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-2:1e görünüyor ki bugün Al
~ Ya ekmeğe \c ham maddele• 
"'1Jı l'!luhtaç oldu{;-u kadar sulha. da 
ti f.a.t. Almnnya.nm muha.rebelo· 
~en ilk çağların lstilala.rmı 
ı.ı ıyor. Küçiik ve mahsuldar 
~etler Alman haJkmı mu• 
bt bir müddet doyurmak itiaı 
"tir ganlrnet anbıın , ·azlfcslnl gö
~0rlar. F'llkat bir küçük Dan:
te l"ka. bir uiak Ft"Jemenk nı sal 
bt& koea Alman kütlesini kaç rün 
._:Cbllirf A\(nıpruım buğday 

rı olan Romanya bil~ Al
:::,_yı doyurmak için yan aç 

fok ' ir halde yaşıyor. 
" l>iğer t.ıraftan eıa.ns stoklan 
ı.: Iı.nı m:ıddelcr tükeniyor. Bütün 
~~1kıntıııır ise Almanlarda. sulh 
lıta ~unu lmnetlendirlyor. Alman 
~ liıarnım hazan minasız 'c 
~ tıksl7. gibi görünmesi Alman
"~-. nıuttasTI dldlnmeğ~ 'c ctra• 
~ bllcqrn etmcğe s<w'ke:len 7..anı· I 
.._,,~e lhtl) acm gözden ~ınlrna. 
~ ıleri geHr. Almanyanm 1 

=~~ee olduğu sıkıntı, kal'51la§• 
olduğu müthiJ re.allte dü 

~ ek olursa bütün bu telaş
~ 'e gı,ıriıltül ·rln akıl ermedik 

t..rarı ka.Jmax. 
~eıa, diın gazetelen!e bir ha• 
~ \'ardı. Alman gazetelerinin 
lltıt~lelerl, Alman radyolan· 
Lı. •tirlyatı Hess'ln "seyahatin· 
-..Q" ı.._._.~ • 
Jh... - -kffde Wr -u. 
~fdan lharet: oldufUna ıMi~· 

21: M A Y I S - 1941 Ç A R Ş A M B A 

Milli Şefimiz ismet lnönü ile kendisine 19 ma
yuı gj.inii Ankara &tatlY,omunda verilen Ebedi 

Şefin sembolik bir ~maneti olan bayrak 

. 

Nazi kontrolü altında 
bulunan 

Paris 
matbuatı 

Sulh ta
arruzuna 

geçti 
Gazeteler 

Ruzveltın sulh 
teşebbüsünde 

bulunmasını 
istıyorıar 

Eğer Amerika harbe 
nihayet verilmesine 
teşebüa etmezse ya
kında kendisi de har· 
be sürüklenecektir. 

Londro, !1 (A.A.) - Nev. 
yorkta.n bildirildiğine göre. Va • 
şington resmi mahfiller'inin dü· 
şiince8i, nazilerin kontrolü altın· 
daki Paris matbuatı tarafından 
ba.§lanan 8ulh ta.a.ITUZUnun ve 
aynı zamanda Hemıin İ&koçyaya 
:Jtiı.çı§mm, Almanyada nihai za • 

(De'-anu 4 öaoi&!t) 

' 

Gtride 
_. _ , • ah , ttı , rr 

y Alruaıı. 
paraşU~ç~l.eri 
.indirilecek 

Parça halinde 
Yt..rnanistana 

getirilen 

- .:.11;101ios' 

' -

Yazı işleri Tel. 23872 Fi:ı,.dı 5 KURUŞ 

'Pamuk ipliği tevziatın
da yıldırım kontrolu 

Büyük bir müessesenin elin
i deki iplikler istirdat edildi 

Müesseselerin aldıkları iplikleri nasıl kullandıkları 
· otomobilli memurlarla kontrol edılıyor 

l lktısst Yeklleti, nuntaka iktisat elan müesseseyi birden tefti§ ve aıı. 
mUdUr!Uğüne yeni eaaalar dahilinde nan !pUklerln fiJhııklka tezgAhlard& 
yapıları ve mllll sanayi için ehemmi- işlenip işlenmediğini te.ııb!t ettlrmla

j yeti çok büyük oıan pamuk ipliği t.ev Ur. Bu kontrol neticesinde umumiyet
i zlatımn daimi sıkı kontrol tesisini le ipliklerin matıüp ockllde istimal o. 

ve iplik alanlal"dan herhangi bir hilesi dildiği görlllmUştUr. 
1 

görUlenlere bir daha hiçbir vesile ile Yalnız bir bUyUk müessesenin dört 
iplik evrilmemesi llzımgeldlğinl bil- b&iya y~c on dClrt balya iplik aı. 
dirml~tir. mak iı:ln dalavere yaptı~ tcsblt o. 

İktisat mUdUrJUğil, iplik atan . tez- tunmuı.ı hemen elindeki iplikler istir. 
gA.h sahiplerinin yekdlğcrlne haber dat edilerek bir daha !.pllk veril. 
\•crmemeleri için otomobntcrlc memur memesi, iplik tevziatını yapan yerli 
tar gonc!ererek aynı günde elli iplik mallar pa?.arlarına bildlrilmi~. 

Ço~çil Hes 
tıakkında 
deçti ki: 

Ne zaman kati beyanatta 1 
bu.unacağımı bilmiyorum 

! 
(l'amn 4 öncüde) 

izlinda 
Danimarkadan 

ayrılarak 

istiklalini 
ilan etti 

(}'az151 4 iınci.ıd~) 
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~ mU aftmt • Harbe d(Wamm 
-._ tti';< insan hayatmm n~ muaz· 
'ı , ~netlerin ka:t bolması <':r.
'l ' nl~ğmı düşlinen Jfcsıı; şal.· 
~ t tc111Mla bir ta\"BS!oitlt f.C<'.l'Ü· 

~de bulunmak istemiş, bu h~ 
lıft Almanya aleyhindu çalışan 
)'' Pl'Oı>aganda merke-rlnden orfa
~ •fllnıış olup olmadığını muhak · 
'"' gUN'tte anlamak için telgra.o 
t~ lte.r<'.den çeJdldlğfnc bir daha 
°'ltıı ge-,Allrdlm: Berlin! Hem de 
t(' a.? istihbarat. ı;en1ıifntn nim• 
~ uretto Yerdiği haberlere 
~ hlr d:ı.mr;a. giM refakat 
' (lrı ltıahut etimle de birlikte: 
'-Itır hususi muhabir bildiriyor,,! 
'h11S11si muhabir Almanyanm t.a 

dieıaır ~ 

Alman 
denizaltlları Giritltle Suda' limanının yerini gösteren harita • 

'-llQ g&r:fp t~graf Almanyanm 
ıı..ıı~kada ne büyük bir manevi ''-o g~innekte olduğunu bfae 
~ 'tık anlatır. Buhran Alman 
'- e.rtnı o kadar şa.,.nım, görü· 
~(W ld zlhlnlerlnbı pcripnhkla
'blıe glzlemcğe muva.ftak ola
'~. İlk günJerdo HeMln Al· 
~ hdan aynlmMuıı bir "firar,. 
.._ e ~Uğ eden Alman mak&mla
'4 llıtı41 bunu blr "seyallat" ~k
it e IÖstereook kada.r yelkenle
~'- indlmılşlert Sonra, ilk gün 
'- e Abnan kaynaklan, Hess'I 
~elj diye ilin etti. Çünkü, İn
~. l'ln tnırnazbğlQ. aldanmışlar, 
~la belki de yolda düşüp par· 
~ dığını ummqlar ve onu deli 

". göstermek mnafık olacağl-

Eege limanlarında 
monte ediliyor 

(Yazısı 4 üncüde) 

HavaC1hk bahisleri 

Hava akınla
rının mahiyeti 
Fazla malzeme, kaba
rık yekun hava hakimi

yetinin kuruluşunda 
ölçii olmaktan uzaktır 

(Yazısı 8 ncloo> 

Giride asker 
indirmek 

i nç:ıı ıtere adası
: n ı istııa için 

Umunll bir 
prova mıdır ? 

A}mıp.n paraşütçülerinin 
çe\e 1i•rbi yapma]Arı · 

mümkün gijrü~üyor ·. 
Lonilra, ıb (A~ - Rö);ıe. 

;rin d)plomatik ~;;::bildiri. 
ı yor: , .. · • 

a_ ~e~lşlerdl, ff&lbuld Heff..<i• 
la~ lngUtereye lndJğlni 
~ haber ,·erince ,.e HCM 
~ 1 •Jullı konuŞmağa başlayın· 
~~'1 bir deli diye tM\ir etmek 
~ it Oiaaıı~ anladılar. Şim- · 
'~'I büyük bir insani gaye ile ----llııılll.--.ıııı-.."llııll--.9111ıı .. 
S ~ iç~ İngiltcreye git· 
'ııt dii§ilıunti11 yüksek bir :id~ 

Almaıılpfın Gir.ide ayak . bas
mak için. paraşüt~er ve hava 
yolu ifo naklediaen Jttta.lar gön. 
dermek· suretiyle y;aptı'klan t.e-

(Devamı 4 Dncüde) 

lll~Ye tımdf ediyorlar. 
~ gin içindeki bu Usan de· sil, kendi kendilerini bu 
S Abnan dmamdarlan ara.
~ hiikfun süren fikir pcriaşn· 
~e aynı zamanda fikir Jhtl
,,._, ı gayet açık bir surette 
~ ~a -.ntatmağa kifldir. He88 
~ adanı Almanya.da yalnız 
~ · Onun arkasnıda. milyon
'- ~ ln-.ı '\'8.nlır ,.c hepsi de b!r 
~ t11~ ~c-kavuşmak ihtiyacl· 
~ '""?111aktadırlar. 

.._: kat yine dün Arneri'kadan 
'~ geHyordu: Orada sulh oJa,. 
~ı.~-denml or. Almanya için bir 

- duş? 

lltiseyln CMlt YALCIN 

Tamaa bir ıayBya 
bırııza yakalaadl 

Kendisine koltukçu aüsü vererek 

Çaldığı eşyayı · Anadoluda satıyor ve 
sonra tekrar istanbula gelerek 

mal tedarik ediyormuş ! 
(Y- I sıtıti, 

Fransanın 
Amerikadaki sefiri 
.. diyor k.i : 

Mütarekenin 18 inci 
maddesi mucibince 

Hava 
üslerimizden 

Almanlar 
istifade 

edebilirler 
Bir tek F ranaa vardır 
o da Mare§al Petenin 
idare ettiği Fran-.dır 
Vq.ington, 21 (A. A.) - Fran

sız sefiri Henry Heye, Birletik 
Amerika limanlannda bulunan 
Fransız gemileri üzerinde Amer.i. 
ka maltamatı tarafından yapılmak
ta olan murakabeye kareı harjcl. 
ye nazırı Hull nezdinde protesto. 
da bulunmuştur. Röyterin muha. -
birine göre, sefir, Huil ile-ınnıa. 
katı akabinde şu beyanatı ve~ 
tir: 

.. _ Hull ile Binepc .Amelika.
run FJ"aMa h8k.küıdaki nOmta.i n .. 
zannı münakqa ettim. Franaada 
balen cereyan etmekte olan hl • 
cllaeıler ve lbillı&Ma Franmz - Al • 

(ne-- '1mellle) 

Maliyede tayinler 
Tevzii arazi komis yonlarına reis ve 

azal~r tayin edildi 

Bazı Maliye memurları terfi ettiler 
Anlı»ra., 21 (Te"lefonla) -

Maliye Vekaletinde yeni tayin 
terfi ve nakiller yaprlmıştır; bil· 
diriyorum: 

Varidat wnum ntJdürlüğü !tU" 
be müdürü Nihat 70, Bolu va.ri· 
dat müdürü Urfi 60, Tokat vari 
dat müdürü Mustafa 50, tahsi · 
lat müdürlüğü kontrol memuru 
Mediha 40, merkez mUhaSebeci· 

ÇERÇEVE 

Cephelerde 
Necip F azil Kısakurek 

Bir kereye mahsus bir faka bas· 
tırma açık gözlüğü ile (Trablus· 
garb) a kölliyetH Alman kun·et
leri ~.rkan1dıktan 80llft Muıra 
doğru bafbyan harelı:etln, müna
kale ve muvualaın ayd bir yol 
üzerinde, beletlen bir afer timi· 
dine i&tinat ettiğini ~ evvel 
kaydetml§ttk. 

Böyle bir hareket, hemen mu
vaffak olamadığı takc1inle, Alman. 
lan. ka111 asri tngflizlere bele~ 
ten bir zafer hediye edeeektl İn· 
Klllzler, bu --.ıa blrbç ı;ıkmtılı 
~ atlMlr ..... .., dealaler 

liği tahakkuk şube müdürü E · 
sat 40 lira asli maa.,,c;a ve tevzii 
arazi komisyonu reisi Hamdi 
175 lira ücrete terfi etmişlerdir. 

Tevzii arazi komisyonu reis • 
liklerine Hüsnü, Numan, Nihat, 
lhsan, Nuri, Şükrü, 150 şer, Sa· 
laha.ttin 175 ve Hüseyin 125 Jira 
maaşla tayin edilmişlerdir. 

(DC\-anu 4 üncüde) 

tarafından rlc•at \c talniye imlcil
nr kesllmi~ Alman lnl\"vctlcrinl 
imha edecekler \'e ilk defa olarak 
Abnanlara karşı bir toprak i.<dti 
uferi kazandıklarmı iddia edebi
looeklerdl. Muvaffak olacaklanna 
yüzde yüs inanmadan Almanla.r 
böyle bir ~lise nasıl giri§C"' 
bilirdi! •• 

Bu '-u.iyet 500 günlerde aynil<' 
t.ezahlir etmiştir. Habeşistan işini 
bitirdUctcn sotıra Şmali Afrika.ya 
yığılacak '\'e boyuna takviye edile 
cek lnglliz J."UV'\'i)tleıi, bclC§ten 
kazanç aveılannı bcl~taa avhya
caklardır. 

* Suriyeyi de beleşten kazanç re. 
şebbOsJerl serisine katmıştık. Su
rilCde bir hareketin muvafbk ol· 
m•ı. için oradaki Fransızlanla.n 
tam bir müzaheret görmesi li· 
zondı. 

.<Devamı f iineBde) 
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HabtPr 

BOYOK KORSAN ROMANI 43 bin çuval 
kahve geliyor 

Ceza. kanununda 
tadilô.t gapılıgor 40 '/azan : BADIBCD BAl'LI 

Olkeainde güneı batmıan, tarihin en büyük ve 
kunetli İmparatorlarından Sarlken bile bu sa
hillerde Türkün dayağım yedikten aonra hüngür 
hüngilr ağlamıf, canını zor kurtarmııb. 

Gümriilderde bulunan 2 
ve Bağdattaki 10 bin 

sandık çay 
suratla ithal edilecek 

Sürgün cezalan ile cezaıan t~cil 
edılenıer ve zehirli maddeler 
yapıp satanlar hakkında 
yeni hükümler konuluyor 

aynı zamanda denizin gfSzetlenme 
sine de yarannıı ve açıktan ge • 

lip geçen yahut yaklqan remller 
limana oradan tpretle haber ve• 
rilirmif ! 

Şehrı çepe~vre aran kale du. 

tun jzni olmakawn kendi gemllt'
riyle kendi denlzlerinde koi'Xu • 
ınııı dolqamıyorlardı. 

Ömer, Koca İshalra IOl'du: 

- Blshnkller flmdi de Cenova. 

· Yakında gümrUklrde beldiyen 
2 bin sandık ~Y ithal edilecek.. 
tir. 

Aynca Bağdatta bolunan 10 

ya kadar giderler mi! 
varlannm uzunluğu altı bin ar • 

1 
_ Cenova dediğin nedir ki, c. I 

nmdan fulaynuıı. KaL'Jlbğt altı, ful! KoımfU evi gibidir. En ~ 
yüksek!® on bet al'llDI bulur • dört bet gtlıılülr yerdir; bele h~. 
muş. Bundan bqka kara tarafın. va lodos olursa ikinci gün va~ 

bin sandık c;aym memle\<eti.l'\i • An.ka.r8dan blld! iJdi#tne g6 • ' zur g6rWdillll takdirde tatbik 
ze getirilmesi için de teşebbüs _ re, TUrk ~ kanununun bazı olunmak üzere maddeye yeni bir 
lere geçilmiştir. Bu çayların R8. madtlel"rini tadil eden kanun lA. hUkUm ilave olunmaktadır. 
tiriimeai imkln haeicinde görül• yihaaı allkader encllmenlerdeıı Buna nazaran sUrg\ln cemı • 
memektedir. geçerek umum! heyete sevkolun· nm geçtiği yerde htlkUm verc . .ı 

da ve kale duvarlarmuı dl§:u-auı .. 
da 0ü ILl'l1ll genlflili.Dde Ug buçuk 
arwnı derinllifııde bir hendek var. 
llUI. Yabm dems kıymmda yirmi 
kadar imle say-J:yordu; mupl • 
Jarda topların ağlzlan parlıYordu. 
Vaktlyle Barbaro9wı bir mendi • 
relrle ıehre birleotirdlğl tu kil • 

- adanm ıerlaiDde küçiüt fakat 
gilsel hır liman glSse çarpıyordu; 

Eısasen T i c a re t Veki.leti mU§tur. Bu IAyihaya göre kanlı.. malıkeme derecesindeki mahk• 
ithalatta bulunmak lst.eyen bll • nun 10 maddesi değiştirilmekte· meye silrglln yerinin tebdilini 

sm. tun tacirlere her nevi kolaylığı dir. kararl&1tirmak aaWıiyeti veril 
- Peki, fngtltreye giden oldu esirgememektedir. Bu cUmleden StlrgUn cezaaına müteallik o· mdktedir· 

mu! olarak y("niden çay ithali için de lan 18 inci madde, yeni plde 
alikadarlara 60 bin liralık akre· göre, btllantln icrası 8U'88mda 95 inci maddede tecil edilen 

- Oram çok aimalde mil da• ditit açmJfbr. sUrgUn cezumm geç~ri~ ye_ mahkdmiyetin kanunda tayine· 
manlı bir yermft; aan u.ç1ı uaım Amerikanın Riyo Umanmdan rin iklim, hava, veaa.ıt, tabıl hal· dilen mt1ddetler içi~ mahkQm 
boylu ..tmııar otUl'UJQrlanmf, memleketimize müteveccihen 431 ler dolayJ&ile mahkbıun bayatı olan p.hm yeni bir suç işlemedi
Beiı daha bir dellkanbybn tnai• bin 500 ÇUVal1ık bir kahve par - için bir tehlike teşkil ettifi, em. ği takdirde cer.umm infaz edil • 
Uz gemilerini yakalayıp getlrl)'Ollıt tisi yola çlkanlmıftır. niyet ve aayit bakunmdan mah mit olacağını göetermektedif'. 
lardJ·, Cesalrde bin kadar •--aN- Yeni geldi ile mahkftmiyeti teeil 

~ edilen kimse yeni bır suç ifle • 
esiri toplaımuftı. sweyman reı. y • D lllr IBJllJ8 meden kanu.ftdt. yazılı müddeti le Reeep reıiıa i1ç aene ewel ora. a a geÇirinıe evvelki mahlrlUniyete 
ya gittiler, geçen .eneye kadar . sebep olan 8UÇun hiç i.,ıenmemit 

bl~ aeter yaptılar; d5rt yt1s • lur llal dl sayılması tecil eeamnm ceza tat. 
den çc>k gemi yakll•mlf)ar. Bir eı. SiZi ,. •• bikatI bakunmdan tabii icapla · 

nndan oldl'1luna göre, madde -
çi geJd1 de divanda Beyleıbeyi Hı. nfn bu eaua göre değiştirilmesi 
ar pqaya deq ki: "Biz denir. k ... ...x..ı.:ım~n .. Kendisine koltukçu aU.6 verere B&rUu ı;unl ·'"9"""· 
cllitte lıerkeeten tlıltlbals, Wdn 482 ncl maddedeki t&dil ile tel· 

...ı 

Yeni gıda 
maddeleri hal 

Muırçarpamcla daüal 
bir adıbat heyeti 

bulunacak 
Belediye, MJ&Jrçal'lmlnda 

laeak yeni perakende pi& 
için el'an aarıatikayı 
cemiyeti ile anJapmamJ§tlr. 
lcdiye, gıda maddelerinin k 
cağı bu hale hem fula ziya. 
mini hem de çareıdald rutuıbl 
mani olmak için çarşmm 
klnları btUne de halen 
pencerelere bemiyen fakat -c._.... 

geni§ pencereler açmak ııı· ıtenı._ 
t.edir. Eski eeerıert konmıa oe 
miyeti bu pencerelerin acımıı ... 
na muaruıdır. Fakat bu pe 
relerin açılmMı anıd 
uıektedir. 

Ellki eeerleri koruma knrUllll 
esaaen Mmı çarşı:smm hal ya_ 
ı>ılm sma da muanr bul 
tadır. Bu kanaat.e ~re Mlllıl'Cll 
ş1Bl ancak bir mil1ıe haUne 
rilmeUdir. 

Dijer taraftan beledi.} e 
nm hemen hemen istimlak • 
ikmal etmiş ve boşalan <llllta-ı 
larm temizlenmesine ballamlPI 
Ur. 

Belediye, şehrin 1'JDi oeraP 
de halinin bir iktmatçı m 
idareeinde ve bir loktorla f)ir 
hat memurunun daimi 
altmda kunılmuma karar 
miştir· Her 88balı hal aç 
aman bütlln gıda maddel 
bir sıhhat heyeti muaeeae eclt 
oektir. 

-0----

y eni yapılacak ufalt 
yollar 

orada an kadar tadlrp demirli 
duruyordu. Mcndlrcfhı ucunda Jdl 
çük fakat yepyeni ve aatJam 1* 
tlltihlim yükaelfyordu: iç tarafta 
bir kale daha gf\rUntlyon111. Kule
ler, duvı f m br, beyaz ve 
blly11k evler, IW'&da banda ilk • 
Jere fırlıyualmııt gibi duran dört 
köşeli mfnareler, muhteepı Ce • 
Dine sarayı yeniçeri T8 levent 
ku;Iıılan, karp 8lrtlarda JÖl'(lnen 
JeŞU bağlar, bahçeler ve kUçilk 
JElS lrler bu şehrin senclnlllf ha.Jr. 

Jrmda kuvvetli bir fikir Teri101° • ... 

:::~k A::e biz.= Çaldığı eşyaJI Anadoluda satıyor va ::· ::~oı;::~ w:y~= 
~~ ~ sonra tekrar istanbula gelerek :m.,.ı:a::~a:~: Bir hazirandan itib&ren ıa 

klen bi fıkra edilmeğe başl~ olan 
mit. Murat reie bir kaJıJralıı• • • al 1 d •k d• f dan, maddeye e en r vi!Ayet blitçeeinÖe yol İMIMP 
vunn111 ft beyleM7fnbı CftaP m 8 arı 8 ıyormuş. :ı ~Üıı=~~~ flarakula ta.hatn·-iaau ~~ntır·...ıcs· llk ... 
veımeaini beklemeden herifle a • l!lclll 1ıb'blc &7 arflDda UJkGıdar, arkaya birkaç ev BOyuluyor, " bunun gı"bi telikki edilmesi kabul edil - uu fi.__..... ,..,. 
lay etmif: ''Yalan ~. ala& bir -"tlddet -ra aram lrellllen.., -;~ir. ve yollan tamamlanacaktır. Evvelce bu koca tehir kQgllk ...__, ..a ... ,. __ ,,. 1 i1e7kos" Kadıkl5y .ıntincle kurnaZ - _.. -. ""'il'" • • • &.ııt. ede 40 bi li 
• .._e._,. ~""uma .ilkle ...... !mm -·- ft '*Ook "'9rt &)'ili .. kilde UakQdarda W)'a Be:rkor- u .......... ___ , maddeleri imal e· lŞ u~ın uu._c; n ra 

bir knaabadan ibaretti.·, Tllrkler ~-u- .... -- 3""9""""""... ••t a"'"'lm-·• SalkmıAi"lııl" !'Uıt'lr. ~ bcUrpa IU'ZDilt;lr; .. o. eamlaftlll elmUla 1aı1ı1p _.,.. P-.. da lıaflıJOl'dU. denler, aatanlar ve kullananlar .... 1 .. -r-· 
geldikten 80lll'a imla ~ ılr olarak rtrmit, bundu ne gı " Mit -·- beı'•••tır· ~ llalıl&r, etbUeler, dfkll ma- hakkmda kilc;tlk bir kasahada çek Tllrbeye kadareydaruolan yollllarla 
--ı ı kudret '- -t -. -

1
-· tanahmet m vo an ve 

..... enm f, aamnm.,u; - tar! Ha~ha .r~ -~d-~'*~=~~==~::;4;1dD~--',,. muhtellt ..,.ıar~J}olm&k~llilılO..~r.fl·~iMİi~k-tibrıeilt~re 8U.rglln cezası ko- .1· .......... :11 _..... •• ~ ~e. Yerlimalla.r devlı,19nı·x.ıeoamn --.. • '8tllo ~ ·~~ ~ -:C1 lü-ast.at olacaktır.· 
yordu,. B:ıra)~- yerle~n ccaur auş: "Sen ne diyoriun, ~eılebi! Artıeff1kadan·· •u ka~~l-bu·'!'~~ .... ~ · ~ • ..L•ıt' • ~26 ilcnftaddeye=flive -eatlen 1------------: 
Tttrk gemJdlert hJçbir Avrupa sun nnm wıxuı: ve talOP bir fıkra ile arapça ezan, kamet 

Bil lıltereek fnciUSleri yataklann- hayet netlcelenmlf ve Rizeli Ba1lm a. 0ır.--.. 1arm •• ...ır. gı'..;t--ı ve milletbıden çeldnmiyorlardı; en ......._ d..ı..ı- Aı.ı:.Ja.ua .....,._ ;,~ 
umu alJp buraya geunna!,. dmllt. 1·thalA't dmda blrial Adapazarında :r-Jraıenm" TUrlc harflerinin kullarulmaaı 

büyük ve en kuvvetHlllne 1ıüa Bu l&ler Omeriıi o bdar' ho- a tir. HalimlD bu e'flmlen blrlcaO tane. hakkIDdaki kamml mecburiyet -
göslerini kırpmadan hUcam et. tuna litmittl ld Iıeyecamm ı.. 9fnl soyduktan llODI'& topl&dJll enala. lere aıykm hareket edenler gibi 
mitler; nice 'Oeumlan pQlttlrt • la ~fa vurmaktan çekblnüt, Ta. Mal •elirtmek iatiyen- "''koltukçu" namlle Anadolu,a ıa.. cemlandmlması temin ounmak· 
mtıflElrdi. Bu sahUlerde en ..,_ t..1-t- -U-1 tutar-'- t..Ut"- :ıru- • tQrwe1r •ttılı ft pualannr cebine r tadır. 

ft~•- UU-W ~ - UU UM """' lere -•---...l!&!f--=•=- tDdlrdDctell 8mJ'& ı.tanbuJa plenk rur !)rensler ve m~.'" general. w .. te .,.,. __ ., b.. b•-'""'tfvl• -· ~u • .,. au7u.- · ----.f:!~---
-J• - .. _..,.... ~- - ..,.. teldlde • glrlftll'l anı ....... q. 

ler bo~"'Unun acısmı tatm11lardı; adeti kalbinden geçenleri ~at • HilkOIMt, her dört gönde bir tir. 

