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Kısa vadeli tasarruf 
bonoları çıkarılacak 

Fiyat tereffülerini önlemekte faydası görülen 
bu usulün tatbikından alınacak hasdat 

Fevkalade Milli Müdafaa 
tahsisatına 

karşıhk . kayıt olunacak 
ırak ve ı r an h udutlan na kadar d e -1 
mıryol u n un tamamlanmas ı için 

35 milyon liralık dahili bir 
1 

istikraz yapılacak 
Ankaradan bildirildiğine göre 

hükt'.lmet,tasarnıf bonoları ihra_ 
cına dair kanun layihasını BU
yük Mıllet Meclisi umumi he-

•ine sevketmiştir. 

Layiha esaslarına göre tasar. 
ruf bonoları ihracına dair ka-
nunla kurul.muş amortisman 
sandığı, tedavüldeki miktarı 
25 milyon lirayı geçmemek üze. 
re hazine kefaletile hamiline mu
harrir kısa vadeli tasarruf be. 
noları ihracına mezun olacaktır. 

Tasarruf lbonolaxının hasılatı 
amortısman sandığınca hazineye 
devredilecek ve hazine tarafın· 
dan milli rrıüdaf aa hizmetlerine 
müteahik fevkalade tahsisata 
karşılık olmak üzere irad kaydo 
lunacaktır. 

Bu hususta bütçe encümeni 

HAVAD i SLER 

Hava 
· meydan l a rında 

bulun an 

Alman 
tayyarelerini 
bombaladılar 

s 

Samı.un, 15 (Husu~'i) - Ebedi 
Şef Atatürk'ün, Türk yurdunu 
kurtarmak üzere Samsuna ayak 
bastığmın yıldönümü münasebeli. 
le beden terbiyesi genel dirP.k .. 
törliiğü tarafından terli p edilen 
ve "Ebedi Şeften Milli Şef" e 
sembolünü taşıyan büyük bayrak 
yarışma bugün saat 16 da başlan
mıştır. Bir heyet vapurlarnı de • 
mirli bulunduğu yerden bayrağı 
iskeleye getirerek valiye vermi~-

AMERİKA 
Fransay a 

y iyecek 

_Bir çok Alman tayıaresi götü recek 
tahrip ed ı tdi Vapurların hare-

Londra, 16 (~.A.) 1 ketinİ tehir etti 
- B. B. C: Cenubı Su- ı 
riyedeki tayyare mey- \'llşlngton, 16 (A.ı\.) - stefani •. 

d l k h jansından : 
an arına İlr§l are- Va~ıngton hükflmeti.nin Fransaya 

ka t dün başlamıştır. mal g-ötürccek olan vapurlarrn hare· 

Birçok A lman tayya- ketıeri~i tehir etmiş o!duğu öğrenil • 
miştir. 

resine hücum edilmiş, Bu haber, Vişideki Amerikan sefi. 

bunlardan bir kısmı rinin Mareşal Petene Fransa ne AI_ 
manya arasında mesai birliği yapıl • 

tah rip olunmuş, bir masına matu! heı- teşebbüsün Ameri· 

ktsmı d a hasara uğra- kaya karşı basmane bir hareket te -

ı lAkki oıuna-0ağm1 ihtar etmiş oldu _ 
b mıştır • ğu suretinde radyolarla yapıltnış olan 

Ruzveltin 
beyanatı: 

Fransız 
Alman 
ittifakı 

neşriyatı teyit etmektedir. 

Anadoluya 
göçenler 
gittikçe 
artıyor 

M a rmara ve 
Ege nakliyatı 

dün bitti 

ma..7Jbatasında ezcümle şöyle de- Garbi A frika üslerinin 
nilmektedir : 

"Bütün dünyaya yayılma teh. ve binnetice garp nısıf 
likesinde bulunan harlbin, henüz 
harp harici kalan milletlerin ik. küresi nı n tehlikeye 
tı.sadi ve mali vaziyetleri üzerin- Ruzveıt 
de yatığt tesirler gittikçe a- düşmes ine sebep olacakhr de bu mütareke şartları haricin-Bugün Karadenize son 

meccani seferi yapacak 
Ankara vapuruna 

ğırlaşmaktadır. Hassaten milli de hiç bir şey yapmıyacağına 
müdafaa hazırlıklarının istilzam Lndra, 16 (Radyo) - Ameri- dair bize teminat vermişti . Hal. 

Sabahtanberı büyük bir 
yolcu akını başladı 

r...:cndl arzularile tstanbulu t.cket· 

ettiği parayı normal varidat ile ka reisicumhuru Ruzvelt beya_ buki Fransanm şimdi Almanya 
temin etmek imkansız bir hale natta bulunarak demiştir ki: ile yapmış olduğu anlaşma, lıür· 
gelmiştir. Bu suretle harp iktı- "Şimdiye kadar Fransa ile o- riyeti imha etmeğe matuf bir 
sadr rejimine girmiş bütün dev· lan münasebatrmız, Fransız - ittifaktan başka bir şey değildir. 
let ınaliyelerince tatb:k edilmek. Alman mütareke esaslarma da. Amerikan milleti, şu kanaattt.e. 
_____ <_n_e_v_ranı_ı_4_iin_cü_"<_le_> __ ..;;.Y_a.nm _ _ a_kta __ ı_·d_i._F_r_a_ns_a_h_u_· k_tim_ e_t_i dir ki, Fransanın Almanya ile 

mek ii!teyenJerden Marmara. ve Ege 

mmtaka~na. deniz y~lu . . il~ gidecek •

1 

BNIUlllMll.'lll!lllllUNHlllllHllOllllHUPINIHHllllHllHlllllllDllllllllllH• 
lerin ııakılleri dün bıtmıştır. DUn tz. ~ 
mire sonuncu seferi yapan .Kade§ va._ 1 A m er ·ık a' 
purunun meccani yolcu mıktarr mil ;ı 

retteb miktan doldurmuş gibidir. ı & . 
Mekteplerdeki intihanlarmm bit • 1 Fra n saya 

mcsi doiayısile meccant seferlere !şti_ ı ı 
rak edenler gittikçe çoğalmaktadır 

Bugiln Kara.denize sonuncu meccani . ., hta rd a 
yolcu !taflleslni götürecek olan An = 
!<ara vapuruna da sabahtan itibarerı 1 
akın akın yolcu geldiği görülmllştıı:- ' bu 1 un d u 

(Ankara) nm bu son Karadenız ı 
meccani yolcu kafilesi 4611 kişi ola • • . • 
rak tesbit ednmışur. Ankara papu. 

1 
İ. · ' Amerıka şı ddeth tedbır 

ru saat 18 de lim::mrmrzdan harekP.t 

ed~cek, Ordudan ıtlbaren Pazara ka i1 , ımak mecburiyetindedir,, 
c1flr tam 13 iı::kPleyl'! uğrayarak yol • i 
culan::ıı çrkaracaktTr. 

'fre.:ı yolile nakliyat da ı.s mayısta 

bitecektir. 

Londra., 16 (A. A.) - B. B. C: 
Boston radyosu, dün Fransız 

halkına. !)U ihtarda bulunmuştur: 

• 
Fransız milletine huSlısi bir me-

saj göndeTiyoruz. Aşağıda.ki res • 
mi tebliğ Vaşingtonda neşredilmiş 
tir. "Son günlerde vukubulan ve 
Mareşal Petenin nutku ile teyid 
edilen hit<lisat Amerika Birleşik 
hükünıctini taciz etmektedir. 

Amerikan zimamdarları Fran -
srz1ara &U suali soruyorlar: Alman 
mütecavizi mi, yoksa Birleşik A
merika dostluğlmu mu tercih edi
yorsunuz?,, 

Bu tebliği neı:ıretlikten sonra 
radyo şunlan ilave cb;ıiştir: 
Birleşik Amerika hükümeti şid• 

detli tedbirler almak mecburiye -
tindcdir. 

VİŞİDE BİR MOLAKAT 
Vişi, 16 (A. A.) - Birleşik A. 

ınerika elçisi dün mareşal Peten• 
le uzun milddet görüşmüştür. 

yaptığı bu ittifak, düınana Fran.. 
sadan istifade hakkını veriyor. 
Bu anlaşma, Garbi Afrika üsle
rinin düşman eline geçmesine ve 
binn etice garp nrsıf kürresinin 
tehlikeye düşmesine sebep ol. 
makta.dır. " 

Almanya 
ispanyadan asker 

geçirilmesini istememiş 
Be rlln, 16 (A.A.) - Stefani ajan. 

BUlda.n: 
Saıa.hiyettar bir menba., Alman htl· 

kfunetlnin Madrid bUk(ımetinden Al· 
man kıtata.rınm İspanya arazisinden 
geçirilmesini istemiş olduğu §eklindeki 
haber tekzip edilmektedir. 

tir. 1 numaralı atlet bayrağı vali• 
den tesellüm ederek derhal yola 
çıkmrştır. 

K-0şu gece gündüz fasılası.z ola• 
rak devam edecektir. Samsun böl· 
gesi atletleri bayrağı yarın sabah 
sa.at 9.30 da Amasyalrlara. Amacı. 
yalılar ayni gün saat 20.40 'la Ço
rumlulara, Çorumlul'ar::c-18 ?.leyr.:J 

saat 5 de Çankmhlara, onlar da. 
ayni gün saat 14.30 da Ankaralı .. 
lara teslim edeceklerdir. Bayrak 
19 Mayıs pazartesi günü sa.at 11 
de 19 Mayts st.adyomuna ulaşacak
tır. 

Sam.sun . Ankara arası tayin e• 
dilen güzergah üzerinden 484 ki • 
JomP.tredir. Bu mesafede evvelce 
bildirildiği gibi 242 atlet koşa.cat.o 
tır. 

İngiliz 
tayyareleri 

12-ad&da 
Hava üslerini 
bombaladılar 

Yerdeki tayyareler 
tahrip edıl di 

Kahire, 16 (A. A.) - Dünkü 
hava tebliğine göre, İngiliz ha.va 
kuvvetleri 12-13 Mayı.s gecesinde 
Bingazi limanına hücum etmişler. 
dir. Askeri karargii.h, hükumet bT. 
nalarr hasara uğratılmış, büyük 
yangınlar çıkarılmıştır. 

]Uvvelki gece lngiliz tayyarele • 
ri 12 Adalardan Variça ve Kalet.o
ya hücum ederek, bu adalarda. "ou .. 
lunan tayyare meydanlarına. bom • 
balar atmışlar, yerde bulunan tay 
yarelerin bir kısmını tahrip et • 
mi.şler, bir kısm:mı da hasara uğ
ra tmıışlardır. 

İ:rakta da tayyare ıneydanlart 
ve Bağdat demiryolu lbombardı • 
man edilmiştir. 

MARMARADA 
Temiz 
• • • 

gıyınmış 

bir kadın 
cesedi 
bulndu 

Mersin vapurunun 
rastladığı cesedin 

hüviyeti anlaşılamadı 
Ka~bfgaya doğru 1imammızda.D 

hareket eden Mersin vapuru, Manna. 
rada Kumbağı denilen mevkie geldi. 
ği vakıt yoıcular ve mürettebat, de · 
ııizde bir ceset görmtişlerdir. 

Vapur, cesedin yanma yaklqt.Jfl 
vakıt bunun temizce giyinm1ş bir ka -
dına ait olduğu görillmUştür. Ceset, 
ha.yli §işmiş olduğundan aa.b.ilbinin 

bir mUddet evvel bir kazaya kurban 
gittiği tahmin edilmektedir. Kazazede 
kadının llzerinde hllviyetini tesbite' ya 
rryacak hiçbir vesika. bulunmamıştır. 

AJAkadarlar, tabk!ka.t ~akta. _ 
dır)s:r. 



DüsündüQOm Gıbı 
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Ltiman Ser~jsi 
n.r,ymıeüi ı>a.natkRr ,\ bldl n Dl no 

\6 arka.cla6lan "IJman sergisi" 
ismini verdikleri bir T<'slm sergisi 

çtllar. 

ııin urti-.tik kı) metini ıli*cr ı.ergl
lerücn a~:ığıya clii~ürmmncktedlr. 

l.lman -.ergM bi7J hal,i!.,•tcn ı ... 
tanbul limanınm içine <;<1kmakA, 
bize ora.d:ıki havayı t cneffü., ct
linncktcdir. 

Ankara Radyosunda 

Mehmetcik te 
Konuşacak 

Daha mütenrvvi va zengin 
bir projram hazırlandı 

Aylanlanbcri süren \'CrimU bir 
mesainin ncticclorlni gözönUnc »e
ren bu sergi Jınldkaten !,Ok güzel
dir \C Türk resim sanatı tarJhln
do belki de bir merhaledir. Çün
J.ii mcllyo kadar hirçoklıırmı 
~c,·kle doltı~iıl;•nnız rcı.lm s<'rgile
r l iç.inde bel'ki resim sanatı hakr
nınulan bu sergi<lc bulunan <' <"r
Jcrin bazılarmdan ilstiln birço:, 
tablolar gördük, fn},at bu Or~li 
sanın \'C hu s<'rgiyo haklın olnn 
;unrlu hn\' :\ ı hiçbirinde şimdlyı· 

kadar tKmniş del;-iliz. 

İstanbul Baımt Birliği hiııa .. ının 
duvarlarmr süsllyt-n Je, halarcla lı!. 

zi.m en hosumuza ~iden .<"Y 'la(· 
liiinıı etrafına hakaral• çalıı;mış 
olnı:ı .. ı, yaptığı c:.crle •aclcce bc
llli bir ıe\'k 'onn<.":ılc kalma~ ıp 
hizl düsiinıtiirm<·~e "l'\'kctmi~ hu
lıınnuı rdrr. Umit edelim ki şimdi
~ e kadar ;yeril re im yapn ... k i~tc· Ankara radyosu 19 May;atnn it.'. 
yint•c l'A\.mlh•rln, nılnart'lc>rlıı. m<'cl· barcn birc;ok yenilikler ~:apılmt.~. 
rcse bahçel<•rlnin bir kii;:;c-.ini nıo- deği..5ik bir programla nPı:ıriyatn 
det nlmakln Jkt ifa etınll:i olan :raı-- başltyacaktır. 
1 .. t tl b ~ h ıı· Programın başlıca halları şun -İstanbul limıınm•n p~ pııı~ 

Jınyatmı, tirılcrinl, dı-koruım, l<n· 
rald:erlcrinl tcsbit eden bu <ıs<'r

lor i~bulc h<'nllz ilk nrastımtnlnn
ru yıı!'an clf'nilcbilccek lmcbır ~enç 
fm;alar me\·cnfsl" ela Abiclln Dino 
kadar sanatına hi'ıklın bir rcss:ımı
mızm erleri vo henüz ~hrot 
bnlınamcy olan blrç-O'k Mmlerl tıı~ ı
yaıı müteaddit levhalar bu er~i-

ı usa a.ra u <'•IO• "'8 a ı \'C _ •. . . • "' . 
milli sanat. eserini yııralmak l~lıı lardı~.: ı{ume .mıuıı~ısı . nlı ve c~-
bil'('!r J>iycrlott gthi egzotitf anı- 1 ıı:a ~nleri olmak tizet c hnfta.?a -
ınnnıu n\'kadnr ,·nntı.. olduğunu kı siin ~almacak. on b<'l} gunde 
öğretecektir. · · b!r defa "Yurdrian seı.ol ı> r" lsmile 

"Uman sergisi" hakika.t<'n ~ii- halk fjnrkıları okunacak.' pııza1ı;t~
:r.elcllr. lhı scr~iyi tertip ~tmh o- si ve ~~rş:'n:1.ba~ gU?lerı dı> hır 
lnn sannt•.dirlar hakklııt~n büyük halk turkı.su o~~teıyo~z., . adıyla 
takdir Ye -.amimi tcbrikc lih,k n- halka halk tiirkuleri oğretılecck. 
tnndaı>lıırdır. · "dilnya ~arkııan,, aaatindP. de ci • 

SUAT DER\'İtı han edebiyatınn girmiş en güzel 
----------------------------- arktlar tilrkre metiniı>riyle söylr. 

BOYOK KORSAN ROMAN/ 

3:. Yazan : K.ADIRCAN KAFLI 
if erlcmeden akça kazanmak ve solumadan can 
.vermek İsteyenler bayrağımız altına gelsin! Bu 
sözleri birer dakika aralıkla ~ç defa tekrarladık
tan sonra davul zurna ve yürüyüş devam ediyor-

du. Diğer durakta öteki levent bağırıyordu: 
Davul zurna çalın.ağa başladı ve 

yD!:ı. düzüldüler; gelip geçenler, 

düklW.nlardım veya hanlardan çı· 

- Abdi Reis! ..• 
Dediler. 
Abdi reis en sonra kıç kMara.ya 

kruılnr, evlerin penceN cumbala. döndü; <;adır denilen kıç t .• btası· 

rma koşanlar hep onlara bakıyor- • nın altında, kirmızı çunadan dö!!C· 
lardı. Bir dörtyol nğzma, kalAbnı- menin önünde dnlııı heybetli göriı
bk veya meydruılık yerlere gelin- n on gövdesı le ~ Ukscldi: dümenci· 
~ davul zurna d14ruyol'; 'sancak yi', yelk~nclleri , gardiyarrlı:İn. yel· 

dunıyor, ti8pın-'aurnl-'or1ardı. 6 za· kenef traşıyı, komar ""(. :Oaca1tfnr 
sn.an bayrağın sağındaki levent hep sıvalı olduğu 'halde, ve'rnecck 
gül- bir sesle haykırıyordu: emirleri yapmak lizcre hazır bul-

- Terlemeden alı:ça kazanmak du. Gönüllüler iskelede iki!}ir sı

ve so1umndan can vermek istiyen- ra olmuşlardı: ellerinde ufak çr 

lcr h:ıyrnf;'lmlZ altlna gelsin! kınlar vardı; onlarm içlerinde 
Bu slizlcri birer dakika aralık- memleketlerinden veyn buradan 

la. üç d<'fn tekrnrltıdıktan sonra Afrlkanın o uwk kö;ıeslne gatUrU· 
davul zuma vo yilril~11ş devam e- lcu kim bilir ne· çeşitli şeylor. her 
diyordu. Diğer durakta öteki le- brii bir şükran, sevgi ve arzuyu, 
vent bağınyordu: bir inkisar veya vicdan uabını 

- Terlemeden akça kaznnmnk hatırl::ıtan semboller vnıdı ! 
vo solumadan can vermek isttyen Çolak Salih iskeleden gemiye 
ler bayrağımız altına gelsin! atılan kalası bir dolikanlı gibi hn:· 

Baznn bir bazan fu; dört kl§i sr. in geçti ve reise seelendi: 
ranm sonuna katılıyorlardı. Yüril· - Artık bindirelim! 
yUş yeniden başlndıl:1 zanuuıda U- - Bindir! 
zerinde :kuru kafa ve çıplak bir Bir kaç giln evvel sancak taşt· 

kolun sıyırdığı yalın bir kılıç res- yan ve tellallık tdcn Uç levent 
m1 bulunan kırmızı bayrak, daha gönUllülne: 

büytik bir gururla, ba.~a.lıırmı da - Haydi ... yürüyün! 
gölgesine çağirrr Gibi d.llga.lanr Dediler. Teker teker gemiye 

yordu. girdiler; yarısı da biraz ötede de· 
İkindiye doğru Zeyrekteki ko- mirli duran diğer kadırgaya gir

nak önüne vanldığı zaman belki mişlerdi. Bu gemilerin. yapılışlan 

neeektlr. Sabah progromında'd 
"};adın saati" yerine ·•ev saati,. 
di) e l;ir saat ihdruı olunmu!i, her 
ak!)am memleket postas: adıyla 

haberler Yerilecek, pa?.ar günleri 
bir çcyrPk saat "dereden te_>e -
den .. konuşulacak, pa7.ar ~am • 
le,rı "yurt saati" nde memlekc -
tin güz+'llikleri anlatılacaktır. Pa
zartcflf akşamları "Mehmediıı saı:.• 
ti,. nde Mehmetçiği mikrofonda 
diı • liyuccığiz. "Hot beş saati., nde 
tanınmış mizah muharrirlerimizin 
fıkraıadyle gülecek, perşembe 
akşamlan "dertleşme saati., ndc 
dertlerinizi dinllyceeksiniz. 

--o--

Belediyeye bile 
fahiş fiyatla demir 

satllmış ! 
iki ihtikar maznunu 

aün tevkif edildi 

~ 'ötin ve yaği t:a.Ciri K<>Mi ile 
de.mir taciri Taha, dUn nsllye i • 
khıci ceza mahkemesin"e tevkif C• 

lunmuşlardır. 

· Kostlnin auçu Anadoluya sev .. 
kettiği sa.bunları hem fena clnsten 
~eçmesl, hem de fahiş filltla sat -
ması, Tahanm auc;u iso 23 kurur. 
Jul~ çubuk demiri Eminönü bcled: .. 
yeslııı> 40 kuruştan vermesidir. 

Muhakemeye ba!lka bir gün de• 
vam olıınacaktır. 

POLiSTE: 

Bir çocuk arkadaşını 
ağır yara}adı 

Yenlcıchlrdc oturan Tahsin oğlu 

Aklm Ur aynı aoka.kta oturan Srrkls 
Şirin)ı.n adında iki çocuk evvelki 
l?fuı soka:<uı oynıırlarlteıı. kavgaya 
b:ışıamıfl&rdır. Neticede Akimdı!'n da. 
vak yıveceğinl anlayan Serkls Şlri::ı 

van cetıinöeki çakuıınr çıkarmı15 \'e 
Akim: c.r.l tvgTilndcn yarlllamıştır. 

Aklın kanlar içinde yere yuvarlan_ 
mış. iefılikell surette yaralanmıştır. 

\'akayı muteak!p carih çocuk kaç 
beş yUz kişi olmuşlardı, Yusuf E- itibarile tayfa için anba'r ve kn- ıntl}ltr. Htıdl!!cyc el koyan zabıta 2-l 
fendi ve .kJr sakallı levent kıya- maralan olmadığı için hepsi de ı;ıı,at zarfında akrabalanndan birisinin 
fctli bir adam onları gözden gt.'- güvertede. yirmi dört çift kUr~k yanma ka~~n çocuğu ya'kalamı~ nı 

ııdlly?v~ U-ıllm etmtııtir. 
çirdi; fa.zh kısa boylu, znyıf ve· bnşındiki yüzden faz!n küıekçl-

MltVH \NECltrt Ş!ŞE fLE 
Y,\Rı\1.ADI 

Yeni Anl~ara a 

l sta1Zbul şosesi 
Haziran başından Hibaren inşaata baş- 1 

lanmak üzere vilayetler hazırhk yapıyor 
İstanbulin Ankara arasında yeni 

ve daha klSQ bir şosenin inşa olu
nacağını ve bunun üzerinde mcş • 
gul olunduğunu yazmıştık. Bu ;) c. 
nl bü\'ük !'OSf'nin Ko<:'ıı.cli ,·ıırrmıt_ 

dasından geçecek kısmı bugun h
tanbul • İzmit ::ırasında mevcut şo_ 
sen ·n bulunduğu güzC>giı.hı takip 
edecc>k•ir. Bunun için büyük yoln 
hıızıı hk olmrık iizc rc İstanbul vi _ 
liıyetı dnhilindc bulun ım Samandı
rııya kadar olan kı~mm ımse inşa 
atm1 yaptırmak karnrmı vermistir. 
Yl'!ni i>iitçcde vilaye t yollal'ı 

Filli mağaza 
sahibinin marifeii 

Mürakabe memurunun 
cebine 120 lira 

koyuverdi: 
Mahnıutpaııada Fılll mağazası sn. 

lıibl Osep, ihtlkl'tr cUrmilmeşhuı.lu 

ynpma:t ı dUkkA.nn gelen bir rı:·at 

murakabe memurunun cebine 120 il· 
ra pa,..1, koymuş, memur farkına va . 
rmca •>t: ı llşw•tl kabul elmlycNk şn 
bitler huzurunda zabı• tutulmuştur. 

