Birkaç ~ene ewelki telaşh fer

yadımız bu idi. Bug~n ı e -iıfıhla. 

nan dunya harbe başlamı~ bulu. 
nuyor. Bugün yeryüzü inc:cııılal'ını 
korkutan hakikat yalnız şu: Bü· 
tün dünya harp sahası oluyor. 

Haıcıkaten, Auupanm göbeğin
de başlayan harp, gnrb~. şar!;:a, şi .. 
male, cenuba daire daire genişle. 
di ve hatta bir kıtadan diğerınt> 

atlayarak Afrikaya geçti. 
Son günlerde Irakta patlayan 

ilk silahlarla •\syaya geçmek ihti· 
malim de gösteriyor. 
Kı:adan kıtaya atlayan harp bir 

gün, fıdeta diğer bir dünya saydı
ğımız Amerikaya da acaba gcçr. 
cek mi? Buna muhakkak nazariy
le bakılıyor ve bilhassa Amerika• 
hlar bunu crgeç karşılarına çıka
cak bir hadise olarak bekliyorlar. 

Biz bu yazımızda harp kar'şı~ın. 
da Amerikamn vaziyetini ve. bil· 
bassa. Amerikaya harbin ne taraf
tan gt:leceğini, buna kan:ı Ameri
kanın nac:ıl hazırhmdı:;ını en e
sa~lı r.oktalan ile göden geçirmek 

nefes alnnr kadar uzadı. ''Bu ba.. istiyoruz: 

man mıydı'!,, diye tekrar sordum. Amerikalılar kendilerine harbin 

Avrupadan, Atla" Okyanusu ile 
6. Bqı ile evet işareti yaptı değil, Asyadan, Bering boğazı yo-

ve: "Affediniz, korkum çılgınca lu ile geleceğini düşünüyorl:!r. Fil. 
bir oeydi; babam işte TurbiyPr!.. hakika. moti;r kuvvetine (tanka 
.mizin öte tarafında kuru adacık ve tayynrc:ye) dayanan bu harbin 
üzerinde bulunuyor . ., 

'7. "Acele edelim", diye bağır • 
don; "belki h('nilz ona yotişcbili-
riz." 

sirayeti deniz yolu ile güç olmak· 
tadır. Bunun misalini. Avrupa ka
ra harbinin Manşr geçerek lngiJ. 
tere topraklarına l>ir türlü intikal 
edemeyişinde görüyoruz. İtalyan 
sahillerinin karşı tarafı lngilterc 

8. 1' ... akııt iki (lliJO koluma asıldı: elinde bulunan topraklar 0ı5aydı 
"Bataklık bay mC'kt<'pli. bataklığı ~iiphc<:iz ki Sicilya yolu ile Afrika• 
bilmiyor musunuz? Onu nala gc- ya Alman askeri ihracı ela kabil 
çomcylz ki!" olamıyacaktı. 

!>. Sonra iınt bir korkuya uğ'~:ı

mış gibi beni geri çekti ve: "Gel, 
burada yol ormandan nsağıya inPr., 
dedi; elimi bırnkmndı, uzun zamnn 
karanlık ~luklarda yan rann 
yürüdük. 

Amerikanın, kenrii<:ino bir harp 
kapı-.ı olarak ~ô~düğii Bering bo
itazı Rı.:srn ile Ala kavı birhirir. 
b - -

den ancak 36 millik bir su ile ayır-
maktadır. Boğazın bir tarafında 
Sovyetler Birliğinin Şarkbumu 

a;keri üc:sü bulunmaktadır ki lx\
~aza tamamiyle hakimdir. Onun 

• 
• biraz cenubunda. Anadır körfe11n.. 

dekı ciğer bir Sovyct elen.iz \"C ha-
va iı ... -.;Ü .\Ja .. ka (.\me•ikan) sahil-

lO. Hatıra defü>ri buracln bir !erinden 100 mil açıkh'"tadır. R·
boşluk taı:>ıvor: vuknn<lakllerini raz daha cenuba jnerrek <lil::er bir 
takip eden ·birkaç· snhif~ tamc- <::ovy.:-t deniz fr.:.ünc te<:adüf edi· 
men düşmüs, ondnn sonra gelen- 1 yoruz. ki Arnerika11ın .\lc.utian ta
ler de su JekelC'rlle büsbülUn oo.. 1 kım adabnndan 280 mıl lFakta 
ımlmuıı. 1 olan bura ı hir tahtelbahir üc:1:{! 

' 

ittihaz edilmi .. tir \'e orada Hu" <' -

t ı. Bunun in. b~raber görülüyo'"- ı,erleriı ın ta'imine .\!'Il:ın zabiti • 
du ki mektPpli Josias musikivi sr- 1 rı n" -.ret etmektedir Bu ii" 
\ ivor ve La.tin dilinin ince bir mu- ı Ka-n\·-nka ~ arm1 ada-ırıın .::arkın. 
s:k ve dini ıınğnwler için uygıırı dal<'i J"om·ınriorskiye nclalnrından 
glldiği bahainde b:ıb-:sile bernbc>r l l:11rulmti tnr. 
Lüthcr'in fikrine i tlrak C'<liror. ı Kanı ·:>tim ~·anm ~da-1 bu~m.: 
buudan ba. ka hiçJıfr .,UI'{'t]n dini mm a ,•kl, rır:d•t da b•r J·:ııon U•C:U 

vsı:ı:lf<"lf't i ifad::ın geri kal mı~ or... Aın°rıhın top:<ıklanna ı~arşı nFr-
het ~:. ıemC''ar-·l; r. Paramo..,iri ;ı. 

(1) Odf'rıı ,, tcnı. ~oluk. rıefcs. (2) Psalınist: :Ml'zmur oku-
d:Hn•ln.1d bu laoon ü -.'i .\Ja ... ka 
~..,hıllPrinden 700 mil uzaklıkta 

hulwıınaktadır . 
\'an; Hazreti Dav•ıd. (3) : r. 7.U~: ncfrıs, soluk: let;;ter Atrm.~ug, 
.son nefes; bl!:; zıı ın°!nc·m l b.ter. A tcmzug-, son nefeı:ill'P kadar. 
( 4) G"t•slland: y\iksı:k V(' kuru srazi (bsıtnklık ve sairı~ gibi ~ ı ı lf'r 
nrr:fiıröa, kuru ndncıkhrl 

A N A L t Z ve T E O R 1 
Almancada cüml<' kuruluru h.ılr .. 

kında mf.'vC'ut knldelC'ri basitçe a .. 
a ~ıdakl tarzd:ı göstermek miim

kilndür: 

A. Bir flknn anlatılmasına yarı
ynn cüml 1(1r gramatikal rarçulnr. 
la biı ibirlnc b ığlanırkcn nlrlıklnıı 

!jPkll huSUEintlcrinC' 0i:ırC y 

müstakil olarak veya manalarını 
tamamlıyan diğC'r C'limlC'lerlc> be. 
nı1Mr bulunurl11r. MUstııkll cüm-

manalıın gcnlşlet.ilerek yeni biı· 

Eif'lde gireblllrlM ki bu haldeki 
cümlelere asli cUml<:> adı w•rillr. 
Her aııli ciımli" bir mUtcmmim V<'· 

ya bn J· bir Uıhirlt' tiıhl bir elim

le ile takip olunur. 
Kn!d<" l. • - Fikrin beyan f'dilil) 

şı:-kline göre bns't v • müstakil cı

lnn cUmleler bef; grupa aynlır: 
ı. Behanptungssatze. 1hb!lri 

cUmlı:o. 

