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~ aAşam: 
~ _..........,. 

F=ransaya 
Yardım 
Şartları 
~~ 

Son alınan haberlere gör<', A
Jnenkalılar Fransaya bazı gıda 
lbaddeleri vermeyi bir takrm 
kttlara tC'vfikan kabul etmiş· 
lerdir. Bu şartlan İngilizl<'rin de 
1-ııvib edecekleri şiıphesiz ad_ 
d~dllebmr. BinaC'na.leyh Franstz 
lrıilletinin t':ektiği ıztırabın bir 
~~r~ceyc kadar hafiflı>Ulme~i 

ıeı hUkümetinin bu son Ame_ 
tlltan teklifine vereceği cevaba 

~un~ 

aı-ıa 

"tan....nm ~.ektiği manmi azap 
~ bir de müthiş maddi ha· 
t• der.tı '\ardır. Vaktilc dünyanın 
~ lhiirefreh '\e mesut mcmJe.ket

-.Jen biri olan zavallı 1-'ransa 
._ bir ı:a.r!;:.a !W>un bulmayı 
"-•1ilk bir nimet addedecek ka· 
4lt lhabrumiyct \'e ıztırap Jçlnde_ 
'Çtqkö ba..5lannrla bir Alman 
»'t lttua '\'ardır. Alman~anın Fransa_ 
~ etmtı&i ~in \'a.tanmm mu_ 
...__"ilet im.kaniarmı zayıfla.fmıt, 
~ orduirnnun manevi ku\ ,·e
te bt lıırırıap. çah:;nuş 'o :nem leke· 
~ ~ bir bozgunculuk havası 
~olan ''&tan hainleri, ser. 
~_PoUtlkacılar n kalem erbabı, 
--~insanlar, Poıdl onlar 
"1 ~ çekiyorlar. Fa.kat o 
)t,.._llbl Fl'Ul8& bir harabe)·e, bir 
~ yerine döndükten ve ~ak 
~- _aç.Jıja, soğuğa mahkfım bir 
t.ı;"nıte dliıttilden soora bu 'a_ 

.... lerlıdn ve alc;akJann da 
çekmelerinden, bclkl de 

1ııL ~ (t!GlıiilleııWm - ..... 
~ ...... 
~I u:Jft yalnız jşgal altındaki 
~ değil, lst;al edllnieyen kr 
~da ay 11 feliketln acısmı 
.... • Çünkü, Fransayı idare e
~~er Fransız şeref ve na· 
~emrettiği kati \C y\füsek 
~~eti takipten iclz bulu_ 
~. Boealamak surctllc yii

• Almanla.nn yiizlt!rlne gü· 
~e gönüllerini ho~ ederlerse 
n daha ~k menfaat temin 
eeeklerlni zannediyorlar. 

Alman mistC\·Hler Fran
ı&ıterecekleri en ufak bir 

~_.., ığı bile Fransız hülcüme • 
~ tak pahalı bedel ile satmak.. 
~ lewt durmuyorlar. Buglinkii 
~ laWduneti azimli, imanlı ve 
".. bısanıa.rm. eline geçmecllk_ 
~_leaebzüb, bu sallanma ve bu 
--~e maatteeMiif denm e· 

..... ~. 
llııl.:...._ htikfımetl Amertkaya 
-~ ederek ondan yiyecek 
llılı...-s' lbaddeler istiyor. lnglllzler 
~ etmeğe kalkıyorlar. ZaS da savalb Fransız mlllett s:"· Çibıldi işgal altında bulun· 
~ ......._ya bile ldhal edile • 
'-t ~ Dıaddelerinln dolambaçlı 
"-.....-...... Almanlarm eline geç_ 
~~ dair bald'ki bir teminat 
~~lmesl hemen hemen 

~-:- haberlere göre. A -
~~ Fransaya bazı gıda 
~~vermeyi bir talanı pıt. 
'ııl ~-·ııuu.n kabul etmlıtlerdir. 
~ İngilizlerin de t.&8'\ib 
'-~erı şüphesiz addedilcblllr. 
~eyh Fransız milletinin 
~ ld.irabm bir dereceye kadar 
~lflettln.esı VI" hUkümetlnin 
ti ~~lberlkan teklifine ''ercce. 
~~ hağh bulunuyor. 

'-~ tekliflerinde Fransa_ 
~~elsine dokuna<'&k hiçbir 
~madığı gibi Fransn 

tll1l ili ihlal fldecek bir ~Y 
~ ~tlyor. AmC'rlkamn Fran· 
~ "'4ın istediği A1manlara S ....__ ııartlan haricinde hiçbir 
~ .,;.ıq ho)'Un eğmemekten ibaSt ~ arasmda şimdi S bQ)anan Fransız t.opralda· 
~ -'bnan askerlerinin g~lrll. 

fttı..--» '!'8-ade etmemek, şimali 
'~General Veygand or. 
~~dan Alınanlara boyan .,S etr, Sn:iveye Alınan kur 
i;' ~ ~b"~ buna mu\·afa
~.~ etb<.1( gibi şeyler \-anlır 
~ e!:. da olsa lıdiklilini mu· 
~ Dete t-k isteyecek bir de,·let 

llO tabii hususlardır. 
~ OABb: J'AIQK 

= 

MüDDü Şeif Hava Şehitleri 
Alman Devlet Reisi 

Hitlerdendostane 
ihtifali r ~ı 

bir mesaj get~ren 
Alman büyük elçisi Fon 

Fatihte Kırıkkanatlar 
Abidesi önünde yapıhyor 

1 p~k~r~,j 14~~-~-~-I ~~:~:~~~~ei-
si Adolf Hit~er'den Reisicumhurumuza dosta
ne bir mesaj getiren Almanya büyük elçisi ekse
lans Von P apen, bugün Reisicumhur J smet J nö
nü tarafından kabul edilmiştir. Mülakatta ha
riciy'? vekilj Şükrü Saracoğlu haz.ır bulunmu§tur 

HES 
hakkında 

Çörçil bugün 
beyanatta 
bulunacak 

Hes Lord 
m 

bir kaç ay · 
evvel mektup 
göndermiş 

---(>o

Lorda göre 

Hes lngilteraye bir mesaj 
verecek, bu Alman hUkO

metinin devrilmesine 
yardım edecekmi' 1 

Hava şehitleri ihtifali ıb-u sa· 
atte Fatihte Kırıkkanatlar abi. 
desi önünde başlamış bulunmak
tadır. 

Bu münasebetle, bugün saat 
14 ile 15 arasında yurdun her 
tarafında hava faaliyeti tatil c· 
dilmiş dacaktır 

Fatih parkındaki f bide önün_ 
de yapılan merasimde vali ve di
ğer mülki ve askeri erkan hazrr 
bulunmakta.dır. 

Merasim komutam bulunan 
İstanbul merkez komutanının 
işaretiyle hava şehitlerimiz se
lamlanmak üzere (Ti) borusu 
çalınacak, bu anda limandaki 

Londra., 15 (A.A.) - Bugün 
Çörçilin Hess meselesi etrafmda 
beyanatta bulunması muhtemel • 

Hea bir Alman köynU ziyareti eena "nda çocuklarla görUoUyor. 

dir. 
Londra., 15 (A.A.) - Eden söy 

lediği bir nutukta, Hesa meselesi· 
nl ima ederek ~ünıle demiıtir 
ki: 

••- Almanlar tarihe karşı mü. 
cadele ediyorlal". Cebirle prenaip. 
leri kurmak istiyen bir miktar in-

HES 
Londraya yakın 
bir hastahanede 

sanm ihtili.f emarelerini görmek Londra, 16 (A.A.) - İngiliz 
hiç de hayreti muclb değildir." balkı Çörçil tarafmdan bizzat ken-

Lonctra, 115 (A.A.) - (B.B.C.) disinin "zihinleri şqırtan" bir h8.-
Rodolt Heuiıı lııgiltereye gelmesi. dlse olarak tavsif ettiği Hess ha. 

ne ııebeb olan t.miller hakkmda yeni <lisesi hakkında yapılacak beyana· 
malflmat almmııtır. Bu maıamata tı sa.bırsızhkla beklemektedir. Bu 
göre Hea, Lord HamUtonu görmek hususta bir beyanat yapılıncaya 
istiyordu. Birkaç ay evvel lorUa mek kadar 3 numaralı nazinin garip 
tuplaşmağa tqebbtı.ıı etmıı. lort Ha. macerMı hllkkmda daha ziyade 
mllton aldığı mektubu htlkQmete tev. aydmlanmağa intizar edilmemeli • 
dl eyleml§tlr. Lord, Heaain nlyeU mil. dir. Bu sabah Londraya dünkü 
him bir mesaj vermek oıctutunu. bu. hastane.sniden da.ba yakın bir has
nun Alman hUkQmetlnl devirmeğe I tanede uyuyan HeBS memnuni_yet 

(Devamı 4 üneide) verici bir şeklide iyileşmektedir. 

Fil OF 
Dün Bulgar 
meclisınde 

Harp hakkında 
beyanatta bulundu 

"Bulgar birliği artık 
tahakkuk etmiıtir,, 
Sof ya, 15 ( A. A.) - Bulgar 

ajansı bildiriyor: Meclis dün 
Toplanmıştır. 

Başvekil Filof söz alarak Yu. 
goslavyaya ve Yunanistana kar
şı mihver devletlerinin arzulan
na rağmen tahmil edilmiş olan 

D •• G l d harp hakkında beyanatta bulun. un gece a ata Qı m~~-ezcüm)edemiştirki: 
bir cinayet işlendi Buharl>iı~:.~·\h~te 

Naci Sevket Tahrana 
Genç bir garson kendisine göz da gidecek 
atan bir Sabıkall ıle kavga etti Bağdad, 15 (A.A.) - Fevka. 

iade bir vazife ile Hicaza.. Kral 

Sabıkah Portakal Salih gar- · ~~::.<!\::~~~~: 
1 d 

lenmektedir. 

sonu kasık arın an An~~~~ata~ı:n ~~ :=: 
bıçaklayarak öldürdü / =ıı: = ;~r:n: 

• (Y .... ' ildde), di:lrllmelrtAUrı 

vapurlarla fabrikalar düdük çal_ 
mak suretile mera.sime iştirak 
edilecektir. Nunuklar irad edile
cek ve bir manga asker de hava
ya üç el ateş edecektir. 

Nutukları, müteakip. 'bir ge. 
çitresmi yapılarak hava şehitle
rimizin hatıraları taziz edile· 
cektir. 

Mısıra 
taarruz 
hazırlığı 

Almanlar Libyada 
buyuk ~uvvet 
topluyorlar 

lngilizler bu huvvetleri 
·hırpalamaya çahşıyor -. 

L<mdra, 15 (A. A.) - Lood
rada IÖylendiğine gön!, Ubn-
t'S '=t1ıZoo~ 
rinden evvelki vaziyete müpbih 
bulunmaktadır. Düaıman. kendi 
h,_udutları dahilindedir ve Mısıra' 
hücum sarih niyeti ile bir kuv. 
vet tanzim etmek üzere bulun
maktadır. Bu kuvvet, mUteıma
diyen keşifler yapan hafif kuv. 
vetler tarafından setredilınek
tedir. İmparatorluk kuvvetleri 
ise. hafif kuvvetlerile düşmanı 

1-'atlh parkındaki Allldede lılr b&Ya 

llllbayı nutuk .&ylelkea 

Hava 
seferleri 

Bu sabah -

Ankara - Adana 
arasında başladı 

Ankara ve Adanadan 
pazardan maada hergiin 
kartılıklı birer tayyare 

kalkacak 
Ankara • Adana tayyare aeterıMı 

bu Abıihtan itibaren b&.§lamqıtır. h.. 
t&Dıbul • Adana hava yolu 8elerleri 
içlri hentb blr emir ..&elme.i:DJIUr • ... .,.,. ~ ........... 
bir tana.re, ilk Adana • Ankara ,.,._ 
cul&ruu alarak Ankaraya Jitmı,tır. 

Badema, pazardan maada JıeriQD, 

ııabahlan bir tayyare Ad•nadan·ı;ı.o 

da kalkacak, 10,45 te Ankaraya ...._ 
racaktır. Ankaradan ise gııne paar. 
dan mı.a.da hergün saat 15.30 da kal
kacak bir tayyare 17,45 te Ac1anQa 
muvasalat edccekUr. 

sıkı surette nezareti altmda bu- Bu sabah 
lundurm&kta ve düşmanın ağır 
kuvvetleri baraka.ta iştirakten Kocasına kızan 
evvel, fırsat düştükçe düşmanı 

hırpalamaktadır. b• k d 
Bununla beraber, bugünkÜ va.. ır a ın 

ziyetle geçen seneki vaziyet a-
rasında bazı ·mühim farklar da Kaçarken tren yoluna 
vardır. Geçen sene, burada, · atıldı 

mümkün bütün maır.emesi ile Kocası kurtarmasaydı büyük bir İtalyan ordusu var-

~int;;~f;1ri baş!~~=~u:= tren altmda parcalanacaktı 
(De\'amı 4 Uneüde) (YazJBa 4 lineöde) 

ÇERÇEVE 

Birkaç 
Şev 

Necip Fazıl Kısakürek 
Artık rahat olmam icap ederdL 
(Haber) e döner dönmez, dan 

1, 2, 3 ve So\-yetler lshbll yazıla
mnla., harp '\'e poletlka çe~,·etıl· 
nln •.n girift lbtlllt \'C inldl)&f dü.. 
iümlerinl 9Ö7.1Jıeie gayret etmi~
tlm. 

Alla.hm günü ele alınan basit 
ve hurda bir t.cferriiat unsura li_ 
serinde polctJka tekerlemf.>t"iHğl, 
ne mesleğim, ne de Zfl\'kim olda
lana göre, artık ba yurlardan 
ııonra ...,... harp ve poletlka ~r 
çe\·eehlde de olsa, yalmz sal fikre 
inhisar etmekten befka lıılr teY 
dllpnemellydl 

Vak'alarm bUytlk lnldpflanıu 
bekHyeeek ve saati çalar ealmaz, 
hem okuyuealanma, hem de bana 
11evlnuıb gelen mahud illetim lea.. 
bl: 

- N•ıl; dediğim ayniyle ~k
madı mıf .. 

Diye birdenbire boy göstere. 
t'!Cktlm. • • 

Fakat olmuyor, ohnuynr ••• 
Sel11m, DUd koMoca bir ter • 

kip halinde meydana gedrdlil Wa
lonun urlacaiı noktadaki qık tui. 
lanndan, ~rçeveslne, 'Mylrd)e 
verilecek izahattan, lmlUllUD tek
line kadar, eserini 8al'an 'bir slril 
teferrilat molozunu t.örptl~ 
mll8tainl duramıyona; ftldrd .ae, 
bir kereye mahsus olarak· irdQI 
bir görilt manzume11l önUade hAal
helertn kiiçlik teferrüatma )'ÜU" 
r.ı kalamıyor ... 

* Şimdi harp ve poletlka ~ve· 
&inde hcrkeııı, yeni ve eaDrh Mr 
macera mmtnı M.'lyretmelde met-
gul ••• 

Şat.onan kulesindeki pencere 
açdıyor ve pt.o !lalılblaba lldnel 
,.ar1sl, bir yat.ak çaqafmı ...,....,e 
gibi açıp kenclisini yere fırlatıyor; 
\ 'e sadece t.opağu lnebunJı oluü 
yere iniyor ••• 
Müthiş bir Drama unaura ! .. 
- Ne oklu, ne varf •• Niçin yap· 

tı ba 1 1! •• 
- Aldmı mı bo1.du derslalz? .. 
- Yoba ~na peneenıcten maJıı_ 

•ua mu attılar? •• 
- Sekm şatonun ~ Elll

rarlı hortlak ve amacı hldtsele· 
rlnden ~mış olmasm f.. . 

Filmin t.am bu noktMmcla mut.. 
zara kesiliyor, limbalar JUU10I' 
ve beyaz perdede ta kelimeler tlt
reıtlyor: 

- Bet dakika hıtlralıat. •• Cip_ 
ralannm ltatfen U'b --. lcl
nb! •• 



16 M A Y I S - 19•U --- ~ FJ A B F. R - A k$a.m 'POStas1 2 
ı .. -.-.-:.-:.-.---------------------·-----------------·ı 1ı---· ........ -....... - .. , 

ı\ Buyuk Mi!lrt Meclisinde 1 .,..... . 

ı inhısarlar i 
AKSARAYDA B0t0K BiR İ ~~dr~lan · 

. ·Haber 
-. .. . . ~ .. 

BOYOK KORSAN ROMAN/ 

34 Yazan : BADlllC:AN KAFLI 
Sultan Osmanı kemenlle boğm\ ... \ar! Ona yapı

lan hakaretler, edepsizce hareketler anlatılırken 
berkesin tüyleri ürperiyordu. Fitnat hanım hıçkı
nldarla ağlıyordu; lintler okuyordu. 

Anadoluya 
gidenler 
çoğaldı 

Çocuklarının imtihan 
vaziyeti dolayısile 

gecikenler 

HASTABAKICI KURSU AÇILIYOR 1 uzınnde · 
IBura9a ilk mektep mezunu ' 

9f:ı~~~~~~ve 
d d 

' 
k l bulunuldu · 

- Rahat durunuz, iatedlğlııiz 
olacakUr. Diğerleri de \"erilecek 
tir. Sultan Oemana ilipıeylniz. 

Biz kefiliz. Sultan Muatafayt tah

ta Çlka.nnaım pifman olursunuz! 
Demltler. Li.kin dinletemeıni§-

1•. :ı.ter ietemez onların dedik -
lerlııl yapmıtlar, hatta hocalar • 
dan biri Jaorkuaundan ölmU.! 

Tahlrle Ömer hemen kayığa 
'bindiler; ~ar: 

- Enlttemi bulamanuşlar, bu
hlrlarsa atdilrürler! 

- Merak etme. Ulemayı pa • 
ntamaJr kolay değildir • Mahmut 
efendi oou iyi uklam"br. 

- Koca padişah birtakım ser
serilere bir ~ yapamıyor, ne 
priptir! 

- !Myle eey higıbh' memleket 
le yoktur sanmm. 

- Bdpr .Ambroe da öyle d" • 
yor. Hangi devlette askerin niza. 
ım b:walana bosulsun, sonu fena 
dır, di or. Tarihte bunun eımall 
nrdlr! 

ll'Unat :ha.nnn bllyllk bir ınenk
Ja bekUyordu. ömer efendinin 
meydanda olmadığı aöyleninoe bir 

• ferahladı. 

mü.ştti. Bu sırada ikisi de yalıda 
kc.l.rruşlardı. DfüclüncU gün. onları 
götürecek olan kadirgayı Cibali 
iskcleaindc gördUlcr, !ilkin sahiJ.. 
de bir 'kalabalık vardı. Poturlu, 
zıpkalı, cebkc.nli, kaftanlı, hepsi 
de genç ve dinç adamlar, bir da• 
vul zurnanın ctrafmda toplanmı~
lardı. 

- Nedir? 
Diye sordular. O sırada Yusuf 

efendinin kapıcısı çolak 
sesini duydular: 

Salih in 

- Nered('s!nlz? Sizi arıyorduk. 

Bayrak altına gelin! 

Diyordu. 

Ellerındekt biletlerle 
gönderjlecekler 

Anadolur göç edenlerin deniz 
ve kara yollanyla nakiıterine 
devam olunmaktadır. 

Dün gidenlerin miktarı art. 
mıştır. Çocuklarının imtihan
iarı )ilzünden nıuayyen günde 
scvkedilemiyen t;;r <;ok aileler 
dün kalabalık bir grup halinde 
viliyete müracaat ederek. bu
günlerde Anadoluva sevklerini 
iüemişleı <lir. Vilayet bunların 
elindeki biletlerle bueilnden iti. 
haren istedikleri y(>relere devlet 
clniz ve kara vasıtaları ile gide
ceklerini bildirmi~tir. 

Onlan şöyl<' baştan nyağ .. ku -

dar sil7.dükten sonra her cihetten Maarif Vekili 
diğerlerine Ust!\n bulmuş olmalı 

ki sıra yaptığı zaman en öne koy• 
du. İkisi de artık ~ola çtkılaca • 
ğım aanıyorlardı. Pek ansızın ol -
muştu ama ne ziyanı vardı. Zaten 
ÖmPr, Artürc böyle bir ihtimali 
söylemi§, bab8smın kflndi gemile
rine ve acentelerine yazdığı mek• 
tubu almıştı. Fakat biraz eonra an 
Jaşıldı ki yola pılacak değildir. 

ikisi de şehirde herkeao görün • 
me'kten çekinlyoırlardı. Çtoka Sa -
lihe de rica ettiler: 

Basın 
birliğinde 

Hasan Ali Yücel, resim 
sergisi ve birlik kütüp
hanesini gözden geçirdi 
Şehrimizdeki maarif mO-lerin. 

de tetkiklerde bulunan maarif veldlt. 
mlz Haaan Ali YQcet, dUn guetecU~
ri."1 bir daveUni kabul ederek bum 
birJ.itiııdek! toplantıya gelmjftlr. Top. 
lantıda vUA.yet parti rela1 Rept ııı. 

kızveka ınlar aa ınaca I .... 
Hastanelerdeki kurslarla beraber en kısa zam~n- !KıbrıHerın halinden 
da binlerce hastabakıcıdaha yetiştirilmit olaca~ 1 Şikayet edildi 

Yardım sevenler cemiyeti ida- kursu açılmasına karar verıl. 1 
re heyeti izast önümüT.deki ay miştir. Bu kursa der.aal ka~~ 'İ inh;sarlar ve Maliye 
içinde köylüyü tenvir ~ek mı..~m~lcsi yapılması tekarrur I . i . • , 

maksa.dıyta köy sevahatıenne etmıştır. ı Vekıllerı ızahat verdtler 
çıkacakl&rdır. 3e.hrin mütekasif nüfuslu 

Halıkevlerinin köycülük koUarı bir mmtakasmda acılacak bu 
cemiyeti de bu faaliyete iştirak kursun çok Jcalahalık olacv.~ı 
edeceklerdir. tahmin edilmektedir. Kursta, 

Ha\kevleri gönüllü hastabakı. mümkün olduğu kadar çok gö
cı kurslarına. yazılmak istiyc;.ı nüllU hast.a!bakıcı yetiştirilmesi 
ka.dmlarmuz!a her gün dolup ıoo. için on sekiz yaşından kıric beş 
şalmaktadır. Cumartesi günün· yaşına kadar olanların ve iil~ 
den sonra müracaat kabul edil. mektep mezunu bunlarm dahı 
miyecektir. kursa alınmaları te1tarrUr etnıi§
Diğer taraftan GUmüşsuyu tir. 

hasta.ha.nesinde açılan dördüru..ü Kızılay gönüllü hastabakıcılar 
gönüllü hastab: · ıcı hemşireler kunm haziranın i'kinci paz:lrlesi 
kursundan sonra Güıhane ve J?iinü başlayacaktU". Kursa var. 
Haydarpaşa hastahanelerinde <.: • dım sevenler cemiyetine müracı..
yeni kursların :h-..zırlıkları yapıl- at eden gönüllü bayanlar da 
makta.dır. gönderfü: cektir. Böylece hasta. 