Os~p basma ihtlkı\rı da yaptığı an_ 
bit olduğundan iki uıb:t varakası ve 
iki auç iddiasile bcrnbcr ndHycyc ve_ 
rllm!ştir. 

Den iz yolların da 
yeni tarife 

Yoıcu ücretleri 
ilkele başına değil 
Mıl hesabile tayin 

edil~cek 
MUnakaJIH Veklletı, Dev:ct Deniz· 

}"Olları t•m,ım mUdUrlUğt!ne tarlfoler _ 
de esaslı tadll{ıt yapmasmı emret · 
mlştı.-. 

Umum mtldUrllik bu tadllA.tı ynp _ 
mı§tır. Tarife. tasdik cdlldiklen son
ra b1r lıaz.trAnds tatbik mo\·klino ko· 
nacaktır 

Ha'xır 'W;rildlğlnc göre ) ~nı tnrl!o. 
de, ıimdlye kadar huııusl mlısaade ile 
ihdas edilen lzmir tuarı yüzde 50 ten 
zllAtıı hlletlerlnln bndenuı hususi bir 
mU&all:leye JOzum hissetmeden hçr sa_ 
ne muntazaman tatbik!, J.Iarmam 
hattı t~n ton başma yüzde 40 a kn_ 
dar indirilen qya navlunlarmm llyık 
olduğıı <lere~ye çıkanımuı. turiııUk 

blleUer ıhdaa":., yolcu bUoUcrl ücretle· 
rinln eı.ndlye kadarkinin h!llfına o. 
!r.,..al: 1«kele bnşına değil de mil ba§r 
na terbb~ ı:ardır. 

Yeni tarife, dahlll h tıarda çall§an 
vapurta,.da ucuzluk, kol1t,ylık esasla. 
n Uzerlndcn hazırlnnmıtıtır. 

lstemi7, bu yUZden aralarm1a kavga 
çıkmıstrr. 

Ka,·ga sırasında b:ıJ•kçı Vey!E'J ö • 
nUndekl bira §işeterlnden bir tanesini 

• kapmış ve hızla İsmailln başına ln • 

inşasına konulan tahsisatın iki 
bin bl"ş yüz lirnhk bir kısmı 
bu iş<' nynlmı-ıtır. Bunun 
çin ay sonuna kadar yolun ihalesi 
yaııılacak ' vnkıt ge<'irmeden YP
ni bilt<;enin tatbik mevkiine gire 
ccği haziran batjimdan itibattn ~
senin infiMıı faaliyetine gecilebl _ 
lec0ktir. 

Öğrcndii'imlzo göre §OS('nin An 
karaya doğru imlidndı boyunca lz_ 
mit ,·ilfıyeti ile diğer \ilayctıerde 
aynı Mkildı> inşnnt hazırlığı yap • 
rnaktadırla r. 

Perakende benzin 
ve petrol satışları 
Ticaret vekaleti beledi
yelf!rden fiyatları nordu 

'Ncaret vekAletl. İstanbul beled~
yesfndım tstanbulda ~rakcndc bcr.zin 
\•e pc!rol sat•şlarının sıkı bir koutro. 
ıe tabi ttutulup şehrin muhtelif semt. 
ıcnndc yllkm ve uuk kazalarda bu 
iki maddenin hangi fiynUtırclan satıl. 
dığını:ı haber ver Jmcsinl blldlrmişUr. 
Belediye buna ~'·np ver~rck. esasen 
benzin ve petrolün toptan flyaUan 
iktia:ıt vekAlcUnce tcsbtt edllml1' oı.. 

dıığundım 111tnnbuldo. doğrudan <loğreı. 
ya bUyUJ;: benDn kumpanyalan ı;atış 
merkezleri ''cyn gene onlarla muke. 
veleli F.attcılar te.rafmdan yapılan 

benzin sntı§mın her taratta aynı ff. 
yatta <llduğunu, yalnız büyUk depo.. 
lardA ı;ntılan petroıun tJralarda ve 
bakkall:ıraa teneke llo satışında gcno 
narna ı.;ygun fiyatlar aluımaklo. bere. 
ber uıaJıalle bakkallıirında satıldığı 
uman ııehrln semUerinc göre fiyatlar 
arasında ufak terek bazı farklar oı.. 

duğunu bllcllrmlştlr. Bunu."l yanma 
Clyatlılr dıı eklenmiştir. 

Öğr.mdiğimlze &ôr2 !.loarct veıkllet.ı 
bazı dU§Unccle-rle aynı suali blltUn 
mc.nleket dahtundc belediyelere 80r• 
muııtur. 

Tıp F akultesinin 
kız talebesi 

Gön~llü hastabakıcılık 
kurslarında hocalık 

yapacak 
Tıp fakUltesl dekanlığı, gönUlJU 

hııs"ı:xıl :ıcı yetişi ırmek Uzcrc y<-nl 
bir ~e~el)bUsto bulunmuştur. 

Vcr•lt r karara göre, tıp fakUltc"i· 
nln .m:talebelerl, hastabnlucı kursla. 
rında nma lllm oıarak ı;:alıtbrılacıık · 
tır. DUr. faklııte n1üıia\"imlerlnder. 

HO tı-1• henin l§Uraklle Lir topıantı 

yapıımı~tır. 

16 M A Y I S - 1941 ..... 

Halkevlerinde 
19 Mayıs 

Kutlulama programı 
hazırlandı 

19 Mayıs spor ve gençlik ba.Y
ramırun programını tesbit et· 
mekle meşgul olan komisyon f8. 
aliy<>tini tamarnl<.mışıtr. Halke, .. 
lerinin 19 mayısı kutlama p~· 
rammt yazıyoruz. 

BAKIRKÖY HAJ .. KEV1ND1~ 
Tören Barutçu sp~r alanınd9 

saat 14.30 <la \apılacaktır. Hal. 
kevi spoı kolu 've spor teşekkUI· 
leri Barutçu alanındaki Atatiirl
büstüne çelenk koyacaklardır· 
Bilfıharc istiklal marşı söylen?" 
cek, parti ve halkevi adına bıl' 
zat ve orta okul talebelerind'-;11 

bir genç 19 mayısın tarihi kIY• 
metini tebarüz ettiren bir nutulı 
verecektir. 

BE~ ,.KTAŞ HALKEVlND:E 
'rören Şeref stadında yapılıı 

cak, lstiklal marşı söyıcnece,~ 
halkevi namına hitabe, muhtel: 
atletizm harclt •tleri, gece de 
konser ve tem~il verilecektir. 

BEYKOZ HAI1KEV1NDE 
Törn saat 15,30 da iştirak c· 

den heyet ve sporcular Beyk~,: 
parkına giderek Atatürk bıistil: 
ne çelenk koyacaklardır. Biliılı3 
re söylevler verılecek, ve Bey::: 
çayrrına geleceklerdir. Bura
atltizm miisa:bakalan. gUI't;;' 
boks, futbol maçları yapııacsJc 
tır. 

Bilahare gece hal,,, 
sıl verilecektir. 

BEVOCLU HALKEV1ND~ 
Törene evvela spor salonundJ 

saat 16 da başlanacaktır. 
istiklal marşını müteakip rtıi1 

zik, milli oyunlar oynana.ca.k. ~· 
yanlar t .. afından ritmik hat"'· 
ketler yapılacaktır. 

EMİNÖNÜ HA!...KEVİ!'.'Dı 
Tören saat 16 da yapılaca~~ 

Kız ve erkek için ayn ayrı pıvı:ı 
ramlar hazırlanmıfjtır. 

EYUP HALKEVlNDE . t 
Halk evinde toplanacak hC) e 

ve sporcular Ramis kışlasma f1
; 

decekle:rdir. Saat 10 da Rn:ıl'l~. 
Atatürk bUstilne çelenk kO 
caktır. ··~ 

Bilfıhare muhtelif spor nııı~ 
bakaları yapılacaktır. 

ŞE'tlREMlN1 HAL.T{F~.1N'1'~ 
Öğleden sonra saat 15 de;, 

gençleri tarafından söylene r 
tstiklfü marşiyle başlanacak~ 
Yeni yapılan voleybol, ~~·'c~ t• 
sahasmın aç•'n:ıa tbrenını nıUt 

ı akip söylevler verilecek ve ~c~ 
ler tarafından spor müsnbal<ll 
rı yapılacaktır. 

ÜSKÜDAR HALKEVIN0~9 Şemsipaşa spor alanında ·~ıv 
15 de törene başlanacaktır. ~ 
tiklfıJ marşından sonra ppo~rf 
!arın geçit resmi yapılacnl\ f. 
Bir genç tarafından söylev ve 1, 
tocek, spor müsabakaları Y3f-e· 
lacaktır. Gece de c-vdc tew:ıl 
rllecektir. 

ŞİŞLİ IIALKEVlNDFJ ~ 
Törene !r.tiklal marşiyle. ıe' 

lanacak. halkcvi reisi bir sf>Y, 
verecek vt bilahare nıullte 
spor müsabakaları yapııacıı>-tl• 

Bir mezar soyucu!ıı 
ın::ı.hlrum oldu 

~· 
Bakırk!iy mezarlığına gömUltll ~ • 

ya yaşlıca olan iki yUz kadarını, nin ortııSmda baştan kıça clnğru 

Türk olmıyan sekiz on kiGiyi ayır- uzayan boşluğn, b&§ lmsarnyn, kıç 

dtlar; ötekilerin ismileri yazıldı. kasaranın önüne oturdular. 

Ü'!I ., :ı sonr.ı. pazartesi gtlnU yo- Biraz sonra Cezayir vekili Yu
ia çıkarılacağı için o gün sabah er suf efendi görilndü; kıç kase.raya, 
kenden Cfbali iskelesinde bulun· kbdi Reisin ynnına kadar çıktı; 

Panı;altıda Ergenekon cad~esindc dlrmlştlr. Şife 1smallin başında par · 
~S numarada meyhaneclJlk ya&pn ts- ı \}aalnnııış, kendla1nl yaralamıştır. 
mnll. dlln gece meyhanesinde t&%la 

1 
GürliUQye yeU§ell pollıııcr, yaralıyı 

sıırhr.' olarak bafrrıı> çatırma1ta lıe§.

1 
tedavi altxna almJ§, balıkçıyı yakala. 

lnyan halıkçı Veyııeli dlf&n c;ık&rmıı.k mrşlardır. 

Fakl!lte tarafından hazırlanan prog 
rnmn t"tlre, csaterı Ubbl bilgileri mcv_ 
cut oıan kız talebe, bir mUddct has. 
taba!tı::: kurslarına tAb tutulacaklar· 
dır. 13 •nun için t., lebrler Uç ı;;ı uba 
ayrıl ·mşlıı·. Soıı sınıf grup una bf!1' 
saat, lkl. Uç Ye dl:lıdüncll ınntf tale • 
bcl"rln" yirmi tıaal ders gösterl!ecrk· 
Ur. Drrlllcr. CerrahpB§a ve Haseki 
\ıııstnnolerinde verılC'coktlr. Birinci 
grup 20 _ 24 mayısa lmd,.r, ıı,ıncl 

grup da mayısın 2G smdan baziranm 
ti sına ltndo.r kura dersi görecektir. 

rutbane mUdUrtınlln kamımm ın" rfl 
rını açarak ağzındaki altın d~t, 
çaıan Ahmet adında. birisi, dUn• ,,ıı 
mUnıeşhut UçUncU asliye cc,;a J11~r9 
kemcsince bir ay hapis karıınrıa rl" 
tınlmıştır. Altın dl§ hırsızı dC 

mak ilzerc izin verildi. 1 gilvcrteye bir göz 11tt1; ellerini o-

0 g<'ce handa kaldılar. ğuşturdu. YUzil gü!Uyordu; Be)-
Göniıllü çok olduğu için bir ka- lerbey:inin ve yalı kethUdasmın 

dırga dnha tutulmuştu. Yelken- bu seneki yoldaşları beğenec~klo· Yeni Sabah 
ler açılmak için hazırdı; tekneler rlne emindi; onun ly:i çalUJıp ~a- HUsc~in Cahtt Yaıçın, "Drkk:ıte §'l. 

nl -ıan kil kl yan eınareler" ba§hklı makııleslnde. ye yag mıştı; re er gıcır Ju•madığı icte her sene bir def'a, 
.,, v Alman kuvnUerinln hlll taarruz ka· 

gıcırdı: yenilerden gemicilik et· baz.'\n da iki defa gelen bu gönlil- blllyetinl gö:ıtermeğe çalt}lrken, da _ 
mi, olnnlnrm yerleri tayin cdll· 111 kafilı>lP.rinin iyi ynhııt derme bilt cephedeki manevi kuvvetin sar • 
mlşti. Fenerler için beziryağı, IU- çatmn olmalarından nnlnıalırdı; bu aıımıı.g-:ı b!lfladığı, temel sayılan da _ 
zumundn. ve yolda gemly:i yağla • sene mutlaka takdir edilecek, dn- blll cephenin &annlmaamm bir muba. 
mak için kanlar knntar donyağı, ha ~k para gönderilecekti. rebc l.aybetmekteıı fena olduğunu, 
ikişer oklı:alrk snrı balmumlan, Sah.lde halk toplanmıştr; kucak naayo'lnl l'I08yall.nntn evvelll hikmeti 

vUcudunu Bo~evlklik ile mUc.adele 
falya tıkamak için kurşun levhıı lurında minimıni ""cuklannı tnşı-

'I" için glbl gösterdlğioi, fakat harp ba§· 
la.r, her nefer başına birer varil yan ve gözlerinden bıı~ka hiç bir lamadan evvel, garp dernokraaUertni 
su, her nefer ibll61lla. günde yarını· tarnfları görUnmeycn kııdmlar zayı! bir mevkide bırakmak ve çen • 
6nr okkadan peksimet, yedek züt, vardı ; çocuktmz olanlardıı.n ~ğu· ı ber tçirıe &lmmakt&n kurtulmak için 

bir kaç varil zeytin tanesi, hep nun genç ktz oldukları nnl~ılıyor- komünizm dUfmanlıfmı terk ve inkAr 
teınamdt. Orta boylu tıknaz bir a- d b 1 ğlı 1 d edide mecbtıriyetinde kaldı#mJ, bunun nu· 

o: azı an a yor ar ı; y .n 1 yonal ao.wyaUZm için ha?ı>ten evvel 
dnm sıılm salm gezerek her tara- yetmişe kadar bir çok crkeklenn ınaflO.bly:et ol411Qunu kaydoderek dl. 
fl gözden geçiriyor, son emirleri arasında da gözleri kızarmış olan- yor kl: 

verlyo'l'dn. Omer onun kim oldu· Jıırn tesadüf milmkilndU. ''Buatın lt*e ba Mtanra CftAU oe-
ğunu 801Xbı. (Dcvomı tıor) k\liyor. ~ .-y01191 ~ 

tevkif tdUmlııtır. 

ıJSO,_, 
.rorlar ' r istcdllklcrinı bOI ~ 
Fakat ht-r fooakı\rlığa katıs.ıı-" ~ , 
perı,a ı "' mahrum bir 1ıayat ıet
yor. Almanyn bütün A ,·nspeY' ,d• 

Mmiml ,." h llıı un.~urtan im frtld:ı.t deıı uzııkla§tıklan gibi aaıd halle küt_ etmek derdi anınamds kop.l'Jceıt ı"' 
ha<'al .. tint nffetınemlelel'dlr. Bir a k& lf"l;i de \'&tledilen nilıai mferln bir tlin 1181<(•rf ka:vnaklamıı &d~ tl'l'I' 
ri nın ıoı.ıobiyct nctıoelertııi clerhal hbı tıirlu dde edllomı.1l1e:Sinden mütevel · 110kmu,tur. ıhıbukl mut~ :., ,t' 
11ettlrir. F'akııt maneviyat cıahusıııdıı Ud bir U)o.ruklık Uo ahvali d&luı ree. ,..,., fedakArhta ihtiyaç artıyor· 1,rı: 
vukua gelen ınağlfıblyetln flUyat sn. llst urfltte muhakeme ~t~fe bofla. dı arkıır.ı krollmlyeock f~~r ~ 
haı;ıııdn. nl:>ııocleri farkedllebllnıek l _ mı:ıtu. Amcrlknn yıırdmu da ml}e88lt e Jıl, 
~in göı:-0 çarpm:ıT. bir taall)et dnrr. Ahval ise Alman~ıı ı~·in hiç de u· oyna.ma~ıı haııtadıktan son,..~ ,ı, 
ıılnln g ~Tooslnc ihtiyaç vardır. Nas· nılt \"erici bir ınahlyette değildir. Git_ dnr tl\hammUJ edllme:r. bir ~ 
3·onal soeyaJlzm, Sov,·etler BirlJtf lir. tikçe lddet kMbo.'den ve sık sık vu· ca~ Alm~nlarm gözOndM :-~ 
hlrle ince, ken•ll sanan nra;;;ındı\ der ku~ coımeı;e oo,tayan L~illı; bom - ı,t6 :SMyonal Soeyalitk>'r ~f 
hal bir lhtllAl tıe karşılaemadı. Fakat bardummları Alınanlara t~enln ıuımlml ve gnyrt rnemnıın dfJll r1J 
bugliıı ı,te o byan olgun bir hale gel glindCll ı~e elddlyet ve dımmiyct bu mlil&h:ualar da halk f~~ 
mit olılufwıu göst.erlyor. k~betti~I lnkir kabul etmez su • fok t.:l!11ltar top~tır. ?l ~ 

ÇUnkU Nıı.syonal ~llr.me hakUd rette arllaterlyor. Zatc. her C(lııkU ha· mııauun bir kale gibi ~ ~ 
bir ldealiaD Ue kalblerinl bağlamıt o· yat t.ahammnı edllmt'll: bir lfCkll al • IHtaıllf"ll Na..tıyoııal Sosya~,ııl"' 
lıuılar yalancı bir IU\ba iman edemez. mr,tır. &.)nı>Jmlk-1 zı>tıginlero IUU'fl ratndn.ınağa boı;;lamııı ve !:'JI. 61~· 
lıırdl. Onlar prosr.ıma hlYBDet edil • harp atan Almarıvada bugün yalnız. 107.e ~ıırpmıı;tır. JkJ. ı.iıı soııtl 
meel~M\.~l .. fml'llÜWı~zgı~gjıi_dzll.'POJ.4o~:~dj!.~ ~· 

. 
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ıntikaın devri ... 
~i~en eey katı bir cisim 
~ tr.rtılarak ve in
ıar;;etlerinin insan ihti. 

üstünde bir kuvvet 
aı...-._- .d~lmadrkça millet 
.;._IOıClaki mücadele ve in· 
·r Jztıraıbı sona enniye. 
• .İnsanlar itişe kakı~a. bi-

- ....... "'- · eze em bedbaht 

Bu arada biraz 
~es alanlara, dünya ni. 
ıtıden hisselerini kapabi
. ııe mutlu! ... 

an yetmiş beş bin 
~erkek genç talebenin Al· 

Ya gönderildiklerini oku. 
ııı.:..._ Acaba doğru mu, niçin 
• ~~e git:mişlerdir? Bunlar 
, rwla etraflı bilgimiz yoh."tur. 

gene ajanslardan öğreni-
• ki <:enubi sır-bintanda u-

krtaller yapılmıştır! 
de Sırp çetelerinin dağ. 
faaliyete ibaşladıklannr, 

illa.mı da öldürülen her Al
R ~feıine mukabil on ve yir
;bı idam edeceklerini ok"U· 

§ !-aı;hin aynı hik~yesi ..• 
~ 1ll.tikam davası ... 
~ nıevcudiyetini muhafaza 
k· kaYgusu ... 

1
. ~ansızlar "Fransa bi?ıe 

tt .ı~tir,, derler •. ~a~ 
ıçuı, millet vatan ıçındır. 
~likeye düştüğü zaman 
a.t ve sana't de vazifeye 

l' ~-· • 
• 'ı?<llr diyor kı: 

'h.. - aydınlığı, kuşların ses
~larm dumanları, yap-

bışırtılan, gölgelikler, 
~ep vatandır. Vatan. de. 
ıin mezarları. lrkımızm 
ır. Vatan sawsindedir !.d 

. · üz. Kanunlarınızı. ser. 
saadetinizi yaratan 

~-·Bütün dedelemiz onun 
~ilştür. Fransrzlarm h:ı.· 
'"r"8.nsız vatanı sayesinde. 

~ J 'n ne acı neticeler vere
)\' ..\lınan yükselişini ve u· 
;:_._..._ hazırlayanlardan Fihte 
~~ sene evvel şöyle anlaU.. 

Bulgaristanın 
hangi şartlar 

altında 
Almanya ile iş bi rliği 
yaptığım anlatıyor 

Londra U (A.A.) - lngiıtere ile 
Bulgaristan arasındaki mUnascbeUe. 
rln lnkitama kadar Sofyada elçi olan 
Cot"Ç Rerıdel dUn gazetecilere <;vk 

mUhim beyanatta bulunarak Bulga
ristanm Almanya ile l11blrllğine bang! 
p.rtlat' altında karar \"erdiğini anlat
mıştır. 

Ren del Bulgarfst:ının A !manyaya 
mukavemet için hiçbir zaman bU~1lk 
bir arzu göstermediğini söyledikten 
sonra bu battı harcl:etln §U iki sebe.,. 
bini ztkreylemlştlr: 
ı - Bulgar hUkftmetl. bUyUk Br\. 

tanyamn Türkiye ,.e Yunanlııtan \"C 

muayyen bir ni.sbet dahll!nde Yugos. 
lavya ile olan iyi mllııasebetlerl aebe
bile Bulgarlstanın topralt !stcklcrlnl 
komşulan zararına tahakkuk etttrm"k 
lçln İnglltereye gUvenenı!yeceği kn. 
naat.ııd.:ı idi. 

2 - Bulgar millı!tl heyeti umumi • 
yesl itibarile ~eıek Alman orgıı.nl~aıı. 
yonuM, gerekse Alman ordıısunıı kar 
§t çok bUyUk bir hayranlık his31 b"r. 
lemekte \"C Alman mu\•affakiyetlcri
nln tesiri albnda kalmakta idi. 

Bu başlıca scbeblerın yıınında tali 
mahiyette eebcbler de 'sl'dır ki bur. 
lar Rusya.ya hissen çok bn~lı buru. 
nan mtıh!illerdc dah! şiddetle hissedi
len bol§evizm korkusu ve Bulgar eki.". 
nomisl Uzerinde tam bir Alman Mkl
mlyetınden tevellüt eden lktısadl ma· 
hiyett.e sebeplerdir. 

Bundan başka şuarası da kayda ı". 
)'Iktır ki, Bulag!rstan bnltkmdakl an. 
laşılmaz mUsamahasmdan dolayı ln -
gillz 81,-:aaetinc karnı yapılan tenkld
J.er Rendel tara!mdan zımnen yerinde 
g&ıter.llnllfUr. ReD4.ı tö7'e- cleml~JT; 

Bulgarlar Almanya ile iş beraber. 
llğindc menfaaUerl olduğunu dll§Un
mllşlerdir. Zira Almanya kazandığı 

takdirde vaziyetleri iyi oıacakt!r. İn
giltere kazandığı takdirde ise Bulga.. 
rlst:ına karşı hakkaniyetli davrana
cakb. 

Buna binaen Çörçilln Bıılgnr'ora ıa.. 
lah kabul etmlycn hattı barekeUcrintn 
kendilerine ağır cezaya mal olacağı 

hakkında ihtarda bulunan meşhur be. 
yanatı, gerek geç l>nlmış oımaaı, ge. 

