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ltalyan 
~adyosuna 
leşekkür 
......._.__·....,~~~~~--~~-

~ SOn dakikada bir miktar 
l~lyaııın adaya getirilmesi 
dunyayı ve bilhassa Amerikayı 
!:asıl olur da dehşet içinde b•. 
rakaQilir? Burası meçhul. 
'.\'alnrz şuruı muhakkak ki ttal
~n raJiyosunun bu neşriyatını 
:u~-anlar latif bil' neşe içinde 

~:şiardır. 

Yazan: 

eyin Cahlt Yalçın 
(1 

1talyan radyosundan Allah raıı 
ıı.ı lln! Cihanın her tarafmda.n sl
lıt~ere dokunacak türlü Uirlü ha.
~r kalplori üziınt.ü l~inde ht. 
~ctı kcn. büyük facialar le tela· 
~ :ı- :nıhlan tcesı.üre boğarken 
l~ dudaklarda tcbc-.süm u· 
llıen.ı l'acak Jatlf haberler n~ret.
~ n ırmıa \'ai<Tftır. Harbin 
~ langıcındanberi bu t.ath , .e na. 
Şlııı ~etini hi~ terkctmemiştir. 
lıott dı do dinlcyidlerinc yine 
ttıc: bir ne{;e ,·e eğlence ziyafeti 
\\t • l'nlnız i}in bir eksik tarafı 
~ti ki o da böyle hos \e liıfif ha· 
~ erı ekseriya Avrupada kim• 
\~ ıtnlıyamJ)ııcağı arap diliyle 

<'\. esidir. 
ı\ caba hunun hilaneti nedir! 

~t''ruııa dilleriyle konusım kim .. 
ttıtj~~ bu haberleri neı:-retmekten 

lliyor mu! \'ok5a. Araptan ço-
~ ~ hilo aldanacak k&· 
' ~siz ''e tenkit kabiliyetin• 
'1t llıahrıun mu sanıyor! HerbaJ. :;al>ta bilmiyenler büyük bir 

!a?n ma.lnıuu kalQ'4>rl:u-. 
1 .fh<.l.lıı.n md~O!mnun Juıvnlbıdtıld ~'4.lllfl •e, --ııuımsıannılald nıu,·at· 
' e ete cidden hayranım. Dünya.
' ~etin ve müthi' M\\asla.rm .. 
~% ni t.e kil eden Girit mu· 
~ inde bile ı in 5s.ka ve şe
l'lll{ ~mı buldu. Almanlar bü• 

e ~tle ~ cUret ve fedakarlıkla Gi .. 
~ Qlicurn ettiler kan dökme 
'1)~ birçok n~kt&Jan işgal 
'ltıtıa.'1e~. Muvaffakıyet emniyet 
~ {tirdikten, )'Blli ı .. olup bit · 
~l't Sonra ihthnal ki Alman kı
.·~ 0l'adan 96ki.1erek başka yer· 
~~ l~~\'kediloockleri için yerleri
:"t lh~!nn kun·ctleri ikamesinde 
.~ur kalmadı. tşt.e bu en 

'ıı ~İtdiseyi fıltalyan ra.dyoso 
•~k~ dıınyıısma -.ıı suretle tasvir "tol'• • '• . 
~~lıidin Almanlar tarafından Sn t(fffnıiş olan sark kısmına 

donanma ''e tayyareleri 
~ f inde ttahıı.n kara kuvvet• 
~~dirilm~ı bütün dünyayı vo 
~taıi~YI debl:'ete vermiştir (!!). 
."lıla ~ donanmasmm tazyiki aJ.. 
~ 1lc,fz \'e muztar kalan İngiliz 
t~ ' gooeleJin ~mı~tır.,, 

~ıı er son dakikalarda ne1cr 
\ 41da hiçbirimizin haberimb 
\~tı 1atı ra.zı ol"un İtalyan rad-

ı.. "eda? ki bu büyük ha.vadisi bi. 

~~·· 
1 t t~11 dünya ve Amerika. deh• 
~~do kahnış. Sebep? Çünkü 
ı \etı arı. lrumma İtalyan kara 

an c:!ri inmt,. ı mç olma.zsa 
ıı..'lı Qı ~dy~u bo haberi veril'
~~ f\~dın Almanlar tarafından 
b..~"'lllınış olan şark li: mma 
r~~<ırek ~ooc Girfdin şark 
Şii ~emekJe iktifa et<;cydi ... 
\ ~ ~yeğit1lk Almanlar ta· 
' tı~ ı gaJ edilmemiş bir tara.-

01'8.ı:;mı l5gal ctmektcy. 

