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3tet aAşaHı: ... -~ 
Alman 

BoQazlara ku~e~eri 
Dair Dç ıstıka 
- •... 

Sovyetlere kartı başlangıçtan 
beri• takip ettiğimiz dostane 
hattı hareket onlan Çarlrk 
Ruayumm çizmiş olduğu mee
lekten uzaklqtırmadı. BJze 
l'Öaterdiklerl muamelede •· 
inan zaman müşahede edilen 
ıarabe-tler. işte bu suretle ter. 
air edilebilir. Çarlık rejiminin 
Ruayaya. davet ettiği lkıbet, 
Carbğın valisleri için de mu
kadder gibi görünüyor. 

-------------------
Yaun: 

•ııe)'ID Cablt YalÇID 
llltlertn beyannametıi Bolazla

~-'!8Jr bir hakikati ifşa ettı. Ho 
"""tQIQJa BerUn aeyah&Unde neler 
koe11p1duğa vaktiyle bir sır oıa.. 
~ bbıuıtı. Bagtin Fttbrer bu 
:lllikaı ibe$deld karanlık per• 

mette 
ilerliyor 

' o 

Odesa ve 
·Kief hedefler 
arasında 

ALMAN 
AYYARELERI 

Lenirgradı 
bambardı
man ettiler 

911 bldınııaiı mönaslp görüyor. 
~etlerin ba ffıJAAta cel-ap ve. 
tip VennedlkJeri ve vermlşlcnc 
~ cledllderi 1U daldkaya kadar 
~ulilınlbdü. Fakat ba.,U kay. 
~ SIZ&D malômat da Flllı• Vlf1, H (AA.) - Bavaa • OfJ .._ 
~ ~erini teyit ettiği için kert muharriri yazıyor: Sovyet araz!,. 

;-paıar meseleslnde Molot.ofUD Bl dııhWnde, Alman Uerleyift, ballha. 
ı..lp etmiş olduğu poUtJka bak zırda tıı: istikamette vukubuluyor: 
~ .. t!a. bugün bir fikir edinmek ka- ı - Besarabya içlnden ilerlemekte 
._..... olan Rumen • Alman kuvveUeriDiD 

......_ lfolot.of Boju)arda lnn'VetU bi• bedefl Ode8adn'. 

1 ~~v~~ı~;k ::s~~;~~e!.i.:L 
i 

Sovget-Alman har· 
binin ilk sa/hası. 

Yazan: &. IA••ı.ı ·~ tla elde etmek milftUdeslnl 2 - İldncl DerleJlf latlkametf, 
~Yadan Jıitemiş ve bana red PlDBk bataklıklan etrafı olup, Kl)-ef Uzun aü.nniyen bir ııefee alma-
~ alnuttır. A)'DI Molotof bu· l8hrini let1hd&t ediyor. dan 80D1'&, BaHwılardan ve Girit. 
..... Almaalann hiçbir talıi'lk qıev. (Devamı 4 tiDcüc1e) ten trtaıanm çekerek Romanya 
~.~~ Kayaya hlleUın et- ve Flnllndiyayı cenablarma taka-
~~ alılika DIJIPylr, medeni· r• Almanya Sovyetr~ kar 
~ ~ .._ ·---· _, __ ... _... . .. k A dr-tG~ ~ '1alü·•·· $kırıl 

..::: t. ............... llpveMJ ur • mı rlJI ... ·•JtııPW ••ı'lft ;:_~ak ve Mem!Uıcavh iu11- Hl :.na 'iMı ... Miökiiı 
:.:-ıvıo ballı bahmc1ala 'l'ltıfd>·< -~ -. .. --.. .. _ bir --- ol 
'i91fdnde lıazrrlam•&.. kalktrlı ba - .,..._ -ra-
~ hangi ahJ•v .... buıgi mede· dostluk paktı ::1'-~m=-~ed: "1ete aygma bir ~etti! ıi;· .Avrupa nbıairı Jı\ıtainln bt1 
~lonıat.ıa.r alıl&k eödintt bir neüceeini teba.rüıl etttrecelt Kant 

~-:= ı:=tJ~:e:: . Varın Mecliste ~!ı:!t!':!edincı~!:U: 
~"'O ~ abı&k mef. ama mutavemetiııl arttıı&cü ve 

General 
Veygand 

10.000 Fas askerine 
hitaben 

Bir nutuk 
söyledi 

Eski 
müttefikimiz 

ıw.drld, 14 (A. A) - Kaaa. 
· blankada general Veygand ile ge

neral Hogµes'in huzunında yap~ 
lan askeri merasim eenasmda ge. 

(Devamı 4 linetkle) 

=----=-....... -==-=-------
SO JYET TEBLICı 

Almanlar 
Bresi -Litovsk il 
iki şehri aldılar 
300 Alman 
tankı tahrip 

edildi 
---0--

5000 Alman zabit ve 
askerı esir dOştU 

Moıtkova, U (A. A.) - ~ 
yet yillmek kuniandanlığinm teb. 
Iiği, .Almanların Brest • ..Litcmık, 
Bielostok ve Grodnoyu aldıklannı 
bildiriyor, birçok Alman taamut
larmm kızılordu tarafmdan Al • 
manlara pek ağır zayiat verdlri • 
lerek püaktWtüldilğünü illve edi. 
yor. 

Dlli)ma.n bazı noktalarda hare • 
ket noktalarına kadar geri 8ilrill-

• mDltllr. 300 Alman tankı tahrip 
(l>enmı 4 8adde) 

Baltık mem
leketlerinde 

isyan 
çıktı. 

Moskova 
Nitfy050 

Estonya ve Letonyadaki 
ıhtitAI harekeUermin 

bastırıldığım bildıriyor 
(YUISI 4 IDelde) 

.. "lllUDQ kepaze etmekten bH- Ü k d•ı k btrçok ndalanlarmr ilı:mal edecek 

~.:.,~~:u:eo':;:·~.:n::. m za ere e ı ece ~s!!~~=!~ ÇERÇEVE =:;ere~~~ 
h.!Ö!'rleJ'. o zaman bajınp ~ · (Yumı 4 lnel4e) (Dmmu ' belde) Yen· ,. hiçbir ....... ve mekiDcla ,..e 
:--aurt. ahWan 1hW edildiği ----~==:..:...=:.=:~-=----------- tacDterenln "Mo9k0\'& 8'lftrl Krlpe eenneif lmlt eden.es. 

~== Kab•e tevziatı Berlinde . Tezimiz !.~.;.:~""SE. 
._.it demeldfr. W • •ı• s laglltenı ner.dlnde hem seftr, belD 
~ Bm)'UIDID Bojular ,.e " ıngı ız- ovyet eelr sıfat.ile oturan (B•), .. da. 

~e tlserbıde ne blytlk bir y 1 LA N H 'ı KAY Es 'ı N 'ı Hecip Fazıl Kısaktlrek vada mu\'affak,._ ..... ......, f!al olclap malimdu. Fakat, Çar. ı•şbı•rıı•gv •ı - (Res)e vertlm İDgllla ...aı. 18 
~ lta.yUmm emperyalist k6kle- Alrnulanıa mOfhur mlstlkalan olmqtar: 

1eı~~.:cı=e=: HATIRLATMAYA. BAŞL.AOI f
1 

Çerçevesı içinde Kripsin =rı:.~ :=;:..:.-;~ .. ımen-~~ffll::=.n'::ıe=ı: 
~- t.eeulls etUil D1D11D aı- OJRldlgwl rol hakkmd8 hareket, ona takaddüm eden tlOll rekete gfıiflne, İngiltere ou trar-
~ o 8lld dar saUm ve laodgim ilç pm Mrfmdald 

1 
yeni tezimhl, 11, tu, IU, ta teldllerdıe ....-et 

~ .... ~Jl'l0~ ım:; Sansasyonel 18,~L.~~~~v.t .. ~ter "~ ::~t11 ~,.neuceyl ıöıdelaeiJ ... .,.........,_ ~- Komisyon bu sabah da toplandı, fakat ti~ _,.._ .. ~ .• .,._ - ._ .,~ • .,. .. ; 
-....ıeı Sovyetler Blrllil koya ve • fi B ___ ..,_ bul ul cak a hallnde, Almanlana garba de- Ve itte bunu lbeıt.ıilr ld 
-~ Bmı m1111ye~uı1ıa1 bir ofiai keneli malı olan kahvelerin maliy~ 1'*11· ey....,... un a 111, ...,._ teyecetlh edeeeklerlnl Almanlar bence, tagllterfJda JM 
~. blnkaı1'ü •J'lll .ıyu1 ima. m bala teabit etmediğinden kati tiı · bu ~anatla bazı dev- ,.e bmiu liDCıak lqUbıerte gizil ballnde kabul etmedlil tee'"Ma 
~ ........ ., mdtellf llOtlyalllıt C1UİI"' 1 d let enteresan --yler bir U)'Utma net.lcmlade ~ mukahll, lngllterenln lif ~ 
L!17etlerd• mllıekkep bir blrllk karara va n ama ı ----~-~ 

0 
•• O.enecek -s- • blleoelderlnı Uert1e stinnllt • tmılnatmı kifl görerek, MUbl 

-atde ,.._ gllııl görDndlller. ~T!!!!!ll_____ k•ld •• tllk. Yeni tezlmls buydu; ve kuvvetJerbd !f&rk lstlbmetJac 
&onft. hele LeabdD vefr.tmdan evziatın ne zaman ve ne Qe 1 8 Berin, 14 (A. A.> - Yan nr. görülll7or ki ba tez, Usta nulılayn·ermiflerdlr. Her u bet 
~ llolfeYlldik kendi preaıdple· Y mi bir kaynaktan bildiriliyor: Blyu bir örtl kaplı bir heykeDn Ualerce, dlledlkelrl pkllde IBtJs. 

~~= yapılacağı henuz malO~ değil! . . m~ ='iF~-= ===~-=~= 
~ hllklm •=ete ...-... lstanbulun ihtiyacına tahaia Kahveleriıı ~tacir~.· yük elçfal Crippe'in oynadığı rot topilia tmdar olu 1mmra da d · mek de mllmldln değil. 
~ trlmun gayri ukJan mMAp edilen 1368 çuval kahvenin !erine geçerek 18 BD1J? ~L. I bNr.Jnnda pek yakmda sanauyo • klalaşıp v~da... Böyleee, ister Almulu1a an· 
~ eumhurtyetlerl Bulaftu'- işi yılan hiki.yesini hatırlatma- yol açJlmamamnın t~ maksa nel beyanat yapılacağı, yabancı Yani Almanlarm, lagllblerle giz. lapıı13, ister anlapnanıı'f ol 
~ polldbsı t.aJdp Milel. F.8ld ğa başlamış bulunmaktadır. eliyle tevziatm viliyetin mura- gazetecilere bildirilmit ve neşre. ilce UfUflDUf olank hareket edip sun, her teY laglltermn ve 
.._.lavist ve emperyalist CfJl'81'lloo ·--------------• kabesi altında yapılması mtbı(- dilecek olan vesikalar üzerine · .• etmeclljlnde... bötön dllnyanıa lelllne vr 
.... Jenlden QU_. Bolular 1- sip göıilbiıtlf ve bu makat 8 sr devletlerin, İngilterenin oyna • Barelıet ._.....,, ... , evvel de iyi t.allhlae tevecıelh etmlt ol 
-..a.e111 lunlan m caalıyMJmb. HABER'' bir komlçon kui'ulmuştur. dılı .bAmi n>lll hakkında p , .... kaydettlilm lftıl. ı.e.ce Almanlar maktan INıtka hiçbir tef Ullıde et· 
.... ~etlen kartı bqlanglCtan in Kuıtaka ticaret müdU· terea&ll 19yler ötreneceJderi ill - ba hareketi utıM taglllzlerle mea. Ve eter lnglllzler, Almen1a-
.....,. faklp eUlilmk d-.ne hat· (Deftml ' beUcle) ve edilmlltir. lldl~ •)'UJIDUI olarak yapablllr· na umumi mevcatlarile IU'ka 
.. ~et onlan (Wlık..,...,. Harı·tal 1 ...,: ____________________ cJt ve• lddlde yapmektadır. Za- mıblandddan ŞU zamanda, 1 mil 

..._ ~ olduia meelektell .. ar d d b d ten sadeee ba '8kllcllr ki, medeni. yonluk .. , ...... ordularlyle garbi 
~ ilke göeterdllderl . Hasköyde HalH a ın a ir a am ret dtlnyesma bir mlafma ibtlma· Avrapaya, Hollanda, Belçlb 'V(' 

~elec1e -- saman mttf&he· Alman - Fransız harbinde u vudecleblllr. YellB& ldlDi kav·. Fransa tbıerlae üumazlana, .... 

~~:!. =:re"; birlrit Alıaum bütün köyle. M' ET R E S ı' N 'ı B AY 1 LT 1 N C 1 YA ::ıe ..:.'!w!:ı:-e~ :..:::ı ~ ~.::._ ~ ~ ~ davet ettljl Ala· rine varmca)"a kadar ,c;.te. tamamep •Jlf m.lddd.aa IOlll'& •fU!JIUI '\'Uiyettedlrler. 
~ ~ ftl'lıtlerl ~ ele ma. ren bir haritaJı dört pafta ha. tapu. dlpnenhjnn ldeme edecek ~ taglllderla, iter tlbtU 

~=-=·yALOJN ~oı.a,-.ı.- -- K1 DAR SOPA iLE 00600 =~t:=:::: =:~~ 
Ahnen-Scwyet harbine ait P nl.-gü olank anedlyonun! . llarbbı hapnda Busla.rla Alman 

Amerikadaki ıtalyanlar 
ayrllamıyacak 

Fınl&ndiYadaa Rumen hada. Haydi, bml varı.. l&niı 11)'1111DUı. Abnanlarm elane-

cluna kadar o1an ......_ c1a Agv ır yaralanan kadın otomob• dır~..ııe•e ~ fa&'ba- e:.: =. -:::i.:: ~ 
YJlelüıe bdu &&teren -- ı b k•l.la dd Ve eler tqDt.-e Almuya ile gllaleıt. elmaellee ,al 9119'ıek· 
ribllllll ...... ..... .... hasla ane• a1111r 1 .,,...111 ....... -· yere IMlllDflk tir. Pebt -.oe .. tereyallı fllı. 
~7 r" lalıa ..__ dıalla aella Wr fll8K -*, JW1 wnıa M' ı' relı 

J1llml ' .. ... ...at ..... - .$' 1 
,.,.....; lılr - cw ............ 
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24 H A Z l R A N - lfı ıl 

Feyezanlara lcartı 

1 
Yeni tesisat va . 

takviyeler yapllıyor 
4 

.ı..ı.ao!ino dclikAn!ıyı sol eliyle em-esinden kavradı: sağ eliyle 
cencsuıe bir yumru!< attıktan sonra parmakların rığzına dal. 
dırdl; cliliııi ~ekip cıkarclı. o kadar cekiyordu ki hemen hemen 
bir kauş uzamıştı. O zaman sol elini beline nttı; oradan iğri bir 

Nakil vasıialar1na 
yapllan zamlar 

-0--

y akında kararın 
tatbik· ne başlanıyor 

ADALARIN BAŞLICA 
YOLLARI ASFALT OLACAK 

o 

Apolyon gölü aedleri de 
yanın milyon lira aar· 

file tahkim edilecek 
Nafia veklleıt 1'u - ,az devı--.. 

9inde geçen kıt vuku& \ela fidd, t1ı 
teyuanlarda kAft gelmlyeıı Ye gel\.. 
J(lbek su tazyllünl durdurunıyan lA... 
alatı bllhalaa yenlden lnfa •• takvı. 
ye etmek kararını vennlftir. Bu e
reUe tabiatin geçen aenek1 srarla.ı:. 
nm bir daha tekerrllrUDe meydan ve. 
rflmemeğe Çallfılaeakt.Jr. BGtilll ııu ·~ 
leri ıube mlldürlllklut 1ıa huauı-- .. ~ 
raporlarını nrmlf ve plilalar bu ı • 
lıı.nJIUI tır. 

bıçak çekti; h:r vuruşta dilini kökünden kesti. 
Pao'lno: 
- Söyle, yoksa seni ölünceye 

kadar dövcrlm ! 
Diye bnğırıyor; her vurdukı;:a 

direğe lmğlı olan papasm çıplak 

sırtınd uzun, mor ve kız·ı çizgi 
ler b lirlyor; yer yer kan 11rzı • 
yor; adamc!ığız her defasında fr., 

kllcrek ..nliyor, hac; ç:karıyor, 

gözl rlui mihrabın üstilndekJ mu • 
kaddes rcsimit•rc çevırcrek dual:ır 
mu ıluanryordu. 

Halk ara• .. da bakışmnlnr ol • 
dıı: 

- Oh o~ut. ! Alçak! 
Di}t- aomurdananla:r, linet o • 

:ıcuynnlnr bu'undu. Fakat neye 
yarar it! olnnlnr lomustu ve ktm. 
bilir da.;ıa nı>leı olacaktı! 

DUn, nskcr ailelerine yardım l~ln 

nnkll vns:ttılnrilc sinema ve Uyatro 
ücrcUerlne yeniden yapılan zamla 
alAkadar mue scsderc beJedcyc tJırı:. 

tından tebligat yapılmI!ltır. 
Ayrıca önUmUzdckl cuma günU ge

ı:etclcrlc de ilft.n edllccelttlr. 'MUcııscsc. 
lor lltın blınünc kadar bUtUn hazır. 

lıkiannı lkma~ edecek ~ karar bun. 
dan sonra ağlebl ihtlmnı ay başından 
IUb:ı.rcn tatblka başlanacaktır. 

Dört Adanın da esash cadde ve 
yollarını yapmak için belediye 

bir· proğram hazırladı 

Viçonzo gittlk<'e daha çok Jcızr .. 

yordu: bir aralrk Pettonasın kaç
ması ihtimcllnl ele ~~ünmüş ol , 
malı ki onu dah.ı kö;ıeyc doğru it
ti. 

Milırnbm önüne kocaman bir 

Pno lao ru.. deliknnlıs•na çrktğ 
t.I: 

- Çrkar• dilini! 
O ııe yapacağını f}SŞ'rmıştı: şiın 

di Viçeru:oya, sonra Lorenzo vc~a 
S.:ı'l'enzoya, hatt4 cellldma yalvar 
mak i'.)ln çırpmıyordu; llkin on • 
lann hlçbJrlnin yllzlerlndc miisa -
maha UmidJ eetllmiyonlu. Viçen .. 
zon'.lil aa.bn tUkcnmi§U. Paolinoya 
adet! bağırdı: 

- Elini çllbuk tut! Vaktimiz 
yok! 

Fasulye ihUkarı 
yapn1ak isliyenler 

-0-

Hükfunetin son karan 
akıllarını başlarına 

getirdi! 

Belediye BilyUk Ada, Heybeli 
ve Kınalı ve Burgaz ada.lann 
ha.rap olan yollannı Asfalt ve 
kaldınm olarak yaptırarak dün-

izmir ve c~varında 
zelzele oldu 

Değirmenderede bir 
mektep 'binaıı harap 

· oldu 
çukur kazılm?.Ştı; h'çb!r ney çık· 
mamıştı; çıkma.eın:ı da Jhtlm~l 

yoktu. Eife" dc!ine fllft.n ol.ıı:ıydı 

ı>a" • .48 Manya!tlsin bu kadr.r ız t• .. 
rnba knUruımcl:tansa onun yetini 
haber vn,.eceğine Htlphe etmiyor. 

du. Zaten nrtık onun tahammlllü 
de kal'Tl~J§tı: başını kaldıra.mı -
yordu; dudak lan oynamıy<>rdu, 

güzleri kapanmıştı. Nefeılori gr. 
yet kuvyctsizdi: kendis"ni clircğe 

ba;'.;lıyan iı Lı (.; as tr.ı·'} bir halıie, 
Lir çu\ al do1u ıı kemik ve et g:I • 
biyeli. 

Pııolino d "lll anlıyı sol liyle 
ensesinden· ka'l.'radı; enğ eliyle çe 
Dt!ı;ino bir yumru!' att:ktan sonra 
parmaklarını ağz·na onlc!ırdı; di • 
!ini çekip çtlrn:rdı, o kadar çeki • 
yordu ki hemen hemen bir karış 
uz~mırıtı. O zaman sol elini beli .. 
ne attı; oradan iğrl bir bıçak çek 
ti; bir vuruşta clil'nl kökünden 

ltt"'ti aelikarılı elini a:-"?'la gö • 
tUrc!:i avurlon knn ı~.:nde 1':e.ldı, 

acalp bir boJuk 8esler ç!kıu b 
Llkin henUz ceza bitmemi§tı. Pe
ollno onu ensesinden, uyuz bir ke 
di yavrusu iınJş gibi tutup kaldır. 
dı; iki koM3anm da yardnnlyle srr
tındakl e!bı0ej.1 boydan boya kes
ti; yırtıp att.I; yere yllz listü ya. 
tırdı; kıri>acmı gaklatmağa başla

dı. Petronas hcrlı.:ı.lde p:ı.past~n 

çok mtırap ek\yon'lu. 'l.\nk'1 :y\\

reğinde temiz bir iman, duvarda 
ba§ını k"tdınp bakacnğt mukaddes 
resimler yoktu; dua bllmivordu. 

Ticaret Vekaleti, fasulye fi. lzmirden bildirildiğine göre 
yatlarını tesbit etmi5ti. Bu ka- dün öğleden evvel lzmir ve ka· 
rar piyasn.da Hükumetin fnsiil- zalannda on saniye süren kuv
ye ih c::.tmn lisans vereceği vetıi birer zelzele olmu~ur. 
ümidiie mal toplayan fiyatların Dcğirmendere nahiyesinde mek. 
yük.selmesine ı:ı.:ıbep olan ha~ı tep binası ve köy odası otw-ul· 
tacirleri şa131rtmı.,tır. Zira, 1 mayaca 1< bir hale gelmi~tır. Zel. 
hUkümetin kabul ettiği fiyatlar, zcle Dikilide beş, Bayındırda üç, 
bu gibilcrin spekUlasyon mak. Tirede iki cuma nva.cıında dört, 
sı:ı.divle tnpladıldan fasulyeye. Sef eıtlhisarda dört Menemende 
vcrclikl"rı mUbayan f"yntlann· 1 dört. Kamburunda Uç Urlada 
lan C'!'';: ~afrıı'lır. beş saniye sürmü§tUr. 

Viç"n"'.-O tsS"'.rdı: 
- Y"t0 r Paoliua, öldur deme -

d, .}:lun iJirtrna yağ sUrUn! 
GBzlE'rlni Pctronasa çevirdiği 

zaman delikıwlmın ıırardığmı 

ı;ôrdü: .t'etronos kekcl::di: 
- B ... lki gUmıh çrkarılan oda.. 

n n nitmdııdır. Orayı üa !ı.az.s:n • 
• r! 

Hükumetin bu kararı Piyasa· 
da hava oyuniyle geçinmek iti
yndından bir tiirlü vazgeçemi_ 
yen b'\zı açıkgözleriu akıllarını 
başına getirmiştir. 

Umuml mağazalar 
şirketi 

'f eşkilatını 
geni§lctecek 

- f.c)d ... Orn}'l da kauınlar! •• 
rapw;ı i.ıir kenara yfu: nsuı at

• ılar; blr ça"" k zeytinyıı~'l getirt.. 
t ıit'r; sırtına dö~tuıer; oğ-dular ve 
bıı .ı ':t:lar. 

SimJ! kazma sesleri dt>rlndeı:ı. 

Kırbaç vuruldukça yerinden n~çra.r İlk defa buncıan 1k1 Mıne evvel Ker. 
gibi oluyor; inliyor, bağmyor, hıç sinde umumi mnğazalan kurmakla 

i!Je baglıyan umumi mağazalar TUrk 
kırıyor, bağırmak ve bir HC~ ler anonim otrkeU bu tecrübeden sonra 

H' b ~ gelı;>ordu. Her taraf alt 
ü:ot edl!:iiği halde bir ıey bulune. 
m .. dı. ;~:çcnzo, Pctronasın kafa ı

n:ı b r yumruk wrdu: 
B"ni nldatt-:n! 

