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Fatihte işlenen cinayet 
Bir polis nişa"nlısını pusu 
-kurarak öldürdü, bir kızı· 

da ağır surette yaraladı 
Hadisenin bütün tafsilatını bu sabah mahal
linde tesbit eden muharririmiz anlatıyor 

r,. 
"#iij'k! iZ 

Girit d·e 
Muharebe 

dev~m ediyor : 
--<>----

r BU , Hafif toplarla birlikte ,, 
Yazan: 

lltseyln Cablt Yalçın 

Çekos" ,1\'a'kyanm harabeleri ü· 
r-rınde mfbvPr devletleri yeni bir 
lle\Jet 3arnttılar: Hırmt Krallığı. 

llnun hudutlan nc.redo he.§Ia.r, 
~'1-ede bit.er? He.nüz ~atfım değil 
'ktlLbııı, bu Romnda vücut bulnıu~. 
~ rıtııde nthaycte ermiş gibidir. 
fi l J>u " bir daldkıı.hk bey• 

i1n bH :ı:evklnl 'e 1Uijl& f~ 
'tnıe&ı istemlycrek A vmpl.<J& JıA.
llbn ve i.mlr olduklanm göt;tennek 
lıll<ıtısuncla istical ettiler ve yeni 
bir de\Jetin h&llkı olduklarmı tan
\aııa lle ilim e~·ledilcr. 

llırvat Krıı.ll;ğmm lUı.lyanm his. 
~ine düsen bendeler arasında 
llhudıyct , nztfe ini göreceği anla.. 
:!lıYor. Bir taraftan Aosta. DUkası 
abeşt tan 5utas.ını , .e Erltrcyi tn· 

tlUz.lerin eline teslim cclerck ltal· 
Yanın şarki Afrika.dan pılıyı pırtr 
Yı topla.dıl,rı.nı göstRrlrkt>n bıı acık
~ hezimet ,e hibmnı tcliHi l~ln 
"''l'upada bir gösteriş ynpı1ına~ı 
faşizm için elzem bir tet:clll telak. 
1tt edilmi-; olac:ıl• ır. ÇünkU ınih. 
'er de, ıetlcri nihai zaferi L'itibsal 
et.neden en el \'Ucude getirecek" 
1f'rl nıücs esclerin hiç birinin bir 
ltı~na ifade etmıyecıcğl.nl Berlin 
dl' pckfıın. bilir, Roma da pek gU· 
~( 1 takdir eder. 

hlr<lerıbire pelı: gülünç ve ~o· 
tt."Gça gibi ~örlinen r;u h&rekettn 
lılJdki mfı.n~ı ise mlh\ er de\'lctle
l'inl.n boş nttmayi~lerdcn ve değer. 
!ılı ze\ııhlrdcn me.ded uınnınk de. 
"ec-e ind ümit iz \"e perişan bir 
\tzlyetto bulunduklarından lba· 
l'etur. :Eğer mm;affakıyctlerinln 
lcu,' etli , e hn.rbi kaz,anınala.n fh· 
Urnali me\'cut oldub'UJla içlerinden 
lhn- ı•• ,.. ..... ,salardı çok lsticale uzum gur 
ltıl'ztenli. Hırva.t Krallığını U&n ct.. 
ltıel{ı-. elde ettikleri muvaffakıyet 
t,tihln tuhaflıktan arasında. pek 
lcrııa omürlıi bir devletin doğup öl· 
lllestni de iliı.\c etaıcğe münha8ır 
l<aiacaktll'. 
1 
A.ynı zamanda, yeni llm"al Kral· 

ığı bize ~k daha esaslı bir haki· 
~ti de ifı;a ediyor \C mlh\"Cr ıtef-
1~rlnın zihni haletlcrini bir ke.rc 
~ba anlatl)or. Almanya Yugos_ 
ı._''l ıuıuı dostu olduğunu harbedcr. 
--en hile ilin etmişti. Dostu bir 
11\iıletı böyle parça. parça ederse 
'ttrk Alman dostluğunun kıymeti 
~~mda zihinlerde hiı;ı ~üphe kal· 

~'er dC\ !etlerinin galibiyeti 
~'llıPa içhı dünya için no müthiş 

r rı1ana1ar ifade ede<>.cğinf söyle· 
)'~illeri a.rtık mübaliğa ile itham 
:f.ıneğo kimsede mecal kalmamı,· 
..._rr. Ç'ünkü mlh\'c.r devletlerfnJn ,tr girdikleri memlekctt.c kur-
tlkları t.abaJı:kUm \'e isttbdad ida. 
~i en kapalı gözleri bile açın.ağa 

tı gclmlştir. ~lih' er devletleri 
::•ll§rlryor ki, kendi milli haklan.. 

Şu demektir: 
1.200.000 Asker 
1.950.000 \on harp 

'gemisi 
500.000 bahriyeli 
30.000 tayyare 

Mıktart 1&yMa1tıp:iit 
kadar çok tank, zırhh 

otomobil 
(Yazısı 4 üncüde) 

ı···-·;:i;:;··-;=;;;;;;::·· .... ı 
1 gizli emirlerinden: 

Fransız 
vapurları . 

lngiliz harp gemileri 
tarafından aramaya 

teşebbüs edildiği takdirde 

Derhal 
batırılacak 

Londra, 22 (A.A.) - (B.B.C). -

lktısadl harp nezareti a.mlral Dar. 
ıanm bütlliı Fraıısra: tüccar vapurla. 
rma yaptığı bir mahrem tebliğden ha
berdar olmU§lur. Bu tebliğde lngiliz 
harp gemileri tarafından &111.fUrm& 
yapılmasına meydan vermektense ge
mileri batırma.lan ve hamuleyi, tngı,. 
llzlCT" eline geçmemesi için tahrip et. 
meleri biJdJrilınektedir. 

Bir İngiliz filosu 
. CebelUttarıktan ayrtldı 
Elcezlre, 2% (A.A.) - Haber alın. 

dığımı. göre bir 1.ngiliz tayyare geınlsi, 
Renvn zırhlısı ve 3 torpido nnihrlbl 
CebelUttarıktan hareket etml§ttr. 

yeniden çitmek ,·e bütiiıi .. emıe· 
ketlcıri hillmlyetleri aJtnut.. ~ 
fçin bu .harbi çdca.rnıışlanld, tik 
dakikalanla bUe mal6m olan " 
hakikati bıklr etmek ve neWt. 
lannı gizlemek için mDaver d•v • 
letlerl hep oinnuı oldaldr.ft teca. 
viizü tamir davasını milclafıaa etti
ler ,·e bazı khueled aldafmap 
da munffalc oldUlar. Şimdi kenııtl 
keılullle.rlnl t;eblp ediyorlar Ye 
ftllyayı kendllttlnden 1nırlamıı.1ı 
illere slıaba sanbnlf olan iJecnolr 
n.tlk mllletlerin ne War Jiülı 
olc1ağana meydpa ~"*· 

BiR FIRKA ALMAN AS
KERi MUHTELiF 

YERLERE iNDiRiLDi 

Deniz yoluyla asker 
ihracı haberi teeyyüt 

etmedi ., 

Ctnaye~ kurban· giden HayriinnlM 

Dün akıam, saat 9,:S ta Fatihte 
Hacı C'veys mahallesinde qk )11ZUn. 
den feci "bir cinayet işl~mi§, Gaıa. 
ta.saray karakoıJ nıUrett:ebat.uidan po. 
liıı Ali ÖzdemiT", bir gUn .evvel ayrıl
dığı nişanlısı 15 yaşında- Hayrunnisa. 

(Devamı 4 üncüde) 

Vi§i, !! f( A.A.) - Giridde 

~r1;'JS~man= 
balanhdan lıenüZ' 1 tafsilat gel. 
memf!itir.' sariıldığma göre, an
cak milsbet 'rieticeler elde edil. 
dikten sonra· AJ.nian ba.ş~uman
dandığı bir ·ufuliğ neşredecektir. 
Maamafil:i büYwc :lmikya.sta 1 bir 
hareketin cereyan ettiği zanne..; 

l • 
Trakyada 
Uzunköprü - Svilingrad 
1 arasında 

Yunan .- arazisinden 
dilmektedir. ı 
Başlıca· harekat Hanya il-? Su-

da koyµnu ayıran körfeze hakim K ·· · · 1 · 
• şibihcezij'ede temerküz etmekte.· . o p r u en n . 

geçen ~emiryolunun 

dir. Hanya limanı bütün 'Girid tam j ri ile . 
!im.anlan gibi fena bir .liman ic;e 
de, Stida koyu mükemmel bir taraf 1rn1 zd an 
bahri üstür. Bu koyda lO·metS:-e ' • · 
derinlik te mevcuttur. En bUvilk İŞ 1etıjmeS1 1 Ç İ r:1 • 
egmiler ğİrebilirler." · • • · · · , · · . 

Almarılar burasını elde etme-

1 
Dimetokada müzakere ~ 

~. muvaffak olurlarsa çok mü. . ler. yapılıyor . 
· . · . (De\"aDU 4 üncüde) . · (Yazısı 4 ün<'üdo) 

vti'~,,.. ·~ıı-~ ~ ,.. ,. ~•• llfH . · -

.... ~ ... . ,. _....... iit a 
n~: Ölen ku..m bahpı ve dnayet • 61111UPlda !)dada bulunan gcnr~uhani 

nntlzo hAdtseyl anlatıyorlar. Altta facla.nm önllnde oereyan ctttği fili '°"' 
, ~n Ştiknı.n . 

> BOTÇE lAYIHA~I MEC~ISE VERILD· 

Kazanç,. muamele, veraset ve intikal ve 
hayvanlar vergilerile dahilt istihla~ 

vergilerinden bazllarına zam 
IAyıhaları umumi heyete veriliyor 

· (Yazısı 4 ünciide) 

ÇERÇEVE 

İslAmhk 
ve 

Mihver 
'ecip Fazıl Kısakürek 

MEfiC>D ~la.rda, h>lim
bk l biiytilemek ve kendisi_ 
ne, ~~ek hamaratJığı içinde ••• 
Bu maa.tıa mlh\·er llOQ :r.unanlar 
~ isl4m memleketlerine l'n mta 
iltinikçülerini yoll••i§tır. 
~\·erjn lslimlrk alemini büyü· 

lelnolcten tek ma!kaih, bu aleme 
naensup yan müstakll ,.e yarı köle 
~ok ~tl güya kurtulu.' na· 
~ lu31artıp ay,Jdandmnak, bö~-
1 1ngU~re imparatorluk man-

esini en hassu kadrol&n:ndan 
bUUe ~ sonra bu mUletlcrin 
eliaaea yaran lstikW paynu da 
a.lanlc kölelik pypaı lfıtlen ve lna. 
y~ )ibde ~ ı;ıkannıaktır. 
Mil8lömaiıbğm ruhuna işlna h~ 

1ırlr ferd \"e millet bu kaba propa. 
poiiaya llet o~. Mtlslttınanlr 
ir, bm!Pden ve atlfas kütüğündeki 
kay~ o.ret mukaddesat sim· 
~ mtidenna ... 
M~ isUklAl, ~ahsma 
~etine bildmiyct, imanın 

tııılim dünya ... cırnm bu dün~"ada is
limlardan ba.'ka dostu olmadığı 
gerçek .•• 1sli.m dünyası bu vakte 
kadar bilhassa Avnıpa kapitallz. 
ma ve cmperyaHmıailmın iğneli fı. 
rıı;mda inletilmiş durmuştur. 

Fakat bir zamanlar, cerra.hi L 
meUyelerl,ni· hiç değilse hlsler:1 tp· 
tal ederek yapan bu gvı>h k&pi· 
taJizma \'e ooıperyallzma .ruhu, 
pmdi sahip değiştirme ,w;1yetln· 
de; \'e iş görme prcn.<Aöint, misil
siz bir ilimli \ahşet \."6 sistemli 
kıtal hamlesine tc' di etmiş bu· 
lunmalda. .. 

Bu ~·~ni sa.hlplik \"e yeni hamle. 
ntn mümessili mib\'erdir. 

Bu ytndendir ki fogiltere, garp 
cmpcryalizma..c;mın dünkü zalimi, 
bugünkü ınazlfım; dünkü cebban, 
bugünkü mecburdur. lngiıtcre pn· 
ıH, hürriyet ,.e lstiklil safının ger· 
çekten feda.ki.r \'O samimi bir ser· 
dengcçtlsi •.• 

Milletleri kör destero ile ense. 
ılindcn kesen bugün'lrli zalbn \"C 

cebbara gelince, onu t:a.rih ne riiya
smda görmüştür, ne de görecektir. 

VUJrubulmUJ bir teca.\'ÜZÜ tam1t 
'tin ll'ICcbnrt c)lara.k silii.ha sanlmıt 
~illdlrler. Bllikis, başka milletle· 
~ haklanna tecavüz etaaek ve 
~ lıarltumı lste&leırt ~ Btl8&YiK c.4.ld.ı Y~. tem~ biridir. 

Ebedi lslimhk i<leoJocyasmm 
nlhunda lstikli.1 ,.e haldmlyot, di 
nln temel dayanağı olduğuna gö 
re islimhk dünyası, bugünkü oob· 
bara karşı dünkü <'Cbbarla elelc 
\'Cnnekt.en başka hiçbir ~arc saJfr 
bi 'değildir. Yeni garp eınperyallz· 
ınasmm yenJ mümessilini emıd\ 
lslim'iığm vazifesi oliJuiu l~ln~ ha
kiki din borcu, harp bitinceye ka 
dar İngiltereyle omuz omuza, diz 
dbe hareket etmeklh. 
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BOYOK KORSAN ROMANI 

41 Yazan : KADIRCAN KA LI 
Omer de Amerika ile İngiltere arasındaki yolla -
rm en zengin gemi kafileleriyle dolu olduğunu 
anlahyor; henüz tanıştığı bu kır bı~ılclı, iriyarı 
ve ~ahin bakı§lı korsan reism.i ~imdiden o uzak 
·seyah&te hazırlıyordu 
··'Leventleri çıkardılar; mendirek - lrlundalı ..• 
üzerine boydan boya ve karşılıklı 1 - Admız? .. 
tek sıra yaptılar. Mendirek kule- - Hakct. .. Siz lngllterenin n"• 
sinin kapısmda toplanan kaftanlı, resindenslnlz? 
tavuklu, şal\·nrlı kılıçlı birkaç a • - TilrkUm... İngiltereyi hiç 
dam onlara yııklaştJ; bunlardan 1 görmedım. 
Uç dört tanesi ötekilerden daha - Çok güzel konuşuyorsunuz! 
8Ik ve heybetli giyinm.işlerd~; m. Knlın duvarlı, ktlçük pencereli, 
ğerlcrl onların lki Uç ndmı gerisin- bUyUcek bir "Sofada, sağlam bir 
den yilrüvorlnrdı. Bunlardan biıi- masa başında çatal da kullanarak 
si yalı vekilharcı, diğeri yeniçeri yemek yediler. Hnket bir sığır kı 
ketbUıl::ı!n, üçUncilsU de divan ka- zartmnsı yapmıştı; Fransrzın çor .. 
tibiydi. Yalr vP.Jdlharcı herkesin bası, ltalyanm makarnası,· !span
önilnde cluruyo , başlan ayağa ka.- yolun bal sarması başka ba~n 

dar h:z1ı bir ı;oz attıktan sonra is- güzellik ve tatla gözleri, ağız.lan 

mlııl, memlekoUnl soruyordu. ö .. ve mideleri okııuyordu. Hasan 
mer bu sorgu ve cevaplan dikkat.. kalfa böyle kifir sofrasında kfı -
le ta.kip ediyordu. Karadeniz vo flrlcr gibi klı.fir yemekleri yediği 
Akdeniz kıyılarında doğmue olan • için onı:ı. bazıları B!ldece Gılvur re. 
l3n, daha gürbUz görünenleri bir ls derlerdi; !ilkin o buna hl~ al
tarafa, cllğerlerlni öte tarafa ayır dırm.azdı. 

rıyordu. Abdi reis bazan ona bir Hasan kalfa sofrada Haketle n-
az eol:uluYor, yavaş sesle blr ıey. lay ediyordu: 
lP:l' söylllyordu. Sıra Omcre gel • - Artık seni sat.o.cağım; lilzc-

diği saman da sokuldu; Ömer ken mun kalmadı! 
dl.si hak.landa &aylenen s5zleri - Niçin efendimiz'! 
duydu: 

- Akıllı bir yiğittir; okuma 
yazma blll:r, kfi.firc~ dııhi bllir! 

Yah kcthUdam elini delikanlı • 
nm omuzuna koydu: 

- Medresede mi okudun! Han
gi kAfirin dilini blllrsln ! 

- Evde okudum. 1ngillzcc bi • 
lirim! 

Goriye döndU, orada blristni a • 
rar glb • göz gezdlrdl. bulamaym.. 
cı sordu: • 

- lluıanı aınerede? 

Hasan kalla Cezalrln reislerin -
dendi; esirlerden bir Frnns:z, bir 
1rıgiHz, bft lspanyol, bir de ttaı • 
yan hizmetçi tutmuş, boş vakıtıe. 
rlnde onlarla konuşa konuşa. hep. 
sinden birer parça ~ğrenmişti; 

biraz ilerde, leventlfğe ayrılan -
lar mıısrnda kfı.fir dlliııden bilen 
var mı, diye eoruy1.>rdu. Ona ses. 
lendiler: geıdl. Vekilharç ona: 

- Bu delikanlı fngfllzce bilir • 
rul~; hele konuş, bakalım do~u 
mu! 

Dedi. Hasan knlfn gayet kötn 
konuşu;rordu; Ömerin temiz ve 
mükemmel konuştuğunu görllnce 
boynunu bUktn: 

- Ağanı, bUlDill gibi konuşu • 
yor; ben onun yanında karga kal
dun, izin ver de susayım! 

KethUda lnglllzce bilmemekle 
bc::ıber Ömcrln bilgisinin derece
sini anlamıştı, Ona dedi ki: 

- Seni ters:ıne divanına alıyo. 
nım. 

- Bundan sonra bana Omer 
hocalık edeook ! 

- Fazla mal göz çıkarmaz, o
nun yokluğunda ben gene Yazlfe
me devam ederim! size iki kişi 

değil on kiBl olsak çok gelmez. 
- Ben o kadar budala mıyım? 
- Hayır, c&:nertsinlr.1 
- Wm da hiç altında kalmaz.. 

ısın koca gflvur! 
- Buralnn:lakl ganimetler e • 

!endimlze yeüıılyor. SJzl 1r1andno. 

ya götili-eybn de görilnJ Ora.da 
her taraf altındır. 

- İDgilterenln daha zengin oJ. 
du~nu aöytUyorlar. Gittik lgte; 
yalan da değilmLs ! 

- Bir de İrlandaya gitseniz! 
- Her fırsatta bunu söylersin. 

Oraya gideriz! Bir gün, elbet gi
deriz! 

- Fakat ben kılavuzluk etme
liyim! 

- F.dersin! 

ômer de Amerll:a. ile Ingiltero 
arasmdald yollann en zengin ge
mi knfilele'rlyle dolu olduğunu an
latıyor; henüz tanıştığı bu krr bı
Ylklr, irlyan ve şahin bakışlı kor
san reisini §imdiden o uzak se • 
yahate hazırlıyordu. 

Hasan kalfa sordu~ 

- Oralan görmek ister misin 
delikanlı? 

- Elbet... (Devamı t1<l1') 

Yeni Sabah 
Hasnn kalfaya döndü: Hüseyin Cnhlt Yalçın, '"'liluriye tara.. 
- Onu mi:ı:Uir et! Hoşça. tu- tındnn bir hücuma u!;rramamak için .. 

tasm! 
ömer, Tahire baktı. Bu bakış

ta: 

başlıklı mnkalealndc Almanya Ue 
normRl münıuıcbetlerimtztn devam et
mesi 'e vesile dU§tükçc Almruı hUkO. 
mcU tşnıtmdan TUrkl.ye hakkmda 

- Ya sen ne olacaksın, soyll • dostane hiı!.siyat ibraz olunmasının 
reyim de uzak dllşmiyesfn; iyi blzim kendimizi bir Alman iatilftmn
yere \•ef13!nler! 

Dlyen bir mana vardı. Tahir o. 
nun bir şey söylememesi için ba.
§ll'la iıınret etti: 
· - S n kenc:Une bak! 
mi bulurum! 

dan mnsun &'6rmemizi icap etmlyecc
ğtnl, evvelce A \'rupa Jutasmdruı ge1• 

meal beklenen ıstnıunn §imdi cenup 
hudutll\nlllızdan vukubulmast lhUma. 
li yUz göslerml§ olduğunu, Almanya.. 

ben yeri- nm Suriye ve trnıu zaptctmesınln 

Dlvordu. 
- J:z-

BABA. 0<1UL 

Ttlrkiyeyt her taraftan Alman ııflAlı. 

larlle kuşatacak, harict dllnyadan tec 
rtt edecek ve tamamen Alman nüfuz 
ve tehdidi altında bırakacağını ve ar
tılt bundan conra TUrldyenln rahat. 
emln ve mUstaldl bir halde yapması 
tamamen Almnnyanm t~ltuna ve key .. 
tine kalmI§ olacağını ve işte . bugtln 
böyle blr vaziyet ile karşılal?Jl'I§ bu
lunduğumuzu kaydederek diyor ki: 

"Bôyle bir roollte ı.-ursı!ımıJa. TUrlt 

llı kalfa yalıda bir xaıe 

burcunde oturuyordu: dört h1z • 
met.çisi onlnn kapıdan karşıladı • 
tar ve elleri ~ğıda, yarı belle -
rinc kadar eğilerek efendilerini 
karşıladılar. Hasan kalfa onlardan 

,·atanının emniyet \."e lstfüba1ln1 yn'I.. 
zayıf, uzun boylu, sarışın olanın nn:. Alnıanyımm "d~Unk, t,..mınutrna 
omuzuna bir tokat vurdu: ömeri b:ığlı btr:ıI:m:ığıı lmltiln \"ar mıdır~ 
gôstererek: Buna evet dJyebllecck bir Türk vat:l"-

- Bak, sana bir hemşerl ge • perveri taaaV\11r edemiyoruz. Şu ba:-
tirdim ! de, ne ynpmahyız f Şlmdl'lk a:ıdeco 

D di Ad .r.. • l ak bir lhtlmf\ld n lbart>t ı;llJI &8ı1lnr.n ~u-e • aml!tı:~ız g-vz eri mer 
"' rlyc \'e İrak lııtıUl ını izam \·e mU-

ve sevinçle parlıyar:ık delikanhyı l ball\p ederek Abm\nyn uc mtlna.sc. 
eüzdfi. Omer llOrdu: ootterimb:t 1Mmnak mı llzım ! nn da 

- İngiliz ınlsin.iz? ıman rz ve 3enıiz bir hareket oııır. 

H A B E R - Aham oosb.n 22 M A Y I S - 1941 
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.__3_6_b-in_ç_u~va-,==----Y-ila-ye-td-ah_ili_nle _____ R_01_na-n-ya-d-an--~l E r 1 
Jandarma telefon Pazartesiden itibaren 

kahve geldi hatları petrol alınacak her gün toplanarak 
Haber verilJiğine göre tsken- Romenlerle aramızda yapılan y . b t . 

derun limanına 8500 ton tutan Tamir edilerek yeni yeni bir anlaşmaya görfl, Romen. enı Ü çeyı 
· makı·neler konacak ler petrol ofisinin bütün istPklerf· 36 bin çuval kahve gelmıştir. Bu 

kahveledn, dünkü sayımızda Ri. İstanbul vilayelt dahilindeki ni tamamen knrşılnyacaklnrdır. I n1u··zakereye 
''O'dan memleketimize mütevec- 'and tel-" bek · Aiılıışmanm tafsilatr henliz neııre· 
.J J arına =0 n şe esımn dilmemiş ·ise de mübadele sistemi 
cihen yola ~ıkarıldığıru yazdığı. ihtiyacı iyi karşılayamayacak ne uygun olduğu sanılmaktadır. başlayacak 
mız kahve partisine ait olduğu bir hale gelmesinden ve bu şebe. 
anl~ılm.,ktadır. lrenin idare ve emniyet bakımın- Bir nıUddettenberl Bükreşte 

Bu kahvenin mümkün olduğu dan büyük bir ehemmiyeti bu. bulunarak mtlı:akereler yapan he· Diinkü toplantısında 
kadar sür'atle idhaline çalışıl- lunmasından dolayı bütçesinden yetimiz de memleketimize dön-
maktadır. Milteakiben deriıal verilecek tahsisatla yenilenmesi mU.~tür. MUbsdeleye ya.kında baş_ Tasarruf bonoları ve 
t · t ı kt B kah lanacnktır. . ~ evzıa yapı aca ır. u ve. muvafık görüldüğünü evvelce --o- ! 
ler, memleketin 4 - 5 aylık ihti. yazmıştık. Vilayet bütçesinden il demiryOill İstikrazı 
yacını karşılamaktadır, jandarma telefon §ebekesinin tb t ı l ·· Ü OldU 

-o- kamilen yenilenmesi ve modern a ua mensup arı ! gor ş 

Af b bir hale getirilmesi için lfızmı ı t 

Yon mu.. ayaatı gt)lcn tahsisat verilmiştir. Mü- Ölüm halinde Ankara, f!B - Büyük Mil. 
tahassıslar, bilhassa ltazaları y d t db' , . I I Jet Meclisi Jün toplarunış ve 

Yoğrulmuş ve mağşuş -
lann mübayaası 1 O 
haziranda bitecek 
Toprak mahsulleri ofisi, hü. 