Ş·m~i kutpunuıı n'}:.ıii'ıl:ırınrla, 
iJ,i l<:t, nın b;rie~ti~j ) erde. iiç aY· 
rı mıl:ete ait olarak bir araya top-

r EMir b<'yan cd<:>n cümle) 
4. 'Vunschsütze, Tc>mrnni beyıın 

cdPn cümle. 

5. Ausruf<'s:irz", Nınni cUmlc. 
l\:aid" 2. B~nit bir cümle 

ha!jlıı•n iki kısımdan 
der: 

ı. ı::ubjt"kt. 

2. Prlidikat. 

tc;ıckkül e. 

Misaller: Dns \Vac;sl'r rnurcht, 

f?lf' r bıı..~lı b.'.lslarınn bir fikir lf'ı

<l' ettikleri l'fbl va bozularak yıı. 

but aynf'n lıaAka bit cümlr. ile 

1 

srı sırıldı~ or. Der l\lutlgc gc>-
2. Fro.ıwsatz". lslifhami cUmlc winnt, ç•ilı!:}:ın kazanır .. Dt'r Lei. 

<ııorgu cümlesi) ı dende stöhnt, hasta inler. 
3. Bef<'hlesit.zr, Emir cümlesi Kaide 3. - Priidlkat şu şek.il. 

ıanmı:: olan bu n~ıer ao;;kerlik bak1. 
mınde.n daim::ı alftkayı çckmış \'C 

zam:uı zaman '1unla-rın kah bir 
Hus .ıapon gnıpu olarak Ameri· 
kava. ı~ah Japon ve Huc: ü !erinin 
sadcc? birbirine kar~ı \'nzıyet al
dığı iieri sürülmü~tür ki. ı;iyaset 

ve harp icaplarına göre b1mların 

birbiriyle müttefik ''oya muanz 
vazife görmeleri ihtimalden uzak 

değıhfü. 
Bununla beraber. Amerıka. ni .. 

hai şimal arazilerinin yakinindeki 
hu iisleri gerek bir arada. gerek 
ayrı ayrı ele alarak ehernmıyetle
rinı t*dir etmekten geri kalma
maktddır. Bilhassa bugünkü vazi. 
yet d'.l.tlilinde Alaskadan bir Rus • 
Japon, hatta Alman - Hus ·Japon 
taarruzunu uzak görmemektedir. 

Buna karşı Amerika ne yapı· 
yor? O da, deniz ve hava üsleri ile 
mukabele ediyor. Zira, büyük bir 
kısınma. henüz insan ayağı basma .. 
mı~. ~irçok yerleri buz diyarı o
lan Ala~.ka başka türlü müdafaaya 
müı;n-it değildir. Bu "arzullahi va· 
sıa .. nın müdafaa~ı. birçok nolaa. 
ıarına sık sık hava \'e deniz üc.:lcr! 
kuımak!a mümkündür. 

Amerika. harp tehlikesini görüp. 
şimdi~re ka<!ar askeri bakımdan 
çok i!ım~ı edilmiş olan ı\laskayı 

tahkime karar verince hu iı: için 
bütçe-.ınden tam 50 milyon dolar 
ayırdı ki. bu para. o arazinin ha
kiki inyn~ctinin altı mı<:Jınden !az
la ·)::- mei>lfiğ·lır. Bu~ün. huz sa
hala:-ını birer hava. girintili çıkın
tılı v0 kayalık sahillerinı deniz ve 
t.ahtcl'~ahir ii.:sü haline ko\·m:ıl~ i
çin, haftada 7 gün ve gi.in-lc yirını 
dört ' t!<ıt binlerce ı:· i çalışıyor. 

.\merıkan ac:ı:ori erk ıından biri
niıı -:ledi~i gil>i. ''ka: · ~dilen gün
leri o tra ile "atın alr • a u:4rnşılı
yor ... Hahriye e"ka"' ı lan bir ı\· 

me;-ı,.nlmın ~özleri ıl~ de "llarp 
zama•ıında dii~manın elinden ~eri 
alınması mü~kül ola""'' olan \. 
la-.ka ~ahillcri şimdiden fethedil
mekt<>dir ... 

.\la-.ka, Kanac.lanın gnrbindc hc

yu ,.~ eni aşa~ı yukarı birbirine 
mi.ı ·av bir yarım nda te~kil .. t
mektecıır ki, .\ merı kan Birl<' :ık 
Devl-etıeıi arazisine Kana<lanın 

cenu~i garbi~indeki bir c.ahil kon
doru le bağlan:naktadıı. Ala~ka 

Birle· k de\ !etler nrazi ... jn•n bt·~·<' 

hiri -<<-dar bir genişliktedir, fakat, 

n!if-:.t'ı ' • c:on derece azdır. Binlerce 
kilom ·trc mur:! l.ıbalık arazide hi~
hir n·au" yoktur. Şimdiye k:ıd~r 
b:.ı .ı~:ızinln muhafaznc:ına !\meri. 
k:ın .t!'il muhafaza tec.ki!atından 

:·oo t..i~i tnhcis olunmuş bulu'1-
makta idi. 

lf'rle ifade olunur; 
l. F'iil ''asıtasile: Der Bnum 

blühl: Af,nç çiçek açıyor. 
2. Bir isim veya sıfat vnsıtaslle 

- ki bunlara Pradikatsnomen adı 
Vf'rilir. Bu znman mutlaka ynrdırr.
cı fiildı- cümlede ıol alır: die Son
nr ist ein Fixstcrn. gUnoş sabit 
bir yıldızdır; die Erde ist rund, 
Dünya yu\'arlaktır; wir waren 
drci, biz Uç kişi idik, die Uhr ist 
von Gold ( dic Uhr ist golden), 
saat altındandır (altın saat). 

(Devamı gcleeek derste) 

Ardzının bo~ ve M.li ol,ışu, b;r 
düşm:m ihraç hareketi veya para
şütçü akını takdirinde kolayca i~ 
gal eailmesini mucip olacaktır. 

Yazın memleketin dahili geniş ve 
sakin göllerle doludur ki, buraya 
deniz tayyareleri kolayca inebi!ır
ler. Kışın ise bütün bu arazi buz 
c:ahası halindedir. Bu da tayyare
lerin ırm~irle müsait bir zemin .. 
dir. 1 latta, donmuş tundralar üze
rinde c!i~i hafif tanklar pekma 
,.e süratle ilerliyebilirler. Yerlile
rin kac;abaları pek seyrek Ye bir
birin<l~n o kadar uzaktır ki, ara
zinin ~ır kısmını düşman kuvvet· 
teri işgal etse, aylar geçer, kimse 

bunun farkında olmaz . 
Böyi~ bir arazinin müdafaaSI, 

yukarda da işaret ettiğimiz gibi. 
ancak üsler kurmak. yani kapılan 
tutmakla kabil olur. Amerikan or
dusuntın ba~ladığı bugünkü dev
sa iş ele, bütün Alaska sahillerini 
deniz ve tahtelbahir, dahil arazile--

(Uu auıunoa o&myuculanmızm 2'a.. 

z.etenılz ~·anındaki kuponla birlikte 
göndl'ree<'klerl 
~.\ LElli!\IE n;hl.WLl:RI, lŞ ARA • 