D ) · ağırdı. Cı.mn sill\hlarını 

söylemek istedikçe ağzından dö • te~ldlrıt.1 g~etmek tızere yenJ ka. 
kWen. toz ve toprağa kanşan kan rarlar vermektedir. Umumt mağaZalar 
pıhtılar rrl..a iğrenç baloncuklar ka Türk anonim olrketi ll4era1Dde mevcut 
b::.np sönüyordu. Bir zaman geldi umumi msğazalıırd:ın ba§ka yeni bfr 
ki artık kunıldJyamaz oldu; sırtn::. hububat ambarı vücuda getirecek ve 

bu ambar yeniden ln§a olunacaktır. 
da moı'armıyan ve kım (ırkırmıynn Diğer taraftan ı Ianlsadıı. Ucaret bor. 

ald:rttı. Sonra Faolinoya aordu: 
- Papruıa kaç kırbaç wrdun? 

yer kalmamıştı. Viçenzo: sası yunında bir bUyUk umumi ınap. 
- Yeter!.. za ınşa olunacaktır. Esasen evvelce 

DedL ' J tem~ıl atılmış olan ar&ada bu binanın - SnymadI!Il. 
- Tahmin et! B raktılar ve nynklnriylc vura ynpılma'iımdan !stlfade edilccektlr. 

vura bir kenara YUVarlııdılar· k .. Şimdiye l:ııdar yapılan tecnıı,.ıer - Elli kadar? •• 
- Bunu eimdl 1:!11 .. rnın önllne • ' umum\ mağazalıırm memleketin heı 

ılk dlllnJ de yanm:ı attılar; # knt tara.tında tesisinin ne kadar faydalı 
çık:ır. B na yalan söylediği içhı 

dilinin kPsllmcsinl emrediyorum. 

Petrona8 ı·cJ.s'n aynklarma ka .. 
pnnıyor, has çıkarıyor, yalvarıyor. 
du. 

b!r k!Spek onu knpdı, bir h:un1cde neticeler vı?reccğlııl ı;!:lsterD" oUr.tık u. 
yuttu. mantar erbab• Ucarctln umumi matua 

Viçcr:zo onun surnltna bir tek
me attı ve s rtı ii.stU )'UvarladJ; 
sözlerini b! tirdi: 

\'lçenw bir kenarda duran kO' lam kıırı,n ı;österdlği yaba.nCllılc yerin<> 
renkte keçi sakallı, kI.Ba boylu, ya §imdi tamamen Wınat ve alA.k& kaim ol 
hudlye benztyen bir adama ses • mu~tur. Umumi m:ır;:ızalııra malını 
lendi: bırnkaTt.trı '!fr ve ı:Urra aldrıtı bonolar. 

dan aynen malının bedeli gibi isUfo. 
de ettiği için bu iyaaada gcntıllk te.. 

mln ctm!3ktcdlr, 
- Sonra meydanda dövecek • 

s!n; bunu herkctWı önUnde yapa.o 
cakınn. Oyte ki, drşardakilerin 

hepsi gö~ll:-Jcr ve soracağım su
allere uoğru cevap vermek la -
ı:ım olduğur.u öğrensinler! • 

-- B;ış 115tilne ! 
Bir kım:u derin bir sabırla betr. 

-Alblno! •• 

(Devcimı wrJ 

Yakıt 
Ası1.n Us, "İrakla mllna.scbellcr. 

mız,. ır.ı§lıklı yazısında, umumi ha
0

rp
ten Fl•nra 25 senelik bir zaman zar .. 
fında TOddyc llc İrnk arasındaki 

ikl'ı!a;!l münasebetlerin blr tUrlil in. 
kl!ief cdcnıcm~lııı\~ ljikA)'t::t f'(lenle. 

Jiycn, b!r lnsıru da inliyen, bıçkı· rin, 1ıunun sebebini iki hUkQ.met arıı-
ran, killsJde olup bitPnleri me • amda bir ucaret muahedesJ olmama. 
rnk eden halk kap1da Paolino ile sına atfetUklcrinl anlatarak diyor ki. 

Pctronas ve Viçc:ızoyu görünce ''Acaba lnf.da Anadolıınun muh 
bütün dfüknt k~i!dil"r. KayIU!er telif vili.yetlcri arasında vaktJlc 
de ç km~lnrdı; onlar.; knmıa ve iktıSMli müna.s~bctler bta kadar 

. , • g«-.nisken tJmwru Harpten sonrıt 
ktirclt.en aldıktan sonra korsan tlt...ri miıbedcıe hacml nl~ln beş 
çemberinin ortasına, diğerlerinin bln ne yirmi bin Ura derecesine 
arastn'l soldular. Pnolino, Potro - ı lnmiştJ!'l Umumi nüfusu üç .J~
nasr kolundan tutn'l'ak ç"ktl; he:r- çok mılyonu geçen Jra'k on sekiz 
kc3 :11 duv"c:ı.Zı ı:ıeklldc c~ğırdı: ı milyon nutuslu TU.rkiycye bitişik 

.. 
0 ·~ bir memleket ohlngu hııldc ara-

- ,. ..ı eşc>k herı • bo3 kafasına lanndakt ltlıalit ve ihracat nlsbe· 
bakmaclıt t ~ he ·esine ti böyle hlı; denecek hircr rakim 
diL<••U V"' ud~m cesur ~line gtnneel iki memleket a· 
korsanlarmm cesur ve bDyük re .. rasmda tlcııret ıııaahedcsl bulun-
i:ı' ri Viç"'nzo Remlnd:ıdoya bu mamasından ileı1 • gelmiyorsa el· 

_ bette bunnn clddı bir takım sc-
lı:oyde on b1n altınl·k blr define • bcplerl bulunmak icap etmez mi? 
nin bıılıındı.1ğuuu söylemi§, al • Bu takdir de acaba ba sebepler ne 
dat.ınış; b'..d but yere zahmete oJabJlir't 
~~nştur. Puınm eesa~ı olank, im milstaktl bir devlet ola

gövdcye fyf iıımnet et:nıyen ve rak aynlddrtan sonra ııtıphesiz 
"arp:k ol!Ul dfl'-•- keltlm•lae lmpuatorlalı devrinde oldultı gt. 
.. MU8 ---·- ·- .. ftrld1enba bir par.,.. tellkld 

edllm• ~e , .. ftı4111111dret. us-

smdalci lktısad1 mttnueuetler o 
zamanın olçösü ile tanzim obma
mndığı gtlıi Türkiye ile Irak ara
sında son zamanlara kad&r ~en
dlf cr rnUnakatatmın tesis fJCllleme
mfş olma ~m da ha bnsusta bir 
t~lri bulunacağı inkar olunamaz. 
Ancak bize öyle gc11yor ki TUr
ldyo ile Irak ar:ısmdald lktı.di 
mlinas:!hctıerln hiç dcrec~ ine> in
mesinde d:!.h., mühim imlllcr \'ar
dır. Bu lmlllerl Umumi Harpten 
sonra milletler arasında kuru• n 
lktısa<li nıiibadele sistemlerbıdc 
aramak liimngclir.,. 

Yeni Sabah 
. ; , 

'.J_ _J "' 

Hllscytn Cahit Yalı;m. •"Tanlq ÇJ

kaı. bir hesap,. başlıklı makalesinde 
ezcUmlc diyor kt: 

"Bu So,•yet nu ya.ııın hesabtdır. 

Çlinkıi b:ı:ılangıçta lngillz ve Fnuıaız 
tekliflerini kabul edip de onlal'QI it.. 
tlfnkfll3 girmiş olsaydı Almanyanm 
Lelıl,s'fana hücum ctmeınMI Hı ba bar
bin tılm1ııma.~1 ı•<>k muhtMM!I, hatt6 
muhakkaktı. Alm-ya 9'1ftlber tçtne 
Alınm" olaca~ ~ lbUIAI* •hı-

Gümrükte nakil 
ve terfiler 

Ankaradan haber verlldltiDe göre, 
!Bta:ıDUl paket g1lıuJ11k müdUrü Rllk. 
neddın, Birce Hayd&rpap. &1lmrük 
mUdUr)JUtUne. Galata ,,Yolcu eaıonu 
mUdUril l6Dlall Gclenbevl tarı.re mll • 
dllrlUğü kıamı 1.nılrliğlııe, lataııbııl 
gUmrl\k bqmUdUrlUğtl birinci mut 
muayene memuru Nevzat Acar Te L 
dlrne gUrnrUk mUdUrlUiU muayeııe 

memuru Mehmet Fikı1 hıtanbul sttm
rilk bqmUdtlrllllQ muayene memur. 
larmdan Arif Hikmet. Ahmet Ali, Ah
met önen. AbdDlmennan Tllrtlt.Orban 
Sencer • .uım Kutay, ll:mln Şekercı.. 
oğlu, Zeki nevay, Nezlb Bekn:ıu, 

Rllkneddtn özel, Necrneddln Oyman 
ve Edirne gü:nrük muayene memunı 
Ahmet Erdem birer derece terfi et. 
mfşıerdir. 

Milli sanayi ıergiıi 
hazırlıkları ba§lad1 
ıou tst.a.nbul milli aar.ayt blrllll 

cr;tsı hazırlıklarına bqlarun1,7tır, 

Bu seneki serginin her cihelçe mu.. 
kemmel olnıaama gayret edilecekti~. 
Bu iş için, fimdiye Jca&rld Mrgiler. 
den tecrQbe edlllmlJ •llhlyet&I kimse. 
!erden mürekkep bir aergt lerUp he. 
yeU kurulacaktır. 

Onnmtızdekt cuma g1lnU toptıı.uealr 
olan mllU aa.nayl blrlltt ld re heyeti 
sergi işini görll,ş~ktir. 

,-oluylıt halli bnklalan cotaJacütL 
Fakat. Sovyetler Jllrlllf, Naa70U&-. 
)aUmı Ue demokrMUerla ~ 
dan ve içtinabı lmld.nın olan barp ıa. 
clalarmdan BolıteVfkllk lçla lllldut9m 
faydalar dJkacıatoıı lbnlt etti. Mttbt 
dünya zayıf dıı,ecek, eelalet içinde U.. 
tacak, yalnız Sovyctler birliği wkınll 
kuwetıerlyle ayakta dunıeak ve Av· 
rupayı sosyali:un için olgun bir nıhl 
blllet içinde bıılacaktL GörtlnUııe na. 
zararı Sovyetler blr1*fnln Alman7a 
tarafına meylt•trnesl bbyle bir heea. 
bm netıceıeldlr. • , 

Faka& Almaayaıuu 9Crl ve kaU lılr 
plebeal de SoYyetler blrllğlaln ıpae 
geluıozdJ. Harp kah bir netice vennt._ 

dem aribnklbı olduf;o kadar mıaımtı. 
gent,.,:em 11 ve Od tarafı a lıttllla bir 
hale 11olnnaJ17dL SoYJ9Uer lılrDtfnla 
fkl seneye yakm harp mllddetlanı ta. 
kip ettiği battı hareket ba talmainl 
teyit eder. Almanf&71l dc>llt old9. Yar. 
donda bulundu. Fakat bunlanm mlk
tamu dUna pyrlkAft bir dMMeıde 

llrrakmala IUaa e&tl..,. 
Almaa dlplomul...._ Mrk"9l'9 -. 

..,..... ... pgHMlmp .a 7 .... 

yanın cenneti adalann bir kat 
daha gözelleştlrilmesine karar 
vcrmiştıı·. . 

Büyükada'da Sakarya ve La· 
lah:ıtun, Hcybeliada Kuyuba
şı belediye ve han sokaklan 
katranlı şosP. ve adi kaldınm o
larak inşa olunacak ve Burgu 
adada rıhtım cadc esi beton 
yol olarak y"pılacaktır. Evvelce 
de yazdığımız gibi Kınahadada 
sahil caddesi ve bu caddeye a
çılan, bir kaç esaslı yolda as
fa lta ve parke olarak yeniden 
inşa. olunacaktır. Bu suretle 
adanın da esaslı caddelerinı:len 
bir kısmı yeniden yapılmıı ola.. 
caktır .Proğramın gelecek sene 
de tatbikine devam olunacak ve 
bir kısım yollar Jaha Asfalt ve 
Packe olarak inşa olunacaktır. 

Yardımcı itfaiye 
ekipleri 

Dün iki kur• açıldı 
Pulf kartıllma lfltrbıde v&ıl.fe ala. 

ca1t yardımcı itfaiye ekipleri lclıı ikl 
kurs açılmıştır. Kuralara 81!19'11 ~ 
~ular &lmacak •• 1k1 ay devam 
edecekUr. 

Şimdiye kadar kurla 1900 ldfl lif• 
nıl§tlr. Enl:lce kun1 sörmUD olQlarıa 
bJrllk:te 1kl ay !!Ollra itfaiye ekipleri... 
nin sayın 2800 kl§iyt bulacaktır. Ay. 
ne& muvazzaf kadroya 1200 yardım
cı &IJll&C&&QI', 

Çöp iti ihale edildi 
Ç{ip?er1 denl&e dölanek l!J1nl dmalı. 

te edm mOte&hhfdia mukanı.t ta. 
mamlanml§tır. Yenlden yapıl&n. mtına
kadasada çöpler 6000 Uraya ihale edU 
Dli§tir. 

Çarpmba. ~nmıen itibaren yent 
rnf1tuhlılt ~ bqlıyacakta. 

• 
Liman ıağlık serviai 
Umanıar umum mUdUrlUIU uam 

müıldeltenberi büyük bir emekle b.Mır 
ladığt liman •illik •rvi.I tem.at •e teo 
kllAtım ikmal etmı6tir. Bu aıervlaln 
tes•satı tevkalAde denllecek bir mü. 
k~mmeliyettedlr. ı teınmuz denizciler 
tıe.yr.ımmda bu ı;~rvillin ktıp.t men ~ı. 
rııl yapdacalctır. 

:Yeni teneke tevzi 
Iiıteıi 

~hm haberlere «öre, ticaret -kA. 
!eti yeni teneke tevalat lllteanl ha.zır 
tamqtır. Bu ııate bllhaaaıı ttltk1 ve il'at 
edlJemJyen talepleri lçhıe almaktadır. 
Yeni lLttenlD bu hatta ptmen bek. 
· Jeıunektedlr. 

clata ckt\kil)'or. hlrıtlle ~•it aitMl-

BUha.-a JeoeD kıJ t&fU Ye B.lr&a, 
Karacabey civarına& tahribat yap:ın 
Bunıuun ApoJyOD .(ÖHl .edleri de 1!~. 
kta metıeye kadar yükaelUl.cektiı. 

Dalgalara. l<&r11 mukavemetin teınlni 
için de •edlerln &Ul tat U• kaplanıı. 
caktır. Natla vek&JeU lM mWüm if • 
çiıı ,anaı mll1Qa lira tah* etmlı· 
Ur. 

Ege bölgeli.,. Jcmbnlaak havaJ•.ın 
de ıeçuı leDı8k1 tecırGbelerdım LIU1ac:e 
edilerek aynı şekilde 7a1 tea!Mt \e 
lılpat vllcud& ptlrileoutir, 

Irak ve iran 
tren hatları 

o 
64 kilometrelik bir 

k11un daha münakuaya 
konuyor 

Nafta vekAJeti, trak w hu hat. 
lan Uzerlndeld faaliyetine muntau. 
nıan d \llln etmektedlr. tran hattı U. 
21ertn:!eki Palod&a ÇapakÇUP Jfa.rtL!trı• 
dald Bılıg'öl vili7et DMTketıme kadar 
olan M ldlometrellk hat. bugbl(_ • 
IDOn•kasaya konulacaktır. Bu 8Urct

le Ellzığdan itJbaren ıso kUoınetrr 

dahlllnde faall)'ete reçU!nla bulunuı.. 

maktadır. Ontımu.dekl 1enenbl nta::ın 
veya marsa ayl.annd& lıllif& kadıır 

olan kıauun m,aatma da bqlanıu~ 

olacaktır. 

Doyuıt • Lalo.~i " 
caddesi düzeliyor 
Lalelide 7an tretuarla • 

nn da yapdmauna 
ba!landı 

Bottdlyenln Be,asrt m.,.da'9'11d• •• 
Kl)Slta caddutnde Japacafau nvetce 
>ıızdJ#unıa 1eııı ta~t lfl &7 befma 
kadar ihale oluııacak Te 1fe bqlana• 
caktır. Yenl ,ekUde §lmd1 ta:nameo 
lnklllp m~ tilıll açılmJf olan Br
yasıt me)"dallmna bu lmmmda tntu. 
arlar lnf& olwıacd n Koeka oa4dC. 
aile birleotlği noktadaa Wbanıll W.. 
Uye dotnı &iden ~ JUi dunr 
yapılaealıtır. 

Y eıü aauuı KOllka oadıı1Nl9dl 1aJ1 
tı'etuarlana da yapdmatma baflaıl
rıuıta. A,JDı nmaDda Ua.11 ordU 
ca.ddeabıla ,.apıldılı r.amaadanbef'l 
toprak olarak kalan ve JaRD b9 ıs. .. 
vaUJI tosa bolan :raa tntaaıtan yaı • 
pılacaktır. YalDm gok palf olu bil 
tretuarlar 88&Mll caddedl octulllda\O 
refU,jler yayalana 1hli7UID& kAtl ır• 
dlğ'lnden blru daraltılmaktadır. DU 
wreU. hem bu tretuaıiu' 79 Koe
ka caddealle bir Jat.u.ıa pleoek. ben 
de Dakil ftlltalarma alt oJaa Olft JOI 
daha aqadıs pntfleWmlf olacaktır. 

deıtçe RllWara a.tda.nmııt gUrllndtller. 12 ÇOCuk bahçeaİ AÇJ}dı 
Fakat keadllerlnl kAtl derecede eamı. . 
J1ltte lali9edlp de tark ~ele ra.. lataııbul mııa.df mlldurwtO dUJs 
batça barp '"leblle«'.rklerine " pUp 1 şehrin 12 muhtelif eemtmde )Wlllden 

~rlne emnhet gf'tirlnce ea ev- 1 çOCUk b!ıhçe8i &ÇllUftır. Çıoouk babçe. 
9'11 SoYyetlerln l~bılla bakmata kalk. leri Ud ay rıtıreoektlr. ~ 111' 
ıaıa.r. Almaıı polltlkumol Ur.- mekt.ep talebeleri. topla cılank kL 
çıkan bafbt'a iki engel ~-ardır. Biri çtl'k roman•• aeyabablameln okuya. 
garpta Amerika krtaama ......_.,... cak, muhtellf den sOmreıeıt ~ 
ım.lıır varan bavallde büyük demOk. Undan llttifade edeblı.oe~ 
rulkr. DltM1 f&'kt. b87Qk Be;~ O 
ııtruğl, lloııkon 11wdhaeua1n lılrdeo- Münakalat Tekili 
1ı1re 1uce vfl kuraa:r: pı,ı görUDea po1ı bugünlerde telırimize 
tlkast AlmMJa7a ... Od mplt ayn gelecek 
"'>'" yıkmalt'a ~büll etmek lnıkfi. Mtınakallt veklU CeYdet Kerim ln-
amı verdl Bugün Ruııya ile lnglltere 

cedııymm bugünlerde .. lırim.SM ıeı.. 
meel beklenmektedir. Vekil, temmuz 
den\sc:Ul'k ba)'l'&IDDlda fdarimlade bu. 
ıunacaktu. 

ve Araerlka pek tabU lııılr müdafaa !l0V 

kHalallal ile blrleıtl.)'orlar. F.akat it 1'• 
'- reom1!Jtlr gibi r;ürtınllyor. Yant ba 
~ memlf'ketln blrleşmeel bu ' ıı Ud 
:llırıDe enel vu.kua gellnt. olab&oek bir 
l"1fakna vereeett laydaJ1 bqtin ta. Celeplere ihtaP 
mameın teruln edemez.. VakUyle ntt.. 1 iıya~ murakabe komilyoml.dla te.ll 
fak belki barb1n ÖDÜile prerdl. flm- rar toplanm~tır. DOnktl toplantıya 

diki ttufak lMı Bua7a lçla bir t.eblllu·· ı komilyon celepleri çatıranJı kadDe. 
dlr. lngllt.ere - Amerlb,a ~ la)'. rtne, içlerinden bazılarmııı Anadoluda. 
metil lıtr a.maa ~ """9 k1 kasaplık haynn Lltlhlal mmtakala 
ka ame11 1ıı1r 1111t1oe .... ..._,., AJ.. j nna telgraf çekerek tstan1ıul muvıı.r('o. ._.,. "° ........... tabii takdir edl.. ı datnu durdurmalı: 18ted11cJertnlD baht-" 
yor. Fakat hqka bir çare obmdıfı ._ almdıguu, tekerrüril halinde bu ~h! 
tla bil r.orhıp etpbcclen tmW1rmak lerlD tdanl em,. mahlı:etae9llM 'ftr'· 
www._ıl) 11 ' s ....,__ lecelfııı bUdtrml§Ur • 
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tı'~~~1 1~RBim®:srB 
. ._.asan Rasim ua 

~~.!!!:.. 'e"~:...-= Müttefik kuvvetler Japon Alman gazeteleri 

.:::.. "7' ""'.""": ~~ • k bi esinde Türk - Alman 
r~~E:·;tı~;.{!;~;! Şamda bir a n r paktına 

H&tıraları yazan : Abşçı eue ra ım 
Milletin parası Rozedilinezse ~ çorbaya besmele çckilmeıi 
biraz süpheli olur - Üsküdarh hoca Tahsin efendinin ahvali • 
T enn~resini f az]a açan gene: dervişler • Tennure üzerine bir 
muamma .• 

f :S ~=· !E: : geçit resmi .~~raret I Birıncı planda yer 

~:.=~==~ yaptılar gor~eler ve:~~~~2~8·~-~v,am p~~y~~~ 
L.ı ..... ---O-- A d • · Alman gazeteleri hilA. aktUalltenln 

40 
Ümera ve zahltanın h~talarma mi.tlc yer yoklu. Şeyhülisltuna. va • 

merkez hastanesindrzt verilen ec- rıncayıı :kadar dersinde hazır ol • 
za.yı t!bb.i.yenln bedeli, her Uç &)• mu5lardı. Kendisi ba~ında bir c~ki 
da ıbir kere hıısta.no tarafından lbir fes, kısa bylu çuha sa\:o ve panta
defter tımıdm edilerek ve ilmUha- lon giyer, ayağında kun " 
berleri yazılarak leıvazım dördtın- dura, siyah katip sakallr bir zat .. 
eli §u.boye kaydettirillr, ma.a..~ tev- tx. Hizmetr.isi bir ayvazdı, Adı 
zlinde de bu paralar kesilir, vc·zıl'' • "Ayvaz efendi hoca,. idi. Öyle 
ye verilirdi. Her nasılsa. blrkaç ça:'tırırur. Benim süt blraderlm ba..cş 
selle bu paralar keııilmemLı, ilınü- mabeyinci Ahmet bey merhuma 
haberler de veznede öylece kal • sıkça sıkça gelirdi. Sair mabeyin· 
mış. cilere de giderdi. Çünkü bunlar 
Ecza ilmühaberleri vezenden ge- 1 cümlete.rı mahbup lbeylerdl. Ü!$kU
lirtllerck ışube vasxtasiyle tahsi • darda. o zamıınJnr gilzelUklerile 
line kalkıldı. Çtinkll malilm ya, mc11hur arpa kAtibl zadclcre gidip 
milletin parası arantlmazsa ak:ıarn ders verirdi. Hoca Tnhsln e!endi
çorbaya besmele çekilmesi biraz nln hlkfiyc:ısi çoktur. Ecza mesele 
şüpheli olur azizim. sine gelince, pa.~ baktı çıktr. Has 

