
(. 

o H • 

SAYI: 3316 17 M A Y 1 S - J 941 CUMARTESi 

S LE 

Yazı işlen Tel. 23872 Fi:, atı 5 KURUŞ 

1 
Büyük b·r 
muh .. rebe 
baş 'adı 

Irak kuvvetleri Basra
daki İngiliz mevzileri

ne hücum ettiler 
Bağdad, 17 (A. A.) - 1rak teb-

1 
liğine göre, İrıı.k kuvvetleri Bal"• 
ra. mmtakasmdaki İngiliz mevzile
rin .. hücum cbni.'.JlCrdir. Büyük bir 
muharebe başlamıştır. Bu hususi.& 

Ege denizindeki Yunan -adalarının işgaline ait ilk ı·esimlerden: Adalara mavnalarla Alman as
kerleri na kledi/iyor 

ki tafs•liıt bilahare verilecektir 
Diğer ccphele'rde ha.va faaliycU 
olmuştur. 

İngiliz amiralliği 

al ID 
ç ltal)nıılar f<'na 1 aldQ l iıldl'tf<'. 
~ ~ınJ\ii 1.endilrrino tnı-.;ilizlC'r lıii 
b:~ bir hakaret ctmi"lcr. Harp 
lt 

1 
nde bulundukları İrı,!::.rilizlcrdC'•ı 

Ilı a. lantar a(•nba hiım1f't '" tn7i• 

1 
c ~I intizar cdl3 orlardı? Burs 

bıı llıtınakllljaya değerli gılninmr"f' 
ile l" ftı:!ili1IC'rfn kam ~ömlel•lil<.'ri 
l!'rf ıltlr(>f!,. ve ııir,:ırı tabi ir dtll 
t tnera'k olunacak h"r not.ta 
l;a;1' eder. Bizc hunu Telı;rafo 

ı;t inin nınruı· muharriri An
ı;ııt 0 anlatı)Or. Onun filrrinC(', in 
t.ı11 e.ro h kfmlCUniıı Ncc i i ge
taıtt debdchrı ilo t.ckrar Hn.bc5 
ba.~ na oturtması Hal)n)a ~rı;ı 
C(l retlerin en büyüğiinü h:5kil 
lıo l'rniı. 
t..ı~lloktada. bi7.lm ele mütalcamız l 
faın an h:lulınrririnln uılitalen ının 
~ trı ıı aynidir. Do· ruso., Hail 

t rıı l ('ilin tclCT'al' llnbC'.; imJllU":t-
o ı ttılyıımn az net '<' 

lıut IJ1 

lılt~; fa. imıin bumu ürliılnıü.,.. 
t! r fa ir.n1İn O bdar ~nyrct \'C 
~ebe ile kurmnğ:ı ça.lıstığı im-
)\ b torluk l,kılnu~iır. Bütün düu 

1
; i e gıilmU.c.ıtllr. Ş:ırl.i Afrika

~ ~l'Sİ! tanı :r..v.pktmck bte.r 
f.nlyanm eski Eritrc ri ,. 

~il~ elden kaı;ırmn.sı tnı;iliz 
!\} r~unı bütün b n ncı t.ir 
t c SOkmustur. 
~l)an nrlındcsmıul \C 1 iltı n 

(. !itJ~rlc biz dl' höl le du t nıı~ o
t l: ahıız nnhyaı aclığımıı: bir 
ll!:!t \ 
~ 'nr. O kndnr •mwctll ordu· 
~t~ kalabalık doruı.nınalara, bin-
'ııı tay~arclcrc, hudut uz lcrn
'ıı.~ ccphan<.'yc malil, ol:ın ltnl-

t u neden lngilizlf'rin bu lınhn 
11 ll tahammül t t1JIC'r? !\eden 
~~nım İtalyan İmparatorluğu 
ip :::: ipUd:ıi bir Hıı.br linin ge. 
" d rtılmasm:ı 'c fa i t ı;;cvkct 
lllu ebıleb ile istihza etmesine 
"ıtıı~dc göster il r! İngilizlcıin 
!'t 1 • ları hal,nreti l.;abul efmelc
i ,~n h.a.13 nlann uc mcchuriyc
lla,b r~ı? Ao ta dukası cenuptan 
tJıı ıstanclıı muhte cm lıir ordu· 

btı J~mda. d('f,'11 mi)cll? Neden 
1 ıl iUıı muns<"rct kaiıle'erini bil
~' ıt llnya hnlmr<'f dirC'tini 

• 
1 

Fransız fevkalade 

komiseri 
• 
ngilt reyi 

p o esto etti 
--0-

ingilizler 
Suriyen · n harp sahnesi 

olmasma 
ı n 

olmıy cağını ümit 
ed

0

yorl r 
--o-

r 
ur· ede taı 1 ve 
har levazımı . . . 

Q Ç r ITiiŞ 
r.ondm, 17 (A. A.) - Suriye' 

üslerinin .A lm:ınya. tnrnfrndan kul
lanılmnsı miin:ı.sobctilc hiiküme • 
tin siddelle hareket iç'in verdigı. 
karar Londrndn ittifakla tasvip c
dilm · ti-. 

Deyli 'l'elrgraf ~azc>tesi yazı
yor: 

Gen<'ral Drnts'in Suriyede ta -
kmacağı hattı hareket, vaziyeti 
daha iyi görmeğc imkan vercc<'k
tir. GenC'rnl Dcntz'in Suriye gök • 
lerind€' görülecek İngiliz tayyare· 
lerine karşı da Alman tayyar<>le
rine kan:~ gösterilen muameleyi 
tatbik <'dip etmiycccıği anlaı;ıla -
caktrr. Herhalde. general Dentz; 
Suriy nin harp sahnesi olmasına 
mani olmak için yegane çaı:eııin 

(l)crnmı 4 llncüdc) 

'rlllı f.'n Jnı.,rilizlcre t<"rbivcılerini 
tı CdıJl'r? ttalyanlnr b~ i.:ıdnr 
, ~lııa , nazik ~ güler yüzlü 

lltıı lldıiıJ rı halde doW'u ,u tn
İı: Cl'in gö tC"rdiklerl ı,nbalık 
t llıJ~fft'<iilir bir lıarclu•t değildir. • 
'ıtıı lld<'riz ld bu h lmreH nnlı -
' aıı.ın\<' lıi eden İtaı3nn orduları 

Afrika harbi 

• da imıı r.ıtorluWı tekrar kur-
l~ı ınu\ ffak olurlar. 

~ l ıı muharriri l:cndilerltıiıı 
flJ <.'ne mücldetlc llabc-.Jstnnıı 

~tr~lli~ et okmııi:ra ul;raşt!'Alarını 
ld ~ttıldan oonm mc\ kill'rinln 
rıuaı Jlıı.beslilnc '<'ıilmcs!ni bir 
or h:ızmedcmİ)('ceM<>rini anla-

"ilııın'd faşı,.t İtalya Ue in~ltc-re a-
1ıı~1111 a lıılnız bir ullılin ImbU ol
~ tı 'c bum n da lnh~·ln kn.7.ıl 
llr ~k ulh 1'1clu':umı tcmlıı cdi
• .:, llll(]a sinyor An<1alclo)a yinP 

~lı 'U('h ''k d • c \ J.!;o c l.o. nr lmk \cnyo 
l~ fa istl<'rc~ fü'I onız. Çün
~ lva ile İıtgilt~rc nra.,ıııclcı 
'Jıı.ııt bıone, ııutu• 'e bc.)anath 

1 ~I '<• kiifürlc ulh lnpmnk it.'l 
'l<Jl l cl ı f sistlcr bu i ı mm n/
~'ı t~tı<' bas rahllirl<-rdi. Fakat 

tu
11 

r. tnü k na olmnk i.iz<'r<', 
~lııı clün anın maliımu olduğu 
~ 1( )' ~·, lılr hnrp çıkınca .. uth ar-
,. tıoa rırı lnhı;J" t<'min olunur. 
I~ :ı. lln dol dır lı.i 1,a\ ııllı fu<d;;t. ' 
~ti a3 nn kalma.ğn nı. hkfundur- 1 

oll m, 
üsait ve 
alfaya 

geç.dini 
al ,ılar 

Alman ve İtalyanlardan 
'alınan esirlerin miktarı 

henüz alvm değil 

Habesistanda ltal an . 
tutalarmda l<afile 

ah ~e firarlar 
(lnzısı 4 iincüde) 

o 
Yarin sah h s at beşte Çankırı 

a le leri taraf dan ınacal< 
22.20 de Havzaya nnzasız gcti -
ı-ilml.ı? v<.' b l<'diyQ daiı esindeki A
tatürk odasına konulmuştur. Dün 
'ollarmn. devam eden atletlerimiz 
bayrağı vlla.ret hududunda 9.30 
dıı. Amasyalılara tevdi cbni5lor • j 
dir. 

l\l t<;UZiJ•'ONDA 

Bayrağı Mcrziforılu allcller dün 
snbah at 9.30 da S! msun • A • 
rn tYn vilfilf:t hudıırlunda te> ıw 
im 1 rdrr. Bayrak ollnra dokü -

len b nlerce halkın c kun touı. • 
(Dl'\'nnlf 4 iincücle) 

İran lraka bir ticaret 
heyetı gönderdi 

nc,\nıt, 17 (A.A.) - U.N.B. aj nsı 
lılld 1 rlyo r: 
&ığdatt.an oğrenıldığ .ıc göre, lran 

hUkOmetl İralcla ikUsadl mUnascbct. 
lerln arttırılması ıı;rn mUzakcrclcrdr 
bulunmak Uzerc Bağdadn bir Ucarct 
heycli söndermL,tir. 

ÇERÇEVE 

r 

Filistin e uriye 
sahilleri i 

Tehlikeli mmtalca 
ilan etti 

-. 1..ondra, J7 (A~<\.) - B.B.C.: 

1n~ill2' bahriye nezaretinin tcblığıne 
ı:;-örc l•'Ulstin ve Suriye e:ı.hıll rl -
Ttirkiy" sulan hariç olmak Uzerc -
.scyrU1cftt.:? tehlikeli mıntaka Uan 
cdilmlşUr. 

Fransanın 
Amerika ya 
cevabı 

"'.Fransa, yen· Avrupa
nın tanziminde Alm n· 

ya ile teşriki mesai 
hakkını haizdir., 

Frans•z 
tebliğine göre 

Bu, lngillereye karsı 
taarruzi bir hareket 

sayılamaz 
(l'a1.1ı;ı 4. üncüde) 

\'ermekte mazurum!.. Alman ol
du ~nu1u anlıyorum; cephede dört 
o •!unu fooa. ctmi;: annenin nmcbu.. 

•ı·u~. re m('~ danı oomburdunan edil n 
bir gö rıinüs 

iZ r rl) etini herhalde nlnrsmız. •• 
Şimdi, si)ahJar gilinmi Jı"rnnsız 

anasını hııhrh) oram._ Bu lmdm, 

Necip Fazıl Kısakürok 
n anda Jıcm ruh, hem de madde 

<'Cphcsindc feda edilmi 20 milyon 
Fransız crkci;inin nnnesi ••• Ve o
dasını, C\ ladınm cellidın kıtal 
tez"ahı olmak üzere lı:endi eliyle 
tal.elim etmek 'azlyetlııdc ••. 

Tak adan 
Ana o uya 

nakliyat 
Beyanname verenlerin 

nakline ait program 
hazırlandı · 

Trenlerle nakliyat 
7 Haziranda bitecek 
Bugün devlet demiı-yollan bi. 

rincı işletme müdürlüğünde ya
pılan içtimada Trok~ a, mmtaka· 
sında kendi arzularıyla ayrılmaık 
istiyen vatandaşların nakillerine 
ait program tcSbit edilmiştir. 

Komisyonlar içtimalanna de. 
vam etmektedirler. 
.Şimdıyc kadar Tekirdağ, E

dirne ve Kırklareli vilayetlerin· 
den beyannamelerin neticesi ve 
gideceklerin mi:~tarmı birdir'r 
maliımat gelmiştir. Diğer mın. 
takalara ait malfunatın da sabah 
akşam gelmesi beklenmektedir. 
Trakyadan mc ca.nen nakiledile
cek bir kısım yolcular İstanbul 
tarikiyle, b:r kısmı da Derince 
yoluyla Anadoluya scvkedilecek
le.,.dir. &vk i'"'inin 7 !hazirana 
kac'b.r bitm..si müinkiindür. 

<DC\:ruuJ 4 üneü<lc) 

I' --, 

VAl<IT arkadaşı-
mızın yeni tefrikası ,, • • 

anııe 

· s rası,, 
800 kahraman ile 20 

bin düşmanı biçen 
büyük kumandan 

Tiryakij Hasan paşanın 
kahramanlıkları 
ve harp hıleleri 

Namık Kem alin bu 
ölmez eserini birkaç 

güne kadar V akıt 
sütunlaı·ınd a 
bulacaksınız 

Bir çocu t 
cesedi bu undn 

Geçen yaz (l.utinlerin sonu) di· 
ye bir çcrçc\ e karalamış, La.tinle
rin sonu geldiği şi.lphcsinl ileri) e 
siim1üştiim. lleyhnt ki §imdi bu 
şüplıcmi tam bir iman halinde 
sağlamlnştımuş bulunu)Ol''llm. 
Bence Litinlcrin sonu geleli. 1~ 
'n"1'tiyle lnnilizlerin yanımla }'ran
sızlar; \e Almanlann yanında. İ
talyanlar; ve i:;.te ~imdi Almanla-

' rın yanında line Fran ızlnr .•• 
•'• ... 

lllrknç ~ndür izhnr ettiğimiz 
cndlı-.eli tahminlere tıpa tıp U) gun 
ol rnk, mazlum biz.zat zuliimlc, 
hakir bizzat hııkarctlr, alil blzznt 
illetle ittifak etmişti.-. DUnys ku
nıldu lnırulah bu sahneye ilk da
ra sahidiz. Ma.nzanı., şeref , c hay
siyet dolu bir gözü kör edcoclt 
kadur dokunaklı .•. Karnnlıklu ny
dınh'kta.n birinin 'nr olduğu yerde 
öbüri.irıün yokluğu bir bcdnhet ol. 
sn da, b(ilmesiı bir odanın ynnsı
na kanınlığı, ynrısınıı dıı. aydınlı

h'l yerleştirmek belki knbil olabi· 
lirdi; fakat bir a<ıırlık tarihi elir
dcn sonra Alman • Fransız katı -
masını hnyal etmek bile muhal 
değil miydi? •• 

* Ilf'n Pnristc tahsildeyken, C\ in· 
de bir odn. tutmak istediğim ı;i-
3-ahlar ı:;iyinıniııo ihtiytlr kadın, bir 
~k millet ismini nyıp dökme ine 
rağmen n~lliycttmı tahmin cd~ 
mc.)ince OOn:ı. şöyle demisti: 

- Efemli; ~dl- i~i görünü5ünü
zo rağmen size c'.\'.iın® bir oda 

(B:ıstiy) hareketine i tira.k e
deıı kııdın sen misin? •• 

Mc• ele, )ine birkaç günlük on
di~cli tahminlerimize tıpa hp uy. 
ı;un olarak Suriye iizerindc patlak 
Yerdi. Ann.\atnn Fransasıııdsn 

beklediğimden biraz fazla tııttmal· 
le buralarda bir ihtiüıl gözlüyo
rum ..• Bu sahaya karşı hemen bir 
tııgiliı: hareketi baı hyMağını da. 
hcniiz njanslar u nrken, tnm üç 
gün en-el kaydettim .•• 

* 
Bu harpte nakrs tarnfmdnn ruı.• 

mUt~nahi yUksok numnrnyı ıılmıı· 
ya mU\affa.k olan I<"rnnsanm bu
günkü stru.tccya kıymeti, Slldooc 
Suriye, Şimali ve Gnrbi Afrika sa• 
ha.larmdn ... Suriye, doj;;'TUcbn doğ• 
nıya Türkiye 'e lnciltcrcyi \ c 
hlitilrı düııyııyı, Şimali Afıi'ln:. doğ· 

rudan do !raya lngiıtere~i 'c bii
tün dunya.yı, Gnrbi Afrika ise 
doğrudan doğruya Anıeriks, in
giltcrc 'e ~ine bütün dünynyı ata
knlandmr. Buralarn ilk kad<.'me,dc 
,.c hemen bir in.,lliz. • Amerikan 
l uınruj;rıı tC\ <'jh cdlilrse, t"ran :a
nın hu on 'c nakıs tarnfmd:ı.n nn.
mUtenıı.hi yiik ek marifetinin za.. 
rıın, ndccc Fransa hesabına ıısla 
silinmez ve çıkmaz bir leke b.IJ'ak
maktan b:ı..)ka hi~.bir ~y-0 mu\ f
fa'k olanınz ... 
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=-= a;;o-;;oRsA; R:M:N,-=- Mim Kemal.in 1 Çocuk kam pi arı 
36 Yazan: KADmCAN KAfLI (orduya Veda ! Kartal, Maltepe, Eren köy ve Bartmdakuruluyor 

Mükellefiyet yo.ıle 
allnan motörlü 

vasıtalar 
Bunlann yedek alatı.nı 
saklayan veya vaziyet

lerini bozanlar 

Siddette cezalandıralacak . Ömer hep Ofelyayı düşünüyi>rdu. Boğaza, bir za- Dim' mGiı"elhraanesihamatani e- Yardım Sevenler Cemiyeti, 2 bin 
manlar a.~k yerrtJni yl\ptıkları uzak ve yeşil sahil-- k ..,, k 1 Anka."tldan verilen bir hnbcro görC 
Ie:r~, ay ısığında efsanesini dinlediği Kız kulesi- sinde yapıldı as er çocugunl amp ara mllıl mUdafo.a mükellefiyeti kanUDU-

ne u? n uzun bakıyor Vt! hep SUSU)'Ordu. M•lt" M··d f V k·ı· 1 1· k nwı 63 inci maddesine bir !Iknı DA~ 
~nuiiillerdt'.'ll bir ~ vakıt yıl hasret çektiği lıır toprak paı:· ı 1 1 u a aa e 1 ' parasız yeri eş ırece :c~a=::n knn=~th:: 

ıs.kıt ('} sallıyorlar, hnzın hazin lıa ra&mt bir gün alıp fhtiynnı. bedi- G 1 M 1 ı lisine gönderllmt§Ur. 
kıJor; bu-er ikişer kelimeli sözler- ;,e etmektir. Hiç konwımayan e& ve enera az um Yardım sevenler cemiyeti İs- haziı-cU1dan itibaren faaliyete IAylhada an.ıa.ttıi;"IDa nazaran, 

le konuşu}orlardı. 
Yusuf efendi gemiden çıktı; ~ 

teki kadırgayı da ge:r:di. Sonrn Ab· 
eli Rc.is bağırdı : 

- Vlrn demir!.. 
Boourgntlar döndü; iskele atıl· 

dı; palamnrlnı· nlmdı; uzun sırık
larla sahile dayanınca koca tekne 
ngır ağır avara oldu; gardiyan ha· 
!Jl düdük ötUlrdü; kürekçiler to

paçları dı. arı sürdüler. 
Ağır hnm)P. ! .. 

Kürekler ~ avas yavaş 
dalıp ı;:ıkına.ğa ha§ladı. 

- Uğur ola!.. 
- Hoşça ko.lm ! 

denize 

Kalanlarla gidenler 1cnrşılıklı 

b{h·IC' bı.ğırı'iı~·r rl:ır, el ve çevt c 
sallıyorlardı. Çok geçmeden gemi 
Sarayburnuna doğnı ba§ verıniıs · 
tt • Halfcin .} ulılnrln ve bahçclcl'le 
süslü sahilleri nrru.ıında, tepeleri 
a«& gcçe1. poyrn:r:ın buruşturdu 
ğ'u denız, yer yer köpükleniyordu. 
iskelelerde dC'mh'lı veya bağlı du· 
ran ırilı ufaklı tekneler. kadrrgn
l.ır, p ı k<'nde ve kırlangıçlar on • 
l::ırı u.,urluyorlardı. Gidenlerin ak
ıab:ılarından bazılan sanlallarla 
nrknlarınd:ın geliyorlardı. 

Gönilllülcr biribirlerine ba1 a • 
ınk: 

ı rı::'llr ola! 
J\llu.h ko'<'URtursun ! 

ııyorlnıdT. 

Boğar.a. doğru dümen 

.. 
:kırdılar. 

,gittiler, gittiler, sonra sancağa dö 
nerek Kız kulesine doğruldular. 

Ömer !ıcp O 1.} tı.} ı du~Unn;rorou. 
Bogaz· • bir zamanlar nsk yemini 
J npt.ıl ' uuık v ye~il sahillere, 
ay ı ığm<l • efsanesini dinlediği 

Kız kulesinn uzun uzun bakıyor ve 
hep 5USU.} ordu. Şimdi oldukça sert 
bir povrazm önüne di.Jşen kadir • 
ganm iki H'lk<'ni de ncılmış, Mar 
nmı a \ ı C'f\'ı ilen sivri ve alçnk pro 
\•ııı:ıının ikı tarnfınn köpükler snçn
l't'l: son hızla arloüı uçuyordu. Ö • 

t<'kl gemi de onun dümen izinde 
geliyordu. 

1sanbul kurtıun kubbele"ri, sivri 
mfnnrelerl, sahillerini kuş:ltan ve 

içerilerP doğru büsbUtUn eıklaşan 

ycc::il bnhl'C'lC'ri, muh•n~em ynh ve 
samylarile yavn11 ynvaR koyula • 

san bir sis nrdında kalıyordu. Bır 
kac ~ant &onıa artık görmez oldU" 
lnl'. 

mer delikanlı namus uğruna bir 
cinayet işlemiştiı'. Yanındaki outz· 

luk yağız erkek eski bir sipahi· 
kendisini tebrik 

ettiler 

tnnbul şu:besinin faal kolu, dün başlayacaktır. Kamplar, Eren· 1 Ord.ınun peyderpey tah-viyesl içlıl 
Eminönü halkevinde toplanml§.. köy, Kartal, Maltep-: ile Bartin ı mükellefiyet. yol•ı ile satın aımmakU 
t1r. vilayetinde yap•lacaktır. olan motörlU nakil vaSJtaıarmm yQI" 

1 dir yeniçerilerin padişahı boğdur
maİnrma ~ kndnr kızmt§tır ki ar • 

Cemiyet maarif mfülürlUğü - Kamp ücreti 20 liradır. Yal· de ellisinden çoğunun ga.yrl kabili ı.tl 

tık lstanbulda yD.§amaktan iğreni. Dün Gillhane hcostahanesinde 
yor. Halbuki knl"fjıdn §akalaşan f profesör Mim Kemal Öke, için 
ve gülüşen iki gencin hiçbir :ilıti- ayrılış ~erasimi yapılmıştır: . 
yaçları maksatları yoktur· mem- Merasımde İstanbul valısıle 

nün açacağı kamplara, askere mz. esnaf çocuk:arından 17, mc- maı bir halde bulunduğu görülmfi§ ~ 
gidenlerin çocuklarından iki bin mur çocuklarmdan 14 lira, kar- bilhassa. belediye aeyrüsıefer hcycüe .. 
yavruyu ücretsiz olarak yerleat;i- deş çocuklardan ise bu ücretler. nnden kisa bir mOddet eneı aeyrtl
recektir. den ikişer lira daha tenzilat ya- ' sefer mllııaade raponmıı alan vuıı-

lstanbul maarif müdürlüğü pıJarak iicret alırtacaktır. farda. Ulstiklerin değiştirilmeai, ~ 
tnrafından her sene olduğu gibi Bartin vilayetindeki kampr:ı pnrçal:ınn saklanmam dikkate 1&19' 

ı k ' .. , k e Y~"'"''"'"k askeri ve sivil bütün profesörler 
c et gomıe , mac rn ~ , h bul uştu 

bu yıl da açılacak kamplar, 9 aylık ücreti 12 lira.dır. görtllmO§tilr. 

