
ftee~: 
!tPlar için milh 
Felaket devresi 
~~ 
...._e Sırp genclııjn vatanla
~ uaaklqtınlarak Alman .. 
-.S.. belki de maden ocakların. 
6l 1Dıecbmi hizmete tAbi tutul
~ bvmlert ve inaa.nlan if· 
'- buauamıda naayonal sosyalist 
~etinln icat ettiği mo
dlna u.uHerden biridir. Yugc .. 
~ arzettiği manzara Al. 
~ i8t.11Aama karşı koymasını 
tılb~ milletleri bekliyen ft• 
lliıetUı parlak bir nümuneJSidir. 

so 

Raclnlf He. Nuyonal SosyaUst partlıılnln bir t.oplantmnd& 

Hes•n 
karısı 

Ankaraya geldiği haberi 
tekzıp edihyor ' 

Berlln, H (A.A.) - Havu: Rea.. 
mı mah&tllde Rudol! Heaa'bı Jcan. 
amm Almanya.da bulunduğu beyan 
edilmektedir. Mumalleyhanm Anka. 
raya varmııı olduğu kaUyeUe teUip 
edilmlftlr. 

Irak ta 

Irak tebliğine aöre 

Basradaki ingHiz 
kampı muhasara 

olunuyor 
lngiliz tayyare
ıerı bazı şehirleri 
bombaıad 1 lar 

Bağdad, 14 (A. A.) - ReamJ ı. 
rak tebliği: Oç İngiliz bombardı • 
man tayyareal, dün AlmU88&yah 
kampı üzerinde U9JDUtlar, ~ 
bombalar atn111Iardır. Huarat e. 
hemmlye~. 

Dlln eaat ı de düeıman bombar. 
dunan tayyareleri, bfrook ordu • 
gilıJ.ar iileriıide uçmuelar, fakat t. 

fDevamı t llneöde) 

BDkreete 
Dun gece iki 

bomba patladı 
1 O may11 numayisçilerin

den çoğu tevkif ellaldi 
(Y .... ' lbleİWe) 

Rudolf . 
Hes 

ingifterede ismi 
söylenmiyen 

bir yere göturoldo 
o 

Doktorlar 

Hesin ruhan ve 
bedenen sağlam 

olduğunu 
tesbit ettiler 

RRI atı __.... 

HAVADiSLER 

ÇARŞAMBA 

İngiliz istihbarat 
Nazırı diyor ki : 

Hes'in 
gel isi 

Nazi partisin
de ilk gediği 

teşkil 
etmektedir 

M4~ ıılala ..... ~ hak 
laDda ~ '* auale Cevaben. 
bu hueuata. mal6mat verecek. va .. 
m,ette olmadıimı aöylem.if .e 
lualan UA.ve etmJtıtir: 

Yllmz ıunu aöyllyebilirim ki 
Heein lngiltereye geltşf, Nazi par 
illlinde ilk gediği tıefkil etmekte. 
dir. Hee, Bitlerin 90k yakını bir 
adamdır. Kendilll Bitlerin o dere. 
ce larib surette ftf.madmı haiz bu 
lunuyordu Jd A.lmanyadan muvaf. 
fa.kıyetle lullıeltet ~. Bir 
adam ki, Almanyad&Jd bllttln lmti • 
yutarma rağmen • tiranlarm im • 

(Devual ' lllcılde) 

İngiliz donanması 
Alb giin içinde 

Bingazi Limanını iki defa 
bombardıman. etti 

Londra, H CA. A.) - B. B. C: 
İJJcillz bahriye neuretlnln tebliil 

12 Ka)'IBta biten ... altı gtln 
ıarfmda İngiliz ftıo.u merkesl Ak· 
deni.ıe b41yük faallfette bulunmut 
Dd defa Biııcuf Hmanmr bcaba,._ 
dmıan . etmtm,. bfile harekltmda 
bul1Dmi111, 16 mlıver tayyarelhd 
d~, 6 tan.uıt de lıaaara uf 
raf.niıttır. lagili& doınaıım .. 1ıu ha 
relrü eıutenıda hiııl* baar ve 
aya.ta •• ,.. .... bt. 

-- -··-- ---- ·---·--· -

Yedik 

Yazı itleri Tel. 23872 Fiy&tı t5 KURUŞ 

Türkigegi alika
landıran lıô.diseler 
Hariciye Vekili Parti Grupunda bir 

saat suren izahat verdi 
BAŞVEkiLiN 

Bu izahati hulasa ve teyit eden 
Bevanatı sOreklı 

alkısjarla karsııandı 
Ankara, ıs (A.A.) -- c. H. Par

tial Meclis grupu umumi heyeti 
bugün (13. 5. 941) salı günü saat 
15 de reia vekili Trabzon mebusu 
Hasan Sakanm reisliğinde toplan
dı: 

Ruzname. hariciye vekilimizin 
umumi heyete vereceği izahattan 
ibaretti. Bu maksatla hariciye ve
kili ŞükrU Saragoğlu ilk defa söz 
alarak kliraüye geldi. Türkiyeyi 

bldınla
caktır. 

Ruzveltin oğlu 
Kahirederı 
Giride gidip 

döndü 
Yunan Kralma babasınm 
bir mektubunu verdı 
Ka1Wıe, H (A. A.) - Yüzbaşı 

Jamea Ruzvelt, Gtrlde yaptılr Jcı
aa bir ziyaretten Kahlreye dön • 
milftür. Jamea Ruzvelt, Giridde 
Elenler kralına ı-elaicumhur Ruz. 
velttn bir mektubunu tevdi ebnip 
tir. 

ÇERÇEVE 

Harflerin • 

kimyası 
Necip F azli Klsaklirek 

Bü'bffer tutuk ve yutuk bale 
ıellllee, nutuk meydan& ıellr, 

* Yullt dlmae, mtlret&lp! Meaaj 
delll o, masaj; nan yapdu ma
eaJ.,. 

* 
Namık Kemale göre, korlnıdan 

tileock bdar lltlmdea korlmlü 
.ıtmübktır; ,. bertaraf ...... 
~ bltai'al kelaa1arm, bitaraf kal 
dair lola bertaraf .,._ ae .. :r

alikalandıran hidise ve vakıalara 
müteallik izahatını umumi hetet 
dikkatle takip etti. Hariciye Ve
klllnin bir saat kadar devam eden 
bu hahatmdan sonra muhterem 
Bqveldlimiz doktor Refik Sa)'dam 
söz ala'rak verilen behatı hullea 
ve teyit eden. beyanatta bulundu-
1~ ve umumi heye~ aOreldl aı. 
kı:tlariyle içtima nibay~ erdi. 

Bir ala var ki lııükı fMI tıel
ahaden alıp (hak. hat, hak!!!) dl. 
78 ı..iınrkee, ......... (kah, bh, 
kah!!!) c111e bir .. ceu,.,r_ 

* 
(Hak) ae ı&zell .. Ollll (almak) 

ne clolna! .. Fakat Od .. ,. dot
r&J11 ~ lıir )'Uhlla fıeddp • 
ctt. ~ gös (haJrlanıat) ......,._ 
•• ~ ..... verir .... 
ahı? .. 

* 
11.art!ımaiw .......... *ti)et 

Wldarlyle beıUer hllntyet ... 
dann& ela ........ ~ nılf_ 

* 
O her defa (can bal'lfJ latbo-

rum ı .. ) dtJe teJ!bıdllloe, 1811 (ima 
ya.np Jıltlyorum! .. ) ......_ Ol'" 
kart .. 

* 

rahlrf .. 

Subaylann .. ~..:!· .:::i: =-.:: 
ihtiyat-yokl =.-;-..:' =e:1:!-~ 

Entel ..... ~ .......... -
mu lolacle, ta....:ııır ve rnı.aı* 
lılrllllrlne 1111 feJlerkea, cll1111a 
aaa~~ (arlan! .. )-.. 
leldl; ....... • • • • • • 
. . . . . . . . . . 

• 
(Nazi) kelbneaW c!lttefle a.1111 

ecleHm... (Niza) _.. dolwi• ... 
a. 11e11me.n ,.... ..,.. •1ıuet:1 
ne aılll ••bc'lde91erlal Mıleı-. 
ler, fll11eılal lllllnleacllrmelı illa 
WJd ae .,.ı 11art1a1a ..... Wr 
tedıDıl9e~ı& eıeı=r_ 

b 1 tdlda _....hıyanet,.,.......... •. 

ması aş ıyor, lllpeetteld .:ı hasretlerine 

(Y ... ' .. elde) lllQunm&......... deme,ia Jm-
• -L. - -- -- --·-- -
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BUYUK KORSAN ROMAN/ 

33 Yazan : KADIRCAN KAfLI 
Ertesi gün Tahirle Ömer erkenden İstanbula in
diler. Saray ve Ayasofya civarı daha kalaba
lıktı .. Asilerin baştan hasa silahlanmış oldukları 
görülüyordu; bu gösteriyordu ki ihtilal kanlı bir 
safhaya doğru ~idiyor ve bu azgın sürü de ilk he
deflerinden daha ileri gidecektir. 

- Biz sana ne yo.po.biliıiz? M<'- Osman kabul etm0miı;: 

selfı. temilerimizden her hv·gl bi- - Bunu yapamam! Günahtır! 
rin<'. htr hangi bir yerde.' rastladı- Demi!j. 

ğın takdirde 'st('df6in ) crt kadar - Ya bu allı kişinin başlaa-ı-

gottirmPlf'ri için bir mektup yaza- I nı vcrm0lidır, yahut dünya niza. 
lrm. Eorkmı;., babam bu sım kim- mınm bozulmasını, büyük fitne ve 
s ye çmaz ve zannedersem bir fesadı göze almalıdır. Ba-skn çare 
gün fay yoktur. Akıl emrediyor ki iki fe .. 

Sonra, ~ _ • m lşledkllerl nalrktan daha lıü~Lik olanınn kat • 
lirnnniarı sayıyordu. lnnmak icap eder. 

G€'rek Vilynm Drakı'nın, gerek PadiRah ehemmiyet vermemiş: 
oğlunun bu tcvecclihlcrl bir de L · - Siz aldırmayınız. Onlar baş. 

cari maksadn dayanı)ordu. Mace- flIZ askerdir. Tez dağılırlar! 

ral:ır diynrı olan Cewyirde Öme- \TezirJer vo hocalar padiş<..ha 
rın veya babasının bir gün nilfuz- yalvarml<jlar: 

lu ô.dnm olmaları, nüfuzlu adamlar - Kul tayfası cemiyet ettikte 
yanında tavassutta bulunabilecek istediklerini alırlar. Büyilk baba • 
sekilde dostluk kuı malan müm- ruzdan da almışlardır. Çabuk daY-
kündü. 

Ertesi gün Tahlrle Ömer erken· 

den lstanbnla indiler. Saray ve 
Aya.sofyn civnn daha kalabalıktı .•• 
Asil rin ba.stan ba,,a silflhlnnmış 

oldukları görülüy-ordu ; ıbu gösteri. 
yordu ki ihtilül kanlı bir safhaya 

doğru gıdiyor Ye bu azgın sürü de 

ilk hcdefl€'rinden daha ileri gide

cektir. 

ranma.k gE'rektir. 

Sultnn Osman kmlu~: 

- Bu fitnecileri ::.ız tahrik et. 
mfşe benzersiniz. Evvela sizi kı -

rarnn sonra onları. O tayf anın te .. 
dariki göriilmüştür! 

Diye bağırmış. F..s.ki sadrazam 

Hüseyin paşa padi.snhın ayaklan
na. kapanarak: 

- Padi5ahmı, benin• de baş:

mr istel'lerse ver, kendi selameti
ni dil.c;Un ! 

Romanyadan Bi: doktor.profesör 

bandaj geliyor Bır mılyon~ . 
50 tramvay daha aefere yakın servetını 

çıkarılabilecek 
Tramvar idaresinin Romanya. 

ya ı.sırı..arlıidığı 800 bandajın i
mali tamamlanmış olduğundan 
yakında peyderpey §ehrimize 
göndcrilmeğe ba.c;lanacaktır. 

llk parti olarak hafta sonun • 
da 50 bandaj gelecektir. Bunlar. 
la, muattal bir halde ıbulunan 
50 araQa yeniden sefere çrka.rı -
lae<İktır. 

Diğer• taraftan devle tdeımir
yolları da, IUzumlu bazı malze. 
meler siparişinde bulunmak ü -
?.ere R-Omanyaya bir heyet gön
derecektir. 

Ege mıntakasır.ın bir 
senelik ihracatı 

b.mir, ıs ı(A.A.) - Geçen 1940 
senesi .zarfında İzmir limanı dahil ol
mak uzexe bUtUn Ege mmtakası li. 
manlsn.ndan dış memleketlere yapı-

üniversiteye 
teberrü etti 

Doktor, profesör Ziya Gün. Bir mil. 
yon lh'&ya yakın servetini İstanbul 'll,. 
nlversltesine teberrU etmiştir • 

Değerli göz hastalık.lan mütehass:ı.. 
ıu ve profesör Ziya Gün. bu tebcrrtı. 
UnU c!Un Rektörlin de lştlrnklle yapı
lan bir toplnntıda notc.rc te~·Btk ettir .. 
mlştir. Servetinin ne suretıe kullanı. 
iacağı ve hangi hayır işlerine sarfe
dllect!ğln! etrafilc tesblt için Rektör 
Cemil Bllselln relsllğinde bır heyet 
teşkil "'dilmiştir. Bu he~ ., rektör ve , 
tıb fa!,Ult~sl dcknm ile berat.er bc:
kl!Jlliktir. 

Kıyı: tll ve ha.mlyetperver profr
sörüıı bu hareketi, Üniversite muh!. 
tinde olduğu gibi her tarafta da dC'. 
rin i:>lr takdir ve şükranın. kar§ılnn.. 
mrştır. 

Gülhane hastaha
nesinde merasim 

yapllacak 

lan lhrt•cııt lıaltkında şehrimiz ticaret 
odası statlstlk bllrosu tarafından bir 
stalistlk hş.zırlı;mmı§br • .Hu Btntlstlğe 
göre 1940 yıu içinde yabancı mClllle
ketıerc 35.892.808 lira kıymetinde 188 
milyon 845.374 kilo rnuhtellf c•ns 
mahs!lı ve 103.418 baş hay,·an ihraç o.. • 
lunmuştur. 

Yeni bütçe 
Mayısın son haftasında 

müzakeresine 
başlanacak 

Ankn.radan bildlrildi~nc göre 1941 

Profesör Mim Kemal 
Öke ordudan ayrılıyor 
Tanınmış operatörlerden ve GU!hn. 

ne hnstnnesl birinci hrolclye serlr!yau 
ı profc:Sörü doktor Mim Kemal Öke. 

Diye ynlvarmrşsa da gene fay-
mali yılı biltçc.sinin cncUmcndckl tct. 

dasr olrnamı.5, huzurdan çikmL5lar; kik ve müz11kerclcrl bitmek Uzeredlr. 

tnhıiidi sin dolayıslle ordudan nynl
maktndır. Profesör sı senedenberl 1 
orudn ve 22 scnedenberi do Gillhane 
hnstnrıesınde hizmet etn:~kte idi. Mim 
KemaHn ordudan ayrılışı dolayısile 

cum:ı. gtinU GUlhane hastanesinde mc .. 
ı·nslm yııpılncaktır. 

Profosör. gazetecilere demiştir ki: 

Hariciye 
rr~emurları 
Vekaletçe lüzum 

görülecek herhangi bir 
vazifede istihdam 

edilebilecek . 
Ankara.dan haber verildiğine 

nazaran, Hariciye Vekfıleti teş. 
kilatı kanununa ek yeni bir ka
nun layihası encümenlerden ge -
çerek meclis ruznamesine alın • 
mıştır. 

Layiha esaslarına göre, haiz 
bulunduğu derece ve ünvanı mu
hafaza e) !emek ve bulunacağı 
mahalle göre maaş ve t~msil 
tahsisatı verilmek ve 1843 sayı. 
h kanunun hükümleri mahfuz 
kalmak kaydiyle kadro dahilin
deki bir memur vekaletçe lüzum 
görülen herhangi bir vazifede 
istihdam olunabilecektir. 

Bu suretle istihdam edilenlere 
vekalet maaşı ve ikamet yevmi
yesi verilmeyecektir. 

--<>--
Vali muavini lznuc 
kaymakamı oldu 

Şehrimiz vali muavini Rıışlt Deml.r 
taş İznik kazası knymaknmlığrna ta
yin olunmuııtur. Haşlt Den1irta§ yakın 
da yeni vnzifesl başına hareli.et edC'. 
cekUr. 

---0-

" Gördes,, in nakli 
Devlet dairelerinin yeni 

~abada insasına 
başlanıyor 

An.c:ıradan bilrlirildiğine göre, he. 
y('lfuı dolayısile yeri değiııUrllr.ıcsl 
kara,•ı ıştıı an Uördesln bir buçuk 
kUom'!tre gıırpta Kocamutıu mevkllnc 
nakli h.ızıriıklan de\nm etmektedir. 

Bu mmtak&da. yap.Jacak devlet da.. 

A'rasrra birisi kalabalığa dalı· 

yor, birisi çıkıyordu. Bazan bağ
rışıyor] ; hazan ortalığı bir ses

sizlik knplıyor, çok zaman derin 
derin uğuldu) ordu; bu şuursuz bir 
selin, bir frrt.nuı.nın homurtusunu 

andrnyordu. Tabirle Ömer haber 

getirenlerin yanlarma sokuluyor -
lıı.r, yahut bazılarmo. ı:onıyorlardı. 

Gec~ tııU: , !Sulto.n Osnınnın 
bostaneılarr toplıynrak silii.h da .. 

lakin saraydan ~itmemek için e - Yeni bütçe ile alA.lw.dar olarak Mec
mir almışlar. ııııc ec,•ked'ııen varldat kanun 10..yl-

lçeri saldıran ıhtilô.lcilerQ boS • hıılnrİ da 'tetkik 'c mUzakere ollın. 
tancılardan eakınmnları ~öylendiği maktadır. Yeni bUtÇcsüıin hu~sile 
için silahsız olanlar ısııı-ayın odun .J7!!11diyc- kadar fcvkaıli.dc tahsısatln 

l• laiım&ktil .>.oıaıi "'2llrlta, :Liraııt v 
anbarmdıurf-hir.h oti~ dfİ{ış~. sıınuyt fil rinlri- dl btıı.çcyo lı.lmm 
Bağrl'a :bağım, 'ho a Öm('r efenfü- n~mtsı o~·ı.wreUc talı dUs edır.: 

- Ordudıln ayrılmaklığım, maddi 
sa.iklcrdendlr. Orduya manen dalma 
bağlı kalar.ağım. En tatlı \'C en beye_ 
canlı zamnnlnrnnı ordunun .sinesinde 
goçlrdlm ve icap ~:\erse or~u 've om-'" ' 
Jcket J11zmetindc tekrar çabşabilccck 
i;ı.ıvıctte bulunuyorum.,, 1 

lreler•ne .... tt bina ve mılesseselerln 

lnşantına yakmd:ı başlnnııcaktır. 

----0--

Y.eni hn · abakJ.cıhk 
cyraları için kayıtlar. .. · - ...,.,,. 

ğrttığı yayılnwı, bostancılar da ye .. 
niçerilerln donanmadan top çıka • 

rnrak bahcC' tamfıpdan saraya 
hücum edeceklerini sanmı§.lar. 

Şimdi de sarayın silii.hla müdafaa 

E'dnmC'sinden korkuluyoı.uıuş, hu 

takdirde çok kan dökillUrmüş. Bir 
aralrk Ayasofyanm saraya yakın 
minaresinde bir yeniçeri göründü 
ve sa.ray bahçesinde hiçbir müda .. 
faa hazırlığmm görlilmedlhri habe
ri ortalığa yayıldı. O zaman sanı .. 
ya doğru o.km b:ışladı. Ömer ce. 

zair gemilerinin yanaştığı, Cezai .. 

re gitmek istiycn leventlerin top .. 
landık.lan Azapkapıya gitmek için 

acele ediyordu. Gittiler. Omdıı. so
ruldu: 

- Acaba yakında gidecek bir 
gemi var mı? 

- Yazılanlar elliyi buldu, yüz 
kndar olunca. bulunur! 

..,,.,~ ........ ~ ... ,.,.,.,.,., .. 
nin, kızlaragnsmın V<' sadrazamın 30 lJlfi~n lii'alık lrıhsisatın ~iden 
başlnrmı istemişler. lkınci avlud~ b'!llunncak varidat !Df'.mbalnn ile kar .. 
"divanı hümayun' 'un etrafmı sar- şıı.anmasidıt. Bu, milli müdafaa için 
mışlar. Hocalardnn biıi: yııpıluın.sı Jüzumlu masratıarm fe\•. 

. . .. .. . . ltallıd.:ı tnhslsatla karşılanmasını 
- Bızım sozumilz d1nlenmedı, m~lmkün kılmaktadır. 

siz gidiniz, kendiniz söyleyiniz! Bütçe mUuıkerelerinc mayısın ııon 
Demiş. İç av)Ü da tisilerlc dol- baftamn.da ~lnnaca.ktır. 

muş. Bu sefer \>aşkn veya umul - -Q--

mıynn sesler yijkselmeğe b~la • Kahve tevziatını 
mış: ·ı k Vl ayet yapaca 

- Sultan :Mustafa) ı isteriz! 

Vaktiyle talıln çıkarılıp da deli 
olduğu için indirilPn bu şehzade

nin adım anmak sultan Osınanın 

lalıtlan jndinlmesine alametti. 

Konve, çay it.halAt birliği taıııfın

dan 'yapılan kahve tevziatmm bundan 
böyle \'illi.yet ta.rafından ynpılmaSJ 

knrarla§tınlml§tir. 

iki tokatın doğurduğu 
akıbet: 5 ay hapis 

Gedıkpa§a. civarında <ıturan Kr.tina 
adında bir kadın, geçenlerde aynı ev
de oturan Sonyanın beş YD.§tndakl 
çocu~ Btinyamine, .kendi dairesinde 
ornacı.~ı için, kızmış ve iki toknt nt. 