')' :an napolyonlarm bir e
·-·-- ~~ll.ştu. Bunu kurtarmak 

Stilling bu ebedi dilonci rolily
lc İspanya dalı!li harpıcrındc ilk 
mühim roll~rirıi oynadığı ve hat· 
ti hayli §Ö~r\.:l vcrtl~l,'1 için gene
ral Franko rnuzaff~r oldu"ttan son
ra İspanyada dilcnciiiği kati su
rette menetmirstlr. Zira vatanın bu esareti 

b.~ bütttn Alman dima· 
~~luyordu.,, Emniyet teşkilatları ftllling gi

bi askeri urann en büyük dili" 
isi intikam. hisleri.. 

· 1 · manı olan tehlikeli bir casusu kc· 
o....~.. . ~a şaır erın-
·~ ın bırkaç mısramı şif için daima son derece gayret 

""" göstermelerine rağmen hemen her 
~ !rlünta:kim olmasaydun zaman teşhise muvaffak olamam~ 

nıuztarip olacaktım. lardır. 
'C) ı,)!18anlar lezzet istiyor- Stilling'in kıyafet değiştirme 

~. ~ en nefis bir lezzet 
mahareti onu kolayca tannnak imdan ayrılamazlar.,. 

~ Yt, Almanya; Avus. kanını ortadan kaldırmaktadır. 
e ~USya arasında taksim Bilhassa, bu mahir Slııvyah caau-

- ... ..,~ınw:. O zaman bir Polonya 1 sun gayet mükemmel bir usum o-

Jı ... ı~ i~ki .~- nu her ti.lrlil takipten kolayca kur 
:-ıuanda diyordu kı. tarııbilmcktedir. 
~~ .. oluy~ı~;~- Zira Stilling, çok defa, tehlike· 

~~e ~~or, biliyor li addettiği yerlerde, iki kıyafeti 
~? Ustüste evvelden hazırlamakta, 
~11lıen kazanı içine... işini bitirir bitirmez üsündekl el· 
'~ 8c>n:a ?... _ biseleri ve ytlzUndeki makyajlan 

ı:ılın~! Eğer · yarın aıp bir saniye içinde tamamlyle 
lal'l ~mı Varşovarun ba.3ka bir insan tipinde görünmek-
. na dikmezsek Polonya . . 

i11.- · • b'l · ·temi te bu suretle en tehhkeli takıp-! ~- -uını 1 e ışı ye- • 
b"'Ull dakikalarda biter!!" !erden daima kurtulmaya muvaf-

~lt &l-pten sonra bir uyanış fak olmaktadır. 
~ devri başlar Bi7.e şu. Fakat, dilnyada her insanm, bl· 
illtt'adan gelen haberler o naenaleyh her casU8UD olduğu gi· 
~ kıvılcımlarıdır. Hem bi Stillingin de hüviyet ve gahai
• bir~ı'nhtı~nki ya.~ veılınhem yetini ifşa edecek büyük ve sabit 
~ ı ·aın devrı aç a-
~e d_an vermiyecek kadar kusurları bulun~aktaı· dinır. j'-" 

l?tsaf sahibi devlet a. Stllling'in Bag e m a.ı orta 
: ne zamana kadar bek- parmağı yoktur. 

~~O devlet adamları ki Vakıa mahir Slavyah çok defa 
t!~ dünya. adamı ol. bu parmaklannı dahi sahte olarak 

~n-1• 
~ırcan KAFLI 

yapmakta ise de en ufak bir zor
layışta parmaklann sahteliği mey 
dana çıkabildiği için Stilling he-

Lii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit men daiPıa sağ eljni kull~ . 

lngiliz /ata
ları şiddetli 

devriy e 
harek etler i 

Muharebesini 
muhakkak 

kazanacağız! 

-r~TK- 3 , 

7 (•s 

g Q p l Y O r Nazır, Raşit Ali hülcü-

"lime hakiki kıymetini vermiyenler demagoji 
yapara k birçok bekarları donjuvanlıkla itham 
ederler. Beki.rlar arasında İperseksüel dediğimiz 
donjuvanlar azdır ve bunler dahi marazi ruhiyat 
bakımından tahl?Je muhtaçtırlar; çünkü fasılasız 
01111.ra k sevgililerini değiştiren bu bereni atk avcı
ları cinıi itm;inandan mahrumdurlar. Her kadın 
hayalinde tahteşşuuri ve ma ra zi bir tesbit ve 
sadakatla daima ana h8.yaHni ve aşkını ararlar. 
o halde <lonjuvanlar maddi man!' sile r:nsi mü-

Alman tanklarının metinin, oyunlannı açık 
taarruzları nasıl \lynan1ağa mecbur 

na.sebetlerd~ kuvvetli erkek savı!amazlar. 

püskürtüldü? { ettiklerini söylüyor 
Kabl.re, U (A.A.) - Orta Şark in· ı Loııdru, 13 (A.A.l - DeD nk.,anı 

Dr. RASiM ADASAL 
giliz Umumi karargt.hının tcbll~ı. Covcıı~ry'de bır nutuk irat eden Hin. 

1ngıliz kıtaıan Sollunı ve To'.:ıruk 5' distan nazın Amery Atlımtik meydan Bazı insanlar. maddi mit.nada 1 daima tenasüli l§lerle uğraşırlar, 
mınta '<ttlarında ,ıddetl! devriye hare· muharclJt>slnden şu suretle bnh~etnıl..- cinsi mUna.sebetlerde gayrimukte- muhtelif aşk mal'eralarmm kahra. 
ketleı·ıne dı.:\•am cdıyorlar. tir: dir veya alwn sa:1-,Iamadıklan bal- manlan olmakla zevk duyarlar, sa• 

Ha"ICŞ vatanperverlerlyle birlikte "Biz bu muharebeyi koıanac:ı{;ı:ı., 
bahs d A e ,,. •uıı de, tena<1tiii faalh.·etlcri tabilye na. dakatleri muvakkat \•e .... klan ·-'-h..-ıre ·«.ıttf: bulunan cenubi .Afrıka kı_ Ba.kanlardan e en m ı,, .. • ...,.. _. 

taları Ambaalagiyl setreden lkl mU· tan ııöyıcmlştir. zanrn çok aşağıdrr: cinsi ve şehen tedir. Bekarlar arasında (Donju-
hlm mevzii 12 Mayısta 7.aptet.mlşler· •'Hiç beklenllmlyen Ballmn muta. arzulan zayıf ve çok :ıeyrck za • an) etiketile zikredilen macera • 
dlr. Ogilı: Z4 İtalyan subayı ne muh· rebcsmtn Almanyaya tahmil eı.tıg-; mantarda \"akldir. Cinsi münase- pereatler bunludır. Tarihte nam 
tellt riltbede 2375 ltalyan ve SZ yeril gayr .. Uer Hitıerin TUrklyeye doğrıJ bctlere nadiren başvururlar, baş bırakmı§ '\"C birçok romanlara ve 
esir aıınm•~ttr. İleri hareketi dc\'am muzaiıerane b!.r yUrUyiiş hakkmdak. 

.., bil vurdukları zaman da fazla bir zevk filmlere mevzu teşkil etmiş olan etm ... ktecilr. projelerini aıtUst etmi~ ola ı r . 
B 11 uhare ....... -ın AJman ... ·anın 1 almazlar·. hatta bazıları clmadan lspanvoJ DonJ'uan ve V""nedı'klı' Daha cenupta hareklt bUtUrı cephe. a <.ın m .,,...... .r .r ., 

terde mtmnunlyct vcr\cl b\r tarzda mlliıakale yolları ile lafe menbalan t sonra yol'gUnluktan mUştekidirler; Caaanova en vasfi misalleridir. 
deva:n edi~·or. Adi.ııababanın cenuoun- Ur.erinde yapacağı tesirlerin altı ay. bu itibarla bu ihtiyacı hinetme:r. Hakiki mi.naafle donjuan geçinen 
dn ıs Mayısta göller mıntakasında dan e\'Vel hlssedllmenıeSi mUı.ıkün- Jer. Bu tenaslili isteksizlik ekse.. ve halle dillnde mahir zampara ~
cereyan eden muhdrebcıcr neUceslnde dllr. riya norastenik dediğimiz bazı ea- Uk,.Ule övünen lnaanlar bekAr ol• 
9 hafif tan'!< fMfnam olunmuştur. lraktrsn bahseden Amery bu mem. 

b" 1 lr --• t!n ıa.. hııdarda görlilür. İşte bu gnıpa it. duldan kadar evli de ola:bfiirler. Raşlt Alinin mihver dostları ne7.dln· lelı:ettz çok tehllkt:.I b ,·.,,...ye 
deki mUatacet talepleri uzerlne bir hadıji.lJılinc ramak kalmış oıduğıJı:u hal edilen insanlar, evlenmek ae\•• Bunları marazi ruhiyat hiçbir va-
mikda:- Alman tayyaresi şimdi Irnkta s6ylemiş ve şunl.ırı ilave ct.nılşttr: kitabiisi ile ihtiyacından mahrum- kit tabii teli.kki etmez. Psikanaliz 
bulunmaktadır. Bu tayyareler mih,·e· Biz Raşid Ali He avenesini oyunla. clurlar. Bir türlfi izdavç talebinde nazannda bunlar iki grup etrafın· 
rin t.ıl!ı.rika.tçılannı, propagandacılan_ rını açık oynıunağa mecbur ettik On- bulunamazlar. Bazı mücbir aebep.. da toplanır. Bunlardan bir kısmı 
nl Ve nlumaslı mUtahaaarslarmı getir- tar da Alman yardımının vaktinde tam mAn 1 lerlc evlenenleri dahi asla mesut as le a§ki ve cinsi bir it. mlştlr. Ba.'1.-a \'C Habbanlyc mıntakn· ycti§eceği Umldiyle lsteci.ğiıniZ gibi 
larmd3. vaziyet sakindir. yapmak zaruı·etlndc kaldılar. Diz bu I olamazlar, bilha$88. kadınl&rUıı minandan mahrumdurlar. Bunun i. 

~ure:le tam zamanında harelcct et.mıı tatmin edemezler. Bahueus kadın Çindir ki faınlM:ız olarak aşk mad• 
--0-

cebelu .. ttarıkta maslie olduk. İttihaz etUğimlZ batlJ hareket tab'an §ebvetliyse feliket daha delerini deii§tirip hep yeni maşu
te !rakın lstlkI!line zarar verebUe. bUyUktür. kal&r ararlar. Bunlar hett.ai aşk 

denemeleri cet< hlc;:blr nlyetımız yoktu. F..saaen İkide birde bekarlığa dürbünün avoılan, yani hakiki donjuanlardır. 
meutlekct!mlz !rakın lstjldl'ılt uğrun. . 

ElttT.lrt', 13 (A.A.l - Askert mnkııl'T'. da elınden gelen her şeyi yapmışlJ. ters tarafıyle bakarak hücum e • Yeni yeni qklarm peşinde olduk· 
ıann emrile Ceheltittank halkı 12 i-.e '' h kl1d ktan "'"--la HattA ben biZZat, bundan evvelki ka. denler bekarlan bilhassa c ımı mu- ça a aş ...._... r; çünkü 
maYJsta gaz mnskelerl tal<ml§ttr. !ği btr • ki bunlar tahteşşuuri olarak marazi 
Maskeler halkın mutad !..~lcrlne deva. blnelerln bi~~O t-.Plflf\~ etp:a zı:.il.,.-• nasebeilerde azamı zev Te te • 

su-ada, bu ı.sUkltııin vcrtımcsınde amıı '-erru'"-" ---"'-la itham ederler. bir tubif! ve u.clakatle daiina ,,.,.._ mma mani olmamlflıl". Korunma tea. a ~<& _ ...... _ .--

rUbelert her cuma gUnft tekrarlft11ft• DldufumU ıııö~J'r)bU~lııa. 8 '- ~. 1hı sathi g6rtlwlll vatandqlarm a.. cıakhaJdanndalrf eevgt hayallerini, 
caktTT'. serbestçe akdettiği :ittifakın hll.kttmıe. zannda h~r bek!r şehvet dtlfktlnQ llllalannm hayalini ararlar. Bu iti

rlne riayet etmesinden bqka blr ,..,. 
Sat.emiyoruz. lrak bu ittifakı kendi ve clnııl zevkte had tanmuyan barla sukutu hayal kartmmdadır-

nkse o tarihte dahi b!rka~ İngiliz emıılyPtlnin mllesslr ,.e )ego.ne garan donjuandır. Bu tamamiyle yanlış lar; ~ hl~ir yerde ana haya-
gazet .. ~nln ''za\'allı Bulgaristan,. ta. 
birlnl lnıllanmağ'a temayUl\l yUzUnden 
Bulgarları aEla ikna edc'llcınlştir. 

Rus mUzaherctlne gU\·enen Bulgar
lara gelince, bunlar l!IÜratıe hayal in.. 
klsannn uğramış ve lJunn binaen Al
manlara en kUçUk bir mukavrmct da. 
hl göstermcğe yeltenmem!ıılerdir. 

Va7.ıuu 

Casus mektebi profesörlerinden 
fsveçlı 

t!sl olarak kabul etml§tlr. bir iddiadır \•C bekı\rlıkta bu grup Iine tevafuk eden ideal bir kadın 
--o- insanlar pek azdır. 1persekaUel de- bulamazlar. Da.ha doğrusu bunlar 

Ruzvelt 27 mayıst• diğimiz ve cinsiyette ifrat göste- bilttın aşk maddelerini, blittın ka-
nutuk söyliyecek ren bu insanlar mc\•c:uttur. Bunlar dınlan, bütün cinsi arzularmı ço-

:.Ondra, 15 (A. A.l -Amerika- ,·------
dan öğrenildiğine göre, Ruzvelt (•) Diğer yaztlar sıra Ue 2, 4. T, t 
radyoda. 27 Mayısla konuşneaktır. 12. H Mayulta çıkmııtır. 

cukhık hayalleri yani anaları ile 
teşahhus ettirirler. O halde don. 
juanlan, jigololuk yapan beü.r
lan maddi manasile iperseksUel 
tellkld etmek doğru değildir; bun .. 

zer'ln bir dibi olduğuna bükmedi- lıır ancak jestleri ve ~ oyunları 

ç.ıvtren: 

il. v. 

yordu. 
Nitekim L".num; Harpten 80tlra 

doktor Fra.zer Entelijena Servisin 
Dovenshirc'deki casus mektebine 
Vf'ya aka1<ımis.ne şifre profeaörü 
tayin edilmiş, hayli Hbiliyetli olf-

• re mü:.ohalı;ısları ~·eıJşt1rmi§Ur. 

ile macera kahramanlan ~rünilr· 
ler. 

A. \fengham • zı • Fa.kat Fraa<or'in bütUn Umumi 
Harp csn88lllda hallettiği §lf renin 
yekunu 500--M<> yl geçmez. Hal 

İkinci gnıpa da mütemadiyen 
cinsi münasebetleri tekrarlamaya 
meyil gösteren lnsanlan katahlli
rls. Bunlarda te.nasüli itıninan ola
bilir, fakat bu tali bir kıymeti ha• 
bdir. Asıl mühim olan bizatihi 
cinaf münasebet fUUnin kencUaldir. 
Bu insanlarda tenaailll fiilin te. 

tan !On derece içtinap etmek mec 
buriyetindc kalmakta.dır. 

Stilling bu parmaklarını, Çek~ 
lovakya hrenl~rlnde çallEltığı sı

rada bir kaza neUcesindC' kaybrt
miştir. 

Onun daimi olarak ba§ma kaza 
getirebilecek olan da yalnız bu bir 
çift parmağı bulunmaktadll". 

Hovekin müthiş erkinı harbiye· 
sinden diğer tehlikeli biri de, Av
rupa emniyet teşki\2.tlarına bilyilk 
bir şiddet vcrml şolan Ulhan Van 
Hortdur. 

Van Hort bugUn yalnız Avnıpa
nm değil, dünyanın yeni bir ne\•i 
hırsızlığım icat etmiş bir adam -

dır. 

Van Hort, belki blitlin dünyada, 
misli bulunmıyan bir şifre hırsızı
dır. 

Bu adam, sanki telsizlerin mu • 
ha.bere ettikleri bin türlü şifreyi, 
havadan kapıp çalan şifre dUşma
DI bir antendir. 

Bugün dünyada, gerek telgraf 
ve gerek yazı, teüıiz olarak muh
telif devlelterin kullandık.lan u
terf, siyasi, ticari şlrfelerin, yal
nız resmi olanlannm yek6nu 6 bin 
miktarındadır. Buna hU8U8f şifre· 

!er de ilA.ve o lunursa yekiUıu 13-
18 !bine balig olur. Bu kadar çok 

şifre arasmdan istenileni bulup çı
karmak ve halletroek, şüphesiz ki, 
fevkalade bir maıifettir. 

Van Hort işte bunun mlitehas. 
sısıdır. Bu adam, dünya şifrecili -
ğini 8.deta Hiy*'roğlif gibi başlı ba
şmıı. muazzam bir lisan olarak te· 
1.8.kki eder. O, yerytizUnde, casus 
lefikiliıtlarmda klasik olarak bir 
şifrenin halinden ziyade, doğru -
dan doğruya ve gizli eller vasıta. 
aile o şürenln satın alınması daha 
kolay ve emin bir usul addolu -
nur. 

Halbuki Van l!ort en mühim, en 
karışık ve en yüksek maharetle 
tertip olunmuş şifreyi dahi, doğ • 
nıdan doğruya, havadan bir para· 
toner gib çalmak ve onu bütün dün 
ya şifrcrelC'rile karıştırarak mut
laka çözmek, okuyabilmek iktida
nna aııhip bulunmaktadl?'. 

Geçen Umuml Harpte İngiliz 

EntelUjens Serviainin de bu nevi 
büytlk ve meşhur müteha88mlan 
v:ı.rdı. Bilhassa Dokt:>r Smlth Fra
zer §ifre hallinde fevkallde bir ih
tisaa sahibi olarak şöhret &lmJftı. 

Frazer kendisine getirilen fil· 
releri en QOk bir hafta, nihayet ()il 

gUn içinde mutlaka pnek, hal· 
letmek kabillyetlle taıımmıttı. Bun 
dan dolayı EntelliJene Servis rra-

ledeınediklen is~ .laha fazladır. kerrUıil, daima recillJ kudretlerini 
Van Hort'un ön!lnde ise dünya- ispat etmeye sAldlr; ~kü bun-

nm on l:ıinlerce eu•rh şifresi, A· 
deta, açık bir dil gibidir. 

lar daima tahtegşuurl bir endişe
nin :zebunudurlar. O halde haki • 

Bu adam Frama harbi başlama- katte cinsiyet bakmımda:ı kuvvet• 
dan ewel İngiliz deniz muhabere li sayılamazlar. Bunlardaki korku 
şifrelerini Fransız ve Alınanlara, ve endişe çocukluk cinsi hayatı
Ahnanlann tayyare ııılrfclerinl tn- nm muammalanndan biri (sünnet 
gilezler, Frarunzlann miiatemleke- kompleksi) ne bağhdrr. Çocuk te
lerle kullandıklan şifreleri lngi - nasUli hayatmın tedricen atlayıp 
llzlere sata~ Roterdamda ide - nihayet normal cinsiyete girdiği 

ta bir nevi §ifre borsası meydana komplebJerden biri de bu (siln
get.Jnnif ve binlerce lneiliz llnua net muammaın) dır. Erkek çocu. 
elini' l?,..çırmiştir. ğun ilk cinsi bavat inkişafmda a-

Van Hort hasta denilecek dere· numa tahteffuurl bir muhabbetle 
cede, misli görillıncmlg bir mli.srlf bağlı olduğunu ve babasına bir ra
olduğu için eline geçirdiği servet- kip nazerivle> baktığını biliyonız. 
leri bir kaç glin içinde eritmekte, Dr. Rasim ADASAL 
ve bu sayededir ki daima ıııcfl Ho. -()--- ·-

vet'in emri altında kalabilmekte- Re§at Ekrem Koçu 
dir. bir kitap anyor 

Yeni Avnıpa harbinde ıltre ca 
&usluğu şUphesiz ki en gllç casua
luk:ardan biridr. Zira, caswılufun 
da her tubesinde büytlk lbtiaaalar 
meydana geldiğini isbat etmi§ ~ 
lan bu harpteki kJl9a tecrilbeler 
den !Onra hemen bOttln devletler 
(mtlteharrlk fifre U8Ulü) denilen 
sistemi tercBı etmekte ve hemen 
Od gUnde bir şifrelerini defi§tir. 
mektedlrler. 

(D8'w vcrr) 

Bir )'erden emanet.en aldığ'unThe. 

oplule GauUer'nlıı "ConatanUople,. 
admd:ık.ı eı1erinl iade etmek Uzere gö. 
tllrUrkı?D dalgmbk ile Akay vapurla.. 
rmdan ~irlnde unuttum. Bu kltabl bu 
lap getirene kitabm deferinl Mlyecc. 
lfm. Fıt.kat bUia.n zatm bu atıı1an 
s&"ememeel ihtlmaüne ıc.up. Th. 
Gantlft?'nln mezldlt eserbıln bir na.. 
taıııH eahlp Olanlardan bir da bu kl. 
tabı b&Da atmalarmı rica ed9l'tlL 

Rept Dmım Ko09 
...._aael•I 
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Alman. Fransız 
anlaşmasından 
doğan netice: 

Fransa yejıi 
• 

nızamın 

kurulmasına 

Tam hü:tüınranhkla 
i.;:ira \ edac3k 

Mdreşaı Peten 
dün bır nutuk 

Söyledı 
l'arls, U5 (A.A.) - O.N.B. bll"'lrl. 

yor: 
Viş"i. E1yaet mahfilleri. Kitler ile- a. 

mlnı üarlnn arasında Bertcsıı-adende 
ynpıln'l ve dcirt s:ı.at suren görüşme. 

oio birinci dcr,..cedc chemmlyetiol 
kayd~tmektecUrler. TebarUz ett1rlldı.. 
ğine göre, bunun neticeleri, çok ceea
rct vcncldlr. Bahis mevzuu edilen 
mevzular ~· .. miktar muayyen me!ele. 
ye lnb!sar etmiş olmakla beraber, 
Alman • Frnn'lız mUzakcrelerlnin var. 
dığı prntlk tc:lblrler, Avrupad!l tcsı. 

aine Fransnn•n tam hUkUmranıık ve 
ıstlklı\!lle iştirak edeceği yeni bir n!
zamt:ı. ı unılmwruıı istihdaf eden uzun 
\•aadca bir siyaset içinde yer almak. 
tadır. Fransız slyasetioin bu 1Btika. 
metlnln 'Bllk1:wl l~n n19 ufUklar a<:
tığı ııa.ve edllmC'ktedlr. 

,., Vl§I, 15 (A.A.) - Sı&i!hiyet
tar bir kaynaktan Bğrenildiğine 
göre, Baş,·cxfilet muavinliği ge
nel sekreter muavini Benuva Mö
şcn, Fransız - Alman müzakere· 
!erine devnm etmek üzere Parise 
hareket etmiştir. 

\'1 !, 15 (A. A.) - N".Zll'!ar 
me,.lislnin dilkkU içtlmamdan ııon
ra mlihim knrarlnrın tebliğ edil • 
mesi bekleniyordu. Nazn·lar mcc • 
!isinden sonra neşredilen resmi 
tcblii' l.se bliyilk kararlar bekli • 
yenlerin Umıtlerinl tamamlle tnt .. 
min etmemlııör. İttihaz edllm1' 
bulunan ve yalımda illn edilece!: 
olan tedbirler arasında e3ası ev -
velce de hnbJr verildiği gibi işgal 
ma.1Jr~y.r1nm tenzili bulunması 
muhtemel ir. 

lki mnıtakn arasındaki hudutta 
hfasedil'r derecede tadilat y:ıpıla • 
cağı ve yeniden bir miktar Fran
sız esirlerinin serbest bırakıla.cağı 
da söyl 0 nmekt,.dlr, 

Amiral D.:ırlanm tekrn'I' giderek 
Von Rfbentropla görllşeceği tah • 
min ed liyor. 