S~Jaı. kendilerini tehlikeye 
' 1...'"~tı Ya. indikten ve İngiliz 

\ı~k ~thıı ~ekilmeye m<>cbu.r e• 
~~~!{~ eden mevkileri işga1 
\:'. ·~ sonra İtalyan yf ğltlcri 
~' tat !'abat yere inmekten 

11 !'\.. ~ı. aııı~ bir İ!ll kalmrva.<-a· 
,'q 'I ~iki ~ . 
~ tacı • rdır. Anlaşılan İtaJ. 
~'tıı.!OS11 Arap dünya.smı ne 
~ ~~l inanacak kadar !'lafdiJ 
~ / 0

1' ki ulıwık bir ihtiyat 
İ llceyc bUo lüzum ~örmü-

~~lar ~aten Fransaya kal'!>• 
~ııe; 1 ~ek ~in do Almanla.. 
~. oı 1 bittrme1erinl beldemi,. 
l~te de ayni an'anedcn 
\"tin r, Yuruıni<1tanda kahra• 

~~lta lUılıJar karsT!-tmda. ricat ... 
~'il .'!~bir tıeY yapamadılar, 

~ıuı)'asıru bu hakikatler. 

Röyterin askeri mu
harriri general Gug 
yazıyor: 

Suryeyi işgal 
etmeliyiz! 

Kıbrrsm ve Süveyşin 
mu dafaası için buna 

lüzum vardır 
ı 2 Adanın işgal 

edilmemesi şayanı te· 
essüf bir hf ta 

olmuştur 

Lo11dra, 3 (A. A.) - Ro)1Crin 
askeri . muharriri general Gug ya. 
zıyor: . , 

--- - ~ ·~~........ .. ~ Tı Amf"rikada harp gayretleri ff'Vkal&de . ıın·tte artmı~trr. ıyynre ve g"mi in. 
1$88b fııbrilralartnda amele nlsbr-tl yüzcJf'I 70.';0 ni"befinde. artmıştır. Bu çaı. 
"'111& netiCl'l!!!inde Amerlkada 80!1 günlPrde dl'nize indirilen gf"TnllPrin m!Jdan 

Giridin kaybı, mıihak)cak ki mu. 
va.kkat bir muvaffakıyetsizllktir. 
Fakat bu harekattan, gerek ıııtra
teji gerek pratik bakunl~rdan 
çok denıler alabi.liriz ve bu dert'
Jeri almaktan hali kalmrya<ıağımız 

ırakta o ı· ı· · d ·· ··ı · b. t kı·t Çöl mıntakasmda ış ı~are ımız e goru me~ış ır e ı 

artını.::ıtfl'. Burada hizmehı girmiş yeni bir gemiyi ıı;öriıyorıunuz. 

dan emin olunabilir. . 
Strateji bakımından. hava üsle. 

ri mefkudiyeti, gerek Yuna.nista. • 
nm müdafaasında gerek daha bü
yük nispette Ciridin müdafaa.~m· 
da zaif noktamızdı. Aylarca evvel 
12 Aciadan birçoğunun ve Eg~ de 
nizind'eki Yunan adalarmm işgal 
edilmemesi ve mümkiin olan her 
yerde tayyare meydanları inşa o
Junmaması, şayanı teeseüf bir ha. 
ta teşkil etmi§e benzemektedir. 

muharebeler oluyor Bır Macar Fırması 
Muc;nl 3 (A.A.> _ eenupta ~ı Mukabilinde demir ve ziraat alatı gibi mallar vermek 

mm~kasında trak kuvvetıcrile §&rkt üzere V8 ancak devletler arasmda resmen 
Et'dunden gelen kuvvetler arasında 

muharebeler vukubulduğu öğrenilmiş yapılabilecek vüs'atta bir teklifle 

"~eclisin yaz tatili 8 MİLYON LİRALIK PAÇAVRA 
Taktik bakımmdan, Girittı>ki 

tayyare meydanlarmm müdafaa • 
lan kifayet.siz gözükmüşe bı>nzc • 
mektedir. Bütün Girit için lü.zurp .. 
lu garnizon hakkmda da yanlış 

düşilnülmü.~tilr. 
(DC\'81DJ 4 üncüde) 

Atıkaıa, 3 (Hıuwsi) - Büyük 
Millet Meclisi haziranın 20 sin. 
de altı aylrk faaliyet dev.resini 
bitireceğinden, yaz tatilini ya. 
prp ya.pmaya.cair ancak 20 ha. 
zira.ndan sonra anlaşılacaktır. 

A~clüf fıak Hariıidin ve 
• 

arasındki dava resesı 
· Bazı şahitlerin ifadelerine göre 

Bayan Lüsyen yardım etmeseydi 
büyük şair 20 sene evvel ölürdü 

Lüsyenin vekili Hamidin gayri münte§ir eserle
rinin maddi kıymeti olmadığım söyliyerek 
"şimdi şiir asn değil, kıtal asndır,, dedi 

Abdülhak HAmit :\lerhum 

Şairi A.7.am Abdülhak HAmidln ve. 
rescsl ara.smda tekeVVtin eden dava, 
üç senedenberl, İstanbul UçUncll hu. 
kuk mahkemesinde devam etmektedir.' 

üç senedir muhtelif celselerin &k.. 
dine ra~en halledilemiyen bu dava.. 
da, AbdUlhak HA.midin eserlerinin 

kıymetini tesbl.t etmek Uzcre bir ehU. 
vukuf tayin edilmiştir. Heyet, Univer. 
aite edebiyat fa.kültesi profesörlerin. 
den Ali Nihat Tarlan, Güzel sa.atlar 
akadeınisi profes0rlerindcn Ahmet 
Ham.dl Tanpınar, maarif vckA.letl der. 

(De\'amı 4 üncüde) 

. ALMAK İSTEDİ 

ltlakcnti KJn~ 

Kanada Başvekili 
diyorki :· 

i ngiltereye 
Bir tank livası ile 
bir zıhh fırkası 
göndereceğiz 

-<>--

Harp gayretine 
iştirakımiz bu 
sene gittıkce 

artacaktır 

Bir Macr firması ala.kadar 
makamlara ~ ~ı dikkat bir mü. 
racaatta bulunmuştur. Bu Macar 
firnıasmın ;müracaatı iki cihetten 
~'nlll dik1cat ve şlmd.iyc kadar gö 
rWmemiş bir §C'kilde bulunmakta.. 
drr. Bunlardan birincisi Macar r~ 
mnsmm mcmlekctimimen paçav• 
ra alarak mukabilinde demir ve 

(Dc,-amı 4 ünclide) 

..,.;1.. '~. " . ·.. . 

imla kılavuzu 
~ 

hakkı tarık us' un 
düşünceleri 

yarınki sayımızda: 
majüskül bahsinin sonu 

ÇERÇEVE 

<DARLAN> 
Necip Fazıl Kısakürek 

. Türkiye hakkındaki sÖ/Jcrindeo 
-.onra. herkes (Darla.n)ı t&!I& tot
mu~ bulunmakta. •• 

Ta.~ atanlar ara.-.mda en CÜS!.<'-

Ottova, 3 ( A.A.) _ Çörçil li kaya. ıı:ıJ'!-alannı fırlatan bir ~a-
600 milYon dolarlık zafer istik. zete ve bu ~azetcde bir harf, bil
razmm küşadı münasebetiyle hassa di'kkatimi çeldyor. Bu ga
Kanada halkına gönderdiği me. zcte H' bn gazetede bir harf, bun· 
saja verdiği cevapta Kan.ada dan birkaç ~ün en·cı, (Darlan) 
b~vekili Makenzi King ezcümle ismiyle (arlan! .. ) emri arasındaki 
şöyle demektedir: münasebeti i~rct edenlere ye 

Harp gayretine iştirakimiz bu (Pctcn) Fransa.,mı çirkin bulan· 
sene gittikçe artacaktır. lngil. lara ça.tmı~tı. ~kmız; ~imdi do-.. 
tereye yeni bir piyade fırkası, I tunu .. korkunç bır hamaratlıkla ne 

(DC\"1Ull.I 4 üncüde) de ~uzcl ta"ll)·or!.. 

den tamamen gafil sanclıklan ~p· 
heslzdfr. Almanya ve italga 

ile ticaretimiz 
Girit adasına Almanların inme

leri bile dünyayı dehşet içinde 
bırak&c.ak bir hô.disc değildir. Za. 
ten Alına.nl&I'lll kendileri de böy· 
le bir iddiada bulunmamı. lard.ır. 
En son daldkada bir miktar tt.a.1-
yanm adaya gctirilme~ı diinya.yı 
ve bilhassa Amerlka.yı nastl olur 
da dehşet içinde bırakabilir! Bu. 
rası meçhul. Yalnız ~urası muhak• 
kak kl İtalyan radyosunun bn ne5" 
riyatmı duyanlar latif bir ne,c ' 
içinde kalmrşJa.rdır. 

Utanı~onım; ha~ka1armm uta• 
nılacak hareketinden ben utanı;ro· 
rum. 

(Darlan) m scciy~ini, Tiirld~·c 
haklnnda'ki ı-özlerindcn e\ vel te.._ 
rih etmi<:- bulunduğuma. gör<>, bn
giin ben ne ..,ö~·lfycyim ? .• 

AlJahm, ukilllde ve ~lifliliktc 
bir şa.ht>-.er diye yarattıi:'l insan 
oğlunun ikinci ~oydan bir klıtpu 
(Darlan); yü:r bin (Lftlal) i kı -
kançhktan ç.atlatar..ak kl\dar yara,. 
tıh ında. kunetli (Darlan), sadeco 

Hüseyin Ql.hit YALÇIN 

italyadan gelecek mallar hakkında 
ticaret ve seyrisef ain muahedesi 

hükümleri tatbik ediliyor 
('Ya:mıı = adde). 1 

muhte~em seciyesine sadık hare. 
k~t etm<'ktedir. ~imdi herkes n, 
bii,viik hakla onun yüzüne tükü
rürken, bırakın da ben, \'al.-tiyle 
~rih ettiğim levhanın önündeki 

~ o reşte 
Aln1anya aleyhin

de nümayişler 
yaplldı 

136 talebe 
Divanıharbe 

verildi 
Hükumet bir tebliğ 
ne§rederek memleket 
teki kıtlığın Alman aa
kerlerinin bulunmasın 
dan ileri gelmediğini 

bildirdi 
Btikre , 3 (A..A.) - H&vas lGı!ln. 

yor: 
Futbol mac;r cım&.'IJ?lda A~ .. 

leyhinoo nümayişler yaptlinJltn'. ıvu., 
mayiş;fler talcbclel"den ibarett!r. 138 
talebe tevkif edilmiştir. Bunla.r 4!l!va. 
nıharbe verllml§lerdir. Rtııromet!n 

ne,.'ll'eyJenıl§ olduğu bir t-ebliğd.e mı.. 

mayi§leriıı Romanya.da. balen h1Udhııl 
sürmekte olan krtlığm memlekette 
Alman aBkm'.lerinfn bulunmawndan t.. 
!eri geldiği hakkmda iddialar ~ 
dilmektt'dir. Ayru tebU~~ .Alman ır.. 
lalannm yiyCCC'kl<'rini ke,ııdi memaı.. 

ketlminden getirdikleri blldirilme'ktıe. 
dlr. 

MusiRi sanatkar
ları için mec uri 

kurs açllıyor 
İmtihanda muvaffak: 
olamıyanlar icrayi 

sanatten menedilecelt 
Belediye mnumı mahallerde ~ 

ı;an musiki sanatkA.rlarmm ehliycbılı 
olarak !:;alışmalarma mll.saade etme. 
meğe karar vermiş olduğundan tataJı.. 
bulun musiki sanatkı\rlan ~ 
sanatkArları eylQlde yapıJacalı: tmtie 
hana. hazırlamak Uzere bir kura 8ıOıt 
mağı kararlqtımııştır. ~ 

cuma gününden itibaren her cumam. 
atı• ten 16 ya kadar esnaf~ 
lerl merkezinde devam edecek Cilan 
bu kurs mecburldlr. 1mtımm mıt:iırıe,. 

rutde muvııttak olamıyan ~ 
çalt§maktan mencdilccclderdir.. _. 

cünbüşü tebcs ümle eeyıedeska\.ı 

* (Darlan), (Dö Gol) topnsl:llnt 
na taarruz etmeğf dö·~-ilDtilJllll~ 
muj ... 
Hatırona bir zamanların, hllk 

ağzında (Kova..yı inkıba.zlye) diye 
anılan (Ku\'a..yr inzibatiye) si pi
dl 

(Darlan) bo kun·etc ~ 
insan bula.bilir mi? .• 

Bu kuvvete girecek her ~ 
blr <n ~ıl'.,) olacağına göl'1', eğer 
Fransada 200 me,·cutıu bir böl 
kadar (Darlan) va:roı.a, FNllS& 
ebcdiyyen yok demektir. 

* (Darlan) 4'cclyesindeld btiftin 
nM va.'iıflann yokluğuna. mukabil 
<'o menfi nrhk, İngilizlere ım.r,ı 
ta5ıdığı korkunç (Complexe d'in
feriorite • • kondisini .,ağı göl"' 
me ukdesi) nden geliyor. 

~lalfımdur ki (Darlan) bir denk 
81lba)'J ... 

Denizlerin de, sobaylarm da §t&' 
refini t.cnıih ederim. 

htc bu dcniT. obayı, büyük ln
tiliı annada..-.ma taırşı içinde ta• 
~ıdı~ı Jwrka.nç (Complexe d'inle.. 
riorlte • liendl-.ini a~ğı gönne ak
de) ı-lnl i~Jiye işliye nihayet mc~ 
hnr (Dıı.rla.n) ı ibda etmiştir. 

Frans17;]ar !.. 
Denizlerin s\irükw..diğl leşlere 

C) (Da.rbın) ıruzJa arlanmız! •• 

NOT - (Darlan) ııe (arlan! .. ) 
tnünasebeti üzerinde, dün beiıl m. 
tufkiı.r cümlelerle anan (Vakrt) 
ba,,"\?lluharririne §Ukranlanmı tak
dim ederim. 
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~~ fiüyük Millet 
93 Yazan : BIDlllCAll KAl'LI 

Omer hemen oracıkta arabadan athyarak birkaç 
adım ötedeki sevJriliaine gidemediii, onu kolları
ıun arasına alarak doya doya aaramadıiı için 
tbtllüyordu; otele kadar olan beı dakika lak yol o
Da bet on gün kadar uzun gelmitti-

Olneler 1118 farkında olanlar, 
_..mu umıtmqlar; bay.retle iki 
tarafa~ Amiral Man
,.a meraslmin va&arma uygun ol 
~ ba httYecuu yatqb:rmak i_ 
llD ömerin ayağma dokundu: 

- Dostum. heyeammrıa hAkim 
pimıus!_ 

DMI. 1111 6Jer ...... lmm 

~lsbıi toparlama.ama W1 pldi. 
o lllNda s'Werf ~ ~ 
tı1au Bir Gordona lllgti; onu yUzU 
~. Wlan tat:dm• olduğu 
luılde dik dlt bakarken gördü. So 
9iliı d5nerken otelya Dl! Can Eyr 
.,._.... ı;e)dijyo~ 

O..... lleuıeıı oracıkta arabadan 
~~adım~ ısc~·
.... Pfemedllf. oııu ko1Jannuı 
.... a1uU d6ya doya ~ 

I* •P. tblllyol'du: otele bdar 
lla bet datf Jrılık 1ol oaa be, 
ID llln kadar usun ıebQlftl. Jiep 
Ofef7a11 dG§Bnilyordu, hıtanbuı • 
~ Urpe, bace .. ~ :rtısoı 
.. ~ ..,.,, ..... IGio.lft. 
~ boylu, il* )'isli bir pnç 
W. gibiydi; tam on l8kls p ., 
IDlda bulunuyordu ve lreJl4ial y.lr., 

~ ~ )'afP1a ~-
a.Joalan mermer <Ureldl, 1a • 
~ NQa )'aldmlı, ,..... Y8111, 
-Yl. beyu mermerle datemrıJt 
-., ta..ıarmdan bllylt ~ m\ 
.. mmula e.vbelem ~ 
aıbuıos ve ccvbıden mobllycsl baş. 
taıı bqa Jl1-ell olaıı .h1r otele 
mlai'll' edildiler; bw'aaıa wuJJı.. 

... lılr aaraydaa ~ futa - • .... 
.bdraJ ll&iiseUıı ,uıtlııde mu.. 

dil. Gallerl ömen ~ oldu· 
ğu hUde onun elini .atı; yüzü 
çok keder çelRlitnl anlatl)'ordu; 

18.kin tUndl bla derin kedere rat
men mmmUDda. Omeriııt ell8' ... 
karken: 

- He ıüm1 t-.dtlt! IUlyad-. 
görsem lnanmudlm. Adeti. &il • 
zel İlıtaabahı bun.ya •etirdJnls. 
Bu liyareU ~ Çok te
şelddlr ederim. Ofelya o bdar 
sevindi kt btlytlk kederlnt ve ma. 
teınbııt adeti. UDUtta. 

- Gcı::nıJI oleanf Bil kederin 
ae~i öğrenebilir ıa.b'lm 'l 

- Sevgili bmnı ebedi olarak 
kaybettim: onu toprağa vereli an 
C'.lk bir hafta oldu. 

Umer sararmışu ve ağzı bııyret 
ten wı ~ 1JalmtftL oteı,.. ona 
bu &el ihtimalden büaetmlft.1; 14-
kin genç adam tımit eaaeml§tl; 

yahut )a ilıllkta ...._.dama. 
mıştı. Kendlslnf çabuk toparladı: 

- 41lüı abır venin 1 Ratm'2 
sağ olsun! 

Amiral &ıllr ctiliyerek gitti ve 
yalnız bıdııar, 

B1ru .,..,... ~ıda Ofelya ~ 

~ &lilltlnde llDfu reü ut 
na...we wıdl; NlW' Oll18l 18& • 

tem içindeki eevinchıi anlatan ne 

ctMıl bir M"'aboJdt. Olner oea 
J1oin ... Afltu; 111~ söl· 
ıüne ~tllrerek bq eğdi ve um
nruı eltnl dudüJarma g'Otllrd4; 
ıeuç ıa. belU bellnıiz eekllde, bir 
4bıbıl JarmalP: 

- "• .... --..rı.. G&de
rime fnanapuyorom. Sen burada 

ha!" Hem de oyıe bir umııtd• 

Emekli, dul ve yetimlerin 

Uç ayhkları 
Malmüdürlükleri bu 
sabahtan itibaren 
tediyata b8'1adı 

Emeklilerle dul ve yetimlerin 
iç aylık ~annm :nıalmUdUr 

1 ü ki eri tarafından tevzüne ~ 
~bahtan itibaren ~. 
maaşlarmı emıam ve Eytam ban. 
kasına iskaa.to ettirmit bulunan 
emeklllerilıe dul ve yetimlerin 
gelecek ~ aylık yani eylQI • 
~ Jll88şia.nQIJl tevmL 
ne ise dün eahahtan itlıa.ren 
bqılannuııtır.. Emlak hanlnun 
dt1n öğleden evvel yalrus malUI. 
lere maaetannı tevzi etmı.,, öf. 
leden aonra umumi m.a&1 teni. 
atı başlamıştır. 

Emllk ve eytam bankası maq 
alnnlara evvelce kendilerine ve. 
rllen m.nnara sıra.siyi!' maaş tev. 
zi etmekte o1ıduftu gibi malmtl. 
dürlUkJeri de ayn ayn maq sa. 
hiplerinin dbdan sıra mmıara... 
siyle tediyat y8.l)IDULkta.dirar. 
Bu suretle maaş yerlerinde tev • 
ziat büyük bir intizamla cereyan 
etmekedir. 

Delikanlılarla eezdiii 
• • 
·~ Bir genç kızkarde-

şini ağır yaraladı 
Kendiıi de Y•ralanarak 
haıtaneye kaldınldı 
!WiıldSyüııa. Rma pafa maJı•Duhs. 

ele ~ BOkafmda otunn 11 yqıa. 
rmda Umran ile kendf8inden Ud 111 
bCqQk alUeYs.l Abld1D, asııcalu'mm 
Y&llaMla oturmaktadır. 
... arbdqJan A.bldlu, im .. 

dellnbl Jalımıoı gacleıta clalafbtma 
~ .e,ı.,.mo. A.bldlD. Jm 
~ bCfyle ~ ,.,... ..... 
lldıu ................... ,. ... 
.... •••• ~ talıaea u. 
beDl§ire.!fııl sğ?r surette yaraJaım,. 

br. Kaam&fth, cıa. ~ 
~ da .Alıldlm IAbet etmlftir. Mm b1r vazif•1i llOD& ~ 0-

Julanıı bip nbıUe,iı Gllauor • 
• Bele ıu anıa;rnarı nptınblo. 
• " ~lerbal selAmetle ~ 
atre ıftttlı1tlıfilNe lıeacll8hd pek 

rldbı ki ..,-ek 0.a ••nlı: :bıa • T ..... lrardeflılr, ot.maob1De ~ 
bam tr* teeelllye m~ 

1
,... •lmune hubıllNIDe bldırlllmfe 
ıarm. Ta»lbta dıeYUl Glqn•aJcta,. 

(Devamt uar) ıtır. 

Al . 1 Mecllslnde 
manı'a ve ıta ga r , b 1 .h 1 ~ asarru ono arı ı rac 
ile ticaretimiz 1 ve Dem!ryolu i~tikraıt 

llyıhaları ılı 

italyadan gelecek mallar hakkında 
ticaret ve seyrisefain muahedesi 

hokumleri tatbik ediliyor 
İtalya ile arunwt•m ttaret f "en liJlde m•i81edeye mnlıar 

ve tediye anl•p.ıanmn mDd. millet" kaydım ~tiva eden tica
detleri bitmlt w fwvtldtnden bir ret ve ~ain muahedellinin 
fayda hud olma,acaimdan bu h~ istifadesi muva.. 
JOldaki ltalyaıı tekUfl kabul e. fık görillmtiŞ. bu !busustaıki teic,. 
dilmemiftlr. Ancak mam1eketi.. lifimiz ttaıyanlar tarafından da 
mbe gelecek talyan emtiamnm ki.bul edilcljinden, ticaret ve 
&zamt tarife t.att>i.Jd do1&ylllyle seyrü9efaiıı m11umJeeriıai11 tan. 
mOtkWAtla karph141namaaı için didi ha.kkmda Roala hüyük elçL 

mizle İtalya lı.,riclyeei uasmda 
notalar teati edilnıJltir. Dün Ankarada 

18 inci resim 
sergisi açlldı 
Gtızeı Sanatlar ~rliğtnin ıs Dd 

reelm HıPıl • ~ açıl. 
1111tbr. 

Birliie melllQP llUl&tlr&ıtanD 
lOI ,.,. eeçtta 118rlerWetl •• 
relrkep olan bu serginin açrlq US
realnde Kaarif Vekili Huaa AU 
YUcel ile mebuslar. lronllp)omatlk, 
arıaarif vek&Jeti ile c:Uier veWet
ler erUnı, matbuat ıaııae..ıuert 
hazır bulunmuşlardTr. 

Gllzel B&Datlar birllğJ r8111m ltl
besi reisi Konya mebusu Şevket 
Dal lliyledi~ bir nutukta Oamhu
riyetfn illnı lle tesis edilea An
kara sergisinin ıs senedenberi fa.. 
sılu1z bir surete YM&tılmMta bu
lundufunu, 11811l&ıım tevlit ettljl 
mtıpflllta rabnen blrllflıa bu ril
zel ananeyi gelecek neetllere oı.. 
dufu ıtbl emanet ey! .. 11lelı: b11SU· 
&undaki ......... tebvll ettlnatl. 
dtm.yanm 1taJ'lllk hallnde bu manat 
tezahftrUne denm e-tmek frrsatım 
ve tmdnmı 'Wll'ea ftlllJl111'fy4't au• 
kftmetıne teteüilrlerlnl lllDmUI • 
tur. 

Bu n~ mOtealdp maarif n
klll Hasaa Ali Yllc•l korC1ell71 
keserek sergiyi açmış ve sergi ge
sflmlıtfr. 

Diğer ~ AhnmıJ&ya ib.. 
raç edilecek Tllrk mallarına mu. 
kabil kkıiııg heeabmdakl Alın3'ı 
matluba.tından 7 milyon 238 bin 
MO liranm tenzı1 "" 13 milyon 
189 bin •96 lira tutarmda Alm:uı 
mallarının yibde ellisinin memle. 
kethııhe ithalini müteakip 1 
mll"°11 M8 bin noo lira ~e. 
tinde TUrk maJmm Almanya~ 
ihracı ve Türk milli bankaların. 
ca iskonto edlbıüe olan hazine 
bonol&n tlıta.rlarmdan e milyon 
liraya kadar miktarının tQtUn ve 
fındık mUbayaBJma tahstsai hu. 
swnındalci notaJ"nn tasdfld hak. 
kmdald llyiha da !eclla encil. 
~ıı çılnJultır. 

---0---

Francaıa 
tahdidatı 

Beeldlye, fnmcal& llrftyatı. 
nı tahdit et:ın• karar vennit, 
mevcut 27 francala tımımdan 
dört tanesinin :fırancala yap. 
maama müsaade etmiftl Evvel. 
ce verilln 1.27 çuval fıraooala 
bk un. 20 çuvala indi.rlllııce bum 
fmnctlann elanekUk undan da 
nrancala yaptlQIU ~ 

Çahpnalanna mu.aade edilen 
fmnctlar kur'a usuliyle t.eSbit o. 
lunmlJllaıdır. Maamafib fıruıla. 
" Ppa.tıı. fJnlll9afacrlar taJıdl 
din hak~ yapıldığını ileri sll.. 
rerek ittns etınillerdk· 

1 
Ceza kanunu 

tadilatı 
kabul edildi 

AllJı:aıa, ı (AA.) - B. f 
Meclial bugtın Şemsettin GUJlll' 
taym befkanhğmda )'&pmlf oldul' 
toplanbda D. Bakır iatallyonun,_ 
Irat budutlarma kadar yapııaaıJ 
demlryollarmm fkmall fotn ~ 
raz akdine, tuarnıf banolan ıhtf' 
cma, Ttlrk ceza Jauaunun bul J 
delerinin detittfrllmeld ~ 
tl kanun llyUıalarmı ildnd m f\.. 
kerelerin! yaparak kabul e~ ~ 

Meclis baııdau 80ll!'& aater! .,.. 'lll 
mtılJrt tekabllt lwıwuuı 11 ıJ 
maddesinin değf§tirilmesi Ye ~ 
maddeler JJAveelae, )'O.ide bel ~ 
lali buılae tahvllleri ibrecma .., 
devlet deııüı 10llan ve d!~~__.! lh 
ırıanlan toıetme mnum m~ 
lerinlll ~llt '9'8 yesalfln• "'
kanunun 20 inci ınadulne 
dan Jcn vekfll ri heyetJ ., ... ,..... .. 
yapılan sarfiyatm kabulllae 
kanun IAyiJıal&rmJD blriaei 
kerelerinJ Yap!QI w ~ 
nü toplanmak bere :l&tlmım• 
vaıtııl§Ur. 

Devlet Demiryol 
rına memur 

ah nacak 
Bunun için müaah.kl 

imtihan• açıldı 
Devlet derlı!r7oDan ldaı'MI, 

111 pnllllJm dlım!r)tolu p 

Oaere meaıur alacaktır. Bu mem 
910abüa Ue " orta mekt.p 
lan ~ aÇlecektlr. 

Hutrum oa alıı.mda 4evt-C 
lllll')'Ollannm on l§letme nıerk 

:ıaPJı.cak olan mUca'bü& lmtııuı~• 
lcıvnan memıuıu hareket 

WIUJar~ - ---- ----------------------- --__. - Jl&maed1 olacakludzr. .Bqpj ... 

- Muhterem un1nJ. .. lıh
.. aıon.biltr miyim! 

- BU)'l'UD'PJ 
.- ~ır C41ı l!lJr' ve an.bal he. 

..... flmdl Waret •taee ıaı,.,. 

.... A.llba mümldhı midir! 
- Pelr J'Ol'l'IJIHBID Mllll'llD 1 
- llarar yok elenelim, yann 

" JUllldaiı 110nraki gUıılente bel. 
ld itim • olaca&, vQlt J>Wuu,...,.._, 

- Si.ı bllbwlnla: gtdertren ..., 
)'a .,.,..,_, ...,.. ,.. ......... d6ıı 

Jlenbds. 
- Te~ ederlpı. 
Hafız Şerif efendi delilwılmm 

IJa •luial hCll g&rOyol'da: ena 
bak veılyordu. Diyordu ld: 

- Genç gençliğini, Uıtiyar U.. 
~ııtııu bllmelJdfr! 

BUIUld doltluklanıa dtvletler 
U'88Dld&ld mllzakerelerde oyna
chiı mlJ.9pet role kıymet 981'1,.,... 
du. Doğrusu ômerden çCJk tatif.._ 
de edUecefinl Omlt edb'ordu; JJ
Jı:i.Q nbıa 'ıımak da ı.temlyor. 
du; obkü O.er onva cliU deıntlr
U. O yanında olmn• b11 yabaner 

memlekette kendislnin de lkl dil. 

siz 11tııfm4an farla ~ 
ÇümJr relmulni 1.unbiı ettJ. 
4ralMl evbı önllnde durdufu 

amaıı yaver dlferlerhlden enel 
yere atladı; b.pmm orta.ama mıh
h gi!Ji duran a.banw.dan bir ell 
~ i; ueriildea kısa bir ;an •eal 
geldi. Kanatlarduı birinlıt Jıtlc;Ok 

delljt ~tldı; 1* ytız ıörUaclll ftl 

kayboldu; flO a b. Un. kapı ~ 

eh. lıfadf'tl fmeU, kısa 
ceketU, k:aa pantaıonlu, takma 
eaçlı bir Qlak, gelenleri bq eğe. 

rek aelimladı; amirala bakanlı: 
- Buyrunwı sır!.. 
D&ii. ifa.mel uoatm arkumdan 

yiiriidU; Omer de yUrDdll. Yaver 
bir odaya almdı. lkiai, a.ermtr 
~eh bir koridordao büyücek bir 
..-. ~8f'. Bir dakika ..... 

.... Sıir CoG ~ kaplda g&tm. 

Amil Ue, Allkaradan telefonla ver. 
4fğt •'Dadanın dell an,çmuı kadar 

ıııanuıs ~" bqlıldı na~ 
<le. -..ı&ıal Darlaaın ~tmm Tllrk 
etklnumumi)'eldnde derin 'bir hayret 
ve teeaatır ~ ~reli: 
:ımlral Darluun *lerlnl tekrarlJyor 
ve ezcümle dlyw ki: 

"F.ğe9 Auıiral Darlanm Jülilcya 
tabiri ile ifade etmek istedi~ Aey 
ba~ zannettili gtbl, Ada
na ve bavalisi ise bu söz bir deli 
•cmı11 kadar manumıır. 

ÇllnkU, 1918 mütarekesinden 
sonra Kilikya işinde Türkiye)'• 
karşı ~lterenin bir rolü vana 
ba müsbet olmaktan myade men. 
ftdir. Tilrk ordwnınun taayiki al
tmda Fransa Frarıklen BUyyün 
vuıtaılyle Killkyanm tahliyMi 
anlaşmasını imzalayınca İngiliz 
hilkOmeti Fransayı proı.to et
mit. fakat i'rarws htıkOmeti blı 
proteaoya rabıeu anlatma hWl
m0ni1 tatbik etınek ıpecburİJe. 
timle kalmıştır. 

Fransa ınillt mücadele <levrm
de Tllrkiym,in iki numaralı dU.. 
manı ile, bir numaralı dUamanı 
tı:&Utereydi. Böyle bir vaziyette 
tnıiltere nasıl olur da Türkiyeyi 
Franl8 aleyhine teşvik etuıit o. 
labilir. Ve eier Fraualann ln. 
giltere aJeyhinc arayıp bulabll· 
dikleri infial l8hebi bundan iba
retse bu hakaızlddannı itiraf et. 
mekten bafka bir teY deiildlr. 

Yok e~r Amiral Darlan Ki. 
likya tabiri ile Hatav mınta.kaaı
nı murad ediyor ve lılilletJer Ce
miyeti vasıtasiyle bu TUrk san. 
caimm ıadeeine dair yapılan aıı. 
!aşmada lngiUrJel'in Tllrk teaini 
iltizam eıtiiini anlatmak iaiyor
~ "ıtecaat 1,nederken meni • i 
kıpti'nin sirkatini lliSylenıeai'' ka. 
bilinden olarak i'ranaıım hakkı
nı defil, srene cok büvUk bir hak. 
aızhfmı ır;östermlş oltı)'Qr. 

Kilikva denilen Adana va ha. 
valiıı tamamen TUıok vatanının 
bölünmez bir otroasıdrr. 1918 
mütarekf'llinrlen sonra Frannda
rm hile ile bu toı>raklm iwa1 
etmeleri Tfirk nıilJetini millf mü. 
cadaleye 1evked•n 9lbeolerdm 
Wri Glımaftur. J~ de Gar-

bt Anadoluya Yunan ordusunu 
çıkannak 19Qfetl)'le B'ranSIZ illa. 
linin idamesini kolaylqtmnış
tır. 1939 lıarbiDd9l enet Kilik. 
yanın bir cliziı olan Hat.avın Tilr
kiyeye iadeai bahsine geliJlce 
bunda da R'lll8 t.tı abbOa. dob'u
dan dob-uya Tlh1derden gelmiş-
tir. fngillılcriD bu ıuasuataki rol. 
leri Adeoe beynelmilel taahhoı. 
lerin Fra.na tarafuıdan namU8. 
kiraıtıt bir nrette ffumı t.emın 
bakmundttn bir hakem vazifesi
ni gönneleriıM; m.flııh;wır ~
nm,ttr. 

Acaba 11eynelmilel diplomasi 
usulleriyle 'l'Urldyenln lehine 
halledilmif olan Hat.ay dava.~ 
da lngilterevi me8111 görmek is
tiyen V11i cSevlet adamlan bu 
tarzı hareketleriyle kendi kendi
lerini itham etmfl ve l'ransanm 
terefini ınuhafuadaa 'tMllıaeder. 
ken bitrum milthiş bir manevt se.. 
falet nümunesi ııöstermiş olduk
Ja"'11 f arketm..İ)10r'Jar :ınt?,, 

Bu maka'entn &!tına "Yakıt,, 1az1 
beyeU tarafD'ldan fU not UAve edllmff 
bulunmaktadır: 

Kill'kya umu~ tabiri ile Gıf. 
'1tlr da~larma kadar olan Aud• 
du ihtiva lider. Hata11 da bu h• 
dut içinde bulunmaktaa\f' ... 

Ye"i Sabah 
Hllseyln Cahlt Yalc;m. HA'm!ral 

Darlanm beyanatı mQııuebetile,, baF. 

llfldc ınakaleıılncle bir kılım ll"nnm
lar da lvtJteTe!'W kufi tarfhl mtlca. 
cifle ve rekabetlerin bıra.kmııı olduğu 
gayri mC!fUJ' bir 1dD ve netret mevcut 
bulunctuğuııu 1B70 da llODI'& Ayıııpa 
kıturnda yen! bir Alman imparator. 
lufun•ın kunıln184J ~nın QJdde. 
tini 1..Utveden •larak bu yeni teb. 
llkeye ~ oldufunu ka~k 
IOD lngllla • Fraııam 1tt1fakıııl ve 
Franaaıua coıua.ne talauBCl edft 
vaziyeti tahlil ediyor ve bir kısım 
Fransız ricallnln lqtıteratn ıaıebt,. 
IQe esaretten kurtulmaktama Aimaa. 
ıa,uı 'bw.tmıa çalıfuals kendileri de 
~takat lııcJJWeJi de mal-

lQp olıııUf eörmott tercih ettlklertıal 

Jazl,_ ... dl1'W Jd: 

"itte ....... ""' 7. tsztWa ... 
~._.. ......... ....... ....... ,.. ....... .._.., ... .. lpAlaml,...........,........_ .........,. .................... ... 11na..........,.,....... .... .... ........................ ,. 
kaaruoets....,_lıa..,.......,_ 
cle*,&-.a .......... _ .... .. 

halW•l·te n• F .......... ~ __ ............. .., ...... . 
ld5 ..... , 1 ........ ..., ... 

l'eJ'la .. 1 1 "' ...... ...... •• 
ll'W ,.... ........ ı• ...._ ................... ..... 
ı.etw it narlü ..... ......_.. 
...... ..... ılı .... ..,,... 

4lllNI ................ ...,..,. 
deki .,...,....... ....... .... •• ............. ,..... .... ,,.... 
~ ................ .. 
....... 'ftdılıell .. ....... ..... 
....... 811' ııl,tsr.... .. .... 
me lıP ._, ,.,.,._ _..., ...,... 

mOU baklanm ......... ""' ıdlAba 
MnlaD 'l'Orklye, Amiral Dartaıun 
artdı llılft.metbd _,..,....... ......... 

....... 'ftl mutrtma""' ... ........... 
teplld7le IUllkJ8ya ..... etmlftlr.t 
bgtHıeraWJ ...... ,......ama ..... 
evvelee Jl'loauap ........ ....... 
lııaldardM Pnn8a71 lnlnuldda " 
tll'bren mUl'Ulll .... 

7 

...... Amini 
Darlaa lııllton Frama De m~ 

lerinl lııag1hı Almanlarm eline teı8llDa 

etmej9 --. laUt ~ A~ 
.,...... •1-1191 .~ llAIA ~ 
teeulr ! Bagtbı AJnan la&U sr ve elLo 
IDelll ..... ,....yabi)aa " cınlarla 
&alafe Mr amini DuSaam 1110Uyet 

ve ftbln r. " ne demek olclatmaa an. 
ıa,........... w '.l'Drklel'lll ~ ve 
hlll'TIJel ......... llrlltDderl ... 
ecMlıl .... ;llllH dtetlııHI t'* ...... 
cJlr, AJDlral .,.,.... ..,.. 
.......... ... ba tlfüDcıerl ........ 
maktak1 ~lrklnJIA1 takdir ~ 
lılsoft t-~etl llals IU laAcllae de. 
..... Yalms tek ........ avalb 
Fnlnlalllll ..................... lııa ellere ................... ,,.,....,. 

Cumhuriyet 
Ywau Nadi, •"fils getfllal _,... 

,.,..uz,, bqlıkb mıpleıılııde escQmle 

dQ'or ~: 
"llMı de9let .......,,... 9cbcı8 

lıtr ......... et tq:ı klan .._ ...... aL ,...........,. ..... ,... ..... ..... .............. -h-,.,.... ... 
.............. Mr .......... ................. mı-··· ,...... ........ ,. ••• ı1e ....... 

-~---·••eı• ..... ........... Q .... ,......,. ...... 

... lıılr .., .. tim •tı ••lr uurNL 
ıd ,.. ....... .....,., ....., ........ 

,... ........ (JesıtlN, .:u ...... ............................. ........ _. .... ....,, ... ..... 
kof 1 5 ............. ,..., .... .... ... ,. .......... 11111,.......,. ........................... ,... 
............... - ıu::tıı ~ 
... rg ........ _..,. ........ 
na.- y_, ı 'lısl lftW'ı Sa 
cleltl ~' .... .....,. ..... 
ftfll _ .............. .,.,. .. 
ra ... v...,,... ..... .... 
..U.. • l9ff -•'lılr teıllllll idi ld o• __ ..... _,..,...._._. 
laftrkta~-- ......... .... 
llnde bl1e lalı' ........ idi .. ,.. .... & 

baUme çekmek elan8' ve.Y• elD&78Unl 
lrtMp .... ........,..... 

Vatan 
''Tatlı ... udNU 'bu .......... ,.. 

...... bqlıldl lü ,..., bir k&rUıda 
~de"911l IMktulıu ... ~~. 
••vatae,,pa 1lu k...U ...euıte dt1W ld: 
.... .-ak edip Dulaam..,... 

tAttklk etUm. Bu adam, Fnmn: doaan 
.......................... Mit.ıra 
ııebltldlr. Aüerllk baptmm IDı: ~ 
T;mldll mlUnlda 14 ,, ........ 

ömrbtıl ~ ılllı:lla.. ...,. ........ 
,.actu ... ...._ ....,._. ulltaı ılıe 

den .-ra Bea lııaftllıll 1'181 etn.Tlll 
................. ftClfe slt'eD ... 
,.. .,. .................. lllh1_ .. 

da etmfıllUr. lla IUllıarla Alll1nl o.r.. ...... _., .... .., ............ ... 

~ devamı mllddetbıct fi 
ra Gcret wrUecekur. xu.a.
Ubanmdaa aonra muftlfak 
bir uru aıh!ıJY• ı..n.tııı4&n .-S 
mu&jeae)'e tabi tutulıcıklar w 
)'Ollan lfhrinde caı.aata taJıa 
olmıpnl&r &hDJDJ~klaı'dll'. 

Tamam• Ttlrk IOfUDdaD 
lar U. ecnebi bir kimM Uıe evli 
nan veya mtl§terek bayat sU 
blWuı'& 1111 olhet ıaı.,,.. d&bi 
fedela ibNG oluıuu-.kı.rdır. 

Umumi 

Pasif korunma 
denemesi 

Bu ay içinde yapıla 
Şehirde yapılacak blr umwal 

konuun& temilbeldalD 
bq1a.nmqtır. Takmd& Jıauwı•P-"": 

nıı S,UrakUe Ylllyette tılr 

yap!la'l"Ü hulrl klar etntmd& 
flPeeekt r. TeerUbenbl 1ııa ay 
nıPtimam esu tttbU'Ue ura 
mı,ur. - , ...... 

Dibi' tarattaD dabDl19 vellP'°"'. 

pa.atf korwıma cSeneaı.lerintn 
hlPU81Dld& 'f'DA,ete )"ODI lılr _., 

dermlftlr • 

Akbıyık cinayef 
Dlleuciri öldU~ .Jl 

gencin idaını İateJIPI' -. .. _. 

Bb' atlddet e"95. lild 

AltlQıkta CaMvi -~ 
JQt)'Ul •b•-nda bir JwJObfdi 
J'Ul 80 JaflDda Ha"'°)"I ~ 
s08laV7&b ~ına ~ llAtriGll' 
ll&kemeal, dtln latanbul lktnd -.,_ 
.. mükemMiDCS. ..,.. ~ 

MDddelumunıl, •••• 
.... 'lraJMl!Wa'JB ......... 

480 lnel maddeelll•• ı tnd 
l lulam tathfk\111. ancak ~ lıQcOk 

Pl'oh9lSr Ha.,tn ~ Balıa. I c!a 111 mm maddeye gön 1"I 
''Darlanm fUUDUS .ııııMlt.. 1-tlddı llatlfletQm *' ~. 
_.. • ._.. __..... ..,_ ldı Mı•lnmı, lauv ....._.. 

<Dlınm .& •m[(le) .._., IGDe blm'lltlr.ı 



H A B Fı R - :&Jt15am roefatn 
zı w sez ı zıwncıcaz ı 

e w __ 3 

f ·luabeiJ 
1 

lft~@U~ /Jekirlığın rulıi ve 
~-·AM PO•TA•ı ~ lliil ~ A 

~: .. -=:"..:· . . marazı cepheleri 
~=~.:=:~'"= Avustralya "Dört yol ağzında Vu~an kabınesı 
.'t;::::'° : : = Başvekili diyor ki: Turkiye ,, ıstifa etti 

13 (*j -

""°,;a·vıısKA.w • ;:: = '!" =~ G lrılte Yarı resmi bir Alman Yeni kabine mahdut 
,.... • ... • oazetesinde bu başhkh azalardan kuruldu 

J "Cinsi temayülleri itibarile daletzede -:lanlann ~oi:ı 
111 d::i;:i 

!memnu qla arayan mesut günahlarlar değildirler; çünkü cin-İ 
f ti sevkitabiilerindeki inhiraf ta htetıuuri biı· nıakanizmanm i ' . 
aeseri değildir, o halde marazidir. omoseksüel aıık, hakikattei 

Kıtalarımızın oynadıDı .. bir makale çıktı 
rolden iftihar duyaoağ~z 

KıAlıire, ! (A.A.) - Son hAdüıeler 
dolayısile Yunan hUkQmetl,• Yunan 
Krallila ..Wumı takdim etmı,tl.r. 
Bazı nazırları yabancı memleketler -
de ınılll ehemmiyette vazltelerde kul· 
ıanınıık istiyen ve bugUnkU ,eraltte 
bUk1İmet asıw adedinin ualtmanm 
qıUraQCah olduğu kanaatinde bulunan 
Ktal, ıı:ablneııln istltunu kabule ka · 

idabna zevk arayıp da bir yerde kaynağını bulamıyan bir don·i 

1 juan gibi ~.2~~~?~.~~-~~-~~~-~.:~:~::~ .. --. i 
Bresi av 

banagırında 

Turk pavyonu 
f evkalalade 
beğenildi 

~il er ~isgaJ si~ 
...,.da buiunduğundan 

Sefirimiz hususı 
bır ovde yatmaK 

hlecburıyelinde Kaldı 
&erıin, ! ( ·1..A.) - Bir husu

tit~Uhabir b!ıJıriyor: Gccıkmlj-

~nelmi!cl Breslav oanayın 
~ ıçinde ıldncı defa olarak 
~('Ya Sile...;yssı uınwni valiıi 
' eiter ve Eracht taratm.. 
ı-.., G'l'twriye büyük elçisı Hus.. 
sıere(le ile Türkiye bqkon
~l Kemal Aziz'in ve kor. 
~~~atlğe menrnp diğer bazı 
'l' lerin huzm·u ıle açılmıştır. 
~Urk J>Pvyonu. serginin en ~ü. 
~~l\ mühim ve en ıyı tanzım 
dit t.~ kısmını tt>şkil etmekte.. 
ti.!_OtJ pavyon Türk • Alman 
~<>dallı tarafından hu.mai 
t.;.~ ile hazırlaıunllt:Jr. Pav· 
~ büyü:k levhalar ve birqok 
~ar vardı. Beyaz fon İl. 
~~ Yanılan tezyinat az cok 
~ ~r. Atatürk'ün büstü 
i_~'nUn rıortre.i 8etef mev. 

