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Denizyolları
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Hesin 
ifsaatı 

nın 
iyi bir Gizli raporlar 
i eşebbüsü . büyük bir dosya 
~ ~ 1 teşkil ediyor 
Bır ceveıa.n yapacak yolcularm 1 
Ya.Jnız denizdeki rabatla:rnu dl:• 
llinnıeklı> iktifa rUlliyr rek va
l>Ur limanda kaldıgı müddetç" 
lta.ra?a nerelE'rl görebfleceklert... 1 
lıl hır programla tE'sbit etmeği 
'Ve .karada gezip dola~ma vas·. 
taia.rmı hazrrlnm.alıdır. Deniz 
'YoUe.n İdaresi deniz vt' kan 1 
gezintilerini ihtiva eden bir 

Hesın sözleri 
ayrıca tahkık 

olunuyor 

~vvvvvvvv 
... eyin c~ıt Yalçın 
~ l'ollan Msresi clatılli tu
lıt h&reketlni tcş\ik etmek i~ln 
'-' ~-adım attJ. Tenzilatlı biJct
~ etti. Bu sayedl', rahnt ve 
"1 df.'lliz seferleri ynp:u:ı.k ka· 
'aııa 01acaktır. Vapura bineceksiniz, 
'e :_okta~-n. kadar gidc<.'elt ,·o yl
~ .eoek...Iniz. Bu sur<'tlr on, on 
~e)l glin dtinynnm (.'J] liıfü blr c!'· 
......_ IU ~inde rahat rahat ~asan• 
-, ~dır. • ~ 

11.ı~lt l"olları idaresini çoktan
' if1tlyaç \'C lüzumunu hlssetti · 'ba karan ittihaz ettiğinden 
)~ tebrik etmek 'e tuttuğu 
' kendi..Jne müzabl'ret gô ter-
.._. bir \llZifedir. Bugünkü ka• 
lılt ~ IJlr ~lanf,'lÇ 'c hazır ... 
~ \re i teskil Cilecoktir. Onun 
~et laakışaf etmesini 'e rnemle-
~ ümit edil"n fo.y<lılannı 
lts..7" · ımoaini lıarp §ara

~ ortadan bllrtıir günlerde 
-...uı~ec ği7.. 
..!_14_ tne\ siminde 'a.tnn kıl ılannı 
~cecıerok latif lıir <'l nhat ynp
~ :lıı1ki,nı ancak Kara.deniz için 
~ttlr denilebilir. t kenclcruna. 
S~ lleyahat de bizi Anadolanun 
~t türlü ı;iizclllld<>ril le lm.rşı• 
~~· I':s.kat ynz mC'vslml hu 
'~rinde bazı nol<tnlarda. pek 
'\ b goçer. Bu sel ahatl onbsha· 
~l'a.knıak daha münasip olur. 
~ eniz ,.c AJ•denlz kıyılan bu 
'-l tıe biribirlcrini tamamlıyan 
~e7.Intı halinde dü'jiinülmelldir. 
~ cak bugünkü ~rnlt içimle, 
~ ctat \'aparlann ihtiyaca tC'ka· 
~ tıdJp edcmiycccği şüphelidir. 
~~la rağbet Deniz Yolları ı
"ai; cok zor mC\•kide bııııka· 
~ • Ltnarla:hğunız \"&purlar gel· 
~1-ydı. Denlzyollıın tdlLJ'Csinin 
' ettiği S<'yahatler hakikaı-
1..! bata dün) anm en bilyli"ı< zeyk• 
."'lllt t...ttırn.blllrdi. 
~ lniinasehetlc, Deniz Yollan 
~ ndcn bazı riı:-..alanmn ola· 
'1d~· SeJ aha ti eri feş-\ik iç.in 'e 
~tın nlere bu seyahatleri tekrar 
~ :. lhtlyacuu telkhı için idare· 
' ıı zahmetleri göı.c alması 
'\ dır. \•apur bir limana varm· 

Londra. 18 ( A.A.) - Londra 
gazetelerinden Evening Stan· 
dart diyor ki: 
Rı'dolf Hes'in Almanyanm va_ 

ziyetine dair söylediklerile nau
lerin pl8.nlan üzerine verdiul 
malumat he.k..l{mda hazırlanan 
gizh raporlar şimdi büyük bir 
dosya te~kil etmektedir. Başve
kıl büti.in raporları okumuştur. 
Halen bu raporlarda bakar bak. 
maz göz" çarpmıyan maJUınat 
olup olmadığı mutahassıslar ta
rafından tetkik edilmektedir. 
Temin edildiğine göre, Hes tara. 
fından verilen malfunat söyle bir 
mahiyeti haizdir. ki bunların 
tafsilatını Hitler bilmiş olsa 
planlarının ıbazllarım değiştir. 
meğe mecbur ka.ltr. Hes'in her 

(DC\ıtmı 4 üncüde) 

Kral ibnissuud 
diyor ki: 

Araplarm lakitt etmeSJ 
llzım gelen yol 

ingiltereye. 
müzaheret etmektir 

Kahire, 18 ( A.A.) - Röyter: 
Öğrenildiğine göre, Suudi Ara. 
biatan Kralı lbnissuud, Irak ı .. ı. 
liye nazırı Naci Elsuudi paşayı 
kabul ettiği zaman kendisine 
şunları söylemiştir: 

Raşid Ali ile, takip ettiği siya
set hakkında hemfikir olsaydnn 
şimdiye kadar ona yardım etmiş 
bulunurdum. Arap milletinin ta
kip etmesi 1~.zımgelen yegane yol 
lngiltcreye mü7.a...lıerct etmektir. 

Yunan 
mekteplerinde 
Almanca mecburi 
olarak okutulacak 

Londra, 18 (A. A.) - B B. C: 
Berlindcm bildirildlğin~ göre 

Yunan mekteplerinde almanca 
mecburi olarak okutulacaktır. 

SON HAVADiSLER 
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Habeşistanda 

Ambaalagı 

Tamamile 
mu asaıa 

edildi 
----0---

Yenidtm 500 İtalyan 
esır ahndı 

Kahire, 18 (A . \.) - B. B. C: 
Nr> r<'dilen 1c>hlığd<' Habeı::ıstn~· 

da Ambaal:ıginin tamamil(' T"'Uha
snra C>dildiğı hildınJmekt.edir. Bı:

. rasını 15 bin ltalvan müdafaa C't• 
mektedir. 

IAln<lm, 18 (A. A.) - B. B. C: 
Habeşistnnda Alba Ala.gi kale

sinin yakında sukutu beklenisor. 
(Devamı 4 ünMidc) 

--------Of-------

ıraktaki hava harekatına İ§tirak 
meydanına pike 

eden lngi /iz tayyareleri bir hava 
inişe yapıyorlar 

Amerikanın 
zırhh adedi 
17 v Duıau 

19 Mayıs 
Yarm bütün yurtta coşkun 

tızahüratla kutlanacak 
19 pıaYıs genı;llk bayramı yarın bll. 

tün rncmlokctte bUyilk bir teza ıürat 
ve CO§kuulul<la. kutlanacaktır. 

Bayam lltJtı.-a, ~ anı•• 
zam olacak ve AtatUrkUn ııembolU o. 

Suriyeden 
Btr çok Fransız 
tayyarecileri 
Filistıne geçti 
Kudüs, 18 <A .A.) - B. B. C: 

lan bayrağın 1smct İnönUnc "19 ma. 
Y13,, stadında takdim olunması mera. 
sime ayrı bir husu.ıılyet verec<.'kl!r. 

Bayratn doJ~uıtle yarın resmi dal. 
reler ](apab kalacaktır. 

Şimali 

Afr.kadaKi 

Fransız 
kumandanları 

Müteaddit 1.i'ran.sız tayyarccile ... 
ri tayyareleri ile Surlyeden FiliF. 
tine gelmişlerdir. Tayyarecilc>r, 
V.işi hilkumotinc artık hizmet et- ı 
mcmck ka.nırmda oldukla.rmı SÖj • 

1 

lemi§lerdir. 

Hava, deniz ve kara 
kuvvetlerinin iş birliğın 

görüştüler 

Mereşal 
Blomberg'in oğlu 
Bağdatta gC'müldü 

Londra, 18 (A.A.) - Müstakil 
Fransız ajanBDlın !<ahire muhabirinin 
blldirdlgtne göre, Alman mareşali von 
Blom'oergln oğlu Alrel von Blomberg 
cuma günU .Bağdatta. defnedilml§tlr. 
Ra§il .o\11 yapılan cenaze meraslmlne 
bizzat lştirıık etml§tlr. 

Rabat, 18 (A. A.) - Hava na• 
zırı general Berı;erct umumı vali 
general Nogues, şimali Afrika ba~ 
kumandanı generü Odic ve Fa...q,. 
l.aki hava kuvvetlo-rl kumandanı 

I general Lahoulle ile, ha.va, deniz 
ve ltara kuvvetlerinin işbirliği me 
selesiyle ticari havacılığın inki~u
frna mütr.allik meseleler hak.kın -
da göıiişmUştilr. Bilahare general 
Bergeret, Mcknes'c hareket et .. 
mi§tlr. 

Basrada 

İngiliz tayyareleri 
l\1U UL 

Hava meydanını 
bombaladılar 

-0-

Yerde bulunan Alman 
tay)·areler, tahrip edıldi 

-o

Alman tayyareleri de 
Habbaniye meydanını 
bombardıman ettiler 
Kalılre, ıs (A.,\.) - B.B.C.: 

O ç ayda 35 bin tonluk 
iki Lırhlı hizmete girdi 

\'o lngton, 18 (A.A.) - Şimdi A
merika 17 zırhlıya maliktir. Bu zırh ... 
lılardnn en son lıizmetc gir<'n gemi 
dokuz tıd<.'l 400 mllimclrclJk toplarla 

1 
milct:'lıhcz 85.000 Lonllitoluk "Vaıııng
ton,.dl•r. Bu harp gemisi bırknç ay 
evvel donanmaya iltihak eden •'North 
Caroltna,,nm eşidir. ''Va.ştngton,. tab 
mln ca.lcn mUddctt<'n altı ay e.,·veı 
bltml1Ur. Bu da Amerika deniz tez. 
gAhlarında ne kadar bUyuk bir sUr. 
aUc 'JllJI ılfüğını göstC"rmcktcdır. 

Bükreşte ve 
civarında 

lraı< Uzer!ndckl hava faaliyeti hnk. y· k dd 1 • 
kında Ingiliz knrargllu umumisi şu ıyece ma e eri 
tafsUa•.ı vermektedir: 1 Vesikaya tabi tutuluyor 

(DC\amı 4 üncüde) (l'az.ı ı 4 Uncück) 

ÇERÇEVE 

Hakiki 
Fransız 

Necip Fazı! Kısakürek 
lmzaladıı:., mütarekcdc-nbcri bu· 

~iinI•ü Fransanm gicli~inc kim ta• 
raftar değilse, flkirof' d~tumdur. 
Hele o bir ı•ransızsa, bana kJl~·· 

hctUğim cı.ki dostu bulduran iki 
kaUı dost_, 

(Dö Gol) i~fo bu :Fransı7.la.rm 

bası ... 
(Charles Joseph Mııric de Gaul · 

Şarl Jozef Ma.ri dö Gol) .•. 

lendircn, değerJcndircn keşif sa-
hibi asker! .• 

E\'ct ama sarsak, lııınıd<, yata• 
lak telakki, yeniliğe ta(. gl)·dlrir 
mi hiç'f •• Ona (yenilik pe inde bir 
za\'alh, fanta.zlac•, mu\'azooesiz 
gt•nç ... ) \C daha bilmem neler di-
yorlar ... Almanlar bu hakiki Fran-
sıı.ın motorlu harp Uzcrlnde k::· 
duğu cs~lan tümen sa~ ıc;•na ka
dar a.ynilt! talbik ede dursun; bu· 
naklar bu hakiki unallıyı güliiDç 
'nzife.lc>rdc kullana ,_ulla.na yıpra-
hl orlar ••. 

1989... Harıı... Biı,:are hakiki 
Frnn"'l7:, lafını dinletebilmek l~in, 
didini) or, ~ ırtuuyor, yanıyor, lm,·
ruluyor ..• Ama ldm kime, dumdu· 
ma... Görenek icabı mey4a.n bu· 
n!\ltfa.rnıdır ... 

Blı• defasında hiı,:arc, ba.c;ku .. 
mandan lığa baş\ urup: 

'1 , 'l'Yl"8.Jılar dı~n çıkmal<, şeh· 
~ırıı:ı charl&rmı gezmek lı;.1,crler. 
~1-Ye len.dar lıcledJyclcr bu hu· 
~hiçbir .. ey yapmadılar. Bu 
~ et tı 'Ucada getirmek zahme
~~ 1"ıgtın için Deniz Yolları tda-

lq e dUşiiyor. 
r"ııı"' ce,·eJi.n yapaoo'• yolcuların 
'>U~ denizdeki ra.hatlannı ıfü· 
ıı, ~k1e iktifa etnılyer<r< npur '•da 1'3.ldıt'l mUddctt-e karoda. 
~~l'I görebllcceklerlnl bir pro
lttı tesbit etmt'ğl \C ka:nu!a 
~ P dolasına nsıtnlarmı hazırla· 
'~- Deniz Yollan idaresi de
~t'1' e kara ge'Lintllerinl Uıtlva 
~I bir program yn.pabllir. Se~
'-ı ~ l~iıı bazı limanlarda. otonıo
~111:ı1rlıyabillr. İsti~ enler aile· 
lı&. ~ e Yalnn bir otomobile bincr
"°'bıı:ı~"'1ler dolmuı, tarzında ofo-

Gençlik eğitmen
leri yelişliıilecek 

ANKARADA HAZiRAN BAŞINDA 
BiR KURS AÇILIYOR 

Şiddetli hır muharebeden 
lngitizlsrm habeki yok! 

Londra, 18 (A. A.) - B. B. ~: 
İki gün evvelki Irak tebliği 

Basrada büyiik bir muharebe baF .. 
ladığından bahsediyordu. Dünkü 
to.b!iğde de bundan bahsediliyor
du. İngiliz mahfilleri Basra c.iva • 
nnda büylik muharebe hakkında 
hiçbir e:rıuıre mevcut olmadığını 
lbildirlyor. Bıliı.kls son iki tebliğde 
BaıJra.da sükün hükiim sürdüğü 
bahsedilmcktcdlr. Bu hayali mu ... 
harehe sırf propaganda maksad'. 
le neşredilen lrıık tebliğlerinin 
ne kadar asılsız olduğunu göster
mektedir. 

Atlanla olduğu kadar insanlar .. 
da da. kan asaletine inandığım 
İ!:İn, bugün 51 ya~ınclaki hu genç 
kumandanın, bu hakjki Fransızm 
kılıç 'c fikir lla atını, ta.51dığı asa 
Jet adına u~gun buluyorum. 

.21 ya~ıncla, f'Ski 'e kUçlik Diiıı• 
ya lfarbine istira.k ediyor ... Marc· 
şal (Pcten) in kumandası alhn· 
daki bir alııyda - o Zftlllan miralay 
(Pcten) - ~arpışıp üç kere yara· 
lanı~ or... Diinlin mlnıla~ı, dünün 
mülatımlni biri.aç kere gUnliik e
mi rlcnlc şer<>f \'O iftihar me,znu 
diye kal dctmiştir •.• 

Haki~.i Fransız, harptf'n sonra 
(\'c•ygnn) la beraber Pofon~·adaki 
istiklal haN'kf'tinin içinde ... Fran· 
sa~"& dönüşünde o, askeri Aka.. 
domyada a.rtık harp 1arihl muall!-

- Bana yüzer tonluk tanklar
<lan bir müfrC'zC urin, hİZt" Zig. 
frlt hattını dilediğiniz noktadan 
)arayım! .. 

Di)or ... NeUce ha\a, .. 
- Harbe girdil,ten sonra orc'lu· 

yıı bir istih'ı.;:iun hattı gcl'i inde 
felt•c uğratmak, lmtun taarruz \'C 

müdafna kabili~ etini sıfıra indlr-
mc-lctlr ... 

Diyor... N ct:icc du.... Kndc>r 
kokmusların ba;,rna bal~ ozunu in• 
dirmcğc huırlanırkcn tedbirin 
sesi dul ulma74•• (Dö Gol) ü dinlc
nıh·orlar •.• Gerisi malüm .•. 

Ru münasebetle düşünüyorum 
ki, z.a\ allı hal.iki Fransızlar dalma 
saf nkJrdC' ber}>l' +en P\\ Cl dÜSÜ• 
ncct'k, görecek, bulacak, fakat 
baskttlan tatbik edecektir. 11MD 
de bu tatbik a~ık ~iiilüğU yüzün• 
den, kc>sfin asıl sahibini vere s~ 
rcrek ••. 

t~l'le ucuz dolıLc;abillrh.•r. 
4- , .. 1'1Ul.ılan limanlann eirnrlann• 
le111 e kasabalardaki amkayn. dc
"11, Y<'rlrr hakkmıla mnltimatı 
111("~ etlen ufa<'.tk ri~alcler ' 'a.
~ salonlıınnda yolculara 
ıı.. .. ~Ur. tstlyenlcr yalnız 'a· 
11r%

1
-..,a.natt Ue iktifa ederler. is-

~ rr kara t.enczziihlcrlnl de 
lal" \i la,·e ederek ona göre fazla 
'°ellıı~~ Verirler. Bıı tenev\ü ee
' al'r t~•ik edcr. Gidenleri 

l:ıok momnuo bırakır. 
'1tlaeyin Oahlt 1." .\.LÇIN 

Beden terbiy~ı genel dlrektörlüğU 
yurdun her tarn.fmda vUAyet ve kaza 
merl:; •at erinde açılacak gençlik klüp,. 
ıerl Uc beden terbiyesi mUkellefierlnin 
tc§killtı ve I§ yerlerinde te§kll oluna
cak kJllpler veya grupJarm mensupla. 
nnı çalı~tırmak için yüzlerce beden 
terbiyesi mualllmine ihtiyaç bulundu
ğunu gözönUnde tutarak "gençlik 
eğitmcnı., yet~Urilmeslnc karar vcr. 
ml§tl'I". Bu maksaUa Ankarad& büyük 
bir kunı açılaca1'tır. 

6 ay devam edecek olan Ankantda. 
kl kuras lise ve ortamekt.ep meZUDla. 

rilc askerl crba§ mekteplcrl mezunla. 
n lta~uı edilecektir. 

Haziran be.§ında bQşlıya.cak olan 
kursa yalnız erkekler kabul edılecck 
ve kıırsta muvaf!ak olup mezuniyet 
lmtföanr verenler mcmlı:ıkeUn muhte
lif yerlerinde beden terbiyesi gençlik 
muallimi olarak tayin olunacaktır. 

Bunlar HO liraya kadar Ucrctle mec. 
burl hizmete tabi tutulacaktıl. 

Bağdatta 
Siyasi mahkumlar affedildi 

mt ••• 
Hakiki Fnmsızrn hakiki ha~"&U 

iste bunılan sonra başlamakta.M 
Bundan sonra hakiki Fransm, bir 
B:.~f'r olmak sıfat:lylt-, m~lt'ğinc 
yakışacak en so~·lu fikir <:ilen! ictn

KA.hlre, 17 (A.A.) - Ba.ğdattan öğ- de bulıı~oruz: 
rcnlldlğine göre Raşid Ali hUkQmcU Madd~ \"C nsh bakmıından 1 tik· 
blltUn l'rtyasf mahkCımları tahliye et· bal harbinin ı:-e' herlnl bulmaya 
mJııtır. Bunl.lrm ar88Illda eski başve· r.a.J.ı§ıyor ''C buluyor; zırhlı ve mo-

tktncltefrindc ilk mezununu vere.. kU Hikmet SUleyman da. vardır. Sil· torlu birHklerin harbi! .. t~t.c gü .. 
cek olan bu kunıu ikinci bir kura ta. 1 leyman §imdi Irakuı Mo8kova elçili· niin ~<'likt~n fillerini i<'k ba<oına 
kip edecekUr. ğlne tayin edllml§t1r. j ,e ilk defa kadroya sokan, Yt'rim• 

Bu~iin tlc ha.kiki l<'ransn. aldığl 
~ ıldmm ccrihası yüzllnclen toou
mnna zıt yemiı;lcr \"ermt'ğe başlı
yan Fransa ağacını aşılama yolun. 
da, ~ine tl'k basına, mahzun ve 
muztarlp bir kisiftir. Fakat yine 
onu dlnllycn yok ••• m" olmll'$ 
surada, bumda olsun dinlemiye• 
cekfor mır .. 
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Omer, atıldığı yolun ucunda Ofelyanın mavi 
gözler· · alh saçlarını. aydınlık ve engin ~ü

lümseyişlerir.1 görüyordu. Yalnız bir §ey hosuna 
gitmiyordu; İngilizlerle sulh halinde bulunma
maları .. 

Meınleketimizin 
hariçteki ticarl 

itibarını lekeliyen 
Bir muıevi tacir 5 bin 

lira para cezasına 
çarpıldı 

Kuru m"yva ticaretilc uğraşan 
Sa.lamon adındıı bir tacir bir mllc
dot evvel bir A vntpn firmasmn 

Üç sene evvel Ceza!rdcn Kenan 1 alnıı<ı, kehııhatin kendisinde olm .• kuru erik satmıştır. 
ağa ve Rıdvan bey isminde iki el· 1 clıJını ;ay.arak clç;tere gösterllen Malı alan fimıa bir müddet 80n• 
çi Frnnsaya gitmişler, Dilk dö hürmeti suçlulal'm göl'dUkleri cc· ra Ticaret MUdUrltiğilne mUraca'.t 

• ederek mallann tamamen bozuk 
Gizle sulh fiart1'.ırnlr kararlıı.ştır - zalnrı uzwı uzun nnlatmıs;; bu mek çıktığını bildirmiş, bunun üzerine 
mışlar; sonra Turd:ı bulunan kral tubu tahkikat için ?larsilyadn bt·· 1 de Salamon hakkında t. kibata gi
tarafmdan kabul olunmuşln.r, pa - lunan ve KeRnn ağnnm kayınbtrn• 1 rişilmiştir. 

dişahm verdiği imtiyazlara uygun deri Mehmet Şerlff-. Cezııfı e gon- Yaptlan tıı.hkikıı.t sonunda ccn"
l>arı:ş kll.ğıdını imzalaml§lar, dö • 

1 
dermiş. Fnkıı.t i!:lCr gene aksi git ~i firmanın iddiasının doğru oldu-

. · . d"ği gu nnl:ı.şılmış "' Snln.mon altıncı 
nUyorlnrmış. Yeni beylerbeyi Şe- mış, Molımet Şerlfın hın ı gc • li ahke 1 veril as ye ceza m mes ne • 
ret paşannı tnylntnde Fran.sız se· mlyi bir Toskana gemisi yaka.la • m!ştir. Salamonun muhakemesi 
firinln hizmeti gl.ltilldüğU için o mış, onun bulunup mektubun Ce • dün bltirllrnltrtil-. Ma.lıkcma Sa • 
da bu sulbü çok istiyormuş, İhti· zairc ulf\8tınlması çıı.buk mümkün 1amonun suçunu, memle~timiz 
Wm sebeı'bi vaktiyle Prnnsa sahil- olmamış. mallan hanco karşr ?<mık göster-
leıine düşen iki Türk emlslnln nıok ve memleket ~retile oy • 

g Ölenlı>l'in ııileleri in•lkam hırsı namak mahiyetinde gormUş, ken-
tayfahrmm ne'rbest bırakılmama- ill' tutmmrak levcıntl('ri, r4'1sleri, dL.:rtn.i 5 bin lira para cezasına 
sıyımş; b:ı.,ıta başka limanlarda ileri gelenleri ve halkı t cı;vik et • ma.hküm ~tmiljtir. 
dağınık biı- halde olmı bu tayfala· mi.c:ılt r; kızgm oir c.ğustos gilnUn • --o-
nn top'anmasma başlanmı§, Ce • y • n•ır 

de ihtilal çıkmış, Fransız konao • enı pey 
salrlllerin mu~a istedikleri DUk 
dö Gl .,,_ istemedi;;: ikı' tosunu ve şehil'deki Fraru:1zlan 

• z..u vermek ~ h ·· ı •• sUrükleye sürükleye <..:enlcc sara- ma su u 
.topu da korsanlllitan en çok zarar 

ymn, divana götiırmüşler, oıılıı.rı 
gören 'Marsill·aWnr para ile ııatm 
alat"'...k hediye etmeğe karar ver
mlşlt!r. Tam bu cıhet konuşulur .. 
kcn yeni bir hadise çıkmış ve L:-
ler gene bozulmuı:;: 

Şub:ıb:n sonlarmdn Drivet ismin 
deki lınptnıım idaresilı..!c bir Mar· 
silyu gali.si İ8kentleruudan dönU· 
.)'Oımllf, İçinde yUz bin altın değe 
rinde mal varmlj, nrtık ulh ol • 
duğunu bllö.lği için korkusuz ve 
rahat rnhnt ynluna devam ediyor
muş, Liyon körfezinde do18.6Dlnk· 
ta olıın me§Lllil' ko~n Recep :rei
sin wmakıi.rlı~ı tutmuş, sillh çek.. 
meden gemiyi •alıruŞ. Bu işin du • 

dlrldirl yakmak istemişler. Divan 
Fransız gemilerine h<'r nerede g3 

rlirlerse hilcum edilmesine knrar 
vermiş: relaler hemen limandan 

çıkmışlar; her tarafta avlanmağa 
ba.<µ:ı.mı:şlar. Fransızlar d:ı Cezair 
s<'mllerini vurmuşlar; sulh bozul· 

ı:ııu~. İngilizler vo Hol!o.ndalılar 

dn, gemileri hücuma uğradığı için 
Ce7.ahi tonn tutmu51ar. 