Ulkeılinde gUne, batmıyan, tarı • mlfb. Ceno\-aya gitmek, Otelya _ Ameribdan Süvene p1en A _ Rallm 80D defa Kwklı ciftJ'lllda 

hın en büyük ve kuvvetli impanı. YI aramalE, orada defiİee İngilte. meribn vapurlanndaD i9tifade maullıa Ba;rrullah. fabrlllat6r Hay. 
torla.r ndan Şarlken bile bu aabil. redeki yerlbi öfrenmek, reUne etmek iatiyen ithalAt taclrleriııe dar, ataemacı Ceftdm evlerine glrmlf 

lcrde Ttlrldln dayainu yed1ktea almak; Hı4>e8t deilJBe blr gece her Ulrltl Jdaylıjı g&ıtenaek · :..!:.~:!:r!:~~ 
ıonra b!lngilr hllDctlr ailamıt. ca. t bMlmıı yapmak, aevgiliaini yata • tedir. 
nmı ..,.- Irurt&rauttr Sehrln senit Amerikacl&n itJaa11lt4 bulu • Ur. . · fmdan alıp genif bir .,.ıa, htr 3r. nacak kiımıela, Jllliltaç oldu • Bu e§yalardan bir kılmr satıldık. 

Tramvay 
malzemesi 

Balatta, Ç.P.eme caddumde 
numarada oturan 12 ;yqmcS& Arif 
ıu ŞUkrU adJnda bir çocuk, diln, 
lı§makta oldutu kuyumcu dUk" 
da banztnle blleslkterl parlatır 

pa ilmbuı birdenbire t.ul.Ufm 
Çocugım ber iki eli yaDmlf 

altına almmttt11'. 

undanlannda. ~Unya dillerinin tilye u.rmak, IOnra karuıllk ~ lan yerden lstlrd&t olum.rak ııahlple. 
hepsi aksetmifti; be.zan esirlerin lardan ~lr gemiye danmelr, t. akre4ltif deıııılıal wrilmekte. rlne iade Ol\IDIDUf ve kurnaz tacir(!) eefer ı.!zamlanna muhalif ban 

sayısı otuz bini geçmiftl. Bu şe. engine açılmak; Ceaire döıunek.. • imdi kadar bu ......ı.ı.. "tha Rı.llt Jlaltm Uüadar mtlddelumumi- bulUD&ll H fOför 'Ye tasla yolcu 

Bir Rumen firması 
belediyeye teklifte 

bulundu 
Son Uç sUD zarımda, tramva 

yllrilrken auayıp 'binen ı kifl, 

hlrde yerleşen TUık kartalları • Ş ye 3 .,_ 
1 

- Uttn• telıBnı edllmlttlı'. Ha.Um eorgum ı Tramvay, Tllnel, Elektrik ve 3070 numaralı Takaim. BofUiçl 
DlliUn, dernek, yuva. yavnı ve lltta bulunmak ı.tiJ8n ilti fir • wnda ya1mz aaztepe ft Çubuklu cı. 1 Sular idaresine ihtiyacı olan ban 

Jrcmwılığm her devlet taralmdan usun, mea'ut bir hayat. .• Omer maya akreditif verflmittir. Bun· varaaa un~ itiraf etmtc- daj, ray v~ sair demir levazmımı ı-b-u.u_ce_Al&DdlnJm ___ lf_tır_. ___ ., 
metnı sayıl"ıfI o devirde Avru • bu hayallere o kadar dal--tı ki lardan 200 bin dıolarllk bir akıe.. tir. vermek tlRre bir Romen flrtna."il 
panm en bllyUk devletlerini, hat. ı.n...-. ... ye da-----,. ....... -.:;: ,__,_ • ditif partimi ailr yallar ithaline belediyeye müracaatta bulun · 

.,.~...., ,,....__ ....,........, UIUL ta.hsia edilm:=tr. DlkıJd1 alıre • "t l w 

U Amerikayı, kendi gemlleriıı.ln hlı halde tehri görmüyor; rüya. ..- T k ınuştur. Bu mttaaı görü dügü 
aeJlmeti için her .sene hn.raç VCr. lannı .... .,_.H".OrdU, &--'- a:a...aı ditifle de Otcmobll ft levuaDatl 8 aut va yelim takdirde tramvay İdıı?etıinin 

.-L.. dt.-ı.. ~ ..... ..,..~.. ~ - getirilecektir. mtıte'baki bandaj veeair ihtiyacı 
meye me"""r e ..,..,.._rdJ. _..,_ relaln -r aeai ve zlndr ............ ....1 l R d 

Emir Abdullahın 
hifabesi 

Jra altın' p ..nt-naı ri Hin ... -"~ o maaşları uwunan ma zeme omanya an .art, eru • ._...., e • t ile kendine geldi: eilratle -tirileıbilecek•:r 
eımaa1an, Şanı ipekleri, IU'km en y ardımaevenler ·- o •• · Irakta kü ük bir -- ı .stt...t.·ıan v ... _..... - ronda demir!.. H . iki. • d ç 
..... e wua • enedlk ..uQ.e-le. "'-a ~··---.· .... ı------r -- • ti" ··- 1 azıranm am en d f ı •-ıt ---- •--"'- ............... ;,.,. ..--.-no - cemıye ça.....-a an •tı•ı.._ •

1 
k Nakil v•••talanndaki Arap avaama ena DL • "',...._ ve ~ çı.JJıJan, lara bağlanıyor; birkaç sandal ?e ı uaren ven ece --

e~lan bıı teüre genlt bir ot•. mendirek Userlnde ı.ı ....... levent Yardımsevenler Cemiyeti mer maskeler tti ..,. • ·· leci• 
tan _.___ ..n.ıı -ı .._.. . .1.A.1-· .,..~ k ... .n-..ıı- '---tara ·-.. 1·" bir tes "'-1-.. _.•tr· , eraıllittn Ur e IUl1 aoy 1 

__. • ...,. uu Uı-• -a&&&;,OI'; kadfrgalara doğra .-1ıyorlanh. ..,..,.,... ~ ;,-• ........... ., VJ- t 
... __ - --'e'--te _... e .._ 6~ kerede 1 haziranda -dacak o. aylık 'Dl!lllln. . iranm fkinci r DP "tiliye Vek§.letin en lstan • ı r ~..ı a. •" ( .ıı .. ) 
- .... uuıuu 5 ,, llec.•a v 0 ebrln de evle ...... ~en ve ~-•et..._ -ıı 4'UnQT lrlV ..., -
adet tiri·--' H h -.. ~ rnlQ am ..- lan haatabakıcı kuralarmda ça • puarteei gür.' h •kizden m•l vilayetine teblığ edilen Ve • k"l ---ız a;•ırwnt:._ ...K-i~ ,,. ... '"u. emen er ..... -ı-den "'-1.uııar v-.... •• nı-- -r.. 1 ıı.- U kad l_._ , .. :- dağıt ı... ... 1 k ' ·ıı a-. ti k "bi ı I:' uw• -- .... v, 

Ull UllA ~ uu-- _, ışmak lılM>re ·~ m D~ - ı.su.ren ,l """"9'anaca ·- ~ ('. u,.;,;,e aran mtıcı nce rayıerdUn kralı Emir 
bir veya bll'kaç Tnrk kadlrguı ye ra liman kapwmdan, 11&tafatlı g·. miştir. Bunların tkamet ve ia§e tır. . j ınotörlü nakil vaaıhhı.rıniaıti ı. ve . bir 
delıtt. yabancı V" ganimet gemi- ybımlf olaıa bir •rup göründü. masrafları cemiyet tarafından Her vakıtki gibi ilk ~iyat 1 '. klann ~keleri i_~bın~g, he · :~ ~~~ N8IDl 
leri allrWülyenılr limana lfrlyor • Gemidekilerin birçofu buraya 

1
,.. temin edilecektir· Cemiyet, diğer maltlllere yapılacak ve bıli.hare ı ıııen takılabılecek bır Pekıl:ie mu te .1 eşredilmift,ir. 

da; hazine dolup taşıyordu. En !&metle tılaştddan için Allaha ıahalarda 4a faaliyetine devam difer mUf sahipteri ellerinde lr hafaza edilmek şartile kaldınl • r.e ~: :itabesinde muh_. 
.. .._ .. aD--'- '"·"'·· be .... - etmektedir. Aza ... -..ıı; i.Mn An · bulunan - tevzlata ait fit • mıştır. Bu maskeler, nakil vası __ 1_-..a.- "-'-'- 1-n..nır .... .,... ~e ....... &"a._ ~rediyorlar: na.mu lnbyoriardı. - 3 ... ,,... ....,_ :, d~~ m~ep ·~ 
l8Ddl; pbirde her aman bir bay. (n-·--ı • .,...) karadan gelecek musaddak mak lerdeki tet!fye tarihlerite banka· talannın içindekiler o&mayıp dJ .. , Hımbm Irakta 1*yan Ol 
nm havam, bir bayram manzara. Ut<vu,... .,.., buzlar beklenmektedir. ya mtıracaatta bqlunacaklardır. ımdaki maskelerdir. Arap davuma fenalık etmll 
• vardı. ı duklanm beyan ~ # 

Bir JBJAm eaJri Cesalr için IÖY• • 1 raplann htlrriyetinl tmİ9i1 
te diyordu: ·~op-A- Wirlerln Yeni Sabah We dlıetlukı.a tok ı1en sllllllt"- aı. 1 bir memleketi i~ ~ 

a-e• Rtl&M)'ln Cahlt Yalcuı, Mil arllndatı. Mela llardpt idik. P'a. dUklerini ilave eylemeJdedil'• 
kanlartylt! yo:nılmu~ kahraman keUme~ının muhtelif manalan, bt.. Almanya tnanhuln ve Botulan ralda Erdünil ıbeğlıyaa diJI, 
Ceair, an sana şeref sana!,. Bir ı·klı makalealnde, bir mllletiD mUdır. Ru çarına tekllf ederek nıtlnferld bir ye hanedan rabıt&lannl "' .. r:DJll"";' 

lapa.yol p1riyae dert y~du: raa tedbirleri lttlbU etmul blçblr .... J&Plll8la ... elıMe edl1unlaı tan Emir, İngilizlerin, lnk 
"I>Qnyanm bellaı, korsanJarm y.. zaman bqka bir mWet ale;rblnde ıe. ka,Jdeclılrek f1I maileri 9C11"U1W: etmek llaımpldltlnl k&Jdederek Al. l>elRk olaJ'Or ld Almaa)'a "'do.t. kında fena niyetler bllıMll~ 
taiı Cezalr; acaba hriltJyan na bir r.tyeU. fena bir unıu •• bakr. "AllmQMa lıulıe w tnılıa 791'• manyanm Rumanya, Yugoalavya, Çe. lak,, ftadeclerk.-a Jo;aca balt.ettltf. t PÖyle dul'BUD, Iralan 
prensim daha nekadar zaman ae retı tuammun edemlyeceflJli, eıter lflt•• 1 • ....._ llllaJ'd 1111' •)'ini llal ıco.ıovakya, Lehiatan, Felemenk, D•. mı. Mtln IU muamolele1*n maaun j muhafaza edeceklerini ft 

ınuah<:deoame'er ve doatıuk temtnat. ntam1ua lmldat YU' IDlllllrP Alman)'*· nlmarı<a ve diğer bazı devleUere ver. ·kalmak lt-mlMtuaı nnnlıt ohmnor. tiz • lr&k ittifak m.ualı.ıı~~ 
alıı ktbıtahlıklarma tahammül ede ıarr bir memleketi tecavUP.den muun 11m "do9Ualı:., teaıılrıaGan bld 'tatmliı dlğl d'>etluk ten:ılnatıanm ve netlcele- ~"lıllllll ''doMluta.. bir lllf'Dlk-• • dUrlt9tlWde tatbik eyt.n· ,. ..... ~, 
oeılder!., bir bllle a kabı~ '•rdt h' bir hududda PdeMllr iM -n in llılllıı -•:ret aı. rint aııı.li.fvak tö1'e diyor. lrMI lltlM ıt ııt r, .r•kıp yık....... ni söylemektedir. 

illi 1 is ... AiG e~ecelder; Lah'.<' t yapm \ lütuuı btwdl1• fmda J,"811111'11111 - kili ...... , "AlmN doetlatmn uırımm _.,. ~ ........... aıns, parralam -
Oesaln 1*' tat ve kUl yrtmı ba • l 111t'"9g1Jli, bunun lotndlr kt Almanya mi f" .. blzlm meD'Wı:e&llııd&e taaıa ....., - mal tfı11111 etnllJ"OI'. Bls "dost. 
tinde atrmekten bayat-n en derin ile normal mtınueiHıtıertmı. deY&Dı Munarrlr, bu llUallere YUUl bir ~ _,... uııutubms 1111' eeldl d8lta wardJJt .._, ke.Ume91Dtfıw bti !• bir mana mı 

"""' ederken Suriye ve lrak tardlarmda vap verebilmek için ''doatluk,. k~ 11.t...,... dlttttlkoe iMi dtunbrda tıllr. anlarD• : • ·uır.nm aııtla1 ·"1 , .. trt. 
Ye en 99Vklnl du;.a~: bir Alman t.ti!br lbUmallnl dUftb:- 81 ilurlnde btn.a dGfUnmek bu keU. rar tekrar ~ e ftlsayy 'bl' r•• . '.l'~kl doı:tJuk bld t:ıtrıla 
IAlrtn D~rhul~ DE." ';- . c~-- ~-" Almanyaya brp lıü"emnl,... llMdeD A1nlu;ranm .. w JCucads. ...... de slkreleaelts. Alr:an~· ile ed"bllll' ve emniyet .ı·.- , .... tab r 1 
iri Yok etm k §Ö~le dul'9Un, orr- :ık h r keU manuma ~IMlbec:e.-r. llıü Ye1ıılllmtllliıDlltııl m tittkUt jM1•1ıe111 la, ........... t~r1mlz *'· mi~ mnlan yamı tetkik e4ect'llL" 
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MAYIS - 19'1 HABER-

~ bir dcıstımı. iki sene ka
~ bir arkadqiyle birlik. 

'-~ iki !kadm 'bulun
' ~e Adadan dömlyorlar-

• · .q,ıt kat ealona girmiş.. 
-...ın~.~ keyf imişler ve genç 
2i-:~ arkadaşının kolu. 
:::-~olduğu [halde, ona so-

. llf oturuyor; ara. sıra bir 
~ .. ı..~<>rıU§UYormuş. Öteki 
~ COfJkun ~ıkmış ve ya· 

bi
kadmi öpmüş. Tenha sa

ı..ı_;-:raz ilerisinde oturan fe. 
~I İki serseri buna kız

; V&p'IH"dan köprüye çıkıl· 

IRAKTA 
. F allujah şehri ingi-
1 lizler tarafından 

işgal edUdi 
Irak hava meydanları da 

bombalandı 
lnrıdra, !O (A. A.) - Irakta 

Fallujah mevkiinln pazartesi 
günü ln.giliz krtaları tarafından 
7.aptedildiği bildirilmektedir· Bu
rası kara ve hava kuvvetlerinin 
müşterek ve muvaffkıyetli bir 
hücumu neticesinde i~al edil. 
mıştir. 

Londra, %0 (A.A. ) - Röyter Ajan-
amm Habba.ntyedekl huırust mu.bablri 
bildiriyor: 

lngiUz krtaları tara!mdan ifgal e· 
dilen Falluj&h, Habbatllye tayyare 
meydanına h~lnı olan yayladan tar
dedildlJtten ııonra geri ~ekllmeğe mec 
bur ka.lan Irak ktlalan tarafından 

mUd:ı.faa edıllyorc!J. Habbantye ile 
Fallujah ar1UJ1nr1akl btıy{)k saha ricat 
eden Irak kuvvetleri tarafmdan 11U 

Suriyedaki ingiliz 
konsolosluk lan 

F ransanm isteği üzerine 
kapabhyor 

Bepat, 10 (A.A.) - Ofi ajan. 
sı bildiriyor: Suriye tayyare mey
danlar.mm lııcWs tayyareleri tara 
fı.ndan bomb&rdJma.nlan \lzerlne, 
Fransız hllkflmeti, Suriye V6 Lilb
naııdaki bütün lngilis ~ 
larınm faai.yetine niltayet verme. 
yl kararl~tırmJtbr. Bu kanr, 19 
mayısta İngiliz konsoJoıslarma bil
dirilmiştir. Konaol<>Slar, konaolos
luklan kapıyacaklar ve bu hafta 
içinde memurlan ile birlikte Su. 
riye ve Lilbnanı terkedeceklcrdir. 

Almanya 
ırakla siyası münasebat 

meselesıni halletti 
Hirvatiıtan meselesi 
hakkında da ltalya ile 

tam mutabakat halinde 

Amerika 
Martinik adasını 

isgaı ederse 

Fransız altınlarının 
blunduğu kale 

berhava edilecek 
Loftd,ra, !O ( A.A.) - Alman 

kontnıiu altında bulunan Parla 
radyoeU. Amerika Mart.inik ada· 
sına el koymağa kalktığı takdir. 
de buna şiddetle muhalefet edi· 
Jeceğini söylemiştir. Spioker Fran 
ea Bankasına ait altmlarm mu -
halaza edilmekte olduğu Fort 
de Franco kalesinin, Amerikalı -
larm eline geçmemesi için t>er · 
han edileceğini ilave etm!etir. 

Bir bıgiliz yardımcı 
gemisi battı 

Londra, tO ( A·A.) - Amiral· 
bk dairesinin tebliği: 
Amirallık dairesi donanmanın 

yardımcı gemilerinden Amito -
mın batırıldığını teeasllfle bildi· 
rir. ölenlerin yakm akrabası key 
fiyetten haıberdar edilmiştir. 

ll!1'a.dci daha erken davra
\..:_Poliae haber vermişler. 
vır Şeyden habersiz kendi 

altmd!I. bırııkılımşan da kıtalanmız 

dolambaçlı blr yoldan buraya varma. 
ğa muvaffak oımu"lar<iır. Ayni za
manda ?ngtl!z ba\•a km..,•ctlerine men· 
aup nskllye tayyareleri f'"' getirilen 
diğer kıtalar çölde Fnllujah'm prkm· 
da ye:e inerek bu mevkii Uç taraftan 
sarmIŞlardır. Daha evvel beyanname. 
ler ablarak buradaki aıkerler te&llm 
olmadığı takdirde §ehre htlcum edile
ceği baJka. blldlrilml.,,.~r. Beyanname· 
terde verilen mühlet bittiği halde htc;
blr cevap alınmayınca hUcuma geçli_ 

ml§tlr. Habbanlyeden 2~ kilometre 
kadar bir mesafede buluns.n bu mO
blnı k6prU ba§mm itgal!, Fallujah'd&n 
çöl tariki ne ancak l50 kilometre u
sakta hulunan Bağdada giden yola 
açmaktadır. trakhlarm mukavemeti 
flddetU olmam11 ve ıntaıanmmn ha· 
rekeUerlne takaddüm eden •tır bava 
bombardmıanlan muvatfaktyetlmild 
genl§ mikyuta kolay!qtırm!§tır. HG. 
cum eanaıımda bir Alman Kemench· 
mıtt tayyaresi görllltntlpe de, a~a· 
l'mUll!WıUlt ...... \ ....... 
sa.klapnııtır. 

Be.rlin. !O ( A.A·) - İtalyan -
Hırvat mualıedeai ha.klanda mil
tali.a yOrilten ıriyasl mahfiller 
Alma'ftyamn Hırvatistanla bına 
benzer bir muahede nmaıama - Amerikada 

-~o1-l.llPTft.ll- ı oradan ur.aklaş. 

til.t.:ı~an çiftleri alıp karako. 
~-ı.tll"llliişler. ~ümeşhut 

-.-."lbıı ... ~ine göndermişler; ne-

mış olduğunu teyit emu.ıenUr. mevkut bir 
Bugliıı 'bulunan bal mNtl Bir • 
vatistanm ıtta1yan bayat aa1ıam Atman prenses 
dahilinde bubmduğuııu gölteı- -
mek'tedir. Bu itibarla ltaıyamn Serbest bırakılacak 

rı...~ıı beş gün hapis ve ayrı
~ eezasma mah.kQm oı· 

---·~. Şimdi genç dostum ha.. 
kendi menfaatlerini sarih anlaş - 8anfransi8ko, !O (A.A.) -

cezasım çekti ve 

'N"tc kanunları böyledir: itiraz 
• Uınumi yerlerde herkes 

davramnağa mecbur
Vakıa öpmekten öpmeğe 
~ ~- Bazı öpücUkler 
lıı.~ edep ve teri>iye eseri· 
~ da edebe uymaz. Ce. 
~ ikinci nevileridir. 

:.;;: bir çok memleketle
"e ~~ bele parklarda 

ıı.=-.~n olan umumi or
~ ~WDl" .... l!Ct lllllmelalne 
~ rastlanır. Hiç kimııe dö" 
~;polisler de onlara. 
~ar. Mutlaka açık hava.. 

Bağdat, !O (A..A.) -I>Oaman 
tayyareleri, Bağdat Omrinde uı; 
m~lar ve Raşid Umüne birkaç 
boıriba atmışlardır. Bu bambalar 
az illa.sarı mucip 91muştur. Bun
dan iba8ka düşman lrakm mub• 
telif :mıiıtakaıarı üzerinde birçok 
kesif uçuşları yamıştır. 

malarla konmıam: tabü görUl • Amerika muhaceret dairesı §e • 
melidir. Bu hal eekli İtalyan • fine göre, Prenlee Stephanie de 
Alman tlostluğunun kıymetini te Hohenlolıe'un aeroest bırakıl · 
baril.z ettirmekte ve iki memle. maaı .ihtimali vaMır. Buna se -
ket arasmda e&Mlı bit' anlaş - bep de Preneesin Amerika hllkd
manm mevcudi)'etine delllet et.. meti ile iş'birlifi yaparak faydalı 
mektedir. Hırvati8tanm Maca.ris maltlmat vermit ba.lunm&JU ile 
tan ve Sll'bistanla olan hudutlan Prenses için puaport çıkartma.· 
henüz teabit ediılmemi§tir. Bu nm gUç olmasıdıar. Premee haf_ 
hudutlar Sut>istamn mukadıde - talardanberi mevkuf bulunmak -
ratı tayin edilirken mihver ta • ta ve sUrgiln edilme&ini ibekle -
rafından çizilecektir. Buıgün1dl I mektedir. MalQnı olduğu üzere 
hal şekli Bismarkm usullerini Pren8esin Sanfranaiı81rodaıki Al • 
hatırla.tmaJda ve nasyona.l 808 • man ~ Viedmann ile 
Yali8t diploma• ~ bir iıltfirltii ye.puak Abnanlara e.jlD 
~llmaie .. ıııw c6I - w~ tlllia •"•'.u. Htıft 
termektedir. h&ldandaJd ..ur el'an ]aJID8Uni 

Ira.1r.Ja AJmany.l anm'4lı1d dip nmhafm. etmlttmlr. 
lmnasi ~ meeelmi -
nin balledümİI oldujQ fakat lbu 
!ımrusta. hi~ J'E8IDI tebligatta 
botunulamıyacağı söyieDilmek -
tedir. 

"P'.işınek istiyenler oraya 

~ . dostum bu hi.diseden 
çOk müteessirdir. Yemin 

1ıı~ öpmemiştir; bu ye. 
~ktur; zira mese~e-

"-"!_~ cihet ~.U::e ~ 
-~ Ce7.ayı çok görüyor; 

da bilemeyiz. Salihiyetli 
~ adamlar daha iyi 
~ ..., · Yalnız şunu ha.trrlata,.. 
'~ Sultan SUleymanm dört 

Polis teşek:küllerimiz daima 
vaziyete haklın bulunmaktadır. 
Düşman tayvareleri, F'lratm 

gamında ki.in lbir tayyare mey. 
danı üzerinde usmuşlar, fakat 
Irak hava dafi lba.taryalan tara· 
fmdan geri püskilrtillmüşlerdir. ~ kanunlarında der ki : 

,..,.._"Ilı! :ı.. ~mın 7.evcesini ve. 
~ kermıesmi tarassut eden 
t..~ öpen tuiri gedide mUs. - Tabll!.. Herkes bqucaDa 
~o~ gibi her söz ve toplandı!. Sizin duym&m11 olacağt 
~-~ içm bir akça cezayı ıma hükmederek haber vennlye 
~ ~-• ....ı:.- .lcadm esir jse ~)'ı naıJlırin nısfı alınır!"· geldim. Zira... Mtınuebetbmbı 
~~ dostum 

0 
devirde ol- yakınlığını biliyorum! •. 

