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Bir çirkin 
Pazarlık 

liı:.k.ikat şu iti mihver devletle
ri naza.rmda millivet müliı.hazn
ları, istiklfil ve rhilrriyet mef
htıınlarr, hepsi, hepsi manasız 
Şeylerdir. Onlar yalnız kuvvete 
istinaden 'bir yağmagerlik rE:'ji
llıi kurmaktan başka bir şey dil
§uıunüyorlar. Dünya onların eli
ne kalmak feliı:ketinc uğrıya.cak 
olursa hiçbir mlllet için serbest 
\'e rah:ı.t nefes almnk imkanı 
ka 1nııyaca.k1 ır. 

A••••+•·+~+·••••••e.. 

Yazan: 

Ekmek Fiyatı 
Yaıın 

20 
sabahlan itibaren 

para indiriliyor 

Buğdaydan tasarruf için 
ısranouı. Ankara ve lzmırde ek

, meğın tart.sı 950 grama indirildi 
Ankara, 22 (A.A.) - Ticaret Ve. 

k!l.lcttndcn tebliğ edilmi~tlr: 
Gıda maddeleri Istihlfı.kınde halkı 

mız tarafından gösterııen israftan ka. 

çmına §Uur ve temayUIUnc iktısadi öL 
çilde bir lmk!n temin etmek maksa 
dile fimdllik Ankara. İstanbul ve h
mir şehirlerinde bır ekmeğin tartısi 
bm t,'l"amdan "9SO" grama indlrtlml§. 
tir. 

Bu şrhlrlerde eknıclc flyatlan yeni 
tartıya göre mahalli. bclcdiyelen:c ye. 

ntdcn tesbit v.e tcnzll eclllecekttr. 

il seylnCahitYal('ID, 
indirilmclr.rini gostcl"('n tcnısll1 bir resim 

Nurembergde 

Yabancı radyo 
dinliyen 

Bu tedbir ile vatanda§lann, iht:f 
yaçıa:ı nisbeUnde ekm"k satın aıma"" 
lan h::-.kkı tahdit edilmiş değildir. • 

Gir itte . 
lngiliz 

Vişi hUkOmetinin 
mUsaadesile 

le \rnira.ı Darlanın Bitlerle müza · 
1-~lcri netic~indc Almanya. "e 
lı· ~ arasında çirkin bir paza.r
~~n f<ararla.:;mıs olduğu haoor 'r.. 
1 Uyor. ltalyanla.rm bütün ııres1i;· 
~l'lni ka.yb tmeleıi ,.e askeri bir 

11 Ylnt't ifade edememeleri iizNI· k ti • 
-,.e Alınanlar da 1talyn.nla:r yerine uvve erı 
b."ansıılan i tllıdmn etmı•k l!:in 

A~man 
mo,ör-1~r .~may-u! \'Ücut bu!m0 .} ... jfıj ;-ö- Vaziyete ian1aını"le 

Ilı nu) or. \'ıchy JıUlmmt"tı de A 1. j 
('ı)ltıların bu maksntıarma lıi7met h ~ kk" 
% ece]( muti bir alet ka!>HI~ etini ı · a 1 m. • • 

(~r <!diyor. 
ltı ıazet-ell'rin Uşsatma ~otc, Al· Asker taş 1 yar"" bot·ları 
lt3nJar l<'rıır.sızlardan yalnız Al · ı 
t•!(_ - i,('ren'i sım~k•a iı.i.ua ede- A ı m an Ron nehri 

yoUle 
Ak denize 

l' 1~:rnu • Fakat buna mukabil 
11 ~"1 ıam tali~ "~j gibi tayyareleri 
!la taıı.ıı.raklnr ,.o · · ··;anm bir 
l ~ lllı Fnınsa:va r· at. edecek• 
~ k~t. Hesptcn ~n-el, Fransa. en 
h~ lta~ya.nm hm; \e t.amaı ile 
~~aiQ:ı.>t4u. 1talyarun hiitün 
);> • ....., • !"riUısız toprak an 'c I 
ti>"aıısıı roüııtemlekcleri üzerinde 
h·P' .. llll'ı ~ denllehllirdl. ttaıyanın 
-"i:J!r İŞ(' l arnmarna ı onu pek na 

:rdan düşürdiij;'Ü için B<>rlln bu 
tıı ba.ıağah d"\-alan kol.&yca :.us
~1tı,;"ttır. İtalyanlara Hırvat 
Sa 1 1ı1.'n11 bah~cttller. Artık Nis, 
il ' 01e uıertndc bir ha.k da,·a.s;ın· 
ı~ 'D.Zgeçmeğc on lan kandırdı 
~la· l\ors:•, anın mukadderatı ne 
"n~~'lnı pek söylcmiyorları.a da 
ı, ıra.ı Darlanm hu adayı İtalya.. 
ctıu ~ernıeğc razı olduğu t.emin e
li~ Jor. Fransız mfü .. tcmlekcleri· 
, ~ı:cllnce, bunlar kii.mllen Fra.n
t \ rın elinden n.Jınacald-ır. Fakat 
~~ahiri muhafaza yolunu da bu· 
'"1' klannı~. Galiba bu müstem· 
'e eler müşterek ha.le M>lıula<'ıık 
\e ~ l~nnıı bir komi.,yon konacak 
illan °nıısyonun hnşma da bir Al
l'a b ge.tlrilecek! Açıkçnsı, Almıı.ıı· 
l~lin llgttnkU Fransrr. mibtemleke· 
'l1r!;-n asaJn payını kendhlnc 
~~ ~t n sonra, işe yaramıyan 
tıı1<a~tlerj Fransa ile ltalyııys bı.. 
llUn :!ak. Bunlarla ihtiya~la.rmı tc• 
ltaı etnıcğe çalısaea.k Fransn ,.e 
llla:·an fabrilmlıın da yine At· 
ı\t~\'anın r.izdiği plan daire-o.inde 
t~ n tnenfoatleri uğrunda işlt• 
Ilı~ klerı na har&.ctin adına rcs-
~'i. birliği" dcnllcook. 

lı.ı tı1 \'er dlplomatla.rmın ağıılarL. 
ıı .. ~tıcn ve maksa.tıan arasmclıı 
lıtı b r aykınlık mewat olduğu
in :: fasa\'\'Ul:ar \'C kararlar ne 
taJ~<la.na koyuyorlar. Hani İ· 
~~ esaret altında lra.lmı~ n.
~a,01 ş~ı kurtarmak \'e Nisi, 
)oıl!n e l1 anavatana. il~ etmek 

Yere inerken 
parçalanıyor 
Alman askerlerı çarpı~

maya baslamadan 
evvel ölüyor 

İngiliz avcı tayyareleri 
Giritten çekiliyor 

Kahire, 23 (A. A.) - Kahire. 
de, ge<:e, Girilteki vaziyf'te tama .. 
miyle ha.kim bulunulduğu bildiril
miştir. Asker nakleden tayyare • 
ler yere inerken parçalandığından 
birçok nazi dah:ı ça11prşmaya baç.. 

(D<'\.·amı 4 üncüde) 

Tan nazetesıne göre 

Fransa 
Komünizm tehlikesi 

karşısındadır. · : 

• • 
nıyor 

Fransız fabrikaları 
Alman tanklarıle 
denizaltllarmı 

tamir etmektedir 
Londra, 23 (A. A.) - Röytcr 

ajansının parl~mento muhabiri bil· 
diriyor: 

Vişi makamlarının Almanyaya 
yaptığı mliza.hcret hn.kkmda yeni 
deliller gelmiştir. Şimdiye kadar, 
askeri yardım sahasında en son 
dolil Alman motörhotlarilc torpi
tolarmın Akdenlze inebilmesi için 
Ron nehrinin istimali hakkında 
Almanyaya verilen mUsaadedir. 

Almanya Fransız sanayii tara .. 
fmdan yapılan yardıma gelince, 
malümdur ki bu yardım ç.ok bü -
yük bir mikyasta yapılmıştır ve 
bazı hususlarda endüstri Fransa 
için !:.alıştrğı zamandakinden mll
esair olmuştur. Fransız endilstrisi 
nin Alman tanklarile denlzaltıla -
rmı tamir ettiği ha.}tkmda delilleı;: 
gelmiştir. Tnyya.rf motöril ve mü-

Klennon .. Jı"errnn, 23 (A. A.) himmat imal eden Frans•ı; otomo
- T.ın gazetesi, başmakalesinde, 'Dil endüstrisi resmen aktedilcn 
Fransanın şimdiki vaziyeti dolayı- , anlaşma üzerine 5 nisandanberi 
sile komiinizm te.hlikesine maruz düşmanla işbirliği yapmaktadrr. 
bulunduğunu tebarü7. ettirerek bu Reno, Sitroen ve Pejo otomob:I 
tehlikeden dolayı hnlkm nazarı §İrketleri anlaşmaya dahil tutul • 
dikkatini celbetmektedir. muşlardrr. Bu anlaşma fiilen nıev 

Gazete, komUnizmi ba.qlırmnk cut bir vaziyeti ımdece resmi ~ek
hususunda hükümetin harekatına le koymaktır. Zira bu firmaların 
iştirak etmesini Fransrzlara tav .. en a?: ikisi zaten Almanlar için 
siye etmektedir. (DC\'amı ~ üncüde) 

Koordinasyon heyeti-

''

0

ns n 
a ına'' 

Girit i çetelerde 
iştirak ediyor 

lJOndrrı, 2S ( A. A.) - Röy
terin Kahiredeki hususi muha· 
biri bildiriyor: 

Girit muharebesi, Vels'in fan· 
' tazilerinc benziyen hayret ve· 

ı-ici bir manzara arzclmektedir: 
(Devamı 4 üncüde) 

Bir Alman 
idam edildi 
Lonılra, 23 (,\. A.) - -Ya

bancı radyo dinlemek suçu ile Al
manyada ilk ölıim cezasr, geçen 
cumartesi günü Nurembcrgde in • 
faz edilmiştir. Resmi bir Rerlin 
haberi ktsa bir muhakem,..dC'n sor.
ra Nuremhergde Johann Vildin ö.. 
lUm ceza.sına çarptırıldığını VG bu 
ct>zanın infaz olunduğunu bildir -
mf'ktP.dir. Zilıiht,..n Dr>ydi Tele • 
ı;;raph~ gr-lcn hir tf'lgrnfa. gÔr", 
Vild, ~e.ss bakkrnda.ki habel"leri 
ya)Tmııtır. 

İstanbul belediyesi bu hususta. icap 
eden tedbirleri almı§tır. ~arından iti. 
barcn §ehrimiz fırmlan ekmeği 9!50 
gram <ılarak çıkaracaktır. 

B<>lcdlyc ekmeğin kflosunda bu be. 
saba göre, 20 paralık tilr indirme yap 
mıştır. 12,30 para olrrn ekmek 12 ku. 
ruıı 10 paraya mdlrllmi,ur. 

Amiral 

c·nayeti 
Yaralanan g·enç kız da 
F • 

. Darlan 
Bugün bir 

beyanname 
okuyacak 

Ma~'81 Bravçiç Pariste 
Amıralla görüştü mu? 
Vl~i. 2S (A./\.) - BugUn saat ıa de 

Amiral Darlan bütlln Franııız radyo 
mcrkezıç_ri tarafmdan ncııredllcoek 

bir beyanname okuyncal{tır. bu sabah öldü 
Kati Ali Ozdemir 

Dün Vl5iye avdet eder etmez, Aml. 
ral, Mareşal Peten tarafından kabul 
edilmiş ve Parlstekl son temaslan 
hakkında izahat vermiştir. Darlan 
Paristc cvvelfl Alman sefiri Albeç ile 
görtlştr!UştUr. Salı ıglinll de General 
Hutzınger, n11lliye nazın ve ba.şvckA. her tarafta aranıyor 

Şükran 
(De,a.mı 4 üne.tide) 

E~vc.ıkl gün ııkşamltyin l<"atihtc, 
Hacı l~veys mahallesinde, nlşarılısı 15 
Yn.§ında dondurmacı Sa.brlnln kızı 

Hayrünnisayı tabanca ile öldliren ve 
kızın arkadaşı tcrlikı;I Şevketin 14 
yaşındaki kızı ŞUkranı da, HayrtlruıI 
sa 7..annile yaralıyan katil Ali Öz:le: 
mir, bUtUn aramaiııra rağ'men hcn'uz 
ele ge~irilemcmlştir. 

Diğer taraftan haber alğmııza sö • 
re, yara)aruı.rak Haseki hastnnesıne 

yatmıan Şükran bu sabah aldığı ya_ 
ralal'.m tcSirilc <>1müştUr. Bu suretle 
''Hacı Üveys maliallesl cinayetine 
bir ·kız daha kurban gltmlşUr. 

Şüitranın cesedi adliye doktoııı 

Em·er Karan tarafından muayene e 
dilmiş VP defnine ruhs:ıt vcrilm!§tlr. 

j{atil polisin aranması devam et _ 
mektcdir. Kendisinin buglin akııama 

kadar yakalanacağı Umi.t olunmak • 
tadır. 

. 
· ispanyada . 
· Falanj partisi siyasi 

ÇERÇEVE 

Manzara 
tircleri \ e 1 Phlikf•leri göw nla.mk 
:::iri .. mclij;m, yahut hle ha..5 vur
n1amahyım ! .. 

Girit Uzf'rinde Alman .rizfkosu
ntm mutlaka mn\"affsk olanuyaca• 
~ınıl dair bir emnijet sahibi deği-

N · f K k k !im arnıı, çok hfi)iik Ye :t&rarh ol· eClp azil ISa Üre ıfuj;.'U knna!l.timlc sabitiın_. Bu ka-
naattoıı çıka<'ak hükilm, mlidarf-

K .. ki diiğunlcnlc başlar üTeriıı- lerdt" dalıa fazla t.alih kahul otti
den c:il para .. a,·nrur ~ibi, Alman ğimi ~öst-crlr. 

ba~kumandanlı~ı Girit ~cmalan· Girit üzt:rinıfc Alman hayal :sa· 
na &\U~ a\u~ asker :.crpiyor. kutu, İngiltere adasına karşı bi. 

nu manzarada, birkaç oorsa o- riktirllcn kuclrctlerlc, bt"Slcncn 
yununda ka.1.anmt!' talihlinin mi- iımitlcri bir anda. berha\'a edece" .. 
rasyedilik eda.ı.mı ı-ıc_yrcdfniı:!... kadar derin ola<'ak: ,.c ln~liılc-

Alma.n a. .. kerle!i, mirıı.,.ycdinin rin her şeye ra,C'men mağlüb edil· 
elinde banknot deı.teleri gibi ita• m<'ı variyetini adamakıllı belirte 
atli, harcannıakta, hart'.anmakta... <'ekfir. O taJ,dirdc Almanlann Gi.. 
Ve gökten düşen çil a.kçelcrln ~o- rit te,,<"bbüı.ü, e,Jd Cihan Ha.rbin
ğrı, daha ~·ere değmeden .kapı'}ıl deki bulgur 1 ürcarlamım banknot 
makta... Girittc günün parolası yalana.,ma bf>nzcr hazin bir sefa· 
5oyma~: fat t.cn1 ... 11 C"<l<>celdir • 

- Herkes kurbanını (yani f18'" * 
ymr) M"Çsin !.. B<'le,tf'n ka1.anç üntltJcrinin iki 

n da kopardığı ya;rgaıııls.r! 
aı~~ bir milleti esaret altına. 
ctııı.. 1tnkanı kerıdi<;ine temin c
~ ~ ed.llıne7., Wı.Jyanm adalet Jıi.-. · 
tol'! ı;nnıın oluyor ,.e ~ükiıt cdi. 
«lııııı 

1
1•rva.tla.rm ttalyaya. ilha.k e

lli''> e er1 neyle mazor göste.rilebi
lonraı:J1er ltalyanm Fra.nsada.n 
lıtıtg 1st.emckte bir hakkı nr 
lıtl'lı.r de başka tarafta. kendisi 
01111 t.ndaıı 1 lenmiş bir haksızlık 
~r.ı~111 1l! ti izale edebilir! J<'ransa 
lıt? 1<11.(ıa.n na.c;ıl bir hisse alabi-

nın yeni kararları kons~y _reisine 
. . tam salahıyet veren 

Gökte bir ku~unla. kalp akçe büyiik hedefi olan 1'1ısır ,·e .Suri · 
haline gotrilip dü":-t•nlcr, nakliye ycde, mukabil bek~ İngiltı:leıin 
t.anarelcrinin kumbarası i<;indc eline ı:t·çm~ üzeredir. 
avlanıp olduğu ~ibi toprağa gö- Ba,,mdıınberi a~ıı.k dlrediğim ~c
mülenler, ötede beride birikir gibi kilde !'lıı.rr , .e ,su,eyş tehlikesi 
oldaldan sonra bir anda hücuma atlatılmış ~ibidlr. Ru sahada mih· 
uğrayıp yelek cf>plerinc iodirilen. ,·er sarma gcçt>cek mat"tılara bil<' 
ler; YC saire, \'C saire... pasaport sorulurken, tn~Ih:lcr 

}f~k.lk 
"t llaz ıı.t yu ki mih\·er dcvlf>tle-
tı, lse;ıı.~da mJlllyet nıilliihuala
~~ns~ i1<1aı ve hürriyet meflıurnları 
~la~ ~l'J>S~ m:uıisız ~ylerdir. 
~ıl' y :;:ruz kun-et.c i:o.tinaden 
laıı ~ agcrlik rejimi kumıak
bu11t "ika bir r:ey düı;ünmliyorJar. 
~r-tı a 0n!arın eline kalmak felii· 
"'ı-ı. !le • ·~,1(1 llgrrya.cal< olur..& h~bir 
-ıtıta)( lı;in ser:bcst ,.e rabat nefes 

imk"rnı kalmıyaeaktrr. 
liüseyin Cahit YALÇ~ 

Ellerınde yol ınşaatında kullanllacak bir kararname 
aletler bulunanlar beyanname verecekler neşredildi 

Senayi müesseseleri ithalat birliklerine 
g !rmeğe mecbur tutulmayacak 

Ankaradan haber verildiğine 
göre, bugünlerde dört koordi· 
nasyon heyeti kararı çıkarılmak 
üzeredir. Bunlar sırasıyla ~n
Jardır: 

1 - Milli Korunma kanunu 
ile iktısa.di muvazeneyi temin 

için Ticaret Vekfiletine tahsis 
olunan 50 milyon semıayeyi, 
ziraat bankası icabı halinQ~ 
Maliye V ~aletinin kefaletiyle 
bonolar çıkarmak suretiyle kar
şılayabilecektir. 

(De\laDll 4 üncüdo) 

1'tnılrid, 23 (A. A.) - General 
Franko tarafından IBıza edilerek 
aün'kü resmi gazetede intişar ('. 
den mühim bir kararname falanj 

, partisi siyasi konsey reisinin 
.. ki Sunner',.dir - salahiyetini tarif 
ve tayin etmektedir: Kararname, 
parti siyasi konsey reisine gcnr
'ral Frankonun mUmessili ve ikinci 

(D~'8U11 4 üncüde) 

Alnııınlarm, Girit te~bbüsünd~ ~-ığm yığm tak\'iye kuvveti ala· 
beJesf bırakıp hadiseye bü~iik ri· caklar ,.e belki de mevsim ı:;arl
:likosu içinde girlo;tiklerl b<'Sbt>lli... larınıı rab"lllen hücuma geçip ••• 
Doğrusu bu kadar beJe~llik, hem .Suriye t~ebbüstinUn ta ba.5m· 
hele"c mü~c edenler, hem de da, Suriye üzerine hem if;Crd<'n 
bclc~l elde etmek istiycnlt>r bakı· hc:rn dışardan bir İngiliz '\"C hür 
mmılan ntan<1ıru.•ı bir ı:;e~·di. Jlidi· Fransız hareketinin ba.~la.ma.o;mı 
so . imdi Girittc h<•r iki taraf beklcini5tim. ~ 
için de haysiyet pliinma ginni5 Hatac,ız ümitler de \'9.mnş! •• 
bulunuyor. Fakat müdafiler kara• İngilizler Sariye 1ayyare mey· 
nırsa - ki bu sahada beleşe iş oJ.; danlarmı kalbura ~~virlı1cE"n hür 
madığını bclirtmiştlm • Almanlara \. Fransrılar da, Snrlyeye gi~ek 
çıkacak kı adan ht-:se ~dur: , .e orada.'kj Fransn kıtalannı teker 

- Sahiden beleşe yağma yok• teker saflanna. intikal ettinnek 
muş! •. Bir hadiseye, ya bütün n& yolunda... 

• 
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~ehri dolduran bu Kl'.rmakarı~ık yüz bin ki~inin 
itiares1 ,,7aln1z sekiz çavu~a verilmişti. Türkler, 

halk arasınd~. en itibarlısı, Yahudiler en 
hnkir olan1vd1 

ırran::ı::t hizmctçı uz•m burunlu, Öğleden sonraki '>OŞ saııtJerir~ 
t•k gözlü, krrk beş yaşlnnnda bir de şehri dola.-;ıyor lu: Tek gr"zlC'
adamdı; hiç I:on .. .,,r..ı~yordu. İs - rinden başkn hlçblı n'r'.Ilan gö

:panyolun bir kulağı kesilmi~ti ve rUnmiyen siyah örtlllU kadınlar, 

yfu;Undo bUy'.ık bir kıliç yarası s:rtlarmda kısa bir gömlekten baş 
vardı. Arnsıra bir iki heceli ve ka bir şey bulunmıyan çocuklar, 

gayet kısa kelimeler söylUyordu. hannn.niyclerinJ savurarak geçen 

Koca gübekli İtalyan hizmetçi dur Arap zonginlen, baştan ayağa ke~ 
:aıadan s:ntıyordu. Bunların dör - dıır siliıhlı, arkasında mızrak ve 
cii.l de esirlere mahsus siyah rt>nk kılıçlı adamlıırile şeyhler, horkes.
h kısa pantalon, bol gfımlPk, tat. ten ayn elbise giyen vo ayn ma· 
ta p:.ı.buç gtymlı;lerdi. Başlnnnda hallede oturan çekingen tavırlı 
Wr !)ey "'oktu. yahu ·:ıer; göründilltlerl zaman 

Ömer c:ı gcccdenberi ilk defa herkcsln yol açtığı mağrur yeni
eluak bir dam allı, kabaca bir çeri}er, ~en ve acar lcventle'r •.. 
i~u bulduğu için derin bir ra - Sokaklar hem inışll yokuşlu 
ı..um duymuş, hen:ıen uyumuştu; hem de dolambaçlı vo .d~rdı. ~v
~zlerlni açtığı zaman demir par. !erin tnmsalan adetA bınbirlenno 
ıaaldıklı Jrllçük p:::c::::-cdPn giren j dokunuyordu; lAkin her taraf ter
ailn8f odamn tA ortasma vurm~- ı temizdi. Şehir içinde kohve vo 
•. meyharıe yoktu; bunlar Fahs de. 

:ilk dQfUncesl çu oldu: Aca.ba nilen şehir dışa.rsmda. bulunuyor ... 
-.ı.sı rdmdi neredeydi? Ansızm du. Yeryer temizlik fşlerlne ba • 
llarıPnı& çıkal8B ne yapacaktı; lmn kolcule.r, bekçiler ve ameleye 
Tahir ne olmu.,ıu ! raslanıyordu. Zenbllcllik ve bada.. 
Dlşanya .seslendi: nacıhk inhisarmm azadlı erkek .. 

lere, hamam ustalığı ve ekmek 
pi5lrlp satma. Wıi.8a.rmın azatlı l:n
dınlaro. verilmiş olduğunu söyle • 
mişlordi. TUrkler, Türklerle yer
lilerin evlenmelerinden doğn.n 
kul oğullan, yerli Berberi ve A
raplar, Endülüs muhacirleri. ecnc. 
b~ler ve ynhudilerden mürekkep 
olan karına k:ırl!jlk) eohir halkının 
lnZTba tı sopa. bile ıaqun1yan Rll!h
mz ve kırmızı elbiseli belediye çc.

VU§lanna verl).mişti. Bunlardan 
biri herhangi bir a.damı tovldf et
mek istediği ;.aman onun yanına 
gider; panna.kla dokunur; arka -
smdan gelmesini söylerO.i. Çavuşa 
ka.rııı gelmenin cezası ölilmdü. E
ğer adam gelmek istemezse ça .. 
V\.UJ, ahaliyi yardıma çnj:;rım:dı, 

herkes bu yıırdmn yopmnğcı mec
burdu. Çavuş onu elinden tutar, 
mahkemeye yahut hapishaneye 
götürUrdU. Şehri dolduran bu ka~ 
ma kat"l§lk yilz bin kişinin idarE' -
si yalnız sekiz çavun verilmişti. 
Türkler, halk arasında on itibar• 
hsı, yahudiler en hakir olanıydı. 

Yahudiler hep ticaret yapıyorlar

dı; Avrupanın başlıcn bUyUk §C • 

birlerinde accntaıan vardı; kor .. 