Aksa.rayda bulunan Kızılay hımlerdeki kurslarla beraber kı
haatabakrcr hem~ireJer m.ekt--- sa bir zamanda binlerce ha.sts. 
binde bir gönüllü hastabakıcı bakıcı <laha vetiştirilnıis olaea· .• 

Peksimet 
stokları 

Millet Meclisi dün R<'fet eanı 
tezin başkanlığında t.oplanarak tz· 
mir vilayeti husast idaresince ya· 
pılacak istikraza hazinece kefa
lette bulunulmasına dair kanunll. -:.-.., ... 
Utincı müzakeresini yaparak ka
bul ettikten sonra inhisarlar u· -.~~lıl 
mum 'müdürlllğil teşkilat kadro • 
larma müteallik kanun llyihUJJJJO 
mUzakeresine geçmigtir. 

Maddelerin mll7.akeresine geçil 
mesi milnasebetile bu teşklJat kacl 
rosuna ait kanunun yent bir tt.• 
knn maaraflan i9tilzam edip et
mediği hakkında sorulan bir sua
le cevaben gümrük ve inlılsarlal' 
vekili Raif Kal'adeniz ybjden }llÇ 
bir masraf ihtiyar oJunmadığnıJ. ·•1

..._ ...... 

bUtçesi ile verilmiş olan tahaieat 
çen;evesi icinde kalmmış olduto
nu söylemiştir 

Bükreş· 
büyük elçimiz 

Bugün vazifesi batına 
dönüyor 

Kibrit tıihisarlamım vaziyeti ue 
kibrit kutulrmda nolman ve Jdb" 
ritlerde tesadüf edilen tehlikeli 
imalar ve fiyatlarına yapılmaktAt 
olan on para zamlar üzerinde Zi~ 

Toprak mahsulleri ofi· Gevher Etili (Çanakkale) tarafaı• __ ......... 

sine iki vazife daha dan aonılan suaııere karfıhk oı.. 
rak verdiği cevapta İnhisarlar Ye-

- Omer, yarm S&bah erken • 
den lılaJmnrt efencHnin Jaıınaima 
git, şunu jyl anla, peyim seni: 

- Peki hala. •• 

marottu, vali Lattl Kırdar ft bum lki haftadanbert meml•kettmlzde 
maz mı? bl-''.-.."' :btanbıul mmtakaaı relıd 

- Biz alayda. buluıımaaak ol • verildi kill, kibrit inhiaarınm 20 sene mUcl 
.AııkarR radyo gazete.inin dUn ak.. detıe bir işletme §irketine tevdi 

oimkl netnyatında.n anl&fıl tına gö. edilmiı bulunduğuna ve bunurı 

re, hllkClmet, toprak ma.baulleri oftııl. ı kontrolü ve kibrit fiyatlannın ~ 
ne Yenldt!l J.ki ~e da1'a ~~· yin · ~e teebiti işinin lllPJix.q .,~. 
Bunlarda bil'l, htlk6motm IOmmlu t4Jetfiü alikad81' eY.Jediğlni.. klb
g~rcıuı.µ ~~e mahlClt ».~\WrL ntı~tı;J.e görülen arızanın q~rp dO" 
da ~rı.s taratmdan mubayaa edl!me- ~'l'ıe başka. yerlerden temin e
sidir. Mevzuub&M hububat aıpa, mı- dilen eczanm bu Arızalara. sebl'P 

•we~ bulunan BWtref bll)'Uk elçimiz Ham. 
- Olmaz! Siz oltada yemmnlz! Hakkı Tank U. da llurr bıuhmmat- duO&b Supbl Tannöver, bugUn vazife. 

Geceyi Fitnat haun kıocwnı 

mıerM ederek, ömerle Tabir ee. 
J11Llr yoleatutmm dlllnel'!l!lk P • 
~J a. .. ..-ı Abalı gitti 
:te iyi habeıie Mndtı. lılahmut e. 
fflMB: 

Asıl sizi görünce herkes hevesle- lardD'. 111 bqm& hareket edecekUr. 
,Jı1aarU 'VekDl ,e.-~~~ bubıL. B8J'.Ok elçi, Jre11dl11lle g&-ttgıen lıtr necek! 

1)olruıN, çekinmek için mühim 

bir sebep de yokt\11; yalıdan şehre 
onlardan başka kimse inmiyordu. 
Hoca ömer efendi khntıillr ha.ngi 

b&Ufl'de ~ ft Mr!iıde memı... muh&rrlıiınl2'Je bu l'Jeyah&Unln hiçbir 

ketiınizin t19'P.lP• ~1ff~ bUSll.ll mahiyeti olmadıfmı aö;temlf. 
mlltefekk.11 bir grupun aÇDUf oldutu Ur. 

- Artık burada dejlldir, )i. • 

kla emniyettedlrt 
Demiltf. 
Tahir de ı.tanbaıa xtlmltti, 8'r· 

19m geç V&ldt hiç beltlenmtyen, 
o ~manıı kadar Oana.nlı tarihin. 
ele m1aH göriilmlyen bir haberle 
döndü: 

- Sultan 
IJoimuıllarl 

()amam kementle 

dellfe trJnbp kalmDJtı, serbest ol• 
sa ne yapahilirdi; artık borusu öt· 
mUyordu ki ... Onlan geri çevire • 
cek hiçbir kuvvet yoktu. 

Gemiden yağız bir levent, elin• 
de bir sancakla iskeleye çıktı; ay 
nt tipte Hti levent daha görllndU; 
kthçlarmı oekerek sancağın iki ta. 

ra.fma geçtiler. OçU de ayni şekil· 
de gly:iıımillerdl. Başlarında sır. 

realm mergjllln1 gemnlf ve remmlerl 
takdirle lcal'fllamlfbı'. RMimlertn bir 
kımımm llaarU vektleUnce bir lamnı. 
tıoı da vUJ.yetçe satın aıuunuma ka. 
rar ftll'ilml§Ur. Hublhal mrumd& de. 
ferli Edebiyatı Cedide pMertDdeD 
~vflk FUaetln lfiyanoım mtlse bali 
ne getiriJmMI 1§1 konufulmUf, vekil 
buranm ya1ms Tevfik 1"lkrete detll. 
bUtlln edebiyatı cedldecllere ait olmak 
Uzere blr ''Edebiyatı Cedide mtızesl .. 
haline Urat edilmell1Dln daha muvafık 
olacağı mlltaıeumda bulunmO§tur. 

Topl&Dtıyı mQtakip vekil, part1 
Ona yapılan hakaretler, edep • malı bir takke, ince burma sarık lıqkuı. vali ye guetedler Bum 

sizce hareketler anlatilırken her- vardı. 'tri kara kaşlar, iri elA. göz• Birliğinin kllUlpbanemni gesmif]er 
kesin tüyleri Urperiyordu. Fitnat ler, pos bıyıklar, gergin ıdnirli buradaki değerli M811erl tetkik etmlt. 
hanım hıc;k1nklarla ağlıyordu; lA- kalm ense ve boyunlar, kolsuz be ferdir. 
netler okuyordu. yaz gömlek, göğüs boydan boya Maarit veklll flbrim1Zde 'birkaç gOn 

Şehirde birook yağmalar ol. daha kalarak tınlvenrite 'Ve mbelerle 
açık ve parlak düğmeli dar ve ktr• metgul olacakbr. 

IDUI; Hlleeyln pqayı, sultan Os - mı:zı bir cepken, ince burma ku - ---o---
Bmllll tayin ettilt yeniçeri ağa- §ak, kenarlan gümüş işlemeli ka. 
amı ve daha birkaç kişiyi parça • YJ§tan bilyilk bir sUAhlrk, dizlerin 
ıam .. u. Babll Cafer zindanmm altma kc.dar inen bolca ve mavi 

kapıları Jirgalarda ve 1 bir şalvar, cıplak baldırlar ve a• 
teranede zincirli esirleri ealı • ya.kla.nnda sarı j anın yemeni:er. 
vermlıler. Davutpqa sadrazam Sağ omuzdan kalçaya sarkan sır • 
ohnut; sultan Mustafa bil.9bütün ! rna işlemeli bir kılıç askw, ucu 
deHnmt, aaia 90la rugele kopr. ve bilezikleri altın ı.ıemeli kalın 
iDii, anneal kendi dilediği gibi fer bir kılıç kını onlarm heybetle"i • 
mantar yazdmp hllldimet ediyor. nl tamamlıyordu. Kalın bazular, 

mut! SE'rt bileklC'r, kıh"ı kavrarken R"• 
Birkaç gUn aoara ıehirde tabii lan pençesini, yumruk halindcy • 

hayat tekrar başlSMJ! bulunuyor- ken balyozu andıran eller. Acaba 
du. yeni,.eriler cWfıs ba.hşifllı:i, si. Cezairdekilerin hepsi böyll' miy • 
pahiler terakldlerfnl almıtlardı. diler? Bıına evet 'it'mek lıiv.mdı: 
.AlJlveriş çoğa1dJtt için kendi m~n· 

1 
çUnkU şim~ oraya .tııır•k Uzero 

faatlerlnden başka şey dllşUnmı • toplanmış olanlar da hep güroüz 
yen e~naf ve halkın da çoğu d~likanlılardı. Kıyafetlerini değiş.-
memnundu. tirinr.e ve ocaklı olunca arlrk ek. 

Bir baba 
Mahkemede: "Oğlum 

hırsızdır,, dedi 
Bunun Uzerine otel 
hırsızı mahkAm oldu 

Sirkecideki otellerin bazılarm • 
dan bir hayli elbise, palto ve p.p
ka çalan Mustafa KAJıyaoğlu adın· 
daki otel hınıızmm dün hirincl BUlh 
cezada muha.kemeırl görülmüş ve 
üvey baba.si maznunun aleyhine 
~aha.det etmiştir. 

İhtiyar, sakallı bir adam olan 
Mustafanm babası Hflseyin demı.c;
tir ki: 
"- Ben kerıdialni evlltlrktan 

reddettim. Zira vaktile benim de 
evimi soymuştu. Ken<llsi hırsızdır 

Feci bir kaza 

Bir çocuk otomobil 
altında can verdi 
Şlfllde Raif pqa apartımanınm 

kapıc1&1 Alln1n 10 Y&flDdak1 ottu Su. 
at, dün Omrıanbey cadde.inden geçer. 
ken, §Oför Cemalln idare11lndek' "Ça. 
talca 97,, plf.kalı otomobilin altında 

kalmqtrr. Çocuk tekerlekler araaında 
bir müddet aQrWdenml§ ve muhtelit 
yerlerinden yaralanmlf, beyni patla. 
yarak ölmll§ttlr. 
Çoc:Uğun cesedi morga kaldırılınış, 

pör Cemal yakalanarak tahkikata 
b8fla.nml§lır. 

---o-

imtihanlar bitti 
Tıp talebe yurtları 

bugün kapanıyor 
Lise olgunluk ve ilk mektep 

jmtihanları dün niha.yetlenmiş
tir. tık mekteplerde muvaffakı. 
yet yU.zde 90 niSbetindedir. Ol
gunluk imtihanlarının neticcleri 
cumartesi günü belli olacaktır. 
Diğer ta.raftan üniversite im

tilıanları da cumartesi günü ik. 
mal edilecek ve tıp talebe yuı t
Jan bugünden iti-baren kapana· 
ca.ktır. 

-<>-
Ticaret ve ziraat 

vekilleri Adanaya 
gidecekler 

Bu ihtilll gerek ömeri gerek sikleri knlmıyacaktı. ve hırsızlık yapar... An'karadan blldlrildiğınc gör~. t!ca. 
Bunun üzerine mahkeme Mua- ret veklll MUmtaz Ökmen, bUtçc mu. 

tafanın suçunu sabit gönnllş ve I zakerelertnl müteakip Adanaya gide. 
kendisini 4 ay 20 gUn hapee mah· cekttr. Ziraat vekUI Muhll• Erkmenln 
kfun etmiştir. de Adanaya gideceği ııöylenmcktcd!r. 

Tahlri bu ıtehirden bilsbütlln so • 
ğutmuştu; gidecekleri yerde daha 
jyt bir hayat bulamıyacaklal'ını bil• 
ıeler bile artık durmak istıemi -
yormrdı. 

HemPn her gün şehre iniyor• 
Jar, gemici meyhanelerine, gemi• 
ci hanlarma, iskelelere, hattA CC' 
zalr vekilinin konağına uğruyor. 
lardı. 

-10-

CEZAtR YOLUNDA • ., 

kanlJula ._ flc IÜft l'IRflı
nak h:ıllnde yafnıur yağmıştı, şe 
birde tam bir sulh ve sessizlik, 

acııJralrıleıda bolluk h~ ıRr -

( Deuamı t'ar) 

Ölüm 
Devlet Denlzyollıuı doktorlanndan 

merİlJ'll C"emi: su•cyman Al)·anağın yeni Sabah 
· rn w ıktisat vC'ktı.lı-ti sanayi umum HUs•yln Cllhtt Yalçm, "tayyare 
mUdıır l Rt"şat Ben<'rln '(ğcnl §eker harh •. , hnşlıkb makaleatnde tayyare 
fabı ikn!•m Tllrk Anonim ı;ırl,ı•U tr. slllhınm gittikçe herkesin dikkatini 
tnnbul ~ubesi memurlarından İlhan ı çektlitl.ıl ve b<lyük bir eheır.miyf't ai. 
Alyanıılt yapılan bl.!tUn tc-dav! \'e ih.. I dığt ve bugün tayyarelerin harple a. 
timamlııra rl\ğmen mUpt ili oldugu ~ıl ve hayale aıtmıyacalc derecede 
ha8ta1ıl<tan şl'ayap olamıyarak pek müessir bir rol oynadıklarmı kaydede. 
genç \&~ındn l'aynta gözlerini yum_ l ı .k Almanlarla İngilizlerin mütekabl_ 
muttur. Ccnazeai Gureba hutanealn- len bi.-lbirierini bombardıman etmek 
den kaldrnlarak namazı. TefVlkiye ca. 

1 
tçtıı vaztyetl.?rinln. ne dereceye kadar 

mllnd:? kılmdıktan sonra Feriköy me-
1 
mlla.ft olduğunu tetkik ediyor. Ku. 

zarlı:tma detnolunrnuttur. Meı1ıume. harrir !ngllterenln yaina tayyare a. 
ye mağt'iret diler, kederdlde alleııbıe j dedt itibarile Almanlardan dQn oldu. 
tuiJet ederi&. ..... .falrat ıa,ws tanareetteıtDin 

dalul yUksek kabiliyet ve evsafta bu
lunduğunu, tayyare imalA.tmm da gün 
den giln(' artbğmı, Amerikan yard•. 
mı ile de Almanlara adeden de tete,. 
vuk Lf'nlln edileceğini tebartız eturı-
yor. 

Tan 
, M. Zekeriya Sertel, "Fransız • Al. 
ınan aLl&fmaa ve Akdeniacle vasi
.._ ~ ........... -.adnl 

mr, c;avdar kartftğıdır. olduğunu, bunun mlahı ve ltutuıar -ıo.::""lı• 
ikinci vazife de p~kslmet stokları dakt kibrit adedi noksa.nmm öııU 

yapmak salAhlyeUdir. Ofis, ticaret ne geçilmesi için JAzmı gelen ted 
veWeU t.&rafmd&n pterilen ıtlzum birlere bqvurulduğunu biJdirınl .. 
ve DıUy~ nhıbetinae peksimet stoku tir. 
yaJ>Lcü. icabmda ma.tebUke, maıı. 1 lılaliye Vekili Fuat Ağralı, kib-
yct fiyatı üzerinden eatacaktw. rit fiyatıarm:ı yapılmakta otaJI 

zam veya tenzilin mevcut m~ 

1 KUCUK HAIJEIJLC:ft 1 vele .?lilmıllne gör~ dolar fiyat.Jll" 
g R t;. • da gorülen temevvüçJere nazarsl' 

1 

icra edildiğini bildirmiştir. 
• Biıgtln öğleden .aora toplaııac&k İzzet Arukan (l!Wdşehir) iııbl 

olan fiyat murakabe kom!Byoau kuzu sar !da.reai kadrosunda görill"" 
eU narhmı teablt edecektir. Koyun ı murskebe heyetinin vekllet tad 
fiya"arında yapılmaın dUftlnUlen ten. roau iÇinde yer almwn Jlznngeıdtli 
zi!Ata inıklln görtilememtştır. 1 mütaleaamda bulunmuş, Ziya <Je'f 

Bazı semt bakkaJlımmn pera. her Etili de aynı noktai nazara il 
l<enda olarak sattıkları p<..trollerde ih- Uhalc ettiğini söyledikten "011~ 
tıkı\ra saptıktan görtllmll§ttır. Bu lhtisaa mevkilerine aft cetvelde 
lıakkallar, bundan böyle perakende baı:r vazifeler üzerinde dura~ 
pctrollln kilosuna ancak toptan nyat. bunlann esas kadroya oaınınıaaJll' 
iare. ı azaran yüzde ıs kAr nave edi. istemiftir. Mazhar Müfit, müdtll' 
bUeceklerdir. muavinlikleri ihdasmda bir ~_.. 

• Kmtaka Uman relallği, muhtemel ret görülmediimt kaydederek s
denlz kaZ&larmm önUne geçmek mak. ro ve t~it üzerindE'kl dUfÜJl 
aadilc yaz mevalmlnd... Marmara Ue celerlnı u;ah eylem~ lr. 

Bütçe encümeni reisi l81Det ı. 
diğer yakm aabDierde deniz devriye. ker (Çorum) ve mazbata m~ 
teri lhdu edecektir. Bu devriyeler ıı. riri Srrn Day (Trabmn) kadrO 'il 
man motörleri ne yapılacaktn'. cetvellerdeki vazife ve memur' " 

• lnhlıtarlar idaresinin yeni verece- ı; 
#1 içki ve tlltün atq tezkerelerinin yetlerle bunl:ınn encUmencledJ11"' 
tevzllne bugünden itibaren ba§lanacak kiki esna.smda gördükleri ta 111' 
tır. Bugünden ltlbaren 20 mayıs ak. etu~!nda izi abat vdaermJtkaler ~.&..ı.. 

. m ....... ceren n sonun nun ~,.. 
,aı:m;.ıa kadar Beyoğlu, Galata. Pan. h d .., k dro t tldJri ICfJ! 
gallı. ı:;ışıt ve Kasımpqa. mmtakala.. 1 muuh~ al'p.tl b' a !~n e ri'_;.ı 

· ~.., ı ır encwuene ve u .. 
rında bulunan bayilere tczltereleri tev hakkındaki takrir ile JıiylJıaıtP1 bil' 
zl olunacaktır. çc encümenine iadesi umunı ~it 

e Detlkta,ta oturan OOll:r.ar admda dilr muavinliklerine aft vulfel• -
bir gen~ klzı, evlenmek vaadiyle ka. 1 rin kadrodan çıkanlmaın lb~ 
çıran'"' iğfal eden Arif admdald gen mevkile:rinden bir k~ın '
cin muha!<emesi dün birinci ağırceza. kadro)'a almmaaı tal~plerfnf 111do 
da bltlrUmi§ ve auçu sabit görülerek ,.8 e·b talcrlrler okunmut ve #. 
ı sene 9 ay hapee mahkılm edllml.§- 1 doll'ıımustur 
tir. :&ınu takiİıen kanunun d"!_ 

• Mevcut vaziyet buzun kMoaunun maddeleri okual'ak kabul ~ 
100 paraya satllırwıına müsait görül. ve birinci mUzakeresi bitirtıın_!_. 
meml' ve 3 kurut 30 para olarak te& tir. Meclis cuma günU topJaıı.-ı-
bıt edilmiştir. tJr. 

Darlanm ruUzakerelerıe haaıriadığı 

F'ran111Z. Alman anl&fmUml Vlfl kabl 
nealnin tasdik ett!ll bakkmda.Jd ba.. 

berleri bahis mC\ .&uu ya.para k bu ttı. 
lı\tm Akdenlzde doğurabileceği \"Ui

yeU tetkik etmektedir. Maretai ve 

J'ramız kabbıeeinl.D kabul etutt Al
man tnleplerlnln ne ol$JIU benUz m.e. 
ıam 1:ıulunmadıtm& lfU'et eden ma. 

barrb:.l:alln••~ -

bir kuımınt terke razı oıınuş bd~ 
mumı çol< muhtemel görmekı-
şu nedceye varmaktadır: 

"l'ek yakmda, ftlmolllnö 99 .,,,,,,_ 

lrrlnl ot°!"flfttıeeilmb: Fraan: • ~~ 
anla,maın Akdeniz barMade rtı' ... 
...... açacaktır. ~ ~1' 
,. .. ,....m ıaldp elmNI ~ 
Bu iki clf!Vlet mlJawıte ....... ~ 
lltı!t eilncıe ...... Akcleabde ~ 
....... ahat.fıJlk 1IOyDk ........ 

temin ~1dercllr. Her ~ ~ 
•lılle ...... 1 1 1 ..,... tc111'9 ~~ 
.._ M •rnııe 1a~11119 



l~ .,_'!' . 1 --
~~ A y 1J3....::- 1ın - H A B E R. - J\]{.şanı posası - F -

~~ lillSft#t-
' - -zz Z T 

'O t-tasan A..- w. -
"-~EEv1::...,..,.... Akd • M k J ~~~,~=--=-=,--- enız atsuo a aponya 
ı·ıtr .. ~ ... ~ .. ~.};~. filOSU lngiliz ve Amerikan İngilterenin jkfısadJ. ı~o yıl e~~lki Türk aile.sin~e, :ürk kadın~ın 

Hatıralar1 yazan: AŞçı Dede ibrablm Bey 

İl ONE $ARTLAR1 ! sefirlerini kabul etti asıl feragatı. Kocasını kendı elıyle evlendıren 
:ı:S ~m ~·· n=-:· 1 Alman tayyarelerı·ıe Tokyo, 14 (A.A.) - A\·rupa siyasetinden hasta kadın. 66 yaşında bir güvey. 100 yıl evvel 
~ ·~- • ılo.iA ı seyahatinden dönelidenbtri hari- b Ş b • h 

'=.ı•w.t=.i.a 1 h tt• 1 ciye .nazırı Mntsuoka ilk defa ola- ş"ıkayelÇİ İr düğün ve fslanbuldan arna ır seya at kaça 
80:tı.l<tıjı yer Vakit matbaaaı nası arp e 1. rak çarşamba günü sabahı İngiliz mal olur? - Şam da Camii Emeviye yangını. 

~iseler 
\; .. ·······~ 

e Tarih 

Harp ve insanlık 
hisleri ..• 

~ ~ "Verildiğine göre Alman. 
~ıı..~Unan askerlerine harp esiri 
ıt--ııel;ai yapmamışlar ve ter -
~~er: zabitlerin de kılıc -
~·1 ~alarma müsaade ~ -
!-t'aJ1~· La.km daha evvel de bir 
!ıi; ı Yunan hastane gemisine 
~fi,tal~an tayyaresinin tecavüz 
~ b" hır Yunan torpidosunun 

u- İtalyan hastane rrım-.ısine 
\'erc:ı•wo .., 

k k ıgı yazılmıştı. Harp an. 
~ arşrlrklı harp vaziyetinin 
'-Iıtn ettiği zamana mahsus ol. 
~~·Bir taraf teslim olursa, 
~ ~çarsa, onun canına kıy
ı ıtıuk lazım.gelir; zira kar~ılık
~<:adele safhası bitmiştir. 
~a. ~el? hırsının yalrı?. h!r ta. 
~~tnhısar ettiği dakikadan i. 
laı-ek n Sulhün avdeti veya mü'k Yapılması icap eder. Harp 
~ taruret ürerine yapılır ve 
~al~ geçince onun doğurduğu 
~ı e SOna erer. Bunu milletler 
~ı~Ukuk alimleri ve devletler 
~-daJlberi müdafaa etmiş -
~ f ' epeyce za.mandanberi de 
~Ôl'lniile biğiarumştır. Bu 
~~rıa Londrada parlamento sa
~ 'kral sarayına varıncaya 
~Un·her taraf bombalanmışttr. 
~ın !e diğer Airnan şehirle
rq <:ıku e böyle ihücumlara uğradığı 
llırı1 Yoruz.. Bclgrat bombarduna 
)aılJ al..'tisaya zelzeleden sonra 
o-~ ~!1 hücumlar da hatıra geli 
~ ~n bunarağmen orta çağ 
ildi~t ve hareketi umumi de· 
~le · Btisna ve misline muka-

l!Jevinden ~!erdir. 
tle?i buki eskiden mağlfıp mil -
~.~kköy .. .şehir ve kasabalar!. 
ıı.'I ı~rnas1. on binlerle, yüz 
~i e ınsanm kılıçtan geçiril • 
~ ~a.but hayvan sürüsü ha -
Sıaflazırlara götürülerek sa • 
~;Met olmuştu. Beş kı • 
~ l'ihi bu korkunç ve vah. 