D. - r tnra" nıı Frans:z • Alman 
r1üz '""r· n yenıı:ıen başlama
sile oı • '{" lnr olnra"" nezaretlerde 
bazı de v'aj};liklcr yapılacağı hak • 
km1~ ş:ı•·ialar "0 J'!"di he.kllmte d • 
h., •· • I"' ac".ır '''mekt,...:ı 1r. 

,., ·, l"i (ı\, A.) - Fransız Ofi 
a!" ' , l' •· · or: 

ır' .. ., 1 PC'trn bu alu;'lm radyo -
da v d :ık! deklfı:rasyonu yap • 
m r: 

F an'"r'11r, 
A • l Darlan•n Almanyai!a g • 

çc-:ı: · ' ı r;örüetüğUnU ö~. 
'l'erı 1 n·~ Bu !:'l····ı.ı:a•ı csns ltjb l".

lc Ul!';v1p l"t m. Bu yeni gö
rii6me bize lstl'·ı,nrn yolunu av • 
dınhtıı nk ve Alman hUkfuno•ne 
girisUen nıfü· l:erelore devam et .. 
mek fml"!ı.n·nı vo:nıeL:t.edir. lyi 
malfını:ıt a'"" Jı~ iı;ln l"ndif}eye dil 
§"n ef ··n uruml:·e 'rin artık bı·
gün rı:u• 

0

'1 ırnr•ı tnrtm:ı.k, tehllke
lc•i ökmek ve hı:ırekatlerfmizJ mu 
hakE'me c rk m~vzub~hs ola -
maz. Siz Ji'rar •ılar lrL, bu"ün 
nı ıo. ıs ol:ı.n şoy mtı i ~ercf ve 
n1ilU m n'""t yolun1a beni, gizli 
fık'rl~ ll<'<ılemel~iz!n takip et • 
mcktlr. Eğcr cereyan etmekte r. 
lan mUzıilierel<>rl efk!n umumiye. 
mlzin sı tı lnztbatı iQindc nctl::e • 
l,.rı:li'r bi!C'cek olur"-ı c, Frıın:: 
m· ;;. ·n ·nı !rıl fktih'l!Tl e.dehilecek 
ve c1lirı;ıı.c'!". l · ·rk Avnına ve 
rnii., cml' P d vlett mevldlnl mu-
hafaza ı;' ·1,.ce!ttir. 

1 tc aziz d larmı, buaOn aizle
TC JY•h ccğ m bundıın ibarettir. 

lngiliz 
plotlar 

Amerikan havacıhk 
mekteplerinde talim 1 

görecek 
20 hafta tRlim görecek 
pilotlar 1200 er kişilik 

kafileler halinde 
Amerikaya gidecekler 

Londra, 15 (A. A.> - Amerikc
druı giHen haberlere göre, tngil • 
tereden ve Britanya imparatorlu • 
ğundan gelen pilotlnnn Ameri • 
kan havacılık mekteplerinde ta • 
limleri hakkında ilk tnfsilti.t ver '· 
miştir, İngiliz pilotları Amerikaya 
20 hafta talim görmek üzere 1200 
kf§ilik gruplar halinde gfdecekleı• 
clri. Avdetlerinde bunlar için husı·
si muharebe talimlerinden b~ka 
tedris veya talim lıizım olmıya .. 
caktır. 

Nevyork Taymis gazetesi baş .. 
makaleslııde bunu İngiliz hava ha
kimiyeti tcessUsU için munzam bir 
tedbir olarak tavsif ve tesirlerini 
§U suretle tahlil etmekedir: 

Alman ve İngiliz psikolojileri a• 
rasında bu ~arp hakkında çok m_ı. 
ytık bir fark mevcuttur. İngilizler 
mllthlş bombardnnanlara taham • 
mill kablliyetindedirler. Zira ya 
bunu veyahut mC.samaha götür .. 
mez bir esareti kabulden başk<ı 
çareleri olmodığını biliyorlar. Al
manler da mlltlıiş bombardımanla~ 
ra uğruyor. Onlarm önlerinde br
sit olan şu şık vardır: Alman Şf"~. 
lerinin ve Ulktilerinln değiştiril • 
mest. 

Askerlik işlerı 

312-332 ihtiyat acemi 
erat hakkında 

Baktrköy ukerllk tube9ln&-a: 
1 - ŞubemWle kayıtlı, yerU ve 

1a1ıancıa aıwsı (dahll) dotumtu lb.. 
tıyat acemi a'&tmcla1' kalan ruaflıun 
.a sakatlar ınttm için celp ve ııevk 
oinnacakl&rdır. 

1 - Toplantı gttntl it mayta tMl 
pe~be gilnOdUr. 

1 - Bu gibi eratın mez.kftt güncJe 
uat 9 da nlltm ve hUvlyet cüzdan.. 
larile l>lrllkte fiUbede hnzu bulwunn.. 
Jan IIAn olunur. 

• • • 

Corcil 
Hes hakkın
da dediki: 

Hesin toprakları
mıza inişir.i haber 

aldığın1 zan1an 
inanmadın1 ! 
Hes Alman 

mılletınin 

harpten 
bıktığ nt söyledı 

Londra, 15 (A.A.) - Bugiln 
Bugün Avam knmarasmda Ru· 

dolf Hesin 1ngiltereye muva.snlat 
haberinin neden He::ı!n melektıtı 
n.kliyesine sahip olınadşğını bcynn 
eden Alman tebliğinden evvel ve. 
rilmed.iği Çö~ilden sorulmu§tur. 

Çörçil demi5tir ki: 
İstihbarat nezaretinin bunu ynp· 

maması belki de daha i:ııi olmuş
tur. Çünkli Hesin melckA.t1 nkliy11. 
sine sahip olmadığı iddiası bizzat 
Almanlar tarafından birlbirlni tut 
mıyan iz3hlarla tekzip edilmi~tir. 

Bu hususta Avam kamarasına 
kati mahiyette malıimat vermek 
hususunda ilk fırsattan lsillarle 
edilip edilmiyeceği sualine de Ç-Or 
çil r;u cevabı vermiştir: 

''Evet, bu malftmatt vereceğim. 
Fakat f1r<ıntı intihap ederken u
mumt menfaatleri g5zönUnde ~ 
tacağım. 

Çör~ıı. Hesin muvasalat hellP.rl" 
nin bildlrilroesindekl teehhilre alt 
ilk suale avdet ederek dem.iştir 
ki: 

Herhalde bu teehhUr fena olma 
mıştır. Esasen bu teehhUrlln önU· 
ne geçmek de mUmkiln değildi. 
ÇUnkU her şeyden evvel paraşU~ 
le inen Alman tayyarccislnin bil· 
vlyetini tcsbit etmek lazımdı. Bll 
hu:ru.sta mUhim dellllcr vardı. Fa
kat haberin hayret verici mahiyP.. 
tine binaen bu deliller kafi görül· 
medi. Zannederim ki pazar giinU 
idi. Bunu haber aldığım vakit ina.n 
madun. Fakat Hesi tanıyan vo 
onunla iyi almanca konu§acak bir 

Beyottu Yeril Aıke.rllk Şu~tnc!en: memuru derhal gönderdim. Bu os-
1 - 312 dahil 832 dahil teveuuuu nada da Hesin deliliği ve İskoç -

acemi ialAm enıt sevkcdllccektlr. ı y.ıya uçtuğu hakkındaki Alman 
2 - Topiaııma günU 22 Mayıs 9'1 tebliği çıktı. Binaenaleyh bir fa-

Perşembe gUnUclllr. raziye veya ihtimal telakki od.ilen 
3 - 1etıyenler daha evvel gelerek ka.tl bir nuılıiyet alml§ oldu. 

elb!selert::.I alabilirler. IIES ÇİFTÇİLF..RE NELER 
4 - Vaktinde getmlyenlerln asl<er_ SÜYLEDl! 

Jlk kc.nununun 00. maddesi mucibince JA>niJra, 1!5 (A.A.) - Rudolf Hes, 
ceza ı;öreccğl lllln ol•ı"ur. Ind ği mıntakadakl çiftçilerle konu .. 

• * • §Urken Almanyo.da katlanılan mahru-
Fat'h A11ke.rllk Şubeslndrn~ r ıriyetıcr! kaydctml3 ve İogUtz hava 
Hazırlık kıtasma ve yedek .subay kı.ıvvetlt:rinln bombardımanları yUzUn 

okuıwıa ıevkedilecek kısa hizmeUlle 1 den Alman mllletL.,l.n büyUk bir nev. 
rin mUddcU 1 Haziran on ta.rlhlne m\dl ve t,.1~ lçln1c bulunduğunu ı6y. 
kadar uzatı•mııı olduğundan gerek li· ı lrml~!.lr. 1-Dl:ı;ııldığına göre Hes, dllk 
ııe ve mu:ıdlli ok-ılllar.:nd;ın ,.e gerek. Hamiltoım ç.l!: mUhlm bir mesajı hıı
se ıı!e.ha yUksek mcl~tcplerden m~:ı:un mil bulundu'.!°U:lU ve DUk Hıımlltonu, 
olmu:ı yUk.ııek eh'lyetnnmclllerle ~hl!. Mnrld Dougla.s Ot Cıydesdale bulun. 
~ etnameatzıerden aııkerll~e karar duğu zamandan iyt tanıdrsını ve İs.. 
,•erllml oolnnla.rın acvk munme 1 koçygya doğru H:ımiltonun mallkQ.. 
leleri tekemmUl ettirilmek Uzere be. ne:ıine ınmck Uzere uçtuğunu ve DU. 
men şubeye mUraeaaUan iL~ olunur. ke bildireceği mUhlm haberleı1 c.ıldu

ğunu Ulı.vc etml,tlr. Hes bu haberle-
1-aı..ıb Askerlik Şubesinden: rin İngiltere için bUyllk l.stlfadeyf ha
ller ne sebeple olursa olıun hiç aa. iz bulunduğunu ve 1nglltzıerln §imdi 

kerllk y11pmaml§ (812 • 332) dahil •. Ahnanyada hAklm olan istibdadı de• 
cemi 1sUlm ve gayri lelAm erat ile vlrmesine yardnn edeceğini söylemiş 
muhacir olarak yurda gclıp de geldJ· Ur. Hea, Almanyadan uçmalc için 
ğt yabancı memlekette askerlik yap. hıızrrJıklarmı biyUk blr ihtimamla 
tığına d&lr vuikası olmıyanlar ve yt. yaptıgıaı beyan etmiştir. Hamil bu. 
ne memıekctlnde l§ mUkellefiyeU ıek_ luncluğu hnrlta Hes'ln bu sözlerini te
linde askerllk yapanlar talim. terbi- yit etmektedir. Hes'ln yolunu tayin 
ye maki~dlle ııevke tabidir. lç!n kullandığı harita llzerinde çizilen 
Şuoade toplanma gUDCl 22 Mayıs dalttlenn hep&. uçu, ıstıkametlnl.n 

9U pet~mbe gtınUdür, Bu glbllcrln Dllk1ln mallkA.nesl olcluğun::ı deıa.ıet et 
mczk\l.r gllnde behemeha.1 oubeye gel. mcktedlr. Hedcfın bu kadar yaklnindc 
mele~ gelmeyen:er hakkında k!IJlUDl yere inmesi mahir btr pilot oıduğu-
takibatta bulunUlacağı ua.n olunur. nu da göstermektedir. 

Fatih Askerlik Şubeelnden: Hea, Alman m.Uletlnln harpten bık.. 
Yd. S. 8. M1. Me. M. Emin Oğ. Ali tJttm dn aöy1eml§tlr. 

ccao · 11n ıao1 tatanbUt 

Al F Adresi: Kadıköy P'eneryolu Nall GAZETELER HF.StN 
ıman • ransız bey klS~k11nde MAOERA~'l>AN BAllSEDIYOR 

İ§i: Galata Balıkpazan KUJ'luıılu Lond.ra, 15 (A. A.) - BugUn 
Sigorta şirketleri bir han No. (26). halkın vo gazet~lerln dikkatleri 
anlaşma yaptılar • • .ı. yine He.ss'ln hadkulAde macerası 

· etr&fında topla.nmı:ştır. Efkan u -

'
·ı 1 15 ( Emlnliatl YabaDcs kıkerllk Şube. 'in ~, A. A.) - Ofi Fr.lnmz mumiyenin bir kısmı Hos Al • 

ajaruıt bllcl1riyor: alndon: m.anyadan knçışmda Alman makl-
Alman ve J.'r:ınsız sigorta şir • 1 - L'm.ln(.inQ, Fa.Uh ve EyUp kaza_ nesinin Inhil!l al!metlni görmck-

ketleri bir anlaşma )'apmışlardır. lan dahilinde ot.uran ve pbemlzde tedir. Deha mutedil mU~ahltler bu 
Tamamen horpora.Uf olnn ve fakat kayıtlı olanlarla halen latanbulda bu· kadar ileri gitmiyorlar. Bunlar, cu 
resmi Fraru-u; ve Alınan kontrol lun'Jp da hiçbir yabancı f'lbeye kar martesi gUnkU ihadise:ııi Alman ht'. 
teşeklrlUlcrl tarafmdan ta.sdlk e • dm.t yçtmnamlf 312 - 332 da.hll acc. kfunet erklnı arasında bir noktn·· 
di.lmiş bulunan .bu :nukaveıe bil • mi ihtiyat erler tallm ve terbiye iı;in nazar ihtilafı olduğunun alameti 
kümlerlnc göre, endllstıi ve bllha.'5 aevkedileceldercllr. ve Alman 1tlbanna indirilen mU • 
• plya"!a 1mkAnlan hududunu gc. 2 - lçtıma stınO 22--6---941 per • him bir darbe addetmekte bera .. 
f1111 yangm rlzDcolan lttt taraflar tembe sUnlldUr. Bu tarlbten 80DJ'8 ber hemen bir netice çıkarmak • 
ansmcla ta.kaim edDecekt!r. Ba ! ~gelecekler batayadır. Hakla· tan uzak bulunuyorlar. Hemn bek .. 
suretle fagms lll'Drtaedan piya • rmııSa kanıd ıaJdb&t ~-ıs 8b lenmedilt ziyatetini :izah Sı;in bir -
31ıııııian bertaraf e~. 

Yeni yıl bütçesi müza·\ MiUi Ş .. 
• Irak Harbiye Vezırı 

kerelerıne başlanıyor vunan oevıeı Nazı 
kabul ettiler 

309 milyon 743.001 lira olan 
veni bütçe geçen seneden 

41 mi yon fazla 

Ankara, 15 (A.A.) -
cwnhur İsmet lnönil, 
Çankaya'daki köşklerinde 
15,45 de, Yunan devlet 
ekselans A.rgiropulos'~, ~ 
bUyilk elçisi ekselans RaP""; 
birlikte, ve saat 16,30 da 
harbive vezın ekselanB 
~:?vket'i, Irak elçisi 
Kii.mil Geylimi ile birlikte. 
buyurmuşlardır. 

Ankaradan haher verildiğine 
naı.aran yeni yıl bütçesi ti.zerin· 
de Büyük Millet Meclisi bütçe 
encümeni tetkiklerini bit!nnek 
üu.redir. Tetkikler devam edrkn 
bir taraftan da bütçe tab oluna. 
rak Meclis fizalanna dağıtıla
caktır. 
Mayısın 25 inei günü umumi 

heyette bUtçe mil?.akerelerine 
başlanacaktır. Son senelerde ol
dUaöıı gibi hük<lmt yeni sene lbüt. 
çesinin müzakerelerine başlan
ması münasebetiyle memlektin 
umumi ve m::ı.li siyaseti hakkın. 1 
da i7.3.hatta bulunacak, bu iza-

Alman yada 
Ha!ka verilen gıda 
maddeleri artırılıyor 
Bertin, 16 (A.A..) - Stcf'ani ajan. 

ımıdıı.n: 

Ha.ftada adam ba§ma verilmekte o. 
lan tereyağ miktarının 62 gram ar _ 
tırıla.cağı lınl>er alınmı§tır. 

Halka verilecek et mlktan, §U eu • 
retle tesbit edilmiştir: 
Ağır hizmetler gören e§ha.sa bat· 

tada bir kUo, ameleye 800 gram dl • 
ğer sivil ıı.h&llye 400 gram. 

Bundan ba§ka sebze bahçeleri, ge. 
çen seneye nlsbeten yllzde 25 nls'be _ 
tiodc artrnlmJ§tır. 

Alman ballanm ihtlyacatmı tama· 
mile temin etmek maksadlle aebze 
bahçelerinin 1941 senesinde bu kadar 
artırılması derp.1§ edJlmektedir. 

Bazıları Hesin Almanyadakl vazı .. 
yetinin tehlikede bulunduğunu ve 
gestaponun kendisini bitaraf bır 
memlekette bulnco.ğını ve enınl • 
yette bulunmıyacağını dUşUnerek 
1ng:ıtereye iltica ettiğini tahmin 
ediyorlar. Bu tefsirle Hesin lngi!· 
terenin mağlüb olmıi.k ihtimalini 
varid g<Srmediği neticesine varıl -
maktadır. ÇünkU aksi takdirde Be
.sin filubeti özenilecek bir akıbet 0-

l:ımaz. 

Diğer bazıları Hitıerl hlımil bu• 
lunan bir trenin yo!drın çıkarılma
sı suretiyle Bitlerin hayatına kar 
şı hazırlanan suikastın muvaffak 
olamaması üzel'ine Hes'in alcliice
le kaçtığı, diğer cUrllm ortakları. 
nınsa yakalandıktan hakkında sa• 
rih maliımata sahip olduklarmı id
dia etllyorlar. 

Diğer bazı kimselere gl>re de 
Hcs hararetli bir bolşevlzm aleyh 
tan olduğu için Alınanyanm §im • 
diki siyasetini tasvip etmediğin -
den yakında Hitlerle Stalin ara • 
smda daha ısıkı bir itllii.f yapılma
sı imkanı önUnde nazı idealine kar 
şı beslediği imanı kaybetmiıtir. 

Hcs'in bir vazife ifa etmek i.ize .. 
re tnglltereye geldiği hakkındaki 
faraziye şimdiye kad11r tahakkuk 
etmemişe benzemektedir. Fn.kat 
bazı kimselerin fikrince belki Hee. 
si Bitler gönderm'Cmlştir. Ancak 
Hes Alman cruniasmrn diğer bir 
kumn tal"afmdan tavzif edilmiş c• 
labillr. Bu nokta ancak bllyük bir 
dikkatle yapılacak incelemeden ve 
Hcs'le cereyan edecek görUşme • 
!erden sonra anlaşılacaktır. Şimdi
lik bilinen şey Hes'in mazisidir. 
Hes ortaktım kadar nıcrhametsız 
ve gaddardır. Hes, Alman meratip 
silsilesinde ihtiraslarmm icap et. 
tirdiği her vesilede kan dökülme· 
si pahasına yükselmiş sevimsiz ibir 
§ahsiycltlr. Bunun içindir ki Hit
lerln "sağ eli" nln mazisine en zi
yade uyan tahmin, vaktiyle ba§kr
larma reva g(SrdliğU cezanm 3imdi 
kendisine tatbik edilmesinden kor 
kara.k kaçmış olmasıdır. Alman.ya• 
da yeniden kanlı bir temizleme 
hareketinin Resin kaçmasına se -
'bep olması b!ltün nazi makinesinin 
sarsıldığına delıı.ıet etmez. Fakat 
Almanyada noktainazar ilıtilMJan 
olduğu ve Alınan hUkfuneti erkft.. 
nmm önünde wrluklal' bulunduğu 
ve tedhi6 üzerine bina. edilen meş 
hur bir ,ıazi vahdetinin gözUktU. 
ğll kadar sağlam olmadığmr mu .. 
hakkak surette göstermiştir. 

Bu vaziyet kal"§ısmda Al.manya 
tarafından kendilerine tckllfler ya 
pılan mflletlerin ve bu meyanda 
Bitlerle mUIA.kattan dönen Darlan
la hali mllmkerede bulunan Vi§i 
hilkfunetinln bir karar vermeden 
~ .He&'in firan giJI entercMn 
bir ttpt1b1Ml ~ 1 !K@o-~ • 

hat üzerine itecliste müzakere. 
ler cereyan edecektir. 

Bu sneki bütçe yekfuıu 309 
milyon 743,001 lira.dır. Geçen 
sene bütçesi 268,476,321 lira ol. 
duğuna göre bu sene bütçe ye
kfuıu geçen seneye nisbetle 
41,266,680 lira bir fazlalık gös. 
termclctedir. 

Bununla beraber masrafta gö· 
rülen bu fazlalığın mühim bir 
kısmı yani 22 milyon lira tah .. 
min edilen bir miktarı varidat 
f azlasiyle karşılanacaktır. Geri· 
ye kalan kısmı da yeni varidat 
kanunlariyle temin olunacaktır. 

Bulgaristanda 
SOBRANY A REISl 

tSTIFA ETTi 
Sofya, 16 (A.A.) -

Stefani aajnsından: 
Sobranya Reisi Logo

fetov, istifa etmİ§tİr. 

Tasarruf bonoları 
(Baş t.a.rarı ı nclde) 

te olan ve emisyonlara mehma
emken mAni olınası dolayısiyle, 
fiyat tereffillerini önlemekte 
faydası bulunan tasarruf bono· 
lan usulünün memleketimizde 
de tatbiki bir taraftan ba.nkalara 
tevdi edilmemiş ktiçük tasamıf. 
ların hazineye intikali ile millt 
müdafaanın fevkalfıde masrafla
rından bir kısmını emisyona gi_ 
dilıneden karşılamak ve diğer 
taraftan bu tasarruf salıiplerine 
ellerinde fttıl servetlerden ka
zanç temin etmelerine imkan 
vermek ve nihayet bu vatandaş
ları asrl matlup olan uzun vL 
deli devlet istikrazlarına alıştır
mak gibi hayırlı neticeler vere
ceği anlaşıldığından layiha esas 
itibariyle encümenimizce de ka. 
bul edilmiştir.,, 
DEMİRYOLU lSTlKRAZI 
Diğer taraftan yine Ankara

dan verilen malfunata göre, Di· 
yarbakır i&tasyonundan Irak ve 
!ran hudutlarına kadar yapıla
cak demiryollannm ikmali için 
istikraz akdine dair kanun lfi.yi· 
ha.et alakadar encümenle:rden 
geçerek Meclis umumi heyetine 
sevkolunmuşur. 

Layiha esaslarına göre, hası
latı Diyarbakır istasyonundan 
Irak ve lran hudutlarına kadar 
uzatılacak demiryollarmm inşa· 
smı tamamlamrya tahsis edil. 
mek ve senelik faiz ve ikramiye 
tutan yüzde yedi olmak ve iti. 
bati kıymeti her sene on beş 
milyon liray:ı geçmemek ve yir
mişer senede itfa edilmek eartiy. 
le 35 milyon liralık hamiline mu
harrer tahvil ihraç etmek sure
tiyle istikraz akdine Maliye Ve. 
kili mezun olmaktadır. Bu istik
raz tahvillerini halin icabına 
göre yalnız faizli olarak ve ha· 
mt senelik faiz nisbeti yüroe ye. 
di olmak Uzere ihraç hususuna 
Maliye Vekili salruıiyetli bulun-
maktadır. w 

Dö GOL HUCOMU 
ARTTIRACAK 

Sldney, lı'J (A.A.) - HUr Fransır
lanzı kongnmnde general dl! Golde.o 
gelen blr telgraf olnmmuştur. Genl'. 
ra1 d6 Gol, bu telgratmda. Htlr Fra.n 
ınztardan, Vlşlye kaıJI hUctlmlann ı.. 

ki mlrJlne çıka.n.lmasım talep ebnf~ ve 
Darlatu Fransız KJslingi ve Alınan a. 
jant olarak ta\"Stf ey1emlitlr. 