ı.Uınetin kararıyla. yalnız bir de
faya mahsus olmak üzere müba. 
yaa edilecek o!an ve evvelce a
lınnuyarak sahiplerine iade e. 
dilmi.~ !bulunan mağşuş ve yu. 
ğuntlmuş afyonlann ne gibi 
şartlar içinde mübayaa edileceği 
ni bütün memlekete tamim et. 
miştir. 

Hükfunetin emriyle bu şartlar 
vilayet ve kay:n:ıttamhklar va. 
sıtnsıyla köylere kadar tamim 
edilmiştir. Manmafih aynca zi
raat bankası umum müdürlüğü. 
nün verdiği bir emirle ziraat 
banknsmm biitiln şube ve ajan
ları milstahsili bu mUbayaat 
hakkında tenvir edecektir. 

10 hazirana kadar devam ede. 
oek olan bu mtlbaynattan sonra 
yuğurulmuş ve mağşuş afyorılar 
bir daha hiç bir sebep ve bebane 
ile devlet he9a.bm.a eatm alm
mayacaktrr. 

Şehir bandosu çocuk 
ballçelerinde ve halk 

plajlahnda '"konserler 
verecek 

Şehir bandoounun yaz mevsimi 
fanliyetl ctrafmdıı. bir pl'Ogram ha 
:m-lanmıştrr. Programa göre, ban. 
do haziıundan itibaren halkın ka_ 
!abalık 'Lulunduğu mahallerde haf 
tanın muayyen zamanlarında kon. 
serler verecektir. Bando aynı za • 
manda balk plajlsrmda d~ haftada 
iki gün, ~uk bahçelerinde hafta· 
da Uç gün 5ğleden sonra yarmı sa· 
at sil'ren kııserler verecektir. 

nahiye ve köylere bşğlayan tele. ar ım e ır.erı a ıyor ar ceyse'l.İn açılmasını müteakip 
fon hatlarının bakımsızlık yii- refr, 1941 mali yılı :bUtçesının 
zünden iyı· işlemez bir halde ol. Tü .c Basın Birliği ıstaııbul nuntn- tevzi edilmiş olduğunu ve müza. 

ımsı ıtet llğtndtm: • keresine pazartesi günü başlana. 
duğunu tes'bit etmişlerdir. Bu cagwını bJ.'ldı"rer~'· mali ı:nl b~"ıa.1. itibarla 1200 kilometre uzumu- 1 - Bnwıu birliği mıntaka kongre~ l;A ., ~ 

b 1. w l b h ti sı 7 haziran 1941 cumıutcsi ı;ilnU sa. gıcına k•ıa bir zaman kaldığı ci· 
ğuna a ıg 0 

an u a arın ye. nt 13,30 d:ı. EminönU halkcvi salonun lı~tle büt~e müza1·eresinin deva. 
nihmmesine ve tele.fon makine- mı ,...1u··dde.tı"noe her enin saat 14 !erinin bt•günkU pratik makine. da toplanacaktır. Birlik nzıısmm u ,.,-

lerle tebciıline lüzum görülmüş o gün o saatte kongremize gelmeler!. de toplanılması, yalnız b~tçc ve 
ve hemen bunların paıarlrkla nı rıcn ederiz. bununla alakadar layihaların 
müba)raası takarrilr etmiştir. 2 - Basın mensuptan orasında ıs.. göriişülmesi ve ruznameye baş. 

Bu hatlann baknnı için §İm- ıum vukuunda yardımlaşma mnksa- ka maddelerin alınmaması tek
di mevcut jandarma telefon ren dlyle başlıyan teşebblls müsl>E't netf.. ilfinde bulunmuş ve kabul olun
memunınun yanına 10 tane ce vermiştir. Mıırkcz heyetimizin hıı. 

1 
muştur. 

jıındarma telefon hat mulıaf!zı 'Zlrladı~ mukavele Ankaradakl Bı:- i\lecfüs. bund~n sonra. ask,. · 
ve bakıcısı da ilnvesi takarrilr <.t sm mensupları tıır:ı.!mdan imzalan- muhakeme usulüne, ve harici~· 
m.iştir. Telefon işlerinden anlJ.- mrıı ve J§tlrnk etmek tstıyenıere im.. vekfıleti teşkilat kanununa ait 
yan bu 10 muhafız da haziran Y.alnıtlması iı,.'in mukaveıenamelerdcn kanun layihnları ile dahiliye 
b d k d al kt bir nılktan da buraya gönderilm ,ur. memurlarından bir kısmının tah 
aşın a a roya ınaca rr. dı'dı· sı"nlerı'ne ait kan•·nun ikin':i 

-O- Mukavelenin esası bir ö!Um \"Uku.. u 

R d ""' d und::ı. cen:ızenln knldmltr!osı ve gert- maddesinin. ordu subayları he. a yo pronr,amın a d,_c kalanlarn lı.cil bir yardım yapıl- yetinin terfiine ait kanunun Ü-
:J mnsı ıc;ın bir lira verm<'kten ibarettir. çüncU maddesin!n (e) fıkra.su .. ' 

deg"'işı·kıı·kıer Muknveıenameıer ve buna bağlı 01_ dPğiştirilm<'$i ve irıhisarlar u . 
a ması ıtı.zım gelen matbu mektuplar- mum müdürlü~ teskilat kadro· 

•-•·ııra radyosunun programla-... _ d t 'd larına miitedair kanun layihala-
.AUA ........ an gaze e ve mecmua nre memur. • 

da yapılan mUhlm değişiklikler, prog. ııırına yetecek kadar brrakılmııtır. rının ikinci müzakerelerim yap. 
ram !Uıve edilen yenlll::Cler dolııyısilc Mukııvcıcnamenin arkasında iştirak mıs ve kabul eylemiştir. 
radyonun çalı;şm:ı. GMUcrlnde do bazı ııartıan yazılıdır. Bundan cronra, Diyarba.1nr 
de..w..n..ukler yııpıl"'"•tır. 1 s t a s y o n u n d a n Irak'n 

6<9... --w Birliğin gerek asli ve gerek yar- El~ w • t d 1 
ŞlrnJi,·e kadar saat 12,30 da baaln- ve ı:ı.zıg 1s asyonun an 

., ~ dımcı azası ile fillen gazeto ve m t:. k d 1 -' d · 
,,....,. 1A tc biten 6""Ie :nc•rfyntmm saat rana a ar uzatı acwt emır yo. 
J•r ,. 6 ,, muıı.l'.l.l°d: cıcvamlı bir eekilde çalı~- cd imek 
12~ do ~layan ajans ;J:ıabcrlerlni ınaktıi 0 up bu fııı tncslek ittihaz el- lu inşatma tahsis i 'E." se· 
müteakip tekrnr Türk mıfslkisi nesri. ik nelik faiz ve ikramiye tnte.rı .r mi§ ibu1onduğtı halde vazlycUcrl blrJ d . • h 
""lı ..... pılmakta .. •dı. 6 fmdi 'bUnun· ye- yüzBc-ye i \'C itıbarilrıymetı er 
J- ., ~ J 9 kanununun hUkümleıi d~da kalmış 
rlne garp muaiklsi konulmuştur. Şim- olan bl\ttllı memurlar ve atölye §efleri sene on beş ,milyon lira}, g-ec· 
dl ıs ... garp musikisi ....... ıavm 13.15 memek ve yirmi.şer senede itfa 

..., ..._ o1·r bu mukaveleye iştlmk edebilirler. · k · 1 35 ·ı ı· e kadar devam edecek ve saat 18,15 edılme sartıv e mı vo ıra. 
15 haziran 19'1 tarlhlr_ kadar ım.. lık tahvil ihracı. şeker ıre ~liko;.. 

ten 13,30 a. kadar teknır Tllrk musı.. zalı mciro.velclarılo buna btı.ğı.r mek. . 
kisi ne,riyatı yapıtacnktır. dan alınan isiihlfık vergi.,inın 

R.1.dyo di!Uzyon poata.tan mUdUrıU.. tuplr.rı gelmiş ve birer liralık yor_ arttırılması, cıkarılacak mikm l 
ğü, bu ladllA.tJ De 6ğle tatlll r.ıüddctın. dmılcın !ş Bankam merkezinde açıl- 25 milyon lirnvı ~memek üzer 
ce halkın hem Tnrk musikisi bem de mıv olan 2381 numaralı hesıı.bQ yau. ta.sarraf bonoları ihı acına. ait 

cl rinl nldığt nnıaşılmrş oıanınnn adlan ilk kanun lılyihalarının ela birınci 
garp n:uaikJslnden IBU!ade ot.m e devrenin yardmı llslcslne yazılacaktır. 

U kUn kılm br müzakerelerini yapmıştır. 
m m t§ • Basın mensubu nrkaclaAlnnmrzm bu 

.a. "•n n"arlyatmd:l almdlye kadar ,.. M~lıs, cuma gu' nü toplana. ~m ..., " mu'knveiel<'rdcn birerlnl l:end1 id re 
mınt 21 e kadar Tllrk must.klsl neşri- caktır. 

mcmurlnrmd:uı, orad kD.lmı;sa yntl ikmal edilmekteydi. Ycnt aekilde --o-
o TUrk muslldsi De garp mualkisl prog- mmt.nk.'I. mcrkezlndcn almnlarmt ve Daha sıkı tef•,·s 

B• • pullayıp lmzaladıktan sonra para Ue 
ırcr sene ı§ten mma &erpl§tlrll~Ur. birlikte Ankaraya yollamalarmı rica • 

menedilen mimarlar -<>---- ederız. 
Şehrin muhtelif ı::emUerinde blı· Bir milli piyan~o katibi Bu ynrdrm parası yekcınunun kulla. 

kaç binadn ruhsatsız duvar inşa tevkif edildi nılmasma ,geçinden lhUyac hasıl ol. 

Belediye teftiş kadrosu
nu takviye ediyor 

eden Hüseyin KAmll :ı:ıtr sene Milli piyango idaresinin lstnn- maaı pc-k temenni edilmekle beraber 
Gıda. maddeleri yapan ve satan 

müesseselerin belediye yrumkları
na ve ttmizlık kaidelerine riaye 
etındlklrl görUlm~. bunn da aebeP 
balediye teftiş ı.adrosunun noksan 
lığı olduğu anlaşılmışt:r. 

müddetle inşaattan menedilmiştir, bul ~besinin lstanbul şubesinin herhangi muessl! bir hll.dlse kr.?'§lBUl-
Mimar /...ntuvan Haronyan, Pa • vezne katip1erlnden İrfan 2 bın u_ d ka.tl derecede }ardıma hazır~ 

nalis Yorgfyadla de malzemeye ra llıtilAs etmitıı ve diln adliyeye mamı11 olmanın uıtırabmı c;ekmemel{ 
kömllr tozu kanut:craıı Seyfi Aşu. teslim edilen İrfan bir'ncf sorgu için m•ıkav .. ıeye 1,oUmke nee1e cd 1. 
roğlu aynı §ekilde birer sene 1şten ı hAJdmfftinde yapılan sorgusu so .. , mesinl hatırlatmayı bir meslcK vazı.. 
rnen cezıwna ~ılmışlardır, nunda tevkif olunmuştur, fes• bWrlz. Belediye yeni bir kadro hazırla' 

yarak sıkı kontroller yc.pılınasınr. 

llk J'*pılaeak tedbir oJanı.k, Surf7e 
ve 1rü hudutlarmm tahkimi vo on.. 
Jarda mU&takbel btr erıphenlıa kuvvet.. 
u ııoreıte teeekkWll ll)ln IAzmı geleıa 
lınurlıkla~UıvessWedllmeelı~~~ 

düştloWe1llı'. Fakat IOmmlo TO fayda. 
ıı bir ~yt clD.şllnmekJe yapellllmek a. 
nısmda anın bir meeate ftl'dır. Z.. 
man, maddi lmkAn Pbl Amllleı'ID 07. 
nıyac&ğı rom hmala kJt.brwk ilam. 
drr. Keadlmlzl dört bet cer.beden w.. 
kua geleblleeck blr hllcoma mulı.avo. 
mcUı laazırlamayı d~ ~ 

de her &eyden evftll ceııup imdattan.. 
mnd&a bir isuı&~ utnununNı (l&ı'e• 
Jru1Dl :temin etmcte bekmalı7IL 

Bu oarolerl ararken, laCfilzlcrba Te 

FnlDlll%larh1 da meaelecle bir ıı6zlerl 

olmak icap edecıeğloJ dllttln.rMkten ı. 
ş.- IJa&lamak münaalp olur. 
Eğer Ortqarktakl ft Fll1atlndck1 

tnglllz kuvvetleri Sarlyeye wkubola. 
bilooek bir Alman taarruzunu katlyet. 
le tnrlledeblUr bir vaziyette i.ulunu.. 
yorlnrsa, bW.m için Surlyeae .hu 1111 
tedb1rler almafn hacet katmaz. Bine. 
e.nnleyb, en en-el mQttctlklerımtz.ID 

bu babta.ld nol•tal a:ımrlarrr.ı eambat. 
le anlatmot:a Ihtırn1; \'lır•lır. 

Aynı nunaııda, lı"'raruırdann da ne 
tlk1rda oJduklarmt vak.it gtıÇlrmcdt'n 

orup öğroıımek bugl,lnkü ııcmlt için. 

de bir vazlto teokll ediyor. Almanlor 
Snrlyeyt ısttıA etmek lııtclersc Fnın

sızlar es çdtnrmıyaca.klar mıdır 'l Bir 
protesto ile Urtlfa mı edooeklerdlr 'l 
Yoksa A1m:ın lstllAsmı iyi karoılıyn
eaklar ve onlara yardım mı cdtt.ek
lerdlr7 Yıılıut Almnıı 1 W!\sınıı korııı 
ıdlAb no mukavemet ederek m:uıı oı. 
mağa mı çalıpcıalt:lnrdır '!' 

Vlşl hllkflmeUnlo tuttufu yol Frıuı
•ızlann Almanlarla mllşterekcn hrıre. 
ket etmelerini bUt.Qn blltiln lmkAn hll. 
rlclodf' göstermer.. Belki İnglltereyo 

kar&ı bir Berlln • V~l lttifalanı blle 
glSroeettz, Bu uzak blr lhUmal ol da 

•"'nlnsr7Iarm Surtyeye vukubtılnok 

bir Alman lstllAsma hayırhah vo mll8-
tehtl bir eeyird sıtıı.tlle l kayt kalma. 
lan ook melhw:dur. G<'.neral Deııt.z' 

in Vlşlden verHooek emre muhnlefet 
ederek Alman1Arla SurlJ ede bir mü
cıadeleyo kaJlnpc:ılğmı hiç zannetme. 
ylz. 

Fıı.knt bnttln bu mUtaleal:u- lnıD bir 
bhmln elml1•tnn Derl geçemez. Htlt'
kntl Fnınsız rcsmJ maknınlı:ırmın aıı-. 
z.mc!:ln ll!roonrek 11\zmıd•r. Ef;cr bu 
m:ık'Wtllıır Frnmıu.tarm lcabınıla At. 
ııuın istll~!!mıı 11ll:lh De muku\·emet c
decck.lcrlnl tomln ederlerse TürklJenln 
müteyakkız bulnnnuısı ve Surlyo hıı. 
dutlarındıı ııskert mUlfilıanılonn enı-

karar vermiştir. 
rcdooeğt nisbette bir talı<Jldnt yap!U'Bk -0-

lınztı' durması kflfidlr. Fakat bir Al- Nafia vekili s:.ehrimize 
mnn tsttlhı karemmda FnmıııWs.rm geldf 
hiçbir ~ yaparnıynmklon ve Orta.. Nafıa Ve'kill Ali Ii'uat Cebeso} 
~k lngillz kuvvetlerinin do yatım geçenlerde güzeıgtıhtaki yolla': 
başlanna rnuvaffııJdyet temin ecıemı.. teftiş mnksadile Anknradan oto 
yeooMarf nnlıt 11J1'83, Türkiye hiç te.. mobille hareket etm~ ve BolU, 
roodUt etmeden urtyeyo gtnnck ve Düzce, Adapaznn, lzmit yolUC 
emniyet tedblr1ertnl almak meeburlye şehrimize muvasnln.t etmştir. 
tlndedlr. hmitteki tetkikleıi r>sn sında. 

Un ronnlyP.t tedbirlerinin eS!lS !:('r. İstanbul nnfıa mlidlirli Bedri de 
ı;;ev l 1<n olabilir: Surtyecıc müstakil Nnfıa Vekili.iııizin refnknti.:!de bU, 
\e hlir bl mJlli cuınhurll·ct W{;küi; bu Iunmuştur. Ali Fuat Cebesoy, l~u. 
mllstakll Suriye devleti De ittifak mu- giln vilayet işleri üzerinde telldk 
nhodt'lıamesl okdl. Bu itttfakaı sıkılık ıerine devam edecektir. 
derecesi \'C eokll blttobl Suriye mlllt".- -0--

ttnın güsterooe~ an:uya bağlıdrr. Fa- Temizlik amelesıne 
kat heri! ide Türkiye De mllttthft w. k 
ya mntteflJ.: bir Sm1yenln meveııdly.-_ yemek Ver'İ}ece 
tı tahakkuk etmeli n boraya tecın·c- Belediye tomizlik amelesine. 
2iln Tllrkly~yo tecavüz oldo~u an18'iıl- Ucrtleı·inden nda n~Tıca sa~ 
malıdır. ve akşam yemeği de vcrmiye k3 

rar vermiş ve bu iş için 317,740 Il 
Sırf Türle \"at.amnm hnynti menfa. . y ek ,,re ra tahsısnt ayırmıştır. cm . 

nfüırinl temin bakmımdnn yapılncnıc rilme işine birkaç güne kadnr ı,.-ı.5 
lnı ı,ın Alman dostlıtnnuzda bir ınn. lnnnca.ktır. · 
al t .. vllt etmeslnC1 lhtlm:ıt ,·enne~·ız. --0--
Çüıı~ll ııtır.dJyo knd:ır ka~ d<'fa bizi • 
ısurly11yl lıı;tı14ya onlar d:&vot ettll.-..r. Hayvanları hımay~1 _ 
mz 1.ııtıJAyı knbuJ etmıyornz, tıılmt 

1 

cemiye•inin bir senelıtt-
Surlyel·ı k:ıptta.!!st,. vo ••pJotokrnt" faaliyeti 
bir crnpeqnll t devletin t>'hıdPn kur. Hayvnnlnn Koruma. ceınfrct1 
tarıırııJ' i .. tfül~Une lcnvu,tanntı, ol bir srn lik fnallycU etrafın~~ 
yonı~ nınııen.ııl<iıyh, bu hftdl5cnln d~st bir rn.pcr ncşretm·ş~tr. Rapvrtı. G0

0 AJm:ııı~-nd.ı fiCDllklerle knreıtanmasınıl I ro son bir sene zarfrr.r.tı ccmi)•ct 
tbnlt etmek pek mantıki olur! razılan aza diğer yılbra n:ır;..ı~n 

Bu .tedbirin mallzu ve taydaln.rınr çoktur. Cemiyet lst.a."lbulda 22 bın 
yamı tetkik edrırir.... hayvanın hayatını kurtarmı,tır. 



l~,':~~:3 llilll~Rş;~~ ı .~~~~ 
ins.:.·::s;-..~.:~:..M~~ l™A-- ~~ Hava hucumlarına 
"'-~~~:..'~~:.= İspanyanın Vaşington Hu·· r Fransız İngiliz hariciye müste - l ~ 

Yı;ı ~leri telefon.u 23!!72 sefı·rı· di··yor kı· • sa. rı diyor ki: 1 
.. ~:: : ~ ~ ~~ · kuvvetler ı~;J~~rşz a 1.naca ~ 
: AaöNe:·ş1'RKARİ: · ispanyada işgal altında db . l 
! fS :m:· S:· ! Alman ve italyan Sur·yeye bulunmıyan te ·ır er 
~;~'!::=::~~;_ kıtaları yok! girdiler Fransada 
~diseıer \; ............ , 
~ Tarih ........... , 

VO§ington. !1 ( A. A.) 
D.N.B: 

Asociated Pree'in bildirdiği. 
ne göre, İspanyanın Vaşington 
büyük elçisi Dö Cardenas, gaze
tecilere yaptığı beyanatta, t s. 

l( 1 . f t panyada. ne Alman ne de İtalyan 
i an 1 zıya 8 . •• krtaları b~unın~dığmı ve 1s

panyanm sıyasetı hakkında yal. 
b lr;,u. tarihte ihtiliflarile meg· nız Madrid hiiktlmetinin karar 
~ur. lslam t.arihinin en bü _ . verebil~ğini . söylemi§tir. 
~· ılk ve kanlı ihtilafı da ıra· , Amerıkan nJaTIB! bu beyanatın 
lı derin ve uerrak gökleri al krallık taraftan lspanyollardan 
tıda oldu: I\:enbela faciası .. · - Dö Aguira'n~ sözleriı~~ tek~ip 

r
11 
~ SOnı'8. Emevileri deviren etmckt~ oldugunu taba.ruz ettır

~ tiiaJ lrakta asıl kuvvetini bul- mektedır. 
trıu; bununıa beraber Bağdadı Dö A..,~ira İspanyanın .• her 
!etiC?kez edinen Abbasilerin dev • ba~ımda.n .. Alm~m~anın tabu ol. 
ih. . de ardı gelıniyen ihtilıi.f ve dugunu soylenu~tı. 
'~~ilerle doludur. Abbasicrin 
~Or natı tarihin en va.hsi ve 
~tı kunç faciası ü7.erine kurul _ 

lrtur. 
~uo sırada Abbasilerin kanlı 
da ''a.ffakıyetleri şairler tarafm· 
'11J. n ~idelerle tebcil olunuyor • 
~ evilerin son hatif esi olan 
~ :ı-n Kudüste ıbir Kıpti kili -
la !~ı~. ~i~bı önünde mızrak· 
~ 0 ldtiriilünce mukavemet eden 
1'ıı ~; kalab:ı.lık olan E • 
le t'\>i. ailesi artık boyun eğmiş
~1· Foa.kat ibir şair bunlar hak. 
)o~ ıJlt Abbasi halifesine di • 

;'4U ki: 
~ llu zahiri inkiyada aldamnıı. 
b l' lldaJnların kalblerinde (;yle 
ı ~ f~nalık giZlidir ki onu hi~bir 
taı. 1Yi edemez. Kılıcını bırak, 
~t eline krobaç al. Aya.klan • 
~ altıııda çiğnediğimiz tup .. 
~ tL.--erinde tek bir En.evi 
" nllı<:ıyıncaya kadar onları peri· 

(!t '" 
lli!'!..~ört mısralık manzum(; 
flanı......,uıı. tortmu Süleymamn i . 
llu eıdiTmesıne sebeib olmuştu. 
~ ıııra:ıa yeni halife Ebulabba
~a. aıtlcası Aibdullah bin Ali da· 
li'!l. lı~sız ve se:t davranıyı•:-. 
~· Şamda Emevilerden doksan 
laıı1 ona iltica etmişlerdi. AbduI· 
~ta. ga~et nazik davranmıştı; on. 
~~Uyij:k ıbir ziyafet çekm!~ti. 
~ ırler hayatlarını kurtar -
"aı·<Uı için pek mesut idiler. Su 
~kYette ı:.ofrnya oturulrlu; ye· 
tiıı b~ h:..dı. Saraylarda ve zen. 
~adamların evlerinde iı.det el· 
~ Uze.re şairler kasideler oku. 
'le ~!ardı. !bni Abdullah lsmin
~~ır azatlı ayağa kalktı ve bir 
ı.. ide o}mmağa ıtaşlaclı Zaten 
~lıkta.n kuvvet akr-cık ikfr 
~ e!lerine aldıkarlı haM:: E. 
-ı~~lifel~ri mili.retçi bk Arap 
)aıı. tı takıp ctmı~; Arap alını· 
~d ~ÜSlilman milletleri ezmiş -
~~ son ihtilalin sebebi de 
~ an ibaretti ve Horasanlı 
ş .Müslim başarmıatı. 

İngiliz Bahriye 
Nazırının nutku 

"Daha col'\ ve 
"' 

acele gemi 
istiyoruz ,, 

Aleksanclr /'"'-merikan 
yardımlaı·ının süratlc 

gönderileceğini 
zannediyor 

Londra, 21 ( A.A.) - Dün 
Londra<ia bir nutuk irad eden 
bahriye nazırı Alexander ez... 
cUmle şöyle demiştir: 

Daha çok ve daha acele gemi 
istiyoruz. Donanma için daha 
çok toplar dalla çol#: v" allf'~tli 
tayyareler istiyoruz. Bazı ahval. 
de filolarımrzın himayesi için 
kısa menzilli tayyare dafi top -
lanna da çok ihtiyaç hissedivo
ruz. Bug'J.nkii harp bir silah 
harbidir. Bu harp için Almanlar 
senclerdenbcri haıı:1rlaıımı~lar. 
drr. Biz kaybettiğimiz 1 .. amam 
şimdi telitfi etmek mecburiye
tind~ ıbulunuyon.17,. 

Alexander, Amerikanın yapa. 
cağı büyük yardımlann sür'atle 
yapılması Zllmammn geldiğini 
söylemiş ve bu sayede ş"mdiki 
tedafüi muharebenin nih«i za .. 
ferle neticelanecek olan taarnı. 
zi lbir muharcbeve inkilap edece
ğini ilave etmiştir. 

