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HAZiRAN 

19 
! Perşembe 
i.~.--• 4 ı 
~·:3349 

ar 

3lec aAşaın: -...., ~ ~ __ .......,,, 

arb·n 
Sonu 
gelmeden 

Yunanistanın parçalanarak Yu_ 
nan topraklarının Bulgaı is tana 
vcrilm sini hangi prensiple izah 
etmeli? Makedonya nasıl olu 
Yor da Bulgari.stana ilhak olunu. 
Yor? İtalya ne hakla Hırvatlar 
ve Karadağlılar üzerinde hüküm 
sürmeğe kalkıyor'! Hınıatların 
Sırplarla birlcijmesi bir esaret 
oluyor da 1talyan kuklaları hali
ne gelmeleri mi hürriyet ve is~ 
tiklal sayılıyor? Hakikat !}U ki 
harp sonuna kadar ne söylense 
n(' yapılsa hepsi boştur. 
~. 

it"., .. ,__. 

il sayla tabit Yalçm 
-"a~istler ıneclisinuc Amerika ve 

lla'-).ı.şi ... tan muharebelerini anla. 
lan Duçc bütün 1tal.) an im para. _ 
torıugunun İngilizler tarafından 
i gali harp ~a~·cleri bakımından 
hiçbir kı~ met ifade <'dcmi~·cceğini 
bildirnıiş ve bir ~ün bu topraldara 

1,rar ka\ usulncağım sÖl lcmi~ti. 
Dıı!:cnin baska bir lisan 1,;ullan

llaı-;ınıı imkün yoktu. Hangi bükü_ 
nr-t :ulamı olsa, bir h:ırp <'sna_,ın. 
da tahassul et.mit- alcyht eki neti. 
<'cleri kaJ i telakki edemez. Bun. 
ların tclftfi- <"lill'ccği iimidini bcs. 
ler bir ncfüel c ilimarhnı qösteriı-. 
l' ... ~er İtalyanın bir gün .~cliı> Ha_ 
bcsistanı hi~ olmazsa csld J!:rltre ., ' 
ı e Somalivi 1 ckrar clP. ge!:imıc~c 
ihnldi kııl~amı~ olsaydı harbe de
\·am f'fmezdi. Blnsena!eyh, bu ha. 
kımdıın Sin\'or lU nsolini~ e ~1 
hiçbir itiııı~ :.errlcdilcmcz. 

Ancak İngilizlerin elinde İtal_ 
:Vanm l<o~a hir Afrika Jmparator. 
hığıı bulunduğu gibi mihver dev_ 
lt>tıcrinin "linde 'le mesela Yu
n::uıistan, l'ugoslavya, iliı.h .. ~bi 
birtakım memleketler 'ardır. Dn
~enin şimdi bahsettiğimiz mütalc. 
a ı ,.c nokf~ti nazarı ~cr-:ekten ma_ 
kuı rn manM•i acldedilc·bilınek iı:in 
kendilerinin do ele gc~imıiı, ot 
duklarr yahımc1 iilkclcr hakkında 
aynı muhakemeyi tatbik etmeleri 
lazımgclir. Halbu'ki İl Giornalc 
d'italia'ya hir bakınız. 

Bu ~zetenin fikrine göre, 
Londr.tdaki Yu,ı:;o..,la\" dellctinin 
hlıistakil bir il ı r \' a t dev. 
le-ti t eskili tc_::-cbbüsüne kar"ı :rap_ 
lığı protrsto ~ayet e.tıemmiyetsiı. 
\e mfın~1z bir şeydir. Çiinkii bir 
lfugosıa,· dm ll"ti artık mcwut 
l'Jeğildir. Bundan böyle hi(,'bir za.. 
man ml"YCUt da olmıyacak1ır. Esl•i 
l'ugosla\' de,·Jetini t.c~kil C".den \'C 

Sırp esa.rct.j altmda. inli,yen mil. 
Ietıer artfk bö;rlcı bir t-eyc müsa. 
:Wc ctmiyeceklrrdir. 

Duçenin Hahel;'istan miinaschc. 
tile söylediği E;Özlerlc tt.a.lyan ~~
zet-esinin Yugrn.la\'ya. miinasebetı. 
le ~-azdığı şeyler birbirlerini nak 
zeden prensiplere dayanır. 

İ(al;ran İmJlıtratorlu~u bu~ün 
ortadan kalkmır:;tır. }'akat tekrar 
dirilecekmi~. Çünkü harbin sonu 
beklenmeden ittihaz <>dilen karar. 
lar mm akkat. olmak zaruridir. 
Alii. 

ı·ugosla\· cle,·Jcti bugün ortadan 
kalkmıshr. l•'akat o td<rar diril
ıni~·erektir. Xiı:in? Ç'ünkii onun 
hakl<mdl\ harbin sonıı beklenme .t 
<!en bazı kararlar ittihaz; edilmiş-

Dostluk muahedesi dün gece 
Ankarada imzalandı 

A 
Harici-
ye Veki
~ limizin 
beyanatı 
Muahede 

ile 
iki Devlet dostluk
larını en sağlam 
temellere istinat 

ettirmekte 
Atiyen de muanz vazi
yete girmiyaceklerini 

teyit etmektedirler 
Ankara, 18 (A.A.) - Türkiye -

Almanya muahedesinin imzası mü. 
nasebetilc Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu matbuata atideki beya
natı yapmıştır: 

Biribirlerine karşı vaziyetleri 
her vakit açrk ve diirüst kalmış 
ve dünya hadisatının asırlarca .sil. 
ren temevvücatı esnasında muarız 

(Devamı 4 üncüde) 

tir \O bu kararlar katidir. İ~te 
sa~ma bir miitalen. 
Eğer hep Slav ırkına mensup o. 

lan Hmatlarm, SlO\'Coleriıı \Csai. 

renin harp unsurlle birlc~erek tek 
bir de\'lct tc~kiJ etmeleri harp c. 
sareti altında inlemek diye ta\sÜ 
olnnu;rorsıı. Habeşlilerin İtalyan 
idaresi altında. ı,:ektikleri ı.ıtırap -
tara. ne drml"li '! 

Köle Arnarntluğun f~istlcıin 
e linde ~hsiyct ten, hiirri~·ct 
, .e istiklalden mahrum bir köleler 
diyarı haline grlmesini ha.ngi ı;;ı_ 
fafla ta\·sif e1meli? 

}"unani~tanın parçalanarak Yu. 
nan topraklarının Bulgarlstana , ·e. 
rilmcsini hangi prcn..,iplc izah et_ 
meli? l\lakedonya. na.-.ıl olu;yor da 
Bulgari ... tana ilhak olunuyor'? itaJ. 
ya ne hakla. Hırvatlar 'e Karadağ_ 
lılar ii.zerinde hüküm ı.ürmeğc kal. 
Jrtyor? llır\"atlarm Sırplarla hir. 
le5mesi bir esaret olu~·or da. İtal_ 
yan ku'klaları haline g<>lmclcri mi 
hürriyet \ 'C istiklal sayılıyor? Ha.. 
kikat şu J.i harp sonuna luular ne 
söylense, ne yapılsa hepsi boştur. 

HVSEYIN CAHİT YALÇL~ 

[' 

10 sene muteber 
1 

olacak muahede ile I. -.. · .-.-.·.· ... ·., 

ŞAMA 
Şiddetli bir 

taarruz 
başladı 

İki taraf karşıltkh mülki 'T'!P« 

tamamiyetlerini tanıyorlar 
· Ankara. 18 (A.A.) - Bu akşam saat 21.15 d~ Harici~e 

Vekaleti binasında Türkivc ve Almanya arasında ımza edıl
miş olan ınuahedenin metni aşağıdadır: . ,. 

Türkiye Cumhuriyet~ ve ~lm~.n Reı7h .ı._ . 
Aralarındaki müna:oe.:ıet:lerı mutekabıl ıtımat ve samı. 

mi dostluk esasına istinat ettirmek arzusu ile, ve her birinin 
elyevm meYcut taahhütler.i k~ydr ihtirazisi tahtında, bir mu. 
ahede akdei.meğe karar verınışler ve bu maksatla murahhas
larını tayin etın!şierclir; :j5yle ki : 

Türkiye Reisıcumhuru : 
İzmir Meb'usu ve Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu'nu: 
Almanya Reich Şansölyesi : 
Ankara Büyti~ Elçisı Ekselans Fre.nz Von Papen'i. 
Bu murahhaı:.ıar usulüne muvafık bulunan salahiyet. 

namelerini teali ettikten ~01ıra atideki ahkamı kararlaşbr
mı§laıôır · 

Madde l - 1 ürkiye Cumlıunyeti ve Afman Reich'i 
araz:lerinir.. nıasur.iyetine ve ı·amamiyeti mülkiyesine müte
kabilen riayet ve dcğrudan doğruya veya dolayısiyle yekdi. 
ğeri aleyhine miittveccih heı tür!ü harekattan tevakki et
meği taahhüt eder!er. 

Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti ve Alman Reich'i 
müsterek menfaatlerine taalluk eden bütün meselelerde 
bu~'ıarın halli iç!n mutabakcti temin etmek üzere aralarında 
atiyen dostane tem.asta bulı.mmağı taahhüt ederler. 

Madde 3 - Imzası ?iinü mer'iyet mevkiine girecek 
olan muahede on sene müdt:letle muteberdir. Yüksek akid 
taraflar, muahedenin tem~iJi hususunu vakti merhununda 
aralarındn karariaştıracaklardır. 

Bu muah~de tasdik o!unacak ve tasdilCnamele::: sür'ati 
mümküne ile Berlinde teati eilileccktir. 

Türkce ve Almanca !isan1armda, her iki metin de ayni 
vech?le mt~teber olmak czere, iki nüsha olarak · tanzim 
edilmiştir. Ankara 18 Haziran 1941 

İngiliz deniz lngilterede 

kuvvetleri '' HOr 
Lübnan sahillerini l\lmat:'llar'' 
bombardıman Teşkilatına müsa-

. ediyor ade edilmiyecek 
Müttefik 

kuvvetler 

Lonclra, 19 (A.A.) - 1ngilız hüku. 
meti, hür Fransızların veya nazi re. 
jimine'karı,;ı işbırligi ~ apan di~er mil. 
Jetler için yapıld1ğı gihi bir ·•nur Al
manlar .. teşkilatı meydana getirme. 
meğe karar vermiştir. 

Bir mebus Avam kamarasında ııöz 

alarak, harpten evvel nazi rcJimine 

·,J!~·. 
' . l r........- t"'~· - ..-~-

Alman 
sefiri 

Papenin 
"/Jegan0ttı 

Bu 
muahede 
Muvakaten muhtel 
olan eski itimadı 

ve dostane 
münasebetleri 

Kudüs, 19 (A.A.) - Şamın 1 
mil garbında olan Mezzcnin Hür 
Fransız kuvvetleri tarafından ~ -
gali üzerine müttefik kuvvetler 
Şama taarruza başlamışlardır. 

Amerika bahriye nezareti 

Bahriye 
ihtiyatları na 

HHazır hulunmala
r.ını,, bildirdi 

Vaşington, 19 (A. A.) - Bahriye 
nezareti bütün bahriye ihtiyaUarma 
bltabcn neşrettiği bir emriyevmlde 
"hazır.. bulunmalarını bildirmiştir. 

Her filonun ihtiyatları henllZ biz. 
mete çağrılmamişlardır. 

Bahrlye nezareti ticaret filosunun 
~nişlelllmesi için icabedcn müretteba. 
tın temini için de adam tedarlkl hu. 
susun:ia bir beyanname ne§retmiştir. 

Bahriye nazırı albay Knoks, geçen 
hafta ala.kadarlar<. göndcrdig-i bir 
tamimde ticareti bahriye subaylarının 
her ai1 uonanmada faal hizmete çağrı. 
labilcccklcrini haber vermiştir. 

Yeniden teyi 0 .. f" 'd 
eylemektedir r 1 1 are 

Ankara, 18 (A .• q - Alman hüyUk Müddetin uzatılması 
elçfsi von Papen, Anadolu .Ajansı vp. h 

1 sıta:slle Türk mathuatma aşağıdaki .ınu teme 
beyanatta bulunmuşlardır: 

tmz;ı. cdılcn muahcdenin mesut bir 
tarzda akdi Hariciye Vekiline, matbu. 
atıı. dikkate. değer bazı sözler söyle • 
meğe vesile oldu. Bundan dolayı ı,en. 
disine bUtlin ltalbimıe teşekkür ede. 
rlm. 

(De,·amı 4 üncüde) 

Ankaradan bildirildiği.ne gore, 
Miidflt>ti bitmek üzere olan 1s

l ııı·bul, Kocaeli, Çanakkale, ı:ı:e . 
kirdnğ, Edirne'. Kll'klareij. ve mül
hakatında, tatbik ewlm~kte olan 
örfi id:ırenin yeniden temdidi 
muhtemeldir .. 

Asker ailele.ri.ne 
yardım şekli değişti Kuneytrayı 

geri aldllar fiilen hasım "lraziyet aldıkl:.ırı maıı:ım D • b 1 d • d • A •• 

Almanlar için hususi bir tcşkilAt un e e ıye aımı encu-
-0-- vücuda. getirilmesini teklif ettiği u -

F ranSl Z hava kuvvetler:ne m;ıu E~::e!e~i;t:{::1~cra tctk:k edil- meninin verdiği . ~arara göre 
mütemadiyen takviye miştir. Fakat Hür Almanlar için hu- ı 1 

gellyor susi bir teşkilat vucuaa ı;ctirmenın Vapur ve tramvaylarda birinci, trenlerde birrnci 
ameli ve istifadeli olmıyacağını zan-