~IQ biz. akça yani elli altmll Kadm güya teliş ediyormq gi
~ kurtUıurdlL Hatta mem. bi aigarasmı acele acele tabla tl 

Şimali lrlandada mec· 
buri askerlik · 

Bel/Mt, !O ( A.A.) - Başve
kil hüldlmetin şimali lrlandada 
mecburi askerlik hfmMıt,i ihdas 
na kararmı yalanda bildirecek -
tir· 

Veni Harhin 
kl%1L l<İTAEI 

Casus mektebi profelÖl'lerindeD 
. tneçli 

Bulgar Harbiye 
Nazın 

Berline gidiyor 
Berfin, !O (.LA.) - Yan res

mi bir menbadan bildiriliyor: 
ReEıt mahf"ıllerde olduğu gi. 

bi yan reamJ mahfillerde de BuL 
gar haıbiye nazın General Du
kalotun Berline niçin gtdeceii 
hakkında kat'I bir ketömlyet 
muıhataza edı1mektedir. 

9'fdnılf ftn 
ORDU. ------·--- ~ . 

omı-ı 

B. D. 

~~ bin akça verirdi. LB.- serinde söndürdü: 
.. ""l .. .._, liikretmeBi J.hmıdır· - Oh! .. Hakikaten feci bir b&
~~ölüme eel>ep ol~ her getirdiniz! .. Ah! •• Acaba.. De-