- Tamam!.. 
- Nastl tamam? .. 
- Tamam!. Çünkü böyle tnl:ıii 

ölUmle insan öldürmeyi yalnız Gro 
cnland yerlileri bilirler! • 

~l aırin kasidesi Emevilerin yap 
~ zulümleri sayıyordu, 
~ Cafer, Ali ve Hüseyinin 
lı~~l §ohit edildiklerini hatırla • nuz? .. 
ll!l't ! : .. salondaki Emevi mic;afir. - Doktorluğun uzu pek mü· 
~ıt ı Ui!erinc en müthiş ::iüşman· kemmel terakkller için kullandığı 
ll-~ ~ ıslerini tahrik ediyordu. 

- Fakat siz ne eöylilyorsu • 

~de bittiği sırada. kaprlar ve n:rzı görerek takdirlerimi söyle • 
ı~11'tieler açıldı; ellerinde yağlı mek istiyorum, ,sevgili doktor E • 
!la~ v~ lur'baçlar !bulunduğu vanka!.. 
l::tıı hır sürü cellat görJ.ndü. Hangi devlet hcsabma ça_ 
~I!~ olmıyanlar hemen ıbirer hşt.::ğmızı som.bilir miyim? .. 
~- çekilmişlerdi. Cellitlar _ Devlet hesabına mı? .. 
~l' .ı siilfı.lesinden olanları bi -
t-ı~ bırer yakalıyorlar; boyunla • - Fakat, muhterem doktor E-
~~ ~ağlı kementleri geçiriyor vanka ! Masumiyeti bizlerden ba!f 
~~ boğuyorlardı. Bağırmalar, ka türlil olan insanlnra bırakma -
~e~llnalar, çırpınmalar faycfa nızı ıicn ederim! .. Bu seyahatiniz 
iM--· Yordu· Mukavemet etmek b:_'\.°J'enl de nereye gittiğinizi sora.bilir mi-
=~ er kalın ve müthiş kır • 
tôı! ~b2leri altında, yiiz1eri ylın ? .. 
~etı şişr.:ıiş. vücutlarından - Ben mi? .. 
ltııll' fışkırdığı halde, yerlere yr - Evet. aiz! .. 
11ı-ll'ı1,0rlardı. Biraz sonra hepsi - Fakat, siz adeta beni ccb -
Ilı. '4!!t.U, yahut can çekişiyorlar. 
\j~.i\hdullah kanlar içinde henüz ren isticvap eder gibisiniz! Mak -
~ Y~n bu vücutlar Ü7.erine bil- sadmız nedir, çok rica ederim! .. 
li, b r keçe serilmesini emret· - Maksadım, sizin için d"' hs
l'ıtıı Otada, gözdelerini ve dostla. yırlıdrr, mllsterlh olunuz! Siz nc
~tUn toplayarak, onlarla birlikte reye gitiğinlzl söyleyinlz ! 
~ g;<:e içti, eğlendi. 

- Fakat Danimarkaya ! \te l'tesı gün ölüler köpeklere 
~ B.k?,a:balara yediriliyor; ~aha - Aüt .. muhterem doktol" .r..

'11! hh olmUş olan Emevi halıfe • vanka! •. Beni henüz tanımayışr ~ 
l'ı d ~ilındnrlarmm da mezarla. nız sl.zin hcnUz Avrupayı iyi tan·-
•ıtıe.<Jılerek kemikleri sokkalara. 
lı Yo:du. Bu bize Abbasiforir. 
!'i '~tı kadar Emevilerin .zulüm 
~: derecesini de anlatan bir 

r. 

Kadircan KAF Ll 

mndığınızı gösteriyor! Fakat Da -
nlmarkada (Gece vamplrl) simini 
söylediğiniz zaman sizi hakkımda 

haylı tenvir edeceklerdir! .. 
- Ge~e vauı,P.iri ıııl "! 

yeni bir ta. rumak için değil, hu toprakları 

A 1 m a n va f cin mim!~ bütiin ali:Jiadnr r<"Smi ma· mUdafııa ctnıl!'k için lizmıdır. Bu 
~.;ımlan \'C lıUtfüı halkı hava l<:Ohli gibi emirlere hnrfi harfine ri~yet 

Askerlere 
bir aıbav 
kumanda 
edıyor 

askeri malzeme l•cs:ne karı:r tedhir almak ih~erc etmemek, şimdiden slı>erlcri ha 

ımaı 

edilmel<tedır 

yenid<"n ikaz et U. zırlamamak ve kabında saklana. 

f,,ondra, f 1 ( A.A.) - ~.tust.a. 
kil .H'rnn~ız ajansına Suriye hu
dudundan gelen bir telgrafa gö. 
re. hür I•'ı·:ınsrz kuvYetleıi, Suri
ycye girmislerdir. Bu telgrafın 
ilfı.vetcn b:IdirdiP,'ine göre, Suri. 
ycd~ki Fra.ııst7. kıtlarmda müşa. 
hede edile-:ı şiddetli aksülamel 
emareleri . iılir FTnrsrzlara. bel
ki de müzaheret arr"('C'°!{leri u_ 
midini vermektedir. Bn lıis me\•
zuu olan hUr Fransız kıtalarınrn 
miktarı ,.c nl' r.föi serait irinde 
Sııriyev"' ,..,irmiş oldu,1u bilin. 
memekte:i":-. 

Do11<lra, f1 ( A .. 1..' - Suriye 
hududundan mUc;taldl Fransız 
ajansına gelen b'r telnafa ~öre 
m:::ruf bir albayın kumanda.sın. 
da bulunan bir Fran~:r?. alavınm 
~uriycye girmiş olan hür Fran
sız kuvvd.lt-.. ine iltihak ettiğine 
dair emareler vardır. 

Gece bombardı
manlarının tahdidi 

lngıltere ile 
Almanya 
arasında 

Bir anlaşma mevzuu .. 
hahs olamaz 

I..onıira, 21 ( A.A.) - Atli, 
gece bombardımanlarının ka.rşı
hklr olarak t.ahdidi için Almanya 
ile lngilte:r.e araında bir anlaş. 
ma ya.pılmaı hakkında avam ka
maramda ileri ürülen bir fikre 
kısaca "hayır" cevabını v~rnıiş.. 
tir. Diğcr bir mebus yukarıdaki 
re.klifin lngiltcrenin Almanyaya 
üstünlük temin ettiği bir sırada 
yapılmıı:ı yersiz bir teklif oldu
ğunu· söylediği ?.aman ~iddctle 
alkı~Jannı.ıştır. 

Atıi, tekrar sfü !l.larak şöyle 
demiştir: 

Almanya ıle herhangi bir an. 
l:\şırıaya varmak imkan.sızdrr. 

T..onrlr<t, fl (A.A.) - Hariciye 
nezareti mi.isteşan Butler a\·am 
kamarasında sorulan bir suale 
cevap vererek demiştir kı: 

Almanya ile Yi:-i :ırasında ya. 
prlan son anlaşmndn Fransız sa. 
rnıvi menbalnrının İngiltere a
leyhindeki harp ~ycleri uğrun. 
da kullanılacağı bakında hususi 
hükümler bulunup bulunmadığı 
malOm değildir. Fakat i<>~al al
tmda bulunnuyan Fransada.ki 
Framm; sanayi teşebifü;lcrinin 
Almanya heabına cıı.Jıştığı \"e 

Almanya için nkeri ehemmiyeti 
haiz malzeme imal ettiği muha.k. 
kaktır. 

BuUer husui sanayi ile inlaşma 
lar yapılmış bulunduğunu da il<i.. 
ve etmiştir. 

Suriyedeki ingHiz 
konsoloslukları 
Kapılarını dün 

kapadılar 

Sam, ~1 (A.A.) - Suriyede. 
ki -İngiliz konsoloslukları, Fran
sız makamlarının talimatına tev. 
fikan, kapılarını kapamışlardır. 
Şam İngiliz konsolosluğu me. 
murları. Şamı cumartesi günU 
terketmi~lerdir . .Memleketi ter-

i keden tngHizlerc. Hindistana 
VEp'ahut Cenubi Afrikaya gitme. 
leri tavsiye cdilmi~r. Esaslı İn· 
glliz müesseseleri, Şamda faali. 
yetlerini tatil eylemişlerdir. 

Amerika 
, Hava meydanları 

. . 
mşası ıcrn 

95 milyon dolar 
harcayacak 

Ncvyork, 21 ( A. A.) - Nev
york Herald Tribune gazetesine 
göre Birleşik Amerika ueYletle. 
ri ayan meclisi yeni tayyare 
meydanları in5ası ve mevcut 
hava mcydanlannm is'ahı i.çin 
95 milyon dolar tahsis etmiştir. 

Bt•lgrıul bvmharılımuım.lan alın· 

ntı" teniibc nP!kt~lndc bir hına 
l<"hlikNI anınıla ~ aııılmn"-ı llzım. 

~t>len Şt';l"l<'lrl mr.tldt-, mnddt" zikr{' 

den hu tamimi hal!..,mrzın büyük 

lıir •likl•ntle "lmma"ı ,.~ ka.bm<la 
hıı.rfiyt·n tatbik .-,drlılhn('k itin 

ı:in•didrn tedbir almt\.'lı lazınıgcll.. 

~·or. 

Ç'ünkü etrafa ya;\'llm&S< l!rtenilen 
uyu~turuc-u haYa:ra rağmen, Türk 
mlllenUnln hu~ün rlündcn \'C yarın 

bugünden uyanık olarak lstiklil 
müılafaa!iına h:ı.zırhkh bYhınması 

icap cıli~·or. 

Şimdiki halılf' henüz memlek9ü· 
mizln dışmda bulunan ve türlü tür 
lü ihtilat g~tcren hldise1er kor 

konç mahlydleriııl muhafaza et -
mektcdlr. Harp atem yurdumuzu 
~-eviren memleketlerin blrt0ğmm 
sardı. 

~«.'rnl«.'.ket .mancdyatı 'e do1a • 
ymllc harp netiecsl üzerinde mi • 
hlrn rolll olan hava hUcomlarma 
karsı Dahlllye \"~.<8.1ctlnln tamı • 
mlnde zikrettiği bütün tedbirleri 

almak ba~lin yalmz ph&ODIZ1 kcr 

Suriye ye, 
Alman tayyare

leri gelmekte 
devam ediyor 

Hayfa, !1 ( A.A.) - Su~ 
• Filistin hududundan buraya 
gelen bir habere göre, Amerika.. 
lılarla İngilizlerin Suriyeden ay
nlmaları devam etmektedir. 

Bunlar Filistine geçiyorlar. 
Son iki gün içinde Palınir ve 
Şam hava meydanlanna yeni 
Alman tayyarelerinin ~ldifH ha. 
her verildiği 7.aman tn~liz ve 
HU':" Fransız tavyarecilerinin 
rakip olduğu f ngiliz tayyareleri 
bu hava mevdanlarmdaki Al
man ta~'areİcrini bombalamış. 
tar ve mezkur meydanlarda yan. 
gınla.r ~ıkarmı~1r..rdrr. 

olan bu Groenlandlı kadın doktor, 
tıbbi casusluğu adeta yenlden ilı

ya etmiş bulunuyor. 
Evanka, ilk Hovekle Groenlan. 

" Yazan: 

Casus mektebi profesörlerinden 
İsveçli 

A. ~engka1n 
,,, 27. 

ÇevtN'n: 

H. I>. 

• dm bir yolcu vapurunda tanıştilr

ları zaman henüz 22 yaşında ve 
korkunç lhtirıuılarl!c yeni hayata 
atılmış, ilk muvaffakıyetlerini 

merhamct&zce t.ecrllbe etmekte 

- Evet, maalesef, sevimli blr diğlniz takdirde Avnıpanm hiçbir 
isim değil!.. yerlnde hayatınız için asla emni-

Bu ismi bundan sonra unutmı • 
yacağmıza eminim. Bayan Evan • 
k !., Hangi devlet hesabma çalI • 
şırsanız çalışınız, şunu bilin ki, 
ben sizin emrinize servetler tak· 
dimine muktedir ve hıızmm ! Zira, 
meharetinlzi ~·akından gördilm !. 
Harikulade! .. Bu usu11C'rini1Je siz 
§U sırada biltUn dlinyad:ı. mühim 
~er görebileceJcsintz! Size bera
ber çalışmayı tereddlltaüz teklif e. 
diyorum! .. 

- Fakat .. 
- Hiç boş lata lüzum yok, E-

vankn ! Şunu da biliniz kt Avrupa 
nm nereshıc gitseniz hayatınız 

emniyelt" olmıyacakur. Beni Dıı· 
nirnarkada öğrendiğiniz zaman bu 
söztimUn asla bir tehdit olmadığı
na kıınant getireceksiniz~ Size su
bay Ulrihin ölUmUnü bağışlıyor -
sam. usulünilze pek ha~Tet etti -
ğim ve beraber çalıımıay:ı zihnime 

ko~'<fuğum içindir!. S!ze, Kopen • 
hagöa (Vampir) parolasile yalda
pcak adamı korkusuzca ve emni
yetle takip ediniz!.. Takip etme• 

yet kazanmış olmıya.caksmız! .• 
- Fakat ... 

- Şimdi tek kclimo cevabınıza 
lilzum yok! .. Allaharsmarla:lrk! Si 
zi büyük ve muhteşem bir lst!k -
bale davet ettiğimi unutmayınız, 

affm·zı dilerim!. 

Hovck bunu söyliycrek gay~t 
emin bir tavtrla Evarıkanm ya • 
nmdnn çekildi. 

Filhakika bir daha Evankaya 
hiç görünmedi. 

lşte gece vampiri Hovekle bu· 
giln kontr • esplyon leşkll!tta 

(Mis 13) şöhretlle tanınan Evan. 
ka, ilk bu şekilde tanışmış, bu· 
gtinkü suikast, casusluk ve sabo • 
taj dlln~:asınm bu iki korkunç "° 
görünmez Azraili böylece biribir
lerlnJ keşfetmişlerdir. 

Filhakika, gece vampiri, bu ka
dmm harikulade lstldatlan hak -
kmdakl teşhis ve tahminlerinde 
yanılmamış olduğunu vekaYi lapal 

etmiştir. Zira, bugilnkO casus ta. 
dmlarm en Alimi ve en korkuncu 

idi. 
Filhakika Groenland gem.isin • 

deki ,genç subay ytlııbaşı Ulrih ~ 
rarengiz ölümünden. goco vampi-
ri Hovokten başka hiç kimse şllp 

be bile etmemiş, Evanka Dani -
markaya vazifesini muvaffakryet
le başarmış olarak çılmnş ve ilk 
iş olarak gece vampiri Hovekln 
§a.haiyetini öğrenmeye «;alışmış. 

Hovekin kim Ye ne kıratta bir ca· 
sus olduğunu ö·'h'enlnco Kopen
hagda kendiS:n~: 

- Vampir! .. 
Kelimesini fısıldıyan adamın, 

bir saniye tereddllt etmeden da
vetine icabet etmişti. 

O tarihten sonra bu kadm, ha.. 
klka.ten Hovekin çok gUzel tah • 
min ettiği gibj Avrupada gece 
vampiıinin emrinde pek mühim ve 
esrarengiz işler görerek (Mis 13) 
eöhretini almıştıT. 

Bu (13) kendisine §eametinden 
dolayı verilmiştir. ÇUnkU bu ka • 
dmm görllldUğü yerde mutlaka 
meo'um ve katıyyen anlaşılmaz 

amm h&dlaelerl vukua gelmekte -

dir. 

eak sığmağm rerini bugünden ta 
yin etmemek ha mrrnl"ket için, 

yarın, suurlu bil" \"ntau ihaneti ka. 
dar mrarh olııbHir. 

Büy~.- şcldrlere yaptl::uı hıın 

hüerınıl:ı.nna ka~ı ~rJıirlilcr CH"l" 

den hınırlılıh olmazlarsa nıuhak -
kak bir pan!k tıkar ,.e ıdlil halk a· 
rıı.smda çrkM"Ak bir panik ne de ol
sa Ml:cri harekatı işkil edebilir. 

ı·arm, herhan~ bir nzlyette 
b11 gibi SaLrgaş:ıld.i:ıra sebebiyet. 
,·emıemek için bugünden 88Dkl &eh 
Uke ~ anda movcntmq gibi ha _ 

zırlanmal~ her Türk için vatan bor. 
cudar. Eğer Türk milleti bir bar -
be girecek oluna bu bir btikli.l 
harbi bu bir milli JmrUıluş 8AV&§I 

olacaktır. Onan içiıa bu gibi fJlerdo 
liüballliğe, ohınına ba.ğlamağa ce· 
vaz yoktur. 

lla.lkımm §imdiye kadar evlerin· 
de almış bulunduklan todblrlerl 
bir kere daha kontrol dmeğe ,.c 
ekslklcrl varsa oulan ~diden ta.. 
mamlamağa davet ediyoruz. 

Suat Den.;~ 

Şimali Çinde 
Buyuk bir meydan 
muharebesi oluyor 
Komünist kıtalar harbe 

iştırake çagırıldı 

Çunking f1 ( A.A.) - Röyter: 
Ordunun 18 inci grupuna ''Ko

münist kıtalar" radyo ile haber 
gönderilerek, Çinin şimalinde 
§İmdi bütün şiddetiyle deva.n1 
etmekte olan çok mühim mey. 
dan muharebesinde merkezi Çin 
hükumeti kuvvetlerine derhal 
ycırdmıa koşmaları bildirilmiş. 
tir. 

Talepte bilhassa Japon men. 
balanndan gelen haberler zikre
dilmektedir.' Bu ha.berlere göre 
komUnistler. Şandi'nni cenubun.. 
da halen cereyan temekte olan 
muharebede, merkezi hUktlmet 
kuvvetlerine mür.aheret etme. 
dikten başka bu kuvvetlerin ce. 
oahlannı tehdit etmektedirler. 

Bundan maada komünistlerin 
Şa.ng - Kay • Şek aleyhinde is. 
yan ederek Nankindeki kukla 
bUkQmet reisi Vang. Şing. Ke. 
ye mlU.aheret etmeleri de muh
temel görülmektedir. 

Radyo ile yaT>ılan hitapta fUJ1 
tar ilave edilmektedir: 

''Biz, bu giıbt haberlere inan.. 
mıyoruz. Fakat Çin başkuman. 
danhğınm, merkezi hükfunet kuv 
veUerinin yardımına koşmaları 
hakkındaki mllteaddit emirlerine 
rağmen, Şansi'nin şimalindeki 
komUniAt kuYvetlerlnin atıl dur
duktanna şüphe yoktur.'' 

-----

SuriyeC:e 
grevler 

Memleketin her tarafmda 
devam ediyor 

Beynıt, il (A.A.) - T-. ....... 
bildiriyor: 

Hanylcl zaruriye tlyatlannm anı 

olarak, yllkaelmest Uzerlne Ocret ve 
yevmiyelerin arttmlması için amelcı 
ile m!1etahdomler1ıı yaptığı lftYler 
Surlyentn her tarafmda devam etmek 
tedlr. Beyrutt&kl ticaret mtıeueeeıe. 
rinde ı;alıpnlarm da grev yaptrkJan 
bildirilmektedir. Şamdakl terzl kal. 
falan lle çrraJdannın da &'""' llln et. 
tlkı.rt laaber "rilmek~ir. 



T' .... . 
ve milhimmat stoklarına ihtiyacı 
vardır. Halihazırda bu silahlar, A-

;~~::ı:;:~alan tarafından ya - G!rit da muharebe r , 
2 _ Amerika bugün harbe gi - AI m a n ya 

rerse !ngiltereye ynpbğı eUfı.h ve devam e dı·yor F atilıteki cinayet 
mühimmat yardnnı mecburcıı aza- • • • " (Baş taralı ı nclde) "- Merak etme, Mademki kLı: 

yı 6 yerinden tabanca ile yarahynrak ( rından nyrılnrak Hayrllnn.isa Jle 
öldUrmUş, HnyrUnnlsanm komşusu 14 1 evlcnecckaln. Sen işini hııllet. B~ 
yaşında Şükranı da kalcal!llldan ağı\ aranızı yine bulurum, diye kendı. 
surette ya.ral&mııtır. Bu Eabah vaka sine nMihat verm~tir. 

lncaktır. Çünkü bu takdirde Ame_ (Ilaş tnı·afı 1 ne Je) Partslekı sıyası 
AmPri.ka h:ırbe girerse! rika yeniden kurulacak olan mu:ız.. him bir 1ngıliz deniz i~.ssiinil atıl 1 
Almım)anm Holandayı, Belçi _ zam Amerikan ordusunu slliı.hlan· brrakacaklar ve lıuraya asker ve ı 

kayı ve Fransayı istilfı. ettiği ge· dırmak zaruretile kan;ılaşaca:ttır. ağır malzeme getirebileoekler. 1 metnur arın 
çen mayıs ayıııdtno ri lıu cUmJo· 3 - Bugün Amerika, tayyare dır. yerı..,e giderek tahk!l:at yapan nrko. Anca.k gözlorinl knn bürUyen Jw. 

da,ınms hldlııcnln tatsillltım ıllyle !i buna knnm:ınmı ve karanJı.'CU 
)i b.r ·ok defalar L'j.ittlk. lmıılat·nın mühi.m bir kısmmı İn . Loıulra, 22 ( A.A.) - Salahi- 1 Q tl Ô z l r an d 8 n 

O güıılerdenben bütün diinya, P,iltercyc göndermektedir. Amcri" yett.ar Londra mah.tillerinde bu 
sık s k 6 nls3n 1917 günUnn hatır· kımrn hnrbe müd::.hnlcsi hnlinde akşam bildirildil;rine göre Giri.J~ e vye 1 

kaydodtyor: terlil;çi ~evketin evinde olduğun~ 
Sslınhleyln saat 9,25 sıralannd:ı Ft>- bildıği H:ırrimnirınyı gözcUeIJl 

tıbte n'.ra• tıortdı:?, Hncı Üveys maırnı üznrc evin biraz llersine geJert1' 
lrslnln girintili, çıkıntılı sokelth•rmdn pusu kuımuetur. 

lı.i'v:-, o gUn Amerikan milletinin bu vsrdun a"alacaktır. deniz yoluyla <ll\~man kıtalan 
rn.im ~;Jit ı i, Cumlıuneisi Vilso- Fakat, Amerikan yardnntnın, tn ihraç edildiği hakkındaki ha-ber. Ç e k 1 m e S ! n j 
nun d-v tine ~abot edorek, teb • !"!'illere '"2 müttefiklerini kati su- 1 )er doğru clelrldir. Bununla be- cinayetin işlendiği e"t erıyordıım. Fa- Bundan sonrasını vnka esnasın 

kat ş:.ı meşhur ynn(;'ın yerinde, yeni. ıla hr.zır lıı.:unan, terlikçi Şevk • 
den doğıı.n ve en az on. on bef metre tin An1tatadan yeni gelen akrn.1>3 
farkl~ btrer eve teaadUf edilen mahnl. sınd::ın 18 yoşında f::krem 5öyle oft' 
lede bu lfl görmek, bir çuval pirincin l:ıtnıa'ttadır; 

d d n!bnda bulur.an mcdc.n:y(.ti rette zafere &vkedecek olan eon l abar, Almanların 1 UçUk gemi. AınerP.ka hiil, r. 
kurtarını:.k mak.:ıadlle Alman 1m - hlicumda Mk klymetli olı:ı~~ı eUp_ , lerle bır ihraç te.~cbüsünde bu- i • .. ~nü• 
Parat 'rlu!:"ııa ha"" 1. 1 ı: ... J-•-:•.ı·. hce:zulr. Ameıikıı lptMai mndde • 1 • 1 · 1 al k • Lo d b 1 d 

' ~'"' •ı• '"'' <::1.JllC. \.ı1"(;ll( Clarl 1 : 'JnQ:l 11 raya metı• ne 
1
• ir d 

1
• 

Mister Rordol HulUn ve Alb~y lcr, insan ka;ı'llc.ğ"ı, madi ve mane· haberler gclmiitir. t 
Kno~sun g'''"'nlcrde söylccu··gwı nu· vi kuvvet bakımından zmıgln, cok ıı 2- (A ,. ) n·· t ~,. J.onura, ı ·"'· - oy e:.-: 
tuklar Amcr:kanm harbe rolidnlıa· zenclndir. Lond.aya gelen haberlere gBre, 