Şimdi bir taraftan dille dö Giz 
kuınandasındn Fransız donanma -
sı, diğer tarnftım nmi'r·al MansC'l 
ve kaptan 1..ambert kumanda.sında.. 
1.ng'iliz ,.c liQllanda gemileri batı. . -
Akdenizde dolaş·yor. Tiırk gemı • 

yulma.sı h m Fransızları hem <'IA 
lerirJ vuruyor, kc-n1i ı;emilerini 

Cezair beylerini kızdırncafmdan i· 

Bütün yurt ihtiyacını 
f azlasile karşılıyacak 

miktarda 
BULUn yurtta ,.e bilhassa Trokyada 

peynir lBUbBalfl.tı bUtUn meml•ket 
ıhtiyacmı 1'nılasile temin edecek m.lk. 
tarda nrtmıştır. 

Bum.ın en oorlz de1U1 §Chrlmlzdeld 
perak!!!ıdc piyasada iltcndlği kadar 
beyaz ve k~ peyııirt bulunmasıdır. 

Ancak, bu pcyı;trler, bira yükaek 
flyaUs t•l...,,nktııdrr. Halhuki satışta 
bulunan peynirler, :yeni mahsul poy. 
nirl-0racndlr. Ycıü ..nıı!ı.cul pcyn1rl,ı S. 
ee., diğ~ buzhane pçynlı:IcrlndAJJ. d!\'IW 
ucuza satılmusı tcamOI lcabatmdan. 
dır. 

--0-

y eni et narhı 
muh:ıfıı.za ediyorlarmış, beylcrbc• 

çtndckllcri. ve gem1)1 yok ctmcğ.:ı yl köse Mustafa p:ı.Rn becerikli a.- Perakende et flyatıanndan bc;ı ku-
l<amr vc:rmiş, Kaptandan son ta)~ d d ~ ım· k b 1 ö ruş indl.ron yenl narh dUnclen itibaren 
f kad h .... ı i Bld'\ U 1 am egı L<ı; yo sa un ann • 
ayn ar e1h0Mn ı nn "· ma . . 

•- k d' _,_, 
1 

nüne ge~leb!lırmi~. Bununla b<'nı.• 
..-:'"( en 1 gcuwnne ka dırmış; boş 1 b • . ri . i '· . 

mini dibi 1 deh 1 b 
. er t,;czrur IC\'Pntle nın ~ kHycıtı 

ge n n n ş atmak U - . . 
b 1 

• • ' 1 yokmuş; çUnkü sulh d('mek onlar 
zere ıra t:p gıtr.ıı.ş. ı 

için limanda demirli kcılmııkm~. 
1 

Halbuki Ul.}'f<>lardan Ikisl gem·- hnlbukl §imdi açık dcnlzlerde bol 

nin gizli bir tarnfmda saklı imiş. ı bol avlnn•yor, zengin oluyorlıırmı.ş 
ler; Recep reis uzakla.!}tıktan soı:- .. .. . 

tatblk mevkine konmuştur. 
Bcll'dlye ve fiyat murakabe bUro:ru 

yeni narbm tatbik edilip edilmediğini 
olddeUo takip edeceklerdlr. 

Yeni narha göre perakende kanı.. 

manın kilosu 60, dnğlıç ve kıvırcığın 
kilosu 65 kun1§3 33tıı:u::ı.ktır. 

rn meydana çı.k:ıJU§lar, delikleri 1 Öırer bunlaıı buyuk J:>ır merak 
.... 1 Uz • • t 1 vP hey<'l'tu1la. dinliyordu. Ba§ka • 
Aapam:ş ıır, r ga.rn ve aittn ıya 
kapılarak gide gide gardun:;... kr !arının heyecan kaynağı belki yal. • Ticaret '\'CkAlcU tefti~ hcycU re_ 

nız paro ı.aMnmıık, §3.n kazan • isi Hakkı Klunll, ~iJııWl gelmlt<, 
)"IlarınB dfür.nilşlAr; birkaç gün 

malı:tı; bazıları d:ı. ndaletln pr>n • teftitılere bt.Dlamr"tD'. 
sonra da Marsılynya varmışlar; çesindcn kaçm::ık i~in istemlye 1... 1 1

:_ ışçı ıınğbhkk n~.~an:ı:,,~tirllnden 
hA.df.scyl oldufu gibi anlatmışlar. t ..... rcıı tat l mevAUDe .. ~- • 
:Mallau Jiağına edildiği için zarar temiye gidiyorlardı ve onlnrm hı - j • Arncrl!cadan uehrim!ze get.trUecek 

'"'"~ ed yccanlan ta l• dC'ğil acıydı Fakat 

1
20 ot.obüs kin •trket ilo yapılıııı mu. veya .ı.ı......, en tüccarlar, öldUrli • · " 

Ömer, atıldığı ~olun ucunda O - kavclc ımzalanmlflıl'. Otobüsler en ln ' Jon kaptan ve tnyfalann akraba 
felynnın ma\'İ gözlerinJ, altın r:ı(·· ~ bir ::amanda. get1rlle~kUr. . 1 

ve closUarı, bu faciayı kendlıf e 
}arını, aydınlık ve engin gtilü.rr.s • • Çamlrrn tepesine blr otel ve gazi. 

mal eden milhim miktarda f}<'hir • . . no lnp etmek niyeUn~e olan belediye 
h::!ll t bliyilk bir heyecim içinde t.iltercylc Ce.znır nrasnıda gldıp llc ıwkaf' araamda. arazi etratmda bir 

flil!.'lı anmışlar, Türk sefirleri ve hoşur!a gitmiyordu. lngilf:ı:lorle iht!U:.l' ÇJkmI§lır. Arazinin belediyflye 

C f sulh h~lindt' bulunmamalan.. mi. '·Olw\ evkıda mı aıt oldu"'" tet. eza re göndcrilmclı Uzere toplan , b" 

ııuş olan elli kadar müslilmnn bir (/Jf"'tıamı 1•ar) kık edllmcktcdlr. 

otclde~ler, h:ıllt onları öldliı • 
mele için hücum etml!J, CC'zaiı iller 
bir gün bir gece dayanmııJlnr, fran Vakıt 

stZlar ertesi gün otele ateş ver - Asım l's, bugUn ynzd•ğl b:ı:mnkl'
mL,ıer; d şarı ~ılmnb.TT ;;J,lilmıUş • , lede, Avrupa harblnlr. tkhıw .... ..i-

ler F C 1 k ı ne ı;lrı.: rkcn, 'l UrkJyo curnhurlyeUnin 
• • ı ansanm oz:ı r oneo osu 

11\!nci hnrp senesi bütçesini h:ızırlnd·-
ve Marsllya belediye re-i'li Tül'Y· ı ğım, birinci hıırp senesi içinde bir. 
leri kurtarmak için çok uğraşmış· denbtr.ı nrtan milli mUdnfaa lhliyııç. 
lar, muv.affak olsmamıglar; halk lnrımız. tıl'rine bUtçt ınız ııarıııımnı: 

isyanı J-ı.stırmak için gCk'l asker- tehl:ık~' ge1:lrdlğini. fak.ıt şimdi y<'nı 

IC'rl bil otele yL•naııtırrnamış. 43 sene tıUtçcsı hnurln.nırkrn, ı;~ı;en se
k" · öldllrll.lmU ·ahut limanda nenin mali vaziyeti end'!e edilen buh-
~ • ş, ) . . ranr nıuvnffakfyeUe gcçıııtırC:lğlni ar:-

boğuun ıq; yalnız on ıl:ı kişi kuı. •ntnrak d vor ki· 

tuhıbllmiq, Hadise~·! duyan kral on "l euı r;ı:ıli ~ne~ ı trı:kll ecl(•n 941 

ilçilncli J...uiııin canı sıkılmış, lnt'· normal bııt.ç lııe gl'Jlnr<", bunun \"&ri. 

IAlcllerdrn on dl5rt kf<ılyl idam et .. 1 tlat "' nı.'l raf rnımmlım muvn:reıwll 
tirmiş; bazıl<ı."'Ina gemilerde kil • 1 olnrok Bi\~ ük Mlllct Mccllsl büt~c en. 

k l C'llmt'~ılnd" 809,743,001 lira olnrak tcr-
re cezası, b:.zı arna da bıı.pis er- , bit rd!Jr, 1,. ı: ılumn·or. P.u miktar G'"· 
zaları w·rmiş. Fakat bu hareltN ı;:ıı IDfO hlltçeslnin %68,476,S'?l ııra
Cczairde daha btiyUk bir a:ıyklan~ d~:ı lhnr t olan masruf \"P ''llrldat ~"
marun l'lnilnc gcrPıncmİf,;! l•(ınıına nl .ootk- 41.Zt>G,flSO lira fada 

Ce:.alr beylerb~~i hemen bir 
mektup yazarak 61kiyette bulun • 
muş, eli;llcrln hayatlıı.rmm muha • 
!amsı mukaddes bir ftdet olduğu .. 
nu hatırlatnııt; bu hlldiı::cn!n çok 
kötü nel'lceler vereceğini L.ıcUr • 
ml.ş. Fransı.z htlklimcti apğıdan 

olmıtkla bcmlıı:•r g'('n• muvııı.cne tr-
mln edUml!it!r; ynnl gcı;nn srııenlıı 

vnrlıl-ıt fnzlasmı te..,kll fiden 
19,26Z,'707 llrN11nın ~eni sene \'8rid~ 
tına llA\'<' oollme11I gr~·e ka.ln.n 
2%,008 888 llmnm yeni ,-.rldat kamın 
lan ile karııılqlDB8mı ko1aylaJ6trr. 
nırttır. 

Dablll \'e baricl e1JUeU ~ o1aa 

Oumlınrlyoı 1:1.'lr~n bütun dünya.. 
nın geçlrmektfl olilu#u esnsnlslz buh.. 
run i!)lndc tılr tarnftnn sulhllıı mu. 
hafn7.Mma m:ıtur her tllrlü ml\dafaa 
t '.ldhl,.lertnl ııhrlum diğ~r taraftan 
mali ıahac a eldo P.ttlA'l bu muvaffakl
yetll rı~loe hakikaten utihar edllıoefe 
t!'ıyıktır.,. 

Yeni Sabah 
Hüs!)ytn Cahıt Yalçın, "Fransa ve 

Suriye, serl vhnlı bir seri makn.le ıuı. 
r.ırtamı§lrr. Muharrir, bugiln birinclıı. 
ni yu.dığı mako.lede, İngiliz gauıtele. 
rlnln nrtık Franaanın Suriye Uzerlnde 
ınıı.nrh. hakkı kalmadığını iddia etUk. 
lcrinl, J<•runs.ı.yı a •(\kadar 
mcselcnln derhal Bcrlln 

eden bu 
t.Arafmdan 

ınlidjf8A ~dllmeslndcki garabet b!r 
tanı.fa brraıcılaa bile mcııelenln ehem.. 
mlyeUne göz kapamanın lmkAnı ol. 
madığını, Suriye vnzlyetlnln TUrklye 
için de aon df'.rece ehemmiyeti olduftu 
nu anlatarak nihayet Suriyenin li'ran 
ıuıya intikal ııa!balannı l~Ue aöı... 
lerlnJ fÖyle blUrmcktedir: 

"Empcryallr.m lunl&nnm 9lcldeUe 
_.ıeyhlndcylx. llüayama 1ıucQ.nkü fe&. 

Toprak Mahsulleri 
Ofisi kurslar açıyor 
Muhasip ve eksper yetiştirilvcs.< 

Fabrika ve 
matbaaların 
müke:lefiyeti 
941 yılınd:ıki asgari 

derecesi Lespit olundu 
Ar ı rııd ın b.ıd nl<lığ'uıc gor , kn

Z"nç \' r';'i 1 ununun be ln 1 mıı.ı
dcsi muc bmcc fabrika 'c mnt'baala. 
1111 vıı re ıl ~ıl !c-ındt tabi olacakla-
rı ı ·r• r iP.ti t tlyl't ı Ucrlnl gos 
t< ı-e•ı ~ rıırr mr Vt klll lMdlk edı 

Hükumetin mısır vef''lir hubu. 
bat mübayaatı salahiyet vazife
lerini de verdiği toprak mahsul
leri ofisi kadrosunun ihtiyacı 
karşılamasına imkan olmadığın. 
dan kadronun geııişletilmefil tc
katTUr etmi§tir. Billıassa toprak 
mahsulleri ofisinin mübayaat 
merkezlerinde çalıştm:ımak üze
re fazla. miktarda eksper v 
muhasiplere ihtiyaç vardır. 

Toprak malısulleri ofisi, mü. 
bayaat mb-kezlerinde calL':.tırıl
mak üzere nlmacalt muhas;p v<' 
eksperlerin )'Ctigtjrilmesi için 
Ankarada. iki kurs a<;acaktır. 

Kurslar haziranın onun du nt:ı· mı t r 
lacak ve haz,ran &. nunda niha. Bu ır rr meye gore t şvıltl san -

yt k r •nu •lC' lılrıncl sınıf yıln.n mU.. 
yet buları1.1>. kurs mezuru c.:.Csı t.r r.s !erın maktu vcını.sı ...,. ı: mllt • 
ve muh~ıplt>r yeni mahsulün hıw ... n vl.'rglsl uç, nlsbt wrglsl yfü:d<' 
.• ı:lbayaat 1::·ııtakalannda hazır b 

b 1 11 d c lir. 
u unaca' ar xr. . ile ııcı :!lınıf sayılan mu cı •rtu 
Kurslart:. ancalt zırant 'l'lCkt"'- t r ıı dokııan 2 27 ylızdc dl:Sr b • 

bi me~nnlanyla zab ıre ı~lerındt.' j ı ılçUncU ıınnf yılan mUt >M!SCW 

ihtisaslarını 'E;,,aıkl ub t e 1 ~:rın ~·rks n z .ıo yU?.ck' dort., c:!..ı:-dürı
den orta ~ekt;p ~e:ı:mıları \-e 1 en sı·u.t ııayılnmann yetmlı 2,10 yUz
muha.sebe ışlcrınde ıhtısas sahi· de uç lıuçuk, dördUncU smtftan a,.eulğı 
bı olanlar kabul ~:umı.cakla.ı~. oıan m•ıcs escl rfn altll' 1,RO yüzde 
Kuı'Stan f:onra. mus~baka ım.t•- Uçtur. Tc!jvilci snıuıyi muo..tıyetınden 
h<ıqmda muvtıifak olr"'llar vazıfc mUst fit oı:nnıyan mUcsseı:elcr d" 
ala bilecektir. mezknr lrn.nu'lun hUkUmlcr.lne naza .. 

ran taımi!c tabi tutularak yukarda 

Topkapı dış ndaki nıetruk 
mezarhk ~caldırıhyor 

yazılı t8Jllllflerce asgart verı;l ile tek.. 
Jlf edilmektedirler. 

Katil Abdürrahman 
9 sene hapı;e mahkum 

oldu · lstanbuldrı §clıir içinde ve şe
hir medhallerinde olup da gelip 
gitmiye engel olan mezarlıkların 
kaldmlması işİil"' b~lanmakta· 
dır. Feshedilecek olan hu me-.aır. 
lıklar esasen ötedenberi cena:-.e 

E v!erdeki çorap 
makineleri 

İplik tevziatında kolay
·ıık olmak üzere 
numaralanacak 

M.mtaka. iktısat müdürlilğü C\' -

lerdeki çorap ma!ı::inelerine, plfı.kn 
,,e Bıra numaralan koymak Uze're 
bunların kontroluna başlamıştır. 

Maksat, bu gibi M 'R.n işl yk:ill'. 
line yaP-dan io~ tev~tmın fntJ- t 
zam.la. Uı.tbikmı temindir. 

Halen 90 çorapçıya iplik tevzi 
edilmiştir. Aynca 11 O çorapçı igln 
de bir liste hazırlanllllŞtır. 

Evlerde çorap işliyen makine -
lerin adeöl 500 olarak hesap odil
mi.ştir. 

Numn.ralama ış; bittikten sonra. 
peı,ıernbo gtinU iplik te\'Ziatt lm§
lıyacakttr. 

-o--
Dünkü ihracatımız 

Dünkü furnratımızm yekunu 
200 bin liradır. Almanyaya deri 
ve bakla, Romanyaya zeytin ya. 
ğı, !sviçreye kumdarı satılmış
tll". 

defni menedilmi5 olan mczarlık
Jardn. Bu itih •• rl::ı. uzun yıllardır 
i:rtifade edil:meden durmaktaydı. 

Belediye, Topknpı dı .. mda he· 
men kapın:n kalliısmn gelen ve 
Maltepe yoluyla Yedıkule büylı.t 
asfaltı arasına. isabet edip bu iki 
yolu darla.stıran mctJ'uk mezarlı_ 
ğı derhal kaldıracaktır. Bu me
zarlıkta makb~'l'cleri bulunanlar 
bu ay sonuna kadar makberele
rini belediyenin göstereceği ci. 
vardaki büyük mezar11ğa nak
letmedikleri takdirde belPdiye 
bunların nakillerini yapacaktır. 

Bu mezarlığın kalkmasınd"n 
sonra gerek yeni foşa edilmcl.te 
olan Mnltepe şoşa.sı gerekse Ye. 
dikule asfaltı genişliyecek ve a
ra.da kale.n kısma da fidanlar 
dikilerek gü7.cl bir ağaçlık hali
ne getirilecel-t:ir. 

--.o--

Maar~f Va!t li Ankarada 
Bir müddettenberl şehrimizde 

bulunan M.ı.cp·if Vekili Hasan 
Ali Yücel, burada ki tetkldleı iııi 
ikmalederek dün nk~amki eksp
resle Ankara.ya dönmU...crt.Ur. 

--o-

Necip Serdengeçti 
ailesinin tesekkürü 

B!rKaç gün evvel umumt bir tees.. 
sur lçlndc toprağa tevdi cdllmlş olan 
tstıın':ıul umumi ınccl!Bi birinci reis 
voklll Necip Serdens-eçtintn zevcesi 
kardc1ıcrl, kız:ı ve oğ\ıllnn lmzamyle 
aldığ mız mektupta. merhum için sa .. 

Ge<;en sene Be~iktaş iskelesin· 
de, kcndısine 130 kuru.-, borçlu 
olduğu bir J•-ı:hveciyi bt<'ruclal·a
rah öldiiren Abdürrahman ıı.dın" 
da.ki sa'bıkalmın muhakemesine 
dün birinci n~r ceza mahl eme. 
since ıl-itirilmiştir. 

Mahkeme. Abdi\rrahma.nın. 
Kadire borcu o!duğunu, Kad.lrifl 
kendisini yolda görerek istediği· 
ni, Abdürrahman \.mneyinoc 
Kadirin bıçağını çekerek üzerine 
saldmlığmı, AbdUrrr.lımanm dtı 
bu yaziyct karşısında bıçağı ile 
1\adiri öldürdUğünü & it gör 
miL~, kendisini evveli 18 sene 
hapse mab üm etmiş, bilahare 
cezasını O t:eneye indirmi§tir,, 

--o--

Maliye memurları
nın harcırahlarına 

dair 

-<>- mlaıl ve güzel bir ccnıızo merasimi 

Ankara, 1'7 (ilam••) - Han -
rah kararnamesine ek kanun Uıyi .. 
hasmı hllkfımet mecltse gönder • 
miştlr. Bu layiha. ile bti~1lk ıwrurıer 
dahilinde vazife icabı muhtelif 
mahallere. gönderilen mal1yc Jlle• 
murlıırmın ihtiyar ettikleri tren. 
vnpur, tramvay ve otobüs gibi 
ruıi nakil masraflar ın '\Crllmı>Si 
tekli! olunmaktadır. GöçmcınlcırlC 
naklcdilc n kimselerin üı.ıııeısine vr 
bunlara vcrllecek yemeklik ve tD• 
humhık buğdaya dair talimatnıı • 
m<'nin tadiline dair talizıı •nıunc 
VPk!lce tnsdik edildi. Tnllmntnarne 
esaslarına gBr" r:öçmcnlerle nalt· 
!edilen kimseler.in lnşesfoo g6re 
verilecek para miktnrlar:nın cnı1 
b!r miktnr nrtınlması kararla.§tl • 
rılmaktndır. 

Basradaki lastikler 1 tertip cdea vali vo belediye reisi Dr. 

B d b 
) lOOO k· Lrttti fürdara ve belediye idaresine, 

asra a u ~A , w• am_ l lllerıulme iştirak etmek, çelenk gön. 
yon ve otomo'bıl lastıgıyle al~ı dcrm .. k, ,ııeyi gerek ziyaret suretlle 
~y~n~. Hayfa. ~luyla g-etı- g~r<'kst' mekt•ıp ve tclgrU!lıı. taziyet 
rılmcsı ıçın teşebbUs yapılrruş- ctmelt lfltfnnda bulunm'Jş olıı.n Cum-

tır. ı huriyet Halk pnrUırl 1Rb:ınbul umumi 
-<>- mecllai, tlcaı..t orlam, TUrklyc c 2c•. 

Albn 27 lira 55 kuruş ı ıar, cemiyet! ve dlğcl' mUes .. eıı er reıa 
--o-

Dün iki yaralama 
vakası oldu 

Altın dUn de ylikselmeırtc de. 1 
\'o nzalaril bUtUn doııtln?'a ve n!Ak11. 

vam etmiş, 27 lira 55 kuruşa d.ırıı.n1 ncrrtyatıdnn dolayı İstanbul 
çıkmıştır. Bir külçe altının fiya- mntbmıtınıı ml:ıoet, tcşekkl\r ve hUr .. 
tı da 351 kuruştur. meUerfn!n b'ldlrtlme:ııl ıstcnllmP.ktedlr. 

lMtl'tlCrindcn pek ~ğtmdan emperya
lizm ıalı:•lbcllerlnln nM'Sul olduğunıı 

kanllı. Mlllctll'rln rah:ıt .)lltiJJnl-llme. 
l •ıi için Jınr lf"3 dım evvel Pmpc.T) n. 
liır..'llln klS!ı:U lcazanınıuıına, bir dalın 

doğnmryacak ımrct1c ınu.h\"ı'<lllnl('.sinc 

JiiT.nm olduğuna iman etmiş bulunu
yoruz.. Bu itibar ile, Frnnsı. ııı S~ 

yedo JJJUstovll hl r de\•lt>t srtn.tlle hl!. 
kfim sUrmeslne, bu tt;tı!Ayı bir ttml. 
yeti alcvn.m m.."lndası nltmda gb.lesc 
hile, tıımftar olama.yr:ı:. 
ı·aınn:, emPQryallmı ıılynsctlnlıı ta&o 

fi.) csı iı'iıı bugiin~.i\ şemltln nıURııit 

olmlldığmı g6rmrmoğe ılc imldn yok• 
tur. B:ı~lı olilırğ'umu:ı: ldrol blzJ Jınya 
16t prslııılc ko,nınğu IK'\·lmdecek l<n
dar gUtlcrlmlıl torartmnmı,t:r. FJr. 
pcryallct de,·JcUurin d'-' lıü!'J"'~l n~ tP
mln ed!lmctıl 16um ı;ol en lı.a.)-at1 men• 
fııatlerl \'3rdır. BIUUn d:ln.) ı:ı. nl1.amı 

d•"ği'nı l'n, yeni blr ll<tts."ldi ve ~y .. 
nc-lmll"l h·o ~t dUzeııl lmrulmadan, 
f'nıpcry:ıij• t üe'\ letlertn ellı•rlnd"ld J f'r 
lerl terketm•!ert Uılf'p olun~ıaı.. De. 
nıokrasl dcvletltırlnln galebeıilnl 15to. 
meklJğlmlzln ve ona ~lışnıamıı.m 

ı;e~rlnd .. u blrl do budur. Çl1nkö 

Alm~ıı;\·n go.llı) g 'lr!U' l'ınperynli:ı:nı 

rPjlmi 1 ti•Un dünyn31 Jcnplıyacıı.ktrr. 

Bir genç iki yengeaini, 
bir sabıkalı da nişanbs• 

ile annesini yaraladı 
Heı millet Alm:ınların esiri ohc:ıtuı- r>U ı şehrlmldze iki yaralama il!' 

1 
hr. J."al,nt ln;:-lltt•rc ı;tıl,.be Nlers.•, dlse..,l olmu'f, beş klşt muhtelif ycrıı-
l;lr l:nc .evcut emıw~nli"mln dul. rlnd~n, r,ır surC'ttc ynrnUııtmıştır. 
rPsl gı nlsli3 E-411t'Z. Çıinlcü İngiltere 1 Bunı'lrdan birlnc!sl KUçOkpnzıı.tdl' 
artrit fhhılıat l·l'Olncle ko!}mu.)or '~ I olmuş \C burada Hacıkadın mn?ıaueı
ko§anu~. Sonrıı, emp,.r3;ıllznıln bir. ısind,. oturan 27 )MU. ı Or1ı..'ln ajfY 
dcnblr dı'ğlbe do hlı,ı olııuı1.sa tedri- 1 beylııl Mustafnnm kansı Nnzfr4l ııe 
f'i bir tmr<'tt tıısfly!ltilno f)clkl imldi.ıı ltJyUk ni;, .. beyislnin karısı 'Nıısfitıfl 

=~::ıe:~=~~~o ı ;:.~~U olo.~t'":~ı~~I :~~~~~ı~;;::~:ı;~:d:ıça~:rc~:;; 
umumiye oldu,;u için, crnı •r3 :ılb.m 1 b r lı_;ılC:C' olduğundan \'akrı.nın aetıetl 
3 UzUnden ı'löldilt'll kanlnrdu.ı n('frct hcnıl:ı anlrı.şxlaı:n.nrn:.::ıtır. Orhan yalt"' 
ı·<l•n hUr nılll••tlerln ıırt:I, bu lmn el. hnmqı, tahkikata bnşl:mmı ur. 
ll'ri okıta.., ı.ıı .rrı ~· lmıutm:ıı, üzere ı oıg-cr hadise de Feriköydo ecre~ 
lmti bir k::.ro.r alnı:ıs.ı çol• Unıit <'dile- l'lml§tlr . .Eurnda, avukat cac.1dCSt.ııd~ 
blllr. 1 otum~ MeHUııı. • arimdıı bir genli ıc,.. 

