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Bir 
Mukayese 

Bulgaristandan y<'ni gelf'n birisi 
anlatıyordu: Bir yumurt.anm f'
a'tı orada 17 Jıwava çıkmış (25 
kuruş) Alman askerler! cll"rin
de hakikatle beı:; para kıyınPti 
olmıyan Bulgaristana mahsus 
Alman marklariylc köJ l<'rdc kı·
laklan kirişte bc>kliyorlannış. 
Bir tarafta tnvuk g1dakladı mı. 
çat çat kapı, yumut·taJ, ver dr-
3-;p Alman kağıdını uw1ıyorlar
mış... Ta\ uklarını bağırtma
dan yumurtlatmak u sulilnü h<'
nüz icat <'dcmlyen zavallı Bu'
gar köyliıleri için mahı~ın mah
zun yumurt.nlan Almanlara ver
mc>kten başka çare yok. 

Va:zan: 

Blseyln Cahlt Yalçın 
Almanlar di,)orlar ki: tnı.:ill:zlcr 

tnulıasara altmdııdırlar; ne mü· 
himmat alahili) orlar, ne ~ İJ e<'ek! 
Atlantiktt>kl deniıaltılarımıı .• tay· 
Yatt>Jerinıiz. korsan gf'milcrimiz 
onıan mah\'Ctmek üı.ere{lir \e mu
hakkak man\'cdeccldcrdir. 

Jfıı.kf.caten İngill erenin az ı,:ok 
sıkıntı çektiğini ı;iiri.iyoruz. Ba:zı 
gıda maddeleri 'cslka usulüne ta
bi tut:uld\lğu gibi, gi) t-celt madde· 
l«:'trfnin de tahdit edildiğini 1ngiliz 
ınenbala.rmdan öğTendlk. 

lngilizlcr bo l'irkmtı\'J izah için 
ellerindeki nakliye ,.a;ıtalarmı a
tami mühimmat ve cephane nak
linde kullanmak için fedaki.rlık 
laptıklannı s()ylliyorlar. 
biğer taraftan lngUizler diyor

lar ~: Alma.olar, mııhasara altın· 

1ıladırlar. Takaı suretiyle. öteberi 
tl\'«lb~ muvaffak oluyorla~ tlmı
ladan da yaı'dım görllyorlar. 'Jl'a
~~ ablukamız gittikçe şiddet ,.e 
""'Slıinl arttmyor. Ru§yadan va
klthulan toe\·ldyat. da muazzam Al· 
inan ihtly~lanna kiri gelmiyor. 
ı\bnanya stoklannr sarfetmek 
lllecburiyetindedir. Stoklannı müm 
kii11 olduğu kadar ~ok sürdürme)• 
lçıll asgari bir yiyC(:ek ile iktifa 
~rnek ıstıra.nnda kalıyor ,-e bu 
da. halkı beslmntyor. 

Bu iki zıt. iddianın han~İ§İDC r 
bıanaıım f Tabiidir ki birdeınblre 
IÇÖnü,J DC)i arru f'diyorsa. onu ha
lclkat olarak kabul etmeye me)il 
Rösterlyoruz, Fakat hal<i1mte 
llıUrnkün olduğu kadar fazla. yak· 
lıtŞmak için, yalnız sözden ibaret 
Ola11 iddialan bir tarafa brrakarak, 
fiiliyat üzerine ibiinat eden bir 
lrıOkayese yürüteJlm. 

hür Fransız ve İngiliz lmnct
leri Suri)"eyi ısüliya başladılar. Su 
liyede halkın ç9k fena bir kıtllk 
içinde bulunduğu malümdur. tngi· 
liıJer Suriye topraldanna adım a 
l&r atmaz memleketin gıda ihti· 
Yacmı tanin fideooklerlnl ilin er 
1ectiler. Ablukianm kıİ.lkacağmı, ti 
l'al"cfln lmkin daire.ine gireceği
tıJ de müjdelediler. F~at bu ikin• 
eı kısnn \'altlere pek ehemmiyet 
'er:miyellm, ' }llllyatla tahakkuk 
"hnelerinı bekfö:erck bir tarafa 
bırakalım. • 

l'alnız bugünaen mulıa:kkak o· 
l~o bir ~ey ursa o da tngiıtCTenin 
SuriJ eye muhtac: olduğu gıdaları 
'ercbllmeısldfr. Hem işi o:r:un müd
det silrüncemcde de bU"aJmuyor· 
'-r. Fili tinde Suriye~i doyurmaya 
"e setıilett.cn kurtarmaya kafi 
'!31ktarda Jiyoodi toklan oldu· 
~Dıı "blldirfyorlar. Fili,..Hnde b11 
kadar hol gıda iddihar dml~ bulu
ttan l•gilizlerin kendi ana toprak• 
1ar.rnı ihmal etmi olmalarına im 
ki.11 \"ar mıdrr~ 

tnğilizlerin girdikleri m~mlek~ 
~ OOV)e bir bolluk getJnnPl<'riDf', 
i~ oİm.azsa orada.n bir şoy t.alr.p 
etırıemcle~n~ mukabil, Almanla• 
tuı, iııt.iliı. ettikleri memlckt'tlf're 
~Nirdlkleri kıtlık, ıstırap \'e feli· 
k('tj bir düsünellm: :Fransa açh'k• 
~ .. fervat, ~h·or: Bcl~ika \C Hol· 
1•ııda, ~iyecek 

0

buliunıyor : ı\\".!"UJ>il• 
11111 hububat anbarlarmdan biri o
lan Roma.n~"A mısrr laı•a ... ilrı a~hğJ. 
tıı avutmak 15tıranndadır. l\lnha
S&ınata sahne olmamı" Bul~ari<;• 
t.ancta.n yeni ge1en biri;;! anlBtryor· 
dıı: Bir yumurtanm fiıtfı onula 17 
ı,,._,_ r.;lmn · (25 kuru!i). Alma1J 
'"k.-rleri elleHndc hakikatte beş 
Para kıymeti olmıyan Bulgarista.. 

1 ngilterede 
imparatorluk mümessille

rıle istılaya uğrayan 
memleketlerin 
mümessilleri 

Bir konferans 
ak dettiler 

---<>--

Verilen Karar 
şudur: 

Nihai 
zafere 
·kadar 
harbe 
devam 
Çörçil bir nutuk 

- söylıyerek dedı ki: 

.Kalbiniz 

Tobrukta ıucaktan elblsclerlnl atmıt tngllb; hava da.fi t.oJ)tuJan bir Alman tayyareelne a~ bu.ırlanıyorlar 

-0--

Amerika ile 
ticaretimiz 

Tobruk 
Havadan ve kara

dan döğ ülüyor 

1 

1 

Surivede 
Müttefik. 
kuvvetler 

Sayda 
c;varında 

Litani nehri 
cı varındaki 

1 
Fransız 

mukavemeti 
kırıldı 

- -o--

F ransızların çoğu 
miittefiklere sempati 

lerini bildirdiler 
Kahire, 13 ( A.AJ - Miittefik_ 

ler Suriyede ileri hare\retlerine 
devam etmektedirler. 

Müttefik kuvvetler mümkün 
olduğu 'kadar harp etmekten iç

(Del'amı 4 üncüde) 

sağlam olsun Mısıra kadar Türk vapurla-
Bertin, 12 (A. A.) - Alman 

:resmt tebliğinden: 
Şirna.li Afrlkad&, Alman topçu • 

su, Tobnık civar.nda düşman kıta
lanna, araba tcce:mmülcrine ve 
su tesisatına ·şiddetli ve tEeirli a. 

Berlinden Anadolu 
Ajansmm hususi 

muhabiri bildiriyor: 

Almanya 
Türk arazi

sinden asker 
geçinneğtdü-

eu fedpka~hklar ve ~sh- rile nakliyat yapılarak 
raplar ıçmde beşerm 
~erefı kurtulacaktır 

(Yazısı 4 ündidd • 

I 
na mahsus Alman markları ile 
köylcrd,. kula.klan "iri tc b<'kll
yorlanmş. Bir tarafta ta.Yuk gı
dakladı mı, ~,at !;'.&f, kapı, yumurta· 
yr ,-er deyip Alman kiğıdmı uza. 
tırorJannı~... Ta' uklannı ha~ırt
madan yıımurtJatmak usuttinü" lıc
niit. foat edcmiyen zavallı Bııh~ar 
köylüleri i!:in mahı.un maforun yıı·· 
murtatan Alma.nlt\ra \'ermekt.cn 
hıt"-ka c:are yok. 

Bu hikaye bei'ki u~dumıa bir. a
laydan ibarettir. Fakat uydurma 
olsa hile o kadar ~iize1 iri· bizi ha
kiki bir ,-~ika kadar temir edi
yor. Çünl.ii mfw&uk he.herler Bul r 
nrisfanm ciddf'n hiiyük bir !ilkm

hda olıiujhınu kifi der~ccde ispat 
f'tmektcdi r. 
Şu halrlf"'. darlı'k, sıkmt ı hanı:i 

tarafta \C . r niha vr.f t ~ hitldnlik 
hangi taraf i~in mııksdder! 

Hüse)in Cahif 1..ALÇIN 

Dört ~ünde bir Süveyşe gelen te~~::;n~· gündüzün işgaı aıım
Amenkan vapurları vasıtasne aatti topraklara girmek teşebbm. 

teri t.a.rdedilmi tir. Av tayyarcle-
0.-:'.ılı H A"""' ~l"ir ~-...... .ı.-k"""'I~ : ri ' hava da.fi balaryalan gvı:Un ı ı ·ıerH\a mc:r r· JR:: el:~ :fuglnz tayyare.aı dUtjQl'mU,lctdlr. 

rile muntazam ticaret 
mümkün olacak 

Amerika vapurlarmm Kızıl Deniz 
yoliyle Silveyşe seferler! ba§lamı§ 

bulunmaktadır. Bu vapurlar her dört 
gUnds bir muntazaman gelecektir. 
Bu sureUe Mısıra kadar TUrk vapuı
larile nakliyat yapılarak !iimall ve cc· 
nubl Amerika memleketlerlle Ucarctl· 
mizin muntazam bir ııckfldc cereyanı 
mümktin olacaktır. Ticaret Vektı.ıcU 

Bulgar Kralının kardeşi 

PRENSKİRIL 
Slovakya krah 

olacak · · 
Bern, 13 (A.A.) - Gazcttc dC Zuri

chin Berlindekl muhabirine göre, Al· 
man payıtahtınm iyi haber alan ma· 
bafili:ıde Krai Boriııin karde§i Prcmı 
Kirllin yakmdB 'Slovakya Kralı ola " 
cağı :rnrarıa sÖylenmelı:tcdlr. · 

Mczkür gazetenin Sofyndan vuku 
bulan ıc:tihbawratma gorc; eaıA.hlycttar 
Bulgar 

0

mahflllcrl, bu barbcrl ne tek • 
Zip, ne dc"teyit ediyorlar. . . 

. , . . '\ 

Kral Bôris· Mu~olini ile. 
~ ' : gÖrÜ§tÜ ·. . ' 

Roma, ıs 
0

(A.A.) :_ Resmi bir men· 
badıuı haber verildığlne "göre, Buıgıır 
Kralı Boris Vcncdik sarayında Muso· 
!ini ile görüşmU§tür. 

lstanbul Ticaret Odasına bu hususta 
bazı Wimat vermiştir. Tic:trct Odası, 
İstanbulda bulunan ve Amerika llc 
ticari mUnascbatta bulunan ve bulu· 
nacak olan ihracat \'C lthalı'l.t tacırıc· 

rile b•ı mevzu üzerinde temaslarda 
bulunmakt.'\dır. Diğer taraftan kabil 
olursa Amcrikaya bir Türk vapuru 
da gidecektir. 

Bu senenin il~ dört ayında Ame · 
rikaya ihracatımız 9,214.000 Urahğı 

bulmaktaydı. Bu suretle Amerika İn· 
glltere ve Almanyadan sonra en çok 
ihracat yaptığrmız memleket olu • 
yordu. Amcrikadan ithatA.lnnız fsc ay 
nı müddet zarfında ancak 1,430.000 
liralığı bulmuştur ki, bu hal bariz bir 
muvazcne.slzlık doğurmaktadır. Hal • 
buki, mevcut ticari yolların bugllnkU 
vaziyeti karşısında Amerika llc Uca· 
reUmiz şlmliihk daha emin bir yola 

• sahip bulunmaktadır. • · 

Bu .sabah 

Kadıköyünde 
. ·o.ir ~v yanr'ı 
• Bu sabah ,KpdıköyUndc Kurbağalı •· 
dcrede~bir yangın olmu~ ,.~ ı burada 
bakkal Bayrama .aıı iki katlı ahıap 

b!r ev yanmıştır. , 
Ya.w;m hemen yetişen Kadıköy itfa· 

1ir~ı tarafmpan etrafa sirayetine mey 
dan verilmeden söndUriılmüştUr. Ate·, 
şin ne suretle çıktığı anlll§ılamamı~· 

zabıta tahkıkatu başlamı§lır. 

Bu gaz içinde 
'giıpılacak- gol/ar 
Beledi.y8ce bu mevsimde asfalta 
çevrilecek ve yeniden yapllacak 

yollar tesbtt edildi 
(Yazısı 4 Wıcöde) 

.y. .y. .y. 

R~ 12 (A. A.) - İtalyan şu•• nmemı•ştı•r 
leblıg1ndcn: 1 

~imali Afrikad'a: Tobnıık cephe. 
sinde topçumuz dü.~m .zırhlı 1 -:-0--
arabalıirmı ve museıliıh vesait Balkan. Irak ve 
tahşidatmr müessir surette bom- I S . -. 
bard:man et.ıniştir. Tayyare teşf'l·- LJ rıye had ISe-
~illlerimiz To?ruk~aki tahkimatıa le (I ·ıs bat 
uışe hedeflenne bı~k defalar hü 
cum etmiıı, y9:11gı~lar ve infil.B.k - etmiştir ki . 
lar husule getırmıslerdir. • 

·Aıberta 
Bi?' İngiliz denizaltısı 
tarafından batırılmı§ 
\1~1, ıs (A.A.) - Bahriye nczare· 

tinin tt>bllğlne göre. Alberta namm • 
dakl FraMız petrol gemisi Akdenlu;lc 
bir nlg11iz tahtclbahirl tarafından tor 
pillcJ!mlştir. Gemi hasara uğramış, fa· 
kat ~tmamı~~r. 7 kişi kaybolm,u,,tur. 

Almanya Türkiye
nin emniyetine 
hiç bir vakit 

taarruz emelini 
beslememiştir 

(Yu..ısı 4 üncüde) 

. ~J .. !!~:~!lcılı~ .. -h.~~.~~leri l" 
. Y E:N i TAY-YA R E L E R D E 
SURAT VE EHEMMiYETi 

(~~O kilometreye yaklaşan tayyare 
- -r sürati burada duracak ve harbi 

.bu .. süratle · bitirecektir). 
·. v.a'zan: A. ŞARKLI 
·Avrupa harbinden7 önce 1Wyan 

sıUtayiinin ha.zıdaım~. olduğu bir 
. rekor tayyaresi 2800 .:beygir kuv
ve.tindeki ınotörü ile saatte yedi 
yüz yirmi kilometre hız yaptı. 

Hakikatte bu sürat bir rekordur. 
Fakat askeri tayyarecilik için bir 
ölçü olamazdı. Sadece gösterişi o. 
lan ve tayyarenin gövde.sine boy· 
dan boya yerleştirilen bir motör. 
le elde edüen süratin harp balr:ıo 

mm.dan ne keymet.i ola.bilirdi ki?..ı 

Ne bir ma.kin~i, ne bir bomba, ne 
bir tel.siz ve ne dn bir fotoğraf 

. makinesi taşıyamıyan, harp malr 
saUarma ve gayelerine uyJr~ en 
basit hareketleri ibile bP tem.iyen 
bir tayyarenin nıev,..t1iyeti, süra.t.i 

ne olursa. olıw· oir süstür .. 

Ordll .,aya.Jden ziya.de hakikati!\ 
~ ,,..ıdtr. Saatte yedi yüz elli kilo
metre hız yapacak '"e fakat fantc-

(Devamı 5 nclde) 
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Büy_OK KORSAN ROMAN/ 

63 Yazan : KADIBCAN KArLI 
Ömer denizde yatan bu ayo~!ık yüze. bu derin mavı gözlere, 
Lu uzun k;rpikleı e. bu dalgalı saçlara, zarif .._.e olgun inh!nzı. 
larımlcu. her biri bir erkef{i çıldırtmak için başlıha§ma kafi 

olan bu genç lu<t: vücu~luna karsı hicbir dünya ihtirası 
duvmuyordu 

Ekmek 
Yarım kiloluk da 

çıkarılacak 
---0----

GUnde 7 5 ton buğday 
tasarruf editdı 

Bir kılo ekmekten 50 gram 
indirmek surctilc günde vasati 
75 tonluk bir buğday tasarrufu 
temin edilmiştir. 

KARABOK, AYDA 15.TON 
NAFTALiN ÇIKARIYOR 

Bu ham naftalinleri işle mek için bir Tüı-k 
yageri Vekalete müracaat etti 

kim-

~ opera temsi- 1 
= ıınde hazır 1 

buıundular ı 
Temsil muvaffakıyet-! 
li oldu ve sanatkarlar ! 

alkı~landılar i 
ı 

1.IUıt ŞC!ffımiı; ismet İnönü. <i\:rı 

Boğazi<;inin sularmda köpilkten ö
rillmüş \•ficudnnu dalgalar nrnsm
da knydıran eski deniz kw bu ol
gun genç Jm<lan dnhn pi kin. ve 
dnhn atılgandı. Onun eski karak
terinin sevimli ve urif bir tül 
ardında adeta hüviyet değiştirdi • 
ğlni çokta.nbeıi gönnllştü: bunu 
daha <;ok beğeniyordu: fira Türk 

bıırc.mine, Türk ailesine ve terbi.. 
yesine yakışan buydu. 

gemisinin birer mıl sancak "" fa
kelesin<le yer almUjlardı; b~ln.cl 

gf'ml de nyni anılıkla nrkndan ge
liyordu. Filo böylece harbe bazı .. 
vaziyette, be. altı mil iuzla yolu
na devam Pdivordu. Gemi epeyce 
yalpa wrdub'U için hafız Şerif e
r endi ka.maras:ndan ç!kmıyor, u··: 
yor, yahut dun kitnplnn okumak
la vakit ge<;iriyordu. Dilsizler d~ 
denizin o kadar yab::ınrısrydılar ve 

Toprak mahsulleri ofisi, bil. 
yük istihlak merkezlerinde gün. 
de 1200 - 1800 ton tanzim satışı 
yapmaktadır. 

Bir firma, elindeki patenti 1 O bin 
liraya satmağa razı olmadı 

Ticaret Vekfiletinin verdiği emir 1 Halen şehrimizde t.opln olarak 
üzerine bazı muhtekirleıin üzerin- bilinen en biiyük naftalin stoku 
de oynamak ısted1kleri naftaUn uir llomen taclrinln elindeki on 
.s:ıhşlannın muvakkaten durdunı'-1 tonluk stoktur. Bundan bıı§ka l 1 
duğunu ynzrnqıtık, Bu cUmleden o- ton Süveyş yoluyla ve 20 ton da 
!arak görillen lilzum Uzerine elle. Bulgaristan yoluyla naftalin gel • 

gece .ref.ikalan ile birlikte An?ı: -
ra Hnlk+wl salonlannı §creflr r :r
re'rek devlPt koMcrvatuvarı opera 
§ubcsi sa.natkarlarmm temsil et -
tikleri Madam Ba.trfla.y opPrctir.i 
w,yrelmiıjl erdir. 

Temsilde lbaşvekil, vekiller. f!~

nel kurmay ikinci b~ı, arA't
rmda İngiliz, Japon, İran bilyilk 
elçileri olduğu halde koroiplom:ı -
tik erkanı hazır bulunmuşlardr •. 

El ele, omuz omuza, baş basa, 
küçük lombozdnn dışanya baktı • 
lar; aşkl:ı.rma ve hatıralarına öy. 
le dalmışlardı ki sular, karşı sa • 
biller, o kadar s.'\nUk olmasını. 

rağmen, onlara ilk tesadüf ettik -
leri güzel ve dünya. cenneti olan 
veri cruılıı.ndmyordu. Ofelya ha.s • 
retle içln1 çekiyordu ve Omer o .. 
nun dalgalı sarı Eaçlarıru o~ıya .. 
rak çenesinin ucundaki belli belir• 
siz çukurdan öperek diyorou ki: 

- Oraya da gideceğiz, o gün. 
erl daha m " t Pm ve daha tatlı 

olarak yen:: en )- z~cıcağrz! 

Sonra onu kamaranın blrlcik ya 
tağma :,·atırmak istedi; kendisi de 
yere ve bir keçe Uzcrine uzanacak. 
t.ı; Ofelyn itiraz etti: 

- Olmaz. Be.nim.ki daha tnhat! 
Ben de senin yanma uıa.nmın, 

- Zaten uyumıyacağmı ki! .. 
- Niçin? 
- Uykum yok, Sevinçten ve aa 

adetten .•• 
- Benlm de öyle ..• 
- lilç olmazsa uzanmal.rsm ! Ştı 

raya oluraymi da "'°bqınr dlziDıe 
koy! 

- Olur; gece yansından flOnra 
da sP.n benim dizime yatarsın! 

- Öyle iyigin ki ..• 
- Sen de ..• 
Birlbirlerine lrar§I böyle Ltinıat 

ve hayranl:k fcvcrn.nlan duyduk-
~n Gudaklar birleşiyor, ynhut 
bhibırl""İnın saçlannr, ellerini, 
yanaklar!nl öpllyorlar, burunln.rı .. 
nm uçlarından tutnrak çf:kiyor .. 
larjı 

Dedikleri gı"bl yaptılar. Omer 
dizinde ye.tan bu aydınlık yüze, 
bu d r:n mavi gözlere, bu uzun 
kil-piklere.~bu dalgalı gUr saçlara, 
:ıa.r!f ve olgun inhinalnrmdan ber 
b!ri bir erkeği çıldırtmnk için baı;. 
lrbrujına kfifi ohn bu genç kız vu .. 
cudının ka.reı hiçbir dünya ihtira-
sı duymuyordu; çUnkU hPnUz bu • 
nun vakti değildi; bugün birer 
dünyn Ihtırası olan bu hislerin 
mukaddes sayıld:ğt mes'ut güne 
kad!lr Ofelya bir emanetten ba.e • 
k<t bir FOY değlldl. Bu hal genç lu 
zrn o k.ldar hoşuna gJdiyordu kl 
zaten t~km ve büyük olan sev .. 
gisi, ıtimn.dı, aon dereeo artıyor • 
du. Gece ynnsmd!ın sonra geng 
kız (• li' anirnTn b:ı .. mı rl'z,,,rin~ 

rumı~: o:ıun kısa, S('rt ve siyah 
saclarını, kmnlkll ve sert yU21ünU, 
çcnesindu ve şakaklarında çıkını~ 

ola., seyrek ve yum~ak sa.kalnu 
hafı! ne.fif okşuyordu. Ömer o sı
rada kendisini bir melı>ğln y:nnı: .. 
şak kanatları, yahut ılık bir ya • 
zm s!!-'hı.h rüzgarı üstünde o ebe
di 'lŞk fı.lcınino uçuyormuş sanı .. 
)'OrdU. 

• Güverteden bucurgad seslcrl ve 
kesik kumandalar, alınan de ınrln 
güriiltüsil duyuldu, lklei do lom .. 
bozdan deyınya bak:ırak hemen 
ıı;r.,.t zamanda dedHer ki: 

- r...bah c-1uror; gidlyonız! 
Ömer ikı ~t ıKlnra güverteye 

çıktığı zaman aı ... 'I( denJze çılan~ 
lar; Sut End açtkla'rı....ıa. bulunu -
yorlnrdı. 