~~.<;1.~~%Lt;!. Suriyede muhtar bir sya a yem nrıamm :::;~~ı~::d~d:ıa~:ı:nte~~~~r-~!m: 
~ e I T a r i h Cumhuriyet kuruluyor kurulacağma datr bir vam etmektedir. Volkicher Beobahter 

-Vhao+nn+• beyanname neşredlfecek yeni Tı.lı-kiyeye ve Tllrk endüstrisine 
Kudü111 2S CA. A.) - ~am ~h- birçok fotoğraflarla ııüslenmııı bir 

1812-1941 
Kadircan K AF Ll 

b lşte Rus .. Alman harbi de 
aşladı. Hem o kn.da.r ansızın 

Oldu ki bunu belld Rus ve Al,. 
lllıı.n rnilletleri de yabancılar 
kadar ha:}Tetle kal'§lladılar. Bu. 
tıunıa beraber harbin olacağı 
~e ba§la.vacağı hakkında de .. 
ÜJler ço.ktu. Bir defa Hitlcı 
lrıethur kitr bında konıunizmi 
Jrı~ağını senelerce evvel yaz. 
llll§tı; iki ay kadar evvel Al· 
?anıann Finllndiyaya zırhlı 

g . • . 

ri t.caUm olurken bir tek ail.lı.h r.. --o-- sayfa tahsllı eylemi3tlr. Bu gnzete 
tılmamışlrr. Fakat şehrin teali - .5ibirya hattında aynca uzun bir başmakD.lede 919 dan 
mindcn evvel civarında "obüslerin beri Türkiyenln siyasi tarihini anlat .. 
patladı~ı itıililınlştir. Topçu ve münakalat durduruldu maktadll'. Kemnııst TUrkiyenin kuv · 
lıava kuvvetleri büyük bir faali- vetlı ·ıo §erefli siyasetini öven bu mn· 
yet göatermişleralr. Yanluıbkla Tokyo, 28 (A.A.) - Ht.riciye nnz\- knlede czcümlo §Öyle denilmektedir: 
Şanı Uzerine birknç obüs atılmı~- n Me.tıruokrı. Japonyanm Bertin b\l. "Tth'lt siyaseti mağlQp Almanya i· 
txr. Altı veya yedi ldiii ölmü:-, -bir ytik E'lt;lslııden Sovyet • Alman mu. çin parlak bir imtisal nümuneai ol -
kaç kı~i ynralanmıştn · luuıaınntmın başladığı haberini alır mu11tul'. TUrklye mUtarekeden ııonra 

Cumarteı;i günü öğleden sonrıı atm'l7. keyfiyeti imparatora bildirmek Almanları iUla.f devletlerine teslimi., 
saat blrdc Vişi ve Sudye hUku - Uzer~ urııya gitmiştir. Hilr!c!ye na- katı surette rcddetmlştır. Sultanların 
meti murahhaııları miltearrız kuv- zırı vezlyetlo at!lcadar beynelmilel siyaseti TUrklyenin mcn!aatıerine hi· 
veUerin önllne gelmişlerdir. Mu • meseleler hakltmda imparatora. izahat yanet etmekteydi. Kuvvetli Kemalist 
rahlıaslarm bindiği otc>moıbllo bU- ı;erml~lir. Müteakiben .M:ateuokıı harı_ devıctı iktidarı eline alınca vaziyet 
yü~ bir beyaz bayrak B.!Jlmı~tı. clye :r.e,zaretinlıı ba~ııca erkllm tara. tııma.miyle doğtıtL AyDı zamanda 

VJ!')i kttıılınının heni.iz teı•kctme fmdnn akted!len içtımaa riyaset etmiş ınlitt.efikler ittihadına karşı da bir za· 
dikleri şc-ıırin şimali garbisindc Ur. İ<;tıma oıt dakika sürmUı,tlir. Top fer te~kll etmiıı olan YuDanlstana kar· 
bir mahalle mtistel!lna olmıık Uzere ıantıdan eoıırA Matauokll, hariciye nr-. §t aak'!ri zafer Tilrk tarihinin en bil· 
!}atu teslim olmuştu. z.~retine gelen Alman büyük elçisi yük ve parlak sayfasıdır. DUnya Tür· 

Millto.fikler ljama glrer girmez genen11 Ott ıı~ 90 dakika görüımü,ş... kiye llnkkmdaki ynnlı§ düşUnüşUnU 

Bu arada. mil§İr Arif p~a h~ tane hata etmiş, ilmUhaberler pa_~ 
rctlerinin yüz ibu kadar kuruş, le [ianın d?ğiJ. damadı ~a.<ıt ŞUkru 
Vll.1.:Dll reisi Ahmet Kemal paşanın efendininmış. . 
da eeksen dört kuruş ecza parası l\:urban bayramının be~lncl gü-
l nü Mevlcvlhanede ayin vnrdI, Ate .. 0 
lı~Uııa.bj?rlcri müh1z[m 'fahsin li'ıde gittim .. ~ördüm .ld bazı ,carı. 

erendi Ahmet Kemal paşaya atzet l:ır tenııuresını fe\ka!M; açı)or .. 
· p "Şimdi sırası mı' diye lar. Yani sliratle çarkettiklcıinden 

nuşl k. aşa T~ı.a.ı .. nfendiy~·;• "Pa- tablt tennure ziyade açılıyor, hat-
a ı oymuş. ıu........ ... •. t ahallln k ·erler 
şıı efendimizin ibu günlerde düğe. cu avrc .m. e ya m ~ 

ti Akçece ihtiyacı :ziyade oı.. dt' göze lli.:ııyor. Bu dıı makbul dc-

ltkalar göndermesi dikkate lft.· 
f~tı; Norveçten mezun asker 
~tın avdeti ~eklinde gösterilme. 
~~lttBJJkeden başka bir §ey dew 

1• · Son zamanlarda Fin_ 
1 andiye.da, ve Roman yada yapı
itı seferberlik elbet Mıı.ııır veya 
lı llriye üzerine yapılacak bir 
tlıateket için hazırlık sayılamaz. 

serbest • ra ısızlara vr> 1ngifü:ler<• tUr. <ıeğ~tırmfğe mecbur kalmış vo TUr • 
hfüınU ııbul gösterilmeııi !Azım • • :f. • kUn aııkeri,eiyaııl, matı ve ıımııi kabili. 
geldiğini hlldiı mişlerdir. I•'ıı.kat bu yetıcrir.i anlarnııtır.lntınUnün alyasetı 

~as~:~ ileri ,.el~tir. Yoksa es gildir .• HerhalcJ. aheste lbcstc aç • 
kiden bu gibi ecz.a paralarmr der- mak laumdır. Bu da ~lılm ~ 
hal verirdi,, dedim. Birkaç giin. son Şem.sı dede ve Şevket efendi o?,
ra bir iş için patanın yanma. ,gir ,. l~muzda oluyor, Şetmi dede gönul 
dlm. tımühaberlt'ri çıkardı: ''Ş.i.ın· lu asker kaydol~nmmıtu, gllndUı>: • 
diye kadar bunlar ner~c kalnıJB?,, leri dal~ei askenyede erklnmamı... 
dedi. "Veznede kalıruo!" dedim. ye t~lmrat kaleminde .hlznı.ot e • 
"Bunların muameleli evrakmı is • ~erdı. G~clerl de d~ta ka.lı.r· 
terim!., dedi. ''Vardır, getireyiln,. en. Del'gii,h. badeınelıgl yn.par~J. 
dedim. Nihay~t ''Hem bu kadar HattA. benun hırka. ve slk.kem~n 
ccz.a almadım. Şimdilik dll!'8un, rnuhn.f'azasma memunlu. Ayın 8'Un 
miralay Hilsnü bcyd<'n soraca.b'lm, lcrlnde bunları bo'h.çMmdan çıka • 
benim bu kadar borcum yoktur!,. rıp hazırlar. eonra da de~irlp boo 
dh-erek bağmna.ğu. ba.şladı. Kara• ç~sına ko~ardı. Bunun i~ın ayda 
rt ' tırarfl. tebdil edtp odama geldim. b'.r mecidiye:ıi va~r. Şovket efen· 
Çok canun sı.luldı. Çünkü kendisi· ~ys~ oubenrlze mUd~vlnıdl, Kon • 
ne .hilrmet ve muhabbetim vardı. aı.slm çarpm;~ olan hır Olk W &1A. 
Ahmet Kemal~ a "U8kUdarlı De k.a yU.ZUnden dergfi.hıserl!e gJ~ 
u Twin,, diye mt'Pur olan hoca tı, Bu gençlerin ttmııurelı:rinin 
TAluıin efertdi hazretlerine men- fevkatıl.de açılm~ları için ;§U _mu 
suptu. Huıurlarme. çıktığımda. a~:ı.yı y~ ibizım kalemdeki. e· 
ekseriya hoeıı ·merhumdan ba.hse- t7n<1ilere bun~ çôzeno bir mecı. 
der, ahval ve muhe.'bbetlerinden dıye ve!'eceğim ·•• declim. Muamma 
hfkAVe e<lei'dl. Hoca mertlunın ye. ~.} u; 

•A · b h d Jdl çu kil h lk Tolcyo, ıs (,\,;\,) - · Prens r<onoye 
..... ve1;,· e ey u c . n n r~ozııAuanberi dnlma Tilrk menfaat -

b t F t gi)l• lerl bu.""'" imparator t.arafmda.n kabul e· ser es ransız ve n z ~.... terinin ve milli şerefin mUdafe.asını 
ki · k ı h<>aaradan dllm:stır. Preruı imparatora slyaııt va· zev c aı·şı aml§ ve mu ..., • ıııtıhdaf eyleml§llr. 1nönit "!ya.actı, · ~i sene evvel lngilizler bu 

~~ilkeyi scımişler; Rus!ar]a 
~~akereye girisınişlerdi: Ay. 
~rca ıürdUğü halde netice vcr
a Yen o konuşmalar arasında 

k t ld il(. d d ı cmnu"i zlyet hakkında lzııhat verm~tır. ur u Ut;>Un an o ayı m .. • Bolt.17.ları kurtarmak için s!yaııl va· 
U · · h ı ti HCkumet askeri şeflerle Rus • A 1· ye nı ız ar crm § r. ziyetten mesut bir tarzda iıtlfade et· 
H 11 litt f•ı ı rl S riy" h"l man barbl hak1'ında ..-örtışmfü•tür. a t m e ı.ı' cı n u u '" -

0 
" mesL"lı bllmlııtır. Almanya ile Türkiye 

kına hUrı-iyet bııh.t:1Pdec<'ğinl söy .. Japonyıınm (!Unvada Blılblln tesisi ıırasmclald mtıstal<bcl tktışadi mUna.· 

11.!ıııın bir Alman .. Rus anla.ş. 
~'&! ynplldı ve Polonya harbi 
ı; ~la.d•. 'laarriız· fikri hesleyen 
1 ~buna karar veı en kuvvet 
~ behnne 9oktur; taaITUze. 
:aYanlann da kendilerini 
tQ fdur göstermeleri ve harp 
let ~Uliy tini ke.t'Rı ta.ra!a. ytik 

1 lUeleri adettir; l!kin hep 
ı aYdaauı:dır. Hak §imdidc kılıç~ 
t:"'l\ ucı rırıdn, toplann namlu· 
l'ı :t'ı?\de.;-• ~YY"reıenu lJuuıuıuu. 

lem~ olan Catroux'nun bu vanrli- nl l:Jtedlğine vo Asyadlı yeni nl1;11.mı scbetler tabii ınUnnsebat olacak çlln· 
ııi yerine gct.lrmek üzere geldik- ıcuracıiğ'ınıı. dair blr beyanname mış- kil mtıesslr çalı1'mıııımı dayanacak • 
lerini an'nmıştr. redltecektl-:. MUnakallt nez:aretl RI 

VJşi kıtalarr da.ha pcr~cmbe gtı.. birya lır.tt•nda mUnakateyt durdur tır." 

nü Şamı tcrket.miı}ler, fa'kat rnllt- muştur. 
tefiklerin §ehre girmediklerini gö- . :/- . Bir Alman iaşe 

gemisi 

k.illda., tankların alev saçan ma
~ l'lelerfndcdir. Dıtiyar tarih di-
or \i; 

~· - kı.en<llerini müdafaadan a. 
t tı Olanların ve siyasette aMa
e.nıa.nn vay hallerine! ... 

rünce avdet et:nıişlerdi. 
Şamın. etra!mda cereyan eden 

31.adetıi :muharebeler müttefikler .. 
de Şamın Jçlnde a.nudane bir mu .. 
hfl.l'ebe olacağı kanaaıini tevliL el 
;mişti. 

ı)enrm tesımu oe1tıen11a.ıgıno.en 
d:ı.ıı. kısa bir .zaman içinde yapıJ.. 
JJU§tır. Kuneytra ile Şa.nı arumda 
VJşi Jutaları tarafından stsaterl • 
len fiddetU mukaveımetin kırıldı
ğı ve V.lfi krtalar. nın sima.le doğ. 
ru çeJtildikleı:i zannedibnektedir. 

Tokye. :ıs (A.A.) - lngiltere seli· 
d bu ııabah kırk dakika kadar bari • 
clye tıazırı muıtvlnt llo görU§mllştllr. 

Domei ı.Ja.n.n bu görUıme cınuında 
AllD.llll • Rue harbi hakkında maıo · 
qıa.t. lcal. ıııllll..W.p <:>ldu~nu bl\dlr -

meJrtedJr. 

Atlantikte zaptedildi 
Londro1 ıs ( ı\. • ) -- Amiral. 

ltk makammm bildlrdifinG göre 
harp bagladığı zaman Brezilyada 
Santosa iltica oden ve 24 nisanda 
iaşe gemisi olarak Santostan hll

Q-ı dalf&l&nm&ktadır. Sutiye :tıllkdmetJ reketıe Vladivoaloka gibniş olan 

ıı S~et Da§ vekili Molotof'un 
~~kunda nu satırları okuyoru}.;: 

ı l3u bizinı mağrur ve rnUstev 
~ile ilk karsılaşmnm1z değildir. 
~al>olyon nasıl mağlup oldu ise 
0 Uer de öyle mağliip oace.~tır. 

ııımdlye l<ad4r vı,r mal<amlarmw meı 4422 tonluk Alman Bıı.bitQn.ga va· 
guı, oldukları beynelmilel ıııert eııerı. puru ntla.ntlkte bir lngiUz devri-

• "' • ne almıı1ardır. yesi tarafından görülerek ıapte· 
Kahire, ts (A.A.) - Mtıttetik kı. S!yaııt mUcrtmler için umuıni at dilml§lir. 

tdu ile beraber bütün ınıUet 
~f vo milli hürriyet için ~ll;· 
~erane bir mücadeleye gırı• 

t:ııan ~ama &'frdikten sond.a aerbeııt nan edilmtıUr. B&fVekU Hflllt PekA. Babitongada bin ton keten ya.. 
Frıuımz ktıalan, İngiliz kıtaıan, iDq lem Ue ı~nmtl Legentlhoıııme Sur!- ğı bulunmakta idi. ln§e gem.isi bir 
hur sUvart atayı, tankl:ır ve blrkag l yellin muhtar bır eumhuriyet olarak 1 Hola.nda ticaret vapuru nekline 
avustraJya atoyı blr geçit re~ yap. illnm& yanyacak muahedeyi ba::ırıa. glrmiı;ti. Alınan ~ altmda 
nuşıarclır. Her tarafta FranBIZ bayra. maki& meıruı oJmu;Jatdtr. bulunan BTea~ gitmekte idi, 

~!!tel.tir 
ı ~a·;d muharebesinde Rus. Profesör Stehn ü?:erine bur &if .. 
~.1' Napolyon& mağlup olunca reli .l§aretıer koyduğu bir tqı mıı.n 
h ilııit muahedesini yaptılar: yati , alıyarak köyli.Uerin ... e,,.tiM 
ııtt,t 8 temmuz 1807 de Fran· • ıı 0 • 
~ inıparatoru Na.polyon ve bir meydana bıraktı ve h&dleeyj 
~ı.ııya çan Al amir tedn!üi ta'cbcsiyle b raber davetlilerine 

"e t&n-ü1.i bir ittifak imıaladı- de bizzat gGeterdi. 
la.r. Rusya İngiltere ile Fransn.. Tcrllbede §U garip te1.a.hUr gö. 
~ .ba.n§me.sma. tavassut e-
1eeek; sözünü dinletemezse Na• rUlUyordu: 
~lYonu serbest bırakac~ı. Taşm civa.rmdan geçen köytu • 
~ rt.nsa osırada Rus ya ılc Ierden bilhn!'ISa en zayü ve cılız 
1 ~l>t.e bulunan Türkiyeyi Sulh görUnll§te olanları birdenbire ta. 
sırı. zorlayacak kabııl ett;reme7..
ııe Osrnanlı imparatorluğu par- şı görüyor ve .sanki dalgın bir hal-
l'aJ:ı.nacaktı. .. de eğilip bu taşı yerden alıyor, 
ll .. 8u. sulh ancak beş sen~ .sur. b.r mUddrıt ellerinde taşıyor, nıu
t U; ~apolyon bu müddet ~çınde a.yyen bir mesafe yürUdllkten 
Pazıya ve Almanyada Ugr~ştı. 'sonra tekrar yere atıyordu, 
Moakova seferi 24 hazı~an 

~812 de ba~Jadı. Napolyon un Kö) .unün bu harşketinde ıuur 
\ı ıtınandasında (350000) as!ccz: olmadığını hemen aşikar bir suret 
~; fakat bunların hepsJ te görme~ mUmkUn olmaktaydı. 

llll8ız değildi (30,000) P:rus- Zira köylü bu taşı niçin yerden 
~alı, general York Ku~and:ısın~ aldığını, niçin bir müddet elnido 
a :Baltık sabillerinden ılerlıyor.: 

IJ()l cenahı teşkil ediyordu. Sag taşıdığını, so~ra niçin tekrar ye-
~tıa.hta Prens Şvarzenberg ku- rn attığıııı kat'iyyen earlh olarak 
"-ltndasında (30000) Avustur- bilmiyordu. Köylünün attığt taşı 
~lı vardı· Pinsk mıntakasına oradan tekrar geçen köyllller a • 
ıinğru llerllyordu. Merkezde jm- rasmdan birisi yine görerek alı • 
llarator Napolyon'un asıl istUA. yor, o da ellııde bir mUddet 8'Ötii-
0l'dUsu yürÜyordu; bunun 
Q\e\1cudu (290,000) di. Bunların rilyor, sonra, sanki elinde kaba 
~tıeak (180000) i Fra.nı:ıızdı~ ge- bir taş parçası ta.şıdJğınm yeni 
Ye kalan (110000} asker Ren farkına v:ırmJ! gibi o da kaldrnp 
~a\ralsinden, diğer muhtelif Al- yere atıyordu. 
ltı~ memeketlerinden, Polona Bu ıninval üzc.-re ~ b!r buçuk 
~lllardan, Danimarkalılardan, kilometre mesafeye kadnr tqm • 
t) alya."llardan, hatt5. Hırvat ve 
atınaçyalıla~n mürekkepti. dı. 

~\tslar bu orduya pek haklı ~ Profesör Stehn bu tecrübeyi 
.!'t?"ak t{virmi millet ordusu göstermek suretlle monyatlzör 
1ıılbini vermişlerdi ve Napolyo.. casusların hudutta.n hududa böy .. 
~a k3.l'§J (80000) i Kazak ol~ak le manya.tize edilmi§ ~ya ile mu.. 
U~ (300000) ki:PHk bir ordu 
Sılfarmışlardı. habere t}if relerinJ tamurıııe ma .. 

l'3iz mUstakil ve bitarafız. Ne- sum insanlara nakletUrdlltlertnl 
~c~ kemiremeyiz Harbin miJ .. ~ i~pat etmiş oldu. 
tl~ tçtn hayırlı b~r ıekllde ve J Filhakika Memıer 1UMllü. .. • 

C8.$US 

T _..: 

mektehi rırofes8rlerinden 
ı.v~u 

A. 'ıleng1ı.am 
• 80. 

yatize edilml eşya kullanılmak 

11uretiyle dahi, bu modem casllıll • 
ıara birçok faydalnr temin etmek 

tedir. 
Doktor fbpısen (Ca.suslukta 

manyatizma) isiınJi eııerinde IÖY• 
le bir miişahedealnl naklediyor: 

FinlA.ndlya harbi esnl18Ulda Hel• 
siı;.klde ltalyan ta.yyarecilerlle 
FJnl&ndlyaya gelmjş olan &izli 1 .. 
talya.n polis ajanları Urkanyalı 
bir ca.sus kadını takiP' ediyorlardı. 

Bu kadın, Fin hükfimeti nazarın 
da pek muteber olan bir Fin fab
rika.törünUn metresi idi. Fabrika. 
tör bu fevkalade zeki lı:adma ,son 
derece ınerbut bulı.ımnalrt.aydr. Ve 
bu 'kadmın l>i.ıı;zat Finlandiya a -
leyhlnde ça.Jııtan tehlikeli bir ca .. 

eus olduğunu kat'1yyen aklmdan 
bile geçirmiyoı·du. Esasen bunu o
na kabul ettirmeye imkit.n yoktu. 
Fin h'ikümetinin işin farkında o. 
lup olma.Jığı meçhuldü. Fakat bu 
kadmı takip ederek bir gaile çı • 
kannak ve fa.brlkatörü le-Jtelemek 

tstC!'lJliyorlardı. 
tta.Iyan1a111a bu kadınm, Fin • 

11ndiyaya gelen tayyarecileı-e bir 
wlka.st hazırladığını görUnce tel~· 

ta. düştüler. 

ınek ve öldürmek için hayli uğ -
l a.şiılar. 

Fakat gayet kurnaz olan bu 
kadına kEU'fl kurulan her tü.rlü 
tuzak faydasız oldu. Kadın. aley. 
hinde kurulan tuzakları, sanki his 

sediyonnuş gibi, blr turlü düşme. 
di. 

İtalyan ajanları ise kadına a .. 
lent suikast yaparak h!d.lae çı • 
karmaktan., bir gaileye sebep oı .. 
maktan da ı;iddetlc çekinmektey .. 
diler. 

Bunun üzerirle Estonyalı Ma.rıl 

ismiyle tanınan bir manya.tirıörü 

Hel&inkiye getirdiler. 

Bu adam, her gece Ukraynalı 

kaıdmm fabrikatörlln nezdine gt>. 
lip gittiği yer mniüın olduğu hal
de bir tlirlti görıiruaey'?n bu kadı· 
nı her ye:rıle ıuıt aık vukua gel~ 
bir kaza~~ ı~ğrat tı. 

Ru ıc:ıza ~a:·~t lıa,lt tertip o • 
lunınıış. fakat kulln•ulıuı vasıta 

Mc.smt·r ı.:ı;u;J)'le manyptize edil. 
miştl: 

Eıstııcyııl!. bu kaiınıl" gayet za· 
yıl, aıoabf, h:rc;ın bir kadın oldu· 
ğunu oğrt>ı:ınce tt11un manyatlzme 
te'3irınin,. müs.ı:t biı· t!p otacağı.. 
ııı hMa.t>lı:vrın:iı: derilal kalr.ı bfr 

oıtlxcl(,ç,~ıi ka.letiil ~tG.de lır.ıal 

tl~eıi ihvanın malümudur, bu zatm "Deryayı qkta dolcışan ıc!aiııi 
sek ve muhab!>etine, ilim ve frfao- a§kı.n, muhabbet rilzgan otddetJo.. 
nına diyecek yoktu. Bununla be _ nJverince yelkenleri tarnamile do • 
raber o Jı.Adar kalender ve rind idi lup pupasına gidi.Yor f$e de, öyle 
kl üekUdar vapurunun oca~a kö. gemile'rin direkleri çıplalt bir ha. -
nıür atnn yüzü gözü kapkara ken.. lete girip uryan, ve tayfayı peri .. 
dl maakare. bir mahbuba tutulup o ean ve püryan edecek derec~ei.nde 
ilim ve :lrfanile uzun wnıın o ço-- açılıp g'OOterilmesi pek de ına.kbul 
cukla beraber vapuroa Jtömürcü .. değildJr. Az:lzlm, ahste b"!rte ol -
lük etmiştir. Bir ramazan Üskü - malı .. ., 
dar t 1 k e ı e camlinde mes- Bizim şubedeki millanmlerden 

Aı>nn efendi: "Bir anahtar vere • n .... .:~·e""'f okutmu tu, p a ,s, a -
"'y,.. 