Bu mülakatlarda, Harici}'f 
kili Şükrü Sa.raçoğlu had 
lunmuştur. 

---'D()(ı(---

30Alma 
tayyares 

Suriyede'1 
• 

geçıp 

lraka gitti 
Fransa 

Almanların Suri 
hava meydanları 
kullanmalarına 

müsaade etti 
Kahire, 15 (A.A.) - Ss1 

mahfillerin mtıtaleasma göre, sıı 
den geçen Alman tayyarelerilllll 
111 30 kadardır. Tayyarelerde >.1-
lp.reU yoktu. Fransız fşareUeJ""" 
11dıklan ııanılmaktadır. 

Yine s:ınıldığına g6re, bu ti
ler nakliye tayyareleri oımııyıP 
mntehassıslan ve 81.\1lleri balllıı 
nuyordu. 

ıı . 
Londra, ıs (A.A.) - Rl!yter~ 
Sallh!yettar bir kaynakta.ıı 

nllcllğlne göre, Suriyedcki 
maka!llla.rı, Almanların, Irak 
uçu§lar iı;in Suriye tayyare nıe 
larmı kuilanmalarma mUsaade e 
tedlr. Bunun 11zerine, lngUIZ ıı 
ti, Suriye tayyare meydanJazıııı' 
man tayyarelerine kaqp hat' 
bulunulmasına tam sala.Jıiyet ~ ~ 
tir. Öğ'renfldlğlııe göre, Aiıı:ıaJJ J 
yareler!, Suriye tayyare meY~ 
bir trdsmplen olarak kullantı!Y 
dırlar. 

Londra, JIS (AA.) - Ha~.I 
zın Eden, bugün Avam kanıaP'....ı 
yaptığı beyanatta Surlyede 
tayyarelerine karrJI İnglltereııt.11 r,1 
kete geçmekte olduğunu bil, 

Eden deml§tfr ki: 
- İngiliz hUktllnetınm eldi 

mutusa.ı malQmat Suriye ~·-"" 
nm Alman tayyarelerine IP"" .• 
malt t!zere Suriye tayyare ısı 
rmdan merhale olarak lstf!adl 
ferine mQaaade eyiedlklerlni 
mektedlr. Binaenaleyh BUy01' ~ 
ya htlkQmeU Suriye tayyare ·--# 
larında bu Alman tayYater'. 
karvı harekette bulumılmdl ~~ 
salAhlyet vermı,ttr. Fra,naıZ \, ... , 
ti, bu vaziyeti meauliyet11ıdeJl eti 
kurtaramaz. Almanlann enıirl ~ 
riıı.e Fraııaa hUkQmetinln bil ~/. 
müsaade etmek ırurettyı. yaP_~ 
reket mütareke §artı.arma .,çıw;. 
gayirdlr. Ve. F'l'ansız hUkOJll"ı:r 
rlşmlo olduğu taahhUUerle ı 
tUrmez. ıJJlf" 

Işçi Mebaa Cocld fU ınısli _ı/ 
tur: c'".J 

- V~ hUkt\meU MlDetıer ~ 
Un den çektlmı, olduğundaJJ . .J. 
llzerindekt mand8.91J'lm da ısıaı--" 
lnU!J olmB81 ll'ı.zım gelmetı Jlll!' 
Edım cevaben demiştir )ti: # ~ 
- Bu suale cevap verıne1' ~ ~ 

Et narhı 5 kuru• indirildi Telden haberdar edilmek ıst~ 
-:r 1.mafih, Cockf'un yaptığı t fi 

Fiyat murakabe komisyonu, ıı~ız Jeymettldir. ~~ 1 
dünkü toplantısında kaxwı eti Kilit ı~ral mebUB l.lotT~:;;; 
fiyatlarmı yeniden tetkik etmiş. htlktlmetınln key!lyetten b~ 
tir. Tetkikler neticesinde fiyat· dilmiş olup olmadl#Joı ~ .,, ..; 
lanıı 5 kuruş daha. indiriln.sine EOOn dem~tir ... ki: • Mıııl ~ 
karar verilm.iştir. Buna nazaran - Bu huaustak1 "va.mı!-;:~ 
karamanın peraken& kil0911 60, hllkfünett pekAJA bft~cl11 ,;' . 
dağlıç ve kıvırcığnı ise 65 ku- kendi taahlılltlerıi, ~eıı.. f. 
ruş olacaktır. kltl bir ışarett_.. · .# ~ 

Yeni narh, yarm\ô cumartesi Bu hAdlseden Blrl~k:;::; ~ 
gOnU:nden itibamn tatbik olu- ktmıotinln tamamlyle h d• tl".tlı 
naea'ktır. edilmediği hakkmdald MJ.W 

K11ZU eti~ tiı'..Jri&r.-..---;...ı ''Gayet tabH._e~t,, ~.,. 
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buı fıkracı 

• 

te nluDI l8lkat ıltlrmek lılr 
.rderaalaktv. Her •eler ellade, 
celılıule, lıoy1IDcla elem ve iltbD 
taeanab: itte uker beJbeabae ~ 
lotaak ytikler ... 

• 
K•uçlık Ud ttlrUldlr. Blrt.I 

kıskanmak lota belaane arar; ate. 
ki bebaaeye ltismn ıarmez. 

* 
Slyuette memleketbl menfaa• 

tinden hefb umm yoktu. İdare 
leabt ile ,.... m11kadde. olwr. 

* 
Bir millet lçla gtbel abllk, tun•. 

veW olmaktır. * 1 

Kendileri hiçbir it ~6remlyen. 
ler, ba§kalarmdan mucize bekler 
ler. 

* 
İnsanlar, ytlreklerlnla llltlap ka• 

blUy~tbal badat.az MDO'lar. Ebe
di aşka lnanışlan bundandır. 

HK.BER-Mr.mpc-sr 

e······+············e····eı.t 

' Urfalı Fahreddin Çavuş 
Urfah Mustafa oilu Mehmet Fahreddin Ç&VUf, ıe• tiğiode, çorapça olduğu halde ayaklamun ucuna bua· 

çen Umumi Harpte Galiçya cepbuincleki muharebeler rak bu gözcü yuvumm hemen ti yanma kadar ilerlecli: 
de harikalar g&teren Türk askerlerinden biridir. Falı- Bir düpnan zabiti telefonla bataryuma emirleri veriyor 
reddin Ç&V\lf 63 üncü makmelitüfek bölüiünün birinci du. UrfaL belinden bombumı çıkardı. Gmcü azbiti yu• 
taknn kumandamych. vaaiyle beraber uçurmak artık bir saniye meselesiydi. 

Bir rece, bulunduldan siperin ti içine bir obüa mer- Fakat bu zeki nefer bu fikrinden derhal vazgeçmİfti: 
misi düttü. Fahreddin Ç&VUfUD silih arkadqlarmdan "Düpnan bataryumm yerini bulmak ve bataryayı yok 
üç Mehmetçik tehit oldu; kendisi mucize kabilinden kur- ebnek gerek!.,, dedi. Beı on adan ıeri çekildi. Karanlr 
tuldu. Yanından hiçbir vakit ayırmadıiı makinelisi ile ia ahfllU! gözleriyle telefon telini aramağa bqlach. Onu 
bir toprak yığmmm altmc:lan çıkan Fahreddin Ç&VUfUD da bulmakta zorluk çekmeci. Kulajı gözcü yuvumday-
ilk dütünceai ıu oldu: "Bir clüpnan bataryumm siper dı. Zabitin mmltılan kemlince, çaknmı çıkardı, telin U.. 
lerimize kadar sokulmut bir aözcü yuvuı var! .• " Ve tündeki liatiği kazıdı. Belinden buna benser fuatlar • • 
derhal karar verdi: bir dakika bile kaybetmeden bu taşıdığı bir kanpl tel çıkardı ve ucunu düfllUUUl1 telef~ 
gözcü yuvumı bulmak ve bumak! .. Bunun için bir tek hnttma bağladı. On bet dakika IODl'a, düpnan bataryuf' 
arkadqa bile ihtiyacı yoktu, makineliai kifiydi. Siper"' na verilen emirler, Türle batarya kumuac:lanbğı tarafm-
den çıktı. Zifiri karanlıkta ilerlem"'ie t.tJaclr, dikenli dan dinleniyor, bu emirlere göre, atef tanzim ediliyor-
çalıhldardan bir dereye indi. Oç &irt ac:Lmda bir dunr du. Düpnan bataryw ve aözeü yuvumd.ki batarJa 
yar, etrafı dinliyordu. Sarp bir yerden yi;lnekçe bir kumandanı, Türk mermilerinin tam ilabeti ile mahn-
noktaya çıktı. Bir sevinç çıtlığı atmaktan kendisini zor cliliyorlardı. 
tuttu. Dü,ünceainde alclannıumtb. Elli aclmı kadar Fahr~in çaV\lf Galiçyada 30 Birincitepin 1918 

Dalma eevdlrmek için •lphe ileninde. bir çalı yljmmm içinde titrek, so:uk bir ıtd< tnarruzlan hUJrlamrken bir ketif hareketinde !8hit dGr 
müesıdr bir dc,·adır. Sevilmek I· vardı. Burası, bir dü!DJAft bataryumm gözcü yuvası,- tü. ~ömüld'üğü tepeye, Türk askerleri o uman Fab-

* 

çln sadakatten ziyade şeytanbk eh!. Fahreddin çavuı çivili ağır kunduralanm çıkarıp, reddin Ç&VUf tepesi admı 'ftlmialerdi. 
IAzımdır. 1 1'm""lenndan '"''""'"'A'P" 11sh. Fli J"l'lilthis tüfeRinin te- R~AT F.KRF.M KOCU 

·······:.:.:.:.:.:=·····················:··································································· 
Para ha.tın için se\'lnek feci bir 

şeydir; fakat parasn aevglnln fe
caati de ondan atalı küna•, 

Türk Dil Kurumunun Bir eseri 
tllerierlndea tutunuz da, ban
...._,r hötün ldtapl:ırdaa bir 
\'eelzeler topladan. 

~e yalnız bizim btlytlk• 
\i..; . vecizeleri yoktur. Ara· 
~ 4-tn, lnpllzlerln, Frusa.
~ldr kelime he blttln dllnya 
~ \•eclzelerl de vardır. 
~~ llzlere amadaklanmı bma
~ "'-ndan geUtl güzel kopya 
~ 7.aanederlm ki bofana• Ki
~~· Anlannda glDe •nan-

• 
Hail, hiçbir kuvvet nrmes. 

Ka,-vet blWds hemen dalma hak 
verir. 

* 
BiP kadm al~ mMm ! Evvel-

ce bir sopa hazırla! 

* Kendin ~. kendi ı.tma 11JP11 
kafa ile, bqkalan l4:ln onlana 
beılarma aygan kalayla dllıönlr • 
11eıt herkesle lyt geolnlnla. 

• s._., ,.ı.aa börllnm&ı bir halrl· 
kattlr. 

• 
'önla e w ssa.- J'"M .. 

taf, ne bir adalet, fabt allC8lr 1ılr 
zarurettir: O elrkln ve 90iak 1 • 
IUm olmua ne IUm olur, ne mede· 

niyet olarda. 

• 
Atk bir kadeh içkidir: Sathi tat-

h, ka'n acı. .. Katre katre tatmalı, 
fa'kat 90D clr'a1annı lçımemeBdlr. 

Alk olmayınca bqta naaıl c6' eder 
ptıl! 

IAEDBI 

Singapura 
Mütemadiyen 
kuvvet tehşit 

ediliyor 
• 81Dppar, 15 (A.A.) - RH

men bUdlrildtğine söre, c;;aıpmba 
gUnU lngiltereden Sinppura bU
yUk kıtaat gelmiştir. Bunlar, İn
giliz deniz. bava ve tara takviye 
ıutalandır. 

BUGON MATiNELERDEN iTiBAREN 

:t AKSiM SiNEMASINDA 
Da.a • ljuka - Nee'e ve macera dola llareketll Mr prosnm 

"'- ISTANBULDA iLK DEFA OLARAK 

ehlikeli segahat 
TOM BROWN ve PEGGY MORAN 

tuabaclaa O)"lmlllllll lıeyUil -- ftllıll 

YILDIZ SULTAN 
NECAT ve ABDUL GANi 

o,_.... '1'ftrqe elzltı ye Arapc& l9ılalr 

(Geçen sayımızdan devam) 
(Ar.ıp ve Fanı ısözlerinde Türk fo. 

neliğine uymıyarı öaelllkler çoktur. 
bir takım ııealllerin okunmuı, Arap 
okuyu!fUnda b1r takıır. <•> ve (z) le
riıı pe!tek teWfus edilnleet, hemze ve 
ayın gibi bizde çıkak.lan olmıyan bir 
takım .. ıerin YarlJlı, •rt (b) ve 
.k), kalm (d) ve (Z) 8Mlerin1n bulun. 
mamuı, b1r takim kelime llODlarmda 
bir l'UalSID Udz okunmuı- Sibt. 
Bunlardan en çotu dilimize siren A. 
rap ve Fan ııözlerin1n btace llÖylenı. 

tinde kaybolmuttur: peltek, eert ve 
kalın -1&1er gibi. Kalan ve d&ba 
bUa!U~Un ortadan kalkmıyan ösell!ır.. 
lerlD biri ...u UZ&t.muı, blı1. • yal 

Yeni imi§ kılavuzu 
üzerine öntasar 

-·-
Harflerimiz ve harflerimizin 

yazıhş ve okunuşları 
erlDd 

Ah k bo. 8111111 daha katıldığı zaman belli olur . 
D.JZ (k, g, 1,) ııeulzl e • en llllaDam, .. patı. enlnlmlz .. g1bl. Bu 
~uım~aı. b1rl de ortada bulunan beı. ~ ~ ~ ~ 
.. - mtlt '$1;1 ,..... - ~ ,.. ..... '< ~.,,...... • .,: ... fAla 
-::"U: ba uatma IDCeltme ftJ& '1"1rkçelettlrme lfbıl yasıda serl19 • 
kalml.,tıı'm& '" ~elerl yasıd.ı. mak, bu uzatmalara, haklan olmıyan 

... teıM"'d , __ , _ __,_ bir ölüye yapma imtiyazı vermek ol111' 
göaterme .. la •- e o ...... ar Y ......... 
Bunların b&§mda sayın tıatadımız Ha. Halbulct dlletımlz, bunun tam abtne 
llt Ziya Uf&kltgll'I g6rilyonız. Usun olarak,, yabancı -6zleri Ttlrk tcmett. 
ve veretu b!r edebiyat hayatlle lllJa.. tine uydurmak, uymalarını çabuklat-

lıkl ~ 1 bir dil '"""'de tırmak. uymıyanlan dilden atmaktır. leDJl\lf var arını .,.,y e ., ... 
af aklr 

• k•- ,_ . b) Her uzatmayı göstermek yazıyı 
blr az mub az gurme "" taıı..-

r 
8 

ktur. Kendileri baJckuı. pek çok l§arctıe doldurarak dllzlUtu-
cak 'bl 1 Y yo nU kolııyııtmı ortadan kaldırmak ne. 
dakl derin saygınım biç bozmadan, ' 
bir b1lyUk devrimin bu glbl kllçUk bal Uceıılnl verir. Hatırlardadır ki barf 

atmakta hakb oıacatmı. dnrtminde bOttJn uzatmalar l§aret
lan koparıp leDditt halde. hemen her yerden bunun 
kendllertnln geçmlfte edebiyat ala. gtıçJutU Ozerbıe flkAyeUer gelm!fU. 
nmda Japtıklarmı batırlı)'&rak, ı-.. Btr çoK yerlerde hangi 11eallye lpret 
Um edeceklerine gllvenlmlz vardır. konuıacatı 11c>nılmU§, (uzun .tsylenen.. 

Pek MkldeD bert "Jıılefhur olaD ıere) cevabına karfr da (bangtai uzun 
yanlıf, fuDI olan JasatteD yeğdir,. cD:o llÖylenlrT) yollu eorgular ileri .arm. 
,. bU llÖS 'Y&l'dır. Edebi J9DlllliJDl&lD mQfttı. Bundan dolayıdır ki yaJDDI bir 
andert ŞblUt de mepbt\MtU&nha mu. benzerllğlD ortadan kaldmlmuma 7& 
~ diye töbret alan bir krtP- rıyacak olanlar bırakdmqtı. 
mrıda •"l'Qrk kalem erleri lOln AraP Uzatma 1.§areUerl konulmadJlmdan 
d1ıt kuralJ defll, Tllrk yuarl&rmlD dolayı bir takım kelimelerin fena o 
lnıDamflan ..utır" dl,. bir preDlllp kund•ıtu, hatt& çocuklarmuzm kencU 
Dert atlrmtlftil. Nanıdt Kemal .Arap. ana dllJertnt ermeni flveıdle konuttu· 
lann aylleıdnl lııeJtle, Fanıarm drapıo tu yolunda ıiklyetler vardır. Böyle 
rtnl tlDP yapmakta TOrklertn baL dotnı okunmıyan sözler, allfl]mıyan, 
lr olduğunu yaznıtfb. itte bugOD bl- her zaman kullandnuyan aös!~rdir. 
sim de Arap Ye Jl'an kelimelerinde tıte bunlar dilin atılacak poam de 
'rurk fonetfllne uymıyan uatına.1:: mektlr. Dilde yqıyan ııözıert l8e TOrk 
celtme, kalmlqtırma, keeme gibi rl çocUfu okuyarak defll, konU§&l'ak 
selllklerfn hepsini göstermekten 19 otren'!Dif ve GtrenecekUr. 
durmamız gene bU prenalpl daha yay. 
gm " daha kealdn olarak tatbik et. 

1 mekt«l bqka bir py detudlr. Bir 
Arap v•ya Fan kellmulnl bOS"'ak. 
bJsbn ıçtn bir hnes dellJdlr; fakat 
konu.tma dlllmlS onu o 19Jde koyıDUI 
ı. blSlm tgtn dolrU da ondan lb&l'et. 
tir. 

Sesli uzatma.ıan. .Arap dlUDlll be
men her ...n JN11anqmda vardır: 
cbldl .Arapça lml&da normal ..u 
yuıımaz; yalnız usun ee•lUer yazıda 
ıtıeternır. ranıçada dahi bir çok u. 
•tmal&r Tardır. 

Buntarm hepsini yazıda gıs.termelt 
lelD fU engeller gtlıBe p.rpar: 

a) Bir QOk mıatmaıar dllbnlsde bOa. 
tıcıtllD Jraybolmut. yahut ka)'bolmJY& 
:yaklapn11tır. lleael& blwa. ..,.a. e. 
...... libl .a.lerdtl - ...uıer tama. 
IDl1'e nanna1 oJmmnakt&dır. BuD)a-

rm ınatmalal'I ancak llCllltarma birer 

Bizce bu korkular tam•mtyle "19r· 
ıdadir. Her ttırla ... l§arettnden malı· 
nım olan, llÖ:ylemedtltmlS bir GOk 
harfleri yasan, 9Dyledtğlmls bir '°k 
..ıert yazıda ,.a.tenlll)ren Arap Ja. 
SIBllUJl bile boMmadttı Ttlrk teıatta
su, üllln kendi tablatine 1IYl'Ull olaD 
yeni TUrk harfleriyle biç bcıSUlmu 

'" boılUlmıyacaktır. 
e) Uzatmayı ip.ret eden ("), aym 

zamanda k, r ft 1 Jıarflerlnden llODJ'a 

bunlarm tnceımemne lpnt ettlttn _ 
den. hQttJn uzatmaıan ptermeırte 
bu Ud rot blrlbb111e bnfabDlr. Bu 
nokta tızerlnde 1 12 de izahat veril. 
lDlftlr. 

ı ve. lıiıı ince okunmuı b&lldlr. Kaim 
llMllierden aonra gelen lıle k, s Ye l 
lerln OkUDUfl.Yle4 iD~ ~ iı. ~ 

4'alftH Is. - ..... ....,., ....,,. 
bırakılmııtır. Bu nokta GsertDde de 1 
31 de izahat vardır. 

Kesme dediğimiz ör.ellik, bul kelL 
melerin ortasmda bir ....mm lr.eDdlD
den ııonra gelen aeall ile blrWd.e o • 
kunmıyarak arada bir clurakJama ol
masıdır. Arap kellmelerinde hemse 
veya &.ym bulunmasından ileri geleıı 
bu duraklama da konupıada gittikçe 
kaybolmaktadır. 

TrUk kellmelerlDID dotru okunup 
yazıl.ınaauu: temin eden lmJAmmda 
yabancı kelimeler batın lçlD daba 
fazla kayıtlan kabule biz 1mk&ıı sö_ 
remedlk. 

Değerli arkad&§lanmndan Ahmet 
Cevat Emre, btltUn uzatmalan peye 
bırakmak, (.) lpretini ) :ıınıa UJ11 • 
fUJDllU&luk dedltl k ve ı 1Dcelme .,.,_ 
kalml&flD&larmı belirtmekte ku1laD • 

mak dllfUncealndedlr. Bu \IYUfUID8US.. 
lukta l harfine bile değer vermemek· 
te ve onun okunu,unu 1 29 J) de 
gö8terllen kurallara n ,..,.,.· .,.,.._ 
maktadır. 

Buna karp a.ym arkadapnua AYDI 
Bqman btltUn uzatmalan g&ıtermek 
dfleUnceelnl llert 11Urmllftt1r. 

Uzatmalan (•) yerine, aallden -· 
ra gelen bir (jt) ile ga.termek dGlfbt.. 
ceıdni arkada§muz t.met Ululmrl: Di
ri ltırmU,ttır. ki Ulu gueteıdDde 
Falih Rıfkı Atay'm kullanmakta ol _ 

dutu YU11 ile u:ygundur. Buna AYDl 
Bapıan bu <t> DiD doğu ellertmlade 
(g) 11.bl llGylenclltiDl ileri .Urerek 
kal'fl ptmektedlr. 

BiZ, daha çok fU dtlfUnce ile bu yo. 
lu tutamamaktayuı: yabancı ~erde 
görülen ve bU ll8zler TUrkçelettlkoe. 
yahut :yerlerine TOrkçelerl peU.kçe 
kayboıacak olan bir 6zedlll lpret bDe 
koym&kta tereddüt ederken, barf De 
deftlDlılqtırmak dotru delfldlr. 

İfbı bOttJn bu bqka bqka du,tlD • 
celertD ortan olmak tızere varalılldl. 
tımts IOD, aptıdakl kurallar oımur 
tur. 

~ t7 MAYIS CUMARTESi AKŞAM! 

Uzatma tein bqb, inceltme tom 
bqka blnr ~t yoliyle )'9Dlden 

lml&mdll delflUrmete hacet yoktur. 
On ~ JlldaD beri kullamlmq., denen· 
mlf, verim! görOJmlf olan tmıtnusda 
yabancı kellmeler hatm lÇln yeıı1deD 

detl§ikllk Japmak dol'nl detUdlr. 

Kelime ortalarında Çift olrunall ... 
&izler yazıda g&aterUmektedlr. KeU .a 
me l!Onlarmda bir lalam llMlllS1erlD 
çift olnınmuı, kellmenlll ya1ıD .,eldla
de belli olmadıfr baldo, 90DUll& -11 
ile bqlıyan blr ek setdlll zaman be. 
llrrnllkte oldufundan, bunlar da Kı
lavıw!a yanlarına ifaretl1'e 111 Mı. 
1erl ga.terllmelt .Ü...tıyte bellrtDmff 
n ldtabm eonanda llh' Uımde de tor 
ıanm11br.J 

Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında : Be,iktaş Ç. E. K. Menfaatine 
ll&ZDI .., fleldr Tlyat· ı llVAUA lf!L&Y ft l llAUDll PlflltN ft 1 tSMAh. D~trl.LC 

.._ ......,... ............. ar1m....-n w aıtı:eL~n 

İnceltme YeJ& kalm18f1D& de4lll • 
mis Odncl &ıelllk, yabus k, s Ye l 
harflerinde bqb olarak gGrm. JrabD 
881111 De tııce veya tnee 1181111 De blm 
okunmak balldlr. Gene ya1mS Jabla
cr lceltmelerde germen ba e.D1k için 
de uzatmada ku11am1an ~) ...,.ttne 
bq 9Ul'ObnUflU1'. Ba tpretlD ıeater. 
• p1als blm ....... IDOe k. 

it. - Ba llUftlerla ........... 
... lııaDerde mecllarl4lrı 

1) iki Jrelllm .,.. Urftede ,...._ 

.. ,. ...... Mr ..,,.. ..... - -
lltalftnlD ..... ~ .,.. .,.. 
M ...... zll bllne .......... 