A. Vag"-' • aı • 
~~~ayetine göre nize mi dll§tU?. cltreUe kon111UL ba prip bü1llI 
~ atiıaıeden Binotris kendi Dedl ~I aUııldil. 
~olan kadmlara da sal- Hovek acı bir gülütle gülerek: - ~ mi? .• Taıumıyormn! .. 
~ ~. _ vc-..rmigtir. Yerine - Hayır, Mis!.. Denize dGt- dedi. Siıı poU. memUl'll m1811lmı! 
\ ~~ tahta. ÇJlam&sa metten daha garip bir ,ekllde öl- Zira bJsl nq stkıdür takip ecll,or• 
~ 'jJ b,i& evlenen ve kardeşi. dü! •. Kalb sektetılnden!... dunuz! •• 
• ""'t ~ll olan Teti çok haris ve _ Oh! .. Ne diyorsunm! .. Fe. Dedl 

~ ~~ =Y:J~ iüet! .. Gilve.rtede mi dediniz? - Polia delilim, fabl onmı gi-S-. ""'rn'.üş. Hatta kraliçeyi Kendisini hemen görmek :lılterlm! bl bir ıey! .• S 4- eder; bir takım göme_ Aman yarabbi!.. Esrarengiz bdm blrdeablre •U 
~.~ eflence gün ve gece- Kadın dışa'!'l çılanağa davran • kindi ve: 
ı.t._"lige""Rl'; k~~ bakarmış. dığı sırada go/e vampiri onu bir - Kim oluru.ım olmı! Beni 
~; ~~ ıntıikaın . almak el hareketiyle durdurdu. Ve don. bir dostumun feci bir ıeJdlde öW• 
~~i~n bır ~ dtınıcu bir .. esıe: mn lntnda yanma bırakmamaya 
~·iktidan el~ almış. - Sahte telilıta lüzum yok, ne haklmım var!_ Benden :ne ie-
~~_ıkendisine ne gibi his- ıevgıll bayan! .. dedi. Kalınız!. tiyonnmuz? 
~~tahmin~ i<!in O vakit, genç kadm, hayret ve Dedi. 
~ lh.a~ yqa.r; yediği ve ıç. korkusundan geri geri ytirilye- Hovek fimlekll bir liWllle gtıı.. 
., dl~n 7ıehirli olmamaama reır teıa.1 .. : dl: L"l!Clrat edermi§. . ._.. 
~beraber Kraliçe mak- -;- Oh! .. Ne demek isti~rsu • - Kıa t°'MIPJnn! 
'- \hi..."nnak için gene bir ca- nuz . Ulrihl görmek iıterim. Siz Dedi. 
~: Fra.vunun en çok 1 Jdnıainiz? .. - Ne demek lma konUIJ&llm !.. 
~ ~ .... ~ tuval«ini ya.. Diye kekeledi. Jl'abl cenWmea, b6r vapurda yol-
~ ~ elde etmiş; genç ka- Gece vampiri gtlldtl. C\llarm ..ıüp oldaiu bülar lnadu. 
~ ~ zehir silrdilr- - Ben mı? Ben Hovettm de - dunu çok reçtlnls! lUca edıerim, 
~ GI.ın.tn Fravun çok PO- dl Fakat tUbı tim oldufanmu beni kendi halime blralmm! .• Si.o 

~ ~· deyip ~emeli, 90k merak eWğim.l Jtlnt ede • m ne demet lltecllfJıüsl anJamr• 
~ ~batma ne itler a- rim!.. JIDl'WD! •• 
~ beterinden Jmrusun ! Kadm birdenbire gayet 1rann • Bo9ek o )'ll'tlıcı &filPll" le tü-

~can KAf U - -~ aı~e. -...-~-* ..JKdldlb 

- KJm oldufunam 6ğrenmek 
istiyorum!. 

Dedi. 
- Ben mi! Fakat benim bttri. 

yetim vapurun yoılcu kayıtlaımda 
ftl'dır ! .. Adllll: Evanka !. . 

- EvanJu. IDI ! ,. Bayan J!l9an
ta!.. Kma kolnllmaktan maba • 
dmı ID: bir defa~ bislm &ıllmUsde 
kolay kolay manena ya~ 
tnu bilmeUalnia. 

- ~evra mı? l'aket.. 
- !ıılaaumiyet Mltl o.vııaımia 

1lllllm yok! 

- Llkin siz 90k.. 
- ManeVralarmm daha mil • 

kemm~l öğremneUalııls! •• 
- Rica ederim, oh! Ke.bliıl 

bu badalaca aözlert !_ Ne mann
ralarmdu ~us! 

- Gayet bult. Ulrlh d.edif.iıds 
cloetunuz genç mbaym kalp eek
tesinden lHdllftl haberine DUll ~ 
lar da birdenbire ~t. 

- • 6yle 16yi1Jo1'811Dm! •• 

- Ben 6y1e a&yllyeıımıtıa ! .. 
Mabadım 1ıUmecQba1s bir .. 
dıamm birdenbire kamaNDla P. 
Bp de 111sa p.yet ~ 98 saret 
•tntto•· *.., 1ıı111-

1 

Nemçe Poete .apuruncla bir yolculuk - Valde ..ı. 
tamn iltimaaile bile iataabulda kal•mıyan bir ih
tiyar memur • Ne Şamm tekeri-· Ne Arabm yüR 
·Şam, içi akrep dolu bir utm kazandır • .Şunh 
Galip bey •• fe.çi Salibaddin - - . . 

il 
1311 niMDJDTD we•' 1 al CmDU' ...,.. ı.tadnılcJaki ma1ııa.,,,,.. 

test gQnü erkenden reflbmıa be- olu SelGuk mltan meheU...,.... 
raber Yed& et.tik. Pmr aQntl ıe,_ bııı Ane hannnm ftllae 
Beyruta ayak b8ar ....,,. mmtir olduk. Ert.t llDll de 
yanımıza btr adam gelip: "l.etar.- Kandilliye pdlp halamın eviDıJıe 

bul oteline utrif ederaeııiz ba)'Dıo yerlettilt. J'Mat oruı dar gelıti
rwı !,, dedi. Şöyle naar ettim lıl jladen bitlfiiüıdeld evJ kiraladık, 
otel sahibinin adandır. Yani )'O:. ki ben bu evde doğmQftum. Sonra 
culan otele davet etmek için lllftDı bA.eatanın JriY&!'eilerl lcilL 
matıaus adamdır. ''Peki, iyi olur, fQl'&ya buraya gitmeie betladan. 
zaten bis de ı.tanbula ptiyonm.. JlefUrupm 181'an llserlne hemti
Elbette İstanbul oteline gitmek reel DBrtlba kalfaya bir aria 
limndır!., dedim. Herif ~ • 7Udmı. Şu &hır &nı1lınhde vata. 
se dtl!f\lp bizi laanbal oteline il- nna olan İetaDbu}ık Jrahnal: ~ 
türdU. Erte11I pazartesi gllnOdllr, •"1111'• olan bin altı yüs kuruc
.erkenden Ne~a vapurlarından • la aerukerlik kapmmdald fabe -
dan birinin Be)TUtta demir attı. lelin birinde Jnıl1anıhnak bere. 
ğmı g6rllıaee doğruca telcr&fbaA~ ...aer pep hureUerlae llÖY• 
ye gittim. Oğlum t.nalle: "Bu • lemnedal rica ettim. Bir kıta da 
g.fln hareket olundu,. diyw bir te!. ktbaye pmılMı takdim ettim. Dil
graf çektim. Oradan. bilet almak ber bHa da bu pulayı valide Al
için acenteye geldim. Acente '"Va- tua nnnif. Valide sultan da m. , 
pur Yafadan Kudlla hacılannı eı- alam Sener ata ile eereı*er pe
bp dolmuştur. B()IJ yer yoklar. pya verilmek tı::ere bepabeyiıı. 

Bilet veremeyk,, dedi. Efklnm el Jıaer AU beye göndermJeler.: 
mü.şeıvvoı oldu. Hemen ıevklyat Baeı AB be7 de aerMker pap.ya 
komisyonunda kolai&a1 Mehmet takdim etmlt. Bir taraftan ben de 
beye müracaat ettim. "Vapur ~ bir lıltida yazıp mektupçu beye 
doludur. Haftaya kalıma olmu verdim. Seruker pqa: ''l'lı"M;in 

mı!,, dedi. Gitmek huauaunda U'• Ham AB be)'i taciz etmif ?!,, diye 
rarnn üzerine "benim bir adama 80l'IDtllJ. Mektupçu da kaziyeyi an.
vardır. Onu l81Ze katay.ım. Ben- Jatarak "ba Jt haremleri taratın. 
berce vapura giderek kama.rotla· dan olmuttur" demq. 

rm birirılnin odunu sise tutaun., t.ttdemm havale edilcfltl mö
dedi. Pek 11& olur. O ademle ...,. babl Jdlttap lromiılyonunran hlr 
pıra gidip beş adet oananh Un!. ceqp çdanadI. Bunun üzerine va. 

ama bir oda ~uttum. ÜÇ lira da l lide saltan, başağam se~r ~ 
güvene ücreti olarak amed,e yı bimt serasker paşaya yoUa • 

venlhn. Bir adet lira da ~ JIUI. Pap: "tbr&blm efendi beıi 
na .....,.. 'YU"ı ~ ~ !>iter 1 e-a _..,..,.eeelbn diye bir fıılM. '* lirli C'la b.;iYi lOi..U " 0 act.. da etsin de bua konağa geilnlba ! 
ma ...._.. olda.. ee.•a • adet demlf. llabtuarca mueret be. 

Ollmaalı llruı •7MIDcle, " "- yan ederek bil' istida ,as -
akoelert Jevumı reisi Pll8dea dmı. SenaJceıo paaenm ko. 
kartaran erenler bueratı h.imme- nağma gtt:tlm. Kllhtlrda!' efendimi 
We, bir muhalif han g&ml,.erek, 1 &aQme dOtQp bumruna t*ardı. 
Klirthane dereainde gider g8ıl 

1 
Btek 6pttlm. Arzuhali mndum. 

ael&metle, Nlsanm 16 ncı pazar Okudu: "Sldıı maafD'- muadil 
gUnU akşamı uat on bir radde- burada mUnhal maaş mııamı,.,. 
lerlnde Yalı k&,,tnnden içeri.ye ru! dedi. Ben: "Efendimiz fel'\o 
"'HA ı İ 1 " " erenlerim .. ,, diyerek ıtan. man ederlerwe bulurlar!" decUm-
bal llmanma demir attık. j •')(UfllUZ ıra~ 1nıruttur?,. diJ9 

Arif, Jama.ll ve Rir ihvan a. IOl'dular. "BJn altı yas kuut
yıklarla k8.l"ftladrlar. Arabalarla. tur!., dedim. "iki bin kurlll ecte. 

Um. yine Şama gider mtmm.?,. 
dediler. Aıtlk atandım. "'lrac1e e

denbtre 6JdDğOnü 116ylemeabıe he- fendbntwndlr!,. dedim. Klbllrdar 
mea lne!!ID&n• s.iz1n gibi aklı ha.o ı efendi ~ kalem get.1rcll. Km. 
flllda b6r k.edm Sçln blıa olamu! dl ellyle anahalln kuJaima ha
.Hemen tnuuıpnr& pterlr ki b6Y• 7UJ"Chı. Bana da "siz gidin, rel8 e. 
Je bir 6ltlmll emaen beklemekte ı fndiden arayınız,, dedi. Dlvmm.. 
ldlnJs!.. neye çıktnn. MUbllrdar efmdl 

- Betlemelrte :n..4ydim? l'atat meü6r anuıbaJ eltnde ,._... 
ftk1' bea dcılrtoırum !_ Aaealı, ~ pldl. Ş6yJe nazar ettim ki ''tim. 

rlhln bip bate•Jiı oWıOecelbd J ftaD btaml" bayurm111lar. ıı~ 
eala atJnndan ~lnnedlitm gtlıi 1 ca bftye pllp keyfiyeti anet. 
keııc1181ni berbucl bir eeldld8 tbn. ''Jltlnhal olmaymea :ammı 

muayene etmit deliltm!.. lllMf nereden verilecek!" dedi. 
- Demek doktorauau, 6Jle Anladım ki it bozulacakttr. Yine 

mi!.. de tarar verdim "iki bin kunlo 
- lDYet!_ deiU, on bin kurut venen fMlr 
- Ali!.. Simdi t~e an. için Şuna d&unek muhaldlr!,. cle-

lafdıyor ! .. elim. 

- ratat, rica ederim, ll&yle- eamcıan ı.tanbuıa can atm•mın 
dllfnis .a.Jer heK)ana bemiyor! Mbeplerlnden biri de levuma bJ. 
Anlqdan nedir! i.'1e dl)-e b871e rlnc1 tube mlldtlr muavtnl ene1l 
mGplıem IGslerle beal llga1 edt • Galip beyin elinden, dJllnden eJ -
1'0l'll\UlUS?.. aman demekllllmdlr. Galip bey 

- Kahterenı be.7U lhanb!_ doban eene81nde jurnal bl-.lne 
Sis kellıln bir. g6s lc;ln eala bir tayin olunclufum tarllıtıe nhunlJe 
Awupab kadına bensemlyomı • yolrhna bleml mGdavJmlerlnden 
ınız! •• Nerede doktor old1ma, m idi. Deha oocaktu ama elinden le 
nJ:>Wr miyim! pllrdl Gayet zeki bir Şemh ço. 

- Bu lllze alt d~l. fakat!_ cuktu. llt>IJ)ıar meseldir: "Ne O.. 
- Bllvlyetlnbd öğre__,e mee mm eeterl ne Ara.hm ybtl!,. der. 

buram!.. ı.. Beylıude 116ylemnemlf. Bele 
- Ben Lcındrada dıııbodak tala Şamlder ziyade seki, cln fBdrll ~ 

adi eUJm !.. lwlar, te)'tana ktllAhı ten p,.u.. 
- Lııındnda 1111!. rlrler. l!llll Araptan IQl'IJeıtni 
- Bvet!.. ürep slb1 llObrlar. ~ 
- tnsms ~ Aıtf BDmlet beyin blndeıt ~ 

mllllais?.. 4ul1ab bey merham, ima lcla: 
- ll&Jlr!.,, ''Şem.ı l8ıtft altm a.n lCJbie 
- Ya!.. akrep c1o111 ·llrdlm., bu)w• glaı:> 

... Qaltp bey na w nimi De -. 

.UM/ea -.u 11ıt · ı L» 
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Ruzvelt diyor.ki: 1 Resmi Tebliğler ı 
DaKara arşı lngıl z tebliğıeri 
Bazı tedbirler alırsa le 

Bunlar foJakarlıg ı 
istı zam eıtırecaktır 

\ gtoıı. 21 (A.A.) - B.ll (l. 
r.uurıt gazctcc.ler kon!cr naındıı 

ŞU boyah:ıtt.a bulunmuştur: 

- Ş r.>t Birle , Amerlk a ;a_ 
ra knr ı bazı tedbir !'r l·r~ bUnlRr 
obemaı yets!z Olmı;p. • l< VC' h utl n 
fednKılrlı!tJ lst!lz::un cttlrec kUr 

• 
reoeJerı 

n1e re 
yuks ldikte 

aD~.ı or 
Lond.ra, "0 ( A . .) - Şimdi 

hava mu uı.reöelerı 9. :>O metre -
den fazla irtif lardo.. yapılmakta 
dır. ~.:zUer M. 109 f pinde ve 
bilhas a yük ,..k irtifalara çıka _ 
bilecc 11 ~00 metre irtifadan 
çarpu..... ile .t ~ cnı bir tayyare 
kullaruyvı 'ül'. 

Bu ta.yy relere mukajil 1n0 i -
!izlerin s n m' ..:J Spii:.fir~ ve 
HÜrricane tayynrc-lerı kullaml • 
makU:.dır. 

Sund } '1 aymıs gn.zctc.sınin 
muhabıri ha\O. harbinin bu yeni 
tayyarelerim anlato.rak Stratos 
ferde muhaıebe etmeğe mahsus 
ibombardıman tayyarelerinin yıı: 
kında muntnzanı hizmete gire -
ocklerini derpiş etmektedir. A · 
mer''rndan gelen Boeing siste _ 
mindı:!ki uçan kalcı.. sayesinde 
lngılter hu har 'telin başında 
gelm.C.ı.techr. Bu tayyareler 9000 
meb. c irtifo..dn 2 ton bom.'ba mık 
ledc'!>i mektc ve saatte 400 kilo
m3tre ya m 1~tadırlar· Bu kud -
rett.c bar ko. bombardıman tay · 
yare i yoktur. Bu irtifaa cıkan 
bir b .. mbardıman ıs.~·aı-esi bir. 
çok d<:fi top'annnı ateşin1en 
masun 1:ulunm.akta ve avcı tay 
~ıeri i ·'l de koley bir av teş· 
ul eM 'lf dir. 

\iman para~ 'itçUleri 
md ril•;cek 

cl! rda bUy mü bir hnşan Ç' • 

, ·ktu. Lizi:ı kaleme ilk 'geldiği 

g.ınlcrd ydı ki, dairede giymek f. 

Kahire, 20 (A. A.) - İngiliz 
hava kuvvetleri ortaşnrk umumi 
kararglihınm tebııı:1: 

lrnkta, İngiliz hava kuvvetleri, 
dUn imparntorluk krtnlanntn Fal. 
luja'ya glrm~inden evvel, bu sı:ı
hirdl' \ cJvarm.!:..ki llSkeıi he -
defleri bor1b:ırdunnn etmi§tir. lr
g!llz M.vu kuvvet! ri, TUdnıUr 
tun ıue mC'yrlrnına da hücum c t -
M·ş ve burada Alman tu.narC'lE
ri bombalanmış ve mitTnlyöz ate .. 
şine tutulmu§tur. 

Yunanistiınd=ı ve Glritte lf-19 
Mayı:s gecesi, Yunani<ıtanda Al • 
manlnrm i.c;gall altında bulunan 
tayyare rneydnniarı 1izorine ağır 
akTDlar yapılmıştır. 
~nl'de Uç çok ı;ıiddotll lnfi

llı.k vukun gelmiş ve b'r miktar 
yangın çıkanlmıf?Lı:r. Eleusisdc bir 
binaya tam jsabet kaydedilmiş ve 
birçok yangın çıknnlmıştır. 

Dil:nıan tay)nrelerl. dUn bUtUn 
gUn, Giritteki tayyare meylian .. 
ları Uzerine devamlı hUcumla.rdn. 
bulunmuş!ardır. Hanya<la bir hnr
tnne bombardıman edilmiş ve mit 
r:ılyöz atcş:ne tutulmuştur. H'lS -
hınc mensupları arasında birkaç 
ölü ve yarnlı vnrdrr. 

Bildhnrc alman raporlardan aı:
loı;ıldığına göre, 16 mayı ta Girit 
~ı rınde di.i§mn.n tayyo.roler'ne 

: 'ayette s:ımldığmdan çok d!ı1ıtı 
hil)iik zayiat v rdirilmiştir. 

Ltby::.dn, gftrp çölilndC', hgiliz 
bomb~mlırncın ve avcı tayya?T'lCrl 
düşman"ll motörlil nakliye kollan. 
na ve motörlU ciizilta.mlannn bir 
seri hücumlar yapmışlnrdır. Bu 
motörlü vasrtalardan bir miktarı 
yaktlmr,ı ve diğer blrçoklan da 
yalun kenıırlannda1d çukurlara 
dUşül'tllerek istimal cdilcmiyecck 
bir hale eokulmu tur. Knmyon -
lardıın bı:ızıla':'I asker yfiltlü bulu
nuyordu. 

ır.u; Hnyıs geN> ... l Blngaziye 
yapılan bir alı:mda, rıhtım ilzP. -
rinde bir binada ıu:gnrl 28 ihfllft.k
ka sebebiyet verilmi3tlr. 

Bütün bu harcknttan üç tayyıı. 
remiz dönmemi'jtir. 

Kııt.lrC', %0 (A.A.) - 1n3111z umumt 
karal'C'flhmın tebliğ'!: 

L!byııda, Tobnıkda knylla değer 

bir teY olııinmı:ıtır. 
Sollum nımtakasında ko~ılt ranllyet

lerlrnl~ de\•am rlınelctedir. 

Haocı:lstıında. Ambaalaglde İtalyan 
kuvvet•,·rinln tesllml l!Jlnl ikmal et
mek t!zere g!Jrfüımclcr yapılmaktadır. 

Ccııup mıntakesında coşkun ya • 
mıırıar h:ırckMtmızın lnlrl!ııı!ınn fnu. 
valtkıı.tcn mnnl olmnklt\dır. 

lra!.t:ı trc.ık ıuto.lan llo ı o. b!r çar 
PlıiM.ı,j:ın sonra İnglllz lmv~~~1 cri l"nl 
lujo.b t"l!rlnl z:nıt<' l"lh' r 111. Burl'. 
da. mOh.m b•r köp"'il o ınnı oı:ı.mıc 

bulunmuştur. 

Ho.bba:ılyc(le ve D~ mınl.akasm .. 
da v.ı.:lyet 11r.lılnclır. 

Glrldde Alman parn:;;Utc-Ulerl ve tay 
yarelo:ırle gcUrllı:-n k•taıa- nd:ıyn i"- ı 

mele tcşebbtlsilndo bulunmıı~lnrclır. 

Bunlardan bir kıamı iZ31 cd lınlrtlr. 

AL'J\ll\N TimLtGl 

B r!l!ı, 20 (A.A.) - Alınan ordu
ları bqkumnndanlJğmm tcbl.~.1: 

Bir A1mnn denizaltım İngiliz vnpur 
kafllct:ırlno dahil bu'mıan ccman 33 
bin ton hncmlndc mUte:ıddlt ıclrol 

gem!.sl balırmışbr. 
cln yaptınms oldu w um tahta pa - Avcı tayyarek!rlnln hlmayc.'llndo 

buct mun öke bi !.esmişti. Bur. uçan St:.ıka tayyareleri Sudtı. koyunda 
dan b:ı ka ö .ın no uygunsuzluklıı.- ki gcnıUcrl ve Cirld adasındaki hnva 
l • h bcr nld m. Az ,.. ismindeki meyd-ınlarmı bombardıman ctml~ler. 
Şnmlı arkadaş!yle bC'raber daire.. dlr. Bu tay;•nreler York c.ınıtıııdan bir 
<le nüfuzları giinden gUnc fnzlıı.- kruvuördc yangın çıknrmı~lar ve yer 

f de bulunan 6 Hurrlcane av tnnures • 
lıı.şlı. Beni g kom diltr. Her voı'- nı tt'..hrlp otml!Jlerdlr. Ayııca altı tay. 
le ile ale)':t.Lıne Ylirlidüler. Brbabı ,·o.re <lıfi topu d:ı. işe yıı.rıı.maz bir 

namustan, afif c:f nö"lerin düt- hale getirilmiştir. 
m'lIU oldule.r. Zirn ld bu Gıılip C• 1ı1glltf'rc etrıUuıdakl sularda muha-

~aJini ·~ na 
Q ti 

ı. t.tı radyosu 21 (A.A.) - Fi •• 1 
Lnd'ynd!lhı LCll tl rndyosunmı diln 1 
bl'dir<lij';anc göre ııarllmento 1z.. 
hı.ndanın J , 1k llnl \'C Dıınlnı:lrlaı.- 1 
dan taıru:m l" • '1' nış old~~~.:..ı 

ll!Ln et • · t'r, 
h.opentı- dnl;I h.laııd:ı ıın7.ırı 

devl t reis.! füm cdllecCltttr. Par. 
IAm'..'flto şu lic knmn kabul l'tmt -
Ur: 

ı - J'..Jn 1111 ıınura domyısll ı 
D:ınlmarka llU1.0ı:ıetı \"ar.lfc>lcrlnı 

mı. tıdcımcmrlrte<llr. 

2 - tttlhaWıı D::.nL'D:?.rl 
l:ın f;tatüıitl tnllk Ct!llntL..ttr. 

S - hlıınd.ı, bir cwıı:ıutl~ t ol. 
mu··t!ır. 

Vt§t, 21 (A.A.) - Alınan para 
şüçülerı tarafından Gir'de Ye pı -
lan hücumun büyük çapta bir h::ı 
reket olduğu meydana C't'tmL)ttr. 

/\. ., ,.. 
t ~rneır;.ı.:!:\n ayan 

aza!iın-:l an 

arkle ! 
b a atta 
bu!u ~du 

Almanya Fransız müs
ten 1ekclerinde yerleş -
meye te§ebbüs ederse 

Amerika hare
t<ete Qeçecektır 

Vı:tşlnı,rton, 21 (A.A.) - Ayan :.-zs. 
sındıın hU!.!ımctçi Bnrluey, beyanat. 

ulunııralt de"'J"Jq.lr kı: 
f:tr •a.m:ı ve ödilnç verme kanunu 

mucıb• ... ::e sönderilmckte olıın malzc. 
re~, lr~lteroya ı;ayanı me~uniyet 

'bir tnr::dıl ,·arm'.lktn gibi g6zUkmek. 
tcdlr. Mıılz .nenin te llın ııdllmetine 

nezaret için, hUl,{lm tın herhangi yetil 
• teyidi tcab!rler.. almnst gnyrl muh. 
temeldir. ÇUnl<U ıcro.1t Md değildir 

Pazcrtesi gtlnU Ruzvelt ile harld 
siyas~. hakkında mO~avcrclerde bu u. 
nnn kongre liderlerinden birisi olan 
BnrklP.y aynca ııu beyanatta bul~ 
mu .. tur: 

HUh'lmet, F'ransız - .Almıı.n i§bJrlı. 

ğ!n ya'ımd-ın takip etmektedir. Eğer 
Almanva, garp yarım kUresindeki 
Frantız arazisine yorlc§mcğe tcşeb

btl!ı udcrse, b!ttabi hn.rckete geçme
miz ıc:ı.n eyllyecektlr. 

ılh taarruzu 

!nglliz mcmbalarınCo.n ııimdi· 
ye kadar gelen malCımata na~ -
ran paraşütçUlerin bir kısmı ıza_ 
le edilmiştir. Fakat bir grup t.c.y 
yare meydanı civarına ayak b"s· 
mağa muvaffak o!mu'.jtur. Gnıp (Baş ta.rafı ı nclde) 
bu tayyare meydanını elde et - fere itimadın sllinnekte oldu~· 
meğc muvaffak < duğu tahd:ruc nun cicldi emarclerini teşkil et -
daha iyi te lih edilm' 1 yardımcı tiği merkezindedir. Bilhassa 111 
kuvvetlerin bunlara iltihak ec!c· keyfiyet mfinidar telakki olun • 
ceği muh-ıl kılrtır. maktadır: 

.AJ'!lanlarm p~n "t'erle hayli Pnris matbuatının Ruzveltin 
ağır otoma.ti'· Lilflh J.r, hatt.ô. hn- tavassutta bulunması hakkında 
van toplan indird kLri malfun. ileri sUrdilğU fikirler, eğer Ame 
aur. Fakat ltUclilt toplar, kUçill. rika Birleşik devletleri hame 
urhlı arabalar ~gibi daha ağır si· nıhayet verme~re teş&'bbUs etmez 
llihların na! lı icin n::ıklirc tnyYa... se ynkında har'be sUrUklenecek • 
relerine ıhtiynç vardıi'. lerdir. 

rarn.ı ütrtM ·n hilcumuntl n Tarzrndn. aÇJ.k tcııditlerle mü-
evvel :ığır hava t · ı-rıZl~7l'' ~ terafıl bı·Iunma.ktadır. Sanıldı _ 
pıt i lır. Bu taart ıA ır t-L" ğına ~ö:e, bu tarzı muhakeme, 
~iller harekete ge.fkten nrn Amerıkan yardımının gelmesin· 
da devanı etmiştir. j deki sUr~tten dolayı Sertinde ar 

Muazz1In .Alman ta.)'!-are ta.'ı- t:ın sıkmtıdn.n ve Alman mağtfı .. 
şidatmtlan lng~fü:lerin ma1ür ' 1 l bis etinin mutlak sıu·~ttc icap 
vardır· Merke.,, rransada buln - f ctt! i hakkındaki kanaatin A • 
nan tayyare mey~~r.brma k~ : ~ merika Birl~il: devletlerinde u· 
son günlerde tngılız ~yy~ .:: ml1Jllileşmes'nden miilhcmdir. 
tarafından yapıln.n . '.ictlı hu ı ·ınver 4cvlettcrinin içir..de bu 
et • 1 .. hatırtardndtr.. . lunduğu sıkıntuun <liğ-er bir e · 

(,i 1e men 15:>0 la ılık para. marcsi d~. Çin • Jap0n anla.5 -
şUtgü krt.asın.a llo1:ındnd~ oldu - maziığında 4Jir Am~iknn tavas· 
ğu gibi dif,cr , 1 . ı.l hnI= c: sntu ihtimalini d~rpiy eden tel~ • 
decektir. Alın • G,r1~t kı as_ ra.r:.-rı Jaron rn.nswlcri tarafın· 
kcrlerlne t;cnr>.:t gC'111len. vn~ıtı:ı. dan çekilmesine m~aade olun -
sile ~~ır l:arp m lz '.'llE.' ı g n." mastdır. ~u cfowt (,,a tebarüz et· 
OP'"nC ~e tC • bbfu; ed-('('!Jerdtr: tirilroekt. dir ki CpCl' Japonya, 
1ı•giliz don~ne>Inl!l .uıu .:11 nı Alman zaferinin m"' kt"tkiyetinin 
olmak üzere dl tl• t·r muca; - gittikce arttıgmı nazarı itibarn 
deleye r-iriıımesi b"'klenmc'd.cdı~. a!dılh zaman, Japon tl.-namdar. 
B ına k ı~ı da Almanların d;n•-:- Jnrı, liln ~kn B'rJ ik devletle -
z:ı.ltı hat.bile muka~'c etme n rinin tcsl:in' \'C Çir.le sulh yap • 
mU:'lt.eme'dir. Wte' im, al:~ımn m.,wı nra.stırm,...kta tercddlit et· 
haberlere g;:rE>, . I,lar a hnlınd~ ıniyecx.hlerdir. Çünkii muhasama. 
Yurıanistana getir l n c! nızaltı. ta devnm ederek Al nanyanın 
lar IDgc limanlnrn d mC'n~e edıl· cö!.me"i He bilahara bütün ka -
me'~tedir. . z!lnd1klarmı ka~ctrnekten ise, 

!ıı3ilizlerh Giritte ta.k~··:J~n bır bu takdirde mihveri terk eyli · 
fırka ıı.skerleri bulunma.~tadır. yorek as!>eri ı!rnvaf!'a~ıyctlcri -

r.·n mühim bir Insımm kurtara_ 
bilme'. ü.midleri olacak~ır· · 

a•1s~ ı d 

se iri d'yor • 
fi 

i 
• 
• 

ÇERÇEVE 

fendi ıle A'LlT n n ti"l'I "Poz ... " reb" tdyyarclerlmlz Veynıcuthun er. (lht.~ tnrnfı 1 netle) 
1ikti. Eu)"ülı:kre kadın tnmtnlnr - nubu garbüı ndc bir !ngillz dr.nlzalt•- mıın f.1birliği..>ıde elde c ıl n te • 

sını ıonııa. etınışlcr vo Miltora Hnvcn- 1 ra~ilcr hahkmdn Biılc •• Amer·-
dr. de bUVUk bir tjcııret gcmi.slnl ciddi kndaki aksülamcll{'ru n hi.i Cmc.. • 

G1lip b~ 'n riruıhden Şrunlı frr. h ~·t ı ınrd~ 
eurettıı asara ub.~ m ş ... tim çok ~ıUtclınnlr -. MUtaı-e • 

çi Sn•· ha-1 ·n na.mm la bir ndam ın-.ııtercnln c~nup sahillerine ynp•.. keni n 18 inci mndc.. 3. l ·" F~ r-

vardı. rer(}iy'r n bUl .ıl· tU,.c:ır o!- lan bir nkın esnasında Alm:!.n rwcı "IZ tayyare Urucrlni'l A :UQJ! \e -
du. Dairf'nin rultu gibi h"'rltesin tny,varcterl. hııvıı. mııharebel~rlndc nı.. talynn 1 ontMlu nltınd bulunrıa .. 
akçesini 1•p i: ' t'rdl Herkesin. tı tngı.1!7 avcı lny-fftres!ylc bir muh • smı f!..L ~r. hl... .e '1\"..ını 

rebo tnyyıırcsl clUşUrm~ıcrdir. muc·ı:·ncc Alırı., 1 t ~ nr ! ti Sr-boynu c;;.ri;rdi. B n ubeye ge'. 1 rtmı J 

• D\\n sc.-ce muharebe l yynre c z ıiyc tny~e.re m y·t' l ... .,. ir.. l '-
mC'Z~( :ı eV'·e n ' Nin frsleri bun logtlt1.rcnin ct>nup ve cenubu şnrkt lirler. Bu rol-ta un ti.ıl l! gibi 
dan cl nı:rm ·ş. 'P r feste ynrı sahili •rlndt'ld liman te:llsatm:ı hUcum 

1 

örlilmcktcdir. F z n:'ll tl &• 

ynrıyn ticaret cdernıif:}. Ben, ham ctml"l~ı·dir. . ;asma nifnk rokmnk i ·ın yanılan 
dol un her tnrnfa !ruh1tlruımı t·- şımoll A!rikadn knrşıtıldı keş:t b~- tc.,cbbJ.a akamete m:ılı~ümdur. 

• 1 " 
kn<i·m n · .-ın f!'sl rin! "tnnbu'. rcl~O.tı otmu,tur. Bir tek FrrıT'"' v rdır v<:> ol:ı,.'ll • 
' . ' ı 1 Dil "''llll ne gece ne üe gilndt\z Al- tır O do. Mnr ral p, t "l t"rafır
'.lll c tırt .m. Fnl t, fes k:ı.pıs nıtln toprakları ilL<ırlnc al<m ynp.no. da~ ld"r<' edilen Fran '!.1ır.,. 

lcapanır a.m:ı d hn kırtl:ır çoktur: mıştır. 
Mnç·n, .. .,l.ti •an, i 11 t, bl'\z, ne f .... , '\?i TECUGt 

l:.i• • , b . trAI,l tcrsen ! Bu m ı;un oy me" • 

<Bn5 farnfı 1 ncldc) 
\':ıl.ıa r: iza.t.crct görillr.ıtiş, fa-

1:-ıt t m olmwm~ ve bundan hl"· 
• bir n tlc 0 Q'.muı.m ştır. Aca 

in tn l • c o lıiir rransızı:ırın 
ktı"mn:ı•1ın mul.nbil tf!ro 
gcçrıC'l<:>x • , •n mi

1 
yo!IBI\ 

ııı 'ır lli nıli"''lh<'rctiıı lnrılmaya 
yl" tubno"lmun.n mı? .. 

(\ i i) ~ olu3 l:ı f,,uriyedo Alman. 
J:ırm l•C'r 1..1Uz:'.l!ıcrcU bulm~lan 
r ·· 1'iln cl!'=ı. d.\. İn°illzlcrle lılir 
l • ;zfarm mrlm 1 il lı1U'Clmt in.

, ·ı, S ll1y<.'!~;i tl.! beleşten mu· 
\l!.rfnluyct ıı"rhhıac tutu •or. 

>:C 
ni on J.uru t n ver · . E nim ı - j r:om .... 20 (A.A.) -ıtaıy:ın ordı·
ımı.nt n a ko...'Dlsyon b.ıylık boy mf- ları urn:ırnt lcarnr,;Cıhmm 349 numnrc. 

f.:İni ç"rrtJan scl:izc aldı. Askere 1 lı tebliği: 
Talmn t , ln.•·at blitiin Yıınnnls--

şa.'M Afr.l;a r- t ı \ C'rdiktcıı sounı: 

- şı:nnli A!rllmda Tobruk cepbesiıı. 
yddc çama.111' ynptrrtmagıı kat .. de dU.1manın 'ufak tefek hıırekO.tıoı 
karız, ka~'D'l~a Gar,..•e Snlabc<'- \n .• im bıraktık. Blr mu.tar esir aıdık,. 
din çıkarlar", HanBi t!risini )a • .Hava teşckktıllerlmlz, Mersa..Matruh 
zaymı.._. ile Tobruku bc>mba.rdm:uuı ederek bC.. 

da, §ldcieUl mukn n tunrruzumJz ne. Gir'd blziln cannnız 
tıcesin:ic dü;1man 17 ve 18 ınnyı."t ı Fed..'\ olsun l<anTm~ ... 
b!rlcş~ırmcil'e muv:ı.t'al< e'ıl rtı ınev- Di, ·c A'ücl"'niz Iıf:.l,i.ııılyetl tl\n • 

zllerdAn çıkarıı.mı:~tir J "!JD"nm z - rnmcl n bo çok mU11lm Ur. e !l!lll -

ytat/ aaırW.r. Blzlm ~yla.tunız da tıız. 1 kı S!U'Jtan İJı"iH7.}Clrl • YnnanMa.· 
ladır. 1 ıııı, b1rdc::biro 1.:wadan bir isttlft. 

1 Çörçilin Hes . 
hakkındaki sözler~ 

• 
Lundra, 21 \A.A.) - Dün avam 

knmarumda. bq"f'ekil Çtitctıd~n. HCD 
hnl:ında birçok sualler soruıl!'ustur. 

Cllha.esa muha!azakA.r me!lı:a Adame 
er:cüıiılc Hes'lıı. .Alman hllldlmctiııl:ı 
malumııti dahilinde geldiğinin teablt 
edilip edllınedlğiJ11 bilmek iııte~tir. 

Ba§vck1l verdiği cevapta escümle 
deml~tır l:i: 

Hes bnltkmda hentız beyanatta bu. 
!unacalt vaziyette değilim.. Ve ne za. 
mnn bcynnt\tta bulunacak vaziyete 
geleceğimi de knllyen lıllm.'J"Cl'Mlm. 

Ralı:ın bildiğime göre, Hes 11:.rp e.ıı1ri 

muamelesi sönnektedlr ve kendlaine 
bir csh'e yapılan muamele yapılacak
tır. 

Muso~ini 
Dük d' Aostanın 

m~sajına 
cevap verdi 

Roma, 20 ( .. i\..A.) - Stefani 
ajansı bildiriyor: 

Dülc D'Aosta, .:\1usoliniye a· 
şağtdaki mesajı göndermiştir: 

Mikt:ırı fazla olan yaralıları 
yerleştirmek ve tedavi etmek 
imkansızlığı ve vaziyetin gittik
çe güçl«şncsi üzerine en ağır 
efd.akarlıkları yapmak bahasına 
bile uzun müddet mukavemete 
devam edileraiyecc~inden dUş. 
man şerefli bir teslim şartı iste· 
mcğc karar verdim. Dtişman ta
lebimi knbul etti. 

Bu hazin saatte beni teselli 
eden şey inöanlarca yapılması 
imkan dahilinde olan her şeyin 
yapılm13 olmasıdır. 

Haiz olduğum kumandayı eli • 
nize tevdi ederken, bir senelik 
çetin mücadele esnasında bana 
tasvipleriniz ve itimadımzla mü· 
zaherct ettiğinizden dolayı size 
teşekkür ediyorum. 
Vatanın şan ve §erefi uğruna 

bir defa daha. ltalynn lın.nıyla su
lanan bu mmtakayıı yakında 
tekrar döneceğiz. 
· Musolini ~u cevabı vermiştir: 

Evet, a.s3ıctmeab, siz ve as· 
kerleriniz her zaman kahra.man
ca harb~ttiniz ve iru;anlarca ya· 
pılması mümkün olan şeylerin 
hududunu aştıhız. Italyan mllle
ti size hayrandır ve istikbal 
hakkındaki kanaatinize içtirıık 
etmektedir. 

Irak Milli Müdafaa 
Nazırı Ankaradan 
Bağdada döndü 

• Reyrut, 20 ( A.A.) - Bağ
dad'dan bildirildiğine göre, Irak 
hariciye nazın Naci Süvcydi 
Suudi Arabist.anın merkezi El
rlyad'<l:ı.n döJlll)ü~tUr. lrak milli 
mlidafaa na"ırı <l:ı Ankadadan 
B~ ~ada dönmUştUr. 
Diğer taraftan bildirildiğine 

göre, Irak'ın Kudüs ba.şkonso. 
losu husuei bir yazif e ile Tah
r.ma gönderilmiştir. 

tıınrrw.uttB uj;rrn.dığmı gört\yoru!. 
Ege a.daln.rımlan sonra -inull gö-ı
lcr Glrittc ••• 

Alıııa.nlar Ege adaJa.nm t.ueya
ğmilan kıl çeker gibi a?dıktnn son· 
m bclc!'!ten k:ıt&nç pslkoloeye.sı
na o kadar bttrilnmllşlerı:Hr ld, o: .. 
rhll (Robcn.<w>n) un bomboft SMlcsı 

far-Letmekten çekinmcml~; Ye u
mıuni lılr pro\·a yeıhıc g~mck 
ıizcrc, ı=ı1gmbk dr•<'ecslnrlc bir 
ctir'cfü~ itU~ük lmkllnlara ı, giir
dilrmck i. tmıi§~crdir. .. 

Diiylik imkP.ııın oirnadığı yerde 
küı;ük lmkiı.113 istinııt chnck, ya 
hasmı ııt:c -.ayıruık ~c ta.maınllc 
sansa H~ beleşe gü\·cnmek, ya.· 
ht:t hasma, mukabil p.mılar ''e ıx-.. 
lc!'le.r hedi3·c cdec<'k kadar zafer 
sarhoşu olmakt:tn llcrt gellr. 

Girit. r.sia iııtl'~ cdi!cme:ı bit.-.. 
mlindcn uzaı';;"lm; !IO kadar ld, om. 
ela mutlntuı çetin bir mUıbf:ı.ay::ı. 
ço.'nc:ı.1• oı~n taarrn~1 h:ı.."lllestni 
lıol"slor sc.ri l !~inde J Uriitmncz. 

* Jlo!Usa ct'.phclerin bugün1'ü 
m:ınza.~11 bclc~tea tC§ebl>Uslcr 
~ r>rl• iııin ı;ağda ,·e sohla hcclefle· 
l'i islm:urn etti ~idir. b. r.:ısıl olsa. 
bUyUk riziko l!ttlVen , .c b<>lesten 
avlama fmi<i.nlannı bttsbUtttn kal
dıran sa.halara intikal wrnndadrr. 

Aınerikada yapıhn 
o~an bon1bardıman 

tayyare~eri 
ıı:( defa olaraJ< 

Kaouzzo 
kalesini 

bombaladılar 
' Londra, 21 (A.ıl.) - İngiliz ıı>1 

nezareti istihbarat aerv1Binlıı i!t' 
11 tlğine göre Amenkn birle~Ut def 

!erinde imal cfillmL:ı bu.unnn bôı?l~ 
dımau tayyareleT.I, 111< de!a oıaral' 

11 
nubi At'rik& seter'ı.nde kullan~ 
tır. Bu tayyareler, lB mayıa öğl-.J 
sonra dn Knpu.zzo kalem e~ 
d~OJl mevzUerinln bomba~ 
S§Urak eylemi;lerdir, Eski Ka~ 
civarındaki tayyare meydanı ~ 
scrpilml§ bir vaz.lyctte duran ~ 
tank'.an ve motörHl vasıtaınn US"' 
bUyUk bombalar ablIXll§tır. 

Giride indirilen 
paraşütçuler 

(Ba.ı; iarafı 1 nelll'2' 
@l!lbbila, muhakkak ki ~k CUJ~ 
kfırane ve çok tehlikelidir. "-" 
vaffakıyet şanstan çok ~f'İ 
Teşebbüs. bir şans meeeleııa 
telakki edilebilir. _ . .J 

Fakat Almanların. lngl;'~ 
hakkında başka isti!A pro~ 
için bir ''umumi :ı;rova" ya~ 
niyetinde olmalan muhteJJlsı"_A 
Malum bulunan pek az ~.il 
Urıerine dayanarak AlınaJ1 ~ 
ha:rkında da tahminlerde bO'':r 
mak mUmkUn ise, Al ; 
Alma.n tayyareleri Phletll 
va hücum.lan ile İngiliz 
gemilerini bir tarafta 
çalışırken, a~lulca yarICI 
rin Yunalıisatndan bu a . 
gönderilmesi için, sahilde bit 
razi şeridi ele geçlrmiye ~ 
bUs edecekleri muhtemeldi'r 
ntlebilir· Paraşütçülerin ta 
meydanlarını ele geçirmeğe 
halk üzerine gelit;i gii7!J ~ 
~arak ahali arasında. bir ti 
yaratmıya ~blis etmele 
mümkündür. 

Giritliler daima Yunan ,,s 
lerinin en iyileri arasında 11~,1 
mualardrr ve Almanla.rır:_.~j 
arasında "beşinci kol" vw 
lan tamamiylc gayri muh 
fil~ ., 

Giıitteki Brltanya. "/efil J. 
landa ve Yunan kıtalarınrfl ~ 
tan bilinmemekle beraber,,,., 
tarın, hava yolu ile gel~.ı4l 
dedi meCbuı1 8Ul'ette m~.ı 
Jacak kıta 'arn karşı ltoynı~ f. 
sinde lüzumundan !ar.la ı· ~ 
leceğinden şUphe etmek iç!SJ~ 
bir !lebep mevcut değildir-~ 
dan emin olunabilir ki ~ 
hava kuvvetleri bü~-~ti 
larda Jünkcrs'ler d~ ~ 
Suda. koyunda yat.an İn~~~ 
riyeai de, ablulmYı mu 1"-

. halde idame edecek ~ "-
sah ilinden veyE.hut Onıld fi 
dan düFman ctlzüt.amlarıfU1' 
laşmasma manl olaca.kt.U'· ~ 

İhtiyat mühimmat ve ~"if. 
cek taşıyabilen pa~.ıti~ 
pusu veya çete harbi Y3P""": f'., 
si mUınkündür, fa.kat bilt.U!'::.1' 
lar, mUtecavizlerin al~ 
d ir. 'ff/J!_AJ 

Londra, !O (A.A.) - l>Yıl' 
SalB.lıiycttar bir _ ın~Ji I".. 

öğrenildiğine göre ~c,:I 
man pa.arşütçil krta.J&rt 
inmişlerdir. 

MALIYE~E o TAYIN~~ 
(~ taralı 1 , ~ 

Tevzii arazi komisyortU ~ 
lanna Nuri 150, fsmai.t. ~ 
ve Satahattin 125 şer_li~~ J_i 
la, te1"zii arazi konurUs~~~ 
memurluklann& Şü.k • ;,,_ 
Fethi, lbrahinı, Nail ı:?~· 
ra maaşla tay~ ~~.$. 

MAAŞ~&1t 1 

NAKWLuN~~ 
1'ongülda~ varidat ~ 

ğüne Manma varidat ~ 
Saip, Manisaya SanUJU!1: ~.d 
Murad, Tatvan ma~~t, J.Yfı 
Kütahya tahsil şeti n--~ 
talı.sil kontrol meJDU!l'l rtı~, 
genbey memuru Nu~. m 1"Jı 
ıbat umum mildürlil~,,f.u·~ 
1 • Dö'-"-\U maJınuv 11t,cruna n.ö"l .ı:1 d 
mi., vergiler temyiz ~ ,~"fol 
azalığına Vahit, Seyıta. t tı,. , 
k"ntrol memurluğuna. J>J· f1' 
tahakkuk şube m"'l1ltJ11.l tB rit1 
E>an maaşlarHe nakil ve • 
dilnüslerdir. 
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ç~r il 
Harp vaziyeti 
hakkında 
beyanatta 
bulundu 

Cenu.bt Afrika Birliği ordusu, ,...,...,...~-... .......................... ---
bunda., çok mmreımmel bir rol oy
na~tır. Bn ordu, general Smuta 
dan ilerl emrini alm.1§ ve şimdi bil 
harp sahnesinde sefer nihayetine 
ermiş olduğundan, eimale doğru 
Akdeniz üzerine gidecektir. (AL 

' 
ll~ ~@fftırnru<a~~g~ J ........................ ... 

krşlar). 
İki Hint - Bri tanya fll'lı:aeı d& 

Kassala'da. ve Kassala.dan Kerene 
kadar bütün yol !boyunca, eon ha· 
reklt.a !kadar '8ll ve şeref kazan
:nnelanlır. Bu Hint _ Brita.nya fır
kalan, altı Hintli ve Uç Britanya 
ta.burundan milrelicptir. Hint la
talarmm gösterdiği fov.ka.18de as· 
keri hasletler ~ısında en bliyük 
hayranlık hissedlldiğinden eml. 
nim. Hintlilerin gayreti ve cansi- ' 
perane hareketleri, Britanyalı aı- ~ 
kadaşlannm takdirini eelbetmiş_ 
tir. Hatta hazan öyle vakalar duy 

Bodin kalesi -
nin çocuğu 

Almanların 

Gtride nasıl as
k.er ındirdiklerini 

an 1 a tt I duk ki bir tek Brltanyalt subay 
, kalmadığı halde bile tabur, yinP. 

en müessir bir tarzda ldnr~ olun
Ql. 'to.ı11ra, %o (A.A.) - Başvekil Çör- muştur. Bu sefer buna iştirak e
ıı.. ..... bugun Avıı.m kamaraaında harp den her smrftan ve dinden Hint 
~a knıa. bir beyanatta b'Jlun_ Mkerleri için en büyUk ~refiD 
~ aonra, .Almanların aon zaman· makesi olmuştur. 
t.a.a.... <ıeııubt Yunan1struıda tayyareler Bundan evvelki toplantıdan son 
~ ctmı, ve flmdi Glrld Uzcrlne ra vukua gelmiş olan ikinci hadi
~ bir hUcwna kaUunıa oıdu· se, Sollumda <Çök mükemmel bir 
~~ lındirmiştir. ta!'7.da yapılmış olan harekettir. 

Or~uz ikinci defa olarak muhasara ettiği Viya• ' ·--..!~ na önünde bozguna uğramıfh. 1-.~-, t.am oo· 
alb yıl sürecek kanlı bir muharebe betl•""fh· Erzak, 
cephane ve imdat alamıyan Türk ukerleri, Macaristan
da yüz elli yıldanberi hakinı olduklan kaleleri, kanları
nın son damlasını akıtıncaya kadar müdafaa ediyorlar
dı. Türk ordusu, Macaristam bir tek meyd.n ınuhare
besiyle zaptetmişti. Almanya İmparatorunun ~ 
ise, Viyana bozgwıundan tam on iki yıl soma Bodin ka
lesi önüne gelebildi ve Türklerin elinde bulunan e8ki 
Macar payitahtını muhasara etti. 

Bodini, Kara l'ilehmet pa§& adında yijİt ve ~beli 
bir kumandan müdafaa ediyordu. Türkler, tdıri boplt· 
mışlar, iç kaleye çekilmiılerdi. Kumandan en buit bir 
nefere varıncaya kadar, hepsi canla ıbaıJa döiü.füyorlar 

Bunun ehemmiyeti vardır, çll.nkü 
'nek11 deml§tjr kt: ı;:arpl§Ina, yalnız Brilanya ve Al· d:. 
~ son bir kaç v;lln içinde, keşif man kıtalrrı arasındı:ı vukua gel- ~ Bodinin bu kahnunan müdafileri ansmda on üç 
ltt lertmJı;, ct'llubt Yunanistan~· miştir. ltalynn kıtalarını bu dere- yaşlarında bir de çocuk vardı; adı Mehmetti, atq gibi, 
~ ta:t:varc mel•danlannd:ı. bütUn cins_ ce uzun ve zayıf mUnakolc hattı- güzel, sevimli bir çocuktu. G.eceleri kale burç1anndan 
taı..~llnan tayyarelerinin çok büytık nın uzunda idame etmenin değmi· iple iner, küçüle ve çevik vücudile dlipnanm ileri kara· 
~Ucrini mll§a.hede etmL"lel"dlr. yeceği fikrinde bulunmuş olduğu- bi 
,~ ardı ardma her gece hücum nu zannediyorum. (GllJüşnıeler). kollarına kadar sürünüp kayar, sabaha kaqı ya r tü• 
~ve muazzam hasar ika eyledik. Mücadele şiddetli olmuR, fa.kat çok fcnk, ya bir aancak, yahut da bir davul, boru, trampet 
~ t. mmdl şu clhtte sarihtir ki, bu büyük bir mikyas üzerinden ecre· .'.\lınıŞ oldu''U halde dönerdi. 

~esini tı?~kil ediyordu. Bu sa- Motörlü Livalarnnr7.dıın bir ço- verilmiş bir muhasara aletleri vardı. Bir çefİt mancınık 
ıı..;_'bUYtik kuvvette bir hava hOcumu ğu, zı~hlı livalarm ve kuvvetli ıblr olan bu iletlerle Bodin kalesine amMMtZ bir tekilde 

kumbara ya~dmyorlardı. Bir gün yeni~eri ağası asker
leri topladı: ''Dütmamn açrkıfeleklerini kim ortadan 
kaJdmrsa büyük bir bah§i! vereceğim!..,, dedi. Oı'blya 
kü;ük Mehmetçik abldı: "Bana iki üç yiğit yanhm el
sin, ben kaldmnm!,, dedi. Yanma on kangal İp aldı, 
keodisini de belinden İple bağlatanık kale burcundan 
~ indi. Yerlerde bir !kertenkele sessi:ıtiğile sü~k 
~elekle~-c yaklaşh; on tane çarkıfeleğe on kangal 
ipin birer ucunu bağladı. Sonra i~ret verdi, kendisini 
kaleye çekip aJddar. Sonra, aslcerler "Ya AUah!" deyip 
:ihür iplere sanlmca, on çarkıfelek birden, gecenin lcr 
rAn1ığmda kaleye dorğu yükselmeğe ~, düpnan ne· 
'!'C. uğradığım bilmedi. Küçüle Mehmet. artdc. truman· 
danın Ye "b'ütün Bodin askerlerinin göz bebe?Yi olmuştu. 

Bodin mnha1UU1 iki yıldan fazla sürdü. Kara 
Mehmet Pasa bircok kumandan ve :ı.abitler sehit 
"1dular. Dii man nihayet bu büyük kaleyi zaptetti: Son 
~hitlerin arasında uzun ve ak sakah ile Bodinin son 
kumandam Abdi p&M; ve fidan g1'bi güezl çocuk, küçük 
Mehmetçik yatıyordu. 

Çeşmelerde abdest alınmaz oklu 
Camilerde namaz ıkılmmaz oldu 
Mamur olan yerler hep harap oldu, 
Aldı Nemçe bizim nazlı Bodini !... 

REŞAT EKREM KOÇU 

~.::tlcr, Glrldc knr§ı bir htlcum mu· yan etmemişti, 1 Düımanm Türk askerleri tarafmdan !ÇUlafelek adı 

~ ve clddt blr muharebe §ek· topçu müzahereti ile, bir ka~ ha!-

