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Kızılord l!J 

Atış talimleri 
yapıyor 

Odeaa mıntakaaında 
·ihraç kıtalarmm talim
teri de devam atmekted ı r 

Tüı-:.i)·e de Almanya araıırnda 
bir dostıuk , e adcmit Cl'a\·üı mua• 
hcdcna.mc:ıini,o akt.edllmesi 'l'ür1' 
eJJ<irı umuaıiyesinde t.am bir 
tnı>mnunirl'tle kar.;ılanmır;tır. C.lilli 
ı.tı-nscrr.ıİrln 4'tfl "'büfilk ıu:ndele
ıioıl<'n bin h3 rici sulhiln muha
fazası k<-yfİycti, bu suret le te)it 
cJHmiş oluyor. . . Bem, 20 (A, A.) - Mogkova. 

Boyle bir muahoo~namenm un• dan İsviçre · telgraf ajansına bild'. 
:tası zihinlerde bir sual uyaıuhr-- riliyor: · 
•nak kab:,dir. \eni , do<it auk mu. Kızı lordunun organı olan Kras
•hcdoı·3.11ı(,-sl İnı..rflt<ıre ile ittifa· oa.ia Svjesda gazetesi, garp mır
kırnızr ihlal edt--blıir mi \ 'C ondan taka.~ındaki bazı mahallerde &lış 
Uı&klaşma man»ma g<'lir mi! • 1' • tali.mi eri yapı~m.akta olduğunu bil 
ier bu türlü tereddütlere kapıl· dinncktedir. Bu tal 1ml~re mayn 
rnış kimseler ,·a11>& onlara inı;ilte• ·

1 
auın cüzütamlar da Uıt.irnk etmeı· .. 

r*1ı gelen flt'!SICrl cllnlemelerini tf'dir: Oçlesa mmtak~ında ihraç 
tavsiye e<}eriz. Jngillz J;azcteleri ktn.~tmm talimleri devam etmek· 
\~ radyoları mesc}eyl kend~le.rbı• tedir. • • 
den bt'klodlğiıaliz dotta.atıe bır an-
lj.) I!) hausr iç:ndc karşıladılar. th- . T u" . k ._ .A 1 rr. an 
tilmaı ki bazı ucnebi mahfillerinde 
lurk.iye ile garplı ıtıut lcOklcrini~ p a ~ t ı · 
o&raıarı bozulduğuna bir lşıı.ret gt. . • . 

bi tefsir edilmek istepfCCk bu Amer'kada h ye can 
'estka bilakis Türk • ingUb. doı>t. • • ~ . e ,. , 
luftunun 'S8Jlllmiyctlnl \·e andaki 
lllli~kabiJ itimadın sağlamlığnu ·u·yan'dı.rdı . 
i Pat için bi~ , etiille tf'ikn c.tmifıie 
tir. Ha!.\kınuı.da gösterdikleri em- · Vaşingt.oıı, .2o (A. A.) - O. N. 
niyet \e muhabbetten dolayı İri· B' · 
giliz t00\l!tlarmııza clddea milteşek· :Türk· ~ Alma.n dÖSUuk paktın·n 
kır·~. akdi Amerikada heyecan u~·andır 
. Alnianya ile ak~ilecck dost.. mıştır. 
~ .. , -~ ·~ ~~ ~...--a..; - ...... - • 

ltu ıniltuflk nlltr Tsmatıabakatt • :ır:~ı::r. -. •IUUDa 
restnde yürümekten 'hill lla.lın&· 'Nzt>yilrk, ıd ( .A,. :;..t.) - Röy. 
hlıştu, BlnaenaJeyh Tllrk ,;:• AllnMI · Ur: • ı · · : · 
do!>hlık muahedcnamesinin lin~ı NeVyotk Times ga:r.etesi Qa.ş· 
lııgiltere3i sürpriz lç!ndc, bı~; makalesinde/tiirk - .Alman mu~ 
hladığı ~bi hOşlanmıyacai'J bir ''8 • 

1 
hedesinin tngiltereye karşı ol· 

lua ile de ka"'ılaştırmamıŞtır. • maktan ziyade Sovyetler Birliği. 

lngiliz donanması sahil 
m3vz·larıni mütemadiyen 
bombardıman adıyor 

(Yazı!'il 4 Ün<>öde) 

Reisicumhu-
rumuzun 
Mitlere 

mektubu 
Dun Berl·n sefir~miz 

tarafından f Uhrere 
varıldı 

[Jerlin, 19 ( .A..A.) - D.N.n. 
bildiriyor: 

Führer yeni başvekalet bi~ 
smda bugün öğleden sonra 
~'1..!7• ~u~ .4ı...: Clc..v..ı .... ı 

JWiiil~. 
BU)"llk elçi FUıbnıte Tlk1dye 

Reisic\U1lhuru lsmet İnönil'nün 
şahsi bir mektubunu tevdi et_ 
miştiı:. 

Ka.bulde Alman hariciye na. 
tın Von Ribbentrop'da hazır 
'bulunmuştur. 

Çünkü Türkt) b Ue garp demok. : ne mUteveccih bulunc:Juğu noktai 
·a ileri arasında Ankarada akt~·. nazarını ileri sürmektedir. Rad. 
Unan muahedename bir tc~.u u~ yo muharrlrlerinin çoğu da aynı 
'c· husumet. ileti değil, ~rkı A'k· f\kiroedirler. 
llenızı Ye Balk&.nlan harp at~ın. ' 
den masun tutmak için dü::-ihıül .-------·------ı 
lllü~ tiir sulh \Hltasıdır. Türkiye· 1 Daş·muharrirler 
Ye karı:ı ,-ukua gelccc.'Al bir teca- 'l 

MACARiSTANLA: TiCARETiMiZ 1 
Büyük Millet MecliBi 

içtima halinde 

'uz garp demokrasilerini yardım~ _ne. diyorlar ?. 
hlııa koşma.ya me<>bur etmektedir. 
J.'ransanin • çekilmesinden sonra 
c, Yelce ilk hamlede Suriyedeki 
Fransıı. kun·etıerinc tcrf't tüp e 
der. bu , ·azife yalnız başına tngi!• 
terenin Uıerlnc kalmıştır, Türki· 
Ye yeni muahedename ile memlt. 
ketin taarruzdan masuniyet! lhtl · 
lllall.-Jini ta'kliye etmekle iiıpl-

1
Macaristan bize demir, cam, çivi, demir

..... ........... ,...,,. hak· yol levazımatı, eczayi tıbbiye verecek ÇERÇEVE 

kınaa · ha fl&bahkl gazetelerin ı 
bafmakalc hulisalarmı ikinci Macaristan ile · Türkiye ara· miş bulunmaktadır. Bu muahE". 
sayfamızda bulacaksmrz. · .smda imzalanmış olan .. tica~et d~. h~k~mlerine göre Macarista~ 

.__._ ___________ ,, muahedesi tatbik mevkıınc gır. !ürkıye ye c~12Iı ha~:van. s~ ı 

ıpek, kontrplfıK, derr.ır ve agaç 
kundura çivisi, matbaa ve gazete 
kağıdı, pamuklu mensucat. cam 
ve cam mamulatı, demiryolu 
rayları ve parçalan, boru , çivi 

DEDi
DEDiM 

~re.)i yardım mecburiyetinden o 
nispet tc aZade buıdmı•t oluyor. 

Almanya ile imzaladığımız dost
lu~, e ademltecaYt1z muahedena .. 
rnesi her iki tarafm me,·cut ta 
ahhiıtlerine halel getirmemek 5ı1Lt• 
tını saılh surette en başa kaydet-
iniştir, Jllnaenaleyh Ankara ittlfa. ı 
kına sadakat ve lrtlba.tını muha· 
faza. eden Türkiye Abrianlarla bu 1 
dostluk muahedeaamfl!lilnl akdet• 1 
inekle mütt.efildnl bir bt.ffaded~n 
hla.hrum bırakmUDll. l)Ullds onun 
)il'ı<ünü hafifletmek gibi bir biz.. 
ınet blle ifa etmlt ıııaydablllr. 
Alman~·a Ue mülla8ebc.tlerimize 

gelince ~en Tttrklyenln gay~ 1 
bu milnuebetlerln dostane seyri. 
ili muhafazadan ibaretti. Suite 
fehhiimlerin ortadan kalkarak 
t'iirk • Alman mltnaftebetJerlnla 
llomıal ve dostane şekil alması 
cl08t , ·eya dütJmaD hiçbir yabancı 
rr:ıemleketin menfaatlerlnl ihli.l et
hlf'z, tik daldkadanberi Türkiye • 
nin hayati menfaatlerini . sulbiln 
hluhafa.ı.asmda gören hükumet 
her ihthnalf': karŞı icap ('!()en mü 
dafaa tedbirlerini l'B.nkl yarın bir 
harbe girec<.'kmlşlz gibi bir dddl
Yet. \ 'C gayrf'tlr. ıttJbaz et.tiil hal
de mllli 7.AJ'Qret ,.e menfaatler ha
l'lclnde hiçbir <>ereyana nya Jıiııı· 
'-lyat hamlesine sürüklenmekten 
kendisini muhafaza e.tmlş ,·e bu 
azimli imanlı mtotin fakat ayni 
~.anuu:da rmn:e taraftar ıti)~tt~ J' 
ftlemlekeUn vahdet ,.e t.esaniidu· 
ntt \'fi! mözaherefinl t.emlne mu• 
\"affak oJmuıtur. ittr Türk • Al 
illan dostluk muahtıdenam081 .b_u 
~ görütlü slya.OJetln eldr et.tlği 

• ~.,.,en biridir. 

Bazr ekalliyet mektepleri dört a)"' 

danber! tUrkçe öğretmenlerine parala· 
rını veremiyorlar - Ga.zetcler 
Konferanııçı - Klttp Ç.elebi hem 

öj'retlci, hem öt~iclydl. Yt)ip ıs-me· 
den günlflnıe mum ıtrfmda çalıtır, 

çal191rdı ... 
Dlnle)i<'llM araamdan bir rrsrttı -

KAttp Çelf'blnln ekalllyf't ıoNlteplnln· 
de hocalık yaptıtwı bilmiyorduk? •• 

ve vida, kalori! er kazam ve 
(De\amı 4 üncüde) 

Türk-Alman 
muahedesi 
Romada 

Büyük bir memnu
niyetle karşllandı 

Paktın 

Necip Fazıl Kısakürek 
Dedi: 
- Harp · ,.e lK>liti~ kayığmı 

(Şe)'tan akmtıM) nda bırakmı~ \e 
bir~ 'gün h;ln si~i ı:erçc\'Cye 
,·eda. etmiştin. Nasıl, şimdi t<>k· 
rar o !;erçcYcyc dönmenin ,·aktı 

geltll mi? 
Dedim: 
- E\et, ukti geldi; hatta 2i 

ı>aat. ~<'.çti. 
Dedi: 
- Her Şf!~in birdenbire anla· 

rlma7. hir mahiyet aldığı son hi
dlsclcr Ü7.erinde bir sebep ta..-.a\• 
'unınn malik misin? 

Dedim: 
- Malikim zahir,., Renim ha 

tırıma. (Hes) geliyor. Hatibe 
(Hes), muradına ermek üz.ere ... 

Dedi: 
- ( lfcs) ele ncredt>n çıktı şim• 

· mzalanacağını I dır0c<1;m= 

R•b V d'k - Dünva hir döniim noktasın • 
. l entrop ene J dadır; \ 'C .bu dönüm nnkftl,_I an• 
seyahati esnasında rak . bir lngfli7. . Alman anla.~ma· 

Kont Ciyanoya haber sile '-a'kıa haline ~f'tebillr. ~~.er 
• fedakar (Hes), ışto ba donum 

vermış ~ noktasını tahakkuk ettirmek için 
kendisini (Hitler) in 7.enbillylt> 

Roma, 20 <A. A.) - Stefani e. gökten tskoçya topraklanna at. 
jansı hilıiiriyor: mıto1ı. Doimdan dolruya hu hadi• 

Romada söylenildiğine göre', t>eylr alakadar görünmiy<'n ııun-ti 
Türk Alman paktının imzalanaca u1.ak alimetlrr, ~mdi han" <Hcs} 
ğmı Von Ribhentrop. Venf'dikte hl tngllb..,rl ikna etmeğe beşlıu!•· 
Kont Çianoya haber venni.ştlr. ğı 7.annmı '·rrtyM, 
Muahedenin imzalanmaıu ltalyada Deili: 
büyük bir memnuniyetlP karşılan. - Hangi dönüm noktası, <Hes) 

.<De\'UIU 4 liDeide) 1 ne baıt_.. Aagilizlerl iima e~~ 

ası 

-0---

Musaddak 
nC:Jshaların 
Berlinde 

·Temmuzun 
haftasında 

teatisi 
muhtemel 

A.nkara, fO (Telef onlo) 
''·iiif~.ıiQı;•h·kranla:fmASJ 

dafr Harictye Ve. 
kiletinde hazırlanan bir layiha· 
yr hüknmet Büyilk Millet Mecli. 
sine takdim etmiştir. Layiha w 
merl?ut anlaşma, hariciye encü. 
menınden geçerek kısa ibir za· 
manda Meclis umumi heyetine 
sevkedilecektir. 

Anlaşına.nm musaddak nusha. 
larmın temmuzun ilk haftasında 
Berlinde teatisi kuvvetle muhte 
meldir. • 
ınglliz \ "C Alman ga:ıetelcrlnin ya• 
:ulan ö ncl sayfamızda.dır. 

memur, nıutıl bir ingiliz • Alman 
anlaşma...'11! •• 

DedJm: 
- Liflarımı, kelimesi kelime. 

sine kafanda e\irerek ~irerek, 
tartarak dinle! Şark ktikamctllc 
anlaştıktan sonra garba çullanan 
Almanlar, son derece çe,il< bir po• 
litlka hamlesi yaparak, kökte ve 
menfaatte büy&'k bir tezat anet· 
medikleri garp istikametini tat 
mlıı edebilir 'e her lıakmıdan te. 
zat h&llnde bulunduklan şarka 
çullanabillrler. · Bu hi.dise ancak, 
sureta bir müddet. düşmanbk ha· 
linlle de\"am t'f!?C bile, bir İngiliz • 
Alman anlaşmasile mümkündür. 
Bundan sonra Almanla.nn kendile 
rinl !ja.rkta tatmin edip, garpta 
bazı iddlalanndan \-azgeçmelt'ri 
böyltte bir AHupa mu\-azeneıdnf' 
'anlması , .e hat ti. gariıı bir sulhr 
ka\'uşulması da mümkün... 1ştr 
dünyanın dönüm noktası. l!;ot r 
(Hes) in müthiş memuriyeti 'r 
1 te sorduğun 1ndllı. • Alman an· 
laşmaM! .• Son ~ünlerin bütün lıli· 
diselerinl ha yeni ölçÜ\'f' Hır, ha'lı 
her ŞP.Y a:rnl sebep mihrakı ~indr 
toplanıyor mu, • toplanmıyor mu~ 

Dedi: 
- Bu r:ekil, !tt'DCC me8'ut bir 

tan mı~ 
Dedim: . 
- l 'a şark ist.lkamt'U garpl · 

anlaşır n~ merkezi tasfiyP ederıli 
!'Wlnra kendi"'! ta. .. rt:r~ olunurdıı 

yahut mcrkf'ı, ~arpla anla"'1' ' ' 
ı;ark lst.ikam<'tini ta.-.flye P.dPr 
Herhalde oonim ı,ahıı1i , .c milli ldr 
oloc~-amm başı \'e sona, sark isti· 
kametinln, madde \ 'C nıhta tasf; 
yeslni cmrt'tmekt4',., \'atSJ1ımı• 

selamet, ('Jlllnlyf't ''" t ... k"'";j 
ha';<kr mahfuz kaldık~.a henin• 
merkezle hi~bir iht118fım o1rnaıh· 
kını hllmlyf'n ~-oktur. Tf'fsi"" h 
hakku1ı: ecJPl'!'f!, hfttibt dftft1" ilP 
herahrr hen de mes'ut nln,.. .... 
Sana bugün her §e~i söyllyebil~ 
iDe bnthn .•• 



BOYOK K.ORSAi'v ROMANI 

?O Yazan: KAIJ:!liiCAN KAFLI 
. ~, 1 ~~ck.u;. vcır; Allah herke sin gonhine göre verir! Fakat 

İJ ı; o.u.'la?."~ Jı.:~ r.alaka çekmeliyim. T..,hfr, y?k şu herifi ••• 

- B.:ı - '- ~·r? ! elim. Ümit kalmaymca kendimı 

- Evet... öldüıürdüın ! 

Siil ynıan reis gelinini bağr.n~ - Sen ya:iamağa o kadar la -
..ıAı; soııra 0muzlarmdan tutara:.. yıksın ki .. 

ril!Q'.!.ind en uz ... !~l::ıştmlı ·, vuzunc, S d ,, - rıı e ... 
boyuııa bosuna .k:isa fokat dilikatli - Çok J.SLU-ap ç~ktin değil mi? 
;ir bakış attı. Oğluna döndli: - A. tık hep"ini unututm; san.. 

- lh"'ğendim .. Zahmetine de J ki asıl ~imdi dünya:-a geldim! 
~er <le artar hilıo .. Beni utandrr. ı - Beıı de .. 
·ııad.ıı !.. Enselerine sıcak bir nefes vu. 

Dedi. Cevap beklemeden genç 
ırıza sordu: 

- Aiına;;:ık eşyan var mı? E
vi leventlere yağma ettireyim 
mi? 

- Ne i::ıtcnıen.iz yı:ı.pmız! Be _ 
ııiın sizdcr. lıaşka hiç kimsem ve 
lliçhir §eyim yolttur! Yalnız kim· 
seyi üldLı111e;-in ! 

Süleyman ,.,is l<iz.ungelen emir
l•~ri verdi. 

Kendi.si. de Ômi>rlı;ı birlikte, o -
felyayı ortalarına alarak aşağı 

indiler. 

Jil M:l.koley a~ğrda ve bahce 
kapısının drşarsmda, sımsıkı bağ. 
lanmıl5 olduğn hal<le duruyordu; 
biraz sonra Süleyman reis herke
ııin dr0ı.ffr çı.kınasnu, şatonun ya • 
kılacağını biidii."di. Leventler bu 
emri hemen yaptılar. Jilin adam.

Iarıru, uş<ililarını bir tarafa topla
mı:şl.:-.rdı. Süwyman reis Jil Mako
leyi gootererck Ofelyaya sordu: 

- Bu oomuz kılıklı herifi öldU .. 
r yim mi; y'lksa kadiı-:<7nya götü .. 
üp ziu..:;re \"lll"aymı da biı.tiln öm .. 

rur gibi oldu; ba. I rını çevirdi -
ler. Si.üe.ımıan reis yiizündt u~ı.n 

bir saadetle, gozler .. ılıı içi Mlki 
yirmi senedenberi, belki blitün 
hayatında göri.ilmyen mes'ut pa • 
rıltılarla dolu olarak, onlara bakr

yordu. Kollarını, yavrularını göl -
gcslne alan bir anka gibi ~tr, 3. 
kisini biTden kucakladı; genç baı:;. 
lan gcııi.'i ve kuvvetli göğsünde 

birleştirdi; alınlarından öptü: 
- :ı-nah ::: ... · blıibirinize bağtş

wm ! Bir yastıkta kocayın! Mes

ut olun! 
Dedi. Onları ~ bırakaraJı: 

kasaranın kapraındaki ktmuzr çu~ 
ha perdeyi kapat.'.i.rak ~verteye 
indi. Baş kasaradan kemençe, ZUT 

na, kaval, dümbelek sesteri geli· 
yordu; leventler Anadolu türkil
Ieri söylüyorlar, o .sırada şu iki 
mısraı tekrar ediyorlardr· 
"iıd gönül tir olunca 

Padişadı aynıuna.z ! . .,, 
SON 

• ünce 1.iirek ml çel:!ıin? . 'V 

fIABER 

Milli Şef 
Dun Dil Kuruırıunu 

şereflendirdiler 

Ankara, 20 (Telefonla) 
Cumhurreisimiz !smet İnönü. 
dün öğfoden sonra Dil Kurumu~ 
nu teşrif etmişlerdir. 

Hilli Şefimize biraz sonra 
Ba.~vekil ve Maarif Vekili miıl.'.i 
ki olmuşlardır. Cumhurreisimiz: 
burada sözlük, imla terim ve 
diğer meseleler hakltmda İ7.ahat 
almı~Jardır. 

Cumhurreisimiz. Kurumu ter. 
kederkcn halk atrafından teza
hüratla seıa ml:ınmrştır. 

Türk-Alman 
anlaşması . ' . 
ve pıyasa 

---0---

Altın fiyatları süratle 
düşmeğe, İpek 

yükaelmeğe başladı 

Türkiye Almanya arasında un
zalanan yeni dQstluk muahedesi 
haberi, dün iç p1yasada memnuni
yet uyandırmıştır. Bu haber, du • 
yulur duyulmaz ilk olarak altın fi
yatlarının düşıneğe başladıgı. ipek. 
ipekli ve koza. fiyahlarmın ise yük
~eldiği görlilmii.ştür. Altın fiyatı 
z;:; liraya düşmüştür. Evvelki gün 
bu fiyat 26,10 lira idi. !pekli fiya
tr ise 19 liradan 22,5 liraya çık
mıştır. ~en sene Bursada kilosu 
70 liraya olan koza fiyat1 son gün· 
lerde 185 liraya kadar çı:kmışlır. 

Dün, bakla, kuru fasulye, mısır 
fiyatlarında dilşilklük kaydedil -
m~tir. Pir.lıı1 fiyatların.da değ~ik
lik yoktur. Zeytin yağı fiyatları 
ylik5el~r. 

Akşam posasr 

Et f igatları biraz 
daha indirilecel< 
Esasen birçok kasaplar şin1diden 

nar 1tan aşağı fiyatla satış yapıyor 

' 

Fiy·:ı.t ınura ka.be komisyonu 1 
tr.ırafmdan ~yun eti fiyatlarının 
kiloda beş kuruş indirilmesinden ı 
r,c;:ıra et fiyatları kendiliğinden 
bir rrıikta~ dalın. ucuzlamış ve 
şehrin bir çok semtlerinde koyun 

Pasif 
korunma 
denemesi 

Ö .. ıumüzdeki ay içinde 
yapılması mukarrer 
Istanbulda yapılacak umumi 

denemenin gelecek ay ic;.inde ol. 
ması mukarrerdir. 

Kaymakamlar, mıntakalarm. 
daki sığınak inşaatı miktarını 
ay sonuna kadar vilayete bildire
cek!e_rdir. Diğer taraftan sığmak 
inşaatında istihdam edilecek 
mahkumlara verilecek ücret 
müddeiumuminin de iştirakiyle 
tesblt olunacaktır. Miktarın 40 
-50 kuruş arasında olaca~ san.ıı: 
maktadır, 

Örfi idare 
mahkemesi 

eti narhtan a"ağr satılmağa baş_ 
lanmıştır. 

Balıkpazan ve Fatih civarı 
kasapları bu meyandadır. Kara· 
gümrükte rekabet yapan kasap. 
lar karaman etinin kilosunu 45 
kur~şa kadar indirmişlerdir. 
Fıyat murakaıbe bürosıı bu va. 

ziyeti gözden kaçırmamaktadır. 
Esasen lstanbula koyun gönde
ren mmtakalardan evvelce is 
tenen ve işmdi cevapları geJmiŞ 
olan malfunat narhın indirilme. 
sinden sonra bazı et fiyatlarınm 
bir miktar daha ucuzlamağa 
mütehammil olduğu kanaatini 
vermiştir. Fiyat murakabe büro. 
su bu husustaki tetkiklerini bu· 
günlerde ikmal ederek fiyat mu_ 
rakabe komisyonunun pazartesi 
günü yapacağı içtimada et fi
yatlarının yeniden tanzimini is_ 
tiyeeektir. 

