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47 Yazan : KADIRCAN KAFLI 
.Süleyman reis gibi bir yiğitin evini aramak için 
çavu§b ~ ve yeniçeriler göndermek nasıl istir? 
Reva mıdır? Levent ocağının heaabı levent oca
ğından sorulur. 

- Ne bfllyorsa.n söyle! Sen 
ioğn.ı lliy'lorwon Siıleym:uı reis n 
~ ikızsm! Çabuk ol! 

Enti lllslli Ulak Omeri göeter r1 

-- Allah üzerine yembı. ederim 

ki bu tcrcUmanın bu Wire mck· 
tup verdff;>ini, ondan. mektup al
dığını gez.ıerinilc ~nlüm. 

L&:nclliıd sarardı •e öıner hn
üfı;ıe kızardı. Ueak bahsettiği me-
3!le ha.ldrnıda inceden tnceye ma-
lfmıat veriyordu. 

Bütün gözler hayretle bü.;ii -
nıüvtü. ömerin ecnobllerle husu.:ıi 
o1arelc göribJ:melerl ehemmiyetle 
hatJrtanryordu. 

Mercan taciri p~n bir adam -
dt. !nlirm b!Wltfuı şüphe uyan• 
dmnakt&ıı bqka netiıco vcrmiye. 
eeğini biliyordu. Cevap Yen1t: 

- Evet doğrudur. ömerln ee. 
nevede bir tnnıdrğı varmış, onunı
lıı mektuplapyordu. Ben Mdece 
l<eııdi!:ı.M bir lrlunette buldmlyor
dum; bmı.un Laınbnı mesele611e 
h~ aWcaaı yoktut. 

Adresi dn biklirdi. 
Omer dostıannı na&tl tanıdığını 

lasa.ca anlattı. Moktuplan .lıltedik
ıerı zaman: 

- Onlan ver~. Yalnız be. 

M aittir. s..,&a1a.rmı ~ cı.. 
mez! 

Dedi. 
Murat ı-şa lrndı: yCl'inden 

doğrul da ve bağırdı: 
- V~n Divandan biç-

t:r ~,; " ınalldır. 
ömeı a ~ Do§ yere bu 

J erece $ bir fllp e altında kal. 
mak on• 19yan ettlrlyonla; he • 
men ç*1p gıtmemek için kend.i.sio
n.I gn~ tutuyordu. 

- Gttll JcaJacak: feyler de var-

d.rr. 

dln. Odasmı vo cşyMmı dahi ben 
aratırmı, bulunuraa getiririm. 

DedJ; 1Aldn d.lnlctemedl. BUyük 
iş yapmağa meraklı olduğu için 
vakit. vakit ktıçUlcn Murat P8§& 

kabul etmedi: 
- Olmaz 1 dediğim yapılmalı; 

bunun neUccainl eftndl bUtün Ce
wr merak ediyor. 11Unt88 yok -
tıır! 

- Fak&t, iltlmns 1stenmlyor! 
Bana IUmat buyrulmM mı? Ömer 
babasının yanında yatu; onun o. 
dalımı aramak, SWeyman reJaln o. 
dııımu amınak olut. H~ g6rUl • 
mc.ı doyu söylerim! 

- Süleyman rrıiı.ı dahi o 
mtlsamahe dılmC' . 

Tereddütle bckltyen ç:ıvu ba -
ryn çtkıştJ : 

- Daha nrı durursun?.. Git 
bunadan. Tez, h3.ber getiri 

Ömer hiç ses çıknrmryor: ne 
yl.izünd<', ne b3kı lanııdn, ne fto 
ba.rcketlerlndP tC'lfis ohıyotdu: 

cavuşba l onu kolundan tutmak 
için ld yeniçeri çağırdı. Ömer on 
lan yaklsşt.1rmadı: 

- . Ben giderim, )orulmnym! 
Koc diva.n:ln. tıs yoktu. Hatlno • 

dar afallamıştı; yalı kct.hlidasmın 

çen<'leri kenetlenmişti; diğerleri 

gtiz ucuyla bbiblrlettno bakıyor • 
JA~ı. Murat p~ yeniden ayağa 
kalktı; eller.ini blribirine vurdu; 
ıırma ccpkcrııı, sırma şalvarlı blr 
olian kOfJSnık geldi; çubuğunu 
aldı; Murat P8'J8 ikide o arkada, 
sofadan c,:ıktılar. 

Hidi.se, r isler \'e leventler ü

.ıerinde can mkıcı bir tesir yaptı. 
BiribirlE'rine yahut kendi kendi -
lertne eoru)·orlardı: 

- Suteynıan reis gibi bir >~~ 
tln evbi1 aramak için ç:ıvu$b:ıaı ve 
ye~orllcr g5ndrnn<'k nasıl i& • 

- Yoktur. Ur? Reva mıdır? L<>\·E'nt oca!;rının 
Yalı v"kUharct araya gİl"di: h~bı lovw ocağmdan sorulur. 
- Ömer, oğlmn; sana in~ıyo- I Yfnlc;erl burnda ne nrar? Bl?.dcn 

rum. lAkln mpala.rmın da ınan. ve bizim reisten 11üphe mi C<tl11 .. 

malan için mektuplan vermen yor? Killrlc eöz bW!l"H mi etmi· 
lizmıdrr. Burada okunmalı ve ha.. 61Z? Ömer gtız,.l söyledi, Plbct 
klm.t meyö::ma çıkmalıdır. bunda bir kt'ramot olmak lft.zım -

- Brni af bu)-urunuz. Onların 
bur::ıdQ. okunnuı.ınnı lstmıloorum; 

bunıı yapamam! 
- NJçin? 

- Size bir ~y eorm.ma mU... 
ade e<!f>r mMniz? 

- Ror! 
- J .ükin rptımJ~celnıtntı. 

pqıuıı gUcPnmeme& l:ı.zmıdtr. 

Zira biraz açık kOlllUfllln.ya mec.
bur ohu:afrm ! 

lıf Ul'at 1*.J8 onun hakkında ha. 
pis, hatta. f•ikı>nce bükı?lfinU vor.. 
mı, glSrUnUywdu; IA.ldn Stıleyman 
reisin o;\u olması v-0 yalı vekil -
ı.rcmm hbnayc etmok mevklin
de bulunması bu hllkmb be.men 
tatblkmı gecllrtiı1.yordu. 

- Söyle, gUecnmem ! 

":'l"lm t mi? Rülc:ıymnn retsin dö
nilı;Unü bcklı.'mck mUmkUn d ~il 

mıydl? Ömf'ri çııvuşba.şıyu hnp • 

setti.rmck dahi uygun düşer mi 1 

Vakit 
ABnn Us "194 ı mali yılı bU•

çesl Bill'iik Millet Meclisinde,. 
başlıklı Jptıknle5lnd , bütçenin 
yalnız devletin bl r a~nelik wnid.ıt 
"e masraf mu,•.aıeııe.sl dcml"k 
olme.dığnu, mıısra.r tarafında'kJ ra
kamların ifade edilen muhlolif 
icrna.tın devletin bfr senelik l.'7 
pl&nı demek olduğunu ve bu iti
barla bütçenin urıuml ha)'ntm vc
ziyctiylc cercıyanındaJd t&Ukametl 
de göstetdlğhıi ka)'lladorek bllt
çeyt tahltl ediyor ve cıclbnle dt-

Detli. yor iti : 
- ilir ya.hancı erkek Bke gel. ' "Fevkalidc bUt~-c)·e konan maıı-

se ve ailenizin gcbo otup o'lmadJ.. ratlu bt'ıyhudc ~·ere arfOOllca pa 
ğmı n mıyenc etmek lstedi'"''lni ralar demek değildJr, Bu magraJ' .. 
s5ytes .. ne l''!f'at"'!!lltt? ı;eıe bunu latl• Türk ınllletl her yelen C\'CI 

bir k' dcgll bJrlc1ı .. klflf, bir di- harbe ginnrkslıln milli hudutla-
" nnda ulhtı muhafaza edebilmek· 

Van h iki fstentO ne dorsinlz? tedlr, Son gttnJorde ha\-. )'OIU ile 
O ?. mana kadar Ömcrln bu de. Saı1ye \ 00 h'nka lntlkal eden barıı 

rece tok a&JU ve bu derece dlk hareketleri göst<-rmJ tlr t<i bugu. 
vo s e r t olduğu g6rUlme ne kadar Türkiye kemli huclutla· 
mftd, onda rn mukaddes ve e11n nnda sullıtı mtıhafe,.,. cdebllml 
Jıcı yerin <'lolcunul n bir kahra· lse btt, anc '' fCl'k"lM(' hntçc u,. 

temin oollrn mllıı mUdafna hazır .. 
mnn !:nll vnrdı. Bu hAl ccrek )"&- lıklıı.n S&JC'llndcdlr. Dunun!• fM>,.. 
h ve.kllharc:na, gt'rek hazinedara rabt'r bu mJlll anlltlafaa hazırlıkla· 
ve digNiertne tetir ettiği halde n yalnır. bugün için de de(:lldlr. Bu 
~Uf"t J>q:lYJ bü!b41Wn kmdırtnW• )"Olda .. arledtlen pan\lar ''C lhtl
tı. BQ)'Uk bJr in kef{etınlş de mU. yar ohııııuı Cml"kfor ~anrıkl nf'ıt• 
hlaı bir llJ yapacalmut gibi yenn- lfn de muhı.ç oldugıı bir müdafaa 

ı~mlnlıı memlr.lcetlmhdo dc
aeıı fı:fadL Çavuşbaftya omrottı: umh şeklide ,-ucut btılma ı de-

- Bunu al, h:::.p:;et; 8enden m.. meıct.tr. 1014 laarblnden &0nn. ~c· 
terim. Hemen ynl.-ya h:, oduı • le. sulh MUlctlcr Ocmlycti gibi 
m ara, mektuplan bulup getir. ınüCMceelcrln garantnerint rağ. 

YM '*"' sm .. ,. t'.ı-* mea auıl mnhafaza edllemcmlf86 
ld bu harp yaScm bir sulhla nlhavet 

., u: balmut olM bile 7lıae devamını t.e-
- - SuftailılD, ıiana ~ o,,•· All1a Jdn. ~ bir garanti 

ffdber 

Universite 
haftası 

Profesör ve doçentler 
bugün Diyarbakıra 

gidiyorlar 
Bu yıJ Diyat<bakırda açılacak 

olan üniversite haftasına ıştirnk 
edecek olitn profesör ve doçent. 
ler öğleden sonra Rektör 'Cemil 
Bilselin riyasetinde bir heyet 
halinde !'1.<'hrinnulcn hareket e -
dccektir. 

Heyet Ankaı nda bu· gun ka . 
lacak ve sonre doğruca Diyar • 
bakım gidecektir. 

----0-

Mııırçarıııı ihtilafı 
halledildi 

Mısırçarşısı yUzUnden beledi -
ye ile milzeler ldare i n.rs.cımda 
çıkan ihtilatı hal için diln mUzc. 
ler idaresinde bir toplantı yapıl. 
mıştır. 

Toplantıda milzclcr umum 
mUclilril Aziz. ıtıclediyc rcfs mua
vini Necati Çiller, imar mUdürii 
HU<mCı bulunmustuı. 

GörUemedc ıhtilU halledilmiş. 
tir. Muıırça?'ŞI8mın üzerinde ica 
beden, tamir yapılacak fakat ka
rakteriııJtik kıymetine hiçbir za • 
rar verilmiyecektir. 

----o-

Eroinciler yakalandı 
Emnı.; •t kaçakçılık şubesi me

murla n, '>lı"çak kimseleri eroinle 
zehirli.yen bir sabıktiltyı yakala • 
mışhırdır. 

Kilçük Ayasofyadıı. Medrese so
kağında 14 numaralı evde oturun 
Reş..'l.dm esrar sattığı ve hususi 
tertibatlı bir nargile ile hirçok 
klıtıaelcrc. esrar çektirdiği h!l.bcr 
alın~ bunun ilzerino yaptlan bir 
baskında R(>Şat 150 gram eroin 
vo hususi na.rgUeslle yaıltalana.rak 
n.dHY<'YO teslim edlbnlşt.tr. 

Kantarcılardu Kepenekçi Sinan 
yokuşunda. 5 numa.ralı evde otu • 
rnn M&met burulan bir mUddet 
evvel eroin ~çılıit ya.pt.Jğı ı.. 
çin yakalanıınık cmniyot mUdUr. 
Tüf:1iiı e geUrilm.lştlr, 

Dlln Mehmedı :.iyaroto gelen 
MUnife lsi.tnU bir kadın, MeJune • 
de polisin gözü önUnde eroin ver
mek istemiş, yablaıın11'tiı'. MU
nife hakkmdıı. ta.nüm edilen zabrt 
varnkn8llt:' ndliy.eyo teslim edil • 
mi.'ltir. 

-o
Orta tedrisat 

muallimleri 
.Mna!'if Vekaleti. ortn tcdri nt 

mü"sseselorinde temmuzun 15 
inden nğuntos 15 c kadar dcva.n 
edecek ikmal kurslan açmağa 
karar vermiş ve bu maksatla. ibu 
m Ucssc...c;elerde vazife gören ka.. 
dm muallhclcrdcn mezun bulu -
nanlann 15 temmuzda vazife ba. 
ındı:ı bulumnalannı mecburi kıl, 
mışttr. 

bulmak çol< gtiç olatakttr. iııtfk. 
baht~ dahi Türk mllleti kendi hu
lhıtlarııun enınh·ctini ancak ~ine 
koodisl garanti oocbllooddlr.,, 

Vatan 
Ahmet :E}min Yalman, "lngiliz

lerin mukabil lınmlesi" bnt;l:.klı 
makalesinde Almanların Bianariı: 
zırhlısının 1ng11Wer tarn!mdan 
batırılmıı olduğunu ba.bf.ı; mevzuu 
ynparak czcllınlc a!yor kl: 

"fnglllz deniz ku\'\'etlcrlne bağ. 
lalli!.n itimat liood'un ba1maın ,.c 
Girit U1 rlndr ,·erilen 1..a~1at netl· 
ecslndc sar&ın1ılar g~innl , bö~· 

le bfr tamir \"c mo\-azenC)i mol .. 
laç bir hale gelmişti. Bundan ba."
ka tn~Hlzli'J in gttfJkr.o OOSf\retlt•
ncn düpnanlanna nerede olu a 
ol8un bir doı'!ll 'r.mıeye thtıyaçla• 
n vardı. ıradc n ~ebbltı,ııUn da
imn Alml\!1la1'Jn rllndo lm!madığı, 
lnı;ilizlcı:n C<'reyıuııı kapılıp git. 
ınNliğl \'c hPr hantleyc kartıhk 
bir mukabil hamle haarrhyncak 
bir ruh \C ctırettc olduklan hak· 
kında irnnnm da i•m bu ttınıila ta
:ıelcncbll~I çok ialdah bir §C)· 
dlr. C'iinkU Amcrlknıırn mtıhtm ka
ratlBl'ın arifesinde olduğu \'C har
bin dönüm noktasrad& huhıadağ\I 
şüphe kabul edmıeoJ..,, 

Yeni Sabah 
Hilaeyin Cnhit Yalçın, ••Zor SC• 

n.o" ba~ltklı :makaleslnd~ 1nmliz 
ha.rici..vc 11azırr Edoı:Wı. l!lil ~~ı..-

Sahte plakah 
otomobiller 

Taksilenn tek veçüt nunıarn • 
lar halındc birer giin fnsıla le 
çalışması üttrine 6Qhlr dnhilın. 
de komşu '\iliı.yetierin isım ve 
numarasını tilştyı-1\ plakalı oto
mobillerin çoğaldığı görülmüş • 
tür. 

Dün yapılan mkı bir kont.rol 
neticesinde bu eekilde sahte plfl. 
ka kullanan birkaç şoför ~ka -
lanınıstır. VilA.yet civar vilaycL 
!erimize birer tezkere gundere • 
r1:k kendi hudutları dahflindcki 
otomobillerin pHika numaraları
nı istemişlerdir. Bu listeler gel . 
diktıen sonra daimi kontrol baş. 
hyacaktır. 

o 

Kahve ve çay geldi 
Iraı.ia hamin başlaması ıi7.crı

ne orada. kalı:ın mallarımızdan 
ilk parti olarak şehrHı-oizc dün 
100 sandık çay ve 100 b3lya çu. 
val gelmiştir. 
Diğer malların da bu hnf ta ya .. 

vae yavaa getirilmesine <>alışıla
caktır. 
Diğ.er taraftan Portsaidden ge 

len kahvelerden 1000 çuvalhk 
bir parti şehrimize egtirilmiştir. 
Pottsaidde bulunan 30 bin çuval. 
lık knhvelerimizin de yakında 
getirilmesi üıntln oluna.caktır. 

--o-

Bir katil idama 
mahkOm oldu 
Mardindcn bildirildiğine göre, 

evine hile ile çağırdığı muoe·dıe
rak satıcl:Sı M.ansure;•i boğarak 
altınlarını ~an vo oescdini bir 
mağaraya gömen Abdi .Şamt a. 
dındaki sabıkalı Mardin ağır 
ceza ına.hkenıesince idama malı -
kfım edilmi§tir. 

H.ü.küm katile tefh 
0

l'!l edildiği 
zaman gayet so1hıkka.nJı bir ta
vırla heyeti httkımey: teyel&Ur 
etmi~:r. 

--0---

0lgunluk imtihanların -
da. muvaffakiyet 

derecesi 
Lis olgunluk imtihanları bit-

i nuş, edebiyat kolundan 1mtihnnıı 
giren 1001 talobed n 685 ı. fen 

kolundan f&tiralr -eden 517 talebe 
den de 317 si muvn.ffıık <>lmUfitu:r. 

ihtikar 
suçluları 

Dün adliyeye verilen 
bir çok eıhas tevkif 

edildi 
:'lfolurıutp:ış:ıdti mnnifohırtıt• Ho

sep J\rrr:ı'knıı; ile orta~ı \r evir J>n. 
paz)'ln, dOn <lükknlnrın:ı elen lı:ı
tı müşterilere mctrec;I nih:ıyrt 60-
70 kuMl n satılmnı;ı l'iıımgcJen h:ı.,_ 

malan 110 kuru :ı stılnrk<'n din ü 
ıncşlıut h:ılinde 'okol:ınmıc;lnrdır. 

Suctufar kapıınn dO tüJ<lerinl nn
lnvınca 7.tıbıtn ıncmıırlnrınn fıO !iCr 

ll~ıı rüŞ'•et \•rr ırk istemişler e de 
hu bl!lobl kabul crfilmlyı•rek hnk1:ı
rınıln hir de rüşvet zaptı t:ınzim o
lnnıır:ık oclli)·cye verllmiıılerdlr. 

JJo-;crı ile Ar~e"lr geç volclt sor. 
(lıQ n çekildikleri ikinci sulh ccın 
m:ıhk<'ın<>sincc hrınen tc,"'kif olun• 
nmşlnrdır. 

Di •er t:ırartıın milli korunma da
\•n1nnnıı bakan o li> iklnel rcza 
m:ıhkPmec;I, diin Kalyonculmln~un
dııki 33 num:ırn1 ı rvini 20 Jım \'Crİ• 
ne 2fı ıfr:ıyn ldrn;>'8 vt'rdl"ı ıtnl ı
lon Hr!slyi t!'\•inln bir scnclfl.: kira 
tutıırı olıın 312 lira p:ırn ccw ınn 
mahkum <'lınt~t!r. 

Suçlu ı.u pıırnrı n.ıkten venncdi. 
li tnköirdP lınpi y:ılııccıktır. 

nundnn bnşkn Gnlatado, Stılnd:ırcl 
y:ızı mııkineJerı şirketi snhlbi Soin
hn il:: oğlu d:ı 160 lira clt>ğcrindcld 
makineleri 350 Jlnıyn s:ıtmıık suçun
<ian yokolunınış, :ıynı mnhkcnıc ta. 
r:ıfındnn sorı::utnrıf!ı nıOteildJ> te\:
kif olunmuştur. 

Yorgi ndınd:ı bir kunduracı harcı 
dlem sayılan bir nevi nyakkabıl:ın 
10,5 liraya atmış, A)'lll mahkeme 
tnrııfındın dun tevki olunmuştur. 

Gnlııtn perşembe rınznrınıb zinı. 
al :"ılctleri satan tcmrluh oırmın il• 

dınclA hlrfs! de dlikkıltıtn« gelen 
bazı müı>lerilcrt' rıo kunışluk pul
luk demİrini 100 kuruşa s:ıtnrkcn 
)'nkıılnomı , lıu :ıynı molıkcme uıra
ruıdantevkH olunmuştur. 

• -0--

Ba~Jhrllç,Jun~ 
arttı 

Balık ihracatnnız aon günler
de artmış ve tUılya iie Romanya. 
yg mühim :rruktarda. balık gön -
dcrllmeğe ba.şlanmıştır. 

Bu vaziyet üzerine artan balık 
fiyatlarının d:rha t!lzla .Y,Ü~ -
mesi ooklenınektedır. Filistin ve 
Bulgatlstana. da balık g(Q1eril -
mektedir. 