Samsundan Anka
raya getirilecek 

bayrak 
242 atlet hazırlandı 

Cuma akşamı Samsundan 
hareket edilecek 

Anknrndan b1Jdirildiğlne göre, 212 
11.tıet, ''Ebedi Şeften Mllll Şefe,. sem. 
bolllnll taşıyan bir bayrağı cuma 
ı:;ilnU llk!}<'lmı Samsun iskelesinden ıw. 
rekeUe 482 kilometre mesafe aşmak 

suretilc Ankıı.rnya uıaştmıcaktır. 
Her ekip atleti iki kilometre ko§n

cak ve ba.yıak 19 mayıs pnzartesı 

gUnil 6ant 11 de Ankara 19 mayıs 
stadyo!ııuna f:'clmiş bulunacaktır. 

-0---Oradan gene karşıya geçtiler; 
Cezair :ı.•ekilinin konağına uğradı.. 

Jar. Kethüda diyordu ki: 

Sultnn Mustafanm senelerden -
beti mahpus bulunduğu odanın 

kubbesini delerek içeri girmişler; 

dışarı almışlar. Ata bindirmi§ler, 

Y.ayıf oldul;'U için duramamış; taht 
odasına götürmüşler. Zavallı bu 

azgın sliriiyü, yalın kılıçlan, kor

kunç adamları gördükçe zangır 

zangır titrcrmis. Bunun üzerine 

0.sküdarlı Aziz Mahmut efendiye 

sığının~ olan sadrazamla. kızlara -

ğnsını saraya getirtmh}ler, sultan 

Osman onları teslını ct.nıiş, l'"men 
parçalamıtjlar. l:lemanın sultan 

.Mustafaya biat <'tmcsini iste..miş • 
l<'r; onlar nasihnt etmh:ler:' 

m~~~k iki kat merdivenlerden a.,ağı Denizlide Türkkuşuna 
)'Uvtı.rlnnarak mangalın tızerlno dl!{- yazılan gcnç!erin ilk 

- Her fitneden sonra levent 
olmak JsUyenler çabuk çoğalır, 

hPle yazıJmız. 
Ömerle Tahir biribirlerine bak .. 

tılar. Acaba duyulur da i§leri be. 
zulur muydu? Hoca, meydana çı· 

d n kolay ve çııbuk meydana. er. 
knmazdı; cıksa da artık sözU geç 

mezdi ki. Her ikisi de artık mut-

laka gitmc>ğe karar ·erdikten son 

( TJeV(I m 1 tıfl r) 

Yeni Sabah 
rn kim mani olnbllirdi! Hüseyin Cahll Yalçın, "Almanya. 

KethUdnya sordular: nm zayıf noktalan .. başlıklı makale_ 
- Hareket gilnli yazılsak! sinde, Almnnyanın askerhk cihetinden 
- Bfllli olmaz ki. Yer kalmazsa §;1.mdıy• lmdar &'ldece muvaffakiyctıer 

k~zanmır olduğunu, falmt bltn1ıırm 
almayız! kendl~ınl zafere göttirmemesinın ka-

Ynzıldıln.r ve ikisi de bu surnt. bahatı Alm:ın askcr1 te3kill1tında oı
lc pc>k iyi bir iş yaptıklarmn şlip- madıgım, Almnnyonın astı zayıf nok. 
he rtrni.} orbrdı. t.ısı ortaya yapcı bir lmvvct cı' ~ k 

Bahçekapıya döııdUklcri zaman çıkmama ında bulunduğunu kaya ede· 

ora) ı daha kalabalik ve heyecanlı ıek Nru.yonal Bosyallzmtıı dUnyu si. 
1 ya9etlrıdckl ro!U no,<t '!md.ın yılucı 

buldular; denizden ve karadan. 
bır l<•ıv,·ct olar k g-t.ırUm: ı , U:ıll anı -

mUş ve kaynayan tenceredeki sul:ırla kafilesi 
hll§lanı-,rak bir ay haııtanede yatmıe- Df'nilli ı~ ( \. \,) - Tlırkkuşuna 

tır. Bu':\dıın sonra ıuıllye sckl:ı:inol ceza yazılan ı:-<-nçl rirr.iıden b ri kız o ak 
:ntı.ııl;:enıeslne verJlcn Katlnanın mu- Uzer~ 43 kişllık ille ı "f'le dün bwıtrl"r 
hakc.-ue.si dlln bitirilmiş ve :J ay hap./ hnre~ t t-tmlştlr. kaflle~. • -
"le IJOCtığUn alleııtnc de 50 lira mıınev! kil edecek olan r ... e biri< 
tazmmnt ödl!ıneğu mahkiım cd.lm~- sonra Tukku~u ıa glı.! -. ·. ·• 

1 Ur. d r. 

edemiycc,.ğlr,i Almanlnnn şimdiye 

kadar her gnJe~.si lı!çblr acy yapmı
ya muvaffak· olamadıkiarmın yeni bir 
rielilini \'Ucude getirdiğin!, çUnkU 
znptetmcnln kflfi -olamıyacağını, hara
bt> baliııt' getlrdlkleTl devletlerden ha
yat kahijJ.yetinl haİ.21 bir varlık çıkar. 
malerı ırı.zımgel<ll~jıı.l ltııydedC'rek !{_ 

gal nıtındald memlelteUerin vavjye•. 
lerın,. \cmııs ediyor, ve ezcUnıl<" şöyle 

11al - Sos~ :ı 11.rm ı·.t.di{;i rneınl<'l•ctıe-ı •lı• 

ı.cndl hır lmlbler ka'1.nnama7~ Etrur. 
na toplı3acağı \atan hainleriyle :rnnl 
bir so•yete bina edllr·m~. 

ts+.ani:~ı yardımsevcnler cemiye(( 
neşrlya~ •·o1u dUn profesor Halfdc E
dibin buşknnlığı nltmda toplanmıştır. 

nu'ôku toplantıda ha.ııtnbs.kıcılıiı: 
mevzuu \'e dlğer içtimai mevzııla:r 

etrafında konfcrnnslıır tcrtib~ne kn
rnr verilmiştir. Hııstab:ıkıcı olmak 
tstıyen kadınlar için hulltevırrinde ka
yıt defterleri açılmışbr. Kayıtlar, 27 
mnyı'I nHşn~ı bitı:'cektir. 

Di'di kL'imt için a halke\'lndc ko. 
,yıt 'muamckstno başlunmıştır. MU
rııcn.ıt cdenl<'rın adrcııler!, şiındilılt 

ccmıy"t m rlrezmde .. zli tutulnı.cıl:::, 

lhtıyac halinde gönüllü dll\lşçi bayan 
ıaı- vnzıf.,ye davet olı:nııcaktır. 

--0-

Adli~.rada yeni naJ il ve 
tayinler 

Ad.iye \'Ckıllcti, adlly mc.n.supları 

anıııınG!I. yeni bazı n::ıldl ,.,. tayinlerde.' 
buıunmu§tur. Llsto §Öylec'lir: 

1z•nlr hukuk hft.kimllğinc Salihli hfl. 
kimi Servet, Bandırma hukuk hAklm • 
liğlne Ermenak hQklml Muzaffer. 
Toknt hft.klmllğfnc Snmeuıı hll.k!ıni 

Rec<-p. Antalya Cızalığma Elbiırtar 

mtidd:!lumumlsl Sırrı, Beypazarı ocza 
Mkiınhğino Tefenni h!klml Sahri, 
u .... yRoı:ıt htı;tlmllğlne Kadirli h .k!mı 
'fe\'1!'c, Ank ın milddelumuml mun_ 

· ,ine 1stnnbul ıçr1< m ınunı Ct'A 

ı tnnbul h{ıklm munvinlıblne İF
ı ıcrn memuru Namı. Üsküdar 

ı •l"• murltıl\'Unıı Bursa :cra memu
ı ı ır tıı~ in ed'l'l' ' rd1r. 

- ™ .... --= ...... Xll"'_ 

ı:" . "Hll Htpnınlarınılan ileri gf'Ji~or. 

Alman kliring alacağıj 
4,5 milyona dü§tÜ 1 

' M'lhim miktarda' tıbbil f 
ecza siparis edildi 

• 
Almanyaya ihraratmıız giitl· 

dengi.ine artmaktadır. Bu suret· 
le Al.manyanm klering bakiyele
rinden alacağı olan miktnr 4,5 
milyon liraya dfü:mıüştür. . 

Almanyaya saWan 200 bin U· 
ralık tiftik bedellerinin tevzüııC 
başlanmıştır Akreditif doğrU ' 
dan doğruya Türk Ticaret Ban· 
kası namına açılmış ve alfilcadB! 
tacirlerden bir kısmı dili, para ' 
!arını almıştır. 

Diğer taraftan Almanyaytl 
mühim miktarda tfıh.bi ecza efp<l' 
riş edilmiştir. Böylece bir iki a• 
ya kadar memleketimize mühiltl 
miktarda tıbbi vo kimyevi ~ 
idhal olunacaktır. r 

Lise bitirme 
imtihanla~, 

1610 talebeden 817 si 
muvaffak oldu 

Lise bitirme imtlhanlan tamamlsD" 
mııı ve neticeler alAkn.darlara teblil 
olunmuştur. Şehrimizdeki 12 ııscd 
edeblya.':. kolundan 1087, fen koıundJlll 
da ~23 talebe ımtlhana &lrm!şttr. lW' 
nun Sl7 el muvaffak olm~tur. 
Olgun~uk imtlhanlan da yarıı. t$I' 

mamıauncaktır. , 
Diğer taraftan ılkmekteplcrin nı~ 

niyet ımtlhanlarınn da bugün baŞlaJI' 
ınrıı~r. lmtlhanlıır iki gUn içinde ııl
tlrilec<)k ve bli~ıra ilkmektep acııY 
l"rı acılacakllr. 

Talebe 
Rasoları 

Ders senesi başına 
kadar muteber 

olaca}$: 
Maııri! ve mUnakalAt 'cktıteUetl 

·mekteplerin tedrisatı erken ,kmııl et
melertıı~ gözönUne alarak taıebclerit' 
mart a~ına a t damga bulunan p:ı,P 
tarının ders yıl• başına kadar ınutt' 
ber olmas nr knrarlnı.ıtırmışlnrdır. 

Vazıyet nakil vasıtaları dlrektörlll 
lerinc ıılldirllm1şllr. Pıı olar ılk / r• 
ı rdcn ~on scf'eı !ere kadar mutcbt 
u1acakur. 

Maarif vekilinin 
tetkikleri 

Blrkaı; gUndUr hrlmızdc bul ır:~ 
maarif 'ekili H san Ali 1: Uc 1 d 
maarı~ mUdUrlUf.lUn1 ır " ul olnt1,., 

maarif mlldllrU Te.vfı Kı.lt n t 
bulu"l okul ihU~aC't etr fmdıı ızaıı• 
olmu,•lır. ,, 

\'eltlt, ö~leden sonra umum rıUf ~ 
~lc;r:n iştlrııkil<- yrpı'nn b r t :' 
uya rıyasct etmiş ve mut ' · ı , 
Ayaısof:> r mUzealnde son el ta 
rlan ~ozaylkl<.'rl gözd n s-e iri)' 

Sucuk imalathanesiııde 
y .A;ngın çı1~tı 

Bc}O~lunda Hıımalba.ŞJJ1~ 
Heceıı Abban apartmanının b

1 rinci Jrntındaki Yorgiye ait sı 
cuk ir.ıalfıllıarcsindc dün bir "f 
sın çıkmış, fakat fazla bil)~~~ 
sine meydan verilmeden söııv ""'. 
ırülmüştür. Yapılan tahkikat ~, 
ııunda yangının sucuk pişi~tl~ 
ğc mahsus ocak 'bacasındaki. 0 
rumların tutuşması neticesı~ f 
cık.tığı ve imalathanenin 10 , . 
liraya sigortalı olduğu anl~ ı 
mıştır. Tahkikata devam <-v1 

rnektedir, 

TAŞLA BAŞI~I 
g 1 "l gid n c>ksik olmuyordu; hPp tıyor Muh-ırrir n• m' tı r znpt t-

ihtilal hakkında konu~uıu~·ordu; mc:t. A Hupanıp bir u Qo n oblir ı. 
habc>rl rın nasıl olup dn bu de: l'I'- ('Una oı du nr gönü ı mr ., h tta lıu o • 
cc çabuk yayıldığına hayret etme. , dulnrı denızlcı ~ırı }erlere u.urmıık 
m k mümk' n degıldf. Anlnttıkln'rı Nasyo·ıal Sosy hzm ellnc. atıcalt 

cliV<h': ' • 

"'Nııs~ofi ıı - Soı!!Jnlf7.trı Jlllnır: Al. 

maıı ınlllett için lrlr tılr.ıl J:"tlrdl. Bu 
ld<'lll :ıJ.r ~a-.imlcro gııl!'be ?ılAnıl. 

onları ı,ölı• \'C u,ak lınllııe sokmak
t:ııı lhDr('tflr. !Su tabakl<lını hır111 bt'I. 
lii ,\lııı:ın l.iitlelrrı l~·ln bir aı hottlulc 
l<nJ nağ'ı, bir rnrrjl fımlli olııbillr. rn. 
lmt yıliılıır.alt" tlıln) n:' ı ~ ""i hıı-ıtıuı 

J,uroc111, bir ~embertk olıuıınz. !'İll8.) o. 

Bu l alı111. mantıki bir muhnkeme 
\tı lstidUUdım çıknrılnuş bir netloo 
dcf;lıdlr. Göz önündt'..kl renlltenln bir 
ICadr.t>ıı.llr. Eğ1>r Almanlar şimdi.'~ 

kndar ı•lc geçlrdlkl<'rl mcml kctlerdl' 
halllk ıh n bir 'eni nizam kıınıbilml..'j 

olsnlardı, harbin yorı~md:uı fnzln!lmı 

lrnr.nnm~ olurlnrdı. A\rupa millrtlr. 
ri iman hegı mon3 ıısıııı ıumill rıuıla
rllr, mı mnunl3 etle, knbtıl r.dert'k Al
nun3 .ı Ue bal<lki bir elblrlll:t ynpsrı-
1.nrdı, lııglliı.ler Almanraya lmrşı r.ıi -
ı-aılel"•' • de\'nm edebilirler miydi? in. 
ı;ı:ıııcrin blitUn · kun('tltrl lmanlıı. 

rm ;\'ulrıı7. ·' ıl.ı<'ı hlr l.:nvvet rılmuln

rında:ı, hutuıı ·'' nııt:t,ı;ı kcııdllcrlno 

Arapcamiinde otı.ıran flıı~ 
Fül!avf ile yin · aynı cıemtt~. 0 ~ 
ran Hasan oğlu Mehmet, duıı '1 

kıhcını bırnl<mıştıırdı. Almnnıar 111<', rnlarındakt eski bir me. .. ele ~1 şıınlı 11\.ıpııgost. tt \kit cttırdll•·r! zünden ım,·gaya tutunrıu"!tt~· 

\l·n.ınlur zaptPttlld<'rl nlf!mlckl·tlc
ı in lıiç:>irlnıll' giinul lmu:ııaC'11I,, trn. 
çılk hi~ jl' t hU•• yııımnuunı:;lnrdır. 

1-'ranıı.ıyıı hftkim olclııl;tnıı "ıl>llMl, Fr;ın 

•ı~rı.ı grı~a gUıılıllerlni ka1 .. ımmnk 

ll;ln Napol.}onon oğlunun kemiklerini 
\'lyımadnn t•arlsc getirdiler. l•'aknt 
\"atan "~ lııtlkllH .B§kiyle <>.oıan gcııç 

Fran ı~ talebesinden yUzlcrce!llni 1-
d:ım etmcğ"e kalktılo.r. B11 uvalh 
gençl .. n anı:ak ıu:ırcşııl P~tenln mü. 
ıJaha11'"tl, ölllmde~ kurtıırahUdl, 1ı"u. 

ıııınlstıııın glrı•n Atınanlar nu" Çıirlo. 
rı l\adıır bile fıfüıenıııı olıımrıdılar. Çır. 
Jar Plı vne mlidafll ()f;man paf1B3a 

.. Uftl b t ld ğu h , vıkmağn yarar b.r 1: ı \"~ nı':lhı) tın 
U gore m ,cı a o u a • rl n ıl ri c ' Jlil- n ın. ıın 't rlhin 
de> on kadar m hur hoca asilerin 

1 
c;::ık ~ördi.ığil clhıngirlik tufanl.ırırı.. 

arzuhalini va arzuları!lı bildiıınek dan biri olduğunu. faltat yıl.manın 
üzere pad.~aha gıtmışlC'r. Sultan 1 hl<:bır ZJ.rn ın h kiki bir .z 1.er tcııkil 

htt> \lmmılann t-ıı 7.11.)''lf noktaları Ka\ ga neti,.esinde H..,ı.,r, t e 
bmıltırdır. Şimdiye kad:ır bıı ~Uzdcıı ';"r•'rdiği iri b;r ta la r" . J1 ( 
harbi lmzannnıamt lardır, bütlin bli. ı· · • b "• ı 

1 avının aşını vnrr"' • T-. 
tıııı 111.1f;liılıl~"tll"rl ıır gı•ııf" huıılarıl.111 j m,...t yakalanmic::, c ..... ; tc 
ileri ·~lt'<':eJctir.,. , altına ahnmı;ıtır, . 
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\ ~J~~1 ! B!!i'fJilJB- Bekiirlığzn rulıi ve 
,\ ~~;;.~~~ "TOrkler Albay HES marazi cepheleri 

ı aa.. - ~ ~ 24310 b. '' N k . - s [·J -
1 1~c.~,tiı1S~ Ve iZ O S 1 ngilizlerle "tçtimai ga:veıenne ve hüsnü niyetlerine rağmen 
1 

·•:;: ....... =- s b k B 1 d. . k. a laşma ister istemez bekar yaşıyan İnsanlar arasında i r~~ = :ı =: - a 1 u gar ıyor 1: n . . cinsi ·kudretsizlikle malul olanlar çoktur ve ala-
~: ~ığ,yerVakttmatbaası Başvekilinin taraftarı ımış! kaile mütehassıs hekimlere müracaatları bu hüs-
e- . ~ Mütacavizle boy nü niyetlerinin en veciz bir delilidir. Bütün teda-
,5 ~ ~Sli seı er makalesi , .... ---o-- vilere rağmen cinsi arzularını maddi tenasül fiili 
li· \ -~ ÖiÇÜŞmege Hes şahsi tavassutu ile ne çeviremiyen bu bedbaht bekarları milli mak .. 
ıe "~ :r~·;ı•;; bll:i;/3 (.4.A.) - Bulgar Aja.nm karar verdı"k bunu temin edeceğini &atlarla evlendirmekte hiçbir fayda yoktur; biJa-

Sabı\t ba.fvekil Toşef bugfüı Zora kis izdivaç imtizacsızlığı ve felaketi mevzuqba. 
da.ima söyliiyormu§? histi"r. 

gazete.sinde ''Türltler Ye biz,, ba§hğı Va7i~~n. 18 (A.A.) - Bahriye 
altında. ne§l'ettlti bir makalede §(iyle naz.ırr Albay 1"11ox ıuıked mülıendis
diyoı:-: Jer cemlyctinin bir toplantısrnda söz 

Berlln, 18 (A..A.) - D.N.B.: 
Na.syonal Sosyalist Zetitung tebliğ 

"BuJga.ristanm milli Bcvlnclne, Bul· alarak .,öyle demiştir: ..,_ B ,.. ediyoı:-: 
gar miJJeı.u.ılıl a.lkaDJarda cereyan - Amerika "imdi önüııdeki Uç yol-" Rudolf Hess tarafmdan bn-akılan 

~ Eser Bonuğu ... 
~8 c"". 
~· ıll(l~e~e edebi tenkit lıak-
ıı: lıatıiı- hı~ makale okudum. Mu-
. ..., :r.ı .... lerı ....... ;~ ıı...:-· • 

eden bl1diaelerln komşumuz Tilrldye dan birini scçmelt mecburiyetindedir: 

•l'' ; "<..Qı ~ -.u.uA.len ı.o.u·ınm çok eser Cumhuriyeti ile olan dostıuğurn!lr.t ı _ MUtecaV'izle boy öıçtışmek, 

tJ. Ytıı-. ~llC!an takdirle ibahsedili 
flo) elZde de irili ufaklı (150 : 

!hla.J etnıemiş oln1asmdan mükvellit 2 _ Dünyanın diğer kısımlarından 
sevinci inzimam etmektedir. tecrid ediimel{, 

ltıılar ~r yazmış olanlar var. 
ı~lı: hıç şüpheaiz mühim bir 

ııı... l"tı.ahsulüdür· Elbette birer 
.·~l:!t} . ' 
iıtla.r erı Yardır. Llki.n sana't-
hiıı a yarattıkları eserlerin 
~t na göre yer vermek ne 
_leıı /an_!~ olursa san'ate ve. 
:~1s1 llı~ san'~t eserlerinin 
<llllı§ı:ı~ gore tayıni de o kadar 

'I'Urk siyasetini dalma ya.lmıd.;r. ta
kip etmiş ve bu siyasetin ba.şlica e· 
sa.sla~-?na vakıf biri olduğum için bi
zbn.le TUrkJer arasındaki dostluğun 

bUtun gilçlük.Jere ve do::tluğa karşı 

tevcih edilen yabancı entrikalara mu· 
kavemet edemiyeceği.nl hanalama sığ 
dı:rarn;yornm. Bu hakikat, mezkı'lr 

doetıuj:l"..ın, iki mi11etın ııarlh menfant• 
lerin<len ibaret bulunan l':<ağlam esas· 
!ara ıstınat ettiği gözönUnP geUrildi· 
ği :ıam.&n dalıa bariz bir surette le· 

°lla ~· Baza.n tek eser olur 
tir Yüz eserlik em.ek veril

ıı.lY "ı·· .Bazan yüz yarat~ 
ılig 1tti ~1ın onlar aa_ bir eserin e- celli eöl'r. Ttlrkler ve Bulgarlar ı\ vru• 
ede ~ ~ l~e yoktur. 1!.ımeğin çokluk pantn ı:.ynı coğraft mmtakasında ve 
JııJI IJı;ı t~ da eserin kıymeti Ü7.e- yabancı arzuıann teza.JıUr ettiği tir 
ı;ıo• il' ki~ır etmez. Kadmlar var. sahada ve birbiri.ne müşablh tarihi ce· 

~ b·?~r sene gebe kalırlar ve reyaniımn yolu Uzcnnde bulunma:,. 
t6" ~ar~~ıç. bir çok çocuk doğu- tadır ki, bunu yıkmak ne b!zim rıe de 