Bizim Surl)e3c a1fıl<amrL yalnıı bu ile r ı 5i Aliye ve ıs ya;;ındald µ l 
n:ı:ı:nri mlll6ha:ıalnrcbn 'c ahlAki iılp- 1 d" i Y ~.,uf d.ı, n~anlıaı snbılcell zuııır 
nle ıncrbutıycltınlzdcn l!Brl g<'lmlyor. 1 tarafındn'l a~ır surette yıı•aıa.nın~~ 
8urlyenln mukndılf'ratmm Türk '\at.o. ıır. S b bl., b r anılık evde Y-'-v 
ııııım nıukutld<'.ratı lltA'rlndc lıilluuisa. kalan Zihninin Mellhate te vüı :,. 
bugU:ıkü harp l~lr.'\cı Ç-OIL b'.lyUk ihlr 

1 

mek i;otomesid!r. nzm feryadlDll ~ 
tı-ıılrt olduğundan dolayı da Suriye fü;cn nunesi ile kQçUk Juırdeıl Z J3Ull• 
de cereyan !'don '" cdooliecck olan ve 1 yl cvdPn kovmnlc lstemJılerdfr. eııt 
l:a)ic r;üzlerlmlzl Ofl'\lmıl bulunııyo. kızan 2.lhnl de her ü~UnU ınuııt 
ruı:. Şu daL.lltd.dn ım ı>i\'ndo t>hcm- ycrtertndcn bıçaklarol§tır· . 
mJyı•tl haiz olıln ıııırııa 1 o bu:lur. Bu j Zıhn! vakayı mOtcaklp le~~ 
l ptaki 4li5ilncelerltniz1 yaruıa bıra.. ?1.nbıt;.\ lı:cnd!.ı;l.ni Biddetıe araıııa1' 
kıyoıu,. l dır. 
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.,.t,~t-~A~fi.~Rl'I . Sdyo-u s::~~==- Rusyada 
~ ,...,. ,_ • M Nazın ile .-öriiftü := E: :~I,.j a_reşal v..ın .... 11 (A.A) _ ı..nıe- Yabancı siyası 

tlaaıseıer. Petenın nutku ~s:~::-::re:~! mümessillerin 
§ .. ;::;;;;·,=; hakkında :!m~~=emı:e~: 

zeeouunusn.. .- Bir tefsir ya t ~e:!!u;:t:, lnJdpfı hUJ8 

Zırh Y8 Top... : "Framayı harbtı ~~ .... 
'f:ıir Geçen, ııeneki J'nıma bariıinde . Jngiltere olmuı, kati Hes 

meselesi 
Esrar perdesi 

henuz kalkmadı 

o~ ınfttWlklrıi 1811rttl: muharebe anında 
~eh=~~ fırkalarını çelanittir,, 
~Alman tankJarma ta. \lltl. 17 (A.A.) - Oft Ajaıw bfl. 

--~ g&ilkUi· ~ diriyor: 
~lar df\tman mft~faa ai.. Franm mllll radYoW, Kanıpı Pe
~ bWliyetlerini enrel· t.wı enellal &kfllm -'SyledJfl nutuk 
ı..::_ 6tawweıifler; tantlann zob. hakkında &f&lıdakt tef.slrl yapm11tır: 
~ dlila bbn Jl!llardı. - .Fı-anamıar, "Şeref ve mlUI ma· 
~ llir ani* ..,:'ki Al. faat ,rularmda,, ibareetnl batırlarmda 
.__ tanıdarma ancak yedibu- tut.unlar. Verdtln galibi 1ç1n ,emtn 
~ 8lllra taPat'z tmlr edebi- ne demek oıttutu malQmdur. ve hlQ· 
...,..1'e. bir ecnebiye, her kim o.una oı.ı.m, bu Bir J-.-!liz muharririne 
~ ~ yaptıkları noktada bize dlterlerl tçtn daba tay- ... u 
~ tank defi top1armm mak- 4alı olabilecek denler vermulne mO· 

Yanıdıtları anlaplml§ ve aade edemeyts. Şeref, -lngllia rad· 
:':llllıanlılP, tanJdarm zuiılarmı 101R1 g0cenme8ln- Kenıellceblr'e st· 

daha kalmlaetmnak ibti derek daba 11eklz gtlD evvel aUAh ar· 
duymU§la.r· bu . . .ı; kada,ııtı edenleri, uzun harp aylann

göre: 

Hitler Hesin sefahatinden 
haberdardır 

Fr-.ız fab~ da kaytms ve prt.a olarak yardım 
iı;!~ıea:lldaırmıB. llootevideo ö- etml.§ oıranıan kaUl&m etmek değildir. Londn. 11 (A.A.) - 3 numara· 
'&..;" intibar eden OD bin ton- Şeref, Dakar'a karp taarruzda ekae· lı Alman ıefl Rudolf Heaain para. 
~ AJnıaıı Graik Spe .._ .. _-. rt19t1 hOaııllDtyet aabtbl olan takat tUtle lngbtereye inmesi arkumda 
~~de hafif -ı--- eti~ I& ... ..=: muhterl8IerlD aevk ve idaresi altında gizlenen esrar hakkında blrlblrine 

umwı 'ye ;ır,uu ba1uDa Franmı ını kç zıt mtltallalarm ileri llll:rllmellD9 

§
perçinsiz \.e az kaim ~ n ra ılarma mU· devam edilmektedir. 

yUJilnden daha hafif aheret etmek de değildir. Şeref, Al· 

Seyahat edecekleri 
mıntakalar tahdit edildi 
......... 17 (A.A.) - D.N.B.: 
acw,.tıer Btrllfl bari. baik ko

ml8erllll bugQn Koekdta DUdiDdeld 
ecnelıi be7eUere g&ıde~ lıir ta· 
mimde, ecnebi lll)'ul n kouololıluk 

~ &cw,et toprakJarmda· 
~ntJerlne ait hOkOmlerl bOdlnldr 
tir. 

BaDdan bllyle makGr maın.-oıer 
daimi bulanduklarl 19rl ancak barlcl· 
:re. muıt mtldataa " b&hrl19 neunt· 
leltDID •l'kadar makamianna llabar 
tw'Cllkteıı 9m1I'& terkedebllecelderdlr • 
'1' .... k •78b&tler. gidilecek ,... 
teftkkut ec1llecek J91"1er, mGddeıtler 

~ kaJdedUmek ~e llabar 
. wrDeoakttr. 

lıleslt6r tMntlDıl, baDdaa ~ 
memma J'8l'lert ,,. mntakaJan ıcı-
re bn" u.te D&" edllmltUr· Bu u.t.e
de tmm-~ K1ll'IDUlllC,.. 
1ıeıılDpM mmtablarlJle KaNl1 ber
abı. s.tcıaıa. LMıııQa .. Utft1IJa 
Sovyet CmnlmrlJ8tıert. Beyaz RUJ& 
,. 'l1kraDJ'a C,umburlJ9tıerlD1D prp 
toprakJan. Kiet, Koldav,a aumburl• 
:rett. Karadenbdn mahteUf dmanlan, 
Kmm. BakQ petrol ba ..... " 8iber
pnm mubtellf )'erleri vardır. 

'llL~ kruvuörlerine mukave.. man aakerlerlDln her tOrlll barekl.t Erııeat Bevin'e göre Bitler u.. 
~ edemed:.;;.; maı--..ıa..- allumdan makta l'rab8IZ mllatemıe- sin ~ aeyüatlnden la& -'-t-. >Mfi• UIU\&ur. Zırh b --torıu.ıt.• .. dan .. ·-1·- knn&P ı 

-p --..1-t.ı .._ ··'-- __.. e~ r-~ -..- berdardır. Diğer beSI mUlebitler, ngı•ttere 
~ ~~-~..I~~ mak da Aao'Mldtr. ~-. 'llUIUllWl ~n g:;-- --e.. Augoburg tayyare meydanmm 
~ ef.metteclir. zmım l'ilyUk Fransız radymu müteakiben çok 8lb bir nesaret altında bahm • 

~"" ~~ ~-=:: ~ :::=:eldlll~~w: Amerikada sivil 
Wııa~ faatı uğrunda, bu mukaddes fJfJ1 tarak m"eüt'lr Kemerpnlt ta.na .. ta ki le • i...._lfeiıur lnciuz amiraJı Nel· namına İngilterenin neler yap • relerinin modellerini çb8D re•.. JY8f8 ma ap fi 
a...:~ bnaMine göre doııanma. iDii old~ ~~arın dü • VllH :U:eeeerpıitin cGrilm ortübll 
~ ~ MıtfMimJanaa karp a- ~esını ~~ demif ve IUJlU temin ettiğlnl iddia ediyorlar. açıyor 

laazplarde jstjhHmJarm ilAve eylemiştir: Şimdillk mOhim liarp esirinin 
"'rl lıtlmali pek çoktur• Fransayı haıt>e sokan l~. bulanduiu yerin etrafmda alWıb -~~~~ 4~!_~ 

dltmdllz bir den~ ~taolmuştu~.l Y~ bir muhafızlar beklemektedir. Bellle ::""~ w~uw-~--;-_.:= 
ı.:_· ~ • ..........._ •ı•ı~ ~ ~ fı osu ıle on tiimene --''--~~... _,__ __._ mbMla ..,..~ ıuuw&~ .auaaa-
~---~ -~ n'1•!'(..,.uW~'*......_,.Lı-lad-1r&J,_~,.;·.,r..... 1•111 m .. rr& 
~ belki IJa 9ıtimali. daba be amncl& da ıatatarmı Durikert ecttımelttedlr. HaJdbt ...aur ld. da WrJaıi lllıvtl tanare iMldıli 
~ı1;:._aym toplar kara den. yq>urlara abnıttn:· Çil~ ba il Ozerlnde hal& M1V per4eal açacaktır. Bu liilllı1ıeplerc olm

da buhmurBa _ bıgiliz menfatl bumı ıcabettırl. bDmıamıştn-. ve muhtelit tahmin yacak talebe, ~ lr 
lletice değiemez. yordu. Sonra da bitkin bir hale lerin yüıiltnımeaine devam edil p tilatlara me~ wrmemeık için 

l8li de Tllrk ~iz, Fra.rmz ~len Fransız ordusuna h~r t~;:-. mektedir. Şu l!ltrada Alman propa- Amerikaya si1il_ gelecektir. ~ 
~ istih· lü ~rdnnı y~nma~n ımtı~ gandasmm bilihara Hese atfet • teplerde .Amerikan tayyareleri 

dUıgıUn:nek için b<mı- ~ış -ye -~l~ere.nın. menfaati dilmek üzere bazı mektuplar ve lmllBDrlacak fakat öğretmenle
bqladılar; birinci ~iği ıçindir ki muhare. vesikalar imal etmekle mtKUl oL 

1 
rin Ueretini lncitere wrecektir. 

an yediafnde yapılan be bır kaç gün daJ:ıa uzatılmış. duğu ihtimal dahilindedir. Ytne bu Amerikan memurmı 
~ mUttefi1t dıonamnadan tir. Bu fect gUnlerf aala uuubnr. Alınan ıefieriııin geçen cumar • 85ylediiine ~~ her 

-.,..,_ '--..1- s.--- uğ yacağız. teal gUnll cereyan eden beklenme. eene baılerce ~~ tayyarecW-
·~ b;icı ~ılar: ~nsız rad!osu söGerini §lSy. dik heyeaenlı hAdlee hüJmıda tn- Din ~ için 1llb1ar 

klfi derecede mulla- le bitirmektedir: gllizlerin ne dtltllndtıtnnn bümek ı.vip edib:niftir. nt katile ha. 
olm.,t4rtan noktam Um- ~ansanm menfaati hiç naza.. latediklerl qillıdır. Fakat fngt • ziıoan kunnmu Amerikan lliWl 
llilhawa duruldu. ÇOnkll n ıtibara almmrş mıdll'? Artrk Uz ma:tamtarmm. Alman şefleriDin tayyare mıekteplerlnde Ylll8CÜ 

--Mftl~•bu kanaati t:ebarUz et. ancak ~u .d~tıUnmek zamanr merakmr tatmJn niyetinde oJmMık w mnn. ordu merkellerinde 
~ .. herk• vardı. 0 da gelmeırmş mıdir? lan o derece ~. blwUinl ~· .:;::. Do*•~= 1tte Hovek betincl kolunun ba 

hlar pnctiki mbhlara pametll m1ltehuaJlllandır ld gece 

~ brilrattlrden bret- ftlllPlrJnln yavrularmm da daha 
O ~ P mNaim il u met'um olmadıklan halrlrmda 

---. (110) k'Clenn umnlu. ('3) kadfm gmieliiin- l8l'lb bir ~verebilir. 
• -..k (6Ci0) tm1uktu w l'akat Hovek beeincl kolunun 
~ luveüudıe ar bu- cllnyaya yeni ve en meş'um bÜ' 

-IDMl;le mtte (4) mil caeuluk çığın IM;lmi. bqlı bapna 
~ ~ bir eaeualuk ai8tem1 teala etmlf, 

• 'lCmant ve ~ bagllnktl beşeriyete yeni bir l!lll&h 
~ Stvasto.. yaratımg olaiı mUtldt bir mahll • 
...._ettiler~ Jm vardır ki bu CUUSUD uyandırdı 
o anım J'lllİ bir ica.t olan fi dehfet çok defa gece vampiri 

i Jll.'""'l'Di- Jmmlmal.aMan (70) Hoveld fersah fenah gec;miftir. 

~ "'~ etmll; WEiJı gani Hoveldn dtınya ytldne yetfttir • 
~ Jaarid katm;nnJlb; zıdı dlği fellketlerln en bUyllğU olan 

~ lıir. lıiıtıuç'*.- bu - (illa 13) llkablle -. • 
~ GDk ~== nan mtlthiş ve eon derece eaa .. 

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

~ y_, -~ıar 

Cam mektebi proleeör ..... 
laftıa1i 

. 
Çftlraı 

B. D. 

A. VMg~ 
.. 13. 

teeJdlltlarma hayret ve dqet 
venıüt olan bu caaua bdm, bu i
tibarla dfal bir Bovek ad4edllebi-
11.r. 

yan ettlilııl öfreıdr &frenmez ıa
Yet emin ad•mlarmdan biri vaaJıo 

taalyle Danimarka balma ıtıdl 
bir mektup PfındenılietL 

Bu •ekWban Danlmarkaya d. 
1111 olduiunun ertelll ,anu kralın 
sarayından otomobille hareket e • 
den genç bir adam, o ll8ball Dani
mark.anm mllatemlelleat ... Gro-

3 

Hlbraları yazan : AHI 88118 lllrall•• 88f 

$amb T ahain beyin mabeyin katipliği - Bir bez 
meselesi • 1312 Ramazanı maaa yok .• tatanbul 
zeytini, Şam zeytini · Bir beyaz mecidiye ile on 
be4 günlük sebze ve et • Hediye bir kuzu ve • Bir 
maaı ihaan ecJjJince, borca erzak veren bakkalm 
ellerini öperek parasını veren ,ube mü~ürü • Ce
lalb binbaşı • 

31 
Hlcrf 1312 ramazanıydı. Uvey 

oilam Ariften bir me19P aldım. 
Benim aevgW abb&blarımdan Se • 
Um pquade Nazif beyin yakın. 

akrabalarından olan sabık bahriye 
mektupçu8U utufetl<k Tahaln beye 
fendi bu kere mabeyni htlmayuıı 
bqUtibi tayin olunmlJI. Artt, 
"Nulf beye bir tebrilmame ile 
alma t.tanbula aldmlt4aım ı.ttr • 
ham obmaraa ıelads eQPıeals hat. 
bmda lradel aenlye bOe ~ 
mata kudreti vardır. Aman pede 
rlm, çalııacak bir tebrlkname ile 
fataabala gelmenb haJrlrmda iıl • 
t1ı1mnname gönderin, 90t nca e
dertm.,. diyordu. Ben de tatanbulu 
QOk klemlfüm. Harbiye blemle. 
rlne dahulüm elli yılı bulmuttu. 
Banan lm1t yılını clöndiLDctl ve be

eincl ordu hlzmetJnde taerada ıe
çirmiıtım. Şamıiı lhı havulle de 
lmtisaç edememlftlm. Tahlıbı be • 
yln mabeyin bqkltipU.-deu ötO. 
r4l Nulf beye bir tebrllmame ~ 
sarak, İıltanbu1a na1f'i memurtye 
time tavaautanu istirham ettim. 
KeDdJllDe takdim edilmek bere 
ollmn Arife g&lderdlm. Ondan 

aJcbimı ceftpta, Naif beyin ba 
tanmıbl memn~Ue ifa ede • 

cetmı vaad~ ypdıyordu. Blt
metl :buda, 1atanbula 11tmekllii • 
mln 'ftktl dahi ıelmlt olaeak 1d 

ortaya bir bez meeel•l ~; ıe. 
vumı he1ettnde nOlnuneyl inklr 
eclea '* bes m4ltealddıll ile m'1 , ..... ~ .. 
pltp .,.um. Bel " dta atnıutıe 
b.lkwn•s oldum. Şuuruma da cb't 
halel celmil. Velbuıl evimden 
bir yere c;ıüamu oldum. Buna 
bp11calarmda ve İ8tanbuJda ~ 
vlm için izin illtedim. cl&t aybk 
bir tebdililıava verlldl 

1312 n••unmda mut veril"• 
medl. Çekilen zahmet ve meıek -
btt •la tarlj edemem. Rama 
SUUD bqmdan bayrama iti gt1n 
ta1mcaya kadar evime ramazanl • 
yelik hiçbir şey alamadım Ke 
181Dde nakit olarak on param JS. 

Cenabıhak her namlsa bir bakb1 
halketti, llOfu bir adam, bana da 
itimadı varmJI, ramuancla evim 
için IAsımplen enakı borcla ver
dL Yeni yal; pirinç, pker • • 
ban, kahve, un, gar.:, peynir, ya • 
murta, Yotm't gibi ueyleri. Hatt:l 
kencUeln.de lstanbul zeytini ~ • 
ta, lam aeytlnl vardı, ben ı.e ta
tanbul •)'tini 1atedim, paraamı 

kee·Wen verip bir okka seyün. 

alcllrdl, &Claderdl. Y abus eelıse Ue 
et wl.t hldı. Bunan için de 
otıam HOaameddinden bir beyu 
meeldlye alıp onunla raın•anm 
on beı,lne kadar lat kanaat bir 
iki tarll1 ıey pJflrdik. Bir gUn bl• 
sim refik.anm gtlctlne git:m1e ~ 
totJW yani>! •• Bu mllbarek gün • 
de ne olacak halimiz! Bir doya 

doya et lotmuı yediğimiz yot ! ,. 
demlt. O cUn kalem mtılAdmlerln 
den Kemal bey hediye tarildle ite. 
ıdlm1t bir kuzu getirdi. !Cabul et. 
nµyecek oldum. Refikam duaamı 
eöyledL 11Öyle198 bize bu kuu .. 
ya Cenabıhak gönderdi!,. deyip 
memnuniyetle kabul ettim. 

Nihayet bayrama ilU gün kala 
bir maq llıaan olundu. Bakkalın 

l1d ellerini öpllp borcumu tama .. 
men Medlm Artık yaflı limitler, 
ekmekler, baklavalar almıp Cena. 

bdıakb çok bamdtıaenalar ettim. 
O ram•an faldrbanecle seytin ye 
peynirden bqka bir şey yoktu. 

~ ~ .. Buna dJir ~.l!.er 
dea ..... 'l'loada ,okta. .Anak 
l•lrlraJdan geçen seneden kalmııl 

gU1lAç alıp 61Weri kefene sarar 
gibi beyaz beyaz kefenleyip kabir 
boğazından vtlcut kabrine güzele& 
defnile J8tif ederdim. Refikam ha· 
DllD bir gtln Şam kayaw hopfı i&

temıt. Bende akçe olmadıtı ci .. 
lletle bana söylemeyip hbıme~ 
çocukla bakkala haber göndermiş. 
Bakkal da para5') le alıp gönder • 
mJt. Aqam üzeri botafı göıilp 

memnun oldum. Sordum. Cevap 
aldnn. LAldn biğerime tesir etti. 

Simdi ey ihvan, aoracalwıı.. Si
sin bu kadar kuvvet ve kudretı. 
ala yok mudur Jrl bir yerden blzı.. 

l'akat Hovek bu telalzl vapura be yOz kunış ~ alaanus!.. Bu 
blmalt bulanduiu saman aldı ve hale meydan vermlyeslnls! .. Ll• 
Danlmaıb. kraluua haaml a,jaDr kin, praya buraya yOz suyu dök· 
hakkmdakt talebi yerine getirme. mek zordur... Hastaydım. Fakat, 
ebıe tn.t kalmadıjma lla7ll hi~ ramazanda, aruıra kapıya yine 
detlendl gidiyordum ••• 

Buna raimen. V81'1ll'll ıeıerek Teravih namumı bltitltfmtme-
idamJ lltenllen ve polltu U5.000 1d mMCfde gidip kılardım. Rama. 
dolar eden bu ajanı yalımdan zanm ytrml yedJaiydi. Bil" gece 

da bapslne almaktan kendini mt• topçu blnba1111 Kadlriye tarik.a • 
nedemedl. tinden Mwıtafa efe11di namazdan. 

itte bu mada mUtlle Hovelr, sonra bir cel&l haltnde camide ya 
bir Danimarka haaaa ıubayma l nmıa geldi: "8'.ztm alayın çbmE"
beml.yen bu genç ajanın yanmda leri !imdiye kadar alınmadı. ılm 
fevkallde gtlzel bir kadın gördll. di mart gelcliğl cihetle ilmühaberi 

Hovek bu kadım IOll derece me ıerlye alma.rak kaydını terkin e • 
rak etti. Zira bu bdm Avnıpada deeekler! Bu nuıl iştir! Aüer 
nadir gördOfil gtlseUUd:e, blJha.1 - ayakkapaııdrr ! Şöyledir, böyle • 
sa insana hayret verecek derece- dir!,, diye bir~ok ı:eyler ~yledi. s-~ giren bir gUlle rengj& bir kadın cuwrtur. 

Şu farkla k1 Rovet da!be1ednl 
nekadar tepeden inme ve korkuDG 
bJr ctlret1e vurursa. Evan'ka da 
Bovekin tamamlyle abl bir me • 
todla,py~1811111•edasız,fab.t 
harikullde bir .Ult6net ve eerar 
perdesi ~inde öl8m dadlelerlai 

~ denllU8yon'un top Bagl1nkil Avrupanm emniyet 
~,, w.ı..:::!" giren bir gl1lle de teşldlAtmda (Doktor Evanka) il!I .. 

..:.._ ~ alıclDrmOltU· miyle anılmakta olan bu kadm, ha wrar. 
~ tlıleıi:ne donamna yap- Jdkaten bir doktordur ve doktor - Dünya yUzünde bir ölilm rlk • 
~ w~ .. u~ı: Juğu gayet esrarengiz şekilde, çok g&n estiren bu <liei raldb~ni, Ho • 
•n•olyet vermielerdir. genlt mikyasta caausluia tatbflt ve.kin yeni Avrupa hubinin en ye 

1860 da yaptJklan eden bil' mahliUr.tur. nl bir casusluk ıe.kll olan bıı Jdm-

enland adasına hareket eden bir de cazip, ~. tuh ve aebba:r bir Baktnn kl celll kendll!ltnl tamamJ
vapura 'Mele yetl§erek Groenland kadmdı. le aarmq. Dedim ki: •'Yann senin 
adaaına )Jareket etm.lıe, orada bir Gen~ Danimarkalı ajanm ba sa. batımı için kapıya gelirim. Rela 
hafta kaldıktan ve pyet Pli ta- ıel bdmı herhalde yeni tannn11 pqaya söylerim. Kaydt terkin et
tlılan t.panya kralmm mektdun. oldaiu qlklrdı. Zira aralarmda mealnler. Bir çaresine bakam!,, 
da IBtedlfl pyi yapıp blttrdUlten almanca konueuyorlar, fakat he • Mu.ltafa efendi cevap olarak: 0 Re 
sonra yine acele bir vapura atlJ. nl2 blriblrlerine (alz) diye hitap la paıanrn da Allah belAamı ver • 

mblm (5000) t.onluk. tık bu lıarp eenaamdadır ki ye. ve tababet cuusluğunu adeti. 
!il Jr.,;mimen altı kadem zaman zaman Avrupanm muhtelif yıı.ratmış olduiu lgln. ayn bir ba

bdar on bir santim memleketlerinde bllttın dllnya ef • his olarak gözden geçlrmek met. 
... ~.nı~""'·dıe ':ı ~~~.. kiru1I hayrete verecek bir ıeltU- buriyetlndeyls.. 