Beynd, 19 (A.A.) _ Lü~nan nediyotum. Ve lkınCİ mevki yolcularından bırer kUrUŞ alınacak 
sahilinde sabahın ilk saaUerınde 

~~~~:~~~ ~~"I:!~i;!u:~~\~~ p. arı·ste b·ır Alman Sinerria ve tiyatro ücretlerine 
muşlardır. Kisye ı:nınta~asında ı 
düşman muıkabıl bır hucumda 1 metebı· açılacak yu·· zde 10 zam yapıldı bulunmuştur. Diğer cephelerde 

vaziyette tabeddül yoktur. İstanbul şehri hudutları içinde yeti de mahdut olarak ve muayyen 
Vi.şi, 19 ( A. A.) - Suriyede 1 . ! T l k h k tt bulu· IJ('rlın, 19 (A.ı\.) - Alman makam. evvelce askere alınmış olanlar az hudut tan yukarı kazanç sahlplerj. 

ngı ı:aerear ~rş~ ~:an~ı: renk ıarr Pııriste bir Alma!) mektebi aı;. olduğundıın Vckil!Pr Hf'!yetincc ne tahmil edHmi.şti. 
nan YY ~;~~~mr 4 Ün;üde) • mağa Jıı:arar \'ermişlerdir. kararlaştırılan yardım mükellefi . (Denmı 4 üncüde) 
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ı 

a--.--=:::mrıı---ıaEm..-.----------------------. Büyük Millet Mecliainde 

~!~·-~ ! Dün mUzakırt 

9 Yazan: KAB Ekmek tecrübesi YEDEK SUBAY VE ASKERi 
MEMURLARIN TERFilERi 

--o-
Delikanlı ışığı gördü. Kalbi heyecan ve sevincle çarparak 

kalın pancurlu knpıya doğr!l yürüdü; iki defa hafifçe vurdu; 

dinledi; İ!:eridc: hic.:bn harekat yoktu. Tekrar vurdu; bu 11efer 

qıcırtıya bem:iyen bir. ses duyuldu; Omer seslendi: 

Bugün yarım kiloluk mü
devver ve kioluk uzun 

ekmek yapılacak 
-o-

Çavdar ekmeği de 
Kanunun ikincı maddesinin 
degiştırıımesıne daır ıaviha 
tv1ecııs ruznamesine alındı 

Nerede? 

Birıız yUrüdUler ve ağaca bağlı 
olan iki adamı gördiller; ağızları
na. da paçavra tıknn.mış ve bağ • 
lanmLstJ. Ahmet onların önUnde, 
yalmluhç duruyordu. SUlcyman 
reis onun sırtını okşadı: 

- Aferin, iyi hizmet ediyor • 
sun! 

, 

- Sak ol rr ' 
- !çe k 

cııba? 

- Var, fakat isterseniz onu da 
dışarı çıknrabiliriz! 

- Çabuk öyleyse ... 
Ahmet bu sefer birlbirlnln ar. 

kasından, boi;;'llk boğuk 1ıavlamağa 
bMlndı; biraz sonra şatonun bal· 
kon kapılannt1an biri açıldı; beyaz 
entarilı ve J,.>iyan hlr ndc.nı görün. 
dii; bah~eye do{;'nl seslendi: 

- F..dc,rrar .• Edgar .. 
lki adnm boyundai!d duvarm ~ 

tesindC'n bhisi cevap verdi: 
- Emrediniz Sir! .. 

- Sustur §U köpeği. TOID66 ve 
Da'Vid ormanda gezmiyorlar mı? 

- Geziyorlar, efendimiz! 
- Söyle, buralara k5pek sok • 

masmln.r! 
. 

- Baş Ustıine efendimiz! 
Bllyij.k demir kapı açıldı ve si .. 

IA1ılı bir dam görilıı.dii; havlama.. 
nın geldiği mrafa doğru yürüdü. 
Ahmot ha.vlıımakta. devam edi";or 
\'e niıunı ağaçların kar:ınl:rğma, 

korsanların a.rnlarma çekecek 5e. 
kilde hareket ediyordu. Biraz 8on. 

ra ü dört klı biro~n ıı.damcağl.

za çula.nd.ıla.r ~ En kilgUk bir gürül
tü~ e bile meydan vermeden ım .. 
km·ak bağladılar, 

Ömer b!rnz evvel belkondıuı 00.. 
knn ad::ımm Jil Makoley olduğunu 
anlamıştı. Bunu ba'basma söyledi, 
'iikin Süleyman reis bununla kıı • 
mat etmedi. Son defe ğladrr. 

l m bekçi) sorulma.smı eöylcdi. 
Ömer sordu: 
~Sana emreden adam Jll Ma-

1''>ley miydl. Eğer oysa ba§mla 
tasdik C't! 

Herif bn§nu eğdi. 
O zaman Siileyınn.n reis levent 

lerden en küçük ve çevik Uç !dşi
yi ayml.: 

- Demin balkondan bakan ada 
mı bastmp bnğliyacaksuuz; blz o 
Z? na kadar geliri,;. 

&n.ra Öm<'re oöndü: 
- Kızm pencereieni belledin 

mi? 
- Evet_, 
- Yanına Uç ltlırt dahs al. sen ,, 

de mümkılnse oraya çrk; mümkün 
olnıusa kapıdan ginnek üzere ~ 
lirsin 1 

- Peki ... 
Önde kendisi, c:-!:::uımda diğer. 

1en olduğu halde, birer iklf}er ka.
pıdan girdiler. 

tık üc; arkııdaş Jilln balkonu al 
t mı, Ömer de Tahir ve diğer Ud 

gflnç 1 ventle birlikte Ofclyanm 
pcnc resi dibine gittiler; bu per• 
cel'T'ın de yanıbaşmda bir terasa 
var · iki.si de ikinci kattn, yer • 
d"n do beş kanıı yüksekti. 

Urganlar bellerden çözilldU ve 
balkonlara atıldı; ayni zamanda 

loventlcrin yukarı tırmandıkları 

ı:;örtlldU. 

Ömerden sonra Tahir de tera
snyn çıktı; d:ğerlerl aşağıda bek. 
lem k için emir almt:Iardı. 

DC'liknnh ~tı';'l gördil. Kalbi he
yc>ran ve ~cvinçle çarparak kalm 
pancurlu kapıya doğru yUrUdil; i
ki d fa hafifçe vurdu; dinledi; .1. 
cc>ride hiçbir hareket yoktu. Tek.o 
rar vurdu;. bu sef~r grcırtrya ben
zı • n lir soo duyuldu; Omer ae& 
l..ııl: 

- Qreiyıı!.. Otelya! .. 
... 

- Ofel:cJ.! •• Ben geldlm_ ö .. 
mer,!... 

Kapıya doğru bir a~ ak esi gel 
. ili; panı•urhrm nrkas1nda bC') nz 
bir hayalet görimdü. A) ni zaman

dn Jil Makoleyin balkon kapısı • 
çıkarılacak 

Bugun beledl~e taratındnn 476 Ankaradan bildirildiğine göre, 
nın kırıldığını anlııtnn çatırtı du • gram'ıi< mUdevver ve 950 gramlık ı.ı. yedek subay ve aslceri mC'murlar 
,Yuldu. Beyaz hayalet irkildi ve :ıun e';<m-.k ın.:ıli tc<'rlıb sı ynpılrıcak. hakkındaki kanunun ikinci mad
nncak Ömer tekrar onun ismini tır dl"S!..."lin değıştirilmcsine dair layL 
söyliycrek: Diğ<'r taraft n toprak m ıısulleri o.. ha meclis rı.ıznamesine alınmll}tır .. 

A k 
· lm ğ 

1 
fisl haııtaıarıı. mahsus o'mnl{ Uzcre bir 1 Bu tadilden maksadın birincisi 

- ç apıvı, seııı n n a ge - ' · · f k 1..... h l d ı . il t · · · . • miktar çavdar ekme{tl çrknrtılmo.sı , ev a cı.ue a va o il) ıs e s tlJ ıçın 
dık .. BaJ ım da bcrabc:ır. Çnbuk j 1 . l"k 1 1 bl lkt d I hizmetA "ag~ırılan yed •k subav ve 

rın n u et ar ern r m ar çav ar ' " . ,, 
aç.. Arkadaşlarım Jilin odasına 1 unu verecektir. Çavdar ekmekleri 250 ı..c;keri rr.emurların hazar ve sefer· 
ı;:irdiler. Çabuk nç .. Şimdi bUyük 1 gramlık olııcaktır. Bunlar serbest de muad~ll.eri r~tbep~ki yed~k su. 
kapı da \"fkılacak ı 1 snU:ıcaktır. baylar "'ıbı terfı edebılmclennf tc-

• • 1 nıind;.~. 

Deyince kapı açıldı, gen<; kız İkincisi ya.<1 haddi müsait kü. 

gözleri büyümUı:ı, göğsU t•kanmış, Hububat sallşları çülı: rütbeli deniz subaylarından 
ağzı hayretten \'C SC\inçtcn ~.l'ı!. tabip ve baytarlar gıbi geri hiz· 
mış olduğu halde delikanlının ko!· -o--- metlerde bir müddet daha istifa-
ları nrasma atıldı: 100 kilodan fazlalar de edll,..,,r:;ıdlr. 

nunu temin odecck olan .. ilmi 
- Ömer! .. Seni hep bekliyo~ hakkında yeni bir . ikinci madde encUmcnlerde şu 

dum! kararname ~ekli almıqtır: İhtiyat subay ve 
memurları hazar ve seferde ancak 

Ankllra 19 (Tclcfoala) - Yeni ınah 

tahdidi sin kanununda yazılı yaı;;. 
lara kadar hizmete celbolunurlar·. 
Bu yaşlar dahilinde bulunanlarla 
dereceli ve dcre.cesiz malülen te
kati t edilmiş ve edilecek olanlar
Jan sıhhi heyetlerinin raporlari· 
il' a hvali eıhhiyeleri kıta hizmet
lerinde istihdama müsait olmıyan
lar, ordunun hafif Mbit ve geri 
hizmetlerinde kullaııtlırlar, ancak 
1'eferJn 'ica.bı olarak lüzum görUl
dilğü takdirde deniz subaylarilc 
tabip. veteriner. eczncı, kimyager 
ve diş tabiplerinin binbn ı ve daha 
:u.ıağı rUtbelilc;i, elli yedi yasına 
kadar, diğerleri tahdidi sin kanu
nunda yazılı yaşlardan beş senn 
fazla yaşlı ihtiyat subay ve me -
murlan dahi ahvali sıhhiyesi mü
sait olanların en gençlerinden baı; 
lryarak orduya alınırlar. - Biliyorum .. Yc~il J§Iğı gör. 

düm. 

- Ben de kırm11.1 ı ığı sanki 
görilyordum. 

Ofelya ateş gibiydi. Güzel vü • 
cudu ince ve ipeketen beyaz göm 
leğin içinde sadetten adetA titri
yordu. Delikanlıya öyle kuvvetle 

sule el konması hakkındaki 157 nuınn
ttlı koordinasyon heydl, kamrını m .. 
riyete koyan kararname dUnkü resmi 
gazete Uc n&ıjroıunmll§tur. 

Bugt!nkU resmi gazete !le çıkması 
mukarrer bulunan bir .koordtnıuıy<1n 

kararı yUz kilodan fazla buğday, ar. 
PO.. çıı.vdar ve yulal salQlannda. o..z&ml 
ır;at.I§ :fiyauarıru tayin eden 77 aayılı 

kararnameyi izah etmektedir. 

TELGRAF KABULONDEKi SAAT 
TAHDiDi KALDIRILACAK: 

san:lıy.or, kendisini onun kuvvetli 
koUarma, kuvvotli ellerine öyle 
derin bir teslimiyetle verfyordu k! 

işler'inde eğer sm;mkr t.ut1ılmasa olduğu ye. Tapu 
re dU§Uvereeekil. ömer onu öpü· 
yor, okşuyor: Halka yeni kolayltklar 

- Ofelya, ~e-yec.anıı. .k~ılma!.. temin eden bir layiha 
Ha,-di çabuk gıyın de gidelım, i;ıJ.. 

mizi çabuk bitlmeliyiz. Babamın 1 hazırlandı 
lcadfogıuu salüldQ bc'kliyor ! :A.nkhrada'n bildir" . r :ı lk 

Şatonun büyük kapısı da yıkıl. Adliye Yek8.Ie ınce, bır tapu ama 

mış, leventler ellerbıdc mcşaleler 

olduğu halde içeri daim:ışlardr. Ji.
lin vekilharc.r, kfı.tibi, uşaklar, hiz
metçi kadın ve kızlar şaşkın bir 

·halde odalarından fırlıyorlar; mE• 

§alclerin korllunç aydınlığında ya.
im Jul~ korsanlan görilnce ka.ç -
mak Jstiyorlnr, fakat :yakalanı • 
yorlar; raegele birer tnrnfa sak -
Ianıyorlar yahut bayılıp düşüyor· 
lardı. 

üst salonda slşman bir hizmet
çi ile karşılaşan Silleymnn reis 

sordu: 
- Gelinim1n odası nerede! .. 

Bu tilr.ltç"' sözlerin mfuıasmı bil 
miyen ve 4!8.§ıran kaclm kaçmn!: 

istemişti; lAkin Süleyman reis °" 
nu bileğinden tuttu: 

- Ofclya nerede? .. Ofelya ... 

Ancak o ~-unan tam kaf§ıdaki 

bilyük ve ceviz ka.pıyı gösterdi. 
:Su seai duyan Omer kapıyı a.ç • 
mıştr. Ofelya siynh robunu giy -
ınif; ar.kasma gene siyah bir pcle. 
ıin almıştı. İçeri giren uzun boy .. 

, lu, kır bıyıktı adamı hemen ta 
tum.lljtr: 

(DevamrvarJ 

Vatan 
Ahmet Emin Yalman, "Türk • Al. 

man muahedesinin mana.sı,. başlıklı 

mnkıı.lcsindc, dün ak~am Ankaradıı. 
.\!manya ile lmza.ladıgtmız muahede. 
nln zaten takip etU(l'tmlz sulh Blyase. 
tının yeni bir t;ekilde if:ıde bulması 

demek olup bu slynscttc hiçbir nc'i 
iBUkamct değl§ikllğinc dclAlet edem!. 
yeccğinl kaydederek diyor ki: 
"Türkıyc, bugllııkü hariJln hlı:blr 

devret;lndP. blr tecın Uz &lynfftl takip 
etınt gı hahrıııclnn geçlnnernlı; ve ken. 
111 toraldını .-trafmdJ\ltJ lhtllArarda 
fili bltarafıktnn blQ ııynnıanu;,tır. 

A;;-1ıı hı'3ra(ığa pek olıınıl> dC\'artl 
edecdEt.lr. 
Türkıye kendi ttıprak!Anna yapıla

cak her tUrlü tcm.vUzl•·ro sllruıln. nu.ı.. 
kabeled-e bulunmak, Jıarelrntlertndc lıı. 
Wdt\llnr. hiçbir ne\·I mUdılluılr~e ta. 
hammUJ etmemek yolunda bir milli 
11lyaset takip etmlıi \'e mııkıı(lderatına 
taınanıile 8llhlp knlmalcta 15ror etml~ 

tir. Yeni immlanan muaht'de, bn bll. 
kundan mını aAr.nılmJzdo blı;blr tcbOO. 
dül yı:ı.pmıyor \'C .)!lpn.ın.u. 

lnglltcn'ye karşı bir mtitteflk sıl'ı!. 

Uk'ı muan·en taoJıhütıeriıııb; \'ar<lll' 
ki ~ maüede bu taahhtl.Ucro kaJ'ııı 

ı nun projesi lıaz.n:fanınL:J ve mü. 
talea.sı almmnk Uzere aUl.kadaı· 

vekaletlere gönderilmiştir. . 
L."ıyiha ile halka. kolaylrk temin 

eden bil'çok yC'ru esaslar vnzediL 
mekt edir. 

( ~OCUK HABERLER::] 
* Iraktaki yedi bin sandık ça -

yın bir kıısınm.ın Irak - Suriye hu. 
duduna geldiği hnbcr alınmı.,tır .. 

+:· İtalyanlar, bize verecekleri 
yüzde yilz p1?lluklu mulmbiltnde, 
memleketimizden tiftik satın nl _ 
mak istemektedirler. Bu hususta 
r esmi biı· teşebbüs vaki olursa ko
nusmalara Ankarad.n başlanması 
muhtemeldir. 

* Mn.hmutpnşadn. tuhnfiyecllik 
yapan Karnik ndmdıı birisi, Yerli 
Mallnr Paza.nndan 21 kunı§a ılı • 
dığı basmaları 40 kuruşa sa.tarken 
cUrmümcBhut halinde yaka.lanmr-5 
trr. 

Knrruk adliyeye teslim orun • 1 
muştur •. 

* Maarif Ve-klı.lcti ay 60nuna ka 
dn?' ikmal imtihnnlarmm gUnlerini 
kararlaştıracak ve okullara blldL 
recsktir. • 

* Ankarndn.n bi1wrlldiğine gö· 
re, Macarl!ıtaiı ile aramJT.da iınzn. 
!anan ticaret muahed~i tatbik 
mevkiino girmiş buluu_mııktndır. 

golıni;) ıır. 1ııgiltert1 her \'llkitkl gibi 
müttP.flklmh:dlr. tngllf.em teybine b r 
lınrekc·t~ ı\k·t nlmanıt:ı. hiçbir wman 
hııtırn tınc gelemez. tng11l:der14'1 olan 
!llkr , . ., samimi mlln~lertmlı. pnl< 

tabii olnralt aynen dC\'llm ~ktlr. 
J>iğcr tl\raftan Alın3nya bizlnılo 

tarihlmh:ln hiçbir dt"vrlııd" harp hıılln 
de btılunnıamış bir memt .. krttlr. tık 

hıırp mUn:ıselı tıml: C'lhım harl>indckl 
lltifataouz ş ldlnJo olru113tur. Bııgiln 

de doğrudan doğruya. bizimle Alman• 
yıı arıı.smda bir lhtllı\f me\T.Uu ' "oic. 
tur. Dürıyıınııı bugün!•u emntyct6lz 
lıallndıı hnrlı;ten elcbUcook her tUrlU 
tecavüzlere krıl"I!• mUdıılaa tedbirleri 
ıılma~ ı tabii ı:Urmeklc b.•mbn Alman 
~'il u.leyhlndckl harekeHcre Alet olma 
yı ve tcan UT.f bir gtdlo tutmayı hlı;blr 
r..amıuı knbuJ et ml'dlk. 

Bu itibarla, .) eni munhcdenl'l mana. 
11; rı:ı.tcn fillen takip cttığlml:ı siya. 
mıtl teyit cinıcldcn llmrettJ. Harbi 
kendi topmlı\ rımızdun ve A,·nıpa ne 
Asya arasmdaki geçltt-On nuık tutmal< 

Bunun için istanbul teigraf 
kadrosu takviye ediliyor 

lAtanbul telgra.fhane]orind~ 
§İmdi saatlerle tahdit edilmiş o· 
lan telgraf kabulü İ§İnin saat 
tahdidinin knldmlarak her za_ 
man telgraf alınması mukarrer-

• ~ le ~ hilcL 
için lstan u tc~T memuru 
kadrosunun esasli şekilde tc.kvi_ 

Devlet sermayesile 
kurulan iktisadi 
teşekküller 

A.nka.radan ha.her verildiğine 
göre, sennayesinin tamamı dev· 
let ta:raf ından verilmek suretiyle 
kurulan iktJSadi tC§ekkUllerin 
teşkilatiyle idare ve murakabe_ 
leri hakkındaki kanununa ek 
l!yiha. Meclis ruznmnesine alm· 
mrştrr, Kanuna eklenecek ye11i 
hükümlerle me11kiır le§ekkilllerc 
ait plançolarla kar ve zararın 
hesaplarının ve bu husustaki 
biltün raporların en geç ilkteşri n 
ayı i~nde umumt heyete Yeril_ 
miş ve bu heyetin azasJna dağı· 
tılmış olınası temin edilmektedir. 
Um:mıi heyet iki n.citeşrin sonu_ 
na kadar toplanarak tetkiklerine 
baghyacaktır. -------

Faz 1 a yolcu alan 
otobüsler 

Lüleburgula Ç'..oriu al"Rllmdıt iş
liyen otobilsle'rde yapılan kontrol
ler sonunda bunlardan 3 ta.nesinin 
fa.zla yolcu aldıkları görUlm~, 
sahipleri ce1.alandınlmr,,tır. 

Dün bunda.n başkn 8 eof'ör e 
muptelif suçlardan cezaya 1:arınl
mıştır. 

yolundaki eııaelr '\azlfemldn lfa.oır bu 
ır.ııshede sa~el'lnde bir kat daha ko~y 
laşmıs olıı<ıaktır.ı .. 

Yeni Sabah 
HUseyin Cahit Yalçın, "B~kler • 

ken...... baOlıklı maka.lcı:inde, Balkan 
ve GJrlt harekatından sonra trak h.A,. 

a: ... ıPrhıi ve nlh:ıyet Sur.ye va::ıyetı. 
ni tetkik e&ırek .lngUtercnin Akdeniz. 
den atılma tcgebbUsUnU ghndl yalnız 

Libya yoluna lnhlsar edeblleceğinl 

kaydederek Almanyanın nıtllıtakbd 

hamleai hakkında diyor ki: 

"Almanlar Glritten aonn M'.MI& .,. 
harekof6lr. dUJ'Uyorlar. Ywıaalltanm 

l&tllısından sonra da böyle bir .._ 

kfuıet deTmSI ~oler ve yeni OL 
rlt bamleıal Jçtıı har.ırlanımJlardı. Şlm 
dl de muhakkakld hazırlanıyorlar. Fa. 
kn.t bu hazırlı~ !!•rkl Akdenlzdekl 
1nglll7: kun·etlertn" ka~r oJacatma 
dalr oriada hiçbir emare yoktar. BOL 

yesinc lüzum görülmektedir. Fa· 
kat telgraf memuru yetişmesi 
bir ihtisas meselesi olduğundan 
zamana. mütevakkıftır. 

Verilen kararın sür'atle tat~ 
hil.;:i:rl4,,,.~~ı-Jlilhilll}n;;i iı;i&,, Mi~ 
kale veKaleti Tsı.an5u1ulkı mun_ 
hal telgraf memurluklarına tel. 
graf bilgisi olmak şartiyle ilk 
mektep me:r.unlarmm dahi kabu_ 
lilne karar vermıstir. Bu şekilde 
bilgisi olanlar staja tabi olmadan 
10 lira asil maaş veya 50 lira 
ücretle derhal etlgraf mc-murlu· 
ğuna tayin olunacaktır. Bu mı. 
tihana posta idaresinde müve1~ı· 
lik. nakliye i§leri gibi kısımlar. 
da çalışıp telgraf bilgisi olanlat· 
da kabul olunacaktır. 

Yeni alınacak bu memurlar i· 
c;iıı aym 23 üncfo umumi bilgiler. 
den ve 24 frııdc m uhcıbcreden 
müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

o 

Maliyede ücretle 
çalışan n1cn1ul'ların 

imtihanı 
htanbul maliyesinde- ücretle 

çalışan Jn('murlaı ın tcrfij i<:in 
dün öğlelen sonra defterdarlıkta 
bir imtihan yapılmı~trr. Bu im· 
tihana bir çok memur girmiştir. 
Muvaffak olanlar mUnhaUerc as· 
li memur !arak ve terfian tayin 
olunacaktır. 

Dünkü ihracatımız 
DUnkU ihracatımızın ,y<:künu -tOO 

bin liradır. Almanyııya batırsak, Slo
vakya~·a tütün, Macartatan& deri, la
vlçreye halı satıımıotır. 

klg, her " " ' .' hıl" nların b&fka yorlerl 
dll)Undükl •rlni anlntı\·or. 

Oöbels bir ın:ık:ıl yczmq ve iki aya 
k:ıdılr -ıühim dıırl~lere intizar ecllt
nıeslnl wylPmlo:. Almanlar moayyca 
mllddeUıer znrf.mlu vukubolaeak bA.. 
dlwlerden balısctmenln keneli pretıtlj. 
Jerlne ne kadar zarar \'erdiğini nlba. 
yet ıınlamış olneaklar ki bu IDllkaleyl 
ihtiva eden pzete nülhalarmı toplat;. 
tırmıotar. Ha\·adl• doğnı ise ,\hnan-
1ann logUiz adaiannda talilerini 
dMeoıeyl , .. ne dYfilndüklerine bi\k. 
llk"dllcblllr. Tam bir 5'ıne enel de böy 
le bir tecritbe yapnllflar ve bllyük bir 
bava maj'IQblyetlndcn 90nra vazgeç. 
miflerdi. Şimdi belki yeni bir abiye 
kullanacııt.ldardır. Fakat Almanlar 
lnl{illz adaluına hUcumun kflllclUerl 
itin aorı koz oldupnu blllyorlar \'e 
buna kolay kolay kullanmak latıenıl. 
yortar. tıWyı tecrilbe ~ 
tnrtlterstln Jmnetlenmeetne meydan 

, vı~ler ve baıbl nihayet kafbede. 
eekler. Tecırtlbe edip de muvaffak ol
mıu:lana matl6blyetlertnı tıeerl etmlt 
ola.caldar. Bundan dolayıdır kJ buctm 
kn beldeme - bazrrlanma devreSlnln 
mlllnır için pek üaüntWü o~ 
~ ... 

J 

edilen layihalar 
'ı Çiftçi mallanma korun· 

ması layibumm mr 
maddesi encüaiene iale 

edileli 
Ankara, 18 (A.A.) - 8. :il. llecJlai 

bugUn Refet caıutAmıı ._panlıtmcıa 
topıanara.k ç:l!tc1 mallMIDID Jsorun· 
.ması hakkındaki Amllllll' mllakere
sini yapml§tır. J{enann 1ılrlncl mad· 
dest Uzerinde pçee 1ııa rlsp!ıereJer 

ncticeainde madctımin ... fllcralan· 
nın deği§UrllmMl .....,.. nrtlen 
taKrlrlcr kabul ~madde encU. 
m~ne verllml§ ve dllm' maddeleriJJtD 
mUzaıtcresi do tehir cJlnn-.mr. 

Mecll8 bundan .-n d8det mem•ır

ıarı eşlıklarmm t.vblt ft t.AIUJ!lne 
mUtedilir luuıuna ek bmlD l&)'lh&at 
ile devıete ve mWll&lc lıltoeU dalrele· 
re alt mukataa ft ..,..ı.,au ıa11 i 

menkullerin vakıfla lllflllDID keallme. 
sine. Mkcrl ve mlUld t.kalıl lluıunu 
nun dördUncU maddellDde )'&ZllJ cet· 
vclln dcğl§tirtlmealne, tıeledf7el rıe 

buwara bağlı mOeme111er ve bel d 
yeler br.nkası memmlan taaut ean 
dığı tt-~killne alt kanun 11.J1halarmt!' 
birinci mtizakcreıertnı yapmlftır. 

Meclis } .ne bucUJıkU toplantwrı " 
birinci mUz.akcreleriDl yapblı kan 
Jar arasında Erzincan~ ve Erzlnca 
yer sarsmtısmdaD mlltee.l!r ola.• 
mıntakalarda zarar S6fen1eıe yapıla. 
cnk \•a~dırr.a alt kanun lA.yihaaı J 

l>tılunmılkta idi. 
Meclis gelecek l~Unıamı Cuma go 

nl.i Yllincaktır. 

Basın Birliği 
Adana mıntakas~ 

Kongre toplandı, 
seçimler yapıldı 

Adanrt, 18 ( A.A.J - $!'yh~n 
İçel. Niğde. Malatya, Maraş. C 
ziantep, Elazığ, D. B kır. Ur . 
Mardin, Van, Hata), Tun' · •. 
Bingöl, Hakktiri. Siirt. Ağrı ,.~ 
~.....__,,,oıc....:....-~ 