~ ~~1TUrki~;'-inbi~~i-
~ l\IJl likurleri ile rakılan ilk S Olarak te§hir edilmektedir. 
taı.ıı:.kıaıt / \.'Mlıyeti ile Beyt>i· 
~ akşam k~ saat okulu. \ Sı eşyaları ile i!ilemeleri 
~ esi, ..!"'me kurumunun 
~ it drn '3}eri de ilk defa 
~tefhir edilmift~r. 

~
ilk j!\in\\, pavyonda en 

lllevkii f sal eden ktun
firması tarafından e

Yetli miktarda hah ve lo-

MeP>uNt, 8 ( A.A.) - AV'UBt.. 
ralya ba'vekilt Menzl, Girit'ten 
bahseden bir nutkunda demiştir 
ki: 

"Türkiyenin 
en büyük 

arzusu 
istiklaldir ,, 

Dr. RASiM ADASAL 
Muhteşem kıtalarımwn oyna. 

drğı rolden A vu!tralya iftihar 
duyacaktır. Sa.lAhiyettar ma_ 

kamlar. orta ~arkı insan ve mal. 
~amece taltvh·e i<>in kabili ta. 
savvur bCitiln. tedbirleri almış. 
!ardır. Ben Londrada iken, harp 
kabine:ftnin lher ictimaında, el_ 
zem ihtiyaç olmwan bOUln tank. 
lann, topların ve tayyarelerin or. 
ta ~arkrı gönderilmMi ir.in rlskter 
t lmağa daima hazır lhulundu. 
~unu mti~ahede ettim. Mukave_ 
mctf,.,1•, Alman hesabını altüst 
etmı-!f • .>111 Mnnr ve ~üvcııyş ha. 
yat! mmtrJcasmı rok daha ivi 
nıl\d:.Jlaa e-deceı, bir vazivete ıre. 
tiı-;nif'l, Trak'ı temtv.ıenı .. lt \•e kr. 
talara Vr .. f'.t(>~fcıt\,,,,pJpr uaptır. 
mıık irı 'd\nım vel"l" 1 ... ;. •. Bpnun. 
la bcra ber. tehli!re büvüktllr. 
Bunu :tzim!P. k~rsrııamalıyız. f~. 
kat bedbinliğe düşmek için ~~ 
yoktur. 

Şarkl Surivede 
Örfi idare 
ilan edildi 

L<mdra, B ( A..ıt.) - .ParUi rad .. 
voau, Suriye yij:Jalek komi&eri 
General J)eı.IQ'in sarki Suriyedo 
orfl idar~ jlan et.mit olduiunu 
bildirmektedir. Paris radyOA. a
ralarında Halep civarındaki tay
vare meydanı da bulunma.le UF.e. 
re. miiteaddit Suriye tayya.re 
' 1f\V.ıiıtnla.nnın Qonıbard~ e. 
aııaıtuıı uıve etıuıettr. 

VINANT 

Ankara ve Berlinde 
mf!nfaat çarpı,maın 
olmadığı teılim 

edilmektedir 

Berlin, 2 ( A.A.) - Yarı rıwnt 
ve haftalık "Da.a Rcich" gazeteei 
bugünkü nllahumda maruf gue. 
tecilerden Rudolf Fi1eherin "Dört 
yol ağzında Tilrldye,. ~ altm· 
da uzun bir makalesini neıretml§· 
tir. Bu makale, ılyui mahfillerde 
Türkiye lıalı:kmdaki doetane 1~ 
nlyle hayret u~. 

rar vermlştlr. 
Bu karar mucıtbinoe, Yunan hWdl 

mett şimdi qağldakt sevattan mOrek 
kep bulunm&ktadır; 

'J'aunderoıı: Ba§vekll, lıariolye ve 

maliye :nazırı. 
Amtral 8&kellariu: BafvekH _.Ti. 

nl ?e babr:lye nazırı. 
G(!neral Jll'lkolaldhı; Hava nasın. 
DtmltrakakU; Adllye num ve bar 

biye nazır 1'eki1L 
Dimttrat.09: lıılflll&l nazın. 
Teotanldee: Ticareti bahriye nuın. 

Türkiy -Almanya 
munasebatı 

lııfakaled~ lngllterenbı mahsu-
lat ve mamulA.tı nakletmek huııu- Beril•, 2 (A.A.) - D.N.B.: 
eunda karşılaşt.ılJ :iınkiuızhk do- Dün hariciye neaJ"eUnde yaban· 

"İğdi.5 ve sünnet kompleksi'' da
Wetıerin esasını teşkil etmekte _ 
dir; fakat bu uzuv mahrumiyeti 
endişesi, cinsiyet tahlillmizde zik. 
retttğtmlz oedipe muamması yani 

çocuklukta erkek çocuğun anası -
na, kızın baba.sına ka~ besledii;1 
tahtcşşuri aşk kompleksi ile ta ... 

mamlanw. İşte bu safhada artık 
cimlyet lnklıatmı bula.ralt kfı.hil 

cinsiyet kademesine girer. Filvaki 
Phollique dediğimiz safhada cbısf 
hassasiyet tenaslili uzuvlarda bir 

teYki bulur ve ilk gıp.yı muhiti 
zevk sabalan peyderpey kıymet _ 
lerinl kaybederler. Fakat bu aaf. 
ha daha henüz tekemmül etmi§ ol 
maktan uzaktır; henftz otoerotilt
dir. Yani phı kendi vflcudunun l 
tdn ve hayranıdır; yahut da is.. 
tiınnat (moetwt>et:oire) ve omo. 
eelmlleldtr. Bu Mfhadan 80llJ'8. yer 
alan oedipe muammas Juulımeldn 

de cimliyet mf tenaatll uzuvtarma 
D1llteveccllı olmaktan kurtulur ve 

ın.miyle Ttlrlriyede 9t*i1en iktı- cı ga.zeıtecller tarafmdan 80nılan 
r.a"dt mrluklar taavlr edilmektedir. muhtelif auallere cevaben Tnrklye 
Muhlll':rir TUJ'lrtyenin, lngilteTenin ile Almanya arumdald mtınaae. 
&nyıf ta\lllflarmı her uman pek tyj betlerin bugil.nkll vulyet.lniıı bu 
bildiğini ve l>!Jl4.an dolayıdır ki hususta her tnrın mUnakap. ve 
kendisi için t4ftliMi olnıası mel· ınaldmatı mevıriınalz kıldıfı beyan artık gai eteroseksüel olmayan 
buz bulunmıyao bir imparatoriuk- edilmiotir. yani kendi vücudundan gayri bfr 
in ittifak aıkdettiğinl ileri aürm.ek· &aluıa teveçcUh etmeğe ~lar; 
tedlr. 1 bu andan itibaren çocuk kendin -

Ayrı noktalardan h.ıreket et- pencerem önünde iyice s~l~ış den gayri bir 8.§lk maddesi arar· 
mit olmalarma rağmen TllTk ve bir milyon lngiıtz asken görd1lğ(l . .. ' 
Alman lnlpll.plan blrlblrinin aynı.. zaman h8.l'J> illn edece~I ~yle· ve bu veçhile tenuülii - ruht t.ekl. 
dır. TUrkive. garptaki modeli tlze- dlğini nalde~terdir. 'l'Orldye, mfilllnlln en ylik.eet: ve ıdeal saf. 
rine lrul'lllmuş bir demokraai de· Almanyanm kendl8t bakkmda hiç hası tebellür etmiş olur. Bu da 
ğildir. Ttlrldye kuvvetli, mUtte- bir harpçi emel bestemediğtnı an- her gnhsm kendi cinsinden ayn 
bit ve disiplinli bir memlekettir ve lamıştır. Almanya Ttirlclye ile doet bir şahısta aşkını ve ciıµd arzusunu 
orada halkın iyllf ği iQlı çahştlrr. luk münasebetleri idamesini arzu . . . . 
TUrkUn en büyük anuau i.stikWi- ebı,,)ektedir. Ankara.da ve Berlinde idcalıze ve sembolize etmesıdil", 
.ır., ·ı•thl.l~ı:. 1rtır YBtflllllllll eme- m~ 1i4JP4inw p '!ffr u.- O ~ Jr&bWa ....,.,.. Glmlyet 
U adeta bir din oJmuttur. Atattlr.- Um edilmektedir. ~ iki mOlüm pıt ve mı
lrUn halefi, bu lstiklAH muhafua Alman milleti, metlnar bir mutıa.. 8UP m~: Bmılardan biri 
~tJnek lçla hariol .. yuetln aldllne rtp millet olan Tllrkiyenln ylbelı kendi vtlcudundan gayri bir §&}ısa 

A •k d 12 ....:ı. bir aurette tedvlıine nesaret et· ıoertlik nmtıannr her aman tak-
merı a a .... n mektedJr. Tllrtdye mlh brtfYot". C:lir ve tebcil etmiştir. Bu takdir'" teveccUh etmem. dJğeri de bunun 
kadar kalacak Çllnlıtı teeeddtıt eeerini tamamla· hayranlık menfaatlerin çarp1f1Da· gayri clneten olmuı keyfiyetidir. 

Londro. S ( A • .A .) - Röyter ma.k ve ntlfuau artırmak gibi mu- ması esasma istinat eden klU'llllk· Clnalyetın teııullU ve iptidai 158.f. 
ajansmm dinloma.tflc: muhabiri. azzam bir i~ tam muvaffakıyetle lı mllnasebetlere ıekll, hayat ve halar:mda bu Jnkijafr bozan ve ta.. 
nin öğrendiğine göre, Bir)e$'tİk t>aşanrıak ancak sulh sayealnde resa.net :vermektedir. Bugiln Al- bit N)'rinden Çlıkaran her gey nev. 
Amerikanm Londra bitvük el. mllmkUndilr. manya, yalnn: kendi menfaatini 
~isi Vinant'rn Ruzvclt'le ~vapaca. Gazeteeı bundan 1<>nra Türk ili- dil§Unmil~ olan lngilterenin mev- .-oz veyahut cinsi bir dalilet n. · 
ğı iştiea.rclerin uzun sürmemesi l yasctlntn umn bir tarihçesini yap-1 ldini alıq ve onun piyşsadıüıi 
muhtemeldir. Sefirin sekiı ili makta ve bir hlklye nakletmekte- mevkiini ~ ederek bu vaziyetin (•) Dtter y&Z!lar ma !le 2, 4, 7, t 
12 J!ijn zarfınd:ı l.<mdraya dön. dir. Bu htiyeye ~re lstanbul· semerelerinden tstttade etmefe 12. ı•, 17, 20, 23. 27, 29, 31 ma}'lllta 
mesi beklenmektedir. da.ki İngiliz memurlan, !nöntınthı ~lamrşbr. çrkmqm. 

ratma,>'a si.idlr. Mevzuuba.ha et 
tiğimiz tenuül unu kesilmesi ve. 
ya sünnet edilme& (Costl'Otl ı, 

mııtilotlon complE'x) bu cinsf inkl. 

gafta tevakkufun en mUhlm scbr p 
lerniden biridir. O ha.ide cins.; c t 
balumından dal&let.zede olan gehıı; 
ile saf.halan zikredilen normal ro 
euk arasında bir karabet ve alahı 
vardır. Dalaletzedelerde gayrtta • 
bif olan cinsf tezahür, ~lu • u. 
nun bir devrinde normin. bir clrı
siyet tezahiirii idi, O b.ıde bGtUn 
§ah.ıslar dalaletin bam meYilleftııf 
ve izlerini saklamakta mtt.stalt ve 
mütemayildir. Nitekim bu tema • 
yiiller bazı normal saydı~ Jıı. 
ıııanlarm tenui1li münuebeleriQe 
takaddüm eden zevklerinde gö .. 
l'lbımektedll'. O halde her tabii 
tufeyli c!utyetinln bur ialeııkaı 

muhafua eder. Faasen bu cım.f 
me)ranizmalara göre hepbniJ go • 

cu.kluk cialiyetimiaiıı bir safl!um· 
da daWetaed~. Fakat hakiki 
dallletucleabı cinel hayatı kWI _ 
lik devrinde tıfıtd1r: Otoerotik Ye 

her .,eyden evvel tenasUI uzuv.lan 
nm gayeleri dI§mdadır. Ex~ 

nitale). Bu suretle dalAlet bu flll
halardan birinin aynen te.Mtl ,,,.. 
yahut bunlardan birine ricattea i. 
baretttr. Fakat bu her tldaılnl ._ 
reti :sahJrede ayırmak gtlçttlr; p 
kil ekseriya birlbfrinin tamvoıı -
yıc.ISldır. 