ILllljUUl!j4&A de bazı maruf ldmaelerin eararen-
: Japan mGhen-W diıor- giz bir kalp sekteaınden. birden • 

.. a.m atki gemilerden bire öldükleri l§ltllmlftlr. ftte 
'bir dcmanmamn içine, bir nerede bu neviden bJr öltım duyu
~ sUr08ÜD9 girme. hına orada mutlaka bu yenı ela • 

alreceictir. tem casualuk faaliyetinde ve ba. 
L lllUıdafa~ hem taarruz pıda mutlaka bu (Mis 13) denJ,; 
'cq'f kuvvetlı olan harp va

t" ki hpJrikati if"de' len doktor Evanka bulunuyor de-
• KADIRCAN KAFLI 1 mektir. Bütün Avrupa emniyet 

D YENİ llABBtN EN ESRA
RENGiZ KADINI: llt& U 

Avrupada hentlz fspaaıa dlıldll 
harpleri yml mtlNDJlh. 

Memleketinden ftıv etmle ola 
t.panya kralı Alfona general 

Frankonun c~tdleıe • • 

yarak Danimarkaya d&ıilyordu. ediyorlardı. aln, senin de Allah beliııı ver • 
O tarihte bllyllk mlkJMta bir Bana njmen PDıC Dan1markaJJ sin!.,. dedi. Yine knmadnn. Gtl .. 

altın kaçüıçıJJtmı takip ederek ajaam ba kadma btlyR bir ehem- ltımaedlm. Pek de gülmedim. Zatı 
Groenlanıda gltmll oluı pee..,... ml:pet verdtll. vapurda adet&~ ıerlf •'bir de gWUyorsun!.,. diye 
plıt Bovek blrdenhlnı kendi be • 1ıa 1llc klmae)'l aW a&mlJecek bana hllcum edecek.. Elinden tu
elnd kohmmı alyul "lıJanJ ola dereeecle aaa1a a....S oklala tup natilıat edip camiden Pmı" • ; 
Kart Brebmden tellil1e tlfnll 1ıılr ~ dım. Her nutlaa kendlalne 1-' 
haber' •lımıftt. J1oıNk. ca,et tıect4lblll lnlrt seldi. "'Canan peder efendi. GL , 

Ba lifrede n. ı lıa mı- a&ıl 111. be b4ardaD llPbe 1tt • cenae! Benim lıallmf bUIDiJal'- • 
Oroenıu.ct. s&tctenafl oldlll8 a • 11111.,._lota1->'ll aenb 4le- auıı! A*er ptntp.n 1Jlr halde& .. 
jaıun onda 6Jdlrl1m811nta 111000 JD11t1. Onlan &Grdltc;e malnıoluyoram!_ 
dolar delvJadıe ..ıı ~il .. 8lfll *41! cllye ndı' beyan etmele lıql• " 

tL (DeNmM wrJ (Ut/flı& •Y/alvl çeoitm) 
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et Matbuatı Libyada İng!
iz kuvve e· i 
T obruk müd f aa 

il 
em an 

ovyet Rusyada 9000 gazele 
nilyon nüsha basmaktadır 

Uçsuz bue<!!..mz bir memleket, 
iba§lı b~ıan bir alem olan Rus
ya.da -nıı :~:><> gazete intişar 
ctmcktcdır. Bu g112etderin tiraj. 
lan cemı:ın otuz sekiz mnyon 
nushadır. Yani basithir hesapla 
Sovyet RlL~vada beş adam ~ı· 
na b'r gazete isnbet ettiğı.ü.i 
görürüz.. Sovyetlcr Birliği hu
dutlnn içinde yaşayan yetmiş 
millet kendi milli lisanlarıyla 
yazılmış, basılmış gazetelere de 
maliktirler. 

Sovyet matbuatı, bütün dUnya 
matbuatından bamba.§ka bir teş. 
ki!ata maliktir. Sovyet gazetele· 
ri halka yalnız dahili ve eeyncl
mileı hlidiscleri haber vermekle 
!kalmazlar, nyru zamanda. her 
gün muntazaman Sovyet mille. 
tinin falerini idare ederler. Jşte 
bu sebeple, komunist partisinin 
naşiri efkan olan "Pravda'• hü· 
kOmet gazetesi olan "lzvestia", 
sendikalar gazetesi ''Trud''ı ko
muP:.st gençlik Da.§iri efkarı 
''Komsomolskaya Pravdn." gibi 
umumi siyasi gazetelerden ma. 
da, yalnız Moskovada muhtelif 
halk lmmiserlikleri tarafından 
da aynca yimıi ~ gnzete nes· 
rolunur. 

Bu gazeteler milli iktısa b:ı· 
hisleri muhtelif bransları hak. 
krnda halJra dalın tcf ernıath ma· 

Sovyet Rusyanm en eski ve 
en bUyUk gzetcsi Pravda'dır. 
Pravda gar.etesi 1912 senesind~ 
Lenin ve Stalinin tcşcbüsüylc 
kurulmuştu. Pravda gazetesinin 
ilk nushasmm intiş:ı.r ettiği 5 
mayıs tarihi Sovyet Rusyada 
matbuat günü olarak kabul edil· 
miştir. 

Pravda. gazetesinin aboneleri 
bir buçuk milyondur. Tirajı ve 
satışı ise. bu yekunun birkaç 
misli üstündedir. İkinci derecede 
gelen İzvcstia gazetesinin bir 
milyon iki yüzbin abonesi var. 
dır. 
Kızılordudn matbuabn bOytlk bir e

henunıyetl '\'ardrr. Sovyet milll mllda.. 
faa :'ınlk komJııerll~ tarafmdruı ne~ 

redlleıı Te Sovyet ordusuııun eııas gn. 
z'tesl olan ~l Yıldız (Zvesda Ka_ 
raznaya( gazetesinden maada, kızıl 
ordunun bUtUn unsurlnn, Mkerlerin 
kumandanlrum, si~lerin teşriki me 
sals! ile çıkan gazetelere maliktirler. 

Bu a!kerl gazetelerden bir çokla.. 
n orduya vaptıklan hizmetten dolayı 
Soı.'Y~t hUk{lmoUntn takdirini kazıuı. 
mI§laı' ve ta1W olunmuşlaı-dır. Fakat 
Sovyet Rusyada hllkümctln yUkack 
takdirini kazanan yalnızca kızılordu 

gaz"teıerJ detı11d!r. Sovyet gençliği

nin (:n uyo.de okuduğu Komsomolsluı. 
ya Pravda ls1ınll gençlik gıızetesl de 

I..enlniıı emrlle tAltlf edllml§tJr. 

mntlal<ası 'ed r 
ilerledi e 

Soııumda · 500 
den fazla Alman 
asken esir edıldı 
Londnı, 17 (A.A.) - Röyter Ajan· 

rruım öğrcndlMne göre, Llbyndn tn
gfliz in..-vveU,.rl h:ıUarmt Tobnık mtl 
dalan mmtalıasmn. kadar llerletrnJıı· 

lcrdlr. 
Ha~lstandn tnr,1llz kıt.alan Ne· 

gelll'nln 80 kllom<'tre kndnr ~imalinde 
bulunan Adola';yn \"rmı 1 rdır. Bura· 
da dUsman kuvvetlorlndcn knçan 60 
ruıker t•ulmuşl:ırdır. 

IinhlN', 17 (A. , ) - Orta flark 
İngı11z umumt knrargfıhm: n tebl'
ğf: 

Llbyada dün bUtiin gUn frıgillz 
zırhlı kuvvetlerinin lkri unsurlr
n Capuzzo mmtııkıuımı'lal 1 mevzi
leri tutan Almnn kuvvetlerine kar 
şı tazyiklerine devam etmt lerdll'. 
500 den fa:ı:la Alman esir nhnm·
ve sava~ nrabal:ı.rmdnn pek col'u 
kullanılmıyacak bir hale getiril • 
~tir. 

lümat verir, muhtelif ~plann Köylerin, kolhoztarm en iyi gazete. 
vevnlıut hatta bi:· tek i~nin lcrl ra.ııdımam arttmnak hwnısunda 

Tobruk ch·annda !npiliz ve A • 
vustrıılyah kıtalar az vü~'ntte bir 
mukcbil taarruz yapm·.-ınr ve dU • 
mana nğır r.nvtat verdJnnif!lerdir. 
Düsman ellmJ:ı:de ikl .Almsn su -
hayı il diğer rUtbclerde 60 Al • 
mnn bırakmıştır. 

mü~bet nisbetlerinin, tecrübele
rinin esasından bahseder ve bu 
yenili' eri yayaparlar. Bu gaze. 
tclcrin daima nwbirleri en İ}i iş· 
çiler, mUhen1is1er, in~a~ılar 
ve filimlerdir. 

açtık1.1n mU::&deledc muva!!'ak olduk 
lan Jı;ln Moskova ziraat sergisinde 
oere! diplomaları aımıolıırdır. 

Bu ziraat gar.etclerfnden blrl olan 
ve Slblrynda lnt.iJıı.r eden Altay 
Pravda.aı, isimli gnzete de ycnl %iraat 
wrull.?ri hakkında e!romov LslmU bir 
zUrra laratmdan yazılan bir makale 
serimıden l!IOllnı. tbUUln Sovyet Rus. 
yada bUytlk bir rnğbet görm~ ve 
altı yUz kolhoz gazetem mtreııovun 

makalcainl takviye oder mahiyette 
y&%Ilar ynzmı,ıılardır. 

Sovyet Rusyadtı gazete knrlterlne 

İtalyan Somal'sinin şiınnli ııar
kisindc mühim blr l'mın1 o'an Dar
te kıtnlanmız tarafından iogaf c -
dilmicıtir. 

!rakta Basra ve Habbnniye mm 
takalannda vaziyet Eaklndir. 

Londra, 17 ( A.A.) - Röyter 
ajansının diplomatik muharriri 
yanyor 

Sovyet Rusyayı teşkil eden on 
altı federal cumhuriyet ve muh· 
tanyet cumhuriyetler merkezle .. 
rinin her birinde, milli komunist 
partisinin bir, hükfunetin bir, 
komunist gc~liği federasyonu· 
nun bir, de cocuk1arın olmak il· 
zere, o cumhuriyetin milli limı. 
nmda dört gazete intişar eder. 
Aynı zamnnaa bUyük merkez- aynı 7.amanda 0 gazetenin tnbil mu. 
ıerd .. ,.,l. • 1 rd d ha birler! olmnlan kaide halJnclcdir. 

Sollumun istirdadı ces:ırct ve. 
rici mahiyettedir. Sollum had. 
di 1.atmda bir şey ifade etmez. 
General Vavel isterse kuvvetle. 
rint buradan çekebilir veya şim·. 
di elde ettiği muvnff Pktycti is.. 
tL~r ederek daha ileri gidebi. 
lir. General Vavel cöl muharebe. 
lerinde öyle bir ustnhk göster. 
miştir ki projeleri hakkında ev. 
velden fikir beyan etmek mana. 
&ız olmuştur. Va~el Alman ile. 
ri hareketini bUyük bir muvaffa. 
kıyetle durdurmuş:ı benziyor. 
Düşman zayiatının mUhlm olma. 
sı da muhtemeldir. 

e, oı=ıır e e e aync ga.ze. •-
tcler C'lkar. 1 "'l1..,Ucr, zUrralar, doktorlar, arUsUtt 

Butün Sovyet Rusya.da.genelik Alimler, zlmatçl.ler, mual1lmler hemen 
D'T' So et R ad • her :camnn gnzetelertne makaleler ya 

liik 
.u. un vy~ usy • . a gen~. r.arak işlerinden bahseder ve eksert-
ıçın. 11.4. cocukl~r l<!m d~ ~ ya devlet için bfly(lk ehemmiyeti halz 

gazele ıntışll' e meıdedır. Biitun m eler ortAya atarlar · 
biiyiik ~'•küllerin demiryolla· · 
rmm. deniz nakliyat tesekkülle- Sovpt Ruayada cemarı ltlOO kadar 
rinin, ec;h 'rler üzerindeki nak. mbııa çıkar. Bunlar clll 11.san nur'. 
liy tı idare eden birliklerin hep- ne n~ıunm. İktl3t\t ..,e uınumt bilgi.. 
sin;n avn vn gazeteleri vnrdrr. !erin her aahasmda mt:.cmualar ne,,ro-

Diğer taraftan Tobnı:kta:ci 
kuvvetler de zırhlı müfrezeleri. 
nin mütemadi r.l·mları ile kafi 
derece hrrpalamıştır. İngiliz tay. 
yare!eri dUşmanm mühim bütüıı 
takviye ve iaşe kollarını vur. 
muştur. 

Blitü'1 burılardan ba.şka her lunur. Bu sene de Sovyctıcr bir lğlne 
gard1. J1er gemid~ her mi' "SSe- lltlb:ık eden eni cumhurtyeUcr de yr. 
&''1" mrıl•inr> ile yazijı duvar gn. n! yeni edebiyat mecmualan kuru~ 
:z .t"'eri vardır. mu§ttır. 

or aç Krahnın 
i la ine ınesajı · 

Hür 17 mayıs gününün 
geleceğine kaniim 

Lonıh'a, 18 (A.A.) - Kral 
Hakon Norveç milli bayramı 
münasebetiyle amı.vatnnda ve 
d"'niza.~ rı memleketlerde bulu. 
nan NorvecJilere dün bir mesaj 
göndermi6tir. 

Bu münasebetle ezcümle de
nilıyor ki: 

Beslediğiniz sa&lam iman ve 
nz'mdcn dokı" size teşekkür e. 
derim. Hür Norveç, şanlı milli 
ma~mıIZI çocukların memıd se
s"r'1en işit~;;.;miz eüniln, bir 
17 mayıs gilnünUn gelcoeğine 
ben de kaniim. 

reşte vesika 
usulu 

Btlkreı,ı 18 (A.A.) - Clara gaz.et.e
si iaı;e mllateııarlığınm bir resmi tcb.. 
liğlni ncoretml!JUr. Bu tebliğde, §Ckcr 
et, un, ekmek vecair yiyecek mo.ddc. 
lcrinln BUkrc3 ve clvan:ıdn vesikaya 
tıı.bl tutUL!ıcnğml blldlrınckted!r. 

Ertesi gün bizim :ikinci oube mü
dürüne tezkere yavırak bayrama 

ar çh:mrlerln verilmesi. in 
reis p ., n müsaade aJmmasmı 
trllcllrdim. uat bir daha da o 
mescide 11<'\D\U& çılcmacımı, GW 
crunliı:ıerlflne, yavq yavq, asaya 

}ana.rnk giderdim. 

Hes'in ifşaall 
(B:ı.ı,, tnrafı l nclde) 

söylediği de a}Tlca. tahkf k edil. 
mektedir. 

Hitler'in eski bir sır arkadaşı 
olan tanınmış rnuharrirlerden 
He.rmann Rauschnin('I', Specta
tor'da yazdığı bir makalede di. 
yor ki: 

Rudolt lles'in ha~in ortasın
da. düşman memleketlerine kaç_ 
ması Hitler için kaybedilmiş bir 
muhare~n daha büyük b'r 
ehemmiyettedir. Askert harekat 
en yüksek dereceyi roulduğu lbir 
anda bu hfıdise Hitler için müt
hiş bir darbe olmW}tur. Bitler 
en eadık ve en az hodbin mesai 
arkada.şmı kaybetmekle kalma. 
mış bu atkadaşmm nazilcrin 

Bu muvaffakrveUerln manevt 
tesiri MISirda, Suriycde de çok 
hayı:lı olacakt1r. Fa ·at işin 8.Sll 
milhim tarafı, Almanların Mısır 

· hueıudunda.ki tazyiklerini idame 
etmek isterlerse çok daha büyük 
gayretler aarf etmiye mecbur ka. 
lacaklarıdır. 

İngiliz denizaltdan ve tayya. 
releri, Libyaya gitmek üzere son 
zamanlarda Akdenizden geçe:ı 
düşman naklive vapurlannı c., 
ağır zayiata uğratmışlardır. Bil. 
hassa şimdi Suriye ve Irak için 
Almanlar yeni bir gayret sarf e. 
deceklcrsc, bu zayiatın tesiri, 
hatta Alman kavnaklarmda bi. 
le kendini hi0 settirccekttr. 

y go
hü Ometi 

!~:~~ ntica. ettiğini de MUstakıl Hırdavatistamn 
Zaferle herhalde sarhoş bu- k l t tl' 

lunmıyan, bilfilcis ~phe ve endi. uru masım pro es o e 1 
şe ile bir kmkaç içinde kalmış Londra, 11 (A.A.) - Yugos-
ol Alman milleti için bu hidi- lav hilkQmeti, mUstnlül 'bir 
se daiıruı lrorl:tuğu müthiş bir llırva.t devleti kunnak iddiasın· 
ha~cikatin birdenbire meydana da ibulunnn mihverin hareketini. 
~ılmı.aomı te.~kil eder. Bu haki. şiddetle 'Protesto etmiştir. 
kat Almanyanm uçunnnun ke- Londradaki Yugoslavya elçi. 
narında olduğudur. Bu pidise si İngiltere hariciye nezaretine 
1918 de 8 ~ö-ustos muharebesi bu protwtonun metnini tevdi 
esnamnd& vulrubulan ve Alman etmiştir. Bu protestoda denili
lotala.rmm muharebeye gitmek ' yor ki: 
istememeleri hadisesine beme. YUu"'OOlavyayı teşkil eden bü· 
mektcdir. Şimdi ise Hitler'in en tün aza devletler gibi Hırvııtis. 
iyi mesai nrkadaşr olnn kusursuz tanda yegfuıc me~rll mümessili 
bir Alınan vatanperveri lcendi- olan Yugoslavya hükfuneti, bu 
alyle bu işbirliğini dah& ileriye katiyen doğru olmıyan tarzı ha.. 
götürmekten imtina etmiştir. rekctin umumiyetle Yugosla.v 
Her iki hM' de~ uzak.. milletine aid olduğunu ısrarla 
lATn isal eden bir fenere~ ibeyan eder. 
mektedir. Bundan b)yle Alman.' Almanların fılet olarak kul· 
lann girişecekleri her hareket landıklan adamlar mihverin em. 
bir karannZlık ve §iiphe d.aıngtt..- riyle hareket eden Poveleviç ve 
~· ~ Aiğer. ~~J.crdir. 

Amerikada tetkik 

edilen planlara göre 

• 

• 
iŞ 

Amer.ikadaki 75 milyon 
İngiliz lirası kıymetin
deki Fransız alacakları 

da tutulacak 
lJOndra, 11 ( A.A.) - Evening 

Standart gazetes•nın Vaşington 
muhabiri yazıyor: 

J.flıverin. garp yarı kiiITesini 
tehdit eden plfı.nlarmı aldm bı· 
ral•tırmak için Birleşik Amenka 
hilkümeti tarafından tetkik edil. 
mekte olan tedbirler arasındn 
Dakar'm ele gcçırılmesi ve 
Frnnsız Guyane ile Martınik'in 
Alman eline geçm sine mfıni ol
mak için i~g.ıli ve Fransa.ya her 
tiırlü ) iyecek sevkivntmm kesıl
mesi vardır. Şimali Afrikaya 6İ. 
den g<'milerin tevkifi ve Amcri
kada bulunan 75 milyon lngı!tz 
lirası kıvmctinde Fransız alacak· 
1annın tutulması da muhtemel. 
dir. 

lif.. lif. 

Va~ington. 11 (A.A.) - H-.ıri
ciye nazın Hul gazetec!lere ·~p· 
tığı beyanatta dcmi'}tir 1ri: 

Hariciye nezareti, Almanya 
ile Fraru;a arnsında sıkı bir iş
birliğinin. Amerikayı endişeye 
düşürdüğüne dair dün Ruzvclt 
taraiından yapılan beyanatı ta. 
mamiyle muhik göstermeğe k~fi 
vakala.ra muttali olmuştur. 

Habeş·sıa da 
(llaş tamfı 1 ncldc) 

Şimdi bu mevzi civarındaki tepe -
le.r için şiddetli muhnrebcler ya -
pılmaktadır. ıC-15 bin kadar olan 
ltalya.n kuvveti 5iddetli ınultnve .. 
met göstermektedir. Burrun Erit. 
redeki Kerene benzemektedir 
3000 metre yllksekllğinde dnğlnr 
ve uçurumlarla doludur. 

Amba Alagi'ni.n zaptından sonra 
!tnlynnlar:n elinde kalacak yega
ne mevii Gondar ve Jimma ola. • 
caktir. Bu suretle tekmı1 Hn.be .. 
şistanm kontrolu mümkiln olacak 
ve dağınık müfrezeler birer birer 
temizlenecektir. 

• * • 
Nairobl, 17 (A. A.). - Cenubt 

Hn.be§istandıı Sialn gölft mmtakn
smda çok meraklı bir vaziyet iı • 
kişnf etmektedir. Bu mıntakad:ı 
bir müddettcınber\ hcı.valarm fena 
ve yoJlarm bozuk o1masma rağmen 
cenubi Afrlkıı kuvvetleri Adama
dan gelerek merkez göllerinin a. 
tesine, SJaclamnnnaya doğru l' • 
liyorlardı. Fike'nin zaptından son
ra bu kuvvetler Sialanm iki tarc
fmdan ve garba doğru ilel'lemlş .. 
ler ve GJdu ırmağını geçerek Bı·. 
bissaycı. yUrümU3lerdlr. ltnlyanl:ır 
şiddetli bir mukabil taarruz ynr· 
mak fikrinde idiler. Müteaddit 
taryalar kullanmışlardır. Fakat 
yağmurların tevlit ettiği miişkü
liıt ıznle olunduktan sonra Siala • 
nm .her iki tarafından tnarnız C• 

dilınistlr. Bubisia mmtaknsında 
şiddetli muharebeler .1evam et -
melrtedir. Sialanm §arkında İngi
liz kuvvetleri taarruzu püskUrte • 
rek teşebbUsU teı...-rar ole ul~ 

lıırdrr. lngiliz kıtalan çarşamba 
gUnU Daonnda nehrini geçtikten 
sonra 9 hafi ftank, 6 dağ topu, 
4 tank dafi topu iijtinnm etmL~lcr 
ve 20 si subay ve 40 ı ltalyıılı 0 1

• 

mak üzere 500 esir ve yine ayn
en ıco Afrikalı esir edilmiştir. 

Siaciamannııyı mUdafaa etmek 
ltnlyanlar ~in çok mUbimdi. Çiln
kU buranın Ziyaı Margerftanm 
fPU'kmda ve Kaza Dalk> • Yavello 
ve Ynvello Negelli yollan Uzt'l'ln
de halfi. mukaveınet gösteren bü
yilk İtalyan kuvvetlerinin Jimma
ya doğru ricat hntlcı.rmı tehdit et· 
mektedir. 

Japon tayyareleri 
Çunkingi 

bombaladılar 
Çıınking, 11 ( A.A.) - Dün 

54 Japon tayyaresi, iki dalga 
hainde gelerek Çunking'in garp 
mahallesine bombalar atmışlar. 
dil'. 

Yangın bo.m'balarmdan şehrin 
Şialing nehri laymmda.ki kıs· 
romda büyük Yllllc<>'Illlar çıkmış .. 
tır. Çin ihava dafi bataryaları 
Japon tayyarelerine şiddetle mu
lkahele ey)emi~ .. 

I.ıandra, 17 ( A.A.) - 17 ma· 
yısta nihayet bulan hnftn ioin_ 
de Almanlar Jngiltcre W:erinde 
ve İngiliz sahilleri açıJ,l;ırmda. 
65 tayyare kay.betmi.slerdir. Bu 
miktara Hes'in !ngiJtereye g l· 
mek için bindiği tcyynredc ila. 
ve edilirse ye.kfm 66 olur. 

Bu müddet içinde bir tek İn
giliz av tayyaresi kaybolmuş 
onun da pilotu kurtulmuştur. 

(Ila~ tarofı 1 ncldc) 
İnglllZ tayyareleri ı.ıusul tayyare 

meydıuıı üzerine muvcffaklyetU nkm. 
lıır yarmışlar, yerde bul•ınnn Almıın 
tayyarelerine mltralyöz ııtcş1 nçaral< 
bunlırdı1n birçoğunu tahrip etmi!Jlcr. 
dir. 

. 
Bir Helnkcl tayyııre:ıl ateş aımıf. 

tır. lklncl de!n olarak donnnmayn 
mewıu;> tayyareler bu faaliyete işti

rak ctml .. lerdir. 
Baarnnın 200 kilometre fimallndc 

bulunan Amaradtıkl petrol dC'polan 
m•ıvaffakiyeUe bomb:ırd·man edllm~ .. 
tir. 

Al,..,nn tayyareleri Hnbbanlyed .. kl 
İngiliz tayynrc meydanma bUcum et
mişlerdir. Hafit ha•ar ve öıU \•ar. 
dır. 

• * ~ 
Kahire, 18 (A.A.) - B.B.C. 
İngiliz tayyareleri muvaf!ııklyeUl 

bir :suıctte Beyrut, Şam ve Rayak 
tyayarc meydanlıınnı bombardmıan 

ctmı,ıerölr. 

Salfıhiyettar mııhııfil lııglHzlerln 
Sunyedeki bombardımanlarmnı gittik. 
çc nrt.ııcağını bildirmektedir. 

SURtl.'EYE GELE.~ ~'E?ıı.1 
ALMAN TAYl"ARELEut 

Ji.B.tılre. 17 (A.A.) - Son iki giln 
içinde Surlycdekl hava U!lerlno btı.§· 

ka Alman tayyarelerinin de geldiği 
haber aımml§tır. 

l\lUSULA TAAımuz JUf 
Londru, 11 (A.A.) - DlplomaUk 

mııJıfillerin hemen hemen UJl\uml kn. 
naa.tino göre, Almanlar Suriyeyi FTtuı 
sızlaruı bir misafiri olnrnk değil, biz· • 
zat kendi hesaplarına ı;;:aı etmekte 
ve kez..'l Rag!d Aliye yıırdun için değil 
:takat gene kendi he:ıapltınna lrakı 
ele geçirmek fikriyle :Musul Uzerine 
ytlrUmekte geçlkmlycceklcrdlr. 

