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Zaptedilmez 
Ada 

,. .. 

Eğer zaptedilmez ada olm&8&y
dr Almanlar İngiliz ad881lla htl
cumda bir dakika kaybederler 
miydi? İngiltere ayakta duiduk. 1 
ça Mare§&I Göringin ııözlerine 1 
kati ve füli bir tekzip te'1dJ e_ 
decek ve bu sözlerin kıymetini : 
sadece bir hitabet ve bellğat 
oyunu seviyesine . indirecektir. 1 

11ae,..:CabıtTaıçmj 
M&re§&I Göring Girit • adahmm l 

laptinda g~terdlkleri yararlık

lardan dolayı tayyal'Ct'llerl tebrik 
"' anlarla tftJhar ediyor. Pek tabii 
Wdedllebll~k bu nümayiş arasm_ 
da gösdea ka(.amıyM'ak bir cümle. 
1e de tesadüf ediyoruz. General 
Görtng malyet.tndc"~i tayya.reclle_ 
re: "Zaptedllmez bir ada yoktur." 
tllyer. 

Girit ada.'ilnm münhHıran tay
hl"e kunetlerile yani tayyare 
hticamu ve tayyarelerin ııu veya 
bQ llarette ııülettJkleri Pkerler 
le 7.aptedilebilmest hakllmten bü: 
nk bir yenJHktir ve takdire li.yık 
~L 111uvaffaloyettJr. Fakat bana 
~rak. zaptedlbnez bir ada yok_ 
.... , hllkmünl çıkarmak aealla dol
.. olabUlr mi f Eğer M.,...U. ba 
._.ert tanveclleıtala mallaret 
"~ cet1areti karfısntc1a duyalm111 
.... qkuplağun "evldle ajnclaD 
:!"~if1 bir Utlfataa zaran yok. 
.__..._ M&repl Oörtng hakikaten 
.. kamat.*8 ~ •• aa,.a_ 

Gtridin tahhyesı İngiliz 
parlAmentosunda 

konuşulacak 
--0--

lngillerede 
Mahdutazah 

bir kabine 
isteniyor 

Tamamile müeaair 
tarzda hareket 
etmemi§ oJan 

merhametsizce tasfiyesi 
de talep edıliyor Gbtt adaamm tayyareeller tua. 

~ zaptedllm~ doğnl olmak-
la laera1ter ha mun.ffaluyeün im. Loadra, 5 (A.A.J - Röyterin par. 
~ dairesine gfnneıtl ~-in da:ha IA.mento muhabiri yazıyor: 

'tok mti-.lt şartlann da toplan. Parl!ınento, lçtlmalarma yeıılden 
:: oldu*8 gözden kaçamaz. Girit ba§laymca, İngl.llzlerin Girldden geri 
t ilde llir ada deiflcll. Almanlar çekllmeai llzerinde bir mllzakere cere. 
"*'mclu tayyare De yapılabile_ yan etmesi muhakkaktır. Bu mllzake
~ bticamlann muvaffakıyeti lçln re eımaamda, ÇörçU ve AUde, hUkQ,. 
-..., eden birçok p.rtlan da topla. met MJma beyanatta butuna,.klar. 
llt1t "bir adaydı. Alman tayyareleri dır. 
~l'ada İngiliz tayyareletlle mllsa_ GJri•füı lahliyeaJ, tenkldkAr etkt.rm 
ı_ kralt dalre&lnde Ç&l'llllllUUlll. bazı noktaıarmr teabit etmi§tir. Ez
,.:rr; Alman tayyareleri yapa. cümle, mahdut azalr bir harp k&blneal 
1ıt, iZ harbetmlye meabar kaimi§ talep edilmekte ve tam&mJyle müea. 
~z kunett bulmutlardır. Bu alr bir tarzda hareket etmemlf olan 
--. -;

1 
betka adalarda da her za- bütUn idare adamlarmm merbametaız-

e1de cdllebntr mlf ce tunyeaı t.etenmektedlr. Bu vaziyet 
._ı.amzıcrtn eUnde birtakım ada. te, mtl7.akereler. pek muhtemel olarak, 
"- \'U' ki banlar, flmdiye kadar, blltUn memleketin varmata amnetml§ 

tldcleıu tanare lltlemnlarma oJduğu nlb&l zafer hedefine dotru 1n. !!::: kaldtldan halde lteaöz zap. gUlerenln 'daha yeni ve dalla aerl U8Dl 
~ enllılerdlr. Demek ki Ma_ ıerıe hareket etmesi taıebinhı mUtead. 
ht G6rlngba 9ÖZlerl bugün fUll- dit sathalan üzerinde ceNyaD eCiecek. 

he tekzip edllmlt bulunuyor. tir. 
... ~ aduma harbin baflangı_ Btu&t hUkdmet meka.nizmumm, 
~bert altı ;pilzdea fazla· tay. kontrol ve tstıhaltn tanztmt ne butt
i.a~ hleamn yapıkb. llalbald ada ~tirlltnut de ı.teaec.kUr. 
~ lngtHzlerln eUndedlr. Alman_ (Devamı f tincllde) 
~ ı..raya adayı zaptetmdı niye. 
~~um etmemiılerdir, denile. 1 

~ de- hu aılidafaa hiç de man. ' -.., •ktl altı ytlz btleam.. 
.... ~&pt,Jdan fedaklrhiın yaramı 
!ıeta htlcunada yaparak ona çoktan
lııL ~ele geçirirler ve lngUblerl mi 
~. hlr denls 'h!ılndtlll mahrum 
~lirlerdi. Bn Öl'ISÜD eltem
~~ yoba o kadar hücum nl(in ! 
i;::- ebemmlyetl n~nıa ve tay. S. lttc:amue aptr kabilse neden 
~ ~fyor! Maltayı döıttnme • . 

Hangisi Katil? 
Kısa. Cazip Bir 
Şk, Polis Romanı 

Nakleden: 

ILHANTANAR 

HABER' re 
Yar.m Başhyor 

s-O N . . 'H A V A D i S L E R 
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ı Ekmek meselesi 
Fınnıara tazıa taıebı ~arş ıarnak 

ıçin üç günlük un verildi 

Kendilerine ekmek imali 
için verilen unları satan 

fırınlar kapatllacak 

G dö Gole iltihak 
c etmi' olan ,.,.. .... 

geri almak için 
Fransa askeri 

hazırhklar 
yapıyor 

. -0--

Veygand Çat GölU mmta
kasma asker · tahşit etti 
Fransız hududunda bir yerden 

blldlrlllyor, 5 (A.A.) - Siyasi mU 
§&bitler, t\lman tazyikı altmda ha 
reket eden Vişi hUkU.,etinin Gt. -
neral Pö Gole iltihak et.mi§ bulu
nan Fransız milstemlekelerini tek. 

(Denmı 4 tin~e) 

. Cebeluttarıkta 
G0rülmemiş 
. faaliyet var . 

-o--

Bir tayyare gemisiyle dört 
torpito limandan ayrıldı 

La Linea, 5 (A.A.) _: Havas: 
İçinde Cebeliitta.nktan çıkarılan 
1500 ki§i bulundqğu h&lde bir ln-

Fransa 
' 

S"riyegj; 
Rendi 

siltihlarile 
müdafaa 

~decekmiş I 
---0---

Veyganda impara
~orluğu mudaf aa . 
. vazifesi verildi 
lngillz. tayyare
ıeri oün Beyrutu 
bombaladılar 

Paris, 4 ( A.A.) - N. N. B. : 
"l.e$nouveaux Temps"' gamte. 

si Vişiden dün General V eygan
dın da 'iştirakiyle· yapılan içti. 
malan ve Suriye hMiselerinin 
inkişaf mı tetkik ederek Fran_ 
sarım mUstemleke imparatorlu
ğunu kendi sili.hları ile müdafaa 
edeceğini yazmaktadır. 

Suriye hadiseleri dolayısiyle 
FraNı1Z hükUnıetinin General 

(DeVUDJ f tincöde) 

-:~n ve evvelki gün ~ç vakte ka. 
dar lıı:tanbul fırmla~ önUnde ek. 
mek almak için bek.Jlyenlere tesadüf 
edilmiştir. Bu, muhtelit aebeblere at. 
fedilmekledir. Bu aebebler araamda, 
dôn de yazdığımız gibi gQya 24 saat 
atırecelt umfiriıl bir pult tecrllbenbı 

Mihverin ileri 
hareketi 

NEREYE 
OLACAK 

En kuvvetli ihti
mal olarak 

Gayesi 
Süveyş olan 
bir hareket 
bekl~niyor 

hareket daha evvel 
diplomatik tetebbüaleri 

icap ettiriyor 
Vişi, 5 (A. A.) - Mihverin 

müstakbel hareketi balanda 
muhtemel imkAnlardan bebse 
den .~~ • Ofinin askeri m~ 
harru;, Gırit muharebesinden el 
de edilen tecrübelere istinat e 
derek lngilterenin istilası Dnki: 
nı hariç olmak üzere iki faruiye 
ileri sürmektedir. 

Birincisi: MihVttin şarki Ak.. 
denizde son gayesi Süveyt oWı 
bir ileri hareketidir. . 

lkincisi: Gayesi Cebelüttank 
olmak üzere garbi Akdenime 
bir ileri hareketidir. Bu iki ha. 
reketin bir arada yahut k•sa fa.. 
sılalarla biribirini takip etmesi 
düşünülebilir. Garbi Akdenir.e 
gelince; bu mmtakadaki hareke. 
te diplomatik bir hareketin ta. 
kaddüm etmesi icap etm~ir. 

