
SON FIAVADiSLER 

AKŞAM POSTA 1 
, f4Ue Tel. 24370 - Sene ıı - SAYI: 3324: 25 M A Y I S - 1941 

lCee df~: 
™-

P A Z A R:---===---------~Y~azı-=-itl~e·r~i rıı=e7I.=:2::::3787=:2==Fi~.=!=t.t;;;ı ~5;K;UR;;;U;;Ş 

-
"lchy'nln 
GGrDsU 
... 

000 tft&•·············· 

Ç6rçil 
Bir istila ihtimaline 

karŞt 
Bütün lngılizlere 
şöyle diyor: 

41inaııya mUtarekeyj kabul et. Sıkı du ' ~~ Fransaya Jiıtfetmemiş, runuz 1 
~menfa.atini düşünmllştUr. j -o-- ı 

eıtkl Almanya bunu anlamıys. 
elit kadar dar görUş!U olsaydı, I Erkek ve kadınlara va
"11llraı Darlana benzeeevdt de zifelerini bildiren mesaj 
~~keyt reddetsAydi! Bö)'le ! 14 milyon nüaha ol ak 
lllQ' •tltarekeden dolayı minnet· j •~ ı 
~ olacaık. bi.İisi varsa o da basılıp dağıtılacak 

değil Almanyadır. • __ .. 
2

,,_ (A 
.,,_ .._...r,a, ~ . A.) - Bafveıkli 
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1 
Çörçil, İngilteredeki bütün erkek 

Yuaa· J ve bütün kadml~a hitaben ne'"" 
k__ _ · . rettiği bir §ah.si mesajında, bir 

~-Cablf TalÇID isWi ihtimalinde bütUn erkek ve 
• kadmlara vazifelerini bijdirmiş ve 

............ Darlan Viehy hölnime· j hulAsatan "8Ikı durunuz, işleriniz. 
~ tut:t.la yolu mttd&faa için le meKUI olunuz,. OOmlşti.r. 
~-; lllilletine hitap ediyor ve 1 Başvekilin bu meaajı, öniiımUT. 

Alman parafÖf.çtlleıtadea tamamm temlzleamlt olan .Kalldlyed ea l.ır &'Öribtüt 

. . • Yeni Zelanda Başvekili 

Mütekait yetim ve . d~orki: 
' l Gırıd mu ~'"' Ue son yapılan uzl8flll&"' deki hafta 14 milyondan fazla 

"~~ etmek istlyor. Fran· nüsha olar&k halka: dağıtıJewak 
;ı..._-.e11ıae hitabını dradmtle • bir tav.ııiyeler beyannamesinin mu 
~ ltlnde ttlmat t.elkln edelti- ı kaddemesini teşkil etm~tedir. 
~ ınttt.lea.Jar ve hakikatler 1 Başvekil, bu meeajmda •üm· 
~ ~ t.terdlk. Çönkil ha- le şöyle demektedir: 
,_ Pransız dosllan Fraıısanm 1 Eğer istila vukua geJil'fJe, me.m • 
.... .::- idaresine, partilerinin k&,- leketin en büyük kıamı bundan 
·~ kantmak istemezler. On. derhal müteessir olmryacaıktır. 

dul maaş arında harebesi 
Yoklama kaldırılıvor Kısa zaman

Fnmanm lylllğhd ,.e Hatta sahillerimiz boyunca d&hf, 
~,._ ana ederler. Bu ba· en büyük kmmr müteessir olma • 
~ andral Darl-.mn sözleri, lllll kalacaıkt.rr. Fa.kat düşımanm 
~ .... :::!; Fransız ••tl&rmı <Devamı 4 öncüde) 
~. edecek~ 

Londra. u (AA.) - Amirallik 
dairesi tarafmd&n nqredilen reamt bir 
tebliğde töyle deDDmektec:ur: 'fDcUız 
bahrl kuvveUeri bu sabah erkenden 
Groenlaııd açıklarında aralarmda 

.(Devamı ' ~) 

Evlenme memurlarına bazı mecburi da kati 
mahiyet 

alabilecektir 
yetler tahmil edilecek 

Bir i Alman 
Generali 

lngiltere Uzırine yapılan 
bir hava taarruzunda 

61dD 
(Yuısı 4 ünciicle) 

Anka.radan !bildirildiğine göre, 
askeri ve mülld tekaüt kanunu
mm 61 inci maddesinin değişti· 
rilmesi:nıe ve lbu kanuna bazı 
f ı:kralar eklen:me&ine dair kamm 
liyjıbasr Meclise sevidumnuştur. 

Tekaüt' karnınunun 61 inci 

Netice hakkmda buyuk 
ümidim vardır 

maddesi mucibinee mt maaşı -sa.;· ba.§vekU\ röyter ajanSUlm muhalıılrl. 
1ifl'Jert 'l!letl~ ikı defa yokla.mı- ne verd11t 111rJBIJMı •IDlan~ 
,..~ --~ ··ltQl-1""' 
mlltekBitleıie jul kaıdmfar ve Gl.rlt~ cereyan eden btlyt)k millıa. 
yethnlerin heı- 6 ayda bir f>eledl- rebede 6n0mflzdeld birkaç ... ı n111a1 
yeden veya ihtiyar heyetlerin. ve katt mahiyeti haiz olabilir. Yem 
den ilmühaber alarak ibraz mec.. ZelanıJa kıtaıarmırz'la onlarm Britan. 
buriyetinde bolumnalan büyük yalı, Avustralyalı, Yunan "Girltli 
bir külfet teşkil ettiği cilhetle kabra.ınan arakadqlamım §imdiye 
yoklama ile taltiıp edilen maksat kadar yapıJan hava taarruzlarmm en 
latnn başka şekillerde t.eınini su- atrma karşı w htçblr zaman teker. 

(Benna ~ IMlde) rUr etmiyecek olan pralt dahflinde 

Girid 
muharebeleri 
hakkında 

Alman 
Başkumandanlığı 
tebliğ neşretti 

-----0-

0ldürülen her Alman 
paraşütçüsüne mukabil 
10 İngiliz esir tayyare· 

ciai öldürülecek 
Londra, 2ö (A.A.) - Ghitte fev. 

kalA.d'? çetin muharebeler oluyor. 
Kandlye ve Resmoda vaziyet tngıus. 
lere mU!!alttir. Mo)emide YUIJ'lt oı. 
dukça ciddidir. . *. 

Nevyork 2ö (A.A.) - A8llOCl&ted 
Preuin bildirdiğine göre Gtride inen 
plADörlerin her biri ıe.ıo asker ~ 
§Dll.&Jmdır. Her ııakllye tayyareai 17 
par&§titçtı 'taşımakta ve iki plAııör 

çekmekte idi. Askeri muharrirler ge.. 

1 celerl ikiden fazla pll.nör çektlflnl 
iddia ediyorlar. Pllnörıer 3000-6000 

(Devunı 4 tlncttde) 

Giridi mubalaza edeceklerine btıyUk 

1Utnadnn vardır. Bu kadar ya.km tıs. 
lerile clf\şman için şerait hiçbir zaman 
bu kadar mtısa.it oimaınııtır. 
Neti~ hakkmda çok bUytık bir n. 

midim vardır. Yeni Zelımda kıtalarmı 
t.anzyorum ~ bunların iş beraberUtt, 
birlik, metanet, iıızıbat ve ferdt te. 
§ebblliı itibarile hiçbir zaman gret kal. 
madıklarmı biliyorum. Bu kıtalar Yu. 
nanlstanda Avustralyalılar ve Yunan. 

(Devanu 4 üncüde) 

ÇERÇEVE 

Ben ve O 
Necip Fazıl KısakUrek 

Ankara caddesinden Beyoğluna 
çdqnak üzere bir ot.oıiıoblle atla• 
dun. Şoföriiıı, çehresi yerine en-
"81 bana hitap etti: . 

O - Sizi tamyonım. Kısa.kil· 
rek değil misiniz! .. 

Ben - Evet!. • 
O - Yazılatmızı anda bir o

lnmun.. Fakat sisi se,·enleıden ol
madilntm söyllyebllhtm. 

Ben - l\"lçin ! 
O - Ben (Sol) am_ 
Ben - t~ samimiyetle dök. 

töğtlniiz ~:ı tebrlke lay.ık.~mız. . 
Otıomobil, müteharrik dya.tı-o de

korla.rı gibi soka.klann p&norama

smı önden arkaya · doğru kaydırır. 
kesi konuşmamız denm etti: 

Et dokuma tezgahı olanlar 
kooperıtif kuracaklar 

İktrsat Vekaleti sanayi he
yeti reisi t~tkikler yapıyor 

O - Ben (Sol) um; ~nktt so
yulduiuma ve büaret gördüiö
mii biliyorum. 

Ben - Evveli sb soyaJanlaı
daıı ve hakaret göftllllenlea d~ 
ğilsinlz! Aksine. vulyete göre 
80)'Uılardan ve hab.1'et eclenler
clfta olmaam daha. mtbnldbl-. Son
ra, ıdd 90yulmaldan ve halraret 
görmekten lnu1aracak cemiyet 
sisteminin (Sol) olduğuna lnan.
yonıanm, (Mlfel Zevako) yu oku. 
yap llUlhayyel (.Şil•allye) sinin 
bir &"il _. sökJbı edeceğini w . .<Y-9mı---) 

Amerikan 
donanması 

Groenland 
civarında devriye 

geziyor 
GroenlAnd'a Alman 

paraşülçülerı 
indirildı mi ? 

Londra, 25 ( A. A.) --. Dün 
Groenland adası .a ,ıklarında vu
kubulan deniz muhareıbc.si, Al .. 
manlarm paraşütle GroenM.nd 
~ bazı kuıımlarma asker 
~rdiklerine dair geçen ay neş
redılen ha.'berleri takip etm~r. 

Hatırlardadır ki RuEV lt bir 
gazetecilr toplantısında şu. ,s · z
la.n: söylemişti. "Almanların Gı • 
enlind'm bazı kısımlarında fbu· 
lumnadıklannda.n emfu ~·m , 

O gijndenberi Amerika do.na.rı
ması, lngüizr donanmasile bir
likte o ıhavalide devriye lıaıre~ 
tinde 11.:>ulunuyordu. 

Himler· 
Norveç

ten d6ndl 
Norveçte nazi muhafız 
müfrezesi teşkil edüdi 

(Ywı 4 tiıne&1et 

kendiRini t.erklshıde kaç11"8C8ığım 
,·ehmeden se.ksenHk mn.tmazeııer
den da.ha acıklı bir rüya gönnek· 
teslniz demektir. Her 1eydea ev. 
vel ıwıu öğrenin ki, malflm (Sol) 
lhtll@li i§d sınıfmı, bi1' SIDlfa isti
nat etmiş olmak için &let cn,e 
kullanmış; ve her gesıeq gön ana 
prensiplerine bir derece dala& ımı
tmı çevlrmeKt bllml~, 

O - Ben bu göröşe i!ltirak etı
mzyorum. 

Ben - Etmiyebilirsiıılz ! Şofil'o 
ilik 'azlyetlnize l'&ğmeıa elzl Ml
yük düdya meseleleriyle ali.Jmll 
gönnekten ~k memnun kalan bell 
hemen llaYe edeyim ki, insani* 
bu kıyametten nasıl çıkaeak ..._ 
mem ama, kutuplardan hutlW 
kaza111rsa kazansm, (Sol) u -
bir tasflyeslle çıkacak. .. 

O - Bence aksi! <Sei> larla 
onlarm a.zmanlan blrlblrlni y8" 
yip bitirdikten sonra dünya kendi 
kendiaine (Sol) a "8lacak! .. 

Ben - lntalWı görii!}tlrüz kar. 
dejlm! •• 

Gaı.t.uar&yma gelmiştik. Şo
röre hakkı olan parayı, ıiak etö
ilnden biraz fazla ödemek p,yııe
tue kendisine bir 10Y ur.atıp _. 
nkhuıdnn: 

- Rrrsızlık malı olan 'u para
yı lfitfen kabul eder miSinlz? •• Ba 
para, her gün beynini bir Dıınıon gi
bi sıkıp eanmdan dökülen ter 
damlalarlyle ~de~ lira ta• 
7.anan ve 8izin tBM zıddlİlIZJ tem. 
sil eden bir mu........_ hm--· -- -~~ -· 



BOy__OK KORSAN ROMANI 

44 Yazan : KADIBCAN KARLI 
Süleyman reis onu baştan ayağa kadar bir defa 
daha ve dikaktle süzdü; oğlunun nasıl baba.siyle 
iftihara hakkı varsa bahasının da oğlu ile iftiha
ra hakla vardı. Deniz kurdunun vücudu gevşedi; 
aoı ~ tekrar gerildi ve oğlunu kuvvetli kollarının 
arasına alarak sıktı, alnından öptü. 

ömeri geti:n:liler; yak.Iştklı ve 
giiıtiiz delikanlmm yilrOy{lşll, se
lim verisi paşanm hemen göz.üne 
çarpmıştı, 

- Sen kJmaln! Yeni görüyo
rum.! 

mlrallnin geldiğini söyledi. Sonra 
katiplerin bulundukları .tarafa dö

nerek: 
- Ömer, neler tC'klü ediyor • 

du; anlat! 

~~Nilb~·.r·~ 
·~ • . .. !. 

"~ 

Yalnız ihtikar 
yapmmaıs. 

Köy EHStitüleri 
binaları 

T aşdelen Suyu 1 ~iaarif Vekaleti tarafından 
proje· mUsabakatarı 

1 Halkın sıhhatile de Evkafın az satmasına muka- Maarif !~~1!~rköy l'llstitü· 

Oynamış b•ı h t ft b 1 bl f ı 1eri tesisi ·ve bu enstitıüler ı<'ın 

Fllibosoğlu adında binsl, dUkka 
nındn iki çuval kah,·e bulunduğu 
lıaldr. satmamak suçundan yaka -
lanmı.c; ve adliyeye verilmişti. 

Fillbosun bundan başka kahve
ye yabanrı mnddclC''r karıştırdığı 
meydana çıkarılmm, hak.kında u -
mumi ,sıhhate mugayir ha.reketw 
bulunmak suçundan da takibata 
girişilmiştir, Filibosoğlu kahveye, 
öğUtUlmüş kurtlu bakla klll'lljtır -
nuştlr. 

~ er ara a o unuyor. ~~~:1~~~i~~at~:a:t ~rt;-
Belediyenin, Istanbulun en 

mebzuliyetle malik olduğu fa
kat yine en muazzam devirlerin
den biri olan içilecek su meselesi 
üzerinde ehemmiyetle tetkikler 
yaptığım yazmıştık. Bu tetkik
ler yapıldıkça garip neticelere 
varılmaktadır. 

Mesela, ısta:-bulda ve hatta 
bütün Anadolu ve Trakya biiyük 
şehirlerinde en çok sarf olunan 

vakıflar idaresinin "Ta.jtlclen su· kararrnı vermiştir .. Bu sure~e 
yunda mevcut tes:_:ıım gUnde cvvı•lce yapıLan_ müsa~~k:ı !!c 
sekizsaat çalışmak suretiyle 50 ka~.a..~mı.,, ola~_ mşaat müh~tlG!~
s:ıntilitrelik şişelerden lS,000 • 1 ıerı~ı1?: nc~reu altında yenı ko) 
20 coo tane doldurmak kabiliv __ cnstıtulcrı ınşaatı yap!la~tı:.· 
• ' • - 1 Ankaraıun Hasanoglu koyur.-

tıııde cim.asına mukab:l 194.0 S-1- d k lm 1 k'" titu"-H 
· · tihlı:.1~ h · 1 e uru uş o an oy ens :-.. 

nesı IS aıune nazaran azıran · · tıl k J ;bt:na.larJfl 
temmuz ve a.i;rustos aylarında ıç~n yap ara 0 an . . iil 
günde ancak 3,750 ve kış ayla-

1 
~18.nlarryla avan proJ"len~ı

rmda ise 1500 şişe .ı satıldığı ) apttrılmasırun d.~ aynea. 
·· ·· 1 ·· t·· Evk r b k .. .la marlar arasında musa'bakaya ko-goru muş ur. a rn u i..L\.1 r ul ~ .. 1---ı:- + ........ ;,,t· su 

az su satma.S'Ina mukabil şehir- n .. ması 14Ni.ı.-~ ·u..ı. e ... ,"49 ıı:. . Dedi, ömer anlatrriren dikkatle 
dinliyordu. Mektubun t~e!ii 
et temiz ve dfi7.gtin bir Uirkçe ile 
tekrar edilince daha çok hoşuna 

git.ti. Kadı, yeniçeri nğası, hazi .. 
necl, Hoca.tülhayl, ooytülmal ve 
Arap ai;;"B.la.nnnı We yüzlerinde ay 

1!i m8ııa. okunuyordu. 

Dedi. Silleyman reis de o ta -
rnfa. baktı. ömer ayağa kalkmIŞ, 
hafifçe sararmış ôlduğu halde bir 
kaç adım ilcrlemisti. Teklifleri 
tekrar ediyordu. Fnknt SUlcyman 
reis onları anlamıyor, hatta duy -
muyordu. Birkaç dakika yerinde 

Çocuk Esirgeme Kurumu istanbul 
merkezi kongresi yapıldı 

de~ bütün lokantalar gazinolar, ;musabakayı laızana<_:ak ~ı~ 
·ı ~-1 da rr.ı ... +,.. ayrıca tefernıat rcsi.mlcnnı e 

ekser na.kı vas:ı.aıarm ~~- abilmck !haklam k:ı.zanacak' 
len mıyu 5!ltı~aktadır. Böylece 1 k.p Dil ıı.v."'ı vnn bu milsa'bak' 
halka h.ahıyetı meşk\ık suların . • ~ ·~ a,,_. 3 
sabldığt sabit olmaktadır. Buna bır ay .... o gün deyam cderclc }<
mukabil mevcut Tuştelen tee.i- temmuz akşamı nıhayet bulaca 

.Bey'leıi>e~i, rclsler ve meclis ii
Glanyla konuştu; sonra cevnbmı 

·'Yerdi: 

da b. nilı t .,. · oi;n ttr 
satr hafta ır aye ı:ın b- Diğer taraftan köy enstitüle-
çal~ırılmaktadır. rinin bütün levazımatı Maarıt 

yan doğrulm..ış, ağzı yarı açık, Çocuk esirgeme, kw-wnu Is- ııekçi, Naile T. Sağlam, Bay 
gözleri blıyı.mlıs olduğu halde I ta.nbul merkezinin yıllık kong- Reşit Çavdar, Refika Hulusi 
durdu. HN-J< s onun bu derecP he re.si dün eğlcden sonra kurumun BC'hcet, ft«?ide Mithat Recai, 

ye.canlı ve meraklı olusuna hay - ı merkez binasında yaprlmı§tır. Dr. Semiramis ~. Şemsed- Karıs nın parmagv ını Vekaloeti tarafından verilen~· 
sisatla acilen ve tamamen teınl11 

ol una.caktır. 
- Akdemz bizim denirıdir. Bu

m.da gemıek ve ticaret yapmak 

bizim mıHmsdemlze bağlıdır. Tilrk 
ve mtlsUlma.n gemilerine ıraklı -
1'3ıl. kAftrıler şfmd.iye bdar ceza • 
aız kalmazrle.r, İugı1f:r. ki.firl bun
dan :istisna edilemez. İstediğimiz 
bedel verilirse csirJor geri veri • 
lir; .istedlğimlı haraç verilmezse 
1ngiliz gem.ilerini d:ılıi vururuz. 

rl'tlc bakıyor, mana veremiyor - ı Kurumun yıllık faaliyet rapo- din Günalta.y, Tevfik Kut, Zühtü 
· · lnhanın' seçildikleri anlaştlmrş- ' !ardı Siilevnmn reis birdenbire ru okunarak takdırle tasvıp c- Ank--..:ı- genel 1_ koca . . ı . n.11 tır. Al-.&4 merl\ez 

kalktı · sözlerini bitiren ÖmcrA Junmu? ye büt~n şube eı::ın ~ ko ... ~e Istanbu.Ju temsil et- ısıran y pağı fiyatları " ' • _ .. . . bütQı;.Sını teşkıl eden 73056 lıra •46•"'""" ... .u 

dogru agır ıığır yurudu; bır C'ltnl 11 kurus tasdık olunmuştur. nıek İİT.e.ro Şemseddin Günaltay, 1.:. Sümer bank tarafından sa.tJJl 
onun omuım.ıa !:oydu: bir eliyle Dr. .B,ethi Erden seçilmiştir. Hem hapse hem de Karı- alı.nacak yapağtlara konulan :fı• 

k .. ·· Net.iceüe yapılan intihapta y1:.- Murahhasların önümüzdeki sene 
çenesinin al'.ından tutara yuzu - ni merkez heyetine, Dr. Ali zarfında tatıbik edilmesini mu- sına tazminat ödemeye ı yatlar tacirler 'ta.rafından iti?'# 
nü kaldırdı: keskin bakı larını de- Şiikıii Şavlı, Dr. Fethi J<~rden. vafık buldukları dilkleri dinleı:
likanlmın gözlerinin icint:> snplı - Hayriye Kırdar, Hüsamettin miş ve büyüklere tazim telgraf· 
yarak en deı in hyret ve hiddet Sunol, Dr. İbrahim Zati Öget. ları çekilmesine karar verilerek 
nnl:ıtan bir e~ı" sordu: Dr. Kutsı Hamkacı, Maşuka l· celseye nihayet verilmiştir. 

hı:.__ d ·ıd · ı la karşılaruntşt:ı. . 
m a Kuın e 1 ı Dün, m.mtalın ticaret müdur" 

Taksim.de oturon Hidayet Erol lüğüne gelen malfıma.ta. ~ 
adında. birisi, g~onlerde Anknra.. tacirlerin alını fiyatı~ . zatıJ 
ya gideceğini aöyllycrek karısın- teklifleri kabul cdılmem.iştir. ·e 
dan elbiselerini istem' , fakat ka- 1 Gelen tezlrercler?e, Şark ~. 
rısı Hidayet kendisini aldatnca.ğ'. Anatası malı yapağıların ,~{'!ı 
nı zannederek vermek istemcmifi- larımı. zam yapılmasına :ı.n~ 

Onlar .isterlerse Hollandalılarla 

değil dünya ile ittifak eb!ıinler, 

pervamız yoktur. 

Zabit somu: 
- Bu oon sözünüz miidilr! 
- Biz pazarlık bilmC)iz! 
- N .dar 'U'tl.Ç istel'Bini%? 

- Ömer, sen burada ne arıyor-
su1? 

