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Bulgaristan bunları dünkU Yt'.• 
goo1avlar gibi, ~ utmağa, Bu'
ga.rhk içinde eritmeğe çalLımı· 
Ya.cak mı? Binaenaleyh, Yugc
sJavya için inhiliıl sebebi teşk_il 
etmiş olan hırsı cah, tama, hır 
manasız arzu ve hulya, Bulgar 
muharrirınin rnütalea.sı doğruy
sa, Bulgaristan için de mühlik 
bir r.aaf sebebi teşkil etmek 1 
laznndır. 

'azan: ı 

8iıeytn talıit 1 aıçıc 
Sof~ada ~ık.an Mir .ı::azctcı.i Sır 

bihtan haklimda bazı ınütalcıılar 
!14'J'dedi~or ki bunu dikhat le o;.u
lllak hir de 7.amrlı olmaz. 

Makale muharririnin fil\rinc<', 
Strblstanın ne gibi ı-artlar içimle . 
~·a~dığını , e dahilen ne kııdar ' 
rereyan ve aksi l'rre~ anlarla. :-.ar- 1 
"11ıp durduğunu bllrnlC'r onun ı;nı• 
~buk yıkılmasından hi~ hayrctP; 
dıı~rnemişlerdir. Bl'lgratt.a Y""' 
ı:ıkJnağa ba.şlı~·an hlr gıııcte bu 
hl?.lrnete bir takım st>hf'plcr ard 
~ ı;ıalı .. ıyormus. Fakat en esııı---
1 ~bin ne olduğunu anlı)ııma
~ıt. Bulgar muharririnin kana.a• 
··~. bu ı-ebcp hül•Ümctln l u~o 
ııı.,. 'kM mini terkip ed<'n büt:ün 
~~ncr un .. urlan yutma~ Sı~plık 
~ilde eritm<'k fçin duydu!,'11 mana
lltı arzudan iban-ttir. 
lı..~lr gazetesinin tas,irin~ ha
~ Sırplar kü!:Ük bir mıllct• 
ttl'lt!,, Komşu s1a,·1ı1.r ı..ararma hü. 
~ anuı>una kapılan bazı müf· 
llt .._n11.o ırıerm f;OZıl!ı ırt'.' "·' arıll\ 
heıt ~n ziyade bir ml)d(letten 
.__ "~ma. bir a.l"Lu içind<' )'asa. 
ı:.~~11'. Umumi Jlarptc na,sılsa 
~ lfıtfuna nail olarak büyük 
"r devlet. t.eşkil edcbilmi!:ler. Bu· 
~illa iizerıne gözleri karannı~. bu 
f liik d<>vlt~Un öldürUrii 7.aafını 
~"ı<edcmcmişlcr. Bug-iin Hın·at · 
"1ı, Si°' enlerin, Makedonyalı la
~ Bulgarlann, Karadağlıların, 
~llalrlann Almanlan \ "C halyan. 
~ ne bü~·U'i<,. bir sclinç ile kar~ 
~•kla~ı seyrederek hu zayô-

rnu anhyabilirlcrmi~. 
d., !tir gazetesinin bu mütaleasın• 
11 ~bir kısnn hakikatin mf'wnt. ol. 
la~~ fiÜphcslzdlr • . :Mııht~lif unsuı• 
~ terf}kküp etmf'k bir devlet 
it ısı ~k kere zaaf teşkil etrolı;;tir. 
l'I e.le ~ ~ğlarda, mllliy~·t. hi:-.l_e · 

\a.Jplere ve ruhln.ra hakim kr
'llcukten Mınra yabancı milletlere 
~op insanlan hakim bir unsu. 

emir Ye nüfuzu altında yaşat• 
' ~k zorlaşmıştır. Bu unsurla· 
~. adetçe ziyadeliği bir de\'letin 
~~nJ bütün hütün wrlaştırır 
.: bolıran zamanla.rmda felakete 

tlir&r. 
11..?Jıan Harbi neticesinde \"Ö<"ut 
Iİ""' l'ugO!!l:ıv de\"letJ biinyel'in-
11~ bi>yıe , lladi blr hastalık ile mi 

YaY& gelmişti! Burasını bu
~· Srrp dostlanmızm felAket. da• 
~larmda derfnleştirmck isteme· 
r · \•aınız Bulgar gazetesi tara· 
~ llrri !'ilrülen mütale~ın u
iı. lllı bir prensip olarak dognılu· 
ı.ı llq ta.'4dlk ettikten sonra Mir 
lı llharrtrfnc bir sual sormaktan 
~"dhnı Wo •\' zl men<',de"1iyecegız: 

9" "~6'ıla\'yaya bulduğunuz "usu· 
"'-bugiin kt-ndinfz düşmüyor mu
q ti~! Yugosl&,·yarun hata mı ,.c 
t.oht. noırtumr bu kadar derin bir 
ı.:!Jle t~blte mu\"alfak olduğu. 
l\t halde neden kl'ndlnlzln t<'k
~ etınekte olduğunuz hatadan 
~ar se\inç ye iftihar duyu· 

07.! 
lıt, Çilnkij Bulgaristan da kii~iiciik 
'Slav milletidir. O da r;imdi 
'ı in bo g~icf safhasındaki A 1-
~'tt ınu,~ffaluyetinden istifadeye 
't~!'k Yunanlılara, Sırphlara, 
t..... ~yalılara, Arnavutlara alt 
~klarr ele g~lrmiştir. Bulırn~ 
~~ az mı yabancı unsur '\-Sr 
'1- g&tistan bunJan dünkü }"ug<· 
ea~lar gibi yutınağa, Bulıı;arlık f 

:-... ' ~ -...~e erttmeie t.ahşmıyacak mı. 
tl,~eyh, 1:'ugosfa,ya ir.ln lnhi
~ ae\ebf teşkil etmiş olan hır.;ı 
)\ • t.ına, bir manasız a.r1.u \"e hul 
'ı' llalga.r muharririnin mütalea• 
~~YM, Bulgaristan için de 
~lk bir zaaf sebebi teşkil ct-

~eli.r. 

Asker ailelerine 
yardım mükellefiyeti 

Dahiliye Vekaleti bug~nkü . şekli 
değiştiren bir kanun layihası hazırlLyor 

Vali Lütfı Kırdar bu sabah 
An karadan. GJöndü 

Lutfl Kırdar 

Pariste bulunan 

36 elçiliğin 
2000 

memuru 
Bugün 
par1sten 
ayrılacak 

Pariı, 10 (A.A.) 
Pariste bulunmakta o
lan 36 elçiliğin 2.000 a
zası bugün Paristen ha
reket ederek Vitiye gi
decektir. 

Muhtelif meseleler haıkkmda ali.ka
dar veka.Ietıerle temaslarda bulun. 
mak üz;re bir kaç gün evvel Anka. 
raya gid~n Vali ve Belediye Reisi Dr. 
Lutfi Kırdar bu sabahki ekspresle 
şehrimize dönmüştür. 

tstanyonda vali muavinler., emniyet 
müdür vekili. kaza kaYmaJcamları, 

vilA.yet ve belediye crk!nı tarafmdan 
karşılanan vali bl.r muharririmlze de.. 
mlştir ki; • . 

- Ankarada, 'i!A.yct ve belediyeyi 
alil.kadar eden muhtelif i§ler etrafı:n
ıia allkadar vek!letlerle temaalara 
bulundum. 

Bu arada, asker ailelerine 'yapıla. 

cak yeni yardım şekli 4le de me§g\11 
oldum. Halen tatbik 
edilmekte olıı.n mükellefiyet şekli ile 
rlde edilen varidat ihtiyacı tam ola.. 
rak karşılıyamamaktadır. Yeni bir 
mtikC'llcfiyet şekli kabul cdllmcsi hu. 
susunda. Dahiliye vckAlcti bir kanun 
lAyiham hazırlamaktadır. 

Fransız Fasından 
bir kısmı 

isapnyaya 
verilecek 

l&panşn1 Fası fevkalade 
komııeri Madrite gitti 
Londra, 10 (A. A.) - DcyU 

Telegraf gazetesi yazıyor: 
İspanyol Fası fcvka!Ado komi • 

seri general Argaz, hükümelile is 
t.işarelerde bulunmak Uzcrc Mad. 
ride gel.m.İ§tir. 

Ijükiımetiylc yapacağı konuş • 
malarda herhalde ı••ra.nsız l<'Mm • 
dan bir kısmının ispanyaya terki 
meselesi de görüşülecektir. 

inhisarlar Vekilinin mühim beyanatı 

iNHiSAR · iŞÇiLERiNE PARASIZ 
YEMEK VERiLECEK 

Rakıların yalnız büyük şişelerde 
saltlacağı haberi · doğru değil 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz, Ankaraya git_ 
meaen evvel bir muhamrimize 
muhtelif meseleler etrafında şu 
beyanatta bulunmuştur: 
"- Yeni teşkilat kanunu inhL 

sarlar idaresi faaliyetini tama
men e~lı ve hukuki çerçeve 
icine almıştır. Bu kanun sadece 
kadroları değil, idare organları. 
nm ve şubelerinin taşra teşkili.. 
tındaki memuriyeti-erin vazife 
ve f!alahiyetlerini de göstermek
tedir. 

Bu kanunla halledilen belli 
başlı mesele inhisar memurları_ 
nm şimdiye kadar ne olduğu an. 
laşılamıyan haklarının tesbit e· 
dilmiş olmasıdır. 

(De\·amı 4 ün<"üdc) tnb.lsarlar veklll Raif Karaocnb: 

_..;.... ...... -·-·-·-·-·-·-..·-·-·-·~·-·-·--·-·--··--·-·---·-·-·-·---·-·--··------t--

Havacılık bahisleri 
1 

ALMANLARIN PiKE, iTALYAN-
LARIN HÜCUM TAYYARELERi 

Yazan; A. ŞABKLI 
JYU16ı 5 ncide>. 

ingiliz ve Hür 
Fransız 

• t • 

k~vvetJeri 

Şuriyede. 
ilerliYor 

Mühim ing·lız ' . , 
kuvvetleri 
a.ras.ınoa 

Zırhh f ırk al ar da 
harekatta 

_bu~unuyor 

Suriye hava meydanları 
ye'niden bombalandı 
Pariı., 10 (A. •A.) - P~dyo: 
Fransız harbiye nzarcli, Suriye 

her.okiı.lı ·hakkında bu gece şu ll'b 
liği neşretmiştir: 

İngiliz vC' dP GauUc kıtaatı p:ı. 
zar günü öğlf'den ·sonra ve diin j. 1 

teri hareketfoc dC'vam ı>tml. !er -
d.ir. Cebelidüruz ile Anti Lübnan 

(Dc\amı 4 üııciidc) 

Avam 
kamarası 
açılıyor 

--o--

Mutat hilafına 

Celseyi Çörçil 
aç~ayacak 

-wcr.ı• 

Ben~~Maşen 
: Qevlet · _nazır~ığına 

_ . tayin edildi 
l'a~s, ıo (A. A.) - Resmen 

bildlr.ilfüğine göre / Benua Maştiı 
<le\1ct na7.ırlığma ta)in 'olunmuş. 
tur: Bu sıfatla da'. k'aföne 1ôp1an1J 
İannıı. iştira.le ~cek ve l>)lhasıt-'l 
AlmAnya ile yapılmak.Ja.. olan mü-
2al<f•rnlcre' rniitl'allik mNıclt"lerle 
mt"şgul olacaktır. ; ' 

Mnı;in şimdiyC' kadar. amiral 
))arlanın mesai arkad~ı olarak 
Almanya ile son yapılan mih:akc
rcll'rc iştirak etmif.;tir. 

ÇERÇEVE 

Dedi· 
Dedim 

Nee1p Fazıi K~$akürek 
Dedi: 
- ı;u Surl;rc iŞ!ni her ccı,he

ııiyl~ konusahm ?.. 
Dedim: 
- Suriye işinin birinci <"eı,he:ı.l, 

harp ba_ı;;ladı ~lryalı tn~lbler '""' 
hür J.'ransızların, müşterek bir he· 
(lef üzerind<' Alıİlanlara karşı lf.i 
defa olarak büyük bir azim. , .c 
ı:Jddetle takaddümü elde etmeleri 
hiullscsidir. ikin<"I cephesi, Alman· 
lar 1'~!;" denizini t~ ,.c t-Oprakla 
doldurduktan sonra, ingiliz İmpa
ratorluk hütiinünün dü.ı{iim nokta• 
sına. hf'lef>:oten sıı:rama ümidini kal · 
dırmıı;; olma.-.;ıdır. tlçün<"Ü t•eph.-~I. 
Akdeniz hakimin-tini ı;arktan gar
ba kadar idamfl!)·e; , .e tngflfz tm. 
ııara.torluk bütününe glden asli 
müna"ale caddesi üzerindeki 1ng1· 
liz ittifakına tam bir mu,'al;&)a \ 'C 

irtibat yolu açmaya yaramasıdır. 
-o-- Ditrdün<"ü l'epheıJ, bütün Arap 

. k . I memleketlerini tam bir ahenk al· B 1 r ÇO hat 1 p er tmda '\"C hak '\"(~ l~tfklal. safmda 

Girit muvaffaki~etsizli - 1 '"'';:;: t-Oplaınasıdır. 
ği iizerinde tenkitlerde 1 - Suriye işinin kolayhkla biti-

bulunacaklar rileeeğlnden adeti emin gibi ko. 
,(Yazısı 4 iiDeüde). DU§ayOl'SUll! .. 

1 

Fı!. ~tı 5 KURUŞ 

Roben Hor 
ad ndakı 

merikan 
va o uru 

Bir Alman deniz
altısı tarafından 

batırıldı 
Londra, 10 (A.A.) -

(B.B.C.) 

1 

6888 ton hacminde 
Roben Hor adında bir 
Amerikan vapurunun 
bir Alman deniz.altısı ta. 
rafından batırıldığı ha
ber alınmıştır 

Bahriye N ez.areti bu 
hususta kati 'bir şey söy
lemez.den evvel mufas
sal rapor bekliyor. 

Bir kardinal 

General 
Frank oya 

Mareşal Petenin 
bir mesajını 
gö~ürüyor 

VJıij. JO CA. A.) - D. N. B: 
İyi malfımat alan mahfille.rdl'n 

öğrenildiğine göre pazar günü İs
panyaya hareket eden kardinal 
Geriler Frankoya mareşal Pete -
nin hususi bir meı;ajınr götfirmek. 
tcdiT. 

Birka.ç gün Vişide kalan kardl-
1 nal G<-rlier hususi bir vazife al • 

mak üzere mareşal PC'tcn ve ~ 
miral Darlanla göriişmüştür. 

Amiral Darlan 
Bu gece radyoda 

hitabede bulunacak 
\'i~i, 10 (A. A.) - Amiral 

Darlan bu akşam saat 21 de radyo 
ile Fransızlara. bir hitabede bulu.. 
nacaktır. 

Dedim: 
- Hueket haı hyalr 48 uat. o

luyor. HJlreket.in inkişaf seyri 
üzerinde henüz hiçbir haber alm
nıadığı ilk 24 saat. sonunda, kolay
lıkla haşarıla<"ağmdan emin görün. 
müştüm. 1:'k haberlerin geldiği bu 
~tin de, emnlyt>tim yüzde yüze 
,\"akla~mıştrr. Büt.ün fenni \"aıuta• 
lan \"C malzem<'sile İnJ.,rilizlere il· 
tihak t-df'n 4000 kfı,ilik Fran!iız 
liıta!arından \"e Şanıla B«-ynıtun 
U7.akt.an giirUnmeii;t• başlal'Da8m· 
dan sonra, ben<"e mesele kalma. 
mıştır. Daha Uk da, ranrşta hare
ketin biiyük bir azim ve şiddet 
belirten ilk tezahürleri, meseleye 
t>ugiinden bir çorap söküğli ifade· 
ı.lni ,·ermiştir. Kndüstcn Halel><? 
dojtnı koşar adım marş marş! •. 

Dedi : 
- Suriye Almanlar tarafından 

jşı;:al t"dilst>~·di bizim için ne olur
du; 1ngilizlerle hiir Fransızlar ta. 
rafından i~ıı;al edile<"P.k gibi görün• 
düiflıır ~öre ne olur? .. 