ma hududu icıne alan Türk b2 
birliğı Adana mmtaktt:!ı dlin t 
\'İla) etlerden ~elen azaların \ 
Seyhan vnli.~i ile partı ba krn• 
belediye reisi ve mebusl:m'lıt7'"'l 
işt~ra.kiyle Adana halkevi -:ı!o 
nunda toplanmıştır. 

Ebedi Şef Atatürk için trz1m 
sükutu yapıldıktan sonr:ı. m~t"· 
ka reisi kongrevi a m~ ve riva t 
divanı seçı.:ni ya.pılaı ak mmtak ı 
idare heyeti raporu okunınuı,. 
tur. Rapo wnumt heyetçe tnq 
vip edildikten sonra hesap t~t\< 't 
heyeti tarafından ge~n yıll"r 
hesaplan kontrol edilm~ ve mu 
rakabe heyeti raporu umumi he:!· 
yete arz ve kabul olmım\Jfit\l . 
Bunu t ~db~n Tüı k basm birlırri 
Adana mıntakası idare heyrtı 
seçUmiı:ı. riyasetçe Coşkun Gt'•. 
ven, ıkinci reisli~e Regat E · 
.'ızalıklnra Fuat Akbaı, Mcrit 
Gücl\i, Selim Çelenk intihap edil· 
mişlerdir. 

Haysiyet divanına da Nevz;ı~ 
Güven, Nihat Oral. Sabri G 11

• 

Şükrl; Balcı, Siret Baya. Zekôı 
Arman ayrılmışlardır. 

Umumi kongre balıklan fc•ıı 
yapılan seçimde Sabri Gül v~ 
Rc.47at Enis gösterilmişlerdir. 

Gw.etecilerlmizln bu kOD«J'e! i 
çok samimi olmwı ve hararet'ı 
münakaşalara vesile vermiettr. 
Bilhassa. dilekler O.rinde ehem. 
miyetlo durulmue ve Adana 
mmtakasını ihtiva eden. 18 vila· 
yette çıkan gueteler memupla. 
rının dileklerinin umumi konc· 
reye arzı kararlqtırdmıştır. 

Kongre umumi heyeti K1llt 
Şefim.iz lnöntl'ye. Mecli9 reiaimiz 
Abdiilhalik Renda'ya Bqvekili. 
miz Refik Saydam'a, Parti genel 
S9kreteriınize ve bum blrllii 
umumi merkellne tazim telgraf. 
la.rı ~ilmesinl kararlqtırarak 
toplantısına~ vermlftir. 

Müteakiben bum birlilt Ada. 
na r.ımtakası ton«re balı eere. 
fine. bir öğle ziyafeti "Nl'!lllftir. 

Kongreye daYet 
Jo"nt.Uı tlkolmllıutald :r*-1 ......_ 

lam yardım C6iidıetl lı•ı 
Cemlyetiml.zlıı ;rdlık 1roDcftlll 2e 

hulran 04.1 pcrtembe ıunu .. t H de 
Fa.Ub halkevi ealoaada yapd&cıatm
dan aııym a:ıamaıla pbe lrollanmızın 
idare heyetleı'inln tepttlert rk:a otu. 
nur. 

I AltınFipb· 
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liabe~ista.ndaki ltalyan ordula. 
n .baş.kumandanı iken !ngiliz. 
teslim olan Dük Daosta hak. 

da telgrafları okudunuz sa • 
. Birinci habere göre Dük 
ta, ailesini\ ziya.ret etmek 

re bir hafta için lııglüzlerden 
~. tayyare ile Romaya 
1§; bu müddet dolduktan 
~ , veıxliği sözü tutarak, ay-

• z yere dönecek; oradan da 
~İStana giderek !harbin sonu

} adar bir preıı.:ia yanında 
kaca~ış. Herkes bu c;e\•ahati 
r g~ı> buldu; zira düşmana 
dUŞınUş bir adamın kendi 
eketine izinli gidisi gerçek· 

~~"ldir olan vaknlardandır. Ta 
b" ~unun misalleri vardır. Hat · ~knı yakın tnrihimi?,de, geçen 

,. .._ ~'!-rpte Irakta esir düşmüş 
.L11.&ilız generali vardır ki. adı 

eı.,..,~:nd'di; hnrp a~vam etti
.... -:- qua, teki ar donmeyi 'aade. 
..... ~ lrlem!e' .ıre gitınis;, sözün 
.. ~rmu tur. O zaman Tavns • 

n İngiltere ılc Türkiye ara
~ bir münferit sulh için ta

Ş~ta .bulun9:cağı şayi olmuş.. 
'b&~dı de Dille Daostanın se. 

tıni liitleı in muavini Hc~in 
. tine benzetenler ve lbun· 

:ır 6Ulh tef;!cbbiısU bulanlar 

:~hıık; Ln d dan _gelen eli • 
ltili r te gr ülC-- D o amn 

ılerf n yanından ayrılmadı
i ~ Roırıaya gitmediğini bildir. 
11 J ~irinc.i lıab.cr.i tekzip etti. 

Oğrusu her ıkı telgrafa da 
ol e rüz inanmamaktır. Lakin 
k llralrk e~r Dük DilO ta ger . 
~n Romaya ~itm AEe bir defa 

•Yete ka:,·u tuktan onra kem 
<';~~ile c rcte d üp döruni· 
:g~ mUnaka.t.ı edıldi. Verilen 
erın çoğu tutulmyan bu asır

r:nıuslu kalmak uğruna sene· 
Siimnesi muhtemel bir esa_ 

q?bile bile giden adam bulunur 
ı · Elbet bulunur; zira yalau. 
~ '.:Oğlmışsa da doğruluk büs· 
~lın ortadan kalkınış değildir. 

ırı \'erdiği için bir Hint prensi
~yına değil, ılam sehpası

' <!ellftt satırı altına gitmiş .ı. 
llllar vardır ve 'baıı:ıları im dU. 
ttn hreketlerınin mükafatını 
~.!işlerdir. 

1.. t~attan 360 "ene evvel Sicil· 
i a?asmın Siragüza c:ehrinde 
fılozof vardı: bunlardan biri

~ adı Daınon. ikincisinin ismi 
Yasdı. Meşhur Yunan fil<'.'zo

~ llitagorun mcsle~inde bulu -
; l'o.rlardı. O kadar d t~ular 
hırı birlerinin ku.<Jurlaı mı bii. 
açıkhğilc biribirlcrinc iltt::.r 

a::~erdi. Böylece henii?; genç 
.~~olgun ve mUkemmel birer 

:.ı.~ oımu~lardı. 
·· S':l'agüzanm zalim ve korkunç 

darı genç Denis bir gü!'l 
t~aaı ölüme mahkum etti. Pı· 
'8 ona yalvardı: 
....._ Verdiğiniz hükme itirazım 

ur; bir gün hepimiz ölece -
Llkin bu kadar erken ol -

u tahmin etmemiştim. Siz. 
ilk ve son 'bir ricam var. Çok 
· işlerimi yapmak ve yer 

arkamdan kimseyi söy. 
ek için bana bir müddet 

\'eriniz! 
trai bu garip teklif atarşısın
dura.kladı; eğer Pityas ras -
bir adam olsaydı hemen 

ceA'ine şüphe yoktu; Hi· 
onu tecrUbe arzusunu duy -
Arkadaşı Damon rehin kal . 

\re tam vaktinde dönmediği 
· · e Pityasın yerine idam e
.~ek §3.rlile ist:eni1en izni ver· 
l :5'akat müddet bittiği halde 
l'<lF ""'orilmnedL O r.aman ha -
• Damoııun idamını emretti. 

hiç itiraz etmeden celH'ı
önüne diz çöktü ve başını 

dı. Tam o sırada Pityas kO§a 
ea ~eldi ve bağırdı: 
'- Durunuz, onu değil beni i. 

edeceksiniz! 

H A B E R - Akşam -postam 

-~B~ 
Amerika da IMeksika daki 

.Müthiş bir bombar-· Alman konsolosluk
' dıman tayyaresi ları kapatılmıyacak 

Yapılıyor _Meksi~a •. ~8 ( A.A.) D.N.B. 

Batavyadaki 
müzakereler 

Kati surette 

iki sene sonra şimdiki 
tayyarelerin modast 

geçmiş olacak 
NC,·york, 18 (A.A.> - Nevyork 

Hcrald Tn"bün gazetesine gör<' 
iki ile seneye kadar, bütün dlğe; 
bombıırdıman tayyarelerlni moda· 
st geçmiş bir vaziyete koyacak o
lan yeni ve çok bUyUk bir bombnr. 
dıman tayyaresi .Amerika orduau 
hesabına ilk imal safhıılarımı gir
m~ bulunmaktadır. Bu tnyyııre 
Amerika hükiimetiııin müdafaa' 
proğrnmmda derpiş edilen diğer 
bütlin bombardıman tal Y'Jrclerint 
itmam edici bi?" kuvvet teskil ede
cek vcı Biuonların yerine kaim ola· 
caktır. • 
Aynı ga~etenin ilave l"ttiğine gö 

re iki sen~den evvel bitirilmesi 
beklenen mzkür tayyare orounun 
son si.~tem bom'OO.rdıman tayyare
lerinin evsafmdnn üsttin evsafa 
malik bulunmakta ve muhtelif tip 
!erin ayrı ayn meziyetlerini tellf 
etmektedir. Yeni bombardıman 
tayyarcs1 &ıntte 300 ktlome?"e ya. 
pnn §inıdild bombardıman tayya -
relerinin devamlı uçuş kabili~ eti· 
ne malik olacak, fakat saatte 560 
kilometre yapacaktır . 

F ransanın V a§ington -
dahi bir memuru 

azledildi 
Vişi. 18 ( A A.) - D.l\.B. a_ 

j:ırısı bildiriyor: 
Fr: nsı"' hiikfımeti Va!'lington_ 

daki Fran ız ibilyük elçiliği ma· 
liye ataşesi Alphand'ı. general 
Dö Gol lehinde faaliy tte bulun_ 
duğu için ''azifesinden nzlet· 
miştir. 

aJansı bıldınyor: 
Garetelere b-.~natta ibulunan 

hariciye nazırı Padilla Meksika_ 
nın, Alman konsoloshaııelerini :ka 
patmak \'e mihverin matlubatını 
Bloke etmek niyetinde olmadığı_ 1 
nı söylemiş ,.e şunları itave et· 
miştir: 

''Böyle bir tedbiri istilzam 
ettirecek hıç bir sebep görmüyo-: 
rum. Amerika Birleşik devle~len 
harbe girdiği takdirde M~s!ka· 
nın na:sıl bir vazivet alncagına 
ciair sorulan bir 'suale hari('iye 
n:ızın şu cevrı bı vermiştir: 

· Kıt'a.mızı alakadar eden an_ 
!aşmaların hükümlerine göre 
hareket ederek Amerika devlet· 
Jerine karşı giriştiğimiz taa:lıhüt_ 
kri 5adıkane ve dürüst bir şe 
kilde tatbik edeceğiz. 

Stimsona 
göre 
Harp 

Dört seneden fazla 
sürecek 

l'asıngto1ı· 18 ( A.A.) - AmC'. 
ril n harbiye nazın Stiınson dun 
m busan mecli~i harbiye encu· 
meninde yaptığı beyanatta har_ 
bin do t seneden fazla eUrmesı 
;111ım<•imden bahsetmış ve de 
ınıştir ki: 

Uzun sürecek bir harbi derpiş 
ediyorsunuz dört senede 'bitecek 
olnn Saint Laurent nehri tesısa 
tı İngıltereve y.apJlacak C<'pha_ 
ne sevkiyatı yolunun bir kısmını 
himare eyliyecektir. 

'timson ~unu ilave eylemiştir: 
Benim fikrimce, cok uzun sü· 

kesildi 
~ 

.Japon heyeti 
TGky,oya 
dönüyor 

TokJo, 18 (A.A) - Japonlar tara
fından ileri sUrUlen şartların· FcJr. 
mcnk Hlndlstanı hüki.ımC'ti tarafından 
rcddl Uzerineı Batav:iB müzakerclcrir. 
de Japonyayı temsıl etrnl5 bulunan Yo 
ş!za var.ın Tokyoya çağrılciı{;'T rl'J101en 
bildırilnıcklecilr. Bununla beraber Ja. 
ponya !1c Holanda Hindlııtanı ıı.rıuıuı

ctnkl n:ırmnl mtinıı.scbctlcrde hlı;blr de 
ğlşıı<'ık olmıyacağJ temin edilmekte
dir. 
R0ınnl bi~ beyanata göıe FeleolCıık 

H ndıalanının Japonyaya \'er<liğl ce • 
\ap leyncımıleı bır anlaşmada yer a. 
1 cnk bır chemmlyettedlr. 

TOk\'O, 18 ( A.A.) - Bata\•ıa. 
dan gelen haberlere göre. ,kuaa. 
di muzaker2lımn b:r cıiu.ıa1a 
~irmesi üzerine Jap,,ı. murah
hasları Holanda Hindistan mı 
terketmıyc karar vermişJ.etdir. 

Bu ha:ber telgrafla veıilmeden 
e\·vel Japon murahhas heyeti 
rcısı Yoşizava Holanda Hin .. 
distanı umumi valisi ile son bir 
~örq;mede bulunmuştur. 

Telj.!l'afta Japon murn.hha la. 
rının 29 ha~franda Japonyaya 
hareket edeeeklcri ilave edilmek· 
tedır. 

Iloşi gazetesi, her şeye rağmen 
J,1pon hükumetinin Holanda Hin 
distanmdan, Şarlci Asyada oir re 
falı sahası tesisi için Japonya ile 
i.~birliği yapmasını ısrarla iste
mesini talep etmektedir. 

==============:::.-1 rccek lbµtiranlı :öir dcvı eyi :ueklu_ 
mek 18.zmıdır. Bu devrenin daha 

Hoşi Şimbun gazatesi, Holanda 
Hindistanı umumi valisinin pa •• 
zartesi günu halk meclisinde yap· 
tığı bevanatta Japonyanm, Ho. 
landa Hin<lislanmın d'ü. mania. 
rından biri olduğunu bih·asıta 
söylemiş butilildufılnu · & 

ettirerek şöyle demektedir: 
senin hakkmdaki idam hükmü 
kalkmış ve benim ıda.mım takar
rür etmiştir. Hüküm derhal in -
faz olunmalıdn·. 

- Hayır .. İşte infnzdnn evvel 
yetiştim. idama mahkum olan be 
nim. Borç ödenince rehin satıla-
maz!. . 

İkisi e ölümün kendi hakkı 
olduğunu iddin. ederek oekişi _ 
yorlardı; bu göıiilmemiş ve işi. 
dilmemiş dostluk karşısında 1 
hayran olan kral idam hükmUnü 
geri almak suretile mEı'!Cleyi hal
letti; fakat kendisinin de onların 
ÜGüncü dostu olarak kabul edil
mesini şart koı?tu. 

MUhendisin gayet derin bir ka
naatle ısrarını gör<'n kurnaz Mn
tild hf"lmC'n man<'\Tasmr değiştir • 
mek lüzumunu hlssottı. Birdenrbi
rc en şuh gülllsleriyle gülmeye 
b, ıılo.dı: 

- Siz pcık tuhaf bir ndaıruıınız, 
mösyö!. df."dl. Bnnn hnyntımdıı 

hlcbir erkcJ; bu kndnı garip bir 

s.-rettc> kur etmemişimdir! .. Şilı • 
hesiz .. alı! ı7Üphesiz. hu garip ıd
dialarmızda snmimi olsanız, beni 
derhal tı:ıvkif etiri rdiniz ! Maksa
dınızı anlnmıyor dı:>ğilim ! GayPt 
kaba bir adam olduğunuza siiph'3 
yok! .. Fakat doğrusu, vnllahi, blı 
tuhaf halini?. ho. umn da gitmiyor 
değil! .. 

Mühendis, gayet tatlı bir sesle 

J:onusan M~tııdin yanıba5ındn yU

rlimeye başlamıştı. 
Onu, bütün sesini içermiı, gibi 

mal"tlzi bir dikkatle dinlemekte 
olduğu görlilUyordu. 

Birdenbire başmı kaldırdı ve 
buhran geçirmekte olan insanlara 
mahsus gayet ıstıraplı bir sesle: 

- Matmazel Matild !.. Blltün 
k'ıı.dmlar gibi hakikat! beyhudC' 
sözlerle örtebilecğJn!z kanaatini 
sizden c1e silmek kabil olmadığını 
gö•·üyorum ! .. Dedi. Fakat ısiz ne 
olursa ~un, hakikaten çok güzPl, 
çok cazipsiniz! Harlkulö.dcsiniz! .. 

Ma.tild muzaffer bir gUIOşlc gül 
dü. Mühendisi yan gözle aüzel'e-k: 

- Tefekkür ederim mösyö! 
Dedi. 
- Hariku!Adcsinb ! .. Benecı ha 

kısa olacağını ümit ediyoruz. Fa 
kat bugUn karşıla<.-mıs bulundu_ 
ğumuz vaziyette böyle bir ilmi· 
de dayanmak ihtiyatlı 'bir §eY 
olmaz. Amerikanın :mevzuuba'his 
te isattan istifade etmesi için 
buhranlı devrenin uzun sürmesi 
icab~der. 

Amerikada silah altına 
çağrılan bahriyeliler 
\'atlnırtoo, 18 (A.A.) - Bahriye 

nczarcı.i tamfmdan tebliğ edildiğine 
göre henüz &lAh altına alınmamış 

bahriye ihtiyat bakaya.ınnn hazır bu· 
Iunm::ıları emredllmlgtlr. 

ı•ıı.ıan: 

mektelıi profesörlcrınden 
İsveçli 

Japonya bu beyanatı na7.arı 
itibare alarak. büyUk şarki As
yadaki Japon idealinin ne oldu. 
ğunu Holanda Hindist.anma anla. 
tacak tedbirleri almalıdır. 

lngılizler e~inde 
250.000 ltalyan eairi var 

l.ondra, J8 (A.A.) - Harbiye nazı
rı Maıgesson A vaıtı kamaruında be· 
yana.lta bulunarak İngilizlerin elinde 
bulunan İtalyan esirlerinin 188.000 ki· 
§iye bııliğ olduğunu ııöylemloUr . ..Vrı. 

knlı ltaıyan esirleri de 66.000 e baliğ 
olmaktadır. 

Qe\iren: 

H. D. 

A. Henqham 
• 55 . 

- Ah, mös~ ü .. Aşk ılanı ıçin 
çok geç ve fovknladc yorgun ol • 
duğum bir saati intiha;lla da hn
ıikuliidc bir sersemlik ettiğinizi 
söyliycbilirim !.. Müsaade (derse. 
niz otelime yalnız· gitmek isterim! 

:\latildln yanında, herhalde gö
rülmekten fevkaltLde korkuyor -
muş gibi etrafını boyuna koUıya
rak yUrUyen mühendisin sapsarı 

yüzü l\fatildJn bu soğuk ve sert 

cevabı üzerin<' adeta mosmor ke -
sildi. Mühendis sa.ı;::ılnmış bir hal

de: 
- Oh! .. Matild ! dedi. Her 5e .. 

ye rağmen sizinle görüıtınek iste• 
diğlmi görüyorsunuz! •. Her §eye 

rağmen!.. 

- Hatta fena hnlde rahatsız 

edilmeme rağmen de, deı;il mi 

mösyö!.. 

- Benimle görüşmek fedakfır
lığmıza ltışekkilr ederim! · 

- Oh!.. Öyle değil, Matild! RI 
ca edenm, anlayışlı davranınız! 

ÇiinkU, haz ikuliı.dP zeki bir kadm 
olduğunuzu bilmiyor değilim! q -
nun içindir kı size hiçbir hileye 
müracaat etmeden doğrudan doğ
ruya, bütün samimiyetilc hitap 
!'tmckte tereddüt etmedim!.. 

- Fakat. rica ed<:'rim, maksa • 
dınız nedir? 

- Maksadım l Sizinle görü~e

yi kabul ediyorum! 

- Görüşmeyi mi? Ne husu -
sunda ? .. 

- Takip e til,'iniz malı:sa t et • 
ı·af nda! .. 

- Takip ettiğim maksat mı ? 

Fakat siz delisiniz!.. Benim .takip 
ettiğim hi<;Wr me.k.sat yok! .• 

&unu Dam on kjt:bul etmedi: 
....._ Olamaz; müddet bitmi§; rflm9We hPr 6eye meftunum! .. 

- Matild .. Halii beyhude ma • 

nevralarınıza müracaattan vnzgc • 
çiniz, rica ederim: Beni dinleyin! 
Zaten hiç vaktim yok!. Sizi bil" 
dakika görmek ve ancak maksadı 
mı bizzat söylemek için, ne kadar 
Qıtiyatla hareket etmeye mecbur 
kaldığımı herhalde takdir etme -
niz !azım! .. 

- Matild !. Benim tarafundan 
!slintak edilirmi5 lıis ve vehmine 
düşmeyiniz, rica oderim !.. Ben 
her şoy1 biliyorum!. Buna rağmen 
sizinle görilşmeyl kabul ettitiml 
söylemek istiyorum! •• Sizi bir tu -
zağa dü§il:reccğimi de aklmıza ge 
tJnnemelisiniz! .. Çünkü size kar -
ısı birdenbire duyduğum hi11lcr, öl-

DüşündüQüm Gibi 
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Batıl itikatlar 
ve Propaganda 

Suat Derv~ 

\"arlık me<'8N88mm liOlllUICU :;a- ~ likt• ~.anuınlarnıda basit '\"C iradt"
) t~ l'atıar Nahi "J'alcwkklar" si zait olaııla.rın hepsinde tezahür 
ismi altmda Jt&)'t"t mühim bir lllC- e<h'r. BOylc bir anda bitıl mı.at
~eleyr. ....... ~ etmı.ur. Bu r.ci laruı di~&iar üzcrladcki tesiri, 
~epıbedea t~k edlhnelidtr. Biri· <lii,rcr normal ::ıamanlara nuar.1a 
si ba bitıl itikat:larwa neden 'e 1 •<~1' ('Ok art ar. İDSalllarm ~hsi3 ct 
Wlsd çıktığı, ötdôsi ec banlard- \ c iradelerini kemiren hu psikolo-

• i .. tilade ede• karanlık H' !'>Öpheli jik hiıdisc) e karşı en i~ 1 rnücade· 
ııropagaada. le ~olu bil.liselerin h<'rkt>:Jn anlı· 
. Dünya ltidi!lat~ bugün o &.adar ~·abilettği tanda l~i izahı \"e ne 
ınüteneni bir ~ak alau · \C o b • hribi nctiôNerle karş.ılasılabiJc -
dar miratle iaki,.•f t·t.mdct.edir ceğ:nin cn•elinden anlatılmasıdır. 
ki drğfl ('\\elinden &.esürebilm~k Bu itlbaria bir ta.rafta batıl iti • 
w fa.kip ed<•bilmek bUe ~k ~oğu· katJana cemiyetimiz için ne ınür · 
mu:r:ı na-.iı> olmıynt·a"k ciere<:ed<• his ararlar tevlit. ct.lcbilccci,ri an· 
zonlur. Ba kansık hiwHsell"rin lat ılırkmı, diğer ta.mftan bu lna· 
'athrnda katlrp derinine Rifu :r. ka 111."i&Jll sf'beJI olan amilin yani \lJ• 

blliyt>titıi gÜfilıt•remlyea İIMiellla~ııı "uhsuzluğun da ortadan kaldırıl
' uıoh arunulan tMii bir tt'fdir. mıu.ı, t ercddütlerin izalesi la7ım· 
Onlar hlr gbn 8C>llraMnı ~öremiyflll ılır. Bunun için mühim hftdisclcrin 
bir •~rectdiit bttnaJtN ~e ne hakiki mahiyetleri t<·~rih edilerek 
~ap.caklıuuu bilemi)·cfflk ~di - efkin umnml;)-enin temirlnc 7,a

lf'ri11e bir .ç.tkar ,-oı &ralMk ilıCiya· rurct. 'ardır 'c bu hususta en bü
<i~·le Ka\TUlmaictadırlar. Ba tela- yük 'azife ~azetc 'c mecmoatıan-

Al mangada 
Endüstri mtnlaka
ları bombalandı · 

--0---

Bir Alman nakliye 
gemiai batırddı 

mıxa düser. 
ı .. ın i'ldad et•phe~i is<', b&giill· 

, kü hidisatm tabii olarak ortaJa 
çıkardıb 7..0ıiaklann bilh11&sa ikın'
' etlondircllği bu sarartı haleti rr 
hiycden istifadeye kaBn..- b· 
r&nlık 'c bettıah propagaMNf1r. 
lhıb \C fikir hakika.tlerlai e11. mi· 
hinı bir faalh·et &&hası olarak a-

l 
lan bu si• i düşman neler yapmr 
yor7 Jl~ı;talık getiren m~l&r 
UY.nyct.ın naslJ en za~·ıf ta.rafına 

~a ldınr \ c t.enclisi içbı mu,-..ffaJa-
:ı (•t ,.c 1.arcr §anıtını ea fazla ora-

ı.oııııra, 111 (A.A.) - Haber alın- c.la bulursa. bu ' insl propgaııda da 
drğma göre. dün gece 1ng11iz tııyya. laaliy,•tinc- en müsaJt vasatı 1.anf 
releri tarafından garbi Almaayanın ı uh halet !:!rinde b11lınaktadır. MH
endü:ıılıi mıntakalarına y pılan Ular- li iman ve istiktal ao;lnna dartH.~ 
ruzda Kolonya ve Duscldorf b&§lıca ,·umıağı, milli ikudtttıe inanı~ı bal-
bı>dı.cfl"'rl teşkıl etml§lerdir. lalamağı h(~er ittihaz eden bu 

* * * ıararh propngaada, düsmanı dost. 
ı .. ondra, ıs (.\ .. .\.) - Öğrenildlğı_ dO!-tu düşman gösteriyor ; milli 

D" gör.: İngiliz hava kuv\•cucrl "1lln birliğin bozulına.'iı jr;in her tiirlii 
g-ece Manş denizi ve :§&"al altında bu. (,;areyt• başvuruyor. Etrafa nifak 
lunan topraklar Uzcrlndc bl.iyük mlk. tohumlan '-açıyor, ınyıf insanlar 
yasta. ~·eni hUcumlar yap~lardır. l aciz \'e~ teslimi)_:et fii,;rleri aş~lı 
Sahil muhafaza ve bombıı.r(hman lC'Ş• :ıor: Agw.dan agu.a dola~an o~ lr 
Jifl&U&rına me~p tayyaN>lft'tii. a~ı ·.ıar ~W.13ıur ki tt-ı.,. HMllaan 
tayyarelerinin refakatinde olarak lann nasd bulunablJtffğine lntoıuı 
Manı denlzile tlınalı :FJ'aıı• üzerinde hem hayret h em de tcc.-,süf ed<'r 
yaplıl<l,1rı harekat hakkında belıtiz Meselt"1in asıl mücadele edilc~·C'I, 
k!fl cerccedc ma!Omat yokııa da ce- olan , .e en t~hHkt•U bulunan tara. 
reyan eden hava muharebeleri tema. lı işte budur. Bu ..,fnsi propa 0 an· 
:unda 13 dll§mnn avcı tavyal"C81 ı:ıu... daya meydan \ ermemek \'~ orta 
§Urüldüğtl öğren!.lmi§tlr. Bu barekAta hb akıttığı zcltire kan,-ı panzehir 