"'-~tı~lerin hatıralarını hali. 
~rıyor. 

Bir harp gemisinde 
bulunan Röyter muha

birinin müşahedeleri 

Londra, 14 ( A. A.) - Röyter 
ajansının Akdeniz filosu nezdin
de, Bahram harp g-emısindc bu
lunan hususi muharibi bildıri. 
yor: 

Merkezi Akdrnizde bulunduğu 
sırada 30 harp gemisind~n mü· 
rekkep İngiliz muharebe filosıı. 
nun düşman tayyarelerinin uir 
bombardıman tesebbüı:ünü nasıl 
akim bıroktıklari ehudi ifşa edi
lebilir. Amirallik dairesinin cu. 
martesi ğilnkü tebliğin<L bahsi 
geçen bu muharebe esnasında 
bicbir İngiliz gemisi hasara uğ· 
ramamıştır. Bu muharebede. !Ju 
güne kadar gördüğüm baraj a. 
teşlerinin en şiddetlisini görmek 
fırsatım elde ettim. Bu manzara 
tema.~aya de~er bir manz:ıra idi. 
Gemilerin topl:ırın dU~manın 
torpil - bomb:u·dnn3n tayyare. 
lerine fasılasız 45 dakika ateş 
etmi~tir. Ç~k parlak olan m· u. 
fııktan takriben 2C de:-ecc vük· 
sekte bulunuyordu. İşte tam bu 
sırada kafileye refakat eden 
kruvazörler birkaç milden . ·~~ 
açmıştır. Bunu müteakip büyük 
!harp gemileri ?ütün topları ile 
ateşe başlad·~ ... Bu sn ada 
kuvvetli himaye ctc.stroyeı·Jeri 
şemsiye şeklinde sıralanarak 
muharebe filo..c:unu yüksekten 
yapılması muhtemel bir bom. 
lbardımana karl;t rnnhafaz:ı et
mek için tertiöat almışlardı. 
Muharebe filosu ateş açtıih za. 
man düşman tayyareleri kafile
yi bırakarak ve gruplara ayrıla. 
rak her ta.raftan İngiliz filosuna 
hücuma. fba.şladılar. Bahram'ın 
köpriisünden bir kol halinde i
Jerliyen filonun muht~ pan. 
noramasını ve bütün istikamet
lere a~ açan toularrnı seyret_ 
tim. Altı ve dört nusluk top1arla 
tayyare dafi toplan \·e mitral
yözler denizin sathından semaya 
yükselen bir ate$; nerdesi geri. 
yordu. Her gemi, bir ucundan ö· 
bür ucuna kadar alevlere büriin. 
rnfü:: ve vanıyormu~ ~bi ~öriinii
yordu. Btı man7.ara nnıa7..zaın 
bir ha\·a fi<:ekleri eYlMcec:ini ru1. 
Cimvordt•. Mermilc; havılda ı"lık 
~aldıkra biitün r:-emi sall?nıvor-

~ ~a beraber eski devrin 
~ :milletleri aynı ruhla har
"11 Yorıaroı. Mesela Türkler 
~ ~!a harbetmiş olsalardı bu Stilling bir tren güzergiLhmdaki 
~~ovasından büyük Ok· gazino veya gar birahanesinde. 
il. ~"'"Yılanna, Si'biryanm buz.. yahut bir antreponun balkonunda 
~ lı ler.inden "" Habeşistan ve yaprak sigarasını gayl"t lü:ayt 

o UdutJarma kadar her taraf bir tavırla ic;:e1 ken, ~Ayet uzak me 
erin eski sakinlerinin 

lfi:"~an l3zımdı. safeden geçen tren, gemi ,.0 ya 
~""..~ ilk ~ğlarmda en kamyonlara göz ucuyla bakarak 
~~ ~e insani hislere malik rakamları haber verir. 
'~erııe doluydu. Onların iki Stilling bu hayret verici kabl -
) ~ ltaı~~ndaki o~lan zırh liyetini uzun seneler Çekoslovak
~!· bıle delerdı; - fakat yada nakliJ at idarelerinde edin -
:~ı:ı ... _1 

•• Oklarla ha.rbetmezlerdi. 
~~I rneseıa. Afrika ve .Ame- diği tecrUbelere borçluysa da gös.. 
~~in Yerli kabileleri arasında terdiği bu fevkaliidP tahmin kud• 
~~k ~ kullanılır. Habeş retinin kendisinde doğma olarak 
"lUla~ ~talya.n!ar zehirli• gaz da mevcut olan nyn bir istldattaıı 
~ Hintlilerin kah - ileri geldiğine kat'iyyen ştiphe 
~ \>i~l-his Ye kaideleri o ka • 
~ ~k ve temimi ki, harp yoktur. Stllling bundan dolayı 
~~veya. at Ustünde olan gizli askeri sevkiyatm bir nevi 
~~ile~~ Yaya olan ~üşman a_s: röntgen dürbünü ve en müthiş 
t-; !at UCQrn etmezdi; kenıdısı düşmanı addedilir. 
_..,.~ olur ve o .zaanan hari>e Onun verdiği rakamlara ve 'l'"a -
L, • lieıe başka.sile dövüşen 
~~ t,,ft_., sil&hmı düşüren as _ poı .. lara gözü kapalı olarak itimat 
S ~olunmazdı. Teslim edılebilir. 
~er a~r 'Yaralanan, kaçan as • Bu adam bu kabiliyetinden dola
u..,,:d~~L Askerler yı Hove!cin en mlihim askeri istih 
-~i ~ern·kı ~ınlerı~ bahçeler - barat şefidir. 
~~ \'~ tşlerı, hulasa halkın ' Hovcnk ondan gizli askeri e&o 
~tı- catunı mutlak surette mu ' 1 ~ k .. . 
~ ederlerdi. 

0 
halk ister rar o amıyacagma. at ıyyen emın 

~ ~İlletler.inden, isterse düş. olduğu için yıldıran hücumlarını 
'lq ~ten olsun. Hindistan.. yapacağı yerlerde evveli askeri 
~ ~atp Yüzlerce fil ye .yüzler- gizli kordon bulunup bulunmadığı. 
~ r>nı_ a.rab basının da iştırak et- nr ne miktar askC'?' bulundu;;."nU 
~ u "'k ebel . t:ı~ 

~ ~; ~uf::. muhar rd .e~J~ anlamak için bu canlt sondaj, can• 
• 81,.,,,,,:ı_ çarpışı I, tn k. dtirbü .... b h l" 
.~""'«. halk derin bir huzur lr hare at nunu u ava ıyo 
~ oİ tnalmdan ve canından e. sevkcdt'>r<'k kat'i ve şşama1! malii
~l oı~a.k işi ve gücü ile rne§· mat edi.nir. Ayrıca, muhtelif P-!' -

liin1 u. keıi istihbarat teşkilatlarına Ho -
~~l dt!Unya.sı bu bakımdan ne vek bu adam say&.mlde en kat.'i 

Ya imiş, değil mi? malumatı v0 '!1'!lek kudretine sahip 

l(ıtd..irccın KAF.U .. bu~wıW'. Bu sebepelrden dolayıdır 

ve Ametika sefirlerini ayrı ayrı 

kabul etmlştır. Birleşik Amerika · Çindcki İngiliz menfa- 30 
devletleri büyük elçisi Grev ha- · atleri tahdit ediliyor 
ricire nezaretine saat ı0,30 dn O yıl Ortaköydekl sahilhıuıedc İmam, mlie:r.zin vo bekçiye \'erile. 
gitmi§tir. Bir saat f'Onra da Bü~·ük J.ondnı, ıı (.\,A.) _ Bugün a- kışladık. İhvanı, tUrbelerl, şeyhle. eek aidat ne ise onları dn verdim. 
Britanya elçisi Crnigfe Japon na- vam knmarasmda Japorıyanın, Jn- ri ziyaret edip dolaşarak vnkıt ge· Vekiletimi de teslim ettim. Pcr 
zrnnı ziyaret etmiştir. ponlar tarafından işgal edilen Çin çiriyordum. Tam kırk seneye ya. §e!llbe gUnü nikih olup cuma ge· 

-- - " --- mmtnkasındn diğer devletlerin ti- kmdır tasra ordulannda dolaşmL'.f cCBi züafn girdim. Bu llçUncü iz-
Amerikada 40 vapur cnretlne karşı tahdidat koymakta tun. Artık Muharremin sonunda divacnndı. Yaşımız da maşallah 
d • k · olduğu meselesi bahis mevzuu c- 1 en1z omısyonunun dHmiştir. vatamm olan lstanbulda yerles- altmqı alu idi. Cuma günü Uvcy 

emrine verildi Hariciye nazırı Eden bu husus- mek arzı:sundaydım. Fakat, tam oğlum lsmail Efendiyi alıp Eyüp 
ta beyanatta bulunarak demi~tir maaşla tekatit edilecek yerde, be_ Sultana tilrbo ziyaretine giUim, 

Ncvy"rk 14 (A.A.) - Ste!nn! s-
ki: sinci ordu iiçlincU kısım mümey· Cumaartesi günü de yall)"a gittim. 

jaıısınd&n: 

Ruzw.•ltın ittnı:ız etmiş oldu~u son 
tcdblrle'"P nnu•ran luıcımleri yekCıunu 

Bır vesile ıln, Japonlann Çinde yi7Jiğlnc tayin edildim. Bu sefer Ne göreyim •• iş alevlenip ayyuka 
İngiliz menfaatleri hakkındaki tah 
<!itlerinin Japonya tarafından ve· beraber getirmiş bulunduğum re~ ~ ... Yalının kapısmdan girer 

~~o ı:nn tona b:ıtığ 'wıôı·unan Iurk ticn. rilen mtiteaddit teminata uymadı- fikam on seneye yakındır ağır girmez ağalar efendiler "maşallah 
ret vcırunı fcdcrıı 1 ır•nlz komisyonu. ğ J ı "k" et• · b h "di H k cd bi -ıü b "'""' MUba k 1-·- h ı mı ,.e apon ıu um ının unun aysta ı . arc et er r o u., ~· ~n... re Oınu.u.. ayır ı 
nun emrine verllmt,,tlr. Bıı gemiler ı· tlnd k d' · · 'b ede mesu ıye en ·en ısını ı ra - gibiydi, Kendisini de tekrar Şama olsun ... Cümlemiz memnun olduk. 
harp ,.c ı:ışc mnddclcrl n:ıkllyatındn ı ,.,. "b"ldi · t"m J h .. 
kuila:ıııe.ca klır. 

m yecebın ı ı rnıış ı . apon u götüreceğimi söyledim:. "Çok §Ü" Ama canım niçin hahersbco yap· 
kfımcti nozdindtl tcşebbtisler ya-
pılmış ve netice şayanı memnuni- kUr .. Şamdn öle)lm, Şamda kala. tm!" diyerek alkışladılar, Derviş 
yet olmamıştır. \'Inl •• Benm toprnğım oradadır... PS§a hazretleri de: "Mübarek 01. 

du. Subayların bağırarak ver. :tnglliz arazisindeki ekonomik tah- f nAallah Sama gidersem seni ora. sun .• memnun oldum .• lAkin bu sa. 
dikleri emirler, inanılmıyaca.k aidat h.ıı.kkmdaki Japon şlk!yetlcrl· da evlendirccc~ .. zaten benden kaldo güvey olmaz.. sakalı biraz 
kadar şiddetli baraj ate.~inin 5ı- ne, T kyod:ıki bUyUlt elçlmlzdcn §U 11nna fayda 'Ok •. elbette sana ba· ufaltmalı! .. " diyerek lltifc etti. 
lıardığ1 gür..iltü arasında lbogu. suretle cevap ''erilmesini istedim: 
luyordu. Atışlar arasında.ki kısa ı Hedrflmizi, meveut malzemeyi kend: kacak adam 18.zrm" dedi. "Ben "Ne yapayun., cariyeniz için bir 
vakitler ileriki ibaraj ateşini ha- harp ı:ayretımtze taht;ls etmek ve Şamlı kadm almam .. Ruhsat verir- himıe~i aldmı .. " dedim. Paşa: 

. zırlamak için boş kovanların sü. malzemenin dUşmnnlarımıza vıırmn· sen buradan bir hatun alalım .. yol· "Buna kimsenin bir diyeceği yo1c
pürülmesinc hasrediliyor ve ibu smtı mani olmak teşkil etmekle bera- öa da sana bakar.. hem o hatun tur •• maşallah on yıldır bizim ha. 
işte de cehennemi bir gürültü ber, <'konomik atynscllmlzl teka.rrUr da hazırdır" dedim. "Kimdir 0 ha. tırımız için sUkUt. ettin. Bu JI1e66k• 
-dogıı~ vordu. OrtaJıaı kaplayan ettirirken bittabi Japon hUkftmetinln kati """tin .. '' dedi. "' ,.. tun~?" diye sordu. "Akrabamızdan ~ 
zülmet baraj ateşinin neticeleri- Çindel:.I ment:ıaUerlmlzc knrşı hattı 
ni görmeğe mani olmu~ur. Hiç- hnrcltct1nln tesiri nltmda da tulunu- Dilber Hanımdır" dedim. "O be. !stanbulda bir aralık Yine pa..ra-
lbir torpil 'bizim civanmıza dü.5. yoruz. nim canıma minnet nma, onun dev- sız kalmıştım. KUçllk oğlum tabur 
memis \"Cya ynklnşnıamıştır. Fa- Eden, ayni mesele hakkında diğer Jetten tiç yüz kuruş maaşı var, klı.tibi Salih Efendi be§ lirn gön· 
kat hücumıın başlangıcında, kol- bir su::ı.le de ııu cevabı vcrmı,,tır: yetişmiş iki tano evladı var, gcli- dermiş .. bu para Kadir gecesinden 
bs.şı vazife . ıi gören bir gemi. - Japon hUkftmetl, bizim ekonomik nJ var, torunu var, evi barkı bura· iki gün evvel elime geçti. Bir 

~~n~~;~~:p•:ığ~n!°!~:d~k~t1{~ :~~:~t:~ncnhuı~ı:~~t çı~~::~:ı:: da, hemşiresi Dilberyar kalfa sa.. miktar gözüm ~dı. Büyük oğlum 
kesildiği 7.aman kah~ bir sis ta- fanU~rimizi icabcdcın thUmnmla ve ri· rayda, bunları bırakıp da bizimle Suriye müddeiumumi kltlbl Hüsa. 
tıa'ka.<>ı birden b;re üstümüw ayeUc r.azıın dikkate alıncıya kadar Şama gider mi?' dedi. "Senin ne. mett.in Efendiye dC' oraya geleee_ 
(öktii. Hicbir hasara uğramadı- bu hususta Umlt beklenmemelidir. ne lbmı, sen sadece nıhsat ver!" ğim1 yazmıştım. O da on lira g6n-
ğrmız gibi mi\rett"'bat arnsmd:ı ded.lnı. "Benden sana kula~ kulaç derdi. Yol masrafı olarrut DC'rViş 
da hiGbir zayiat olmıımrştı. Bu A M ER 1 K ADA ruhsat ... Yalnız efendilerim Der Paşa efendiınizin haremleri ham
:rnuhar:ebe. merkezi Akdcniule 1 
gün süren mut.at :harekat; esna. Yeni bir tayyare vif ve Ahmet Paşalar hazretleri 
smda cereyan etmiştir. Muvaf- b d·ı· duyıJ\amnlar, btr sen bll, lıtr de 
faloyetle himave e-.1 Jı +ir. Ha- tecı·ü e e 1 ıyor ben!" dedi. 
fif harp g-emHerimiz Bingazi li- Ne\'~·ork. 14 (A.A.) - United Kendisine dua ettim. Söz Ter • 
manını bombardıman ettiği gibi Pres ajansı bildiriyor: dim. Ertesi gü.n doğruca İ8tanbula 
gemilerdeki tayyaı·c1erimi7. de, Yeni Amerikan avcı tayyaresi 1 giderek Irararmuzr bildirdim. Dil. 
mihver hava .kuvvetleri tarafın "Thunder.boll" ki saatte 375 mil. her Hanıma ve oğullan, hassa or. 
dan gemil<"rimize yapılan tali .. . . 
derecedeki hücvmlar e~nasmda den fazla surate malıktır. 8 ma_ dusundn serçavuş Arif ilo Topha· 
7 tayyare dücriirmtişlerdir. yısta Nevyorkta tecrübe edilmi.~ - ne tercilme odasında mliliızlm ls

BütUn gemiler daha kilomct. j tir. Bu tayyare seri halinde inşa mail Efendiye açıldı. Muvafakat 
relerce uz-ıkU>ki düE'nıan hıwa edilmeğe elveri§lldlr ve bombar- 1 et.mL5ler. Serçavuş Arife bir mik· 
te~ekküll~rmi tarde.den donanma dmıan tayyarelerini 9.500 metre tar akçe verdim ki o akşam imam 
tavvarnlf'rinin 'iiksc>k ve ~c va- . . . 1 •• • ' ,__ bi ·r · · . h kk' 1 ,.., ld ırtifalnrda ko,•nlamnk üzere ımal { ve muezzın ve bazı kormıuuua r 
z.ı e~ını a ıv e va:nmıs o u-
ğunu tak<lir ctmi~lcrdir. · edilmektedir. tabla yemek hazırlat.smla.r diye. 

Yamn: 
Ca..cı;us mektebi profesörlerinden 

1sYCÇlİ 

~!~viren: 

TJ. D. 

A. Menghanı 
• 20. 

ki bu müthiş eksperin göri.lldtiğü 
yerlerde en tehlikeli birkaç yüz 
casus dolaşıyormuR addedilmekte 
hata <edilmez. 

Fakat Stillingin Avrupa harple
ri esnasında en harikulide muvaf 
fakıyeti hiç 5liphesiz Majino is • 
tihkamlarındaki nskeri km ... ·et bir
liklerini keşif ve tesbittc muvaf· 
fak oluşudur. 

Stillinı::- bir Fransrz varyete ar
tisti sıfa tile Fransız askerleri.ni 
eğlendirmek Uzcre gönderilen ar• 
tist gruplariyle birlikte Majino iı::• 

tihkamlanna ginnis, orada birkaç 
gün muhtelif krsrmlarda artistlik 
ederek iııtihkamlnrın hangi bölg<?• 
einde ne miktar kuvvet bulundu -
ğunu baştan ba§a tcsbit etmiş, ilk 
defa ve ancak onun harikulade 
sezme kabiliyeti olan gözü saye• 
sinde bu istihkamların sırf :;ös • 
termelik olarak inşa C'dilmiş sah· 
te kmımları bulıınduh'U ve bunla -
rm nerelerde olduğu dilşmanın "e• 

line geçcbilmiı::tir. Belki de Maji
no istihkimlanna büyük cüretle 
yapılan Stuka tayyare hücumların 
da bu kof istihkamlar hakkmda 
ilk defa elde enilen malümattan 
istifade edilm~tir, 

Stillinge bu i~nde yardnn eden 
ve nskcri mmtn.kaln'rn kolııyca ya~ 
na§masını temin eden vasıtaların. 
dan biri de son derece meharet. 
Ja muhtelif kıyafetlere girebilme
sidir. Bu Slavyah hakikatle, bir 
kıyafet değLo;:tirrne §ampiyonudur. 
Zira bu adam kıyafet değiştirme
yi tip deği.51irrne dercce:dndt> bir 
mükemmeliyete çıkarmıştır. 

Al"'ZU etti~i millet veya. memle • 
ketin yerli halkından birine ş<ı!jI· 

lacak bir §ekilde kendini benzet• 
mek hususunda gösterdiği meha .. 
ret. harilrul8.dedlr. Stillingi. bir 
Bavyera köylüsü, bir Hollanda ge 
micisl, bir Belçikalı tacir, bir 
Fransız sporcusu, bi'r Napoli dilen. 
cisi, veya bir protestan papası o
larak gördüğünüz zaman onun bir 
yerliden farklı, sa:.htc bir ca.su~ ol 
duğunu kat'iyyen aklmıroan bile 
geçiremezsiniz. Zira, Stilling bu 
milletlerin yalntz kıyafet an'nne
lerini değil, eV?.n ve etvarmı da 
miik"mmel surette taklit etmek • 
tedir. 

Bundan dolayıdrr ki halis bir 
Fransız artisti olarak sahnelerde 
varyete numaralan yaptığı zaman 

büUin mıı.ı.~u~w, taklitıed•ıi »ı>-

ma.k suretiyle fev.kaıadc alk~ 
toplamış, biiyük bir sükse temia 
edebilmiştir. 

Stilling, bundan başka da, 6-7 
dilden birer parça konuşabildiği i· 
çin hiçbir zaman kolay teşhis o • 
lunamaz. 

Bu casus, eksel'iya, her mem • 
Jeketin Adetlerine göre dilenci 
tiplerini taklit etmekte hususi bir 

melıaret sahibidir. Ve çok zaman, 
caswıluklarını bu son derece mer .. 
bametc §ayan ve anadan doğma 
aptal dilenci tipine borçludur. 

Tren güzergıi.hlarmdaki yerler. 
de inmeli ve titrek elleriyle atıl
mış cigara parça.lan toplıyan, & "' 

ya.klarmt sürüyemiyecek kadar ih 
tlynr, otomobiUerin komolerini işi• 
temlyecek kadar sağır bu betbaht 
ciilcnci askeri depolarm eivann .. 
da bir defa dola~ mı birkaç bin 
lira kazanan müthiş bir adamdD'. 

Stilling bu kabiliyet ve meba • 
retini, Slavyadaki köy tiyatrolarm 
da gençliğini aktörlük ederek ge
çirmiş olmasına medyundur. Stil • 
!ingin babası müthiş surette alko
lik olduğu için Prag tiyatrolum • 
dan atılmış ve köy tiyatrolarma 
dilşcrek hayatını sefalet içinde 
ge~lrmlş eski bir komikti. 

Bu k5y tiyatrolarının nllı:olik vıe 
sefil komiğinin oğlu, bir gUn, A.,. 
rupanm en büyük dra.mlarma ka
rışın~ ve dünyanm ·b!lyiik kavga. 
111 içinde tehlikeli a.ktörl!lğüne de 
vam ederek mühim işler görmüş. 
tür. 

mefendi de on lira ihsan buyur 
muşlar. Nik&h cemiyetine cm ltl"a 
harcadmı. Vapura bin,.ceğim giln 

on liram kalnuştı, Fehmi Efendi.. 
mizin ottu f)eYh Hacı Fem Efen_ 
dl de vapura blneeeğim IÜJl on 
lira göndermiş •• yine yinni liram 
oldu. Yatalalt olan halam ile üvıey 
oğlum Arif ve İsmail Efendinin 
idareleri için man§mıdan üç JQz 
kunı.'.f sipariş terkettfm. Bunu a

lıncaya kadar da, npurda vedala
şırken, Arlfc dört lira bıraktmı. 