(Devamı f ilne6de) 

ÇERÇEVE 

SURiVE 
ve ••• 

Necip Fazıl Kısakurek giliz nakliye vapuru har.$et etmit 'Ilı_ ~arh 
tir. :Vapura Argu8 . ta~e gemisi ~_,_....,. 
4 torpido mphı?bi, 2 deulzalu ge• Sariye ••. Günln en haesu mev-
misi ve diğer karakol gemileri re. ınıu. •• (Bitler) için oldaiu kadar 
fakat ediyor. Yapılacak İŞ (Çörtfl) için de ayın .ey ••. Hatta 

La Unea.. 5 (A.A.) - · Dün Ce. (İnönü) için olduğu bdar (Ruz 
belüttankta görUlmemi§ bir faali- . tlç gündür fmnlann önö kala _ \"elt) için de ... (Stalln) den (Dar: 
yet vardı. Gece pf(>jektörler h,c.r J.lık. · SclMw maJôm: Pasif korun. 1 lan> & kadar kimse menuun hM
tarafr aydınlatıyordu. Limanm il - ma yapılacak ,.e bu saatlerce de. SMlyet Qe'~·esı dıtmda değil •• 
zerinde tayyareler, denizde kara • nm edecek. Bozguncu ruhların a- Hulasa Sariye; herkeH ve her teY 
kol gemileri dolqıyordu. Bunun rayıp da bulamadddan §CY; gelıiln hesa.bma, tek kelimeyle harbin 
bir askeri talim olduğu mnnedilL flsl(os •• fırmlarm önü mabqeral L<tUkball bakımından günün en 

lalı! h&Mas mefttıu._ 
Her giia iki kilo ekmek abp ·a Bir iki gündür (Röyter) ajanın. 

yor ... 

yapıl:ıca#ı yolundaki bazı ne,rlyattır. 
Halbuki a!A.kadarlar, bu ha.beri yalan. 
lamı:,tlardrr. 

İkinci sebeb de şudur : Toprak~ 
aulleri otlai, geçenlerde fırmlara gDıl. 
lük UıUyaçtan fazla birkaç ~IQk ua 

(De,·anu « tlnclide) 

Molotof 
Tekrar Berline 

-0--

Berlin ıalihiyettar 
mahfilleri henüz bu 
haberi teyit ebııedi 
Bera, 5 (A.A.) - Havu: 
Baaler Naibrihten · gueteRnin 

Bertin muhabiriDin bUdirdiğ.iDe -
re, ~t Hariciye Kon*ui· Jıl&. 

lotofun ,yak.mda Beriini ziyaret e" 
deceğine dair dün akpm -..ta. 
bli- p.yl& dolaşıyordu. MMmılfll 
muhabir, Be~ eaHııbiy~ ma _ 
haflinden bu şayiayı teyit eder 
malümat aJmam11t.ır. · · 

Vali 
Ankara'.(e aitti 
Doktor Liitfi x.lar, ~ 

J§lerlni bitirdikten s:ıara dün ak. 
şamld ejspreele A.nb.ra.y& ~ 
tir. Vali ve Belediye Rels\ıüh ·An. 
karada birkaç gi1n 'k•leea.fr .. -
lrlmaktaaır. 

tarafmdan Sarlyeye smuıdo 1er. 
~ide koranacaktır. 

Yine aynı mallabire göııe ı.._ 
llzler, 12 adayı '\'alı:tlacle lıgal et
memelde baıbin en acı hat..lann 
dan birini lflemlflerdlr. -

skeıf muhabirin mtitallaaı, 
bu ramana bdar Deriye silrdQllm 
biitan görüşler rn t&lmıbaler de t. 
tin içinde olarak, blrlblrlne ap.t.ıp 
et Od mtil'lelles gibi, kalama 11er 
kö§e*lle uymaktadır. Askeri ma.. 
halairin, (her ~ tehffkeye koy
mak> ifadesi altına.. eanlandrrdfil 
' 'aziyet, dan t, 2, 3 hlmH MUi 
te)'\"enlerimde Dk :tatl netfoe 
meydanı diye g~terdiibn M•ır, 
Irak ve Ttirk Trakya111 m18elleal. • 
nln, belf!tlen kavranmak 15tenea 
tılklet rMrkezlne geçit noktumı 
götıteriyor. ' 

Me11·sucat .fa·b_rikatörleri 
Her şeye rajmen yüzde yüz bir 

(Darlan) tertJblyle ele ıı;~lrilmf'~ 
si mümldbı olan ba geçit noktası_ 
na. bagln DU&riyecle ohnm geçit 

~ tu.ce4 ödet.e koca lngllls a. 
>-. ~11.nıy~r. Biz haraya ıev.n 
~tvmcıa mtithit tayyare hü. 
~ ,..,.ıctığma phld oldtd<; 
~ a4lalar aptedllmemlştlr. E. · 
'~tıecltbnez bir ada yokıııa Al
~ n~ Balkanlarda, Akde" 
'L,.~• Glritte, Libya ,.e Mıtıırda 
~"ltp c1anayorlar. lnpUz adala. 
'l.aptecJertene hem harp bitfır; 
hı.: hCttUn bu meler olgun bir 
~ Klbl onlann •~ dU_ 
~ 't:.ifrr •ptedllmri ada olma. 
t..:.'"' Alınanlar bir dalclka kaybe 
~ lldydl! İngiltere a~ 
.s_~ Marep.1 mr1ng1a •ıe. 
lıl.."":. JraU ve fUU bir t.ekzip te,ldl 
~ ve bu ırıözhıırtn kıymetini 
'- -.::... hitabet ve be1'1at· oyu_ 

bunan yamn kilosunu kaHanama. nm askeri muhabiri general, har_ 
yıp . çöp t.enek.-Ue at.an, dört a. bin t.i ba§mdaııberl demokl'afiy& 
yakh mahlqklannın yemeklerine safmda eşi göriUmf'lllllt bir Köf'b 
kanştıran bir aile, baloyonuna7., derinliği ,.e açıklrKl.Je me'\..au ele 

Ankaraya bir heyet gönderecek :;:..;::~3:;-5 :=::ıt~ı:~~: 
frmilarda zaten ekıdk olmıyan an hemen tngfffzler '\"e lftir .......-. 

· venım, Ege denizi •.• T..,. adum. 
ctu Glrlde kacla.r Ege adalanın 
Abnanlara kurabiye tepsisi ilılade 
rnman biricik ihmaJ ise, ıı ar1amn 
vaktinde IJgal edllmemeüllr. 1% 
adaya vütlade çdolmJt Ye onda 
Usler fıemlq edllmlt eltıaydı, Alman 
lqıwetlerl sallar ve m&\ıaalarla 
Eı• •lı.lacle ada avcdlpa .;ı 
~; çıkamaymcıe., etral"'. 

e lndlreeelrt.ti. 

ll1lnuN o•B1T YAl&IK 

1 ktısat Vekaletinın tesb it ettiği kat l stoku OD ml&Hne çrkanl• )ine bot. lar tarafıftfJan .... edilmeUdlr; 
tur. Yapılacak iŞ thtlyacıadaa faz. bu h111t~ bl{ ihmal, artık her şe. 

nisbetl Ve esasına ittzaz ediliyorı la ekmek alanlan §lcldetle takip_ yt tehHkeye ko~ gibi bir va_ 
tir. • slyet doğurablHr. Sth·en ve prki 

.(l' .... Z IDcide) Akdeiliz ftimJyeti, ancak lngilbler (Devamı t tinctide) 



1 

Amiral 
O arlanın 
Nu ku 
Münasebetile 

Suat Derviş 
Bedb9.bt t~ransanm bagUakü 

meşhur almalaruıdan uiri olaa A. 
mirsl Darlan Türk mitli kurtulu' 

mUcadeleshıJn lııgUiderin Fraam.. 
lara kafll duydutu dÜflDU'ht.. 
bir netJocsi olarak yapılmış bulun. 
duğunu ve lnglllzlcrill tetvlk Ye 

him:ıyftdlc }"'ransu.iıs.na XUikya_ 

dan i<ovulmq olduAuna, Fraaaada 
daima 15lıklur':ı ka.rfjılandığmı a. 
jana habe.rluiııdea okudapmu 
natuklarmm b1r!nde 16ylecll. Tlrk 
math:ıatı no aklın, ne maatıp, 

ne c1e tarlhla kabul edebllccell bu 
bneyan karpsmda lııl1al1ni tek 
8e5le IWI edJ1 or. Halbuki Anılral 
Dar~ Türle: mll!J kurtul~ ha
rebt.lae baanm&7111 ve 196719 ko
allPIW bizi hloblr vecldle uJNt,e 
~ c1e11Jcllr. Ç\bıkl Amini 
Derlu lltlk1'I Ye htlnVed - .... 

,..~ H "K Z t R "A. ~ - 1941 

~~P!ta~D~.,, 1 Büyük Millet l 
, .. ""'"··· ·····~ ....... ; ....... , ~ 1 M 1· . d = 

.'. ffe1ber . 
'. ·1' . ,. 