Pnris geni~liyecek o:: 
lan harekat sahasına 

girecek 

içinde hlr buğday tane ini aramaktıın - Hayrlinnlsa gnnemle dı§Stl 
fnrl<6lı:dı, ötedo herldo yalın ayak ıw. çıkıp yalnız döndükten sonra tc)" • 

zem .F..ın.tne, "ilkrnn vo Hayrunııl. 
lesi i'ıtimalinl lmvve:tlendiren de· Amerlkanm harp imallıtı çok 19 mayısta Girldi h:ıvı:ıdan bombar ,ı knb:ılf, c;!m n'erln U:ı:orlnde OVlll!• v 

yan yıkık duvnrdan sarkan orik dall:ı. ~: ~~:~e Y=~r ie~!~,ş~: rıı rıfr. Amc.rikı:ı Hnrirlyc vc har miithiştir. Amerika senede bütün dımrın ctı.1!5 olan dUıµıınn bu bom- L 
biye nı::znroticıinln l.nrbe mUda - .ı\ vnıpa k·t.asının istilısal ettiği.nin bardıman: btilün gün sürdilrmUş - B 
hnle ihtimallerini dUşUndükleri bir misli fazla harp malzemesi i - tür. DUn sabah erkenden yeniden 
tah...,.;.,,. "d lebillr. mal eder. Bu müthiş imalat hem h.. dil . 11 Ul 1 

rını earı:aklıyan çocuklara soruyorum. ranl\ gld;p kom5ııdan bir p:ıl'Y1 
ı\ldığını cevap: 

istemesini söyledi. Şükran: 
............. .- • ucum e mı~ ve paral}utc er n-

Birlcııik Ame>ıl a devlctlerl gihl tngiltercyi ~ilfıhlandııınağa, hem dirllmfştlı·. Bfü\hrre plfinörler ve 
kudl'etli bir cu."Ilhurlyetin derhal yeni Amerikan ordusu!lll me) da · n<sk r l"<ıklirc tnyyc.rclerl kull:ı • 
harlıo müd ... halesi maddi, ma.ncv: na gPtirmeğe yeter ve artar. nılmıet r. 
baknndan çok ehemm!yctli olaca~<- İki hUyük denizin emniyetini ko F:ırıı:Utçli!C'rin b1:ısının Yeni 
tır. Amerika ve !ngilterenin bir ruyarıık kadar kuvvctlj olıın Am ~- 7ıelnnda mu'ınrebe üııiform~'ını lA 
1eam·3 kuvvetl"'n· kn ..... "'ln""- dün· ı ika filootı bir taraftan Japon fi_ b. b 1 d - 5 l . t• ı· ,..... ~· .,,..., ı.w ıs u un ugu s y enmııı ır. • a -
yanın h: bir devleti kolny kolay !osunun hareketlerini tarnsmıt <'t· kat bu, Almanlar tnrafından tok-
zaf ,,.,, uıftftam"•. ıneğe. diğer taraftıln lngilb: harp . dl. . Al 1 b il · 

•" ""il ...... zıp e ıını~ ve man ar, u nı -
1917 yılmda Amerikanın ordula· gemilerine ciddi bir yardım yap ·· formanın yeni tip bir muharebe 

rmı Fransaya ulııet rmıuu iç.in bir maf{a kfıfidir. üıılforması olduğunu söylern~ler _ 
kııç nylık zaman Iiızımgclmit=ti. Bu Tayyarecilik no'rt:ıina~:uından j· d. 
.,;;n Amerikan gen"ı·ıgwı·, '"'n'-: A _ ki demokrat df"\ le!l.' hava kuvve· 

1 ~:,. • 1 1 b'lh d 
~- ,. ..... l'>.L ... ere ın !i er, ı a"sa, a anın 

meıllta '<ırbc girmiş bir ınemle • ti b!rka.ç ay lçer9ind" c:.>lt mUkem. ıarp tarafına yapılmıştır. Esa -
tketmlş ,ı., mtikemmel n<Jkeıi t.ı. mel bir hole gclecel• 0 "·al:ıt bu sen tarihte do bu uırnf dalma a· 
lim ve terbiye görUyor. Amerlh· hava filotıu:ıun tnatTuz kabiliyeti daya hudul yolunu tcş~>il eylemiı;· 
dn mecburi ıı kc>ılik hJrnıcti bu • karş: konmaz olacaJ·tır. Zira hava tir. Fakat Kandiyede de bazı yere 
giın kab.ıl c:I l'lıi vr A m3.ike.n o,. harbj yalnız tayyare meselesi do " inişler olmuştur. 
dusunuil m vcud..ı 400.COO nefer • ğil, aynı zamanda filoları kullana· Sanıldığına göre, hııvıı yolu ile 
dr-n iki ır.'I ona ~knnlmL,tır. As . ~k UıUmli pilot ,top<;u, bomhardı• g3Urilcn ası>"ari bir düFman fırka. 
!kerl mJt hp.:,.smlar, hft.I't> hnUnd mancı, nu1rt meselesidir. aı. yani takıibE'n yedi bin kffil ha-
Blrlc""i.k A:norlka dcvlctlarlnin rn Amerlkada harp çar:hı dönüyor, rekata iştlrfık etmi~tir. 
iki milyon Amorikan vr.tanc18.5m• Hem de günden gilne h-zlanarnk. Londrada kaydedildiğine göre, 
siluh nl na al bileceğini h.?Sap et. Harbi kaz.anaca!; silıl.hlar, Ameri · hava yolu ile nakledilen bir Alman 
miş1erdir. knda yııpılııceJct.ır. fırkası, normal surette yalnız p.:ı-

Bununla he-rab"r, Amer·kada Bu~n muhakkak olan bir vakıa raşütcüleri ihtiva etmt'mektedlr. 
mccbuıl n•l.<"t!.ik hlzr.ı2tl yeni fu· var. E•ı vakıayı Kahl'rede bulunım Şurası ca kaydndilmcktedir ki, 
das edilın.JJ o!duğunclım bu on l"'JI- yüksek lıir Amerikan §ahsiyetinin bundan evvel, Almanlar bava yolu 
yon nsker·n m!.ıhbn bir kısmı ay - şu cUmlcslle tesbtt mUmkUndlir. ile naklouur.an bir fırkn ihraç et
larca taiim ve terbiye qöroce.ktir. "Amerikalılar, Hi.tler ta.rafından tikleri zaman, harekat iki gün 
Bunun iı;ln bir erin talim ve ter- !ngilizlerin mağlUp edibne&ne mü sürmüştür, Hava ile nakledUen bir 
:ı..ı.., .... ı demek ''"ln-z tüfek atma~. srunaha edemezler." Alm f ' bili d·.-;ı ö ,u .. ,, ".. "'" & • an rrıuı.sı, n 10 .ne g re, 
bo "'" fır'.n'--a<ı, "iln,.{1 hü~umu_ Amerikan meclisinin Ruzveltin ... d .. ı , 1 rl 'ki ·• .. ,. ., E>.. - mu...,. uç p ynae a ayı ye ne ı 

na st. ~'YIC'f.;i öğrenmesl clcmok de - talebine mukabele olarak harbe piyade al:ıyından milrekep bulun. 
ğilc!ir. l"•rp bug:ın ince b1r aanat girme k knrarmı vereceği gün A- maktnd·r. Hava yolu ile nakledl -
olmvı-\ur. ınerika, harp tcn:dntrt!n İngiltere len blr fırk:ı, başkıı. bakmıdan da 

S bny ve erlerin birçok teknik k efesine normal bir fırkadan nz çok kUçük-
bH'!'ll~re !"Mp Cİbtıasrnı i np ettlr- Mükemmel tnlim ve terbiye gör- ti1r. Son bnbcrlere gôre. bu fzrka-
m J.tedir. m .. s on ikı milyon a<Jker, ya bir topçu alayı da dahildir ve 

Arn• lkıınm Jcııp ettiği takdirde 500.000 bahriyelinin idare etti_ bu alayda yedi buçukluk 24 top 
harbe girmC'~e dalr nlan kararı fi 1,950.000 ton harp gemlsl, vardır. 
çok katieJr. Fa.kat görUnUeo göre, 30,000 avcı ve bombardnnan tay Hava yolu ile naklolunan bir fır. 
Ameril:&nm harbe girmesi için da· yaresl, kada, 37 milimetrelik toplarla mü 
ha birkaç ay l.lznndır. Bu bekle • Sayılanuyacak kadar çok tank, cehhez blr tank dafi taburu vardııl 
yi~in b1rkeç sebebi vardır: top, mühimmat, z:rhlı otomobil, gı_ ve her alaydıı bir mitralyöz bölüğü 

l - Bugün içln lngilterenin ae- d.& fırlata.cakbr. bulunmaktadır. Hava yolu ile nak 
kere ihtiyo.cı yoktur. lııgiliz vata_ Sözil uzatmamak için Amerikan lolunr.n bir fırkanın en esaslt ba -
nı çok kU\'\'Ctll birkaç milyonluk yardımı akl~ ısığmryacak kadıı.r riz vasfı, dlğer kıtalardan çok da
bir oı·du tnrrlmdan mtidafo.a edil. çoktur di~llriı. ha bliyli~< nisbette subay ve er-
moktedir. Bu ordunun yalnız silah - İmaj'dan - başı bulunmMıdrr. 

Ve.5i!ıgton 22 (A.A.) - Hnriclye 1 .,_ Biraz dah:ı a~:ı.ğıda olncıı.1't arr-
nc::arcti, Alınan hUlnimetinin Amcrl., ca!., oluyordu. ve ben mtltl'madlycn 
ka hUl{<\mctinllen Parlste bulunan bti. keçi yollarllc çcvrelenmlş bUyUk bol'w 

ti\n slyıı.sl n:.crnurıarmı 10 hıızirnr.. tanda. luvrtlıı kıvrı!a dolaşıyôr ve eııld 
dnn rvveı b~ı şehirden çekmtı!lr.I tıı .. I dillgcr Mustafa, yeni Kocash1an ııokn_ 
lep ettlğlnt _b~ldirmc:ücd;r: Almo.n ğını, 15 numarayı anyordum. Nih&yet 
hUkl'lmell !'ansın bundıın böyle &'l'• bu ~,uyuk mimara l7.ale edilen 11oknğı 
nlııllyecek o!an ImrekAt sahasına dıı. J buldL·ın. Tenekelerle krıpl:ı.nmış, utnoık 
hll tclfıkJ edilmesi dolayıslle bu tedw kultibelerden müteşekldl kUçtlk bir 
birin aiınm1ş olciUb'Unu blldirm!ştlı". ıoka:t. Bir evin l>nU, ren~ renk tır-
Almıı.~ h!lkClmetlnln diğer hUkiımet.. tanlar glyınl~ kızlar, çarşaflı, ~ljr. 
teri de keyfiyetten haberdar ettttı tül'\ kadınlar ve alabildiğine 9ocuk1:ır 
:r:ann~dilme:ctedir. Bu ter.lblr Vlııl hU~ ıa mah;er sıibl kaYJ1ıyordu. Her 1<llfB· 
kômetıne teşmil ed!lmeml§tlr. dan bir ses rrkıyor n cinayeUn fecıı-

Sovyetler 
birliğinde 

iht 1 '/atıar talım 
için çağırılıyor 
Mo<Jkova. ıı (A.A.) A.:>trf 

Karmnja Svesta gazetem, Sovyetler 
b!..·llğl dal:111ndeki thtlyntlıil-1n mMev. 
: ular i«:ln ıınıuı altma ça~nımağa bat 
ladı~ı yazıyor. 

Uzun köprü Svihn
grad köprüleri 
tamir ediliyor 

Ankara %l (A.A.) - Haber atdığT. 
mraa göre, SvlllnKt"&d • Uzunköprü 
Uurlndekt köprillerln tamir edllmeıd 
ve bu demlryolunuıı TUrklye devlet 
demlrynlları idaresi tara.tından muvalc 
katt-n iı;letllmesi hakkında Dlmetoka 
da tekııik mUzaker.ıler cereyan etmek 
tedJr. 

Kıbrısa. 

atı anlatılıyordu. 

CinrıycUn l~l<>ndiğl evin, b\r Jnga.nrn 
ruç g çebllecol derecede al<.;llk knl''
ıından başrrnı cğ'erek içeri girdim. 

Dipte bir kU<:Ult otla ve od:ıJım tiZ"
nnde de, ba§tan başa çekilmiş bir çur 
f:ıfm altlT'fl& bir lnean cescdl vardı. 
Bl: kadın hüviyetini anlıı.d·tttıın sonrş: 

- Aman evlfı.dım, dedl, baballıntn 

ve.slyctl var. Kimıeye yUzUnU gl> • 
termc1t istemiyor. 

ÖldütUten kız, HayrUnnlan henUı: 
l~ yavm<icı. olmasını:. rağmen, tamamı- ı 
le geUşmiş vıı çok (ÜZcl blr kız ol
muştu:. Komşul11rı kendisine "lincı 
Uveys mahaUHlnln yıldızı,. iamlnl tal< 
mışla"<lır. HayrUnnlaa bund:ın bir Btw 

ne evvel Galata.slı.ray mllrettehat.l po. 
ıtslcrlnden Ali ÖPAemlr ne t.ıınıpıı ve 
ııı:nn\a.nmı1Jtır. 

,6.neak nl~anlılıK uzun ııürmUı ve 
Ali özoeml.r nihayet: 

- Haziran bllflildU. nlklh yııpııeo. 

fırı! ,,r.rııitt1r. 
Halbuki Al\ özderrılr evlidir ve An. 

kararla bulunan kanıu ne OO§nnmak 
Uzeredlr. 

All Öı,demirin niyeti bu ay tç!n
de karısından ayrılarak HayrUnnl 
sa ilo evlenmekpr. i'akat mahke. 
mP kara"rmı vermemi1J ve All Öz~· 
de:mh- <le karısmdan ayrllıımadıı;ı 
tçin bu ay yapa.cağı reni ni!d'ıh su· 
ya d~ü Uir . 

.. A " • h----------,-.---·---. , d-•ı Almanlar, bi'r fırkayı nakil iı;ln 
Çe ayı ası mec ıse verı takriben 250 tayyare kullanmakta Avustralyah ve Veni Ze- V:ızlyet bu merkezde iken, Ha)"' 

ve tayyareler, Uç veya dört ııyrr rünnisa dlin, nf.§anhsının ~vli oldu. 
Ankarad n haoor verildiğine naza. ! bl aebeplerden jJerl geldltl beyan o. ee!er yapmaktadır. landh aS~{erler çıkarıl dl ğunu duymuş ve dtin ak§am saat 

ran, muvazenel umumiye knnun Uy1.. lunmakta ve bu eene de bazı vergile- Almıınlnrm kullandığı usul şu altı raddP.lerinde gCll''l nlşanltsma: 
hut dlln, Mccıısı um\1?!1t heyetJne re yapılacak zamların yine ayni se· olı;ıı gerektir: Evvel! para:f{ltcü • Londra, 22 (/\.A.) - ~B.B.C.) _ Evliymişsin de benimle n için 
sev:ro:unıı.ruk ı:ncbu:ı1ara dıığrtılm~br. beplerdt'.n neşet ettiği ifade olunmak· !er gönderilmektedir. Eğer bunlar Krbrm adasındaki Britanya kuv. nl.tıanlandm, eğlf)ndin? demis ve 

Lll.ylhn. csaslıı.rmn g!Sre devlet btıt· tadrr. hed flerlnde muvaffak olurlarsa, vetlcrin!n Avustralya ve Yeni Zc. vüzü~U iade etmesini istcm=ştir. 
çcsıne dallll dairelerin lDU mıııı yılı Blld~ encllmeni, mazbatanın so. asker nn!.llye tayyarelerine l!!a _ landah kıtalıırla takviye edildiği Ali Özdemir k·zın yüzüğünü al _ 
maıırn!Jnrı 1)1n Z0:>,734,!:0T lira tahııf· nund& Mrı temennilerde bulunarıık retler vermekte ve hava yolu Ue blldfrllmckted.ir. rnamrş ,.e kendi yüzüğünü bırıık,1_ 
sat verllml§ ve bu mıı:ıratlara karşı· mıı.aıs ve l1cret1er yekOnunun bUl!çede nakledilen askerler yer e inme~e rak çıkıp gi lmiştir. 
l:k oınrak S::9.784.001 lira vnrtdat mll!ılm bir miktara baliğ olduğunu ba.cılama::isıdrr. z!yete hAklm olduğumuz bildlrllmiı· Hayıi.innlsıuım b:ıbecn lfayri don 
tahmin edl'mlşttr. hUkQmet~e ihtiyaca mu\°nfılt ,ekllde I<chirc, ~ 1 (A.A.) _ Kahire tir. !Iücum Stuka pike bc>ITib!lrdımıtn dunnacılık ve a6urecllik :·aprnak • 

190 meli yılı içinde Osmanlı bM_ te§kl\it ve kadroların hazırlanıp gel. askeri mahfillerine n-öıe, Alman tnyyarı>leı1 tarafından yaptlmt, ve ta v~ h~r alt!jam saat 6 da evinden 
kası ııe olan Jınzl:ıc hesap caris1nden mesi tı\zım roldlfini ve masraf bakı· paraşütç:.ilerinin, 20 may?stn bun\ım Messerschmltt tayyareler tıe çıkarak ıeceyarl$J dönmektedir. 
rn:ıadn. lmıa vndell avans ve hesabı ca- mın1aıı bu harekı\tın bUyilk neticeler saat 2 de Giritte ilk indikleri iki plAnlSrler ve paraı,UtçUler takip et· Hayrunnisa da bu elektriksiz, ıssıı 
riler ckt ve kl\,ıtdma ve azamı btJ' tevlld edeceğini beyan etmekte ve ıu nokta Suda koyu ile Melcmi mev ml§Ur. Kandiya ve nogu mıntaknta_ l Jnahallece evinde yalnız basına o· 
yıl vıı.ı!t-11 hıızlne bonolnrı ihracına sözlerle mazbatasına nthnyet vermek- kiidir. Suda koyu, Yur.anistanın rmda pn.ra~tcU!crin hOeumu sa:tt 1 turmaktan korktuğunc'l:ın kom:;usu 
Matlyo VeklU mezun bulunacak, aır tedl!': istiH\sındanberi ı:ıarl:i Akdeniz_ 17.30 da başlaml§ttr. Bund:ın ba!}kA terliktl Şevketin evinde oturarak 
cak hu~ kanL•nlarm vP.rdlği sa1Alıl· "Son eöz olarak ba§ta Mllli Şefimi- deki İngiliz deniz i\.slerinin _n osl<cr nakleden pek çok te.yvnre de 1 geceyarıs·nı beklemoktcdlr. 
yctıer ı arlç olr.ııık llz:ıre ~davWde dn "' b07ü" ı.tınat,thmm ol:ın ta.· mühimlerinden hiı:i n1muşt.ur. yere lnmı,ur. Bunların blrçolttJ par· He.yrlinniaa dUn gece de nL~an • 
bulunacıık hazine bon'llıı.n ıoo rnilyon dleW relıbHllkl &Jtmda hUki\mfl:iıal. Melemide mühim bir tayyare t;''an•mştır. lısından ayrıldıktan ve babaı;ı da 
lir'lyı ~cavüz edemlyccel<Ur. ' r:ln omnnıJ ıılynM"tl en muvı\ffntd>'ctıı meydanı vardır. Par?Şütcüler !>luhıuebele:-!.." glttik!XI artan bi r iı;e çıktıktan sonra yine kom&usu 

?.taliye VekAletlnce te3kil edilecek ve f'mnlvetU bir ~kilde tedvir etmek- bir gün devam eden t:coif bir şiddetle devamına intizar etmclt ll\· terlikçi ŞovkcUn e\·ine c;i .. trl!3, ka 
toprn•c tevzf kom .. yonlıınnm reis, '-- ~ oldu~ hakkındaki ummnl hn:ııı· bombardımandan so:ıra inmiş_ zımdır. rısı Emine> ve kızı Şllkran ile otur. 
za ve ! n meı::ıurlarm:ı yo\ ma.srafııı.· thnt:!I izhar ve n1ıtll vahdetin verdljtl !erdir. Bunları mtiteakıp diğer t.nı;mz Unltonnası ile yere inen Al. mağn b~51"mt. tır. Hııyrlinni.5anm 
r! le 'r.Mlkte vazlfcten köylerde bu· sarulmu kudret.e tnanımıu ıraııe et· paraı,iltçüler Hanya ile KandL manıarm hukuku dUvel kaidelerin• ni§anlısı ile kl\VZ1\ tti.ğhıi öğre . 
ıundu •an mUddçUo mııkmır oımnk U- m klo beraber :rnnnm nı, ~lbl ıiyaet yaya ve Suda koyunun ~imalin- göre mııame!e görUp ~ısrmıyecekl(!rf 1 nen terlikçi Hayrünnisanın lıh·az 
zl'.'Te tı"vnhıı.t y1?Vmlycsl verilCQCkUr. hAdbcterle mahmul olduğunıı bkdJr deki ynrnn edaya inmit;lerdir. hakkmda bir mebuı tarafrrıdan rıonı· hava alaralc açılması için kendisi. 

.Mllll ve metrOlı: emltık ve am7.I sa. etmek Jm.ldn<ıuJığı k:ırıuımdn 7anıri Saat 6 30 da bomb:irdrman he· tan bir ıuaıe cevap veren Çörçll, Al· rıi çaqpya kcdnr gezdirmek Uzere 
tış ta'"elt vo bedellerini vaktinde ver• ve kil cıtmı)-1ul ve tehlrt mümkUn o. men hemen fasılasız bir surette vanıarın Yeni Zelanclıı. Unlformaıııı giy yantnll almı~. fakat lfoyrUnnisa bl· 
rnlyenlerin bu borçlan tnhslll emval Jıın ber tnrm m:un·attıı.rm ~t>rl bın,.. devam ediyordu. Daha sonra di. dlklerl11ı teyit etml.ş fakat bu vazlye; rıu ile rde Ballpqa camlinin klişe• 
J.:a!l•ınu hl\Wlmleri datrcııinde tahsil kılma..'l! lft7.tıım111n turih etmeyi bir ğer krtal P. r aynı suretle Kandi. hakkmdn Mfi oereccc:'le mnlı'ımat ea· sinde Ali Üzdemiri görUnce: 
ol .. ~c"lklır, wıcfbe addeylOOlk. Bu acbeple mlk4an yava ve Retma'ya ir.mişlerdir. hlbt olrrındıl\'t ir,ln bu hususta maham '- Aman amca Ali burada bel· 

Btıtr~ cncUmenl muclb 8ebepler ıA· u olu <la nnmmt. muva~enedi:n ol· Kahire askeri mahfilleri ol. makl\mlam bir dereceye kadar takdir ki bir §ey yapar. Ben eve gideyim, 
ylba~·nda bumlnkU dUny& vaziyetine ımn, ml\lhak ve hut1t1lt bM~~ll idare- duk"a şiddetli mıı.haro"'eler te- hakkı bırakacağmt söylemiştir. demiş ve ayrılmıştır. 

- Ben imdi b.!.r yere gideme~ 
dedi, ve gitmedi. Bunun W:crlPc 
Hayrtinnlnn: 

- Ben alıvereyim, diye kııl'-1ı. 
Şükran bu vnı'!lyetten utıınmı tı: 
''Olmaz, olmıız" diye Hoyrllnnl59 
d.:ın evvel r~rladı ve dl{}art ~11un• 
ıılle beraber bir sJIA.!1 se.sl ~tndl
Şlikran bağlrnra!t yere yuvar ıarı ' 
mıştı. Bu sırada. Ha~rı-Unr.lsa d 
dışarı çlkmıştı. Dlr silih E<'Si dııJ:' 
iş'tildi. A;.·ağa lmlktnn. Ali öüd: • 
mir elinde tabanca ile duruyorilıı. 
Kurşun UııyrUnnlsanın &ırtıa.tın 

dnn glrml ti. füz hnıltıh bir ıı 4 

çlkardI vo Ali Ozdlllllir kendlait1e 
!ii JdcUi bir yumru;~ savur~rnk »• 
pının içlnrteid sedire yuvarıııd~ 
f:.onra kant ününde diz çöke~ 
tabnncasile vfü:uduna niı:ınn aJdı ~ 
arka arkaya be§ el daha ı;ıteıı cıt~ 

Bıı 5Jrada ben korkmuc,; bir ıı 1 5eyo slnmiştim. Ali Özdernir b ıı_ 
gö-rmcınl5ti. Baygmlıklıır geçir! f 
yordum. •rctiği tekrar ccıker 1t !ı · 
C"!' Jrnll?U\~Iğrm ve Hnj•rUnnl»Jllı;ı 
dn 6lrlüf.ilnü anladıktan eo11rn c0 

binden bir varjör daha çıkardı, ııı· 
lıancn:,·a ycrlcrıtı?'di ve evc!"Jl c;ı • 
hp gittl. Kı':iıJedc bekllyormuli ' 
Şilkrnr.ı d11 knr:-nlı.ltta ?a) rUnnL!j 
ıarıncderek vı.nınuı>. 

Diğer biri.sinin anlatf1[fmn g' ~ 
(J.f>. kansmdan nyrıltlm') 001 wmı ı 
liayrUnnhm ile cvlcnr.mlyecr 
anlayan Ali Ör.demir, kızı J,İli .. ' 
ye ytır etmemek mnkeııdlle lt -: · 
ainf öldUrmeyi daha gündü .. • 
karar ve nnlştir. 

Öğleye yakL, bir v.-ımaPd 
kBeedeki Rlfatm bostammı. f? 
mi~ ve: 

- Şurada gölgeda birnz did; 
ncceğim derni;;tir. Bundan tot11 

ce~inden tabancruıını c;ıkııı'r.1!" 
kuI'§ıınlarmı boşaltmıe te111•ı ~ 
miş ve yeniden doldurmı>rtıı· 
Rifat §ÜP-helenerek kcnd'•ir: ~: 

1
' - Hnrrola" deyince. 
"- Bu ~ilahı <leği~tirs~~., 

de, temb!iyorı:m, uemf§tir. Jll 
Vaka yerind-en ayrılırken ll 

konusmr.k hem de bzın raı ~ . 
konulmak üzere bir re"'m'nı ,,; 
ruak için babtu:ım gö:n.e:, :~·"' 
ditn. 