---o- o 

Dün cezalandırılanlar 8 ~ene hapis yatacak 
Dun de muhtelif seyrüsefer Bil' müddet ovvel biıraber sev. 

suçlarından dolayı 30 P,Oför hıık· Ollderj Penl111.n 1Smtndelrl bit' lm 
kmda ceza zabtl tan::Jm olunnıu~- yUzUndcıı, Behram ismJnde blrlsl· 
tur. Bundan başka plfıknsız olarak ni I.lileli yangın yerinde öldümı 
motcsiklctlo g: zen tesviyeci Mu • ğe tı>şebbils eden Alinin dtln ikln.
nmmer isminde birisi yaknlnrunı , cl ııt";'lro"zadn görlllen duruşması 
milli korunma. knnun~.ıııu tevfikan ı bitirllmlş, carlh S sen hapse ma.h 
adliyeye vClrllmlştfr. kftm edilmiştir. 

l!li lçfn "7.or seno" ôodiğini, Hıt
lcrın d~ bu seno !cinde hnrbi bi
tmncfi vaadetmiş olduğunu kny. 
dcder k Balkan hatb'n!n hedef 
ve gayolorlni anlatıyor vo Girit 
hnrtıine g<"çerek diyor ki: 

"Pli!.nfa.rı ne oluna olsun, hc
nliz bnnn sıra gelmcml6flr. ÇUıı. 
kü Girit hillii dayanıyor. \'azi~ f't 
de, lngl!lz mcnbalarmm temlnatıı 
ns. göre, henüz ümit fı dcğilılir. 

Blllki Almanların, df'nlu!(•n ku,
\'t't SC\'kedf'mezlersr• n~rcsıert 

kcslleccğl \'C mulıarcb"yf hesli~«~ 
miyecoklmi tahmhı olunu)Or, in. 
Ail Ll<'rin Glritto be:ıki bldayt'tto 
kendilerinin do Dıtlmnl ,·ermedik· 
lcrt derecede siddct 'c ısrar ile 
bir nıUdn.fua harbi )npacaklım 
7.annolnnablllr. Giri .. muha.robcsi
nin cereyan tarzı Jn~lll1Jcroc aJü .. 
ka \'C in'lt hl lcrinl uyımdınnışa 
bf'nzlvor. 

Girldln Alınanlar tarafından 

z.aph Alman t tiliı hnre!tetiııln i
lerlemesi ncticet(lnJ 'l"l'OO k1 fr. 
llu netic<mln Alman ord.11Mım 
:ı:aforc isal edip c+mı, cceğl son 
df'reec mefkfıktür. l<"'akat hllcum 
dıtlgası Glrff adasında kınlacak o 
lun;a bütün Balks.n ferinin fa~
dası, 1ngiltcrc)ı havatı bir nokfa.. 
sındıın nınnak hıı'kınundan, ıfı. 

ra ;nooeğl a.."ilflirdJr. 
Zor sene lngtlterc için haklka· 

fon zor bir 5eldldc tlerllyorsa da 
'-imdiye kad&r cereyan ·••cl<m Yn• 
.liaYl hj~ do Ymlt fu:ıcı blr ~ 

yctt haiz görttnmtlyor. Almanlar 
askeri harekat ile birlikte lıa n. 
terenin dlklmt \'e ıne.lllnl dağı
f.at>.ak şa ırtma hare'kctlcrlni de 
ihmal etmedll<'r. Ba.eılaıı~a ıraıc 
isyanı bü' ilk bir gaile ~l c~ 
m k istidadını arzettljl Jutldc gtt .. 
tlk~c mUzm n bir tckil ali) or 'e 
bUyUk bir zaı )"&IJllllYOr. ufudls
tanrlald Mlislilmsn - l\foousi ka.\'
ga1an ,.c HlntUlcrJn mu~cf"t 

hareketleri de Almanlara büyük 
bir yııl'C!rm Myılamas. Mlma1i Oı<
;\ann.<tfa en bfiytlk lngtllz 7.ırhlıs • 
nın zl)aı ancak OhurchlU'ln tah· 
ınin etmiş oldtt~"U aeı fnkst n rı.. 
CC) c tesırslz nkalU'dan biridir. 

llulAsa., Alrnanyanm bUUln gay. 
retilc harbi bu sene bitimıeğc 
ı.-alı!'ol&cağı ) olunda.ki beyanatı doA· 
ru çılanıştır. Almanya. çal· ıyor. 
Jo;<tcn'hı wr sen~cn bahsctmc.'il 
de dokru çıkmıştır. fngUl7.lcr ha· 
klkaten zor bh- ,;rnc göçlrlyorl&r. 
J<'akat ezilmiyorlar. gcçlrtyoriar.,, 

Ton 
M. Zl1'kerlya Sert 1, "Al'll::ı.nvn 

Osmanlı hnparatorlUI,u oluyor., 
bı:-,Iıkh makalesinde ezcümle d',. 
yor kt: 

"Alman milleti, \.'ktJyl<' Os
manlı imparatorluğun:ı sahip hu· 
lunan Türkler gibi, lnırmakt& ol
.ıuğu hllytlk imparatorluğun Mll"C

flne, omulannda ellah, <*phodcn 
cepheye koprü lıa.rbctmcktc., 

olmekte ve ıstırap ~kritcktcdlr. 
Oephe arkao;ı itleri esirlere, rea
yaya vt~ diğer azhklara kaim~. 
:nu imi, harpt<'n !JOllrn Almanyanm 
•'n hii~·iik rcliı1ietini haarbyaa i• 
rn,i 1 _<>lıwalitır ... 

.. 
o 

Randevucu 
Ati na 

Oç buçuk sene hapsa 
mahkum edildi 

----0--

Arkadasları da muhte" 
lif İnüddetlerle 
cezalı-.ndırıldı 

Gb:ı: rnndc\ltf'ulıık yapmnk \t! ~ 
niiz 21 y ını bilırmemiş lanet. 
.\znif, Diııılıi 'l"C Aspnsyo adınddl 
kızl:ırı fııh n tcş' ıı, etmek fucu• 
d:ın asli)c il ilıie'i N'ZO mohketlll~-'4• 
sine verilerek tc,·kif olunan meş 
ı nnd~Hıcıı Alin:ı ile orkndn,ıan• 
ı:izli ı;Zirfikıı nıuh:ıkc-melcrl cınn ı. 
tirilmıslir. 

MahkC'ml". AUna ile arkadaıı Kafi;. 
nanın ııuçuntı Mbit g5rmUş, h~r lldll.· 
nl de ilçer eenc 6 pr ay hAJ)S(l ve ıll 
er lira 20 g.cr kunıı a#ır pantcet.all. 
n:ı m:ıhkQm etmıştlr. Kendilcrll1c ~ 
drm ettfğt anla§tlan Amelya ile Vlllll
Japt.ıloda birer sene 9 ar ay hl\pac! ~
şnr lim para ceuuıma çarpıumıW• 
Suçu olmadığı a.ııl8§tlalı E!te.rpl 111 

Lokantalarda 
fırancaıa 

satılmıyacak 
Frnacalanm yalnız dört f 

da mahdut miktarda imali hak 
kı aki karar ti7.erine dUn f,.. 
cala. ırınları arasında kur'a Çil 
kilmiş ve Adalard ... Yani, 
bulda Petro, Beyoğlunda 
A'kay, KadıköyUnde Mrbmet 
çeli fırmlarmc kur'a isabet. 
miştir. Francalalar yalnIZ h 
nelere ve hasta ole!u.klan 
olanl3ra satılacaktır. Lô·KB.Jn.a.;,a 
larda bütün müşterilere e 
verile ektir. 

Sarıver 
müddiurnumt lı 

Sanyer mUddelımmant muav 
llğinde muvaffakryeW h.lmıet.ı 
görWen Kamil Borıa Ankara m 
delumuml muavhı.!•ğin~. mtldde 
mUint muavfnt FAhrf Kasan 
Sanyer müddeiumumi muavtnll 
ne tayin olunmuvlal'dır. 

KAmll Bora d1ln Ankarayo. b 
r ket etın~, Fahrl Kıtt..'Ul da 
gtlııden Jtlba~n yeni vaılf • 
~lanuştır. 

Her 1 idare adammma da 
:ni vazifelerinde muvaffnk ~ C' 

dileriz. 

Bir hamal yük 
ezildi 

Unkap umdu ha.mallık ytl 
Rtunazan oğlu Mebmet, dlln 
lede bir arabadan 200 kilo 
lrğında bir prunuk bııcya&ını et 
na nbnış, fakat mavnaya götO 
ken ağırlığa dayanamıyal"ak d 
n1ihWr. ZaVallt hamalın beli kC 
ntmıv. itade \'er<'m~z bir h 
Ce.rrahp:.ış3. hastanegtnc :kaldı 
mışt.ır. 

Btk ÇOOUK DENtZfl DÜŞ1° 
Banyerdc. Y.enlınahallod 

11e eoka.ğmdn 13 ntımarad3. o 
Ömer kızı 8 .)'a.c;mda. l'cı\ er, 
vapur i kele!lnde dola~ıncen. 
vnzencsinl kaybederek dC111lzll 
mUştUr. 

Çocuk bir milddet ııudn. :tald 
tan ve hayli tıu yuttuktan 
sandalcılar ıt.e.rafmdan kurt&!'ıl 
tedavi altına altnm1'tır. 
KAYNAR SU İLE HAŞL~ 
Beşlktaşta Valide çe~~ 

Arabacılar aokağı 6 numarada 
turan Cevadın ~!) yqmdalCI 
Cavit. evin mutfağında ôyna~ 
mangal Uzerlndekl ikaynar eıı 
lu tencere"• devirmlı!. haşlıını" 
mıştır. Çoeuk baygın bir b 
Etfal hafJt l":ı=ne kaldmlnuttJf. 

BEYGİR BiR Ç001JG11 
ISIBDI I 

Unkapn.nında, TektMağ 1~ 
sinde l numarada oturan }.. d 
d;n kJZJ 7 yıuınıdıı GUlidt "' 
Keresteciler caddesinden sec: 
ken, Tuğlncı H s:ın RaıııniY~ 
19!l1 numaralı arabanın bf! 
tarafından Jl!lırılmıştır. l'f 

Çocuk kuduz ha.et1U1CI!~ >ol 
rılmış, beygir de kuduz olııP a/İ
madığmnı tesbiti için a)'lli h 
neye götnrUlmUştür. 

Bhl KIZ 1 N F.IJ 1'~1J_,~ 1' 
Ortak&ydc otu.ran kah'Y d 

malin kızı 9 yaşında Nennin· 
&nnes1nln caJı:şUğı peynir 
tabrfttaama gttmlt, mıiJdn.elerl 
rrştmnağa başlam·gttr. ~ 
Kmn ll8f eli bir anlık t 

maklneBinln altına kaynuıl: 'lt 
zilml~r. Yara.it çıocnk Eti 
tanemae külmlmlltır· 
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~!;~~~ ~ŞI~· l ~l~ır!e1nlrı1:ıı~lıiliılııiiilıl~ 
i 1-tasan Raaım us 

~1!.~.!:!:..ıe~:....~ Habeşistanda Laval Alman tayyareleri HAtıra,4rı yazan: Affı ı..eete dıraıum 11ey 
Y 13 1;ıı:ın. ııelefoı!o , 23912 

rl't;0~ ••• ~ •• U~ .• italyanlardan2000 Radyo ile Suriyeye 
! ~ :~~~A5;': esir daha alandı Amerikalılara ; geçmekte 
• ' '"' ..... • .. • ' o d . d. 

Masraf nazı'l"ı H a san na§anın oda.sına girmek, 
:,ale fetiı~hne~: gibi hir seydir • Baba efendinin 
::emi"Z ve i,aret Üe seyahat rahsatı -

~ •. •~, .... =....... 7 Zırhlı otomobille 8 top hı.tap ettı· evam e ıyor ı 
-_ Ba~ılctığı yer Vakıt matbaası 1 
<:::::::: a._ da ig" f!nam edildi s . d---<>-:-t . "dlPar~~~zlrktan pcırtf=an bir hrıld" 1 Hesan b~b~~"ll '::da için Bo3nak 
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Lı "' . "E"' · t l .... Ur1J8 8 YaZIJ" gergin ı m. J.nusrnf nnz:n H. ~an P='· - h:ınrr..\ gılti.'ll. nalkmnruışlnr. Bir 11ad1 Sel er .. Vairobi, !1 (A.A.) - Neşredi ger ımpara or ugu - u nm odasına girmek, r..rzuhal et- ı sandalyeyt' oturı:p bekledim. Biti 

\/~ .... n ..... ..., len resm1 bir tebliğe göre, cen11- muzdan herhangi bir Lonıtra. 2 <A.A.J - Kahireden alı- mek, bir kale fethetmek!" bil'"di. şığindeki odada Rumelldcn gel. 
e Ta r ., h bi Hal>eşistanda. Soddenden ha- f:)arçayı koparıp almak 1 nan haberlere göre. Alman tayyarek. lki ce-bimde bir par:ı yoklu. Mc- miş, telgraf memurluğundan ay-
~ reket eden ve devriye faaliyetin. isterseniz e t im izden b ir rl Sunycden geçmeğe devam euıyor- muriyetimin iradesi çıkalı bir ay rılm!ş bir zat, odasının kapısı ö-

• •••+++.-...., dıe bılmın lngiliz Jatafan 8 ton. ıar. Fakııt Almanlar G!rıtte fazla meş olmuştu. Bu hal ile ise, de~il bu nünde oturmus çay kaynatıyordu. 
F•ı • h•• • 1. luk tam bir t.opçu bataryası iğ - ~arça koparmış gul olduklermcıa.n eskiaine nısbeten sene. geiecek sene bile ~irn ye• Hem de bana, bu efendi bu meo-h(lr urrıye '·.. tinam. etmişlerdir. .>lacakaınız,, geçen tayyareler daha azdır. Suriye, gl_tmen_1 PÜpheliydi. Ara.sıra VC'li - nunn ne dly~ iltifat ediyor diye 
, Şimdi öğrenildiğine göre, Sod. eten Alman tayyarelerinin gP.çme.'!l nımetımlt meıhum Derviş p:ı.ş • hayretle bakıyordu. Has:ın baba 

h Gec.~e. nl. erde bir Fransız ıuu. duda kurmay heyetleri ile bir - Lorıdra, lı7 (A.A.) - Mareşal ~.uıi~ efkfirı umum!yeslndc ''l~lyc uıde Helıt pmıanın hu:runmrı crkı- uyandı. Yatn.1<tan k:ı.lkıp oturdu. arr Peten tarafından vazifesinden "' -
k ır~nın (Le mur) isimli b , bii likte esir alınan iki tümen komu- çıkanldıgı~ gu .. ndenbcri ilk defa ımrşı h;ısmanc bir tesu- yupnu~tır. 1 yordum . Hali perişanımı soruyor, Yanında bir teneke içinde gece 
~ hıkaycsini okudum. Otuz tanmdan başka iki liva komuta. olarak radyoda nutuk söyliyen ••• benden ziyade' o f Plaı;lnn•yon:lu. tebcwül etmişti. apteshaneye dö 
ll~rt =a)ıfahk bir eser. \'ak.ı. Is- ru ve"6 albay da esir edilmiştir. Lava! ezcümle şöyle de.miştir: Hayfa . . ~7 (A.A.) - Beynıt. ''Carıım !"fendim .. Sen yolcu ıı· killmesini emrelti, bir leneko do-
~ ny,ı. hnrl.>i sırasın'!a c~iyor. Londra, S7 ( A .A.) - Habeşis_ Amerika Birleşik devletleri tr .n alman. telgrafla:a Pörc, Ru- ~amsın ;. Nasıl olac~ seni~ bu ha· lusu b3v~i iki el'mle tutup gütü
tliı 1 t""p:ı.nyol fa.;;istlen tara. tandan gelen ha·berlere göre. Fransavr. Hitlerin, tarihte misli riyede va.?.ıyet gergındır. Maa - lin!,, dLyordu. Ben ı~. elime g<.'. , rUp döktüm, telgraf mazu1U adam. 
la ?•ı.n o1Unıe mahkfun ediliyor- Chelgada düşman tarafından ya- görülmemia bir jestle uzattığı mafilı öyle anlaşılıyor ki, askeri c;en bir iki parayr, dPı-vlşlerc, ha- bana '1>u ne budala adamdır!., di
i.i~rteei gün kurşuna dizilmek pı1an ve tardedilen bir muka;bil eli reddet~eğe teşvik eylemekle harekata karışmak bahsinde hü. halara veriyordum. Bir gUn yine ye bakıyordu. Döndükten aoora 
ı..:::...~ hapsediliyorlar; so:ı.ra ara- hücum esn.asın~a ltalyanlardan memleketimizi parc;alamağa ve kumet halkın korkusunu teskine huzuruna çıkmıştım. "Teshilllt Hasan baba efendiye arzı veda 
-~ ·.~. bır de BelçL1<ıı.lJ dok~or 150 a..o;ker ölmüş ve lngili?. impa. mahvolmag~a sevkedebilir. muvaffak olmu~ur. , sandığı reisi bizim tsmall paşaya ettiın. Halit paşa efendimisle de tetirilıyor. Ölümü bekli) en bu ra.torluk kuvvetleri 350 ltalyan Hükfunet, Mareşal Petenle bir te7Jkcre yazayım. Ü!kildarda bir vedalaştık ki, felek de melek ~ar aralarında kor.ış:yor; ve yerli askeri esir almışlardır. Amerikalılara hitap eden La.- Amiral Darlanm halkın menfa - ı ~mlıcada köı:.kUne git. lşt~ sana de, ına~llllah, bareklllah Aşçlde-
bi;~ gayet sakindir. kimi de Nondo zaptedildiği sırada lngi - va! şunları söylemiştir: atine çalıştığına halkı iknaa ça- ikı mecidiye de vapur parası ve demiz uğurlar olsun, :volun ıw;lk 
it ~ur hilngür ağlıyor. Belçika.. ]izler 600 ltal)'an ve 1.000 kadar Siz Okyanusun öte,,inde belki hşmaktadır. Fakat bir taraftan , araba parasr,. diyerek tez.kereyi olsun de i':"r. 
bili Oktor orada ibulunanlardan yerli aSker esir etmişler 'Ve 7 pek farkında değilsiniz, fakat bu Almanlarm Suriyeye, ~lhassa 1 yudı, verdi. J?.oğruca ÜskUdara, 1~1., senesi eyUUünün yirmi i-

ne soruyor: zırhlı otomobil iğtinam eylemi~- Jırp diğer hafplere benzemiyor. Halep mmtakasma hulQlu azal • İsmail paşa köşküne gittim. Keıı- kiııci P ...-:r !iinU akpmı kemali 
!da- Senin suçun nedir? Niçin ]erdir. Bu öyle ıbir ihtilal ve inkılAptrr mış değildir. disi ~ Yrl~~ gelme~. :ı.."ıt \c :n.ili~etlı& şlm~ndlferf' 
~ nıahkum oldun? ki, Avrupa btmdan gençleşmiş Terıkereyı b!ralup döndUm. Mecidi maa evlldU ayal bindik Edirne 

()ja oınunist veya cumhuriyetçi A a t I k yeniden teşkilatıanmış ve mUreL ye1enıen biri oo )'Okla l'larfoıun- cennetmc doğnı hare~ ettik 
\ı .. ~ ~ç adam kısa bir cevap rn vu u feh o! ... rak çıkacaktır. B v datta ; du. Öbilrü ile de aqam üzeri~ Bu ne3e ve muhabbetle gece~ 
~Or: Baş ve ki l ı ne Hürriyet.in beşiği olan bir mem an cuklara bir miktar nafaka teda - &t sekizde Edinı 'stas i 
nu ar gibi düşünmediğim için. leket te bu hürriyetlerin tehdide "' ı rik et~: İşte '? bu derecedeydi. dik. Edlrnede 01:01 ih~c:~~l n: 

~it ~k .. lkısa ve aynı :znma_n~ Kurşun sıkan maruz kalması bahis mevzuu ola Yeniden asker toplamyor Ertesi gun keyfıyet.i Halit paşa- leten kanun çavuştan ile hademe-
b\ltu g~ı un~n cevapta tnrillın maz. Demokrasi eğer bizim ta - mıza an.lattmı, "Canım, dedi, ter karşıladı. Oradaki gazinoya ı-
bir~ ~ H} sı kavgolaımm ~ebe - •d d"ld" nıdığımız ve bugünkü sukutu - 27 (A.A) B-ı- .. ün- )'Udrğmı tezkere ~ kuvvetliydi. nerelt yatsı ııamazmı kıldık. Çay. 
\e a Optan ve gay~t ve..,ız g,ıret. 1 am e 1 1 muzun kısmen müsebbibi olan _Bay~al, " - u un uç Siz O gece köşkte kalıp paşayı lar içildi. Muhabbet olundu. •ıe 

li n.latan !>"r mana vardır. şeyse bizden bunun için mücade.. cu !htıyat s~nırı sobay ve erbaşlar belı:llyeeektiniz, bizzat kendisini nihayet 88bah da oldu. Sabah na-
~l' ~1?'ıyet ne t;iızel şeydir! Bir 'J'lrsua, 

2 
(A.A. > -

25 Mayıs sab3. le etriıekliğimiz talep edilmeme- hAkımler .musteslanadolmDak üdz~1re. , görecektiniz,, dedi. Ben de evde lllUDU tııdık. Dua ettik Oradan 
'-'IYor ld: hı erkenden VossUaci hnplshanenln lidir. nskere cagrılmış r ır. avet e ı en çocukların nafabst olmadığmı arabalara bindik. M 1~ b' ln~1 a~ \f' muhtn.c y:\§ıya. avlumnda idam '>l:ınmu .. tur. Fransa batmak i:.temiyor ve lerin nih_ayel 2be81m~yıs öğleye kadar aöyledim. Bu cihet kendWne p &dlnden geçerken e~unıp şeyh 

kın hUrrıycts".r. yar:ı ·a - Voailaci 
17 l.fsı;},stR Amıwutıuk batnuyacaktır. Fransa Avrupa. - seferberlık şu enne müracaat et• tesir ~tti. Yüzünün rengi deitttf. Hacı Eı§ref efendi hazretlerinin 

ba§vekli Verlar!'yl öldUrmcğe tcgeb- nm büyük devletlerile !beraber ıniş Lulunmalan llzımgelmektedir. Benden sonra, İmıaD pqadan ce- ayağına yüz 8Urdilk. Ziyade hUr _ 
b08 et.miştlr. ı::u'Rkst "4maıımda bar- iki iş başarmak mecburiyetime.. vap gelmiş. Derv.iş paşa bendeai met ve riayet gördUık. Allo abib. 
vekil VertArl "mıııvuthıktan ayrıl. dir. Sulbü korumak ve ondan olduğıindan velinimet zadeeine hemmbuı Halit beyin hanesine i-
:makta l)taı:ı tt.aıl·ınt kralmıt Tirann sonra İŞ-5izlikle sefakti ve kar - bul etmelisiniz ki, Frame. yeni feftalade hürmetkA.rane t8*ere Dip biz kapıya gittik. Levazım 
tan-are meydanıo11 lındar mir.kat rt- gaşalığı ortadan kaldırmak sos. dünya ile yeni Avnıpa arasın - yazmış ve imU8I ilzerine "ben • relsl Ahmet Kemal paşanm oda
'Oliştı. yalizmi tesis etm€'k. daki dönpıe dolap vazifesini an- de•• dıe-miş. Öyle ki, te8hlllt san na girip arzı hürmet eyledim. 