- Haket! 
- r;uyrunuz efendimiz! 
- Beni niçin erken kaldırma .. 

m? Re.!ıı darılmaz mı? 
- Dartlnır.dI efendimiz! Kapr-

l'I araladı, baktı; uyudugunuzu 
J'Örilnce ''ilişmeyin, raruı.t et.sin. 
Mls:ıfir sar.hr' .. dedi. 

- Kendisi nerr-.do? 
- Tersaneye gıtti! Oğleyın ge 

lir! Bir b:ınyo nlmaz mısmız ! 
- Çok iyl olur! 
- O haUe arkamdan geliniz .. 

.Bir koridordan, bir koridordan 
tla1ıa ceclldl; bir merdiven inildi; 
ı,ir .ka.prdıın çık1lclı; avlunun öte
ki ucunda kUçUk bir hamam ga. 
J'ÜndU. ömer yarmı saat oonra 
kflnttldaki temizlik va rahata Jta .. 
wpıuş kadar hafiflik duydu. Ha 
lret 9Dt yeru bir bohçn gctirıniş: 

- Çıma!'l'T. ve elbiseleriniz! 
?>em}fti. Om er açtı: keten 

~mlek ve dem, kumw çizgili min 
un. kı mavi şalvar, y~il cep -
ko.. krmuzt kaftan ve burma sa. 
•kla amnalı tnkkc vardı. Uçlan 
ile1t• arı pabuçları da glydlk
wa aonra tam bir levent olmuş .. 
tu. Oda.nıa dönilnceı Hasan ~ 
fanın v killıarcırıı hu~u; ona. bir 
~ iki pi,otav getinn.işti; hepsi 
de NpJan gümllş ve altm igleme-
11, :ldrlnd nevi &118.hlardı. Omer 
Jıanc!iııiae gösterilen bu hUnnct • 
iıea adeti Slkılıyordu. 

8eara nkllharç demir Hasan<>

• ft.Slfteirıi ö~-retti: Her gün 
ilt.,,e kadar ~emide talim, öğ • 
W.. a.nra ganlmeUerin, e.slrl"· 
a clefterlerlni tutmak, re.i.s bir 
ı-ıe l'fWkç• yanında bulunmak, 
'-11r;aes emirleri oluna onlan 
~ ... 

Demir Ha.nan .diyordu ki : 
- Iıu i.'}ler öğleden sonra.ki sa. 

atlerin ancak ibir iki tancsinl dol .. 
dUl'Ur; eonra serbestı!ln ! Cer..a.ir 
yahn:z ie TC savaş yeri d~ğlldir, 
4'tencel~rln de çeşidi vardır. 
Kcndlıü fru:lıl kaptmrwna.k ş:-.rti

le onlll'M\ da yab:uıcrsı kalmamalı; 
l'en'8iıt ve yak~ıklmm ! .. 

ömerin ıkatlpllk ışı çok hnlif 

sanlardan aldıklnn esyayı oralara 
gönderir, sattrnrla1·dı; ecnebiler 
sayılıydı. Ömer bunlar arasında 
Cenovn.11 T..omelliniyi ziyaret et 
ti; ibu ndn.nı bir hanın yarısını tu .. 

tuyordu ve mercanlan ayıklatıyor, 
paket yaphnywdu; Tabnrka ada .. 
sındaki mercan a.\'l hndyazm! <;ok 
tan be'rl bu adam nlm!§b. 

( Dcııamı oor) 

Yeni Sabah 
Hilley!n Cahlt. Yalçın. "Surıyeye 

girmenin mabzurlan ve faydaları'' 

bnşlrlfü m:ı.kaleıılndc, TUrkıycnln bir 
Alman çenbcrl içinde kalmamak lçln 
Surlyeye A ımıın ku\'ırctlerinln c;ıkma_ 
ama \"il ~uriye"lin Almnn tşgall altın. 
da kalmasına meydan vermemek 
mecburiyetinde olduğunu, Fransızlar 

Suriyllyi mıidt\tao. etmedikleri ve Or. 
taşarktukl 1ngU1z kuvvetleri Almnn 
hücumunu tardn kdft gelmedikleri 
takdirde TUrklycnin Surivoye glttrek 
orad11 milli vıı müstakil bir Suriye 
Cumhuriyeti t.efldl etmesi ve onunla 

v~ battl eğlencoUydl; fakat o, mUttetlkaıı mu3tevllye karşı koyma.st 
kadirradaki yorucu tnliınlerden zarure; kesbcdcc:ıcğinl kaydederek bu. 

daha ook zevk alıyordu. Tcpnç • nu yo.p:nal:la TUrklyenln ne gtbl zor. 
lılnılda ru okltnlık l:urşun bulunan luldnr ve mnh:rurlıırla kar§ılqak \'(' 
llıHa kürekleri çekerken ter .!.cir- 1 "e .avda elde edeceğini ııraştrrma.kU\. 

ie kalryf)r: elleri kabarıyordıı: dl- n:r. 
Munarrir, böyle bir teşebbtlac 1ngtl_ 

Pel:le?'e tırmanıyordu. Rampa c -
terenin ltlro-ı etmesi akla bile gelml_ 

tliliywr; g!reş yapılıyor; limanın ycccg-ln•, ııncnk 'l'Urklyc emperyalizm 
•tr ba.ş111dan öteki bnljrna kadar htl"IJı !lr h'lr,.l<r.t etmiş olsaydı tngı_ 
.eDtLseli a!ıul elbfs~I· yilzül - <'f rı •Mum'yeJnl:ı Surlyeyc t:"lr • 
]ordu. ğJP~rh'\ •-il •ııdu tncelniş 

1 

mt'ı:ı rı fe-a bir MMrla ı::-örnır.~I luı. 

" ıerl1rr' 0 arak aCM na c15n!.i- Nı ol..,!ll'•e" nl f'•kat bııgt!nktı şart 
}lllllrdn. Tahl.,. d • k eli d 

1 
1 r ,.e f( 1'1·,.· it" ndc Surlyeye bir 

· • O ll~:.ll a rgn a h"''~'·"\r f"T!'.I+ 1 "4(1,crğimlz ve mu • 
WlUaU)'W: her ~ &corüsüYorlar- 1 \at!alt oM•_ı!<t.ıtn 30llrft hudutlanmT'" 

.iı. çckfl~ğ1mlz !<"in bu te~J>oU-4Jn ıru!. 

A A B E R - A k-:a.m t>o!ıta~ ~· .. - mu 
ı•c u •= ç;www 

ıı Bir ıomobil 

~;;~.--~.llD----~---11 K~~~d~ g~~~j~ir 
adamın bacaklan ezildi 

. Ankar~da bir lllfNi.fü83hiiff~ 
sn ama bınası yandı i f b . k t .. 
yangının nasıl çıktığı ve a r 1 a o r 

tahkik ediliyor 
Dün akşam saat 19,5 da An

karada Halk sinenıasında yan· 
~ın çrkmış ve bina. tamamen 
denecek derecede yarunıştır. 

Yangının nasıl ve kimler tara
fından çıkarıldığı henilz kati 
surette :nalüm değildir. Otuzu 
nıiitecaviz ~hıs ifaM!eri aım· 
mak iizer~ emniyet mildürlülUne 
davet olurunU§tur. Tahkikata 
devam olunuyor. 

Söylendiğine göre yanan bir 
fılm parcasmm makine daire
sı:ıdc arka tarafa atılmasıyla 
film parç:ısı Uhın gazetesi am· 
barım tutuşturuyor ve ahşap o
lan ambar birdenbire aledcni· 
yor ve bu nlvcler sinemiUlın ça
tısına ~esir edc:ırek bUtün biıı.1· 
nın ranrnasına sebep oluyor. 

Devlet taahhütlerinde 
fena niyetle hareket 

ettiklerinden 

:Beş sene taahhtida 
! girmekten 
! nıanedildi 

Anlrnrndan blldlrlldlğlne g6re, Mil. , 
1i Mildnfaa VekAletl, devlet taahhüt. 
terinde fena niyetlerle hnreket ederek 
alım satım tıılerlne bile kanştırmak 

suçunıiıın askerl mııhkemcelrce mu.il _ 
telif Ct'zalara çarptrnl:ın 13 mUteah
bid ve f ıbrlkrıtör be§ sene mUddeUo 
clevl"t taahhütlerine glrmekU-n me. 
~tn1iş ve keyfiyeti alf1kadarln.ra. yııy~ 
mıştı~. Yan~n bir saat kadar devam 

etmistir. Zarar gören binaların 
si~rortalJ olduğu n.nla.sılmrstır. 
İtfaiye büylik bir gavretle çah-
sarak yan~nı önlem~tir. 1 

ilk arpa n1ahsulü 
-<>-

Esnafın sıhhi 
muayeneleri 

Bir lıazlrnndan itibaren şehrimiz • 
ıickı csnnf Cl'miyetıert mensuplarının 
aıbhı muayenelerine ~lanncnktır. 

E;ınaf cemiyeti erindeki kn )'IUı aza_ 
amın mlktan 50 bln k!şidir. 

-<>--

Baba ve kardeş 
katili 

öLOMLE 
cezalanclınlması 

istendi 
İki sene kadar evvel, Kuruçeş· 

mede babası Hacı Şevket ve 
k&.rde§i Radiyi mirae meselesi 
yüzUnden bir sabah erkenden ta• 
banca ile vurarak öldüren Zeki· 
nin binnci ağır cezada görülen 
muhakemesi son safhasına 
gelmiş ve müddeiumumi muavi· 
ni dün mutalaasını seıdetmiştir. 

Muavin Zekinin suçunun sabit 
olduğunu ileri sürmüş ve kendi· 
sinin 450 inci maddesinin bir ve 
bc§ind ma.ddele'rirre göre ölümle 
tecziyesini istemiştir. Muhfil<e· 
me karar için kalmıştır. 

-<>---
28 kızla nişanlı bir 

adam! 
Mustnfa. oğlu ŞUkrll admd:ı. birim, 

üzerine zabit e!biBea1 glyeruk taın 27 
ncl defa olmak Uzere Acıçeşmedc o. 
turan Melllın admda bir kızla nl§an. 
lanml§ ve nlkAhlaııml§tır. 

Ştlltrü Meliha ile evli dururkt\Il, 
bu sefer de HO§kadem mahallesinde 
oturan Medihn admda bir kızla 28 in. 
el nl,anı.ıu yapml§lır. 

Bu m-alarda iş anla.şılmıı ~ Ştık. 
rUnlln 1Mı §ekllde nip.n.lan.arak veya 
evlenetek dolandıncılık yaptz#ı aa _ 
taşılmış adliyeye 'fı!rilmlfti!'. 

Aldatılan kıZl&rdan Meliha 12 nd 
hukuk malıkemeBlne müracaat ede • 
rek Şf.lltrllden bnpnmak iatem1ftir. 

tefsfr edilmcsmc imkAD buluıpno.drfl. 
nı, Fransanm buna itiraz edeceğini 

,.e hatt:A Vlşi hUkQmetlnln TUrk htl • 
kQmetJnc kal'fI koym:ığa k.a1kmaaı 

bile melhuz olduğunu, fakat Tllrk va_ 
tanının ~mniyet ve eellmetinl latllıaal 
vazırw bizo, çok acı da olsa, bu mu. 
kavemetı l<ırm&#J emredeceR'ln!, m11. 
Jetler cemiyetinden de bir iUraz ge • 
ıemlyeceğlnl. çUnkQ bu te,eldlltln he_ 
Mp eormo.ııı lA.zımgellrae evvetA. Vl§I 
hUlcQmetinc hitap etmesi icap ~ttlği. 
ni, f!uriyenln 1stikllU kazanması pren. 
ırlplne c.ıllnyada hl(; kimsenin Jllrnzı 

olamıyn.cağmr kaydederek diyor k!: 
"Alnt1ln)& ba ite ne cll)~i. 1 E 

ter lm:ınya hükQmctı lir kono n • 
fUrknn rmnıtıkın, hN.;k:ın, adaletin blr 
mlın:ıııı varsa .\h:n:ın;~:anm hiç se., çı. 
knrnı.\nı.mıı mzımdır. IIattA blllldıı 

memnun nlmn"ı 111 rı Nl rfi dll Unl1. 
Jı•'.>llir. A lmaıı~·a ~rııns.'\ 111' p;ıılh .} np 
m~mıo; bir v:ızlyf\ttfldlr. Fmnrıanın l. 
d. nıtrncfa mılun!'n tılr nıemlc-kf' -
ttrı l!ıfiklfıllnf! kııruşm~ını Ahn~n.}11 

ane!'lh ,,·ı bir ııa1.ıtrfıı göro·hlllr. ı-:ı ri . 

srnin ı .. ukl"ll \ ~ Tilrk Cıımhuriy<'ti 

ILmirde meraflimle 
borsaya getiriidi 

tzmlr, 22 (A.A.) - Bn senenin 
ilk arpa mnhsulil piyasaya arze
dilmiştir. Menemenin Ulucak kö· 
yünden Hasan Candemir tarafın
dan yetiştirilen sekiz çuval arpa 
borsada hayraklarlıı. eanlı masa
larda teşhir edildikte.n son'ra kı-l !osu yedi buçuk kuru§tan satılmış

ı tır. İlk nrpanm piyasaya gelmesi 
mtina9Pbetiy1e bonıadıı mora&im 
yapılmış ve Hasan Candemfre mü· 
k!fat verilmesi karar' .. tırılmıştır. 

--0--

y ağlı tohum fiyatları 
yükseldi 

1hraCAtm hı:zlo.nması dolayı!llle yaJt_ 
lı tohumlar ve diğer bazı lhrac; mad. 
deleri fiyaUarmda yU~klilc giSrlll _ 
muştur. Bu arada blr çuval kepeğin 
fiyatı 530 kuruşa çıki:nıııtır. Blr kilo 
guga.m d& 42 lrurup. bir kilo keten 
tohumu 32 den 43 kuruşa., bir kflo 
lnıru bakla 13 kuruşn tırlaml§tır. 

--0--

Türk Tıp kongresi 
bu aene toplanmıyacak 

Anlmradan bildirildiğine giSre, M.iut 
TUrk Tıp KongTesi vaziyeti ha.zrra 
dolayıslle bu sene toplantıya çağırıı. 
mıyacakllr. 

<>-
y ardımsevenler 

Cemiyetinin çalışmaları 
Yarurmsevenler CemJyet1nln bt.an 

bul §Ubcsi namına muhtelif semtler 
de ta.ıllyete gec;miJ yardım lcoll'.lrı 

azalan dUn e.k§am U:r..crf Emln3ntı 

Ha.lkevfnde bir toplantı ynpmışlardir. 
Toplantıda, :ne kadar bastabakıcr _ 

ya, hemfireye lhUyaç olduğunu t..c:ı. 

blt etml§lerdir. 

-<>--
tktıaat Vekili Ankaraya 

giti 
Şehrimizdeki temasıannı blUren 

tktısat Vek1li HümıQ Çakır, dün ak • 
pınld trenle Ankaraya dOl!lXlllftQr. 

Uc ittifakı Ahııı;ı\~ •• ıım UAn '\<' Jtlrıı l 

edilebilen mcnlıwtluhıl biç bir bUl"<'tt• 

lhlAl et~ HattA Almanya tıı;:r1 r 

renin Ji'illsttndcn &lmalo doL"nl .}n •• ı_ 

ID8BJD.dan eDdlşe ediyorsa Suriye ı . 
tlklAU l•una nıArıJ olacağı itin Alrtuııı 
yanın ınUteşekJdr kalmnsı ı.ı~ımgellı. 

Suriyt-nJn mUstoJdl bir (•wnhurl.r....ı 

olarak ayağa knlkmnın H~ Türi.1.>e 

ile tcdıırıu bir ittifak ~1\pma..'fı Alman 
yaya ancak ı~tllll yollannı kapa:ııınbt _ 
Ur ve .Almanya lraka ear~ btl • 
yonıa ha ka bl.r yol lntUıap etmt":k 
mccburiyt-thJI Jıisscdor. Yollar eksik 
dolfldlr. lete Fil!!lthJ. Her menlleket 
Alman:rayn. geçit. \'emK·te ~bur eh". 

tnıfü :ra. Anadolu Ur.erinden Suriye 
''" lraka geçemlyc-n Almıın;ı: , \'una. 
nl tan \"C Adal:ır yolunu terdh ettı. 
Rlmdl dr. ~ıırh'cdPn lılra7. dahJt cenu , . . 
ba tcnıcciih edobUlr. 

l"ıı kat r n:ı~ollın ı.-ı 1 nuı.n~"ll tııı 

ırılilllhn7.alarm hl~ birini Vr\rld ı;önııe. 
dl ,.e bı'hemclı.'1.I • rl;ı:cye tıkmıık Is. 
LNJI, n11: bnn" mllnl olman.ak Surl~·I' 

\ !" 1 nl n rlı-şef'<'I< bir A lınam-a t~n 
b rl içinde. n itıtd&r ~yri n)ü-ı.ılt ~ı-t. 

Siper ve \)ığnak 
faaliyeti 

Kazalarda üç kictilik 
komitele rseçildi 

Hava hüeumlnrmdan korun
mak ma.ksadiyle evlerde yapıla· 
c:ı.k sıperlerin kazılmosına ba.ş
lanmı..~ır. Evvelce yapılan korwı 
ma yerlerinin temizlenmesi ve 
eksiklerinin tamamlanması için 
kaymakamlar haftada ve on beş 
gilnde olmak ÜT.ere vilayete fa
&.liyet neticelerini bildiren rapor
lar verilecektir. Her kamda üç 
kiJişik bir komite teşkil edilerek 
bu işlerle meşgul olunacaktır. 
Komiteler sıra ile kazadaki fa
aliyeti kontroi edecekler ve sr 
ğmak teşkilatım yapmıyanlar 
hakkında zabıt tutulacaktır. U
mumi siperler için de -planlar 
hazırlarunaktc..{lır. 

Evkaf ve belediyeye ait yer· 
lerclcn istifa.el.? edilerektir. 

--o-

Adliye katiplerinin 
ınaaşları artıyor 

Ankaradan haber verfı:tıği e gllre. 
Adlly\l Yeklı.leU, ndllyfl kil.tiplerinin 
maa"'lannnı nrtmlmııaı baklunda bir 
kanun projesi hazırlamaktııdır. 

Bu Uiyiha ile ter!! mUddetln~ dol _ 
durmu'Ş V" vazifesinde muvaffak ol. 
muş k!itfplerln maş!an birer derece 
yUkselUlmekledir. 1941 yılı bütçesin. 
de bu maks:ı.Ua 19 bin liralık tahsf51lt 
ayrılmıştır. 

-0---

4000 mahkom 
daha çahşbrİlacak 

l'Aahkur11larm tayinat 
bedeli senede bir buçuk 

milyQn lir yı geçiyor 
Ankaradan verilen bir habere 

nazaran. ceza evlerinde bulunan 
27 bin mahkfu:ı. ve mevkufun se· 
nelik masrafları günde 960 
gram ekmek ol.tnak üzere senede 
bir milyon lirayı geçmektedir. 

Bu cihet tetkik edilmektedir. 
Mahkumların çalıştmlması hu· 
susundaki tecrübelerden iyi ne· 
ticeler alınmıştır. Şimdi mah· 
kumlardan 2800 U çalıştınlmak· 
tadır. Çalışmaya ehil daha 4000 
mnh'·I• ''l.l'l ziraat \'e inşaat iş
lerin r:r.vki tekarrür etmiştir. 

POLiSTE: 

Bir çocuk otomobil 
altında ağır yaralandı 
Şof5- 'T'l\lC.t ıdaTcslndcki 1718 nu _ 

mnr ıı tftksl Un diln :F'atlh parkı ci. 
\'armrlı!r. rrc ç ı l:" ı, Y<'~iltulumt.:ıdn, 

Üsk11 1 ı 1'.'ad<1 elnde 6 rıumarada otu. 
ran •ı v ımıdıı Cemalettin çocuğn 

ı;:ırpmı .. tır. 
roc·ıl> 11\'n'ılnrındıın ve- muhtcllf 

~ erl"ılnden ıı ,,. sn,.,..lte ynralanmıg, 

§Oför yakaııın ... '~~ır. 
PE!\TilmE\ t AÇ \füiE.S 

Fatihte, tııaıy caddesinde 6 nu 
mo.rnda oturan ; lruı adında biri"'l, 
dün odMinm camını açarken, pen • 
cere dllşmO,, ve cnm ktnlarak A!!lıı • 
nm parmaklan J.:esllml;ıtir. Yf\ralı 

adam tcda~1 a'tma alınmış•· ... 

I·• r ldnıl~ nıııhrı rl'h nıl'ebııri~ f'!indı.ı 

imi:• ~tız ı.ı bö~ la bir hıu-ptrn ancak 
mı•nıısurnuı:ıı kurt:>rma~ ı limit ed,.bl _ 
lır12:. Fulmt Jır:tlV. :surİ)t'~C çıkuuınıı~ 

\1 •il l.U\\ettr,ri~lt', ıs.ırlj•'~<' ı:•' • • 
ıı • ı.-•şel.hföıleri ~nP8ındıı, çok dı&tın 

ı • •it ~a lor i~lrı k ıhn ı.şt:lı'llrl7. 

ı· ı r.ıilr.ndel de Surl)cdcn, 1<11i"tln _ 

ık·kl nıntt<'fi'dl'rlmi7.deıt '\"C lngılb: 

ıJ ır'"nm:ı!lmdıın 111\ ~ardnn glfrilrü7. 
H-ılbuld Almanlar Suriyo)e ı;ıkıp tah. 
~iilat ~-aptık:tan, IJ,,)ı'r temin w J"lllıı 

tin hudodunu tfthk!m ettikten sonrn 
hücum teııebbli5iinlı elı1 alır! r, iste _ 
dll\lıırl za.ınanfla, lıı;teclll•lcri :nırde, 

Jstedlkle.ıi tarzda harp açarlar. O va_ 
kit, şimdiki hudnflıınmı:r.ın lçlndr, 
bir bir )'erden a.rtık ocphane '\e 11111\h 
yardımı giinnlyerek be ttphed<'n M. 

ı.cr ıırttnıır.ıl~ \"r. bunl:ırı Mn 7.nhmPt 
le tok uzak mMatell'rden nakletme. 
ğe ııkr:ı.~nrnl: ltlr müd:ır:ınyı ynpmnl• 

mevkUnd" lrelıru~ 
"J !; le h'.lı;lttlr: 'imanlar Sııri~·c 

Dün akşam fızerl Galatada Voy
voda c!lddesinde bir otomobil ka .. 
Zas! olmuş, bir genç ağır surette 
yarnlanmı.-ıtrr. Kaza §Öyle otmuş ' 
tur: 

I<'chnıi adında bir şoförün ida • 
l'esinde olan takıti, Ko.rakö~rdf'11 

Şişhaneye doğru çıkarken. Şnit 
Ziya soknğmm başında fult olıı. • 
ra.k bir 1\:nmyonlo. kaI'§JlaŞt ışt~ • 
Şoför kamyona çarpmamak için 
cl'reksiyonu failnca eoln kırmış -çe 
frenleri sıkışbrmıştrr. Fakat 
frenler birdenbire yandığmdıın IY 
'rabayı durdurmak milmkUn ohnB" 
mı5, otomobil bu cadde ilzertnde
ki Panayota a.lt 20 numııralı elrl>
trik mncntasmm vitrinine bindir .. 
mi.5Ur. Çarpma çok §fddetli olmuş. 
otonıob:l bir anda camlan ve çel" 
çcvelerl pn.t"Çalaynrak içeri gir 
mlştir. Bu esnada yaya kaldırımJll 
dan geçen Yen~hirde Kalyon .. 
cu sokağında 10 numaralı evde o
turnn Murat ad.mda biri de oto ' 
mobilin altında kalmış, ilrt hac:ığı 
ezilmiştir. Hadiseyi müteakip §O" 
för yakalanmıştır. J.fa.ğazsda vu " 
kun gelen zanr ve ziynn mikt.81'1 
~O lira kadar tahmin edilmektC' 
dir. 

Heligoland 
adası bom· 
bardımanı 

Doklarla şehrin 
merkezin de yangmlar 

çıkarıldı 
Londra, 2'? CA. A.) - Ha~ 

nezareti bU!leninden: 
lngiliz bombardıman fayyarelC

ri Heligoland AJman lissünUn ~:; 
rine ~Pldildcrl zaman bir tuwv· 
maçı yapıhyordu. Bı nunla bert' ' 
ber :ı.danm miidafaa tertibatı ı'l.tl' 
hal fa.alıyete gPçmlş ve lng!J~ 
tayyareleri ada lizcrlııde 12 ~ 
15 metre yUksektcn uçarken ba'V& 
dafl bataryalanıım şiddetli ate ~ 
§iyle ka.rııılaşmışlardır. İngiliz tB) 
yarelerinin mürcttebab yerde bB" 
Taretli bir faaliyet gösteren dilt' 
man topçulannı göreblllyorıard1 

ve tayyarelerden biri tarafmdaJl 
bırakılan bir batarya. üzerine t8JI) 
isabet kaydetmiştir. 
Adanın ecnubundaki doklatlJ 

şehrin merkezi bombardıman e " 
dihnistir. Taarruzdan sonra hC"' 
de!, ıııırası burusı n.Ievl~l'le a;>"dJll" 
lanmış, toz ve duman hortunılst' 
haline gelmişti. 