- Söylesene! .• 
- Baba! .. 
Ömerin gözleri yaşarmıştı; el -

!erini göğsUne götürerek sıkıyor, 

boynunu lbüküyor v{> ilave ediyor-

Umumi yerlerde 1 
Belediy~ içki fiyatlarını 
yüzde yirmi beş arttırdı 

Belodiyo ta.rafından umumI iı:; - 1 
kili mah.a.ller hakkında hat:ırl.anbSI • 
yeni bir tarifeye c;öre, bazı yer -

Beyler' • ı 6'Cne telalerie meo- du: Jerdfl ioki fiatların.ın tezyidi f. 

lis az8.larnıs. danıştı. YUz bin al. - SC'ni çok CiZ.lemiştim 1 B inu- , bul ooılmektcdir. Bilhama lrtlı;U•. 
tın istediler. Yah vekilharcı di .. yor mu.cnın, na~ boğdulu, - İQki şişeleri iQln konulan fiat yu. 
\.Ordu ki: tı~C'min ncrWIP okluğu bf'fü fü~ do. > innJ beş nispetln<le artUr'd -

- Bunu lütfen ka.bul em,oıoz; ğll .. A.!1.'ih•r ~>elki bl71 0"' •ıldüre - "1l:Ştır. ~ 

Francala tahdidı 

Dilenci çingene 
kadınları 

ı akalanarak şehir 
ha ricine sürülecek 
~ gOnlerde şehrin muhtelif 

c~tlerlnd& ~ene kadmla.n 
;:oğa.lmış ve oilerindeki çocukları 
halka g&rtererek: 

··- B&bası ukere gittı. Yal' -
dun cdinlz!,. diye dDenmoıtte ol • 
dıık.lart görillm!lştilt'. 

tir. görülınecl?ğı 1..fu3rih .~lm.işt.ır. t 
Bu yüzd<!n kan koca şiddPtlı Yalnız, evvelcc .. mubayaa. ~1.fır.-

Wr kavgaya tutuşınu. v(' ka"-ga konmamıs olan guz ve kuzu .Y~ 
eımasmda Hidayet karısmm sol ıcri için .kilo lbaşma 74 ~-Ul<' 
el parma~ını ısırmıştır. ve randımanı yüzde 55 d~ -~-.rt3 

Ulviyenin parmağı sakat kala. sek olanl::ı.r için de .P ıv3? 1~"" 
cak 3ekflde yaralanmış ve Eıikaye- 30 kuruş fiyat kabul edi~' 
ti ~rine Hidayet asliye birinci --o-
ceza mahkemesine verilmiştir. F" t murakabe 

Duru.';Jlla srrasm.da Hidayet. her ıya d 
ne kadar ka?'Ulmın parmağmı ı • bürolarm.~ kav. ros~ı'C 
srrmadığı:r}.ı, :r.n rlyenln ~vga sı .. .ADJtaradan bıldirlldlgıne ~4ı 
ram:nda .s.tnirda:n kendi:>ini lkaybe- fia.t murakabe lkadtosuna 1 • 
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t 

dere:k kendi pe.nnağmr kendi ~ takvim senesi nlhayctıne 1<80 
zira b!Z kndilrindn yılda. birkaç ceklc.rdi Tahir! t •rııbP.r gl'ldl.a 
:üz bin alt.mı pııla.mmn hakkı ~ Seni gördilğUnı ;çin o kadar se • 
larak alcı'bilirlz, vindim ki ... Demındenberi kahnna 

Zabit a.mirnlle konuşmak iste • sığamıyorum. Beni affet! 
diğini söyledi; o "ıkarken divan SülPyman reis onu baştan n:-a

ç&W§larmdan biri girdi; SUlcy • ı ga kadar bir defa dahn ve dik -
man rcisin alandan d&dUğünü, katle silzdü; oğlunun nas·! baba -
arkasmdan sekiz öilşman gemlı!ıni siyle iftihara hnkkı vaT3a IJ:ıb'lnın 
sihükleylp getirdiğini ihııber H'l'• da oğlu ıle iftihara hakkı vardı. 
di. Paşa pencereden llman:ı. bak- Deniz kurdunun v\lcudu gevşedi: 
tı; ellerini oğuşturdu: sonra tekrar gerildi ve oğlunu 

Belediye lbu gı'bi yalanlarla hal
Jn nldatmak istiyeıı dilencileri sJ-

Ekrnek 950 grama ındıktc:n ve kı suretw takibe karar vermiştir. 
20 para ucuzladıktan sonra, Bunlar yakalanarak şehir hudut -
fırnncala.run da tahdidine ha.er- l lan haricine gıkanlacaikllr, 
lanmıştır. 

~ lmk UZ" dığmı iddia. ct.miljsn de ka.dmm yrıdi nyl ... karşılı6• o a ı. 
parmnğr adliye doktoruna muaye. 48.500 llrn ayrılmt , fiat mtJ f1 
ne ettirilmiş ve di~ yerleri Rida- bc• komisyonlarının Mr.ri ma.sr , 
yetin dişlerine uyduğundan suçu 1 rı iç1n 15.0000, fi t :ırontrolll~9 , sa.bit göriilmüştür. çin açılac:Jk kurs mru:rafla~ , 

Gü.ııde yirmi çuvaldan fazla 
fırancala işlcnmiyeoektir. Bw:- Ra dyo abone ücretleri 
dan böyle fırancala»ı yalnız il>'r • •• k 

M:ıhkeme, dün, kondifııilıi ı ay §ılığı olarak 7.500 lil'3 tahsıs ~ 
5 giin mUddcUe bapıse v~ lka.rısı- dilmi'}tir •. :ı.ıat murnk~be kn_rl111 na dn. 20 lira tamı.inat ödemeye 210 lira ücretli bir 'bUro !J fı, 1 
mahkum etmiştir, er lira Ucretıi 22, ve 140 ıır~ fırın yapacak ve yalnız hastaha- ı hazıranda odenece 

Karı :koca boşanmamış ve bir a- 20 flııt kontrolorU ve 4 dnk 

- Sağ ol Süleyman! Gene yü. kuwetlı kollarmm nrnsma alarak 
dlınfizfi ak ettin ! sıktı, nlnmdnn öptü, 

I)(>.di. Sonra onu hemen kabul Bu heyecanlı \"C' meraklı lııidise 

ne1eı e dağıtılacaktır. 
-<>--

Lastik ve kahve tevzii 
ay başına kadar 

bitirilecek odeceğini bildWl. Ömer çıkmak K "" 
olurkı•n herkrs usmuştu, ose Y<.>ni parti liiBtik ve kahvelerin 

tiz.ere emir bokli'-'ordu. Pn..sa onn u nf v k Ik 
~ .must n 1 a gene ayaga n • nv bnşınıı kadar tevzine kara.r v e-

ifıa.5ka ı;eyler eöyledl: nnı;; onların ynnlanna gclmiR, a~- rilm:.ı;tır. Diın bu hususta vali ml!-
- S ni divan kalemine alıyo- rılan bnba -.·c o~ldan birini sa - ı a\'iniAhmet Kmık, Ankarnda 1-lu • 

rum; P..nsan kalfa l«ındhtlne yete. ı ğma di"erini soluna alarak dh·or- lun:ın ia'jl' müsteşarz Şefik SoyPr--

Radyo abonelerinden her 11enc 
olduğu gibi bu sene de haziran rada. VlUJsma!kt.a.dıtlar. olarak tesbit edilm~tir. 

başında on liradan ibaret olan üc- -o- ---<>-- . 
ret tahsil olunacaktır. Porsuk ormanları sablacak 

1 

Tramvay bandaJları 
Haziran ayı za.rtmd:ı borçlarını haziranda geliyor 

ödemtycnlerden para y-Ome yir • . SamsunW1 ~ k~a.:u Romanyadan P-hrimizt1 or.dl' 
mi fa.zlMiyle alınacak, 15 Ağustos c:ıvarmda buluruı.n ,.~ zıraat ~· lccek olıın tramvav b nd il rı 
tarihine kadar borçla.nm vermt - kasının ta1htrtasarrııfunda. olan hazhımda. yola çıkarılacaktLı" 
ven abonelere de birer ihharna • meşhur Prsuk onnanlan zınw.t ---o-
~e gönderilecek ve \-erilecek bankasınca .öatdaeaktır. Bu or-

Altın 
Altın fiatı diln 77 lirad 

ınüblet mrfmda borçlarını öde • , man 317,3944 hektar murabbaı
mezlerse rı.ihsa.tnameleri ellerin .. dır. Senede 4500 ton odun ver-

ı den alınacaktır. mektedir. mtştrr. 
ıeek kadar ~plik de bilir, ter- du ki. ı::. • le konuşarak icap eden talimatı 
iPJlmanhk da .• Ora:o,'8. otur! -- .Ne almıştır. ~ 

· esrarlı i 'ls.ı.n l!:ı ı smız, n c •!!,i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ _ KAıtJ~riıı bulunduğu alçak ee- sen bir oğlun oldu~unu, ne de sen 

Vakıt 
Alı on Us "Suriyentn -.aziyc'J ve 

hnr:..i'l ınl.l§af scyrl., ba~lıklt maka .. 
lednd", Pctcn hUkQmettnln Milletler 

diri gömerdi; Ömcl' sedef knknıa babar.ın SUlcymnn reis olduğunu 
h ve fildişi i.'}lcrndi ltüçUk rnhlc. soyledin! Bunun sebrbi nedir? 
n1n &fino bnğdaş oturdu. Paaa eı.. Sonra o akşam SUlcymnn reısln 
!erini biriblrlne vurdu ve hazır zaferle dönüşü vr baba oğulun 
!bulunanlara ikram edilmcslnl em· kavuşması şerefine bir 1.iyafet i- CenılycUnden çekflmealntn evvela. ma. 
.retti. Yanm sa.at kadar sonra SU-
Jeyman rcl!!ln geldiğini r.a:bcr ver. 
diler. Kapıda kll' bıyikl.ı, yağız ve 
~ üzlü, keskin bakışlı, ge.nf§ 
göğlJ .. .qfU lbl r korsan re.isı Srllndü. 
Mustafa paşa sedirden kalktı: 

çin lrntlıUdnr;m:ı emir verdj 
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• ÜPIU;.,, 
USmemnı delikanlıya daha çok 

na ı anlqılamadıfını, son günlerde 
Suriycdl· inld nt eden h..'\disclorln bu 
sualr l'cvr.p verdığinl, Fransnnm Su
r1ycdcıı A'Iman ı~ıtaıarıru geçirtmek 
istediğini ancak mtlletlcr cemiyeti 
mi.ıra.kına mlliıte."lft mandaterlik uıruıu 
ne idare cdılmeıılnln buna man1 oı.. 

G Ubarek 1 · , hürmet göstl'rnıeğc başlıunışu; 
- 3.7..ruı m o sun, :reıs. d'Jr;'llnu, bunun için de Mllleller Cc-
Diyerek kolla.rmı açtı, kucakla. çilnkU onun sıı.d.-cc Ha.san kalfanın mlye~ınd n çıkm~· IAzımgcldlğinl, 

dı; gözlerin<ien öptii, Sonra ko _ bir katibi olınadıf,;'Inı nnlanıı8tl. ıınıat:ırak diyor ki: 

hmdan ıuta.rıık sedire götUrdU; Sille)"l'llan reis Tnhlri yanma a'- ''Hiı!.uın, Fransaııın Alman tazyiki 
yanma oturttu: m:ştı ; Ön er, divan k3.tiplilı: v 1 l'mcl.ı ına~ICıı> bir mrunk-ket olarak 

- Anla.+ b'lkalım, nSSTl oldu., tcrcilını.nh~rndan mrmnun değil - url~e ti.l.l'rlnoo lıfiklm bir vaz.lret 
d mııhn•ınn ı tmf'tlt be nelınl~l thtfHf. 

M{'za.k ettik, cı.n P:I ·., sen 1
• Bo.' smr: raı:rJıı hl~blr kııbnt atı tılmt;vıuı ve g~ 

tuza:ıı dllşmezsln, ::'.r.drc \'Urul .. - Bcıı de senin si o~ınk i • çPn umumi hıırp n tioo&nde roU.,ta:ıdl 
mamm; Ji.kin merak bu işte!,. tiyorum: insann hamlık vnrirnr... ~ıışamnk hn.kkı :mııı tlf'.1' Cenıiyotı ta-

Şundi koca divanda ynln~ onun Miskin bir iı; bu... Diyordu. rafmdnn ".M" ltltmrlh• tıuıdlk f'ldllmı., 

gilr eesl yiik8eliyordu. Uzun ve SülC'~'rrıan reis ona hakvcriyor- bulnnK..rı bu rnrmkıkf'tl y:ıvae -~-avo<1 

h canlı 1 ı . 1 du. Denizde tehlıkc daha çok a • tı~rp sulınr.sl hallııe g1,:tlrııwl;: uzen:. 
eye macerasını b r Pl1 a kr . , . dır, Hundan dolayı Surly~lılrr ile bo .. 

dar keskln eUml lerle, kısa kııın 1 yılırdı; fnknt hnkıkat böyle değil i rnl"'1" 1'Llrklyı• gibi kuruşu memleket. 

anla.tıyordu. Mustafa paşa arada 1 d!: ziı a ıltnlzd her zaman göze 
1 

lf·r dl' :ı;ıra:-ı:ıt ı;ıfrecekt:ır. Rlmblllr. 
sırada: glırUne .ı r!ilc.,manlar vnrsa dı,·anda 1 bt•lki Sınl~ edr :rapı lan hnt:ılı hıın·-

- Aferin!., Sağ ol! 1ki cihaıı- habersiz \"C sessiz pusular dolu i-
1 
ıu'tlerin nt'ıtc t olarak Tul'khc bu 

da yüzün ak ohrun! di, BElylNbe~i sArR)'"I, mf1clis, y<'. ccpbeılı• Jıar~ ı.ürllklcıımek hl(l(•burl-
Declilı: · erı 00 ~ adeta baska bir 0 • 1 ·' etlnllı• ı.aınral•hr. T<'hlikr heıılil; 

çe hemen hemen ayrıl ruç :ıgı. v ufu!.lta hellmıcktc iken fel!ı.kctlertn 
sözleri tekrarlıyordu: cak halinde olan kuloglanları mu önUne g~mck için ıcnr ilden tA"llblr• 

- Bunlar lblr ısey değil! Ola - biti hep menfa:ıtl~rln !;arpıştığı, lerin olınm cıı Kerc!ctir." 
ğan ıttyler! dcdikodul:ırrn eksik olmadığı, er. yeni Sabah 

Ust tı.te ,eıbetler, macunlar t.ııikalnnn ka)na.ştığı ycrlcrdi.1 HU~uyin Cnhlt Ynlçı!I Atnıanyanm 
eamıl~. i>qa ona lngUlı; -. (1Jova.1M mr) bize karvı polltfkaamı talılU etmekte • . 

dir, Muharrir, yazııım.d&, Almanya ve lltlkada bir değişikl!k görtllmeğc baş. 
lta.ıyanm Tllrkiyeye kar§l bugUnkll landığınt, hatta. bize do.,tıuk trmlnıı.t_ 
polltıkalnn ile harbin ba§langıcmdft. lıı.n blle verildiğin!, faknt kanııattm•:ı:e 
ltL poliaikala.rı arasında göuı çarpa. göre Almanynnm maksadının değl§
cıak derecede bariz bir fark bulundu- mcdlğ'lnl, Hlt!crin Atatilrkc hayran .. 
nııtıu, mihver devleUertnin İngilizler.. lık besllyeblleceğlııi, 'Tilrklere kanıı 

le akdettl#fmJz tedarut itutakı bir ııahst bir dostluk tnbıtası !le bağlı bu.. 
tUrlU ha.zme<'lemlyerek gautelerlle n.tnnblleceğlni, lü\n bunların, onu 
o.teş pllskürdllklcrlnl Hatayın Tllrkl. TUrklyeyl de emir ve tahakktimll al. 
yeye nvdeU Atman ve ltnlyan gazete.. tına almak tasnvvur..ından vnzgeçlrc
lcri için haklnmızda en çirkin kelime. mlyec~ğinl zira All"an nıU!etlnin biç 
!erin tecavllze vesllo tl'ı,ıkll ettlg1nl, doymıılı: bllmlyen btr hını besledlğml 
harbin ba3rnda İstnnbuldaki Alman ve cihangir olma1c iste "'ğlnl, on1nrm 
propaganda sel"ıi!ıin1n Adeta bir ınfls.. iUl:at ve lmanlaru,rs. A.J~ bizi Al· 
tcmlclcedc hareket eder gıbi pcrvllBJz.. mantara uşaklık "'tmek lı;ln yaratmış 
ca faaliyette bulunduğunu, Alman ,.e oldut;11nu, i§te nasyo:ıaı ao: val!.zm 
1talya.n matbuatınm her veslle ile TUr.. böyle bir ırkc;;tlık imanı ile mlle&acıı 

klyeyc hllcum ettikten başka açıktıın oldukça ondan gelecek "dol!Uuk,, tr
nr;ı~a tehditten de çekinmediklerini mlnatıarının başka bir manası olnuı. 
f)u bUcumlann geçen yaz &0nlarmda dığmı anlatarak diyor ki: 
en yükeck zirvesine erl.§tlğinl, Almruı "Bu his , .. ~ iman ,\ lmıınyndB • e-111 
yanın yenl nizama girmemizi istod!ği, bir şokll değlldir. Onu Hltler icııt. et.. 
hnttll. bir o.ralık Alman isUhbarat o. mMnl-,Ur. Fnkat Hltler aza.mi ıtd
j:ınsının Türklye mümesstlllğinin det dı•r('('ı(•sl nı> vıırdırıw,, ~d."tan a<'ı

Türk gazetelerine tebliğ ettiği b~r fa itlr r dmi" ,.e muntazam bir 11ııul 
fıkrada hariciye veklllmlzi hede! Jltl.. dairfl!linde t otbike başlann3tır. Umu. 
haz etti~lnl, Alman makamlarmm do- mi harp tçlnıle, mtlneV\cr 'O) çok o.çık 
lambat;lı yollarla Atmanyaya dost bir fikirli bir Alnum k&ilmı ile l<onu3u
heyetın iktidar makamma gelmesi ıu.. yord·ırn. Almanlarla mtlzakt>relerıle 

zumunu telkin etmeğo bnşlaclıklan:ru, (Ok r;orluklnra manız kaldrjtmı11ı!an 

Almanya..ru:n bizi yeni nizama eokmak 11.kA~·et ediyordum. Bana şffyle dedi: 
için clddt bir tazyikte bulunduğunu. iıl - BJzlmktıcırte 1şlertnlzi ınğlam 
v.e bundan sonra ~ ... 'kRnrr nn.. • ciirtinthoı; '""'8ıp1- hi !"'Pdn&,, 

Oıt'"' Sonra: "r;;izc müttdlklerlmb; ~ 

nrnı ,-erdik, nu ııeref sizin fçill ,of 
bir milkAJ'atbr,, derler ve ~l ~il 
bım.kırlar. 91" 

ı rket ve ıııızı A.lmaııyad& ~ı>' 
ruhi MJet katlyeıı Mt~ 'ti,; 
lns sn~ derece km \"Ctlen:m.i"'tir· fllı' 
Alman~" nıızannda don ancal' ,. ~ 
itaat e<ıen ve tabi olıuıclı:r. -ı·...ıoı;.,;o 
manya TUrld~e~1 hilldlm altın& :_.,ıı
cmellnl bll!!l&nıı- b o1duitı gibi ~-il 
, o tehdit ne değfl ~lmdllik gll~ıoıı• 
n• ok~ ile fllle çıkarma!< '·ıd"!..,. 
w.en: etır.P.ğc ba.,lamrttır. 'l":: • .t*" 
Uırraaını yann tablll etmeJ'O ~ 
t,.,..,, 

Cumhrıriyet 
,,.ııı 

Yunus NadJ, Alman mil~ />11 

maruz kalan 1rak ve c;url:>~ ~ 
man lrlUA.sı altına geçUl<ten dS ç~ 
b!7.tm cenup hudutla.rnnızdaJl ~.,ıf 
r!lmemı.z Uzert~ erken l'lll uıt1ııı" 
Suriyeyi ı gnl etmemizi ve bU ed ıı ti' 
le 1mkAn vermcmlzl mUdflf~a.ıııt1.ı 
klr etrafında blr maka.le } 

1
., diY 

Mıı":ıarrir netice olarak !JÖY drl"'!~ 
"Eğt-1bu1'!lyıuıettıW:r.de bl~11· 

lik olR.L•aksa onu mtıl'lp ~ 
hlrJlkt') wAhlyetn ~~.-.ttr, ...,_~ 
sövlernest muvafık ve ~·-rııJl1'~ 
~n~lyonız kl TOrklyO ~l' ti' ~ 
hft!~IDf\tf l!im4lye 'laıt!IV ~ 
fhtlyntJY, lım.betJI Ve bn~tlAJI g,8C~ 
auuni derecede :ıaıwoW el.> 
•yr~.,. 



ruz şiirler ... 
f Senclerdenberi, adeta sarık ve 
es, tekke ve medrese, saltanat 
~? <:.ski kafa ile bir~ aruzvez· 
ti ~c Gaıllarulmaz olmuştu; ıhatta 
~d Fallırinin "Aruza veda" 
ı~itnli gü7.el bir şiirini de o dev· 
:rın kit.abesi imiş gibi lhatrrls.rım. 
.lialbuki bu vezin tbizim edebiy<:
'!::':ıızda ne D.ıarikulade bir olgur.
'l.lK göstemüş; şii.r.im.iz.e ili! ca
:p, ne heybetli, ne ince ve güzel 
ır ahenk vermiştir. Hece vezni 
~elbet kullanrşlı ve iyidir; la· 

n onda aruzun ahengini lbul· 
~imkanı yoktur, yahut çok 
g'uçtür. Esasen aruzla şiir ya~ .. 
~~ her yiğitin harcı değildir. 
~al ve manavlaı.Ja alı.'jVeriş 
~knasında kocakarıların bile yar· 
1 lan parmak heM"bma benu .. 
~ez. Uzun ,,ıe zahmetli bir !k-G• 
ak ve müzik terbiyesi ister. 