-().-

Taksim gazinosu bir 
Türk şirketine kiralandı 

İstanbul belediyesi, Taksim 
gazinosunu yüz bin lira sermaıye~ 
li dört kişilik bir Türk şirketine 
kiralamıştır. Gazino, evvelce, 
bir Rom® şirketinin isticarında 
idi. 

--0--

Ticari eşl:a nümuneleri 
hakkında bir rapor 

Ticaret oda.sr, ticari eşya nümu
nelerinlıı gönderilme.si me'VZuu ü
zerinde bir rapor lıazırlamr~ Ye t~ 
caret vekaletine ,. -- -- -

- Bıraıkın, burada ne y&parsa A orsan 
vapsın.' .Benim J~ kimseye --o. 
renaıLk t;eımes1m ıs~ı;;mem. '"V'UfJQSl Tu··ıu··n SaftŞlarl E"'srar s~ aoraer ~-.. -- _!__! .!.L-!!'I~-

- Hak.km var; Al:ılh herke .. .1. 
1 

1 ! yaapnlar 
sin gönlii"P. gc;.~'3 verir! rakat hiç sene hapse mahkfun Fiyat murakabe komisyonu 
olmaZ3a bir frı.Jaka çekmeliyim. Almanyaya 10 milyon etti dün, son günlerde meydana çııka. 
Tahir, y k ı;u herifi... Tarı· h"ı den ı·z liralık tütün satacağız örfi İdare mahkemesi, esrar rılan tel ihtikar! hadisesini tet-

Hemen yrktılar; bacaklarma bir kik etm.iştfr. itı ba<;ladrlar; .i:ki kfai iki taraftan Ege 'tütün piyasasından sonra hl':rta~ıre.;akY~.aştl'!11an CemEdimeli A.. Tel ilıtikariylc 20 kişilik bir 
"' açılan Marmara tütün piyasası a: ye 1 ıren, al Söy. şebekenin alakacl:ır olduğu an. 

asılmcı.ı. ayaklar lıavlida kaldı; Ah romanı da mevcut malların mühim !asmı ler'in muhakemelerini bitirmiş !aşılmıştır. Bunlardan Agobun 
mc- .emen o.ra ... ıktan kestiği so • satılmış olması dolayısiyle ya· ve her ikisinin de suçunu srubit telleri 70 kuruşa sattığı tabak. 
payla vurnıaga başladı, di;er ta.. kında ka-pa.nacaıktır. görerek her ikisini de dörder se· kuk etmiş ve adliyıeyc teslim o-

Ka•J1• K fi ne müddetle hapis cezasına .Mırp_ 1 t 
raftan leventler şatoyu birkaç ye a rcan a r Karadeniz ~mtakas.."nda satış_ tır ""' unmuş ur. 
rinden tut:.ışt"rmuşlardı. Jil Jstı • 1 lar devam etm.eıktc, bilhassa AL mış . Beşiktaşta Yordan, rnbalide 
rapta.n inliyor. korkwmnda.n bir Yarın bu manya, Firilandiya ve Amerika· • Örfi İdare mahkemesi bundan lb~kkal Cafer 300 kuruşa çivi ya sattlmaktad:n'. Almanyaya 10 b~ka, çarık ipi ve eşya bağı sattrklarmdan dolayı adliyeye 

8 PY söyl~iyordu. Ayak.l.anciian milyon liralık tütün gönderile. yerine kullanmak için telefon verilmi§lerdir. 
kan c:ızıyordu: .sülunlarda cektir. FinHlııdiyaya tütün satL 'hattından tel kesen "-e.ıımsuretle' -----<>-" 

Siileyman reis: şmm bir milyon lirayı. Maearis· muıhaıberatın inkıtama sebebi. Çinko geldi 
- Yeter artık! .. Brrak!.. okuyunuz' tana da. yaı:mt milyon lirayı 'bu.. yet veren Bayrami~in Ahlatlılar lfaziran ayr içinde 224 ve 1500 
Dedi. Hep<:i birdPn geldikleri lııcağı sanılmaktadır. Amerikan köyünden Hasan Aydının da fıçı bir, 75 ve ı O ton da bir olmak 

yoldan hızlı hızlı gıtiler. Bu sırad~ ı kunıpan,yalax.:1 ve !ngiliz korpo. n:oo~keme~ini _bitirmi~. kendisi- üzere dört parti çinko gelmiştir. ._ ____________ _. rasyonu mwbayaata devam et- m ikı ay yınnı g-ün miiddetle Bu Çinkolar henüz gümrliklerden 

uzaktan uzağa. citldük ve trampet. mektedir. hapse ma.lıkı1m etm~tir. çıkarılmamıştır. 
seslen duyuluyor, ormanın derin· ~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~~!!!~!!!!!!!~~~~~~~~~~~~ 
Iikle:ri.nden gelen karalttlar on!. 
görUnco k~çıyorlardr. 

Gemi; e bindiler; çabucak bir 
yok!! ma yapddl; kimııenin ek~ik . 
olm:...drğı göriildii. Slileym1111 rei!:ı 

krç li. saradan vardiyan ba.~ma em 
retti: 

- Haydi, alarga.... Sık hamla. 
l~lireklerin topaçla'n kalktı, pa. 

Iahn denize dalıp çikmağa baş • 
fatlı; leventler de krç kasara ti~

tüne ve önline torıla!lınca gemi • 
nin burnu vü.kseldi; oturduğu 

kum::;nldrm ayrıldı. 

Şatonun alevleri ı;lmdi bütün 
ormanı, hatta denizi Devonportu, 
kızıl alevlere boğuyordu, Uzaktan 
uzağa hağınşlar, nal sesleri duyu 
luyordu. 

Sülcymrn reir' kadirgası sa • 
balım iik rşrklrtnnda Plim.ut kör .. 
fezindc.'n !";rk·yordu. Ümcrle Ofel • 
ya kr~ hı<ıaranm knınızı Çulıadan 
tentesi altrnda, oymalı küpeşteye 
day:.>nara!t geriye, artık yalın:: h3 
fif ve bo~ !'C:i.kte dumanların vifa 
s\!J..:·~i 'I\1~ko!ey şatos~na 
son defa bakıyorlardı. Omer diyor 
du ki: 

- Orada, o al~ak ve hayvan ~ 
damın kolannda senin ne kadar 
betbaht ol::ı.cağım tlU~linüyordum 

da içim titriyordu. 
- 0 bana hiçbh:- !'81n.-D l!lahlp ... .• 
- Ya ben gelemeseydim? 
- Soo daldkaya. ~ bek)er. 

Vakıt 
Asrm Us Türk • Alm.a.n paktının 

s.t~ıe suyun 'birlc§:mcsi kabilt1 .. 
den bir tezat l.evhası sayılabiJ.eee
ğini, hatta bir mucize bile tclilli 
edilehlleceğini, fakat hıı.k.ikatte 
biç de böyle olmadığınr, Ti.irkiye 
nin 1nglltereye karşı taahhütleri .. 
ni yerme getirdiğini anlatarak d"
yor lı:i: 

''Hiç şüphe yok ki Tiirk - İngi
liz ittifakı akteclililikten ııcnra. 

Tü;.~( • Alınan mün&iebetlcrl bü
~·ük bir sıın.ııılı geçirmiştir. F~· 

kat bu ~.r:.ıntı, Tfrrl< İngiliz an
Jaşmasmın Türkiye ve İn~tere 
ha.kkında o!c1uğu kadar değilse bi· 
le .A.lrna.uya için de faydalı rn hiç 
olmazsa 7..:uıı.rsn olduğu derh:ıl an 
la5ılmı!'i olmasından ileri gelmi~ 

tir. 
Alına.u istiliı;ı B.a.lkıınlara imUk. 

ten s-.:ınra Türkiyenin harp harici 
n.z.iyc!ind;• hicbir değişiklik olma• 
mıısı bu hakikatin anlaşılmasına. 
ra.rdtm etmiştir ve Tfü~r • İilgiliz 
lttifal•ı mahfuz kalmak kaydile 
bir Türk - Alman dostluk ve a.do
ınitecavüz p:o.1.tr lın:r..ası bundan 
tmnıa imlilln dahiline ı1inniştir. 

Ilulils& Türlr. • in•~liz ittifakı na
sıl yakın şa.ı~ta sulbün muh.ıda· 
za<ı'Tla hizmet eJt-n tir 8miJse 
Ttlrk .. Ahwm dostlt.'J: anlaşması 

da _gene bu saha dahilinde ayni 
m:ık!ola(im teyidine hi7.mct edecek
tir.,, 

Cumhuriyet 
Yunus Nadi Türk • Alınan paktı 

rr.ünasebetile yazdrğ'[ başmakale • 
de şöyle diyor: 

"Tek fark realist ve tamamen 
milli 1!1lyuettmizhı A1man do8t.la· 

Bugünı.tl snlrah ı:a:zeteleri h:lşmakalelerlnl TlirJt • Alman ademi tt'<.'a
''liz "e doı.fluk unla<ınıaımıa. tahııi" M:mi!,!le'Tdir. A.nl:.ı'lomayı mulıt.elif cl."p
bPienlen tetkik eden lıu yazılardıu:ı. parçalan burada. toplu bir halde 
bnlar.ak111n ıı:. 

·----------------------------------------·,-..--------· 
ğunu temin etmiş olmasınılııki ka• 
zançtadn·. Hnn;1n,n dolayı hükii.me
Umizi bütün sanı.Jniyeiimizle tch
lik etmek ye lıü!-ün millet~:;e hepi 
ınizin da.ima kendisile berabc r o!• 
duğwnuzu bu \·esile Hn bir <1 ... :ıa 
tekrar \'C t.emin eyle,nıek va7Jfe
m!zdir. 

ııes'ut. hi.d.isede Almanyaya. ait 
l~bet ve hüsnüniyet. hiscJerinc de 
layık olduğu büyilh mevı.ii a.yır -
mak IU.ınmbr. l•'iilırcr ve mesai 
a:rkııdn.~\arı yclanşarkt.a!:i ı•bcm -
miyetli m<wkille mütenasip ha.re• 
ket eden yeni Türkiy<'yi ıuıla.ma\•· 
fa, takdire ciciden layık bir mu.. 
\·affa.luyct gösterdiler. Büyük 
El(.i '\·on Papcn'in bu ha.yırh işi 
başu.nnıı.I{t.a. ciddi ve mütemadi ~ 
lı!jmalarlle miie!)sir hizmet ettiği 
ll-!;'ıktlr. li.inaeualr,yh müşterek e .. 
ecrclen dı ~Yl hu zatlan da. tebrik 
eftcrlz. 

Ortaya. lmnan eser harp l~inde 
parlsk bir sutll eseridir. &unun 
muharlplfre. de sirayet edecek 
veçhile uınwn!leşmesi en sa.mimi 
t~meıınlmizi teşWI ediyor.,, 

Tan 
Zekeriya Serteı başmakaTeS'!J". 

de, "Türiı: • Alman paktı hiiıl:fınıe-

. 
tlıniziıı takip ettiği dürüst ve a.çık 
siyasetin semeı·csi<lir,, d<::dikten 
sonra "'unları yaz yor: 

"Tiirkiye bu muahede ile bütün 
dünya.ya. bir ~cfa daha ya'mz şu~ 
nn anlatnuşt.ır: Türkiycnin bn 
harııto kimse ile da,·ası yoktur. 
Topraklarında. gözü olmıyıın ''C 

kendbile sulh içiıırlc dost ~\":u}a -

oıak istiycn herkesle doı;t olma• 
ya ha.zırılır.,. 

Vatan 
Ahmet Emin .Yalman ''Sulh ek· 

tiılı: sulh biçiyoruz,, ba.ş!rklı maka
lesinde, netice olarak şunları söy. 
lüyO;.': 

"Til'rkJyenin rolü, yalnız top• 
raklarıru ve istiklaliıü. imkan mü· 
saad"' ettikçe r.nlh '\'asıtalarile, i
cap e.c.ierse silahla konuwılrtan ı. 

baret knlmıya.ca.lrtll'. ırz muayyen 
birtalmn prensiplere ve sulh ga• 
ye1erine ba.ğh bulannyoruz, fa~at 
gözllmii".ü kln ve nefret bürüme· 
miştir. Göriişümiizün berraklığını 

lnsanlrğm menfa.ati namına muha
fıı.za ediyornz. Evet, harp için bir 
köqrii ''C geçit. olmağ:<l. kat'iyyen 
raZI değiliz. F alcat İngiltereıı.Jn 
müttefiki ve AlmanJ8o1UD tt.badı
nı hiıfa bir dostu qfaffle y-a.rm bir 

sulh köprfüıü rolünü oynamak en 
tatlı emcHmlzdir. Bugiin iki tauı
fın harp ,.e ı-.ulh ga.ycleıi arasmda. 

· diinyalar kadar fıl.,.k gorıınuyot", 

fakat kin ve nefret bir tarafta bı· 
ı·~ulmek ı;urotile hedef ve imhan· 
lar tahlil cd11lnce farkın ilk zun
Qf',(liJfliğmden herhalde daha. az 
olduğu k<>~foluna.bilir.,, 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahlt Yalçın, Türk • 

Alınan anlaşmaııınr bahis mevzuu 
yaparak, Almanya hükumeti ayni 
anlayış zihn·-.·~t ini Ankara.da lu
gilizlerle ya1)ıl:ın mu:ıhedenin ilr. 
zası ak~ inde i7.har utmi~ olsaydı 
evvelki gü nıcii do.stluk muahedE' .. 
nlniıı o zaman ımzası i.çin hiçbir 
rnani bulunma d ığınr işaret ediyor 
ve İngiliz ittifak muahedesinin 
Türk matbuatının o günlerde gc • 
rek muahedcnin ruhu, gerek Al. 
manya ve ttaly~ya karşı mcmlE• 
ketimizde beslenen hisler hakkın· 
da verdiği izahat ve teminata rağ 
men yanlış tefsirlere uğradığını 
ve günün birinuı:> Tilrkiyenin te
caviizi bır harb& sürlikleneceği 
zannolunduğunu, halbuki harbin 
Balkanlara inmesine rağmen Türk 
politikasının hürriyet ve istikHl.P. 
nin bir an bile sarsılmadı~ kay. 
dederek diyor ki.: 

"B?yle clduğudan tlolayrdrr Jd 
Tiirkiyenin Alm:ınya. i•e ete dost.. 
luk münasebetleri icL.une etmesi 
lçin hi~blr mini yoktu. Taldp '-'t
tiğiınlz gaye, pek yaklaştığı ~öze 
çarpan büyük mürodelede muha
riplerden birine aıot olmak ve 
maceralara atılarak birtakmı t.oTI• 
raJdar e)e geçirmek değil, mü~ 

(~-amı 4 iineüde) 
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Beden terbiyesi 
mükelJefiyeti dolayısile 

Rağbel artınca 
ı~at yükselmiş 

i . . • .. terbiyesi mü.kellefleı wı.ı' 
yurdun lıer tarafında faalivete 

ı :~c~meleri münasebetile spor ·ko'". 

1

. tümleri ve spor levazmıs.tma kaı· 
şı her taraftan talebler şimdiye 
kadar göriilmem.iş b.ir şekilde aı t
mrş bulunmakta.dır. Yalnız erkek • 
ler için haki ve .spor ~in atlet fr. 
nilesi ile pantalon ve kadınlar ı· 
çtn külot ve faniladan maada ycnt 
kurulan gençlik klüpleri için fut
~! forma ve donlan, çoraplar, dlz 
likler, ayakkabılar, güre§ min • 
deri, toplar, tenis futbol ve i.ır:r
ketbol aletleri ve beden terbivesı 
vesaiti lazmı. olmaktadır. Bunlar
dan binlerce sipariş verilmekte -
dir. İşte bu vaziyetten :istifade r

derek spor Ievaznna.tı satanlar ıı 
ihtikara ka.lkıştıklan bu JevaZ'ır
dan birçoğunun Avnıpadan gll • 
mediğinden bahsederek fiat"ım 
sebepsiz yükselttikleri anlaşıl • 
mıştır. Yapılan ş.ik&yetler de bu
nu göstermektedir. 

Bilhassa. 150 kuruştan az yev • 
miye alanların spor elbiseleri lle 
umumi spor levazımatı müe.ssese
ler ta:rafmdan tedarılt olunduğun
dan müesseseler bu toptan müba
yaatta daha çok aldatrlma.kta.dır. 
F.iat miırakabe komisyonu vaki o
lan §İkayetler üzerine bu işi t et
kike ba.şlamışttır. 

Tıp Talebe 
yurtlarına 

Eczacı talebesi de 
alınacak 

Sıhhiye vekfiletinin verdiği ka
rar üzerine bu sene lAyli trb talc>
be yurtlarmr. trb ta.l~besj.Yle bi •. 

~~-~~tir. Jlıiı defa. tatbik olunacak l;u 
şe:ırJi& Lf'Jif&lw .... ~Ui-9,l~ttt':· .. 
!ebelerinden tıb talebe yurtlarıı • 
da tahsil müddetince iaşe ve i!J. -
te olunacaklar mezun olduktan 
som-a dcvlet-3 ilç sene hizmetle 
mükellef tutulaeaklardır. 

Leyli trb taleibe yurtlarına gi • 
recek trb talebesi için olduğı.1 gihi 
eczacı kısmı ~in de liaelerdıen 
pek iyi dereceyle çıkmış olan gPnç 
ter kabul olunacaktır. Bundan 
sonra yer kalırsa sırayla iyi der~
cede mezun olanlarla kfu$ük sımf
lardan b~lanmak üzere fakülte 
ve eczacıya halen devam eden ve 
dereceleri müsait olan müra.caıı t 
sahipleri alınacaktır. 

Yurtlara girmek istiyen genç;. 
!erin muayeneleri bütün yurdda 
nümune ve memleket hasta.nele • 
rinde yapılacaktır. Hastalıklı, ev
li ve 22 y~mı geçmis olanlar ka • 
bul olunmryacaktır. 

Yurda girecekler bir taahhüt 
senedi vererek vurdda. bir sem·
den az kalarak çdttıklan takdirde 
yüzde dokuz faiziyle sarfolunan 
parayı bilahare ayrılır veya veri, 
len hizmeti kabul etmezlerse sar
folunan paranın iki mislini verm\,• 
ğı taahhüt edeceklerdir. 

Safranbo1uda za .. 
rarh bir fır\ına oldu 

Safranbolu, 19 (A.A.) - Dl't 
çok ~iddctli ·yağmurla birlikte mlit 
hiş l:ıır kasırga cı!muş, bir Çl)k bi
nalar y-kılmI§ bir kısımlan da ha
rap olmu.c5tur. Bir çok meyva ağn"· 
lıın devrilmiş, kalan affac;lawı 
meyvalarmm ~e ikisi dökültnü"
t" ur. 

Diş .t:abibleri kongresine 
davet 

'J'ilrk Diştabibleri Oemiyethufl(!n: 
Sayın meslektas: 
Altı aylık kongremiz 24 • G · 

941 salı günü 18,30 da cemiye. 
timiz merkezi elan Cağaloğlu 
Etib~a Oda.cmda yapılacağmd:ın 
o gi'll ve saata teşrifiniz rica olu
nur. 

Evlenme 
M'uharrir ark~da§rmrz ve !s. 

tanbul Mebusu Aıbidin Daver'in 
kızı Perizad Daver ile Cumhuri
yet Merkez Bankası idare mec. 
ı:si reisi Nusret Metyo'nun oğlu 
Zafir Metyo'nun nik1Uı törenleri 
dün Anknrada belediye nikah ~a. 
lonla.rmda icı a edilmiştir. Yenj 
evlilere saadetler dileriz. 
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irlandaya atı- Finlandiyada 
.. i Fn~ilizler tan bombalar ihtiyatlar manevra 
uç ın vapu- · · ~ ld 
:runu çevirdiler Ahn~n hükometi. ~.~. ~~~ırıD.N~ ..._ 

14 hazirandanberi Hatıratarı yazan: AllfÇI »ede lbrald• 88J 

Hacı cemiyeti - Hüsamettin Çelebipin icat ettiği 
yeni bir çeıit ney .. Maaıa üç misli zam - Edirnecle 
dairei askeriyenin resmi kütadı - Belediye daire
sinin temel atma. merasimine bir sofi dervit nİfİn 

!:ta d iseler 
•••••••••••••• 

~e Tarıh 
•••••••••••••• 

Gene Çağlayan 
köşkü ... 

K adircan Kallı 

;ki.ğ?thanedeki Çağla.yan köş
kiiıiün üçyüz lbin lira sarf edi!e. 
~][ tamir edileceğfn.i öğrenince 
bır Yazı yamııştık. Tamir işinde 
~ç kalındığını, esasen köşkün 
~Ik bu kadar masrafa değer 
bir , kı:ymetj bulunmadığını söy. 
1ent,ıştik, Şimdi bu fikirden vaz
ıesıtd.iğini haber aldık ve kara. 
rı Pek yerinde bulduk. 

te Birkaç sene evvel bu me~zua 
ınas etti~miz zaman i.>clki he. 
~ vakit geçmemişti ve bu ese· 
., kurtannak mümkündü; bu,. 
~a beraber o zamanki vaziyet 
~ aemacak mahiyetteydi, Kçru. 
"" k~ke ve Çağlayana, Kağıtha· 
~ ~öyünün meydanına varıla::::ı 
,,,.~l'tinün solur.daki kapıdan gir. 
... ı.ı-tik, 

"V ita aktiyle turada büyük bir 
~ı varm1ş, şimdi 50 • 60 san· 
l'ı>ı- genişliğinde paslı tenekeler 
"'"'lU!ı bir korkuluk onun yerine 
~~; fakat zavallının mente. 
h_erı de olmadığı için yıkılmış. 
i::_~in iki tara.fmı yer yer yı
~ ve yıkılmak üzere olan 
!·~r rıhtım çeviı,mfr~, Sağda 

~~ ~~1(ağa~la:;·~z'aY'~ ~idl: 
bir. vnümuzde UEUD ve ~ 
da Yol,., Bu ağa<;Iarm araların. 
~Yer yer boşluklar göze çarpı
<': \'e kendi kendine bıten bir 
ll=lik, kurumuş yaprakların 
11., a eziliyor, Bu yapraklar 
t:1._~ le'Jl.enin ardından bütün 
~yle bakan lfile de'rTinin 
~' o şuh ve kıvrak genç ka. 
~~ak ölüsüne örtiilen, pa-
i\'ra.Qan bir kefen gibidir.,, 

Finlindiyada Alman lazmtnal V8fll18JI 
askerl~ri tahanüt kabul etti 

edıyormuş 
Lundra, 19 (A.A,) - Fin,And!yadan 

Petsamoya giden vapurlara ııeyrUae· 
fain ruhsatlyeleri verilmesinin 14 
hazirandan beri kesildiğini bildiren 
iktisadi harp ııezareti diyor ki: 

BiZe gelen bir habere göre haziran 
başından beri Alman kıtaları o kadar 
fazla miktaıdıı. Fin:lındiyaya. gelmeğe 
1.ıa.şlamıştır ki bunların sadece memıe. 
ketten geçmeyip orada mevzi aldıkla. 
rı qikA.rdır, 

14 haztranda.nbcl'i üç F'inlandıya va 
puru tevkü edilmiştir. 1ngUiz tıUkO. 
meU, Finllndiya vapurlarına ruhsa. 
tiye verildiği zaman kabul etmiş oldll. 
ğu şartlara Finlliniliya hUkOmetini ar
tık uymağa mul•tediı· bir vaziyette te. 
lıutki etmemektedir. Geçen sonbahar. 
da Finllndlya bUk(\metl .Alman kıta. 
lanna Norvec;;e gltmek üzere Finlln. 
dlyade.n g:!çmek mUsaadeııini vermil• 
tir, 

Deniz üsleri 
lngiliz tayyareleri 
tarafından şiddetle 
bombardıman edildi 
Londra, 19 (A.A.) - Hava ne-

zaretinin tebliği: 
Bombardıman tayyarelerimiz 

dün gece Almanyanrn şimali ıar
bisindeki deniz üalerile limanlara 
ve Fransada.ki brest deniz u.un.e 
giddetle hücum etmişlerdir. Bre
men ile Brest havuzlan bafbea 
hedefi teşkil etmiştir. Bilindiği 
üzere üç Alman znrhlısı bu lima
na sığmmı!'} bulunmaktadır, Bu 
hareketten 4 ta~-yaremiz dönme
mistir, 

Kübada fevkalade hal 
ilan edilecek 

-:0---

Bu l'İbi hidiaelerin 
tekerrür etmemesi için 

tedbirler alındı 
Dublln, 19 (A.A,) - 31 mayJBta 

Dublin UZt!rlne atılan bOmbalar bak· 
kmda İrlanda · hUkQmetJnin protes
tosun:ı. Alman bükOmet!nin verdiği 

cevabı İrlanda istihbarat bürosu ne§
retmektedir, Bu cevabmda Almanya 
diyor ki: 

31 - Mayısta Dublin üzerine atılan 
bomb.llara dair sallbiyetll Alman 
makamlan taraftndan yapılan derin 
tetktkat netıc~sinde Alman tayyaresi. 
nJn mesuliyeti sabit olmaml§tır, An. 
cak bir Alman tayyaresinin İrlanda. 
nm ııark ııahlli Qzerinde yanlışlıkla 31 
mayısta uçtuğu sabit olmu§lur. Fa
kat İrlanda topraklan üzerinden uç. 
tuğunu anlar anlamaz derhal iıtika • 
metini değiftirmlı ve herhalde bomba 
atmamıştır. 