. glb' azır unm r. 
onlar için hoş vakıt ge<;lrınck • l Kürsiye ilk gelen Gülhanc e· k dd 1 • M ı· iki t 
bir seydir; zaten hayatın da ma - mekte'hi müdürü tuğgeneral Zi. ! ır ısım ca e erın a ıye ve ısa 

MllU mUdafaa mllkelldiyetl JuUIG' 
nunun 68 inci maddesinde vıuııtaıatf. 
nı gcUrmiycnk'.r hakkında btıkn.ııı 
varsa da '\"D.'lltasuu tahrip eden ve'Y" 
ka.ııtcn malzcmr1'ini değiştirenler h~ 
kında bir hUküm yoktur. Bu mab3Utt' 
&ılemek mıı.ks::ıdiyle bu fıkranın ~ 
lcnmelliııe lllmm basıl oımur.ur. 9'" 
1cnen fıkra §Udur: Selerbe.rllkto "" 
revkıudde hıı.llcrde motörlü nakil -. 
sıt.8.la:ınm durumlarmı bozanlar ~ 
yedek aıat veya parçnlarmı u.Jda' 
yıı rak komfsyoıı.Jara nokBan tetıJinı '1' 

nası bundan ibaret değil mi? Knr ya Serter. Mim Kemalin mesai-

ındaki somurtkan be§ klf}i öldürü- =:ı!t~~lı:~~=~~k~·~ yaya kaldırımları vekilleri 
len sadrazam Dilal'er paşanm a • 
dnmlnrındnnmış; konağa saldıran Saffet ~kan ile Mil!i l\~ildafaı Tramvay idaresi 

Vekfiletı sıhhıve dau'CSt reısı 
yeniçerilere ok atmışlar, bir gün tuğgeneral ~um Baysal'ıı tarafından yaptırılacak 
inük~. uğramaktan çekindikleri kendi vasıtasiyle gelen tebrik Belediye, tsta.nbul eltkrik ,.c tram. 
için Cczairt:' kac;ıyorlar. Orada ba• yazılarını ok"llyarak bitinnişlir. vay idaresine, ötedenbcrl tramvay 
zıları yeniçeri ocağına, ba7..ıları da Bundan sonra bazı hatipler şirketi tarafmdan mukavele muclbln
lcvent OCSb'1.nn. ayrılacaklar; kimi • söz alarak mektepte bir (Mim co in~ lAzımgelip de §imdi tramv(!y 
si birinciyi, kimisi de ikinciyi ta· Kemal) kliniği kurulmasını tek- ua1-esine mevdu olan tramvay gUzer. 

• -ı: ·ı lif cbnişlerdir. gA11mdaki yollann ve bilhassa yaya 
sarlıyorlnr: liikin hcrkcsl ~st ... -..ug .Mu-~-~-ibeıı k;;_,1·""" gelen 

u:4A ...... ., ~"' ltaldırımlarınm yaptlnlınamm bildir,. 
yere vermezlC'mliıı. Bununla be • ('.'·~ım· Kemal), rn:-"'ı'rlerir.ı> te- • .n = ml!\tir. Şimdiye kadar mevcut oıan 
rober yC'nicerililc denizcilik kndnr şekkür etmiş ve program nıuci. vaya!< ıaıdırmlar mozaik parke taş. 
karlı değilse de tehlikesi de .yok. bince mek-tepte:kj son dersini ıarile tamir olunacağı gibi şehrın bU. 

muş. Halbuki c:oğu: vermiştir. yUk caddclcrlndım olup da §imdiye 
_ Parası bol olsun da vm'SlD kndar yayakaldınmlar, toprak olarak 

Mahkomlarln kalım caddelerin yaya kaldımnlamır da tehlkesi de cıok olsun ! 
diyorlardı. 

Türkü aoylıyen lcvcndın son 
sözlen 'bu tchHkeyı llıtar C'diyoı • 
du: 
IUunıt ...-ııUn emileri •. mdrl' 

dıı 'Uu.ma:!, 

İçinde tayWar ı:atar tt~ ur "' 
uynnmaı.! ... 

Onlann kimlıilir lıanı;ı engiıı de-
nizin derinliğinde knldıklaımı, ya
hut hangi. mO<'..lıul sahillere ölü o
larak dUştiiklerini anlaUyordu. 

Cczniro gidip de korsanlığa ba<> 

ladıktan eonrn değil simdi oraya 
giderken yoldn hristiyan gcmil ... ri
ne rasthyarnk esir dilFmek, öldü • 
rülmek ihtimalini de unutmamak 
liızımdı. Om erin ve yold~ lnnnm 
bindiği kadirga ile üç dört ay ev
vel gelen leventler CezairlllMle 
Cenevi?Jilerin, hclro Frnnsı:darın 

aralarının çok ncık olduğunu ~y

lüyorlnrdı. Fransızlar nerede bir 
Cezair gemisj görüı !erse tereddüt 
etmeden vuruyorlar. tnyfalnrını 

hazan insafsızca kılıçtan geı:iriyor
lar: yahut denize atıyorlarmış. Bu 
ihtiliüa dair korkunc blkiyelel' 
anlatıyorlardı; Cezalrln idnrcsin • 
de kar.ışıklık oiduğunn, beylerbc

da tramvay idarc& tarafından yaptı. 

h b 
ntncaktır. mu a ere ve Tramvay idaresi, bu yaya kall!mm 
ıannı dö!emek ür.cre 1.000.000 adet 

. muhayereler•I mozaik parke yapt.trtacak ve ay ba-
vuıJiJa lUbaren g&ıterilml§ ol&D c:Ml.. 
delerin ya.)'.\\ ~dırmıla..'"I?UU laırıİrinô 
\ c yeniden yapılacak oıanıarm 1n§a8J Bundan sonra kontrol 

•Mf.!' edilecek 

Hapishanelere ma.tık.Umtar :ıa 
mma hari~ gelen mektu ve· 
sair mU:raseiat mahpusların ha
rice gönderecekleri bu gibi mu· 
habere vasrtalannm tetkik edil. 
memesi ve mUnderecatmm ida· 
rece meçhul kalması ve hapis

hanede ziyaretçilerle mahpuslar 
arasındaki konuşmalarm 'kont· 
rolsuz kalması. ibazı yolsuzluk
lara ve fena maksatların tatbi· 
kine ·vesile teşkil etmekteydi. 

Yeni bir nmunname ile bu 
bu cihetlerin kontrol altına alın· 
ıtıasr kararlaştmlmıştır. 

Bu maksatla tevkifhanelerin 
sureti idaresi haklundald ka
nunun ikinci maddesi tadil edil. 
mektedir. 

Yeni İnekhaneler 
yaptınlacak 

na b&§Janaenktır. 

f:.o. 

1atanbulda 

Nakil vasıtalarının 
maskeleri 
kaldırıhyor 

Vekiller heyeti, İstanbul vilfı... 
yetinden fenerleri maskeli ola
rak çalıştmlma.kta ibulunan na
kil vasrtalarmm seyrüseferde 
zorluk çekmekte olduklarını na. 
zan dikkate almış ve bu maske· 
lcrin yalnız vilayetimizde olmak 
ilzere her an ha.zır bulundurul
mak aşrt.iyle kaldırılmasına k:-. 
rar veqniştir~ 

Bu karar. İstanbul vıliı.ycti da· 
hilindeki nakil vasıtalarına sa
mildir. 

Bu sabah şehrimize 
geldiler 

lktısat Vck;li Hüsnü Çakır ile 
Maliye Vekili Fuat Ağralr, bu 
sabahki ekspresJP. Ankaradan 
fiehrimizc gelmişlerdir. 

55 lik bir ihtiyar 
·Alacak yüzünden 
1 6 yaşmda bir kızı 

jıletle yaraladı 

1 

ı.lcnler beş ac.neden aşağı olmamak u· 
zere hapis ve ha1p halinde ~kiz 1111.. 
neden apğı olmamak üzere ağır ı-• 
plı; cczasiylo cczalandınlacaklardn'· 

Vilayet ve belediye 

bütçeleri tasdik 

olundu l\lust.afa Ertok ad.anda 55 va· 
f;lnda biri iKUmkaptdan geçerken 
Artin k1ZJ 16 yaşında Dikrnna lstanbul vilayeti ihUBUSi ıııu· 
rastlamıstrr. hasebe ve belediye bütçeleri *"' 
~ .... ~,~~ n:ı.- '--~ l.iller heyetince tasdik oıunarak • ,. "l!f~ . ..._......,..;A.ı;andaı:ı allM.;UJ:'l olan l . . . . 

~istemiş. kız parası ob?,:ut· stanbulıt:. ıad~ edi~r. _ 
drğırl41l:n19ola}1 .w.rcrniyeccğil,1.ı. , 1 ~.!~41 bütçeşinde bır çok ~
söyleyince 55 yaşmdaki adam 16 seselere yardnn faslı ayrılml§" 
yaşındaki kızın yQz(1nü jilC'~ . _t_rr_. __________ _ 
kesmi§t.ir. 

Mustafa Ertok, a4}iyeyc ve. 
rilmi.stir. 1 

Şeker ve glikoza ' 
yapllan zam 

Layihaları Mecliste 
müzakere olunuyor 
Aııkaradan bildirildiğine göıc 

§eker ve ga!ikozdan alınan is· 
tihlak vergisinin arttırılmasına 
dair kanun layihasında şekerden 
alınmakta olan 7 kuruş munzam 
istihlal{ vergisini kilo baF.ma 14 
kurııc;a ve gnlikozdan almruı 

5 kunıti istihlak. vergisi de bir 
misline ç.ılrnnlına.lı:tadı r. 

Askerlik işleri 

312 - 332 acemi erat 
çagırıhyor 

t; •nrrıihıiı Yerli A kcrlik Şıt· 
u indru: 

1 - :;ı2 dahil 332 dahil do· 
ğumhı ncemi (sağlam ve sa.kat) 
ihtiyat erat sevkcdileceklerdir 

2 - Toplanma günü 22/mayıs 
, 9·11 perşenbe günüdür. 

3 - t~ bu ilan davetiye .snaka
mmda olup vaktinde gelmıyeo· 
tel" Askerlik Kanunun <90) nıul.!t 

mndde3i mucibince cezalandıı ı
lacakla.rdır. 

Bu vergi §eker fiyatına nisan-
d<ı yapılmış olan zanuna dah'l. Kadtköy Ye,.li Askt.rliJ: Şube· 
dir. Şekere yeniden zam yapıl· sitıden: 
nıası mevzuubahs değildir. Şubemizde kayıtlı 312 ili' 332 

Hava f .,la sıw olmadığı için yilcrln ııkla uygun \'e faydnlı 1'C • 

Zirnat Vekfileti mevcutlara i
lli vete.n bu sene yeni incklhanelcr 
yaptıracaktır. Bu meyanda. Tur_ 
hal civannda Kozovada da ycnı 
bir inekhane yaptınlacaktır. 

Maarif Vekili -~ doğumlu hiç askerlik yapmanı',. 

M islam acemi erattan bakaya :ı.cıı· 
tent gcıılmemü;ti. kilde h&rekct cdemcdilı:lerine, dik 

Yan•k bir cura, bir kemençe baslı reis ve ağn.larm tes.irl!.'rine 

çalınmağn baslamışu, Eskilerden kııpıldıklarma !Iiiphe yoktu. Frnn
bir levent bir Ceznir tUrkUsU söy. sızlal'tn lstnnbul hUkiımeti ile rn- Tenel·e tevziatı 

Dün çocuk bahçelerini 
gezdi 

Maarif Vekili tetkiklerine de. 
vnın etmektedir. Vekil, şehrin 

. M:ıntakn tı<:aret müdürlüğü. nıuiıteli:t yerlerindı> ~ ·lan çocul;: 
teneke teYzıatma ait listeleri 1 bahçelerini gezdir: · Nişanln· 

lüyordu: pılmış muahedeleri on iki senP -
Marnl rc-J..Jn ı.:t•mlleri sekse~ ı denLeri tanınmıyormuş. Lakin bu 

clırekll, işte en çok zarar eden Fı ansızlar 
içinde tayf1\Jnr aKnlar arslan tanzim ctmi~ ve bu listeler tica· / f:I ortaokulunu ( :ik ctm r-; . 

yürPkJi .. 
En:.,rind<'n bir kuş geldi kondu a -

man serene, 
beş Mısır 1ıa7.tnesl \ereyim kann 

görene ••• 
Murat ı els yirmi sene evveline 

lcatı:ır Akc'enizde bir ejder gibi 
tlola :ıu, Atln<> Okv unda Tilrlr 
bayrağını 'l Y ' ndı ve Ro-
ııostakl tilrbesiudc ebedi uykusu-

1 
ha d:ılan bir gemiciydi. Şimdi gr
'lt• l\Iure.t reis fsmlndo baakıı bir 1 
1'ürkün Ct'zairde şan kazandıı;'l 1 
foylenlyordu. 

Bu tllrkilyU aöyliyen de, dinli. 

.~ nler de büyük bir gurur ve 
\~ıptn duyuyor) dı; kendileri hak
fıındn da de"'t.'lnlnr dfü:i'lmE'Sinl is

\iyo .. •:ır. bt• t 1 1:'1lrdn <'ngin deniz • 
t IJ bir \ cml ( .. •vır kadar ferah \'{' 
lioln~ geçmek f<'ln knlplerl şimd • 
(,.n hey~ .. pııı.fOidU, 1 

~u d Jfkanh "lC'nmPk için 18- 1 
• lmg• ll'n para vı ktıuın:ıc:ık, şunun 1 
hlbıadJ. töy-Onde ha.basının otuz 1 

mL5; bunun iC"in sulh istenıiı;ier; 

CezairHlcı·e de eki ~ollamııılıu; 

lakin her defasındn tam ıı:; bitir .

leceği sırada iki tarafın koısan 

ve halkı, hükümc.Uerinln i.} ile~cn 

milza.keTeleıinl bozuyorlarmış. 

ret \'C'ka:cdn göaderilmiştir. ti.-. 

(DmJamt 1)QT) 

Çürük malzemeli 
binalar 

Bundan böyle İnşaat 
3tkı kontrole tabi 

l:ıtulacak 

Vakıt 
.Asım ü , • A\ r Jf', harbınln ~uriye 

\'C İra!-1" ıntık ıı, . tı..tllklı nıakalcruıı
de İn • ve Suriye mc .. l'lcs:.ndt'll onrıı 

harp ımreketlenmn Traky" hudutı:ı. 
rımızd~n ba."1iıı cenup h•ıdutlnnmıw 
do. :;iı-:ıvet etnıış olduğ\Jnu, bö~1ece 

harp lınrici \'nzlyctımlzln ehemmiyet 
ve nc7:ıketinln arttığını ıınlatuak dı
yor ki· 

.Almanların lrnklrlarla el ele 'e· 
rerek !\lusul petrollcrhıo haklnı 

bir 'n·ıiycle gPlmctcri için Suri
\'f!Din .. ıratejik nıP,·kllerini t.aıu:ı

men i"~ul f'hneleri Iiz.ımılır. 1''ratı
"n oo\·lc bir i .~alc müsaadt• f!dı·· 

Son ?.< manlard lstanbulda cek dereet'd<' 11<.'rİW! ı::iıl••cck mi-
; apılan bir klsm1 b naların çü· clir't Bıı hkılirdt· hı~illzll'rlıı 11-
riik malzeme :ı > ınşa edildikleri n .. t:Jn ıuralıntlan mukahil lıar<'k<'1ı 
naza.rı dikkatı celbf'tmiR ve ve. goçml'fori rnuhakkıdi ıı•cluı!un:ı 
halet tarnfmdn.n tethikat icrası ;.:üre uri~"t":df'ki Fmn,.,ıl ı.m, 1'4-
için miifettic::ler memtır tdilmiQ. lori bıııııı. knn.ıı .. c, ird nıf kala
tir caı..tu".' \'oJ,~.ı ,\lnıanlarl:ı hirl<'-

Bina inşaatında bu gibi yol- , oı~rek logll lı.1,rin hal'f'~f'tlt•riııı• 
suzluklnrrı mcvdan \'Cl'ilmcmc-c:i mnJ;abı•lt-ıf•• mi tııılun::ı<':ıkhı".' Ya
için sıkı kontı oller ynprlnı::uk- ı kın -.:ırl. hiııli ... t•lt>rinin hundun "'°''" 
tır. raki inki-,aflarına l<'raıısıdann hu 

hu,.,u .. taki alaeaklıırı 1.aVll' , ... harı•· 
kP.Un hlıyük mlkyn~tu. tcsh'i olacal• 
tır.l'ı ıuıo;ı" io;gali altında olan Suri
' od<'n ha,·~ 'olu ile ~ôuderilt..-ccJ. 
\iman ynr<lımı ıra.ı, Jılıltinnctl ta-
111frntlan kabul <•dilse lılh• umumi
' <'tle Anıp 81.,,ınl tnrnfmılıuı na.sal 
ıelildıi edilc'('('bri H• im hıırel.ct" 
ı.ar:<ı 'uut1i 'rahlstanı ile I'tla\ ı·
rnl i l'.rılün gibi Araıl ınenılc.'1ict.
lcrincll" nasıl bir c 1~ ıiı:imel U\'811 • 

c11~1 nnr bir Ml""><'fodir. M~ıbııl;· 
im k olan cihet sudur ki \alon 
:ırldu harbin bu ..,cJiild<' ~~mı .. ıe. 

ııır .. ı bir tııkun ihtfra~IJr ol,,.,3. 
mıı;; ulsa ılahl nılislilm:ır ıl, i\lemi 
ı<'iıı harırlı neticeler ~dlrıniy<'
eel.tfr. 

Yeni Sabah 
HU 'jın C' hıt Yalcın rı t·ı ·ı ıı' ;l 

\'llZt&ındı- Fl'ımııız • Aıımııı tll ı 1kını 

ısırçarşısı meselesi !anlar talim ve terbiye i~n gb: 
Dün bir heyet, Mısır carı::ısınn ı ~irilmi!i olarak celp ve sevk edı· 

giderek buranın tariht loyrncti lcceğinden toplanmagünü oıarı 
etrafında tetkiklerde buhınnıus-

1 

22 - 5 - 941 ~günü ~
tur. .\ e müra.caatlarr ve lbu davet" 

l\Jüzeler idnrei. l\1ısırçarşısın. icabet etmiyenler hakıkmda 111J . 
<la t rı mirat ve tadilat vapılma· numaralı kanunun bükümleri 
mn <;ı fikrini müdafaa etmekte- tuti>ik edileceği ilin olunur b\I 
(liı. ilan da,ret :makamma kaimdir. 

\>e Surıyt• hAdisel.crinl mevzuubahs 
<"tmektcdlr'. Mııharrlı. Almanl5nn, 
Huriyeyi de haıp tolA.kellerl içine ııt-
1naktRn çcklııı:rırdlklcrlnl, bu h!dia< 
ne şekil nlıı·sa alsın ynkın §arkla btl
yUk lmrgaşalıklann bir rnukadu!mesi 
olduğunu ve harbin i•1kişaır bakımın. 
cıruı ı,;o!t vah!m neticelere gebe olduğu
nu, b .. ttln mcsullyctln VJ ı hükQmctw 
de olduğunu, bir Fransız mlıleli olup 
olmad ;tt sualin: sormanın artık za.. 
wanı t;<'lcl glnı anlatarak oyle iliyor: 

"J .. ınııhn ı:.uarlndığı yolıla ylıru~~n 

amiral U:ırl.tnnı \lmaıı~a ile hıunl.ı
aığı ı -,ına F·run!ilı -.erl'r \ e tıa3 .. ı. 
:. etine ı•n ııgır bir tcc:uvliı t .. 1.;11 f'All. 
~·or. J ·ı uıııa ... mnııın gizli maddPleriılir 
1.1 \I ııaıılum l'url.Hı tayyar~ rııe:. ı.taı\ 

l'lrrıı• •ıf'lllt'<tır. IJ:ıhu hıııı;;i ıc.ıpıbn a
(•.ıen~n·ı ~uı~uuhı :tJ:Hu.111 a;ost~rr•ı·ı•l~

tlr. f• ılmt rı·ımıl l'raMız hi\kfınwıı. 

ıılıı bi,\'ll81'tİ 5adeciı hu ~ ..r 
d:ııılal'tlu Almanyaıını cmrt altıma .,et 
ııu·te inhl!iıır ebe bile iMi ......-' 
Fı11n .. 11. ınllll't1nl artık bir ııııö~ ei:fl& 
rnek '"Uı.lfoslyle karp~ ~r 
\'rıhlrııılır. Eğur Frauıw: milleti ~I 
hül.-fırndiııln luyaıwtıne iftlrsk ~ 
rn Alnurnl:ıra lngill:der aleybladıll ,_,. 
dıın rl~ı.ek lıttlyonıa bunu ciMll JıılL. 
ntt•lldlr. ıııt~rolyorııa \'llfl, ~I 
rı•d w inkar etml'Ji ve namu9111111· ıiiı
rtilfıtt lı~eyl tenılı lı~neUclir. 