Bu akında, 8 gün evvel nda>" 
yapılıın hücum esnasındn vu)tıJ& 
getirilen hnsarlnr mlişa.hedc ,.~ 
tesbit edilnı.i.şUr. 

Amerikahlar 
Suriyeden ayrıhyo! 

Hayla, 22 (A.A.) - LUt;nııll 
otura.:ı yüzden fazla Amcrlk11.lı. çtıf' 
..ıımba gtlnU F'illstın hududunu ,;e(-' 
~' ttll" 
ml§lcrdt Bunınrm arumdr. B vru r" 
ki Amerikan tın!verslteslnln ;\111 ~ 

,-ş•" kan oro!esörlerl ve talebesi de d 

dır. B:ışka grupların da bu ilk gruı;._ 
takiben Surlyeden FIJlstine g~ 
teri tabmln edilmektedir. 

tNGiLtiHUKUMEı:ı 
Malta hükUmetini tebrJ 

etti t1t<1l" 
IAndra., 2% (A.A.) - tngfl!Z !101,~ nıctı kahramanrn ccsar•!Undr.n d 

1 
eıı 

Mıılt :ı. .halkına he.yranlrğmt blld ~ 
bir mt..aj göndermiştir. Mnıtsdlı ~di' 
dıye 1:11dar 650 allrm ışnreti \"C JtOı
ği \'e bombardıman ve avcı keşif ?il'~ 
lan tara!'mdıın 800 den fı:ı.ztıı ıct.e 
bilcumun!l uğrnJığı, tahmin cduıııc 
dlr. 

---0--

Avustralyanın batP 
masrafları ._,uı:;t 

Novyork, 2n ( A.A.) -:- }.. de"· 
ralyarun Birleşik Amerıke.~ 
!etleri ne?.dindeki elçisi tul<tS 
N'evyorkt.ı iradettiği bir nu~ 
Avustralya harp ması:afl dO' 
1941 senesine 700 n1Uroııiiçtc 
!ara baliğ olacağı ve bunuı; c ter 
ikisinin istikraz akdi suret;ıl 
min olunacağım f!<3ylcmi~ 

"' Jmlu :ımpl<'<!•,rl••r<.;e Tlirl•he Ptl1l. urııı.,W'-
tınc'!nkl çe.,ıt-•r t.ı.m.ıml:ınıı<''1'<tır "' Z \ YI fl!"li nl fı•'I menı """' 

~ıı' Ti~rkh·f' l~ln lK'k gayri ml\cınlt ~ rt . d:ın ıı.ld ıı.r"'l nfüul! 1·1'1i ıını · !ı;•si • 
lılr f<'lndıo hlr l>ıu·p ba .. l '\'Al':!ktır. 811 tıır. Y nislnl ~·l;:e.rııcr.~ncıan rcı 
rııil1'11k dakll<ıı~ı bf>klC'nıPdl'ıı, ıı:ırllaz 1 

nin hUl<mU yoktur. . ... ı. ,. ..... . 
bl1.!m ll'hlmbdr lk<'n <'ldall lmhtıl et ' • Tl, ~mıınbı•\. \.t.n1• •' 

1 1 

lllPK dRha mrtntıki ofrnRZ mı:•• • r lıl nıınııtnıdn 'lhn1 liOI",\ lf,lt 
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ICamusula am ... 
lillsus~ b" tııdan ı ır kütüphane tara-
~ fo~a hali~de neşredilen 
~nd Ansiklopedisi epeyce za.. 
~aı:nb<>..n gazetelerde müna
~~·t ra sdbep oluyor; bu eseri 

ki 
1 

edehler oldu; sonra bu 
k 'itlere cevaplar ''erildi. Ek

eya ufak . tefek hatalı da 
'ter hele bu zn.manda böyle bir 
~dı neşretmek mühim bir iştir. 

"lik 1 A vnıpada üç beşyUz 
.l'arı €n yük.sek ilim heyetleri 

Ilda.n hazırlanan eserlerde 
r l'nnlı~lıklara tesadüf edili_ 
~~er hususta. mükemmel 
·zj bil~ çok azdır; hemen he
tı n bır takım eksik tarafla

!'a Vardır; eksik insanl:ınn 
etttıkları bu derece mühim 

!ek l'aflı .bi: cse.rd~ bazı ufak 
'eks1klıklerm bulunuşuna 
. ~a ile bakmak ıazmıge_ 
belkı bu eksiMiklerin de 

f 1 birtakım görilş ve anlayış 
~ arıdır. 

~ :1e hususi bir müessese ta
~ lah neşredilen ''e Ansiklo

... l'rıahiyetinde oln ilk eser, 
"l\ !lıe göre, Şemsettin SrunL 

ı nınusu filam" rdrr. Bu eser 
lııı~ bahislerle mE!%<>"U.l olanları
()~ , 

1 
hata mUracaata mecbur 

~ b·arı ve ileride gene olncak
ır kaynaktır. Sabah gaze. 
Sahibi maruf matbaacı 

ıı;~ ta.rafından neşredilmişti. 
~'.'J 1898 tarihli Sabah ga-

l]J~ ~ bu Ansiklopedi hak
..ı_ fl. ılana tesadüf ettik. 

b ~ 'ki~ m kl):'Illeti, hacını 
~ a.sı1ış ~kli hakkında malfı-

J r "~r;ıır. Ufuun başında denL 

~'lrıeti bir eser değil bir 
~ ~'nel kütüphane derece

o!an Kamusül alii.m'm bu 
ta ~inci cildi hitam buldu.,, 

r forma forma değil cild 
· ~.amtıhyormuş: "Bu cild 
tınUınüzdeki pazartesi günü 
kılınacaktrr.,. 
~ kitabın basılış seyri 
<ti a şu satırları okuyoruz: 
,~t;:p esasen bu cildde hitam 
, -~~· Daha iptidayi neş.. 

General Sikorski 
Amcrikadaki Polonya
lıların beşincı kolla mü

cadele edeceklerini 
~öyledi 

Londra, 22 CA.A.) - Polonya 
Başvekili ve baııkumandanı bugiln 
Polonya - Çek i~lrliğinin ehem
miyetine işaret ederek demi§tir 
ki: 

"Çek ~5nüllüleri, Kanadada A
mer.ikan hududuna ynk•n bir yer
de bulunan iki bilyü.k tnllın kam
pma knbul edileceklerdir. Bu 
kamplar aslen Lehli olan beş mlJ
yon Amerikalı arasından nlma.cak 
askerlP.rle te>~kil edilecek yeni Po 
lonya ordu!'.ınn mahsustur. lngil
terede bulunan Polonya ordusunu 
tamamhyacak ol0 n yeni Polon
ya lıvnsı bu sene Kanndada teş -
kil edilecektir. Bır seneye kndar 
yeni VE' müstakil bir Polon~a ko
lordusunun Atlantiğin b•ı tarafmn 
geçerek mtittefik)Prlt birlikte filli 
hizmete gireccğıni znnne :iiyorum. 

Gl'neral Si.konoki. Ar1Prikada 
bulı.:.nan tehlikeli ve b • lnd .kolu 
teşkilatlandıran Uç Alman ajanr
mn ısmlnı vermişt;r. Bunlıır halen 
San Frnnslskoda Alınan başkon
solosu olan ve Hitlerln oı::1ti mu
avini bulunan Va)drnnn'la Alman 
yanın Vaşington bU\.Uk alçiliği 
müşaviri Tomson ve Almanyanm 
Boston konsolosu Şolz'dur. Amcrl· 
kadaki grevlerin bazılarım istis
mar ctmeğe çal şan beşinci kolun 
bu faaliyetine nihayet vcırmek 
18.zımdrr. Müttefiklerinin vardı -
miyle Amerikada.kl Polonyalılar 
bunu yapacaklardır. 

Sovyet 
bahriyesinde 
Bazı Yüksek subaylar 

am:ral oldu 
l\fo ko\ a, 22 (A.ı\.) - Sovyet 

bahriyesi erkiınmdan iki zatm Vis 
amiralliğe, ve yfiksek subayın do. 
kontrn.miralllğe terfi edildiği bil
dirilmektedir. Bu suretle Sovyet 
visamiralhğı 10. kontrnmiralhğı 
de 5i kişiye baliğ olmaktadır. 
Aynı zamanda limanlardaki ser

vislere mensup olanlar arasından 
bazıları da terfi ettirilmiştir. Vis
amiralllğe terfi edenlerden biri 
1939 ilkbaharında Amur filosu ku
mandam iken Karadeniz filosu ku 
mandanlığına tayin edilen Ok
tabrski'dlr. t!an edildiği veçhile beheri 

hr! Puntuluk ince ;azıyla (78) 
~ havi büvük sayfalardan 
~ ~u ( 4000) sayfa teşkil e- Mis 13, diğer tabiriyle doktor 

,.
1 
lı. O halde ki bu bir cildi Evankn, Uk İspanya harpleri es. 
d esere muadil olan beş nasında hcnUz dtinya için pek yo. 

•· cıldde niha~t verilecekti. Di olıı.n fnnliyetıerine başlamI§tı. 
(. abonelerde anck bu beş E .. ·rulkn, hakikaten, Groenlanda 
:: n bir ücret tayiniyle kay-
~. H:albuki müellif muhte. yerleşmiş, Danimarkalı bir Protes 
bu kitabı müstıetab'm ga- tan papasilo bir yerli kadından 

tlli.il{emmel olmasını arzu dünyaya gelmlı;. §ahslyelinde ha 
liuklarından - tafsilatı rikulfıde denllece-k tezatlar dolu, 
~ cami olmak ii7.ere - gayet haris, intikamcı, ve cinayet 

. lilzum gördüler. Bu cL ':q kıtap dört bin sayfayı bul- i~tihala.riyle doğmuş son derece 
.ı halde {L) harfinin nısfın. garip bir kadındır. 

· Mütebaki esma ve keli· Evankanın hakikaten İngilto • 
l' 18<! bir altıncı cild vücuda rede doktorluk tahsili yapıp yap. 
.~ktir. Kamusulalfun beş \ madığı meçhuldür. 

lı~tı cild olacaktır.,. . J<'akat kendisinin tababetc fev 
ıı:ı. bundan sonrası mü- kaUl.de denilecek derecede bir ıs.. 

l't i~l bir dürüstlük ve cö- tidadı bulunduğu muhakkaktır. 
, O:.~ümune.sidir. Kısaltarak "'tı-· uz: Evankn bu mrakı tA çocuklu-

11.l FUırninimin haricine çıkan ğundıı protestan pnapsı olan ve 
ıtırıcı cild içig bir çok mas. Groenlnnd yerlileri arasında Lir 
~Ptığnnız halde vadimizi l nevi tababet yapmakta bulunan 

h olmak ve umumun me.1- babasından ziyade bilhassa anne. .,e h" .. 
~() ızmet ~çın ayrıca para sinin b3basmdan almıştlr. Çünkü, 

l\ız. Aldıgnnız abone be
~Ukabilindc beş değil altı 

~ı:l'eceğiz. La.kin taksitlerini 
~ ~e verrniyenler ancak kısa 

Groenlruıd yerlilerinden olan an • 
nesinin ihtiyar bir babası Groeo. 
land yerlilerinin gayeıt. meşhur vo 
nüfuzlu sihirbazlarmdandı. ::ı.n için bu müsaa.deden is 

(~bilirler. Her iki meci· Bu ndnm, bu adada yalmz yer • 
1: 1 kuruş) verildikçe bi- illerce bilinen birçok zehirlerle 
~·(I alınır. Bu suretle sekiz 

'q. ~·e tamamlanınca diğer 
e alrnır. Toptan sekiz me_ 

ar ~renler beş cildi birden 
1 • Altıncı cild ise her for
~ Ctktıkça matbaadan aldr

.. ; :ı'aı:;radn.n ı>r7.tı. edenler 
tq ~ıld icin ayrıca elli h"Uruş 

. ticreu Jtöndermel;dirler.,, 
: rnecidive simdiki altın 

\ ı !'.~öre kırk beş lira tutu~ 
~paranın asıl kıymeti 

---' 

altın kıymetine değil iştira ka-
1'iliyetine göre hesap edilmek 
lazrm!!'elir. Bu takdirde Kamu
sül alam epevce pahalıya satılr 
yormuş. Lflkin o zamanki mat
baa ve tertip vasrtalan drı bu
güne na.vıran karikatlir denecek 
k~dar basit Ye masrııflrvdı. 

Kadircan KAFU 

H A B E R - Akşam posası 

1talyanlardau alınan 
harp malzemeıile 

Singapur müdaf a
ası takviye ediliyor 

ı-ilngapnr, 22 (A.A.) - Afrika mu. 
bnrebeıerfnde İtalyanlardan iğtinam 
edilen harp malzemesi ~mdl Slngnpur 
müdnfnasmı takviyede kullnnılmnkta_ 
dır. lııtlhbarat nezareti Uırafmdnn bu. 
rada dağıtılan resimlerde, son zaman. 
hırda .Malezyayı ziyaret et~ olan 
bir Çin askeri heyetinin diğer harp 
malzemesi nr:ısınd.ı. bulumın İtalyan 
tnnk ,1~ı toplıınnı tetkik etliği gl> • 
rülmektedir. 

Paris el i ecnebi 
diplomatlar 

Vısi' ,~ gıtmeqe 

a.. 2t edildı 
Berlin, f~ ( A.A.) - Yorı res

mi kaynaktan bildiriliyor: 
Alman hariciye nezaretinde 

öğrenildiğine göre, Pariste bu. 
lun:rn bütün ecnebi diplomatlar, 
Vişiye gitmiye davet edilmişler. 
dir. Alman merkezinin siyasi 
mahfillerinde bu davetin sebebi 
o!rırak Fransız hükOmeti merke. 
zinın artrk Paris değil, Vişinin 
olduğu ileri sürülmektedir. 

Hindistanda 
Müsliimanlar arasında 

çarpışmalar oluyor 
Ahmctnbfıt, 22 (A.A.) - Me

cusilerle mUslümanlar ar.ısında 

yenlden aroedeler çıkması üzeri
ne Ahmeta.battaki hükümet ma
kamları muayyen bir saatten son
ra sokaklarda şüpheli hareketler
de bulunacak herkesin bir kurşun 
y mek t.Ml.ikesine maruz bulundu
ğmı,u halka llAn etmfBtJr. 

Son iki gün uırfmda çıkan kn
n§ıklıklardn bir kaç kişi ölmU13 ve 
altı kişi yaralanmı§tır. 

Semendirek 
ve Taşoza 

Bulgar askerleri de 
çıkarıldı 

Sof ya, ff ( A.A.) - Ofi: 
Bulgar kıtalannm bu son gün. 

lerde Ege denizinde Semendirek 
ve Taşöz adalarını işw ettikleri 
resmen bildirilmektedir. 

"Foran: 

Casus mektebi profesörlerinden 
İsveçli 

Mütareke komisyonu 
azaları da tamamen 

Almandır 
L<lnitra, 22 (A.A.) - Almanıarm 

Fransız FaSina nüfuzuna alt tatsıırıt 
Londr<1da öğrcnllmektedir. Almanlar 
Fasa. &trf Alm:ınlardan teşekkUl eden 
mOt.a:-ekc komisyonu dela.Jetllc yer • 
l~m!şlerdir. Bu kom!ııyonda .hiçbir 
İtalyan a;a bulunmamaktadır. Bu ko_ 
m!syon:ın iki §Ubesl vardır. Biri bah. 
ri ve eEkerldlr. Diğeri de sın:ıt ve Jk. 
tmadtd!r. Heyet nzalan muhtelif nok _ 
tnlnra yerleşrnl§ bulunuyorlar. Ayn. 
ca ta.1 komlııyonJan da vardır. Aza • 
lnnn çoğu subaydır. Ze.nnedlidlğ!ne 

göre, bunların emrine bol petı'Ol ve 
para vertıml:tır. Diğer tanıttan de • 
vamlı surette turistler gelmektedir. 
Bunlıırdan yUzlerccsl F'ransız mınta _ 
kasın."\ girml§ bulunmakta.dır. Bu tu_ 
rlstı"r Alman makamlarile mkı te -
masta bulunuyortıır. YOzlerce memur 
bulunan komtsyonlnnn Fasda ihdası 

olduki:ıı yenidir. 

Gestapo şefi Himler 
Osloya gitti 

Liman amelesi 
grev ııan etti 

Londra, 22 ( A.A.) - Alman 
radyosu Gestapo şefi Himm· 
ferin Osloya gittiğini bildirmiş. 
tir. Osloda liman amelesi grev 
halinde bulurunalrtadır. 

Socialdemokraten adındaki 
İsveç gazetesine göre limana.. 
melesi grev kararım bir Quis
ling sendikasını kapatmeık için 
yapılan teşebbüs üzerine vermiş
tir. 

lhtilatı doğuran ilk hadise li. 
man amelesi sendikasının reisi 
Bye'nin tevkif olmuştur. 
Bye bir daha doklann yanma 
sokulmıyacağına d:?.ir bir taah. 
hilt imzala.me.k meCbuıijetinde 
kalmıştır. 

İki gün sonra Nasinal Sam. 
lins;: ismini taşıyan quisling-1er 
fırkası taraftarlan ile polis me
murlan liman amelesi sendika...n 
bürolarını işgal etmişlerdir. A
mele bu hareketi protesto etmiş.. 
tir. Müzakere cerevan etmekte:/. 
ken na~onal sendjkasmm da li_ 
manda idare merkezi tesis etti
ği ~örlilmüştür. 

Amele kendi sennilralarmrn 
bUrolan kapalı kaldıkça ve 
B. Bye serbest brrakllmadıkça 
işe baslamaktan imtina etmek
tedırler. 

~l"Ml: 

B. D. 

A. Ucngham 
• 28. 

gayet garip UAçlar yapmakla §Öb 

ret kazanmış, bütlln yerlilere ken• 
dlaini saydırmış, herkese korku 
vermiş bir adamdı. 

Evanka işte bu Dıtiyar Gr~ 

1and sihirbazının yanında garip 
ve öldürilcll esrarengiz il9.çlara 
karııı ilk merak ve ali.kanın to • 
humlnrmı almış ve böyle bir ter

biyeyle bllyümliştUr. 
İhtimal ki Evankanm bUytlk ba. 

bası bu zeki ve garip tabiatlı kız 
torununu da bir sihirbaz yetiştir 

mek emelindeydi. 
Fakat Evanka sanki kendisinin 

dünyada oynıyacağı pek mühinı 
bir rolil varmış gibi Groenland aı
dasınm değil, adem yeni A vru -
panm yeni bir sihirbazı olarak 
meydana çıkmış, bu suretle daha 
bUyük, belkJ dtinya mikyasında 

bir mukadderata yürü.müştüi. E • 
vanka büyük babasmm sihir .ola. 
rnk kullandığı garip ve meçhul i
laçların medeni dünyada çok bti -
yük bir ehemmiyeti olacağını ga,.. 
yet iyi anlad•ğı için, belki de, bir 
papas olan babasmm yardımile 

hakikaten tıb tahsilini yapmI§ o • 
labilir. 

Fa.kat, kaydett'ğimiz gibi, bu 
cihet kat'i surette te&bit edile • 
memlşir. 

Ancak Evanka harlkulAde bir 
kabiliyet ve muvaffakıyetle bu i -
lAçlan tekamül ettirmiş, zehirler 
ve mikrobiyolojiye &on derece me 
rak aardrrarak şa§ılacak keoHler. 
de bulunmuştur. 

Onun pek genç yaşmda ve da. 
ha Groenlandda iken doktor E 
vanka admı almI§ olınası bu ka -
dmm daha o zamanki muhltinc!e 
J?9 büyük bir hayret ve tesir u • 
yandırdığmı pek güzel g~.termek. 
tedlr. 

Evanka bu kabiliytl.nl, bilhassa 
Hovekle beraber çalıştığı ve e~ 
ne hakikaten kendisi için bUytık 
denılebllecek servetler geçtiği za 
man, son derece inkişaf ettirme • 
ye fırsat bulmuştur. İspanya da • 
bili harpleri esnasında, Evanka a.. 
deti ''görllnmez bir eellA.t., gibi 
gayet esrarengiz faaliyetler gös • 
termlş, cumhurlyetc;ilerden b1r • 
çok mühim rUesayı sessi% eeda81Z, 
fakat müthiş sulkıuıtlerlle orta • 
dan ka1dırmağa muvaffak olmuş. 
tur. Kendisi, esmer, cazibeli, mıı. 
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:! i ''l"arlhk· taıınımr, t.irı:ol< fikir nı.Yamlanmn clruıl dallletlerlndon ııararla : 
: bl\.'ıS('dUn~ktedlr. hltender, Se7.ar, Sokrat, ıs:uıtc, Mlrhel Ange ye 1 
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• r.lr.ıırnalı>~·b hu tılıyült ı:Wn.ml::ır.ı kolay kolay ahlftkıın: dlyemedlflmlz E i için rin~ dal1lr1in nıbl lotlnıu•mı ~bemmlyctle mUtalAa etmek IADmehr. ı· 
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r. RAS~M ADAS L 
Delikanlı aşkının mihrabı oı. 

makla itham edilmiş olan aşk be • 
desi Atinnda d:ı.hi <'insi dalfilet 
ve bilhassa (erkek fahişeliği) ııid· 
deUe tahkir ve iUınm edilir ve fi
lozoflıırın diyalo:;larında zikret • 
tikleri gUzel dclikanl lora daha zi. 
yade ideal gÜzcllik naznrllc bak!· 
lrrdı. Bugiln haliı mahbupperesU 
veya Eflatuni aş..'l ile ünde ettiği· 
miz sevgide kab:ı ve lalımi şehvut 
mevzubııh.s değildir. Me!ihur hatip 
Demosten'ln bu gibilere karşı o
lan §lddetıı lıl"cumtarı meşhurdur. 
Birçok tn fil,ir ve sruıat e
damlarmın cinsi dulii.lNlerinden 
ısrarla bahsedilmektedir. lsken • 
der, bliyük Seznr, Daııte, Miehel 
Ange ve Lconard de Vinci, İngi
liz ediplerinden Marlov, Bacon ve 
hattiı. ~l'kspir, bizim Nedimlmız ve 
Fatih, İtiraflarım kitabının has -
sas muharriri J. J. RoU!3Scau, 
meşhur kumandruı MolUte zikre

dilenler arasındadır. Binaenaleyh 
bu büyUk adn.mlnra kolay kolay 
nlı18.ks:z diyemediğimiz için einc;i 
dalaletin ruhi intlsacmr ehemmi
yetle mtltalea etmek 1.iizımdır. 

Cinsi dalalete kar§ı en yeni ve 
meşhur davalardan biri namdar 
İngiliz edıbl ve (Loli Doryan Grc
yin portresi) mubarrirl Oscar 
Witd'in davasıdır. Bu edip de, 
mahkemede Sokratvari bir cesa • 
ret ve eda ile cinsi raüı.letinln feı. 
sefeslnl yapıp mlldafaalarda bu. 
ıurunauyaı muhakkak kJ atfedi

lecek ve iki eene mahkfım edllml· 
yecekU. Yoksa Anglo Saksor .. 
!arda ve bu meyanda. Almanyada 
o zamanlar U.tinlerdc olduğu ka
dar cinsi da.Ialetin fazlasile tnrnf• 
tarlan olduğu bilinen bir hakikat· 
Ur. Daha birkaç sene evvel ve 
bilhassa Hitler devrinden öne: 
Alınanyada (gayritabii aşk) cemt. 
yetlerl ve binlerce uzuvları ve 

(•) Diğer yazılar sıra lle 2. 4, 7, 9 
12, H, 17, 20 mııyısta çıkmt§tır. 

liyeti bil"denbire kolayca nnla§Jla. 
maz bir tipte olduğu için İspanya 
karga§alıkları esnasında serbest • 
çe ve etrafmda en ufak bir şUp.. 
he uyandırmadan meş'um roIUnU 
görebilmiştir. 

Evanka İspanya harbi esnasın . 
da İspanyol Afrikas·na da gc~e· 
ye muvaffak olmuştu. Orada dn 
yeni sanat.'"Dı inkişaf ettirmiş, Af 
rilı:anm en garip ve en korkunç 
ha.etahklan UstUndP tetkikler yap. 

mı§, bunlardan meş'um mesleki 
için birçok iyi neticeler almI§tır. 

Bugün, bu Groenlandh kadma, 
bUtü.n Avrupada tıbbi casusluğun 

anası nazariyle bakılıyor. 
Filhakika Evanka asrın modem 

sihirbazıdır. Yapt:ğ: 61Um terkip. 
Jerl bugUn.ktı tababet Umlnl §~ır
tacak ve mağlfıb edecek birer h:ı, 
rlka mahiyetinde görülmektedir. 
Zira, bu kadın ilaçla, yani sun1 
ve tıbbi vasıtalarla tabii ölümler 
meydana getirebilmektedir. 