Ak ıama doğru D·ıvr önilno .. ~ 
geçtlıı:.ten eonra olrtukça ~rt bir 
!!hnnl · :gfın önünde gnrbn dör
düler; Cı>mllC'rln en hafif olanı fi
lonun ilç dört mil llnUnde gidlYor• 
'u; diğer gemilerin ildsi aminıl 

yüzleri sa.psar: bir halde, blr kr-
5oye krvnlrp kalmışlardı. Tahir gü 
vertede köpiiklü dalgahr:r, duman~ 
h ufukları seyretmekten zevk du

yuyor, Ömer de aırnsıra onun ya -
nmda görünüyor; 18.kfn çok zama

nını gene ka.marasrnda, sevgllisllc 
b:ı.şbaşa geçiliyordu. Ofclya ona 
!}imdi bir ml)ktubundn madettiği 
şa.rk masalmt anlatıyor, Ömer bu 
ikramı nyni şekilde karşılıyordu, 

Ofölya artık ı;endi; İngiltere 

kıyıları göründüğü müddetçe duy. 
duğu enoişe tamamiyle yok olmuş 
tu: 

- Bu gidişle fki gün sonra ar. 
tık Atlantikteyiz; artık arkamız .. 
dan hiç kimse yeil"]emez! 

Diyordu. llıkin ikinci gfin akşa. 
ma doğru kaptan Cakso11la ami • 

rıı ara.smda şu kon u.ıpna geçti. 
Yanlarmda Omer de vardı: 

- Deniz düne göre da.ha kab~ 
rrktır; yakm ~r fırtına habeı' 

<eren alametler var. 
- Ev&t. .. Doğrudur. 

- Atlantiktc da;gaların dalıa 

bllyilk ve Tilzg8.nn daha sert oldu .. 
ğunu söylemeğn lüzum ~ktur M• 

nımn. . 
- Pllmuttn lıa.va.nm ya.t.ışnuw 

oı mı bekleme!• istiyorsunuz'! 
- Evet nmiralhn! 

Diğer araftan ekmeklerin iyi 
pişrrıe-.ini temin için yarım kilo 
luk elm1eklerde çıkarılması ka. 
rarl~tırılmıştır. 

Fransız elçisi 
Cenaze mearsimi bu 

sabah Ankarada yapıldı 
Geçenlerde ölen Fransız bü_ 

yük elçisi Jul Hanrinin cenaze 
merasimi Ankarada bu sabah sa· 
at 10 da yapılmış ve Nümune 
hastahanesimlen top arcı.basiyle 
istasyona nakloluruu tı.:k tı enle 
şehrimize gönderilmiştir. 

f'..enazc ~ehrimizdeki Feriköy 
Fransız rnczarlığma mu va kkatcn 
gömülecektir. 

.Jul Hanrinin cenaze,;inin istas. 
~ona nakl; merasiminde Meclis 
rei~i. Başvekil, vekiller. hükü· 
met ve parti erkanı ile polis, 
jandarma mUfrezeleri ve sefaret 
erkanı mümessilleri hazır bulun. 
muşlardır. 

hasta bakıcıhk 
kursları 

.tkinci devre için namzet 
kaydına ba§lanıyor 
Yardnn ven1eı· C!emi "C!ti. İa· 

tanbul ida.re .heyeti tardfından a... 
cılan hastabJkıcılık kursunun i· 
.kinc.i devresine talebe kaydına 
pazartesi gününden itibaren ibas
lanaca,ktır. 
Yarcimı sevenler cemiyetinin 

nizamnamesine ilave ettiği yeni 
maddeler lstan'l:-.ıl şubesi tara. 
f mdan da. tatbik edileceğinden 
hazırlıklara lbaşlanmıştır. llave 
maddeler, çocuktan ve kadınları 
himaye kolları tarafından tatbik 
edilecektir. 

Amiral .:\1anael uzun JürbUnünU 
gözüne götürdil ve çep çevro u • 
fuklara baktı. Semra puslo.yn göz 
a.ttı; rür,pl!"In istikametini, hIZDlı, 
gösteren weti r!ikkatle gözden gc .. 

çirdi; knrnrını ver<li: I : KUÇ~~ HABE:~~ER J 
- Hakkmız Yar. Ö~1e ynpaco-

ğız ! _,.. Ş~crlmlzo yealdcıı 75 ton çwl gel· 
Ömer bu konuşmayı merakla miştir. Flyat mürakal:ie kom!syonu, 

dinliyordu. Karan öğrendiği za .. çlvUere 75 kunıı; fiyat koymu§tur. 
. . . . * Lıse ve orta mektep mua111mle· 

man sebebini bıbnek ı.:r.m hır en- Tine •Y.! lllt mektep muallimleri gibi 
dişe duydu; bu his belki de ısa.de. , birer l'lcil cUzdruıı verllccckUr. Yalııız, 
ce Ceznirc bir an evvel vammıy~ eskiden cüzdan alml§ olan muallimler 
cağı içindi. burıctaıı mustesna tutulmuştur. 

Amiral Manscl o kn.dar hisli bir :ı. ?ıillnak:ılAt Vekili Cevdet Kerim 

adamdı ki dellka.ıı.lmın kalbıni ve tncC'daymm önilmUzdeki pazar günU 
• §chrlnıize 1;elmesl mubtcmcıdir. 

ke.fa.smı adeta hemen okumu5tu: ~ Şehrin bazı semtlerinde buz bu· 

- .MClrak etmeyiniz, gPnç do~- Joınamamnktadır. Bayi 8ık19tmlrn.1§ ve 
tum, Pllmutta çok kalmıyneağız! 1 mwc.uduna lllLveten 215 yerde daha 

Ayni 1.a.mnnda kaptana ihtar e- I tı.uz satıı: baylllği ihdD.s etmesi cmro· 
diyordu: lunmıı~tur. 

Orada _,__,, k :ı. Beledi~, yenidcn altı hasta nal.· - ""m.ıcn umnnya.nnzt j . 
da tamıunl.a. 1 Uyc ctomobill alacaktır. Bunlar, Bey 

ıısnuz • koz, Sıınyer, Adalar, KadtklSy, Eyüp, 
- Bati üstüne n.miralhn ! 1 Balurköy kazalarına tahsis edilecek· 
Ömrr bu h:ıb"'ıi Ofelyava bildir 1 tir. 

diği r.am:ı.ıı r, nç 11 ı;ın tJ'nuı.JTtıJe j ' :;. Ç?rn•6 nr, <Hln Sanayi Birliğin· 
aydrnlık ve maı'ut yüzü, Uzeri"lde de toplnn {Ik ltalyadan vllkl talep 
kny:ıp glttJkleri dczm gibi alkan. 1 il7'.6rino bd ~cmlekete zeytinyağı 

ç göndererek lplık ithal!tınc\ıı bulun -
dı ve kanştJ: mak :nevzuu üzerin do gö~mflşlerdlr. 

- Sahi mi söylüyorsun? Bu hunuııta Ticaret VckD.leUnden mil· 
(Dcııamı var) saaı1e ıstenecektır. 

Yeni Sabah 
Hilseytn Cahlt Yalt:ıı. ••surtycdeki 

mUcaJcıc·· ba§lıklı mnknleslnde, Suri· 
yede hııkikl bir mücadele vukubuldu· 
ğunu, lnglllzlerfn bunu mUmklin ol • 
duğu 1'..ııchr hafif göstermek istedik.le· 
:rin.1 f'akat bUIUl rnğmcn bazı yerler 
de ciddi mukavcmctl'!rlc k&rfillS§tık· 

larmı gl.z1cmedlklerinl, Frnnsı.z kay • 
naldannm 1se 11-tddctli bir harbe az • 
metml§ hissini verdiklerini kaydede· 
rck diyor ki: 

"HOi' lkJ mlllcün de dostu olau biz· 
ler lc;Jo Suriye boğu:ımaın haklknten 
mWetlc.ri acı !çlndo bırnlcnn ft.>el bir 
manzaradır. .Bumda ba;yatmı f~dıı e
deh tek bir lnı;11lz; nctı~rl, ruhııu:ı: bir 
halde Y"'"e dü~ t~ bir Franıırr. aa· 
keri bile OO°:"o bnı:ıına ı;ehE>psh: ve lü • 
zuını>tU yero heG<ır ohnu"' bir kıymet· 
ttr. Buı:itn uri~"f'd Nr k"ll"""" k•T· 

ga.o:ma tıahit olu:ronı~ ve bundan dola• 
~'J tees'>llr l!;lndo kalıyon!%. lngt!izll•r 
le l'"ran~n:lnrm blriblrlno slU&b çeknıe· 

kri ııl•ln, manttğa., hl!!!\l;1ata kat''' lılr 
isyan \"e... l•elllllf'J1 Mlrgctnlyellm, 
bir cınayt'ttlr. tn~l~re w J."mn~ a
rasında t'fll•l tarihi mlıoodele ı;ok uzun 
t>Cn~IPrdoohert r.lhayeto ermı, ve heM.' 
lıı görülmüştür. nu iki millet blrllılı
Jerlnl nnlamıık, sevmek ve tıe,erlyc1ln 
bayrı, !M•lf'mııtl ve tıllrrlyt>tl nğmnda 
yıkmı kun'CUell~ klU1iı blrt;kto mlı • 
c-adf'1''> dmr:lr \"B1ifN•inl halz:dlrlrr. 

8irliktc yola c;ıkfılar. Blr k•~ 
'htıfhlıtı llf" blrhlrfPrhw. Titrdnn ve !!&• 

' rinde naftalin bulunanlar miktar. ıncktedir. 
larile bulundukları yeri bir boyan.. J<arnbük demir ve çelik fabrika
nnme ile fial munıkalıe büroım ları her ay ply<ısaya 12-15 ton 
şefliğine bildirmişlerdir. ham naftalin verebilecek kudret • 

Deniz Bayran,ı 
Parlak bir sekilde 
kutlanmasİ için 
Hazırlıklara 
başı andı 

1 Temmuzda. ya.prlacak deniz 
bayramı için hu.rrlıklara. şimdiden 
b~lanmL5trr. Limanda mevcut bü
tün nakil va.s:taıan ile binaların 
ve v::ı.pnrlarnı g_eceleri clektri.:Cler. 
le donatılması için örfi :idare ko -
mutanlığından müsaade istcne~ek. 
Ur. 

Bayram sabahı b~ta ytikse~ 
Deniz ticaret mektebi. Wehenl ol
duğu halde bandonun refakat.ile 
toplanıldıktan ı!!Onra. Taksime çı • 
kılacak ve burada. a.bidoye çelenk .. 
ior koyacaklardır. Ayni gUn muh. 
telif yerlerde kayık ve ytlz;me 
yarrşlan yapılacak, gece de Deniz 
YollA.n nr~nin apur1'\rmdan 
birinde bir bal.o ve.,r:lleeeıttjf. , 
Diğer taraftan <'!evlet limanları 

i~lobne umum müdürlüğü tarafın
dan Toph::uıede yolçu salonu tizC'
rlnde yap!lmnkta olan 25 yataklı 
yeni deniz hastanesinin lıazırltkla .. 
n hemen tamamen bitmek üzere
dir. Ha.-;tnnc bayram günü acıla -
caktır. 

Haseki hastahane
sini s_oyanlar 

Hasta bir kadınla 
koca&ı yakayı ele verdi 

Son znmnnlıırdn Haseki lrnsta
nesindc blrtaknn hırsızlıklar bB{i • 
göstermiş ve yapılan tahkik:ı.t ~ 
uunda Rabia admda hasta blr ko. 
dmla kocnst yakalnnmışla.rdir. 

Anlaşıldığına göre, iki nydanbe· 
ri hastanede yatan Ra.'bla.yı, kocası 
sık sık ziyarete gelmekte ve kar.
snıdan bazı eşya. alarak gitmek -
tedir. Rabiaıun kocası Mehmet ev 
velkl gün yine karısmı ziy:ı.:retten 
sonra bazı ~a ile <L-şan çılmrken 
çevrilmiş ve Uzeri arnnmca haste. 
neye ait birçok yatak çaroaflıırı 
\"O yaafJk yüzlcı'.i bulunmuştur. 

Mehmedin Cibalideki evinde de 
birçok haBtane eşyası bulurunu~ • 
tur. 

Hırsız kan koca hakkında kaııu
ni ta.ldbata başl~trr. 

Alman kimya takası 

te<lir. Fakat bunların kabili isli • 
mal naftalin haline getirilebilmesi 
bir mesele teşkil etmektedir. Sü. 
merban,k ham naftalinden naftalin 
yapmak için bir vatandaşın elinde 
bulun:ın patenti 10.000 liraya ka.
dar satın.almak istemiş, fakat bu 
vatandaş bunu eatmıyarak Karn • 
bük fabrikaları ham naftalin is • 
til1saliıtmın kamilen k~ndlsine ,.,,. 
ıilmcsinde ısrar etmi.5tJr. Sümre -
bank da bunu kabul etmemi.'.;tir. 

Şimdi genç bir 'l'Urk kimyageri 
kendisinin Karabük fabrikası hnm 
naftalinleri naftalin haline geti • 
tebileceğini ve kilosu 70 kuruştan 
piyasaya çıkaracaj;•uu ticaret ve .. 
kaleti teşkil!tma bllclirmlŞtir. Bu 
genç kimyagerden mufassal izahat 
fstenmlştlr. 

Satie davası 
Sadun Galibin bir ay 

hapsi istendi 
Eski Denizbank ınnum müdü. 

rü Yusuf Zi~ Ön\iş'le arka4aş,;. 
J~nnın ~a~ volsuzlu,..~an do· 
layı' birinci a~ 007.a mahkeme. 
f ince nakzen lba.kılan muhtıkeme. 
lerine diin de devam olunmuş, 
müddciumumt muavini mütala· 
asmı söylemiştir. . 

Müddeiumumi muavini Ziya 
Ya14{an netice olarak Yusuf Zi. 
ya. önüş, muavin Tahir Kevkep 
ve yapı şubesi şefi Neşet Ka... 
r.ımgilin sahtekarlık ve vazif ele
rini ihmalden tecziyelerini, di. 
V.erlerinin de beraetini istemiş. 
tir. 

Mahkeme müdafaa yapılması 
,·e karar verilmesi için durıışrna 
FI ba~ka ibir güne bırakml§tır. 

Yedek subaylar 
Hazarda terfi §ekli 
hakkında bir layiha 

hazırlandı 
Hilkümet, yedek subayların ha

zarda no suretle terfi edeccltlcrl 
hakkmda yedek subay kanununda 
tadilat ya.pan bir proje hazırlamı§
tır. 

Projo diln ?.leelisc verilmiştir. 

Zeytinyağlanmız &abun 
yapılarak ihraç 

olunacak 
Ticaret vekaleti fıçı ve bidon 

tasarrufunu tcr.ıi nkln zeytinyağı 
ihracatında yeni bir usul dilşün • 
mUetUr. nu usul. zeytinyağlann 
sabun hllne getirilerek ihro.cıdır. 

Son aktoluna.n Alman kimya. ta- Bu hususta tetkikler yaptmlm.-ı.k· 
ka~n hakkında İstanbul ticaret o • tadır. Sabun fiatııın Avrupada 
dasına. malümat gelmiştir. Oda bu •ı yüksek olduğu için bu suretle 
hususta. alakadar tacirleri haber • memlekc.te mühim mlkta.rda. vnri-
dar edecektir. dat da temin edilm~ olacaktır. 

ve ruhlarda kabaran itiraz dal~ou 
tıestırmak belki kAbU olordo. HattA 
bir Alman mllletıyıo 1ag!ll~ ,.o Fran· 
r.ız milletlerinin böyle öldlittı&lye w -
ru~maıarı i!lin de biç bir lltıbep ıörmll 
)·onız. Bu dünya kü~l'k dt>ttJdlr .e 
herk056 bakJo olan hayatı temin e • 
dtx.~k kadar ıuaagtndlr. Yalnız berke• 

Operet muvaffakzyetle oynan ~ 
mış, rejisör ve profeeör Kari F
bert de salıneye davet edilf'rek 
dakikalarca alkışlanmllfhr. G ı~c: 
!anatkirlara birçok !buketler h -
diye edilmiştir. 

Bozuk gıda 
maddeleri 

Bir aylık tahlillerin 
verdiği neticP.ler 

Belediye kimyahanesindc b; r 
ay T.a.rfmda yaptlan tahlil netice'_ 
lerine ait raporlar alakadar ma· 
karolara gönderilmiştir. 

129 s!.it nüınunesinden 12 s: 
25 gazoz nümunesinden 10 u, J" 
mer.ba suyu nümunesinden 2 f 

23 fmı?\CllJa unundan 1 i. 24 c- • 
mek unundan 2 si. 16 fırruıcrı' 
dan 1 i, 198 ekmekten 11 i h 
mur ve 2 si yenmez, 22 nı::ıknr· 
ve sehriye nümuncsinclcn 3 tı 
garri mnvafık görülmiiştür. 

l 4 ı:ıekerlemeden 4 ü m<ili~' •. 
12 het\•adan 2 si ma:blut, 40 çil:r. 
)atadan 15 i etiketine uyp;ı ' 
tat7.da imal edilmemiş, 2 ll:xr.tı'•· 
7 peynir nümunesinden 2 si ırıtı• h 
l\it. ıo ~Y nUmun inden 1 '1 
Anadolu otuyla kartŞık, 36 kah' 
nümune6ınden 17 si m3.tlfı.ba \"C' 

etiketine g-.lyri muvafık olara'. 
göriHmüştiir. 

Basın Birliği 
kongresi 

Bugün 14 de toplanıyor 
1.~rk BMm Blrllfi İstanbul Mınlıt• 

kası Rrlsllbrindf'n: 
Mıntt.ka kongresloln ıs haziran ·94 ı 

CUlllll gUnU <bugiin) sant H te Emlııç
nU brJkevl salonunda toplanacağııu 

b~sap, muamele, bUtçe, dtl~kler encü· 
menlerinin raporlannı mUzakere ıı 

idar" l:.eycti, hayalyet divanı Azasi~ le 
umumı kongnı murahhıwlan ve Y<'• 
dckierini aeçeceğtnl sayın arkada~ıe. 
rıınıza hatırlatır , huı.r tuıunma.ıan· 
nı rlca ederiz. 

Çağlayan köşkü 
yıkılacak 

Maarlf Vclo1letitıin isteği uzc. 
rine çağlayan köşkünün tamiri 
i~in kt'Şi:f yaprlmış, fakat bu ah. 
şap binanın tamirinin en aşağı 
300,000 lira ile ka'bil olabileceği 
anlaşılmı.5tır. 

Belediye, esasen istifade bnkinı 
olmayan ahşa.p binanm yıkılarak 
havuz sadrrvnn kısınmm muha. 
!azasını ve binanın yerinde şark 
tarzında bir kahve in§asını tek· 
lif etmi§tir. 

Kayrp aranıyor 
?.evcim Şişil belediye tahsil 

katibi Halit Büyü.keren beş ay· 
danberi kayıptır. KiD18Mizim iki 
çocuğumla. darülAceıııeye SJğın. 
dnn. Zevcimin hayat ve mema.. 
tından halberi olanların insaniyet 
namma darill~ Meliha. Bil· 
yükeren adresine malfuna.t ver. 
mclerini rica ederim. • 

• 
31 O ve 311 doğumlula-
rın itfaiye kurslanna 
girmeleri mecburi 

dakat f!:ln ycmbt ettiler. .i\fü~tcrek 
dl~mana kal"fl )ıınyaua dovUstfiler. 
l\luh:ır!'bo mcyd.ımlarını!.-. ilci nılllcU.n 

lmnı ' 'O birer eeıied hAJine gelml' ev
IAtlım birbirlerine ~tı. Şimdi bu l· 
ki millet ordıılnnnr Surlycdo blrlblrlo
rinl bopztamas• nl)et etmiı; görmek 
kador vlcdanlarda eıem ve ~yan u
ynndU'Gcnk bir man:r.nra olamaz. 
Booı hiç bir sebep do yok. tı:ğer 

hakikaten tngtlh: ve l<nussız nılHf'tle
rlnlıı haynU nıenrnatıerl bu mti<"ade· 
leyi b!r ~ret haline M>km~ oJMy· 
dr, o 28.n taribln bu lnaaf'En: Jcalııc: 
önündo mUtf)'""'klcih\~ bn,,,., ~ 

1310 - 13U doğumlularm Jtualarda 
sanı bir inan olma8ı llzandır. Mil .. o.çılactık oları ttfaJye kurBlarm& mcc • 
letlerln değU, mUJetıerln ...,lanncla buı1 olarak lstlrakleri karar1qtm1 • 
hıılunan ve nmkAdderaUarmı IMlVk ~ m.Iftıl'. Kuralar 21 hazlnuıd& ba§1ıya· 
idare edoo klt11selerin hıra ,.e tıunaıa- 1 caktır. En 800 müracaat gtınll 16 ha· 
n geni, \'C ytiksf.k dlişU.u:ıe k:ıblllye- zirandır. 

tinden mahrumJyotlert, frtri yırtıcılık- ------------

in hakkı ne tkt1fa edecek kad&r tn-

lanılır ki dllnynnm en mtlterakkl, • 
medeni IMantan ArlMl1Ma 1" .ı.mı, 
bu ii1:' mlllflti böyle '"ab~i bir harp lçbt· 
de bfrMrlerlni 1119Jt~~ boltlt• 

Zili - M llctı numaralı e!ıliyet· 
namemt sa,.t ettim. K•ancım da da· 
hll olmalı: Qııere J!'Cftlslni çılrara.catını 
dan ~ski•nta .hllkmn J'OlttUr. 

Mn~..,..,.,,.....,.r 

\ 
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Bu a4am İaviçre pllhtertmle 

etrafına l&llld hiç dilskat etmtJor. 
ıdbnen eon derece -.ut 1*i st
bi dol&flYOrdU. 

Filhakika ı.~re emniyet tef , 
kili.tl mıknatıalı adamı derhal mu. 
hasara etmiflerdi. 

Fakat bu tehlikeli casusun MQ 
bir şüpheli hareket lgörlllmiyor. 
du. Bir gUn kendial.ni ytıts&Jc ~ 
loma.tlarm devam ettiği bir &por 

kIUbünün mutıteeem salonWKla 
rasgeldtm. Tek bqına, tembel ~ 
canı sdı:ılan bir adam gtbi oturu
yor, önünde buzlu içiciyi yavq ya 
vaı içerek etrafını ae~dlyordu. 

Ben bu fırsatta, uzaktan, kol • 

ıek.Biyonuma il&ve etmek için, ha· 
bersi.zce gizli fotoğraf makbı~l~ 
bu mtlthlt sereerlnln gUse1 bir fo. 
toğrafmı aJmaia çalııpyordmn. 
Tam o ~da mdmatlllt "Clemm 
yüsilnde birdenbire gayet mlatAıla 
zl bir hv&lret oldufmıu g&dlm. 
Emlllo kendlııdııden ~-cı metre ne~ 
deki maaada yine kendlıll g1l>l telı 

başına, buzlu stıt ~te olan kır 
mm ytlzltl 30 • 35 YllflanQda bir 
Alman aeyyalnna lrorkunç g6der • 
le bakmaya bqladJ. 

EQıllionun bu Almana bir teY 
yapv.ağmı anladım. Kendi kendi • 
ne, satın bir surette ellWnQ ~ • 
mette olan bq Almam &nillo ta
lllllll)'dı. f.mıorede ba "Clam 1111 .. 

ramatta,.ıt!. Oma telldıl mi etm.11 
tJ! .. Ba adim da bir - ..,. 
du! 

Btltla ba .... d ........ 1ılJI. 

LMdta. ll (AA.) - AmlraJlrk dal· 
~111. febDit: 
Aaıltalhk dal'i'ffi ıton.e,ı. Tlerror 

~e 1.ad;1 Blrd Utp &fllllll•rilliD, Libya 
ııaJll1leri açılıtlUtnda y•prlall bareklt 
emumd& ~ tarabndall batını. 
mre okiafunu ı..dtle biJdlrtr. Telef 
ola2'ımn aôelert ke:;tl,.tten der)lal 
haberdar edUDllflıerdlr. 