SATIM 

siteye dcvnm eden, akordeon, mıındo. 
lln ve biraz da keman çalar cdeblynt
la sporu se\•en \'C 75 lira geliri olan 
bir f, nç Up \·c tuhsll mevzuuonhs o .• 
makı:iızın evlenmek istemektedir. 
(Z.1>. Oı remzine ınlir:ıcnat. 101) 

• i'aş 19, boy 170. kilo 55. luıhve_ 

reıı~I [>( z'U bu J y renkli, mır n yn. 
pılı. K •stanc ren"ı saçlı olçlukça gU. 
zcl C\" ışıerindcn anlayan cvmc bağlı 
Lir aile kızı: boyuyla ~ütenıı.slp, sa .. 
rışın,JOO lira maaşlı btr devlet m~mı..
ruyln evlenmek lstemektcdlr.ıM.Z.Fı 

remzine müracaat - 102 
• Y 1ş 19. boy ı i5, lcilo 60, karaka~

lı kura gözlU. lccstıınc ı·cngi dalgnıı 

saçlı. ldmscsı olınıynn <'ldukçn glizcl 
"0 ılra g<'lırll bır ı;cnı:: h)YU;)' n ınUtl' 

nn ip m:l\•! gö21U, snnşm bir b:ıy:ınln 
C\•lcnn1"K ı. tC'mcktcdlr. lHL. 163) 
remzın" müracaat • 103 

,\('il\ h.l)~ llŞ~ll \: 

( r:r.ı remz.nc: 11: ııınızın intl nrı. 
nı istiyorsanız snı-!h ndr ;inizle bırllk· 
te yNıld"n ynzıp göndt'rlnlz. 

I ş ve işçi arayanlar: 
• ~3 ynşınc1:ı orta ok.ıı mcımuu .• ıs.. 

kcrllkl·~ a!Cıl:ası hıılunmı;.·ttn, cslcı h.ırf 

lert ço:{ iyi bilen bir genç tlcnrcthnnr .. 
ir.rdc w ya hususi mticssesclerd k .. 
tlpllk ış· aranını.tadır. Dnlttl!o tJa b.
llr. A,.a kan:ınt eder. (8. K.l r<:?mzınc 

müracaat. 
• ı • yaşındıı bir ortaokul ullebcs! 

bir gen<; çalışmak istemektedir. Bccıık 
taş ort ı bahçe mescit AU ~kak 24 nu 
marad'.I Halit Giıl remzıne mUMc ıat 

• 14 yaşında orta. 2 yt blttrw.• ş rl-
1 ynzıy!.ı<! kuvvetti bir gene; iş nrnmak-

1 
tadır ı z O. 2) remzine mUrncaat. 

• Hır <)rtn olnıl iki t.alebesl herhan 
gl bir ı.ıUcellltbancdc lş arama:.<tadır 
(O. 'l'trcbolu 95 ı remzine müracaat. 

• .\1 Jli vnr.iyctinln bozukluğu doln
yı.sıle il uncu .!lınıfte tahsilini bırnk .. 
mış t-ır gene; l'('sml Vc!}'n husus1 mUc". 
scseıcrue bir iş arıyor. Taşraya da 
gider. IR.A. 2~) remzine mUracant. 

• lc;timal mevkii yüksek bir aileden, 
allc-•ncıen ba§ka kimsesi bulunmıyan 
her ttl~·iU ltcfalct! verebilir. 34 yaşın.. 
da bir Tilrk genci iki Uç kl§tllk bir a. 

ilenin emlAk ve akarlaruuıı idare:ıile 

13 MAYIS 

ri de hava üsleri ile doldurıttıı 
çalışmaktır. 

Bir buz diyarında imjaat ) 
manın ne kadar zor bir iş oıdtıP 
nu takdir edebilirsiniz. ü!ile!I 
yapılmasına ilk başlandığı za~ 
tarda mühendisler, 30-- de 
den aşağı bir sühunet altında 
lı~ma:un imkanı olmadığını sô~ 
mi<:leıdl. Fakat ordu. bu i~le 
yap:lmac:ınm zaruri olduğund3 
rar etti ve mühendi~er sıfırd~ 
şağı 30 derece soTrukta bile Ç 

mak ımkanını buldular. 
Amerikanın Alac:kada in<lc.ı 

başladığı üc:lerin en büyüğü 
chorage hava üssüdür ki, bu 
içimle tamamlanacaktır ve 13 ~ 
yon doiara mal olacaktır. Bufl 
ba~ka diğer üç üssün daha ifl 
na b:ıc:1anmıştır. Bunlar da btlı-t 
ne sonuna ka-dar tamamlanactı 

Amerika bu üslerinden, J3:ı~ 
bumundaki ücle ı;ımııl kutpU11 

(De\ amı 8 tndd8' 

-~ 

mUrnc3at. 

Aldırınız: 

ı\,,:.t~ıci:ı ruı.uıl orı \ll7ıl1 

ı.uyucıılarıımzııı naı.1l:ırıııa 
il 

ml'Jttııı ~arı ldar4'hanrıııııd n 1 .. .,ıt 
sab:ıhtım ogle~ e kadar \ '·' r 

111111 
dı•ıı ı.onn\ nh1rrnı·ılnrı rl<'a o 1 

Ay .t;) ıl't. 221 <K I<'. (1 '/. 

{Em" 11) !SF. llı ıNurl tf r 
(Bulınu, "il) fRF 1) ıtıl<b 
{R.'M. lC. ı iZ. E. Oı de; ı) 1 ..ı 
(h. 12) (B• r.JJ tKısmet klnıl ı> 
{R M C'.IJ) CS vınç 47) (!'~. :;:;), 

t" jantını, ıR~7l IKMK~E) 
\ 

pcr ) ı r. .ı .. rL'.ln 2J (9 , ._ 

v!rr il ı ı ;.;: 1'~ ::21) B hl' 7) \ ( 

fN. 22 N.) iŞ nl !DU,lınC JP) 

ba kııımct l.im ") 

:'.\" ı.tııpl ırı ;;dln 
dıl.1{ ıtl•ır: 

B ı ı n.ektup 
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NAKLEDEN: 

Fethi Kardeş 

' '4şk, lstuap ve his romanı 
-1 

Mehmetciğin 
ba.vramıı 

- 12 • 
~ hastalrktan i y i 1 c 

Y a zan: Nezihe Muhittin 
~lonca öyle sevindi kı ta-

llı edemezsin. Asıl do:stlu . 
~işte bu tarihten itibaren 

Ueıc~ 
• Ve yırtan bir kurşuıı 

~F'aı:ık~n beyninde bir is· 
~ belıl"dı: "l\ladMnki cvve. 

. ~Idr. bcnım içın o kadar 
,. 1k gosterd1. Mademki 
e babamla biiyük dostlu-

asıı sebe be · · · b" p nım, nıc;ın u. 
~l'\te~ıni kardeşime bıraktı 

hır Ş('y vermedi?, 
.., kte b:-:ı.şka bır sual sor
b e ıçindc henü?. miiphı>m 

nı.ücadelc ettiği bu tabii ve aşa
ğıkıl hiıs değildi. Fakat nıüth!ş 

bir Eey, kardeşinin bu adamın 
oğlıı olduğuna, bizzat kendisi_ ı 

ııin de inanmağa başlaması kor
kusuydu. 