Fakat: 11 
- Ah. ah, dediler. J dr.mc &~" 

deli gibi. konusncak halde ı1' 
ğil, so bahleyin erkenden l>lıl .v: 
kefen a.lm<!!r ve me1.ar kazdırl11 ı 
için gitti. Ne zaman gclccC"' 
belli değil ... 

Ali Özdemir cinayetten sOf~ 
bir otoınobile atla.ynrnk Yeıt'~ı~ 
ye gitmiş ve burac!a bir kDY-1 rtl> 
kardeşinin dalyanına 'gi~c ô~ 
kendisiyle vednl~ı!'ltır. A}t ~c
demir vedalaşma anında b;r tıl~ 
rine cinayet işlediğine cin-•f 
bir şey söylememl§tir. J;· 

Katilin kardeşinden ayrıl~ 
tan sonra Rumelikavağtna d0"a!· 
k:ıı-tığı ö~'l·e•,;Imiııtir. SiJ::ııı 11ıi duğu jçin yakalanmasınd:. 5.ıJl 
ihtiyat gösterilmektedir. ır•· el 

Tahkikata mUddeium~ ~j'0·c 
koymuş ve kızrn ceesdinı D .eJlo 
doktoru Enver Karan nn~~~JPSt 
edildikWn SQnra defnine :rw 
verilmiştir. ıt 

temas dmcktc v cz~Umle şunlıın ı rdetı. ,.f'J"& tCŞf.~d<üDerdm ol&ım bu reyan etmekte bulunduğ-u, fakat ı.ondra, 21 (A.A.) - Sall\hlyettar Bundan sonra terlikçi Şevket, 
sııvıem ~tecllr: llzlmı-yo t'hemmiyetle itina etmetıln Yeni Zelanda i.inifcrması tnsı· bir kaynaktan öğrenildiğine göre, Gi· P_0_lia_A_li_il_e_k_o_n_w_şm_W3 __ v_e_: __________ _ ~ 

"103'i t:J.r1h!n~,. bııoıt:ıynn bari', bO. vt.ı blltUn ı,tt'rtınlz.de t.asarnıf 7.lhnlyfl. yan pa.raşUtcülerin n-eıc ~ô'" ol. rıtteld Britanya ordusu lrnmanclanr, 
tün mılJetlerln n.-tısndi ve mali vıuJ· tinin hAklm olması Jmını!lmaan temini· masr dolayurlyle va?.ivetin olduk. muhammlannın üniformasını giyml' 
yrtl"n ü:ı: rinde a:cı ter yapm:ıktan , ne ~tı,tınlmaAmı hft.kOmeUmlzden ça . uzuhsuz olduğunu beynn olan ılllşman askerlerine karşı tuta_ 
ı li kn'mn..-nı.q ve tnl(lııtlyle mt>ml<'lıe- 1 ternennl etmekle ıtözlerimlzA nlhl\yet c.tmcktc<'lirler. cııklnrı hattı harekette t.ıı.m eıı.tft.hlyet· 
Uı ı~ d., bu t;eslrierdl'n mn:::un kalma- 'ıertvonır-n Londnl, Zl (A.A.) - Avam Kama· !eri hai.a bulunmaktadır. Sanıldığma 
mı'Jtır. Bil" t:ırııftan her mllleUn lıt. ZAM YAPILACAK VERGlLf!R raaı bugün toplanır toplanmaz ba.şve- göre, Yun11J1lırtanda. vukubuldufU tanı· 
tl!ı nl\tı ıı ın mllhlm blr kısmını kf"n- EncUmenlerden geçerek meclis u. kil Otl'lttel<I vaziyete dair aldıtı son da, yenl Zeland& Unitormam ile esir 
dl I' t.yl\ç""'nn'l hnsttdcrek lbrae".atına mumt heyetine aevkedUmekte olan haberleri blldlrmtşUr. cdllmifJ Alman askerleri. pek muhte. 
tahdit nı meııetm~sı ve illğt'r tanıt· 1-ZI 1!\yilıalarda kazanç vergl.81 bll.§t& Bıı.şvekll Çörçll ezcUmle §W1ları söy mel olarak, aUl.kadar mahkemeye ve· 
U!ıı nbluka. \'e mUn:lkale yollarmm olmak Uzett hayvanlar ve~at. verıı. lemlitlr: rllecck ve suçlu o!dukıan subut bu· 
umnl3l"f11l .. Jlği yOzilnılen lth:ıJJ).tm ma· set ve intikal ve~l, ~ muafiyet.. - Sud:ı koyıınd:ı havıı. yolu ile nak_ lurıı:ı m:ı.hlrlrm edileceklerdir. ftıgiHz 
ruz lm.!dıftı gUçtnkler gtımrlik l'esml lerln kaldınlnıaaı dıola1f8fle muamele ledOen krtnla.r dlin ııaat 16/•0 da yeni kumandanlığmm, bunl&n hemen der_ 
ile bini lthatde atmnn dlğer vergflM'. vergili, da.hlU fsUhlAJt vergilcrlnden hUcuralar yapmışlardır. Takrt~ 8000 hal ku?"§una dizdirmek lıakkırn kul• 
d n hmnen yUule elliye yııkm bir nok- be.zılan, Te nakliye vergisine de birer 1 k~ yere lnmlpe de saat lS.80 da bun llUl&()ağı tahmin edJlmeınektedir. BU· 
ı;an hıısule ıtettnnf.,ttr.,. ı miktar zam yapılmaktadır. Bu zaınlıoıt' ıann bUyük bir kısmı esir edilıniı ve· yUk mikdarda Almıuı askerinin Girit_ 

ı.· .ltıatrıtfa hundan sonm geçen ae- lıı Mtı=e)lıtl IS ~Ura ltadnr vor•.. ya öldUrlllmOıı bulunuyordu. Çaııuıı· le esir edilmiş otduğ'..ına inanmak için 
ne vcrgıl re ynpılan zammın bu gl· dat tendll ediımli ~rnaJstodır. rnalar devam etmııı ve saat 21 de vn_ 'bt>tnn re~ıer mcvcuttuh, 

ıstanbul B•l•d ıve~~ 
ı ı a n ı a r ıJ ~-

ııfl'' 
J(naajfaç muc,,eaatı bua fabrlkamnda bir ıene zarfmda tııUıısal ~ıtW 

cak tahminen ıeloz rnil.von kilo l)uzun lst4nbu1 belııdtye.ııi budut:arı d 
de nal<il ve t evzii ı,ı \o.npatı zart uı.ulile ekıdl~eyo konulmust,ur. uı;t~ 

Beher kilo buz tZ&.'ll! lkikuruıı f50 santime perakende ııııtıııııaJı 
nakil ve tevzll için Tıs santim muhammen bedel vQolunmU§tur· ,nUto' 

lik teminat m.lktaFı 82TO li"8.61r. EkııOtme ıartnamcıı ve evrakı 11$USI' 
!emaaı 341 kuruş mukabilinde Karaaf~ nıı.leuesatı rnUdUrlUfl.l11den 11pıl~' 
alınacaktır. İhale 2~•.5 &41 trnma J:UnU saat 15 te daimi cncUmt'91.!e J~c ı4 1 

c,ıJctır. Taliplerin ilk teminat nınkb'JZ veya :111\ktupları vl.'salr cvrn1' ııırl 1 

e1<tuP numaralı k'.in'mU!l t?.rlfatt sıevresir.da hazır'!lyaca.ktarı teklif m ~ • ) 
ihale ı;ilnQ ııaat 14 dg Jtadar da.un: ~cUmc.nc :vermeleri J,Azımdır. <· 
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,..., 
H A .B E R. - ~ltgim poefist 

yı tiğ olur,, 
w~~ ..... ~: ........ fil& lPJ@fujınru@Uef! ~ f .. 

taıdden gazetelerde, A ''l'UJm

:: falan yerinde bir zcn;,inin bir 

b lnne atılnıruıı için ı Ukıimctc 
~lnıQ:n kaç milyon frank 'ı•rıliği· 

' bir b~ı; nsmm bir i!:m müc sc· 
s~ in bir U . e milyon dolarhi tocrH~· 
~ hetıı c ottJğlnl okuduğumuz 
~h an bu yurlscvcrü~"C (.npr, ıfo

a. il • 
1 o..,rusu lılzı~c de böyle ln:.:ın· 

l"ın Slkmadıl;'Illl r.örr.wl lc milt<.

~IUın olurdull; iı;l. ,·z sulardı. ile· 
~·· l'urıan milyon rl (t\\crof) un 
I: harp gemisi nlrırnk, l'mıan 

llılUetine h diye etti~'t A"llnicrdc 
"dn!thnıız, Jcalb1mfa \'nnmı , birlm 
l • 
,. hglntc ·i niL.in lııı.sio;lil,Jc>ri, 'ur -

•11nt duym •lıl•Lı.rı ka~ı ;ında on
lll. <:l mi r t • Ua·lcr duynm~-

t11ı.:. ' 

O .. , nlerdf" : m m lcklla ı· 
ı:ı , 
' ı Al a~UndJz, l.:npar .. torhıt;11n 
\• llı zr 1 ·inleılnden smlrnzn.m 

•llnrt P.kb!ıır rr ;ı Ur l.l c~·., Sa-
' ıı s :\ ıs; pur c l<'l.ıi l a.ı;ık 
~ ~ . 

ktup· ... :- y&2:tp ne rcdcrl'Jı, kc.n

l'ukarda da lşr.7et ettiğim gibi, ı 

<'ttmhuriy«'ttcn C\"V<ıll:i devirlerde 
rneınlekctlmlzde Zly;ı. Gün aya· 

Ulubad 
rııula, hatta ondan dnlıa ı;if;< ~er· ı 1 1453 yılının 28-29 Mayıs gece:;İ ... Henüz yirmi 
\"Ct sahibi Jn<ın.nlnr olduğu hn?clc ( :iç y~mda aletin bir delikanlı olan ikinci Meluneclin 
hu sekilde foh<·rrudu. lıtthınan bir j parlak bir hücum nutkundan sonra büyük Türk ordusu, 
in!ian görUlmcnıi ti. Değil, bö~·ıe-,, Haliçten Marm:ıraya kadar gerilmiş, latanbulun kara 
birkaç lira ,·onnr~ i ı.ı~kunmı la.r- surlan boyunca son ve en ~iddetli hücumuna geçmişli... 
dır. Bu br.kımdan, füılndı, yUder- ~ Genç hükümdar askerlerine: 
oo ;ı•ıllı~ t:ırllılmi:ı ~inde toJ• lıı· i "KaJe duvarlarını toplarla o kadar lurpalac'M.: ki, 
sıın olnra:: ı:;füıter<•blfirb:. ı'~ s;ze hücum hedefi olarak bir kale değil, bir ova gösteri· 

İn'jalbJı b11ndan sonra onun bu ; yorum! .. Fakat bununla beraber şehrin almmasmı pek o 
harek~tı zen~nktinıf1.c iurct Ye c: kadar kofoy zannetmeyin! Yıkık kale cluvarlarma :;alck 
imtisnl niimunesi olur, onhrın ıHl• racak yeğiller büyük tehlikelerle liarşılaşacaklanlır !.,, de· 
l:mnı dıı Ziya. Gür;iıı biiyül, ismi- : mişti. 

nln yanına, altın huflcrlc ka3 tl'"; •• ~ Türk toplariyle hırp~lanmrş Bizans surlan üzerine 
dC'rt:r.. s:oldıran askerler: .Evvela 2 metre yüksekliğinde bir hen· 
Yaşıımnnm en büsiik 1.evki1 ır..:- dek suru; sonra. 7,5 metre derinliğinde ve 20 metre ge· 

kln ~önlilnü 'kaıavm11lltır. ni~~iğinde su dolu bir hendek, sonra 2 metre yükaek:li-
fllllaj,rii, o d~wrln ~ıı btlyUk ma· ğinde ikinci bir hendek ıuru, sonro birinci sur ve 'burç-

ınur Ulkd<'rlııılt•n olıı.n Abbt:.siler lan, daha sonra ikinci ıur ve burçları zaptedip ge{;eçek· 
1ıa3'1•ntıtı Ifağdıulı z:ıptetmi", llııU- ti! Türk i\skerleri, 5urlara, fırtınalı bir denizin n'\üthiş 
fo !ı!i;~t::l'lillUI da çoluk Ç'-OCU~'"U ile dalgalan ) alinde çarpıp uğuJcnıyord~. ı,~ DU binlerce 
oslr nlmı h. dilaverin arnsında, tüvana bir delikanlı vardı. Ulubıu\h 

asan 
.Jtul'tul';nuş güzel bir koç başı.. İki metreden fazla bir 
boy ... Üzerine basıp atladığı cesetlerin kaburgalarını 
ezen müthiş ayaklar .. Ve arslan pençesi eller ..• 

Sol eJindeki kalkanını başının üzerine kaldırmı!, 
s"?.ğ eliyle kılıcına sanlnuş, 1stanbul ~urlarmm üezJ-i.."?e ilk 
Ç-!knn o olmu~tu. Arkasmdan otuz kadar yi~t atı1!nlştı. 
Bizanslılar şiddetle dayanıyor1 UJubadlı Hnsanla arka
d~şlannm i.ıezrine ok ve taş yağdır:ıyordu. Has-nm lnlı
ct çelik bir pervane gibi dönüyordu. Y anmda.lri yiğitle
,.in hepsi şehit olmuştu. Fakat bu es.nada da bir Türk 
nncağt e!c.icn ele Basanın pençesine kadar uçu..Wmu~hı. 

Hasan sancağı çölanü! surlar üezri.ne dikti. Bu esnada 
kocaman bir taş paraçsile de ağır yarpılandt. A ,ağı kayıp 
~~.i~tü. Bunu fır~at bilen Bizanslılar üzerine taş yağdır 
mnnğ ba~Indılar. Dev delikanlı diz üc:ti.: kııiktr. Mintanı 
parampar~n o1muştu. Kanlı gövdesi hemen çml9]llaktı. 
Bu c:mada kalbine dört be,. ok Mrde:ı saplandı. Ulubad
Jı Ha~an Ti.irk hancağmm dibine dü~tü, şehit oldu. Fa· 
ı-at, İstanbul sınlarına diktiği Türk sa.nc.aiJı, 488 yıldan· 
heri şan ve şerefle dalgalanıyor ve ebediyycn dalgalana
cnkhr. 

iJ >' q -

ı 'li . 
nı ':ıtan ,:117Jfcsiııt!, Donan• 

«'~tniJ etine ynrdnnıı dn\•ct c• 
a. kn••iındüı Lu mcktıınlan-

llallfoyi -ukı bir sorA1Jya (ek. Hasan: Yeni terlemi§ ince bra bryıklan çenesini yeni ye 
·tı, 7:af<>rclen cJoJ:nn hak•~rı nımaı< 1 ni sarmaca batlamı! sakalı ile, kaim bir boynun üezrine REŞAT EKREM KOÇU 

lçlrı, blitiin cne11, kıymetli c~yr.• J. ....... •••••••••"*•••••••••••••••• 0 •••••••P+••• 4 ............ ,.. ... ,. __ .. •••••oeı++ır•+•••• ••••••• •••••.,.••• •••••••••• 
ıı , • 

11~ .' •l lt> lJ:l.! hl or, söyle biti ıiyor-

~ S ;r.i ILn psı-;n hazretleri. 
t,a bu hitap \<' itaptı:.n Gnzi 

llht r ııa t',ok lııirlenml:: 

fil, müee\ hcrltri ncrt."<l<·ysc birer 

hircr söyletti, Meydan!\ sıl<an ra· 
nılar, clma .. tar akla durgunlul< 

\'<!l'Oeek dcre<'C'dC ç-0%\tu. Bu r& • 
'knma ı;ığmu hı•.ıhrnnln bir kbmı 
yflrln altmdnn (ıl\mı~ıtr. 

YÜKSEK ZiRAAT ENSTiTOSO
NON YENi MEZUNLAR! 

• imız için b 
zır anan llılavaz 1 - Aka. mıdır, ınnl.a m:dlr, ne

'· llü:,lc e ·lcr lmrı~rmasm, 
'l'I,~ kal"r'ın:uıı hıı! 
l' 'di . •1 dıai sa\"urmcstu. 

l () !.\İinlerd<•, zengt~lcnmi1.ln ,·a.-
t~ 'azifclrrine J~orşı göst~nm.ıc
• ···~ ' 

llöh!gii, artık me-:rdnna çıkacak 

b:ı.~ka. bir lınrlnc kalmadığTnı an. 

Jaymea, bir tşbah"'n altı:ı doldurtup 
halife.ye uı.attı: 

- Buyrun de\'lctlim, biru al
Dün Ankarada 137 gence jhakkı tank us'un buna 

merasimle diplomaları verildi d · d . . . . f • tın yome~ ml!llni:t ! 
'ı ""<lknsızlık cid(lcn acı ve acık • 
YiJı. l'eı:ıı.ot, ma~IUblyet, :nu-

ıı 1~hrapJarı bllo hu ıı<lıunları 
lı;ı teessır .. tınıyor, halkın gönlü· 
l ~t1n:ılmaya ~lışmıyorları'lı. 

5ı-1 anına.ya \C bu ~bl faydalı tc. 
ı.ll lt·ııerc ya.nlım edenler yine 
dil; k \c memur sınırı idi. l~öylüy· 
ı 11 ltJ'dnn rfcndisi olnn fa.kir 

Abbas oiln, şr.-;lnn ~t1'jfnn llll· 
Uigü'nün yll.ıürıc bakara!< cevap 

Ankara, 21 (A.A.) - YilksGk Un Perin. Servet Arrcr. 'fıı.llp Alparı· a ı r u ş u n c e e r 1 
Ziraat enstitüsilnde bugün seçkin lan, lsmall ErgUmenç, Orhan Ortac. 

"·erdi: blr daveUl kUUesı huzurunda ya· Enved Anlmn, HUııametUn Anıl, Nıı.:z • • • 

prlan bir t!:lrenle bu yıl mezun olan mi GUrdal, Mtl§erref ÖZtUzUn, Muba.r. i" • r 1 m 1 z 1 n say 1s1 - Altın y<>nir mi hiç! 
gençlere diplomalan vorllmiştlr. rem öuıuyoıcu. Neblh .Ayl>ar, Nµmım - l"flnmi~eğfni bildiğiniz hal 

de, n~in blrlktirdinlz? Aldı bar 
~ını'la. bir in..an o1sa~·dın11. alhnlan 

foprakla.ra ~&nmez, hazlnelt>re 

dolı'lunr~ orduyu km·,·c-tıendirlr, 
mcınle".t<eti lrnar eder, halkın gön
lünii ka1.amrdmı:r.. Ilunl:ın :raı>m~· 
dmı;I'., sad<X'e altın bclt!;Ulğl, mü· 
cm·hcr J."ıuıa.darhğı ettiniz. Ilnmm 

gUnahmt ~ekmek lazım. Yurtten, 
tahttan olmak 1.1.fl değil, aenl e

Davetliler arasında Zh-H.t Ve. Unman, Ali Tlmuı;;ln, KUım 'lı1uçam, • 2 ,. 
kili Muhlis Erkınen, Milli Müda· Emine ./\.usan, NA,zım DemlrgUç, Cev
faa Vckfileü veteriner ~(:ri da.i- det GUçm. Hüseyin Önen, Salih Ki3I, 
fCsi reisi Gl. Mııstata Bengi_, .z.i.ra· Şı;vket SlpMI. Muharttm T~r:er. Hl· 
at Vekaleti ilQri gelenleri, f...nka. d&yct oıı.tan. Kemııl YUkıcl, :Mesut 
rn Zira.at te171d!Atı morurup!an, ve· Qalaman. ~ret İnMlnır. J.ruıtnra 
terlner ve ziraat birlik ve coıniyet Soylu, Fehml 01.gcn, Ali K<'mal Dµ· 
azaları Ue diğer mücsseeeler er- rak, ){csut ören. Şevıcet özbcrk, mı_ 
kfmı bulunuyordu. zım E:ıyraktar, Mehmet R~at .Atıl, 

H ier ••• 

Ilı 1 lı.i gi:nlrrin bu neı lıııtrra1ıırı
t hıına h~tırJı:ı.truı, muht-crcın pro· 
~~ Ziya Günün iini\'oniltcyo 
d llıfiye ettiği milyonluk scrnt ol-

11 il. llıı her mnll!\.! ile btiyii'k iruınt hareketi memleketimizde 111• 
t f~ J:Öriile; ''e i"ltllen bir hare· 
l{~tıi 
, r. Yurtseverlik, ilim se\"crlik 
t~ hıı.Utnı gönlünü ka1.a.nmak tı~ 
~ 

<11arot altmıfa inleteceğlm. 

Sczayı liğ olur haddin teeavüz 
eyliyen mfilar! 

ı.AEDRI 

Me'ra.sim, sant 10,30 da lştilt1Ul Ahmet Tm&ZSl'· 

Kılavuz Türk hernerl kanununun 
kab.ıl etti/ti şekli \'c sayıda bir dell'f
şlkllk tarnfmrı değildir. Bu. hepsl,p.. 
den e.•;v<:'I llwl ıı stnı ayrı bir harlle 
ı,ıu-cte lüzum ;ilreJ>lc:ro menfi ccva.b 
teşkil ede?'. Scssız harflı>riıl na."111 o. 
kunacağını gösteren b:ıhisler de bu 

menn cevabın scbcblerin! lfnde etmiş 
s:ıyılııb~llr. Ben de bu bahis Uzerlndr. Ma~ ile başlamış ve yüksek zi· Veteriner Fal<Ulteılnden: 

1 aat enstitü.sil rektörü Süreyya ne?>U Durusan. Mehmet o mil', Sn· ki düşüncemi oraya bırakıyorum. Yat_ 
Gencan'm biabeslyle nçılını~ır. r:ı. ÖT.gUder, Ahmet curan, Ömer Bliğ· nız şimdiden şurasını söylememin ye. 