iftira.it eden tayyarelerimlzden 10 nu olarak miisp("l \ e anlat.ıl!I 11~ -

Uslerlr.e dömnemicrlerdir )&t yapmak la:r.ımdır. .. 
• * * SUAT Dl·~K\'IŞ 

l..oııdra. ııs ( . .\.A.) - Sahil muho-
faza scrvislne mensup bir tayyarenin 
Fran!lllmn brltanya yarım adaııı açık· 
lannda bir dti~man nal<Iiyf' gemtıılne 
bu eabah hücum ettiği haber ıı.Iınmış
tır. Boınbalann gl'miye i.ııabet ettiği 

görlilmUıtUr. 

aUrUcü derecede ~iddetll ve sa • 
mimidir, Matild ! Bunun için size 
yemin ederim: .. 

Matild buhran içinde koııu an 
genç mühendisin samimiyetinden 
kat'iyyen şüphe etmiyordu. Zirn 
samimi veya sahte erkeği ıyırt 

Devlet 
konservaauvarı 
Müzik ve tiyatro 

! ubelerinden mezunlar 
verdi 

Güzel sanatler Akademi
sınden de 20 talebe 

m&zun oldu 
edecek, belki dünya yilzilnde on- Ankara, 18 (A.A.) - Venlcr. 
dan daha mahir bir kadm yoktu. mnlümata göre Ankara devlet koı. 

Onun için tatlı bir gülüşlE' du- servatuvarının 1940 - 1941 yı:ı im· 
rup mühendl61n ürkek vf' yorgun ~ tihanlarr bitmi§ ve mUessescniı; 
> üzUnc baktı: yilksek tiyatro şubesinden 8 ve .. ,.. , . .. .. ! müzik şubelerinden de 7 taleb 

- Mos.}o. dem. Butun bu tu - mezun olmuştur. 
hnf sözleriniz sinirlerimi yatışn· Bunlardan tiyatro şubesi me -
rıyor. Buna hayret ediyorum! Ma zunları devlet konservatuvan tat· 
amafih hakikt makl!lşdrnızı henüz bl.kat sahnesi stajyer artlstliğine 
·anlamı~ değilim: müzik mezunları da Rlya.seticum . 

hur flarmonik oıitestrası üyelik . 
terine tayin edilmişlerdir. 

Opera \'e tiyntro şubeleri tara 
fından 1940 - 1941 ders senesi 
içinde muhtelif t('msiller veret 
devlet konservatuvarı, bu ders yı 
lını, opem şubesinin Madam Bo. 
tarflay teınsillerile kapayacnktıı 

İstnnbul Güzel Sanatlar Akadf:'. 
- Hailır! .. Bunu teı:ıckUkr et- mislııi~ 1940 - 1941 ders yılı so 

- Hemen söyilyeceğlm, Ma -
tild! Fakat e\'veli bana tamamile 
itimat etmeniz için gayet açık ko 
nusmak lilzumunu hissettim! Ma • 
tild ! Sizin için, bütün tehlikele
ri gözüme aldttn ! 

- Teşekkür ederim!.. 

m Pniz için söylemiyorum!.. nundn. mimari şubesinden l4. rf' 
Fakat.. Oh! Yaı>tığun delilikle- sim şubE.>sindcn l 2, tezyini sa.na t 

ri olduğu gibi eöylorn.iş olmıı.k i _ 1 
lnr şubesinden de 25 talebe mC'. 

, . . zun olmuştur. 
çln ... dtln, vazıfem ın ~an a • Maarif Vekilliı;i her sene oldu 
detiı.. firar etim ! .. Ve şehirde biz ğu glıbi bu sene de memleket ruııı. 
zat btr villa kiraladJm !.. tUrkU ve oyunlarını derletocektiı 

Matild ha;.Tetle sordu: 
- Villa mı?. 

- Evet, villa, Matild !.. Gb:li 
bir villa!, . Hiç vaktim olmadığını 
herhalde takdir ediyor11unuz!. (). 
nun için yarm muayyen blr eaa t
te bu villama pimek 10011Dda !bu

lunmanızı rica edeceğim! .. 

( Deunmt Nır J 

Bu sene Ka~ seri, Niğde ve u 
nup havalisinde bilhassa aşh-etle 
arasında derlemeler yapılacaktır. 
Derleme heyeti. devlet kon.serva 
tuvan öğrotm~nlerlndeıı Ha:Ill Be 
dl Yönetken, folklor a111fv ~~f 
Muzaffer 6.en ve aıP telrzhstL 
al Rla "!~ mıDa l Mptll 
Ueyet tıı. ay nlu9et:iade ...nst 
ne MçWaeak Yf\ 9flblıma taamı" 
~ ....... ~ -~., 
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Asker ailelerine 
yardım şekli değişti 

(Ba tarafı l ncide) 
Ancak son zamanlarda askere 

gidenlerin adedi çoğalmış, buna 
mukabil yardun mükellefleri azaL 
mıştır. 

Bu vaziyet karoısında evvcı,.ı: k~
rarlaştmlmı~ olan ölçüler dahilin· 
de y2.pılan tahsilatla elde edilE-n 
para kafi gelmeır.eğe başhm·ştc. 
1st.anbulda hali haz!' aa aslt ... .-e gi 
dcnlerin aıieıeri'le vetil::UPK iize- 1 

re ytiz elli bin liraya ihtiyaç has·l 
olmuştur. Btl alyc d..ıimi <>ncfünl'
ni diln vali ve belediye reisi dok· 
tor Liitfi Kırdaon reislı~i altında 
toplannra1{ bu husustaki toıltlkle
rlni ikmal E1tmi., tir. Mtlkell 0 fiy t 

şekillerinin ve yaı"drm miktarları- 1 
nın değiştirilmesi knrarlaltmlmış 
ve alınacak ) ardım akçesinin a
z .. Itrlması, yardımla m\ikellef o - ı 
k:ı.larm sayısının çoğaltılması esa 
sn:a gidilmiştir. İttihaz edilen :on 

1 
ltn..""lira göre !stanbul şE>hir hu 

dudn dahilindo işliyen otobü.s, j 
tı::cn, vapur, tramvay gibi na~il ı 

~arından trenlorde üçüncii, 
~!erinde ikinci mevkile seya· 
bat edenler mlikellefiyete dahıl 
olrru;yntaklardır. Birinci mev.kile 
~ edenlerden birer kuruş 
asker ailesine yardım parası alı • 
nacıJk.trr. Vekiller heyeti kararna
mesi <yardım etmekle mükellef o
lanlar: sayarken kadmlan da su -
1:1!/J ibln.hsusada zikretmiş bulun -
:mıilttstlrr. Bu itibarla kadm erkek 
~es mükellefiyet dahilinde hu
bmmdlttadır. Ecnebilerle askerler 
milstt.""Snadır. Belediye dnimi en-
dlm colnin karan resmi surette 
DAıı ~dikten ve nakil vasıtaları 
blıetieri üzerine sürşarj yapıldık
t1ıın sonra tatbikata geçilecektir. 
~ sinema ve tiyatroların 

~ri üzerinden yüzde on nis
bffin.de bir miktar asker aileleri
ne ~rdnn parası alınacaktır. Ba· 
de:ma maaş, Ucret ve kazanç mik-

tarıan ilzerbıden asker ailelerine 
ym-dmı par88I e.lmınıyacaktır. 

----<>--
CŞiğ deriye na rh konacak 

Fiyat murakabe komi .... vonu 
ougünkü içtimamda çiğ ~ri:re 
narlı koyacaktır. 

a ve 
evz· 
Her aileye 

400 gram ahve 
Düseceğı 

tahmıe ed·l·vor 
i tanbul vali muavinleri Ah. 

met Kınık ile Raşitten mürekkep 
kahve te\'Zİ komisrnnu bu sabah 
da tevziat işiyle meş~l olmuş· 
tur. Komisyon, 1stan,.,ullularm 
kahve ihtiyac.ıll1 temin için bü.. 
tün hazırlıkları ikmale karar 
vermiştir. FJsasen tevzi hesapla· 
rı yapılm~ te.şe.'<küllerc kahve 
tevzi edilmeğe başlanmıştır. Bu" 
arada İstanbul vilayet dahilin_ 
deki askeri birliklere tahsis edi· 
len 150 çuval kahve ordu müfot_ 
tişliği levazım amirliği emrine 
verilmiştir. 

Vilayet, bu sbah tstanbulun 
nüfus miktarını tesbit etmiştir. 
Bu miktar ile elde mevcut kahve 
mukaycza edilerek her ferde dil· 
şecck kahve nic:heti meydana 
çık3l"ılacaktl!". İstanbula 1368 
çuval kahve tahsis edildiğine 
göre her aileye 400 gram kadar 
kahve düşeceği hesap edılmek_ 
tedir. 

Mevzuubahis 1368 çuvaldan 
700 ü .şehrimizde bulunmakta· 
dır. Bu 700 çuvalın 150 si askeri 
!birliklere tahsis edilmiş, geriye 
550 çuval kah"1e kalmıştır. Mü_ 
tebaki 668 çuval kahve daha bu· 
gilnlerde ~lersinden gelecektir. 

General Franko 
Orduya itimadından 

bahsediyor 
l\lıı.drlt, 19 (.\ .A.) - D.N.B. 
General Franko •racereste inşa e

dllmeitte olan sulama tesisatını ziya
ret etmi§ ve bu münasebetle şu beya. 
natta bulunmuştur: 

Falanj orduau, İspanyol inkıl!bınm 
en kuvveUi bekçisıdir. Ordu barice 
karşı İspanyanın iradesini ve azmi. 
nl i!ad~ etmeli, Falanjdll aahlldc tec. 
elit harcketim!zln alyas1 vaeıtcıBJ olmf.• 
ııdır. 

1 
tstanbtJJ Levazım amir.iğinden verilen ı 

harici askeri kıtaatl i lanları - - ---l2 'beygir kuvvet:nd!! S adet ktiçUk otomobil şasesi alınacaktır. Hepsi
ne tahmin edilen fiyatı 21.000 lir:ı teminatı !i150 l!radır. Pazarlıkla eksiltmesi 
24.6.9U sau gllilU saat j5 te An!<arada M.M.V. satmalma komisyonunda ya. 
p!le.caktir. TaJlplerln belli vnkitte kom!syona gelmeleri." '(4783) 

""ıt> * 
Beher kilosuna tahmin edile~ fiyatı 320 kuruş olan 60.000 kilo yiln çc. 

ıaı> ipliğl pazarfılda csıın alınacnhtır. 10.000 kilodan aşağı olmamak Uzere 
itfa eyrı tekılflcr a<ı knbul edillr. thnlesl 23.6.941 pa.zartc.sl gilnU eaat 10.30 
Qa. .A:nkarada :M.M.V. satmalma komisyonunda yapılacaktır. E\·Saf vo şart. 
ıtames~ 960 kuruşa komfsyondan clınır. Ta!lplerln teklif edecekler! miktar 
fi2İmDclen kantnıl tcm•.nntıarlle bdl! vakitte komisyona gelmeleri. (104-4816) 

:v: * .. 
120ıJ ton !.rın odunu kapalı 7"ı'f.a eksiltmeye konmll§tur. lhalcsl 30.6.941 

l\l[UıU saat 11 de Ankarııda Lv. iluar!lği satmalma komlsyo~unda yapılacak
tır. Taliplerin kanuni vcslkalarlle tPJ:llf mektuplarım ihale saatinden bir sa. 

evvel kamlsycna Ycrmelerl. Şartnamesi komisyonda görülür. llk teminatı 
2025 iirodır. (4550) 

JI. " .. 
110,000 kilo fığır eti pazarlık'!n satın alınacaktır. Teminatı 6765 Jiradı!'. 

:tlıaıesi 2S.C.9U cumtırlcl'\ gUnU saat 11 de Hadımköy civarında Karaağaçta 
46kerl satma;ma kom:syonunda y&pılacaktır. Ta~lerin'belli vakitte komls. 
:vmıa .gelmeleri. (8S..17SJ) 

:v:. "' 
P.azarJıJ; crdu Upl scpcUi 15:20 adet motosiklet alınacaktır. Beherinin 

ta\Ullin beı..~i 1300 lın:c?ır. İhalesi 21.6.941 cumartC'si gtlnU 83.at 10 da Anka
r.a.Oa :M.M.V. satnıalma komleyonundc. yapılacaktır. Taliplerin ytı:ıde 15 te
nnatlarlle bellı vakitte komisyon".!. gelmeleri. (92.478~) 

:;.. * * 
Pazarlıkla 6 adet }(amyon s!ıı-.acaktır. Beherinc tahmin edllt!n !lyatı 

5500 lira olup kaU +.eminntı 493~ I:radır. Taliplerin 21.6.941 cumartesi gilnll 
saat 11 de Anka.rada M.M.V. satmsıma komisyonunda bulunmaları. (94-4787) 

~ i' .. 

A~~ıda yazııı oevııddm ekslltmelert hizalarında yazılı gtın, saat ve 
şekillerde Akııehirde oskerl satıne.ima komisyonunda yapılacaktır. Kapalı 

zar narın ~haie saı.tı. rlnden bir Ba'- t evvel knmlsyona verilmeleri, açık eksili-
"llenin ihale sntind ırnmleyond'! bulunmaları. (112. 1"64) 

Cinsi Tutarı Tutan İlk teminatı İhale gUn saat 
kilo lira lira Kr. ve ıı kll 

Koyun eti 50.400 20.160 1512 10.7.941 11 kapalı zarf. 
8adeyağı fl .000 13.275 995.62 10 7.941 16 
Patal s 21.öoo 1'4i0 110.25 5.7.941 11 açık eksiltme 
Kuru soğan 10.000 650 48 75 5.i.941 12 
::;Ut 7.000 980 73.50 7.7.941 10 .. 
Yo~urt 9.000 1530 114.75 7.7.941 111 .. 
Yuı.1urta a:let 50.000 750 55.25 S.7.941 10 .. 
Odun 200 000 4.000 aoo.- S.7.941 15 .. 
Kırın!7.J domates 10.000 500) 

Patlıcan 12000 S40) 
Kabak G.000 300) 
Dolmalık b.bcr 4.000 280) 204.- 9.i 941 10 
Taze fae11lye 10.000 700) 
Hıy~r :ı .ooo 50) 

Maydanoz demet 2.500 50) 
#/o ,.. ., 

Beher kilosu 4C ~uı uştan S'O~ ..,oo kilo s•ğır eU kapaıı zarfla ek.ısiltmeye 
-.ımu~tur. tlıaı~ J~.T.f.n salt f,l'n!i saat 16 da, Çannkkalede askeri satın 
elma komisyonunda nııı.caktır. Tahmin bed"li 120.000 lira ilk teminatı 7250 
ll~dır. Evsat ft prtnamesi komtsyc>nda gôrUIUr. Taliplerin kanuni veıuka. 
larile teklif mektt.ıpJarmı ihale saac!nden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

,(11C. 1S621 

Suriyed0 
(Baş tara.f'ı l ncide) 

lerini taşıyan Alman tayyareleri 
olduklan hakkında bazı ecnebi 
haberleri işae edilmiştir. Bu ha· 
berler t.amamiyle uydurmadır. 
Suriyede, harekette bulunan 
tayyareler Fransız tayyarecileri 
tarafından idare edilen ve Fran~ 
sız renklerini havi Fransız tay· 
ya releridir. 

Kuliis. ıs ( A. A.) - Salahi_ 
yetli bir mcnbadan öğrenildiğine 
göre müttefik kuvvetler Kuneyt· 
ra'yı tekrar 1.aptetmişlerdir. 

V•.şi, 18 ( A . A.) - Suriyede 
har 'katta bulunan Fransız hava 
kuvvetlerinin Afrika.dan ve A 
navatandan takviye kuvvetleri 
almış oldukları bildirilmektedir. 

Londrn, 18 (A.A.) - Lyon rnd 
yosu tarafından dün gC"cc neşre
dilf"n Vi5i tebliğinde bildirildiğine 
göre CPbeli DürüzlP Hermon dağı 
arasındakı mıntakada ve c:C'nubi 
LU:bnanın dağlık kısmında muka • 
bil taarruz hareketine devam edil
mektedir. 

Aynı tebliğe göre 16 haziranda 
çekilen donanmanın müzaheretin
dcn mahrum bulunan sahildeltl İn
giliz kuvvetleri az faaliyet göster 
mekte ve lngillz dafi bataryaları
nın şiddetli ateşine ra~'Incn Vi~ 
tayyareleri düs.man gerilerini bom 
bardıman etmeğe devam etmek
tedir. İngiliz tayyareleri Rayak'ı 
iki defa bombardmıan etmişlerse 
de hasar ve insanca zayiat olma
mıştır. 

Londın, ıs (A.A.) - Lyon Radyo· 
sunun blldir<!lğine göre \'işi hUk\lmeU 
hava nazın General Bcrgerct Suriye. 
ye giderek cephedeki Vişl hnva kuv· ' 
vetıerbi teftiş etmiştir. 

General Bergeret General Dcntz ile 
görUşmU§tUr. 

Lonılm, 18 .A.A.) - Röyter ajansr. 
nm s:ılflhlyetll makamlarından öğren. 
diiğmı göre, Surlycde sahil mıntako

sında müttefik kUV\"Ctler Saydanın j 
şlmallnde 8 kilometre kadar ilerleml§- ı 

lcr ve keşif mU!rezeıeri de BC'yrutun 1 

takriben 20 kilometre yakınında bir 
mevkla varmışlardır. 

Cenubt Suriyede müttefiklerin mu. 
vaEBla hatlarına karşı moUlrlU kollar. 
la hareket eden Vlşi Fransızıarı Ezra, 
Mercayıın ve Kuneltra.yı işgal etmir
!.crdlr. Fakat rnUtteCik ku.wetıec ~1r. 

y, 

~<tı:J uııı$aYliOr,rnclil~ öğrtı?Ailö.It;:~gö. 
re Mercayun ve Kuneytradan da Yişl 
FransıZlannı rıkarmağı istihdaf eden 
harekı\t devam eylemektedir. 

Londrrı, 18 (A.A.) - Röyt.cr ajan. 
sının Akdeniz filosu nezdindcki hı:. 

susı nıuhablri, lnglliz filosunun gerek 
Suriyede ~ı·ek garp çö!Undekl İngiliz 
kıtalanna !nal bfr mtızaherctte bu.. 
lundulunu haber vermektedir. 
Kudıl!ii, JS (A.A.) ;-- KudUs, rad

yc.sunun aal!hlyettar sözcüsüne göre 
lııg11iz impal"atorluh knvvetlerıne 

mensup Uç asker geçe pazar günU 
Saydaya girerek Vfşi k..ıvvetıcıinln 

karargA.hını zaptetmişlerdlr. Bu va. 
kanın hakiki mahiyeti şudur: Hare. 
kıı.t esnasında iki çavuşla bir C'r bir a. 
ralık mensup oldukları İngiliz kıtaları 
~e her tUrlU irtibatı kaybetmişlerdir. 
Ycga.ne çıkar yol olarak Sayda şehri
ne doğTu ytlrUmekten başka çare kal
madrğmı gören bu Uç asker tam bir 
cesaretle §C'hrin en yakın sol<ağma 
doğru yUrUm1.lşler ve orıırla LUbnanlı
lar tarafından karşılanmışlardır. Bun. 
Jar İn~iliz askerlerınl en kısa yoldan, 
Vlşl kuvvetlerinin umumi karargllır
na götUrmUşlerdlr. üç lngtliz, karar. 
gl'Lhm kapısındaki nöbetçiye kendisini 
esir tclA.kkl ctmc.cılni söylemişler ve 
binanm içine girmlşlcrdır. Bir odada 
Vışiyc eadık subaylardan bir grupun 
bazı vesikaları yakmakta nlduğıı gö
rülmUştUr. Bu subaylar bir odnya ka
patılarak mUttrflk kuvayi kUlllyesinln 
muvasaıatma kadıı.r muhafaza ıııtın. 

dıı. buıundurulmuşlardır. Dört saat 
80Ilrtı. da mUttefik kuvveUer ı;ıchre 

gırmı.,ur. 

Yüksek 
ühen 

Mekte 
ıs 
• 
1 

Bu s ene 54 
m ezu n ver) i 

YüksC'k Mühendis MC'ktebinden 
bu seM mezun olan 54 gence dip_ 
lomalıı.rı bu sabah mektep bina -
smda merasimle tevzi edilmiştir. 
Merasime 10,30 da tstiklfıl marşı 
ile oaşlanmıştır. Bundan .sonra 
Yüksek Müh ndis Mektebi direk. 
törü 'l'evfik Taylan kısa bir nutuk 
söyle-mi.s ve diplomaların tevziinc 
gccmiştlr. 

54 gC'n<;:t en 1 O u inşaat, l O u yol 
5 i su, 8 i makine ve elekWk. 10 u 

1 
elektrik muhabC're, 12 si de diğer 
§ubeden mezun olmu~ur. 

g 
Türk - Alman muahedesi 

i tif akla tasvip edildi 
Anlcara, 18 ( A.AJ - C. H. P. lendikten sonra muahcdenin im. 

Meclis ıı;rupu bugün 18 - 6 • 911 za$ı teklifi reye konulmuş ve u
('.arşanba günü saat 17de reis ve. mumi heyetin tam ittifakı ile ve 
kili Trabzon mebusu Hasan Sa. sürekli alkışlarla kabul edilmiş. 
kanın reisliğinde toplandı: tir. 

Ruznamede yalruz Almanya Ruznamede başka bir madde 
ile müzakeresi bu defa ikmal ve olmadığından saat 19 da celseye 
intaç edilmiş olan dostluk mua- nihayet verilmiştir. 
hedesi vardı. Ankara, 18 ( A . .tl.) - C. H. P. 

Bu maksatla söz alarak kür. müstakil grupu umumi heyeti, 
süye ~elen Hariciye Vekili Şükrü 18 • 6 - 941 çarşanba günü, reis 
saracoğlu bu r.ıuahcdenin bida. Vekili !stanbul mebusu Ali Rana 
yettenberi geçirmiş olduğu mü- Tarhan·ın reisliği altında toplan. 
za.kere safahatına ait beyanatta mı!2tır. 
bulunmuş ve imzası takarrür e- Hariciye Vekili tarafından, 
den muahede metnini okuyarak parti grupunwı bugünkü içtima
bu vesikanın mahiyet ve gayesi ında ve onu müteakır> müstakil 
üzerinde etraflı izahat vermiştir. grup umumi heyetionde, harici 

Hariciye Vekilini • müteakıp siyaset hakkında verilen mallt. 
söz alan birçok hatiplerin beya. l mat ve izahat üurine müzakere 
natına ve sordukları suallere biz-

1 

cereyan etmiş ve neticesinde 
zat Başvekil Dr. Refik Saydam hükumetin hattı hareketi ittifak. 
tarafından verilen cevaplar din. la ta:wip edilmiştir. 

--------<>-----~-

Hariciye Vekilinin beyanatı 
(Baş tarafı 1 ncidc) 

mevkide bulunmnmış olan Türkiye ve Almanya, metni bugün neş
rolunan muahede ile dosatluklarım en sağlam temellere istinat et. 
tirmckte ve atiyen de muarız vaziyete girmiyeceklerlni teyit et
mektedirler. 

Türk ve Alman mil!et?erI bu muahede ile yeni ve kati bir em
niyet havası icinde yekdiğerine bir kere daha el uzatmış oluyorlnr. 

Melinde gfüiileceği veçhile, larafeynin mevcut ahdi vecibeleri 
mahfuz tutulmakta ve böylece de bu vecibelerin muahedede mün
deriç mefhumlarla tearuz ct.mcmekto olduğu t0vit edilmektedir 

Tarilii ve mühim bir dostluk vesikası olnn ·bu muahcdenin ·im· 
zasını büylik bir memnuniyetle telii.kki eder ve bu münasebetle 
memlcltelimi ıyi tanıyan dostum M. Fon Papen'in neticeye vusul için 
vaki olan kıymetli mesaisini bilhassa zikretrneği vecibe addederim. 

Muahede müzakeratınm intacı üzerine Almanya murahhası ve 
büy~k e~çisi ~~- Fon Pap.?n ile, memleketlerimiz matbuatı ve radyo 
servıslerı no§rıya.tmın 'l'ürkiye - Almanya münasebatınr tavsif 
eden dostluk ve miitekabll itimat zihniyeti dairesinde vuku bulması 
arzusunu izhar etmek hususunda mutabık kaldık. 

Von Papen·n beyanatı 
(Baş t.arnfı 1 ncidc 

cek Avruııayn yçnJ, daha !yi bir ı:ııt~m V1 dcvamıı bll".! sulh tClu1.l1 etmek U-
tiyE:11 sıynsctin hcdeflwr.i hakkmüıınl anla.şmamazlıkıardan dolayı muvakka· 
ten muMel olan eski, itimaUı vo dostane münasebellerf yeniden teyid 
eylemelttcoir. 

Binaenaleyh bu muahedcnln c lıemmlyetıni, devremı:zın tarlh1 btiyUk hd· 
diselerinin çerçe\esi i·,;ındc de nıUt-ıleıı. etmenıiz IAzımdır. Bu muahede ayni 
zamanda. Almanynnıı: ve mUttef!k devletlerl.-ı Avrupada adalete dayanan 
yc.111 b!r nizam uğrund:: k mlica.ı •l ıılerlnde, lstiklılllnl koı umağı harici siya. 
setinde M\klm esas atföaz eden Tilrklyeyc, Türk milletine, şanlı uzun bir 
tarlhlr. mirası olarak ve garp !le )'Uhtn şark arasında bir rabıta teşkil etmek 
sıfatile lll.yık olduğa rnevkl ve r.l~h.:ru temin eylemeğe azmetm!ş bulunduk· 
larmın da bir d<'llllOlr. 

Çok muhter!!m c'<'Elum Hrı.rfclye VckiUnin bu muahede~'! iyi bir neti· 
cayc iktiran ctlirmelc !'Olundaki 'lllitemıı.di &o.yretlerlnl burada tebcil ve en 
sı mim! tc§ekkUrUmU .ı;.c.ııdislne n· ze<:<'rken Aıman devlet relsile hariciye na. 
zırı:nın da bana bu ta:i"ihi vosikayı ln 2.fı. etmek lmkfı.nını vermiş olmalarından 
dolayı pek memnun <·l•luğumu bC:yı:n erlerim. ÇUnkU bu suretle ben, Osmanlı 
ordusu saflarında bu memleketin 'cv~Mlarlylc bUyUk bir müşterek da.va uğ
runda yaııyana lısıp cı.tiktcn aoı:ıru bundan böyle de bu işe sulh sahasında 
sebatla de"am edecek vcziyettc bulunacağını. 

Bu memleket ve hu mlllet d .. lme sarsılmaz adalet hlsıerllt meşbu ola· 