Ulip' a ('.fkAn urunmiyt"lf ~ 
mrı~tin~en bir ıur.reket, bir t---· 
bir e; bekliyor. J.'ranııs. milleti ~ 
mu oiaha a.lyşdP- geelktl~ .,..,,.,,,. 
laıla Mttıamar.. Vb.f hlikfırnedDfll ,,., 
ı i~~Le ı\lnıanlarn kllJ'!!I ıtösterdltl ,_. 
lihn~ lfaat l."lln.ı,.ıncla F'ranıus. ~ 
tiıılıı !!lllı&tu li'ransaaın nıu~ 
dn ı.ı<-.ıım bir rol o,·ıııy11caktır •• ..,....,. 
"'Z ı ullhıtint' kar ı :•ok dP.rln ,.,., ı:lll'' 
\ ", t.ıl.ilırlerlt' dO:İıı olun k11lblt'rı.ıuf' 
,.,7Jı~a sı7.lı~a bu hakikati k~ 
n~ l~tır ~~ 
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.... .... Bu kabil askeri yardım Fransız - Alman askeri d0V3111 0U0C81< 
~di seler 
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Tarih .-.. ........ . 

alip ve mağlüp 
l.llıada ) eni ba..,vekil general 
c1.koğJu, eski ba.şkwnandan 

~l'al. Papagos'la bir kaç kişi. 
ıı· :~ıf ettimıiş. Ajansın bil

ıq~ginc göre bu !hareket AL 
. arın tesirleri altında ya
lll1ştır; suç da "Almanlara 

1 
1 hwbi tahrik" dir. Papagos 

'!ld a-y Yunan ordusunu kendL taJ: çok büyük ve z.cngi n 
r ıb' ordusuna ka~ı muzaf
~ ır &ekil de idare etti; Al. 

arın tecavüz edecekleri an
olk!11ca teslim olsaydı eski 

Urrıet değil bütün dünya ve 
ıh ona "hain" derdi. stelik 
ıı~~oS haıpin son günlerinde 
~ al'Zusuyla tekaüde sevke
ln ; Ç.Olakoğlu ise ~ku. 
~ danhğa sormadan teslim ol-

• ~l.l. Rumandanlar için galip 
la ii ek. kadar mağlup omak da. 
attı bır. haldir. Öyle tecavüzler 

tıqt:a ~r kı ba.zan ona. mağliıp olu-
~ gr evvclden bilindiği halde 
tı.ftav~et etmek gene !borçtur. 
!.ı;le l'dır. Yunan ibaşkumandanı 
r. ~I Vazifeyi yapan ibir asker. 