:::!'aı.~~~~~~:::;!~:~h!~~~ .ı-....................................................................... ~...................... ~~ 1~1~ ~ ; 
ral Darlan majtlfıp mlllctıerin ha. Bir çoban M e n s u c a t f a b r 1 k a t o r 1 e r 1 Türkiye - Alman~a v~: 
ri!;~n (('!.Yik , .. himaye görmeden Tren altında ltalya araımda tıcan 

~::: 5::'.=:::=:: can verdi An karaya bir heyet gönderecek ~ü1N~l~i~rı~~ 1 

:r:~.u:.:_ ;=~=~.; nmoı:.h:!::t~~~~~~~:aa: I ktısat Vekaletintn tesbıt ettiği kar '·tasdiki hakkın- f 
l<'ransız tarihinin r.ok kara ayfa • d:nda birisinin kulübesinde yatıp . d a ki 1ay1 ha 1 a r f 
larauteektlcdocek Atyui hay:: tlle kalkan Kemahın Erdik köyünden nfSb~ti Ve eSaS na lttzaz ediliyor ı= kabLJI ed idi 1 

Süleyman adm<la b!r genç çoban, , 
baglla c-ilıan karş11J1Dda isbat ~tml!t stirllsO önUnde tren yolundan ıe - Meıısuca.t fabrikatörleri. milli ı yUme 8 klr vermektedir. Fakat 
bulanmal.-ıadır. J'ransanm bir ~!Oeo çerken 3710 numaralı katarm al - 1&11ayi birliğinde bir toplantı ya_ bunun kOm.atlar üzerinden ay:-ı 
ğu iken Framız millctJnln ,ereli • t.ıoda kalarak ölmU.otUr. pa.rak mensucat aanayilne ait ayn mı, yoksa bUtUn clMleri11 
ne, Fra1191Z hallrmm iclndo ,. an- ·rabjikata devam olunmaktadır. bazı ifler ll.zerlnde tfıtebbUaatta imalAtm toptan nazan dikkate 
da mcvctat bohınduğuna bUttin dün --<>-- bulunm&k imere Ankaraya bir alınarak hee&P ohmaeağı tasrih 
yaam battA .Uphestz dÜflUlllan _ Bir karmanyola maz- heyet göndermeje karar ver. olunmamıştır. 

k •f d"ld" mişlerdir. ll'abrikatörler muhtelif cins 
nm bile lmaa ettlğf bü>iık ku'"''e. nunu tev ı e ı ı Mensucat fabrikalan sahiple.. lcumatlann hususiyeti ve 
te inanmayan blr am.lralin 'förk Fatih ta.rafında oturan Hasa..-ı rinı;.ı bugtln Uzerinde başlıca dur. bilhaasa devlet taahhtitlerlnin 
kurtulmı mticadcletdnc ancak ken. Yılmaz adında birisi, evvelki ge_ duldan mevzuu lktısat Veklle~i_ hazan hiç kfu' edilmeden yerine 

Ln6.._.. bi &- ce yanında ta.rud$ kadınlardan nin fabrikatörlerin yanabilecek. ~tirf?mekte old .. .ı;.· .. u ileri süre_ dl idraki n1s~e r maaa vere- Bel'·- o'..:ı.,.ı;.. halde "'·--ayda ,..- ..,.w• .. __ •-Lııı ~ !U..,,... AAIRl.r lerl kAr henbından tuttuğu · rek her kuma§ın klnnm ayrı 
bllmeetnden WK>u ne o,_. r. yangm yerı"nde beklernı'ue """'·la.. 

J ua.q sastır. İktl83t Veklletl fabrika ayrı değil ,her fa rika imalitmın 
Ve lfte bunan için ba hAdlt<:ı mıştır. Biraz sc:ıra uked mtıte. törlere yUnlU kumMlar Ur.erind tamamı Uurif);]en hesap ~-

k&rpmda Türk matbuatı "-tıalr kel.itlerinden Ali Fuat adında .>i. mBSI lbmıgeldi~i kanaatindedir_ 
7ercle bir kere dMa Ml)'Wı Fru. risi yoldan gecmıiş, ve iddiaya ler. Ankarada bilhassa bu huslli> 
... mlJJetlne acımalı ve ba b8J'tlk göre bu s.rrada Hasan Yilına.z Jle Francala yapan izıuinde teşe):>bllsatta bulunu. 

Belkıa !birdenbire adamm lbJe!'i eak~ 
•e bedbftlıt Fr:ın.'!1% m!nett makad. ne atılarak cebinden cnmanmı a · __ ._ ~ fırıncılar Aynca fabrikalar meva.c:ldı in. de.ratınm TtiJ'k kllrtalat b~eu.. ve ıo tan de + ....... Tre piyango 

..a:r ,.. tidaiye meeelelerl U~rinde de 
nla baldld mlllMlftl kaVftJabllmı biletini atmışlardır. bıw temennilerde bulunacaklar. 
haı!tlarla l!lare edilmesini temenni liılalıare ta.hkikilatBeso!l1~~d~ Ar.kdaraya ~irkaheyet dır. 
etmoUdlr. kalanan Ha.an e ıun un gön ermege rar 

adliyeye ftl'ilmilJ}erdir. dil 
Suçlular ikinci nulh ceza mah. ver er 

kemeelnde 80fl:'UY& çekilmiş V.? tnanbıutda mncut trucaıa tırm. 
80J"R'U eonunda Hasan Yılmaz ıarma 90D samanlarda nrtıen 12'1 
tevkif olumnuıtur. Kendisin~ 1 çuval francala ununun tahdit oluna. 
yardım eden BelD hakkındaki rak • GUva.la tndtrllmeel n.rtne t. 
tahkikat 9.'Byri mevkuf olarak gUn IOln. ı,.u kalan ta trancaıa tı. 
yapılacaktır. nacm .A.nkaraya bir heyet gönderD. 

İlkokul 
muaUimlerine 

Birer sicil cüzdanı 
verilecek 

Şehrimfdek.1 ilk mektep mual. 

Ankara 5, - - BU)'Qk lllı.hr.\. 
Meclisi dün toplanarak ordu. bahriy. 
ve jandarma llUba)' ve memurlan bak 

kındakJ kanunun aıtuıcı maddeetnde· 
ki "n:n:tıakeme altına alınmak,, tl.bt. 
rlııln tefsirine alt mazbatayı kabul 
ylernJf ve Almanyaya Uını~ edlleoP.k 

Türk mallarma. mukabil kJerlııg he. 
capl&rmdakl Alman maU6batmda ya· 
pılacak detftlklik Ufl TUrkfye • AL 
mııııya aruında Ucarl mllbadelelere 
rnlltedair hu.ulll anJqııı. tçtn tl'.&U 
olunan no~larıa, TQrklyo • ltaıya U· 
caret ve ııeyr sef'afn m\;ahedeıdnfn 

tem 'ne, ait notanın tasdiki hak.kın. 
dakl k11nun l&ylhalarmaı t>1rincl ınO 

7.akere1erin1 yaparak taırv1b ey~ft 
Ur • 

BOylllr llıllllet Meclfafnln bugtlnkil 
top!antıamda bir el mtısakettlertni 

vnptnrş olduğu kanun llyt.balan ara. 
mda TUrklye _ Romanya araamdakf 

4 ve 10 Şubat llHl tarihlnde teatl edfJ 
mı, oıan notaların tudlktne alt k&· 
rıun IAyilıaalyle lskAn kanununun 39 
ıncu ıL&ddc:sh .n ve pasaport kanu 
nunun onuncu n addestn•n tadiline alı 
krı.n n IAyihalan da bulunmakta idi 

Mec'l• gelecek topla11tJatDJ Pazarlf 
s1 g~ll yapacaktır. 

Yazan : BADIBCAN KArLI 1 : iroçOK HABERLE:~: ::ı ~ ~:;mt.:!11 n:_ ıa::,:.:; 
• - ~ : ; ; makamlardan dtrtlertne blr bal çare. 

a bulunmunu temenni tdteel&tlr. ,.._ 
Irat d1fer tarattan belediye Uı:tı.at 

mQdOrU.'tü bu mnele berinde mcfCUI 
olmaktadır. Belediye lkU.t r.ıQdUrtU. 
#Qntln ı.tanbuJda bulunan ın ekmelr 
fırmı aahlbinden en tazlA 1§ yapanlar
dan günde birer çuftl un fedaklrhk 
yaparalt bu arkad&§larmı korumala. 
mu \ttlyectğt &Dl&fllm&ktadlr. 

UmJerine birer alcil cüzdanı dağı. 
tı1muma karar verilmittir. CUz • 
danlar, Öğretmenler Yardım Bir 
Uği taratmdan tabetUrflı>rek ya • 
kmda muallbnlerc maliyet flyatL 
na tevzl edilecektir. Bu cüzdanda 
her muallJmfn !llektepten cdttıtın 
dan itibaren bulunduğu bOtil:ı "ıı
rlfeler, gördUğU takdir, taltif ve 
cezalar kayıtlı buhuıaca.~t:ır. 

• 

Ahınel ~;aşimin 
hatırası taziz edildi 

Ceu1ı' INllUIDI )~ K • 
an U)'m'YordU Ye halda Tardı. 

CwJr pqw memleketi pedlfab 
mmmı idare et@ lçlD atlnder • 
eliği elgileria de padipla ngıma 
olmalan tabif bir ıeydl. 

Kral do9tluk istiyordu ve bu 
doetluk yQztlndoo Ceu.irlilerin bir 
ıı:ararlan oluna hunu da &temele 
hazır bul~ Mldlri~ 

Bastona dayanarak tabtmdan 
kalktı; görilpıenln hittiğml ulat

.., oluyordu. Ömer aalolldua Ol -
•al'ken Bd tAralı dolduran bfttGn 
bUyWı ve notuslu adamlara ,UZ.. 
!erinde c1erece dereoe Mmpati, 
merak veya al&ka.wik abediyor 

du. J'altat Slr Gordonan ~ 
~tık ve ytlııO Mlktı. OIUln ~ 
!ileler anlatmayan gGslerl l•rlf 
e(endlden ziyade Omertn GlertDde 
vaktt v 'dt u.planıp cllıruyordu; 

del!!:anlı ba balaflann ınh11aıı 

anlı)'OI"; endü;e duymaktan ~ 
Jll alamıyordu; ilkin me.lreedma 
varmak için her ,eye Ye her hl • 
.U.eye mukavemete kırar 'Yel'DÜıJ. 
'tt. Maka!.dı da her ne suretle ~ 
luna olaun .avglUalnl buradan 8• 

llp 1'6ttlnne.kti; onun artık ba 
.....ıetetıe tali ve ıe.duttin ya
rattrfı hatıralardan bqka a1&kuı 
lraJmun.11tJ; blltUn tatlk.b&U Oftlya 
mn latikbaline hliiı bulunuJWCla. 

otele döndükten bina 90lln 

1lqvekU namına beyu Mkallr, u. 

yrl., kanburca ve kısa l;ı'tylu 1>4.r .. 
dam eldn!:ı ~tine geldi onu· 
da Omer karplad1, Adam kendi • 
lliD.l tanıttı: 

- Samuel Erhard, Ob!on! a. 
nlverelteai §&ı1r dlllert profetı8rU 

" bqvekl et mtı,avlrlerfnden. 