öyle zannediliyor ki, Almanlarm 
ptAnı, mevsimden istifade ederek çın 
olmıyan bUtUn mıntııkalan 111Jndl 
l;gal etmek ve daha mU§kUI mıntnka
lard:ıkl hareketleri sonraya bırnlcmak 
tır. Binaenaleyh Şam ve :Musul, !s. 
kenclerlye ve Ka.hircden dahıı önoo 
gelen bedellerdir. Bu mıntalcnl:ırm ev
velden l§gall SUveyg kanıılma karşı 
bir kıskaç hareketini de mUmkQn 
kılar. Fnkat Mısır hududund:.ıkl ve 
L1byad:ıkl vnzlyetle ı;ıarkl AkdenlzdekJ 
umumi \•a.1Jyet de Aımanlarm bu hu. 
suatald kaU pl&.ıılan Uzerlnde mUesslr 
olabilir. 

LONDRA VAZt"YE'I't ENDtŞELl 
QÖR!J1JYOR 

J..ondm, 17 (A.A.) - Londrada 
teyit edildiğine göre, Suriyedeki 
vaziyet hakkında telll.aa düşmeğe 
mahal yoktur. Vcı.zlyet gözönUnde 
tutuluyor. !ngiliz konsoloslukları 
Suriyede kalmaktndll'. 

Londrada çıkan Evenlng Nevsin 
muharririne göre. nıı.ziler ister Al· 
manva ister Avustralyadaki 1.lsle -
rinden hareket etsinler dört bin 
lilometreye yakın bir muvasala 
battı boyunca hareket etmek mec. 
buriyetlndedirler. Mnttcfikler i""" 
dahili muvasala yollarmdnn i!ltifa· 
de ederek istedikleri gibi Libya, 
Suriye veya Iraka nkm yep:ırak 
darbelerinin şiddetini iki misli 
artırncaklnrdır. 

Bu gazeteci devamla diyor ki: 
Şans biraz yardım ederse dUşma· 

na hnzırhğıru trunamlamadnn ev -
vel vul'a.blleceğiz. MuvııSala yolla· 
nna denizden ve havadan hücum 
edeceğimiz de !}Upbcsizdlr. 

Şişlide pas·t 
korunma 

Bu e:ıbalı &ı:ıt 10 da Şlşll ruılılye
slnde pnsif korunma tccrUbesi ynpıJ. 
tlU§tır. Bu §elılrde sım ile ynpılnıı 
tecrUbclerln 12 inc.lsldlr. 

TecrUbe muvaffnklyetıe neUcelen
mlş, bQttlıı ekipler vazifelerin! noksan 
lllZ ba§armı§lnrdtr1 

Şeref bayraoı 
Çorum, 17 (A.A.) - Ebedi şe: 

fimizdcn :tıım Şefe sembolilntl ta • 
ıyan ta)Tıık bugün vilayet hudU. 

d~nd.ı Amnsyı:ı. böJ.rrcsi gençlerlJı 
dm t slim almar:ı.k buraya ged'. 
rilm ~ ve chir haricinde on blSl 
!ere~ halkın C'l!!kun tezahilrJeriJe 
karı: !anm ve u'hırlanmıştır. 

zveltin 
unana 
rahna 

mektubu 
llany , 17 (A.A.) - Ege a..f&ll" 

bildiriyor: 
Birleşik Amerika devlet re1'l -

nin bUyük oğlu yüzbaşı James ~ 
velt 13 mayısta tayyare ile JI .. 
yaya gelmiı? ve Yunan Kralı taır 
fmdan kabın edilmiştir. ~ 
Jnmes, Ruzvelt. krala relsicUJDP~ 
Ruzvcltin 12 nisan tarihli ..Jı
daki mektubunu tevdi et:mi§titl 

"Bu mektupla majeaten.is8 
lum James RuzvelU takdim~ 
nım. Amerika donanmaSmda Y
ba31dır. Yunanlstanda ve Y;!': 
Gnrkta mu ahitlik vazifesi gö 
ü:ı:ere memleketten aynlıyor. 

Bütün tebclllerimiz. btlt1in te 
mennllerimiz, hürriyet u 
parlak bir savaş yapmakta 
sizinle ve milletinizle be...ılM'I~ 

Amerlkadan daha ziyade ..,. 
görmenizi ve ibu yardmıı daha .. ~ 
ratle almanızı arzu ediyorum.~ 
liyebileceğim yegine ıey bu.~ 
satın her türlü gayreti aarfetıD-" 
tc olduğumdur. _ __.,, 

Size ve sizinkilere en iyi ~ 
temenni ederim. _,.. 

Yunıın Kralı, Yüzb&11 Jam~ 
vclte te§ekkllr etmit ve teıgı--. 
Amerika reisicumhunına 8f&i* 
ki cevabı verm]§tlr: _ __. 

Oğlunuz yilzba§I Jamee ~
ile gönderdiğiniz mektuba en 
yUk zevkle okudum. ~ 

Jnmes Ruzveltin aranmda_~ 
nuşu memleketime g&ste....--., 
nliikantn başka bir mesut ~ 
sidir. Bu rok çetin anlarda. ....., 
sik Amerika milletbmı parlak~ 
:reniz altmda Yunanistan& ~ 
yardıma bütün kalbimle ~· 
ederim. Medeniyetin "ftl ~ 
hün-iyetlerlnin aellmet1 _ u~• 
ki icrnatmıza millettmtn ~ 
beslediğini temJn edelıılbnMJ• 
tlyanm. 

Başını kesrle y 
Sirkecide, Ankara Cadd 

106 numaralı fmnda çalJfd 
met oğlu Osman KaJ'aau ne 
s.-ın Vural dün bir meseledell 
l:ıyı kavga etmişlerdir.~ :.ı 
rnl bir nralık eli11e bir keeet ~: 
çirmiş ve bununJa ()ıwnanm t1fll · • 
na şiddetle vurmuştur. Jl1 

Yaralı Osman teda~ .~-tdl 
mm, Hasan Vural ~ 

l:'İNE BiLETK ..,. ..... l!'.8JIEID'...--
:&IF,Sı;I.ESt ..f 

2067 numarnlı otomobil ""ff 
Rffat. çift numaralJ ~~ 
lışması IA.zmıgelen güııde ~-' 
yakalanarak mill! korunma ~' 
n una tevfikan adliyeye yerJ»-

tir. ~' 
Bundan başka 15 fasla ~ 

lan ve 16 klı;iye bilet ke 
3023 numaralı Eyüp • Ke 
ler o't9bilsü sahibi ile lllıaıJ -; 
suçlar işli.yen 6 pör, 5 ar* 
rUclliill cczalnndJrılmJltJr. ' 

Aynen 50 kilo eksik tJdle'I _, 
nçıkta tC'şhir edilen 60 ~~ 
aadere olunmuştur. 
BİR A!IELEI\'1N 00 P 

KOP.rU ,,ı_-
Kı:ı.zlıçeşmcde, D~ ~ -

desinde 118 numaralı ~ '
kasında çalı§an amele ;a e; 
fabrikadaki bir m•:;:.... f' 
nin iki parmağnıı 
mnklan kopmuştur. _ __.., 

BiSiKLET ÇlOl'~.uM-
Erenköyde, BostaneI ~ 

de 1765 numarada otuJ'91l ~ 
oğlu Muzaffer, dUn Eth-~ • 
dl caddesinde :blsild~~ "
ken, İbrahim 'admda mnı-__..- 1 

ıımdaki oğlu Muzaffere ~ 
tır. - • 

(',ocuk muhtelif yeri~ 
ğır surette yaralanaraJI ~ fi 
!hastanesine kaldm)Dılf, ~ 
lu Muznffer yakalan~ - _.,11 
da takibata girfpmıjftit~ 

ZAYİ - Askert terbJ9 ~ 
b:ıtan mıwnndald e~.,., 
bcr bn.ttı~mdan yeniıdnl cııc 
eski nın h lkmU yoktur. ~ 

İn<'bclunun Kad• ,,,,,,- '. 
Hacı 1 f. otull&l'lll...,a 
oğlu Salih Allall 
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Durmuş oğlu ozgaliı Veli 
g 

1 , Jıayn.t.m birçok boş-

bitınez !'dan, bfJ1lok acılardan, 
it> tükonm<>z teessüf -
01 l'ıleu, dikenlerden ib:ırot 
ti duğ,mu bildikleri halde, ömürlo-

ı~ itinde doldukları birkaç haz, si
.,! 11.!k, zc k '\:c ne e ,.c mini mi-
"'~ tl:nJt dakikalnnnın batın \C lın· 
~ lçln yine haynta hürmet c
~"rler. ı tırnoo, eleme taııammül 
oS!etirıor. Bu tahammüUerl hiç 

~ z blrkn.ç saadet saniyesi 
l'Q :S S3ın \O iddfalnrım, gu-

~~' hayallerini, meraklannı 
n ctmeı· iı;indir. 

._ tunları yapabilmek için tcr
"'tle.r 
hhı • inl('!rler, dU5iinUrler, tari -
litı esrarlı \'C ]m.rnnlık dchllzlc

~la')arak bir tutam hııkikat 
tan l a. çalı rrl r. Velhasıl, in
\ 1 r, tuhaf, amip m:ıhllıklırdır 
"sse1anı. •• 
~alim z, f)imdi Amcriknda biri 

d 1 
, l ('!ryuzüniın ne kadar ('!o,'hi 

tırunu w Adem b hadan bugü· 

~ ~r kaç ki inin doğduğunu 
'Unak hc, esine Jcapılım~, elin. 

la kaıern, önünde kitaplar YC 1.i-
Pları lınrıJ hnnl okuyor ve he
p l'dj 

~onnu'?! 

Fit kika, dünynnm •mç ya.m
Olduğunu anlıı.mayı:ı. çabsan in
bıı Amcrikah dc~rildir. Her 

\il'de bö" ı tıı \o her mcmlckott~ ye 
l.'"'-1-lı ndambır çıkını<rt:ır. Vo 

~'kak ki, ldlttmn ne lmdar 
~ 01duğu, hlltlln lnsanlann mo
~ ettndert bir C}dlr. J<lıknt, a
"tıı n beri insan kafasını ka• 

"~ ~lıı.n bu sorgunun cenı.bmı 
tı : k kabil obıma.ımstrr. na.ma
\,.... 1 0 n demi , bir kısmı dn. y<ı-

.... ll ...... ~. 
tır. ~ .... ynrlara kadar l'8.baı1mI5-

l1ıtı lral'di, bu tahmbı1cri Jınbul eclo-
' dor-..d • lim. F'-'-t d .. l ' ti• u ur dıyo •.......,. ., un-
tn 1'tııııhışmıdan beri kaç :in -

~p öldüğünü anlamak 

Sur·ye in yol 
. ve mesi 
ıngiliz ri nd· şeye 

düşür iyor 
~ J'1 (A.A.) - Londranm 

IXıahfulerinde bu s:ı balı beyan 
l.Uc~e göre Alman §!U'Uarmm Vt. 
~ U tarntmdıı.n kabul edilmesi 

Suriye hQ.dlsclcrinin aldığı du 
~8ke11 vazıyet itibarllc hiçbir 
<ı~ernıenıektedir. İhtiyar ve yor 

t~ ~ tnare~ın son günlerde mllı
~lctıcrı t::nrafmdan mütemadiyen 

' ~ kaldığı teslim edilmek 
~~tıber Vi;ıl hUk(lmctlnln aldığı 
~ n lasvip edilmediği gizlenme.. 