.ı ~:.la.ık~ kadınlar da vardır Türklerin rneııfaatinedlr. Bu tesa:ıüt 
e~ '!.t ııa.h!bl~;1llde bir veya iki ev- iJd m~:cıleketı.ıı menfaatleri içinde o 
s.ıY ge/ ıdırler. Fakat bu çocuk. kadıı.r derin bir şekilde )<ök ısalmış· 
tıi. ·a İt~k ~cut ve gerek ruh ve tır ki, diğer milletler a.rasmda ct;lş
~ı. ·l ı.. ibariyle tam ve mükem.- mantık ve k.ln doğurabilen her hııngl 

~ .. 'Ult'ez. · .:ı-ı Tam bir h~se TU.rk ve Bulgar mlllı;-tıeri· 
""ltrı uısanuı.ı ar. . za-
'la ı. da ve ithaırnm zeval nc>k.ta. niD mtişterek duygulannda biç bir iz 
~1(>eldi~ srrada beş daık.ikada bırakamaz. 
~ : hı: şiir, beş on senede lıf.akaJede 1912 den bugüne kartru
•rf! slt "Uğraşarak yazdan yüz- geçen. hldtselerin tarihçesi yapıldık-

1.~ kıy aYfalrk bir destandan da- tan l!llnr& §Öyle denilmektedir: 
·V\'eı ~ı:t-Ii olabilir. Vaıktinden "'Son cihan harbi. hiç şüphesiz, bir-

'' · l~t' ~ da eksik kalmış e. birlerine k&l!I harbeden menlklt"t~e
~ıı . OlQugu gibi henüz ~e- rtn blrleşebileeefine ilk m1aa.1 te1k!1 
'ot ~~aya sürülen, ekmt.'kJer etm4ktedir. Fakat bu, harpten ittifo.
~~j~llr eserler de vardır. ka bu kadar sUratle geçlleblldı.tinin 
i 4ı.~ san'at eserinin ktyllle. tarihte görülen hemen hemen ilk mı. 
il~)~ın ederken onun yazılL<J saıidir. 
; 1 ~~ı. rnevzuu, üslubu, terti· tki memleketin mlinasebetıerı ara.· 
~i~:1vası itibariyle muhtelif sında vukua. gelen bu deği§ikli.k aade-
:ııı" erde tetk"k • ce siyaııl sebeplerden mUtevelllt de-
()~~ 1 manasızdır. ğtldiT. Bunun ruht llebepleri de var-

'1ıtı;: • '!\. ele almak, yalmz 
Ilı~ lid şahsiyetlerin değil, dır. Bulgar ve Tilrk miUetlerin.ln uzun 
~~tı ~'at vicdanımn, san'at müddet bera.bcr yaşamış olmaları iki 
~ ~ UZerinde yapacağı te- cesur ve namuslu millette birblrlerüıe 
~ ~eYecam gözönüne almak, karşı mütekabil bir sevgi ve saygı do-

"'lllıt Yı Yahut mevzuun ruhunu ğurmuştur. 
~ı ~~yv.etiyle aksettirip et_ MakaJc şu suretle nihayetlenmek• 
~~g"ıni tedit': 
:ı..tı' ölçmek icabeder. .. Bulga.rla.rlıt Ttirkler arasmdakl 

dostluğun ve iyi komşuluk mUnase· 
betlerinin idame ve takviyesinln bu
gtlıı hel" zıunandan ziyade zaruri oldu· 

~~ asırlar içinde nice a. 
~'Ut \rarwr ki akıllara dur
:~~" "eren miktarda. eser yaz_ 

ıı"~ ~~ ~ır; lakin ~aro:ın _Pek 
cıO~ ~~ ~cak kendı devırlerinde 
ıııı' ~~~ . la.nuşlar; tarih içinde 
tııf' 'l:,~ t.tln.işlerdir. Htta baztlaTI Hoveltin Helsimtlde bulunduğu 
,11~ ı,~ ~a.ı ll' çok eserlerinin arasın- ve Rusyarun Finlandiyaya karşı 

:rıbtl~ bir tanesiyle meşhur harp açacağı henüz hiç ltlm.senin 
~tlf}ler; öteki eserleri unu.. ihtimal vermediğl bir sırada, harp 
~. ı.,1;:· t l uh . ' ı.....-1 d ta d.. " ı 'l,,., _ a.ma. an m ort gun evve 
~ ti" spanyo m . arrm 
~~ ~~ Ve.ga çok eser yazan· derhal HelsJnkiyi terketmeslııi ve 

S - Teslim olmak. 
Biz birinci Jşkkt kabul et tık. Teca. · 

vUz!l korkutmak veya maJlfrp etmek 
için !cap eden şiddetle ona. karşı ko
yaca~ız. 

Kafileler mes,,Iesir..c de temas eden 
Albay Knox ııunları söylemiştir: 

- Gbnd<'rtiğlmiz malların öbür kı· 
yıya gitmes)ni temin için yeni bir 
mUdaf:ıa a!stemini genişletip tekamfil 
ettirmemiz ~imali vardır. 

Hayfaya 
İngiliz tank ve 
ınühimmall 
ç ıkarllıyor 

Beyrut, ıs (A.A.) - Ofi: 
Hayfa.dan bildirildiğine göre, 
Yunanistan harekitr sona erdik. 
ten sonra Hayfa limanında ·bü -
yük bir faaliyet olduğu ve harp 
malzemesi, tank ve l!ngiltereden 
gönderilen yeni malz.eıne ile d<>
lu şilplerin geldiği görülm.Elkte.. 
<lir. 

ğ\mu aöyliyebillrlm, !ki memleketin 
de, karşrlıklı bir t.eııı.kki yolunda de
vamlı Nr sUlh ve anlayış ha.vaat iÇin

de .inkişaf edebilmek için, yekdiğer
lerinin ıarurl emniyetler.ini milteka· 
bilen temin etmeleri IA.zrmdır. Ba§ta 
Reisicumhur !nönü bulunduğu hıılde 
bütün münevver Türk vatanperverle
rlııin de a)'lll noktai nazarda oldul<la· 
rma eminim. Vaktiyle Ankarada ve 
tatanbulda kendfsl ile yapmak şerefi
ne uail olduğum mfilft.kaUar netice
sinde !Jlllla kani oldum ki, ReisiCUlll.
hur lnlir.11 de büyük selefi gibi Buıga

ri.stanla mütekabil ltfmad ve dostluk 
mtın~betlerl idamesini arzu ebnek· 
tedir. 

., ._.. ::;-.· Yazan: 

Casus mektebi profesörlerinden 
İsveçli 

kA.ğıt •e veııikııJardan şimdiye kadar 
Istı.hu-; edilebildiğine göre, Hesa her 
şeye rağm.en ve tanımakta olduğu hı· 
gillzlP.::- nezdinde şahsı bir tavOMUt 
say'!lsinde İngiltere ile Almanya ara· 
aında nihayet blr anlaşma tahakkuk 
ettireıoileceği fi'krisablti ile ya.pı:nl§

t:rr. 
· Filhııkika Londrada.n verilen babel"' 
ler kendisinin inmek istediği yere ya· 
km bir noktada par~Ue atlaınl§ ve 
hiç şUpl~estz yaralanDU§ olduğunu bil· 
dlrm~ktedir. 

Partıye mal6mQ olduğu tize~. se
nelerdenberl çok ha3ta oıan Rudoıt 

Beas son zamanlarqa gittikçe daha 
ç0k ve daha değ!ştk tedavi çarelerine 
baş vuttnU§tur. Bu çareler arasmı;fa 
me.nyetiznı.acılara, müneccimlere mU· 
racaat•ıı mevcuttur. Kendi!Unl bu ted
biıi aımağa .sevkeden akıl basta.lığın
dan bu kimselerin ne dereceye kadar 
mesul oldu.klan meselesi de aydmlabl 
ma.sma ça..lI§llacak bir meseledir. 

:Faicst, İngillzlerı: Heııs'e bir ıuzak 
kurmuş olınala.n pekAll mllm.k.DndOr. 

Her balde ha.ttı hareketindeki tuz, 
Hess'tn sabit fikirlerin tesiri altmda 
bulunduğu ha.kkmda ilk tebllfde bO· 
dirilen vakıayı teyid etmektedir. Ham 
Flllırerin kalbin in tA içinden gelerek 
ya.ptrğ'ı: birçok ba.nş tekliflerini her· 
kestn iyi biliyordu. ôy1.e gör1lıı~ 
ki Hesa, kendi fikrine g~re. tngfBs 
lmpa.ratorJuBunwı tam tal:D1bl ile m
hayet bulabilecek olan blr lnlaJ&1a 
phsmı feda etmek Wl"!tiyle mani o
Jablleeeğini wavvur et.ınekte idi. ıı... 
lOm olduğu llzere Beu'in "1lZl.feel 
mtınhasıran pa.rti t§lerlne taaıliUt et
tiği lçia kmı.dlsl bu tas&vvunm ne gi
bi akls ve neticeler verebileceğini ka
tiyyen dll§UnmUyordu.. 

Nasyonal ıııo.sya.U.st pıutfsl Meall8t 
ada.nım bu kadar me§Um blr aalılt fik 
re kurb:ı.n o1masım teeısstır ve tee.sı!dl!• 
le kar;plar. Bu vaziyet bıgilterenln Al 
manya.ya tahmil ettiği harbin denmı
na mani değildir. Harp, ll'llhrorfn 8(JJl 

nutkunda dediği g1bl. bOtlln İngiliz 
§e:tleri devrDlp ® Büyftk Br!taQll 
8UJh ya.pmata A.ınade oıuııca,. Jradar 
devam edecektir. 

ÇeTtn»; 

B. D. 
:ı) 

8 
nıeş?urudur. (1562 _ harbe karar veri.lntiş olduğunu bir 

l'l~at14teıerı arasında ya.şadı. kadm diplomattan aldığı maHlmat 
U ~!'\> Don Kişoet muıhar- üzere l}ifre Ue Kari Brehm şefine 

~lh,b1!r a~etesd di~8!3;_ D~· bildirmiş ve Hovelri kutruş ve ~ 
A. Mengham 

... 19. 

Jl 
., 

~ l' 1 ~. en . .1.J'UA. wıı..ıç nın 
~(} ~ı:ı~ yaptı.· Sonra trajedi nJ bir tehlikeden kurtarmışt~. 

~ ~~edil er yamıağa başladı. Karl Brehm A vrupanm bırçok 
tl-ıi~ ~ .sene meşgul old:ı; bUyük kumar salonlarında en mc. 