Bu adamın yahudl olduğu her 
hal!nden anl~ılıyordu. Elçi ile gö 
~e-k Jıltlyorda.. Delikaalıya sor. 
du: 

- Arapça veya taraça bilir ml ! 
-- Arapça bilir! 
- Size sahmot vermlyecetim 

lç!n mewuunum; elçt Ue görfltme 
m• ıı!.na olma.r.na lmkln nr
dO' d rJJ ml? 

Ömer karşrsm4" gayet gUler 
yüzle, ellelinl uğuşturarak koru • 
ea:ı adam:ı binaç aanlye t ıltıp 
kaldı. Bu sözler onun h()fWl& glt

mcm!ı:U; endlşeleı ilıl arttrrmıe • 
tı; Wdn m&nı oh:°'a~ ne halda 
ne de lmdr~ vardı. 

- He.yhay... 'ı:ı.rJ arzu eder • 
aenl:a! .. 

E'çlyle b'..r odaya kapandı'ar ve 
JM'8ll llllllt Ddar llalddar, Sunu • 
el Er-'tard odadan çıktığı uıruuı 

Ome lr9l'fl daha ,.fynde gtıle'l' 
)'ÜS, ve~ lh kt:!ID.DJ)'Ordu, Blr 

&S 80m'IL pq& ket.hlldaer ODU Ç& • 

in'ttı. Ara1armda e01'e bir konQf. 
ma s~U: 

- <>ilam Omer, 'MI banda mi
unrts. Dtla e8kl latul>al elç!at 

sır Con E3rf zf1wet etmJ,lln! 
B1I myant .,. bıwd•mnun•l 

- Mı;in! 
-an bil ... 1lıclıt.ee kra-

118e O O:pe1tıp1ııı~. 

ti mtlnuebeUerl bir tilrW dlizelıe 
memJ,; baJb1*f bu i§ pyet Jro • 
1a1'Dll ! lıfWu8 yapmadlpu, l&b
.. menfaatine bKtJtm,ı icS4la ıedl. 
yorlanq, battA bakianda taııkJ,. 

bt ırlllar. Sen Oll1IJl1a kon • 
tuea llmdlkl mtlakereler a.e -
rinde de mllemlr oluı1n111, saten 
bir ecnebi elçtntn '9'eY& mal)'etlıı.. 

detlleriD ayakJanndK1 t.cmı bile 
almadan hawıf ziyarette bulun • 

malan ~ memlekette bot ~ 
rOllNWmft ! Bunun lıgla... 

- AnllJ')ram, .ıs ht~ merak 
etme)'hlhı, :lırtedlldert iti ol.un, 
dtıadııemedlm. J'abt fQIUI llSyU • 
yeytm ld ba iddialar p4lk mlDa • 
-.hr; behaDeclea ._... bir ,ey 
delildfr. 

- 8uaa hak Yel l:yoa WD; Jll:ln 
TMlffmllbıl yapebamek için :istedlt 
len 11>1 hareke«. bllka ~ 
Yar mı1 

- Bu ~ ldyetlerl bo • 

sü. tel kimin be.tutunu da anır. 
""'"1!'ft. Korka.nm Jı:t bot yere gel 
mit olacağm. fnp1JM yanılm11 ~ 
lunsn! 

Ömer kendlllll De OfeJyaanru a. 

• OQmrClk ... lnhiearl&r -..JdJS Raif 
Karadmls, dtla de, ,.ıırtmt.cleld tet. 
kiklerim denm etmlftlr. 

• Dtlnldl lbr&catm Yekbu 1JO 1ılD 
Ura7dL DOn ltalyaya da balık eatıı-
11111tır. :ır..n llOD gtllılerde ltaJıa7a 
tıa1ık •bflan artmqtır. 

• .Ad14'9 mateWfl Baba A.nkaD. ce. 
a ve t.nldt mert umum ınDdllrllllU. 
ııe aaaıeteıı t.Aytn edilmlftlr. 

• ~t lflU1 umum ~ ..&. 

il -- °""°" Mısm,.. V'fıkMetl •k. 
&ep.rlılın& tayin e<Ul.ızıl&tlr. 

• A mawtköytJnde Jdaref hmuslye. 
79 alt bulunan 19 n satılığa çık&nl. 

mqtır. Bwı1ardu elde edllecü meb. 
1ft.t hU8Wlll idare bOtoulne ftl'flecelı. 

Ur. 
• DGn 8&lıü ~ -lsl

:nl:ı avlu.suna girenler, avlunun orta. 
anda beslere anlmıf 1k1 a)'lllr lıtr 
kız QOC111\m11D al'l&dJtmı g6rmtı,ıer. 
dlr. 

Yana, ~ 'llllılrl'eme Kunımu.mm 
lcntlD• kakllr'ilDPI· kendtatnl terkeden 
ana veya "balıGmnm ara:ımuma bq. 

laDmlftır. 
•Yas awvıdml mtmwbeUJıe bCltOD 

gazino " b&hc;elertn me§nlbat tarı.. 
'telerl teebU edllm~Ur. LO'lal muta 
aynlan mtıeaeR1erden maada ~r 
mıttıarm OcreUertne yGMI' para :ııam 
yapıımqtır. 

• Boetancrd& Batc!at caddutnde iM 
numara&ı oturan Ahmet adında biri. 
stnln iki )'afDlılald ottu ı!tın e.vlerlnln 
arkasmdald bahçede ~ ~ • 
cıoıu bir eukura dtıfmftf "9 ebeTeynl 
,..u,lndye kadar botUl&rü mmu,ttır. 

• 'nırkl,e • t."C ticaret mtı.lrere. 
Jertnde tam 1ılr &nl&flllAJ& van11nlf
tır. .A.nl"fl"•m 7&1nnda Ankanda 
lmzala11aeatı. Anlc&rad&D plen l!a'ber. 
lerdea~. 

l'U!llda 0 :p.mana kadar Srlyarr, Yeni Sabah 
aygır 8Vatlı Jll lıf.akole,tn yalnız 
havalinl görüyordu; ı!mdl onun Ho.e,tn Cahlt Yalom, '"'!'Ur~ ._ 
ı:ıe.hemı ve str Gcırdonun AmanatZ Almanya .. bA~hklı makaleende geçen 

1 

giln yan naıl blr Alman ra-te.tnde 
görO.n~n nüt'urunu buluyordu. ''Dörtyol afundakt Türldye .. baflıtl-

ömer eJuı lerif efondinla ya- ııe çıkarı n ajanıı tarafından verilen 
ıımdan ~ aman Rcıber AJ•. blr makale hlll~ bahla mevzuu 
sonla karfdqtı, onan ince bıy:dr • yapmakta ve bu )'&Zl)'I parça parça 
1annm altında gene heT -.rnanld tahlil etmektedir. 

g(llUmeeyl! vardı. Her :zamandan Mu'tıarrtr enell bu mabJenJıı bq.. 
daha çok doetJuk pterdl: Jıfl ıUıerlDde durmakta, bir adamm 

Tef& momleıkeUn dörtyol ıığsmd& bu.-
- Azizim, kabul resnıı ı~- lUJUDUı muhtelit wtlkametler takip 

ten parlak oldu; tebrlr ederim! edebilecek bir n.zlyete l'elmlf o1maar 
Kralın berinde de pek lyf bfr te manu;m ltade ed~eıw ve ötede11ber1 
alr bıraktmrz. takip etmekte oıctutu battı hareketi 

SMinJ yavqlattJ ve dellkantmm dl'fl§tlrebJJmek nıtımaılnln mevcudloo 
kuls:'!ıa yaklqtı: yetin! anlatacağmı. halbukl Tllrldye. 

8e . ·---- tin b n1D ke:ıdi ınım mentaaUerlni ~ 
- nın mu.-.. _..,.e ep • rek taldp ettııtt yoldan a~larak Jml 

sinden UıtllndOr. Gtınlln m vzuu bir yol tutmak bahis mevzuu olmadı. 
oldun! HPle kadmlar ve gene: kır- tını kaydetmekte ve fllJle demekte.. 

lar anamda. •• Birçok un aJlele -1 dir: 

rln şimdiden terzilerine 'l'11rlr el· ı ••AJus aber ""811 mab'eDla 
bleelerl mmarl&dıklarmr ~ğrendlm. Bertin .. ,_. aahft1lwlacle Tllrkl,e 
İfı'tttıit me giSre 1ıki ~ gUne kadar llakkmdald cloetaoe llaalunclan do "11 

llaJTet vyamdlrmlt oldafuna ıla blldl. 
bB.şvekll mm şerefinize bir balo llyor. Bu la.t.fır'IJ'or ld lılr Almaa p.. 
.erecelmıl§: buılarr bu balonun setMlnla ftrkl1e lııaltkmda ao.e.. 
muteli oıac+r 16yltlyor1ar! 1ı1r 0wa lmJlamnMI AJmuya 1ç1ı1 ... 

(DIGHn wrJ 11az --.aııı.lımlı5lr.Y• ... -....._ 

ıtııasen bUUm tr&ne&l& tırmtan 

eahipı.rt bel~ l8tida1u' vererek 

~ - ~ lıltemlfleP
.,lır. 

Ankaraya gftmlt Olan mlmıtd,.. be-
rekçt mOme.uWeri latanbula dönmOf
tQr. ncaret veklleU bunlara gbde 
ıo çuval tul& un vermetı kabul et-

mifUr. 
o 

Havagazi işçilerine 
zam 

iktisat veki.leti hakem 
kurumunun kararını 

tasdik etti 
fstu1'1ıl n.li n belediye rel91 Dr. 