MeselA., gayet sıhhatte bir in
sanı hiç hissedilmeden, tedrici eu 
rette verilen garip ve esrarengiz 
bir terkiple gayet kısa bir zaman 
zarfında tababette (uzvi) denilen 
ve mikrobik olmryan bir nf>vl kalp 
hastalığrna duçar etmekted!T. 

Bu terkibin dozu §iddetlendirl • 
lecek olursa ilAcnı verildiği 11dam 
kalp haatalığmdan rucceten ölür. 

ÖlUmUn muayeneıfnde, dilnya.. 
nm hangi doktoru otursa olııun, 
tabii bir kalp sekteF:i teşhisi koy. 
mağa mahkflmdur. 

(Devamı tXIT) 

müdafileri mevcuttu. Hattl nıew
hur tabiplerden Nagmus Hirsch • 
feld bu yolda ltonferanslar veri
yor, gazete çıkarıyor ve hatti. 
mecliste müsait tekliflerle müda
faasını yap·yordu. Fakat bu gim 

Bitlerin Almanyasmdıı açık celdi 
ile bu mo.razf meye!An elddetl. 
cezalan mllstelzcmdir. İlk nazma 
b:ıyra.ktarlarşndıın olan yU.zb~ 

Ernst Roehom cinsi daltılctin en 
açık sahneleri içinde yaşadığı bir 
anda ı 934 de bizzat· Hltler tar.. 
fmdan tab:ınca ile öldllrUldüğa 

mUtevatirdir. Cinsi daWetıerin m. 
rer skandal te§kil eden tezahüıı. 
lcri karşısında ibret dersi mab.i • 
yetindekl tedbirlerle cezalarm. 
fnydasmı kimse lnkllr edemez ..., 
şuurlu bir vatandaş blçblr va.kit 
Mognus Hirschfield gibl ifratçı he
klınlerln felsefe tetli.kkllerlne lltf
fnt yllzU gösteremez. Ancak ilim 
ve bilhassa tababeti rul:İiyc cin.si 
d:ıllileti bir nevi eevkltabü hasta
lığı, şahıs tarafından arzu edildi. 
ğl halde fena clnst inkişafın ya .. 
ratt:"ğı bir nevi peikoz telAkki e. 
mektedir. Psikanaliz haldkt kökle. 
rini bulmak itibariyle bu hwsusta. 
en ileri gitmiş olan illın DUbosfdlr. 
O halde ilmi kanaatlere göre da.. 
UUeaede aşikar bir skandal yap
madıkça tezclyc edilemez ve ne. 
tekim bugUn de her yerde ve 
memleketimizde bu hnl mevcut. 
tur. (Erkek fah~e) namı altmda 
dolaşana gerçi fena nazarla bakı
lır, fakat ne adliyece takibatta. 
bulunulur ve ne de fçtimat mcv
klinden bir 5ey kaybeder. Bir m.. 
sana bir yerde vazife verir ve 
hattA şerrefll askerlik vazifesini 
omuzlarına. yUkletirken onun cinSi 
mazisini nazarı itibara aldığ.m.ız 

yoktur. Beyoğlu kaldınınmm Pl'Oıa 
fesyonel bir erkek fah.Jşesi ber. 
hangi bir işe başvurduğu zaman 
nihayet o mticssese amiri tarafın
dan phsan tanmdığt takdirde red.o 
dedilir yoksa başka hiçbir mney. 
yide ve vesika yoktur. Eeasen 
data1etzede nadiren blr hasta gibi 
hekimin eline dilşer ve takayyUtle 
r1 dolayı.sile polisin nar.ıırı dı"kkatf 

nl celbedcr. ÇUnkil bunların bü • 
yilk bir kısmı zeld, mevkll içtlmat 
sahibi insanlard:r. Tena.sUU daıa.. 

Jet bu itibarla birçok yerlerde 
bııygm bir şekil g&terdiif halde 
pek görUlmlyen ve meydana ko. 
layhkla çrkanlamıy'Bn bir l.det 
hUkmUndedlr; her vakit Beelkta. 
şm pembe konıığını ke§f et.mek ko
lay değildir. 

Dr. RashD ADASAL 

AMERİKA 
Süratli S:?emiler 

İnşa ediyor 
7aşinqton, f2 ( A.A.) - B. 

Ruzvelt bugUn beyanatta bulu. 
narak, daha çok miktarda, ve 
daha süratli gemiler inşa edile. 
ceğini ve bu gemilerin bütün 
dünya hfir milletlerinin maruz 
kaldıktan tf'ltdidin bertaraf edil
mesine vardım edecek olan harp 
aletlerinin 7 deniz l!r.crinde nak
line tahsis edileceğini bildirm.Ş. 
tir. 

Harpte 
F ransada 80000 ev 

harap oldu 
Vişi, f2 (A.A.) - Resnt ra. 

kamlara göre harp esnasında 
Fransız şehirlerinde hasara uğn 
yan binalar 80 noo e baliğ ol
maktadır. Bunlardan bir çoğu 
tamamiyle harap olmuştur. 
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A iman - Fransız 
anıaşması 
hakkında 

Avrupayı 
do!aşan 

Kanada 
hDkQmeti 

Beyanatta 
bulundu 

B 1 r Ame" i K a' 1 Kana dadaki İngiliz 
gazeteci 

Vi 
gördüklerıni muiJayaatının 

fi hükOmeti Al nanyaya anlattyor En büyük 
yardım eoerse "Almamyada hal!· k 

gal albndaki Fransa 
1 

ISmlnl 
e işgal alft~da. o~mıyan hava akmlarınoan o·· deyecek 

ı, 
il 
Franaayı bırbJrınden d 

ayırmıyacağız ! ÇOk korkmakta lr,, Bu mUbayaat 300 milyon 
Londn d (/ .A.> - Eden A- ı 

vam kamarasında IOrulan bir IU· Nevyork, 12 (A.h-) - Nevyork Sa~rlln tahmin ediliyor 
al e cevab!tn t1l beyanatta bulun- Post pıeteslnin ve Oversean New 

uttur: ajansmın muhabiri Henry Vau- Londn, ts (A. A.) - Maliye 
1' .Mayısta Vifi. Amiral Dar- lhan. Almanyayı ba§tıı.n batta iha. nazın Kingsley Vud, avam kama

lanın Bitlere yaptığı ziyaret llze- ta eden bir anket yapmtttır. raamda beyana.tta bulunarak, Ke • 
rlne ~rdfli lahatm Vlgf hllldl- Henry V.aughan escilmle diyor nadanın Kanadadald İngiliz mllba· 

m 

eti tarafından ittifakla tuvtp kl: yaatının en bUyilk bir kısmını ö-
eclilclijl ~ bu mtıu.kerelerln teli- Abnanlarla yaptığım b1r çok demeli üzerine almq oldu#wıu 
m 

riııiD yalanda himedileceğı llln e- şahsi temaılar netlceıdnd' vardı- bnctımı·§tir • 
leli. Ertesi gün mareıal ;t>eten ğmı kanaate göre halkm bUyUk Bu mUbayaat 200 llA 800 ml1 • dl 

radyoda kusa bir nutuk sö,,.ııycrek bir krsmı, resmen IÖylı>nenler ve yon sterlin olarak tabmlıı edilm1'· 
~ milletini Darlan il• Al· propaganda tarafmdan teyit ec:n.. tir • 
mu llfllrlmetl aruındakl mtıa - lenlel' hi18fına Hltler ve kendlainl Nuır sözlerine 111 auretle de • 
~terden dojabUecek ne~l~- çevirenler bakkmda derin bir m· vam etmiştir: 

biç bir aua1 tevclh etmekaizin ldaara ujramı ~ır. Geataponwa Bu para. Kanadanm kaynakla-

il 
rl 
duğu •lbf kabul ctmeğe davet faaiyeti, parti tcşkllitmm ceb'r nna nazaran çok büyük bir pa~ 
tl. ve tazyiki ncti<'esinde mubar~be dır. Zira Kanada btltçealnde ye • 
Vlıl bu mllzakerelerl Fransız - sa.flıalarmda vahdet görUlmesıne kQn varfdatm geçen ıene 200 mil 

ol 
e 

.AJnwı ftblrHfinde yenl bir uf- raimen qazj rejbn'nbı bqmdaD- )'OD ingllfz' lirasmdan udi. 
"8Dl açıbiJ olarak t&ftif etmek- beri Hltler ve etrafmm bu derece Nam ayni r.a.manda dlfer do • h 

tedlr. . teveccühten dilftllklttl kaydedil- mhıyon ve mllstemlekelere brp 
Vjşi hilkOmetinin Suriye hava memiıtt. da mhmett~r1* g&teımiftir. 

meydanlarının Almanlar tarafm· Hava akmlarma kartı duyut~n Avt18tralya- w Yeni Zelanda 
dan kullaıulmaama milııaade e- korkuya rellnce. lapanya ve Çin kendi topra::lan qmda afır ma. 
dilmeai bu ftbirliJj neticelerinin dahil olmak üzere gezdiğim hiç bir ratıan Jı:arşılamlflardır ve il.aten 
pek haris bir örnefidll'. memlekette bombardımanlardan dıtal'da pp·lan harpler için ıt~ 

Rasvalt Vali hUkametl siya· bu derece korkulduğunu görme - Un kaynaltlarmdan gittikçe artan 
aetJnin bu ~um inküııafı hak- dim. laşe kartı olmıyan ev kadı- bir mebllğ s&J'fetmelrtedlrler. 
kJDdaki noktainuanm açık su· m aileeiDJ açlıktan ve &ll!mden Bu memleketler de Kanada glbl 
ıeUe bildirmilj ve Amerika hükO &üç kurtarabllmektedlr. Hastane- verg·ıeıı arttJrlmllar'cb. Keza tt. 
meti Amerikan limanlarında bu· ter fena ıııda yilzflııden baatal&- halit berine tahdidat lrO)'IDUI ve 
l unan Fransız ticaret vapurlan nanJarla doludur. Bir çok basta- veafka uaullerl Jlıdu etmlflerdlr. 
hakkında bazı ihtiyati tedbirler lar, hastaneye girmek için ııra Nazır, dünyanın bqlıca altm 
alaufbr. beklvtorlar. Konue~uğum do~tor milstahaill olan cenup Mrtkuı ı. 

Vilide verilen mlphem ve ve d.itçilerln mUıJterılerl dlllerınin ıe birçok maddeleri veren lllncU.,. 
plgntılı iahatta Viti ve Alman da\tlldtlğilnden, mide afrılarmdan tanın ehemmlyetlerinl kaydeyle • 
lıük6meUeri arumdaki itbirliii- ve dermansızlıktan şJklyet ediyor mJtUr. 
Din yalma aiyul ve iktıaadf oı· tardı. tatJ.bl&k edilen gıda madde
duğu telkin edilmit ve Viti hU- lerbıi!l fenal·ğına karp mevcut 
ktmetinin Bltyttk Brltanyaya ve l hoenut&uzluğu yatıştırmak t~ln 
evini~ de Amerilalya Mil buller bfthasaa fakir mahalleJeı-
taana m,.tinde olmwhtı bildl· ele flklyetıerle mtlcadele etnutle 
i1mtetır Bu 111.hat Viof hlldl- batılamışla'l'd!r. '"Bu lraTgal'ltllık nt 

n etinlıı Frama ve imparatorluk zaman bitecek!,. diyen bJr kadm 
~--ı. t.GpraldarınJ yalrus pazar yerinde tevkif edflmlştfr. 
~ eKi müttefikinin de- Manevlyat c:ot dtıştıktıllr. Halk Hlt 

ad ı..ı t Fr ıere nJh vaadinde bu1undufu tı;ln fil, ayru zam a vızza ansa- mftuheret ~ti RJtler vaadini 
nm da ~uu (al~Jar) olan tat:madrfr ~ bu ~Oııaherett kar 
bir de9letin emrine ~~4;8 daha betm"'11r. tıllyada llu•90Jlnl hak· 
si~ blhais ~ bit yo • bntY4l f~ttlk1erlm kadar hayret 
gİnlUI olduğunu lfl•hvemea. nrlel lthemlarm Abnanyada da 

Britanya hilkame~, Fnıısıs Hltler hükmda yapıldıluu leit
milletinin bu aivueti Fransanın 
neflerile telif kA'>ttl etme7 bir tl~lıvıt kendileri bulurunıdlklan 
siyaset olarak te'AJdti ~n- zaman y1Ucsek nazl şahs!yetıeri 
de~ ve Pransa ne tml)arao•Ju~ın artık ıieemalarda aıtışlanmamak
istikbalinin muzatfe!' m~ltt:~- ta'C!nr. 
Jertn kendiatni kurtanu-aITT .., .... e Harp lehinde "Nya M:tUUD he
azimli bir mrette imtf'tlfJlni mil· yecanını göstermek için vapslan 
..,... lltmekle dıeiil, Hitlı-rin tMalltlra'8 pca11 bl~ mitmı • 
86ede yeni ntzamma teslim o}- terde tesadüf edJlmektedlr. Bu te 
müla daha lJi temin edilmit o. zabQrat da ÇÖiu memm IJIUf aa 
lac&i:ma da inaımuyacağından memap olu bir bel kl:tt tarafm. 
eMindi:. dan yapılma\tadll' A.ı.u ıxausaf

Bammla 1'era"8r, ~anft •"- fer·yetl lm1clm ka~a 't.tle 
lrlmetl Vfı9I 11fttn19ttnla h!trelret balk ldlUelarl aevbıç ptermıyor
" leraatmı ....,.... tabula tar. Ekseriyet, İngiltere marrlC ı 
mecburtlur Efe?' Vltl hl\kbıet1 olsa dahi dlğer lngtll .. lmparator
diilmaula illıı edflf'D lfblrrıtnı luk mPmleketlerlnla mücadeleye 
tatbik ederek ~ ant ve lda- devam ed e ğinl ve aulbtln ço!: 
1'8lllfse saftU' .ereePk W ,.tıttt uzak 0 du :'Unu anlam·ştır. 
..,._.,.. bap '8YNllH '8Ntm İzinle gelen uk rler feth dUn, 
edecek bir ı.a'*8te kalkar veya meınl"ketlerdeki muk:\Vemtln ne 
aıın,ıe bir ıtarekete mUtı"ade e- kach'l' anm! oldu~nu a"11 tı-
4eme. 4tpıara nerede bu11l?'llak yoriu. Kfh;ftlr esnaf, dillrk n1ar, 
ötada hllcum ~in iten"'"'' il JK"k m~evverler ve k yliller arum • 
tab'! olualr terbeıııt added~el'z da da ge-nio llP&yaata memnualyet 
"art* uk~rl T'lft•IAranmn t8t- sizlik hilkUm 1111 m tktedlr. Bot -
bUd ıs.u~ J'ramanm ı.ıra1f nut.auzh•lıc t>Dbıuıaa ı çner arumda 
alV.da Mlu... ~le buhm11l1· ve sureti ma~ s ela evv Jee ıen
yan kmnı arao-nda ~ bir fark dlb1ara lştlrlk etmı, bulunu 
güzetmeğe kendimizi mecbur ad- ~il amele U'Ull)da tok ya~ 
detıclyecelfz. m :-trr. 
~ a.~ Jedl.tnde. B!"f A1msn ~ropa andul bunlu i\ze 

Koordinasyon 
hevet;nin kararları 

<Bat tarafı 1 Belde) 
2 - Elinde yol inşaatına mah· 

sus iJAt ve edevat bulunanlar 
yeni kararnamenin neorinden iti· 
bare bir hafta zarfmda beyana· 
me vereceklerdir. Elleride bu 
Aletlerden 10 taneden az bulu· 
nanlar beyanname vermiyecek
lerdir. Hükibnet bu Aletlerden 
kullama.bilecek olanlarını değer 
pahası mukabilinde satın ala· 
caktır. Yalnız bt: allt ve edevat 
sahiplerinin itlerinin eekteye uf' 
nmamam da IU'tbr. Beyanname 
mUıtı1etinin hitammdan itibaren 
30 sün igindıe allt ve ednaıtmm 
satm alınacağı saıbiplerine bildi" 
ribaelle Aletler ..-ı kalaeak" 
tar. Umumi itıtind&r ldn ,a· 
}Plmalda cün )'ollum bir an 
e"8l l>M:mıııeini ı-in edecek )Mı 
bnr ku-,t arara alratmr 
yacaktır. 

3 - lıltlnhamran kendi lsti}ı· 
ıa!leri için muktesl iptid8I mad" 
de ve malzemeyi ithal etmek 
mecburıyet!nde bulunan sar.ayi 
~terinin itha.llt birlikJe· 
:rine girmeğe mecbur tutulma· 
maları kara~aşınıştır . 
~ - Göz taşuım beher lrllmnr 

tlun müstahsile :ao kuruştan ft" 
rihneşi kararlaNıtıfb. Bul mir 
tanmerln mtıdeb~lnne hareket 
edfnk .,. kararla mpincleD 
daha fazla fiyatla ~ aldık· 
tarı anl3111mıştır. Yeni karama· 
me ile dalla evrel daha yUbek 
fi·~t1a J!'Ö~ atanlara aradaki 
fark ia1ie oluıt9eakt11'. 

ispanyada 
(11"$ tarafı ı adde> 

ku'l'l"tn~dan lll'fa.tlle parti ve parti 
tayinleri hakkmda tam ..wll)"8t 
vennellted I'. 

ı..,. bakaaeti. safer bamld!ğl rinde te tr v" nınkta1 r. HH'P 
-- ..,......_ tul iatUr1&1bü adt,.r.a bu ,., zilMre lıı c?" rr ı.ı
v<ı Wtblliibl ternlae umet " hıılf'f •ti •rlm,'!r adrr. ~ (Ok f b
mft of t.ı:ıı hük'Qlda genenl d& rDW r a tana l · rhı .., n da 
Oore teminat vernılf'tfr. Sfmdf 30 r.i$betinıtf' fasla gUaJ Uk al -
Prananm ltırt111mar ~ ~&ril,.. maları ve m mı ke.U rine izinli 
me~e ......,.. ldenJtre nrdnli et- gttt\klcri z m n y vm·yelcrinln 13 
--' IDrede 'ftaltalnl ifa edJ.n tememesi de amele ar tndald 
etmlyec:ji vepluat l'rauau .. Al- .memnunlvetsblf~ art?rmaırtad-r. 
muyanuı lnıyruklaq tafmda yer ~erin lloııJnutauslufun11 artrran 
atJıt alm yaefı haJtlnnda tarar v0 r dller bir aebep de l ftanm ., eli 

Beledi d I.& 1 mek Primim mflletble terett"il gününde ıtınlök meai aaatl Uue• ~e c ...,or an etmektedir · 

Kararnomenta 1rtukl4clem-.. 
de fJÖ le du"9eittedlr: 

Bu "'ar:ı.rnamontn ~lıea hede
fi partlnhı benlli&l. Jnıvvetlnt 
v ~ rnftetı8f"1Jğfi'ıl tarııı'n etm*11r • 
Parti bu 111lJ'et1e mlnt 8!9dlbllllt 

haMnnda Wr lrarar Bu noktsda JIJden'e bir Ral t1 verllıneme dir. 
Belediye ............ tıuııamun soııalmq. Bden de, 'bQ beyuat· 

meauar ?Mın'slt• -talla1ar bulclD. ı tan ma~ lne-Ula bil' Wne
• a-t ....,.,, w 1111,..... •m tinin Vıti lıUkdıMU tarafından 
t&kalana-'8. Mir ... ,, r• acaıe ı kendisine t:ılunff etilen bir vut· 
-..--.. ,.upn w ıa~ ~ mBJ1 hnJtlanlll oldnfanu 
...... fltt tıııllıll .- ·ı•- ..... ,. ....... mflleıtine 1181'ilt ~e 
... - ..... '* -.u :-.:: anlataıutlldlr, enalJmda un-
.... 1 ., .,, [.... .... l ... 111'. 
.. u ........ .,......... lıfe4bl'!IJ ManW .. ..sı .,,. , .. .,. .. , ..... ~: 
-- "' ~ ylldll pmilel'İD Atlas 

denitini aeçmeeine ve VJOi leh;ne iırtnale muhalefet etael• çüı1ı. 
ablu..ltanm gecikmesine müsaad.e blleeak bUttıa uıgellere ve muııı.. •11 liateı:ı devam e-:! ce!t mı- veaet ere kat'll Jan1mu bir ety.. 
dir ! ıl cP.plıe ve lı:udretU bir taarrus 

E' en f(I eeva:bı vennl~tr: sn hr tett...'I edecektir . 
lera&tnnm tayin ~ ol n Bt !'la ıta•ran, yeni de~~ • 

Prensipleri ilıatı .tttm. Mander 1 ıer tlııerlne. faJaaj ~ •
lautmmm tefıeııaatı hakkında leketteld mevldl ller .-Ddu 
cJa izahat, v.-!W. Utilll" , daha bUytllr blr ehemmiyet _.., 
edemez. ~...,. 

Giritte vaziyet 
<Bat t&rafı 1 nclde) 

lamodaıı ölmtlfl•rdlr. Almanlar, 
durmadu bomb&ı'dıma.n etmekte 
ve çarpışma "iddetlc devam et • 
mektedir. lnıiH:ıı avcı tsyyarelerl 
ni Ciritten ıeri çekm&k Jr~rarl~~ 
tırılmtftır. lılaamafib, lngillz ta • 
amuıl haft bar'eketıerl, Mılrrdan 
Almanlarm Glrlde k8flI hava ha. 
rekltı tlslerini tetldl eden tayy .. 
re meydanlarma karii deft.Dl ey
lemektedir. Aft! tanare!trlDl Ol. 
rlttu çelmllek kaıul, Glritte ,al 
ıua pek u miktarda fena teçhbat
lı bava me~anı buli.·~-"o.ı.lu aebe.o 
blyle almmlltn'. 
BEBIJN RESMi KA\"NAJCIARI 

SUStJYOB 
.Berlln, u (A. A.) - Tnmooe 

an ajaMmm blldirdlğiue söre, 
resmi ve nim resmi mahafilde G'. 
rltteld .Alnwı harekltı baJdanda 
vaki olan sualler ihtiyatla karfı • 
!anmaktadır. Bu glbl hareki.tın 
Glrltte vukubulmakta c-'iufu te~ 
zip edilmemektecllr, Harekltm 
.Alınan bqkumandanlılı pl&nı mu. 
clbiııce inkJpf etmekte oldulu te• 
barUs ettiriliyor. Maamatıh uke. 
r1 bakımdan hareklt hitama er • 
nıeden hiçbir ifpatnı yapıJmıya • 
cağı hakkındaki mutat preutpe 
sadık kalmmaktadır. Ajana devam 
la diyor ki: 

''Alm'lDya, valtalarm oJdup r• 
bl meydana çılunuım mllnulp 
KGreeeğı lııa kadar ll&ıyö Çirçi • 
lln bu vadide konupnasma m08aa.. 
de edecektir.,. 

tNGtıJz KARARGAIDNIN 

Kaldre, u (A. A.) - Ortaea* 
İngiliz umumi ~ tebU
jt: 

Girltte dUn blltiln sUa yeni Al. 
mu parqiltçil dalplan ve tıayya. 
re ile tqman A.lmaD utedert .. 
daam muhtelif noktalal'llıda ku. 
ya lnmeie devam etmlllerdlr. Ya. 
au Jutaatm:n ve Giritlilerin yar. 
dımiyle blltlln Brltaaya w Yeni 
ZellDda Jruvvetlerl mtıkemmel bir 
surette hareket etmt.ıerdlr. Kullr 
teşem c.aret ve hamle ile muh .. 
rebe edea nparatarfuk kuvvetle
rimiz ve •tltteftJderl nauvaff alı:?. 
yelle tetevvtlç eden Ug muDbil 
'taarruz~. 

DQrıı111m •yiatı d6a 8"81rhı- ' 

tz~ai!! obnUfhaF ve braıılılr 
~Wln~-

de memnuniyeti mucib bil' helde 
idi. Yalnm Malemede clGpnan mu. 
mtateu tutunmafa muvattu ol 
mut bulwauyordu. eJm4l buradaki 
vasiyete nihayet vermek lgm ısa. 
rek&t deYUD etmektedir.~ 
IUll havadan lnlıl devam ediyor. 
Fabt dflranm havadan aaklet • 
tilt Jutalan deuı.leıı lbrao1ar yap 
ma.k a·retile takviye teıebbl19lerl 
kraliyet donamD&rDm ı ·raatı aa • 
yMinde liıadiye kadar akim kal. 
IDJI, dtlfmu kafllelerlnln bir ta. 
mı butınlmıt. d~ğer lmmı d:ı. d .. 
lttıJmıft.a'. Girit mUdafilerlnln .ma 
ne•lyatJ ı.er AD1ankladea. daha 
yWraektlr. 

Hanya mmtakumda, Suda ko • 
J'llll• d&n eüü eme.den yap!laa 
1lddet11 bava hUcumlarmı gllııdllz 
lfanyanm cenubu prbf:ıııılade yeni 
paraftlt.çll llllflvl takip •tmiftlr. 
Dlllm~ ba amatakada toplanam 
•• .StralJkl•rlmla ~ ıtd 
detll bir ateıe tutalmalur. DUa • 
1llUlDl elDMli llal81118 meyclanmJ 
ve Karea'!n prbfade bulanu mm 
tahyı 1ı1!1aJ etlil ı.ttdW edilme"• 
tedlr. 'VeMMfth lld seç8D ı.,
)'11'9 me)'dam hl1l a~..,.la ala. 
ela bulunmaktadıı'. 