~,:"~. !.ruıvcr devleUert ilkbahar 
~~~un birinci safbasmd:ıki mu
'lttc U rlndcn Lstlfade için IBt!cnJ 
~ <l.!r1 r. 

tlı!Yettar m=ı.b!lllerde işaret edil 
t'l! töre, eski mtltteflkino zarar 

lı. Celt h t;bir harekete giripüyecc
~ "8utıda Vişl hUkfimcU tekrar 
~ta bulunduktan sonra göster .. 
~ l .Alnıanya tarafından verilen 

~ta"~ r laymcu olacnğı bO§ tlmit
ııı uı;:Uttımuna kaymak tehlik~ 

&.ruz bulunduğunun parlak bir 
~· Bu k~disini bir makinenin 
lt:IL'tına bir nevi kaptırmak 
~· 
~li~Orkutacak ve acıiıac:ık tarafı 

ıhı fı.tneUntn zaafının yalnız Fran 
bil tuı:nuıuı mUnhasır kalmıya .. 
.~ l1"ransı.z mUstemleke impıı.
"'"'t:l. llirayet etmclt tehlikesl-

~ı:n girdiği yolun Amerika. 
~~;eı 11 Londrada Dlemnuniyet. 
lerı annı13tır. Cebir ve şiddet hO.-

>' .., lı.ı:ncriknda hft.lA şUphede bu.-
il.~ t l'eddUt gösterenlerin gözle-
~~ l:Jtu-. 
~ 11.lta, l'tıdyosu Fransız milletin.. 
-..;ıılllaı:ıyıı. veya Amerikan dostluk 
t. bl.rızıı intihap etmesini iste. 
)'11 <\ı:ncrika bUyUk elçisi Amiral 

:ı llıa.rc;ıaı Petcne yaptığı ib
t 

1 
tnen mlltareke hUkUmler!-

f oıan Almıın teklifleri kabul 
r, 

tı Yoıund3,, kendlsinl takip 
i hı vaktne Fransız rnUletL. 

lt tdcn Pctcn §imdi kendi söz.. 
' :-ı tndini aldatamaz. 

t:~!:1 Vaziyete kar§ı koymak 
"""'llZ hUkQmetl tarntmdan 
~~en mUsbct t<>dblrler h:ı.k.. 

111 Avam kamarasmda söy 

menı.'kına. ne buyrulur! •• 

~e~l bazı lstailiitlk uleması, l 
lınn~ noktalnnzam ,.c ilmi esasla· 
ra dıı.yannnık iddia ettiklerini bil. 

mcm, fakat dilnyanın tc-11ckklilün- l 
dcnbcrl gelip göçen inswıların sa• ı 
l l ı halclunda. ortaya bazı rakam
lar ntmı lıı.rctır. Kimisi 8 milyar, .~ 
kimisi Ud mi!yıı.r, baz.ısıncln 50 mil· l 

Y ozgadın köylerindendi. Babası doğum tarihini ge· düşünmeden kuşağını çözdü, ilmek yapıp c?üşman nefe"" 
lişigüzel söylediği için nfifus kütüğüne iki ya§ kadar bü• ı·inin ayağma geçirdi, sonra, birdenbire çekip yere devir-
yük yazdınlını§tı. Bundan ötürü henüz on yedi on sekiz di ve neye uğradığım bilemiyen adamı, bağırta bağırta 
yaşlarındayken Cihan Harbinde Dunn~ oğlu Veli di- surükliyerek Türk siperlerine getirdi, esir aldı. 
ye askere aldılnr. Yanık kızıl derili, iri kemikli, uzun Bombacı Velinin bir hüneri de, düşman tarafından 

yar demi !erdir. ~ 
Sonuncu me.rnldının hesabına. i 

boylu, iri kara g~zlü güzel bir delikanlıydı. Kafkas cep· atılan bombalan yere düşer düşmez, patlamasına üç beş 
hesine gönderildi. Kendisi gibi, gözü pek, eline aya- sahiye varken kavrayıp geriye fırlabnakb ! Bir defa dü§· 1 

göre de, şimdiye !ındar gelen ln-
sanlamı sayı ı 100 milyardır. 1 
Mcmklı Ameriknlı, bu nrada. 

bn..45ka bir hesap da yapını~, bn ra
lmmrn içinden tarihin kapısından 

giren \ <' adını omıla lıir sayfaya, 
Lir satını llistlrenlerl de tesbit et-
mi..,! 

Kaç kişi mi diye m('rak ediyor• 
ı.ıınuzf •. S<;yllyeyirn: 100 mil~·ar

da 5000 kiJ ... 
Kn.pı mm lm.natlan ardina. ka

dar açık bir yerden, bu im.dar ln
ı:;nnm glri i ~k hazln t1CY değil 

mi'? •. Galiba, 100 mUyarın içinde, 
bnnlardnn başı:m bu kapıdan gir• 
mcsini bilenler )'okmu ! 

Bence, kapıdan ireri bakanlar 
<,;ok olmu. tur, fnkat içeri dAlnmyn. 
kendilerinde kunct ,.e takat bu-' 
lamıı.mışlar, ayaklan sorçmüştür. 

Amerika ı;nz<'tcl<•rinin ,·erdiği 

malüma.ta giire, m<•ra'klı Amerika.· 
lr, şbndl de, bu be;) bin ki inin J •• 
çindc, bu kubbede hoş bir Md:a 
bırakanlsnn sal ısını, yani kalbur 
ü tünde kalanln.rr tcsbltlo me;zgııl 

müs!.. 
Ne diyelim, Allııh lwla.ylık ,.er

sin._ Fakat ben öyle 7,annccllyo -
rom ki, ''tl.l'&Cağt netice pek a.cı 

olacak, beş binden h yll tnrh ame· 
liyesi yapacak! .• 

Bnki kalan ibu !kubbede lbir hoş 
sada imiş ... 

IAEDRl 

uzvelt 
F ransanın hareketi 

etrafında 

Yeni beyanatta 
bulundu 

Vaşington, 17 (A.A.) - Ruz· 
velt dünkü gıızctecilcr toplantısın· 
da §Öyle demiştir. 

Beynelmilel §artlar. Fransız mil 
leline ynptığrm hitabın daha. ziya· 
de teşrlhlne imklin venniyccek 
kadar agırdır. 

Ruzveıt, çok farazi addettiği 
bazı suallere cevab vermekten im· 
tina eylemiştir. Bu sualler anuım· 
da "Vişi, deki Amerikan büyük 
elçisi Amiral Leahy'nin cağınlıp 
çağınlmıyacağı' hakkındaki sual 
de vardır. 

Gazeteciler, Reisicumhurun 
Fransız milletine ol:ı.n hitabı • 
nm Vi5i hUkflmetJne yapılmadan 

doğrudan doğruya millete mi ya· 
pılmış oldu~unu sordukları zaman 
Ruzvelt beyanntmm izahtan 
mustnğni olduğu cevabını vermiş 
tir. ' 

Amernknnrn bıı.tr yarı kiiresin· 
deki bazı avnıpa mUstemlekelcri· 
nin mühtC'mel işgalleri bahsmda 
diğer Ilı.tin Amcriknsı cumhuri" 
yetleri ile bir an !aşına dalrilinde 
hareket edip edcmiyeceği.ni soran 
gazetecilere, Ruzvelt bu sualin 
hariciye nezaretine sorulması icnb 
edeceği cevahmı vermiştir. 

Tas Ajansının 

bir tekzibi 
l\losko\-a, 17 (A.A.) - Ott: 
Tass ajansı, Sovyet hUkOmetlnln t. 

rak bava kuvvetlerine Sovyet gönlll· 
ıuıerinln kaydına mllsaade etmiş oldu. 
ğunıı. ı:ıa1r Bağdat t'jldyosu tarafın.. 

dan verilen hnberin tamamilo uydur. 
ma olduğunu beyana mezunduı·. 

Jediklcrlnden fnzl!l blr şey öğrcnlleme 
mlştır. O do. ltıznngclcn tedbirlerin 
lnglllz maknmlan tarafmdnn alındı

ğıdır. Almanlann Surlycdckl faali
yetleri hakkmdıı. yalnız Kalılrcden 

rnalQmat alınmaktadır. Bu haberlere 
göre Suriyeden otuz Alman tayyaresi 
geçmiştir. Tayyarelerde Alman işareti 
bulunmuyordu. Ve mevcut malümata 
nazaran bunlar kıta nakline mahsus 
tayyareler değildir. Alman tayyarelc .. 
rlnl Mare eden sivil mUrettebat ve 
mutehassıslnr t~t.a ;y-0re inml§lcrdJr. 

ğma tez yüz kadar er ile çete yazıldı: Vazifeleri geceleri man bombası avucundayken patladı. Veli elinden ve t 
düşmanın ileri kare.kollarını ve düşman köylerini bas· ba~ından ağır yaralandı. lstanhllla gönderildi. Hastane-
maldı ... Dunnuş oğlu Veli, Kafkas cephesinin knrları den çılanca, Sina cephesine gitti. Bu yiğit er bir ağır 
buzlan arasında bu vazifesini kahramanca yaptı. Bir y~ra da orada nldı. Her yarası için l<endisine bir cenk 
hafta içinde tek başına beş c1:işman köyü yaktı. Fakat madalyası veıilmisti. Fakat bu madalyalan ta!-.-mnğa "·a-
hir gece müthiş bir tipiye tutuldu, sol ayağının iki par· hit bulamadı. O hastanedeyken harp bitti. Alm~ya 
mağı donup düştü. Hastaneden çıkan Veli, kıt'asiyle ma~l\ıp olmuştu, müttefiki olan Türkiye de düşrnl'lnlan'" 
beraber Çanakkaleye gitti. ilk günü en ön siperlere ve· na .dayanamazdı; sulh istedi. Ortalık karmışıştı. Kahra .. 
rildi ve birkaç gün içinde Türk ordusunda "Bombacı Ve- m:ın Veli de, köyüne döndü. Orada, çektiği bütün acı1a· 
li,, diye ~öhrel kazandı. Bu cesur delikanlı her gece dü~· nnı unutturacak bir yuvası vardı. Hatrralannı havran· 
rnan siperlerine kadar sürüne sürüne gider ve siperin la Irkla dinliyecek köy çocukları, bt.1.3ünün Yozgatlı Meh· 

~ içine bir bomba abp dönerdi. Bir gece, yorgunluk· metçikleri '\'ardı. ~ 
~ tan uyuklıya kalmış bir '.Avustralyalı nöbetçi gördü, hiç REŞAT EKREM KOÇU E 
IV+WVVVYVWYVVOOUOOOOU+UVV4VVVVOUWU00040i900VUVVU•V••VVV+VW+=+•VVWVC~W•VVVOV9UV9VS440W44-0V+VVYCV+VVUCQ 

(Geçen sayımızdan devam) 

Bunlann söylenlşine dikkat edilir. 
se sesliyi blrJC§tirerck bir uzun 8CSll 
gibi okuduğumuz görWUr. Meseltı., 

"Saatinize bakar mısınız? detliğimlz 

zaman ndetA (stı.Unluı) gibi aöyle-
riz. . 

İşte bu özcllJği gözönUnc alarak, 
yukarda anlattığımız be§ on kelimede 
de uzunluğu iki sesli yıızmakla gfüı .. 
termek imktı.nmr dll3ÜJldilk. Böylece 
kaatil, kaadir, kan.sır, gıınaıp r;ıcklllcrl 
ortaya çıktı. 

Bununla beraber, 'alı§ılmı§ olan im. 
Uida böyle .be!! on kellmcn1n bir yazı.. 
da olmasında da biz btlyllk bir zarar 
görmemokte, hat.U bunu o aö%lertn 
tUrkc;e karaılıklariyle deği§Urilınesı 

bakımmdan daha iyi bulmaktayız. 

Bunun için §iveye bırakmak fikrine 
daha çok meyil duyuyoruz) 

3S - Dtlimize Avrupa dillerbıdt'D 
g~ kellmf'lt>rle fltlncl harfi (r) "eya 
(1) olan hcccl.-rln lld lllt'8lSlz 'ı'O blr IKl8e 

11 harfle kumlıruıBı kabul ooU~ttr. 
Gram, kral, klan, plan ... gibi. 
:Bu §eklin kabuliylo 1 o d4 gösteril

len 6 hece kurulU§Ulla §U ikl tarz kıı., 
tılIIll§ olur: 

lki sessiz, blr sesU, bir scsslzde.n 
kurulan hece ..• Grom, plan gibl. 

lki sessiz, bir sesli, lkl sessizden ku. 

rulan hece... Frank gibi ·-
Bunlardan ooska Avrupn dillerin.. 

drn "elen ve lki scısslzlc başlıyan he
celerde, dilimizdeki sö~lıı.nl ~. göre 
ya bn5tu. ve yahut blrıncı SCtilidcın ııon 
ra bir sesli yıu.ılır: 

1statıyon, srpor gibi.. 
( Arap ve Farı kelimelerinin ö

zelliklerine korşı Avrupa dillerlndeıı 

özlükle !ransızcadan dilimize girmiş 
olan kfllmeterln de bir taknn özellik.. 

leri vardır. Bunların en l>:ı§lıcalan ke .. 
lime ba8}arındakl okunmaz '(h} ler, 
kelime sonlarmdnkt (slyon)lar, bir 
sesli ile okumak üzere arka nrkaya 
gelen sesslzlerdir. 

Yabancı dilden dilimize tOrlU scbe'b 
terle giren kelimelere kal"§t ilk duy. 
duğumuz bunlara tUrkı;c karşılık bu .. 
ıup koymaktır. Bunu bulamazsak o 

kelimeyi TOrkçcleştJrmek yolunu ara .. 
rız. Herhalde yabancı dil kcllmcsinJ 
alırken onun yazılı§ ve yapılı§ kurnl.. 
larmı da birlikte almamalt ann pren 
sipimizdir. 

Bu esas üzerinden yürüyerek zaru .. 
ret olmadıkça yabtuıcı kelime alma. 
mak gerekliği.Dl en öndo tutmalıdır. 

Bugün fçlnc girmiş olduğumuz Batı 
kUltllrUuOn birçok nnlamlannı kendi 
kelimeleriyle anlatmak kolay görüne. 
bilir. Fakat blltUn TllrklUğe hitap et .. 
tiğlmizi ve herkesin bu dilleri bllmc
ğe mecbur olmadığını unulmamnlıyız. 
Bu gibi kelimeleri dilde çoğaltmak, 
arap 7c !o.rs kelimelerlni kurallarllo 
blrJikte kendimize maletmek yUzUn.ı 
den dedelerimizin bize bıraktığı gll(". 
lllkl~d torunlarımıza bagıka bir'yöıı .. 
den bırakmak demek olur. 

Böylece en kesin gere'Kllk ölçllsUne 
uyarak almak zorunda kaldığımız ve 
kalacağımn: Avrupa kelimelerinin yıı. 
ZI!mda prensiplmiz, onları kendi s~y .. 
lcyŞmizo göre ynzmnktan ibarettir. 
Bunun ic;in genel dile g1rtnlş olan ke· 
ıımelerln bıışındakl (h) teri söylemi. 
yorsak yazmayız. Konugma dlllnc gtr. 
mernl~ olup da yeniden terim glbl bir 
zaruretle alman kelimelerde (h) yi 
yazarsak okuruz da. MeselA ipnotizma 
kellm.ai dilimizde böylece kullıuuldr .. 
ğmdan (h) siz olarak yazılır. Fakat 
klmya terimlerinde kullanılan ve halk 
diliyle !lgist olmıyan o(bipo.) ve (hi
per.) g~bf önekıcrl ba larmda ~l ııe_ 

n Bir 
Yeni imla ılavuzu 

• • • •• 

uzerıne on asar 
-8-

kinci harfi r ve l olan A vrupa dillerinden 
mı§ kelimelerin ilk hecel eri iki sessiz ve bir 

harfle yazılmalıdır: Kral 

alın
sesli 

Yabancı has ·simler, ancak i in1 kitap
larında ve ansiklopedi erde asli 

imlalarile kaydedilir 
yazar ve öyle okuruz. 1 kltaplı:ı.ı-da öz dlıırırı bizde ıtÖ) lcndljtl 

Bunun gibi FrllllBJZCS (tıon) yaıı:ılıp glbl .)nzılmııı;l cs:ıstır. 

'>n) okunan eklerle yapllmı~ bir Ebubekir, Çank.Kay..Şck, Hadra-
" .ıı.nd dilimize glrdi.ği zaman bunu mut, Znyançkovski •.. gibi. 
kendinden ~ncc gelen hart bir sesli ise Anmk yazılı bir )erde görüJi.iı> bl7. 
(syon) ve bir sessiz ise (siyon) §ek. de olruııuş ,·e SÖ;) leıılsi hlllnırn.ızse gö. 
llnde ckuduğumdan öylece yazarız: rUldilğU gibi dıo ynzılııbillr. 

l.stasyon, aksiyon ... gibi. 85 - Tnrlh \'C Coğrnfyo, öz ndla-

Bun\an kural lınllnde değil Kılavuz 
kelimelerinde göstermla bulunuyoruz. 
Burada kurallaştırılan yalnız ilti seE. 
sizin kendilerinden sonra veya önce 
gelen b!r sesli lle bir arada okunuşu 

kabllu'r. Dilimizde de (l) ve (r)nin 
az çok böyle bir Bzelllğl olduğundan, 
aynı ozelliği Avrupa dillerinden ge
len gram, gramer, kral, pltı.n, kltuı". 

glbl kelimelerde korumnyı fazla buı-
mıyoraz. Ancak spor yazmak gibi 

rıııcbn blr.ce ayrıca lıılmlcndlrilmlş .. 
1. nl:\r bizde SÖ;) lcııdlğl gilıl yıu.ılır: 

No.polyon, Vıyana, Felemenk, Bel. 
çlka, İı:vlçre, İnglltere, Londra, Ce. 
nevre, Ccnova, Marslıya ..• gibi.. 

( Yııb,1ncı öz adların yazılış nıcsclc. 
el, hart devrimindcnberi Uzcrinde tok 
duruıan. fnlmt bir tUrlll hnlledilcrnı. 

yen bir iştir. Bu işin gUç!UğU ikt ö
nemi! noktadaltl dllğUmdcn ileri gel-
mektcfür. 

halk konll§Dlıı.sma hiç uyınıyan yazı l) Ynbancı 6z adlann bir kısmı lA.. 
tarz:annı doğru bulmuyoruz. Birlncl.. Un aıılmdan yazı kullanım milletlere 
sı (s) olmak Uzcre ba§tn iki sessll'- alt olduğu halde, bir kısmı da bagıkn 
le bıııılr.yan sözlerin çoğun:ı. bizde bır yazı lrnlıanan - Rus, Çin, Arap, Fars .• 
ön dar sesli katılmıı.k Ad.'.lt olmu1jtur.: gibi - milletlere menşuptur. Ll\tin har 
istasyon, ısvıı;re. tsveç, tsp:ı.zmoz... !! Avrupa yazılarında b•1 ikinci ta
gibi, Ba şekil, •(r) ve (1) fle bagılıyan 

1 
kım tr •nskrlpsiyon yoluyla yazılmak. 

kclimelrre halk dilinde ımtılan ön dar ta, bu da bazan asıl o milletlerdeki 
scall ile de uyuşmaktadır. Bunun için söylwtı;tcn aykırı dUıımcktedir. 'Mcse. 
bu gibi kelimelerde do ya en başa bir 1~ CcHUcttin gibi nrnpça kuruıuıılu 
dar sesli koymak, yahut iki sessiz a.. bir ı::rr.i Fransızlar - yazılışına bakıı· 
raıuna bir eesli getirmek doğru oıur.) rak • Dfrta'-'l'.rlln g1bi bir şckJlde yıı. 

sı. - Yabsıwı öz adlardırn l!i.tin zıyorlıır. Halbuki bunun Arapçada 
harft lmllanan dillerdeki ndlann, an- Celft.1-'ld-dln diye söylenip okunduğu 
ıılklopedllt-nle ve bilim ldt:ı.plnnnıla blllnmcktedlr. Böyle iken Avrupanın 
J,;ı•ndl dlllcrlnd~kl &eklllert lmllaıulır. şekle bağlı ve söylenı,ten uzıı.k transk 
A.n<"Ak b11nlarm okunu511 Ti.irk ynzı \'6 riplsyonuna bağlanmalt doğru olamaz. 
lml~ kurallarına a~ kırı dfü;lıyorsa pıı- 2) Hangi cinsten olursa olsun, blr 
r.ıııtez lrlndo okunu lıı.n dıı. ynır:ılır: tnl;:ım öz adları ajana belleteni, gn.. 

Sho.k&peıı.re ( Şekspir), Polncarre zete. fü rgi kitap ... g1bl yazılı bir yer. 
(Puankare), Washington (Vaşington) de görmüş olo.blllriz. Bu yaz.ılışın na.
gibi. sıl oktmacağmı önceden kestirmclt 

LAtln harfinden ba.5ka bir Jınrf imi. gUçt•ır. Yahut gene böyle bir öz adı 
lı.ın3n dillerdrlrl ö~ adlar ilo genel ol:ı. telefonda, radyoda işitmiş, söylenl§lnf 
rak halk ltln yn:r.ılıı.n gıucte, dergi ,.e kulaktan bellemiş, fakat nasıl yazıl-

' .,, 

Sinenıası ~ııımm 
· Jlk Vizyon büyük filmleri gcstermekte de

vam ediyor. .. 
Bugün hissi ve dramatik bir mevz•ı olan 

z l 
BUyUk Fransız filmlnl gidip g6rUnll7-. 

ilaveten MUSiKAL KO 

• 
eserı 

dığını kestirmemi§ oıablliriz. 
İşte öz adların lml~ i~ ındc en bll. 

yUk gtıçlllk bu lkt nokto.d::ın doğmnk.. 
tadır. 

Burada bulunan ortalama yol, an
ııUtlopedl ve yllksek bilim ldta'ln gibi 
1btısas ~serlcrinoe lAtlıı harfiyle yazı
lan öz adların olduğu gibi yazılması 

VJ okunu. unun, yıınında p:ı.rantcz iCin 
de gllster11mcırl, bunlar dı,~mıd~kl genel 
yazıda söylendiği gibi veya görüldUğU 
gibi yazılmMJDm serbest olmasıdır. 

Kendi lml~a g&-e ;)'t\Z.11an yazıla 
rm öz adlarda biz.im alfabemiz dışm
da ilç harf daha görllJcbilir: bunlar 
(q), ( ) ve (w) haflerldlr . 

Bunlardan (q) harfi. çok kere ya. 
nında bir de (u) ile yazılarak (k) se. 
sinin c!aha ııertçe söyleni§lni ifade e
der. (x) harfi •(ka) BOSlerinl birlikte 
okutur; (W) ioo o(v) harfinin daha a .. 
ğı:r. içinden - asıl araplarm (v) diy:l§l 
gibi - ı;llylenlşinl gll:sterir. 

nu hnrflcrdcn ba§l<a bir de bfll'ışik 
eıkımıın iki veya üç hartin okunu 
tarzları vardır ki bunlar da milletten 
millete değişir. Fransızcada (o) ve 
rı.lmancnda (av) gibi o!:unan (au)' 
(!ransı:r.cada (c) tıcsi veren (dj), -<.ı>! 
sesi veren (eh), {c;) sesi vere!\ (tch)

glb1. 
Bunların en çoğunu toplıyan bir lil!9 

te kılavuzun so:ıuna konulm~tur. 
Kendi lınlft..s1yle yazılan bir öz adm 

Türk imUl.sına göre okunuşu dcğiıımf.. 
yorsa parantez içinde ayrıca okunu. 
şunu göstermeğ'e hncet yoktur. ::Mese
l!l Paris ismi Fransızlarca ııondaki 

(e) 'söylenmeksizln okunursa dıı bl. 
zlm ııöyleyi§imiz yazumıa tamamiyle 
uyduğundan ayrı bir kayda muhtaç 
degildlr. Bunun gibi Danton, Le.vıı.l, 

Maron ... gibi isimlerin' yazılışı okunu.. 
§UDa uygun olduğundan parantez için 
de tekn.r gösterilmesi bo§tur. 

Arnp ve Fanı isimleri blZım burslar 
en blllnt.n isimler olduğundan bunlan 
söylendiği gibi yazmak kolaydır. 1ıı.. 
l:ı.v ve Çin isimleri için söylcnl,ı belli 
ise o söylenişi yazmak, değilse t.rnnsk 
ripslyon §ekUnden anlaşılan okuntŞJ 
yazıda gösterm"k zanıretlndeyiz." 

36 - Eski mctlnlcrtn ilmi ol:ı 

ı.Hllaıi7.t' ('evrilmesinde yük ek öğtt
tlm .-e ihtisas mü" '5Qlr.rlnde şu hıı
ıımdyetıcrln kull:ımlmasmn 00\"tlZ var-
dır: 

(Devamı uar) 

Ktodius 

Zagrepte 
Zıığreb, (A.A.) - Stnfonl njan· 

mdan: 
Doktor .Klodius Alman~"a. flc Hır 

vati.stan arasındaki ticari müna.se· 
!betleri müzakere etmek üzl're dün 
Zağreb'e gelmilitir. 
Hırvat ikitisad na7.Ul Sussih Al· 

man misafirinin şerefine bir ziya· 
fct vermi!}tlr. 

-------Ot--------
Y U G Q SLAV 

HOKOrvtETtNtN 
PROTESTOSU 

Londra, 17 ( A.A.) - Yugos. 
hı.vya hük\ımeti, müstakil bir 
Hırvat devleti kurmak iddiasın. 
da bulunan mihverin hareketini 
şidd1.:tle protesto e~...ıir. 

Londra.daki Yugoslavya elçisi 
!ngilt~ harichre nezarc.-tlne 
protestonun metnini ter ıdi et. 
mişLir. 
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FRANSIZCAC47) 
t1frr hRl•kı Hat.er gıu~ıesine aittir) 

C O J, O ;\I B A 

p. lıl iri mce 

-47-

1. Clnq jours apres la mort d·1 

coloncl delin r~tıbin, .ı\ı:;ostini 

ı.orpris1 par un detachcment dt~ 
,·olügcnrs,ı fut tue, sc hattant <'n 

di-scsperr. 

2. On l.roU\a sur Jul lınc lettrc 
de Colomb:ı qni l'adjurait:ı tfo df.c
la.rcr s'il Halt ou non <'oupa.ble du 

:mcurtrc qu'on hıi imputalt: 

3. J...c handlt n"ayıuıt point fait 
do reponse, on en oonrhıt. a.~sez 

g6neralcment qu'll n•a,·alt P8" en 
le courago de dire a unc fille 
qu'il ıwalt tu' "-On pe~. 

4. Toutcfois, lcs ııersonnl!ft qui 
pretcnda.ient oonnaitro blen le 
cara.etere d' Agostinl, dl.Went tout 
bas qne, s'IJ elit tue le roloncl, il 

'en sern.lt , ·ante. 

5. Un autn' ha.ndlt, t·onnu so~ 
Jc nom <le Urandolac:clo, remit a 
Colomba unr. fll"<'laration dan'I la• 
quello il nttcstalt sor l'honncnr 

rınnoecnc<' de son camnradc: mai ... 
la enle ııreo,·c qu'il alli-gua.it, 
c'etait qn'Agostiııi ne lui a\-ait 

;iamais dit qu'il "oupçonnat lo ro.. 
lollcl. 

6. Concıu ... 1on: Jcs Betrit'inl ne 

forent pas inqulj:tffi; le jugc d'lns
truction rom1ıla4 ı~ mairo d'elog<'S, 
et celul-~i <'otıronna ~a belle coo
dultc en t• desistant de tootes ses 

ıu-Ctcnllon,. ,.,ur le ruir;"'en.ıı pour 
leqo<•I 11 Ctııit MI (lt'OC~ aH!'C le 
oolonrl d<'lln R<'blJia. 

7. Cölomba tmııro\~ll, suh'ant 
l'usage du pa~s, ııne ballata ~C"' 
"nnt le <'adın'n' de ~ pen•, en 

ııreserıN• "" s('S ıımi-. asscmble-.. 

R. Elit• ~ cxhala tmıtc sa ha.in<' 

'10fltrP lcs Hıırrirlnl et lt'!"i ae<·uı;a 

fonnellenwnt ılP l'assa<;sinat, le.-. 
mena~nt au .. si dı· la n•nt:"<':SD('(' 

ele son fri•rl'. 

D. C'ı~tait ct•ttc hallalJl, ılen~

nuo tres ııoıııılairc-, que le matc
lot chnnt.nlt tl<'Hmt ml-;s ı .,·dia. 

10. 1-;n apıırc·.ant la mort de 
~n pel"(', Orso, alors dan" le nonl 
de la J<'rancc, dcmanıta un ron~f.. 

mals nr put l'obtenlr. 

K O J, O ~f B A 

P. Merimee 
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1. Albay della Rebbia'nm ölü· 
mUnden beş gün sonra hafif bir 
piyade müfreze.sinin ani baskınına 1 
uğrayan Agostlni ümitsizce bir 
mücadele sonunda ölmüştU. 

2. Üzerinde Kolombanm Agof. 
Uni'ye isnat edilen öldürme vıık

asında kabahatli olup olmadığını i
lan etm<>si.ni rica nden bir mek
tubu bulundu. 

3. Haydut ~ ceynp verme• 
miş olduğundan, umumiyetle ba

basını öldürdüğü bir kıza söylemek 
cesaretini göstcremediğj kanaati • 
ne vanldı. 

t Bununla bcrnber AgosUni'nin 
karakterini iyice tnnıyn.nlar, giz)j,. 

den gizliyi' blribirlcrine, eğer o 
albayı öldürmüş olsaydı, bunu te

fahurla ilan ederdi diyorlardı. 

5. Brandol:ırcio ndı a.ltmdn anı• 

lan diğer bir haydut arkadaşının 
masumiyetine ı;crefl U7.crine şc .. 