İngiliz tayyareleri 

Gazeıeıer nutkun pek kısa 
hUIAsalarım neşrettiler 
Beı lln 1% t\ .A.) buausf 

muhabir bildiriyor; 
Mu.aollnin nutku, nahO§ bir lnUba 

buıl etmfı olan Berlin bit.arat maıı. 
flllerinde he~anla teralr olunmakta· 

dır. • 
Alman ~eteleri, nutkun İtalyan 

Alınan te118nUdU ve Amerika ile mil. 
naaeoaUer Uzerlnde ııırar ooen çok k. 
sa hU!AMalarmr ne,lr ile lktlt'a eyle. 
mekt~!r. Yunanistan. hAdiaelerl lıa1c
kmda, Musollninln, 1talyan kayıpıaı ı 
uı açrt aurette ftıraf ettltf &öylendıek. 
le lktıta olunmaktadır. 

Hlçw gazete MUfOllnl:ıın nutkun.. 
da, Yunanlı;tamn aaıcerı iggall ve ha. 
yat "Yhast hakkındaki pa.,.~a ile ttaı. 
yanm nattA harici yardım olmadan 
Yunanı.tan nlunda matematik auret· 
te maA16P edeoetl hakkmdaki frknı · 

Allftan~aya hücum tarı UtUbd eyıememiftir. 
•ttller I Muao!lnlnln hayat 11aha11 hakkında. 

ki cUmlelliDID manıuıı ile a?Akadar .._ 
Berli•, it (AA.) - D. N . .a.: 1 rih b1r sual eorulmı.qtur. Bize ıu cı.. 
Gece mGehrlt dOpDall tanrareleri, het ıı.nJatılmqtır. ki ukert lyallD aı. 

garbi ve §laali Abnaa)'& üzerinde ı yaıl tqkllAtlandırma ile v~ bayat aa. 
uçmıqlar.,. Rı8D • 'Yelltf&lya eJadülltrl bul ile b,lçblr aWı&aaı yoktur tt ba
mmtakuı herine J'IUCDl ve lnfillLk hl.8 muzuu o1an keyfiyet, balli geneı 
bombı\lan atmlflardır. Bul maddi kur11ıaylara aJt dahili uk~ blr meee. 
bWr Ye id&HMt • " ,aralı var ledlr. İtalyan askerleri anaak Alman 
dır. Şimdl)'9 b4ar alman 11aberlere askerlerinin yerini almaktadır. Se}6. 
&ilre. lki ~n tA"'8ff•I dOfOrill · n!ğin ı~gall teyit edllmemekledlr. Ha. 
IDlfllr. yat aabuma geUnoe, .lrlmollnl her hal 

yaJaıs bn.ı16'tnt ·~ererek •il· 
blm ta.i.t elde etmeli d\lf8Dllll11 
~ .. 

2 - Hi~r milUU. harp makine 
daylarma ve Katllu petrollerine 
gl>z koydu'klan maliım Olduğunöan 
h~ __. 8ıoıiı1etler Birli • 
ilnf ~ t11alılAI eclebiUr. 
........ 57 *'·,.... ... 

yeder .. , .... ~ b-.ı 
taftat elile elm* •tlluJt tu an
da en oak Ula ,.ama olanwhr. 

Bitlerin nwhsar ı-.. 1Mımea 
her M"'Mldnfn a,mdlr. 

İatedJllni, harpds yaJmz tehdit 
tıe elde etmek. J'lllrat huırlıtlarm 
Pllillil w ı ıia Bltlerln mU • 
1aim ta'ftllat _,..,.... hükmet-
mek Jtan4ır. Da ~ Stallnln 
~l'lnd. .... dalla mı 
nMlmdlrf Ve Bitler, SovyeUer 
Bfrliiln.ln bpnMr )HINRJJıdaJri 

ammuna Jl,.t oldaia dfİteri aea
ba . ...... telllidlr! 

r.-ı 

Cuus mektebi proteaörlerinden 
ı.t.çli 

de YQIWılstanm artık lngtlls Nhaaına 
dahil bulunmadığını n §imdiden ı. 
taıyan menfaatleri mmtakaama gir. 
mlf olduğunu aöylemek iatemlıUr. 

Akdenizde bulunan Yunanl8tan ttaı. 
yanın ekonomik ve siyasi rehberliğin! 
kabul etmelidir. Ç\lnkü tUı.)yarun Ak· 
öonUde talk blr vui,yete )mlı.kı bulun 
maktadır. Bayat_.. ~ti, Tıt 
JlaDlst-nm ıawamı...n bir deYJet kallDJ 

~ ......... plema. 1Uıak -
...-baha 1ılı. delQdlr. 

Yaaan .... teadwlıe )'&plJIUDd 
lronU§JDalanıl da teyit ettill lntlb&I. 
mma s&"e. yeDi YUIJet stıçltlkıer do
furmaktadır. ÇOnJdl Ymmas.tan t-. 
Um otduğU zaman, aab4dentmm 
,alnız AlmaQ&1a tıalb cılacal'ml san 
m11 ve beflra bir dnldl9 dllll fakat 
Almanya ne i§lıtrllibM !mir bulun. 
aıu,tur. 

Keaele, bu auretıe çok alı:Wel bir 
mahl)'et almqbr ft 1ıltaraı mahtlller 
de aanıldJ#ma cGn, bunun blltlln Ak. 

den1ale akilılert stldlecektll'. 

omı-ı 

B. D. 

..t. \tMf .... 
• 49. • 

ıtea ıtbm etUji iÇllı fevkalide kilde hareket ediyormuş &ibi }ı1'; 
bir dilcllat w merakla bldileyl ta etrafına bakmadan, o eenıemlemiı 
klbe bqladlm. Bir dakika seçme. gibi haliyle al tarafmda, kötede 
mitti ki kırmm yibM1 Alman, bir- kadmlı eıirekli oturmakta olan 
d-m1*e •elindeki .Ut ftncanmı bt - bir gnıpun maeuma doğru sert 
raktı ve anki ricudua• bir teY ac1im1vıa yürümeye batl&dı. 
batmll)um• rlbt .., • ....,. 1 • Hiçbir şeyden haberi olmıyan 
nünde ıtayretle doğruldu. bu grup genit m••nm etrafmda 

Vo birdeııblre g8slerlnl kapadı. herhalde bir sohbete glriıpniıf bu. 
Elleri otaNaia koltuktan ..n • Junuyorlar, ifUyolca konutuyor
~. adam ~delııbhe befDD tqı- Jardı. Zannederim, bariclye me • 
yaDU)lOt' iti arkaya bırUmıttı. ınurlarmdan .mllrektep bir grup. 

Alınanm bir kalp buhranı geçir. Alman lele bu 11"9U11 içinde kol • 
djğ:ini amıettflll. 0t•alum yer- tuğuna gcnlıt bir aurete yulaımw! 
de 'heyeouıla &nillonun telAf e • gayet şJıpıa.n ve &&Çil& kafası kıp 
dip etıaedliine l>ütlln. O gayet kmxıuı bir adamm yanma. yakJae
aaldD bir llelıle ,lllncleki yaprak tı.. Bir eanlye eonra bu lilma.n a· 
sfpruiyle OJlll.JU'lllı, ı.-at o mit damm auratmda mllthit bir toka~ 
hle bUlflı &6deml Almandan • • şakladrğmı jşlttik. 
yınn•Jremn ...... baJrmü.taydı. Zavallı P.ıman aGeti ödt1 patla. 

Alman. ylldJrD l!dbi oturcluiu mış gibi yerinden eıçradı ve kolt~ 
yerde uyumut muydu? bllllalyo • ğu ile beraber yere devrildi. lla· 
nım.. Yabm herJftaı ba hali aacak MdalriMr hep bhden ayağa fırla. 
b6rbç saniye 118r48. Almanm & • dslar. Delışetli bir kıyamet koptu. 

kabln4e a&ııerlııl açtıimı ye ~ Kmbtln ganıonlan ve mtldlrl hı.. 
dealılae )aı.ılea: fRtlıdJlmı sGr • dlBe yerine kotuttular. 11pan.yot -
dlm. lar c:lqet içinde bu garip ,AJma. 

Adam eenemlemll ~. He- na bağmp ~rıar. omm bir• 
men kalktı. eaBf nğbMUd bir p deli olduğunu eöylllyorlardı. Ga. 

H~taraıarı yazan: A"ff• DMe lllr ald• •er 
Araf llt -- Ma~~~den bir.örnek - Şerif Hazretleri _ Şeytan 
laflama - Dönu~ - Cı~ hacdan bekliyen vapurlar -
İduei mahsusanm Adan.l upuru - Anbarlara dolduruJan 
hacılar - Anbar yolculuğu nasıldır? - Vapur hayatı -

Haa Yunua vapurlan -

39 
Arafat ehvalinl de beyan ede

lim: Cuma günil refikim Mehmet 
efendiyle ben beraber ıutuflu de. 
veye binerek Arafata yüz tuttuk. 
Yollıı.n,n kalabalı~ ve nC'fe.Bi ta~
sıf olunamaz ... Elr saat kadar ş • 
hir iç.ilde oyalandık. Yani ~ol bu· 
Jup da gidemedim. O kadar kahı. 
balıktı. Nihayet sahra~ a çıktık. 

Akıntm uzerl mukaddE>S Arafat da 
ğulın eteğine ulaştık. \.adırlara 

indik. Cumart ai güniı arefe idi. 
Sabah namazından s o n r a, ç a. 
dır i ç i n d c k e n d i hali. 
mızı<' halle ndlk. ikindi na • 
mazından sonra develere binip ce
beli Rahmete gittik. Hamdolaun 
sürre emini sayesinde o dağnı e • 
teğine yaklaştık. Meydan mahfer

dlr. Kim kime. .Güneş batmcaya 
iadar, dağm üzerinde duran Ha • 
tip efendi bir hutbe okudu. Ara. 
sıra herkesin elindeki mendiller 
sallandıkça: "AllahUmme lebbeylı: 

Jebbeyk .•. Lıişerike leke leb"'-•k ı 'UY;,;J .,, 

nldasr diin~·anın scmasmı <'tnlatı .. 
yordu. 

O • .sda olan feryat ve figan, &b 
ve enin. ağlamalar, vasıf ve beyan 
sığmaz azizim. Bu yil7.&üz Ahçı 

Dedenin günahları atfolundu, rah. 
met ve gutran de~uma batıp çı
kıp anadan doğmuş gibi pak ve • • 
bil' oldum ... 

Akşam ezan ile beı abe r hacılar 

h!ı.reket etti. Rahmet deryuı cu. 
subun&§a gelmÜ} gibi, develer, 
m&hfeler, hayvanat, askerler, ilci 
tarafa orsa.J>o<'.a, dalgalanarak Milz 
delifeye yüi tuttuk. Yolda olan 
sürur ve neşe tarif edilmez. Bir de 

M gör~yim : Bir mızıka sesi .. , Yo
lun iki tarafında mepleler .. Yer 
yer öd aiBÇian yaDl)'OI', Jrıokm11 
sahrayı tutmug.. Yer de miyla. 
g3kte miyiz? Arkadaf1m&: .. Ne -
dir bu hal?., diye eordum. ''Şerif 

hazretleri arkamıman teşrif bu • 
yuruyorlar .. ,. dedi. Şerifi görmek 
için 'bir kenarda durduk. Dört at 
k<JfU}muş arabasiyle sultan gibi 
geçti. Mqall&h, yürü suıtanım 

meydan senindir. 

Yatsıdan .sonra Müzdelife::te ın • 

dik. Ak§8.m ve yatsı namazları kı· 
lmdı. Erteel günü ''Mine" de ıey • 
tanı tqlamak için orada ufak tq 

lar topladık. Sabah. namazmdatı 
aonra lıılineye geldJk. Htaen ça • 
dırlaruriıza .inip doğruca ''Hllcreı 

Aka.be,, tabir olunan nişana gidip 
şeytanı taşladık. 

Sürre emini ve biz.urı kafile , ea· 
Jı günü aksamı destur erenler de. 
yip Meklr.e~ e döndük. Artılr. bir 
taraftan tavaflara başladık.Bir ta• 
raftan da yol hazırlığı &ördük. 
7..emzem suyuna da batmanlarla ı. 
çlp kanamazdık. 

Ben, sürre emmi Muhtar beye
fendıden evvel hareket ettim. ZIJ. 
hiccenln on altıncı cumarteai gU. 
nü deveyle şutuf· kiraladım. Ka • 
file ile Ciddeden .Mekkeye har& • 
ket ettim. Ciddede iki eü.n kal • 
dmı. Ciddede haC§lar iç.in birçok va 
purlar bekliyordu. llk hareket e • 
decek olan Idareima.hau11anın A • 
dana vapuruydu. Adam bqma b1. 
Jet parası altı liraydı. Gidip bilet· 
lerimw aldık. Zilhiccenin yirmjn .. 
cj ~ar§amba günO Ciddeden hare. 

ket ettik. Hacılar lralahahktı. Blr 
çoğunu v&purun anbarlarma dol • 
durmu§lardı. Biz de anbu rahattır 
diye oraya girmiftik. Bir müddet 
sonra gördüm ki anbarda olan lta. 
!&balıktan ve fena kokulardan ra. 
hat olunamıyacak. Emealleri gibı 

bir buçuk lira daha verip kıç Us • 
tünde güverte üzerine yahıı~a 

naklettim. üç gün sonra Turu sı. 
naya reldık. Orada on iki gUn ka· 
rantına ıbeklenecekti. 

GQ\'ertede ytağımrn yaıundaJU 

yatak bizim Edirneli vilayet mek· 
tubf kale.mi hulefumdan hacı Ali 
beyindi, bir gün, ziyaretine idarel 

mahsusa telgraf memuru hacı RI. 

:rat ef~ndi ..nan:ııpda,. ir.- .a.t aelip 
7Ma1ma oturdu. Ben de •'Jıot pi 
cllnlll,, diyerek muhabbete iştirak 
ettim. Meğer bu r.at, Istanbulda 
enlı}tem BeJf r ağanm borç yilsiln 

den aaWan hanesinde otunırm111.. 
Aflnallfı ilerlettik. ldarenıa me • 
moru olduğundan vapurun bq b· 
maraamda oturuyamı1111. Bana: 
''Ma.lüm ~ a vapurun taıabahğı,._ 

Aptealıane için çok zahmet ve me 
şekkat çekerainlz. Bldm kamaro. 
ta birkaç kunııt verireenk oramrı 
apteshanesi mükemmeldir, ber ft. 

kit abdest alırsınız,. dedi. GGr • 
düm k1 tarikat ehline bemer. ec. 
dum. Glmilehanelj meıtıma ı.ııı. 

tiptir ki kırmızı yüzlü biçare Al • Ahmet efendlnia den!:' ı..._ • 
man onlardan ziyade ıt8'km ve ._ Ba Juıeı R1fat be7 ~ 
eersem g6rünilyordu. ri 19yh meıtıumu baJma1 slıl ı.. 

!jipuuı İapanYola nk;in iıaku'et na earddr. Artık gece Ye ctlDıılaıı: 
ettiği baklımda aoruJan suallere aynJmadıt. Bana sanki ~ w if 
tek cew.p vermedl Adamı dJfan gibi hiılmet ederdi. Ona Jt•ı1Ume 
çıkardılar. eyJidı maneri twlaa ettim. lllı&-

Gözlerimln önünde bir iki dakJı,. tl pmlnin kaptanı tıiaıbllll Bl9e • 
kada cereyan eden bu .bldiley~ yln bey w sair ftPUI' balla belli 
&On derece hayret ebnilUm. Bu lUfat beyin hakikaten pederi .. 
vaka esnumda Emilioyu gözllm • dılar. Pek çok hürmet ve d&1't 
den kaçı:ınıyordum. ettiler. Turuelnada, lı:endiıd vapur 

Onun, Alman tokatı vurdulrt.Rn. t&kmundan eayıbp ç*medr. Bili 
sonra gayet neşeli !bir tavrrla gtll llaıııdala bindirtp karantina yatEle 
dUjilnil, kavgayı bir müddet pek çıkardılar. On iki gtln branttna 
eilen.iyormQO gibi oturduğu yer • pek gtlc geçti. Her n halae teL 
den hlÇ knnıldamadliı halde takim rar vapura bindik. 8l1rre eadııd 
e~tJğin~ aonra bu eflenceyi kM1 Muhtar beyefendi ile dairemi ta. 
bolmuş gibi hafif hafif mlık çala. kmlı da Ciddedeıı llmır kumpan • 
r&k dışanyı seyretmeye koyuldu • yasmın Feyyum admdalıi vapara. 
ğunu gördüm. na binerek bir hafta soma Tmu 

Eminim ki mtlmatıalı adam, 'sırf Slnaya geldiler. B& çdttık, b • 
bu kırmızı yüzlü Almanın bu de • rantJnaya onlar girdi. Yolda ,dil • 
rece sıhhat dllşkilnlilğilne ve sil • ıaeni kınbp sakatl•mnıt olaD U. 
tUn!l lbrhayat içer gibi bir iştiha Yunusun vapanma rasıam-.v. O 
ne içişine llintrJenmiş ve zavallı vapuru da l'eyyum vapuru belta. 
adama böyle bir oyun oynıyıı.rak 1 yıp getfrmltti. • 
<'ğlenmek iste~ 

Fakat bu küçük hldise bende TulonCtaki 
tilpbe bırakmadı ki .Emilio bu su-
retle maktan da hiç tammadJlı 
ın,anlan derhal ipnotize ederek, 
faı"kmda olmadan iıttediğt hare • 
ketlere ııevketmeye mukt~ bo
lunmaktacbr. Bil Jile b• adamm, 
namaalu insanlar !çln ne mtıtıdt 
bir tehlike tefkil ettJlbıf tepat et 

• Fransız filosu 
limandan ayrıl~1ı 
N~IS(~__. 

Tapala ıw-.ır pıra. .......... 
blriDln ~. ~ w .. 
dan P.l-ioo.a el:ııBl•r!crP9 tuld 
~ banbt etm11 Glııllllll ...... 

meıktedir. ı kezlndıldlr. 
( Devnu tV" ı 



Mayıs aytnda 

ingilterede 
Taggare 

istihsal atı 
Parlak bir rekor 

tesis etti 
Londro, 1S ( A. A.) - Lord 

Bea~ Brook, dihı Lordlar ka
maraamda. devlet nuın aıfatiyle 
aöylediği Dk nutkunda e7.CÜm!e 
demiftir ki: 

Hava bomeardımanı hücumla. 
rmın artmasmı beklemeliyiz. Fa,. 
'kat fazlal~11 ve çok d2ba 
iyi bir vaziyete aokulmq naflda
faa mstemlerile bu hti.cunilan 
karplamağa hazınz. 

Lord Beaver Brook. ~dan 
tıOnl"a havacılık fstihaa.IAtı neza.. 
retiııde kendisini istihlaf eden 
Yeni nman. mayıs ayt mrfmdaki 
"parlat" tayyare iatibııalinden 
ve rekor tetkil eden tayyare mo.. 
t&i1 lm.alltmdıan dolayı tebrik 
ebniif:iT. 

lfüUıaki>en sivil müdafaa et
raf'rntl&ki mOzakerelerde Lord 
Tnlllcıgli'ye ~ wren Lord 
Beawr Brook sivil müdafaanın 
mddıellf aervia1erinin bir tek ne. 
JBnıt altmda toplanmak auretile 
tatvfyeel çok vazifelil bulunduğun 
~ tlunlara ber haıwi biır ilAve
IUD llWltfeket için fayUlı olamı. 
JUalmı eijylemiftir. 

Lonl Beaver Brook bava hO.. 

Amerika Hariciye 
Nezareti 

Robin Mur 
vapurunun. 

Alman denizaltısı tarafın· 
dan batarıldığım ilan etti 

. Vtlfİnıtn. ıs ( A.A.) - Birle. 
11k devletler hariciye nezareti 
~ bandıralı Romı Mbor 
vapurunun fUıl:ıiıeye mahal kal 
mayaca.k bir surette bir .Al!nan 
denizaltısı tarafından batınlmı§ 
olduğunu bugün bildirmiştir. 

Lon..ira, 1! ( A.A.) - Atlan
tikte bıatmlmıt olan "Robin 
Moor" ac:imdaki Ameribn va. 
Purundan kurtarılmıt bulunan 
yolcularla. mürettebatın bugün 
geç vakit Pemambouc'a muvasa,. 
latıan beklenmektedir. Amerika 
hilkfi.meti bu hidi.c halıtkmda bir 
hüküm vermekten tilndilik icti
nab ebuktedir. 

Times gazetesinin Vqington 
mutia.birine göre, bu hiclisenin 
beden yapılmıt bir hücum ol. 
duju tahakkuk ettiii talrdinie 
Amerika hUktbnetlııiıı nasıl bir 
karar alacainu fimdiden keedir. 
mek imkiıımzdir. Bundan bqka 
mütecavizin hüviyetiniı:ı teabit 
edilmemeside İhtimal dah "tinde 
bulunmaktadır. Bunmıla beraber 
1915, 1916, 1917 senelerinde 
gösterilmif olan budutauz l8bnıı 
tekrar gösterilmiyeceiine "1liıe 
Yoktur. 

Almanya 
Sur.iye anllfllllZhlında 

Fr1111J1 

Yalnız 

sempatisini 
verecek 

iMi, D (AA.) - Blytew. 
Buler Nacbricbten putulnln iter 

Ua m.uı&bfrlnlD bOdiidlttM s&e, AJ. 
maıı hı.rldye ~ ~ 
nm, Surt)e anl&f11l&Zlrtmdan. l'ran.. 
ya ancak 8lyut WDpau.iıd ......, .... 
Dl ve J'ranaanm yaJıım banket etmem 
icap .yUyecett beYan ohmmUftm. 
l'ran8aaın kendi mu.temJekelerbılıı 
mtldıataunu mtımldbı kIImalı: ben 
mtltareke fattlan tad1J edllmfittr, ta. 
kat 'lu tadDlertD malı.fyetl bflitl1'l1me. 
mektddir. 

Ouette de Lauanne'nm BetUıı ma. 
babJrt diyor Jd: 

Alman hariciye llelal'et!, mf rra. 
mlan •IAkadar eden Barl,e uıcpnaw 
Jıtmda AJmanyaam ya1Jm mtlpldt 
oldufa nolı:taı nasa.n111 muba"'• et. 
melı:~. l'ab.t BeıtlD, Vlflnbı ..,.. 
~ ak'°l&mtilerbıden pyrJ memnun. 
dur. Bu ab011.aıeDu, "ltızamu Jr.c. 
F enerjllı: n Al'lh,, te1Aklı:1 edilme. 
mektedfr. 

Camlarmr müteakip sivil haLkm. 

:'l..~~ıne~ Ruzvehin hususi 
cevap 'V9l'mİf w daiı.iftir ki : 

Neuer ZUrcher Zeltunı' paeteemfn 
Vlfl muhabl.rlne l&'.e, amiral Dar1aDm 
Dialaı .. pyrt ID9flUl mıntıka .... 
telerl 8mfye ıwu.eıen b&kkmda umu 
ml bir yellle tucaman oJııWrtadlr. 

Vlfl, htıkametl, ook ma,ldll bir iki 
yor .,_,.... bulun~ktadlr: ...,_. 

lstibea1 hava hilcumlanmn ili. 
vB halk ümerine yaptığı tesirler. 
den - daha ehemmiyetlidir. 
tstb&ı. her türlU teraitte ve 
mt'm••Dn olan en büyük ni8bette 
.... etmelidir. 