.......... (A,A.) - u,t.er: 
Bu&'lbı Gtrell'lcUllM ""· AılluaJ19 

Gldde lıaTa JOlile ıwneı 1Gndentek 
için Dtı!lvmldau pyretıer rarfetıuk. 
tedtr. tmparatorluk n İnJflla kuv • 
vetlerl moat'9Vlllert 1m!1a ftJ'& .... 
etmeıc 191a lf!ll09 ıtllllıe flddıltle car 
JllllJ'GIW' .... ..., ............ ' illa 
klfillll - Al9aa .._... ...... 1'0. 
Ula lrlODdea mullarebe u'lmelllae P
tırebllnlek tçln Od stn. l&lımdlr. t.u. 
1& te19libnstl ..ıs gtbltl 'llq!adJlma 
lfh'e flmdl dlfmanm Odnel Mr tG • 
menin ilk u1l8rleriDl bldt•••le ... _ 
1am1f oımaa muht....ıdlr. Alma lllll 

k.ul9~ ---~ lntala?dall ~ 'INIUflarla taDk Ol. 
kvms&a tepbbUa etUgt IUdmaktL 
dır. 

Enelee bUdtl'lla tllno tıefebMll 

DDDedilcllflM 19N. ki- vapmlar• 
ıa ~ ldııa••ttar. ftkat ba 
llafllk ftP'lrlU tıukm raNWe '* Da 
ne; barekett yspmal& 1D11ftflak ola. ......,........ 

DtlflQUl puqll~ mUftk • 
...... lılrk&G baft IDQdaDIDa Jll,1daa 
-..,_ aıaatfak olup ~mıdıklan 

Lmdnda. ~. J'akat. 
111' badldlea ptnttltQlı.rc1ılD ~ 
~ 'VQa ... edD ... 
........ ttadlr. 'Sladl ~ et • 
ınekte o1aa tlddetll ......- llaft 
yolle IWUri1la dQpG tQmlllHe )'& • 

pdillaktadll\,, 

lngi~iz•erin satm al 

Amerikanı 
tayyare le 

Surıvede Alman ta 
lerine karşı ha 

bulundular 

70r. 
o 

Irak maliye •e 
nazırlan 'lanraı• 
.......... (A.A.)

ıiclye nasırlan Tünal 
lemiflerdir. 
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Çallı Hüseyin Çavuş • Mmenle•, tarihi fıkra~ 
il ..... JtlrümUş, bUtlbı gazete
._ lılrlblrleıtııden gömrok eayfa
.... ba mevzu& bUyiiklU kU

.... birer •Uton aymnııtlardı. Ve 
lllQ••kak; ki bu • haydi C8kl ~ 
....... dJDyeylm • \'Mlide f'D mu
""- kalem sahibi me.rbum Tur

'- Tucb. 
Detew11 taıfbct, fıkmlarmı ak
~on ilh&m alııral' yazıyor 
~ dlnün \ıdmları arasından, o 
da in~yeceğl mevzua temas 

edecek tarihi bir 'aka, güzel, 
~ ibret verici bir fık.ra bu

~ JUDmlı ıll IU) or, tatlı tatlı 
~onla. \'o JSUr&sını da mrar 
"-ek lbnnihr ki bulu lan neka• 
"-ı- orijlnalsc, Uslfıbu da o kadar 
~ Kelimrlcro .renk 'e ses 
"ererek yazıyor, fıkral!U'lllı bir o
h. 1'11>1 lıUyordu. 

l>tğer tarilıi fıltrs yazanlara ge
-._, bunlar, YJ'lruz kop~ acılıkla 
lttaıa edlyorlıır, osl i hlidlselori, 
nıtttn vnkalarm:ı lntıl: k ettirmek 
htinerını gösteremiyorlardı. l'c 
~ .... lclftdir ki l llZiları soğuk ve 
h.\'aıı oluyordu. 

Görü3 orum ki, su on giinlcrdc, 
laaeteıcrimi~ fo eski hastalık 
'llksetmı bulunuyor. Tarihi fık
~. ;yino sütunlarda. yer bulma• 
)\ batladı. Sütun komşulamn Ro· 
hl Jl'.Ju"t'm 'e JUıdlrcanm':dler f..q. 

t&a..a edilecek olursa, ötekileri 
toıırekfın bir tarafa atmak mvnı. 
~kli, yaptıkln.rı :;eyler alelAde 
lılt llildllll.1;cn ibaret. Günün va

' ~ hli.d1 cJerinl tarihi hlr fıJ.-
1\ De mukayc c, tahlil ve terkip 
'teıa ,eylor değil.. A~ tarihi, da
~ kopyaya_. 

ll'ııııaıknm bu da bir hizmettir. 
'- l&l'7.tll da fa) da!!ı, öğretici bir 
~ti vardır. Okuyuculara te
~ zevki &§ılıyabUir; a§ılıyabi. 

lıııınna, bunl:ı.r aktüaJltcyo tc
~ .......... ,........... 1üo ..... 

daha Z6\ kH oı..-unu1'. 

8tltanumda bu noktaya ehem

~- veriyor Jındlsclerl tarihi 
~::.ne ia.ıım ,.c terldbc ~ 
.....:._ _ _ Maamafih, hor gün bu 
~ yuı yumuını ı-ıok gü~ bir 
.. tldağunu ltlmf edcceğba nn
..... '9ılndlr ~ diğer tarihi fıkra 
~ arbda§lar gibi, ben de a.ıa
..._ lllMa kopyacılık yapatıak, eli
~ hDen eski kitaplardan, mcc
~ fıkrala1', mazmunlar, 
~, gttzel beyitler ve veci• 
""- Baldedeeeğlnı. Ve bunların 
~ Jtb bizim malnnız, yerli 
..... olmasına çalışa.cağını. 

Bagttn "Biat iptida" olmak 
üzere ~ fıkra •1111ayOl"QIP • 
Rwılarm hepli ele eeld tefler. 
Fakat bmlanla beraber adaW ve 
kıymet b&kmundaD bil& tıue ve 

bakir, ruhlu ve ödll. •• 
Arap pirlerinden Sa'lebl 1UdJ 

ğı bir bsldeyl Abbu olallumdan 
Mamura verir. llallfe fllrl oku· 
doktan sonra sorar: 

- Sana ne vereyim! •• Ne is
tersin':.. tlç yüz &ltm ıur, ilç kıy. 
metU öğüt mu! 

Şair, halifenin ii&tin sekA&mı 

takdir eden lerdea oldap ve par

lak hllanotler •varMı&ğnu bildiği 
için faydalanmayı tercih ederek 
cevap verir: 

- Pa.ra, elden ~ok ~- ö
ğüt kafada kalır. 

Bu cevap üıerino MAnMr fa"" 
lan söyle.r: 

- "Sakalına yağ sürerken sa.
km ~ t&rafa bulaftınna, bofDllD 
kirlenir." "HD'kan Mkiyken aya· 
b"llla yeni çbme giyme.,, 

Şair, bu saçma sapan ~ylerde 
bir hikmet ve felsefe olmadığını 

görünee, aklı bapnclu gider, )'il· 
reği ağzına gelir, haHlcnln wünU 
keser: 

- Aman veUnimetlm, der, ü
çüncü hikmet sbde emanet kalsın, 
siz lütfedin, gerl kalan yüz altını
mı verini 

DUlgenade kendl.tnl len§ ve 
pek taze göstermek için gttnde 
dört bes kere traş olumıu!J. Bu 
mariz adam, bir gUn l&lr Molla 
Oamıe dülgerllktcn söz açarak te· 
fah11l'a be§lanut. "Pllb adama 

~yle bir pencere tno ettim ki 
görmler paı'maklanru WJP'ddar .,, 
Ba minval lzeıe ..... tu1m91t .... 
lr dayaoM'NDll. tAhemmUi bit • 
mı,, Dülgen:adeye: 

- Bizim için de bir ..al ıraş 
et • demi!, bakam nud oluyor! 

l1oe Molla CamBn yanma cahil --"· -,..... "'"' ........... . lrlerdea 1ııbt gelerek ..... ldı 
- t)....... Düa pee ._.., 

da Hızın girdim. lll'buek ..... 
rilkJerlnl. ağzıma attılar. Bunan 
mi.na8ı acep ne ola? 

Şair cevap vermiş: 

- Yanbt gönnlfllill. ÇQüi 
Hızmn senin ytizttne töldirmeei 
Jimndı. BePd o ela m•belrka1r 1d 
buna yapmak lsteımlldr ..-.. Sen 
mnhakka.k o sın.da atmu açmq.. 
smdır. Yobuıu .....-ı tiikrilk, yü
züne ~leoeğDe aisma clobnlllfm. 
Sen sanma ki taır. sösi1 her demde 

yalandrr .•. 
LAEDRi 

63 ncü alay 3 ncü tabur 1 O ncu bölükten Çallı Ali 
oğlu Hüseyin çavuı da Galiçya cepheainde döiümfüt 
kahraman Mehmetçiklerimizden biriclr. Yirmi iki yirmi 
üç yqlarmda bir yiğit, Anadolunun saf ve mert, uker 
doğmuı milyonlarca evlidından biri, tuvana bir .kek 
güezliydi. Bütün Mehmetçikler ribi aıbclqa Mdık, bü
yiiğe itaatli, yurduna fedakardı. 1 Temmuz 1917 puar 
ıünü, düpnan uzun bir topçu aletinden 80IU'a, "Galip • 
1,, itaretli bölıede üıtün kuvvetlerle hücuma pçmİf ve 
ağır uyiat vererek birinci hat ıiperlerimize linnİftİ. O
nuncu bölük de birçok tehit verdikten aonra, bir ıün• 
gü harbini daha güvenle yaW>ileceii ikinci hat .q,.lere 
çekilmiıti; yalnız zabitvekili Cemil efendi, aiperde, bu
lunduğu yerin biçimıizliğinden egrİ çekilememİftİ; phir' 
lerin üzerinden eline geçirebildiği bombalarla ve tabuı
caaile, hem kendi canıru, hem de birinci hat aiperlerin 
bulunduğu noktuuu müdafaa ediyordu; fab.t, tabuca• 
sının son kurtummu da harca~ma, diipnan ıün· 
güleri altında parçalanacağı gün gibi aydm sörünü~ 
du. İste bu anda, Çallı Hüseyin, kendisine m111mdcl. bir 
vazife dü,;tüğüne, zabitini kurtarmağa karar verdi. Bö· 
lükte, Ali usta denilen bir er vardı. Hüseyinin arkada· 
fi, ceaur bir gençti; Hüseyin: "Ali!. DiiP"9" zabitimizi 
tehit edecek, kurtaralım!.,, dedi. Jlci ce9UI' delikanlı, 
müthit bir ateı altında ileri atılddar. Tam ba .....-, dört 

düşman ıüngüaü, siperin bir kö§eıinde dimdik duran 
Cemil efendinin göğsüne doğru ilerliyordu ki, önde 
Hüseyin, arkada Ali sipere atladılar ve bir an içinde iki 
dütman neferi süngülenerek devrildi, ikisi de, ters yü· 
züne kaçmaağ hatladı. Hüseyin çavU§ zabitine: "Yürü 
beyim! .• ,, diye bağırdı; ve ancak o azman, genç zabitin 
ağır yaralı olduğunu f arketti. Cemil efendi, flütman 
aüngüleri karpsında IOD gAyretini ~hyarak ayal-ta du
nıyon:lu. Haliakirlanm aörünce, sadece bir tebeaüm
le tetekkür etti ve diz üatü YJlo.ldr. Mehmetçikler fByle 
bir bakııblar. Bu ı~ 6iribirlerine "yuab abi
timisi hıralmuyalım ! .. ,, demitİerdi. Vakit kaybebneje 
ıelmesdi. Hüteyin Cemil efendiyi omuzuna vurdu. Tam 
bu anda, karplanna het dü§lll&D neferi çıktı. AH usta· 
nm geniı göğsüne iki düpnan ıünrüaü birden aaplandı; 
fakat, yaralı Türle neferi de ıilıngüaünil bunlardan biri
nin kalbine saplalllf! ve yere, benher yunrlanmqlardı. 
Cemil efendiyi yere bırakan Hüseyin çaVU§, artık kükre
mjt bir aslan gibiydi ,Alinin intikammı o anda aldı, sün
güsü ikinci düşman neferinin lcat>urplanndan slrlp 
küreklerinden çıktı. Öbür üçü kaçtı. Hüteyin Ç&TUf 
Alinin alnmdan öptü, Cemil efenclyi tekrar omuzuna 
vurdu, iki üç 11Çf8Y1fla ikinci hat siperlere girdi. Yaralı 
zabitini sıhhiye neferlerine tealim etti. 

REŞAT EKREM KOÇU 
1 
ıoououovoouoouooouoooooooooooosuuosecosuusouuooooouuoooouuooououoooowvvoooouoooouoo+uooosovoo+ooo•o••••• 

ingilterede 

Tank ve top 
imalatı 

En yüksek seviye
sine yaklaştı 

Londra, H (A.A.) - Röyter 
ajanşmın parlamento muhabiri 
yazıyor: 

Salthiyetli kaynaktan öğre"" 
nildiğine göre bu senenin ilk öç 
ayı zarfında İngilterenin tank 
v. top imalatı ~n senenin k&
mmuevvelde hitam bulan en Vft' 
rjmli devıwi zarfındaki imallt
• ~ .ın ı..ıa ol!QıUltıll'. Bu 
blj6k · tenlrki bava IJuı1anlan" 

~wıtralya Bqvekalet 
vekili diyor ki: 

HARP 
Suratla 

Avustralyaya 
yaklaşmaktad1r 

imlamız için il•· 
zırlaaaa kılavaz 

,nakkı tarık us'un buna 
Adelaide, !.8 (LA..) - Avust" ~ 

ra1ya başvekiline veki.let eden 1 
Fa.elden Ba.lkanla.rla Orta. Şarl~- ı 
taki vaziyet mUJminle&ftikçe har l 
bin Avmtralyaya allr'&tle yak. i 
l31"'akta olduğuna 8Öyiem.İI Vt 

llÖZlerine f6yle ~ eıtmiftır. 

dair düşünceleri 
harflerimizin adları 

• 3 • 
TelAfi iıcabetireoeık hig bir kua'f'USUD başrlia ıtonlilan bart ıı._ 

.... ~. J'elıqıı$ ~ Qf , ..... _m &taı'UD. prf. ,.._O"'dü' 
dlıtü gtbi w muhtemel · ··Gl&ra.k ne~ o( yumuşak ce) adau &im" 
J"'land. alacalı ptMdl a&mek olan <1> ye verilmiş ad llzcrlnde dur. 
lhımdır. PaaifiktMi vuiyetila dum. . 
da.ha ciddt bir safhaya girdiğim hani eakallı bir adama: .. yatarken 
söylemek istemiyonmı. Fakat akalmı yOl'pnm OıtUne mı oıkanr. 
İngiliz imparatorluğunun bir amız, Yoksa altında mı bıraktnmıs?" 
cüzü olmak sıf atiyle Orta Şark. diye aormuşlar da adamcağızm uyku_ 
taki vaziyet bizim için hayati sunu kaçırml§lar, benim de lçhna "' 
ibir ehemmiyeti baimir. Çünktl le bir merak dllştü. harflerin aıdJ •· 
bunun Pasifikte tesirleri görlll· ylp geçivermek, antadrm ki, mUmkUn 

memesine imklıı yoktur. Ame- olmıyacak... 
rikanm İngiltereye yalnız azami kılavuzun (ğ) den başka harfler 
derecede malzeme vererek değil hlzaıma kaydetUtt l.slmler hep eakt_ 
aynı zamanda lbu malzemeyi ın· lcrldir, yani harf inlulQb:.nda, 1928 de 
gilterede teslim etmek suretiyle bastınlmrş ilk (muhtasar tUrkçe sı_ 
yardana karar vermiş olması ramer) de de, ondan sonra, ibrahlm 
'büyük bir ümit güneşidir. necml d1lmenin de n~rettlğt gıramer. 

-o-- de de bu iıdmJer vardır: 

r.a kadar, me..c;elA o(n:ı muadili olan 
bartt.11n ıe, la, ıı ... tıPklz tllrlU hece yıı. 
pılır vo b'.ı sekız ç ıt hecede görlıllcn 
se .... ız hnrfin adı da tilrk lf.ıgatine 

(lam) ıu-eunde y<ızılır billrim; harf 
lnkılA.bından aonra da kellmelerimJ. 
muhatsplanm tayin etti: buan bu 

lltln Ulmdan harflere tranaız alta. 
bealn"c ftrllmlı adlnn s6ytedtm, me, 
teli. (a) !Cin ( .. ) dedim; 191'1 pldi, 
mubataban daba lcolay kavnyac&lma 
hUkm•derek, e!kl muacllllD!D aduıı 

aöytedlm, (sin) dedim. bir Ud defa 
kendi rr.etoduma göre glrlftıtim alfa. 
be öğretme tecrUbe81nde de aesll barf_ 
Jerle •(b) den 111?1'1 gidemedim. 

@rt
Mersinli ve Tekirdağlı 

Borsada yaptıkları müsabakada 

\7 enişemediler 

na nj!rwı tallakkuk ettirilaıie
ttr. Ve 1ıu terakki gittikçe bil· 
,a,ea bir tempo ile devam et;. 
mektedir. Bazı maddelerin imali 
beş altı ay evvel muhal görülen 
lbir eeıvi)ıeyi tıulınuftur. Bu ne· 
ticeyi kısmen büyük hava akın
larından sonra da çalı§nıağa 
devam eden ieçilerin maneviyatr 
na borçluyuz. Bazı ahvalde bu 
işçilerin verimi bombardıman 
edilmiyen tesisatta çahşmların 
verimini de tecavUz etmektedir. 
Büyük Britanya istihsal kuvver 
lerinin harp hedeflerine intibak 
ettirilmesi işi halen aşağı yuka
rı tamamJanmıştır. Ve şimdi 
yalnız :imalltm UJümkün olan en 
yWmek seviyeeine çıkarılması 
kahnJttır. 

o 
Heligoland Jeniz 

ününün bombardımanı 
Lıııadra. ti (A.A.) - SaJWyetll 

blr kaynaktan ötnnlldl.ttne göre, çar. 
§&mba g1bıtl öğleden .onra, bombal'dl
man aervialne mensup tayyarelerden 
kUçt1k bir tqekkUl. Almanlarm Heö
gol&lıd denis u...une bir baakm htı. 
cumu yapmıştır. Bu hareketten, blr 
bombat'dımaD taYY&Tul rlönmeml§tlr-

H F 
9e.U harfler ~!n. kendi eestm ken. Ur ransız aa isimleridir: a. •• ı. ı. o, ~. u. u. 
(e) ....u.tle yapılan hecelerde aM 

k ti • • z barflere ad olarak kabul olun_ uvve arının muştur: be, ce, de, fe, ge, he, je, ke, 
le m~ ne, pe, re, se. §e. te, ve, ye. ze. 

Suriyeye girişi ıiııJ~~arptı:ı:::ıı t~r;: ~~~~~; 
Loaclıa, sz (A.A.) - OJlı 

1 
~erdiJbD!s ac!larm aynıdır: be, d • te, 

Hür Ji'ralwz kıınetaeriniD Suriyey je, pe, ,.. • gb,ı. 
duhulll d1ln ötıedm 80Dr&. Loadradu eter aynı allaileyi muhafaza etaey. 

dik, b1r takmımm adı kılavuzda ola. 
ötrenllir ~ Pzt ~ me::: caktı: e ·(cim>. ç (çiml, ge (gef), l 

llerllyebUaeydlm bir ad ftNCelı: 

miydim? daha kolay bellenDtr diye 
teklllerlıılıı benaedi~ ,.,.... blrinl 
aeçeNk onuııla anlatacaktım. )'allat 
seslerinin bqmda geldill kellmeler. 
den ı;ocutun idrakine ,.akm ftl"& •
ilin msbreclııe uygun blr!nf 1111 lbt.ı,ar 
edecektim? 

zannetmiyorum: çOnllG benim ı.._ 
di alfabe öğretme metodum bqta 
buna ibUy&G bırakmıyordu. 

(Arka111 ,ann) 

Zamzam vapurunun 

batınlmasına dair 

~inli .Mımetle Tek~lı 
~~ Bursada güreş musa .. 
~yapılmıştır. 
ltı.~elae !tstanbulda berabere 
~.bu iki güreşçinin müsaba· 
~ kalabalık bir halk küt-

btzrr bulunmuştur. 
lıtel'Sinli Tekirdağh:ya nuaran 

~daha hildm güreşmiş, hatta. 
ı.a...... İllin Sirtmı bir iki defa yere 
~ ~ · bu tuşlar pro· t.:.. ~ rmışse, . . 3 
~el ki.ideleri mucıbınce 
~~ devam edemediği için 
~ mağlftp addedilmemiş-

~ecan içinde devam eden 

lliıildetçilere ziyafet 
ti... l.9 :mayıs bayramı münasebe· 
~ lat&nbu11a Edirne arasında 
~baka yapıı:n bisiklet.çil~~ 
~l hölgesı tarafından dun 
~'de bir ö ·ıe yemeği ve· 
~ !ftir. 

t..a'tlrıekten sonra b"sikletcilik 
:.~syonu milme" ·Ii, müsaba
~· del"eee al l ra kıymetli 

lYelerini vermiştir. 

müsabaka ıbera.'berlikle netieelen· 
miştir. 

Türkiye hkrim 
birincilikleri neticeai 
Beden Terblyeel htanlıal Böiseel 

Eskrim Ajaablmıtlaa: 

-<>-
Fransada İşgal mınta-

kası genişlemiyecek 
vı .. ı. 22 < A,A. l - Fransanm 

cenubu garhi~i.rıdc Almımlnrm i~gal 
mmtakumm genişletileceği ha. 
beri tekzip ediliyor. 

17-18-19 lılayıs tarihlerinde AD

karada yapıl&D Türkiye Eskrim Bi· I===::::;:::::=::===;=:;;::::::=:=== 
rinclliklerl netlceat: Tecırllbealdtt arumda FUSl'fl: 
Kadınlar orasında Flöre mü&alıa· ı inci HalGk (İetanbul R ). 2 inci 

katlı: Hamdi '(Ankara), s Uncu tbrahlm 

ı incl !takat (İltanbul B), 2 1ncl (A.Dkua). 
Samiye (İstanbul B.), 3 ünctl lffet Tecrtl11Mlıder araamdıa Kllıe mn.&. 