hadet ettiği .f bildiren bir ilıhnl""' 

nameyi Kolomba'ya tevdi etti; fa· 
kat onun öne silrdUğü yegane crelil 

Agoslinl'nin albaydan şüphelena:. 
b"İlıi onn asla söylememiş olması~· 

clı. 

6. Netice, Barricini nllcsi bir 
zarar görmedi; sorgu hakimi be. 
tediye rc-isiıti sitayl<ilerc boı;~lu \'O 

bC'lediyc r!"isJ do albay della H.eh

bia ile ihtilüf hnllndo bulunduğu 

küçük dere hakkında biitün iddin
larından feragat ederı>k tarzı hn· 
rekct:i.ndeki giizelli~<' biı iftihaT 

hl.lesi eklP.di. 

ı. Kolomba, mcm!f'ketin 8.dPtl -

ne uyıırnk. ba.basınm Mnazesi c. 
nünde, toplnnnıış olan dostlarının 

hm~urunda bir mersiye < _ Balln
ta) tertip f'dMCk söyledi. 

8. Bu mersiyede Ko!omba E:ır

riclni ailesin<' karşı btitun kinini 
ıu:ığn 'rurdu Vf' onları kat'i olnrnk 
katil hfıdi~cRiylC' it.ham etti. kat• 
deı;inin intikamı ile ele tehdirJ l'tti. 

f>. işte mis Lydin'nın önünde 
gemicinin söylediği bu pclc popü~ 

ler olmuş ballatn idi. 

10. O sırada )mali Frnnsada bu
lunan Orso bnbn!lmın ölümiinü öğ
renerek izin istedi iSC' de bunu :U
mağn mu\•nffnk olamadı. 

H A B E R - .AJaJim ~ 

Havacılık 

bahisleri 

ingiliz ve 
Alman 
havacı
lıkları 

Bir memleket tayyareciliğinin 
kuruluşunda ya nıüdafa.a \'eya 
taarruz ta.biyesi düşüntilür ve 
haklın olur. Bombartlm1an tay· 
yareciliğinin yıkıcılığı \'e kırıcı
lığı bu silahın taarruz maksadı. 
na uygun olduğunu ve müdafan 
ta.biycsinin işe yarayacak mu· 
kabelc silahının da av tayyare
ciliği bulunduğunu .. tecrübeler 
meydana çıkarmLı-ttr .. 

İngiltere imparatorluğu sulh 
ve sükiın içinde- ya.~ak. kom_ 
şu devletlerle dost g~inmek dü
şüncesinde olduğundan silah· 
lanmağa ve bilhassa büyük 
mikyasta bir hava birliği kur. 
mağa. heves etmemiştir. Ancak 
kendisine karşı taarruza egçe
cek bir devletin meydana c:ıkma
sı ihtimaliyle Bıitanya adalan_ 
nı koruyacak sayıda binnüdafaa 
havacılığı hazrrlamı6tır .. 

Almanya, büyük harpten son· 
ra askeri tayyarecilik tcşkilatm
dan uzak kalmı8 ve ancak 935 
yılında serbest bir ha\dc hazırlı. 
ğa baslayabilmiştir. 

Bu zamana kadnr biitün 
hızını Avrupa memleketleıine 
kaI'§ı yaptığı ve Jnırduğu hava 
şirketlerinin işletilmesinde gOs-
termi:tir. Havayollan büyük 
çaplı tayyareler kullanır. uzun 
mesafeli uçuşlar yapar. gece, 
gü.ndüz ve sisli havalarda faa· 

liyette bulumır ve r.n bU)"llk a
\.'antajım, yabancı memleket ü_ 
zerindeki uçuşlarda araziyi ta
nımak teşkil eder.. Hava yolla
ıınm cahşmaları neticesi tasar_ 
lanırsa bombardıman tayyare
ciliğine uygun bir netice doğu

rur.. Almanya ise genişlemek, 

bü:yükharp muahcdeleriyle elin. 
den çıkan memleketlerini almak 
ve hatta yeni bir nizamı A vnı-

paya kabul ettirmek hulyasına 
\'e ga}TCtinc bağlanmıştı.. Bu 
maksadım tahakkuk ettirecek 

silahlar arasında en çok güvC'n
diğı hava kuvvC'tleri Ye bilhassa 
fazla sayıdaki bombardıman 

tayyareciliğiydi ... Kontrol altın. 

da kurulan hava yollan Alman 
şc-flerinin istediği taarruz tayya· 
reciliğine geni. mikyasta yar
dım etmiş oldu.. Alınan devlet 
reisi geçen yaz havacıları ziya_ 
ret ederken, hava yollarmm tec
rübeli pilotlarına karşı olan 
sempatisini izhar· etmiş ve bu 
zümrenin büyiik yardnnlarını 

methetmiştir. 

makln•..st. garajlnrdıı, 

Sı\tmak isttycnlerın istedikleri son 
ırl:ı.i titan ınalılyetl hai:I'. otmı~an kü- hu.<rusi mornrlc?'dc er ıı~mnlt istemek. 
ı;iJ,, ilAnları (ll\rMU u~rolunu1. > tedir. ı U 29) remzine mllracaat. 
Evlenme telllifleri. • F>ansızcn, almanca. inglllzce bl-

* Yaş 33. boy 171, kilo it>, karH ıen, ?i:-az da tnrkçeye ll.şlna ecnebL 
kaşlı kl&Hıııe gö?.IU, esmer gil7.eli. cı- bir oay muhasebe ve muhabere lşle
ı::-nrıı • l.:ın ınşkn hlr ~ey kullnnmıynn. 1 r!.nde cinimi veya ııantlc çnlışmalt 18-

n.nneslnlltn tıaşkn kimsesi bulunnııynn j temc:ttedlr. Bu dillerde nıısusi den; 
40 llr.ı nyııklı, ~ımıllye k:ıdıır evle!1. I de ~·erebilir. (A, E. &ı rcmzlnc mUra. 

ınem~. ı.:ınine bıığlı, ılanstan, t' ·ııtreı- cruıt. 
dan ve ı;alı;ıdan ho~lanmıynn bir zn t. I • 33 yaşında orta okı.ıt mcz:unu. a.ı:. 
ltız v.-yn dul, 21'.'?S nmst, boyu ooyunn kerlikl~ nl!l.knsı bulunını .• un. eslu tınrt 
uygun. lıı•yRZ, gilzel ve •ırtıı tnh&lllı.

1 
lcrt ço.< ıyl bilen bir gcnı;: tıcnrethnnc. 

klms" .ız. ungin n• t"miz bir rulcye i•~rde "·cya hususı mUesscscıcrc!e kl\
menııııp b!r bayanla t:\ • • nmek istemek Uplllt ~1 arnmnktadır. Dııktllo dn b!. 
tedir. ı Tcıniz kalb l ın ı remzine mil- l lir. Aza kıınan t eder. ı B. ı{. l remz:lno 

rncaat • 116 1 mUrncnnt. 
* 'i'a~ 37, boy ı6r>. kilo 67, lise tan • Bir lise 2 ltız taıebes1 herhnnj'.;'i 

mili 90 Jirıı k,nzıını;:lı bir bay, yaşlle tılr nıtiessesenın hesııp ışıerlnde c:nıı,. 

mUtcnııslp şişman bir bııynnll\ evkn. mnk l!!tt'mektedlr. Uıılatn MunıWınc 
me!t l:ıtcmektedlr. tPAk 3i) rc~ne cndd'!sl ( 109148 e mUracıuıt. 
mürnceat _ 117 • S!r lise on ttılebcs• herhangi blı 

11. D'ahord, sur unc lcttre de 

sa soenr, 11 arnit cnı le-ı Barrid· 
nl couııablC',., ııınl... hicntôt il r<'
çnt ooııte ıll' toutt...., lc•s pi(~res dt• 

l'Jn!ötmrtion, <'t unc ıettre pısr&

l'.UIİerc du juıw lui donna a pcu 
pres la. eom ll'tion quc le ba.ndlt 

AgosUni etalt I<' SPtıl OOUPftbll'. 

ıı. IDvvcla kız kardc.:ıinin bir • Yoş 26. boy 164, ltllo :rn. serbest 

mektubu üzerine Barricinileri ka- m~ıeıc eabibl. iO lfrn kazançlı. bir e. 

iş arı..makta<.lır. Ortn tl\lcbetı::ı"• ;ıc 

fızll< \'C klmyn <lerslcrlr.1 ~hvcn hlı 

U.::re'J~ verebilir. ı T.O g p-ı) vi 1)1)1\ınan. içkisi olmıyan bir bay 
b:ıhntli sanmış..-;a da derhal bütün ilk t.ah.ıcılll. 1 "-'lil yıı~ı:ırınrlu, mUml<lln 
duruşma evrakının bir suretini ve mcrteocı zayıf bir b.'lyanla e\·ıcnrııek 
hakimden hem~n hem<'n kendis·· lııtPmcktedir. (Hnynt :?ı :-t>m?.lnt> mu. 

• Li3;? mczuııu bir ı;ı:•nç, resmi ve 
Jıııııusi ıı:üessescleıı.lc ış aramaktadır 

ıı.t. O• remzine mllrncnnt. 

ni hardut Agostinin'in ye>pnc racaat 111'. • rnrkçc. Crnnsızca, lng:Jlzce rum.. 
ca muhabere. muhasebeye aşina bir 
zat az: bir Ucretıe iş aramaktadır AF. 

kerlikle iliş~ğl yoktur. Elinde oonser
vlsl vardır. Pangnltı Türkbey sokak 
uumara 41/S de bay Vns!J Yorglye 

suçlu olduğuna inandıran 
bir mektup aldı. 

hususi I ş ve işçi arayanlar: 

(l) surprl'nrlr : bnsmnk, yakalnmnk, iı.ni olarak tutmak. en 
Voltiı;eul': hafif ıılyade eri. (3) adjurer: yemin vermek, ynlvar
mak. (4) combler de: g-.. rgctmcg; combl('r de' bienfnlts: liıtuflnra 
gaq;l'tmck (boğmak): combler d'eloges, sita)'işlere boğmak. 

ANALtZ veTEORl 

J, Aıı7n~ıclakı ~ımllr.r<' CC\.'ap \ e
riniz: 

a. Pourquoi Agoı.ıtini ne se ven. 
gca• _ıı pas, si la fameusc let.tre 
n'etnlt pas do lul? 

Mcshur mektup kendisine ait ol· 
madığınn göre Agostini niçin inti
kam almadı? 
~ Quelle tort.e de ballııta com· 

~a Colomba en cette occaston? 
Bu mllnasebetlc Kolomba nasıl 

bir Ballata tertü> etti? 

il. A':'ai:"ldakl f'Umlı•JC'rt türk~t'· 

ye çe,irinlz: 
a ..• que le mnire n'nurnlt pu 

llrr. a cause de l'obeeurlte. 
b ••• qu'll ne s'etait pas arrcte 

Un instant R\'l\nt d'entror a la 
mniıi. 

c ••.. que le brlgadior de gcndar

merle l'y avaft accompngne. 
d ••• qu'il n'etait pM reste uno 

m.inute. 

• 1 a:ıısı gUzel, ort.'l Uç tabsi:h bir 
genç t'ltll zamanında. çalışabll,.ceğt 

bl?' iş nrıyor. <S.A. 5121 remzine mu. 

racaat. mekt•ıpla mUracaat. 
• ı~i.c;c on birde bulunan eimdl)le .ta. • 17 yaşında bir orta olrn1 tRıcbesl 

dar i:ıl,.çok mOcss selerd:ı ~alışmış tel' , h:ı.yatm: kazanmak mccburiyetındE'

rUbcll h!r genç tŞ nnyor. Hesap \'e <'l dır. c1 arıyor. lH.G.) remzlnc mora. 
yazısı ".11tlkemmctrllr. ı ~nrokl remzi. caat. 
ne mllrocnat. 

• ı.~sc bir tahsilli, 17 yaşmda kim. 
sesiz olr genç, 3(1.'35 lira Ucret ı;:nlışa. 
bllec~ğ'l bir iş arıyor. (Çahııkan Tilrk) 
rem.zl:u mUracnat. 

• l~I&:· 11 de. nllesl AnıırloluyR git
miş l:.iınscsiz bir şehit çocuğu il?. bir 
bcrctl:: çalışmak ist!yor, yazısı seri 
\'e ço.c güzeldir. Aksaray BUyUltlfın
ga karakol caddesi ayrılık sokak nu. 
marn l 1 de Muzaffer Kemal Celllsun 

.. 15 ~·aşında, orta okul mezunu. i.. 
taıyan.::a almanca Fransızca 1;e biraz 
da rumca bilen. yazısı gUzel blr genç 
iıı aramaktadır. ( R.P. ı remzine mUrn
caat. 

• l 9 yaşmda ortayı iyi derece ile 

1 
bitinnlj. ~·azısı gUzel biraz dakUlo 
bilen bir ~enç kız avukat yanında V<'• 

Aldırınız: 

A,uı';ıda nınıuzlıırı )·azılı olan o. 
ku~ ucularımızın ııaııılnraıııı ~ı·J~n 

mı-ktuıı'nn ld:ın'hnıırıni:rdcn hn;;iin 
'abı\ht."lıı ogl.•yı• kıı<lar veya !'o'\llt 1'2 
dım !ionra nldırnınları rlro olunur. 
(Anjı?I) (M. 22) (K.lt'. 9S s:ırı) 

(Emekli) (S.F. 11) (Nur) (H.I,. 103) 
(Bulm~ 38J (R.F. 18) (İlkbahar 15) 

(R.ll. ıosı <Z.E. 20) (Sen 40) 
(K. 121 (1>1. 18) (H.H.S.) (N.B.) 

(R.M.C.5) (Sevinç 47) (R. 0.) <Ar. 
jantln.) (R.27) (K.M.K.S.E.) (H.A.J 

(Esklı:aman 21} {İ. Tol) (Sevimli) 
(X.22.:-1'.) (Beş yedi) (S.O.lOi) (R.E.99) 
(Mlnc) (M.Z.F.) (P.N.S. 81 l (Z.D.9) 

{005) (D.5), (Havyar 45) (E. S33J 

İnglliı. tayyarclcrlnden blr~ı 

f ngilterenin iyi geçinme dü
şüncesi, Almanyanm taarruz 
fikri her iki memleket havacıh. 
ğınm teşkilatında müessir oldu. 
Neticede Avrupa harbi başla:

ken İngiltere 1mparatorluğunun 
beş bini egçmiyen sayıda bir 
tayyareciliği vardı .. Almanya ise 
altı misli bir kuvvete malikti .. 
Yalnız şu var ki: İngiltere hava. 
cılannm daha teknik ve da.ha 
olgun bulundukları muhakkaktı. 
Mütahassıs elemanın havacılık. 

taki rolü c,:ok büyüktür. Kendine 
güvenen, bilgili ve soğukkanlı 
'bir uç;ucu emniyetiyle harbcdcr. 
Ve hava harbinin hususiyetleri 
tesadüflerden ziyade ihtisasa da· 
yanır.. Bu üstünlüktür ki, har
bin ilk safhalarında büyük tehli. 
keli ve bol sayılı hava taaJTUzla· 
rma karşı durmak imk~nlannı 
ve hatta sık sık m11kabele fır

satlarım lngiltcr<' havacılığına 

vermiştir .. 
Hava harpleri bol malzeme is. 

teyen bir çekişmedir. Cephede 
vazife alan bı.yyarelerin en az 
yüzde otuzunu hemen gende 
ve yarubaşmda ihtiyat olarak bu 
lundurmak ve bir tayyare mu
kabil iki tayyarclik yedek malze
meyi hazırlamak meoburiyetini 
doğurur .. Ve ancak bu sayede. 
dir ki, başlqnan hava muhnrobe· 
lerinc aynı hızla devam etmek 
imklim olur. 

Alman sanayii harp ba.<jladığı 
zaman ayda sekiz yüz ·tayyare 
inşa edebilecek vaziyette oldu-

MAYIS -

bardıınan etmeli ve her .A1Jıl 
taarruzuna derhal muktıbL' 
göstermek, bugün için Inmltt 
tayyarecilerinin Alman akıııl 
rına denk bir kuvvete malilt 
lunduklarmı meydana çrkı:ıtıı' 
Alınan sanayii baskı altınd:ı t 
tulur ve Amerikan yardını1 

beklenen artışı devamlı ve J1l 
tazam olarak b~rırsa sott 
hara doğru üstün bir kuvvet 

zırlamak imkanı vardır .. Btı" 
için de Atlantik•meydan nııı 

rebesini kazanmada donanın!\ 
büyük yardımını beklemek 1 

eder. Yokya kafilelerin u;;.rıı 
cağı her zarar üstünlük ktıı1" 
ya biraz daha gerilet.€1,ilir · 

A. ŞARJ\ 
~ 

Irak vaziyetine da' 
Avustra ıa. 
başveki · ir~ 

nu u 
Sillııey, 17 (1\.A.) A \ .ıt 

ba§v~kı\lct vekili FaddC'n u b ) 
ta bulunmuştur. 

1rnktaki vaziyetin hidayette ô 
dlldlti kadar sUratle nydınıan 

maalesef aşlk~rdır. Ht:r ne t<ad11 

k1>rt harcklit İngiliz kuvvctl rlll 
bine lnk~'laf etmekteyse de R 

1 

tarnttnrlnn az bile olr:ı AJfllan 

bir mıktar ynrdrm gönderllm n 
salt buıun.."lcnY kadar uzun 
mııkavcmet etmlıı!erdlr. 

ğunu iddia ediyordu. Ham mad_ lmp:ırstortuk fktı.rı umı.mı\ 
de bakımından Alman hava sa· gilterc hUld'tınctmın hatt surı 
nnyiindc kullanılan alöminyom ve 1 rııklaMı uzerınde dnhl ol 1 Aln ı: 
mürekkeb:ı.tının Almıpı toprak- yare',,rtnc kar,ı it.o.ti bır hıırcı< L 

formdan kfıfi dc~edl• istihsal mck --·~ıısund:ı vcrdlğı k m'" 
11 

edilebilmesi bövlc bir sıkıntının kak "urcttc tasVip ('dcccktır :ı.! 
mcvdana ..,.elme!'line mani olur.. cel ve §iddetli tedbirler aıınrnıı 

" ~. • kt\r ir surl'.'tte tstcn!JT1>ktt'd r 
Fakat tng-ı!ız havacılarının sıs. ı Suriye makamlnrıı:ıın AJm 
tcmatık bombardımanları kar- rclcrlnhı trakn ml\dı-halc n' 
şısında bu randımanı elde etmek 
de biraz mü.~küldür. Yalnız şuna 
inanılabilir ki: Almanya hav:ı 
harplerinde kaybettiği bava ~i
lahlarım tclafiederek yerine ye. 
niicrini koyabilecek vaziyeti mu· 
hafaza edecektir. 

İngiliz sanayii ise başlı baaına 
ve ilk 5ene zarfında Alman sa.
nayiiylc yarış e<lecek vaziyette 
d:!ğildi.. Fakat Amerikan samı_ 
yiinin seferberliği. İngiliz hnv:ı 
sanayiinin geceli, gündüzlU ça· 
hı}maalrı ve bilha-"Sa hava harp
lerinde İngiliz lıavacrlarının AL 
man tayyarecilerinc nisbetle üç· 
te iki zayiat vermiş olması BÜ· 
yilk Brit.anya kuvvetlerinin ge_ 
çen ?.aman zarf ındn hasmına 

müsavi bir kuvvet kazanmağa 
yüz tutmasında önayak olmuş· 
tur .. 

otuz bin tayyarclik bir tanr
ruz kuvYeti karşısında az ·bir 
kuvvetic tutunmağa muvaffak 
olan ve gördüğü zararlara knr _ 
şıhk yaptığı baS.kınlarla tesir 
icra eden İngiltere havacılığı ar· 
tık büyii.k korkusunu atlatmış 
ve bm~langıçta ı;:ekindiği ndalan
nın istilası önüne geçmiş vazi_ 
ziyettedir. 

İşgal altındaki sahillerin bin 
kilometrelik bir kısmında yayıl
mış olan deniz ve hava üslerini 
göz açtrnnaY.acak şekilde bom-

etmclerlnln vı . '1 

olduğu ~phesl~dlr ı u ı c b r 
Ur. Alman tazyikine kar ı ff 
hUk~mctlnln şlmdıy kad ,. 11 

tlği m.ıkavcmctpt acrn"lcn\ b , 

da gevşemesi üz:e?'lne llerld n 
hlm rut\metlcre şahit oJnblUr' 
şnphcyc az yer bırnkan rt t 

haberlere göre Vlşlnln y:ıpt~.,;rt 
ler, Almanların muhasnmııtı ı; 

ka ve ~mail Afrlltaya •cnl 
1 

huswıundaki projelcrlnden Ffilı;ı0 
mUhlm bir ölclldc cUrUm orto.~ 
ğını göstermektedir. 

" 11 Ceç.m hn!tn içinde ccrcJ 
b 

h!l..dlS"lCr Mısınn mUdafıınSl •. 
dan beslenen UmlUerl haklı <' ·,!11 
scbobl~rl kU\"\'eUendlrml!iUr. '~ # 
İtalyan taarruzunun ı;ecıknıc ..,,ıı , 

:t!'''' 
z!lcrlnuzi takviye etmek ,<t 

"·crmtş ve bu zamanı donc.n~ıı.dv~ 
va kuvvetleri iyi kullanara~ 

k\•I\ 
hatıarmı, gelmekte oınn tıı j11ııı 
atını ve iaş0 kollarını bırP~ trf 
ve hasara uğratmışlardır. }..\ ıııt:I uc ıı 
kıt.alarmın Tobruku ccsnrc 11u~ 
faa cıtmc1crl de Alman tcşclı tll'· ~ 
durdurulmasına yardım ct.n'l 1~ .,c ~ 
dl mUtteflk kuvvetler Tobrt' g<' 

lum nuntaknlarmda tnnr~ ~ 
bilecek \"r-ziyete girmlşlCrd r.if.ll t11 

Diğer Uç Amll!.n de ıcııl.t1l ..A'İ 
şaf ettiği görillmüştur: ,etle"" 

ı - Zırhlı otomobil ıcu\f\' A' 
artmıştır. ıs 10 ~.rJ 

2 - Düşman çölde nıot :nllcıcO 
larla yaptııtı naktıynttn 
maruz kalmalctadır tııt 

3 - Yunanistan muharcbC'ıt J.f una 
ten sonra donanmanıız ş bil' ıı1 
eahllıeri boyunca dnbll uzu~nul 
fc üzerinde faallyı:tt~ bU~ışıl' 
m Usait lalan bir durutll~ 



: H A B E R - mam ffl' 
- Hüniyet geçidi açılıyor! 
Kumarbazlar ıarianm. ~r 

tmwlhJarmı bırakblar: ..... 
1er il8çlı aipsilerinin . eararb ti• 
gara • kafalarım ezdiler ve pen. 

NAICUDIN ı cere.lere k~ular: Baı>üıban~ 

ethi ICard•ş ~ıyo.=. .. kfüctinde dö. 
' Basit bir lıikô.ge ••• 

, lst1.1ap ve his romanı 
nen anahtarm pcırbsm.J duy 
duk. ~lan kapıdan &ıce çelik 
bir aUngibıtın ueu. sonra jandar. 
ma poetalmm burnu görimdtt. .. >.7 -

. Poetal ve stlncUlll ikifel'li kol 
zayıp ~ bu lanMl, bazıları. yilrllym bilekleri kel~li. ke -
mn kendilerinL eaUıkları. bazı- lepçeleri zincirli imanlar takip 
~ kendilerini te.ıim ettik- 1 etti. Gösler ~ ikişerli kol efradı 
leri, bir kwn"'!'l ~ l arasmda Aşina çehreler aradı; 
vermeği vaat ettiklerı. clifer bir ı bulanlar bağıra bağıra seıamı~· 
kıammm da benüs puarlık ha. 1 tı1ar. memmmfyetlerfnt fzbar et· 
lilıde, bulunduklan mnanam bir tiler! 
qk puarından başka bir şey Başgardiyan renkJi kifıt1uI 
delildi • Tekmil bu kadınlar hep kanştırdı. Mevcudun bir k•mı. 
aynı feYİ dttftıntlyorlardı: Daha 1 nı tevJdtbane,e. kalanlan hU
evvel bafk& erkeklere verilmiş, kUm giymiş otuıtann kofwtla 
satılmıt veya vaat edilmiş vU- rına yolladı. 
eutlannr yeniden bir çok erkek· Bizim tarafa gelenleri yerle.§ 
lere befmdinnelr! tiren gardiyan: 

J'an&k bütün dünyada vaztye. - İşte siz.e de bir arkadaş, 
tin hep bu oldujunu clilfUndil. ama, hırlanmaym. 
4 nnem de dlpr kadınlar g?bi Di~ yabancı bakıfh taralı 
hareket etmekten bqka bir .,ey saçlı. f~ı giyimli birini ya. 

yapm•m1"L Dipr kadınlar gibi nmma ttı. 

geliyorum doltum .. taptJtmı ve 
tamdtfım: Kuvvettir. Anladmız 
mı! 

"Bizim durak" yolcularının 
b.tınnet ettikleri ve taptıkları ye 

gAne şey: °'8arettir. 
Toy olduğu ve bir dlmJeye sıl 

dırdığt yüksek iddiasına tağmeıı 
hayatın "h" sından biie naberi 
olmacbiı anlaşılan misafirimizin 
bu pervasızlıiı bütün arkadaşlar 
merindc kuvvetli bir tetair bırak 
mllj, gözlerde beliren hayret ve 
hürmet iılerini biriblrine karıştır· 
mqtı. 

Ben bile bunun tesirine kapıl • 
dun. Ve Pepeye: 

- Bbe biTW kahve getir .• 
Dedi~. 
Yeni arkadaem çehresı yeniden 

gerildi. G61lerlnde kmlcımlar uç 
m; kuru bir aeale: 

- Benden mi? 

50 ura ucıeue kaptlandığım hu 
susi !)ır müessesede işime göster. 
diboim oağlılıb. yüzünden sevinivoı. 
dum. Fakat şef olarak te~e 
dikil~nin: 

- Hişt delikanlı, bana bir siıı;a 
ra an:- mısm? 

Hişt delikanlı. ~inemada ba 
ııa bir loca kapatır mısın? 

Der:uye kalkışınca tepem atma. 
ğa, 1)1,ynirr zonklamağa başladı. 
Onceıert ses çıkarmadım. ama 
- Hışt delikanlı!.. 

Hild.pıan çoğalınca 'fazılemin 

ne o!duğunu 'lğrenmek ıçin daire 
müd•lninün odasına girdim: 

- Daktilonun \'e kapıyı içerden 
kilitlemeli ımutan mUdtlrUn hal
leri kendi vaziyetim hakkındakı 

1Ualimi mıutturdu: 
- Rahatsız etmiş oldui\lmu .. 
Söyi~yip: 

- ı\Rannı 
Diye IDl'du. 
GüJOmledim: Taıep ederek gerisın ıeriye fıd· 

- Hayır delikanbm hUrmet,. ladun. Odama döndüm. Daha ma 

mi Hayır! AnDelini bu .kadınlar - Sell.m arkadqlar ! . 
gibi. her kadm ~bi <?örmeğe ra- Ti~ llıe8le ve yaşı . belki de 
zı olmuyor. dilnyada kendi te· 28 btle olmıyan bu yenı arkada· 
ltlckildne uygun namualu kadın. şa mümkün mert.ebe gUler yüzle: 

--.._ --.:t-1-...1...1- !laya owrmamıştnn ki .. Macit de. 
m~ anuu•uasn.. • 

lar da bulunabileceğine inanmak - JloKeldin.. 
...ı. nen eteneli iri burnunun ifrazatı· - u halde anlqabilecıeiiı. 

ihtiyacım duyuyordu. Dedik. 
- Artık bundan tüııh• edemez m mendiline doldura doldura ya 

sin. · mma reldi · 
- H<ıt gördUttlnD .. 

Eve dönerken aklı film gene Söyledi. ve: KUçllk ~tamnı _ Sanırım. 
Ettıemln remıindeydi. Şimdi bir bırakacak .,er aradı. • •• 
• enet d611mek, ume.inin o Qantuma da. kendialne de yer O ıece uyuyelmdr. Yaıaı.tı 
resmi bulup bulmamış olduğunu gösterdik. Oturdu. 11aatlarca ııala IOla cl&nd<l. Sonra 
ölJemnek istiyordu. Anneei bu Ta.bakasmdakt 12 tUderi ar · , kalktı. Uykularımın boan sert 
resim behaini kendiliğinden aç&· kadqlara ikram etti. Sipralan adımlarla gelindi. 
CÜ mı. yoba kediainhı 90rma· tiitt1!rürk8D. benim 1'iıü bilir Sabahleyin: 
• mı llmmplecektl? Bir kere peıpem kahve tablamu ben 11una Sin. rahatsıi ettim arkadq 
tekrar 80t'll•Ha bekler9 omm tm i -ı ark d ,ar, fakat hırsmıdan bolulayaz • ba ~ g&ltenDek llıtearmeel uza; Jt, ys ..... 8&11 atın 
LMw ..ı.u bir-.....a.- old .. .ı.-.. g61lerini hayret -ve takdir hisle· dım bu ıece ... 
~ •- -r ..... - rlle doklurmuetu. Ve f6rlerini azar uar hepinti. 
htUan«mei icabedecekti. B•wtl•le billbia konulUr. ıin Oatilnde durdudarak aordu; 

Odaama çıktığı vakit bu mera- ken onu tetkik ediyoruz. Kah?e- - Şu yan aralık sandıktaki ki· 
kml tatmin için acele edip etme. sini aık alk yudwnladı. Sigara · tapll\r kimin?. 
mek w yemek ,_ıek .l1.lere ~- emm dumamm anhkNı- ijtüNü- - ~nim. 
.. -.... ..... ı11111-.ı-.. ~ ..... .--~w~·;~•;a ~-E~~ 
teldi. Oı>k nıtlN.P _.,... .e - tt°"'t" .. 
mtttehebic ubmı teskin için t.teyeD Pepeyi trll81S ytlztın 
henihı 1rlfi derecede vakit geç- dm Nlı-ftllnıı ayaklarmt. kadar 
memift,i. Bununla ber9ber niba. .o.tü.Bir'i lik uzattı. 
yet fmrıele karar verdi ve d- Verileni cebine indiren Pepe -
raya oturulurken yemek odasında nin: 
görDndtl. 