i .~~t ıçınd: k~ç ~ mey. yus anlarında gayet mühim ve.si· 
~1 t~~ ll'se be~enırs~~z? Bel~ kalara aıt malumatı bi!'Ç()k mühim 
~~~ı.. ' ~ki beşyüz, bel~ adamlardan "yıl.dırnn müzakere .. 
~~ .r.ıayır .. Tamam bın l · b" tt·-· ~ i l"'·larl . i~ eser .• Eğer kırk seneye erı,. ta ır e ıg:ı an pa1.a.r..,,. a 

,\>ı ~~k ve her eseri mü- bir saniyede satmalmağa. pek çok 
bit llda Yazdığını farzeder. defa muvaffak olıı1u.ş, bu vemka • 
Yarıi~eye kırk beş eser .dü- !ardan. yiiz binlerce dolar kazım • 

ı~:ı. 'fu~a dört, aşağı yukarı mıştır. 
y lta<ı _eser... Onun için Karı Brehm bu ku -
tl~bif bıt' facia veya kome- marhanelerde bakara tabirlerin • 

·~ı a. l"ıe ınk ek için bibnem ki in-
~·· l1 afa ve ne enerji ol. den biriyle (Ko11t Banka) diye a-
l 'lq ~ll nıüddet zarfında bir nıhr. 
{a.tı?Q~zuunu bulmak, planı· Hovekin bu kibar kumar salon-

' lta.rakt!ahrsları ve şaıhı'S- ıarı kontu Romanya. petrol şl'rket· 
~ <la lerini tesbit etmek, Ierinin gayet büy1ik hisselerini yi. 
'<b~1nt.~ y~ak şöyle dursun, ne kumar salonla.rmda ele geçirip 
\~ bn~ı kopye edebilecek a \ıat'd acaba aramızda kaç Alm.a.rı.lara satmak hususunda son 
ı. ~~unı~r~ defa büyük bir rol oynamL'.;lttr. 
·~ ~i s ueraber omm haıkk.ın. Bu eüretkar ve sefih serseri, 
ıi''.' <J.:11.rıe,_ kötü piyesler ya· Avusturya.nın ilhakı günlerinde 

ı~ l.sirıı.~il~ışt.ir. (Sid'in genç- AvustUTYa başvekı1i Şuşninge ait 
··lıı~iti l( 1 pıyesi, büyük Fran. bazı mühim esran gestapoya sat .. 

1 ~·a. 0111ey'e meşhur şahe-
Zdıı-dr tığı için bir Avusturyalı asil ka-

~ · dm tarafından bir otelde taban~ 
Qdirccu_ıl(~U ; !el~·; 

Bu hadise üzerine gerek kadm 
ve gerek Brebm, binlerce adamın 
tevkifi srrasmda, hemen tevkif' e
dilerek eski bir şaıt.oya. ha.p$0lun
muşlardl. Ka'rl Brehln yaralı ol '\' 
duğu için bu sefer bu :rnahpeısin • 
den k~a.madı.· 

Fakat gece vampiri Hovek o 
karga.şalı:k sırasında ytldırnn gibi 
imdadına yet.işmiş, bir gece panı• 
şütle şehir drşmrla bulunan şato • 
nun avlusuna inerek ve hususi a
lev makinesile pencereleri krra .. 

rak Karı Brehm'i kurta.rmu:ı, bu 
suretle bu sadık ve mahir ajanı
run Helsinkide kendi haya.tını 

kurtarmasına parlak bir muka.be • 
lede bulunmaya muvaffak olmuş
tur. Hovek beşinci kolun.un büyük 
şehirlerdeki kibar muhitlerde en 
tehlikeli ajanı olan Brehm'in1 ae .. 
len Macar olduğu ve Macar asilza
delerinden birinin Bohemyalı bir 
lcadmdan dünya.ya gelmiş, o Bo .. 

hemyalı kadın tarafından canba~ 

IS.de bir mebaretıe pençemne ge -
çiı:me.kte son derece mıı.ltir oiaıı. 

bu tehlikeli casusun emniyet teş
kilitıarınca daiıııa teşhis vamtur 
Qla.'rak eıbe:mmi)let verilmiş olan 
başlıca alAm.etl, yzUniln sol tara .. 
Cm.da pir pa.rmaık ueunun izi bli • 
yüklüğünde siyah bir ben bulun • 
Dla8rdır, 

Faıka.t b~k defa bu ben ,. 
:r:ünden teşhis edildiğinin famma 
varan Brehnı, bu beni ka~ 
i~ yilzUne güneş yanığı rengi ve 
ren koyu b-ir pomat sürmek çare. 
sini !keşfetmiştir. Bu saretle si • 
linmez bir alamet olan benini ol
dukça meharetıe "IM.pıyllbflmekte .. 
dir. 

Bunttnlıı beraber, bu eefer de, 
sarışın olmasma rağmen y1biinOıı 
koyu güneş yanığı renginde olma .. 
sı ve eaın:bazhanede1ti za.ınanla ... 

rmdan kalına zanırt bir if:lratla 
gayet dik yürilm98iyle teşhis ohı:

nabilmektedlr. Zira, başta mı.retle 
bu mahir ve tehliıkeil e88U!Rlll U. 

mnması son derece gü~llr. Buna 

dıJ. ~ ~ a•""" .... 

Dr. RASiM ADASAL 
İzdivaç ve içtimai gayesile ana- , layı cinsi münasebete muvaffak O• 

lık \•e ba.'Oa.lrk a~usu oldu,,,"'u hal- lam.azlar; bilhassa bir kadm ınu • 
de bir türlü evlenmek cesaretini vaeehesinde cinsiyetin bu esaslı 
ruhlarında bulamıyan bekB.rla:r a- nıeka.nizmasmdan maıhrıım olurlar. 
rasmda einsi ademi iktidar ile ma- Ademi iktidarın bilyllk blr kfi
lül olanlar büyük bir çokluk teşkil mmda da bu kusur nispeten kıs ... 
ederler. !zcUva<; ruhiyatı bahsinde midir. Bazı ezkekleroe teDMiiJ 
gerek kadında ~ gerekse erkek- Uzvtı zev.kl-e kabardrğr ve müca
te tenasüli kudretsizliğin psika.na. maat başla.d:ığı halde derhal gev-
liz bakmundan tahlilini yapmış oı.. 3er ve zevk natamam kalı:r; bu su.
duğwnw: cihetle tasilatmdan sarfr- retle hem erkekte ve hem de ka
nazar ediyoruz. Ancak şunu tekrar dm.da blr ademi itminan mevcut .. 
kaydedelim ki aliıkadar hekimle- tur. Bazı iManlarda ise kadibin 
rin s.rk sık ka.rşrlaştrkları asabi te- meni fll}llmması çok geç ve yona. 
ıevvüşlerden en mühim.mi ve has- eu va.ki vald olmaktadır; bunun da. 
ta için en ınüz'id cinsi kudretsiz.- mahzarlan aşikirdır. Bir kısmı in
liktir. Çünkü bu kusur ve ma.10.- ııa.nlar da cima fiilini madd1 fm1dt.. 
liyet uzvi bir ~zukluk ve ıstırap nile yapabtldiği halde hiçbir zeT.lc 
te~ etmeıkJe kalmaz; bütün ruh, duymaz. Ademi iktiderm şekllle • 
bütUn şahsiyet men.fi tazyild al • ri ~: ve daha. garipleri var. 
tında müteessir olur. En kuvvetli, dır. Bazı Jıısanlar 8evdikleri kadm
enerjik, neşeli ve bahtiyar bir er· la mtlcamaatta bulunamaz; çünkü 
kek recüll lrudretinin zaafını ~- ona karşı hürmetkArdı:r, onu adeta 
settlği andan itibaren iradesiz, bir ana hayaliyle muhafaza etmek 
kuvvetsiz, kederli ve betba.bt ol- tedir; fakat buna mukabil se-vme
maya başlar ve yaşama arzu.sunun dlği, hattA nefret ettiği alelAde 
zevkini kaybeder. (Cin.si nöraste· fahişelel'le münasebetlerde baln • 
ni) ismini \•erdiğimiz bu ıstırabm nabilir. Adeınl iktida.rm psikanaliz 
seririyatı emraz kitaplann.a aittir. Yoluyla tahlilinde, müteaddit nı ,. 
Ancak bu cns1 kudretsizliğin umu• bf lwmple1Werin, bilhBMa ~ .. 
ı:niyetıe :iki bilyil.k grup tahbnda lak ciMiyet hayatma alt teza.l:ı.~ 
ınUtalea edildlğtni habrlatalmı. lerlıı mi oynadığını görü.Yartız. BiJ,. 
Bunlardaıı birinde ademi iktidar hassa ruhi &demi iktidara müptela 
umunıtdtr; erkekte intiaz dediği - olanlar, knhulet devirlerinde bile 
mis tenasilll uzvun kabarm.uı va. çocukluğun umanla a.tlatdması 
ld oJmaz. Bu grupa dahil ma.n m.. lbrmgeleıı. iptidai eiıısi S8.ftıalarrn... 
..aı.n.aıı bir kııımU ..ıa dnet ._ dan bh-inde tahteŞ§tt'Un ol&Nk 
1111 12'.:ba?' etmezler Ye tE!AMIU m-. saplanıp bhrlar, Blihama cinsi 
Yit faaJfyıetlnl gfısteımezler; b8tO.n teeriye -~ yani t:eJWlill u.r.
ciıudyetleri ihtfbaaa ~ tıir ftllUll kM11mesi endişesi ademi ik 
haldedir; ancak mBı!t.ema bam - tldımn mftbjm ruh! Amillerinden • 
rilyala.n ve fhtJlamlan olabDir. F,.. dfr. Ademi iktidar gösteren mıııa.. 
l88h bir tedaT.I. ile bunl.An JBWı et- nm tahtewmmı ıw:armda cimi 
mek imkA.nmz bir şey değildir, Fa. mftnaaebet fH1.i memnu .e 1ap 
tat bunla.rda.n bir k:ısm.ı ise ru:ha.n matazammmdır. işte bu b.bi!den 
cimi bir madunluk b.iwden bed.. inanlar bu tahte$.!11lllrl telılike 
binlerdir; kendilerini diğer erkek- Ye endişeden !knrtulma.k için ide. 
ler gibi himebnezler; bunlan te. mi iktldarta cinsi faatiyetleriııi ta
davi etmek çok m~ldür. Bazı vfz emdş olurlar; tshlatile buma
ademi iktidar maliılleri de vardır raz bir tavizdir. Kadındaki dllBi 
ti haddi zatında şehvet anusun.. 80ğuitluk, ~ nef:relleri balı• 
dan mahrum olmadık.lan halde sinde tafsil edib:n!§tir; ayni rulll 
intiaa fiilinin vukubulmasmdan d0: mekan.h:maya tabidir. Biltun ba ar. 

demi iktidar §e]dlleri mutlak mi-
<•> Dtğer ya.zıla.r sıra ite 2, 4, 7, O nasiyle nAkahlli tedavi teWdı:l edi 

u ma7J8ta çıknltftn". lemez. Bllhaesa uzvi bir kuasra, 
maddi bir sebebe veya IDVt"aklmt 

arca, lmva~& ve rusça lisanla. • 
rmı gayet mükemmel konuşmast 
ye yanında daima hüviyetini giz

Jiyecet blıçok sahte pae.a.portlar 

taşmuwdır, 

Bovek be§lnci knlunm.t gedikli. 
!erinden Slavy&lı Stil.linge gelin • 
ee, bu adam, gizli askeri ee\'kiya. 
tı keışif h'IZllRl&UDda barikıılAde bir 
eılmper, hayret verlcl bir tahmin 
~1l'. Stilllitg hayli u • 
ııalttan. süratle g~en bir trene 
~ ond& biri nispetinde bir 
mman zarfmda göz atmakla o t.re-
Dhl top, insan veya. tayyare, ya • 
lnrt mühimmat taşıyıp taşmıadığı
b.w derhal kat'i bir isabetle tayin 
ettiği gibi kaç tayyarenin veya ne 
miktar top V8Ja mülrimmatm. t.a • 

pımualrta oıduğunu pştlacak bir 
llesap matinesi mWı:emmeliyetile 
gayet dıoğnı olarak tahmin edebi. 
lan fevkalAıde bir kaıbiUyet sahibi-

Onun ~ St.Ulingin bn:lunduğu 
yet'de gjrrJlce ~eri seyltiya.t ya. 
pdaıbilmesbıe imUn. yoktur. O bir 
tl'en, btr depo veya bir gemiye 
tek bir nazar atmakla son derece 
ıneharet 'Ve '.krufetlerle gizlenmJş 
olan eeftiyat earanıı der.bal keş.. 
!eder. 

Stfltlıtgin bu k1ıdretl o lır.adal' 

teerilbe edllıınişür ki sewldyat v& 

bthşidatt doğru olaraık anlamak 
istedaleri zame.n. onu derhal o cl 
vara g&ıdenneltten da.ha emin 
bİl' •atma ~ edlleme~. 

~tımı) 

bir :yorgunluğa ba!!f oluk.r IGhı 
de'fti çareler, mukam JJ'9lar ye 
bl.lbuea Hormon den.lan :mıe iCUto. 
tur. Ha.tt.A. psikanaliz mııayyen 
metodlarla bunlanıı tedaviısbıe ça.. 
lışmaktadir. Fakat bntlbı ba gay. 
retlere •e ümitlere rağmeıı dnsi 
arzudan ve bilhaMa bunun JDad.. 
dt irntı\nmdan malmm1 bahmlln 
beki.r J.Manlar çoktur. Bô)'le er• 
kelı:: ve kadmlan içtimai ga,eler. 
le evlendirsek bile mtıspet bfr ne.. 
tice ve fa.yda h.Asıı olmaz; çU:nJdi 
·bn izdivaçlarda ne oocı* w nıe de 
lllBMlet meftllbabı!ıtlr. 

Dr. ltastm ADA&Al.i 

( 'ı - 3'MI 18 .,..., --tir.) 

Nazi 
şefleri 

Dün Berlinde 
konferans yaptllar 

Führer 
muavinliği 
lağvedildi 

Berlin, 1$ (LA.) - D. N. a.-, 
Nasyonal - Sosyalist tJıari;isi 

korrespondansı bildiriyor: 
Bugiln. Fiihrerin nemin~ 
~ - Sosyalist paıtismiıı 

(Uılılm ~ .s:ıtel ••• ,, 
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Zagrepte 
Hudut meseıesi 

hakknda 

Alman - Hırvat 
mün1essılleri 
arasında bir 

muahede imzalandı 

Ruzvelt 
Bugun nutuk 
sö~emiyecek 

Loadra, ıs ( A.A.) - Vaşing. 
tondan öğrenildiğine göre, sdıhi 
6ebcpler dolayısile Rımvelt, 
yarın nutkunu 'BÖylemiyeoeıktir. 

Timea gueteıtmia Vqingtolr 
muhabiri Ruveltin nutkwıu 
çarşanba günü toplanacak Pana
m 3rikcn konferamımda değı1, fa-
kat önUmbieki 15 gibi içinde 

İtalyan • Hırvat &öylüyeceğini bildirmektedir. 
göruımeleri de devam ondra. 13 ( A.A..) - Avrupa 

ediyor vuiyeti karşısında Amerikan 
efkarı :omumıyeeııun durumu 

;_~~=·~ (tz!: Zağr::fn~ haklar.da Londn:da deniliyor ki; 
.-.,;uu "'15"'"' Ruzvcltin a<1y1iycceği nutuk 

kfiınet saraymclı., Alımı.nya ve nazilcrin beynelmilel uaulleriJle 
müst.akil Hırvat devleti delege - ka.rfl açıkça yeni bir prensip te
lerl, iki memleket arasaıdaki hu. mhürU olacaktır. İngiliz salBhi
dutları tesbit eden bir muahe<k yetta.r mahfüleri, Ruzveltin nuL 
imzalamışlardır. h.'Uilu böyle esaslara istinat eıttl-

Bu muahede, yeni Hırvat dev. reccğini tahmin ediyorlar. Ame
ıetinin bir yabancı devletle ak- rikan rcsıni mahfilleri de reisi. 
tettiği ilk muahedeyi 'telkil -et - cımıhunın lngiltereyt' giderek 
mektedir. vapurlarm himaye edileceii ka-

Zt.lğreb, 1~ (A.A.) - D.N.B. bild" -· ü.tal" ~-ft-.:ııa 
Bu 

.. _.. ,___ ,:, ..:. .... -t· rarmı u-ecegı m ~ -
gun ~ı)'a ae ~ı-Yll 18 - dır. 

tan aras~ iımaJanan muahede Deyli Telgraf gaz.et.esinin va. 
hitkiim.lenne n~n, Alm~ • tingtorıdaki muhabiri, reisicmıı
Bıt;'a.t ~ududu, umumiyet ıtı • hur intibaatı yapılırken Ruzvel
barıle, bzr ta~ A~rya - ti 5 ·temin etmek i"in lngi1 
mn sabık Karmiot ve Stirya ara- n erı :r 
-=-' il diğe ~--... -- 'U-..:- tere,e m2ddt yardnn yapmanm 
Ziıll:U e r k\Cd.l.'40 .llll vcı.ı.ut - kifi gel -· . zannedere.)( o ta.. 
tan, sı.o-yenya ve DaJmaçy~ ara- ı rihte Am~ donanma, oıdu 
ıandaki ıdarl hududu takip et - h kuvvetlerinin muhare 
~ktedlr. B!l huıdud?Jl ka~ _t8:h- ~ •::vkeditmiyeoe~leriıai tıöy: 
titi, ekononuk cıeraiti ae g~niln lemiş old - hatırlat.makta 
de tut.ara.!t, bir Ahnall • Bırva.t dır ugunu -komisyonu tarafmdu miimkilu ...;;.;.:..,•;..._ _______ _ 

olduğu kadar stıratle yı.ptlaca.k· 
tir. Mualıedenin raıılfladdak su • 
retleri. pek yakında Berlinde 
taa.ti edilecektir. Muaiıede, imza 
• tarihiııdea itibareıı meriyet 
mevkiine girmektedir. 

Roma, 1J (LA.) - D. N. B.: 
SalMıiyetta.r bir :merılJedan 

.. 
Manhagm 

fabrikaları 

İngiliz tayyareleri 
tarafından 
bombalandı 

Rudolf Hes lrakta vaziyet 
Lond .ı, ıs (A.A. ) - Röyter: (Baş tarafı ı ncide) 

Salruıiyeili bir kaynaktan öğre- ralt tayyareleri tarafından gerl 
nilcliğine göre, doktorlar Rudolf püakUrtillmtlllerdlr. 1raJı: -.yyare
Hess'in ruhan ve bedenen sağ- lerl birçok keşiflerde bulunmuşlar 
lam old1lğunu teebit etmişlerdir. ve salimen il.slerine d&ımllşlerdir. 

Hem, bant teklifleri getirme. Bir bombardmlan tayyaresi Al • 
miştir. lngiltereye nazi makam.. maatiyalı UıJerinde UÇDlWJ ve bom. 
larmm arzulan hilifma gelmiş. balar atm.qtır. Hasarat yoktur. 
tir. Beyrut, ıs (A. A.) - Son trall 

Londra, ıs ( A.A.) - Imıdra. tebliğine g5re, 1rak ordusu batı 
da salAhiyetta.r bir kaynaktan grupunuıı harekltı keglf faallyeti
bildirilcliğine göre. Hem bir ne kıhisar et:mJgtir. Vutyette de. 
hastahanede yatmaktadır. Tabii ğiş:lklik yoktur. 
yorgunluğuna rağmen kendisini Cenup gnıpu kumandanlığı 1n • 
iyi hissetmeld:edir ve qıt kemi. giliz tayyarelerinin Elamara be
-· dek. rd" - · - rina bomba attıklarw, '· "\Sal' mev 
gın 1 yara.nm ve ıgı agnya cut olmadı.;..,.. bildirmektedir. tn. 
rağmen negeU bulumnaktadır. .,._ 
Hess, ekser zamanını istirahat giliz tayyareleri hava da1i batar• 
etmek, uyumak ve bilha.saa tn- yalarmm muka.beleal llzerine geri 
giliz coğrafya haftalık mecmu- dönıneğe mecbur kalmıtlardır. Bir 
alanru okumakla geçirmektedir. bombardmıan tayyaresine ağırı• 
Kendisine okumak için birkaç aabet kaydma muvafta.tıyet hAsd 

llMil.&n ve yazı yazmak için 111. olm=.bölgeılndeid İngllls kam· 
zumlu şeyler verilmif}tir. Hess, pmm etrafmdald ~mber daral • 
~ yazı yazmaktadır. Hess'e, 
ha.stahanenin mutad ymıeği ve. m~=-~ baakmlar yapan bOttn 
rilmektedir. tayyareler üslerine dönmUfılıerdlr. 

Hes!'in yorgun olUIJU pek ta. Düşman bazı tehirlere a.kmlar 
bit görillmektedir. ÇUnkil 1.200 yapm1§88 da bava da.fi bataryala • 
kilometrelik mftkemm'1 bir uçue rmm faaliyeti karvmmd& bomba• 
yapmış ve bunun 90rlunda haya· larmı atamam11lardır. Yalım Kaa. 
tında ilk defa olarak pe.raşiitre sena lng\liz bombardıman tayya • 
atlamıştır. Hem, enelce hiç bir releri taZ'afıadaıı bombarcbman e
zaman bir Memenclmıitt - 110 dilmltae de diıpıan tayyareleri 
tayyaresi kullanmamıştı. Bu u.. muvaffakıyet elde edememltler • 
çuşun yUk8ek bir manevi ve mad dir. 
cU cesaret kullanılması icabettir. lrak poUal Rutba taleıdııden, 
diği kanaati mevcut bulnnma.k. mezıkur mevki tızerinde lngiHs gar 
tadır. nlzonlan mevzubahıa olduğu zannı. 

Londra, 1~ ( A..A.) - Ru- le &lçaktan uçan Brltanya tayya • 
dolf Hess, Glascov hastahanesin- relerbae atet ~tır. lngWz taY• 
den çıkarak ismi İf§a edilmiyen yareleri ha1dld nzlyetl 6ğrenln • 
bir mahalle hareket etmiştir. ce kaçm.şlardır. TayyareJıerden 

Loadta, ıs (AA.) - Myter: birine ağır tıııaıbet kaydedllm!ftir, 
tngillz malıflllertnde, Bea'tn hare- 1ncWz latalarlyle tank1armm 

ketı eebebl hakkmda halen etde mer Rotbaya yapt.ıklarr bir taan-us 
cut yegtne haberlerin Berl!nden p tardedBmlpjr. 
lenler olduğu blldlrUmektedlr. Jılaa· Londra, IS (A. A.) - lraJrtaıd 
matib nnıldığma göre, BMll, Pf'k muh vaziyet gazeteler tarafmdall mu
t.emel olarak dile\' )'Uk98k D&dler ıı. tedilA.ne blr nfMılnJQde mtltalea e
anlqmamulık halinde buluDıD&kta dilmeırtedlr. 

bildirildiğine göre, ttaıyaıı ve 1 
Hırvat hJıkQmetleri anamda t.. 
ki memJl!"ketin hudutlan ha.kkm. 
da m8zatereler aereyuı eıtmelr
tedir. Her iki taraf da iki mem· 
Jekct arumda mitmktln okluP 
kadar alla ?e dolıtane m1n- • 
betler tmisiııt IU'Z1I ~ -
dir. Mttsakereler daha I* ldd-
41tı Mvw ••ıd:tit. ,,.,.._ 
netice hakkında nikbinlik htlkiJr:ı 
ııUnne;ctedir. 

n belki de çeterım diler Azaama kal'- Taymja gazetesi, Rqlt Ali lJı • 
p l8yan etmekte ldl. tn.giUz mahtme· tiWtnl !:Ökmet llzere bulundufu • 
rbıdekl kanaate göre, Almanya. WI' 1 nu yazıyor. L&vrenabı it arkadqı 
ne ka'1ar çUrUmll§tur. olup Araplar tan.tmdaıı kendlal • 

Be r l I n de Baıu'in paraıUUe yere lnJDce blda· ne Ebu El Hanek Wtahı ...erilen 
yette niçin bir sahte :Ll1m vermlf ol- 1 binbaşı Gtubb'e bllyijk bir eh~ 

17 klŞt öldü ~ bfUnmemekte, takat bu meııelr 1 mtyet verilmektedir. Aıdlere kar