Şalısi tecrü:bemc istinaden size cak, her türlü gizli düşün el~n cbğmda pua olmadığı halde be.o tıtJfat ettiler. Oradan eı4dlıutıar. 
verebileceğim teminat. i~te btın- azade olarak Almany& ile tam aa lıin nn.. tedadlr edip __..,.. bl3"8 J"8llil Ra.ttl --.. huretlert.. 
lardan ibarettir. bir ~ifi siyueti takip edielJıll- mil. Jl'aht bin 1nıuqıla nud gidi- Din. ~ gtttlkYızam daJre-Roman yada 

Bütün otomobillere 
Al kondu 

Amerika bizi bu milli dfrilme diği takdirde yapabilir. Ur? Halit JJ8I& efendimfs. '* ı.. llnde bir temenna ~;.. --~. 
yolunda bu suretle tahlil etnleğe Biliyorum: Bu iabirliği aizi ha temi tly oldu, yirmi adet o.nan- Ondan eonra bu cen::;Ün ı:.z-;;_ 
muvaffak olacak mı? Yoksa rekete düşilrür. Fakat bunun hl- lı Uram ikraz et.ti. Artık, bende len zatı lW' mOşirl Arif P8§a 
gaddar a ve kanlı teşebbüslerle, diselerin tabii seyrine daiıil ve mhur eden aş« ve ~ kalemle huretlerlnin ayağı topnbna yüz 

l!iikrf'~. 2i ( A.A.) - Neşredi. Fransanın istikbaline doğru ser- Fransa için 7.arWi olduğu kadar anlatamam.. Hemen e9'e geldim. llllrmek nzere Tali 'V'9ld1i de ba-
len bir kararname ile bütün ab:>- ~ ilerlemeğe başlayacağı sa. Almanya için de faydalı olduğu. Sandık ve sepet eşyalan bağ1a • lunduklarmd~, arabaya blnıeTek 
mobillere devlet tarafından va - ati geciktirecek midir? Avrupa. - nuLiaSbavalt ~:n~!°bi~ia mağa _başladık. Hasan baba haz . villyet dairesine gitt:fm. Odasına 
ziyet edildiği bildi:1lmiştir. ~- nm y~niden k~asmda.. sız 'lil"'.TK> •••• _. :retlerini de unutmadnn. Huzurla.. glrlp eteğini öptüm ve btriE~ adJm 
:ra.rnameye göre. ınsan ve yük Amerıkalılar, çok yuksek bır rol tir: nna girip Edirne için nıhsatı ma- geri çekildim. "Ne vakit tA3lrif 
taşıyan bütün motörlü vasıtalar oynıyabilirsiniz. Fakat bunu an- Eğer imparatorluğumuman her neviyelerini talep ettim. Baba ettiniz?!,, dediler. Gece Pııendi
sahiplerin.in elinde kalacak fakat • cak sulh için sulh yoluyla çalışa. hangi bir parçayı koparıp almak hazretleri, benbı Edime seyahe. feri ile geldiğimi anettım. lıleata. 
hükfunctin emrinde ~uı;acak . ra:k. ve kendi mütey~~k~ :'e m~t isterseniz bizim etimimen bir time zaten rümm ve işaretlerle ne bir göz işareti ne istirahat et
tir. Bu vasıtalar. sahıplerı tara - telut kalarak yapabılirsınız. Sı - parça koparmış gibi ola.caksnuz. izin vennişkti. Yani, eylfUün 5 in. memı .emrettiler. Oradan ~ er
fında.n kullanılabilecek.«te de mü. zin kıtamzla kıtamız arasında Hayrr... En büyük feli.ketimiz el perşembe günUydü. Bana: "28 tesi gilnü doğroca mablmma g;.. 
saadesiz satılamıyacaklardır. m übadelelere yeniden başlanma- anında uzak topraklenmız üze - in dörtte biri ne eder? .. diye 80!"- dip oturdum. Ve blrlten igleri 
Bunların sahipleri otomobille_ hdır. Servetlerinizden pek çoğu. rinde sizin yıldızlı bayrağmızm du. "7 der'' dedim. ' 'Üç ruıb'u ne görmek Uzere kollanmJ sıvadım. 

r ·m husn-ü m uhafaza edilmesini na muhtacız. Sizin de lbi.zim ser- bizim üç renkli ba.yrağmuzm ye. eder ? .. dedi. "Yirmi bir eder,, . • 
temin edeceklerdir. Aksi takdir . vetlerimimen bir kıamma ihti - rine geçtiğini görmeımhe imkAn dedim. Sustu. Edimeye eylflltln Misafirlik hakkı Uç gUındilr. m. 
de cezaya maruz kalacaklardır. yacmız vardır. Fakat şunu k8- yoktur. yirmi birinci gUnU hareket ettim! ~ :.e~ıı:,e ~ 

- Bu dilber ve cazibeli kadın, 
adeti bir ölüm boksörüne benze. 
yen garip ve mlkth~ bir kara.kter
re sahiptl. Etrafında, h)ç biline • 
diği tanımadığı ve kendisine 
zerre kadar f~alığı dokunmamış 
insanlan cansız bir halde yere 
sermekten harlkulAde vahşi bir 
haz duyduğuna ~uphe yoktur. Ak· 
si takdirde, dünyanın servetleri • 
ne dahi kavuşa.ca.k olaa hiçbir ı~ 
S3Dm bu kadar zalim ola.bilmeaine 
imkAn yoktur! 

Bu kadın, hakikatte, ~ur 
DilMeldorf canisi, Veidman, gibi 
insanlık tarihine dehfıet wnnie 
k~ç canavarlar aeıiaine dahil 
bir mahl6ktar •• Onun Polonya.da. 
ki faaliyeti ula hialolnnmam11 • 
tır. Esasen, kendisi, cinayetleri -
nin kat.'iyyen meydana çtkmıyaca. 
ğına sarsılmaz bir emniyet besle. 
diği içindir ki e lini lllktığı ada • 
mm dahi ölmemiş olmasına hay
ret edecek derecede bu i§in alış. 

kmı kesilınfttlr. 
A vureşka gizli cemiyeti mensup 

!arma karşı tek bqma &A;tığı tAt. 
hi§ hareketini, o, gWerıek ve hiç 
ı:a.hmetaiz 'baprm11tır. 

Bu adamları birer bb-er Te biri 
biri peşine &dUnnek kin caın 
hava tazyi'ki Ue Jtllyen bir taban
ca tunandığmı zaımedi~ Bu 
tabanca gayet kilçt1k çapta idi ve 
kurşun yerine vücuda aa.planır 

ıwı.planmaz eri~n bir maddeden 
yapılmJ!I küoDk iğneler atına&t.&1-

Yazan: 

Casus mektebi profesörlerinden 
İsveçli 

ÇPTll'mı 

B . D. 

A. \Jengham 
• 33. 

dı..ı 
Bu iğneler içindeyse viicuduna 

girdiği in.sanın derhal kal.p veya 
beyin damarlarını patlatan esra • 
rengiz bir maddf' bulunması muh
temeldir. 

Bu suretle ceıı&.t kadın. hakika
t.en görünmez bir cani gibi kur • 
banlarnu son derece kolaylıkla ve 
aala hissedilmesine imkan olmrya
cak bir §Ckilde avlamaya muv:ıf • 

fak oluyordu. 
BUtUn yaptığı zahmet. nihayet, 

listeye ismi dahil adamı bir defa 
~rmek suretiyle tanımaktan fua.. 
ret oluyordu. 

Ondan sonra o adamı ~ehrin ne 
reeinde görürse gizlice ona ya1da
şıyor ve belki bir mPndil içinde 
tuttuğu sessiz küçUcUk tabancası
nı :kuırbanma doğru ııZatıvcıiyor -

da. 
Tetiği c;elrtikten sonra, hiçbir 

şey olmamış gibi, caddenin kala
baltğma karışarak geçip gid&btu~ 

dl 
Zira mendil i~nde küçilcUk vr 

aemız tabanca goktaa Ket edil. 

ı:ııi§ ve onun mini mini namlusun• 
dan fırlıyan iğne çoktan kurbe • 
nma saplarunıs bulunuyordu. 

Yolda giderken vücuduna giıd • 

detle bir diken batlığon hisse • 
den biçare adamın, ant bir acıyla 
hemen elini o yerine attığı mu • 
hakkakttr. 

Fa.kat orada hiçbir şey bulama. 
ymca bir sinek veya havada uç • 

makta olan bir böcek tarafından 
ısı:nlmış olduğuna hükmettiği ve 
bu emniyetle yoluna devam etti
ği de muhakkaktır. 

Ancak, gafil adam, birkaç a • 

dmı yüri.idükten 800.ra birdenhire, 
yıldırımla vurulmulJ. gibi yerlere 
yuvarlanacaktır. ÇilnJrlı kalp ve • 
ya dimağ dRmarianndan biri pat· 
lamıştll' ... 

Anlaşılan bu kadrom, teyt&nl 

taha.ncasmın bu garip mennilert. 
de kullandığı madde kalp n d1 • 
ına.ğ üzcrind'!lrl 61dtmt~ tNirini 
ya.pbğı anda. ayni Z&manda, 1111 • 
ratle tebahhur ed.erek \"ÜCUl:tan 

çdrnmkta obnaltdn- kl bllttln hu 
im taılp ~ dimağ ~ ö''' 1 

rinde yapılan morg muayene ve 
tahlillerinde ceeetıerde hiçbir şüp 
he uyandınıcı kimyevi madde bu
Junama.ınalttadır. Va.kıl bu kadı • 
ini kalp veya dlmağıneztı ~lUmle 

bancalan, tamamiY1o keDdislnin 
yem bl r icadı addohmamaz, 

Zira hava tazyikiyle ateş eden 
ha şekilde sessiz tabancalar mub • 
telif zamanlarda bazı katiller ve 
C8BW!lar tarafından kullanılmış -
br. 

Bu labancalarla atılmı~ zehirli 
ttiçük saçma taneleri ve kurşun. 
lan birçok memleketlerin cinayet 
ve polis mUzelerinde görmek ka
bildir. 

kiralayıp yerleştim. 

Fransız 
Hlndiçinisinde 
10 milyon dolar 

kıymetınde 

Amerikan malları Japonlar 
tarafmdan müsadere edildi 

Nevyork, 27 (A.A.) - .Aaıocla· 
ted Pres'e göre, Fransız Hindi
çinf hUkümcti, HaDdıong antrepo
larında bulunan 10 milyon dolar 

Fa.kat bu tabancalarla insan \'Ü. değerindeki Amerikan mallarının 
cudu ic:ind0 d"rhal "rİYCn iğne 
şeklinde tüple>r atmak, şüphesiz, 
ya!ntz bu ibli!\ 7~kalı kadının mPl 

Japonya larafmdan müsaderesinin 
protestosunu Frarumı bükfımetln· 

den talep edect'ktir. Amerikan a. 
jaruıına göre Hindiçini hükflrneti 

un hil" icadıdır. bu malları kendi be.sft.h?M miisa-
Bll kaıimın insan vUcutluna dere etmeğı'l teşebblis etmişse dıt'ı 

aapla.1ur e:!planmaz eriyen iğneyi Japonlar mUmanaat etmişler vı> 

iD8an kanı içinde eriye>n bir mad· antrepolara askt'rl muhafızlar i · 
kamC' etmi'jlerdir. Japonlar bu 

deden vücuda getirdiğine şUph~ mallarnı Japon asken ma.kamlan-
yoksa dıı gl'rek bu madde vo gr- na tesllmini bir kaç kere istemi1-
rekse bu eğneyc doldurduğu v •erse de Amerikan kumpanyala
tV küçUk damladan ibaret oldu - rının reddetmesi üzerine Japon 
ğuna şüphe olınıyan o görünmez ı askerleri kapılan kırmışlar TC' 

f malı Haphong'da bir Japon şllebi
zebirin ne zebiri olduğu meçhul - , ne yüklemişlerdir. 
dtl.r ••• 

Bu teknik aannm yarattr[:ı b 
euus kadmm ne şeytani ze kt 1ı 
bir mahJflk ve bilhassa insanlık ı. 

çln ne korkunç bir canavar oldu
ğunu bundan anlamalıdl?'. 

rDeunu Wlf'J 

Oarlan Parise gitti 
\"isi, 'l7 (A.A.) - Amiral J>nrlan 

öğleye doğru Parisc hnrcl:ct elmi~. 
Ur. 
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Bismark 
nasıl batırıldı 

\61&15 tararı l ndde) 

cıamkrJrı n!ur ohtUJ.: taf si!6.t '1e'
rikcett ir ... 

Suriy~ 
Tttrkierle Yehudıler 

arı;.sında taksim 
edilecekmiş l 

Umdra., 1:1 (A.A.) - Şim"n t.nndm, n (A.A..) - PaıUmento 
'.Atlanti.lıaA YUkubutan ve bu '?ti • "-g;uıındıuı Vcrnon Bartıett.. Ne-'Sb,. 
.nada Hud miıh:nnm havaya U<;- cl.ron'clc gıı.zctcı.Inde yazd•ğı makale
tuc,öı.ı vu li::l'lfnarlnn m.ttığl den.:: d1: diyor ki: 
muharebcşa ~it alman t.:afs;. ~- Fransa Milletler CemlycUndm al. 
ta göre, ~ylc oorcyan M:mişlir: dı~ı mnnda mucibince Surlyc~1 elinde 

BL-mıarlı< 11 Alnuuılarm 8 }l\ll.\ 1 oulunduruy r. Haıbuk Vlşl hlUl'Gmel! 
lıık t.oplar;a mücehh~ yeni Pr~ırr. .'lilletlt!rccmiyclindcn cckilrniştir.ln 
E~ ~ geçen per~;ern. gltcrenln Irnk'a lstlklhl vermeye ltA
be •!1.ıntı Bcrgendon aynlrrken g.J rar verme.si üzerine Frnnsa de Sur!. 
rıUınlişlenlır. yeye !stıklfıl vermeyi vnııde~l§U. Fa. 

Amtnı.l.llk C'tımft. ";"f1c1.1!11.görü • knt Frama bu nadlnl tulmnIJlllbr. 
km bu gerrnkwl ön~etın~. Cu- Altm multııbilln<'.. Almanların kendl 
m:;ı-to.c;ı gürril fllfalı::I. benıher davaları lehine elde ettikleri birkaç 
Prınce of V,:ıtlcs ~thb:sı f1e Hud surly~llnlD şayet 1ngilter-tı Suriycnln 
Alman g(!Jlltleri ,ı~ rr:ıuhıt~~ IKtlkl~llnl tcmlıı etme;ı.1 taulıhUt eder. 
tutuş:nu.~lfU'dır. 23 000 ya:"daluc 
b' af d t l b" ~·· H se 1ngntereden aynı ıcıall mumunu 
dır JY'PS ha ~~-~ 1 tı~ 1 ~ vuı.. H~ talep etmJy.,c; klerl au~esizd!r. 

un cep ne ıgme gırm ~ ve t llte ln Surtyeyl 'l'tlrldcrlo Yt-
lıavaya uçmuştur. Bundan eo::ırn ng ren 
Bismark hcıve.nın ve görliş §art. h~cm,~ ıtnuıuıda tAklılm etmek tatc
krmın fenalığından istüade ede. dıklerınl yar.:ın Göbels ajanlarının 
rek takipten kurtulmu.~tur. Fa • g&ıterdlklert aaablyet Almanto.nn böy 
ikat dUn Fransız limanlanna doğ. ıe btr ihtimalden k<ırktuklaruı& delL 
ru {(derken Ark Rüyalın tayya. ıet etmektedir. 
releri tarl\fmdan tekrar görül - ----i:>---
mil(fl.ür. Derhal ileriye torpil tny 
yare!,.ri gönd<!rilmiş ve gece ya. 
nsı B!smarka bir torpil isabet 
etmfırtir. Bir !ngiliz filoti111i.sı 
yeti~ir;; vnJtıt B'Hr.ark olduğu 
yerde dJnUyor<lu. Bu filotilla 
Bismart-ı batrrmıstır. 

Uzak Şarkta 
lngHizlerle Almanlar 
arasında iktısadi 

mücadele şiddetleniyor GEM! 'llAŞKUMANDANININ 
MESAJI 

Bcrlln, ~'7 (A.A.) - Bl.srnark zn'hlJ Siappur, ~'7 (A.A.) - S~ 
mnm oatmadan evvel Almnn t>aıl<u. da lktıea<ll barp IW!8a?9tintıı !11r :JUbo. 
11'':\ 1chnlığınıı gOn<lerınlg olduğu mc. ılııln teeklll ile beraber lnfllterer.ln 
~J. oudu : "Gemi, mnne•ırn kab!Uy(. Uzakp.rkta 1kt.ıod1 h&r"Je bttynk bir 
tını kaybetm!~Ur. Son 'lbUatlmUze ka §iddetıe l'lrlfllece81 t&bnıln otunmal:.. 
d r carpışacağız. Yaşasın FUhrer.,. tadır. Bllyük Brttanyanm bllbaua 

Blsmnrk zırhım llıtUn 1ngUI% kuv. Almaııyaya 1bım olan maızemcnln 
veUerlce ıcarır yapbgı Uk muharebe Vll&dlvoeıok yolu ile Avrupaya sevke. 

de :u1u b tırm:ş ve Kiıık George'u dilmeslne manı olmata Ç4lrıacağı 
h~ıam uğro.tnııttır. Fakat dll§manm 1 &ılnnedllmektedlr. 
bir o~ geminin ba,ş taratma isabet Mı!lQm otdufu veç!ı.lıe tngnls t1ca
etmlf ve nwm rl<m suratı azalın:fbr. ret ajanlan Ue Japonlardan yard: 
Bundan blleka 21 rnnyıı gecwndekl görmekte oıaıı Alman Ucaret ajan 
havıı taarruzu esnuında gemiye bir n, Usakprkta mntemadlyen mllcade 
torpil daha l!3bel etmlt1 ve eO.r&U ı.terde bulunmaktadırlar. Harbtye ne. 
dııba ılyadı? ıu:nlm~tır. " 26 a:.:ı.yı.sta u.reUnm Slniapurdaki oubeat bu ını. 
Brcttln 400 mlı garbında ak;nmı.n de>.· reU. prkm cllğer merkezleri ne ırtt. 
kl!l:una doğnı Dlsmarkn lnglllz tayya bat wı.. ~ccektir. Bu merkeslerde 
releri iki torpll d ,b:ı atmı~lardrr. Bu de bllrolar bulunmaktadır. 
)'(lzd n g minin dilmeni kullanılmaz ><>« 

bır •nıe geımışu-r. Avrupa hatlı 
<Jt ettat sonra ttmfml Luetzeruı, Al. 

:r&an bafkurnıındanlığm yukardakl Ü k ı • 
yazılı t'l:ın telgT fı göndermlııtlr. MU- m • za ere erı 
tcmad!y n tnze kuvvetler alan dUşma 
nm ceMller1nc karşı harp eden BiP. Dundan iki ay kadnr evvel, ln1n· 
mark mUcndelcatne aon ına kadnr dt-. tan uğrıyan Avrupa lrcn sercrlerL. 
vrun etmiş ve 27 rr.tıyıs sabnhı tıatllD rlni yeniden temin leln, Sivllingrıı
kuvvctıer l!nUndc bııtmıatır. da kadar olan hattın l~letilınesinln 
ING1Ll BAHR1YE NAZIRL"'-nN hükn:nelimlze bırakalması hususun-

SöZLER.1 da aliıkodnr hli'kntneller ve mnkoın-
T,,or.d, cı, 'i!1 ( A.A.) _ Bugün tar or:ı ında tcmııslıır başhımıştı. 

un.irada bir öğle ziyafetinde Duna. dair olan temıı lıırı )'tıpmıığo 
hazır bulunan b3Jıriye nazırı rneınttr edilmiş olan Dc\'lcl l>cınir
Alcllll:ındr, Bismark urhlrsınm yolları umum müdilr munvlni Funı 
bu eai "h saat 11 de ba.tnıldığmı ile han ket tt.ls muavini Hiral :ran. 
bildirmiş ve sözlerine rlU suretle larmdııki mnıehassıı;lorla beraber 
devam etmiştir: mahallinde icap eden temas ve tef. 