- llufla 8-ıdne matma ......... 
lanılı c·> konalmabc11r. 

örnek olarak o(alem) keli"'""" 

alalmı: Arapçadan pim ... - "lıay 
rak, minare tepeıd, bir .. :re es ad 
kılmm11 kelime" Ye ''dünya., anlam. 
larma gelir. Ancak Uk Uç anlamda 
ba kelime Mllll ı.adlerl autılm•Jrwo 
SID ... (aJmD) d11'9 olamdlltu bal 
de, •'dUDJ'a" enle••• 1n.ne""dlll -: 
man (a) 8Mli lıarft mıuD elamar. lttıe 
bunu göıltermek lçfn •"dUDya• anı. 
mmdak1 kelimeyi (&lem) dl;re yasa. 
rrz. 

Bunun ıtlıl. (hala) ~ dlll • 
mlsde .... .......... 1ıe!ıeemm im 
kardetl". "bcıfluıt.. n "ltmd1. er-. 
anJ•mJarma pili'. .Aacü, '1ıcıfbak., 

anJammda IOD wll barf ft •tpöUI. 
....... q' pz 11-c•~-: 
- olnmar. fıte 1ıaaaa lçlD, ba kell.. 
me:yt fQ Oç tekilde yuaruı: 

Bala - Babuım km kardefl: 
~ - lıotl1lk; 
HAit. - flmdl. el'aa. 
Gene 'bunun gibi, tudr 'lre~ 

fikre meuup anlaml1'e lamda arar 
ça '(fUat) keUmc.91De, ba JıeUmatıl 

'l'arlaJe 1 H baU olan (fikri) dıtD •111'• 
mak ıctn. bir (!) Jıamr. 

A.JBI lıuflute ~ lıaMlt lıt-
l'bMle Mr ..a ............ ...... ............. ,........k ..... .,.. 
•:Jll •lamfara ... .... !ledll ... 
llbtade ................ .... 
(1) ............. . 

Paristaki 5000 
yabancı Yahudi 

tevkif edildi 
..... U (AA.) - D.11'.B. ..,._ 

lılldlrt1Wı 
llablıla pseWed Parlılte 1111111111 

8000 yalıaCI 7&hudbdn tnldt .... 
rek bir tameı1dlz kampına nakWerlldD 
Vlfl hQktmetlnlD tefebbas\1 De ... 
-. bir tedbir oldalmm yuqoaw. 
Bu tedlılr 1-a IUt1ar clebQlndlı ,... 
buCr ;ralnldllıerln t.nlElftıd derplf .. 
den tepbdenel tarlbll bmmaD .. 
kUmlerl dalrMIDde allllmlftlr. Bil ıı... 
Dml muciblDoe baJ.a 1 blD yabld. 
lfpl altında balUIUIUJUl mmt•l'9deJd 
pnlf tmerkla kvnpmAıt 1Dft'lnıf ba. 
ıuııma.ktadır. 

Moskova 
bölgesinde 
Pasif korunma 

· denemeleri bqladı 
••*"' u CA.A.> - oa .._ .,..., 
Bu akfam, Konava mm••Jrumdıa 

• tıeısede pult korunma ta1tmllflDe 
bqlame&kt.ır. 'l"allmJa1D ........ 
t.opnJdanra mldefe•• tata Gidil le 
lllvU baDmı it blrllll J&P" ........ ft. 
llmJerl llcıüo9a mmtüul blııMıJI 
De, ''o.o&vtalı:hlm" omdJetbdD pMlf 
karumna tetkDf.tl erkim idin....,. 
-.ur. 

DBpaa taftlflDdaD ~ .... 
-'lııl'llrln'M bip...,.,. .... ... blr..........,. ••• 0 ttedl•. 
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(Jlrr hnkkı Haber ga"eteefne aJttir) 

O O t, O :\I R ~ 

P • .Mrn nıCo 

- ıs-

l. l.orsquc le hrigadicr cnt 
tcnnine ;;n deposition,ı Ctılomba, 

hors d'cllc-ınemc, .. c jeta a se .. 
genoux et le supplia, par fout e<· 

qu'il a\"ait de plus sn<"re, de declıı· 
rcr s'H n'a\'nlt ı.:ı.-. laisse tr malrc 
seul un lnstant. 

KOT~OMBA 

P. Mirim.le 

- 46-:-

1. Jandarma onbqısı sözlerlnJ 1 
bitirir bitirmez Kolombn kendin• 
den geçmiş bir halde onun dizle. 
rine kapanarak bir an olııun bele
diye reisini yalnız bırakıp bırak • 
madığmı bildirmesi için en kutsi 
şeyi nammn ricada bulundu. 

Yunanlıların hicret etmiş o/d1ıkları başlıca mcmlckctlm giistcrir harita. 

2. l.e brlı:adh•r, aıırcs quclquc 
hr.sitatfon, vl~lhlımu~nt ema par 

l'exaıtntfoıı do la jmınc fille, a
\ 'Oua qu'il etait alle chcrchcr dans 
uno plooc , ·olslne unc fcuille de 
grand paplcr, mais qu'il n'ctalt 
pas J't'JSW onc minutc, et que le 
nıairc lol avalt t-Oujoars pınle tan· 
dis qa'll chcrt'~Rit a tifons 00 pa.• 

pler damı un tfrolr. 

2. Jantlarda onhaıtısı biraz t~ 
reddütten eonra, genç krT.m heye
canından aljkiar blr şekilde milte .. j 
eseir olmuş görünerC'k bitişik oda- 1 
da. bir tabaka .kfığıt aramağa gi~
tlğini itiraf etti, fakat ancqk bir 
dakika kaldığını, tekmeccdc el 
yordamı ile kağıdı ararken bele· 
diye reisinin daima kendisi ile k<r 

nuşmuş olduğunu ~yledl. 

1 - Amerika Birlc,.~k dct'letleri, 2 lrJısır, S Ar;'1ntin, 4 - Fransa. 5 Sudan. 6 - Şang1~. 
Knradeniz .~rt.1ıillcri, 8 1npiltcre 9 - Tür1d1re. 10 - Suriyr. 

3. Au rcsto, ll a~tait qo'a son 

J'etolır lo portcfoaiHe "8.Dglant e
t.it • la meme pla.oo, sor la tablc 
~ le malre l'an.tt jete en entrant .. 

~ M. Barricini deposa avec le 
phıs grand esime. 

ü. ıı CX<'.usait, dit-il, l'emporte. 
meat do madcmoisello delta .Rf-~ 
bia, et voulait hfen oondf!SCOOdre 
a 60 j11stJflcr. 

6. U prou' a qu'll etalt l'E'8ti 
tootc la solrt-e au lillage; que 80ll 
flls Vinccntcllo etait avee hıl d()

'ant la malrlc au moment do 
erime; cnfln que son nıs Orlan
dııe.<'io, prts tlc fihro ce jom'..la 

mem<', n'ınaft Pil" hoo~e de ~ 
lif. 

7. İl produi.,it= tous les f08İ.lft de 

sa rnaison, dont aucun n'&lıa.lt fait 
fcu rı"el'mm('nf . 

3. Bundan ba.~a odaya dönü• 
~ünde kanlı cüzdanın ayni yerde, 
belediye reisinin girerken atmış 
olduğu maea Uzerindc durduğul14 
şehadet ıettt. 

Ajans haıberleri dünyanın 

muhtelü parçalarında yaşayan 

Yunanlrlarm harbe devam azmi
ni bildirmek ve mücadeleye de
vam için lüzumlu tedbirleri al
mak üzere komisyonlar te.'.2kil 
ettiklerini bildirmektedir. 

Filhakika, nilfuslan oeınan 
iki yüz milyonu geçen iki büyük 

4. Be.y Ba.rrlcinl bUyük bir sü.. devlete karşı tek ba.c;ma kahra-
kiinetıc ifade 'Yf?rdf. manca harbeden ve diiŞmanlan-

5. Bayan dclla Rebbia'nm asabi
yetini mazur gördUğünil ve şahsi 
bcraatinde ıaınamen mU.~adf'kli.r 

olmak istediğini 9i>ylodi. 

na ağır zaY,iat verdirdik-ten son
ra şerefiyle mağliip olan yedi 
milyon nüfuslu küçücük Yuna. 
nistan dünyanın dört bir tarafı. 
na kol atmrş medeni bir memle· 
kettir. 

6. Bütün akşam vaktini kasaba..! 
da geçirdiği.ol. cinayet anmda c;ğ- Gerçi Yunanistanın dünyanın 
ıu Vincentello ne belediye daire- hiç bir köşesinde müstemlekesj 
sinin önünde bulunduğunu, niha.. falan yoktur. Fakat Yunan mu
yet aynl gün iı;inde hUmmaya tu- hacirleri büyilk kUtteler halinde 
tulmu!J olan oğlu Orlanduccio'nun dünyanın bir çok köşelerine ya
yatağt başmdıın aynlmadığını ele- yilnüşlar ve bir çok memleket. 
Jilleriyle ileri sUrdU. !erde mühim bir ekalliyet teşkil 

"l. Evindeki bütün slli.hlardan 
h~blrlnin son günlerde ateşlen

mediğini gösterdi. 

etmişlerdir. 

İşte şimdi bu muhacir Yu
nanlılarm komiteler teşkil ede
rek harbe devam azimlerini tek. 

Dünya 
üzerinde 

Yunanistan 
Büntün 

dünyaya 
yayılmış 

iki milyon 
Yunanh var 

rıru kısaca gözden geçirmek 
faydalı olur kanaatindeyim. • 

Yunanistan gibi bütün Akde
niz havzası memleketleri fakir
dir. Bu milnasebetlc Akdeniz sa. 
hinllerinden daha elverişli top. 
raklara büyük muhaceretler ya· 
pıldığı tarih boyunca görülmüş. 
tür. Yunanlılar da denize dön
müş ve muhacir olmuş bir mil
lettir. 

8. il ajouta qu'a l'İ'~anl du por

fofcuillc, il en ault t-Out de suite 
compris l'imporfancc; qu'il l'a\'B.İt 

mi sous le S('<"lle rt l'a\'ait Mı~ 

~e cntrc le-. malns de son adjoint, 
prevoynnt qu't'n ralson de son ini· 
mitie &\e<ı le colonrl, il pourrait 
etro SOUJ)(;onnt-. 

R. Cüzdana gelince onun ehem
miyetini derhal kavramış olduğı;. 
nu, mühür altına aldığını ve al
bayla mahremiyeti yil.zünden ken
disinden şüphe edilf"bileceğini se

zerek muavininin eline teslim l'l· 
tiğini ilave etti, 

rarlamakta olduklarım öğreni- • Esasen ziraate elverişsiz olan 
yoruz. Bu münasebetle Yunanlı- topraklarının bir de muttasıl 
larm dünya fü.erindeki yayılışla. taksime uğramas~- Yunanlıları 

9. Enfin il raııııcla qu' Aı:ostinl 

avait mcnace do m<>rt celal qui a• 
\'aft Cerit unc Jettrc en son nom, 
et insinua quc cc mlserablc, ayant 
probablemcnt sou~~ne le oolo
neJ, l'u-ait assassine. 

10. Dans le mc:eurs des han-

dit!I, uno ııarcllle vcngcancc pour 
un motif analoul:'uc n'est pas 

sans cx"mıtle. 

• 
9. Nihayet Agostininin kendi 

namına mektup yazmış olan kim. 
seyi ölümle tehdit ettiğini hntn· 
latu ve bu serserinin albaydan 
şüphelenmesi ihtimal dahilinde ol
makla, albayı katletmiş olduğunu 
tahmin etti. 

10. Haydutlarm ahlak prensip

lerine göre, benzer bir sebep ~il· 

zünden ayru tar7Ala intikam alm .. 
dığı fşitilm<'miş bir şey değildir, 

<J > Deposıuon: şahıcıin ifadesi; dcposition ecrite, yazılan, zap 
~dılen ifade; rccevoir une dcpos!Uon, ifadeyi zaptetm~k. kaydet .. 
mek; se coupc r dans sn dcposition, ıfntiedf' tcnakuM düştnek. 

(2) Produlr<': ibraz etmek; produire des tl:..'lloins, şahitler ikame et
mek (!i<'lhillcr g&;termek). 

ANALtZ ve TEORi 

ı. Acıa~tlakl dimlclni türkc:e~·e 
c:m·irlnh: ve hu ciimlcl<>rde "qae" 
kc-liml.'sfoin roliinc ıJikkat edlniz: 

a. qu'il essnynit de portcr la 
main n Sfl poch<'. 

h. qu'il serrn avec forcc en la 
regardant d'un nir singulier. 

<·. quc s'll approchalt d'u_n hom
mc> qui avait ete l'enncmi chame 
de sa fnmill<'. 

d .... quc le colonel n'eiıt \'Oulu 
df..s!~er Agostini oomme son a!'
;ıa.<ısın 

l". <JU ıl avaıt ccrit nu 
'adr<'sse d'Orso. 

crnyon 

f. que le mnıre arnıt arrache 
·,, feuillet oiı elle Ctnit ecrite. 

~. qy'un feulll"' m•,.:qual t au 

CMll'l'. 

"'ımtün bu MlMelerin tereümf!.-

sine girlşilincc "quf>,. kelimesinin 
türkçcmi?.deki "dığı, diği, düğü, 
duğu, .• ilh.,, ile knrşılaştmla.bile
ccği anlaşılır ve ~ı.ıkandaki cüm• 
leleri şöyle tercüme edebiliriz: 

a. elini cebine götlirmeğe çalış
tığını .•. 

b. garip bir tavırla b_aJc:arak kuv• 
\•etle sıktığı ... 

c. ailesinin az.gm bir düşmanı o. 
lan bir adamm yanma gittiği tak
dirde •.. 

d albayrn AgOt'!tinfyi katili gibi 

göstermek istediğini. 
e. Orso'nun ıtdresini kurşun ka• 

lemle yazdığmı. . 
ı. hüle\diy<> reisinin onun yazıl

dığı yaprağı koparmış olduğunu. 

~. defterde bir aayf anm noksan 

'bnhındufuını ..• 

(Hu •utunda okuyuculanıwzııı ca. 
7A'temlz yanındaki knponlıt birlikte 
gönderecrlderl 
EVLEl\ME 'l'EKLlFJ.ERI, f~ AKA • 
\L\., l!:' \'ER.\IE, ALDI, SATIM 
~lbl twarı mahiyeti hal:ı oloııyan kil
çıı..c lllinları pıua.,..,. n~hınu2.) 

Evlenme teklifleri 
• Biıi • 35, biri 25 ynşında, blly{lğü 

ticaretle kUçü, rcsmt mUcsscsetcrin 
birinde memur bulunan lld erkek 
kardeş evlenmek istemektedirler. lı: .. 
tıyenler (İkizler 25) rmezlno mllra-
caat edeblllrlcr • 110 • 

• Yaş 40, boy 165, kllo 70, çocuk
suz bir evi ve bir •kıraathanesi bulu.. 
nan uyda so.100 llra geliri olan na
muslu ve alılAk s:ılılbl bir bay, 2!".10 
yaşları arasında, .temiz karaktcrll cı
gara lçmlycn, tahsili bahl.s mevzuu ol 
mıyarak ev işlerini btıcn bir be.yanla 
evlenmek istemektedir. B!r çocuğu da 
olaa kabul eder. f Sen 40) remzine 
müracaat • ııı 

til içi.nele çalııımak arzusur:dadır. 

(Z.K Y. 2) remzine mtlracnat. 
• 16 yaşında bir orta Uç uıbslUI bir 

genç herhangi bir klişeci, yahut lAstlk 
mUbUrcil yanmda çaltıımak istiyor. 
(Klişe) remzine mUracaaL 

• 17 yaıpnda ilse son sınıfta bir ta
lebe m:ıU vazlyeUnln bozukluğu ~ 
zUnden tatilde çalışmak istiyor. Onun 
cu sınıfa kadar almanca dersi verebt. 
lir. Ereı:ıköy kantarcı sokak No. 14 to 
Sedat Ertana müracaat. 

• Orta Uç tahsılll yazısı güzel bir 
genç herhangi bir yazıhanede b~ iş 
deruh~ edebilir. (8. 5121 remzine 
müracaat. 

• 17 yaşında orta Uçtc h;yatta kim. 
sesi olmıyan bir genç herhangi bir iş. 
te çalışmak l$temektcrllr. (Ad!ı.lulu) 

rem:r.ine müracaat. 
• ıs yaııındn orta son sınıfta vazı. 

fesine c.OşkUn bir genç beş ay için 
iş aramaktadır. Knsmıpaşa kamnlıl< 

çeşme çıkmaz sokak 74 numarada 
,\ bdi Çamlıya müracaat. 

• Lise 2 de bir b:ıy:ın ta tl1 zama
nında <,;alışabilecek bir iş aramakta. 
dır. tP.N.S.) remzine müracaat • 81 

• Lise ikide, geçen sene Zonguldak 
t:ı bir şirketin dosya kayıt mcmurlu. 
ğunu yapmış, tahsili yüzUndcn işin. 

den ayrılmılJ bir genç tatil zanunında 
çatıı;ııbilecek bir 1.ş aramaktadır. (S. 

• öva5lan ı remzine mnracaııt. 

• Ya::ı 30, boy 166, kilo 60, sarışın. 
cllı. gözlü, ortn tahsilli mazisi temiz 
bir evi \'C bir dükkAm bulunan bir a
ile kızı: 1()(1.150 lira.maaşlı. · boyuna 
uyg-.ın, :.~.15 ynşlarmda bir devlet me 
muruyla evlenmek istemektedir. Tur.
car da olabll!r. (Şans ı 12l remzine 
mürarM • 112 

I ş ve işçi arayanlar: 
• i3 :;aşında orta okul mezunu, as. 

kerlikl.e alAkası bulunmıyan, eski harf 
lerl ço!< iyi bilen bir genç ttcarethnnr. 
lerde veya hususi müesseselerde kA
Upllk ~ aramaktadır. Daktilo da.b!
llr. Aza kanaat eder. (B. K.) remzine 
mnracaat. 

• Bir lise 2 kız talebesi herhangi 
bJr müessesenin hesap lşl~rlnde C:al!§
mak istemektedir. Galata Mumhane 
cadd'!SI (109/48 e m1lracaat. 

• Blr U.se on talebes! herhangi bir 
iş arı.maktadır. Orta talebcleıı•,,· de 
fizik ve kimya derslerini ehven bir 
ücretle nreblllr, (T.0.848) 

• Yaıı 16, orta taballll bir talebe ta. 

Aldırınız: 
A,afeıda rumuı:lıırı )azılı olun o

kuyucularunı:r.ıu namlarına gı•leın 

mektu~an ldaretmnemizden hcrı;üu 

eab&htan öğleye kndar \'CYD ıı.ıın.t 17 
den ıııonra nldınn:ılan rlcı\ olunur. 
(Allj'!J) ('M. 22) (K.F. 98 san) 
(Emekli) (S.F. 11) (Nur) (H,L. 103 
(BulmuıJ 38) (R.F. 18) (İlkbahar 13) 
(R.M. 108) (Z. E. 20) (İçli) {Z.Z.) 
(h. 12) (M. 18) (H.H.S. (N.B.) 
(R..M.C.5) (Sevinç 47) (E. 35) (Ar· 
jnntln.) •(R.27) (K.M.K.S.E.) (H.A.) 
(Esklzaman 2) (Işık) (Sevimli) 
(N. :?2 N) (Beş yedi) (Şen) (Tnllhlm) 
(.Mine), (92 Bay) 

pek tabii olarak denize çevirmiş. 
ti. Aynı zamanda dahile giden 
münakale yol ve vasıtalannm 

az olması da Yunanlıların bütün 
işlerini deniz vasrtasiyle görmc
ğe teşvik etmişti. 

Fakat tabii bu hal Yunanista
nrn bir denizci ve müstemlekeci 
memleket olmasına kiı.fi değildi. 
Aynı zamanda Yunanistanm he. 
men bütün komşuları toprağına 
bağlanmış milletlerdi. 

Halbuki Ege denizindeki ada
lar insanı gayri ihtiyari denizci· 
liğe teşvik eder. Bir kere deniz. 
ciliğe başlayan bir millet de 
muhakkak adalarla ticarete de 
ba.-ılar. Yunanlılar bu şekilde a
dalarla ticarete başlamışlar fa.
kat ilk zamanda Osmanlıların 
ı;iddetli rekabetlerile karşılaş_ 

mışlardı. Ancak, wk kısa süre., 
parlak devirlerinden bae;.c:ika Os· 
manlılar hiç bir zaman denizcili
ğe karşı çok büyük bir heves 
duymamışlar ve karada at üze. 
rinde kılmç oynatmağı tercih 
etmişlerdi. O kadar ki yanm n.
sır Mkint oldukları adalarda 
kültürlerini bile kabul ettirme· 
mişlerdi. Bu sebeple Osmanlı 
hakimiyetine rağmen şarki 
Ege denizindeki adaların burada 
doksanı Yunanlı olarak kalınr~. 
tı. Osmanlıların denizden hiç bir 
~y beklemedikleri. Yunanlıların 
denizcilikte çok ileriye gitmele
rini mümkün kılmıştır. 

i şte bu sebeple yedi milyon· 
luk küçük bir devlet olmasına 

rnğmen Yunanistan ticaret fi. 
losu bakımından Avnıpada do
kuzuncu ve lsveç ile Sovyet 
Rusvadan evvel gelmekteydi. 

1914 den 1939 a yani bir harp· 
ttn dicrerine kadar olan zaman 
zaı fında Yunan ticaret filosu 
burada vüz otuz nisbetinde art. 
mı~tır. 

Yunanlıların burada ~ô altmışı 
gemicilik ve ticaretle yaşardı. 
Muhaccretten evvel kendilerine 
mahreç, piyasa arayan Yunanlı. 
lar bütün Akdeniz sahillerine ya
yılmışlar ve birleşmişlerdi. ltal
vada Fransa.da, Mısırda h~r yer. 
de bütün Akdeniz sahillerinde 
Yunanlılar vardır. Bu memle
kette ve yalnrz Akdeniz liman
larında değil mesela Odcsa. Bn. 
tlun, gibi Karadeniz limanlanı~A 
da da daima büyük miktarda 
Yunan tebaasına tesadüf etmek 
mümkündür. 

Gemıcilerin ekseriya sahilleri
ne varclikları yerlerden içerilere 
girmek istemelerine mukabil, 
macera hevesinden ziyade geçim 
mecburiyetile hareket eden Yu. 
nanlılar daima sahillerde kalmış 
ve yine ancak ~eçim imkanlarını 
temin için içerilere girmişlerdir. 
Bugün dünyanın bUtün sahille
rinde ve zengin memleketlerinde 
büyük miktarda Yunan tebaa-
sı vard.ıı. 