~~~:ı:ucı::ı~~~~~::~: :!~ !:::~~ :ı~re:~!!:e:=:ı~; ı ;,:.. ................ ,.. ........... r-. ................ - ........................... ,...,...""' .................. _ .... •• ............................. ,.. ...... ,.-.~ .............. _ ............................... "" ........................ - .................................. ,...,.. .................................................. ,...,..-, 

tı tutnı ..+ Jer ve Sollum'u, cehennem ate§İ Q uıl.ur. 
~ lrtttekl kttvvetlerlmU:, lngtllzler, ~eçidini ve Gapuzzo kalesini zap· 
l'\ı Zc!!andıı.lılar ve Yunanlılar Gene· tederek düşmanı geri atmışlardır. 
( ~Ybcrg'in kumıındruır aıtmdadır Zırhlı .kıtalan, 17 mayıs saat 13 

~'lar), dU§?WUla en t.Zimkft.r bir de düşmanın iyico cenahı etrafın
da ve iyi bir vaziyette bulunuyor. 

ıı..... nıeltc btılımuıacağma itlmndı· "".._,.d?r !ardı. :Müteakiben hücuma geçmiş· 
~ · ler ve .urhlt ıkuvveUerlmizi var -

' 1, harbin diğer &aflıalan hak· .,..._ olduğu avaontajlt va:ılyetten 
~.... beyıı.natta bulunduktan BOnra. .....,.. 
... ~ 1 geri atmJttlardır. HarekAt, binne-
11tt ?ıttıaycttnde bir kere dab& G - tice, gayr:i ka.U ma.biyette b.lmış_ 
~ •• ~~ vtı.ziyettcn bahsetml§ ve de· 

.,ti). k!. br. Almenlar, yıliz Britanyalı esir 
' · ettiklerini iddia eyleı:ıtişlerdir. t~apacağmı beyanatın bUyUk bir 

Biz, beş yüz Abnan esir aldık. 
ıiıl ~ • ette olduğunu iddia edemem. .A.lmahl.ıinn tanıt ve )nsaıi kaybı, 
tı....:."J>iin.a.tı ınrl toplanmış bulundu- bizim ka ... .-.nlarnn:mdan daha fada 
e;::ııwıı ve Avam kamaruınm krur ., ... 
.'""11111 değilfJe muhakkak ki aynı derece-
~ tamamfyle hab<'rc.'lar tutmamı de ağırdır. Fakat bu hareket, Al-
-..... ltaranıut ımrette arzu ctt.tğfnt dU_ manlarm altı tıa.ftadn daha fula 
~den dolayı yapıyorum. bir zamandanbcri yakında Süveyş 

"'-.~koyuna ve civardaki mubtcllf te olaealtlarmı :iddia etmekte ol
~ nıeydazılarm.11. karşı bir çok duldan ve bu gibi bcya.Dattar ya.. 
~ lı:ıva bombardımanlanndan yarak bitaraf memleketlerde bil
~ 1&500 kadar öllşmıln Mkerl, ye· yük bfr kredi araştmbklan ıwıan 
bı. ~landa muharebe 1lnlformamu ı!· dikkate almam mütalea edilme
~rak (nefret ve istikrah tezn· lidir. Binneticc, kuvvetli bir ta.al"
~ ) ı:ıo.raıutıarln ve as'kerl nakli_ ruz kudreti muhafaza etm.iıJ oldu.. 
-....... "YJareıert ne, Hnnya. be matemi ğumuzu ve Mıımm ileri mmtalca
~ıım.da yere inmişlerdir. Bu ha· lannda mücadelenin herhalde mü
~ bugıın saat 12 de söndcrllmlş ve savi vazlyette idame edildiğini 
~ .. llla.knmlar, vaziyete hAldm bu- görmek bizim ~ şayanı memnu-
~u kaydeylemişlerdir. niyettir. 

, .. 15 de g!Snderllen mn:ıhhlr bir ı=============:--1 
"' • fasııaıı hava bombnrdnnanlan 

~ ~ h:ıva cinli oo.tııryata~a Amerikanın 
"'it ınıtralyöz ateşi ne mQternt'ık 

"l.lr ltcş!f uçuştan olduğunu bil· • • 

,~"tcöir. Hanya ile Matemi ara. .Japonya sefJrl 
~ dtl,..'"man tnrafmdıın ele geç!rllen 
~ lakcrt haatahanc, i'imdi yc:ılden 
' ~ttr. Hanya • Malcınl yom
' ~Ubundn oldukça lruvveut bir 
llıı, arı grupunun henüz temlzlcnmc-
~ l>ldu~"IJ blldirflmektedlr. Fnkal, 
' d?~a göre, b!!.§luı. gnıplara M. 
'lunınu§tur. Maleml tayyare mey 
'~ işga.ı te§ebbnstl i'lmdiye kadar 

kaılnl§ttr. 
~t'elı:et:ın IJÜıldiye kadnr nasıl ce· 
~~ f>lUğl.ni bilmek istlyeceğtnlzi 

r .\Jı.._ dO~m için bu beyanatı yaptım. 
-..&flar). 

~ı. harbin diğer sathatan hak 
cle.nıi§t:lr ki: 

~ A.tnba. • Alagi zaferi, DUk D"A08. 
)' l>ukUn elinde kalan kuvvetlerin 

e ttı tıınumıye..~ln tcııllm olması 
r~etıceleıımı,ur. Ambıl • Alagl za· 
\4ı1ıı lra°belıırtanda İtalyanlann her 
' bUyUk organize muka.vcmet1ne 
l\ıt )et Vermıa olan bir hareket ola. 
~.t.Jaıtki edllınelldlr. >(Alkışlar)· 
~l~ cenupta carpışma bir roüd
~ ~ devanı edecektir. l<~a.kat Am
~ >.lagi zaferi, muhakkak ki, ln. 
ı'en imparatorluk kıtalan tara· 
'ef,._ flıncuye kadar yapılmış olan 

•r} ..... 
' • 111 en şnyanı kayrtlannda.n bi· 
\~ tirvesını teşkil etmektedir. Al_ 
z ). 

'1 lluıen Kô.nunusaniye doğru seri 
it lıtı. O zaman görllyoruz kf, en 
~;::ut.eıı::ı.asıa aıışu.ncclcıine görtı, 

, 1~rtalan \•eya.hut Mayıs nlhaye
l\ hl ayu Uzcrlne ~ Urtlyebileceğlmlz 
'--n !tın tarlhl tc;ıkU ediyordu. Harf· 
~'bıı lelktk eden bir kimse §U ciheti 
~ 1 <'Yllyecclttir ki, bu çorak arazi· 
l?ı~~ctkll.r bir hareketi ve harp 11. 
r fevknlA.de bir b1l~i sayesinde 

il ,:ur U Umldln re, kinde muazzam 
"l ba.§anımıştır. 

I 

Matsuokaya nezle 

ilacı verdi 
Tokyo, !O ( A. A.) - D.N.B. 

!bildiri yor: 

Bqgünkü gazeteciler topla.ntı
~mın ba.5langıcmda, ecnebi mu_ 
habirler1 suallerini sormağa. baş.
lamadan evvel Japon hükftmeti. 
nin roerkezt istihbarat afisi söz. 
cUsü gaz.etecilerden kencmine 
zor sualler sorulmamasını rica 
etmiş ve müşkül sullere cevap 
verebilecek vaziyette bulunmadı_ 
ğmı söylemiştir. Bumın me.rine 
sözcüden, Matsuoka ile Birleşik 
Amerika devletleri bily'ük elçisi 
Grev ara.sında dün yapılan mü
Hlkata dair tafsilat vermesi rica 
cdilm~1:ir. Japon mümessili de 
mevzuu bahis mülakatın hususi 
bir ziyaretten ibaret olduğu ce. 
va.bını verıniş ve Grev'in Mat
suoka'ya bir nezle ilacı verece. 
ğini söy1iyerek Japon hariciye 
na.zırnun Avrupa seyahatmdan 
dönelidenberi nezleden muztarip 
bulunduğunu ilave etmiştir· 

1
• Çocnk Heklml 

Ahmet A'kkoyanlu 
Taksim Talimhane Palu No. t 
p :ardan mMda berglln fl&R ' 111 

.. nnra. Tt!IPfım 4011'7 

al 

Hür Fransız 
kuvvetleri 
müdafaa 
konseyi 

İ!t- neticesi çıkmaktadır. Bil-

1

1• mla""' mız ı• {?;ı• n ha-
hassa.. müstevli ile ~iği yap. V 
mak için almakta olduğu tedbir !) 

ler ne ~ alınmış, ne de ı k ı 
=~m:iet~ü~~~a~ zır anan l avuz 
kar mahiyette telikkı edilemez. • . 

Londrada mümessilleri 
bulunan hükOmetlere 

6 - Fransız vatandaşı hakiki 

=~~eı:ıte~:::~nhie:ı hakkı tarık us'un buna 
kanvovasıtalar~hube deva. 

Bir muhtıra 
verdi 

Vişi hükOmetinin 
anlaşmalarını 

tanımıyor 

:mı husıtıdandald arzu ve asmlnl 
jfade etmfJ,tir. İmparatorluğun 
V~den kurtulabilen bütün top 
raldarmda ve bütün yabancı 
memleketlerde mUstevrınin em.. 
rile hareket eden Vişi hükftme
tinin şiddetli ta.hdidatına rağ _ 
maı hal böyle olmuştur. 

7 - Otoritesi düşmanın kon
trolünden hariç bütün topraklar 
da serbest bir surette tanınmış 
olan ve vatandaşlannın hakiki 
hif:ısiyatlannı temsil ederek elle
rinde bulunan vesait ve imkan 

Londra, 20 (A.A.) - Hür dahilinde F:ransanın akdettiği 
Fransm kuvvetleri umumi karar muahedelerin ve taahhütlerin 
gahı dün Londrada. mümessille. tatbikini temin etmekte bulu 
ri bulunan bütün bükü.metlere 11an general de Gol ve Fransız 
aşağıdaki muhtırayı vcrmf§tir: imparatorluvn müdafaa konsa. 

V. · hükfuneti ile Almanya. a- ,.,-
ışı 1.... yi şu hususlan beyan ederler. 

rasmda son defa aktedilen an~ Fransa, iktidan gasbetmi§ '9C 

malar münasebetile ve bu an~ Fransız ordulannın hür milletle 
ma1ann Fransanm menfaatleri • 
ba'-..:-de do~·--"'n-...rn netice· rın m~c;terek selameti için harp 

ılD&U s .... ~. ederlten uğa.rdığı mağlO.biyetten 
ler ve diğer devletlerin bu hu~ istifade ederek bizzat kendileriru 
ta muhtemel hattı hareketlen dupnanın tabiiyeti altına koy. 
bakımından general dö Gol ve muş bulunan hü.kfunetlertara.fm 
Fransız imparatorluğu müdafaa dan kendi adına frtfklp edilen 
konseyi a.'.)ağıdalri mülah9;1alaı'!- hareketlerden mesut tutulamaz 
ali.kadar hükfımetlerin dıkkati. ve tutulmamalıdır. 
ne arzetmcği lüzumlu addediY'?r. Fransız milleti, düşmanın kon 

1 - Vişi hükü.meti mütareke ıle trolünden kurtulmuş olan aske
kendi kendini müstevliye karşı ri kuvveUeri ve arazisi vasıta.sile 
bütün istiklalini kendisinden a- harbe devam etmektedir ve buna 
lan bir vaziyete koymu~ur. b. Uşte k d'" 1 ·· 

2 - Bu aynı hilkiimet ikti- maen m re uşman a mu. 
cadcle eden bütün devletler tara 

dan ele almış ve Fransız mille. fmdan muharip olarak addedil-
tinin reyini katiyen ıt>rmadan ve · · ed 
millet mümessilleri en iptidai mesı ıcap er. 

in- Fransız milleti, dünyanın her 
hürriyet ve vckar şartıan iç han~ bir devleti tar--fınan diiş-
de reylerini vermeden esas ka.. rlı.anlar ve kendisini idare iddia 
nunlan deği~rmiştir. . sında bulunan düşmana tabi ga-

3 - Bu gasıplıktan sonra Vı. 
~i hükfımcti, Fransız milletinin sıpla.r yilzt1nden düştüğü bugUn 

. . kü vaziyetiden istifade ve bu va 
hiçbı~ k~ntro~li.o}m~dan ~eim~ ziyeti vesile ittihaz edilerek hu
leketın tiçte _ıkısı d~F.. ~i- kukunun bicbir suretle baleldar 
~tında oldu~ ve d~er u~m edlmesini halen tammamaktadır. 
n e mezkür hu~~et~n ~o . h;tikbalde de tanıınıvacaktJr. 
altında kati bır sukut ınbısan. ~~~~~~~~~~!i!!!!"!!~ 
na tabi bulunduğu için milletin = 
sesini duyurmasına en kUçUk ~r 
imkan dahi mevcut olmadan ıc-
rayı hükumet etme~~~. . 

Namık Kemal'in 
ölmez eseri 

KANiJE 
MUHASARASI 

4 - "Kanunuesası., ısını ven
len ve Fransa kanunuesasisinin 
yerine keyfi olarak ikame edilen 
metinler mucibince Vişi hükU
mctinin otorite kaynağı milnha.. 
sıran 85 yaşında bul~ 
ve senelerdenberi yaşının tesın- dar 
le zayıflamış oldu~ sabit oh~n Birkaç gbe lla 
bir ihtiyarın şahsında mündeınıc; VAK ITt 
bulumnaktadır. a 

5 - Bu vakialardan Vişi hD
kfımetinin Fransız hükümranlık 
hukukunu tatbik ve icra edemi
ycceği ve buna hakkı da olmadı 

dair düşünceleri 
-1-

llk söz; Teşekkür ı 
İlk alSzllm, Türk Dili Kurumuna bengin! mtıba!az&ya çalı~ (-.Jh. 

le§ekkUr etmek ol.malıdır: <(Yeni im- be)yl bu ne• tadan ds lıot g&:meaııt. 
Jt\ kılavuzu üzerine bir Öntıuıar) o.. liydiler. Fakat Arap barfiul ~ 

kur yaza.rtarımIZlll hcpslnl bu teşck. miz §Cl;:lllerl tarihe tevdl edip dil LA.. 
lttırde iştirake davet edecek blr değer. Un CS:lSJilean bir Tnrk hartlert torkip 
dedir. Kılavuz, yalnız imltmtzın ihtı. ederken buna benzer hnrtlerl k:1ıJb,. 

Wlı noktalan üzerlııde söylenenleri nan mllletıertn hemen ~ 
blr araya toplam!§ olsaydı bile blr h1z. vwdlği adı al malt. bu inkıl.Abl u.ııte1lln 
nıet olurdu; bir taslak ma.hiy<ıtlle or. adiyle dahi tesblt ye tıeyft et:m*--.. 
taya konR.n eeer, yalnız bu ihUllflı .,.. plebe çaldı. 

..noktalan açık ve ciddi bir lncelem«'. Alfabenin daha çok ~-..-dl. 
den geçirmekle kalmıyor. Bunların ha çok konU§Ultır bir keıtme oldalll 
'btrçoklarmm, mucip ve makul sebel"- meydarda ve l:ıwıun (elltba)ya kaqt 
1crfie ~lrllkte, birer hal şcldlne bağJ:ı. UıtUnft'ığQ de bundadır. Bugb a~ 

IDfŞ giSrüyoruz. sebebe • kıla\"UZt'n pek mktı olarak 
.AtatUritlln kendi aağtığında nrdiği l~t etUği gibl • oın Oc ~ )'&o • 

eanlılıkla yUrüUllmeslne vaalyello i- U~nlere belletilJnll bl.r ko!lıM Olmak 
pret ettiği iki müesse3eden biri bu sebebl kaWepniş bulunuyor. Alfabe.. 
Kırnımdtır. Kendisine yalnız kutsal nln bu Avrupalı tarafi olmaıı:ıydı, th'. 
~aynı zamanda tek Te salllılyet. ınt Hnıtt Ziyanın tıe. ·ve f'öllrdtlğtl (r. 

ll mevki tcının eden bu vasiyetin ru. bt-ce) den biztm cetıcet> nya ı(aibcpn 
huna ısadakat gösterir eserlerle har<'- imiz. u~nederim, daha ayal blr ..-., 
krl hsıtnde gördük~ mllll davanm llt orurdu. 
zaferine olan emniyet kuvvet butlı- (Alf,be) naml p.rplr ise, e'bcad) de 
yor. Bense burulan ba§ka, eserden prklıydı ve bl7.lm hayatunu.a. edebi.o. 
birinin ihatırıanılarak bana da gönde- yatunt7.a ginnlş bir kelimeydi. Faz1a 
Tilmtf olmasından dolayı t.cşekkUr olarak, Tnrk alfabesinin srrasmı lleE'.. 

~u.euyum. Bunu Hnber okuyucula_ ıendircn blr mutabakatı da TtU'dt. 
n gi'S dikkatle takip ettiğim cııcr 'll. Benim neıillmle bizden evvtildler an. 
zcr!nde b<-nl dUşUndUrcn noktaları ı. mnda blr rey topl&n'5&(ebeed)ln elatP. 
fade §eklinde ödemeyi tercih cc:tty<'- 1 rlyet kazanacağından ~ §tlpbe elml
rum. Görllyonım ki kılavuwn tesblt yorum; bunun Tnrk alfa.besi il prlt 
ettiği esaslan hemen umumun mltt.a- lUeml arasında bir anlaşmaya "Ye ... 
ıeasınclan, tenkldinden geçirmek Ku.. vlşmeyc yol açmak mczlyetint do u. 
rumun kendi arzusudur. Bu harel~r. nutmAmaltdır. Böyle olmakla beraber 
Um benden başkalarını söyletmeye yeni yetişenlerin ve alfabede kıı.rıı.r 
sevkeder, onun yenldcn brunıacağı an. kııaca.klarm sayıca bizden çok oldu. 
ıaşılnn imli\. IOgaUne daha geniş 'YC 1 ğımuna. inanmak, harf tnkıllbmdan 
kuvvetli bir Amme teyidi alarak gir. smım ok11r yazarlarımız nfsbetinln 
ml".slne imk1\n \"erirse, belki arzedece- nrttığmı muhakkak bilmenin ta.bil 
ğtm fıklrlcrden ziynd~ tahrik cdc-btll'_ bir net1c<;st olur. 
ce~m bu mUnnkaşn beni da\"aya kU. Bu dO!jÜn<:<!: Ce alfabe tıı.rabnda o.. 
çUk bir hizmet görmekle mtlkAfıttlftn- lan Kunımdan bugttn ayrılmak lalı'. 
dırır. mlyorıım; fakat kllı;;Wc bir kayıt ile: 

HARP' LtSTEMtZ1N ADI 

kılavuza göre (alfa.be) P.OzU birçıok 

dillerde bir (terim) olare.k yapma'k
tadJT. E~r '(alfabe) ~ bu dillerde 

lmlA. mUnaka.,aları içine harf liste. terim. yıınf yalnrr. bir me!!'lek ıstılahı. 
mize vcrflen adm da kıtrr.ıbğmı bin. nm Mr çerç,wesl itinde yqaaaydı, 

vonı:ı:: 

!ilen vaktue. harf listemizin adı olan 
(Ellfbe.)yı değiştirmeye lüzum olma. 
dı:ğmt ~ylem!şimdir. .Alrşıımııı bir 1-
ırtm. Hıı.rfler deği~m~ olabmr; fıı.kat 
~et Yt' mııhlyeti aynı şey. Kcllm"
yo <k!ğf~rmc bir zaruret değil, diyor • 
dum; Türk kelimelerinde hece Mıcn-

bence kelimeyi bizde mulınfuaya llt'
beb olmak kuvvet:mı kaybederdi. 

(Alfe.be)yl alıkoyun: AvnJPA 
dll~de de blr (terim) defil, bir 
halk kelimesi haltnt'le +&Jlihllll bu111J1ot 
duğu için ... 
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Garip hadiseler 

Saç boyasından ( llu 11utunda okuyacuJaruna.uı ga. 
11tk•ruh.1 ~--uaclald lnıpoel9 bir~ 

~öaclenıcıeklmt 

ga karakol caddesi aynlık sokak nu. 
marn ı l de Muzaffer Kemal ecı~n 

• 16 Yaf1Dd:ı, orta okul mezunu. i
talyaı:ıea. almanca Fransızca ve blraz 
da nıınca hilen, yazısı güzel bir gen 
lş aramaktadır. (R.P.) nımzbıe mQnı-kazanılan mılyonlar 

EVLKNME TIC.K.t.ıırL&IU. I~ ARA -
MA, iŞ \."ll:llPIE. Al~. ~TDI 

ctbi üra1'1 malllJMI balx olmıyao k&.o 
çı;:.. Ulnt.n pa~H tM1froluau1~ ı caat. 

EENATE 

Storm 

-47-

l. Er hatte aber n:ıch sel nem 
bochbcriifımt<an ''Morpboos" cbı 

zwei Wcı'k fcrti~ •ct>tellct,1 

~w gcgoo den Jfalli.<ı<·hcn ı•ro

ıessor Thonın us, der in ~incıın 

dcrzit crst ,·erdeutschet<ın' Bu
<'ho "d erimine rmıgioo" ali Tou· 
felsbündnis3 vor cin !'D e"lpinsL4 

Erklaret und lclıcrwcls :ıı. .. cin 
rechter ndrnoatus ~ Ull6Clige 

Jlcxen - und T:rundcm:olk1 der 
lrdlsclıen G tlgkeWl sa eıU-

l1 ;tu})e. 