gelmiııtir. Binaenaleyh, neslimizi'\ ı:rahlt oldtığu tarihi kalkınma ve ihya da· 
vıısınm roUcbir zarure~leri için yeni bir anlayışın, her turıu fesatçı propa
gandanın Uetünde olarck, gellşec.?ğlnl ümit etmeğe ictlsar eyllyoruz. 

Bir z evvel Har1cıyc. VekUia!n de dedığt gibi, Alman hlikUmetile Cum· 
hurlyet hUkOmcti, ımıahedenln m'l'ı•;t bir tarztja akdi mUıuuıcbetile, ıki mcm· 
ıeket mıı.tbuatlnın ve kPza iki m~m:eket radyolarının neşriyatlarmda dalma 
Alm:ın - Türk mUnaEehc·tıerini t.avıı!f etmiş olan dostluk ve ka~ılıklı itimat 
flkrlndc.n mülhem ol~a!ı.ı-. arz ;ırııMı izhar cylcmeğl kararlaııtırmışlardır. 

Japonyan~n 
Londra elçi · 
Tokyoya gidiyor 
Londra, 19 (A.A.) - Japon_ 

,yanm Londradaki büyük elçisi 
Sigemitsu Tokyoya doğru seya_ 
hatininin ilk merhalesine başla_ 
mı tır. Büyük elçi, Japon harici_ 
ye nazırı Ma~uoka ile J!Örilştük_ 
ten sonra Londraya dönecektir. 
Sigemitsu, Matsuokanın lbu sene 
Avrupa)-a yaptığı seyahat esnn. 
smda kendisiyle görüşmesi müm 
kün olmadığı için Tokyoya git_ 
mektedir. Büyük elçi Atlantiği 
ve Amerikayı t:ıyyaı·e ile kate_ 
decek ve seyahatini vapurla ibi_ 
ticerektir . 

Büyük elçiliğin birinci ve ü_ 
çüncü katipl..,ri Sigemitsu·ra re_ 
fakat etmektedir. 

"Tasfiri Efkar,, ga zete
si kapatıldı 

bo 
ı or 

5 · O kadar Polon 
yah fikir adamı da 
adadan nakledildi 

lngı l i z memurlarmm 
aileleri de adadan ayrı l dı 

~!'koça, 19 (A.A.) - Kıbrıs si' 
halkınclan arzu edenlerin tahl!Y 
h:'lkkınca şu mnlQmat verilmektedir 

Kıbr-sıtan kendi arzular!Je tahl 
edilenler arasında. Varııova ve 
başlıca Polonya şehirleri ahalisind 
500 kadar Lehli fUdr adamı ve es 
hUk\lnıet memuru bulunmaktadır 
Bir ııenedenbcrl Kıbrısta ikamet t 

mckte olan Polonyalılar şimdi hil 
met hesabına. naklcdllml.şlerd!.r. ı-:-s 
tethlp neticesinde mcmlcketıerind 
koğulan ve Kıbnsta kUçUk ticaret il 
lerl yapan yahudi mUıtccllerinden tJI.' 

ytlk bir kısmı da Kıbnsı tcrketmtşac 
dir. Bunlardan başka İngiliz meın 
ıarmın kadın ve çocuktan ve 
nıUtekaltler de hareket etmişlerdir· 

Robin r~ur vapuru 
nun ba ırılması 

rika 
Almanyaya 
şiddetli bir 

nota verecek 
Vcısinglan, 19 ( A .A . ) - S~ 

ncr Vels bugün beyanatta b11l 
narak Robin Moor'un batırıltr. 
sı meselerin.de Alman.yaya }{ 
sı tevcih edilen ittihamlann, ' 
purdan kurtulanların Kap'a JJ1 
vasalatile hafifletmiş değildir· 

Amerika alınacak tedbiı...oı\ 
hakkında nihai kararını ~ 

1i9i~~wı:-Rc;t~;:rt~~~~ 
lanlara ait ifadelerin hu1ı1Sa o~ 
rak gönd<>....rilmesi hususunda 
limat verilmiştir. 

Vels, her ne kadar alına.et 
tedbirlerin ne olacağını sö~~ 
meınişsc de en hafif halde .~t 
detli bir protesto yaılacağı 'U'-' 

min edilmektedir. 

Arjantin de 
Sağ cenah fırkaları 

tarafmdan haz ırlanan 

ir sui ast 
kesfedildi 

.:> 

Arjant n - lngıliz dostlu 
ğunu sarsmaya matuf 

neşrıyat arttı 
Bı•cncıs - Ayrcs, 19 ( A.A.) 

Critica gazetesi diyor ki: 
Söylendiğine göre, sağ cens 

f ıı kalan tarafından hazırı 
hır suikast keşfedilmiş ve po1 
t.ahki!-.atı bu suikastte, bazı 
kerlerin. mürtecilerin ve t 
mış fikir adamlarının m·cthal 
bulunduğunu ~östermicıtir. 

Hükfunet mahfilleri bu hus 
ta bir şey söylemiyorlarsa 
gazete vazi~etin ciddi olduğu 
yazmaktadır. 

Gazete, bitarafl1k maskesi s 
tmda bir çok nazi ve nazi ta 
tarı neşriyat yapıldığını ve 
suretle Arjantin _ İngiliz dostl 
ğu arc..Smfu:ı. ve Paru:.:merikan si 
retine karşı manialar konulm 
istenıldiğine işaret etmeld:edir 

Hükümetten şiddetli tedbiri 
alınmasını istiyen Critica, hül\ 
met tarafından taki~ilen si) 
setin Arjantin'i tar1hi dostları 
dan tecıit ettiğini ve bu hali 
doğru olmamakla beraber, A 
jantin'i nazi davasına iltih. 
edecek ve manevi dostları 
dost olduğunu kesooelsmiş gl 
bir vaziyette ı;österebileceğ" 
yazmaktadır. ) 

Yunan tütünleri 

Loııııra, 19 (A.A.) - Mebuslardan 
I..!pson Avam kamarasında beyatuıt

ta bulunarak Ciritte cereyan eden son 
h!füseler!n hava yoıu ile nakledilebl. 
lece!' kuvvetli İngiliz kıtalan teşkil 
edilmcsl ıuzumunu lsbat ettiğine iga
ret etmiştir. Hnzlne nezareti mallyc 
mUsteşan Lan, C('\ ap olarak, hava 
yolu ile kıta nakli bakımından Giri-J
tcn alman derslerin sureti mahsusa.da 
ve bütün te!erruntile tetkik edilmek. 
te olduğunu fakat hava yolıı ile nal<.. 
!edilecek İngiliz kuvvetlerinin arttını
ma.sı h a '' k ı n d a takip edilen 
s i y a s c t l n şimdiden alcben hll. 
dlrilmeslnin umumt menfaatlere aykı

rı b!r hareket ole.cağını söylemiııUr. 

' 'Tasfiri Efkfır" gı:ı.ze-lesi Vekil 
!er Heyeti ikararile bugünden iti: S:rlin 10 (A.A.) - Yunanistaıı 
haren muvakkaten ikapatılmrşlrr. .Almanya arasında Ucıı.rt mUbadeıel 

tekrar başlanmıştır. Yunıı.nlstanla ~ Lipaon Girit hl\disesinden evvel har
biye nazarctile 11ııva nezareti arasında 
tahaddUs l•dcn mlişküllcrin bertaraf 
edildiği. hakkında t!!mlnat istC'mlş, Lan 
da mtiabet cevap vererek demiştir ki: 

Gir!t hA.diselerlndcn bazı dersler aı.. I hancı memleketler arasındaki tcdıY 
dık Şimdi bunlardan istifade etmC'k. Berlın1r takas cdll"C ktir. Alma%! 
tcyl.7~ Bundan fazla izahat vcrmekll- Yunanistanrn blltün tUllin mahsul 
ğim doğru değUdJr. mUba.yaa etmiştir. 



19 H.AZlRAN - 194-1 R A B .E R - ilsim PoBfalt 

iflMWI Valıdettinin/irarına ô.it 2mülıim vesika 
Tövbe eylerdi şaraba şairi görseydi ''İspanya lılerine ademi müda - Altıncı ~ebm.et 16 teşrinisani. zatı phane kendisini İngilteemin Vahıdeddin Maltaya muvaMla-

' hale komitesi" ne Türkiye namı- yi 17 ~niaaniye bağlıyan gece- ziri himaysine vazederek bir ln. tını müteakıp, 25 teşrinisani 1938 

Bekri. Mustafa' na iştirik eden deniz Albay Safi. yi merasim köşkünde bir şezlong giliz sefinei harbiyesiyle ıstan. tarihinde fırarma tavaıısut eden 
• yeddin Dağada, Cebeıtlttarık u. Uzerinde uykusuz ve a.sabt olarak buldan müfarakat etımıtir. General Haringtona aşağıdaki min 

Cweçen gün, hO<'.am Mehmet Ce· 
lllden ve onun (Selda Uigati) Ad
li kitabından bahsetmlştJm. O ya• 
arda 'erdiğim mJsallcrin azlığın • 
dan iüyet eden bir okuyucum 
- Kadıköy, Rlza paşa Adalet apar
tınıanmda Ali Gümüş • birkaç (lü. 
gat) daha. neıretmeklljl lstl-

Her dilde olur mu bikri mazmun.. mumi valisi General Haridgton'un geçirmiştir. ErtN!i cuma sabahı imza: Hartngton net ve teşekkür mektubunu gön • 
Bekri - Ekıııeriya mfl&t ve 11&1'• evinde kendisine gösterilen, Os· saat altıda ba§ mabeyinci Ömer (Melfuf olan be)ıanname ınıreti) denniştir: 

hot olan .ldmtJe. Şarlbtllleyllnnnl. manh tarihine ait .iki ihanet vesi- Yaver paşa, efendisinin bulundu • Resmen beyan olunur ki, zatı tnxtltere devleti fablmesbıln 
har de.ek de olur. Buradaki "ek• kasının birer fotoğraflarım bir ğu salona gırerek otomobillerin fa.ha.ne vaziyeti hazıra neticesin - !f&rk kuvntleri ha; kumandanı a. 
seriya,, kellmet!ll ayni minayı ifa• ld ~ bildi · mektupla (fotoğraf 1) davet edL hazır o ugunu nnış ve Vahi. de hürriyet ve hayatını tehlikede saletlô General Hu' •gtoa c-.o 
de eder. ''Metıtl müdam,, gibi. --.-
Tövbe eylerdi şaraya şüphesiz )erek bu arzusu iB'af olunmuştur. deddin on dakika sonra sırtma ko. gördüğünden, bütün islimlann ha- lanna, 
Şairi görseydi Bekrt Mustafa .. : Osmanlı hanedanmm son padi • yu san. uzun apoletsiz bir palto lifesl sıfatiyle İngiliz himayesini Muhterem General • 

yor. Bugün yazacak bqka meuu• 
um da olmadığı için, sayan karl
hnln dileğini yertne getiriyorum: 

Bühtan - İftira. Abardan a· şahı elile yazılmış bulunan bu iki giyereık yanında baş mabeyincisi ve aynı zamanda lstanbuldan baş. Dersaadetten hini infikiklınde 
tıka, &şıktan yari atlolunan bir vesika, firar hadieeslne ne suret- ve baş yaveri olduğu halde binayı ka bil' yere naklini talep etmiştir. sebkeden teshilit ve ibraz buyuru 

E k, - Gözyaşı. Beşikte baş
lar, mezarda biter. ı: ağınur se .. 
manm, ,ebnem, bahann ,j.fn yaşı· 
dır. Zaman olur ki bir sıra inci 
tekHne girer; kumral kirpiklerin 
her teUne parlak bir yıldız gibi 
dlzlUr. Yine zaman olur ki m<"c .. 
nnn bir &şıkın kahkahaları ara • 
•mda. müphem, ya\&Ş, sakit ve 
"81dn atcar. 

naldsedlr ki piri: k ;.,.; .. le teşebbüs edildiğini ve bu firan ter etm~.. Zatı şahanenin arzusu bu sabah lan büyük nezaketinizden eon de-
Hem mey içmez, hem güzel sev • 

d mu"teak"ıp de lstanbul işgal kuv - Firari Sultan bahçeye çıktığı üa olunmuştur. Türkiyedeki lngi. mez emişler hakkıma, 
Eylemişler Rasihe blihtan bühtan vetleri başitumandannma karşı iz. zaman şiddetli bir yağmurla karı- liz kuvvetlerinin başkumandanı 
üstüne... har edilen mınnet ve tcıekkür his şık hızlı bir rüzglr esmekte idi. General Sir Çarls Harlngton mtı 

rece memnun ve mütehassis ol • 
dum. Samimi teşekküratnnm ka • 
bulünü rica ederim.. Densaadet 

Plrahl - Gömlek. Hllili olur- lerinl blldinnekt.edlr. Bahçede kendisine yedi kişi daha p.haneyl alıpağa giderek bir tnp. kuvvayı bahriye kumandanı AmL 
s~ bütün gerden, bütün sine, bti• iltihak eylemiş ve bu kafile beş 
tün \Ücut mübaliğab bir surette dakikalık bir yürüyüşten sonra 
teres..'iüm <'d<"r. Deniz köpükleri -
Din lc,;lnden Venüsün zuhuru gibi. saraym arka tarafında.ki, Orhani-
"Gömleğlme emnl'-·et edemem sö ye kışlasına nazrr, metrük Malta 

Kadınm erkete karşı ilk itirafı 
göz )aşı, erkeğin kadına karşı llk 
mul'888& hediyesi gene gözyaşıdır. 
Ben ağhyorken ağlasa yağmurla 

J " 7.Ü bir darbımesel tertkll eder. kapmmdan dışanya çıkmıştır. Bu 
Hun ile alude gördüte Kami.sı suretle kardeşinin ve kendisinin 

Yusufu, unutulmıyacak thanetlerine .sahne 

asüman. 
Kalmadı sırtımdaki plrahende em. olan Yıldız saraymı ebedin:en 

Birlikte, asuman ve tabiatla 
ağlasak! 

niyetim! terkeden sultan, hemen orada 
Hal - Ben. Küçük, siyah ır.. kenc:liaini dört otomobil ile bekli. 

Efgan - A ıkların blrin<'i nai
mesl Öyle bir ilk nağme ki, Fu · 
zultnin HÖylcdlğl gibi : 

keler. Bazan bir dllira bir yüzde yen General Haringtona mülaki 
hüsün ve ana medar olur. Sazan olmuş ve bu otomobiller firarileri 
karanfil dudaklann uçlarında belli, aldıktan sonra Balmumcu ve Ni. 

Yar rahmetti meğer nale ve. 
efgan mıza, 

beHrsb ~örünerek hüsnü apnayı §8Dla§ı tarikiyle Dolmaıbalıçe sa • 
imrendirir. 

Ki kadem basmadı bugün külbe. Hal kifir, zülüf kifir, çeşim kafir rayma iıınüıttir. Vahldettin .saray. 
eli.man, da on daltü:a kadar kaldıktan son. 

ihvanımıza ! 
Efsun - Güzel kadmlann da.. 

daklarmdan dökülen bir nağmedir 
~ 1 te bu sirln n~ğnıc ile atonüt• 
leıt büyülerler. ''Seni seviyorum, 
11enın için ölü~ oram, ben seninim, 
llfın de benim!., derler. Bunun için 
füsunkar olurlar. Bu füımna karşı 
t.ababet se~da bir (muzad) bula
lllaml1'ttr ve bulamıyacaktır! 
Güzele 8.şık olan dünyada, 
1torkmalı dilberin efsunundan! 

Serbeser iklimi hUsnUn kifiriatan ra kendisini i>P.ldcmE:kte olan bor. 
oldu hep... dosu !beyaz ve bacası san bir mu-

Şair - ŞUr söyUyen. Tablatln şa, refakatinde General Harington 
huJn hazin tcbeMsttmlcrtnden ya· olduğu halde maiyeti ile beraber 
ratılmıt bir mahlff•. 
Şair odur ıµ sözlerinizden meal binerek har~ket~ hazır bulunan 

alır, Bu teşebbtısUn altıncı Mehmet (Malaya) harp gemisine geçmiş, 

Bir şiiri zihayatı bilir bel.ki siz tarafından Haringtona yazılan bir gemide Akden& filosu umum ku-
gibi.. mektupla yapıldığı evvelce de bi. mandam tarafmdan istitbal olun. 

Şair odur ki gözlerinbıden ha.yal llnlyor fakat mektup mutıteviyatı muş ve İngiltere fevkallde komi. 
alır, 

Emuç - Dalgalar. Bir deni. 
lln bitmez, tükenmek bllmlyen dal 
hlan olduğu ıibl, bir teet111ürüo 
de sonsuz gözyaşları vardır. 
4.ilaya ağlaya dünyada 
CôzUınden çıktı! 

fllflal _ GUeeamek. iki 11tmlab 
l"ah arumcla ~"' çabuk bqlar, 
)tek tabak mah~olur. 
•eTdifipı yandım nihayet infialin.

1 
den senin ... 

~ - ........ Açık ıap.ı.ı• 
dea, perltu MOlantaa, Wmlk 
lilUt"lrdcn birer gtblel Mime ıet.1. 
ren muattar bir nefeetlr. 

Bendenfs giıbi! 
Şeytan - lb1181 Wn. Erkekle · 

rln teyt.anı kadmlar, kadınların 
te)'tanı erkeklerdir. 
Uyma ıeytan işine sen, sen ol da 

ey mahı cebin, 
Ne belalar getirir adama iblisi 

JAin! 
LAEDRi 

'"".... ,; . ~ . . 
:~ s.:\; :· .... ~ 
~~ • .,,,.. • < 

Zllltune verdikçe nesim ihtizaz, Yüzme hazırlık 
Uatünde titrer dili nazikterim. müaabakılıı 

Bürbene - Açık, çıplak. Su sporlan Ajanbğmdan: 
Çıplak ayaklariyle seni yarim, 1 - Bölgemiz 1941 yılı yüzme 

okşuyor hazırlık müsabaka.smm blrinciai 
v siııel çemen ne kadar bahti • 22 haziran 941 pazar günü saat 13 

yarsın! 
B8dr _ Kız oilan im, kızlann de Moda yüzme havuzunda yapıla· 

caktır. 
k zhğ( Kocaların en ziyade ara .. 2 - Talebe sporcular, mektep
dıklan ve pllba ekseriyetle bu " leri namma müsabakalara glreıbi
lun.,tıklan bir hazine. Minida bl leceğinden yarışlardan evvel ajan 
le ''bikir" anyan koca pirler var- lığa müracaat etmeleri llzmıdır. 
dır. Vala& .aylenmeclik blr .az, 3 - Hazırlık mahiyetinde olan 
~ık (!) bir mazmun yok- bu müsabakalar yalnız bUyWdfll' 
la dar yine taze bir tetblh. lıltlJ.. 1 arasında yapılacaktır. 
Wbedlk bir istiare pir için bir bl• J 4 - Hakemler: Rıza Suerl, Sıt-
ldrdr.. kı Eryar, Bekir Macur, Faruk 
'l'am olmaz ise arusu mana Birgen, Nuri Boeut, Suat Erler. 

Bir Deli Kızm Hatua Defteri 
- Bir genç kızı timarhaneye düıüern eararengiz 

ve acıklı bir Qfh macercuı -

Yazan: 

malOni bulunmuyordu ••• Maltadan ser vekili de Vahidettini ziyaret 
yazılan teeekkür mektubu l8e ta- etmiştir. Bu merasimi mlltealüp 
mamen meçbuldll. Bu veaikala.nn gemi latanbuldan aynlmJttır. 
ele aeçmesile firar hAdJaeai daha Vahidettinle beraber gidenler, 
iyi aydmlanm11 bulunmaktadır. oğlu Ertuğrul efendi, tıqmaı>eyin-

(Halifel Müslimin) sıfatı altma el ömer Yaver pqa, hademe ku
imzasmı koyan Altmcı Mehmet mandanı kaymakam Zeki bey, ber 
(Mabeyni hümayunu melükine, berb&li! Ma~mut bey, ıeccadeciba. 

ser kumalık dairesi) başlıklı va şı lbraJıim lı:,y, :ıtınci musahiP. 
16 teşriniuni 922 ta.riıhli. biı.za.t 'Mam;u a~a, \ı~iiııc14 m · · Hal.·· 
~-~ere He, Mti'«fıı:•~,._ M.T. 
ı_.ı Oftlulan bq)naandam Ge- t'lır. 

nel JladactondaD "ı.tuıbuldan Yddız aaTayındakl mcz:aubin aL 
malaalli ah.an" DMliıı1 talep eyle.. •mcı Mehm!din ftrarmaau uat 
miştir. Bu tellkere aynea: onda babeı.ar olmqlardır. Ben • 

(Dersaadet ilPl orduları bq. degln ~fcr.ctiıc.rinin i..; daireden 
kumandam General HarlDcton ce- çıkmadığını i;ürerek meraka düt
naplarma: mtışler fakat az aonra Vahldettin 

tstanbulda hayatmıı tehlikede Yıldız aaraymı terketmıe olduğu -
gôl'düğümden lnciltere devleti fa nu öğrenmiflerdir. 

himesine iltica ve bir an evvel ta.. (0 gün aaat on bire doğru ae _ 
tanbuldan m"'1alll ahara naklimi 
talep ederim efendim. 16 t~!trirıL 
sani 922 Halifel Müslimin Meh. 
met Vahideddia) diye yazılıdır. 
(Fotoğraf il) 

Bu müracaatın yapıJdıiı 16 tet
rin:i8anl 1922 pertembe cUnUDün 
a.k§aml General Harincton (arzu 

edilen hlmayenbı derli edilmiye .. 
ceğinl ve azimet eababmm erteli 
sabaha kadar hazırlanacağını) ce .. 
va.ben bildirm11Ur. Bunun U&erine 
Vahideddhı, Yrldız sarayında der. 
hal huırlıklarm& bqlaıqbr. (0 
ak§&Dl, dalma vakit geçlrdill ma
beyin dairesine gltmiyerek mu
tadı hilafına merasim köfkUnde 
kalmış ve orada, yanma davet eL 

lim1* resminin icruma mllteal • 
ilk hazırlJklarla uğrqıllyordu.. Ma 
ibeyln bqki.tibl Rifat bey, UUp 
Rep.t bey vaartasile keyfiyeti Re. 
fet Paşaya bildirmiş ve Vahl•ed
dinin camie gelemlyeceği aniqıJ. 
JD11tır) (3). 

Bu firar hadisesini, Türkiye 
Büyük Millet Meclialne, 18 teırl .. 
niaani 1922 cumartesi günü, İcra 
Veldlleri Heyeti Reiılll Rauf Bey 
§U auretle blldirmittir. 

(Aıbdatlar, dün geç vakit la. 
t.anbulda bulunan Refet Pap. haz
retlerinden aldJimı 17 /11/1338 

tarihli bir telgrafı zatıllllerine ar
ıediyonım) dedirten sonra adı ge_ lakender F. SERT ELLi 

Türk 101yeteainde yüksek 
oir mevkie namzet olan Ley. 
li, hayatmm en körpe ve 
en atqli çağında bir denbi. 
re neden çıldmh? 

çen telgrafla diğer veei.kalan sı. 
raalyle okumuttur. 

(SURET) 

l tiği ıeryaver Hafız İbrahim Pqa, 
mefruşat mlldllrU Ali, kllerciba§J 
tzzet, mabeyin mUdUrU ADla1 Kl. 
mi, hademe kumandam Zeki bey-

lerle beraber saat on buçula ka- lera Vetlllcrl Belll llMf Beye_ 

Leyli kimin kızıdır ••• ? ve 
&!--..L - --• ~~-t·• , .......-naneye ..... uıı.19 u ••• 

Atk··· 
latırap .•• 

lfkence ... 
ve niha. 

hayet ölümle biten beye. 
canh bir macera. •• 

Sakla ve bubraaaız ~ stbalerin. 
den birinde LeylA, mabarrlrlmbe, 
aeıkb bayataam en ımbnm -ve -. 
raronglz •fbalarau aud ıualaUI f 

Tanınmış bir aile km olan Leylanm, ailesinden bile gizle. 
diği mahrem hatıra defterini karilerimiz bu ıütunlarda me
rak ve heyecanla okuyacaklardır. 

YAKIN DA 

E n Son ~Daklka 
GAZETESiNDE 

dar maiyetine alacağı adamlar ve feadl llauetlerbae 
nakil Qlunacak eıya hakkında gö. 
rüşmUıttır. Bunu mllteakip mu. 
cevberat, nukud ile, mllhbn mek· 
tuplar, nJpnlar, eİblaeler ve bazı 
ıtızumıu qya bavullara yerleıtl
ıilmittir) (1 ). Son maqmı da al. 
m11 bulunan Vahideddln yamnda 
götUrdi\iU para hakkmda, tiran 
müteaJdp çıkan Jatanbul gazete. 
Jerlnde bazı tahminlerde bulunul
muştur. Ezcümle bir pzetede 
(Vahideddln firar ederken Oeman 
lı Banlr8"'Jlda bulunan paralarml 
almıtbr .• Bu paralar yetmtı bin 
İngiliz Uraaı idl Diler taraftan 
mllcevherat terhlnl mukabilinde 
yine bankı <>amanlden elli bln İn
giliz lirası almıf(Jr. Şu halde firar 
ederken yanında yüz yirmi bin 
fncilia lirası bulunuyonlu). DeniL 
mektedlr. (2) 

Vahkleddin efendi bu gece sa
raydan ga)'hubet eylemlftir. le • 
tanbul kumandam ve polill mUdlL 
rUnll tahkikata ve tedablri Jblme 
ittihazı için u.raya g&.denllm. A· 
Iacağmı malOmatı aynca arzede-
rlm. Refet 

(SUBEI') 

Heyeti Vekile Blyueüne 

Harlngtondan limdi aldığım 

mektubun ve melfuf beyamıame .. 
nbı suretlerini berveçhi zir arzedL 
yorum. Beyannamenin ajanslar 
vuıtuiyle Avrupaya da teblif e
dilmif olduğunu bittetJdk anladı • 
iunı da a.rzederim. Refet 

(Mektup aretl) 
Bir niiabUIDI leffettijim tt.aDi 

beyaımamede eöyleadlği voçhlle 

liz harp sefineaine kadar kendisi
ne refakat etmie ve zatı f8hane 
vapurda Bahrisefit filosu umum 
kumandanı Amiral Slr de Bruk ta 
rafından .istikbal edilmittlr. 1ngiL 
tere fevkaJAde komiser vekili Sir 
Nevll Henderson zatı şahaneyi ıe 
fiııede ziyaret ederek Kral Beşln