ela ~ 1 evıtedc Gazi Osman paşa 
t · ırı.~· ~nra yaralanarak t'Sir 
~ ltştu; fakat düşmanların. 
~~~"hürmet görmüştü; o 
lık .... ybetmişti; la.kin asker-
~fi.ni .kurtarnuştı. 
nıru at ('Ski Yunan ibaşkum:ı.n.. 

lt"tn "k.da tevkif cdeııler Alman
nilleun encıueri değildir. MağlO:p 
t:ı~ırı başında olanlardrr. 
ı-;h I> llliltot olmıfk çok acıdır. 
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ııı bütün devirlerinde dün. 
•ı.,~hnl'Sinde galip ve mağlup 
r, t>r eksik olmamışlardır. 

<l.nlaı· da va.kt.iylC' mağlubi
~~s.ını tattılar. Bir Mman 

r. 1Yor ki· 
~· . 

ıtı galipler sahneyj terke_ 
tkcn eski mağluplar sah
Reziniyorlarch. Elemle ne-

~~ ha.Rka bir kokunun idaI(>. 
r.ı Q~rnayan muharipler güya 

1eğcrli bir zevki kiralamış 
r ıt!'da,n ibarettiler. Yalnız 

~ ~ <ll-kla ki, "Kalcopatranm 
~esi" icin menler bumda 

~l'Q ~ll..SadJktan sonra yükselen· 
~ı .• , 

~~nkü mağluplara bizzat 
.q; oıd milletinin vaktiyl{} mağ
~ llkta.n sonra yaptığı ham
~ ,parıaıc birer örnek olmalı_ 
~~Uyijk Fredrik'in galipleri, 

':Ona mağlup oldukları 
% f}a.cıkın bir halde kalmış

; ~akat mağlup olmanın 
''!i'[ıyıe cosan Alman şairleri 

,.. terennüm ederlerken bu-
~~ lnağlfıbiyetin bir maraz 

llu ncığa vurarak her Al. 

1~~l'uhuna çelikten bir fı.bido 
"~ 'Otlardı. O zaman ki 
.~nın yıkılmaz bir gayesi ol

\> taaYyün etti; artık Alman-
1.rı)~r bir kahraman gibi 

> l!ır ~a baş.ladılar.,. 
~t-J i'ı'ansız bile eski Alman 
r. {!ti hakkında şunlan yazı. 

~1.ubiyctten evvel baygın 
~ı';;1.1tsiz bulun::ın insanlar 
~ bıyetin birknç senesinden 
. l:! faal ve cü.r'etkiir oluyor
. u hMi!;cin esrarı neci i r? 

t't}1~ milletlerde aynı netice 
· l<'ransanm bugünJdi mi.i-

n le~j Alman daı bı:ı:ıinin 
t,uı <liir: Alm:ınyanm ~aii. 
lıtt,1 ~ae Napo1ron 'un yum· 
~~ azırladı.,. 

1 
3 Bismark Berlin konfc. 

1 1~i Türk murahhasları_ 
' ~~hırını reddederken: 
I)· : ız n1ağli'ıpsunuz! 
~1°l'du; onlara söz hakkı 

YOl'du: demf'k ki onları 
r~~ saymıyordu. Bugün de 
1 ·o~~lan mağlfıptur; söz hak-
, ı:ı· r; hatta kendisi mcv~t 

b:r. O halde mevcut olma
;[ devletin hükfımeti de 

1.a. . sayılmaz. General Papa. 
~~uz.urunda mağlup da 
~ flı bir kumandandır. 

· ~un sandalyası hfıkim 
~ndr>n ytikf;el{ olur! 
~odircan K AFU 

misakını evvela Amerika işbirliği tahakkuk ederse 

tatbik etmiştir, deniliyor A m e, ; k a 
Berlln, 16 (A.A.) - Yan resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: 
Bugün Alman hariciye nezaretinde, 

Rı:ızveıtln Fransa hakkında deklAras
yonu bahsinde vaziyet almııktan imtl· 
na edilmlştlr. •'Ruzve!Un bu mesaJı· 

na,, cevabın &rllndcn değil, fakat vı_ 
§iden verilebileceği blldirllmlştlr. Bu
na rağmen, Berlin siya.ııl mıı.hflllerl. 

Ruzveıtın beynnntı hakkındll az çok 
aliika göstermişlerdir. llu aırıka, bu 
mahfillerin intizar vaziyetinde bulun· 
du~nu isbat eylemektedir. 
Başka bir memlekete alt eslahnnın 

t.ralı!i~! hakkmda Fraruıaya yapılım 

ltapl!ım gelince, Bcrlindc §U cihet ha· 
tırtatılmaktadır ki, n.uzvcltln hattı 

hare.k;?tlnc bakılırsa, bu ı;lbl ltapl:ırda 
bulunmak onn düşmez. Başım memlc_ 
keUer İnbiJtereyc csliha naklettiği 
zamtın, İngilizlerin \'eyahut Ruzvcltın 
protestoda bıılundukln.rı. Bcrl!.:ıdc hlç 
işitilmemiştir. Berllnde blr çok defıı 
a~e.ğtd!ı.l<I mUtnıcada bu 1uııutınuştur. 

Me$'?ll!. bir tayyarenin bir lmç da
kika içın Suriyedc yere inmesi ile Ma
laya gıb! büylilc İngiliz harp gemileri· 
nln ha!tnlarcıı Amerikan llmanlarm. 
da tamir görmesi arasında farl< var. 
dtr. F.~er bu mcsel<'de bh emsal yara· 
blmı!7 ise bu mtiııhasıran lnı:rlllere ve 
Amerika. tarafından olmu~Uır. 

Fransızların Mııtııtıer ccmlycUndcn 
çekilmiş olmalc itibarlylo Surlyede 
Mnndıı hakları lcalmadı{;ı hususunda· 
ki İngiliz iddiasından Bcrlln mahfil_ 
leri hayrete dUşmcmiıılerdlr. nu, lngl· 
tizlere mahsus bir man .. vrııdır. Böyle 
bir iddiadan bilhn:;sa Japonbr hny~t 
edecektir. ÇUnltll Japon mandalannı 
tanrmıı:ı otan birisi buractı. d:ı. bir fark 
gözetemez. 
Diğer taroft.ıı.n, eski mntt.eflk lngll· 

tenııı.!n işgnl altmda olan vo oımıyan 
Franaıi&lkt itift h ika ve 'keza Oran 
ve Da.kar blllktna karııı thtl'ılk lıtt!ğl 

ac;lık barbJ usulUno do Be:r}.ln mahfil· 
lert dlkJmU çekmektedir. 

Berllnde öyle znnnediliyor ki, bu 

bMise.lcr iş:n nlıW.1 tarafm1 tavsif 
etmeğe k.fi.fidir 

Müstemlekelere karşı 

Asl<eri hare
kata girişecek 

\'a~iııgl-0n, 16 (A.A.) - Mare~) 

Petc11ln mlhvcrle işbirliği yapıımnsmı 
istihıhf ederek rnı!yoda söylediği hay 
ret verJci nutuktan sonra RuzvelUe 
başlıca nazırlar arasında akdolunan 
uzun bir konferansı mtıt~nklp Amcrl. 
ka htlkOmett FnuıSlz milletine heye
canlı bir hitapta bUJunmuştur. Bu hl· 
tapta Fransız milleti Almanya ile A· 
merikadnn birini tercihe dnvet edil_ 
mekt.edir. 

Dcyll Telgrıı.fm Vaşliıı;t.on muhabl· 
rine göre. E~er FrnMn Almanlarla 
asken ışbirlfğl yapacak olursa. ağle· 
bt ihtimal, Amerika un go.rp yanm 
kliresindekl Fransız milstemlekeıcriııe 
karşı derhal askeri barckAta glre§o· 
~ektir. Bu topraklar, htlr bir Fransa. 
ya lnd~ edilinceye veyahut müstakil 
arazi olarak kuruluncaya kadar Panıı.· 
merlka11 konferan81 tarafından işgal 

ve :illa.re edilecektir. Eğer General 
Veyg!lnd Almanların, l\farc~al Pcte· 
nln Avrupa ve Afrika.da Alman l§bır. 
tlğln! kabul ettl~i hakkındaki beyana
tına ra~men, §imali Afrikada Alman· 
ıara lmrşı koyınağa teşebbüs edecek 
olursa Amerika hUkQmeti kiralama 
ve öd'l.nç verme kanununun d~4! et· 
titi b:ltiln yardrmı yapacaktır. 

Son hadiseler üzerine .. . 
uzerıne 

Vişideki Ame
rikan elçis·i 
A~1niralin geri çağrıl
ması bekleniyor 

VAAinı.rton, ıo (A.A.) - r..Oyter: 

Kıbrısa hücum H,.r Mknndan ve filli mabiyette ol 
mak fu:ero b!rleşlk Amenka ile Fran 

IAfkose, 16 (A.A.) - Hemnen bil ı aa arasında.ki siyasi mnnasel:ıetıerin 
dlrildıitioo göre bombardım!Ln tayyıı. sona ermesi ve Frnnsadakl Amerıka 

relerinden mürekkep hlr dUşnuı.n ha. bU:rtik elçlsJ amiral Lealıy'nln yakında 
va nıosu dlln !mn.'l Kıbrıs.-ı hllcum r- geri ca.ğrılma.sı bekleniyor. 
derelt muhtelif yerlere bombalar at. Birl\?~ik Amerikanın Fransayı mlh
mr~lardır. üı; klııi yııralannııt.şır. Ha. verden uzak tutmak yolundaki büyük 
sar ÇOK hafiftir. gayretleri akim kalmt§a bc.ıı7.lyor. 

Ya%&D: 

Casus mektebi profesörlerinden 
İsveçli 

A. ~te,ıgham 

RUZVELT 
"Denizlerin hürriyeti 
Amer?.kanın tarihi siya • 

setidir,, diyor 
Va:;.ingtoıı, l(l (A.A.l - Ruzvelt, 

Kızıldenlzln Almı:myn tarafındnn ec· 
nebi vapurlar !cin tehlikeli mıntakıı 
illn edilmesi hakkında bugün gaze 
tecllero yaptığı ;bcyannttfl Birlc§llt A· 
merikanın şlındlye kad:ır ticaretini 
ve denizlerin serbestls\nl himaye u;!n 
iki defa donanmıuımı kullanmı oldu. 
ğlınu hatırlatmış "e bumjan bir asır 
evvel Akdeniz korsanlarına ,.e sonra 
dn caralbes korB::ı.nlarma karş• yapı· 
lan lıarekeUere telmih etmiştir. 

Ga:ıeteciıer bir asır evvelki Akde 
nlz korsanlnn g!bl şimdi de modem 
korsanlar mı bulunduğun:.ı sormuştur. 
Ruzv?lt bu suale .. muhııltcmenlz! kul · 
lanınız .. cevabını ,·ermekle iktifa et. 
mlş v-e "denlzJerin btlrrlyeU Ami!rlka· 
nın tarihi siyasetidir., demiştir. 

Maamafih Ruzvelt Blrl~ Amerl· 
kanın ııe yapmak fikrinde olduğunu 

bildlrmeml§Ur. 

il<i Japon askeri 
heyeti Romada 

Roma, 16 (A..A.) - Ciorna!e 
Ditalya. gazetesi paza- g-.ınü 1tal. 
yan payitahtına iki Japon eqkori 
heyetinin geldiğini yazmaktadır. 
Bu heyetler general Yarnaşfta ile 
Amiral Nomuranm riyasetinde 
bulunmaktadır. Heyctl •r Alman -
yada epeyce kalarak garp cephe
sini ziyaret etmişlerdiT. Japon as
keri heyetleq ltalyada bk ]· • 
ha.ft3. kalacaklar ve ltalynn cep • 
hc.slnl de ziyaret cdeccklcrCHt. 

Mukabelebilmisil: 

Alman esirlerine 
cigara yok 

Londrıı, l6 (A.A.) - Salll.hlycttar 
blr :nemba<Uın öğrenildlğ'ilıc göre At. 
man hfikfim<'tinin İngiliz harp esir
lerine cıgııra tevziatına nihayet ver. 
diği haber alınması tlzcrlnc İngiliz 
harbiye nezareti de Alman harp esir. 
!erine ltarıJl aynı tedbiri ittihaz et. 
mişlir. 

R 
Çeviren: 

H. D. 

Bu kadar değişici ve seyyal ~if· 
releri süratlc çözüp hnlletmok için 
ne büyük bir ihti<msa lüzum ola
cağı da nsikardn·. Bugün Avrupa.. 
dn sık sık diiş:mruı eline geçmiş 

olduğu öğrenilerek gnyet bilyük 
bir hayret uyandıran şifre casuF
hıklıırının knhrnmanı bu Van Hoı-t 
olduğuna şüphe edilmemelidir. 

Von Ilort şifrec!likteki rnehıtre . 

tini biz1.at yaptığı vo yer yüzünde 
hiçbir ins:ımn halllne imkiin o1-
mıyan son derece mUkcmmel şif
relerin ispat etmP.kton gerl kal -
nıaz. Ncteklm gece vampiri Ho -
veklo birkaç günde bir yenisini 
yaparak değistirdiği bu hususi 
şif'relerle pıptığı muhabereleri 
hiçbir emniyet teşkilatı hiçbir 
z::ını:ın unlıynmnmıs, hal ve kc:::fe
dememiqti r. 

• 22. 

Von Hart cenubi Amerikndaki 
birçok htikfım"tlerin polis mektep 
ler!nde .-ifr" muallimliği "trniştit. 

F:ıknt günün birlrı..dt' kıskançlığı 

yüzünden Arjanfoıli yUltsck taba

kadıın metresini üldiiımüş, bunun 
üzPrine A \'rııı)ayn firar rdeı-ek Pa 

rise gelmiş. omdan lsviçreyP geç~ 
tiği zaman Hov<'lcin adaıı1lc.ril" te. 
mal'i clmlı;, Hovrk bu adamdaki 
fe ·knlfLdC ihtisası &3rcrck onu be 
şlncl koluna dahil ctm~ye muvr.f -

fak olmu::ıtur. 
Hovek bu ada.mm bu harikula

de kudrc>t ve ihtisası sayesinde 
Avrupadnkl hemen lıer ttiı-lü mu -
habı:>ratı öğrenebilmekte, bu dıı 

kendisine. ölüm darbclı>rini indir
mek i~in f Pvkalade bir a\'MUıj fo 

min etmektedir. 

Şu muhakkaktır ki her zaman 
oldu~ gibi bu .harpte do en mU
him casusluk 5ubcsi §İfrc casus .. 

Juğudur. Zira dü.'jrnanın ı-ifresini 

öğrenmek bütün P.Srarına nüfuz 

etmek demektir. 
Bu harbinse en büyük karakte

ri ihtisas hami olmasıdır. Bizzat 
harbeden nefere kadar her saha· 
da ihtisası en yüksek kemaline 
cıkmış bulunmaktadır. Bu harp en 
susluğu da ayni yola sürüklemiş 

casusluk dn her sahada bUylik ih· 
Usas adamlarına lüzum gôstermiş

tir. Onun icindlr k1 HovC'kin be
t;inci koluı.dn crkiinılıarbiycsini 

tcşkli eden bu casuslar da bugün 
Avrupanın en mütehassıs casusla 
tından .:>c>çilmi5 bulunuyor. 

XelE:'kim Von Hort da kendı sa. 
hasında bugünkü halde dlinya ca
susluğunun en büyük Rampiyonu 
mertebesindedir. 

Von Horta bu lıarikulfı.dc kabi
liyeti balı.seden ba.shca amil ise 
mUthi~. emsalsiz bir hafızaya sa
hip olu~udur. 

Denilebilir ki bu adamın hnfı -
7.ası, mesela Stokholm erki'ı.nıharw 

biycsi.niıı bütün dosya dairesine 

muadildir. Von Hort bu hnrikula .. 
de hafızası sayesindedir ki hemen 
bütün Avrupa lisanlarını öğren -
miş, şüreleri o dlller üzerinde bu 
sayede halledebilmektedlr. 

Von Hort şifre muhabeı-atmda
ki bu ı:ıüstesna rnehareti yüzün
den Avrupa harbinde gayet şaşır
tıcı darbeler vunnaya muvaffak 
olmuştur. 

Mesela Norveç harekfı.tı esna • 
suda İngiliz kıtalarmm binclirlldi. 
ğl askeri bir trene telsizle veri -
len süreyi derhal alarak, ayni şif
re ile cmti tamnmiyle tersine ver. 
miı:ı ve tıen aksi istikamete hare. 
ket ederek Almanlann fiehri ra -
hat rahat işgal etmelerine sebep 
olmuştur. 

Keza bir telsiz ciba:ıı başına ge 
çen Von Hort uzun zaman Atlan. 

tikte sefer eden ticaret gemileri

ne kendilerinin hususi §ifrelerile 
emirler vererek onları ya düşman 
tal}telbahirle:rinin ağına ve ya 

mnyn tarlalarına scvkctnıeye mu
\'affak olmuş, bir müddet ticaret 
gemilerinin bu esrarengiz ölüm 
§Üresi dehşete clilşlirmüştür. 

Bugün Avrupanm en müthiş 
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Yalnız hüsnü niyet kafi 
değildir; vata~ıseverliğimizle 

hüsnü niyetimizi 
teşkilatlandırmak lazımdır 
'loııraklarıını.zıne . bütünlügüu~ 1 cak ı1Chirlcrdc :'al'n.lanan mininıL. 

kar"ı ynpıhwak sı.'-~• '<' a~'kerı nl ya\·rolannm, ihtiyar nna \C ba 
ht'r tiirlü teen\ Ü7.C ... onuna J,:ıdıı.r lıalannm da yıımlnrmı sararak, ou 
ı.ar ... ı ko~·ma.k i~in azmetml. oldu· I lann hayatını !rurtanı.bi!ccc'k ilk 
j:;"tlmıız do"t Ye düsmaııe':l malüm- yardımı yapmak imkinma malik 
dur. Ye biz Pli k:ıl<'m tut:ın mü
m•nt•rler Türk lıalkmm bu sarsıl· 

ın:ız kararını fır,'.lt düştUkçe mü

tcrııadlycn klmırlrunakta~ u~ 

f'nkat bir Ş€H' karar \cnnck 
\'C lıtı karan biiyOk bir imanla 

t<'kra rlıım:ık, icabında lıu 1m.rıırı 

mt'\°i<ii f.'ltbika ko~ m:ı.k i~in J.iHI 

d<'ğildir. nu kararın tat bikı için 
hüfliıı milletin bir ~ckildc hazır • 
hklı olmıi. ... ı la11mılır. Sadcı·ı" lıiis.

niınt3 et ve samimi 'ııt.:ınpcn·t>rlik
ı~ nltan mırlan ıJUo;nıaruı karı:,;ı 

muhafa7.ll edllıneT • .\nra'< bu hüs
niiniyot 'c ,·afanperrnrlii.:-imizl 
tc~J.il.it!nnıl:nr..ak ynrnı, hcrhıuı • 
gi tehllkrJI lıir vazi\ C'f ltarsı .. m.ta 
lıııı•yetll olabiliriz. 

I!t•r sat.alıı lıin lılr ihtimal do

ğnr;ıbilceek olan bu de\'ll'dc t<ıh-

bulunae:ılrtır. 

llastabakıcılıl' kurslarmıı. de\anı 

etmek \'e onları ö';retmek tahsil
leri az olanlar için bile zor bir soy 
de.ı';ildlr. HsJhuı.; yiik .. l'k \'C liso 
tahsili gönnii-:; olan hayanlamnız 

iı:in lın ttn orta tahsilliler için bilt' 
bu dersler fe,·fm.1ade !rnlsydır ve 
!usa bir ı.amands kurslıın bitir -
nwk vo icabında \'37.İfc Blabilecck 
bir olgrmluj;;ra crl!'>mis bultııımak 

imkanı \'tlrdır. 

\'e işf.c bunu müdrik olan Tilrk 
lmdmlnnnm 'ardırnscvt"nler O<• • 

miyelinin delaletiyle açılan ~önül 
lü hnstnbıı.kıcı Jmrslanna devam 
Ptmek Uzerc göstcrdilderi t:ehaliik 

onların yalnrz hüsniinlyctli değil, 
n~-ni 1am:wıla ourJo ve fani birer 
vatanpcn·cr oldulda.nnı i pat et • 

lfüdı•ri 'u'kuundan '>Onr:ı iinl mck mektcdlr. 
de ~il, her tehlikC'yt' karşı sanki Suat Derviş 
y\ô1.l!e ~ iiı nılnıu mnlıakkl'.lmııs gi. 

hi han" hulunmakln hi~hlr şey 

k'l~ hcılihnl':ı. 

nunun i~in vntanruı M'' en her. 
ımrlu T;irk icabında milli ınüda· 

fan ı .imle fıı,,·tJnh olabilmek iç-in 
ne vaımbilcccğini ewelden dilstln• 
meli ,.e kt•ncl!slni hnnrlamnhdır. 

i~tt>, Yardmı .. ew•nlcr C.emiyc -
ti t:lmdi Türk kndınlamın yama 
herhanı!i bir vaziyl't ka~Nnda 

Yatan hizmetinde ne ... ckildc mii-
fit olablleccklerini nnlntma!i itin 
rehberli'< tıtmektc 'e onlara icap • 

E 
Nazi rejimine ?syan 

etmemiş 

Samimi bir nasyonal 
sosyalist sıfatile 

Sulhu yeniden kurmak 
emhşesile lngiltereye 

gejmiş ettiLri zaman n e gibi i lerde (lalı
!f&blleeeklcrlnl ıı;östennktedfr. \'o 

Londra, 16 'A.A.) - Diploma. 
bu gfüıterilen vazifete.rln baı.ında tik mahfillerden alman emin ha. 
kadmlrğın fıtri hasletlerine en ay• 'berler, Rudolf Hes'in lngiltere. 
gun ~elen biri nnhr kl, bu da ye, lngiltere ve Almanya arasın. 
hastahakıcıllktır. da bir uzlaşma sabit fikri ile gel. 

" ~e m.ilı· · tik':. ı •~'hll- miş olduğunun tesbitini müm. 
.a an~ cg r ı ıs ,.. '-Ç. kün kılmaktadır. 

"eye du~ek ,... bu millet sili.ha ı Sözlerinden çıkarılan bazı ma. 
sanlmak mttbbri~·eUntle kalacak naların aksine olarak, Hes, nazi 
o:ur.ııa, bu~n Yardım e\'enler Cc.>- rejimine ve Hitlerin vesayetine 
rniyc~lnin deraleti.rle Jıastabalncıl•k karşı asla isyan etmemiş, fakat 
~lan ~önnu .. olan kadınlarınm: sırf iki memlekı>t arasında sul. 
yarm \'alnt7 C'Ppheye ~iden erkek• 
terinin değiJ, belki rephe ıı.erisin· 1 

do bombardımanlara manu: kala -

şifreler şeytanı mesabesinde olan 
Von Hort hususi hayalında da son 
derece milsrif, sefih ve alayişe 

dU!}kün bir adamdır. Hovck Avru
pa bankalarındaki bütün cari he

saplan, beliti, bu adamın blrknç 
aylık mıı.srafma tahammül ede
mez. Von Hort daima Avnıpanm j 
en lüks §Chirlerinde ynşnmayı son 1 
derece sever. Fakat, mukabil en. 
sus teşkilitlarınm suikastlerinden 
de son derece korktuğu için bu 
§Chirleri sık sık değiştirir. Birçok 

defalar birdenbire Hindistana kaç 
tığı, yazı Bombay ve Kalkütenin 

en muhteşem ve pahalı otellerin • ı 
de geçirdiği. sonra birdenbire or
tadan kaybolduğu ve Amerikada 
Miyami plıijlarında görilldüğU ~k 

vakidir. 

Ancak, Von Hort müthiş bir 
rnorf"mman olduğu için hayatı bU.. 
tün bu sahte lüks içinde geçen 
animt bir azap ve işkenceden bn3 
ka bir şey değildir. 

Avrupanm muhtelü büyük şe -
birlerinde onun daima sapsarı o • 
lan tipile morfinman yiizU, donuk 
ve elemli gözleri, hastnlrklr bün

yesi, onun ne meş'um bir iş gör

düğünü bilmiyenlere adeta derin 
bir merhamet hissi verir. 

Von Hort bu gizlenmez mariz 

morfinman yüzünün ü['.perticl hu .. 
susiyetindcn dolayı kolayca teşhis 
olunnrnk sık sık şiddetle takip o
lunur ve bu sayede birçok mem
leketler onun şeninden kendi1e .. 
tini kısmen korumaya muvaffak 
olabilirler. 

(DıootmM wr) 

hun yeniden tesisine çalışmak 
endişesiyle hareket eden "sami. 
mi bir nasyonal • sosyalist" ol. 
duğunu bildirmiştir. Hes, 1ngiliz 
hav.ı kuvvetlerinin bombardı. 
manlarının Almanyaita endışelcr 
uyandırmakta oiduğunu ka.bul 
etmiş, fakat teziıd o tarzda ileri 
sürmüştür ki, sulh l~hinde mü. 
dahaledc bulunuyorsa bunu AJ. 
manyayı harbin afet ler:inden si. 
yanetten ziyade, fikrince sonu 
tn~iltere için meşum olacak, fa. 
kat uzun vadeli neticeleri mede. 
niyet için de zararlı tecelli. ede.. 
cek bir anlaşmazlığa nihayet 
vermek için yaptığını anlatmak 
istemiştir. 

Pek sarihtir ki İngilizler, bu 
teze kanmamışlardır. Eğer ı;es, 
sulhun yeniden tesisi imkaru 
bahsında sondaj yapmak için 
gelmişcse, bunu İngiliz menfaati 
için değil, fakat Alman menfaa.. 
ti ic:in yapmış olduğu sarihtir. 

Hes, buraya. bugün Alman 
aksülamellc.rinin anlatmak iste. 
diği gibi ister kendiliğinden gel. 
miş olsun. ister seyahati Hitlerin 
makia.velvari bir planının netice. 
si bulunsun. şurası muha'<kak. 
tlr ki. bu, Hes'de veya şeflerin. 
de, harbin devam müddeti ve is. 
tikbali hakkında endişeler mev. 
cut olduğunu göstermektedir ve 
bu. enternasyonal vaziyet için 
fevkalade müsait bir unsur tcş. 
kil etmektedir. 
Diğer taraftan şu cihet sabit 

olmuştur ki bizzat Hes, veyahut 
birçok nazi şefleri, lngiltere ile 
bir kompromi im.kanlan balısm
da hayale kapılmaktadırlar. 

Hes. burada. ister şahs) ba.. 
km'dan. ister hükfuneti adma., 
mii7.akereci gibi değil. fakat bir 
harp esiri gibi kalacaktır. 

Bulga r meclisi reisliğt 
Sofys, 16 (A.A.) - ıc.ld haıicıl)l'e 

nazın ve hariciye enctımenl reıst Hris
to Kıılfof bUy{ik bir ekseriyetle me 
busan mocmllıl rel8llğine eeçtımı,tır, 



fa orilcalarının 

amuklu ve 
•• n 

e cati 
940 senesi başına kac!ar 
kurulmus olan m üec!je

se ere verilece { 
~"'lmer Bank Yerlınıallar mü

essescsınden yapılmakta olan ve 
bir eIJe toplarunış toµ1annu~ bu
lmıan devlet sanayi oüesscse. 
leri pamuklu ve yunlü manıM
tmın d- 3 Ye salim tY.r usiille re 
sırayla '<erilmesi t.aknrür et
miştir. Sümer Bank pamuklu ve 
yünlü mamulatı ancak 1940 se. 
nesinin ılk gününe ka.ckr tesis 
etmL<j olan toptancı ve peraken
decilere hasrolmıcaktır. Bu ta
rihten sonra kurulmuş olan mü. 
~eseıere d_vlet f~brikalart ku
maşları verilmi~ecektir. 

Bu toptancı ve pcra:kendecil~
ıin bu ay sonuna kadar Sümer 
Bank yerli mallar pazarlarına · 
müracaatı ica:'bctme'rf0 dir. Vesi
ka ibraz eclilere1• j a :\Ctık olan 
bu müracaatlar sıru\la kon"'la
cak ve haziran başmd~ itibaren 
toptancı ve perakencle-:ilere tev. 
ziata banlarıı.caktır. Bu ay so -
nundan '-"onrn vnnılacak müraca