(İstanbul B.). 
TearftbelDer al'Mlllda Flöre nlÜI*' 

bakaM: 

bakaaı: 

ı tnct Kerih (İstanbul il.), 2 inci 
Sabri (Ankara), 8 tıncU Hll.ffyin (Ee· 

ı mel Naci (Ankara), 1 lncl ll1lan klphtr B.), 
(İstanbul B.), 8 UncU Nejat o(latu· Tecnu.ider aruında l':Pfl n1n.&· 
bul B.). baka .. : 

TeretlbelDer wında lldıc m..... ı inci Fahri (Ank&ral, 2 bıcl Ha· 
IJUaa1• lak (lstanbul B.). 
ı in~ Rma. (İstanbul B.), 2 ind CI. Bu btrincfllklerde İstanbul böıp.l. 

bat (İstanbul B.), 8 Unell 1lllaml (la- nl BakıtJP ~ kuJtlbO eaıırtmcflerl 
tat: bul) t.JICllll etmlflerdtr. Yedi TtlrkiY~ bl· 

Tecr~lıııelller .,..,,..., Epe ..._. thıclllğinden be§ bl.rlnclllkle dOrt ikin· 
bakuı• l ctlllı: w Q~ UçtlnclllUA'U tıtanbul 'blll· 

ı in;i İlhan rtstanbul B.), 2lnci Na- geal ltlllll.DDlak auretıyle blrlncl ol. 

cl (Ankara), 8 UDcU Zu.l (.\AkN&). muııtur •• 

nunlyat uyuclırmlftlr. ra, m (111.tn), m (mim), n '(nun), ı Nevyork. n (A.A.) - Nevyork 
tenklerlıı yakın .-,rkta uaml gayret (slnl, ş §111), v (vav). (h) hartınl ya PO!lt c!lyor ki: 
ve ilk tef8bb0a lllbıılJ'etl ile banket (ha), yahud (bel. lk) barıtlnl ya (kaf\ Zamzam vapunmuıı u~adrğt lJd.. 
kararmm yeni blr emaıul olarak ya (ket). tgl harfini ya (ga) ya bet atıantlk muharebeslnln bOtOn 

teı&ltkl olunmuttur. Bllba- bu be- (get) hecelerinden biriyle adlandıra_ milleUerl ne derece alAkadu 
kımdall da ebemmlyetı vardi?' ki Ale rak ~llb kaidesine yeni bir mlaal etUğlnl göstermektedir. Bir nazi lcor. 
manlarm Suriye ve lrakta derbal bat verecektllc. yabud gc!gn, ket'kaf, heh.ı 1

1 

san gemisi cenubi atlantikte zamzamı 
lıyacak bir set'er için tamamlyle bozır gibi birer kelime vUcut bulacaktı. batlrDUftır. Harp devam ettitt mUd.. 
gibi gbzUkmedllderlnden emin bultın. ilk mekteplercıe elif be okutan mu. detçe MUcadeleye ı&ıUllll olarak Sit. 
dunıltI'aktadl1'. aııımıer acabs P.Skl barflerl:ı bu ad. mak ilıtl.)'ecek oeeur sen~ Amerikalı 

General dö GolOn Almanya ne Vt.. ıannCian memnun değil miydiler! ıar buhmaoaktlr. Hltler benlll fetJM., 
şl ara.aında aktedUen anlaplayı r d.. hnrfleri belletme bakmlmdan onlara dllmımı, memlekıUırln ahali!! 1çlıı 
dedl\n r.ıuhtıraımım arlfeılnde ' •J• • Nr ı;ırpıda veztnde, meaell hep UatUn dUnyanm dörtte llçüntl seçllmul teh
llln bu bllr Fransız kuvvet1eri hart-- oku\ • o< eld,. edilen hecelerden ad llkell mıntıka UAn edebilir. Fakat Hit. 
keti, aynca. llSlter oldu~ kadar ııt. koym ., mı uyg-un bulmuşlar ve ıo. hır bu hareketi Ue, UTP Afahatmı 
yael ehemmiyeti 1ıalz bir ·hareket ~ı. gatımıze böyle bir isim llsteei hediye tuvlr etmek lçln saaeteoilerbı ber )'C 

bl telA.kkl olunmaktıuhr. trrı ·k hususunda bir (lcma') mı teala re ıitmMbıe ~ani olamryacakt1r. 
--<>- t>tn•ı-ılı:"rdı ., itiraf ederim ki bunu bU. ~ 

Hes hakkında mıyorum. tUrkçe ve edebiyat hocalığı Bir Fransız gemisi 
va:pt:~ım yılların birinde böyle bir • • • 
bahse temns edildiğini hayal meyal tevkif edıldı 

b·ır sual tırıarım. (.mdl elimin altında olan 
zı Jdtapıar, mecmualarda Jaa .titr Lotedra, 2.8 ( A. A..) - RöyUıl' 

l.ondra, ti (AA.) _ Helll'ı lak<>!;· ııra tı.·ma ~undan bana bir ız göster_ ajansının öğrendiğL"lC göre, Bir· 
yaya getiren Keuerdımltt tayyarcsl n: 11 ' emek bu noktada biç btr UaU. leflk AJnıerikadan Kazaplanka· 

1 f d ~ ·-k ki kılavuz _ TV"k belendl. ya gitmekte olan FnruJanm Şeh bakkm<Ja Avam kamaraauıda ııoruıı.ıı •• •U r- ni 
bir suale hava nazın An:hlbalt Sine- 11im olr usulle öteki bebtalerde yaptı_ razad -petrol gertıisi Atlas dıe • 

,,.. gı·~ _burada tercih sebepledlıl lsa_ zinde Britanva donanma..~ tar&· 
Jair fU C€1Vabı vermlttir: &• f · ·. · Bu 

ha lh ........ bll«ı görmemiş. tana hp.~ ından tevkü eöilıuürt.iT. ~· - Heaa'ln tAyyarealnl yakalamalı ~- ~ 
!çin bllt11n cayretıer aa.dedllJDlttlr. larlle tllrk gırameri) nın anket ki ta. mi için evvelce luwnuleslie ae~er 
FUhrenn muavini paratOtl• atJacblt bmda da harflerin adlannı yazmak. I müsaade.si wnlr..\İş olmakla be
zaman Det&ant tipinde bir gece tay· tabii, Y• behBin dıtında görtllmllf, ya 1 ra.ber bidiıle'-rin llllO \Dkiıpfı 

raremla JıleMerlCJunltt.'iD petlnde 1'11. batıra gdtfü'lli§tır. ben harf tnkıl~bı. bu tevkife ~ Qlan.aV,'ll'. 
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ALM. NCAC4B) 
{Her bakkJ Haber ~ altı1.r) 

REN ATE 

Stonn 

-47-

UENATE 

Storm 

-47-

l. Sevgıli anneciğimin misafir 
şerefine ak§am. yemeğinde hazır.. 

lamış olduğu pirinç lapası il.zerine 
, bu konu§!Da tekrar ayni seyrl nl

dı. o kır.dar ki şüphesi zOOşka §ey. 
ler ~tmek arzusuyla yanan nnne
ciği.m önce A.di birasından birçok 
sözlerle özür dllemeği ve bira 

mnhzenJnin perişanlığından §ika • 
yet ctmeği denedi. 

H 'A B E R - Nğpım posası 

Bayanlar, Sakın bu 
Fena Hareketleri 

Y apmayJ1nız ••• 

5 - Aynanm lmrı5L'>mn. geçip 
OJerçc pannal:"fnrzı kulağınıza sok_ 
mannl7. I Bu hareket çok iğrençtir. 

(Bu &Utunda okuyucularumun ga. 
uWıcah yanındaki kuponla lıılrllkte 

ıı: üodereceklerl 

23 MAYIS -

6 - Hele BJ1plmnın bu ,nz1ycti 
izi ilO"ö: gülUn!: bir VB7Jycte s()J;ttf· 

ı. AucJı übcr dem Rci brei, den 
mclne Ucbo Alntter dem Gaste 
ıu J<.."lırca a.uf ılie Abcııdta.fel 

brachtc, nahmcn dinse Gespricheı 
ihren fortı;ang, so dn.ss meln Müt

terlcin wohl gem 'on andercru 
gehürct hiitto, und ic lle?>tt a.o. 
hub, ihr missig Bler mlt vJclcn 
Wortcn zu ent.schuldigcp uDd dic 
Elondigkclt tles Kello.rs m beklu.
gcn.t 

2. Der laıın Oottcs obcr el'" 

grıll den ,·or lhm etehcndcn vol
lcn Knıı;, tüncre lbn mit ebıs 

Jünnnter und sprach mit gra,i.. 
tatlschcr3 Vcrbeugung:' "Frau 
PMtomı. DUW son aacb so der 
Gottesgabc nicht vOJ'8clunihıcaf" 

%. Fakat bu ruhani adam. önün
de doltt duran kadehi yakaladı ve 
bir hamlede dikerek boşalttı, cld. 
di bir reverans yııpn.rak dedi ki: 

1 - ... ·C'Llell zama.nla.nnızcla bor 

DUDUZU temlılcrkcn gürWtü \'O yil.. 
zünUzil buruşturmamaya dikkat c· 
diniz.., 

G - Sakın b3 ınızı ka!~mıaym.17 .. 

1 

EVLENME '.rEKLIFLEBt. 1Ş ARA. 
MA. 1Ş \'ERME, ALDI. SATIM 
pbl Unırf mahiyeti bAlz olmıyan kU. 

ilU DA BA VL\RA cruc UAııları plVUIZ neerolnnıa.) 

kcrllkle alakası bulımmıyan, eski hllr1 

lcrl çolt fyl bilen bir genç tfcarethnn • 
!erde veya husus! mUesseselerde k~ 
tlpllk ışl aramaktadır. DnkWo dn tı!ı
llr. Azn knnnat eder. (B. K.) rcınzfll 
mUracııat. 

• Blr Use 2 kız talebesi berball 
'btr mllcssescnln hesap ışıcrlnd .. çalı§" 
mnk istemektedir. C.ılata Mumtı.sJ! 

caddesi (109/48 c mUraca:ıL 
"Papazın muhterem hayam, Alla
hm böyle bir nimetine nazarı ha. 
karetle bakı1amnz!" 

s. Dann tiWbtc6 er 6ich mu. 
der Hand d"e Tropfen aus dem 
Barte und begwın cin •en Ge
sprüch \'om cxo.rclsmo, oo dass 
melııer licben utter nidıts veı
blieb, nls den gelccıtcn Knıg m 
neuer Füllung nn das F n tra
gen. 

3. Sonra sakalı üzerinde kalan 
damlatan eliyle sildi ve cxorcls
mo <= vaftiz edilecek çOC'Ukla• 
rm ih:erinden habis ruhla.rm ko
vulması için yapılnn dua) hakkın
da yeni bir mubahnseyc başladı, 1 

anneciğime de boşalan tıar.\p kabı ı 
nı fı~ıdan tekrar doldunnıığn git. '/ 
melrlen başka bir şey kalmadı. 1 

4. Her _Petnı · abcr frug nun 
mclncn Vatcr, \l"as cine fonnola 
bel d~r Taufen allhler gcbriur.h. 
lich sel, und da dioocr entgcgno
te, do.s er zum Tinfllng• rede?,, 
.,,o prang der gewaltfge Mann 
'on scinem Shıhle n.uf, dn.ı;s ibm 

11.'r J...öffcl tiber den Tisch hlnü-
<·rfloı;. 

·1. Şimdi do bay Petrus baba
ma, vaftizde habis ruhlan kov. 
mak için umumiyetle 3.dct olan u. 
suliln ne olduğunu soruyordu, ba
bam da vaftiz edilecek çocuğa: 

"Habis ruha ve onun i5lerine nef
sini ter keder mi.qin?., denir, ccva. 
bmı verir vermez bu heybetli a.. 
da.m iskemlesinden öyle bir tarz
da sıçradı, ki kaşığı masadan u-
zaklara fırladı. 

5.. "Ohrl Hane, .,hcu Christia· a. "Bn nasıl şey, hristiyan!,, w.. I 
ne!,, ric.f er. "\Vıı.<ı weis doon ye haykırdı. "Böyle bir süt kuzu
solch cin S&ugkalb, ob es den Wi.. su inco barsa.klannda deccalı ta
dercltrist7 in sclncm llilnnen Dar- şıdığmı ne bihi ! Exi immundc spi
men hat! Exl immunde spiritos!8 ritus! Yani defol mülevves. ruh! 
ırahre ııus, onsaubcrcr Gel<it! So fR,tc söylenmesi lllzıın olan §CY 
soll t dn ı;;prcehenl Dann ma.ıt es bu. Belkt ancak böyle olursa vnf
dir wohl glüc~ken,11 dass do den tiz edilen çocuğun küçUcük ağ- : 
Arge.n al'> elncn sUnkenden10 zmda.n fena kokulu bir duman hn· 
.Raoeh nu dcs Tii.uflings Mündlcln linde habis ruhun çıktığını görme. 
bcrfürgchcn sJchest!,, , ğe muvaffn.k olunur .. , 

2 - Konuşurken cıgnrayı ağ:zr 

nızdan ~ılmrınrz. •• 

3 - CllıUniz.o karşı ihtimamlı 

davranınız lakin herkesin önündo 

6. Er crgriff aufı; neuo scincn 
U:iffel, den melnc Mutter auf sei
nen Platz znrückgclcgt, and tat 
der woblmclncnden Gnstrrcnnd
sclıaft melner llebcn J;Jtem noch. 
ma.I aile I~rc an. 

6. Annemin eski yerine tekrar değil. •• 

7. Da Aber mein \'at-01' ge-/Jc
mentllch fürbrnchtc, das dooh 
dıu Kfnd dureh der Gen\ttcmıı 

Mund dic Antnort gebe, da ıı;cblit
t:cltc der Jlerr PetnJıı nur sc.incn 
Löwcnkopf uml mclncte: "Ja, 
wenn dio Klotzköpfe13 der unsau· 
beren Gelstcr nur nlcht in ihrcm 
cig<me.ıı J..eibc hattcn !" 

koymuş olduğu ko.şığını yeniden 
aldı ve sevgili ebeveynimin pek 
dostane olan .misafirpcıverllğini 

5eref ve gururla halelendirmcğe 
koyuldu. 

1. Fakat ba.bamrn nezakeıtlo iti
raz ederek çocuğun vaftiz edenle. 
rln sözlerine cevap ve'nncdiğini 

söylemesi üzerine bay Petrus asla 
nı andırnn ba.şuıı sallayarak fikrini 
beyan etti: "Evet, ama bu ah -
maklar eğer habis ruhlan yalnız 
kendi vUcutlarmda ı.aşonış olsa • 
tardı, doğru!" 

(l) Gesprficb (spreclıen'den), konuşma, mükilll!Il1c; er ist das 
Gespriic.h der ganzen Stadt, herkes yainız ondan bahsediyor; nah· 
men dicse ~priich ihren Fortgang, bu mlikalcme seyrinde devam 
etti. (2) bcklagen, şikayet etmek; der Vel"lust von Mcnschcnlcben 
ist nic.ht zu beklagen. insanca zayiat yoktur. (3) gravttiit:lsclı, ciddi, 
ehemmiyetli, a~'lr. (4) Verbeugung, reverans. (5) stauben veya 
sthubeıı, tozunu almak, kaldırmak; e~ lrtiiubl, toz var. 
(6) Tiiufling, llı'afUz edilecek çocuk veyn hriatiyanlığı kabul edip 
vı:ıtt.iz edilen şahıs. (7) Wioerchrist dPccal. cın Exi hnmundc spi • 
ritııs, defol habb ruh. (9) glücken gellngen, muvaffak olmnk · 
n.iles ist !hm ceglückt, her eeyde muvaffak olmu~tur. (10) stinkcn . 
fen1 bir koku nefjretmek. (11) Govattcr (mücn. Gcvattcrin), vaf- ı 
tiz ynpan adam, vaftiz ba.bn. (l!?) Kloukop = dummer Mcnsch, 

ahn:nk, beyinsiz. 

1 Otel yapılmaya elverıŞli 
kırahk bina 

4 - Dü~ünmdt iyl bir ,·cydir, 

fakat karşını:ıdaklne barckcUcrl • 

nizle İıisscttirmcyinlz. 

• -.;6;.-~~- j 

Ankara caddeslnhı er.. ILl!ieber yerinde fevkalade nazarctU ha- 1 
\'adar ve aydmlık bir bina ldraldı1ır. 

Vakit gazete 1 lılarehr..n~lnc mürae3nt. l 5 - J<~snemcktc sorbcstsiniz, 
fakat ağzınuı ....ı t& lırapetınrı.. 

Evlenme teklifleri 

• Yaş 19, boy 162, kilo 59, Orta 
tahsll!l ııempaUk, nezih bir nllcye men 
sup bir kız, 25..27 yll§larmda boyuylıı 
mUtcnnsip bir tayyare veyn deniz su. 
baylle evlenmek istemektedir. •(Sa
nım ~l remzine mllrncaat - ısı 

AÇIK MUllABERE: 
(S.O.S. 220) remzine: llAnıruzm 

neşrini iaUyorsnnız sarih adresinizle 
birllkte yeniden ya.zıp göndermeniz 
UWmdır. 

iş ve işçi arayanlar: 

• 15 yll§ında ortamcktep mezunu ' 
bir gene; herhangi bir müessesede iş 
arryor. (D. 496) remzine. 

• 16 ytı§Dlda orta lk!yi bltlrmJş. 

tU.rkçasl kuvvetli, ııcri daktUo kulla.. 
nan bir bayan f§ aramaktadır. BC§lk
tnş yen!mahallc bostan UstU sokak 
16 numaraya mtıracnnt. 

• Ticaret liscslni bitlrml§ bir genç 
muhruıebe ve muhabere işlerinde ça. 

l lıp.bllii'. {İ.Ş.G.) remzlne mürli.CSAL 
• Öğretmen okulunun iklncl smı. 

tmd:ı bPsabı kuvvetli, yazısı güzel bir 
genç tatil lçln l§ aramaktadır. (S. 
l'll§km l remzine milracaat. 

• Htı.yntta yalnız, e.ııki ve yeni yazı 
yı bilir, dnktUo kullanır ve yazı ma-

l kine.si bulunan, orta tahsilli bir genç 
I§ ara:naktndır. Evinde daktilo işi de 
kabul edebilir . .(Ö.Ç.K> remzine mllnı-

• 17 yaşında bir orta oltul t.ıııc~ 
hayatını kazanmak mecburlyetınd 
dlr. 1ş arıyor. (H.G.) r~zine mOrS
caat. 

• Orta üç tnbsllll bir genç tatildi 
çalışm~lt Uzere b!r iş ıırıyor. (H. 1'1 
Bn~aran) rem2lne mQracant. 

• Ev l§lcrlnl id:ırc edecek cmn et
li gene bir bayan aranıyor Ş şll f-1 ' 
111.skllrgazl caddesi Mlku apartun(Ul 
numaraya mllracruı.t. 

'Aldırınız: 

Aş.'\ğıda rumuzl!lrl yazılı olıın ll" 

kuyuculanmızın oamlanna ~ıeıı 
melttuphın ldnrehıınemlzdco bcrı;\l' 

• J7 bahtnn oğleyc kııdar nyıı • 
don tı0nm nldınnnlal'ı rica olunur. 

(AnjcJ) (M. 22) (l{.F. 08 er~l 
(Emekli) (S.F. 11) (Nur) (Şnns ı.J-) 
(Bulmuş 88) (R.F. 18) ((Kete t!l 
(R.M. 108) (Z.E. 20) (Sen 4 
(M. 13) o(H.H S.) (N.B 1 (R 

(R.M.C.5) (Sevinç 47) (BUrhan) tJJ' 
jantın.) (R.27) (K.M.K.S.E.) (HJ\ 
(Eski zaman "l) (PUk 37) (Sevi 
(N.22.N.) (Beş yedi) (R.E il 
(Mlne) (İlkbahar) (Z.D.9) (92 
(Deniz 11) '(Mukndd r ne lsc 12) ~ 