Lord Beaver Brook, nihayet 
aivilltrin ve askerlerin mahalli 

mumessili 
Harriman orta 
şarka geldi 

tngmc,n19 ft DO Go1c01ara lı:arp m• 
huam&t o.çana l'rau.71 umumi ı.. 
be drtUrJemek teldlb9l ftl'dlr. Dl. 
&er tanıftaD Burf1e de bir lqtJls .. 
ftffaldJetl DO Qcıl ~ bn9t. 
lendlrecelı:ttr • 

Suriyedeki harekat hallmı evlerinde MlinJ qeele- Lowlra, 1! ( A.A.) - bwilte. 
alnden de baheetmi§ ~ reye harp maben:eBi inalAtı 
ki: ve meaelelerlle ~ olm$ bere 

Aakerlerin "'her dakika başlı RuzveJt'in İngilterede bulunan ,.., t.Nfr ı .... , 
}Wileeek" istil&ya bJ'l1 ~ hususi mÜIDftleili ~ A.. tinap eylemektedirler Sa,.s& el 
faa itlerile metKUl otduklan sı· t merika Birletik devletleri tara- varma ve Şamın 115 ıriıometre ee: 
rada ukerlerin i.uru, aivillerin fmd:n:r gönderilen A. nubunda butunan tiir noktaya 

~ıa~~!~ ~~ 
-1 ... ' 1 ~I. orta. ~~ h~ı:;; M kJSmıtu ~ edftı, yani Ma. DU yaz yapı acu ~ILfl'UD.an a, .İngiltellede vazife. tolanm Pma:linde Litani nehri

sınde kendiaıne yardım edeiı ge. nin·ReÇikfiii ye!'delci F.ranm mu. 

Yollar neral Royce ile. Albay green re- kavemett piyade ta&jld ve mun 
fakat ~tmektedir. ~ ~ -~ ..... -ldrıt 

Beledı~ ,.hrin muhtelif ywtel'lıı· 
dtfr1 n:Ohlm yolların bQ yas arfuıd& 
Ufalta çevrflme8fııe karar venn;ur. 
Ba anda bUı ehemmt19Ut yollar da 
... O:vaJl lnfa olunacaktır. 

Btln1,Jet &lıldainden KAtlfJıaneye 
IJdeD 1ol katranlı ... yapılacaktır. 
Y&Jo9a kuabumd&D nılllet çlfttigine 
Sldea 101 da katranlı pe olarak m· 
.. Cllwı&caktır. 

El dokuma 
tezgahlar.ı 

Sivaata dördüncü 

kun açıldı 

Sioos, 1! ( A. A.) - tktısa.t 
Kamapqa Ue Ha.köy nahi)'eleri a· Vek!leti tarafından viliyetimize 

IUllbda terane aıirumdaıı geçen e· gönderilen el dokuma ter.g8hlL 
,.,. IJMtU 1ol hem cer.lfleUiecek, rma ait döndünıcll lrunı dün bu 
• 1leım de .-eye çevrilecektir. Yolun rada Fevzipap ilk okulunda vali 
lllDut.rmda da m9111et dUV&rJa&n 
..,...ceır~ ve hükQınet erlclnınm huzuriyle 

• açılDU§br. Bu kurslarda fimdiye 
~ Dolmabahçe ile Maçka kadar me.rk~n Pırkımk köyün. 

JI ~e beflayan en keatirme • de 10 tcı.glhla 20 aanatkir 
Jd ala Yoruldum caddeal, ySııe Be- Yddnııtll katumda 18 ~~ 
,ad:ıltl• 1ııll70k Tork tab1 Nedimln 20 ve Kavak köyünde 9 taıgAb1a 
-..ı ıa,r,... &Da cadde ve lh1•mura 16 aan'atkir ]lltirtirilmietir. 
lldııQ N~ caddMi ... ve kal· Si ..._.mü ;veıatdeıı lDp olUD&C&k • dalı ;9'~ ~ 
.._ dilik 20 si kabul ed.iınu,tir. k· 

ll'nıebada ntıtım cadde&! beton ve mf 20 gün devam edecek olan 
111t limaı kaldmm olarak yapılacak· Sivas kurtninda muvaffak olan 

tzrPs11111.19 diler ı.zı yollana da lara mUkaf at o~k bir teJıdh 
._ ,._ ....,. '"il•• ut -· bir tarama tarab bir çıknk ve .. -,....- 2 ı>üet pamuk ipliii verilecek. 
-~. tir. 

ist. Vak:fJar DrrektoriüğU, ilAnlan 
lllldur M 7 s •mı o Mdell 
aııoo ıaıo 
ıııoo .. 

nooo .. 
ııeo .. 
2llO .. 

fBOOOAdet 
ıeado IQlo 

aooo " 
ıl500 .. 
4tOO • 
I080 • 
800 .. 
'11 .. ... . 

• lt11n1f 
2f .. 
11 .. . . .. 
90 .. 
ı ., 80 it. 
1 .. ... 
T .. 
8 .. . .. 

11 Kr. 80.at.. 
110 ... 

........ 
Ti LIJ'S 75 Ki'. 
2T .. 00 
.. .. '18 Ki'. 

9 .. ,, .. 
18 .. •1 ,. 
90 • 00 .. 
19 .. iT p. 
18 .. 80 
ti .. . .. 
11 " 
11. .. . , 

mJtbr. 
Tealkn oıan rranm Jat'alan.. 

Dal yansı m1lt't.trl1dete ~ 
1--:.J ~:.ı .... ...ı:.. nll·ua 'lıl&ftG&~ ... &-. • " ' 

FF..ANSIZ HARBiYE 
~TBliLtot 

.l'ifi 1 3( A.A.) - l'tanaia har. 
biye ner.aretiniu Suri~ ha. 
reki~ "1'ettiiİ tebliğ: 
l~ hUiranda Litani ~ 

gegen c1Uijina.n kuvvetleri ~ 
demba gütıü S&yda'nm ~ 
da durduraJıaniltu. )(erci A.,un.. 
'un şimalindeki Franalz mevzile
rine zırlilı t eı eldt0!16r t&riıf1bdan 
ya.pıWı, bir ....... tardeclilniiL 
tir. Hermaıı Clalmtn ~ve 
Kiısve'nin cwuılııu ile cemti p.r. 
kisinde clUpnaD Jl'ranw menf
lerini, Picletll hücuinlarma raf.:: 
men yarmaia llliMCtt8k o&.ma. 
m.ıttır. . 

11 haziranda P'ramJz kuvvet· 
lerl dÜ§man kolları ile otamobH 
tecemımularma brp iıarelrM& 
clenm .eaq ve. dl)tpqana • 
zaj'it Veı'dirmittiP. Bu aylat 
kine'nin cMnbind& 8anameitJı 
mevktinee. ,,._. ltllr olı!mil. 
tur. ıı . 12 ........ ıeem W 
lis Qva ~etleri ~ ... IDQ.. 
'fdfHIYet el48 etn~ • 'n a;,y. 
rut lim&nn txımbailliıwiıa etl;llit 
tir. · 

ftllftis _......, .,, Pll'l bstıf 
~---M111a\~ 
bftdBi · bllıiWtma m1rı hıntıa 
de!_fı@(~. 
Bdıi-8; 11 (~.-J - Banda 

PDl"idlcQine .. :acatiftdf.. 
J"M. lam ........ .,..., ... 
n Deri haN1aıM ..,_ etıodh. 
dir,Ma.....,..bQ~.·ıııo 
bir fatical ~. 
CoDkd burada~ ôkn 
~ Dtuallhme bir ~ .... 
Nttir ..... ,.,... Wftade ..... 
ıma BvAıb'm llPl ..... bak· 
Janda. 'Çdliı 1 • ' - mUfile. 
rinde .gabD. haberi --edel' ..... 
~~bir W>ir alın ..... 
tır. V.amlllli •*llflMh;ı't11i-
landi...._ ••lbıllld ..... .. 
~:bıeld4fı! ........ ,.. 
taita ~ :ve Javtaıma ... ... 
etmif Uül ..... ~ ~ 
tetkil~. 

IAl ...... ,.<.t.AiJ-~· 

Asa.ab limanı 
i .. in bir ihraç 

barak eti le 
zaptadildi 

imparatorluk 
konferansında 
Çörçilin nutku 

........ 11 (A. A.) - Jlafvekil 
Çörçll, bugbıı -~ mJl • 
nieasWeriyle ~ uinYan 
mllletleitn m......,llerlnin ~ 
lan ieıaferu.ta beyuaatta bulun. 
mut. içtimam 700 milyon m.am 
teauıü ettJiüd ııöyledikten l!IOnra 
demittir 1d: 

Ha:beşistanda 
bir şehir daha 

alındı 

&dea, u (A. A.) - ~ b. 
ra. deniz ve ha.va .kuwet1erinbı it
blrllil ile yapıla 1ıÜ' s\bldlls ha. 
rekeU aeticerlzı..te Erit.rede A...o
m aaptecttfinit olduiu remıen bil
dirilmektedir. 
~ 11 (A; A.) - Ortqark 

lngi1is umumi bıugAhmm tebll· 
ğl: 

Libyada. vaSlyeıtte h.iıObh' defi. 
tiklik yoktur. 
H..-~l.~3'10 

kilometre prbmcJa bulunan mtı
bim Lakent eehrl Babet vatanpe-t 
verleri tara.fmdan zaptedllııdftir. 

SahJJ mmtabmnda. fnctHz de • 
na n ha.va lnlVvetlerbıhı ilbirU.. 
itYle Hint kunetlerl birdenbire 
bir Hıraç lıareJı:ef:i yqanılar ve 
A8l8b limanmı apteykmdilerdil'. 
Şimdiye kadar ayılan ealtler 
smda M baluiyelf, 8T tayyareci, 
39 ~ bahriyelbd ve bil' mUr· 
tar da Llyu. uker1 vardır. Ge. 
nenl 8'ardla DiacentinJ ile bahri
ye yl..., Oona da ellınbcledlr. 

Clnlma ımtabamda umQJD! ller. 
leyiifmfiı devam etmMtedir. 

Sosyete 
Şilebin 

tasfiyesi · 
Bir Hile cleYam edecek 

o ; 5 

Et narhl 
f~~-

lacliııilcli 

.. _ Harbbı yirmi i1dnd aymda.-
YIZ ve karpımda haklan ujran • 
da mücadele ederek çfjiıenen 15 
millet var. Bu 15 millet de tati
li.ya ulrad:ı ve erteklerlle, ladın
Jarile, c;ocuklarUe Httlerimıbf bom 
yundaruğıµla girdi. Fakat ortada 
lngiltere ve dominyonlar'Je Blndls 
tan imparatorluğu var ve hepal 
de mUcadele için, bu dava Jçia Jn .. 
lrçlarmı ~eJmılşleı'dir. 

Bay Çörçll, eözleıine devamla, 
bmılanıı heplinin zaferi kapınm • 
caya kadar d6v0teceklerini, dOn • 
yanm Hltleılzmin sebep oldulu 
fecaat, deh,et ve cinayetler içinde 
yUsdDğtlııii. iatiH.ya utraıml millet 
lerln sefalet içinde bulunduJdarmı, 
buna rağmen her tarafta Alman
lara brp içten bir milcadelenbı 
de98m ettllbıi elSylemft ve demlf. 
tir ki: 
"- Avrupanm şerefini Jnırtar

mak ~ harl>ecUyoruz. Buna mu. 
kabil Bitlerin yanıbqmda oynak 
bir Darlan görmekteyiz ve ıtıphe 
Yok ki beşer tarlıi h~ zaman 
bu kadar gflHh~ bir fantezi ile 
~tır.,, 

Ç&ıçil, mtlcadelenin uzun ve 
aıerl olacağmr, yeni A vlupa nba • 
m.mr Alnuuılanıı kuramJyaca:t1an 
m, Hitlerizmi mahvedinceye b .. 
dar had>e devam edecelderint llÖY. 
llyerek 61eriaj flSyle bılttrmfııtir: 

.. _ BagUn hllr milletlere bir 
tne11&jmls vud!r. Btttıııı bir miı. 
Jetlere ve Amerib1Jl&ra dlyorm 
ki: 

••- Kalbbıis Mğlam olsun. Bu 
f~ ve •tıraplar içinden 
beterin terefi kurtulacaktır.,, 

Konferan.am veidfiı kararlar 
fQlllardır: 

1 - MUttefiller Alman ve t • 
talyan taha.kld1mllne karşı nihai 
.safere kadar bhibiıine yardım ve 

~ t~ ~1ı 
eartlan milletlerin hürrtyet ve ıa 
tikWi ve kendi seme.t rey ve ar
sulariyle tepild meal etmeleri • 
dit. 

Vergiler 
Belediye vergilerinin 

ta.hail aylan teabit edildi 
Beledi.ye, tabelllerl belediyeye 

ait olan bina, buh~. arazi, yol, 
tamlfat, tenvirat, kara nakU vuı
taıan, deniz nakil vurtal&n ver • 
li ve reeimlerhıfn 8ell~e kaç tak 
aitte ve haııgi tarihlerde almaca • 
tını tayin ve teabit etnüetlr. 

Bhui ve buhran vergileri Tem • 
mm. .eyW, ldndtefiin ve Udnel • 
klnun aylarmda olmak Uzere dört 
ta.bitte almacalı:tır • 

Arazi ve yol vergileri ikJter tak 
ıitte alınacaktır. Arazi vergüıi 
tabltıerı ağuetos ve birinci teı • 
rin. yol vergisi:nin de haziran ve 
blrincltetrinde talı&U olunacaktır. 
Tmudfat ve tenvirat rcelmlerl de · 
temmu ve iJdncitetrin4e tahlil ~ 
l~tır. 

Kara nün v8aıtalan resimleri 
bufrant eylOI, blrtncfkinun ve 
Martta olmak Uzere dört tabttte, 
den& naldl vurtalan remıf ise 
temmu ve ~clk&nunda iki tak • 
liıtte verlJecejlnde.n ~ deaJa 
mlJ:ll vuıtaıarmduı. aıJMlalJıra. alt 
reeb atu.ıo. 1emunda ve del& • 
tea almicattlr. 

!fer mflkelllf belediye w 'Vtl'Sl 
reıaimleİ'bd ba taı9ılerde bllat 
.-eıere '5tlrtiP veım• meo • 
bur ta~tadlr. 

Su \rllldyete aıöre bu ay urfm.. 
da 1ol V-.W Dk t.abltlam 'M 1""• 
lecek q 'hiııptda aa f>ina ve 1Jab.. 
nn, taMtrat ft ı.utfat .,. dem. 
naldl ~ NlllDlel'lllln tık 
tabltildn verlJmeli .......,.nt 
mWı:ell.etleN hatırlatu'll. 

=-......... _1ıı~ .. lak····= ,.,.?....... ... .......... 

TDrk-Almaa 
mQnasebü 

lledla,D(AA.)---- ma
hablrlmla blldlri10r: 
.Aplıd&Jd teJ&Tat ........ ... 

kefldııılll ım.ı'UDdc ... ..ıtitQılıtl 
nrllm1tUr: 

llc:nebl psetecUer tanfmdls 
manyaDm Ttırld;,a 

pgme mOnadMlnı taı.p 

dair BerllDde ~ P1'*&' 
landa u.Wü,jettar mebftl!eN 
JaD kcmupnctv fQ mNUa 1ımla.col 
edllebılllr: 

A1manp lıiç bir vakit 'l'llrk ·
s181nden ubd mah!J9tt.e trulltlnırl 
lcrumı ne iltemlf ne de dlttblmllfıtııl 
tur. Irak " ~ webı:JU AllD .... 
ya 4ev18Une laat olmll Jlllllılmll 
haldlcate tevafuk •tmedllbd .. num• devlettmn lıiç bir lal.ılUl.I 
Tllr~ emnfıetbd teJdt 
le veya 'l'Ur1d.J9J'9 brp 'ftrk. lla
kametln!n ~ Tarlı: mille 
Din ,.., ft)'a menfaatine muJlılllll 

talepler .erdetmtıll dllftllnmedllıtall 
labat etmlfttr. 'lmul7& S-t 
nan tramlt proJe1erl ecmelıl ,._.. 

cl1eriJı tertlplerl " Tllridıe De Jı,1-
manya anemdeJrl DdbaWbc.tl 
etmeli: ~ ecnelıl IDallın'l'lııJal:llııl 
dır. A ynl dme.nda ba tertnıaQa :Alıo 
manyada bir cbOllmeJ lıuuı. ... 
rerek mtl8t&Jdıe1 banbt1er .,.,,.._ 
da Alman &llı:er! p1&ldUmm BDllı ... 
muı pJUI de takip oJwıoa4tm. 

AJman,a. TOrJd,JıeJ9 brp, 
baql bitaraf deVlıet. lı:arp lılıııııl .. 

llDdeD ook JmvvetU ft .... 

Rmpatl beclemektedlr. Almalt,J& 
yatıl ... ukert vul,Jetleı'l mldpt 
tlrecek llUl'ette lı:ararllll" lttŞhu 
keıD dalma eeJd mtlttdkl 
Tl1rldJe De bir lhtUAI ......... 
bilecek .. barebtta 
ıasumunu da ıa.aaande tutııDalfı .. 
kten baJdld ftSlJeU a•meır 
b1m TUSUh w clrHeeBm ile .tlıll ... 
etmek Jdfa,.t eder: ._ . .Allllalllll!• 
b!taraf memlelretıertn ate 
aalr4r nall:letmek f8tena eJbide 
huus lçtıı JDp adlalarlJe Olrtt 
dır ld mtııremmel ft Jratl bir 
h!smettnl s&"elılltr. Oldttll apQ. 
taatJa " ordu-ıncmmmm kara 
Jarma mtlncilat ed!lmedell akil 
k&nmı tamam.ıyıe tabat 
Bıwünlı:tl ,\ıBı'bl bilenler S., .. - ~~--
tek hallı -~~ilii-1·-"' 

mem!ıttr. Alllıaa1aJD 

karp olan 91ıuetbdn - ld4ı 
tflrltı lhtUAta me1dBD ·..mıneııleld~ 
dtr. Bundan 18 ay e\fftl 
mulıklaı'& •beblJııet ,,.. 'l'.ll$ 
ya.setinin burfln TOrkfreJI lh 
tan uzak tutmlla matuf olcltıılmll!'W' 

ıtmnek IR Berıtn !ç!D 1slfl -
nan eıııert olarak ~Uld edlbndtlıallC. 
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COrcilin 
nutku-: Son cinayetler münasebetiyle .. 

Kadın, bu ,aziyette ba,.-J.anbaşa 1 Fransızlara 

Surtyedekı vaziyet hemen hemen 
~aybedilmiş bir vaziyet ıılı Alman 
zehfri bilti.in memlekete yayılıyordu. 
Irakta vakt t~~n evvel patlıyan ihtı.. 

tt'l t'"-Ziyet:. karşılıyacak tcdbir1er al. 
mamı.a temin etti. Fakat bu kadar 
bir şey i!;in sevinmemiz ve kendimizi. 
gevşetmemiz doğru değildir. Çilnkü 
<ıyni derecede müşkül blr takım hare· 
kAta. ı;:.ri§m!.§ bulunuyoruz. Ve Alman. 
ııu·m ne gibi bir mukabil harekete ge. 
çeceklcri meçhul ve m•ızJlm bulun· 

Son günkrde clnayet vakalan 
~ğa.'lma.ğa ba.oı:ıladı. Enelki gün 

ŞfşHde, kansından \·e bynana.sm. 
dan ~k i§teyen bir adamın 
bilekleri l<esfüli. 9 ya.şmd& bir ço. 
Cllk iki bn~uk yaşrndaki kardeşini 
öldürdü. Diin de, lUerca.nda oturan 
bir adam, SCYdiği kadından yüı 

görmeyince dört yerinden bıçakla. 
ya.raladı. Bir adam da karııasmı, 

karısmm viicudunun muhtelif yer. 
ferine dokw defa. sapladı. 
~. hiçbir ı;.eye benıemf'z, in. 

sarun J:ÖZÖ 1rarnNlrmr hf'r şey ya • 
par: Adam öldünir, ooğ""zlar, bı. 

('akJa.r, katil olur. '.l'e,·ekkeJi atala.. 
nnt17, "öfke bafdı1n t.athdırI" de. 
memiı;ler. 

· Aşk da böyledir, reddedilen, is. 
tiı-ka.le uğrayan aşık,gözl1 kara.rın. 

l'a- hiçbir l;("ıy görmez, elinden bir 
kaza çıkar .• Afk, için, "a.<;ık arsız. 
dil', yap1't.ığı yüreklerden kola.y 
kolay aynlma.z" di~·pnJer, bu SÖ"L_ 

letile, Mr tıa.ldka.ti ifadelendirmiş. 
lenJtr. Sev,::;iJi<öini dört, karısını 

dokıJ7: yerinden yar&Jt~·an vat.an • 
da-.lanm da, aşk lrnrhanlandır. 

Ars,.,. bir aşkm kurbanları ..• 
F11ha.Idks cinayet, insanın ca. 

ltma kıymak, menfnr, kiitö bir tıeY. 
dir. Hele parn, hırsızlık için yapı. 

la.n. cinayetler, fC'7.a}ihin en eşne. 
idir. Böyle insanlar, cemiyetin yü,, 
k.8.i-a.&ıclır, 
A~ uğrunda katil olmak. .. , gf'r. 

ı:i, bo da fena. bir şeydir. Bir bod
g8.mlrk e-ıeridir .• ~ni S6\'llllyor dL 
:Ve, çek ta.bt.cc:ı;n öldür, doğru mu 
bu? •• 

bir ihtiras' kadmı oluyort ı kalbini • • u 

liötü dö5ünceJer kaplryordu. }t'akat aıt mustemle
kel erde 

~eyta.nm aklına getirdiği , şeyle)'.i, 

kocasını ha.tırJrya.rak kafasından 

ı;lkarıp airyor, kirJenmeıneğe, te • 

miz ka.lmağa ı.a\'a.~ıyordu. Fakat, ıgözümüz yok 
köle de bir içim ıojUydu. Bir erkek 

~Hydi o_. Sülün ~bi boyu, ka.p_ Ortaşarkta vazı-
ka.ra ~özleri, adali \ Ü<'Udu vardı. yet n k b 

}'abura, birkaç ay cehtetti, ken. az 1 1 r 
dini tuttu, fakat niha.yt't dayana... safha va 
madı, i~desi ge\ şedi. a.7mi buzlar g 1 r m 1şt1 r 
gibi eridi, k " l<'!'inin koJlan ara~ma 
atılmak ar1:us~nn du:nn11ğa. başla. _ 
dı. Hazan "~iidü t.erniı bir "kadrom 
bö;\'"le bir ı:;ey Japm~ı dogru de_ 
ğH, kötiili'lk<le fayrla ~·oktur, rf':r.il 
olm.akf.ansıı. illmck i"irlir." diyor •• 
kalhind('n ".<öt li hisleri, b1>hlmi ih. 

lstilCbal hakkında hiçbir 
teminat veremiyeceğim 

gibi hiçbir vaat ve 
ve kehanette de 
bulunamıyacağım 

!.t0nilra 12 ( A. A.) - Çör. 
ti"ra~l&n a1ma.~a çahşryordu. Niha. çilin nutkunun devamr: 
yet, dayanamadı, irad~ini kay, _ ÇörçiJ Suriye harekatı me--

selesine temas etmek üzere oldu. 
hettj, kem1ini ~zel l<öl.-nin kol1a.r1 ğu bir srrada Hore Belisha 

makt'ldrr. 
MUnekkiUer için. nıenbala.rrınIZI 

hesabi!. katmadan, mesafe ve zaman 
mefhıımlarını gözönfine getirmeden 
;;urada burada harekete geçmemJzi 
talep etmek çok kolaydır. Onıar, ha. 
rltaya r,erl bir nazar bıle atmağa ıu. 
zum görmeksizin bunu talep edebilir
ler. Fakat Avam kamaraın. sath1 mü. 
talea1a.rla alelAcele ileri sürülen nok. 
taıa.:-1 J.:abuıdcn içtinap suretıle ciddi· 
yetini ve otoritesini muhafaza etmek 
mecb•ıriyctindcdir sanırım. Bazı kim. 
seler günil gününe bir stratej: takı. 
binde.'1 sarfınazar ederek hareket te· 
~bbUailnü tekrar ele geçirmemizi ve 
Alm:.ı.:ılann daima yaptrklnn bir şey:I 
ya.parak asken barekAta na.kim olma. 
mızı istiyorlar. Bu hususta hiç kimse 
benim kadar mutabtk olamaz. F'akat 
söylemek yapmaktan çok kolaydır. 
Bütün bu sebeplere binaendir ki, kısa 

1 
ve kolay bir harp hakkmdak! UmlUe-
rt asJA. teşct etmedi.ın. 