da pek muıateıml olarak bir ~ il mulMu'elbeyf ba aat idare etmıı• 

t ·ı· bulunıiuğu ıanılınaktadrr. ı tir. 

Amiral Darlan· 
v·şiys döndü 

Londrcı, 1~ ( A.A.) - ngı ız Heas' üniformayı !Abla bulunmakta Taym.is ga7Jetesi Raşid Alinin 
haVa ner.aretintn tebliği: idl. Kendial De cörll§UldUğU zaman, adamlannm bu hareıketi ma.lil • 

İngillt bombardmıa.n tayyare- altl1 melekMmı k&ybetmlf olmam b.• man ';lemiııln takbih etmeeln.I n... 
leri blı gece Ren mmtaka.smda zan dikkate •lnı lık d .. -ı .. 
m a Jı a 1 1 e a i t e a k i ! et- tzyyeıı kabul edilemez. Bu busmtaldam&L e ........., e-

ıır bUtUn te,lmibler, tamam!yle yaJ&Ddır. 1 ceklerlni ip.ret etmektedir. 
mŞdir. HUcumun siklet mer • Saıuldığm& cöre, Heu, tncntere 0• Daily. Tel~ gazetesi, b1r 
kedili Ma.nhaymm fabrikalar zerinde muhtemel hava harekA.tı dola- Maveraı Erdiln lutaamın hakta 
fabrikalar mahallesi teekil et - t.ak • sUkQnu idame etmek için lngiıu. BerhA Fransız • Alman mi§t,ir. Birçok yangın ~ve yuslyle oaha emin bulduğu için oç leıin aldığt tedbirlere lftlrak et. 

. ll 1 • d büyük hasar olmuştur. Kolonya ya yolunu tercih etml§ w lııkoçyada 1 mekte olduğunu yazıyor. 
gor fmS 8rlD 8D ID31DDUO ve Koblens şehirleri de bombar- ~;_mlft:~ ile l'81melDlf o1cıuıu Londra, 1tt (A.A.) - İyi ha-

Vi§i, 13 ( A.A.) _Amini Dar l ~~ edilmi§tir. .,. ~ bir kfmMCten bertwlgt ~ • ~~ mahfiller, Sovyetler 
1&11, refakatirxıe başvekllet ge • t Dıger tayyareler OlltAmde ve bir :mue,. herhangi bir moa.1 getlı- Biri.iği ıle Irak araamda diplo. 
nel S\:'Jcreterleri Paul M.arion ve ~er~ ha~arma hilcmn et- medtJI larib nrette beyan otuaabWr ~htikakkmmda~~~~~ tadae8ia ~cı:
Benoist Mechhı olduğu halde, mıtlerdir •. Bütilıı b~ ~ Runn aneBt bakkmda biç blr ıey gı . .. .-~v n...,........._ 
saat 18,30 da V.ışiye gelmİftir. ta~ üslerine d<mmUI- b'.JJnmenıektedlr. Heu'm all•lll. her ı lenSoteıblivyetg hakkmdah .. .ı..A--tıdly~~ 
Amiral Darlan derhal llarŞll l lerdır. yad bul maktadır: uıuaue ~·.auu,;u 
Peten tar&!m&ut kabul eclilmit- &JıiJ ~ine ~en'3\lp tayva.- ııa:.;!~~an ~ ... bak~mda Irak hilkOmetini unımak . i&ti-
tir reler Saınt • Nazaıre havuzlan. aldığı battı harekete b&lahna ba b&· yordu. F~~a~ I~ bUkQmetı m~-

'1,.t, 13 (AA.) _ D.N.B. Ya- ~ hücum etmişl:rdir. S.:ı1lit ser- diwılD Almanıarm bir oyunu oımaaı tabik degılcli. Bına~aleyb hldı. 
mı abalı. btltUn hlHmet azuı- viBI tayyarelerlmimıle tJiri b.y • katıyyon mtımktın defll<!tr. ~ı~-~~tirntyetlıı ta. 
nm i§tlraklyle blr 'namlar heyeti bolmuştur. Beltta. 1'I <AA.> - Yan reemı bir .uaAAwr.UüU.llloU ~ • 

'°Planacakt?r. Slyut mahflllerd{ Berlira.13 (A.A.)- Stefani: menbadan blldlrD1yor: 
amldrğma ıGre ba t.oplanbda A· Mahdut düşman hava kuvvet Ber'.Jn ııtyıud maJıtDJertnde, bıa all- Bmnm Almanyada ha.ap edil • 
ıniraJ Dar181l, Bitler Ye Foıt Rlb- ]eri dün gece Almanyanm garp §&m, Rudolf Heaa meselem Ue aWl•· mes tearllerf olacalttır. Bu b;a _ 
bentrop ile yaptığı sörilpıeler ve cenuba gam! mm+-..a.kalan il- dar olm'ak bllbasaa, bu met1ele hak. fiil eebep'terf haklmıda faraziyeler 
haldanda mesai arkadaflar.:ıa ~ ·nd rak htclif _,_ kında n......,dllen tngtllz tebllttnde 
ıA- t k•'- T •--t:ı ır.ıerı e uça • mu .;r-ıen::: - ,.- - yürütmek, parti ıeIIerl araamda U&Ua verece u.-. op- 80llUD- ~·ı a.tm .... 1 .. __ ,_ .. -"·~ he Hesıı''n fevkalAde gıt.tt tuutıan bir ye· 
da bir amı tebll"' .. .....,,.,le ak- ~' &" 19'G~· .aı-.c:u nasıl bllyilk kavganm çıktığını eöy 
tir re • ıı~~ c defterde zarar Olm•ıştu.r. Diğer re g6:ıderilmlı bulwıuld ı!t\alu ve ora- lemF>'.11: Hlzomaur.dur. 

Berli-. 13 (A.A.) - D. N. B. hasarlar ise hafiftir. dıi kl.ınsenln kendisini görmeslne mO· Verd Prls, bu hlclisenin aJma.n
saade cıunmıy:ıcaıtmı blldlten fıkra lara izahmm çok mUşldll olacağı· 

Yan ıesml bir menhadlm mldi. Berlill, U (A..A.) - D.N.B.: tebarüz ettlrllml§tır. nı yazıyor ve diyor ki: 
riliyor: Beriin matbuatı, İngiliz tay • Bcrlm sıvasl mahtlJlertnde bltdlrll· Diğer taraftan askerl rüesa 

Fiihrer ile Framıs Batvıe1dii yarelerinin 9-10 mayıs gecesi d!Ai vcçbil~. ınroı.z tebltgtnta t:ıu tık· Hesin !Jimdl tngllterede bulundu • 
muavini .Amiral Darlan ar"Stn • Berline yaptıkları son akınlar nı.r. b.ı!h.- enterHandl1' v• 111 el- ğunu düşilııeret yeise kapılınqı o
da.ki görüşme hakkında Alman 1 esnasında biri ~k olmak me- bet. itıtydedllme'ctedlr ki. tıu teraJtte. laca.klardır. HAdlaonin HiUer ilze.. 
harici.)'9 .neu.retİ, fimdilik res - re 17 kişinin ölJ{iğUnil bildirmek hlç 'u!JlSCnuı. Hes .. ın nıı.sıl bir mua· rindel: itealr idaha mUthi§ olacak· 
mi te._,li~ n:e+nini tc"ı!.VÜZ e- t.edir. meley~ tlbl tutulduğunu ve muhteme• tır. Artık kime Jtimat edebilir! 

~i::ı~sş~~ M=:ı-~~~!~ 1 ALMAN TAYYARF.ER.lNlN olarak kend1slni bazı beyanatta bil· Kenillsini IstlhlAf edecek oll'n a-
T.A.AR.RUZLARI ıunma~ ,cba.1' lçtn ne gibi unller dam bile dtışmana geçtikten eonra 

hay t1"nmjş olup ohn.acbğr SÖ) .e- ımuıunJ4Jtml 1roatro1 e4emfyeceğl ta· Almanlara nasıl harl>l idame etti. 
Demez. Latıdra. 1S (A.A.) - Hava bUdlr. Bu §eftltte. Almanlar, LoDdnoo recektir! 

Berl~n ~iv3" i mahfillerİ!l l"' ve dahıl! emniyet n~tlerinın da l>'1 hus.ısta n d ı,.:ı h:ıbc.rlerln 1 
umumı t barile l:onferan ·a - ıeı:1· i: ne ııis)ottte doğru l duğu.:ıu kontrol • NcvyMk,, ıs (A.A.) ~ NeT-
nn n t n., Ş&\''&nt mem u - Bll,f,"lln ~üz, sahil mmta _ azı ~te lı , ınm~.mal• adn- )erk Tayms ~ctesiııe göre, dip-
nivet c'r] .. ., ı intibaı mevcut bu. ka1annda .... bilbama cenUbu gar- edecek v ye. 111 lomatik mahfiller Hesin nui pres 
luıırıaktadzr L~de .... k hafif ..ıı~a:n hava fa- ıar. ı:-akat bu~t'JC?D BCTl!n siya tijine ağır bir darbe indirdiği ka-

Ut .,.... w usp>• mabtmcrtnt!e, ~rçll " arka.de.!itan· naatindedlrler 
a iyeti ol ~.q.ur, He. hangi bir nm bllttbı bu meseleyi propapııda Gazetenin Vaşlngtondakl muha· 

bütün R eichs',,'tcr ve Gauleı·ter. bo.ı.nb.ı a.W<lıgı bllclir il.memekte- lftı- ..ıısumaa etlercealııe ımua0aca· ... ~ 1 biri şunlan illve ediyor: 
terinin bir konfcr nsı vukll& gel_ dir. ğmdan ftlphe edllmcmektedlr. A1manyaya kur yapan memle • 
miştir. Rayh Mareşalı Hermann Bir di.tşm.an tayyareısl, avda- Lonllra.. 13 ( A.A.) - BugUn ketlerin buDdaD vazceçeceklerl 
Görlııg de bu konferansa iştirak rımız tarafından denie dQfOriil- Avam Kamarasmda Çörçilden, zannedilmektedir. Zira c:Ulııya Al_ 
etmiRtir. P8rti zlmamdarlan, müştttr. Hess hakkında bir beyaııa.tta man illerinde aksaklık olduğuma 
kencl.i1 rine h itan etmiş o·an 8 maya pereembe gUDil giln.. bulunması istenmiştir. anlamaktadır. 
Führeri bilvd bil' heyecanla al- dil& saatlerinde bir dil3DW1 t.ay- Qörçıl, cevai>en denıi4tir ki: Vtl§lagton, ıs (A.A.) _ Rudolf 
~larnışlard?r. rares?nin daha d~U. iiln_ıii3. ol • Bu <ıclk yUılmek ve mühim nui Heeill Jakoc;yada taraya tnm_. 
Bcrlııı. 13 ( A.A.) - H: ·rr tgu buailn tesbıt edılm.ıştir. zimamdannm memleketmme ge.. Vaşington diplomatik mehfiDerı. 

ne rettiği 'tir e:!!linmne i'e. Füh- B r tl~ 8 mayısta düşUrülen !işi hakkında. ır.uh.,kkak, yakın nd:? nazi partisi tefleri arumda 
rer :rrıuavtnli;:·ni Tipa etrılı ve dü.S!!ltı tayyareler inin miktan, bir i-;+·ı bald~ bir beyanat yapı. nifak çıktığı hakkında bir ook tah 
F übrer muavuıli~ b .. rosunun 15 e baliğ olmustur. . .. ..m.. laca'ktır. minlere yol açıruvtrr. Vaşington • 
admı ~rti M!"Ol'ro" na ta1rvil 11 - 12 maym "'C<.'eSi UıQ 'YU9: lAJbth'a, 13 (A.A.) - Blltiln tn- dald kanaate gGre bldfsenfn haki 
tmiştir. ıınan ta.yyaresinin daha tahribı gtlis guetelerl bqbklaımı RadoO 1d maldyetl a om:. o11m1 Alma 

Parti bftmn ~rhn ~- \ 5ğreniimiltir. Bu suretle o gece 1 Heetn fngiltel'81'8 pl1flne tahdl ! mH1etf için bQylk bir darbe olalwt 
ya ffJhıe tA.bl o1acakm' qa_ dijşmanm bornbmdnn~ tayya • ediyorlar. tur. Bazı mahfiller Hesin, 30 h&-
rnnan ldaftWi lfıutiA Jb••.,. resi kayıplan 12 ~ l:IB1t daMll Verd Prlll, Deyll lıleyl psıete.. ziraD 1934 temlzliğ:bıe bemer bir 
tava dlmiftlr. - - · alnde bu hldlse lıalcknm ~ ld: hareketteıı bçtılı &rlndeclder. 

Çindeki Amerikan 
müdafaa kıtaları 

Çekilmiyecek 
Hariciye nazın bu 

ıayialan tekzip ediyor 
V .... pı.. H (AA.) - Haricly. 

num Kordel HU!, AmerUran t.ııriye.. 
abıln, san zamanlarda, Çlnde1d Ame. 
rlkaD mtldata& kJtaJarmı oekmeıt hi4; 
dQfüı:ımeml§ olduğunu blldlrml§Ur. 
Filhakika, bUI Ulak prk mahtW• 
rinde be ıntaıarm geri oaJcQecetı bak 
kında pyialar dola§DUlt.L 

Amerlka blrteflk dnletlert ~ 
metl, hariç ez memleketin haklarmJ 
bırakmak h118119aDda blJdlrllmif olan 
atyaaetint deıteUrmem'ltir. Bu lllya. 
11et, mntemadl surette lylllte dofnı 

inkişaflar kaydetmektedir. 
Fakat HU!, Ç!nde tıuıunan Amert. 

kan ntandqlarmı Amerikan latalan 
ne bimaye tedbtrfntn kaldm!ma.sı lçtn 
mtmulp zıamanm hentıs gelmemi§ o\. 
dutunu fma etmfttir, 

İngiliz istihbarat 
Nazırı diyor ki : 

<Bat iarall 1 nclcle) 
tiyaZ1armm :nasıl ıeyler oldufunu 
hepimiz biliriz • bu bet.baht ve ke.. 
derli memleketi terketmell ve he
nllz bir hür i1188Jl]ar memleketi o
lan İn.giltereye inmek 1ç1n çok btl
ytlk rlaklere katlanmayı tercih et 
mlştir. 

Bu, 1y! bir haberdir ve tam 
zamanında gelen bir haberdir. 

Slclney, 14 (A. A.) - AVUllıo 
tralya bafvekilt Fadden, Hea'bı 
falroçyaya muvaaalatı JuılrJrmda 

demiştir ld: 
Hesin ka.çıfr, n.u.l zimamdar • 

lan araamda, Almanyanm mede • 
ıılyıete k&rll bir harbi hunun• • 
yacağmm idrak edilmekte old> 
funu gaetennektdir. Alman nd. 
~UDllll hakla ftl'dır, Hee, brtçok 
senedenberi terakldler ka~ed• 
bir lıaetal*tan l8brap oeımıı.Ur. 

Fakat heriıaldıe timdi a1* lltı. 
rap çekmemektedir. Bu hutıhk, 
OD eeneden u bir •U"IM& dOn • 

..JQa. hdrin Wl* &f~ 
daha fazla ziyan verm.1§ oWı na-
zlzmCir. 

Yalancı vaitlerle &1d•Mm11 oıan 
mlfyoalarca nazinjn glmdi heıWJ.. 
de bir tek düşüncesi vardır ft o 
da ıudur: harp haJrkmda acaba 
Hea gibi mi dllşllnmeliyiz 1 

Avuatraıya harblye nuın Hug. 
hes, demlftir ki: 

Bu firar, nazi mabedinin granit 
duvarında ilk gedfği g&stermek • 
tedir. 

Bokreşte patlayan 
bombalar 

Bakr6f, 1 .. ( A.A.) - Dün p.. 
oe, k.üçtMt çapta iki bod:>a. infi
Wa vuku& gelmiftir. Aym a • 
manda ~crelen bu infilikla.. 
nıı birim. BWuePı en büyük ki. 
tabevinde, diğeri Ogdinea ak • 
şanı gar.eteei binasında olmuş • 
tur. Kitabevinin cameklnlan ıa.. 
nlmıştır. Her Md yerde de huar 
vardır. Telefat ohnamıı!ltır· Bu 
infilAldar hakkında bir W*iket 
çJmlfbr. 

Biikre,, 1j ( A.A.) - Roman. 
ya ilniversiteaeri bugUn kapan -
mıyaca.kttr. Talebenin bazmmm 
yaptlğı beyanat neticesimde bir 
çok taah.Urcll tevkif ecti1nıiftir. 
Polis. kaqn11 alanlan takip ey -
lemektedir. Gegen cumactesi ha. 
diseleri ııeticeainde al~ ev .. 
vele !bildirilmig olan tedbirler hl 
lMma, derslere normal surette 
yeniden tıe.şlamcak ve talebe o -
caklan w Jobmalan açık kala • 
caktlr. 

B'iücref, U (LA.) - Stetani 
ajansından: 

Resmi bir tebliğ, 10 mayıs 
nUmayi§Çilerinden mes'ul alaıı
larm tevkif edildiderini bildir. 
mektedir. Milerimler, askeri 
mahkemeye sevkedllecektir. 

Reıat Ekrem Koçu 
bir kitap arıyor 

Btr )erden ellWlf>t.en al~ 
oplule Gntler'ntn "Coutantiopte,. 
adnMla1d -mı -- etmek tbere ga. 
tOrtlrkerı daJgmhk ile Akay vapur1a. 
rmdaıı blrl.nde unuttum. Bu kitabi bu 
lup getirene ldtabm değerini MJyece. 
ttm. 11'\ıkat, bulatl satın ba atırtan 
glrememe.a fbUm&lfM lraı!I- "l'lı. 

-ılıı:l'll~if -bda lılr .... 
hamla. alı1p ~ 1alr da 1ıa ki. 
tabı bana Ntma.Ja naı rica ederim. 

Beta& ll:kftım Koeıa ..._a •• 

Sollum 

İki Alman 
• 

tayyaresı 
Cenubi lsnç to 

üzerinde uçtu 

Necip Serdeng 
gece vefat e 

Her aene mutad 
yedek aubay y ....... _. 
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Tavuğun Başına 
Gelenler Gibi! .. 

..... buı adamlar w.rdır, hayat 

~müeadelel{'lrfni, mo\af• 
1M..:-:" , dldJşmeJcrinl, ham • 
~ bqaramadıklan işleri an
·~en: 
,,,._ ....... 8eabn ~ona gelenler piş
:ı-t ._.in başına gelmedi! der-

'- lılr tefblhtir. Bir sembol • 
• Ule ~enin, ha.yatı Jca. 

~ ma\'affakıyeti elde et· 
lembolü! 

._ "fe '-ıun, pl§lll.lıt tavuğun ba..sı-
tflt leleıaıer' dünyanın başma geı.. 

.......,.. Fakat J almz !nr 

~ ... !' .. Bayır, o teıfekklilllndcn 
_...ve •uur görmeml3ffr. 

t.lı _.. devirlere döomeğe iti
~,... Şöyle bir iki yüz senelik 

tıulJabd tetkik edersek gö
... ha 11Dan dolduran a) lar 

...._., kanla ve göz ya.5larile 

geçmlıiir. Onun üstün
,._ tebessümlerle sahte 

Trablusa saldırdı, derken Balkan 
devletleri ayaklandı, arkumdan 
1914 sal'a§I patlak verdi: dünya 
topraklan binlerce genç kanıyla 

sulandı: 

Kınm, Doksan tlç, Yunan, daha 
bilmem ne savqian da üste caba. 
Feliketzedo dünya, daha umumi 
harbin acısmı unutmadan, ,......_ 
rmı adamakılh tedavi etmeden, 
kemikleri yapıfllll!t derisi, ~ 
gözleri l'e titreyen bMaJdaıile, 

yeni bir harbe glrmlı bahmayor. 
Harp filin sehlrU dodaldartle ci
ğerlerini ısırdı, timdi avalb kL 
re, slya.b sefaletler içinde lavnuup 
inliyor. 

Ona bu felüetten, •fıraptan, 

matemdon kim kartaracek!' .. A • 
dam öldürtmeğe hevesli olanlann 
ba!jlarmı ewcek daha tlstlln kav· 
\'etler ml! •• Makul sebeplere da• 
yıuunadan Jıarp llilı edemlertn 
hastabklanru haykıraeak ve onlara 
haksızlık1amu IUra.f ettirecek 
kudretler mi! •• n.,ka milletlere 
~ kumanda etmek için fhldet... 
li bir vicdan lştlhuı doyanlara 
karı• haylaramk kudretli, lı:avvet... 
1t btr ulus mu!'_ Y oba bir muci
ze De mi hu itin önlne g~ecek, 
işler mayna olacak!' •• 

Hangisi °'.._._• bir aa evvel 
olsa da, 41tlnyaam ytbtlne ı.Jaı.. 
cak bir tarafı blsa ve plpnlı kel
le gibi Jtb\bnlbe koıtnıaç korlnmç 

smtmua!.. 
Tann, llltlyv, J&l'&b ve merha

mete mütaç d..,..,_ acmm ı .. 
Huda kadirdir eyler een.ki h&Ndan 

gO.her peyda .•• 

5 
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TOZKOPARAN~ 
Ok atmak, Türklerin milli sporlarmdan biridir. A· 

aırlarca, gürbüz Türk delikanldan Ok meydanlarında 
bazusunun kuvvetini göatennİ§, oklarmm düttüğü yer
lere tatlar dikmittir. T oskoparanda, Fatih Mehmet ve 
ikinci Beyazıt zamanınc:la yapmq ok abcı pehlivanları
mızdan biriydi. Aııl adı hkenderdi. Pek genç yaımda 
ok atmağa baıJamıtb. On he! yqlannda bir delikanlıy
ken, zamanmm meıhur pehlivanlan buzunmcla yayını 
ilk kavradaiı gün, Y ddnmıb Baba adında bir ihtiyar 
pehlivan ona "Tozkoparan" likM>mı vermİftİ. 

Kaptan paplar Akdeniz leferlerine çıktddan zr.• 
man, amiral gemisine devrin en mqhur ~ aba .~hli· 

etti. Bir Venedildi Tiirk gemisine atladı ve aımiral bay
nğı olan altın ba~lı s?.ncağı yerinden aökere!• denize fır 
lattı. Bu mütl.i! bir şeydi: Diğer Türk remileri amiral 
1Jemiaincle sancağı :;öremezlerse, ii'·flllan e!ine geçmİf 
sanacaklar, Türk donanmumda Lozgun çıkacaktı. Toz
koparan pehlivan bir a111niye kayb~tmedi. Nişan aldı ve 
ilk okunu V enediklinin kalbine 1aplada. Soma, yaymı. 
bırakarak V enedildinin denize yuyarLm,.~ ee9edi arloa 
amdan denize atlada. Deniz içinde Veneclktinin Wa9mı 
kesti, sulara gömiilmf.lc Ü2l8l'e olan altın baş1r sancağı al
dı ve gemiye bnnandt. Hemen kesik bu ile ıancağl Dr 
vutpqaya verdi. Bütün bunlar hemen bir dakika içinde 
olmuştu. vanlarmdan OD yiiit alırlardı. Bunlar, amiral gemıainde 

daima kaptan pqanm yanında bulunurlar, hatta, onun 
sofraamda oturup yemek yerlerdi. Tozkoparan pehlivan Fakat, bu kah.raman pnç, birk.ç Mat IOllra, bu de-
da, ikinci Beyazıt zamanında kaptan küçük Davut pqa nİz cenginde şehit oldu. Onunla !beraber Da.utpaşanm 
ile beraber aefere çdmuıtı. Venedik don•.,.,.aile lne- yanında buhman zaımnunm daha biroçk me!ltur ok ah· 
bahb kalesi önünde büyük ve kanlı bir cenk·yapıldr. Ve- cı pehlivalan da bu cenkt~ tehit ohnutlardı. 
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Bay ıı.an A.lakUfUD Dandisi 
ildınıel, Bay Ata Sinmezln Taşpma
n üçüncü <>Mu. Zaman 1,42 daki
kadır. Klllten* b&hJs ganyan 385 
pli8e ....ı;ie 195 ve 155 kul'llf 
verdi. 

Betlnel bp: 

Türk dil kurumunun bir eseri 

Yeni imla kılavuzu 
üzerine öntasar 

-4-

Harflerimiz ve harflerimizin 
yazıhş ve okunuşları 

(Dlllkil sa)""'ln'lu evw) gibi :ya&ı§lar yer tutmuıtu. Dmn ken. 

Ankara at ~ neticeıe. 
rlnl evvelki gU.nktl nUııııbanı.ıa la
aaca blldlnn)ftik. Şehriımbde de 
gün geçtikçe merak w raibet ar
tan yarışlar; Amal'& yanf\&rlmn 