Türk Bn m Blrllğl lstnnbul 1111J1tıl' 
kıısı Rel llğinden: 

~~~1~~:~)fil 1 ca~t.Slr lise on talebesi herhangi bir 1 - Basın blrlit;rt mmtnka kongr<" 
si 7 haziran 1941 cumartesi gOnU Sil' iş an.maktadır. Orta talcbelen• .. • de ıı: 

gul olmayınız. 

8 - nu 5<1.dldc bir poı sakil oı. 

dub'1J l<adnr mii.nn..cıızdır. 

4 - Hararet ne dcrcoo yiiksek 
olarsa ol un terinizi bu scklldo sll_ 
mek hakkına. ıııaUk de~ 

fizik ve kimya derslerini ehven, bir nt 13,80 da Eminönü halk v1 saıo~ 
Ucrctle verebilir. (T.0.848) d:ı. toplanacaktır. Birlik azas 

• Lhe mezunu bir genç, resmi ve o gOn o saatte kon rem· g lm 1 ' 
hususi mtiasseselerde iş nramnktadır. 1 ni rica ederiz. f; 

(:M. 0) remzine müracaat. 1 2 - Basın mensiıpları arasında. 
• Türkçe, transızcn, tnglllzce, nım. l lUm vukuund:ı. yardımlaŞilln ma~ 

ca muhabere, muhasebeye ll§ina bir dıyl'} bn lıyan teşebbüs mUsbet n 
zat az bir Ucretle iş arıımnktadır. AB- ce vermiştir. Merkez hey.eUmiZln 11 , 
kcrllkle ilişiği yoktur. Ellnde bonser- zırlndığı mulmvclc An"mrad:ı.kl J3 
visi vnrdır. Pangaltı Türkbey soknk sm mensupları tarn!maan ımzıU 
numara 41/8 de bay Vasil Yorglyc mııı w iştirak etnıck lstiyenlc.r ııt°" 
mekt'ıpla müracaat. zaıaıtıması iC!n mukavelenameler<! , 

• Yazısı güzel, orta Uç tahsilli blr bir nılktan d:ı buraya cönd riun 
uw 

genç tııtil 7.amanında çahşabllece:f. Mq mvelcnin esası bir ölUm vU ti' 
bir l§ anyor. 1 S.A. ~12) remzine mu. und.• cenazenin kaldınlm ' gc , 
racaat. d k lr.nlara ıı.cu bir yardım 'Y ~r 

• Lise on birde bulunan şimdiye ka.. ması lc;ln bir lırn \"crmelctcn ibar t ı, 
dar birc;dk mtlesscsclcrde çalışmış tcc Mukavelenameler '\C buna bnğll er 

111 , 
rilbcll bir genç ı., arıyor. Hesap ve el mr.sı lt'lzım gelen matbu meı.tuI' !' 

yazısı mükemmeldir. {Norok) rcmzı.. dan gazete vcı mccmuıı •cıar m !Q~ 
ne mUnıcaat. ınrma yetecek kadar bırakılP11 

• L!sc bir tabsilll, 17 yı:ı.şmdıı kim. MukıvelC!lamcnln arkasmdıı f tiril 
sesiz bir gene;, 3o..35 lira Ucrct c;alış:ı- onrtları ynzılıdır. , 

TUk d 
bUc~ğl bir iş arıyor. (Çalışkan r ) Birliğin gcrck asli ve ger k • ,. 
rcmı:lıı~ mUracnnt. dınıcı ıızası tıe fili n gazete vo ı1l , 

• Llsu 11 de, ailesi Anadoluyıı git. muıılıırdn devamlı bir şcl"ild ç-ıll v 
mlg 1'Jmscstz bir şehit çocuğu nz bir makta. <ılup bu işi meslek lttihıı.l'- ı,1' 
ücretle c;aİ.ışmalt l.st!yor, yazısı seri mlş bulundu~u halde \•azlycUcrl ııır 
ve çoit gUzeldlr. Aks:ıray BUyUk!An- kanununun hllkUml rl dzşmdıı :ıtalııl rt 
ga karakol caddesi aynlık sokak nu. olan bCltUn memurlar ve atolyc fl 
mnra 11 de :Muzaffer Kemnl Celt1sun bu m.ıknvelcyc iştirak edcblllrlCI"· lflY 

• 15 ya,.cunda, orta okuı mezunu, i.. 15 haziran 1941 tarihine ka !" 
talyanca. almanco. Fransızca ve biraz zalı mı.:ka.v Jclcrilc buna b:ığU ıııe f' 
dn nımca bilen, yazısı güzel bir genç tupları gclml§ ve birer Jlralılt )~!l' 
ı~ aramaktadır. (R.P.) remzlnc mUrn- dmıları tg Bnnltası merkezinde tY 

cıuı.t. mı~ ?l!ln 2381 numnralı he abtl yıı U1' 
• 19 yaomda ortayı lyi derece ne rıldığl nnlaşılnu~ olıınıarm adl:ırl tJf 

bltlrm\,. yazmı güzel biraz daktilo dcvrenh yardım llslcsinc ya.zılacal< bll 
bilen bir genç kız avukat ynnmdn ve- Basm mensubu arknd:ı ıaruıı~~~ 
ya hususi müesseselerde iş aramak- muknvcıclerden blrer1nl kendi 
t.ndrr. lM.A. z.ı rcınzln" mnracnaL memurlarından, orada knırnı, 

• H'lr cins motörden nnl:ıyan btr mmt.ak.ı mcrltczind n aımn1artn1 ll 
maklo'.ııt garajlarda. fabrikalarda. pullayrp imznlııdıktruı sonra par& tfclJ 
Satmnk tstlycnlcrin istedlklcrl oon birlikte Ankarayn yollamaıarınt 
hususi motörlerde çatışmak istemek.. edcrl.z. 

11
,.. 

tedlr. (U 29) remzine.müracaat. Bu yardım PW'DSl yekQnunun ı:u @

• ~ızca, almanca, ingUlzce bj., nılmasuuı. gccinden ihUy ç h!l..511 ııer 
ıen, biraz da tUrkçeye, ft.§ina. ecnebi mnm pE'k temenni edllmeklr bCrıısıl" 
bir bay muhasebe ve muhabere işle. bcrhauı;t mu sif bir hMI e kar1~, 
r.nde daimi veya saatle çalışmak is. da kAtl derecede yardıma hıızırl rııcl .. 
temekıecıır. Bu dlllerdc husus! ders mamış olmanm ıstırabını çeıane dU.. 
de verebilir. tA. B. 8) remzine mora- için ;nıJkavcıeye L5Urnke ac 1 aJ" 
cııat. meslnl hatırlatmayı bir meslek " 

• aa ~ orta okul mczwıu, ns,. fesi bll1rlz. 



-' 

H A B E R - Akşam posası 

HAKLEDEN· 

Fethi Kardeş 

4şk, Jstuap ve lıis romanı 
Bir cinaye 

Yazan: 

va 
BUZAFFER ACAR 

l 

" • 22 • Göksu cinayeti bir 11aftada..,- !ip: "Haydı Todori karakola 
'~ı.. oo.r· ~ ... tamanlarında eve ek" Tereddüdüne, bahç.ede yalnız 1 bütün lstanbul gazeteleriııi kadar gel..,, dediklcn zaman ba.. 

:lônu <lnnesine acımış oları.k kaldıkları bir gUn, ŞUkranın ce- birinci planda alil.adar eden hA. ~ımın üzerinde bir felaket do
eı, Yor,. sonra onu görür gör _ saret verici r..a.za.rlarla kendisine dise olmakta devam ediyordu .. la.stığmı anlilmıştım. 
~ ~~ olduğ:·nun aksine cesaret verici ıın.zarlarla bakıp Zabıtanın bütün gayretlerine Karakola giWk, tuttul.,.r, kasa 
\af§ll ıran, korkak bakışlarile gülümsiyerek konuşmasına son rağmen katil bulunamamış. hat. soyduğumu söylediler. Hem de 
'ıııı.lltlı a;r.r karşıll'ŞI!az kararım vennişti. Genç kadın ne kadar tiı cinayetin sebe'bi de anla§ıla- elli bin lira n.lmL5ım.. Bizde ne. 
ı Yor, gayriihtiyari annesi · ~idi? O n d a n iyisini mi mamıştı. rede o şans.. Ne söyledikse ol-
~~:"1 . Ya..~lıyor, dudaklarının bulacaktı? Açılmış, onu scvw. . Öldürülen otuz altı ynşlarınd.ı madı, çünldi bir kere ismiıniz 
it~ıe kadar gelen hain cümleyi ğinden b:ılli!etmişti. Genç kadın bır kadmJa on dokuz y::ı.şların<la j fena çıkmış .. Derdimizi dinlero. 
1ıı. !1alekten. k.endisini alnmıyor. birdenbire ciddileşmiş: gerıç gir kmh. Ynşları biri-oirine medik. kodesi boyladık, derdi-

"' "•- - Konuşalım, demişti. Siz bir k -·1• b' ı --' ~ ın ·~ i.kısi tarafından bili- ço · Y-uAm ır yen z ya.z.ıığma j mizi mahkemed"' anlatırız de-
el'un sır . k çocuk, ben de bir genç kız deği- kiraladıkları ki>akte valmz baş d'k b 1 led k- 0 1 ., ·· 

ı..._.k , onu annesıne ar 1. "f . . . ~~ J • - ı · ve e.s: ı .. n >eş gurı 

~71 1rtıyordu· Bu srr şimdi ~m: ı~ ~vzu~~ahs ola~ ış~n CJddL ' lanna oturuyorlardı. Zengindi. sonra, işte bugün mahkeme 
~ b: atında taşıdığı ve ona ku ~ etını ıkımızın de müdrık olma- ler ve ikisi c!<.' biribirinden .. - huzuruna çıktık ... Ben kanur • .ı 

ır kö k .b. mız lazım ... Bana ilanı aşk etti. zeldiler. gu . .. pe m ı ısırmak hır güvcııtyordum. Sizi ve:mınlc te-
•ere · "~ · ğinize göre benimle evlenmek ar- !l J l'arı? hır ~irdi. ·isinin de aynı gece lbir min ederim ki kasayı 1ınyan b n 
ot k sundı yeni apartmarun - zusunda olduğunuza. hükmediyo. temmuz gece::ıiyd;) bıçaklanarak d<>ğilim .. Esasa...n bunu muhkc. 
~ U:UYor, ancak akşam ye · ruın. Doğru mu diişünmüşiim? öld;!rülmüş olmaları yalnız Bo. mede de isbı:.t ettim ya .. Bakm 

U:l'irıde ailesinin yanında bu Tank böyle bir mukabele gaziçini dağil. bütün lstanbulu nasıl oldu anlatayım: 
h"'-.vo~u. Bununla ıbera.ber a - beklemiyordu. safiyane: sarsmış gazetelerı günlerce ala- Hakim kasayı soyduL-umu. elli 
~;:1'8. lltin """-esı·ne keder verdi - Evet tabii! kadar etm;sti. ~ ~ ..,. bin lira para ve tahvilat çaldığı-

fl at-a.u sıra o da farketmektey- - Tnsavvurunuzdan anneni- Kim öldsrmtiştii? Nicin öldU:-. mı ve su~uınu zabıta önünde 
nu k k zin babanızın haberi var mı? m.. r· ? e h ıs ançlığa harulediyor us u · :krar ettiğimi söyledi. Ben daya. 
ayat •ft:ı.. - Hayır. EV\~la sizin fikri. Bun! h · ""'" l k ld r "A • 1 w.ı .• uammül ooilmeu arın epsı m--~·U a ı. namadnn itiraz ettim: 

it... ·1<:k11 ı nizi öğrenmek i5tedim. z- ı... ta ·· h ı .3: - · b" ."~t a nı.ı.ğa başladığı için ,wuı nın şup c enuıgı ırkaç - Hayır. ba~· hakim. dedi ... 
na ~ti · b' Genç kadın elim uzatmıştı: J-isı· d"' a · ti · · k l ~ak a... np ır gün ona a · ' " '' m sumıye erını o ayca Yanılıyorsunuz. ben kasa falan 

&" ı!Iı bir ders vermeği ta _ - Ben kabul ederim sizi ivi meydana koyunca, ortada ölü- soymuş değilim.. Sonra zab1ı..a 
ı... .,orcıu t ..,,,,_ ve düriis. bır ac!am olarak ta- le J b k h" b. · ı 
't bu . . · LklKin &jTJ ya.5<ldığı ı· en ~ a ıç ır ıpucu ka • önünde ikrar etmiş dağilim. Or-
Lı ıtıb"'-1 w b . . · myorum. Fakat bu işin anne ve mamı"'tı 'ileri .,,.. a aga cysının akSı" ~ · tada suc yok ki ikrar edeyim. 

tN. llden d - · ba.oanı.an muvafakatiu!e olması. Gazete!" gUn1 ·· ~t-. ·; ogrua:ın doğnıya J ... r, erce suren Y«1- Su<:u kabul etmiyordum. çün-
t,,_ ~r l d - · m isterim. Aım.·a bir kırgınlık zılaı·ınd·ın son "h t, tah ~""'-·- oma ıgı cıhetle i>u ' ra nı aye • kil hakikaten suçsuzdıım. Hıikimi 
bl,.~ .. · o.tr\Ulu hakikat haline geti. girmreı hoşuma gitmez. kikatın yerinde saydığını ka. 
~ ,"Y<>r Dil •• 

1 
Tarık hararetle onun elini sı- vıttnn b k k b' belki de suçsuz olduğuma inan. 

ati ' cı ... ru tüden çekinen ta- ., aş a yazaca ır şey dırncaktnn ........ a mUddeitımumi l-',0nu Ba.bra sürliklli'-·ordu. karken cevap verdi: bulamadılar. cwu 
J ayağa kalktı: 

~:ı:. n Servet on h ~ - Annemin bu işe evvelden Aradan dalıa on be.5 gün geç-
~~i. l> • u sar oş eı... - Peki, dedi. madem ki çola t 

~- ~endısı·n· an--'- d - d razı oldugı.-mu ve sizi ne kadar meden bü.vük bir kasa hırsızlı. 
~ 1 

\;<1.1\, ogru an namıyla maruf Todori Vurgun 1tt~ ~a. <tlakadar eden mesele- sevdiğini farketmediniz mi? ğmın muhakemesine başlanmış.-
~:r ta.~eşguldU. Eve zihni yeni - Doğru, haklısınız. tı. Göksü .cinayeti günlerine te. 

tin b?n gailelerle dolu, bir ce. Susm115lardı. Tarık onun o sadüf ettifri için o zaman ikinci 
.. it>' k ~Ya ~llni, bir şapkanın reJ'l3İ adar az heyecanlı, bir iş adar.11 planda kalmış olan bu hadis~ 
'fİl1rJij~ lıı-acağı kartvizitin bil- gibi soğukkanlı olmasına ı;aşmrş mah1 cmeyc intikal eder etmez 
'ıı: .~le meşgul geliyor, mü. tı. Aşikane sözler, .e\'clı diyeıı biı;inci plana çıktı. 
~en }en kendi ufıık ctfok itılc- redlcr, cilveli bir a..ctk komed · Bu .Ra..cıa hırsızlığı da küçü.r 
l' ba.ıısediyordu. beklemişti. Jfalbuki birkac da.. ı bir I~ ifogiiai hani. lstnnbulun en 
~~ane ve yeni apartmanına kika içinde her şey bitmiş, on büyiik bir tir.arethancsi soyu!· 
t: e,,..rn~ı münasebetiyle ailesi. beş yirmi kelimeyle bütfüı hay.ıt muş ka...q,adan elli bin liraya yn. 
:ıııdi 1nde bir ziyafet verecekti. müddeti için bağlamvermişti. kın para ve tahviHit çalmmıştı. 
~ıatetde onunla meşguldü. Bu Şimdi susuyorlardı. çünkü anlaş- Zabıta kasa hızsızlannı : • ..>-

b ten sonra yazıhanesinde mış olduklarına göre artık biri. !ayca. bulmuştu. Çünkü bu işi 
~~ı~laracak, yani müşteri bırlerinc söyliyecek sözleri kal- yapanlar malfun ve mahdut 
\ı (!~k ve geceelri de ailedL mamt§tı. 1 kimselerdi. Zabıta derhal hepsi. 
'ktı.c gitmiyerek apartma. Ziyafet oldukça ne.seli geçti ve ni yakalamış en meşhurları o!a.1 
~li alacaktı. Faruk bermutat somurttu. Ye. Çolak Todori Uzcrinde karar 
~~da ınühim bir mesele, mekten sonra bir müddet geve- kılmrştı. 
."<it la evlerunesi tasavvuru 7.elik edildi ve eV\·ela Şükran, İşte şimdi elli bin liraya y:--.kın 
~şt~ ~a nihayet kararını hafif lıir b~ş ağrısından şikayet para ve t.altvilat c.alan mcc:lıu: 
~~1• Mirasa konduğu gün. ederek eve dönmek arzusunu iz. Todorinin muhakemesine bac;l~· 
'~ Ş~ranla evlenıp evlen. hnr etti. Gece y;-ılnrz gidemiye- myordu. 
1lıl'or r..ı kendi kendisine so- ce3i için, Raifin onu götürmesi 
~~' 0~u her göriişünde evlen. kararlaştırı1dı, Leyla ise Faruk. Muhakemenin ertesi günü çıkan 
Oı-, Sotalıp olmağa karar veri- la beraber d?.ha sonra dönecek, gazeteler meşhur kasa hırsızlığı 
'~ ~ !alnız kalınca acele Tarrk ise yeni apartmanında ka- hadisesiyle (',.öksu cinayetinde 1 

~~·eıf'fl esı lazımgeleccğini dUşü. lacaktr. aynı zaman.da bahsediyorlardı. 
~~ide u. ŞU.kı-anın serveti, ken- Raine Şükran gidince Leyla Açık göz bir gazeteci de Ço-
~. alt l>ata sahibi olduğuna gö. sofrnyı topladı. So!lra yatak 0- lak Todori :le bir miilakat yap. 
~~~konu düşiinmcden karar dasına ırecti. Yorgam dfü.eltti.. ma~a muvaffak olmu!rtu. Bu ·
·~İi!~ e .. ~vkcdccek derecede Ya tam t~~ u~tındaki süra.lıide t .. ,._ .. n rn" 1ftkat 1'm·;;ı,ı: 
~'~ h değıldi. Fakat genç dul ~miz su bulunup bulunmadı-Tı. To1ori vak:ıt!lrt ıieğil. fııknt 

'uoş\lna gitmekteydi ve na- na ve pencerenin iyice kapalı o. ı muhfilreincsini şöyle anlntryor. 
~ ~aldeo;duğunda.n da emindi. hıp olmadığına baktı. l du: 

t o . 
t gun şnrkı söylüyordu. 

t.ı ıı 'tl1 kapıya kulaitlnı verdi: · 
't ~ii: 

11
1 ovaıarda tsten kuşl3r. 

'l\ı~ ba.,ka ikliml"re göç clti1C'ı. 
l{ ıı~\~ ~ngt kızıllaşb ... 

'ı1t kannc boyanıyor.,, 

(DoıJmm tıar) "Bir gün polisler kahveye ~e-

Rü tem kapıyı açtı. 
Marta birdenbire • sesini kes(;. 

·ek - :: p?ya koştu: 

- • e na~rier 'ar, Rtbte.m? 
- ll·ç bir şey yok .. 
- l~>/.Cüler dönmedi mi? 

oğullarının kasasını soymamış 

olduğunu iddia ediyor, şu halde 
suçun islendiği gece ve suçun 
işlendiği saat nerede olduğunu 

bize isbat etsin .. Zabıta tahki
katına ;öre Durgun oğullan tı. 
caret.hnn~iniJı kas:ı.sı temmu
zun 13 üncü gününü 14 üncü 
gününe bağlayan gere yarısın. 

dan sonra saat bir ile Uç ara..<;ın. 

da soyulmuştur. 

İşte müddeiumuminin bu söz
leri benım idnm karaı ımı imza. 
layordu .. Nasıl isbat edebilirdim. 
Kendi kendime: 

- "Todori sen bu ka~ayı soy
madın .. Bunu biliyorsun. fakat 
simdi müddeiumuminin istediği 

isbatı nasıl yapacaksın!., 
Diye söyleı.iyor, soğuk soğuk 

terler döküyordum. 
Artık mahkOmiyet muhak. 

kaktı, çaresiz, yeminlere. nn<l
lara başladım. Fa.kat nafile bir 
kaç sene hapishanede yatmak 
mukadder görünilyordu. 

Hiı.kim fazla remin etmeme 
mahal bırakmadı: 

- Yemine lüzum yok ... O ge. 
ce nerede bulunduğunu isbat et .. 

Müddeiumumi ayağa knlktı: 
- Görüyorsunuz, dedi, kaea

nın soyulduğu gece nerede oldu. 
ğunu isbata yanaşamıyor. Tabii 

~ ~~ kapıyı açamıyordu. A· 
~ ana t- k .. ·· d 

111 ur ·usune evam ed~· 
~ la,1::<li? Rüstem dli<:ünmeğe 
lla \f~ l\iarta, Tunanın rengi kı· 
~<ı'ta nı nerden biliyordu? 

''tıı Yanık sc iyle türkü<:ünü 
~ıı adı: 

- Hayır .. 
- Yalan sôylüyorsun! 
- Yalan söylediğimi nerden 

anladın? 

Yazan: lskender F. SERTELLi 
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l'ıı kıt]b 
!L. t bt Un de Tunıı gı ıl yanı' or 
,"Ç n o ku~·nr glb' 
ttı .... etme ....... 
;""tı.!~ t>" hazırlıınmadım. 

d ne blr korku vaı , 
\ ltıtcı ıozurn dumanlı. 
't 'ı-tı:ı, ~ §ey: TtlrkUn zaferi 
lıı:ı~. ' 

-...ııın 
\ı 4,,. 

1 
tcngı kızıll~um .. 

~ 'rtın.l\.san kıırıııc boyansın. 
~ o . 

~leı-ı vaı r yanrp kı.ınıswı-
~ rı ate.eri yere tnsln ... 

'~t 
~nım ateşim eönmcsin., 

- Içimde bir hi;, var .. Türk or• dar çocuk mu~un? Şı.Kızmund ordu 
dusu zafere doğru yürüyor. Nederı geri:;lnde şimdi göılerile \'e köy-
yala:ı ~ylüyorsun? !ü Macar kızlarile eğleniyor •.. 

Hibtcm meyus ve aı.;ık b. çehre - , erden biliyor~un? 
ile x!,1ya girdi.. bir kenarn otur· - Kral Sikiımundu çok iyi ta• 
du: nrrım da. 

- (;özctilerin getirdiRi haberlE'r - Fakat bı:r.u;ı onun ~~mıyı de. 
iç ~ rkıyor. Marta! Do:Y.an bey i::- ğil.. .. harp mejdanıdır. Kan dö
tikb1lden çok emin, fakat... külen yerde cğıence olmaz. Bun

- Ya sen? .. emin değil misın? lar ancak muzaffer milletlere yara 
- Hayır. Gelen haberler çok şır. 

fona. Kral Sikizrnund. Yıldırımı - Onlar muzaffer olacakların
esir almak için gizli tedbirler al- dan o kadar emindirler kı ... haki• 
mı~. ki zaıere kavuşmadan sefahate 

- Sen bu laOara inanacak k~ daldılar. 

- ı-.:ğcr hakikat böyle ise, Yıldı
rımı k{'lay kolay mağlup edemez
ler ... 

l\1:ırta bundan sonra. Rü temin 
boynu:ıa anldı: 

- ...., ııı. ,Ur' gc;ti',çe c k ınden 

ço1< -.ı:vly) mı. Hu tC'm Ben Ttirı\ 
!eri on kada, yakından tanımaz· 

dım. Siz çok asil bir milletin ço
cukla:rnruz! üzerinize dört çev• 
reden ~aldıran haçlıları muhakkak 
:mrett~ mağlup l'Cieceksiniz. 

- lyi ama, sana bu kanaati v~ 
ren ~beb nedir? Na~ıl oldu da 
fikrini deği§lirdin? 

Vişne likörü 
Vişne likörünün iki yapılış 

şeklini tarif edeceğiz. Arzu etti" 
ğinizi yapınız. 

. 1 - yuruksüz. olgun ::;iyah 
vışnelerın irilerini alarak yıka -
yıp kurulaymız. Saplarını çıkar_ 
mayınız, :makasla birer parçasını 
kec;erek kısaltınız. Bir kilo viş 
n?yc yarını .kilo şeker hesap cdi. 
nız. Sırça bır kavanozun dibine 
bir kat vişne. bir kat ince toz 
~CkPr koyarak kavanozun yarı 
smdan fazlasını doldurunuz. 
Sonra mcyvalann üzcı-ini örtün
~ye kadar kırk beş del'l"Cclik is. 
pırto koyunuz. 

Bir pnrç:a tarçınla dört beş dis 
karanfıl ilave ediniz. K<l\'auo · 
zun ağ?.ını sıkı sıkı kapadıktan 
sonra altı hafta güneşte bırak • 
mnlı. Bu miiddetlen sonra likör 
olmuştur. 

2 - Diğer tarzı- Üç kiJo olgun 
sıyah vişnenin saplarını ayıkla • 
yınız. Bir tencereve kovarak ü • 
7.erine bir buçuk ·kilo toz şeker 
ilave ile ateşte on dakika pişiri _ 
niz. Sonra içi 8Irh bir küpe bo · 
§altarak üzerine i.iç kilo altmL.5 
derecelik ispirto, bir knlcm tar. 
çın, sekiz on diş kaarnfil koyu
nuz. ağzını kapayarak on giin 
bırakınız. 

On günden sonra bır tülbent· 
ten ı=ıUzmeli ve meyvalan da ez
meli, tUlbentten sıkarak süzmeli· 

Sırça kavanoz içersine saplan 
yarı kC'silmi~ iri vişneleri diziniz. 
Ynnm kavanoz vişne olunca ü _ 
zerine tülbentten sUzdUminüz 
\'i!'!ne suyundan doldurunu;.. Ka· 
vanozun ağzını sıkı kapayınız ve 
altt hafta sonra kullanınız. 
Isırganlardan r;ıar.ı 1 

istifade olunur? 
Isırganların tazeleriyle güzel 

bir çorba olur. Ispanak gibi de 
pişirilir. Lezzeti güzel ve vücudn 
nafidir. Yeşil Eebzeler az bulun
duğu mevsımde ısırganlardan 

cok istifade edilir. 
Isırganlar; pencere camlarını 

veya kristalden mamul eşyayı 
temizlemek ir.in ele kullanılır. 

hatta zeytinyağı ~işelerini b~lc ... 

7 

Kolay reçel 
Portakal reçeli yaparken ka

buklarını rendeleyip portakalla 
rı bir iki gün ~uda bırakmak icap 
eder. Halbukı tarif edeceğimiz 
reçel hemen oişirile.bilir. 

l{ahn kabuklu, sulu ve iri Ya 
fa portakalı olması şarttır. Por. 
tnkallnrı alıp keskin bir çakı ile 
üz,,rindeki ( portakali renkteki) 
ince kabuğu lt('sip tıraş etmeli. 
Uzunluğuna ortadan yarmalı. 1 
k! parmak eninde dört köşe par
<'.alara taksim etmeli. Uç port.a. 
kala bir kilo şeker hesap ederek 
şeker şerbeti kestirmeli, içersine 
taksim edilen portakalları ata · 
rak kıvamına gelinceye kadar 
kavnatmalıd1r. 

f nce uzun bisküiler 
lnce uzun bisküilerin tertibi 

şudur: 

Altı yumurta, 250 gram pud.. 
ra şekeri, 150 gram patates unu. 
toz halinde bir tutam vanilya. 

Yumurtalarm akını sarısından 
ayırınız. Sarı~ı içine şekerle va.
nilyayı ilave ed~k tahta k89Ik.. 
la çırpınız. Bir çeyrek saat vur
duktan sonra, hep aynı şekilde 

vurmakta devam ederek azar 
a7.ar patates ununu ilave 
ediniz; nihayet telle vurulup 
köpürtUlmüş \"e sertleştirilm~ 

yumurta aklanm katınız. Hafif. 
çe karıştırdıktan sonra tepsiye, 
heyaz kağıd yayınız üzerine bu 
hamuru torba içine koyara1' u
zu n uzun bisküiler seklinde çıka.. 
rınız. 

(Bu torba hazır satılır. Ucu 
madenidir. Hamur içine 'konur 
sıkılınca maden uctan hamur 
eıkar.) Eğer bu torb:ınız yoksa 
çorba kaşığıyla bu hamurdan 
alıp kağrt üezrine uzun şekilde 
<yukarıdan aşağıya doğru) ak1-
tm1z. Bir kaşıktan bir b~skUi 

yapılır. Üzerine ince toz ~eke: 
serperek hafif fırında pişiriniz. 

Birküilerin pişmesi için on dak: 
ka kafidir. 

yana.'jnmaz çünkü o geoo; &:"clu 1 - Peki şahitlerin var mı! 
T-Odorı namıyla maruf kasa hır- - Şahitlerim mi? Yok hiki. 
sızı Vurgun oğullarının kasası 'bey .. Zavalılarm hepsi öldü. 
başında iş görüyordu.. Mazım. ! - Öldü mü? Hepsi mi öld:.ı 
nun suçu sabittir. Mahkiımiyeti- bunlarm ? .. Hic sağ kalanı yok 
ni talep ederim. mu? 

Müddeiumuminın bu şekilde - Maatteeessüf bay hi'ı.kim .. 
adctiı. benimle cğlcnircesine mah Esasen iki kişiydiler .. Bana bu 
kumiyetimi talebetmesine daya- ookilde şahitlik etmelerine lüzum 
namadım. Biitün kan beynime hasıl olacağım düı;ünmediğim 

• hücum ctmışti. Gözlerim duman. için her iki~ini de bıçaK!a;arak 

landı. Müddeiumuminin ne ka- öldilrdüm.Anladınız mı efendim., 
dar da mağrur hali vardı. Dur 
şunu bir mat edeyim, dedim ve 
hayatım pahasına bile olsa ken. 
dimi bu arzumdan menedeme
dim. ayağa kalktım ve reise: 

- Bay hfıkim. dedim.. Müd. 
deiunııımi bey benim nerede ol
duğumu benden iyi biliyor. Fc. 
rasctinc kurb::m olayım. Acaba 
o eece yanımda mıydı? Madem 
ki pek arzu ediyor. söyliyeyim .. 
Ben kasanın soyulduğu 13 - 14 
temuz gecesi 1stanbulda değıl. 

dim. Boğaziçind"" Kandillidey
dim. 

Bu sefer reis sordu: 

Marta şu garip \'akayı anlatma• 
C:a h:ıc:Ja<l1: 

- Bizım ınemleketımızde bir fı
det vardır: Her genç kadın s:ıbaıi
Jarı ı:.aıiini denemek içın erkek ) u· 
zü gnrmeden bahçeye çıkar. Eğer 
iki ktış birihirile sevişiyor, oynaşı. 
yorsa. <• kadın yakında evleneceği
ne inanır. Bazan iki kuş yerioo ikı 
karga veya çaylak görürüz. O za· 
man evlenmek ihtimali uzar 
hatta evli ise. aynlac.ağıa hükme
der. Ve eğer bu c:e\imli kuşlarla 

kargalar ara mda bir kavga ba • 
tarsa, bu, yurt içinde bir gürültü 
kop:ı ... ~vına. kan döküleceğine isa. 
~ettir. J3t'n de bu c:.a':ıah kpl1' um 
hı l~" r ;:ıdim. iki kuşun ~evi~ ti· 
ğini gôrdürn.. evindım. 'Hüstem
le evlenoce~z .. dedim. Bunun ar
kasınd:an, aynı zamanda iki kargcı 
geldi. l\.argalardnn birinın ağzında 
küçük bir yem \-ardı. Uzaktan biı 
büyük çaylak birdenbire kargala
rın ortasına jndi, gagasile a!;,rzında-

Göksu cinayetinin k.ıt 1. benim .. 
Kasanın soyulduğu gece ben ci
nayetimi isliyordum. 

Uzun süren mahkemelerden 
sonra Todori hırsızlıktan bera. 
et etti, fakat Göksu katili oldu
ğunu bizzat kendisi ortaya koy_ 
duğu için bu cihetten yirmi 
dört seneye mahkfun old 1. 

Todori niyabet ik: üç sene ye
rine yirmi dört sene hapis ce. 
zasmı yediği zaman bile mildde
iumumi)·i matetmis olduğundan 
büyük bir zevk duymakta devam 
ediyordu. 