Dedim: 
- hte turnayı göziinden \·ura.o 

~ual! .• Suriye Almanlar tara(mdan 
l~gal edilseydi, bizim i~ln en fona 
şekil mey,lana ~elirdl. lngtlizlerlc 
hür Fransnlar 1arafmdan işgal e
dilmesi, Alman aksüli.meH - bakı
mından bizlm için en iyi şekli \"ll

&Uctmese de, fenalar içinde en ıı1 
fena~,; yani bize bir tazyik mu· 
kadderse, onu karsılıyabllecelc nı ... 
l•f'fl'n en iyi ~eklİ d~ğunnuş ol" 

nem: 
- Hnnmmmmt. 
Dedim: 

- ·- mumı! •• 
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-

WIJ~ Bekiirlıffın ruhi v~ 
Berlinde Tuna üzerinde wustralya Başve- maraz~ .~~1!._lıelerı 

Yari resmi bir kafllk Bir kalede kilinin nutku j 

bildiriyor: • • " JI ''Mütehasım• bir M>klme ıtö.,ı .. bir mat .uulabütr'! t'lıı8i dalAle& ve bi 

ınfılak oldu Tayyare mey- f'l"k~ ~ve kaaında ornnıt~te kn.b 111~ mWlr!_ Bu dıulilıııldra•ı nor 

S Url
·yede . •nul td6kkl edip lıutllıtlııo _. e1~ılel1;ı kank1ııırlttlnı ~ 4efittire--

--O- d ı rutız; f'-_'if'h bıııılardan hlçl:ılri de •·l><•q he ~Um.. tlkfıyetlle mu&'.\ 

Yu 1 "il yarat an arının fQUnl<'t\llt ttmel' P!llltııualls Al:.Cl\4' Btnopl • 4edlliınl& ~ ndaJ ~' 1-

Alman kıtaları zerce v '8 1 var bulunan c'la.L:ıtetM'delt'r!rı kom)llelı:ıılerial ~~ lljl'aşmakta Ye .... 

fll!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I B4Je. 9 (A..A.) _ ~ müdafaası YM.atanta ıaa-c1ıtıo doktınmaırtadll'.,, 
ad İ Seler yoktur dm Basler N&lıribtm gazetesine -----------------

e Tarı h ~ 'bil~;ror~eki Smedenm> Dafi bataryalarla değil Or. RASiM ADAS." L. 
Alman hariciyeciıi ~~ekibul~=m~~~= avcı tayyarelerile 

Türkiyenin vaziyetı hak- masına sebep o1dufu bildirilen mOmkOndUr 
Öjen btiyük bir infil&.kta yüzlercesi 

km da sorulan suali ö!U o!ma.k ilmft pek çok zayiat 
vardır. Geçen euma gttnü vuku 

~4JIUU''V zırblısı yaralanarak 
en ve memrma doğru gi 
~ arkada.'ı Prt-ns Öjen kru. 

C b kt bulan bu infilik civarda bulu • 
evapsız ıra 1 nau .. ir§e}ırindeüçteikisini tah-

ı... ;~~ Atlantiğe ac:rldığt bil. Berlin, 9 ( A .A.J - Yarı rtt.mi 
~· İngiliz g milerinin bir kaynıı.!•tan bildiriliyor: 
orsan kruvamriı yakalamak Bugün Alman hariciye nezare. 
her t.ara.fmı taramağa be~- tinde beyan olunduğuna göre, 

tabiidir. ~mi on bin .Almanya yakm Rarktaki aakerl 
llktur ve yirmi sant!mctrelık hfidıseleri büyük bir allka ile ta.-

. mUoehbezdır: gayet Y.ip etmekte: İngiliz kuvvetleri 
bı~ nıa.ceraya atılmıştır: ba_ tarafından Suriyeye karşı girn,t. 
Şunaf buz denizinde Mur. ıen hareketin hakiki siyasi sebe
o limanına bazıları da gar. 1 bi ise daha büyük bir alaka ile 

· tıkatJa Dakar'a iltica edece. j kwdolumnaktadır. 
taıınun etm~ktedirler; belki Suriyede Alman kıtaları bu. 

~tırtar dizolinre .• e kadar ı'-e. l:.mmamı<ı ve bulunmamaktadır 
· . ı ı oia~ 1ctrr. Bizim dikka· \'e bu iı:; münhasJran İngiltere ile 
k <'e~en nokta bu kruvazö_ Fransa) ı alakadar eder. 

n end i değil ismidir. Prens Vişiden alınan haberler-e na,. 
on Yedinci asrm ilk otuz zaran Fransanm aldığı vaziyet 

lb~ Avruı ıda büyük pret ~udur: Fransa İngilt.erenin cani. 
1
• 'riirklerı yakından alaka- ya.ne bir taarruzuna uğramıştır. 
~n '\'le nıılliyet hislerinin Ve ahval ve ,eraitin müeaade et
. 

1 
~kül etmediği o de'Vlrde tiği niebette ve her nerede taa.r. 

t Fransız olduiu halde ruza uğrarsa kendisini müdafaa 
~!'yalılara. hizrr:et cd~n >İr eylemektedir. 

Berlinin siyasi mahfilieri §U 
il. Öjen 1663 de Parist" müta.leadRdır ki, SW'iyeye kar§ı 
· Annesi Olimp Mandni yaıla.n bu taarruz bizzat İn· 

,.n baş ekil kardinal güt.erenin tarihinde bile emsali 
....._~ ikinci derecede ye- görülm.iyen yeni bir lngilia hiya.. 
~ Kont dö Suvaron netidir. İngilizler Franaanm bu

Savı. a hanedanına gUn malik olduiu vuıtalaıdan 
. l{iJıseye intisap ettiril. ~k yüJaıek vasıtalarla Fransa 
~~in asker ~lm&k :mtiyor. t.opraldarma taarruz etmekle, 

Tİp etmiştir. tnfilAkm sebebi hc
nUz bild1rllmemiştir. 

Amerikada 
Bir tayyare fabrıkasma 

el kondu 
Nevyork, 9 (AA.) - R 11': mıhur 

Ruzveıt orduya, greYlll deftm etmek
te olduğu •'Northamerlcaıı A'91&tfoa" 
tayyar" fabrlkuma el ıııo,m&k tmriD1 
vermltfir. 

Bu 14brikaya .ı ~ ...mm 
vorlldiği Vaşlngtondıa Rel8lcmllhuruD 
klUbl Early taratmdaD bl1dlrllmlfUr. 

tik defa olal'&kdır ld JdlJdbDlt 1* 
grev Wi-mde barqtırmÜ malllDe 
mD!'aCaat etmebbılll 'bOJ• ka&t lılr 
tedbir &Imakt&dır. 

Habeşistanda 
1200 esir daha 

daha alınd1 

lılllAılaa, '9 (AA.) - A-.-tralya 
bqftldll .Jlaml .... JWIJ'Odıa bir .. 
tuk möylf1enk demlfUr ld: 

lngateran.ta llıtJJAnaclıllll p ~ 
kulduP ıcm ortqara m- "" 
malzemeee yapılall ııevldyatm aaldı
fı J:ıakkmda)d ..ta lddlaaan NCldlt. 
ments1 lıltlyorum. 

aeçm ... rran.nm sukutundan 
eTVe} de 4 lmanl•r ll'ranszlarm kula. 
tına &1DI yalam flmldamlflsrdı. later 
Dmi1JeUm. s.ter ~ Mttm 
lmparatol!uk tek bir adam gilıl mo. 
cadele et;meJrtedlr. DU w Vaftl ~ 
adamtarm pll.nlan. 'lıılDJılıree ldkım.et.. 

re makta bulUD&D 81yUDer taratındaD 
usun bOJIU tetkik ecS!Jmekahıdn Dımal 

'" reddedllem& c;ıım;otıı bula -
gUnJente temin ettfllne ı&'e gerek 
iafe, prebe kıtaat tabf1eld ita.. 
rDıe ortq&rb ~ .wld;rat men. 
haııırau nakı1yat mu 1 I' dail,yllıDe 

tahdit edllmlıtlr· 
Bunda .-ra Jı(msl ..rwe UlıCÜ 

kara w la&va laıvfttıerlıda :maJdne 
bakımmdaa a.tGDl11ltl tııımba edlldlll 
saman ulqılacattma ip.ret •tmlt " 
111'.!Elertne f(SJle devam etmiftlr: 

Semen ftrml,yeD fakat bUyGlı: bir 
cesa.reUe 791>dan 80ll ha.reklt eaunı 
da alm&D denler göılterdi ki orta f&l'k 
ta makine bakmımdan Alnw:alar mat. 
tetiklerden dam bOyllk blr .arau. 
hareket edebilecek tarr.da. techla edU. 
mlşlardlr. lllnerji ile mevcut n&Id1 va. 
sıtalarmd&n auml derecede ı.tUade 

ederek llUratle bu b6lpye gtinderebi

Cimi ddiletin OlllOSl'k:ı~e 
DeY'Jni &G-tc ı enle n:le u bir 1amıı 
t..nuniyle ucvropattu· • .ı111 bun. 
laıda cln i f! ıiraf bir n \'i'QI& yani 
llinir zaai1 "ile butıraı..ı bülmıilnde
dir. BunJaıda bir nevi nıh lıaata. 
lığı ve aıtırabı mevcuttur: ve he. 
kime lbu •tırabın ilculle mllraca.. 
at ederiw. )laamafitı çok defa bu 
llk&yetler:l dQinıd&n doğruya <:in
at daWeU ifade &tmes yani karşı
mıza gelip de "ben b1r ornoeebü. 
elim,, şlıtiyetiyle çrJrmarJar. Bil
.._ pullif rolii oymyaıılardu. 

hiçıblri hekime gidip 4e "bende 
kadml* rubu van1rr. daJma e~ 
keklerle milneeN>et,te bdnpm.ek 
iBti)'oram.,, di,yemec, Bu DIWJ"Ope.t 
omoeekıılleller daha sfyade übbl 
m.~ere einir fiklyetleri ile 
plirler; fakat pslkolog heklmia. 
iDce _...u ve tahlili netice 1 • 

da141etin. bCW1ıı bu sinir gld.yetle
l'lioe, bG bet airım w iç mmtmı 
ı:tbi ans1ara !bağlı olduiu meyde. 
.. ç*&r. BtWln. ba but& ndı1u 
Ae!Al&taeclelerin < ena n.tn - mr 
IDOI) Jan alml inhinf1anm bbal 
etmez ve bil .uretle btlt11n 11JıD. 
yetıeri bmıu iDIEir ed.w; fabt 
buit OID08ekeüellerde olduğu gibi 
dalileti bbal edip de normal bir 
teabtlr o1ıank kabul etmez. Blr 
~ekim, bir ruhiyatçı, ıbir psilrana
list mfatılle kendilerini normal te. 
IAkki dl> blr ıiklyet.te balunmt. 
yan buit omOBekaüeller kart~ 
da pek az fi8.lihiyottar olduğumuz 
halde ruhi ıstırap içinde bulunan 

·~şı~ ı. en bır alay Girit maghlbiyetini vicda11Bm';3 
• ııcı Jstedı. Gerek rna· telafiye çalışıyorlar. .1ngiltere 
~~ ..,,.,_.ı . ... .. ,.ı~-m .... :~ 'l.JU ınnc:l\cı;ı, l\lUlA ~-ı.i~i ,;ıLl A: 

• ~an· arzusunu ~~ti_ rap m.illet1ni kurtarmak için de 
tJa; ı btmun u.mrıne yan ryor 

Nalrobl, 9 (AA.) - Resmi bir teb 
lifdc bilQlrlld.ııtne ıöre, ,arkt ve gar
bi Afrika JataJan. Babepıtanda Omo 
nohrl mmtakıı.IDıda 1Jer:l h&rekeUerine 
devam etmektedir. Dlln b!ldirllen dört 
bin iıs1tdeii ba§ka, dana 200 Avn1);ı&lı 
Ye 1000 lllrttnll e8lr aıınnnpır. ~ 
bm.yga fltlDalll aMm ...... 

nevropat dalflletzedelere bir dere-
ıeceğirnlz bir tek tayyareden daht vaz ceye ika.dar müfit olabiliriz. Psi. 
ı:oçemeyiz. '----"-.._ .. . ı..'--'" · Gil'lt1ıe alman baf1IDa d8ne p. ,ıu~uaı..._..., ~pnotizma:nm.__.uu..,..... sı. 
tanan ...., tenlatmm ....... .... ... - nb bMbılrld .... lııup .. 

fM&1't t8111rt Wl'Chr. Bamm ..,. 
:ı çıktı ve bu krallığın Fransa· IU aDda A1maDyuun 

bıt ~olı:u A:~"Usturyanm hiz. Franaaya mukadıdea bir bak ola· 
ııı tüi. ,Türklere karşı ya· rak tanıdığı şeyi. yani totnlda.. yllda ya"808b .al tesirlerin 

~dı. l'.are. el~rde pek çabuk rmı müdafaa ediyor. Franaanm mOp.bedesi meraklı olacab mü. 

n b&car,.1&1'11• dlCll ..,. ~ 1 nevropat dalAleı.edelerta ~ 
le mOmldhMftlr. m tahWe ~. dnel ukdel& 

rfnl ~elı: laydabdJr. Bunun ha

Cllcl:u~rrnı dort yaşmda .. ma.. bu hareketi peıkll& anlaezlır. tal y • ta da "k 10 
. • b~men ht;men bütiin Berlinde şu elbet kaydedı1i· ~iareke konUsyı - unanıs n vesı a usu 

fıi.:.-..! f:ı.t~e~ti. 169! .se; yor ki, İngiliz baberlenıHn hllA. uun suri:re kal'fl ya.pılan :. AU-. ı (AA.) - Stefılnl ajanam. 
~lllcj t ~ .. mm onbınncı fına olarak tecavüs Fransız kı- ·· · h ı , ... ...:.._..,_ dan· 
""!Ulta'd b"'yUk b' Ti" k t ruz \17.eI'lne ası oıan v......,.Y,.~ . a u ır ır talarmdaıı ziyade ngiliz kıta.lan meagul olup olmadığı sualini Al· Yunan memarlan, yeni bir takım 

karşılaıştı. Avustu~- tarafından yaprlmaktadır. 

1 

man hariciye nezareti cevapsız tedb!rler atmıglardtt. Bu tedbirler mu. 
~~lan ~eiuıetli bır Salihiyetli Alman mahfilleri, bırakm.ı.gtir Kea Türki)ıenln ı cibince tlblse, a:takkabt, yiyecek macı. 
l'a ınde Türk ordusu en iptidai ahl~ kanunlarına kar. vaziyetine dair sorulan sual de deleri ve ekmek lçln vealka uınılll tat.. 

~-e.~~nlJr; ba..cak~ §I yapılan bu yeni iıhtilifm dlln- cevapsız kaJmn>4-- blk oıunacakbr. 
~azam vurulup oldü; ..,...... 
~ kaybedildi; otuz bin 

4- . tehit oldu \•e ~ bin -n: düştij. 
ÔJen bu zafer üzerine 
~Vl'Upada büyük eöhret 

~· ertesi sene ondördüncU 
.""!111 li'ransaya dönmesi için 
4' ""11UUVaffak olamadı. 

.. "1'Klere karşı Belgrat. 
~ıaı:~ıaıam_:__;na::- rağmen ikinci 

-arM11. Daha evvel on 
LW'nin ordularma, ya· 
JJıllletinin Jruvwtlerine 

lrlUharebeJer yapmıştI. 
~da· Ryk. mUzesin. 
'Ull' 1>0rtresi vardır. A. 

- Evet!. bilmiyorum, nud? 
Nasıl bir iliçla!.. Fakat onunls 
görilştllkten sonra o wJemlal' blç 
konuşmaz olu'yorlar! .. Yalnız kor-
kunç korkunç bakıyorlar, ve yal .. 
nrz onun dediğini, onun l&tedlğini 
yapıyorlar. 

- Acalp §ey!. Bu adam slbir • 
bu mı yoksa? .• 

- Bilmem sthlrbaz mı, dcfil 
mi?" Fakat eminim ki cinlere. ruh 
larla milnasebetl var! .. 

• 

' 
H. D. 

• 41. 

ricinde olarak, clmd 1nhlratım hu
mederek benlliine mal eden ~ 
aeıkdeller tçin tedavimiz ve ~ 
:nılz hemen hlçten ibal'ettir. Bun • 
1ar eeuen hekime mnraeaat et
mezler: ve psikanaliz met.odu ile 

(•) Otg-er yaınlar 11ra ile 2, 4, '1, 8 
12, 1'. 17, 20. 23, 27, 29 81 mayuta 
3, 15, 8 hazirandan çıkmlftıl'. 

- Abovçl!.. Rica ederim, de • 
dl, dimağım yeniden açıldı. Şimdi 

hatırlıyorum diyonıun! .. Neler ha. 
tırlıyorsun ! Bana bunlan anlat -
maya çalış!.. Canım, sen evve-
li bu adamla nasıl tanıştığını da 
mı hatırüunıyol'Sun ? •• 

Polonyalı derin bir ha~ret için
de: 

- Oh!.. Onu hatırlıyorum! .. 
dedi. Bu adamın b'r Hd defa beni 
takip ettiğini gördilm! .. 

hilıDetine girdiği 7.3. - Ruhlarla mı? .. 
- Evet, eYet! .• Ben .. Ben ruh 

Iardan, cinlerden çok kol'kanm! •. 
hemen hiç almanca 

- Ya ne yaptı? Doğru söyle, eliğim şktdetli beyeeanlar sanki 
Abo\·iç! .. Şu anda haya.tınla oy • dimağımı yeniden açtılar. Onun 
nadığm bir saniyede bulunduğu • için şimdi ba:ıı şeyler hatırlı)'o .. - Ya? demek senı takip etU 

öyle mi?.. · 
: ilkin o devirde Av. 

~~1:ı:! 
~ Prer. Öjen'i ordusuna 
i. tr:: verirken glieteri. 
:.. t..:._"" Be'grat blesi ve si 
~ 8Blılı&si ~: Usun 
L.~; çırkindi. Du. 
~ınca. 'burnu kısa ve 
~ ... delikleri geni!fti. 
l" ~ sırada elli be6 
~ı.muyordu. Kestane 
~ itlemeli bir e)bise 
• gövde.9i aırblıdır; 

it-~nı postMd nişanı ve 
~nu vardır. Başına o 
~ göre ortadan 
:-"' YJl'Clk, dalgalı ve be. 