Ark Royal tayyare gemisinin kikatı yapmışlnr ve bu nbah; lnı .. u
t ıyyareleri Bismarka iki torpil si hlr trenle şehrimize gelmişlerdir. 
atmL.,,lardrr. Dün akşam ve ibu Fu2t ve Rlf11ta, Avnıp:.ı hattllc a• 
sabah yine Ark Royaldan uçan Ulkııdıır diğer hilkı'.'ııT'efl"rin rnfımc -
ve torpille mücehhez lbuluna.n sflleri de rctnknl l'I n~kledlrler. 
diğer bombardıman tayyareleri Hntlın Jşletmeyc ııcılnıncııno ıılt son 
donanmanın faaliyetine iştirak kararlıırın alınmnı;ı lcin burndn 
edorE"k ni:hayet Bismarlan hak _ ıctlmalıır yoplııcnktır. Toplnntılnr 
kmdan gelnılşl111rdir. ş~hrlm:-ıde Oc R0n bdnr llrecek, 

Aleksander §unlan ilave et • mlltc:ıklben nıllnaknl!ıt nkAlctl tr. 
miştii': ktını Ankaraya avdet edeceklerdir. 

Geçen hafta Akdeniırle fiddet. Vekllet erklnına rctakııı eden yedi 
li muhare. ler yaptık. Bu muha.. ecnebt Parkotellne misafir olmu~
rcbeler bu harbin en bUyUk nıu.. lanlır. 

---><>:«-----

(Cas tnrafı l ncfdo) 
hnfülino kadar müdofnnmızın ve 
milli otoritemiz.in takviyesini icııp 
cLliı i.r. 

Anıcriko. cumhuriyetlerinin yek 
vilcut cıu.su, hem hürriyet, bom 
kendi r.ıild:ıfanlan için clzandir. 
Amo!'~ı>. lmkiknti olduğu gibi 
ka:"V"Jryor. Na.zHorin tahakküm, 
lHtlerib llerjl\yişi durdurulmazsa 
gar;p y::u-an Cüresl n.azl silil.hlan -
rua e:i;JelıUeeeği m.uıt.nkn o!ncnk
tcr. 

Blrl..şit Ameci1ca. bu tchınteye 
karvr, Amerika cumhuriyetlerile 
nnla...c;nuılnr, en bilyUk silfilı.lo.nma 
pro~amı. demokrasilere yard!Dl 
gıb~ cbc.>.uım.iyeUi tedbirler almıt
t1r. 

D'r!<.>5ik Amclilcıı.nm demokr:::!ii 
!ere y:ı.nlım etmesinin aobebi, 
L:c:.ıdi cıaolyclini idnme etmesi, 
emin ve medeni dünyayı kay • 
betmcınclı: :ırzusudur. 

HiUer galip gelime, ller1 stıre
coği §:U'lla.n l.ıiliyoruz: Muhtelif 
nıcmlckeUerde kukla hükUıneUc. 
ri kurarak dtlııyv.yı pe.ylaşacak, A· 
vusturyayı ~id"1\ ve Çek06lo .. 
vnkyayı pa.t'Ç8Jadıktaıt eoa.re eôy
led.i;kle~.ni :ekr:ırilya.mlı:br: 

- Art.ık mcnınmı " mutmai
ı::Jm. Bu en son aro..zl tnlci>lmdir.,. 

Fakat Amerllrolılar, ba söz!,cro 
inn.n~ 1tndıı.r ssf ueğiller<lir. 
Iiitler, cent•bi Amerika milletleri
n!, şimdi Balkan milletlerine yap .. 
tığı muameleye t.6.bl tutacak, Bir
l~'k Amerika ile Kanadayı boğ• 
mağa çalışacnk ve A.merikn.nm di· 
nt. :hakkı hayall kalmıyacaktır. 
ÇıinkU naziler, din tarumnilıı:r. 

A:nerika milLetJ, akli3elim vo ce 
sareUe hareket ederse hiçbir za
man kcndt.sine böyle şeyler kabul 
ettirilemez. 

Bundan sonra Rwwelt, Alman
yanm elinde, Mısır ile SUveY§in 
tehdit altında bulunduğundan, her 
hangi bir anda f.spıınya ile Porte. 
kWn ~gal edil bileceğinden balı. 
setmig ve demfatir iki: 

- Bu tehdit, :Atlantiğin mUhlm 

1 
stratejik noktalıı.rmdım biri olan 
Da.kara, Asur vo Y cşllbunın ada.
larma. kadar uzanmııktadır. Bu hal 
ise şimali ve cenubi Amerikayı 
tehdit eder, emniyetimizi tohli • 
keye dilşürUr. 

Hltleri vo mihveri emellerlnl 
te.lıakkuk ettirmekten meneden i.. 
ki eeyr vardır: 

l - BU;iik Brltanyanın tarihi 
mukavemeti. 

2 - Çinin §ayanı hayret mlida. 
faast. 

Mihvercllcr denizlere Mk1nı ol
madan Brlta.nyaya truııı.kkUm cdo.
tnczler, denizle.re hrutlm olamaz
larsa mağlüblyetlel'I muhnkktık • 
txr. Ameriknnm tarlhi, deııWerln 
oorbestlslne bağlıdır. 

harebele!'i ohnuştur. Birçok ~u • 
bay ve erler en büyük fedakarlı
ğa katlanmışlardir. 

AL.'1.AN AJANSL'\lIN 
VER.D!Gt MALUMAT 

Rcrlin, S7 (.AA.) - D.N.B.: 
bildiriyor: 

Milteaklben Ruzvclt, Atlantik 
muharebcalnden bahse~ ve Şi
mal buz denizhıdon cenup buz dc
nlzirı e k•dar uzayıı.n geniş bir mı. 
hada cc. •ıın ettiğini, nnzi korsan 
ve tahtellıahlrlerinin lngW.z le?• 
gahlarmı.ı yapabileceklerinden Uç 
misli gemi Ja.tırdrklarmı ve Amc· 
riknnın r; ml inşaat 'programmı 

hızlandıra k bu tehlikeye karşı 
koymnğa ve zayiatı kapatmağn 
çalıştığını, §imali ve cenubi At • 
lantikte bahriye dovriyclerlni gc>. 
nişlettiğini ve bu hususta fazla 
tnyyare de kullandığ:m söylemi,, 
Amerikanın milli siynsetlni şöyle 
t.aavir etmiştir: 

lngl•ııef e - Hitl~c tilbi bir <lilnya tan·. 
mryacnğız. Amcrlkııya tahakküm 

B 1 k k k ebnemne veyahut tehdit eyleme· 

Adetçe ilstün tn iliz harp gc. 
milcri ile raptığı ilk de~ muba. 
rebes:nde H.odu batıran ve King 
George'u hnsara uğratan saf. 
harp knıvazörUın.Uz Bis:mark 24 
mayısta bir bava hUcumuna uğ. 
rayarnk ön tarafından isabet aL 
mL5 ve sümtinden kaybetmiştir. 
Bir torpH daha isabet ettiğinden 
sürati da.ha ziyade 87.almtŞ bulu
nuyordu.. 26 ıma.vıa saat 21 e doğ 
ru Brest'e 400 mil mC33.f edc ge. 
miye iki hava torpili dalın isabet 
etmiş ve bunlardan ibiri dilmeni 
'e pervaneleri parçnlamıştır. 

Saat 23.42 de amiralhk dalıuJi 
ŞU telgrafı almıştir: 

"Gemi manevra yapa.mamak • 
ta~n". Son obUee kadar harp ede
ce']iz. Yn.sasm FUhrer. imza: 
Filo kumandanı". 

Safharp zırhlısı Bismarl<, ade. 
d' yavaş yav113 artan düşman 
harp gemileri ile harp ederek 
duşmanm il&tün deniz kuvvetle.. 
r:lrtin kı.ırbanJ ohn~ur. 
ALMAN DAŞiruMANDANLL 

CiNiN TEBUCt 
Jlcrfütt t7 ( ıL4. > - Alman ar 

duf an ba.~:uıaanlrğı, Bismark 

iner ton u ÜÇÜ i~~ ~~~ a~~~~: '~it~::; 1 
·ı ı k karşı rnulmv met ede o diğ r mi'• 

ŞI ep er yapaca lı>tlere ynl'dmı edec'-'ğiz. Kend'lr-
• ,,. rine gönderdiğimiz mUhimmatın 

Bu huıuata hır plan teslimlnl emniyet nltmn alıyoruz. 
hazırlanıyor Amerika Hltlcrln tahokkilmUnde 

Londra, 28 ( A.A) _ Deyli. Hern!- 1 bir dilnya~'l k?bul ede~~~· ~~eri
din denizcilik muhabirinin bıldird·· ka, demokrasilere vcrdıgı sozu tu
iUne sare, lngtllere bnlırlye neınre- tacaktır. 
tinin deniz lnşaıılı mlitehnssıslnrı, B;.z Amerikalılar, nerede ve ne 
hfil'ilk mlk1nrdn blnl!r toni1Mohı1' zaman menfantlerlmizln tecııvUze 
küçük şilepler inşn~ı hakkında bir uğradığ"Ilı veyahut cmnl}'etimlzln 
1>lAa haıırlamaktadır. teh.l.&.eye dil§tU&-UnU tayin cdocc:-

ğiz. Amerika sil.dhlı kuvvetleri ==============-! şimdiden stratejik m vltllerde b1·
zırhtısmm son. m.Ucadelcsi bak • lunuyor. Bir tecavUzU defetmek 
kında aşağıdaki tafsilatı ver • için silfıhlı kuvv"'tleriınlı.t 'kullnr.-
mektcdir: makta tereddüt QPniycccğiz.,, 

Bismark zırhlım, manevra ka.. Nutku bitJrmcıwcn evvel fev • 
biliyotinden mahrum bir vaziyet- ko.18.de milli tehlike hnlin.i ilfuı c. 
te ve adetçe tedricen artan düş.. diy<>rum. 
man deniz kuvvetleri kal"Şlsmda Lontlra, 28 (Radyo) - Fuzvelt 
'J:l mayıs sabahı batmıştır. Faik nutkunu bitirdikten sonra resnt 
düşman deniz kuvv~ti 3 saf:harp blr beyannnme neş.rodere-k fcvkr
gemisi, ar tayyare gemisi ve mü Iıide milli tehlfkc b lini ilin et- , 
teadd.it lkruva7.Ör ve destroyer ~ mi~ ve garp nısıf kUrcsinc vn.ki o. 
lerden mürekkepti. lacak lıerhruıgi teeavilzü defet. 

Alman tebliği lngili.z filoamıun mek için askeri bahri ve siyasi ma 
bu 9lıbalıta!ıl>Si Alı1'!1l\ ~-ı ta.matı teşrlkl m<!Sai cm.eğe ve 
dl:ma.n tayyare'erinfn t:ı rnızla • icap eden tedblrlcff nlmağo. ıtın1• 
rma maıı.m bulun~ u .w~u ılüvc I kı da bu hususta hükfunete ·"ar-
e~r. ciI::ıı etmeie da.vct ıetmi.Atir., 

.. ~ ... 

Kahire, 28 ( A.A:l - Kahire ası' 
Mecr ste bütçe müzakereleri Giıit harbi 

m ~ tarafı 1 mide) buçuk saat süren uzun beyanatta kerl m:ıhfilleri, dün akşam Giridde-
hiyctinde olan muamelelerdir. bulunmuştur. Vekil: ._ ki \'azlyet hnkkmd:ı nşıığıdaki 111,. 

Bu neticeyı ıı.lmak için para mu- ''- Benden evvel kUrsil~ ge- ınmatı Termişlcrdir: 
amelelerini, kalem i~lerini besa.. len ark&d~lann mevzubahs et • M.ılenıe 'ne J-Ianya arımndaki o
ba. katarsak yekun üç milyona i,i~i meseleler ve~fi.letinı:zin mü • vaıla tok şiddetli çarpışmalar ~ 
çıkar ki bu işi gören katiplerin .unı davalarım bır araya topla - kıın gdmekledir. Alman Jutaıarı 
sayısı 2400 kUsurdur. Bu iai gör. mış oldu. Bu meseleler hakkında Malemrde ~ere inmcğe devam eyle. 
mek için 4500 katibe ihtiyaç var düşünülmüş ve yapılmış hususi- mek•cdir. \'e vaı.iyet ciddidir. ~1-
dır. 460 kaza.mı?.daki hfildm mu- yetleri tftfsilitr ile arzctmek u • mnrılıır revknl:ide ağır zayiat 'Yd" 
avinleri 27 dir. 273 kUsur kaza- ~ ~mana müteva!tkıftır." de • I rnekte<lir. fakat Al~1anlann k~yıP" 
mızda yalnız tek hakim vard.Ir. mış;ır. Jnnı pel: ııı. ehemmıyct ,·erdıktcrl 
Her kazada bir hakim muaviıli KIZLARIMIZERSLEA VERR ILEN mıılCımclur. ~lcsele, Almıınlnrın Gir!• 
bulundurmak zaruretindeyiz. 1? • . • . de tnn nrelcrle ne kadar zaman •" 

Çok çocuklu hakimlere yardıin Yekil nıüteakiben batiplenn kcr indirmf'f(e del"am edecekleridir· 
kanununda muhterem arkadaş - mu~~ tek~r f:e~r .cevap <iclen kıtıılıır, paraşütçü .kıtalar• ~ 
farın söylediği gibi tashihe muh -. ·".!l"IWi, Feridun Fikrinın. Iıs:. ve ~il fakat ,.nnıınş tııyyarc parca1::ırı 
taç bazı noktalar vardır, fakat •)!'1 :unektepler hakkmdakı muta. . ' · , ·d nııı• 
bu ikramiyeleri hakimlere v~ - ı~·nrına işt.i.rak etmediğini söy. ılc dolu Mıılemeı 10•31 ydnrc m~31 akıt~· 
mektense t.ahsU muesscsclerine iıeroio. kızlarımıza aile, ev ve ço- nnkliye tayyare crın en çı an 
\."Cl'!meği yaptığımız tetkiklerdl• c:uk fikirlerinin milli terbiye ve l:ırdır. 
muvafık bulmadık. Mevkutlnra terbiyenin du~ ba.kımmdan Giridılcn Kah~rcye selen hnbC~ 
verilen tayınlar için konulan 500 ders olarak venldiğini, yoksa. Jer, tebll{!lerdck1 mnlı'.'ım:ıttan gıı>,r. 
bin liralık tahsisat 700 bine çı.. I' dünyanın hiçbir tara.f'ında mek • pek a't mnlumatı ihlin etmektcd; 
karılmıştır.'' tebin içine kii~Ueük bir c;ocuk ge .Muharebenin merkezini Molemcn 

11 

UTÇ l tirip: ''Altını böyle temizliyecek. teşkil ettiği sarihtir. Adımın ser 
MAARiF B ES 1 sin. memeyi böyle vereceksin" kalan kısmında, Alman mukn"cınt' 

Hasan Menemencioğlunun iza. diye veri!mediğini, maama.fih, ancak iki merkezde de,'tlm et:nekl~ 
batından sonra. maarif bü~i- enst.itiüerde buna dair tedrisat dlr Te bu iki merkezden birisi, JJa 
nhı milzakeresine g~İr. ı yaptldtğnn ilave etmişt..'r. yonın Rarbında sahtı üzerinde l\tc. 

'!~ ~e~:~ h=: • MEKTEPLERDE iNZiBAT mo civarıdır. 
mekteplerimb:i hupndan 8C>tJWl3 Hatip, müteakiben mareşal Fenl Kahire, 27 ( A.A.) - Ort:~~: 
t-A-- memur ~ ... -ıe....ıru· •-ı... r- • tnıdliz umumi kıırarghınm te 1 

t ~~ .uaa._..,D..,. ..... -tam:ı" san:ıt mckteplerfnın mu- ı < 
vı·ye etmek, ona -•-an ye•'- • k ,, Girldde. Almnn lalaları :ren • ~ı ~ nffalrfyetl hak ında maarife gun- ııı•· 
... :-..ı. gay&etı'le :~ı....,. ~- m-'·:-- kk k • 1 i kc if bir hn,·a bombarclımnııı .., un.ı.ı~ ""' ~ ~ ı&A.Uıc dermlf olduRu te.şc ·ür tez ·erc~n rt .. 
0 '-1- tavsif ed-k '-'a.mnı _ müzaherelllc Hanynnın ı;orp nll 

11
,., unl'A ....... A=ı okumu~. mekteplercfeki fnzıbat me- " 

zm yetiştirilmesi hakkında da 'elelerine temas ederek ezcümle d· knsıncla dün akşam tclmır bir I" 
-ezcümle dem.iştir ki: miştir ki: <"Um yapmışlar \'e müdafaa h111

.,, 

KIZARIMIZIN DlMAGINA - Biz ve bizden e"'•elld neslJler rımıza olan girişlerini gcnişlctrc•ı; 
ÇOK YlJK BINlYOR dnirlerinde hikAyelrrinl dinlediği. terdir. Bıı, kılalnrınımn gcrllerd~" 

mi% birçok ahltıkıı;ızlıklıır bugiln yok mevzilere çekilmesini fcııp ctı11'1"~1 
denC<"ck kadar a:zdır. Muhterem ar- tir. Alman t:ıkviyclerl hava lo1ıı d "- Kızlarımız da erkekler gi. 

bi yetiştiriliyor. Halbuki esas 
vazifelerinin anne olarak mem -
~ti kuvvetlendirmek olduğu 

kndnşıınmn (general fnctlin Çıılı~ fılrlde gelmekle ,.e muhore:.>e 
lar) buyurdujtu gibi herhangt bir c;idılctlr. ılevam etmektedir. 
genci allı mnnlarh, listikll ayak'k • ., J.ihyndıı, Tohrukta vazl)·ctte 

telkin edilmelidir. Kızlarmıızrn 
dimğı çok 1şleniyor. O kadar 
siklet biniyor ki, analık vazife • 
leri iyice sindirilmediği için aile 
teşkili noktasında çok müşkül&.. 
ta maruz kalacakları intııbaını 
veriyor." 

bı ı:ıi>-miş ve yazın sayfiyede ya. bir dclıişlkUk )"Oktur. ~· 
knsız bir cakelle dolaşmış dj)e her. So~lum mıntııkasınd:ı b!~ mi tı, 
hangi bir :ı;ıfııtla ta\"s!f etmek ve bil• küçük düşman kollan yenıden (;O 

hııssa bunu tıımim etmek hokh ola• dudu geçerrk ş:ırka doDnı h 1r ııı 
bilir ml' mil il"rlrmişlerdir. İleri kıttı! rı r"' 

Bilhassa son :ı;cnelcrdc elimizde muvakkaten arazi terkctmckle 01~ r mc\'cut annsırla bir milyondan far- bcr bu kolları hırpnlam:ıkla "'" ' 
Hatip, bundan sonra, mektep. 

lerde inzıbatm daha ziyade ar • 
tırılması zarureti bulunduğunu, 
esasen bazı memleketlerde ma.. 
arif vekaletine aynı zamanda 
milli terbiye vekfileti de dendiği. 
ni söyledikten sonra dil bahsine 
geçmiş, mesela bir coğrafya ki
tabında gördüğü lisandan ba.hse 
derek "acizane eski türkçeye de 
meraklı olduğum halde bazı cUm 
lelerini sökUp çocuklanma anla· 
tamıyorum" demiş, Maarif Ve. 
killiğind\!Il dil vahdetinin temin 
etmesini dilemiştir. 

1:ı talebe 'kütlesini idıırc etmekte- leyişlerini nAırlaıı;lınnıı1:tndır. çtll' 

yiz. Bu bir milyonluk kütle !cinde llııbeşistnndıı Göller mıntnl:~ıırt' 
nıa-ksl'r.hk hndiı;eleri ile ceıalandırı. cin, imparnlorpluk kılalan mu \~1 
lnnlar ııecen sene 200 kiisur, hu sr- he snhıısını temizlemekle "e hıl 

1 
11e de 100 fisurdur ki haizi ehem- ıakııda dağılmış lıulu'l:ın tııı '•~' 
mivct değildir.,, knvvetleri dökilnlülcrlni torıtıııtl 

nundnn ~onra veklJ, Türk talebesi ın meşguldür. 
nin yetiştirilmekte bulunduğu nhtrık Dlğ~r mıntakalarda, sldl1el11 ''1 
şiarlarını anl:ıtmı' ve mnıeııkllıen murlar harckiitın inldşnhn ıı.ı 
m:ınriC vckliletl bütcesi kabul edil· \•nkkaten engel olmııl:lndır. 
mişlir. Yakit cok geciktiğinden reis trakt&, vaziyette hiçbir dcAIŞ}. 
cclse)i tatil etmiştir. yoktur. 