Maamaflh, ma<ll!IPkl lrlanda hükO.. 
meti yaptığı tahkikat netieeıdnde atı
lan bombalan Alman bombası oldu
ğunun 110but bulduğtmu beyan edtyer 
ve o gece yük8ek trtlfalarda eeen §ld. 
detll rtızgA.rın bir Alman t&yya.reainJ 
pilot farkına vamıak8ızm İrlanda a. 
htllerinden öteye atabilme.o olmui Ilı. 
tlmallne birıaeD, böfle bir t&yyare:nlll 
bombalar atmf§ olma.mu 1mllln8ıS bı
rakamaz. Bu 1&rUar altında Alman 
hUkQmett tereddüt etmeksizin İrtanda 
hük1lm6tine samtmt tee.aı1erini be
yan eder, 

Bundan bafka Alman 1t•k0meti, 
iki ınemleket araemda meveut doBtluk 
münasebetlerine binaen inanca ve 
malca wkubulan zayiat& mukabil taz 
minat venneğe amemeddir. 

HUkllmet bu gibi h1dillelerin teker .. 
r ur 1:1ı.ınem~ ı"m ıeut,.,.,..... .....ıunıru 

veDdftll". 

Fin • Sovyet komitesi 
R Faaliv:e .. :-: tatil etti. llYllll&, 19 (A,A,) - I<Oba Ordu J . ·uua 

~flerf!e mebmıan ve Ayan mecUaled HeısmJci, 19 (AA.) - SaJAhi-
partl şeflerinin Batistanm riyuetl aı. yetler meaelesi ba6• ında karar 
tında bir toplantı ynparak blP!etfk A. vermek ve merkes h4lli.'8lııetf) 
merikada cumhurreisl Ruzveltin yap. crkabilecek ihtilatları hallefınek 
tığı gl'>l fevkııl&de milli tehlike halini fuıere teşeılddK etımş olan Aafand 
llAna karar vermeleri anbean beklen. · adalan Fin • So?Yet kmnft:eei 
rncktedtr. faaliyetini tatil ef:mietir. 

. 

diriyor: • 
Fin.llndiya istihbarat ajansının bir 

tebllğiııe göre P'lnlAndlya emniyetini 
korumak için dl.ter bitaraf devletler 
glbl müdafaa tedblrlerinl takviye et. 
mek Uzere tedbirler almış ve fevkalA. 
de manevralar ya~ak olan ihtiyat. 
lan Billh aıtma c;atn'mıotır, 

Alman yadaki 
Amerikan 

konsoloslukları 
10 temmuza kadar 
kapanmış olacak 

L<>ndra, 19 ( A. A.) - Bertin 
radyosunun bildirdiğine göre, 
Alman hükiimeti Alma.nyada ve 
işgal altındaki arazide bıuluna.n 
bütün Amerikan konsoloslukla. 
nnm en g~ 15 temımur.a kadar 
kapablmamnı emret.mittir, 

Bir lspanyol gazeteıi 
Franaaya hücum. 

ediyor: 

Fa's bizimdir 
Viti. 19 (AA.) - 'Pas ajut11 btl. 

diriyor: ' 
İspanya da ~ An'ib& gueteal 

nqreWfi bir makalede i'raıuıaıım Fa. 
aı muhafaza etmek U'ZWlllllU takbtb 
ediyor Ye diyor ki: 

"Valı:We Fransa hiçbir hakkı oı. 

makınzm Fas ele geçtrmifti ve busQn 
de muhafaza etmektedir, Halbuki J'u 
hukukan 1-paayaya aittir. Belkl J'n.a 
81Zl&r bunun maziye kan§mlf oldutu 
mtıtaıeuında bulan&btllrlel', Fakat 
İspanyollar Ye Fuldar böyle dtifUn. 

gİbnez? · 
40 

Tunısin.adan 1316 seneeı .Muhar- 1 bir mektupta. ise, .kerulieinin yeni 
reminin dokuzuncu IÜJlll hareket bir çeşit ney icat ettiğiııt yazıyor. 
ettiık, Aynı on ikiılinıde Portsaide du. Hüsameddin bu münasebetle 
vasıl olduk, On altısında da 1zm'- Servejifünun sermuhaıTlrine de 
re iki. Uç aut mesafede olan ur. bir mektup yazın.11, bunda yeni ne 
laya geldik, Urla ikinci karantina yin resimlerini de ya.pa,rak neyin 
yer:cür, Fakat Turulıiııaya nispeıt- perdelerini değiştirdiğini izah edıe .. 
le bur&81 cennet gibidir. Mükem- rek neşİıı' ve ilinım :istemiş, Hü -
mel binalar, ç0§meler yapılmıt. et- sameddinin mektubu Servetifü • 
raf çayırlık, ağ&A;llrk, Karantina. nunda "Neyde izalei suubet,, ba.ş
memuru vapura gelip bura.el& beş lığı aıtmaa çrlrtr. Mmkai hüma.yun 
gl1n kalacağmıızı müjdeledi, Pek hademelerinden neyzen Hafız 
çok mt.iaadeli tutup hatta bazı ',l'evfik re Servetifünuna gönder
muteber hacı efendiler de vapur- diği bir mektupla alenıen tetekldir 
da kaldılar. Ekseri sebarderi çı- etti, 
karmadlk. İşte !tÖYle öatünkörii Mıüfir pe§Bnın inhaeıyla bana 
bir karantina idi, Fakat haata tJir ''rUtbei sa.niye smıf mUmeyyizUği,, 
acwıe yüzünden Urlad& !beş ye~ verildi Maapma üç nrlsli zamme .. 
ne on gUn kaldık, Nüıa.yet l4uha.r- luyor demekti. Bu da sarı sarı ~ 
remin 29 uncu günü lstaıılbula ge. tmJardır aziızim, Demal kılıç ve 
lebildik. Btt.den bir gUn eonra da resmi elbise ıtedarik ederek Kur
aU?Teeariııini getiren Feyyum ~ ban bayramma haz:ırlandmı. Koca 
puru geldi, latimbotla Muıhtar e- felek, elli senelik efendiye ahır 
fendi hazretlerini 'ka"'ılamağa ömründe resmi eLbi&eı giıydirdi.. 
gittik. Dendi hazretleri. vapurun CUlüsu padişahlye ra<slıyan 1315 
davlombazı: üzerinden bize selim senesi ağustosunun on dokuzuncu 
verirdi, Biz de vapurun yanmca gi pergembe günü Edimedeki yeni 
derdik, Muhtar efendi-ye, Edime • müşirlik dal,~~ reemlktlşadı 
ye gkmek tizere vedalaştmı, Ha.- dt Y8'>1ldl, BiitUn ümera., zaıbitaı, 
Jit ve Ahmet paşa efendilerimizi ulema, meşaıyi:h ve eşrafı belde 
~ ederek &clzıa.ne Hicaz he- erkenden toplandı,. Dualar okun -
diyeleri takdim ettim Edimeye duktan sonra mÜ!jir Arif paşa a. 
muvaealatınıın erteıal gÜnu de, ilı- nahtan aluak ,dairenin k~p~ı 
vamma ilin edip, peygamber.in ~ı. İçeriye girince, yUzümtme 
huzurunda giydjfim elıbiseyi giye- bır baıhar A&babmm rll2gin vur • 
.!'ek k~ndUerine 'bit- hacı cemiyeti du: H_~ tan.fa llerilmit yaıt!*lar
yaptım Gelenlere zemzem yağ ve da, mutir pqanm emriyle sünnet 
lokum 've şerbet verdim, 'mr gt.n. ettirilmiş iki yüz çocuk yatıyordu. 
de· hatun ve hanunlara ziyafet Erleel cuma gijntl de, ~· 
V'erdJk Sonra eski hamam 4Eleld btitün kalemler bu yem ~e 
tu udet hrrkaamı başıına ~- taşndılar. ~ ke~, bu yeni 
tim dairei ukemyeye Darüaselim,. 
Üirned~ Mevlevihaneye deva- adım ~um. ~ günü. le -

ma ba.şlad1ıaı. Şaında ibuiuruuı oğ. vazını daireal :rewu Ahmet Kema! 
lum Htieaıneddincien de aldığmı 30 paşaya, muhasebeci Talısln beye. 
ramazan 316 tarihli t>lr mektupta cümle müdtir, muavin ve ınilmey. 
Şamda.ki Camii Emeviy.e tamiratı yiz efendilere birer kupa soğuk 

'~~1"""1.'"... ntn :\ıittiği ~rydı: ''Ye.nn. ranuı... limonata. ile birinci n:e.'\1den birer 
.'1riiii~iilin..-9~f'irTi i1iııi1iii ~- i;s o~ ı r o • , • • • b 39 

,lqilterenin Mo.Jawa 
elçiai .ile görtiftii 

Lontlıra, 19 (A.LJ - ~ 
Bafe*fti General Monki dOn 
Londracta bakman fıwütenmin 
M~ b(lyfi'k elçisi Sir Stat· 
ford Cripp;9i kabal etmiftir. 
MOlibtairw.t~. 

sm, - 1fUiift hu. da '"RQlllmeıl! ~ bu dartbr-

f 
rett Ylltı an •*- .,,.,. °" telimda • Nflt edip daim ola.sın 
ıu ellet ..,_ bttmlltlr. tJd llMb saıfada,, beytini yazaraık da-
öt~ Necr•• ve .-.ıe- :lnDlıı blıvecisi ömerle ayrı ayn 
ri ......... Blııglta terta&t ili- dairtbm. Atçıdede si.ki Omer va. 
tam 11aJı1a. a.yeı • .._... ve ~ ihvanı '8d ft handan 
illdkeyy• oldu. Bu alııllam ilk te- etti, 
ra .. namedyle k"8t edlleıoek, Dairei aekeriyenin reemf küşadı 
~ o elaetl WmMen 1-y.. olduğu gUn, yeni belediye dairesi-
raklarla' danatdmıttır.,, clınin Hde ıtemııeı atma merasimi ~-
Rf~ aldJPıı illinei • eyetle oraya gidildi. Fakat 

<t,,korunun ~luklarında zarif 
r °t_ler varmış, Köşklerin arala-
1,nua sun'i bir göl uzaruvor. Bu 
~~le der : n ve toprak al tındaki 

nklerden ge<:erek su gelir, ge. 
~toprak altındaki künkler vası. 
-nyıe dereye karı.;.ırmış, 

--------- --- ·· -- ------ ------------ --- --· -------- ben gitmedim. Zin. ~ "Darilsee
liım,, a bi.r de "Dariileemim,, ll • 
zımdır. Zira orada tenlik gMıceleri 

.A ~ a !ar ipekten ve yeşil bir 
~ıye halinde yapraklanmca 
eıue bin bir renkte li.leler a<:ı. 
l.tı!uş, Havayı dolduran nefis 
!?ı~uya gölgelerde koşLı~rı ve 
;\UUşen ahu bakışlıların k~kula_ 

da karışır: uzun etekli ipek 
{~Ya tülden elbiseleriyle onlar de. 
ırer büyük ve canlı lal.eyi andı
~, Güı.ellerin bir ln.smı da 
lllln'i göldeki mahun sandallarla 
~~ır. şakrak k&hk~halariJe bül 
Ul~rin konaerlerine katılırlar. 

llıUJ, 

- VUl&ya gelmek mi? Fakat .• 
- Yalvanrmm size, MaWd! •• 

Yine zedtinızı iebat edeceıt ma • 
nevralara müracaat etme,Jalsl Si 
zln her türlil emrinize ham' ola· 
cağnnı biliniz! 

Bu şöa, ~tlld.1 &deta tU.retti.. 
Gece, yibiidUkleri teaba kaldın
mın üaerinde, hA.1l buln'»a jalade 
kon1J111l' gibi af.etle Jrmupa ba 
genç miiheıtdishı hayretle yhUne 
bakmaktan ;kendini alamadı. 

:Mühendis, Matildin ıdyah Ceza. 
yir elmulan gibi pınl pırıl parla. 
yan zifiri gözlerindeki tatlı ve mu 
nia bakıllan 16rUnce bülıbtltiln 
heyecanlanamk: 

Bir nehir kadar geniş olan de: - Eevt, l4atild! Htçıblr şeyden 
rniıı kenarındaki dümdüz ağaç. çekinmeden vil14ma gelebilirainiz! 
1
1 

Yol çeyrek saat ıilriiyor, Yer. Zira, hl" kimse böyle ı..:- v"'r ...... _ 
~çayırlar özerinde ~amur • ıın.c ,.., .._,. 
\re cür" k yapnık yJiıniarı var. tuğunıdarı haberdar deiUdir!\ say. 
"'ifudann g, '\·u{'l i 11 ~ fı~ a- lediğ' i., l:':ln•te orada hazrr bulu 
tan düzensiz dallar sc cf vücut. nacağnn, Şehirde herhangi bir yer 
!aııda:ki ~ıbanları andmyor. Yu .. 
lt'"1arda ve dalların tepelerinde de ~örttşmemize lmkA.n olmıyaca. 
~ brga,iğrenç griWda· ğrnı takdir edersiniz amıederJm! 
t:iYle c alı inletirken çimenleri Ma.tlld l.i.kaydi bir tavırla Jıor • 
de kirlttiyor, Ule devrinin du: 
ltö,kteri ve baiı~leri kalmamIŞ. - Haya.tınıda gen~ bir erkek • 
~alnız rrhtnn ve bu koru, Türk ı ~arihinin harp ve ihtilal havası ten r• en h6ç böyle garip blr da_ 
1~indeki şuh kadından ve §en vet ve randew görmemttUnır de. 
&aıdan kalmış değerli tir haU.. di. Fakat, ben de garip teYienlea 
t'adJr. hoşlanan bir tabiatteyhn ! Peki, 
. Caifayan köfkU, damındaki mösyö, bu villAnız nerede? 

hırkaç kiremidin vaktinde aktar - Konkordda... 11 J1Ulll8l'a1ı vll 
r,ılrrıamaa, bi~ olufun vak. lif .• 
t nele y&PJ)msmaeı yüzünden ,yer - Bukadarcık mı? 
l1er çürlhn~, Üv:'rinde impara. - Evet!. Esasen Konkardm 
t!iuk devrinin ~I ~lfları 1 Lllin §bnal banliyösü olduğunu bt .. 
'1\UlUWl tavanlar ~ek mere, r 1 v 1 

SUyük salonun tavanı geçenler- ı~ors~nuz,, Ba&'la.r JÇhıde bir 
de yıkılmış, Ceviz kaplama ka. koşktur. Etrafında hJG biııa yok .. 
Pllar, bOJUk kristal ve kaim cam Konkot istuyonuna çıktılaus a • 
b Pentereler Paı'!& parça, On '\,.('Ş man binayı göıilrsllnös. 1 · 
ııe.. enet Hiiasnmış ve onbeş - Evet?,. 
~ ~ a.ır ihtiyarltfmıı y--' d '-ha ihtiyarın gea.c;lik qısı tutma. - ıaıu, eme. fateı:bP kL 
hatimı adamak da meziyettir, tam bir ~ P~~-

T.-
C... Jllllıtebl prottl6teatndea 

. t.ve;Jl 

°"9Na• 
:Ş. D. 

palı kapdanlan bafka hiQblr 

nwaaıd• 
ıey aletranga çalgılar çalmJp balo u. 

sulü dans oynıyacaklardır. İfil il
ret ile hora tepeceklerdir, Her 
türlü fesat ve fıakJfljcur icra ede
ceklerdir, 

Geceki buhran ig;ade, adeti 
_,...m•-• lrıııetltu ve deliliık
Jere bnr ~...ı. ..._.. reDG 
•Mtendlıl ~ ceımebııt 
yeya JUc flil*tı1İ31 gele.ıııeııüftl. MISIRDA 4'. VengJ&aM 

• 51. 
Matld ~ m1thendisin hatü. 

mVllll denilecek derececle ~ 
.,.. llareqt etUğbı-e kat'iy .. 
yen fllılle etmtyoPdu. ll'akat bu • 

Y abalıcı radyo dinle
mek yasak 

Nevyork, 19 (A.A.) - D.N.B,: 

Ltma aıiriireeDle ~ tw
tibatt c!a alm!. 

MaWd miU.endiWı veıdiii bu •· 
ValJA da Mitti sUdril dJdil. 

MIUleaıclill, b~ oocak ..ıtyet.iyle 
sordu: 

- Yarm ıeUneıUz sise nıu
tetekkiı' olurum, MYlil1 Katild ? .. 
Kattıd ~aöire darda. Te • 

reddöt eder gibl yaptı. Pakat so~ 
ra gayet tatlı bir gtilü~le: 

- MBoı~'fS ! dedi. Herhalde mil
Ialnt blr vuil..W: olduğunu ve 
pek sıkı ta.kyidat altında bulun • 
dufu,lumı 8ill 8Ö)'Ul~US! 0 
halde benJm Rldnte bu tekilde 

' d&lıt olu g6r.lltmeın, s.iızln t• ol-
eıaaa l>Us, belkl beııJm lçln b6yle 
a.am bir M1Mnd• telılikeli o1a -
bilir!,. Buna rajnıen hakikaten 
aizl.ılle gCSrfkımeyf arzu ediyorum! 

Yarm gelmek lsterhn ! Ancak bu 
yiiJJden bir maceraya lllrüklerı

JJ'lek, ıilpheler altıQda kaJmü k· 

- Oh, ..,.. oluıauı! .• 
- ffte buna emin olUl'IUll ge-

lirim!. 
MllheadJI barar~tle: 
- TeşekkUr ederim, MaWd? 

Sizi saat bft& bekUJ'eyim ? •• 
- 111... ailecten 80DI'& tabi!.. 

Udde ••. 
- Tam illete! 
- Bvet!. Fabt "'"" IÖylfiyo.. 

rum! •• 

- Müatetih olum Katild ! ,, na rajmen, bunca tehlikeleri gcı. 
SWn için neleri ~ ve ıe alarak hazırladıiı villada keıı. 
çiğnemeye hazır olduğuma kani dilüıiD 0 kadar arzu ettiği nuıde. 
olacakamız! .. Size tekrar tekrar vura gelememesi, biçare müıher. 
t.etekkUr ederim! .. Şimdi maaJe • disln ıtzU. yaptıtmı annettlği ~ 
aef hemen veda etmek mecburi - re.ketlerin tamımiyle öfrenilmlş 
yıetindeyim. Müsaade edersiniz olduğuna ve menedildiğine şüphe 
değil mi?... bırakmıyordu, 

- Fakat elbette m&työ!.. HattA Jtkı meydana çı:lmut oı.. 
KWıendia, hllmma i~ duluna hükmeden KaWd, kendi

gibl gayet hal'8l'eUl bil' lfUyakla ahı.in de tevkif olunacafmdan bir 
!l&Wdbı elini 6ptll ve ODU .kma bir hayli tellşa dllftü. Fakat, EIDI -
bR§ hareketiyle .elAmll)'al'ak, he. ıtyodan biçıbir taljmat alıımamış 
men geri dönd11, Hızlı hızlı uzak- olduğu için yerinden kmırldıya • 
laştı. • m*1. 

Matild otele girdiği zaman ge • Halbuki hidiee şuydu: 
niş bir nefes aldı: Zafer ayalma Fransız mühendisinin, hakkın • 
gelmişti. da lronulmU§ olan şiddetli mem • 

Vaka, hemen o geee, oldup P. nulyetlere rağmen atölyelerden 
Dl, neticeyi İsvlçrede şüphe&z a. ınünal8betab zamanlarda &tan 
teşll bir merak ye llÜJlrSabk için çıktılı, bayii pry:itabif ve telllb 
de beklemekte olan mılmat.ıı a- haller gtiılterdfil derhal an18l1l • 
dama, Eınlliyoya bl1dlrildl. DUi ve keıadfl,lııe bu hU8U8ta lro • 

Emili)'O dftoha.1 Fraua.ya hare • layllk ~ olaıı memarlar 
ket etmeye karar veıQl hemm nsifeJetilMSea deilltir:U • 

Fa.kat kendi kendkıi! h•IJedutr nUşler, mtlıendla tecrlbe JAbora
gibi görilnen l§lerin blrdelllXft tuvadaraa Mtert Jmmandam ta. 
sarpa sardığınr görd1Jıter. Eımili)'O rafından davet olmıarak kendfD. 
P'rauaya IOkulmadı. ne Jdgblr Mbep n bebaaeyle leh 

U•tasmm herhangi bil' tuak • re ~ bt1 eureue teb. 
tan •la celdmnemell emrtm .. U1 ec1ı1m11t1. 1111lenclidıl etntm.o 
etiği ldlçUk Matlld t.e, ertesi itin. Qld aleni'" gizil mu!ıafaa Jı:o~ 
tam saat 2 de mflıendiafıı · pıu darılan bir kat daha takviye eds.. 
villuma caıı attıy1a da onda b- di. (Devamı var) 

Associated Preas'in Kahireden 
aldığr bfr habere göre MJsır aııke. 
ri makamlan yabmcı ı-adyolarm 
halk tarafından dinlenmesini ıne
netıniştir., MmırWar, bundan böy. 
ıe, yalnız bgiDz Ye F.illatin ~ 
larınr dinliyebileceklerdlr. 

Nankin hUkOmef 
• • re ısı 

Beyanatta bulundu 
Tok.) o, 19 (A.A.) - Ja.ponyanm 

vcsayeU altında bulunan Nanktn hO
kfımet!nin relal Vang Şlng Vey beye. 
natta bulunarak, takip edecett ttç 
praulpin §Wl.lar olduğunu möylemi§. 
Ur: 

1 - KomODJzme kar~ Çin • Japon 
m(lşterek mOdafauı, 

2 - .Japonya ile iyi doetluk mUna. 
aebeUert idame etmek, 

8 - .Japonya ile iktıaadl 1§ blrlJll 
yapmak. 