Zamzam 
vapurunda 

Harp malzemesi 
varmış 

Mısır hükfuneti İsveç 
vasıtasile Almanyayı 

protesto edecek 

Arnavutluk 
Başvekiline 

suikast 
Ahlan kursunlar isabet 

etinedi 

Albay Noksın 
dünkü nutku 
Harp kısa 

olmıyacaktır 

Hatıraları yazan: .aş~ı lieae ınrahim &ey 

İstanbulda Ermeni vaka sı - Fatihte Mel~miyun· 
dan Hasan baba efendi 4 Boşnaklar Hanı • Dok: 
sanlık Hasan babanın iş tihası .•• 
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Arzuma :nail oldum. Istanbulda çıktını. Sekii on köpek etrafımızı 

--<>---- kalamadım ama Şama da gitme • sardılar, onlara h~t moşt diye -
Tiran, 24 (,\..A.) - steıani ajan- Amerikalılar denizlerin dim. Merkezi Edime olan ikinci rek sü~ü dükkanına girdik. Onar 

ıanda.ıı; • • 1 ordu Jcvaznn ikinci §ube mildüı. paralık süt aldık. On paralık fran 
17 nuıyuıta kral ve maiyeti 1'lran hakimiyeti ıçın yapı an lüğüne ikin bin kuruı:ı nıaa§la tıı. cala aldık. Şimdi, kendisi, bir za-

hava meydanına giderlerken• Yunan mücadelede yer yin olundum. Bu defa, Ermeni man eliyle sakalını tank gihi ta-
tebaasmda.n blr mecmp kraım yanın- almalıdır milletinin fitne ve fesadı zuhur E'· radr, Yanma bir lccdi geldi. Kcn-

B lin da bulunan Arnavutluk başvekili Ver. derek FAirncye gibnem gecikti. d.isi yemeden evvdla kedinin önü-
e! • ~4 ( A.A.) - Yarı r~- 1 t t '~as .. ·ıncton, 21 (A.A.) - Bahri· 1312 · - -mi bır.1!1enbadan b~ldiriliyor: ıacıye tabancaslyle bl,.kaç e a eş e • • .. senesı agustosunun 14 üncü 1 ne büyücek bir parça ckmegi sU-

Harıcıye nezaretı mahfillerin-- mio:tir. Mermll<'r kimseye isabet et. ye nazırı albay Noks dün, deniz çarşamba günüydü, Bankı Osma- de batırıp verdi. Sonra başladı 
de, sorulan blr suale cevaben, ec- mcmlş ve Mihaflof Vasil Lasl ısmilni in3aat mlihendisleri cemiyetinde, niyi bastılar. Galata cihetinde kendi yemP.ğe. Bir süt daha iı;te
ncl>i kaynaklardan 21elen •bazı to.§lyan mütecaviz derhal tevkif ed'- İngiliz büyük <'lçisi Lord Halifaks fevkalade muharebeler oldu. Beş eli. üç kupa süt ekmek yediler. 

h I ~ ıerek talkın intikamından kurtarılmı§ 'm da bulunduğu bir toplantıdn, binden mütecaviz ermeni kntlo - Hem de kedi,·e verdiler. Sonra aber er .hilafına olarak. Mısır 1 ~ 
bayra,ğmt taşıyan Zamzam vr.- tır. bir nutuk söylemiş ve ezcüml.e de lundu. Dükkanlar kapanıp cui ' kalktılar. Ben siltçüniln hesabını 

bat 1 Tahkikatı işkAI etmemelt ve mtite- miştir ki: yeniçeri zamanı gibi bir :bal oldu. kördüm. Or3.da.n. tenha bir sok.ak 
puı::unun ırı ması hakkında cavizin muhtemel cürUm şeriklcr1nl "Eğer Amcrikalrlann biZ7..at Sltiz on gün bu hal devam etti. içiıne saptılar. Bir kahveye girdi. 
Mrsır hilkfunetinde:n. hiçbir prc- meydana çıkarmak için bu hMlse §im kendilerine kaMjr hiirmetleri vaı~ Cümleye fevkaliı.de korku geldi. ler. "Git bana {?ura.dan on para-
tcsto almnıa:dığı bildirilmiştir. diye kadar giı.ıı tutulmuştur. sa ve hu hünneti muhafaza etmek Bu günlerde Fatih taraflarında lİk e k m e k l e on paralık 
Mallım olduğu ürere bu "'eıni f - d dö 

•w • o isticvabı esnasında mevkuf Arnıı. istiyorlarsa. iki de a ug:-un a - Mcl8.rniyun zümresinden pek rok peynir, on paralık üzüm getir!,, 
dıger emt1a arasında harp mal- " vutıuk bllkOmetı erl<flnnıa karşı şalı. ğüştükleri prensibe, denizlerin hü rUmuz ve işaret:erle kelam eden 1 dediler. Hemoo gidip getirdim. U-
.ze::.:::si de naklediyordu. Bu ve- !>1 huımmctl oldıı~unu ve maksadının riyeti prensibine yeniden dönme· bir Hasan baba işittim, Ziyaretint'l zümü yı'kayıp bir tepsi içersine 
~ile ile Almanyanın h:t.-en l\fr.sı - Arnavutluk mllletinın neşesini kaçır. leri l:'ızımdır. Harp, kısa olmıya • gittim. FaW1 camfo~erifi ittisatir• koyup önüne koydwn: "Gel ibcn!
la diploma.tik nıiinasebetler idt· mnktan tb:ıret bulunduğunu söylcmıı;- caktrr. Amerikalılar, denizlerin deuzun sokak içinde doksan üç her yiyelim!,. dedi. Birlikte ye
me etmekte olduğu da te'barüz L.. 1 b:ıkimiyeti için ve insan!.ann esa· muhacirlerin~n barakaları vardır. dik. Ekmek arttı, sakladı. Son:M 
ettirilmiştir. Miluı.iilofun davaııı pelt yakmdn Ar- retiM karşı yapılan mucadelede Onun içinde oturur ya.tar. Fatih kahve içtik. İşte o zaman, orada 

Alma.n devlet merkezindeki na.vutıukta Mltcri mahl<emc tnra!ın- kendilerine dUşen payı almal:dır türbesinin Karadeniz tarafında o- olan adamlara hitaben başladr, 
siy2.si mahfillerin ma!Uınatma dan rilyct edilecektir . l lar.,. lan kpısmdan çıkıp sekiz on admı saçma. sapan bir taktm sözler, l'Ü• 
göre, Mısır hükumeti, İsveç ,. - Lodra, 24 (A.A.l - Harbiye ileriye gittim. Gördüm ki bir uzun muzlar, işaretler söylemeğe. Hcr-
srtasiyle bir protesto göndernıt..c nazm albay Noks, Yorkshire J>?St 

1 
sokak etrafında barakalar vardır. j kes evet sepet deyip dinliyor. 

niyetindedir. Aosta ou·· ku.. gazetesinin Vaşington muhabirıne 1 Orada birisine sordum. "Ne ede .. Mesela: "Kavun kanun diyor, ka-
Diğer taraftan aynı mahfiller- yaptıih bir beyanatta ezeUmle de· ceksin o mecnun deli bunamış 3 • dı nerede? ibunun tadı semağ ile 

den ?~enildiğine göre, Z~nzam N 1 t 1. ld t\ miştir ki· damı?., dedi. "Hiç .. Birisindense- salat arasmdadır!,, Ama bunlar· 
gemısındc kurtarıla•ı kadın '\'C ası es ım 0 U r İngiliz bahriyesi pilotlarmm A· ram getirdim, dedim. "Burada da. bir manft gizlidir! Oradan kalk· 
çocuklarla hakiki misyonerlerin • 

1 
merika Birleşik devletlerinde ant tahtadan bir ~ski barakası vardı, tık, ekmek parçalan elimime, 

mukadderatı hakkında ynkında 1 --<>-- rcııeman görmesi hakkındaki pro· harap oldu, yrkıldr. Şimdi burada.n yollarda herkes bize bakıyor. 
ib~ karar verilmesi ~uhtı2:11c'- o Ü k H i n d is tana jeıe: tetk~k ed~~iştir. Projelc:-: aşağı doğru git de orada Bo\Star.. Bakkal dükkanına uğradık: On 
dir. Bu kararın mezkur alakr- .. . 1 henüz kati şeklim alma.mı~trr. Fa lar hanı vardır, yeni h:ı.n diye sor, paralrk sucuk aldtk. Handa.kı kalı-
darlann arzularına te-vafuk ede- g on der ı I ece k kat hissiyatımız RU merkezdedir orada bulursun,. dedi. Gittim, hanı veye geldik. Amma, köpekler Ü -

oeği zannedilmektedir. Londnı, 2.ı (A.A.) _ Öğrneildif,rina ki kiral~a ve ödü~ç verme kanu· tbuldum. Babayı sordum. "Sa.bal-. zerime hllcum ~yor. Fakir de on 

Gene nesil hep hece vezni ile 
~azıyor; hem de na şaheserler: 
~etn tesbih satarnn - hem ıra .. 
~ oyna.rmı - !hem de zurna 
k ~1clinı - çalan olursa - s:· :. 
1ntıya gelemem - ava.reyim 

"\iare_ Mecusiierle 
müslümanlar 
çarpışıyor 

göre, DUk d'.Aosta'nm t!!sllml merası. nilu m~:ıb~nce,1b~em~:et~ tamirtrcde· ~ gitti, nerededir bilin.eyiz,. de- 1ara. ekmb.ekkedvcrıyonımld. .
5 

K~vekdc 
1 bas't 1 t DUk k b ecegımız g ı. pı o arı an ene diler. Hanrn altnıda bır ika.hve yanına ır i ge ı. ucugu e-

m d. gs~ck·l. 1

1 
to mb~ış üur.I! ' çıotı etmek hakkını da haiz bulunuyo· dükkanı vardı .O dükkanın önün.. diye ve~i. Bir dilimini de kendi· 

~on z.ama.nlarda eski nesil 
~ Slnda aruzla şiir yazmak gi.İ• 
ta bir matla oldu; milli heye• 
~dan ilham aiaro. lbu eserler a• 
~ lnda çok muvaffakıyet kaza• 
bir ::ır var. Yusuf Ziya Ortaç bu 
l>arı ~ç şairin :içinde cidden 
§tn akolaıutlır. Onun kırk :ra· 

dan sonra daha mükemmel 
\ f?l.,r vermesini, vaktiyle lhE\ee 
eııı nın edebiyatımızda yerl~· 

~~;,.ıne hizmet ettikçe !başka 
~~ de aruz vezninin yeniden 

Yat li:nılmasma calımnasmı 
:~dir ve ıgıpta ile ını:rşılaınamak 
~Urnkün değil. Bir siirinden şu 

talan alıyoruz: 

Gerecek göğsiiniı dai{dan dağa 
binlerce beden 

Yeni bir Dumlupınar 'lti,ksek.• 
cek her tepeden 

l:ı~ ~aç gün sonra çıkan başka 
~ llıilli şiirin de bütün mısra· 
~~ derecede hey.acanlı ve 
taliesı: dur lşte rastgell! dört 

l(~ıtnıız: .. Sılimo::: o qüuler 
ıc bu,qütı elbet alda, 
0~ıınuz!... Gölaesi ;(ç kıt'G 

1! tutan bawakla .. 
~nuz? ... Elde ufuldan locr 

/( 'Pll'r!lmıs avla. 
0~tnuz! ... l'irmi ffltl evvelki 

o şahlimmayla ••• 

~:ar yeni neslin gene kendi· 
lelli afmdan göklere çıkarılan 
""'1ti ~'atiyle eski neslin artık 
~di dıgı ve pabucu dama atıldığı 
~ .a. olu:na.n eserlerini mukayc· 

1 1 ki§İ öldü 90 kişi 
yaralandı 

Bomhay, 21 (A.A.) - ~lüslü· 
manlarla mectL.<tj]er arasında 
Bomba.y'da dün yeniden arbede
ler çıkmıştır. Polis h.llk üzerine 
yine ateş açmak mooburiyetinde 
kalmrştı:r. Perşc.nbe akşamı da 
bir kargaşalık zuhur Etmiş ve 
polis biryerde silah kullanmıli
trr. 

sa e nu ı ren t e ır n ormayı • .. .. . . • edi So bi A t bir kt. 
bi ld ~ h ld ı ...-111 yük k ruz. de sandalyede ustü başı temJZ bir sı y . nra r rna.vu a-

s o u6 u n c ne.. z se su. i lnd im t b etirdi 
b 1 d ......,, il 1 miştir DUkUn boşnak oturuyordu. Hasan babayı f'IC ç e are çor ası g . 
ay :J.rır.n 05•u ere .. . aradığımı anladı: "O zatm bir ka Kiseyle isti, ya.nsrnı da bana u-

o.rlta.su:ıean. m~ras!m uniformalnnnı A 1 m an ra.n yoktur. ben bu ihanm sa.hi • zattı: "Şifa niyetine iç!.. dedi. 
glym•;, ve bUtUn nlşanlnnnı takmış biyim. Gelirııe söylerim, siz ya • İçtim. Soınra etrafıma muhacir 
oıdukl~rı ~ide beş ltalyan ~encrall rm bir keıe erkenden geliniz!., çocuklan ile kadınlar doldu. On -
gelml~.lr. Duk, general Cunnlnghamm tayyareler dedi. Adrnı oordum: "Benim adnn tara da onar para verdi. Elini ba 
otomobiline blnml!} ve ~Uımobll hare. Abdülgani ağadrr.,, dedi. Ertesi bire koynuna. sokar, para çıkarır-
lrnt ederken, Dilk, tngıllz tmbayları- . .. • _ gün güneşte beraber ~lar 1 dı. Sonra be.na döndil, "S<.'n şimdi 
ıın cıısnmu, va .. Allııhaıı<mnrlndık. oan 1 Jzlanda uzerınde ke§ıf banma. gittim. Kahve açık ama 1 git, perşembe günU gel!,, dedi. 
smız açık olsun" demişUr · uçuşları yapıyor , han 1'sbibi Abdülgani ağa daha. Bu Hssa.n baba. Melfı.nılyunun ku-

Ve Duçenln tmpanıtorluğu, eerctstz kahveye çrkınamış. Kahveciye tuplarmda.ndxr. 
bir d13vrcd,.~ ~onra, işte bu suretle m.. Rrı,lifaks. • Yeni. lsTcoc11a • 2.& sordum. "Evet, Hüsnü baba yu .. 
hayet.e rnnışt.ir . ( .tl.A.) - Bundan bir kaç hafta kardadll'!,. dedi. Hemen hanın 

Londra. DUk d'Aostanın tesltmtne evvel lzlandayı terketmiş olan üst katına çıktını. Onu gördüm ki, 
sansasyonPJ bir haber mahiyeti ver. Reykjavik ithalatçıları mümef• üst kat odsl:ırm gezinti yerinde. 
memlştlı'. Çlinkll Habeşistan harhinln sillerinin bildirdiğine göre, Doı- açık bir sofa gibi y~ var. Ora.da 
Adisababanın zaptındanberl nihayete ner tipinde Alman tayyareleri yatak içide oturmuş, donu aç.ık, 
ermiş olduğuna kani bulunulmnkta. son zamanlarda tzlanda üzerinde ka..<11k bağnıt bağlıyor. Bazı iliç 
dır. Tarıht bir hMise gibi telllkki e. faaliyette lbulumnuşlardrr. Hi!; gibi kağıt içinde bir ~yler var • 
ditebilocek olan bu teslim oluş, basit bir bomba atıl:manuşt.Ir. Fakat dır. Onunla nıeşguldür. Beni gör
fomaute olarak tcUU{k! edilmiştir. denizaltıların Szlanda suiannda· dil, kendisini beklediğimi anladı: 

Yunanistan da 
Avustralyalıların zayiata 

3983 kişi 

ııı * ıot- DUkUn. esaretini gcç1rmek Uzere ki faaliyeti' fazlalaşmaktadtr. "Aşağı kahvede oturun, ge-liyo • 

.IU~lboume, 2i (A.A.) - O~k 
ordulan başkumandan muavini gene
ral Blamcy verdiği bir raporda Yuna. 
nistandakl Avustıalya zayiatmm 
3.983 klşlye baliğ olduğunu söylemiş. 
tir. Bu yekQnun 3.:mo kişi imparator. 
luk kuvvetlerinin Yunanistam tahH.. 

Bomba~-. ~H (.\.A.) - ~on ~ünler. nereye gönderilC'Ccği henüz malôm de- rmn,. dedi. Kahveye indim. Ya. 
de Bombayda mlislUmanıarla mecwı•.

1 
ğlldir. Maamafih, eğer hareltetlnd:n rmı !'aat sonra indiler. 

!er arasında zuhur eden ],avgalnda evvi'l Halya parçalanmnzsa, DUklin Fransada Başında bir eski fes üzerinde 
ıı itişinin öldUA'ü ve 90 kişinin yarıı. birçok esir İtalyan generallerinin bu- beyaz sarrk gayet kirli ve eski, 
ıandığı tesbit edllml~tır. iund1Jğu Hindistana gönderileceği ~r- §Öyle iki defa çevirmiş. Bir ucu 

---0--- nı1makteclrr. Bazı. zabitler gıyaben bir tarartan ooynuz gibi ibir i~ -

Yugoslav 
Kralı Piyer 

Kanadaya gi~iyor. 

Karo! Gübaya 
gidiyor 

mahkUm edildiler ret yapmış .. Gayı>t yaşlı bir adam, 

<'Jcnnont Fl'rrand: 2ı (A.A.) -
On UçüncU askeri harp mmtaka dl. 

vanı ast subaylardan iki kişlyl gtya
bcn ltlama, tlç subayı 20 sene, tlç k1l
çUk subayı da l5 sene bnpse mabkfun 
etmiştir. Bu hllkUmıer de gıyaben ve. 

yesi eona erdiği dakikaya kadar Yu
nan topraklannda bırakıJm.111 olan ö
ın, yamlı, cmr ve kayıp mlktannı g5s. 
lerm.ektedir. Yedi askeri doktorla 
muh~llf smıflara men.sup 150 er de 
kurtulmalarına lmlt!n olduğunu 

bildikleri halde Yunaniııto.ndakt ynralI 

tara bakmak içüı kalmL:ı;lardır. 
Nevyorlc, 2l (,\.A.) - .l\"evyork 

TaymL-in Ottavadan aldığı h!r telgra. 
fa göre birkaç gün evvel yapılım bir 
talebe cevaben, Yugoslav kı·alı Piyerc 
Kn.nad::ıya gelmesi mtisaadesl \·eri~ 

mlştir. 

Port Dö E~paııas - Trinidad • 
Zlı ( A. A.) - Sabık Romanya 
'l{.ralı Karol, refakatinde Bayan 
Lupesko olduğu halde, dün Tr~· 
11idad'a gelmiştir. Sabık ~al 
Ka.rol, buradan huoo'ya gıd~
cektjr. 

ıllmlştir. 

Mahkumların a.skert 

doksana yakm. üzerinde fanila • 
dan e.~ki. yamalı bir uzun hrrka .. 
nm altında yine eski fanila.dan bir 
entari. Ayağında beyaz don, si -
yab mesle A.di bfiyük; kundura ... 
gayet kab&d!r, güç hal ile ayağm. 
da sürükler .. Boğazını da ağrıyor, 

rütbelerinin buyurun, buraya getireyim.!., de. 
gidip süt içeceğim! .. dedi. ''Emir Romanyada 

ref'lnc vc mallannın haczine aynca dim. Olmaz dedi, Ben de arka~mı- -B··ı·· h b b t t kl 
karar verllml§tlr. dan C'dibano yürildilm. Kahveden l U Un· U U a S O arı 

müsadere edildi 

~ '~ın ınükemmel örneklerdir. 
bı)~ll aruz vezninin doğuşu Almmil? olan terkip vücu<Jda, 
t~erin en mukaddes ve ihey· tıpkı Evankanın diğer terkipleri 

~ ki:;ıı 1 .sayılan örs ve çekiç mu- gibi mevcut tababet cihazlarile 
tı ils«lir. Rivayete göre sekiziı:· anla~ılabilecek hiçbir fa bırakma
li\llil~ sonlarında. yaşamış olan dığı için, müntehirin garip ve şey 
hUc lbın .Ahmet meşhur ve bil- tani bir· ilaç tesiriyle intihar etti .. 
~ 13~ na!hiv filimlerinden- ği kat'iyyon nnlaşrlamarnaktadn-. 
bit-}i1.'t gün demircinin çnakla 

'ı Rül•"-"I :ı (A.A.) - Romanya bil. 
Fakat, maalesef, bu Groenland lc<lme':.l 1931l ve lfl40 seneıerl bu!tday, 

ko1>rasma yer yüziinün c:-ı bü~iik rnıstr, ve aiğer hububat mahsullerini 
p 

1 
lın mllsadcre etmiştir. Müstahslllcre af. 

t.ı ~~ demir döverken cıkard~- Evankanın foat ettiği bu şeyta. 
<%1· le.r dikkatini çekti, onları ni usul, hakikaen harikulade iblIB .. 
\~~rı:k, tetkik ederek anız ccsinc bulunmuş bir w;uldiir. 
rı ~ ..... 1 'besbit etti Fa.kat bundan ı 
~ -.......ı.l'l.na kadar ·lbu veznin nıa- Zirn, bu usul .sayesinde, ölümü 
~ d~ manasrr.a. \'arnrn- matlup olan bir inso.n. görünmez 
~l'~ ~cuttu, hatta Su- bir yılan tarafmdan sokulmul3 gi
~~bıl~ böyle 'bir vezin k'U~- bi, birdenbire, kendini öluünnck 
~tı. ~I rıvayet olwı':1!. HD;lı! suretik, sessiz sedasız, dünya l·U-
~ İ»t· et Anadolu Türklcrını -'' d u· . •tm kt d' 0 1: ldai "lnutiki ,., ... 1armı ar- r.un en ıı ınıp gı e e ır. nun 

t <>tıı.... par'14-' ' · • d' ki b .. k'· A l b1 
ır. '" ~enlerin işini yapmir,- ıçın ır ugun u vrupa 10r .. 

I)!{ l:>a.ha sonra ou veznin bir 1 nin en müthiş mahlfıkunun bu 
1" eıçeş~t~erj meydana getirilmi§, Groenlandlr kadın olduğu söylene-

fı.~1lilıniş; her mevzua ve bilir. 
Jl)lll uygun şekilleri icad c-
'( '1..'rt.Ur. Va.krii, yeni harpte gaz v~ mik 

\~n~! Ziyanın son şiirleri bu rop harbin.in tatbik olunacağı zn.n .. 
l':ıltt1~ ors \'e çeki<( seslerinden nolunmuıı, fakat aleni olarak hiç 
~ ;:~ acktiı. ihtar eden cıı kimse bu canice harcket.e cesa -

"• ""'·I ...:ı: 1 "' "·-uır. ret cdememi!;tir. Fakat gizli ter. 

kadircan KAF Ll kilitıar, belki alc.-ıis!nden aleni 

Casus 
Ya7.an: 

mektebi profesöı·lerindcn 
İsveçli 

11. D. 

A. \len9ham . ao. 
daha feci ve müthiş olnn bu kor
kunç sü;temlcri ort:ıyn çıkarmış 

bulunınaktndırlar. 