0 

meı misiniz?., dedi. ''Veririm, der lard&n beylcrdenca-
yayı aek semağhanedir., dedim. 
Bunun üzerine muammayı derlıal 
çazdu: Deryayı aşk semafhaııe .. 

edllinlş hwsus! bir bomba. tedarik dJr. orada dola§an G'emller can • 
ettirdi. lardtr. Muhabbet rüzgarı naati 

Bu bomba, ilk bakl§ta vakti 
milrekkepli bil' kaleme benziyor, 
fakat &YJli zamanda alellde demir 
lUet p~asmı da andırıyordu. 

FAtonyah manyaUzör, bu bom " 
bayı Mesmer. usuliyle manyetiıe 

ederek kadınm aJuiam lb:eri geçti 
ği vola bıraktı. 

Filhakika, pek zeki, binaena -
leyh, gayet dJkkatll olnn casus 
kadın yoldan geçerken mürekkep 
il kaleme' benzettlğl bu garip çu .. 
buğu gördü ve bayriihtiyari eğilip 
yerden aldı. 

!{alem olup olmadığını anlamak 
için de kurcalamaya başladı. 

O 0J1da korkunç bir infilil.kla 
yerler ısarsıldx. Kadmı kanlar için· 
de hastaneye na.ıdottiler. Kadrn 
ora.da öldU ve ölmeden evvel ka. 
lem hA.dlseı!inl söyledi. 

Bundan son derece müteessir 
olan Fin fal;ril:atörüniin htikfune
te şiddetli §ikayoUerdc bulunma~ 
sı üzerine He!Sinkide halktn yer • 
de bulun8.n kalem, kutu gibi eş .. 
yya1 almamuı, "bu oekilde tehli -
keli bombalar yapıldığı halka i .. 
lan olundu, 

Bu suretle, hiç şUphe uyanmak· 
sızm bu tehlikeli ca.şusun vilcudıı 

ortadıın kah!ınldı. 

Fakat, şu cihet muhakkaktır ki, 
manyatiror ca.ausle.r bugUn, be • 
men umumiyetle, bu nev'fn ilk 
mucidi ve en bUyUk oamplyonu ~ 
lan Emili.yonun usullerini kullan
maktadırlar. Hemen umumiyetle 
tıpkı onun gibi çengel kadrolar is. 
tihdaın etmektedirler. 

rifle nay ve kudwndür. Yelken 
tennurodlr. Dll·ckler carılarm ba .. 
caklarrdır. A.5Im efendi bJ* me.. 
cidiycyl almıştır. 

Japon va 
Yakında mih

verden 
Ayrllacakmış ! 

--<>-
Japonlar Almanyanın 
dünyaya hakim olmak 
niyetinde olduklarına 

kanaat getirmişler 
f\ıwyork, 28, (A.A..) - Nevyork, 

Taymls gazetesinin Vaıington muha
biri yaz:ıyor: 

"Amerikan hlikOmeU mabtlllerlndıı 
Almanların Sovyctlcre taarru%11 :ne. 
tıcesinde, .Japonyarun yakındıı. yalnu: 
lttihvcrd.:ın aynlmakla knlmıyacağı ay 
nı zamanda Almanyaya kat'§t cephe 
aıacag-ı ümit edilmektedir.,, 

(~var) 

Bu iddia her ne kadar garip goril. 
n\lyorsa da muhabir bu kanaatin b!r 
hafta evvel Hltıerln Sovyetlere taar .. 
ruz edeceğini tahmin eden mahfiller. 
de ileri aürUldüğilne i§aNt etmektr .. 
dlr. Almanların bir ademi tecavilz pak 
tı ile bağlı bulundukları SovyeUerc 
taarruz etmi!J olmaları Japonlan A.iP 
manyanın dünyaya hAklm Olmak Dl.. 
yetini beııledlı!lne inandrrmıotır. Ja. 
ponlar Almanların Ru~lara karfı ıerl 
bir muzatferiyet elde etmelerinden 
korkmaktadırlar.ÇUnkU bu takdirde Al 
manıarm coğrafi ve ıııyaırt vaziyetleri 
Japonyaya taarruz !çin pek mllaalt o. 

1 laca.ktır. 
~bl\k bitmesini istıyoruz. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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1 Havacılık bahisleri 
(B~ tarafı 1 ncide) man havacılarının birinci derece--

&lara başlaması ve bu manevrala d<"Jd vazifelerini teşkil eder. Bu 
rını da g&rt>ta yapmağa karar ver arada ikmal ve muvn.saL hatlar:. 
miş olması. Sovyetierin böyle bir nın bombalanarak körletilmesi, 
hareketi beıklemekte olduklarına r.tok ve antrepoların tahripleri de 

Norveçte' Hasköydeki vaka 

işaret gösterebiliriz. şarttır. 
Alman §efleri Sovyet Rusyaya En son olarak Alman havactlı· 

karşı harekete geçtiklerini ve ğma dı.işen vazüc. bilhassa pike 
bu teşebbüse mecbur kaldıklarını bombardmıan tayyarelel"iyle piya
söylüyorlar. Bu arada Balkanlara denin ve çok iyi bir anlaşma t(, • 
müdahale ve Finlandiyanm tama- min ettikleri diğer cephelerde gö
miyetini tehdit yollu hareketlerin ze çarpan zırhlı ve motörlü vası
Sovyetlcr tarnfmdnn tasnrlanmak talarmın yollarını açacak t.aar • 
ta olduğu ve nnsyonal sosyalist ruzlarda bulunmalarıdı • 
A lınan~ayı arkadan vurmak çare- Sovyet Rusya • Almanya cep -
!erini aradıkları iddia edilmekte- besinde büyük mikyasta. harPket 
dir. edecek olan havacılığın paraşütlü 

Şu veya bu tahminler ve muh- kıtalardan ve hava piyadelerinden 
telif beyanat ne olursa olsun boc.-. istifadeye teşebbüs edecekleri 
tur. Hıırcltiı.t ba.slamıştrr Alman pek de lahmln edilemez. Çünkü 
ltara, deniz ve hava orduları Sov. ne Sovyet Rusya ve ne de Alınan 
yet Rus toprnklarına girmiş - ya bu hususla yekdiğerine karşı 
!erdir. Bilhassa fazln miktarda bir üstünli..k ö!çUsU ileri süremez. 
hava ordusunun bu cephede vazi. !er. Almanya ha11bin başmdanberi 
fe alacağı kuvvetli bir ihtimaldir. ilk defadır ki; paraşütçülere kar
Esasen Almanya daha Polonya şı halkın uyanı:k davranmasını ve 
muhasamatr ba.<jlamadan önce Sov tedbirler a.lınmasmr iiıtar etmek, 
yetiere karşı bir cephe almak icap tedir. 
ettiğini tasarlamış ve ona göre de Sovyet Rusyanın ise,; paraşüt
bir hareltet plfuu hazırlamış bu - lü kıla.lan hazırlarken bunlara 
luııuyordn. Dört cephelik bir ha • karşı alınması laz.ımgelen müdafaa. 
rekat sahası içiıı dağıtılan kara tertipleri arasında bazı mahrem 
ve hava orduları bugün i~in iki e. mukabeleler bulunduğunu ve bu 
sa.slı cephede çalı.~aktadırlar. mUdafö'l sistemlerini kendi top -

Almanya havacılarını üçte biri- raklarma ka.r§t olacak bir parasüt 
ni ve kara ordusunun yansını Sov harbinde kullanmak Uzere s:ıklaı
yetdere karşı kullanmak imkan- drklm:ı: da tasarlanabilir. 
larma maliktirler ve biraz da B!.r taraf paraşüt harbinin te .. 
mecburdurlar. Çünkü; Sovyet;. Rus melini kurmuş, öte tarafsa tabi • 
yada gerek hava ve gerekse ka. yesini nemalandırmış bir vaziyet.. 
ra ordulan hiç de ihmal edilir bi- tedirler. Teşebbüs edilecek bir 
rer kuvvet olmaktan çok uzaktır- para.~t harbinde hangi ta.rafın 
le.r. Buna göre, Almanyanm Sov. daha emin ve isabetli hareket e
yetiere karşı yüz yirmi, yüz elli debileceği de ayrıca tetkik mev
timıenlik :tir kam ordusu ve yedi, zuu olmağa değer. 
sekiz bm tayyarelik bir iıava rı- Sovyet • Alman harbinin neti
losuyla taarruza geçtiklerini ka • cesi üzerinde bir tahmin yürüt • 
bul edebiliriz. mek için henüz vakit erkendir. 

Alındll havacılığının bu cephe • Daha ilk çarpışmalar tam bir in
de başaracağı işler, diğer Avrupa kişaf göstermemi~ gibidir. Yalnız, 
cephelerinde ve Balkanlarda yap- Sovyet Rusyanm çok yakın za • 
nuş olduklarından farks;zclır. Her manda manevra behancsile ordu
şeyden evvel ha.va hakimiyetini Jarmı garba doğru kaydımıağa 
kurmak yolunda taaı-ruzlara geç- başlam~ bulunması gösteriyor ki, 
miş bulunmalıdır. Sovyet tayyare- Sovyetıer ilk hatlarında uzun boy
ciliğinin sayıca fazla olduğu dü • lu mukavemet gösteremiyecekler 

Cenubigarbı sah illerindeki 

Halk tahliye 
ediliyor 

Oslodan garbe doğru 
Alman kıtaları geniş 

harekatta 
bulunmaktadır 

Londra, 2-l (A~'\.) - Norveç ajan
ımım t.ildirdlğine göre, Norveçin cenu.. 
bu gr.rbt sahilleri üzerinde Alman 
faaliyeti birdenbire artmıştır. Norveç 
illerin büyük mlkyarıa.rda. bu mmta. 
kalan derha.l tahliyesi emredllmi§tir. 

Bu haberle-e göre, Oslodan garba 
doğr.ı mütcma.cll Alman kıtalan hare.. 
ka.tı: ynpılm3ktadır. Sahil mmtakası
nm ":UyUk bir lcısmı ta.mamııe memnu 
mmtalm ilA.n edilmiştir. Bu mmtaka.. 
lara girip çıkma mUsaadeleri pek is. 
tla:ıal ahvalde verilmektedir. Bu mm. 
taka, dahile doğru 100 kilometre ge. 
nlşllğln.de olarak Nordfiordun imal 
eahi!tnden başlamakta, Sogncliorddan 
ve hardenf;ertiorddan gççmek.te ve 
cenup sahilinde Krageröye kadar in. 
mektedir. 

Norveçlilerin bUyük mikyasta talı. 
llyesine büyük bir en ·ji ne birdenbire 
başlanmiştır. Trondheim civarında o. 
berlandet mmtaka.ımıda bUyük mik
yasta mezru a.razıye Alınanlar tesa. 
hUp etmiş ve köylllier derha.l bura.lar 
dan çıkarılnııştır. Bir noktada Alınan 
!ar, araziyi düzeltmek için hatta. bara 
kalan bile yıkmtşlardrr. 

• 

Macar hükOmetine 
Fevkalade salahiyetler 

verildi 
Budapcşte, 24 (A. A.) - .Mec. 

lis toplanmış, hükümete fevkal8,.. 
de sal&hiyet.ı.er vermiştir. 

şfuıtllUrse, M.:kimiyet kurmak ~in ve daha ziyade bir oyalama. ta • Almanlar nç 
ba tayyareleri meydanlarında ve biyesi kullanarak esas hatlannr U 
ıtoplu suretle b!r üstUlük ve ancak ta'k-viye ve tahkime çalışa.calı:lar .. 

~e:U::r!~ v~~lük temin et. ~bi~u d~k ı:!i!.1; ::r. için istikatnetten 
Hava. Ustünlüğtintı kurmak A.J,. A. Ş9RK1LI 

-----:-=::-::=-==-=-=::::=:::=====-=--==-===-~= ~~~·! 1i~r 

Meslek ve teknik Direğe yaslanan 3 - Uçün:::r~ ~~de 
kursları adam neden öldü ? ==~1!:n n:::v~~:rı~~=: 

yu lşg&! ederek geçrnlşlerdlr. Hedefle. 

Maarif vekaleti bu 
sene de açmağa karar 

verdi 

Adliye hadise etrafın -
daki tahkikata devam 

ediyor 
Maarif Vekaleti geçen sene. Dün Suadiyede tramvay cad -

ler açılan meslek ve teknik kurs desinde elektrik direğine yaslan• 
lanndan altlığı neticeleri göz mış olarak bulunan ceset <:trafın. 
onünde tutarak bu senede yeni daki tahkikata Kadıköy müddei
kurslar :ıçm:ı.ğa karar vermiştir. umumi muavini elkoymuştur. 
939 - 40 ders yılında 76 meslek Suad.iyede Ekmel adında birisi
ve teknik okulu kursunda nin köşkünde bahçıvanhk yapan 
20,275 talebe okumuştur. Geçen Çerkeşli Ilyas admda.k.i ceset fW· 

sene açılan yeni kurslar ile ta· ' hibinin vücudunda hiçbir yara ve 
lebe miktarı 24 hini bulmuş, bere bulunamamı.5, ölüm sebebi .. 
mualli madedi de 881 den bine nin tesbiti için morga kaldmlm~ 
~kmışt.ır. trr. 

Çörçilin radyodaki 
son nutku 

'Morg henüz raporunu verme • 
m~e de bahçıvanın yo:rgunluk 
d-Olaj19iylc direğe yaslandığı ve 
zaten zayıf olan kalbinin yorgun
luk yüriinden duruvererek öldüğü 
sanılımal:tad.ır. 

-<>-
Berlinde nasıl tefsir Ekm k kili . te•pı·t 

ediliyor? ı e şe erı .. 
Berlin., 24 (A • .A.) - Yarı r~. edildi 

mt iblr kaynaktan bildiriliyor: 950 ve 475 gramlık uzun ve yuvar. 
Bizim için esaslı cihet, Çörçilin lak ekmek numuneleri belediye kim. 

İngiltere ile Sovyetler arasında yahanesinde tahlil edilmiştir. Yapılan 
askeri ve siyasi sahada birkaç za- tahlll neticesinde 475 gramlık uzun ve 
mandan.beri iş ihlrll~ri hfüunduğu yuvarlak ekmekleıfa daha iyi pişti~ 
ha:kkm.dald iddiamız lehine geuiıi neticesine varılmıştır. Ekmekler ba. 
~ yeni bürhanlar vermiş obnas;. dema lıe.ın 475 gramlık 11:-un ve yu. 
d.Ir. varlak hem de 950 gTan.lık uzun ve 

Alman hariciye nezareti, Çör • yuvarlak olmak Uzere dört ııekild:ı o
gil.in radyoda söylediği nutkun lacaktır. 
Almanyadaki akislerini yukıırdaki 
cilınılelerle hulasa etmiştir. 

Ayrıca şu cihet HA.va edil:miştir 
ki İngiliz başveldlinin müdafaa 
!ddiasmda bulund~ğu prensipler 
zayıf ve çocukça kaçarnakla.rdır. 

Sovyet tebliği 

Jimmada 
Bir generalle 8000 
italyan esir ahndı 

(Bil§ tara.fı 1 nclde) Kahire, 23 (A.A.) - lngilh or 
~. Dünkü muharebeler ta şark umumi karargahının teb-
fevka!M.e §lddetli c:muştur. Al - liği: 
nıa.n tiı.yyareleri, askeri hedefleri 1 Libyad'l hiç bir değişiklik yok
bilimıisa Miruık hava meydanını tur. Habeşistanda Jimmada alman 
bom.bardm.an etmiştir. 51 Alman esirlerin miktarı takriben 8000 
tayyaresi Mi:nsk tayyare meyda • dir. Bunların arasında korgeneral 
mnda yere inmcğe mecbur kal - j Tisse ile iki tümen komutanı ge
l:Dlffbr. Evvoe!ki glin dU§ilrülen Al- neral ve 8 tuğbay da vardır. La
man t:ajye.relerlnln adedi 65 de • temki'nin garbmdaki mmtakada 
• • ...... «ftnHik mtrhare.bf'-

1 
ve Debra Tabonun civarında ha.re

lerde ~ mbtt olmaat üzere 1 klt şayanı memnuniyet bir şekil-
5000 Alman eetr ~tir. de devam etmektedir. 

ri, Beyaz Rusyanm merkezi olan 
Minsk ~ehr'..dir. 

FinlAndlyaya gelince, bazı şehirle. 

rin ve Finla..ndiya limanlannm bombar 
dunanmdan ba3ka hareka.ta henüz sah 
ne J!maını_Ştrr. Alman kuvvetlerinin 
mevcudiyetine rağmen FinlA.ndlya şlm 
dil!k hali harple görUnmUyor. Eğer 
aksi vulrubulursa FinlAndiya kuvve~ 
leri Leningrad tt7!eılne yürüyecekler .. 
dir. 
Diğer taraftan P'ı9ıl kuvvetleri, Le.. 

ningrad • Murmansk yoluntt lcesmek 
için ga.rpten şarka doğru ilerliye .. >ek. 

lerdlr. 
Sovyet Rusyanın drş dünya ile ı.ı

nevi aı~ka ve frtibatmı kesmek için 
Sib!rya ııimendi!er hattrnın mnnteba. 
r. olan Vladlvostoka karşx bir hamı~ 
derpiş edilebilir. 

Kara harekAtı, la.rşılıklı §lddetli 
hava. bombardrmanle.rııe mUterntiktır. 
Alman tayyareleri Odesa ve Sivasto. 
polu bombardıman etmiştir. Alma'öl 
bahriyesi. bilhassa seri hücumbotlıırx 
ve mayn gemileri Baltık ve Karade. 
nizde laaliyeUerini Jiddetkndirmi.şler. 
tllr. 

J,EN'tNGUAD BO.l\lBARDlMANI 
Berlln, 21 (A.A.) - Alman tavYa• 

releri Lcnlngrad vo şimal haTS. üsle. 
rinl bv:r.bardıman etmiştir. 

Moskttva, 24 (,\.A.' - Alman tay: 
yare~cn mmnas şehpt " şiddetli bir a. 
km yapm~lardTr. 

&rlln 23 (A.A.) - D.N.B. bildiri,. 
yor: 

Sovyet harbinin lllı: g».inünde Sovyet 
hava. kuvvetleriniıı zayiatı saatten sa
ate artmıJtrr. Hakiki rakamlıarı ııim. 
diden blldlrmeğe lmkAn yoktur. Fa • 
kat, Alman topraklaruuı. karşı Sov. 
yet savaş tayyareleri tarafmdan yapı. 
lıuı iki taarruzda, uğradıltlan ezici 
mağlt\biyet Alman hava kttvveUerinln 
Sovyct kızıl kuvvetlerine indirdi~ 

darbeleri;ı §ıddetini gösU'Tir. Evvelki 
pazar gilnil şafakla beraber Martin 
Upind~ dokuz bombardıman tş.yyare. 
8i şarki Prusya üzerinde uçmll§tur. 
Bu dokuz tayyaredP.n yedisi Alman 
avcıları tarafından dUşllrUlmU1;1tUr. O. 
tuz beş Sovyet savaıı tayyaresinden 
mürekkep, diğer bir grup hudut civa
rında Polonya umumi valfliğind~ki 

askeri hedeflere taarruz et:n~. Bu 
otuz bc.ı; tayyareden de ikisi mUstesna 
olmak Uzere geri kalanı Alman av 
tayyareleri ta.ra.fıııdan ta.tııip edil· 

mi~. 

Dün Haskôyde kıskançlık yü • 
zünden bir yaralama va.kası ol • 
muş, birisi kendisinden ~üphelen
diği metresini dakikalarca döv • 
dükten sonra a~'lr surette yara • 
lam:ştır, 

Yara.lıyan adam Haskö}de Ba
demlik şeker kuyusu sokağında 5 
numarada oturan Halittir. Halit 
bir müddet evvel Seniye adında 
bir genç kadınla tanl§mış ve se
vişerek kendisiyle metres yaşa • 
mağa başlamıştır. 

Ancak son günlerde aralarında 
bir geçimsizlı'lt başgöstermiş ve 
sık sık kavgalarla. beraber Halit 
metresinin kendisini aldattığı yo
lunda bazı şüphelere kapıimıştır. 
Nihayet dün yine bu yüzden ara.. 
larmda çrkan kavga sonunda He
lit çok sinirlenerek eline kalın bir 
sopa geçirm..İ§ ve metresini yere 
yatırarak fasılasız bir §ek.ilde da· 
kikalarca dövmüş, ve muhtelif 
yerlerinden ağır surette yarala • 
mıştır. 

Seniye bayrlmış ve yetişenler 
tarafından sıhhi imdat otomobili 
ile ifadeye gayrimuktedir bir hal. 
de Beyoğlu hastanesine yatını -
mıştıl'. 

Halit yakalanmış, hakkında ta. 
kibata girişilmiştir. 

Kahve tevziatı 
(Baş ta.rafı 1 ncldc) 

rü Rauf Sarper, ticaret ofisi 
umum müdürü Ahmet Cemil 
Conk Istanbul iaşe rutidür mu. 
avini Hurşit Korol ve İstanbul 
Ziraat bankası müdürü Meh
met Ali Tiney den mürekkep o
lan komisyon iki haftadan beri 
müteaddit toplantılar yapmış, 
fakat bir tevzi şekli üzerinde 
kat'i karar alınamamıştır. Bu 
aradayalnız ciheti askeriye ih· 
yacı için bir miktar verilmiş, 
bu sıradada Ticaret Vekaleti 
tevziatta gözönünde tutulması 
icabeden hususat hakkında bir 
alimatname göndermiştir. 

Bundan sonra da kahvelerin 
na~ıl tevzi edilmesi 13.zım gele
ceği üzerinde çalışmalarına de
vam eden komisyon, bu sabah 
da saat 11 de vali muavini RL.
şidin riyasetinde toplanmış vc-
lrA.lo.t:.t-on GAlAW'\ *'-nı;......, ar..p.."n"'A 

mucibin~e nasil tatl;ükata wg~i
leccğini ve perakende fiyatın ne 
olacağı etrafında görüşmeler 
yapmıştır. 

F~yat murakabe komisyonu· 
nun dünkü toplantısında çiğ 
kağve satışlannda toptancıya 
yüzde 5, perakendeciye yüzde 
8 kar haddi aynlmıştır. Çekil
miş kahve satl§lannda ise pera
kendeci elden hadlere yüzde 
25 iıave olıır~acaktır • 

Ancak, kar hadleri tayin 
edilmekle beraber kahvenin ma
liye tf iyatı ve perakende aza. 
m satış haddi henüz tesbit edil
mem.iştir. Bu kararın, Ticaret 
ofisine aittir. Zira Istanbula 
tevzi edilecek kahve ticaret o
fisinin malidir. Görülüyor ki, 
ticaret ofisi günlerdenberi ça. 
lıştığı halde kendisine ait olan 
kahvenin hala maliyet fiyatını 
tesbit etmiş· değildir. 