Rektör hlabesine, Muzaffer hür rU,n. Aral GUrscı. Süleymıın Vnaı, lb· rldlı•: 
ve müstakil vatnnnmzm, müstnk_ ralıim Dursun, Enver Aktaş, Selim Meseli\ (dUk, bek) kellll1elerindeld 
bel saadet se.rvot ve şeref ordu· Şener, Hasan Knnııoy, Sabahattin (k)yi ince dcilU kalın okutabilecek 
sunu vilcude getirecek g~nçlcrin Göktan, ômH Şener, Nl~·nzi Açıl.göz, bir ımırı. §<'klinl teşb!te ıuzum gördU.. 
i~nide ayrı bir bölilk teşkil ede- Ali ölmez, Bnori Oruç, Salt A bu§oğ_ ğllm hnlc1e. Alfabenin 20 harfine bir 
cek olan Genç arkadaşlara bugün ıu, Kemal namnr, Vccllıl Yüce. Mltnt Ulivede cı;.ııunmak tçln h1r zaruret 

yüksek Z:raat enstitülerinin pt!k Sab:ıhnt Gündüz, !'\rurıık Buharalılar. ?'im. 1 
!tf\hıı.dotnnmelcırini te\'Zİ ebnekle Çetıucr. Ahmet )..tlı, Mu1.nffcr Unnr. kabul etmcmeltte kılavuzla berab<'. 