abbmda bqlıyacaiı için, mllte
rek hehil merü.ldanna atlann 
vasiyeti ve kOIQlaıda •"'*'an de
receleri tefaUMiJe vermeyi fay. 

~~-~ Dam 8001'8, ttaıyaa uımaı dah göıü~ 8l8İIY& der 

Sllltm ~ idi. Bu koşuya ge
llnceıye kadar kazançları yekflıın 
4000 lirayı dokianmyan dört ve 
daha yukan yaştaki yerli ya.nm 
kaıı l.ngipz at ve kmrak:la.ra maıh-
811Btu. lkramiyesi 33> lll'a mesafe-
111 ıeoo metre idi. 

Yalnız kulak ile değil, sesi belirten dl eöyltnifinden çıkan bu kuralın Jr:o. 
makineler ile yaptlan denemeler de ııutma'1, bu bitıımelerin Yazılıfmda.. 
hep bu ııea değipıeıdnl göatermif oı. dakt kar&Af&)'I da ortadall kaldınnak. 

duğundan, bu nokta üzerinde &'öaterı. tadır. B&fk& ••lllerl• biten kelimeler 
len tereddütlere artık yer kalm&mJD- d• (7) o kadar belirli iken (1) deki 
tır.) (:V) n:ıı kaldmlmaın dilin özel niza. 

cediyorm: 

lrnan tebliği İtalyan teblig'tJ i ~=;:r kı::~u idi .. t!ç yaşmda.. 
• ld yer1l yarmı ikan lngillz erkek ve 

u (.A.A.) - ııe.mt Boma, ıs (A. A.) -~ ~ - ~ ~ ~ 
dulan umumi brarl'&hmm 342 nu- 320 Ura oım lıa -...w:ıa me.tad 
maralı tebliği: 1000 metre idi. Dnrt tay arumda 

s......We lıem ~ o'lmı;,ımil 
1 ... , ... bqr Bay Ha.Um sdin 

Arnavutluğun earkmda mptıe • 
dilen topraklarm i§galine devam 
eden krtalarmıız, PrizeTen, Teto -
va Gostlvar ve Klcevoyu iılgal et• 

J • 

Dl.İ§lerdir. Kıtalanmız Ymıaııısta.n-
da Epir'in, Acarnanieve Etolienin 
işgalini tamamlıyarak Patras kör. 
fezinde Lepant ve Mi8olongtye b 
dar ilerlemişlerdir. 

12 Mayıs gecesi Alman hava 
kuvvetlerine menaup bombardıman 
teşekküJleri Malta üsellnlln mfllıim 
hedeflerinıe mtlesair SIJl"ette ta.an. 
nız etmişlerdir. 

Sfrenaikte Sollum ve Tobrukta 
Alman • İtalyan ileri UD8urlan bU. 
yük bir faaliyet g&ttenn!şlerdir. 
Alman ve İtalyan hava teeekltill
leri Tobnık Uaaıüntt birkaç ilıcere 
bombardıman etmielerdir. Bir muh 
ribe :isabet kaydedllmiş, antrepo.. 
larda, cephanelikelrde ve benzin 
depolarında yangınlar çk8n1mış • 
tır. 

Şarki Afrikada krtalarnnız bil • 
yilk gUçlnkler içinde kahramanca 
mukavemete devam etmektedir • 
ler. 

Bir çocuk yaralandı 
Çembrelitqt.a oturan ve BC§ik

taşta Jazılay kutu fabrikasmda ça
lışan 14 yaşmda İmnall diln fabri
kada makinein kaytşJ kopması neti 
cesinde muhtelif yerlerinden ağır 
surette yan.lanm.,,,ur. 

Çocuk baygın bir halde Beyofiu 
hastanesine kaldınlımll, ta.Ndkata 
başlanmıştır. 

--0--

Olen talebelerin 
projeleri de teşhir edildi 

Dün Güzel San'aUer Ak&demı.tnde 
son sınıf diploma konfor projelerinin 
teşhln. acıklı bir habranm da hazin 
bir §eltDde ihyasına sebep olmu§tur. 

Birkaç gUn evvel, Harbiyede bir o
tomobil kazaama kurban giden Od 
genç akademi talebeıdnln huırlamq 
olduğu projeler de bnıılar arumdaydı. 

Bu projeler, siyah bir semin llzerine 
uılml§tı. Ve her projeniıı altmd& bi
rer bUket çiçek görWUyordu. 

Kl\e.ucıeenin en muvaffak Merle. 
Tinden biri olan bu projeler teeuür 
ve takdir hlllert IGUlde tetkik edil-

~· 

geçen Jroguya bqtaıt nihayete b
dar JıAJr.im IEopn B. Salt H.almln 
EHıan :i!minddd tayı üç boy ... 
ile ve kolaylıkla kamndı. lırindU.k 
için Pol ile bir müddet çekişen B. 
Suat Kara Omnanm Selçuk imıln
deki tayı da ikinci. Bay Abdurrah
man Nad Demirağm LeylAsı üçün 
cll oldu. 7.ama.n 1,07 dakikadır. 
Milşterek balıJs ganyan 105, pliae 
sırasiyle 110 ve 135 kurwJ verdi. 

tklncl kOflU: 
Rağbet kogusu idi. ttç yqmda

ki halie kan Arap erkek ve dlJl 
taylara. mah8ustu. tkramiyesl 225 
lira mesafıd 1000 metre idf. D&t 
tay arasında geçen ltofuyu Bay 11-
hami Aytaç'm Tartıan ismindeki 
tayı joke~i Şandonm. gt1ze1 idare
si sayesinde kazandı. B. J'ebml Vu 
ralm Tarzan imıindeki tayı bir 
baş ara ile ildnel, Bay İsmail Baf.. 
tanm Haka.n'ı ilçllncll oldu. 

Zaman ı,ıo daldkaıdır. ımtte.. 
rek bahis ganyan 3,45 pJAae ıma
style 105 ve 10 :!lnıruş verdi. 

tl~üncll koşu: 
Dört ve daha yubn yaotakl saf 

kan arap at ve kllll'8.klara mab81»
tu. İkramiyesi 255 lira meeafeııd 
1600 metre idi. Yedi hayvanın ı.
tirak ettiği koşuyu Bay Niyuıi 
(Kurtaym) BoUurt imı.indeki kır 
atı kuandı. Esasen atartla ben.
her öne düşen Bozkurt& rakiple
rinin hiç birisi yetişemedi .. Son 
anlarda çok güzel bir hUcum ya
pan Rifat Bayaal"m Boraar bir bu
çuk boy ara ile ikinci tuğbay .fs
mail Hakkı Tekçenin Savası üçün
cü oldular. Kendisinden mühim iş
ler beklenen Mihrican son anlar
da k<>§Uy&ı bırakarak dördUneil ol
du. 

Zaman 1,53 daldkadır. Mtışte
rek bahia ganyan 255, plA.se sıra
siyle 139, 195 ve 145 kuruş verdi. 

DördUrıcll "~a: 
Keçiören k0fll8U idi. tt.ç ve daha 

yukarı yqtaki &af kan :lngills at 
ve lu8raklara mahsus bir handi
kaptı. lkramiyeel 350 lira meea
f esi 1600 metre idi. Kayıtlı olan 
altı bali8 kanm iştk-a.k ettlğl kop 
çok heyecanlı <Ndu. Startla bera
ber öne dUşen Dand1 kOfUJlun D

PoJns Mmindeld kir atı birinci 
nğl 'ile Şelına.z ismindeki kıarağı 
ldDc:IHğ\ gayet kolaylıkla aldılar. 
Elll8en zmnanm t,46 olmaeı ken
dilerine yet.itecek yanm kanm he
nüz memlekette mevcut olmadı
ğına ve olamıya.cağma bir delil ad
dedilebilir, bu iki rakibine kal'Şl 
fevkalide denilebilecek bir koşu 
~ B. Ahmet Gelifin AlceylA.· 
m ancak Uçüncü olabildi. MiiJte
rek bahls ganyan. 100 plAse aıra
aiyle 120 ve t 115 ırunı, verdi. !
kinci ile Gç8ncli koşa.lar arıuıında· 
ld çifte ba.hi8te Tarhan - Bozkurt 
kombinezonu 100 kurup 880 ku
,roş verdi. 

İstanbul - Edirne 
bisiklet yarışı 
~ u (A. A.) - Oçüncü 

fatııııbal • FAirne • Wınlıul ıbı.ik. 
ıet yangı evvelıce yapJıdığı gibi 
bQ eene de 19 Ma)'Jll gençlik ve 
epor bayramı ~ Ankara. lstan
bul, fmıir, Ealtişehlr, Balıkesir, 
Buna. Hatay. Malatya, Kayaeri 
ve Sivas bölgelerinden seçilen 25 
bi±~bııin jştiraki fi() yapılacak 
tır. 

Bu yarış iki merhale olarak le
n. edilecekti. 19 lılaym gtlnll ls • 
tanbul • F.dinıe meriıalesf koşula. 
eak, 20 mayısta Edirnede .istirahat 
edilecek ve 21 mayıs günll de E. 
dlrne • !stanbul merhalesi koşul • 
mak suretiyle yanş tamamlanacak 
tir. 

Bisiklet federasyonu her iki 
merhalede birinci, lldncl ve ü~n. 
cü geleceklere kıymetli hediyeler 
verecektir. Bundan ba$ka yar11m 
&üratini arttırmak gayeslle her Hd 
merhale içinde yolun muhtelif Jn. 
sımlarmdan birinci olarak geçe • 
ceklere aynca hediyeler verile • 
oektlr. 

Türkiye eskrim 
birincilikleri 

hayetine 100 metre kala GoDcaDm AnJıan.. ıs (A. A.) - :Eskrim 
çok güzel hüeumuna mukavemet birincilikleri müsabakalan bu yıl 
edemedi. Ve Bay Ahmet Atmamn 11. 18 ve 19 Mayıa günleri Anka· 
Gonca llmindeld al lmbağt bir bal rada icra ~dllecektir. 
ara ile birinci oldu. Cokeyi Filiplln Mtı.ıbalraJera btaıııbuldan 4 n. 
bu galibiyette büyük bir hl88eet bayan olmak ibere 19 . .Ankaradan 
olduğundan lı:CWldlıini tebrik et- 15 ve FWdpbirden 5 kJfl iotirak 
mek r z•.. '\. eda4t:tl&:ıi 

11 - Fiil t.urınerlnde {a) .e,a mma u:rmıyacafı meydandadır. Keee. 
(e) ile lıttm ftll -Helerlllee. ...,. ll .., ... ,., ..,..,_.., ....,_, 

v>~•'-> ...-~ır .. • 111 •ı•ı• ........ ,. _.. .-ı ı .. 
tQ ft,Ja ctJ 79 ~.-.. (1) ....,.. 'beüell1 .... (.,J •ID. ....... W117. 
(1) dıea 6ace ve llOIU'& celea.........,. - aWıJ-. dlrl,yken, mllaaaebet.a,Je ... 
ikisi ae 4'ldak llt'lSllal oluna (ı) ""' gibi aözlerde cösterfimemeeine h!~bir 
(l) yerine (u) veya (U) l"llr• eebeb ycktur. 

Ba§la • b&§lıyor, b&§lıyacak, baftı. Bunlardan (. le) ekinin .ell.a ince 
yan; ka.Irnnsı, (y) Din '(l) yt inceltmeal :VO. 

Bekle • bekliyor, bekllyecek, beldi. zQaden olmaktaAbr. ı.t&alNl a&Jleyi. 
yen; §lnde belli olu bu iJIOelilt A-4nlu Ye 

Okuma • okumuyor, okumıyacak, Rum.:Utüa bur yerlerinde 1'0Jdw.) 
okumıyan; 10 - Blr llklı IDll we tııfıllr lcla 

Glll:ne • gillmUyor, gUlmiyecek, ~ olal9k lmllaallaa (ld) .... bil. 
gWmlyen .... gibi. ....._ ayn y9dlr '" IEellıü.,,e ML 

(Flil maddelerlDl ol4'alU gtbl ~ .- • .e (-lıl I, ....wd) stM ... 
da g&ıtermek k&Jgusfyle aaym ed"9 ,_. p..- • ('41) cl1ıl .-r.ıe MI da. 
bl.mls Halit Ziya Up.luıgll bafl& ola. itam-. 
ra.k, bir takım zaUar bu detifmeyl ~ki evdeki eoum 1ı6r OOlt& 
yazıda göııtermemek du,tıncMinde. eüldlr, RDUD lçbı n de ml elld -. 
dlrler. Ancak iaimlerln 10nlarmd& )'llacal _ SfbL 
IÖy\enl§e göre bUtun •• delifmelet"l o(Bu anlatıcı (ki) den budan ktn. • 
g~lr. dUNrken )'alam ftUerde dinden &loeld kellme De bir tek * 
buml ga.tıermemek t"8e dotna s&u.. haltnt atmaktadlr. Ç8nH, nd •ı. 
memektlr. Böyle yapmak, aöylendlği lıııelkl.- gibL Bu hallerde bltiflk ~ 
cfbl yazmak yolundaki ana lmıt. pren. ltr. Hele bunlardan (Ç(lnk11) de ..ıt. 
alplne ae uymamaktadır. al de detlfmiftir. Anadoıu w lbalM' 

Son fıkrada göaterllen ..O yunr. llnlD bul ;:rerleıillde bu (ld)Jdll ..U. 
laklaşmaamı sayın arkadqmus Halr. ainlD dettftıtızıe rutıamr.) 
ıu Tank Ua ilkinden beri Deri --~ IO _ .,.,...._ _,._.. olaa (de) 

mektAı idi. fŞimdlye lwlar fU deCtllM 9ldl kellmedea ayrı 7U11ır Ba (de), 

~ .. ~ taıUm apr J'M'' kh • (wtle, evde, ... 
olarak ı.p.ı (ı) veya ıl) ile J'&&ilmlf llClbldıa) .... ılıhrte c6,_. (_.., 
lıdL latanbul flvealnde oldukça bel!rli dea ..,.._. ...... ._ ....... ...._ 

olan bu değifmeyl yazıda göııtermeıt 111 stn (•) " (e) ......._ tle _. 
deferl1 arkadqmuz NuretUn Artam iki llefl - (d) olarak J'Ml(lrr. 
sene iıerl .Urmektedtr.) Bu ift. m de henQs karar verme. 

18 - 141, lmlt. l8e, iken. ile, •) mif glblslniz. dostumuz olan avu1ta.t 
aödMi irmdllertnclm ÖW plea ile&. da ... ; sebze de ylyeblJlrabds, et de .. g1. 
mNlfa ayn e1ank yaa;ılllrlu'. A-" bL 
lı.erbsngl bir aebeple Mtllımlert ._ Bu ayırnıaıım asıl sebebi, iki (de) 
am pldlfl ıraman 111 yolda bltltb'lm': yi blribirinden farketmekten ibarettir. 

a) ken.......,.. 1aee pim"_.. Atıf (de) 9l &)'ft keltıne OldulOdan 
bir harfle bit.em bir kelime ile lıl&lt- bunda .... labl hiÇ ~ daha 
Uklerl zaman IJetlanndakl (l) ler 6 dotrtJ c6rWmllfttır. KoDUflll'keD bu 
ııer: (d) nin de (t} ye yaklqtıfl du:vaJ-

değildl, severmiş, aatacaka&, bozuk. makta i!'!e de ayn )'Ul1an aOsterdekl 
ken, atla, onunçlln ... gibi. deti§meleri, 1 27 de de g&sterildtğl 

Bunlardan (lçln), ıtmdlkl tlftallz. gibi, yazıda bellrtllmek yoluna gidlJ. 
ele hemea dalma ayn ya.alm&ldıMbr. mı,ıtr.) 
Bltl~tltf zaman da yalnız (~) ve il - Sonı aaıaeaa (mi) kellmeden 
<--;ün) l}eklDerlnl almakta, fakat .... ayn yazdır. hlmlere "" notere gelen 
Usl hiç kalınlaıjmamaktadlr. aora .tel bynapaecla lıatka ektenlfft 

(..ken) ekinin ~ ~ del'l•e•I' 1 farklı deftldlr. Ayn yazdmaaa ,..._.. 
§ u te gktıertlmtftl. 7M1da mmdaldaa kaçmrmk lelndlr. 

b) Bu kelllDf'' k~ .._ Yella lııll ..... eeelill (r, 1. a. •> 
ce pe. .., ...u lılr lııarfte 1ı1tea lılr ~rlade dıejiflr: 
keHme Ue bltiftllderl aman .....,.. l.Ji mi, fftla iDi, elar mu. 0-.. ım, 
dakl (l) ler (y) :re oenfllr: cld m8, shlll mU- ctW-

Öyleydl, kıztYIDlf. pdlyBe. evde:p. (Soru ekinin yaz.ylmaın, kellme.ıerl 
ken, kendlaiyıe. geldttlJÇIL- gibi. fazla uzabnalD&k fçla Jla"'1 .,...._ 

<•'e> eki böyle <~) (lllldlat ...._ ti. "ıu •kin lıqka '*-1 obnadllma 
tı ..-.. dalma....,.~. ve .. detifmelm tam ...,_ ,..._ 

(Hart devrimi mrumda bu bltlpne. dqGne sin 1llaı,a r rn • 
lerln kanunu tam olarak g&ıtertlmlı. enpl yoktur. Awk w'•* '4 __. tue 
ınl§ ve (1) ile biten kellmele,.. (y\ olctutundaa ,... &119 1ılra)ı: 7 ı••·• 

nın okunuşu (I)' nin u:sı~ 

..... • ....... ~ •". .. ... o 7 
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1. Lorsqne 'int le jugc d'in ..... 
tnıction,1 on ounit le ııortt-feullle, 

et sur unc ımgc souillec de sang 

on dt qnclquı..>s lcttrru. tracees 

ııar unc maln clCfaillant-<-,! blen 1i• 
sibles ponrbmt. 

2. il y a\'8.lt ccıit: AgostL •• , et 
le jugo ne douta ı.as qno le oolo· 

nel n'ciıt voulo desi.~er Agostini 

oommc son assa~in. 

8, Ocpcndant Colomba dclla. 
Rebbia, appelef'! par le j11gc, de
menda a examincr le portefeulll~. 

4. Apres l'avoir longtcmps fcuil
lct.e, elle etaıdlt la main ,.em le 
malre et s'ecrla: "Voila 1'118886o9 

tiill !,, 

.;, Alors, avce mte priddon et 
une clarte surprt'•uurt.es dall1' le 
transport3 do doolcıa.r oıi. elle e· 
t&lt plollgec, cllo racont& quo son 
pero, a.yant reçu pca de joanf aa
l,ara'ıı~t uno lcttro de flOD fils, 
l'avalt briılec, mal" qu•a,'allt de le 
faJrc, il &''ait ccrit au <'n.yon, SUJ' 

son portefcutlJc, l'adretl8c d'Onıo, 
qal ,·enalt de changer de g:anıL 

SOll. 

6. Or eettı. adrt ı:>e ne ~ no.ı. 

'ait phıs dans le portcfeulllo, et 
Colomba oonchıait qno le mairc 
a\-alt ar~hC fo fculllet oti. eUe e
talt eerite, qui aurait ete cehaMi. 
meme ·ur Jequcl son perc &\ıdt 
tra.00 le nom du mcurtricr, et i 
oo uom, lo malrc, au dire de Co.. 
lomba, aoralt snbstiioe C'..Clul d'A
goııtini. 

i. Le jogc 'it c.n cffct qu'un 
reulllet manquait au cahler de p&- • 

pier ur lcquel le nom etalt l-crU; 
nınis bicntôt il rcmarqua quo dc>1 
fl>nillct manqualcnt l-galement 
clıms h•-. autrcs cahlers du meme 
ı>ortefeuille, et ch>S temolns clect~ 
rerent quc le coloııel a''Jlit l'habi

tudr de dl-ctılrc•r ainsi dcs pa~ 

ıl<• <iOn portefcuillc• lorsqu'll ''OD• 

lait nllumcr un elgıırt•; rien de plos 
1ırobable done qu'il <'fıt brulc par 
mrgardc4 l'adreo;se qn'il a"alt ('0-

\Iİ~ı·. 

8. ı.'n outr<', on oonsfata qoc le 
mairr, apre ll\'oir rcçu le porte.
feuille ele la f<'mmc• Pietrl, n'an. 
ralt 1111 litt iı nmse do l'ob'i<'Ur;.. 
tf; il fut prou,·e cıu'il ne s'etait 
pas arret~ mı in tant n.\ ant d'cn· 
trer a la mairie, que le brigıullcr 
de gendamwrlc•~ l'y ft\'ait accom
pagnl-. l'n.valt ,,. allunH•r unc 
lampe, nıctt re le llOriefruillc· dan ... 

uııc em·eloı)pe <•t le e11ehrfı•r ~us 

•P.S ycux. 

aittir) 

]{O J, O'' B A 

P .• Herimce 
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t. Müstantik gelince cfü:dan a. 
çıldı •;e kana bulanmış bir snhife 
üzerinde titrek bir elle karalan -
mıe olmakla beraber tamamen o
knnaklt birkaç harf görüldü. 

2. Ag06ti ... , diye yazılmıştı ve 
hakim ancak albayın Agostini'yi 
kendi katili gibi göstermek istedi

ğine kani olmuştu. 

3. Bununla beraber haklın truıı. 
fından celbedilen Colomba della 
Rebbia cüzdanı muayene etmek 
talebinde bulundu. 

4. Cüzdanın sayfalarını uzun u-
1.adıya karıştırdıktan sonra elini 
bcrediye reisine doğru uzattı ve 
"İı:te katil!" diye haykırdı. 

5, Bu zaman, dalmış bulundu{;'U 
kederin şiddetli sarsıntısı içinde 
kat'i bir üade ve şaşılacak bir a
çıklı1da. babasının hemen birkaç 
gün evvel oğlundan almış olduğu 
bir mektubu ya.kllğmı, fakat bu
nu yakmadan evvel ku~nkalemi 
ile krtasmı yeni dcğiştirıni.'.1 olan 
Orso'nun adresini cüzdanı üzerine 
yazmış olduğunu hikaye etti. 

8. 1Iab*i cWdanda artık bu 
sahife bulunmıyordu ve Colomba 
belediye reisinin lbu sahifeyi yırt. 
mn, olduğunu ve babasmm katilin 
imıinl ayni sahJ!eye karala.ıiıış o

lacağım ileri silrüyordu; Colom

ba'nm deyil'ine göre, belediye re
isi bu jsmj Agostini ismiyle deği.,.cı.. 

tinnlşti. 

7. H&klın ismin yazılı olduğu 

denerin kağıttan arasında bh 
yaprağın noksnn bulunduğunu gör
müşse ele derhal ayni cüzdanın i
çinde bulunan diğer defterlertlc 
de noksan sahifelerin mevcudiye
tini tesbit etti, şahitler de alba
yın sigara yakmak istediği 1..aman 
cUzdanından sahife koparmak iti
yadında olduğunu bildirdiler; bu 
itibarla albayın kopyc ettiği adre
si dikkatsizlikle yakmış obnruıın

dan başka bir ııe:.in ihtimali yok. 

hı. 

8. Bundan b:ı..ska belediye rei
sfuin Pletri kadından cüzdanı al
dıktan sonra karonlrk yüzünden 
bir §ey okuyamamq; olduğu ela s~
blt oldu; belediye reisinin beledi .. 

ye dairesine girmeden önce bir 
an tevakkuf etmemiş oldu~u. be
lediye dairf!sinde de jandnrfna or
başISillm kendisine refakat ettiği 
(!pat ('dildi, jandarma onbaşısı o
nun bir 18.mlın yakarak cUzdnnı 

zarla koyup gözü önUndf.' milhü •• 
lediğini görmüştll. • 

(l) Jug('ı u'lnstruction: llüstantik. ( 2) defaillant: eksik; der. 

mınsız. (8) İ" tamport · nnkıl, hı yecan: Fiddctli his. (4 > par mc
gardc: dikkat ızlikle, sı>hvc•n. (:>) Le brigarlieı· de geandarmcrlc-: 

jandarma onlJ.ı.,ısı. 

ANALİZ 

J •• \-;a;:.,ıln!:l dir.ılell'ri hirlıçeyl' 

«;<'\ irini1.: 

a. Quıı.nd ll's 'eux d'Oı'Sö t d 
Colomba sC' rencontraient, c'i:
taicnt Orso qui. le prrıni<'r. CE:'f· 

sıı it dC' rl'gnrder. 