liepBinin yüzlerini bir neşe ha.. 
vası canludırmJltı. Raif: 

- Ne var ne ~ b&kal1m. 
eledi, al~ yohmda v 
diyor mu? Ben he!' tfJ'Y tamam 
olmadan apartmanı görmek ni. 
yetinde defllim. 

Kanal cevap wrdi: 

Bahşiş! •. 
Talebini dllt'Ullca; anide çelik· 

letİftl'eD göslerini kimi kayıtsız, 
kimi mGetehzl GD& bakanlar u.ı
lerinde dol8lfbrltJrıen sesten bir 
bombanm mleketleri çmladı ku
laklarmmda. 

- VermiJw;ml! 
Bu, mnulmayan anda patlak 

wren bir ilsf'andl. tık hayret 1111 
geçince kendisine: 

adeni rica ederdim. 
- Niçin almadın? 
- Sormadan mı? 
Diye hayret etti. Ve sonra aya

ğını hmla yere wrdu:. 
- Öyle ya.. Mademki bütün 

haklan çitnemele azmeden \119 ~ 
neyen blr dOııyadaıı ,;eliyorum. 
Almalıydım. 

Selltncle derin bir kin ve op 
bir nefret eezftiyordu: 

- Fakat ben yine moıaade", 
rica edecelim. 

Dedi. 

- Şu unabet iş hakkında bu· 
gün telgrafla cevap vennek ıazmı. 
Halbuki yengen oturtmalık patlı. 
can ttıtemlfti. Kuzum tu iti bece
ri~ de yengeyi lmdmmyalmı. 

Devam boddroeuna imzadan ga~ 
ri bOıün lNerim yapıverdiltm ta 
mmadıjun yenpmin iliklerine 
kadar tanıdıtım koc:asıom bu ta 
lehini, dalma oldulu gibi yine ka. 
bul Pderdim belki .. fakat: Şef. mO 
dür. daktilo bütün uabnm bOE -
muştu 

- Kfjndi i§iin .;aT. 

Dedim. Sesim 'bh'az sen ~ 

~~ 
Bu IJa it delil mi? 

- O halde yap. 
- Ama yengenin otUrtmaltk 

pathcanı? .. 

Şefin sesini duydum: 
- Siı buyurun Madt Beyelen.. 

eli; o yapar. 

- ömrün çok olaun. 
Oua..qm tekrarı unutmayan Ma· 

clt beyefendi şemsiyesini koluna. 
mendilini asma bumuna takarak 
odadan çıktı. 
Canlı 19ylerin hayatlarını ben, 

diri ve küspe olarak ikiye ayın 
nm: Meznıatta buldaym kepeği. 
elmanın ~. 8U88.Dlm knape. 

7 -==. 
neke!enıe kapı kapı clolaş.·uı bir 
dilenciye benzer. 

İnsanlar da bö}•ledır. Onların da 
t:>ir diri ve bunu takip eden bir de 
küspe devirleri vardır. 

\.facit beyeıcndı denılen bu zat 
~e bu ''kO!!J>e" ınsandır. Diri dev
rini devlet hızmeftne vaktetrniş: 
diri tievrinin hatırasına hürmeten 
balJ.::la nan dünyalık eü7ıdanile 

-ııon derimliğini toplamak mett· 
evine ,·oUanmı.::. 

Fakat nasıl ve nıçın olmuş. ola 
bilmıi bilmem. de,·let daırelerin · 
den tirinın ön kapısından mera • 
.. imle tf'<::\" edilen bu zat bir ba.::ka 
mUesaesenın arka kanısından kol 
tukla!Vllı"' 

3 .ı~oa aldıı(ı bılmcm ne kadar 
lirayı azunsamış.. Buradan da 
di!\ kirası olarak ayda bır takrlirr. 
edilen maaşı 110 liracıktan ihar t• 

tir. o;i.!hahlevın saat 11 ~ gelir. 
12 ve çeyrek kala gider. 14 ıc 15 
arasında IQtfer teşrii 15 le 16 a.. 
rumda müdürden odac18ma ka_ 
dar .. .eYkMi ik• büklüm buakaru 
azimt huvururlar. 

işe adam değilde adama iş .. 
Beynim o kadar dolm..-U ki. 

Şetin 
~ 'f elgraı gecikmesın delikanlı! 

Sonra mes'ul olursun. 
Diye kUJafımda öten se ı. bil · 

tün kanım' tepeme hrlattı: 
Beyefendi. ben bu insan küs 

pesın;n değil. servisimdeki kendi 
ışimin uşalıyıın. Hem ötAmllllk 
istiyorum men.. önünde v1..m
leştiRiniz bu ldlspeye "oturtmalık 
patbcaıı seçmekteki ihtisasmdn 
doları mı pma wriyorsunuı,.. 

- 5ılıs ulan. 
Şehn bumu anaç bir hindi ibi.. 

li gibi kızanmş ve uzamıştı. Ma· 
sasının çekmesinden eksik etmedi· 
li 29 ... Çlkudt. Odaya yeniden 
kesldft bir anuon kokum yRJ'ddı. 
Gırtlalmm bir kuyu kovlll sfbi 
hareket ettilinl g&d(bn. 

- Gnltertrlm ben sana timdi 
Mecit beyefendiyi gıyabında tah· 

kir etmeii-.. 
OdlıılMft ~ 

AdQd11'1r: 
- iyi ettin ama niçin ettia? 
Dlve beni takdiı ve tenkit yal. 

moruna bolmaP bqladd•, 
Nihayet dava ve netim: 
Tllhkir ettiğimi sabit 16nıa mab 

kemenin hftmtıntt temyhı tudik 
etti. 

Bu basit hikiyesinı anlatırkaı 
o kadar heyecan duymut. o klldar 
yorul9?luştu ki.. 

Pepeye eeslendim: 
- Biıe iki kahve yap .. 
Diye.. 8,,,.. 

BEDRIAKBUWT 
-~ l'akat gbel 

olmam l~in ince dUştlmnek J&zrm. 
Mobilya mmıelMI biS - ctU· 
lllndtlrU,or ve meşgul ediyor. 

- Bu, hapiıdıanenin anan. -
dir delikanlı •• Hır ÇJkarmak. sö
• batmak fet.emezaen. .• Ver!. 

- Bir omusu düşak yampiri 
kanburJar gibi kuruluşu bMuk 
dünyanm nizamında dOııen ara • 
mak bana mı kaim$ sanki? 

si gibi.. 1 
Bunlardan mesela susamı ele a- • ••••••••••• 

Birinci aaal 
miitehauıa doktor 

-'DlllSlftlZ 

··----- Dolan bey müt• 

Gnntlntl Tankta beraber mo.. 
bilya Jlllliualanm pmwıkle .. 
9imUltL O&De earpaeü. -.in 
~ 1Btafatıı 111& pefindeydL Of
lu - bOl.ld• sadeltıı ft mitlik 
anu e411'Jl'du. 

,~, t1flf') 

denblre bot 88DIDlfb. 
Rfhtem. ev Rllhlblne: 
- o yanbchr, dedi, ben kalede 

nöbetçi iken ona 1en beJrıaabml 

TORKLBR GBUYOll 

Ra.tem aGndO*rf akll"'I D
dar Martamn bap ucunda bekit. 

yor. ıtidı'8 uyku ~ 
Rüstem kindar bir genç delildi. 

MartaYJ yaralı bir halde ganflıiü 
dakikadanhen her şeyı un11tınuş. 

tekrar onu sevmeic başlamıştı. 
Kendi kendine: 

- Ne yapan. diyordu • Bu ka
rl11.r güzel bir kadm stndana atdır
sa. elbette her fırsattan istifadeye 
ka1kıp:ak ve ka9"1"an halka 
bir ~Y ~yecek. 

R6'tem. mramun IOll defa 
stl5eterdill tmantyett de umtmu-

ı. ,, .. ·~·· ... 

- 1 it;. Ü) or~un 1'l n &cı. ~\ le• 
latlnr bir bdmdı: na ratalu bir adam delildir. Nilbo 

llFdı o.. bllll 111 lmllll om telllm tdllmlttlr. X.. 

Dedim. 
Ieıt ifil yanan plerlni g&ııe· 

rimele durdurdu. Suratı ICI bir 
gtlltimllMDellln h&tıarile burul . 
tu: 

- Ben ytlnlS IMllllcbı delil, 
haklann da çiftnendifi yerden 

Telüm bana lncak Jlleyi bitirin? 
c:eye kadar yar oldu. BOtOn isti 
natgAhlanmm ima 1asa fasdalar 
la ym)malan azertne erkenden 
hayata atıbnak • "atılmak" mı de. 
elim; bayır, çirkefe tömtUmek 
sorunda kaldım. 

lY azan: l•hıwler F. SERTELLi 
·il• 

1eri ......,..,. IDllllUldar. Blll 
içimi.ten wnnaa ibtlma1l olan 
her kim vana, onu yakalayıp ce
Alanıd11 mala medxardur. Senin 

hükında Daim beye p ·
..,.. ~ler. Bilballa Osman 
ıslmeden. ..na Maeadara euulhlk 
ettilint iddia etti. Bu vulyet km
..,.,., aaw;anım Jfdnd• kim al. 

• bu'Jln balka tOrlO haNUt • 
dem-" 

Dlyw .. bnrll•hd ...m,e _.. 
lt~ 

\l tp ;11c trilnkD kadar musta-
rip delildi- Tilrk merhemi Macar 

lamqb. 
ROstem. MMtaJ! yaba .. 

mıyordu. KeDdiai eWeıı kale nö
bettM liderken. ev llhibi Marta. 
mn yanma geliyordu. Rüstem a,. 
nca evin kapısına da sadık gözcü. 
lerde;ı birini koymup. 

7.aten Martaya Osmandan bar 
ka IDUIBllat olan kimse yoktu ve 
o da -6IJllÜltÜ. 
R4ltmı milltsihti. 
- Arak bir dQımaamı 'katllWdl. 

Martac1a biç klnwıaln ~ ~ 
tur. oma Ptl o11111m lllllDI P. 
karta.:ainn. diyordu. 
Mw.IMrUırn.Rilt•U-

lınak, diri devrinde klloeuna 30-40 
kurul wrdilimb halde Yalı alm 
diktan aonra kalan küspesine 
3·4 kuruş veriyoruz. 

Too arabasının önünde genış 

satmmı titrete titrete Uerllyen 
mairur at, muayyen yaşım ikmal 
ettikt'!n soma - sırtındaki su te -

le nöbetlae giderken, ona: 
- Seni 9e\'fyorum, R118tem! be

ni unutma!, 
S6cünQ, adeta gQnlük bir dua 

~ibi tekrarlardı. 
RO..~. aqam olunca· Marta 

dan IOçltlkle aynlır w kalede ıece 
yl IOI' geçirirdi. 

Bir akpm ~ be-yin ~özcii

leriııden biri kale dışın<:! ., l?E>ldi 
ve '5yle bir haber getird': 

- Etraftald d(lşman kuvvetleri• 
nin bir kısmı karşıdaki ovaya çe. 
kltlyor. Sebebini aorucıtur<hım: 
(Türkler geliyor!) dedfter. DvlO
lerden Ttlrk ordusunu gftrenler var 
ll1JI. Bir ciftd boa Yddmmm OP 

dosunun ovaya yaktafblım llJle
di .. 

Rtl!tem - haberi ... ~ 
ce du7maıtta. 

Ertiıll 8ablh bltideD ~ d&lOn 
cıe. o da M...,_ aynı 6leli t.elL
rart!'ft ,._ · 

- ıl ( ~\ . 

NURi BEIJ.ER 
"Uita ve atJB llAftAllP.4•• 

ADbn oaddelll ... ft 

aıua,.... .utaert: 11 dla --

müş. dedi, yalanda karpdüi ova
da bir meydan muharebeli olacak 
tır. 

Rüstem. Martanm bu habere 
sevineoeılini umuyordu. 

Halbuki Macar dilberinin Glbrc• 
sinde hafif bir tebı810m biJe belir· 
memişti. 

ROstem hiddetle SOida: 
Bu haber emin ... - .. 

tı, Marta? 
- Hayır, niçin c:ammı llka? 

Muharebe balllJaCak diye Dk· 
tum. 

- lyi ya. MuJıarebe ........ 
dotmmı orda1an etrafmmdaft def· 
olup gider. Bls de muhuarldarı 
nrtulurm. 

-Ben aksini~ 
- Ne gı'bl? 
- Ya mubarebeyl bteJNr b1a 

nır da kaleyi~? 
itil-. c:Mllılnmele 'bılln •: 

\ 



8 H A B E R - A.Kşam pesast 

Şehrimizde: Beşiktaş Altaga galip: 3 - 1 
Altınordu 1. S"!!Joru 2-1 gendi 

An karada 
Galata aray Dem irspora, F enerbahçe 
de Gençler irliğine 2-1 galip geldiler 

Dün Ankarada. Galatasaray • 
Demlrspor, Gcnçlerbirl~ği •Fener 
bahçe, şc>hrimlzdc de Altmordu -
1sta.nbuls;xır, Beşiktaş - Altay 
karşılaştılar. 

Şeref stadında ye.pılan maçla.
nn tafsilutma geçelim: 

:ı\LTINORDU • t. SPOR: 2-1 

İlk karşılaşma Altınordu ile 1. 
Spor arasında yapıldı. Tak:mlar 
sahada §U şekilde sıralandılar: 

.\ltınordu: Necati - Şeref, Mu
ammer • Fehmi, Nuru lah, llalil -
Namık, Salt, Mazhar, llüsolin, 

Hamdi. 

ı. Ssımr: ""ilm~t .. Sefer,. Hay
ri - Rüstii, ı~,·er, Celal • Tarık, 

Silleyman, lUül•crr<'m, Kadir: ls · 
met. 

Oyuna Altmordu başladı. Az. 
geçmeden 1. Sporlular rakip nısıf 
sa.hada yerleştiklerini görüyoruz. 
Altınordulular biraz tutuk. 

Bu §ekilde durgun ve zevksiz 
bir şekilde devrenin 15 dakikası 
nihayet buldu. !zmirlilerin sahayı 
yadırgad klan gözUküyor. 

Bu yadırgama bertaraf olduk· 
tan sonra, Altınorduluları soldan 
tehllkeli akınlar ynpa.r görüyoruz. 
Nihayet 26 ıhcı dakikada Saidin 

Altmordu - t. Spor m~mda.n heyecanlı bir görünü~ ... 

Bo.5ilrtaı; • Altay maçında 

güzel bir ara pasilc Hamdi, müda 
fil de atlatarak Altmorduyu galip karşısmda ne netice ala.cağı me -

rakla beltlcniyordu. 
birinci golUn{l yaptı. Oyunun ce _ 
reyanı üzerinde Be§ikta§hlar da -
ha hakim. Bu maçın hakemi birin· 
ci maçın hakeminin güzel idaresine 
mukabil, zaman zaman verdiği ga· 
rip karralarla halkın protestoları. 
na maruz kalıyor. Altaylılar da 
bıı.zan Beşiktaş kalesine iniyorlar 
ve oldukça tehlikeli oluyorlar. Bu 
arada solaçıklan yakaladığı iki gü
zel gollilk fırsatı heba etti. Birçok 
Beşiktaş akınları da ofsaydlerle 

vaziyete g<'çirdi. 
Bı.: gold"n sonra oyun müteva

zin blr cereyan aldı. Her iki taraf 
dn elde ettiklcrl fırsıı Uardan isti
fade edemediler ve devre l•J A'. 
tmordu leh ne neticelendi. 

tıctNCİ DEVRE 

Oyuna Beşiktn."J b~ladı ve he
men Altay nısıf S!lba.sma yerleşti· 
ler. Bu mfis:ı.baka birinci knr§ılaır 
maya göre daha sliratli. Altaylıla· 
rın nisb"ten kombine oyununa mu 
kabil Becıiktnşhlar dııha ziyade e • 
ncrjiye dayanan bir oyun oynu -
yorlar. Dakika 7 Hakkıdan bir He· 
rl pas alan tbrahlrn, ön tindeki f z· 
mirli mlidafü atlatarak Beşiktaşm 

kesildi. Ve birinci devre bu şekil· 
de Beşiktaşm 1-0 UstlinlüğU ile 
neticelendi 

tKtNct DEVRE: 
İkinci devreye Altaym soldan 

bir hilcumile beşlandı. Beşiktaş 
müdafaası tarafından iade edilen 
top bir müddet ortalarda dolaştı. 
Dakikalar ilerledikçe Beşiktaşlı • 
1ar ağl'r basmağa ve rakiplerini 
tazyik çenberJ içine almağa mu • 
vaffak oldular. Altay kalesi ilk 
tehlikeyi beşinci dakikada atlattı. 
Hakkının bomba gibi bi.r şiltunu 
kaleci güzel bir yumrukla kornere 
atarak muhakkak bir gole mani 
oldu. Çekilen korner avtla netice
lendi. Biraz sonra yine Hakkı bü· 
tün müdafileri atlatarak kaleci Ho 
karşı karşıya kaldığı halde topu 
avta attı. 

Beşiktaşlılar onuncu dakikı.dan 
itibaren tamamen Altay nISrf sa -
hasma yerleştller. Bu arada mil _ 
sabaka Beşiktaş mühaclmleri ile 
Altay kalecisinin mücadelesi şek
linde geçti. Ve Altay kalecisi lrlr 
çok muhakkak gollere mani oldu. 
Nihayet 23 üncil dakikada geriden 
&ldığy bir pasla. Altay kalesine ka· 
dar inen Hakkı topu da.ha müsait 
bir vaziyette olan tbrahime geçir. 
dj. ve İbrahim kaleciyi de atlata -
rak Be§iktqm ikinci uymmı yap· 
tı. Biraz sonra da tıyM ustalıklı 
bir vuruşla Altaym yegane golilnii 
yaptı. Devre sonlarına doğru da 
Hakkı geriden aldığı bir pası kale 
önlerine kadar götürerek Şerefe 
verdi. Şerefin sıkı bir şUtU Beşik· 
taşı 3--1 galip vaziyete geçirdi ve 
müsabaka bu şekilde netice değiş. 
meden Bcşiktaıım galebesile bitti. 

ANKARADA: 

Ankarada yapılan rnillt küme 
maçlarında Galatasaray Demirs.. 
1>9ra 2-1 galip gelmiştir. 

i'enerba.hçe ile Gençlerblrliği 
arasındaki maç da Fenerin 2-1 
galfbiyetile neticelenmi.ştlr. 

Bu de\Te bidayetinde İstanbul ı
spor sol açığı İsmetten mahrum 

olarak sahada yer aldı. n. s 
Oyunun llk daklkalan aynen ~ 

birinci devre sonunda.kj tempoyu e rlik işleri 1 

Kadıköy Yerli Askerlik Şubc.1 
sinden: 

tutturmuş gözüküyor. 
3 üncil dakikada Milkt:1rrem tz- Emekli ve yedek subay- 2 - Yedek ırubay ve ruıkeı1 memur. 

lar. 
mir kalesinin hemen içinde mu • larİa askeri memurları al NO!us bfiv1yct cU.zdanmm tudlk 
hakknk go1llik bir fırsatı havalan• u sureU. 
dıra.rak heba etti. !.stanbulsporlu- şubeye davet b> .Arıkcrllk vesikası <terhis tezke-
lar yavaş yavaş oyun Uzcrinde iris P.•ş.ktal' askerlik oubeslnden: resi, ~cdck subay dtplomaın) 
sedilir bir hfı.kimiyet kurmağa mr. Beş.1<taş c.slterlik §Ubcslnde kayıtlı cı He,rbangl b~ fen §Ubcslnde Ilı. 

1 , tısas vnpmış ise dıploması 
vaffak oldular Bu arada her an ben.ız ;uş haddine uğramamış olıın e. d ·s hhl .... ı d' ı ''" • 1 ) ı suuuy arın ıp oma ve ..... 
bir değil, birkaç gol yapmaları mekll ve yedek C eski tabirle birinci • tisas \ ePikası 
bekleniyor. Fakat Hamdi, devre • ve 1~'ııc! sınıf ihtiyat zabitan ile me- e) İki adet 4,5x6 ebadında vesika· 
nln 6 ncı dakl.kasında ikinci Altı- munn: askeriye) sut ıylarla askeri ilk toıograf. 
nol'du golünü de yapınca va:z!yct memurların scnellk yokıamalarrna Hıılen tstanbuldan hariç mahaller. 

1 hazıran 941 gününden Jtıbaren ba§- de bulun:ı.n emekli ve yedek subaylar. 
yine değişti ve Alt:nordululRr hr. .!lna a' ve 20 unzlran 041 akşamı nı. ıa ıuıiwrt memurlar yukarda yazılı 
fif bir ilstün!Uk kurar gibi oldu • hayet t:ulacnktır. Bu yoklamııya lıı.. vesl!uılnr.'1 birer suretlerini bulunduk 
lar. tanbu'rlıı bulunan levazım, veteriner ıarı v<>rir ~::ıkerlik şubesine mUracaat 

Heyeti umumiyesl itibarile tat- ecvıcı ve tnblblerln yoklam:ılan ı ha. edcrelt pu. Usak etmekslzln tasdik et. 
sız ve zevksiz cer0yan eden oyun ziran !in lflin'Jnılen 7 haziran 941 tırip toü ı•IUU bir mektupla şubemize 
teknik noktainazardan hiçbir kn. günUn3 kal'!ar dev.ı.m edilecek. Dl.Ser göndcrm ";e mecburdurlar. MektuP

runy v .. askeri mcmur1ann yokl:ımn laı•m-ııı b"'unduklan mahallin açık 
lan S bnzlrnn 011 ~Unünı:lcn 20 hazl- adresini ,10.Zmaltla mU' lleftirler. &. 

met ifade edemedt'n devam edip 
giderken, 25 ind dakikada l. 
Spor'ul:ır takımlarında değ4)ik' ik 

yaparak Tarıkı ortava aldılar. Şah 
el ve uzun d'cli~MCIE'rden son:ra Z 
üncü dak''tııda Tarık t. Sporun 
ilk ve son sayısını kaydetmcğc 

mU\·affak o'du. 

ran 9·il gUnJne kadar de\'llm edı'ı:

c: k. '!ı oklama gür.len bc!tanın ;-azı:ı.r

tcsl a~nmba cuma gUnlcrl saat S.SO 
dan ı ~ c kadar salı ve perşembe gUn .. 
leri b~l('den sonra sant 14 ten ıs e 
kıı(lar ltiaJr.d:ı yazılı ve,,fknlarlo. blr. 
• lkte 1.1izzat mürcıcıı.nt cdeccklerdlr. 

l Emeklı subay ve memurlar. 

a) !'lı(jfus hUvlyrt cllzdanmın tasdlk. 

ncl!lt Uıtiynt yoklamnı:ıımı. iştirak etml 
yen \•,.ya ta-,rada olanlar yukarda ya. 
zılı vNııka aurcUerlle bulunduldarı yer 
ıert .;lıd._rmlycnler 1076 sayılı kanu .. 1 
ııun ıo. mnddesine tevfikan elli lira 
pnrn cezası tatbik c.:ıneceği nan oıu. ' 
nur . 

• • • 
Baknköy Aa. Ş. den: 

Yedinci kor. mmtakasından 
Kadıköy mmtaka.sma Yl'r değiş. 
tiren (330 • 150) sicilli tınekli 
topçu yüzba.jı Şü!<ril oğlu Mus.. 
tafanm derhal Kadıköy şubesine 
müracaatı tebliğ olunur. 

••• 
Beşiktaş Askerlik Şubesinden: 

1 - 312 - 332 doğumlu dahil 
tekmil ihtiyat acemiler ile bu do. 
ğumlulardan muvauı.fltk hi2:.. 
metlerini yaptıklanna dair elle_ 
rinde vcsikaı buluıunıyanlar nü. 
fus cüzdanlariyle.. 

2 - 316 ve daha genç doğum. 
lulardan muvazzaflık hizmetle. 
rini tam olarak yaptı!>tan Fonra 
tahsil göIT.ıÜ§ oianlard:oı yt:dek i 
subaylığa ffteklilenn dip!cma 1 
ve nilfus r.il?.c.ianlariyle. 

3 - 336 dcğıımluln.!'la mı.a.. 
meleye tabı olup lise ve daha 
yüksek tabst!!ri bitirmiş y:iksek 
asker ehliyP.tnamesi olaatar ve 
askeri ehliyetnamesi olmıyaıüa.. 
rın nüfus cü7.danları ve okul ve. 
sikalariyle. 

lS MAYIS - 1~ 
,, , 

TURK TICA~i;T 9ANl(A~I A.~ 
J(UPONLU VAD~Lf M~VDUAT 

PARAN 1 BURADA -:tLET 
f!1 

Dev1et Oenizyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

~ 
Van i~lctmemızde ruUnhal buıunaI!. göl vesaiti için motör m~ 

nacaktır. Tal!p olo.nla.-ın şera!U nnlame.k Uzere mevcut vesaiklerlle dl· 
unııı-.u wUdürlüğümUZ 2'.~tl§lerl ı;u~sine mltra.caat ebneleri ilA.n o!UJI 

(389,) 

Devlet Demiryolfan ve Limanlart 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli t3011) lira CiO) kuru:; olan muhtelif cins ve 
2!142 adet pirinçten ıru musluğu lll.6.941) sa!ı gUnU saat (11) on bı.rde 
dsrpa§Sda gar rjzıam c!nhHinde:d l:omisyon tarafından açık ckslltrne 
sabn alınacaktır. 

Bu l§e {:'lmıek :18tlyt:nlerin .225) lira. (8•3) ku~luk muvakkat te 
ve kanunun tayin ettJ(:I 'esalkle hlrliktc eksiltme gUnU aatine k&dat' 
komıııl·ona mUracantıaıı. 

Bu i§c alt aartnıııneler kom\syondan paruız olarak dağıtıını.ııkwsıı: 
{8866) 

c:anbut Levazım amirliğinden verilen 
harici askeri kıtaatı ilanları 

------------------------~ 2M.OOO kilo sığır <•ti kap:ı!ı zaı:fla eksiltmeye konmu§tur. Tahı:nlıı / 
~1 8b.400 llrıı ilk tcınJnau 6480 urc.dır. Evsaf ve Ftnamesi komısyo~ 
rUlUr. lhalesi 5.6.041 perşembe gUnU saat 10 da Trabzonda askeri sa ';/ 
komisyonunda :ı•apılacaktır. Taliplcr.ın kanuni vestkaıarne tekllf nıe~ 
rmı lhııle saatinden bir eaa.t evvel ~rnmlsyo:ıa vermeleri. (2379.,3695~ , 

Türkiye Cambarlyetı 
ZiRAA T BANKASI 

K.uruıu; tarilu. 1888. - :5ennayesı: 100.000,000 Türk IJlll' 
Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve tıcmi lıe1 nevı bank 1 muam~ltlm. 
Para blrllrtlrenlere 2K.800 Un lkramlye vwt,-.. 

_,, 
41lJ·aaı t$>U•K&Bm<la ırumba.rab 11e lbt:ıaı"mz ca.earrut IH"•rı•-;;;.-

15() tıruı ouıuna.ııJara !ellede • defa çekilecolr ınra De 
plAna gOre ikramiye dağ'ıtılacalttır. ,,,,,_fi' 

c adeıd ı .ooo ııraıı.k ı.ooo u... ıoo aded so ~ -..,,,. • 
• • 500 • ı.ooo • uo • ta • .,.. • 
• • 'l50 • ı.ooo • ıso • ıt • ıJI!. 

co • ıo.:ı • t.ooo • ~· ~ 
DlKKA1': fiesaplarmdaltt oaralar bir eene içinde 80 ..,4~ 

~yenıen Uua.mJye çılctığı t&l<dirde 90 20 taztıuJtyle ,_- · 
Kt:.~I" ·r: 11 Mart, 11 tiaz.!ran 11 Eyıoı. ıı BirlılcikA!luıa 1 

LI S'.ı:-cıti. ı - Şubemizde kayıUı yer ı ve Y8· 1 4 - 336 doğumlularla mua. 
rln .le yapılır. .-~, 

.... 11191 ...................... ~~ 
bl !~na§ rcs:nt P nedi <bernat) 

Bu golden sonrıı gııyr('te gr>lcn 
lsta.nbulspoı luhr .. bir bera.lı"rlik 
peşinde ço't kO;lt:.ılnr. Fakat Al • 
trnordu müiafaası buna meyd-ı.n 

bırakmadı ve maç ::"•l Altınordu 

lehine nrtleclendi. 
c) Varon askerlik vc ıluısı 

d) Herhangi b!r t n şubesinde lb. 
tl:::ıs y pınış ;se dlplo:.nası 

banc :nz.132 (dahil) do~mıu ihtiyat l meleye tfi..1Ji gayri islam tabib ve 
ace~11 . cr:ıtındnn knıan 38ğlam ve sa_ 1 vetcmcrl~rln de nüfus cüzdan
ltntlar tal "il !çın celp ve scvkoluna- ! ları ve diplomala-::ı: ile birlikte. la••••••••••••~ 
caklııT<fır 5 - Yukarıda 4 maddede ya. Emin '"C ser! bfr mctodla. Orta 

2 T opl.nnma S' inil. 22 mayıs 941 ı zıh erler 22 Mayıs 1941 perşen. okul ve Lise talcbeaino kendi ev 
BEŞİUTAŞ - Al,TAY 

GilnDn fklncl maçı B,.fliktaş _ AJ· 
tay &J'lt8mda oynandı. İzmir f;am
piyonunun, İstanbul §8.Dlpiyonu 

e) Sı'1h1 subayların, diploma ve 111, 
Usas vl'slkası 

f) İki adet, 4,5x6 ebadında 'w'csika
lık fotoğraf. 

perı; mbe gUnMUr. l be günü sabahı şube merkezin. ıerlnde Fransızca dersi verilir. 
3 - Bu gt!)I eratın meuOr gtlnde l de bulunacaklardır. Gelmiyenlc. AŞY müracaat. 

!'aat dnkuzda nUfuz hUvlyet cUzdanl~ rin hakkında askeri ceza kanun. 
rlle ı,ırllh-te şubede hazır bu11JllJJl81arı lan hükUmlerine göre muamele 
ilAD olu.nur. yapılacağı ilan olunur. 