2. Fchl ~ dem llerren Pctru!< 
znr }Jdlenın~ scincs DOUl'Jl Wcr .. 
kes Büchoro scln; od oemphmı 

d Rcmlı,>ii ~iıı, d<.'ti 
Ohri t. Korüıoldi Traktit1eiu1 '"On 
dmt glUhood('n Rinse nad c&liclıo 

3.. ''llabe :r:war cin n ~ 
f, Ohristianc,'' riel er; ''mıs.. 

tnuıo abcr wclslich dCT censclıll • 
chon Schwachhcft; and wiırdo 

doch dem Pa.stor zu Stcrup bel 
:uıstclıon, ih 'on dem V ter der 
Jilgen tibcr fnulen 7.u..tcn c~ 

e.n !" 

4. L>a nun nıcin V-.Cr • 
kommen hiess, warf er Hat mtd 
Mantcl hO<'h\CrgDÜgef; YOll ftlclı, 

und lıör t.c l<'h mit Atfontion ~l<!-r 

belden '~ olılfahrcncn M1iımer 

\VoohscJredcn, so bnJd ~hin 

uıad "nicdcr ~~<m. 

. . z" r fıntto idt wcgcn neiner 
ien und um jugOlldlidıcr M

lotria8 wlllen, mit denen kit mei
nc Zelt erfü11ct, ~er den Gokl
t;ehmidti hen "Morphcwı" noclt 

sein«-r Widcrsachcr Schr:lfton ge
l en, r sete abcr gegen leh:t -
re, da der g~l:ılırt.c la.nn · cx
plizi<'rt-f!, g r b:ı.Jd t•incn lOOhaf
tcn AbschMI~ und n'Urdc· nuc!'ı, da 

leh solc hen knnd tat, '°" elbi
gem wcldlich bolobt und 'crwa• 
net, tJ. ll'h nueh künfti~hln mkh 
nlcht zu denen A tJıclst.cn und 
Sclm anngcist<>m 111 ı:escl len 

~~ . DIÖ· 

(1) fertigstcllcn: bitirmek, ik
mal etmek: Fertiggtellung, ikmal. 
(2) ''enieutschen: almancaya çe. 
vimıck; Verdeutschung, nlmanca. 
ya. tercüme. (3) Bündniss = 
BÜnd, ittihat, pakt, mukavele: 
Tcuf ündnis, şeytanla yapılan 

mukavele. (4) Himgespinat -== 
Hlrng v.·cbe, haynl, kuruntu. (5) 
Tnıdo - Dnıd, s?hirıbaz. bü~

cü: Dnıdenhtıuın, sihlrba.zlnrm aı

tmda toplandlklar. ağaç. (6) Gc
rechtigkeit: hakka.niyet, mahkE
me; dfe Gerochtig:tcit fii ct. F&
gen und liisst dle Hummcln durch 
bu bir darouneseldfr ki mc~ıur: 

Mllyo:Ua (',31an m('Sned i b..z tr. ser 
cfraz 

Birkaç l.aıruı;a mürt kihin cayı 

•:tir€~. 

REXATE 

Storm 
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1. Büyillt bir F.-Ohret yapmış o
lan "Morpheus" ndlı eserinden 
sonra Halle ünivetsitesindcn P~
fesör Thomasius'e kal'§I yenl bir 
oser bazırltımışt.ı; Thomıısius, za
manında. nhnancaya da. çevrilmJş 

olan, ''De criminl' mngloe''1 adlı 

kitnbındn, şeytanla yapılın bU.. 
tUn mukaveleleri bir hayal olarak 
orta.ya atıyor ve ayni tarroa meı;
um sihirbaz ve büyücüler zlimrf
sinln hakiki bir müdafii halinde 
onları dünyevi ndnlctt"n çekip 
kurtmmağn çnbalryordu. 

%. Bay Petrus'un neşredeceği 

yeni eserinde, kendisinde bulur .. 
mayan, fa.kat Remigius'un nd 

cxemplum Doemonologia. isimli 
eseri, Chrlstian Korthald'un Pa
nh:lıı: n yü~k adlı kilçUk dini ri
s:ılesl ''C saire gibi babamın ki
tapİMI nn>~a bulneağmı bildiği 

~ vesikalar ebdk bulunuyordu. 

S. "Şüphesiz ben, metin bir 
hrisHyan kafnsnıa sahibim., diye 
hnykırd[, "fakat ;htiyn.tkarane bir 
şekilde iıısanlnrın zanfmdan şüp
he ediyorum; bundan b3Şka Ste
rup papazına, ham hayaller &l.nii 

ta.rafından 00885ız rivayetler Uzc. 
rinde ynkalanm&k da~ 

~-

4.•Bu-tlll"ada bnbe.m ona hoş ge'. 
din dediği ic:ln şapkn ve mantoeı: .. 
nu bilyük bir sevinç içinde ken
dinden uzağl\ fırlattı, ben dfkkat 
lre:51imi::ı, bu yüksek tecriibelf iki 
adı8mın hiç kesilmeden akıp giden 
ımderini dinliyordum. 

5. Şüphesiz t..ahsilim ve 
zamammı doldurmuş olan geu._ı -
ğP ait temelsiz e.cyler se,-gtsl ye .. 
zUnden ne Goldschmidt'ln "Mor
pheus" unu, ne de muhalifinin 
yazdmlarmı okumnmıştnn, fnk~t 

bu sonuncu Itır hakkında, fılinı r -

dam izahat verdikçe derin hl• n -
retle hll:slvle kahnndan taşıyor- 1 
dum, hat~ bu his.<simi izh:ır NE -
ce bu A.lim adam beni sitayişle 

kıırşılndr, istikbalde de di~falı>r 

ve fasit fikirli kimsPl(lr muvacr .. 
heffindc kalabileceğim hususunda 
i~t etti. 

(;f) Do erimine magloc: Bu ın 
tincc tez 1701 de ne§rodilmiş ve 
1103 de "Lcbrsiltzc von dem l.Jl&o 

ter der Za.n.bercy" ba§Jığı altmda 
ıMmancaya ÇC\'lilmi tir. 

medKHünti üade eder. 

- Buyur.unuz madam aiııe bir 
telgraf var. 

Gf'nç kadın, otel hizmet.çisinin 
verdiği telgrafı acele acele açtı. 
Okudu. Birdenbire yüzünün hat
ia.rı değişti. Ve hizme~iye döne .. 
rek: 

- Cevap vermiyeceğirn dedi. 
Bu telgrafa muhakkak cevap 

\'ermeğe lüzum yoklu. Çünki.l 
cevap vermekle hiç bir i.~ gö· 
rülmüş olmazdı. Telgrafın ifade 
ettiği hakikat soğuk, acı fakat 
kat'i idi. Sadece genç kadmın 

mahvolduğunu bildiriyordu. 
Amerilııada bütün renginlik· 

leri yerden~ seren 1929 yılın. 
daki mali kriz'i hepiniz hatırlar 
sıruz. İşte o .kriz dolayısiyledir 
ki Jan Klcr ismindeki rengin 
kadm da m.ahvolmuŞtu. 

Telgraf A.mcrikadan egliyor
du. Kendisi o 2'.aman Franeeda 
bulunuyordu. 

Jan Kler seyahat için çıktığı 
bu yabancı memlekette şimdi 
her:hangi bir yoksuldan farksız. 
dı. Ancak Amcrikaya dönebile_ 
oek ikada.r parası kalmıştı. 

Avnıpad& uzun müddet kalıp 
eğlencelerle vakit geçirme ümit· 
reri de böyJe suya d\ltlmÜŞ olu
yordu. Y a.pacak ancak lir şey 
vardı. Hemen Amerikaya dönüp 
ibaş1na. gelen bu felaketten ko
layca sıynlmak çaroolrini ara. 
maktı. .. 

Fakat nasıl?. 
Bir çokla.n böytc vaziyetlerde 

cesaretlerini kaybederler. Fakat 
Jan Kler bunlardan değildi. 

Doğruca bir gU:flcllik enstitü· 
süne gitti. Bu hareket şim<li si· 
7-C saçma gibi göriinüyor. Fa.kat 
atalardan kalma. maruf bir Sö:t 
:va.rdır. ... ''Bir kadın ~I görü· 
nürse, kendi içi de gürel ve fe .. 
ra.h" olur derler. V c bu roz her 
gün biraz daha fazl:ı kuvvet \'C 

isabetini gösteriyor. Amerikada 
kızlar için yapılmış ıslahhane· 

lerde blic her gün lazl&ra gim:?I· 
lik dersi

0

verilmf'ktedir. Ve bu mı· 
retle onlan nıhan tekemmül et. 
tirmck kabil oluyor. 

Jan Kler glliıellik enstitüsüne 
gittiği zaman muayyen bir saç 
Hisyonu ve boyası ile pek yakın· 
dan fevkalade alakadar oldu. 
Çünkü bu lüsyon ve boyn saçla· 
rına görülmemiş lbir gil7.ellik ve 
parlaklık vermişti. Parasının her 
gün biraz daha a.zalınasma rağ
men bu bc>ya ve lüsyonu imal 
eden fabrikanın fabrikatörünü 
aramağa başladı. 

Ve bir gün fabrikaoor odasın. 
da meşgulken kapı açıldı. İçeri· 
ye genç, narin yapdı, uzun boy
lu bir kadının girdiğini gördü. 

- lsminiz?. 
- Jan Kler! 
- Ne arzu ediıyorsunuz ! 

Fabrikanızın imal ettiği 
(7) Trn.ktat: risale, d?ni mahi. lüsyonla saç boyuma. Amerika· 

yctt.e küçük eser. (8) AUotria: j da yeg"ctne satış ~i oh:nft!c 
AJlotrin treibon, vahi şeylerle ur- istiyorum. 
raşmak, boş yere vakit goçirmck. - e~ dediniz! Ne dedini?.? 
(O) A'b9clıeu, nefret, Urkllntti, - Saç boyanızla, lüsyonunu· 
~t: Abecheu olnflöeeen, kor· zun Amerikada yegane sa~ şu· 
kutırruı.k, ürkütmek. (10) Sch- ıbeeini açmak istiyorum. Ameri· 
wanngci t - Sclıwiirmgei8t: &. ka malkı.nnrz i~in iyi bir pazar· 
l<"a.s1t v-0ya meş'um fikirli kimse; dır. Ç'hk rağDet ~inden 

b. (- Sclıwannerci) hayal.at, kı·. ominim. Fakat iben s:ıtarsam. 
runtııya dalına. Jan K-ler iMJ. s&kıri ~edik· 

ten 60il?'a BU9ttl. 
----~~~~::=:;;~-------------~ ~atör iri si.yah göııierine 

Mııb:.ımrncn 3911) lira (.l(l). kuns.' oM.ıı DMlht.P.l!f elns ft ebeUn 
'l2 ad~t p .fı:ıçtcn GU mUliluğu uı.6.9U) sa:ı gflnU ı:aat (ll) on bitıic Hay-

d&rpa§ada gar t lnaEı c.'ah de'.tl l~·~ t-rınGan 9ıÇlk eksiltme ua.ıı!l<ı 
tm nluıac:aktır 

Du ~ ı;.trnıe:k .uıti-~ .2'2ti) liı1l ( ) Jr.ur:Utluk muv&kluıt teminat 
Yfl kant.'DUil bıyJn ct'Jğt 'esırfld• hfr'McU, a80mte g9nU 8llatine kadM' ltMM' 
1.c<ınu ynr,a mürnt'llntt;ıı ı. 

Bu Jiıc ait l&l'ltoaıınci<f!r k0lli\°'~~~.,ı.IA2: oiM1lık .~. 
~ 

·meftun h&)T3ll haıynuı bakı-
yordu. 

- Söyicyiniz.. Acenteliği veri· 
.yor musmNE? V~ musu· 
nu? Bana bu İılnÜır1I veriniz. 
Sile gok faıjdaıuı ~•ı ıt.S. 

ı S:ı.tJııılnnır iki Ut~· 

! 
Bn işte m\riafM oimak i9in 
~ 811ıhti okn us gel-
diği kadar niff da etiea .,,,... 
mam&)... Bu iki ~ bİ!" 
arada ohtM& mulukhe\c .... 

Nihayet bir iki saat etraflı 

konuşmadan sonra Jan Kler Evlenme teklifleri 
• J 9 ya§ında ortnyı tyt dcrcoc il" 

biUrmlş. ytı.ZISI güzel biraz dakUJO 

bilen bir genç kız avukat ynnmdıı ve
ya husuııf mUessescJerde tş al"8mnk
ladır. tM.A. Z.) remzine müracaat. 

lü.syon ve saç boyası Amerika • Yaıı 37, boy, 16~. kllo 63, kumral 
acenteliğini elde etti. Birkaç iyi tanınmqı, namuslu ve ııerem bir a
düzine nümune alarak d~ca Ucyc mensup. muteber bfr mcvlddt-
Am ik •tf b nıı arsası bulunan, 11.'Jc t.ıı.bsllli çocuk. • H~r cln.ıı moUSrdcn anlayan bir 

makln~t. garajlarda. fabrikalnrd 
Satmnlt ietlycnlerln istedikleri ııon 

husust motörlcrdc çnl~mnk istemek. 
tedir. { U 29) remzine müracaat. 

er ~ya .gı ı. . . salcıti ve saire gibi babanım k~ 
Jan Kler'ın Amerıkaya gıder ı ta la __ .. bula • b., .. ,gı-· • . • • p rı a,,....,u,.,.a cagını hu.ı 

gıtmez ılk ışı arkad~larından Lıw ,·csikalar ekBik bulunuyor .. 
beş yüz lira kadnr borç topla: suz dul bir bayan nyhğı 100 den a
mak oldu. Sonra da satışa baş· ııağı ol.mıyan asker ,·eya mUlki dev 

ladı. Jet memuru bir bayla evlenmek 
Lüsyonlar ve boyalar gine!!i!• iı!temektcdir. Çocuğu bulunsa da 

salonlannı ayrı nyrı dolnşlırdılt. zanrı yoktur. E\ine bağlı olması 
tan sonra bazı ycrJerd:ı blirük lazımdır. (~7 N'(>si~) remzine mü 
bir alaka, bazı yerlerde de "Al- r:ıcaat _ 125 

• F'ı.ansızcıı, ıı.ımanca, ingllizcc bi
ten, bL-az da ttlrkçeye 1!.§lnn ccncb' 
bir b3y muhasebe ve muhabere ı~ıc .. 
r!.nde ciaimt veya saaUe çalıımak is

temektedir. Bu dillerde buınıs1 der! 
de "'erebilir. (A. B. 8) :remzine mUnı .. 

cant. 

lab hayırlı müşteri \-ersin" diye • ~.ı o. Yalnız blr bayan r;o.sı:-. 
• 33 ynşmd:ı. orta okul mezunu, as. 

kcrllkl.? nlt'ı.luısı bulunmıyan. cslci hnrl 
lerl çok iyi bilen bir genç ticsrctıınnc
lerdc veya hususi mllesseııclcrdc klı
tlpllk ı.,cı! aramaktadır. Daktilo da b!• 
lir. AZa kanant eder. (B. K.) rcmztn• 

ba.~tan savuyorlardı. yaııın~ı arn:nnd:ı. bir bayanın evlen.. 
Jan Kler çok şeytanltiır bir mek istemektedir. Aydn kırk lira geli

kadındı .. Sekiz, dokuz yıl içinde ri ve bir evi vnrdır. Yaşına rağmen 
gençtir. T-ınslll vanın d:ı C\' kadını 

bütün Amerikayı dolasmış ,.e olmnklıı ıtuhar etmektedir. Arkada... 
300,000 liralık büyük bir teşki· ıunm Gi}n görm1l3 bir mUnevver olına-
Iatın başına goçmiı::ti. ması enrttır. (Tesadüf 3) remzine 

mllracant. 
• Bir 11 2 ltız talebeal hcrhnııgt 

bir mUcssescnln bcs:ıp i§lulnde çalıf" 
mak ı..ııtcmcktedir. Gnlatıı Mumhsn 
cadd~al -(109/48 e mUracıınt. 

Elinde bulunan birkaç ~işe 
örnek liisyon ve boya ile Nev
york'a geldi.. Ve o günden sonra 
Ameriknnrn güzclloome diinya. 
smı altüst etti. 

Yaptığı teşkilat saye.,inde 
Fransız malı saç boynsımn for. 
mülünü satın aldı. işini çok ile· 
rfietti. ve "saç boyamak'' moda· 
sını Amerikaya yaydı. 

Jan Kler için bir ge<:e içinde 
Ncvyorktan Klaforniya'ya tay. 
yare ile gidip gelmek işten de
ğildi. Yalnız üç erkek memuru 
vardı. Diğer memurlarmm hepsi 
kadındı. lşi o kadar genişletmiff 
ti ki bu memurlar gece, gündüz 
çalışmakla işi yine b.."\Ş8ıra1llıyor
lardı. 

Bunwıla beraber Jan Kler ko. 
ca.sı ve çocuklariyle meşgul ola.
bilmek frrsa.tmı !buluyordu. 

MOnıcııat - l~G 
• Y:ış 22, boy lGS, kilo 6il, ycşfi 

göztü, kumral, lise mezunu. içkisi ve 
cıgıırnsı olnııyan 50 lira mnaıılı bir 
devlet memuru; tip mevınıubn.hs ol. 
mııkswn mUnaslp vtlr.ııtlu boyu en a
pğl ;<;0 ve etine dolgun bir b.-ıyanla 
evlenmek iııtemcktrdlr. Dulsa zengin. 
ce 're çocuQız olmalıdır. l1'::bcdil rem 
zinc manıcnat - 127 

l ş ve İ§Çİ arayanlar: 
• Yazım g{lzel, orta Qç tabs:lllf bir 

genç t~Ul :zamanında çalı§llbll~ği 

bir iş 11n,.or. (S.A. 512) remzine mi.\
racaııt. 

• Lise on birde bulunan §imdiye ka
dar iıl~ok m0e...'llle8Clcrdo çıılışmış tec 
rllbell hlı r,enı;: iş ıınyor. Huop 're el 
ynzısı milkemmttrUr. ıNorokl rem:ı:l

ne mllracıı.at. 
• L!.sc bir t.aMUll, l 7 ya,ında kim.. 

scııiz bir gocnç, 3~ lira Ucret çalıp. 
bi~ bir iş arıyor. lÇatrokan 'l'Ork) 

remzln:ı mllracaftt. 
• Ll9e 11 de, nlleftı Ana.doluya gtt.

mı,, }<Jmııeslz bfr §clılt çocuğu u bir 
qçre~lo çalıf1D8lt istiyor, yazısı .eri 
ve çoıc gU:r:eMlr. Ak my llilyllklAn-

• 17 y~ında blr orU\ okul taıcbe"ı 
h:ı.yatm: kazanmak mecburlycttnde-
4ir. lış nnyor. (H.G.) remzı.nc mUw 
C!lOL 

Aldırınu.: 
Ata:ıda nımuWın yanlı ot:ın o

knJUcomrımıı.m nıunlıırma t;dell 

mektuplan ld::ı.relınncmlr.don hcrg\11' 
babtan ö~lcyc l.."Bd:lr veya nt J': 

den 1'o01lra nldlnnnlan rlcn olunur. 

(Anj"ll CM. 22) (K.F. 9 11tırıl 
{Emekli) (S.F. 11) {Nur) Şans ll~?I 
(Bulmu 3 ) (R.F. 18) ({Keçe 51 1 

(R.?.L lOS\ (Z.E. 20) (Sen <40l 
ıM. 13} (H.H.S.) (N.ll.) (R.N.SI 

(R.M C.5) (Sevinç 47) (İkizler 2fi) (.U• 
antln.) (R.27) (K.MK.S.E.) (H.J\ 
(Eskl zam3n 21) (Ptık 37) (ScvwıJll 
(N..22.N.) (Be~ yedi) (R.E orıı 
(?.hne) (GUl) (P.N.S. 81)° (Z D. il' 
(llkbahar) ["K. 12,, remzln 1;cl 
üç m~kt.up bildirdiği adrese göml 
ml§Ur.] (Bllrhan) 
tDenlz 1115} (Mukadd r ne 1 12) 

Çok zengin iken m.lhv<>lruı ve 
ondan sonra yeniden bUyük bir 
servet menbaım ba§rtia bulunan 

cümlelerle anlatıyor: 1 
- ls sizin arkanızdan gelmez.. narıci askeri kıtaatı 1 anaar • 1 

Jan fhıer mevkiiin sırıarmı şu c:anbu Levazım amirliğinden verilen 

Siz onun arkasından ko~cakeı· u til adet bo§ benzin tenckcai ve O adet boş zeytin lı:ü!esi 22.ö.941 ~ 
nrz .• İş ve zenginlik g<ikten zen· ıı t 15 le çoriuı.ln askcrt 81\tmal:ua komlsyonundll pıı.zarlıkl.ı sntılacat.Ur 
billc inmez. Ancak caltşna.k, Tal;pl<'rın belli vaklltc homl&yoc' gelmeleri. (2'l23.'l921i 

cabalnmak ve koşma.!da kazanı. ~ • ~ 
İır. Ticaret imk.anlnrı her 7..aman 1:lo "·c i5 ton ki .. cınıın 10:> ~vıı t.n nyrı r.yrı p~ rlıkln ı; tın al c c 
siz.i bckleyor. :F'akat bu imkanla· tır. ltalcs. :~.'5 !l·C ~: ı.u a:ıat 11 ac lslahiy~de ıuıkert sntınnlma kon : 

•. oı.·lmek .... ..+tı nun<!ıı ynp:h..ca.ktır. llk teminatı :.r.~ llrP.drr. Tahplenn bcl'i ~.ık\ttc k Ol 
ı'l goreuı ~ ~ r. 1 yt)nı\ geım•lerl. 12Uf.'>P17) 

Jan Kler bugün milyonlarca • * lt-

lüsyon ve saç boyası satıyor .. 
1 

uut.:ahhı· nul '" m.:ıınbmıı l>cn(.'r kilo una • hm n edilen r y u 0 

Bu işlerle alakadar kadın ve er· j kuru§ olun üOOO ımo .rnc açık ,.k~!tme ile wUnnkas:ıyn konmu tur. 1118 

keklerden yüz!crcc mektup alı- 6.6.DU t'urnn ıılıı:ılı ımıt ll dıı Aııkaradn M.M.V. ntır.ıı.ımn koml'lyonur. 
ynpılacaltur. İlk lcminat: 1350 !mıdt:-. Evwr ve prlnıımcsl komi yo •d 

-yor. . · _1 & d k. erk k rıllUr. Tnl~pıerln l'<'•ll '"kllte komlsyonıı g ınıclerl. (242' - 'lOltll 
Hepın12JCC mıuum ur ·ı ·e - • "· • 

lerde kadınlar gibi snçlarınr bo- I!c~t.'r kılcı5u :ot lc..ını1.1 ı snnıımden 1600 ton oJun knp:ılı zarfl e 
yarlar. Yalnız erkekler bu hu· meye konm.ırtur. !Nıle::.ı 10.6.Elt::. r.nl• ı;ünU s:ı.at JG da S:nınsta asken • t.ıı'

1 

susta biraz mahcup davranırlar. nlmB ltom!By~nundn ~npılocak'.ır. '(utnn 44 060 llrn 1 k t 'llllllltl 3372 Ur 
1 

Onun için crkekleıin yazdıkları dır. Evııaf ''e .şartname" Anl(ara, h:tnnbu.I Lv. f\mirllklert ratııt..'llm"l 0 
1 

mektuplar c.laima karılarının sa~ yonlnnnclı ı:üıGıtır 'l'nlıplcrln 1'1ul" ııattınd":t b1r saat c..-,. ı komla on:ı 1' 
1 

nunl v~fkr.larlie teklif :ı "ıttup''lnn: vcrm !eri. (242 _'3923) 
larının boyarunasrna aittir. On_ .. • 
larm namlarına boya tarif cler ı-uzarlıKla ı,.o •o~ klıc.. oiOK-:o eL3dıni1:ı n \01,734 kilo 10X40 badı 
ve isterler. 

Mesela: Bir cı kek kendi karı.en 
hakkında Jan Kler'e şöyle bir 
mektup göı'dcrmiştir: 

- Karım saclarında birkaç 
beyar. t.cl gördüğü için şiddetli 

bir üınitsiz.liğe dü.;mUştür. O 
kadar ki h~ bir !JeY gözUne gö. 
ıiinmeyor. Ne yapacağımı :şa§Ir
dnn. Artık ihtiyarladığını. ha
yatının sona erdi~ni söylüyor. 
Bu düşüncenin onu felakete sU .. 
rükleyeccğinden korkuyorum. 

Jan Kler bu mektuba bir liste 
saç boyaBJ tavsiye etmekle ikti· 
fa etmiş ve birle aç gün 500!3 da 
~kl..-ür cevabı nlnuslır. 

Amc.rikada bugün kadın ve 
kız otmak ÜJ'Jere Amerika kadtr!· 
lığmın yü:zıc1e yctmi.-; beşinin, 

sekseninin sa~lannı boyadığı 
te;bit ed*nişti.r. Saçlarının be. 
yn.de.rnu gidenncğe, kimi de sırf 
bil' değişiklik <isun di~e bs~a 
renge boyamektadır. 