b. Sa ~reur lul adrcesrıit. par 

• on seul regnrd, une quMtion qu'il 
comprennit trop bien. 

& 1'09 - ıo.t le temps ne. 
<'~C'r pour p:ırlPr df' ces chog s. 

d. Alora le colonel SC' mit a ın· 

ve TEOR l 

sister qu'Or"o nccepte lf' fu.sll, 
01ais Orso refusa enc:rgiquement. 

il. ,\~a~dakl tahirleri ~nelcı• 
"dl'rni r" ~elime<.i Jıaldunda ,·eri
len lıahatı lnrcll~·rrck "granıl,. 

\t' "ımu\ r~,, kı-Jlmcl!'rinc tatbik 

rdlnit: 

a. Un grond homme. 
h. Un homme grand • 

r, Un bravo garçon. 
'1. Un garçon bravr. 
c• ı•n ı tVrC' homme. 
f, ün hommc pauyre. 

tanbullu/a~·a 1urdu tını 

Orta Anadolu yaylasının ce. 
nubu garbisine isabet eden en 
büyük şehir Konyadır. 1~1.anbul 
ile Konya arası '150 kilometre· 
dir. 

!Konya şehri bir ova. üzerine 
kaindir. Türkiyenin en geniş 

vilayetidir. Mesahası 49 bin kilo
metre murabbaı tutar. Nüfusu 
524 bine yakındır. 

Konya 
Ankara, 

vilayetinin şimalinde 
Eskişehir, Şarkındn 

Niğde, cenubunda Antalya, gar_ 
binde Afyon ve Isparta vilayet· 
leri vardır. 

Konya şehri Anadolu - Bağ. 

dad caddesinin mühim bir du· 
rak yerinde ve bir kaç mühim 
yolun birleştiği noktada kfündir. 
Haydarpaşa.dan ~lnyan Ana.. 
dolu hattı, F..8kişehirden sonra 
Afyon ve Konyaya uzanır ora
dan da Adana ve Diyar.baktra 
kadar devam eder. 

Böyle mühim yolların ıbir yer
de lbulunrnası pek tabü olarak 
Konyarun ehemmiyetini arttır_ 

makta.dil'. 
Demir yolu üzerinde bulunan 

bu şehrimize Haydarpaşadan 

trenle gidilir. 
Haydarpaşadan Konyaya ka

dar tren ücreti ikinci mevki si· 
villere 1445 kuruş talebelere ise 
725 kuruştur. 

Üçüncü mevki sivillere 910 
kuruş, talebelere ise 455 kuruş. 
tur. 

Umumi 11ıan:ınra :· !Konya tari
hi bir şehirdir. Osmanlılar zama· 
nında ve daha. çok evvelleri Kon. 
ya tarihinde mühim bir mev'ki 
işgal etmiştir. Bu münasebetle 
şehirde bir çok tarihi eserler ve 
bilhassa bir çokları hakiki 'birer 

(Cır !ıUtunda okuyucul:ınmızıu g'L 

7.Ct4'miz ~ uııındakl kuponla birlikte 
göndereccı,ırrl 

E\'Lf;1'tm; fEKLlJ4"'LER1, iŞ ARA • 
l\L\, lŞ \'ER.'\IE, ALDI, SA'l'Il\I 

gibi tlrorı nı:ıbiyetl hnlz. olmıyan kU. 
çil.• lliırıl;ırı p:ırasrr. ııqrolunuz.) 

Evlenme teklifleri 
• Yaş 22, boy 163, kllo 59, l'.'smcr, 

yükse!< tahsilli, 90 llrn maaşlı, cJlnc 
net ô7 lira g<.'çen bir bny; hal ve vak 
tt yerndc namuslu bir kız veya dul. 
Jn cvlı.-nmek anusundadır. Bayanın 

snnşın veyn ltumral, 20.30 yaşlnn n. 
rasmdıı olması !Azım. Çocuğu olsa da 
mahzuru yoktur. (Yuva R.) I'('mZln 
müracaat - 104 

• Ya, 19, boy 174, kilo 66. Buğ-
day r..!ngindc ıı:;:.:rn ıirn knznndırnn 

bir mc31clt S.'lhibl, 1[1.'20 ynşlarındn , 

ev fşlcı·lndcn anlar temiz bir nllc k•_ 
zlylc C'•·lenmek istemektedir. 1ç gU
veysl l'l glrcblllr. (Ç',elin 91 remzine 
müracaat - 105 

• Yaş rn, boy Ji<ı, kilo i5. Tanı. 
dıklan taraf1ndıın sevilen 4 ev vı• 

nltı lşc;ı çalı"tmın bir atölye s:ıh!bl 
, ıl'.19 :-o~ları arasında 1scı_ı.70 boyun 
' da nnrmaı vücutlu, mazLsl t mlz, ev 
iıılcı1natn onlar gllzel bir kı7.la cvı.,n-
mck ıstcmC'ktcdir. 1st!yC'nlcr resim 
gönder~bllirlcr. (TRllI) rcmr..nc mi -
raca.ıt _ !OG 

iş ve .işçi arayanlar: 
• 33 yaşında orta oltıJI m ıo:unu. ıı.c. 

kcriikl<ı nlllltası buiurımıyan. uskl hıır+ 
!eri ço:< iyi bilen bir g<'nÇ tlcarethnfü
ierd" v<>yn husust mll<.' .. w "'seıcrdc kf•. 
tıplllt ış• aramaktadır. Dnlttllo da b!
llr. A'-a kanaat eder. (8. K.) nıınzlno 
mtirncant. 

• ı • yn§ında bir ortaokul uılebcsl 
bir genç çalışmak istem•ktt'dlr. Beşik 
taş ort ,bahçe mescit All 11okak 24 nu 
marad-ı Ha11t CUl remzine müro.cnnt. 

• 14 yaşında orta, 2 yl bltirm!ş rl
yazıye:!-: kuvvetli bir r.enı:; tıı ammnk
tndır ızo. 2) r<'ınzine mUracaat. 

• Bir orta okul iki talebesi herhan 
gi bir mUC!'11lthnncdc iş nrnmcıktadır. 
(O. Tirebolu 95) remzine müracaat. 

ONVA 

' Modem binalardan biri 

sana't eseri olmak ürere müte
addit camiler medreseler çeşme
ler vesair tarihi abideler vardır. 
Yalnız bu eskiyi hatırlatan 

:manzaralar bile şehrin büyü1düc i 
ve kıymeti hakkında bir fikir 
verebilir. 

• l\I ıll va:-:iyetınin bozukluğu dola.. 
yısllc 9 um~u sınıfta tahslllnl bırnk.

1 mış rlr ı;cnç resmi veya hususi mUes. 
scselcruc bir 1§ anyor. Taşraya da 
gider. (K.A. 2<ı) remzln<' müracaat. 

1 

• lçtımat mcvkil yük"( k blr aileden. 
nllestnden başka klmsesı bulunmıyan 
her •u··Lf\ kefalet! verebilir. 34 yaşın. 

1 rla bir TUrk genel lld Uç klşlllk bir n-
ynzı ve hususi kO.Uplik işi anyor. 
ıBny J3) remzine müracaat. 

• Orta b!rl bitirmiş hesabı ve ya. 
zısı lmvvetı1 bir genç iş nrnmnktadır 
J\:asımp:ış:ı Uzunyol tnhtafırın sokak 
17 de Nuri Milg~roğlu adresine mllra. 

cnat. 
• Y'lş 15 ortn son sınıfta blr genç ı 

beş ay için bir ış nrnmırntndır. (N 
D .A.<' <') remzine mUracnat. 

• 2ll scncdC'n frzla bir zam::ın tcc. 
rllbe gönnll!ı b!r muh:ıscbecl iş ora. 
m:ıktacır. Yarım ı;lln dc çıılışabilir. 

ıMuhı.sebccil remzine müracaat. 
• 18 ynşındn l!se son sınıf talebesi 

tatil ıçinde çalı}!! bil ece eti bir Lş nro
nınkto.dır. Ercnl:öy Hacıh~ki<t sokak 3 
numar<!a:ı. Hr.!Qlc Eo:ıcar. 

* C:r lise on bir taleb"sJ tatil znmo
nında çalışmak lstcmektC"d!r. (0.S.A) 

remzine mUro.canL 
• Anknrnda bir b:ıl:knllyc m ığaza

sında ı sene tezgll.htnrlık yapmı~ bir 
ge~ç şimd! 1stanbulda geni' böyle bir 
ls a ram'lktndır. ( M.D. 101) remzine 
mllrnc~'.at. 

Alciirınız: 
A~ı~ıdn nımudıı rı ~ e.ıılı ol ııı o

lmyucııl:.rımı1.ın namlarına gelen 
mel•tur.:nn ldarchancııı\7deıı hcrı;llrı 

s:ıh:ıhtuıı o~leyc karlar Vl'yn ıs:ınt 17 
dt'rı M>ıtrn nldırm.ıları rir.:ı olunur. 
(Ay :ti) ıM. 221 (K.F. 98 sarı) 

(Emekll> (S.l<". 11) tNuı·) (g.z. 07). 
(Ilulmu:- 38) (R.F. 1~) (İlkbahar 15) 
(R M. ltl8) (Z. E. 2Cl (İ<'li) (Z.Z.) 
(h. 12) (AAG 6) (H.H.S.) (N.B.) 
(H.M C.5) (Sevinç 47) fE. 85) (Ar· 
jımtln,) (R. 27) rn:.M.K.S.E ) • n·.s ... O) 
(F.skizaman 2l llşılo ı Sevimli) 
iN. 22 ~·) (Şen) (DUşUnccm) (Acıı. 

(ba kısmet kim?) (Bahçe 7) 

Konya şehri ana: caddenin is
tikametince şimalden cenuba 
doğru uzanır ve umumi §ekli 
ile bir balığı andırır. 
Konyanın üç tarafı ıssız, geni.5 

boz kırlar halindedir. Yalnız 

garR tarafındaki sırtların ara· 
sında bulunan s•ılak bir vadi 
yeşillik. bağlık ''c bahceliktir. 
Mernm adıyla anılan bu yer 
Konyanm sayfiye yeridir. ~eh· 
rin tanınmı.:: aileleri Meram bağ· 
!arının em~alsiz havasından ,.e 
doyum olmaz manzaralarından 

istifade etmek irin yaz mevsi· 
mındc bu güzel sayfiye yerinde· 
ki villiılnra taşınırlar. 

/T.Ziın ve havası: Konyanm 
lklimi tam manasıyla bir kara 
iklimidir. Yazları adamalollı 

kurak \'e sıcak kısları da uzun 
ve sert olur. Yağmur pek az 
yağar. 

Bilhassa Konyada düzlük olan 
yerler tuzlu topraklarla kaplıdır. 
Bu şekilde araziden kat'iyen ıs
tifade olunmaz. 

Konya vilfıyeti dahilinde halk 
daha ziyade sehri <'evreleyen 
dağlıklarm ynmaçfanna sokuL 
mu~hır. Volkanik teşekkül olan 
bu dağların yamaçlarında fevka
lfıdc rniinbit topra~dar vardır .. 
Bilhassa bu ynma('alrın fjimal 
rüzgürlarına kapalı olanlarında 

en güzel meyvalar yeti~irilir. 
Ynmaçlardan ı:ın'tlara dofru ~:ı· 
kınca da bııranlr<la da Jlfk c0k 
koyun ve M:l!!dn beslenir. 

Yazları sıcak ve kı~ları dıı ı.>-0_ 

ğıık olmasına rağmen J{onyanın 

ha\•ası sağlamdır. 
Sıhhi durum: Konyada bugün 

~algın halinde hiç bir hastalık 
yoktur. diyebiliriz. Konya vila· 
yeti sıhhi teı)kilat bakımından 
fevkalfıd~ zengindir. Merkez 
Konyada. tam teşkilatlı bir mcm· 
lekct hastahanesiyle bir askeri 
hastahane mevcuttur. Ayrıca 
hususi olarak iki kiiçiU{ hasta_ 
hane, birçok .serbest doktor vf! 
mütalıassıs doktor dişçi ve ecza· 
cı vardır. Konyanm kazalarında 

dn hükumet ve b"'cdiyc tabip'c
rile eb !..relen mada hususi d • 
torlar ve lniçük revirler bU ı.ı 
nur. 

Kültiır: Konyada 1500 dl' 
fazla talebesi olan bir lise, ort' 
mektep, muallim meh.-teplcri ' 
:>ir de askeri mektep \~ 
İlk mektepler müteaddittir. OC' 
riilüyor ki Konya kültür bal\ • 
mından fevkalade ileri bir nı~ 
tarihtepe daima bir iliın ' 
zara arzcder. Esasen Kofl) 
irfan bcşıği olmuat;u. BüY 
Türk hlımi Mevlana CelıiJett 
Rumi de Koryada. }etişmişt 
Bu büyük alimimizin türb& 
bugün Konyanın en güzel ' 
kıymetli abidelerinden birini t~ 
kil etmektedir. 

Şchır ve belcdiyccilil•: Ko!l)ıı.
run en ileri şehirlerimızden 1'1

11 

olduğunu yazunızın başında 1' 
detmistik. Bu büyük şe}ıril1 
şehir ve obeledi) ccilik bakJ1111

f, 

dan dn pek tabii olarak ileri 
manzara m'Zeder. Şehrin cadd 
leri fevkalade geniş ve munt 
zamdır. O kadar ki lstanbul ' 
l:zınirden b~ka tramvay i.5lc)-e 
üçüncü büyük şehrimiz Ko!l)-s 

dır. . 
H:onyamn en güzel yeri or1 

Merrun'da kurulmu.~ olan 
kuvvetli bir elektrik santralı 

1 

hir tramvayları için 18.zım o 
cereyanı temin (;ttiJi gibi şeıırı 
tenvirini de mümklin kılar· 

Konva tarihi ve iktısadİ ' 
hemın;yctıle mütenasıp ol~ 
imar edilmiş .,. e orta Annd0 

nun en büyük şehri vazi:y-ctı 
\ 

girmiştir. Binaları modert1 
munta~dır. Bir çok p:ır1'1 

spor me\ d arı acılmı"'. 
ağaçlarla ..:_.enmi tir. . 
bütün bu modern dE kor jcıtı 
tarihi e 1• .. d sık sık t 

dıif cluıırn kt C:ır 
Ko:- • d • •ı z • u ,u tanır. 

halld imi, bır ı.~ d :ııdır, C 
kil K C"1) ad . ı< ııh1 kuyu ' t 
e ;:seris~nd~n tuzlu 5tı <'ıkın'" 
dır. Anca.ı< büyük dcnnl" 
kadar kazılan h-uyı.ılnrdan 

su elde c. ılebılmel;tdir. ~( 
ınafih Kenya tc'edi}tSİ şc r 
su i!>inı d • ha letm., buluntl1

11 

tadır. Burrün F' onya halkı. !ı: 
cek ·ve kull.ınılacak su zo• 

·18\ (}c ım saı l'a ·ı: Kon} ı. .._., , 

tı hu::kthrı "' ni~ o1m:'ls'na J":i 
men halk muayyen yerıe .. de t 
ı ınmır:tır. B'naenalcyh Ko!l)-sf 
( merk z) kesafd ... -ardır· \ 
f b ... ple l ay._!: di ~er An dolll 

la) tlcrirde olduğu nı~ oc~::ı 
cuz de"'ildir. Mec !d. ev kl ~ 
şu ı::ckildcdir. Dört odal~. eS1'~ 
ltlp bır ev 12 lira. Dort . ~ . cı: 
modlrn bir apartman da•r • 
lira. J 

Buvlarm yanında gıdn fJ'I Çil 
leı i hk de nah ah dP~Jdır. cı 
Konyn i'{ ıc:adi ba.lnmdaJI 
iyı "ıziyettC' ?ulunan b r 

dir. "Jl 
l\ lcsel:i Kony .ı. TürkiJ•eJl~:ıı1 

çok buğday v' hububat cı ıı 
şehridir. Pt'ğdayd:ın sonr~l~ 
yi maddeler zirnat ve '.11' J 
gefr. Meyvacılık bakırnIJl~~:ı 
Konya ço1{ zen..,.ındır. 131 r 

b01dı.J . 
Kavun ve karpuzu !'Ok • rll~ 

Ciftcilikl<! t- r b r ~il 1.-ııl 
ı'ofl; 

hayvan beslem" ı i de "' &ıf 
birinci planda r; bn 1'~lf 
Ko>ıyo.da btı'"'iin 2 Fl nıı 
y. 'i:In b~ hayvan vardır. fllıl)o 

Bunlardan SE'tıedc ı,5~,.J 
(De\a.rul 8 



lsiuap •e Jıis remaııı 

·•· ~ linıdi ~. A. neeek :bir §l!JY ~ için 
~ Me"'Mia iken. bir ara.. vasiyet:rwrwwinde yalnız iıkinci 

it içhı kanbuıa pleıı Et. çocuğu. '.l'&ı9I nauntilakaıte ai
-. talel>e paneiyc:cıumda mq, bütön eervet.ini ona bırak-
'-~ ~li gii • m..U. Niçin böyle ya.pmlftı 7 

J1araca sıkmtllda olduğu. Birden 'hatJrJadı: Ethem, bpkI 
ederek biç btr zaman Tank gibi anpndı. Evvelce A

~ • \le ödmırı*yen nevin.. danada iken .konsoioo ii1Jtönı1e 
liıa kadar borç ~. onun lbir reııımi lbuhmduğu akima 

...._ ~mitti. Ştmdi bu reeim ortada 
~ '-a adam, ihtiyaçl&r.ry. yoktu. 'Kayıp mr olmuş. ~ 
lııııı.~ olaıcaık derecede onu saklanmış mıyJı? Orıu bir 88.Jli

~ ha.ide niçin aerveti. }-e olan ~ilaeydi... AllDelli 
'"~· Tan1ca ~I belki de 'bu remli ..ıt hatıraJa.. 
ıı..~ biç bk' şey vermeği rını aaJdadıiı bir çekmeeede 
......._-~ ... ,:~i? Bunun için gi<zli gizlemişti. 

~ı bir ~ olmak ge. Bu kiıbusurıdan uyaııma.k ie-

son aenelerin 
canla.ndırdı'kça bu 

~ &ebebini anlayamıyor, 
eıdemi;-o u. Müthiş 
çekmekteydi. çıldıra. 

olUJordu- Kabuslarda 
J!bi kendi kendisine söy. 
«11hnıek lian. öğrenmeli-

batızasmda daha uza. 
Ye ibaıbaeının Adana-

~"""-' rı zamanı. çocuk. 
~ taıılandırmağa çall§ıyor. 
.:~ eiuıaları, bilhassa Et. 

Cfnç halini gör.önüne ge. 
u. Yalnız onun zayıf 

Ye eve sık sık çiçek ge. 
~rlamakta.vdı. Babı... 

kulağındaydı: "Ge. 
~k? Yazık değil mi pa. 

CtiUer sizi kül edecek!,. 
bu sözleri şöyle kartı. 

t.enniş giıbi silkindi. Etrafma 
bakındı. • lınldandı: "Ben çıkhr
mışım galiba? Annemden şiip. 
heleniyorum !" tcini bir nedamet 
daıg&:ı kapladı .• Annesinin na
muslu, dtirüBt, iyi kalbli oldu
ğunu bildiği halde onda.n munl 
olup da şilphelenebiiuıişti? Onun 
ruhu eudan daha berrak değil 
miydi? Şimdi yanında oleaydı, 
onu nasıl öpüp sevecek, önünde 
dİZC(öküp nasıl af dileyecekti. 

- Fakat? .. 
Baıba.sı hiç f1\lpheeiz ınerd, na. 

muslu, ifine dii@ılriln ,.c ça.hşkan 
bir adamdı. Lakin hayali hiç bir 
zaman dükkln veya mağasaeı-
nın ufkunu qmamJŞtı. Gençli
ğinde pek güml olduğu şimdi lbıile 
anlaşılan annesi gibi bir kadın 
kendisinden bu kadar farklı ıbir 
adamı nişanlı veya koca olarak 
nasıl kabul edebilmişti? 

Vaziyet aşikirdı; annesi de 
<:ski devirde hemen hemen her 
genç lmm ........ p6djfi &ibi 
aileemin arzuauna boyun eğerek, 
fikri sorulmadan evlendirilmi.ti. 
Sonra eğer evlillderde olduğu 
gibi aşk yerine geçen üe }'UVMR 

muhiti ile kocasına ibağtanmış, 
hayatı eviyle kocasının dükkanı 
ara.smda hep aynı şekilde sa.kin, 
yeknasa.k, namuski.rane ve mu· 
habbetsiz geçmişti. 

Muhabbetsiz mi? .. Bir ka.81-
nın hayatında hiç 8e\'IDıl!llllEIİ 

mümkün müydü? Genç ve gıiU;el, 
az cok okumuş, trocaaıyta. da ay
nı seviyede olmayan bir !kadm 
bir defa olsun kş.lıbfni vermeden 
gençlikten ihtiyarlığa. geçebilir 
miydi? Dbet o da lıerilangi bir 
kadın gjbi eevmişti; annesi diye 
onu diğer kadmlardan farklı 
ı:rörmeğe hakkı var mıydı? O da 
genç olmuştu, o da her genç gilbi 
hulyalı.rla dolu ıbiır kalb taşmıış. 
tı. Alışverişten ve kazançtan 
başka bir şey düşünmeyen !kaha. 
düşünceli bir a.dam.m yanında 

evde ve dükkanda hapsedilmiş 

(Devamı 1)(IT) 

Rüstem odasında yatamadı. A.,.. 
ka.;,ı;ıa bir kocuk alarak kalenin 
alt !\ . .' ... ~ : .. ai. !'\öhetçilerin Yazi

girmi- ıe b~ında U) uyup u~ umadıklannı 
tefti;; edecekti. 

' '. t: \ c bu sc n· 
u l ngi k.ı.;ııı g:>-te· 

kaçınnağa 

Bu :;ırada kalenin temellerinden 
yük.;elen bir hıçkırık sesi duydu. 
Sesin geldiği tarafa yürüdü. 

Hıçkırık sesı Martanın Y-'tıiı 
zind,ı:"ıcan aksediyordu. 

Belliydi ki, Mana ağlıyordu. 
Zin~nın kapısı kilitliydi .. 
lfor'.jorlarda nöbetçiler dola~ı

yo d·ı. 
Rü t m ya\a~a zindanın kapı~ı 

na kuıağını dayadı. 

i\Jrrta kendi kendine, ağlıya• 

rak siıvleniyordu: 
- Ben ne talisiz bir insanmt, 

Alla.hım! dayımın sarayında kuş 
tüyünden ya.taklar içinde yatar
ken. o c;aadeti ayalımla teptim ... 
Tuna köylerine indim.. Orada 
Türklerin eline dü§tüm. Rü9tem1e 

Ha,,,~ılık 

n llarp 
DeRiı1e diiılerı ~ aanhr, Tem ve ç'llbuimuz ıbir beyaz 

derler. Qok k.erelılr &'VUÇ )çi ka- şemaiye .. Fakat Mtıhı kırlc met- K A o E R 
- tahta ımrçalar:ı koca derS TT ~--...1-~ Jerin .a......,_,ı_ re munbbaJ .. ~MAPI. Yİt'. 
~3..- cuı lkurianıı oı.. l!llİ dıiiırt tane aSla ipi 'YU'dır. Bu 

Jmllt,ur. Mal camn ~· CEVA IK ama. can ber wı maiden anee ıpieftn hıepsi lbİ'r mcemeır üaeıincle Çeviren: T TEVF Etmll 
KonıDUJOl' .. arıta~ çatı- biriefirier ve kemerde UÇllCUnUll 1ami n....ı_.__ ;..:ı:. A...:1-- o··ı..:ı::-_ d r-_,..~ ~..L.-
lannı kurarak mo4ıöriinü IJuıma- beline 81kıca bağlanır. 't-ı- .curn:ıv - ~ Al\M. u. ~"" - da ....... 
~dümenini lkuynJğuna çatJı- ., muntazam olarak lbir ~ diirmi&t: ve hll'BIZI* et:milli. baktı: 
t~ vey iki. avuç ~!lir içine yerleştirilir ve paraşüt kat. Tam mi.nasıyla zincirden .kur- - Hayır! aa,rı. dedi; .AAılr 
fıncan yagı lbır ah)-a getirerek tulmuş bir canavardı. Hislerile değil. 
havalandnmak lbirata m1'll feda- 1 lanarak bu t.orıbaya konur. Tor- h k t ede d' 
kArltk ve kma ıbir zımıan iater .. ' banın ağe;mda. yaylı duran ve u- are e r ı. Cemiyet haya- Kadm a-ar etti. 
İmanoğiunu uçacak çağa ~r- fak lbir de y.:nlmıcı pa1'3fj1Üt var. tında ibu gibi insanlara hiç bir - Seni temin edelim ki o. 
mek, <IDl1 nıele1relenmiş bir ~alde dlr. Torbanm ağzı bir sicimle kıymet verilmediğinin fa.ritında Yalnız ıbotta oiBa geftllk.. D•H 
tayyare g~eaine oturtmak bağianır Bu bağla.Ta bir bıçak bile degildi. Da.'ba doğrusu o. si çok eıııııld g4Jııleıdir taş bile 
böyle 111;idir ya? .. MahJQkatm en takıl s·~tr pilotun veya ram- bunlan kat'iyen dür,üıunemişti. ol.mam1Ş ... Tabii tamıyan a 
.za.bmeth w en geç bliyüyerek 

1~·- .. ~. . Onun için her şey müaavt idi. H 