Yol paralarımızı da verdikten son• 
ra yanımda on lira. kaldı. ı.tanbut. 
dan pala.mura ve demiri Jroparaıl!, 

1809 yJlı mayısmm yirmi altmD. 
da Beynıta geldik. İki gi1n blrp 
Şama hareltet ettik. Hutemn ol· 
duğundan, kumpımyadan içine ya
bancı bindirilmemek ilse.re bir b• 
ruseyi elli yedi beyaz mecdiyeye 
tuttum. 

Hüııamettin oğlumun Çabk ma. 
ballesinde tut.tuğu eve indı1c. Hiç 
param kalmadığından kumandan 
paşanın huzuruna çıktmı. Ruhsat 
alıp alelhesap ver.neden on lira 
alıp eve döndüm, Guya dlnlenmclc 
üzere bir iki gün Çalık mahalle _ 
sinde a.lık alık oturdum. Sonra OOk 
rar, dairede }Şimizle, cviml:r.de i· 
badetle meşgul olduk. 

1309 yılı Wşrinievvelinin iltincı 

cumartesi günü idi (hicrl 1311 re
hiiil.Aha.r:mm dördü) kaleme gel· 
dim. Saat altı raddelerinde jeli, 

yangın borusu c:almdı. Efendiler 
yangın nerede olduğunu haber aL 
mak için gittJlc.r. Gelip: "Yangın 
Ca.milemeviye yanmdaym11!" de_ 
diler. İki dakilia sonra habel' gel 
dl ki Camliemeviye yanıyor! Ar -
tık halle koşu§tr.ağa başladı. Biz de 
gittik. Onu gördüm ki bir acaiıl 

:riizgAr çıktı. WJmen on dakika iç.in 
de ca.mlişerifi yerle bir etti. Ah 
ve figan semaya çıkb. 

Bu mrada ordularda yapılan ye
ni bir teşkilatta beşinci ordu le _ 

vamn. U.ÇUn::ıl §Ube müdürU oldum. 
Maaşım 1500 kuruştu. Bu §Ube, 

ınülga ruznamçe kaleminin vazife_ 
sini görmekte idJ. Yani eetl ha -
ma.m eski tas yine rımıamçecl ol
muştum. Zaten o zaman da maa· 
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Tüık iye 
Irak 

ile 

arasında 

Gör .. şmeer 
devam ediyor 

Kat:lrc, 14 (A.A.) - Röyter ajan. 
sı bildiriyor: 

r Fransa 1 
nazırlar 

meclisi 
Alınan - Fransız 
anlaşmasını 

Berlinde ya n resmi 
kaynağın bildirdiğine 

göre 

HE 
Almanyada uzun 

Su taşımalarına kar§ı 

18-50 yaş arasın-
dakiler macburi 

çahşacak 
Ankarndan bildirildiğine göre su 

taşkınlığı ve hUcumlnrına karşı ko. 
runnıa kanun J!ylhası dahiliye encU.. 
meninde tetkik olunmaktadır. ittifakla tasvip etti 

Raşid Ali h 'kflmetı M"ıırın tava&. 
s:ut teklifine verdiği cevapta bu tek- ' 
üften colaj Mısır hUMmetıne teşck Eden bu anlaşma hak-

notl3r bırakmış 1 
Bt•rlln, 1'l (A.A.) - Ynn rcsmt bir 

kaynaktan bildiriliyor: 

ı.a.ylha esaslarına göre ':>öyle bir 
h!dlse vukuunda, hO.dlsc mahallinde 
bulun!lll 18 ya§llll bitirmiş ve rso yaıır. 
nı doldurmamış olan blltUn <!rkek nU. 
fusu, ellerinde bulunan balta, kazma, 
çapa, kUrek, keser, el ıı.rnb:ıs ile ma. 
hallin en bUyUk mlllklyc il.miri cmrln. 
de hizmete mecbur tutulacaklardır. 

J?:ı kuvvet kAfi gelmediği takdirde 
civar kasaba ve şehirlerden de kabi
liyetli kimseler getirtilerek çalıştınlıı
caltlardır. Çall§anla.ra, 1.§lerlne muka. 
bil l\eret verlmlyccek, yalnız, parasız 
kutık ve ekmek dağıtlacaktır. Çalır
ma esnasında ölen veya ya.ralnn:mln
rm nllcler!nc de polis ve jandarmıı 

e!rad::na verilen tnzıninat ltadar para 
\•erilecek tir. 

kür ettıkten sc.-ını. dahn evvel alman k -1 A K ın,;ıa vam amara- !yt bı:.bcr alan mah!lllerden öğre· 
nUdiğine göre, Rudolf Hes::ı, İngllte· 

reye .!ır.rcket etmC'dc.n evvel, oldukça 
uzun notlar bırakmı,,tır. Bu notla.r

Türk tckliflnd n esasen tstllade et-
me1ttc olduğunu b!ld.rmtştlr. sında beyanatta 

Cevaptn Türk rıUJ<Clmet1 ne gö~ bulundu 
melertn d vum etmekte olduğu llılve 

edller1:k Mısırdan görl\~mt'lcrin lılta. 

mına ıntizar olunması rica edilmekte
dir. 

Bevnı1 14 (.A.A.) - D.N.B. ajansı 
blldlrly~ır: 

B:ığ.:lattan ıılman haberler, trak 
har !ye naz Şevketin Ankara seya
hati nct1celerinln memnuniyet verici 
oldu~u ve n!LZırın Bağd:ıdn avdeti. 
ne sUkQnetle intiZar edildiğinl bildir
mektedir. 

Ba~Jıı• sıyas1 mahfilleri bu seyahe. 
tin 'let·ceıerine yakın şark vaziyeti
nin mfüıtakbcl lnklşa!ı bakımından 

bUy~k l.ıu ehemmiyet atfediyorlar. 

Alm~nya 
Fr ısa yo!ile 
A{de 1 ze orpıl gam.leri 

gön darı yor 
Lon :ta, 14 ( A .A.) - Bugün 

ava ke.:n::ı,.n~ında bir mebu.3 
Al~anyanm Franca yoluyla Ak. 
denıuı kilf'Jk torpil gemileri 
g~nd"nnekte 1 

• ~,..u "!şa c':. 
mı§ ve bu gemilPrin Rhoın neh.. 
ri yoluyla Marsilyaya indiğini 
söylemiştır. Bu m< btIB hükilme. 
tin Visi nezdinde protestoda bu. 
lunup bulun."nadı~nı sormuştur. 

·Tariciye n zın B. Eden ver. 
diği ct'Vrt'lt~ bu habe'"İ yalarl~
mamı f lr t v; ive bir protes. 
tcınJn ' inkü ~"mitte yaT>ıla. 
ak b"r v olduğu fn rinde bu. 
unm d ~ r: cıijy' ">fnl.Btir. 

-o----
ıra '·aarruz 
h zır~ıaı 

~ 
(I;;.ı. tarau 1 nclde) 

manm itina Ue hazırladı<ı bü
~ rnuh'm'llat d"'oo'arı '~~ di. 
ger depJI 'll' mc vcu•tu. Di;1]Illnn, 
aynı uı.malld:ı, çok bliyük mik
tarda kamyona, her tUrlü nakli
ye vasıtasına ve pek çok benzine 
malik bulunuyordu. O zaman 
limanlar, bugünkünden çok daha 
faydalıydı. Ç-'ün!di bu limanlar, 
şimdi ziyades· .. ıc bombardıman 
edilmiş bır vazıyete bulunmak. 
adır. O zaman, burln Tobrukta 
olduf;ı gici, .dücuranm cenahın
da bir diken te.~kil c.-den bir kuv
vet de bulunmıyordu. 

Bu sene, dU manm yeniden 
muhtelif malzeme stokları teş. 
kil etmE.Sı 1 r zmıdır ve bunları 
te 1c·ı ct.ıLek "niti güçtür. 

B:şkaca f:ttl cihet de kavdedil
mekt '"r kı knrcııl:klı kuvvetle. 
rin bır:bir"nc m:vıran nisbetle
rinden mfid=ı, ln.~liz ha.va kuv
vetleri, ge en scn<:dnden cok 
daha büyüktür. Atılan bombala.. 
r1n ağtı hgı dalın. !azla.dır ve 
mtinaknle yolları daha az er.in
dir 
ÇATU. ŞEJU.t?-mElU TAARRUZ 

mıh'rP, B (A.A.) - Askeri so:z;cU 
dfi'lkU tebll~ hakkm:b d<'mlştir ki: 
Düşmanın b ... , dl il b'r çatt\J haline!" 
snba~:ı ilk aıı.tı riL to yaptığı taar. 
ruz barcltetl, b·ın:ılttcı b r aıcn''"'n ve 
kum f:rtmalıı.n aıtmrl'l icra edilmiş
tir. B'1 fı'l" k t gnrlptlr. llususllekl 
tamıı.nılle mll.mhrr tsız olnrak yapıl. 
mııtrr. D1l mıın ko 1.:!.n mu'mveınet 

görüne.? Sollum Ci\''U'Indakl hareket 
mevzu rlnc c ':fünl le>:"dir. 

Ask ı1 s!lz::~. ~'u: roda llerl yUrüytl. 
§Ur.l\ mevz:uut--ıt .... cd rek Almnnlnnn 
bllha'llla su, ylycc k ve ceph3lle tedı!
rlklndo mutı k bir rnUşkWtıtn uğra. 
dıklarını söylemiştir. 

şmı 1500 kuruştu. Fnkat aradan 
tam yirmi llç yıl geçmışU! 

Şeyh Mehmet H YJat V"hbll 
Erzincan! Ummt imiş; tUrkço @.,.el 
bir sözleri vardı, buraya kaydede. 
yiın: 

Jllff ohutlam Miirlt 
Pazar cttbn götürü 
Yaradılışı hO!t gördüm 
l"aradandau ötürü?. 

Vlşt, 14 (A.A.) - on 
ja.ıısı bildiriyor: 

Fransrz: o.. dan l:'nlaşıldığma göre, Hess, kf'ndlsi· 

Nazırlar meclfsf mareşal Petenln 
reisliği altında toplanarak amiral 
Darlan:ıı Fransız - Alman müzakere
leri llllkkmdaki lzahatmı dlnlemlıı ve 
bu anla.:ıma metnini itWakla tasvip 
etmişti:-. 

Bu müzakerelerin tcslrlerl yakında 
görUlecektir. 

EDENİN BEYANATI 

nl, kendi insiyakiyle ve "h:ıklltati 1n
glltercyc glSUlrmeğe,, muvaffak ol 
mak şartlyle, bir uzıa,mn anıaııması 

. Ue harbe nihayet verec'!k bir İngiliz • 
Alman sulhunu elde edebllccck vnzl· 
yette sanmaltta idi. Hess•in bu hare
keti, lınkikt lmkAnlardnn tamnmlyle 
gafil b:.ılunduğunu gösterdiğinden do· 
layı ve ayni znmnnda yııpılış tarzı se· 
bebiyle. ancak Hess'in sabit fikirlere 
s:ıplc. ı'llış olması ile kabili lznht.ır. Bu 
hareket, her ııeyden evv.,ı. He:s:s'in va· 
him surette bastn bulunması dOlayı
siyle d!lha kolayca temnyUl ettiği mllp 
hem insanı d~llnl.'elerden ilham al· 

'ecip Serdengeçti 
defnedildi 

Londra, 14 ( A.A.) - ı:nric· e 
nazırı Eden, bugUn Avam kama
rasında, Fransada iki mınta.ka 
hududunda kolaylıklar gösteril
mesi ve işgal masraflarının azal
blması hakkındaki Fransız -
Alman al'lJaşması haklnnpa be 
yanatta bulunmuş ve d,..nıi~ti; 

mışa benzemektedir. Dünltlı s yımızd:ı, İstanbul umumt 

ki: ~ 

R:ıdolf Hc"S, malflm olduğu o::erc mC'ellsi 1'!.r'.nci reis vekili Necip s r. 
dalma yalnız pekaz klş ye nçık olan dengf,Çdlnln vefatı ha.berini tccssUrle 
Alman ba!lkumandanlığı plt.nlnrrnı bildlrrnl§tik. 

D~ sözde fe:Jakfirhkla.ra mu- pek tnbll bilmemekle beraber, bUtUn Bir ktı.ç zamand,ınbcrl mUbtelll 
kaıbıl Fra.nsarun ne gibi feda- ffddetlyle sevkedllen Alman • 1nglllz bulunduğu hastalılttnn kurulıı.mıynrnk 
k~rl~klarda bulunduğu hakkında harbi11in, fngiltercye yapılacak yar• I evveıı~ı gece gözlerini hayata cbcd1-
hıçb•r resmt beyanat yapılma. dmı~ar hor ne olursa olsun, muknttder yen kapayan merJ\•Jm Necip Serden. 
~I~ı::.. Fa.kat anlaşma, Vişide, surette İ!ıgt!terenln yalnız bir mağlfl- geçtınln n~ı. buı;Un. mera.simle tor
ışbırlıgı zımnında yeni bir admı blycUne d<!ğil, fakat tnm imlıasına rağa tevdi edilmiştir. Mernslm pek 
olarak telakki edilmektedir. varacağına emin oımalt fçın oldukça hazin olmuştur. 

Amiral Darlan'ın ka.1bul ettiii malflmat sahibi bulunuyordu. Hess, Saat 11,30 da cenaze, Beyoğlu zu. 
fedakarlıklar ne olul'Sa olsun, Almnnyu.nm yalnız askeı1 kudreti kUr hal'ltanesindcn almmııı. otomo
Fran:ız mill,,tinin, kc-'Kli kay· bakkmda deg11, faka.t dahlU ve eko· blllerle İstanbul belediyesi önüne ge. 
n.akla.rl7:1ı Almanlnr tarafından nomlk vaziyeti hakkında da tngllte· •..irilml!ltir. On beş seneye yakın bir 
s:stl'l?'a1k surette tıılan edilme- ı renin yanlış fikirlerden barclcct ettl- zamandır devamlı surette belediye 
sıne mani olmak irin ne kadar ğln! bllıYordu. Bıraktığı yazılardan meclisi relsllğlni ifa ctmlıı olan mer. 
gayri muktedir bulunursa bulun. 1 aarih 6urette ııu cihet meydana çık- huma. arkııd:ı.ştarmın son hürmet n'
sun. kendi arzusu ile Alman da· maktadır ki, Hess'e g!lre, 1ngntc.re şanelerlnl göstermek 1ı;;ın buradaki 
vası • için ça1If3acak, lbu suretle harbe devam ediyorsa, bu ın .... ııız et· kısa bir vakfeyi müteakip ccnnze, po
kendı ıztırapları devresini uza. kım uır.umlyesinln Çörçll ve zUmrcst 11.s ve itfaiye e!radmm da l§tirakile 
t acak ve kendi :. tjı.•ru;ı gününü taratmdnn ald!ltıJdığmdan dolayıdır Beyrazıt camllne g6tilrülmU1.ıtur. Bu
geril~tireeek kat'lar asil anane- ve, H'JR'i'ln yazdıgı gibi, sırf bu zUmre rada. «na.ze namazı ltıltnmış, bundan 
sine sadakatsiz bıılunaca.ğma i- dUnya:ım sulha kavurmasına mani ol· sonra. aile mez:ırlrğma dcfnedilmel\ u. 
ıı~Tlm .... k iırt;e:mivorum. makt.adır ve bu da adn h~lkı tçln mut , :tere tnbut BakırköyUno götUrUlmll". 

AN ı\.Şl\.1A H tKDMI BR.1' bl§ 01atlceler dot'llrncnlttır. Rudol! tur. Meraalmde vali ve belediye reisi 
IJ!!~ilra, 14 ( A .A.) - Röyter: HPss, hs.Jdkl vaziyet hakl<md:ı ba§ka doktor Lttfi Kırdar, umurnt meclis 
Vısıden gelen haberlere göre, tngmz §ahsiyetlerlni aydınlatmağa azn.sr, vıı~yet ve belediye erkA.ııı, dost 

e:şya ve kı metler nakliyat? muvaf~nk olursa, İngiltereyi bugünkl\ ıarr, ailesi erkCiı:u ve birçok dostları 
h<i.k rında akWiJen yeni anla~a zlınaınd.ırlarmm deliliği hakkında lk• hazır bulunmuştur. 
mucibince, UL,oal altındaki mm. (?la ctm.-nln mllmkUn o.ablıeceğlnl san Ailesine, umumi meclbe ve dostıe. 
taka ile '«l"'Cll altında bulunma- mıştır. Rudol! Hess, Lord Ham\lton"un nna teessürle tazlyetlerfmizi tekrar. 
yan mırıt"'ka anısmda. eşy "'In §nhsmJa, aradığı l}nhslyeU bulnc rını lnr. ö!l\ye Al'abtan mıığfiret dllerlz. 
oc,;be:ıt"C "'akiin. mÜ"~<ırle o!u- ı zannetmekte idi. Hess, 7 Lordla pek F 
nacakt -. r,.....'\71e t J. r 'llt b"?.:I muhtem"' o!are.lt 1936 da Olimpiyat- t•~fun bev~11atR iıı · '-ıi !T'"rlrlelerP aittir. F-rank 1erd:ı tanıpııştır. I!css, ~nı bit· lgU .J tl 1 
te:iivatmdn. t2lııfül::ıt yoktur. tikten sonra, Lord Hamllton'un mn'i· (Baş tanıfı 1 nclde) 
Feknt altın ve c~ebi para. mü. kfuıesi clvarmda. panl§Utlc yere ntıc.- neticelenmesi bizim için Ege sıı.
n<l1cıı.leJeri yasaktrr. mıştır. Hess, herlıalde, Lord H!lmll· hillerindeki ve ı-.~al.etionyadaki 

Geçen hafta Pnristo amiral tonuıı v<> tanıdıkıannın lngllteredo ıu· Bulgar topraklarıyla garp hudu. 
Darlan ile Alman maknmıa.n. -..- zumlu nU!uz:u haiz olduklarını sanı· duınuz boyundaki Bulgar top
smda imzalanan anlaş.nanın !>u yordu. Hess, Çörçll ııe g!lrllşmedc bir raklarımn kurtulması demektir. 
ay sonlarında. meriyete girmesi !ayda olmadığına inanıyordu. Nete· Bu topraklar §İmdiye kadnr Yu· 
muhtemeldir. kim, h!ı;blr suretle bizzat İngiliz ~- nan ve Sırp boyunduruğu altın. 

ROM ADA NE DENİYOR? vckm ne gHrU:melt arzu etmediğini da bulwıuyordu. Adaletın ve 
Roma, 14 (A. A.) - Stefn..:ıi sarih ırurette ka.ydeyleml.Btlr. hakikatin mihver devletlerinin 

ajansı bi!jiriyor: Rudolf Hesin ba§tyelerln(ll'n anla· idaresi altında nihayet bu yeni 
Fransa ile mihver arasındaki §Ildıt., veçhllo, kendisi, vazlfcstnln Avrupa camiası lböl~inde de 

mÜ!lM betlere dair dolşa..<;a.n ~a- muvaftaklyetinden emin bulunuYordu muzaffer olmasından dolayı bü
yjalar hakkında Roma malıfill·"- ve takriben iki günde geri dön~<'ğin! tün Bulgar milleti bahtiyardır. 
rinde beyan olunduğuna göre, tnhm•n ediyordu. Hatta. l:endls.ne Bulgar mileti Bulgaristan ve 
işµl ma.sraflarııım aza!tdması avdet lı;ln lllzumlu benzinin de verile· ı birliğini talıa:rokuk ettirmi'.'i olan 
hakkındaki tebliV.e ilnve edilecek ce~inl t'anıyordu. Hess, proj~ıcrınden mihver devletlerine ve bu devlet.. 
hiç bir şey yoktur. l4~nternasyo- kimseye, hatttı ailesin" dahi bahset- lerin şefleri olan Adolf Hitler ile 
nal 'ba.sında buna ilave edil.!11 memişt!r. Ailesini pek yakında yeni· ı Benito Musoliniye ebediyen 
bliti.in haberler uvduıınaclır. den göreceğini limit etmekte idi. minnettar kalacaktır. 
!talya ile Almanya Fransa ile www• •••:s;ıt;IW!:c:'!!Ui:z:::a::=u:ıaa:ı.c:L w•&r•, , =-
müşterek meselelerde tamamiy-
rnutabrktır. Bu ~ör··~ birliiH yai. ÇERÇEVE 
nız mn"tere!t siynset:n nıalısulü 
değil Fransa ile rnütare!te a!t· 
tedilelidenberi Hitler VC' Muso
loni arasm.tla Aahsi nıüliıJmtlar. 
da te::ibit edilen hattı hareketin 
itab<>tini ?"<'~teren w nı"'>:iden a· 
lıııım tecrübelerin de bir mah
eulü iür. 

ihUkar yapan 
bir eczacı 

Necip Fazıl Kısakürek 

(Ba.5 tarafı 1 nclde) 
llcrlms arka salonda bnsbaşa 

\'C cigam dumanlan nrasınchı m· 
Murakabe komisyonu 120 kunı~luk mln i!dnd J :ınsım bck!cmelctc ••• 

bir reçeteyl !00 ırnnı a tertip eden .l\!:ıccra filmi e .tctllmsına yıı. 
Yenlknpı eczanesi aab1bl Leon hak. bancı olduğum tein bu bnlıls beni 
kmdald tahkfkatmı bltlrmlg ve euı:- l aU'lındar etnılvor; fakat ben do 
luyu aaıi)eye teslim etmıııtır. sinemayı tcrkedip gidemiyorum ••• 

Bundan başka iki çuval kahvesi Bir lcerc bilet aJmı:'} bulundum . .. 
bulu:ı1ug-tı halde bunları kanştırmağa. * 
ve böylece lhtlkl\r yapmnğa te'jebbUs Almnnlann 12 adnyn kndar u 
eden Emin!Snl\nde Flllpos adındaki zanılılct:m sonra maksatlarını şöy: 
kahveci yakalanmııı, adliyeye veril- le tesbit otm;~tlm : 
ml§tir. 1 - Kıbrıs üzerinden Sıırtyeyc 

atlıımak. •• 

Beyoğlu Halk Sineması 
:Matine 1l de, Gece 8 de: 8 Bü)11k 

Film Birden: 
1 - Gl\lnaz Sultan (Türkçe l!IHzlö 

n ııarkılı ı . 

9 - <Jasus tnt.lkaım ( Awntar) . 
S - Ölüm JılariaMlı (KO'fboJ). 

R .. ruı, yeni bir (Dnrlıı.n) marlfe· 
ti olmnt:ıkça hnkô.n!llZ ruızıırlb 

ba'cııuştım. 

2 - Re.dosun garbmcla, \.'ona... 
nistana kadar köprü gibi uzanan 
kU~lik a<la serplntllerfno el at&rak 
Ege ve Ka.radcnlzl tecrlcl edilmlş 

bir -. halllae ~ek... 