Bununla beraber bir müntehadan 

arasına attı, duda.klannı onun du. 
dakJarma teslim etti. Fakat, bir 
kıu;- dal.ika "lOnra Pİ!>rnan oldu, ne. 

daml't duyma~ıı. haşladı. St\nsm; 

hir hi<'.ap ic;indn aA'iamağıı başladı. 

Tam o sırada, 'k°"a"'' ~elfli, ~> 
karllôimm nedamet sö7.lerini i~tmiş 
ve her şeyi anlamu~tr. Tirt.ir titri. 

kendisinden hava ordusunun di
ğer askeri kuvvetlerle yaptığı iş 
birliğinden bahsetnıesini rica et. 
miştir. Çörçil geçen sene av. diğer bir müntehaya geçPrek memıe· 
cı ta:yyareleriyle bombardıman ketimiz ve ordularımız tarafmdan eı.. 
tayyarelerini arttırmanın müsta. de edilen dikkate değer neticeleri kU
cel bir 7..aruret teşkil ettiğini be- çille görmek de doğru değildir. Mem· 
yan etmiştir. Bu, çok büyük c. nun kalacağımız ve minnettar oıa.ca. 
hemmiyeti haiz bir me:.;e1e ol· ğımIZ bir çok şeyler va.rdrr. Bu adaya 
muştur. karşı yapdsn hava taarruzu blz! sars. 

yor, hiddet \ 'C a.,abiyet.inden ye_ SURİYE MESELESİ madl. Bilakis bu taarruzd~n daha 
rinde dunvruyordu. Çörçil Suriye meselesinden kuvvetli ve şerefimiz artmt;ı olarak 

bahsederek şunları söylemiştir: çıktık. 
Kadın, yanma solrnlım ada.mı kö. Bizim Suriye toprakları veya Fa.brlkalarrmızdaki ıstihsaıAtm en· 

le za.ıınetti. Onun d1' kendisl ı::ibi diğer Fransız toprakları üzerin. dişe '7erecek bir derecede azalmakta 
nedamet ve azap duyduğunu z8.ll. de asla gözümüz yoktur. Fran- · olduğunu iddia eylemek hiç doğru de. 
netti, teessürlU bir sesle sordu: sızlara ait arazjden hi~ bir müs. ği.ldir. Bu istib.salfı.t belki bizim iste. 

- Son piı,.mırnlık fayda ,·ermez. 
temleke istemediğimiz gibi ora- diğimiz kadar sUraUe ilerlemiyor. E · 

Ne titriyorsun öyle~ 
!arda herhangi bir menfaat pe.. ğer istihsali hızlandırmak için bir yol 
şinde de değiliz. Bu harpte ken,.. gösteren olacak olu!sa memlekete bU. 

!\lerre bir a.rah çöl ı:niriydi. Ka dimiz ic:in hiç bir müstemleke ve. yUk bir hizmet yapmış ola<'.aktrr. F·a. 
~iye ile, anızla, nükte '" mazmun. ni görünce, acı acı bağırdı: ya herhangi bir menfaat temin kat sadece emir vermek ve sert bir 

Sözüne koea.."ımın l'R.\11.(l verdiği. 

a a:€1!;inmenin gijc: olduğunu anlr. etmek istemiyonız. Fransız dost- sesle talep!erde bulunmak kAf! gelmi· 
)'arak, ticaret. yapma.k hevesine - Eyvah!.. lanmızdan hi<:; biri bu hususta yor. Bütün fabrikalamnm matıftp 
l<apıldJ. Gurbet.e rıkarken Fahure Sonra bulundu~' y~Nle yıkıldı Almanya ve Vişi hükumeti tara.. şekilde işletebilmek için bundan fazla. 

kaldı, korkudan ödü k(}ptu, öldü. f d l pa."'and'alara b' k ı lA--d T "kin •-tl.hs adlı kansını bir kölesile yurdunda ın an yapı an pro I'> ır . ço şey er ...., ........ xr. A.JQ. ,,. a. 
hll'a.ktı. K&nsı ~k gfüel bir ka. Biraz sonra köl.- de ~irin bıçağı aldanmam.alidır. Biz, Fransanın lin endişe verecek mahiyette azaldığı. 

altında c.an ,·erdi. hürriyet ve istiklali ile bütün m söylemek hakikatin tamamiyle ak· 
11ttıdr. Kirpiklerinin esmer gölge. haklarını yeniden temin etmek sin! iddia etmektir. Meseli\ top ve a. 
!ertnde parlayan ~özleri, ~iyab o bi aman yine bilmem kimi şehit için elimizden geleni yapacağız. ğrr tank imaıA.tmda 1941 senesinin ilk 
eın...sıara benziyordu. Ouda.ldn.n ediyor, General Dö Gol'e Ya.7..<lığmı pir ~ç aynım vasatisi 1940 yılmm son tlç 
lh~ıa. yanıyor. br.rnıı deli".rii"ti mektupta. Fransanm. hürriyetini aymd:ıkt vasatiye naza.rıuı ~Uzd~ ı-00 
~ aitr atm o;oluyu~l.an anınsf<lld Ki bir acıklı acıklı aman · sadasI . ye ha.Jtlarmt, iade idn yedi .~kti· . ni.sbetlnde· fa.zlmiJr, Mayuıtakl istiUal 
gijd 8Çi}!!> h ·{lQllfyor: ~iilöJ'I ~te::in gelir! . darrt:mzda olan licr ~ayi yapaca. şimdiye . kadar elde edtlen en ~it 
ı...~ ·- 1 ğmıJ.ZI teyit ettim. Fakat Fran- dereceyi butmm• ve ·1940 ııeıı~siniıl .ııon ·-.reu chı.ır.:11-ı'l a.rındJl yıı o..zııı ar ~ 

LAEDRl sanın azametini iade için mze Uç ayındaki vasatinin ikJ misline ba. 
tllt--turuyorılıı. ..3- etmek Frans l · ""!1 yaru.u.u ız arm vazı. llğ olını,ıştur. 

::;=============================!fesi olmak 13zmıdır. General Dö · Her şeyden evvel, hav~ 11i1cum.ları 

~
~ Golün, düşman Almanyaya mü· neticesinde sarstlmadığımızt ve t.stlh· 

.. ~~--..-.-· ... "°--~ _, ~ , ~ · f, . · ' tavaat politikası güden Vişi rica. sal!ltımızm, azalmak şöyle dursun, !' ~ ~ ~ _ - line nazaran Fransanın en gay- süratıe artmakta olduğunu tekrar et. 
__ retli bir müdafü olduğuna hiç mek isterim. 

T k b. ·kı \ Merhum c::.eref şü:pheyoktur. · Atıantikmeydanmuharebcsidelyi 
U .• r ·ıye ısı e y Almanların Suriyeye hululleri bir surette idame edilmektedir. Hitıer · · h t t 1 ile frakta çevirdikleri entrikala.. 

1 Ç 1 n 1 1 8 rm, Nil vadisi ile Süveyş kana- 1kincikAnunda yaptığı beyanatta bize 

bl.rİnCİIİg._ İ Ik~iktaş Jimnastik kli.ihü Baş- lmdaki şark cephemizin 'bütün karşı deniz üzerindeki gayretıerinin 
kanlıgnİidan: müdafaa tertibatı için çok bü. Mart ayında son haddini bula.cağmı 

BU Sene yük. bir tehliıke t"""1kil ettig~ini an- söylemişti. öyle hücumlara. intizar e. 
Klu .. bunı" u"zu"n asil ve fedakar hl- ·"':_f dl d k ki a'mdtye ka.dar misli gö· lam.ak için büyük bir zekaya ih.. yor u • ,..~ Hata yd a Jimı merhum Şerefin ölümünün tiyaç yoktur. Bir müddettenberi rUJmemiş olacaktı:. Bıze karşt yüzler. 

aekizinci yıldöntimü münasebetile bu sahadaki siyasetimiz, Hür ce denizaltı ve sayı.sız tayyare kullanı. 
Va P 11 a ca k 14 Haziran 1941 cumartesi günü Fransızları bir mukabil hulfil ha- ıs.cağı rivayetleri dolaşıyordu. Bu h&· 

re.ketı· ha'?"T"l"lamaları hususunda berlcr bütün dünyada bizim aıeyıı:ı. 
Ankara, 12 (A. A.) - Bu sen t: 

bisiklet Türkiye birinciliği 24 ha
tira.n .salı günü Hatayda yaprla.eak 
lrr. Yarl§In mesafesi 120 kilomet. 
l'edi_r. 

l<oşu 24 haziran günü sabah sa
a.t 7.30 da Anta.kyadan başlıyacak .. 
tn-. 21 Haziran Ha.tayın ehten ana 
Vatana. iltihak günü olduğundan 
bütün sporcular başlama esnasın
daki törene iştirak edeceklerdir. 

Bu müsaba.ka.lara girecek bölgE
lerin, bölge birinciliklerini yapıruş 
<>bnaıarı ~artttr. Bu.:,aüne kadar 
biti.nciılklerinl yapan bölgeler: 
Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, 
~hir, Ha.tay, Kocaeli, .lstan -
buı ve İzmirdir. Müsabaka tarihi • 
ll.e kadar bölge birinciliklerini ya. 

ilan. bölgeler de neticesini federas 
Yona bildil'diklerj, takdirde yanşa 

".lsı.vet edileceklerdir. 
Koşucular 26 haziranda Hatay • 

<i:ııı hareketle Ankaraya gelecek· 
~ ve burada yapılacak 100 kilo
""trelik bir koşuya iştirak ede • 
~lderdir. 

Bükreş elçimiz 
Romen kral• tarafından 

yemeğe davet edileli 
Bü.O"e~. 12 (A .. \.) - Türkiye bi.iyük 

~~un nfikıı.silc beraber :ilin kral ta. 
'V'oıda'tl öğle yemeğine davet edil. 
... ~. 

saat 15 de Şeref stadyomu ·kar· .... ~ 
teşvik etmı'ye matuf bulunu...,.or. mizde tesir yapmak maksadlle yapı. 

ı;rsmda Yahyaefcndl mezarlığmda- J d Filh kik b 1 d" d . du. Bundan başka daha ziyade lıyor u. a a un arın en ışe o-
.ki makberesi ziyaret edileceğin • geç kalmak tehlikesini göze ala. ğuran bir tesir yaptığı görtlldll. Mart, 
den a:ı:anuzın ve merhumu seven· rak burada büyük bir kuvvet h~ Nisan ve Mayıs geçti ve şimdi Haz!. 
lerin teşrifleri rica olunur. zırlamayı da düşünüyorduk. Nı- ranm ortasına gelmiş bulunuyoruz. 

tekim bugün bu kuvvet hazırlan. Akdentzde uğradığımız c!dat zayiat 
mış ve harekete geçmiş bulun· istisna edilecek olursa MayIS, Atlan. 
maktadır. Bundan maada. SurL tikte bir müddettcnberi geçirdiğimiz 
yede ciddi bir ileri hareketi ya- aylari:n en iyisi olmuştur. Gemileri hl· 
prl:madan evvel Iraktaki v:ıziye. maye ederek hamuıelerinin bize kacıar 
timizi iade etmek za.ruretı var· gelmesini temin etmek için muazzam 
dı. , gayretler ::ıarfedilmiş ve bu gayretler 13.6.1941 

ıs.oo Kanşı.ıı. 

program 
18.15 Kısa fasıl 
ıs.so KarışlDl 

program 
18.03 Fıısd sa:ıı 

18.80 Ziraat 
'Iakvimi 

8.40 Sving 
orkestrası 

19.00 tktısa.t 
saati 

9.15 J\Jıındolin 

kuarleti 

19.80 Ajans 
9.15 KIAslk 

program 
20.15 Rlldyo 

gaz<'tesl 
20.15 Solo 

şarkılar 

21.00 Memleket 
postam 

21.10 TemtıU 
2.00 Salon 

orke8trası 
22.30 Ajans 
22.·i:S Salon 

orketıtl'a.sı 

Suriye harbi 
Bağdatta yakından 

takip edihyor 
Bağda.t, 12 (A.A.) - Surıye barbl 

Bağcl:ıtta yakından takip edilmekte· 
dir. Bu muharebenin !rakın 1.stlkbali 
üzerindeki hayaU ehemmiyetini her• 
kes ıdrak etmektedir. 

Raşit Ali iııyanmda.n, yani Mayısın 
ilk haj'..a~ından beri Basra ile Bağdat 
arasında kesilmiş olan demiryolu mü
nakıı.latmın yarın tekrar başhyacağı 

tim.it edilmektedir • . , 

ViŞi hüjiımetiyle olan müna- boıJ8. gltmeı:n.tştir. 
sebatımızın mahiyeti ve mezkUr Vapmtan batırmak, onları inşa et· 
hüktı.metle kat'i münasebet ihti · mekt.en ft)'8 Okyanuslardan emniyet 
malinin mevcudiyeti lbu ha.·ı:-k~t. :;.) tında ~ daha kolaydır. 
• :>ı in askeri manasına son deN· t.:::mı batırmak IWsosunda bız cıe da. 
ce ehemmiyet verilmesini mud;:> ha. teerjlk bir surette hareket etİnL, 
olmuştur .• Netice iti'bariyle sunu bulun.t)'Ol'ID. Mayıs ayında batırdığı. 
söylemeliyim ki :\)man krtala~~ mız, yakaladığımız veyahut kendflerl· 
ile takviye edilmiş bulunan bu. ni bat rrmaga mecbur ettiğimiz düş. 
yük İtalyan kuvvetlerinin de man gemilertnın 257.000 tonnı>.toya 
müzaheretiyle harekete geçecek baıtğ olnıası, hayretle karşııanma.sı 
olan Sirenai.k'deki Alman ordu- lazım geleıı bir hadisedir. Bu rakam 
sunun Mısm istila tehdidi altm. bizim dOşmana hedet olarak denızler. 
da tutması bizi düşündüren en de doıaŞtırd.rğımız gemilerin ancak 
mühim meselelerden biridir. Mı- onda. btrtuı teşkil etmektedlr. DUpnan 
sırdaki Alınan ordularının. ileri vapurıarı Umandan ıimanıı kıyılan 
hareketi iki aydanberi 'buradaki takiben 9'e tayyarelerin b!maycslnde 
vaziyeti.mfai tehdit etmektedir. giderkE:n ve yahut ancak kaçalı: su· 
Garp çölündeki müdafaamız kt. rette denizlerı gcçebillrlum biz cihan 
rılacak olduktan sonra Suriyede mtına.ka.la.tmı yolda. her gQn en aşağı 
hasrl olan vaziyete karşı koyım- 2.000 vapur bulundurmak ııuretlle ida. 
va çalışmak her halde büyük fay me etmekteyiz. En tehlikeli mmtaka. 
da temin edecek bir hareket ol
masa gerektir. 

General Va.vel geçen pazar giınü 
başlryan ileri hareket fçin emir vere. 
cek vaziyette bulunduğuırn bildirdiği 

zaman cidden sevindim'. Bu ana kadar 
ırldığım haberlere göre, ınt-Zkıir ileri 
hareket mfuıait btr $urctte- \'C ~k az 
mukavemetle karşılaşarak devam et· 
mekteclir. · 

larda her gün en aşa~ 40 vapurumuz 
gidip gelmektedir. Yaziyet böyle ol· 
duğU halde Mayısta bizım düşmana 

verdiğimiZ zayiat, dtişmanm bize ver. 
dirdiği zayiatın dörtte üçüne baliğ oı. 
muştur. 

Bu, Cttşmarun dE'nizdcn kıtalar nak· 
letmek suretile yapacağı i.stilA tcşeb. 
büstl ile de sıkı surette milDuebattar
d:tr. Çliııkü dü~an vapurJarmm tah· 

5 
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1- Havacılık h~~-~~{t:ri j .. 

YENi TAYYARELERDE .. 

SURAT VE EHEMMiYETi 
(800 kilometreye yaklaşan ~Eıyyare 

sürati burada duracak ve harbi 
bu süratle bitirecekti~). 

v azan: A. ŞARKLI 
(~ tarafı l ncidc) 

zi m;ıhiyetini geçmiyecek bir tay. 
yarenin yerine pratik is be<:ercn 
f'ilahı her zaman tercih eckr. As
ker gözü mac;a üstlerini sUsliyc -
cek bir cici biblodan ziyade ağır, 

kaim ve hantal olarak göze çar • 
pa.cak ve faılı:at sil&ıhlı, müesslr o
lacak tayyareyi lercih eder. Kısa 
bir mesafe üzerinde motöl"iin baş 
döndUren hızıyla saatte yedi yü!; 
kilometre hız elde etmckteruıc de-
vamlı olarak saatte beş yüz kilo. 
melre sürati ölçüye vurmak daha 
kıymet.ti bir netice verir. 

Bugün için fabrikaların ortaya 
çrka.rdrklan yeni yeni tayyare tip. 
leri val"dır. Bunlar ara.smda yedi 
yüz elli kilometre süratinde ve 
on liç bin metre irtifaa çıkacak o
lanları da lbulunmaktadrr. Neşre -
dilen katalog rakamları bir kry. 
met jfa.de ederler mi aca;ba ? .. 

Katalog süratleri. tecrübe pilot,. 
larının, ca.nbazca bilgileri ve bil· 
yük bir melekenin olgunluğu ile 
elde edilmiş rakamlardır. Bir tay
yarenin asıl neticeli süratI orta 
çapta ve bilgide, tabir yerinde ise, 
bir sıra pilotunun elinde bulundu. 
ğu zamanlarda yapılan süraticlir .. 

Her tayyarenin muayyen bir re
jim altında seyahat sfuati vardır. 
Bu sürat üzerindeki motörün en 
az benzin ve yağ sarfettiği ve en 
az yıprandığı bir adedi devirle, e. 
konomik rejim ad.ı verilen bir mo
tör çalış.masiyle elde edilir ki, e. ' . 
sas tayyarenin süra.il de bu ola.o 
rak kabul edilir ... A:rAml sllrat kı
sa devreli bil' hasıladı:r. Nastl lı:i; 

en az tayyare .sürati de böyledir. 
Her zaman i!:in uçulacak sürat 
normal şartlar altında, orta mele. 
kede bir pilot ve ekonomik motör 
rejimiyle elde edilendir. Bu süra.

tin bugün için hiçbir tayyare üze. 
rinde beş yüz elli kilometxenin üs. 
tüne çıkarılmış bulunduğu görül
memiştir. Daıba doğrusu Çlka.n1a.. 
mamıştır. 

Süratin ne kiy.m.eti vardır? .. 
Hava muharebelerinde sürat esa& 
mıdır? .. 

Sürat hava muharebesinin kan 
damarıdır. Tayyarecilik işini bas. 

km tanın.da. yapar... Hele hava 

ribi memnuniyet verici ve mütezayit 
bir surette devam etmektedir. Orta 
Şarktaki harp man.zarasma bir nazar 
atfettiğimiz zaman bu esaslı sebepler 
orada aa bize itimat verecek vaziyet
tedir. 

21 aydanberl harpte bulunuyoruz. 
Fransanm bizi terkettiğl Vfl. ltalyanm 
biZe karşı harbe girdiği gün:denbcrt 
hemen hemen bir sene geçti. Eğer ge. 
çen sene Haziranda. biri çıkıp ta Oı
ta. Şarkta. muha.fazasI Ingiltereye mev 
du araziden bir metre mul'abbaınm b~ 
le başkasına. kaptırıJamıyaenğmı, Ha. 
be,şi.stanı , şarki A!r!kası ve Erltrcst 
ile berabe:- biltün İtalyan lmpuator· 
luğunun !eth edileceğini, a:vnı zaman. 
da Mısrrla Filistinin ve lrakm muvaf. 
fakiyetıe müdafaa edileceğini söyle· 
mlş olsaydı bütiln bunlar nıllbala.ğalı 
iddialar ol.a.ra.k teıa.kkl edilebilirdi. 
Fakat şu an.daki vaziyet ijte böyle bir 
vaziyettir. . 
Almanların bir ay içinde Sü

vey'5in alınacağım söylemeleri tize· 
rinden üç aydan fazla bir zaman 
ge~miş bulunuyor. Malfım olduğu 
üzere Alınanlar Süveyş ahndrktan 
sonra, !spanyolların da harbe gir
me teri icap edeceğini söylüyor -
lardı. Daha iki ay evvel bir ç.ok 
kimseler Tobruktan kovı.ılacağmu
ZI yahut teslim olmak mecburiye • 
tinde kalacağımızı zannediyol'lardı. 
Hıµ-p hakkında cereyan eden son 
müzakereler esnasında ahvale va· 
kı:f bir hatip Almanların Nil delta
sında görünmeleri üzerine zuhur 
edecek tehlikeye ehemmiyetle na 
zarı dikkatimizi celbet.mişti. Da.ha. 
altı hafta evvel Irak ateş içinde 
idi ve Habbaniye doğrudan doğru
ya. bir t.ehlike t~ edjyordu. Bu 

hakimiyeti kurarmy:Ullar buna 
kıymet vermeye mecburdurlar. 
Baskın sırasında taarruza uğra. 

nı:rsa vazifenin yapılışından sonra 
düşmanla çarpışmak zarara olur. 
Mademki vazife yapılmr~tır, zayi. 
at vermeden h::ıreket iis!Qrine 
dönmek faydalıdır. O halde .~üra. • 
tin bura<laki kıymeti büyüktür. 
Hasmı önünden ve ateşinden kur .. 
tulınak ftrsahm verir. Aksi tak .. 
dirde vazifeye giderken dü.<mta.n. 
la karşıla.ştlırsa., bu halde de ha..c;. 
mı l'~i.ne taka"rak vazife mmtaka. 
:mıa süratıe erişmek avantajmı 

verir ... 

Av tay;yareciliğinde kaçan veya 
saldıran düş.mam kovalamak, ya • 

kala.mak, mu.kabil ta.aruza uğranrl 

drğmda manevradan istifade ede • 
rek hasmı oyaladıktan sonra sü • 
rat.ıe hücum etmek gibi faydalan 
ölur. 

Düşmandan korunmakla, düş. 
mana taarruz tabiyeleıinde süra.t, 
ateş kudreti ve manevra kabiliye.. 
ti yanın.da yer alır. Ateş kurlreti, 
manevra kabiliyeti çeviklikle öl • 
çüye vurula:bilir. 
Değ·işik ha.va şartları altında el. 

de edilecek süra.tlerin biri birleri. 
ne yakm. olma.lan tayyarenin e-,•. 

safı ba.kmmıdan kıymetini arttı. 

rır. 

Bugün i~ hizmette bulunan 
Alman ve İngiliz tayyarelerinin en 
süratlisi Messersclımitd • 109 tipi 

gösterilmektedir. Bu tayyareırin 

755 kilometre saatte sünit' yaptı. 
ğı iddia edilmektedir. Harp ~ 

yeti dolayYSile rekorlar serisinde 
resmi bir mahiyet a.lm.a.makla be· 
rabeır bu saatte 755 kilometre sü.. 
ra.tin halen serviste bulunan bü. 
tün tayyarelerin. üstünde ~ 
duğunu k.a.bul etmek icap eder ... 
Yeni tip İngiliz a.vcılarnım 700 ki. 
lometreye vardıklan söylenmekte 
dir ... 

Ne olursa olsun ta.yyarecilik.te 
ıeürate doğm lbir heves va:rdır. Bu 
heves ta.yya.reciıliği 800 kfl.omet.. 
reye doğru yaldaştırmaktadır. Her 
zaman süratli bulunmakta mutla.k 
bir fayda. vardır. Çünkü ~Ilık· 
ta; sürat emniyettir ... 