---»<>«·---
8 t • •ı• tNGtLlZ TEBJ.JGt a an ıngı iZ Kahire, 27 (A. A.) - ; 

RADYODA VE MOSABA!K~ 
IMT1HANLARINDA 

FRANSIZCA gem.ıler·ı eark 1ngiliz ha.va kuvvetleri 
mt karargfüımm tebliği: 1 hıglliz hava ikuvvetlerl aıtl 

Mliteakiben Besim Atalay, ci
yasal Bilgiler okuluna (eski Mül 
kiye) talebe alınırken yapılan 
müsabakalarda fransızca bUen _ 
terin üstün tutulduğunu eöyliyc
rek mektepten çıkacak gençle -
rin Cezaire mi gönderileceğini, 
mesela Koçkiride kaymakam o. 
lacak bir genci mektebe alırken 
kendisinden neden üstün bir 
fransızca ~<rtendiğini sormuş, 
radyo lisanında hergün ıöylenen 
fransraca kelimelerin 300 il bul-

Londra, 27 (A.A.) - Eınln bir 
membadan öğrenUdtğine göre, Gi
rit a~tklarmda yapılan harekAt es· 
naam.da İngiliz krııvazörlıerlnden 
Gloucester ve Fiji il~ Juno, Grey 
Hound, Kelly ve Kashmlr torpido 
muhriplert batmıştır. tkl ztrltlt ile 
müteakip Jmıvuörler ciddi olma
makla beraber hasara uğramışlar
dır. Denh yolu ile Girlde karşı ya· 
pılan dlişman Uıraca.t te§ObbUsleri
nln hepeine mani olunm~tur. 

du:: :=~AN BIR Hava Kurumuna 
DiLEK d 1 

Besim Atalaydan sonra söz a. yar ım ar 
lan Mazhar Müfit, Siyasal. Bil. Anlcara, 2 (A.A.) - TUrk Han 
giler ismini de yanlış bulduğu - kurumuna yapılan yardıaıln.r etra!m. 
nu, zira bu mektepte mali ve ida.. da aldığnruz haberlere göre aon !ki ay 
ri dersler de okunduğunu söyle. içinde Trabzon tilcoaıian tara!tndan 
miş, Besim Atalayın fransızca kunıtna yapılmış oıuı yardımlar 8.138 
tedriSJ.ta yaptığı jtiraza §U ce • lirnYJ bulmuştur. 
vabı ve~: Adıuıada tUccardan t..atLullah da 
"- Kayma:knma, fransızcanm Kuruma taahhllUe tebcrrU olarak 

ne }Uzumu var, diyor. Kayma - l.ıoo Uralrlt blr yardımda bulunmuş 
kamlıkta 80 sene kalacak değil ve ytne Adanada lıluharrem HUml 
ya! Biz de oradan çıktık, muta • Remd ıcunnna 290, Nedim Kauçıoflu 
satTif olduk, vali olduk, md>us 224.,. dler bir ımrm. ıuecartanmız 
~~ Q 

Dilde düzensizlik varsa sebebi da yekOunu 1.81' liralık bir tebll'r de 

de }'İm bu dil ulcmasıdır. Bir bulunmu§lardır. »O« r .. 
gün saylav derler, ertesi gün 
mebus derler, vekil derler, bakım Konyaya nakledilecek 
derler, .ilçebay derler, kaymaJcam benzin acentaıı 
derler; rica ederiz, bu dil ulema- Ticaret Veki.leti, şehrimizdeki 
sın:lan bir dil tutacaklarsa tut. Stuana Romana benzin a.oente. 
sur.tar da tabi olalım." sinin Konyaya nakline mUsaade 

Müteakip beyanatında. MU • etmiştir. Nakil işine yakında baş 
har Müfit, ''eyamı alıirede gue- lan&caktlr. 
te ve radyomuzda. ecnebi diller" MJsır çarşısmm iman işi et. 
ibaresini kullanmış. SII'alardanı: rafında belediye ile mür.eler ara
"Eyamı ahire ne demek?" sesleri sında çıkan ihtilafı görüsmek ü
yükselmiştir. 7-ere dün müzelerde bir toplantı 
BOBST1LLERDEN ŞtKA YET yapılmıştır. Bu toplantıda. 

Müteakiben General lzzettin Mu.eler Umum M ü d il r il 
Çalı lar, söz alarak göae batan Aziz, belediye rem muavini Ne.. 
bazı noktalardan ve mesela genç. cati Çiller, imar mildilril Hüsnü 
!erin kıyafetlerinden ibalısetmİj.. bulunmuştur. 
tir. Görüşmede Uıtillf haDedilnllş. 
MAAR!F VEKlLI1\"'lN CEVABI tir. Mı:sır çarprnm im~ ı.. 

Bütün bu itiraz, şikfryet ve ten cabeden imar yapilacak, fa.tat 
ldtlerden sonra Maarif Veldli ~ bymetine lıic tjr, 
Hasan Ali x~ sö.ı ala.rak mr .. ıaxaı: wı:iım~;~ 

d';....,..,.,ıı. a~ wyiat vcrdirıll ti' 
_....... ı;u ')'fi. 

devam etmi~1crdir. Avcı tıı> ıc 
leri Malomoye karşı yUksC Jıl 
muvaffalayctle hUc\llll cdıCr~d' 
taat yfıklU Yünkel'S 52 t P , 
tayyare düşUrmilşlerdir. y~Y. t 
52 tipinde b.ir mlktar tayY r ll 
ha n.vcılamnız tarafından d0 , 

ilSi 
ml13tUr. Avcılarmıızdan Ut:U tş) ' 

rlne dl\nmem!şl.erdir. AVC1 ı:ırill ' 
relorimlz Malcmede yerde d 

J\ Jc& 
:rlne yakm bulunan 1 Ov ~ d 
YUnkers 52 tipinde tawnre> -" 
hücum ederek dU§lllAtl& ağır 
yia.t verdinnişlerdlr. ~!' 

Şafakla beraber 1ngiliı: tşlı' ' 
d1Dlan tayyareleri ayni ınırı ~ 
ya htlcumlarmt tekrarlanııŞlaJ'41,-
yerde bulunan mtlteM!dit d~~ 
tayyarelerlni y8kmıştardtr. ıcı-1 ' 
si gece bombardunan tay)'8~1'1~ıı' 
mlz sahlllerl ve tayyare ın et' 
lannx şiddetle bombazdtrıl8tı 
mlglerdir. ti)? ' 

lrakta: DUn MU!!ulda. bit t~ 
ro meydanı bombardıınBll sJ_ • 
ve ya:ngmlar çtkanlJıUIW'· ~1 

dadm 100 kllomtre Jcada?' el~; 
gn.rbtsinde Balad ista&}'Onu1'el jj 
nnda yerde bulunan lJein 1(:1 tt' 
tipinde bir :tayyare tJir. 6 ~ 
ya.remiz tarafından t;.ahJ'lP 

tir. aft~ 
Alman taşyar.eleri diln s.rd,ıı 

sonra Ha.bbaniyeyf botnb .,.e jll' 
etmişlerse de madd1 ~ ~ı 
annen zayiat olmamıştır· dilJS te 1 

Llbyada Bıııga.zi li~~..t~ırG' 
?at' f:>oınbeıodıman ıe<UJII_.--. 

raj yolla.nnda muhtelif ~ 
çtlmt1' ve telefon ~e .,ıt j 
larda bir petrol de~.....,.,.... 
mür depoeu aramna tarll ~ 
görlllmUşt(lr. tt ' 

Akdenizde dihı yap!!~ ~ 
rcHt arasında ~ aO tl~~ 
hillerl 8.Çl]darmda ailŞ!D bSt P"' 

vapurlarma. muvaff~t)'ctli ~ ~ 
cum ve Scarpento acı.sın d1' 
tanare me)'daııma~~ 
•m,,,...,..• 'a' 



ÇGrçil · 
Harp vaziyeti 
hakkınd~ 

Dün Avam 
Kamarasında 

beyanatta 
bulundu 

l'.ıoa4ra, 27 (A.A.) - Başvekil 
~l'Çil bugün A vem Kamaramıda 
.llırıarit Alman zırhhsmm bit.tınl
dı~ı Vt! şarki Akdenl7.de İngiliz 
donanınasınm da zayiata uğradı
~ bildirmiştir. Bqvekil esas 
~tıtkuna ba!!ladığı vakit Bismarkın 
~tırıldığına dair olan haber he· 

~Uz kendi kulağına varmamış bu
llnu)ordu. 

t Çörçil §U beyanatta bulunmu§
tır: 

~irittclı:i muharebe b:r hafta· 
t beri devam etmektedir. Bil
i ıın bu mtdd~t zarfında orada bu
l an kıt.natımız r,ok sıkı ve fası· 
~ iz ruı ttc dil!'.man tayyare hü
fl lllı ı, l'l maruz kalnrş ve coğra. 
~ Vaz.i.}'~t do'ayısile tayyare kuv· 
e e ı iz bu hücumlara ancak 

::'hd·ıt fakat çok cesurane blr 
lna mukabelelerde bulunabil

u ,'1 ir. P ı.. Fiddetli ve pek kan 
•ucu olan bu muharebeler ~sna

r :n a ~ .. :f, lan zayiatı bize naza· 
ıırı ~ k ..,ıı-clır. Maamafih düşman 

\", 1 n'n Yeni~adan hava yo
la g lrırı:-k Girittf'ki Alman kı
tını takviye etmesine mani o-
~ dığımız i•in diişman tarafın

tll n Ynpılan hücumlar;n ağırlığı 
11 geçtıkçe artmıştır. 

RANLI HARPLER 

1'tllharebe Hanyada tasavvur e
r lbiyece'c derecede hunrizane 
~ IJekilde hazan bir tarafa ba· 
~ğer tarafa temayül ederek 
ile et.mft, Resmo ile Kaacnye
"~ Yine aynı şiddetle fakat da
~Çij]t bir mikyasta Olarak ce
~..... eylemiştir. General Frcy
~ 1l1 kumandası altında bulu -
~~VVetlere gerek erzak ve 
~ bıaa.nca yardun kuVvetleri 
lı.ıa ~ oldufu için me eöyJıedi
~ dakikada bu harikulade 
~ "tıı mukavemet muvueııell 
~~ aım.,tır. 
~ ~e kuvvetlerimls dilpıan 
~~ karaya ihraç hareketi 
~ı şimdiy.e kfl.dar men'e 
~ ak olmuşlardır. Yalnu na
' C"~lu bazı Yuuan kayrldan· 
~,\lll'kle varmağa muvaffak ol
~~ kabul etmem.is icap e
,. ~zaltı gemilerimiz tarafın
~ an kruvazörlerine, des
' 1>1ı erine, nakliye gemilerine 
~ lttiçUUt Yunan kayrldarma 

\ 11..!_en ~yiat çok ağır .ise de 
'-' d:_111lllarmnz esnasında boğu
~ ~aıı askerlerinin miıktarmı 
~bir surette te.ebil etınek 
~ Yoktur. Yalnız umumi bir \.; ı! dlyebillrz ki dUşıh.an çok 

Ylata uğramıştır. 

bbJtz KUVVETLERiNiN 

~ dlye<ımrim ki, zayiatmııa 
, ler ve Fiji kruvazörlerile 
el~ erden yani Juno, Grey

'-:\ lb eııy ve K~"lmir gemlle
~~.!l'ettır. Bu gf>mtlerln mU· 
~ "'lldan en mUhim ltısnı kur 
~· İki z•rhlı ile diğer mü

l'Uvazörler de bu hücum
>u._•lteılarar görmüşlerse de ha-
~ lllrılrll;vetli değildir. Bunlar 
'~ Yeniden ha-rekete geçe
~· llir kısmı daha şimdj._ 

Yetizı,e bqlamr§tır. 

~ "1n>tm FtLOSU s:. ı. fllomuz Mataban burnu 
~ lilıden evvelki vaaiyete 
&~ ~ İtalya filosundan 