Bu sntrrln.rdan sonra. mahut ada 
s"rı lııtilcrinin tel;er telıcr lşgnl 

eilildiği lıııberl geldL Anık E<'gc 
,.c Iforadoniz, tccrid edilmjş birer 
havuz. •• 

Fnlcıı.t şimdi birdenbire ilk ma1c· 
Eada da. 7.CırJn a.çılclığmı görilyo 
r.ız. Ilu~ün Öb'l"CnmJfj bulunnyoru; 
ki, marifeti ynlnız kendisinden 
bcldcdlf;inllz (Darlan) hazretleri 
Alm:ı.n clevlet ~i!ille görüşmli.: 
anJnc;mı~, memleketine dönmli!ı, 
(lmbfne) run kapısını açmıcı, f~erl. 
ye gtnnJ,, anlasma;) ı (icablne) un• 
surbnna kabul ettJnnic;tlr 

Bu anlıı..5ma ne olablliri .. 
Bir scy, çok 5cy, her r;cy ... Hor 

bakımdan Alman • Fransız c lblrll· 
~"İ... • 

Zulümle ittffak eden mazlum 
artık tesellisini, kendisini t~lp c ' 
<lcC<'k yeni zuliımlar ve mazliimlıı.; 
Uzcrinde nrn.yabillr ••• Eski ve kor. 
Jmnç piskoloçya. •• 
Şimdi bizce hlrlncf derecede me

raka değec<f4 nokta Suriye mese· 
lesidir. Bu saba üzerinde Alman.. 
Jııra (Do.rlıın) hazretleri (buyur!_) 
rdecck olursa, Almanlar ic;ln Su 
riyonfn ba.v:ı. meyd!lnl:ı.n tızerln~ 
kar !tibJ yağmak 1~-tc-n değildir. 
Vmıt etmek gerektir ki, böyle 

bir halin da.ha mukaddemesinde 
Hllstlndcn Surfyeye doğnı bir ıa.: 
gilli: ha~ ••z• •-/ . 

Hes hakkında 
Çörçil beyanatta 

bulunacak 
(Ba~ tarafı 1 ncicle) 

yardım tdeceğml bi~dlrdlğlnl illi.ve: et. 
mlştlr. 

Hes karaya indiği zaman kcndlslle 
görüşenlere 4ıW,manyada halkın 1ngt. 
!iz tayyarelerinin bombnrdımanlarm
da.n ve harbin ter.irinden muztarıp oı.. 
duğunu ooyleınl§Ur. 

J,ondra, 14 (A. A.) - Heas.in 
İskoçyaya geldiği tayyarenin re • 
simlerinden bu tayyarenin gövde. 
sinde ku~un izleri bulunduğu an. 
laşılrnaktndır. Bu keyfiyet birçok 
tefsirlere yol aç:mışur. Tayynrcnin 
İngiliz tayyarelerinin yahut Hcssin 
1ngiıtcreye gitmesine mani olmak 
istiyen Alman avcılarının hücumu 
na uğradığı zannedilmektedir. 

Lorıura, l4 (A.A.) _ Londra emnf· 
yet .ıaıresinln hususl ;,mbesi memur 
ları, IJliıUn gUn Hcs'ln yatmakta bu
lundu~ı hastahaneye g1r<'n bUlUn zi. 
yııret;ilerl kontrol ile meşgul olnıutı· 
lardır . .Hastahanenin kapılarına asker 
de ikame edllmitı bulunmakta vo içe· 
riyc yalnız gtrmcğe sallLhiyettar olan
lar almın~kta idi. 

Loııdra, 14 (A.A.) _ Şimdi ifşa e. 
dlldlğinıı göre Hes, köy!U Mac Lea
nm çlCtliği.nde kaldığı müddetçe ana.. 
vatan muhafaza teşkllAtnn mcnaup 
Jak P:ıtcrson ve Robe,'t Glbson aclm.. 
dn lld kişinin nezareti altında bulun. 
durulmuştur. Bu muhafızlar, §UDlıı.rı 
söy'emlşlerdlr. 

Hes, bize tayyaresinde bomba olma.. 
dığmı, binaenaleyh telll.ş etmemekllğ!. 
m!zl &oyledl. Hesde bir harita vardı. 
Bu harita Uzerlndo Augebourgdıın ts. 
koçraya lrndar lta~.ıttlği yol, mavi 
kurşun kalemle çlzilm'ş bulunuyordu. 
Hcs. evvelce İngtltercye hiç gelmemi§ 
olduğ•ınu, fakat buna rağmen hıçblr 

yııbancıJık hissetmediğini s6yleml§tlr. 
KendU'.rıe bir cıgara verfhlıği zaman 
cıgnra içmediği cevabını vermlııUr. 

Hcs ii'>k uzun zaman tayyarede kal
dığı için uyuşmuş olduğunu ve bi
leğinin acıdığını söylemiştir. Hcssln 
omuzunda asılı blr fotoğraf makinesi 
bulunııyc.rdu. Fakat h!çbir resim 
çekmemiş olduğu hakkında teminat 
vormlşUr. 

Hes çi!tıikten ayrılırken kendisini 
bekliyeu anavatan muha!ız:larma göa 
terdlklerf iyi muameleden dolayı tc .. 
l}ekkU:- etmlıı ve bunlardan birine bir 
mr.§raba hediye etm!ştlr. Askeı1 mu. 
hafıztnr Hes'in üzerinde bir miktar gı 
da komprimesi bulmu§lardır. 

Hcs l:atetmek mecburiyetinde oldu
ğu mes'l!eyl muvatfaklyetle aşabllmek 
için !.ayy&resine ihtiyat benzin almış 
cı!duğunı.ı takat lskoçya sıhlllerlııe 

yulua~ruca bu ihtiyat benzini denize 
at~ğr.ı: beyan etmiştir. 

R 0 s lr.dlği mcvldln üzerinde uz:un 
mUdciııt daireler çizerek dolaşmış ı~ 
kin sıttlltçe artnn karanlık dolayısı.. 

le m!lnıısip bir iniş snhaııı bulnmamıı 
t.ır. Burıun Uzerine daha ziyade )'U~ 
seklcre vı:ııra.k tayyaresini bnş n§tl

§ağı ı;evlrml§ ve mot.örtl durdurmu§
tur. 1.'~rsine dönmU;ı olan tayyareden 
atlıyo.cağı sırada. mc.örU tekrar 
işletmı:ıtır. Tayyare yere doğru 

sUrnt.ıe dU1rerken kendisi de parn§Utle 
sıığ ve sa.Um yere dUştU. 
LoRdnı. H (A.A.) - Röyterin par

llı.menro muharriri bildiriyor: 
BnşvekU Çörçllln Rudolf Hes'I gör 

mest gııyri muhtemel telAkkl edilmek· 
tedlr. Hess'e, yaralı bir h11.rp eslrl 
muamelesi yapılmaktadır. Heas'I g6r
mcğe gitmiş olıın hariciye memurla· 
rmda!I Kırkpatıick, hA.16. Londraya 
dönmemiştir. 

Hc3s'ın hattı hareketi hakkında ra· 
ylç naz&riyclcrden bir tanesi, bu hattı 

hareketin, "Main Kamp!., da hazır 

!anmasına. çok yardım et."'Ili§ olduğu 

iki tezden ilham almt:J bulunmasıdır. 
Bu iki tez §Unlıırdır: 
ı - İngiltere Ue harp etmemek, 
2 - Bolş~vlzm aleyhtarlığı. 

Arkadll§larınm hepsinden daha ide-
alist olan Hcss, kendisini lngiltere D~ 
harp ve Rucya ne pakt kar§ısında gö
rünce, eruııldığına göre, tamamlylo 
hayal inl>l&ı.rınn uğramı,ş ve blnnetlce 
Avrupnda. yegtme emln memleket o
lan 1n:::-ııtcreye kaçmıştır. Söylendiği· 
ne ı;6re, Hess, bıraktığı mektupta, 
Hltlerı. partlslni Uzarine kl.16duğu 

prensiplere ihanet etmekle ittlhaın eY"' 
!emiştir. 

Hess'ln, lngllteroye, Almanyanın 

son ~efASinde olduğunu söylcmeğe ge. 
diğl lıalıkmdaki dll§Urıceler, herkes 
tara.tıııctan gütllılç bulunmaktadır. 

Heas'!n, Almanyanın harp alyaaetl 
ile detin anlaşmazlık halinde bulun· 
duğundan ve belld de iki memleket a· 
rasm1n sulh §8.rtlan teklif edebilecek 
vaziyette olablleceğlnl sandığından 

dolayı, tngUtereye gelmiş olmuı ihtl• 
mali gayri Tarld değildir. Fakat te
barüz eltlrlldlğl veçhfü~. bu glbl tek
liflerin lngUterede blç bir teslrl olmı
yacakttr ve lngiltere, harbi muza.tfet> 
aonuCUlJa kadar'. -takibe azmet.mit ba
lllllmak.~ 

Bal ı kesirde 
b ir kad ın 

Bir batında uç 
çocuk doğurdu 
Balıkesirin Kcpsud k 

~ehmedin karısı Remziye 
lkisi erkek birisi kız olmak 
bir batında üç çocuk d -..-...w ~-· 

tur. 
Fakir bh- kadın olan 

ye, iki sene evvel de, aynı 
de bir batındn üç çocuk d 
muştur. 

üniversiteye 1 
yon lirahk yard 

DUnlcU sayımıZda g!lz doktorll 
!e~ör Zıya GUnUn ı milyon ıırs,YS 
km oıan servetini llnlversiteyc bl 
tığını ynzmıştık. 

Uzun zamandanbcrl kalb rab• 
lığ.ınd:ın muztnrip bulunan ve 
Cerrıı.hpaşa hastanesinde tedavi 
da. olwı doktor Ziya GUn, gaze 
bu se•veUnl ölümllnden .sonra 
siteye <levri için vasiyet etUğiJll 
lcınlştlr. Hastanede noter ve d 
l~ huzuı·unda bu tusustakl tctl' 
netleri lmzalıınmıştır. 

Vıı.li ve belediye reisi doktor 
Kırdaı·, dlln Cerrah,:ıaşa hastşıl 
giderek kendisine gösterdiği il' 
yelten do'ayı ııehir namına teŞt 
etm!§tir. 
Dl~er taraftan bu servetin i 

ve icap eden yerlere sarfı için r 
Cemil Bllselin rlya3etinde P 
I~bululA Mardin, Sıddılt Sa.nıi 
dan murckkep bir tesis heyeti 
cdilmlı,ıtir. Üniversitede muvaffııl< 
talebeye (Zl)a mUkQ.faUarı) te"'* 
dilecoktlr. 

Galatadaki cina 
DUn gece yarısı Galatads, ~ 

catibey caddesinde sarkmul!1' 
zUnden bir c.inay.et işlen~· 
sabıkalı bir genci öldünnU§tiir· 
pılan tahkikattan anlaşıldığııı• 
re h8.dl5e şöyle cereyan c 

Gıılatada. oturan ve ••po 
Salih" namile maruf bir SS.?J 
dUn a.kş:ım üzeri, Gnlatada 
Ubcy caddesindeki işkcnbecl 1)$1 
kanr önUnden geçerken, g ...t 
bu sırada ka?"8ıdan gelen bir ~~ 
sona. takıhnıştır. Bunun uz.e 
Portakal Salih, 28 yaşında. )'s) 

lI ve güzelce bir genç olan ~e 
raat Bankasının arkasındaki 
min lokantasında garsonlu1' r' 
Ali oğlu Kadiri yanından geçe 
kendisine: "Haydi beraber 
l!m!" kabilinden bir g~ k. 
Kadri buna .sinirlenerek getl 
mile ve: 
"- Baltayı taea vurdun, 

cllyerek Salibin üzerine said ~ 
tır. Böylece sabıkalı ile 1--..,~ 
nltıılta üstüste kavgaya ba§Ijl.ll"j 

!ardır. Kavga sırasında da)rıal' ~ 
yoceğinl anlayan Portakal -• .ı 
blrdcnb;re cebindeki sustall ~ 
sım çekmiş ve var kuvvetiyle 
tinin kasıklarına saptanıl§tJr. 

Kadri kanlar içinde yere .. ~. 
miş ve yetişenler tarafın~tO 
Beyoğlu hı:uıtaneslııe götiltu"". 
fakat hastıı.nc kapısında öltı1~ 
Ceset adliye doktoru Enver ;,I 
tarafından muayene edlı.ınift 
ga knldn-llmıştır. ~ 
Vakayı müteakip kaçmalt 

yen Portakal Salih kanlı ç~...: 
beraber yakalanm;§tır. Tıtıı;;ı 
el koyan mUddeiumumt ınu~,,1 fi.. 
rinden Kemal Özçoban kaW 
guya çekml§tir. Portakal d6111 

ki : ;'! 
- Kadrintn göz atmarrı.ll -~ 

ııma. sebep yoktu. 1)zeriJJ1e ~ 
benidövmeğe kalktı. B~n de "':i# 
ce kendisini korkutmak nt'f. 
bıçağımla vücudunda h afif ~ 
ra açmak isledim. LAkfn 
kasığından yaralandı, ısıdtl-diJ1'., 

Katil öğleden sonra • ./ 
teslim olunacakt.ıı-. ~ 

Kocasına ·kızan 
kadın , 

Bu eabah Kwnkapıda .-'~ 
vaka olmu§, kocuma kısaD ~ 
evden kaçarken mm ~ ~~ 
tur. Muhakkak blr kaD tl• .flll";,J 
mest çok muht.em;,::;~~f. 
vaziyet kocaemm 
kalayıp kenara aımaldle .._, 

muııtur. Birkaç drılye ~ 
hattın bu nokf'Mmdap '*"'A 
tir. ~ 

Bu sa:tıab, saat 7,80 
cereyan eden TaJranm -::_.t / 
islmlerlnln negriıd ~ 
ba clhet1 stRlttt.geçt...- ~ 

Ko" koca, bil .-ıı. ~ ~f. 
dan g~mik iırtedikleriD~~ 

. .Jrıu•nsn sr ~ ·.~ 
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~ksiğlimiz nedir • 
~ (lağlryan adlı bir oku· Ve nihayet, mim edebiyat, 411 Delı 

l& ifi8 ~ 1 

Mebmetle Deli Hüsrev ......... göndenll~ bir mck • hududuna dayudığı için, milli ve-
._ 'fltt. ...._. yazı)or: ''Va.tanse- ~ .. gayrlmllll iki ye •~ya im

~ ed blyat yaratamaz mıyız! kln yoktur. 

~ 1'azı.n ı okudum. Ben de, Şimdi zaman mmH MM9etJleır1' 
...._ ed I~ atının ) okluğunu fıkra mubantrlerlne mevzu tefldl 

...... ~ hlesedenJcrd nim. Yalnız eden ayağa dü~ lıir sorganaa 

~~aklım bir noktaya takıL "milli bir edeblyatmuz niçin yokf" 

-.. ed blyat bahsine ••• Ede "milli bir edebiyat yaratunu mı. 
da milh olou~ · ı ur mr )JZ~" sualinin ce\·abmı \'erelim: 

~ Yukardald izahtan sonra. "mem 
edeb attan h 11 etm<'ğr, lekctlmlzde mllU bir edebiyat 7ok.. 
~ balı.ııı 'ği f krarnın tur!" denllemes. Böyle o...._ da 

!'llllt de··ıdl. \ c basl<a yaratma lll de t.bls meWU11 ola. 
tıleiZQ 1 tll maz. Esasen mevcut olan bir 181' 

·.--....u:m cenubunda.ki göl _ 
~lb.-da kuvv t1e mUd:ı 

den 

nasıl yaratıbr? o• olıle, meveada 
işlemek, da.ha iyiye, daha 11a dol" 
ru götürmek limndır. 

Bazı kalem ..ııtplerUe kleemen 
Jorl ve mllnJıla edipleri ...... 
zaman cıotturuP böyle lıir aaal eor 
maya sevkeden mUU edeblyatms • 
lık değil, ödtt, rahla bir edeltlJat 
ve sanata kartı dQJ111aa llMret ve 
i~tiyaldır. Fakat,_.. tertlltlDde 
) anlr Irk ve bata var. 

Bbe göre, ortada obmyu ~. 

mllli edebiyat deiUcUr. Bblm ek.. 
Riğinılz, kıJmette ve •1v1yette 
"laymet" ve oıtJIMUte olan eeer. 
Jere malik olama)'llmımhr. Suat
ta çok ve d~ lıir teıütd 

memlleslne VU'IDUIUI oJmemmhr. 
Bu nleia bGyledlr? 
Vlcdanlanmm, ..,.,__ gr 

dalaadıramk ve karllmna maval. 
fak sanat eserleri koyamlı yuıa. 
larmm mı yok!. Şalrlerlmb, edUt. 
!erimiz, romanedanmm Jaratnaa 
'f&rflarını mı haiz değil!. Reptııl ele 
akim mi? •• 

Bu sorgulana t!e\'aplarmı almak 
için nepfyat plyase"1M • ,.mm 
bugttnkll fedmlide KbJerla deill, 
eski nonnal devlrlerla • ve tdtap. 
(1 dilkk&nlarmm vltrlalerlle çıkar. 
dıkları Merlere baJqMJr kMkllr. 

Hcrkeslu. bir derdi vardır, 
..... hpH ieJ 

LAZD1d 

meydanına hllcum eclerek 111 netice 
alm:şlardır. 

DUn kşam üzeri dll§manm az ebem 
miyetu hava kuvvetleri Hellgoland 
ndasmı bombardıman etmı.ıerdfr. Aa. 
kert mahiyeti haiz hiçbir huar yok. 
tur. Yalnız ikametglhlar yıkılmlf, bir 
çok sivil öımuı ve y&ralanml§tJr. Ha.. 
va d fi bataryalan bu taarruza lfU. 
rak Pd n İng llz muharebe tayyarele. 
rind n !kisini dUf1lrmtl§lerdir. 
Düşman bu gece Alman toprakla. 

nna çbir akın ya.pm&mlfbr. 

1 tal yan tebliği 
Roma 14 ( A.A.) - İtalyan or. 
duları umumi karargihmın 343 
numaralI tebliği: 

!- 'man hava kuvvetlerine 
mensup müfrealer Ma1ta<la V '1-
letta deniz Ussü ile bir tayyare 
meydanına hücum etmişler, 
yangınlar çıkarmışlar ve yerde 
bir tayyareyi tahrip etmişlerdir. 
Düşmanın av tayvarel~ine kar
şı yapılan bir muha~ esnasın
da iki Bunicane tayyaresi <W
şilrülmftştür. 

Sirenaikte d man tankların 
rn .. zaheretile Tobnık'tan kuv
vetli bir hUcımı ~üsünde 
insanca ve tank olarak mühim 
zayiat verdirmit. eeirler almmış, 
mtralyözler ğtnam olunmuştur. 

Solhım cephesnde •'11.pılmış ol· 
duüu 342 numaralı teblğde 
bahsolunan harekAt esnasında bir 
çok eeir alrnmış, tanklar ve 6 
ton i~inam edilmiştir. Tayyare 
dnfi bataryalarımız Hunicane 
tıpinde iki tayyareyi düşürmüş
lerdir. 
Düşmanın Bi~ziye karşı 

yapmış olduğu bir hava akmı 
evlere pek mtl!him olınıyan hua· 
rat ika etmiş ve aivil ahaliden 
birkaç kişinin varalanmasına 
sebeb"yet vermiştir. 

Şarki Akdeniale tayyareleri
miz düşmanın bir kafileaine hU
cum etmişlerdir. BUyük tonaj. 
da bir gemiye isa.bet vaki ol
muştur. 

Hava tetekldlllerimimen biri 
İskenderiye deniz Usslliıe hücum 
etmiş ve limanm askeri bedel
lerine isahetli endahUar yapm'f
tır. 

Şarki Afrikada Amba • Alagi 
mmtakasmda topçu faali,eti ol· 
JD1Jf1l'ur. DiifJmanm bu ımntaka.. 
daki yeni 'bir hücumu tamami:vle 
ta.rııaıilmiltıi:. 

( Basını Vermiyen Şehit ) 
Zaman1D1mlan dört yüz yıl enel, Macaristan he

men battan bap Türkler tarafından fethedilmif, Tür& 
kılıcı Viyana kapdarma dayammtb. Elki Macar kalele
rinin topraklarında on binlerce Mehmetçiğin kahraman
lık destanı yatmaktadır. Aqğıdaki aabrlar, bu kahra
manLk deatanlarmdan biridir: 

Arbamı bir tepeye dayamış, önünde gözün ala
bildiiine Macar ovuı uzanan dört köteli küçük Grijgal 
palanpsı, Türle ammnı bekliyen kalelerden biriydi: I· 
çimle üç bin yiiit, pce aündüz düıman gözlerdi. Bu 
palanp, tam yüz eDi yıl Türkiye imparatorluğuna sınır 
bekıçiliii yapb. Macari8tanm Türle idareai altında kal
chiı yüz elli yıl içinde yolu Grijpl palanguma ujnyan 
pziler, bu kalenin yanın aaat ilersincle çemenlik bir 
vadi içinde .. Grijpl tehitleri" elenilen bir meun ziya• 
ret ettiler, cmlarm ruhuna birer fatiha okuduktan sonra 
Grijpl palangumı ziyaret ettiler. Grijpl tebitleriııin 
mezarında, yumz, küflü, yosunlu bir bit vardı. Fakat o 
mezarda yatan iki §ehidin adı milyonlan:a cenk erinin 
kalbine yazrlınqtı: Deli Mebmetle deli HiiReY ... 

Diİfmana saldıralım!,, der. Cümle ıuiler: "Deli Melr 
met! .. Şimdi kurban bayramı namandlr. Nvmm lala
Lnı, sonra biamillibla düpnana aıvamp •vat edelim,, 
derler. Bunun üzerine Deli Mehmet copr: "Bre ıazi
ler ! .. diye bağmr, bre pziler bqün kurban baJnllllr 
dan ileri, guiler, fehitler bayramıdır! •• Hemen dütma· 
nın üzviııe ujnyahm!,, 

Grijgal aazileri atluurlar, kale k..,... açılır, dür 
man i.Senne" at aure·· rler f>i·· •• le L.:.. L.L.. •• •• " ... .•pnam oy mr n.u-z UfUrUl'9 
ler ki, yalnız deli Mehmet lmk kİfİyİ bir anda yen ar 
ı~r, ama, kendiai tebit olup düefr. Bir d:i!DWJ fiivaliyr 
sı yer&atlar, deli Mebmeclin kafaamı kesip gövdesinden 
ftYJl'll'. Bunu deli Mehmeclin arkwLıp deli Hüsrev a• 
dmdaki yiğit görür, mütbit bir nara atar: "Bre bey ai
di deli! .. Bugün bu kurban bayramında halt yoluna 
kurban oldun!. Bre ele& yerde ne yatanm !.. Bre kama 
kifir ba51111 .-s:.a.::.....l::' - K'"-Ul"UU ••• ,, 

Bapız ceset aaraılm~. Defi Mehmet ,.eriNleft fır 
lamıt, batım götüren dü~n e•Jısma yetiP,, bir yum
nıkta yere cama yuvarlamq. Bu"'u riren clünnan pr 
niie urirayıp bana~ bat'•mrA .. Deli M@~ de ketr 

Dü.-nan, bir kurban bayramı aabahı büyük im or- di kesik ~ma s1tnlm telcnr vere uzammı ••. Bu cenkde 
dayla Grij.-1 önüne plip kalevi aarar. Gazi Deli Meh- deli Hüsrev de ,ehid omm'- De'i Mehmetle deli Hibrevi 
met: '4Biz de üç bin Jiiitiz! .. Kale kapılanm açaLm... 11vni mezara yan yana şrömmi\sler •.• 

.................................................... , ................................................. ~ 

Tük Dil K arumunan Bir eseri 
Yeni imla kılavuzu 

n - Tlrk§eele iki 'ft7a .... to1ı 
kelime bir araya ptirllerek yeni ve 
•1" ............ .as ;rara&dır. Bu stlll 
kelimelere ''blletlk kelimeler" adı w. 
rlllr. 