CUr aaçli bir peruka 
• koyu mavi gözlerin. 
~ ilinde tiddet ve 

ICQıf;,.:~~AF u 
-----~~--~--~ 

Polhs hafiycsl. bu ııözlerinden, bu 
Polonyalmm gayet cahil ve muta. 
l\881P bir adam olduğunu derh ı 
anlamnştı. Bu itibarla herifin F,,.. 
mllio deditt bu eeıvengiz adam
dan bu derece ytlDUI olmaemı ga
yet tabii buldu. 

Fakat bahllettlgı ..-arengiz a .. 
damı pek garip balduğu için bilyiik 
bir merak ve heyecanla sordu: 

- Senin cinlerden p korktu.. 
~u anladık Abovlc;!. kten liz -
Jer gibi sefil işler gören cUrürn 
eri>abmm çoğu böyle çocuk gibi 

de hurafelere mutekittlr!. Bunu 
da blliyrus!. Ancak, 8ell bu &nilio 
dediğin heritln ne diye mutavu • 
s1t1Jlmt yaptın?. Bunu bıalı ede .. 
bileceksin? Sana para mı teklif 

etti! •. 
- Hayı:r! •• Bqır!.. 
- Ya? •• 

nu bil! .. 

- Oh! .. Biliyorum, buna emi
nim! .. Fakat aıze yemin ederim ki 
hakikati, bu adam nasıl ve ne i · 
çln ve ne gtbl bir bimıette ibulun. 

duğwııu söyliyebllecek bir vazi • 
yett.e değilim! •• Çtlnk.t1 tuııamnc 

bilmiyorum! •• 

- Allah Allab !.. Çok garip 
konuşuyorsun, Aboviç1_ İmlan ta
nıttığı bir in.8anla namı ve ~ 
tanll}tığulı, onunla ne konuştuğu. 
nu ve onu nama ne Yllf>bimı 
Dilmez olur mu? •• 

- Evet, bilmez obna.z! .. Halt. 
kınıs var! .. Fakat ben }fte bunu 
hiç khnseye aıılatamıya.cağuna c • 
DıJn oklutwn :lçlu değil midir ki 
bundan dlvamharp mahkemeelnıde 
dahi bahsetmekte bir fayda gör -
medbn!.. HattA!.. Oh •• Evet!. E • 
aseıı bunu a.kII edecek, mu.hake
me edecek :tudrett.e dahi değilim. 
Daha dolrma me ymı1ıı ederim 
lri hiçbir teY h~. Bu 
ı><> J : ı ' . th tfmn 1 ki hayatını \Y.ı .. 

rum! •• 

Polis hafiyesi, Polonyalmın ga. 
yet samimi bir ıekllde söylediği -
ne kat'iyyeıı VU.phe et.mediği. bu 
aöılerine hayı-et etU. 

- Çok garip ıey!.. Çok garip 
tef! .. Olaa.k ıey değil! •• 

Diye mınldanrrıaktan keııdinl a,.. 

lamadJ. 
Faka.t, bu PoJouyalı C88UılUD da 

bu esrarengiz adam taraflndan 
öt.ki euikastçilerdeıki ayni hale 

konulmq olduğuna tüpıheai kal • 
m&JDJ1tı. Filhakika ilk defa idi ki 
bu garip ve eerarenglg adamın 

hafıza.Bl::ı lbir hale koyduğu kurban 
Iarmdan biri bir şeyler hazırla • 
maya muvaffak oluyordu. 

Bunda, hi~ şüphesiz, Polonyalı· 
nm sezdiği ve l>ilyil.k bil' samimi -
yetle ~ylodiğ1 gibi, bu edamm te 
sadüfen geçinllğl fevk&Iide bil • 
yük ölüm heyecanla.rmm tealri bu 
ıunmuı pek mUmkUııdtt. Bu- ee. 
bepleldm dolayı bOyOk bir menıo
ka ikanrlm~ olan Pnt«h poUıa ı.. 

hta mevzuu oıduğu için gerek di- fı) Jİ ı ... r ıııdnki b•ı şa"k n ,. 
~ve serek buNda aeıgir.. Bil adam adeıt.A ~; 

- Evet! .. MalQm al .• Biz ta -
kip olunduğumuzu gayet iyi his
sederiz!.. Onun için gözümden 
kaçmııdı! •. Adamm ytlzUnU belle • 
ciim! .. Zira .. Doğrusu, ah!. Takdir 
edeniniz ki ben kendisini evv la 
bir gWi pol.le ajanı zannetmi_., • 
tim! •. 

- Binaenaleyh onu ilk fırsat. 
ta öldürmeyi kurdun, de·n rni?. 

- Oh! .• Evet, iyi taJ.m... tt. 

nlz! .. İlle fırea.tta bu mlj 

dan kunulmayı kafama ko,·dum • 
Ortalık katıfık olduğu lçın bm 1 
bir fırsat bulacağımdan son d"re.o 
emindim!.. Fa.kat •.• 

- Onun hüviyetini mi 6ğren • 
din!.. 

- Hayır! .. Fil.kat, o beni h u.. 
sulle kendiaiyle alikaıdar et.meye 

muvaffak oldu!.. Hüviyetini asın 
öfrenemedlm ! .. ÇtlnkO ben dönllp 
kendiııdnıl her takip etmek iatedi
ikn saman bir cia gti &ıllmden 
Jra}4>olm&ya muvaffak oldu!. Ne .. 
kadar mebal'f't g&termeye çatş. 
t ı • 

( JJ l .. ı 1 ı 

kuvvetli bir cinai dalilet kanakte
rini tahvil etms iddiası peık ıeL. 
ı ~ t iranıe olur. Cinst dalileUeı-.n 
~.At ::m. mamhlzm, tenas\ll uzvu 
ter tı. ı. Fetieizm. devamlı iıltimn 
gib tı rer eeKilleri de llfllix :>tıka
n • : ttiğimiz psikaan&litüı: me • 
kanı rr.slara benzer rüh1 bir me -
kanlsla ile isah edilebilir. &ıaaen 
b1Dıl&r maruf rublyatm ve bibas. 
sa :marazi cinsiyetin bir fülinı 
tef]dl eder. Ancak fWIU 86yllyt:. 
lim ki eadiet. muıohla veya feö. 
§ist olan 1blr lnsa.n. omoeebnel gi
bi daima iallvaçtaıı kaçmH ha. 
san evli olabilir; fakat :ru1uuı :ma 
aobisttir; yani cinai milnasebet -
ler esnumd• sulilm, eza ve cefa,. 
dan meeell bmçdanmalrtan (fl& -
gellatlon). türlü türlil hırpalan • 
mal&rdan bofJann-. Buu. bir in• 
-.n fet!şJ&t olabllir, Y8Df kadının 
hedıuci bir "flcut mılıiyelllae 
meeell burnuna wyahut çorapl:an 
DI toplamaya ifıktır; fa.kat bu 
doirudan doğruya bekirbk ruhi .. 
J'&bnda fazla bir yer alamaz; çün
ttl kolleılmlJQllCU yanl toplaya o
lan fetiPll Jman fetiıPni tetltll e
den maddeye uygun olarak pdi. 
vaçta bulunabilir: meselA f&fl ka· 
dmlardan hoşla.nan b1r insanın nı. 
ha.yet 'J&II gözlU bir kadınla e\• • 
.leıımesi gtbi ... 

Sad.letler. yani ctnld mUna.eeıbet 
esnumda marul ve hattA ha.yva. 
ni bir te}ıvet hmıı ile atwgili)erinı 
hırpalıyan, döven, kanatan şah• 
lar.iııdivaç balummdan daha teh
ikelidtrler. ÇllnkU aşağı yukan lıer 
mtıııasebeti cinsiyooe hafif iıl~rı 
gör\inen sn.dlzm bazan \ddetli o • 
labDlr: o aman teıbHJrell tel&ldri 
edOmelldlr. Çllnkil bunun aalıne. 
lerf iolnde feci clnayetlerl.n de ol· 
duğu vakidir. (Cineiyet \'C CÜTÜmJ 

bahislerinde buna dair mefhur ta
rihi ftkaJar slkredllmektedir. lıfe. 
mklı olan karilerime iki •e~ 'EW

vel çıkm1f olan fransmca Cra· 
pouillot mecmuamnın sırf bu mev 
zua tem s eden 11Uebıumıı tavsly 
ederim. Halk arasında wr kadm. 
lann ilk zifaf gecesinden sonra 
baba \leline kaçtıkları bilinen 
bir ŞC) dir. Bunların bir krsmı er
kf' ·in Nı t lcudrctsfzllğinden, fa
kat bir Jasmı da muhakkak ki vah
§İyaDe clnst mtlnasebetlerirıden 
yani eadJmıe olan me.razt terna • 
yUUerinden ka~cpardır. 

Dr. Raııim ADASAL 

Giritte batan İngiliz 
gemileri 

Londra, 1 (A..A.) - Amirallik dal· 
real, Gırittekl ricat harekltı emum 
da t&YJ are dafi kruvazörü C&lcutta 
ile HerevarG ve lmpertaı deatroyerıe· 

tinin de batmış olduklanru blldlrmek 
tedlr. 

Beş Danımarka 
vapuru 

Şili hükumetince müıa· 
dere edildi 

/,,or <lra, 9 ( A.A.) - Moskova 
radyo u, National Tidningen. Da 
nimarka gazetesine atfen, be§ 
Danimarka vapurunun Şili hll 
kfuneti tarafından müsadere e~ 
dildiğini bildirmektedir. 

o 

Surtve rneseıesı 
t i:a!yayı çok alakadar 

ediyor 
R()nıa. 9 ( A . .4..J - D.N.B: 
Salahiyettar Roma mahfille

rinde bildirildiğine göre, ft2lya. 
İngiliz kıtalanmn Surf~ gir 
mesine karşı QOk derin bir alfck~ 
göstermekle beraber. bu hu us 
ta ço!c büyUk bir ihtiyatkarlık 
muhafaza e~r. Sjmdiye 
kadar. neticesini be1d~ek ica
beden as1reri hara:k~tın hehis 
mevzuu olduğu hatırlatrhna.kte.. 
dır. ltalyanm ~t nokta1 m..za,.. 
rma göre. Suriyedekt J'rana 
krtalan. İngiliz krtalarmın i111ttı 
1 ~ "'TT'l l I"'(' ri J>U8kih1:ıme!fldirler. 

• ., •·ptin müstakbeı 
·(; .. ' " 1 ' ~ir 
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inhisarlar Vekilinin beyanatı 
(ile§ tanlı 1 nelde) 

Bu husustaki -esaslara göre 
inhisar memurları devlet me. 
murlan için tanınmış bulunan 
her sabadaki baldan tecavüz et. 
.miyen ve onlarla muadil se.yıla
bilecek haklara sahip olmakta. 
dırlar. 

Bu keyfiyet bizim için mft.. 
himdi. istenilmediği zaman ko
hından tutulup atılabilecek olan 
bir memurla muayyen ve kanunt 
sebeplere istinat etmedikçe vazi. 
fesinden çıkartlamıya.cak olan 
bir m murun faaliyeti ve mesai
si arasında ehemmiyetli fark 
vardır. 

Haklan tanmmış ve nele:Tden 
ibaret bulunduğu tesbit edilmiş 
olan bir memurdan vazi:fesıni iyi 
ve mükemmel yapd>ilmesini is.. 
tem.ek ve onu beklemek bizim 
de hakkımmhr. Bu bakımdan 
da teşkilat kanunu, esaslı bir 
meseleyi haBetmiş 'bulunuyor. 

Bu kanumı şüphesiz okumuş_ 
8111lmdur. Onda, bu söylediğim
dm IJaoka, f~ olabilecek 
mDhim hükümler de görm.Qpil. 
nüzdOr. 

Kanunun tatbikine bqlaıdrk. 
Bmnın yaprknamnı emreylediği 

iskenderiye 
boşaltıhyor 

Pazar iJUnU şehir
den 40000 kişi 

ayrlldı 
HOkOmet mec

cani trenler 
tahrik ediyor 

Kalllre, 1 (A.. A.) - İlııkeaderi.o 
1'e llÜ:bl bir pce ~ttr. Bu-
mm.la beııaber lirillerin tahllyem 
devam edbor. Bir ara.p gueteel 
pazar gUnll f6hri terkedmlerin 
mikta.rmı •o hin klal oJarak taıı. 
min ediyor. Dün bir çok hUllWll Ye• 

meccani tren tahıik ed:lum.tir. Bu 
itin tahliye .. dalsa m.nntanım 

~ 1'*9d• ~· .. ,-........ • 
bulunmaıktadrr. HUldllııet, halla fç 
viJAyetıere veyahut Kahireye git. 
meğe tefrik etmektedir. Falr1r hal 
tın meccanen eeyahati temin o • 
lumnaktadir. 

Hava akmlarmm. fiddetiııe raf· 
men ahali aükfıneti muhafaza -et. 
mektedir. Tahlisiye if:leri devam 
etmekte ve umumi aemaler nıor • 
mal olarak işlemektediT. 

LoncJn, 9 <A. A.) - Röyter 
ajansmm .Altdenizdeki İngilh filo
su nezdinde bulunan mubablri bil
diriyor: 

İatenderiyeye k&r§I yapı:lan ha
va hücumunun Almanlar tarafm • 
dan ke§if UÇUlla.rmdaıı llOlll'a bü
yük bir ihtimamla hazırlandığı tim 
di öğrenilmektedir. Pamr gUnU 
öğleden llOlll'8. bir dUşınan keşif 
tayyaresi dtişUrtllmil§tür. Ha.va 
hftcumu bilyUk :mikyaata olmut ve 
lskenderiye banllyöeilne kadar tft
mullenmlıftir. liaıüz tam rakam
lar bilinmemekle beraber hutane 
Jıerde ya.pılan bir tahkikat netice
sinde öUl ve yaralı mi!lrt&rmm çok 
olduğu anlaşılmıılttadır. 

Şehir dün dikkate değer bir 
manzara göstemılştir. Mısırlı aile
ler kafile halinde ~ri terket • 
mektedirler. Kafileler kilometre -
lerce uzunluktadır. Birçok aile • 
ler şiltelerini, mobilyelerinl, mo • 
d88J geçmiş gramofonlarmı, her 
türlü nakil vasıtalannı yüıklcmit • 
lerdir. Vaziyetleri müsait olmıyan 
la1'9a ya.tak veya sair eşyalarmı 
başlarmda taşıyarak müşklllitla 
yürllmektedirler. Bazdan keçileri 
ni de beraber götürmektedir. Gar 
bUtUn gün kalabaltktI. Yerlllerin 
evleri keıp.işten olduğu için bom • 
balar biDı8888. kal&balrk fakir ma. 
hallelerinde büyük hasara sebep 
olmaktadır. Hücuma rağmen şe • 
hfrde pa.n.i:k ve lntizam8lzhk aIA -
metleri yoktur. Halk Almanların 

bu vah§iya.ne hareketi karşısında 
acı ihir his duymaktadır. 

Ordu mal6llerl blrllil bafkuıhtm-
dan: 

NlzamDame8hain 26 mcı maddealne 
tevfikan ordu malUlleri birl'fi 13.6.941 
tarHı1ne mtıaadif cuma gtlnU saat 14 
te Ankarada orduevinde umumi mer. 
kes koqrealni aktedecektlr. 

Rumameslnde mOzakere edilecek 
bwıusat: 

1 - Ketkezl umuminin iki MDellk 
meea1a1 baJrlnnda lahat, 

2 - Şube c:Weklerbıba tetklld 
.a - Şehit yetimleri 'ftl m&lQl -çocuk 

Jarmm tah8fllerl. 
' - l!lılkl idare beyetbdn ibrası 
5 - UmUml merkes ldar, lle,J9tbı1n 
~~. 

nizamname IAyihalamu hazmiı
yonız. Diğer ta.raftan kadroyu 
da tatbik ettik. Bu kadro ile in. 
hisar memurlarının almakta bu_ 
lundukları ücretler barem dere
celerine intibak etmektedir • 

AÇIKTA MEMUR 
BIR.AKILlüD1 

EnOigemiz, ~ memur kal
mamasıydı. Bwıa çok diıkkat et. 
tik. Kamın meriyete girince he
sa.ben (102) memunm açıkta bI 
ması icaıbedecekti. Fakat, mün. 
hallere tayinler yapmak suretiy
le bu adedi 39 a kadar dUeQrmL 
ye muvaffak olduk. Açıkta ka.. 
lan bu otuz dokuz memur da 
~t kanununa iilive alunon 
bir madde htikmüıııe göre açıkta 
kaldıkları milıddetçe maaşlarım 
tam alacaklar ve derecelerine uy 
gun bir memuriyet açılınca o 
z;ama.n memuriyete yeniden ta_ 
yin ohmacaldardır. 

Buna göre açıkta kalan bu 
memurla.rmımn açıkta kalışları 
kadro tatbikatmm zanni bir ne. 
ticesi obn1Jltur. Maqlarmı da 
alacaklamıa ve imkln husulünde 
yeniden tayinleri yaprlacağma. 
göre, ne maddeten, ne de ma. 
nen miltezar:nr olınıyacakhı.r. 
dır.,, 
RAKI, ŞARAP VE KtBRILT 

MESEf.ELERl 
Raif Karadeniz. memurların 

tekaütlWderi. rakı dereceleri, 
prap ve kibrit meseleleri etra
fmda da §Unlan söylemiştir: 
"- Bir gazete, verdiği bava. 

diste, bundan sonra rakıların bir 
li~Uk şişeler içinde sa.tılacağma 
işaret etti. Böyle bir şey ydktur. 
Piyasada halen mevcut olan şi.. 
eelerin satışma. devam edeceğiz. 
Eılkiden on sar.tilitrelik şi§eler 
vardı. Onlan ldmilen kaldmbk. 
Şimdi piyaaadaki şişelerimiz 15, 
25, 50 ve 100 santilitreliktir. 