milstcsua bir zevk duymakta oldu Paktze Göktürk. Mükerrem ı<:oça, E. 
~~~~~~~~~~~~~~iji;~~~~~~;;; ğunu ifnde ederek başlamış ve min Unnn, Saba.hatun Yo~nt. YU!!uf Ke, kU gibi sesleri ayrı bir harfle 

......, 933 senesinde kunılnn ve 9S4 ıre· "'ralp, ~al"ıl Sayman, Meıı:ı.bet Tekln, gl:Sstermclt Lstemek sessiz hnrflere • ı anının .,, adamlara ynttnn, ve !bir doları sakladım. . d b .. k , lr t e ... •q l~ ne&n en ugune ·acıar z na , v .• Ahmet Arslanlı. Muşta.fa Peker, Sn· Arnp ~mi sında olduğu gibi • mUcer .. 
daı"r fıkralar lşte hayatımda kazandığım ilk teriner, orman, tabii ilimler ve lli- ret vo mUstakll bir kıymet ııtfebneı.r .. 

~ d J h ·k • · ı rant sanatlan fakültelerinden ml1 bahattln Ertuğrul, F.nver Erşoy, Sıt· 
~ k

olyer bir gun·· sokaktan ge- o arın ı ayesı. kı Yntva .. , Vııhap Rıırnkaş. Ahmet ten. diıin en baaıt unsurunu (hı;~> 
.. rckken olan müessesenin sek.iz se '" d 11-11 de harf ııavmaktan il rt ,. ı ' - b ~ ,.... · ı E ı B k 1 Ş'r~f özen eo • e .,e ır. ..... , ı·r dı"lcncı· go"rdu·· acıd• • • ~ --r d e l knte"34 ezun ...,emır<: • m n av ·n • • " ~ ' ~k .. ~ • .., ne z~.-.ın an m m e " :• m s d ttt Tl R GUven Yıı. I MUcerıcttcn mu ııhhasa geçeli'?l.Kellme 
~~}>ara verdi. Fakat daha On dördüncü Lui"nin torunu, vermiş ve kuruluı:tanberi burada a "o n ıırgaiyl,E en<'P li'ikret ~km- !er hecelerden terekkUp etmiyor mu? 

adını rndan 1spanya l{ralı beşinci Filip 1707 Uı;ü ecncıbi olmak Uzore 36 gen· ıoar zen, .ııma rsoy, ' ' 
<1·1 ntmndan arkas oin doktora ve 3 gencin de habili- Hüseyin Kllçllk, Zlvn Blrk~n. Nuri hecelc:-se sadece s"slllerc inhisar v"ya 
, !~~inin sesini işitti. tarihinde Monteri köyünden ge. tasyon mesai.<ıi verdikleri ve iİm. Dşrla'J. Orhan Turtln, Dıı.hnttln Tun· seslilere istinat ediyor. Bl11e (K) har-
~ır k rd çiyordu. Köylüler, köy papası Cini dalma bir ııe ıır.ı., yam sıra bir ar asma dön~rek 50 u: diye kadar 307 ceşit neştlyat ya- çav. kıymet oınrak bclletl:nmıır, Şu tnkdlr 
- ~e var? beraberlerinde olarak kralş. hü§ pılmış olduğunu tebarüz ettirmiş. Ormnn Falttilteslndcn: de sessiz bir harfe mUstnkll bir mev-
- ./ı..ff 1 geldiniz demek için toplandılar. Jcrdlr. Os:nan Eşit, Faik Atavurt, Şükrtı 

lı~ı edersiniz. Fakat yan ıır r.?u ;.,,ft'l"ttan ""'nra Milli l>irli\c, Tukln, .Maeit GUlçUr, Hflııcyln Çalık. cudlyet tanımamak (asl)olur. .Malı. 
a ba b' ı· · · · P.ıpasta nutuk yerine ı::wcmek ı.; -"" "' "" cı t 1 ·ı • 1 tine ait ~ na ır ıra vennışsınız. b~ - milli emniye.t, mllli lkısat sahı.ı.la. Burhan Er<;temgll, İdris r,;:ınık, Avni u ceı mf"mn munyycn vııı ye 

'a • 1o'Yer'in dilençiye cevabı kı· üzere yazmış ve beste!emiş ol- rmda Bilyük Atatilrk\:n ve onun Erenb..-ı§. A. Fethi fübar, Affan Be· işaret ihtiyacı bir alfabede bnflı ba .. 

Oldu: duğu bir kasideyi ol~udu. yorulmaz arkadaşı &T.i.z MUIJ Şefi- yıı.ııkurt. Ahmet Aksoyer, Mehmet :m· şıne. r.ır mcvltl almak hakkını alırsa 
...._ S mlz, mllli varl·gım· tz için tesbit et- ncr, •rcvfik Kutlay, Ali Erdoğan, Btı.. bu bize nimetten rok ltUlfct getirecek. 

tı.... · U bir lirayı daha al dos. B yenı· ka-ıl::ı \'l<l tarzına gü· i o kit (.-ft' ) c '"'nl kellmr 
'''I }l u •"' ~ "" tikleri düsturlarC:hı.n bahsederek ki KaS3klısU, Necmi S!Ulycr, Sadi t r. va 6 un ve .. - • 

fiti. unu da namuslu bir adnr.l len kral: mesl0kt ve milli ödevleri hakkın. Ertoğıın, Mahir Erisbo, AQdu?'rahman terinin (gü) ve Cgı.ı) ıocııtcrln! verdi. 

• Uğun için veriyorum. _ Papas efendi, şayet yorul· da yeni mezunlara kıymetli tav • Ereke, Nlzt\mi Akova, Muvaffak Soy· ?'en işarete Cg!lı) veyn (g-üyaı :rax .. 
* • .ı.~ siyclerde bulunmuıılnr ve Ziraat ıu, AH ün!Uaoy, Baki Acar, Mehmet ınıaııyım diye bir ta~kaııını zammet. 

A- madımzsa bestcr..izi ıtekrarlayı. 1 l 1 bili '1 nunun 
~,.~~erikalıların tanınım~.ş mi- Vekili Muhfüı Erkmon mliossese - yu,ıı;ın, FQlırcttin .ı\Iperten, Hüseyin mcm""kten na.ııı {açını ıı r · ... 

"'<I rtı"ı. nız. ye karuı gösterdikleri hususi alL Arıkan, Nizamctt\n Acar, Fikret GU· gibi. lnce okuMn Ol V<' hntt.A ( 9 ) var 
lr;...1 '"ıarriri Mıırk Tuveyn ha· D d" 1 dl k ım okunıın O) ve hıı.ttA ·~ ,,_ e ı. ka.larmı, ~ükranla kaydetmiş er - lcr, Ali Eren. Niyazi Kcrimoğlu, Ah· ye ayn. a 
~ .... rınt1a ilk d"'fa olarak para · · ( ı ı bir \ı;aret kabu1 etme ~~ .. , Papas aynı ~evkle knsıdeyi bır dir. met ı;,ecrnon, Tevfik Palııe, :Mevlut 8 ) ç n nyn · • 

'• •• ~ını şöyle anlatıyor: diı.ha tekrarladı. Ve kraldan kö- Nutukların bitmr.5inden sonrn Erci. Mesut Erdef\, Naıl !<;ren, Şinas! mekte kim nnıııı bir mnzeret bula.bi-
,,01'(1C0cuı\·tum .• İlk mekt.eı...e gı·a1·· . · • 1. . mezun olan 137 talebeye diploma- Aı•nln, Ol'hruı Vural, il?'.? ~ ''Ün fakirlerı ıçın on ıra ıane ~, ... " r . Utn. Mekteulcrd"'n dava)~ . , larrn ve ırıilkA.fatlarm t~vziino bıış Anca!<. kılavuzun bu ltabfl mlsallr. 

li.ı • J aldı. lanmıstır. Birinci, ikinci ve Uçiln. re bakıuıılt ayrı bl,. harf ibtl ·acı du-
~ t kalkmamıştı. Her kab:ı. Parayı alınca papasın yüzü. eli derecede mezun olanlara hatıra K A N • J E yanları o kellmcıerin öz tUrkççnln mıı. 
\'aı Sopayla cezalandmlıyordu. güldü ve: olmak Uzere birer saat hediye e· 1 lı oımsclı'°ı yııh4t o kelimelerdeki a. 
\: :_ıı. mektep eşyasına zarar _ c:ıayet, dedi, ef cndimiz din- dilmişUr. A R As 

1 
hengtn tabu tUrltçrye aykırı dllştUğü 

·•ne ';,/ YUktı!}k Zlrnat F..nsUtUııU Veteriner M u H A s C(wn'hile karşılamayı dıı doğru bul-•t:be suçu yapıldığı vakit ta· }emekten yorulmadıysa bir defa ve zlr:uıt kısımlıırmd!41 derece nıarak mam: 
11 .. ,.a~lan a .. yı· ödemek ya-hut .:J h tekrarlaya'"m km 1 1 1 d 

... .., - tr- tia a J.' ' çı ış o o.n genç er şun ar ır: s·· •• k t •• 1 Ben nlfnbemlze vilcııt veren mUftt. 
lıh!) ,b"t Yelnekte St'rbest brrakı- Bu cevap Filipin h~una rntti Veteriner kısmmdn.n: Namılt Buha_ uyu Va ansever mue ... -

,,, ,.., ~u o· l dalın I{lgatlmlzc vllcut veren kclime-
rıı,~ ·""u. Bir gün sıranın üzerine ve on lira daha ihse.n etti. ralılıır birinci, Mustafa Peker llti.ı:ıci lif Namık Kema tara· terden tloğil. tUrk hançeresının. Ul?'k 
h ~>'la ismi.mi Y• zdım. Öğret· ---....----~---------!ve Mesadet I'ckln UçUncu. fından yazılmı~ bu harp teıo.trnz cihaEinın bugünkn. fakat 
~ .. t" b.:ına bir dolar ödememi, ya. 1 Zinuıt kısmından: KCı.zrm Bayrnk· k h J k d t mUtel\~mll knblllyetindAn ıı.ımıp dizil. 
" d tar birinci, Kemal YUksel ikinci ve Ve a raman l e5 il• mesl:ıl isterim. D[l!mlzdc act:z dejttl, 

~· ın ~ meydan dayağı yiyeceği- Birinci sınıf muhal'Tem Özsuyoıcu UçUncU. nını üstat bir kalem ye- kudret olmalıdır. 
~ b Uj elooi. O gtın izin veriniz mütehassıs doktor EnstitUnUn muhteııt şubelerinden (Jl tUrk aslmd!ın yaşıyan kellmeıerı.. 
~~a )ama danışayım diyerek bu yıl mezun olan j'ençler!mlz şwı· ni lisana çevirdi! mlzde bulduğumuz bir ııcs midir! 

~ {:l atlattım. Babam beni ÇJ!{ NURi BELLER lnrdrr: Yak 1 n da Cnndnrmıı, cumnl gibi. çaresiz, hep 
ı E!lldi D l Zirnııt FakUlteslnden: aynı rulsııll Deriye sUMlyoruz; bura-
( ·., · ayaktan kurlu mam ' ,"'t!\tR +e BUR HASTAl,IK.LAR' v bbl ''engU,. R•ceo Bozto._ Ce· 

., ., e ..... ,.. "' · "'• v A K 1 T ıardıı <l> nln (c) yo çel'rilmcsl yolun. \>"""d" ?nenı.nunı"yetle b"ır doları .. -kara. Oad(les! No. 71 ıı Emr• Fuat Batur Hıı.mtt özt.an t 
"• IU.ı m u, • ' da. geniş köylü tabakasının gös "rd'-

1 ~~ l· :F'ahıt ertesi giinÜ mck· M·ııoyene 9antıerl: 15 df'n itibar r Arif Dinamit, Ferdi G-Onne.n, Burhn.. l ~I m~yın bııknrak, aUabcın!z b\t" taJ\e 
tııtı (' .. sapa. )emE'~C razı olduğu·, M'9 IPF ·~ 1 nettin Acar, Mustafa Gürı.ıel, llhtı.ml gazetesinde de {j) uzvu tanımaktan vazgegme. 

~ledim, K.ı. baçın altına 1 Tanrıvcrlm, Hızır Nnrikoğlu, Sadet· 

mt,ur. Kaldı kt bal<lt :manasına az 
kullanılmıyaa (muhlk) gtb!, UCnmdıı. 
bUtUn milletin çırpındığı C§BI• (llt(k. 
llU) gibi kcllm<-ledn (kaf) ııesinl 

elJa çbJıçk MrUreU (J) 11 kclirneıcr 

sayımda duyduğumuz Oıt1ynçtın da
ha nıı: denemez. 

Bence (ola.bJlir) mUradın o1nrak 
(kablldir) demek ve bu kelimenin 
(}ca) hecesine uzatılm13 b!r Ota) kıy. 
meti vermılı 'l'Ork hrmçcreai lctn bir 
tıık(ım!ll eşerfb1r, TUrk ın tı fgln 
l)!r ıengiııUk uıuıyrı.ı temlıı etmektir. 
(fatih)ln u1.annn (fa) sı, (safl)niıı u-
1.atııan (Eıı) sı ile (gPldlydl) nln w:a
yan (dl) si aynı telA.ffuz cihazının ke
mali nuılto;uJUdUr. 

Hart aıı.ymııza hu telAkld hlklm 
olmalıydı, olmadı. Bunu mevcut ff
kmertn en yakınlarına konulacak ip.. 
retlerle veriıcbilecclt bil"{!r Munıam 

vazife surcthıdc idııre etmeyi tercih 
ettik. Bu da '(zanıreUeri kendi mik.. 
tarrnca tayin etrr:ek) sayıltı". Bu -. 
ruretıero kendl mlkqu.ıarı haddince 
riayet edilmedikçe, ıı.lfabenln bir m.. 
kıl!p kanunile tesblt e~men 29 sayısı.. 
nı ç0ğ'o.l~ma.k \l7erifü~e ısrar ve mllca. 
dele <ınrurete kendin miktarından 

fazla yel' ayırmak) manasını alır. 

Unutmamalıı1 r kl harfleri tşaretııı
me'k de mUıtııkU bir harf kabul .t
mckten pek de !arklı bir tatbik Ohlll• 
yor: Cs) alfabemizde bir hn.r!tlr: (')' 
de öyle bir hrırftir. (ıı)l •(s) den a
yıran (eediy) işsreUn'n (a) UsUlno 
koyduğumuz uza.tmn işaretinden ya_ 
hut ( ö) üzerine konnn iki noktadan 
mahiyetçe ne farkı var? 

~ı.z de oonlm gibi !mllmızı uıu • 
şahhas hecelerden terltip etmiş bulu. 
nur~antz bir fark görmiyecckılnfs. 

Uııntm:ı lşareUI bir (tı.), (J) Gen 6nce 
gPlince tunu ince olrntac;;.l<.D mek (1) 

ıcıs!li.Zlnln kıymeu dottumıaur.(ı)Uıtll
ne koyduğumuz lıir tıo <\.n da tıu si 
lncl\lten ve elbette ?ıarfln lnynıctinl 
değişt\ren bir vazife glirtıyor. 

Birin~ har~tıer konserinde yer v r. 
mlşiz, ôteklnln bu payealnl taıdlk et
mıvol"Ur.. Hıl"YatıarA lı:UkıtU tancyıp 
da· I..chlileri bundan mahrum ctme)t, 
yıahut lnı:-lltereye krallık Oeyip de 
Fransayı bugUnkll hnlılıde cumburiyetı 
snvmalı gibi bir şey! İlim buna bln 
de~eden su getirebilir. Ne çıkar? 
makant rakibin 6lme~c3lr, ölUYQr nıu '!, 
Bunu do ıuraıır gellnco gilrcceğlz. 

(Yarın: Harnf'.rlmlz!n adı) 

. 
Göz Hekimi 

Dr. Murat R. Aydın· 
Beyotlu bnMkQpl, ,..... ıtOlıalr 
No, ı. 'hl: f1N3 
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OLOl\IUA 

1. I>onnnnt ı~ brn&.; iı nı'~ .. yc1in, 
il pou\'ait causer t•n toutl' libl'r1l', 
(.'.Br, Colomh itait rc;;te<' iı 1 \iil 

pour fo.lrl' ım <'ntplct:t<'S, 1 t•t le 
coloncl l qulttrut iı. ch:ı1 ir'i 
tant pour til'l'r dcs gotilıın ıs: <·t 
dcs Ious,3 iı 1:\ gnı"cl<• ısurpr· C' dcs 
ımssants, qul Jl(' comprC"u i ıt pııs 

qu'on pcnlit a pouclrf' pour un 
ı•nrcll glbi('r. . 

2. Us uh ıüent l<' ch<'min qul 
mene iı. in chapcllc df'S GTC"cs, 

d'oü l'on a lı\ ııhıs belle 'uc d, 
la bale; mai il n'y fni a.icnt au~ 

cmıe attıeoUon. 

S. - .Mis Lydla. •• dJt Orso RJ~ 
~ un ilene<' assez long JK>ur 

fare dennu emhrMsant, fnınchc

mcnt, qao pcn eı: - 'ous de rruı 

scıeor? 

4. - Elle mc plait boaaooop, 
repon~tt mi J,ydla Ne.\il Plos 
quo ,·ous, ajouta-t•cllc en sonfi.. 
ant, car t'Jlc cst 'ratment Oorsc, 
et \'OD etcs UO atn ll"C t:rop d\i · 
ıısc. . 

5. - Trop chili ö!_. Eh bien! 
~e mol, jc me SMıs rcdo\'cnlr 
ı;.ı:unago depuis quo j'a.i mis lo pl
ecl dans cet:to ile. 

6. lillo affrcuso pcnsecs m'r 
gltent, me 1ounncntcnt ... et fa
' bcsoln de caoser un pco a\'ec 
\OD a\ant 
mon ılr-ert. 

ılc m'onfonccr dans 

7. - tı faut nrnlr da courngc, 
mon frur; \"O~<'Z in re lgnatloo de 

\ otre SQ!Ur, Cll<' \ OU <lODDO l'C..~· 

cnıplc. 

8. - ı\hl dr.trompcz • \'OU • Ne 
crorez p~ il a r( lwıntfon. ene 
ne m'n pas elit un srnl mot ""<'orc, 
mal dans clmcon de srs rr~nnls 
j'ıı.I I· <"l' O'J'rllc• nttcnd de nıol. 

9. - Que \ eut-~11"' de 'ous en. 

fin! 

10. - Oh! riC'n ... ,, sculcım•nt 

quc j'cs S) o 61 ln fusil dr. rnonsi.. 

cur ,·otrc pere cst nu si bon pour 
l'hoınmc qur. 1>0ur la pcn:lrlx. 

CAC49) 
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P. Mlrrmıce 

- W-

1. On:-0 kolunu Mıss Udiaya ·-c

r .. rek. büyük bI?" serbrsu ilC' tc<

nuşmuğıı fırsat bulmuştu; çtinkü 
l{olomba bazı ufnktefek nlmıı.lt ·
ç;n ŞC'hirde kalmıştı; alb y da or:
la.n her nn terkec!erC'k yolcuların 
bu gibi av ha•cvnnlannn ı.arfcdl

ll'n barutu büyük ha~ rC'tlf' Sf'YrE'· 1 
d«'n gözleri nltmdn ınnrtlleri avlı-

yordu. 

2. Yunan kilisesine giden, koyun 
en güzf'l manzarasmn hii.kirn yolu 
takip e Iİ) oTlardr; fakat onlar bu 

guz ll.ı0e dikkat C'tmiyorlardı b". 
le. 

3. - Oldukça sıkıcı olm!lğa 

başlıyan bir sükfıttnn sonra Orso: 

- Miss l.Jdiya .. dedi. At;ıkçn 

söyleyın, kız kardc.:Im hakkında 

ne düşUnUyorsunuz? 

4. Mis N cvll : 
- Çok hoşumn giaıyor, cc'\'a• 

brnı verdi. Gülümslyere>k, s'zd<.>n 

da.ha çok, diye ilave <'tti. Çünkll o 
hakikaten bir Korsiknlı, halbuki 
siz çok e-hlileı:ımiş bir ynb:ınislniz. 

B A BER - A.qam postin 

Enderunu 
Humag unun 

Zülüflü ağaları 
Acenıi zülüflüler ve JalaJar - Bıçaklılar ve soyun 
kestiler - Kışın koğuşların hamam camekanında 
yatıp kalkmak Jndemli ağala.ra verilmiş bir imti
yazdır - A cemi zilliiflülf're y~pıbn tenhH~".t . Zii· 
lüflii ağaların gördükleri der~•lcr - Zülüflu ağalar 
arct~ından ycti~en musiki f}İna.~lar. 

t Yazan: Tayyar zade AT A EFENDi 
) 
( 1 CO sı·nı• C\ v••I O nınnlı !'!!na.\ rnd::ı ya,:ıım., bir Zı\liıfiü ,\~a. 

1 
i i-~- -----· -~---~-----~-.. , 

"Sarayı hHmnyuna ulm:\ca:: ı dctlc az::ı ı lamp ceznlandıı ıl<ı<.'ak. 
olan çocuk. kım olursa olsun, I tarı . 
defte~ ine) kayclolur.duğu anda o_ "1::-ı1al?r, alim \'e terbiveai 
tuz hır kuruş c;ıraldık nk<;<~i !}ı· J kenaılerınc bırnkıl:m acemisine 
san buyuru!mak, lkinci Bayizit l evvela kıraat okumak, ilmühal, 
zamanında kanun olmuştur. B;_ 1 tecvit. Birgü\'i. Halebi ve l(ud· 
rinci Ahmet zamanına kadar, duri gi::.i din kitaplarını okut. 

1 
Sarayı hümayuna k~bul olunz ı mak, arapça ve farsçn derslerine 
cak zülflü ağalar, evvela Galata. devam ettirmek ve yazı yazdır· 
sarayı Acemioğlanlnr mektebin~ mak mecburiyctindcdır. Aynca, 
gfjnderilirdı. Oradan. saraydaki Hazine koğıL5unda. iseler: Padi. 
"küçük oda,. ya alınıp buradan şalım esvaplarma mahsus dev· 
da hazine V<' kiler koğuşların· şinne usulünü, saray eşyalarının 
dnki ağalar eksildikçe naklolu. kendilerine mahsus devşirme ve 
nurlardı. katlama usullerilc konulacak yer 

.. Gençağa koğu.5~ geldif;ri gli:ı, lerini gösterir. Kilur koğu3unda 
koğuşlarda otuz ya.smı ge<;miş, iseler: Padi§ahın nC'.fsine mah. 
bilgi, edeb ve irf~n sahibi ağa.la. sus yiyecek ve i~eccklerin hazır· 
rın elleri öptürülür. Onlara ''La_ lanıp pişirilme usulleri. pa.dişa_ 
la., tabirile tazim edileceği, keıı. hm nefsine mahsus olan ekmek· 
dilerine her halde itaat edilerek lerin gözden geçirilmesi gösteri. 

~ M'XTIS -

caat. 
• ; {l ~ cşında ortayı iyi derece ne 

hltırr.ıı • .ıı .. usı ~el blmz dakt11° 

Evlenme teklifleri ~ \;\ 

• Y'll§ 22, boy 167, kUo 65, y1rm1 
Hm manflı ve Anadolud& evi ve çıtt
liSi bulunan memur bir gcııç, mazi. 
sl temiz. sarışın veyıı eamerce güzel 
16-21 yaşları arasında 160 tnn yüksek 
boylu iyi bir aile ku;lyte evlenmek 
~emektedir. LUkse dU§kUn olmanın. 

• bııun u.r gcnq ktz avukat yanmda ~ 
ya hwrmıt m!!:?OSeselerde !§ arıunaJ:· 
tadır. (M.A. Z.) remzine mUractıılt. 

• H'3t' clııa motısrden anla)'aD ~r 
makinist, garajlarda, fabrikalard' 
Satmak lstlyenlerln latediklcrl eotı 
huauıı1 mot6rlerde çalı,.omıak ısıeınell
tedlr. (U 29) remzine mllrncaat. 

ın. sadık , neşeli. sempatik olması ıa. 
zımdır. Müzikten anlayan tercih edl.. 
Ur. (Y.n. n:n demzın,., mUraca-
at_ 129 

• 30 yaııınd:ı, boylu, ıııhhatıl, kumral 
kıvırcık saçlı gUzel dul. çok hl\.81!a.'i 
ve ço:t ne~ell 75 linı m:ı.aşlı b.r de\•. 
lf't memuru bay: öt;Tetm"n vt'ya mt. 
mur t>lr baynnla evlenmek l!!temek
tcdlr. KRdm inecllğ\nln bütUn sırla-

• Fı:anaızcıı. almanca, lngillzCC 1"' 
ıen, bi!"BZ da tlirkçcye A.şina ecneb 
blrooymuha~oovemUha~~ w~ 
rlndo dalmt veyn aaaue çalışmak ~ 
tcmektedlr. Bu dillerde buıruıd defi 
de verebilir. (A. B. 8) remzine ınUrt' 
cnat. 

• a3 yaşında. orta okul mezunu. as. 
kcrllkl<ı ıı.ıtı.lmsı bulunmıyan, eski bar! 
lerl çok iyi bilen bir genç Ucnreuuıııeo< 
lerde veya huauıı1 mllessc.ııclerdc ıı~ 
tiptik 1§! aramaktadır. Daktilo da tıY 
lir. Azn kanııat eder. (B. K.) :reı:nıl1' 

rına vdkı!, nrşell ve o1dukça gUzcl, 
dUrtı.ııt ve munlıı ahl!lklı olmam prtır. 
(Y.D.E. 824) remzine rntıracaatc . 129 mnracaat. 

• Ya, 35. boy 157, kl!o 63, meslek • Btr lise 2 l:ız talebesi herbJıXI 
blr mllesse3eDln hesap işlerinde ~ 

snhll>l mıızlsl temiz, tyi bir aileye mt'n ıısı: 
sup. kimsesiz dul bir bnyan 40-50 anı. mak iatemektedir. Galata atum 
sı bir subayla nezlh bir yuva kurmak . caddesi '(109/48 o müracaat. bel'1 
latcm'!ktedir. !Tekyıldız 3) remzine • 17 yaşmda bir orta okul t.aıc d"' 
mUraca.at. • 130 hayatını kD.7.anmıı.k mecburi:> ~n 

dlr. İ§ ıınyor. <.H.G.) remzine Dl~ 

I ş ve işçi arayanlar: 

• Yıı.zısı gUzeı. orta Uç tAh.!llU bir 
genç t~tll zamanında çalışabileceği 

bir 1' arıyor. ıs.A.. 512) remzine mu. 
racaat. 

c:aat. 

Alclırınızı 

Afağıda nımudan ;rauh 
kuyueul:ırunıun namlarma 
mektuplan ldarehanenılzdcn 
ııalıBhlı.ln dğlcye kadar wya 
den ı;onrn aldın:nıılan rica oıuııur· 

;;,- Ço!t ehiil~mi~ ha! fillıa .. hizmetlerinde kusur edilmiycce. lir. Hazine, kiler ve Sl'..!erli ko· 
kika! bu ndaya nynk bastığımdan ği za.bitieri vasrt.aslle genç aocnıı ğuşlarından her gün nöbetle 
beri istemiyerek tekrar yabani. 1 ağalara tenbih olunur. Zülflil onar zülflü ağadan otuz ağa ma. 
l~tiğimi hissctmekt<!yim. ağaların eskilerinin acıemile:c beyni hümayuna gidip akşama 

lala ve mürebbi olması usulll Fa. kadar padişahın 1Ji7.mctinde bu. 

• LL'IC on birde bulunan şimdiye kıı
d:ır tılrı;ok mllessesclerde c:.alışmış tec 
rUbell bh genç iş anyor. Hesap ve el 
yn.zısı mUkemmeıdlr. <Norok) remzi

ne mllrncaat. 
• L!ae bir tahsilll, 17 y&."1Dda kim. 

&cmz blr gene;. 3C- '3S lira ücret çalı§:ı. 
bileceği bir ~ arıyor. (Çalı§klln TOrk) 
remılnc mUracaat. 

• ~ ıı de. ailesi Anadoluya git. 
mtı lrJmscslz bir Ş<?hit çocuğu az bir 
Ucre~l\3 c:aıışmak istiyor. yazuıı seri 
ve ı;o;c güzeldir. Aksaray BUyUklAn
ga karakol caddesi aynlık ııokak nu. 

(Anjl!!l (M. 22) (K.F. !JS Sil 

(Emekli) •(S.F. 11) (Nur) (Şans ıJ• 
(Bulmuş 38) (R.F. 18) ( (KeÇC f 

<R.M. ıos> (Z.E. 20) esen 4 

(M. 13) •(H.H.S.) (N.B.) (Jl.t: 
Ar' 

(R.M.C.15) (Sevinç 47) (BUrhan) {r 

janUn.ı <R.27) cK.M.K.SE.> es" 
(Eski znmnn 21) (Pll.k S7) (Sc'.urı 
(N.22.N.} (Deş yedi) (R.'F.: p 
(Mine) (İlkb:ı.har) (Z.D. 9) 

6. - Bin bir kötü diiştince beni tih Sultan Mclunct zamanında lunurlar. Bundan ötürü. lalalar, 
knbımda kaynatarak krvrnnd:rr... konulmuş bir Cıdct olup, lkinJ acemilerinc, padi.~aha hizmet et. 
yor ... Kendi ıssız füomlmc dnlına- Bayizit zamanında bu adet ni. mek öğrenir onların kemankeşlik 
dan da sizinle blrnz kom· mnk n·- zam haline konulmu.ştur. cirit atıcılık, ti!.fck atıcılık 
Uyacmı duydum. ' 'Her ko ru..ntn cskilerind n en silfilıııorluk, b inicilik ve musiki 

l"' '(Deniz 11:1) (Mukadder nc ıııc • .."'. 
============================:::.:============:::::.:~ 

'7. - Metin olunur., kız knrdP. 
rdnizdeki tevekkille bakın. o siz<' 

örnek olsun. 

8. - Ah! nld nmn··ınız. Onda
ki tevekküle inanma~·ınız. han 
h •nllz bir krlim<' bil" sö lrmedl 
nmma her bnkı ındn b<'ndcn ne 
bl'kkdlğlni ok•ını.,l tnvım. 

9. - Ya! slzden ne b klıyor?. 

10. - Oh! h1C'blr Rey •• , ynln·z 
b:ıbanıza nit tllf<'ğ!n hir kckli]i 
olduğu gibi bir ndn'lıı cı!l f'dilrüp 
öldüremlyccc~inl l ctUb<' Nmr mi 
istiyor. 

kıdemlilcrlil<len on 'bir ağaya 
hocalarının derslerine devamına Askerlik işleri dikkat eder; beyhude Iaklakiyat 

'"Erçakı,. • dokuz nğaya da "So. ak' · 1 ile v ıt gcçırtmez. Saraya ge en 
yunukesti,. tabir olunur. (Ac!. h cal .. nl · d 1 ri t~rulııüuU l"er ll As. l:j. sinden: miler kendilerine hUnnetc 0 arın gu en ve ers e şun 

ıe lardır: ı - 2 haziran 941 gUnU yedek su.
Sah günieri saraya gele:\ ho. bay ve askerl memur ve sanalkl\.rı.a.. hizmete mecburdur). 

· 
1
• .. · rm senelik yoklnmalan bnşlıyncaktır. 

ca e.fcndılcr evvc a bunnnıc::cnf Yo bu yoklama 20 haziran 941 gUnU 
dersı okutur. Sonra ara':n d<'rn. 1 ,1 bulm 1 ktı 

• • 11. uıyet uı o acn r. 
len v~rtr. Sonrn fıkıh ilminden 1 2 • Hrr yedek subay yoltlamRya 
bazı kıtaplar okutur. bizzat gelmek mecburiyetindedir. Gc. 

Pazar günleri l{u. 'nmkcrım Urken nlirus cllzdnnı, a'kcrt hizmet 
hocaları gclır. Cuınarte~. ve ı;:ar. vcs.k-ılrwı, sıhhi subnylard3 diploma 
şamba günleri de ynz• ll'>Cn:arı. ve lhtl.ı<as ,·c~lkatarfle blrılklc ıubcyo 

.J gclcc?kll'rcllr . 
nın.ıir. 

"Ders saatleri arasında, ders. 
lcrden sonrn, zülflü aJnlar "ı~c~. 
mc avlusu., denilen b:ıhççdc b;r. 

birlcrile ilmi musahab-~lerdc. soh 
bcotlerde bulunurlar. Binkiliktcn. 
ciritten. alıcılı ·tr11 hah edr>rler. 

3 - Ahvali sılıhlyeleri dolayısilc 

ııu!Y.'ye gelcm!yecek derecede h:ıstu 

olnnıar bulunurıı:ı., bunlnr l mahalli 
hUk!ımd tabibinden alacnklnrı musad 
d:'lk raporu göndcrccelderl taahhUtlO 

melctu la b:ığlanarnlc ve şubede kayıt 
lı b:ııunclu~ defter sıra numnrnmnı 

blldinmk surrti'c ,ubt>ye gönde?'C'Cck

dlr. 

mlrllğlndcn fotoğmflı ,.e tasdıldl 
ika.met senedi getirecektir. 

8 - Her sınıf için tayin edil n 
!erde yoklamaya gelmesine rlnıı t 

mcsi nan olunur. 
9 - 2 Haziran pazartcsl gUnl ıı 

4 hazlr:ı.n çnrşamb:ı. tı!{şamın:ı k d 
blltUn rütbe tıı.blb, harita, ct'zacı l< 
ynger, veteriner, l"\"azım, su s) 

10 - 5 h:ızlran perşembe gtın 11 

7 cumartesi ai.{Çlmma knd r· 1' 
ölçme. ı.ııd:ık. hesap ~e mu rn l 
murlnn, l!Uvarl n'lkllye, 1 I' 

tıubııylnr . 
11 - 8 bnzlran gUnUnd n 11 c 

ş:ım'> ~ gUnUne k:ıd:ır: Dl ı:l " 
h~rp. denl.7., j:ınd~rma. muh:ıbcr 
tıavn. dcmiryol, sub:ıylan. 

12 - 12 b:ızirııa perşcmbr 
den 14 cum:ı.rteırt gUnlln" knd r· 
mirci, makinist, kamacı, m r 
~mnm, snrnç. mlm~r. mızıkn. d1

1 

'lvlr. mUhl'ndls tılf 1 rt k rl 
ıım. 

o ı .c.nıpn:cn: munayant, fnire ses cmplettl's, uh ;tC'r!'l: Rotm 

alm:ık; cLr de bonnE' "mplette, yUksek değ rcie olma!:. (2) Go:
land: büyuk bır marti nf'v ı; goeland il mantcau nolr. kn nb m rt•. 
(8) Fou: P 1.ımna benzi yen nyak p:ırmnklnı ı nra.'>t bir zarla örtülü 
kwıl.lll' cuısı.11lon hl,. nev1 kuş. 

"Hangi ko~ta olursa olsun. 
lar ZüJflü ağalardnn İkinci Çu. 
hada:-, başçavuş, Si!a.htarağa kaf 
tanc1sr. r.t-rkatip yamağı da bu. 
lundn\;l<>rı hizmetlerin derecesi. 
ne "ör-. .. tl·~dnc:;larının en kıder:ı 
li!C'rİ o!..:ıuJ:l:mndnn kendilerine 
hürmet edilmesi lfızımdır. Bun. 
lar. Kışın koğuRlnnn muntaz.1m 
ve mefnış ham?.m camektınlarıır 
da, ya?.ın da pa.dic;a!ı ile beraber 
sayfiyeye eıkıldığ'mdn dii:'\'r 
zülflü ağalardan imtiyazlı olarak 
koğu!:ların yiilcsek peykelerinde 
otunıriar. Koğuıf urda istire.h.ıt 

ederlerken resmi elbise r,iymcğe 
mecbur de~rildirlcr. munt.azamcJ. 
!>ulunan gecelik esvaplarını giye 
bılirler. 

.. Acemi ağalara evvel(~ şıınlar 
tenbih edilir: Koz';'llF-larcla hiçbi!· 
\akıt ve hususile ders okunur. 
kcn s~mata etmemek, gtizd Fnr. 
an okumıya. ulu.n \•e fünun öğ. 
ı en:nıye. gi.izel yaz.ı yaznııya 

Bnztlan a,.. • • •· m .'ı ·ltii c:c. 
ı::tli yemeklerden, şer bellerden. 
tat!ıla.!"dan \'C bunların pi!:irilip 
ha.zırlanm~ı usullerinden konu. 

• - ~ubc mıntakası haricinde o-
hıpta yoklamıılannı ynptırııcnk olan. 
lnr is:c·ılll'n vesafüi bir dilekçe ile bu. 
tundukl.ın mnlullln şube bn!ıltnnlı~-

RUrl~r. na m'ir<:cnnt ve ynhut tıı.ııhhllUO mck 
"Miiczzinlik, hanende ve sa7~n ! tup:1 .,ubeyc f.'Ondercceklcrdır. Vcsn

delik öğreıunel~ istiycnler icin 1 fü <HnıtcrcUmes!, tl'rh•ıı ıezkerc ı;u. 
seferli koj;'11ŞU civarında sureti rcu. rl!fus l<OtU~Uııde kn~ ıUı olduğu 

13 - 16 hnzlran pnza.rt 1 
<İ"n 10 pl.'rçambe gUrUn ı. ti r 
ynd" sub ylar. 

11 20 haztnın cuma glıoU 
ve ı·urmııylnr. ~ 

ANALtZ 

1. A~ğıılnltl ciimlclerl tiirkÇC'-

ye ~e,irJnlz 'c tnınamlayımı:: 
a. Alnsl quP l:ı plupnrt de• sc 

cnmarades ... 
b. Lorsqu·eııe ıcmarqua une 

femmc montce sur un chcvnl. .. 
c. .• qu'll n'rst pns. i my t•rıc ux 

que vous le pretcndez. 
d. une histoir qui avait le mC.

rite de ne ressembler nux ~

toircs de voleunı de Naples. 
e. Un homme> qul n«' voynit les 

choscs que par l<'s ~cm: dC' C::C'e 

lomba. 
f. Lorsquc O ııo l'nbo'!"lla pour 

ki demandcr ln perm· ion d<' 

v e TEOR1 

p:ırtir ... 
ı himmet ve ~uyret etmek. Ayl;'\!·. 

haylaz. b:ıqt~ rc:-_ınemck. Hccn 
C'fedılere. kHfomlilerc. mi\za.k"
rccilerc ve aı k:ıdnsl:ırınm nın. 

g ••• ıl l-sultalt qne l" sci"TI"ur 

Orso s prono lt d'a 3" in r un 
homme c Pi trnncra. 

h T ~ h d' b rd smda tutunan söz \'C knlem oa. •.• '""'s ommew. quı li o 
l'u\airnt ıırcvenu defa\ornblc- hip:cıinc riayet etmek. Ders 01m 
mcnt, dev nnlent pour miss Lycfö. nurken, yahut at tt>limleri, bini. 
un m6rlte de plııs. 1 c'lik ~~s~r!lirken zülflc~in~ tak. 

il . .\ :ığıda'lq tfünl<'IPri fnıru .,.. kclerının ıçıne koymak, ıstırnha .. 
c·aya cm lıinlz: zamnnrncla entnrilcrinin li.z<'rl n.l 

n. Orso P!"lrar."ra köyüne giydikleri kaftanın eteklerini, 
nicin gitme}( ı-ti~ordu? s!ll"::ı.y usulüce muntazam bir hal· 

h. Ors-0 PiC'tran<:'ıa köyüne git- de toplamakta serbest oldukları. 
rn :c knrnnnı ne z:ımnn verdi'? S;ımHe gi<lilirk<!n, Hırkai!i<!rİf 

c. !t'~ Irdln ile Orso ne vakit dairesine şamdan götUrülürkcn, 