atlar k:ıbuJ ed;ım;y~ektir. 

Su sabh 
Çubukluda 

Bi ~ CtJ 
c ~e 

n 
lYav~~u,&un nasıl denize 
düşere ;: oğu duğu 

tahkik ediliyor 
Bu sat>ah Çubukluda denizde beş 

yaşnid.ı bir kız çocuğuna aft olduğu 
taıırıı•n edilen bir ceset bu?unm~tur. 

Üzerinde herhangi bir yara, bere 
1zl olmıyan c et belediye do tO!"llua 
muayene ettlrllml!}. boğulmak ıruret!. 
le öld ~ tesbit d ımı,ur. 

Tah < '<at Ucykoa ınUddelumuml 

munv nl el koymu-,tur. 
Tahkikat sonunda çocuğun. ı>aşı. 

babçeJ çimıı.cı HIJ eyinin kw Alıye 
olduğu ar.la§tlmışllr. Aru:o.k ne suret 
le ve niC'fn boğulduğu he.ıllz an!ıı.{ıla.. 
ma 'ltl?. 

Tahk!kn.ta d•Tam e:lllmcktecrr. 

ır 
B 

a~ı 
ltatvan 

prensrne 
verneceK 

Bir hırvnt heyeti yarın 
Rom ya ·diyor 

HAVA HAl~Eı 

ano r 
lngiliz tayyaTele'i"i 

tarafından 

ğtr bir hücu
ma ğ adı 

Büyük yangınlar çıktı 
diğer Alman şehirleri 

de bom balandı 
Londra, 16 (A.A..) - Hava ne

zı:rretinin tebliği: 
Bu gece lngillz bombard:man 

tayyarelerinden müteşekkil büyük 
bir fflonun yapttJl hUcumda Ha -
nover bacılıca hedefi teşkil etmiş
tir. Şehrin sanayi mahallelerinde 
büyük yangınlar ı:ıJtanlmıştrr. A
ğır bombardıman tayyarelerimiz -
den oc~'lları Bcrlin, Hamburg v~ 
Kushnfc .. dcki hedeflere hücum et
tiği gibf bir kısmı da Kale, Bulon
ya 'e Diyep'de:ki doklara hücum 
etmiştir. 

TayyarPlerimizden dördü b\ı lıa
rekattnn dönmemiştir. 

Sıthil servisine mensup tayya -
ler bu gece Sent - Nazer ve Lo
riyendeki doklarla gemilere hü -
cum etmişlerdlr Diğer ban tay ... 
•;a relerimiz de ljmuiden doklarmı 
bo~ lJıLlıımL~lardır. 

Bu harekata iştirak eden tay -
yarelerlmfain hepsi dönmü§tür. 

!NGİLTEREYE YAPILA.i~ 
. H'GCUl\1 

Londra. 16 ( A.A.) - Hava ne 
zaretiııin tebliği: 

BugUn öğleden sonra bir mik
tar düşman tayyaresi cenubu 
şarki sahilini aşmışsa da sür'atle 
karşı çıkan kuvvetli l ngiliz av 
teşekkülleri tarafından ka.çırıl
ml§tır. 

Düşmanın beş av tayyaresi 
tahrip olurunuştur. Bunlann ü. 
çünü İngiliz avcıları ve ikisini 
de hava dafi bataryaları düşür
müşlerdir. 

Bir İngiliz av tayyaresi zayi 
olnnıssa dıı bunun pilotu kurtul
muştur~ 

shir e <azdan 
s·per'e <on ro 

edili o 
Yarın Beyog u kazasın

da pasif korunma 
dcnemesı yapılacc::k 

\ u.ı.yet &eterocrıı.k muJUrlU6tJ, li!t:• 
hlrJc vı.tanda;.lar taraunaan ka~mın 
sıpcrlcrl kontrol clmektecı1r. Kontro.
lere b\1 s.perlerin kış me~"Siml dolayı.. 
sile •re zamanla tc!aimta ut;ramıııaı 

ibtimaliı..! mebni ya.pılmaktndır. Ho.ı.. 

kın siperıer1nI d:ılmn l~e yamr btr 
Znğrep, 16 (A.A.) - ::itefıwi: vaı.iy~!.•<l bulundurması .tlzımdır. Ak.!. 
Dün, Hırvntistandn müstakil si harJ.<et edenler ceı.alnndırılacaktır. 

Hırvat devletinin bukümrl.lllığır.: D!ğer taraftan yarın Bi:ledcn evvel 
temsil ed cek obn ZvnI'imlrov Beyogt.ı ıtııza ... ında vıınvet dah.llilıde 
krallık tacın·n yeniden ilıya edil- yapıI uı ı-'aliif orunmu ~ncmclenaın 
diı;i ilii.n olun.mu tur. son'L1..:usu yal-'ıl&cııktır. 

Bu h1 sustııki emirname resmi liuguıı de saat. ıa te Beyoğlu kay-
gıı.z t ~ f'ItiŞ r ı>tnı'"tir. 

BİR Hl;-YI:T ROMAYA 
GlD1YOR 

Roma. lG \ \,) - Stefıınl -
jansı bl im)' o : 

mıı..,ıaıuk blnıı.sı dahilwdo mcvzlı 
pasif lı.oruıun:ı tecrUbcal ya:nıını~tır. 
ı::u t... llb.:dc vn11 muavinleri, vllA)et 
scfeM•!'lik mUdUrU de hazır tJulun-
ınuşt ır. 

Aotc P veliç'in rıyasetinde l;Ir T'::Ctilbenln eeası, l§tklarm ma.ııke. 
Hırvat heyeti nazar ıın.bab• Roma- lenır.~t csnıumda .ws!orlu p!Akalar
ya gelere'· Hrrvnt cmı kabul et- ı 
m •'- "ze c s · h ..:ı d dan nasıı Lstifade edıleccğl. et.-a!mda = u r n\.'010 "ne,~t1m ıı .. 
bir pren~fn $tcrflrnesini kraldım !dl. 
rica t'decektır. 

Bu he~ et Romndıı tn\-nsi fktınn
di ve kez:ı arıtzh•e mUtenİ iK mti
him anlru;ma sr mz J• a al:tır. 

Roma. IG 1 ..ı\.) - Hırvatlstanın 
mUsta.:ııcı b!ri:lo :ra!ı olarak ~mi 

geçen 1.fük Spoıeto 41 ~ ırd drr. OOk 
Spoteto, d k Aoeta Emmanuettn lk!D
ci oğl".J n Hııbeşt.stan umumi valisi 
dük ~·'ııs:t.ı!.nın :vta.."lca kardc.P.!dl" An.. 
n a.r.uia Phillppe 1'0rleall!llD lınZJ 

p~ Helene de Frıuıce'cI:ır. 

İtalyan ajaru:.ına eöre 

A!manya 
is a ol 9 ra.da

s~<er 

lrôka karsı 
• • •• 

ur~ ı e:ıın 

ıaz~yeti 
V c Irak nazırının 

Ankarada kimlerle 
görü~tüğü 

Barlinde matum değil 
:Ccrlin, 16 (A.A.) - Yarı re:. 

mi bir kay::.aktan bildfrlliyor: 
Buırün Alınan hariciye nezare

tinde ecnebi gazetecilerinin sual 
fcrıne şu cevnp verilmiştir. 

"Irak harbiye nazınnın Tür1d 
yede hangi z:ıtlnrla müz.akered" 

' buruncuğu Berlinde bilinmiyo'!'. 
nıırllrı 18 CA.AJ --~ • Kf'":n Tiirklyenfn Jraka karşı na-

' · - .... ..,,anı. 'b! · t ald • d ı· ... _ Alman '""kQ eıı r vazıve ıgı a ma um .,.,, .u... mct1nln, Mııdrit bll.ktı.. ğU ir · 
metinden, Alman kıtaııır·.nm tgpan)ol Ma.• arn. Be il · · -'"' araz19ind [ 1!.ı r nm Ylll!l rn.....-

en ~eısı hakkmcfa ml1sa. !illeri diğer memleketlerin va'"i-
&de l.!tedlğf bak md şayialar sa'!.- 1 yetini \'e bilhns<ıa Jrakm Arap !le· 
hlyettQ 'sa~ klard n ynJ:ınlnnmak- mlnde mazhar olduğu teveccn~tcı-
t4dır. 1 • - :.ı... ile •- '"'l . • r ......... a ..... p ediyorlar. 

• ur ye 
bonibaiuiıiianı 

(Ba'f t.ara.fı 1 ncide) 

Alman mutaarnzmdan uzak kal -
mak olduğunu idrakten l)!ll kala• 
maz. 

SUR!YED1'1l'V :tRAKA TANK 
Vt: HARP LEV AZUUI GEÇl\lİŞ 

Londra, 16 ( A.A.) - MUsta. 
kil Fransız ajansının Kahire mu. 
ha biri hafif tanklarla diğer harp 
levazımının Suriyeden Irak isti. 
kametine geçtiğini bildirmekte. 
dir. 

Aynı muhabir. hür Frarnnz 'Pİ. 
lotlarmm perşenbe gecesi Suriye 
topraklan üzerinde uçarak orta 
şarktaki hür Fransız mümessili 
General Catroux'nun imzasm1 
taşıyan beyannameler attığını 
da bildirmiştir. Vaktile Şam va. 
lisi olan General Cartoux Suri. 
yeyi iyi taruya.n biridir. General 
hitap ederek Almar. tahakkümü 
Surivedeki Fransrzlara rndro ile 
albnda bulunan Vişi hükumetL 
niu boyımdunığundan kurtulma. 
!arını talep etmi§t.ir. 

SURİYE l\IE1'DA1'"LARI 
nmmAIA~DI 

Kahırc, 16 ( A.A.) - Resmt 
tebliğ: 

lngilız hava kuvvetleri Alman 
tayyarelerine Suriyede üç tayya. 
re meydanında taama etmişler. 
dir. Bunlar Şam, Rnyak ve Tüd
mür tayyare maydanlarıdır. Bun 
!arın hepsine dün taarruz olun. 
muştur. 

'I'üdmürde üç Yımker, diğer 
iki Alman tayyaresi ve bir Cap. 
roni mitralyfüı ateşine tutulmuş 
ve en az üç tayyare ciddi hasara 
nğratılmış ve bir tayyare yakıl. 
mıştır. 

Yunanistanda Alman işgali 
altında bulunan tayyare meydan. 
larma da taarruz edilmi§t.ir. 

BiYE FRANSA KOMİSERİ 
L."'6İL'.l'EREY1 P OTESTO Er.r1 

Beyrut, 16 ( A.A.) - Aşağıda. 
ki resmi tebliğ neşrolurunuştur: 

Geçeiıferde bir miktar Alman 
tavvaresi Suriyeden transit ol&. 
rak ~eçmiştir. Bunlardan on 
beş" Suriye tayyare meydanları. 
na inmiye mecbur kalmışlardır. 
Mütareke şartlan mucibince, 
F'r.ı.IlSlZ makamatı bu tayyarele. 
rin mümkün mertebe süratle 
hareltet etmeleri için tedbirler 
a 'mışlardır. 
Hi~ haıber vermeksizin ve 

Edenın avam l:amo.rac:ımdaki i>"
yanatı takaddilm ederek İn. 
giliz tayyareleri 14 ve 15 mayıs 
tarihlerinde Şam. Tüdmür ve 
Rayak tayyare meydanlarını 
bombardıman etmisler ve mit. 
ralyöz ateşine tutmu~lardır. Bu 
taarruzlar esnasında bir Fran.. 
su: subayı ölmüş ve birçok kişi 
de varalanmıştır. 

Rayak tayyare meydanı son. 
radan bir İngiliz tayyaresi tara. 
fmdan mitralyöz ateşine tutul. 
muştur. ' 
Diğer taraftan İn~liz tayva. 

releri Surivenin ve Lübnanm 
muhtelif yerlerine beyanname. 
!er atmışlardır. 

!n~liz hava kuvvetlerinin bu 
hareketleri büyük Britanya ta. 
rafından Fransava krırşı hasma. 
ne hareketlerdir. Binaenalevh 
Fransanm Suriye ve Lübnan 
fevkalade komiseri bü~.ik Bri. 
tan a ba§konsolosuna şiddetli 
prote~ notası ~öndermirur. 

Ta a an nado 
lu a · nakliyat 

(Ba::,i tarafı l ncldc) 

Şimdiye kadar elde edilen 
ma!Unıata nazaran yukarıda is.. 

:>il\hire, 17 (A. ,\,) - Beş 

noktadan çatal halinde yapılan Al· 
man inisi tardcdilerek dü.'U!lanı ilk 
mevzUeıine atmtf; olan • harokii.t 
serisine <i.:Yam eden tanklı Britan 
ya. piyade kuvvetlerl dilşmanı SoI
lumdan ve tepede kAin bir köy o
lan MUsaid'den ve Sollumllll on 
kilometre kadar doğu cenubunda 
bulunan Halfaya ~idlnden de çı. 
karm·§lardır. Bu mahdut bir ha • 
reldt neticesinde elde edilmiştir. 
Alman esir miktarı ile dUşman za 
yiatma. o..it tafsilat henUz gelme -
miştir. 
Diğer taraftan Amba • AJagi .. 

de harekf&t fasılasıs devam etmek• 
tcdir. Her gün küçük gruplar ha
Ilnde esirler ve frarller gelmek .. 
tedir. İtalyanlar gittikçe daha ra .. 
batsu. bir vaziyettedirler. Daha 
cenupta İtalyan firarilerinin adedi 
bilhassa yerli kıtalar arasında da
ha yüksektir. 
1NGtlJZIJ4~ TAARRtra GEÇE. 

RILECEK \' AZ1l.'E'lTE 
Londro., 17 (Radyo sabah saat 8,16 

te) - Avustrolyıı ba,.«Yeltill Padeıı rJU 
beyanatta bulunmuııtur: 

- Son hA.discler, M.ıaırm müdafaa. 
m bakkmdaki cmniyetlmlzl kuvveUcn. 
dlrml~Ur. impa.rato•ıuk kuvvetleri, 
mll.ııD.aip anda gerek Sollumda ve ge. 
rck Tobrukta taarruza geçebilecek b!r 
dur umdadır. Dtlşmım mekanize kuv. 
vctlnl muhafazada ve nakliyatta~ 
kQWa uğramaktadır • 

1NGtı.ız TEBLlGt 

Kahire, 16 (A.A.) - Orta şark 
İngiliz umumi karargihm.m teb
liği: 

İngı11z kıtaJarı diln ııetir kuv
vetlerinin mahdut mikyasta :, ar
tlğı bir hareket neticesinde Halfa
ya geçidi ile Mfisaid mevkünl ve 
Sollumu zaptetmlşJ~yur. Dü§ma -
na mühim zayiat verdhihni.ş ve 
Almanlardan bir m.Iktar esir alm· 
mıştır. 

HaHeşistand l.ngillzlerln, .tı:v.· 
vetleri ve devamb yağmura rağ
men Amba -Ala.gi llserJne yapt.ıkla 
n ileri harekette terakki gönll
müştilr. 

Irakta vaziyet sakindir. Ba· . 
ra ve Hahbaniye mmtakalarmda 
bir değişiklik olmam115tıı. 

HA~1STA1"DA V A7.JYET 
Kahire, 16 (A. A.) ~ 1iıgiliz 

askeri sözcüsil dün ak§am dem.1§.
tir ki: 

Habeşi.standa ~ Alagi etra.. 
fmdakl çember ~ralmakta ve t • 
talyanlar her giln yeni mevziler 
kaybetmekte ve esir vermekte • 
dirler. Son 7 veya on gün içinde 
şhnalden ilerliyen Hintli kıtalar 
kahramanca barbetrnişlerdir. Cc -
nubi Afrikalılar da kahramanca 
harbederck cenup ve §arktan iler 
~mişlerdir. Dünkü tebliğde ismi 
geçen Alghe ve diğer yerler Am
ba Alaginin cenJbu ~kisinde bu.. 
lunmakt:adır. İtalyanlar çok mUt· 
kül bir variyettc gözüküyorlar. 
Yağmur yağ-yorsa da devamlş yağ 
murlar mevsimi henüz başlamamış 
tır. 

Ba rak Çoruından 
aşıyor 
(Baı tua.fı 1 ncide) 

hürleri arasında saat 12 ye doğru 
Merzifondan geçmi§tir. 

Merzifonlu atletl 0 r yollarına de 
vnm ede.ret saat 20.40 da bayra
ğı koşwıun 154 üncU kilometrc.S:
de Çorumlulara teslim etmişler • 
dir. 

Şehrimiz atletler! bayrağı bU -
yük bir şevk içinde adeta uçura -
rak göttirmeğe başlamışlardır. 
Bayrak yarın &.'lhah saat 5 de Çan 
k•rılılara teslim edilecek, Ça.nkı -
rılılar da bayrağı ayni gün saat 
saat 14.30 da Ankaralılara teslim 
edeeekle't'dir. 

mi geçen Uç vilayetten meccani 
naklıyata 4 bin kis;nin iştirak M 
edece~ anlaşılmıştır. atbuat umum müdür 

Bayrak 19 Mayıs gilnü tam eaat 
11 de "19 Mayıs stadyomu,, na ge 
tirilmiş olt..caktır. 

Diğer taraftan 1stanbuldan 
Anauoluya tren yoluyla rnJWjyat 
7 haz.ıranda bitecektir. Tren 
yolunun, deniz yolundan daha 
fazla rağbet gördüğü anlaşd
maktadrr. Birçok kimseler. vak

muavinliğine 

izzettin Tuqrut 
tayin olundu 

tinde •yetişemedikleri meccant Açık bulunan matbuat umum mD
seferlere, tren yoluyla iştirak dUrlUğU muavinliğine ikbsnt vekAletl 
için alakadarlardan müsaade mUfettışlerindcn izzettin TlJ#rul txı. 
istemişlerdir. Vilayet makamı ytn olunmuştur. 
mürettep seferlere yeti§emiyen- tzzetUn Tuğrul mUikJycdcn çıktık.. 
!erin ayrı ayn oostzlarla naklini, tan sonra, GUmlllcnne, Odesa konso. 
vatandaşlara bir kolavlık olmak losluklıı.nmrzdft bulunmuş. bntılııra 
üzere. kabul et.mi§t.ir: iktıs:ıt vckll.lctı kömür havzası mtı.. 

Karadcnize son meccant kafile dllrUlğtınU ve nihayet iktisat velrAloU 
de dün saat 18 de hareket eden mUCetUşllğiDı yapm.I§llr. Yeni matbu.o 
Ankara vapuruyla ~tmiştir. Bu 

1 
at umum mUdUr muavinine, §lmdiki 

vapur çok kalaönlıkt!, vazi!c.31nde de ba§&rllar dileriz. • 

Amerikaya c vahi 
y;~, 11 ( A.A.) - Havas Ofi 

ajansı şu tebliği neşrediyor: 
Resmi mahfi1lerde, Ruzveltin 

beyanatı büyük bir hayretle kar 
şılanmıştır. Mareşal Peten tara. 
fmdan irad edilen hita:benin 
Fransız müstemlekelerinin d 
~anyanm emri altına konul~
gı suretinde tefsir edilmesi o 
kadar şayanı hayrettir. Bu hita
beyi, garp nısıf kürresinde kain 
Fransrz müstemlekelerinin •işgal 
edilmesi hakkındaki resmr beya. 
nat ve- on Fransr.r: vapurunun 
kontrol altma alınması hfi.disesi 
tnkip etmiştir. 
Fransa, 1940 m::ı.yısmda fngıl. 

tere tarafından terkedildiği za .. 
man Amerika, Fra.nsanm hita
bına icabet etmeyi vazife addet
memiştir. 

Büyük bir devlet rolilnü ve 
kendi topraklariyle imparatorlu
ğunun tamamiyetini muhafaza 
endiı;esiyle hareket eden Fransa.. 
yeni Avnıpanm tanziminde Al
manya ile teşriki mesai hakkını 
haizdir. 

Bu ise, Jngiltereye karşı taar. 
ruzt bir hareket telakki edil
mez. 

Edenin Avam kamarasında 
beyanatı ve Suriyedeki bava 
rueydanlannın İngiliz tayya.rt. -
leri tarafından bombardımanı, 
Fransarun hala bir Anglo Sak. 
son tecavüzü olarak telakki et. 
mediği hadiseye munzam ol. 
maktadır. 
Mareşal Petenn'in beyanatı 

nüak ve şikak düşmanı bütün 
Frasanm noktai nCKma tercü
man oluyor. 

1 Resmi Tebliğler 1 
Alman tebliği 

norfin, 16 (AA) - .Alman ordulan 
ba§kuruando.nlığmın tebliği: 

Bl.r üeniz=Ut.ı gcmım, ıaaUycU csna-
61Dda ceman 26.000 tonlla.to batırmı,. .... 
tır. Bunlardan 18 bin tonılAtosu evvel. 
cc bil1i~ bulunuyordu., 

Alman ~va lruvveUert, 1ngiliz su. 
larında, oeman be§bin tcw.ııa.to hacmin 
de ild vapur batırmış ve havuzda bu.. 
lunan diğer bir vapuru tam iSabeUer
le ha.sara uğratmıştır. 

GUnduz ve gece, sav&§ ve avcı tay. 
yarcJ<ırt b.irÇok 1nglliz tayyare mey .. 
dıın!ıırma bUcum etmi§ıer ve yerde 
bir miktar düşman tayyaresi tahrip 
etmişlerdir. Gece, tskoçyada ve cenubi 
lngilteredo llmanlıırn karşı başka ha.
va hücumları yapılnı11tır. 

Şimali Atriknda, A.!rika kıtantınn 

men.sup İtalyan mll!rezelcri Tobruk 
civa~'lnda bir düşmn.n bUcumu tardet.. 

~rdir. 
Oldukça bUyUk miktarda lng!Uz 

kuvveUeri., birçok =rhlt tank bimayc
slnde, capu.zzo kalesine ve Salluma 
ı.lorlemi§lcrdir. Bazı düşman müfreze. 
teri, Sonuma girml§lcrdir. DUşman 

bu bilcum esna.smda büyük kayıplar 
lmydclml§ ve bir miktar esir vcrml.ş

tfr. 
Alnwı hafif eavq tayyareleri, Tob 

ruk va Sonum civarındaki munuebe. 
lere muv&ffakiyeW bir surette ~tirak 
elmi§lcrdir. 

Akdcnizde, Alman bava. kuvveUerl. 
ne mensup teşekküller, biriblrlnl ta.. 
kip eoen hücumlar esn!lsmda, Malt.a
da. Luca. tayyare meydanına yangın 

ve lnfil!k bombalan atml§lıtr ve §id
deW yangınlara. sebcbl}'et l'ermi§ler .. 
dir. Girit adasmda, dll~an, kışla
larında. yıı.ngınlar çtkanlmış ve bir 
t.ııyyo.re moydnnmda üç d~man tay
yarcsl yerde tahrip ed!lmlştir. 

Glrit sularında, Alman ııavn.ş tayya. 
releri, lld büytlk §llebe tam taabct 

kaydetmişlerdir. 

Dllşma.ıı. Alman körfezine ve ln'al 
altındaki araziye yaptığı hücum te. 
şcbbüslerl esnasmclı.ı, be§ tn.yyare kay
betml.§tir. Gece, oldukça fazla mllttar 
da dllşman tayyare te§ekkülleri, Al .. 
manyanm §imal ve §imali garbl mm
takası Uzerinde uçnı~lar ve ucUmle 
Hanvora'ya hlicum etmişlerdir. Btr. 
kaç tayyare, Berline kadar girmiıJtlr. 
Hiçbir yerde mühim sakeı1. hasar vu 
lruıı. gelmemiştir. 

Sivil halk arasında birçok ölü Te 
yaralı vardır. Hücum eden dll§lı:ıpn 
tayyarelerinden nçu, dilşürülmll§tllr. 

ZAY1 

z.: .. 1941 tarihinde Emine Mez-o 
küre namına ol.a.:ıı mUhrümU zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan es 
ki mUhrii.mün hUk.mU kalmadığı i
l&ı olunur. 

Hocapaşadn. 76 No. Evde 
Emine Mezki)ro 

El\! SON 
DAKil<A 

ugos av 
Kra~ ·yer 
Ruzveıtin oğiunu 

kabul etti 
Kral, Amerikanın yıJ• 

goslav filosunu 

1 kurmv.k için 
Tekrar tayyare 
verip. vermıve· 
ceğini sordu 
Krahn beyanatı 

"") 
Ortaşnrkta bir yer, 17 (b.• l 

- Yüzbaşı James Ruzvelt_~~ 
Yugoslavya kralı Piyor ~ 
kabul edil~tir. l' 

Verilen malfun~ta göre bU ~ 
!il.katta kral Piycr Ja.mes It~ • 
tne Birleııik Amerikanın 1 rl 
slav hava. filosunun teJtrar t 
için tayyue verip verrniyed' 
sormuştur. James Ruzvclt ·~ 
tolerlnin istediği kndar,, 
verdiği bildirilmektedir. "'' 
Ortaşafıda bir yer, 17 (ı\'#_ 

- Yugoslavya kralı Piyer,~ 
şarkta bir yerde Röyter aj lt' 
verdjği bir mülllkatta §öyle 
mlştlr: 

··- DD.,,..,,an sl"l"n Hır"l't ,,_. ' ~ -r, I' 
sıovenıerı.n birliğini kınnaY3 US"~ 
muvaffak olamıyacaktır. 1ı1 'tf>U 
olmadığı kadar da kısa olııJl 
cadelede mağlil.b olduk. ~ , 
milletimizin §erefini k~ ~ 
anda herkesin duyahilnle5İ eı 
yüksek sesle §Unlan söylelI1 
zu ediyorum : DüşmanıB.rıı:n1' 
letime karşı hattı hareketi~ 
insaniyet kaidelerini ihlil e 
meğe dik.kat etsinler.,. 

Maltaya dün yapıltı11 

hava hücumları 
Ma!ta. l'1 (A.A.) - RestJleıı 

rildiğine göre dün az mlk~ 
man tayyaresi hUldlınet tıınBI' 
hasarlar tevlit eden blr :ınildl'l' 
a~lardır. Toplar tam taaUYo~ 
mede!l önce projektörler bir d 
tayy · göstermişlerdir. Dtı:I ~ 
dll2ı Oı; al!rm vcrtlmlşUr. BU~ 
dan blrlnclsino işUrak eden 'i>'! 
tayyareıeri ııahUi a;mışıardll'· 1' 
akın ı:Enasmdrı. ?desse~mit 11~ 
releri R.fakatinde buıunıı.n 'f J ~ 
ta.yyo.rclcrl ada ilzertndc ~ ~ 
fadan ifitikpf UÇUŞU ya~ ~ 
bataryruo.rmm mukabelesine ~ 

kalmışlardır. _.A ~ 
Uçnncu akın eanasmda. ~ r 

auşmnn teşekkWU bomoo a ~ I 
ktlmet tılnalarmdn hamarata f 
mu~rdır. ,ı.U ~ 

BnWn bu akmlar esnasındL' ~ ..J 
ııalarda vukubulan haSa.r&l sıfP" 
niabct dahlllnd olm~.:ttır· / 
girmlye.n birkaç kişi Ölm~. 

~ 
4 otobüs dah8 

cezalandırıl~~ 
Jar~:ı b~:ı Yo~=. ~ 
Keresteciler Jıattmdah~ ıe ~. 
3023 numaralı otobUSl~ ,, ~ 
numaralı MecidiyekÖ.r- 0~ . 
şanba ve 3104 ~c<ı1ı.V"'5 
sahipleri cezaya ça.rpdfll>;I,6( -Af 

Burulan !başka 17 ~ı?' 
muhtelif suçlardan 
rılmıştır. ~ Al 

YÜK TAŞIM.Alt tS'l'Jt _:~ v ... 

Dün Büyükada iskel~~ 
pur yanaştığt sırada ~·~ 
Zeki Kirpi adında bir 1' ~· 
pura ha.mallık ya.P!!?!rı ~· 
ginni.~. fakat ~url .;'.. 
ce kaçmak istemiştir. ~ 1 

Zeki Kirpi kaçark~~~ 
nesini kay:'bederek ~ ı/ 
başı iskele demirine -r ... ~ 
yaralanmıştır. Yaratı ç<J'V-
davi altrna aımnuş.tır· 

. 
G... Hekiı'J• 

oz yJ tı 
Dr. Marat R. A ~ 
Beyolfa~~ 
No. ı, 'hl: 411SGS 

1 

l 



17 M A Y 1 S - 1941 .. HABER - Akşam pooasr 
s 

''Bütçe dediğin f ........................ ~~@ffBınru~~eçY~I ~ . 
böyle yapılırl"J Plevnenın Ahmet Onbaşısı 

Dünkü gazete! r: "Büyük lil• Ualbuki buna imkfi.n yo~. Plevne muhasarasının en çetin günleri ba~rtşı: için cennetten gelmiş bir şeydi!.. Ahmet çavuş adrnda 
Jet Meclisi bütçe encümeninin Çünl.iı hazine tamtakır, lf1is ha • Soğuğa ve müthiş düşman ateşine aldmş ebniyen Meh- bir yiğit, çanağı ortaya koymuş, neferler etrafına tonlan· 
~i' yıl bil~ üze.rinde!'°° tct- llndcydi. Ba kötii ' 'azlyeti önle • metçikler, açlıkla d:t pençeleşiyordu. mış, ka~ıklarmı çıkarmışlar ... "BismiJlah !" diye baŞiıya"' 