Noımal .......... p ........ 
Jaizı inkflafmda ve nihayet taMI Ye 
oemiyetio ahlAlrt kaidelerine uy • 
gun bir mecra ahnasında Ye bu au. 
retle zfkretmış oldufam• 1ıılltGn 
tıfli cinsi aaftıalarm ararm bir 
şekilde tahte§lluUl'da lıtlbua 

(refonJemerıt) uframumda 1'nld 
ena=surmot" Din roltl gcık bllytk.. 
tür, Freud, ruh cihazmm mu.cm. 
da Sof (das es=o), mol (ena) \'le 

8Ul'IDOi ( ena u.uı) diye ng nll! 
maniveJA kabul eder. BunlanSl9 
ilk ikili daha ziyade imri)'US. hQ • 

fDJdlk sa.trlmı~ır. Halk 
QQun:ıuza karşı büyük bir 

. l~termı~ ve bilhassa li. 
:b.:.·•ntız beycnilıniştir. - ~-- vanl ve tahtewuurl tezahtlrlerin 

bir ifadelll ve niamJdJr. ~ 
F '>:at ~u muh~tır .iri nerede ~lav Yclisi B. 'Han,ke pana. 

en Rtlzel J)avyonu olan TUrk 
ıJnu hakkmdaki takdirleri. ~iyaal lnt bir lSIUm vana JDvanka 
"'liClar ederek Türklerin qer- oradıt demAktlr. 
~i D1İkyasta işUrak etmiş Bu CU\13 kadmm te,bisl için e. 

-..,.uıı .. _ • Türle • AlmM ticaret sa.en elde birçok e...ıar vardP'. 
tlerinin yeniden can. 

illa ld0 fl e bu EVMka bugün 33 yqlannda oı. 
Qa her ~s:aeJ~~ ıçTn qok muma raimen mele. bdmlarda 

olacaimı bana bizzat ,.arnıen gtızel ve gayet munta. 
Brestav ~yırınm um aporW' btr vUeut eıa~a 

nyesı Almanyanın 800 
---'tll.I~ ..... - ... _.. .. _ ilhak ettiii maliktir. Çok zeki ve pyet aaa-

s><U ın.\.G bf kadml·...ıı- ~ ...x~ldü~ ,;,.a,i 
ara.aında ticari mU- ~ .....- ,, ... ,-u "'" ,. ... 

? teeis etmektir. Pana. sokakta gayet hıslı yürtimelr ide.. 
~br bir ~ayesi de cenµbu 
~\'tuJ>a.sıııa' kabul ettiril
\ii'Unan yeni ziraat rejimi 

· direktif merkezi olmak-

~ ziraat nazrrr, i~ me
;..._,haUi için bütün Avnı. 
..atrliif yapmuı llznnır:el. 
1160Ylemiıştlr. Yalnız. At

e teftiki mesai etmlyen 
ler aq kalaeaktır. 

~ ~teleri bu han> ic;ln· 
t.L:e ~ymn büyük mana. 
-~_ettirerek bunun Al. 
~~ kudretini göster-

. · ~~ kal'detmektedir. 

tinden kendilll kurtal'Blllu. Evan
taoın hüviyetinden biricik defifJ• 
tirebi\~ift eey ııaçlandır. Bu ka -
dın, sıw mera.kt hususunda bQ.tUn 
iptidai insanlarda görülen milfte. 
rek ve umumi bir aaafı daima ea 
hararetli bir pldlde tqlnuftlr. 
Nastl ki iptidai kavimlerde kadm 
lar hemen umumiyetle aaç!armı 

boyamağa fevkalAde meraklıysa • 
lar. denUebillr ld bu Groenlaod 
melesi de ba bmu.ta bil.tUn ipti. 
dıUlijinl llattl ..,...r denilecek 
bir ıekilde muhafaa eıbniftir. 

O, mUtemadlyen ~lan renk -
ten renge boyatmaya fevkaliıdc 

dfitkilndür. 

~lltaızıık ytızünden fua. 
~&Jnyeti maalesef tam 

· A.lnıan ukerf ku. 
1~ b4ltU 1 otellfl'e, kendi 

binaen, el koymuş bu· Evankanm aa.çlan glh zifiri • 
·Bundan bulca kuman ya.il, glh kımt, glh kumral, glb 
erıe et konulmuı key· p;yet aÇl'k ıışaınan reDJI sars kc. 

lllY&reU;flePe evvelden ailir. 
IL~nl de menetml~lr. EftaPDIQ bellq de bu zuıma 
~- "-ti misafirler wı 
~~ 'l'Qrkfye bUyUk el. bu d...,. dtltlrtlnltlE dlıtemınin 
~ bir evde \'atmak rnec. de, ylbllaln o Hany Y8!'1Dwlne 

e Jtalmı$1ardll". Pek benztyen ıeytunl mat rengini u-
Rer,, .......... '· .. ti\... 1., _ .. ,.. ..... rtirrr,., •. ,.,· ~,,, htr ... ~1-.rrı 

-~· Nitekım 1- ·r ' 

1 
teePl .-e awektir, ıiz'a .tf.vuka 

"''"\.1111, Damf!' 'V'Otlan He - -• 
Rtlc:fl!Mer .... Jllll aıa beai Jllo -... .. ._ "1 
~ udi. JllWldlr. 

Onun yüzü, adeti :seytin ren • 
gi.nde, hakikiden ziyade ının'f Ha. 
vay yerlllert rengine boyanmış 

bir yt17.e }>enzer. »ııamaflh euıı'f 

boyalı ıibi görilnen bu yllz, lnsa. 

na birdenilire, Cavalı, yahWf Ha • 
vaylt bir kadın karwısındi' bulun.. 
duğu hJMlni vermekle beraber 
80ft derece garip bir cazibe tesiri 
bırakır. Bu :seki ve mfJllyeti bir· 
denbire a.ıılaplamıyan sunı kadın 
yUJll, gayet tath ve caziptir. 

Evankanm yllzünde fazla ~ 
tarda )logolu b&t.ırlatan ~ik çU. 
gile!o, onun yibıllnde ebedi blr dal
ga gibidir, Evanka:rım ytmtıne ka • 
rış* melezliğin dofuşunda astığı 

bu mask.eyi, bütün güsellik eos. 
tietılerintn detuw ve meharetle. 
ri hfçbtr zaman sUmeye muktedir 
olamaz, Onun lç,ln Evanka gayet 
kolay teehia oluna.bilir bir kadın· 
dır. 

H.albukl kJlıı6 C88U8 tiplerinde 
eeu, blay dett.lr, 8i!Jk, bttytHr 

bwrusiyetle.ri buhmmryan, normal 

yUzUt olmaktır. CMtW kadmlarda, 
mtıatemıa olarak, ancak fevlralA • 

"" bir lbdHfe mO.•••• edile. 
bııır, 

mnnu ba tlMtk tell!Jkiye ta
aami:Jle mtır, Zira bu b4mı bir 

(levtreaı 

B. D. 

deta gören. ula un~ g;,. 
bl, hiç taıumayuı biri dahi • 
görlllde derhal tetıhls edebilir. Bu 
na raimen görtlnmez bir mabltik 
pbl yqıyan ve hakBEaten clvada 
1mal edlbnif bir mankeni andıran 
b~ kadını ele geçlrmefe hemen 
hiç Jdmlle muvaffak ol~. 

Bunun sebebi, Evankaıım ha -
kikaten kencp1Jhıi ,iD8-.n göderin • 
den de gizliyecek eerarengtz bir 
ecza daha k•etmft o1mur değil. 
dir. 

Bunun sebebi, En.mana da, 
gfipheslz Hovekfn sistemlerini tak 

IJt etmek suretD.e, etrafmda ~r -
kekli kadmb büyU.c&k. bir caeus 
rşe'beteai beslemeaidir. .Bugilnkü 
Avrupa harbi kolleırtlf, ya.U mtlf. 
terek çalışan casusluk sisteminin 
bUyilk bir zaferinl taıfjmıaktadır. 

Bu cihetten hiç ldmae tüphe ede. 
mez. l(ollektif ca-. &feteaıl bil • 
hassa devletler taratmdan resmen 
i<lare edilmek suretiyle hakikaten 
korkunç birer kuvvet haline lroaul 
m111tur. 

J'abt bu kollelrtif -.ıslak, .,. 
ni zamanda ferdi CUUBJulun da 
~n derecl' tekAmttltıne eebep o1 • 
du. Yaııı, bu hnrp kollel<tır çalı • 
""11 1ııimab caeuslanq ....,,. • 

yeti kadar, belki ondan daha faz surmoı tam•miyle ruh! .a pJlll 
la, (yıldJz CMMlar) denllebfieeelı: itibarile t~l bJr fttiım1n ..., 
fevbl&de ltuvvetll fertler de ya- lidir; çtlnkfl blltln kotrolleJ', ter_ 
:ratmıştır. biye tclldnleri, faydalı tecıtdJer. 

late Evaııka, lUç fllpheslz bu ve ideolojik lstidWJer bunun _.. 
Yildm ouuıQl'dan biridir. leridir. 0.Wetsedede ba"(..,.)' 

Anea.Jr. dikkate pyan otan ei • kunetiıl roın ~ mfllııimdtl': ~ 
bet, bugtın, bu kuvvetll cuua yıı. halrJralı ld clmd ....,,_ t t "'lıe · 
dızlarmm daıhl kendi §8hai mu • de yanlJ§ bir ,U takip et:mftte 
vaff-1uyetlerinf kendi phalarma ve tahU!ffuurdald tıftt 8ftldtaıııa. 
meıbıt, yine kollektif CUU8Jara Jer ve arzularm dlnamtk 1ıtr ""'° 
Wtmat etttımeye .meabu.r o1ma1a. hk Ptermelerine rnbi aı..... 
ndır. maktadır. ı.te bu mretle clnll d&.. 

Gece vampiri Hovekin çalışma Wetzedeıler, daima meauıu q1a ._ 

aistemlnde gördftğümtlz gibi, E • rayan mahut gtlnahklrlar deltt -
vankada ferdi cuualuğwı en mthn öir; çtınldl bunlar insan hayatuım 
tas bir simuı oJmasuıa rağmen, en mahrem fizyolojik tezahtlrle • 
maiyetinde (ktlçilk bir bellncl kol) rinden olan clıud aevkitabJüeri JQ. 
ı;al~ !Md>u.riyethıi hJeeet • l!lftda lhtfyariarmm ha.rieinde ola.
ınifJtir, J'8k bir inhiraf gösteren ruh hu -

ta.landır; o halde dalalet.zede ya.. 
)(fa 13 Un beainci !kolu, vakıi, 

Haftkin adamlan gti (uo) ma • ni omoeeUW aşk hakikatte dal 
ma zevk arayıp da bir yerde Q.y-

hiyetlnde, yani her biri .kendi t-:ı. - bulam 
1 _u 1 nagmı ıyaıı b r donjUQ stbi 

naşma fev:kn.usde olan casu brd •ı k idealind _ft,._ ' 
ns en uuuu 04&0 olan bir 

te!fÖÜl etmez. onun ad rı r· bedbahttır. 
cak on oıı beş tanesi bir arn 
büyük bir kulak teşkil etmeye ça. 
lışmalrtan bqka bil' vuife gör • 
mezler. 

Evanka ba. adiunJan vamtmle
dirid yapdığı yerde muhitini, sar. 
kJ .ısli b1r televbı)ıonla aewedeı
mif 8'ti mtlkemmel eurette bllt> 
ve gfJrlr. Zira !>nnb ~ 
memlekete yeri~ hatt:A 

traııadt ollll'N ~il amaıı 
beynelmilel eu1111an taınma.ırt. 

gaJ'ft mahir ... teorQbeU oıu .. 
d11mlan en-elden buralara yaydır 
l~r. 

(Devamı t'tl7 J 

Dr. RASbl ADA8AL 

Mısırla Suriye 
arasında 

Telefon 
görüşmeleri gesUdi 

Kahire, ! ( A.A.) - Burada 
~!diifne gl'ıre. Kmr tle Sq· 
nw a?'OmVlaki tel~ .,. t.ele
fo: · • r ·' att Pı•wtta ~-

' .mıtıt.ıCıU, •.ınrıvle ~. 
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Kıbrısta 
Müdafaa 

tertibatı ta
mamlanıyoı 
. lhtıyariar ve çocuklar 

şehirlerden dağlara 
göndarıldı 

Lefkop, 2 (A.A.) Gint bAdls le 
rini yel.kından takip eden Kıbrll! ma· 
kamları adanır. mUdafaa tertibaUna 
ait ııon !§!eri de tamamlamaktadırlar 
Bazı !htiyatlarla çocuklar şehirlerden 
ta.bilye edllerek dağlara gönderiımlş 
tir. Birkaç tn.,..fllz kadm ve çocuğu 
fimdiden adadan ayrılmışıardır. Yen! 
müdafaa nızamna.m,..lerl neşredilerek 

memurların el koyma salA.hıycti ge · 
nJeletilm!ş, yağma gibi ve te~ verici 
haberler neşri gibi ctlrilmlerın ceza • 
tara ç.ırptlacağı tebliğ edilmlştır. Va· 
zlJ'et gergin, takat sakindir. Halk mu 
kemmel qukkanlılık g&ıtermekte -
dfr. 

Alm!Ullarm Kıbnsa kar§ı muvat • 
fakryet Dıtimall hakkmda tefsiratta 
balwıan CYJJ1118 Post gazetesi dil§ma· 
mn Giride nazaran Kıbrısta daha gay 
rl mUsatt vaziyette olduğunu bildir -
mektedlr. Zira 12 adadan bir 1stUA. 
tefebbO.ltl ve Surlyeden hava hücum· 
lan yapılmam mUmk1ln olmakla bera· 
ber Yuna.nJatandaki hava 1lııleri daha 
maktadır. 

Guete m11taleaama. göyle devam e. 

~= 
Glrltteıd parlak lııgUiz mukaveme.. 

tmdea llOllra. dil§man maneviyatmm 
arıallBJI olmam ve Kıbnam kuvvetli 
m1ldafaamm kırma#& te§ebbüe için 
taptpe kuYvetıere ihtiyaç lıa.111 oı. 

mmııı mwhtemeldir. K.tbrmta kendi 11a. 
Jerim.lTAı ft kıta.da.ki bava meydanla
:mıa pek yalan balunuyoruz. Halbuki 
Gtrttte Almanlar bu mllaalt vaziyette 
idiler. lngills flloeu da Kibnsa birkaç 
...t meatededir. Ne.tat adada da, GI. 
ritte fevkalA.de parlak bir aurette M. 
rifeD kıtal&r kadar azimJ1 bir mtldafl. 
1er krtamı& malik bulunızyoruz. Btlttın 
bıD ve ımınırlar Kıbnll& karp bir 
Alman teııcbbüstlııü fevka.lAde teaadU.. 
fe bağlı bir 1§ haline koymaktadır. 

Kıbnmı bu mızrağı büebütllıı kırma,. 

m gok mtımkllnd1lr. Kıbna timdi ~ 
manra· oafiii prktıdı:l ---m ,...u. 
raıııan araamda durmaktadır. 

General 
Veygand Vişide 

Vlii, ı (A.A.) - Ofl: 
Htikf.lmetin Afrika umumi dele

gesi general Veygand, bugün öğ
leden sonra Vişiye gelmiş ve saat 
17,30 da mareşal Peten ile bir gö
rüşmde bulunmuştur. 

(Bqtarah 2 inci •J'fada) 
-.ıımlye De bemlmdat bolanayorm. 

l!lıııırQe Fransız legali altındadır " 
illa .......,.... bizden kopanbmf bir 

paroadlr. İngiliz bökflmet.l ve matbu. 
atı Fransa MDletıer Ceml)'9tlnden 
l)llldldlktea 90IU"& vı~ bük6metlnln 
onlarda bir bakla kalmadıiuıı e6yl .... 
dl. ~J'I koparmak için eUmlıd 

matmak Jetıeeek stbl prtbıtıyor. Fa. 
b& ba lııanmlmntık ı.otu...-ya ... 
rlh bir t.ebllke, laUklAllmhJ ve mevcu. 
dlJMlmlr.I tıebdlt eden bir korku o .. 
-.lıkça ıtrmemek azmindeyiz. Fran
• deTletbıln mtımenW bu cltirtlat ba
l'llketlmld ollml takdir etmiyor mu!' 
Danyayı aarııan ht'Je Fransayı bir 

lıuan yapnr.tı gibi yerlere aeren bu 
maazzam b&dlrede, MUU Şefin labet
U w azimli ldareelncle, '.lılrk slyaaetl
DID dllr8atıtltft ber tarafta tuvtp o. 
hmmııktachr. Londra kadar Berlln ve 
Koaova, Vaolngton kadar Tokyo ıu... 
reket batımııu alkıt'•makl• meogut. 
dör." 

Tan 
lıl. Zekeriya Sertel, "Amiral Darla.. 

rım beyanatından doğan h k.Jı ve ge. 
Dit intıaı .. ba§lıklı makalesinde cz
c11mle diyor ki: 

"AmJral Darlan hllA tarihin tec.-. 
rllbelerlndea ders almanup benziyor. 
O ftkit yapılan payl~manm Fran• 
mum bqma ne bUytik feb\ketler S"'
Urdlitnl bA1A anlamamıt bulunuyor. 
m ıı:tıçtlk mllletlerln emperyalist ... 
t:malan kartı tek batlanna kıyam 
eclebDeceklerlnl kabul etmiyor. Hal. 
lıuld 8nrtyeye bakıp neJ e ibret almı
~. G6ya mandater ufatlyle rtnUtt 
llarlyede Fraa• halk içüı ne YllPIDlf-
111' f BJÇ OlmaZll& Suriye halkına ken.. 
lftıdal aevdlJ'ebllmlt midir f O halele 
T.tb'ldentem ne bekliyordu f Franıa 

..... kolluml .. tıayıp 
....._ 't9lıalddlmtıne boyun etmek 
mlf"l'itrlraa ldolılr zaman boyundunık 
.amda JllP ıa tabammW etmedi. 
pi W11 ... Mreamec1l mit,. 

Irak Kralı 
Bağdada döndü 
Yeni kabıne 

süratıe 

kurulacak 
l'ışi, 2 (A.A.) - Ofi Fransız 

aj~ nsma ~dattan bildirildiğine 
gore dün Bağdada dölll!n Abdili. 
ilfilı Cemil Maftaiye Ali Caondat 
ile Said paşa refakat etmekteydi. 
Gene kabine süratle teşekkül e
decektir. 
Bağda, 2 ( A.A.) - Ofi: 
Gene Kral Faysal, bu sabah 

saat 8 de hu~usi trenle Bağdada 
donmilş ve ısta.ı;yonda naib A~ 
dülılfı.h ve yüksek devlet memur. 
lan tarafından karşılanmıştır. 

Baçjdat, ! ( A.A.) - Bir husu. 
si muhabir bjldiriyor: 
İrak naibi Emir Abdülilfilı 

Bağdada girişi esnasında Türki
ye elçisi Cevat Üstün ile kordip
Icmıatik erkaru hazır bulunmuş. 
!ardır. 

Yalnız Japon elçisi gelmemiş 
ve tagayyup etmiş olan İtalyan 
elçisi· istikbal merasiminde hazır 
bulunmamıştır. 

Bir Macar 
firmasının teklifi 

(Bil§ tarafı 1 ncide) 
ziraat llAtr gibi milhim maddele. 
ri vermcği teklif edişidir. İkincüıi 
de Macar firmasmm teklif ettiği 
bu hususi takas a.nlaşmasmm se
k.iz milyon liralık karşılıklı bir mil 
badeleyc dayanmasıdır. Macar fir
maııı bu suretle a.nca.k. devletler 
arasında resmen yapılabilecek 
vtl8'atte bir h~ anlaşma tek • 
lif etmektedir. 

Bu hususi firmanın sekiz mil • 
yon liralık bir mübadele teklifin· 
de bulunması bizim haricl ttcare. 
timizde şimdiye kadar görülme -
migtir. Bu yeni A vnıpa harbinin 
beynelmilel iktmadi nizam üzerin· 
deki tezahürlerinden. olarak teba. 
rilz etmektedir. 

Bu Macar firmaemm yapmış ol 
duğu mUracaat alikadar makam• 
1a.r tanfmıUa tetkik ohgwnekta • 
dn'. 

Kanada Başvekili 
(Bq tarafı 1 ncide) 

bir tank livası, bir zırhlı fırka ve 
muavin kuvvetleri gönderece... 
ğiz. Halen bahriyemizin 50 bin 
askeri vardır. Bunların adetleri 
artma.ktadrr. Tayyareci yetiştir. 
mek için 50 adet talim kampı 
vardır. 

Gene •'Tan,. da Renk Halit, "Gün
ler geçerken,, sütununda Fransanın 

mııstemlekeclli#inden, hiçbir ihtiyacı 

olmadığı halde Killkyaya göz koymut 
olmaamdan ve bımu kaybetmekten 
mtltevelllt hO§Jlutauzluklarmdan bal:. 

Mitlerle 
Musolini 

Dün Brenner
de beş saat 
görüştüler 
Akdeniz ve siman 
Afrıka hAdiseleri 
tetKikten geçirildi 

Brenner geçidi, ı ( A.A.) -
D. N. B. ajansı bildiriyor: 

Hitler ve Musolini bugün 
Brenner'de bir~ saat süren bir 
mill8.kat yaparak siyasi vaziyeti 
görüşmüşlerdir. Mül&katta Al
man hariciye nazın Von Rib. 
bentrop ile İtalyan hariciye na
zırı Kont Ciano da hazır bulun. 
muştur. En samimi dostluktan 
mülhem olan görüşme iki müt. 
tefik memleketin hUldlmet rci~ 
leri arasında tam bir görfie bir
lıği mevcut olduğunu göatermJ.a. 
tir. 