Rakmm alkol dereoesini dü
efirmek içjn bir tecrübe yaptık, 
iyi netice vermedi. Blnaenaieyh, 
artık böyle bir geyie m~ ol. 
mıyacağız. 

Rakıyı halen malimı derecele. 
riyte muhafaza edeceğiz. Sadece 
yapacağmuz iş, rakı ietılılakini 
tahdit edebilmek için mevcut 
tedbirlerimizin tatbikine devam
dan iharetir. 
Şarap kanun liyibUJ BUyijk. 

.,.... Mert' • • .....,~· ·p 

terinde mtizakere edildiktel1 .,ıı,. 
ra bütçe encümenine geldi. Bu 
endlmendc müzakeresi bitirildik· 
ten sonra, sm olarak gömıük ve 
imıisa.rlar encümeninde de tet. 
kik edilecek ve Meclia heyeti u. 
mumiyesine arzedilecektir. IAyis 
ha, sadece şaraptan bahset.mi. 
yor. Ha.len mer'i bulunan alkol 
ve alkollü içkiler kanunu yerine 
kaim J!acak ve o kanunu orta. 
da."l kaldıracaktır. 

- Kibrit fabrikası iyi çal:ııg· 
makta.dn-ı Bugünkü &hval ve şe_ 
rait içinde iptidai maddeler te. 
dariki mUşktll olduğunu biliyor
sunuz. Halen lbizim için bu hu. 
smıtaki iki mühim mesele var. 
Birisi, memleketi kibritsiz bırak.. 
mamak, diieri de piyasaya çıka
rılacak kibritlerin vasıflan dü. 
şilk ve ite yaramaz bir halde ol 
mamalanru temin etmektir. Bu 
iki işin teminine çalışmaktayız. 
Kiıbrit şirketi de bu hUSU8ta 
hU&niiniyetle çalışmakta ve gay_ 
ret göstermektedir. 

Paşabahçede yeni bir ispirto 
fabrikası ya.ptırdığmım biliyor. 
sunuz. Birkaç senedir devam e. 
<ien inpa.t ikmal edildi. Güzel 
bir f aıbrika oldu. Bugtınlerde el 
lıazlarunm bu yeni fabrikaya 
nakletmekle meşgulüz. 
tşçfLERE PARASIZ YEMEK 

VER.lLECK 
inhisar fabrikalarında çalışan 

işçiler ekseriya müesseseye u. 
zak bulunan evlerinden gelmekte 
ve öğle yemekleri için evlerine 
dönemiyerek. müessese içinde 
basit ve kuru yemeklerle iktifa 
etmektedirler. Bunu düşünerek 
inhisarlar umum müdUrlüğüniln 
fabrika, Tuzla, işleme yerleri 
giıbi iş yerlerinde toplu olarak 
çalrştı:rdrğı işçilere çalıştıkları 
günlerde ve günde bir defa ye
mek verilebilmesi için bü~ ka
nunumuza eklenen bir madde ile 
Böyük Millet Meclisinden mezu
niyet aldık. Şimdi bütün iş yer_ 
lerimi2Jde bunu tatbika başlıya.
cağız. M:Uıkabilinde işçilerimiz. 
den hiç bir tel' istmıiyeceğiz.,. 

Asker ailelerine haziran 
aylıklan veriliyor 

As1rer ailelerioiıı huiran ay
lııklan dündeil itilaıen tevzi edil. 
meğe ~- llkkımmda 
asker ailelerine verilen ı>aranm 
mnrtan 40 lira iren, efmdiye kL 
dar bu miktar 150 bin lirayı 
geçmift,ir. 

- . ~ . ~ 

D ü n ü n v e b u g ü n ü n . h a be-r ve. · h a d i s e ı e r ; 

İngiliz ve Fransız 
kuwetleri 

Suriyede ilerliyor 

Alman radyosu bildiyor Bir Amerikan gazetesi 

EN SON 
DAKiK A 

(Bq tarafı 1 nelde) 
arasında mühJm lngilE kuvvetleri 
hareket etmektedir. Bu.nlann anı.o 
ımıda Ziriılı firkalar da bnhnımgk. 
taAiır. Framm lataat? adım adım 
müdafaada bulunmaktadır. Bazı 
Zlriılı veeait lıaean. uğra:tıımı,tir. 
Sahil mmtakumd& dva.ri ve mm 
lı krtalarm t.aarııım tardedflrmf
tir-

Almanya 
Suriye 

hadiselerine 
seyirci 

kalacak 

Muttefiklerin 
Suriyeye 

girmelerini 
hakli buluyor Ba~ırılan 
Ga t S . d b. k ·Amerıkan va ze e urıye e ır ço 

puru tayfalar Alman turistlerinin • 

Merci Ayun, Kuııeytra ve Şeyh 
MJsldn a.numıda mulıal"E!beler de • 
vam ediyor. İngiliz tayyareleri ha 
va meydanlarma. taarruz etmifleT
dir ve ileri hareketini himaye et. 
melrtedfr. Boımba.rdımaıı tayya.re • 
10l"iıım İngiliz ve de Gatılle kuv • 
veıtlerine taama efıa\lllerdir. LO.b 
D8ı1l 8ÇJkJarmda hafff kuvvetler ~ 
raamda bf:r dmlz ha:rtiJJde bir tn. 
giliz torpito muhribi ba&8.ra uğra. 
tılmJttlr. 

Franaa fngiltereye nota 
verdi 

Paria 9 (A.A.) - Alman rad
yosu, Suriye meselesi hakkında 
dfmiştir ki: 

bulunduğunu bildiriyor Birezilya bandırah bir Vı 

lltl'J.'TD1KLER ZAYİil'I 
YOK DENECEK DERECEDE AZ. 

Londra, 10 (A. A..) - B. B. C: 
llüttefikleriu Suriyede llmdiye 

kadar uirad*lan zayiat pek e
hemmiyetBizdir. llilttefildere Utio 
hak eden Framms zabit ve asker. 
1erln.in miktan gittikçe arbyor. 
PBANSIZ BAŞKUMANDANUGL 

NIN TBLtGt 
Beyrut, 9 ( A.A.) - Franmz 

ordu8u ~ teb.. 
liği: 

Dülman karadan ft denin:Jen 
taanımına devam etmektedir. 
Dil§Dl&!l her tarafta &llemnif ve 
bazı noktalarda 1atalarrmızm ve 
tayyare kuvvetlerimizin mukabil 
taarruzuna uiramJlt;ır. D&t İn
giliz tayyaresi dtışOrObnOştilr. 
Tayyarelerimizden ikİl!Iİ dönme. 
miştir. 

Sur'un §imalfnfe, dt!etıu,erJı&. 
rimizden ikisi tarafmdan Jaı>ıian 
parlak bir harebt neıtkNinde i. 
ki İngiliz harp pmW aiır hallara 
uğratılmıştır. 

Vlfl, 9 (A. A.) - &wee: Of! 
ajamıı bildiriyor: 

Dl1n Suriye hndadmm PQm İn
giliz ve de Gaulle'cll ıata1ar bagtın 
9 Haziran öğleden. eoma taar.nm
~ Jiddetlendlnniflerdir. 

~~ .. -
lar btıytlk nispette tanklar lıtln 
eden mühim kuvvetlerle ~
t.ır. Setir cüztıtamlarmuz topçu ve 
hava kuvvetlerimizin mUzaheret> 
le toprağı karJ1 kant mtldafaa et
mJtler ve dllpnana. dıld! ay:iat 
verdi~. Oldukça mlıll a. 
ra.ba da tahrip edflım.ioür. 

IAlbnanm 88lıll mmtalraemda 
dUgımanm süvari~ mtıh eOzlltam 
lan Lttaırl nelırinbı cenubun& aul. 
mışflr. M u h a r e lb e Utaııi 
Mercin • Kuneit:ra • Şeyh lllü:Bı 
hattı il.zerinde çetin blır tanıda de
vam etmektedir. 

Münferit uçan fııgiUıg tayyare. 
lerl, Halep, Ra.yaık ve Şam tayya.. 
re meydanlariyle Kerehm mevkti
ni bomba.rdımana devam et.mitler 
dir. 

Av tayyare kuvvetlerlmi& Bur. 
rica.ne tipinde eı; tayyare dUt11r • 
müşlerdir. Hava ~ 
mevzii müdafaa kuvvetlertmiziın. • 
çarpJŞtıklan dllgıman kuvveıtlerine 
kar§I müdahalelerde bulunarak te 
sirli bom.bal'dmıaıı. ya.pm.11larchr. 

Sa.bık mütt.elikler aarsmda bi
zi doğrudan doinıya alAkada.r 
etmiyen anlap>azhğa pasif seyir. 
ci ola.raık bakmaktayız. 

Vllflac'ton. 9 (AA.) - ll"rananm 
Vqhıfton bllyOk e1ıQ18l Haye bQgthı 

A.merlk'a Jıarlclye nazın Huı De bir 
saat görllfDlO, ve Surlyeye tahrik oı.. 
makıazm yapılan taarruzdan dolayı 

Franmz milletinin inftallnl blld!rmı,. 
ttr. 

Vl§i. 9 (A.A..) - Ofi ajanamm 
bildirdiğine göre, Jladriddeki Fran 
ım btıyUJt elçisi J'ran.çois Pietrl, 
dUn lnıgiliz büyük elçiBl Sir Samu
et Hoare'e İngfliz kuvvetlerinin 
Suriye arazillln1 ilı1lli hakkmda 
Franms hflkftmetlnfın bir notasmı 
tevdi et.mittir. ,,. 

General Marshal 
Muırdaki İngiliz lata
lan başkumandanı oldu 

Londra, 9 (A.A.) - Har1>iye 
nezareti, general Mara1ıa1 Com_ 
vall'm, orta p.rk lbaŞlrumanda.nı 
general V&'Vel'in idaresi altmda, 
Mıımdaki ~liz kıtaları baeku
mandalllJğma tayin edikliğini 
bildimıekt.edir. 

Bu sabahki 

VBflngt.on, 10 (A.A.) - Vaşintgon 
Post gazetesi, diyor ki: 

ViJi bükQmetinin Almanyaya faal 
bir tarzda yardım etmek k"ara.n üze. 
rfne müttefikler Suıiyeye girmekte 
tamamile haklıdır. En cUret.Jl tedbir. 
lerin en iyi tedbirler olduğu haklan. 
da Nelsonun laVBiyesi tatbik edilmek 
lAzımgelirse itte o şimdi tatbik edU.. 
mlgtir. lrana ve Hlndlatana giden yol 
Suriyeden geçer,. Binaenaleyh bt1yf1k 
Britanya için yapılacak bir şey vardı: 
vaktinde hareket edip bu yolu kesmek. 
~rfyede Alman kara kıtalarmm 

bulunduğu baJ<kınG;ıkl haberler vı.,ı. 
nin tekzibi belki doğrudur. Fal<at aa. 
mimi defildlr. Çllnkü Surlyede bir çok 
Alman "turilUer,, bulunmaktadır. 

Avam kamarası 
açılıyor 

Loadra, 10 (A.A.) - Pentecote 
yortuamıu müteakip yeniden meaalal. 
De bqlıyacak olan Avam kamaram. 
nm bu Dk celaesi nadiren teaadtlf e. 
dilen bir alAka ile beklenmektedir. 
Bu celaede preııa!p itibarile mtlnhaaı.. 
ran Glrid muvaffakiyetaizllfi ve bu 
muvaffaldyetafzliğln doğ'.ırduğu akla. 
lerin göı1l§Ulmeai bidayette mukarrer 
olmakla beraber hl1r Frans1z ve 1ngi. 
Hs kuvveUerlnin Surtyede harekete 
geçmem OZerine mtızakerelerin daha 
ttbnulltl oıacatı a.nla§umaktadır. Cet
• baJlarken bu harekAt hakkında be
yanat yapılmuı ve müteakiben bl.rl. 
birine kuvvetle baflı bulunan üç me. 
eelenlıı tetkik edilmesi muhtemeldir. 
Bu mYeleler §unl&rdır: 

1 - Ortatarktaki Jakert vaziyet. 
• - aahl!ii"ıııETA e-ıaarem ve ıııı.rıı 

kabln~.nin yeniden teJklllUandınl. 
maar lmkA.rıı , 

3 - Btuıaaaa amal saba nazarı 

dikkate alınmak prtile sivil sahada 
harp gayretleri. 

• Kubd billtına. celae, Çörçll tara. 
Bu ıabab Mat 9,30 da Tahtakalede tından aç:lmıyacaktır. Çörçll evvelA 

KeteacDer Ç&rpB1Dda sabuncu hanın- tenkitlerin yapılmumı bekllyecektir. 
da bir JUl&1ll Çllmıq; iki kifi yaralan Gazetelerde yl1rllt11ıen mUtalealara ve 
Jmlbr. muhtelif ııiyaal partiler mümessilleri 

Yengm, Dm11 Hotaya alt 31 nu- tarafmdan söylenen nutuklara bakılır. 
manlJ fmal&tbaneden çıkmıııtır. Yan 1 sa tenkit yapacak bir çok hatipler 
gmm. kaynayan bir krom ks'f..lnmm vardır. Her ne kadar Çötçll. tenktUere 
partam....,dan ve clvardakl mukav. muhatap tutulmıyacakaa da q1klr 
va kutularm tutuıımasmdan zuhUT' et. bir surette hLuedllen nahoıı teslri 1za. 
tf11 &Dlap!mqtır. le etmek üzere bir çok suallere cavap 

Yangm, etrafa alrayet etmeden ön. verec!!tl zannedilmektedir. 

08 l&ld1lrlllm.Upe de Kayer kızı 42 Giridln tahliyealle neticelenen aev. 
,..m.da Rqet De Ali kızı Cemile vU. kulceyg ve tabiye batalan hakkında 
cutıarmm muhtelif yerlerinden yan. ' yapılan fiddeUi tenkldler malCımdur. 
IDJfl&rdJr •• Yaraldar, Buekt basta. Çörçll bu hatalarm aebeblerlnl izah 
n..me bldlrdmqlardır. Cemllenln aı!ı edecek ve hem de tekerrür etmlyecek 
111 "fUlıet1 apdJr. j ıert bakkmda teminat verecektir. Blr 

KalOm oıctutu üzere bu banda bir çok Klm.aeler, Girit muvatfaktyetaız... 
m1lddet evvel de bir yangın çıkml§, 1 llğlnl kara ve bava kuvvetlerinin ig
Ud ldf1 yanarak ISlmn,tUr. birllfi yapn,.muına hamletmekte ve 

bu vazıyeUn ıslahı için lAzımgelen 

tedbirlerin alınmasını istemektedirler. Lübnan sahtllerJ. yakmmda de
niz kuvvetlerimizle dUıpnanm da.ha 
mühim bir deniz kuvveti arumda kada.r iP edilen Suriye mmta. 
cereyan eden muıharebede bir tn- kalarmdald Fransız kıtalan, İn
giliz destroyeri alır huara uğra. gilizlerin ve hür Fransrzlarm ya. 
Wmrşt.ır. nmda çarpJll!lIYa hazır bir vazi-

Askeri vazifelerinde eadık olan yette, intizam dahilinde geri çe. 
kuvvetlerimiz dtlşmanm adetçe Us kilmektedir. 

Harbin umumi sevk ve idaresi hak. 
kmda, blr imparatorluk kabinesinin 
teokilinden tekrar bahaedilmekte ile 
de bu tekllf Çörçll tarafından evvelce 
reddedildiğinden ııtmdl de kabul edil. 
mlyecefi ıUpheııiz addedilmektedir. 

tün ve kuvvetli lbir tarzda eiWı • Kalılre, 9 (A. A.) - Suriyenin 
lanmış krtalarma karşı sebatlı bir mlltteftk kuvvetler tarafından Ü:• 
mukavemet göstermektedir. gal edllmlt olan kmmılanııdaki 

INGILlZLERIN TAA.BBUZ Frarıaız nıemurlan, mU.tteflıklerle 
İSTİKAMETLERİ lşbirUğ1 ya.pmaktadirlar. 

V1f1. 9 (A. A..) - İngilizler 4000 FBANRIZ JIVB FBANslt 
Surlyede ili; koldan taamız edi • KUVVETLEBINE İLTİHAK ETI1 
yorlar. TaarruzlaıUan ildll!lii Derra Nnyork, • (A.A.) - Nevyork Tay 
ve Safed'iıen. m.o.temeıidz ola.rak mi8 gueteıdııln Berneden aldJlı bir 
Şam ilserhıe ya.pdmakta, tıçtmen telgraf& gGre Kodern teclılzatlı 4000 
taamn me 88biU takip etm~ bin Frammı Surtyede Cebelld1h1lz mm 
dir. tadakmıda tnglUBlere lltlbak etmif-

Şlmdl Sul"un şimalinde Litani Ur. 
nehri üzerinde, Merciun &erinde GENERAL DÖ GOL'CN 

BEYANNAllESİ Şeyh Mlakin'de ve Kuneytra civa· 
rmda haıi>edilmelrtedir. 