Va.r.g Şing Vey dlln Japon.yaya mu. 
vual&t etmlf ve bugOn lmparatortuJc 
aaraymda imparator ve imparatoriçe 
tarat.mdall kabul edllmi§tir 1 

Vaag Şink Vey, ber lJd ıaemlebt 

arumda i§birli#iDl lltl!am eıur. 
e8Ulı meııeleler lıakJmıda Japcıe ...ıe 
makaıclarUe mtıdavelet1 elkArda bu.. 
lıınıııak m•kladlle .Japoaıa11 ziyar t 
ettiitnt be;Jan etmlttfı', 
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Çörçilden 

20 H A Z 1 R A N - 1941 .. 
Harp vazıyetı hakkmda 

ızaha ıstendı 

Ameıika 
Alman no:asına 

henüz esvap 
vermedi 

Avrupa Şam muhasarası Karısını öldüren Askeri hakimleri 
Bugün zamanı 
değil ! cevabını 

verdı 

Şjmendı·fer Londra, 
20 

(A.A.) - B. s. c.: Fazı'ı· 
ı Şa4llll\ et.rafındaki çember gittikçe 

dil.n'.lmak~dı1'. Krtaatımız, Sldra te -
Hususi vazife deruhte 

\ aşlngton, 20 (A.ı\.) - Bırleşık A

merlkadakf Alman kcn.soloshsnelerl· 
nin kap:ıtılmasını protesto eden Al • 
mıın notasına hOklımet henUz CC\ap 
V<'rm mlştır. 

hattı 
Yıkılan iki köprünün 

tamirinden so~ıra 

L011dra, ~O ( A. A.) - Avam 
kamarnsmda dun M. Cörçil'den ° 
harp vaziydı hakkında beya. Muahede R ·"nlada 

lk 1 ava ka'Jar 
açılacak 

natta buJuması ıstenmiştır. U Ankam, 19 - A\•rupa ile 
münakalenin temini maksadilc 
Türk ve Alman mümessilleri a. 
rasmda Pityonda yapılan müza· 
ker<lere devam olunmaktadır. 
AvTUpa §'imendifer hattında n. 
kılan köprüler iki tanedir. Btm. 
!arın de:hal tamiri icapeden 
malzeme Almanyadan getirile
cek ve inşaat ya Alman vevahut 
Türk mühendisleri tarnfınaan 
yapılacaktır. İnşaatın azami 2 
veyahut 3 ay süreceği zannedil_ 
ınektedir. 

ve~f:~ '.l)U suale şu cevabı memnuniyetle 
Bugü::ı zamJ.nı değildır Ftkat 

önümüzdekı hafta torıandığımız karşılandı 
zaman ba belkı mt:mkun olacak 
tır. O zaman. ortn şarkta b-~ (Baş tarafı 1 ncide) 
derece şıddetlc takıp edilmış o. rn•şur. Turkiye Almanyanın kendi 
lan ~ok mühım hara.kat uz::mn. ı hakkında sulhpervrrane niyetle -
d,. bazı şe} !er söylcmeklığlm tini anlıyarak takdir ettiğini ispat 
muhtemeldir. ~t.mi§ bulunmaktadır. Türkler, bu· ı 

nu geçen aylarda 1ngi1'zlerle A • 

Mareşal Ll
.St mr->rikalrlıuın Almanya ile Türkiye 

arasındaki yaz!yelin tavazzuh et. 
tnfsıne m:.ni olmak için yaptıkları 

Hıtıer tarafından ima, teshir ve tehdid teşebbüsıe-
nne rağmen göstermışlerdir. Macaristan da 

Pakt nasll tefsir 
ediliyor? 

ka b LJ 1 e d 11d1 MusoUnlnin dediğı gibi, İtalya, 

Mareşal, Hitlerin da ve ti 
üzerine Berline gitti 

Bf'rUn, 20 (A.A.) - Bern'den öğ· 
:renlldiğine gore, Hitlt'r Balkanlardaki 
askeri harckr.tı idare ctmıs \ c balen 
Bcrl!n::! avr'let e;> lemış otan Mıırcşal 

List lle bir görüşmede bulu'lmU:itur. 
:MWA.katta Mareşal Göring de hazır 
bulunmuştur. Mareşal Llstin Filhrerin 
husus! daveti üzerine Berlw gıttiği 
Z8.n.!1e<lilmektedir. 

---<>--

Ruzvelt 
Fabrika tefi erile uzun 

bir gÖrÜ§me · yaptı 
Vaşington, 20 (A.A.) - Dlln Ruz· 

velt Beyaz Sarayda harp fabrikaları 
ıeflerlle uzun görllfmede bulunmuı -
tur. lııfUz&kerenin bilhassa yeni bir tip 
tayyare llurinde cereyan ettiği sa -
ıulmaktadır. Bu tayyarenin pl!ııla -
rmı hazrrlamıı ve henüz tanınmam?§ 
olan mUhendlsln Uzerine umumt dik • 
kat nazarlan çevrilmiştir. 

XLısrtJe rrc 
mebus 

Mebusluktan çıkan1dı 
Vlfl, 20 (A.A.) - Dlln resmi ga

atede intişar eden bir kararname ne 
Jeen Zay, Pierre Vienot ve Pauı An· 
Uer mebusluktan lskat edllml.§lerdlr. 

----<r--

Gümrük müfettiş 
muavinlikleri 

Gümrük ve inhisarlar vekale • 
tinde münhal bulunan müfettiş 
muavinlikleri için bir müsabaka 
imtihanı açılmıştrr. !mtihan ağuf'
tosta yaprlacaktrr. 

(Baş tarafı 2 neide) 
faa.mızı kun-etlendirerek JstJklal 
ve hürriyeitmlzl nıuun tutmak ve 
memloketimlzt sulh içinde yapt.. 
maldı. 

Türkiye bu milli ı;lyascUne S& • 

dık kaldı. Ve Türk poliülaumım 
bu müstakil \a.ı;fı nlha~et Bc.rlln· 
de de teslim olundu. işte Türk -
Alına.o dostluk \e ademi 1ce&\iiz 
mua.hc<!enamesi Tüır• hUkfımetl • 
nJn buhran başlangıcındanberl bü
tün milletin oondan tasvip \C mü· 
saheretiyle takip etml olduğu 
müstakil, sulhpen er, fakat ayni 
umanda metJn, cesur \e her lh· 
tlmalc kal"f;ı koymağa ha7.ır bir 
hattı ha.rekelln rnrdlğl mes'ut bir 
&emerc olarak tel!kki edllebillr. 
Abnan matbuatı 'e sair kaynakla
n tarafından T .. rkh e hakkında 
dost:rne saydmr! aca2< surett.e nı• 
kua gelen t~.ahllrlere karşı bu ı;li 
tunlarda mllli m rnfaati hlitiln sa· 
mlmJyet ve kablliyetlmlıle mlida. 
faadan geri kalmamıs bir g~eted 
ınfatlyle hugfn \!lrılnn neticeden 
mmmuniyetlmlzl beyan etıneğt de 
bir ,·azife biliriz. Cünkli mücade
lemlzJn en hararetli zal!lanlumda 
bile sıu·a.ha 11'1 tekrar ettiğimiz gi
hl Alma.n mmett lıakkında L:ıkdlr 
\"P sem;ıatJ hisleri b~lemekre!i7,. 
Almanya ile h.IÇbir davamız olnu!~ 
cbğı glhl Alman mllletinln felikP
t.lnl istemek için de ~bir sebep 
t.asa, vur etmemekteyiz. Bll&klo; 
harpten sonra mntetler'n 1 ti'klil 
ve hürriyet prenslpt üzerine t~s 
eılllecek A'\'!Upa nlz:anımds Alman 

S tı&hıı ll'f'8l"ll Mr """"1e hk
.. olduğuna talHHr edJyonız.. 

A lmaıtJ'a fte alldeftlğtmlz maa • 
lteıde. lld memleket al'UlltCI& dost
.. 44(( etıeete:tpla .,..... ve 

bu mua.hedenin akdinden bilhnssa 
m<'mnundur. Çünkü İtalya Türki • 
yeye karşı daima bir anlayl§ ve 
işbırliği siyaseti takip etmiştir ve 
bu sfya'3et daha 1928 senesbıde 
başlamıştır. Filhakika İtalya ile 
Türkiye arası~daki dostluk paktı 
1928 de aktedilmis olup el'an me. 
riyette bulunmaktadır. 

Dostluk muahedesinden b~a, 
dün Ankaraca ilci memleket ara • 
sında matbuata ve ikt!sadi mese
lelere ait anlaşmalar da imza edil 
miştir, Bütün bunlar iki akit tara
fın, aralanndaki d06tluğu inkişaf 
ettirmek hususundaki kat'i azim. 
terini göstermektedir. 

Bu. anlaşmalarm haiz olduğu "· 
hemmiyetin diişmanın gözünden 
kaçmadığı Roma.da tebarüz etti • 
rilmektedir. Bununla beraber düş 
man darbenin tesirini itiraf et • 
mi§lir. Hasrm, simdi bu anlaşma. 
lamı harbin devamı baknnından 
ne demek olduğunu pek iyi idrak 
etmektedir. 

(!la§ taralı 1 ndde) 
ba:nyolar haWga.zI elektrik ve 
su saatleri, etlef on ve buhar 
makineleri, dikiş makineleri ve 
bunls.rm yedek parçalan, tr'bıbi 
ve kimyevi müstahzarat ve."'mek. 
te, buna mukabil Türkiye de 
küçi.Uc ibaş hayvan derileri, ba. 
ğırsak, tütün, üzüm, incir, fm. 
dı:k, kuru meyva, halı, bir miktar 
tiftik, yaprağı ve saire ihraç et. 
mektedir. 

Bunlar karşılıklı ihracı taah. 
hüt edilmiş olan maddelerdir. 
Bu mallardan başka takas usu_ 
lüne göre ticari mübadeleler de 
ya'J)ılmaktadır. 

inkişafını temine hizmet edecek 
bir 81yasi ilet olacaktır. Bu mua
hedenamenin kıymet ,.e sunJmi • 
yet.Jni t.ebariiz ettlrdlğlmlz 111 da
kikıula onun yanlış tefsirine ma
hal nrcbi~k te1i.kkllerden lçtJ. 
nap etmek lü7.1İmana da işaret et· 
mek boft'omuzdor. 

Türk • Alman dostluk moahe· 
dcnamelil Türk siyasetinde bir de. 
ğlşlkUğe deli1ct etmez. \'e bir 
dönüm noktası vücuda getirmez. 
Biliklo; ir.< daldkalarda.ıı IUbaren 
kabul ettiğimiz prensiplerin tabii 
bir inkişafı sayılır. Türkiye Anka• 
ra muahedenamcfdne taır..a.men 
sadık ve lnglliz müttefiklerine 
karşı beslediği derin ,.e samimi 
•ost loğa daima bafhdır. 18 Ba.zJ • 
randa Aııkarada Alman de,·leti i
le imzaladığımız muahedename 
hir dostluk ve ademlteca\'tiz mlıııa. 
kıdır. 

Mlh\ er tarafından A' nıpada 
kurulmak istenen yeni nizam ile, 
bu yem nizamı taın eden üçler 
mlsakiyle hiçbir mtinasebet ,.e a• 

Budapestc, 20 (A. A.) - Ofi: 
l'ürk • Alman itil8.frnm imzası 

ve Almanların şimali Afrikacla el 
de ettiklı>ri askeri muvaffakıyet 
gazetelerin en mühim haberlerini 
teşkil etmektedir. 

Berlinde bulunan gazete muha. 
birlerinin verdikleri haberlere iF
tinat eden mahafil Alman ~plo -
mat~ muyaffakıyetinln askeıi za
feri de teshil edeceği.nl ve Alman 
hükumetine Avrupayı yeniden 
tanzim hususunda sarfede.ceği me. 
sai l tibariyle çok muvafık bir he. 
rcket noktası olacağrru ve bunun 
hem siyası vo hem iktısadi sahala
ra şamil bulunacağını söylemek -
tedir. 
Akşam gazeteleri bu i.til8.fın 

Türkiye ve Almanya arasmdak 
an'anevi dostluğu sarih ve kat'i 
bir surette tesbit ettiğini yazmak 
tadır. Bu itilaf İtalya ve Türkiye 
arasındaki münasebetlerin de mu. 
~ n, -"\1-ı;(\,tıt:A:..:hA rn .. ; ..... :1 •. 11.--~ 
cei ve ôunassa d.ki memleMt ara-
sındaki iktisadi müzakerelerin ye
niden açılmasına meydan verecek. 
tir. 

.Maca.ristanın iyi haber alan 
mahfilleri Türle -Alınan itil8.fmnı 
imzası münasebetiyle Nevyorkta 
ve blüıassa M.oskovada husule ge
iecek &ksülAmelleri büyük bir alA 
ka ile ıbeklem.ektedirJer. Onlann 
nokta.inazanna gore, • Moskovanın 
vaziyeti nuıl Ankara Uzerinde mü 
esslr olmUfSa şimdi Ankaranın 
vaziyeti de Moskovanm )akında 
ittihazına mecbur olacağı mukar
rerat üzerinde o suretle bir tesir 
yapacaktır. Bu ?.aviyeden tetkik 
edildiği vakit Ttirkiye siyasetinde 
ki cephe tebeddülünün Britanya 
siyaseti için yakın §arkta harp sa 
hasını gentşletmek noktasından 
bir muvaffakıyetsizlik teşkil ede. 
ceği ve Almanya tal'a.fından mü • 
dafaa edilmekte olan yeni niza • 
mın istüuıaline fevkalade mühim 
surette )ardnn edeceği anl~ılır. 

Vekiller Heyeti 
toplandı 

Ankara, 19 (A.A.) - Icra Ve
killeri heyeti bugün saat 16 da 
BaŞvekil Dr. Refik Saydamın riya. 
setinde mutat top!::. tısmı yapmI§
tır. 

Bu seneki at yanılan 
Bu sene at yarı!'l!an 15 tem· 

muzda başlayacaktır. Yarış ye_ 
rindeki bilet gişesi adedi iki 
misline çıkarılmıştır. Yanşlar, 
geçen seneye nazaran dört hafta 
sürecektir. 

Yeni bir kuyruklu 
ylldız keşfedildi 

li'l<ası yoktur. Moe.becleruunenin Bolonya, 19 ( A.A.) - Profe
İmJ!Mmı müteakip Almaııya büyük sör Giova.nni Bernasconi, Bo. 
Elçl!d l<'on PapPn cenaptan tara looya üniversitesi rasathıınesıne 
fmdan matbuata yap11an beyanat.. tevdi ettiği ilmi bir muhtırada 
t. Türklerin beynebnUel ıdyuet. pazartesi günü yeni bir kuyruk. 
te hailı bulondakJen ideal ıu u- lu yıldızın akrep burcuna girdi-
retle hulw edibni!J{fr: ğini bildirmiştir. 

"Bu memleket ve hu miUet da· Rasathane m ü d ü r ü Fran. 
ima san;ılmaz adalet hisleriyle sscc, Zagar huyruklu yıldızm 
meşl>u olagehnlştlr.,, resmini çekmiye muvaffak ol. 

Sefir hazretleri Türklerin mü· muş ve mevkii ile hareket isti
meyyfz laınflarmdan birini pek tametini tes.bit etmiştir. Bu fen. 
doğru hlı· görütole taııblt etmişler. 1 ni müşahadelerin neticeleri Ko. 
dif'. E,·et. adalet istiyoruz, taaı· ' penha~ rasathanesine de bilc.iiril
ıırtlara nihayet verecek ve her \ mişt;r. Keşfedile::ı kuyruklu yıl. 
mlHet.fn htirriyet ''e IHtlkl&Unl ta dız. büytik bir yıldız olup şimali 
nl)'8Cak samimi, mis&vl ''e cihan· gar-bi istikamehnde seyretmekte. ....... ~ ~ 

~!erini l'°gal et.mışlerdlr. Vlşi asker 
ıert C!Jrn!llip nııntakrıamda ümitmz 
bir mukavemet gösteriyorlar. 

\"işi, 20 (Ji.a«;lyo) - Fransız resmi 
harp tebliğidir. 

Muhtelif mıntakalarda şıddetıi mu· 
harebeıer cereyan l'tmesine rağmen 

umumiyet itibariyle vaziyet değiş -
memıştlr. Kıtalarımız Cenubi LUb -
nandc1., mukabil taarruzları esnasında 
lşgaı ettikleri mevzileri muhafaza et· 
mişlerdir. 

1.ıg1llzler, Şam mıntakasında Uer 
temele gayretl"rlne devam etml.§lerdir. 
Bu ı!lnbah muharebe tekrar başlamış 
tır. 19 haz.ırand:ı lnglılz harp gemile· 
ri sahilde mevzilcnınizi \"C avcı tay· 
yarclerimlz, düşman kolları ve gemi· 
!erini bombardıman eylemişler, biri 
muhakkalc ve diğeri de muhtemel iki 
lnglliz tayya ~esi dilşUrm!lşlcrdir. 

Kudüıı, 1 U (A.A.) - Aııkcı1 sözcü 
Safed Şam yolu üzerinde bulunan 
Kuneytranm zaptedildlğlnl teyit et
miştir. Müttefik km-vetıer dUn saat 
21 de Kuneytra'ya girmişlerdir. Bun. 
dan 6 saı:ıt evvel de Erza tekrar lşgaJ 
edilmiş b:ıl~ııyordu. 

Sanll kısmında müttefik kuvvetler 
§imd!!u halde Sayda ile Beyrut ara· 
sındaki mesafenin üçte birin! katet
mişler ve hlç bir mukavemet gorme· 
den kUçUk bir nehri geçmişlerdir. 

MUlt.efl!<ler Mercayun mıntakasın. 

da ve H :-mon dağının garblnde Uerl 
hareketlt'rtne dıwnm edıyorlnr. 

\işi, 19 (A.A.) - Beyruttan gelen 
bir habere göre, Fransız bava kın-
vetle.-J Sayda mıntakBBında dU§manın 
zırhlı t<'şekkUllerlnl muvaffakfyctıe 

bombardıman etmlı,jl'•rdif. Diğer tnraf 
tan Fransız deniz kuvvetleri aynı 

mmtakadaki muharebe sahnesinde 
İngillz mevzilerine ateş açmışlardır. 

Fran.'f!z motörlil kuvvetleri biri Albay 
olmak Uzere 7 veya 10 kadar subay 
ve 600 esir almı~lardır. Mühim mlk· 
tarda. malzeme iğtüıam edilmiştir. 

ı 7 /18 Hazıran gecesi düşman Bey
rutu üç kcrre b<>mbardınan etmiştir. 
Hasar ehemmiyotalzdlr. 6 ö!U ve 5 ya. 
ratı vardır. 

Beyrut, 20 (A. A.) - Ofi ~ 
jansı bıldiriyor: 

Bu sabah alınan mali.ı.mata. gör~ 

-;~~-;,-... ~~~~' 
arruzlara muannldane mukavemet 
etmektedirler. Cephenin heyeti u
mumiyesi itibariyle vaziyette de. 
ğişiklik yoktur. 

Beyrut, 20 (A. A.) - Ofi a • 
jansı bildiri.yor: 
Düşman deniz kuvvetleri bu s:ı. 

ba.h erkenden Suriye sahillerinde 
görülmüşler ve faaliyette bulun
muşlardır. 

Bcynıt, 20 (A. A.) - Ofi a. 
jansı bildiriyor: 

Fransız bombardıman tayyare • 
!eri dün düşmanın Cezalrc ve Mer 
cayu.m mmtakalanndaki zırhlı 
kuvvetler toplantılarını mües.str 
surette bomba.lamı.şiardır. Ha.va 
muharC'besl esnasında bir avcımız 
bir dü.'j?Ilan tayyaresini muhak • 
kak, diğer ikisini muhtemel suret. 
tc dUşürmilijtiir. 1ki Fransız tay. 
yaresi üslerine dönmemiştir. 

POLiSTE: 

Kadıköyünde bir ev 
yandı 

Dün a kşaın Kadıköyünde bir 
yangın olmuş ve Dimitri adında 
lbir çorapçıya ait bulunan 3 
katlı kısmen ahşap ev yanmıştır. 
Ateş, evin üst katmdaki yanmış 
kömürlerin herhan~ bir sebep 
yüzünden alevlenmesile vukua 
gelmi§ itfai~ yetişinceye kadar 
evin üst katlan tamamen yan. 
mıştrr. 

Yangın etrafında tahkikata 
başlanmıştır. 
BİR KADINA OTOMOBİL 

ÇARPTI 
Şoför Ahmet Şültrii, idaresin· 

deki 1598 numaralı otumobille 
dün Eminönünden g~rken, Ke. 
mal kızı Firdevse çarpmıştır. 
Kadın vücudunun muhtelif yer. 
lerinden ağır surette yaralanmış, 
baygın bir halde hastahaneye 
kaldırılmış, şoför ya.kalanmış.. 
tır. 

BU DA .tK1NC1 KAZA. .. 
Galat.ada oturan 12 yaşlarında 

Şantiyen ad:nda bir kız ~. 
dün Tozkoparan caddesinden 
geçerken, §Oför şükrünün 2360 
m11rıaralı otomobilinin sademesi_ 
ne maruz kalm1'hr. Kız !lMlhte. 
lif yerlerinden yaralanmış, has. 
tahaneye kaldırılarak §Oför ya.· 
lcalanmıştır. 

CEZALANDm.ILANLAR 
Son yimri dört aat sadmda 

44 esnaf, sırtta yfik taşı~ 8 
hamal, se~n nizamlarına 
muhalif harekette bulunan 21 
şoför ve tramvaydan a~ 7 • 

7 sene 4 aya mahk\ım 
oldu 

edemiyecekler 
Ankaradan b dirildiğine 

Geçenlerde, l ııtıh te Gelenb, vi 1 rC', h a k i m 1 e r i n kanu • 
ortame1rteıbinin öniınde, karısı nPn m u a y y e n vazü 
Müke?renıı !.Şığı il b'rli.·te so • rinden mjl-ada umumi ve hu11usi 'ıl 

kak~a görünce <.!~Ur n . m_:zb:ıha bir yazlfe deruhte edemiyecC'kle
ke.sıcısı Fazıl En.~ınl~ ~Urmumeş - rini amir bulunan teflkilatı esa.:ır 
but ıw;ıununa gore ıl:ınc.ı agıreE'• 1 ye kanununun 57. ci maddesi hü• 
zadıı gorülen muhak mt>sı dUn bi- .. ü ke • dl" h~'-' 1 ı A .. 

t . il · ti mun n ar rı a ı ..... mı er e -
ır mış r. ker· t . alık . ""dd"i-"'f hk k t!.ll · t• 11 ı em~ız m emesı mu "" .., a eme, a 1 n cına~ e ı ı: e - . . 1 · 

mes'nde tahrik ve tahfif s bPolr- umumı ve muavın enne de şilın~ 
ri görmüş ve ken~icıini yedi s"cne lü olu~ olmadığının tef~iıi~i ~ 
dört ay müd:l tll' ağıt haps" m'lh yen hükfmıet tezkeresı uzeu • 
kiım etmiştir. adliye w• te§kilfı.tı esasiye encii 

,mC'nkrt askri adli hakimlerin bil 
ZA ı ı - tstıuıbul Komutan! ., il· madde hükmüne tabi, askeri teJJY 

çUncU tayyare ata.ıı top tabu.u ilı;;Un :>-;z mUddeiumumisl ile muavinltı
cU b.:1taryıı.sından aldığım tezkeremi 

1 

r'nin İ!I<' tabi olmıyacaklan hak 
zayi ettim. Yenisınl nl:ıcağımdc.n es • k _,_ b' t f . f"'· h ı ·•· 
klslnln hUkmU yoktur. ın.... ır e sır LArası azır am " 

\ll o~! ı Ha ri tır. 