A. ŞARKLI 

na rağmen .kadmlar ve çocukla~ 
hava yolu ile tahliye edildiler, dü:ı 
man mahfilleri teslim olmak mecbu 
riyetinde kal..a.cağmı.m işae etti. 
Asi hükfımet, Bağdatta Almanlar 
ve İtalyanlarJa sıkı bir işbirliği ha· 
linde icrayı hü.kfunet ediyordu. He 
nüz karaya çıkan kuvvetlerim.iz 
Basra.da ıldeta muhasara edilmiş 
bir vaziyette bulunuyordu. Ke"r -
kük ile Musul diişmanm. eline geç
mişti. Bülün burala.rı şimdi tek _ 
ra.r bizim elimizdedir. Suriyede 
kuvvetli bir surette ilerliyoruz. 
Gaıı> çölünde Ma.sra. Matrahtaki 
ce?hemiz sapasağlam olduğu gi.bi 
muda.faa haUarnnız da her zaman
kinden ziyade kuvvetlidir. Ha.be · 
şist.anın fethi ile meşgul olaıı bü
yük kuzvvetlerimiz şimdi se"rbest 
kalmış bulunmaktadır. Bu kuvvet
ler, muazzam miktarda nakliye ~ 
sıta lan ile Nilin deıtıtSma dogru 
ilerlemektedir. Hatta bir kmmt 
şimdiden oraya varmış bile bulu -
nuyor. 

Şimdiye kadar şayanı dikkat bit 
derecede muvaffakıyetle tet.evvüç 
etmiş bulunan bir müdafaa siste • 
mim, Gifldin kay'bedilmesi gibi ba" 
riz bir muvaffakıyetsizliği nazan 
itibara alarak, bütün orta şark 
müdafaasmı muvaffakıyetsizliğe 
uğramış telakki. etmek çok yanh!j 
haksız ve manasız bir hareket o
lur. Filhakika orta şarkm müda -
faası için yaprlan büyük muıı-re • 
be şimdiye kadar hep n:ıuvıi.ffa.k.ı· 
yetıe inkişaf etrrıJıJlir. Bu muha,. 
rebc bugün yc.rıl ve nazilr bir. ~r 
haya girmi.' bulunınaktadrr. 1stık
ba1 hakkında. biç bir teminat ver
miyoceğlm gibi 'hiç bir vait ve k r. 
hanctte de bulumnıyaca.ğım. 

.. 
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J. Aber das nnhcfmlleh1 We. 
~en, s da.-. vorlün leh hatte tagen 
"eben, la.g ooch ~lelch •·lnem 
Selınudeı3 &uf mir ond strttt wi
dcr melne.<ı jangen llerı.ens Seligw 
kelt. 

** 
2. Anı andem Morgen, da leh 

von melnen Jieben Eltcrn Abschf{'d 
ı;enommen hatte und scho11 aut 
den Wegcn stei~en wollte, kam 
der bbs8e Sclıneider angelaufen, 
blttend, er sone zur St.adt zum 
Ellenkriınu,4 oh er mit dem 
Janı;lıerrn die Gelegenhelt benüt
aen dürfP, 

a. H:ıtto also elnen 
fihrten;• dazu elnen, dem alle

sıeü das Mau.11 überllef, walmmd 
lcb doch lieber mit melnem ~ 
dringten Henen a.lletn dahloge
fahren wiirc. 

'. Wickelte mich auch Ja met
aen Mant.eJ und börete nur halb 

im Traum, "ie &elı113 UDJ'Uh1ge 
Zunge in ailem Unholden'I' rühr& 
te, was die letzt~ Zeit onter den 
Dorfleuteu war im Sehwn.ııg ge-
wceen. 

~ Als wir aber eben von der 

aııur. 

RENA'l'J! 

V .. cudün muhtelif kısım
larına nasıl masaj yapmalı 

Storm 
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1. Fakat önümde· belirdiğini 

gördüğüm bu hazin bil karşısmda 
içimi bir ürperti ka.phyor ve kör
pe kalbimin saadetini yaralıyordu 

** 
%. Ertesi l!labah, sevgili ana ba

bacığnna veda ettiğim ve araba
ya binmek istediğim sırada solgun 

benizli terzi kOEJa koşa geldi, ku.. 
maş aldığı tliccan görmek için 

Yarı sıhhatin yık.anma.k ve o. 
vumnakla temin olunduğunu söy. 

Iersek hiç de mübaliğa etmiş ol. 
mayız.. SıhbaUerlne çok düşkün 
olan Anıori.kalılar, 1ngilizler ve u
mumiyetle bütün garp memlekeL 
leri ahalisi yemekten çok yrka.n. 
mıya ehemmiyet verirler. Bir A
merikalı belki \iç gün aç kalmıya 

razı ola.bilir, fakat ODU Ü~ gün yı
kanmamış ~remezsinJz.. 

Yıkanmak, her sa.balı du.., yap_ 
mak sıhhatin yarısıdır. Cildimiz 
en ziyade dikkat etmemiz liı.ztm o. 
lan yerimiz olmalıdır. Bir insan 
yemek yemeden bir hafta daha 

belki dana fazla durabilir. Fa 
kat cildinin mrsamatı ka.panmış şehre inmek mecburiyetinde ol -

duğunu söyliyerek mevcut fll"Bat olan bir ;nsan iki sııat bile ya.ıırya.. 
dolayı.silo genç bayla beraber git.. maz. 

Bazı kbnseler bu yıka:nma ih tL mek ricasrnda bulundu. 

S. Bu suretle bir yol arkada.şan 
oluyordu: ben kederli kalbimle 
b~baJJa yol almağı tercih ettiğim 
halde, onun mütemadtven ağzın .. 
dan söz eksik olnııyordu. 

yaemı hisseder ve sabahlan kalk. 
tıklan vakit soğuk su dökünürler. 

Bu doğru değildir. Yataktan 
kalkar kalkmaz derhal duş Y&P
ra.a.k hatadır. Daha doğrusu sabah
leyin kalkınca yatak oda.smm pen. 
cerelerini açmalı ve temiz havaya 
karşı beş on dakika jimnastik ya. 

.. M . . b"-''lmUc:.. pıp vücudun hararetini. ytikselt-
'L an tonttın ıçme ""u -.-

'.ik ten sonra duş yapmalıdır. 
tüm, yalnız onun ;vonılmak bllmi- Vücudu yıkamanın lüzumu bfi.. 
yen dilinin, son zamanlattla köylü. ~-üktür. Terin Ustüste vücutta ku. 
ler ara.c;mda infial uyandıran bil· ruma!"ı deriyi harap ettiği gibi cil
t.ün büyilciller b&kkmda bahsetti. de de tesir eder ve bazı zararlı 
ği şeyleri, bJ.r rüyadJı gibi yan maddelerin kana karışması netice.. 
yanya dinliyordum. sini doğurur. 

3. Tam kumlu tepeden "Mar. 
sclı" a doğru indiğim.iz srrada, ba
na dinlettireceğine emin olduğu 

yeni bir bahis ~tı: · .. Evet, deıı. 

Bu kimse sıhhatini kazanmak L 
çin vücudım üstündeki terl suyla, 
sabunla tcın1zlemeU. sonra da cil
di ya doğrudan doğruya el ayası. 
veya bir huvlu ile ovuşturmaltdır. 

daleleri kııvveUendlren masajlar 
bunlardır. 

KOLLARA VAPILAC.\K ~fASAJ 
Jimn.a.8tik ile vücut ıntılıp duş 

yapıldıktan sonra kollar parmak. 

lardan başlanarak muhitten mer. 
keze ve aşağıdan yukarıya. doğnı 
adeta okşar gibi hafif ha("Jf yimu 
defa. ovulmalı ve elin tazy:iki ya. 
va.~ yavaş artmalıdır. Kollar mü. 
navebe ile bu şeklide ovulur. 

BACAKLARA Y APJLACAK 
MASAJ 

Ayağı yüksekçe bir yere baam.a. 

lt ve ayağın bilek hizaııımdan b8.§
lay1p kakaya doğru evvela ya:va.ş, 
sonra da kuvvetle olma..' üzere yir 
mi otuz kere ovmahdır. Evvel! bir 
ha.cağa. ııonra da diğer bacağa e.y. 
nt ma.sajt yapmalıdır. 
VVCJUDA YAPJJ,AOAK MASAJ 

Vücudun muhtelif kısnnlarma 

yaptlaeak masaj başka başkadır. 

S·rta masaj yapmak için evvela 
ellerin tersiyle kürek kemikleri
nin altından başlamak ve ya.vaı; 
yavaş böbreklere ve bele doğru 

inmek 18.znndır. M.a."18.j evvela ok. 
!}ama şeklinde başlıı.ma.lt, Mnra 
h.ızlandırrla ra k ovunma haliııe so
kulmalrdır. 

Göğse yapılacak m.a.sajm aşağı. 
dan yukarı veya yuka.nda.n. aşağı 
olma.smda hiç bir mahzar yoktur. 
Yalnu.ca ovma başlarken şiddeti 

yavaş yavaş arttrnlmalı:dır. 

K&l'ID. ve mideye yapılacak ma. 
tıaja dikkat etmelidir. Bu kmma 
yapılacak masaj için evvela göbe

ğin altından sağ kasıktan işe baş. 

la.malı ve mide hi?.aama gelmeli ve 
midenin altından eli ufki olarak 
sola götUrmeU ve soldan aşağıya 

, ... - ,.. ~ .... .. . 
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ideal erkek 
nasıl olur? 

BOtün genç kızlar hayallerin. I ramak kadar boş, manaarz ve Jfl
de evlenebilecekleri erkekler ~in zumsuz bir aeytlir. Her kadın er. 
gayet tabii olarak bir tip taııa.v. kefinin ufak, tefek kusurlarını 
vur ederler ve kendilerince ideal bildiği halde sever. Bir erkekte 
~rkek olarak onu kabul ederler. en çok aranılan vasıflar, namu.. 

Bundan. birçok yıl evvel !ngiJ. 111, evine bağlılığıdır. Bundan 
terede (Kocanızın nasılbir adam fazlasmı istemek doğnı değildir. 

olmasını istersiniz?) başlıklz an.. 
kete alelfunum şu cevaplar gel
miştir. Evli kadınların ve?'(lilderi 
cevaplar neticesin'de hiç biri ku.. 
sursuz, tam bir erkek buluna~i
leceğine inanmıyor. Yalnız fazla 
sevmekle bu kusurların ka.pana.. 
bileceğini söylüyorlar. 

1 Tam Adam 

Hiç bir hareketinde yanlrşlrk 
yapmıyan adam olamaz. Bu dün.. 
yanın en müşkül i~dir. ~ 
din kı evinizde böyle bir adam 
vardır. 

Onu yola getireme~~. mü. 
na.kaşa edemezsiniz. Düzeltemez. 
siniz. Eğer tam s.dam bu demek. 
se her halde tahammül edilmez 
bir işkence olur. 

Bazr kadınlar da, erkeklerde 
sakal bryrk iıltemczler. Bence 
dünyada tam adam yoktur. Dur. 
gun bir a.da.m sevilemez. Çok ze. 
ki de olmamalıdır. Çünkü karşı. 
smda.kini yorar ve btktmr. Çok 
yakışıklı da olmam&lrdır. V&kti
nin çoğtmu süse verir. 

Her kadına göre dünyada tam 
adam yolmır. Çtlnkü tam ada. 
mm Yunan ilihlan kadar gürel, 
kibar, sevimli, doğru, hoşsohbet 
olması da 18.zmıdır. lyi danse
debilmesi laznndır. İyi okumuş, 
nıhan yükselmiş, hissi terbiye 
~örmüş olmalrdtr. Fakat böyle 
adam bulmak nerede! .. 

iV Tam Mantmy'le Erkek 

Olmalıdr 

Erkeğin en büyük meziyeti, 
erkek olma.kt.Ir. Vücut.ça. kuvvet
li olmaluhr. Çünkü böyle olan er. 
kekler daha nazik.ve anlayrşhdır-

1 Jar. Bence mükemmel erkek ya... 
şa.ma.smı ve yaşa.tinaaını bilen. 
kamnnm ve QOCUklarmm !llE8Ut. 
gür;el ve srhhatli olmamna çalı. 
şan erkektir. Erkekliğini k:ıybe
den erkek ne kadar sevimli, zftri 
ve gilzel, §Öhretli, paralı olsa. da 
hiç bir kıymeti olamaz. 

Temiz olan her ,ey 8eVildiği 
gıöi temiz olan erkek de eeviHr. 
Bu temizlik hem manen, hem 
maddeten olmalıdır. Çünkil bu i. 
ki i3 biribirinin mütemmimi oh
rak yürür. Bu maddi ve manE!'V! 
temizlik ne tahsil, ne servet, ne 
de aile mese1E!6idir. Doğrudan 

doğnıya insan meselesidir. Çlfo. 

kü temiz olmıyan bir adam mü. 
kemmel olamaz. 

J 

V 1 Sözüne Bodık OlmaltdıT 

Bir insanın burnu, gözü, giyi
mi ehemmiyetli değildir. Bu iş 
da.ha ziyade ruh meselesidir. Bir 

~:ınd~c,..,ts in die Marscb hfnun
c rfuhren, hub er an UDd mochte 

,, ohl ıncı .. eo, dac;a er damlt sieh 
rıcbör erwerbe; HJa, Jongherr," 
~ılrach er; "İhr kennet Um Ja 
OC!'l!H!ır af~ \'\. ie lolt, clea freDMlea 

Putor; abe-P<W' ist einer, so etil 
\1lt-rwcltskerl!• Aneh dem alt Ha
rikea a.uf dem Hof e bat er dM 
.)faal aufgetan. 

kanlı: dedi; fil garip papazı ben

den daha iyi t.a.nırorsunu:ıı: fa
kat bu adazn ~yle dönek bir heTlf 

Deriyi temiz tutmak sıhhatini 
düşlinen herkesin yapnı.88ı 18znn 
olan bir l~tir. Sıııl:ıahlart duş yapı_ 

inerken masaji tittit'me'lttlir1
• 'Bü '!je;; "' .._ ·1~1 E i · adıl-: Ol lıdtr. 

kilde yapılan 111.Dı8&jıll şlddetinJ 1 v ,ne ~· ma 

adam konuştuğu kimaelere karır 
nazik ve kibar olursa, bilhasmı 

ailesine karşı hürmet.kinsa. her· 
şeyden evvel sözU.ne sadık bir a. 
damsa. ka.tiyen sinirlenmez, ~. 
biyesini bozmaz. Çünkü netice en 

ki! Şu çiftlikteki ihtiyar .Marlke

yi de diline dolamışt.J; çiftlik sahi. 
binin bir ço:ra:bmın dıriına. topuğu 

üzerine nasıl dtlştilğiinü de ~P. 
hesiz görmüşsünüzdür. Çiftlik sa .. 

&. İhr habet wohl geeehcn, hibinin her va.kit yalnız bir jıırtiye 
.Jungherr, M-ie dem Bauren allzett taşımağa mecbur olduğu, bUtün 
der eine Strnmpr Dlll. seme Hac- zenginliği ile meş'um akıbetinin 

keli sohlappet! Hnt lmmer schoıı buna bağlı olduğu rivayet edil
~cheis~en. er dürte nur eln Knie- miştir. Bu hU8USta benim bir ka

lıaad11 tragcn, 110mt sele. mlt aD naatlm varsa, o da bundan hiç 

eeiaeaı Rclchtum und mit Dun be.luıetmediği.dir; çünkü bir gün 

eellııst anı bö8en Ende; deım da 
addi elnes TageB der FU.nritzu 
pla&f.e, tahr er mir tlben Maal: 
•.ıa, Schnelder," epnıe)t er, c1u 
eme hat die Katz geholt; wDlt 
a ctas aDC1m' ı.J>en, am detnea 
Drna .Bala daraa ... bellkcaf,., 

meraktan krvranarak bunu oordu· 
ğum 2'.8.ttl8.1l dudaklarmdan §U ke
lim.eler dökfildü: Evet, terzi, dt._ 
dl, bu jartiyenln bfrlni kedi kap. 
tı, diğerini de ince boynuna M

m.ak üzere istersen sana vere-
yim.,, 

(1) uaheimlidı (sıfat): Dıe§'~ fel!ketU. nahoş, hüzün verici; 
mheimllcb auaeehender Mann, ~sin.in hatla.rt fena. bir intiba 
lmalwı adam. fena görilnüşlü aıd:ım.; unheimlicher Bilek, şom na
zar; ihm wurde unheimliclı zu Mut.he, kendisinde fe.na.Iık hiııssetti: 
UnhelımliclılWt, emıri:yet.Wllk ilka eden hal veya görünüş. (2) we. 
.aa (Jslm) hil, manzara, mevcudiyet, varlık; cevher, maddei eJllMİ• 
ye, tavır. (S) Schauder: ra'şe, titreme, dehşet; cin Schauder dureh· 
bebt (veya, iiberliiuft), yahut da, aclıUttelt) ihn, onu bir titreme 
aldl; bet dieııer Naclırlcht Uef 1bm ein e.lakalter Schauder dureh al· 
le Glieder, bu. haber onda blltiin viicudunu şiddetle titreten bir te .. 
sir icra etti: mıt Schauder etfilllen korkuya kaplamak, korkutmak, 
dehıet •ermek. (4) Elleııkrimer, kumaş taciri, satıcısı. (5) Reise
gefihrete = Reia&geeel8chatter = Reisegespan, yol arka.daşı, 

(6) Mani; ağız; das Maul weit auf.sperren, ağzını açarak di.nlemeı.._, 
alıltçasnıa dinlemek: Über's !-faul fah.ren, ll&ii kemıek; sözünü yarı. 
da brrakma.k; da.s stoplte lhnen elle M!uler, bu onların ağzım kapadı. 
(7) Unholdcn (lslm): Menfur, iğren~ şahJB; şeytan; bllyllcU, sihirbaz. 
(8) SAndgeest kumlu tepe, tümsek. (9) Allerweltskerl: dönek adam. 
herif. (10) H.acke (dlmünitifi Hacken. veya Hii.cldein): a. Çapa, 
kuma (üraat tabiri); topuk (-Hacken). (11) Knieban<l: dizba-. 
ğı, jartiye. (12) Fürwitz = Vorwitz. merak, sabrrsı.zlrk. 
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V A K T matbaası 
Kitap kısmı,ıı 

taıızim edip 
qeniden 
açmıştıı 

mecmua. ga.zete b11.sa r . 

lan su vücudun hararetiyle mUte. 
nasip ohnalıdır. Pek soğuk sularm 
husule getirdiği a.ksülamellerin 
ba.zan fena neticeler vercllği hatır. 
larda tutulmalıdır. 

MASA.J 

tedricen arttırmalzdır. 
Bütün vücuda yapılan maMj &• 

zam! beş dalrlka zarfmda bitiril. 
melldir. 

Her gil.n vficutlarmı yıkayan ve 
sonra. masaj yapan ~lerln 
ciltleri üç dört ay zarfında kadife 
gibi yumuşak ve parlak olur. Cilt 
sıhhati temf.zllği vücut sı:hhe.tin;n 
belli ~lı 8.milidiı-. Cilt temiz ol 
madıkça yapı1an jimnastikten~

cuda büyük bir fayda bekJe~a 
ta olUl". Çünkü temizlenmeden ça. 
lışbnlan bir vücut, aliltı temiz tu
tulmrya.n bir maldnc gibidir. Ça. 
buk ihtiyarlar, t;abuk bozulut'. 

(Bu ııtltoJlda olmyaealamno:ıa p. 
~ 1'Umdül klrpollJa lıılrl.U.w 
cöndenıcıeklert 

l;\7LENME TEJll.tFl,EJU, t" ABA 
MA., ., ~ ALDl. SA.TiM 
gibi ti('llrf maklyeU bak ollllQ'M k1i .. 
çita U.\Dlan paruııs 'Hfroın.....> 

I ş ve iıçi arayanlaT: 
ıs Bir üniversite fen f:ıkillteın tale.. 

besi I§ a.ramaktadrT. Az bl~ tlcr•te ra.. 
zıdır. Orta. ve Use talebe~ne fizik, k1m 
ya ve matematik dereleri de nrtr. 
(S.O.S.) remzine müracaat . 

11- 19 ~mda liee ı.ekiz taıısuu. 
tUrkçe, fransızca, yunanca yazar o.. 
kur ve icabnıda terctıme de yapabfttr. 
Çalı§mak istemeh-tedfr. (İ.P. 9..8/ rem 
F.lne müracaat. 

ll/o Orta. tııhsUH el!lkt ve yeni l:larller 
le daktilo bilir. Yazıhane ve mağaza
larda satış memurlu~ ı;-lbi işler yapa. 
bilir. Ayda ylnni gün saat 10..17 a
ra•11nda çatışabileceği bir iş aramakta. 
dır. Saat hesabile de Çalışır. (K&naat.. 
kllr) remzlııe mfrracaat. 

* Lise mezunu. askerllğllli yapmt§. 
eııkl harfleri b!lfr 26 yaşmd& blr 
genç ııususı veya resmi dairelerde ça.. 
ıışmak l.steme lıtedir. Adrese mektup.. 
vay t!addesı No. 60 Bıeyazrt. 

* 17 ya.cımcla, orta üçte tahsilin! 
bırakmak mecburiyetinde bulunan 
tıir g·~.nç 20-30 lira Ue çaıışmak iate
mektedlr . B. V.:ıldCÇt!Şm~ meydanı Ve.. 
dl Akao2'Ju. 

• 1-. va~ını'J,ı ıı ... e 10 d::ı ta.h.<ıutn l 

bır11kıruş t'akn· bir atıemn l;;rzı t.Fıhıııi. 

!ı le mlltenuıip bir ı~ aramaktadır 

Yazı ve hı:-sap tıılerlnde ~ııııabtıır. 

1 
CS . R. Minik) r"mz!ne müracaat.) 

1 

* ır.12 :11aııınrta bir bayan. kocaıır .. 
nın o!Uınündcn ıoonra elemli günlerini 
do:ı:tları yanın rla ~cçlrnııı;tir. ~imdi 

a z bir ücretle İ.} i bır aile yanında ı;3• 

Tam adam her gün iğrenç hırs 
!arından uzak ya.şamalı ve haya
tını iyi şeylere, evine, kansına 

ve çocuklarına hasretmelidir. E. 
ğer bu adam evli ise işini bitirin
ce evine dönmeli, zamanını içki 
veya fena arkadaşlarla geiçrece. 
ğine. aile yuvasının içinde geçir~ 
meli, tiyatrolara, barlara gitme
meli, içki içmemelidir. 

111 Erlcekler Zaafları için Sevilir 

Dünyada mükemmel bir adam 
aramak, mükemmel bir kidm a.. 

1 

lı~mak istent~ktedlr. Orta l~leri ve 
çamaşırdan maad8 mükemmel ahçılık 
bilir, a.ıatranga ve alaturka yemek. 
!erle ince hamur işlerinde bilgisi faz. 
ladır. (Bayan Aoçn remzine mura. 
caat • 154) 

:r. Ortamektep ia.ıısiJil . daktilo ve 
otdult-;a fr3llsızca bilen t!! yaşında 

genç bir kız çahıımak mecburiyetin.. 
eledir. Her 1§1 ehven blr Ucretle ya.pa. 
bilir. ( Sinangin) remzine müracaat. 

• Fransızea almanca, lngill2:ce bi.. 
len, bi raz da ttırkçeye A§ina ecnebi 
blr ba.11 muha.eebe ve muhabere i~lerill 
de daimt veya ıaatıe ~hşmak iste. 
melitedır. Bu dillerde b.uııu.c;t der.s de 
verebilir. (A.B. 81 remzine mOraca.a.t 

• 16 Yll.§lllda lise bire kadar oku. 
muş, rr::an \•aziyeti tahsile devamma 
mani rır genç çalı.şmn k i"Jtemektedir. 
ı Karakartııl) remzine müracaat. 

~ t8.19 yaştannda bİl" genç blr tüc
car yanında veya. berba.llgt bir tica. 
rethanede çalışmak ı.stemektcdir 

'X :}) remzine müracaat. 
• Be~ yabancı dil bilM ıenç •e ki.,. 

bar bir baya.n çocuklara derıı veTebl
lir. onl&rı gezdirebilir. doktor ve dl§
çl yanında az bir ücretle çalL,abiUr. 
\ Kibarı remı-ine müracaat. 