Loncln. 9 (A.A.) - Amerikan rad. 
yolar:nm Vl§lden alarak netrettikleri 
haberlere göre Surtyede ilerllyen 1l'raD 
l1Z • tngtıiz kıtaJarı 20 b1D kiti kadar. 
dır. 

140 ALMAN PıtMŞtlSÇC E8tB 
Dtl-

K ahire, 9 ( A.A.) - Hilr Fran
mz şa.rk rad}Qftl, Sen iyedeki ha. 
rekat esnasında, aralannda bir 
Albay olmak üzere 140 Alman 
paraşütçüsünün esrr edildiğini 
bildirmektedir. 

Bu radymun H.veten bildirdi
ğine göre, mamM halt, PNQıe 

Kalılıe, 9 (A. A.) - HUr Fra.n. 
11&11Jn leli ge~ral de Gaulle Su· 
riye ordusuna httabell qağıdaki 
beyamıameyi ~tırrlştir: 

Suriye ve LUbnandald Framaz 
ı~, e.rbaf, asker, ~ ve 
tayyareclleıri. 

FraNl!Lftm Jrurtan1m.ası için mu
harebeye teitrar 'bq1amağa. karar 
verdim. General Ca.tnı'yu mUme<"-
lil ve Suriye w ıa:::!.!C:; 
m kuvvetıeırinin 
taym ettim. Onun emirlerine ita
at etmek mecburiye:tirıdeatnk. Bu 
defa dllpıam mağlQıb edeceğiz ve 
ll'.rmıaa. haılJi b.Za.nacalttir. Sizin
le p!k JMıma balı..-ağs. 

Taymis gazeteııinln dUn sabahki 
nlliıbaaında da yazılı olduğu veçhlle 
harbin sevk ve idareııi uaullerlnln a. 
navatanda sarfolunan harp gayretle. 
rlntn yeniden lefkilAtlaDdmlacağm. 
dan lll'&rla babaedllmekte<ll.r 

Tuna üzerinde 
Bulgar - Romen 

demiryolları arasmda 
ilk ferıbot ışıedi 

Bofya, 9 (A.A.) - Bulgar a· 
janm bildiriyor: 

Dün sabah, Tuna merinde 
Bulgar Romen demiryollan ara. 
mnda ilk defa daraık Ruscuık • 
Yeıtroy feribot servisi i§}mıeğe 
açdmitf'.ır. 

Merasimde dahiliye namı 
Gabrovski, dem.ieydlan nazın 
Goranof ve m çok Bulgar şah
siyetleri hazır bubmmWJtur. Bul. 
pr ve Romen pheiyetieri, bila., 
hara Ruscufk'tan Y erköy'e git
mişler ve orada da izaz edilmiş.. 
terdir. 
Feribot, Almanyada imal edil

alllttr ... 

pur tarafmda11 kurtarıl 
Vafington. 10 (AA.) -Bıa.llzV• 

~tine gelen bir habere gGre 
Koor Amerikan vapuru cenubi 
lantikte bir Alman denizaltm 
dan ba.tırılmqtır. Bahriye 
hAdf.lıentn remıen teyit edUmealne 
Uzareıı, ticaret vapurl&rmın 
vuıtulle alman telgraf nıetıılnt 
retmekten imtin& eylemektedir. 
lendlline ı'Jre-Ok haber Brezilya 
dıralı Oaorio v.-,ı tarafmdan 
mi§tir. Osorto mQrettebatt&D •I 
1anlan bir talıli81ye aaııdab 
gnrtıp kurtarmq ve keyfiyeti 
vapurdan vapura naklett1rerek 
ml§tir. 

Hariciye nezareti ve bahriye k 
yona 't1? hu.susta ademi maıamat 
yan etmif]erdlr. 

Suriyede 
muttefik 
kuvvetler 

Litani ırma 
ğını geçtile 

Kahire, 10 CA. A.) - Kail .. 
gelen hal>erle~ göre İDglU., 
Fransız, Avuatralyalı ve 
törlil krtalar cenubi Suriyede 
hareketlerine devam etmekt 
ler. Bu .kıtalarm Litaııi 
geçmiı olmalan çok memn 
verici bir hareket gibi t 
.:ıU .... n1r+..d;• :n.. -.ı.. -• 
m8.nia. teşkil edebilirdi 
rm ıuyul durumları lıaldnhda 
nüz çok as malfımat vardır. 
§imdiye kadar az mukavemet 
teri1diğt qti.rdır. Cebel 
ZUD. anzalı topra1Wmndan 
rek yapılan Der'a ileri bar< 
de mannuniyet verici bir 
inkiıJaf etmektedir. C e n o 
şarkide bu mıntalı:a 
bUyük kımıı ıav yataklarmdaD 
1dll ettitfnden nakliyatın 
ayrılmadan yapllmuı zarurldll'· 
i8yaDmm ll"ranaızlar tarafmdaD 
ımca lıutınl<.lığml unutmıyaıı 

lld~ ahalı.tnlıı İng1llzlere 

olduğu za•nedllmektedtr. 
Dera ve Kuneytradaıı geçeD 

rm ikisi de Şamda blrlqım 
iki ııehlr de Surtyentn m1lhlm 
zi olan Şama '10 kilometre m 
dlr. 

DOnkll tebllfde s.mı geçen 
mlakln Dera ile Kuneytra 
n yoidadır. Bur f9brl Beyru~ 
lometre mesafededir. Lltanl 
kilometre daha flmaldedtr. 

AlmaDlarm muhtemel be 
hare~eUeri hakkmda lllçblr 
tur. ---o---
Mühımmıktar 

Fransıs subay 
Hür Fransızı 

iltihak etti 
Bir çokları da dögO 

len vazgeçti 
Kudüs, 10 (A.. A.) -

miktarda Framm ~ 
Franıssve~ 
rine ılt.Jhaık etmfeler, dfieı: 
lan da d6vUllJ1Sten 
lerdir. 

Bir~-~ 
pazar gUntı il!ğleıden. aoa.ra 
reketl 80 kflometre d 
bulmuştur. Daim* _ _.. ~ 
merkezlerine temıcmt · . .-.w. 
dir. İngllis sa.yiatı gole ..--. 
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fara Nedim efendi adlı bir mttan ler, "çoğa giderim" demiş. 

ı a 
u zu 

• • • • 1 • • • • • • • t . 
Havacılık hah is i er i 1 -· · ı 

Almanların 
pike, İtalyanla

rın hücum 
tayyareleri 

llaltsetmi§, birkaç arkadaşile seya

ltate ~ıkl&n zaman yolda nasıl 
\'akit geçlrdiklerinl yamuştnn. 

Karflerimdell Şevket K~ 
Yr bmaslyle aldığım bir mektupta, 
Mutafa ~ edbn efendlnbı teker· 
lemelerlni nereden naJdetüğiml 

llOrayor ,.e yine bazı parçalar nak• 
letmekHğimi istiyor. 

Bugün, saym okuyucumun, di
leklerini yerine getiriyorum: 

Ben o tekerlemeleri, eski bir , 
1'1ecmuadan abnışton. Bu mecmu
ada, bunJan (Tuhfetülnedim) den 
aldığını !iÖylüyor. Bu eser, yukar
da sözü g~en (Mustafa Nedim) 
f'fendinlndlr. Ve Fatihte Millet 
kiitUphanet.inde iki nüsha olarak 

nıe,cuttur. 

Kitapta birçok tekerlemelerden 
bafka arapça, farsça darbonesel. 
leı-, muammaJar, Jugazla:r, ~t (&

!»it beyitler ,-ardır. Geçen yazonda 
4a söylediğim gibi folklor bakı 

nırnduı kıymetli bir eserdir. 
Bugün de (Tuhfetülnedim) den 

birkaç ata sözü naklediyorum. 

8un1ar pek bİllnmiyen, ata sözle. 
li tıltaplannda bulurunryan şey• 

~r: 
Açı doyur, yalmcığı ~iydir 
aeye inanma, soya dayanmıı.. 
Atın Urkeği, yiğitln korkağı .. 
.\htapot balığı dövdilkçe semirir. 
~tik ağacından kopuz olmaz. 

Basrada bir ramazan tutanı 
ltta.hşer yerinde parmakla göste
rirler. 

Beye venne paşaya ver, eğere 
Vernıe, haşaya ver. 

Yeryüzünde hasad 
.. . 

mevsımı 

AfemJeketinrizdc tam hasat 
ltı">8imi başlamış bulunuyor, bu 
ltıfhasebetle dünya memleketle. 
lirıtt.. ne vakit hasat yapıldığını 
bfı. cetvel halinde hazırlarken, 
}"e"Yüzünde buğday hiçilmiyen 
1~k bir ay olmadığı meydana çı· 

"lr. 

-. lda.yıs ayında; Orta Asya, Iran 
n, Japonya, Florida. 

liazira.n ayında; Şimali Afrika 
"-kdeniz kıyılan, Birleşik Ameri. 
kanın cenup memleketleri. 

'l'e.rmnuzda; Cenubi Rusya,mer 
kezı Avrupa, lngBtere, Amerika· 
rı11ı ınerkE'.z memleketle~ 
~ta; Polonya, Danimar. 

ita, Belçika, Holanda. Amerika· 
rıııı §İmal memleketleri. 
~lUI ve !birinci teşrinde ; Is· 

k~Ya. Norveç, Finlandiya. 

İkinci teşrin ayında ise hasat, 
Cel"IUbi yarım. kürresine geçer ve 

~'11\rn eder. 
İ'ltinciteşrin; Cenuıbi Afrika. ve 

A.rjantinde Santafe mıntakası. 
Sirincikiuıun· Ari<>ntin ve A · 
~ya. ' .ı-· 

~~mm; Yeni Zelanda. 

§ubat ayında. hasa.t tekrar şi. 
tııau Yanm. kürresine geçer. Bu 
lt) İÇer:isinde şarki Hindistan ve 

~ Mısırda buğday biçilir. 

l.t~art ve nisan ayları ise orta 
·~~ ve garbi Hindistanm 
"""8.t ınevsimidir. 

İra içme rekoru 

~.~anya.da Fslan şehrinde 
-~o ve Ha.ns isminde iki yaşlı 
~trıetıdiier işçisi oturur. Bunlar 
~ her Alman gibi birayı !azla 
~er. 
tfi~ ~ lbira mera'klısı, bir tatil 
~~ aralarmda bir bahse 
~ .. "_.~ler, saıbahtan akşama 
~ 352 duble bira. içmişlerdir. 
~Ugo 170 duble bira içebildiği 
cı--. lrı~bakayı kaybetmiŞ;. 182 
~ içen Hans bahsı ka.. 

~~S:"":~:~ hakkı tarı k us'un 
dememiş. 

Bülbülü bilmi~ serçe sanır, 
billuru görmeyen sırça ıo'nır! 

tşte bir Od tdlerleme daha: 
Sa.d ile nereden geliyorsun? 
Samsundan! 
N creye gidiyorsun? 
Sama.kova! 
Neye binersin? 
Sala, sandala, sa.kar eşeğe! 
Yükün ne? 
Sof, eec:lcf! 
Ne yersin? 
Soğan, sarmsak ! 
Ne ic;ersln? 
Safi su? 
Ne takarsın? 
Sarı gül! 

Kafla nereden gelirsin? 
Kastamonudan ! 
Nereye gidersin? 

Kayseriye! 
Yükün nedir? 
Kavun, kabak! 
Ne yersin? 
Karpuz! 
Ne içersin? 
Ka.hvc! 
N e takmıyorsun? 

Karanfil, kahkaha, kadife çiçe .. 
ği! 

Ne namedir bu ki hüsnübeya.n un-

vanı, 

Eder küşade dil ve tab'ı me.stmen
· danı! 

LAEDRi 

Lağım sularından 

~av~azi. 

Stuttgart havagazr fabrikası 
şehrin muazzam kanalizaeyon 
bonılan içerisinde lbir havagazı~ 

l istihsal merkezi t~dl etmiştir. 
Bu fabrika bu SUTetf e istihsal 

edeceği havagazı için iptidai 
madde olarak maden kömürü ye_ 
rine lağmı..qıyu kullanmaktadtr. 

Ka.nalizasyondan elde edilen 
hava.gazı 200 hava tazyiki al. 
tında şişelere, doldurularak sa.tıi_ 
maktadır. 

Okuyucularnnrzı şaşırtmamak 

için şurasını da ilave edelim ki 
Avnıparun bir çok şehirlerinde 
evlerinde havagazı tesisatı' olma. 
yan kimseler hususi şişeler ~
risinde havagazı alırlar ve gişe
lerin 18.st.ik borularını havagazi 
sobalarına veya ocaklanna. ta.. 
karak yakarlar. 

Cıgara İçme rekoru 

Harp insanlan yeni yeni 
zevkler aramağa mecbur etti. 
Son günlerde Avrupa.da olsun, 
Amerika.da olsun bir çok şehir. 
Ierde tütün ve cıgaraya dair mü_ 
saıbakalar açddığmı, rekorlar te
sis edildiğini okuyoruz. Bu cüm. 
leden evvel, geçen niean a.yr içe. 
risinde Amerikada Baston şeb. 
rinde "durup dinlenmeden cıga. 
ra içme" mi.iSabalcasr açılmış ve 
bu müsabakayı Şarl Dalton is. 
minde bir Fransız kazanmıştır. 

Bu Fransız durup dinlenmeden 
12 saat, 12 dakika cııgara i~bil· 
miştir. 

Dalton bu on iıki saat içerisin. 
de yemek yemediği gibi su da 
içmemiştir. Mimbaka devam et.. 
tiği müddet zarfında hakemler 
34 yaşında olan bu şanlı tiryaki· 
nin yamndan bir dakika bile 
aynlma.mJŞ!ardır. 

Rekor kıran bu tiryakilik 
şampiyonuna hediye olarak ne 
verilmiştir bilir misiniz? 

Beher saat için 1000 yaprak 
cıgarası. Yani 12 saat için 12-,000 
ergen.-

dair düşünceleri 
- 13. 

( ' ) işaretine lüzum gösteren yerler 
öz adlannı, soy adlarını, yer adlannı ı 

kendilerinden sonra gelen eklerden bir 
{') 1§3retile ayırmak, kılavuzun yeni 
tesis ettiği kaidek!rdendir. Ustad halld 
ziya, bu bahiste bu adların yabancı 

adlan olmasını pıt. koşuyor. ben bu 
ka.ldenln başka bir bakımdan kayıd 

altına almması fikrindeyim: 

işte bu kabil ycrlerde61r kl asıl (') 
işareti ile ekler ayrılmalıdır. 
kılavuzun o(') vermesi zaruri olan Yazan : A. IABBLI 

esaslı bir vazUe budur. Büyük Harpten sonradır ki, t. 
şurasını tasrlhde acele ctmlyelim ki talyan tayyareciliği zırhlı kıtala

ilerlye sUrdUğllm JUzum bir majllııkUl, 

bu kabil adların majüskUlle yazıl. 
ma.smı istiyenıer, onlara. bir te§rifat 
• büyüklüğü gösterme için §Uurlan 
altında saklanmış bir meylin elinde 
hareket etmiyorlarsa, yazı!a.n adm ı.. 

baredc, göze çarpmuını iltizam edl. 
yorla.r demektir. 

bir tırnak veya. parantez gibi muha. rın ve tankların hareket edemi
tabı tenblh etmek bakımından veya ycceği sahalarda piyadenin yolu. 
bir süs, bir teşrifat 1cabmdan doğ. nu açacak bir çeşit tayyare inşa. 
muş t.all veya zald blr mahiyette de. smı ve orduya alınmasını düşUb • 
ğildir; sözün, sesin aslında. mllndemlç miişlerdi. 

bir lcapdır; pek iyi farkederlz kl bu ı. İtalyanların hücum tayyareleri 
şaretler kelimede son sesll harfe ver. 
diğimlz vurgu'yu karşılar;(vurgus'un) dedikleri bu tip hava sili.hı çap, 
demekle (vurgu'nun) demek arasmda sürat ve hareket ka.biliyeti bakı. 

yazımız bu iltizamı da, bir işaretle 
gösterebilmelidir. 

gösterdiğimiz farkda olduğu gibi... mından av tayyarelerine çok ya • 

bu lüzumu tasdik edlyorum. nlte. 
kim, ktlavuzda. kuraı'ı koyan fıkrada.., 
bu adlan [ " " , •( ) :tşareUerl içine 
almanın yeni yazı slsumimize uyma. 
dığunJ söyliyerek bu ipretin tırnak 
veya paranteze gördürülmek istenilen 
vazifeye memur olduğunu anlatmıııtır. 