olgunlaıpnı im.~ yavrusudur.. dm gO@'Slndekı bır kumanda ko- Kendi .,_,, .. unu ~· · ti elAedaiyıcem·, k~..2...... ıı.... • .-::-ı_..: ,;a,.. 

Onu Jaoı.ıy kıola.y feda etmek o. luyla aliıkalıdır. Paraşütçü bu -- Jenne ge re- .... ...__..""" ~ı ..-
lur mu? Bir değil yüz bir tayya- kdu ietediği zaman çeker. Bıçak bilmek için her fenalığı g&.e a.. 7'eline onu iyice eiirldü. Soma, 
re feda oı.n ru hava bııhra.ma- torbanın iplerini keeer, yardım- Ja;hilirdi ve alınıştı. dudaklannda dol81!f&'l ... w... 
llllUll trnağma.. cı nı:ı~it fırlar. iki yüz kmk Bir gün evvel, rorguya çekti- &imle: 

Ta"""'"-- ,..,._.kıesı -t "-t 1.:1 y--.bi- k ı n: . mek tı.re .....nu..ıa.~ılW'WI maıhke-ıka.za",,_ .... ~~n· ~~ KUoluk r ta:ayr o ur .. .oır ın_ . ti"" · ·~... - Haytr, hayır, dedi; .ı..t. 
,_ona""·~···-~~.,.~~ -Lıano, san iae üı;yüz altmış lcilol •. uk bir menın koridorundan k~mışt-r. değil. Fakat &ileniız içinde ..... 
A ...-- ır.LUl&Clll..a uıuıc:ı'' BU\oy•• Muılıafızılannm elinden kuttu. ta gönWllderi beriıangi hiriDin 
gevşer, ~, motördıe yangın tazyike mukavemet edebiiır.. Jur kurtulmaz koridordaki en.mı birisine a-... ~ ~:.... ...&-. 
batlac.. Koelroca boşluğa sığa- Para.şüt aıçdd*tan sonra sağa ....... ~... Aa.&m. ~ 
mrya.rak iküd burun buruna. sola eaHanaraık saat rakıkası gibi kmruş, sokağa atlamlf}, ora.dan ler eksik değildir. Bu iti1Jatk 
rastlar ve tmadüfün ~lwıei~e hareketler~ "Ve eaniyede beş da kaçmağa muvaffak olmuştu. ısrar edişinimen m4ttaıh&,,ıle 
dolap-.. BMün bunlv binde bir aür'atle . Daha ->.o.a,. Oilrüm ortağı, kendi8ine şarjör- değilim. Hayır, yamll)OI--. 
ihtimallerdir ama yi-ne ola.bilir- mftre ıner. ~ leri kurşunla dolu bir tabanca Alber değil. 
ler.. İşte kanadlanıp uçmayı inmek i8teaiınle aıııkı iplerinden ile bir kaç para vermişti. Şimdi Kadm ba§1ll sa.il 
hazırlayanlar bu işin cilvelerine b 0 ri tutularak çekilir, paraşütün ı adı: 
de karşı koymak çare4erini ih- bir k181m sathı hava rnukaveme- her an idn tekrar adaletin pen- - Benimle istediğin .kaılM- • 
mal etmemişlerdir t• k k" let'lm' ol . . çcs:ne düşmekten korkarak yer. lay et. Fakat ben lhakhymı. Al.. 

Yaya sav~ üeütndeki :.~ U'fı o;.ekı ıışbu ~r,bınış siz yurtsuz bir serseri gibi orada ber lbu. · 
Slliı, bileğindeki kaWcan başın- 8 atı a.tar.. rar ıp ıra- burada dolaşıyordu. Genç .......... fikrinde lılıııı-' 
dılıki miğfer, tehrin ~i k.tlırsa, yine paraşüt normal ini. Göz!crini biraz ötedeki tünel ğildi: 
kale duvarları, top maır.galları, şıne devam eder.. istasyonuna dikti. YeraJtmda Ha · · 
gemicinin dolabmdaki mantar Çok :aevkli ve heyecanlı olan - yır C1Clm. Alber dıetl--
ye!eık, _ ka~'!1m gör.ündeki si- parqlitçillük, her va.arta gibi d•ha kolayca saıklanabileceğini Kadın hiddetinden tepiMl dll 
yah gözlWc ve mhayet sporcunun insanlar tarafından çeşitli kılık- sanıyordu. Yeraltından bin kat _ Alber olduğuna emİllİllllt 
dizindeki dizlik ve bacağındaki daıha aydınlık sokaklarda polia- diyorum _ dedi. :tnanm-ı git 
tekmelik nuıl birer kaza tedbiri la.ra sokularak harp meydanla- lere teeadüf etmek işten bile de- kendisine sor! .. 
iee tayyarecinin de eii altıında nna saldrnldı .. Eli sılMılı, beli ğildi. Ha)buki, yeraltmdan banli. "' • • 
yangına karşı aönttürücüler, mr- kamalı askerler bir tayyareden ad · 
tında da ?AD kurtuluş çar .... ı· o. 1 - f . ı. yoya :k ar gidip orada kendisi-~~ ~"' arım arkaya boş uga ırlayar :A • • -
larak 'balyvunılM:tk pa~tü ne emın bır sıgınak bulaıbilirdi4 
vardır. düşman onklarmm gerilerine. Lakin tünelde de rahat edeme-

Her bukatwı tuhaf ıbi.r hiık&- demiryolu iltisak noktalarına, di. İstasyonda biriken halk, dnu 
yeai, garip bi-r ~i baan garlara, muvasala ve münakali. büsbütün ıkot'lrutmuştu. Kimbi. 
da gülünç mac11NB1 vardır. llk yollarına inmeğe taşladılar.. lir? Bu kalabalığın ~ ~
pu3'itt1e a.tJay1ı1 bir kurtuluş Yük fazla olunca; makineli tU- ki bir kaçt.Mede polis ~ 
için olınw4tur ama, tayyare ve- fenk, bomba ve hatta ~siz tır?. di.ye düşiindü. Kencliaiyte 
ya balon ikazaaiyle değil de. dört makineleri ve motoeiklet parça. konuşmak istj.yenin ıvı..y haline!. 
duvar arasına kaptılmaktan do- ları taşınınca paraşütleri bil- Bin zorl-.. ~~ ~ ~ 
-- .....: -'- a....a..-.- yültmek icabetti.. Buna imkan """" •-· uır - 3 -- -mAA...,..ur.. ~-.-....- .,....,..._. 

Polvero, iki gencin, kıelxl._. 
&merek mürwkqa eltHderini -. 
lamamıttI. Eli, cebindeki uı.e. 
canın aaıpmı daha fada AlkıımılS 
ıbatladı. 

Leon Sam.ar ~ filırilıl 
kabul etmemkte w ~ 

- Deömiein şricerim? •• m,,ı.. 
du. Dıqlin !bir illere. M"1r ol. 
~ .. ..,., NiP. ~~ 

1 •••• • 1 . 1 
.. ... 

Mahpm yatağlJlm Çlll"fBfmı al. görlitduttl kadar .ehemnuyet w- zırdi. KencW .,...a J ti ı • 
m•• dört ucumı lbir araya bağ. rildi. Fakat paraşütler yine lril- ı'çı·n 1.~k -ıent •<lx _L J&J ~ Mı-.. 

- r l§ça -- ... .,... ..... eeeg:c ...... r: 
lamış ve bıwlirıi de lbttra.ya tutu- çük kaldı. Çünkü yük fazlaydı. dürecekti. Paniıkten ilrimnüPll 11&)1'11', ben Mı« d p -

_. a, , m_ delliln.. ..... , -· 

naNk kalenin pınoel'e8tndel1 !~ize.~ tın~~ ek:.a.p~ ı Eli ~ c e b i n d e it i ta.. diyecek ... 
'b°"uğa atıaırmııııtr. Bu muvaffa· ışı zayı a m ı. bancanın kabzaslnda, cinayetıe &nç ~*riudıto re , . 

kıyet daha aoürata.rı tetkik ııüldü .. Pa~a.ş~tçün'": yanına ~n hazır bir vaziyette y!rn'm hemen !hemen ,e'' tı. 
mevzuu olmuş ve teknik elinde metrebk bır ıp verdıler. Teohı- "zden gecirirken sabw '1 't - Sotmııık ne için 8lllP aıı.. 
bugünkü şeldini aUnıştır. Artık · zatıw bu ipin ucuna. ~lar ve fr:nin gel~esini beılrıÜ'9(>rdU. kocaııclfım? ~ Ne ~ 
Ymde '""' -.ıı-a emni•-+i ıbulu. aşagı aa.rk:rttıla.r .. Paraşii. t. luzla * * • a. ;..;.. _... 

J ..... ~· .,....... leride sun? Benim 'lhlllr Ln ~ .-.... 
nan paraşüt her ta.yyarecinin ve- ~ere .~en 00• ~ 1 a- Kalabalık içinden bir çift. _ Niçin bu ikadm' -- ,.-
fakir doatud1r. Kurşun yağmu- gır cısımler de ınİ)'ol'du. Bunl~r ya.V31Yavaş .kendi&ine dıojru i.. yorsan? .. Bu dıt-tıir nevi ..... 
ru altmda. !hasmına saldıran pi- j yere temas eder etm:ıpa.~ leriledi. Mart.la Leon Semai', al- cılmr1rı? .. 
l~lB'l. topçu mermileri önünde tün yükü azalı~ ve ayJB~Y. tI aydanb&ri evliydüer. ~ - Haç bir zamn_ Geyıet ..... 
hedefine dalan piicecinin, avcıla. son on metrelik .mesafeden ıruş aevişiyorlardı. Adam, miJIMm· bir fJeY· Za.wilı AJber tw _. 
nn canbazl*1aırı arasından sıy- yavaşlayordu. Bu suretle ilk•· diati; ve aen8'enlenberi kaym.pe. ziyette.. Ona bir il ••al S b 
nlarak nişantadJğı noktaya bom- manlarm sadmeden olan se~- derinin fabrikasında çalıeıyordu. dik. Ve bMM. ~ •a· 1 
ba! mı bırakan gözcUnün cıeeare- lik tehlikesi ortadan kaldm mış Böylece iki genç biri'birlerini küçük !bir 'ı le• 1 lıle •il 
tine, fecWrftrbğma ve amıtne bir oldu. gönnüşler; ve eevişerek evlen- bilirdik. 
o kadanru daha bağışlayan pa. Kırk kişilm ıbir paraşüt lut'ası mişlerdi. Gayet mesut b;r hayat Leon Samar, , .... ır 9 ıır 
ratöttüT· ÇUDlri1 camnı kurtaran en fazla beş dakika . arfındıı sürüyorlardı. Bir aşk çiftinin vermek için: 
pilot veya rasıt vazifeeini idare tayyareden atlayarak lbin metre- beliti biricik nUmune!li gibi... - Mademki bu ıkadar uwwe 
ettirecek ;Jrincl bit- siWıı bula- den inmek suretiae yerde ku. Birden'bire :\iart. koeaemm m,onmn bari gidip ... 
cağına eminctir.. Ancak kendi m~anla.nn ~ altında i.ş ~ kolunu srktı: KadJn. Jaocamnn1 aölılwioi•..._ 
yerini dolduracak bir arkadaşın rebileoek vazıyette toplanabıh- - Şurada duran adllma bak, sere'k aerinçle lıayfardı: 
yetiemeainıdeici güçlüğü bilir. Bu yorlar .. Fa.kat, inecek yerde bu dedi. Babamm eaki fC)förü Al- - Evet, evıet; beydi git.,.._ 
sebeple pal'311lit kıymet kazan- işe aynlmış koruyucularm ibulun ber'e ne kadar da ıbenziyor. Genç adam kanmım 8f1rinei 
mıştır. ( .l)et)amı 8 incide) Kadın. Polvero'yu göet.eri)a': (IAt/M am.1111!1' ~ itMe) 

l"aan: ı.lierttl~r F~ SElfTBUI 
. it. 

ne güzel sevişiyorduk. Aramıza gi• 
ren Osman zihnimi çeldi.. Benı 
hiit'ri~·ete, yurduma, aileme kavuş 
turacağını vaadetti.. inan~ım. 

Tam kdçacağımız "Irada o yal.a· 
ianch, beni de buraya attılar. 

Rüstem daha fazla dinliyemedi.. 
dişlenni gıardatarak: 

- Vay hain vay. dedi, demek 
ki kabahat yalmı Osmanda değil· 
miş. O da Osmanla beraber kaç· 
mağa karar vermiş. Haniya benı 

canda •• seviyordu? Bana: 'bilir.• 
c:eye kadar senden ayrılmam!,, di• 

yordu. Demek o da bir yalancı i· 
miş. Zaten bana, F.dimede büyük 
baba"ll. "oğul, saltın kadın tuzağı
na dü'\üp rezil olma! onlar, erkek
leri a \ ı,unak için. ~olum uza ka 11:· 
lerını •ererler. thlatlıktan sonrn 
yüzümüze bakmazlar ... \e ağlarını 
bir b:ı ka av için hazırlayıp kur
mağa çalışırlar... demi~ti. Ne ka• 
dar dvUu söylemiş. Marta benı 
avladıktan sonra, buradan k~ 
ma~·ı dü"ünmü~... v~ epıeline mU: 
vaffal: olmak için, aımı tekrar 
kurm .. ş .. bu sefer de Osınanı .wla-

mış .. 
Zindan kapı:sından çekildi. 
Yürürken dizleri titriyordu. 

Bunaan sonra hiçbir kadına go-
mil veımemeğe and içmi,ti. Fakat 
bu andlar, bu yeminler neye ya• 
rardı? 

O hala Martayı se' iyordu. 

K~bini yokladı: 

- içimdeki ateş çok büyük .. 
çok derin .. 

Diye nunldandı. 
On!.! sevmemek, unutmak için 

ne yapmalıydı? 
nu, ı·m: 
- Brni a'd"tan hir I:a·'. 11 e,._ 

m~!· <.elilil.tir .. diyordu 

Söylenerek yürüdü ... 
.Kara!'llık delhizi geçti 
Teknır ast kata çıktı 

Kalenin ıssız ve sessiz duvarları 
arasında aylardanberf tnliyerck 
~nu~. 

Ylldınm Beyaaıt ne zaman ge
lecek, onlan bu muhasara f~c· 
tinden ne vakit kurtarac.aktı? 

Rü')tem odasına gidemiyordu. 
Gidince yatmak 13ımı. Hangı 

gözle tıyuyacağım. Gözlerimin içı 

de yureğim gibi yanıyor. 
diyerf'k, burçlardaki 1m gaUa111n 

arasında oturdu. 
Rü tem etrafına bakarJlıaa. bir- ı 

denbitc çok uzaklarda yanan Dir 
ışık gördü. 
Ora~t acaba dü§DUln kanırgAhı

mıydı? 
Yoksa Türle ordusu mu ~i 

oraya~ ... 
Fa!<ı.t, her ihtimalin de yerinde 

rılma11~1 muhakkaktı. Gece karaın 
lr• m•j , ne dü man. ne de Türle or
dlliiu, !.arar t:\1 nı"rkezind" 1~1k 
yakamazdı, yakmazdı. 

Biraz sonra Rüstemin i'Öldtlll 
bu ı~ık dairemni b&yMtl w ,..._ 
me~e haşladı. 

("9J 1 ..., 
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Edebiyat Bahisleri 
~- ~--~-=-- =---=-=-===---------::·-~---~-

RUS EDEBiVATI 
NASIL D·OGDU? 

Eski ve muasır bütün e
debiyatların içinde en çok fa_ 
cialı vasfı olan hiç şüphesiz 
Rus edebiyatıdır. Facia Rus e
debiyatının ruhunda ve ele aldı
ğı mevzulardadır. Facia Rus e. 
debiyatının kendine bir yol aça
bilmek için karşılamağa. mecbur 
olduğu hücumlar ve yapmağa 
mecbur olduğu müc&delelerde
dir. 

Rus edebiyatının aaıl facia o .. 
lan k181111 bu edebiyatla allkadar 
olanlann hayatlannm umkta.n 
ve yakından bir al!kaaı olması
dır. 

Çok kere Rus edebiyatı, bu 
edebi)·ab yapanlann mukadde
ratını a.luettiren bir ayna va. 
sifeei görmüştilr. 

Rus edebiyatmm tarihçeeiıü 
yapmak çin çok uzaklara gitme
ie ltızum yoktur. Bunun için on 
8Mmnci 88l'ID ortalarını kal'l§
t:mnak klf'ıdir. Bununla beraber 
bu zamanı Rus edebiyat urmı 
mtlnhuıran bir hazırlanma dev. 
reei ftY& Puşkin'in deılıaeiyle, 

nıüteakip amrda anlqılabUir bir 
dil haline gelen bir nevi kekele
me 1ayma.k da dıoiru olamaz. O 
urm dil kabuklan BOYUhnut. 
katı bir cisim gibidir. Kelimeleri 
mahcluttur. Bununla benber 
Pulkin ve Gogol un mOelHfle. 
~ hiç birinin d\lfUncedeki 
c1erinl8t ve h&yatlarmdaki ateş. 
lillt w fikirlerdeki ilerflilik ttr 
buiyle geçemediği eeerler bu 
dille yurlmıpır, 

ÇUnldl 18 inci aaır itibariyle 
J'ilaiyatçı, Doktrinci, w ttıras
~ Nomld'un bul yazıla.. 
~dtlla'. gak 4'otdolru 
mabada vanlm11 ve Racijtef'in 
Senpetreaburg'dan Moakma-Y. 
myahatiyle daha ihtiWci ve Lcr 
monoml'un fiirlerinden daha 
çak fikriyatçı ne olabilir? Bwı
dan bqka bu uırda tanzim ee
lldllerine de ebenımi:yet 'VWi!· 
aıJiti. Battl 1'0do" tekli Simeon 
Poloc;ki'deıı biri bitiyordu. Al,. 
r. 'bqlancrcmdan beri •·saae" 
nJıı hayranlan bile vardi. 

)(eeell: BllyUık Petronun km 
Bit.bet de o zaman qk tiirleri 
~ 

Bundan bqka aon :r.aman1ara 
bdar ,..ayan yanbf telkinlere 
a&oe 18 inci urm Rua edibi 
mahllal1erlnde • ~ .. denilen 

idıevirclf*l :9llbancı eaerlerin k5rll 
körl1ne bir taklitten ~a bir 
_., bulmaık mUmklln defikli. 
Fakat Trecüyokofsld, Sorbon'un 
iyi bir talebeal olarak TaJ1ement. 
in -. adaama eeyaiıat" isimli 
eeerini nazma terclDec1m baf
b bir ffJY tercüme etmemesine 
LanODOIOf"un ilk §ilrlerinln tak· 
Utlerden. ibaret olmanna karp 
Von V188D (1742 • 1792) nin 
tıyatro.u. Derjavin'in (1743 • 
1818) ftlçaya. "Od" adlı eaerl 
w en ziyade "Prem Meşereldn· 
tnalllm11ne "Od" adlı eeeri ya. 
hancı memleketlercJen getirilen 

karpsmda yumueadı: 
- Pektll, dedi. İlle gidiyo-

• • • 
Polvero'ya doğru ilerliyordu. 

Artık, oani mütereddit değildi. 
Kenuubaha olan yüzde yüz 
kendisiydi. Kaçmanın da imkln 
ve ihtimali yoktu. Kendisini gö. 
8ltleyelı çift tam kapmm ağzın
da duruyordu. ~la ta. 
~ tetijini aradı. 

Kadın, adamın göderinde bir 
tehdit mi okudu. Yoba .. İçine 
bir l8Y mi doİJıı? •• 
Bocumı kolundan tutarak. 
- ... etinle. dedi: haklımı, 

Alber nhne• gerek .. Gitme. 
CllV Atimtrll! BNBON 

Bunun için gamanın edebl1U
çılan mademki bütUn Ruslara 
d111tlnce ve yuma hürriyeti ve. 
rilmiff,ir. Bu hU:rriyetten latlfa· 
de ederek memlekete ararb olan 
hurafelere ve BUiistimallere kartJ 
seslerini yükaeltmek lıaklandır. 

Diye dilşUnmelerinde hayret e 
decek bir teY yoktur. Fakat J 

söz8 kim eöylerae ~yleain ha;. 

kikatte m inci uır Rus edebi· 
yatçılan dUflbıdUılderini tam bir 
hUrriyetle qlemiyortaıı;!I. Ş... 
kacı bir lisan kulJa.nmaktan u. 
r.aldqmca dertıal alnlan kapa
tılıyordu. Ve bu hal Katerlnin 
felllefe)'e kaqr dtllmanllfı art. 

KONYA 

'.14 l\l l: 'Y I S -

lılub&mmen bedeli 19351,95 (Cllll dokuz bin Uç ytız elit bir ura 
bııg kur.ıı) Ura olan 63 kalem takim çeJ.lti uçlan 26.-6-1"1 
g1ln0 eaal 15,45 dt' kapalı zarf UllUltl De Ankarada idan blm
almacaktır. 

Bu tıe girmek lırtiyetertn lf&UO CBhı dM ytlz eDl lılr _. 
M1!J) liralık muvakkat teminat il• kanununun tayin •Wlt 
tekllflerint ay:ıı gUn Hal 14,415 ıe lı.adar komtayon relellllDe 
zımdn·. 

r-i;tanbuı Levazım imir.iğinden verileı 
L 11arıci asker• kıtaatı ilAnları 

40,000 toa tahm11 t8J:lf7e 1fl kaJ..alı ll&l'lla ekdtme18 ıaıa111111ıll 
80.6.Hl cuma cODO aat 11 de Ankara Lv. &mlrUl1 •tmalm• 
yapdı&ealrtlr. Tahmin l.edel1 20.ilOO Ura ilk teminatı 1IOO llndlr. 
81 komlsyoDda göıOHlr. Taliple:-<'1 kanuni Ye81kaJarlle tekUf 
U.a'e aaaUnden bir ua nvel kca1ayona vermeleri. (Jlll) (_, 

*** lıl&yıa aonwıa kac'.aı telıUıiı şarttıe ,,. muhtelit ~ 
re &f&tlda yaaııı muytablyeler ;>aa:ldda 1&tm aJmao-Jmr • ..., 
mea1 kom!ayonda cörtU1ır. tha•s 16.5.Ml cuma ctınG ...ı '16 
ulre"1 sattn••mı. koo.ryonunda yapuacalr.tır. TallplerlD lleı1ll 
:?ODA gel•lert. 

• Adet Temtnatı 
Ura cbMıl 

JOOO 1200 kıl ga1 
tCt\O 1200 kıl J9!ll ~ 
8000 ll80 lal belleme 
2000 180 lal kolan. 
ıooo 1157 lal pbn 

**. 
K~ bedeli IH,501 Ura il k tnış ol&D tılr ambar lnpa bjelıı 

ıdltmeye kcmmuıtur naı• 11.5 Ml cuma ıt\Ll! ll&&l u de ... _. 
atmatıw. koml8)'ollunda yapılacaktır. tJk temmatı a97I lira rt 
Keflf evrakı 278 kun;.p komlQolıdan &lımr. Tallplerba 1rumııııl 
t.ıcut mektuplarml lbaJe uatl:ı:len bir 1&&t evn1 Jcoudai+ (........, 

TlrldJ• ., ..... ,eti 
ZiRAAT BANKASI 

• ......... llnıl* uoe ın 111 . . ... . ..... . .. ... 
• • ... • l.111 • llO • • • 
.. • t•l • .. ... 

OIKKA T : 8-pl&raHJ&JD aaral&r bir - ._.. • _....,..,... .-ramı,. Odltıt: C.Udlrd9 • IO ~ 
t<wıt ·•: u llart, u tlU1raD u llJ'll. u 

ri11•Je ,.pı1ır. 

BO SA 
18 PAZARTESl - 1NJ 

1 Sterlin ıt.20 
100 Dolar 112.20 

100 tmçre rrc. ao.-
100 Drallml 0.99 
100 Peçeta 12.8' 
100 Yen 80.90 
100 :t.veç kraDQ 80.11 

l:lbam ve tabvlllt 

tknml,.U ,UZ de IJ 1988 19.-
A.B.C Jırgant yOscle 5 
lkramlyell 1988 19.0& 
Bıvu • J:nurum 1 19.215 

........ 
M•ıel d 

18.CI Çoealı -
ıt.ıa (lomldar ...... 

l Bnu • J:rsurum 2, DA f 19.40 

lt.llM ... ılaıa 
..ta,an ........ 

1 
1 Göz Hekimi 
' 

Dr. Murat R. Aydın ..,...... .... .............. 
1 •o. t. N: tllllıl 
1 
1 J , .A 
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