Evnnka, işte, bu görünmez ce!
latlı~m bugUnkü ko·rkunç şampi • 

yonudur. 
f!ka ııkaxı. cısrnre11giz öllim J{ı -

t:ı.)ratuvarı ile beraber ye• ylizün
dcn knld1rm3ya mcrr.ur t'dilrriş ve 
onu Avnıpa<lıı uzun zaman takip 
etmıŞ olan bir Polonyalı casus 
Sto!tholında bizzat bana şu sözle .. 

ri söyledi: 
- Bu karlın be'nim vazifemin 

ne olduğunu öğrenince mutlaka 
'. ~nt d" bir giin ı,ırldırtarak öldil":"C• 

. f!>ktir! Bu kaduı, sanki ceheıı .. 

nemden dünya yüzüne !1rlamış 

gilzel bir hortlaktır!. Adeta, onun 
garip ı:ihir!i iHiçlariyle bir milleti 
biln bir anda öldürebileceğinden 
endişe duyuyorum!.. Bu öyle bir 
yılan ki ağzından yetı:nl§ türlü 
zehir fışkırıyor!.. Fakat bütiln bu 
zehirlerin hiçbiri de zehir dcği 1 ! .. 
Yaaatmnk içi:ı olan tababeti, öl -
dürmek için bir ilim haline geti .. 
ren bu kadın, buglinkil dllnya için 
bence en büyük felakettir!. Bl.r 

kutup Kleopatras.ı gibi Aşıklarını 
da, düşmanlarını, dooUarını da en 
esrarlı ölümlerlo öldüren bu ~-ı • 
lanr ne pahasına olursa olsun mut 
lakıı. geberteceğim . 

kinini taşrya.n bu 0 onya m, ll!lerinln ilıUyaçları için nilfus bnşrna 
bana bu sözleri harikulade bir ga- ayda 20 kilogram hububat bırakılacak 
leyan içinde söylediğinden iki ay l tır. 
&onra, Stokholm teşkilatına gelen Bu te<ibir mUstclılilder arasında 

raporda Avrupanm gayet azılı ve hububatın daha haklı bir surette tev

meı:ıhur ca.suslnnndan olan bu a -
damın, Macaristanda Dang hasla. 
?ğına tutularnk mcmıç olduğu 

bildirildiğini öğrendim. 

Bu feci darbenin Polonyalı tet• 
hi~iye Evanka tarnfmdan vurul .. 
duğunn asla şüphe yoktur. 

Zira Evanka kurbanlnrma bu 

nevi mikrobu meçhul ve tedavisi 
imkan~tz hastahklar da ~lsmak

ta son derece mahirdir. 
Bu kadmm, daima yanmdn ta

şrdığ!, zarif bir el çantası vardır 

k:i .bu çantada, hakikaten, Polon • 

zii temin makımdne lttlhaz edllml§tlr. 

-~ Almanyada 
• 

Gizli radyo ver;ciler\ 
çogaldf 

Berlln, 24 (A.A.) - Alman başku
mandanlığı, neşrettiği tebliğde, g1%11 
radyo verici lstasyonla.rmın fazlalaş.. 
ması colayııılle, amatör dahi olsa, 
her türltl gizli verici istasyon sa.hlple.. 
rinin en ağır cezala.ra ~arpt.ınıacağıın 
bildirm~ktedir. 

yaıt tetlı.işçinin söylediği gibi, beı. Suriye • Filıstin hudud•' 
ki yüzlerce insanı en müthiş, en 
anlaşılmaz a?.aplnrla öldürecek hir kapatıldı 
çok küçük \"C esrarengiz tüpler ı Be~ırııt, f.; ( A.A.) - Suriye • 
bulunur, 1 Filistin hududu Fransız makam· 

'(Devam• var) lan tarafından kapaıtılmIŞtır. 



·r· te 
V '-'myet 
a~emi hava 
meydanı 

fJ lrnanlarda 
1 andiy ve Resmo

da Alman 
askGri l<aln1adı 

Bir ço!c alman nakliye 
tayyareler• tahrıp edıld 

Londra, #34 ( A. A.) - Gelen 
nalumatıı göre C:.ridde Kandiye 

. ,ehri ile hava meydııru dü§Tnar"" 
<lan tenmler.nıi,tir. Dü.~n.' 
kuvvetleri için indirdiği mal~. 
me §ımdi krtala.rımrz ta.rafından 
toplanın ktncbr. Resmodaki \'E.ı! 
ziyet de aynı dev coclc mcmn~
niy .. vericidir. Ramıo, inen 
dü man krtalo.rmdan tcmiilcn
mi ;tır .• imdi kuvvetlerimiz hem 
şehri ve hem de hava meyds.· 
mqı ellerinde bulunduruyorlar. 

Ma.lcmidek v~ ·yet ise bq 
derece mtisait değildir. Hava 
meydarımı eljnd• tutan çifi~an 
bugün e bu.fara kıtruı..t indirmc
ğıe d"'wnı edi> or{iu. Hatt! luı..vr
dan bir miktar ve ~U{fcl~ lqsmen 
75 milimetrelik t()Vla bir kaç tı::
r.ede ha,·an topu indirrn~e nn:
vaffiiJc olmuM.ur. imparatorluk 
kuyvc-Ucri Malemi ha.va meyda
nının §:ı.rkta!d mevzilerini tutı:
yo 'ar. Burad4 ccrc~n ~en 
mlh1arclıenin 6İÇideUi oıdufil! an· 
la§ılmah1.adır. M~l~ müstesna 
olmtk üzere vnziyct iyı o!ma:kla 
iberaıJCr adanır, münf eıit yerl~
rinde hfı.li kU11Uk Alman grlqj· 
lan mevcut olm:ıdrjjı d_a _söylen: 
mez ki, bu hal ~ ooıcı mal ı
yettcdir. 

Kahire, f4 ( A.A.) - tnailiı 
rta ı;ark tebliı,;l: 
Almanlar Girittekl kıtala.rının 

tcıkviy i ıC'ln azimli gayretler 
,. f t:nictler~ir. Kandiye ve Re.. 
'ıod ı hava· an indirilen rnUfr~ 
• ıc.r füı.t'r surdtto temlzleruni&
.:r. 

Daha uzak mmtakala.ra lndiri
l"n pural UU:i..1er de, unanlıla. 
'"ln '11Üza.lı ~tiyle temızlerune7.. 
tcd~r. 

Ma.!emi ve civarında şiddet-
li b'r mf!cadeleye d vaın edil. 
mektcdlr. 

A'm:ı 1 r bidayette tutunduk. 
ları y ri g ni !etmek için ~'" 
gavretlcriı i burada sarfetm 
lerdir. 

Pike bombardıman tnyyıı.rcle
r~nin brtün g\ln yaptıkları 5id. 
dç.tJ' hiicumla1'l rağmen a mkfı. 
rnne bir surette döviU.i0 n krtala. 
rmuz dUınnana. çok nğır ~si t 
verdirmi§1 rdiı·. 
Keıa diIBmıı.n ıY!!reri na}diye 

tayy.ırelcrinden 'bir çoğu, tahrip 
edilmi~ir. Kuvvetlerim~n ma
nev yatı t.ok yüksektir. 

l<ahirc, 2t (A:AJ - İngiliz 
hava kuvvetlerinin tebliği: 

Girifde: Bomb:m.'lnnan tayya. 
relerimiz M.nl"mid.ki diL~an ·~· 
ta.atı ile UıyYare erine g niş ha. 
f;al'lar verCiırJ , !erdir. Hava 
meydanında birçok \lnkcrs 52 
tayya.re:ıinc hUcum edilmiştir. 
.Hüte<T klben dUşman mitralyöz 
ateşine tutulmuştur. llk rn~r
lar en o.~ n dilima.n ta.yyares!nin 
tahrip edildiffjni ve dPer b:r 
cok1nrmm haeara uğrotıldı-ım 
bil lirree~tcdir. Daha t-nnra y;:ı.. 
pı'o.n b'r if uçu5u bir~ok Yün· 
kers 52 t'l.yyaresinin kömür ha .. 
'irc, bir çokknnm da taı'tlamen 
' imrud"n enkıt. hrıle gc1mis ol. 
·ur:ıı.uıu teyite ,lemi ir. 

Uzun m~ ~af'c nvcı1 :--.rnnız da 
dü mana hücum edzr<'k dört bil. 
, ilk as' er naMi. ·e tn:nares.i tnh-
1 ip ctm!~lerdir. • 

L0rd Hal 1faks 
/: tnerika hariciye 
nazırile görüştü 

~C\')oı.!.., 2ö (A. A.) - D. N. 
B: Ve• in.,-t.ondıın b!Jdirlldlğtne gö
re, l.JOrd HaUfaks hariciye na&.71 

muavini Velsl g5,Upnlli;tllr. 01!. 
rüşme Fransız • Alman anlqm::ım 
ile aJakada.r ohı:'a.k şimal ve batı 
Afrlkalarmda1d vnzlyet hakkında 

c :reyan etmiştir. 
N cvyork Herald Tribfm gazcıte

a!n1n aldığa malOmata göro, lord 
Rallfab, rnareeaI Petenle amiral 
Dulamn beyanatlan ha~ 
Biri l Amcrlka hi1"°1et.pıiP. 
nW. L<ıi nnz:ırmı öğrenmiştir. 

:rı ~i .A. Y I C - 19i1 

Bir Arman ,, ~ 
Generali öldü 

Loadra, U (AA.) TT (B.B.O) 
İngiltere üzerine yapılan bir taar

~ıı. Alrnıın hnV!I gen~flll Cirnvcrtin 
nııı.ktul <l~ttlğ{lnU Alnutnlar bildir
mekte trıer. 

ÇörçiUn mesajı 
(lla§ tnrafı 1 ncll'le) 

ihraç ~rı \leyahut ihraca tc .. 
eebbtia edeceği yerde çok §lddet
li çarpışmalar oJııcakbr. Muhare. 
beler yalnu dllşmn.n sahile cı:"A • 
mağa teşebbüs cderlten '\.'Ukua 
gelmfyecclt, fakat, blllıhnro, dU • 
manm ayak bas!l.bileçcği nokta • 
larda çok §iddeUl muknb 1 hUcınn 
lar yapılacak ve bu nokt lar 1'.)U.. 
temndıyen lngiUz bombnrdım'.l.n 
tayyartlerinb en ağ'ır hficumlan
na hedef teşkil eyllyccektir. Bu 
mmtakalarda, kalnınları icap eden 
esaslı vazifedar 6 Jller hartı; ol • 
malt ilzere ne kadar nz sivil ve 
gyari muharip bulunu sa, bn o ka
dar iyi olacaktır. Binııcnal"'h, e
ğer remıi malta.m1ar sizlere ika • 
metg!hlannızı tcrlı.etmeniz tavsl • 
yeainde buJunnr'.a'J'Sa, vazifen!.ı, 
harclcet et.meniz söylenince baş • 
kıı bir mahallo qlbncktJr. ltilcum 
baJlıı.dlğı zaman hareket için ~ 
geç olac11.kt.ır. Ve o zaman ıılzloro 
sarih sur.ette başka blr ) Bre gtt
menf:ı talimatı verllmasc, Vilzifo 
nla 'bclundu{,"Unua yerde kalmak .. 
tır. O sa.nıan, bulabll ceğinlz en 
emin mahallere gf rmenl.z ve mu -
harebe biUncııye kadar orada kal
mana lhnndır. 

Denıelc ki hepiniz l~Jn emir ve 
vame §U olacaktır: Sıkı durunuz. 

Çörçll, mesajına şöyle devam 
etmektedir: ·.1 

Memleket dahilinde, mllhim 
miktarda paraş.UtçUlerln ve lıavn 
yolu ile na.klcd!Jcn kıtaların ci • 
varlara :tıuneai taltdlrJndc, bur.:ı .. 
larda oturan halle için de vaziyet 
aynidir ve hal'Okct tanı ayn.J ol • 
malıdır. Bllhaırsn halk, wııan tı
kamamalıdır. 

Anavatan muhafızllll'J. kU\~ôtll 
seyyar kollaPJn miiımherctJ tıe, f -
cap eden yerlerde, clerlıal mfis • 
tevlile•Je tem881!. geç celrtir. An::ı
vataa ınuhatızlannm bu milat vll 
krtalanaı •Uratle izale edece lr!-
den phe yoktur. 

Memleketin carpı mı'1ar vuku 
getmiycn •e yak'llilaıı kıp v ti • 
fmık ıesıe11 Lcıilllmlycn bUtun dı
ğer tıksarnmda, herk !, hnUı h -
ro)ıetinJ ~ Iklnrl omtl' ve v zl" • 
ye te,vf le edeceğiz: 1 lerlnlz o 
me '?tll olunuz. 

Ç'.ö~i1ııı m ajı şu oUınlelel'le 
ihayet hulmaktadrr: 
Miis~evllnln tamn-:niyl ı·o'r edil 

me.rlnden, yani m"m'ıo't t{m zA <'l 
kabUecek en ~n ~r:' er ı. 1ar 
öldilrülmesl veya ut emr ec ,, -
sinden evvel, kolavcn bJ r h -
ta geçebilir. Bu esnada, çalı "11 -

ğa aznmi nispotto devrırı oh n- -
lıdır ve vn!dt l:nlıbedilmcmcı: •:r. 

Dokuma tez "hl ı 
sah ipi ri k oı er .. uif 

kuracaklar 
Sanayi tetlıik heyeU re{sl Şev-

kot Süreyya, 1etnnbl•l knzal rm • 
da bt.ılunan l dok a t z "lan 
sahiplerlyle l alun<l gUrU M k 
için Şile ve clv .. +"lndn. :raru:ı c • 
yahatttın dömnilştllr. Bu scynhr.t-
te saıı'.ı.yi tet.klk h<'ycti reisi ile 
beraber İstanbul linllc S ndığı 
MU ürU Sormet de bulunmu;tnr. 

Aldığımız mıılfunata göro, h'l .. 
hıı.ıı.sa ,halen tıı:• t v Al tinin 
ço'A ebemmJy t vent.:;i pv.ını\k 1 • 
liği tov?.iatı ile n.l!i.kada.r bulunan 
bu Myabatto eı dokumncılnrlle 
blr bir konuvm:ılar yap•lmış ve 
onların di191crl teMit olunmuş • 
tıır. :Neticede ipllk tcvtlutmın da
ha salim esnalar da.htlinde ccırc • 
yanı ve imal olunan dokumnlnrın 
da knlaylıkla. satvJa çtk'lrıl .bilrr,.. 
ıi iç.in el dclmmıı. tez:ril!11 olanln
rm araJaım;:;a. 1:001rr.ıtlfler .kur • 
mal n muVtt..frk görlümll Uir. Bu 
ko;>p,.,rntlflo n te 'dJAtlandırJ .. 
ma.'iI ;fil ikttsat vf;'ka.t "tince yaı -
lacakttr. Bu kooperatiflerin sil nt 
le faaliyete geçmesi temin ohın
caktır. 

MevlOt 
Eski m~arif nazırı ZJhtü pa,şa 

o~ mr.rlımn Rifa.t Zillıtilntin 
ruhuna ithaf edilmek fuıere, me
yıaııı yirmi ~inci pa.r;ar gll.nli, 
KIZilt.oprakta Zühtü p-:--ı r. mi• 
inde öğle nn.IlU:Z!Pı " tik.al.ip 
mevlidi §elif ckur.ncaktır, 

Toltyo. ~5 (A.A.) - Japonya ile 
Fransız ınndiçlnlal arnsmdn ticaret 
muahedesJnln imzast mUnnacbctlıe hU .. 
kamet ve iş m9.lıflllcri ı;·r:ınsız HJndi
çiııtsi ){aynnklnrının l<ul•:ınılmtı.l'lı hak.. 
km® bUyUk UmlUer b:: 1.Cmcktcdlr. 
Jer. 

Nişi N!§i gautffi. FTan:m: Blndlçl. 
ntsinln tabiat aengtnllkl "i llo ckono 
rnlk şıı.rUarmı csnslı surc.-tte tetkik et. 
mek t\zc.re Japcn hUk~m Unln mu'I-. 
t.elll nt'z:.uetıcrle sanayi ve mall):e 
mU!ll sslller ndcn mOr#kkep hur.ı 1 
bir hevct göndcnneğo karar verd ğinl 
yazıyor . 

·nş s~r 
• v rıyor 

Tol<yo, 25 (A. A.) - J-ıpon}~ 
da. Alınnnya gibi zırhlı ililıaıilo o.. 
lan dun vnzil eUni tcfafiye ıcv r
ııuı i~ln hususi d''<.knLlnl dt'Jlizal -
lnra çevlrmckto4lr. !,tiit~~it vls 
mnirtıl Vanaml, A hl 8imbun gq 
zeteırlnin muhnbirile yaptı.;., Lır 
görli§Illede Jnncın denlzaltılınınm 
Va§ln:;ton muahrdcsi Mıtl'iblnce 
Jnponyanm maruz k lcltı'.;rı zırhlı 
itibarile olan dun vaziyetini ti -
tUn denizaltı kuvvetleri vasıtr.slle 
lclıifi için olduğunu sö.}1eml,.•.-. 

.Miltekııit amiral d n'znltı he • 
dcflerlnln r;ırhl. • rla tayyare go • 
milo'i olmrvr ·cap edeceğini ıı:.. 
ve c:, lcmiştir. 

Lon-'m, 2:; (A.A.) - Son 48 nat 
z rrır.<!a ln .. ü z <S nl~ ıtıl:ın A'kdcn!z 
de m!lhlm muvaftı:ıkJ,y .. tı r elde ct
mt~·~rclır Bu denlz.ıltııar ltnlyn ile 
Llbya arnsmda nald'yafta buluna!l 
0003 t. nlu' tir dU ıran nakl!ye, 7000 
tanluK petrol ı; mt ini ... c ccnhane t.'.l

ı 11,.. r bir g mlyt batırm tar
dır. 3 r tt:ılyıın deııt.roleyl ~e tahrip 
edltpı•rtlr. ' 

• n 

( r:aş üırnfı l nr.l:'k) 
l 1 r "'tbl d lmd r vaalf ini gürcrck 
ır. v .... t' rlnl gü:: t"nn' ' r.ılr. Gırt te 
d avı ı mUlteınnu:h1etıe d vü c.,ı:-

----0•---

~ ·m &Jr 

dön ü 
Lontıro, 2:;, (A.A.) - Norveg aj:ır.

sı b · .l!rlyor: 
JJ "tiler bir Norveç Jl!\Zl muhafız 

rrUI z J tcşl in" matut olan cns 
ınyııabıl tıaıardılrta.n ııwıra ı.ımtm)°t:• 

~a dun 11,,.!'!tUr. 

Sadı~ :-·cırv ç ır&btıl 1,. P 1mtcr1n 
Osl~vıı blrl;aç ay 1,.. nd<! ikinci Cleta 
olar• t l'Dtı~ bu z.ly rette Alm - . 
anıt: Kw·ın · Non·c~' rl yola ı;:e. 

tirın •l: • r b11Ju ııklm ~lllı:lıı.aındıuı 
m'ltcve'lıt ır cnmun!yetL!z.Uğlnl hl~t

mckt.cdir. 
Norveç nja:ım şunu llive ediyor: 
Nazı mahlneslnln mutad 'tıUtlln tet

hlş mnldnesl f!mdi Norveçc sokulmu;; 
gl!rt:.nmcktedir. 

--..--ıtoe-

s firimiz 
e:di 

se1~ sefirimiz 'Devfik Kfi· 
mil Kperl ·r, maiyetinde ba.'.}kfı· 
tip Frnzan Selçuk ikinci katip 
Rem.saddin Mardin, UçUncU katip 
Must.1.fa Kayngil ve aUışemil'
ter IJ.rurmny ~ !Ktlni Gür
tandan bask<ı Bt-~...ı.d"dn. buk
n:ın 20 k' \l"n müre1tkep Tür:t 
ko!:miı:.i ile dün ibir Sovyet ~
puroyla Va.madun hrimize 
~lmişlerdlr. 

YugoSlavyaila Uıl~ Usküb 
konsolosu idare ctmcğe maıuır 
edilmiştir. 

Amerikada 
Yeni hAva hl'ttlıın 

tesis ediliyor 
N(3'\york, ~5 (A. A,) - '.1'~3: 
Unitcd Prcss ajansına göre, 

Ruzvelt mUdafaa taluıisatmda.n. 8 
milyon dolar, l!tin Amerikasında 
yeni Amerikan hava hatları ihd:ı
sıntı tahsis etffii§tlr. Bu hatlar 
Almnn ve İtalyan hatlarına rnk('· 
bet için nçılmakadrr. Kongrenin 
bu maksatlıı munzam tehıılsatlar 
da kabul edeceği zannedilmekte -
dir. Halen Birleşlk Amerika lAtln 
Ameriknsmda takriben 49 bin 
mil uzunluğunda hava hı:ı.tlannı 
kontrol ebne:ktedlr. 

1ü ekait ve reiim
lerin maaş 
yokla 11ası 

CBlli tıııııfı ı ncJ le) 
retiv1:! yoklamanm lıımnen olsWl 
knldınlması dlişünühnü Ye su. 
nul n layUıa bu makB~tJn tanzim 
edilm~r. 

Yoldamndnn maksat avlık sa.. 

Girid muharebeleri 
hakkında Alman 

te ıliğ. 
(Il::5 tnrnfı 1 DC'İ.!lC) 

mctr.} ~·Ultsc1'llktc tayynrC'lcrdcn ay. 
nl~i"\ar. 