IAttl Kırd&nn m.tttmde toplanan 
tıc;t b&kem kurumu, bavagazi firkr. 
Unde çalqan ı,tilertn dU~kJerln! tet.. 
'klk etır.i§tir. BJlindfğt t1bt t>u tfçıler, 
trket!ft kt.r etUflnt, binaenaleyh ken
dSJertne zam yapılmuı lAzrmgeldlğtnt 
iddia etnı• 1erdl. ı,ırt&et lae, bu iddia. 

ya cevaben ~ etuttat bUdlrmlo
Ur. Hakem laırumu, flrlcetln Jıtaap1a. 
rmı tetkik neUcufnde f.Kllere bak ver 
ın~tir. fıctilat vekAJeU. hakem kuru. 
ınunuıt havqasl IKflerine muhtettf 
ntabcUer dahllinde zam yapıımuı ka.. 
rarmı tu:ttk etmı,tlr. 

.,..... ine lm1'I llep nbOf, lııaHA 

~ bir ID!lllelr ~ fldllmlftlr. 
Blnaewdeytl 411rt Jol .....,.. ...... 
lıılr memleket vana onun da Almıulya 
olacıatım kalııal etmek .uuret bebe. 
dm'. ~ttflkllk olat'aksa Almuyada 

't'alma~~ .... 
Mblıllrrlr, bundan ıonra, TQrk ve 

Alm!.11 lnkıJAplarmm b'.rlblrtnin aynı 
olduğt.ı noktunıda Alman muharrlrt. 
le araımıda c;ok e111U11ı btr görUf fhtı.. 
IA.tı 11:.ılunduğunu kaydederek ,ayıe 

oevap vermektedir: 
~ ve Almaa IDJaJtplan biri. 

lııirlerlnln aynı olımel &6yJe danan, 
b1Wd9 tabantallans athrlar. Evet, 

Tlbidye demokl"Ml,t Jalll mUlt bAld. 
mlyetl l(upWd modeline tamamı ta. 
a.mma mutabdr olarak ku~ 
tn'. 8a prp demokrasllerfnJ befmDW• 
dtllnlzden, onlardan ayn olctuAunnu
iU dolayı ck>tf1, memleketimizin siya. 
_. "" tnrlhl tekAmWlln'llll lcaplann. 
dandır. B1~1m bedeftmls memlekette 

laalkm hAldmlyetl prcntlpbd tanwmL 
.. tatWll ID&fldl&e ~- Bu .................. _,.._ ... 

-o-- . 

Bir dil kongresi 
toplanacak 

An.karadan btldirlldlğine ~re, 
Maarif V ekiletl bir dil kongresi 
toplamağıı. karar vermiştir. Kong 
renin toplanma tarihi benllz tes • 
bit edllmemif olmakla ber&ber, 
~nllmüadekl ay içinde inkat ede. 
c 'i haber verilmektedir. Kon&re
de Türk dili ve granıeri mevzuu 
etrafında ıör\limeler ~an e -
dccckUr •• 
~ 

LAs ik tevziatı 
Ticaret vekaleti tevziat 

için emir verdi 
L&etik tevzlat.."Jla Mas olmak u. 

zere vtılyetlerden illtenen maJ6· -
mat Ticaret Vek.Aletlne ~nderil. 
mittir. Vekllet, bu maınmatı eau 
tut.arak vilayetlere gtsnderflen lAs 
tiklerin en fazla ihtiyacı olan na • 

kil vurtalarma tevzil i~ Alüa • 
darJal'a emlr venn.lttir. Uetlkler 
a.ceate bulunan yerlerde acentele. 
re, bulunmiyan yerlerde de mut • 
medlere rönderilecek, bu IUl'etle 
motörHI nakil vuıtaalrmm lbtD. 
ihtiyaçları her tarafta t.wı oıu
nacalctlr, 

mimi "' lıülld flllyatma dofna ,.erL 
mefe rabpyoruz. Taklitçflt#ID tlddd. 
le ~ ---eJtı .. Mt;r8ll 
pMl .. ple memlelletlmlshl ~ae. 
rlnl Ye lcaplannı telif edeNlıc ,........ 
ınete llMldNruz. Bls, Alrma lalnlAlıl 

... lıııUdml1etıe aıtamftr oewll'lo 
m)f detfllz. BIWd8 llllten ra.....,. 

ft lımJlılwhle - l&arp M B •lı eıt. 
mllbdlr~ Bur feclUArlddar 79Pd. 
-... reellkeln talımll et&lll aruret 
dolaywllecllr. Yoluuwwwıda llerWllqıe 

pnımlplerlmld dalla tDmaDll tlltlıllr 

etmekle lıalataya, ...... 
Türlıdymbl laıvftıW, •m8ıAttıl*i~'"'lt ve 

&lpllnll lıılr nwrıJelr8' olmMI Mlkm 
IJWll l(rbl oahr'Mr, lıllDıMl w •lh 
,.....,... """ıoltt ....... ~ • 
itidir. 1ngtıtere ıre Amertka da lalv· 
ftltU9rler, mütteftlrtılrl• ft dllılplln

lldlrlen 0.,o lıılr ımkbıe ICtu.dl YL 
cıaıta ptlrmek leto, btlrrlyet lbmiae 
mıx:.e. lılr dWplln k1anmlrtadır. 

Grap ~· lılr fek ---
......... lıallmdıltan iliz de ... , ... ....... ......................... .... .. ,,... .. 

Ahmet Hqiınhı 3 Un~u ölüm yııı 
munaeobetlyle dUn ıairln EyUpt.e 
ki mezan 8.flDda bir Hıtifal Y•ii 
mıetrr •• 

Saat 15 de EyUp haJ'ke'finde tu 
lanaıı kalabalık b!r edebiyatçı gru 
nu f1a Re-4..,.,f.,. ~t-1 .... .-..o ..... --
lan meurı batma git.rn1flerdir. 

l!:ytlp halkevl reisi Şahap Ef 
kısa bir bltabedc bulunarak Ahmet 
Hatim hakktnda birkaç IÖZ söyle 
mlı, buna, Salih Şükrtl A.ktaym 
hitabesi takip etmifür. Bir gı.;" 
kts da Ahmet Hatimden seçme i· 
irler okumuetur. 

Eyllp halkevfnfn hamlam"' ol • 
dutu çelenk mezara konuldukı:an 
aonra ihtifale nihayet vcrllmiftir. 

"Çat pat,, dolu bir ,an· 
dık vinçte patladı 

DUn ~anı Uzerl Galata nhtT • 
mında blr i§tİnl Md!se~I olm~. ve 
liman kl .. rcslnln 140 numara m ., 
• l.smda.n 7 numa'r'&lı liman anha • • 
nna nnk!edllmekte o!an sandıklar
dan bir taneaJ vince baflt olarak 
havada Jken birdenbire patlemııt 
trr .• 
Sandık iftJalden 80lll'& alev aı_. 

yaıunıya bqlaml[I ve hemen yere 
!ndirllerek ~8rtl1milft0!'. Yapı 
lan tahkiılrat llODUDda aand !m 1 
çinde çoculdann bayramlarda Jr1 
landılı "çatp t" 1ardan bulundu 
ve MrBmtı netfr.e9iııde patla 
anhplmıftn-

lra..,tıı Cabst Tdaar. Alma ...... 
thıfn TürJdyeyt takdir " tebcD etdıt 

tt baMine girerek 7UWJU ,0719 "' 
t!rlyor: 

.,.A.lnwl mnıettnln 'T'llrlderln ~ 
YIWfllU'IDJ ber saman takdir ve talldl 
etlDMbw tefeklrtlr edert.a. IJ1l 1lald9 
Alman IDIUetbaln llela •a 4"" olltlıo 

dukoa ne kadar 11.sWeoetlnl c!DfOnerel' 
1U ~mil~ oıacaııs. 

Alman muharr!rtnlD tamu ett1'l 
pyet elddl b&b1s1er arumda .. ,.
'lendi mentaatlıal dQfOnmtlf ....., 
lııcntenden balMletmeml pek ~ 
olu)'Ot. Kendi mmfa&tJnl ~ 
yeıı, lıafl&Alarma l)'Wk •tme• tçlD d
Pa§&n b!r mllletl mubarrlr blse ~ 
reblllr mi! Bls1m tıacutere De ~ 
lnnm ai7UI w Udiadl •nlapnadlll 
hiçbir lfkl;yetlmla 7Qktur. lıırt ~ Jltl.o 
kQın.etl dQ.rGst "" bt muamelell1" 
'btztın doetlufumı:m n muııablıeti
mlııt lrannm!fUr, J'abt lıa ~ 1ılt _. 
man AJmaa mm.UM kup dGfl"I"" .,_ 
mamm iCap ctm-. Onunla da -
,...aınalr en bUy11k em.ılmlzdlr ... 
gayeyi temın 1GID en blriDc1 çare ,.,ı
manya hllk6mettDba lUI rüat ~ 
muı, b!slmJe lalç ...._.ı otmem•••· 
~de dftpen'* lmllııltlM .... 
tebbns ........... •t!F 
oelltir... 
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l1Sır kabinesinde Vinant 
Bazı nazırlar Amerikaya Hess'in 

istifa etti sulh şartlarını mı 

Kayzer öldO 
Ceıazesiniı pek sade 

bir f8kilde kaldır1tmuını 

Bekô.rlığın r:ulıi tJe 
marazi cepheleri 

- 14 (•] -

''Bf'kidar l'Nrımchı ctuııi ®1'1 •t tafl)'IYl bOtla lıı11811lan -.tlalı -= .. • 
-.ıs. tclAkk' "tınck c;ogru c1e&uıi1r. Banlama lılr kmm Pl'll llaldld llabtl 
la!IQ.Rl:udır: fakat ooklan bedlal tııtekkl\llerl IUlıulJe ..,.._ w w ••; 
eenılpt bayııtmdıı da 111w.1m iM\ 'kiirr lfıral edmllerl __. • ...._ lcla 
wa1l nluıı Şf') "'" i ll'maJlllerila:ıı c1D011eksörl ol-. JM1 ._. e• rln._ 
ppl lıh- a.-,k mDddl'alne teveocılUt eıJcmemeıdıl&r. Bl.rook bekirlar ltbl ...... 
tılılkll *nl3t-n bu ruhi l."Ulllr ....-. ft ftrlmll bir ...... ...ııe11r .. 

o 

Yeni kabine hu~ 
tetkil olunacak 

Kahire, ' (A.A.) - ft.&yt,er: 
Mısır lrablnellnde t&dll&t yaptl

mak Usertıllr. Nurrtar be.petne 
latifalarml ftl'lllltler ve bqyekil 
de kral Farağa iıtitumr tlıkdtm 
etmlttlr. 