Bakın Yunanlıların nasıl bü .. 

tiin dünyaya yayılmıa oldukla 
m isbat için size şu misali ve 
lim: 

Bir Fransız tayyarecisinin 1' 
nsı olan Madam Finat ta 
ciliğe ve bilahare de uzun uç 
lara heves etmiş ve Fransa 
Madagasknra uçmuştu. FalC' 
aradan epey bir za!l'I 
geçtiği halde kadından hiç ll 
haber gelmeyince Fransız hfi,I> 
meti ıımd.m:ı resmen a.r~ 
başlamıştı. Herhalde Afrik3 
bir köı:zesine mecburi bir 1 

yaptığı tahmin olunuyord 
Filhakika bu kadın Kartunı 
Zanzibar arasındaki sa.hr8 
kaybolmuştu. 

Kadım aramak üzere her 
fa telgraflar çekildi. Bu tel& 
Jara Kisumu'dan bir Yunanlı 
vap verdi ve böyle bir kndıf 
Kisumu'ya gelmemiş oldu' 
bildirdi. Daha cenupta Jubo'd 
da bir Yunanlı kadının o cı' 
da bulunmadığını haber ,. 
Nihayet Nembercde tica.t' 
uğraşan başka bir Yunanlı 1' 
nın nezdinde olduğunu bildi 
Bu Yunanlı o civarda bul 
bütün yerli ve ecnebielrin 
ihtiyaçlarını karşılayacak rf. 

lar satıyordu. 
Bu misal Yunanlıların tl 

A vrupanm her tarafına yn) ıl 
olduklarını göstermektedir. 

Filhakika geçen asırda bll 

yan büyük bir muhaceret 
'!: 

günlere kadar devam ct;nıı 

milyonlarca Yunanlıyı dü!l) 
dört bucağına dağıtmıştır. 

Bugün Birleşik Ameriknd 
az iki yüz bin Yunanlı "-a 
Bunlar umumiyetle Nev)"" 
ve merkezi Amerikadn.ki };il 

f)ehirlere yerleşmişlerdir. 
Cenubi Amerikada Arjnrıt 1' 

seksen bin, Frnnsada on , 
Mısırda yüz yirmi bin, t 
Sarkta ve ezcümle Şnn"'11 

;ekiz, on bin Yunanlı ynş;ı.11'1 
. ret 

tadır. Yunanistandan hıc t 

miş olanların kat'i mik~t~6 
bit edebilmek pek muşlt 

Fa.kat söyle ortalama bir lı 
la hicret etmiş olan Yunnıı111 

ve bilhassa Amerikada ~) 
1 .. ----tl Jar anavatan a muna::;cw~ ~ 

pek sıkı tutmadıkları ha~~e 
nnnlı kalmışlardır. Çünkll 
rikada yaşayan Yunnnııtnı~ 
ğu isimlerini değişt~rer~kdc J: 
kalılaşmak mccburıyetill . i 
mışlar fakat milliyctlerırı rd r 
bir zaman değiştinnem~lc ) 

Diinyayn yayılmış olııl1 s!I 
~ ~ııJl nanhlardan çogunun ~ 

tanda yakın veya uzak . 
lan vardır ve hemen bepS~ 
düne kadar anavatana 

·· '-· · · d wd klart toP son gunıl:'o-ını og u ,,, 
"ıl" \arda geçirmegı dil~~ıııı 

lardı. Hicrette bulunan. tlt 
hlann en büyük husu!'lıyf 

1 
den biri her fırsatta. ıne~ 

. .. d e' ·ridı IPrıne para gon erm , .. 
Ecnebi mmclekctıerde ) 



NAKLEDEN: 
Çikolatalı krema 

ethi kardeş 

'l .. 

Y ıları derisinden çant.& 

ve ayakkabı nasıl 
temizlenir? 

fk, Istırap ve his romanı 
Bican efendinin 

evlatlığı 

Yarım litre sütte 100 gram 
tekeri k&ynatmız. Bu sütten iki 
kaşık alıp, içinde iki ta:blet çi. 
kolatayı otp top kalmamasına 

dikka.t ederek eziniz .. Öteki sütü 
de üatüne katınız. Soğumaya 

bırakınrz. Diğer tarafta bir yu
murtanın beyazını üç yumurta 

sansı ile ~ayınız ve hazırla
dığınız aoğı.ık, çikolatalı sütün 
içine karıştıra karıştıra dökü. 

Yılan derisinden çanta ve a. 
yakkabılan temizlemek için 6b 
gram kaynar sıcak su içerisinde 
90 gram rendelenmiş b ryaz sa
bun eritiniz. Soğuyunca i<:rriBi· 
ne 5 gram amonyak karıştınnrz 
ve bu mahlfılü temiz cir f an,18. 
parçası ile çanta veya ayakkabı. 
ya sürerek temizleyiniz. 

• 15. Nakleden : Cemli Nejat °" Odaısında duramıyor -
• babasının evi onu sı

or Sanki çatı başı üzerıne 
• duvarlar onu boğu -

ıçin, ~ece 

bu bellibelirsiz noktalara dikkat' 
etmesi için o zamana kadar bir 
sebep görmediği için dikkat et· 
memiş de ulabilirdi. 

Oda.c:ıına dönmek için kalktı 
Ye ya,·aş yava.s merdiveni çıktr. 

Kardeşinin odası önünden ge
çerken durdu. İçinde şiddetli bir 
arzu basgöstcrmişti · kardeşini 

derhal görmek. onun uyku esna. 
sında sakin çehresine. gı•vşemiş 
yUz hatianna uzun uzun t.ıakmak 
istiyordu. B<iylece onun fizyono· 
misindcki sırrı uyku esnasında 
belki yakalayabilecek, eğer dik. 
kate değer bir benzeyiş varsa bu 
gözlerinden kaçmayacaktı. 

Fakat ya Tatır uyanırsa ona 
ne diyecek, bu vakitsiz ziyareti 
nasıl izah edecekti? 

Eli kapı tokmağı Ü?.erinde, bir 
sebep, bir behane arayarak du· 
ruyordu. 

Birdenbire bir hafta evvel 
kardeşine diş ağrısını keemek 
için bir şi§e ilicı verdiğini ha
tırladı. O gece de kendisinin 
dişi ağrımış ve il!cı almak ti2.erc 
gelmiş olabilirdi. Bir hırsız gihi 
ayaklarının ucuna basa basa 
içeri girdi. 

Pencereden odayı aydınlatan 

ay ışığı altında baktı: 
- Tarık, ağ?.ı yarı açık, derin 

bir uykuda idi. Sarı sa«$ları be. 
yaz yastık örtüsünün üstünde 
alt.m rengi bir leke yapmıştı. 
Uyanmadı. fakat horlaması ke· 
sildi. 

Faruk yatağa doğru egilmi~. 
kardeşine korkunç bir dikkatle, 
uzun uzadıya baktı. Hayır! Bu 

drlikanh ana baba bir kardeş 

değildi. Raife hiç bir benzeyişi 
yoktu. onun oğlu olamazdı. 

İkinci defa olarak hatırasında 
Ethemin resmi canlandr. Onu 
bulması lazımdı. Resme bakınca 
belki artık şilhC$i kalmayacak, 
tereddütten kurtulacaktı. 

Ayaklarının ucuna basa basa 
odadan çıktı. Odasına döndil. 
fakat yatmadı. 

Sabah olmak bilmedi. dakika
lar sanki birer sene kadar uzun 
sürüyordu. Yemek odasındaki 

dm·ar saati biribiri arkasından 

calıyor, gecenin sessizliği içinde 
bu küçi.ık makinenin sesi adeta 
bir kilise çam kadar glitiiltü ya_ 
pıyor, Farukun kulaklarında 

çınlayordu. 

Faruk odasında yataktan pen· 
ccreye doğru bir asağı bir yuka
rı dolaşıp dunıyordu. Ne yapa. 
caktı? 

( Dcwınıı 1·ar). 

Ge. e yarı::ından epeyce zaman 
~nıtl. kalktı Zincirlerden ayrıldı· 

- \,tık sizden korkmuyorum. 
Birat :,ünra hürriyetime. ,·atanıma 
ka' uş. rağım. 

Ahmet Bican efendi on beş se
nelik ev1ilik hayatından sonra 
hala bir çocuğa sahip olup .ken. 
disine ''be.be.'' dedirtemediği için 
çok üzülüyordu ama bu üzüntü. 
sü çok uzun sürııııedi. Çünkü he
men konu komşu araya girdiler 
ve Bican efendiye kimsesiz altı 
yaşında. bir evlAtlık aldılar .. 

Ahmet Bican efendinin lbaıbe. 
şefkati çocuk . lbyüdük~ ~il 
değiştirmeğe başladı. Evlitlrk 
oğlu Mehmet evvela k1.1eaz:,na alı. 
nıp sevilirken ilk heves geçtik· 
ten sonra surat gömıeğe, sonra 
haşin muamelelere maruz kalına
ğa başladı. Hele ÇOC1lk ibüyüdük. 
çe iş büsbütün deği~ ve Meh
met Ahmet Bican efendinin ka
rısı tarafından f.'V işleri yapma. 
ğa alıştırıldı. 

Oıi. iki yaşına vardığı zaman 
Mehmet değmC' lbesleme:lere ta§ 

çıkaracak kadar ev illerinden 
anla yordu. 

Hele aradan iki sene geçtikten 
sonra evin bulaşık, çamaşır, a
teş yakmak, ortalık süpürmek 
gibi bütün kadm :i§leri merine 
yüklendi. 

Mehmet desteksiz ibir çocuktu, 
analığından kısa gUnde ilci üç 
defa davak yediği ve !belki yir. 
mi defa aza.r işittiğin i~in aptal. 
!aşmış, alıkla.Şmış korkak bir 
hal almıştı. 

Mehmet anallğından çok kor
kardı ama; Ahmet Bican efen. 
diden de öd:U patla:td.ı. Çünkü 
analığı nihayet :tvfehmedi m8f& 
ile terlikle döver, fakat Ahmet 
Bican efendi bir kere kı?.dı ;mı 
üzerinde baston kırım adan 1bı
rakmawı. 

Her akşam M~medin muayyen 
bir vazifesi vardı. Gün kararır
ken kapının önüne çıkar, ·baba. 
lığını bekler, Ahmet Bican efen
di karşıdan görününce koşar e. 
lindeki çıkınları alırdı. 

Yaz günleri bu vazife kolay 
ve zevkliydi. Fakat kış günleri 
çekilir gibi değildi. Çünkü Ah
met Bıcan efendinin pis lbir hu
yu vardı. Eve gelirken 9aima 
temiz caddeyi bırakır, muhak. 
hak çamurlara saplana saplana 
çay1rların tarlalann içinden ge
ı:rdi. Aksi gibi evlerinin tam 
karşısında da bUyUk bir tarla 
vardı. Ahmet Bican efendi kes
tirme olsun diye daima bu tar. 
!aya dalar ve eve gelinceye ka
dar adeta çamurlar içinde yü
?erdi Tabii sonra bu çamurlan 
temizl<'.mek de Mehmedin vazife. 
kri arasındaydı. 

Bir çok ke.reler Ahmet Bican 

efendi çamurlardan ayağını kur-• 
taramaz. O zaman kunduralan
nı !kamura gömülü bırakır çorap 
larmı hatt& hazan yalın ayak yo
luna dınam edenli. 
Eğer çamura ıbe.ttığı zaman 

Mclımet Y'ÜJip elinden çıkınlan 
almam11 ise o man hidetle ço
cuğa döner: 

- lıfebmet ~ yoksa van. 

nU.z. Bu mayii (sıcak suda 
kaynaıtılacak kaba) boşaltınız. 

10 dakika kadar kayna.ttıktan 
aonra soğuyup donmaya brrakı-
DiZ. 

)JO!l ha, kafanı kırılmış bil.. · lçiçe sıkışan bardakları 
Diye feryadı buardı. Mehmet 

lbu ~Jrıpna karpmda biltftn işi- nasıl ayırmalı 
ni b:ıra.kır, dayaktan kurtulmak Sofradan kaldınrken, yahut 
için önlek gibi ~urlara dal&· dOlaıba yerleştirirken içi~ ko
rak babalıima ,eti§irdi. O a.. nulan iki bardak srkr.şır ve biri. 
mm Bican efendi bir mukadde- birinden aynlmaz olursa. bunları 
me olmak ümre Meb.mede lbir kolayca ayırmak için sıcak su 
ı,.. .. 4.-1--4. :....:ıı:-:... ı.... ... mm önüne ~ ~ .uau.n.ı-. '""'"'l' dolu bir kap içine bardaklan 
vardıkla.rmda. birkaç yumruk, koymalı. lçiçıe' olan ikir.ci har
t.ekme İli'Ve ecJelı ft ~ye gir- d&ğm içerisine hafif ılrkt&n ~ 
dikten aonra mrtmda da muhak.. lıyarak soğuklaşan su ile do\. 
kak bir baston Jmardı. durmalı. Sıcak suda duran bar-

Yi.ne yağmurlu, pİ9 bir aJqam- dak insibat ederek '-~ iko-
dL Ahmet Bican efendi ~ ~ layea glkar. 
dönerken tarlaya dalm'I ft gln-
lerdenberi yağan yağmunın te.. D~. ka b} } 
sirile adeta bir ga haline gelmifı ~7az ya ve uz an 
olan tarlada papuçlan, çora.plan nasıl temizlemeli 

Bardakları temizlemek 
ıçın 

Vazoları, bardakları, temi:7J~ • 
mek için pişmiş çayın suyunu 
süUlükten sonra .sirke ile k~rış.. 
tırır ve temizlenecek eşya ic-e--
sin koyarak kuvvtJ çaJkarsınl'7.. 

Lekeli gümüş çatallar 

Temiz bir paçavra. almal~ 
nu mlatmalı, cigara külüne·Ma.. 
tırmalı, oğmah. sonra sojiık 
suyla yıkamı .ır. Bu rnasit·iti 
yapaTSanız alacağınız neticeıieıl 

çok memnun kalırsınız. 

Eski bir bluzun yününü' 
nasıl kullanmalı? 

Öriilmüş bir ıbıfızun, bir ~ 
rin yününü ekrar kullanmak i9in 
blftzu sökmeli. Yününü ibir isk"111l 
lenin arkasına sararak çile ~ 

bıraktrh-tan sonra evli.thğmm 

bila gelmediğini göriinoe bütüTI 
kuvetiyle: 

İnce keten, nansuk, organdi ne gstirmeli. Üç dörC. • · h 
gibi kumaştan yapılan yaka ve yünü bağla.malı ve ,,.. .. 7MC 
bluzları kolayca temizlemek için çinde salhyarak yıbmtıı.h. lliiiL 
iri bir patatesi dört ibardak su yen çitilememeli. Böl f' ._ 

ile ateşe koymalı. Patates yarı kamalı. Gölgede bir l/'\I 1 n 
pişmiş iken ateşten unirmeli. mandalla tutturarak asma:lf, Jtu
Patatesi de o!Uda.n keserek ıııbnah. Tekrar yumak gibi sa. 
sa.bun gibi kullanmalr, !bilhassa rarken eğer yün düzl{'Şmemif. 
lprlenmiş yerlerine patates1 sU. kıv:ırerk ise eli hafif ce ncmlete
retoek çitilemeli bol 8\1 üe çalkala j :rck yumak yapmalıdıt. 

- Ulan MOO.met yeti§. Yokae.' 
varryoıı hal.. Kafam kmlmıo 

ibi 1 - diye bağırdı. 
Mehmet. bir gece evvel yeıtiği 

dayağın tesiriyle hastaydı. Bir 
yorga.na sa.rıJ.nue, ~ bir 
odada kana~n iWmine liizül
mill uyuldayordu. Bu feryadı 
duyunca. ok gfbi yerinden fırla.. 
dı. Merdivenleri dörder, beıJer' 
atlayarak indi, sokağa ~ıktı. Dı
şarıda müthiş yağmur yağryor

d u. Mehmet ibir kere tarlaya ve 
yarı 'beline kadar sulara ~ur. 
lara gömülmüş olan ıbabasma 
baktı .. Çaresizdi. 

Sulara daldı .. Bican efendi ö
teden bağırıyordu: 

- Ulan Mehmet yetiş? 
Mehmet, korku. teliş ve hu· 

tahğtn tesiriyle deliye dönmüş 

sulara dalmıştı. İlerileyemiye. 
ceğini anladı. Ba.balığma da ni
hayet on metre bir şey kalnuftı. 

- Baba su çok, gelemiyece
ğim .. 

Dedi. Fakat Ahmet Bican e~ 
fendi dinler mi hiç!. Kükredi: 

- Yetiş diyon n.na. Yoba 
sen ibilirsin .• 

Mehmet son ibir gayretle ken
dini zorladı, adeti. yil!ıerek ileri
ledi .. Artık babalığına varması 

için dört beş admı kalmıştı. Bi. 
can efendi de biraz ga.yret gös~. 
termiş üç dört adnn daha at· 

malı. g{tiWıie d&iilı, iJlinJ ı iken l 
iltillemelidir. Bu suretle Yıbnatı 
beyazlar kar gibi olur. 

Benzinin saf olduğu 

nasıl anlaşılır ? 
t pekli elbiseler ekseriyetle 

benzine batınlrp yıkanarak te
mizlenir. Enbisenin iyice temiz
lenmesi için benzinin saf olması 
icap eder. 

Bunu anlamak için benzin içe. 
risine bir iki damla ispirto akıt
malı. Eğer benzin berrak ka· 
lırsa saftır, bulanırsa içinde 
yabancı madde vardır. 

Refik Ahme 
Sevengil'in 
Romanları 

Mevcutları tükenmek 
üzeredir 

ÇIPLAKLAR 1100 Kuruı> 
AÇLIK '( 60 KUnlf) 
KÖYÜN YOLU l 30 Kurut) 
PERDENİN Arkuı ( 85 Kurut) 

Vakıt, Halit, Sühulet 
kütüphanelerinde ................... ~ 

=====================-...:.. 
mıştı. Elini evlatlığına uzattı: 

- Tut elimden Mehmet. çek 
beni .. 

Dedi.. Mehmet de elini uzattı 
babalrğinı yakaaldı. çekti fakat 
tam o sırada bir gümbürtü iJe 
ikisi de ortadan kayboldular .. 

Pencereden bu v~yeti görüp 
arkadan dolaşarak vaka yerine 
gelen konu komşu Bican efendi 

yolsa!ar, hissetrniyeceğirn. 
Diyordu. Geniş bir net es aldık

tan r.onra, yere kapanarak sürüne 
.;ürüne beş on metre ilerledi ve 
kalenin dibinden ayrıldı. 

ile za.vallı evlatlığının kaybol. 
duğu yerde suyun kaynadlğ'ını 

gördüler. 

Eski bir bostan kuyusu çök
müş Ahmet Bican efendiye adil 
bir ders verirken, zivalh Meh
:medi de Çekilmez hayatından 
kurtarmıştı. 

CEMiL NEJAT 

Rüc:tan koştu \'e maz.,.alların a· 
rasındlln baktı. 

- Büyük bir hayalet. IIcrhrıldP 
kaplıımbağaya benzemiyor. 

- O halde bir casus olmalı. 
- Gözcülerimiwcn dışarda kal· Dedi. Ya,aşça. kapağı kaldırdı, 

taş ınP:divenlerden indi. Bir ara
lık :rnı:.ğına: 

- üur, Marta! Beni bırakıp ne
reye gidiyorsun? Seni hala seviyo
rum ! ., 

Yazan: lskender F. SERTELLi 
• 14. 

Marı.ft: böylece sürünerek cenup 
ceph~ir.den uzaklaşacak ve Macar 
ordusuna iltica edecekti. 

mış k:n:se var mı? 

- Hayır. Hepsi döndu. Kimse 
yok. 

Diy..:n hir ~ ı:;.itir gibi oldu. 
,)urdu ... Etrafa kulak verdi. 

Ortac: a ne bir ayak sesi vardı. 
Ne d..:: hu korkunç sükQtü ihlal e
den b:r kimse ... 

Marta. gfıya karşısında Rüstem 
''armq gibi, birden başınr kaldır
dı ve yummklannr sıkarak: 

- Bacağıma zincirleri vurdu 
~.- .... "";;:ı n-;,!r? Pı><1i zin"nmı 

!erimi neden duymadın. ha.in? 
Dıye söylendi. 
Duvarın iç tar.:ıf ından tırmanıp 

hava d<>liğinc çıktı. Gökyüzünde 
tektü:C yıldızlar ı~ıldıvordu. Orta· 
lı~ı korkunç bir karanlık sarmışu. 

Marta kaçın.ağa hazırlanıyordı::. 
1. Jlk önce ba!!mı dışarıya çıkaıd· 
dı ... 

Etrafına bakındı: 
- Cinler bile uyuyor. Meydan .. 

da kimseler yok. 
ı) . "!~e'< ~eni~ bir nefes aldı. 

mağa ııeden gelmedin? G.ünle:-.:.e Sonra, başım a;jağıya indird! ... 
ağla ıv bağırdım .. Toprak üstür.- yere bal•tı. Üç dört adam boyu 
de araSIQda Jatbm. lııilti yükseklikteki bu.duvardan atla~ 

bilecek miydi? 
Mademki kaçmağa azmetmişti. 
- Üç değil, beş adam boyu yük. 

sekliğinde de olsa, gene atlaya-
cağım. , 

Dedi. Evvela delikten ayaklarını 
sonra taşlara tutunarak gövdesini 
çıkardı. Marta tüy gibi ince, za
yıf bir k11.dı. 

Kendisini yava~ bıraktı .• 
Yere sessizce düştil. · 
Marta birdenbire inledi. Sol ba

cağrnm üstilne dDştOIQ lçhl. ayalı 
haW~~ burkulmuştu. 

Marte sevinçle acı duymuyor: 
- Sn ctaın1racta etimi ...... 

"BAK. .. BlR KAPLl·:,IB \G.\ 

GiDiYOR!, 

Kalenin burçlarında dolasan nö
betçilerden biri, arkadaşına ya
\'aşça fısıldadı: 

- Bak! kalenin dibinden büyük 
bir knplumbağa ayrıldı... Karan
lıkta çalılıklara doğru gidiyor. 

- O ne?! kaplumbağa böyle 
zıplıyarak mı yürür? 

Gömller bbdenbire tereddüde 
dii§t:lter. O sırada burçlann ar• 
dmda dolap.o Rüstem beye se!-

1entf ;1eır • 
• el. .!' . : 

1
)1' " · ' ~r:1 a rrı-

d!r, yoksa iDSan mıt 

Rü tem gozcülere şu emri \erdi: 
-Birer ok atın bakalım. Belki 

bir ha) vandır .. 
Gözcüler yaylarını gerdik>r \'e 

ardı sıra birer ok attılar. 
Kaplumbağa gölgesi artık rtrrit• 

müyor, olduğu yerde duru) >:>rdu. 
Rü tem: 
- Bu bir düşman olsa g_., 

dedi. Kaçmasına meydan vemıi· 
yelim. Haydi birer ok daha S2''\ı. 
run bakalım. 

Gözcüler tekrar birer _...... 
attılar • 

(Dcı·amı ~ 
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Havacılık balı isleri 

Alrllca bava cep· 
besi ve Sariye 

Büyük nakliye tayyarele rini himaye edecek mih
ver avcılarına mukabele de bulunacak lngiliz 
tayyareleri Orta.şarkın mukadderat çarpışma-

sını yapacaklardır. 

B A B E R - ilpm l)OSfaS! 

Enderunu 
Humagunun 

Zülüflü ağaları 
Zülüflü ağalar arasından yetİ§mİ§ meıhur hafız
lar ve hattatlar - Seferli odasının güzide gılman
ları - Birinci Ahmet ve Dördüncü Mehmet za
manlarındaki enderon gılmanları arasında bir 
mukayese - Gül ve reyhan yetİ§en bostanda ot ve 
diken de biter • 

' lG M a Y I S -=- 1941 

inhisarlar-umum 
mOdürlOğünden:ı -

1 - !daremlz ihtiyacı için mevcut numune mucibince 700 metre 
renkte e.b;seıu· kumq ec;ık eksiltme U8UIUe aatm alınacaktır. 