(arkası var> km evsafta olacaktı. 
~~~~~~~~~~~~ 

bu !htlyacın bir zamanlar kelimenin 
altını veya üstilnU çl.zmek suretinde 
giderildiğini görmUııüzdür. 

o halde, kılavuz, bu kaideyi umumi 
ve mecburi değil, tamamUe ihtiyari 
olmalıdır: yan! yazı yazan, öyle blr 
kelimeyi huau.sl bir dikkat altma aı. 
mak niyetinde veya kelimenin yenllL. 
ğlni yabancılığmı tebarüz ettirmek 
ihtiyacında. ise onu ekinden (') i§are. 

· tile ayırmalıdır. 

ben yukanda kural kelimesinden 
sonra (') yı bu makaatıa koydum. eJ. 
Je veya baskıda bunu daba irice yaza. 

İngiliz tayyareleri 
Breste yeni
r'en hücum 

ettiler 
---o--

Holanda ıahili 

.4Çıklannda da 

iki iaşe gemisi ateşe 
verıldi 

rak ayırabilirdlm. gazetelerde bergtln Londra, 9 (A.A.) - Hava nezarctı_ 
böyle :;apılır olduğunu anlatan örnek. nin tebliği: 

ler buluruz. yalnız bu örneklerin biıe Cumartesi gündüz bombardıman 
c • • 

bir lilzumsuz tekerrür gösterdiği de ~e-rvisin<: mensup tayyarclerlmiz düş. 
vardır: kelime hem bOyUk puntolarla rnan vRpurlanm bombardıman etmı.,.. 
metinden ayrılıyor, hem böyle ayrılan lerdJr. Cmnartesf gUtıtl neııredllen tetı. 
bir kelime Ue eki anıamda gene bir ltJde de blldlrildlği veçblle Holanda 
(') l§aretl bll'akılıyor. 1§le bu fazla ırahiU açıklannda dtl§man iaşe gemı. 
bir ,eydlr. bunu fazla bulmakta bir. lerlnd<ın mUteyekkD bir kafileye hU.. 
le§iyoraak öz adlardan aonra • o ad <ıum edilerek iki iaşe gemisine ateş 

yerlin!D olaun, yabancınm olaun • bir verllmi§ ve muhtemel olarak tahrip 
koma ıııaretı kullanmanm hakiki sc- edllml~:.ir. Bu kafileye dahil bulunan 
bebi kelimenin yapım veya terkibin diğer vapurlar hasara uğratılmıştır. 
bir huswıiyetl icabı olmadığı, bunun Aynı gün daha geç vakit Norveç sa. 
tali blr oıakaada hizmet için konuldu. hıll açıklarında himaye aıtmda bulu. 
ğu da aııla§ılmıl olur. nan b~r iaşe gemisi He Holanda açıkla 

bu takdirde onu (zaruret mlktan 1. rmda diğer bir kafılcye dahil vapur. 
le tahdit) doğru olur. hattA eğer bu lara bomba ve mitralyözle hücum e. 
kaide umumlle§eCekae bu bakımdan, dilmiştir. H ava dafl gemtıerl ile mu. 
Ustad halld zlya'nm yalnız yabancı ha.t bUyük bır geminin yanında demir 
adlardan sonra koma konulmaSt tek. atmı§ vaziyette bulunan bir kurtarma. 
lifi mukta.zaya daha uygun düşer. vapuru bombardıman cdilml§ ve va. 

fakat ben tali bir maksadı kelime. pura ateş verUmlşUr. 

Tek motörlU, çift veya tek sa
tıhlı ve ekseriyetle bir .kişilik ota. 
ca.k hücum tayyareleri tizerlnde 
iki, dört m.akinelltüfek ve elli§er 
kilodan iki bomba veya ytiz kilo. 
lu.k bir bomba yükü bulunacaktı. 
Fia.t tayyare fa.brikal&n tarafın · 

dan hazırlanan hücum tayyareleri 
orduya girdikten bir müddet son
ra Hahcş lı&rekib ba§ladı. Bu 
harp sahnesi hücum tayyareleri • 

nin kullanılmasma imkan vel'ecek 
çok uygun bir cephe olacaktı. 

Çünkil, arazi vaziyeti hem plya • 
deye müşküli.t arzetmekte ve hem 
de zırhlı vasıtala.rm manevra ka. 
biliyetıeri, hareket imkinlarmı 

felce uğratacak vaziyetteydi. 

ttk olarak Ha.be§lst.anda tecnı .. 
be edilen hücum_ tayyareleri Ha -
beş kıta.lan üzerinde müessir b\r 
surette çalıttr. ı:ıı,~ yolunu 
açtı. Riıeat eden Habe9 ordularına. 
taa.rruz18l' yaparak topluluklarmı 

dağrttI. Çok defala.r rica.ti bezime 
tc çevirdi. Ve harbin devammca 
hücum tayyarelerinin orduya a • 
lumıasmdan beklenen hueuslan 
temin etti. 

Bu tecriibe tayyarenin sl!A.b ~ 
kımmdan uygunluğunu da orta.ya 
çıkarmış oldu. Yalnız bomba yilldl 
az görülmiiştü. Sıklet iki mlalme 
kadar çıkanldı. 

l§f,e bu ıııra.Ja.rda. İspanya dahJlf 
harbi ba§ladr. Fakat bpanya ha • 
rekatında bombardıman tayyare. 
ciliği hücum tayyareciliğin.den ı:.ok 

riaha verimli .i§ler ba.şard.L Umumi 
olarak ıcdinilen kanaatlere göre 
hUcum tayyareciliğinin ordularda-

yarc1er1, tecrUbe devresini g eçir
miş olan pikeci tayyarelerdlr. 

Balkan harekatında piyadenin 

yolunu açan Alman plkecllerlnc 
k&r§ılık İtalyan pikccilerinin daha 
yavan ig başarmış olması, h enüz 

hücum tayya.reclllğinden kurtula -
ma.mış bulunmasma atfedilebilir. 

Balkanları müteakip pike bom
bardımancıların muvaffakıyetli u .. 
çuşlannı Girit adası üzerinde gör

dük. Kırk beş derece ile altmış 
derecelik m e yillerle bombardıman 
ya.pan bu tayyareler sıhhatli isa. 
betler almakta gilçltik çekmiyor
ludı. ~lı pikelerin doksan de
recelik za.viyeler altmda yapıldı

ğı düşUnülUrsc ve tayyarenin dl • 
kiliş nispetine göre isabetler kay

dedildiği na.zan itibara alınırsa, 

Alman tayyareleri kadar Alınan 

pikeci pilotlann da iyi yetişmiş e.. 
lemanla.rd&n mUteşekkil oldukta • 
rmı meydana çı:kanr. 

Arbk öyle tahmin edilebilir ki; 

kurulmast düşünülen bir hücum 
tayyBl'eeiliği smifı kalmaml§tır. 

Ancak bunun vazifelerini fazlaftilc 
lbqara.bilen bir pike bombardıman 
tayyareciliği vardır. Ve bu tayya

recilik istikbal harplerinin de en 
müessir silihı Qltırak kııJ~. 

Belki ibomba yükü vo makinelitü
~elc •ym 9i>PJtıJahfll!'. NeHce 
hlleum ta.yyareclliğinden pike bom 
banhmancılığa geçilmiş olduğunu 

g&t;erir. 

A. ŞARKLI 

Mucizeler 
doktoru 
Y ann baflıyor 

VAKiT 
SüTUNLARINDA 
Battan başa heyecanla 
dolu bu romanı mutlaka 

okuyunuz 

nin kendi bünyesi üzerinde h!kim kıJ. Tayyarelerimiz dönerken dU§man 
maya taraftar oımadıiun için, nasıl avcılannm §iddeW bir hücumuna uğ. 
majUsklllle yazmayı fazla. buluyor., ramı§ ve avcılardan biri ağır ağır da. 
sam, onu bir de muUak olarak. ·(<'. !reler çizerek siyah bir duman sUtu. 
kinden (') ne ayırmayı kabul edemi- nu çıkarırken görülmUşlUr. 

Avcı servisine mensup tayyareleri. 
yonım. 

bundan evvel arzet.ml§tim ki bu i. miz cumartesi gUnU Pa. dö Kale ile 
pret meselA (mebde') pbi kelimeler- işgal &!tındaki arazı üzerinde taarnızt 
de, kendi ya.puımı ikmal eden bir un- kc§il' hareketleri yapml§la.rdır. 

:;:::;~:=~-:=~: ! SABAH OLUYOR 
ispanya harekltınm muvaffakı- ı 

yetaizliıkle blra.ktığı hUcum ta.yya.-sur olarak kullanıtmak ltzundır. o Bu gündüz harekAtmdan Uç bombar 
takdirde buna benzer bir kelimenlD • dıma:ı, bir de avcı tayyaresi dönme. 
özel veya değil • blr de ekinden ko. mlşlir. 
ma i§aretlle ayrılması tedahWe _yol Cumartesiyi pazara bağlıyan gece, 
açar, tereddüt hUBule getirir;. bu ~k- Almanlarm Brest hava. UssU bombar. 
dirde Ustad halid ziya'nm ( ) yenne dıman cdilmiııtir. Deniz Uzerindekl sis 
(. ) l§areU kullanmak tek.ll!i daha c:ı. dolayısile neUcclerin tcsbiti zor olmuo 
verl§li görUnllr. sa da hücum muvaUakiyetıe utev-

* • • 
kılavuz, bıwalara •(') i§areU koyma

yı bir kere ctaıı bir maksat) ile tak.. 
)'ki ettlkten, bunun umuml ve mec
bur! olmadığmı blldlrdikten sonra 
gözden k&ÇınlmI§ bir ba§ka. noktayı 
tetkik etmeli ve koma ipretinl ken. 
dlsini <!aha. 11iddeUe duyuran bir ihti
yaç .kar!IWDda vaz!felendirmelldlr. 

bu Uıtlyaç kelimenin bir aeall harf 
veya ·( y), (s), (n) gibi bir se1181.z hart.. 
le bltUfi zaman kendtnl göeterlr: 

kelimemiz ·(kUıne) dir veya (met. 
re) dlr. böyle kelimeleri eklerle tarif 
etmelc bir ızatet terkibi içine al. 
mak icap edince, eklerin ilk 
(.s) , o(n) veya (y) harfleri
ni kelimenin asımda olan bir harf 
sanmak mUınkUndUr. meselA (fener 
küme.si bozuldu) diyorum. maksadım 
{kUıneı) mi, küme mi? 
(metr~l var mı?) diyorum. (met. 
re.s) ml demek istıyoı;um, (metre) 
mi? 

(darlı{nm sözUı diyorum. asıl ke. 
lime ·(darla) mı, (darlan) mı? 
(aya bakıyor) diyorum. baldıtı (ay~ 
mı, (a) mı? 

vUç et.m1§tir. Havuzlara. birçok bom. 
ba. salvolan atılmıııtır. 

Sabll servialne mensup tayyareler 
aynı gece 7.arfında. Bergendekl havuz 
lan ' 'e gemileri bombardıman ctml§. 
lcrdir. 

Bu harekatta. hiçbir 
kaybolmam~tır. 

tayyaremlz 

Bekir Sıtkı Kunt' un 
Hihayeleri 

HERKES KENDi HA YA
TiNI YAŞAR 

- İyiler lrfnde bir kötü - Baba 

ve km - Kanca - Yaldız -
Daire 

Fiyatl 50 Kuru~ 
VAKiT K ita bevi I 

reciliğini Alman hav&Cilan daha 
geniş mikyuta kullanmak fll".8atı. 

ru elde etmişlerdir. Evsaf lübarl· 
1 

~c piıkc bombardıman tayya.releri
le hücum tayyareleri arasmda pek 
az farkla.rm !bulunuşu ve pike · 

bombardımancıla.nn daha geıd§ ., 
mikyasta harekiıt ııahuı bula.bil • 
melcri, Alınan havacılarmı pike j 
ve hücum işlerini birden ya.pe.e&k 

1 
olan bu sil8.ha doğru çekmiştir. 

Umumi kanaat.in tam bir mu .. 

vaffakıyet vaadet.ınediğinde mra.r 

ettiği hüc~ tayyareciliği nihayet 
kalıp ve çeşit değiştirerek pikeci 

olarak meydana çıktı. Almanlann 
elinde bulunan Yünkens 8'1 ve 
YUnkers 88 tayyarelerile Haynkel 

123 ler ve ltaıya.nlanrı elinde bu
lunan Fiaıt pike bombardıman tay. 

Yazan: 
Nezihe Muhiddin 

1 
-

Karqık bir nnıhittA!ll ,.,U,U.. 
ti llalde tyl taluıll ve terb1JOe 
sörmüt. ~jenere ve pyrt -. 
mimi bir bayatı kuvveUI irade 
ft 11ıkb lrfaDlle clelltUrmek 

bUSUIUlldald kuclretlnl 

Yak1nda gazetemizde 

. ·---

g_.._nz• --
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1. Clo1'ımba parJalt awec ent
.llonslaeme de la beaate de ..

Nevtı, ~ ses Woads cllewu, de 
ses gJ'aCieaees manlhee. 

Z. Pah elle demandalt 81 le co
Jonel et.alt aussl rlehe qu'il le pe.. 

ralssa!t, sl madcmolselle Lyclla 
etüt nııe anlqae. 

- Ce dolt Atre an boa parti, 
dlsalt-.,ııe. Son ~re a, eomme n 
semb!~, beaacoap d'amW6 poar 

voaa... 

S. D, camme Ono ne ripondtt 
rlea, elle f'ıODtlnaalt: 

- Not;n, famllle a 6t.6 rlelle 

aatrefols, ene - eaeore de. pin 
cıomıldBries de l'lle. Tem ce alpoıo 
d llODt de. ....... n • .., • pıas 
de llObleeae que m. lee funlllea 

.......... et .... •vem, o..., 

.- wm de&eendes clell paaaliaa 

.......-x de Pile. v- ••es .
aotre faınllle - orrlgiaabe .. _ 
t1ea h monte, et ee 111.t lel 
PerftJ8 elvtlM CJ1ll ..... _, obll-

"' l JJUM4'I' de ee e&t.e.cıl. 81 tr 
tal9 ~ votn p1Mıe, One, Je n'M
lilterah pu, Je demudenlıl mt.e 
Nevn a son ptte... c0no 1en1t 1ee 
ipaales.) De - c1ot ,~ 
... .. ele .. w.ı.eua e& -
'Vlpea ea hu de elles -: Je 
IJ&tlrals une belle ...._ m rt
MNll de tame, et fMhenle 4'n 
etace ... 'Vlellle t:ear .. ln••e•• 
do • ~ tant de .... - ttmpa 
du eomt.e Remi le ltel .._.._ 

- Colomba, tt! es folle, ~ 
dalt on.o ea ploput.. 

- v .. M;e. ........, .,._, .&a-

tom, et vau •ves -- a.te _.. 
ewnı: qa'une fernme ee qae ~ 
avez A falre. Mals Je voadrals bl
ea •volr ee qae eet Aılglals pom
ratt ol>jecter eoatııe llOlre alL .... 

Y a t-11 dee eapoıma • Ana 
ilet.ene! •• 

4. Aprfıs ane .-em ı.pe tnL. 
te, devftıut de la ..tıe, le friıre, 
et la 1e:ear antdııeat • • petlı 
vlllage, - .. 4e ......... Ol\ 
Us ll'aaılWıreu& pou ..._ et ,_. 

l!IJlll'h\nltdles•..atle lear ..... 

aittir.) 

KOLOMBA 

P. Mtrimie 
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t. Kolomba mis N&vil'm gll
zelllğinden ,san &aÇlarmdan ee
vlmU. hareketlerinden coşkunlukla 

bahaediyol'du. 

t. Sonra alba.ym göründüğü ka.· 
dar zengin olup olmadığını, baynn 1 
Lydla birielk kızı mı, değil mi, dJ. 
ye sordu, diyordu ki: 

- Bu iyi bir kıemet olabilir. 
Görtınllte göre, ba.baaı size karşı 
derin bir dostluk beeliyor ••• 

s. Onıo hiçbir cevap veırm~ 
ğinden devam ediyordu: 

- Ailemiz vaktiyle mengbıdi, 

bugtln de adanın en say1lılarmdaıı. 
·Blltiln signori1 alleleriınhı kam ka
l'Jllk, caporall ailelerinden bqlra

smda asalet yok; hem biliyomın 
ki, Orllo, ada.Dm Dk :taporaller so
ywıdanam. Gea.e btllyormm kl ai
lemJz cial1aım öbllr tarafmdanS 
geılmedlr, bizi ba tarafa geçmek 

3CY1'Ullda birabn dahil! harplerdlr. 
Ben ldsfn yeıt.mde olll&Jıdım, O!lıo 
eo, tereddtlt etmmxHm, mis Ne. 
vl11 babumdan tırtercllm. .. (Orıso 
omuz silkti). Onun drahomul De 
J'alsetta ormanlanm, evlmZbı a
şalmmdald bağlan ea.t.malır, yont

ma tattan bf.r e-v yaptmr w kont 
Henrt Bel M!llleıe devrinde, için
de Sambucucclo3nun o kadar Matı
rlb! lSldtlrdflfH eski kule tl8t8De 

bil' kat daha kurardmı. 
d&rtnala b1ıbrank 

m 
- Sil bir eıkebinlz Ono' An· 

ton•, flpheslz yapa.calmız teYi 
bir kadından daba tJI blUnlnts. 
Fakat ben ba lnglUztn bizim Jran. 