Diğer taraftan kahvelerin 
resmi müessesat ve memurlara 
ayrıca belediye kooperatifi ta
rafından tevzi edileceği yazıl
mış, halka da memur nezaretin~ 
de kakavrularak değirmenden 
çekilecek kahvelerin 250 ~er 
gramlık kapalı ve mühürlü pa· 
ketler içinde tev7.Ü ka.rarla§i:ı· 
nlclığı kahvelerin bugünden 
itibaren halka ve satışına ar
zdilec"eği dün bir gazete tarafın
dan haber verilmiştir. 

Bütün bu haberler arasında 
muhakkak olan ~ey kahve tev
ziatının ne gün yapılacağı ve 
satışın ne za.man ba.<;layacağı 
h"'nüz kat'i şkeilde malum bu
lunma.masdr. 

Sonra kahvelerin mühürlü 
zarflar içinde halk:::. satılacağı 
ve müesseselerle memurlara da 
ayrıca belediye kooperatifince 
verileceği doğru ise, memur o
lup kahve alanlarla memur ol 
mayan halkın nasıl biribirinderl 
tefrik edileceği ve böylece me. 
murl:ı.nr. ikinci defa kuru kah
vecilerden de kah ve almamala
rının nasıl temin olunacağı dil· 
şünülecek bır nokta teşkil et
mektedir. 

Görülüyor ki kahve tevzi işi 
halli kolay olmayan bir mesele 
halini almış bulunmaktadır. 

o 
Sovyetlerin Karadeniz 

filosu dolaşıyor 
Londra, 24 ( A. A.) - Sovye t 

filosunun kuvayi külliyesi hali 
hazırda Karadenizjn cenubunda 
devriye dolaşeyor .. 

İngiliz tayyareleri 
Bir Fransız 
destroyerini 

bat rdllar 
Bir ticaret gemisi de 

ateşe verildi 
Kıı.lıire, 2t (A. A.) - İngiliz 

hava kuvvetleri orta §al'k umumi 
karargfı.hınm dün a.kşa.ın neşredi
len tebliği: 

Akdenizde, dün sabah erken, 
İngiliz hava. kuvvetlerine mensup 
bombardıman tayyarelP.ri Trablus 
açıklarında destroyerler himaye • 
sinde seyreden bir düşman tica -
ret vapurları kafilesine hücum et
miştir. Altr bin tonilatoluk bir va
pur ciddi hasara uğramış ve baş
ka bombaların diğer vapurların 
yakınlarma dii.Btüğü ve muhtemel 
olarak bunla.n hasara uğrattığı 
görülmüştür. 

Suriyede bom'bsrdıman ta.yya • 
rclerlmiz dün de Beyrut limanın .. 
da düşman gemilerine hücum et- 1 
miş!ir. Bir destroyer tam bir i -
sabet vakl olmuş ve sanıldığına 
göre bu gemi batmış.trr. Şimal 
mendireğinde bağlı bjr ticaret ge 
mi.sine ateş veril.ı:niştir. Evvel.ki 
gece de deniz tayyareleri, limana 
bir hücum yapmış ve bombaların 
havuzlar arasına cfil5tüğti görill • 
müştür. A ustralya hava kuvvet
leri, Şam ... Beyrut yolu üz.erinde 
bir miktar motörlü nakliye vıısrta 
smı mih"alyöz ateşine tutnıu§ ve 
taiırip etmiştir. 

Maltada dün avcılarımız tara • 
fmda.ıı bir Macchi • 200 tayyaresi 
düşürülmüştür. öğrenildiğine g<'
re 17 haziran günü evvelce bildi
rilen 6 düşman tayyaresinden ma 
ada diğer bir Mesel"§IXlit 109 C.a 
ayni gün avcılarımız tarafından 
tahrip edilmiştir. 

BUtün bu harekatta bir tayya
remiz kaybolmuş.tur. Fakat bu 
tayyarenin de mürettebatı kur • 
tulmU§tur. 

Türk - Alman 
dnstJuk aklı 

hA.llklın1', .. :M ere r tila) -- Bil.. 
kümetimizlc Alınan Reich'ı ara
sında 18 Haziran 194.1 tarihinde 
imza edilen v& on sene müddetle 
muteber olan yeni ademi tecavUz 
ve dostluk muahedesinin tasdiki. 
na dair olan kanun Iayihası ve 
mua11ede dün saat 11 de 1:-0planan 
Meclis hariciye encüm. llııde mü
zakere edilmiştir. EncUmen, ha
zırladığı mazbatayı Büyük Millet 
Meclisi umumi heyetine takdim 
etmiştir. Layiha, yarm Meclis U• 

mum1 heyetinde müzakere edile
cektir. 

Bal ık memleket
lerinde isyan çıktı 

Hern, :?4 (A. A.) - Die Pat 
gazetesinin Berlindeki muhabir! -
nin işaratma göre Kaunas halkı 
(Litvanyanm merkezi) Sovyetle • 
re karşı isyan cylemi'.}tir. Asiler 
şehirde haklın bulunuyorlar. 

Bern, 24 (A. A.) - Kaunas 
radyosu Litvanyada ihtilii.l başla.
drğını ve memleketin ecnebi ta -
hakkümtir..den kurtulmuş bulundı·
ğunu dün akşam habe:r vermişt.ri. 

Bern, 21 (A. A.) - Moskova 
radyosu Estoııyada ve Letonyada 
çıkan ihtilal hareketlerinin kanlt 
bir surette bastınldığını bildirroi~
tir. 

Bir lngiliz askeri heyeti 

Yakında 
Moskovaya 

gidecek 
Kahire, 24 (A. A.) - Öğrenil· 

eliğine göre bir İngiliz askeri he
yeti, Sovyet zlmamdarlan ile te. 
mas etmek ve İngiliz • SO\'Yet a.E .. 

kerl iş birliğinin esaslarını tesbit 
etmek üzere yakında ::Mısırdan 

Moskovaya hareket edecektir. 
-<>

Kemani Sadinin yeni 
vazifesi 

Bliytik VfrtüözUmUz Reşadm ölUmU 
dolayısile kon.servatuar icra heyeti 
nı kemandan mahrum bırakmıştır. 

Öğrendiğimize göre bu boşluk tanın
mış sannatkArla rmnzdc Sadi l§Ilay'la 
do!durulmu§tur. 

ingiliz Parla
mentosunda 
Alman taarruzu 
üzerinde müzake
reler yapılacak 
Lonclra. 24 (A.A.) - ParÜi· 

mentonun önümUzdeki toplaD.. 
tısında, son Alma tecavüzü ve 
bunun ihtilaUan üzerinde mü· 
:zakereler yapılacaktır. Ticaret 
filosunun üzerindeki müzakere-
ler içinde aktedilmesi tekar
riir ettirilen gizli celse harp va. 
.ziyeti münasebetlerini müm
kün kılmak için başka zamana 
tehir edilmi§tir. Harp vaziyeti 
hakkında yapılacak müzakere
lerin cereyan tarzı henüz kat'i 
olarak tesbit edilmemiştir. Fa· 
kat sanıldığına göre evvela bil• 
kUınet adına ya başvekil veya
hut hariciye nazın tarafında.Il 
beyanatta bulunulacak. ve bila
hare müzakerelerin alacağı 
§ekle göre, muhtelif mebuslann 
noktai nazarı dinlendikten son
ra belld yine ya başvekil ve ya· 
hut hariciye nazın ikinci bir 
beyanat yapacaktır. 

Veygandın . nulku 
(Ba..s tamfı 1 ncldc) 

neral Vygand 10.000 Fas askeri."le 
bir nutk irat ederek biltün Fran
sızların Suriyeyi düşlinmeleri iV 
zımgeldiğinl söylem1ştir. 

General sözlerine şöyle devtııXI 
etmiştir: 

Afrika ordusu da vatanın şeref 
ve haysiyetini müdafaaya amıet
mi§tir. Müttefikimiz bugün ~ 
en büyük düşmanımız olmuştur· 
Ve blıe hücum . etmek için bsJI 
hainlerden wtifado etmektedir· 
Bunlar bizim zaafımıza sebep <J
mu§lardır. Vata.na bu kadaz iô! 
bir §ekilde hıyanot edenlere ~ 
verecek ve onları mazur g-:sst-9 ' 
reck hiçbi sebep yoktur. 

General Veygand Franssınm bil 
tun evlatlarını, Fransayı ve i.mp&" 
roJn•l"t1ör Jr, .. - ...... ~ ..... __,..r 
~,al Pet~nin etrafında topl~,..' 
ğa davet ederek sözl.erinrbıur ~ 
miştir. 

POLIS'teJ,

ôfkeli bakkal dükkanı
na Kelen bir adamı 
bıçak atarak yaraladı 
ÜskUdarda Solılkslııan mahalles!O. 

de SelOmsız caddesinde 179 numarad• 
oturan Hikmet oğlu Sedat adında bY 
tisi, dUn Soınksinanda bakkallık ~ 
pan Civanoğlu Anestlnln dUkkA.nın' 
gitmış, bir sandalyeye çökerek: 

- Seninle kavgalıyım ve hiç bi' 
zaman da barl§mtyacağnn! demtştlt· 
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L 
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Birkaç gün evvel ara.larmdakl ın!Y 
nakaşadan ba.IA sinirli bulunan AJıeB' 8Q; 

t1 Scuadm bu sözleri üzerine kendilY l>G 
den g.ıçmiıı ve o sırada pastırma dot' 
damakta olıluğıı bıçağı hızla Sedadı:ı: 
Uzcrine fırlatmıştır. 

Bıçak Scdadın sol bacağına rastı" 
yarak saplanmıştır. Yaralının fer'P' 
dına yetişenler kendisini numune hat" ita~ 
tanesine kaldtrml§lardrr. ~ 

Anest.i yakalanmış, tahkikata ~ ] 
lanmı~tır. 

Btl' 'l'RAMVAY, TAMİR 
K.\1\:l'O:'.\"UNA ÇARPTI 

Dün gece saat 1,5 sıralarında !{Si 

uıköyden Bostancıya doğru giden vat.. 
man Neşetin idaresindeki 86 numa.ral1 

tramvay arabası, o sırada Bağdacl 
caddtsinde Çatalçeşmede 407-108 ntl' 
maralı direkle arasındaki hattı ta:ın!J' 

etmekte olan ÜskUdar, tramvay idlY 
rcsini!l 8921 numaralı kamyonuııll 

çarpmıştır.' 
Müsademe sonundan kamyonun n.. 

zerinde çalışmakta olan tamir amclt
lcrlndcn Osman üç metre lrtitadaJI 
yere .'füşmilş, b8.§ından ve vücudunu11 
muhtelif yerlerinden ağır surette ys~ 
ralanmıııtlr. 

Osman numune hastanesine ka.ldl>' 
nlmış, vatman Nc§et yakaıanmı§tır. 

BtnÇOOUK PENCEREDEN 
nOşTll 

Hcyoolıadadıı. oturan Denizyouarı 

mem•Jrlarrndan Silreyyanm 8,ya§mdıı
ki oğlu Mehmet Alcsu, dUn evinde oy
narken ikinci kat penceresinden aşağı 
dUşmilştUr. 

Dört metrelik irtifa.dan yore dü&ıeıı 

çocuk ba§ından yaralanmıı, Şl§ll ~ 

cuk h&staneslne kaldınlınt§tır. 

DüN CIF~\LANDIRILANLAB 
Son yirmi d&t saat zarllnda 6 p 

f<ir, 22 esna!, 3 hamal ve tramvay Jll 

atl~ana. 10 klşl cczalandml~tır. 
Aynca muhtelif :firmlardan ~ 

tartılı 8~ ekmek mQee ıtNoe oıunmuıı
tur. 

cıs 
] 

l:ı.if 
llsı 

] 
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Cemiyet· Tetkikler; 

Altıncı Parmak Allalıabad da 
dini bir bayram 

Biç §Üphesiz bugünün talim \'0 

terbiye sistemiyle dünün talim 
\'e t.erbiye sistemi 'arasında - eski 
hh tabirle • dağlar kadar fark 
"ardır. Dllnle, evvelki yıllarm ara
SJnda <>lduğu gibi • 
di~l maarif tarihi t.etkik e-

e görülür ki, çocuklarunız, 

~~l:rini, kayıtsız \'e hiçbir usu
e .. tabı olma.dan yapmışlardır. Bir 
~'lln, mahalle iınammm ka.l"Ştsına 
g~ip alfa.beye ba'jiamışlar, bir 
~ka gün "ra.bblycssir kanıJa.. 
~~· Her mektep d~ğiştir ~ 
t ·~ eskiyi unutarak, oradalJ sis 
eme tabi 0Jmu5lardır 

t Bir hoeadan alfabe;i ahenkle, 
d~Pkr §arkı meşkeder gibi üğren-
1.~kleıi lıa.Ide, öteki Jıocadan ba§ka. 
~~lü okuyup, öğrenmeğe mecbur 

nıışlaroır. 
Eski de\irlerdc mektepten zi• 

Yade hususi tah~ile ehemmivet 
\" ili .1 

_eildrı r, hocalar, C\·o gelerek kü-
~1 ere ders olkuturlardJ. Erkek 

OCalardan başka bir de kadm öğ
~etnıenıer va.rdı. Ve kadın hoca
baı:, ebe hanımlardı. Bunlar, ta.le-
elerine: "Evelemc develeme 

de· ' ' le ;e kusu. ko,·n.larna, tazı tuzu, 

1 e ebeğin kıZT, yazm ~elir, yazıla.. 
ı..n:1• bir t~lıta.ya di1Jlelim ant'Ik 
UIJil k ~ J Un cu , lebboyk oy rocuk !,, ka 'Ji 

den tc'kerlerneler oğretlrlerdi. 
Bu sistemin ta.Iiwi bir mahiyeti 

~oktu. Çocuk1a.r bir }ey öğrene• 

1 
ezd.J. Birtakmı saçma sapan şey. 

;rden Iha.retti. Çocuklar, bu ted· 
I' s ve talim şeklinden bir şey öğ· 
ee_,nernezıer, bu şeyler vakitlerini 
gmtıceU Ye ala)•lı geçinneğe ya.o 
~dı. 

b lın kötü, faJruısız ve münase
Y et.•dz talim ve terbiye sisteminin 
k~OJ:cda, bir de muha.,·ere ile tel -
ın usulü ,·ardı Küttu""r sahasmd:ı. 

t-0ıc • 
il ehemmiyetli bir yer tutan bu 

8.'iUJe, nıekteplerdeo ziya.de. husu
\·' Yapılan t.nhslllerde ehemmiyet 
~ kıymet ,·erillrdl. Ve rı.krlmce, 

de fena bir ı.istem değildi. 
tıa ~ir misal ,·ermek için, tahsil 
lı: gfarmıda ezberledlklorlmden bir 

a.t-nu kaydediyorum: 
beSuaı - F~JJet neva.Idt yalana 

nzer? 

84 
Yel"yijzünün nüfusu 1 milyar 

. ~9 ınllyon, beş yüz bin olarak 
ııesap edilm" tir ış . 

Dünyada bir sene zarfında alt _ 
lllış ınilyon in.san doğmakta ve 57 
~IYon kişi de ölmektedir. Şu hal. 

3 
e Yer yüzünde insan nesli her yıl 
tnilyon kişi artmaktadır. 
Bir sene zarfında dünya değişti

r~ 57 milyon insanı 365 güne tak
~un edecek olursak bir glinde ö_ 
: insanların sayını 173.000 ola . 

meydana çikar. 
hesabx daha ileriye götürü:rsek 

;as.~ 7625, dakikada 127, sani -
ede 2 insa.n ölmektedir. 

Dünyanın en faydalı ... 
agacı. 

amerika gazetelerinden birisi 
karileri arasında şöyle bir anket 
~ıştır: 
. Dünyanın en faydalı ağacı han

&'Isidir, Niçin? 
. Su ankete gelen cevapların tas. 

~fi neticesinde faydalI ağaçlar 
ıstes.i §Öylece yaprlmışttr: 

l - Hurma. ağacı 
2 - Hindistan cevizi aifacı 
3 - Badem ağacı 
4 - Elma ağacı 
5 - İncir ağacı 
6 - Dut ağacı 
7 - Limon ağacr 
8 - Zeytin ağacı • 
9 - Kınakına ağacı. 

Taş yerine kurum 

Cel-·ap - İhtiyarbğmda, genc;
liğiııdeki namusunda.o, yoksııllu. 
ğunda zenginlik günlerindeki cö. 
mertliğinden bahsedenlerin ağzm· 
da! 

- Dostluğu yıkan nedir? 
- Borç pa.ra almak I Aklı üs • 

tönler demişler ki, borçlananm 
dl)St]uğa. nispeti, makasm kumaşa 
nispeti gibidir. • 

- Şan ve şeref na<>Tt kazanılır? 
- Konuşmakta, içmekte ye. 

me'irt~ imsak ile! ' 
- Kimlerle istişare etmelidir? 
- Akılhlarla! 

- Akıllı kime derler! 
- Ç-ok dinleyip çok düşündük · 

ten sonra. dürüst n az söz söyJi
yenlere I 

- Ne \•akit. söylemeli! 
- BaşkaJa.rı sustuğu vakit? 
- Zeka nedir? 
- Faniliği mü1iihaza1 
- İnsan kendini nasıl mülaha.-

za. etmelidir'!' 
- Beşikten mezara giden bir 

yol üzerindelri yolcu gibL 
- Yolun nihayetine Da.'lTl ,·ar. 

nuı.dı! 

- Beyhude J;ikleri yiiMcnnıe 
den! 

- İnsan ömrünü nasıl kullan· 
malı? 

Vücuduna çamur sıvıyar ak · yere yatmış bir insa
nın üzerinden hacırler geçer. Otuz sene hiç otur

mamağı nezretm İş fakirler, omuz
larından asılarak uyurlar. 

Garip dilerin ve insana deh - · difeler, bilezikler, gerdanlrklar, 
şet veren ibadetlerin öz vatanı saman doldurulmuş havvanlar. 
olan Hindistan bugüne kadar j Tesbihler, şekerlemeler, baha . 
kökleri derin maziye bağlı olan 

1 

rat, tahta heykeller. Diz çökr..üş 
adetlerini ve inançlarım mu.ha - hulyaya dalm~ satıcılar tahta 
fazı etmiştir. Senenin bazı mu - bir çubuk içersinde afyon ve gül 
ayyen günlerinde Hint şehlrle . yaprağı karıştırılını:ş Hint tütü... 
rinde garip dini merasim yapılır. nü içerler, yahut vücutlarının 

Hindistan bugün eski zaman - her tarafını hareket ettirerek 
!ara nazaran çok ilerleıni9tir. müşterilerile pazarlrk ederler. 
Güneş görmiyen ormanlarından Panayıra iştirak etmek ir.ir. her 
lokomotif dumandan çrkar. Çıp - dük.kancı otuz iki buçuk Tork Ji 
lak ayaklı insanların dolaştığı rası ve~tir. Bunu mtişterile - · 
şehirlerin seması faıbrika du - rinin sırtından çrkarma.ısa. hali 
manlarile kapalrdrr, limanları ne olur. 

... ,... ,.... .... .... ,.. . - . - ... .. . . - _._,_ ... 
Halk kendi.si · · · · . ..... ...._ ..._ · - -. 

m sevıne sevıneışken ccye sokan bu adamtn etrafında 

- Başkalarma 
surette!. 

Avrupa ile mekik dokuyan ge • Panayır, ilk günlerinde bira -
milerle doludur. Fakat bütün bu lış veriş yerinden ibarettir. Fa_ 
medeniyet tezahürlerine rağm.en kat bir müddet sonra bu .nanza
Hindistan esrarlı ve garip bir ra değişir. Panayır dini mahiye
diyardır. Korkuducu ve zalim tini airnağa başlar. Hindistanm 

beğendirecek ilahlara inanan Hintli, ruhunu her tarafından gelmiş dilenciler 

topla~m~tır. Bu. adam üç saat içersin.de ateş yanan bir çukurun 
uzerınde ayaklonndan asılı du.rur alevler yiiziinii. yalar 

- O halde ne yapmalı? 
- İlim elde etmeğe ve elde e-

dilen ilme yakışır surette da'\'1'3.Jl. 
m.ağa! 

- So(,'u affettiren nedar? 
- Snınimi plşma.olık I 
- İffet nedir? 
- Kanunla. ablak kaidelerine 

uygun olan şeyleri kabul etmek! 
- OahilUğin aıamctı nedir! 
- İnsaf bilmemek, inat <>ahlbi 

olmak, hakikate göz yumıııa"n: ! 
- Çığırından ıçdmı1,, haylazlı· 

ğa sapmış edat neye benzer? 
- Bir elde rdı.an altıncı par • 

mağa ! ){essen acısına, bımkssn 

halkm istihzasına dayanamazsın r 
Görsem tahammül eyliyemem, ha. 

ri görmesem! 

LAEDRİ 

Dünya kaç ya§ında? 

Amerikada Ya.le üniversitesi 
profesörlerinden doktor Kovarik 
doktor Adams'a göre dünya sanıl
dığm.da.n on iki milyar sene daha 
yaşlıdır. 

Bu Alimler Va.sigigtonda A.me _ 
rikan fizik cemiyeti üzerinde bir 
konferans vermişler ve lyonyom, 
Toryom, Radyom madenleri saye
sinde arzın hakikf yaşmı tayin -et
menin mümkün olduğunu iddia et
mişlerdir. 

Eskiden arziyaıtçdar tuz mik. 
tarma ve yalnız radyoma nazaran 
hesaplarını yilrütere'k dünyanın 
yaşını üç yüz milyon ytl ne bir mil 
ya.r sekiz yüz milyon ytl arasında 
tahmin e~lerer. 

Bu iki ft.limin son hesa.plarma 
göre ise dünya on Uç milyar dokuz 
yüz milyon yaşındadır. 