Hayır, böyle bir şeye inanma. 
mıştr. Ilattıi. bu caniyane suali 
kendisıne soramazdı bile! Bu· 
nunla beraber bu pek hafif, ..)U 

akla hayale sığmaz ~üphcnin 

z hnindcn tamamıyle sökülüp e_ 
hediyen atılması lazımdı. Ay. 
dınlık, h.at'i bir cnıniyet, kalbin_ 
de tam bir sükfın istiyordu; çü:ı
kü onun dünyada anr.esinde;ı 

Hüseyin oğlu Mehmetle, ~leh. 
met oğlu 11ehmet Işılırmak 
köyünün çocuklarıydı .. 

Ta rahmetlik dedelerinin 
günündenberi a r a l a r ı n d a 
iki dönümlük bir tarla davası 

met oğlu Melın1edin sıra numa· 
raları biribiri ardınca çağırıldı. 
Yanyana durdular.. Bırinin sağ 

omuzu fibürüntin sol omuzuna 
bitişik olarak gür seslerilc Türk 
marşını bir ağızdan söylediler .. 
lki::ıinin de yüreği tek yiirck gi_ 

ll' şüphe, dti.1üncelidcn 
<laı başka sev<li_;i yoktu. gJn olarak ;:,essiz kal. 

güdüli.ı.yordu. Hatta bu yüzden 
babalarr Hüseyinle. Mehmet dö
ğüşmüşler, mahkemelik olmu~. 
!ardı. Hele rivayete inanmak 
lazımgelirse, Hiiseyin oğlu :Meh
medin koca amcası Himmet ağa 
Yüceçınar dibinde ölü olarak 
bultmduğu zaman şehir dokto. 
runuıı raporuna bir türlü inan· 
mak istememişlerdi . Bu ölümün 
mutlaka esrarengiv. ve meçhul 
\'asrtalarla düşmanları ta rafın. 
dan yapılmıs bir cinayet oldu
ğımu hala aralarında iddia edeip 

bi çarptı.. Gene yanyana yola 
düzüldi.iklcri zaman :ı.rkalarm

dan dilber Kezi.ban, bal rengi 
gözlerinin sağından' karoesi Hü. 
::;eyin oğlu ~lehmct icin, sol ta
rafında.ki kalb gözünden de giz. 
li sevdalısı Mehmet oğlu :\leh· 
met için ayrılık YB.9ları döktü .. 
Fakat masum ve körpe yüreği 
büti.in Till'kün selameti için mu. 
kadcs büyük dua ile doldu. 

~1en sonra ıookağa çıktı 
ek bir ver bulamadıgvı 

ıı -
e erzarı dostuna uğradı. 

~dam cok sevdıği F'aru
'ta çle karşıladı. Evvela, 

t onun müstahzar pıo. 
~ında konuştular. Son

ı, Tankın miras mcsc. 
~e S<: ~hada olduğunu, p:ı
daını~ alınmadığını ve bu 
~ bır kaç müphem sual 

l'du. Fanıka karsı duv. 
~ık dostluk do1 "yısi\:le 
~i~·et.namcdc h'ltırİan~ıa

ı. asını bir türlü kabul e_ 
JI)?' 

'O!- ' buna pek kızıyordu. 
Ilı rnun ses ndcki mütered
~ten, gözlerinden, dili. 

rı n" '<adar geldiği halde 
~;a. 

1 
~ediği, bu ihtiyatlı ve 

~r. .ada.mm hic bir zaman 

~ 
~Yeceği cümleleri keşif, 
~ettiğini sanıyordu. 

Şliphcsı kalmamıştı. lh. 
açıkça ifade edemedıği 
~ l su :di: "Anneniz haı~
~kodu yapılmasına se. 
~ olan bu mirası karde
~bul etmesine mani oL 
~ ... Hatta eczacı, Tım-
~entin oğlu olduğunu bL 
~Yordu? Evet. bu za;ı-

!l:) • mulı'lkkaktı. ~için 
~ınaı? İş o kadar müm. 

~len.et ve açık görünU-
1.hiz?.at kendisi üç gün. 
idrakini aldatmak için 

~QV:Vct.iyle, evlat kal' "ıin 
hutiın hilcl"rle bu kor-

ı !';he ile göremivor muv. 

~İte yenid('n yalnız ka1-
~ İtkin rncseleyı tek ba. 

4lllnek arzusunu için.:le 
4~ağa kalktı. şaşıra ı 

~ eı;ni sıkarak tekrar 
·~ Çtktı. 
~· bütün scrvctirıi niçin 

"ili ~ıka bıraktı? .. 
ı:ı suali ona sorduran 

• bir kaç giuıdenbcri 

·~ ittebe ba~'arsa, bizim \a
~ ~e olacak? 

\} ~ \azbetimiz? KnledPn 
t\>t }'Or<;un? 
'~· Sizi rahat bırakırlar 
~'- an? 

'l!~<ı.k 
f1; etme! Şt• knı -;ıki m ... -

' ~~td:.ı u mağlfıp olsa bi· 
lllttı U kalr<.ı gene düşmana 
~~1.?acak. 1 c;,lpri yokc:a bir 

~le> h1ler. En c:onun<la ge
ti ~·er(' donüp gidecek-

~ 
.,,, ltn-ıuzun galip ıı:elcceğin-
lıı;tı ll"ıisin"> 
~ıınkd .. 

"{:jtn a ar emınım .. Yıl· 
\>; e-.e bile, düc:manı ma~
~e bir Türk ordusu \•eter. 

"il ~lldı eli göriınüyordu. 
'l\;ı, Y harbi Türklerin ka
~. l'leden emin oldu~ıınu 
~ . 
}in t . 

it ectiibcleı 11 beııım. iı.-
h oğul! Ben çok yer gez· 

Cl.dpte bulundum. l Iam-

Kararını verdi : 
Ve geceleyin deniz l.enarınd:.ı 

bi.iylc dolaşarak hatıralarmı 

.) oklc> •acak. vaziyeti muhakeme 
ederek kat'i bır nPtkeye \·araca!: 
bir d:ıha hu meseleyı hiç düşün· 
miyecckti.. 

Dütıünüyordu: Evvela hadise· 
Jerı tetkik edelim. Sonra onun 
karde-;inıe ve bana karsı olan 

1 dururlardı... Ormandan odun 
kc~meğe gittikleri zaman omuz.. 
1<.rındaki b:ıltaya ibir göz atar
lardr. Eh ne olur ne olmaz! Belki 
tarla komşusu düşmana rastla.. 
mak nasipti !.. Yıllardanbcri b i· 
knen dişler kadar baltalannda 
keskin olması lazımdı. Bir uçu. 

muamelesini hatırlamağ'a çah~a
cağım. Böylece kardeşimi bana 

1 
tercih etmesinin sebeplerini bu. 
Jup çıkaracağım... Evet, Tarık 
onun eline düşmedi. Kabul, fa· 
kat beni daha evYclden tan ıyor 

ve çok seviyordu. Eğer annemi 
sessiz ve ihtiyatlı bir aşkla sev. 
miş olsaydı, beni tercih edecek
ti; zira benim ı:;ayemde. kızıla 
yakalanmam dolayısiyle ailemin 

samimi dostu olmuştu. Şu hal. 
de, biiytidüğünü gördükçe Tarı 
ka karsı insiynki MJir m uhnbbct:. 
duyması hali nnL:;tesna, mantı_ 

kan beni kardeşime tercih et-
mes: icabederdi.,, 

Hafızasında bu adaır.1 canlan . 
dırmağa, görmeğc. tammağa ve 
ona niifuza <:alıştı. 