etlldlr. Her balde tarld 
bahrt vaziyetimiz1n 

~~ mevzuu bahis dl\-

~~~ bin neticesi her ne o
• Mısıra nazaran ileri 

w._~ etr birini teşkil eden 
,_--.ında ~ster~len şiddet-

et Britan)a lmpara· 

• 

.. 
--~ torıuı-a ulrert ~ çok 

yUk!lek bir mefti t:Jabıaıkbr. 
Irakta vulyetlads p geniı 

bfr mikyasta olarak dlzeltBmiş
tir. Bu sebeple <fanm istikbaline ı 
bilyllk blf ehemm!~ ha.tabın. 
riz. 

··························ı 

SvslYE OEPID8t 

Surlyede dil!;)man tarafından ye· 
ni ln.ki§aflar göstelilmemiftir. 

Habeşist.anda İtalyan kuwtıe
rinin teslim olmaları ~vam et,. 

mekte ve hm gfin binlerce eeiı' 
alınarak mühim harp ma~mesl 
ele geçirilmektedir. 

Girit cengi yirmi bet yıldanberi devam ecfiy~ 
Türle ordmu kahranıanca döğü~rek adanın ke.lelennı 
birer birer azptetmiş; nihayet adanın idare merlcez.i ol~ 
Kandiye şehrini de muhasara etti. O zamanlar, Kandi· 

Şarkta bllhuaa tarki Akdeniz· 
de bu hıldieeler cereyan ederken 
atıantlğin ıimal lusımlarmda da 
çok bUyük bir alika uyandıracak 
diğer bir hidiee vukua gelmi§tlr. 
Geçen çarpmba gilDil yeni Alman 
zırhlwı Biamark, beraberinde 20 
santimetrelik teplerla mücehhez 1 
yeni kruvazör PriDS Eugen olduğu 4 
halde keşif tayyarelerimiz tara- .ıı 
fından Bergen civarında görUlmUıs 1 
ve pel'§embe günü ilcisi birden 
kaybolmuştur. Bu gemi!Pr, Ameri
kadan gelen gemi kafilelerimize 1 
taarruz etmek üzere Atlal1t.lk ok· 
yanu.suna açılmağa tşebbils ettik
leri takdirde yolların kesilmesi için 
bir çok tertibat almm·ı ve cuma 
gecesi Alman harp geırJleri Gro
enlnnd ile tzlanda arasındaki Da
nimarka boğazını geçerken kruva. 
zörl('r!miz tarafından görülmtış. 

ye kalesi, dünyanın en kuvvetli kalesiycti. • .. • 
Girit cenginin son yıllanndaJ:h, on iki T urk gemı-

si, Kandiye önündeki Türk ordusuna cephane .ve erazk 
getiriyordu. Venedildiler bunu haber~· Bir .·~pm, 
Türle semileri sahil toplarmm himaye11 altina P'IP cJ: 
mirlemek üzereyken, iki misline yakın .bir kuvv~~e Y"~
•arını kestiler. Mütbit bir deniz .cengı .. ~;. oy~ L~, 
biraz sonra da gece baamca, gemiler biribB'lerine P.~ 
ler. On iki Türk gemisi, l:,-jitün gece kahramanca tto 

ğüıtükten ve içindeki gemiciler ~eh:t olduktan s~~· 
battılar birkaç tanesi de düpnaı: ~rafından azpteta•l~. 
Denize' atılan pek az Türk gemic:.Si de Y~ :-:~.~ 
çıkabildi. Türk gemilerinin içinde ~ I~~· ~n bt..Yl • 
ğü ve en yenisi lnebahbh Dunk Beym ıenuaıydi. ~,..~ 
bey' kahramanca döği_...Üf ve hemen hiit&n semic~bn. 
le beraber tehit olmu~, gemisi de Venedildil.s'. ~tm· 
dan zapledilmitti. V enedikliler bu güzel ıemırı f:. 
dıye karşısında bulunan lstandiya . aduma ~ 
t"9i gün bayraklarla donatblar. Birçok .. .. ' 
'r.:abitler ve asakir gemiye do'du. Bu güzel Te buyuk ge-

miyi bayruıhlda ft zafer ~iyle nniJ> tetir;' ediyor· 
lardı ki, Eteminin içinde bir tcs yükseldi, bunu çığhkfo.r 
ve müthif bir panik takip etti: "Gemin?n cephane anba
rmda bir Türk var! .. ., Fakat çok ıec kalmışlıırd•, bu se 
sin yübeimesiyle beraber korkunç bir gürültij ile koca 
gemi Zlllltlrr azngır titriyerek paramoarça oldu ve bir 
auda, gökyüzüne, içindeki yüz'9rce V tt~iild: ile heraber 
l.i:r ates friilçeei halind~ frrlacb. Kendiaiylıe ft Jüalercc 
dü~man rmmand~n ve zabitivle beraber geın:yi u~uran, 
l<1tra Mehmet t't\rı"1 ". ""' el<-'-·-.. yMl"",.,. ... rJ, "'ene bir 
Türk gemiciıiydi. Cenkte kahn'ftU!t"tı &;1:;r.,.,,. ;:!!tü. 
Kumandanının ve arka~ıum-n birer b1ı·er sehit o~Üt.P 
~unu aömıü\lü. Gemi kw1ardumvacakb. y anmdüi 
ar:sadnl deniu atlarken: "B~ .,,,.:de b~rum ! Bu 

. . d" ' .ı ___ • • y· · .,. Meb remıvı u~oa Vet"Mem ••• ,. ~tstı. 1~ nara • 
,...,,~ düı.m.m ,.s~rf ..... , remiye ,.,lca,·'·en k 1'1\.."llık*an ve 
k .. r~ ... "J..!-f an ;stifzıc!P. etmia, tfe"lli'lin buut enbuma 
r·-·---ni~ii. f1t"m1"\in hayah ubk ~.,de demekti. Fa· 
!<.... flur=-k rc!si n de in~ al '>"''" ~. Kua 

Mehınc!.. y4'rah. ac ft aunı::ıo::. dı iki ae.e.t beldeaıit, 
~. -;~ıe VcnediJtliJer iyice cloldu'dım ~oor:ı, barut fıpl.· 
nn<lc>.n biı-ine çakmaiıyla atea venni,ti. 

1 
f 
1 
ı· 

Rr.ŞA T EKREM KOÇU f lerd!r. 

BÜYÜK DENİZ HARBİ 

Cuma sabahı Prens dö Gol zırh· 
lımızla Hood zırhlı kruvazörümüz 
Alman gemilerile muharebeye tu
tuşmuşlardır. Hadiseler o kadar 
cüretle cereyan etmiştir ki, bun
lar hakkmda henUz tam maluma
ta malik bulunmuyorum. Fakat şu
rası malWııdur kJ Hood, 23 biu yar 
dadan çekilen bir gU11enln tam i
sabetine maruz kalmış ve cepha
neliklerine giren bu gillle gemiyi 
berhava etmiştir. Hood'dan kur
tarılanların eay1eı p~k mahdut
tur. Pllnları bundan 23 sene ev· 
vel yapılmış olmakla beraber bu 
m.Wtemmel geminin batması İngi
liz be.hriyesl için bUyllk bir zıya ve 
içinde bulunan tayfalarla erlerin 
ölümleri ise daha ağır bir kayıp. 
tır. 

Cumartesi günü sabahtan ak
§ama kadar zırhlılarımız Sis. 
mark ve a.rkada§iyle teması mu.. 
l:ıa!aa ,etm.,_. ve JluW diln •· 
bah ballıya.bilmek bere bütün 
tedbirleri alml§lardır. Fakat ge
ce hava bozulm111. şörilnilş ka.bi. 
liyeti azalmış ve Bısrnark sürat. 
le yol değiştirerek, takipedenle
rin gözünden kaybolmuştur. 

Prenz Eugen'in ne olduğu hak 
kında elimde malfunat yoksa da 
onun hakkmda da her türlil ted. 
birlerin ittihaz edilmiş olduğunu 
söyliyebilirim. 

JdSllARIUN BA.TJŞI 

Dün öğleden az evvel Ameri. 
kalılar tarafından bize gönderil
miş olan uzun mesafeli keşif tay. 
yarelerinden Katalina tayyaresi, 
Bismarkm mevkiini keşf etnıiş ve 
Alman zırhlısının Fransız liman. 
lanndan Brest ve Saint - Nazai. 
re'e doğru yol almakta olduğunu 
anlamıştn-. Bu keşiften sonra a. 
mirallik tarafından yeni ve seri 
bazı tedbirler ittihaz edilmiş ve 
bütün Atlantik denizi kontrol 
makinemiz harekete getirilerek 
çok mühim ehemmiyeti haiz bazı 
komt>inezonlar tatbik mevkiine 
geçirilmiştir. 

DiAıı akşam torpii atan bom. 
bardıman tayyarelerimizle Ark 
Royal tayyare gemisinin deniz 
tayyareleri tarafından yalnız ba
şına seyahat etmekte olan Bis. 
marka ~ biribirini takiben 
mateaddit taarruzlar yapılmıı 
ve gece yarısına doğru Bismark 
zrrhlısmın iki torpille yaralandı
ğı haberi~ gelmiştir. Bu tor. 
pillerden biri geminin tam orta
sına ve diğeri arkasına isabet et 
miştir. ikinci torpil geminin dtl
menini tahrip etmiı olacak ki 
yalnız sürati dUşmekle kalma. 
mış ve Bismark zırhlısı o da. 
kıkadan itibaren in"~.:.amsız dai. 
reler çizmiye baelaınıştır. Bu va
ziyete düşen Bismark. filolan. 
mızdan birinin taarruzuna uğra
yarak ıeniden iki torpil yemiş 
ve Alman bombardıman tayya. 
relerinin ber türlU imdat hha-
sından uza.k bir mevkide hare. 
Jretsiz bir halde kalmıştır. Bu sa
bah~ doğarken Biamark 
kendısini takip etmeı.-te olan 
zırhlıların hücumuna maruz kal. 
mışsa. da neticenin ne olduğunu 
şu dakikada bilmiyorum. 

Yalruz Biamarkm top ateşiyle 
babrılmamış olduğunu ve §imdi 
torpillerle hayatına hatime çeki. 
leceğiııi tahmin etmeırteyim. 

Sizlere s5z sl>ylediğim esnada 
taarruz vukua gelmekb' oldu
ğu11:4&n nlba.1._et bu d11şman 

......... ...,.....,,. .... ., .................... ·~· ............... ,,..,.......,, ....................................... ~·············· 

i nııa kılavuzu 
hakkı tarık us'un buna daır düşünceleri 

& vermıyeyina: nıaksndıın list~~·e lir. 
küçük harf, büriik harf bahsine • • nl'itin dah• terbiyevislnl. daha iyi. 

geçerken alfnbe listesinin bir h:ı~ka .ı1ini, daha .Oaelini koymak rlcaıun.. 
sütununa dokunnc:ıilım: el uazısı fakat hangı·si ? da bulunurken, bu ıüıtıl örnete o. 

kılavuz bu listede küçük, ~iiy~k 7 ••• ııi • )acalr okoyu<!uhır kazanmaktır. 
harf ~ekilleri yanında harnerın hır ı yalık harnerin kanuna geçmiş 1 isy:ın uvnııdırmaklnn çekinirdim, pek ıruhteıncldir ki lı:ıl•'ftlıun bu 
de d yazısı şekillerini sıralamış~ır bulunması, bizi bunu kıla\'uz.ı al- buna "<irkin., dcnıcı, ötekine "daha sfilu:ııı hususi lıir llli1.am 9eticesi 
ve bunlar el yazısı.nın frn.sız.ca~ 11 zorunda bırakmaz. kanunda göstr- güzel,, der, geçerdim. yaıı ıslahat- olma~ın; mııtlıaada bulunan budur 
angıleı denilC'n eskı yatık, ığrı us- rilen tarz, harf olmak lıokkını ken• !;lsı. böyle demekle kalmıyor, de- da ondan böyle dizilmiş olsun; bu 
liıpta olanlarıdır. disindcn çekip alan bir teşebbüs ,·anı ediyor: halde de kılavuıda buna işaret et. 

harflerden lııızılnrının ktiçüklC'• yoktu' kanunun maksadı karakteri ''w:ı ıilrtleri otura!: kullıuıılan mek bir lüıum olur. 
rine büyüklerinden farklı sek iller ıcsbitten ibaret ... kanun iğri tarzı seri, n«ıll~11I urtıı kulenılır de elin ., • • 
kabııl eden bir alfabede aynı se- 6raek alnalft fakat bqka bir lanın tabii hardcell•rln~ ept1el ormw.,,, 
bebla.el ~u&Mnıo da sa.teriim" ol. lerviclncı mani olacak bir büküm harf selrlllerinln bo:ulma•i nelicul. 
ması bir ihliya<;tır. hususile · türk koymamııtır. yoksa maarır vekillili nf vnmtıttr.nıekteplerde pcuı derd
alfnbesi kanunu hnrnl'rin bu şeklini de bundan bafka bir tarzı nln yalnr: mlhanlkl l>lr tı olamk 
de listesine almıştı. buna bakarak derse esas yapmamak mecburiyeti.. lt.ldkki edilmeıci, daha çok fikri 
bunu bir kanun borcu saymak bile le baAlanmış olurdu. böyle olunca o. derıclere ı.:ıumel vullmesl, nllıa11el 
mümkün olur. ancnk listenin bu SÜ• kullarımııın "okunaklıdır" , "kolay harf şekillerinin larlhf fdrdınüfü 
tununa el r:ızısının bu üsluptk ola· \'e çabuk yazılabilir" • "estetik de. gö:önündt. bulund1trulmamıur 11arr

timdi • el ,,_. bM• "lılA ,. 
bfbillr ve kü~k harf olarak ikı ter
tip alfabe vi\cude getirmenin neden 
aleyhindeyim, neden kılavuzun yaı. 
cblı mucip aebeb beni tatmin etııri
,_., bana anedecelim. 

( arkaıı 11t1r) 

Lman müdürlüğü 
nını yazmaktansa maarifin okul gere malik,, diye nsıflandırdıjı 111 .•on haline getirmlıttr. 
programlarmda illiı.am eltili Lir lok ve dik bir tarzı, "bir bakışta eııki lt.ltlkklye gifre en ıiJıılll bir 
üslubu ihtiyar eımenin faydası üze• kavranılamıyacak kadar karısık ve yazı miul ıa11ılırdı. bugıin yaırnın 
rine dikkati celbetmek isterim. kol:ıylıkla yazılamıyacırk kadıır bü- nii:elli!İİ hakkındaki {IÖrÜfler lama. Galatada yen·ı baz 

maarif vekilliğince ilk ırc orluokul. küntiller ve kıvrıntılar,, 1ıöstt'ren mile dtğl,miıtlr. arlık .t(ırfltrl o-

lnrda öl:trencilere \'erilen yaıı ör- bir tarzdan ziyade kılavuza layık kayacak bir 11tklt kouon c., tez. caddelerı· asfalt 
neklerinin hangileri olduğunu bili· görmeli deitll miyiz1 ylnalın hlc-blr deDrrl yoklar. 
yoruz. bunlıır temel hıırf denen ki· mnarlf vekllliiUnin ('Ok kararlan ya:ıda gü:ellik, :ara/el, ancak 
tap yaı&SI !Sl'killerine en yakın bir vakıa "çocuklarımız,, yahud "ço. sade.likit Vt! açıklıkla ktndfni1t/O•le .. ı yaptıracak 
tarzdııdır. yuvarlaktır, toktur. bu cııkl!ırımızın öltretmenlerl veya e- rrbilir. harflerin inceli, kalınlı ola- J 
örnekler her hıırrin bir tek ma- cjilnıenleri,, içindir. fakat hunun rak ya:ılmaıı moıla•ı çoktan •t9- Limanlar umum mfidfirl* es& 
nah, yani bir harfin başka bir harf bir vuzire tııksinıinden b:ışkn bir miılir... rıhhna şirketinin muknvelesl bllklal 
olup olm:ıdı!iı tererlılüıliine yer ver. clelA~i yoklur.vekilliitin çocukl:ıra bıt sözler haddizatında )'iiade leTlne göre liman mınlnkasındllld 
miyecek şekilde tele şahsiyetli ol- belletmek saliıhiyeti, çocııklard:ı hıı. doksan dokuzu bu bufleri bu tekil yollan inşa ettirrneAe mecbardar. 
masını şart hilm iş ve 1935 ıenberi sule gelirme'lc isteıtiği fikir veya ve üslöp ile tanıyanlara hitap edi· Ru mecburiyet rlolayısile evvelce 
resmen yazı derslerinin esasını tqıo melekeyi her ferd, her mesai şııl>esi yor. bizim ııihi yeniden yeniye öA- Karakôyden \'~.-ni yolca salonu &nü
kll etmiştir. türk dil kurumunun okul yayınlarının dışında kalanlara ötrenen!ere gelince: öğrendikleri ne kadar olan yolu asıalt olarak 
hazırlodıltı hi.· iml5 11.i;ıaTine haşlan- vayıp benimsetecek bir elhirliiU. IAtin harrI<'rinJ böyle yazmaya a- iiıp olunmuştu. Buradan SODn rlbııı 
gıç olacak bir kıla,·uz, her ~··.vden J • __.._ 

yapmadıkça çocukhırımızn ha~rellı• lı~mıt olanlar yalnız bııRünkO öA- tıma mu•aıi olarak de-..am -
önce öğretfm ve dilim bakımından ~imiz ~ıneklerin <:o~u "hayal,, gibi, renec~klerin yüıde biri dejil. bal- cadde de çok harap bir halde ~ 
bir fayda elıle etmek maksadında "halk,, gibi mechöliyetle müradif buki biz yarınki m•slllerin de bayat ğundan limanlar umum micUlrllll 
sayılır: bıı dOşiinreye gört \'ekilli• bulunan engin denizin Jcinde kay. ve sıhhatlerini korumakla mükelle- Mumhane tramvay caddesine tad9r 
ilin, okulların, bir kelimeyle ilmin fiz. olan caddey'ı de liman mıntakua 
tlstün gördüğü Osli\bıı yaymıı)a hi7- bolur ııider. 
met etmek vazifesidir. inkılap idaresinin hal'f'ktıtincie bu yolda bize güzel bir örnek ki. oldutu için asfalt olarak lllf8 ettir. 

iihenk bir yerele (faydalı) görülenin tahı hedire elmiş olan şükril özaltan mele hrar vermitlir. Asfalt yolUD 
öte yanda ihmôl görmemesi, hafif, ye revzi selen ııbi değerli ötre•- yapılruaınna h.ıiran ortasında bat
gülünç, boş, lüzumsuz görfinmeme- menlerimlıio neşrettikleri tetkik· lanacaktır. gemisinin pek yakında izale edi. 

leoeğini katiyetle ümit etmekte
yhn. Ho<><run batması neticesi 
olarak lngiliz bahriyesinin uğra. 
dığı zayiat ne kadar büyük o
lursa olsun Alman bahriyesinin 
en son eseri olan bu zırhlı dün. 
yanın en bllytlk harp ku\-vetle
rinden biri olduğu ıçin tarafı. 
um.dan fi.mal denizlerinde fiilt 
bir tarzda hakimiyetin idame e
dilmesi de &blukanm muhafaza. 
sı daha ziyade kolaylık kesbet
miştir. Bu hldise hakkında sifk 
birkaç güne kadar daha f~a 
tafsilat vereceğiml ümit ediyo-

sile müvazi olarak takip ve teyit ler di! teyit ediyor ki dik yazı yar. Di(ter taraftan bu yolun tlstllnde 
sayesınde vücut bulabilir. mak ço~uğun saAlılh lı:ıkımından ı .,.•yeni iç h:ıtlar yolcu salonu karşı• 
işartt ettiitimiz iki yazı farkını ilko- da uygundur. "bilek ve parmak ha- 11nda bulunmn ıtandard arsuı ı .. 

kulda, ortaokulda çoculu olup da reketlerinin birleşmesile vücul bu. I tim1At olanarak temizlenmit!ir. 
yazılarına alaka gösterenlerimizin lan dit pzı, dolayısile amurl .. i re. ı Bunun yanındaki kahveler de istın;: 
hepsi bilirler: biı de burada ikisi. kari'nln de dik hılulmasını kolay• ilk edflerek yıkılacak -ve deni~)'O 
ni H çok ka!'fil•tlınnaya )'arayacak Jaştırıyor. dftz tutulması lazım ge- lan ooftndeki viraj (lenlşletılmlf 
birer kıli~ koyuyorm: ten defler •eya kAAıdın liri totuı. .:o;:.:la:.:c::a;.:k;.:tı.:.r.;_ ________ _ 

rum. Fakat meclis daha şimdi. 
don vakanm esaslarından ha- süllerlin adındalcl alman terbiye. 
berd&z' olm\.llfbır Ve arzettiğim cJsi iola\'Uza da ıeçirilen ŞU birinci 
tabloda ziya kadar gölge de şekil 1rin şöyle diyor: 
mevcut olmasına rağmen bu "bu şekil bu•ünlcü aonatin hiçbir 
mühim bahri hadisede mE-mnun Jmra"teriıı; taşımaz. lıarfluin tMU 

oımak için birçok sebep va!"<lır. ~killerine lldııe ~.diltn müteaddit 
Avam kamarası bu beyanaL 

tan sonra difer meBailin m,Uza. ri%111l~r. kıurımıla, fl'WRUI um• 
keresine başladı:ğı srrada Çörçil ml11elle çirkin ve mujltık bir hale 
tekrar a~ kaUan'I ve başta 11elntesinr •~beblyel 1Hrmi,ılr.,. 
söylediği gibi Biamarlt gemiei~n "'çirkin,, ... fU ibareyi bea ya .. 
batırılmış olduğunu meclise bıl- sam "çirkin,. teüıkklsiae a6sle ffU. 
dirmiŞir. rtk 1emin etmenin stçıülhi dGfG-
Başvekilin mnjdesl mehıslar aürdiim; •dece «bel oı.ıa dl-ye .,.. 

tarafından pek şiaıııet:li aDallarla yolup gidilen, kör& Urene takUd 
kaqdıllUIPU'a ,/ ._ ~ilip gelen bir şekle kal'fJ liıli bir 

ması l(Öze zarar ''eriyor. başını bir 
düzüye ıK>la !itmek •e gözlerfle sa• 
lulan bir hizaya getirmek lallyen 
yazıcının vl\cudu, boynun fazla iitlJ.. 
mesi idn irkilir; bu defa dı v6cu
dun müvazenesini ttımin için bel-
kemi~i sala yönelmif bir lsıtkamet 
alır. dahilt uzuvlar, kanın de....._ 
nı, (JÖıııl'r yorulur. b6yle olmda bi
le bövle olmak istidadında olanlan 
fena bir yardımcı olur: mf7oPi 8ibl 
anu!lır başlM'.,, 

bun9 bir seaiı halinde UAYe etmek 
miimkündıür ki bu dik harfler belki 
de .. baiyetin kemal •• tstflllAI He 
tefekküllne hisnııet edeeeklet', tolt 
vedik iradeli aestllerden llaber ~ 
recekler .... 

bir .kıJa"8• lts&esiae ilri tekilleri 
6nlell kQdular diye dil kuruauH 
memlekeUa adlbt daramondaa ~ 
al ttıtııcalıma hiilmıedip baiuıin eid
diliğint bozmak IMiJnlere farut 

Londra 
Bombasız bir gece 

geçirdi 
Loadra, 11 (A.A.) - DUn Londra.. 

nm blrtb'.rl arkaamdan bombasız ıe
çirdlll oa altıncı gece ldt. 

Bu abalı nt;Jredilen h:ıva nezareti. 
nlD teblltinde gece ln&lltere tızertnde 
dlpıaıım hafif bir bava faA117ell 
g&ıterdltt kaydedilmekte idi. lngD. 
tereain cenubun& ve Eaat • ~ 
mmlaka81JI& bılrkaç bomba aliimJltlr. 
Haarat .lıııafiftlr. NUtulıça _,,..ı el
JMmqbr. 

TebUide dDD tagtllK &T taJ)W .... 

idil Kmııt dl 1 • de lıılr c•ı rr aw:ı. 
- dlllrdlklKi aa.. .... t ..... 

' 
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(1111 il c ~ p.. gızda bnlr. Orta e talebelerine 