Bu yeni nazariye Amerlkada 
papazların hiç hoşuna gitmemJş _ 
tir. Papazlar bu nazariyenin hris
tiya.nlık itikatla.rma uyma.dığJ, 
diinya.nın Ademle beraber başla _ 
clığmı ileri sürerek bu ilimleri 
dili.sizlikle itham etmektedirler. 

dinlemek için karanlık orman - panayırı istila eder. Bunlar iğ . 
larm sessizliğinde, yıkrk şehir- renç paçavralara bürünmti,şler . 
lerin harabelerinde, asırlarca dit-. Vücutlarında çirkin ve kor. 
ya~ nebatat çürüklerile do· kunç yaralan göstererek pana . 
lu toprak yığınları arasında ya. yırdakilere acmdmr ve sadaka 
şar. Çocuklarının salgın hasta - isterler. 
Jıklar yüzünden öldüğü, nesli • Bunlardan başka iskelet hali . 
n.in kıtlık sebebile kansız ve cı- ne gelmiş vücutlarile fakir!er gö 
Irz kaldığm.ı düşünen Hintli bu rünür, fakirler vücutlarına kül 
rztıraplarr maıbutlarmın öflresine serpmişler, almlannı ipten bir 
atfeder. Ve kendisini tanrılar sarıkla sıkmışlar, göğüslerine. L 
nazarında affettirmek için akla ri tesbihler asmışlardır. Fakir · 
gelmedik işkencelere katlanır. !erin bir kısmı tahta sedler Ü· 
Hindistanm hemen her şehri bu zerinde oturmuştur. Güneş al . 
işkencelere sahne olur. Okuyu - tında parlayan tıraşlı başlarının 
cula.rmııza bu merasinı ve bu İŞ- üzerinde hasır şemsiyeler taşır_ 
kenceler hakkında bir fikir ver lar. Yüksek sesle mukaddes ki · 
mek için her sene Allababad şeh taplardan ayetler okurlar ve kol 
rinde kumlan mukaddes pana • larmı açıp karpıyarak bu ayetleri 
yırda yapılan adetlerin .kJ.sa bir tefsir ederler. Bir kısmı da tunç 
hul~ yapıyoruz. bir heykel gibi ikiye bükülü bir 

Ganj ve Yuma nehirleri Al - halde sa.atlarca hareket.siz durur 
lahaJbad civınmda biri:birine ka. lar. 
tılır. Bu iki nehir senenin mü - Bunlar dini meras!mln ilk a -
hiın bir kısmında kıyı:larmdan 18.metleridir. Kanı seven zalim 
hcparrlmış koca ağaç gövdeleri- ma.butlarm affına ve merbame _ 
ni, ~-ürümüş insan ve hayvan ce- tine layrk olmak için hacılar, fa_ 
.5et1c-rini sarı sulan arasında ta. kirler ve dilenciler en day.mıl -
şır, dnnır. Yağmurlar kesilı!'t'' maz acılara katlanacaklar, lten -
vat.ak yavaş yavaş boşalrr; ve bu fillerine türlü türlü işkenceler 
iki nehrin suladığı geniş saha yapacaklardır. 
~mda burasmda siyah pis Ateş saçan güneşin altında u. 
su yığınları bulunan kokmuş bir zun beyaz sakallı bir fakir başı 
batak.Irk halini alır. Çi.irlimüş açık olarak bir heykel g~bi du -
cesetlerin üzeri.D.de böcekler yu - rur. Bir diğeri vücuduna çamur 
va. yapar. sinekler inip kalkaT, sıvayarak bir ö!U gi!bi yere ya -
et yiyen kuşlar üzerlerine ine - tar, gelip, geçen yolcular zaval -
rek birer lokma et kapma.ğa. ça- lmın vücuduna basarlar, fakat 
Iışırlar. fakirin ağzından en ufak bir şi _ 

l.kinciteşrin sonunda bu yedi kayet sesi bile çtlmı.az. 
kilometre murabbalık arazi bom. Bir üçüncüsü otuz sene hiç o
boş · kalrr. Ara sıra havasından turmamağı nezretmiştir. Bir 
o-eçen birlreç akbaba. istisna edi- Bam.bo kamışına dayanarak a
İirse canlı hiçbir mahlftk buraya yakta durur. Uyumak zamanı 
uğramaz. İşte bu mevsim pana - gelince kendisini koltuklarından 
yır mevsimidir. iplerle bir ağaca bağlar, bu ga -

o vakrt buranın mamarası de- rip vaziyet içerisinde tatir lbir uy 
ğişir, Allahaıbaddan, ya~ şe · k-uya d'"alar. Bir dördüncüsü çi _ 
birler ve köylerden, hatta epey. viler çakılı bir talı.taya uza.nmış-

d
• ce uzak memleketlerden buraya. tır. Çivi başlan vücudunu deler, 

Çocuk çıktı, annesi g~r ı b~k bacılar gelir. Burı:tSı Hint kan akar, kurur ve vücudun et-
de yaşa.yan muhtelif Irktan in· rafında ka.buk !bağlar. Bir sonun 
sanların mukaddes randevu ye- cusu sabahtan akşama kadar 
ridir. Etlerinin altından bütün kolları:m havaya kaldırarak a • 
kemikleri sayılan sı ka Benga • yakta dunır. mafsalları şişer, fa 
leliler. muhteşem e1biseleri içeri kat yüzünde ıztırap çektiğine 
sinde mağrur yürüyen Lahor a.. dair hiçbir eser yoktur. 

!talyada karejji şehrinde bir 
çocuk asabi sancılardan ıztıra.p i -
çinde h:ıstaneye başvurur, çocuk 
hastaneye yatırılır, fakat bir tlirlü 
hastalığı geçmez, gece gündüz 
sancı içers.inde ktvrauır durur. 

Hastanenlıı misafir kabul gilnü 
ann"si çocuğu görmek için hasta
neye gelir. Fakat yawu.sunu san. 
ctlar içe~inde, günlerce uyuma . 
mIŞ, er.imiş, bitmiş bir halde gö
rünce zavallı kadıncağız da tees -
süründen çrldxrır. Eline geçirdiği 
bir brçakla '*buhalde yaşama.dan _ 
sa ölmesi daJıa iyidir" diyerek ev. 
vela çocuğunun, sonra ''yavruma 
balanasmı bilmediniz" sözlerile 
birkaç hastabakrcı, ufak tefek ya
ralar aldıktan sonra a.zgm deliyi 
zaptedebilirler. 

halisi. vahşi tavırlı, emniyetsiz Bu korkunç ma.nza.ralan gö _ 
bakışlı şimalden gelmiş Hintler ren hacılar da coşarlar. Gözleri 
buraya koşar, bu ıssız ovada ça kıvılcımlar saçmağa başlar, esa
murdan ve samandan yapılmış sen sıcak ve kalabalık bu kütle
bi-r şehir doğuverir. Burada yar nin sinirlerini bozmuştur. O va. 
pılan çamur kulüıbeler kolera ve kıt bütün Hintliler dualar oku • 
veba mikroplarının en hoşuna yarak, davul çalarak koşmağa 
giden yuvalardır. Burada bir ay başlarlar. Koştukları yer ağaç -
kalan hacılar, buradan aldrkla:-ı lar çakılmış bir ağaçlıktır. Bu -
mikropları Hindin her tarafma rada yer oyulmuş ve bu oyuğun 
taşırlar. kenarma üç kazık kakılmıştrr. 

Alevler daha faz"llJ yükselince büsbütün yanmasın diye zaval~ 
lıyı dizlerin den asarlar. 

toplanmrştır. fri ter damlatan 1 için k!hinler bu2ii.n keçi kur 
ateşin üzerine dökülerek cızır • ban etmek mecb~yetinde kal .. 
dar. Btı. merasim devam eder - mı.şla.rdır. Mabudun heykell 
ken fakir, coşkun bir halde ila - yükse" k b" 1. H k 
hlı kur B n~'I.. ·ı ır yere A.ODur. ey e -

er o . u a.uı erde saJbnn lin korkun yüzünd yılanla _ 
insanı selamete ulaştırdığmdan . ç . e r ço 
bahsedilmektedir. re~enzrı:ş~ir. Çiçeklerle süslen • 

· ~ keçının başı tahta bir oen. 
Bazan alevler fazla yükselir, derede sıkrştm]n-. Acı acı me.. 

o va.kıt fakir büsbütün yanmasın Ieyen keçinin yüzüne Ganjnı 
diye iplerle vücudu biraz daha mukaddes suyundan serpilir. Bir 
yukarıya kaldmlır. Bu ma.nza • derlbire sıcak iner, daana.rlardan 
ralar hacrları lbüSbütün coştu • 
nır. Boğazdan gelen seslerle na.. siyah kan frşkırı::r, baş düşer. o 
biler okuyarak mabud Siva, ve vakıt halkm heyecanı son dere
ölüm ilih.ı olan Kaliyi anarlar. ceyi bulmuştur. Herkes göğsünü 
Ve jnandınıyacak bir hızla dön- yumnıklar, tırnaldarile yüzünü 
meğe başlarlar. yırtar, manasız kelimelerle hay-

kırır, danseder, tepinir, to~ ....... ~'a 
Artık ölüm ilam K'·'"ıye kur • }M.G.IU a.ı ra yuvarlamr, bu son merasim, 

banlar sunmak zamanı gelmiştir. hacıların tamamiyle kuvvetten 
Eskiden bu merasimde insanlar düştükleri ana kadar devam e _ 
kurıban edili~. fa.kat İngilizler d er. 
bunu kati surette menettikleri 
~--::--~~~~~~~--~~~~~---~~~~--~~--

' iki ayağı üzerinde 
yürüyen köpek • 

Mis Markiz adında Avustralyalı 
bir kadın köpeğini iki ayağı üze-
rinde yürü:meğe alıştırmak istemiş 
ve aylarca emek sarfettiktcn son. 
ra bu işte tamamiyle muva.ff:ık 
olmu.42tur. Şimdi bu hayvanm. 1500 
metrelik bir yolu tıpkı lbir insan 
gibi iki ayağr ile yürüyebildiğini 
İngiliz gazeteleri yazryor. 

Heriyo'nun entarileri 
Pijama entariye hak.iki bir gale. 

be kazantlı:, şurada burada nadi 
ren rasgelinen ent~rl dostların~ 
rağmen artık entari tamamiyle t:ı. 
rihe karışmaktadır. Torunlarımız 
artık entariyi yalnrz müzelerde 
görebilecek ve bir yaz gecesinde 
gen~ bi:r entari ile püfür pUflir u. 
yumanın zevkim tadamryacaktır. 

imrah' da hayat 

n etonarme inşaatın en mühim 
tnahzurlarnıdan birisi arasından 
hava sızdmnası ve binaenaleyh 
lıinalarm içerısjna hava girmesine 
lllanı olmasıdır. Alman mimarları 
betonarme inşaatta havanın nüfuz 
ede,.eği bir taş kulianıyor. Fakat 
Yalnrz Ren havzasında . Sicilvada 
\re Kafka.syada bulunan bu taşlar 
bütün yer yüzündeki inşaata 
tabii k8.fi gelmez. Bunun icin .~~l' 
8eyae olduğu gibi ta.şm da sun ı::•· 
ll.l yapmışlar ve onu kullanınag'l 

haşİamışlardır. . 
Sun•f taşların iptidai nı.addesı 

~elik fabrikalarmm yüksek baca · 
larnıda biriken kurumlardır. Ku · 
l'ı.ı.nılar hususi makineler vasıtasi · 
le lıetonarnH• :~ <ıntta işe yarıya
tak btr ~kle konulmaktadır. 

• Fakat işin asıl garibi annenin 
çrlclırmış S3hnesini seyreden çocu 
ğun birdenbire iyileşmeğe başla _ 
ması, sancrlarınm yavaş yavaş din. 
mesidir. 

Bu yedi kilometrelik toprak - Çukurun içersinde ateş yakrl . 
larm kulübeler kurulmayan kıs. mıştn-. Kazıkların tepesinde iP
mında asıl panayır kurulur. D~ ler vardır. Bir Hintli bu iplere 
kanlar biribirinin omuzunu öper bağlanır ve ateşin üzıerine ası -
sergiler yanyana gelir. Dükkan- lır. Bu mera.sim üç saat devam 
!arın içerisi çeşit çeşit :?Şya do- eder. Ve üç gün tekrar edilir. A
ludur. İşlenmiş bakrr kaplar, sır levler, saçlarını, yüzünü yalar, 
mab. ipekli tromerr, ~li a,,. 2Bvallmın. bütün kam ~ 

Fakat entarinin dostları yalnız 
şarkta değildir. Garpta dahi en -
tariye bağlı olan birçok insanlar 
v~rotr. Bunlar yaşında eski Fra.n. 
sız mcbusan meclis reisi ve Lh·on 
belediye reisi meşhur Heriyo gelir. 

Heriyo enta'risiz hiçbir gece ge 
çirmemiştlr denebilir, milletler 
cemiyeti toplanWarma. gittiği va.. 
krttarda bile entarilerini beraber 
götürllr, ve akşam odasına çekil -
dikten sonra entarisini gj.yerek 

(Çıplaklar), (Açlık), (Köyün 
Yolu), (Ceyl.3.n Avı) ve (Perde
nin A:rkası) isimli roman ve hl· 
kıi.yelerin muharriri Refik Ahmet 
Sevengil, okuyucuları derin bir 
merak, heyecan ve esrar ile sarıp 
sürilkleyecek yeni bir eser vücu
de getirmiştir. Neşriyat hayatının 
mühim bir hadisesini te§kll ede
cek olan bu romanın adı "1.m:ralı" 
dır. Hayat ve mukadderatın ken
dilerine hazırladığı trajediyi ce
saretle oynayıp bitirmiş ve neti
ceyi serbestçe ve tahammülle o~ 
muzların.da taşımakta olan insan
lar nasıl ya.şryorlar? Mahkümlar 
bu neticeye nas-ıl, niçin, ne yol· 
dan geldiler? Karanlık bir ruh 
gecesinin azabı içinde kIVTamp 
bocalayan genç hekim ma.hkfunlar 
adasından nasıl ayrıldı? Türlü 
sergüzeşt arkasında dolaşan gafil 
ve muztarip ruh, !mralı mucize
sin.in ışığıyle aydınlanmamış ol
sayclı nasıl bir 3.kıbetle karşılaşa
caktı?. 

Refik Ahmet Sevengil'in yenı 
romanını l temmuz salı glinilnden 
itibaren VAKIT gazetesinin tef· 
rika sütunlarında bulacaksınız. 

Şimdi çocuk tamamiytc iyileşe-
rek hastaneden çrkmış, fakat ka· 
dm aklmı ba.şma tophyamıya.rak 
h8ı9tanede kabnıştır. 

raıh&t r.aha.t ~ • 
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Pn:ıu Bismnrk ile drinci mii];ıkat - Ali pafiUUD ölümü ve Ber. 
tindeki ukislen .. "Fransa İl • sulh akdi için illi tavassut eden 
devlet ı urkiye olmuştu! ~u kıymetli vesiknnm hazinei ev
raki:a hıfzını emreı.nm !.... Bismarkm matbaa makineleri f ab. 
riknF riine mekt1ıbu - Bisma"km Ali Ef endive yolda okuması 
için he 'v ... r .rman!! ~Türkiye için yapılmış mitralyözler 

P.;VLEl'ir.lJ: l'.EK.LlFL&Bl. lŞ ARA 

.\lA. iŞ \'EP~IE, ALDI. 8ATDI 
gibi ıı.·arl maJ.ılyett lıa.12 olnıryua ııo. 

çll.4 Uflnlan p&run Mfrolwlua.) 

Evlen e teklifleri 
• Ya., 23. boy 180, kilo 76, •Vfııill 
ayda 75 Ura lratıı Al! iktisat taıelle. 
sindeıı bir genç 18-2~ ya.,lan ara. 
ıımda nar uslu. neşeli, sari§JD., boyu 
mütenasip mWJyet ve tahsil mevzuu.. 
bahs oımak.ııızm, b!r bayanla evlen
mek iRlemektedir, (tktis&t 23) ,-emzı. 
ne ıntı:-acaıı t • 183 

• YB.\I 21, boy 160, kilo 60 orta 
tahslll!, esmer, çirkin oırxnyan, elli 
Ura msaşlr, ordu mensubu kim:ıesiz 

ciddl bir bay, evı ve biraz geliri olan 
yaşı, t.oyu, kilosu kendlsUe mUtenaslp, 
~n. güzel ııes!L t:algılardan berbang:I 

1 

irini çalan, temiz, a.su blr &Ue ıaaı ı.. 
"Prens Bismarkı ikinci defa li- - Efendim, bunların bedeli, le evlenmek tııtemekte:llr. CŞenyuva 

ynrct etmek Uzcrc arabayla bu!. emirleri mucibince prens hazret- 67) ı-emzine müracaat • 184 
vardan ı; ... ç~rken sokakl rJa fe,.-- lerinin hesabına geçirilmiştir. Siz 
ka!Ade tel!ışla lliveler satıldrğını cien b~ş para alamam. Bu gördillr- iş ve işçi arayanlar: 
gör:!li.m. Prensln hıuuı·una ı;ı:kt:- lerlnizln hepsi modPJdlr. Si in l• 

ğımda: çin bu örneklere göre yeniden n- • Ortamektep mezunu 17 yaşında, 
- Sizi bugUn davet edi§imin pılacakt • Bir ny sonra Galata be!!:ıp ve daktilo işlerinden anlayaıı 

sebebi, sadrazam Ali paşa.run bu gümrüğünden aJm;ınız!.. bir genç iş aramaktadrr. Gtızeı Ban. 
sabah vcf t ct!.lğini kemali tees • Dedi. Artrk bunun üzerine, der drrma otelinde Samiye mUracaat. 
aiiflc h, b"r V\?.rmı;ıktir. Türkler hal telgrafhaneye gittim, prense, • Fransızca olarak ıtse 3 programı. 
bil' ııadrazam, Avrupa, bUyi1k bir teşekkürlerimi bildi en bir tel • na kadar Cdattıı matematik (hesap, 
devlet ada.mı kaybetti. Fransa. ile gra.f ÇC'ktim. Fa.b. ··~ tör, hakkım • hend.ıse, ceblr, müsellesat) dersleri 
yaptığımız m ılıa.re~enln eonlarma da fevk~ Me hil'"Dlet ve rf ··et verir. (D.A. 27) remztne mllracaı.t. 
doğru her iki tarafı m~aleh:!ya te bulunmak ü~cre b ni otelden • LI~ ona ı;;eçmi§ d-ıktllo bilen bir 
da.vet eden ilk insan o oldu. Ali kaldırıp evine götürdü. Fabrik tc. genç az. b!r Ucretıe herhangi bir 1§ a. 
pqanm yazdığı sulhperver ve ba- rUn bir:si kız ikisi e'rkek il~ evla- ramaktadu. (S. 707. A) remztne mu. 
rışttrtcı mc!:.tubun, haslnel evrak- dJ vardı. Bir de zevcesi vardı, Ar- racaat. 
ta hususi bir ma.hfaza içinde mu. tık bana nasıl ikram edeceklerlni • üniversite tabaillnde blr genç tı. 
h:ı!a.ın. edilmesini emrettim. Bü- bilemezlerdi. Bu 6rrada şiddstli zik, kimya, biyoloji deralerf verir. Bu 
yük dlplomattt. ÖlUınQ bir ta • bir Uf oya tutuldum. Bir hastanr,. derslerden n~mallerJ olanlan yettııttrtr. 
)'lptır.. de yatmak üzere farika.törden ri. (15 A.) remzine mfiraca!ıt. 

Dedi. Bismarkm yanından ~ı:Jup ca ettiğim.de kabul etmedi. He - • Ticarethane Ye mUe•eaeleriD bat> 
lka.met3'5.hmıa geldiğimde, IOkak. ldmler çağırtarak evinde tedavi ka, gtlmrük n kamNyo lflertııı mO 
lardaki ilave gllrültüaUnün, All ettireceğini söyledi. Halbuki, ma keml'llel bir surette bqarabllir blJ' 
paşanm vefat? Uzerine borııada dam ve çocuklar d:ı1-na yanona genç ı.ş aramaktadır. (Droç) remzine 
konsilld ve sa.ir aksiyonlann dU~ gelip hizmetimde bulunmaktaydı- mllrace.at. 
mest yüzllnden olduğunu 8ğreıı • lıiı". Çooukla.nn yanıma gelmeme• ~ 17 yqmda ortaokul mezun11, rt. 
dlm. lerini ve benim mutlaka bir bnsta.. yazlyııat kuvvetli bir rrezıç ı. an. 

HulAsa Berlinde prcM Bismar. neye nakllml ısrarla rica ettikten makhdrr. Be§lktq vatdeçeonıe Ak. 
km misafiri olarak yirmi dokus sonra kabul ettircbltdim. sarterin tar sokağı numara 25 e mQraacat. 
gün kaldım. Pek .ziyade mektep • blr ha.staııeleri vardr, oraya git • 

1 

#/- w.se bire kadar okumuı §imdi 
Ier, lın&lAthaneteıo, atölyeler gez,. tim. Şuna dikkat ettim ki, Alman- sıhhly,., mektebinde okuyan bar genç 
dlın. Bir gUn prensi ziyaretim.de lar, ayni Türkler gibi mlsafll-per. tatilde çalışablle<:eğt bir 1.§ aramak. 
momlekeUıne dönmek üzere bin verdir. Ben ha.s~ede ka.Wtkça ta ıır. yaz.un sert ve okunaklıdır- Ko. 
istedim: ~klar gQ!8' b;nim evl~ camımatapBf& caddesi Da"f'lllpafa 

- Pek çabuk gitmek isti~ gibi gelir: 'Tllrkiş .• T~ ... di - Tarhana attktep mkatı 2111 .LB.V. 
nuz, Almanya.da da.ha görülecek ,,erek yanmıa sokulurlar, bense, 4 17 yqmd& ll8e 2 de kJmaeıJ1z bir 
ye !er vardır, lıir:ız d:Wıa lta.18ams melek gibi m~inl !:PCı:.!dııra has tfenç !I aramaktadır. Tıwın gtlzel, 
olıriaz m:r !.. taltğmım •in e .lııd n koika yaziyes! kuvveWdlr. As 1iJi nentıe 

Dedi. Almanlar d:ı, Türlder gibi. blr ga !aıışab~llr. (Çab§kan 'l'Urk) ~ 
-. - Hidiv hmall paşa.ma klmım rihe bakma.nm Allah indinde çok müracaat. 

düğünil var, beni tezlrerci mahs~. sev:ı.bı olduğu !til;:a~mdadırlar. • 6lr Fraıumı erkek l1lul mezunu 
1!18. ile davet etlnl3ler. Şu ~erda Hastan~de yirmi gün kadar ı.ş aramakta.dır. Bira& lncfllzce de billı 
Mcirrda bulunma.klığmı lAzım. kaldım. Çıkacağım ımada hasta • 

(Erol) remzine mtıracaat. 
Dedim. bnkieı ra.hlbel-;:rc para vermek is- • 11 Y~mda orta Uçe kadar oku. 
- Ha.rı.gi yolla gidecebıinis?_ tedim, kat'lyyen kabul etmediler. muş, yazısı okunaklı blr genç çalıf. 
Diye sordu, Frkaraya mahsus bir eand!klan mak m4'Cburiyetindedlr. lııt0e811e9eler 
- Aveıısburga gid...lp bir mıüdne bulunduğunu, oraya istediğim kr-

ile h:ızı malLaa.crlık Alet ve ed ....... - d t bil -· i sö l dil de, oüroıarda küttıpbane Ye diler a. - ... ..... ar para a a , cccgı.m Y e er. tı!J aUkklnlarmda i§ aramaktadır. 
tı Daleadicamgan. .. Hemen sandığın başma gidip yir. Taksim Feridiye çaylak soltc.ğı 88 nu. 

mi Türk altmI btra1ktnn. Fabrika.. 
- Falııikatör ahbablmdtr, siz- tör, bonim iyilectiğime ,memnun, maraya m .. tupla müracaat.. 

den fazla para alma.malan için bir birkaç gece da.ha evinde alıkoy • • Ortaokulu !yt derece Ue bltlrml§ 
mektup yazaymı!., dn. Oradan yine Viyanaya ge • 17 ya§mda blr genç resmı veya buswd 

Deyip mektubun yuilıılasmı em dlm. Bir hafta VJynnada kaldnn. ınOesaeselerden birinde mUnutp bir 
l'etti. Mektup yazıhp getirildi. 1m Sonra Triyeeteye indim. lsma.U tş aramaktadır. Fatih bllyUk OUukı;u 
za'n.dr, zarfa koyup elline venU. paşanm dUğ'ilnünde bulunmak üze. yoku§u Fahrlbe:V aokağınd& 8 numara 
Doktor B3rıJ cnl trene kadar r~ lskenderiyeye geçtim. da Osmaı:ı Ergllıı.9ele mürac:aatıan. 
teşyi etU. Elime bir s:ı..."f' deha tJ Bi=- ınağaza için Batq memuru ve 
verdi, veda. etti. Tren ha.reket eı.. Ben.fm lılısıra geldiğimi hafiye- kasi~r bayan aımaeaktır. 10.H ,_. 
tikten sonra bu zarfm benim adr. ler derhal jurnal et:m.it. Yaveri ıarmda bir de ~ta 1hU,atJ Yardır. 
m:ı Y&Zilmıı, O:duğımu glm:!Um. mahswsla Abidin ffarayma davet (TelJ remzine müracaat • 163 
Scrafime: olundum. HJdlv 1sınai1 paşa. ile • 20 yaşında blr genç herhangi bir 

- .A.c:ili:ı ne olııa gerek?_ btr mat ta.dar konc!ıtuk. Sohbet ttcaıath:ıııe~ ı: ~atadır, (X. nl 
Dedim. Tercüma.nım: eanasında. Ali Pa§anm. bahsi açıl• remcine mUracaat. 
- Almanlar bir alı.ba.bmd n ay dı. lsrnail p3§a: ''Keşki altı sene • OTtamektep mezunu, hayata atıl. 

nldikları uı..-nan şimen~erc 0 vr. evvel vefat edeydi! •. Bu altı 6ene mak mecburiyetinde bulun:uı blr genç 
klt geç'..rsinler diyerek bir roman sadareti milleti mahvetti!,. dedi. 11 aramaktadır. Fatib bUyUk OUukçu 
hediye eLuıeleri Adetlerindendir, Meğer, hldiviyet ve veraset me - Salih Zeklbey eGkatt numara 
prens hazrctlert de ısize bir ro • sele~:ıinden 83dnzamla arct! rı be- 15 ae Muwfer Ozey. 
man hediye ctmi' oiaeaklar.. zukmuş.. Ali Pa§&: ''lsnıail paşa- • ıe ya§lllda orta Ud tatıailli, .gtım. 