ıs tan bu Leva~ım L amır ı~mde11 veril~n 
ıutaatl lanıarı 

,--------------~...,.-----------------
Beher ç!!tın tnhı ın edilen 1 .... tı S7 kUruş otan 300,000 çltt pamuk 'lf 

yUn kıınşık corap n\ın11, .-ktır t> ~ :rukla e •• s~t.m si 24 G/ 941 salı gUnil sa•' 
11 de Anlrarooa M 1'!. \. s tın ııııu komısyonunda yapılacaktır. 25.00o 
çiftten r. aı; o ın ır: l W; r 'r ı t nyrı t !< ın r n kabul edilir l<~vsa.f ve 
ııartnıı.me ı ., >5 lt~. u c l oml yon JI.' ı ııJınır. Tallpl rın tekı f edecekleri ıı:ıJI< 
tar üzennd n k nunl .ı .. tı t mı'l ı 'qrıJc b<. ll ~akitte komisyona gelmeleri. 

(111-4863) 

:Aşağıda mıktnrl ırı y zılı s mıuı•ar p rlıkla atın nim taktır raı P 
lerm 4i7ı9H cuma •'Un .. .saat 14 de Ç',anak1' 1 de t:murbeyde askeı1 utııı 
alma 'kotn ııyom.'tlo:ı m ı..nmaln.r•. 
Mlktur Tnta:n 'l'enılnn ~ı 

Kilo ı.ıra Lira 
30,000 1230 l.S5 
13,000 1)33 o 
7.5,000 3075 461 
34,0IJO 1394 209 

38,000. 1558 234 
23,000 948 141 
50,000 2050 308 
32,000 1312 \97 (99 -4792) 

*~* 
A~ğıda yazılı s•l 7"'er p a •hla sa•ın aıına,. lct1r Taliplerin 27/6 

9n cuma gUnlı ~tırı! ıo de Hadıınkö'i civarında Mı.:ha kOfunde askcrt a!.tJ11 
alm:ı komısyonuna .;<'Jmcleıi. (11& ~$87) 

CinAI 2 .!_~ 1 .;;- •_Mmc;_ıı.rt~r. 
Bib!:>r -- 14,091 2113 65 

:Fasuıye ç. ıı 910 ısıo 10 
Patlıcan 74142 11,H.2 80 

Kabak 23,820 23S2 

Bamye l'7,S65 357$ 

A.Y§e fasulye 6~.487 10,273 05 

Domateıı 82 751 3275 10 

"' ... 

159 
99 • 

835 
ıso 

268 
771 
246 

A~ğtda miktarı vazı ı meşe ')\\:.ınıaıı al.nacaktır. Kapalı zarfla ekınltme!1 

10/7/941 pı•rşcmbe gü 11! saat l:J d. Bolayırde aslrnrl salın alma komısyO' 
nunda yapı.:t<'a c;:t·r. "I'aı.pıerin i<ı\Iı n' vcsllralarile teklif mektuplarını lhll111 

saetınden bfr saat cvwı komlsyo-ca \ermeleri. Şartnamesi komisyonda gO
rUIUr. 112' 4895) 

Miktarı Tutan rı•ınlnatı 

ton Lira ı.ıra Kr. 

2250 40,500 S0~7 50 

3600 64,800 4%0 

.,-,100· 66,600 4995 

270 4860 Sb "iO 

1350 '!4,300 1')2" 50 

"'""" 5(10,000 kilo Eığrr eti kapa.ı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
7 ıi/941 pazartesi gllr.lı saat 16 1ıL Knrsda askert satın alma komısyoııund& 
yapılacakbr. Tullplcrlr kanuni ve lkalarlle tc ,Jlf mt'ktupıarmı ihale aaa 
Unden bir saat evvel kcmlsyonıL v ınıderl. TahJnln bedeli 100 000 lira 11< 
tcminaı.ı 6250 liradır. E\saf ve "ıı.ttramcsl komısyonda görUIUr. 115·4889) 

"'" . 
Evıınf '\'C FCraill thhll nde pı ııme ücreti 2600 lira olan peksimet pi· 

ıırtUr!lecektlr. 'Ialipl"r;n 21/6/CJU cumarte ( gUnti saat 12 de HadımköY 
C\'armdE Ayvatlı ktiydc askeı1 satır alma !(omlsyonuna gelmt'lerl. 

Beş ~ eıe teslim &rtiıe evsaf ~c ('erattı dahlllnde iki bin bt'şer yUz !ıra 
lik sığır eti pazıırlıklu t3.tın alına• .tklır. Taliplerin ka•l temlı\atlarlle 21 ·6·9'1 
cumrtesi ~·ıU sant Jl SO da HarJıroköy civarında Ayvaltı köyde askeri sa· 
tın alma kom syonunı; gelmeleri. \119 -4898) 

~.l(.:,. 

12.5,000 kılo odı..n pazarlıkla eatm aımacaktır. Tutan 2500 lira tık te 
mlnatı 100 liradır. 7a .plerln 2~ 6 941 cuma gUnü saat 14 de Hadımköy 

civarında Muha kl.i~ umll' askeri • ;:ı •m alma lcomlsyonuna gelmeleri. 
• (123-4897) 

~ ... 
3250 ton balyr.lık kuru ot kapav zarfla eksiltmeye konmuştur. ihalesi 

23/6 941 pazartesı günü saat 16 aa izmltto askeri satın alma komisyonun· 
da yapıltil!aktır. Tahmin bedeli 19.: OCO lira !lk teminatı 14 825 ,lradrr. Talip· 
te.rln icanun: V<'Slkslarile tekllf mektuplarını thal('ı saatinden bir saat evwl 
komisyona vermeJerı. (H70-42'13ı 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
A~a~da r.cv't miktar muha •1men bedel ve muvakkat teminat ne ek· 

ılltme flUn ve ı:ınati youlı fş kapalı zarfla eksilt.meye konulmuştur. 
İstekliler. mııvak'ı:at teminat makbuz veya banklı teminat mektubu ile 

kanuni ''csikn 'lrınt :nut-te,; kapı'ı zarflarını belli günde eksiltme saatinden 
bir snat ev\'el!ne kadAr e\•kat arı rtmanındakl P. T. T. levazım müdtlrHl 
~findc mliteşekld! satın alma k"nı~~onuna vereceklerdir. 

Şartnaı'nell'r Ankarada P. T T. levazım müdürlllğUnden t.taııbulda 

Yeni Valde hanında. P. T. T. ıevu•m deporu mubaaipllğlnden parasız veri· 
111'. ( 4866) 
Cln•I 

1·100 !Uk otomalik 
telefon l!l&Jltralı 
Ma11& tt'letonu 

Duvar telefonu 

Mlktare Mwbammen Muvakkat Eluıiltme l'Üft 

TBhidl beden teminat ft uaU 

•• 
1) 

100) .Adet 
5) 

115:000 L. 11215 la. 118/Nl aalı 
11 de 

Defterd"°da Bir No. lu Dikimevi Md. den: 
Bir No. lu Dlı.tn ev! çorap fi~~Jyemne lşçJ al1l1ltCllktn'. Bu 111LJ1ata Aflna 

ve askerlik durur.ıu ml~t ilte~e~ mezk.tlr ~e\Jl ~ ııe mllracaat· 
lan. (122--CM}ı 
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19_ - ~ d · · · ı· h k daşl - vaziyete sokmaktır. Moskova,•a 

k 
sın axı sı a ar a ı~ın iyi rın kahraman inkılrubını tanıdık \'.. karşı harp, avnı MJllanda, Av-

B 
• •k k • pa ti ve kötü gün arkadaşhğmın ihatı hayranlıkla müşahede ettik. Tür J 

tt 1 
· den nı - rupıdaki ve dig· er kıtalardakı· 

lr gaza e l l ra arı yem ca anmaktadır. kiye istlkl&li irin mücadele ed<'n Al nı Atat·· • " komünist aleyhtarlarını Hitli're • • • Beri ı· n d6 ha~~n:rlar. F~~ ~~vet~ui~- bir memleketin parlak nümuncsi· ~a~hyabilecek ve yeni nizama 
J dir. Biz Türşleri kıskanıyorduk ve ıstınaden kurulacak Avrupa sul. 

vetlcr Türklerle Almanlar arası· onlara büyük Atatürklcrindf'n do- h kartalaş yıllumm, en karanlık na esasen s?ö-Jam temeJe dayan 1 1 unu~ teessüsünü kolaylaştıra. 
- Türk • Alman dostluk an. 
laşmıuıı münasebetlle -

Geçen dünya sa\-aşmdan sonra, 
bir ttirlü dilzelmemlş olan A\·ro
P&nın siyasi durumu, Ud yıla yak-
1&§8.n bir umandanberl kanf1111Ş 
bulunuyor. 

A,·ru.,- ofuklannı kaphya.n ko..,. 
lcunı: bulutlar, da.ğıhnak J(jyle 
d11nJun, giin gertlkÇe keeatetmi 
arttmyor. 

Sulhiln i§ıkr bulunan mllleti
ıniı; ,dünyanın bir tnsmı yerlerin
deki harp afetinden ~k mtitee8 · 
ııinUr. Bazı milletlerin matıemfle, 
biz de mlit.eelHm, mtlt.eeMfriz. 
l>ökölen mllyonlatta lruıan kanı 

karşısında, bizim de gönWlertmız. 
de acı '\'e ekım vardır. 

l'alnız müteselU ve miisurih 
olduğumuz bir cihet var ki, TürJd.. 
Yeli idare edenler, 81llh davauır

nın, dünya be.nıtmm çok Mmimi 
ftliidaftleri, en h&r perest1"'1rla· 
l'Jdır. Dünyanm bu ketmekeşU 

~anında, mütemadiyen c.-lhan 
lhllletlerlyle anlaşma ,.e ozla1''1Da 
Yolunda yürüyorlar, \'C çok müs.. 

llJfr, faydalı netJ<'~ler hıt.lh8&lhıe 
llUJ\•affak oluyorlar. Sulhün SÖ7Ale 

değil, filHyatt.a da dMtu bulun• 
duklarmı, bıpat huı;u~unda en kü

~k fUM.h ihmal etmiyorlar, Bu· 
11un <'.&nh ,.e (.Ok gE"nlş misalleri el 
ile tutulabilecek bir haldedir 
IConışulanmızla aramıroa mün.: 
~· me,-zuu olM'ak en küçük bir 

nı~ıe bile bıtalnl---tır ttti-f -~~~ • 
•klarun17.a sadakatte göst.erdi~-. 

llılz dürüstlilk, Ttlrk mertUğinln, 
l'tirk \'e.fa"irhğmm mlilAIJhM bir 
lrıisalldJr. So\·yet Ruya De d06t
l'll· g1Unuz, ıuunlmlyetimlz ve blrtM. 
Jiırıfze karşı betıtledlğlmh 8elllpa

U Yf'"' · milli mtleadelenln, 

gö-·~c1ıe _ _.__ tı H b" "JA da•"'- ' . .., ayı gıpta ediyorduk. smet lnö- cak hır hareket olarak teıar:kkı' e-
°"'"" ._~ıt r. ar lft f aft in 111n1rl mayan emniyetsizlik sokma~ m~ nü eski Türk - Alman an'an ' . 

mi aff 
,.,.. dilmektedir. 

Diğer Anopa Uetleriyle de v ak olamamışlardır. sini yenilemiştir. Paktın imzası dofıtane sıyMetJerlmiz """n g-· En bu•• yu•• k Türkiyenin anl~azhğa sil· bizi çok memnun etm;.,_ur. Türki _ Diğer taraftan gaz~tC'ler, bir e.. ~,. ··kl · ı .,, Sovyet - Alman ~aııbi hakkında. 
tf" .. .e kovvetlenmeıld.edir. B••un ru enmesı ve ya mz sulh isteyen Ye ile rnünasetlerimizdekt buh - k" · 1 ı ~ - b l k t' ·"~ · · ·ı şayıa arın, n<Tiltcreye karıoı ı bl JMlfnt h u mem e e ın J.,J.:Ua edılmesi randan yalnız İngiltere mr.suldür. '" • ., 
yepyen r m , O\'Vclld gtin eyecanı ist~ni.yo~u Türkiyenin siyaseti tngiltere iki eı;ki müttefiki biri - yapılacak taarruz.ı.gizlemiye ma-
Ankanda hnzale.nut Ttlrk - Al • Türkıyenın temamiyetin.c ve ha. birine karşı harbe sürüklemek is- tuf bir hile olabileceğini de ha. 
man dofıtJak paktında görüyoruz. yarattı yati menfaatlcine daima !hürmet tiyordu. Türki~·e bitaraf kaldı. tırlatmaktadırlar. Bundan başka 

tm
. ı k Al J Kremlinin, SOvyetlerin zirai ve 

Umumi harbin, Od ııılt.emdlde ve e ış o an açı man siyaseti ;Führer ve Duçf' nu'luklannda bıı ta f d k 1 ı iktısadi menbalannın Almanlar 
felM<etzede milleti, e8kl sllih ar- ra ın an o ay aştmlrnıştl. hareketin kıymetini takdir etti _ tarafından bir dereceye kadar 
..... - ... iki li f §Q aba f · -~lmanyanın Balkanlarda ara- !er. Almanya ve ltalya Türkı"ve. · ....._ b yiik millet o .... 1 ..G- y ncı gaze ecı . nf . k J kontrolü hakkında ı"lerı· su··ruı· en , - .., ..... - zı me aatı yo tur ve yalruz olan nin eski dostluklarını bulacakların 
lerlnfn hat.ırumı yaşryarak., yeni büyük bı'r su"rprızle biteni müı;ahede etmekle iktifa dan daima emin olmuşlardır. talepleri pren.sip itibariyle daha 

bl 
do8tluk ac1~• t kted' Al 1n şimdiden kabul etmiş olması 1h. 

r . '\"e ..,.uıtecavtlz pak. e .me ır. manya yalnız • Bu tefsirler ve Alınan gazete!&- timali de nazarı dikkate alın-
tı imzalamakla, yeni tir ~Y yap· karşılaştı gıltereye karşı mücadele ediyor. rinin bu tefsirleri sahifelerinde maktadır. 
mq olmuyorlar, eıııkl misakı, e!'ki Şimdi Türklerle Almanlar ara. irae edişleri ta'rZı şunu göstennc-arkad··• - Alman gazete- sm<la itimat yeniden tesis edil- ye katidir ki Almanyada hiç bir Timesin diplomatik muharriri 

-r•gr yentdm tw.elem~ olu· rniştir. Almanyanm bu siyaseti zaman bir muahede böyle bir he- şunları ymaktadır: 
yorlar. 

Ttlrk dMUuğunu, emniyet ,.e 
ltlmadmı kazanmak ve idame et• 
t.irmt"k Almaıılar Jçln ne kadar 
büyük bir ~ret Vfl krymetM biz . , 
Türkler için de Alınan d<>Mtluğu .. 
nu, emniyet. ''e ithnadm.ı kazan .. 
mak ffli o derec.-.c kıymet.il ,.e ~ 
l'fıflldlr. 

Biz, "ulh danı11ma ne kadar 
ba~h olduğumuzu '\'e hürmet etti
ğhnizl, her fınatta, bütün dün

ya karşmmda gös~rdik. Ve i"te· 
riz ki höt.ün mlllfltJcr de bb:hn 

gibi dünyayı rahata ka\-Uıtturacak 
ebedi "ulh dan11ma bağlı kalsın· 
lar. •Hat< mefhumuna yer venln
Jer. Bunu yapmryan, yapmak 18~
mlyenler, beş uçlarmd& fe1'ketın 
Demoldeıı;ln kılrner ~bl -.llandığı

nı ha.trrlamahdırlar. 

A vropuun çupmdığr bu hercü
~ ~ri içinde, Tlirldye ve 
Almulyanm lmzalachklan pakt, 
slyul • mavaa.kıyet.lerln fÜIMer· 
lerhıden biridir. 
Bir gaza et~ik ki hoşnut e)\ledik 

peygamberi! 

LAEDRi 

lerı bır ÇOk dOS- Musolininin son nutkunda da te. yecan uyandırmamış ve bu dere- Türkler, Almanların iddiaları 
yit edilmiştir. Musolini ital re tam bir tasvible karşılanma _ karşısında büyük bir mukavemet 

tane neşrıyatta yanın Türk dostluğunu aramak- mıştır. Sabit olmuştur ki Türiliyc göstermişler ve Almanlar bütün 
me · t. · ·· te · t• b ·· b'" ·· istediklerini elde edememişler. 

b U 1 U n U 
, ~O r I a,... zıye mı gos rmış ır. Bu su- ugun uyuk tarihi dünya hAdise . F 
Y retle bütün engeller ortadan kalk terinde birinci derecede bir rol dır. akat karşılıklı istişarelerde 

mıştır. Ve Türkiye Almanların sulhperver bir rol ~ynımm.1ctadrr. ' bulunulacğı hakkındaki hüküm, 
Btırlln, ı9 (A.A.) - Hususi Muha

birimiz bildiriyor: 
TUrklye ile Almanya arasındaki 

dostluk paktının lmzaaı. Almanyada, 
harbin llı\nmdan beri en bUyUk heye. 
canı tevlit etınl§tlr. Haber, dUn ak· 
pm Berlinde bir bomba gibi patıamııı, 
pek bilyUk bir hızla derhal yayılmıı 
ve Almanya ile SovyeUer arasındaki 
paktm imzasının tevlit ettiği heye
candan çok daha bOytlk bir heyecan 
doğurmUftur. 

Eaaaen Alman makamlan, bu htı. 

diaenln ehemmiyetini tebarliz ettir
mek için !Azım gelen her teYi yapml§· 
la.rdır. Dün akpm U50 yabancı gaze
teci, Alman hariciye nezaretine fev· 
kallde bir toplantıya ça#ınlmıttır . .Bu 
tarzda fevkallde toplantı bOttln harp 
eanaamda dördUncU defa vukua gel. 
mittir. 

. Hariciye nezareti basın §Cfi, mua· 
bedenin al<tinl, manevi, al.yut ve ik
t.ıaadi akislerin beaap edilemez dere. 
ce büytık, muazzam aiyasf §ÜmulU 

'haiz bk hA.diııe olarak bildirdi. 

dostluğunun kendisine getireceği Almanların diğer bazı tavi.zler 
f'.Lydalardan istifade edebilecek. T k elde etıniye çahşaca:klramı gös. 
tır. Bunlar büyük faydalardır. u·· r - Alman termektedir. 
Alman! da' Bununla beraber T.ikkler.in 

ar ıına şundan emin bu !ngiltereye karşı battı ihareket-
lunmu_şlardrt- ki Türkiye müsta- muahedes•ı Ieri dürüstl•iöiinü muhafaza eL 
kar lbır kudrettir ve Boğazların ......-~· 
bekçisi ve büyük ibir Avrupa dev. rnektedir. Londra, Türk ordusu. 
1 ti f ti l b" "'k b" hak k 1 d nun, Almanların Tüııkiyeden as-e SJ a ye uyu ır rol oy. n a ker veyaıhut mühim miktarda Sl. 
n!Yacaktır. Pakt gerek Türkiye- vı'I ajanlar """'ırm· ek mbı· bı"r te. 
~ ger~ Alrnaeyanın büyük bir "'~ ,.. 
dıpomatık muvaffaluyetidir. Di ı·ngı·ıı·z matbuatı şebbüslerinıe mutlak mukavemet ğer taraftan ekonomik anlaşma edeceğindıen şüphe etmemekt~ 
ç?k. ~ü!tim~_ir .. Ve ekonomik iş. 

1 
" dir. Alman propagandası taıbiati. 

bırhgının Türkıycnin istiklali i. ne er yazıyor r. le, bu muahedenin imzalanmasını 
çin tehlikt"li olmadığını isbat et- azami derecede istismar edecek. 
ı:-cktedir. Almanyanm Türk ip. D l" H ld d• tir. tı.dai maddelerine ihtiyacı, Tür. ey ı era ıyor ki: Daily Herald gazete.si de Al-
kıyentn Alman makinelerine olan lhtl· Al I T manlarm Türklerden diğer rneR. 
yacından çok daha mUhlmdlr. Hiç man ar, Urklerden faatler koparmak !hususunda te. 

kimsenin menfaati muhtel olmamak- dı-g er menfaatler şebbüse tbeçecıeklerini tahmin ~ 
tadır. İki taraftan hiç blrls! diğerini derele şöyle demektedir: 
tehdit etmemektedir. Her lklslnln de koparmak is'eyeceklerdir . ~rklerin .. mukvemeti, İngi • 
istifadeleri vardır. lizlerın aSken muvaffakıyetleri. 

Matbuat ve radyo hakkındaki dek- ~ nin derecesine göre ya kuvvetle-
I!raııyon bu mesul anl~mayı itmam Gazeteler bu münaae- necek veyahut zayıflıyacaktır.,. 
etmektedir. ümit ediyoruz ki, gazete· . betle Sovyet • Alman Veron Bartlett, News Ohro-
cilik mUnasebetıerinde yeni blr safha nicle ~teeinde şunları y82.lllak. 
açılmaktadır. Paktın Avrupada ve çarpışmasından tadır: 
Şarkta netayicl mUhimdlr. Sulh mus. bahsediyorlar ''Türklerin Alman topraklanru 
takar bir hale getirilmiştir. Yeni Av. 1.ondra, 19 (A.A.) - Alman. TUrk istila etmek arzusunda olmadık. 

Askerlik işleri 

Alman siyasi mahfilleri paktm lm· 
zasmr sürpriz ne ka!'§ılamanll§lardır. 

Bu paktın mevcut vaziyeti teyit eyledi 
ğini zira. aylardanberi TUrklye ile Al· 
manya arasındaki mtlnasebetlerin dos 
"-~ .ıo..a...a- gh·-'1t - •ki n.\\\ct\n 
1rarfllddt iilyaeeU*IBde tUlıiMI J'ilftl• 
den bulmuı olduğunu tebartls ettir. 
mekle lkWa olunmaktachr. 

rupa nizamı Türkiyenin menfaatine muahedesi, lngiıiz matbuatı için bir lan ° kadar açık :bir hakikattir 
,m~yir d.ıP;ildir. h'iitıi: ehl&i'Ueri. st.rrpriz tq kil etmcınl§tlr. ÇUnkU hat· ki ibu hususta bir beyanat neşret. 
- Almıib mclıiıAatıeK ~lftı tal~W Mm ... - ~ men~~bir eliemmiyeti yok• ·-=------------------=:..- _.__,~ 

337 doğumlulann muayeneai 
llnınönü Aı. Şu~lnclen · 

• 
B - 8 • 15 Temmuz 

nahij'eaL 
D - 16 • 22 Temmua Hl de Galata 

nahiyesi. 

u rind tur. ~ya.nm Tür 
aynidir ve ha.9mane vasd'lardan ztyır ze e tazyik yapmakta olduğuma.. kiyeye hiicwn etmi~~n~ dair 
do Jşbirliğl De daha iy:I muhafaza IQmdu. Balkanlardaki askeri hareki. .J ~,.,-
edilebilir. tm aldığı cereyan · bu tazyiki teahll yaptığı vaadin de bir ehemmi}"e-
Meg~rle'nin bu makalesi •·Dostluk., elnıl§tir. Gazeteler, lngllterenln blr ti Jktt~etin, zuhur ~.--L 

başlığ.nı taıunaktadır. I\lOttellkinln Almanya ile bir doetluk ~ 
Mııx c.ıa.uss, Df!utche Algemeine muahedesi imzalama.ğa mecbur kal· =r-e!ı d~ = gö-

1 - 337 doğumlu ve bu dotumlu. 
l<ı:rla muayeneye tAbl (Okurlar, ınhhl 
llebepten dolayı bu doğumlulara terk 
ecfUıniıı) olanların aon yokla.malan 
1 Temmuz 941 tarihinde başlıyarak 
30 Ağustos 941 tarihinde sona ere· 
cektır. 

C - 23 • 31 Temmuz 941 de Kasım· 
pap nahiyesi. 

Zeitung gazetesinde (Dostluğun zafe- masının tabiatiyle, teeunrıe kal'flla- ı· «e-mce: Bu Çeıııltıeıls.v- ile HitJer 
arasındaki mUnasebeUeri bulandıra· ri) ba~lıklı makalesinde diyor ki: maktadırlar. Fakat gazeteler, mUza. 