d Jorja bildirmek Uzere arzulan-
nı aomıuştur. • 

Bu veslkalan müteakip şer'iye 
• vekili Konya mebusu Veiibi efen. 

di,firar eden sultanın §er'an mUn

lıal\ o1ar.aiJ. l\ı~'UMJ-i jeiYMU)I 

(llialal tevflk) 

lmamülmu.limin olan zeyd dlt
manm umum müsllmin aleylıinde 
mucibi mahvolan tekllifi ıedide • 
sini bl1i. zarure kabul Be bukt*u 
lıslAmlyeyl müdafaadan aczini iz. 
hara mUslimlnin mtıdaf-aaten mn -
cabedelerinde dtUjımana muvafa.
katle müsliminin ihtiW ve .flıJrl. 
smı mucip hareki.ta fillen mtlte .. 
gelıbil ve harekltı iıtilllk&rane • 
ye devam ve ısrar ve bA.de ecnebi 
himayeelne iltica ederek makamı 
hiliteti te!S ve firar ile münhali 
olur mu ekevap Allahullem bia
aeva.p olur. • 

Ketebetlllfaldr anunhifafa 
Mehmet Vehbi 

Yukard8iki vesi.kalarm ve fetva. 
nm okunmaa1111 müteakip firari 
sultan linet ve nefret tezahürleri 
içinde hal edilmiftir. 

Firarinin Malta yolunda ailesi • 
nin ahvalini telsizle sordurması 

üzerine General Haringtonun, kı
zı Ulviye sultana franaızca bir mek 
tup göndt;rdiğinl nutuktan öğre -
nlyoruz. 

(General Haringtonun Ulviye 
ıultan namında bir kadma gönder 
diği fransJZCa mektup da vardır .• 
Bu mektup, hiçbir cevap verilme. 
mit olduğu kaydiyle aynen Refet 
Pqaya gönderilmif o da bize, 25 

tetrlnisani 1922 tarihinde sureti _ 
ni bildirmişti. Fraıı.st7.ea mektu -
bun bildirilmiyen tUrkçe sureti şu
dur: 

"Sultan hanımefendi hazretıe.rt, 
clln Maltaya yaklaşmakta bulu • 
nan zatı hazreti padişahlden aile. 
ıl ahvalinden malOmat rlcumt ha 
vi blr telsiz aldım. Bu babta geçen 
cumartesi Yıldnıdan maUJnıat al • 
mıe ve kadm efendi hazretlerinin 
kemali Afiyette pyan olduklarmı 

ral cenaplannm ve rakip olduğu ., 
muz "Malaya" harp sefineei. ku
mandanmm hakkenda gösterdik • 
leri hllrmet ve nezaketten müte
haaail memnuniyetlerimin kendi • 
lerine ibli.ğma deli.let buyurul • 
maamı asaleti müsellemelerinden 
intizar eylerim. 20 teşrinisani 338 
Mehmet Vabideddin) (Fotoğraf 

3). 
Melımeı Vahldeddln 

Aılba.y Safiyeddln Dağada'nm 

Türle tarihine kazandırdığı bu iki 
mühim vesika, Osmanlı hanedan 
ve saltanatmm nasıl bir hava içhı. 
de yıkılıp, göçtüğünün yeni delıl
lerini teşkil etmektedir. 

Biz bir defa daha bapnm, ebe- " 
dl bir imanla, yaratıcı Atatilıitün 

(Nutuk) una eğerek, onun tunç 
.sesini duyan bir huşu içinde, bu 
firar lıaldtmdaki satırlan okuya • 
hm, biitUn bu satırlarda bizim ve 
gelecek nesillerin düşünceleri ya.. 
pmallta ve kalpleri çaıpnakta -
dD'. 

(Vahideddin gibi. hürriyet ve 
hayatını milleti içinde, tehlikede 
görebilecek kadar idi mahlft.kun, 
bir dakika dabi oıea, bu milletin 
reiıııkirmda bulunduğunu dil§Un • 

meJt ne lbazindir! Şayanı tefekkür 
ki, bu alçak, mevnıs saltanat ma. 
kamından, millet tarafından lllkat 
olunduktan sonra. n aunı i'tmam 
eiadii"'&laa:ıeyor. mllletlnin 
6a tebddamJl elbette, takdire L 
yılata'. 

Ads, tdt, bls ve idrlkten malı· 
ram lıH' mahlük, kabul eden, her
hangi iıir ecnebinin him&yeeiaıe 

gire'bllir; fakat böyle bir mah(O. 

kun. blltUn hllmlann halifeli ... 
fatım haiz bulunduğunu ifade et
mek elbette muwfılı: değildir. Böy 
le bir tel•Mrirıin doğru olabilmesi. 
ev.velemirde., batün illim ltütlele. 
rlnin ıealı- oilDalan p.rtma ınbeB. 
tedlr. Halıukl, cihanda haldkat 
böyle midir? Biz, TUrkler, büton 
tarlı! hayatıınızca. böniyet '" .. 
tikli.le t.im8al o1mut bir miDeUz! 
Kıymetsiz hayatlarmı iki buQuk 
gUn fazla, seflline ~ ... -
me-k için, her ttlrlil zilleU mliJah 
gören halifeler oyünunu da ealme
den k&ldJrabildiğimizl gôeterdik. 
Bu suretle devletlerin, milletle • 
rin yekdiğeriyle münaaebatıDda 

galualarm, bahueua mensup oldu. 
ğu devle.i ve milletin zararma da 
olsa, fa)ıal vaziyet ve hayatıarm
dan bqka bir ıey dU9Umniyecek 
pespayelerin ehemmiyeti oJmrya • 
cağı hUdkati malraknestni teyit et. 
tik) (5). 

(5) Nutuk sayfa 497 Devlet 
Bas1111evi latanbul 1938. 

,lYilcerde11) 

(1) 19 teplnltıul - tarlhJI 
htanbal guetelerblden. 

(2) 21 ~ IS8 tarlhll Va 
kit pzeUı&l 

(3) 19 tetıtnlual SS8 tarihH 

Tulu guetesl. 
(t) atak sayfa '9'7 Devlet Ba.. 

ınmevl lstanbal 1938. 

Amerikadakl 
Alman horuoloalalJarı • 
nın evrakı yakılıyor 

öğremniş ve derhal zatı ııa.Jıaneye en.,._,. 18 (A A ) Am · ...,ı~, .. - erı. 
arzetmlıtim. Eğer allei f&)ıane Jradaki bütün Alman komolos 
lıakkmda malfunat 10.tfedeblllrae- luJdannm en geç 10 temmuza 
nls bahtiyar olurum. Zatı pbBM. tadar k:ıptılmalan hakkmda 
nln maruz bulundukları ırıiWdil&.t Rmwıit tarafından ima edile11 
dOl&yıaile eb Mımllfti tee1emı1Ja ~ı.!ı.,~_ ine bundaıkiurl .. ~ı. 

. ~ -la lneln art, vın 
tmıtn t:Wumr.ıı ::1• edeltm. !na:a !a'GI ~ )Wınıafa il ı 
fk~n> (~). j MI~: ·~ atnrş_ 



6 HABEt?-Almlm~ 

• 
1 

• 
ım 

olan 
merika 

• 
Amerikan deniz inşaatı 

programı bittikten son

ra Amerikan filosu 

Pasifik ve Atlantikte 

tam hakimiyet 

kazanacaktır 

Amerika. yalnız 

demo rasilerin 

tersanesi değil, 

Uzakşarkın da 

bekcisidir 
l1d bllyOk deniz, Atlal!I .. Pa • 

eSfik okyo.nushın lki tanıftan A • 
merlkayı saımışlardır. 

Amerika hem bir g&ı'k, hem de 
bit- garp devletidir. Tnymiıl kı • 
yılarmdıı geçen bir hfı.dise Ameri
kayı alaka.dar ettiği gibi Tokyoda 
prE!lla Kor.oJ o ve l!a1:suokanm aöy 
!ediği nutuk da Amerikayı gihı .. ' 
!erce meşgul eder. 

Fra.nklen Ruzvcltin idare ettt • 
Gi bu maınlc>ket ba.'ldkt bir llem.. 
dlr. Geniş hudutlarında hem mu. 
teclil iklimlerin nebatları, hem de 
srcıık ikllmlerln bahara ye 
7-0 scnedenberl burada çalJIAJl flı. 
sanlar, 1ngilte-re;ı1n lnı eski mUs. 
tcmlekrol üzerinde gok kuvvetli 
bir devlet meydana getirm.işler • 
dir. 

Bugünkü harp dalıa be(ll•madan 

evv<'l mihver devletlerl iki denDI. 
le alfıkadar olan Amerikanm. va • 
zjyetindeki eıbemmiyeti n.nladılar. 

Bu vaziyetten istifade etmek is. 
tcdiler. Bu düşünceden ilçlü pakt 
doğdu. Japonya üçlü pakta girer. 
ken gerek A vrupada, gerekse 1l • 

za!k §8.l'kta menfruı.Ueri oları A • 
mcrikBJUil harekete geçmesine 
:m4nl olaca.ğmı umıeywtardı. 

.Amerika san ırkla lfalezyablar 
arasmda. bdkçillk vazifesini g6rü

)IO!'. Amerika olmasa Hava.y ada .. 
lamıda da yeni nizam kuıııhnuı§ 

olfnrdu. 

lrufuau ymıa göre, 105 

~te tizertnde yer )'Qzl1.ndek1 ,.. 
n nllfasuıı yaşadığı ba geniş trt'a 
da Amerika jandarmalık )'alJIM.'k. 

tadır. 

v~ Aıpeıika ba zeag&ı 

memleketler arumda yol~ u. 
gmdnr. Sanfnn+tod.an kalkan 
bir n.puıo lılanBaya varır. l'akat 
t1md1 tayyare u.rmdayız. Amert • 
kan tt.yyarelerl ima bir r.amallıdı 
Pıuılfikl geçebilirler. 

Havaydan itiba.ren Guam, Va • 
ka gibi birtn.kmı ada.ctkla.r tahkJm 
edllmişlerdir. Bunlar Amerikanın 

uzak §ark yolunda uyanık nöbetçi 
lerldir. 

(a. tualla~p. 

..-ms J'UJDdald MıtDm 

ıGaderrıcıekkıt 

&VLENJU T&Ja..ln..l:Bt. "ASA . 
llA. iŞ VJmm, Al.Dl. M.TDI 
ıtlıl ...... ~ ..... elmr7aa .. 
çö.l ..... puMn ) 

1 ı oe iİP arayanları 

• 11 7~ ortaokul meRDG. ~ 
7azlyesl kuvveW b1ı' ~ç lf ara. 
makta.dır. Beşlkt&§ ftldeç §DlC Ak. 
tar aokağı num!U'a 25 e mllraacat. 
~ Lise blre kadar okumut. §imdi 

athhl~ mektebl.nde okuyan bir genç 
tnµtde çalıpbileeeğt bir !f aramak. 
tadır. Yazun serf ve okwınklıdırM Ko. 
camur..afapa.,"11. caddesi Davutpaşa 

Tarban& mektep soko.ğı 21/1 A.H. V. 
~ 17 yaşmda lise 2 do ktmscsiz bir 

genç iş aramaktadır. Ynzısı gilzel, 
riyaziyesi lruvvoWdlr. Az. bir UcreUe 
çalıpb!Ilr. <Çalı~nn Türk) rcmzlne 
müracaat. 

• sır l!,ransız erkek lLııcsi mezunu 
iş aramaktadır. Biraz ingilizce de bilir 
(Erol) remzine milrıı.cant. 

• 17 Yaşında orta llQC kadar oku. 
muş, yazısı okunaklı bir genç ~ 

Batavyada, Bonıev adasındaki mak mecburiyetindedir. M.Ucasescler 
Tarakonda, yüksek binalarlle bir de, ollroıarda kUtUphanc ve diğer sa. 

b§ dOkkAnlarmda la aramaktadır. 

Amerllı:a lca.bmda diğer birta • 
kon Uslerden de istifade edebilir. 
Hong .. Kong ve Singapur Ame .. 
rikan filOl!!una faydalı bir Us ola. 
bfllrler. Amerikan menfaatleri yer 
yil%{lnUn bu pa.rçaeında İngiliz 

menfsn.tleri ile eııit olduğundan A 
merlka.n tayyareleri bu modern ils 
lcrden öz malı gibi istifade ede .. 
cekUr. 

Amerika §clırine bcnziyen Ma.nila Taksim Ferldlye çaylak sokağı 88 nu. 
da, Suma.tı-a nda5llldaki Sveraba. maraya mektupla müracaat. 
yada herkes Amerikanın bu ada.- • Ortaokulu ly1 derece Ue bitirmiş 
lan ya.bancı fstilii.smdruı kurtar • 17 yaamda bir gene resmı veya hususi 
mak hususunda kat'i bir siyaset müesseselerden blrlndo mllnaslp bir 

takip edeceğini Umit ederek Ame. iş aramaktadır. FaUb büyük otıukçu 
yoıru,tı Fahrlbey .ııokağmda 8 numara 

rikaya bakıyorlar. da Osman ErgtlDBclo mllrııcaaUıırı. 

Amerika Felemenk mtlstemıe • • Bi':' mağaza için sab§ memuru ve 
k8.slyer bayan almaeaktır. 10.15 yaş. 

kele..hıe bu ya.rdmu yapa.nen bir ıarmda blr do c;ocuta ihUyaç vardrr. 
t&rattan bu mmtakala.rda bol bol (Tel) remzine mtıracaat • 162 

balunan buçuktan, petrol, maden • 20 )'&fmd& bir cenç berhangt bir 
l~rden, keTeSteden ve baharattan Ucarethanede it aramaktadır. (X. a) 
istifade ediyor. remzine mOnıcaat. 

• Ortamcktep m~. ha.yata atıı. 
Son iki harp senesine gelin.oo • mak mccburiyethıdc bulun:ı.n bir guıç 

ye kadar uzak §IU'lkta Y8§IYan mil- ıo aram&ktadı:r. Ftı.Ub bnyllk otıukcu 
ı tl Salih Zeldbo7 eOkağı numara 
e er nasyonalist idiler, istikW • ~ de Muzatter ôzey. 

el.tine kavuşacakları günü bekli • • 19 yapnda orta lkl tabaUll, gQm.. 
JWlardı. HattA bu uğurda birçok rUk kıımlQıoncusa )'ıuımdıı 8 ae.ne caı
f edakfirlı.kla.ra da katınnmağa mr b§mqı, piyuayı az çok bilen, ıGmrük 

zuiamyorlaniı. Fakat harp b~lar l§lerinden anlayan Bonsen1s1 olan. JQ. 

başlamaz, Japonyanm talmdığı t& zumund& kefil de 'ftrebilceıt'k bir gene 
nr ka?ŞlSmda bu milletler istik • ticarethue "P btr gtlmr1lk kon:Wı. 
rı.Un intihar de.nü 01.d-"--.. • ~ ~· ,to aramaktadır.(ş.K. 

,._.~""-'-=~-1 V.)..- _......_ 

diler. Onun için Amerikanın yar• • tG y8§IDda orta iktyt bitfnlıb 
dmınu, hatta himayesini memmır tUrkç.est lrunetn. eri daktilo kulla. 
Diyetle ~klardtr. nan bir bayan 1§ aramaktadn'. Be§Dı:-

t.aı yentmaJWJe 'bo8tan Gftttl llOlrak 

İngiltore, Atıantik suianruı ha- 16 DumtU'&Ja mttracaat. 
kim oldukça e Amerika İngiliz :f B!!' ibdftnite fm fakllltest ta-. 
filoeunun Atlantik hudutlan üm .. be-'11§ aramaktadır. Az blr Oıcr-ete ra.. 
rinde no'öet.çil" ettlğhıe kani bu- zıdır. Orta" lJse talebcı8!.n<ı :fizik, khn 
lundukça l18l1t dünyası ile alfı.ka • ya n matematik ders.teri de •ertr. 

(S.0.S.) reımme mtımcaat . 
dar olmakta devam edecektir. Bu ~ 1u y&§D1da lise ısekJz tamlUi, 

ibareden iki bllyllk derrlze dn.ya • tUrkçc, franmzca, yımanca yasar o. 
nan Am~ ülkesinin gnrp hu- lrur ve lcabmda. tercUme de yapabillr. 
dutlarmda hiçbir erur yoktur Çalı.§mak latemektedlr. (t.P. IUI) :rem 

zlne :milraeaat.. 
mA.nam çrkımlmamnla:hr. 50 de8 • ~ Orta tabsUJ1 eski ve yaııl barfter 

troyer ınulaı.hlllnde İngiltereden le daktDo blUr. Yazıhane ve m&tua
klra.Wtığı b:::hrl ilslor, Groenlandm lılrda salı§ ınemurluAu gibi ıoıer yapcıı. 
işgali, Amerikanın her iki büyük bilir . .Ayda yirmi gt1n aut t0.1'7 a. 

•deniz üzorlndcld hakimiyet.ini mut rıuıında çaıqablloccği btr iş aramııkta.. 
dır. Saat hooa.bfle de çnll§fl'. (Kanaat. 

lak suret.ta Wınin edooek knd:ı.r kAr) remzine mllı'a.coat. 
kuvvetli bir filonun süra.tle in.c;a
eına çalışmast bu aiakayı :ispat e. 
der delillerdir. 

Bu d.olillerin en kuvvctliai A • 
me.rikannı deniz hazrrlıklarmı 

Aldırınu:: 

cıllım • 
aamlarma ldM 

mrktup:an ldar'bs mtıdee __... 
milyonu geçen Japon imparatorW. 
ğu da gcnişlemeğe muh~. Man g(lnden güne ,artan bir faaliyetle 
~ bıJ. .ilitiyacı ~ çoğaltmasıdır. Bugün Amerikanın 

Mlııabtaıı ötfeye kadar ""1" ..- 17 
den _,.. alctrmalan rtcıa olRar. 

gibi görilnüyor. Zira Japonlar Ca- 25 zırhbsı, 1 O t.nyyare gemisi, 58 
ıve Suma.trayı, dünyanın en zen kruvamrü, 253 de&tıroyeri ve 142 

gi:n. mn~temleke lmparatoduğuna denizaltı ~isi nrdir. İJl4Pl ha • 
bakıyorlar. Holl:ında Almanyarıın linde ise 7 zrı~tlısı. 8 tayyare ge • 

~ altındadır, rki .Myadakl m&, 27 kruvazörü, 115 deatro • 

yeni nizıı.m J a.ponyaya Hollanda yeri ve 43 denizaltısı mevcuttur. 

müstemlekeleri tizerinde bir hak. Bu hup gemilerinin inşaatı bittik 
ten sonra Amerikan donanması 

\•erebilir. Nüfusu esasen taşkm o-
Japon, İtalyan ve Alman donan • 

lan Ca.vadn Japonya. Jşletecek top. 
mn.larırun UçUne birden meydruı o. 

rnk bulamaz. faka,t adanm petro. 
lilndeı-n ve zirai mahsullerinden fs. .kuya.blUr. 
tifade eder. 

Filipin adnlanndaysa geniş top. 
ral:lar, demir, altın madenleri var 
dır. Bu adalar tu.tiin, pirinç, kene 
nr yetiştirir, omuınlanndan bol 
kC'reste ve Hindistancevizi yağı 
çıkar. Fa.kat bu adalar da Amerı .. 
ka.lılann elindedir. 

.T apon_9a .Hindiçini ile de nlik.o. 
dardır. Son günlerde burach bir • 

laknn menfaatler de elde etti. Fn. 
kat bununla iktifa edeceğe ben • 
z<'Dliyor. 

Çinde çete harpleri, kolera, d 1• 

zanteri ve San nehir bataklıkları 
civarmda QOk bol olan ıırtma yü-

2Ü~ ayda lw•k bin Jııpon ölü .. 

~-

Amerikan dona.nmn.suun tak\i • 
ycsi bugün bir emrivakidir. Bun. 

dan b~kn Panama kıınalı saye -

sinde Amerikan donanması Atlan 
tikten Pasifiğe, Pasifikten Atlan· 

tiğe ge<;cıbilir. 

(PAk 81) tB. 1) (K.Jd.) (Öğretmen) 

(Çevik 155) (Tekyıldız 3l (M.T. 171) 
(Bayan aşçı) (Hadiye) (2092) CM.Z) 
o(K. 12) (Gan.fil 5) (H. 167) (Dul 5) 
(Harika) (Klror) CF.K. 26 (llaycınl 

NeDe1re 
s n n. n r o e n ü r n ~ ? 

Bizi. küçük, ehemm·ye!siz şeyler hasla eder 
Herk• J'SPdllt sOnJedD 111 PO" ft lıaıtknmm nr.Jmtmı da bomıanıak kar'§ıyor. O da çocukları kadar gU· 

m.ubal tat.r •. Fakat basa bayatta 07'1 lçla ıasım olan prtıua riayet •dil. ruıto ediyor. 
mtınuebetms halleN teladUf tıdl11r ld. Dlılll !ıeap etttttaı llG1'!1erclt " uzun Bu hastamın bir müddet sonra z:.. 
lıakik&tteıı ook mail olduk1an ba1dl DIDILll lıU teUdD1 pparak muvaffak yareUne gittiğim sırnda bana altı ya· 
luanıo slnlt'lcrbd boa.11al'. se,1• aa. oldum. §Uldıık! bClyUlt oğlunun stiyledlğt söz· 
manda ainirlenir, ba#tnP ~-lmr ft ı - Btr apartmanm Ud &Jft daire- ler biç bir zaman hatinmdan çıkmaz. 
hlç bir ııebep olmadan rahııbmıa bo- alnde oturan iJd klracıdaD. blrl Cok ı:n· ı Kollanmm arasına atıldı; benJ öpUp. 
zar, bayatunızı zehirler, ahhatlmid tızamJı, temiz ve tıtız olduğu ba.lde saçlamm ok§adıktan ısonrn: 
mahvederiZ. diğeri. dağınık, e~ynsmı eıbwlerlnl - Ob sevglll doktorumuz.. Anne.. 
Bazı inaanlar sinirlendirici ,eyler. her ~yl rastgelen yere bırnkn.n dagı.. mlzl ıyl ettiğinize ne kadar ~vlnlyo

kar§ı duyduktan hiddeti tabii bulur- nık pasaklı bir kadındır. öteki bu ha· nız.. 1 ... tedlğlmlz kadar gürtlltll edebi· 
!ar. Fakat biru makul bir şekilde dO.. le çok fazla alnlrleniyor. Hayııtı azap liyor, komııu arkada§lanmw toplayor. 
§Unmecek olunsa hiç te tabi! olmadığı içinde geçiyordu. Nihayet sinirlerin! onlarla akşama kadar neıer neler oy. 
anlaşılır. tedavi •tmek için bana mUracııat etti. nanuyoruz! dedi .. Anneleri bana ba· 

MeselA.: Sigara iÇtikten sonra slgu.· 
ra'sınr kahve teıvMbıe batmp ıı&ıdtl• 
ren kimseler vardır. Bu hareket doğ. 
ru değildir. Sigara tablaaı Ynrken kah 
ve telvesinde sigara .söndUrmck mil· 
nabetıılzllk ve ha.tU. terblyealzllktlr. 
~ısmdaklni ıılnlrlendirebillr. Bu .ı. 
olrlemne hareketi insanı o kadar yo· 
rar ki fevkallde blr heyecan veya 
korkunun cUmlel uabiye Uz.erinde bı· 
rnktığt teaJrlerlnin aynidir. 

Bu kadmm tedavisini de hemen he· kanık hafif hafü gWUıruıcdl .. 
men )1Jkardakl §Ckildo yaptım ve kur. Hııstalarımdan dığcr bir kadm da 
tarmağa muvo.C!ak oldum •• Yalnız a· kocasının ve kızı.nın gazete veya her 
rada ~u farktan gözettim. Tüccara hnngi bir ~yl okurken ayaklarını sal· 
kendi.ainde de ayni kusurun olduğunu lumnlarmdan sinlrlcniyonnuıı. Hasta. 
gö.Wrdiğim halde .. Apartmanda otu· landı. Bana. geldi. Meseleyi anlattı.. 

ran intizamlı kadına kendisinin diğer Bu kadıncağıza da kocruıırun vo kJzı· 
dairedeki kadın gibi yapmasını, inti.. nın bu Adetlerinin rakı içmek gibi za· 
zamsız hareket etmesini, eşyasını kar. rarlı ttr ıey olmayıp belki bu ıekil. 
makanşık öteye beriye atmasını tav· de topuk \"3 baldır adelelerinln kuvv· 
siye ettim. Bir hafta zarfında intı. veUenmeslne yarayacağını söyledim. 
zamlı kadmın evi öyle dağınık, öyle Ve aile hayatmm da, millet hayatının 

Bu sinirlenme h&rckeU in.ilanı ma· berbat bir gekll aldı ki, diğer dairede- da alıp verme gibi bir takım esaslara 
ne:ı hasta eder. Sarlıoşluk ta 1naana 
maddeten gelen bir hutalıktrr. Kab. 
ve teivesfnde stgara ııöndUrmck gtb& 
ebemmtyetsl% ıeytenı kızmak iradeni· 
ze aahlp olamamaıi ve nef81nlse me· 
rıun anlatamamaktan Deri gtıllr. En 
iyi ,ey IDllanm atnırıerine ve nefsin• 
h&ktm olabllmeetdlr. 

llefbur doktorlardan blr1 sinirlen. 
meyi lnde.nlD za}'Jftslmda 'buluyor. 
Ve tedaYl ettiği vakalardu blr b.cr 
m fÖ.Y~ anlatıyor: 

"Bu .lbılrleDme lfleri • ııqada hM· 
.. olan Jnu.n1ard& sadıllh'. ÇQııJdl 
onlar her te7d81l al.mır ve rtıbıbcttaı 
nem kaparlar. Hiç bir mman lıalt8ız. 
lığı kcDdlleıindo bu1maı.: ,,. karvımn· 
daJdnl lttıham ~. BalbuJd kaba• 
st tamaml71- keadD.M'IDdedlr. Ç&buıc 

ainlrlenenler fWlll bllmetidlrler ld. 
lmr'§llarmda1ı:1 adam onlan sbılrlcndi
~k mlbıallebcta!z bir hareket 7a· 
parsa. bile 81ııir:fenmemek kendi elle· 
rlndcdh'. İradelerine ft netlslerine hl!. 
klm mn w 
ktırlarabDtrler. 

Ba hal bundan ba§tca hodbuı ff 

bodglm olanlarda da pek 90k görü
'IOr. Ufak tefek, olur olmu mana.· 
betıdZliklerden aımaa ve itidal.ini Jcay. 
beden kimae de muhakkak .urette 
karfmmdakinl lllD1rlendirecck bir ha· 
reket yapar. O zaman bitaraf bir tnh· 
ın yapacak olursa kababnUn b6yi1ğil. 
nn kend111ııde bulur. 

Bazı ın.nıar vardır ki eğlenmek 

l;çin tiyatro ft.J& sinemaya gider. O· 
rada oynanan piyes veya filmden .ııi· 

nirlenir. plağa dll,,ecek kadar hula 
olur. 

Tedavi ettiğim haata.lann bruıtalık· 
larmı ve UıdaYl §ekitlertnl blr k&e: 
cOmle De anlatmak !sterim. 

ı - t71 taıunm11 t.llcco.rlardan biri 
diger ~ kOOUJUtken. ortağmm 

her cümle 'befında "Dlnleylnlz,, keli• 
mesbd tekrar etmeııi tllccarı fena hal· 
de kızdırır, 8inlrlendirtrmi§ .. Bunu §U 

§ekil.00 tede.Yl ettim. 
pneıe. tuccara ortağmı bu huyun• 

dan ~eçiremlyeceğtnl •e ooun için 