Berlin, ! ( A.A.) - Yan res. 
mt bir kaynaktan bildiriliyor: 

Bugün Brennerde vukua gelen 
onuncu Hitler • Musolini göıilş
mesi hakkında apğıdaki tafsillt 
öğrenilmi§tir: 

Bet 811.&tten fazla sürmUe olan 
görüşmelere, iki hariciye nazı. 
nndan başka, zaman mman. Al
man ordulan başkumandanlı:iı 
şefi Marep.l Keitel ve İtalyan 
genel kurmay başkanı General 
Caıballero da iştiral etmiştir. 
Öğleye doru yemek ~ görlle
melere fasıla verilmiş ve altı zat 
yalnız olarak öğle yemefini ye
miştir. 

Bu fırsattan bilistifade, Ma.re. 
şal Keitel ile General Cabe.llero 
da, samimt sili.h arkadaşlıiı zih. 
niyeti içinde, iki memleketin a:a. 
kerl sahadaki i§birllği i1ı.ıerinde 
göriişmüşlerdir. 

Bremıerde aytrca Almanlar· 
dan ~Nd ..at buhınmUf. 
tUr: 

Alınan basinı şiefi Dr. Diet. 
rieh, parti sekreterliği şefi 
Bohrmamı. Almanyanm Roma 
maslahatgi17.an Prens Bimıark, 
Roma atılpmiliteri General Von 
Rintelen. 

İtalyanlardan bulunanlar da 
şu zevattir: 

ltalvanm Bertin ı..-••• m.. el · · • UU.Y l.IA Çl81 
Dino Alfieri, genel kurmay_ 
dan General Gandtn. Benin ata
şemiliteri General Marras, pro. 
t.okol şefi Celesia. 
Görüşme, mihverin Akdeniz 

ve şimall Afıikadaki muzaffera. 
ne harekitı ha'YISI içinde cere
yan etmiş ve bugUnkt1 Alman ve 
ltalyan tebliğlerinin bildirdiği 
Girit muharebesinin nihayetlen
mesi, mümerelerin merkezini 
teşkil eylemi§tir. 

ııederek diyor ki: Ruzvelte verilmesi 
''Klllkyayı pazardan dinen yanht 

bir bcap, bir zafer batası eayarak teklif edilen salahiyet 
çOktaa unutup gttmellycll, delil mtT Vaşington, ! ( A..A.) - Har. 
ipe aıze, alJDdl, aaıı ptJD&nm IAzım- biye nemreti, kongreye, fevka.. 
gelen bir meeeleyl lfp edecetfm: iade ahval devresi esnasmda 
Fnmada, birçok geuerallcrln, mebus- Ruzvelt'e millt müdafaaya Hl.. 
lamı ve bir lltlrt1 irili ufaklı, panta• zumlu her türlil em.vali tek&Lifi 
loalan dDftlk, aıtmadao karaciterlerl ı . 
kuruyup çehreleri irin :reagt 1ıat1anut. harbıye c;>l~ ~~re etmek 
baflannda um yen eeen nıüett>mlekt". salabııyetmm. verilmesı hakkın. 
lerln idare ettikleri bir (Killkyayı kur. da kanun! bır tedbir ittihazını 
tarma) cemiyeti mevcuttu. ikide bir tavsiye etmiştir. Yüksek devlet 
toplanır, "Ah!,. derler, vah derler; memurları bu tedbirin. ummni 
brotllrler yazar, kitaplar b&ııar, nutuk harpte reis Vilson'un a&lihiyetle 
lar e6yler; tilki ldyuetl bile göster- rine müşa.bih !bulunacağını kay: 
me)1p 3eUfemedlldert llztlme ekfl ek'· detmektedir. ı 
mek ,CSyle danun, gözlerini blr.e dikip 
Kayganadan pay umarlardı: Is ve işçi bulma 

Fransa, bu açıkgözlWUttln Ok ceza. 
1UD1. hem de ınılb zamaıımda, ukert kanunu Mecliste 
kuduttnln konutu henüz malbı de. Ankaradan bildirildiğine göre 
filken . Klllkyanm anahtarı olan Ha- iş ve işçi bulma kamın layiham 
tayı kııJ betmekle çektL Arkaanıdan : Büyük Millet Meclisine ~vko. 
Snrll" ne ara."ındakl pamuk lplltı lunmuştur. 
koptu: Tunusun ell kulafmda; Fu 1 Bu gi'bi tavassut işleri, tktmat 
)'olcu, Amerika ve Okyanustaki arazi Vekaletince teşkil edilecek bir 
ye .gelince: bava.da bulut, - onu u.. büro tarafından hiçbir ücret mu 
not! ~•d yurdu hiç aormaynm; Lo- kabilinde olmakgrzm yapdacai 
komotı.t ~arpmlf koyun aUrtlaü gibi tır. 
perlf&ll bir tablo arzedlyor. 
Görüyonıunuz ki, aözUnU bllmlyen 

fena politikacılar, mili tinin utradıfı 
fellkate kartı her teye ratmen duyu. 
laıı rikkat blufnl blle yt1relden .tllp 

Tubaflye eşyaım• 
izami kir hadleri 

kondu 
atımya .ebeb oluyorlar. Bana kalına Fi 
(kaybecillmlt KUlkyayı nrı.rma) cıe- a·· ~t murakabe komisyonu 
mlyett yerine art& (kaybedllell mlW un ogledeneonra. toplanmıştır. 
teren yoktan varetme) eemlyeU kur. tuh~~lldl toplant:ıda. kO!IÜs}'Qn 
mak, bundan sonra da yedi memıe. 1 .. ıye perakende eatJatanna 

yüme 25, toptan aatıgt&rma. 
ket aşın yabancı kapılann kilidini yüzde 28, hurdavat mdan el 
sorlamaktan• kendi evinin kol demL. I alat ve i~t ~ top 
.mı sağlam vurmak .., pbdamanıu tan aat.ışla.m: ymde 1~ ~ 
korumak dalla dojnıdar?. kalbaıl etınW'Jr. • 

Alman baıkumandan • 
lığı tebliğ ediyor: 

Girit muhare
besi sona 
ermiştir 

Yeni Zelanclalı bir 
cuker anlatıyor: 

Alman para,utçUleri 
lngiliz arkadaş, ateş 

etme! Diyorlardı 
Berlin, Z (A. A.) - Alman or

dulan ba.glmma.ndanlığmm tebli • 
ği: 

Girit muharebeei eona ermi§tir. 
Bütün &da düpıa.ndan ~urta.rıl • 
DIJ§tn". Alman krt.alan mağlftb e
dilen İngilizlerin son UMU olan 
Sfalda Jimanmt dün zapteıtmişle~ 
dir. Dağ krtalarmuz Sfakia'nm şi 
malindeki daği* mmtakada lng'. 
lizlerin IOll mukavemetini lurm~ 
lar ve yeniden 3.000 eeir almış • 
Jardır. 

Alman hava kuvvetleri bu son 
temizleme hareketine mneair su 
rette yardım etmJşlerdir. 

Girttle lakenderiye a.rumdaki 
deniz mmtakaamda Alman muha • 
rebe tayy&Teleri bir İngiliz muıı.. 
ribini Uç tam Jaa.betle batpmışl&r
dır. Bu muhrip harp fibruna men 
sup diğer gemilerin tepj.1 ettiği 
bir grup anemda seyrediyordu. 

Ka.hlı'e, % (A. A.) - Giritten 
Dk tahliye edilen ukerler 29 
Maymta orta prltta bir limana 
muvaealat eden bir İngiliz gemi • 
ıd.nden çtknı~. l1ti aydan faz 
la &Uren bir müddet zarfında Yu· 
ııanlstanda ve eonra da Ciritte 
Alman hilcumlarma büttln kuvvet. 
leriyle k8J'IJ koyan ve muharebe.. 
den yorguıı bir halde bulunan bu 
lnaanlar kendilerini nihayet niape 
ten emin bir yerde buldular. Bun. 
1a.rdan birçoğu Yenı Zelqdalılar • 
dır. Yorgun ve butları 10 gtlnltiık 
traşh olmala.rma rağmen nt!lele. 
rini muhafaza ettikleri görillmek 
tecttr. 

latB1ıicftm~~~uvaaa. 
~ :et.u. ~ 

BiT Yeni Zelanda.lı tunlan anla.o 
tıyor: 

Gök mütemadiyen bomba ve 
mitraıly6.s ateşi açan tayyarelerle 
doluydu. tıtcA.p nôktalarma var. 
m&k için uzun ve eıtm bir yUri1 • 
yilf yapmağa mecbur kald*. Ha • 
va çok zalimdi. J3azan yağmur, 
buan da kar yağıyordu. Bu vazi
yet nakliye hizmetlerinin işini çok 
l'lOl'lattmmttı· GUnlerce yürüyen 
adamlanmız huamd surette ye~
tJrllmit Alman krtalartnın va.h§I 
taarruzlarma maruz kalıyorlardı. 

Tahliye edilen aakerler arum
da birçok yaralı vardı. Krtalarm .. 
dan ayn düşen bu yaralıla.rm btl. 
yük bir kmmı muharebe yerinde 
ancak iptidai tedavi görebllm.it • 
lerdlr. Bunmıla beraber bu y~ 
lılar l!l&l'1lı kol ve baca.klan veya. 
hut aargı :içindeki vUcutlan ile a~ 
ka.dqlan le birlltte tnmanmağa 
ve yflrümeğe muvaffak olmuşlar .. 
dır. Doktortar, cerrahlar ve hu. 
ta.bakJcıla.r hayat kurtarmak •için 
gece gllndU. mllcadele et.mitler • 
dir. 

Herlree pı mütalea.yı beyan edl· 
yor: 

Bizi endişeye dil§llren Alınan 
uıkerleri değiWf. Onlarla boy öl. 
c;ilfebillyonız. Fa.kat Alman hava 
kuvvetleri bizi taciz etmi.ştif. 

Bir Yenı Zelandalı Almanlarm 
P&rafiltl.e mitralyöz indirdiğini 

söyUımlftfr. But erler, eski Al • 
man boa pmplyonu Şmelingin 
Yeni Zelandaldar tarafmdan alı • 
nan esirleı- arumda bulunduğunu 
teyit ediyorlar. 

Bi:rçok parq(ltçti ağaçlara, ba. 
zrlan da telgraf tellerine takıl • 
m11lardır. 

Ekseriya fU fery.atlar işitiliyor.. 
du: - İngiliz a.rltadq, ateş etme. 
Aı1ı:adq, likffen su. 

Bazı yaralılar, çadırdaki haeta. 
nelerinin 40 tayyare taramdan 
naaıl bombardıman edildiğini an -
lalmıll&rdır. Çadırı pu'&llltçüler 
iırti1l et.mit ve yaraJdar& pek fe
na muamele edllmiftir. Bununla 
berabel' bir Yeni Zelanda bölüğü 
bun.larm imdadma yet::ffmJş ve ya 
ra1I1arı mllcavir mağaralara na.t • 
Jetmı.tlr. Çl1nktt butaneınlıı ida • 
meeine a.rtık imlWı k•Jmamıotır. 

Yeni kabineyi Cemil 
Mafdai kuarcak 

Baf41M, 1 (A.A.) - Naip yeni ka.. 
bUlmtn letldlbıe Cemi& Kat<IU;pl me. 
.. .anllUı. . 

Bir ay zarfında Fransa 
lktısadi zor-
luklar içinde 

3 

Ortaşarta 
244 mihver 

tayyaresi 
tahrip edildi 

Sanayi müeaseaelel"l·ınd· ilftt..,ıJ 

istihsali mühim niıbette 
azalmış bulunuyor 

İngilizlerin tayyare 
kaybı İse 150 tayyaredir 

KalıUe, S (A. A.) - İngiliz 
bava kuvvetleri orta. gark umumi 
karargi.bmm neşrettiği bir tebliğ, 
mayıs ayı zarfında orta şarkta ::44 
dtlşman tayyaresinin tahri.p edil • 
miş olduğunu btldinnektedir. Ay. 

_,pi ay zarfında, İngiliz ha va kuv • 
vetıeri 65 tayyare kaybetmiııtir. 
Fakat bunlardan bir miktarının 
pilatlan kurtulmuştur. 

Bununla, tahrip edildiği kat'i 
surette tesbit olunan düşman tay 
ya.relerinin umumi mecmuu, 1243 
e baliğ 4lmaktadır. Bu rakam 1 • 
çinde artık bir daha kullanılamı .. 
yacak kadar ciddi surette hasara 
uğratılmI!f birçok diğer dil§man 
tayyareai dahil değildir. 
Mayıs ayı rakamlan, bazı ba • 

knndaıı hu8U81 bir ehemmiyeti ha. 
iz bulunmaktadır. Harbin başla .. 
maamdanberi lmparaıtorluk hava 
iluvvetleri için çok semereli bir 
muvaffakıyet menb8l teşkil etmiş 
olan 3arld Afrika cephesi, İtalyan .. 
larm Eritrede ve cenubi Habeşi! .. 
ta.nda inhizamı ile gayrüaal bir 
vaziyete girmiştir. Mayıs ayında 
bu mmtakada yalnız iki düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. lraktaki 
kargaşalııklar esna.smda, asilerin 
hava kuvvetleri bir hafta içinde 
yok edilmiştir. 45 ui tayyaresi 
yerde tahrip olunmuş, dokuzu tn .. 
giliz avcrlan tarafından dü,ürül .. 
müştilr. im tayyareler arasında 
müteaddit Alman tayyaresl do 
vardır. Malta ilzerinde, dört düs
man tayyareei hava dafi batarya. 
lan tarafından, diğer dört tayya. 
re avcılar tarafından düşürülmüş
tür. Girit ve Suriye ile Süveyş ve 
Siçilya gibi tali harekit sahnele
rini ihtiva eden diğer cephelerde, 
37 dÜ§!Dan tayyaresi avcılar ta. .. 
rafından, 'rl düşman tayyaresi ha. 
va daft bata.ryalan tarafından dil· 
ıQılhrıDet.Br J2. tau.-1. ferde tah
rf p Nlilmistir Rıı tsnn.•o orı>1ı>r~"1 
l>ü~ bir k~ı. Almanların itı • · 
.san ve malzeme kayıpfarmı hiç na 
zan dikkate almadan tayyare ve 
asker naklettikleri Giritte düşü. 
rülmüştür. 

Budape§te, ! ( A.AJ - ~~re 
Lloyd gazetesi Fra.naanm mri1ı..-.ır--.ı 
lan ve bilhassa. nakliye 2üeili1Aaıd 
leri ha.kkmda bir makale 
retmiştir. 

Bu gazeten.in yazrlığma ~ 
1940 nisanında Fransız d 
yolları i.ı7.er:inde işleyen yük 
gonlan 42,462 ye baliğ oluyo 
Halbuki ağustosta ~ 15, 
kalmıştı. Bugün Fransada 25,111•1-.ııh.I 
ila 27 lbin yük vagonu ibul.Ul"llrını..ı 
maktadır. 
Aynı a.,azete müstemlekele 

münakalitm inkitaa ıW-raıı~. 
olduğunu tebarüz ettirmek·+,.,:ııı ..... ıı.. 

Bütün bmılar smat teşebb·;ı··· .... ~tnJ 
rin mesaisi ve randımanı ·· 
rinde büyük bir tesir yapılTl.B.K-fll. 
dır. Nitekim maden.sanayii · 
dokuma.cılık ve dericilik --.av• 
gibi bazı istihsal şuıbele · 
randıman geçen seneye n 
yüzde 60 hatta 70 nisbet" 
sukut etmiştir. Sanayi mu·, e9JI"..,_ 
selerinin istihsali mühim nis 
te aza.ltılımş olmaları neti 
olarak ve pekçok amelenin 
esirleri arasında. bul un 
rağmen 1941 mayısında işsiS 
dedi a;:;crari 460 bine lbaliğ o 
tur. 

Buna mukabil ziraatte 
fıkdanı gorülmekted.ir. B 
başka Fransada hayvan 
da birden bire azalmıştır. B 
sebebi seferberlik dolayısiyle 
pılmış olan müs:ıderelerle 
çok hayvan kesilnti§ olm"an1'ft 
ibarettir. 

Sur~yi işgal mesel 
(Bq tarafı 1 ncide) 

Fakat bu tenkitler kadar !fU 
bet de doğnıdur ki Girit müd 
sı şanlı bir saflıa olarak kalın 
dır ve Britanya bahriyesinilı 
ordusunun uzun tarihinde 
bir parlak fasıldır. Almanlar, 
fır darbeler yemişlerdir, 
ıauıı }'\lit5eJC anır nn.uw ~u• 
as'ke'r ve tayyare baknnından 
yıplan çok ağırdır. Bu kayıp 
atalet verici mahiyette olup o 
dığı istikbalde görülecektir. 

Önilmüzdeki mesele, !skend 

HaA mil ye deniz ÜSStimÜZÜn Ve SUV8 
müdafaasıdır. Bu müdafaa 
Kıbrıs adası ve oradaki me _ _., .... ~,ınu Abdülhak 

• 
varesesı 

(Ba§ tarafı ı nclde) 
leme müdürü Selim Nüzhetten mürek 
keptlr. Söylendiğine göre vukuf eh
linin fik iki azası, pirin gayrtmllnte. 
şir eserlerinin beher aayfaınna 3 lira 
kıymet tkdr etmlg,Selim Nllzaet l8e 
bunu muvafık bulmamıgtır. 

Merhum Abdülhak HA.mit, bundan 
tam on bir sene evvel noterce teacil 
ettirdiği bir senet ile, bugün eşyalan 
!le henüz ne§redilmlyen eserlerinin 
tellt hakkmı ref!kaaı Ul.'lyen {hanı

ma) dc.vretmlıtir. Bu devrin bayan 
Lüeyenden alman 1500 lira mukabllln. 
de yapıldığı da senette turih edllml§

Ur. 

zi temin için liızumlu klfi t 
ler, en büyük ehemmiyeti hai$ 
lunmaktadır. Hava kudreti 
lesi, burada da kat'i bir unsur 
ca.ktrr. Uzaklık dolayısiyle 
lar, hava kuvvetlerini Kıbrı&S 
şı istimal için, Giritte olduğtı 
dar müsait bir vaziye tte bul
mıyacaklardır. 

Hitler, şimdi Swiyeye ye 
meğo teşebbüs etmektedir. 
yede bulunan Almanlardan n 
eden ve general de Gaull'a il 
ka hazır olan birçok Fransd 
kerlerine müstacel surette 
teşciler yap•hnalıdır. Eğer 
Fılistin ve Mısırda bulunaD 
Fransız kuvvetleri, Suriyed~ 
man tayyarelerinin hücum 

Abdülhak HA.midin kızı Emine HA- karşı bizim hava kuvve tle 
mit ise tıç sene evvel mahkemeye 
müracaat ederek bu ııenedin bir mu.. 
vazaa e.aeri olduğunu, binaenaleyh 1b. 
tallnl V'C kendi miras bakkmm t.a.ıun. 
masmı iatemlıtir. Emine HA.mld, mer. 

bumun eeerlerinln 1500 lira.dan çok 
fazla ettlıtini ileri sUrmekted.lr. 

lılevzuunu hUIAsa ettiğimiz bu p.. 
yanı dikkat davaya dlln de İatanbul 
ullye üçüncü hukuk mahkemealndfı 
blllaJnuftır. Dllnkil eelae kıM ve nl&. 
beten münakqaaız geçıml§tlr. Halbu .. 
ki, bundan evvelki bir celsede de Llls
yenf n avukatı Nurullah Koral bir a.. 
talık: 

"- Ş1mdi tllr asn değil. kıtal un.
dır. Bunların madd! hi9blr kıymeti 
yoktur,., gibi bazı aöz1er aöyleylnoe 
Emine HA.midin avukatı buna itiraz 
elmi§, mtlnakqa UZ&IJUf, hAldmfn aa. 
dede davet tavsiyesini mucip Olmllf
tu. 

DlnJenen bazı fahiUer, LUsyenin 
AbdWhak HA.mide paraca yardımda 
bulunduğunu, eğer yardım etmeseydi 

.ıairi bamm) IA.akal yirmi ııene ev
vel ölmfll bulwuıcağmı söyleml§ler. 

himayesinde Beyruta ve 
doğru yilrürlerse, bu teşciler 
le'bllmiş olacaktır. Bu gilnler, 
.k.8.r bir siyasi hareketi, hattı 
retkarane surette harek8.tt& 
lunmak lizmısa riskler a~ 
cap e ttinnektedir. Kıbrısm ~--""'"'' 
faası için, Suriyenin dost el1 
bulunması IAzmıdır. 