Gi.meHeştiğinc memnun olan 
genç kmlaria, ~ se.yesinde 
be§, on )'89 ~ görünen ka· 
dMlar adeta .lan Kler'c gfuıellik 

~-MP'.~ .. ·. ~. iltbOJIMr "~ 

1 1 

çı:b 1 ( Jcm!r Rlln.lC'l.t\IJ. Hcp.ı'n~":l u:lımln ocdell l C:(l.4 7 lira l kur\l cJll 

minatı 2-0.r;.48 l:radır. lt.alcsl 2l fi b41. pcrııc:n~ günü sn.at 11 de Ankarıı 
11 ı<O" 

.M . .M.V r;ıHmalrnn komı•~onun 1, Y'fılacıırı•~r Taliplerin belli \·nkit«' 
n11syonn grmnelerl. 123ıt!\...1760) · 

M eril ez Bal re rı - · ~,.,.. E : 
nalde 2:? No. lı '"'Zihnnenin :r.ll~teclrl Kcrope Çilinglryaıı mezkt\r >'8Z1

1 

• 11 r 
h..uıeyl baıknsıra <-evrcttlğind "l ınumallcyhd>l nlacağı oıan mUs.'Lh 
bir ny zariındı> mü•ııc:ı.-t ctmcı.--1 flAn olunu·. (llOOO) -------

-·· .. tı:nnbt·! \r J::llsar ıcltıte&l tar ıt·'1can vnkıfl:ır ltanununun 8 inci rnıı ,.ıll"' 
r:c tevfikn!'l vakı: n<!ınn tescili ta.lep eclllen Topkapıda Kürkc-Uba,ı ın ll ıtl ı 
sinde T:>pltap: tramvay cnddcı..ım;" l:&ln f'skl 'JZ"-137 No. lı I\:UrltçUbt\Ş'l c•d&J' 
,.e mUc7.zin f'<'knıı!!'lr.n n\qrutr...hanc ars:ııımın tapud.:ı kaydı oıınadı~ rtl 
~netalz tn1.1arru!at t .. kkmd!L :•.liku:nlcr dairemnde talıkıkatı ~hali Y tııJ 
cdilerdt vnktı ~n!ıelyctl mancvly•.sl namına tcııblt ve lcBCll cdtleecğin:e;rcJl 
arsadıı herhanı:i b!r t-ııretıe haltl:ı c.lAknııı olanların Ul'm tarihinden i öc<:Clt 
ı~ glln ;-.arfm•la FnUh tapu slc ı m~hafn:lı~ına veyahut mahalline ~ 
memura müU\ld olmaları illn eıu:ıur. •(302G) 

~ 

.. ıesıır' 
SITlanıu ona açıyorlardı. - Hayır .. l{!:.t'iyen SOY v:ı-

Mesela: Bir çoiMn Jan yin.. Günün 'birinde farkır:"rilfl" 
Kler'e: raeaık olursa ona güzel ~~;ğı· 

- Saçlarımı ıboyadlğwnı Di- me:k jçin ne ?,3hmetlC'J'C s.µ- o-
l}&nlnna söyl~ mi? .. diye nizi ~ sadeoc ~ 
ooranlan bile vardır. : lacakbr. 

Fdaat bu gibilerinin ondan al. rünmeyor. 
c)ls ..--~ 
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NAKLEDEN: 

e ~hi Kardeş Meçbal asker ı 
4şk, lstırap ve his romanı 

.. ZO • 

Yazan: Nezihe Muhittin 

1 
Yarbay Mehmet Aliyi esklden tir. Haydi arslanları kafesten 

tanumı. O tığ gibi bir swbaydı. ~ıkar! .. Bas .. Mar§! .• 

&irı'birlerini gözledikleri, ara
ld· da gizli bir mücadelenin baş 
:ğı söylenebilirdi. Tahammül 

ez bir ıztırap Fanıkun 
· i emıekteydi. l§kence için. 
fakat bununla. beraber artık 
~ütten kurtulduğu ıiçin a· 
~ memnun, kendi kendine 

ını keşfettiğimi anladıysa 

~~ak şimdi o da ıztırap çe. 
ktır . ., diyor ve konsola doğ. 
~~ dönüşte, zihninde bir 

<li sa.bit bulunduğunu göster
~ İçin EUıemiıı resmine bak
~ Uzerc birkaç saniye duru. 
füu. Bu küçücük resim, sanki 
İçine birdenbire girmiş, teh 

elı Ve canlı bir şahıstı. 
~1l'denbire kapının zıli çaldı. 

!lakin duran Lcylü, doktora 
.;rJerinin o andaki bozukluğu· 
arılatan bir heyecanla otur-
~ Yerde sıçradı. Sonra ken. 

· topladı : "Şükran hanım 
iş olmalı" dedi. Ve endışeli 

lşı bir kere daha resme 
l'dı. 

~ 

1aıı.1k onun endişe ve ıztıra· 
IU'ıladı veya nnladığmı san· 

~~dm!arm bakışları keskin ve 
ılerj müvesvistir. Biraz 

'a ıı:eri girecek olan Şükran, 
~~hu! çehreyle Tarık ara. 
~ ı benzeyişi belki de derhal 

k bakışta anlayacaktı. Ley. 
te bundan korkmuş, bu ka· 

.;un ıneydnııa çılanası ihti
r>He titremişti. Aynı endişe
dı ~l'Uk da duydu ve kapı a.. 

1,.61 sırada. resmi alıp baba· 
'tı ü q. §İne belli etmeden, sa· 
~ ~na koydu. Yeniden 

e11 annesinin gözlerıylc kar-
~1C<t olanrı fia§kın. mahcup 

eltili ··ro. ~· go u. 
qkran· ' . 
, . Sonsvar. diyordu. Sizinle 

1Çlncğe geldim. J<;vdc tek 
tııa t'anım sıkılmrntı. 
'il ?nesıne memnun oldukları. 
~!edikleri, hatır sonılduğu 

Faruk acık kapıdan kim· 
belli etmeden çıkıp gittı. 
kaybolduğunu fnrkcttik-

>.arnan şaşırdılar. Gücerune· 
korktuğu genç dul yü. 

·n. 'l':ırık sinirlenerek mı· 
~l: 

~ ~e terbiycs:zlik! 
~la nıüdahale etti: 
~ ~a. gücenmemeli. B~nun 
::ttll.hat~ızdı. Hem de Florya 

ısı dolayısiyle biraz yor-

~·~ .. 
' ıtıraz ett;: 
~~adan bir vahşt gibi kaç· 
ıçın bu bir S<'bep mi? 

~ittıı.n ara bulmak istedi: 
,~nradan müsaade almağa 

kah11am:ısı için cemiyet 

o.' -----
e SO:-du. Maı ta anlatmağa 
'· 
~Jlta,1 :'\luıat il ... a\·endı-

1''1t 'acarlarla bir koy kenarm-
Oe tutuştuğu zaman ben çok 

~ttun 
tıı \• · Babam koyden kaçar-

' 
11dınmın fırka ı o cıvarı 

} " Ve bütün koylülere: 'tcs· 
~' 'Unuz, canınızı bağışlıyaca-

'• Q \•emiş. Köylüler teslim olma 
ı, ıldın k" .. t ~ı . "tl m o} u a e;;-ıemı~ ... 
, haşa yakm15 . .Babam ka~ 

•rsa 
ı Lını buldu~nu zannede· 
ı.ıvd 

111 .:n kar;nrken. Tiirk ol(çu-
~a h··cumuna uğramı'3... im 

~ raıanmı,. . Dern bır hen 
ll-.arlanmış. Kendisini öldü 

t\.._. &Gçip gitmi~lcr. On gun 
babam, bizim cığmdığımız 

ı:!~)d' 
~ ı ... yarn~ı çok ağrrdı. Bir ile.: Yaşadı, bir gün öleceğini 
'J-j ~ beni yanına çajhrdı. 

, '3önmek üzereydi. Yüzüme 
• t haktı: "Kızım! dedi· ben 

um. Sakın müteessir olma. 

hayatında böyle "alanglez" fi. 
:tarlara müsaade vardır derler. 

Tarık cevap verdi: 
- Cemiyet hayatında belki, 

fakat aile içinde böyle yapılmaz. 
Halbuki Faruk ibir zamandır n· 

Merasim gUnleri şıkır şıkır mU- Tırak!.. Rap! .. Rap! .• 
laum ünifonna.siyle, kafes arka. 

1 

Yarbay bu Anadolu ~uğ'..ı· 
!arından ta§an genç kız fıkırtı· nun arkasından bakarken tatlı 
lanru kılmcınm ve mahmuzla· t tl gillUrnsed'. 
rınm vakur ahengiyle bastıra- a 1 

. • 
1 

• • 
rak mahalleden geçer giderdi. - Bızım Mustafa çavuş biraz 

Tekaütlük d<M'i ona biraz ukaladır ama öyle temiz yürek
ilesine .kar§ı ;hep kaba davranı- göbek saldırmıştı. 45 yaşındaki li, öylesinede sırım gii>i bir as. 

emekli subaylar yeniden askere kerdir .ki ... yor. 

Raıflerın evinde bir iki hafta 
hadisesiz geçti. Raif bermutat 
sık sık balığa çıkıyor, Tank an· 
nesinin yardımiylc apartmanına 
yerlesmeğe çalışıyor, gittikçe dn· 
ha sükuti ve somurtkan olan 
Faruk ise ancak yemek zaman
larında görünliyordu. Babası bir 
gün sordu: 

- Sana ne oldu Allah aşkına! 
Bir zamandır çok kederli görU
nüyorsun, neden? 

Doktor cevap verdi: 
- Çilnkil bir zamandır haya· 

tm yükünü bütün dehşetiyle 

hissetmekteyim! 

Adamcağız bu~dan bir şey 
anlamadı ve kederli bir tavırla: 

- Ne fena! dedi· Bu mirasa 
konmak saadetine eriştiğimiz.. 
denberi evde herkes bedbaht 
görünüyor. 53.nki ibir kaza olmuş 
da kaybettiğimiz biri için ağlı-
yonız!. 

~ğırılmca eski yarbay Mehmet - Bütün crlerinizi yakından . 

Ali derhal vazifeye koşm~u. tanıyorsunuz yarbay? .. 
O şimdi, Tilrlc k:ıhramanlrk - Evet hepffini birbir tanr 
destanlarını gözleri panl parıl rnn. Bu o kadar güç bir tetkik de 
yanarak anlattığı Çanakkalenin ğildir. Dış alemde hepsi başka 

bir karargahındad1r. ~kerlerlc: başkadır ve ha.yatın bin bir nü
konuşmai;'<l bayılırım; onların, muncsi olan bu memleket çocuk. 
muhteşem, vakur, aynr zamanda ' ları süngilyU omn.zla.yıp bayrağr 
bütün meşakkat ve zahmetlere nm altına toplanmca tek karak
aldımı etmiyen feragatli büyük ter, tek şahsiyet, tek iman 
mesleklerinin karakterine mah· 

1 
hüviyetine girer. Bu da fedalcfir

sus tatlI ve haklın bir argoları hk, kahramanlık, cesaret, sevgi 
vardır. Bünyt!leri, hüviyetleri ve itaat blokudur. Tek Mehmet. 
bam başkadır.. Sivil bir elbise cik. biltUn Mehmetciklerin toplu 
içindeki mutekait bir zabit bir ifadesidir_, 
'bakıştlı asli §absiyetile meydana Dışa~ıda parlak bahar ak6a· 
çıkar. Bir mümeyyiz tekaUdUyle mına; insarun yüreğini, manası 
bir zabit emeklisinin arasındaki ılıa.~ka bir filcme nıahcıtıs inanç 
fark da derhal ı:röze çarpar; biri ve gurur duygularıyla dolduran 
mahalle kahvesinde sabahtan trampet sesleri ka~ıyordu. 
ak§ama kadar acı kahve üstüne Yarbay önde ~adırm kapı~ındnn 
ncı kahve içerek pinekler durur, çıktık. Bir tarn.ftan boğazın ih
öbürU, mahallenin meydanında tişamlı derin mavi suları, Ça
koç döYilştürUr, muharip horoz· nakkale mUncisinin ölümle n.sla 
lar besler, semtinin neşe ve ha- solmıyacak olan gözlerinin ren. 
rcket menbaıdll'. 1 giyle dalgalanıyor, Çanakkale 

Yarbay .Mehmet Ali askerleri' boğazı mukaddes bir yemiş gibi, 
nin hayranıdır. Kal'§Jsmda, zümrüt bir tepeciğin üstünde 

Fnruk mukabele etti: tırak! Topuk 'vurup, sert bir el dikilen kwllaşmış mermer sütu· 
- Ben hakıkaten biri için ağ. hareketiyle selim dunır! vazi· na zaman zaman mefhumunu a· 

lıyorum! 

Se 
. . . . yetinde basık ve yağız bir emir- şan "mukaddes ebedle" bakı-

- n mı? Kım ıçın? ber Mehmetciğine, dik amir yordu. 
_ - Senin_ layıklJ•le ~nn.a~ı~. ~bhltşı altmda..Dyle~-candan sıcak YnrRay ,M~.ı_ııet Ali, ~.askefin 
gm ve benım çok sevdlgım bın bir şefkat ~ard.J.ı' \,değµ\~ Pa~ rahat borazanından sonra sama· 
ıçin ! . . bakışlan bunun yanında sönUk ~~nf /?ir' ~ıcn:ı:a dıı:Ilın oı-talıŞl 

Raif bır aşk macerası mevzuu . 'l'k k 1 oınledı. Gun gormU.s yşlı askenn. 
\e sı ı a ır. ad ı ı· yilzil k ~. 

bahs olduğu düşüncesiyle: y :t..~ , .. ~,,.-et Al' kend' sert acı ne n şamın uu 
arlkly ..LU.tlu.ıu ı, ı t kt' k .. 1 1 ı 

- Süphesiz bu bir kadın, . • dırında . t etti·-· . raha va ı yumu§a • go ge ere 
-. sıru ça zıyare gımız . . . d' ask · . 'batı 

dedi. zaman geniş cmıuzlu, orta boylu sını~·or Ye şım ı. er um . 
- Evet bir kadın! bir çavuşla konuşuyordu: denılcn o ~~ırden ku":"e~t 
- Öldü mü? - Asteğmene seltun vcrmeği pençe, onun kut ve esmer büyük 
- Hayır. Da.ha fenası, benım unutan Melım.et.le, Aliyi kodes- ellerinde, nıh Şefkatinin mu· 

için kayboldu! ten çıkarı. BugUn havn b>"ilzel. kaddes hararetli iza.;beoindc yu· 
- Ya!... Çocuklar nefes alsın... muşayordu. Ağır sesiyle devam 
- !htiyar, li'arukun annesi- Topuklar biribirine çarptı: etti: 

nin önlinde böyle mutat dL:ıında ~üstüne yarbayım!.. - ~~·et tek Mehhıetcik bUtün 
bir itirafta bulunmasına ve o- Emme?.. ordunun toplu ifadesidir.. Ben 
nun garip tavrına hayret etmek· Yarbay Mehmet Ali gözlerini her akşam rahat borazanı <:a· 
le beraber fazla malfunat almak çavuşa dikti: !arken bu sesi 'buradan dinle. 
üzere ısrnr etmedi. O, bu kabil _Bir şey mi söylemek ist.edin rim. Bu ulvi mu.siki bana Meh· 
işlere karışmamak, oğullarının çavuş? Yumurtla bakalım. metciğin ebedi hayatını müjde· 
<t!}k maceralarını bilmemezlikten _Evet ~ymı! .. Mehmet. ler .. Bana bu ses sanki §Uradan 
gelmek taraftarıydı. le Alinin cezalan sekiz gilndür. geliyormuş gibi gelir ... 

Leylaya gelince, o da konuşu- Bugün daha yedindsi .. Yani de· Yarbay kUt ve esmer panna-
lanları işitmemiş gibi göri.inU· mek istedim ki.. ğmı uzatariı.k, a.kşamm daha kı .. 
yordu. .F'..sasen bir müddettir Yarbay Mehmet Ali gürledi: zıllaşan rengiyle al bir Türk 
hastaya benziyordu. Kocası ~ Bir giln eksik demek istiyor- ba.yrağina bUrünmUş zannedilen 
nun pek yorgun ve bitkin gö. sun ha! Sen galiba acemilik mermer sütunu; meçhul asker 
ründüğünU, ara sıra nefes ala- günlerini unuttun çavuş .. o ço- abidesini gösterdi: 
mıyor:muş gibi soluduğunu far- cuklar daha yeni kur'a .. Hem bu. - Orasını bir remiz, bir iza· 
ketmiş: gUn cumartesi akşamı.. fet sanmayınız! O toprakta 

(Devamı 1>ar) !zin gilnli ba~lndı demek Mehmetçiğin asil ve ölmiycn 

KenJı cezanuını çekiyorum. ,Eğer 

Yıldr~Jma teslim olsaydık, belki 
biz• ,fkdcrdi. tekrar \auınıma sağ 
ouıraı: donetdım. Onu çok zayıt 

-.anını ve kendimize güvcnmi~tik. 
ı h:ılbut>ı, onun hrkaı.ı bizden yüz 
kere daha kuvvetliymi:.. Bunu vak 
tinde hJber alamadık. Ona karşı 

koydUJ{ .. ve mağlup olduk. Bütün 
köylüyü kılı~tan geçirdiler. Ben 
kaçal'i~en yaralandım. Şimdi sana 
son sôzüm şudur: ~akın, dayın 

1\lirç~r.in aklına uyarak, iğfa!atı• 

na kapılarak Türklere karşı dur• 
ma. Yıldırım hayatta oldukça, bır 
şim-.ek gibi derhal en cnizcle ç~. 

kar, sızı mahveder .. O, harp mc~-
danlnrmda mucizeler yaratan, ak
la gelmiyen tedbirlerle düşmanını 
} enen bir muhnriptir. Onunhı. -
biitün dünyu. haçlılarını kuman
danları bir araya gelse • boy ölçü
şemez., 

Marta bunları söylerken, babası• 
nı hatırladı: 

,Yazan: lskender F. SERTEUI 

- 19. 
- Zavallı babacığımın son ne.. 

fe.-indc barı.a verdiği öğütleri biran 
için 111.uttum •. Türklerin elinden 
kolayca kaçabileceğimi sandım ... 
zindandan atladım, fakat, kaçar
ken, ıtözcülerın beni takip edeceği· 
ni dü~ünmedim. Arkamdan attık· 
lan oklarla yaralandım. 

Ve gözlerinin yaşını silerek ila
ve etti: 

- ~imdi, içimden r:elen bir ses, 
bana: 'inanma!., diye ba~nyor. 

Bu ses, babamın sesidir. Işte, er 
nun hayalini görüyorum ... 'Yıldı· 
rımtn hilesine inanmayın! haçlıla· 

rı o mağlüp edecektir.,, diyor. 

i\lartanın sözleri Rüstemin cesa
retini arttırmıştı. Birden silkindi: 

- Şimdi, aynı sesi ben de duyar 
gibi o;uyorum, ~tarta! Benim ba• 

bam ·l' Sam un yolunda şehit ol· 
muşt". Orada a ilerle çarpışıyor
du. i3l'n de yanı b:ı~ındaydım. 

Gözlerini açtı: "Oğlum Yıldmmın 
yanında bulundukça sırtın yere 
gelmiyecck. ben gidiyorum. Fakat 

ordumı,.ız muzafferdir. Beni bir 
kah;:>:"!r.in oku yere serdi,, dedi. Bir 
az som:a, bir ta§m tepc~inc çıkan 
a ilerden birinin kansını gördüm .• 

Bademli hilal, 

çikolatalı kek 
Bademli hfüi.l: 150 gram iç bade

min kabuklnnnı ayıklayıp ağar • 
ttıktan aonra yüz elli gram ince gc 
kerle beraber havanda dövmeli 1. 
çine bir iki yumurta nkı il&ve e 
derek hamur haline getirmeli. Bir 
çorba kaşığı un, yarım çorba kaır. 
ğı kayısı marmelfıtı koyuak kanş· 
tırmalı. 

Hamurdan iri ccvjz büyilklliyiln. 
de parçalar alarak avuç içinde yu· 
varlamalı, Si.gara gibi uzun olun • 

ca köpilrtülmü~ bir yumurta s:ı· 
rısına eli batırnrak bu s:gara gibi 
badem eı.mesine sürmeli. Evvel· 
ce ha.zırlnnmı§ parça parça kes! ı· 
mi§ iç . badem 'içinde yuvarladık. 
tan Bônra bu parçalara hilti.l şekli 

vererek tepsiye dizmeli.Hafif kız
gın fırmda sekiz, on dakika pi • 
meli. 

Çikolatnlı kek: 200 gram çiko -
lata, 100 gram ince toz şeker, 120 
gram tereyağı, 200 gram un, 4 yu. 
murta. 

Gayet az su icedsinde (.küçilk 
parçalara taksim edilen) çikola -
tayı ateşte pişirerek eritmeli. Son. 
ra sekeri ilfıvf' <"dcrck eritinceye 
kadar çevirmeli. TerP.yağınr at.ş -
te ılık olaral~ sıılandıro.nı.k <;;ikota· 
taya karıştırmalı \'C unu ilave et-
meli. 

Hamur krema gibi düzgün olmn· 
lıdır. Yumurtaların sarularını bi
rer birer ilave ederek karıştmn~. 

h ve nihayet köpürtülerek sert • 
Jeşt:i.rilmiş yumurta aklarını ilave 
ederek ytığlanmı,, kalıba döl:rncli, 
orta sıcaklıkta flrmda bir sat pt • 
flirmeıı. 

kanı hii.15. mukaddes bir na'buz 
gibi atıyor. Yurdun nabzıdır 
bu ... Kalbimdeki kan işte bu ana 

ciap1wnn ~jr .. , Si~ gözUmle 
·gördilğüm mısilsiz bir knh.ra
funnlık destanını anlatacağını: 
O zaman genç bir yüzba§tYdım .. 
Tam bir hafta geceli gilndilzlü 
devam eden bir sava.ştnn sonra 
onbeş erle düşman siperlerine 
yaklaşmı§tık. Önilmde, sağımda 
solumda arslanlar gibi soluyan, 
polat omuzlu, yağız tunç alınla. 
rmdan akan tere kan lbula.şnuş, 
ölümü, sert çlzmclerlyle çiğne .. 
yip istihkar eden beş on yiğitin 
Allah Allah naralanyla coşmuş 
dilşman siperine hücum ediyor
duk. Birden gök gürültüsünü an· 
dıran bir gümbilrtil koparak 
henüz patlamamış bir bomba ö. 
nürnüze düştü! .. Gözü kIZişan 

askerlerden biri hemen koştu, 

ates püskürmek üzere olan o 
kızgın gülleyi fütursuz ve perva· 
sız kucakladığını ha}Tetten açıl· 
mış gözlerimizle gördük. Bu 
yiğit yavru yürüyen bir kale gibi 
uzun boylu iri ya.pılı Mehmet 
onbaşıydı! 

Misilsiz bir cesaretle lrucakln. 
dığı kızgın gülleyi bağrma tas· 
bıtğı gibi bu müthiş telılikeyi 

Ya}''Jru germiş bano. da nişan alı 
yordu. O sırada babam can vermiş 
ti. Derhal arkadan dolandım. .. te
peye çıktım .. kahpeyi yakaladım 
ve bir kılıç darbesile kıvırcık saçlı 
başını tepeden hendeklere yu .-n~ 
!adım. 

- Tıpkı sen de benim gibi ba
banı harpte kaybetmişsin, Rüs
tem! O halde büyük bir itimat ve 
emnıyetle neticeyi bekle. Yıldın· 
mm bu mağlubiyeti bence bir hile
den il>arcttir. 

Bu sırada: düşmanın bir kolu 
Niğbolu ovasının sahil boyunn 
doğrn iniyordu. Gelen gözciller, 
Rü tt::Ir.eı - Oüşmrıı: Herli)·or. 
dcmı~·erdı. Hüstem :-.1artanm de 
diği gibi, Yıldınnun başka bir 
cepheden meydana çıkaalğını umr 
rak bekliyordu. 
~an bty de ~k funitsızdi. 
O bfin Rüstem; ~at'lrdı: 
-· [tı'lu 'ec" gl'ınderdi~inı l!Ö7.~ 

:t-rder. bin ~ok fena haberier gem 

\ 
'- o _ o::_ 

Portakallı pelte 

Beş bardak su, beş çorba kaşı· 
ğı aoıusu nişasta, iki buçuk bar
dak portakal suyu, iki buçuk 
bardak kristalize şeker, bir por. 
takahn rcndclenmiı:; kabuğu bir 
kahve kaşığı gayet iyi cins çi· 
çek suyu almnlı. Portakalın ım.
bu:.,;,ı rendenin ince tarnfile :ren
dclendikten sonra ~kerin icine 
atmalı. Ezerek karıştırmalı. Şe. 
ker mis gibi Portakal kokusunu 
alır. Üstünü örterek bıralanalr. 

Portakall:ın sıkmalı, süzerek 
suyunu iki bucuk b~rdak olarak 
ölçmeli ve hazır bırakmalı. 

Diğer tartıftan beş bardak su· 
yu ateşe koymalı ve su kayna
mnğ'n ba§laymca ayn bir kapta 
bir bardnk soğuk suyla beş çor_ 
ba kaşığı dolusu ni~astayı ezme-
li, karıştırarak içine akıtmalı. 
Nişasta konurken tenceredeki 
sıcak suyla top top olmaması 
için .kepçeyle mütemadiyen kn.· 
rıştırmnh. 

Pelte, şeffafla§tığı, nişasta ko
kusu kalmndığı ve kepçeden çok 
koyulaşmış aktığı zaman piş.. 
miştir. Ateş çok sert olmama. .. 
lıdır. Çünkü çabuk yanık koku· 
su olur. Karıştıra karıştıra en 
aşağı yarım saat pişmelidir. 

İçine şckerini atmalı, eriyip 
halloluncaya kadar pişiımeli. 
O zaman tencereyi ateşten in. 
dirmcli acele karıştırarak içeri. 
sine evvelce sıkıan portakal su'" 
yunu ve çi~ek suyunu ilave et: 
meli. Tamamile karışınca derin
ce billQr tabaklara tak.sim etme. 
li, ve soğumağa bıralonah. 

Bu pelte pişirildikten sonra 
serin bir yerde bırakılırsa por 
takal dondurması gibi olur~ 
Reıgi altın sarısı ve şeffaf lez
zeti de nefistir. 

arkadaşlarından uzaklaştırmak 

istiyen seri bir hareketle pek ya-ı 
km olan dil~an siperine doğru 
bayır aşağı k()fitu. ;Masum ~ 
koruyucu maksadı, bombnyı a. 
tanların b::..~ına tekrar fırlat.. 
maktı. Bir lastik top gibi bom· 

bayı sipere doğru attığını gör
dük! Fakat o anda kopan bir 
kıya.met gürültUsUyle lbera.ber 
yükselen kızıl alevler ve duman
lar gözlerimizi bürüdU. İçimizin 
gözüyle o tarafa doğru koştuk, 

artık yürüyen kale, Mehmet on.. 
başıcık ortada yoktu!., İşte bu 
tepeye doğru fışkıran alev ve 

duman sUtunlan arasında onun 
parçalanmış vücudunun ve aziz 
başının bu toprağa düştuğUnü 
gördük .• Bilsblitün kIZJ§all ka.· 
nımızla siperi bastık ve dUşmanr 
tepeledik .. 