13

~ 
"Bu vahim saatlerde TUrklerle Al· kerelerin cereyanından İngflterenln arasında, ileme tesir yapmak 

mantar arasındaki eski bUyUk dostluk muntazaman haberdar edildiğini kay· maksadiyle Münlıre imza~ 
takviye edilmiştir. Nazi Almanyası detmekle ve bUyUk Brltanyanm, Tür- bul:r ~a çok l>eıme.. 
ile Kemalist TUrk!yc arasında sarih kiyenin mUşkU! vaziyetini mUdrik bu. m~itler, ·seliıbiyetü TUrk Ye AL 
mUnascbctıcr tesis olunmu§lur. Tablt lunduğunu tebarUz ettirmektedirler. man muralıhasfan tarafından im
itimat hissi yabancı milletleri emper. Bu zorluk, Fransanm hezimete uğra· rahman bu ~ OIC'8. fl&lkı'ald 
yalist menfaatler için feda etmek ı~. ması üzerine TUrkiyenin tesllhatuu Arap devletlert'nin fiıgjliıdeıııe o
tıyen zihni~te galebe çalmI§lır. Bu tamamlyle ikmal edememif olmasm. lan itbnadmı azaltmalı: gayeııint ja. 

atça'• zihniyet mağlCıp olmU§tur. 1e· dan neıtet etmektedir. Bununla bera. tihdaf etmektedir. 

Berllnde, Reisicumhur lamet lnönU. 
nün, Hariciye Vekili ş. Saraçoğlu· 

nun il~klmane ve uzatr gören alyue
tine k&!'§ı en yUkaek tebcil hlııleri ifa. 
de ol•.ır.makta.dır. Paktı, iki memleket 

2 - Yoklamaya gelecekler ntifus 
Cllzdan mektep vesikaalle muayyen 
g1lnıercıe saat 9 dan 12 ye kadar şu· 
benıizde toplanacak askerlik meclisin. 
de Yoklamalarını yaptıracaklardır. 

3 - Yoklamaya gelecekler qağlda 
Yazılı gUnle!'de gelmeleri l!zımdır: 

A - EmlnönU Merkez Nahiyeai: 
2• 4. 8. Temmuz. 

B - Kumkapı Nahiyesi: ıo. 14. 22. 
Te:rnmuz. 

C - Alemdar Nahlye&i: 18.22.24 

Temmuz. 
D - Beyazıt nahiyesi: 28.30 tem· 

muz. 
E -- KUçUkpazar nahiyesi: '· 6. 

Ağustos. 
4 - Temmuz ve Ağu.l!toa aylarmda 

biıl mazeret yoklamalarını yaptırmr 
Yanlar 1111 No.lı askerlik kanununun 
84. ve 85 inci maddeleri hükümlerine 
tA.bl tutulacaklardır. 

• * * 
Beykoz. Aıkerllk ŞUbe8tnden: 
l - 337 doğumluların ve &1hhl se. 

beplert:ıden dolayı erteaı seneye ter
kedllen diğer dotumlularm ve bu do· 
tum!ularıa muameleye tAbl kıaa hiz. 
ıneUllerin son yoklamalan ap.ğıdakl 
tarihlerde yapılacaktır. 

2 - Mükellefler nüfus cüzdanlarım 
ve .uhhl sebep.eri dolayı.siyle ertesi 
seneye terkedilenler nüfus cüzdanla· 
riyle birlikte raporlannı da beraber 
getireceklerdir. Liseyi bltirtnlş, daha 
Yüksek mekteplere glrmetnl§ okurlar 
da son yoklamalarını zıunanındA yap· 
tıracaıuardır. Senesi içinde daha yük. 
9ek okula girerek veslk& getirecekler 
idare heyeti kararfle ertesi seneye bı· 
rakılacaklardır. . ~ ·· Beyoğlu l'erU Aa. Şubeelndea: 

ı - 337 doğuınlular ve bu dotum
'Ularla muamel~e tAbl dtter doğum· 
lularm 80ft yoklamasına (1 Temmuz 
9U tarihinde baılanacak ve l Ağue. 
tos ~ı) de hitam bulaca.ktır. 

2 - Yo'<lama ayın tek gUıııertnde 
o;abahleyin aa&t. ııeklz buçuktan akpm 
sa&t aıuya kaıı1ar devam edilecektir. 
CCUmarteal. pazar günleri hariç). 

3 _ Yoklama qatıda gösterildiJi 
llze.re nahiye nahiye yapılaC'aktır: 

A - ı · 7Temuz 9U de Beyoilu 

.ıerlla MJıiflli. 

E ._ 1 • 7 Al\lstoe 941 de Haaköy 
nahiyem. 

F - 8 - 15 Ağuatoe 941 de Şifli 

nahlyeı111. 

G - 16 • 22 Ağuıtoa 941 de Kemere 
burgaz nahiyesi. 

H - 22 • 31 Atuetoa Hl de 'ima 
hlzm~tlilerin Yoklamuı. • 

Bu ilAn daYetiye mahiyetindedir. 
Temmıu ve Atuatoe aylan içinde bUA 
maze"8t yoklamasını yapbrmryanlarm 
85 inci maddeye tabi tutula.caklan 
llln olunur. (1702) 

• • * 
Halen bir okula devam eden okur-

lar fototraflı ve pulsuz mektep veal. 
kalannı d& beraber getirmeleri l&zım· 
dır. BUtUnlemeye kalan okuıtarm im. 
tlhanlannr tkt ay içinde Dana1 ederek 
geçtikleri ıuufa göre mektep vesika· 
lannı getirmeleri lcabeder. 

S - Yoklamaya gelecek bUU1D mü· 
kellefler lkl adet bllytlk dosya zarfı 
ve Uç vesikalık tototrat beraber geU 
receklercllr. 

YOKLAMA GUNLICRI: 
9.7.9n Çarpmtıa 

11.1.en cuma 
14.7.941 Pazartesi 
16.7.9H Çarfamb& 
18.7.941 Cuma . 
21.7.941 Pazarteat 

• • * 
&minöaü Askerlik Şubelltlctm: 
Görülen lüzum üzerim= sakat eratın 

muayeııeleri yapılmaktadır. . 
Bu muayeneler için tayin edilen 

müddet dolmak üzere oldtflundan ra· 
porıanndıı. veya nijfue cUzdanlarmda 
sakat. alll.hlız, gayri mUaelllh kayıt. 
lan bulunanların acele nüfws cUzdan 
ve 2 kıta !otOğra.flarlyle ıubeye mU· 
racaatlan llln olunur . 

• • • 
Kulelı Liheal müdür1Uj1ine dilekçe 

gönderen Beyazıtta Hacı Ywsuf oğhl 
Hatlt Çakan · adındaki u.tm ı TUm. 
As. D. aln"' müracaatı 111.n olunur. 

cak mahiyette çok deta mA.naaız, ya. 
bancı menbalı §&yialan bertaraf et. 
mek.ıe kalmamakta, fakat ayni za· 
manda Türklerle Almanlar arasmdakJ 
ananevi dostluğa yeniden hayat ver
mekte ve her türlü euitefehhilmU or• 
tadan :<aldırmaktadır. 
Radyoların pa.ktın imzası •ahe

rini gece geç vakit vennesine rağ 
men bütün Bertin, yalnız bu hi· 
diseden bahsedi~u. tiyatrolar
da, sinemalarda., kah'Yeierde ha
ber üzerinde hararetli tefsiratta 
bulunuyorlardı. .Almanya.da eflı:i.
n umumiye daima saydığı ve sev
diği bir memlekette doetluğun te
min edilmiş olmasından mesuttur. 
BUhSASa vaktile Almanyan.m müt· 
tefi.ki b:ıt~uş olan bu memle
ketle her türlü anlaşmazlık tehli
kesinin bertaraf edilmiş oinıasm
dan dolayı memnuniyet lıiıısedil • 
meırtedir. Bir çok eski muharip, 
kahvelerde ve sokaklarda Türki.
yedeki umumi harp hatıralannı 
anlatmaktadrr. Bu eskilerden bi -
riainin "Bu .senenin en iyi habe
ridir çUnkli Türk hU.kümetinin sö
züne iti.mal olunabilinir.,, dediği 
işitilmitlir. 
Yabancı gazete muhabirlerinlıı 

hepsi bilyük silrpriz karşısında 
kalmıştır. Çilnkil bu muhabirler 
daima yakında anlaşmazlıklar çı
kacağı ve Almanlann Türkelerc 
hücum edeceği ısaylalarmı a.kset
tirmişlerdi. Yabancı muhabirler 
şimdiden paktı So\•yctlere karşı 
bir birleşmeye işaret teşkil eder 
gibi tefsir etmekte ve Türklerin 
hattı hareketini muhakkak suret
te Almanya ile Sovyetler arasın· 
da bir anlaşmazlığın mevcut bu -
lunması icap ettiği hakkında ta -
mamile çocukça ve manasız bir 
faraziyeye istinat ettirmektedir -
ler. Alman gazeteleri Reisicum -
hu'P tnönünün büyük bir portreei· 
ni neşretmekte ve bütiln birinci 
aa.bifelerlni pakta t.ahsis eylemek 
tedir. Hiç bir za.man Alman mat-

8 
"'l H buatı bir haberi bu derece şaşaa 

eyog u alh Sinemaaı ile ilin etmemi..,Ur. En tanınmış 
BucllD 11 ele. Aktam 8,IO daı diplomatik muharrir Megerlt', 
1 - Bay Ç~tln (16 kıııım) tekmlll l Bonıen Zeitung gazetesinde di-

blrden . yor ki : ' 
ı - Çitte Cllddar <Karaıöz> " 18 Haziran Mesud bir gü. 

Tllrk~ ndür. muaıhede sarihdir. lbu ka. 
ı - lllkJ hftt· . fllJklı cl98tl.uğu ~ temeller üze. 

tiklal milcadeleslndekl parlak zafer- her İngilizler Türklyeye 1mkA.n niabe· Diğer tanııf4an, eğer ~ 
teriyle AtatUrke lAyık haıef olarak tinde llarp malzemesi vermekten geri Akrıan krtalannm kmi!i t.'4 Si 
gösterilmiş bulunan Reisicumhur ta. kalmamI§lardır. rmdan g~eakıe mıllıılaade ede • 
met 1nönil ve ayni zamanda Hariciye Londra gazeteleri muaheden.Jıı, cek olsalardI ~e ndıael>eııl 
Vekili Şükrü Sançoğlu Balkan mu· Alman iddialarının epeyce dunun-- ebemm.iJetld ~~ 
harebcslnde Atmanıarm niyetlerinin da olduğunu kaydetmekte ve Tür~ bu tehlike varit g6 • 
sat olduğuna emniyet g-etlrml§lerdir. kiyenin mihvere iltihak et.ınek Is· dir. 
Türkler bUlyorlar ki, Almanıarm ne memesi dolayısile göeterdiğı mu· Deyli Meyl gaaetem, gkQdi ~ 
Balkanlarda ne ııarkta menfaatleri kavemet yüzünden A.\me.nlarm lerln Staıiıı UzesiDöe ~ ı.. 
yoktu~. Ayni zamanda Duçe de TUrk m~lm davranmak mecburiye. yiki art.tırabll~ yannplgla • 
slyasctındcn memnuniyetini izhar et- tinde kaldıklannı tebarüz ettir- dır. HIUerin Stalin ile bir a.n1q.. 
miş v~ İtalyanın Türklerle dostluğunu mektedir. Tilrkler, kendi toprskla- maya varmak h41Ml8UDdeld 8ıl'S1Ull1 
araııtırmak arzusunu teyit eylemiştir. rmdan Alınan kıtalarmın geç.nP.s\- her gün biraz daha şlipheli g0rn1= 
Şansölie Hitıer, AtatUrldln eserini ni mümkün kılacak bir hükmün meğe başlanan bir arzudur. 
dalma Almanya için parlak bir nlimu. muahedeye konulmasıa da müsa- Deyli Telgrafın diplomatik. mu-
ne telakki etmiştir. Hltıer Türklerle ade etmemişlerdir. han-iri yakmda. patlaması mubte-
dostıuğu ıstemlştlr. ÇUnkU Hltıer u· Bununla bera.ber İngiliz efkarı mel görünen bir Sovyet - Alma.n 
mumi harp devrini sllA.h arkadaşlığı. umumiyesi, Almanyanın maliım o- harbt ha.klmıdaki nokta.i nazara 
nı Geliboluyu, KUUllemmarayı unut· lan usulüne sadık kalarak Türki- iştirak ederek Alınan.yanın Sov _ 
ınamakta, TUrk erini takdir etmekte· yeden daha esaslı menfaatlC'r el- vet ordularını bir ayda tasfiye e
dir. Türkler ve Almanlar 

0 
zaman 

0
_ do etmek istiyeceğine kani bulun- debileceğini tefahürle iddia etti _ 

muz oıx:.uza hHl"r, sf1Ah arkadaııı idf. ?'1aktadır. Almanya bu talepleri, ğini hatırlatmakta ve önümüzde
ler. !::'.•o:ıom!k muahede iki memleket ık\ memleket arasında halli icap ki 3 - 4 hafta içinde buna teşeb-

eden meseleler hakkında doetant' büs etmesı· mümk" .. ld - k 
araamdakl menfaat birliğin! tebarliz un o ugunu ay bir tarzda fikir teati edllecegın·· ·ı deylemektedir 
ettirmektedir. Galip veya mağıCıp ba· · his mevzuu değildir. • gösteren hükırıl? istinaden ileri Diğer taraftan Stalin .Asyad&ki 

sürecektir. Sovyet arçiisine çekilerek ordula-
Londradakl ilk aksUIAmeller TUrk Berlin - Ankara muahedesi nnı olduğu gibi muhafaza edebile· 

matbuatı için tahklrlamlzdlr. Bu mu. Almanların Sovyetler Birliği kar2 ceğini ihsas etmiş bulunmaktadır. 
ahcde isbat ediyor ki, itimat her sa. şısınde'<i talepleri ile de münase- Muharrir. Hitlerin "Kavgam a
bada gsllp gelmiştir. bettar sayılmaktadır. Bu sabahki dındaki kitabında müdafaa ettiği 
Aynı gazete, Berlin ve Ankara gazeteler Balkanlarda dolaşan ve 8.kideye istinaden komünist aleyh 

arasındaki ekonomik münasebet - henüz teyit edilmemiş bulunan tarlarmı kendi etrafında toplama
lerin ehemmiyetine ikinci blr ma- bazı ı:;a~.-iaları büyük başlıklar al- ğa çalıştığını zannetmekte ve bu. 
kale tahsis etmiştir. Gazete ma- tında neşretmektedirler. Bu şayi- nu "Moskova aleyhinde ciıhat,, ila· 
kalesinde ticaret rnüba.delelerinin alara göre. Almanya ile Roman • nı suretile başarma.ğı dÜ§Ündüğü
mühim miktarda artacağını tah · ya Sovyet Rusyaya taarruz etmek nü tebarüz ettirmektedir. Hitlcr, 
min eylemektedh". üzere bulunuyorlar. Hatta bir ri- bundan sonra eğer büyük Brltan

Resmi Alman organı ve nazi vayete göre bu taarruz !Şimdiden ya yeni nizamı k&bul etmezse har 
partisinin gazetesi olan Türkişer başlamış bulunmakta.dır. bin idamesinden İngilterenin me-
Beobııhter ezcümle şöyle demek. Bir AJman _ Sovyet harbirü sul olduğunu il&n edecektir. 
tedir: mümkün gören noktai nazara gö-

"Almanlar kendi yanlarmda mü re Alman _ Türk muahedesi Bal. 
cadele etmiş insanları ve yahut kanlardaki Alman cenahını hi
milletleri unutmazlar. Biz &Wı nuı.yeye matuf ıbir nevi setir ha.
arkadaşlığında kısa bir devre d~- reketi teşkil etmektedir. Nitekim 
ğil fakat değişmez bir dostlJJğun Moskovaya karşı yapılacak har. 
bürhanını görüyoruz. Alman, kan- bin gayesi de lngiltereye karşı 
la. temhir edilmiş dostluğu .hlç bir taarruza teşebbüs etmeden evvel 
zaman unutmaz. Biz bu dostluğu Almaıı ordularım şarktan gelebi • 

ZAYİ - İstanbul ithatlt gilmrU • 
ğUne bağlı Haydarpaşa gilmrUğUnUn 

314 sayı 21/1/ 941 tarihli beyanname 
ye ail 39i33 ~o. ma.kbll9U a.yi ctt'rr 

Yenisin~ çıluı.ra.cağnaı'.an h!uanU <' 
maciJğt t:D.n olımur. 
Ru~ı A1aJut AmnMH1 'Ne>. C. 
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(58) 
Der bnkln Haber gaıeıesuıe altık. 

RENJ~TA 

' Btorm 

-58-

JA Zwar AA~ kh mir zu hım· 

dert lıl::.IMı: es war cin Schwiit• 
zer1, der dir "Kllclıes zutnıgı, so 
clncr, der dlc clm1mmcnden Oc· 
rücht:c3 &leh frtzermcl c4 ııu der 
Lolt hcnınt.cıholct~, um sclneu 

locren l\opf d •ınlt zufüllen; woıı. 
te nber glclchwohl der bltt.erc 
Schmack mir rJcht von melner 
ZODgcr m•lchrn9• 

• • • 
2.- 1706. ln.Anbctraeht' roctneT 
tudlen zu Hııllo wlll hicr nar an. 

merkcn, leh dort mnn,.ho 
hochberllmhte Tboologose ond nıı· 
dere ~ mclncm Zweckc n.rbel
tend~ .3rıin" ,. "rt und deren 
cıoDCjtfa t trcqncn· 
tıcrte''• clas ıcJı hoffcn do.rftc, 

lroncm cJne sollde ıystemati. 
BClıo LnıdHJonU mlr amuelgııenu. 

RENF.:TA' 

Stornı 

-M-

l. Yüz defadır, kendi kondime, 
bu dedikoduları sana nnlatnn be§· 
boğ~. boş dimağını bunlarla 
doldurmak iı:ln havada dalgalanan 
şayiaları parça parça toplayan bi· 
rislydJ diye tekrar ettiğim hnldc 
gene bunları dilimden acı bir ıez. 
zet hissi gibi bir tUrlU sıyırıp ata· 

mıyordum. 

of. * * 
2. - 1706. Hnlle'delrl tetebbu

ntrm hakkında burada yalnız şuna 

işaret ctf!1ek isterim: orada bir 1 
çok yUksck söhrelli ilô.hlyatçıları 

1 
ve benim varmak ıstcdiğfm gaye. 
ye hizmnt eden diğer bnl'.ı kbnse
leri dinledim, onların derslerini 1 
öyle bir Jştiyak ile takip ettim kl 1 
kısa bir zamanda snğlıım ve sis

temtl bir bllgi;)'1 kendime mal ede-
1 

ceğime knti bh- kanaat besliyor
dum. 

S, SpOret.o 12 auclı kefn Verlan· 
gon, mehıfm cbmlrzcn llabtt., so 
leh 'or mdne b:-cl.sc mir '-on dom 
bl "'SCU SclıncldCl"' h:l.tte anmcs-
9Clı Ja.sscn, nts neu mit ehıem 
rotcn zu vertausoh • 

3. Art.Ik, ho.reketimden ev- ı11ıı ........ ak.w~• ... ~diıii~iitirı..J 
vel soluk benizli "terziye ölçüsUnn ~ _,,,. - .. ... ,,.;.. .... ... 
nldırtnuş olduğum siyah elbisemi Irak :rı.arbt e!D11SIDda golen ajıınS 

ye:nl bir kmruzı cFbisc ilo tebdil ErdUndekl m~hur Arap Lcjlyonu ku.. 
etmek arzusunu hiç duymuyor- mandanı Kaynınluı.m Glub'wı b1r çar

dum. pI§Jlla eanasmda ölmO, olduğu bfldi· 
rtlm!§, fakat bJJAlura gGleıı lklncl bir 

f,, Tor ontenvellen1 'wenn 
leh zum :ıhcmc1llchcn Sp:Wer gc 
drm Ufer der Saale ent.Wıg wan
acıte, WO&D dJo W8S8Cl' leh ~ 
tetcn und lhr sanftcs St::r\imen an 

e1n Ohr .ı.erneı-

wohl srh l'Cre seiuıende Gedan· 
kcn nM'.h der Helmat: mıd wm.ıı 
dann im Südost •ler Mond empor• 
stleg und mit mı blelchen 
Llcht oio Gooooı• fWltc, l!IO salıc 

ldı in jcdf'!ll dlıstenı Fi den 

Hof nm fcrnen 'I'reelıcfl , und 
cin ilen: elıric ııaclı dem Mlid-

clum, o lob dort batta. 

4. Yal.ruz baznıı, Saıılc Jaymmda 
akşam gez!:nWerfmi yap~ za.
manlar, mılar &keamm kmllıkla· 

' rlle yanar ve tatlı nkışları kula-
ğımda a:ldsler btrakırken memle-

istikametlndcn ay yükselip de, 
eolgun lŞlklnrfyle civan doldu
rwıca gölgelere b1lrWQ her yerde 
Trecne vAdimnln ur.ak1armda çift
liği g'6rdtığUmii snnryor ~kalbim 
orada. bırakmış oldul;'Um genç hm 
derin feryatlarla çağırıyordu. 

5. No.ch Cinem 1chen Gaııge, 5. BöYle bir gezintiden 80D!'8 

da ehon cin Jııhr verflo8seo und aradan bir yıl geçtJ Ye eıonbahar 

wfedcrum dc:r llcrbst rot.es • tekrar krzI1lıı$m yapraklan yer
Laub verstreooto, kam leh dnes lere serdi. Bir cık§am eve dönerek 
Aboods hcJm nuf mehıo li.ammer, odama çıkmıştmı; orada IŞiğı yak· 

da leh cbuı Ucht mir uıgodin- tıtun saman cvgill babamın el 
dct11, f d fob elnen dlr.kea Brlef yazısfyle yazylm kalın bir melt

mfines Ueben Vat.en Hanil- tubun masa üzerinde dmduğunu 

l!IChrltt aaf dem 7'lsabe neıea. ~rdüm. 

(1) Sc!ı tzer: Geveze. pe!avraez, l>oş!>oğu; SSh'wfitzerei: ge
~elik, l>oşboğnzlik. (2) sutnıgen: lade etme , biliye etmek, ~ 
J'aD etmek. (8) Gerllcht: Gnrillttı, §ayla; es ept (veya lluft) daf:i 
Gerilclıt, ısa)idh- kl... ( 4) fetzenwelee (zarf): J>Bl'Ça, parça. (5) 

eruntcrhole.n = here.bholeıı, Jıımc~. indirtmek; iknpmak, yakala
mak. (0) weichcn: vugcçmek, bırnkmıık, lIZ!l.'klııştımınk, çek.inmek. 
(7) in nnbetracht (zarf) hnkkmda, da~. müteallik. (8) Thcologos: 
teotojycn, ilMıtyntçı. (9l oollogla: dersler, ted.rlsat. (10) ftcquen
tf eren: devam etmk, !!'k, mk gltmek. (11) En.ıdit.ion: derin mm ve 
bllg1. (12) ancigncn: tatbik etmek, uydurmak; sidh nnefgnen, teva
fuk etmek, kendine mal edinmek, temenstıı etmek. (13) epth'en: 
hlssetmk, arqtırmnk. koku almak; spQren, Bmştmnıı, taharri: Spilr
hund, av iköi}et1, zağtr. (14) Gcgcnd: mmtaka, nahiye, ülke, civar: 
dle Gegend um Dresdc.n, Drcsden c:fıvarı; im unscrer Gegend, mem
leketimizde. (15) anztlnden: yakmak, tutuşturmak: Licht ıı.nzUnden, 
JŞJğt ynknuk (mum, lAınba, caz, tlh •..• hakkmdıı söylenil'); Anztln
den, yakma, bllyük ynngm, gayet parlak aydınlık. 

afıa Vekaletinden: 
Ekalltmeyıı k ulan tı: 
J - Bursa l!<J işleri birinci f'.J~ mUdUrlU~ü mıntakasmdaki apolyont 

gBlll scjd lcrl.ııin coklz metre ko'.u~ yUkaeıUlmosi ve dalgalara kar§l mu. 
kavcıneUnin temini ;~m de tag •ı., kaplanması ıımellyııt ve l.ııiıuı.tı muh~ 

, men ke~if bedeli vahicll fiyat eaa..n i!r.ertnden (U7122) llrıı (S2) kuru§tur. 
2 - El<alltme 8.7.941 tarihi.ne raatlıya:ı pcrcıembo günU saat 15 te An. 

lı:a..nda su l§leri rc11118i binam lçl\.1c toplruıun su ekalltmc komisyonu od.G

sıno:ı kapalı zart uaullle yapılaCAı..t.ı.r. _ 
8 - Jsteklller· ,•ksJ:tmc §&rtn."lmesl, muıuwelo projesi, tı:ıyındırlık 1.§lcrl 

gen 1 şartname.al, unıuın, su ı.,ıcri fenni gartnamesllc husu ve !ennt §8rt
nnmcı ı ve proJelcrl (22) Ura ı..:v) kuruş mukabilinde au 4ıcrl rclsllğlnden 
alablllrl"r. 

haber bu ınnm keyflyeUnl tekzip ~ 
rek Kayc:ıla.m Club'Un sıhhatte ol· 
duğunu haber •ermlutJ. 