betirrme karp it1ru edebllecefl 
teY'1 iyice anlamak isterdim. ~ 
tende Kaporaller var mı!,. 

" Bl5Jte ımaa.. koaap oldukça 
1IZIUl bir yol almış olan Od kardet 
Bocopo'dan uzak otmıyuı ki1çt1t 
bir Jraye geldiler, burada yemek 
yemek ..e geceyi bir &ile doetunun 
evimde pelımek bere Jcalddar. 

(1) Slgnorl: Konlbı1a feDc!al 9Bll,edertn ~ gelenleTe 
ba lld ..erlUr: Derebeyler alleld. 80)'U. Bu ailelerle oabaıplar (~ 
raller) alleleri &l'UID4a ltlr .-Jet rekabeti vardır. 

(1) Bu tablı' 41 Ji. cW monti'den aJmauıtır. Korsika Pmldeıı 
cenuba doğru bir dağ 8llsllestyle ~. Kolomba bu sözJe bu 
dailarm ayırdığı bölgeleri ka.sted}Jor. 

(S) Sambucuccio: Abbe Letteıon'aa terefime ettiği Kondka ta.
r9d adlı eeere nazaran Slmbucuedo, XIV. U11'da yqamıştır, KoJom. 
bam dediği gibi, 1000 yılında ölen kont Hemi (Arıiso) bel ıouere 
ile bir tlgiei yoktur; bunda ı.t: eriıMe belki de mrf bir karakteri ter. 
sim edebilmek lçbı Myle bir karştlqtxrma. meoburiyeü duymuştur. 

Kont Henri (Arrigo) bel M1118ere: Bu zat 1000 senesinde 
alm.ilılttır ve öldüğil esnada göklerde l'I peypmhenne sözlerin te
lllDJl.i edildiği rivayet olunur: 

ıı: morte n OOllte A.nigo bel ~ 
E Conla Ul'G dle male in peuio. 
Koat Ardco bel IOssere öldi. 
Konlb f....ı.a daha Wıer oluü. 

( 4) Booogıwıe: Ajaeeio eyaletine tıaftı tıir şelıir. 
ıratif2it la( O lhrdsbr lıbıd etaol 8lır etao etao et.sol etapımehruu 

ANALiZ veTEORt 

ı-ı 

Japonla
rın rnDhim 
bir buluşu 
En müthiş bomba-

ların çıkardığı 
or unç yrngın ar 
20 saniye gibi 

kısa bir zamanda 
söndurulebilecek 
D.fkkat edecek oıunamz, muıba,. 

rip devletlerin. havalardan gelecek 
tehlikeyo kartı 'birçok tedlıirle1· 

almll olduklarmI gl>rttrsüntız. Bu 
meyanda yangm1ar ~ dahi muaz
am itfaiye ıepil&Uarı meJda,Da 
getirilmittir. lılahadp oJau,yanlar 

da hariııbı dıoğurdup. kGdmaMJ man 
aralan bllytjk dikkatle t.eld:p et. 
mekte '~ gelecek hertıaııgi bir teh· 
llkeji önliyecek tedbb:'ler aJmaktı:ı.· 

dırlar. BusUnkll harpte yaııpı QI.. 
tartmak için tayyare tıe IDdlrllen 
gl>nWHl askerlere bile raetııyorms. 
Bu g5nüllU askerler, yan1armda 
götürdükleri ufak bir çanta içeıt" 
siıJdeki radyo ile indikleri yerden 
karargilıJarlJe kon1Jl&l"&k bıv. 
glhmm iııJaret et tiğt hedeflert kun 
daldamaktadrrlar. 

Bir de tayyarelerin attdden bin· 
lerce yangın IJombesmı gözönüne 
getirelim. Bunlar hiç de basit de. 
ğil r Bu bombalar dUştnklerl vakit 
an muazr.am binaların ka.tlarmı de· 
le dele zemin kata kadar inmekte 
ve orada kOl'lamıç alevler aaçaıü 
yammya bqiamaıktadır. 

Bu alevlerin doğurduğu hararet· 
le bina bir kUl yığım haline gel. 
mektedir. Bilhasaa bu bomba.iar 
birçok memısetıer.bı bqhca eer 
vet menba:larmt teşkil eden onnan· 
1an bir lıaraıbezare çevhmektedir. 

İ:mpa'l'fatt c!e Mndleatıf amam. 
nm kullanthnnsmı anlatmai'!s. de
vam ediyoruz: 

Burada oa vo. dollJlalt aaı1 on Bunların birçokla.n da patlama_ 

Ba l8IDan basan ''conditiomıel 

pa.1196'" yerine kullandır: 81 favaia 
dit UD mot, Oll ~ ...... la 

mort (Voltalre) bir kelime tl;yJıe.. 
18)"dhn 1.o orlardı (öldUre
<.Nlcrdi), 

vous aanlt donne yerine kulla. maktadır. Fakat bu pat}amayışm 
DJ:bmlbr, ba ldncl zaman prt bozukluktan ileri geldiğini zan.ncl.. 

8Ul'etbıln mazi atpındır. Kesa hi.l 

1 

meyiniz. Bunlar ma:heus bu ıekildc 
veya muzaıi hti~ franancada yapılmışlardır. 

.. .,. den sonra b!r arzuyu ifade Maazallah birisi: · 

edebilir: Si favak un mWion ! Ah, - Bu bomba patlamamlf. 
bir milyonum olaydı! Diye dokunmrya görsün. 

İşte bu modern olduğu kada.r de 

~ otan bombalarm bir gün 
yapacaklan tahribatı gözönüııde 

........ 

mılunduran Japonlar, uzun çal~. söndtınne llethıln tecrUbMl !ıcla 
bu ufak söndürme lletlyle bu 'lll1l

azzıem yanguu yirmi saniyede .. 
dümıiye muvaffak olm~. 

malardan sonra eıı muanem ve 
korkunç yangmla.n )irmi aaniyede 

sondtıreoek bir ilet yapmıya mu_ 
vaffa.Jt olduklarım iddia ıetmelrte. 
dirler. 

Bu ilet A.deta bir el 'lwnhuma 
bemetmektedir ve camdandır. t_ 
çerlsi bir ma.yi ne doludur. Japon 
hüktuneti bunlarm ağızlarım mn. 
hUrlemekte ve bütün Japon evle. 
rine tevzı etmektedir. Bu ~ 

(Bu dlaDda ~ p.. 
lllıtlımb ,......,, ..... lmpcmla ...... 

~ 
&VLl:NM:I: TlllDbu:Bt. " ABA • 
lllA, • ftBIOJ. AI.Dl. MTDI 
clbl tt"*1'1 mald,.el ...... .......,.. im. 
Gllil Dalan .......... ...,.......,, 

Evlenme teklifleri 

• Yaı 28, boy '&T, kilo H, eemer; 
QlrkfD cayılmJyan bir ttV kadmr kazan
cı eo.ıoo Ura arumda ao..sts yaımda 
bir bayla evlfllllll9k latemektedlr. 
(Ydmaz) reımdne • 160 

• Yq 2', boy 170, kilo 89, Jpımnl, 
d.119 tahai1ll b1r &met memuru, en u 
30 Ura geliri buhman IJ&rllUl veya 
kumral, aempa.tlk, namuslu blr aile 
kıziyle evlenmek tatemekteQlr. (S. eT) 
nımztne mtlracaaL • 161 

• Yq 88, bo)' 182, balık etinde en. 
daınlı, tdarell, temiz, n, euıııert. blçk1 
Te dildi bUen ort& tah8lll1 dul bir ba. 
Jan yap 315 ve boyu 165 teD al&lı 
OllDl)'aD bir alleyi geçtııcUrecek du. 
rumda, n ve alle kıymeti bilen dtırııat 
bir erkekle evlenmek isfemektecllr. 
(Ö. L.) remzine mi\· :-~ut • 163 

• 25 ya§Dldn n· ·at ve temiz a. 
Ueden bir auba' ' 'l.t1 kUçük ye ;ıl 
giSzltı, 8&r1§lD t ı k1z veya dul 
bir b&yula e. { istemektedir. 
(209!J. ye milra~- ıt • 164 

1 ı ve iıp arayanlar:,, 

• Bir ürı1veraite fen faldlltelıl taıe. 
besi i§ aramaktadır. Az bir Ocrete ra. 
zxdJr. Orta ve lise talebe•~ fizik, kim 
ya ve matematuc deraıel'i de Yerir. 
(8.0.S.) remzine müra~t • 

• 19. y&fJDd& 11• Mk1z tabaü1i. 
tUrkçe, fra.nınzca, yunanca yazar o. 
kur ve icabmd& tercüme de yapabilir. 
Çalqmak ı.temekted:ir. '(İ.P. 9.8) .rem 
ziııe mQracant. 

• Orta tahallli e.lki ve yeni tıarfler 
le daktilo billr. Yazıhaııe ve ma~ 
larcia satı§ memurıutu gibi fMler yapa. 
bilir. A) la yirmi gUıı saat 10.17 a. 
raaında çaJtpbilec ,ı bir İ" aramakta. 
dır. Saat besablle ae çal!§ır. (Kanaat. 
kAr) remz:ne müracaat. 

• LIM meswıu, askerliğini ;rapmıı. 
eski harfleri bilir 26 Y&flll:h\ bir 
geno buawd veya resmi dairelerde ça. 
Irşmak istemektedir. AdreM mektup.. 
la müracaat: M. AH, Vezneciler traın.. 

iki yangın eluöi hazırlanmış ve 
bunlara tkenobata ve Shltl~ ilim· 
lerlni vermiştir. 

Bu 'ekipler yirmi beşer kadından 
ibarettir. Tecliibeler Tokyonun 
Kasab stadyomanda ya.pı)mlttır. 

40 tayyare stadyonun Dzerbıde u. 
çarak yapıbmv olan 12 model eve 
yilzlel"Ce bomba aanı, ve korkunç 
yangınlar çıkarm.'l}lardır. 

Derhal faa,Wete geçen ekipler 

vay caddul No. 60 Beyazıt. 
• 1.T yqmda, ort& Uçte ~ 

bırakmak mecburl)'etinc9 bullmu 
bir genç 20-80 Ura ile ça~ .... 
mo'ktedir. B~ Valdeçefmıe meydam Ve. 
dlakaoğlu. 

• ıs )'8§mda ııa 10 da tah8Ubd 
blra1L'1Uf fakir bir aDenln kıııı tauı. 
Ule mUterıaatp blr il aramaktadlr. 
Yam ve hesap tııertnde çabpbllfr. 
·(S. R. Mlllik) remzine mtıraeaat.) 

* 40.12 ya"mda bir bayan, kocaE • 
nuı 6IümUndcn sonra elemli gtın.ıerini 
do8tlan yanında geçlrmt§tir. "1mdl 
az bir Dcretıe iyi bir aile yanında p.. 
llf:IDÜ iatemektedlr. Orta fllel't n 
gamapdan nwıd& mükemmel allçılıJc 
blllr, alafranga ve alaturka yemek. 
lerle lııce hamur ı,ıertnde b1IPd faz. 
JadJr. (B&Jan Aıçı) remzine mih'a. 
caat. 1M) 

• Ortamektep talıalDi, daktilo ,.. 
olduk~ fraıw2C& bilen 18 yıışmda 

geııg bir m çalıp:p•k mecburlyetlDı

dedir. Her işi ehven bir UcreUe yapa. 
blllr. (Sinangtn) remztne muracaat. 

• l'no~a. almaDca, lngill7!Ce bl. 
len, blr&Z da ttırkçeye Aflna ecnebıl 
bır·ın.r muhasebe ve muhabere lflerln 
<l a lmt veya ııaatıe çalışmak iste
mek el r. Bıı dillerde hu8Ulll den de 
vcreblllr. (A.B. Sl remzine mGraaaat 

• 16 yqmd& u.e bire kadar oku. 
muş, n.alt "a.ziyeU tahsile devamına 

mnnı t-fr genç çalıgmak tstemektedir. 
<Koırakartal) remzlne mtıracaaı. 

• ı'Ue yqlarmü bir genç bir tUc. 
C'~r yanında veya bertwlgl bir Uca. 
rethanede çalıplak t.temektedir. 
cx :n l"emzine mııncaat. 

• Bet :vabaDcl dD 1ı0en cmo w ki. 
bar bir b&yaD OO""klara den verebl. 
Ur, on•an gezdireblllr, doktor ,.. ~ 
Ol yanmda az bir Ocretle çalI§&bftlr • 
(Kibar) remzine mııracaa.t. 

Tecl"Übel rde Ja.pon imparatora 
Hisote ve Japon Qalvekili preu 
Konoye hazır bulunmuş ve bu alSn
dürme 8.letini icat eden Shiboyu 
takdir etmillerdlr. 

tmp ratonm emrlle b'1tthı J'apon 
fa.brlkalan derhal bu eöndürme i.. 
lotlerloi imale btı.şla.mr~lardır. Bu 
yangın s<mdtirme i.letı btitün din· 
yada alüa uyandırınıştlr. 

kabuJ edebDir. Talebeye tm,u.ce deri 
ıert de verebilir. (Jıl.D. 9') nmsble 
mOrıumat. 

• Askerliğini bitinnlf bir doktor 
mektep, fabrUıa veya. mQeaeee dok • 
torluğtınu ...,. Oeretle kabul eder. 
(Tabib) remila* Jatlı8oaat. 

• Lift 6 tetaıebell)'le u.. 10 11D. 
cu smxfma kadar (Katamatik) -.e 1l • 
ee 11 e kadar coğrafya der ı verir. 
Şifahen ve mektupJa mtıracaat: K'll.. 
ı:tlkPazar IJacxkadm mahallMI 'l'nall
lıçepne abb.ğı 6 da Mehmet Bayn. 

• 18 yqmda orta 1k1yl lıttJrmll, 

to.rkç!lll kunretlt, eert dald:Uo JmUa. 
ııan blr bayan 1§ aramaktadlr. B..ar
taı yenlpaahalle boltaD o.ttl ..,_. 
16 ıı~ya müracaat. 

• Bir Ji'ranmı ll8Nl mmma, -
da tngllbrce bilen her dhetoe itimat 
edilebilecek bir gene; tatU 1clDde ... 
I!§&bllecell bir il uamaktad:lr. a. 
veıı tıyatla traıımzca ve cebir denıl de 
verebWr. Anadoluya da ckletıllir. 

(ll'lkret) remzine mtıracaat. 

• 18 Y8flDda orta.mektep meamnt 
bir gene; bertıangf bir mQeauede lf 
arıyor. (D. 496) remziıae,, 

Aldırın..: 

Aptıda ruw 

mektuplan ldarellH I •I... ..._.. 
..... tan ~ kadar ...,. ... ıt 
dırıa ..,. .... , b- .... --. 

(Plk 3T) (8. 1) (K. 13) (JI. A.) 

<Btlı1ıan> <Tekyddm •> cx.c;. •> 
(B.K.) <h:mtrU) (Biı1Dı) (ım.r) 
(Bayan Afgl) (KarDra) 

Sabeye Davet 

• lA8e mesunu, daktilo ve ... ,.. su >'il Tip l'aldUWI, v.-.. ra· 
zıtan ııoen bir ıeno il aramaJctadır. ldlltell. J:czacı. D1f Tabibi .......,.. 
(T&n!a) remzine ml1racaat. ile 'ODivemte fen faktıltal k1J11P P 

• Orta mezunu 19 1&ftDda. aDıelllm be.sinden mnun oıanıann M1 .....,_ 
bakma• araret1Ddıe bahma9 bir pnç muzunun ilk ya.l'DIDldaıl ..,......, 
heap ve yası ftlerlndıe Qll.bfmak t.te- blrtncl gQııUııe kadar - JOk''"''atJ 
mekt .. ~lr. (8. B. CeJld) remslM mG- yapılacalmdu fQbedıl Jcaııtll oldllP 
racaa:. da bu Jıl mezun olaalarm m_..,,et 

• '.>rta mezunu bir pnç baJata ... vesllralarble blrlikte'lıQtua cQl'rnJ& 
tdmak zaruretindedir. Kendl.me bir n w fototraftartJle ~ ~ 
it ara!'Daktadır. (W'Ucret Oral) adma tapada 'bu1111W1laml bulma~ 
milracaat. mallatuD ukerllk tubeı.rlne adb'A~ 

• tren fakOltesl talebNlndeıı pek ~ 1 at eJlemıelert .. bu müddet sç!IMİ' 
tngıllzce bilen bir genç tatil za:m--. yoklamalarmı yaptırmıyanlar ...,-. 
da herhangi bh' mtle•eaede ...ate aydwlr Dl.o ol1mur. 
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•-
geçirirler ve kızcağız bunlara. 
yalnız bir tebessümle bakar ge. 
çerdi. 

Günde yirmi, yirmi beş 3..şrk 
mektubu alan kız bu işlerden 

bıktı. Ve etrafını alan gençler 
arasından birini seçerek onunla 
evlendi ve bir yuva kurdu. Ko
cası gürel, içtimai mevki sahibi 
bir adamdı. Çok güzel geçiniyor. 
lar ve yaşayışlarına herkes gıp~ 
ta ediyordu. Nihayet gü7.ellik 
müsabakalarına o da iştirak et-
ti. Birinciliği kazandı. Gaz.eteler 

·~'\\PARA ~ \ RAY.&.T YARIŞINIS 
~E~!~!_ONUDUR 

resmini bastılar, ismini yazdı. ı 
lar._ Bu şöhret Bayfilt'in aile 
hayatını değiştirdi. Güzelliği sa. , , T. 1Ş BANKASI 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 

' resinde bir çok ailelerle ~tı 
Ve bu sırada Kantlir isminde bir 
milyonerle tanıştı. Bu adam evli ' 
:di. Böyle olmakla beraber Bay-
filt'e tutuldu. Onlardan hiç ay. 
rılmayor .. Bütün gudenpartile. 
r(' beraber gidiyor. 

Ve bütün m a s r a f 1 a r ı 
o görüyordu. Bir gün karısının 

seyahate çıkmasından istifade 
eden milyoner Bayfilt'i yemeğe 
davet etti. Ziyafet her zamankin
den daha çok itina ile hazırlan

F':;!lDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs 
l Ağustos. 3 Ikhıclt~riD 