Dedi. Zarfı yırttım. içinden her yı devlet Ila7.annda mesela Kas- rUk komisyoncusu yanında S aene ça. 
birU yü~er llr:ıl;.'lt on adet banknot tam.onu vali& gibi tanırnn! •. ,. dr. tışmış, piyasayı az çok b!leıı, gtımrUk 
c;ıktrt. ın.i.ş, Kendisine, prens Blsmarkm işlerinden anlayan Bonservisi ola.D, ııı. 

24 HAZIRAN-lM 

Bif gazete nasıl 
hazırlanır ? 

-- AlloL. Ben · ( D .. ) Maslakta muthiş bir k za o ~du. 
iki ölü on yaralı var çabuk foto muhabirini gönderın ... 

Her gün sabah ,öğle veya. ak- - Geç değil ya? 
şanı vakitlerinde elinize alıp ö- Yazan: (B..) saate baktıkt&n sonra: 
kuduğunuz gazetenizi:ıı nasıl ha- v AHiT ORGUN - Tam za.manmda geldin. Ba-

" zırla.."ldrğıru biç merak ettiniz kayım resimlere. 
mi?... (B .. ) resimlenıı bakar sekre. 

Bir çok1armı:z merak etmiş. ni olur. Tele-fondan dahili haber ter (C .. ) ye sorar: 
tir... şefini aramaktadırlar. - Birinci sahifeye kaç resim 

Bugün ben de, merak eden. - Alto!.. koyabileceksiniz! .. 
leri tatmin etmek için merak - Ben C A .. ) Haydarpaşa ga_ 
etmek lü: .ımunu hissetmemi§ °'" rında.yım bir saate kadar Anka
lanlara da bir kaç hO§ dakika radan gelecek otan ekspres tre. 
geçirmek için bir gazetenin nasıl ninde ( .... ) vekili de varmış ça-
hazırlandığını anlatacağrm. buk foto muhabirini gönderin. 
MalUın olduğu üzere gazete_ DahiU haberler şefi (B..) ile. 

ler sabah, öğle ve ~am 21 e ntiz yerine oturmuştur. Telefon 
doğru çıkarlar onun için her bi· yeniden çalar. Gene (B:.) yi art• 
rinin işe başlama saati de başka yorlar. 
başkaıdır. - Allo!_ 
Şimdi aiT.e hazırlanışını anla. - Ben (D .. ) Maslakta mütlıiş 

- Resimler ~ aittir. 
- Maslaktaki kaza ile Anka· 

radan gelen ( ... ) vekilinin Hay .. 
darpıu]aya muvasalatma dair 
birkaç resim var. 

- Kaza pek ehemmiyetli mi? 
- Evet iki ölU. on yaralı v, 
- öyle ile kazaya ait Uç sll. 

tunluk bir resim ( •.. } vekilinin 
muva.salatma ait de iki sütunluk 

tacağnn gazete saat 13 te inti- bir kaza olmuş. ölü. ve yaralı bir resim ver. 
şar edenlerden bir tanesidir. varmış çaıbuk fotoyu gönderin. (B .. ) hemen zile !>asar "~ 

Sabahleyin saat yedide gaze. Foto muhabiri kaç parça ol.. gelen hademe ile resimleri klişe. 
tenin yazı işlerile uğraşan mu- sun? Hemen Haydaraşa vapur ciye gönderir. 
harrirleri gelmeğe başlarlar. tarifesine bakılır. Kcprüden ilk 

Muharrirler geldiği vakit sa- kalkaeak vapur ancak 18 dakika. 
ibah çıkan bütün gazeteleri bir sonra hareket ediyor. Şu halde 
masanın ili:erinde hamr bulUJ'lo- 25 dakikalan var. Bu zaman 
ta.r. Hemen yerlerine geçer 'ft içinde de, foto muh~iri otomo. 
nöbetle bütU.n gar.eteleri gömen bile atlayarak maslağa kadar gi
geçirm.eğe bc:ı~larlar. dip bir resim ~clter ve tekrar o .. 

Onlar gazeteleri gözden ~ir. tomobile atlayarak; vapura ye
mekle meşgul iken dahili haber- ti~bilir. 
ler §eti ile gazetenin sekreteri de N etek~ öyle de oldu. 
gelip yerine geçmiştir. Dokuz buçuğa doğru belcdiy°" 

Saat yedibuçuktur. muharrir- ye gitmi3 olan (E..) gel'\Ji. 
ler saıbah gazetelerinde kendile
rini al!kadar eden yazılan ışa,. 
ret etmişlerdir. 

Dahill haberler §0.fine r.azarı 
dikkatlerini ceken h.Adiae!P-ri biı;. 

dirirken sekreter de kendi yazı
hanesinin başına geçmi3 harici 
haıberleri gözden geçirmektedir. 

Bu esnada ka.pı açılll' ve hade
me ajammı gazeteler için ncş_ 
rcttiği lbUHeni sekretere teslim 
eder. 

Sekiz doğru mU:Sr.hhih de g~ 
lip yerine oturur ve dizilen ya,. 
zdarm provalarını okumağa ha
zırlanır. 

Sekime muhabirler gazete İ· 

darehanesinden çıkıp adliyeye, 
polis müdürlüğüne, J>elediyeye, 
tren istasyonlarına, limana. bor. 
nya velhasıl havadis toplana!bi· 
lecek her yere girip çıkmak için 
§el'ırin içine dağılırlar. 

Bu esnada gazete iqarchane. 
sinde, sekreter bir yandan ajan· 
sın yolladığı bültenlerin içinden 
ga.z...oteye alınacak haberleri a· 
ymrken diğer taraftan da guze. 
tenin mizanpajını yapar. 

Dahili halberler şefine gelinee 
o. kendisine bir gün evvelden 
teslim edilmiş hususi haberleri 

Dahill haberler şefi (B.J: 
- Nasıl ehemmiyetli bir ~ey 

var mı? 
- Ohna.z olur mu.. Bugün öf. .. 

ıeaen 801ll'8. 'bol~y~ d~ğ-ır~ 

mbıciımn bir toplantrsı var. 
tktnıat müdürilnün yaptr h 

teftişler neticesmoo ü~ gazino 
ile iki lokanta milşteriden fazla 
para aldıklarmdan dolayı ooza.
landınldı. 

- Güzel, gü?.el hemen oturup 
yaz. Yalnız dikk t et bütün ya... 
zıla.nn yanm siltunu ~iYE
cek. 

(E .. ), bel~iycden topladığı 

malOmatı razarken polıse gitmi~ 
ol~ (K..) meyus bir tavırla i. 
çeri girdi. 

(B •. ): 

- Ne o (K..) bir ş.cy ~'Qk mu'? 
- Bütün polis ı-a.porlarına 

baktım bir tek vaka bile olma• 
nuş. Son yirmi dört sa.at zarfır.
da yalnız bir tek hadise olmus 
çarnaçar onu yaza<".ağız. 

- Ne imiş o! 
- Dok~ yaşındaki bir ihti-

yar fazla sıcaktan do:ayı yolda. 
giderken tayrlmış. 

tetkikle meşguldür. - Peki yaz fakrıt üç satırdan 
Birdenbire telefonun çalrşı fazla olmasın! .. 

Saat oııbir oldu fakat hala di-

Onbiri çeyrek geçe diğer mu.. 
habirler de akın ederler. 

lşte adliye muhabiri koşmak• 
tan kan ter içindedir. Henı-en ar. 
kasından Maslaktaki kazaya g'

den (D .. ) içeri gırdi. 
Dahil! haberler şefi, adliye 

muhabiri (N .. ) ile konuştuğun· 

dan (D .. ) hemen bir kcr.ara c· 
turup kazanın tafsilatmı yazma· 
ğa başladı. 

H:ıdeme, ajansm yolladığı son 
bülteni de sekretere vcrdıl(,;en 

sonra odadan çıkarken HayJar· 
paşaya gitmiş olan ı A .. ı da 

S:"'lni. 
Saat onbir buçu!<ta son yo..zı, 

lar da yazılıp verildiğinden sek· 
reter müıcttiphaneyc gitti. 

Mürettip ane hümmah bir 
faaliyetle çalı..5ıyor. 

lanıyor ve kalıpları almmak iı

zere strotipiye veriliyor. . 
Birinci sahife ile maıba.at sahi. 

fesi de sekreterin nezareti altın· 
da ve yıtpılan plana göre ba~
landıkt" n sonra mürcttiph:ıne· 

nin de işi bitti. 

Saat de yarımı bulmuştu. 
Sahifelerin kahplarmm a'ır. 

ması rotatife (ba~kı ma.ki. ,_; ı 

takılmaS!, ayarlanması ve . ·· . • 
yet rotatıfin işlemesi ancak h'.ı 

de kabil olabilir. 
lki dakika sonr· da mU\·.-

Jer hazırlanan ~azetcyı < ı 

bir fiyatla gazete k.-u·ilcı ine ;r · 
tıyorlar. 

tşte aziz okuyucular bütün ,.,. •. 
zeteler aşağı yukarı aym tnr;:J ı 

hazırianır ve nesrolunuı lar. 

Askerlik yoklamaları sekreterle dahili habe1 it r şefinin 
bir kaç dakika için işleri~ Jl1a. ~ uh b" • --:ı ed k Ka dıt<ih \'f'Tli \ e \llhaD<'ı a~:. rl ı. ger m aı ır1e..-uen ses· s a. yo • . · · · 

!ilun~1°r~ndrn· 
diye (B .. > söylenirken telefon " · · 

Gece MUnihe vardık. Yolcula - Ali paşa htılııkm<laki sözlerini na.k zumun~ kefil de vereblleCE'k blr genç 
nn vomek yemesi için trenin ~- lettlm: "Zayiattan dedikleri dof• ticaretbano •~ya bir gUmrUk komJıı. 
mn saat durtt.cağmı öğrendiık. Ben ru<lur. Zira her insan öldükçe zu,. yoncuau yanında 11 aramaktadIT.IŞ.K. 
llğıtla.rr alıp, sarraf& hozdurop yi olur. O büyük diplomatın dip- V,) re:ı:zıne mUracaat. 

bin Urayr bavul:ı. yorleşti.rdlm. St• lomasi sö:z;ü de doğ.-uuur!., dedl. • 16 yaşında orta lkl)'i bltirmte. lngUizce der!'I Vl'Nıblllr. M, Ekmen: 

baha k'-?"'!t Avgu~hurga vimlolduk. Na.ideden: R. E. KOÇU tUrkçast kuvvetli, sert daktilo kulla. yüks~k tahıil talebe yurdu ~yazıt. 
çaldı. (B .. ) hemen telefona 33i do'r..ınılu ve bu doğuınıı.. 
k la.da muamele r en crntm -O:ı • ı 

Ertesi günU alaeağmı makinelerin nan bır bayan 11 a.ramaktadtr Beşllt. adresi~ müracaat. 
fa.brikasma gidip fa.brikaörU oda .. taş ycnlmııhali~ bostan 11.st\1 sokak • Onıvertılte tahsili yapan b.r gen~ 
sında gördilnı. Fahrikatör biza 16 numaraya mUracaat. yarım veya bUttin gün çalıomak l.'ite. 
kahve ISmnrladı. o sırada pren - Biliyor muydunuz? '(. Bir Unıvcrıılte ten fakUJtcııı taıe. nıektedlr. Turkçeden başka transmca 
eln mektubunu verdim. bana olan besi 1(1 aramalttftdır. Az hlr Ucı:"f'te ra. \'tJ itaıynnca blllr. Mııbıı.St'be)'e vllof 
riayet ve hllrm.eti bir kat daha Trenin yeni kat ('dil1iğl tarh· T.ırtır. ')rta ve·ııse t:nlet.>eıı!ne fizik. kJm tır IA Y. 22t ye mUracu.t. 
nrttrrdı. Bizi ınıt.klneler dairesine Jertlc. tren UcrcUnin lı "Ttd n foj _ ya ve matematik dersleri de verir ;r. !.iı:ceıerl mektepte yatma!< Uıere 
götUrüp gezdirdi. Harp silahları • lırkrın doğrudan doğruya kondok • ı :S.0.S) rem111ne müracaat ç:ılı11kın bır er~ek hade~ye ihtiyaç 
ma.JAthanesi~J ~ezdirdi. Tilrltiye töre verildiğini ve buna mukabil 'lo uı yaşında lise eki?. ttrn~ım vardır. PeI"ocmbe ve pa:r.artesı günler. 
:rafmdım sıp~ .?lun~uş ~k oUet \0'.\a ma1ı:1ıuz :ılınmad·ğrnI tUrkçe, fraıBJzca, yuııanC'a y.ı.~.ır o- Zeyrek ortaolml kıİtiplltınt> mUracaRt. 

: tane ~ft:&l~?Z ~os~erdı. _ Cnz tc k<>lim l!inin Vcncdik kağıt /kur \C ıca.tıında trrcflnı 'ıe "npııo!llr :f. 20 ya~mda bir genç m11nifat11r11 

1 er :ey bıt.mış, uzer,erm~ t.U{;· ı pe.r::ımnın ismi olduğunu. bu ı:ıchir ç~ıışnıak ıııteınc:\ttedlr ı t P o.cı 1 r~m \"e tuhafiye m11ğİtııalannda tf!21!:Ahtar. 
:~an _azılı;ortlu. ~u fııbr.i.k~n:n de ilk arızctı' c;rklıgı v::ı'nt bir gn- zine mUTa ııat ilk yapma~ ıstlyor. Bu işlerde beş ee. 

,!lllletirte 'C beş b n arrıeles-ınm zeh:ı c 8::ttııd "uı." man geçtik,.,, :;. orw. tahslllı c~"· ve ycnı oarfıeı ne st:nJ görmll tUr ve iyi bllır. tl.A 
se~z. çal~~~ına ~aşilm. . bu kelim nin s •ı' 1 ı.v dıs k""' ıe ıııkUlo btıır. Yazıhace \C nıo.ğazo. S) rerr.ziTJP mUrncnat. 

t .. f7 
1 

~.~ım ~ttbe ıki b~. dnıa l rn olarak tİ'1\ ~Hlnl i bütUıı ı:ır:la sallğ memurlu~u gıbı işler yap · 
mo1 ~r e il:ıeşd ~m ~.ı; ... -~k ,_aisan ııı,r üscııılara t<ı 1tı1 -l·"ını. j bilir Ard1 yırın glin a at 1n...n ıı. Aldcnnız: 
ına nnc e IUl'r ..ı;...,.u ., r m:ık • · k 
no ve bir makas, fransızca hı;nı- Amer•kad·ı iım: ı .. nnvı- h · ü ınmnja. çaıı abile-:eğl bı~ ı e.:~~ı~ıı:~ t\tRtuıu rum1111l"rı vaı11tı '*" e. 
f:ıt ve matbaa :için .snir l&zım r .. ı;Jgort.a mı :ıtavel !elinin savısınrn ı dır Sa Ç h S3l:tile rıe r ı,ır ... a. • "u~u~uıarınu:ıııı nanılarma ~ 
lan e • a ve edevat safı., aldım. ~I milva:r s lnz vliz mıl on olıiu~u k:\l") remz nr nura aııt ı m •l.tupbrı tı.ınnh:anl'm111dn btrıluı 
Bunlar 11 h"psinin bedeli b;ıı üç ııu ~İon 1 n'.i:ı p 1 r·n Ş")' "niı * Aıles!nın maı. va ıyctı yuzünoet ı ..ai;:lhtını o~ır:·p kadıır nya uat 1'2 
,.. Ura tntovo.rdu. Fa.hrlkatörı> k· ynlı:t oır h&\'U u""'ctil Ü li v ~llkse tuh •ııne d \•aııl edcııııyecell ı~" ~oııra :ıl tıroı-o•;,rı ·lr·• lll•ınıır 
btt p:ıra.nnı y~rmmı pe§ln, d"ğe; ornd:ın tc"crar fıı l nrak 2 ı 1'1 trc r n.-ıı le Julun r. r ., n~ <:<tl•~m<•.k 

1 
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y:ırısrn da,~ tqinnbul gilmrr. :-'llkflelıiiktrn ımnr:ı. tr'crar ııkna ~ rurctlnı dı• K'ıl ııl< Y zı'>a H 1ı~cv:1< l:i3) ITcl~yılılız 3) CK. K.Zl 
ğüne g"ldiğinde vercce~l."ni sJ:•• ! ıfa b:ı ıa ır:rı.::ır. rr. •y n :>.;ıçıı nfodt)~l r20P2) rtncl ııı 
ler söylemez, fabrikatör: Rilmerr. biliyı11 mU\dll'"-:' tl:3yGm) ıK. 12) ıYılmoı:t (A :!!'il 

oştu: 

- Allo! .• 
lamalıırınn 9 Temmuz !Hl tn~uı. 'il 

itibaren bıı ııyacak ve 13 ş ust.o O l 
gl\nün" kndn r pauırteırl Çnr·aır 

cuma günleri devam olıınn~akt•r 

2 Yerlı cr.ıtın yoklnıı ı ıı rı <ı • 

12 ye kodıu·, ynbanc1l11rır 14 dc:'J 1 ~ 
ye kad r n1pılacnkt1r 

3 Her nıUkellefln nlıtus. c' 
nı. ln::ı> kağıdıı ~kllml 'kı ! t 
ikamet tn~kerN;i " .. tall..<ıfl \'ear. 
ile blrliktt> ~ubeye gelme ~rı 

4 Tıp fakillt~ııi veteı1ner ta ill 

- Ben {S .. ) ! Limardan telPfon 
ediyorum. Meşhur diplomatlar .. 
dan ( ... ) şimdi ftomanyadan 
( .... ) vapuriyle .~eldi ve otomc· 
bil!e ( .. ) oteline gitti. Bir mtı

l<ikat koparabilme1< için ben de 
(. .. ı gidiyorum. Eğer g-a.zetenin 
~ıkacağı "aatc kadar bir şeyler 
koparabilirsem yine telefon ~ 
derim. Aksi takdirde bu kadar--

tesı, ec:ı:a ve diş ta b. t. okutıarın a,. 
nı yazarsınız. Şimdilik Allaha bu yıl meıaın <>lanlıırla, askeri:•; ::t 
rsmarladık. karar \erilmiş tnbüı. mUhendls. k 

. . yager. r.cıacı ve diş tııbibl sınıfrna 11y 
- Aman gazeteye yetıı:ıtırme. rılmış b ı1u cı.n'ann ın temn>uz 941 

ğe bak! 1 gUnline kııuaT ut n U:-ncaaUarı 
(B .. ) ~ııı7.e! · •rerine korken :'i - Her mUke ı~rın )-Ultanda ·;-e•ııı 

kapı açıldı ve foto muhabiri j g-ilnt.ı~de ş•ıbc;1e rıiln1cantıarı ta~r 
kt. -- ·mı · k 1 ı da bulunanıanr hulun lu!•l"rı mRbıı çe ıgı resı · enn o~ya an e-

• • 
1
• • c;:ı.. ei!kerU!t şubelerine m\lrRca..ı.t1n- "'C' 

lınde olduğu halde içerı ~ rdı .• ~1 ıııiyenler hakkında tnl•il :ı. \0 n • " 

ate bakhktan sonra (B .. ) ye ğr \'C bu !lAmn ıl:l\.:. )" .)._ 111 
<-0rdu: ce:, .ı:ın ohın ır 



ıx 

Sev n kadınm, erlrekllk haleti 
~Mini anlllDM'D' mbl ol. 

-.ılr!nin kalplere ..,. 
llllelüıin önitne geçmek kadar 
!lll\IKUkitlr.. Şa.yet bu kadmm 

ıztırap içinde gecmif \'9 

hu.uruna ilk cWa tadl)W. 
o zaman fmJrAnamhr. Brlrek 

tetectiil Jı:adar p 
le çalllllD'-, faydam olmaz. 

abll.lrmın bir JıuDbetDe. 
bu bilgisini ondan gizle. 

ekseriya. muvaffak olur. 
4VQbt odalarmdan çıkmea. 

kadın Juitkıtülldn, ~ 
bir ter llOllDlıdan. ht. 

"'Q&lmin;• Cend)lın aillemeP 
!"lqıjnr.'IP alda. Bitin akpm, 
ua ~ hlllr1lnan, te. 
l14iı ftfftncelden bihaber.. 

' 'Iİ1lir bank.et etti. 
lfiı. feY• .Weri; •• 2 ıilkrit 

ıiyatet 8Qfraalal ..... 
ta lösteıdiii aWca. ptirditl 
kler. içıneai için •rar ettiii 
p, hepsi ona valQetl açıkoa 
eyordu. Neeesf ve ~l 
taggmdı. Her IÖS ve her 
• onun lçln blr aynlık. ve4& 
ve bu.ııeai ~ Yeis verici 

pıQblh, halde. JıilıleriDl mükem. 
~ aym harla'etle 

lr"llabi!~ ediyordu. YUs mlsll 
olsa, yine kabul edercli. 
igmek istemedJğt halde, 
~ atılaD kadmJara mah· 

UYBallıkla, reddetmeyordu. 

-.. 08'911dm hiç '* &rlUllDJIU 
.... ~•itti. 

'.Cent. gok içiyor,fu. Şarap. bu 
tevk aatlerinf daha keskin 
~uymuuıı kola~ 
Jl menbaı oltı)'orda. ~M~ 

dQJIUIUDU da ~il 
2n korktuiu ...,, merJ&a. 
i. Kendine 'fe lMı km aar;. 
tan kortniyardU. 8efll ..... 

. ~ be,az atı.nbWlerle. 
ut renkli papa, Sobanm ve 

pesinden etrafı ~
Kararalh merk•ide ...-UJeın 
eaırler kafile halinde uzafcian 
görürı 1yordu. 

Ş:>valvelerin ~D yUa 
)erce "nç ve bdm. lürC tÜ ... 
liyonJu. 

Padif11h, hU ~:-n ner. 
deQ pktii1pi IOrc:lu • ~avuelu 
Yıldınma ıu c;evabı ve.diler: 

- Şevketlim! fÖ\ ..,..,., 
harpte nnuıaffel olacakJatm. 
dan • kadar eminımtJer, C:eıpbe 
oenein:le öyle. &alıa•cı dntmlf. 
lar lci. • her tövalye ııti18 etti. 
ği yerlerden bırer kadin ıı?arak. 
burayı. kadar bu kacbn ı rUle
ri ~ O'" bulikte getım.· tler. 

Y ıldmm bunu duyu~ ıiiL 
dil:-

- Kc: :lınfa, eefah .. tıe harbe 
gire ı n Akıbeti hö:vle olur,. O 
bdıialal'I ~ ..... 
r9a .,,.yl8finp •• , didi Fmt. 
FırU beJ claba ö--. ted.. 

·····-····.,.... 