Bu ikinci baber elmdlye kadar bil· 
yl1k blr .UkCııet içinde çnlı§mt.D olan 
büyük bir lııgilis kuma.ııdaıu " siya.. 

bire birinci ~IAna. 
geç • lt1l) uı. 

~n sonra ÇöHlıı m milhlm şahsi
yeti oiduCU halde bugüne kadar kelloo 
disinden bahsetUrmemek için ammt 
gayreU .eartetmı,,U. Fakat bu tesadUt 
nihayet bugllnkU harbin yeni ı.aWcıım 
dlyebUdifim!Z ba kuvvcW •e te§kllAt· 
çı kumandam bUtUn dUnyaya • ta.nıtb. 

Kaymakam Glııb adını muhakkak 
pok az kimse tanır .. Le.vrcıudn namı 
yanm:Sa bu il1ııı pek ktlçllk g15r1lnllr. 
Çl1nk11 bu ism1ıı taaUyetlnl hemen hiç 
kimse l'dlmez.. Bun sebep, muvallak 
ola.bilmek lçtn Ka,rmaltam Glub'un 
kendisinden n.euı. bolıfletUrmemlf ol· 

masıdır. 

Halbuki D&J'ka gitUğlmtz r.ıunan 
Arab!.Btan Çö!Unde bu lnaiılz kayma. 
kam.mm bUyUlt bir la1Dı ve nutuzıı ol· 

duğwııı g5rllrilz. 
Kaymakam Olub k.ı7.gm Çijllere hA· 

kim olan değerli bir pttlr. Kendisini 
LGvreme beDZetenl r haklıdırlar. ÇUn. 
kQ bymakam Glub da. LB.vrcns gibi 
nUtuı:unu çmıerln en tenha kl5~1erinc 
kadar yaymr§ ve Adeta b1r mukaddee 
mablQk oıarak tanmmqt.ır. 

Esa.ııen hartd g15r0nll§U 1Ubariyle 
de Kaym:ıkam Glub bir dereceye ka· 
dar meııhur Le;vr~MC benzer. 

Lavreııs ile boyları birdir. Y~UnUn 
ballan mnki aynl Mykeltraşm kale· 
mindcn çıkmıa glbl aynidir. Dudakla
" ince, bakl§lan delicidir. La.vrcruı 
gibi Kayma.kam Glub Arııptarm tısa· 
nmı ve en kUç!lk huırosiyeUcrlne ka· 
dar bütUn A.detterlnl mUkeınmelen bil 
mektcdir. Lnvro1U1 glbl o da çl5llcrde 
yap.yan kabnelerln garip kıyafeUert· 
ne bllrUnmekten hoşlanır. 

K&ym.ıı.kam Glub Şark! ErdUnc 
gönderildl#l .zam.an Yakm Şarktaki 
lnglliz menfaatleri oldukça nazik bir 
devre geçirmekte idi. Flllstlnde, Irak· 
ta, Hicazda, Yemende Alman ve ıtaı. 

yan gizli ajanlan bUyUk bir faaliyet 
gösteriyor, İngiliz tesir ve nU1'uzunu 
kırmağa yer yer lııyo.ntar çıkarmağa, 
Arap halkm her yerde lnglllz.ıere mu. 
kavcmet etmek ve huzursuzluk lçındo 
brrakmağa tevşlk ediyorlardı. 

Bu hareketlerin daha ziyade gcnlg· 
lomeıılrıc mnni oımal< ve mevcut na· 
boş h'.lreketıerl bertaraf clmek, Ara. 
bl.stan çöllcrlnc tekrar İngiliz nUfu· 
zunu hAklm kılmak için ne gibi bir 
tedbir aımmııııı, çöle kimin göndcırll 

4 Elu.lltnıey~ glrcbllmeK ~çın lsteklUerin {21684) !ıra ( 91 kuru luk 
muvakkat teminat vom:csl ve eı<':IUtmenln yapııacagı günden ~o az Uç gün 
evvel ellerinde bclunıır. wsikala•la t-lrllkte i'>ır dilekçe ile nana vekAletlne 
mılrac:aat ederek bu 1§ mahsus cırnak llzcrc \'csika almnları ve bu vesikayı 
ibrru: ctı.aı • T• ı.ıarttır. 

I mesi ıflzım olduğu husu.'lll İngilterede 

1 

derin derin dütUnUldüğU zaman hem 
tınrblye neznreU, hem de hariciye ne. 
zareti fazla dU;ıUnmeden Knymaknm 

' G!Jıb üter nde ltWak etmııµerdi. ÇUn· 

~ l~~I' wmka ta••·b·nde bultınmıy&nlar ()~ ,11tmcve !.ştlrak e.. 
Qıemezler. 

- lııt.eklll~rln tel<llf mektu~>ıtu ın: ıkincl maddede yazılı Matten bir ııtıat 
t\ vellrıe k:ttbr ııu l•ıert rcisltğinıı •:.alı.buz mukab'l!ndt ve-mPlı>rl ıtızımdır. 

:Pos&ada olnn g c ı<mt'lcr kaı.ul edilmrz t 3301) 4i7UJ 

ltü ArJbl tnnn gönderilecek olan bu 
kumanı:!anııı hem Anıp lia:ınını ve A 
rııp adetlerini mllkemmel,.n bılm!'sl. 

1 ht'm (le kırılmar. bır ıı.zim ve cnrrJı 
ı @-ıhılJ oımaııı ııızımdı. 

Arap 

Bu asmı en btıynk İD~fll~ kuman. 
danlarmdan blrlnln oğlu olan ve htılcn 
eıu be§ )'8§lllda bulunan .Jomı Bago 
Glub, Cenubt .AfrikA harplerinde u· 
zım tccrllbeler geçlrmto ve geçen u· 
mumt harpte de mükemmel bir aa.. 
ker aidu~u mUteadcllt mlaallerıo 

meydana koymuştu. Her hnllyle tet· 
kik olun .ığu zaman herkos kendisine 
verilen bu mUhlm Y&Zifcdc d muhak· 
kak muvaffak oıacatma 1nıuııyordo. 

Geç n ~k harp b3§1armdan eoıı. 

ra :Mezopotamyaya gl5nderncn ve o· 
rad& btr oıQddet yeril asllerl ba.ııtır 
m:ı.k tçln hn.rbeden Glub bu 'ftZUesS 
bitUkteD sonra Anıbistaııda kaldı w 
bir yandan Arapça öğrcnirkcıı diğer 
taraftan da Gmrtlnlln bUyük bir kıs. 
mmı çmde kabileler arnsmda pçirdl 
ve onlarm AdeUeı1Jı1 ~dl, kalble· 
rtne girdi. Anıdan pek az bir r.am.an 
geçtlkteıı 80JlJ'a .Glub ~ hemeo 
bUtlln D41devl kabilelerin ~rt tam· 
tından fevkalade acvllmeğe ba§lalldı. 
O kadar k1 aradan bir k.nç sene 6'0t-

I 

• 

na binlerce gö~lilln kaydetU. 
Bu ,cklldc ku\-vçtleri büyüyen ve 

otuz bin ld§lyi bulan Kaymakam Glub 
kumanc.a ettiği bu ordunun teclıizatı 

ve bilhassa modern silıi..iılara kavuv
ması lt& de büyük bir gayret göster
di. İngill~rcden yeni rp malzemem 
getlrtU. MotörlU bir kıta te§kil etti. 
ÇölUn stratejik mevkilerine bAklm ol· 
du, OI'Jug!lılar kurdu ve .lıa."'CkO.t için 
luzumıu oian yollan yaptırdı. 

Bugün bu Arap Lcjlyonu hareket 
.eahası Arabistan Çölü oı,.cak b!r 
harpte !evkalllde mllhlm roller oyna, 
yabllecek vaziyettedir. Sonra İngllte· 
renln Şarkı ErdUnde ve bllbllJk'lll .Am. 
nuı.ıı'da bulundurduğu hava kuvveti • 
rl bu Arap Lcjiyonu ne teşriki me.saı 
edecektir. 

Arabistan çöJUnün emruyeU ve Şar 
kt ErdUndeki kuvveUerln kumandanı 
var.fesiyle mükellef olan Kaymaksm 
Glub lıugttn Yalan Şarlan en mUblm 
i§lerindcn blrinl omuzlarına yüklen 
mlş bulunm:ıktadır. 

tlkten .wonra bir çok kabile radı, Emir Abduilah hllk-ümet merkezini 
h&ttA J'81elerl Glub'un LGvnma oldu· Ammana naklettiği zaman Pik Pll.§8 

Kaymakam Glub vazlfC!linin fQIO!<a• 
lt\de ehe.mınlyetıne rağmen bunu kU' 
cUk. tabll blr hizmet gibl gi;rc~ Vf' 
yapt1gı l§in dalına tıonnB.lUen lıerı ol· n~ - • .... a ...,. .. ,.._.::.. ....._ o~ ~- ··--- ..a.1.-:.a-- -o 

ÇUnkt1 bu zeld J.ngiUz kUmandruımı 
da Klrıılay Lft.Vl'(lns gibi vmcğo 

ba§l&mışlardı, 

Kaymakam Glub lraka polis geti 
tayin olunduğu zaman bu memlekette 
lMımcn her zamıı.n ufak tefek karışık· 
tıkla~ oluyor, billıa.sM tclılrlcr c;öller
den gelen Bedevi kabileler tarntmdan 
mk .mk soyuluyordu. Bu yağmıı.cılara 
kar§? açılan mtıca.detede Glub 15yıe bir 
fedakArlik, tehlike karıunnda o kadar 
btlyUk bir JO.kaydt glıstenntıU ki yal· 

nızca kendi arkadagltln tarafmdan 
dt?ğ{1 fakat dll§'Tn&n tarafından bile 

takdll' kazanmı§b. 

SoY!Q1Dcula.ra, yağrno.cılar& açlığı 

mUcndelede muvaffıık olmıı.amm birin· 
el ecbcbt Bedev1 kabilelerin düşünUtı
ler1Dl, dhlnlerinJ pek iyi bilmiş oımıı· 
sı ldl. Glub bu aoygunculara kargı 

dJğerlertnln yaptığı gibi giddet kul· 
laıımağa kalkmadL ÇtlnkU flddet kul.. 
lanmağa kalktJğı takdirde Bedev11 r· 
ıe araenm tamamen açılacağı ve ar
tık ya hayat ya ölUm mUcadt-leslnc 
glrlalleceğlnl biliyordu. Halbuki Glub 
Bedevtıerln taUılıkla pekıutı yola se• 
leceklerlnl biliyordu. Bir yandan kuv· 
..ctlnl g68tcrlrken diğer tıı.ra!tnn da 
l.şl tatııyıı bağlamak yolunu tuttu ve 
as zaman zartmda tamamen muvaf· 
tak olarak tl'kmll Irakta sUkQn v• n. 
saytşt temin etti. 

şarki Erdüne geldiği zaman Glub 
.IAvr.ın.ıı vaziyetinde bulunan ikinci 
bir phslyet ile kn.rşııaıtı. Bu zat A· 
rabista.rıda Pik Paoa namlyle maruf 
Slr Frederik Gerar Pik ldL Bu zat 
ııon zamanlarda Arablstaı:da büyUk 
rol oynıyan a.slrer cllplomnUardan idi. 
1886 aeneslnde doğrnuo ve a.ekerllğe 
inU.sap ettikten sonra ilk hizmetini 
1906 me§hur Velington alayında gör· 
dükten sonra hemen bUtUn vazl!elcrı.. 
nl HlndlstaMa, Mısırda ve Budıuıda 
görmüş, 1916 da mt.şhur Dartur scv
kloo 1ştlrdk elml§, Sol!nlkte dl:Mlş· 

ınUş, sonra tekmr Mısıra gltml§tL 
Arabistan Osmanlı imparatorluğun. 

dan ayrılırken Lavrenıı'ln hazır1nm1, 

olduğu çöl isyanlarında Gerar Pik 
daima Lııvrensin yıınmda bulunmuş· 
tu. Umumt harpten sonra da ne :za · 
man Arnp t\lemınde bir değl§lkllk O• 

ıncak 01113 muhakkak Pik Paşn orada 
görUıür. Bnzıırı Irakta Emir Fays:ılın 
içtimalanna lııtlrA.k eder, baz.an lbnl 
Suud ile görU melı Uzcrc Rlad'n ge· 
çer. Be.zan da ömrUnU çBllenro kendi· 
sini seven k.ıbılcler arasında geçirir. 

Emir Abd ' h ile t.anı§tıktan 119n. 
ra Pik Paş:ı :ıdlalnln hususi mllşa 
virt olmuş, b hnra da Mckke vııllh 
ğınl clenıtıtC' rtmlştlr. Emir Abdullah 
hır karar vercceAi 7~"mıın muhokkak 
k nclı inın ı krını ııorıır. 

ettl§i t&:yiı:ı olunmu~tu. 

BiltUn bu hAdlseler 1918 - 1921 e· 
neleri arasmda cereyan etmiştir. 

1922 senesinde Pik Paşa, yan aske· 
ı1, yarı zabıta mahJyetinde olan ve 
hem dnhllde asayişi temin, hem de 
hudutıan muhafaza vasıtaslyle mtı.. 

kelle! bulunan Arap Lcjiyonlannı tce· 
kil etU. Bir sene sonra da Şarki Er· 
dlln Umum emniyet dlrektBrlUğU vn• 
zlfesioe tayin olundu. 

İ§te Kaymakam Gıub ilk defa ola· 
rak Ammana geldiği zaman bu mUthl§ 
mesai arkada§! Uc kar§llll§tL Bwıdan 
dalıa iyi arkadaş bulabllmeaine imkAn 
ve ihtimal de yoktu, 

Pik pap ile Glub görUnUgtc 
her ne kadar birblrlerlno benzemez· 
lerse de -Pik Paşa Kaymakam Glub
un aksine çok uzun boylu iri yandır-
içleri ve gayeleri bakımından sanki 
tamamen birblı'lcrlnin kopyıuııdırıat. 

Her ikisi de hemen hemen aynı ha_ 
yatı yaoaml§, çöllerde aynı kimseler· 
le temıuı etmiş ve ayni tl'crUbeleı1 ge. 
Çlrml.§lerdir. Birleşen bı.ı vasıflar iki 
kumandanı birbirine yakla~tırmak i• 
çtn mükemmel blr sebep olmuştur. 

Arııo Lejlyonu kumandruılığuıa ta· 
yio oh.nan Kaymakam Glub'un iki 
mUhlm vazitest vardı. Bunlardan lı • 
rlncisi çöllerde oldukça mUhlın bir 
mevkl tutmuş olan mlhver hareltctlnl 
ortadnn kaldırmak, lklnclsi de Pik 
Paşa tarafından kunılmı.ı,, olan tcşki· 
Jı'l.tı genişletmek ve modernleştirmek 
idi. Club bu iki vazifeyi de muvaffa· 
ldyetle başardı. 

Da~ iş başına geldiğinin hemen 
haftaamda kurduğu çöl devriyeleri 
tcşkiıtl.tmın başına geçerek zamanmuı 
bUyUk bir kısmını çöllerde kızğm gü• 
ncş aıtncıa ve kara.rmı§ Bedcvt çadır· 
lan arasında geçirdi ve sırrını çok iyi 
bildiği bu memlekette keskin zekbı, 
mllkenımel bir süvari ve erişilmez bir 
nl§ancı olmaalyle hemen herkesin hUr
meUnl ve sevgisini kazandı. Bilhassa 
Nomadlar Gtuba tamamen bağlandı 
tar. Haıbukl Nomadinr o zamana ka· 
dar ArabJ.stıı.n çöllorlnl:ı neresinde o· 
lursa olsun bir lsyo.n koptu mu mu. 
hakkıı.k o t.nrnla koşar ve isyan ed~11 
tarafa yardım ederlerdi. Glub büyüle 
blr ustalıkla hareket ederek bu No· 
madl!V'ın hepsini kendlsln1' bend ettt. 

Fil\ tin lhtllA.ll eırruımda h r an bir 

mo.<lığmı iddia eden bir tevıızua s:ı.hıp 
bulunan hamiyetli ve alçak gönlillU 
bir kumandandır. 

Çölden, Lejiyonımdan başktı. yegA.n 
zevki ailesi arıuıında yaşamnktır. 
Kayınnkam Glubda her 1.§1 b:l§ar~ 

bilecek genlşlll<te bir enerji ve aile 
relst hass:ıslyeU birleşmlııtır. 

(Bu ı.Utuudıı. olm,111cnlarunnın ca. 
reteoıiz yanındaki lrupoala btrllktf! 
göndert>cek.lerl 
~\LE!\ME 'rEllLU"L.ERl, I~ ARA 
, IA, iŞ ~ Ul'ılE, ALIM, SA Tllll 
gibi Ut•arf mahiyeti hah olmı,-an kll
çU.< il 11ları pıı.ra91'ı. n rolunuz. ı 

Evlenme teklifleri 
• Yaş ?i boy 1 W, kUo 70, kumral 

yUka k tahsl.1!, ıyl bir meslek ııahlbı 
ciddi, vUcut arızası olmıyıırı ve çlrktn 
ııayılım>an bir bay gUzel, sarı~ın, uır. 
cihan yalnız bir bayanla tanışıp ev. 
lenmck nrzuırundadır. (R. 05) remzi
ne müracaat. • 176 

• Yıış 3G. boy 16 , kilo 72, yUk. 
sek tnnııllll ve iyi knzanı;:lı bir meslek 
sııhlbl Kumral, zengince bir bay, mu. 
tennslp vUcutıu, kumral wyıı S"rı ın 
tıoyu vo yaşlylc nıUtenaaip mılllyt't 

mevzııubıılıs olmnkııızın kız \'CYB dul 
bır bayanla ıınlaşmak lııtemcktedlr 

Müracaat edeceklerden ıaı::o cdcceğlnı 

söyllycrek resim nca ctmelttedlr !Ar. 
jnn) :-emzlnc müracaat • 177 

• Ynş 20, boy 160, kilo 62, ayda 
40 Ur kazançb kimsesiz bir memur 
bay, .e:ın saçlı, oldukça beyaz, orta 
boylu, 18-20 yaşlarında iyi bir aile kı. 
zlylo evlenmek ıst!'mektcdlr. ı Sll\1 
70) remzine mUracaat 70 

• Yıış 80, boy 172, kilo 75. Sarııın. 
aydıı 100.150 lira kazanabilen, bir ~ 
\i bulunan kim.sesiz bir bay; 2f'.21' 
yaglannda mUte:ıaalp vilcuUu ev ıııı. 

nımı cll bayanla evlenmek ~tcmekte. 
dlr. lA 25) remzine müracaat - 178 

• Yll§ 18, boy 165, kilo 57, yc~ll göz.. 
ll1 esmer gUzcll, orta tahsllll ayda 40 
llnı. Ucıeuı bir My: mnvl gözlü llk 
mektep mezunu 17- 19 ya§larmda bir 
bny81ll evlenmek istemektedir. l S.M 
El) remzine mümca.at • 179 

Aldırınız: 
din a \'QŞI çıknrmn,ğa tr:,;vlk olunan Apcıda mnıul.lan yaulı ola• ~ 
Bedt vılerl baskısı altında tuttu ve Fi· ıroyucularımıun namlarma g-d n 
llstln asilerine mülhl§ blr darbe lr.. mcktuplnn ldnrebaneml%de• tıerı;ün 

dirdl. , ı sab:\htan Uğleye kndar •f')• sa:ıt 17 
Şarkla sUkftntt. temin olunduktan j den ıı.onra aldırmııluı rlr.a nlnnıır 

onra, Şarki Erdllniln bUyUk ehemml· ı (PAk 37) (S. 3) CK.M. l ( Öğrrtmon ı 
ycUni takdir eden Kaymnkıım Glub (Çevik 155) (TC'kyıldız Sl • M.T Jj] 

rlcrh ıl Arap Lcjiyonunu gcnl§lC'ttl ve (l3ayıı.n ıı.şçı) (lladlyt' • !l" 

kıbileler n..-n .. rndtı yarattığı bllytlk IK 12) {GRnUl 'i) ııı 1 uı 

11rmp1tlt<1"n l!ılıfarlr- ı:lc-rdt 1.ı:-Jı,>oıııı M rı I· ı._ .! ') 



·14· Nakleden: il HAN TANAR 
t Sömestr tatilinde, kw mek. 
epten geldi. Genç kızının. ha. 
~atta daiına refah ve rahatlık ile 
aı-şııaşarak büyümüş insanlara 

:ahsus mesut bir pnltı ile ışıl-
ayan, gü1"'n göz!erine, penbc 

Yarıaldarma, tl>Jniz hay~tlarmın 
Uf.erine neredeyse düşmek il.zere 
~:~n bu 1<nra lekeyi hatırlama. 
"<l.ll b<i.kamayor ve onun kar§ı. 
81nda ıztırap, korkusu daha deh
§etleniyordu. 

l" ~ir gece, kızıyla beraber, mak. 
Ulun bulunduğu sokağın civa. 
~ndan geçerken adeta asabi bir 
k llhran geçim1işti. Ve o gece 
Iıı Yattıktan sonra, saatlerce 
~ık kaldı. Cevadı, iki hafta
~ °?eri görmemışti. Neredeydi? 

e ıle meşguldü? Hiç bir haber 
~!Una.yordu. Bulanık dimağında 
lllıbi!ir neler kuruyordu. Acaba 
~ Perişan mıydı? Belki de se. 

ate d<>lmıştı. 
be B!rcien içinde yine, eski ağa_ 

Ylik hissi. himaye etmek duy· 
Usu canlandı. 

d }(uru soğuk, pml pırıl yıl. 
•tlı bir gece~ di. Sokakta ve 

t.oın~ b H ... u ahçelerinde arife cgcele-
tlj~: ınalısus bir uyanrklık farke. 
ııa 1Yordu. Ferit, paltosunu, 
P~asım giydi, sokağa çıktı. 

k 13ındiği taksiden, birknr. daki. 
~ a. SOnra Cevadın oturduğu pan
d Y'<>nun önünde indi. Pencereler. 
~!~•k yoktu. Kapı da "kiralık 
L levhası asıhvdı. Acaba. ni-qa . 
1 
;-et kaçmış mıydı? Parasız na. 

h..._ kaça,bilirdi? Ya kız? Onu da 
~rab r mi götUrmUştü? 
"Saşkalannm işledikleri cü

~erden dolayı, hayatımda 
~ küçük bir suçum bile olmad1. 
~;thalde ıztırap çekmek ne müt
tc:k "c. lır }..,,n:r Ji0~1I dı}'O dÜ9Üno. 