üzerine öntasar 
BUepk pHmeJer, iki lllmden, lılr 

...... lılr lllfa&ıaa, bir lıllmle lılr au. 
dal. iki ftllclea ~: 

_,_ 
Hanmıeıı. gellflgtlzel. ata~kakan, 

lmambayıldl, görebilmek ..... gtbl.- Harflerimiz ve harflerimizin 
Blletlk kellmelerl, bir l9lllla lıafka 

111r •imle vep 1ı1r ..ıaua ........,. 
.__ ..... 111 .............. 
..rat ..,, ...,....._ ve ftlllmla Zlllm. 

YR•hş YfA okunuşları 
dlalne truılJQk ettllf lalmlerle ..,..... 
...._ tlfılDek olan mefalUlk llall& 

rbldea ayD'lmlnbr. 

melerlnden lılO 1ılrt Oloek anı•mma 

gelmedltfnden ve bir hanmım elinden 
de baUedllmedilfnden tek bir blleıilr 
keHmadir. 

Bahçe duftrI, den kitabı, derin Buna karp "ııevim,, anlamma kut. 
görilf, ince dU,Unce ... gibi sözler la. !anılan (11cak kan) 116zUnde (kan) 
min tamamlanma halleridir. Bunlar kelimesi kendi anlamında, (sıcak) ke.. 
bilcııtk kellme .sayılmaz. llmesl l8e an bir anlamda lae de, ka,. 

Bunun gibi, kitap okumak, den al- na aıcaklık ve soğukluk tsnadiyle iki 
mak, 118.ç içmek ... gibi sözlerde kitap, tUrlU kan tuavvuru betli edilml'if• 
ders, tı&ç... okumak veya almak ya. te oldutund&D, eıfaUa tamamlaumıı 
hut lçınek twıerl Uzerlerinde yapılan ı.ım değerinde olan bilyle kelimeleri 
14!yieri sa.terd11fn~en buDlar da blle. ve bunlardan yapıllUl (mcak kaDlı) •• 
&1lk kelimeler detlldlr. (IOğuk kanlı) &'ibi aıfatıan ayn yaı:. 

Mefaller ile isale& we mfat terkibi mak daha iyi olur. 
ballnOOkt Ullmeler, a)'n a)'ft )'Ulbr• P'ran91SC& umlg1'&1ne., karplığt o. 

(Bu blletlk ıı&zler ifi, dfltmlzlD tnı- lan {yanm bq atnaı> aöztlnde ber 
11. bakmımdan çösWmesl en güç itle. kelime kendi anlammda olup <ağrı) 
rlnden biridir. Değerli arkadaıttmJZ ismi <bat> ve (yanm) kelimeleriyle 
Ant Bafm&D bu ybden hatt& tsafet tamamlaıunıt olarak terkip balinde 
ve ntat terkibi mabiyetınde olan .ııs.. bulun•Jutundan bunian ayn ayn yaz. 
terde 1:.lle bir birle,tlrme çtzgta <•> malıdır. 
kullanmak fikrini Deri lltlrmQftUr. Bir cinsin nevllerlnl veya bir nev'ln 
Bqka dBlerde pek u kullanılan bU ferılerlnl anlatan sözler bileşik keli .... 
btrle,tirme çtsglal, Dk hart devrim!D- •Y•l-a ve Mrlllcte ~: 
de bazı ekleri ayırmak için ku11anıı. Yaym balığı, ateı kaYllt. armut a. 
dıtı halde, halkın duygu.IU benimse.. tacı, mine çiçel'f, Mlknn 9Öf(lt, baba 

memiı w ortadan kaldıntması gerek· taUıaı, tel kadayll.... glbt . 
mlftl. Yeniden böyle bir çizgiyi yası. (Bllefik kellmeıer !Çin burada ileri 
mrza aokmayı dotnl bulamadık. ) ııtırdft!'tUmUz ana kural, kelimelerden 

On Uç yıldan bert yapılan tecrübe. bepelıun nya hl9 olmaza& birinin 
ler göetermiıUr ki kellmelerl bltlflk kendi anlamını kaybetmif olmam ve 
yazmakta fazla ileri gtd!.t, okumayı böylelikle bllqen kelimelerin ayrı ft 

gtlçleştırmektedlr. Bunun için dilin yeni bir anlam g&ttennelldlr. Bu ana 
kendi ös. dlleğlne uygun olarak tzafet kurala gösterilen Gmekler n apttı.. 
ve afat terkipleri lle mefullet'l hep da 1 2,, 1 2G n 1 2e da bU ana kun. 
ayn 31umak yolu m clotrusudur. lm tatbikatı ve latlanalan Qlıerine vt. 

Ml'tlel& Yllbek Mllhftlcll• Olmla gl.. rllen hUkllmlerle biletlk kelimelerin 
bl bir IGsde yOkeek eıfatmm mDllm- yazı1111 tarzını oldukça ....ıı pkllde 
dW mı. yoksa okula mı alt oldul'UDU bellrtmtı oldutumuz umudundayıs.) 
yazıda gGetermeğe, dUfUncemlze l'Ö. U - Terimlerde lnallaadaa ........ 
re, biç bir ihtiyaç yoktur. Bunlar dU- kelimeler, lllr tfık anbıma dfllUe& et. 
ıOnceye alt farklardır ki imli. oekllyle tlklerl ........ lçllldfılll kelbnelerl• 
göeterllemez. anlamlan kaybobmnl11 ve ,abut M-

Gcne bunun gibi ayı adlarını ayrı letlk kl'llme terkip teklinde balalUllUf 
veya b!t1tfk yazmakta yapma kural. ola da bile lılrUkte )"Udar. 
ıar ileri 1111rmekten ı.e de her birini örıwık: Oemanlıcada •·ıtryan., ve 
ayn yazmak en kolay yoldur. Fikri.. fransıscada "artk'e., denilen kırmızı 
mtzce imli.mu:, fazla kaidelere ve btr kan darnarlarma (atardamar) denll. 
takım gramer ve lojlk bilstıerin• ıniftlr. Bunda (damar) kellm•.sinln 
muıataç olmaktan kurtulmalıdır.) eınlamı yerinde oldulU gibi, nabız 

13 - Blleflk kellmelerla ICIDdekl atıtı yalnız bu damarlar& maıı.wı 
eöderdea bir lllleflk kellmealn ..ıaı. oldutundan (atar) kellmeal de kendi 
tıtı ~ ...-... JUat OD1111 ela9 ve- anlamındadır Ye bu eöa ulında bir I• 
ya 9"'1111 ......., -r lla kellmılır mi btr afatla tamamlama terkibidir. 
llr1llrt.e olarak ,Jaa1ır ve tek bir R. Ancak terim olarak kijllamldlğuıda 

lime •Jlbr• blUflk yazılır. 
Bir kUfUD adı olan (alaçkak&D) ta - Yer adlan, 1ı1Nen tok kelL. 

ellsUDde o(ataç) n (kakmak) kelime. medlılt ,...,.._. da ..... lılr tek ,.t 
leı1nin iktll de kut aıılammt. pim• aalattddumılela lıltltlk pullr. Aa. 
dlll w bunda 8'&ct ıc&kan bir PY• eak Wleflk JV adlannda Uddlla tc* 
da 'baUedtlme4itl için bu lıUeflk .. kelime tabs ..... w aı-h .......... 
lime 1ılr tek eöa stlıi JmJlamllr. o ıerl ..... aı n .. lnıllll Qllt-. 

Bunun gtbt, çiçek adi .. ,.......,. dld lılr ....ı • ..._.. ..... lla U. 

Jıill@'ftpOe d!,JWa>cnMt:lfr-!e.eını.a. ı ıkPl!l\liı 

Ornelrler: HaakOy, ŞarkOy, llalar
köy, YefilkGy, ArnavutJdly, Rumeli. 
hisaT, Anadolubi.lar, KarakGy, .AtJ'QD 
Karahlsar, Şebin Karahiar, Şar'ld 

Karuğac; ... gibi. 
te-
a) Blr _,eml öterek bUetlk U. 

lime llalinl abmt olaa tıerklpler, 
b) Sonlarında lllfatbk sömtereu ok.. 

ler Vf'ya bentttmek SÖBtettn edatlar 
döşe~k tek keUme ballne Plmlt ~ 
ler, 

e!) Bir cılbllle lıallnde balmwl ııııne. 

tılk sözler, 
ç> Kellmf!lf'rtftdl"n biri kenclJ ....... 

biç bir anlam söetermlyea ve ,.._. 
bir tanl'tll a"mmııt bulunan eöder, 

d) Pekltlcl ÖD llhJerle Wya Ü, laı,. 

ra, ala, ön. llO... n.t, alt, le, ......... 
ilk. t.ek, çil, et- stlll önf'k ..,... .. 
IDllJ kellnMolerle ve sene bu ....,.. 
Olan Mfl adları ile iıatiı)'aa ft)'a ao. 
nu, erteel, aşın, lıaıı altı, l1ıltD, ....., 
...... dıp... cibl llOllek de~rlndeld ~ 
melf'rll' biten blletlk llÜ&ler, bltt,ık ,.._ 
zalrr. 

Ör"l"kler: Kiraııyedl, baförtll. Etı.. 

bank, haa~bakıcı: c:.OCöz, açıqO., aı. 
tıparma k ; vapurdumanı, Mçandlfi, 
karyağdı: altllat, çılk.Jnldım, sıpçıktı. 
zırdeli: Pazarteal, kaynana, söqöse, 
aapan, maamavı. yemyetfl, ınrmk. 

lam, çmlçıplak, akbaba, karaks.lem 
alabacak, ~. ıone'I\, tltt •.,,en, aıt. 
çene, ubqkan. içduyu, b.ışyaıar. lltr.. 
aöz, Uıkgöa, elfkanat, qbtçlm, .,.. .. 
yık, kırkayak; harpııonu,. CUlllartNl, 
denlzaprt, tıınbqı, ytıabqı, kolbr. ,r, 
onbqı, bö1Uk'1aıı. ahçıbaşı, dentsaltı. 

ayakU11tU, ulwılararuı, kr falçi, ab. 
l:'ıkdıtJ .. gibi. 

Bu sfld Jlklt>r aruında del'nldu 
dofruYa terlllp malıılyetl ~•IPr, 
pne ayn olarak yazılmahdır. 

Ak aaçlı, kara dllşUncell, e&A. gösltl. 
ön .ıııra. son dakika, Ust kat. alt oda, 

lç ozııntnııtı. d•t kapı, bq atn•ı. ilk 
görUıme. tek dO,Unce. bir çift eldiver.. 
eı eevg!ııt, bir gün, on lkl ıaat. lftD 
başı, Hn boya, yet11 oda, kayın bira. 
der, deıniz yolu, oda içi. balta lıafı 

gt1n S§ın, ay sonu, tavan ara.ar ... glbl. 
!'T - iki Vf'ya daha çıtk ftU ~ 

ıdndell yapılaa •Uf'fllr ftllPrle (~ 
•ylemek, oimaL) ~!:l ,......_. ft. 

merta ...... Wc ~ '* uaa
ıetarerell )'apdaD bllf!flk ftlDel' ile 1* ..... ,...... 

örnekler: Yapabilmek, ftfeJU
mak, duraldamek, pcledurmak, ~rL 
Yermek, olagelmek, addetmek. burey. 
lemek. ı.apmlmak... l'fbl. 

... ,..,..... ftllM'e ....... 8d 

"P _... tı* .._.. """" ehr ayn 
.... ,...-ı 

icap etmek, tahdit eylemek, mttte
tentç olmak... sttıl. 
(Yudımcı fllllerle :pard&D btl811lr 

tuı maddelerinde ya hepdnln bir .. ..._ 
da yaaılmıaı veyabut Mpe1D1D •J'ftle 
muı ftkrinde olaD1ar QOktur. Tek ..... 
c. o·up o1mamanm bu ıtte blr farkı 
OlamfJ&C&lt dQftlncul, UU ba1Ptaua,. 
daa. dofrudur. Tek beoeUlerl ~ 
Urmok lıak1anda eelddm 1ıarl k-1. 
m111 olaD Jmra1m ud •belııl, bualulD 

bir goluDda - hadla - 11111"• 
ili ve bazuı lkJzletmul hal1eriDI ya. 
da ptermek kayguau idi. 11....a 
ret kellmtlll .... yardımcı flll1le 
tM ar ı NMıa.tlt oEdl' 'd"W "') 
nla ( dd) :re deilfmeebıi, blrlqtlı'IM. 
• ,__ ca.termu cUo g6rtldr: 
Bunun ctbi lbuım) anlamına -.ı 
kellmeclnden tabetmek yapıldllı u. 
cak • 'rUkte yazılmakla ga.t.etle1ılllr. 

Buna kar • iki veya daha çok be. 
oeu olan .a.!erin de - hele bl5yı. ... 
dellfr.ıelm olduğu halet. • birlikte ya. 
Sdll\Ml batır& gelir. ADcalc bunlum 
bepıılnl blr arada yasanak 1111 rtuılı. 
n6beanetmek, ı.tlcaletm•k.- lfbl • 

:ııun kellmcltr dotacaktır. Yabmı -
degtpnelertni yasarsak o saman da 
bir Deidlde iki JUı tarzı kurmak p. 
rekec1tktlr. BtltUn bu dQfOnceler dola. 
ymlyle, 1 2JO de (de) edatı ctlıl. bu ~ .. 
n flltlerde de ..-. .,........, ,._ 

zıda ı;Gatermlyerek allfıbrul olan im.o 
Ulnm oldu'hı gibi bıraktlmuı yoluna 
sMUlmJtıtlr.) 

••• 
Bursya ıcadar anlatılaa imi& ltural. 

lan. dlllmlsdl Jmllanııan 'bitin bll
melerde btıktlm eDna b.,..,... n • 
.. ıardlr. 

Dtllınlsde kullanılan " ... .,.,. 
kurulut bllammdan bedS tamamlJ• 
le ttırlcçeleflllemlf oldaldarmdaa do. 
layı im1Alarmda blm tıullUder pn. 
ken kelimeler için ayrıca maftklrat 
ve mUsteıına olaralr kabul edflen lru.. 
rallar. aplıda ca.terilmektedlr. 

'O'lkllmtlz, bu gibi kelimelerin ya 
tamamtyle tUrkQel....,.k, ya.but dU. 
den ı:ıkıp giderek bGyle «!Rl kurall&n 
gerekais bll'lkmalandır. 

oza. hlL\ ınraAUAaı 

il - TUrkoede kullallllan ..... ft 

Fan dlllerladell p7me in& '" .. 
Ttlrlc foaettilDe U7JDIY&• .... ......_ 
Yardir. Bulara laepailll ,..... ..... 

tenaek nmtlalla - ~. 
Aneak ................ ~ 

meıı1 uflllldds ~ ..... 
~.e,.._..._,..._..._. 

le1e ...... ~Dllll'e8d ...... 
llal ........ r· 

•> .... Drf 1ae..- ....... (", 
,..,... ki iki ........ &Orttr: 

ı. lJllA'rllW kOlllJlcluta .... .,. 

-· ........... ~rlr 
iL Uııetıtne lronalduta ..._ .... 
~ lnttkl k w, .. I' ft JÜllt 1 
..a. barftnln iae. olnınMatan ile.o 
tnlr. 

•l bd Mrf --"- ....... ma t!enllen (') fluetl ki lılr ıml nı 
..,.,. ....................... ... 
...... ~ ...,.....,.... lıılllllr ....................... 

t~wr) 
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Güzel Anadolumuz ı 22 YABANCI Dil DERSLERi 
ALM. l NCA C44l 

(Hrr baldo Haber pzete9iae alsılr) 

BEN ATE REN ATE 

Storm Storm 

-«- -«-

Anadoluya geçmek istigen Is 
tanbullula··a 1urdu trı.nıtıyoru 

1. Schon als Knabe hatte er za 
den ansemihlt~ &-hUle-rn ge-

1. Daha çocukken o devirde H-.ı
sum'da kilise mugannlsi bulunan 
Petrus Steinbrecher'e sabah vnı • 

TRA BZON 
bört, \\Clche dem derzeltiJte'D Ilu
sanıer Kantor Petru" Stelnbrech<-r 
,·or der FrllbpredlJrt &8-"istlerfon 
11nd' .. zar Ehre Gott~ und zor 'Er. 
,·eclnıng elnM jcdf'll Cbristan Dt-
,·otlon" ,.on der Orgel in dle da 
mallge gewaldge Kil"l'he hlnab 
cı.. Te Deum laudamus mltgesun· 
gen. 

2. Hicr in Schwabıltedt werden 
derzelt slch auch noch lk-Ate de" 
latelaiachen KJrchengesan~es ... ...
balteın haben: denn es geUngt 
Dun - wo, bt nlcht cndehtllch -
elae Anzabl jungcr Klrc~singer 
ad - dagerlnaen um llleh m 
\el'INlllBllebt. wJe es heı.t, ":ıar 

bemenn Ebriibang der belwın

&el, ...te Erlernaaı; eJDlı,:er nea 
lllna~nelrter Ltecler.,, 

3. Benatens SUmme, weleltc 
"glelcb elaem Nlbent Llelat ob 
llllaa Mderen achwebet", tıehelnt 
ilen 7-lher noch ventirkt n ha.. 

..., den elle Baaerntoehter ııo un..__t aal 11118eren Oottesge

Wnt.ea aaMlbtc-. 

zından önce refakat <.>tmek üzer" 1 Bugünkü yazımızı yalnızca Ka. 

il t ı b l d b l radenlz sahilinin değil. fakat mem 
seç "n a e e er ara'ın a u um:• 

rd b 1 b ı "Ali h h 1 leketimizin de en bil.ıük ve kala· vo u; u ta e e er a a amc 
• h h f t• dl .. b - 1 1 - balık şerurlerinden biri olan Trab ve er r s ıyanm n.. ag ı ıgmı 

zona tahsis edeceğiz. 
teı,ci icin .. o :r.amanın muhteşem 

kl'lis""'ı·nın .. .. d T Trabzon vilayetimiz şarki Ka. ..... erganunu onun e e 
radeniz sahilinde en işlek ve en 

Deum laudamus'u hep beraber ta-
bUyük liman olduğu gibi, kendi 

gann i ederlerdi. 

2. Burada, Schwabstedt'de o 
zamanlar henUz lltince kilise mo. 
slkisln-e alt paı·~aların muhafaza 
edildiği anlaşılıyor: c:Unkü Joeias 
kendisinin dediği gihl "blllncnle
rln daha iyi bir ctUdü. keza yani 
ilive eidlen bir kısım ilahtı erin 
öğrenilmesi için,. etrafına kız ve 

ismini verdiği viliı.yctin de mer -
kezidir. 

Trabzonun cenubunda GUmUş _ 
hane, şarkında Çoruh, garbında 

Rize viliyetleri vardır. Şimali Ka. 
radeaiz ile çevrilidir. Bu hudut i· 
çinde kalan vilayet topraklarmm 
mecmuu mesahası 4630 kilometre 
murabbaıdır. 

Trabzona gitmek .iıçln pek tabii 
f'rkeklerden mUrekkep gene; bir 

ki deniz yolunu tercih etmek mnc 
kilise mugannileri takımmr - ne• 

buriyeti vardır. 
rede olduğu belll değil - topla- lstanbuldan Trabzona kadar va· 
mafa muvaffak oluyor. pur ücreti ikinci mevki sivillere 

1493 kuruştur. Talebelere bu mlk_ 
tar üzerinden yüzde otuz beş ten 
zilAt yapılır. 

Güverte bileti sivillere ve ta -

S. Renate'nln "gUmü11 parlakb. 
ğında bir J§rk gibi bütün ötekiJe .. 
rlnl arten,, sesi. ı:lftllk sahibinin 
kwnın bllmiyerek bizim iliı.hiyatç~ !ebelere 507 kuru~tur, Her hafta 
mız üzerinde uyandırdığı cazibP~·i Uç gün devlet denlzyolları vapur • 
bir kat daha arttırıvor gibi görü- lan lstanbuldan Trabzona gider . 
oUyor. ler. 

birer küçük revir ballumna1ıı:tl0' 
Şeblr ve belecll1edllk: 

mUterakki bir şeblrdir ve 
yollardm birlegt:iğı ve 
noktadır. Büyük garit .kara 
Trabzondan ba§lar, Tnl8>D 
zamanda sahil oo,unca 
kadar uzayan btlyük )'Olun 
de ve en mUıhim bir ntoktaıı!IDP 
dır. Trabzon merkezinden 

, ve garbe doğru sahil ~ 
sayan yollardan garptaki G 

· kadar uzamaktadır. Ve bo1ll 
• kilometredir. Şarktaki yol dto 

ruha kadar uzamaktadır. 
kilometredir. l~eriye doğra 
en milhlm yol Cevizlik • 
caddesidir. Bu yolun da bo 

kilometredir. 

fevkalade temiz ve mun 
Şehir elektrik ışığı ile tenvir 
mlg, şehrin su derdi fenni bit 
kilde halledilmiştir. Şehirde 
mezbaha, itfaiye gibi tesisat 

dır . 

bir memlekettir ama, bu 

f. Wonaf SOMt la jeMa Som
IMll' der l'~rkehr der helılea Jaa
&al He.ellen aieh a~ ı.... 

ile, ist nlmt erkeanbar: ent mtı 
6tem l:Dde deMelbea hegla11e11 
wieder dle bls za fllaem gewhtle>a 
Pnkte fortlaafend erllaltenen 
'l'elle der Handacllrlft, eler m 
wleder \\ie \Orhla U. Wort gelae

sen wlrd. • • • 

4. Bu yu içinde fki genç ara. 

smdald ınilnuebetln nereyP ita -
dar ilerlediği malüm değil, hatıra 
defterinin muayyen bir noktaya 
kadar saklanan müteakip parçala• 
1'I bu yasm aonu ilo tekrar başlı
yor. Sözü gene ona bırakıyoruz. 

Umumi maazaraıo 

Trabzon. Karadeniz 

,.e lkHml: 

sahilindeki 
l'rabzondaa ld görtblllt-

ğini ZU'88te değil, ticarete 
yundur. Bu sebeple ~ 
luk memleket denemez. 
Trabzon hububat, pirinç, uıı. 

ve şeker gibi maddeleri 
getirir. Buna mukabil Tra 

5. • • • war e. el•es Abeltdıl l'Al
de Septembm, ahi te• mit met• 
nem Vat~r sel. in d~cn S~ 
stlibleln UIM>r Abfunn~ clnu 
Sappliko an umera allel'Jtllidlgıı. 

ten HPJ"Zc>g bf"lıaunmensu.<ı; deDR 

da melnen llt-bm Vater w~t-• ll· 
benniiıı .. l~f'r ırtadla in semer .Ju
gead elnc- Auıtl''IHı~hwiche IM>raı

Jen, w hatte er eııı ,;em, wen• leh 
för lhn •lle FNler flihretr. 