T • 1 

,. 
• 

RA F 

çe'aaM'M ............ 
DdddevmaidQ4allll: 
-sana an 1111'& wlLtill ~ 

malfJdm mna bende &yle l>fr 
ihmal~ ftlti JUllUlk bir 
tDrltl bsmet oJmadr. Dar ... 
kanını takdim edeyim. .. !ate o 
da büfecl&ymie... SliheylA, ... 
çocukluk ve gençlik aıbdalDn 
Ley1Ayı takdim ederim. Balat· 

lllbrap geJanekte)'di. Bır şuaJ mlttfm, gıyaıben tamnm. 
llOl'IDaktan keDdllJnı alamadı: Kızıla yakın san ~ı, 1'fil 

- '"'.ou el'n aeviyo" muaun gödü giilıe1 bir genç kac1Jn d. 
LeyJ& · lilımtiyerek Leyllya elhıl lmttı: 

- K&dl ınin hatı ım benim 
için uaz~.r Fakat ::>'J bat 1 b'r 
ölilaiin :Jtıraar: Bö11e u •..• sa.) 
d.ı ·ıLILıle ev~ muvafakat 
etms.l .a. 

- Atfedenin .te,tL. Bana 
gelitıee, benim htc bir hatıram 
,ok. 8iti görüp sepıceye kadar 
Yalnm lflerlm l4;ln )'lladm. İl• 
181! ~ aıılatbfm içta. aana 
~ edlrim. Muiyi unuta. 
bm. 

- Tanlfbğmmıa pek '-'ln
dim. Çocukluğun.cıa kOcamla 
itik ID&IUk rolü ~ 
delil mi? Ne hol 191l Kocam 1. 
ra sıra anlatır da gma,aros. ••. 

Kadri konuştu: 
- Evlendilinf duymlJltum 

~IA.. Kocan. burada defil mi? 
Kenctieiyle tali 111~ Ben bir 
ay kadar daha ~ 
Tekrar 1~ olmu mı! 

Leyli. kekeledi: 
- Evet. evet. .. GörWim ta-

Bll DilllJhı ifadeye rağmen ~ bit.. Gidip kocamı balB}'JaL 
1annı!a bllısi hiç a.çmadııkları bu Salona doğru kaçar gibi aaJr. 
masi hatıraar. Uç senelik eriiıik.' lqtı. Kocası ora biıbç ...,._ 
hay&tlannm mesut aimasnu ta.. biJI• lafa dalmıştL Le,ı& oamı 
1"U'bm Nine Galat alda. ı. bluna ıtrenık fısıldadl: 
Jl .... ...... M1Dimt lrir - tıltaet gak iyi cılwk .... 
8*1a .,l)Gr w cıaan bil mıan ruk. Ketıdi11N)e mr nbataslll* 
mui igfa lqabnçlık lafwettllW' hillectiJorum. A)lwa plm ..... 
~ söyliyeyim: Beral>erce Bm'llaJ'& 

- ı..,11. .. milin! G&tl&. 
D:\8J'lli bg - cıldu! Senl 

te1au' ~ pet --oldmb-.. Ycma bml tanmai1ıı1t 
mı! Ben Kadri ... 
~ıa, KJldq "8lcnnıJa, bfl

feye ~ Pferktll koluna et. 
riveren K8llıi1i w tan-. 
'M aapsarr .... illi. Evet, lıa 
Kadri, omm senelerce mtırap 

citmmalsi teklif edi70fll1m. .. 
IRll. Hemen JVDte .... Um olalM 
mı! 

LeJIL .... ı.u,at - 11111. ,.... ~ .... --... 
ım,t:I. fakat hayal ot6ilum .. 
- fimcU aladrlı bil alknı hiç. 
Ullııl ...... hJaıettimıek ~ 
~ l'arut, Oll1I, it ... 
~ ölOnce)'e bc1ar ... 
~. 

'IWp Cll• .. rı,etl 

ZiRAAT BANKASI 
... tll'lbi: ı-. - • ..,. 100.000.000 T8rk u... 

Slabe " Ajam adedi: 265. 
Zirll H 11t*7t 'tn 11m baft1'o 

Bir flrka11 Jwn Peti..., 
Macar iline kadar ıöndenait. 
ti. 
Yıldmm, o alqam, ancak 

geceyanema clojru Nilbolu 
kaleeine girebilcli. 
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... __ •s_ı,a_n_b_u_' _L_e_v_az-ım--am_·_,r_. iğ-i-nd-Ae_"_ve ... rııır;;;ııiı;j ıarıcı asker, ı<.ıtaatı ılanıar. _I 

67.CCO kilo SJ~'lr et: kapalı za.ıfla ek3Utmcye konmuştur. İhales! 27.6.941 
• uma gUnU snııt 11 de I'?abzonda askeri ııatm:ı.lma ktı!nlByonundn yapıla. 

aktır. Tııhmtn lıedel! 40 kuruştur. Teı.lipleriıı Jmnunl vcs1kalartie tekli! mek· 
plarmı ihale eaatınden bir saıı.t evvel komisyona vermeleri. (37.4447) 

* "' ... 
80.000 .dlo sığ•r eli veya lO)"!n: cU veyı. kuzu eli kapalı zarfla ek3Uı.. 

m ye konm ştur lhn PSI 25.6.941 çaır:amba günU saat ıu da Gclibolunda as. 
kerl satmnıma komu;yonund:ı yspLacaktır. Sığır etinJn tutarı 82.000 J!ra ilk 
teminatı 2.'!00 lira Koyu:ı etinm tth.tılin bedel: 86.000 lira ilk teminatı 2700 
lira, kuzu etiniu Lalıı l'n bedeli 4t. OCC llro. ılk tem!.no.tı 3000 liraC:ır. Taliplc
rlıı kanurJ \ sikaJnrtlc teklif moktupıarını L.," saatinden bir saat c~cl 

l(or:ni6yong v rmeler!. lS3-H43) 

fi. ot' ıt 

225,(10) ' l!:> sığır et; kapalı ":nrlla ek&ltmeye konmu§tur. !halesi 25.6. 
941 çarş roba gQnU saat lf'; tc Ankı:rada Lv. G.mirllği satınalına komlsyonuıı.. 
ifa yııpılncakbı İlk te mratı Uu') ilieı.dır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda 
t;rllltlı. Tallplcrın k:ıı.unı vesikall'lrilc teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
at eV\el kom!SJona vermeleri. ISl.4441) 

*** ~a,'Idr. yazıl mevııuın knpa.u z.ufla eksutmcleri 25.6.941 çar§1Ullba gUnU 
zalnrrnG yazılı saatlerde Yal.,VP-da askert aatmaıma komiSyonunda yapı. 

acaktır Tal lt'rlll sanunt veslkatnrilP tekil! mektuplanru lhale &!B.tlerinden 
lr saat CV\' 1 kom!synna vcrmelc:t. Evsaf ve şartnamesi komisyonda gö. 

rUlUr. 
Cu:s: 

Kuru ot 
R'\mat 

ilk tcm::r.ab 
lira 
20~ 

1215 

lli:.ıc saatt mlktıın 

ton 
15 540 

17 540 
(23-4433) 

:(. .... 
246.000 kilo yun eti l:ap:ıu ze.rfla eksiltmeye konmuglur . .lhaıesl 25.6. 

l)il ç~mba gUnu saat 11 de Anl".aı'Sda Lv. Amirliği satınalma komisyonun. 
da yapılacaktır. llk teminatı sS'/5 liradır. Evsaf ve gartnamesı komisyonda 
gl!rillUr. Taliplerin knr.ı.ınl ves1ke-..:arne teklif mektuplarını ihalcı saatinden 
bir saat evvnl kom!SJ •e. vermelt!ti (29-4439) 

• • • 
Aşağıd~ yazılı mcvadın ka~:ıtı zarfla ckslltmelerl Kütahyada asker! sa

tınalma komteyonunda y pılncal:t.r. İhaleleri hlzıılarmda yazılı gün ve sa.. 
aUerde yapılacaktır. ı al plcrln ıı:anımı vesi!<uıarUe teklif mektuplarını ihale 
saaUn<! .. bir ı;a:ıt evvc! kom!sy:)IıP.. ver.mele.. Şartnamesi Ankara, tstanbuı 
Lv. funll"llkler ve Ea.lllre.s:ır, Mycrn. E3ki§ebiı askert satınalm& ı.coml.syonıa., 
rmda görülür. 

Cin.si m'ktarı tutan teminatı llıale güc ve 
lflle; lira lira ve E.aaU 

Sığır eti. 72.000 23.400 1755 8.7.941 10 
Kuru ot. 750.000 50.6~ 3787,25 8.7.9U 11 

(69.4709) . ,., . 
A§ağıda yavu :mevaddm ek.illtmelerl b.lzalarmda yazılı gün, eaat ve 

§ekillerde Akşeh1rde cskert satıa.-.ima komisyonunda yapılacaktır. Kapnlı 
zarfların ihale saı.tlr.-lnden bir .saı.t evvel koır'syona verilmeleri, açık eksllt~ 
menin ihale eaatınde J!'omisyonds bwwımaıan. (112.4864) 

Cinsi Tutan Tutan lık teminatı İhale gün saat 
kilo Ura lir:ı. Kr. ve §ekli 

Koyun eti 50.400 20.160 1512 10.7.941 11 kapalı zarf. 
Sadeyağı 9.000 18.275 095.62 10 7.9U 16 

" Patates 21.000 1.470 110.25 5.7.941 11 açik eksiltme 
Kuru soğan 10.000 6SO 48.15 5.1.941 l!? .. 
sut 7.000 980 73.50 7.7.941 10 .. 
Yoğurt 9.000 1.530 lH.76 7.7.941 15 

" Yumurta adet 150.000 750 156.25 8.7.941 10 .. 
Odun 200.000 4.000 300.- 87941 115 • 
Kırmr:ıa domates 10.000 500) 
Patlıcan 12000 840) 
Kabak 6.000 800) 
Dolmalık biber 4.000 28(;) 204.- 9.7.941 10 
Taze fasulye 10.000 700) 
Hıyar 1.000 150) 
Maydanoz demet 2.500 150) 

:f. ... 

Beher kilosu 40 d.unı§tan ~00 C.00 kilo S!ğır eU kapau zarfla eksiltmeye 
konmuıittJr. lhnle.61 15.7.Nl salı ... ınu saat 16 da, Çanakkalede askert satın 
alma komisyonunda yıııt.caktır. Tahmin bcd .. ll 120.000 lira ilk teminatı 7250 
U•adır. Evsaf ve 4artrıamesl ko.nlııyonda görUtnr. Taliplerin kanuni vesika. 
larlle teklif n.ekttıp arını ihale saatinden blr saat evvel komisyona vermeleri. 

(ll0.i862) 
JJ •• 

120\I ton !.rm odunu kapalı 7.ı>J1'.a eksiltmeye konm~tur. İhalesi 30.6.941 
gt\nU saat 11 de Al:knrrıda Lv. Aır;\r!iğl satmaıma komisyonunda yapılacak.. 
ttr. Trulplerln kıınum vesJkalarile t"l:lif mektuplannı ihale saatinden bir sa.. 
at evve1 komisyona 'ermeleri. Şartnemesı komlsyonda görUlUr. İlk teminatı 
2025 liradır 14559) 

Jile!ıer kilosuna 15 saDtlm fiyat tıılımin 11dllen Erzurum ~chlr dahili 
15 000 tmı nakliyat kaı.ısı· zarfla e.uı!ltmeye konmuştur. İhalesi 2.7.941 çar. 
rııamba sonu E!8at ll de Erzurum askt.rl satmalma komisyonunda yapılacak-

ARANIYOR 
lııgtllzee iyi b n, daktilo yazan 

\·e hesap işlerinde ,..atırıımış bir mı>. 
mura ihtiyaç vardır. TccrUbcll, iyi 

referanslı ve Türk olması şarttır . 
İl} 1stanbula yakm bir ycrdedfr. 
Talipler bonservis surcUerinl, iste. 
dl.itleri maa§ mlktıırmı bir mektup. 
la Beyoğlu 2016 numaralı posta 
kutusuna (E.S.N.) rumuzuna bil. 
dirmeıerl rica olunur. 

24.6-1941 
12.83 Türkçe 

plAklıır 

12.45 Ajans 
18.00 Kan31k 

prognı.m 

13.15 Türkçe 
plflklar 

13.30 Karışık 
programın 

devamı 

18.03 Fasıl sazı 
18.30 Memleket 

trası 

19.30 Ajans 
19.45 Radyo sa • 

Jon orkes • 
trası 

20.15 Radyo gaze 
tesi 

20.45 Radyo sa -
lon orkes • 
trası 

21.00 Ziraat tak • 
viml 

postası 21.30 Konu§ma 
18.40 Caz parça • 21.45 KlAslk 

tarı. 

19.00 Yuva aatal 
19.15 Radyo sa· 

lon orkes· 

program 
22.80 Ajana 
22.45 Dans mil· 

zlğl 

1 Çocak Ht>ktml 

1 
Ahmet Akkoyunlu 

l'aka1m Tall.mbane Palu No. 4 
l'a7.ardaıı maada be.r&1ln 11&11 H .. ..:;.•nnra. TelPfnn 401Z7 • 

Güzel 
Sağlam 
ve iştahh! 

Cünkü 

KULLANIYOR 

Qocıiklarım=ı küçük-ten SA. 
NIN diş macununu kullannıı. 
ya, SA.NlN diş macunıı ile 
günde ilf defa dişlerini /ırça
lamıya alıştırrnı.z. Gürbüz 
yetişmelerini temin ctmi§ 
olursunuz. 

........................... 
VA K 1 T matbaası 

kısmını 
tanzim edip 

Kitap . geniden 
açmtşiıı 

Kitı:p, mecmua, gazete basar. 1 
Tabiler nAm•nA di?:m i~leri alır. ................................. 

Otel yapılmaya elveriş! 1 

1 
&Akam caddedın ~ İ!.~~ ~-~ j ~v~e D&Za<Ctli ha I 
,·adar ve aydınlık bl.r bina kııalllıtır. 

Vakit gazet<.'Sl ldarchanC!Jnc müracaat~ 

tır. Tutarı 22 500 um ilK tem!nım 16~ 8 liradır. Taliplerin kanunı vesll<alar!le 
teklif mektuplarını ıhale saatinden :n: saat r.vvcl komisyona \ermeleri. Şnrt 
namesi komısyonda gorüJUr. (67.t7<i7) 

• • • 
Agnğıda yazılı mevat açik ek.Eillme !.le satın alınacaktır. Taliplerin 30.6. 

941 gUnU hJzalaruıda lEıZıll saa~eroe Hadıktlyde askert aatınalma komisyo.. 
~·ında bulunmalan. •ı I•ka.rrür e11 ... ce1L fiyat üzerinden yUzde 15 kati teminat 
alınacaktır. 

Cinal 

Yoğurt 

sut 

Miktarı 

kilo 
60.IJOO 
8!5.000 

• • • 

İhale saaU 

15 
a 

(107-1859) 

ll6':i ton odun kapalı zartla ckailtmesi 20.6.941 pazartesi günC saat 15 
te Ankarada Lv. Am!rlU1 satın& ;ıı'\ komlayonunda yapılacaktır. İlk temine. 
b 1966 liradır. Jo.::vsaf ve şartn'\mes' komisyonda gtlrUlUr Taliplerin kanun! 
ve,slkalıı.rlle teklif mekluplannı t:aJe saatinden blr saat evvel komisyona. 
vermeleri. (153..4558> 

24 H:AZIK:lN-1941 ,. 

, .... ,. 
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T. iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf hesapları 1941 ikramiye pla 

KEŞİDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs, l AğuStos. 3 1k1ııcite§rln 
tarlhlerlndcı yapılır. 

1941 ~kramlyelerl 
1 adet 2000 L.lık = 2000.-Lfrıı 8 • 250 • -2000.- • 
1 • 1000 .. s:: 8000.- .. 

1 : • 100 • • sroo.- • 
2 • 750 • a: 1500.- . • 60 .. • fOOO.- • 
f 1500 .. s:: 2000.- .. 800 20 . -6000.- • 

• : ~ • ' • -. .. ' .. ~· # • .. ,~ # 

Ta '::film vakıf bnstıınesl mccrasmm keşfi evveli 
b:!.rct olan kanalluıs~ cn:e bağlanr.:ı sı infaatı O!I ~ gUn müdd Ue açık e 
slltmeye konuıınu. lur. Teminatı ınuvakka.te 101 lira 25 kuru tur. 

T llp olanlar bu lbı inşaatı vsptıkl rma dair vesikalarlle beraber he 
öğl...t.n ra it& n a .ı.a,ü .... ..-;ri atnu>k- U»OrC ımşmuaurı te b 
mar!.ı mur c at rı. , 

Eks!llmc 26 G.041 tarihinde &1:1~ la ten B yoğlu v kıflar mUdUrlUğil 
1ıe mUzay de ı omısyon•mda yiı.pııacaktır. 1 teklll rln mUracaaUan. (4!1 

Nafıa Vekaletinden : 
hk Utmc.ı1: konulcı11 iş: 

J - Bursa su ı eri bırincı tı:ıı"t.: mUcıUrlUğtl mmta.kıısmdald apolyoll 
golü c d ı r n kı:z m trc ku' ..... yUks ıtıım l ve dalgalara kar;,ı ııı 

kavemetııım t nılni ".n de taş 4,1;: ıv.p.anma.sı ameliyat v~ ln§aatı muh 
men ke,.lf b deli va idı fiyat esa31 Lr.erlnd n ( 447l22) lira (82) kuru§tur. 

2 - E .itme a.7 941 tıırth!ı;e rasUıya:ı pcr§cmbc gUnU saat 15 te 
k ı r1 n: .hği binası lçilc:Je top'a::ıarf su cks itme komisyonu 
sında lcapalı z rt usulıle yapııac.:lı.t .. r. 

:-1 - İ teldller· , ks tme şartn .. ne I, muıta\iele pro3esl, bayıncıırlık işle 
gen ı !;llrlnaırcsJ, umuı-ı su i§lcrı f nnt şartnamcsilc husust ve fenni ga 
nameleri \ c projeleri (22) lira t~o) kuruş mukabilinde su l§leri rel.91!ğind 
alabilirler. 

4 - E.ks!ltmey.? glrebtlmeK !çin istcklılerln (21634) Ura (891 kuruşl\J 

muvakkat tem nnt v r. esi ve eı< tmenin yapılnca(,'1 günden ep az Uç ~ 
cvve! elletin de bı:lunar. vesikal.ı "ln l:lrllktc nır dilekçe ile naiia vekAJe 
mü:-aco.at ed r k bu i§e mahsus clmak Uz re vesika almaları ve bu vesika 
ibraz "tıoc ı r. gartlır. 

Bu 1'lıdd t içinde vesika talcb !lde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak 
cıeı:r.ezler. 

-· lstcklılC'rin teklif meklu•ıiarı!ı' ikinci maddede yazılı saatten bir 
ev\•ellne kadar su iı;ıerl r lsllğin~ •. e.kbuz mukabilinde vermeleri ıa.zımdır. 

Postada olnn g clkmeler kaeıul cdılmez. <3301) (4770) 

lnı 

Eski mücadeleci bu mektubu 
gaddar bir tebessümle okudu. 
Halkın saadeti onun umurunda 
değildi. O bütün hayatınca kara 
cübbelilerlc mücadele etmiş fa· 
kat prense de ruhban karsısında 
müteyakkız bulunmasını de he. 
nüz pek üstün tavsiye etmişti. 

.. ~ S\atJ~Ct mil(Jclm•iu 
tne 

vcla onu harek!tmda se kij 
bıraktı. İtj kanununa gelincB llıu 
ise kanşmağa karar venni 
Esas fikri imparatorunkind 
çok mu değişikti? Ne genci 
ihtiyarı yeni zamanların fikirl 
rini kavrayamıyorlardı. 

85 sene ırııdenbcri Stocber si 
yasi bir sükuta mahkum edil. 
m ti. Fakat buna raPınen zı 
binleri teşviş etmekten geri 
kalmamaktaydı. 

1nsani prensiplerin" ort ... ya 
atmak ıçin imparatora gayet 
çabuk ırsat zuhur etti. 

Rühr mıntakasmda .Yevmiye 
meseleleri yuziinden 100 000 a. 
mele grev yapı}ordu. Bliyük da· 
kilrn g lip catmı tı. Bismark ka. 
bine içtimamda işçilere istisnai 
bir sertliğe karşı konulma mı 
ılcri surdü. Tam o sn ada, hiç 
beklenilmeyen bır şey oldu. Genç 
ımpa.rator hüssa.r kılığında i~ri 
:rirdi: ''Hi~arlar ve müfettiş· 
!er İ§Çllerin dediklerini kabul 
et.melidirler. dedi. !§Çiler benim 

tebaalar mdır. Onlara yardım et. 
mek mecburiyetindeyim. Dün 
Rehn umumi valisine bıldirdim. 
Eğer sanayi i§çilerinin günde· 
liklerini arttırmazsa ben orada. 
ki askeri kıtaJarı geri çekece
ğim. Eğer zengin direktörlerin 
ederi ateşe verilir ev bahçeleri 
<'iğnenirsc herhalde yevmiyeleri 
yU eltir . ., 
İmparatorun bu sözüne Bis· 

mark şöyle mukabele etti: "Ser. 
rnaye sahipleri de zannederim 
tebealarımz haşmetpenah'' bu 
cevaptan sinirlenen imparator 
endişesinin hakiki sebebini ifşa; 
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elti: "Kömür istihsali böyle bir 
vaziyete düşerse bahriyemiz a· 
tıl kalmağa mahkOmdur. Ko. 
mürsüzlük askeri nakliyata ma· 
ni olursa seferberlik ilan edeme. 
yiz. O kadar müşkül bir vaziyet
teyiz ki, eğer ben çar onlaydım 
derhal harp ilan ederdim. 

Ertesi gim imparator grevci 
madencilerin bir murahhas 
heyetini ka:bul etti ve onlara: 
"lmparatot but n tobaalannı 
dinlemcğe mecburdur. ~iz hata!ı 
bir vaziyettesiniz çünkü ya.pU. 
ğmız hareket g~ kanunidir.ııı 

Siz verilen mühletin tamamlan 
ma~ını beklemeden harekete geç. 
tiniz. İsteklerinizi tetkik edecek 
ve size kararımı bildireceğim 

Yrulruz size §Unu söyliyeyim 
ki sizin bu hareketinizle sosyal 
demokrat muhit arasında bir 
irtibat keşfed~k olursam, :s
teklerinizle bir dakika bile meş. 
gul olmıyacağım. Çünkü benim 
için her sosyal demokrat bir 
imparatorluk ve vatan hainidir. 
O zaman si?.e karşı çok sert 
davra.nacağmı iktidarnnın bütün 
kuvvetiyle aleyhinize geçeceğim 

\ c bu iktidar da az değıldir.,, 
Sonra patronlara da nezaketle 
şöyle SÖ} !emişti. ''Üzerimde iyi 

bir tesir bıraktılar. Onların sos
yal demokratla hiç bir milna_ 
sebetlcri yok. Hepsinin mümkün 
olduğu kadar cok kazanmasını 

i temclerinden daha tabii hiç bir 
şey yoktur. İşçiler gazeteleri o
kuyorlar, kendi kazançlariyle 
şirketlerin kazancı arasındaki 

büyük farkı anla} orlar, az da 
olsa onlarda bu kara i tirak 
etmek isteyorlar.,. 
İmparatorun bu şahsi müda· 

halesine cür'et eden Bismark ev-

Onlar için sosyalistle ana! 
şist aynı şeydi. İmparator 
luğun dü§manlan ve e 
zilmeğe mahkfundular. işte no 
adamın noktai nazarı bu id 
Bu düşünce, Bismarkta anti d 

mokratik kanaatin Vilhelm 
ise büyük babasına ka.r§ı yapıl 
mış suikastların neticesi olara 
doğmuştu. 

Halbuki ibWJıa karşı mücadele 
!er biribirlcriyie taban zıttı. Bi 
mark şimdiye kadar her zaman 
~ aptığı gibi fevkalade kanunlaı' 
neşriyle mücadele etmek isti 
du. Sill'giln, intihap hakkınd 

mahrum edilmek cezalariyl 
eğer bunlarla muvaffak olun 
ma~a en büyük mücadele vas 
tası aü&hu ... 

(DeVIHIU var) 