(!ın tekrar bir taksiye atladı. Kı. 
b· oturduğu semtte uydurma 

r
7 
8.dres verdi. 

k ~ksi uzaklaşıpta, etrafta 
ıı.ıetıdisini görecek kimsenin bu 
nınadığına kanaat ettikten 

<>nra 
1 

eve yaklaştı. Kapı kapa. 
d~Ydı. Kapaiı perdenin aralığın. 
,~ SOkağa sızan ince bir ısık, 
Ju ın bos olmadığını anlatıyor_ 

;ı. Btr kere daha etrafına bakı-
~r~k. ayaklarmır. ucunda yük. 
u _dı. P-endenin aralığına gözünü 
k)durarak içerisini gözctlcmeğc 
~ldu. 

()Odada clektrik yanmayordu. 
ll'l l'tadaki masanın üzerinde, çift 

1u111ıu bir şamdan vardı. Kız. 
.ı ?tında gecelik entarisıylc yere 
'Jl(! "k 
\ Çö müştü. Ba~ında !-eyaz bir 
b~t:neni örtülüydü. A vukrıt Ferit. 

an 1 rzın odada yalnız olduğu-
.u S<ıııdı. Fakat, mum ışığına a. 

an gciz!erını odada. perde ara 
';ının mü"aade ettiği kadar do 

~<ıtırınra. kardeşinin biraz öte· 

11
' dııvnra vaslamp. gözlerini 
rrfo dua eden kı1.a dikmiş ol. 

l'~ırııı gördli. 
A ifc: geces ' 

• Dernek bu günahkar odada 
"r cınayetir işlendiği bu mcF 
t>~ odada bile. dua ediyorlardı. 
~!:.;!_ içinde. oldufrund:: 

~· Yııciırım üc koldan yur. up, 
ıranda dü~manı kuşattı ve it\.. ı: 

d llttcfik orduıarınJ gafil avla. 
ı. 

, H;ırp meydanınriakı yaralı -
'tlr cı.rasında bir Vcnt:dil; ~ ıvnl. 
tsi: 
"- Bize yazık oldu. Fran. 

i~klara uyduk da buırılara gel. 
1 

• Ben Türklerin bu derece 
ıl\'vetli ve doğ•ısçi.ı hir ı, ıllcı 
duiiunu bilmi)or-.lum., 

Dive bağm)OT mı '.:dın 
( 111 1 1 • d . c ,..,. g~ .. nıyoı, vcır. sın an 

tlldr akarak inliyorou. 
, V enedik ;-övalyesinin fcrya. 

l'lı duyan diğer yaralılnr: 
k - H,.le biraz snbred~lim. 
. !.-usnz Jan) neredevse 
ır• leri pü ktirtt""cek ve ·ım-

daha genç, hatta çocuk görünen 
kardeşine bir defa da.ha baktı. 

Bu yiizün ifadesini, hasreti, ar. 
zuyu. a.skı, yeisi, istihzayı, bütün 
biribirinc zıt ve benzer duygu
ları toplayan !bu garip ifadeyi, 
Ferit hayatının sonuna kadar 
un11tamadı. 

Yüzüne, aşağıdan yukarı doğ. 
nı vuran mum ışığı da, bu ifa· 
denin adeti gayri beşeri denecek 
kadar maddiyetten uzaklaşması. 
na yardnn ediyordu. Dudakları· 

nın hareketsiz durusuna rağ 
men, kızın duasına bütün ru
hiyle iştirak ettiği, "evet, dua 
et, sevgilim, bizi kurtar, bir 
halas yolu göfrtert!" diyA için 
için haykırdığı belliydi. 

Birden kmn mumların alevine 
diktiği gözlerini kapayarak. elle
rini yüzüne göUirdüğüniı, sonra 
yukarı doğru kaldıdığmı gördü. 
Aynı dakikada Cevadda hareket. 
sizlikten birdenbire kurtularak, 
sür'atle kıza doğru atılmıştı. 

Avukat, gözetleyici mcvkiinde 
yakalanmaktan korkmasa, daha 
bakacaktı. Fakat ne kadar geç 
olsa. sokaktan bir geçen olurdu. 
Süratle yiirüyerek evin civann
dan uzakla§lI. 

Kardeşini gördüğüne rn<'mnun 
olmuştu. Demek artık berab::-r 
oturuyorlardı. Lüzumu olunca, 
gider orada bulurdu. 

Evine girmeden evvel. beş 
dakika kadar, evin on.ündeki te
rasda durarak. yrldrtlı göke, 
sahil Jambalarınm snrı ış.rkları 
ile yüksekten bakılınca yağlı gi
bi parlayan boğaz sularına 

baktı; ve ruhunun derinliklerin
de, diişüncelerinin, aklının ve 
iradesinin gerisinde müphem bir 
SIZI duydu. Gördüğü, işittiği. 
incındığı ;:oylordcn .d:ı.h::t miihinı. 

b:tzı vakialnnn mcv<'ııdivt?tini 
ilk defa sezer gibi oldu. · 
Açık hava. pek ayazdı. Soğuk 

his.lerini fazla tahlil etmesine 
imkan bırakmadı. Sessizce İf"eri 

girerek odasına çıktı. 

VJI 

Cinayeti takip eden altı haf
ta, avukat Feridin hayatının, 
intizar ve korku, şüphe. merha· 
met hislerinin birleşerek getir· 

dikleri kabusla 1.ehirlencn en fe
na devri, Cevat ile, belki pek 
ktiçük yaşmdanberi ;;eç.irdiği en 
mesut günlerdi. 

Cevat, işlediği cürmün .. ğırlı. 
ğını üzerinden atmağa ne ~c§eo· 
bü.- ne de gayret etmediği gibi 
a~kla sersemlemi~te de-ğildi. Ru_ 
hu ve hissi bil felc~ ;,ığramıfi 

gibiydi. İradesine "Öre ~OK kud 
retli ve hakim olan kaderin ö. 
nünde. endiı':eJerin, isyanların, ü_ 
mitleri hatta asabı.veli bil(' yok 
oluvermiştı. 

Günleri "mukadder ne ise, olur., 
imaniyle mesut bir 1ava içinde 
~t'ci:·ordu. Bazan. bıı unutkanlrk 
'"e c:ıaaıi ·t ~irinin lıariciıv . ,ka
rak. karnnhı• sulrırdtt boc·tladr_ 
ğı da vakidi. Arife gec"'sinde 
de yine böyle buhr.1nlı bır h2tl'ti 
ruhiye içindeydi. 

( Dc'l'amı ı:m·) 
=--=- o --
dıvlı ... ya yetişecek. 

l>iv<..tl.trdı. Fakat, Ti:rk at. 
lıları eırtlnmdan çiğneyıp ge. 
çincr, mu'·nebe meyd:ınında 
yat~,., yaralılar birden iımitsiz. 
liğC' rlü~iiyorlaı, hatta bir ok. 
lan rı 'İ::ırın, altında can veriyor 
larrl, 

1 ) •• ~,Jan diişmanın p.cırp cep. 
hc~indrn de hrnr kal:naıı ıştı. 

Y<:tıalr ve eP:r şövnlvrlc• hu. 
1:1 umitleıini kesmemir ,,. .. di. 

.. _ Haniya, l. ral Siki7nııınd 
n~ reı:t ·? Haniya Korkusut: ;an 
diy 'rvkırıyorlardı. 

=·.o~· ·~·1suz JAN 
KAÇIYOR MU? 

Y1ldırırntn merkez frrkasile 

Dort Gül 
Yazan: MUZAFFtR ACAR 

Atıf Haşmet zamanının meş· 
hur dedikleri şairlcrindcdi ... O
kumakta olduğu gaz<'teyi hiddet· 
le bükerek yere attı. Arkadaşı 

komisyoncu aVhit TUrgut güldü: 
- Hayrola Ustad, dedi. Yine 

ne oldu? Yoksa son -yaJXlığm o 
m~ur şürini mi tenkit ediyor· 
lar? .. 

Atıf Haşmetin gözleri daldı: 
- Romantizm artık mahvol· 

du, mahv .. diye cevap verdi. Hat
ta sen. bile Vahit, !bu kadar mo
dern fikirli biri oldu::;run halde 
bunu sen bile takdir edobilirsin. 
Şu buruşturarak yere attığım 

gazete 'bir edebiyat mecmuası· 
dır. Biliyor musun mUnderecatı · 
neden ibaret?. Sôyliyen: kömür 
kralının hayatı hakkında bir ma· 
kale .. Kadınlara mutfak tavsiye· 
teri, Filorinalıya :me.ra\ye, otomo· 
billerden. şoförlerden bahseden 
bir hikaye ve kadın, moda sayfa· 
larr. .. Evet Vahit bu moornualar 
~iirin lirizmin katli için ortaya 
" ' atılmış birer vasıtadan başka bir 
f;er değil.. 

Vahit pencerenin yanına otur· 
muş ağaçlar arasından karşılci 
konağm pencerelerini seyredi
yordu. Esasen haftada iki Uç da· 
kika muhakkak Atıf Hasmete 
gelir, daima pencererJn kenarma 
oturur ve karşiki büyük konağa 
dalardı. 

Atıf Haşmet ile arkadaşlıkları 
da l::eraber çıkarmakta oldukları 
edebiyat mecmuasından idi. A:ma 
Vahit öyle şiirden, musikiden. 
lirizmden falan anlamaz. )'alnıt· 

M par""- ~ylo ~ golit·di. 
Edebiyat mecmuasını da kıirh 
bir iş gördüğünden acrmayc koy
muştu. Atıf Haşnetin kendileri· 
ne rakip bir mecmuayı bu şekil· 

. de tenkit etmesiyle yakından ala
ka.dar oldu ise de, bundan dostu
nu kızdırmak için de bir !hi " çı
kardı. 

- Hiddetinin sebebini anlıyo
rum, Atıf .. dedi. .Muhakkak yine 
senin o meşhur şiirlerinden biri
le eğlenmiş olacaklar .. 

Atıf Haşmet modern bir şe
kilde kükredi : 

- Ne münasebet mon§Cr. dedi 
ben övle tenkitlere aldırış edecel: 
adem~yım .. Bilakis bendw hah 
settikleri, beni meşhur etmiyc 
çalıştrkları için teşekkür ederim. 
Hayır bu kerre beni tenkit etmi· 
yorlar. biliıkis son şiirimden hay 
ranhkla bahse'liyorlar .. Bak oku. 

- Yok yok, sen oku da ben 
dinliyeyim. 

Ve Atıf Haşmet şiirlerini oku· 
mıya başlad1: 

~nı ı saçlarımı taktı.m 

l'e .~cııin elmcic vardı 
bir ilçiincii gul 

p, nı.be gül, güzcllifiinin nişanesi . 

,\'ihayct bana vcrdiğiıı bir al,·~au. 

o em sa/siz 1.'onoa gül 
TJenirıı biitü11 ümidimin ni.Jmı~i .. 

Vahit: 
- Mükemmel. Enfes bi:rşcy 

bu .. 

Diye alkışladı.. Atıf Ha§met 
ces..-ıret alarak~ 

- Bu birinci kısmı! Daha bu· 
nun gibi on dört krsmı var .. 

Dtlyince Vahit dayanamad1: 
- Şiirinin kudretine hayran· 

mm, fakat yalvarırım, devam et
me. çünkii kernlime hakim ola. 
mıyacağım ... 

Di~ bahsi kapattı ve bu ta· 
hammül edilmez 6iirden kurtul. 
mak için bir randevu bahane ede· 
rek dışarıya fırladı. 

Ertesi gün Atıf Haşmet bal. 
konda çiçeklerden ilham alırken 
karşıki konağın penceresinde rü· 
yalımnrn meleğini gördU. Bu ~
irlerin anlatamadığı, ressamlann 

/ 

çizemediği kadar güzel !bir kızdı. 

Genç kız Atıf HafPlletl görün
ce birden tereddüt etti. Sonra 
şarkı söyliyerelt i~riyc girdi. 
Haşmet olduğu yerele mıhlanıp 

kalmıştı. Çünkü enç kızın içe. 
riyc girmesile ıbir melek kalbini 
çalmış götürmüştü. Artık Atıf 
Haşm,et kendisinin aşk ve şiir 
dolu 'ba.:ıka bir aleme intikal et· 
tiğini zannediyordu. Hayalinde 
egnç kızırı bir melek ve kendisini 
de meleğini müdafaaya hazır bir 
~jval;c olarak S'J8.n\f1001tı~u. 

O gtin öğleden sonrn eaat dört 
tc Atıf Haşmet tekrar pencereye 
çıktığı zaman gayri ihtiynrf na. 

zarlerı karşrki konağa gitti ve 
titredi. Kal'§ıki konağın pe.ooe· 
resi içine konnn dört saksmın 
içinde dört açılmış gUl vat-dı. 

Bir an için rüyalarının birisi 
yeniden göründü, gülleri kokladı, 
sonra Atıf Haşmetin bulunduğu 
pencereye doğru fbaktı ve .aşkı· 
nm nişanesini p~ncerede bıraka· 
rak iÇeriye girdi. 

Evet rencerede üşıkmın nişa.. 
nesini bırakmıştı. Aşkı ifade 
için gülden gilrel vasıta olamaz. 
Bu gı>nc:; kız da herhalde "dört 
giıl,, isimli şiirini okumuş, hay_ 
ran olmu::;, şairin ı esminl gazete· 
l"rd~ görmüş aşık olmuş ve a.<;. 
kını ifade için bu şekli se<"mişti. 
Atıf Haşmet 'bana emindi. 
DQrt gül saksısının ynnında bh~ 
de ıtır çiçeği \•ardı. Derhal "çi_ 
çeklerin dili,. lCıgatini açti ve ıtır 
çİÇ<'ğinin: ''seni görmek istiyo· 
mm., manasını ifade ettiğini se_ 
vinçle gördü. 

Artrk Atıf Haşmetin sevincine 
payan yoktu: 

bir kırmızı giil .. 
t• uuıiycn hislerimin nişaıırsi. 

oııra göfj$ilnc koydum 
bir beyaz gıil 

//ıilı: :sa/iyetw 11i§a11csi. 

- I.'te romantizm .. Tam ma· 
nasne romantizm ... 

Yazan: I skender F. SERT ELLi 
. 48. 

döğiişen {Korkusuz Jan, Türk 
le.re bir hayli telefat ,.e esir \ 'e
r,.rek geri rekiliyordu. 

Üciinc"ı Tuna kolunda Firuz 
hey de l · eryo döğüşiiyor ve 
müteTl"' . liven diişmandan esir 
alıyor, '""'n hatta gönderiyor ve 
bütün atlılannı ileri sürerek 
(Korkusuz Jan)ı çevinneğt~. 
esir' alml\ğa Çlllışıyordu 

Finn: bevin mftkead: hay..!k 

bir düşman kumandanını ya. 
kalayıp Yıldırıma hediye et. 
mekti. 

Acaba Firuz bey, Korkusuz 
Janı yakalıyabilecek miydi? 

Bu sırada Firuz beyin aUnm 
dibint'! bir Fransız: fÖvalycsi go. 

kuldu. Bu adttm ağrr yaralrydı.. 
yerde süriiniiyordu. Yr.nı ba. 
tında Mp38fl <'flmt.~, ~ygm 
hiT hakir.~ ;,w ........ 
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Dedi ve güldü.. Erkek il.şıklar 
kendilerini muzaffer zannettik. 
leri zaman gülerler. Seven kadın· 
lar ise muvaffak olduktan sonra 
tebessümil ke3erler. 
Atıf Haşmet böyle tatlı hayal. 

!er içindeyken birdenbire Vaiıit 

Turgut pürtelfış içeriye girdi, 
pencere yanında her zaman otur
duğu koltuğa çöktU, karşı kona. 
ğa bir göz attı ve kol saatine lba· 
karak yerinden firladı. 

- Vay canına, dedi. Saat dor. 
dü yirmi geçiyor .. Artİk bir daki· 
ka daha kalamam dostum .. Saat 
tam dört buçukta randevum var. 

- Peki birader madem.ki öyle 
idi, neden geldin? diye Atn müs. 
tehzi bir tavırla sordu. Senin gibi 
bir iş adamı dakikalarını nasıl 
ziyan eder. 

Vahit Turgut bir an tereddüt 
etti, eonra tam kaprdan crkar
ken döndü ve tebessüm ederek: 

- Künkü, credi, ibu:raya gelin. 
ooye kadar randevum olduğunu 
bilmiyordınn. Bak sana anlata· 
yım dostınn. Şu k8J"ŞJki konak 
yok mu, i~te orada güzel lbir krz 

oturuyor. Çılgınca sevı§ıyoruz.. 

Serbestçe buluşabilmek için usu. 
len nışanlandık ... Fakat ihtiyar 
babası buna rağmen kızının sık 
sık çıkmasına müsaade etmiyor. 
Biz de gizli gizli buluşuyor ve 
randevu saatimizi tayin etmek 
için senin pencerenden istifade 
ediyoruz. Bugün randevu saat 
tam dört burukta. Bunu Da3ıl an· 
ladığnnr sana sonra anlatırım. 

- Hayır hayır .şimdi anlat. .. 
- Güllerle ... 
Vahidin cevabı bu kadar kısa 

olmuştu. Sonra devam etti: 
- Mescla 'bugün dört gül var 

değil mi? Randevu saat dörtte 
parkın arkasındaki çamlıkta de. 
mc'ktir. 

- Peki ya rtır, onun manası 
ne? ... 

Diy Atıf Haşmet ısrar etti ... 
Artrk merdivenleri inmiye başla· 
mıs olan Vahit döndü: 

- O da yarımsaat demek ... 
Diye bağrrdı ve ibasamaklan 

dörder dörder athyarak soluğu 

caddede aldI. 
lı!u.zaffcr ACAR 
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Zırai ve tıcari lıCJ nevı banka muameleleri. 

Para tıtrtktlftlaJeN zs.800 11111 ikramiye ftolt7oı. 

4ll1Uır BankUmda ınımb&NU> "~ lbt.rsa taaamu ae•• .. •· "'"" em u 

6() l1"8l outuıuuıJara eeneae • c:ı~t• ·rıuıece.11 ırwa Or a.şağldald 
Pl.A.Da göre Utramiye dagrtıl&l'Jllftır. 

t &dl'O ı.oob llralUı •.000 llnı 100 IMSoo 60 Uratılı G.000 ftl'9 

t • 6-00 • !.OOG • 1%11 •O • 4.,800 • 
t • !.'\O • ı.OOCI • lfill !O UOG • 
'o • ıoJ • 4.000 • 

DIKKA'r· HeMplarmQak:ı ı>araJ&r tıtr sene tçtnde 60 Urada.D &§alı 

fllOml)'eDlen IJtr&mJ)'e cıktıBl c.aıuıtrcıe % 2Cl Cazlas1yle Yeril~ 
K~l.. ·: 11 Mart. 11 Haziran ıı E)1Ql. 11 Blrlnclkf1ııun tarlble> 

rinde yapılır. .................................... 
damı saklamağa çalışıyordu. 

Firuz bey atın üstünden kı. 
lıcını savurarak: 

-Kimdir o arkıuıdaki a. 
dam? 

Diye bağırdı. 

Yaralı Fransız şövalyesi: 
- Onu kurtarınız, yalvan. 

rım size • dedi - o, Fransız kra. 
lmın herberbaşısıdır. Çok zarar 
sız bir asilzadedir. Ne kılıç kul. 
lanmasmı bilir; ne de kendisi
ni korumasını ... 

Aruz bey haykndı: 
- Ohalde harp meydanmdo. 

ne ~i var) 
- ŞoWl1ye!em. -.çlam;ı ve p
ro.kalnrm: düzc!tmek için, kral 
•• ~ Mtiw,a bir ~milf: dnwtk 

üzere - cepheye göndermişt 
Bunu herkes biliyordu. 

Firuz bey bu sahne karşısın 
da kendini tutamadı... giildü 
ve şövalye ile beraber berber 
başıyı esir alarak cephe gerisi 
ne gönderdi. 

Berberbaşının göğsiinde, b' 
kadın gibi, cok krymetli mii 
cevherler vardı. O derece süc 
lenmiş, o kadar kadın!aşnuş hı 
adamdı ki ... kendisini Yıldırı 
mm huzuruna cıkardıklan za 
man, padişah bil,: vehlc-teıı <' 

nun bir kadm oJduğt:ne bü~ 
mederck: 

·- Bu kahpeyi hm'f.' ~ 
omcb mı yakrua~ 

Di..vc 10m1oae:, . 
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•stanbı Lıwazım am1r iğjnden ıerilen 
•lrllM ..... ıılllb .111.ar. .. . .. .. 

1000 adet kt1çllk ·- .....u "' tlOO 9de\ alra .mabltııll .-u&ılda 
ama •t=·oettır. :blaJea1 al.Nl .......... aaaa -ı ada~~. 

UD1rJJ11 atmalma kom1QOD11Dda upilH8Mır. lem• lllrıtlettnbı .....,bdD "* ..... laka muıtllldla Deblır\ - ....... TaQallılrl8 .... ftldtt.e 
camd .....,.tJarlll. kıJlldQoaa ,. • ....._ Jl8aim..ı.t 1ıriam18JGDC1a .-ıar 

(87 .. 'llO) 

••• 
ID.000 .U0 D)'tiDJatı almw!ltlr ... ,.,.,... eallımem IU.M1 .ılı 

.uaa aat 11 te Anuuad& 16 tal"I'* -~ ~--,...ı--. 

.ır. Belı ldlcıeuDuo tabmlD ftptı 90 Jmrup11'. 'hUpla1a lraDuDI temtn• ... 
1:. 'btW wJrıtt• -..ı.,... plJUlert. (-.aTl2l 

••• 
ıa.• kilo IQlra taaqe paaQlda -.ti&. a naeaktlr. lleblr ldl°'8 • 

.curuttu Olup DaaJ..a 2t.l.Nl aa ıaae -t 10 .ıa Aakarta IH • ....ati 
MtmabM koım~ ,.,.ı~ Tallplerln 1ruuud ....,tlUUe lıdl 
nJdtt8 llomlQOaa '91JDll81'L (t.a..ıa'IN) 

••• 
Aptıdl. :saa .mnadlr Upa&I sıır1la 9'mttmelert 21.UU ..,....._ llDll 

ıılalarm4. )'Ulll -u.rdt Yall>ftda ulred •tmalma lıııııad9.ft a ı dıl ~ 
ı..:ütır. Talilnfn .lruuPd Wılllm'artJll taldıt ~ u.a. .aat1eıladlD 
- ..ı ewft! ~ ••..ar.t. ...., ... ~ lıriaml8JGDda .... 
rlltlr. 

Qllll ........ • 

.. _ ... ____ -
- -- -

.... 
firOalalnaJISIDIZ 
çOnkO: 
., dlfa flrtııııJHm•Jd8 

lltfl/llt t-rJr'a .., timi& 

....~ .. -· .. mn1arm llltltelDlıcU· ,. .............. 

...... llllkNlılar. ı-Jr. ..................... _ 

.... - .a.tDe liballll' 

............. lrmJar 
llulıule ptlrlr. --.. 
rae blıtb ~ ,.,_ .................... 
... -.-. Aitdl ı.. 
Wll la._. w dıll" 

dllnaü ....... 

V•JC•IDie Qatbab elden ~arak 
4.itl.n.iD aaı.ı., öiJe Ye abam 

her ,-emekten., ..... 

• • • 

' 8dlt .. LJıılı - ..._ .... , , • 
1 • 1000 • -IOOO,- • • 
' • , .... uao.- • • 
•• - • •IOOtt- • -

T0RKTfCARg 
"U NLU VADE:Lf 