Bertin, %5 (A.A.) Ada - Alman 
Jxı.şkumandanlığmrn tebliği: 

Giriddc 20 mııyıstanbcri harp de. 
vnm ediyor. Ayın 20 1nct rrUnU para
§UtçUl!rimlz Girldln stratejik etıeır.

m1yeU olan bazı nol>tala.rmı ellerine 
geçirmişler ve pıUt.cat>lben bunı:ır b-t. 
va ta-ıktle ta~yc edilerek tatırru :ı 

gcçml'}lcrdlr. Glrldin garp lrnmıı el' -
mlza(!dir. DUşmap. ge;nUo lno r.-ıubte

ut za~'!at veı';irHerck bµnJ r Girit su
lcırındıuı \tzaklnşnı,ıığo. icbıır ed!\m' • 
Ur. Hrıvada. katı Mkimlycıt elimizde
dir. Ç<:ırçıl AlınM krt.alıınıu YC!ll ~~ 
land;ılı asker kıynfctlle Jndlı'cUkleri.. 

mtz! ııiiylem!gtir. Bu iddia. V(lrld ~ ı'ttl. 
dl~. Bu idd ~d~ <1oın}'l pamıntoUlç,. 

rimize bcyne'milel kaya.ide mutıal!f 

muamele Yl!,pıtdığı takdirde öldUrtıı~ 
cek bfr klşfy~ uıukııbil elımlzJ b11lu.. 
nnn ln"'IHz cdrlcrlnden on ~ive ı·ar. 
şı ayın mıuuncle tatbik edllecektır. 
• 
la 

hiplermin maaş almak hakkını Ro1.ıa, 24 (A. A.) _ ltalyan 
muhafaza eCİp etmediklerini te.s. oı duları umumi ~fıhmm 
bite yani kendilerinin hayatta o. 3;51 numaralı tehlığ\: 
lup olmadıkları, baJjka taraftan Şimali Afrikada Tobruk ce~ 
ınaa~ alıp almadıkları, kız çocı.~- besinde Bresçia fırkasuun i ~li 
ların ve kadınların evlenip evl .. n- nltındn bulunan arnzicle düşnmn 
ınedikieri g!bi husu.aları tahkika müfrezelerinin tankl r{ll himP
matuf bulunmasına göre maaş yesinde yaptıkları bir hUcum dr· 
sahiplerinden fotoğraflı hUviyet ha b:dayette aldın kalmı ur. 
var;cnsı istemek maa~ alanların Sollum'un §arkında iki lngtrz 
nüfus ka~tlarma maaş sahibi tankı ile bir kaç top tahrip 
olduklarına d;ılr m~ruhat ver. edilmiJt,iı-. 
mek evlenme vuk..ıatım mal dai. ..J'üşmanm Bingazl ü~ne 
relerine haıber vermek hlJS\lpı\n. yaptığı bir hava akmı neticesi -
da evlenme memurlarına mcbu- de müslümanlardan bid~a<; kişi 
r;yt tahmil etmek gj.bi tedbirler- ölmüş y~ yarnlanmt§tır. 
le bu n. -tl~dm temini :mümkün 352 numaralı t .... bliğde 22 mn
görüJmtiş ve lAyiha buna göre yıs geocsi bir isa'bcto berlef o'
tadil edilmiRtir. dui;"ll bildiribn kruvn.örd n m:.-

MUtekaitlerin yeniden hizmete ada 5--150 lvnluk Dj{ ıru mdan 
alınması tekaüt mna&!o.rıruı. mu. diğer bir kruv~.r ~e aynı lı::
essir olduğ4 ciheU~ bu nokt;u1 rekat esnasında ibatırılmrştır. Tor 
takibe medar olm<\k Uzerq mUtc. pidolarnnıuhn biri giludüz üç 
kait memur istihçl:un eden dc.vl \ lmımz~en ınür\;kep bir lno'iliz 
vilayet ve belediye müc::we~lcri filosuna tesadüf ederek bunlara 
ııldd~ları memurların mn~ va- pel: yakında hücum etmiş ve 
ziyetini te~!.!k ve mal sandığmn 7270 tonluk Leandcr tipin:.ie bir 
ılıbara mccpur tutulmqşlardır. kruvru;öre lbiri<ac tornıl isabet 
Bu takyjtlcr vazodilmeklo tı 1ıttfnniştir. • ~ 
rabcr m~~ vaziyetlerini gi~iyu 1 Bu ıı;emi ortasmda vukltbulan 
hak sa.hip!criyle vazifesini ya~ itlfilil.h neti esin<lc ikiye nyrıla
Jrnyan mcmlll'lnr hillrkmd qa rnk batmıştır. 
cer.ai muoyyideler ka.bul o~un. Pııgüno h:.dar alman netice~ere 
mW:ltur. göre 20 ile 23 nınyı arasmiiıı 

Zat m~mgları e:ı:1irı!crinin nyhlr I dil man ikiai torpito!ar tarafın 
almak hakkını mnhnfaz.a edip iir"si de tap·n~ .. r ta~ındn~ 
etmediklerini yol:lamadan ~ka ~~ılnılö .cım:ı.~ ~ c dort kre,. 

ı.· . · Vıti'or t:,..~ -tmı tı.r. Burn:lan pµ 
şe ,ıl!erle. u.::bıt~l matuf olan bu ka i.:i kruvazör c~not otomabil 
tedbi~le:m tat!>j.tlne e;ıas teşkil torpitolarmıız tar.:ıfmdan n~rır 
etı:1eK urere za~ m:ıafj P.r1 asha. h~ara ,1 ratılmış ve bir · ruva
bmın umumi Ehl!l~ ve bir defı:- zö:-c bir torpito t::ır\lfI d~ bir 
ya ~ahsus. olmak ~-r~ mal .dıu- toıı1il isaıb~t ct\iriln · tir. 
rel!nne müracaat edıcıek nilfus Earl\i Afrilta'da Gn!la ~-da.'110 
ka,.,ıtla:r:ına znt. maneı ~.l(lıklarını I mmta!msmda kıt.'nlarımııtn k~ -
k~)~~ettırmelerı l '.z1'Tnıu hörill. ramnnane mukavematiyl" kars.
duF;unden muvakkat 1 lneJ m d. 1 J:yan düşman Sodtı.ı istikaın-
de} c bu hu.smrta htlktlm !·onul. • tin.'e tşcyikini n .Lııınnır• dır. 
mı,u ve muvakltat ~ r.ei rn dqoc:le Aınhara'nm ıeenu: u tarld ı -
d~h~. b::..zı: tedbirfor tcoiJıt eJil- mında ilstUn hı,w1; tlor tarafır 
mı,ı ... r. dan m~ra edi1ep ve her ta-

Glorınlandda ci 
deniz muharebesi 

nı!tan hijounın uğrayan mUru. -
rld garnizcmlal'Ill1ız( nn lbir kı:ıc;ı 
nnud:ı.ne ve kabr:ımanea. mı, -
vem.etlerine deV"<lID edorek t Ilın 
olmaları için yapılan tcldifLri 
reddetmektediı ler. 

(Ilaı; tnrofı 1 nch'!e) D~niza't1la1·ımızd:ın biri At-
r~ark zırhlı&! da buluna" Alımın ltıllt.ikct 12 ,J.,,.n tonluk bir vapur 
et> n!.f; I:y~tıertnf ÖPl"'ml:lcrdlr. 00 .. ~:.ıtırmıştır. 
mLUl:ı )'llPtlan tanrru:ı: esnaeında Via j -~· ---<:>----
nmlral Holmıd'm beyrar.tnı tuımakta 
oUın lkd muhnreb• krı:'va&arunon tıo. ı 'afia vekili Trakya<lan 
rnt mllh:ı:entne tallstzUkle bir lııabet ı döndü 
\'lll:I olın~ ve in!iltık etmiştir. m • Trakyeda tetlılk seynhntino 
marK zrrhlısmd:ı hruı:ı.rlar vukulrJI-. ' çıkmış olan nafla. vekUl Ali Funt 
muştur. DUşmanm takibi devam et- Co'3c~y, tnga halinde bulunan 
mektedlr. Hud mUrettebıı.t.ıru:ıuı ruı. billUn yolbrı tefti~ ctmlQ ve se: 
cak ~k azmın kurtanlabllmlş oım8• yahatlni GclibQluytı. l:adar temdit 
smdruı kork\llınaktadır. ettikten sonra diin alq;nm geç VC• 

Haber: Hood dünyanın en k~t otom()bille t;elırlmi2e dönmU;-
ı büyük harp gemisidir. Hacmi tür. 

42,100 tondur. l918 de denim 
indirilmiş, 1920 de hizmıetç gir· 
miştir. Uzunluğu 262, genişliği 
32 metre, siir'ati 31 mildi. 8 ta· 
ne 38,1 lik, 12 tzne H ltil<, 4 
tane 10,4 lült topu vardı. 6 m?.00 

yon lngiliz lirasına malolmllf}tu. 
Hoocl harbin iptidasmdarlberi 

!ngilizlerin kaybettikleri ikinci 
zırlılıdır. Birinci zırhlı Skapa 
Flovda bir tahtelbahir tarafm• 
dan Roya.1 .Aok'tu. 

Hood'un mürettobatı 1341 k'· 
şi idi. 931 de t:&a.Slı tamir fNr· 
müş, lspanya da'hili bn.Wınde 
lspanyn. ularrr.da devriye vazi
fesini ifa etınisti. Gemi 936 dan 
939 senesine k"dar A:k:dr_nlz.de 
kalmış, bu tarihte lngiltereyc 
gelerek aqavatan filosuna ilti
hak etmiştL 

15 vilayetiw..izde mo
dern sığınaklar in a 

edilecek 
Ankara-:lan hnber vel'il<ll nnc 

göre, i>'1&la İstanbul ve Anknro. 
olmak üzere 15 vlliiyctimlz:Jc 
modem Slğına.klıı.r ya.ptırılmnsı ka 
rarlıuıtrrtlın11Jt.ır. 

Bu ınf;mnklar l1avad:uı korun .. 
mayı icaıl ettiren her tüflü tc ki .. 
Jli.tı ihtiva edecektir. Soyunma o
dası, duş, :revir odaları bulunacak, 
vantilAtörlerlo haval:ı.rı Uı.sflyc o. 
lunacnktır. 
Diğer vi'ayetıcrde de sığmak .. 

lar Jw:ısı için h:ı.zırl 1dıır yaptı -
makta ve sehrin münasip bir ma. 
balllnde bir an evvel faaliyete 
g()Qmek iı;in teUQklere devooı A • 
lunmaktadır. 

,.. f . 1 

EN SON 

Alirıanlar 

~r~(· iki günda 
a!aca lar~i ı 

ahn · 
Vr Jıgton, 25 (A. A.) - Sn!'• 

luyettnr·blr. menbada.n ö.;r nıld • 
ğinc çöre, Amerikan al!kerl , 
f,Ucri, Almnnlnrm, iki gUn i ı 

Oirld\n z ptedileceğinl tıı' ~in c• 
derele bu adaya hUcum ett.fül rlnl 
haber almıştır. Macmafih G" i tt'' 

ln~ nvcı tryyarcri lhulwun 
E>ı yilz:Un-den, lbırçok ıuıı.e.i m · • 
hiUer Almanı rm Girid w r t .. 

hizat flu-ac etmeleri ihtimali 
rinde durmaktadırlar. 

ırak C3aş ıekil, 

nin ailesi 
An karada 

An' '\r:ı,ı.'j ( ı\,A.) - tr • 
n ~iid .All a.ıyıMinin 
·c o"ıu, hartı\ye nllZln Na 

Un lnnsı, kızı ve o ı ı Toro~ c 
ııUcı Ank'lRY<\ gelml 1 rd • Cl 
Cl{l0 fU":t trıık actareUne ı; tll'4 

L<ın l"ll, 21 (A.A.) - H 
ı ı 'nzıyet h 1·l\mda lr.. ..ıı l' 
b:"ynn t'\ r,5re, Scla;cla .. • ilin ' 
Mle>m tr" efmnU Gt\rbisin e k r 
Jule l:tıEnbsı vidd t1l muh re'bC1 ( 
ııonrıı. ve dil m:ı.nın tanı.ı~ ı:ı ) 
bir 'D\11~ t.11 htıeum pUs Urtll" J 
soma J uvvctl riıniz taraf :ın .. 
<illmi tir. 800 d n !a.zıa e r sllll 1 

r 
tır. Dııbıı garpta elmdlyt' k t 
hn.rekeUmtzc bllyUlc bir mani d 
canı~ olan Bilete ırmağı u:ııcıiJl 
k5prU'ba!!ı tc a ec! mi ur. ~ " 

Daha ccnuptn ı.ıtaınrıınız ı:ı ,, '' 
50 kilometre l:ııd3r cc.-ıub.. 

0 1 ,., 
raS'e mcvldlne girml~ler v ~ )> ' 

35 kilometre cenubu ı;arb~ııı 
ln Hulayı:ı varmıvıaNır. 

Somııllde Gnrd:ıtuı f rcrt 
utram"dnn c'.lpteCSUmlı ur. 'f nd 
dnd'ğlne glSre, Dalle'ıtl ccncbUıc r' 
dO§mıın lruvveUerl m>.000 l;i~\ 
dır. d<! ~ ' 

L\byada Tobru.k mmtıı • ;n Ilı t 
man Blpcrler lmmrak ~rp c tır111 " 
mtıd~aa tertibatı vtlCtl !. c;c 
tcdlr. ~ ı:~ 
Şollumdnn gelen ıııı.tıerıcrc ıtU !1 

talarımIZ 20-'.?l mnyıs sııJ>:ıbl e!lll ., 
bir d"~ıın mtı1rczeslnl itııll:I-. t ' 

"'ll"' J.'11' •• 
!erdir. 21 mnyı.s sab:ı.ht da curn /' ' 
rtmlz bir dıı,man koluna JıU1 ~:ıır, 
rek !:ıırkaç tank talıDP ctııı1~ e. 
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~ n~!'!a ~~m. <~ !~f..~'!:..~ .. ~!!.,f 1 
ili. ) nnı Nasrettin hocası, ynzı• Hcnıen birilıJrlo..Win ycrlprino 

u ~ c~ ı1 m ait bir fıltra ile gcçmcl' Jçin Jıan1'c <•tmiıler, fa.kaı 
r !'lJı rt:ı. O ~azı, bana birkaç ) erlerini d<'ği'!'tiriıw.eye bd!W' 

Di iz nıehnıeıcikler 
qaın fıkrası J ahrl::ı.ttı. yıl gewıtş ! Miladın 1526 yıhnd-ı Mohaç meydan muh4lreheşi· 

ni kazana:ı Türk o ·dt.•su Macnristannı payitah\ı olan Bc.· 
din şehrine ginnişti; burada Türkiyeye lalli bir hüküm· 
dar sıfatiyh Macar Beylerinden Zapot.y Yan\\§'~ Macar 
tacı giydirilmiş, kral yapılmıstı. Almanya imparQtonı 
be:inci Ka.rlosun küı;ük kardeti ve Avıisturya büyük 

için sanki dillerini çiğneyip yutmuşlardı. Kwnandanm 
y~züne, mert ve korkusuz, ve hatta alay ediyonnut gi
b: bakıyorlardı. Viyana kumandam emir verdi. Beşini 
de, bir <lonca, çmlçıpiak soydular. En hafifi demir zin
cirli kamçı obn:ık üzere cesitli iskenceler hasladı. Bes 
Rskerin ~üzel vücutlan p;rÇa pa;ar oyuldn kesildi e-

h ı 

bit bulun· 

c zzam hastaııı.."l ot -

lianuni SüJrrmaa kıunı 
tem ırn~!·a \Crmeie karar \Cr .. 
mi ti, rn:ım.t, ı>atanın ka.l~.abmdn. 

'ilzzam ohJpğıııuı haber \'<>r<llklcri 
i ip hu;lanmı tı. lbbarırı doğru o· 
lop olnıadığıqı JLQlamak icin ı:ii • 
\ cndiği P4amlanndan birisini pa· 

§'lnm lılmıetiııc ta)·in etti. 
Adıun~q-ız u,:pn rı:amanlar, uğ • 

raRtı, eınıın<lı, pa-:aııın kıılçala. -
rmdan bi~iııılc cüzzam yaraM olup 
olınaclığmı görüp anh,rıunadı. Ni· 
hııyet bir gün, tali yardımcısı ol

ein, lliistem p~nm ça.ınn.-,ırların
d ı bit gördü, büyiik bir sc,·inç i

çJııdr \'l'lirin yanma. kpstu: 
- Çok :,ıi;•;•ür del'l<'tlim ! dt>di. 

ıfıkrn Tt>mizlih-iıılz sabit ol<lu. Jth-ay<•t -

lrrin ~ ~lnn olduğu snlaş:lılı. Padi

s::ı •a lfı~ ık bir dımıat olduğunuz 

ınl"~ d:uııı ı:ıktı. I:lbiselerlnlıdf' bit 

g-ör<liim, 
Pn .a hayretle adamın ~·üıitrıe 

h:ıl,t ı, u":ık vazl3•eti nnlatınra, 

f:tjstcm ıı:ısa ~ülcrt'k: 

- ~e <>ne 1'1, ılcdi. Bir bit sr,

rr• ini!c suıtnna l\!lı uşu~ onı:r.. 

UC\ rirı sa.irlcrinclcn biri lıuna 

• F "' ll•lmihcn ı;u ll<'ytl s<iyJrmbtlr: 
Olncnk bir kişinin bahtı yaver, 

tıı!ii yar. 

Kehlesi dahi mahallinde fınm ire 
yarar! 

ı.Aı;ı nı 

diiknsı Ferdinand Mohaç meydan muharebesinde 
ölen eski Macar kralı Lay~ ile olan yal@ 
i"krahAlığmı ileriye sürclü ve Macariıtana sa1dn
dı. Bodini zaptetti. Bunun üzerine 1529 ela 
Türk ordusu tekrar Macariıtana girdi. Badini ikinci 
defa olarak aldı. Orndan Viyana önlerine kadar gil\İ, 
Avrupanm bu büyük şehrini muhasara etti. Fakat bu 
muhasarayn evvelden karar verilmediği için büyük Jl1U-
hasara topları götürülmemişti. • .. 

Viyana öriinde yl'!pılan muharebelerden b1rmde ~ 
Türk neferi Avusturyalıların bir pus usun. dü~tülo-. eı;ir 
.oldular. Qoğruca Viyana kumand&•nmm huzuruna çıka· 
rlld1lar. Kumandan, Türk ordu,u ve kuvveti haklandn 
malfunat -eclinebihnek için esir qetirecek a$kere biiyük 
mükö.folI\\r va.adetmişti. Viyana kumandanının beş Ttil'k 
neferine· ilk suali şu oldu: 

- Siz hangi pa~nın maiyetindeydiniz? !.. 
~ ..... 

clı: 
Esirler cevap venncdi. Kumandan hidd~tlc haylctr 

- Size soruyoru-m !. Hangi ~~ um maiyel\ndeyc!i · 
• ?I 

nız .... 

Yine cevnrı yoktu. 
- Ordunuz k"vvetli mi?.. Kaç top v~ı·? .• 
~ ..... 
Viyana. kum~nd"'m tepeden tmı•e~ ~te~ kezHcli. 

krrs;11nn<la chr~n bu boş delikanlı, bir şey ~y~emenıek 

~1d' k d ' :ı- .,, ' zu ı, ızar ı, morarclı, ağardı, kan itinde kaldı. Fa.kat 
her ye11i fakencen\n lfl\rşısında, hu be! yiiit yine müte
bcs&im ve sessjz dutd~r. Hiddetipden adeti deli olan 
ViyanQ kunıauda~ı emr~tli, beJ ~u.v~l ıetirdiler. Türk ..
kt>rlcrinden birini bu çuv{lla koydular ve kaltt'lİn qstiin· 
den Tun.a luymnm kayalıklanna fırlattılar. Fakat clüme 
,·.,m-u ~!çanın ve ped kalan "rJ·adatlannm ağzmdıın en 
ufuk bır korku çığlığı iıitihnedi. 

- Hnnrri pat.anın maiyetindeyd1niz? 
~ Ordumıztl:ı kaç bin kiır.i var? ! 
- Ordnnuzda kac top var?! .. 
Cevap bir ö1li sessizliği: 

İ"tinci. iir.iincij, OOrUÜr.cti n'!ferJer d .. Cl!Valtara ko
r.ll 1u ve biribiri ukıuındım Tunııı.nm yalc~ kayahklan 
ü2erine fı .. ht•1d1 fl,,,,.inci Mehmetci'c, ancak sessiz ve gü· 
hırek :.ırasım bekledi. 

J1 .. s ,;~-it1 or..hılannm srrlarmr söylemedikleri icin 
..,, .. , A 11 cl o ~ ·1 er. Vl "'ıırya ı ~r a, Ti~rk ordus1,IDun a~ıl' toplnrı-
r.• nfh-encnıed!f·' .. ri ir.hı büti?n f:t,vvetleriyJe bir ("•k!s ya?J• 
m ~ t ..-1 -1.'J B' • . • • -a3a r ~-...-e e ı:-m0aı er. ınnc1teınnın on dördü~c1 

gi.iı"'Ü 1 iirk J·umandam Viyana kum'lndanma r.öyle bir 
1 t .. 1 ..ı· "C' ' • • • ':-e i ,,.., '"';."' "'""''~ı•: .~'Ç ''"''117 ?'=-"'~" ...... ,.,. : -:rı ~e!rrıen:üs-

H·. f "ı·uı~~ndı arıvn .. c{n1t. hl•lıo.,.,~dık dönüyoruz' Ve '\ ,. 1 .; ' .,, 
vıvını~ m• •t\s~rasım l<a?dmh. Türle o~sun1Jll kuvv~ti 
:h~:-'·1•1J., Mr ~ev ~ifrenemiyen Avv,1'tııq,~lıll.\r, çetôlen 
T ık O"'dı.ısu·m tı;.kn.> eW\~\: ,. .... ,.,.r.t;ni de oöstere~ler. 

RF.~ &. 'T ~ FM KOCU 
,,......,.., ........ ~ ......... Qf •••••• , ••••••• ., ......... ?1'11•• •• '" ...... ~ -~ 

kılavuzu 
Çok söylemeyiniz 

Çok söyli}en in anlardan ba'ı. 

S"derken "Aman Yarabbi. ne yo
. rulma·~ bir dili varmış,. deriz. Dil• 

. ünm<'drm at:'Zlmızdan cıkıveren 
bu fü; çok doğrudur. Söylemek 

lı.,kik ıten çok yonıcu bir hareket
tir. Çünkü bir tek kelimeyi telaf
fuz etmek için ayrı ayrı yetmiş iki 
a<fcle hareket eder. 

Su nalc\c kadınların erkeklerden 
daha fazla yorulmalarının sebebi 
de meydana çıkmış ol\ıyor. kadın· 
hır crl\eklerdcn daha çak söyler-

·ırr, onun için daha fazla yorulur-
lar. 

v 
Ansiklopedisi 
Uykusuz gecelerin 

ertesinde 
1. ~yım. 'ücudumüzün hava ve 

gıda gibi muhtaç olduğu bir şey· 
·dir .. Çalı5an vücut, biril<mi~ zehir· 
leri ancak uyku ile temizler. Uy
'ku'\uz bir gece geçirdikten sonra 
'crte3i gün vücudünüıiin adeta ze-
0hirlenmi~ gibi uyu~tu~unu hissc
·aer:fr:ıiz. 

yuknrıkl <!U Unccı rin beni hangi 
tekille c.oğTu g8tUrdUğU artık anla~ı. 
mtştır. 

be:n dlyonım ki kııııvuzun hnrt il.o;. 
tcalndc (harfin adı)stlinu bir (harfi 
şcslel\dircn heceye ömck) stUndan 
şyrılmalıdır.bu iki vazife ba~ka bıı§k& 

şeylerdir. 