q :J'P.re llinlrlenmemeslnl ı!Syh!ıdim. 

MfuıamalUl<Ar oımağa. ve her ocye al· 
dırmamaamı kendi81ne telkine çalı~ 
tım. Çünkli herkes istediği glbl ya~
masu11 ve kimsenin keyfine kar11ma· 
masım ister. Yalnız ka!"§ısmdakinl de 
ayn! JjCkllde dllşünmelldır. Şahsi hllr 
riyetiınlzi. ve rahatım11.ı boZmamak 

ki kadın dayanamadL Kavgaya, fftkO.· bağlı olduğwıu ve her zaman yalnız 
yete başladı •• O zaman intizamsızlıl\- kendi keyfimize göre hareket edemi· 
tan ııinirlenen kadm inUzaınstzlığm 1 yeccğimlzl anlattım. 
çok fena olduğunu kal'§Ismdnkine an· , Fazla olarak da kendisinin İ:\c s.ynt 
iatabildi •• Ve araalnndakl mütekabil şeyi tecrUbc etmesini tavsiye ettim. 
•inirlenme i§leri blttL Kar§llıklı otur- ÇUnktı kend!ııl de ~ırsa kocasına 

dular Ye amimlyeUe konuştulıır. Ka. ve kızına kızaD11Yacak, Binlrlenmlye. 
balıaUi kadm U. ktlçllkıtıg-tındcn beri 1 cckti. Ayni zamanda ayaklarından 

intizamsıs olduğunu ve bundan kur· rahıı.tsm olduğu için belki bu wruı 1!c 
tulma.k tçtıı ne glbl §eyler yapması J~· 1 sallanmaktan adeleleri inklp.f edecek 
sun geld1ğinl öğre~ni arkadaşın. ve fayda. gorccekU. 
dan rle& etti .. O gece yatmaZd&n ~nce 1 Evvclfı sallanmaktan bO§tanınıyOl'
UdMi de mua başma geçtiler. Apart· du. Fakat nlhııyet alqtı ve kendi de 
manm içindeki bMtln qyanm bir 11•· kızı ve koc&8I gibi o da Mllanmağa 
tMlnt yaptılar. Her §Oyln yerini yaz. I ba§lndı ve bir dahıı kaUyyen l!lnlr· 
dda.r. Şimdi o listeye göre bir !JOY1 lenmedL 
yerinde olm.adl mı lılrtr.r1De dostça 
ihtarda bulunuyor ve gayet gQzcl ge· 
çiniJOri.!.r. Ve blrblrlerlnln ufıı.k, te· 
fek ku8url&rmı düzeltmekten gerl kal 
ım,ortar. 

Bu mıı·rıenme haatalıklarında daha 
garip ve daha feci misaller d &öyli
yeblllrlm. Bir genç kadın bUyUk ba.· 
bası odada oturduğu zaman b:ıatonu· 
nu muntazam bir §ek!Jde yere vurma. 
ğı. Adet etUğJ için sinir'lcne stntrlC?Kı 
nlhay.'.?t çıldırdı. 

Diğer bir kadın kocasının sık sıl 

Ark&d&§ınız, komşuııuz, kard~lz 

gibi benber dnıüp kalktığınm kimse. 
leri gilzelce anladı#mız. ruhlaruu ta· 
nıdJ#'lnm takdirde ufak kusurlarmıı. 
kıymet vermem aıı§lt111DZ 've ısınır· ,....,....,..,~==~~ 

lcnecck )'erde onları dt.ızeltmeğe çaha· 
tıtam mMdetçe haklkt bir zevk du· 

Bilha.saa kadmlar koo:ılannm eert 
Muamelelerine kar§Z ııtn1ıicnmemcğe 

alışmalldrrlar. Erkek aert -.e lazğm 
olduğu zaman kadm gayet aoğukkan. 
!ılıkla ve iyilikle mukabele ederse o 
zaman kan koca arasında en. ufak bir 
dargınlık bile olmaz. BUtUn kavgaıım 
önU ahııIT ve bay1ece pek ıız zaman 
sonra erkeğin sertliği geçer. Ve her 

iki taraf karııısmdakiniu lyUi,1ııe ve 
samimiyetine emin olduktan sonra 
kavgaya meydan kalmaz. 

TedaVi ettiğim ~ayanı dlkl<at vak'· 
alardan biri de alnlrll genç bir anne· 

dlr. İyi yürekli, şefkatli, yavrularını 
çok seven bu anne QOCUkl:ı.rmm e~·de 
gUrültU, patırdı etmesine son derece. 
de sinirleniyor. Ve onlan bir turıu us· 
lu oturtamıyor. lş tahammuı haddini 
Bflnca bana ~ldl ve d~rdint anlattı 

ve: .. Bu çoc:uklıır en eonund:L beni 
çıldırlacaklar?,. diyere1< s6zllnlt bl· 
tirdi. 

Haııtıııarım arasında §Öyl gar:ıp 

bir vakaya daha nı.stıadlm. 

Bu kadmm hastalığı diğerlerinden 
tamamen ba§ko.dır. Her nerede olursa 
~lsun gUrUlttiyc, p:ı.tırdıya. kıymet 

vermed!.ğl halde, yemek yerken eiı 
ufalt ve ehemmiyetsiz gtlrüttil oldu 
mu derhal iştiha.sı gider ve sofradan 
kalkmağa mecbur olurdu. 

Bundan başka b!r hastam da kar§ı· 
smda birinin diıılerinl karıştırmasına 
aı;ltı. taha.mmlll edemezdi. 

Yine bir kadın hastaıanmdnn biri 
gayet iyi huylu, temiz, titiz olduğu 
halde dünyada. iki şeye kızardı. Mut. 
fak rnfına, büfeye koyduğu blr §Cy! 
hizmetçisi veya ev halkından . birisi 
kaldınp da başka bir yere koyıırır.;. 

çıldıracalt derecede öfkelenir. Baş ağ· 
rışınıı tutulur. Hastnıcınır, yatağa dU· 
şerdi. 

Bu kadını 6fkelendıren iktncl şey 
şu idi: Karşısına blrı oturup, bacak 
!>n<:ıık üstüne atar ve ayağını B§ağ'ıya 
yukarıycı sallnrs:ı bunun manzarasın 
tnhammUI edemezdi. Bu kadını bir 
müddet tedavi ettım. K ndisfnde pek 

z tyı1ik alA.meUeri görUndU. 
l~a.1 kocıı arasında birbirini sinır. 

lcndircn haller ekseriya gorUlmekte· 
dlr. Gerek kadında ve gerek erkckto 
b!riblrlerinın zıddına. gıden ve evlı-n. 

dıkten eonra meydana çıkan ufuk. tc. 
fek ku5urların oımaması knbll değil· 

Bu kadının çocuklarını çok fo7Ja 
sevdiğini anladığım için bu kadınm 
tedavilline, onu bu halden kurtarmnğa 
bQtUn kuvvetimle çalıştım. Kendisine 
küçük çocuklar..ın oynaması, patırtı, 

etmeJi, bağırıp ÇQğırması gayet tabii 
hakla.-ı olduğunu, eıhhatıcrl için bun. 
ları yapmaları lfızım geJdlğlnl anlat· 
mağa catıştım. Kadın fevkalı\de has· 

l sıuıtı sÖyJedikleriml tamamlyle tıık. 
dır ve ldrlk etti •. Fakat nazart olarak 
her şeyi kabul etUğl halde. tatbikat. 
ııahasuıda bir turlil çocukların gUrUI· 
tlisllne tahammW edemiyordu. 

Jlr. B.ınlnra •hemmlyct vermemek va 
dtizcJrJneğc çulışmıık ldzımdır. Yok•:ı 

· yuvanız.da rahat namına hiç bir oey 
lialmnz 

So'l zıımıınl rda tedavi etUğlm 

h:ısta urımd:ın bırl .. Kocasının yemek· 
tc olsun, otururkPn o'wJn velhasıl CV• 

de bulunduğu her saatte gazete oku· 
yup kendl.siyk nlfı.ktıdar olmadığına o 
kadar fazla slnlrlenm!s ki, nihayet 
hasta clmuıı bana geldi. 

Bu;ıun Uzerine bir buçuk, iki ay ka · 
dar çocuklarından ayn )"ft§&maımım 
dofru ol&cağmı dUşUııdOm • .Akrabala. 
nndan birinin yanına gtdcce~. orada 

, çocuk gUrüıtllsilnden w:ak olacak, si· 
ı 1 nirleri Y.atıgacak, aynl zamanda çok 

sevdiği çocuklannı görmıye görmlyıı 

göreceği gelecek, o.nne ,etkatl arta· 

caktı. Bu bır iki ay zarfında ayni za. 
mandA. ,iet!rahat edecek ve perhiz 
programını da tatbik edecekti. 

Bu iki aylık müddet tamam olup da 
tekrar çocuklarına kavuşacağı 7.aman 
kendisin! gördUm. KUçUcUk yn,•nıla 

rına oyun arkadaşı olması lfızım gel 
dltlnl \'e onıarı bu §ekllde daha iyi 
terbiye edebileceğine inandırdım. 
Şlmd! bu kUçUk annenin evi hak. 

katcn görtllec~k bir şeydir. BlltUn 
kOM§!J çocukları oraya toplanıyorlar. 
ıateJlkleri gibi oynadıkları lçlıı oradan 
çok hn;ılıınıyorlar Annel"ı i oyunları 
na patırdıların:ı e~klsı r.:.bı IH7.Htak 

•rabU o kocayı haklı bulmuyorum. 
F'aknt kadının da her daldka gençlik 
zıımanındakl ha.yatı geçirmesini iste· 
mefl doğru değıldtr. Böyle sinirlenme. 

nın fena olduğunu kendlslne anlat· 
tım. Kocasını yemel{tc gazete oku· 
malttaıı vazgeçlm1csi için bir çare 
bğrcltlm. BUyilk bir muvaffııkiyeUe 

tatbik etti. Kocası sofraya gazclesiy. 
ıe oturur oturm z o da dikişini ıılıp 

oturuvor. Kocası gnwtı- olrnd•ıl?u gibi 

o d:ı bırıı:r. d:klş dıklyor. Sonra biraz 
yemek yiyor. Yine dıklş dıklyor. Bu 
şekil hıı.rel<etl kocasını ı::-azete okumo 
huyundan vazgcçlı di. 

BUtUn bu garip harı-• etler. sin ı 

it nnıwlcı hep ncfıı nıı ( h!ıhlnı ol nı • 
ma)(t n llcrı ı?:C' ,. i '""' JC'nl .,. v 

J . ı \le J{C1Jdıs1 de .... ııu. ı.. nl • il" ı " ı .; u .. ı ı .. o m ı ı ., ııı . ı .. ı. .ıı. ) ıı bilir 
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Nakleden: ıLHAN TANAR 

yapacaksın, öyleyse'? 
'zı, aile şerefimizi unuta • 

lredar alçalmıyacağuıı umu. 
. Yom böyle bir düşün. 

~finize, vicdanmıza layık 

ınidir' 
~\rat, ba ~mı efdi. Bu hare -

.\'ddınm. tepeleri çınlatan 
"=•ile bağmb: 

-. Hot geldin, Doğan ! At 
Unden inme. Yanıma sokul. 
ı bir kere alnından öpevıın. 

l>opn hey beyaz atır. 1 nı. 
lokuldu ... padiıpAhm ederi. 
1\İzünü sürciu. Yıldırım da 

nm alnından öpt;·,: 
.._ Koca ulan 1 Bugiınc ka. 

· ibolu kalcainı düşmana 
• Q\ etmemekle, mertliğini, 

tini gö6terdin . 'e bütün 
hya, böyle bir kalenin 
Çevresinden sarıldı'.iı haHe 
müdafaa edildiğini an1at. 

1 Allah senden razı olsun. 
l"iirk aknıularmın atlan 

ordu. 
~ian oey 0 _\İP cinden söy. 
~ 8Öz bulamıyordu. 
Iddmm: 

Diztman mahvoldu. Si. 
"'~" hir kolunu evirdik. 

yapacağımız hücumda 
r ve ltaJy n şövalyele ini 

keti, kelimelerden daha beliğ 
bir ifade ile. "düşnıüs bir adamı 
tekmeleme!" diyordu. 

- Ne yapa.cağımı bilmiyorum. 
Şimdilik hiçıbir fikrim yok. Çok 
mUteessirim. ağabey. çok müte
essirun. 

Ft)rit, bir müddet kardeşini 
clikkatle süaiü. Sonra, kelimele • 
rin tesirinden fayda ummanm 
beyhude olacağını dUşllnerek, 
Allahauarıarladık bile demeden 
adadan çıktı. 

VI 
Filozoflar müstesna olmak ü. 

zere, birçols kimseler, aile isim
lerine sürülmüş bir Jekeyi, aile 
efradından herhangi bir kim8e4 
nin i"'lediği cllmıü. kendi şahsi 
sucları olarak kabul eder zillet 
ve mahcubiyet duyarlar. Ferit, . 
belki mesleki alışkanhğınm te • 
sirile, tehlike vaziyetleri daima 
faal bir surette karşılardı. Fa. 
kat bu müthiş dal1beyi geri ~
virememişti. Temiz, beyaz bir 
gülün ÜT.erine düşüp onu bir ge
cede harap eden kırağı gibi, bu 
ciırmün ismini karalamadan ge
çemiyeceğini insiyakı ona hisset 
tiriyordu. Asılmış veya müeb· 
bcd hapse rnahkiim bir katilin 
kardeşi! ölU annem, bir katilin 
anası olarak anılacaktı. Gi.inler • 
ce, haftalarca, bu darbenin ne 
zaman gelip çatacağını bekle -
mek. onun gibi namus timaall 
bir adam için mi\tlıjş bir jpen

ceydi. 
Mmog raporunda. maktuHkı o 

gece çok .mot olduğu bildirili· 
yordu. Maznunun serseriliği, a. 
vareliği, cınayetten evvel ve eon 
ra birçok geceler o kemer altında 
görüldüğ" tecıb"t edilmiştl, 
~ci -muıhlıkeme, kfµlun~ 

nideydi. Aftbt ftırit, 1lllllD 
tehlikeiert göze alarak. ..... 
girdi. Dk işi, etrafma balalJu'ak 
Cevaclı aramak oldu. şiikOr ki 
yoktu. 

Cesedin bulunduğu sokakta ve 
kızın evinin öntinde ra9tlayıp ko 
nuştuğu polis memuru da şahit 
sıfatile muhaıkemeye gelmişt,i. 
Ferit, şapkasını gözlerinin üs -
tüne kadar indirdiği halde, ta • 
nılmaktan. bilhassa polisin ken
disini teı:ahis etmesinden pek 
korkuyordu. Masum bir adamın, 
f~lı>mediği bir cinayetle itham 
edilmesine müsaade ettiğinden 
dolayı vicdanen muztarip değil • 
di. Hem de, onu mahk(im ede . 
cek ki.fi delil mevcut olmadığına 
kaııidi. Bir serserinin, birkaç ay 
zan altında hapsedilmesindek 
azabı taelil etmeğe de ne vakti 
ne di! daima akluıın emrine ita
at eden hassasiyeti müsait değil
di. Bir ölilyil soyduğu için nasıl 
olsa. hapse müstahak ve mah • 
l-üm olm~ı ieap ederdi. 

(Devamı var) ...... , 
de esir alacağımızdan t: lİnim, 
dedi. 
· Doğan bey kale içini ~ \rc'ki. 
len .. ~mlılardan kısaca!. lhset. 
ti: . 

- Kırlık baslimuttı. Atlara, 
•. ·•,-11• 'anncaya kadar ye. 
dik : akat, bir gece yiğitlerimiz 
bir huru' l areketi yaparak düt 
man amoa. 'annı butdnr, bir 
mikl ' erzak aldılar. S •n gün. 
le"dlS hu erzakla idare ediyor. 
duk. 

YıHuım: 
- Huruç h-ıre~etinden ~

herir var. deaı. bunu yapanla. 
rı taltif edec ,)m. 
Doğan bey merak~ sordu: 
- Nereden duydunuz.. •ev. 

k,..tl= n l Biz bunu cok gizli tut 
mtı tuk. 

Y ! ;, rn gülerek cevap ver. 
di: 

R .. t .. l _]• - us em IOJ ~ı .. 
Doian bey bunu duyunca 

~Aşırdı.. hayret ve se" incinden 

il~ BE R - 'llpm poel&M 

' .ölelim bari 
Üç sene sevışın.iflerdi ama, ü- ı - Bir 1D9toeiklet kiralar, se -

mitsiz bir aşktı bu!.. ni de arkama bind:ririm. Maslak 
Çünkü kız geçinmek için ev . yoluna <4>ğn.ı uçarız. Eğer bir 

lenmek mecburiyetindeydi. Hal· ağaca çarpıp parçalanm~ak, 
buki erkek evlenecek vaziyette Hacıosman bayırına geldiğim za. 
değildi. Tahsildcydi, on para ge. man direksiyonu kırmam, o za ~ 
liri yoktu... man korulukların üzerinden a • 

İşte bunun için ümitsiz bir gar uçuruma d4lıer parçalanırız. 
aşktı bu! Ceeetlerimizi bulanJu da bizi 

Bir bahar güDU ni"ıayet 1t1e - bir kazaya kurban gitmiş zanne 
§Um hadise ortaya ~rktI. Kı~ derler. 
r.eıı~in bir tüccar istiyordu. Altt Plan mükemmeldi.. Gene krz. 
ıtydanberi peşinde idi. Krz mad~i adeta ~neli. 
iht~.raçlarmı ~niş geniş teır.in Mükemmel, dedi mükem · 
eder('>k olan bu adamı eldeR ka- mel.. Bari ruhlarrmız aynlma . 
çırmamak için kendini feda et - sın. 
mişti. Çünkü geçimneğe mecbur So~ra yüzünden bir endişe bu 
olan yalnız kendi değildi.. Bir de lutu geçti: 
küçük kardeşi vardı. lki ay ev· - Ya ölmez de sakat kalırsam 
vel babalarından kalan son eş • o zaman hiç kimse yütJOme bak. 
yayı da satmışlar ve bundan te- maz. 
min olunan para tükenince ııen- Sevgilisi bu endişenin altında 
gin tüccar mU&takbel damat sı- gizli olan korltuyu anlamadı. He-
fatile eve girmişti. :.·ccanlıydı: 

TUcçar MDgin olduğu kadar - Hiç korkma, dedi : Hacıoe-
saf ve iyi kalbli biradamdı. İki ınan ba.yırmda fil yuvar1anla 
ay 80nra niüh yapmak fikrin· pan;alamr .. değil ki biz. 
den vazgeçmemi§ ve hazırlıklara Genç kız alec8lerine kanaat 
başlamıştı. O bu iıılivaa bir saa. getirmişti. 
det sayıyordu. M.ii8taıld>el kan • - Peki. dedi. ne zaman gidi. 
sının ümitsiz bir atık içinde bo • yonız? 
ğulmakta olduğunu nereden bi. - Hemen bu akşMn. 
lirdi?. - Mi$emmel. 

Kız mesut mteydu? Hayır.. O Günün geri kalan bİl'k8ıÇ -.a-
parayı değil, anlaştığı, ta.biatle- tini Mecidiye köyünde dolqmak 
rini, kuvvetlni beğendiği genci la geçirdiler. Konı..,Uar, biri • 
sevi,oı'du. Fakat işt.e evlenl· birlerine eokWdular.. K.oldqtt • 
yortardı. ümitsiz bir aşktı bu! lar .. biribirlerini ne de çok .evı-

Genı; Im nikth hazırlıldarı yorlar, vücutlan nasıl biribirle • 
yapduken sevgilieini buldu: rini istiyordu. 

- Artlk her şey bitti, dedi.. Akşam tepelere çökmeie bat · 
Bir haftaya kalmaz evleniyorum. ladı. Ortalık hem.iz alaea k&nıı
Mahvolduk.. Ben artık yaşıya - l:ı:ktı. Şişliden bir motoddete 
marn. o adamın yüzüne hayatı- bindiler. Son süratle Mecidiyt 

ıYP: sonuna 'kadar bakamam. köyünü geçtiler, Zincirlilruyu -

' 
Askerlık işler~ 

- - ~bQDE~ ~ 

337 DOGUMLULARIN 
YOKLAMASINA BAŞLANIYOR 

•'11tllı Aakerlik ı:;u~iHell: t~skfülar M'kerlik şubesi ba.<tkan 
lığından: 

337 doğumlular ve bu de. 
ğıımlularla muayeneye tab! kısa hiz.. 337 doğumlu gC'nçlcrin ve bu 
metlllerln ,.e srhhl hallerinden doıe. doğumlulaıla muamele gören tale-

belerin son yoklamalaı ına 9 Tem
yı er.Hl seneye bırakılrnıı diğer de. m•ız 941 de bıu!lanacak ve 3 A· 
ğumıularm son yoklamaııına ı tem. 
muz .. u de -·ı ğustos 941 de bitecektir. 337 do-

-. anacak ve 31 ağu:!toa - 1 1 b d .__ 
941 tartlı1nde hitam gurn u genç er ura a meler ~a-

2 _ Yoklama bulacaktır. yıth oldukları mahalle mümeııail· 
&f&ltdaki tekilde ve terine müracatla yoklamanm baş

nabljıe naht;ve ve mtıkelltflerin ala- ı langıcına kndar yoklama gllnlerl
caklan numara sıra.aile yapılacaktır. ni öğrenmeleri ve talebeler vesi-

A - 1: 7 temmuz 941 Fatih ~er. kal h 1 la '"--d k 1 nnı azır ama n ü&&UU ır. 
ez D&biyul. Bu ilin davet mahiyetindedir. 

B 8 : ı:s temmuz 941 Karagüm. Yoklama zamanı geçircnlf>r gü. 
rUk nablynl. rıüodP. gelrniyenler kanunen para 

C 16 : 22 temmuz 941 Şehremını J ceza.sına tabi tutulacaklardır. 
nahiyesi. ;;. ~ 11-

D 23 . 31 temmuz 941 Samatya Bt>şlktalf a.r,erHk şabc.IDden: 
nahiyeııı Bu sene tababeti askeriye kli-

JC 1 : 7 ağustoı 941 Fener nabJ. niği ile veteriner askeri tatbikat 
ye1l. kliniğinde ağustosun ı. ci &tL-ıü 

F - ıJ : ı:s atuatoa &U Eytıp ka.. staja bqlanacafmdan bu den yı· 
zuı merkez nahiyesi lmda tıp fakültesi ile veteriner 

G 16 : 22 atuatoa 941 Rami na. fakWteainden ve eczacı ve dlı ta-
hl;vealle B~u. Boyalık bibi okulları ile üniversite fen fa
AraavutUy, Ayuma. kültesi kimya şubesinden ç•anla· 
BuJ&'QrCa köyleri. , rm 1 temmuz 941 den temmuzun 

H - 23 : 31 atuatoa 9'1 bUttın kı- 15 inci gtinUne kadar son yokla
• biameUUerln erteal ı malan yapılacaktır. MezkOr okul

ııeneye terklerin yok. lardan neşet edenlerin ellerinde 
ıamuı. nüfus hüviyet clizdanlan, plıadet 

1 
nameleri ve sair vesikaları ile bir-

3 - İi• bitirmif d&ba yUU.k mek. Hkte ı temmuz 941 den 14 tem
tepıen glreaaemlf olan okurlar da son mm 941 tarihine kadar ( cumar
yoklamal&n qmanında yaptıracak.! tMi ve pazar hariç) her gUn ~ 
lard.IJ'. Bll&bıra senem içinde daha 

1 
leden evvel şubeye müracaatları 

)'llUeıi okula perek veatka setirlr• ve hariç şube mmtakaamda bulu
lene idare beyetl k&rarlle erteat ae. nanlarm da bulundukları mahal 
neye blrakılacaklard.IJ'. askerlik şUıbelerloe bqvurmalan 

4 - Haım bir okul& devam eden o. ve bu zamanlarda yoklamaya gel
kurlar fototraflı n putaua mektep ' ndyenler yo1'1ama kaçağı addedi· 
...ab!armı beraber geUrmelert ıa. lerek haklarında As. K. nvnun 
mDdll'. mahsft.9 maddeleri mucibince ce-

& _ sııumıemeye kalan okurlann ' 7.alandınlacaklan ehemmiyetle 1-
imtlhanlarmı bu lld.., içinae ikmal _IAn __ oı_u_n_u_r. ____ ~---
edenll ıeçWde~ llllUfa ıGre mektep ı 
-.Mlkalarmı getinDelert mtıreocahtır. 

. . - - . -.... _.,. 

{_~cul ijJ_-; 1 - Ahvali ~ doJayı 
erteıl1 seneye kalanlar nahiyeleri mU. 
keDeflerlle kur'a mecllalne ıeıecek n 1 
elleriDdekl raporlarmı da beraber ge.1 19.6.1941 
tlreceklerdir. 12.40 Ajau seslPr 

~ cıe ımtteeilııilidl: .,...'] N ~ilillMM!llllii~·-·~.ijiirirliiiiiiiiMa.laT;:jj]-i!f!!!!~-.....ıılllıılıi~~=--,_;;:. - ........... ........ 
- Kaıg. '*-be, JwnaM* e • ._.. .• Yllılı - tu1*' ..._..., - Tcıldlıma JWI .ıataı 11aat 

der ... lıeirm:w.~-- .... trMwJnderı ,...... .......... ,.....,, ••. fUlalar 
ati yaşanm T. Aıblarında bıırakt*lan lmlmc t -~ kadar lılrlncf JOklae 11.11 Kant* 

Dtye yalvardı .. Genç kJz ma. otomobilin fOif6ril bu oebaım am ...... ~ o1m1181m Pd JOk- pr..-
kuldü- yolcuılarma bakıyonlu. ı.a.a lılır.,...,.,.....,..... Od ı&.• .._. -

- Hem &leme rezil olur. hem Nereye gidi,orla.ııcbP ..._ aarf '" d&rt fototnf setmc.k. 
1 

ıue 7..traat 

meelerl 
il.Ot KOllllfllla 

!'femJekPt 
Postul 

•ALii llolo 

IU'kdar 

de sürünürüz. Kuvvetli olmak, öbeğe gidiyorlardı. *:".:._ T..- ·.e atut.c19 aylannc1a 1 il.ti ;:vım1 
fedakar olmak lbnn. Makine .h<mıurdan& homurda • 1ıl1A mazeret 1'0kl•ma.lanm yaptır. j orkeetruı 

Dedi, tat.at kuvvetli olamadı na Maslağm ufalt ydl&rr 6lıe • ~an "muere\lerbd zamanmda At.il~ 
ve kendisini tutanuyarak ağla • rincle uçtu ve rutıa,et Hacr.oe • ••tebf!r ft9lb De bOdlrmlJenlerlD 

1 
.. u 

..• ~ .... ........ 
ell

. 1111 numaralı kanunun ~ inci mad. l:.'.l& Caz k 

gözlerini yaşarttı. re kadar bir mesafe kaldı. ~ :::=========== ıt.IO AJaM tı.~ =• mağa başladı.. Genç erkeğin de man be.yırın. yüz yüz ı met- de9lıle tabi t11tf1aca1dan llln otunur. I orkNtnıın GaUftlYor 

Teessürleri hafifleyip gözle • erkek birdenbire gui keeti, o- 1MI T9"taa ue AJu9 