konu m k fırsatını buldular'? p:ıdi~ahm önünden ~ilirkcn, ----------·----- ı Hazinei hümayuna girilirken, za· 

bit höcresi önünden geç'İlirkcn, 
1 w:::ııuıcı 

1 
yemeltetn sonra ko'hıı:lrır önün. o el yaoumaya etv 3r;sl~ de gczinilirkcn. her han!Jİ b!r iı; 

"3'" için Bft bilssaadeye do "'.'Tu çıkılır" 

w< , r a 1 K ·01 na ken zumerini taı:kooen çıkarıp 

• nk:ı.ra caddt:blnn. t • ıı rtel.ıer y<'rinı)c f<'\ lıalfull' nn1.!lretlı ha 
\nclnr \'C n)dınlık bir l ... 1 talıtitır. 

1 iki yanına sarkıtmak. kaftanının 
yakasını "likleme1• ve ctekleı·ini 
salrverm k mecburiyeti. Bu ten. 
bihlere riayet elmiyenlerin şid· \ nldt ~ezl't'"'' hlr. '""''ır"' l:ı · marncaat. 

h d h l kl 
mnhalle cilt ,.e s:ıyfn nıınınralnrınıl 

ma susa a azır anmılj meş Hı. bl"dlr~c,,kl .. :-d.ı. 
5 - Yol•l:ımııyıı ırcımlycnlcr veyn 

u!J'ı!Unc le\'fll"ıı n meklupııı )"nptn mı. 
ynnlnr 10':'6 _:-yılı konunun mnddc 
m!l.h'>'tSll:ı:t göre &O tim re:ı:nvn uıbl 

lu uı:ı. • •t<ları\·:-

22.5.1941 
tZ.SS 1 D'iıl 

nrl.ılnrı 

ne ·:ardır. nurn.da, <;a\'U.'} ~::a'nr· 
dan mc~!ıur Dede derviş 1..:nail 
efendi \'e ney7.cnbn!iı Çalılı gibi 
'bUyilk musikişinaslar ziilflU n~a 
ların mtısteit olanlnrmı yctif}ti. 
rirlcr. Zülflü ağalardan kıymetli 
musikı~masl:ır yel~i~ir. Me· 
scla Ü~ilncii Selim zamanında 

r, - Bu yokl:ını:ılnrda nşn{lıdakı 

1 
12.45 J\j ,.,. 

\•cs:ıik nstllarllc birlikte \'C tıı.ııdlkslz 
ıs.oo Knn11ık 

nlara.K tıcrabcrlcrlnde bulunduracak. 
ııırd.ır. A - Terbls tezltcresl. tekııllt progmm 

18.15 Fl\sıı 
sarayın ziilflü ağaları ara.c:ımdnn emri. v .. diğer askeri vesaik, B - NU. 

1 
t~ cilzdnm, 2 ı;cr fotoğrnt. umumt 

~.·etfr.('n mus!Jdfin:tslnr şun ar. ah'llall sıhhiye raporu. C UUhl'ndl~ 

:ırkılan 

ıs.so Knrı~ıl• 

dır: klmyagerlcrln hanr;-1 ı;ubelcrdc ihUsaf'. prognırnın 

Şehlevendim lit.kabiylc meşhur ınrı b•ılunctu~ıı (1111. clrklrlk. yol. l~ ı de\'amı 
Hafız Abdullah :ığa, İkinci Malı· ~:ınt..l gibi vesfüaln.r. 18.03 f<"mıtl :ızı 
mudun ba.'j imamı Kırımlı tatar 7 - Hl!r subay mahalli emniyet 

1

18.80 Zlrnnt 
tnk\lml 

Hafız Al1mct K~ımil efendi. Hiln. !=============== 18.40 om: 
kiı.r ımamlarınclan Ccnnct.fi!Y~i 

Abdülkerim efcndı. meşhur mu· 
czzin başı Şakir efendi, biraderi 
kemani Mustafa nğn, kemani Ali 
ağa. Suyolcu zade Salih efendi, 
Kilcrli Salih efendi, Musahip 
Nuğman a.~a, i\Iu::ahip SadL't 
ağa, Mus:ı.hip Tirya!d Sait ~öu, 
Musa.hin FJcbık ı::1it ağa, Mu· 
n.ship Sadullah efendi. Tcllal7.a
de tsm:ıil ağa. Muhiddin ağa. Çi. 
lingir zade Ahmet ağa. Sermah· 
fel İbrahim efendi, Sennahfel 

Hasan ağa. Şevki efendi, Hafız 
Abdurrahman ağa. tamburi Kesi 
Arif nğa. Necib nğa, şair ibra. 
him Rasih 2.ğa, biraderi mektebi 
harbiye muallimi ~air Sami lzzct 
efendi, b~avuş lzret ağa, Zeki 
Mehmet nğa. Şeble\·endim zade 
Rifnt bey, Sa.it Mehmet ağa za· 
de Hnşim bey (limüeclvarc dair 
meıhıır risae sahibi) merhumlar 
gibi.,. 

Na:ldeden: R. E. KOÇU 

··--•::ııı=• 

1 ~!<ı('u:ı urıdı:nı I 
Ahmet AlıkoYa'!:, 

l'akıılm Talimhane pati\& ı 
o 4.'1• 

Pıı:r:ırıı·ın m:ındn bl"r~ 11 .,. 

tr•• -ı T'~'"~ --·· 
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NAKLEDEN ı 

Fethi Kardeş AŞK YUVASI 
4şk, lstua p ve his romanı 

1 

Çeviren : CEVAT TEVFiK ENSON 

Suçıu 1ar tayyarelerle 
nasıl takip olunuyor 

Anıerikan polisinin faaliye
tinden bir l'aprak ... 

Amerika dünyanın l>ir ucutı· 
dan öbür ucuna kad·ır '•:aıı~r. 
büyül{ bir kıtn.dır. H:r ··<'p·ı~a •n 
iter} :ınıış olan Amcrikam11 IYllİ -

memum ile bir pilot, bır de mıt· 
raly'i~le mücehhez endaht mtml·. 
nı •.ardır. ra1an bir ka" -:hkikR 
g~ti!~ten sonra ma\i oto~ar t...~y 

yare tarafmdan keşfedilmi~tir. 

- 2 - yarak ~före fısıldadı: şoföre yeni bir adres vermek i ti-
l\Iadsm Hanriyun, taksiye atl.:- ı Kadın, vaziyeti kurt~nnak için 

':" ~atsız görünüyorsun 
( ~ deınişti. Tankın işleriyle 
~tuluyorsun galiba· .. Biraz 
~ı at et canım. Tankın a· 

. ne? Şimdi o zengindir, 
~kle lbir şey kaytetmez. 

t~ her defasında ses çıkar_ 
r~ :red makamında 'başını 
~ bu akla iktifa etmişti. Fn
~ sefer, sararması o kad r 
....._ ~ld~ ki Raif tel{lş etti : 
lliıı u ış böyle devam edemez. 
~-~aviye ihtiyacın var ka 

~llll. 

, 1ll'a, büyük oğluna döndü: 

%~enin rahatsız olduğunu 
t:ıe ~or n:ıusun. Ont• hiç mu· 
~ttin mi? 

'li cevap verdi: 
~- ayır. Bir rah'ltsızhğı ot 
"Qfıu bı.ı~· 
~ıtif '"uıyordwn. 

İl kızdı: 
!ıa ılnıiyordum ne deme'c ·: 
~~ olduğu işte apaşikar! 

~~ lrı rahatsızlığını bile far
• lca edikten sonra doktorlu· 

.ç Pa.-.ı eder? İnsan gebe
~~ecek de doktor gene 
~YI olnuıyacak yahu! 
~ ~. ! ~ kadar sap sarı olmuş. , ~:ı-if hiddetle ib.:1.ğırdı: 
4=,ıa ıtsar.a, b:ıyılacak galiba! 
, kekeledi: 

it. .. ~'- Ha},r.·. Bir şeyim 
(11t. lllıdi geçer... Bir şeyim 

~ llnnesine yaklaştı, dik. 
' ~~(!?ine bakarak: 
....... JiiYle anne, Il<'ll var? 
~ ~m yok ... Vallahi lbir 

~-ait ... 
· ~r şişesini getirmeğe 
~1.'· Döndü, şişeyi oğluna 

"en· ' . 
~~· dedi. Anneni iyi et. 
~~ llluaycne ettin mi ? 

tı ...... ann.ecıinin nabzına bak
~ etildiği zaman kadın 

~ kadar ı:;ic;'detle çekti ki. 
\ ~daki hir i.~kemleye çarp 

' ~ :.<.>r söylendi: 

\ ~İadenıid hastasın bırak 
~~ ~ne edeyim! 
'41 u..__taı- ü ... 0 rine elini uzattı. 
\ ~ i~indeydi. Nabız fazla 
\. tlıydi. Fanık mırıldan· 

nen var ka 

~-~ <ınıe<> ını teselli ederek: 
,, ç dallarınd.::.n ok yapa k 
lı.,. ıı \'ar ded ....... be ı. 

lic Y buna itiraz etti: 
?. Otir ağaç dalından ok y;•pıl-

~'z tnan, dennc çatrfıa oklar 
~~tın 1 

Rôrurse. bizim oksuz 
.ll't~zr anlar. 

bunun da çare ini bul-

'.lJcıa 
tın Ucunu zchı İf .. iz [)ü., 

~' '} ~. e ~kulmağa C1;;::....ı'et c-

t~ b(. 
\:ll'ıtcrrı Y bu'ldan wnra ok işı· 
~~ fa ~ bıraktı. 1-<iı'-tem o glin 
~l a 1Yete geçtı. Bütün okçu 

·· ı <ldı Ağ 
~ ı.ı t ~~ 'aç dnfüırını ke.:ti-

11 In ok yaptılar; zehir 
' <:ı.tla, ın ucunu zehirledı· 

Cevap vcrmiyw, derin ve mut_ 
hi~ bir kederle muztaı ip güıi.inii· 
yordu. Kocası, ellerini yü~ünden 
çekme-le isteyince mu1rnv~n"et 

etti: 
- 1-layır! Hayır! Bırak ... 

naif, oğluna döndü: 
- Nesi \'ar allahaşkın:ı? Bu. 

nu böyle hiç görmemiştim. 
- Bir ~"'Y dcğa, kUçUk bir bi-

nir buhranı! 

Onun böyle ızırap çektiğini 

gördükçe adeta teselli buluyor, 
bu keder k ndi acısmı hafifleti' 
yor, annesinin ar borcunu ~ı. 
tıyor gibi geliyordu. On.ı vazi· 
f sinden memnun b!r hakim na. 
zarile bakıyordu. 

Lcylfi birdenbire a):'~a kalk
tı. evvelden tahmir etmedikleri 
ıcin durdurnmıyacaklnrı kad..ır 

ani bu· 1 amle ile odadan çıktı 

v<' kendi odasına kapandı. 

- 99 uncu bulvara çekiniz. yordu. Şoför zekiydi. Kadının ne 
Madam Hanriyun daima a vni 

taksı}e binerdi. Ve iki aydanberi 
ı;oföre bu adre i belki on, on beş 
defa tekrar etmişti. Fakat her ru.· 
dense bu cümleyi tell'Hfuz ecforken, 
kendisinde hir emniyet lıissedemi
yo:-du~ ~rleoo dill:tunun evine git. 
tiğini anlatabiieceğini zannediyoı 

du. ~' uncu bulvardaki e\ ]erin ek-

demek istediğini anlayacak kabil'· 
tcşkilfıtmın da dünyn poli; !t. ki 

yettiydi. Direksiyon kısırını ar!· 
Jfül:ın arasında en m11k.:mmcl bıı 

ran pencereye \'Urma \ için elinı 
'nziyctte bulunduğu oylı"nrne ~ 

cama dot;rnı uzatırken. koca<.:ı bi-
tedir. Bir çok zabrta filmlcrımfo 

leğinc yapıştı : Ammkan polisinin motörlc~tir:ı • 
- Rica ederim, de<li. ŞoförlE> 

mi~ !ı:ıtaları tarafından ~':lngı:.ter. 
konuşmak faydasız. Verdiğiniz ıı.c- !erin na!=ıl ta"ip olunarak im:ıa 
rcse gitsek daha iyi olur. 

n---k k d t h . . <:dildığıni gömu.•kt ) ız. 
,uoı~ • a m a mınınde yanıl- A 'k ı· · · ı h • . r.ıerı ·a po ı<.:lerı y1 rıt ır-m:-

erisi mobilyeli olarak kiraya v~ mamıcıtı. Kendısinden süphelen- , 
1 1 

h d tl 1 uğ · · a.r a '\-C ıw u ara ra;ma.ı. 
rilirdi. Madam Banrivonun sevgi· mişti. Bu ya kıskançlıktan ileri 

11 1
,.,: tt ld ıı:- 1: 

. . .. . . . • . .. . . er mem ÇJ\e e o u,..ıı ~ı >ı ora-
lı ı de böyle 5ırın bır evde oturu- getıyor. yahut şuphelen.ecek bır ıp d d b' k L'l k • 

• rd ı ld · · a a ırço · otomo"ı .azaıarı ) o ·1. ucu e e .etmıc;tı. . 
. . ... . . ~ . olur. Mc~la Ame:-ı\.. ı -;ehırlenı •• 

.damın ı mı t yen Şazeldi. Şımdı Mat:bın Hanrıyon, aşk yı:. d b' td 2- 0 b' t ı ·1 • 
· ld ·ı· · d . . f" . . e ır ,.ı a o .·ı o omo>ı i\1• T\ ladan. Harrıyon yo a. C\'gl ıc:ı. vasının a re~nı şo ore bıldıımiş · 

ıa-.ı o!uyor ki hu kaı:ı neticesıl''le 
nin h"r an için kendisini paslı pm· olmaktan dolayı pek üzülüyordu. 

ölcnl~rin mikdarı 'il ~inlen gc ~ 
ınakhk kapısının ardından gözet- Zaten o. kendisini bir kaç defa 

çer. Ru kada .. ı·" • kalabalık bir 
·ıiyerek beklediğii <lü~ündükçe pek ayni ~ere götürmii~ü. O adreste 

~ir<ic bu mikda.r her halde gi.ıze 
·çok F:>\'İniyordu: ve bir an evvel oturanın dostu oldu!'.,rı.ınu biliyoı • 

hat~C.'lk ~ır:hır "'k de~rildir. 
aşk yuva ·ına ula~mak için can a. du. 
tıyC1niu. • Ekseriya aşıkının evinden çık- Motörle;ştırilmi.; polis oolükleri 

Opera merdan.mda, otomobiller 'tıktan sonra o civardaki fıkııra şimc!ıye kadar 1) • otomobil knza
bir müddet durdu. Yol kapalı id i. 'çocuklar evine de uğrardı. Haycı. lan n1 rnan= olmaic ,.e seyrüsefo. 
Çarnaçar beklemek icap ediyo r ·tında~ memnun idi. Büyük bir sa~ ri istenildiği ş.c~kıld" tanzim et• 
du. T?.m hu esnada Madam H an- ·adet içı'nde v. asav. ordu. Fıkarn rn-- 1 mek .~ınde kulla.."l ıhyordu. Raifle do!,tor karşr kar~ıya • :'r~ ~ 

kaldılar. Raif: ri):On büyük bir tela;la ba~ınr ge- 'cuklan memnun etmcği kendi ine Am~'rikada Y<i'=-Ilruı i tat -tikler 
_ Sen ıbu halden bir şe:y an- ri çekti. · taallflku olan bir vazife sayıyor. den <'nla.51ldığm -t iöre, motb!'lü 

Kocası, otomobilin kapısını aça- 0

du. Fakirler gözlerinden mesut ol- kıtallln şoförlcıic mücadele ede • lanuyor musun? diye sordu. 

Oğlu cevap verdi: 
- Evet. Bu raha.tcırzlık anne_ 

nıin y:ışındnki kadınlarda ekse · 
riya görülen sinir buhranlarıdır. 
Bunwı gibi sık sık buhranlar ge
çirmesi de ihtimal da.hiliııde ... 

LeylA filhakika hemen h emen 
her gün ve FaruğÜn tbu meçhul 
ve esrarengiz hastalığnl sırrmı 

bilmiyonnu.~ bir ot.ek keli· 
me veya manalı bir lbakrşla tah· 
rik ettiği~ *1öl<W ~a)'t 
geçirmeğe başladı. F aruk, a nne_ 
sinin biraz sakinleşmesini bekli· 
yor, sonra. ıbir an sükunet bul • 

muş ıztırabı bir işkenceci desi. 
sesiyle uyandmnaktan r.cvk ah· 
yordu. 

rak içeriye girivermişti. duklannı anladıktan kadmlara rek 1rn1.alara mnnı olabilmcğe ki-
nudnklarmda m emnuniyet ini a- daha fazla avuç açarlar. Fakat ne fayct etmiror. Blınun için Am c

çığ3 vuran acı ve korkunç bir te. ·yazık ki, ~för, önce, oraya değil. rikRJ.~ dün\'Lıda ilk rlefa olarak 
~sfun hclimfr~ti: gözleri dön- . 5~ıkının e\1ne gidecekti. poJi ha va böl\:.'\' 0 ri te;ı \'>}Un • 

müştü. Büyüle bir sükunetle §()fö- Mıı.dam H anriyon, kocajylc sev muştur. 
re: gilisinin çarpışmasını gözlerin in Bu bölükle• .;.. il ~ine \meriKa. 

- VeriieJ! adrern. dedi. önüoo getirmişti. Evet, muhakkak mn meJmr piiNl-ı ınr:':ın Con Bla'-
Ve kansının yaruna oturdu. Ka- karşılaşacaklardı. Gı:;yen kendisini kin tayin olunı.,..ıı tur. 

dm, çekingen bir halle kenara bü- parmaklığın arkasında bekli ·ecck-
;ülmüş; biiyük bir nedişe içind" ti. Otomobil evin önünde durur Maçi '1'nd?1:i j) .ti ·rakolların 
kıvranıyordu. durmaz servis kapı!;ını açacaktı. elan l);ri l•'l\a~!akı f)".)li, tavynre· 

- Bugün. iŞimi çabuk bithtllm, '1_şte n zam~n her 5CY 'açığa vurul .:ine •, emri v, .. riror: 
'dedi. 5erbe<;t im. Müsaade cdm-se• muş olacaktı. iki ~rkck belki i · Il.•\ ıdn 13 n ımaralr JY.llİ tay. 
niı .. si?.e refakat edeyim. JMılarrn ı çek<!rek kan bile döke- yare.:.ınc: 25 n•ın•uralı )'C>lu takip 

Karıı:ından bariz bir ~urette şüp cektiler. cdini·'· M:wi r-t?nkte R z. -z:'l8 
lıelenmi"ti. Fakat. kı kanç adam. On dakika sonra. a!'k yuvasına num'lrnlı otokarın ner~:«. Jitmek 
tar gibi. o~omobillc takip etmi" - \·armı1 olacaklardı: . ' te olduğundan bizi dı.;rhat h~b0 
rek d"~ru..ıan dog-ru''a kam~mın Bu onlenemcz bır hakikat ha d ed" . 

,. ,~ '.ı J ı· d d' s· k d I->e ar ımz. ın ey ı. ır te şey var ı: ı- . 
yanm1 oturmuştu. Bu ica{fm hu- hal, her şe}'i itiraf etmeli, kocası- 13 m:maralı tayyl!renı., ıılotu. 
rn.:iveti Yardı. 7..ahmel:;izcc kanı:r. nm ııvağma kapana.nk af dilem~ bu .radyo ~elgra.lı ald

1

1ktan o~. a 
Kendif'' 'e annesi kadar ıztı _ 1 111n .c;cvgiJi!;irıin ·evine gidebilecek• 

1
. 'd' ,, 1 't' fi 

1 
k ..ı· .• ı verıleıı emırde ıc;aret.Pnen -ufo.-e 

ı ı ı. ı a > ı ı ıra ıy e ·emııc::ını d v • 

rap çekmekteydi. Artık a•mesi · 1 ti. Dara dof!ru u, karuna bu lın- malwetmi
5 

olursa?.. ogn: hareket eder \f:' .ı§nğıya 
ni sevmediği, ona hürmet ede _ I reke.·iylc m. Uthiş bir ruht işkence 8 11 · . t• b ki d'I b' doğru nkalır. 

1 d e cı ,·azıyc ı, e enme ı ~ r · 
mediği ve azap verdiği için de trrtıp etmış o uyor u. Tayvaredt> bir tarassut 

sürpnz düzeltecekti. Me elfı oto. ·' muzta.. .pti. Bu kaJm ve ann0 Kadının bu vaziyette ne yapma. 
d 1 mobil bozulabilir li; ıa~li\~ p!ıtla-

kalbincle açtığı yarayı iyice ka . ı. 13ııınd~?. Her ?e:'.,en evve çe '.•abilirdı'. Ro-.. le bı'r 'azı·~·et 1,·a'"".- .. k bö' ı l'kl ·1 
nattığma kanaat getirdikçe ev· kın.~en goru~·~lıydı. . J "' nın .mune anca. ) .c ı e geçı -
d kl kt' ~· . cd hge~ çare~ın: bulup bır k.urna.ı.• smda kocası şoförle konuc;acaktJ. mi-: vl:ıcnku. 

enbuza kadşıyor'.dçd:_.l~gıl vı rdan lıkb c;oför" bir iki kelime f 1<.:ıldn- Belki de adre i i tıyecekti. Hayır. Ne o!mu~tıı? .. Hayret! 0t<"mb11 
aza ı o a ar şı n ı o uyo u . · _J· 1 1 11 d'I . 1 h b'l A d ı d B'l"l · ·· · · k' k d' .. d . t v bö ynbılcevuı tnc<.c e ıa C 1 mıı: Ol'• .ayır .. Otomo ı anzaSI a me•r. )'a'. .. , ·lma ı. • c. cı <.:uratın- ,lf t· 
• 
1
• en ıı:ı•nı cnıze a m2-s_p. Y- y')rclu. l<'yi halle yarar hir ~er değildi. 

1 

tırd1. Madam l Ianriyon p'.'lrm.üı • 
lece kurtulmağı dü~;ndüğü 0 

• Kı:ıdın. mütereddit bir tavırla Ç.ok kılmamıştı.. Kihayet yiiz ğın arkasında durnn 5c::ıkını; hır 
Iuyordu. 

• cevap verdi: mctrC' sonra kıyamet kopacaktı. hayal gibi gfrr·dü. Z~n alh •e\ <r:li 
Annec:ini <ıffetmeğı ne kııdar Be·~~ .. r;elmeniıc mumanı- :'eH:ili t'°<.yeni nac::ıl kurtaracaktı. ı:.ini "ıekliyor1u. 

isterdi. Fakat unutamıyordu. u. at.<(.. •mc..'ll. Yalmz birçok m~a- ;1arlam Hanriyon, uzaktan nc.k Şofö:-. otomobıld ki adamnı k · 
nutmak elint.en gelmiyordu. Hiç ı ıalrın 1Jğraınak mecburiyetinde . yu\'a:;ımn bahçt'c:ini gördü. Şofô- • na fikrim anlamış olacaktı. Artık. 
olmazsa anı ıztırap e«'ktirme - ! yım ,.t:' :-izi birçük mağaza önün- rün silüetine baktı. Bu müsterih· tclllikc bertaraf eclilınisti. Çünkü. 
mesi münıki:ıı olsaydı. Llıkin dE> bcklet~ktcn iizülürüm. Gide- rini mor~a ~ötürdüğünü bil eydı. otomoı-it lı:ıtm .yı'ır i, ı end "n 
bizzat kendisi 1ztırap <;l'kerkC'n c"lfrn yerleri şoföre de rovlemr. Şofor gayet zrldydi. En kiki.ık ~onrr. fahir ı,:o-:-u'\iar C'\ ınin omıı • 
buna dn imkan yoktu. r.iştim. ~Hı .... ıa1e edcr::.eniz .:öyli· bir iş...'1.rctlc he .. ııeri anlayacağına da d.uJu. 

( Dcl'<n>n vıır) , yeyim. inanı,·ordu: 'c muhakkak f aci?. :$Dfl::-. k: ··, nın kcndi~ıne cbediy-
r=.....,,,. 

Otokan idare e:lenlcr hiç bel -
lenmedikic .. i bir nnrla füerlerindc 
uı:-ın tayyat 'nin çol; yakın t-ir 
me.;aıe:;e ak-aldır.rını görürler. T~~ 
ynrroekiler (durı işaretini verir -
!er. Ot()kar durmazs..ı. ikinci i -
retten <.:onra mitralyöz r?.teşi ba • 
!ar. 

Poli · t~\\ ~ arclerini idare C'ien 
pilotlar. erı trhlilc('li .\krobatik mı 
ınara!an yapabilenler ara ında•ı 
<;CÇilmektedir. 

Sayet tayyare hırs?~ \'e hayd•-t 
'arın içinde bulunduğu bir ot0r- ı 
bili takip ediyorsa ve şoför de 
<hır < mrinc itaat etmiyorsa, pofü 
tan aresindeki endaht memuru. 
mitralyözden yaJ:rmur gibi k"llrşun 
yağdırır. hem otomobil. hem de. 
otomobilin içindekiler olduğu ~ 
de imha edilirler. 

Kalabalık caddelerde çalışan tr 

tomobillerden seyrüsefer talimaot
nnmeşine uymayıp çok süratti gi
den ve polis amirini dinlemiyen 
şoför!erle mm.-..::!ele hususunda 
başka ütrlil bir usul takip olun
maktadır. 

Polis tayyare i deli gibi sürüp 
giden şoföıiln takibi emrıni nim · 
en, tayyare otomobile y~. 
ı vava~ıa) işarotini \erir. Şoför 
eğer dinlemezse. tayyaredeki ta. 
rassut memuru radyo vasıtasile 

en yakın poli karakolunu, oto • 
mobi!e yakin.makta olduğundan 
haberdar e:le:·. Arnı zamanda o · 
tomobHi takip eder. HC>r db.1füta ... 
otomobilin o and:ı bulunduğu mC\ 
l:ii kara~o a bildirir. Karako!
daki poli<:ler otomobil;n geçeceği 
cınsenirı önünde dzilirler \'e baraj 
nıeyd::ına "Ctirirler. Otomobil bu 
~kilde durdurulduktan sonra ta. 
limatna~lerde gösterilen ce1,a i -
le birlikte poli~ tayyaresinin mac. 
rafı da otomobilini çılgın "iTatile 
... üren ~törden alınır. 

l,.te \nıerikan poli-.inin faali -
yetind(n oir ümune. 

yen minnettar kalaağma ve bun· 
dan böyle daimi surette kedi ara
ha .. ınıı binece:'rınden emindi. 
Otomob:ı "'c-:ini duyan küçiJk 

çoc•ıklar ko!;a koşa Madam Han
rini n etrafını .::ardılar. 

Mndrm Hanriyon. kocacıına do· 
n.erelc 

- Go:-tiyor mu unuz .. dcdı. Ka
dınlar. fonalıklannı gizliyebitdik
leı i Kadar İ} ilik l'e\'Crliklerini <l<' 
i'' vra \'Urm1zhr. İnsan, hayatta 
bır de•a yanılabilir. ~akın bu ha-
re~ •inizi 
ymiz. 

bir dnha tek,.ar etme. 

cudu ım iyah ) apr)or \'e öldürü. 
)urdu. 

tahmin ctmemi~lerdi. 
ziftli ı:ulara ka~ı hiç 

Kaynamış rı~orla.c.iı. 

i\hc.ır kralı Sikizmundun bir 
yaverı de Türkierin zehirli <ikuyla 
yara.anıp' ücudu c:ımsiyah olmuc
tu. Ye\ eri !\lncar karargahına gi -
türduıdcri zaman, kral Sikiz.mund, 
yaverını bu ilaıde ıı;örünce: 

·•- Zavallı Jan! "ni Türkler 
zehirlediler. Fakat, ben de onlar· 
dan ırıtikam alacağım. Senin me• 
zarının b2~ında dokuz Türk beyi. 
nin ıxı~mı kopaa..:.ığım! .. 

J )iv>.> anc! içmişti. ::.ikizmundun 
)'a\'C .. i biraz "Olıra olmüş, Ce edinı 

Niğ'-.>0!u civarındaki koylerden bi· 
rinc ~omınüşlerdi. 

K~ıccen çıkan rözcüler Doğan 

beye Ju ha~eri de getımıişlerdi. 
.\rttk hfrtün okçular kale dahilir· 
dek• ı.ığaç dalla. mı kesip akşam<ı 

_., _, ....... ,. . ... 
' ..yo .... 

muru ile mukabele ~ /?rlardı. 
Doğan bey müdafaa çaresi ola. 

tahammul ı hğan bey bu tedbirleri aldık-
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rak hir tedbir daha düşünmu ,tü tinde müternadıyen ilerliyordu. 
Ka1,.~~n fi:mn l cephesı burçları Bu cepheden ok atışının birdenb:· 
dıı-;nıan hücumuna daha müsaitti. re durdu_~nu görünce sur diplerı
l)Ot;an bey: ne kadar yakla~tılar. Biraz bekle· 

- Düc:man girerse, buradan gi· dile:, ok ntı~ından C"<'r gönncyiı -
ıer . .lmı burı;lar alçaktır, diyor• cc: 
du. -Türlderin okları kalmamış ... 
Doğan bey bu cephffiın iç taıa· Oi:•e bağrışarak üst üste çıkma· 

fınde bir çok kazanlarla zif lli su ğa ve merdiYenlc- kurmağa b3)la• 
!ar !~aynatıyordu. Dü~rnan bu ci • • dılar. 
hete yakla.:ıcak olursa, ziftli kay· l şt.e bu sırada D~an bey, ha .. 
namış ~ular dö!\iilerek düşmanın zırladığı ziftli kaynamış suları 

ı, .• ~rınuı tırmanmasına mani ola• burçla .. dan düı,;man üzerine dök-

•üstereınedile~. Fırtınaya tutul
muş l:.örpe fidanlar gil>i \'erlere 
serildiler ve feryada bac:ladılar. 

Kurt'l•up ka~anları dn ok yağmu
runa lı1larak perışan ettiler. 

Bu 'ecriibaden ÇQk iyi bir netiCP 
alan Doğan bey, ondan '< :ını z .t 
kazn."llannı mütemaci: t 1 • ' ı t -

\'Ordu. 

Düı.;man o gccedenbcri kı:ı • ::ıı•n 
şımaı c ephc:>ine kati yen yakla;
madı. Dı~arıya çıkan gfüıcüler an
!at1yım.ıu: 

- .l\1acarlar "bir daha hn~ıan 
mak t!İyetiııde değiliz.. diyorlar 
Kay11umı5 .. iftli ular temas ettiği 
yeri yakıyor ve bilyGk yaralar aç • 
yonnus, Bu suretle yarala:ıanlarm 
yara,a•'I kolay kolay iyileşmiyor
muş. ,\.1acarlar: "Türklerin kayna• 
mrş ziftinden gözümüz yıldı. diye 
b:ıITT-r:r,·orhır. 

~Jat. .. a bir gece ok atı~ını bu cep 
heden loosti. Dü§lllan hücum ha· 

:q· .ıiı. >.kn'.lu ge:m·~... <; 
bir tehlike ile ka.rşıla~caklarını duyduklarını bırer Oıı u lıilv\:, \ • 

lan ·'mra. J,nle içinde bir müddet 
dnha ı::enı~ bir nefes alarak gezdi. 

Fak"t bu muharebenin. bu git· 
tikçe t.ıza~ an muha ararun c;om 
nererl \arnc.1.ktı? 

Geçen kara ı-,tırablr günlerin u
cn ıo gıtm .. ,ın:ic:n en çok Rüstem 
ı--ı.ı' ..l} ordu. 
işte bir ~eni haber daha: 
.. Km' Sıkizmund, Yıldınmı csır 

almak için çok gizli bir tcdhir a!· 
nııı;;!,. 

Ru-.•em bunu duyunca, be) nin
den 'uııılmuşa donmüştli. 
Yıldırımı esir almak ... ! 
Bu. Jtolay biri~ değildi. Insan be 

nkibe•ı dü~ürken bile titriyor
du 

RQstem: 

- Ya tahakkuk ed~e .. Ttl mu
vaffak olurlarsa ... o mıMn halimiz 
nr> nl::ı,.~1·., 

'ın dil.,dii 

( Dr.1.·am1 1~) 



HavacıtıK bahısleıi: -
Tayyarenin 

1 

Çeşitli işi 
lstenildiği anda taarruza geçen 1 arruz olan en büyük muvaffakıyet 

ve yine bag dara gelince himayP.- tabiyesinin şlUilıı olan bombardr 
sine güvenilen ve müdafaasına bel mancıları dliıımı:ın ~oprakları üze • 
bağlanan, çat burada, çat şurada, rinde himaye etmek gibi güç bir 
her derde deva bir silılh olar~ iş de başarmaktadır ki, burada hem 
tayyareden daha çeşnili olanına tP. yer•mUdafaasınm hem de hava 
sadllf edilemez. Ordunun knra yo- müdafaasının değişik silihlarile 
!unu açar, denizcilerin emniyet didi.nmektedir. 
çel'Çevesini genişletir, denizaltıla- Tayyareciliğin çeşitleri işleri ve 
nna aman vermez, düşman tayya_ kimbilir daha ne gibi tabiyeler do 
relerini kovar ve dügman toprak _ ğuracak harbin safhalarına tam 
larmm çok içerllerine kadar soku- bir becerikli hallyle yardımı, ideal 
tarak slvil halkı rahatsız eder, hır bir silih olmasında biricik sebep

tir. 
palar, depolan, stoklan yakar, yı
kar, tam mlnasile işgilzal" bir va .. 
sıtadır. 

Deniz hikiınlyetinin hasım ta _ 
rafmda olduğunu katlyetle kabul 
eden Almanyanm yine denizler ü 

zerindeki hareki.tını ve bilha&a 
Norveçin işgalini havacılarına ve 
onun enerjik müdahalesine borç • 
ludur. Deni7.ciler en büyük dilş -
man1a.n olan denizaltı gemilerinin 

Düşman hatları gerilerine para. 
şütçil, Sovyet Rusyanm tecrübele· 
rile sabit olduğu gibi ufak çapb 
tank ve hatta büyük çaplı tankları 
iki parça halinde nakletmek iş.i.ni 

de halledince daha müessir bir ha· 
sıl vereceğini vaaetmektedir. 

Kuman danlığm başarılmasında 

müşkülata rastlayabileceği her va 
zifeyi büyük bir ihtimalle yapabil
mek kudretindedir. Karada, hava
da ve denizlerde otuz dokuz har • 
binin başladığı gürıden bu gllne 
kadar kendisine düşen vazifeleri 
ordular havacılığı bUtUn mukabele 
ve müdafaalara rağmen yapmt§ .. 
lardır. 

Nafıa Vekaletinden: 
7.7.9.ll pazartesı günU saat ıı. de Ankare.da. Nafia \ekAleti binası tçm. 

de malzeme mt!dUrlUğC. oaasm:h. t..:;p!anan :nalzertıe ekalltme komisyonunda 
(2300> lire muhammen bedelli l a.,,_et santrifüj tulumba ve bir adet eıektrik 
grupunun ı;umra lstusycnunda vagonda teslım, montaj masrafı vekAlete 
montajı mUtealıh!cje ait c.lmak şuıUe mUtea.hhlt nam ve hesabına açık ek. 
sittme usulile ekı;iltme<U yapıla.aktır. 

Ek[olft:ne şa.rtnamPsi ve tefe~ rUatı bedelsiz olarak malzeme mUdUrlsğün. 
den alınabilir. 

Muvakl-:at teminat 172 lira :m kurugtur. 
btekliierir aynı g;'D. saat 11 de mezktr komisyonda bulunmaları lA

zırndır. c 27154) (3906) 

1--;;ianbu Levazım t-.mır.iğmden verilen ı L .. arıcı asKer~ Kıtaall ;lanıar, 
4rib.0Cı0 kı!o sığ.r eti kapalı zar~j~ eksiltmeye konmuııtur. İhaleal 9.6.941 

pazartesı gUntı ~iat 11) a:ı. lzm. · •• ~ askerlik §Ubesl.ndeki satınıwna komiayo. 
nunda yapılacaktır. lutan 177,84v lira ilk teminatı 13,338 liradır. Evsaf ve 
şartnamesı Ankara, lsuınbul L\.'. Am.rlikleri satmalma komisyonlarında gö.. 
rlileb!lir. Talipierın kın,uni vesU:ll.lurlle teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komısyllnıı vermelerı. '(2427..3939) 

"' . . 
100.000 kilo u~ır P.l.~ kapalı za.ına ekalltmeye konmuştur. İhalesi 11.6.941 

çarşamoa gt.ınu saat :;rı te Gelioo.uaa eski ş..ı.be binasındaki askert satmaı.. 
ma komisyonunda. ~·a.pılacaktır. Tı·t&rı 41,000 lira ilk teminatı 3075 lhadır. 
Taliplerlıı kanuni vP.sıkalarlle t·0 klif mektuplarını ihale aaatinden bir saat 
evvel komisyona ver:nE-ıeri. (24!:9-1941) 

••• 
170.000 kilo sadeyağı kap!LlJ zarlla eksiltmeye konmuştur. ınaıeaı ~.15. 

941 ~ar§amlJa gilnll saat. 11 de Aniuo:rada Lv. &.mirliği aatmalma komlsyo. 
.nuncla yapılacaktır. Tahn:in bede!ı U6.500 lira ilk temi.nan 13.1575: Jlradır. 

btekl:lerin beli" vakitten bir sa~: evvel kanuni veaikalarlle teklif mektupla. 
rmı komisyon verme'erL (2371.3624} 

• • • 
30.000 kile tt.vulf et1 kapa.:ı 2'.arfla ekaiitmeye konmqtur. lhaıeaıt 28.15. 

941 !:U'"ıamba gt-nO aut 1IJ Anlcamc'a Lv. amJrUtı aatmaima komJayonunda 
yapılacaktır. Tahmin beJell 30.UOO Ura Dk teminatı 2250 liradır. Taliplerin 
belll vakitten blT' aaat ~vveı k':1.nwı1 veaika~rile teklif mektuplarını komia. 
yona vermcJt-n (23fi{l..3622) 

••• 
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Mercimek, Yulaf, Kon!lor, 
nlgastaSJ, Buğday nişastası veııaır lıububat unlan_ 

Ana Sütü Kadar KuvvetJi 
Çapamarka MUstahzerab. , ................................... ~ 

·ı·uraıye tiamaarıyetı 
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