lcrinl yapmal."1a oldub'llllU · 'e mck için ve yine eskisi gibi har Ağaçlann çürük veya çürümüş bir dalınm bile ke• caklardı ki, altı adım ilerdeki düşman siperlerinden, Rus· 
lenı büt~ylo ıılikııdar olarak \-Urup barınan savurmak, para ~._ silmesi şiddetle yasak edilmişti. Ağaçlann evvela dal· hnn o zaman müttefihi olan Rumen askerlerinden biri 
~~lise SO\kcdilen varidat kanun kmtısı çckmemti;: f~n bir b~c lan, sonra kütükleri, daha sonra kökleri kesilip yakılı- seslendi: 
<ıyüınlamım da tetkik ve müza- yııpılmasmı na~ıl~ akıl eden padi- yordu. Geceleri ise ,bir kibrit bile ç.alalamıyor: Bir kü· - Hey! .. Ahmet çavu~ •• Ahmet çavuş! .. 
hcreshıe aym yirmi be inde umu· ,..:ı.h, sadrazamma bunu hatırlattı. çük pmlbya en az on on be~ gülJe koşuyordu. Askere Ahmet çavuş cevap verdi: 
llıi heyette başlıyacağmı,. haber bhmut Nedim paşa bozu:ra çıkın tayin olarak günde yüz dirhem elanek ve birer de mısır - Ne istersiniz? .. 
'°criyorbrdı. ca, Abdülazizdeu işittiği ilk söz ~u koçanı veriliyordu. Koçanlan onbaşılar topluyor, suda - Nasıl rahat mısınız? Ekmeğiniz, pekaimetiniz 

nu rada, yeni yıl büt~cıniz 41 oluyordu: "Bütçe isterim!,, haşhyarak bir nevi yemek yapıp Mehmetçiklerine dağrtı- var mı? .. 
llıllyon fazla. olup, bu mlktann 22 
lllll~on \ap<Jut fnzla.-.ilo kaf"5ılana• ı•adişab bununla da kalmıyol', yorlardı. Tütün gözlerde tütüyordu. Asma kütüklerinin - Var ya! .. Var ya!.. 
C'ağı i-;aret cdilh·ordu. h r ~ Babıiliyc bir ya\·cr yol - l:abuklarıru kıyarak tütün yerine içiyorlardı. - İnanmam!. Bak ben sana bizim peksimetlerden 

" 1 k • . tek "i ı D ·· · J • "B ah " "K h t b ,, t d b. . · kil d d · ı :Su haber bana, Osmanlı İmpa- ıyara aynı t",nu-ı rar *'•• r yor· l!Şman sıper en aş t ya ve an a ya a ıyorum, sen e ıze sızın er en at a ınanaynn ... 
l'ltorluğu de\'Tfndc ilk bütçeyi ya- rlu. "Bütçe ibtcrim ı., ya 6 • 8 adon kadar yakla~mlştı. Öyle ki, her iki taraf Mehmetçiklerin ortasına nar gibi bir oekslınet 
Pan Tarhuncu Ahmet Paı ayı ha- Sadnwun, bu i~in !->udan bir te- ateşin hafiflediği sıralarda biribirlerine laf atıp cakalaşr dü~lii. Mchmetcikler biribirlerine bakısblar. Ahmet c:a-
hr1att1. Paşa, ,-aricla.tl.a masrafı selli olduğunu anlamakla b<-raber, yorlar, cengin müthiş yorgunlu~nu bununla gideriyor vuş acı aa gülümsedi. Daha tadma bile bakmadıkJan yo-
denk getinnenin bir devlet itin pa.cliı:ahm emrini yerine ~etimıck hrdı. Bir gi.in, Plevne civanndal.-i Grivçil köyünde, bir ğurt çanai';ım aldı: 
bir hn'-·at uınıreti oldnm•nu onla• için, ıruıllyc nazll'I Yu-.uf beye bir '4-öylü kadın birkaç çanak yoğurt yapmıs, ve müthiş - Hey Ulah oğlu! .. Bizde yalnız peksimet değil, 

., .,.. bUt~~ ha:1.1rlamasm1 söylüyor. Yu- M hm ·ıd · · b 1 
lllıc;, tamam ü~ -Uz küsur yı1 ev- sof bey gere ~dü7. çaiı,.nlk, kı· diisman ateşi altında kasabaya, e etcı ere getırmrl ış· yoğurt ile var, yoğurt ... 
"el nıu''BZ~nclf bir bütte yapmıştı. a bir ~amanda, Tarhuncu Ahmet ~ ti. Bu canaklardan biri de "Baı tabya" daki aske. ere Dedi ve çanağı düşman siperine frrlatb! 
lı'atat, on bu giizel, faydalı ha.· paşanın kcUesi U(urulduğu ,;ün- j ,.. .. · ' -.,.iJ""i .. ti: B1r r.an~k tne yocrurt !.. Mehmetçikler RESAT EKREM KOCtJ 
t ket.ini zam.mım tla.lkavuklan, <len, yani ild yüz kırk yıldanbcri ,. ••+•••o••+••••••••••••••••••••••••••••••••••+••••••••••• 0 

••••••• • •••••••o••••• o••• o+ o••••• o+••• o o o o o, 
~l\hsi düsm olan çckememişlt>..r, i· unutulıın bütç~yi meydana tekrar 

ı;.-ılmnyor. 
~ bin bir fesat vo t~\'ir imrıştr Karmakıı""1k defterlerden, he-
ra?'a.k, Yıuiycti dC\TİD ıındisaJıma. sapJımlan, diiz~nı-lz rakamlardan 
lıa"ka. seklide ııkscttirlp, Tarhun. ~dauı neticeden :?U anla.şılıyol' ki, 
Cllnun kafasının kesilmesine o - mesela "-nri<hıt 5 milyonc;a, ma.snf 
hep ohnu !ardı. l-ÜZ milyon. 

la.ıiye iı,)lcrlııc pek aklını er - Sadrazam Mahmut • 'edim pa • 

~e-1. ama, lıcsaıılı, kltııph hare- ~m maL....adı padi!?lLhı a\'utmak 
d Ctll'rden, ynlnız ·ahıslann değil, vo dalkavnkluk etmek olduğu i -
"' lc-tıcrin de fayJalıınacağma, çin, iraila. mn,'>raf ara.sında!d kor

~ll' azencli bir bütçenin yurda ha· lrunç &!:ık bir alev gibi göziine ~ar
t rlar getireceğine şüphem yok - pmc.a., elinde.ki tomar tomar I<~ • 

~;"· l\fuhakkak !ti para pek hü .. i:rıtlan nazırın yüzüne fırl:ı.t.arak 
k bir refah ve kuvvet \"l!Sttn• haykıny0r: • 

;tfrr. ''c bir imparatorluk maliye _ Yusuf h<'y, Yusuf bey! di
r ~~11'rtun dediği ~ibl "hUf;çcnln yor. Şm:kctmeab e!<>..nd.imb büt~c 
.~ı ti terbJ~etktiri i" ,.ardır. Fa. :istiyor. Anlamadmrz:sa. tckra~ 
"'llt im 
lıa.ı:ı pam.torluk devrinde bons. yayım: bUtçc istiyor, bü~e i~ti· 
lJ Yl'<'n ehemmiyet vcrilmemls. yor! 
li . Pstı, klta.psız, mm'llZeneslz ma 1 usuf bey keskin zekih blr in-
ı-.~' feı- c riUm.. • hatta pedl ıt.h-

u·a yu.nı.nnmk için birçok k<•pa• san oldup itin he.nen ma.kSadı 
l.(!ı·...._ ka\"nyor, sac11'87.a.Dlm tcı'blyC5izH· 
~lcr, münasebetsizlikler ynpd• 

tttı tır. Ye bu clalka.vukluk ,.e im.. ~ne ırarşı zchil'll bir glilil<;le mu • 
na .. -. . knbelo ederek ,·ükela mcelisinden 
· ----ııruer ~iizünden Türk milleti 

L • çıkıyor. Ve ertesi günü ftritlatla 
ll'ı.uca felaketli ve ncı günler 

l'-Sl:ıını§tır. masrafı mi&vi ~teren bir büt
çe yapıp sadrazama ..,unuyor. 

SoJtan Abdüfilziz. lahmut Ne -a· 
l>•nı. Pafj:l.yı ndrnmm yapmrştr. 
~ ll.dişab Ali ve Fuat pa,.alardan 
ltı11~dnnmdan clobyı büyüle bir 
lı ernntrnJ)·et içi:ıdoydi. Çünkü, 3"" 

le istedi w. .b. k 1 . 
11

• gı gı ı mn ·amınm zcv a-
~~ ~ı"tCara.cak, bir mih'errilıin tnbl
~ "ağJz tadile padi~ık yapa.-

l'tlahmut Nedim p~ mu\'&7,C • 

neli bütçe karşı mda, memnuniye
tini giLlemiyor: 

- Teşekkür ederim Yusuf bey, 
diyor. Bii~e dediğin böyle yapı -
lırl 

Çelebi, böyle olur bizde, konser 
dediğin! 

LAEDRi ~ tı. 
--~~~~~~~~~~~--------------------~--~~ 

A.tletizm Seçmeleri 
lı• lsf.anhul ~lgesi atletizm ıı.jnn-
tlııilan: 

btıs llıayıs 1941 saat 9,30 dıı. Ro-
111 tt kolej sahasında lsto.nbul at
Ca~rn bayramı seçmeleri yapıla
haıt dan isimleri aşağıda yazılı 
11,>li <.'~ arkadaşların liiUen teşrü-

tıca olunur. 

(jlll - Bayan Mübeccel ve Jale, 
/\.~'lan Tayfuroğlu, Mehmet Ali 
J ar, Mister Allen, Mister Ro
~e8· 

1
Musa Ki'ı.znn, Enis, Tevfik Bö

~ ' llııınıi Polater, FirUzan Tekil, 
~~ ~eriman Tekli. Sadık Ccy
Atı.ı.r N. Savcı, Agopyan, Halfık, 
lun ~am, M. Satur, Cezmi Şn
'i~'?lray, Yasumidis, Peridis, De-

ıs. Cemil Vcnç. / 

ıı 2 
- 25. 5. 941 tarihinde Bursa

lizı l'at>ıJacnk maraton birineilikle
lı e seçilt>n aşağıda isimleri yıızı
ll{~lletı.erin iki fotoğrafla 20. 5. 
'tJ!lııJ. ~rthinc kadın· bölge atletizm 
ııll ... 1{;rna mürncnatlan tebliğ olu· 

[}~' lfostantin, Ali Karaduman ve 
l:lalr.~ Ertunç, Süleyman Koşgör. 
"'--.Erte. 

Birinci sınıf 
llıütehassıs doldor 

NURi BELLER 
~ l.\ıtn, ,, • .UUH HASTAl...IKLAH 

Anknrn Caddesi No. 71 
"'Y ?' ııaatl ri: 15 d~n itibare~ 

Bilmece 

Bu hayvanları tutmak istiycn 
iki Avustralyalı nerededir? 

Refik Ahmet 
Sevengil'in 
Romanları 

Mevcutları tükenmek 
üzeredir 

Ç[PLAKLAR ( 100 Kuru§) 
AÇLIK ( 50 Kuruş) 
KÖYÜN YOLU ( 30 Kuruş) 
PERDENİN Arkası l 35 Kuruş) 

Vakıt, Halit, Sühulet 
kütüp anelerinde 

Türk Dil Kurumunun BiT· eseri 
(Geçmı sayımızdan devam) 

ömek olarak (alim) sözünil alalım. 
Bu söz "benim olan Ali adlı adam" 
"bıllgin., "çok bilen., anlamlarına ge.. 
lir. Blr!nci anlamda dUz okunduğuıı.. 
dan • §.<>hıs adı o\mQ.8lndnn dolayı llk 
harfi bl>yilk olnrak - sadece (AJl'm) 
diye yazarız. Ancak ikinci anlamd:ı. 
(a) vr. UçüncU anlamda (1) uzun o.. 
kunduğuıidan bunları da (lılim) ve(a
lim) şckillcrfndo yazmakla lıiriblrln
den ayırt ederiz. 

Boolarm d nada kalan uzun oku .. 
nur ~ere mutlaka işaret konulmak 

lAzım ıeıme:r.. 
%) (A) veya (u) dan 01100 gelr:n 

(k) v~)-. {g) harncrt tnco oku11ursa 
1ın <•.1 _) ... u) horlne (.) tsatttl 
luıın1bn9 k IAumdrr. 

"Yr\Zıet anlaınma (kAtlp). •'özcn
gt,. &nlamına. (rikAp), "turlU renkli,. 
anlaınma. (rengllrenk), "şllpbell,, aıı.. 
lamına (meşkOk), ••sanki,. anlamına 

(gQyaı kelimelerinde olduğu gibi. 
Aynı halde bulıman (1) lıarflnln ln.

C6 okunuşu, kPlimenln bıt"?md.'\ olan 

(1) \er tıe herhangi blr ll('f;llsl lnco o.. 
lan veya (y) df'll SQnra gelen (l)ler. 
de katde hnllndn olduğundan işarete 

molıhı.;) dPğUdlr. 

''Pek kısa zaman anlamına (lahza), 
"c:ok acı tıc haykmna,. anlamına 
(vaveyla.), "doğurgan,, anlamına. (ve. 
lul) koltmelt'rlnde olduğu gibi. 

Bu ha.ilerden biç biri yokkPn lnee 
okunan (l) den sonmkl (o.) ftY• (u) 

ya cfa C) işareti konulnr: 
Ahlfık, kulüp ... glbl-
S) tı..1 kcllmc aynı b&rflcrle )'aul. 

dıtı bnkJe birinde kcslJ· okunmak r;u
reU)hl ayn ayn anhrnlar gÖfıtertrier. 
8('1, kP.Alk oknnıuı s~17: harften sonra 
(') l!jt\n>tl konulmak Jllıımdır. 

Mescın. (defi, refi, katı) gibl keli. 
meler! (def'i, rd'i, knt'ı §ekillerindcn 
ve (t:av•an. kafanı gibi sö7.leri do 
(tavan\ ve. (kat.ıı.n) kelimelerinden a .. 
yırmak için (') işaretinin kullanıımo

sı zaruridir. 
Yukarda sa) dan Jilıumlar dı.pndn 

bir kcllmedc SCBH Jınrf umması, rıes 

kw!llrnesl, barf dli~met!I gibi halleri 
bir l53rctlt' göstemıek mecburi değlı.. 
dir. Hir metnin tam okumı-,unu J:011ft•r 
mek, yahut lil'llmc)1 dahıı 1)1 olmt.. 
mak mak adi~ bö)·le yerlerde (f) 

"~ya (') friaretlerin~ kıılbnmnk mut.. 
lakıı. yanlış ım~ ılma:r~ 

o( Burada işe.retlerin kullanılması 

m~buri olan haller gösterilmiştir: 
1) Uzatmıılnr yalnız biriblrine ben. 

zer harflerle yazılan, fakııt blr veyn 
daha c:ok BCSIJsf uzun okunmakla 
başka anlaml.'lr g6steren sözlerde g6~
ttrilmck mecburidir. 

Yeni imla kılavuzu 
üzerine öntasar 

-7-

(") (') işarretleri nerelerde 
kullanılır ? 

baa) denilen benzerlik halidir. 
Örneklerden de anlll.§ılacnğı Uzcre 

bu ilUbaa baU. kelimenin yalnız yn. 
1m §eklinde değil, eklerle aldığı şekli. 
lerde de g8zönllııde tutulı.ır: McselA 
fik1r kelimeıdnfn 1 U ınc1'Ul haılyJc :ııi.."
pet &ıckli olan tıkrl ve fikri kelimeleri 
bir n ile aynlmrtıtır. 

Bu yold3. uzatma işarcU alan keli.. 
melerin ayrı bir listesi, hangi sözler
den ayırma dU§Unceslyıe yapıldığı 

kar§llarında gi5ster!lmek suretiyle K.ı. 
lavuzun sonuna lrnnulduğu gibi uzun 

olduğu holde işaret konulmıyan kcll.. 
rnelerln de bir listesi gene Kılavuza 

cklenmi.§ lir. 
2) 1nceltmelerde yalmz le!, kü, gı\, 

g1l şekilleri i~aret1! olarak gösterilmiş. 
ı !erde kelime bnşmda olnnlar ile her 
hr.n'"'i bir seslisi ince olnn kelimeler-
dekiler ve bir de y den sonra gelenler 
geu 1 clari\k ince oldu~ndan yalnız 
bunun d!.§mda. kalan U ve lülara lşa.. 
:ret konulmuştur. Buna karşı ak, uk, 

nı:-. ug, al, ul şcklllerindcki inceltme. 
ler ~veye bınkılmışbr. ıBunun da se. 
bebl reeselA. ahlAk gibi bir kellmede 
1 yi inceltmekte olan işaretin k ye ın.. 
cellk Termemcsl, kezalik uklml gibil 
blr kt>Umede k kalm olduğu halde 1 
Din Lııcelmesldir. Bir kurala ooğlana
nuyan özeJUkleri ise ancak 1'iVe belli 

oder. 
Bun~ gibl ince bir sosll De btrUkte 

k ve g nin kalın okunmalarr da gene 
şlveyıı bımlolmrşbr. 

3) KLsme l§tırctinin kullanılıruuı:ı da 
gene. uzatmada olduğu gibi. ancak 
Utibes halinde mecburi kılınmıştrr. 
Böyl~ce bUtUn ~tlerin asıl roıtı. 

ya anııımda veya okunuştaki bir ben
zerliği ortadan kaldırm&ktan ibaret 
Glmtıştnr. 

İşaretlerin kullanılmasında mecbu.. 
ri olD.n haller böylece bellrllidlktcn 
sonnı, \Junlıır dışında kalan hallerde 
işaret kullanmanın mutlaka yanhş 

sayıımyo.cnğmı ileri allrcn kayrt, ttzc. 
rinde bu kadar d"ğişlk d~nceler ik'. 
ri 80rillen b r işte yazllarn, öğrctmeıı
lcrc ve öğrenenk'rc yeni bir deneme 
mcydam açmak düşüncesiyle konul-

Lıccltme ve kesme işaretl~i konu.. 
lan kelimelerin birer liste.si eıveye 

bırakılmış olan kalın sesli ile ince ve 
ince s~:ıli ile kalm okunur scsmzlerl 
hnv! keıloıelcrln listeleri de Kılavuzun 
sonuna k~ulmU§tur.) 

30 - Ttirlq:e ltcllınclerdo "e Türk 
dili .1ht•ııglne 11.\ muş ı;iizll•rJo 11P8-rCt 
kullıımDğıı. lllila luı:um .)'Oktur. 

(Bir bölgedeki 6zcl konuşma tarzı. 
nı, yahut Türk lehçelerinden birinin 
kendine göre özel söyleyişini göster. 
mek ve~·ahut eski bir 'l'Urkçe metni 
b!Ums'?I usullerle en ince veya yazı 
farklıı.."lllı da belirtmek ynzmak işle. 
rinde ltullanılabilecek tra.nskripsıyon 

işaretleri, gencl imltldan bUsbUtUn ay. 
rı bit' §Cydir. Yalnız yilksek bilim uz
manları arasında ve ynlnrz belli bir 
takım billm araştırmalarında kulla.. 
nılabllen bu tranııkrlpsiyon işaretleri 

dı§ındıı. Türk kelimelerinin, hatt.tı 

Türkçeleşmiş yabancı söZlerin işarete 
ihUyncı yoktur. 
Es~d Osmanlı Tilrkçesi metinlennin 

yazılmasında okunmayı ve anln§ılma.. 
yı kolaylaştırmak için kullnnılabile

cck baz. şekiller § 36 da göstcrllmL,.._ 
Ur. 
Transkripsiyon halka aunulııcnk ga.. 

zete, dergi, kitap .. gibi genel eserler 
de aııla kullanılmıyacağı gözönUnd 
uzak tutulmamalıdır.) 

Sl - Arapı;a "°" fıı~ kelimelerde 
kalın sesli harflerden sonra gelen (lö) 

(g) ve (1) 8ftisiz lb:uOcrlnln lnDtt: .,. 
)fımmcı.tarı '\-O ince bir sesti harften 

önce ""C)'B sonra g't'lc-n (k) '\"C (&') le. 
rln kaim okıınnıalan b:ıllerl yazıda 

güst.erilnıly{•ttk iveye bmıkılml!J
tu. (4J 

(Yukarda gösterildiği. üzere ıiveyc 
bırnk•'an §eklllcr şunlardır: 

a) Kn lm sesliden GODTB ince okunan 
k, g ve J'ler: 

Efink, 80luk, zchlmak. tuna!, ikbal, 

zuhul ... gibi. 
b) lnce sesliden önce kalın okunan 

k ve g1er: hakiki, tergip... gibi. 

Eu hal, eski dil terimlerinde (llU.. muştur. 

Kıymet, kısmet... gibi sözlerde ise 
sesli ı:alına. daha yakın olduğundan 

kalını lrnllanılarak heceler Türk fonc.. 
teğinıe uynıutadır. 

~---·Sü ER BA K ' Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

Bankamız pamuklu ve yünlil mamulltmıo mıığazalnnmmca toptan ııab§md:uı cui usuller dalrcırlnde isWade C' 

decek olan l,l ,940 tarihinden evvel milesseıı toptancı ve perakendecilerin sıraya kaydedilmek üze~ JUzumlu veslk 
arlle ~Ul.941 tarihine kadar ml\ğazala rımıza bizzat veya tahriren mtıracaat etmcı.-.n ve bu tarihten ııonra vaki ola 

cak yeni mllracantlarrn kabul edilmlye ccği llt\n olunur. 

c) lncc sesliden sonra kalın o"lı;unan 
k'ler: renk, tcvfik, faik, zevk, §evk .•• 
gibi. Bunlar da gittikçe Tü"k fonetiği.. 
r:e ynkl&§makt:ıdır. llk 1lç örneğin 
zeı ad oıarak kullanıll§Dlcla Refigi, 
Tevfiği, Fıı!ği,.. şekillerini alması da 
bunu gösterir. 

S:! - IUr kelimede (k) veya. (g) 

de.n sonra. ı;clcııı se8ll harf kalın oldu.. 
ı:;ıı hnlde l>lıımn kış.1 , .•• uzwı okun. 
11111 il~ Hl n n,·rı anlamda iki söz \'Ü.. 

l u<b gellrıw, buruda uzunh•f.'U (fı) De 
J.:ÖStcrmt•k {1<) \t',nl (g) Hf•s lzlt•rlnl 

lneettmek lbtlmallnl m·ıındırncağm. 

dan, yalnız bu gibi kellıoelenle IMıl!ll 

ha.rfi eıft olarak yazmak )Olu:ııa g'lcü.. 
Ur. 

MeselA ' 'öldUrnıc., nulam "" kaW)' 
ve "de.rece,, nnlanunıı (kadir lıme. 

!erini "oldllrlicQ,. anlamın,. .,Ut) 
ve "l{udrct" sahibi., anl'>J"'I•..,., ~rııoır) 

kelimcl~rindcn nyırmnl< ic- .. 'JU yolc!:ı. 
hare~ct edlllr. 

Böyle iki sesli ile yazılan \srat, taat. 
vukuu._ ı gibi bir tnkım kelimelerde 
de söyleyiş zaten uzun bir sesli ~ 
dlr. • 

(Kı!nvuzun sonunda nyrı bir 1 
ne gösterilen sayıst az b:ı.zı kelimeler 
vardr. ki, bunlarda hem uz:ıtnuı. ne 
belli ed'&mesl gerekli bir lltlbas hail 
vard:r; hem de kelime veya hece {k) 

''eyn it;) De ba§ladığuıda.n işareti u.. 
zatına yeruıe .inceltme rolü yap!Dası 

tehlıkcsi kendini g~termekledir. Me
selA "b!rinln malmı zorla elinden aı. 
ms,, onlamma .gell'n gasıp kelimesi,. 
bu işi yapana verilen ve (a) sı uzun 
okunan gasıp kelimesiyle bir yazıda.. 
dır. A:-ndaki fark, ynlnız (a) nın bi

rinde normal. ötekinde uz;mı okunma.. 
sıdır. Bu halde (a) ya bir uzatma i;ıa.. 
reU k'lymalıyız. (Ancak (a) dan ön
ceki ee.ssiz (g) olduğundan f§aretl gö.. 
renin (g) yi incelterek g4sıp ~kll:nf 

GAve adında olduğu gibi o(gO.) diye o. 
kumJ.SI tehlikesi 6nilndeylz. 

İfte yalruz bu h&ll(!re mnlısus olmak 
U:ıerc ııcsJiden sonra. bir (ğ) konulaın.. 
aı ve böylece dağlık, sağlam sözleri 
gibi okunmak Uzere knğtfi, knğdlr, 

kağsır, gağsıp yazılması fikrini bir 
çok :111 önce ileri sürmllşUlk. Şu ka.. 
d:ı.r ki <ğ) nin uzatmaların hemen hep 
si V'ya bir çoğu için kullnnılına.sı yo
lundaki üratın uyandırdı~ reaksiyon 
llolayısile bunda. da gUçllık gorüldil
ıtnnden, başkn bir çare bulmak. ya.. 
hut, - tlmdiye kadıır olduğu gibi • bu 
birkaç kelimeyi de şiveye bu'akmak 
uınıreti ~nllndf'! kaldıl•. D!llmlze gene 
yabanc"I dilden gelen ve biriblri ıtrdın 
ca aynı iki sesli ile yaztlıın b:ızı kcl!.. 
meler vardır: eıuıt, tnııt, Nil, tceyyut, 
teessür, ıruut, kuut, ... glbt. 

(Devamı uar) 

ı 4) Kılavuzda bu glbı §ive:,c bıra
kılmış kelimelerin okunuşlan ıı:,Tı Jl..-ı.. 

telcrl" kitnbm sonuna konulmuştur. 
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1. Zwar hnt1<> dl•r llofbaucr, nur 
nul mrint• frtiher<' I:<>ılc - dem• 

meln \ utı-r \\Ollt<• ilııı ııil'lıt uııı 

,.,cint> Dicnstt" :uıgı•hl'ıı - ılir S:l

<'hc nooh ı•lnınal in der <iı•mf•indı• 
ıürbracht; ıılırr ılic• Uaort•n hnttı•n 

llım <'M\idcrt, ılcr aite Pııst-0r ha 

bP. bci scincın Uicr gut prt~iı:ı•n 1 

ı.onııt•n, so wcrıl' ılcr liellcr auch 
\\ oJıl fiir df'n lli'UCU r<'i<'hcıı.2 

:!. J;,. war mm an ıfü•s('tn Abeml 

ı•in gnr \\hsks Wctter, uncl brau• 

ete ı•s drau!-'en \'On ıkın \Valdı· 

her, da " nıruı lıiı•r inncn oft clie 
\Vortc kaum ı•rfııs .. cn kannfo. 

3. "Sclırcihe ouıı so',, ıı.ı,rt<' 

mcin Yatcr, indem er zu mir rill·k
fo: "Obı•rglf'iı•lı dic mcbtcn ınei
ncr nclchtkindcr1 mir hcrLlich 
ı;ı•m ı•incn he..,..,(•rı·n Keller gön. 
ncteı:ı, o;o \\nren doch derer, dic 
lıalsstarrig1 dawitlcr stritten ;!I \OU 

fitten 1Uaji11 bi"' hichcr hahe kein 
fri..;<'h ond kiihl, sondem nur sa.u
(•r Uier ~nht; und wııs mir das 
'or cine Plııgc ~t'" esen, ist Gott 
am be ten bt•kannt; wic,iel aber 

voıı solı•hcn Gnlı<'n Gottes, --ah·o 
honorc,1 zum Sdıwcinetrnnk Jıin

ı.;ies en lasseıı, "ili leh hi<'r srmf• 
v;end übcrgelıcn.,, 

1. leh cntslnn" ml<'h noch :aller 
dicscr Worfr mein licbcn Va.ters; 

dMJ leh -.<'17.ct<"' dlo Fcder ab, weil 
mlch <'İn Uedenl;:cn n.n"'alldeltc, 
llochfiln.1lidıe Gna<len a.lso w&

ı.:en des pa. ... toris aucrcm Bicr in 
Compassion8 zu nehmen. 

5. Als leh aber olchc-q eben 
nur gt•liusscrt, hiirte ich drausscn 
nuf der llnusdielc ~ın Jaut Gere. 
do mil unserer nlh•n l\fa.rı::rt•t. 

6. \\ urd<• dann aoch UIL<öCro 

Stubt•ııti.ir gP\\alt anı aufı:;cri en, 

und ''rsehien ein 
bcsclımufT.t en 

l\lnnn in schlcr 
Rclsckl<'illem, 

... cheinh:ır 'on nı<'ines Vat<'rs Al· 

ter uncl nueh \\Olıl ı:;ci..,fliclıcn Staıı· 
d<'"'• nber mit \Ollcm braunrotem 
\ntlitz, darnu~ c•in Panr ldelnc 
blıınkl' Augı-•n ;;nr hurlit:~ J;licke

uber uııs hlnaufcn lk..;sen. 

Slorm 
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1. HokiknttP, çütlik sahibi, ya'· 
mz önceki sözlerim ür.crino, 
bn.b:ı.m onun li'ıtfunu kabul etme!; 
btPmcu.:ğiııtlcn - kılisc mcclisir
dc meseleyi bir dPfa dalın menu 
bahs elmiş ti; fakat köylfıler onn 

eski pa~zın birasının hnlinc rağ