rini kuruladıklan zaman ikisi lanca kuvvetite frenlere bMtı ve teY·· Ne olur ölmiyelim •. dediler. ------------
birden sanki sözleşmiş- gPbi: büyük ağacın yarımda durdu. · Ve ölmediler .. YoHarma de • Beyoilu Hallı Sineman 

_ ölelim bari! Arkuma döndü genç klz: vam ederek Büyükdereye bir o • ....... ıı ta. ütam uo taı 
Dediler. - Ben de durman için timdi tele inıılilen yediler içtiler o ge. ı - Bay Qe&ia <il lama) ..._.. 

_Evet ölelim .. En iyi çare omuzuna vuruyordum. oeyi büyük bir BeVk içkNle be • ...._ 
bu .. Sevgimisin beriae aiyah bir dedi. raber geçirdiler. 1 

- '1fte OMldar <Kanı&te> 
matem örtüsü çeker, bi7.e saadet - Neden? Erteei gtin genç kadm müetak 1 _ =: ... 
göstermiyeıı şu dünyadan göçer Gene; kız etraf\D(la moraran a. bel kocasmm yanma döndü. Bir 
gideriz .. Biz olamadık bari ruh. ğa~ların koyu gölgeliklerini göe· hafta 80nr& da ni:ki.hları kıyıldı. 
larımız mesut olsun. terdi: Omitais bir aşkla yanan bu iki 

_Evet ölelim .. Muhakkak en - Bak, dedi .. A.qam ne gü. genç acaba daha IODI'& yine 'Bil. 
iyi çare bu .. Fakat nasıl ? zel, kutlar nasıl ha)·at '81'kılar• yükderedeki otelde buluştular 

Bu suali soran genç kımdı. Sev· söylüyorlar. mı!· Bunu ben bilmİ)'onmı .. me-
gilisi atıldı .. Müthiş ve mükem - Ve her ikisi birden: ta.k ediyorsanız otelciden sorun. 
mel bir tasavvuru vardı .. anlattı: - Yaşapıak, hayat, ne güsel MUZAFl'BR AOAR 

Yıldırım, Doğan bey aider. 
. ken, yanma yirmi kadar sipahi 

verdi: 

- Yollar tehlikelidir... ih. 
tiyataız gelmipin 1 Olmaya ki,, 
karıı.,ıza üç bq Macar çapul. 
cusu cıkmasm. 

- Y olcla gelirken k'im8elere 
az k1tldı at üstünden dütecek. sir almak için atıp tutan (Kor. rastlamadık, ıevketlim ! Düş. 
ti: , kua\17 Jan)ı yakalatmak istiyo man kaçnuş .. yollarda köylüler 

- Rüstem mi söyledi? De. rum. Rüstem bu jfi muvaffaki den bqka kimse ynk. 
mek o ceıur yijit yqıyor, öy. yetle becerebilirse, _çok mem. 

Yazan: lalıender F. SERTELU 
• 47. 

le mi? nun olacağım. . - O köylüle itimat edil. 
- Evet, dütm•na esir düş. Yıidmm, ordunun vaziyeti, • mez. Yo~ bir tuzak kurarla~ 

11m1-:1,W111Amlllll 

Doktor Hılzı Balnm 
o.ltlll:re mMelııltr•ı 
Tak91m: TeJlmlerı• 

09altir Ap. 
HnsUn .,..... ııonra 

EllllA 11111 1 • 

HARP MEYDANINDAN 

BiR SAHNE. •• 

Eh!isalip orduları birkaç gün 
cvvr.:! zafer ıenlikleri yaparken 
güneıle beraber yola çıkan Yıl. 
dınman orduıu üç koldan diif. 
man üzerine hücum et.mit vr 
düşmanı yann~tt. 

(Korkusuz Jan) bu müthit 
hücum karıısmda: 

- Acaba rüya mı görüyo • 
rum? 

Di)erek öyle ıeraemlemifti 
ki .•• 

mü• .. dolapla ellerinden kurtu. hücum kollarmm temin ettı:.ın ~ habennı~ olm~. Buraclakı 
T .._. ..... lar T ki k mdan Yıldmmm ille önce batı be.. 

lup r.ızı· ·m L---iha gelmıt. ti muvaffakiyetler hakkında kı. t.-n t ur en ar as 
.. aaacıuıs: Ltan h la la zuk ürduaunu öne ıüımek hi 

Onun g li ıi benim irin de çok saca izahat verdikten eonra: vurma~ aş nıvor r. '~· · l.t cfütrnanm eklından bil· 
iyi oklu I ana Macar karargi. - Ben üç gün sonra. Nij. Dojan bey, padiphla v.de. ıeçmemı•h ltalyan ~· 
hmm meu.iini haber verdi. Ma bolu kalesine gcl~ejim, dedi. laftı .. yanma verilen fipahiler. n: 
carlar da çil yavrusu gibi dağıt Siz önümüzdelri cunıa pnti b le hirlikt.e döndü. .. 1 · 

1 
' ka la L __ • L-1-) - Uflderi "6ııiJll .. ,, .. 

tım. ~~n pı rvu açıp om11 vaK e · Y.ddbw da .mmlarile ..... a,. ~ ........... 
- RÜ8tem ıimcli nerede, ymız. L- .--..1... !-.I! T L _ • _ _._ ı .1-.. 

§eVketlim) (Doğan tepdi)t'dc- bir uat Dal" ..epoaeft 
111111

•• ~ • •RSRS 
- Onu Frannz ıövalyeleri. kadar konuştull\T .. ~..a..diler. Ordu merkesine avciet en+ 

nin pefine ıönderdim Beni e. ~eknu' nyr.ld1l•r. aman pfak .a&)'Vlda. 
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;ı~ı7~~inden - ,,eril:Jn Türk iye Cumhuriyet ı .!lerkez .Bankası 14 / 6 / 1941-vaziyeti 
ı<ıtaalı ılanıar. AK T ı F P A s ı F. ura .Lira 

tııı:. ~ma k-a:1u.y. ... .:naa ,-2p·Jac-.ıc:.r. lbaleleri hizalarında yazılı gün ve sa. 
n!ıo\\Je ! .ıp•ı..-..}ı ıır. ı ıu•pkrın .canı•r.1 vesikalarlle teklif mektuplannı ihale 
~ll.3m•_....n b!~ ı.t.:ıt evve~ ırnmls'J:>n::ı. vcrmelert. Şartnamesi Ankara, lstanbul 
L·.·. ~~ ~i!klı:r ve I!alıkesır, Aiyc-n, Esklşehlı askeı1 satınalma komisyonla. 
tr ... d!ı gCrUi~:

ı;lr.s• 

Sığı.: tU. 
Kuru ot. 

miktarı 

!<ile.. 
72.000 

750.000 

tutarı 

lıra 

23.400 
53.625 

*** 

teminatı 

lira 
1755 

3787,25 

ihale gllı: ve 
ve saati 

8.7.941 10 
S.7.941 11 

(6P.1709) 

Beher kilosuna 55 kuruş fiyat tahmm •·'·• '1 19.600 kilo koyun eU ka.. 
palı zartla eksiltmeye ı-ormU§t.ı ·. llıalcsi 3.7.94. perşembe gUnU saat 16 da 
Çaııakkalcdt> nsl~er! r.ııt;ı,alma '.ı; ' ~··~.lionunda yapılacaktır. Tutarı 10,7SO ıı. 

ra ilk teminat: SOS lira 150 kuru1lı.:r. Evsaf ve ııartnamesl komisyonda görU
lilr. Taliplerin knnunt vı s1kalar•:e tekli! m!!Ktuplarını ihale saaUndcn bir 
saat evve? komısyon.-ı. vt>nnelcri. ,r,."..4705) 

.W-.'f. tı: 

116~ ton od.ııı k&pa.ı zarna ekıılltmesı ıo.6.941 pazartesi günü saat 15 
te Ankarada L\•. tım!rll'1 ss.tm!l :.wı komisyonunda yapılacaktır. İlk temine.. 
u 1966 liradır. J<~vsai ve şartn1.n1es• komisyonda görü!Ur Taliplerin ltanunJ 
ves!kalarile teklif mektuplarını ~ale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeler!. < '53.45581 

~· ~ tı: 

B~her metres. 50 kuruştan 150 metre rasalık bez ve adeul 300 kuruş. 
tan 75 &clC>t pasa tnhtası adedi 55 liradan 10 adet hamur teknesi ve Sirkeci
den Knraburur a tonu ';00 kuruır~'\'l 1:50 ton un naktlyesl pazarlıkla 20.6.941 
r.uma gilnti ı:aat 14:15 arasında. Hndımköyde eski komutanlık bahçesinde 
ask"rf satmalma. koaı &yonunda yapılacaktır. Taliplerin bclll avkitte komls. 
ye ı gelmeleri. • 10P.4l361) 

*** 
Aşağıda ya: mcvat açık ck!illme He satın almacaktu. Taliplerin 30.6. 

9U gilnü hfzalatmd:ı yazılı sautıercır Hadıköyde askeı1 satınalma komlsyo.. 
nunda bulunmaları, 'Ikkarrür edo1cek fiyat üzerinden yüzde 15 katı teminat 
alınacaktır. 

Cinsi 

Yoğurt 

sut 

Miktarı 

kilo 
50.000 
"5.000 

lhnle saaU 

15 
14 

(107-1859) 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Samsun 
Şubesinden: 
Bankamızca satışı aı:ık arttı:·:..:nya çıkaıılan Samsunun Çarşllmba. kaza. 

smrn Porsuk köyü civarındaki Poıruk ormanları namlle maruf ormanımız 

hakkındaki i!A:u tavzthan aşağıdakl hususatı belirtiyoruz. 
l - Ormanın tııpu kayıtıarma nazaran mesabası UçyUz on yedi hek

tardır. 
2 - Ormanın yUktck orman mUhendislcri tarafından yapılan işletme 

pıA.nına nazarar; mrsshası dokuz yliz )etmiş ikl hektardır. 
3 - Satılacak o'!'man sahasııı::lar. başka Porsuk çiftliğinin mütemmim&. 

tınde.n olan çayır ve tarlalar da ormanla birlikte satılacktır. 
.; - Orman işletme plA.nı f?e makta haritaları Ankara, İstanbul ve İz. 

mir şubelerimizde de görlllcblllr. 
5 - 940 senesinin A ve B makttnndan kesilmiş olan tahminen 4500 ton 

miktarındaki odun !:ıankamızca s·.tıldığındaıı iş bu satışla alı\kadar değildir. 
6 - Ormaın <;ayır VE' tarlabrla. blrllktc beyctl umumlycalnln ı:nubam

rr,c:ı laymetl ı;Jtmt b!11 lradtr. '4 :57) 

V A K J T matbaası 
KilaD kısmını 

edip tanzim 
yeniden 
açmıştır 

Kasa : Sermaye ıs.000.000. 

Altnı: Safi Kilogram 72.604,515 102.124.058 03 lhtiyat akçeaJ ı 
Banknot • • • , , • • 13.992.844,50 Adl ve fevkaia.de • • • • 7.822.019,15 

6.000.000,-Ufaklık • , , • • 589.066,28 116.705.968, l Buswıt . • • • • 13.822.019, 
Oahlldeld Muhabirler : 

Türk Urası • • • • 
HıırJctekJ &luh:ıblrlcr : 

AJtm: Safi Kilogram 12.937.317 
Altına t:ıhvill kabil serbest dö· 
vfzler • • , • 
Diğer dOvizler ve borçlu Kllring 
bakiyeleri • • • • 

Hazine Tnhvlllerl : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
brşılığl . • 
Kanunun 6 · 8 maddelerine tevfi
kan H~e tarafından vAkl 
tedlyat . 

Senedat Ciizdanı ı 

Ticari Senedat . 

!:aham ve tabvllAt cilzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdi· 

A f yenin karşılığı esham ve 
l tah'rilAt ttlbaı1 kıymetle 

Serbest Eıdıam ve TabvllA& ı 

Avaıı lar: 
Altın ve dllvlz Uzerlne avans . 
"rahvi!At üzerine av:ı.na • 

• 
• 

Hazineye krsa vad avans . 
Hazineye S850 No. kanuna &"ÖN 

açılan altm karıııllklı ava.na • 

Hwedarlar. 
Muhtelit , • • 

• 
• • 

648.025,12 

18.197.370,87 

45.359.561,22 

158. 748.563,-

2ı.6s::.oıı ,-

274.707.097,19 

46.021.803,03 

7.899.526,12 

4.741,69 
7.~08.722,-

167.6~4.926,75 

lekün 

6.18.025,12 

63.556 932,09 

137.065.552,-

274.707.097,19 

53.921.330,05 

175.498.390,44 

4.500.000,-
9.947.792, 79 

836.551.088,(9 

l Temmuz 1938 taruıınoeo ıuoaren 

ldevWdelö Banknotlar : 
Deruhte edilen eTrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine 
terlikan Hazine tarafından nkl 
tedlyat . • • 
Deruhte edileıJ eYralo nakdiye 
oaklyesi 
Kal'§'llığı tamamen aıtm olarak 
IH'ıvcten tedavüle vazedilen 
tteeskont mukablll UAveten teda. 
vazed. . , , , 
Hazineye yap:'"" aJtm karşılıklı 

avans mukabnı 3902 NoJı kanun 
mucibince UAvetaı ted&vWe ..a· 
zedllen . 

llIEVUUAT ı 
l'tlrk Llraaı : 

A.ltm: Safi Kilogram 

• 

877,150 

3g50 No. kanuna göre Hazineye 
açııaa avans mukabili tevdJ olu• 
aan altınlar: 
Sl>.fl Kilogram 55.541,930 

Dih·lz Ta.ahhüdatı : 

Altma tahvili kabil dövfzleı . 
ve alacaklı Kll· Diğer dövizler 

ring bakiyeleri . 
Muhtelif, • • • • • • 

158.748.56::, 

21.653.011, 

137.065.522, 

17 .000.000, 

250.000.000, -

118.000.000, -

75.104 961,l!J 
1.233.782,03 

78.124.167,9 

-. 
23.862.732,58 

622.065.522. 

76.428.745 

7!!.124.167 

23.862. 732,5' 

107.247.873 

836.551. YekQn 

[skonto lınddl et. 4 Altm 11Zf'rfnf' avan.!I ~ :a 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-~~~~~ ~ ~~- - ~~-~~~--~~~~---~~~-· 

lstanbu.ı Beled.lye.•l.ı! 
ııan ·ıart .. 

TahmJn Bed 
li9~.GO 

27:>0.00 

İlk tl'mL 
184 . .52 DarUlAr.czc müessesesinin yıllık ihtiyacı için alı_ 

nacak ı rinç unu, nişasta, şehriye ve makama. 
104.7:1 DarülAcc:.e müessesesinin yıltık ihtiyacı için alI· 

nacak :ıtıvan, patates, yumurta ve limon. 
Tahm!n bedelleıJ!e ilk tcmin:ıt n.iktarl!l.n yukarda yazılı mevadı gıda. 

lye satın elmmak üzere ayrı ayrı açık eksil~meyc konulmU§tur. Şartnamek. 
ri zabıt ve muamcl~l T4ıUdUrlüğU kaıeminde :;örlilcbllir. İhale 23.6.941 pazar. 
tcsi ı;Unll saat 14 te esimi enllhıC'ndc ynpılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makb.ız veya ır.cktup1an ve 941 yılma alt Ucs.ret odası veslkalarilc Jhale 
gUnU muayyen saattt- daimi cnclJmende bulunmaları. (4417) 

Keşi! bcd. İlk temiıı. 

109~.~2 S2.4I 

:t: ~ %-

Floryad·. tetoıı kabineıer üzerinin ahşap ka!esle 
kapat11nıH.31 kAtiplik ve yaverlik binalarmm önün. 
deki kuı::.llık eaharuıı .ahşap parmaklıkla tahdidi. 
~ uo'*•:AuıTnı goua, 1tQ1 ••iuıı 110, 

beton b~rdilr vesaire inşaatı. 
Keşif ve tahm!n bedelicrl ile Uk teminat miktarları yukarda yazılı işler 

ayrı ayrı :ıyık eks!ıtmeye konulmu§iur. Keşif ve §nrtnl\mclerl zabıt ve mua. 
mellt rnUdilriUğU Y.aleıninde görlllebillr. İhale 23.6.941 pazartesi günU saat 
14 te d:ılnıf cı:cUmende y&pılacakt.r. Tallple:ln ilk teminat makbuz veya mek 
tupları, ihal~ tarihinden scltiz gim evvel b·~ledlyo fen işleri ml!dilrltiğUne 

mıkacaatıa alacakları fonnt ehli~ -zt ve 9U yılına alt ticaret odası vesikaln
rilc ihale o:UnU :mınyyen saatte d:ı!mi enctimende bulunmları. {4420) 

• • • 
BUyükdada Sakarya, Lalahatu!l, Heybcli::ıciada Kuyubaşı, belediye ve han 

,, .............. llll!llm ______ llm _____ _ 

TOl'lııye amaarayeti 

ZiRAA T BANKASI 
~uruıu~ tarı.hı. 1888. - ::)emıayesı: 100,UUlJ,UUC,; l"iırk Lıra..~ 

Şube ve Ajan~ adedi: 265. 
Zırai ve tıcari 'ıeı nevı banka muametele11. 

Para blrlkttrenlere tR.800 lira lkrınnlye veriyor. 

.ua&t Bıuıkasmda lnlmbaraıı ve lbbarıru tasarnıı ot> -~-· 

$() ilnUD ı:ıutun.anJanı senedE • :tere '< llecek kur'a tlf s.tAğıcıaıc 

ı;lAlı.8 göre ı.kraıxuye dll~tılnr,. 1 tır 

c adoo ı .ooo ıır111ııı • .ooc· ıtn ıoo 'U1M 'SO Uralık 6.000 ""' 
c 5-00 ı,ooo • 12C &O 1.800 , 

sokakiarınnr katranlı şo!'e ve adi Laldırım ve Burgazadasındı rıhtım cad. 
desinde beton yol inf:ıatı kapnlı M r. :t usulı\c cksUtmeye konulmu:ıtur. I\'.eşlf 
be®Jl 10691 lira 56 tttır.ış ve ilk f.flr:ılnatı 801 Ura 87 kuruştur. Mukavele, 

Kitap, mecmua, gazete basa~· 1 eksiltme, bayındıriık ıŞı{'rı gene1, 11usus1 ve tennı şartnameıerı proje keşif 
7abiler namına dizP.i isleri alır. hUJasasnr buna mlltcferri aıger ı:vmk 54 kuruş mukabilinde belediye fen ır-

ll•••••••mı:ııa••••••••••••••••••• lerl mUdUrlUğünden ve.ilccekttr. !hrJe 30.6-941 pazartesi gUnü snnt 15 te 

• 
co 

~.')0 

10~ 

ı.ooo • 
•.000 • 

ıı;o !O UOli , 

-~· inhisarlar umum 
_ ~_Q~_Qı:Lüğ ünden: 
ı - Mevcut mUfrcaat listesi mucibince 13 kalem demir levazımı açık 

tk.ı;Jltmc usulıle satm alınacaktır. 
2 - :Muhammen bcciell 1124.SS llra muvakkat teminatı 84.36 Uradır. 
3 - Eksittme 2i.G.E!41 cuma günU saat 14 tc Kabataşta levazım ve 

mUbayaat fiUbeslndekl r.Jım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - MUfredat tıstesi sözU geçen şubed~n parasız alınacaktır. 
5 - 1stckllkrln 1'.'hiltme için tayin olunan gUn ve saatte yUzde 7,5 gO. 

venmc parı>Jnrile birlikte mezkQr lı:omlsyona mUracaatıarı. (4502! 

daimi encılmt>ııde yapılacaktır. 'I:ı.liplerln ilk teminat makbuz veya mektup. 
Iarı, ihale tar!.'ıinden sekiz gUıı c·ıve! belediye fen işleri mUdilrlUğtlne mUrc. 
caaıla :ılacaklnrı ıennt l'h!lyeti, ~41 ),lma ıLlt ticaret odası vcslkalan, imzalı 
şarlname ve kanunen H.ra:ı:ı IA~ım~;elen diğer vesaik ile 2490 numralı ka. 
nunun tarlfatı çe\Te!'lnac hazırlryacnkları te1'Jlt mclcluplarını ,hale günU sa. 
at 14 tle kadar <inimi cncUmcne ver.neleri Uı.zımdır. (4740) 

Otel yapılmaya elverışlı 
kirahk bina 

1 
Ankara caddeslnlıı e:. o.ctcber yerinde fcvkali.de 
\ıı.dar ve aydmlık bir bintı kiı-alıktır. 

Vakit r;azck'sl idarehanesine müracaat. 

DIKKA 1' Resapıarmdaıu paralar tıtr 9ene ıçtnde ~ Jradaı:ı ~al 

l~mıyenıert Jtramiye cıkUg": w.kdlr'1r 9', ;ıc; razlaslyl!' vertlecf-l<t11 

K~~· • ll Mart. 11 tlaz!.ran ll E\ 101 11 BlrtncikAnun :arUılt-

ı- .r> lP. vapılır 

.. .................... ı&ml!IFBBllS!ll: ......... ~ 

Birincı sınıf 
mütehassıs doktor 

NURI BELLER 
:'il:'>itR ve Rl71 llASTAJ.lKLAfl 

Ankara Caddes! No. 71 
~·12yeae saatleri: 1:5 den itibar. 

Hizmetçi Aranıyor 
Bir karı kocanın yemcklerlll 

pı~!recck, bazan bir buçuk yı:ışıJl 
çocuğa bakacak bir hizmet 
aranıyor. Her gün saat 6 d.ı~ 
sonra V AKIT Yazı 1ıılerl mUdOr• 
ıu 1lnc mUracanl 

Bu sur.etle aynı mektubun 
kendi varislerine verilmemesini 
t.emin etmiş oluyordu. Acaba ka 
numı esasiyi müdafaaya ve ona 
sadrk kalmağa bu kadar azmet • 
miş miydi ~tltJ~Ct milbclm•i 

krallara benzetti? 
Başka Krallar ve cum 

riytelerle olan münaEebetindc d 
hep böyle hareket etti. 

Berlin sarayının (beyaz sa 
n) Purusya taı ihinde hiçbir t$ 
mnn kralın cülusundan bir hafi 
sonraki merasimde göründu 
şekılde hankuta.:;"" bir maıJZ<"l 

Babasının cenaze merasimin • 
den evvel onun en kıymetli bir 
arzusunun tahakkukuna mani 
olmak için cephe almıştır. Ba 
bası 12 nisan tarihli bir mek • 
tupla ondan şunu istemişti: 
"Eğer vaktinden evvel Allahın 

nezdine davet edilirsem, en bü • 
yük arzumun, ikinci kız kar(le • 
şinle pren, Aleksandr dö Bat. 
tenbergi izdivaçlarmı muhnk . 
kak suret.tc tahakkuk ettirmeni 
ısterim. Bu benim kati arzum -
dur. Bunu sana bir evlat vazi • 
fesi olarak tahmil ediyorum. Bu
nu yapmakla kızkardeşin Vik -
ıoryarun senelerdcnbe i kalbinde 
bulunan ümidi tahakkuk ettir . 
miş olacaksın. Bu vazifeni, be -

· nim arzularıma karşı duyduğun 
hürmet ve kızka.rdeşine karşı 

tuttuğun himaye hissiyle yapa 
cağından eminim. Sana güveni • 

yorum. Seni seven baban. 
Babasının ölümiinden iki gün 

sonra genç imparator prens Bis
markın da reyini alarak Prenses 
Viktorya ile Prens de Battcn • 
berg arasındaki nişanı bozuyor -
du. Ve prens Batterrbe.rge yazdı· 

ğı mektupta bunu babasının ve 
biiyük babasınnı arzularına uy • 
mak için yaptığını bildiriyordu. 
Bu hareketi yapmağa onu sev • 
keden şey annesine kaı;şı olan 
nefr€tiydi. Annesı bu izdivacı 
çok istediği için o lbumı bozmuş. 
tu. 

Cenaze merasimi" şimdiye ka. 

HAYATI ,YAZAN 

EMiL LUDVİG 

• 18 • 
dar emsali görülmemi§ bir acele" 
ile yapıldı. Prcn c üniformaları 
giydirildi. Ecnebi prensler davet 
edildi. Bekletileceği mahal daha 
tezyin edilmeden tabut boş bir 
sanduka gibi marangozlar ve iş
çilerin arasına bırakıldı. Asker 
ve kıtalar arayla kilise arasın. 
daki kısa yolun iki trafrna dizil. 
mişti: " ~lerasim çok parlak ol
du. Rahipler cenazeyi güliışüp 

konuşarak takip ettiler. 
Halk cenaze mcra:sıminin geç -

tiği yerlere yaklaştmlmadr. 

Ge~ imparator esasen ilk lbc • 

yannaınelerinde halkı tamamiyle 
unutmuştu. 

Cülüsunun ilk günü biri kara 
biri deniz orrlusuna pitap eden 
iki beyanname cıkardı. Bcyanna. 
ınesinin metnini ecnebi memleket 
)erinde cıok manidar buldular ve 
ürktüler. Yeni imparator yakın 

bir harp mi düşünüyordu? 
Fakat o zaman böyle düşimuş 

biraz hatalıydı. Çiinkü g"'nç hü· 
kümdar tccriibesizliği icindc bu. 
nun hariçte yapabileceği tesiri 
hiç düşünmemiş o sadece zabit . 
!eri.De ve erkanr\ıılrl>iycsinc tesir 

etmek istemişti. 
Halka hitap eden beyanname • 

sini ancak üçüncü gün yazmağr 

dü~ündü. 

Orduya ve halka hitap ettiği 

beyannamelerin hepsinde Allah-

tan ba11sediyordu. Bu hal'·ın üze. 
rinde iyi bir tesir bıraktı. Bu 

hükümdar bu kadar dindar mıy. 
dı? 

J<::vct, dnida.rdı. ~'alrnt onun i
man telakkisi çok garipti ve bu· 

nun için bütün hayatınca ken • 
disini Allah ile halk arasında 

peygamber vazif csi goren kadim 

arzetmiş değildi. Sarayın muh 
fızlan Fre<lrik devrine ait üni 
formalar giymişlerdi. Si} ah kn 
tal nişanı şövalyeleri kımıı 

mantolar giyiyorlardı. Kendi 
de bir kırmızı manto giyooilsi 
diye kral bizzat bu kıyafeti seı: 

mişti. Bıcn1ark kırmızı kıya.c 

C!İymekten imtina etmişti. (Bu 
desrah) azalarını kendisi geti 
di imparatora takdim ederek S• 

ray nazırı •vazifesini bizzat if 
etti. Pajlar siyah iskarpin giyi 
yorlardı. bizkapaklarında matc 
krepleri bağlıydı Pajları imp:ı 

ralorluk armaları takip etti. 

(Devamı t•ar) 