ÖfrenOdtllne JGre yeni kabine 
yarm aynı bapeldlba r1yuetJnde 
teçlırD olunacak ve 8aadi ve Veft 
partileri ylae hllkftmete lf tlrüten 
imtina eyllyeoeklerdlr. Veft par • 
tlıdntn bl1& kabine dlfmda 1rahna· 
11 kat'iyen bir harici siyaset me
selesi değil fakat mf dahllt siya
set meselesidir. l'Uhaldka Veft 
mtllt hUkftmete i§tlrald kabulden 
evvel mrıumt seçim iatem"ktedir. 
Halbuld cUter partiler Hglmtn 
harp samamnda ıayanı arsu oıma. 
dığr fikrindedirler. 

Hük6metl daha slyade pnfflE't· 
mek fikri KahlHde umumlyt>U 
iyi brpl~tadır. . 

F ransada açlı~ 
o 

.,. tunif edilir eclilJDM, mcwm. 

..... lll8ddelertn. aoeı..,m. 
birdenbire ıtiyuadan kayt,olcta.. 
~ ak .. wku1:Mılma'lrlltadTr. Bil' 
kac glln evvel llt!llme f'"lltlarmın 
da tef.bitine lüzum görül,,,ft11tU 
Bu na.b&h hl"TT'len hemen hicbir 
ı:;ebJJe bulmak kabil olmc .... •..+1 .. 
Ev kadınlan bu halden ;ı . ~ .. t 
etmekte ve ki.fi derer.ede M ... ı'l. 
n okluiu icin her ınlnlük ,,;ve. 
oeklerinf ~foe tedarik ~en 'llir 
t.6.kmı kim!i1eleri avm1ams'1dnih,. 
ter. Bu kadınlar buıırOnJrii ı , ....... 
ler wva ayhıkla vuamala imHı' 
oJ~ı:t;fTfmı lrocalanna aöylemek 
tedirler. 

ıuiyet etm•ş 
Doons. .J (LA.) - Şt.efani 

ajansmdafı: 
Eııski Kayr.er, bu 11.b&h aat o 

gaturdo 
S fi A 'k d h 1 11.30 da wfat etmiftir. e r merı amn er a 0oorn., <A.A.> _ D.N.s.: aa. 
harekete geçmesini de hlk imparatorun tedtlD 111eraa1m1 

puartell sabahı Doom .. tcıeunaa 
Dr. RASıM ADASAL 

ıstayecekmiş ? klieeelııdeki bahçede yapdacü • 
tır. lftteveffatm vaqretl JfUcl.- lt1llal tülll YlllP bır hekim .. 'medfklert hayretle brtIJanır ve? 

v..ı...-,' (AA.) - MU.ta.- bbıoe merulm \l(>k Kde ve ptk fatlyle daWetsedeleri betbaht te. en C}C>k tahtıe eclilen, egoizm ilt' 
kU Fransız ajanm blldirlyol': nıahdut miktarda sevatm 1ftta- ~ edeaea mutlak mu•.Ue itham edilen ba bek.lrlardır. B • 

AmeriJranm Loadn btlyük elti- kUe yapduaktır. Bununla ben· bir dlH1lr Dert .OrdUğUmlls san. tUıı bu fa]ullar her tarltl tşe, te
ai Vinant'm V..m.toaa d&ıtlfil her Almanyadan bul beJetledn nedlhnMfn !.. Bunların arumcl& ıebbU lere, eeerlere muktedir VE' 
gltffde •• 8ll'8rlı lıtr -1• ma- gelmesine intizar edllmekteclir, 19t11Da1•n w . derecelen vudır. cemı, f't hayatında hatırı 1ayılır 
hlytLWi almaktldır. Beıtfa, 4 (AA.) - Doorndu Meseleyi aydmlatmııf oJmak Joln mevkii ti olan lıuluıJ&rdlr. Hatta 

Budan RucloH B• tanflD. D. N. B. ajaıumıa gelen bir t.ısnı c1nlıl daWetsedeterl ve bllh.._ bazıl TT da enekte de bir iki •· 
dan yapılan IUlh oartJarım getir- ta Hld Kayserin IOD 1a&Uerı Jaü.. om098btlllerl Ud gr"Upa &YIJ'IYo • tırla ııade etndf oldufumuz ~ 
dtihü 116ylemütedlr. Diğer bul kmda tafalllt •erllmlktedlr. ru. Bunlardan blı1 bUJuuıu ctnel hJle bu daWetlerini teyit ede • 
kkDtlelel' JM Amntb harbe gir- Batta IOllıuıda hptnm •dıhl aapıklık ve bult ıeklldlr; dlprl rek blr nevi ömer Hayyam felae
meattt takdirde İngllterenln har- YUIJetlndt vukubalu. bir eaWı de bayağı btr nevros tefkll eden fesi &ıe atırerler. Çocuk q1mam 
be nihayet verecefi manumda Kayserbı tamamen tyil91eceii tl • clall lnh.iraftır. hayran edipleri dahi ftl'dll'. la. 
b1r .lnsiJk ultJmatoma ptirdltfnl midini ftrmlaıtl Fakat dlln gece Bu1ar4aa blrlnde ba 4&Wet cbel Ance'm ıtıseı PDQ!er4ea 
beyan eylemektedir. ftalyet •rlh bir eurette fenalqtı. doinıduı doiruya bir lıaatalık tee Cavallerl'ye itlıaf etmJt oldah 

• Gazeteler bu aeyyahate m~ lilllld Ka1Ur 6Ubtla bım Pren.. kil etmes; m8ddl ve llE'7lt tar. ıUr, ziyafet veya nev'inde saseı 
bil ıPbepler arattlnyorlar. Ve 111 •• Beımlcme, km Dltu Brum. zında nahl &ru g&rtermes ve l&b- ABdblade'ın ıaynttıl! sek itiraf .. 
anda ancak gok mWüm bU.lleler vitık, tol'mnl ~ ldll reıdl· em benlJilnde normal bir teaahtlr lan metburdur. !ate Sokrata bıw 
ioiayllile böyle bir nyyahatln nand, PnnMtl Renrletta ile Prena gti mUndllulotJr. Bu s!J1 daWet. 11 afk itirafından. ufak bir muha-
yapılabllecefinl yul)Wlar. Frıuıçols Josefla karılı ve t.orun. sedeler bdmdn sayrt bbo qt vere: 
N~ 6 (&.A.) - NftJO!k lanndan. cUler 1ılrl Jaam baham • 11114d81l n m..ı&. Anttnom ftJ& Lamba 88lllp de ..... dllarr 

Herald Trlbaae SWı.i lllDlan yordu. Sobataa ADrtM9de'mı tamı:1r edel' çıkmaa cmanla dolunMoJı kelime. 
}'UJJOr: illa JUm ~ bJr im. hllb n arafette bir ottan &nl'o lerJe Jı:oeupıattan llJMe, ~ 

Vblut'm Amerlkadal:I ...ı- mı, hafta eornmda bMtamn .....,._ wtr. bir atırap Jailletlllaler, celerlıJıl açlkp ll&Ylemelı ıa-..ı 
feeiade ~ bit bir Dolsta JOk- ti dillelerek keDrmM aımaau ae. bıUlıldl w o1ıa11 ~ n m. dlila• lltlbaetmWha On& ,..._ 
tur. Londndüt AmerikUl blylk terdfil mmaıı .Docn'dllli ~ tllatlu'mm e.wı I*' n~lr. farü dedbrı: 
eı~ ..auetme plmulaln lardl. ODlaf lQbı elDll ••1911a t.nwnt- - l11:111W ..... Soaau .. 
yegtae wllı •ebeM Baneılte Je cımQ11blleklb yani kndl aba. - ll'alrat b&J1r,..,... wı«. 
vaktba seomüt• oJdutaa, bina A ·ka tanklar ... sam lıfr .. ...dd..... -~ lıiUJar ..... ~nale;yh AIDerllwua Uı$te PO- merı n ~· f ~ ...... ;Uda p ltl. aan! •• 
metı claba slJade talik. ~ seldlr, fakat erkek blr Af* arıya. - Bana izah ett .. 
reğlnf l&ytemek anmadlll'. vı.. Pek QÜÇIÜ kle eabna,,.... ~daha seno - Öyleywe dinle! Bana en ıt-
nant relalcamhur ....... ,.bu hu- harp harici blr bdmı 18'Nr. llıbk .... ,.. * ... oldafmna.,. bmaa .,... 
swsta mv edecetttr. Her daklkıı Jaddı n tam mAn•.Ue reetllS IDD etmek tereddMtlnde bahmclala • 
1ı1c taabJaQrb bldell oc* • 6d ed t te b t ı ece I< aradldlr: bana nime ,.. 1ı1r na 1&11yorum, Bana plfııce ... 
ııecektlr. eık8'1e ~ ve düaa i. dıınulara... BaJft fakeaderta 