Yürümenin, ayaklarının hafıf 
hareketinin fikirlerini karıştır

dığını, hafızasını gölgclediğiili 

hıssctti. Fakat maziye dikkatle 
bakabilmek, .hadiseleri rahatça 
tahli ed bilmek için yalnız oL 
ması lazımdı. Geçen akşam yap
tığı ~ibi rıhtım b'.>yundaki sıra. 
lardan birinde oturmağa karar 
verdi. Öniinc ilk cıkan sıraya o. 
turdu. 

Et.hemı elli yaşlarında bir a_ 
dam olarak tanıyor, daha gençli. 
ğini hatırhyamıyordu. Kardeşiy _ 
le beraber onun evine giderlerdi. 
'Patır sö 1ü. miişfik bir adamdı. 
Hic lıir 1.aman birini ötekine 
trdh eder görlinmemişti. 

(Dr>uamı var) 

ru'Sda yallah ... 
Mehmet oğlu ~1ehm{'t, Hü.se-

yi'n oğlu Mehmedin her yrl gün 
batı"r tarafında purçak diktiği 
dört heş ölçeklik toprağa gözle_ 
rini diker. llle bu benimdir! diye 
direnir dururdu. Mehmet oğlu 
Mehmet <le Hüseyin oğlu l\.Ieh_ 
ınedin gün doğusunda ekin ekip 
ifilediği tarlanın etrafında bir 
kaplan gibi dolaşır. - Aha bur
Jan şuraya kadar bu t.-ırla bana 
hak mirastırr rahmetliler, bana: 
Yiğıt ol da sen kurtar Ciediler .. 
Ölürüm de onun yanına komam! 

der ter ter tepiniroi. 
Bu beş on .kulaşlık toprak paı

c ası yüzünden kaG defalar, bir 
jeındarmanm iki yanında ta şeh· 
rin mahkemesine kadar, biribir. 
!erine diş gıcırdatarak yol al· 
nn<:lardı. Hele yakışrklr bir koç 
yiğit olan Mehmet oğlu Mehme. 
din bütün kinleri hiçe sayarak 
fırrat buldukça dilber 'Kezibana 
$('\'dalı bakışları Hüseyin oğlu 
mehmedi öfke küplerine bindi· 
rir. - Bacımı lokma lokma doğ. 
rar lşihrmağa atarım da gene 
o uoğuza gız vermem! - diye 
ate§ler püskürtürdü .. 

.... Günlerden bir gün köy 
ıneydanmcl::ı, davullar zumalar 
çalarak kur'a askerini bir araya 
toplamağa başladı. Sapanını, 

tırpanını .atan gmçler silfıha sa· 
rılınak aşkıiyle köy meydanına 
ko:;uyorlardı. Bu seferki çağrı_ 
!I~ta yUrekleri sarsan başka bir 
cazibe vardı: •roprak ananın se. 
si ta hudutlardan geliyordu! .. 
Hfü:;cyin oğlu ~fohmetle, l\foh. 

Şimd1 yollarda Mehmet oğlu 
Mehmet sağma, Hüseyi n oğlu 
Mehmet <le soluna döndükçe t ar
la komşusunu görüyordu. 

Kuzular gibi yanyana yürüyen 
bu iki eski hiddetli çapkının iri 
kara. gözleri, şimdi bir ibirine i . 
lişince candan ve yürekten gü
lümsero~u artrk. .. Omuz başla. 
rmda güneş ışığıyla parıl parıl 

parlayan süngülerinin !keskin u· 
cuna göz attıkça, onlarm nereye 
saplanacağını! Kalbden kalbe 
yel alan bclc ahitle kararlaştırı_ 
yorlardı .. Bu kahraman yolculuk 
ta hududa kadar böyle devam 
etti: 

Öyle bir can e§im var, 
Ondan iyi.<N bulunmaz. 
<Jökt<m inse yıldırımlar, 
O yanımdan ayrılmaz .. 

* 
Omın bı r yari y nnsa_. 
Benim yilrcğün y anar. 
Bfr damla kanı aksa, 
Gözlerimden kan akar .• 

* 
Çiüıkü ~m kanımdır, 

Canı~ canım.dan tatlı. 

.~anı benim §anıntdır, 
Toıııun.u:: Mehmet Adlı •. 

* 
Bir .. ki .. üç rap! .. Bir ki üç 

rap ... Bir ki üç rap .. Ta hudut
larımıza ulaştılar Sınır boyunca 
konaklar kurulduğu zaman genç 
bir teğmen erlere gittikçe yük. 
selen sesiyle bir nutuk söyledi. 
Mehmetçiğin ate:,<rt.en yılmaz gö
zü düşman hudutlarına dikilmiş. 
ti. Bütün Mehmelçiklerin yerler i 
sarsan cıyaklarr birer and abide· 
sı gibi hudutlarına dikild i: Aha 
buradan Ta ta ta a a a a .... Öte. 
!ere kadar hl'p benimdir: ... Ölü· 
rüm düşmanı toprağıma sok. 
nllfll! 

Diye gürleyen tunç sesi yalçın 
kayaların bağrına çarparak gök· 
!ere yükseldi. O gece büyük bir 

dolsun ~imdiye kadar hiçbir ::;a
va..;tan mağlfıp çıkmadım. Kalemiz 
de bir yıllık erzak \"ar. Fakat ben. 
bu crzaka değil. düşmanın zaafına 
giıvcni; orum. Düşman orduları

nın gerısi çok bozuktur. Herke~ 

zafere ka\'u~mak hülyasilc şimdr
den ersernleıniş... bütün Frano;ız 

H' ı\l;nan ~valyeleri. peşlerinden 

getirdikleri yüzlerce kadını \'e iç 
kilerle etrafımızda eğlenip duru
yormuş. Böylf' hir ordu na::;ıl mu
zaffc:- olabilir? Harp vnpmadan. 
zaf~r ~enlikltıri yapnıağa kalkışan 
,.e ba~ını sevgililerinin dizinden 
kaldı:n•ayan şih·alyeler \'e zabit
ler bu ,·aziyettc olunca, ac:kerin 
de mcl:tıcviyatı bundan farklı ol
ma ... a gerektir. 

KALE IÇ~NOE BİR AŞ'.< MACERASı 

- Yıldmrn. düşmanın bu vazi
vette olduğunu haber alabil~e. o-

uı.. ..... 11.ıı.1".atcıı uu il<: .... ...: ı:.c. uı -

ları yıkmak ve perişan etmek güç 
bir i~ olrnıyaca:ktır. 

Y azan : lskender F. SERTELLİ 
. ıı .. 

Biraz ~onra küçük Ali tPkrar 
geldi: 

- J )emin çok ~ orguııdum ... h• • 
yecanltydını. Biit i.in gcirdüklerimi 
ve duyduklarımı anlatnmadım. 

Şimdi size gözümle gördüğüm bir 
ah neden bahı;;encdecc ğim. dedi 'c 

anlal'l'lai!a ba.,,la:dı: 
- Bir köy mfodc ahenk ' ... rdı. 

Beni cie köy1ü zannederek yol \'er
,ı;• ..,r. f'Vin hahçc ine geçtim. Bu 
t.'\ .ı. • 1 • ~ '1da bir ı, ıç 

genç erkekle birkaç kaaııı içki ı

çerck eğleniyorlardı. Buı !ardan 

birinin pren:ı (Dö Borbon (1) ol
duğu,m anladım. 