:f. (,\ee mezunu. daktilo \l'e e.Ui ya.· 
zııan oıleıı bir gen<; ış aramaktadır. 

ı l'an!&) rernzıne mtll"a.o:.iat. 
• OrtB mezunu 19 yaşmda.. aJleı91.ne 

~ıakr.ıa~ zaruretinde bulunan btr genç 
nesap vt- yazı işlerinde ~.a'ı§Jnak ı.ııte· 

mckt~rfü. (S. B . C.ezrt> remzi.ne miJ· 
racaa:. 

* 'JTta mezunu bır gen~ bayatA a· 
trlmak ~rureıtlndediı'. K~nd!~ 1:>iT. 

mükemmel adam terbiye.cjni boz. 
mıyan adamdrr. 

l''/1 Bask~na Faydal,t Olnurk 

Mükemmel adamda aranacak 
en mühim vasıflardan biri de va.. 
tanına ve insaniyete himıeti do
kunmasıdır. DüşünüşUnde ve du. 
yuşunda çok samimi. olmahdır .. 
Dü~künleri korumalı ve kendisi
ne zarar vermem€k şartiyle her 
iyiliği yapmalıdır. 

iş aramaktadır. !It'ikret Oraıı ıı dllLol 

ınUracaaL 

• Fen fakültesi talebesinden pek iy i 
tnsillzce bilen bir gene; latil zam11nm. 
da herhangi bir mUe.ıısesede ,· .. ::it• 
kabul edebntr. Talebeye in lgllzcc der• 
lerl de verebiltr. CM.O 041 ~mı:ıne 

müracaat. 
:f. Askerliğini bitirmıı bir .:ıoktOI' 

rnektdp, fabrika veya mUeszeııe ool< 
torluğt,nu az bir ÜCl'CUe kabul edt r 
ıTab!b) remzine müracaat. 
* Lt:<t 6 fen tıılebeslyle ll~ı! 10 un . 

cu 1ı1mıfrna kadar <Matamattk' ve ti. 
se lt e kadar coğrafya. der~i \·enr 
Şifa.ben ve mektupla mUracau: trn. 
çUkpa?.aT H;,cıkadm mahallel!lt Tavıı.ıı . 

lıçeşme sokağr 6 da Mehmet BayTı. 

• Bir Fransız liecııi m<!ZUnu. blr.ız 

da ingllizce bilen her cihetçe itlnıat 

edilebilecek bir g enç tatil içinde ça. 
ıışabU~ği biT i§ aramaktadrr. Eb. 
nn nyaua tra..nsu:ca ve cebir der~i de 
verebilir. Anadoluya. da gidebfür. 
(Fikret) remzine mUracaat. 

• lfi yaşmda ortamek~p mer;unu 
pir genç herhangi bir mUet;.SeMdt iş 

anyor. 'D .f!l6\ remzine. 

Aldırınız: 
Ap.tıda nwıuden JaWI olıı.n o.

kayocnlarıımır.m 11arnları11a ıcı.n 

IUNrtuplan 1darebanemlı.Jelı ı.erıvıı 

Mbı\btan oglt"ye kadsr T• ~· ""8t 1-; 
df'n aonra aldlrmalan rtce cılunor. 
(PAiı 37) (S.S) (M.13) (Kcçc tın 

(Çevik) (Tekyıldız 3 ) ( Yılmaz) 

r t:z:mtrlil <Didar) (M&rlkn) 1 Kılı ı 

(Bayan 11.§Ç?) (Hadiye) {201J2J l ~LZ) 

(Ev • DııktiloJ. 
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MKfW 8ITKI KUNT 

(Dünkü nüshaclm dnun) 
HasJlı bu dainıınin akil 

ot!.. lsmail ~1, bu 
mesiyetinden h8ıbentar' ol • 

·•· duğu için, dairede alıkl. 
Nakleden: iLHAN TANAR mmdm 19Vitmes. Ge19 o, Jd.tip. 

. tJZ, maJ.mn ,ıs.terini ,ere in-
1-mı aJladı. Erkek l· 

mahcup olmuftu. 
- Sonnağa. mecburum. Cfta • 
oturduğu yeri biliyor mueu· 
? 

- Evıet. 
- Oraya sakın gitmeyin. O 

buraya air.e gelmemelidir. 
Jcızm duda.klan titredi. Ba§ı· 
ftldj. Birden, Ferklin ya.oma 

ıp, elini, kendi ellerinin a. 
sıkarak, fmklar gibi 

'9ardı: 

-· Yalvannm size. onu ben
bUabutün almayın. uzakll§-
Ym. onun için zararlı ota.. 

3)1dmllk. yüaünün güllelltği ve 
temizliği, çe>eltk ağllmn her ke.. 
limeyi söyleıba ilıperifi, :re
ridin ötbeini yatımue, ..tıs.. 
met hialli galelJe et.mitti. Fakat 
şimdi karanllkta, ona IÖlmeden 
evvelki Cfteeini. büUia Pidetty
ie hissedİ)"Ol'cl Zaten bu bdm,. 
Jar daima biribirlerine •••ae. 
l~ miydi? Bir türlü haJdkati 
söyli~er. 

Sert bir aeele: 
- s.ini tanımad1'dannr Jlliy. 

Iemiftinis, dedi, haMımf ba po
lis, ııizi tammaa, kapmm kapa. 
marazı ihtar etmeğe lüzum gör_ 
mezdi. 

Jere bJJe amiriJet atma Çok 
de!a Utiphr aleminin ucunu 
kmp, cma kmbrntar .e alay e
derler. fınail Elenrit pffkin ve 
baba.can bir adam«hr. Bir de §U 

ukaJal1'! o1m- J>Dnyayı w in
sanları OIRUl bdar iyi anll)'8D 
l'OkmU!I gti bir tavr takınırdı. 

~k bir şey yapmam, kati -
fakat ara ıııra gorme7ılW!m 

l'llm-am, ölürüm. Yalvarırım 

• 'mi bligiaine ~ ça1ıpranhğı 
na İlle, diyeeek ,_ıu. Alnına dö 
külen tll'Çll w ,..., -oJarmı 
ikide bir cm.ıtt.erek, aö*rinde 
4 mmıara gözlük olduğu halde 
bqmı ewaktan bldırmaz. .ıra . 
nnca dUUI blçfımiMeld yamsiyle 
ktfıt]ara bir ta1mn yuıl&r, ra • 
kamlar döker dururdu. Ara sıra. 
odacı Ali gelip, sizi mild6r bey• 

Sesi, fısıldar gibi hant, 'ft tit· istiyor dedi mi, mümeyyiz söylen 
rekti: meğe başlardı: 

klatbnnaym onu benden. - Bilmiyordum, efendim, ta. 
-'"1.ıkat, birkaç saniye ıriikQt· .nr:mazlar annedlyonlum. Ceva,. 

SOnra, ~p verdi: dı tantdığmıdan beri o kadar 
- 'il.•--'- e~"" '-- ..ı.ı••• u~ _,,_ ,UQ.1 ""WV"'- çekingen ~ti: 

· bir <'are bulunız. Bu sözlerin ilııerine, avukat 
- !)emek onu benden ayırma. Ferit, büsbütiln köpllrüyordu. 

klıınız? Kardeşi. kendi annesinin. o te_ 
l<tzın gözya~1 ile ıfJlak miz, o melek annesinin öc evlMı 

ıninnetıe JŞtldadı, nemli nuıl olurda böyle Mi eokak ka. 
:-"'atLltla.""'T Feridin eline değdir. dmtaı1mn haya.tına. kanfll", a
.. u Y'Um~. nıemli tema.s, ğızlanm düşerdi? nasıl ruban ve 
~de ., rip bir ürperti \•erdi. bedenen bu yalancı kıza ait ola.. 

bir hareketle elini çekti. bilirdi? Ona eimdi hemde na. 
a, onun bu urperiıini hie.et. sıl kopmaz bir bağla, cinayetle 

l ~bi geri çekildi ve birden, bağlanmıştı. 
di. Bir eey dinler gibi. Nefe. Kız, elektriği y&kmlfb. Ka· 
ttJ.taı-ak, durdu ve deriıal e. ranlığın kendi aleyhinde çalıştı. 

)t k düğmesine uzanarak, o. ğım insiyaki olarak himetmi§ti 
a karanıığa boğdu. galiba:. Evet. IMı tatlı. bu yumu
~ aynı dakikada Jrapmm. şak cDJalrla.riy1e g&lerinden 
dUfunu duydular. Ferit, baŞa bir renk tişnnayan bu ~

da duran kum korku.. ·cuk w iyi yüz. gimeldi. 

karanlıkta da.ha. deıbfe'tle JPerit: 
Yordu. Kencliılide Urk. Ben . . 

Gelen, kim olabHinli? . - • ıımdi gidtJorum, de-
Odima cevattan ba§ka dı. Unut.maym, ne o buraya PL 
~"'* dem.ifti. o halde, sin ne de siz ona gidin. Y&t111 
bU gelen? Kapı bir ülıa, on1Uılıa ~. dfMrıt edin. 

'1ıruidu. Geç kadwn ne. onu alyledllinls kadM' p ..t. 
l'f!ridi-n kulqma çarptı: yorsum, dilduıt edin. 

''ta Cevat geldiyae. kapıyt Km, '"fOplwııls llPt 1 • dl-
lizrm. ye içini çekti. Pldlll .-tlrtmda-

~ odanın en kuytu kate. ki Ynznnde daha koyu t&Graı 
• duvara yaslanıp durduğu gözleriyle, _..,,,, abp. .._ 

kızın kapıyı açtığını, ve sime çıkan awkatı takip etti. 
~: Bu gözler ''biae inanın, biz yalan 

~ ~i istiyorsun.uz! eöylemeyia, bir bakıtta her --
l\ıt_e IOl'dufunu ltlttl. rımm okuyorsunuz... diyor Iİ. 
.:;anın içinde, bir elektrik fe- biydi. 

n ince ve uzun ziyası do. Ferit. kmn oda kapımnı ka. 
...._ \'e pek iyi tanıdığı bir ses: payıp çrkmca. dış kapıyı agma· 

c\ttedersiniz. sokak ka.pısı dan, bhıız durdu. O polisle tek. 
kaınm;tı. ortalrk kara.nnca ra.r karşdqmak Jateımlyonlu. 

?nızı kapalı tutmalmmız Herhalde artık ba§ka aokekla.rda 
· devre ba§lamış olacaktı. Demir 
~ını. kapmm önünde bir kapıyı ihtiyatla. gilrültil ~rt. 
' lıleınuru. hem de kendi dik. mamağa dikka.t ederek ~

iği. anahtarla a.ç.ıp girdifi ~rllntlrde klm8eler )'Oktu. So
ıçeriden kapamam11 ol· kakta durarak, ne taraftan yU. 

Yilzilnden. Bunlan düşü. rüyeceğini kara.rlqtınrken. sağ 

.kızın "t..,tkUr ederim" omuazundan eoiuk bir ribPr 
rrıınldandığmı. ve polisin gibi bir ses, hiçte yabancı olma. 

~- uza.klqtığmı duydu. dığı bir ses. kulağına çarptı: 
~~ Yine yanma gelmişti. Oda (Devamı v rJ 

l\uateın çok güzel ve yakı. vardı: Yalan .öy1emez. olcfuiu 
. bir aençti .. aym zamanda . gibi ~örünür, ve inanı arka. 
Ilı~ duygulu bir erkekti. O- !undan vurmayı düıünmez, bu. 

Yerinde başkası olsaydı • nu yapanlann suratına kahpe 
~ lcacmağa tqebbüı ettik. diye tükürürdü. 

- Gene mi :be, uu.ndık bu mu
durdan. •• Ya 1U dayrada ben ol -
ml!Ml, vay baHniM!-

Sonra llulJali IJir taYJria mll· 
dilrOn odMma Iİft!I', iaanUJlnji 
vakıf, J8lnıt. Jrullel .mıı hak • 
kında 90rufan ,eylere cevap ve -
rir w müdUriln karşısında per • 
vasm otunır. Bir bacak Ost\lne 
bacak atm•dlir kalmlL Biru 
aertçe bir • feitee, deı1ıal teka
ütlüiini fetemiye b]kardı. 26 
yılıdr, bu dairede çabpyordu. ite 
milliaımetle bqlam11o mümey -
yiaiğe kadar yilkselmiş, maaşı 

200 lalrultaD 30 lira - maap 
kadar _....,. Bir JDJ'ktarelk pe 
nun da ftldt. Al•cail tebiit 
maaşiyte geçineıbileceline anin • 
di. Ev kiram da wrmiyw, kanaı
nm Kacamutiıı11Ptl&ki evinde o.. 
tGi'ii)Gl'da. Omlll için, hiç kimse
ye mirnti ,stu. Kmnca: 

- Ne oli~ be! .. Bir arzu -
halci dftkkl.nl açsam bundan da. 
ha iyi!.. diye kala tutardı. Fa - · 
kat omı hemen tetS!tln e:lerlerdi. 

Hatti o ...... --· Taiulin 
Şı..-- bile, ltatlnlll ..... ona 
teJatar m p mm "8lma otur • 
turdlr. Qlıı*tl o ..... da!nde 
.. ...,.. .... blmıyae&ktı. 
Gerçi ba daire öyle ihıWul icap 
ettiren bir daire değildi, ama, 
işleri elbette bir ~ kanunlar 
allladar ediyordu. Bu kanunlan 
tim okuyaclk. okuyup kim an -
byacak ! Kltipler kendilerine~ 
ettirilen tjeY1eri yamıaktan lciz. 
diler. Hele hiç birinin okunur 
bir yamı ve doinJYa yakm bir 
im1'a ,oktu. Bir blaıbal•. bir 
giren çıkan- Eııılıabl meealih ko 

' B' ridarlarda bekll,e dunun... ır 

llJ, 1'ir defa ba kAüplerin eline 
dlllDwıain, Yandı gitti. Hani. bu 
arap ~ içinden wı'kllet müs 
teşarı dahi kolay Jday çıkamaz. 
Katiplere llf etmele de geJTM& 
Bir deta her birinin bir tutanı 
vardır. Sonra maae nedir ki .. . 
Ya 10 lira. yahut 15 lira aaU 
Her birinin bqmda kalab&lık 
bir aile var. 

• 

Kitip Cemil Tozkoparan, mü • 
meyyimen 90IU'& bu dairenin en 
kıdemli memurudur. Ayni anan 
da dairenin maao mutemedidir. 
lşi gücü, bordro tanzim ederek. 
bunu dairedeki memurlara. imza 
ettirmek ve ayın birinde gidip 
paralan almaktır. Maaş günleri 
dairenin bayram günüdür. Cemil 
Tcnkoparan bankadan :bir pöreük 
çantaya doldurd1Jğu paralarla da 
ıreye dönünce, etrafını kil.tipler 
sarnerirler. Fakat o ilkin mü -
dürün yanma. girer. Tabii herke. 
ain alacağı malfundur. Büyük 
paralan, elli liralr.kları falan mü 
dU.r beyin avucuna sayar. MU -
dÜT' 'bey, ba.zan tu on liralığı u -
fakbk yap der, o zaman. liralık . 
elli ve yimıi beş kuruşlukların 
buhmduğu torbanın ağzı açılır 

ve ortaya çil pa.ralar da çıkar. 

Mikltlrden sonra muavin, mU • 
meyiz ve sıra ile diğer kAtiplere 
para.lan dağıblır. Maaş mute • 
medi biraz geç kalsa. kiıme öi· 
le tatiline çıkmaz. dört gözle pa. 
ra. beklenir. Paralar ele geçince 
de, bunu bir an evvel harcamaık 
için, •bmnzlanmar. Zaten ka
pıya bir kaç alacaklı da. gelip da
ramnl§tır. ~ defa, odacliar va.. 
srtasile. aranrla.r.ıtitip için. o çık 
tr, şimdi burada değil, falan de
dirtirlerse de, tabii alacaklı kur
nadır. Aradığı katibi, musluk • 
ta yakalar. 

Oemil Todcope.ranıın eline 40 
lil'& kadar bir para geçer. Kansı 
epey evvel ölmüştür. Dört çocuık 
hıbaaldır. Yanında fatala.k bir 
anadan başka bir de dul hemfire 
vardır. Defterdarda otunır ~. 

ayağınm hafifçe akMmaema. rağ 
men, oraya her gün yaya gidip 
gelir. .. 

Daireye ~ ba.kmımdan. 
kttip Nael Gani. cJuiımu talJll. 
lidfr. JDri daireden yüs .an ~ 
dedir. Rem de ayafında w t.ea
fmda bir anz&sl da. yoktur. Ama 
onun da derdi başka.dır. Bu dert 
de fU: Naci Göralm evinde bir 
kiimesl vardı. Burada tavuk bee
lerdi, tabii yumurtur için. Bu 
yumurtaları hastalıklı ve zayıf 
çocuklanna taze taze içirtmek 
isterdi. Fakat kansı .klşm yedi 
buçuk kuruşa kadar yükııelen ta
r.ıe yumurtaları çocuklara. yuttur 
maz. bunlan komşu apartman . 
da. oturan bir aneye Batardı. Pa
rayı kendisi saldamaz, kocaemm 
elb:ııe sa.yardı. Naci Göral, c:anmı 
niye bunlan çocuklara lçirtmt -
yorsun, diye kamma biraz ~ . 
kJŞD'S& da.,. idareli kadmm bu 
hareketi h09Una da gitmez değil

di. Evde ftaynanasfyle beraber 
otururlardı. Ev kaynatasınmdr". 
İhtiyarm bir ta.rafına. nilzul in -
mi§ti. Bu haliyle, sol bacağını 

sürilye sürilye, meğer. gizlice 

Son ve tekrar yakalandık. Koca Ahmedin bu meziyet. 
Sonra • Onun vi:;ıüne ba. leri, Marta gibi ince ruhlu bir t lbıydı} • kadı~ı ke.nd~ne çekmeğe kafi 
c"tkat, Rüstem ilk defa af- gelmıt mıydi) 

Yasan: lslı.ender F. SERTELU 

•••• 
~'ie lüzum görmü~tü. Bunu. ki~ae bilmiyordu. 

nu da hemen ili.ve ede • İfte tıındı onlan • bu ıece 
ki, Rüıtem Mart~vı can- ilk deia • başba§a görüyora. il • • 1\ ~Yiyordu. Kapmm kenarına hafifçe 
o c a A h m e ~ e ge. parmaiile vuran Kot'..a Ahmet: 

o: 1 r i yar ı . - Ben geldim.. kapıyı a~. 
da ka.be ve sert konuşur, Marta! 

rı!l kartı n zik davranma- Diye seslendi. 
. ~ası olmaz ve .. kadm Kapı açıldı .. 
. len mahluk, bıldırcm eti Kapıyı açan ve onı• lcal'fdt. 
}'enmeğe 1aytktn!,. d•nli. yan Martanm alnmcla renkli 
l1 nazarmda brldırt'ln. na. bezden sanlml§ bir çatkı var. 
~.lezzetli bir kuşsa, kadın dı. 
"'Yle idi. Ruıttl"m onu, bu Koca Ahmet: 
,, •e aacrna fikirlerindE>n ö. - Ne o) dedi • hali bu 'bezi 
1\ )fec defo czarlan ıstı alnıncian çıkarmadm mı) 

Oca l\hmedin bir meziyeti - Hayır. Bapm çok .p.. 

yor. Ahmet OaJı! 
Kartılıklı birer mindere o-

turdular. 
Marta sözüne devam etti; 
- Bu bet ağrısı beni öldü

recek, Ahmet dayı! 
Koca Ahmet birdenbire hid. 

:letlendi: 
- doof. Sana dün de eöy • 

!edim ya.. Bana hili (Ahmet 
da11) diye hitap ediyonun ! 

- Nud dememi istiyonun? 
- Bana wlece ilmimle hi-

tap et R üetemi ele kendi adiy. 
le~ muydun) 

- Eftt ama. sen ondan 
çok 78111, babacan bir adam-

• 

srnl Ben sana nasıl ısminle hi. 
tap edebilirim? 

- Ben böyle istiyorum. it
te o kadar •..• 

- Peki. mademki öyle isti. 
yoraun ... Bir daha Ahmet di. 
ye hitap ederim sana ! 

Ahmede bir bardak ayran 
verdi. 

Ahmet bardağı eliyle geri 
ç.evirdi. 

- Ben çocuk muyum be~ 
Haniya fU evvelki gece getir. 
eliğim Macar §arabı nerede) 

- O prabı benim için ge. 
tirdiğini söylemigtin, Ahmet! 
şimdi, bana getirdiğin hediyeyi 

" 
nıazdst. fakat kedin. üı:uıbııd·Mı. 

. . .a karşı Jdiçük dlS ..... illa, 
!>una katlanırdı. · 

Dairenin en azadeaer kttft>i 
Şevket Yurt&evendir .. Bir ıııene 
e\'Vcl. Hihn.i baha dedikleri ihti
yar bir kltip ölm~, onun yerine 
müsabaka ile birini almak iste • 
miolerdi. Bu Şevket Yurtseven, 
nereden ha.her almıpa alml§. bir 

kümese giriyor, bulduğu yumur. büyük ada.nıda.n bir t.ıvaiye mek. 
taları •oeıbine sakltyaraık dl§&l'da tubu getireftık, hiç müsa;baka fi 
bunu satıyor. btl suretle kahve lan açılmadan bu yere tayin 0 • 

parasını ~ıkartmıyor mu imi§!.. tunmuştu. Giıya ünivE:rsiteye de. 
Artık her gün evde bunun lifı , "'am ediyormut ... öğleden evvel
muhakeme ve muhasebesi yapı - teri. gene o zatın taveiyeaiy1e, 
lır, sonra bu, daireye kadar inti- hiç daireye uğramndı. Hakika • 
kal ederdi. Her sabah daire ar • ten üniversiteye gider mi, gitınH 
kadaşları ona sorarlardı: Nasıl, mi, beni değil.. Yalnız elinde §İm 
ihtiyar gene yumurtalan ana • diye kadar kitap gibi bir ,eyler 
f orlam11 mı? N · Gö gören yok ... 20.22 y3'la.rmda, pı 

acı .. ral , dairenin en kurnaz po ~. bob-atyl kırml81 bit' 
.en şeytan kitrbiydi, dehşetli de genç ... Bir tahriratm iki satınru 
alaycı ve şakacıydı. Müüdr Hur· doğru dürU.st yannaktan i.ciz. .. 
şit beyin, muavininin, mümeyyi. B · . . . u nasıl ünıversite talebesi... A-
zın taklıtlenni yapar. arkadaşla- kı' al cak d -·11 "ld.. ' a şey qı ... nnr gu urmekten kırar geçirir • 

di. Hem mümeyyizi huzurunda. il 
taklit eder. onun .tel!ffuziyle ko. AS 1 1 I 
nuşurdu. Giritli m\Hneyyizin bu j KERL K ŞLER 
hoşuna gider, ama lif olsun di
ye. yapma bre, yaşıma da say • 
gm yok mi? derdi. Naci Göral 
resmi muamele hariç, her işin 
Usteeinden gelirdi. Yalnız kayna. 
tasma bir çare bulamıyordu. .. 