29 harften scs'inln adı kendi ııc • 
!eridir. bu tabli Vf' hu adlann lfll{ ti .. 

mlze harf inkıl~bilyla birlikte gır.ne. 
şi de tabiidir; eski ellfb mlzdc mUı:
tukil olnrak sesli harf bir tancydlı c
tlf. ııe:ı<li:rlc beraber harfin atlım da 
dı-f!iştlrmlş oluruz. bu yeni ald!ı1'tmız 
harflerin rıdl"'rı da bu harfleri kul!~. 
.nan mıllctıer araııınclıı hemen mü te
rek gibidir. 

alfabenin knlıın 21 sc lz'cden br., 
pe, re, te neeelerlnde grödUklrrlmlz, 
bizde cskidı:.-nb<'rl bu ad'arta anııır. 

lar: yeni şekillerini de gen~ bu harf
leri kullanan mllletl rdekll r gibi ad· 
landrrmıık doğTudur. 

ce, c; adları da böyle kalır: şeltll· 

lorln blzdeld vazifelerin! ·• k mlllet .. 
ıcrdekUere en yakın bir bf'nuıyi~le ad. 
l~dırınııı olııcrığız. 

yeni §tldfno tıaı;kıı nlfnbcıerde ve

rllmL' 11.d olnrnk (dt') yl almak dn 
yerlnlle olur. ye d bu z•lmrcye alı

nabilir. 
h!', ye, zc harflerinin adları bsı.Zı 

alfabelerdo tıaşJı:a oımalda b•rnber 
bunlar'!. kan:ın a<llar bizde bu hece
lerin seasialerine ealdden \'erilmiş arı .. 
!ardır. (h) harfinin muadili bir yerd~ 
(ha ı ise bir ycrdo de (he) idi . 

Fakat, seyahat dolayı,iyle veya 
"bir E-'encc sebebiyle, bazı gecr· 
!eri u~ku<:uz gcçirdiğımiz otur. Er· '(je) harfinin bizdeki eski adı bu 
te i 6Ün de al-.i gibi, akşama ka. oldu!tJ gibi bunu böyle a~ytlycn Av,. 

·dar i~'miz vardır. lş başında haf. rup:ı alfabesi de gUrUyoruz. 

tıran uyku da çok müziç bir ı>ey- ı' bu harfler:ln adlarına !'I zllm yok 
'd• demeyip de bli;} le te.!ııit!ta girişmem 

ır. 1 
yeni harflerimlze ad kabul etmekte 

II · t f • 1 lş~e. höyle hallerde uyktnızhı. bana h&.klm oıan fikirlere f§aret et

. t ı ct·r . yun c>~m tazyikinden kurtulmak mi§ oımak iclndlr. 
· ola y '• • i in tx':zı çarelilr vard1r. Bunları bu fiklrlerledlr ki kılavuz l!<·tcaı-

. kı:iaca yn:zalım: nln ha1'11crln lldı sUtununda dok\1.Z kr-

1 

llme:ılıl değişt,!rUmı:.-slni istiyorum. 

t•ykt1 uzluktan kapanan gözle- (fl için lfc), (k) için <kel. (il için 
rin ;oğuk su ile yıkanrnasr, göz<· (Jel, lm) ıı;tn eme). (n) için <neı, 

· nirlerini tenbih edeceği için, uy· <rı içln (re), (s} için (sel. (§) l<',ln 

'kuyu açar. Ayni ""'kilde, soğuk lıır (şc), b!r 4e <A'> için <okunm:ız ğel 
· denllmemelldlr • 

duıı. ela uykuyu gıdermeye 1e.r.ır. 

' us un buna daır düşünceleri 
• 4 .. bir harf bulunmalı, h:ıttl vazifesi bir -

-tma lfaNu.clea ltıı.ret kıuaa lıılr 

ıekll, bir harf kıymetU., - ~ ıa. 
rnıı u.ruret olmadan, yalnız h:irfter 

IQ'Naııd& ~ dly•. ırı.u J'llm-
harflerimizin adı ? ( ğ) 
okunmaz harf midir ? cı.. bt!e büe ter\U> ettlğµnlz 91.r aııa-

be llatetllıı9e yer verilmell mJdlr! 

l~n (şın) dlyemlycceğ!z. eski n..ı 

c.ski 4i1klllerlnc bırakmıi oluyorıu. 

n.ldığ'ımız bu ft?nl şekUlerin adları ise 
galiba bUlUn nYrupa dillerinde (el) 

dlr, (cm) dlr, (en\ dir, (es) tir. ref)e 
(fc), ~r)e (re) demekte de bUahutlin 
yaln12j kalıyoruz. vakı::ı. bunların mu
adili cll!bemlzde (fe) ve (rcı adını 

o.lırdı;fıknt ııeklin değlşmesilc kendi 
asli adını alması prens;p yapıldığına 
göre başka mfllctlerde mllştcrek o. 
lanı {ef) ve (er), (fcl ve (re) den 
UştUn tutulmak Hi.znngellr. 

sessiz harflere hep (e) scsllslyle 
yapılmış hece! rdcn adlar lokmaya: 

ı - kendi koyduğumuz adlar o!. 
mak, 

2 birib rtn" benzemek, belki leh. 
le sllylencblleC'ek sebcbler araııındp.n
dır. rak:ıt ben bir ltellmeyl değiştirme 
veya bir yeni kC'llmc kqbul etme klil
!ctlne ..,.irer~rn gaı11ta. olsun ııarkta 

alsuıı, da.na gen!ş l:ıtr nntaş.ıma, bir 
!~tırak Jrn.blliyetlnden doğacak fay. 
dayıı dahi diltl\at cdlyonı111 ve iki ye
nldım bımjiiııl bunu teminde UstUnlllk 
gösteriyorsa onu U&t\\n goı·Uyonım. 

nynı sesi! harfle teşkil edilecek hr
eclcrl ees!'llZ harflere ad kabul etmr. 
nin dr bt'lkl yalnız sC3siz silsilesi Uzr. 
rlne dll~katl celbctmek gibi bir husı>. 
slyetl. bir öğ'retım kıymeti vnrdır: 

bu dn belki sessiz harfierl tanıtmn 

b:ı.kım ından, nyrıcn bir (sesıerc ör
n<'k) sUtunu nçıp izah etmek ihtiya
cına karşılık .ımyılabilir, ancnlt böyle 
bir ad listesinden de öyle bir cctre
filllk, lılr dil çnpraşıltlığı çıkar ki csa. 
sen aınelt kıymeti bize bir izah su. 
tunu ttı!!3rruf ettl.rJnokt<-n ibaret ka
lan ta:ıaa o çetre!illık yanında sıfıra 
cmı;er. 

fUre ömekUr. çocukluğumda ban& a. 
rapça okutmaya başladığı g\ln: 

düq-Jtme - diiı\ ~1'cllD k~ 
(me) adlı harft yaznnyalrm elbnleıll 

mllılbc& okunacak.." 

- lycnııuıu), aslında yeneaare idi, 

dört UstUnUn yanyana gelmesinden 
hasıl elan sikleti men için... diye 
llAl lle kelimenin istlhalesindekl illeti 
nnlatmayn savaşan hocama ıılmdi hak ~ bo ya:r.ılarda g4irü&elıi\eeek ._.. 
veriyorum. nasıl ki bUtUn anız Yezni ıttıratıın.hklan hakkı tank us'& al* 

de iıte bu Ahenksizliği glclermek gay. deJlldlrı ~tlpleria ~-411t yapla. 
rellnden doğmu,tur. bir kellm~n bir " bu noktadan tıuıhlla için u~ 
<lildc yaşamasında bu p.rtm tahak\t\1-1 yor. 

kımu t!'sblt &üç değildir. ===============:. 
ı,tc bunun için bu dokuz harr için 

öteki mllletıc!'dekl adlıınnı aJ.. 
makL.ı, bir hev ti mecqıuaya Ahenk 
temini kazancını da buluyorum. kim 
bilir, btekl nlf be ndlarmın takar
rUründc bu hece cleğl§lkliğlnın de 
belki o:r tesiri olmu5tur. 

ta, lı". cc, çe, de, e) den sonrı,ı. (et) 
deyip bir nefes almak bile bana bir 
!craolamnlt gibi geliyor. 

bu11.iıın fazla olara\t, ııessiz harf. 

!eri heceler bn ,mdan kenı.lllerlne bir 
tevazu Jcral \'erip şanlara almakta an 
!arın hecı.ı terklblndelti muhtelif rol. 
ıerlııc örnelt olmak !ayduı bulmıyor 
musıınuz? 

hıır!lerim•zi!l ~ellll, sayısı bir kıını,ı.. 
na b.'.\~lı: fakat ııdları lçirı ne re3ml, 
ne Urft bir kanun yok. lŞ yıldır 
- n11ltımde tcAr\\bemle man. söyle 
rinı s.1na - kararln~mıoı d , ı tir de." 
imlAmızın yeni kıla\'\IZ\I ~imdi lnma 
daha ı:-ııllm b'r istı}trnr noktası verc
lıilı celctir . 

(ğ) harfınin adma .gelince: 

bun.l önce (yumu~ak gc) denilmiş. 

Di.inldi ihracatıb~ 
PUnkU :Unv.ea.tJııuml ypt. 

5f>O _bin liradır. Ahnanya~. Fi~ • 
landıyaya tUtfin, Romanya.ya zey. 
tin, lsviçreye susanı satılmıştır. 

Yeni iç ticaret 1.QD\Un 

müdürü 
Ticaret vOkfıleti iç t.iearet u 

mum müdUrlilğline dış ticaret da.i 
resi reis muavini Celil "Yarman 
tayin olunmuştur. 

Küçük ço<:uklarda zeka 
muayeneleri (testler) 

Yıw.nnl:n: Prof. Ur. Clharkottc 
Blihler, Prof. Dr. llUdcgard U.h•ır 

{',evfrm: Pror, Dr. Şe\·l<et l'hllh 
·0:1 ı;al 

ti. zavallı harf bu yumuşaklığı yU.. !3u kıtab.n mev~uunu teııldl eden 
zUnden 13 yıl iç ndc okunmaz hale l-'J \'11,t?nrma alt tekflnıUl tP.ııtlui, tc
golmlş olaC'.ak ki kılnvuı>.un yeni liste~ ı kAm!ll ~ lkolojislne dair yapılan tet. 
slnclc buna (okunmıu ge) ncıı konuı- klkatın netıeeai olan husus1 b1r s!stt-. 
muştur. bu adı nır ~emlzln, lmlAmr. mi tasvir etmekte ve bu te5tln hede! 
zın bütUn prensiplerine dahi aykırı ve imid'rnlarını laalı cylcmel<tedtr , 
bulurum: Ayrıca metodıar halınde tıuıı:iın e-

Bıı gibi hallerde i ana uyku ')..~ .. 
i Zİ} r t git 'h.l ri va.. b:ıhleyin saat 10-12 ara ı ile, nk

\ buz', r ı şam ~-8 de ba ar. Bu zam:ınlar. 
bir rna. da ıcak yerlerden uzakta dum1alı. 

bunlardan (k) nln ndı he"lleıı mil. 
ıetıerarası ad olarak (kc) değil (im) 
dır. eski ellfbemlzde de ı kefl yahut 
(kal) ııdı verilirdi. (ke) ne b\zlmcl!r, 

harncrtn adı, ~nce, bir allabc 11$
tesl.ul ağızdan yazmak demel,tlr ye 

ll\zuınunda 2D harfi a ,ızdan bir c;ır. 

pıdn sı>ylemek ıa.zımdır. ıılıııdi sizi bu 
29 hnrtin kıla\·uzda ynzıl:ınlarla a<!. 
larını saymaya dnvct ediyorum: a, be, 
ce, ç , de, fe, ge, be .... tam bir tcruı. 

fon<>tll. denilen bir imlA sisteminin dilen testlerin kullanıhna. ta17o1 dil 
alfabcslndo, bulg:ı.rcanın kcl!n·e llQtl- routas-alan anlattlmırtır. Doktorlar. 
larınıı koyduğu ol.unmııı harfi r gibi dan ôaı,ka öğretmenlui, ana n baba-

yı allkada.r eden bu eııer, ~k ... 

Ankara Jnndnrma !e.ltnalma komisyonundan: 
kAsı hakkmda bir luyır.et takdirinde 
ehemmıyetll noktaları ve bu yol<'l:ı kul 
ianııacak usulleri vasıl\ bir gekllde 
göstermektedir. 

'dır. kitap <ıkumamalı, ne fazla. avdm-
lı!i: ne lo~ yerlerde dunmılı<lır. 

Fa1ln 'li e ağır yemek yem"'t de 
'l}kU'lll getirir. Bundan da Y.açır.
malıdır. 

ne ba;knsındn va;.hnrt'ln sesi Zf\ten scıı. 
llye tabi; kalın olunca (kal olacak. 
o halde harfin başl~n milletlerdeki tek 
ve mUc;tcrek adını değiştirmek için 
ııebeb kalmaz. 

(1) için (llm), (m) tçin (mim), 

(n) jçlq Jnun),_ (!), i~.in <~la _}ş) 

Ilt:her kilosuna elli nlr kurıı fıyat. tahının edılcn iki yUı ton lteıınıe ee. 
ker Ebl<ifchiı de tt• .. liru fiarUle 2P '5 cı41 pazarteııı gUnU saat 11 de .-\llkaradş 
komiııyonumuzun t:uıunauğU m ınııtıle ka.jl:\lı xarf ckaııtmesUe alınacaktır. 

Muvakl;:at tc-miı.&.t altı bin i\c; yüz elli liradır. Şartname latanbul ve An. 
kara Jl ndarma satın=ıtma koml.;yonlarlle ı.;.31t!ichlr V.J.K. hğmJaıı "510., 
kunıı; hede! ltıı.rl'lılı~n a verilir. lalcklllerin knpıılı zar! tel<lif mektuplarını 

ihale ~U sa:~ oııa ı.udar komısyonumuza vermeleri. (2562-36!!0). 

Kitap 178 ııayfadım 11-ret olup !.. 
çlnde 50 remm 1(! mulıtellf ceh-elltr 
mevcuttur, Fiyatı 225 ltur\IQ. ~faarlf 
mııtbaasıpda. baın\m'g ve maarif \·c~ll 
llği yayıne\·lcrinde satılmaktadn'. 
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NCAC4B) 
(TIPr hnlikl Ilafıer pttteslne aittir) 

RENATJ:: 

Storm 

- ıs-

1. Ubcr solclwr l'ıf:ıtericl u-nr e-ı 
nach l\Uttenınt'ht word(•n, daso; 

wir den 'erchrten' 1\Jaıın zum 

&:half in cine Knmnıcr brachtcn. 

2. "Lns ... dich nicht störcıı,3 Pet· 
re, o du etl\ a hörcn solltcst,,, 
·a.gto mcin Va.ter, inı1enı er lhın 
das mchtlirht-4 auf den Ti,,<'h sct7 ... 
te; "es ind nur dic Ua.ttcn, din 

anf unscrcm Iloden hauscn.,, 

3. Da. cntfnhr'l mir <hıs Wort, 
das fch im Schenc• sa~c: "nir 
mü son den }f!)fbanren nnr unı 

semen Jf'i:ngaholl bitt.cn l" 

4. Auf olchcs stutzcte der Gast 
oru1 frug: "Was i t das mit d~nı 
Fingnholi '!'' 

flEXATF. 

Storm 

- 4-8 -

t. Bu milbahase gece yıı.rısma 

kadar sürdü ve bu muhlı>rCm :ı. 

damı kendi oda.emn uyumak üzere 
~ötUrdilk. 

2. Ma~:ı üzerine bil' gece kandi
lini koyan babam: .. Pelre, cğeı

b:ızt gtirUltUlcr işlUrsen, telfı...5 et
me; bu gUrUltüler evintiz.in anba
rında bulunan farelt>rden geliyor., 
cicdi. 

3. Bu s·rndn kPnaunı tutamıyF
rak nğ7.ınıdnn §8.ka yollu şu kcli
mclPr döküldü: "Bu hususta çift
lik sahibinden yalnız Tingnholi f
~in ricadn buluna.biliriz!,. 

4. Bu sözler üzerine misafir İT· 
kildi ve: ''Bu Finı;alw'i dediğiniz 

şey l'Cdir? .. diye sordu. 

L2!2n 
H .A:B ER-~ posası 

Leuna İngiliz hava neZ2.reti t® 
llğierlnde sık sık ge~en bir islm. 

dir. İngiliz hava kuvvetleri.Re m"n 
sup tayyareler ekseriya geceleri 
bu mühim şehrj bombardmı.an et 
mektedlrler. 

Lcuna şehri Ma.gdeburgun ce
nubu şa.rkisindc Brnndebur(; ova 
sından Thuringe dağlarına giden 
deıniryolunun kena.rmdadır. 

Leuna Almanların kimyevi mnd 
de istihsal merkezidir. 1917 <lt> 
Fredrik Bcrguis ile Kari Eo"'un 
tecrübeleri ilk defa bu kimyn sa
nayii merkezinde tntL-l.!<at ~:ısın 
da konulmuştu. 
Yukarıda ismi gc!:en mA§hur 

kimyng<'rlerd,. .. ı birine.isi havanın 

azotunu ayırmağı, diğeri ôe kc-. 
mürden benzin r.rkarm::ı.ğı kef'!et
mişlerdi. 

Bugün Lcunn fabrikalan bt'§ ki 
l0'1letr lik hir sııhn üzerinf.e u 
zanm~tndı:-lar. UugUn için nrtık 

hariçten bu fobrıka:·a girmcğc im 
kin ve ihtimal yoktu . 

F-a'lrikanrn hudutları ac:ılr:larına 

yük.cıek cneynnlı teller geri'ld!r. 
Daha acrklaroa mutta!lrl devriye-· 
ler ge7.er. 1'~n brikalnrın her tnıa 
fındaki ultrn - viole rJyaları, her 
hangi 'hır şl'kllde rPshn ıı.lmmnsı_ 
nn mflni teşkil etmC'ktedir. 

Fakat istatistik neı:ıretmek heve 

Eİ bu fabrikalar he..1:.kı:•rl:ı bir t;:"k 

hakikaU<;ri meydana koymuştur. 

Bu azot ve 
düne kadar 

amonvn.k knle~lni 

ziyaret edebilmek 
mümkündil. Fabri:tayı gezenlCrf' 

Almanların 
en büyük 

sa nayı 
merkezi 

Leunada 
sun'i 

benz!n 
na ıl 

vapı ? 
• 

matıı için de büyük bir gayr~t gö!'I 

tcrmiciÜr. 
Leuna fabriknlnrı hakJrnten mu 

nzz.nm b!r teşkU:i.t.m kurduğu mu. 
uzza.m oir tesisnttlr. YüksGk ka • 
lın tluvarlnr. nrkalarmda büyük 
,;ı>lik kar.anlan gizlerler. Her tıı-. 

ı :ı.fta hnrp ıııınayil ıçin en lilru:r.1· 
lu madde!c--d<'n olan az.ot yıJı- _ 
lan gör'.llür. Kalı.ı borulnr sanki 
du\'arla.rd:ın çıkar ve toprağa sap 
lanırlar, sonra tekrar topı1:.ğın bir 
yerind~n çrlm~k hava~ıı doğru 

yükselirler. 

». Und <b. leh'' ihm er7Jihlet 
ha.tte, laılff7 er mit D:ıumen und 
7..eigefinger slch seinc ta.rlu~n 

Llppen und l'!n~tc: "~r Fingnho
~ me 1br lhıı nennet, Jungc•r 
l\lamı, lst nur ein l~ctisclı: aber 
dem mit unsercs Gotteıı Zulas· 

5. Ve bunu kf'.ndisine izah ı>tti- da.ha kapıdan !!'f re-rken yirmi altı 
ğim zaman kalın dudaklarını 'bne sahifelik birer broı:iir verlliyor1n. 
ve §Chadet parmnkları arn;:;ında İşte yalm7.ca bu broşilrler sayesin 

srkıştırarak dPdi ki: "Delikenlı de bile Iıeunn fa'ırjknları hakkrn· 
I<'ingaholi adını verdiğiniz f;ey da kat'i olm<ırr.ıı.kl:-ı beraber geniıı 
cncak kaba bir put olacak; fakat bir 1t1nlfuJıat elde edetlJirlz. 

Leuna fabrUmlnrr ~k geniıı bfr 
ııaha üzerin" yapılmıqtır. Bu 
fabrikalarda her sene va.cıati ola
rak 624 mil.ron metre rnikii.bı su 
earfolunmakta.dır. Hava:;azı sarf!. 
yatı ise beş milyar metro rnikl.bı, 
elektrik sarfiyatı <la 173~ milyon 
kllovnlt.ır. 

Bu fabrikaları gezmek fırsat:nı 

0ldc eden nadir ecnebi gazeteci
lerden bfri gördliklerini ~ şekil. 
do anlatmaktac!Ir: 

nu muazzam tesisıı.t içinde in
"snı en ziya<ie hnyrctc düşilrcn 

hf men her şeyin hakikat ile kabi. 
!i kiyııs olmnyL'jı ... Buradn her tür 
lü tes·sat r.mut ve mm·azi, yernl
tmdan daimi ve bo~uk bir gürültU 
gPliyor, tıpkı gök gürültüsü gibi 
bir şey ... En ufak bir hayat es(lrl 
hile göı-iilmüyor. Her tnra.f bom. 

boş! .. O kadar kl insanı sıkan, 

nefnsi tıkayan, boğan bir boşluk .. 

mıgs dic llCl'l'SChaft.0 über das 

Gesclımcl'>s10 vcrliehcn wurdc, lst 
gar oln andP.rcr und kcin leblo ... 
und unmiiehti;:: Bild glcfoh diosom • 
tletdcnnfüzcn oder dMl paplsti
sebcn 11<'11igcn.,, 

6. fiicrnuf Pf";;C mc{e lc.lı, es 
ei 'las nur cin nlt und schwru.•h. 
fnnl,;: W~ih, dns diosc Dingo hln

gf!!rcdet lı:ıbc. 

Allahımızm riza ve vahyi ile nas 
üzerine hükümran olruıdnn başka 
türlil bir şey; putperestlerin rut

larr veya Katoliklerin azizleri g'
bi hnyat ve kudretten mahı"Um 

bir iıeıykcl.,. 

6. Bunun Uzm·ln<' bu §eyıı~·n 

bahsedenin ihtiyar V<' beyni '!t -

lnnm.ış hir kadm oldıığunu s-0:. ıe
dlm. 