.Amerika mDiettnln bllyük N~ 4ı (A.A.) - Otomobil ıerı teJdlleriDde onunla clDılf mil- 9l1lftl bir ~ 1fı1ı o14a1a ..._ 
eklerlyetl hamfır. Bunu yapılan ırıUhendllllerl oemtyetlnila bir igt:l • DUebetlerde bulunmaya mtltema. helrJraktır. En MqtU ~ 
lııtlhaplarla utetlel' de s&tter· uıaıncl& .n. alan levumı .,. ukerl )'fld!r. Onu başka bir lstJlramete ttlY80s Beretthton n .._. lıll 
mittir. Berblt AlDıanyanm gali.. tiepolar nia maavlnl General s.r. HVketms, kadmla kutdqtırmak Btr gBn tiyatroda bitin ~ 
biyetlne mani otmak için lngilte. nes ezcllmle ş~yle demletir: ımklnsııdır. Bu ruhu tqryaıı in • rln l6zt1 llnilnde e.go.m öpnek 
re ile yapllıacak ~llğiııin Q11 tiln Amerikan taııklan yabancı t.aok llalllaruı en bUytlk JÇDmu - kadın için eğilir, seyirciler şiddetle .,_ 

'°VTn~ü nı-. ,. • .!...!~~;: .... e :::.~~ ......... ~--.ı·~JL.~ ... ::t~'ı.• .. ; .. ~. "ı:t::ı~r;:c~=:~•lll ~ ~ ~.,. '"1' i<llL IJnl -"Y _.., ._-a- d ... ... Plbiııitıiiı11P- ~ -................. ,... 
nurrlan _. Rave1tlD ~t oı.c.ttır. l'ltMlllr .-.. ...... alılea ef11mit w eevgt11s1nt IJı:tnd =:: = ~:. ı -=~ ~ ~ .,.,_ aktif '9D1 fatı 1118*1- defa Bsımtlttll'. El'kelı: IMVgtUelntn 
l'üat ook PO ~ kork· ... __ --·•- -·-a..a.nnee1. .... -. inde olanlar • ufak ant Jmnru Müminde Blytl.k 1*endertn Pi • 
uta4dı: _. __.""' --- - dahi ~er: teautU 1ISU"IW detli 1111' buhru Pelrdlflal fla,. 

m • ~ memlekette 1'0ktar. Bmı111l lan t8ll'ld tfadealle olpndur, vu. tarque Jalk&ye etmektedir. 
I..ıoadra, 4 (A.A.) - Ttnıee ga. •ebebl Avrupada yapılan tanklh C1lt kıllan tab1t, bllttln adaleleri 

seteaınin Vqingtondald muhabiri ekserlainhı Amerikan tan1t1arma ma.kllltılllel, blltln hareketleri riC> 
blldlrtyor: nazaran beYlfr kuvveti iUbuile lldlr. Benlldertnde gayrttablt olan 

Birleşik Amerik:mm bul mab • daha sayıt olmalandJr. ancak •P* ebllf temaylllerl ve 
filleıinde zaruıedlldlğine göre. ha- amılandır; lılrootlan bana hfc;blr 
len Atlu &tealnde hlldnı olan ıa- del Hall ve lear ve iı'M dlrüt&1l ftOhDe harice "1D'tUıd*1an ioln 
nnnltk buhranı 10 haalranlia l!i Ho~ De g«Srilftmden eaıma ef. muhltlerl tan.f1Dıdlll aloln nlen. 
sureti halle baflanabllecekt.r. le yemefbıl donunnıdan ta.nara 

Rel.slcamhur. ~ tt>n rhıi Ue gelen At.iM fllon ~ 
ıörd&ten ve hariciye ııutrı Kor • nı .Amiral Klas De , ....... 

,., Dllw ~ ..... t. ... '· • 
U. 1'. 17. 20, a. fit, •· 11 ma:rwRa 
............. br. 

-- - ---------- -- - --------- ---~----------

General Marshal 
Kornval 

Başkuman
danlık 

vazifesine 
tayin edildi 

Milletlerin ~eri tearl1 • 
bele. lnaalara bir h_.tl anlat
m?ttır. O da • ıyt cuaalarm 
muttab hlçbrl blylk IUfJ obmo 
3'811 luulardan Olbbllecelfdtr. 
HaJbuM, 11idacalı: allaetlerdea .,.. 
rl de budur ki. Evaııka bu umumi 
kaidenin de prlp 1* lst:llnHDll 

t""11 ed r. 
l'llh..... ba klu!mdald yırtıcı 

ve lıpertlcl \m, ra!a!pt bümıJD. 
dan, - ... bir .. deiD. bel. 
ld bir tanettlr. 

J'abt JDvabnm gayet p.rtp 
qklan da ft!'dlr. IJtlphesü ba 
tant ba nıtltlalt bdmm en 1ıa. 
yDk uafml tetkl1 etmektedir. 

Anmk ......_ l(lklarmdül 
mQthtş gariplik. bu 841tlarm hho 
nevi buhran!anı beuemeeldt1". F
vanlra yawalalml ,.,... ... 1ıay. 

weıar &11ı1, tl•rllu~ dlttlll ıa • 
anlara kat'll blrdeliblre tepea Jd.. 
Uıin en ,mmet feverantarly1~ 

bareket etmekte, onı.n. adeti se 
llhtı bir b&)'VU s1111 birdemue 
mctllnnelrtedlr. 

Net*lm, bll bdma ba Pldetln 
clee dolayı Oroeatancl Kleopatruı 

.,.,... '""9• 
B. IJ. 

• 41. 
)ayet Yi8t. oJarü bllaM'CJ 
fSkrl bAaı1 .... 

Balbukl baJdlraf, hlg ele blJle 
cletucUr. l!Svulkum _.... luua 
lan da kendi tarafından mdtlrll • 

mtlıl atmnek sutr. ula twrlu " 
beıtb delildir. o bu cinayetleri 
tam.,,ıy1e ellDıle Ql•ı)ı a ~ 
mektedll'. 

Bundu ....,... 1d 1ıa Oroen. 

land aelell. b11•betla bMta " 
caaavular eel'lllnl 4ol411na ~ 
lerden biri ~ • 
... tabüetl 8Jl fld ft mtlt 

bit 1Jho eeklld• ...... t&tblı 
ederek ba barp .......,.,. tıılıH 

..... 1ılr -~... 1ılr 
tetbftclllle lralbetmll bir lr.adna • 
cllr. 

Tatbik 9ttfll mailer, • J8bl 
w meolnll ketft1ata ı.tlMt ett> 
il loln. ~tıert heal.s bt'I 
8111'8tte 1ı1111ma1,.... ela 1wllnılA. 
de bil' melluetle )'U'l.tt1lr _.. • 
~ mnm llldllelert ama -.. 
- . ...,. IOill .....,..... 
"" ' "'•r " ~ 9ll'IP b • 
ma.k wır. .. , ............. ._. .. 

ba___.,.m_. ....... . 
nda bunda, lııllmaıl --.. .... 
dp pteoekdr. 

JSNO harbi eeumde, bil-... 
da, IOıl ıa • blol* nldp .... 
llUI ela clelfldlr. 

Bul remıl ve bGyllk cam ~ 
Jdl&t.larr mtlhbn ftldftlw aer
buı 1'bek dattorlar lltllıdlm 
etmetten oe'dn•-*tedld•. 

l'üat .. clotiarlal', ~ 
"'81111ı*etlerlıa ha;.t ft memat 
... ftıbJJD u1armcla ba bMI ...,. 
rl lallDI .... ollÖl 'fUlfelertnl ~ 
Ollk mJkroplar ywıtı.Pe Jplı& • 
lrler. 

Yut, '*llnH ...a1* dlaJ-.. 
mada gisll, fakat lll8"Sil bir Dnl 
mikrop 1ıarbl yapılmaclılı iddia .. 
dlltmes. l'abt belki b1çbiı' hak1q 
olmıdu doktor t1m1 talı1lıll E • 
na"mn • ..,_ -ne., bmaJuo 
clmı tımıMlyİe qn bil' dstllDdlr 
.,. clllla .ı,ade pMmı bu bir 
nntcnr. ........................ 
lluı1armm IDtAntmma alı111..., 
dU~ntıJMk kendi anllıala cfla7a 

,......... ai.lioip ---· .. 

kendi eeametU lbalne bl.a halef. 

ler '9tlttlımektedlr. 
l'lbt, ballD blc Mime bu k • 

dı:aıa aldıiı korbq flShrettnt ka.. 
ZUUUllUllJlbr, Da kadm 040 har • 
1ıhdn içinde, hlll., rüiplls bir fe. 
l&Jı:et ballllde dollpıaktadlr, 

m 

NO~•baJGkw • 
yeni ...... oıtalıia ha)'ret ... 
delltet ~ lllUl)'llÖllDI' ouual1dl 
an'Scllr. 

Bu 1uutılD en blyUk h--'1~ 

lerlndea 1ıılrtDlıD, ...... bup ..,. 
yeJerl .. pmlkolojl, yani rahlvat 
llmhı1n tunudmuı oldu. 

Tarihte ~lr haıp :pottur kt 
lılltle n IDllaD pelkoıojlll bu ~ 
dar ehemmiyette "9 lneedPn tn 
eeye beaap olunar&t itlbarR hn 
em, llJul ve uk.t pllnlar da ı 

ed8lln. Bu hareket. belki ılk de.. 
fa, yeni Avrupa ba1'tdlllD nı11mtu 
bir tarafıcbr. 

\' azife yeri timdilik 
gizli tutuluyor 

Londra, .J ( A.A.) - Remi P. 
zete. pneral Bir Jaıne. Manıl..ı 
KornVall'm ~-. 
lif esine tayin edildiPli llüdlr. 
mektedir. Tayjn l' nienıian 
muteberdir. Vadfesinn nerede 
oldu~ baklanda bir arabat 
yoktur, 14 nisan kendiefnln orta 
prk itleri mtıtmaesw &lfati)le 
diğer murahhularla bhtikt.e 
'l'Urkıye genel kurmayile Anka. 
rada yaptığı ~eterden Mı. 
sıra avdeti tarihine t r r dOf et.. 
mektedir. 