1 

. 
Bütün ki.tipler şu Salih 7.orlu

erin aklına pşarlardı. Evet, ne 
a.krl bu ... Salih, zengin bir adam
dt. Ulelide &ir apartmanı, Fatih 
çarf18ında iki dilkki.nı, aynca 
kansınm Emniyet Sandığında 

parası vardi. Hiç iş yapmadan 
paşalar gibi geçinebilirdi. Fakat 
o gayet hasis yaşardı. Aldığı kira 
lan belli ki, biriktlrcyordu. Ge • 
çenlerde Akbıyrkta bir arsa a.l • 
maya kalkmıştı. Neredeyse, de
mek, ikinci bir apartman yük _ 
seltmek niyetindeydi. Bütün bu 
servetine rağmen, 10 lira maaş 

, için, her gün bu daireye gelir, ba 
güneşsiz, havasız kalem odasın
da, bu fakir arkadaşlar arasında 
ömür tüketirdi. Anlaşılan 'parası 
için, cigara bile içmemi. Arka -
dalları ona. k;ı.ç deCa: Yajı11 .tlw'L 
-da ne itin var, istif'& et, bfı1 . .,.. 
k"a fakir )'erine gelip ekmek pa -
paramm çıkanın_ demitlerse de 
o bunlan hi~ duymamazlıktan 
gelmişti. Bu haline bakmadan 
.bir de bari bir işe yarasa. .. Yok ... 
Gün olur ki, eline kalem kiğrt al
madan paydosu bulur Neyae. ha 
sılı çok cimri, heeabl bir adam ... 
Fakat o da Naci gibi dertliydi. 
Salih Zorluerin kammm bir ih· 
tiyar halası vardı. Her 10 . 15 
günde bir, bir çıkm telkadayifiy. 
ie müsafi;liğe gelirdi. Al sana 
bir masraf kapı ı... Bir kilo teJ. 
kadayifiyle w biter mi ya. Buna 

Univenitenin yeni 
mezunları çağrılıyor 

F..mlDillil ullertllı: ID• ı · tm 
940/ Hl den devresi tıbbij9, ftten. 

aer, fen fakWtelerile llCDCI n dlf 
tabibi okullanndan maım olalar w. 
:ra enelee bu olıruDardan memn o1ap 
d& berbanCl 'bir •beble ... 1ı ...... 
mi§ ou.nıar 28. temmuz Hl puarte8I 
g1lnl1 .eevk edileceklerinden - ,-. 
lamalarmı yaptırmak bere ı temmm 
Hl tAtlldDdeD 11 bımmus Ml tar1b1. 
ne kadar aotua cGad&D w JUlrarda le. 

mı geçen olnl11ardua - oldül&noo 
m gösterir ...ucalarDe ,..-,. mtlra. 
caat etmetert. Ge1m1Jenler bakkmda 
kanuni muamele 7*Pdacelı Din Ola. 

nur. 

• • • 
-..- y ..... .b. .......... : 
AT ~ f1ll yoklama '" 

lhtl:raUımD M1 yoklama mtlddetl Ha. 
ziran Dllaa)tetlnde blt.ecekttr. Oelal. 
yenler Mkkmda 1 temmusdaa 1t1ı.. 

ND aalıdl cea t&Uılk edlleceMlr .... 
ttkt.af Ye Beyotıu mmtakaamda bala. 
nan J&bum 331 ~ .., 
lbtlyaUardan bellb ,.oklamunıı J11P,. 

tmrny&D)amı -. görmeaelelt ICla 
ha.ziran ayı zarfında §Ubeye mUracaat 
..... ,..,.... .. 1111112 ......... ........... 

••• o.-..-. ... o ... 

BaJdTlp~V.-ft
ktlltelıl, ıı:csacr. Dit Tabllıl ıı+ .... 
De ODIYenlte tea f&ktlltem 1ıtmıa ... 
lııllmdlla -- ........,. Mı 'lWa. 
........ ilk J8ft8IDdaa ~ 
W pGDe kadar .. JOldemeJan 
:rapduatmdan fUbede lraJıUı ... 
da ba Jd melUll olma1anD mu.••J9t 
~e blrlUde netmı Cf'ede•h· 

""'°~ ... _,.,, ·
tapada buJupenl•rm 1ıuhmclaJduı 

m•baJHn ukerllk f'lbelerille mGnoa· 
at .,semelert ft ı. aGddet lıc;IDdl 
70kJamalarml :raPtırlmJUlar ~ 
~ Ula olımv. 

yağ lamn. ceviz lazım , şeker la- l •••••••••••ı• 
zun... Koca bunak hala. hanım, 
bu bir kiloluk telkada) ifiyle iş 
olup bitmiş gibi, baş köteYe ku. 
rulur, yemek vaktini, yutkuna 
yutkuna beklerdi. Salih Zorluere 

Birinci sımJ 
mütehassıs doktor 

NURi BEi .ı ER 
kalaa hala hanımı bir tekmecSe autla "' aoa llAft••..,.&•ı 
kapıdışan ederdi ya .. ama. kan- Aııbra Cldd8lıl * ft 

smdan çekinirdi. Hot karısı da l l••ıı•ua-ye•ne•aa•u•ert•: •ta•deDlıilıııltulıaNDlıiim: 
hasislikte kendisinden geri kal -

sen mi içeceksin~ heykel gibi kartrama alıp uzak • 
- Ben onun memba~ı.bul tan bakmaz ya. ~tte bap. 

.dum. Yann gme getirirım. na oturup içecek. lıte ben d'e 
Koskoca testiyi sen ancak bir öyle yaptım.. Her saat içtim 
haftada bitirebilirsin f O zama. • Koca Ahmet gülmeğe be k.. 
na kadar ben etraftaki köyler. dı: 1 

~~n gen~ getiririm .• Bu akfllITI - Doğru. Kediye peynir 
ıçımde hır sıkıntı var .. HelP. ge. tulumu teılim ediline böyle" 
tir fU zıkkımdan bir bardak olur. Ben bir daha işi~ bili. 
ban:ı bakayım ! rim. 

Marta istemiyerek ·a} -a 
kalk ti .. 

Biı dolap açtı .. 
. Şarap testisini devirdi: 

- Dibinde biraz kalmlf ... 
onu ela sana venyorum, Ah. 
met! , 
• Koca Ahmet gözlermi aça. 
rak, •.ayretle genç kanma bak. 
b: 

- Ne diyoraun, Marta ... 
T atinin eibintle biraz mı lcal. 
mqf .. 
• - Öyle ya. Çoktawıberi ,a. 
rap ianiyeıı bir katlma bir t.e.ıti 
~rap teslim edilirse, onu bir 

- Ne yapacaksın? EJine f8• 
rap geçerse, saklayacak yerin 
var mı) 

-Elbette var. Koskoca ka. 
le içinde yer mi yok~ 1 

- iyi ama, beni 1eVdiğini 
nerden anlayacağım} Bir testi 
şarabı sevgilieinden eairgiyen 
bir adama ben kalbimi DUJI ve. 
rebilirim) 

Koca Ahmet , .. li~ki !&
rap kadehinden birbç 'f"üCiııD 
icti: 

l 



He~k~s kendi hayatın· 
ya~;,.r 

;c.:ıc: ve lıaymetl:i ::::J.uba.tTirlerimiz • 
• n f'...(·i<ır Srtlo Kıııı!.. 90!1 hikAYele 

r.oJe>tı '..;1•• kaçm.ı t-r r.r-&yt. toPlıYar& 

·:111 urinı ;,:l ~.er.da Y.~~a.r cıiJU' alt nesret 
;nl{'t1l'. 1;erıte.~i.n l>OY'-'lt mr zev;.ı~ o 

:c.•ıy&C<1gtna. kani buhıııduğuJı....ı..G ot 
l~lY. .'.loCt\yucul a l"QOIZa ta'91Hy• ~rı~· ı: 

T icaret mektuplar -
'i" ..ıh.'Ji.ıl A . O<>~.ingöl tanı ı · ı:an .ba· 

2•tla.."'1~ bu 9Ser. ticaret v+ sanatJ& 
u.~r-.J4&D. herkese en ıuzum oir kr 

• 
4 11!.i•ttr. Mllndcricatı: 

Slrkiller - Hizmet teklifleri • ~ 
carlar arasında munasebat t.Mislert · 
ı{redi mektuplan · Borsaya mütedair 
emirnam~ler · Komisyoncuıara verilen 
muhtelif mektuplar · Çekler ve ııo1lı 
çeler · Kambiyo muameıelerı • Kon
.:;inyasyonlar • Nakliye islPri • Sl&orta.• 
Jar ve avaryalar · Umumi muamele
ler. - - ----- . Dr. /( emô.l Ozsan 

lc:!rar yollan hastahk

ian mütehassısı 

===- == :c 
~--

. 4 

T. tŞ BANKASI 

K üçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 
~!DELER : 4 Şubat. 2 MllytB 

l Ağustos, 3 tkinciteşriıı 

tarihlerinde yapılır. 

J941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 L.lık = 2000.- Ltra 

1000 = 3000.-
750 . .. 1500.,- . 
500 . = 2000.-
2~ ""'2000.-
100 = 3500.-

50 . ""'4000.-
20 . = 6000.- -

------------------.-.--· POKER 1 
Traş bıçakıarile ı 
Traş olmak bir 

. ze·vktlr · . 
Traştan _sonra _. ciJde 

aruklık vermez. Yüzü yumuşatır. 

bıça.klarmı isteyiniz. 

'·-----------ıımım 
j lstanbul Belediyesi 
. 1 ı n ı • · .r . 

Pasif korunma için 20-5-94-1 t.arlhiıı.:Je iltaiyc•kurslarına ba~Iana~
ğından 310 ve ::ıı doğil?l1luıarm bulundukları kaza· itfaiye gruplarına ıs-
0-941 taFıhinden · ltijaren kayıd muamelesi yapılmak üzere ·müracaatları 
ııa.n olunur. ;(4536) · 

T. H. K. İstanbul· §ubesi Başkanlığından: ' 
l - · Evvelce cksiltt!'lesi tıtı.n t>ci!.lmiş olan iki milyon fitre zarfının şekll 

ciefiştlrlJmJş ve yeni nUmune :nfınakasaya esas tutulmuştur. 
2 - Muhammen becıel 2:500 D!t:vakkat teminat 187 buı;uk liradır. Ek· 

eiltme 19 bazlrat> 941 perşembe günti sa.at on ' beşte Cağaloğlunda şube bi· 
Jıasında müteşekkil kumlsyon .'lıızurunda yapılacaktır. . 

3 - İsteklilerin yeni nümune \ re şartnameyi görmek üzere heı: gü.µ ve mti 
~asaya girmek içi!l de kıınmıun f;ço.rif ettiği vesika ve t1'mlnatlarile birlik
te •nünakas:ı günfi şubeye mü.rac:aat etmeleri. (4564) 

Otel yapılmaya · ei~ertş~ , . 
kırallk bina 1 

.. ~nkara caddesbıiL er n.ı:teber yerinde fevkalade 
vada.r ve aydınlık bir bina kiı-abktır. 

Vakit gazetesi id;ı.rehene~ne müracaat. 

nazaretli ho 1 
... awww 

Sabah, öğle ve akşam he r yemekten sonra dişi 
niçin temizlemek lazımdır? 

~ünkü; unutmayınız ki: 

ı>>Uamsızirkt.an 4=ltrli:yen dişlerin 

L .. ı.toort. bad'emclk, kızamık, enflot'n· 
\,a. ve batta 7,afürrieye vol açtıkla · 

. rı. llWıap yapan diş etlerile kök le'· 

İPARESİNİ -Bilf ıjlJAfiiCASJNoA Jinde mide humması. apandisit, 

i!S2~1'(EL!., t-lE!5APJ' ~AÇAf 'D8Yl'e8teol, sıtma. vt>: romatizma lRP-

1 . ıstanbu Levazım amir. iğind_en verilen 
i•ar~cı· asKer. : t<ıtaatı hanıarı 

i!ğı fennen anlaşrlnw;tır. Temi7 ağız 

tıe s.-ığıa'm dişin umumi vücud fifl)tlr· 

pnm en birinci ~ıırtı olmu~tıır. Rina· 

pna fpyh dJşlPrlnlzi hn gün l•:ıbll oldu· 

ğu kadar faz.in • l:i.ukal ~ defa 
(SAN1N J diş m.arımfüı frrçala:yıı.rak 

1 ın1ıhatlnlzi garanti edebilir-.ini:r. \ 'P. et· 

1 rnellslni7~ B u suretle milu'obları imha 

t.().000 kılo sığ:r eti almaca.\Ctıı . Kapa.il zartla elariltme.ai 13-&--941 edPrek dJşJerlnh:I konımıı, ohırı;ıınu7. 

cuma guDt:. saat ' 10 di Adana askeri satın ı:.ım. ~unda yapılacak· 1 
tU". tık temın3,tı l 2u, ııradrr, :ra'ip>erln kanunt v4'1111lal&rile teklif mekbıp· 1 · 

1 

ı 
ıarını ihale saal!ııden tıir saat evvel komisyona vcmaeımt. (2463 - 4161) 

Behel' kil«su b kuru_ş 40 san.timden 1.000 ton kuru ot aımaca.ktır. Ka· 
pail ıı:u.rfl:- eksiltmesi 2~9!1 perşembe günü saat ıe da Sıvaata asken 
satm alma >ı:omisyonunda ya.pııaı::ıktır. İlk teminatı 4..800 liradir. Şartna 
mesi Ankara, İstanbul Lv. Amir l.k.eri Sa.t.üı ·&ıma·koın1İ:syonlarmda da gö 
rUıUr. Talipler.n ih:.:r l.'aatiİıden bir saat evvel· ka.nunt ft81kalarlle teklil 

· mektuplarını komisyona vermel;,ri. 100 tondan; aş&ğı cıCnuımak prtile ayrı 
ayrı taliplere de ihale <:dilebilir. (1-4271) 

ı H i1 ton odun a ıınaeakttr •• Kıı.ı,sıı zarfla. eksilı:me.t ~94:1 pa.za.r· 
te:ıt günti saa~ 11 ôe Trabz.onda. askeri ı:.a,t.m alın& .mntsyonunda yapıla • 
caktır. 18.00C! lira ilk temiµatı 1350 Jira<;l.rr. Evsat .-e p.rtnamesl. komis· 
yonda görlilür. Talıplerın kanuni ves!kalarUe teklif mektu:p:ıarmı ihale sa· 
a.tinden bir saat evve! 1'omisyooa ~rmelerf, 

1
(9) •(4283) . . 

' . 
16.0PO kllo s!i.de y;ığı almaca'<tn. Kapalı za.rfla elımilt:meye koı:ımtJ&1tur. 

tha?~E! l6--6-94i pazartesi gün!l Mat110 da ' A~ ukai eatm alma. 
komiS"JOJltuıda yapılecaktır. İlk tPır.ınatı '1680 ilr&dlr. Taliplerin· kanunl ve· 
sikalarile ~klü mektuplarını ihale saatinden bir · saat nvel komisyona 
vermt!_!eri. ı 245P -· ~] ;,7) 

Yevmi~·e 40 il~ r.c.ooo kii~ y~~·I ot, 20 1A • 30 gün devam etmek tizere 
l,5QG,Or)o kilo C·t '<.lplllı zarfla <ksiltmeye k~nm~ştur. İhalesi 27~941 
c 11ma gUnü saat 15' JI' E!tkişe.hırcı~ askeri satın alma kornlı!yonunda ya.'pı· 

. ıacaktır. Tahmin · bedeli . 56.~ li:<ı ilk teminatı. 4218 liradır. Tallpleriıı ka
·nuni '\itsikalarile· t{'kJü mektup.n.rL'll ihale saatinden bir saat evvel kÔmJs-
yunıı.. V<!TlilC'le.rL t5l - 4556) 

1 
, • ' . . 

• • • ,.• r * '**t r'' Jt • 

A~a~de. ~·nzıt ııc ızeler kııpalı Z& rlla cksııtmeyc ko=uetur. ~ 
~E-!?41 p:ızartı<!t gtlnU saat ıs da 1zmi>de Lv. Aı:nirliği satm alma kQ· 

mi&yonuı:ıda- yapııacakıır,, HeP.Slnin tabmiıı bedeli 24,432 lira ilk teıııllıatı 

loV 'hradrr. ŞartnırnH';si komis:;onc:,a görülür. :r?liplelin kanun!. ves!kala· 
.rile .tc,Jtjif Dll!~~uplapill ihale saatınden bir saat e\rvel' kotnisyona vermeleri. 
C!TJsl Mlkta.n : ' ~her kilosunun tıya.tı 

Taze kabak 
Taze fasulye 
Kıı-mrzı ı:Io:ınates 

Taze . t,Ube:;-
Patlıcan . 

Bamya 

Kilo : • • Kr. Sa. 
' ' 3,7,600 5 

75.200 6 
166,400 4 50 
64,40-0 s 
84,6()0 
28,200 

· ~~ ~ 
: 86,000 ~ilo bığır r:~i almaca.1;.ıı:;-. K~pa\ı zarfla eksiltmesi 25-6--941 

ı;a111<tmba günü saat 11 de Trabzond'l aı:ıkeri satın a lma komisyonunda ya· . . . . . . 
pııacaktır. Tahmin ~del. 16,:>00 l' ra ilk teminatr 1200 liradır. Taliplerin 
ka..-ıun1 vesikalarJ~ t<>klü m~ktuplarmı ihale. Sa.atinden bir · ııa.ıı.t evvel ko· 
misy:ı.na ~ermelt>ri. Ev&~ ve ~vtnıı:mesi komisyonda . gö'rillUr. (19-4400) 

' İstanbul Deniz Komutanlığından: 

. Bütün tehlikelere ka rşı sıhhatinizi 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

3 defa dişlerin izi fırçalayınız. 

, ............................... ~ 
·ı tlrlliye ~UIU'S&Urayeti 

ZıRAA T BANKASI 
Kuruluş tanlu l~o. - ::>e. mayesı. ıuo UUl ,UUL. l'urk 

~ube ve A1ans adedi. 265. 
Zı1ai ve tıcari '1e1 ntvı banka muameleleri • 

Para blrlkttrenler e ~-~00 Ura Uuamlye veriyor. 

'f Ul 0!U'l!I2 

5C llraaı !IU.lunanJara senedE ' :1era 

• sdecl ı.oru. 

• • wo 

' ~-~O 

'° ıo:ı 

ılı-alık ı .OOl' ıtn 

e,ooe 
ı .000 

l.OOCJ . 

tağttılac11 lftır. 

1 00 'Mle<l .')O ti rıı !ılı 
l2(J 

lflO 

ıo 

DIKKA T : He.sapıa.rmd~ para.ıar oır iene 1<;tnde " 
~yenlere :.ltr&miye çıkUğ; takdirde % 
Ke~' -: ıı Mart. 11 1-iaziran U ~~ •tıı 11 BlrlnclkA.nun 

~il 

D~nlz Jis~sinirı ~! · ·ııcı ve iklLle:ı sınıflarıy ıe Deniz gedikli okulunun bi· 

Tinci sın:fına talebP.. ~ayıt ve kı:.trulüne ı H e.ziran 941 tarihinden itibaren 
ba.5ıanacak 10 Af,u~to~ 941 tanhı:ı~ kadar .d,evam olunacaktn-. 

• İstıınbulcla bıııt nRn • istek!• crrn Kas·ınıpaşada bulunan Komutanlığı· 
ır.ızJ, taşrada huu;nanlarm m~!l::iıll ı;:::kerlik_Şubeler!no milracaatıan. '(3749) 

rıl'\ !e vapılrr. 

•-----------a:ım.:m:1n::1:11ıı-•au ~ı 
~ H 

~trı 
•aı~ la 

87 senesi ikinci teşrninde En. 
Ienbu.rg bir gün saraya geldiği 
zaman prensi, saltanatı eline al
dığı gün bütün Alman prensleri. 
ıı.e vaziyeti bildirmek üzere bir 
beyanname sureti tanzim.ile me~. 
gul gördü. Onu bu işten menet
mek şöyle dursun Enlenburg 
kendi eliyle bu beyannamenin ma 
badini yazmağa ve bu işte pr~ 
yardım 'etmeğe başladı. Bu be
yanname Bismarka şu mektup~a 
birlikte gönderildi: 

statJGcr milfJtluı•ia 
onlarm kanunuesasideki lı Ilı 
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rını muhafaza etmek mccbı.l ll'i 
tindeydi ! "Ren krallıkta en "<! 
Yetli mesnedi Kralın sulh ~ 

nmda memleket' işleriyle l' hıı.ı 
alakadar olmasında değil. ~ 

"Ekselans, ederimin ve im
paratorun muhtemel vefatları 

ı.-ukuunda kullamlması lazımge

lecek olan tahriratı size leffen 
tri:indermeğe cesaret ettim. Bu 
kısa kararname benim müstakbel 
vntanda.Şlarım Alman prensleri. 
:1e hitap etmektedir. 

Onlar için, çok genç bir prensi 
imparator olarak kabul etmek 
güç geleceği için onlara düşüne· 

oek zaman bırakmamalıdır. Bu. 
nun için her sefarete bu beyan· 
nameyi mühürlü olarak bırak. 

tı1ak Jt..z.nndır. Ben tahta çıkınca 
b:; ;M'r..ar sefirler tarafından he. 
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men prenslBre takdm edilmeli· 
dir. 

Işte prensin · Enlenburg ta.ra_ 
fından tahrir ve takviye edilmiş 
ilk siyasi vesikası ve ilk s.iyasi 
jesti idi. Kimbilir Bismark pren· 
sin siya~tteki mutlak bilgisizli. 
ğine şahit olan bu vesikayı oğlu_ 

na okurken aca.ba neler söyledi? 
Prens bu ilk mektupJa iktifa 

etmemişti. Prensin bazı içtimai 
temayüllerini izah eder mahiyet
te olan bir ikinci mektup dera
kap birincisini takip etti. Bis. 
mark bu temayüllerle mücadele 
halindeydi: "Ekselansııiıza karşı 

sam imi-bir muhabbet im. ve bü. 
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y~k bir ha}ranlığım •varclır. Bu
nun için öu işte kı~men me..15ul 

olmaktansa size müşkülat vere. 
cek işlere ·tevessül etmemeği ter 
cih edeceğim ... ümit ederim ki 

rnnfa. 
Prusya Prensi 

Vilhelm 
İhtiyar . t:ebeasüm etti. prensiB 

mektuplarmdaki iltifatlar: çoğal_ 
• 

dı-kça .o, prensi daha sert ibir şe· 
bu sizin için a.şağl yukarı bir te. kiJde.muhü.lceme ediyordu. Genç 
mİ~at yerine geçecektir. Eğ~r adam acaba hıiıdisfui nezaketle 
har.p' patlarsa "tnutmaymız ~i elde .etmeğe mi çahalayordu. 
sizin daima bir kıl ncınız ve ha,. · Bisınark altı ba:fta cevabını ge. 
yatının on senesini te~kil ~ edeu. cikttrdi ve sonra iki mektu:oa 
askerlik teı·biyesini boş yere ge. birden kendi eliyle yazılmış bir 

çirrriemiş olan ve ciddi bir pten· cevap yollııdr. "Çünkü kalemim 
siniz olacaktrr. ·Yaşasın Hoh~n. mazide' olduğu gı'bi şimdi kolay. 
mibern hanedanı. Sadık dostla. ca i.şlemiyÔr. Soma da. ce~mı 

• 

siyasi bir tarih eseri olmak mec. 
buriyetindedir.,. 

VilheJm'e Alman prensleriıne 
hitaben yo1lamış olduğu beyan. 
nameyi hürmetkarane bir şekilde 
fakat hemen yakmasını tavsiye 
ederek geri yolladı. "Yabancı el_ 
lere düşmemesi için onu bugüne 
kadar çekmecemde kilit altında 
sakladım" diyordu. 

Bu mektupların yirmi nusha
SI birden ne muazzam bir tch. 
like idi. Eğer prensler bu beyan
namenin daha hükümdar hayat. 
ta iken hazırlanmış ve tahrir c_ 
dilmiş olduğunu bilseydiler ne 
düşüııürlerdi ! Onca Vilhelm 

"J "''1 ranlı devirlerde de kaçmag 

sünmeden kılıncı elde talı tl· 
basamakları üzerinde ölmeğC 1 l 
zır olmasında bulurum." Si l~ 
da İstihza ile OM hür yaşa ~ıı 
yalistlerle teşriki mesai etrıt 1~· 
sini tavsiye ediyor. Sonra •· if 
sin göstermekte olduğu,. hW rı 

Bu sıralarda Akdeniz 1' 
rında hasta beyhude yere 
almağa çalışıyordu. Boğul 

du. Berlinde ihtiyar imp 
zaaf nöbetleri geçiriyordıJ. ırı; 
ikincikanunda Vilhelm boğıı 1~. 1 
tehltkesi geçırıyor. Maclı 1!Ca 

daima ameliyattan istinkaf tttı 
yordu. ~ 

(Devamı' 