8. Wollte nimlleh dle Ang~ • 
ıtenhelt mit anserem Keller noch 
immer kelnPn Fo~ıt nehmen. 

5. • • . bil' eyUH sonu akşamıy. 
dı. merhum babamla, onun küçük 
çalıpıa oda.smda pek yüksek ve 
merhametli dük'UmUzc bir istir· 

şehirlerin hemen hepsinde oldu • 
ğu gibi arkasını dayadığı yüksek 
dağlarla deniz arasında sıkışmış 

bir şehirdir. Sahildeki 2.3 kilo. 
metrelik nadir dilzlUkler istisna 
edlrllrse, Tra.bıon set &et yükse _ 
len dağlık bir arazi üzerinde ki.in· 
dlr deneblllr, Filhakika Mhllden 

cenuba doğru ilerledik~e araii 
ytl.ksellr ve nihayet 3000 metre 
irtifalı Soğanlı dağlarma dayanır. 

Trabzondan Anadolunun içine ve 
bilhassa şark viliyetlerine giden 
yol, yani Zigana geçidi bu dağla • 

bamname kaleme abnllk üzere o- rm üzerindedir. 
turmuş bulunuyordum: sevgili ha,. Trabzon arazisinin yUzde otu • 
bacığmı gençliğinde pek fazla nku. zu dağlık, altmışı meyilli yamaç _ 
ma yüzünden gözlerinde btr zaaf lar halinde ve ancak yüzde onu da 
olduğu için onun namına kalemi 
her elime alışnnda, derin bir haz· 
za kapılırdı. 

8. Mesele dalma hiçbir salAha 
eri11tlrllemiyen 11anb mahzıenimiz
le alakadardı. 

(Bu •lltuada okuyucularumzm sa-
zetemlz )'1Ulındakl kuponla blrllku 
&öndereceJdl'rt 

düzlllktllr. 
Düzlüklerin sahil boyunca wıa. 

maeı Trabzon şehrbıln bu şekilde 
genişleme.si ve ehemmiyet keabet 
mesini intaç etmiftir. Buglin Trab 
wna verilen büyük ehemmiyete 

lebep Batuma kadar aahil bo)'UD" 

ca uzanan milhlın bir caddenin ü "" 
zerinde olmaaı ve p'l'kl Anadolu 

ve ortqa.rk memleketlerinin Is • 
lrelesi bulunmasıdır. Traıbzondan 

Irana kadar uzayan büytl.k kara 
yolu mühim bir ticaret güzergihı_ 
dır. 

Trabzonun Jıklimi yumuşak ve 
yağışlıdır. Her mevsimde dökülen 
yağmurların tutarı 87 santimi bu. 

mUbUrcD yanmda c;&ll§mak !Atıyor. 

(Klite) remzine müracaat. 

( 1) auserwihlen, seçmek, mtihab etmek; auserwiihlte Seelen, 
mümtaz (seçkin) ruhlar, auaerwihıte Volk, mUmtaz kavim : Viele 
sind berufen, aber Wen1ge sind auservihlt, talip çok. seçilen az. 
(2) mitalngen: &esle iştirak etmek. bir koro te11kll ('tmek: birlikte 
talin söylemek. (3) Çotteegelahrtheit - Gottesgelehraamkelt, te .. 
olojı; Gottesgelahrte - Gottesgelehrte, teolojien, 118.hlyatcı. (4) 

forlaufen, koşarak uzaklaşmak, kurulmak, kaçmak: li.ngs dem Ge
birge fortlaufen, dağ eteğini takip etmek, dağlann eteğinde yürU· 
mek; fortlaufcnd erhaıtenen Telle der Handschritt, hRtıra defter;
nin kurtularak r.ıuhafaza edilmiş kıamılan, mubafar.a edilmiş mUtP
akip ea.hifelcri. (a) Fortgang: a. hareket; b. inkişaf. t-t>rakld; leh 
milMclıe İbrem Unternehmen guten Fortgang, teşebbüsUnüzde mu
vaffakıyetler dilerim. 

f;\'l.E..'ME l'EKLtn~ıı;RI, I~ ABA . 
MA. l~ \ ımME. ALIM, SATDI 
pbl tl<'arı mabl)'eU ilahı: olml)'lln klio 
ç!W UAıılan para..z a .. rolunuz.) 

1 

Evlenme teklifleri 

• 17 yaşında lise aoa aınıtta bir ta .. 

lebe nı:ıli vazlyeUnln bozukluğu yU. 
ztlnden tatilde çalıımak lıUyor. Onun 
cu sınıfa kadar almanca denri verebı. 
Ur. Erer.köy kantarcı 110kak No. H ta 
Sedat Ertana mllracaat. 

• Orta tıç tahallli yazraı gllzel bir 
genç berhangl bir yazıhanede b!r 1.§ 
denı!ı:.e edebilir. (8. 512) remzine 

• Ya 50, boy 162, kilo ~ıs. kumral 
kimsesiz. iyi bir ev kadını, evini se
ven ~r...to yaşlarında bir bayla evlen.. 

mllracaat. mek islemektedir. (S.0.107) remzine 
mürac:ıat _ l07 • 17 yqmda orta üçte hayatta kim. 

• Yaş S~. orta tahallll, oldukça ya_ sesi olmıyan bir genç berhangl bir !f
kışıklı. fraruıızca bilen, içki kullanmı- ı ıe ı:&lıtmak latemektedlr. (AdaJulu) 
yan, ttltUn, meze ve rakı Batan bir rem7.ine müracaat. 

ANALiZ ve TEORi dUkkl\.n sahibi, kazancı orta halli b!r • ıs Yatmda orta son amıtta vazı. 
aileyi ı;eçtr.dirmeye yetebilecek bir fesine c.UtkUn bir gen~ bef ay için 

Geçen dehten de\•un : 

Kaide 4. - Basit cilmlelerin 
ıbtiva ettiği iki esaslı kısımdan 

başka Objekt. vani mef'ul admı 
alan diğer miibim hlr kıııım daha 
vardır: 

Tarif: Prldikat mevklinde bulu
nan bir flfl veva sıratın Rldığı mu. 
temmim <Erglinzung) Objekt. 
mef'ul adını alır. Mef'ul kimi? 
neyi? kime? kim için? .. llh. sor .. 
gula?'ına cevap veren kelime veya 
kelime grupudur. 

Kaide :5. - Objekt l'dat (Prii
positlon) taşıyıp tuımadığma g~ 

rP .şu suretle tefrik olunur: 
ı. Akkuuth•obj<'kt (veya nilhe. 

res Objekt), sarih mef'ul <t-li 
mef'ul): · 

2. Dathobjekt, mef'uUln ileyh 
c .. u aea'ul) 

1. flealttwıltfe1rt. ~.ıd1lnfieyb 

ıtlAn mef'ul. 
f. Prlj)OSltieına!obJekt, gayri sa-

rih meful (edatlı mef'ul). bay, 25-30 Yatlarmda. alafranga mu. it aramaktadır. Kamnpa.f8 karanlık 
zlkten anlayan kuı veya dul bir bayan çeşme çıkmaz sokak 74 numarada 

'Misaller: 1 la evl'!nmek latemektedir. et. Tol) Abdi Çamlıya mUracaat. 
a. dC'r Rciter lenkt das Pfcrd, in ü t 108 • Llae 2 de bir bayan taUl zam~ rem'Z e m racaa • 

binici atı sevkeder (Akksat. 0.) • Kumral ve bUyUk bir atölye aah'.. nmda çallşabllecek bir !.t aramrJtta. 
b. Ein El glC'icht dem andem. bi bir bay, 2._1o ynıılan arn.,.mda bir dır lP.N.S.) remzine müracaat • 81 
Bir yumurta bir başka yumuı- Niya!l'a evlenmek !Jıtemektedir. (A. • U8e ikide, gec;en sene Zonguldak 

d i f d l .:ı Saygı.ı ~) remzine müracaat _ 109 ta bir firketln dosya kayıt memurıu. 
tnnm aynı ır: s P sn c nal" Cl" J • • l ttunu yapmlf. tahalll yUzllndcn lfln.. 
iihnllch. wie ein El dem andem, Ş Ve l§ÇI arayan ar: den aynlmlf bir gene; tatil aamanmda 
hiribirlc-rlne tıpa tıp benziyorlar • ~3 :.aımda orta ok.ıl mezunu, ıuı. çaıı,•lbllecek bir 1§ aramaktadır. (8. 
(Dat. O.) kerlikl~ alAknsı bulunmıyan. eakl harf övaa:an) remzine müracaat. 

t'. Der Ung1Uckltcl1e erlnnert 
slch besaerer Tage. felaketzede 
en iyi gününü hatırlar (Gen. 0.) 

d. Der Unglüt'kllchc erinnert 
sich an bcuere Tage (gayri ııarih 

mef'ul). 
Kaide 6. - Bir fiilin, veya bir 

!lıfatın mlltemmlmi mekln, zaman, 
tarz veya sebep beyan ettiğine 

göre. meki.n. zaman, tarz veya 
s 0 bep zarfları ile ifade olunur ve 
"Adverbiaıe·· adı alhnda zlkredl .. 

lir ki bunlar da cUmlenln a~Tı bir 
kısmını teşkil ederler. 

(DeTUBJ ~eıeee• derste) 

Jerl c;o:C iyi bilen bir genç ticarethane. 
at?rde veya busust mUeaseaelerde kA. Alclaına: 
Upllk 1§1 aramaktadır. Daktilo da b!
lir. Aza kanaat eder. (B. K.1 remzine 
müracaat. 

• mr lise 2 \:J'Z talebesi htrhRngl 
bir mtıesaeaenln beaap ııterinde çalıt
mak istemektedir. Galata Mumban.: 
caddesi ( 109/48 e mOracaat. 

• Sir ll8e cın talebe•! bcrbangl bir 
if arilmaktadır. Orta talebeıe:t"• de 
rıztk ve kimya deraıertnı ehven btr 
U.:retle verebilir. (T.0.848) 

• Yaş 16, orta tahsilli bir talebe ta. 
W lçlı?de çalıtmak arzuaw:dadlr. 
'(Z.K. Y. 21 remzine mOracaat. 

• 16 yqmda blr orta Uç talıallll bir 
genç berhangi bir kllfecl, yahut IUtik 

A.fainla nımmlan yazdı olan o. 
kuyucularımızm namlarına pf9ll 
mektuplan ldal"l'banf'mlzdm berp 
•lıalltaa ötleye kadar n1a .. , 11 
den eonra alclırmalan rt.. olunOI'. 
.Anjel) (M. 22) (K.F. 98 san) 
(Emekli) (8.F. 11) (Nur) (E.Z. 07), 
(Bulmu., 38) <R.F. 18) cnkbahar 115) 
(R.M. 108) (Z. E. 201 (İçli) <Z.Z.) 
(h. 12) (AAG 6) (H.H.S.) (N.B.) 
(R.M C.15) (Sevinç 47) (E. 33) (Ar

jantin,) (R. 27) (K.Jııl.K.8.E.) (Y.8.40) 
(Eakizaman 2) <lfık) '(Sevimli) 
(N. 22 N) (Be§ yedi) (Şen)(Tallhlm) 

(lliDe). (92 BaJ) 

tur. Maamafih Trabzonda her mev 
simin az çok hUkmünU icra ettiği 

ni teslim etmek doğru olur. Şu 
kadar ki. şimal rllzgirlarma nlabe· 

ten kapalı olan Trabrıonda kışın 

büyük aoğuklar olmaz. Trabzonda 
en 80ğuk aym vaaatlal altı derece. 
en mcak aym vasatisi de 23 dere· 
cedir. Trabzonda arazinin vaziye
ti ildim üzerine _de tesir eder ve 
blr viliyet dahilinde oldukça mü .. 
him iklim !arklan görillilr. Sahil. 
de iklim ne kadar mutedil ve y\r 
muşak ise, cenuba doğru gittJkçe 
yani yilkaekliklere doğru yaklaş · 

tıkça iklim aertle§ir. 
Trabzon limanı: Trabzon un e

hemmiyeti şarkın i8kelesi olması. 
dır. Fakat bu mlihim vaziyete rağ 
men Trabzon limanı hiç de doğru 
dlirüııt, mahfuz bir liman değildir. 
Bilakis en ufak bir rüzgir Trab. 
zon limanında fırtınalar yaratır ve 
limanda bulunan gemiler Polatha· 
neye iltica etmek mecburiyetinde 
kalrrl8r. 

Kllltilr: Bilhaııea Cumhuriyetin 
IIAnmdan sonra Trabzonda kültUr 
hareketleri büyük terakfıl göster · 
nllştir. Trabzoııda bir lise, orta 
mektep ve mllteaddid llkmektep
ler vardır. Bu vllAyetimizde oku_ 
yan talebelerin yekflnu on beş bL 

ne yakmdır. Trabzon kazalarının 

bazılannda da ortamektep vardır. 
Sıhhi durum: Fevkallde güzel 

havası olan Trabzonda sari hiçbir 
hastalık yoktur. Trabzon halkı aıh 
hatli ve gUçln kuvvetli kimseler · 

dir. 
Trabzonda tam teşkilatlı bir 

memleket haatanealnin mütehas · 
sıa dokto?'lan, röntgen muayene 
ve tedavi cihazlan vardır. Mem - • 
leket hastanesinden başka 15ehir _ 
de bir doğum .ve bakımevi de mev 
cuttur. Aynca birçok hususi dok • 
torlar da vardır. Trabzon kaza · 
lannm hepsinde birer hUkflmet 
•bire?' belediye doktoru ve ebe var 
dır. Sürmene ve Of kazalarında ~ 

~k zengin olan kendi m 
de va.rdIT. Bunlarm başmda 
şüphesiz fmdık, tütün, faaul1 

murta, sade ve tereyağ, :ıtoY11°' 
reste vesaire gelir. 

Görülüyor ki, Trabzon bdl 
maddeleri bakımından her o 
dar fakir ise de diğer gıda 
leri bakmımdan da zengtndit 
mumiyet itibarile Tra.monda 
çim şartlan ne ucuz, n~ de 
dır. Ev kiralan da vasat.Dl 
de değildir. Dört beş kişilik 
le altmış lira ile geçinebilit. 

KAZALAR!: Mesahası 
lometre murabbaı, nüfusu #. 
man 300· bine yakın olan 
nun merkez kazasmdan ba 
kazası vardır. Bu kazaJaJ111 
ri şunlardır: 

Vakfıkebir, Sürmene, ot 
ka ve Akçaabat. 

Merkez Trabzon en bil~ 
zadır. Nüfusu 25 binden f 

Devlet Demiryoltarı ve Lima 
işletme ümwm idaresi ilanı 
Muhammen bedeli 171215) ıı.-.. nır.n 21500 adet Uç renkli el ~ 

(2.6.l941 ı pazartea• gUnU ıraat (!''.) on beşte Haydarpaşada gar 
llndekl ltom.syon tarafından kan 1ı znrt usullle aatm alınacaktır 

Bu işe girmek lııtlyenlerln ıt:-4' llra f!J~) kuruşluk muv~ 
ve kanunun tayin ('tti#! vesikalarla t.eklifl .. ,•inl muhtevi zarttatdll 
saat (Hl on dörde ltadar komlsyonrelalil'in'l vermeleri 11z1mdlı'· 

Bu i§e ait prtnameler komlayOl' 1ar. paraıuz olarak ~tılJD 



NAICUOINı 

•thi ICard•ş 

f/c, lstırap ve his romanı 
-14. 

;;'111111-.ırini" n bazan ne bll
dtlştüğüı ü kendisi 
Aleyhinde delilleri, 

ectilmeei mulı~keme 

v 

tre:re kadar yak• 
'te .,;ı__. . 

"'Ull'UU. 

değn.ı mant.Jimm insaftm kuv •• 
veüyle llirüldendijini anlı)'Ol'du. 

Susamıştı. Içt yanıyor ve kal
bi tıkana.cak sibi çarpıyordu. 
Biraz hava almak Ulft'e pence • 
reyi açmak ümn kalktı. Yatak
tan indiği sırada bititik odadan 
hafif bir ses duydu. 

Tank rahat ve sakin uyuyor, 
hafif ce horlul"Jl'(hı. Ewt uyu -
yordu! Hiçbir şey bJaıetmemi.<j, 
hiçbir şey anlamamıştı! Annele· 
rini ge~liğinde tanımış bir a. 
dam tekmil servetini Tania ve· 
riyor, o da bunu gayet tabii ve. 
mefl"U bularak parayı alıyordu. 
Şımdi kardeşinin keder ve utı. 
rapla inlediğinin farkında olma .. 
dan, zengin ve mesut, uyuyor • 
du. 

Bir gün evwl olaydı Tanğm 
k::tpıama vurur, içeri girer, ya -
tağmın kenanna oturarak uyku 
sersemi bir halde bulunacak o • 
lan ona: ''Tank kardetim, der
di, yarın annemiJ:jen herkesin 
şilphe etmesine sebep ol&eak ı ~ 
onu lekeliyeck olan bu mh'asJ 
kcmul etmemelietn99 derdi. Fakat 
şimdi kardeşine bu babıli aça -
mudı, Tarıta "eenin 'baı\wnm 
oğlu olduğuna aıtlk inanamıyo -
nım !" diyemesıti. ı, fit.en geç -
mişti, bir gün evvel llipheleri 
katiyet haline gelmemif)terı '1&1>
madığmı şimdi yapmaema im -
kin yoktu. Keşfettiği 9u yüz ka. 
rasmı saklamak, içine gömmek, 
herkeeten ve bilhu8a ka~ -
den gidemek lizmıdı. 

Art* "filem ne dcr?" düıllin -
cesıne ebemmiyet vermiJOrdu. 
Annellini kellke blltltn dün,a it
ham et.leydi de Jcmdiei, ,.ımz 
Faruk, maaum bilee ·w 
masumiyetine katiyetle inana -
bilseydi! Kardeşl'Di bir ~ • 
dan dünyaya getirdiğini bile bite 
annesiyle bir arada Yata:m8't'& 
Mm tali '*• ....... , ...... 
ne azaptı? 

Fakat annesi ne kadar sakin. 
memnun ve kendinden emin gö.. 
rünüyordu ! Anne8i gibi uf bir 
ruh ve dürüst bir kah> sahibi bir 
kadıın, sonradan vicdan azabı 
duymakaızm, ihtiras aevkile düş 
mesi mümkün müydü? 

Ah vicdan azapl~:ı ! Bu . . 
evvelce ilk zamanlarda amıeekıi 
ktvrandınnış, sonra zamanla her 
şeyin silindiği gibi o da yavaş 
yavaş kaybolmUfjtu. Günahı ic;in 
muhakkak ki ağlamış, sonra he. 
men hemen un~uotu. Bü.tiln 
kadınlar, öptürmek için dudakla 
rını, sevdirmek için bilttln vU -
cutlarmı teslim ettikltti adamı, 
aradan birkaç sene geçince tam
} amıyacak kada:- harikulide bir 
unutma haaaum.:. sahip değiller 
miydi? Onlarca öpijcllk yddınm 
gibi çarpan. 3fk fı. · ına gibi p. 
çen birer hadiee değil miydi? 
SOlıra hayat başka yıldmm ve 
fırtmalara iniUaren yeniden gök 
vilzil gibi sakinlfJllD• miydi? 
hısanın bir bulut ~esini ba
tırlayamıyacaklan gibi kadmlar 
da ~iş aşkhırmı kolaylıkla 
hatırl&yamazlardı. Onlar aşk 
htalWIUJlda erkeklere bemıemez • 

lerdi ! ( DetHltnı t10r) 

tirmcmek için, yetinden' kelkmı· 

yordu. 
Marta bu zindanda didinip du· 

ruraenmrgQnayalmak&nmlıkta 
bir kapak takıldı. Eliyle ulralb-. 
kapağı açtı. Zemin katmdan hafit 
bir ışık süıüldü. 

Kalenin sarmçlanna buradan i
nen bir yol ketfeden Marta bit
denbire sevinmiştL Gece olmadan, 
ışıldardan istifade ederek zemin 
kata ınmek istedi. Tq ınerdiv~ 
lerden yavaş yavaf süründü. Sekiz 

on ba:;mnak merdiven indikten 
sonra, sarnıcın ıçine girdi. Burada 
su yoktu. Sarnıç harap olmuş, du
var taŞ1armm bir çolu yıbllDJllı. 
Kalerun cenup temeDerinl tetkll 
eden bu duvarlann &namda kü
çüle delikleri g&ibı(lyordu. Marta 
bu deliklerden birine sokuldu. 

~..: ~.: ı ... ydmlık .. H ı .. · :; i bı.:. a' • 
dmlık diln)'aya ne kadar yalm
dı. 

7 

Y.am: 

- J'inme Jdilııl .... Zümrlt '6 . 
zükler.- 3*r fdEır bjlnilder MO 

Şık bayanlara kol1*rim var ... 
Yaz gOnetlnin katataaına, kız. 

gm hlıılardan milfer pçirditi 
bmıalt.aeı bir .un. hUcn. da.le. 
tarda bu ,.,...,m arcın eee INeik 
keert 8mdeleyip .urmdeni10r. 
du~ 

' Mihneti zevk ·etme-

bakıyordu. Osmaıı baOa doğru 
lunea çingene luzıl11D otmM'" 
daki sırça zümıilt yUziliU 8f1Td•• 
ınce uzun kara parmaklarım tat· 
tu .. Kara kız silkindi. Yüzllg..ı 

(\oktan parmağına geçinn)fti: 
- A be ne gti7.el yi1zUk bu be 

koca herü ! .. Bunu ban& venerıe. 

dir ô.lemdf] lı.üner 
Osman baba. homurdandı: 
- Parası? 

Kız şuh bir kahkaha atarak: 
- Param yok.. Daha siftah 

- inci kolyeler.. ll'innıe küpe 
ler ... Yakut yibUılder .. GOzel ba. 
yanlua pkJr pkır bilesllder ... 

Sesi tükenip 8ÖftÜ)'Or, çarpık 

ve dar lWdınmlerda bir çift elllci 
kunduranm ylri* köeeleleri tı· 
aırda,...tu. .. 
~ temmumn kutluk '•ak· 

ti, nWWlelerin derin uyku MF. 

sidiff i4iıMle gainen, yırtık pı: 
bpçlu ihtiyar ~rci, esrar. 
lan tı1mmla ~.peri masalla· 
rmm elıRmcu8una. bensl.yotdu. 

Kambur omuııdanna dibi 81) -

nlm11 iki eski ka)'Jlla mğ't kil' 
çük cunekinmı artık taflJMnı. 
yacak kadar keeilmi41ti. 

SuMlllh*tan dli damağma ya· 
pışl}'Ol'da. 

Bir m.,apa su ietemek için 
teklif bilmiyen bu fakir 
mahallenin t8~ tUk aralık kalmış 
kapılarmln iç tarafmda:lri karan.· 
blrta. hiç bir gôlge laprimıl)"O!'. 
du. thtiyar Jtıportacr, 1** obalı" 
çc duvarlarından sarkmış flllkacı 

bir dahil yapraklan •-*ol. 
gun turımcu ıanlderile eerin ee· 
rin sallanan Trai:ılOn huımalan. 
na yanik bir ibtlrula bakaıt6n 
prUDenerı 9f.8i bofaanr tıimalr 
yarda.: 

- Eeee finıt.ıW yfWiMder ..... 
Eeeee pıı:Janta. kBOOpeler ..... F.ee 
inci kol)'f!ler •••.•• 

BaldıraDJ Yiranede, .... 
atmıtı ktıçmt vtıeutltrini emerek 

·~ hanlretlerle oynamıya 
çal""" ~ gocak, kirti ft hır 
pani bamla entarilerini uçurarak 
tht.iyamr ilfportaısı et.ratma ~ 
8'bdılar.oıo~•»V• 

- Oılıman .... niyet tekeri 
var mı? Ben m,et c,ekeueğim. 
Silk parama! ... 
Osman babayı temin etmek için 

elini açıp, avucunda kid>ilir ~ 
saat.den.beri umsıkı tuttuğu, biır 
eski aama.n hoyüldinderı çrkanl.. 
:rmş antika mangırlar& benzi)'ell 
ter ve çamurfa yoeunlamnış yil" 
mi paral* g&lterdi. 