men ga~;et iyi \'aız Vf'rebilcli,.,~i, 
yeni.sinin de mevcut mahzenden 
lstifndc cdcbllcccğini söylemişler

di. 

2. Bu akşam çok fena bir hava 

vardı ve dışarda, ormandan öyle 
hir gürültii geli,yorrlu ki ekseriya 

odada söyl~nen sözler güç anl::u:ıı· 

lıyordu. 

3. Babam benim yanıma 110ku
larak: "f)imdi 11öyle yaz", dedi. 
"Her ne kadar bPnim kilise ccm~ 
atiınden ekserisi bütün kalbilc da.
ha iyi bir bira mahzcnim olmasını 
istemlı:ılersc de arnlannda bir klf_• 
mı anudane bir şekilde buna ma
ni olmuşlardır. Mayısın ortasından 
bugüne kadar serin ve taze değil, 
bilakis daima ekşimicı bira lçtiın; 
bu yüzden ne ıstrrap ~ektiğimi 

herkesten çok Allah bilir. Allahm 
bu nimetine nekııdar çok, haşa 

huzurunuzdan (-salvo honore), 

domuzlar önüne dökmeğe mecbur 
olduğumu söylcmekten.so ıstırap 

ovlfı.dır .,. 

4. Henüz sevgili babacrğnnm bü
tün sözleri hatırrındadır. Çünkü 
papum ekşimiş bi'l'a.Sı için, prens 
hazretlerinin merhametini u:ran
dırablleceğimizdcn şüpheli, düşün .. 

eelere dalmış bir halde kalemi ye

re bırakmıştmı. 

r>. Ben bu dill}üncelerc dalmJ'§ 
bulunduğum sırada dışardn. evüı 

koridonında bizim ihtiyar Margrct 
ile gfiriiltülü bir münakaşa cerc -
yan ettiğ:inl işittim. 

G. Bunun üzerine odamızın kapı

SI şiddetle açıldı ve çamura bu • 

Jarunıs yol elbisesi içinde bir adam 
belirdi. Bu adam babamla ayni 
yaşta gözüküyor ve tıpkı onun g1-

bf kiliseye mensup oldu~'ll anla
şılıyordu; fakat yüzü yanık kır

mızı bir renkte idi. küçük kMI• 

cnnlı gözlerini keskin bakı~larla 

iizerimizdo dolaştınyo'rd.u. 

(1) prcdlgen: vau: vermek; Gclehrtcn ist gut prod.igen, anla• 
~ana sivrisinek saz ... (2) reichen: in die Höhe rciclıen,. .. kadar çık .. 
mak (yüks m~k); in dic Tiefe rckJıPn' aşağıya kadar i~ek: so
v; clt df'r Bhck rPicht, gözün nlabilcceği ikııdnr. soweit der Vorrat 
'l"Plcbt, malzeme yetiştiği müddetçe <mnlzcm<ı tükPninceye kadar); 
er ""icht ihm dns Wassı•r nlclıt, o, onun eline su bile dökt"mez (o o
nun k .. dar hiçbir suretle liyakatli değildir). 

(3) Bekhtklııd: bu kelime haddi zalındrı. papaza günahlarını 

C'tknıtnn ş:ı.lus manasına gelmekteyse de burada kilisenin ruhani 
dsirc>sinde bulunan ve kilise varidatını tomin eden kimsPler ka.slt..•<'H· 
liyor. Bu yüzden tr rcümemizde kfü.sc cemaati tabirini kullandık. 
(3) halsstarrig: inat~ı. muannid. karşı koyan: lıalsstnrrig werdon, 
ta:ınmit etmck. (:i) strciten: mücadelo emek, kavga etmek, müna
kaşa cbnek; über cinC' Frage st.reitcn, bir mesele üzerinde konu~ 
nıak; vor Gerichl strcltr:n, da\·a ikame etmek, bir davayı müda.fan 
etmf'k. (6) M:ıjl: Mal ıs. (7) salvo honore: bru;a huzurunuzdan. 
(8) Campassicn: acıma, §('Qmt, mcrhamllt. 

(Hu slltunda olmJ m·u!Hnmı:un gıı. 

zetemlz; ~ aııındak! \iuııonlcı blrliı.te 

gönderecek lerl 

~\'LE~ ME l'F.h.1.1 ı:u;m, tş 1\ ı:.\ . 
l\L\., is \ m:ML. \t."ı· Si\T1'1 
~bi tınırı m.\hiJeli haı7. olmt:ı.aıı kıı· 

çfı.- lli\oları ıı:ıııt'il7 ıırısrohıınu.ı 

Evlenme tehlifleri 
• \'14 S2 bo~ lli . kilo üO, cımıcr 

karalmşlı, l>ara g zıu. il e tuhsilll. 
bir cı.nnest ve e~i bulunrın, mazisi t • 
miz. h.r evi mUkC'mn:elrn idare ede.. 
bilir. Orta hail! bir nllc kızı: ıt(l_4l'i 

y~lnnnaa 0-90 lira rnal}ŞıI tip mcv. 
zuub:ı!ıs değil. Fnknt devi t memuru 
ol.an (it ıbay da oı 'IJ Urı bir b:ıyla ev. 
ı.meıt isteme~. (GOJ) remzine 
m9raeut. ın 

• Yıış 22, boy 174, kilo 70 Devlet 
cmı: ~·ollarmda l<!8''fyC' t)lr genç, 

10yu bosu :verinde kumı·al bir bayan. 

la cvlrnmclt Lstemektcd!r. (Tatlıdlı 8) 
remzine mUra.caat • 114 

• Yıış 2 . Boy 170, kilo 75. Kumral 
ıro.çlı. yeşil gözlU, mat renkli sesi ı.,rU. 

~rl dul bir ltadın 2ı<-'.H yaşlnrı nrnsm. 
an r.ok l'Smcr, ııiynh ı;::-özlU. uzun 'boy. 
ıu. zn\"'lf, yakışıktr. nsgıırı liırc tahsil
U mJr.şı 1110 llr:ıdan :ış:ı~ı olmıyan 

>ı!r 03yl:ı e\·lcnmck lstemcktC'dtr. F..s

mer .s!yrıh goı:IU olmıyanlnılıı ~lan 
:l4 ten yul:nrı olanlar b.?yhudc mUra. 
cnat ctıncmelldlrıcr. (Deniz 1161 rem 
t:tnc mUrnrnnt - 115. 

I ş ve işçi arayanlar: 
• Eski ve yeni hartlerlc Uç yab:ıncı 

dil bılcn illa.iye ve pasif korunmndıın 
anlayan evli. 47 yaşmdıı b!r bıı.y, kn.. 
pıcılık. bckçlllk Jşleri aramaktadır. 

l3e3lktM demlrcller sokak numara 9 
da Merc,.'l.n Anı.bula mUmc:ıat. 

"' LU!c mezunu bir genç ticaret.ha-

ma ~ ııuaı ın sın'l 

her ne kadar yenilmiş, biiyük ge· 
miler mıknatısiyet ha5sasını kat· 
dıran gemiler vasrtas;!e b'1 müt. 
hi~ siliı.hm tesirinden her ne ka· 
dar kurtulın~5 iseler de. mrkna. 
tıslı veya adi, sa.bit VC'ya. yüzücü 
olsun mayınlar her zaman için 
deniz nakliyatına ka.nşı hakiki 
bir tehlike olmakta demm et. 
mektedirler. Çünkü bir mayına 
çarpan bir gemi doğrudan doğ· 
ruya batmaktadır. 

Mayınların ne şekilde döküldü· 
ğü bir çok kereler anlatılmıştır. 
Mayın nereye serpilirse serpilsin 
hemen daima yarı yarıya suyu 
ÜT.erine çıkmış vaziyette durur. 
Gemi gibi ağır bir cisim maynın 
üst kısınma. çarptığı zaman kap· 
sul ateş alır ve bu şekilde barut 
ateşlenerek mayın infilak eder .. 
Mayın suyu o şekilde açar ki, 
mayna çarpan bir gemi muhale 
kak surette çabuk veya a.ğır ağrı 
batar. 

Sabit veya seyyar, mıknatıslı 
veya adi, bütün mayınların teh· 
li.keleri ancak bunları taramakla 
ortadan kaldırılabilir. 

Bu sebeple her gün binlerce 
mayın tarama gemisi, madeni 
filelerle mücclıhez oldukları hal· 
de lngiliz liınanla.nndan hareket 
ederek muttasıl nakliyat ya.paıı 
gemilerine daha emin bir yol te. 
min etmek için her taralı ince· 
den inceye taramakta. ve böylece 
Alman korsan gemileri, tahteJ· 
lba:hirleri ve hücm tayyarelerinin 
tehlikesini atlatan gem.ilerin li. 
mana selametle girmeleri temin 
edilmektedir. 

Bir mayın tarama müretteba· 
tının hayatı muhakkak ki her 
gün tehlike içindedir. Mayın ta· 
rama gemisi mürettebatı ekse. 
riya şimal denizinde balina. balr 

ğı avlamış. lngiltero sahillerinde 
uzun seneler balıkçılık et.mi§ ve· 
ya tzlaııda denizinde bin bir ma_ 
cera peşinde koşınu.j eski oolrlc 

<: ılardan ibarettir. 
Bu gemiciler artık balık tut· 

muyor .. Küçük gemileri ve ~imal 
rüzgarlarının sertleştirdiği buz.. 
tarı, bin bir maceranın olgunlaş· 
tırdığı vücutları ile evvelce her 
gün 'binlerce kilo balık boşalttık· 
lan küc;tik limanlarında hazır 

bekliyorlar. 
Bu eski balıkçılar, bu kıymetli 

gemiciler bugün donaıuna emrin 
de ve yardımcı vaziyetedirlcr. 
Bu kuvvetler mayın grupu ku_ 
mnndanınm emri. :ıltmda.dırlar, 
fakat bu gemiciler için kuman· 
dan la?.Jnı değildir. Çünkü hemen 
hepsi İngiltere sahillerinde otuz 
kırk senedenberi dolaşmakta 01· 
duktanndan :;uları, sahilleri ktn· 
di cepleri glbi bilirler. Harita 

n<'lerde hıı.ftanın dört gUnUndc veya 
gecesinde l f\-20 lira i:l' çatışab!leceğl 
bir iş r.rıunnktndır. Daktilo bilir, riya 
zlyesi kuvvetlldlr. (T.T.T.) remzine 
mürncıuıt. 

• Yıış 18, lise aon smıftıı rlya.ziyC!li 
ııe inglllzcesl olduk(."t( kuvvetli bir 

gen() ç:ılı,.-ıbileccğl bir iş aramaktadır. 
'(1'1.L.E. 39) remzine mliracn.nL 

• Yaş l 7, orta liç taıcbcsl bir genç 
ta.lll mCddetlnce lş aramaktadır. (A. 
ô. 250) remzine mUracaat. 

• Ev işlerini idare edebilecek genç. 
emniyetli bir baynn aranıyor. Şişi! 

HntAskArgazf caddesi Miku npartı.. 

manmm :l numo.ra.s1M mllracaat. 
• Ortaoltul mezunu eski, yeni yazı_ 

lıı.rla daktilo blleı:ı bir genç iş anı. 

maktauır. {Saka) remzine müracaat. 
• Bir orta 3 talobcsi bir tıcaretha-

Olü"ıle 
kucak 
kucağa 
yaşayan 

Wlavın ta
rayıcı ar 
İngiltere 

sahillerini 
nasıl 

temizliyorlar? 
kullanmaktan katiyen hoşlanmaz 
lar, pratik bilgileri, haritanın 

vereceği malfunattan çok daha 
kuvvetlidir. 

Ma.yın tarama gemilerinin dev 
riye gezme saatleri şafakla be. 
raber başlar. Günün ilk ışıkları 
görününce, hepsi de eski balıkçı 
gemileri olan yirmi mayın tara· 
ma. gemisi !bağlı bulundukları ii· 
manlardan ayrılırlar. Bunların 

hareket sabalan İrlanda sahil. 
lcri ile Pernöv arasıdır. Tabii an· 
cak BUlh zamanında bu mesafeyi 
katederlerdi. Bugün ise İngiltere 
sahillerinde devriye gezmek ve 
mayın toplamak vazifesile iktifa 
ediyorlar. 

Bu eski balıkçı gemileri saıba
hnı erken saatindeki sisten isti. 
fade eck-rck, teker teker hırs17Jar 
gibi limandan aynltrlar. Gemile· 
rin çıkarttıkları hafif gürültüyü 
bile duymak mümkün değildir. 

Gemicilerin hepsinin üzerlcrin
de içleri kürklü mu.~mbalar. a. 
yaklarında ağır çizmeler ve bas· 
larnıda itfaiye kahalaklarma 
benziycn serp~lar vardır. A:n· 
cak bu kryafctte geminin güğer_ 
lesini muttasıl yahyan dalgalara 
mukavemet edebilirler. 

Tehlikeli mmtak~ıya gelindiği 
zaman süpürge veya ''tarak,, de· 
nen ve rastlanan m:ıynın tellerini 
kesen makaslar geminin her iki 
taraf rndan denize indirilir. Gemi 
ya.va..cı ya;aş seyre devam eder, 
taraklar her hangi bir mayının 
teline rastladığı zaman derhal 
keserler ve ~r'bcst kalan mayın 
suyun ilzerlne çıkar. O 1.amnn 
mürettebattan iyi mşancılar tü· 
fek ile a~ cderc.1' mayını imha 
ederler. 

Faaliyet büyük bir siiratlc de_ 
vam eder ve yirmi gemilik fılo 

tilla on binlarcc kilometre mu· 
rabbalık ~abayı kolaylıkla tarar. 

ne veya mağazada iş ıı.ramaktadır. A% 

bir \icrctc razıdır. t1aktllo bilir. (O ... 
H> :-emzlne mUnıcuL 

Aldırınız: 
Apğ11Jı\ rumuıJ.ıın yanlı olan o

kU)'Ut'ulıınnuuu rıa.ııılarıııa J::'l'lnıı 

nıct.l.np!<ırı ldan•ruııı"r.ıi7..ılrıı berı;ün 

ı;.abahtun itğlcye kndnr vcyo ~aııı 17 
ılen "onra nhlrrm!lhtrı rlr~'I olunur. 
(Anj,.11 C:M. 22) (K.F. 9!\ Garı) 

(Emckh) (S.i". 11) (:Nur) (H,I •. 103 
(Bulmuş 35) (R.FJlS) {İlkbahar lô) 

(R.M. 108) ez. E. 20) (İÇll) (Z.Z.) 

(K. 121 (.M. 13) (H.H.S.I (N.B.) 
(R.M C.5) (Sevinç 4i J CE. :!5) {Ar· 
jantln.ı o(R.27) (K.M.KS.E.) IH.A.> 
(Eski.zaman 2) (Işık) (Se\·lmll) 
(°N'. 22 N.) (Beş yedi) (Şen) (R.E. 99) 
(Mine) (M.Z.F.) (P.N.S. 81) (ZJ).9) 
(006) ıD.5) 

• 

Geminin içinde ına.kine daire· 
sindeki mürettebat. gemileri bir 
mayna çarptlğı takdirde kurtu. 
luş ümitlerinin binde bir bile ol· 
madığğmı ka.tiyetlc bilmektedir
ler. O kadar ki mayın gemilerin_ 
de diğer harp veya ticaret gemi· 
lerinde olduğu ~ibi cankurtaran 
yelekleri falan da yoktur, çünkü 
mürctte'OO.t bu yeleklerin ancak 
bir ağırlık olduğuna inanır. 
Mayınlar suyun üzerine çıkın· 

ea. teker teker zararsız bir hale 
sokulurlar. Her mayın cehennc_ 
mi bir gürültü ile infilak eder 
ve bu infilaklar mürettebatın 

kalbini gayri ihtiyari sarsar. Fa· 
kat bu sarsıntıya sebep korku 
değildir. Çünkü mayın gemileri 
mürettobatı hic; bir zaman kork· 
maz. ancak infilak ettirdikleri 
bu maynın kendi gemilerine Je 
çarpması ihtimalini düşünürler. 
B{)yle bir tehlikeyi de bertaraf 
ettikleri için sevinirler. 

Bir<;ok defalar elli metre mesa 
lede mıkn:ıtıslı bir mayna kur
ban gitmit{ olan bir gemi görü· 
mr. 

Az daha ileride bir gün evvel 
bir mayın tarama gemisinin bat. 
tığı yerden geqilir. Mürettebat 
bu gemiden ancak bir kişinin 
kurtulmuş olduğunu hatrrlar, fa 
kat yine korkmaz, aynı şekilde 

ölmek ihtimali her zazman baki 
olduğu halde yine de korkmaz.. 
lar .. 
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görmezler, günlük vazifeleriIU 
yapmış olduklarıa inanırlar o 
kadar. 

Mayın tarlalan gçilmiş, tclt 
likeli mıntaka aşılmıştır. GeJll' 
tehlikesiz sulara girmiştir. O z.'1 
mana kadar alçak sesle konu.c:an 
mürettebat bu kerre şarkı söyle. 
miye başlar ve limanlara sanlt1 

balıktan dönüyormuş gibi ncc; ... 
ile girerler. 

Filotilla kumandanı bu müd· 
det zarfında az ışıklı bir lam~1• 
nm yanında raporunu yazmaklll 
meşguldür. Muhakkak yazı işte· 
ri bu kumandanı sıkan en birin
ci mesele .. 15 yaprnağı, emir ver· 

meği hepsi yazı yazman tercı lı 
ediyorlar. Fakat buna rağınell 
ya1.mak mecburiyeti v::ı.r. çun.ıcii 
akşama doğru bir gemi batnı~ 
on gemi kaybolmuştur. Bunu n· 
mirallik dairesine bildirmek ı:ne· 
buriyeti var. 

Ertesi sabah büyük bir gNl'I 

kafilesi hiç bir tehlikeye marı. 
kalmadan İngiliz sahillerinL 
gelince amirallik dairesinin bır 
resmi tebliği evvelki gece b r 
mayn tarama gemisinin battıfr1• 
m ve on kişinin kaybolduğunu 
bildirir. 

Yalnız bu küçük rapor, ynrı
lan işin azametini gösteıın 

kafidir. Fakat roayn gemıler•
nin yaptığı ibüyük işler daitn11 

sükfıtla gcçistirilir. Mayn tartı'· 
ma gemileri belki de hal"bin :n 
miihinı vazifelerinden birıı 1 

ifa etmektedirler, hem de ı:ni.• 
rettebatı fi.zami fedakarlık go • 
tererek. 

17.5.1941 

Mayın tarama. gemierinde 
hizmet edenlerin çoğu, geçen u· 
mumi harbe iştirak ctmi61erdir. 
Bu gemicilerin her birinde tah· 
rip edilmiş belki yüzlerce bomba 
vcrdır. Bunlar yirmi beş sene ev· 
vel ölümden kurtulmu,"}lardır. Bu 
kerre şercl'li vazifelerini gördük· 
ten sonra ölümden muhakkak 
kurtulacaklarımı inanmaktadır_ 1 
lar. 03.H ı\jnn ... 19.00 horıuo:ııı 1 

GUnl\P 11 t'

,.,,.frlrrl l k . b" 'd h · 8.18 uanr 
• . • • parrab r 
Fakat nası ı ır ı anı ma 1 

kumunun eyınde 1pten bahsolun ıs.ss TilrJ,~'C 19. ı:,; il ıılli 
tUrı,lilrıi 

19.80 \j.'111" 

ıu.uo :-.alo 
.ırı.ıııır 

ınazsa mayın gemilerinde de ö. 1ıırıı.ınr 
IUmden asla bahsolunmaz. j ıs.ı;o ,\jaıııı 

':\fayın tarama gemilerine ku· ı.ı.o:,; Türkçe 

manda eden zabitler muhakkak j Jllftlılaı. 
11.20 r.h ıı.-.rtıcıım 

evvelce bir geminin kumandan· l •;;.oo u~rır 
lığını yapmış kimselerdir. Bun. hıır b.'"lnılo .. "'ı 

l0.1 ô Htul~ o 
O.ıu-tl"!i 

... ,tt 
..?O. lj l~n!!tl ••1 

lar da g-öğerlede sükCıncUe pipo· ı~.03 r.nd~o cn:ı "! 1.1 5 lio il u nJ:1 
(fültıP 

Ş:ıati, 
larıt çekerler. lskoeyah şivelcrilc .. oıoııır 
emirler verirler ve tehlike kar§ı· IRAO ~ı e•;ı•rlı>ri 

sında tam bir SCYc.ru.k k:ınhlık mu. 
<lrlu•stra .. ı .Z2.30 i\jan" 

hafn~'l. ederler. 
Zaman zaman kalın sis taba· f iL 

kası arkasından bir ba.ska mayın L" •HUSUS OTLMO A 
gemisinin düdüğü öter. Diğer 1 Alınacak ~ 
bir gemiden buna cevap verilir· 3 .~o H'yn 40 model l<Uçtilt rnotb•: 

ıh, :rıstiklcrl ve sair aksamı J1l 
Vazi,·et normal.. ıl ot<'• 

n;'l.·lecc saatler gc-•M •• Güneş ke<ıımcl, kapalı \'C dört Jmp ı 
DV.J """"' mobi!.inl sntmnlt istiyenlcrın nd ~ 

batmıya başlar.. Bütiin bir gün sile model, mıı.rkl!., evsaf ı.c cll 6 , 

geçmiştir. Sahillee son bir defa fiyatını bir mcktuph dorduncü ,. 

clarak taranır ve lim:mlaı a dön· kır l!an birinci knt 36 numzırtı> 
mek icin hazırlık y:ıpılır. blldirmr!31. ,,,,,,,:r:. ' M _. 

Bir kere da.hn. düdiikkr öter .. 
Herşey hazırdır. Fakat hazan bu 
sıralardn bir mayın gemilerden 
birine çarpar, denizin dibine :in_ 
dirir. Fakat bu hü.disede diğer 
gemiler mürettebatını ~,ldımuız. 
korkut..1mıı.z; bile. 

Denizin üzerinde saatlerce sür 
müs olan bu iş daima çalışmıya 

ı alışık olan eski balık<:ılan biraz 
sıkar bile ... Bilhassa gençler yer· 
lerinde duramaz Ye yeni yeni İ.<;" 

!er isterler. 
Yaptıkları i5i çok kfü~ük gö_ 

rürler, halbuki yüzlerce mayın 
tehlikesiz bir hale sokulmuştur, 

1 
fakat limana dönen denizciler 
kendilerini birer kahraman gibi 

Konferans 
ISt>yoglu llalkovindcn: gW1 
l 21 Mayıs 941 Çnrşaı:ııbll 1>11 

saat .1.7,30 da Halkevimizin 'f:: 
şmd:ıkl merkez b!.na.smdıı. yard .,. ıı • 

.. .- rl<C" venler cemiyeti İstanbul .ı.u.C Vll'>_,.r 
y~ll a<lma Bayan ŞUkClfc Nib61 pui 
tarafından •'Yardım YC şcrı>at~etlıc 
gulan.. mcvzuunda konfcrııns 
cektir. 

2 - Herkes gelebilir. 
scvkcdi!e<:cktlr. yıs !)'il 

2 - Toplnnmn gUnU 22 ı.ıa 
Perşembe gilnl\dllr. • ıı.ıxııı1dll 

l' - l!'jbu U!n davetiye ınak sJeeflflt 
olup vnkUnde gelmiyenler ~el~ 
Kanununun 90 ncı mnddeBi :ııııı 
cczalandınlacaklardır. 
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NAKLEDEN : 

ethi Kardeş Onun zaferi 
4şk, lstııap ve his romanı 

• 16 -

N a k leden : L . L . 

- Elhamdüliltah, saat sekız· 
de gelebildin! N den ıböyle acele 
eder~in. a canım?... Ama bnna 
baksana Reştoran mı sandın 
burasını? Bütün kabahnt bende .. 
Aptal gibi ;;eni bekliyorum~ ... 
keyfin gelecek dc'o va.kit zah
met edip evine gelmek lutfunda 
bulunacaksın! ... 

lierçi ::ieniba köUi bir kadın 
değildi. YYnlnız fazla hassas ol
ması. kendi güzelliğinden ve 

• nın kaça.ca••ı hıç kim,enın 
: ... ~clıniyordu. Doğan Be}. 
~d· n iki kic:.i} e: 
a}dı. gızlı ka-pıdan çıkııı 

• ~~ dC"dı biri ycırnlandı. Kım 
"u anlamalıyız. 

ıızcu. kalcnın \!İzli kapı"'m. 

1 tılar.. K::tranhğa karıc:tı 
ı ~ 

, an Berlc Rüstem kapının 
nı:.ı, bekliyorlardı. Biraz 

- Henüz bilnıironım. Siz be· 
ni beklemeyin. 

A.nn€Sinc şnskm bir tebe.s_ 
siimle bakıyordu. Bu kadın an
nesiydi demek!... D!inya.ya gel
dii;rindenberi gördüğü bu çehre 
bu gül~ne kulakları sesleri 
farkettiği zamandanberi ahşmı~ 
olduğu bu ses birdenbire ona 
yepyeni, o zamana katlar onu.ı 
için olduğundan büsbütün baf.?ka 
geldi. 

Gıtmek üzere kalktı. Lakin 
bır gündenberi kalbini kemire=ıi 
bilmek arzusuna yenilerek: 

- Anne, dedi. hani eskiden 
Adamı.da salonda Ethem beyin 
bir resmi vardı. 

Leyla bir iki saniye kadar te_ 
reddüt etti, yahut Faruk onun 
tereddüt ettiğini sandı: 

-Evet. 
- Ne oldu bu resim? 

Sulh'nin karısı tarafından 

böyle parlak ve C'OŞkun bir ~za
hürlc karşılanmasına canı sıkı· 
larak kendi kendine: 

''Haydi hayn·Jısı. gene başla_ 
dık~ .. 

Diye ~öylımdı. Sonra karısına 
hıtap ederek: 

- Biraz ışım vardı da, ondan 
gL'l' kaldım . Sonı a kuzwn. ak
şam yemc~inc sıwt sekizden ön· 
ce otm·muyoruz ki! 

- Oııları ba.5l~asmn sat, an. 
l:ıdın mı'? Jşi varmı.:-<! lşini yn11-
na bırakamaz mıydın? 

Bir adam t\'lcrnl•- 'trtık ba· 
şı bozuk. sokıı klaı ..:ı:-ı dolaşıp 

eJ'cnmiye hakkı yoktur. Hiil!l 
akıllanmadın mı sen ayol? ... 

Sulhinin aşkından emin bulun
ması onu yava:ı yavaş l'gOİst 

yapmıştı. Buna rağmen kocası
na knrııı E=aınimi ıclı, ondan hic 
bir şey ı;;siı'.geme-ıdi. 

Sulhi böyle hareket ettiğine 

memnundu. Fakat eve ne za
man dönsün? Zavnllı Senihn bu 
saate kndar gelmediğini görün
ce mcı n!;: edcoek"'ti. J<apıdan çı· 

kar kcn arkasından ııcsle11mcmiı:; 

mi~di? Herhalde o dakikada 
knb:ıhatini nnlanıı!j. laktiğini 

değiştirmek lüzumunu duymuş
tu. Zavallı kız.! Sulhi şimdi ona 
ncıyordu. 

Sinemadan çıkmoo acıb.-t1ğmı 

hissetti Bir an için yiyecek bir 
~ey alıp evde Senihast ile bera
ber yeme~i düşündü . o da şüp
hesiz merakından hala yemek 
yememiştir diye ılii~ün<lii. 

- Tabü olması için annesinin Aym eda ile Senihn sert ve 

Fakat. . Hayır! Bu hareketi. 
pişman olduğunu \'C onunla ba. 
rışnıak niretindc olduğu mana
sınn gt-lir<li. Bu doğru değildi. 

Zirn "ütün zulımeti ve o akş:ım
ki iiziintüsii boşa ~idecekti 

daha çabuk cevap vermesi la- tehditkar moncıloğuna devam 
zımd1: tUı. 

- Bilmem: .. Dur baknlım ... I Sulhi kulaklarını tıkamak is. 
Pek iyi bilmiyorum ki.. tcdi. Ne şeytan işi karıştı da, 

\·aktiylc fievamlı müştens ol_ 
duğu bir bant gıı dı ~andÜ\'ic· ve 
kokteyl ısmarladı . l\lemnundu. 

- Bulur::;an f:'Ok iyi olur Jwnuşurkcn ağzmdcn bal akan 

Hayrcle oğluna baktı: 
- Ararım. Ne için istiyorsun? 
- Kendim için değil tabii ! .. 

.Bı.ı resmi Tanka v<'m1enin mü
nasip olacağım \·e bu hedi) enin 
onu memnun edeceğini dü§iln 
düm. 

- Hakklll -viı.r.<Güzel bit dü_ 