İraktaki vaziyet çok iyil 
tir. Almanlardan ilham alası 
Ali .n.yanmm yıkılması - ... ~ . .
wkua gelmiştir. Hindistan• 
ru bir iaşe yolunu ve layDle 
petrol kaynağmı bu suretle 
nün et.mi§ olmanmITT> dav~ 
muazzam stratejik bir 
Vardır. Arap dünyaemm Jnll 
nin yanında ye:r alması ve 
mütt efikler.imize aritai~..ı 
maık sure tiy:le verilen enuı.ır.1 
kıymetli stratej!Jc avan 

Kezalik HabeşWtan 8ef 
nihayete ermem de MJBu1lı 
fa.ası için kudretli bir -41 
Çünkü bu, yalnız Ml8ırm cdJ 
dudunun emniyet.ini muhal;. 
melde lkalmamalrta, faPt 
görmüş !fecl kıta1aıdan 

DOnkll oel8ede Ltıııyenfn avukatı mnauam bir kuvveti se~ 
dir. 

senedin filüme baflI bir taamıf ae. ra'kara.k !bu kuvvetin pnaıe 
nedi olmadttım, bir aa.lıf 89Dedl ol- nakllnı mümJdin ~ 
du#UD'l iddia etmi§. Emine Hl.mi. ~eral Vavel'in hal _. ..... 
din awkatı ı.e m11ekkili ne bu h118Wl,. kıtalarmı takviye il:;,18:' ~ 
ta temaata bulunmak üzere davanm vakit bırakmadan Libyada 
talikini tateınl§tt;. Bu talep, l!IOJ1 oı. za geçmek üzere kendisini 
mak ,art1le ıı"1m tantmd&q kabul mu bda.l' ~ pulmdl 
ec!!Jmlfttr. ' ""ttııdftrıı 



~ H A Z I R AN - 1941. 

içki_1Je dair. 
:. . Dayan mebuslarnnızdan birinin dim. Ve bili.kis ondan teselli buı .. 
, "'ki 
, ~ aleyhindeki sözleri yalnız fık~ dom. 
lll ı!a~•lanmızı değil. anketçi arka• Yasalı: fena şeydir. İnsan mc• 
.e , şlal'l da Jıareket.e getirdJ. Hepsi nedilen şeye daha fazla haris olur. 

'11aıı etmişler, kimi içki içmek• Sonra ta.rihe ba.kıı.lmı, her devlr 

~ e tannuruş, daha. doğrusu, adı a.. de içki yasak edilmiş, fakat kat,. 
i:k. rıılZda sarhoşa. çıkmış meslek- iyyen müspet bir netice almama.. 

eş.~ ~ıara, kimisi de rasgeldiklcri mıştır. 
• 1

1
"' ~selere mürac.a.a.t ederek fikir- Dördüncü Murat, bu hususta 

~:e ·tin.ı soruyorlar. gayet ga.ddarane danandığı hal _ 
f.il'· n de, netice )ine müspet çıkmamış-
rı. Ugün, bu mevzua. dostum Os- tı:r. Eski Türk hakanlarından Yu 
~~;:: ~ınal de karışmış, işin ala- rakı içenleri bütün aileleriyle öl-