2 - Muhaı:nmen bedeli uısı lira muvakkat teminatı 311,32 liradır· 
3 - E1<.311tıre 2u.V.t41 salı ;UnD saat 16 te Kabata§ta ıevamm .,. 

bayat ~ubc..,fndekl alrm komlllyor.unaa yapılacaktır. 
4 - N'.linnne stızU geçen §Uuedc gl5rüleblllr. 
5 - !stcl<lilenn ekıl!ltme için tayin olwıarı gün ve aaatte ytlsde T~ 

venme paraslyle birlikte mezkör komlsyonR mUracaatlan. -(3460) 

••• 
l - !darem!zce az müstamel iki kamyon satm almacaktrr. 
2 - Eller:lnde a.:: mCistam-.ıl ı·amyÖnu bulunanıarm kamyonıanoı 

balide nakliyat şubemizde mllte,eklcil fen ı eyetine muayene ve tetıdJ 
tırmelerl ve oradan !ılacakları veslkalarlytc lurllkte pazarlık için 20. J. 
salı gtınU saat 11 de Kabata§!a kaın levazım ve mUbayaat tubelıfndt 
te,,ekkfi alım kom!syonuna mU!'Bcaatları UA.n olunur. (3777) 

- - - ---------

Irak hiı.diselerinin inkişa:f ı sı· rika toprakları olabilecek bir 
:cısında Almanların havadan Su- havadan indirme te§ebbüsünde 
riyeye bir ihraç hareketi yapa. en büyük iş yer müdafaasında 
caklan sanılıyordu. Fakat dün da daha fazla İngiliz av tayya· 
gelen haberler Fransanın Suriye reciliğine terettüb edecektir. 
hava meydanlarını Almanyarun Büyük nakliye tayyarelerini 
emrine verdiği ve buradaki hava himaye edecek mihver avcıla

Yazan: Müverrih Mehmet Halile , 
360 SESE EVVEL OSMANLI SARAYINDA YAŞAMIŞ BİR ZOLtlFLO Ac'lA 1·ar11ı1e «;amllarlyetı 

meydanlanru Almanyanın ida· . rryla mukabelede bulunacak İn· "Padişahın sarayındaki zillüflü 
me için bir mutavassıt üs olarak giltere havacılığı Orta Şarkın iç oğlanları a.rasmdan birçok maa
kullanmaya başladığı bildirili- mukadderat çarpışmasını yapa- rif eı-babı yeti.şmi§tir. Bunla.rm a. 
yor. Almanlar Fransayı İkna e. cakiardır. rasmda Kapıağası ima.mı Muslu 
dip de meydanları işgal etme- Burada lngilterenin avantajı, halife Hafız ve hattattır. Bundan 
seydi bu ihraç hareketi çok güç üslerinin yakın oluşu ve bilhassa maada birço illinde bilgisi de var
olurdu. Bilhassa İngiliz donan- Amerikan yardımından bir dır. Recep halife, talile yazmada, 
masını mağlup etmedikçe böyle Kızıl deniz yoluyla Mısıra ve o· sarf, nahiv, mantık ve meanide 
bir harekete denizden etşebbüs radanda Akdeniz cephesine ge- mahirdi; aslen Tatar olan Abdür. 
imkansızdı. Ancak bugUnkü va. tirilmesindeki kolaylıklar ola- sett.ar Bekir halife, bu . fenlerde 
ziyette de Ingiltere hükfuneti, caktır. Mihvercilerin sadece Su- Recep halifeye denkti. Sellin ha.li
Suriye ve Lübnanm bir düşman riyeye bir çıkış hareketini başar- fe, Hü.se~in halife ve Mahmut ha. 
tarafından işgalini veya bura· mış olmaları vaziyeti ve üstün- life de her fende mümtaz kimse· 
larda kargaşalıklar çıkarılması lüğü muhafaza etmek imkanla· !erdir. Çok genç olan derviş Ah -
ihtimalini daha evvelden gözö- rını da ele geçirmek demek ol- met halife her fende istidat sahi.
nüne aldığından karşılayıcı ted. mayacaktır. Her geçen gün için bidir, şeyh efendi tarzında gayet 
birleri de almış bulunmaktadır. yeni bir yardım, yeni bir didin· güzel yazı yaza?'. Sa.raym zülüflü 
Bugünkü vaziyette Akdeniz üre- me ve muhakkak ki, şimdiye ağalan arasındaki hafızlar da §un• 
rinde bir hava cephesi açılmış kadar yaılan fedakarlıklardan !ardır: Muslu halife, Abdullah h~ 
bulunuyor. çok daha fazlasını yapmak la- lüe, Hafız Mahmut, Hafız Ömer, 

Alman tayyareciliğinin Bal- zımgelecektir. Hafız Mehmet halife, hUnkAr i -
kanlardaki üstünlüğü ve son Manş cephesinde durup dinlen- mamı Şami efendinin kızmm o • 
haftaya kadar da Afrikadaki meden harbeden ve her gün yeni ğulları, Hafız Mustafa efendi, Ha. 
darbeleri İngiltere havacılğmm yeni myiat veren, Afrika havala- fız Mehmet, Hafız Arnaw.t Ah
zaafından ziyade Akdeniz kıyıla. rında muadil kudrette bir ha. met, Hafız Bosnah Ahmet. Hafız 
rmda harbin iki cepheye birden sımla çarpışarak hırpalanan Hüseyin ağa, Hafız Hüseyin ha'·
sirayet etmesinden ileri gelmiş- mihver havacılığı yeni bir cephe fe, Hafız küçük MU.tJta!a, Hafız 
tir. İtalyanlara karşı olan Afrika ve üslerinden çok uzak bir faa- Mehmet beyzade. 
harekatının son safhasına tesa- liyet sa.hası açmakla büyük bir Sa.rayda yet.işen meşhur hattat· 
düf eden Balkanlar harbi İngiliz şey kazanmış olmayacaktır... lar da şunlardır: Bizim seferli o
tayyareciliğini mecburi vaziyet. öyle tahmin edilebilir ki, böyle dasında çamaşll"Cıbaşryken has o -
te ikiye böldU •. Arnavutluk cep· bir hareket başlamadan önce daya alman rik&bdar Abdullah a. 
besinde harbeden İngiliz kuvvet- Irak isyanı bastırılmış olur.. ğa, müezzin-başı Gllrcil Mustafa a
leri esasen az miktardaydı .. Bu. Bunu İngilterede bir an evvel ğa, 15eferlide çamaşırcı bqıyken 
radaki hava hAkimiyeti adet üs- bitirmek niyetindedir.. has odaya alman Mehmet ağa, a. 
tünlüğüyle değil, fakat :ttaıyan A. ŞARKLI naht.a.r gul&mı Mehmet ağa, Mua-
tayyarelerinin evsaf dü.şüklü.ğü tafa ağa, Mehmet Çelebi, çorbacı 
yüzünden kolayca temin edilmiş. zade Mehmet çelebi, Ahmet hali • 
ti, Bu arada Arnavutluk arazisi. D u·· n g a f&, Davut- MU!~. Ha!uı ·l&ıhmet 
nin fazla dağlık bulunuşu ve halife, Hafız Mehmet beyzş.de, Ha 
İtalyan havacılığının mahdut o- fız Ömer, Kadıköylil müezzin 
lan bir iki hava meydanına bağ- ÜZ e f İn de Mehmet çelebi, kuyumcuzade kil • 
Jı kalmaları mecburiyetini unut.. çük Mehmet Çelebi, Hafız .MU8ta. 
mamak icabeder. y • f fa, Türk Ali. Bu hattat.ıarm hepsi 

Afrika harekatı bitmek U7.e· U n Q n 1 S Q n kıymetli Kur'anıkerimler yazmış-
reyken yeni açılan Balkanlar tır. Sair odalarm maarif ehlini de 
cephesine İngiliz havacılarının Bu·· ntu·· n yazsak bir koca kitap olur. La.kin 
gelmesi mecburiyeti vardı. Ge- b.ı=.m Seferli odasının maarif er. 
rek Yugoslavya. ve gerekse Yu. d .. babı diğer odalara galipt:r. Bilhas-
nanistan 'böyle bir yardımı bekli· u nyaya sa padişahmuzm güzel sesli müez 
yordu. Hem de çabuk yardım zinleri, gUzide pehlivanlan, ke • 
lazımdı. Anavatandan getirile- yayılmış mankeşleri, sazendeleri, cümlesi 

bizim odadadır. Sözü ne uzaWıl: 
cek tayyarelerin hazırlanarak Padişahımız dördUncU sultan Meh-
vazifeyc ba.şlamalan da zaman ·ıkı· mı·ıyon met hanın zama.nmda olan maarif 
isterdi .. Hazır Afrika cephesi erbabı sultan Silleyman za.manm • 
tavsa.mışken buradan bir miktar danberi görillmüş değildir. Hatta. 
tayyare ve tayyareciyi Yunanis. Yunanlı var Sultan Ahmet zamanmda iç oğlan-
tana getirmek kolaylflş.mıştı lığından çıkma usta Cafer namın• 
Böylece Afrika havacıiığmdan (Baş tarafı 6 nl'ıda) da bir muhterem ihtiyar nakle -
bir kısım yardım almış oldu. yan Yunanlılar ne kadar hoşnut der: 

Alman havacılığı Balkanlar içinde bulunurlarsa bulunsunlar "Bizim zamanımızda. enderun 
cephesine yardıma koşacak ln· her zaman için aavatana sadık gılmanı içinde bir tek hafız vardı, 
giltere havacılığını önceden kes- onu da parmakla gösterirlerdi. O 
tır. miş olacaklar ki buraya fazla kalmış ve yurda dömek hevesini 

kadar yazar maarif ehli azdı,. der 
sayıda tayyare getirdiler .. Daha beslemişlerdir. di. ElhamdUlillah bizim zamanı • 
ziyade kara ordularının yollarını Ticaret bakanından tetkik et- mızda yüz miktan hafız hbıl ol -
açmada işe yarayacağına kanaat tiğimiz zaman topraklarının fa· muştur. Bazı zamanlar, iç oğlanı 
getirdikleri ,Pike bombardıman- kirliğine ve madenden mahrum arasında kilstahlık edenler do Ç'• 
larmı ihmal etmemiş olmalan, kar; zira adetullalltır ki gül ve 
Balkanlarda hava harbini kazan- bulunuşuna rağmen yine vaziyet reyhan ve siinbül ve fesleğen ve 
malarma funil oldu. Yunanistanın lehine görülür. envaı baharat ve çiçekler yetişen 

Bu sırada Alman kıtalan Af. Zeytinyağı. tabii iplik, şarap, bir bostanda ot ve diken de biter. 
rikaya geçtiler. Trablusgarp ü· tütün ve boksit Yunanistanın Bir adamın dört bC§ evladı olsa 
zerine taanıza barşladılar .. Bu- başlıca ihracat maddelerini teş- içlerinde biri iyi olurt'Ja ba.klıııi iyi 
rada yine Alman ve İtalyan tay. kil eder. olmak gayet nadirdir. Nered~ ka1 .. 

yarelerinin müsterek çalışmaları Deniz ticaret filosu 'bakımın- dı ki dört beş bin adamın cümlesi 
gÖ1.e çarptı .. Bir cephe i~n ta· dan dokuzuncu gelen Yunanis. iyi ola! Veyahut cümlesi yaramaz 
sarlanan İngiliz Afrika tayyare- tan dünyada ticaret bakımından ola! Ama adet böyledir ki bir baht 
ciliğinin bir kısmını Yunanistan kırk dördüncü gelmektedir. Yu- sız elinden küstahlık olM, onun 
ve Yugoslav cephesine gönder. nanistanm sanayi ve altın stoku küstahlığı sebebile nice kimseler 
miş bulunması, Afrikada da yoktur. muahaze olunur. Mesela bir bey. 
Alınan tayyarecılerinin darbele· Tamamen bir denizci memle. lik koru etrafında." ibir alay sığır 
rine mukabele edememek gibi keti olan Yunanistan tabii ola- otlarken birisi küstahlık edip o 
bir netice meydana çıkardı. Her rak lngiltcrenin müttefikidir. koruya girse elimle .sığırları sliba• 
iki cephenin ayn ayrı hırpalan- Çünkü Alman istilasından evvel şr muahaz" edip hapszder. 
ması lngiliz tayyarecilerinin a. 1 2900 kilometre uzunluğunda sa· "Bu evrakm muharriri Mehmet 
Jyehine oluyordu. Mihverciler de hilleri vardı ve bu sahileri ancak Halifeye gelince, ııaadetliı padi -
serbest bir taarruz sahasına ma· İngiliz donanmasının yardımıyla şahrmız dördüncü l!lultan Mehmet 
Jik oldular .. lşte yine bu sırada muhafaza edebilirdi. Fakat ta. hanın Edirncye iknci gidişinde, it. 
Balkanlar cephesi kapandı, tn- arruz karadan gelmiş ve Yuna- rik şaklrtliği ile çamaşırcı başı ye 
giltere tayyare ve tayyarecileri. nistan mağlup olmuştur. Bugün rine çamaşır gılmanlan üzerine 
ni Afrika cephesine çekti .. Bu tarihi bir kıymeti olan Yunanis· zabitlikle lstanbulda kaldrm. Ve 
suretle Afrikada bir hava muva· tan Girid adasına çekilmiş mü. Tarihi Gilmani adını verdiğim bu 
zenesi meydana getirdi .. Bu~n cadeleye devam etmektedir. eseri ;razmağa ba.şladun. Kalem 
artık İngiltere imparatorluk kuv Girid adasına çekilen ve lngi- kardt'şlerim hatalarnnı görürler • 
vetlerinin .Afrika cephesinin bir !izlerle sıkı ittfaklarını muhafa· se affetsinler... (Böyle bir tarih 
hava rnağlfıbıyetini görmesine za efen Yunanlılar mmleketleri- 1 yazmak n1yeti de bende şöyle yer. 
imkan yoktur diyebiliriz.. Bil- , nin te'trar hürriyete kavuşması I l~ş~işti) : Bir gün hicri 1065 ta• 
hassa, Amerikan yardımların. 1 için mücadele etmektedirler. rıhınde Şevval ayının onunda: 
dan bir kısmının Süveyş yoluyla Dünyanın dört bir köşesine 1 Aşiyanı haremin ,ehbazı 
Mısıra getirilmiş olması lngilte· yayılmış olan milyonlarca Yu· 1 Afl'!tanı keremin mllmtazı 
renin hava llstünlüğünil At'n"ka- r.anlı da aynı f!.e:kilde anavatana 
da ele ge<:irmck istediğini gö~. ı' hürriyetlerini kazandıracak mü. olan sultan Mr>hmAl Üsklldar Ra· 

~ermektedir.. ca.deleye devam için komiteler I rayma göç etmiş, biz de ~la 
Hareket iissil adalar veya Af. teşkil etmektedirler. beraher Üsküdar ~yma gıtmi(. 

tik. Gördüm ki bir ma.kamı lAtü 
ve havası şerif, çayır ve çemenle 
bezenmiş. Akar l!lular ile dolu. 
Birkaç gün safa yiranı ile oturup 
zevk ve sürur ettik. Bu esnada 
gördüm ki, bizden evvel gelen zü• 
lüflü gılman kardeşlerimiz h ' 
bir ta.rafa birer al&met ve nişan 
koymuşlar, nice nice acaip sergü
z~tler kaydedip gitmişler. Ta ki, 
sonra gelen mümin kardeşler be. 
yır dua ile yadederek ruhlnrmı 

şad etsinler. Ben de onların izine 
tabi oldum, Bir miktar bqımız· 
dan geçenleri, Bağdat fatihi Sul • 
tan Muradın, kardeşi sultan İbra
him.in ve padişahımız dördüncü 
sultan Mehmet hanın zamanında 
olan hadiseleri ve fitneleri kısaca 
kaydettim. 

"Arnaw.t Kara Murat paşanm 
sadareti zamanındaydı. Hicri 1059 
yılı şevvalinin on dördüncü cuma 
gecesi, (o zamanlar henüz 9 ya -
şmda bulunan) padişahımız sultan 
Mehmet han sünnet olmuştu. Her 
odanm iç oğlanı ayrı ayn enva o
yunlar icat edip padişa.hm buzu -
runds. oynayıp nice ihsanla?" alm
mıştı. Lakin bizim l!leferli odur 
gılma.nlan gayri odalıya galebe e~ 
mekle diğer odalarm oyuncuları -
na hacet kal.ma.dı. Zira padişahı • 
mızın mUmtaz keınankeşleri, sa .. 
zendeleri, hanendeleri va güzide 
pehlivanlan seferli odasına mah· 
sustur. Oyunlan icat eden yold1113-
lara her gece ikişer Uçer çıkın O• 

tur.ar kırkar kuruşluş ilısanlar ~ı
kardı. Bir gece keee ile ihBan o • 
lunup has oda öııfindcn davul ve 
zurna ile divanhaneyi dolaşıp bi
zü~ı odaya getirmişlerdi. Bu min • 
val üzere bir hafta miktarı dilğün 
oldu." 

Nakleden: R. E. K. 

Bu haftaki milli küme 
maçları 

İstanbul Futbol Ajanhğmdan: 
ŞEREF STADI: 
Saat 15.30 Altmordu . tstanbulapor 

Hakem: Şazi Tezcan. 
Yan hakem: Şeklp • BUlend. 
Saat 17.30 da Altay· Be§ikta§. Ha. 

kem: SelAml Akal, yan hakem: Sa
mih • Muzaffer Çir.er. 
18.5.941 TARtlltNDE YAPILACAK 

MtLLl Ktl'ME MAÇLARI 
ŞEREF STADI: 
Saat 15.30 Altmordu • Be§ikta§. 

Hakem: Feridun Kılıç. 
Yan Hakem: E§ref Mutlu ·Muhtar 
Saat 17.30 da Altay · İl!tanbuıspor. 

Hakem: Halit Galip. 
Yan hakem: Bahattin · Necdet. 

---»O«---
Hilil Spor Klübü 

kongresi 
mtM Spor Klübli Genel Sekreter

llğtnden: 

Ekseriyet ha.sıl olmamast yüzünden 
4.t>.1941 ~azar günü yapııamıyan adt 
kongremiz 18.5.1941 Pazar günü 11&at 
10.30 da yapılacağından sayın Azanm 
hıtfen teşrifleri rica olunur. 

16.5.1941 
8.ns Ajans 19.45 Ziraat 
8.18 &nt takvimi 

:Parçalar 19 .. W Seçllmlt 
8.41S l' t'IDf'k türküler 

Llsıe.t ,ın.tft Radyo 
1%.M Muhtelit pzete&I 

prkdar %0.41'i TemaD 
lt.50 Ajans 21.SO Konutma 
IS.M Türkuter lktaııat 

JS.20 Kanıık saati 
prog'ram ı.u Radyo salon 

18.03 Radyo orkestr88' 
(Svlng) .22.30 Ajaae 
Knartett 22.41> Radyo 1111fon 

18.SO Me;rdan orkestraıu 

fulı 28.00 Dana 

ı~ao •Jaa• Mözllt ~ 

ZıRAA T BANKASI 
Kmu!U§ tan.hı. 1888. - ::iermayesı: 100.000,000 Türk Ur-. 

::ı;ube ye Ajans adedi: 265. 
Zitai vı ııca71 lıer nevı banka mua~~ım. 

....... blrlkU.ren.lett ıs.800 l1ra 8'raadJ'e ~-

..,.._, Baıııtamnda ırumbara!I ve lbtıı&rmz taearrul be<"nf'•~ - • ., • fi 
IO &inim tıaıuDanJara 1enede C defa çeldlecü lnlr'a De ........ 

pl&Da rore ikramiye dağttılacal.rtlr. 

' 9ded l,000 l1ra.Wl •,000 lln 100 aded 50 llnl* s,MO ... 

1 • 000 • 1.000 • UG • tO • ... • 
• • ı50 • l,000 • 180 • ıt • ... • 
.. • 100 t.000 • 

DIKKA T: Beeapıarmdaki paralar bir eene içbıde 50 Un4m 
dOfm!yeıılere ikramiye cıktığl takd1rde CJ(, 2IO tazıaatyte Yerfl...-'~··

K~!" ·' ~r: 11 Mart. ıı Baziran 11 Ey11ll, 11 Birlnclk&Dun 
rinde yapılır. 

Pevlet DemiryoRart ve 
iftetriıe ümum idare&i 

Muhammen bedell 19351,95 (oıı dokuz bin Uç ytız elll bir Ura 
bP~ kurJf ı l!ra olan •3 kalem takım çellği uçları 26-5-1941 ~ 
günU saat 15,45 dr. kepalı zarf usuıu lJe Ankarada idare blnaamda 
almacaktır. 

Bu işe girmek lst!ycnlerln 1451,40 (Bin dört yilz elU bir lir& kırl' 
ruş) liralık muvakluı! teminat lit. kanununun tayin ettiği veslk~ 
tekllftcrtnt ay:ıı gUn [.aat H,•5 ce kadar komisyon relallğl.ne vermeıeı' 
~m~~ ~ 

Şar•namc·lcr parfi.Bız olarak AI.karada malzeme dairesinden, S~ 
pa§ada tesellüm ve sevk şcfllğinden dağıtıl!lcaktır. (3551) J 

l~anbul Levazım amir. iğinden verilen 
L narıcı asker' kıtaatı ılAnıara 

Bir haftada tı·f.llm §artile evsaf ve şeraiti dahllinde 35.000 ldJO ~ 
eti pa7.arlıkla satın almacaktır. Tahmin bedcll 14,000 lira teminatı '1 , 
rac!•!'. İhaıcsi 17-5-941 gUnU :ıaat 11 de Hadımköyde Muha klSytıoı",_I 
keı1 s.ıtm alma kom!aycnwıda yapılacaktır. Taliplerin belli vakltı. 
yona gelmeleri. •(2393 - 3792> . . . , 

37.'XIO kııo beyaz peynir se::ıellk muka\l'ele suretlle ve kapalı ~;J 
slltmeyt' k••nmuştur İhalesi 17/IS/ 941 cwnlL-teai günü aaat 11 de~ 
Lv. Arr1ı .. !!~i sat·n almP. komlsyon•Jnda yanılacaktır. Evsaf ve ~ 
koml9yQı»·la güı1l1Ur. Ta.'ımln be,•eıı 22,200 lira ilk teminatı 16M ııradJf· I 
llplenn ka.o.ur.ı vesikalarile tekUf rnektupıarmı ihale aaatlnden bir .-C 
ve! komlııyona vermeleri. (2341 - 3854) ~ 

lstanbul Beled •Y••~ 
ııanıarı 

Topkapr harlclndek! Topkapı mezarlığının Maltepe yolu f1e ~ 
Ycc!ikule aııfalt yolu ıJzerindekl kısmı feslıedilml§ olduğundan bU _..,... 

mez.nrlnn buıunar.ıarın makberelc :iıü Ui gUn zarfında kal~ 
dırmadrklan taluJirae bcledlyecıı kaldırılacağı flı\n oıunur. (3588) 

Otel yapılmaya elverişli 
kırahk bina 

Ankara caddt'sinb. et: O.t!tcber yerinde fevk.alide aasareJI' t' 
,·adar ve aydınlık bir binıı kil1llıktır. 

Vakit gaze~I ldarchr.ııet.lnc müracaat. 

ZAl'l - On be§inci fırka topçu a· 
tayındı& birinci tabur birinci bölUğiln_ 
den alr.ıl§ olduğum asker1 tezkeremi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan eıı. 
klaini..ıı htikmU yoktur . 

Birinci aınJ 
mütehassıs doıctO' 
NURi BEL~ 

sn.ta~ RUH RAST fS 
ıınıı t.4"\'f'lllitlü Rlı;eU 1'1uatafa otlu Ankara C&ddui No. ıd~ 

j Muayene ııaaUert: 15 deli 
Abdülbak Azı... llmmiiiiiiıiiıiiiilıilll,,....-