Hibtem sabır,ızlıkla sordu: 
-Onun pren· Jak olduğunu ner 

den aıı1adm? 
- Yaııındakiler kendisine mütc 

madiyen "prcn~im, diye hitap edi 
,·orlardr. 

- Bııray~ neden gelmişler .. 
- {Jrdu karargahm<lan. Birkaç 

kadını bu kiiye kapatmışl at.. . bir 

( 1) Ti' o•ı.<m Ktalı .~rır7'iıı ilr; 

IJ(!l' •tHıtkıı l.mı 011111 Jtıl. ılo 
Eorbon. 

:x--- 7 

Otel yapılmaya elv ar . ş ıı 
oına kırahk 

Ankara c-add l"ı>inhı e'" n.utebE'r yerindc- fe' l,;aiiulp ııaıan'tlı ha 1 
\adnr \ 'C aydınlık bir bina kn-:ı.l~tır. 

\'akit ~aı:r.lt•"i itlarchı-,ıe..,inı• nıiira(·aat. 

EmlAk ve Eytam Bankasından: 
Esas No.: Yeri kıymeti c!nsı rııesahacı tC'ınfnatı 

HS:l Beyoğlu, Şehit .Muhtar Mah. 700. - Ar.>a 35 l.12 70.-
Tnkslm caddesi No. eski 3 yeni 

1S8, 12/1 ada 406, pllfta ıı, 
parsel li 

1440 Beyoğlu, Şehit Muhtar mah. 210. 
Taksim caddesi No. eski s. 
ada 400 pafta 11, parsel 9 

H42 Bf>yoğlı.. Şehit .Muht.ar mah. 2320. 
Taksim caddesi :-;o. CEıkl 3 

yenl ı~s. ıı,12, 12/G ada 406'. 
pafta 11, parsel 8 

arsa 

arsa 

14~'1 Beyoğlu Bliytlk Pangaltı şe. 6S33. - arsa 
hlt ;\luhtar mah, Abdülhak 
Htımlt sok . .No. eski 3 ytnl 2 

1455 Beyoğlu btiylik Pangaltı Şehit Si30. 
Muhtar mah. Ab<lillhak H~
nı!t sok.Xo. eski 3,yenl S 

arııa 

1457 Beyoğlu BilyUk Pa.ngaltı §& 7830.- ~rtıa 

hit Muhtar rnah. Abdülhak 
Hamit sok. No. eski 3 yeni lO 

1459 Beyoğlu BUyUk Pangaltt §e- 7155.- arı:ıa 

hit Muhtar mah. Abdtllhak 
HQmlt Sok. No.eskl 3 }'eni 12 

1461 Bf'yoğlu bUyUlt Pllllgaltı §e- ~5.- a nt1. 
hlt Muhtar m&b. Abdlllh&k 
Hlmlt :-ok. No. eski 8 yeni H 

H63 Beyoğlu büyük Pangaıtı ee- 6300.- .,.. 
hlt Muhtar mah. Abdülha.Jt 
HM\it aok, No. eski 3 yeni 18 

Böf Beyoğlu, bUyQk Panga.Jtı {le- 64t!O.- anta 
hlt Muhtar m&b. AbdUUuı.k 

HAmlt sok. No.eski 3 Y"flll 17 

1465 Beyoğlu bUyUk Pangaltı §O. 7875. anıa 

hit Muhtar mah. AbdWhak 
Hll.mit sok. No. eski 3 yeni ıs 

1467 Beyoğlu, BilyUk Pangaltı oe. 602C).- a rea 
hlt Muhtar mah. Abdülhak 
Hamit sok. No.eskl 3, yeni 19 

2ı M? 21. -

116 .M2 2112.-

-t:;S.50 M2 GS:!.3(• 

5~2 M2 Si3. 

S~2 M2 7ti.3,-

4i7 M2 715.00 

439 M2 658.l}O 

420 M2 630.-

480 .M2 645.-

525 M2 7Si.50 

1204 ).{2 602 

Yukarda adrPS ve tafsilAtt ya2r1 gayrl mHıkuller açık arttırma uııulle 
ve pe,in parıı. ilt' satılau.ktır. 

İhale l 5.5.9C.1 per§embe gUıı1>. ~~ ondadır. 
Arttırma esnasında verilen pey miktarı mukadder kıymeti geçtiği tak

airdc teminat skçcııi dtthal arttıtılmıyarak ihale kimin uhdf'slne icra edilir 
ıre ten:ıinat ukçe~ <>ne ikmal ettir,ıecel< ve bı.nkanm göstereceği ~eldlde ncı
terd on ta8dlkll blr taaJohOlnamc v e r ecektir. 

1stcklller!n teminat akçesi, 110.tu.a t ezker 'sl ve Uç kıta fotoğrafla birlikte 
lıildirllen glin ve !!&tı.te kadft!' ,abe~ eınll\k .servi8inc gelmeleri ılzımdır. 

t87CI) (3452) --·----------· 
V AKIT matbaası 

Kitap kısmıııı 
tanzim edip 

qeniden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua. gazete basar. 
Tabiler namınl' diz~i iAleri ahr. ----

ateş yaktılar.. Etrafında cura 1 Mehmet yanıba.sında yatan 
w tanbura çalıp türküler çağır. Mehmet oğlu Mehmede uzana· 
dılar .. Ele!e horn teptiler .. Yur· rak yavaşça kulağına fısıldadı: 
du korumak a~kiyle yanan yü. 1 - Senin tarlan benim, benim 
rckleri. dalga dcılga taşan ateşli : tarlam senin bu bu toprak hepi_ 
kanlarıyla o gece bilyük bir şen- ınizin .. Köye dönünce de Kezi· 
tik yaptılad. 1 bam sana vereceğim. Hiç kasa. 

Gece. hepsinin kalbinde yatan ı· vet çekme .. Can yoldaşım .. Kan 
büyük arslanlar çadırlarına <'t-. kardeşim .. Yurd soydaııım bc
kildiklcri ?.aman Hüseyin oğıu,' nim! .. 

ırnç gündür samanlıktan çıkmıyor dedi. 
!armış 

no;an be~: 
- E:onu-:urlarken sen 

din? 
di}'t' ordu. Guzcü: 

nerdey-

- &n bahçeden -,::özetliyor ve 
dinlirnrdum. Kralın küçük~ d~eni · 
'"Yıl<imm Beyazıtlı ben e~ r alır· 

l"am, ktndi ... ini krala hed'\ ~ de· 
ceğim. Fakat, yüz elli cariyPlik 
harnmini ben alacağım, dıre ba~[
rıyordu. 

Hli :it ;m bu "'tizlere fena halde 
içerle<lı: 

- Padişahın, ef rre. ke11dilcri 
gibi kadınlarla hcrab<!r mi çıktıin
nı zannediyorlar? 

- Evet. Bövle ~anıyorlar a'la
nrm! Hatta ~enç Fransız zabitlerin 
dçn Si~: ·~çfi~m 'liıJz g~e~ 
bana"'İ1e<!iye etmez misinız, asalet• 
maao! .. dedi.. Prenc:in vaadleri ve 
ih~-::•T':ı~r r-J?;::.('bj>l~ · !'i. ,.?'.:.-:" 1 

zabitin rica:ııtıı b aı etli: · H' .. ı n,, 

Rü::;tem gözlerini yere dikmi~ 
düşünüyordu: 

- Demek ki bu herifler Türk
leri mağlup edeceklerinden o dere
ce emin görünüyorlar, öyle mi? 