tarihlerinde yapılır. 

J 941 ikramiyeleri 
l adet 2000 L.lık • 2000.-Llra 

a • 1000 • - 3000.- • 
1 • 760 • - 1600.- • 

' !l • 
• 
• 

600 • - 2000.- • 
250 • - 2000.-
100 • - 8500.- • 

GO • - 4000.-
20 • - 6000.- .. 

1 

mıştı. Şampanyayı biraz fazla 
içmişler ve sarhoş olmuşlardı 
Kocasmm da sarhoşluğundan is. 38 

tifade eden milyoner Bayfilt'i ı 38:, 
odasına götürmüştü. Karısının 

birdenbire ortadan kaybolduğu- ----------
nu sezen kocası her tarafı ara. 
mağa başlamış, ve nihayet karı. 
smı milyonerle sevişirken yaka
lamıştı. Bu vaka Bayfillt'in mP. 

• sut aile hayatını yıkml§ ve na~ 
musunu lekelemişti. 

B·•r.dan başka Mis Naş'm da 
geçirdiği felfil<eti tetkik edelim. 
Şrk giyinmesi ve kıvraklığiyle 
şolıret bulan Mis Naş ha.kem 
heyeti arasında bulunan bir 
milyoneri cezbetmiş ve milyoner 
de intihapta bunun tara.fım ilti
zam etmişti. Fakat kazandıra.. 
mam. . 

Zavallı milyoner :selecek sene 
müsabakasını mutlaka kazan!. 
bil:nesi için onu yetirt\rmeği 

leklif etti. -Kım aldı, onu doktor
lara.. .müt.ahassıslara götürdü. 
Hezşeyi itıbariyle onu Amerika. 
nm en gü7.cl kızı yapacaktı. Bu 
işe aşk da karıştı. Km sevdi . 
ve onunla evlenmek istedi. Fa.. 
kat Naş milyonerin iki karısı ve 
hatta çocukları olduğunu öğren
di. Bu işe razı olmadı. Fakat 
bunlar onun felaketini hazırladı. 
Milyonerden ayrıldı. Ve bir da. 
ha parlayamadı. Güulliği de 
söndü .. 

Çocuklarınızı k"iiçükten SA. 
NIN diş macunımıt kullanmı. 

H A B E R - Akşam po88S1 

.. 

.... .,,,,. ' "' :-..... ,,., ,...,,.. ____ ..._._ 
IDARUINI BllH il_ B.ANICASINDA 
)KRAMlVE&.J.. -J;!ESAeJ ~ 

lstanbul aeled lyeeı 
ııanıarı · ~ 

. . 
Keşi! İlk teminat Şartname 
bedeli vesa!r bedeli 

54!!72.87 3993,65 

33496.00 2512.20 

19035,00 1487.62 

"H,, Kasımpa§a • Halıcıoğlu yolunun top. 
rak te:.vtyesl, makadam ıose adi kaı.. 
dırım duvar vesaire in§aatı 

167 Alaykö§kü • Türbe, Sultanahmet mey 
dam ve Bahçekapı Şehln§ah Pehlevt 
caddelerindeki tretUarlarm inşası. 

100 Taksim lnönU gezglsi yollarının tre 
tuar, beton bordur vesaire lll§aatı. 

Keıılf bedellerllc ilk teminat r.1,ktarları yukarda yazılı i§lcr ayrı ayn 
kapalı zarf usulUe ekı;!l.meye .ı<unu;mU§tur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık 
işleri genel, huswıl ve f~ni p~·tna.!Ileleri proje keııt hlllABaalle buna mut.e
fem diğeı evrak yukarda hlza.la.-ında gösterilen bedeller Uzerlnden fen iş. 

lerl mlldilrlilğUnden verilecektir. !Laleleri ıe.6.941 cuma gUnU saat 1~ te 
dalın! encümende yRp•ıı1caktrr. 'ra.•lplerin llıt tem!nat makbuz veya mektup. 
lan !ha.le tarhlnden 8 gWı evvel lJeJe<liye feıı işleri mUdllrlUğllne müracaatla 
atacakları fenni ehliyet, 9U yılıı:ı:ı ait ticaret odası vealk.a&I imzalı şartname 
vesalr evrr.l< ile 2100 mımaralı ltJnunun tarifatı .çevreainde hazırlıyacaklan 
Wkı:t m::!ktuplo.rmı ihale gllııll sa.at. 14 de kadar daimi encilmene vermeleri 
IAzimdir. ( 4048) 

K.mul~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Liran 
Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve tıcart 'ın nttn banka muamtlelm. 
Pan bl.rUıUrmı.lere tsAoo lln ikramiye ~. 

' 

..,.._, Bank&8mda aumbaralJ v-e lbtıarm ta8&rnd ııe~ ....... . _,,,. ., u 

50 dram tıaJun&n.l&ra .-ede t defa .-eldJeoek kllr'a De q&ğıdalD 

plAna c6re Dcram1ye dağitılacelrtır. 

Deme.~~ sadece güzellik insana 
saadet değil bilakis felaket ge. 
tirirmiş .. Onun için genç kızları
mız gü:r.eUiğe değil, her şeyde 
yükselmeğe çalışsalar çok hi 
olur kanaatindeyim. .va, BANIN diş nıacwm ile • aded ı.ooo llnlıll 1.000 ıını 100 ıaded 50 Uralıll 11.000 Ura 

ZAYİ - Üsküdar kız enstitUsUnden 
1932 '!enes1nde aldığım &8 mektep nu
ma.ralJ tasdiknamemi kaybettim. 
YeniBiDi alacağımdan eskisinin hUk. 
mil olmadığnu ll!n ederim. 

t)11kildar kız enııtlttlııü en 
okurlarından S. 3 den 68 Cahl. 
de Nazif 

günde üç defa dişlerini fırça- • • CiOO • a.ooe • 
lamıya alt§tırınız. Gürbüz • • ıae • ı.ooe • 

t . IO • llO • 1.Ht • 
ye ışmelerini temin ctmi.! 1 
olursunuz. DIKKA T: Besapıarm~ paralar bir Mne lçtDde Mı iiradaıı aşaı 

ftfmiyeaJen IJD"&mtye gıktıgı takdirde 4fp 20 razlalltylt' •ertlec .. :c~ı 
K~! .. ,.: 11 Mart.· 11 8azfran ll EJIQ.l. 11 BirincikAnUD :arlhl• 1 

... rl.n~ .. ya.pılJr ............................. .. 

UG IO • 1,80CI • 
ıae • ıe • a.zoo • 
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V AKIT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

gen iden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler n~m1na dizP-i iAleri alır. ............................ 

l~anbuı Levazım amirıiğinden verilen ı L aar1Ci askerı kıtaatı ılAnları 
225,0<.:J kilo sığır eU kapalı ::arfla ck:ı!ltmeye konmuıtur. tbalem 25.6. 

941 çarşamba gUnU saat 15 te Ankıa-ada Lv. ~lrllğl satmalma komlsyonun
da yapılacaktır. İlk te,nınatı 440) lh&dır. Evsat ve ıartnamesl komiayoa~ 

görUIUr. Taliplerin k3r.un1 veslk.all\l'ilc teklif mektuplarmı ihale ııaatinden blt 
saat evvel komlsyona v1:rmelerl. (Sl.4441) 

• •• 
80.000 kilo sığır eti veya l{.oY'.m eti vey& kuzu eti kapalı zarfla ekııil~ 

meye konmuştur. İhalt>.si 25.6.941 çarşamba gUnU saat 10 da Gellbolunda a9ı' 
kerf satınaıma komısyonunda yapLacaktır. Sığır etlııin tutan 32,000 J!ra D) 
teminatı 2400 lira. Ko:vuıı etlııin tc.hmln bedel~ 36.000 lira ilk teminatı rrot 
lira, kuzu etinin tahr.1•n bedeli 4C.OC-O lira ılk tcm!natı 3000 Jiradir. Tallpl• 
rln kanur.i veslkalarile tekli! mcktupıanııı Uıale saatinden bir saat evvel 
kom.i.&yona vermeler!. tS3.4443) 

57.6CO kilo ıı1ğır et: !tapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhale&! 1:1.6.9'1 
cuma. gUnU saat 11 de Trabzonda asken satmalma komısyonunda yapıl• 

caktır. Tahmin bedeli 40 kuruştur. Taliplerin kanuni wslk.a.larlle tekJi! melll' 
t.uplanıu ihale EaaUnden bir aat evvel komisyona vermeleri. (37..4447) 

44• 
50.000 kllo slit sı::mıcaktır. K<:.palt zartla eksiltmesi 27.6.941 cuma gunl 

saat lC.ZO da Eskış~hirdP askeri sntınalma k•)mlsyonunda yapılacaktır. Tab
m!n i:ıedell 7500 l!ra ilk tcmlna~ı f\62 Ura :>O kuruştur. Taliplerin kanuni .,... 
slkalarlle teklif mektuplarmı !hale saatinden b1r saat evvel kom!syona Vf//• 
meler:. ( ı:-.4437 J 

:f.:(.~ 

Afa~ıda. yazılı mevadın kapalı z-ırfla cksl:tmclcri 25.6.941 çar'§am'ba. ~ 
hizalarınd~ yazılı saatlerde Yal017P..da askcrt satmaıma komisyonunda ya'P" 
laçaktır. Talilerlıı lmnunl veslka1nrllP. tcklıf mektuplarım ihale saatlerinde' 
bir saat evvel kom!.syona vermele':i. Evsaf ve §&rlnamesl komlayond& '
rtUUr. 

Cinsi ilk tem.r.atı lh:ıle saaU 

Kuru ot 
Samat 

lira 
2025 

1215 
15 

17 

mlk.t&n 
ton 
MO 
540 

·~."' 
246.000 kilo koyun eli kap.ı.Iı zarfla eksilt.meye konmu§tur. İhalesi 21J;" 

941 çarıamba gUnU saat 11 de Anl':llrada Lv. amirliği satmalma komtsyo01"' 
da yapılacaktır. İlk teminatı 6875 liradır. Evsaf ve p.rtnaınesl komiıı~ 
gl5rll1Ur. Taliplerin kat:.unt vesikP.!arile tck!lf mektuplarını ihale ~tiJI~ 
bir saat evvel komisyo:ıa vermel~rL ( 29-4489) 

* ........ 
13.6.941 cuma g!intı saat 10 d:: O~kÜdarda Atpazarmda Uç ba§ ba 

satılacaktır Tnllplcrin belli vakit.tc Atrı.azarmda bulunmalan. (21-4402) 

"'"~· 1000 ton )CŞl l çayır ot u paz~rhlr..ıa satrı alınacaktır. Tahmin 
40.000 lir~ ilk teminatı 3000 liradır. !balesi ll .6 941 çarşamba gürıü aaat 
de Ankaradn Lv. t.mır •ği aatınalm~ komisyonunda yapılacaktır. Taliplel 
b:?lll vakitte komlsyun:ı gelme~~,.!. ı ":IS.4345) 

Otel yapılmaya eıvarişiı 
kırallk bina 

Ankara caddeıdnm e~ n.l!teber yerinde fc\•kaJ&de aazaretli 111 
vadar ve aydmbk bir blnn kital1"tıt. 

Vakit gazet(•ıd ldar('hi':te!'.lnc müracaat. 

Bir.iner sınıl 
mütehassıs doktor 

NURi BELLER 
alMR ve RUH RASTALIKLAI, 

Ankara Caddesi No. 71 
M·ıeyene saatleri: 15 den ltfbareı 

Bı"~ogJu Yabanrı As. ıtubestndt'Jlll 
337 eoğumluların ilk yoklan:!• 

htiyatiann 941 yoklama mUddetl 
z'rıı.n r.lhayctinde bitecektir. 
~·enler 11akkında 1 temmuzdan ıti 
ren nnkdl ceza tatbik edilecekhl"· 
şlktaş ve Beyoğlu mıntakal'llnda 
nan yabancı 33i doğumtulardsll' 

ihtiyatlardan henUz yoklamasını "J. 
tırmıyanların C".z& görmemeleri ~ 
haziran ayı zarfında şubeye mu~ .. 
"dcrek yoklamalarını yaptırmalst' 
IAn olunur. 

olsaydı prensin hayatı en !Wlğl 
sene dİLha. uzatıla;bilirdi. Hal 
öyle yapılmamıştı ki niha}-et 
s ene sonra prens hayata gözle 
kapamış bulunuyordu. 

Bu sıralarda dünya politika.31 
yüzünden Potesdama haklın ka. 
dmı elde etmeğe çabala.yordu. 
Politikası İngiliz politika.sına 
yaklaşmak üzere olduğu için 1n_ 
giliz kadınının şüphelerini yatış
tırması \ e onun Londra ile mu. 
habere etmesi planım hazırlama 
sı için onu kazanması lazımdı: 
lhtiraSına naıl ôlması için o her 
va ıtayı mubah görüyordu. "Baş 
vekil ile veliahtm ve eşinin ara· 

,YAZAN 

EMiL LUDVİG 
Veliahdin blümilnden !!On!'IL ııi' 

çok münakaşalar başladı. ı\I 
hekimleri ameliyatın vaktinde 
pılmam•ş olmasının hatalı bulııtl 
duğu.ndan bahsettiler. Bu zant 
Norddentschc Allegemein zeit 

!arı çok iyi: ~ , ğunu görüyordu. 
Prenses Vıktorya ogluna şiddet 

le hücum etmek ve onu yeniden 
küçük düşürmek istiyor. Bunun 
için de başvekilin kendi tarafın· 
da olmasına ihtiyaç var ... Pren. 
sin uzaklaştırılması bunun bir 
neticesi bu delikanlı için btiyük 
bir skutuhayal fakat aynı za. 
manda şayanı istifade bir tecrü_ 
be oldu.,. 

Prens Vilhelm büyük bir in.ki. 
sarrhayale uğramrştı. Saraylar. 
da dönen entrikayı anlamıyordu. 
O çok hürmet ettiği başvekile 
bütün (tmidini bağlamıştı. Hal. 
buki §imdi ibunda yanılmış oldu. 

tKtNct FASIL 
('OK ERKEN 

87 sonesi martın.da bütiln Al • 
manya doksanıncı yaşını doldur
muş olan imparatorun etrafında 

hu . idönümünü tesit etmek için 
toplanmıştı. Art.Ik yüz yaşına ge. 

leceği de Umit edilmekteydi. Bu 
münM€ibetle Jıel" tarafta birçok nu 
tuklar söylemiş olan veliahdin sesi 
biraz kısılmıştı. Mayıs ayında an
jin o kadar ilerledi ki vellahdin 
başucuna altı büyük hekim çağır. 
drlar. Bunlarm hepsi dünyaca ta • 
nılmı§ olan Alman ilimleridi. Bun 

• 9 • 
ların içinde liberal oldukları için 
esasen veliahdin sarayının dai.mi 
dostları oliı.n Virchov ve Berg1I1an 

da vardı. 
Virchovun tam olmıyan teşhisL 

ne rağmen ameliynta karar veril· 
di. Hançr>redc yapılacak olan bu 

ameliyat ~ hlikeli değildi. Fakat 
hastanın s •si bundan sonra dalına 
değişik ve ça.tl&k kalacaktı. Ame. 
liyat gUnU 21 mayıs olarak seçi.i
di. Hasta ve zevcesi buna ra.zt oL 
muştu. 

Ameliyatı opera.tör Be.rgman ya 

pacalcfl. 
Opera.syonaan bir gün evvel 

Pot.sdamda.ki şatoya İngiliz müte -
hassr.sı Sir Morell Mack.enzi geldi. 
Meslekd.a.,Ia.rı onun eserlerini tanı. 
yorla.r, fakat kendisine bUyiik bir 
lu~met vermiyorlardı. Bu vesile i
le Hohenzollcrnlerin gatosuna ka. 
dar girdi, 

Prenses Viktorya Prens Vilhcl
min doğı.ımundanberi sakat kal·şı. 
nı Alman hekimlerinin beceriksiz
liğine yüklüyordu. Bu kanaat onda 
artık bir fikri sabit haline ge.lmj§. 

ti. Ve kocası ha.&talanmca b~ucu
na hemen bir İngiliz hekimi gc. 
tirtmişti. Maekenzrenin veliahde 
tavsiye ettiği tedavi tarzı, onun 
ölümüne ve Vilhelmin çok genç 
yaşta devlet idare>slni eline alma
sına sc-bcp olmuştur. 

Doktor Makenzic hastayı mua _ 

yene ettikten sonra bunun sekiz 
haftalık bir tedavi ile geçecek bir 
hantal·k olduğunu ve tehlikeli bir 
ameliyata lür.um bulunmadığını söy 
l!'mlşti. Halbuki bu veliahdin ölü. 

müne sebep oldu. Çünkü daha son
ra doktorlarm iddia ettikleri gibi, 
eğer o zaman ameliyat yapılmq 

gazetesinde Bismarkın kaleııt 
den çıktığı Aşikar olan bir Dl 

in t.işar etti: "Doktor Ma.kensie 
!lahdin hastalığının kanser ol 
ğunu hemen teşhis etmiş bul 

duğunu fa.kat hastanın anusiJe 
sım herkesten saklamIŞ bul 
ğunu" bir beyanatında söyl 
Veliaht tedavi edilmez bir h 
ğa mübteli. olduğunun pyt o 
masmı istiyordu. Çünkü o, 
~ Uksek manevi ve pratik s 
dola.yrslle birkaç ay için bile 
tahta çıkmak istiyordu. 