Öbür çomdar, avucundan bir 
servet ~~ 8ihiri>az arka.dat' 
larma gıpta ile~ niyet. te' 
kerinin hayaJHe yutlrunu)'Oriardı. 
Osman ba.bba canetr.lnmnm ldl. 
çtik ~ dört bet kara' 
meli çıkararak ~ g&I' 
terdi : 

- Kim bana bir mqrapa su 
...... o '--IAA. w • f 
a:.;ırıne ı.naa-, ona verecegım. 

Dedi. 
Çocukları mödıit bir Wiş al. 

mıştı. Biri zıpbya zıphya. aralJk 
kapd&rm birinclen içeri daldı ... 
Başka biri de Jqmıya davrandı, 
fakat ~ ııaJdıfı ümidini 
kemnit olacaktı ki bir duvarm 

k~ tekrar geri dönerek 
perini o.nan babanın eline 
diJGti .. Dk kOf&ll atik çocuk biraz 
80llra döke aça paalı bir çinko 
mafrap&Yl Oıııman babaya mu· 
za.ff erane uzattı: 

- Çılk bakalmı karamellalan1 
o.nan baha kana kana auyu· 

nu igtikten 80Dl'8. avucunu açtı. 

Çocdklar gene etrafına Uıfül. 
müeterdi. Şekerlerin UçünU, suyu 
getirene verdıi. Birer tane de ö· 
bllr JıeriDe dağıttı. Avucunda 
kalan iki karameliyı da tekrar 
çNmwıme iade etti. 

Qoculdar" eimdi birkaç adını 
~ bir duYarm kenarına çö· 
melenık miimılkaplı bir konf e. 

-- kmmullanb· 
Suyu .igmce serinleyen yorgun 

sinirleri o.mm babayı da vira· 
nedekl iri balcbruılarm araamda 
diıılemıiye da\llet etmişti. 

• • • OarnMI baba gün görmüş 
bir adamdı, HaMne gtft adattığı 
aerencamlar ona hayatı derin 
maDMile anlatmJeıtı. O, hiıdiee· 
lere ylhm göz bebeılderinin tlıl. 
tttndekl anı g&ılllde bakan aat: 
ht bir ı.-ı değildi. Okmnrya 
meraklı, dfttlmmi,e m8Bteit bir 
aekl 88ihibiıydi. K~k memuri· 
}'etinden kadro harici kaldıktan 
llOar& bm.:ak itlen gimüş, hep. 
llİndlll de eli bol danmtı.ttı. Ka· 
~ tabtt. evi büylk 
ya:ngmı1a kili UUDCa C'C1uk çocu· 
ğjje UÇ8UIZ tJueakwz, bir zaruret 
içinde~ bJamrttı. Bu tali. 
sislik yetmiee ~aşan hayatl' 
mn son seneltrine doğru gittikçe 

.... :•'9•'\rA\ıdlli·•·•· .... 
~i. Omlefı bal-. ,.. 
mn dUzllne kız evYdm -... 
idi. En nlıayet ~ km Nadi. 
de ile ça!llJU'8k nai*8 çıkarmak 
,;ayretile bu küçWc CSlllekAnı düz 
mtiftü. Nadide marifetli kmb. 
Seyyar dlldtindaki boncuk kolye 
lerin hepsi omm elinin hüneriydi. 

o.nan baba. :yorgım antmı bir 
incir ataemm göw&ine daya· 
mış, kıymetli yOldhdl yambqma 
indirmiş. acı nasipsiz hayatmın 
hatıralarma dalmıştı. Bu virane 
nithten eeıindi. Oarnan baba iri 
balcbranlar aramnda gözleri yan 
kapan* bugün daha •iftah et. 
mediğini dtişünerek ~ pçtr 
rirken, soluk dudaktan araısm· 

dan bir nmra. knnibBJ döküldü: 
- .Mihneti zevıketmedir a. 

lemde hüner .. 
Sonra kımıldadı ve fersiz g&· 

terinde meçhul bir mumtaba 
kartı kin ve ıztlT'&p atel}i yana· 
rak kendi kendine devam etti: 

- Hayır ha.yır! Gamı pdii fe 
lek böyle gelir, böyle geçer! Geçer 
amma nereye bilir misin onu? 

Yazan: l•kender F. SERTELLi 

• 13. 
Şu küçük delikten geçecek kadar 

ufak bir mahlt1k olsaydı, hürri
yctill9 ne çabuk kavuşacaktı. 

Burada fule durmanın bir ma
nası yoktu. 

Zindanda k~ndislni ıörmezlerse 
şüpheye diŞeoelderi w burasını a• 
rayacülan nuıhakkaktı. Bacalm
dül linc:irleri de tebW ballayıp 
o fekenceli hayata d6nmesinden 
korkan Marta can havliyle, yıkık 
h••'aTdan birini çekti.. 

T · . :. - ~ df" tü. ~arta duvar-
daki topraklan eliyle eşti.. delik 
bOyüdO. Artık bu delikten ~ 

• 

bilirdi. y 8Y89Ça başını çıkardı ... 
Macat'lann muhasara kuvvetleri 
bu cephede çok kuvvetliydi. Kim
bilir, belki de dayısı prens Mirçe 
de bu cephede bulunuyordu. Düş
manla karşı karşıya gelmemek için 
başım tekrar içeriye çekti. Macar 
kuvVetleri ancak bir ok menzilin
den uıak mesafede buluniıyordu. 

Marta bu delikten yere bakmayı 
unuttu. Kendi kendine: 

- Burası eskiden sarmçmış. El· 
bettt. zemin katında al~ 16" 
re. h ,T"d'.'l'•i zemi,.1--n r'c ,i;ı • 

sek olmasa gerek. Ne l8l'8fJ var t 

Zehirli bir hançer gibi insanın ta 
ciğer köşesine geçer .. Böyle acı. 
!ara gillmek ancak meczuplarm 
klndır... Sen, merhum Epikür 
dostumuzun ağzım kullananlann 
llfına kulak ama! ... Hele felek-

' ten kıyasıya silleyi yesin de 90n· 
ra konnuş onunla.... F.ğer bUtUn 
feıı.eteei birer çürük armut gibi 
upll' aa.pır dökütvıezee ben ka. 
zıtırnn bunları ... 

Osman babanın dili gittikçe 
pelteleşrk son sözlrini bitirdi.. 

İhtiyar mücevherci birdenbire 
başka bir aleme intikal etmişti : 
Küçtik camekanına bakan gözle. 
rine inanamıyrdu. Bu tozlu bu· 
lanık camlar kesme billQr gibi 
ışıldayordu, içindeki kıymet ai· 
çilmez zümrütler, 8U'8. sıra inci. 
ler. berrak gök yakutlar, sihirli 
finuıeler göz kamaştırıyordu. tç 
bedestana benziyen lOIJ ve ıııtu· 
betli bir yerde, dinçlegmiş vüeu' 
dü. hareketli ruhile muhteşem . 
servetini t.eı}kil eden nadide mü. 
cevherlerinin önünde, bir kehri. 
bar ağızlığmda.n, mis kokulu bir 

etmedim, dedi. lnanmusan bak! 
Ağacın dibinde duran, papatya 
gelincık. kantoronla dolu küfesi
ni gösterdi. 

Osman Baba hak verdi. O da 
siftah etmemişti daha. İhtiyar 
adamın sustuğunu görünce kız 
§İmank şimarık: 

Sana kokoror.lu bir fal ba. 
kayım mı? - diye sordu -

- istemez! .. 
- Ha dur öyleyse .. sana iste· 

diğin kadar karagöz ebegömeci 
hasiyetli hindi'-~. .. kaayağı .. 
şif alı kantoron çiçeği vereyim .. 
Akşama pişir afiyetle ye ... Olur 
mu artık?.. Bu yüzüğe kanun 
kaynadı benim ..• 

Oeman Baba tevekktille boy -
nunu büktü. 

Biraz sonra tenha aokılda 

aksi iatiltamet.lere doğru flllJla
lı iki ses sürükleniyordu: Genç 
Çingene kw l6mrüd yijlAiğün 

aşkile daha şen, daıha türde 
bir destan çağmyordu: 

- Kokuları güzel .• Li.vantaçi· 
çeği.. Çayır kelebekleri kar gibi 
papatyalar ... hasiyetli hindiba. 
şifalı kantron ç~ ... 

Karagümriik yolunu tutan O.. 
man Baba da antmda bir 8lrtl 
otla ağırlaşan yükünün altından 
inliyordu.: 

- Firuz ytizilılder ... lnci küpe

tütn dumanlan çekerek keyf ca· 
tıyordu. Hiıkinı bir tavırla içinde 
bulunduğu 4ntika. çarp da. bir. 
den bir, hareket, bir telAş bafla· 
mıştı. Sonra meseleyi anladı ..• 
Hindiatanm en namlı, en zengin 
bir mihracesinin çarşıyı ziyarete 
gelmiş olduğunu aöyledlleı:·· Bt· 
ru soma repgirenk ipekler için· 

kolyelerim de lülmiri ~i ve beyu_ tül" ler... bayanlara ıık 
banlı mihrace onun QtikkjnmJn _va_r_._ .. ---------
önünde durdu. Hind hükümdarJ· ı 
rın iri siyah gözleri came~ K ad , n ı ar 
ihtişamla panldryan o mieilsiz 
zümrüt taşa dikildi. 

0aman baba.o o~· • 
içinden bir - : Bu tat yalancl. 
yalancı! diye :mırıldam)10I', kal" 
bine yine allpt olduğu o acı n .. 
miı.idiği dolduruyordu. Fakat 
mihrace pazarlığa girişmişti. Me 
Bele uzun sürmedi. fncili suma 
bir torba açtılar .. Osman baba· 
nm yüreği şiddetle çarpıyordu .. 
Şimdi bu avuç dolueu çil altın· 

lan eve götürUnce ldmbilir ço. 
cukla.n nasıl sevineceklerdi!.. İh · 
tiyar mUıcevberci önünde yığılan 
altmlan çekmesine istif ettikten 
sonra, mihracenin eemer ince ve 
uzun pa.rmaklarmı kıymetli züm· 
rUde doğnı uzattığını gördü ... 

••. Ollman baba derin bir ~; 
çekişile gözlerini açınca, san şal-
varlı, eli cepkenli. beyaz tülbent 
başörttıellnU •ktuJgUnf siyah sa~. 
larınm etrafına sarmış bir Sulu
kule yoemasile karldaştı ! .. Genç 
ve kitmiri şirin yüzü, kar gibi 
dişlerinin sırıtan küstah glllijpe 
aydınlanarak derin uykusundan 
şaşkm şaşkın uyanan ihtiyara 

Yükn de olsa atlarım. Bu gece 
tekr:n buraya iner ve hürriyetime 
kavu,urum. Allahmı sen bana ya ... 
dnn et! 

Di ve söylendi. Yavaşça samıctn 
merdivenelrinden çıkarak. tekrar 
zinchna döndü. Muta o gün aba· 
mı sabırsızlıkla bekliyor<'•ı. ( -, " 
üzeri, nöbetçi, Marta) a ~ İ ) eceği· 

ni verni ve: 

- Suyun var mı? 
Diye sordu. Marta: 

- Bir şeye ihtiyacım yok . 
Dedi Nöbetçi tekrar kapının 

deliğim kapadı. Marta kuru ek
mek yiyordu. Zindanda geçirdiği 
günlerde çektiği ıstırabı hiç bir 
zaman unutmıyacaktı. 

- &ni Rüstem bu işkenceden 
kurtarabilirdi. Neden alAkadar ol· 
madı? Ohu keşti gücendirmese) • 
dim. 

DIJGt, ...a tıiıden kaçmak itı
tima!f11' "" .. .,er .. '<· 

- K.i~ııeye mınn~t ~tıt;İ\ ece-

için 
tavsiyeler 

Utü lekesi nasal 
çıkanlır? 

Utü fazla klZglll oluna. buuı 
ütülenen çamaşırda hafif bir 
yanlk lekesi olur. Bir bardak eu 

içine bir tutam boraka kanttın. 
hna ve bu eu ile yanık yer yt. 

kanır, sonra temiz w ile çalka -
nınsa lekeden eser kalmaz. 

Kirlenen eldivenleri 
naııl temizlenıeli? 

Kitlenen eldivenleri t.nWe. 
mek uzun bir meeeledir. Dün& 
temiz eldiven giymek i8teymler 
için sokaktan geldikçe eldiwnle.. 
rl temiaemek en iyi maldllr. 

mdiveni elden Çlbrdıktm 

sonra temiz bir havlu veya peoe
te tmırine yaymalı. Bayat et -
mek içini alaraık .eldivenin her 
tarafını ovmab. Beş dakika için.. 
de eldiven temmenir. 

tim - diye seviniyordU • Bu ıecıe 
Allah yardım edecek. sanuçtati 
delikten kaçıp gideceğim. Prens 
Mirçe benim kaçtığımı duyettıa 

kimbilir ne kadar seWMıcekt:lr. 

Belki de beni kral Sikiamındun 

huzuruna kadar çıkaracaklar, aau 
zaten çocukluğumdanberi ı&mek 
ı'te:-~!ırı. Bana ldmbilir .._, ~ 
racaklar? • "kalede ne kadar Tlrt 
muhafızzı var? ... Dolan bey• 
kadar dayanabilecek! Yıldmmm 
yola çıktılmdan haberdar 'Dtldn
lar?,, Bütün bunJan şflı:fle ) ok iti 
anlamak istiyecelder. Ben de bil· 
dikle ini, gördilklerimi ve ~kt:k)e. 
rimi birer birer anlatacalan. 

Macarların .bıel'keaten zi.,aıle 
sevineceklerini omuyorum. Çln
kU Rüstem bir gece bana: '"YJl
dll'nn ~elince, ilk işi JılaeuılaJ'I 
dağrtmak, onlardan intlbm .ı • 
mak olacaktır. Zira, Mam- .... 
h h ıtrhlamı bqıM. A'ICtf, bitin 
• • • •• l \ :ıkl"·~•rdt.• •kr ..... 

, f),.,.,, .... ..,., 
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_ ... 
• H vatında qizli nokta olmıyan bir kadın: 

GRETA GA~~O 
Dünyanın en sun'i ve en mü- eder ve nasıl oynamak lazımgel. 

l>alAgacı §6hrinde bir insanın diğine kendi karar verir. Rol 
taibit ve sade yaşaması anlaşıl . yapış tarzının rejisör tarafm 
maz bir şey olur. Nasıl oluyor elan beğenilmediği vaki değildir. 
da, şöhreti dünyaları tutan lbir işte Greta Gari>onun meslek 
kadın, istedikleri vakıt hiç ta - hayatına dair söylenebilecek 
nmmıyaıı birisine şöhret veren, şeyler b1Dllardan ibaret değildir. 
veya çok tanmnııf bir ismi tah· Fakat Amerikalılar dedikoduyu 
tından indirerek unutturah ıbü - ıııever. Beğendiği artistlerin hu 
yük gazete muha.l'rirlerini evine l susl hayatından h~ir safhanın 
abnıyor onlara fotoğraf çetkir.. gizli kalmamasını ister. Onun i
miyor. ' • çindir ki, atiloları ve fotoğraf 

Hiçbir yıldız gazeteciler karşı- maki~eleri ellerinde bir alay. ga.. 
amda böyle bir vaziyet almağa aetecı, gece gllndtlz aanatkimı 
ceaaret edememigt.ir. Hollvutun ark•emda~ ayn~az. lÇn ufak 
rekla.m :kuvvetini hiçe sa.yan bel harekettenni teebıt etmek. en 
ki de biricik yıldız Greta Garbo· kısa. sözlerini not etmek için 
dur. çırpınır, dunırlar. Meseli dün -

Bu gueteciler vakıa bu yıldız yamn en tanınmış gazeteleri bu 
la yaptıklan mUJ&katlan neş - kadm hakkında şunları yazar: 
redemediler, onmı çeşit çeşit fo- Greta Garbo yolda her rast 

geldiği .. · kediyı" alır, evine ..,.;.w.n • toğraflarmı sayfalarına geçire .. "'" ..... 

la onu bir arkadaşile kolkola 
görür görmez derhal bit evlen • 
menin yakın olduğunu ki.ina.ta 
haber verirler. Belki Greta da 
birisini sevmiştir, yahut sevi -
yor .• Fakat her halde sımru 

sakla.mağı çok iyi biliyor. Yal · 
nız arkadaşlarının evinde orkest 
ra şefi Leopold Stohovski ile bir 
çok defalar görüşmek suret.ile 
bir ihtiyatsızlık yaptı.. Şimdi 
Holivut düğün davetiyeleri ne 

zaman basılacaktır diye sabır -
sızlıktan pa.tlıyor. 

Amerikalılar şmıartılmış ço

cuklar gibidir. Herkesi de ken.. 
dileri gibi zarmederler. Gretarun 
sakin ve sessiz bir hayat geçire· 

miyeoeğine inanırlar ve haya · 
tında gizli noktalar arar. Halbuki 
İsveçli sanatıka.rm hayatındaki 
en gizli nokta, gizli hiçbir §eyi 
olmamasıdır. 

l-ı.ianbul Levazım Amir iğinden verilen L aarıcı askerı kıtaatı ı ıanıarı 
1000 kilo k&ıele lilm&caktır. Pazarlıkla ekailtmeııd 19.8.Hl gUnU saat 

H te Hadımköyde arkc:rt atma!ma komilyonunda yapılacaktır. Takarrür 
edecek fiya• tızerlnden yüzde 115 kat\ teminat alınacaktır. Evllaf ve p.rtııa. 
namesi koroJl)'ODda ı~bWllr. Tal~lerin beW vakitte komisyona gelmeleri. 

'(2887.3788) 

••• mediler. Fakat buna mukabil rUr. I 
okuyucularda başka bir merak Film çevinnediği zamanlarda 300.000 kll<1 koywı et! ka.palı urtıa ekailtmeye konmutlur. lha.Je.t 16.15.941 
uyandırmağa muvaffak oldular. tatil mevsimlerinde oda hizmet· cuma gtınU A&t ı~ t~ Aııkarada ı.v. Amirliği utmaıma komLtyonunda yapı. 
Greta niçin böyle yapıyor, sua • çisi kullanmaz. laca'ktır. Evııat ve eartttameel .komW)'onda gör111Ur. tık teminatı 14.9~ Ura-

stild oda · tirah t tl . . dil'. T.Ilplerln ihale uatinden :>•r ..aı.t. evvel kanuni veaikalarUe tekllf mek-
lini ortaya attılar. Bu sual mey. •- Y 18 a saa enn tuplannı komisyona vermeleri. t2S~9.3809ı 
dina ''Greta Garbonun esrarı" de ı.ev~ beraıber getirdiği ör-

* 11: • 

Sankı"aoa tamirat )aplmlacaktır. Kqlf bedeli ı2.196 Ura 40 kuruo ilk 
temtna•.: 186' Ul'3 '13 ın.ruıtuT. Kapalı zarııa eblıtmeat 20.ıs Hl MJı gQDQ 
saat lıS Le Abkn:ed& ını.v. atm11ıma kom!ayonUDda ,apılacaktır. '8rtm
m..ı m irurQp koın ırıondan &Jmır 'l'allplertn kanun! ~e tekut 
mekbm.:AnDı .lhlllc aatınoen bir tut evvel kcımlQma vermelerl.(282S .usT) 
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POKE 
Tra, bıçald 
Traş olmalı 

zevllUr 
Traştan sonra 

., a.nrkhk "·ermez. Yüzü yuJll 

H P.r yerde ısrarla. Poker 
brçaklannı isteyiniz. 

....... ıııııı. ........................... ~ 

Turlllye "amaarıyetı 

ZiRAA T BANKASI 
t\.uru.luş ti:ınhl . ıı:s88. - ::>emıayesı : ıuo.oou.ooo l"urk 

~ube ve A1ans adedi: 265. 
Zırai ve tıcari ~et nevı banko muameltlm. 

Para blrlkttrenlere ıM.800 lira l.kramlye ~. 

..,.., auıreemcı. nmtıarab .. lbıtıana aarnıı ._...,.,._. 
10 ine baJUD&DJara ~ t defa ,.,.ldlecü ınar-a ile 

plAaa C6n ~ ~lrtlr. 

• .... 1.000 Unldl . .... Un 
• • ... • t.000 • 
• • ıao • a.ooe • 
.. • 190 . ..... . 

100 
UI 
l M . " 

• • 
OIKKA T: a .. p J&rmd&Ja paralar bir l8De lıCIDde • 
~en ~ Qlktıtı takdirde ,. IO ~ 

Kect ··r: 11 Mart. 11 8az1raD 11 BJ'tU. 11 Blr'M'" .. 
rln•.ie yapılır. 

Ankara Jandarma satmalma komiayo 
Beher klloınına elli Mr kurt.lf fiyat tabmiD edlJeD iki 7tls toa 

ker Emdıt'hlrde teslim prtlle JS.IS Hl pua.-lelll gQDQ aat 11 d8 
kom.ı.!·onumuzun bulunct..ıtu msbalde kapalı zarf ekalltmulle 

Muvakkat teminat a1tı bin tıc; yüz elli llradır. Şartname 
kara jaı>darma 1atmalms kom~ lkklfehlr V ..J.K. 
kurul bedel kar§ıhtmda verWr. latrklilerbı kapalı sarf tüdf 
ihale günü aut ona ötfar kom'syonumwıa nrmele1'L <,.,_.,,,) 

fi-n hı sarı ar umu 
l_!n Od OrlOğ On den 

1 - İdaremizce az mU.tamel JkJ kamyon atm aJmacaktır. 
2 - EılerJnde az mU.tamel kamyonu bulunanların itam 

Ude nakliyat tubemlzde mtıtepkktl fen bey'etbte Dl11&Jl8M ft 
mclerl ve oradan alaealrlan veıdk&larlle blJ'Ukte paaıllk lgla 
&1Jnll mt 11 de kab&tafta kt.ln leva.mm ve mtıb&yaat pıd t· 
alan kC1m1QODuna mttracaatıan Ub ohlllU!'. <l'ITJ) 

diye bir meeele çıkardı. Ameri • me bir şalı omuzlarına örter ... 
kalı gazetecilerin r.engin muhay Ağır ve süslü elbiseler giy -
yileJeri bu hale bir sebep bul • mekten nefret ed~r, bu çeşit el
maktan &clz lralmaıh. t.veçli ar- biaeleri ancak f'ılm çevirirken 
ti:atin kalbinde eski bir aevdanm mtma alır. Evde goık sade bir 
YaratD dediler. Valrtile aevnüe. kıJafeti vardır. Bir bhlz. yün 
fakat .mlmemiıt. bir eteklik, topuklan düz kun • 

duralar. 
Ralbb:ki eald qkmm harare

tini yaptan bir kadmm aksine 
olarak Gretamn &Jhhati çok Je
rinde«Ur. İftahla )"IDek yi,or. 

Yedi aene aynı ot.mıobille gez 
eli ve ancak geçen eene yeni hir 
otomobil aldı. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 10 , 5 11941 

Her gUn yUrilyerek saatlerce Ancak filmlelde mtıeevher ta· 
.. ,or. Miafirlertni kabul e • br. Huauel hayatında boyan -
diyor. Sükftnet içeninde yap. • maz. Ytiılllntl P IJOğuk BU ile 
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