~ 
1 tıka.rıyor; bazı kadınlan kô- dürttüğü halde içki içe.nlcfi bu 

~~~urarak o güzel buluştan ve kanlı ve müthi~ iilı:ıbet korkutma .. 
~ Jltıal nükteleriyle içki bahsini mış, bilakis içicilerin sayısını art-

,r tlkatiirize ediyor. tırmıştır. 
11-\U~:~kitıin fena. bir ı:ıey olmaibğmı 
Pl ~ a edecek değilim Fakat bayan 
i;Je·~~'husuınuzun kötüİediği kadar 

, ... herba.t olduğuna. kani değilim. 
w.:~lldun ve kafanın muhakkak ki 
S: ~llt nesneye ihtiyacı nrdrr. Vü• 
d ; tnnkinesinin mani\ elalan ~ 
d' rt~~uı isleme,,. 
.ı., Gunun bilmem ı..ar, saatinde ç.a
' :ıı b" ah .• 1~ ~dam, ancak birka~ ka· 

r ·~.unın 'ereceği ;tCY~kllkle 
·ı· a~rnı 'c ,·ücmlunu dinlendire· 

r,'. ~t'. Jfeıc bizim wbi yazı amele
ıı a;~ın içki, C-"'i:r. hlr nıiincbbihtir. 
'l tıı1. "haddi ma.ruI" u ~e~me
·JJ'{!k §'artt ·ı ı.; . J. r. ... 

t stlsen han~ şey man1r haddi 

İkinci Abdülhamit, rakı içenle• 
re, mraka ile meydan sÖpası at,. 
tın:rdı. Zavallı akşa.mcılarm ta .. 
banlan şerha. şerha. olduğu halde 
yine içerlerdi. 

İçkinin in:!'lanlarm ü"m.kım boz· 
dağıma da inananlardan değilim. 
İstatistiklere bakalım, yeryüzün· 
deki insanların dörtte üçü itki i· 
~iyor. Bunların hepsi mi ahliiksız, 

dejenere? •• 
İnsan lan bozan, muzır unsurla.r 

ya.pa.n, hırsızlığa., uğunmzluğa. sev
keden iı;ki değil, c.emiyetin ta 
kendi ... idir. Milletleri t.asrıye için 
içt..iyi değil, ic;tima.i haksnlrklan, 
müsavatsızlıklan kaldınnnk lazun 
drr. · ıJ ';;tst> zararlı değildir: Fazla ye· 

ff i.>J. lnid<'yi bula.ndınnaı; mı? •• 
~!• ~ Jitı içili~e kamrrnız şismcz Baki gene mey içmf'nıl"ğe and 
~;· lfotftt fazla oaz aşık US&D - içti demişler, 

11
' hile derler. Divane midir, bade dururken içe 

' ~I\ ÇQk yılla rdn- içki i!:erim, andı! 
~teiin fenah~t görme- LAED"RI 

) ı~ 
d ~~~~,.~~·r~~·••ll!lfj•:-~111111!"' ... ,. ır•v_ı. ı ) 

f-ıf ·ı~!Jl.,.";ifh.{V1?'a-"it·l(ıl41 
.., ~ .,. ~fi& ...;...,.:.4, 7ş ·' ~..;.~# 

& ~adyum bayramı ri üniformasiyle durur ve müş. 
~ . ll:"ı~ı.ı.m 1 . . '-~·· . 1 terileriyle yalnız fransızca.. .ko .. 

ı:1ıı·• erı n yınnı .,,.:;61llC.ı yr 
ıı' ~ .. Utııiı. münasebetiyle yapılan nuşur. 

"ne Bil barnun kapıcısı da Saddi 
ıv ı \ 11 ~Ye gümüş bnyramt, ellin .. 
lJll r~~ (lnniimii için yapılaıı e~len.. Grande isminde bir ttaJyandır. 

'nr' alın hayra.mı adı ver. Eskiden tanmmrş bir boksör o .. 
ııi · F'akai ron iki harp yılı iç<!.. lan bu adam şimdi lbar kapısın. 
t~e Amerikada düğünlerinin da Ne,·yorkun eski polis ün.ifor_ 

-~ İl"rı~~l~c~ ve yetmişinci yıldö.. ma.smı giyerek Sa.rı.kı Ringde ge. 
r erını de kutlulayan insan. ziyormu~ gibi grurla dolaştp dur. 
aı11~1ktı. t::;im meraklısı Ameri. maktadrr. 

rt}' h . . 1 b 
u nıera.sımı e mas ay_ Fransız marec.allarmın 

et ~~ 
1
"'e platin bayramı isimleri ~ 

wı 1 er. 
r ~ 

1ı/kat rekor bir noktada dur. 
~ or ki. lskoçyada Fayf kont. 
') nda M" .. M ıı:ı:· ya~yan osyo a_ 
t:i ·l geçenlerde düğünlerinin 75 
d l'ıldönümü şerefine şat.ola .. 
~~-geniş bir ziyafet verdiler. 
~ ış beş sene bir yastıkta 

0 Ycın il..... • t "ft · f. tiııd CJU mes u çı mısa ır .. 
'l'ıl en bu merasim için de bir 

..ı- buıunma5m1 rica emişler. 
· b~i~·arette hazır bulunanlar .. 

ıı-ısi bu ziyafete Radyom 

~ llıı ismi verilmesini teklif 
~~t~e hazır bulunanların ekse. 
r. 1 bu teklifi uygun görmüş. 

~taıltnı 
ıııı.ı . dur ki radyom mevcut 

~>' erın en pahalısıdır. ve ls. 
haltlar <la tamahkarltklariyle 
lıl'du.r 

~~ . 
't'i ~"Yorkta kapıcılar 

e"y il~ Orkun gece sabaha kadar 
<itu-an barlarında kapıcının 

es· 1 Sadece canlı reklam ol.. 
ıı. tı. ibarettir. Mark Gros ba. 

yaşı 

Fransız devlet reisi mareşal Pe 
ten ıusan ayında 86 yaşına girdi· 
Bu nıüuasebetle hemen bütün 
Fran:sız Mareşallerinin uzun ö-
mürlü olduklarına işaret eden bir 
Fran&ız gazetesi 1185 tarihınden, 
yanı mareşalhğın ihdası günün. 
den f.ugüne kadar yaşamış Fran. 
sız mareşallerinin ömürlerine dair 
şayanı dikkat bir istatistik neş.. 

retmektedir. 

Fransız mareşallerinden 26 SI, 

nisbeten genç sayılabilecek bir 
yaşta. harp meydanlarında, haki. 
ki bir kahraman gibi döğü~ek, 

hayatlarını barut ve ateş duman 
lan arasında gömmüşlerdir. Bu 
26 kahraman istisna edilecek o. 
lursa <liğer mareşalla:r uzun ömür 
lü insanlardır. 

Fransada mareşallığın ihdası ta. 
rihinden bugüne kadar 111 mare
şal geçmiştir. Bu ma:reşallardan 
22 si 70 ile 75 yaş arasında; 38 i 
75 • 80 arasında; 25 i 80 _ 85 ara 
smda; 19 zu 85 • 90 arasında; 7si 
de ı:)Q • 98 arasında: ölmüşlerdir. 

·~ ka~ıcısı beyaz lastikten bir 
b· gıYlnişir ve elinde çiçek. 
~ır ~msiye tutar. 

ı ~ tı.don Teras barının kapıcı. Her 44 dakikada bir 
ılliıı. ~ndra polislerinden biri .. 

lQ 1Yafetine girmiştir. Bu 
~. t:ı·~a.lt Ova isminde birisi. 

0 
ıı- tnüddet taşrada dolaşan 

ıı ~~"?eret kumpanyasında Jön 
~ ~?e. olmuş, sonra Holivut. 
~ tını denemek istemiş, bu .. 
~ <ia dikiş tuturamayınca 
'% Orka gelmiş ve kapıcı ol. 

l', 

l.ave ııı~ z bannın kapıcısı Con 
~tı." A.nıerikalıdır. Fakat ba_ 

lltıde Fransrz Afrika aske. 

cinayet 
Birleşik Amerika hükumetle. 

rinde yapılan istatistiklere göre 
A.merikada her 21 saniyede bir 
suç işlenmektedir 

Yine bu isatistiklere göre A. 
merikada her dakikada bir hrr. 
sızlık, her 35 saniyede bir do .. 
landırıcıltk, her on dakikada bir 
silfilılJ soygun, her üç dakikada 
bir otomobil sirkati ve her 44 
dakikada 'bir adam öldürme va. 
kası olmaktadır. 

H A B E R - Akşam posam 

Saray hayatı 

Zenci hadım ağalar 
Zenci ağalar ve harem kapıları - Kandil altı ne
residir ve zenci ağaların kaplamaya çekilmesi 
ne demektir - Sultan ve şehzadelerin haremaga -
ları 

Yazan: Tayyar zade ATA EFENDt-, 

ı 100 sene evvel Osmanlı sarayında yaşamış bir Zülüflü Ağa., 

Ha.renıihumayun hademeleri 
ara.sına alınan bir zenci hadmı 

ağasına evvela "en a§ağı" unva .. 
m verilir. Bu, haremihumayun 
ha.demesi olan "Darüssaade" a. 
ğalan arasındaki ıstılahlardan 
biridir. "En aşağı'' ağa saraya 
gelince evvela darrüsasade ağas. 
nm (kızlarağa.sının) huzuruna 
çıkarılır, sonra zenci hadım ağa.. 
lannda-n "başkapı oğlanı" na 
gönderilerek zenci hadım ağalan 
ocak defterine kaydedilir, kıdem 
sahibi itibarlı ibir lalaya el öptü .. 
rülür. "En aşağı ağa" nm vazi .. 
fesi, haremihumayun kapısını 

bekliıyen ve"nöbet kalfaları'' de .. 
nilen beş nefer ağaların emirle .. 
rine itaat ile bunlara ve keneli. 
sinden kıdemli diğer zenci ha.drm 
ağalara hizmet etmektedir. Alb .. 
dest ve namaz vakitlerinden 
gayri kapı lbelklemek ihizm.etin. 
-den ayrılmaz. Saray tctibiyesini 
bu kapı nöbetinde lbulunduğ:u sıra 
da lalasından. ve diğer kıdemli 
arkadaşlarından öğrenir. Saraya 
yeni bir ağa almmca en aşağtlrk 
hizmet vazifesi ona intikal eder. 
bir diğeri de "en aşağı" hitalbm. 
dan kurtulur "aoomi ağa" unva.. 
nını alır. Bir müddet hizmetten 
sonra bir yer boşalınca acemi a. 
ğa da nöbet kiliası olur. 

Nöbet kalfaları: 
Bunlar, "birinci, ikinci, üçün.. 

eti, dördüncü ve beşinci" diye 
anllmak üzere beş ağa.dır. 

''En aşağı" denilen yeni kabul 
edjlen. 11.ğar saıbah .naıı:nazr ·va.kti. 
den İki saat evvel kalk~J';.:,kafil! 
nObetini tutmak için zenci hadım 
ağaJa.rmrn acemileriyle OObet 
kalfalannI kaldırır. Abdest alrp 
cümlesi lbirlikt.e hamam killha... 
nmm olduğu. yere gidip fenerleri 
ve şamdan1arı yakarlar. Sonra 
harem.ihum.a.yuun ve renci ha.. 
dnn ağalarının en büyük ?.abiti 
olan kızlarağasınm da.iresie gi. 
derek ağanın oda nöbetçisini, o
nun vasrtasiyle de ağayı kaldmr. 
lar. Ağa aJbdest aldıktan sonra 
kendisinde duran ha.re:ıp kapıları 
anahtarlarını birer bi\-cr saya. 
ra:k nöbetçi kalfalara teslim e .. 
der. Bunlad da sureifethi :serif 
ok.uyarak evvela mabeyn kaprsı. 
nı açarlar ve öbür anahtarları 
mabeyn kapısı ya.n:mda.ki çivile .. 
re asarlar. Yemek vakitlerinde, 
hekimler geldiği zamn lüzumu o. 
lan kapının anahtarım buradan 
alıp istenilen kapıyı açarlar. Ge. 
ce padişaıh hareme döndükten 
sonra da surei mülk okunacak 
sonra da surei mülk okunarak 
mabeyn kapISI çevrilir, ki. 
Jitlenir, toplanan anahtarlar yine 
birer birer sayrlaraJc darüssaade 
ağasına teslim olunur. Geceleyin 
haremihumayuna ibir ta!bip la .. 
znn geldikte, yalnız talbi.bin gi. 
deceği dairenin anahtarı verilir. 

Beşinci ağa kapı nöbetini tut .. 
mayrp yalnız halvete memurtlur. 
Dört nöbet kalfaları koğuşunda 
za.bittir_ Nöbet kalfalarının en 
eskisi terfi ederse ''baş eski" o. 
lur, oradan da "ortanca ağalığa" 
alrnrr. Orta.ncalrğa getirilecek 
bir ağa hakkın.da yapılan mera .. 
sim şöyledir: 

Kıdemli bir ağa gelir, ortanca. 
olacak acemi ağayı sa'bah nama. 
zmdan iıki saat evvel koğuşun .. 
dan alır, o saatte kapalı olan di .. 
ğer acemi koğuşlarının kapıları 
önüne götürerek: 

- Lala destur!.. falan ağa <>r· 
tanca çıkacak! .. 

Diye bağırarak ilan eder. İçe. 
ridekiler isterlerse kapıyı 3'$1P 
bunlarla görüşürler, istemezlerse 
kapr a~ılmaz. Bunlarda kapmm 
açılmasını beklemezler. Ortanca 
çıkacak ağa kılağuzu ile saıbah 
namazını kıldrktan sonra evvela 

5 
+ 

Çocuk ruhiyatı 

Haşarı çocul~lar 
Yazan: HALİS OZGO 

, . i . 
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·vABANCI Dil DERSLERi 

FRA1 'SIZCA<sa) 
(llfıı hak.hı uaber .. ..,.,_. .. ıala.kJ 

OOLOMBA K.OLOllBA 

l'. MeıuMe P. llerlae 

-u- -61-

ı. .~ oes mota, elle qı Uta ea ı. Bu 116slerden eonra gtUerelı ı 

iıuıt le bru d'Ol'liO et, ooaruı Ol"IO'nuo kolunu bıraktı ve bııJ>a.. 

•rs 90ll p6re: ma doğnı koprak: 
- Papa, elit-elle,..._ il eoıt - Baba, bu zavallı kutlan bı· 

SUVJ'f'l!ll c.iseaux, et veaeıı avec rak da Nopol6oo'un malafaeında 

oas falre de la p06sle dus la blalmle t1iı' töylemeğe ıel! dedi. 
~totte u 

vm 

ı. ıı 1 • topjolln qaelqae elt.e 
ıto aolemael 4aall aa c1epart, mime 
,. .... • M qalUe ,.... pea de 
t ...... 

ı. Ol'M de\'Slt ...-&tr ..... 
_.. .. t1M boll 1MUa, et la 
............ u •Yal& ..... .... 
de .... LJdia, Clll' u .......... Jlll 

.... - favw ene "' nıne,11oa 
' - ....... « • 4le ,.._ ... 

vm 

t. Kısa bir zaman bile ol• her 
v&klt )'Olaulukta bU'U menalm 
vardır. 

a, <>ıwo • brdetl)'te beraber 
çok erkenclen gltm•k meobQrbre. 
tinde oldujuDctan ve llJe LJdja'· 
nm da keıadiel için mutat ıeDW
llklerfncle bir .laülaa Japile.bU• ... 
IJııi ~ llanbtlae ta. 
bdıtlm eda ..- D 1"la ile ..,.. ...... ,., ....... 
ftd•h ....... ~ _. ...., ... llln• .... -o- ........ ....._ Upllr .......... en lllBlmlıert "'Blllaıır ır tu. Ba t nan1er Jt1s toa ..... ....,, 

idi••••~ .... ....... ~ .............................. eh' ..... ....,.... ..... )Diri d?ll ...... ös.;-..- .. ... ... ..a 
.............. ,. t ... ..... .,. ....... •ı•lul a vı-. .......,.....,,....,.., 

1. ~ leu m•• .. •• ................. ,_. .... 
... •'•wıılr • ı w a ono • ... 
~ peat-Mre trop v1f, .. O.., 
., - e&M, Malt .... le .,_. ... .......... ~_ ..... ......... 

.. 'Oll •• .., ..... - .. 
onMer .... ı. ıdl• .. la 
jcwne AwlWse D ta.tliılm& ...,_ 
.,..._ alreat.e; ... ta ..., lliıo 

:-oa1111'M .-r ... ,..,.,.,,..., a 
elllld_qa'll~I.. ,. ~ 
· ntôt aerait oüllee. 

'· ...... ,.. ... -_,__ 
.......... 1e ..a., ... a .. ,,. 
.. cıar• avec le ooloeel, B Yit ... 
...... ı,,.u. ............ 

·~ Dle ....... ..,.. ...... 
........ et, ......... ......, ... 
.... lfnll ...... ,..,,,... .... 
-p...ı ........ tlıM ....... ........ 
-a. ............... ... 

..,. ..... e11..-.,e0r-. 

ı. DeDiB kenanndü1 ~ 
4'.nlJert .. l.Yllıa OnMl7S "911d 
• aanlı bir llllsa .-.rm .... 
~. Ono'p plinte, o da 
Lydla'nın illtfhaJ&rmJ ve bllh·-

laatlfJ9' ta... iiulvbal UDıi 
.. .. btllı...,.... 

1. LJdfa -.t bette kalkmıştı, 

• bir tnlWs Jmı, bllh .... -
.... Jtln ......... ftlb ... 
lecek oldalııga ~ bir pyret-

-•Pil. 
Omo: 
- aa ......,. ... _. .... .-

v,.. .. ..., _ _,. ........ ............. _~ 
mınldhıı, et .._...._.._ 
_.......,Y--raltMrı 

• ..... -- 9ltieı...... ı . . , __ ,_ 
dedi. IQaıla il ~ .rat- 1 H ffP GPO)'"™"'" ı 

........... , •• • JmUftletlm ~ 
..... blse ook kmDala da Jıü. 
llDa'tV.Be.Sd•dmlta......,_ 
•r' a' .............. 2 .. , 

ANALiZ Ye TEORi 
1, - AP..., c' ı•dlll tllfır,. .. 1-stıcs .. llL 

..,. .......... : f. •• ..., ........ .p» 

............ 11· ....... ........... 
9'. IAmW ..._ ..aeat MI ella

lweu et ...... 

....... c ... ... 
r. .. , .... dvm1"', ........ .... ._ ... ...... 
.. --·····-....... .. "' .......... -,..,.. . 

• Jllld laaraerlt ...... ollur 7U&1 
.... lıa~ lf ~. 119yuıt ,_. 
tailelll_..,.atllueat. • ıu•,...... '* - fOCllDa 
DdlJ'8ll ....... .. lral'dloae. ..... 
ra-. ....... ,.........,... .... 
eekttr. Kmm ~ ~ .... 
....ıı,aeaırıll'dkr. (Aeele) ıi$ii11De ld. 

• YN11a11 w llJE \Mrl Nh .. 
u ,. ~ .aa mısaa11 l1d PDG 
tı ~. (111. YoralJllUt 
rpuılneıp~t. 

• Btr tı. ıt talebMl taUJcle IMrt 
e ... ~ - llld' 6 ' illa .. rı ıt".... il b r ttıOeıaeaede ı;ıthpmk ........... 

o....a.ı ........ .... J. ,. ....... ·ea - faftllQI ~dtr llJI. Sf) a -1w •ı•ıC. 

4.'0IM .... ~·- e t...at .. t•ı ııt'w, ' ........... t.te kaPa1ı ~ bW'elle 
lr. ı. ........ ,.. ..... - ,.. ve COQlll lılı ırıubltte gtUp ıeçonıerc ......., 

su ve mqrulBt verebDecek 1"'20 >'Jf-
_e.~ııı--_._,... __ q_•'_• __ .. _ ... _._ .... __ .__"'!• _____ .. ____ ~_s_n_11 __ ... ıan aruıııda bir ııayan ~. es. 

111 )nmslpe mtlNcaat. • 111 

Jf"HI Fiille ....... ...,._._ ...... Jrıı.lkt atlflılll lıı!trkmda 
711Pdmst olu mulıa'Ytleıerde mttl.eYellt bQ.....,, ~ ı.uu ıutı. 
blDde laaNJu w lllerkt• .Aakar1'dt. bQlne11 ·~ K())l'CR SATIŞ 
VI: ft\-af Kl~ .......... dPıettflllııabıl .. m~ .... ela 
~ c1e ır.1 •O••• ......... ,,.. eı1ta1ıt• wı ••-. ...... 

<aooG (Ulll) 

te:retU k&nGrlni itletm .. inclen: 
11-.....adtıle ........... v.emcs. .... lllmtb1l. lıelddhatrG, lıltlaıt ... 

td ma!Jdeımıua •t--cJnt haldanttf. ,.,.amq .... Môa....._ ..... ....._ 
ut~ baktaram tA.Ml tutMft4ıt JmruJu .. ..-trd Aallarada Wu. 
.... ...,~tYtıı ~ U.BI) , ... -- ........... ..... 
JDı.t Yf me,t....,..._ Qııp rJaa ftd ......... dt '8 .. 11ır1 ı • -.. 
men tellab"61 P)'!~ \'in olQaur, flOM) (Ullll 

,_.~~~----,_ __ ,_ _____ _ 
Etibaniı Mahrukat Büroaundan 
ille ..... - aGttutlll' ~ )' ..................... ..... 

.,... 'bO DO.il llÜianmml t.t.lü "'rlhadt JsaruJaq .. IJWllezt AlalwUa 
~ "l'tlfllbw ~ •bl w ~ mQ.ı>.....S .a• devreıtttı.mtst ve 11'0,. 

Wrtle t••1rııarır -. .,......, .... de w •tle11rılllln tamamen tekabMI 
1 dllt ... oıam. ·~> ,...., 

• '° .... •"1lda aıe,Gk '* ..... 
--~,.,,..... .......... .......... ıuo,....._ 
4a '*'f'UTlr .... UM.,.., (tmdlll) 
~ müracaat. .. 1'ı 

• 17 JalıDda k!ın...a. bir 1119 talıt .. 
.,. " araaaaktadlz', (Ç&IJflWI) nııa. ..... 

• u.. e tea ta1et.111e :u.. ıe u. 
- --- ...... <lht.l••tor> ... ıt. 
• 11 e kadar oolrllfft ..,. ..n.. 
~··~~:Jm. 
Qtlkpuar Bacı~•• nh&Ullt 'J'ayq .. 
lrçefme .9Qkafı O da Kebmet J'&JP. 

• 11 Jallllda ortamektep a.-mu '* .... lınJwısi '* .......... .. 
...,..CJ>. ot>.._.. 

• \1 ""8M ON lldJl WlrPf. 
tOrkçUI kuTfttU. -.JS Mk~ 1'u1ıt.. 
DU blr bll\"M lf "91Qakı. ti'. ~lk. 
tat yenım hal!e boetan l.ı9 eokak 
ıt ftU11HU'&,,a mOraeeat 

• "*'9tf1nt ...... * ... 

Mütele"'··. 

Aldırrnm: 

Atallda ftliU .... ,.... ...... 

-·- 11 ....,.. ..... meldllpl.ın ldar"mu 1 ° ....... 

....... ~ .... ,,.,. ... 11 

- IOllTa ............. --· 

eunon meseleleri 

Amerikan 
tayyare 

be.rdmıım tanuetırt -ro ton 
lığada olup lll'blldJr. Slllııall:~ 
çok kuvvetlidir. 
AmerlUmıı ecnebi meml 

naıM'mm ld •l<fll· 
b .. , ...... 



NAICUDINı 

•thi ICartl•ş 

Aşk, l st1.1ap ve his romanı 
• 33. 

... - . ~·1Jab, erDıınden pi. 1 P'du: 
-ı em. - Elemme tarihi ..-...... · .A.ıme.i titrek bir -ıe ,_ ~ _...., edildi 
~- """" ad. 

• - Bayır. Flbt. Y'blıdl. •. 
- Evt-t. Seni biraz daha fazla - Saadet tanemıi ederim. 
~imek ~ erken gelmek iıl.. _ Tetekld1r edılrim. 
llattaıantanber lik defa .-1. - KarıJe kamanda c*tı. 

hL .,.._ Güvertede Raif: 
~ anneei'Dıl dikkatle baktı ve All .. ı. .. t. bir ay evvel tek tük ak - owct lllDMladık oflum. 

üe haldi bulunan saçları. ~ e~iden uğurla')rtcılann. elleri. 
hemen hemıetı ta.mamiyle be. nl sıktı. 

,_.,'"'" olduğunu farketti. Raif'le yanındakiler vapur. 
l>ört uğuria,yıcı:ya ktlçüdlk dan çıkar çıkamz hmwırı bır oto. 
~a Jel' bulmakta hay. mobile atladılar. Raif fQföre 
41 ~t çekti. Kendisi de -lendi: 
~ üstitne oturdu. - BüyUkdereye! 

Odada can nkJcI bir aemimk Yelken açmağa müaait rillgv 
"-&. Şakra lif olsun diye: olmadığı için &nyerde Tankla 
ı.... Bu yuvarlak pencereden 18Jldalı muhafaa ec!en lıtiyar 
~ derecede ll!Pk ve hava gelir kayıkçı Barba Yorgi ldlreldere 
~de iniz? asıldılar. Dümende olan Cemal 
l'aruk cevap verdi: kaptan kadınlara: 
- Gemilerdeki yuvarlak pen.. - Göreceksiniz, diyordu. va. 
~ "lum.buz'' derler. pur tam yanmıı7Jda.n geçecek. 
,,,!e bir konupna mevzuu bul. Sandalı·en ınünMip Y8N ıötıüre. 
~ pek l1llD8llUD. uzun ma. ceiim. 
ı...:.-: kQW'anm pencere.i halt. Bqtarafta oturaıı Raif, Sarı .. 
~ i-:!'at verdi. Nasıl açılıp yerden hareketlerinden yarım 
~ anlattı. Dalgalrm saat kadar sonra birdenbire: 
~yJe kmlnıınasJ için camın • - lfte! di)e bağırdı. Vapur 
.,.. kaJıa olduğunu göeterdi. göründü, Haydi çocuklar, gay_ 
~ nezaketen onu dikkatle ret! Leyla çantasından mendilini 
~u. Raif aöylendi: çıkararak gözlerini tuttu. 

tıL... Aferin Faruk! Senin ge. Raif aöyle~u: 
~ie dair hayli malOmatın - Güzel gemi doğnıMı ! Ol. 
.:11111 da benim haberim yok. ~raw • Jidi>'or. BUm 

! Kilrekleri blrakmişlardı. Hep. 
si şimdi hizalarmdan '\18 pek ya_ 
kından geçmekte olan vapura 
bakıyordu. İçlerinde yalnız Ley. 
Ji kmııdlamamış, g&lerinden 

ımeıus:·uı dl,_.,,"'#i. 
Taı*y••lllC&~ 

- Bek anne, dedi, "9.pul' &lü.. 
miizden pçyior. . 

Leyli. mendili yt1zllnden çekti, 
gözleri ağlamaktan Japkmlıızı 

olmuştu. 

Cemal kaptan dürbünle bakı,. 

yordu: 
- Görib'Or mUIUilUZ? Faruk 

h.· y :ıazan dikkatimizi celbetmek 
~n baştvafta diğer yolcular. 
dan ayrı olanık duruyor. 

Vapur §İmdi tam önlerinden 
ve adetA sandala çarpacakmış 

gtbl yakın ~}'Ordu. Leyll dt1r. 
büntt aldı ve otfunu gördü. Fa.. 
ruk eliyle onlara ilaret ediyor, 
mendil .aalla)1Qr(lu.. FaQ.t valJUr 
sQr'atle ~· J'a.. 
ruk nihayet bir nokta gl>l, koe& 
vapurda faıiredilmez oldu. 

Ta.nk, annıeainfn eltni tuttu: 
.- 06rdtln. mil anne! 
- IDNt. 
~ dönın~ tl2l!l'8 ...ıaı 

sahile dofru döndü. Vapur git. 
tikçe uzaklqmakta ve dfmi.ıe e. 
rinül gibi ,ufukta kficillmekto 
idi. LeylA bopm doğru bakıyor 
W geminin ufukta kaybollJIUllU 

- Ziyanı ,.ok. Ben ~ 
ten aonra onu Yddmma hedi
ye edersin! zaten o benden İZ" 
vade ona IAyık bir meyvadır. 

lkiıinin de gözleri sulandı. 
Biribirlerine aanbp vedalar 

blar. 
Rii8tem kale kapımıdan çı

karkan çok IMJllltU. 
Dopa: 
-DmillizliPcliieme.RüP 

tem ! dedi • arbda;lann ..U 
bu halde sanm...... onlar da 
ümitsiılile dilfer. ce1antleri 
kuıl1r. 

Rüstem biıdenbire ulanlar 
gıDl ktkredl ... 

Kale kapm açıldı. 
RU.tenı. arlada,larile -... 

ber kıde ~ .,. 
ınqdandald çahlıldtn daWs. 
Yerlere lincliJer ... türGne aüriP 
ne~.--ke\W 
dolar •. oa.--_.... .... ,. 

' OLOMO Bf KLEYEN DEREBEYİ 
UBir ortaçağ masah,, 

Çeviren: MUZAFFER ESEN 
Rayn nehiri boyunca inen 

bir yolcu, MA!yana'm aşağlunda, 
nehire kadar sürüklenen sarp 
kayalardan kesme bir yamacm 
Ur.erinde amanın elinde delik 
de§ik olmt11 hir takım han.be. 
ler görür. Geçmı§in hayalleri ha. 
fımsmda canlanır, vücutları ta. 
rihin yapraklan arasında siline., 
rek bir hayal şeklini alan mağ. 
rur ve korkunç uç beylerini dil. 
§iinür. Kayıkçı ile eski masalla. 
ra dair kOQUIJUr. Ve nehir sisler 
ve gölgelerle örtülünce titrek ve 
anlaşılına.z şekiller kıytlarm sis 
perdesi ihlerinde çizilir ve nehi. 
rin tatlı tatlı anlattığı macera. 
ları, btlhUB& öldürdüğü için ya_ 
şamak oezaaına mahktlm olan 
korkuııç beyin macerasmı titre. 
ye titreye dinler. 

• 
O ıama.nlar insanlar bi.men 

daha uzun boylu ve daha kuv. 
vetliydiler. Müzelerde gördllğü. 
mUS vakit ~ l!avrete 
düstUifimüz. hatta bir parça da 
korktuimJıuz ağır urblan yo. 