1 1 J t" ... in tııidllrte kimya denıleri \"ereblllr. n•;uri) 

ı• c 11 n ... 7.iıle mııwt. 
~ .-ıı:r:lf AllA . • Blr buçuk ya,mdn bir çocu 1\ 

l 
llA. 1f V-... ll&TDt kacalr, lyt aileler yanmdR <'aıı• 

at Yarış a- !! ~--..:::= _ . JM) .,..,. clddt ve namwılu, yapat"aı";ı ıoı tyi 
- -. r-- • .. ıen bir dadı aranıyor. (Mervel re 

n~ m~ktupla müracaat. 

Eolenme telıliReri · • Tlearet liaealnt bittrmı , otr ı"' 
Ankara ilkbahar 

ee ee ee h I t • ~ IEaclar nı..nemlt bir Jo,.. mubuebe ft muhabere ~rindi ti', 

rının uçunca a ası =-====~·= :;..=E-:;:' 
P90 tauı IGla it 

B.oıaıu çoll llerecanb geçti ve ::-:.:...:=.::= :;::.;:·-
• 1 il il 1 dl 

bir erir.ek, mutftk. ,..,... .....,. 'Sıe. s • r z •• ce er ver ::ı (-: ~ -:-:'.: A .. !'!"ı1• rumu:darT .,... 
kufUl'UlanmıuR nl\mlarcr.t 
mektuplan ldarelaan~·mııden 

albabtan o~leye luulı\r '~' a _.. 
den to0nra aldrrmaJarı ri":ı ul r ~ 

<.Aajel) C51 D.T.) (N.ıbe 

(11 11) (B.B.8.) (Deııls ll~L L 
(Pllt iT) (Ql'•bn) 

Qla ~ 8lıprtsll aetaeeler 
~ Ukhehar a& kofalan
.. llıer Wta oldaill giW baıcöa 
de ..,.na.tını verlform: 

MllaN, (H....a) - Ankara at 
yU'll)anmD üçtıncU8ll pıaar gUnU 
ıom 6eflmbin yUbek husurlann
da ve tehir ipodromunu doklUl'llD 
fftblAde kalabalık bir halk kU.tle
li &ılnde yapılmJit;u': KQ9Ular çok 
gllsel ?e 8i1rprizU olmut, mllft.erek 
lıelltste talihi yaver olanlarm yU
%Unü gtlldllreeek mtııbhn paralar 
vermi 'Jr. KOIQ)anıı .D&tieeeıl IUD
Jardrr~ 

--..~. 

Üınlt ıa.-ı idi. 04: yqmde , 
..ı bil arap elirı* ft dili ta~ · 
ra maUuatu. :tkramJ)'e8l 190 llra, ' 
meMfem 120a met.Tıe idi. Koşu l 
dinil nllahamwta pilse ohnas• • 
ihthneJlnı ka"'9Wlbn'• B. Fahri 
Atb'mn GtlJgec; ~I taymm 
kobry kolay bir muvaffa)ayeti ile 
bitti., B. Ali llhami Aytaç'm Tar
mm JldDd B. l'ehmi VunJ.m Tar
- lgllncll oldu. z.man 1,33 da
kimdir. ımeterek bUııla payaa 
71,15 Jlra plA8e 811W11lyle &15 ve 
MlftlalverdL .......... , 

Kmbrmak kOfUBll idi. 'Oç " 
dalı& yakan YattaJd ve Hl .ene. 
al zarfmda Jra•nchlr aıcantsea 
yeldlnu 600 Jlrayt reçmemlıJ b&lill 
kail lngiib at ve kmra.1dan mnh-
BUBtu. lkramiyeel 320 Ura. --
fesi 1600 metre idi. Bet baliıl kan 
arumda geçen kotu P heyecaa
Jı oldu. Startla beraber &ıe dDlen 
Sifkap epey bir mtlddet 6nde gtt· 
ti ise de viraja doğru gelirken 
Dandinin hücumuna mukavemet 
edemlyerek geri kaldı. DU.Hlkte 
1Caranfilin çok kuvvetli hücumunu 
g6rd0k. EvveJA. SICkapı yakalıya,
rü geçen B. Ahmet Atman'm Ka
nuıfll ismindeki hayvanı Dandi
nin yaka.sına yap11tı ve kotu Ue-r
leclikçe slll'aUni arttnvü.bu kuv
vetli rakibini yarnn boy ara ile 
geçmeye muvaffak oldu. Dandl 
Udacl. B. Ferih Agaıı'ın Siflrap1 
UçOnct1 oldu. ı.man 1. « dakika
dır. MUttere.k bahis ganyan 250, 
pl'8e sll'Ulyle 145 ve 115 kurut 
~. 

~ U,.: 

Gayret keouau leli. 06rt ve da
ha yutan yatftaki haUMan arap 
at ve lmn'aklara mahsustu. tkra
miyeel 370 lira, mesafetd 1800 
metre idi. Sekiz hayvan araamda 
seçen kotuyu startla beraber öne 
ailen B. Niyazi Kurtaym Bozkuı't 
llmlndekt ktr atJ kazandı. Raklp
lfrinin hiç biri kendi8lııi yakabya
madJlar. Ve Boslnırt çıktığı gibi 
ande gelerek dör tboy ara ile bi
riDclllğl aldı. 

A.1111 yal'JIJ ikinci ve ~lilk 
için heyecanlı oklu. Burada Jı(ilı
rican - Bora boğwJması çc* heye.. 
csnJı oldu. Füat bunda da Bay 
Rlfat Ba.yalm Boraaı muvaffak 
olarak Ddnci, Bay Salt Abon'un 
lılihrlcanı üçüncü oklu. Zaman 2, 1 O 
dakikadlr. Mtıtterek bahis ganyan 
250, pliae sıraaiyle 11fi, 120 v• 
150 kurat vel'dl. 

Dördincll kotu: 

Polatlı qousu idi. 'Oç yqmdald 
yerli 'ıhatiakan İngiliz erkek ve dişi 
taylara m&baustu. llmuniyest MO 
Ura, m~esi 2000 metre idi. 

Fevkalide seri olan Bay Fikret 
Atlmın Umacı iamlnd.&ki al erkek 
tayı startla beraber mllthit sura
tı aayeainde rakiplerini Dd Uç boy 
a.çmıya muvaffak oldu. Ve llODU

na bd&1' yanma gelmlye muvaf
fak olamıyan nldplertne kareı a
şait yakan kolay kolay bir mUftf
f~ ~. Umaemm ,&lter
dtlf ,.. kuvvet, ~ hafta 80IU'& ya
prıae.lt olan G,W ~ ken
dWnha inal edilemiyecek bir kuv 
vet~ g&termektedlr. <>-
kar •·-~-

da olan Subut&ym müt2df htleumu
na diJrkat edip etmedfklerlni aor
mak iateriz. Subutayın bu müthit 
bilcumw:ıda.n Umacmın fevk&Jlde 
gbel Jnirtulmasr kendisl.ı* tutu-
lacak blr tay olmadığını göeter
~tedir. Bay SaUh Temelin Su-
butayı ikinci. iki boy artasuıdan 
da Bay Ahmet Atmanm Yoemaaı 
llçilnctı oldular. 

Zaman 2,12 dakikadır. Mu,.te
l'ek bahis ıra.oyan 5M plise sıra
slyle 155 w 120 kunıf verdi. 

SWek koşusu idi. 06rt ve daha 
yukan yaştaki )lerU yaran kan 
İngf Us at ve kıe-aklara mahau. 
bir bandDraptı. Og hayvan araem
da geçen kotU ~ gilzel oldu. 

Startla beraber C.Ur öne dllı· 
tu ve k<>tuyu atalı yukan sonuna 
kadar bu vaziyette getlrdf. Fab.t 
dllzltıkte Al Ceylln ve YWr.&elln 
kuvveUe btlcum ettikleri görWdtı. 
Cesur Al Ceyllnm bllcumuna mu
kavemet etti ise de Bay Nuh sar-

gmm YUbeJ fmllnde a1 Jtmalmm 
hücumuna muıkavemet edemi,.. 
rck bir boyun farkla nııtl'&> ola· 
rak ikinci kaldı. Al Ce)"lln UıÇQa
cli oklu. Zaman 2,0G dak•adlr. 
!rılilfterek bahis pııyan 490 ~ 
verdi. 

uçilncü v~ dördllncll Jmtav 
anumıdaki çifte bable Bozkurt • 
Umacı çiftini bulabUenler bir Jl
ralaqııa mukabil 815 kW'Uf akbl-

lar'j. 

at . HO 
• T8f IO, boJ lU. kDo 151, oldalliOa 

se.ı l1i 1ı1r n laadml, mm pelDAll. 
nlılleoek lmdıwtte ao.tO 1flllan .,.. 
... bir b&Jta meamek ~ 
dlr. (& il remslne mtlrMUt. Hl 

• Tat 29, orta bOJlU, YGcutıaa .._ 
- obDIJaD blr tk:al'etllaDede net • 
Ura ........ temla allMJdr Jrt= 1 ... 

bir s-ç; namUlllU '6 Ura ile e'llld S. 

dan edetıOıecek. le.il ~ dlıııt 
ıu. e.ı.amekte olan m8'ftk, feD bir 
dllS ...,.. im bir bayanla menmek ı. 
~. Baftt allat olmUI da 
et' ır tılfldl etmes. o(O 18') NIDSlne 
• ..._.t . Hl 

Izmirde pazar günü • T8f 21, S...:. ~ ~ 
bir T'8rk artlıltl artık ,,, Jwlmı olmak 

a.tedlll - IJl ta!llll atırmtll 100 u. 
ndaa ...eı b•!IC! ollDIJU UUll 

lıoJla. 8ıClk rmldl dDre.t bir erblde 
e"'9Dmelt 19tmtektedlr. (Çlldılm Hl) 

yapılan maçlar nmslM monea&t. 1'8 
• T8f 29 boJ 1T2. JÜlo Ti 1IO Ura 

... deDlm .WC•dU' bir ..ıute 
1ıll' - • ,. ........ ~,..,.De ... 
eada mtltmuiP bir b&JUJa ..ı.n. 
mek s.temektedlr. <Dada (111> ~ 

~ nüahamuda lzminU 
CM....-teai giid ya,,.- ... kü-
me ............ ~tafri. 
ldtıtn Wl'Wliftik. Bvgibı d6 ,a.mr
giiftlcl ..WealMrbsı.v. tafaUMw 
wn.,.,..: 

1-*, (lltUJUI) - Millt kil
me karplaeımalarmm deplamnan 
""'den. din ,..,ılan >Jtay - ts. 
tanbal.por ~ ~ - ıı\JtJb.. 
arda mftMl>akalariyle ~ 
nöıayetlenmi~ nldu. Rundan Mn.. 

ra takm:ılamnızın blrcr defa An. 
Jmra -ve İ.ltanbul aeyahfltleri vRr
dJr. Bil aon ma~ da ışelııi.mizde 
Altay - Alt.mordu V\kımhm an. 
mnda yapılacaktır. 

Dlln yapılan mac:larda Altay 
bnim ve dilr«iln bir oyun çıka.. 
rarak fBtanbuJisporu ~ sıfll' lli
bi iilltün bir sayı ile yenmi,, Be. 
giktq da müşkillatıa 3 - 5 AJtm.. 
orduya galip gelmiştir. 

Oyunun taf.:Jltmdan evvel şu
nu kajdetmek ~rektir ki di1nldl 
maçlanla haıb!mlerimizin idaresi 
bazı Jstanbul gazetelerinin yaz. 
dıldarmı ~~ hırikaca.k de. 
recede fena idi. Altay - llltan
bulapor mac;mda netice tu.erinde 
mileMtr olaca.=. deNCede yanlllJ 
kararlar verilmemişse ~ Altnı. 
ordu • Beşikta411 ma~m ikinci 
dem!ısinde hakemin. Hakkmı:ı 
attJi1 1m'is favulU' ikinci go1i1 
•JIDUI, Altmordunun mağlO.
biyetiııi intat: etti. Hakemin 
bundan 80Dl'8ki kararlan da "l
darei mul&hatc;ılık" tabiri malı. 
SUliyle ifade edilebilir. Böyle 
hidiselere meydan vermemek i. 
çin hakemlerimizi ela:ersizlerde 
~ırddctan eonra sa.haya 
çıkaralım. 

DOnldl hakemlerimizin idarele
ri ne bizi ve ne de miufirleri tat
min etmekten c:ok usa.ktır. 

••• 
Dllnkil madardan aonra, yani 

her iki misafir tann yıibancı bir 
sahada değişik rakiplerle iki 
ma.c; yapbktan aonra edirxiiiimiz 
kanaat 1Qd1D': 

Betiktal, ~ü oyun tarzı. 
na göreı maruf futbolcu Hakkı. 
ya istinat eden bir taılamdn'. Ma
amafih defans hatb di_ğer ~r
düfümüz takımlardan daha an. 
laşnıış bir intiba veriyor. Ta. 
kDD heyeti umumiyesi ititiariyle 
seri ve açıklarla ifliyor. Oyun 
temposunu daha ziyade havadan 
tutturuyor. Maamafih Galaıa.a
ray. teknik itibariyle Bel}iktat
tan Ust8n bir maman anediyor. 
ı.tanbampon Rtiince, bu takmı 
pnc; oyunoalanlan mtHetrekJdl 
olduğundaiı aralarmda ular yok 
Daha siyade eneı jiıye iStinat edL 
~ar. 

... en.at. 1 

Oyun hazan Alt:monlunan ... 
ALTAY - IB'J'ANBULBPOR bazan da Beeiktaf1n lehine inki-

. . pflar g&rterdikten .onra 71r-
llk karşılaema.. hmır ~pıyo- miuci d!kikada Sait, Nanufm 

nuyla lstanbu1 dörcli1neÜsh ara. ortaladıiı toıpa i1dnei defa B&o 
. amda ~pıldı. Takanlar bir gün •ikt&t kalesine 80kta. aı IL'OL 
evvelki ~ göre ~ den sonra Altmordu nilıbl bir bA. 
bazı tadiWla sahaya çıktılar. lrim.iyet 1mrarU bfkılmlanm 
Al~y ~ kıymetli mMaf°ti olan sıklaştırdı. 34 ttncll dakibda bo 
Zahir Ah ~ ~ mahrum.. hikimivet~ wnJi. 
du.. ı.taca.bıJ.epor da bir irl oyun- Hamdi Mnml!IM'dln akll.a 

AÇIK~ 
'(B8nan) rlllllSS,De mektUP ,._. 

s. .. ahi adma llıll'&kdU mıaktalla 
-ttıH•m'M aldlnıl,ıUI. 

lı oe ifçi art17anlar: 
• 11 ,....- en•••:up ..-mu 

ea ıle U'tktrnmı tAkviye ~ bo- pula ,... aert bir ••• aoa.ı oıl 
tu;11~~ lstanbu1spor AJtlMrdu goHmft de~· 

.......... , ... '* ,.. ılı it 

.. -r;f'3R!~~ışube-~ De'Vl'f' 3 - 1 Aıtmardu lehine 
Yflotl"&o ~-- ·~ oynrya.n bitti. 

.,.,.... o(D ..... , mmlne. 

• \I ~orta UdJI ~ 
~ ınrnem. _.. dalcUlo ..... 
m bir ~ it ue-alrtadlr. Blllk
taı .,..nllfte""De 1lolıtaD Oılta eokak 

Altay. derhal topu :misaEITtllnm 
sahuma naklederek altmeı da. 
itikada Baa iutn ayaıiyle ilk sa. 
YIY1 kaydetti. Jstanbulapor bu
gün c;ok d111'W'DL. Altaym alan
larma mukabeleden ziyade karfJ 
koymıya çalışıyordu. Oyun bir 
ara mütevazin bir Şt.kil aldıktan 
sonra tekrar Altaym baakısı al. 
tında cereyana bqladl. 

Ve 31 inci dakikada dOnkil gi.. 
bi zorla topu kaleye eokarak i
kinci ve 36 llCI dakikada da ~ 
~1 bir dal11la Uc;tlnctl Altay ao
lünü lstanbulspor kalesine sok. 
tu. Devre 3 - O misafirleriıı ,fley
hine bitti. 

iKiNCi DBVRB 

Oyun bqlar başla.mas latan. 
bulsponın büyük bir gayretle ça. 
lııbğı ve vaziyeti kurtarmak 
iatediği görWQyordu. Bu ~Y
ret oyun şeklini bir mllddet leh
lerine çevirdi ise de sayı kaydı. 
na muvaffak olamadılar. tstan
bulaponın bin'birini kovalıyan 
hücumlanndan 80l1I'& sıra Al
taya ~imiş ve bu defa akınlar 
Altay tarafından yapdmıya bq. 
lanmıştı. 

8 inci dakikada güzel bir lnY· 
nlış yapan YUDUS Altaym dör
düncü golüntl kfıeeden bir vunış. 
la attı. 13 tıncn dakikada nyas 
k193 bir mücadeleden 80lll"& Al
taym beşinci wı ııııon aoHlnll t.
tanbulspor ~ takti. 

Oyun tstanbu:l8ponın hic; ol 
mazaa şeref saymnı çıkarmak 
ic;in devam eden aemeresis mtıca
deelsiyle, Altaym 5 - O gibi .lrat'I 

. bir netice ve galibiyetiyle bıtti 

18 ........,. ...anc.t. 
Bu devrede 8efi1rt.afm. rn~.. • Ha,atta ,.ınm. eeki ve ,_. ~ 

~la beraber oynadıfı için V9- yı 111111', daktDo kulJaml' " ,.. -. 
ziveti teli.fi etmesine lntisar edi. JdDal buluDaa. orta taJııdl bir PDO 
li).orlu. Nitekim ildncl dnreye " ara:naktadır. BYllMlıl daktilo 111 de 
Beşiktaşlılar bQyOk bir hnla bq kabul ~r. <0.Ç.Kl remlbıe mira. 
lıuiılar. Altmord1ı mtldafauı Be- aıat. 
şiktaıJ akmlarmı mDlldl&tla de- • Slr u.e on taıebu! lu!rbaDCI bir 
fedebHiyordu. Msamafih 1Rı a • it an.maktadlr. Orta talebeıeıt?.tl 4e 
kmlar gol olabilecıek vui~r aa11c ve klm,a denlerlnt emea . blr 
ihdas edemiyordu. 9 uncu dakL Gcretle verebilir. rr.o.148) 
kada bir Beşiktq ~mda tot» * Frammca, aimuca. mcmzce bt. 
kalenin pek yakmmda iken- Hak. len. oı.ru da tllrkçıeJe 1f1na ecnebi 
la yetişti ve ild mOdafli elle it- bir baJ muıauebe " muhabere tfle. 
tikten sonra ikinci Befiktat ao. rinde caaımt "T' .. ııe çalqmak ı.. 
lUnQ attı. temek&edir. Bu dtr.enSe buuel dera 

Çbk açık olan Hakkmm bu ha. de nr.:blltr. cA. B. S) ~mslne mura.. 
reketini hakem "6remedl. Çil& caat. 
ld1 oyunu Çok uzaktan takip edi- • Yaı ıt. ar u. lld taıelıelll bel 
yordu. 19 uncu dakikada Altm. Q llllôdeUe ~ flrealıllıde oabr'ak 
ordu mtldafii topu tmklıp. s.temelrtedlr. ~ Karanldl •. 
ma.k isterken 'Beliktallılann kak ~ eokak 1' de P'etbulla11 
kafalarml dıofru attı. Bu 9Uretı- BGlbQ!e mtıracaat. 
le Altmordu Oıçllnc6 •YIYI da ·• Orta 2 taıuıun. traamıca okur 
kendi hatasiyle J9llÜI oldu. JUllr 20 )'lll1llıda blr 'l'Qrk km mana. 

Oyun bundan 80Dl'8 Beliktal ıı:. 81) 
lehine daha ziyade halandL BO- mı> blr it aramaktada'. <R.A. 

tUn aiJrllk Altmordu mOdafaa. remslne moneut. 
ama yüklenmişti. Forvet battı • Bir Onhenite talelleıll tatllde c;a. 
bir türl\l Beeiktaf mildafauım bpla:.t bere bir it aramaktadır. Ol. 
geçemez OılmultD· Bir aralık A. 1115) remsme mtıracaaL 
Hamdi - Sait •"llll"a• Beıliktat • :a J&IDlda. ortamektep mauna, 
kalesine kadar dayandı. Fakat ı..p, JaS1 YeJ& tesglbtartık illerin. 
Hamdi fena bir tutJa çok yUm- den blrADI aramaktadır. CBedroe H.> 

dan muhakkak blr sayı ka~. NIUlDe cDrWat. 
30 uncu dakikada baJrem biri11ir- • • J"IRh ~ ..-nu. 
1erine kati f&wl Y&1l8D !ki oya ....., ... .._... 1llr pllO ... .., 

cuyu aahadan çdmrcb. Bundan mWet1e ae..,.aıc OJ1lpl&'lc ı.u,or. 
90DI'& Altmordu daha m8tktll va. (8.0. il> ......... mancaat. 
zi)'ete dDftll. 34 tıncn w sa neı • Dlfçlllll ... prot..se aehpnü 
dakikalanla Hakkı pbsl bir ~>'· wteJ'llD bay n ...,..,_ nJ&but 
retle UstUste iki ıoı daha yapa- JaD1M blr dit tallttıt araJU)arm her 
rak tllkwnmı m~ km- stba •"ehlan l'aWa ......,.._ ead • 

BEŞiKTAŞ - ALTINORDU tardığl gibi gal de ga- delıl ~ eo11ak • aumar&J& 
rantıledi. aDracutlan ...,._t -415 • teleftm 

Talnmlar hemen hemen clilD- AltmOl'du on daJrQra kadar bir etmehrL 
kU kadrolarmı muhafaza ediyor- 119Y)er yavm.ak için IJDft bir ı&Y· • tqOtllce.,. ,.,._ 11er nm 
lardı. Beşiktaş Hüımünün yeri- ret arfettiy!e de B~.,&tq m8- teldlme tıldN; adrell: OeDap Dentt. 
ne Sabriyi almış. Altmordu da dafa&11ı1 canlı oyunuyla ayı 1fJr- ._.,. ._., 80bk-. DIDıııl at; >R. 
Muammeri değiet:frerek yerine aatJ vermedi. Ve maq da Belit- fUltafl. 
Aliyi ikame etmbfti. tapı 5 • 3 lehi~ neticelendi. • y .. ıt. u.. • 1a1eı.ıı:. tatil ... 

Oyuna Be4iktaşhlar başladı. • .. .,... mtlllUPP 1ı1r 1ant1e ........_. 

Top orta' arda &>1aştrken aol a... -============l 1ı1r ,..._ UtlplUr. b n tzır'lllE. t.ssD 
çık Namık 1D11U1madık bir vul- '8ltlk - ..... __....,. (!.D. 

yette kaleye attıtı bir eandelle Yabancı 712),.. • .... , .... 
Altmoldunun ilk aymm Çlkar- • 18 ,....-. 11m ddde: ftlllfellDe 
dl. Golden llOftr8 Befiktal, Hak. ---- --- - .... dili....,. 
kının gayretiyle hır.landı. Oyu. d·ı d 1 . . .. _ - ,,_ -
nu Altmordu bleline nakletti. 1 ers erını ~ ........... bal 1ıll' pDO 
8 inci daldkada top kale önOnde it anmaldadlr. ~ 1ıanDJdl 
dolqu-ken, buailn ll31ltrtıaf aynı- ı.cta cıe •r-* ............ . ıe :r..-ıta 1ı1r u. • tal91ıelıl ta. 
yan Şakir haf'ıf bir vuruşla be- ._ 11181' ......_ " tllde it ~- Rm m-. tlllr. 

.,....,..! 
(?ıl!De) (BnimU) <R. 27) (~ 
(IU'. 98 an) (SeTiDç 41) o(NU1') 

meldl) (8.1'. 11) (R.r. 18) 
(N. 2' N.) (lıU2) (IUI. 108) ( 

1) remtsıertne gelen me1ctuJ>MI" 
mis -.blplerl atmam'f)al'dlr. BU 
bapları yazanlarm 5 gtbl 
prl a.lmalU'Dll rica ederi&. .A:ıllA 
de atıı&caktır. 

37 dakika 
dikilen bir 

takım elbi 

lmıir taJmnlan, Jstanbulspora 
1r31'11 aralarmdakt elemanlar iti. 
bariyle daiına galebe elde edecek 
durmndldlrlar. Befilıal da ,. 
nilmesllirtuvvfl'f•• ,a..x•t •• 

1 

c...- eo!Wl 11 da AdnaD KanCL 

rabel'Jlk ao(Qnil atmıya muvaf. · • -======:::;:===== tall -- lııau-.vsllCM&r.J .. ull.Jl•~P.ll••e&r.;• 
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•thi l<•rdet 

4ılc, Istırap "ve his rotİıanı 

Ya~ kudrdelayı naaıl 

ütülemeli? Vem ı• J_ ,,. utan adam 1 Dai~i. balayı yaşamak. 
1 
A 1 IC ... ıçın ne yapmalı? . Bu sene şapkalarda ve elbi • 

v .... : MiOHA&L ~UKO (,leyirf!m: Ol:"'AT TZ\'FIK ZNSON i Vjyana. profeııJöri~ dok· seleme kurdele pek ook kulla -

-17. 
Tank BJU11!1!1hıi alıko,mak ni

yetinde olmakla bwaber Ouııun 
o gece için bir p mahzurlan 
olduğuna kaniydi. Noktainamn. I 
ııı kab11l ctti.rebilmek için uzun 
uzgdrya deliller gö@t<'rmefe mec.:. 

1 tor .A.nton llüller, mecmualar _ mlı)'or. Evde bulunan kurdele • 

dan birine YazdJğı tbir makale . teri yıl.ayıp yenileştinnek müm 
de bol bol sebrıe 'Ye meyva yeme· kündUr. F akat yıkanan kurdele 
nin faydalarından tia.heedcrken ya.,ken ütüle.nirse iitu lekesi ol· 

§WJHlan 1anıatıyor · mak ihtimali vardır. Kuruduk • 
ava ar ısınmca, )'lenUen ye - 1 .. . : · • . 

mekJerde av.i iht" • ..1~ .k ı ta n sonra utillen.nce yenı gibi g ~H Jf'arı ....,6,şı • 
1 

. . • ........ _ 
likler ölur. Etli ve yağlı yemek _ oması ıc;ın )egane çare .., .... uı: 

• lerderwe ~ ve rneyvalar ter . Bir maden suyu· veya. kolanya 
bur oldu. 

- Yalnız bu akşam. diyordu. 
Bir ~blyi Rus \atandaşlann. ~·e erkeklıerin elbiseleri ga}et re:> dh edilir. 5işesini sıcak su ile doldurma -