'7. Babama doğru döndü ve tek-

Bu son rakam, bUtUn Ncvyork 

§ehrlnin scncllk elektrik sn'l"fiyntı 

run be§te bJrini te.~kil eder. 
Da.ha ibir tek kurufi bile kazan

clırmndnn milyarlarca lira Mrfolu. 
nan hu Le~ bir tröstin elindedir .• 7. Er n.bcr wnndfo lclı zu mel

nrm Vıı.t<'r und rlcf nbcnnalcn: 
"<'hri tianc"', Chıi Uanc! Slche 7U 

Jn llcr G·emC'imlc! l'acl pncl;c den 

hölli'W.hen Gaııkt>lnnrr<'n, so du 
Hın find~t, f<'st,e bel den ()!tren, 
d:ı.ss dn ~ n snmt st'ln n S:ıns

chnanze bundıı.tim ıı ox.stırı,ic

ren•= mög<'st!" 

rar: "Hri:ıtiyan. B:rlst!yan!., kili!!(> Sermayai )i.nnl milyar frankt.nn 
cemaatine dikkat et; bu cehr>r- fazla olan bu t~t yalnrzen kim· 

nem zebanisini ''nknla, bulur bu . ycn1 gübre, ecza, e~ntz gıda mRd_ 
mıız da dc:nuz k:.ıyru-" mu kökün- d"h"ri. sentetik benzin, azot ve 
den k~r~llT"k i<:iı'l l:ulaklnrmdan 11rnonrak imal etmeklo kalmamı~. 
l~ice tc> blt C't !" bilh:ıss:ı nas•·o.,al partinin tutun 

En ufak bir hayat e .• eri bile 
yok diyoruz, çünkü insnn kendi 
zckiı.sınm yarstttğ-ı bu i~ insan 
k11vvctilı> yapmıyor. Yalnızca pek 

rndcr olarak uzaktım u1.nğa hir 
in~'l.&, gölgesi k()zc çarpıyor. Top· 
r:ıklan binlerce ton l:ömürü c;ıkn. 
rıp, sentetik benzinin ilk runeliyC' 
si otan transformntörlerde may·. 
hnlinc getirmek için bir 'kaç düğ 
mcya basmak, birkaç mnnh·C'iayı 
harekete getirmek kfı!i •.• Yüz bin 
beygir kuweUik bir enerjiyi ya:· 
nızca on yccli :ı.m<>lc:> harC'keto gc. 

Uıiyor. 

8 .... in tJlos<'r Na<•ht laı;: lclı ~ar 

ln.ngc "ııchcnıi ;o mPfner BcU• 
tntt, nhc> dureh <llc "ciwlben 

dio ch\\anen \Volken übcr d<•n 

lıellcn Illmmrl flicı:cn und lıöri.r 

auf dns nr:uı.,en. d:ı 'om Wald 
hcrübcrfuhr. 

8 .... P.u gecn y:ıtıığrmda t'"ttrı 

zaman U} nn•k tuldım. pr>ncPrPler 
arnsmdıın bt'rr" ~ göı:~-iiz.il UzC';fo. 
dr uçuaan kıı:rn h~ılu"ftrı görü)·or, 
ormandan bann knda.r gel<'n uğu". 

tul an dinli~ ordum 

O) Mat<'riC' maddP, iş, cevher. C~) vorPhren: t<1 .. Jm Plmek. 
hürmet etmek: ein göttliches WesC'n verehren, ilfılti bir varlığa t.nu
mnk: Verc-hru:.ıg, hilrmet, tazim, tnpma. (;;) stören: rnhat.s!Z et
mek; sich in (veya bri) etwn.3 stören la.-mcn, raha "l.7. olmak uir 
seyc tcılaşlanmn.k. (1) Nachtlicht: g"ce kandili. (:i) r>ntfahr<'n: l{:ıv
bolmnk, birdenbire çıkıp kavbolmı'-. (r.) Sch<>rz: sal.<n. lü.tife. btir.
za; Scherz H'rsf"hcn, Mkayrı kntlanma.k; es wnr nur Scherz. l u 
yalnız bir ~.ık.ı idi; ım Schuze. gülnwk için, saka ol:lrnk. (7) knef
fen: .s..1mıal:, ~ ak.ılama.k. (8) Zııla$ung: kal-Pi, teslim, tnsdi.k, riza, 
muvnfalrnt. (!l) Hcrrscltaft.. hakimiyet, "l tnnr.t, ikti J:ır; dil"' 
Hcrnıclınft fün'rfn, hilkllmrnn olmak. sahn • sfirmrı!i: dlc IIC'rı
schaft liber sich hnben, k<'n<line hfıkım ol" 1 r: sind die Herrııe!ı:ıi
tcn zu H~u ? Bay \ c ua~·an <>vdelr>~ mi 7 er h:ıt rıino gut H ol'l

schaft, 1y1 bir ef<'nnııı· \•ar; mPinc H nsohnften! Ba\•la;. havanlar! 
(meı::ehl bir nntka b:ışlarkı:>p söylerıir.) diı> H"rrac..1-ınflen, bu· bayan~ 
lar ve bu b.::~lnr. (10)Gesc!ımris.cı: A\"ım. n<ln seflll~r günıh,ı. (11) 
fundr.tim: Kokün~ n e • ın tar.. (12 ı:xstirplcrcn: J,i."!rilndcn 1,,.. 
ııamıak, bır u;;vu kf F ııE'k. ' 

(llu utumhı okuH.culnnm11.ın ga. 
7.dcmlz yımır. :aı.ı kııponlıı · birlikte 
göndCrf'Cf>kl rl 

EVLI:l'\l\U, lEK' I• 1,f:Hl. iŞ ı\lt \ 
l\Lo\, iŞ \ EUi\IE, ALIM, ATL.,1 
(tlbl tJı'3rl matılyetl tı;ıl7 olrnı;\•rı ı.:u. 
çUA il!inbrı Jlllr1'"17 ncşroluııu-z.ı 

kekte ıFt dı~ vası!l:ır "unlardır: 
Kumr.ıl. orta boy, ô:S yn~1n,:an yuka
rı. ai!'r.- b:ıştı, aylık kazancı <"n çok 

J50 .çlu tutun kullanmryıı.n tercih <'

oillr. 3ır çocuğu olabil!.... (llndlycJ 
ndma r.ıUracaot • ısı:ı 

I ş ve işçi arayanlar: 
• 15 yaşmda ortan.cktep mezunu 

• r g ı.( herhnngl l::lr mtıesseı;ı?de I~ 

ıu"Iyo~ ıc. 1ı:rıı rrmzıoe 

• l6 y~::ıda orta ık!v1 blttrınlş 

tUrltç•ııt kuvvetli. SE'rl daktilo ltullıı

'11l!l u.ı hıı~r.n ı, Qramaktndır. s~·.: ık

·ı:ı~ \ enun hane bostnr. ll8tU soı.ak 

16 nı: narayn mllraı:Pat. 

• Ticaret ılsc:ıln! 'Ji• rmlş ~r ı:l'nç 

n Jh'l~Cbe ve muhıı.bere işlerindcı {'D . 

ışnb!1tr c l.Ş G.) rcmzıne mUracıı'.lt. 

- Ö(:'-,.tmcn okulunun ıkuıcı •ııı·. 

~ıııda !'lEEabı k:JV\'fUİ. :rnıısı glizeı Lılr 

genç •ntn ıçt:ı iş nraınnktn-tır. t::> 
1'11 .. km • rcmz•ne n1UnC'ant 

• Httynttn yalnız. C!lil ve reni )"'llZl 

yı bll!r tlıtktll1'1 kt:'t•ın•r ve yazı mıı
kir.e31 t;uıunan, orta tahsı li bir genç 
tş nı ... ~ıoıwıı.lır. Evıncıe daktilo işi de 
knbul rdı>bllir. ıö.ç:r • ~:::r.ızln~ mllra. 

cant. 
• :Jlr ıısc on tal~bcs! herhangi bir 

iş aıı.maktadır. C>rt.., tntcbcıc. ı•, de 
fizll< ,.~ kimya d"r!!lf"rü:I "hvcn 
U~l"t'·: .. ~c~l:ıılır. ('L0 34~) 

illi 

Aldırınız: 

ı-~nkat Leıınada bu şekilde mn · 
klne kuvve•ll>rin111 pek nz bir ka.d 
ro ile temini ) alnızcn bu fabrika. 
lara ııit bir humı!liyct ue:-llı!.ir. Dün 
yanın hemen her t.arnf-:ıdJ bü· 
tUn sanayi mcrnleketlcıinde lnsnn 
kuvveti y('rini m:ı\ l'"YC \'Crmiş 

ve blrku • düğınC'yc l>:ısnmkla, hi: 

kn~ manlvelıi) ı hn. ckete getirmek 
le bir:rn.<; sa.ati :ıynr etmekle 1ıin. 
lerce işçinin yapacarrı ir.i b1<jar

mal.: milm!din olr.ıuştur. 

Fakal I..cunn fnbıikalarmm !ıu. 

susiyeti bütUn bir milkwı \"::? ı-.u. 

tün bir siyasOt.i"l istinat nokt:-.sı 

olmasındadır. 

Ancak Almanlar l:iu muıızır.m 

tesisatı kurarken, lietaln.rn da diiş 
müş\enlir. ~Ieı:ıeıa bü kadar bü • 
yUk ve genlş bir tesisatın bir harp 
hnlinde kolayca ele gcc:tcek bir 
hedef olaCP.ğını takdir eu11elerl
icap ederdi. 

Çünkil bu gün T..cu:ııı. dnl·n otuz 
beş kırk ltilomctro mesafede;ı ses i 
\·asıt~Je dcı·hnl :!cŞfoluıımnkta -

.\~~ıcıa r mıııılurı ,.a .. ılı nttn "'" 
ımy11cularınıu;ııı nıı.ııılarııı.. ı;tJen 1 dır. Almnnyanın biltün bu fa!Jrl -
.ıw~.tupları lılıı r,•tı!\n('m11aen hı•rC'ÜD kal art bir araya toplamnm:ıın, 

ı<:ıtı.'lntan dl{I<"~ l' ımdn r vl'~ o '-"u ı 11 me.mlckrtin içinde muhtelif ycr-
ı~n .. oıır.ı :ıldırmn!arı rl<'ll ohınıır 1 t 

1 
le>re tleğı mos· lazundı. Çilııkü bu. 

( Anjnl) (Şans 1121 (Keçe 51 l (Ser. 4.0l 
<M !.3I1H.H.S.)(HeııadOCl ,37 Ne:ılbc) giin Lcunıı. İngiliz t:ıyynrcleri i· 
'A rj ınlin) (H. A.) (Eı:': zaman 21) çln kolay bir hrıd f teşkil (',mcılc 
rp~ıc :,1, (Uc;ı~<>d, (Dcnız ıısı <ruı ledir. FU:,nkika Lcuna tnm ına.1a 
O Su ~) t1lle hava taarnızl nnn kcrş! hs-

r>f.Kl\ \Tr:! zırlrkh vaziyettedir, fakat buna 

(Z.E. 2"l (A:i'i'l"l 
(R.E. !:.3) (N.B.) 

rağme:J hgiliz piiotlan b•ı Jdmyn 
(fü•vlnıll) ııt. 27) 

sn111yii meı·keıdnl b\itlin müelttillı 

muımuş 3S) fR.M.C. 5) <K.F. 99 ta rağmen hombarcionım etmek • 

ıı:ırı) (!:cvlnç 471 tNur) <Emekli) <K. · ten zevk duymaktc.dırlar. 

Evlenme teklifleri 
Y'lg 8-l, boy 175, kilo 80. oldukça M.K.S.E) (S.F. 11) (R.F. ı ) ı Mlne) ı Fakat Almanynnm hatasr yal. 

yakış:kl: esmer. serbest meslek sahibi <N. 2'.? N'.) (M.22) (R.M. 108) (Z. D. nrzca bu değildir . 
h!r genç; mazisi temiz 161'.170 boyunda &) re:nlzlnrine gelen mt'kLup'arı r~ ,., f b 'k 1 . 'd • 1 

l Y 3
., • 1 nu n rı a ann aıt 01 ugu . G. 

a. ~, boy 155, balık eLınde er. 3('.tQ yn§lB.rI ıırnsmd!l, zengin çocuk..
1 

mlz ••.üı!plcrl nlmnnıııılardır. Bu ınek. 
1 

, ~·· •• , •• .. 

l'I! r "iı'l lira ma~~lı dul hlr nıemı•r C\·. suz oı:- d JI b:ıyıınla .evlenm"'i lııt mck 1 tupııırı ya.zanlar'n G gUn lçm~ 1' :ırbPn 'U)"UK bir trosttur. Bu 
l"nrrtek istemcktct:!r. Nc§elı vt: sı11- tcdir. rDurgun Sulor) remzine mUrn .. 1 gerl aımalarını rica ederiz. Aksi hnl. I trfu:!t ~.olt muazzamdır. Çünkü kim 
haUJd r. rımstd yeli.tur. ArM~ er.,:, caat. 136 1 de atılacaktll'. Y,Cvi jstiJınal ile uğraşan. on yedi 

ayrı grup, beş 'kimyevi gü.b'l'C şir 

keti, on maden ve elektro • şlmik 
fabrika, yirmi kömür işletmesi, ilç 

gaz fabrikam, yirmi kadar ticaret 
~irketi, on beş kadar da mütead.. 
dit fabrikalardan mürekkeptir. 

Bu tröstün kendi tren hallan,. 
kendi lokomotifleri, kendi vagon· 

lan vardır. • 
Netice itibarile !. G. Farben 

tröstü, d~vlct içinde bir devlettir. 
Hata eaha bile ileriye gidebilir. 
Çiln.kli bu tröstün lsYeçte, Nor .. 
veçte, 1Wyada lsviçrcde, Uza.k
~arkta, cenubi Amerikada, ve bir 
ka.ç senedcnberl de l.spanyada şu_ 
belwi Yardır. Bu vaziyetin Alman 
ya he~rna henı müsbet hem de 
menfi tarafları olmak ica.p eder. 
Filhakika bu teşkilA.t biltlln dün· 
ynda Alman sanayiinin kudretilün 
propagandasmt yapmaktadır. B.ıı

clhettcn 1. G. Farbenler hak.ika. 
ten milliyetperver olduklarını g&l 

termişlcrdir. Hatta bu teşlcilil.m 
tanklardan daha mlie$İr siyasi ın

lAhhır olduklarım da söyliyebili_ 

riz. 
Fakat hakikatte kapitalist bir 

sistem olan \'e Hltlerin Almanya 
y:ı. ka'bul ettirdiği .sosyolo komil- · 
ni.c;to _ NB7l !rlsteminn 1ıd bulu 
nan 1. G. Farberler şimdiye kn -
dar nazizm t.nrnfından vazolunan 
bütün u~ullcrden kaçabilmişlcrdir. 

!. G. Fal'ben tröstil, mareşal 

<iörin.gin meşhur dört senelik pUı. 
ııından sonra Almanyanm hadç
ten almağa mecbur olduğu mad _ 
deleri bi7.zat ı::un'i olarak yupnrn.c;ı 

kararınilan doğmuşt,ır. 

Yabancı memleketlerdeki şube
icri S."\yesinde Leunn tröstü bü_ 
tün mııü mahrumiyetlerden kur

tulmuştur. Ynnn da muhakkak 
mahvolmaktan kurtulacaktır. Al • 
manynda ihti!!ile te-kııddUm eden 
seneler ?.arfm<la doğmuş olan bu 
trö.c;t, bliyilk bir ileı i görilsle o 
uunan Almanya.da birbirini takip. 
eden her rejimi ta.kip etmek :ıu_ 
rclilc tutunmuş, büyü.mtiş ve in

ltiı;af t"tmistir. Tablt bu arada. re. 
jlm dcğ~tikce l. G. Fnrbcn de, 
<iügün~lerini, kanaıı.tlerini inanış

lanm değistirmi~ ve ancak bu en. 
~·e<i~ muvaffak olmuştur. 

Hugenberge ihanet etmiş olan 
bir tl"ÖıSt, yarın sırası gelirse Hit 
tere ihanet etmekte asla. ticari hir 
mahzur gönniyccektir. Ve Rayet 

Almanyath bir dnhlli buhran çı -

kar da Ntızi rejimJ tehlike altrn:ı. 

girerse, t. G. Farb"n trö~tü keıı_ 
di!..lne b:ığlı bulunan büyük küt
IP,den istifade ederek tr&stün men 
fnatlerine uygun geldi~ri takdirdı> 
bu ytl:ilrş1 t<'sri edecnktir . 

İşte tr5st ou cihetten Aln• nyn 

iç'n tehlik,.,lidir. 
Lcuruının en bilvii!: huııusiyctle. 

ri 'ılen hiri di" su:·,'i benzin i•n:-ll 
mcrkr>zl olmnmciır, 

Leunn fabrikalnn bu~ür. Al
rnarıyanın abhıkn pençesinde Amc 
rlka , Meksika ve F~lC'menk Hin. 
clist·,nmdan ;::et irtcım,..diği ben:ı:i 

nin Y"rini tutm~c;ı için 1.500.'lOO 

ton auıı'i benrin im:ıl C'tmcktrıdiT. 

ler. Tab1i bu mikdar her giln nr
tn.n ihtlYncn cevnp vermcdi~indı>n 
Leunn fabrik:ıl:ırı ictihsallerini 
:ırttırmıtlt roecburlyr>tini lı:.Ssetr.ıi!I 

!Qrdir. Harpten sonra bu iııtthsal 

ne kt>ual' nrtm·ı;tır. hı mnliı.m d'. 
ğildir. Anc~'< ım da muhakkaktır. 
ki İngiliz bonıbnl'dımnn ta vyarolc
rlrr..n yaptığı tahribnt imalf..tı fcv_ 
kalade düı:.iirm(lktedir. 
Abınnya J..!rsatz maddeler imn

ti meclmriyefni göriincr, hunun 

m:-ı.hzurl:ı.rını da ı?öı'l'lii. Çünltil, 
r,,-.una fpl,riknlarındn imci olunan 
ı;Pntetik b"nzin evvela t.ab'i ben. 
"Zin fh·nlmın hcı; misline gcli:ror

c1u. 1',aknt Alman milhendls ve 
k:·.m;.·ngerl.?. 1 muannidane cnlıR. 

malnrı oonundıı bu fiynu yaln12.Ca 
ikı m~Jinc in<Jirme~c muvaffak ol
muşlardır. 

F.Jğeı- harp biter de normal ti. 
caret şartları avdet edcn::c. o 1.a· 
mnn pE k tabii lti Leunnnır. kıy. 

m"ti kn.!mryacak ,.e kimbilir beL 
ki yirmi sene sonra Leuna yalnız 
ca mcrak1n. geziJecck, g~rülecek 

eski bir laooratm·ar haline g!rc
cr>ktir. 

Harp çabuk sona erdiği tnkdir. 

de L G .. Fa~cl\: t.z:öst.Y.nün. ~ 
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s 
• 

ransızlara 

nas;~ 
. . 1 

geçmış . 
:EBki Osmnnlı imparatorhlğull r 

ili; villl.yeti ile birkaç mils~~ -
mutasarnflığmı teşkil etmiş b~ ~ 
nnu Suriye, §imal.de Halep, ~ _ 

ta Derzor, Btıdiyetilşşam vo Diz: 
mü.to harabeleri, cenupta Ha~ 
dan Akabeye kadar uzanan ~ 
garpte Lübnan, Bcynıt, Trab1 
şam ne çevrihniştlr. 

Suriyeyi müttefik devletler 

hine harekete getiren asın~ 
devleti tarafından Mekke ı:ev ....._ 
olarak tayin edilmiş olan ~ %. 
ve oğlu Fnysal ?Imuşlnrdı. ·tııı' ......, 
lt ordusundaki bazı Ara.b zs.bi taın 
de müttefik ordular tnrafmıı ~ • 

mrşltırdı. . ~ 
Bu hnzırltkln.rdan sonm Ftv. 

kuv\>etlerl Lübnan sahilini 
İngiliz kuvvetleri de Filistin 
§arki Ürdün cihetlerini oJdC 

01 
mişler. Faysnl, merkezi Şafii 
mak Uzere Humus, Hama, ~ 
mmtakalarma kral obnuştu. 

1ngiliz hük\ııneti bundan ı;cefl 
merkezi Kudüs olmak üzere 
listinde milli biT htüfunet t 
ederelc (Filistin hUkünıeti) ııı 

muşlardı. 

Müteakiben şarki Ürdün ınt11 
kasında da. merkezi Amman 
ri olnmk Uzare bir emaret ' 
da getirildi ve Faysalın kıırd 
AbdullO.h buraya Emir ta# 
dildi. Hayfa. Ynfa, Akkıl, ~ 
ı-e'hirleri ile bu Rohirle>rin ııı 
katı Filistin hükfunctinc, 1'rr 
Maan, Tufeyle, Aclun, ~olt 
leri de şarki Ürdün emnr t 

raptolundu. lştc bu oon d., r 
nan sahillcrind(lki Fran ız 
Faysalın Şamdnki hükümctır' 
kıp general Guronun kum& 
da.ki ordu fle Şam, Humus, 

ve HalP.p 5.ohirlerini iF>?:al " 
ler, Fransaiın mandasını 1·1iııt 

mişlerdi. 

Sonradan 14-5- 931 
• 

komiserin kararı ilc:ı Sun) 
tinin kanunu esasisi ne rf'oı' 

Bu kanunun ilk i.i~ madde5' 

ciur: 
Madde 1 - Suriye 

ve hakimiyeti vnr bir 
Arnbisinin hic' bir kı&tnın 
gcÇin:-1: ('ı.,.z d~~ildir. 

Mndrle .2 - Suriv<' ·.ık· 

cümburl~'ettir. RC'ıs.inin 
ı ·ım ve merkf'zi Ş?Ndır. 

nu kanun 116 mnd'.i 

rettir. 

kıı.;'ll<'dr>ceğini 

de rr.üşkül d ğildir. Bu ın 

belle bn tröstün ho:-bin d ' 
J!nyrct cdrcc~i kola) it ' 

olunnbili.r. 
ı.."unadnn ba ka hf'm n ı· 

rin civanndn bulunen f 
burg şehri de .\imanların 
gıda madd leri imal r 
merkezdir. lşt" bu scbc:rl 
Uz tyyarelerl bu ıni .Alttı n 
ni bombardıman <.'tme].(ten 

du) maktadıı !ar. 
Lcunat'ln hı:vı: zaman fc;ln 

"lk ~ 
tfü benzin yapılacak l ,. 

vardır. Çunkü Almanyndai 
ha"sa Belc;Ika ve FranS3~ bC 
ctli'den sonra kömiir pcJ; 
Ancak bunlarm n~kli bir J1l 

·n 
t~!tll etmektedir. Bu ınu t t 

r n 
le Fran"nda A1ma.nıarın ıı.rt " 
petrol fabrikaları kuJ1?11l1 

ihtimal dahilindedir. ıd~ 
Bugiln Almnnya cJlndO 

0 

mühim petrol stoku olrtl 0 
. ""'h r Romnn.rıı. pctrollenn" ... ıı1I f 

ama hattA Sovyet Rus)-ı.ıd ıl 
~ ...... ~1l 

rol almasrruı mğJDe... • 
sentetik benzine ihtlyncı \ rt· 
Çünkü Almnnyanm sefl€'li~rıt1 
sarfiyatı 15 milYon tonıı 
tedir. 