- E,·et. Türk ordusuna şimdi
r]E'n peri~an olmuş gözüyle bakıyor 
lar. 

Hü-tcm birdenbire frrladr: 
- Of. anıca! ben bu iç :.ıkm 

haberleri daha iazla dinliyemem. 
Alnımıza ne yazılmışsa. onu RÖre~ 
ce~ız. onu çekeceğiz. Dua edelim 
de Yıldırım çabuk gelsin. 
Hüsteın odadan çıktı 

Küçük .\li. Doğan beye: 
- Diişmanrn iç yüıü börledir, 

beyim'. 
diyerek, hala etraftaki köylerde 

gördüklerini anlatmağa çal"1)'or• 
du. 

Hti-tcm oda. ır.a gidip yatmı~t1. 

( Dcwmı ı vur) 
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TETKİKLER 

Geceleri 
-

çalışan 
dim~ğlar 

Her yaratıcı dimağın ayrı ay
rı çalışma saat ve zamanları var
dır. Bazıları çalışmak için gün . 
düzü, bazıları gecenin zifiri ka_ 
ranlığrnı tercih ederler. :Mesela 
tanınmış filozoflar ekseriyetle 
gündüzü tercih ederlerdi. Buna 
mukabil heykeltraş ve ressam 
gibi sanat adamları da en güzel 
eserlerini karanlık gecelerde ya
ratmışlardır. 

Bunların içinde mesela İngiliz 
siya.set adamlarından Gladstone, 
Napoleon Bonaparte gibi adam
lar da vardır. 

Yine Van Gogh gihi meşhur 

ressamlardan ba.z:rları saıbaJ:ıları 

erken kalkarlar ve günün ve gü_ 
neşin ilk ışıklarından istifade e. 
derlerdi. Napoleon gündüzün sa-

at ikisini herkes için pek fena 
sayarmış, dimağ bıı saatte hiç 
çalışamazmış. Meşhur bestekar 
!ardan Tartini gece rüyasında i
şittiği melodileri _ havaları _ 
gündüzleri hatırlar ve yazarmış. 
Bu da gece dimağın çalışmasının 
bir eseri sayılmaktadrr. 

Acaba geceleri çalışma arzusu 
dimağı bir ihtiyaç mı? Hayu:, 
bunu birçok alimler ıs.bat etmiş
lerdir. Gece çalışması insanlar 
için bir adet şeklini alırsa, artık 
gündüzleri çalışamazlar. Bunun.. 
la beraber, a.Iimler dimağların 

gece .karanlığı dolayısile değil, 

gecenin sükunu dolayısile daha 
iyi işlediğini ve çalıştığını söy • 
lerler. Diğer taraftan gündüzün 
aydınlrk ve ziyanın gözlere ve 

dol:ıyısile dimağa tesir edeceği
ni ve bu suretle bütün dimağı, 
yaratıcı kuvveti bir noktada top. 
lanamaması ihtimali olduğunu, 

binaenaleyh, karanlıkta çalış • 
manm daha semereli olacağını 
da inkar etmemektedirler. Bu 
nazariyeler kabul edilse bile, res
samların, heykeltraşların boya . 
ların renklerini, heykelin şekil 

ve gölgelerini tefrik etmeleri i((in 
her halde gündüz çalışmaları ıa. 
zım.gelirdi. Buna karşı da bazı -
lan ressamların renkleri gördük 
leri gibi kopya etmenin bir ma
haret olmryacağmı, bir rengi 
düşündüğü gibibulmasmm bir 
maharet olacağım. binaenaleyh 
mevzuu görerek renklerin rcs • 
sa.m tarafından ''yaratılması" 

Napolyon Ponapart 
planlarını yapılacak iş. 

!erini gecelerin sükutu 
içinde hazırlardı. Ekse 
riyetle akşamın doku
zunda yatardı. Fakat 
sabalırn ikisinde kalka 
rak aydınlığa kadar ça. 
lışır, sabahın beşin.de 

tekrar yatar birkaç 
saat istirahattan sonra 
tekrar kalkarak beygi. 
rine binerek bir gezinti 
yapardı.. Napolyonun 
beygir üstünde 18 saat 

bulunduğu olmuş ve hiıç bir yorgunluk eseri göstermemiştir. Toplantılarını dalına gecenin 
sa.at ikisinde yapardı. Htta. Saint Helena adasında bile kendisini menfasına kadar takip 
eden dostlarıyla. birli.M;e saatini ... saıbab.a kadar roman okumakla geçirirdi. Esneyen insanlardan 
hiç haz etmezd:L 

' 

V<>ltaire geceleri ça· 

ve uyanmamak 

için çok kahve içerdi. 

Kendisinin en güzel e

seri "Henriade" da yi. 

ne gece yazılmıştır. 

Prusya Kralı ve Vol. 

taire'in dostu Büyük 

Fredrik Voltaire'in ge

celeri eserlerini yaza· 

bilmesi için dimağım 

akşamları şampan~·a 

ile uyandırdığını ve 

!geceleri kahve içerek 

uyanık kaldığını söy

lerdi. 

Mfohela.ngelonun t:ı- -
}ebelerinden V a.sa.ri ge-
ce ziyaretinde, üstadı 

adi bir ışıkta çalıştığı. 
nı görünce ertesi gün 
kendisine kırk kilo mum 
göndermişti. Mi che
nangelo o sırada "Pie. 

1 
ta" na.mmdaki eseriyle 
m~ldU. Fakat üstat 
mumlan iade etmiş ve 
kendisinin yalnız yağ 

ışığı ile çalıştığmı sör. 
!emiş. Buyağ rşığı ber
rak bir ziya verdiği gi. 
bi is de yapmazmış. 

· Kendisini tanıyanlar a. 
tölyesinin bir mezar gi 
bi karanlık olduğunu 

söylerler. Pek fakir ya
şar, pek az yerdi. Ge -
celeri çalışırdı. Başma 

mukavvadan bir külah 
geçirir ve bu külfilım 

tepesine yanan bir 
mum dikerdi. Ancak 

nm ressamlık hüneri ve zekası
nın sembolü olduğunu söylerler. 

Buna da inanmak lazım geli _ 
yor, !:Ünkü bazı ressamların yap. 
tıkları resimlerde kullandıkları 
_ ~nkler ta.biatte hemen hemen 
yok gibidirler. Hiç olmazsa bazı 
resimlerdeki mevzularda kullan 

Rambrant bu rengi muhakkak ki 

Amerikava harP 
nereden aececek · 

dıklarr renkler, aynı mevzularda ı (Baş tarafl 6 mcıda) rada ta: im görecek ve şimal 
lecek bir tehlikeye karşı h.tabiatta görülmemiştir. İşte bun- gelec~k muhtemel bir taarruzu, 

dan dolayıdır ki, görünen bir Sevard yarım adasındaki fü;leriy
rengi taklit etmek bir üstat ese- le de, Sibiryadan yapılabilecek bir 
ri olamıyor, üstat ressam rengi akını önlemeye çalışmaktadrı'. KO" 
duymalı, yani görmemeli ve duy diaKd·:ı. yapılacak olan üs de Ame. 
duğu rengi yaratmalıdır. rikanı~ Alaskadaki en büyük de-

lunacaHır. 