'111UZAFlr'ER AOAl? 

ki yc.:ı.ı kaptı ve ikisine de bin: 
penç~ vurup kaçırttı. Yemi yem · 
ğe ba~ıadı. 

l\Ia:ta gtiler~ı... $OZuııc devam et 

ti: 
- rlunun mana:sı şudur, Ru~· 

tem: rr zde ça) lak, yabancı mille 
tin rc1ı1zidir. Demek ki, Türklcı 

funa boylarına h:ikiin olacaklar .. 
Galitı:\'et Türklerde kalacaktır. 

Zira, üen uzun zamandanberi, bır 
çaylagın karga ağzından yem kap. 
tığına şahit olmamrcıtım. 

IW:.tem gülmeğe ba~ldı: 
- '-'üze!, umıt \Cricı bir hikaye. 

t-'akat. şunu bile::;in ki, Tiırkleı 

runa boylarına, buralardaki insar 
... nn li"~zındaki ekme&ıi kapmak i· 
.;ın g".miyorlar. Türkün gözü tok· 
tur. 

M.\RTANIN DEDlKLERl 
ÇIKIYOR MU? 

Ma·ta., Türklenn galip geleceği. 
ni iddıa ediyordu. 

(Devamı ıoor) 



8 B A BE it - Aksam pastası 23 M A Y ! S - 1~1 

Amerıkan raket usullerinin en enteresanı r------------------------~ iyi ve Olzeı Trat 

Tenor olmak ister misiniz 
OLMA.{ ISTERSEN.Z 

POXER 
• 

Fak sakın Kar,azo'aan eski dollto. 
TRAŞ BIÇAKLARINI 

MUHAKKAK KULLANINIZ 

ve her yerde Poker 
tra§ btçakl:ınnı isteyiniz. 

mıa bile erine kapılmayın ••• ............ -...ı ..................... ~ 

1 
ıstanbu. Levazım amır iğinden veril;-1 

ııarıcı ası<erı Kıtaatt ıianıarı -. __ J 
,,....ı Amerika hakikaten garip tatlarını öğrendıniz mi? Şarkı vaş talebesine yald~rr ve niha

.Jır wem.lekettir. Amerikada ha· söylerken insiyakınıza nasıl ku- yet konuşmağa ba.~lar: 
yat kazanmak, çalışmak usulleri 
o kadar çok ve o kadar müte. 
nevvidir ki her~ıang1 bir kiınst: 

herhangi bir zamanda herhangı 
bir ir;:ı herhangı bır şelj}de ya
pabilır ve kimse de kalkıp neden 
bu işi yapıyorsun. sen bu i~in 
ehli değilsin diye sormaz. 

Amerikaya yerleştikten sonra 
orijinal bir fikir mahsulü olan 
herhangi bir ticaret yapma~ 
ba§layın. veya edebi şaheserler 
verin, veyahut bir yolunu bula
rak güneşin ziyasını satışa çı. 

karın, oda olmadı mı, eski sar
dalya kutularında radyo makine
leri yapılması usulünü öğret

meği satışa çıkarın muhakka.ıc 

müşteri bulur, eğer rengin ol
mazsanız da muhakkak karnını· 
zı rahatça doyurursunuz· Ancak 
bu şekilde muvaffak olabilmek 
için çok geniş mikyasta. propa
ganda ve reklrun yapmanız ica. 
beder. Muhakkak olan bir şey 
varsa o da hemşerilerini bu şe
kilde istismar eden kimselerin 
yalnız acıkgöz esnaf değil aynı 
zamanda. mükemmel birer psi
kolog olduklandır. Bu usta. psi. 
kologlar insanda daima tatmin 
edilmek ister.en muayyen hisler 
hiç değilse ümitler bulunduğunu 
çok iyi takdir ettiklerinden bu 
esas üzerine ticaretlerini kurar
lar ve insanlarm !!<l.fiyetlerinden 
stifade ederek zengin olmanın 
yolunu tutarlar. Tabii armutları 
ıstismar etmek keyfiyeti Ameri
kanın inhisarı altında değildir. 

DUnyanm her köşesinde saflar 
çok oluuğundan armutları istis. 
mar etmek sanayii de dünyanın 
dört bir köşesine yayılmıştır. 

Hemen daima mevzuubahs o· 
lan Amerikan raket sistemlerin- 1 

den yalnız bir tanesi şimdiye 

kadar pek az dile düşmüştür. 

Bu da bir dil ve boğaz meselesi 
Alan şarkıdır. 

K.ARUZO OL;'v1AK 

İSTER M1S!N1Z? 

manda edeceğinizi biliyor musu- - Aferin yavrum, deri. Ben 
nu ?,, de böyle olmasını bekliyordum ... 

Şarkı söylemeğe hevesli olan Mükemmel, mükemmel.. Birinci 
kimse muhakkak bu satırlan:ı kalitede bir ham madde. Fakat 
cazibesine kapılacaktır. Bilhas.;a siz şimdiye kadar kimden ders 
ilanın bundan sonraki kısmında aldınız? Hiç kimseden mi? Oh, 
kendisini istikbalde önüne açı- çok yazık doğrusu Böyle bir sese 
lan ve zafer ve servete götüre:ı malik olmak ve sonra bu ihmal
esrarengiz k: _ ılardan bahsolu:ı- karlık .. Yok dostum ,siz bir ka. 
ması sesinin güzelliğine inanan · tilsiniz .. San'at hayatını böyle 
armutları kolayca bağlar. mükemmel bir ı nsurundan mah-

Çilnkü ilan şu şekilde devam ru.m etmeğe hakkınız yoktur. 
eder: Sizin enfes bir ses'niz var .. Siz 
.. Sinema ve tiyatro direktörleri bir sene benim idaremde çalışın 

dershanemize her gün bir adam· muhakkak Karuzo'nun hatırala
larını göndererek yeni yeni ka- rmı bile unutturursunuz.. Bir 
biliyetleri keşfediyorlar. sene diyorum .. Sizin kabiliyeti. 

&onra stütyolarımız uf ak bir niz fevkalade olduğu için niha.
hisse ile istidatlı, kabiliyetli o- yet bir sene kafi diyorum. 
lanlarm menajerliklerini de Şimdi siz o saf, tecrübesiz, 
kabul eder . .Milano tiyatrosunu:ı hem de üstelik ihtiraslı namre
sabık baş Maestrosu Sinyor Ta. din yerinde olsanız ne yaparsL 
miso hüsnüniyet sahibi talebele- nız? Siz de hiç şüphesiz tıpkı 
riyle bizzat uzun uzun meşgul onlar gibi son kuruşunuza kadar 
olmaktadır.,, sarfedip müstakbel birinci sınıf 

Bu ilanlaroa hiisnüniyelten teorlar veya sopranolar arası
bahsolunuyor. Fakat herkes na karışmak için muhterem üs
hüsnüniyet sahibidir ve bu ders- tattan ders almağa karaı verir. 
hanelere devam etmeğe başla. siniz. 
yanlar evvela birkaç dolarlarını Fakat Amerikada iş gören bu 
feda ediyor ve sonra Maestro'- usta raketçilerin foyası da ni
nun karşısına çıkıyorlar. ha.yet meydana çıkmış, fa.kat 

Bu şekilde de armutluk baş- aynı zamanda tenor yetiştiren 
lamış oluyor. mekteplerin de ne büyük işler 

Fakat sız bir bülblilsünüz.. yaptıkları anlaşılmıştır. 
Şan dershanelerinin bekleme Talebelerden müteşekkil bir grup 

ı:alonları insanı derhal hazırla. tarafından a~ılan da"V"a sonunda 
nan havanın içine sokuyor .. Du- yalnız Şikağoda yü.z; binden faz. 
varlara meşhur şarkıcıların re- ·la ~ç kız ve erkeBn bu ·mek· 
simleri bilyük bir artistik hüner. teplerden şan dersi aldıkları öğ
le asılmış, sanki müstakbel ha- renilmiştir. 
leflerine tebessüm ediyorlar. Amerikada bu şekilde iş gö
Bütün bu resimler Mestro'ya , ren belki iki bin mektep vardır. 
hediye edilmişler.. Hepsinin al- Bunun sebebi de gayetle basit
tında: "Muhterem hocama,, tir. Çilnkü Amerikada dilenci 
"biltün kabiliyetimi. varlığımı olmak için bile bir lisans çıkar
borçlu olduğum hocs.nıa.. gıı..ı mak lazımken bu şekilde bir 
cümleler yazılı.. Namzed taleoe mektep açmak için sadece biraz 
evvela bu resimlerin altını oku.. p;yano çalmasını bilmek ka
yor ve henüz yüzUnil görmediği fidir. 
Maestro'ya karşı duyduihı hür- Eğer Maestro herhangi bir 
met iki. üç, beş misline çıkıyor. meşhur tenor ile münasebette 

Fakat zavallı bilse. bilse ki bulunmuş. mesela meşhur bir 
bu resimlerin hepsinin altı biz- tenorun yanında oda hizmetçili~i 

~u sual doğiudan doğruya zat Maestro tarafından yazılmı:]. falan yapmış ise muvaffakıyet 
gece sorulsa muhakkak bir ke· tır. Bilse ki bu resimlerin sa- ihtimalleri pek fazla arta.:. 
re insanın içini titretir.. Çünkıl bipleri hocaları ( !) i1e knr§ılaş- Böyle bir uşak açık gözlülükle 
daha çocukluklarından itibaren salar hayretten havrete düc;e:. hareket ed-erse, verdiği şan 
earkı söylemeğe meraklı olanlar !er .. Fakat bilmez .. Hattfl bun- dersleri sayesinde, eski patron'J
veyahut komşusu: ''Aman azi •. !arı dü~n°rnez bile. çünkii bu nun kazandığından dana çok 
zim siz de fevkalade bir ses derece me"hur bir hncanm kar- para kazanabilir. 
var!,. dediği ı~in kendı sesini b1r şısında ufak bir imtihandan ge. 1 Bu meyanda olmak üzere 
şey zannedenler az değildir. İşte I çece~ni daima habrlavarak n:.C§hur Karuzo'nun eski dok
bu sebeplerle bir çok kimsel<!r .hevccan içindedir. 1 torundan bahsetmeği faydalı 
kendini memleketınin Karuzosu Talebe bekleme salonunda görüyoruz. Bu zat Karuza'nun 
mevkiine geçmiş görmeği pek iken yanmdaki ooadan sert ko- yanından ayrıldıktan sonr-:ı 

arzu eder, hatta lsminın resmi nu.c;malar. "sizden artık ümidimi 1 ''ilmi §an dersleri" vermcğe 
nin büyül aiiş'crde çıktığını gö. keseceğim.... gibi sözler g-elir.. ba§1amışb. Öğrendirri mrthiş bir 
rür gibi olur. 1şte bu sebeple Bunlar hocanın yolda olduğuna metottu ve bu metot sayesinde 
şarkı söylemeğe hevesli olanlar bir i;:arettir. Hocanın sert sesini ı Karuzo'nun şöhret kazanmış 
veya sesinın güZt;.. olduğuna ina- duyd~ukra, talebe kö~eye bi.izü- 1 c1duğunu söylüyordu. Bu metot 
nanlar bir gazel 'e: ''Terb;ye e. lür, muhiıkcmesi ise ıırtık tama. 1 gavetle basitti: Doktor nefes 
dılmemiş ve güz'.!l ses, yaysız men kaybo1muı, gibidir. verirkıcn amzdan çıkan "ah" sa. 
bir kemana veya plaksız bir Biraz s"nra kapı a,..ılır ve Ma- d1sımn fizik bir sesli harf oldu
gramofona m·· av d r ,. cümle- estro taleh0 c:ini caNırır: ğunu iddia ediyor ve Karuw gibi 
siyle baıilayan bır rek'üm ılftnını - Ha di bakalım sıra sizi.1 me"hur olabilmek için bu ''ah" 
görünce ~ayr; 'r :,.':lri di"c-ünür. Nasıl c:aı 'n söylemesini bilivor sad:ısmı fenni bir şekilde çı

ler.. musunuz .. HP'e l-ir tecrübe ede. karabilmesini bilmek lüzumunu 
- Acaba benım scs1m güzel 

ve ter· ;ye görmemin mi? 
De1 'er. !n n n ekser .sı 

kcnd1lerini yül <>k görmek ha:ı· 

hatalı3ıyla mallı! oldul-Jarı içi:ı 

bu ilanın ilk cümlesi kendilerin
de hakiki bir tesir yaratır ve o· 
kumn<!o. devam eder er: 

"Bir ~1,1,z n 1m" • arzu elm"k 
çok ;nı ~rı· b:r n' t"r ' ~ 

ş:msı!l'Z yardım ll'e.,• "in 
şimdiye kadar sankı ne yaptı

nız? Sesinizin gilzel olduğunü 

biliyorsanız şarkı söyleme me-

lim. ~imdi ~örürüz. mlidaiaa ediyordu. 
Armutluk nam:ıı;tli~ini kabul l~te bütün na.-:a.riye bundan i. 

et"liş olan genç kız veya "'enç baretti. Birkaç yüz dolar V\'?rİI-· 
er'-c-'• hocanın bulundu!'tu od11 '3 diği takdirde l{aruzo'nun sırrı

. girer O zaman hoca piyanonun nın varisi bu metodu öğrenmeyi 
b~ına geçer. İşaret verir ve kabul ediyordu. İtiraz etmek ıa-
bir iki defa telrrarlanan: zımdır ki bu doktorayru zaman-

- Ha! Ha 1 Ha! Aaaaa !.. znndır ki bu doktor aynı zama.r 
Lnr l)a.,ıar. Ph'a•ıo susar .. Ta- da mükemmel bir rejisördü de .. 
r n"r"..,;n; M_:r•t:ı 1e hırrı 1•mal~ Müker1mel tcş!dlatı vardı, tale

ta h·. A""'fr hoca ne kanaat e- helerini küçük ders salonunun 
diruniçtir. Biitün mernkı odur. 1 kö§elerine kurdurduğu merdi

fJstat hoca ağır ağır yerinden v-enler üzerine çıkarır ve her na. 
kalkar, aletini tutar, yavaş ya. 1 tayı söylerken birer basamak 

inmelerini ve böylece de ses ton
larını düşürmelerini söylerdi.. 
Bazan talebelerinin dillerinin al
tına birer kuru incir koyar ve 
sözde seslerinin ayarını tecrübe 
ededi. Hatta bazı kereler ders. 
lerden sonra talebeye morfin 
yaptığı da görülmüştü. 

Bu doktor aynı zamanda ya
man bir psikoiog idi de .. Talebe. 
lerni daima evinde tutmak için. 
bir gün onlanı fevkalade yiiz ve
rir başka bir gün: 

"Siz madmazel bu kart sesi
nizle giderseniz muvaffalc ola. 
mazsmız.. Siz delikanlı şarkı 

söylemiyor, adeta anırıyorsu
nuz .. ., 

derdi. 
Matteessüf Amerikada bu ka

ket usulü hala bakidir. Bunlar 
yalnız ocaklarına düşen zavalh. 
!arın paralarım almakla kalmı
yor, fakat birçok ı::-ençleri sefa
lete nerseriliğe, bir çok genç kv ... 
ları da kötü bir hayata, hatta 
bazan da intihara kadar sürilk
leyorlar. 

Bu sebeple artık Amerikada 1 

gözleri açılmış olan bir çok kim
seler seslerine emin oldukları 
zaman herhangi bir şan mekte. 
bine devam etmezden evvel, 
ders görecekleri hoca hakkında 
uzun uzun ma!Umat almaktadır
lar. 

Askerlik işleri 
Eminönü l'erU Aıı. ş. sinden: 

---Bıri motoroır.plu mğeri yaınız sarnıçlı ve bir diğeri de üzerine bil 
ltonacak vaziyette üç acet (F:ı.-gC1, Fort, Şevroıe veya Doç mnrka ve)-9 
ayııı işlen s:;-öreb:l<-eck tnı:ka mıul.a) milccddet veyn milstamcl motörlU 
ilfl 3 5 tonluk Slı nnkU vasıtası ih• 15 acıet emme basma tulumba, sı>O;,,, 
nümunu;.ne gür~ bez sıı kova:ıı, ZOO ndet ağaç fıçı, 30 adet beygirli 
c.rabası WO adet hayvan .sulamııy.:ı mahsus t.ümuncslnc ı;örc tahtadeJI 
pılmtl} !i•ı y:ı.J11~1 (tcl•ncSll 4 a.lct silindirik tderin kuyulardan su çel<':,, 
mahsus tulumba) 20:' metre bir, ı:.ı~ Ç<?yrek kutrunda demir boru. 200 
ro bir eant!m kutrunc!a çubult d"m!r ve iki tane müceddct veya m~ 
bir buı;uk il~ iki toııluk demir su sarnıcı 26-5-941 pazartesi günil ti 
15 de Haclımk{•ydc Ufiak taby.ıı:a nskerl satm alma l.omlayonunda aytl; 
rı p'1Zarlık'arı yapılocııktır. lstP.kl!Icnn bcJıl gün ve saatte kanuni "l 

ve 1125 llnılık lemlnatlarile korul:;yona gcJınclerl. (2431 - 3962) 

*** l:.lı ve 7f- ton kı ccman 195 !uıı tiil ayn ayn pazarlıkla satın atın'"' 
tır. !hales. 30.!'J 94l g: :-.ıl saat :. L c!e Islahlyede askeri satma.ima korıı~ 
nunda yap:lı.cakur. İlk t mlnatı !:G:;ı;; liradır. Talipler'.n belli vakitte !<O 
y<'.>na gelmeleri. l!?.11!!.SE'171 ~ _, , 

·ı .riıilye ~amuuriyetl 

ZıRAA T BANKA Si 
Kurulu~ carı.hı. 1888. - :::ienna yesı . 1 UU. UOlJ ,UOO Tiırk Lira!" 

~ube ve AJan~ adedi: 265. 
Zırai ve ııcari ~er rtevı banka muameleleri. 

Pıu-u l>lrlktlrenJett d.HOO Ura tkramlye veriyor. 

l - 2 haziran 941 gUnU yedek su- .,;_ __ ...z...-~""-"......_...._.~ ,,, 
bay VE. askert memur ve sanatkQrta. ~ı dıı.nı<a.sınaa ırumbll.ra.JJ •e tbtıanız t.uarrw oe·~-·· _,,,, ,_ 
rm senelik yoklamaian ba§IIyacaktır. 5Cl l1r&dı OUJ'Un&nJara 9enec1e • cıeta ·•klle.::ell ınır·a ne qağıdal'l 
Ve bu yoklnma 20 haziran 941 günU ı;;IAna göre tkramıye dağltılaCJılrtn. 

n!ha;ret bulmuş o!acakbr. t acıeo ı.ooo ılraJı.k ı.ooo ura 100 aded ı;o Ural ıı 6.000 tJtt 
2 - Her yedeı· subny yoklamaya t • soo • ı.ooo .. 12c ıo • t,800 • 

bizzat gelmek mecburiyetindedir. Ge. • • !SO • ı.ooo • 160 • • !O .. &.200 ' 
lirken nılfus cUzdanı, askert hizır.eı w 10J •.ooo • 
veslkıılrını, sıhhi subaylarda diploma ülKKA l Hesapıarm®ıu oaraıar ııtr !lene ıçtnde 60 llradan .lf' 
ve lhtlı.<as veslkalarile birlikte şubeye lll4ıwyım.ıere kramıye ;ıktı!t takdirae % ~c. razıasıvı" veril~,,., 
geleceklerdir . r.{~! ~: 11 Mart. 11 rl.az!ran ıı it) •oı 11 Blrinclk!Uıun :&rıı" 

3 - Ahvali sıhhlyelert dolayısllc " " le vaptllT ~ 
eubeye gelem!yecek derecede basta bS ..... • F!I &•ara+ =-~ 
olanlar bulunursa, bunlar lmahalll / 
hUkCUnet tabibinden alacakJarı musad ~! 

dak raporu gönderecekıcrı tD.ahhuuu rllfi'Iodtf' 
mektu'la bağlanarak ve §Ubede kayıt 
lı buıunduğu defter sıra numarasını 

blldlrınek suretlle şubeye ~önderecck. 
dlr. 

4. - Şube mıntakaııı haricinde o-
lupta yoklamalarını yaptıracak olan. 
lar istenilen vesaiki bir dilekçe ile bu. 
ıunduktarı mahalUn şube başkanlığı. 
na m:.lracaat ve yahut taahhUUU mek 
tııpla şubeye göndereceklerdir. Vesa. 
ik (HaıtercUmes!, terhis tezkere su. 
reti. r.Ufus kütuğUnde kayıtlı olduğu 
mahalle cllt ve sayfa numarnlarmı ı 

blldlrac<!klerdir. 
5 - Yoklamaya gelmiyc.n ı veya 

usul!lnc tevfikan mrlıtupıa yaptırmı. 
yanlar 1076 sayılı kanunun madde• 
mahs•ısıına göre 50 Ura cezaya tab' 
tutulac,ıklardır. 

6 - Bu yoklamalarda aşağıdaki 

vesaik asıllarlle birlikte ve tasdiksiz 
olaraıc beraberlerinde bulunduracak.. 
ıardır. A - Terhis tezkeresi, tekaUt 
emri. VP dl~er askeri vesaik. B - NU. 
tus cUzd:ını. 2 ;ier fotoğrat. umumı 

ahvali sıhhiye raporu, C - MUhendL! 
kimyagerlerin han~i şubelerde ibtlsa~
ları b•Jlundu~ (su elektrik, yol, ln. 
rıaat, ı ı;ibi veırlka.lar. 

7 - Her subay mahalli emniyet 1\

mlrl!~lnc'len fotoğro.1ı ve tasdikli blr 
tkamet senedi getirecektir. 

8 - Her sınıf için tayin edilen gün. 
erde yoklamaya gelmesine riayet et. 
mcsl l!~n olunur • 

9 - 2 Haziran pazartesi gllnUnden 
4 haziran çarşamba akşamına kadar 
bütlln rütbe tnbib, harita, eczacı, kim 

l -- 1000 ı;ıfl kundura aım~.::alı.tır. 
2 - 117<' l:ra.L< kat' temlnntı:ı Bnkır:uıy malmUdUrlllğilnc yatırıl~ 

m!ı.kbu?:Jarı ik bırllktt'.' :!4. 5. P4 ı f,llnU saat J ı do Üskildar PB.§nllınllStı! 
havd nıuıtakı, cepo 11mlriiği & ın elma komısyonunda bulunmaalrı .Y 

uı;;'>@!itt • 

VAK 11' matbaası 
/(ita tJ kıs mı ''' qenidefl 

açmıştıı edip 
Kıt' p, me~mua, · gazete basar. 
fabif .... r ... -~·"" .. ,.1: ... ;;: ; .. ıo.,: alır. 

tıarp. deniz, jandarma, muhabere, oto, 
tıava, dcmlryol, subaylan. 

12 - 12 haziran per§embe günilr.
den H cumartesi günUne kadar: Or. 
mirci, mnldnlst. kamacı. marangoz, 
!mam, saraç, mimar, mızıkn, ndlt mu. 
pvir, mühendis. tUfel:çl, askeri muaı. 
Um. 

13 - 16 haziran pazartesi gilniln
den 19 perşembe gUnUne kadar: Pi
yade subaylar. 

14 - 20 haziran cuma g(ınil genenıl 
ve kurmaylar. 

23.5.1941 
12.SS Kadınlar 

faııh 

ı2.45 AJ:ıtı5 

18.00 Kanıııt; 

program 
18.15 Kadınlar 

fR!lh 

18.80 Kıuışık 

J9.SO .AJll" 
19.45 T.ıtıl°..J 

orl'eıfW 

20.15 RJld!°td' 
o~ 

%M5 ~ 
•ı 00 l\leıııl 
N• ~ 

pı>ll 

yagcr, vetcr!nPr, levazım, subaylar, Kadıköy Yeıll A!lkerlik Şu~inden: 
program 
takylmJ 21.10 T~ 

22.00 saıoıı ııtİ 
orl<ed 

10 - 5 h:ı.zlrnn perşembe gUnUnden Şut>:.mılzde kayıtlı emekli ve yedek 
1 cum.ırtcsi akşamma kadar: Topçu, tekmil ~ubay ve mcmurla.rın senelik 
ölçme, 1şıld:tk, hesap ve muamele m<'. mutat yoldamalarına şimdiden bil§. 
murlan. stlvari, nakliye. istlhktuı, lanmı!jllr. Ancak bu sene yoklamaya 
subaylar. 1 20 haziranda nihayet vrrlleceğ!ndcn 

11 - 8 haziran gllnilnden 11 çar. bu tarihe kadar §Ubcye müracaat e. 
gamb!l gUnUne kadar: Dişçi, sanayti , dilmesi il!n olunur. 

ıs.os Fasıl sazı 

18.4() St'çllmlş 
prkı!ar 

19.00 lktısat 
ıımatı 

19.15 Filin 

22.so ",,...., 

22.45 sıı1011 tt"' 
orl<~...ı 

2s. ıs cıısıı-