djjşUnc~ •.• KaB<ar kaTkmaz resmi 

cıl\'eli Scnıhası. dört sene evvel 
HcrkE>~ eğlenccsıne drılmı..,.tı. Fa· 

gilzdliğine . mest olduğu o lazl' 
toınuı·cuk. o•ilahi aşkı şimdi bıı kat Sulhi bu muhitlC' yapnynl
hale gelmişti! nız bulunduğuna rok cam sı. 

_ Sabahleyin beni Ü?.düğün kıldı ve bermutat, Scnihnsiylc 
Yl'ter. Hiç olmazsa şimdi doğru kolkola ~cmıC'ğı tahayyül etti. 
dürüst otur. Yorgunum, seni 1 kide birde saate bakıyordu. 
dinli 't1mem G~ce yaıısını geçmi§ti ! Saat 
• - ) Dinliy~mczsen yo!Wl açık... r.ır:m c: <Yi.tm,7y~ <llis;U:Wü. ~e.ni· 

_ G"--ı ı N 1 ........ - Ö _ hıl) ı tC'kraı gormek n r zusu ıçuı-
llMP • as1 lw~ ... e:n. .) t de •d' 

arnrrm. ll''.'Se ben de "İdivorum! ~ '· 

O .. [;'1... k 'h h • Diverek ~ap::o ka;ını aldı gitti. (.;ikhclfı bir iki da k , <laha gun ruru 7J nen ep aynı • • • t d N .. I b 
mesele ile meşgul oldu. Kendi Seniha, böyle yapacağını um· 0 ur u. 1 1 rnyet orcunu v~r.e. 
kendisine soruyordu: llcsmc da- muyordu. Sulhi kapıdan cıktığı rek dışarı cıktı. b ı· taksı ıle 
ır guaJ üzerine endişelendi mi? sırada arkadan karızmın sesle11. C\me yollandı. Her tanı! lrnınn· 
Resim ka)ıp mı olmuıjlu. yoksa <liğini duyduğu halde hi<' aldır-

1 
hktı. 8okak kapısını acarken e-
h titriyordu. Işıkları yakt1. O. sa.klan11ıı mıydı? Nerede oldu· ırıaclr. sUr'atle kendim sokağd 

ğunu biliyor muydu. bilmiyor ; attı. Heyecan ve telıl.q,ındaıı tit- daların kapılnr ı açık. dört bir 
1 tarafta sessizlik ... Merak \'C en· muydu? Rcgmi gaklrınuşsa >una ' riyordu. }:;rot? dıresaydı. kan!':ı _ 

nerkn lüzum gönnii.ştii? na fena muamelede hulurıaC"a- dişe ile seslendi: 

Uzun bir muhakemeden sonra ğmd~n korkuyordu. Açık hava- - Seniha!. .. Seniha!. 
t · geldi . F otogr-af a 1 da bırnz ferahladı. Fakat nereye Cevap alamadı Odalara hak-

şu ne ıceye · - 'ri -· k A..ı .. lı. Seniha ıfü•ydandn yok. Y:.ı. 
ile dostunun ve aoıkm resmi u- g.ı. eceg. ınc arar ver.eını.-u·c·n yu. 

':' d tt D rt ı mz yatak odasında. krıryolanm zun müddet bu resmin oğluna rumesmc evam e ı. o yı . . . . . . • _ 
·-· . · . , _ içinde bu kadar geç saatte Seni- ba!Z ucuna ılıştınlmı.ş hır kagıt 

ben.zedıgını heı kesten eV\ el far - . paı·çası ai.iı dii. Titrek ellerile a· 
k den annenin bu k~ine kadar hasız sokaga çıkmamıştı. 1 " 
e · a· - d · <>+· h . k- • cıp okudu: <=alanda durmuştu. Leyla hiç .,,ım 1 yemegc e ı-ı .. a ı )O • • • • • 

~ ·· · 'tb 1 T k tu. Bir ınUddet diişünceli \'üı·ü_ 'Sen gıttııı: şımdı kxıı de gı-
suphesız, E eme arı arasın- • d' c:o~ d.. .. d" · 

. · ol lm , diiktcn sonra ras~le bir sine- ıyorum . • ;><;nın oııup onınıyc. 
da bır benzeyış up o a)aca- 0 

-· b' I T ~k· b · 
ğmı merak ederek bunu bekle- maya b"İrd.i. Filme dikkat ebm.•· ~gınböı .. ıl mbı~oı tını. ~ ·ın cbnıın 

. . · 1 mi:::ti. Zihni Scnihn.da vdı. Aca. ıçın Y e ır ı-cy me,·zuu ahs 
mış. bcnzcyışı daha baş angıçta .. · d -·ıa· \k · 1 k · .• ba evde yalnız ne ynpn or? cgı ır. J !']amkı uıre etın as· 
sezince başkalarının da bu!?UD • • }: • ff~.ıiJ r s· d. k d 

Şimdi eve gider&! kendisıni na- a a 1.:u mez. ._..ım ıye a ar veya varın İşin farkına varacak- , . . . 
zıl karşıla.vacaktı? Niha .... et ka. 1<1mızın de hatnlan yalnız sö?,... 

tarını tahmin ederek resmi or- " 
bahnt.in kendisinde olduğunu. lerden ibaretti. Bu akşam tatbik 

tadan kaldırmış. yoketmeği iste- hayatım çekilmez bir İşkence sana:;ına da intiknl etti: Beni 
miyerek saklan1ıştı. ı 

haline tretirdiğim anlayacak ya nız ba.şnna, mukadderat.ıma 

(Dcv<tmı uar) mıydı? terkooip yuvamızdan :ıyn ldm. 

1 , ., • <.t>yleniyordu. 
:\l.ı ı .. }, içen) e aıdılaı ve kapı 

yı ka1Jtıdıla1·. IJoğan Be~ hir nö 
betçi ·le zindana ko~tu. Liıl<1an 

kapı::.mın kapalı oldui!:unu gördiı . 
l)nü11ac bir b:ı .ka ı:<ibctçi <lola~ı -
yordu. 

Zmdanm anahtarı Doi!an ileyin 
yanınd ıyclı. ve: 

Do"nr.. 1.öbetçiye sordu: - Bacağındaki zmcirlE>ıi mı ı l 

- Zindandan bir ~ec: duyma • koparını!=<? .. 

Bademli peksimet 
1 kilo un, 6 yumurta. 50t 

gram ~ker, 6 çorba kaşığı sade 
yağ 250 gram makineden geç
miş badem. b ir kaşık ibikaıı'bonat 
almalı. 
Yağı elle ezerek beyazlatmah. 

lçine yumu rta, karbonat, şeker 
makineden geçmiş badem, niha_ 
yet un atılarak iyice yuğurmah. 
hamur. dört parçaya ayrtlara.k 
her birine birer franenla şekli 
verilerek tepsiye konmalı, il.zer
lerine yumurta s.-ırrsı sürülerek 
dövülmüş badem serpmeli. Bir 
bu.-.ald a, birer parmak eninde 
parçalara taksim eder gibi, de. 
rincc izler bırakarak çizmeli. 
Fınna göndermeli. üstlcı i pcn_ 
be olup kızarınca evvelce çizilen 
yerlerden fırancalaları kırmalı. 
Bunlrı.r muntazam parçalara tak
sim edilerek tekrar fırına snl
mah. Heh tarafı kızarınca pekse· 
metler olmuşt.\ır. Cam kavanoz.· 
da yahut teneke kutuda uzun 
m üddet muhafaza edilebilir. 

Evde beyaz peynir 
yapmak kibildir 

Evde beyaz peynır yapnıak 
kabildir. Ec?.abnnelerde sablan 
peynir mayasından sat.Jn alınız. 
Sütün halis olmasına itina edi
niz. ateşe koyunuz, süt pnmmk 
dayanacak sıcaklıkta olunca a.. 
tcşten indiriniz.. Jcine. bir kilo 
süt b ir kah,·e kaııığ-1 ma' rı hesa
biyle maya karıstırmız. Ustünii 
örterek ılık bir verde tınıkmız. 
Be~ alt ı snat irinde peynir tu_ 
tnr. Temiz bir mutfak torşonu 
rahut değirmi bir savafipur içe· 
risint' koyu yo;;rurt halindeki 
peyniri rföklinllz. Torşonun uc. 
tarını bağhyarak mutfakta bir 
çi\'iye asınız. altına birkn n im) -
ınağı da unutmayınız. Bir ka~ 
&'lat içinde suyu sUziilUr ve ne. 
fis taze peynir olur. 

A r k n d a n , yalvarırcasına 
seslendiğimi duyduğun halde 
gittin. Artık anlıyacağm ve~hile. 
bu hareketinden sonra evinde 
-durınam .imkaaa&&..!. İşte bunun 
için gidiyorum ..• ,, 
Şaşkın bir halde. gözlerine i. 

nanmağn cesaret edemiyerek, 
kalbind acı bir ıztırapla mek
tubu tekrar okudu. Sonra sende-

Kandil aimiti nası 1 
yapılır? 

T 

Çarşıda satılan kandil simiti 
şöyle yapılır: 

20 gram taze maya alarak ı
lık su içinde eziniz içine tuz 
dö•liilmüş karanfil koyarak ya_ 
nmkilo unla kanştJnnız. A7.ar 
azar ılık su ilav\! ederek siinger 
gibi oluncaya.kadar yuğurunuz. 

125 gram sade yağını avuç içi 
ile eze eze kar gibi 'beyazlatarak 
yava~ ya\'aş hamura yediriniz. 
OstünU ôrtüp bir saat bırakınız. 
Bu müddetten sonra hamuru 
parça. parça koparıp uzun şekil
de yuvarlayarak halka halka 
çörekler yapımz. Ozerlerine ka
buğu soyulmuş dört badcmı 
karşılıklı yapıştırınız. Çalkan. 
mış yumurta sansı sUrerek fı
rında pişiriniz. 

Badem koymadan susamda 
yuvarlayıp öylece halka yapmak 
ta ka:bildir. 

Bazı kimseler sadeyağ yerine 
iç yağ kullanırlar. 

Kahve )okluğundan biiyük 
bir mahrumiyet: hbsediyorsunuz 
size saba.hl:m içilecek sUtlü kah
\'e hissini veren bir tertip tarif 
edeceğiz: 

Fn-ında domates 
lri domatesleri seçmeli. Or. 

tadan keserek çekirdeklireni ve 
suyunu akıttıktan sonra yağlan
nıış bır 4"J)Siye dizmeli, fırına 
l,oymah. Yahut albna hafü at~. 
ü tUne de saç kapak koyarak bir 
parça pişirmeli. 

Sonra. her yarım domates i· 
dne bir yumurta kırmalı. iize. 
rine rendelenmi§ kaşer yahut 
gnn-yar peyniri, az galetc tozu 
ve bir fnıdık kadar tereyağı ko
yarak tekrar fıMna koymalı 
Yahut saç kapak knpamalı. O· 
l'.erı pembe olun<'.a sofrayn çıkar_ 
malıdır . 

gibi parlıyordu. Sulhinin gözle
rı gene yaşla doldu: 

- Burdasm! Burdasın! Git_ 
mcdin. beni bırakamadm. deği' 
mi? 

- Hayır benim aptal Sulhicı

ğım! Nasıl gidebilirdim? Basba
yağı seni korkutmak ve beni 
gerC'ekten sevip sevmediğini an_ 
lamak ıstcdim. 

lcdi. bir kanaılcye çökUi. J\:esik Bu· an mütereddit kaldı, son-
.... 

vc boğuk sesle: ra galip tavrile ve hafif bir mer-
- Gittı. yarabbim: Seniha hamctle iliı.ve etti: 

gitti! Scnihacıı,'inn ! - Nasıl ağhıdm öyle, yurab_ 
Diye kek<'leıniyc başladı. Bir bim? Ne hıçkmktı onlar? De· 

aralık ~ üzünü ellerilf> kapayarak mek, beni hakikaten seviyorswı? 
yatağa düştü . hıçkırıklarla ağ. Bensiz yaşayamıyorsun ... 
lamıya başladı. Sulhi kuvvetle onu kucağına 

l\'edf•n sonra ayağa kalktı, çekti. Saadetten taşan gözleri 
gö~Jel'ini sildi. O an içini öyle bir onu yiyecekmiş gibi bakıyordu. 
yalnızlık hissi ve iimitsizlik yak Ellerinden kaparlar korkusuyla 
tı ki. ba.-.;ka bir yere gitmek. kuvvetle bağrına bastı. Parlak 
bomboı:; kalan evden kaçmak gözlerinde evvelki tatlı, sevimli 
ihl.iyaeını hissettı. Şapkasını a· aşkını. taptığı eskj Serıihasınr 
Jıp gitmeğc hazırlandığı sırada tanıdı. O vakit anladı ki kollan 
al'kasındn Senılıanın yumuşak. arasında sıktığı bu nazik mah-
l."ltlı sesini işitti : !Cık kendi hayatındnn bile daha 

- Sulhi! Sulhı! j kıymetli bir servetti. Buseler a-
Havrl·tlc başını ccvırdı. Scni- ı rasmda ona: 

bn, her zı:ımnuki gibi tcrü taze - Ah. seni ~apkın ! Şimdi seni 
ve neşeli Seniha, gizleırnıiş bu- ne kadar sevdiğimi biliyorsun 
lunduğu nğı:- perdelerin arkasın· ) a? Kimbiliı· ileride senden neler 
dan meydana çtktı. Gözleri ateş çekmiyc mahkiımum !... 

Ya'1aşça ~özlerini açtı: 
- Seni seviyordum Rüstem! ~en 

hiç arayıp sommdın. Benim hiçbir 
~uçum yoktu, bunu ~en de pekala 

- b ı "uçum ~ok ki.. 

- Oylcy;:ıc neden kaçıyordun?. 
- işkenceden kurtulmak için .. 
- Hancı işkenceden? .. Sana ne 

~ aptılar? 

( DcuGmı 1JGT) 
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Semti ve mahallesi cadde ve sokağı 
Çembertit<ı;; Mollafenarl, Pckhanc Cad. 
suıtana.:unct, Akbıy1K camı 

Samaty:ı &ı.ncaktar Hayrettin, İnekçi 
Edlmckupı ldolıa~u. A§lk Yunus 
Sultanscllm HaUp Muclahattln, Çukurbo.stan 
Ycdikuıc h'auc Sulta."l Mehmet, Taşlıan 
Edlrnekclpı Canfeda. Hatun, Nurettin Tekke.si 
Bahçckar,r ... tıncU vııY..ıf hanın birinci katında 

,, 4 UncU katında 
,, 4 Uncu katında 

lılercan İhraJı.impaşa, Naınıhağa hanında 

Daya Hatun Tı~crlar, Yaldızlı han alt katında. 
Çar§lda Zincirli han alt katmclıı 
D ayaha .. un Tığcılar Yaldızlı han altkatmda 
Çarşıda Z:nclrll han tuıt katında. 

.. 
Babçekap:da dördüncU vakıf hanın zemin katında. 
H ubyar yeni valde hanının iç kısmında. 
Ça!'§ıda Sll.baflar 
Balıkpaz:ırı, Ahçı çelebi yumurtalılar 
BabıAli Lnla Hayrettin 
T avukp3zan J{ürkçUler kapı.sı 
KaragUmrfllc Lökllncült'.'r 

Çar§ıda KUrkçUIC'r 
Knzlıçe~ınc Demirhane cad 
Çar§ıda Hacıhasan 

Uz•mçal'§ı Dökmeciler 
Ç3.r§Ida yorgancılar Yorgancılar 

EyUp Babalıayd~ 
Çarşıda 

1brahlmp3şa 

Takkeciler 
Mustafa Efendi 
Kahvehane 
Nıısuhağa hanında 

Clbali Scfcrlkoz camii yanında 
Bahçel<apı ~eyh l\le!ım.t GeylAnL 
Ç'..argıda ÇlıJıanı htın sağ tarafta. 
Aksaray B'.lbahasa'I •• um• 
Saraybum..ı Tabhanc camii arkasında 
Saraçha'lc Mimar Ayas 

Kumkapı ktirkçü SUlC'yman ağa l.skele 
Aksaray Yenlkapı 
Edlrnekapı Halice sultan Fevzipnşa 

Müddei tcar: teslimi taıihdcn 942 senesi mayıs 

Koca Mustafapaşa SUnbül Ef. önünde 
T1lgka8ap Moll:ıgUrani Mektep 
Müddei icar: Teslimi tnrlhtcn 934 sencst teşrln!cvvcl 
Yukard:ı yazılı mahaller kiraya verilmek llzerc 

941 cuma gtlrı~ saat onbe§e kadar Çcmberlltll§ta 
lemine g elmeleri. (3702) 

No.sı 

P. 13 
10 
:;11 

2 

5i! 
10 
25 
14 
33 
20 
1 2,3, 

8 
9 

ıs 

16 
15 

7 
ız 

Nı 

50 
18-5 
64 
3f' 

26 
GZ 
15_17 
~{· 

17 
3!) 

11 
3 
8.12 
6 

" ]4 

14 

l 

33 
11 . ''u 

] 
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H AB E lı - Akşam posasr 

19 Mayıs 1941 
Bayramına 

mahsus 
fevkalade 

• 
planı pıyango 

lkrnnıı~c lkrami~ı· İkramı) ı• 
adedi nılh"1ıın tutarı 

lira lira 

1 50.000 50.000 
2 J 0.000 20.000 
4 5.000 20.000 

30 2.000 60.000 
60 1.000 60.000 
60 500 30.000 

300 100 30.000 
3000 10 30.000 
30.000 2 60.000 
33.457 Yekun 360.000 

TAM BİLET 
2 LİRA 

Yarım Bilet 
1 LİRA 

PL~NI 

Muhammen aylığı 

Cınsl Lıra 

Ev 15 
Ev 7 

5 .. • 
4, 

• 
Canfcd:ı hatu:ı mektebı • 

oda 16 
20 .. 27 

odalar 8 
~ 

e>da 5 
.. • .. 3 

.. ı.~ 

1 

Mağaza •a 
DlikkCı.n 20 

12,25 
7 .50 
5 
4 

3,50 

" 3 
3 

Maklup <!UkkAn 3 
DükkAn 2,50 

2,50 

Maklup clUkka.tı 1,50 
DUkMn l 

0,50 
lkl baraka 7 

Baraka 2 
1,50 

Hldayc>t ca mil 30 
lğnecl Haııan camii mahalles! 12 
f'uml yeri 2,50 
Fırın ve mUştcmlla.tı 20 
Cami hntılları 20,50 
Mektep kapı maha111 2.30 

Arsa 35 
Cwnl arsam 6 
Hacı Muhi Jain camı arasının 
e.ı~de kısır.ı 4 

Yeni ve cazip 

Bir Pudra 
Emsalsiz güzellikte bir 

ten temin eden 

B u pudra , yeni ''Havalandırma,. u. 
sulU suyeslndc on defa daha ince ve 
gnyrl mc.r'i olduğundan cilt için gayet 

pratil{tir, Ve cildin • Makyajlı değil • 
tabil manzarasını temin eder. Ya~. 
murtu rflzgA.rh havalarda bile bUtUn 
gtin s:ıbll kalır. 

En .sıcak dans .salontarında bile ar
tık pariıık bir buruna tesadüf edil
mez. ÇunkU terkibinde hususi bir usul 
daire.sinde karı;;ıtırılnıış •'Krema. kci. 
pUğU .. \ardır. Bu pudranın bir Fraıı. 
sız güzellik mütehassısı tarafınd:uı 

icat <dilen ve P a r i.ste pek 7.iyadc rağ". 
bet bulan on muhtelif r engi \•ardır. 
En iyi cins olan TOKALON pudrasını 
tecrübe ecllnlz ve yUzUnUzün nasıl sch 
har v.- cazip bir manzara kesbeltlğini 
göı·UrsUnüz. 

sw.una kı>.rar: 
seneliği 

f,.bzc bahr,tSI 31 
4P Postan 30 

soruna kıu.lar 
11.ma kon::nu1hır. İstekliler ihale gUnQ olan 23 mayıs 

htanbul \'akdlar b:ışmUdUrlüğUnde vakıi aka rlar ka. 

Emin ve ser! bir metoclla Orta 
okul ve Lise t alebesine keneli ev 
ıer!nde Fransızca dersf verilir. 
AŞY m üracaat. 

17 MAYIS - 1941 ~ 
::::::...-

Ankara Jandarma satın alma komisyonundan: 

71.SOO metre 

Olnsl Flatı İlk tcaıinatı 

kuruıt 

Yataklık bez U 
Lira Ku. 
2192 48 19. 5. 9U Pazar tc'i 

Saat JI 
95.000 Kilo Kösele 400 28880 03 20. 5. 941 Salı S. ııl 
65.000 Kilo Vaketa 380 ıJll 

Cins, ,nll'd~ı. fiııt ,.o ilk ternınııbarı }UJıarda yazılı Uç kalem eş~ 
kapat: zart cksiltmcsllo h!zalıırmda yazılı gün ve saatlerde ve 941 ae 

sarı m·ı~~vcle tıkdı ~'ırctlle AnK<Lı:-adaki komisyonumuzda satm al~ 
Bez şart.ıamcsl "146" ve kösele ile vaketa şart.namesi "3135,, kuru§ ~ 
le Ankara ve 1sUınb·;I Jandarma da. Al. Ko. !arından alınır. Bez nıınıuı;; 
komisyonda görUlür. tstcklllcr!n kapalı zart ve teklif mektuplarını ih&18 SS15) 
ve saatLtdcn Ll.r saa~ en·ellne k.\dar komlsyoııumuza vermeJcrl. (2396,::._.....-

""' -
Devlet DemiryoUan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlar1 

Muhammen bedeli EC.000 tElli hin) llrn olan kılavuz, rayba ve f~ 
3.7.911 per§cmbc gUnll saat lfi,3:> ön knpalı zarf usulü ile Aııkaradıı. idi" 
bi ımsın d<. .sa.tm :t ıın acs. ktır. 

Bu işe glrmc.t !sllyc:r.lertn 3751) (üç bin yedi yHz elli) liralık m uvakkat t" 
mln!l.t llo kanunun tayin ctUğl vesı\<aları ve tekll!lcrini aynı giln saat 14,sO • 
lta<iar komisyon :-cisı!t;.De vcl"llclt'!tl ıa.zım<lir. 

Şurtnnmelcr 200 kuruşa. Aıılmrn ve Hayclarpa§S veznelerine sa~ 
tadı.. ı 3S44' 

Levazım 

1 
tstanbu 

{!arıcı askerı 

amirı iginden verilen 
kıtaatı ılanıarı 

1--------------------------------------.,,. Pazarlıkta 25Q ç,ft koşum tnhımı alınac:ı.ktır. Hepsinin tahmin ~ 
18,760 lira kati teminatı 2812 !im &O kuru,tıır. !halesi 28.5.941 ça~ 
glini.i saa' 15 te Anktn· .... c:a M.M. v. Eatınalm!L komisyonunda yapıJ.a.CP"' 

rullplertl belli vnldtte komlsyoruı. r;c!mclcrl. (2305-3704) 

*"' "' 
4 adet 51)0 kUoıuk L:ıskül u'!Qacaktır. Pazarııkla ckslltnıC'sl 23,5,941~ 

ıua günü ııaat lri te Anlı&rada 1-:t •• 'l.I.Y. satınalma komisyonunda yapı~ 
Be.berinin Lnhm.ln ftynt: 250 lira ten inatı 15ıl liradır. Talipler in belli Y"1" 
komisyona gC'lmC'lcrl. ı 2ö01- '3762) 

*** l'azarlıkla lhl>,40 ... kııo 40X•hl ebadında. ve 501,734 kilo 10X40 e~ 
çubuk demir nımac:ıltı.u. Hepainl:ı tslımin bedeli 180.487 lira ı kur111 ~ 
mlnatı 20,548 lıradır. ll:nlcsi 22 5.Ml perşembe günü saat 11 de An~,,. 
M •. M .V. satın11lmn komısyonun fa y:ıpılacaıı.tır. Taliplerin belli vakitte 
misyona. gmncıcrL ı23R!l..3760) .. ... -" 

500 metre mlk6.bı Kcrc~lC' pazarl::.kJa salın aımacaklır. Metre ml.kt ~ 
tahmb beılclı 65 ıırn hc.ps!nln ka•: teminatı '1800 liradır. İhale.si 24.5.941 ... .,ı. 
martcsl gtlr.U 1!3t\t 11 dC' Gcllbo_uca askeri s:ıtınalma komisyonundan Y;,ı 
lacnktır. Ta•ıplerlı beı.ı vakitte kuınlsyona gelmeleri. (Evaaf ve te 
şartları knmfsyontia gbı'IUUr. (2!ül..3831 ) 

*** ~ Beher çiftı:ıc tah11Jar1 edllen Uyalı 35 liuruş olan 50.000 çift pıunıi'_:., 
ylın knrı§•'· çora~ ııazmlıkla satın ailnacakt.Jr. 25.000 çiftten aşağı ol~-• 
:ınrtlle ayrı ayrı tı;.J~pll·rc de !h&te 1::eıllebilir. İhalesi 20.6.041 salı gUnil;:, 
15 tc Ankarada M.M.V. satıha!mıı. komtsycoı:ıwıda yapılacaktır. TaU.P-"" 
t.eklıf edecekleri rniktaı iizcıindl•n kaU tcminaUarilc belli vakitte koı:ııl5r 
gelmeler' (240~30t5' 

*** Agağıda ynZilı mcv.:ıdın pa~'l"Jıkla cksiltmelen 23.5.941 cuma günU ::-
15 te Bayrnmıçte asi-t<'r1 satınaınıu komiay'>nunda yapılacaktır. TıulP 
bcili vakitte komiııyona gelmele:-1 .. 
Cinsı nı!lttan 

ad~t 

.utaı·ı 

lira 
720 
400 

teminatı 

ııra 

108 
60 

BU)1li ç!nko su l•ovaSl 400 
Bez st: ltovası 200 

(2307-3847) . . . " 
20 . .:ıo:ı kilo •.crC'yn~ı kapalı zarfın eksiltmeye konmuştur. İhalesi 23~ 

cuma ı;lı:.U s:ıat 15 te •' nkarnda .. ...,. llnı.lrllıti satınalfna kom!ayonunda ~ 
ıacakur. Tıd:mln bedeli 36.000 lim ilk temınntı 2700 liradır. Evsaf ve ".J 
onmtsl komisyonda .;o Ur. Ta.iplerıı. kan1ıni vcslkalarilc teklif mektılP""" 
nı lhaı.~ sr:ntinden b!.r Faat cvvd komisyona -vcrmeıerl. (2355-3474) 

•:ı::.:. ~ 
Bclı"" ıtılosu 14 ia nıştan ı:G.000 kilo lllb'Tr eti kupalı zarcıa ckail.ı' I'. 

konm'.J~tur. İhalesi 25 ı-.041 p:ı..ı.ar~C' .. ı günU saat 15 tc Mldyatta a.ıık ~ 
·.maime l:vıniııy.:>nun la ,yapılaca ,tr Tallpl rln belli saatten bir saA~ 
kanuni vC!lıkul:u ile tel< if mcktup!ıu .nı ko:niı{Yona vermelerL şar 

ttomlsyon<Ja ı;ôrUIUr. (-261- 351:1 ı 

... . . ~ 
30.000 kil' tkvuk et: kapa.ı ,arfta ok utmeyc konmuştur . .llıal-1_,J 

!Hl rı. .. !lamlı:ı glLll eıınt 15 Aııkarrıc.'l'.. Lv. dmirliği satınalma komlı~ 
y:ıpı'acakt.ır. '!'ahmin b<Jcli 30 uoc lira ilk teminatı 2250 liradır. Tal ~ 
bclll vııkltten bır saat ovcl lt>ımır.ı veslkl'.ar!lc teklif mektupıarııır " 
yoıın verrrıC'Jt•rı c 23f.{ı..3'ı22 ı 

• * .y. "' 
170.000 k;lo ıı:ıdC'yağı kapl.!ı 7art1a ckelltıncye ıı:onmuştur. Jhaleli ~ 

041 ,.a;. ımtıa günll ~aat ıı de AnkPradıı Lv. Amirli~! ııatmalnıa J<O~ 
nunctı yapılacaktır. Tnhn ın bedt'!ı =46.500 tlra ilk teminatı 13.575. ;.,;" 
t"tc1t1!l• rın bC'll v:ıkitten bir sa"!.. (Vveı kanuni veslkalarUe teklif ıne1' 
r:nı komisyon veımo•crı. {!!37l_..,(;24; 

inhisarlar umurrt 
müdürlüğünden: 

1 - lıJarcm!zcc m müstamel iki ltamy•.r satııı alınacaktır. ~ ()• 
2 Ellcdntle az mllstam•ı ı·cr.myonu bulunanların kamyonl tJt ,ı. 

bıılıdc naklı,.\.'llt şuı;cmı:ı:1.e m0tc1ckkil ren l lyettne muayene ve t etll ş. ~ 
tirme!erı "' orada uıaeakları vo::slıtalaı1yıe ııırlikte pazarlık için 20·~ ,,P 
.sruı g-t\nll saat 11 de Kabata§~ ~fmı levazım ve mllbayaat §Utı:lO _/ 
tcş~kkı. alıru kom~syc.n:.ınn mli .. acartıan ııl'ln olunur. (3777) ~ 

................................ 
V A K 1 T matbaası 

Kitap kısmını 
tanzim edip 

yenide" 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete basar• 
Tabiler n~rnınR rli-zPi i~leri alır. 