Kendisini, bu suretle 
geleoilecek bir taarruza ka.rf 
dataava hazıralanan Amerı"ttl 
kuvv~tini tayyare inş..-ısıtll 
mektedir. Zira bugünkü h~ 
natlı ~{anncalan mahiyeti~ 

Size burada geceleri çalışma. niz üs~ü olacaktır. Mem;eketin 
yı adet edinmiş ve en değerli e- tam -:>rtasına isabet eden Fair
serlerini gceleri yaratmış şöhr~t banks'da da en büyük •ayyare ii~ 
sahiplerinden bazılarını bildiri _ sil ku:ı.::lmaktadır. Kanadada ye
yoruz: tişen 1\merikan tayyarecileri bu· 

. . il' 
tayyareler. geniş bir arazıtl 
dafaası için baş!ıca silahl 

etmektedirler. 

Hono:-e de Balzac, günde 18 saat dur. 
madaıı ı;;alı~n bir adamdı. Gündüzle. 
ri pek az yer akşam yemeğini iyice 
yeclikwıı sonra dört mum yakar ve 
eşerlerini yatağının içinde yazardı. 

Hore de Balzac en meşhur eseri olan 
ve ta!{riben 40 cilt teşkil eden ''İnsı:ı.. 
nt Komedya,, eserini odasından aylar
ca çıkmıyarak y{Lzmıııtır. Hore de 
Batzac akşam yemeğinden sonra ya. 

tağına. girer ve gece yarı.sına !'adar 1 
uyurdu. 

İspanya ressamların. 
dan meşhur Greco ka_ 
ranhkta çalışırdı. 
Üstadı güzel ve ber

rak bir mayıs gününde 
karanlık atelyesinde 
kapanmış bulan bir dos 
tuna gündüz ziyasının 

hissiyatına tesir edece
ğiden korktuğunu söy· 
lem.işti. 

Greco gündüz çalışır 
sa yaratıcı kuvvet ve 
histen mahrum kalmak 
tan korkuyordu. 

Yalnız 7 gün zarfında 

Şu ~ayanı Hayr 

inanılmayacak 

şey diyorsunuzl 

BiZZAT TECRÜBE 

Anc!lk bir hafta zarfında; binlerce 
kadın'::ır. bUtün buruşuklardan kur. 
tuldul;ı.r ve bir çok sene gençleştiler. 
Alimler, yaş ilerledikçe buruşukluk

tarın m °"ydana geldiğini keşfetmişler. 
dir. t.;:Ur:kU. ihtiyarladıkça cild blrçoK 
krym .:ı t!ı unsurlarını kaybeder. Bu un.. 
surlarr iade ediniz; cilt yeniden tazı>. 
leşir vo canlanrr. 

İşte Vıyana Üntverııttcsl pro!cııörlı 

Doktor STEJSKAL'in şııyam hayret 
keşfi de budur. Genç hayvanlann hil. 
ceyreıerinden istihşa.J ve ••BlOCEL, 

DEGıŞıKL 
Bayaz: D. BRAMALLE. bir 

zarfında tecrübe ettiği bu ytfJ! 
zellık tarzı tedavinin cazip 
den hayrette kaldı. 

tabir E'uılen cildi ihya eden bil 
11 un3ur şimdi. pembe renkteıcl 
ton kreminin terkibinde mevc~ 

Het altşam yatmazda.D e -
kremi kullanınmz. sız uyurlt 
nlz1 l.ıesleyip gençleştirecek ff ..J 
~Ul{luklıırmrzr giderecektir. ,/lJJ",J. 

hafta zarfında senelerce ge~ 
nccekııiniz. Gündüzler içln Ytııl 
yaz renkteki Tokalon kreJ1l, 
nını7.. Siyah benleri eritir ve 
samcl')ri sıklaştırrr. Blr "'°1' 
zarfınr!a en sert ve en estııet 
eli yıımuşatrp beyazlabr. 

TİCARET OFİSi 
UMUM MüDüRLüGONDE'.:rJ 

üfic:imiz~ müeabaka ile atınacrı.k memur.arın müracaat tarüıJe~ 

Meşhur İngiliz <lip. 
lomatlarından Glads
tone, hayatının dörtte 
üçünü uyanık geçirmiş 
tir. Daha genç bir me
bus bulunduğu sıra la1·. 
da gece yarısı saat bi
re kadar çalışırdı. Da. 
ha sonları daha geç sa. 
atlere kadar çalışmaya 
mecbur olmuştu. Hatta 
çok kere de Avam Ka
marasında sabahlara 
kadar kalmış ve oradan 
doğru nezarete gitmiş 

hiç uyumamıştı. Çok 
iyi söz söyliyen bu zat, 
bütün bu işleri ve meş 
guliyetleri arasında din 
lenınek üzere bir çok 
eser tercüme etmiş ve 
birçok eserler de yaz. 
mıştrr. İhtiyarlığında 

gözlerinden hastala·ı

mıştı ve son eserlerini 
gözleri kapalı yazmış

tır. 

mayıs cuınRrtı:sı {:'tini.ınc ka:1 ıı.r t• md!t cll!ldiğl ve mUsabaka un 
da 22 n:ayıs lf;4ı perşembe g'.jr.li saat m beşte Sultanahmctte 

~ n't:Rat ve 'l'icaret :11cktcbin le. ;ı.apılaCRğı bildirilir. 
•• ıı::. ~ • ~. • • ... t-- • • • - • 

ıstanbu Levazım amır iğinden 

ı1arıe1 asKer, Kıtaatı ııanıarl 

~herin~ tahmin edilen fiyatı 3fiO_ lira olan 70 adet balye rna.J<.iıl~ 
lı zanla eksıltmeye konmuştur. İhales: 16.5.941 cuma günü s~t 11 1 ıJI', ı·ada AJ.M.V. satınalma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminab 1s;.,ı, 
kuruştur. Evsaf ve şartnameai koml3 yondıı. görültlr. tsteklllerln ~ 
Unden bir saat evvel kanuni vesikaları ıc tckllf mektuplarmı ko!llill)""'" 
meleri. (2331.3311) ... ~ 

5480 nıetrt> koyu rrnkle su g"ç:rıez yerli branda bezi pazarJıJ<I• ~ 
!ınacııktır. İhalesi 17.5.!.'41 cumaıtc.s; günü saat 11 de İzmir L'I. /.~ 
tmaJnıa koınlsyonun•:la yapılae.ı:;tır. Taliplerın verebilecekleri ıı 
iuıtl teminatıarıı.- hc!ıi vakitte l\omısyona ~irneleri. (2381-3697) .... 

· bu mum ziyas,ile etrafı. 
nr görürdü. O Roma 
uykudayken çalışmayı 

Bronşitıere KATRAN HAl~KI EKREM 
288.000 kilo s•ğır etl kapa!ı ?.artıa eksiltmeye konmuştur. ~ 

!i 86.400 lira illr teınınatl 6480 ıır;.dır. Evsaf ve şartnames! ko!ll 
rüliir. İhalesi 5.'i.941 perşembe günU saat 10 da Trabzonda askeıf _., 
komisyonunda yapılııcalttır. Taliflr.'t"m kanuni vesikaJarile teklif 
nnı ihale saatinden btr eaat evveı ~{omisyo:ıa. vermeleri. (2379..Ssf67 pek severdi. 

Sır 
Feı 