dan t~frik etmek benim için ga - mi idi. Elektrik ziyası da iki yüz &.mu Mbebi, fazla etin ve yağ lı. Yıkanan ve yaş olan kurde 
Yanr: gene gelirsin. Şimdi Fa• 
ruk ~ttiği için burada kalman 
te-hııkeli olur. Belki babaama 
bir şey &öyler. Yarın ıaba.h aaat 
dokuzda gelir, 1eni alırım. Ha)• 
di mantonu giy, seni götüreyim. 

)·et !ıcola" bir! .... : ... : ve bU tahmi _ 1 mumdan daha kuvvetliydi. lann karaci~ri, böbreJderi ve 1 · . . -~ ~ · kalb' yormasıd T b " t . ' eyı şiee li?..enne sarmalL Mü "":ı 
İtimde katiyen aldanmaın. Her ne 1 Düşününüz .. bu dekor içinde bol 1 bl.t ı1\ ır. a. ıaeğ ıns:ını cclla ve sıcak yerde kurdele il. 

dense onların yilzlerinde bizde · davetlilerden biri kemik yutuyor. k~k v':cud'!:'ua ~:;~1~: tülenir ve yeniden farksız olur. 
olmıyan bazı acaiplikleri vardır ve Bu vaziyete düşen bir insanın Al. 
bu yüzdenonlan çabuk dlnınz.Da lah yardıınctsı olsun. ne. tokein~denilen ~irleri ihraç K" 1 

h 1 etmesine yardım eder. • ır enen kürk yakalan 
ha doğrusu bu adamlann a ve TehliMyi atlatır atlatmaz göz - ftl98n .valnız )'s\ın deg"il, kış1t1 Leyin bir çocuk t~limiyetile 

kork:ık ,.c miıı.ncttar: 
- P eki oğlum. dedi, nasıl i • 

teraen öyle yapacağnn. 

taYırl:mnda hiç değişmiyen bir Jerinden sızan ya§ları ve dudak . 
nevi gururlu hareketlerin mevcu • lannm kmannd&n akan salyaları da az et yerse çok i&t.ifade eder. 

yapılan Jstati!tikl~te ~ eti 
diyet;ni ileri sürebiliriz. Onlar ya· da teririslecHkten !!Onra geniş bir ,a !l!('bse vemeyvayt bol yfyer 

nesıl temizlemeli? 
Bir kaç sene giyiı&en Jaaiık 

mantolarm yakalanndaki ı..k 
ltt kirlenir. VE' terden y.,_... 
Bunları en ıyi kepek te1!1iııle& 

J..ıeyla c\'e sabaha, kar§ı sııat 

ii~te döndü. Merdi\'eni. bir hırsız 
gibi gilı uitil yapmaktan korkr .. 
rak, C'Il>tı, odasına girdi. Çabu. 
cak soyur .. du ve horlamakta olan 
Raifin koynuna. ec:kidtn EtlH• 
min yanından döndüğU .zaman. · 
lar kadar heyecanlı olarak, 1 
girdi. 

.bancı bır illkedt rastladıktan in - ~ alarak elleriyle göğsünü U· rin ömUrlerinin uzadliı, .bunla _ 
stnları ve eşyaları hayretler için· luttÜnır. Dectim ya ... Allah jcim - rm 1.UJUn müddet genglilrMrini mu 
de tetkık edip dururlar. senin bapm vecmesin. Eğer Jn • hafazaettikleri anla11ım9D'. Bu 

f ---ı bir tencereye kepek koyarS 
san böyle ınükel1e bir ma-..an o kada.r doğrudur ki, mtiyarlar 
kalkıp yüi numareya koşmak mec kendiliklerinden et yenull!r, süt karıştıra karıştıra sıcak otun• 
bwiyetlnde kalırsa vaaiyet daha meyva ve St"bze ararlar. caya kadar ısıtmalı Sonra t.w 
vahimdir. Ve bir fAci.a teekil eder. 8ebııe ve meyva yemenin di • 1 ~~k kepekle kürkün kirli yerie.,t. 
Hele resmf bir ziyafette böyle ğer bir iyiliği de 8b.1A.k Ullerin. nnı ova&amıı. bin-& aaçı.na 
hareket edilme81ne asli hnlcb ve deki ıt.siridk'. lyi huylu ,tatlı süründüği1 )"!rleri dikkatle te-
lhtimal yoktur. 8&üU naziJc olan insanlar 1llllD. • mizlemeli. Soğuyan kepeği sil. Evde yalnız Faruk uyumu. 

yordu ye ann"eeinin geldiğini 
Ba~ı ecnebiler, montık1 bile a. ioitmi,ti. 

Vlll karlar. Böylece. her ne bcıibatDna 
· olursa olsun &özlerinden bu yu -

Tarık evine dlSndUğll zaman 
. . h ide b ' k 1 • ..1 ,·arlak ram parçasını çıkannadık-

bıtap b ll' 8 iT ô tuga <'O •• ( ~ -..ı.. ı--1 y-ıı..-~.ı · arınr ltnıLeı ,._ ,,_, er. .,,.._.. 

Kemiği yutaa bir 14'ranauda. llk mtJef;ie seme ve meyya ,ı,.ı - kerek yerine 8ICk kepek alarak 
anlarda ölOlll Jrıorku"1 «ecinlL Jerdir. bir kaç defa .kürldl .um.:H. Son 
Göğsünü okşadıktan sonra rengi Eti cpk seven ve y~ ek· ra iylıce sllkıneli ve :nJhayet sey. 
~uk bir vaziyet~e büyük bir tel!' 1 St'riyetlc hırçın, kavgacı ve hid _ rek dif)i bir tarakla tüyleri ta
ıçinde sandalyesınden kalkıp ge • detli oluriar. Evlenecek olan 

radıktan eonrd yaka ~rtemiz 
tU. Kardeşine yaralı bir \'ahcıl b d 1 ... ~--..ı- ---ı.1 ol 

"b' d 1 k u a am ar, eu-ıcın~ ~ 
ne otumfu. Ne)-se arası çok geç - genç kızlara tavaiye edeceğim l 
medeaı kendini topladı. Ve yanın eeylerden başlıcası §Odur: 

0 
ur. hayvan gı 1 o a.şıp c:ırpmma n'lada

11 
gözlerini bile .kırpmular. 

arzulan veren keder ve düşün• l 8 da d:.ı.ı. t bi ~et 
uk 

::..... . de 1 unun şayanı ıM& r ..... 
dak1 kadtnlara kur yaPIJ) gUl~ - Kocalarınızı aebıze.·meyva, aüt Viıneli Pelte 

ce onun uyuş pıızacı YM:nll ~ _ı_ 

büsbütün başka türlU tesir göe. oldugw.ı l<al1ul edenw. 
mele ba§ladı. yumw-ta ile besleyiniz. Bunla • 

HattA bir aralık ev Mhiblnin kil .rın hazmı kolaydır. K00ann da· 
çük köpeğini bile okşadı. Ev sa- ima güler yUzlü olur ağır yemek 
hibi, misafirine Fransızca sordu: yiyince g'U<:: hamıeder ve hır • 

Beş ıbardak su. beş çorba b. -
şığı nişasta ( 125 gram), ayni tererek adeti .kolu.mı kanadw Her ne hal ise .. onların ıbunlar

kırı~·ordu. Şimdi de t,e~miştl. I dan gayri claha birçok acaiplikle. 

Kendiş{&, ~ık mr .~~~t.~: · .~-atlan JAiltMDa<il bir: 
paca.k. h&tt& ·~ "'1ltt.q~ ·~.Frt ~ 
öne ~iyeaMr tteı~ ~- hareurWliiiilfö&aıilar ütiidÇ 
nen ve fikren yorgun 'Ve bitkin duyarlar: . • 

-Affedersiniz. Yenmty~k bir çın olur. 
bardakla iki buçuk bardak toz 
şeker, iki buçuk ba.rdk sı.kmn 

........ aJmal,.~ ~ 
-.,u tenceft He atete koymalı. 
Fıkır fıkır kaynayınca, nişasta· 

yı 8U ile salep koyuluğunda. e. 

~ lf#: ~? h4irıMi ~ • ' JCoc!mw ı-.. «le 1 C -
hatim hillltmiyonunus ya?.. yırtJcı .ıiayVanlar, ..,..._,.. iti 

hissetmekteydi. aaınunta beraber I Meseıa geçenlerde bir ecnebi Fransız cevap Wldi: 
o, Faruk ~i at evJM. muhab. as kallm bir kemikle boluluyor - Ne var eefDdim? dedi. Bir 
bet Ye h"-yafyetkıden vurulma- 1 du. Tavuk yiyordu. Avurdunu pek şey mi oldu? .. Neden bahaedl1or
mıştı. Kaderin, aynı zamanda fazla. e;şiren koskocaman bir lok- sunuı? .. Affedershm.. beni mev. 
en aziz menfaatlerini de tehdit 1 rnayı ~uttu. Bu hadise resmt bir zubahs ediyorSanız .. kendimi ga-
eden ağırca bir darbe yemişti. ziyaıette oldu. f yet iyi bil&ediyonam; 'Ye ı,.n 

Biraz akinleşt.iği. düşünceleri Cidden büyük ye resmi bir .ıiya. de Yerindedir. 
duruldufu •it vaziyetini cesa. fetti. l\füteaddit milyonerler var. Gene kadnılara .kur yapmala 
retle mutataa edE-bildi. Eğer do- dı. Ford da onlann arasındaydı. ba&ladı; ve büyük bir porsiyon ma 
ğu.tundaki sırn büsbütün başka Ve bir sandalyeye oturmuştu. hallebi yedi. 
tUrlU öfrenseydi şüphesiz bu Tam bu esnada adamın biti bir Hasılık~ ziyafet esnasında 
namWJUna dokunıa.cak ve çok kemik Yuttu· ve az &alsın boğu - halinden kimseye hiçbir şey sız • 
bUyUk bir keder duyacaktı. Fn· laca.Ktı." Tabi

1

i bizim serbest nok .. dınnadL Ziyafetin !Oflunda masa
kat asabını flddet.Je 981'83n kar- tai nazarımıza göre bu hadisede dan kalkınca biraz sala sola yürü
deşiyle kavgumdan hemen son- 1 tahkiramiz bir hal görülemez. A - 1 dükten sonra elini kanuna götür
ra anneeinin itJraf~ d~n dam, bir kemik yutmuotu. Bu dü. Nezaket icabı birkaç dakika 

~~a~za~=~~~ fev~tade bir .eeY ~~· Bu ai.bi salond~ oturdu. Nihayet diğer da. 
AnlMltine duydUğtı merhamet ve haller için Acil ~rkır~ mev. Yetlflenn elini sıktıktan eonra 
sevgi a.ne.ne ft ahlarteli.kkiler!• a.ıttur: sedyelerimız de eksık de· masanın altmde duran l!stlderint 
ne gali?> gebni.şti. lildl!'. Marinski b~~Je Smo- giyerek çıkıp gitti. 

Bundan 'batka. irdda!ıi .1<1l:vvetli lenski mezarlığı da !>'1 gıbı vaka - Merdivenleri büyük bir teJ3şla 
bir adam da dttffdi. Hayatında tarın. kati ~birl~ aı:asındadır. indi. Kapının ömlnde duran ara· 

• mücadele sevmiyoıni\ı. Her işin Fa'!tat bu zıyafettn bir fevkaıa. bacıya haykırdı: 
koİay tarafını arayıp bulmak ta- deliği vardı. DaveUiler gayet ki - - Çabuk hastaneye çek baka -
raftarıydı. Bu sebeple teY'ekkele bar .tevattan müt~ildi. Birçok lım. Atlan dörtnala k~ur. 
karar verdi. 1 i tnilyonerin arasında Ford da bir Bu Fransuın ölüp ölmediğini 

(Devamı var). Sandalyed~ oturuyordu. Kadınlar sb.e söyleyemiyecefim. t;ilnkü, bil 

müştün.. E~er biraz daha ısrar 
etseydim. ikimiz de uçuruma yu
varlanJp parçalanacaktık. Bent ö
lümde=' kurtardındı o gtıee. Fakat 
şimdi . eni öli;lme kendi. elimle 
sevk ediyonım, San ceylamm ! 
kale muhafm Mmi yerlilere vudet 
ti. Çotuk çocuk açlıktan kınlıyor .. 
senin tatlı etini yemek istiyorlar! 

Rüstem söylenirken. ahırda ses 
yoktu. San ceyIAn aıtıar gibi ko
nuşan Rüc;temtn derdini sanki an. 
lamıştı. Hayvancalmn. gözlerin
den yac; damlatan akıyordu. R1ls
tmı o gün: 

-Bir atın alladılmı &nrOmde 
ilk defa gnrDyorum. demiştt. 

Rüstem dıp.rdald gQr011Grü 
susturmak için. baY\'8m 9IJp p 
türmck istedi. · 

o -ıf>,, 

~ & ; Ce" ı: .. n r" .. .. 1"~ : ' :-> ... ~ 
den bir yeniçeri ağa.en gibi. başını 
kaldırmış 'ft amsmdaki daarl 
.... ? ......... . 
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Herıün Rüsteme boyun elen bu 
mazlfun hayvana birdenbire ne 
olmuştu? 

Rüstemi yanına ;;okmuyor ve 
yuJa. indan tuttunnuyordu. 

Sen ~ylln ip anl8DU1 libi, il
.zerine çöken ant bir kudurganlık· 
\a mütemadiyen şahlanıp duruyor 

du. 
Niha-,.t, Rüettm, Satı eeylinla 

başa çıkemıyacaiım anladı: ahır

dan çdrtı. 
~ 1 -·~ . 
- San ceylanla vedalac;tın mı, 
Dtye 90l'8rken. RU temin de 

~ .....'l .Mad&Ja: ~... ..; 

- Hayvan kesileceğini anlamış 
gibi, teslim olmuyor. Onu bir tür
lü yularından tutup çekemedim. 

Dedi. Şimdi ne yapacaklardı? 
Marta çok meyustu. ömründe 

bu kadar aakb bir sahne ile karşı

la§DUUDI~· 

Rüst.em kapıya çıktı: 
- Atım , bundan 80llra siıin ma

lınızdır! fakat şimdi kud~ bil' 

halde, yanma kimlefi amQOr. 
Sis gidin.. ben onu akpm 8ltü 
kE>nnı t'timle .--tze Jftfrlr. ~im ~ 
derim. 

Dedi. Y«Wıer.; 

olur. Hiddetine, şiddetine ta.bam 
mili edewiniz. Fakat bu 8l5z 
lerim.le size de hisse vardD'. Ko
canızla. ayni yemeği yiyeceğinis 
için size de ayni huylan alırsı · 
nız. Fazla et yerseniz ~imsizlik 
çok .. beş pt.erir. 

SebBe ve meyvaya ~ g&s 
terinıeniz da.imi bir balayı için
de ya.,arenuz. 

Cam makasla naaıl 

7.erek kayruyan suyun içerisine 
akJtarak iil'ft etmeli. Banu ya • 

parken tencereyi kepçe ile mü • 
temadiyen kanştırmah. (Ahi 
takdirde nişuta. top olur). Ve 

karıştırarak pişirmeli. 

Nİllfta, kok.WMı zail <Munca w 
kepçeden pelte halinde ~ 

kesilir? içerisine şekeri atmalı. Şeket-
Evde bulWlall kırık camlardan taınaınile erjyinceye kadar ka • 

dunra Mt1a.n f~ann ine. nştırarak pişirmli. Sonra ten. 
rine konulacak parçaları evde cereyi ateşten indirmeli ve &ille 
kendiniz kesebilirsiniz. 

Cam parçumı au dolu bir I&- d~~ h~lanan ~işne.auyunu ige
ğen ıc;:eriefnde bir elinizle tu • neın ılAve etmeli. 1yıoe kanltır. 
t.ıınuz. Dfter elinizle bir makas 

1 
malı ve tabaklara, yahut yWmek 

alarak su içinde olna camı is · kek kalıbına boşaltmalı. Soğu • 
tedtfiniz ~kilde kesiniz. Bu 1 yunca şeffaf okınnm reMtıe a . 
mümkündür, Çünkü au içindeki setli bir pelte olur. Bun dolabın.. 
acını makas mukavva gfbi ke.er. da bir müddet durduktan sonra 

miyorum. Fakat. bana - kalırsa... vişneli dondurma hi..tni verir. 

ölmüştür. 

lri kıyım bir şeydi. 
Çeviren: Ceuat Tevfik Enson 

- Açlıktan ölenlerimiz var. Mi
delerimiz yapıştı .. dizlerimizin der 
manı kesildi. Onu bekliyoruz. 

• Diye bağrışarak dafrlmala ba~ 
!adılar . . 

Rüc.;tem o gün, san ceylanını da 
Martayı sevdiği kadar <:evdi~ini 

anlamJ!lı. 

HaY~'an sevgisi. in<:an ' .,.; .. ;,,<' 

de benmniyordu. R\i temiı ''1n 
ceylAna olan muhabbeti <ıf'fkat 
duygularile de beslenmişti. RU9-
tem atım hem seviyor. hem de ona 
acıyordu. 

İnsan evlMını kendi eliyle mez
bahaya götürüp k~rebilir miyw 
di? 

Rüstem: 
- San c:ıeyıamn keeilmesi, bana 

etlAt . acmndan ağır geliyor. Ben 
ha i§l yapamıyacağım. 

Diyordu. Oysaki. yerliJere • 

• .. . .. ,. .. . •ı , , • . 11 'L~· 

Bu t .. ~ip Uzerine frenk özü • 
mu. yahut ahududu peltesi de 
yapılabilir. 

Rüstem sözünde durmaia mec
burdu. Birtakım insanlar açlıktan 
ölürken. RUstem fıstık gibi beslen 
miş bir hayvan üstünde dolapmaz 
dı. 

Kalabalık dağıldıktan sonra, bir 
kaç saray muhafınm çağırarak a
tını ahırdan çıkardı ve il%erine bi
nerek evden ayrıldı. 

SARI CEYLANIN ETiM 

YiYEMEDiLER 

Rüstem surlara dolru gidiyor. 
du . 

San cıey13n mütemadiyen~ 
yarak. bazan da şahlanarak ~fte 
atıyor, Rüstemi ftstünden <'°'6r
mek istiyordu. 

Rüstem JQlda 811"910fill4'l)OI'"' 
d9: . 
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Devlet Demiryolfan-..rve Limanlan 
i'letrne Umum idaresi illnlan 

,.. .. ,. ca.aararetl 
ZiRAAT BANKASI 

&anı1ut tarihi; 1888. - Sermaym; 100.UUU,000 Tün Liraa 
Sobe w Ajana adedi: 266.. 

z;,a1 •• '""" "" nnı baMo ~,,ini. Para~ ....... ..-.,....,.. 

..... AenHl'DCM aamlıarall .. 111..,_ r&arrm _........ " " • V 
• .... ....... iare ~ • dafll l"f'kUeoelı lnlr'a ... ~ 

-- aGn ~ ~ırts. 
• ll4eCt ı.- ............. .... •• ...., • llnldl ... .... .. - ..... . .. ........ . ' ....... . -...... . . . . .. , ..... . 
DIKIUT~ ~ oaraJar bir ...,. ~ 110 llradu. qaf 

SJ ,,...... ......,. Cdrur. t&Jtcllrdt .. IO fulUIYI• .. ~~t:tr 
IDir' •. 11 lllırt, ı: t'llUlru ıt l'rtftL u Btrtncllrbuft taıtbJe. 

I Emekli, dul ve yetimlerin n ukarl llllllllarin 
nazan dikkati• 

Emlak va Eylını BuU.ından 
Maaflarııu bankamıza leml:1k ettirmek aurellle aJa)l emetU. dul 'ftl 

yetimlerin eylül • r. aani. 941 üç aylıtlannın tediyesine 2. baıiran 941 
. tarihinden illberH başlaoacalibr. 

1 - Maaş aahiplerinia temlik muamelesi lçln. bir dnre eYftl ba. 
kamızca keadilf'rine wrilmif -olan hesap pusnJalıanndaJd babalı nazan 
dikkate alarak mezk6r pusulaların alt kısmına ipreıt edilmlf l;lln ve sa. 
aUerdc Col\llrafiı nllhıs cbdaıılan Te remıı! senetlerUe }Janbmna- mtlra
caaUarı. 

2 - Kuponlannı vise ettirmek ıuretUe muamele yapt1Caklann ve 
ma-.ışlarını ilk defa olarak temlik etmek lstiyenlerin mlracutlannın 8 
haziran 941 cuma ıllnilnden ılibıwen kabul eclilebilecelt. 

3 -Asker: meitıllrıin m!iracaatı 2 h:ıziran 941 puartesl lflnü sabah 
leyin saa! sekizden on ikiye kadar kabul edilecektir. 

Herhangı hır karışıkhla mahal kalmamtk llzere a911i:er1 maltıllerio 
malmüdilrlü#flne nazaran mDraeaat sırası af81ııda ıösterilmiıUr. 

Saat 
8-lt arasında Emlnönll ve Betildat 

9-10 arasında Fatih 
ıo.ıı arasında Oskildar vı: Kadıkısy 
11.12 ırrasında Be,ollu ve diler mal mtıdfirliikleriude kıtyıtlı as. 

kert mal6Dere tediyat yapıla~kur. Yukarda bf1dirilen lfln ve saaUerden 
sonra vaki olacak mQracaatl.nn dıler maaş saıbipleri 8U>I maumeleye 
tabi tululllcalı ve malOllerio rıtılua tezkenkrile ikramiye teni ctbdan
larını birlikle getirmeleri. 

4 - Maaş sı:hiplerinin r.1h'!llçcı muamelelerini yaphrabilmelerı için 
gun ve ııantlerf" haricinde m!lr.u.•aat etmemelerini ve bu gıbi müracaat• 
lana kabul edilmıiyect!li ilAn olunur. (3871) 

-inhisarlar umu·m 
m od Orl üğ On den.: 

Cinsi Miktarı Eksiltme şekli 
Bel ıpi 55.000 Kı. Pazarlık 

Tonp ıpl 15.000 " • 
Ba, ıpl 20.000 • .. 
Kınnap 15.000 ,. ,. 

saati 
1' 
11 
11Jo 
11 

1 - Mevcut tarloame ve nilmuneleri mucibince yulrarda elu ve 
miktariRrı yazılı ipler pazarhtla satan alınacakbr. 

11 - PaUThk 18.8.9'1 cumn gunD hlzııtannda yaıllı saatlerde kaba. 
?a$1a levazım ve mfibayaa• •ubesindekl plım komisyonunda 
yapılacaktır. 

Hl - Şarlnamf! vr nilmundf'r s6zü •~n .-ıbeden parasız ahoabUlr. 
iV - İsleklilerln PJZ&rlık ıçln layin olunan ıon ve saatle.rde tekur 

rdecekler: rtyat ve nılklıır fizerinden ytlzde 7,5 ıDvenme para• 
sile birlikte rnP.ıkCr 'komisyona mllracaatlan. (4108) 

Devlet Denlzyolları. işletme 
umum müdürlüğO illnları 

Köprü· Haydarpqa • Kadıköy hatb tarifMi 

• 

~E:)k~~IJ'-41' 
KOM~A(M 

Tercıb: Sizi aJdatmıyacaık en dolnı hakikat ffa*ldir. 
mek iltem~en lawiı: IU)'U ile r..ıaauıl bir k~ mıllUIP 
bloriJ'i ff huzuru ae:ufn eder. 

BOYt"K BAKK.ALlYE llAGAzALARINDA VAJtDllL 

ı---;;tanbuı Levmm Amir.iğinden • 
'- . • ıaracı asker• ııtaab ılln•art 

<Jtieterl!cteek ,erde 18,llO Uza f kllnlflUk JOl IDIMI bfdl 
ıpeytı konmuttur. ll.aJtll 1.1.Hl paartelll ıona .at 11 d& 
uıı ıabnalma komı.y..r.unda yapuacaktır. lık temalatı 118 
ve p.rtnameaı komiaYLDGa görlllılr. Tal1plerbı ibate .. UllÖ'° lllr 
kaııunl ve~L"i'e tek.Uf mektupıarmı 1roaUQona naadarf.. 

••• 
100.000 kDo lllİJI' •1.\ kapalı Ul!Ja ekallt.me7e ıuı.mıQftlll"· 

çarpmC. gllDO •at l6 t.e Oelloo.ucıa eald l'.ıbe btnaegedald 
m& Jcomlsyuaunda yapılacaktır. Tct&n 41,000 Ura ilk terfp•P 
Tallplertn kaıuml YellkaJarl1e t"1dlt mektuplanm UıaJe ~ 
ewel kamfQoDa ftr.Mmi. (2'..,.,..1) 

• • • 
156G ton J f'$li çayır otu pazar:.ıkla salın alıaac&tır· Ti 

54.810 Hra 11 ktemlnah 3190 lirn 50 kuru,tur. lbalesl ~ 
günü &aa! ı 1 de .\nkaradaLv. •mlrlflJ Atınalma koali 

~.. ,..: 
De\•Jet ıfomfryoltan ldara .ntn posta ve banliyö katarlan tarJfealnı9 

de vıırılıı1ı ı .oi•aıa ınn~nıtzıı'a:ı K \prü • Haydarpa,n. Kıııfık6v vapur ta
rlfeııi de 1 ba:dran 9i I tarthlrcl1"11 ilibare•ı <Wiiştiı il cektir. Yeni tarife 
f~kelt>l rl" :ı,ıhuıı ve ceJ> lariC~lf'rt Je ııi~ierimiıde aallta çakanlm119 
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