rulmadaıı taşıyabiliyorlardı. 

Fran:kental kontu Olrih za. 
manındaki inaarılarm en uzun 
boylwıu ve en kuvvetlisidir: hiç 
kimse onun kadar gUzel ve ko. 
lay kılıç kulllLD8JllU. Kontun 
kullandıj'ı kılıç orta boylu bir 
adam kadar uzun ve yan yana 
gelmif iki avuç içi kadar da 
enlidir. Kontun topraklan son. 
suz, ptosu ~ptedilemiyecek 

kadar sağlam, sarayı cennet ka. 
dar güJJeldir. 
..... ,. vtnlbUI. toprak. 

1armm Jıududunda Jal&y&n bir 
baron Oe yaptJCı 1l6r harpte öl 
müıgtij. O vakit Oll dokuz ya 
şmda olan Utnh babasından 

kalan ı:>onsc" toprakJann haki.. 
mi oldu. Ge!'~ scnyor ~ to11• 
t1ıklan istei':~ı gibi idare edL 
yordu. Bu topraklarda yaşayan,. 
lar kendisinden nefret ediyor 
ve korkuyorlardı. 

Ulrih yirmi yaşına girince bu. 
n~ kutlulamak için büyük mera. 
sım yapılmasını ferman buyur. 
du. Avrupanm her :aokta.smdan 
koşaralc gleen mecera meraklısı 
şöval~er arasmda mızrak ve 
kılıç miıbare7.eleri yapıldı. Bu 
çarpışmaların en büyük kahra. 
ınanı 'Olrih'di. Bu bayramın de. 
vam ettiği kırk gün içensinde 
genç senyor, hiq yenilmemiş el 
li şövalyenin sırtını yere getire. 
rek onlara mağl(ibiy cin Rıhirli 
şurubunu içirmfşti. Ulrih'ı kar. 
şılannda gören yifitlerin eli 
ayağı titriyor, beti benzi sara. 
nyordu. Bu şeref günleri genç. 
senyor için tatlı bir zafer oldu. 
Kalbi grurla doldu. 

S:<>n gün ... öğleden eonra, me. 
rasıme son venlecek ve Ulrüı 
galipler galibi olarak ilan edile. 
cekti. Ansızm kimsenin tanıma. 
dığı bir palye ~eldi. Kon.. 
ta yaklaştı ve ımzraimm uciy. 
le yavaşça kontun göğsüne do. 
kundu. Bu o 7.3lrulilJJl Adetine 
göre konta meydan okumak de. 
mekti. Genç senyor §()valyeye 
baktı, bu adamın kendLsi kadar 
uzun boylu olduğunu ve kendisi 
kadar kuvvetli göründüğünü an. 
laymca biraz şaşırdı, bir parça 
durakladı. Sonra at.Dır eğerletti, 
ii7.erinde altınla işleıızWş kanat. 
larmı geren.bir kartal NSmİ bu_· karşı kar3ıya gelinli. Zırhlar ü_ 
lunan gümüş miğferini giydi ve zerine çarpan ~ lelli 
er meydanına &itti. Yabancı işitildi, ve o dakikaya kadar 
kontu bekliyordu. eessiz ve hareketsiz duran ee.. 

Trampetler çaldı, bir müna. yirciler birdenbire haykırdılar. 
dı İ!l3J"et verdi, ve nefeslerini Zira hücumun şiddeti karşısmda. 

~.koiJmU9 olan lrıcıDt uı. tutan ~yel_._g ,..-"Al t9, mtllfıı•' fıao demir pJmt:mr 
bir kalabalık ortasmda iki dev. içeri8inde atmcl•n )9'8 )'UVU'. 
beyaz bir toz bulutu içerisinde l&nllllPL 
biribirine aaldJrdılar. A.tlarmm Olke8inılm ve utancından 

dört nalla uçuşu çabukça onları tıtreyen kont deıtıal yerinden 

======================== fırladı ve eğilmeyen kWncmı • 
seyrediyordu. Birudan tama. 
mlyle g&ıden kaybedeceli bu 
vapur onun a.vallı oğlunu meç. 
bul diyarlara götürmekteydi. 
Sanki k:ılbinin yanaı bu vapurla 
gidiyordu. Büytlk <>flunu bir da., 
ha görmıiyecekti. Bunun, me8\1. 
lü i8e keudili, Farukun öz anne. 
siydi. 

Ka.raya çıktıkları vakit ~al 
kaptan 'V'8dalap.rak aynkh. Ta. 
rık, f~a beraber &ıden yU,. 
riiyordu. Kankoca peşlerinden 
giderken Raif: 

- 'l'lmk yak!pkh delikanlı 
doğruwl dedi. 

Leyll cevap verdi: 
-Evet. 
Bi.vıe etti: 
- ŞWaanla. evJQlleceğı için 

memnunum! 
Koeul llllrdı: 
-8Wmnla evlemoek mi? HL 

berim yok benim! retirtti. Meçhul §Ovalye de, tek 
- Bugttn 181lin mtieaadeni al. bir kelime bile söylemeden, kon.. 

mak niyetindeydik. tun kılıncı kadar uzun olan kı.. 
- Yok canım! Bu iş ne 7.aIDaD lıncmı Geldi. ÇarpJDID& kısa ol. 

ka.rarlaştuıldı? Çok oldu mu? du. Şimşek kadar hızlı birkaç 
- Hayır. Birkaç gün oluyor. gösteriş haTeketinden eonra 

T-dnk senin mUsaadeni almadan yabancı birdenbire bir adım çe. 
önce teklif inın ŞUkran tarafın. kildi, kılmcı bquun ürıerlnde 

dan kabul edileceiinden emin ol.. kaldırdı ve iki eliyle tutarak 
mak istiyordu . Ulrih'in kılıcının ümrine indir_ 
Ştıkranm da az ~ serveti ol di; Ulriı bu iniıei gördü, muta. 

dutuııu dütUMn Raif ma:aıDQ.. beleye hurrlandı, fakat koca ı. 
niyetle ellerim OVUfturdu: hcı bir tahta parçası gibi kı.. 

- Çok güzel! l(ararlnma hiç nldı, ve hayatında tik defa ola.. 
bir iti!'Ullll yok· billkia! rak mağlup olan kont yere yı. 

Dtnise muvazi ve iki tarafı kıldı, gümiiş miğferi alnmı ~ 
evlerle lcaplı bir sokağa S&lllDU nıiş, ylizU kana bulanm1fb. 
üzere idil•. LeylA vapuru llOD Meçhul bir gövalye, bir kan 
defa görmek iı7.ere boğaza dof. ırmağı içerisinde yatan rakibin. 
ru baktı. Fakat ufukta sise ben. den em.in ve sa.kin admılaıia 
r.eyen küçtlk bir duman lekesln. ayrıldı: kdreI elinde olarak atı 
den halka bir ate)' &öremedi. ve uşağıtmın yanma kadar git. 

-SON- ti. Hiç kimee şövalyenin yolunu 
• 

larak bir hayli ilerlediler. 

RUSTEM DUŞMAN KA" 
RARGAHINA BASKIN 

YAPARKEN 

Yazan: l•kender F. SERTELU 

• 31 • 

Yedi dakikalık yolu, sine si• 
ne, yerlerde ailrüne sürüne ya• 
mn seatte yürümiiflerdi 

Serdengeçtiler diıtman ka· 
raraihma yaklaımca • çadırlan 
iki taraftan kuşatmak için • iki 
kola ayrıldılar. 

di sekiz dakika geriaüıc:la,di. 
Macarlar buraya kendi evleri 
gibi yerlepniıler ve memleket
lerinden yiyecek, ieçcek, giye• 
cek her ııe vana atinnitlrdi. 

Karanlıkta biribirlerini göre-
miyorlardı. F U.t, oçk mun
taam tertibat .ıım.lardı. Kale 
deıı çıkıtLannı hiç kimleye aez 
diımemitlerdi· 

Riiltemin yaıunc»Jrl muhr 
&z1ar kalenin en deierli nifan• 
alan. aym ezm•P da eır 
kqyyetJi döiütçü)eriydi. 

<>m.r Riid,.. eös .-nür 

lerdi: kaleye en.ak t.emın et
meden dönmiyeceklerdi. Bu· 
nun için yapılacak ilk İf, bar 
kını nıuvaffakiyetle yapmak 
ve düıman karargıhında uyu· 
yan nobetiçleri biranda kılıçtan 
geçirmekti. 

içlerindeki gözcüler~ dür 
man kararaihınm nereeindeıı 
erzalt buluncluiunu çek iyi bi
liYorlardı. Gidecekleri, bu.
caklan noktalan aaceden Jca
rarlqtımıqlardı. Herkea aWr 
iI vaizfeyi Y9PID8ia ....,.. 
cha. K.ruhldann imJftDa ... 

Rüatem bir kolun batma 
geçti, Ot.eki kolun bepnda da 
kahraman bir muharip vardı. 

Bu sırada Rüetemin kulağın 
da eevailiainin seşi çmhyordu: 

00Rüatem acıyonllll sanal" 
Rüatem bu eeai duymaınak 

için kulakJanm tıkadı. 
Ve kendi kendine nıırıLLur 

eh: 
- Ben yabuz bwıu deiğl, 

'-tka .. lor de duJQYorum. 

' 

kesmedi ve cıaıa tek bir .r. 1iiıJ. 
liyemecti. 

• 
tnrib ölmemittJ, ıGclR1e Je.. 

rinden kalktı ve kendialne '81'. 
dmı etmek isteyen si~ 
i-* ındlçti: 

''Veyi bam. wnmk c 1 eti. 
nl ı&Jtenn aetileL. Ona Qalda.. • 
nmm altmda, topağa dftlmGI. 
can verirken göreceğim. AaJe... 
tim w umun 6-rlm ,.mn e.. 
derim ki onun dGlllp lldQll 
yerde bir kilise yaptıracaıa. 
Bu kifüıenin çan kuleli dl1DJ&lllD 
en yüksek çan kaleli oıaa11mr_ 

Bu sözlerden ..ıra kont tJ1.. 
rih yaruuıı aıardJrdı. bemi IUI 
ve adımlan titrek .....,.. ~ 
ldldl. 

BirQ91Nlcmat..a ..... 
~erden blrilll, ......... 1ıılL 
t11n kuvvetiyle "'mGjcle! .. ,.. 
diye haykırarak~ seJdl. Bs 
lillheör meçhul eöval1'111n cır. 
manda diJşti1ğtl ft Yll'ÜIDdlİI 
habennl getiriyordu. Banan 111. 

lattrklarma göre meçhul palJe 
ormanda d&t nalla lldlrtlım dar 
bir yolun dıl>nemeeblde bir .. 
ca çarpm11, limdi otlar Gleılnc1e 
hareketsiz ya.tıyoı JD111. 

( .DetMtlM wr) 

Yurdumun, ululamnm eaini 
duyuyorum. Onlar bana: -
Yürü .. · atqe, tehlikeye atıl ve 
açlıktan inliyenleri öliimden 
kurtar! diyor. Kulaklamm tı
kuam bile, içimden selen bu 
scai duyuyonnn. 

Arkadqlarma; 
- Nereye ge)ch°k) cfiıe _.. 

du. 
Gözcüler diifmıuım kdaYm 

kararııihma yakJaft:ıjmı 8Ö)'le
diler. 

Burada fazla asker yoktu .. 
Fakat. F ranm ve Macar uilzr 
delerinin bir 1umu bu karar 
gahta yatıp kalkıyordu. En.ak 
ambarlan dolu. yiyecekleri 
bol, her fCY anuıdıjmdan w 
laydı. 

Rüstem bira ileride .,._ 
bir alaca yulanm'I ...... lllr 
Macar nöbetçW g&dl. 

tDr 
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1 
istanbu Levazım amirıiğ inden verilen ı 

ııar ıcı asker. ı<ıtaatt . ıanıar. - ------20.000 adet cağ tort>ası pa:ı:arııkı.ıı satın '1llnacaktrr. !..balesi 4,6.941 çar. 
,amba günü saat 15 tt. Ankara::iıı. M.M.V. "'1.nnalma komisyonunda yapıla. 

cıı.ktır Tahmin bedf.l.! 25.000 Un. kati teminatı 3_750 liradır. Taliplerin belli 
v.l.kitte komısyona ge!melerL , ..!'1ô~203) 

60.UC·O kilo Hğır etı alınacaktır. Kapalı zart1a eksiltmesi 13.6.941 cuma 
.;unu saat 10 da Adana askeri !".atınwma koıni.ı.yonunda yapılacaktır. tik te. 
minaU .1.215 lırarur 1 ~l~plerin kı>..r.c·IJl vesi.kfuarile teklif mektuplarım ihale 
Hatın:len bir :ıaat cıvveı komlsq ns. vermeleri. (2463.4161) ... 

16.00<ı kilo sade ycğı alına~a~nn. Kapa.ı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
ihalesi 16.6.GH p:...zertcsi günü saat 10 da Adana.da askeri satmalma kom.is. 
yonunda yap:!arakt.Ir. tık tem1:-.<.1.t.ı 1680 Jiradır. Taliplerin kanuni veslkala. 
rile t~klif mektuplarm1 ıhale ı:<>.a.tinJen bir ;,:ıat evvel komisyona vermek. 
rl. (2459 - 41571 

Beııerine talımır. ec ilen fiy&tr 335 kuru~ olan 20.000 adet kilim kapalı 

z&?"fla eksntmeye konnı..ı•tur. lha'~sı 5.6.941 perşembe günü saat 11 de An. 

karada M.:M..V satınalma komb~ .1t.ıJ."lda yapııacaktır. lık teminatı 4600 Ura. 
dır. Evsa! ve şartnaml':.i 330 ıı:.ıruşc. komil!vondan alıwr. Taliplerin kanunı 
vesikalarile teklif rutôktu.ı;larmı ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver. 
mcleri (22991 (3$29) 

1015 ton meşe- odunu kapalı 7.arfla eks!ltmeye konmuttur. İhalesı 24.6. 
941 gür.ti saat ıt c!a Ge:.tboluda f.&ki şube binasındaki askeri satınalma ko. 
misyonunda yapılncaJ.."tı1·. Tutarı JÜ 300 lira ilk teminatı 2273 liradır. Talip.. 
lerin kanuni veslkala?il"' teklif ım•ktuplarınt ihale saatinden bir sa.at evvel 
komisyona vermeleri ı 247 ı.4244 ı 

Beher metresine ta.t.mln edl'eıı !:yatı 26 .kurıl§ 10 santim 100.000 metre 
çamaıırrlık bez pazarit:r.a mi.inak9.saya konmuştur. İhalesi 6.6 94l cuma ~ 
nü saat 10,30 da Ank<-rada M.M. V satmaıma koıni:'yonunda yapılacaktır. 

Kati tem.matı 3915 liracn. Ev~ \<C ı;artnamesi 131 kuruşa komisyondan a . 
lımr. Taliplerin belli vakitte kouıisyona gelmeleri. (3.4273) 

.... * 
Be'!ıı:= kilosu 6 kutuş 40 santimden 1000 ton kuru ot alınacaktır. Kapalı 

zarfla ekl!iltmesi 26.6.!i41 perşem~ gü nü ;ıaat 16 da ~ıvasta askeri satınaı. 
ma komisyonunda yapılacaktır. !!!< teminatı 4800 liradır. şartnamesi Anka. 
ra, İstanbul L'\·. 1mirl!~leri satrr.a.ma komisyonlarında da görülür. Taliple
n n !bale l!!aatinden bir wat evvel kanuni vcsika.Jarile teklif mektıplarmı ko
misyona. vermeler;. 100 tondan a<ı:ıı~ olmamak şartllc ayn ayrı taliplere de 
nıaıe edilebilir. (1. 1271) 

Aşağıda yazılı ır.e"adm pazarlıkla. eksiJtmelcri 4.6.941 çarşamba gilnll 
saat 14 te .Hadımköy cıvarmda Mul:.a köyUnıie askeri satmalİna komisyo.. 
nund&. yapılacaktır. Taliplerin balii vakitte komisyona gelmeleri. 

Kilo Kilo 
10.660 Kabak 10.660 ~lı fasulye 

5.33'J Semizotu 5.800 kuruş r;oğan. 
800 Sirke. 5.000 şehriye 

5.0CC çekirdeksiz kuru !Uüm. ( 5.4275) , 

Etibank umum müdürlüğünden: 
Bankamız.tn. 

a - Ereğli l!ömürleri i§letl?'.eai, Zonguldak 
b - Garp linyitleri işletmesı, Balıkesir, 

!"' ... C',.. .. 
c - Malırukat t:ıurosu Ank:ır& 
d ._ Enğll Kömi1r' erilşletme':fl 

K~k ve ibrakiylc ı.ervisleri .Ankara, İstanbul, 1zmir, Mersin. Ereili 
••Karadeniz,. 

Yukardaki müessese ve serv•.sıe?inin, ta, kömürü, linyit, kok, Briket ve 
taıi maddelertnin alım ve satnnır.dan mü~·.rellit bilt'.'.lmum mevcudat, taaıı. 
hüdaı V\l ma~lıll::atm bütün huk..ı~ ve vecai!lile yeniden tc§kll eylediğimiz 

Mahdı..t Mesuliyetll 
TÜRKİYE JtÖl 2ÜR SATJŞ YE TEVZİ M'OESSESE St 

firmasına devrectilmişt: r. 
Aikadarların 1 haziran 1941 taılhinden itibaren : 
ı - Her <•üuı tar: hömürll, kok briket ile tall maddeleri için FOB olarak 

yapılacak talepler n: Lit-sı:.esenin merkezine: 
Adrh: Atatürk bulvarı 2U23, Yenişehir ''Mühendisler birüği binası 

Ankara.. 
• 2 - Linyit kömürü için yapxlacak müracaatıarm eskisi gibi, "Garp 

linyi::1erl ışietmesl., Balıkesir, adıesine . 
3 - Mahalli ihtiyaçiar ile "la§ kömürü, kokkömtirü, linyit., ihrakiyelik 

köınlirler ıçin o mahalledeki ııu~ veya acentelerimize İstanbul ''İzmir, Zon
guldak. Mersin, Ereğli "Karaden.z, de §Ube ve depolarımız olduğu gibi muh
telif şehirlerde acenteler vardır.,. 

4 - Mr.hn.ıka.t kanunu m:ı::ibince evvelce intihap edilmiıı ve m ukavele
si henüz hitama ermemiş acentala.rımız ile diğer müstehllklerin Ankara mer. 
kezine. 

5 - Tıııı kömUrU, linyit, briket, kok ve tali maddelerinin ihracatı !şlerine 
mlltealiik hususa~ için Ankara merkezine. 

Yukardaki adresiere müracaat etmeleri rica olunur. Merkez, ııube ve 
depolarımrz1n telgraf adresleri: Malırukat. (3002-4257) 

3-6-1941 
12.33 Türkçe 

plAklar 
12.45 Ajans 
13.00 Ka.rtştlt 

program 
13.15 Türkçe 

4 4'«:; 

plaklar 
13.30 Karışık 

progr&m 
18.03 Fasrl sazı 
18.30 Ziraat, tak· 

'imi 

18.40 Dans hava· 20.45 Salon or-
Jarı 

!9.00 Yuva saati 
19.15 Salon or

kestrıuıı 

19.30 Ajans 
19.4.5 Salon or

kestrası 

20.15 Rnd;•o ga· 
zetesi 

kestrası 

21.00 Memleket 
postası 

ı1.10 Saksofon 
soloları 

21.30 Konuşma 
21.45 KlA.sik 

program 
22.30 Ajans 

3 H A Z ! R A. N - 1941 , . . 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
31 Mayıs 1941 tarihinde mer'iyete giren yeni vergi zamları kanununun tatbikı dolayısile Milli 

Müdafaa vergileri dahil olmak üzere mamuli.bmızm müstehlike satış fiatları aşağıda ilan olunur : 

Sigara, Tütün, Enfiye, Pipo tütür.ü, püro ve Tönbeki 
Sigaralar: Paket §ekli Kurus 
Sipahi Y aldrzh 20 adet 37 
Samsun İnce 20 » 32 

Tütünler Paket ~ekli 
En Ala 20 gram 
Batra 20 

" 

Kuruş 
17 
12 

Yak ... 10 " 16 
Yaka 20 ,, 32 
Çeşit 25 ,, 38,'nı 

Tatil Ser: F ah. 25 " 
" 

,, Att.iJyt 25 
" Beşinci F ab. 25 " 

12,50 
10 

8 ,50 
Çeşit 50 ,, 77,50 
Çeşit ıoo ,, l55 
Boğmc:i 20 ,, 26,50 

Beşinci Atöl. 25 ,, 
İkinci köylü 20 ,, 
Muhte-lif: 

7 
6 

Yenice ince 20 ,, 22 
Serkldoryan 20 " 19 
Bafra maden 20 ,, 18 

Yerli enfiye 25 ,, 
T. Pipo tüt. 20 

" "".Pipo tüt. 50 ,, 

12 
24 
60 

Gelincik 20 ,, 17,50 
Er. Ala 20 ,, 17 
Tiryaki kahn 20 ,, 16,50 

T Pipc tüt· 100 ,, 
Yerli pipo T. 100 

" bfahan Boh. 500 
" 

120 
40 

400 
Tiryaki ince 25 " 17 
Birinci kalın 20 " 14 
Birinci ince 20 ,, 13 
Üçüncü ine 20 ., 9,50 
Hamın eli 20 

" 10,50 
Halk kalın 20 ,, 8,50 

" tönbeki 25 
" 

'' " 100 " 
" " 500 ,, 

ikinci lsf. 25 
" Esmer sigaril. 1 adet 

:Toros Püro 1 ,, 

17 
68 

340 
14,50 
5 

11 
Köy)ü kaim 20 H 7,50 
Köylü ince 20 " 6,50 
Doğu 20 ,, 6 
İkiz 20 " 8,50 --- ...,_,~ --
Rakı, Şarap, Votka, Kanyak, Likör, Vermut, Bira 
Nev'i Derec,. 
Klüp rakısı 50 
Hususi Fevkalade 50 

" 
,, 50 

,, 
" 

50 

" 50 
Ye~ Rala 45 

ff ,, 45 
tt ,, 45 
,, ,, 45 

lyi Rala 43 

" 43 
u A . 

V'otka ~ 
,, 40 
,, 40 

Tabii Kanyak 41 
,, 

" •ı ,, ,, . 41 

CL 
50 

100 
50 
25 
15 

100 
50 
2S 
15 

100 
50 
25 -

lOQ • 
50 
25 
70 
35 
15 

Kur°' 
160 
304 
160 

83 
54 

212 
114 
60 
40 

164 
90 
49 

tH 
105 
56 

179 
100 
52 

Nev·'i Derece 
Vermut 17 

,, 17 
~ 17 

Kınakmalı Şar. 17 
,, " 17 

Likörler: Kayun, Ahududu, Çilek 

Diğer LikörlPr 
" ,. 

,,, " 
Şarap: Sek, Dömi ek 
kırınız: 

Misket Şarabı 
Bira 

CL 
100 

70 
50 

100 
50 

100 
50 
25 

100 
75 
50 
25 

340 
200 

70 
70 
50 

Kuruş 
132 
104 
88 

132 
88 

247 
143 

71 
207 
207 
123 

63 

167 
110 
48,5-0 
58,50 
20 

Not: 1 - Tuzun behetlcilmıuna 1 ~müdafaa vergisi zammedilmişti r. 
2 Hu..qısİ eşhas tarafından imal edilip muhtelif etiketler altında satılan rakılar derece ve ha.cımlanna göre 

rakıları fiatma tabidir. 
3 Şaraplann satış fiatlarmda §İşe hacnnlarma göre etiketlerinde yazılı ~işe depozitolan dahildir. 
4 - Bira fiyatmdn şışe depozitosu dahil değildir. 

. ' 
--.,, ~- • "' '.. .. 1 • 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 
.......~ .... ,., 

Ci nsi Miktarı Eksiltme şekli 
Bel ;pi 55.000 Kg. Pazarlık 

Tonga ipi 15.000 ,. .. 
Ba5 ipi 20.000 ,. .. 
K1i111ap 15.000 ,. .. 

saati 
14 
15 

15.30 
16 

1 - Mevcut şartname ve nümuneleri mucibin ce yu'karda cin s ve 
miktarlnrı yazılı ip lt>r pazarlıkla satın alınacaktı r. 

11 _ Pazarlık 13.6.9.U cuma günü biz:ılannda yazılı saatlerde Kaba. 
taşla lcv:.ız ım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

HI _ S:ırtmıme ve nümunelı>r sözü gec:en şubeden parasız alınabili r. 

IV _ İsteklilerin pazarlık ic:in tayin olunan gün ve saatler de teklif 
edecekler; fiyat ve mikiar üzerinden y üzde 7,5 güvenme para• 

sile birl ikte mr~zkiır komisyon:ı müracaatları. (41 08 ) 

1 
1 

Bıı a.kı:amdan lt!barf'D her gece f'laat 24,ı.; dr Kopruden üsküdJlf 

bir sdn yııpılacajtı sa~-ın yolculara iliın olunur. 

Otel yapılma;a eıvenş~; j 

1 
Anka.a caddeslnih ~ '!.,:~! ~e•in~ I !!~ide naıarctb • • · I 
ndar ve aydınlık bir bin.ı .ltitaldrtır. 

Va.kit gazetesi idart'h<'.:lCı.inc miiraca:.ıt. 

İngiltere Kraliçesi ve o. 
nun a.killı kocasmm kızı olan 
Kraliçe ViJct.orya, zevaJıire kıy. 
met veren bir kadındı. Bunun 
için dünyaya sakat gelmiş olan 
oğlunu bu kwıurundan dolayı 
affedemiyordu. Ve kocasının ka. 
nrnı babasmm kanından çok da. 

~vzer Vilhelr1ı'in 
h t d~K ı· \fı~· ava esmek ey ı. ra ıçe .. 

1 
torya oğullarının terbiyesı 1~ 1 
biraz da babasmm nasihatıeı 1 

dinlemeğe karar vermişti. Vo~ 
rudanı doğruya askeri olall "·e 
rerhiyeye nihayet verildi. ' 

ha ~cıağı telakki ediyordu. Irk 
hissi ondaki analık hi!'sini öldür. 
müştü; kalbi çocuğuna kaTşı 

merhametle değil ııefrotle doluy. 
du. Bütiin hayatınca bu ilk ço. 
cuğunda.n sonra dünyaya gelen 
ve ondan daha iyi teşekküllü oıaıı 
diğer • çocuklarını açıkça Vil. 
helm'e tercih etti. Vilhelm bütün 
hayatınca bwm unutmadı. BU. 
yümeğe başladığı zaman ebevey. 
ninden ne kadar uzak olduğunu 
nürııayişkar bir f?ekilde izhar 

etmekten adeta zevk duyuyordu. 
İlk si:uasi fikirleri de ebeveyni. 
nin fikiı !erinin taınamiyle z·ddı 
idi. 

Annesi zayıf iradeli kocasını 

peşinden sürükle yordu; çoci.ık 
babasını severdi. Fakat bu mu. 
habbetini göstermez ve kalbinin 
s0 sin1 boğardı. O Potestlamda as. 
kerlik tahJllerine başladığı sıra. 
lıırda, sarayda ve şehird::. mem. 
lekette ve bütün A vrupada baba. 
siyle büyük baıbasma Parisin 
yolunu açmış olan seri ve büyük 
zaferden bah~iyorlardı. O za. 
man henüz en iki ya~ında olan 
genç prens resimli mecmuaları 

karıştırdığı zaman. lbabasmı sarı 

hayatı 
Yazan: Emı l Ludvig 

şm ve yumuşak hatlı başını mu. 
zaf ferane kaldırnıış olan at üs. 
tünde herkesi selamiarken yahut 
Vers.'lym ayineler galer isinde ye. 
r.e bir dizini dayamış, birinci 
imparator olan ba.basmn:ı "V il. 
helm'in büyük babasıru'' önünde 
tazimle eğilmiş bir vaziyet te gö. 
rüyordu. 
Babasının yanında daima baş. 

vekilin dik endamı ~ardı. Genç 

• 2. 
prense kimse taraf mdan Fransız 
şatolarında bu insanlar arasın_ 
da geçen d.ramattk veya gülünç 
sahneleri anlatmıyordu. Genç 
Prensin ateşin muhayyilesi ta. 
mamiyle eski meal ve şarklıların 
kahraman hayaller ile doluy. 
du. Harp ve muiafferiyet , mağ. 

ltıp Fransa, Alman imparatorlu. 
ğu genç prensin gözleri önünde 
türlü türlü resin;ıJer şeklinde 

canlanıyor ve bütün bu resimle. 
rin üstünde babasıyla büyük ba. 
bası muzafferane dolaşıyordu. 

Bu zaferle sersemleyen çocuk 
memleketin tarthi ile ailesinin 
tarihini bir1birine karıştırdI ve 
çok genç ihn annesiyle büyük 
a n n e s i n i n odasmda bir 
balkondan babasiyle, büyük ha. 
basının i§tirak ettiğt biıyük res. 
migeçitleri seyrederken bir Kralı 
milletinden ayıran büyük uzaklı. 
ğr ölçebildi. Çünkü toban hür 
olmaktan ziyade muti olan bir 
milletin yalnız kendi hüküm. 
darlarını değil, galipleri alkışla. 
yan haykırışlarını duyuyordu. 

F akat 1ngilt ereden . }>ir başka 

··rıde, prensler Kosscl lisesine ga I' 
rildi Ve orada Borjua çocıı.' 
lariyle aynı sıralardaoturtı18 1 

·ıı 
başladılar. Ünifcrmas z h<l) ..ı· 
öğreneceklerdi. Vilhelm a._t:;ıı
nin bu projesini öğrenir og el• 
mez hemen ona muhalefet 1" 
ır.eğe başladı. Onu libeı:'1~ ~o 
mak için gayret gösterılıfl,, .: 
"yanına yaklaşılmaz" oldu· ~)~~ 
selde o artık tam rnarı.1S 
müstakbel imparatordu 

l'o 

d~ 

tıı 

j._ 