Sonra tepeye döndük Mehmet 
onbaşının, şehit başındaki sev
gili gözlerini öperek ibu toprak
lara gömdük .. 

... Yarbay nemli gözlerini 
"Meçhul asker anıdma" ibadetle 
yükSelterek sustu. 

Trampet sesleri, akşamın sa
kin ve kızıl havasına heyecanla 
~arpan lbir kalb gibi atıyordu. 

NEZIIIE MUHiTTiN 

di. Y ıldınmm geri çekildiği ve öne 
sürdağü kuvvetleri tamamiyle pe
rişan o!duğu söyleniyor. Eğer bu 
haber gerçekse, duşmanın kale} e 
şiddet:i hücumlar yapması muhte
meldir. 

O halde ne yapacağız? Kale 
kaptlannı du,.mana açacak mıyız? 

- Hnyır. Kalede tek başmıa 

kalıncaya kadnr mukavemet ede 
ceği!ll. Ben Türk oğlu Türküm. 
Bu kale bana emanettir. Sonuıia 
kadar mUdafaa etmek vazifemdir. 
Ancak bir derdim var: Bunu şim• 
diye Kadar sana söylememiştim. 
Okçuin.nnuzın oklan tükenmek ü-

zeredir. Buna bir ç:ıre bulamadım. 
- Bunun çaresini de ben buh

'uın. , crm:. ! ~n niç rnenk CtJl).". 

- .. '\.::s 1 lıu.dun? anlat h~ayım. 
r<n ~rı bu dılıkr}i çolrt1U1 ~ 

mi,ti. Oh~an biri <JM: 
•1\a!" içııvJ,:_lıj &!at dallarnıtfan 

9'>C ~ot Ya.>ahllhinL.. dem!d-
C Domaıı ..,. ) 
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Havacılık bahisleri: - - - - - - -
Ha va akınları

Emanetçilik usulünü 
çıkaran adam 

nın mahiyeti 
Fazla malzeme, kabarık yekon hava 

hakimi yer nin kuruluşunda 

Torunlarından birinin 
nazırlığa yükselme
sıne sebep olmuştu 

ölçü olmaktan uzaktır 
Yazan: A ŞARKLI 

~e.n ajans haberlerini gözden hava üstünlüğünü göstermekten 
İngiliz tayyareleri uçuş halinde •. 

geçirirken nazarı dikkati celbeden çok u?aktır. Çünkü hava hakimi- tarzda tahrip ve iz'aç edilmeleri, 
ve bütün kafaları düşündürerek yeti çvk sayıda tayyare uçurmak ve ha;ssaten elde edilen muvaffa
yoran bir nokta kendiliğinden or- değil, hasım tayyarecili~ini· uçuŞ"" kiyetli neticeler de İngiltere hava .. 
taya çıkıyor .. Alman havacılarının tan rnencderek kendi havalarını cılarırun az malzeme kullanarak 
Büyfrk Britanya adalarına doğru temiz oulundurmaktır .. Bu işe de azamt hasılayı elde et.mek istedik• 
yaptlldan hava akınlarında bir Alman havacılarının muvaffak o.. lerini mevdana koymu~tur. Yoksa 

U tünlüğünü bu gün için muharip 
devletlerden hiç biri kurmuş de
ğildir .. Fazla. malezme, kabank 
yek.On hava hakimiyetinin kuru
luşunda ölçü olmaktan uzaktır. 

A. ŞARKLI 

rilerinin işgal altındaki araziye ve detleriııden meydana Çlkmaktadır.' .:ı =g=o=ı-u::::şt=e=o=rt=a=y=·a=ç=·=a=n=:::.::ı=r=a=v=a=============-
topluluk ve kütle, İngiliz tayyare.. lamadıklan, lngiliz akmlannın şi<! 1 ·ık .... ~ ık~ b" h 

Alman öz topraklarına karşı ya.. Alma!llann bu suretle toplu ve göz ~ 
pdan hava taarruzlarında bir da- kama5tıran rakamlarl:ı yaptık1an ı~· =-tr:mıas:ımıı:1 lia!l~~~l)~aJR';::;:~ 
bnıklık ve azlık vardır, hissi do- taarruzlar sinir harbinde müessir !~ 
fuyor .. Ve yine ilk mahiyette; Al.. olmaıiı ve fakat, bol sayıda tay- ·~ 
man hava üstünlüğünden ve lngi- yare kaybetmelerinde amil oldu.. :.. 
1iz müdafaasından ve mukabele- Artık böyle toplu ve kesif taarru:r... 
sinden şüpheye düşecek rakamla. !ar pek beklenemez.. A · l 
nn mem.ıdiycti hayret nyandın- · lngiliz akınlarının az sayıda t gar f Ş Q r f n f n 
Jtt- tayyarelerle ve dağınık olarak ya-

Acaba, Alman akınları hakika- · pılması hem taarruz sistemi ve k h f 
ten tngiltere imparatorluk hava. 'hem <le mecburiyettir .. Almanla- z• ı•ncı• Q tası 
alarmın yaptığı akınlardan dalın · rm te..1\: mmtakasına karşılık lngil. 

çok, daha bol ve daha tesirli mi- tere Jıa.vactlığı karşısında çok da- Ankara ilk.bahar yanşlru:mın hi· dy'si ikinci. 68 kilo ile B. Ah.met 
dir? •• İngiliz tayyarecilerinin ta• ğınık bir hedef camiası ve UZ\11' rincl hafta neticelerini verm~tik. Atmanın Karanfil ismindeki al atı 
amızlan ufak birliklerle, daha çe. mesafeli uçuş mecburiyeti dikili Bugün de ikinci hafta netice ve yanm boy anı ile üçüncü oldu. Za.. 
kingen ve daha az mı mfi~irdir?. duruyor .. Her şcydtn ewel Alman tafsilatını koşu meraklıları aşağı- man 2,08 dakikadır. Hü.5terek ba· 
Bunu çok kinı_c:eler sormakta ve sanayii dağılmıştır. Bütün Alman- da bula.caklıı.rdır: his kanyan 225, plase smısiyle 

Birinci k()!5u: 150 ve 200 kunı§ verdi. 
hakikati aramaktadır.. ·ya. içine ve bilhassa şimali Alman- My-Star kO§USu idi. üç yaşmqa. Be§fncl koşu: 

Hemen şuracıkta. vaziyeti izah ·yaya yayılmŞ.ır. Bu hedefleri ay• ki yerli yarım kan İngiliz erkek Bar le Duk koşusu idi. üç ya-
etınOOeıı önce söyliyellm ki, har- n ayn bombardıman etmek güç- ve dişi taylara malı.t1ustu. tkrami· §mdaki yerli saf kan İngiliz erkek 

· bin ilk günlerinde şüphe edilen ve lüğü vardır. Her hedefe, Londra yesi 225 lira, mesafesi 1200 met- ve dişi. taylara mahsustu. 1kramL 
· kar re idi. yesi SOO lira, mesafesi 1600 met· 

neticesi pek kcstirilmiyen ·üzerine gelen sayıda tayyare gön. Koşu bütUn tahminlerin hiliı.fma ı re idi. 
§ilıklı akınlarda. İngiliz havacıla. dermek' imkanma malik buluna.. B. Suat Karn.osmanm Heves is. Bir fodeuardan sonra ba§lıyan 
n daha az sayıda ta.yyare ile ve da cak bır devlet tasavvur ediiemez.. mindeki tayının ge.lib.l.yett ile koşuya B. Fikret Atlının Umacı is-
ha seYrek ta~rruzlar yaptıkları za Netekim Almanlar da Londra ü- blltl. m!ndeki tayı kolaylr~ k~ndı. 
marilarda bir şüphe ~ı .. F~t zerine. tek hedefleri oJdµğl,ı halqç Son anlarda Ellıanm ayağmm Umaemm bu galibiyeti altıncı haf. 

hadiseler gosterdi ki · gfiı:çmeslfiden !sti!ade eden Heve- ta. ynpıalCslf Gazi kO§usunda ken· 
zaman ve t T ~ devamh olarak avni kesafette a- cin cokeyi .Mustafa. kuvvetli rakL di.sinin ihmal edileır.iyec;ek bir lruv 
Alman akınlarına karşı ngı ız kın yapmağa mU\:affak olamıyo~ bini ilk defa. olarak bir boy ara ile vet olduğunu göstermiştir. B. Ve-
ar""· ·.., .. J hiç de gev§ek ve seme. • l B li Kıv ... ,.. y H .. : ikin · B Ah be- lar .. Kaldı ki, bıre karşı otuz, o- mağl\ip ebneğe muvaffak o du. . anu:A m e_ cı, . • 
rcsız J ~ildir ... An~, taarruz tuz beş hedefi ol~ lngiltereden Halim Sait'in Elhan1 ikinci, B. Tev met Atmanın Yosması üçüncü ol· 
deflerinm vazıy~tlen . ve tand~ bu jc;i beklemek fazla nikbinlik fik Ali Çma.rın DeliknnlJSı üçüncü dular. Zaman 1,40 da.kidır. Mil§te-
sistemlcri ve tabıyelen at"S.Sı i1AJ 

1 
~ olc'u. Zaman 1,18 dakikadır. rek bahis ganyan 350, plase sıra.. 

kl" d getirmek• o ur.. Müşterek bahis ganyan 570 1."U- siyle 200 ve 280 kuruş vermiştir. 
far~ bu şe 1 mey ana Hedeflerinin çok dağınık olma- nı§ plase sn-asiyle 105 ve ıoo ku. ÜçtincU ile dördüncü koşular a· 
tedır. sina rağmen tngiltere havacılığı ruş' verdi rasmdaki çifto bahiste Bora - Su. 

Almanyanrn taarruz hedeflerini az sayıda tayyare göndererek ele ti.inci "koşu: butay çiftin~ bulabilenler 100 ku· 
gözden geçirirsek görürüz ki; Ingi- man ihtisasıhın verdiği avantaj. Perihan koşusu idi. Üç Ya§tnda- rUŞ& muka.bıl 875 kuruş aldılar. 
ıi ·· d ı· ~~ ıu h ...ı d mah" ki saf kan Arap erkek ve dişi tay. z sanayıı er ı u..ıP ve emer. \'e harp başın~a propagan a ı lara mahsustu~ lkra.ıniyesi 260 li-
yüzde sekseni Londra civarına ve yetinde k-ullandığı beyanname at·- ra, mesafesi 1200 metre idi. 
Taymis halicine yığılnu§tır.. Bil- 'şı smı.sında alman hava fotoğraf• Startta gerilerde bulunan B. su 
haS53 dört beş tayyare fabrikası- !arının da tetkikiyle hedeflerin at Karııosmıınm Sahra 1smindeki 
nın bu civarda bulunU§U, büyük cinsl~ri. kabiliyetleri ve mukave- tayı hiç kendisini zorlamadan ra
antrepolann ticari maksatlarla metleri hakkında ~:iintliği fikirler kipl~rlni blrer birer yakalıyıırak 
Taymis sahillerine kurulmuş oı.. sayesinde çok in~ bomb~rdnnar... başta giden Tarzana yetişti. Koşu-

l ı. nun neticesine elli metre kala nıası, Londranm kalabalık ve bii- lar ya_omakta ve az mevcut a ço.n. 
muntazam fuleleri sayesinde Tar

yük hir şehir olu§.u Alman tayya• iş görmektedir.. zanı da bir boy ara ile geçmeğe 
redliğine çok toplu bir hedef ver- Göze görünen fazla sa),mn ya• muvaffak olnrn.k birinci oldu. B. 
mektcdir .. Buna nazaran Alman ru başında sayısı bildirilmiyen kü- Fehmi Vural'm Tarz:ant ikinci, B. 
akın.lan başlı ba~ına bir hedef, da- çille t~kküllerin bütün Almanya Fahri Atlmm GUlgeçi üçüncU oldu. 

Zaman 1,24 dakikadır. l.füıtterek 
ha doğrusu bir mıntakn üzerine üzerindeki hareketleri _göze çarr• bahiS ganyan 190, plase sıraaiyle 
tevecdih edilmektedir.. Bir bom- mamaktadır. Eğer lngiliz taarruz· 1l5 ve 115 kunış verdi. 
bardıroan taarruzu olmakla bera. lan ıfa teker teker gösterilmeyip trcunrü koı;u: 
ber sinir harbinin bir kolunu teş- de heyeti umu.'lliyesintn yekunu Meşkür koşusu idi. Dört ve da-
kil ecJ~n sivil halkı tedhiş sivaseti birden ve mesel[\; şu kadar tayya- ha yukarı ya.'.jtaki halis kan Arap 
de birlikte kullanılarak geniş te- remiz Almanya üzerine akın e'". nt ve l:ısraklara mahsus handi-

kaptı. Startla bereber öne dü~C'n 
şekkfüıü bombardıman tayyareci. mi~ti; ~klinde gö:terilmiş olsa1· Aşk·n lcoşuyu bir n.Uddet önde gU-

Askerlik işleri 
Eminönü Yerli As. ş. sinden: 

ı - ~ haziran 941 gUnU yedek su
bay ve askerl memur ve sanatk!U"1ıı.
rm senellk yokla.malo.rı ba§lıyacaktır. 

Ve bu yoklama 20 ha.ziran 941 günU 
uihsyet bulmug olacaktır. 

2 - Her yedek subay yokla.maya 
bizzat gelmek mecbµrlyetiıidedir. Ge.. 
Urken nUfus büz.lanı, nskerl hizmet 
vesikalrını, sıhhl subaylarda diploma 
ve lbtL~ veslkalarile birlikte §Ubeyo 
geleceklerdir • 

s - Ahvali sı:hh!yeleri dolayıslle 
f\lbeye gclem•yecek derecede hasta 
olanlar bu:unursa, bunlar (mahalll 
hUk1Unet tabib!.oden alacakları musıı.d 
da.it rnporu gllnc!ereceklerl taabhUUU 
mektu~ bağlanarak ve gubede kayıt 
lı buıunduğu defter sıra numarıı.smı 

bildirmek sureUle gubeye gönderecek .. 
1 

Mister Filip tngiı~rmin en 
zengin adamJarından biriydi . 
Öldüğü zaman herkes bu adamın 
vasiyetnamesinin ne şekilde ya· 
zdmış olduğunu merakla bekli. 
yordu. Nihayet meşhur vasiyet
name açıldı. 

Sir Filip parllimento azası ve 
imparatorluk nazırlanndandı. 

Kendisinin en bilyük hususiyeti 
servetini bu suretle şahsi sayile 
kazanmrş olmasıydı. 

Vasiyetname bir çok memur
ların da iştirakiyle noter huzu. 
runda açılmıştı. 

Servetinin tutarı bir milyon 
946 bin sekizyüz doksan iki İn
giliz lirası (yani bizim paramız· 
la on iki milyondan fazla) dır· 

Bu para ölünün Uç kardeşine 

kalmak-taydı. Fakat her üçU de 
bu paraya muhtaç değildiler. 

KÜÇÜK BİR TACİR 
Geçen asrın sonunda Davit 

Sason Ara'bi..c:;tanm merkezi olan 
Bağdad §ehrinde uf ak, tef ek 
halı .ticareti yapıyordu. Hah ti_ 
careti deyince büyük 1blr iş tah
min etmeyin .. Zavallı bu şekilde 
ancak bir çatı altında yatmasını 
bile temin edemiyor. Geceleri 
mallarının Ü7.erinde yatıyor. An· 
cak bir lokma ekmeğini bu.lahili. 
yordu. Fakat Sason büyük ibir 
hevesle develerinin üzerine yük. 
Jetmiş olan mallarını şarka doğ
ru süren arap tüccarlanna bir 
gıpta ile bakıyordu. 

Küçük hah tüccarı bu kafi!~ 
le:ri ..gıpta ıı:ıe ııeyrederken ken· 
disinde de o nihay~tsiz ~ll~re 
atılmak için şarka gitmek hevesi 
uyandı. Nihayet bir gün son ha. 
hsmı da satarak <bir deve aldı 
ve çöllere atıldı. 

Hindista.ndaki bir dostuna gi
decekti· Cebinde bir kuruş bile 
yW:tu. Hindistan yolunu tuttun· 
tan so~ra. da bin türlü müşkü. 
latlarla karşılaştı ve nihayet 
Bombay•a geldi .. Arkadaşım bu
lamadı. Etrafta serscriyane do· 
laşmağa başladı. 

Arap tilccarlannm ticaret 
hakkındaki konuşmalarını din. 
]erken kendine de bir fikir ilham 
oldu.. Tüccarlar Bombay !ima· 
nmda mallarının çalındığından 

§ikayet ediyorlardı. Bunun üze. 
rine Sason hemen atılarak bir 
kaç kuruş mukabilinde malla
rını muhafaza etmek üzere ol· 
duğunu söyledi. Ve bu ~ekildc 
işe ba.~ladı. Bir müddet kendine 
göre küçük bir !dübe yaptırdı· 
Zamanla bu kulüıbeler on, onbeş, 
yirmi, otuz ve elliye kadar çıktı. 

nu suretle "Sason büyük Doklar 
Antrepo'' sunu kurmuş oldu. 
Nihayet işlerini daha fazla iler. 

liği Londra üzerine sevkedilmekte dı, ayni kanaat her iki muharip türdü ise de düzlilkte Se'vim ve 
ve bu tehrin gerek hava ve gerek- devle~ için de hasıl olacaktı. Mihrico.nın kuvvetli hücumlo.rına 
se kaı o. müdafaasının ~iddeti kar- Hava taarnızlannda Alman si~ dayananuyarak geri kaldı. Bu n. 

d ı · roda arkadan kuvvetle hücum e· 
şısmdcı. bombardımancılan himaye teminin biraz da fazla sayı atı den B. Rifat Baysal'ın Bora ismin-

dlr. 1 ikamet senedi getirecektir. 
4 - ı;ıube mıntaluısı haricinde o- s - Her sınıf için tayin edilen gün

lupta yoklamalarını yaptıracak olan. lcrdc yoklamaya gelmesine r:lıı.yet et. 
etmek kaygısiyle bir o kadar da malzemeye istin.at ettiğini muhte.. deki kır atı öndekilerl yakalıyarak 
av tayvaresinin himayesi düşünül- lif cepheler az çok göstermiştir.. geçti. Mihrican ve Sevim VIIl. in 
mektedir. Hedefin toplu olu~. Hamburg Kiel Bremen ve Berlin çok kuvvetli lıücumlnrı fayd:ı. ver. 
müdafaa zaruretinin ve:'diği hi- mıntakal~nnın' az mevcutla bom- 1 

medi. Neticede Born G4 1 ilo taşı· 
ınasma rağmen aşağı yuknn rahat 

maya şekli ve biraz da. mfuleviyat bardıman edilerek sistematik bir denecek bir koşu yaparak birinci, 
harbi yerleşince Alman akınları• ... B. Sait Akson'un Mihricanı ikinci 
nm gazete sütunlarına geçen teb f B. Mustafa Turgudun Sevim VIII.i 

1 k b k Ucüncü oldu. liğlcrinde tayyare ~ayı an a arı :- -Zaman 2,10 dakikadır. Müşterek 
bir yekQ.n tutmaktadır. Bu hal. bahis gnnynn 44-0, plise s·ra.siyle 

{ 120, 120 ve 115 kuruş verdi. 

Jıı.r istenilen vesaiki bir dllek.c;e il~ bu. m&i iltın olunur. 
ıundulttarı mahallin şube ba§kruıl~.. 9 - 2 Hazirnn pazartesi gUı:Unden 
na mllracıı.at ve yahut taahhUUU mck 1 4 haziran çnrşnmoo ak§ıı.mına kc.dar: 
tupb. eubeye göndereceklerdir. Ycs::ı- bUtUn rütbe tabib, harita, eczacı, kim 
ık , (HnltcrcUmesl, terhis tezkere sı:- yager, veteriner, levazım. subaylar 
reti. r.Ufus kUtUğUnde kayıtlı oldu~u 

1 

ıo - 5 haziran perşembe gUnUndeıı 
mahalle cUt ve 'sayfa. numaralar.mı) 7 cumartesi akşamına kadar: Topçu, 
bildirec~klcrdlr. ölçme, lşıldal-:, hesap ve munmcle me. 

5 - Yok.J;nmnya gel~iyenler veya 1 murları, sUvarl, nakliye, ıstlhklıh, 

usuıunc tflVflkıın mektupla yaptırmr .. rubaylnr. 

leterek kervanların ıbütün ibtİ' 
yaçlarma kafi gelecek kadar !b~ 
lar yaP,tırdı. Bu §ekilde zen# 
bir adam ve tanınmış bir tüces1 
olmuştu. Oğullarını Avru~ 
tahsile gönderdi. Hayatının g:lı 
senelerinde bir. Sinagog yarP' 
rarak kenara çekilmişti. Bir 'r! 
yıllardan sonra oğulları ve ~ 
runlan da onun açtığı tic.-ırt 
yolunda yürüdüler. Yalnız ~ 
vard Albert siyasetle uğr'".# 
Ve Kral yedinci Edvard ile tP 
yakından dost oldu. 

Edvard Albert'in oğlu ~!
Sason da babasmm tuttuğu Y 
da yürüdü. 

Oksford üniversitesinde~· 
lini bitirdikten sonra liytJıe 
!ayetinden nıdbus çrkanldı. 

11
• 

Sekizinci Edvatd'm çok ) 
kın dostu olan Filip Sason ~ 
sırasında mareşal H.eygin'İll Jı 
susi katipliğini yaptı. Siyasi; 
hadaki faaliyetine devam ed-~ 
hava ınüsteşan ve mub3bl''" 
ve münakalat vekili oldu. t'' 

Bu ilerileyişle eski Bağaa.d~, 
ci ri ailesi dört nesil sonra. ~ 
rerenin en yüksek simaları 
sına karı§Ir. ş öluyordu. tıil 

Yalnız Filip Sason'un en~ 
yük üzüntillerinden biri :k 
şiydi.. J& 
An~ist bir şair olan ka.IV. 

yazdığı şiirlerle buradaki ceıt' 
yetleri bozmağa çalışıyordu· ~ 

Sason ailesinin muha~ tf 
en hırçın çocufuydu. :Hal~~ 
Filip Sason Bağdadlı ~ 
tüccar ailesinin en ağır ~ 
olarak te.mrunışt?. lşte enı- .J. 
çiliği ilk defa ortaya eınav:. 
böylece servet sahibi olan '11" 
mm şayanı dikkat hayat1 'f/C .t 

rü}<Seı'° 
zırhk rUtpesine kadar ~ 1 
torununun bırakt;ğl büyilk 

_v_et_···~~~~~---~ 

ıem 
ı.~3 Hafif 

program 
7 .45 A,Ja.na 
8.00 Opera 

fnntedleri 
8.80 Evin aııntl 

12.88 Seçilmiş 
şarkılar 

12.45 Ajnn 
ıs.oo ıtadyo sn.ton 

orkest 111SI 

ıs.ııs Seçilmiş 

ıarkıtıı.r 

18.SO ltadyo salon 
orlmstm ı 

18.0S Rer:ıber 
tUrkUler 

1 ~. 15 Zlr:ıat 

tak\iml 
18.25 Konuşma 

---~-~-~~ DördilncU koşu: 

l Uıle koşusu idi. Üç ve daha 

1 
yukan yaştaki saf kan İngiliz at 
ve kısraklara mahsustu. 1.krnmlye
ıd 500 llra olan bu k0'1unun mesa. 
fesi 2000 metre kU. Smrtla bera· 
ber ane düıJen B. Salih Temel:n 
Subutay jsmindeki Uç yaşlı kır nb 

yanlar 1076 enyılı kanunun maddeı 1 ıı - 8 haziran gUnUnden 11 çar
mahs•ısuna göre 50 Ura cezaya tabi şam~11. günUne kadar: Dişçi, sanayii 

tutulacaklardır. 1 harp. deniz, jandarma, muhabere, oto, l-;;;;;;; ..... ~~.....-
6 - Bu yok!arn!l.larcla aşağıdaki hava, clemlryol, subayları. • w M A 

vesaik asıllarlle birlikte ve tasdiksiz 12 - 12 haziran per§embe gUnUn- Birinci sınıf t 

l 1 ta~ıdığı 40 kilodan isUfadc edc
,1. rek rakiplerinin yanına eokulma.s.ı 

na meydan vennede>n ve dört boy 
-·~-""-~-~.-~.~...-~"'".....,_......,.......ııı ...... ....._ . ....,. ........ gibi mühim bir ara ile koşuyu kn· 

zanmağn muvaffak oldu. 74 kilo 
tqıyan B. Hasan A1akuşun Dan-

olarak beraberlerinde bulundurncn!f. den H cumartesi gününe kadar: De. klO 
tardır. A - Terhis tezkeresi. tcknUt mirci. makinist, kamacı, marangoz, mütehassıs do 
emri. ''" diltcr askeri vesaik. B - NU.. imam. saraç, mimar, mızıka, adli ml!. NURİ BELLEJt <!I 
fus cllzdnnı. 2 r;er fotoğrnf, umumi favir, mUhendls, tüfekçi, askeri mual. ,. 
ahvali sıhhiye nıporu, C - Mllhendlıı , llm. ı IAST;\J,~ 

StNtR \•e RUH 1 
0 

'11 r k!myazerlerln hıı.ngi ııubelerde ihtisar. 13 - 16 haziran pazartesi gUn!in- Anka.nı. Caddesi N • tib9rt 
lan bulunduğu (au, elektrik, yol, lı:ı. den 19 perşembe g1lnUne kndP.,.: Pl. 15 den l 

1 Mu:ı.venc saatleri: 
ııa.at,) g"ibi vesikalar. yade subllylar. " 

7 - Her subay mahalli ~mnlyet A.

1 
14 - 21) haziran cuma gUnil general ı 

mirl!ğinden fotoğraflı ve tasdikli bir \'e kurmaylar. 