Almanya:nm ihthacı bU 
1 

arttıkça, Leunnnıı d.ıı 
nrttll.ılmağa. cnktır' 
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- TI>ksa. bu sene de'OYJ18.l1lak 

NAKLEDEN· 

Fethi kardeş 
fikrinde misin? 

- Niçin oynanuyayım? 
- Kaybedecek paramız yok! 
- Ne malUm? Belki bu yıl 

4şk, Istırap ve his romanl 
- 24 -

kazanırım? Her yılın kısmeti ay
rı. Onun için iböylc bir gün her
kes talihini dener. 

- - Başkaların ne yaptığım bıl
miyorum. Onlar deneyebilir. Lf.1-
kin senin denemene hiç tc ıhacet 
yok. Senin de, bizim de talihimiz 

~ - lie1_ Ne diyorsun? ... Te~
et.!_ 

tlt:';~e mi di~runı Dcdiğım 
~:~ ba.ba.sı tanıdığı adama 
~~etmeksizin başka 

ilin nıirasına konamaz! 
~ anlayanµyarak, fakat 

' . r gibi olduğu imanın 
~Ulden ür:k~k şaşkın 

....., bak~rdu: 
~ ~e diy0rsun? diy<' teıonı· 

Junduğu odaya ~ılaıı kapıya, 

düşmemek :çin, dayanmış dinli
yoı du. Anncsı hcrhald• konu
sulanları duymuştu. lşitmcmcsi
ne izrJd'ın ) oktu. Dıliarı da çıh-

. çoktan beri mnlfım. Oturduğun 

yerde rahat otur. 

mamış, hiç bır itır zda bulun- - Ne acayip kadmsın. biliyor 
manu.,c;tı. Demek söyliyecek sc:- musun? 
zü, itiraza cesaı eti yoktu. - Hakkım var. Gitmiyeceksin. 

· Faruk birdenbire sustu. H"d- - Gideceğim. 
detle ayağını yere vuraral· söy- - Git.miyeceksin, diyorum. 
lendi: - Gideceğim. Kaaznacağım 

- Bunları söylemek ney<' ya- gibi egliyor. 
ıar? .Ne budalalık ettim de sö~- , Görsem bile: inanmam. Bftri 
ltdim ! oyrıamasın: da bilsen canım Yarı 

Ve başı acık, pcşındcn kovalı- ma.z. Fakat sen bu gidişle mÜtc-
) orlamuş gıbi odadan çıktı. madiyen kaybedeceksin. 

Hızla 'urulup kapanan apart- - Kazanacağım, diyorum 
ınan kapısının gürültüsi.ı Tankı sana. Yüzde doksan dokuz buna 
içinde bulunduğu derin kabuc:- eminim. Bir hissi kablehruku ka
tan U} andırdı. ıKendisine saa.t- zanacağımı haber veriyor. Eğer 
!erden daha uzun ge.<'n birkaç bu sene de kay'bedersem. pcşi
saniye daha, bır ahmak uyuşuk- nen sana namusum üzerine söz 
luğu içinde mütereddit durdu. veriyorum: O cenabet Jdğıtlara 
düşünmesi, karar vernıesi ica- bir daha E'limi sürmeyeceğim. 
bettiğini biliyor, fa.kat cesaret-
sizlik ve irade zatıf ı yüzünden - Fazla lafa lüzı:.m Yok. Hiç 
olup biteni hatta anlamak ve ha- bir yere gitmiycceksin ... 
tırlamak !bile istemiyere'.k Lekli
yordu. Kat•i lbir karar almakta 
tereddüt göderen zayıf iradeli 
khnselcrdcndi. Derhal b:r karar 
,-<'rnıcsi if'<lbeden vaziyetler de 
ibile, ıtiya t ve sevki tabii ile, 
birkaç saniyelik olsun zaman ka-
zıı.nmaya bakardL • 

Düşümneğe <;alıştı. Hayatında 

hiç !bir zaman ciddi 'bir müş
külle karşılaşmamış, dilin düz 
bir yatakta rahat ve sakin akan 
bir dereye benzeyen hayatmm 
cereyanına kendiSınt btftlkıver

mclde il:tifa. etmişti. Ce~ gör
memek · in ilk ve lise tah.llini 
ihtimamla yapmış, hukuk tahsi• 
lini hayatı sakin olduğu ve ça-
hsmağa da alışmış bulunduğu 

~çin muntazam ibir şekilde !bitir
mişti. Dünyada herşl'y, husu.:i 
bir şekilde dikkat ve arnkasmı 
celbetmeksizin. ona tabii görü
nüyordu. 1rrti7.amı usluluğu ve 
istirahati mizacen s~m1ek+-eydi. 
Ve şimdi hic beklemediği halde 
karşıla.c:tığı bu fe?alret önünde. 
hiç yiizme bilmezken denize dü~
nıitş bir adam gıbi. ı:ıa....<Ucın ve 
ne yapacağını bilemez bir halde 
kalınıli bulunuyordu. 

Evvela kardesinin ağız iddi
asını süpheyle ka }llamağa ~a· 
lıştı. Faruk kıskan<;lık ve kinle 
yalan mı söylemişti? 

Fakat buna imkan tasavvur 
edemedi. Iı .. aruk bizzat kendisi 
de inanmamış olsa böyle bir şey 
nasıl söyliyebilir. anneleri hak
kında. bu kadar iğ~nç bir yalanı 

1 
uyduracak derecede alçalabilır 

miydi? 
(Devamı raı, 

Bu münaka.,"?& yeni sene arife
sinde Nevzatla kansı uasmda 
geçiyordu. Kızlan Nevzatla; Ay
ten Ye evlatlıkları Feriha da a.. 
rada sıra.da ibu konuşına.ya .işti
rak edıyorlardı. 

Nevzat içini çekti; buna 
rağmen bütilıı ümidini kaybet. 
mis değıldi. Ak.<;ama. kadar va
ziyet değişebilirdi. Bundan maa-
da 'bir proje düşünmüştü. Her 
ne pahasına olursa olsun, her 
're?le olduğu gibi bu defa da ~ 
sının yalhut - karısının dediği 
~bi - divaneliğinin oenlllJDI ~ 
demek üzere mmtakarun küçük 

klubüne gitmeliydi. Nedense, e.. 
vin mutlak hükümdarı olan ka· 
rının arzusuna za:hiri itaatla 
birkaç dakikanın geçmesini bek· 
ledi. Sonra lakayt bir tavırla: 

- Mademki ısrar ediyorsun, 
gıtmiyeceğim. Yalnız şu kızlara 

acıyorum. 

Karısı şiddeti~: 

- Bu da ne demek? 
- Demek istediğim şu: l:Scn 

de bir kere onlara güzel bir yıl
başı hediyesi vermek isterdım ... 

- Hani şu kaybedeceğin pa
ralarla mı? 

- Gayd atbii. Oyuna gitme
mekle kazanacağım kuV\•etlc muh 
temel ibir parayı kaybetmis sa-
yılmaz mıyrm? 

- Sen mi ka.7.anacaktın? Ba~ 
ka ne zaman kaummışsan, söy· 
!esene? 

- İnsan bir kere kazanır. Sa· 
na söyledim: içimde acayip bir 

duygu bana ümid veriyor. 1<,akat 
madem ki o kaear ısrar ediy01· 
sun, zarar görecek olan yine 
sizsiniz. .. Bana göre hava ho~. 

Araya uzun bir sassizlik girdi. 
Nezahat: 

- Canm1 aııne. mademki b<:
bam h""azanacağını kuv\ etle ümıt 
ediyor, bıraksanıza gidıp oyna
sın? 

Ayten 
- Bu sefer de tecrübe etsin, 

Ayten: 
~nne. lnsan •böyle hislerini ya
bana abnamalı. 

Hizmetçi vazifesi gören kız: 
- Bey niçin gitmesin? Böyle 

günlerde herkes gider ... 
Hulasa farazi kazanç taraf

tarları onu müdafaa etmekten 
çekinmediler. 

Hatırımız için, anne ... 
Isrr etmeyin._ 

Hakinı kuvvet nihayet kırıldı: 
- Peki, gitsin bakalım. Ma

demki siz de öyle istiyorswıuz. .. 
Y.alnız, kazanaCağı paraları sak• 
layacak yeri hazirlaym. 

Diyerek zavallı Nevzatın kal· 
bine zehir gibi dökülen sürekli 
ve şeytant lbir kahkaha savurdu. 
Fakat adamcağız konuşmadı; 

birkaç saat içinde bu kahkahası· 
na f azlasiyle mukabele edece• 
ğinden emindi. 

Nevza:t, yüksek şiıradan çıkan 
büyük karan mağrur lbir kayıt
sızlıkla karşıladı. Eline bir g~ 
te alıp okumağa koyuldu. Biraz 
dan yüksek idari makam mlina
sip görülen miktarda paranın 
verilmesini de tasvip eti. Odn· 
sına giti. biraz sonra elinde obir 
kağıt para ile döndü 

- AJ... Bu son arlık, bilmiş 
ol. 

Nevzat heyecan eseri göster
meden ')arayı alıp cüzdanına 

yerleştirdi. Sonra.. ka';t oyunu
na giden bir kimsenın paraya 
yüksekten bakan :bir tavrile ga
zetesini okumağa devam etti. 
Mediha: . 

- Sana bir tavsiyem varsa, 
o da, oyunu iyi bilen bir ustan111 

) anına gidip oturmak. onun o
yun tarzını takip etmektir. Zi
ra sana kaln·sa ... Vay lınline! 

Nevzat, kıymetini hi~e indı

rcn bu son hükmü de kabul ede
rek: 

- Peki, peki! ... dhe nurıldan· 
dı. Xe>zat, birkaç saat sonra 
yemeğini yedi, iki kızı ve küçük 
hizmetçileri kendisini kapıya ka
dar teşyi ettiler; o büyük bir ü
mitle ayrıldı .• 

* ~ ... 
Ertesi sabah Nevzat salonun 

masasında aile efradiylc çevril· 
nıiş bir haldeydi: Kazancını 

tevzi ediyo11du. 

- Z~nallı ku~ar! Sizi ne kadar 
gıpta :lr ... eyrediyorum bilseniz .. 
?'\e harpten, ne hücumdan. ne dt> 
ok yai'.,•murundan korkunuz \'ar! 
Hiçbir c:eyden korkmadan. dağları 
nehirleri ve düşmanın aşamadığı 

bu )'uk~k duvarları aşıp, istediği 
n:z yc.e gidebiliyorsunuz.Hiç kimse 
t;izc n-.ani olamıyor. Her yer sizin 
\'atcinmız ... her tarafta yi)ccck, ı· 
ÇC'CCK bulup barmabıliyorsunuz ... 
llay:.H, ~o) )C) ın bakayım: Biz bu 
mahpt.::>ten ne zaman kurtulaca
gıı? Ne güzel cıvılda.ıp se,işiyor
sunuı. Benim de bbyle tıpkı &izin 
gibi, a~ıkımla sevı~ip h~ geçir
dığim dakikalar vardrr. Ben de 
sizin gı . ..l sevilen bir mahlUkwn. 
• 'e olur;. Günün birinde iszler gibi 
lıur \e.serbest olabilsem?! ne olur, 

Yazan: lskender F. SERTELLi 
- 23. 

.aralık 

n <le sizler gibi kanatlanıp uça• 

Hu.:.tem bu wzleri çatı ara:.ından 
dinliyordu. 

Marta ~ ~ biıaz 

daha konu.,.~uktan sonra, ıslanan 
gözlerini ~ilerck içen girdi. 

- O hala Türklerin g::ılip gele
ceği den \"e çok yakında kendi..,i
nin f<u..,temle beraber padı<:ah 

maiy~inde olarak Edirneye gide
ceğinden emindi. 

Zaten Macar orduları bozulur"a, 
Mananın dayı'.'iı olan Eflak Mir
çc de kimbilir nereye kaçacaktı? 

Marta artık dayısı Mirçeden 
hiçbir yardım ummuyordu. 

T ~ ı "'trken yakalandığı geceden 
soıırct i. .. Lın c\· ~i<ni Rti<:tt>me w~r 
mi~, onu riyac;ız se\ meğc ba~ıamış· 

ıı. 

Rü tem bu sözleri dinledikten 
sonra, yavaşça geldiği yerden dön 
dü. VC' sevgili..,ine görünmeden 
~urlara gitti.. 

Hü ... t('min o gün Doğan beyit> 
yapılacak işleri vardı. Gittikçe 
daraıan kalenin erzak meselesini 
gorü.,~klerdi. 

KALEDE KITLIK BAŞLIYOR 

Riistemle Doğan bey ertesi sa· 
bah k~e içindeki erzak ambarla
rını tetkik ettiler. Doğan beyin 
bütün heı;apları yanlış çıkmıştı. O. 
d,tlta ~.ıu ayı,:, rza'• '"t ... ~ ... ,,. w

du. l.Je.ıçi ambarlarda bir çok denk 

- Al kızım sen, 1\'evzat, on 
lirn: canın ne iı-terse alırsın. 
Sen de Ayten on lira. Gel sen de 
Feriha. al bir lira. 

Mediha mahcubiyetle: 
- Bana vennirecek misin? 
ı Tevzat tatlılıkla cevap verdi: 
- Merak etme ... Seni de böyle 

bırakmıyncağım. Evvelfi şu ser
mayen. Şimdi, bu beş lirayı al. 
Gerisi de bana kalsın. Jiizım olur. 
Masanın üzerinde kalan bir 

iki yirmi beşlikle diğer ufaklık
ları topladı, derin derin içini 
çekerek cebine soktu. 

- Neden öyle bir tuhaf içini 
c:ektin? 

- :"asıl içimi cekmiye~ im, 
mümkün mü. a Medihacığım? 

- Yoksa daha faz.la kazar• 
dm da sonradan kayıp mı ettin? 

- Bırak, :\1edihacığım, bı

rak ! Yetmiş lira kazmmıştım, 
bir partide kaybettim: nihayet 
kalakala elimde otuz lira kaldı. 
Buna da ŞÜM'r. 

Nevzat hakikati söylememişti. 
Derdinin sebebi tamamen ~a. 
idi. Bu seferde tali ona. y~r ol• 
mamıştı. J{lübe girdiği sırada 

''Bakam'' olmuş yürümüştil Bir 
dakika durdu, hangi "tablo" nım 
kazandığını tesbit etmek istedi. 
Sol taraftaki tablo ka7.amyordu. 
O sırada oynıyan zat :mü~adi

ycn dokuzlularla sekizliler çek• 
mektcydi. Nevzat, kendisine de 
bir yer verilmesini rica etti ve 
talihli tabloya sokuldu. O oturur 
oturmaz hava birdenbire değişti. 
Ortaya sanki ateş düşmüştü. 

Kimse duramıyordu. Baka w.e-

'i 

da dil ündu: 
'"Be dıvane, intihar da etsem, 

zarar t.>d cek olan yine benim. 
Ölüm kurşununu çekemem, ka
bil değil. Beni yaralı bir halde 
eve gotüı'Ccckler, yine korktuk
lnrımdan kurtulamıyacağım . ., 

Nıhayet evdekiler hiç olmaz
sa uyuyuncaya kadar klübde o
) unn iştirak etmeden biraz daha 
oturmağa karar verdi. Sonra ( -
,·ine gider, doğrudan do&'Tuya 
odasına kapanu·: sabahleyin de 
erkenden kımsenin haberi olma
dan dışarı çıkardı. Bu şekilde 
mukadder saat gelincc>ye kadar 
bari zaman kazanmış olurdu. 

Salonun bir köşesinde otur
muş, üst üste kahve içmekten 
başka bir şey yapmayordu. Sol
gun cehresindeki korkunç üm -
sizliği okuyan bir arkadaşı yah· 
la.5tı: 

- Kaybettin galiba? 
Nevzat içmi çekti: 
- Mahvoldum ... 
- İstersen ödünç vereyım, 

tekrar oyna ... 
Dşündü aklına bir fikir gcldı: 
- Bir daha mı oyruyayım 

Hayır ... eşekkür ederim. O ö
dünç parayı ancak eve ka7AJ'UJ'lıs 
gtbi gitmek için kabul edeceğim. 
Aksi takdirde mahvolduğu.m 

gündür. 

* 4 • 

Arkadaşı. tasarladığı plim 
anlamakta. gecikmedi.. Binız 
sonra da. Nevzat klüpten kazan· • 
mı.~ olar!lk ayrıldı. 

- Gördünüz mü? Gördüünz 
. . ., c-:_ ............... .,, ..... ;;.,_,.~ ... mu. ~ -~ .... .,.,._. eın-

niyetJe bahsettiğim zaman inan
m ıyordumız. Ben ı:;imdiyc kadar 
hislerimde katiyen ynnılmamı-
sımclır. 

Talih bu yılbasın<:la da belki 
Nevzata gülmedi. Fakat Nevzat 
talihi yendi, ondan dah:ı kuvvet
li çrktı ve bir daha oynamadı. 

Kadınlar için-
Brioş 

250 gram un, 3 yumurta, 1::!5 
gram tere yağı. 15 gram ince 
şeker, 10 gram ekmek mayası, 
5 gram tuz, yarnn ça.y finca • 
nı süt almalı. 

Sütü ılıklatmalı ve jçinde ek 
mek ma}·asmı ezerek eritmeli. 
yumurtaları ve unu ilave ede • 

rime baka. Böylece Nevzat se
refsiz bir şekilde sermayesinin 
yarısını kaybedince yer de.ğiş
tirmcğe karar verdi. O sırada 
tesadüfen kazanmakta olan sağ
daki tabloya geçti. Nafile. Yine 
eski tas eskı hamam. Oyuna 
başlar ba.slarnaz sanki şeytan ise 
kanstı. "Banka" sağı solu tarı
yordu. Razuar! Bir saat içinde 
Nevzat bütün servetini kaybet
mişti. Bunun üzerine bir kenara. 
cekildi, bir kahve ısmarladı ve 
dUşüncelere daldı. Her kayOOden rek on d~kik~ .k~dar hamunı 
adam gibi. .. Yani doğrusu hiçbir çırpmalı Uzerını orterek 45 da· 
sey düşündüğü yoktu. Bir aralık kıka k~artmağa bırakmalı. 
kalkıp evine dnnmeyi düşündü; ı Tereyağını a~te sulandl?' • 
fa.kat nasıl sönsün? Uğursuzlu- malı ve yere indirdikten sonra 
gumı. kabıliyetsiz.liğini, aptal• ' içine Rekeri ve tuzu ilave etme 
lığını yüzüne vıınnağa hazır o- ı li. Knıbarıp (Yelen Jw.muru ila~ 
lrın karısını ne yüzle karşılaya- ve ederek ka~ştırmah. Yağlan· 
caktı ': mıfj bir kalıba boşaltarak bir 
Hadıyeler vaadcttiği kızlarına c;eyrek saat üstünü örterek 

n<' suratla bnkacaktı? l\:Uçük 1 b<>kledikten sonra orta srca.'k • 
hiT.metçi bile o?a başka nazarla lıkta bir fırında bir çeyrek saat 
bakmaktan gen kalm1yacak, ha- pişirmeli. 

nımın sözlerine hak verecekti. Bu teı-tip altı kişi içindir. 
hısanların intihara kad, r nasıl (Hamuru kalıba boşaltınca ka.
siirilklendiklcrini o vakit anladı. hbm1 yarısını doldımnalrdtr· 

Vakıa intihar bir hal çaresi ola- Pişince brioş kabarır ve kalıp -
caUı... Sonra daha realist tarz- tan taşar bile.) 

!er vardı amn. bunların büyük bir 
kı mının hayvan yemi oldu~u nn
la;;ılmıstı. Halbuki kalede - muha. 
;;ara uzadıkça - bütün har. anları 
kesip yemişlerdi. Kale içinde iki 
at ka-lmıc;tı. Bunun biri i Doj'Jan• 
beyin, öteki de Rüc:temindi. Sur 
içinde hazan hayvanla dolLı .ıp h, ı 
kı gözden geçirirlerdi. l"r ı., .,•1i
Jinde binden fazla ai!~ 'ardı. Bur
lann yiyip içmeleri azalmı'3. kıtlık 
birdenbire yüz göstermişti. Yeı lı· 

ler Doğan berin sözüne kapılarak 
<'rzaklarını bol hol yemişler. §imdi 
sıkıntıya düşmüşlerdi. Doğan bey 
halka buğday kalmadığını, yulaf 
\ereceğini söyleyince herkes heye: 
cana '<e ümitsizliğe düşmüştü. 

O gün Doğan bey kale içinde 
dola~ırken, bir evin önünde gürül
tülü bir kalabalık gördü. Atını sür 
dfr. Rüstem de arkasında atla am
casını takip edborda. 

Evin önünrl,.ki bahrP\ <' ı ;~ .,t 

Jillıl'Zlll'f, ~lll :..~~ ~ 

deri inı yüzmeğe başlamışlardı. 
Bahçeoe toplanan yirmi otuz ki~ 
bu hayvan etinden pay i tiyor, 
mnı ~:ıhibi de: 

Bu, benim malımdır. Kimse
ye ve-ınem. Onu bugüne kadara
hırı•11da sakladım .. kendi boğamn
da n keserek ona yedirdim, besle
dıın. -;ize ne diye pay verecek mi· 
ım? Sız kim oluyorsunuz? 
diye bağırıyordu. 

Etı af ta toplananlar, at ahibi· 
ni neı ederse diri diri yiyecekler· 
di. Zavallının başına çullanmışlar
dı. 

Doğan bey atının dizginlerini 
çekerek, evin önünde durdu. Yük
~k esle haykırdı: 

Ne var orada? ne oluyorsa• 
nuz? Bıribirinizi yiyecek gibi ko
nuşuyorsunuz .. 

Halk birdenbire Dolan be1i "1-
rünce ~a~ırdı· 
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