Vuif..t yerinin .-isli tutulma.. 
aı. generalı 1928 den 1932 ye 
kadar eafaret atqemiliteri ada. 
tile Beriinde bulmıduğu iqin Al. 
manlarm generalin uaıu1 w t.e_ 
lAkkilen hakkında malOmat u. 
h;b· olmaları duşünceeine atfe. 
dilmek~edir. General Manılıt.H'in 
harbın muayyen bazı i.nkipflan 
vukubuldu~ takdfrcle faaliyete 
ıeçecek bir makama tayin edil. 
mil olması ihtimal dah'Undedlr. 
M vasmda olan pneral Mara. 
ball orduda en çok lisana vakıf 
olan askerdır ve leki& liaana va. 
Jat buhımnaktadJr. 

Baft htlcumlan, eepbe aJ'beJ 
n tebirlerln tahrlbl. pulkler Yla 
C1lda ptirinek, beflnal kol f..U. 
,.tlerl. 1IYUltmac1I propapacla. 
-.tr Urbl, hatta 111,ea 9*811 ta Macar baıvekili 
~. cltltm&m tlfaJ • kal • Romada 
luadaa ldlelet, ..... klmll• ........ (A..ı\.) - ......... 
•ec1et abQa .metla ft o 111111 • nkll 't'8 harlclye nuın Barclolll 
Jetleri ._.. .._ ~ pa1. bagtln eaat 9 da Roma,. •• •• 

~ .... ohataNk ...... ~~~i ~ ,.:;-..: 
99 tertip ecllmelrtedlr. klttbl ,,. 5r -.an ıt - te.

{~ 'DOf' l 1 r.tfmdan k!U'lftdm'lbt". 
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1 Resmi Tebliğler il 
ıngiliz tebliği 

KabJre. 4 (A.A.) - ingnlz hava 
kuvvetleri Orta Şark umum! karar_ 
~Alımm tebliği: 

.Maryland tayyarelerinin yaptıfı bir 
ke§lf ruıUcesinde, 1ngillz hava kuvvet· 
lerine men.sup bombardıman tayyare· 
ıerı. dün, Tuııwı B&hl1I açıklnrmda 

destroyerler rdakatlııdfı cenuba doğ_ 
ru seyreden bir dü:Jman ticaret gemL 
leri kafilesine hücum eyh:mlşlerdir. 

Hllcwn, bUyilk muvattaklyctıc tetev· 
vllç etmiştir. Takriben eeklz bin ton!· 
11.toluk bir vapur, o derece şlddeUi bir 
lı:uvvetle lnfi!Ak etml§tır ki, bundan 
uçan parçahr, kafiledeki diğer vapur_ 
lara ·1A lsabet etmı,, ve hasara uğraL 
mqtlr. Maalesef, parçalar bombardı
man tsyyareıerlm~den birisine de l· 
sabe~ et.miş ve bu tayyare denize dil§. 
mll§tllr. Kafilede takriben bet bin to. 
nDAto hacminde diğer bir vapura da 
tam lnlbeUer kaydedilmi§ ve bu va· 
pur, ortumdan büyük dumanlar çıkar 
bir halde brrakılmııtır. Başka vapur
lar da hasara uğratılmııtır. 

Mersine ve şehrimize 
gelen 

3 O bin çuvallık 
kahve 

Ticaret ofisi tarafından 
stok yapılmak üzere 

satın alınacak 

Fransa Suriyeyi 
müdafaa edecek 

(Baş tarafı l ncide) 
Veygandla. müzakerede buluruna. 
yı faydalı görmüş olması gayet 
tabiidir. Çunkü Veygnnd şimdi 
şimali Afrikada Fransız murah. 
hası olduğu evvelce de Surh t'.'d 
fevkalade komiserlik etmiAtir. 

HALK VE MİLLİ MÜDAFAA 
İAŞE İffTİYAÇLARI İÇİN 

~merika luubiye 
Müate§C1Tı diyor ki: 

Amerika 
Demokrasi düşmanlar 

ezecek kadar tanart 
yapıyor 

Vilayet ve kazalarda iaşe 
heyetleri kuruluyor Memleketimize gelC'n 30 bin çu

val bir, 10 bin çuval da bir olmak 
uzere iki kahve partis.nin iaşe 
müsteşarlığına bağlı ticaret ofisi 
tarafından satın alınmasına karar 
V(> rilmiş tir. 

Bu maksatla Ankaraya giden 
Brezilya kahvf' şirketi müdürü 
Azmi, aliLkadarlarla temasa geç -
miştir. Malüm olduğu üzere 30 bin 
çuvallik kahve partisi, Brezilya 
kahve şirketine aitti. Diğer 10 bin 
çuvallık parti de hususi .müteşc-b . 
hislere aittir. 

Vişi müzakereleri Suriyeyi 
bir İngiliz hücumuna kaırşı mü
dafaa etmek içip icabcden aske. 
ri ve siyaşi tedbirleri tesbit ey. 
lemek maksadiyle yapılmakta -
dır. Yakın şarkta lngılizler bir 
takım entrikalar çevirdikleri ci. 
hetlc Fransa lakayt bir vaziyeL 
te kalamazdı. Bugün yalnız Fran 
saya ıWt olanı müdafaa bahis 
mevzuu değild1r. Fakat aynı 
zamanda hemen hemen her gün 
yapılan İngiliz tahriklerine niha
yet bir cevap vermek mevzuuba. 
histir. 

Ankaradan bıldirildiğine göre, 
hükümet, halk vn milli müdafaa i. 
aşe ihtlyaçlarmın teminini kolay_ 
laştırmak maksadile Ankara, ls • 
tanbul ve İzmirde iaşe müdürlük 
Ier:ı ve diğer vi!Ayetlerle kaza ve 
nahiyelerde de iaşe heyetleri ku. 
rulmasma karar vermiş ve bu hu
susta bir de karamrune hazırla -
mıştır. 

İaşe heyetlerinin :iştigal mevzu. 
lan gu suretle hulasa edilebilir: 

1 - Halk ve milli müdafaa ih. 
tiyaçlarmı temin bakımından her 
türlü tedbirleri alma.k. 

2 - VilAyetlerin yiyecek, içe
cek, yakacak gibi zaruri ihtlyaçla.
rmı mahallen karşılamak için Iü • 
zumlu tedbirlere tevc.ssill etmek 

3 - Devletçe mıntakalarınd~ 
depo edilen yiyecek, içecek ve ya. 
kacak maddelerinin muhafazasını 
temin etmek, 

4 - Fevkalade hallerde mmta
kalanndaki iaşe işlerini tedvir e
derPk lüzumlu tahdidat vaze~ek. 

İaşe müdürlükleri tegkllatınm 
kurulması için milli korunma ka • 
nununa göre aynlııuş paradan 120 
bin lira tahsis edilmektedir. 

Va§(ngton, 5 (A.A.) - DOO 
§alll radyoda bir nutuk 8Ö 
harbiye müsteşarı Lovet e 
şöyle demiştir: 

"Amerikanın eerl halinde 
malzem<'si imali W!Ulleri buı-. 
kadar geniş bir mikyaeta 
edilmektedir ki, artılı: dem 
dUşmanlanru ezecek kadar 
re yapılabilmektedir. 

Musul 
lngiliz 

Maltada avcılanmız üç moU5rUl bir 
ttaıya:ı tayyarealnl denize dll§ürmüş. 
1eritlr. Bu tayyare son defa glSrüidU
to .saman mürettebatJ tayyarenin ka. 
nadı tlzer1nde bulunuyordu. Kefalon. 
,. adam açıklarında keşif UÇUCU 

t&J'yarelerlmlzden bir tanesi HJydroc
Laand tipinde bir İtalyan deniz tay. 
JUUlne hücum ve tahrip etmlııtlr. 

Haber verildiğine göre, ofie, 
kahve sahiplerine yüzde 4 kir tek 
lif etmektedir. Kahve sahiplerinin 
bu kan az buldukları, bu mevzu et 
rafında da görüşmeler cereyan et 
tiği haber verilmektedir. 

Maliyede yeni 
tayin ve terfiler 

Vaşington hükOmeti ve bil. 
hassa B. Ruzvelt bilmelidir ki, 
A vnıpa milletlerinin tesa.nUdü 
gittikçe daha sıkı bir hale gel
mektedir. Fransa bu tesanüt çer. 
çevesi dahilindeki mevkiini gün. 
den güne sağlamlaştırmaktadır. 

Vişi, 4 (A.A.J - Ofi ajansı. 
nın bildirdiğine göre, 4 İngiliz 
bombardıman tayyaresi bu sa. 
bah erkenden Beynıta hücum et
miştir. Petrol depolarına bomba. 
lar aWmıştır. Bir depoya isabet 
vaki olmuş ve bazı binalar yan. 
mı5tır. Bir Fransız subayı ile 
bir Fransız eri varalarunıştır. 

Ekmek ~çın 
telişa il••• yok 

paraşütçü le~ 
tarafından 
işgal edıldi 

Kahlre, 4 (A.A.) - 1ıl 
Brl tanya kıtalan tarafından 
edildiği resmen blldirilmektedi!: 

KahJrc, 5 (A.A.) - Haber 
drğma göre, Muaulun zapt.nıclf 
giliz parll§ii ~ü krtalan bü~ 
rol oynamışlardır. İngilizler 
bir mukavemet ile kargd Llbyada; Cenubi Afrika avcı tayya. 

relert Gambottald tayyare yere inme 
JDe)'danmda bir m1ktar dü§Man tay. 
~nl mltral)'Oz ateşine tutmuı ve 
bunlardan QçünU ta.hTip etmııur . 

2.3 baz1ran gecesi Blngazlye bir ta
arruz yapılmqı rıhtımlarda ve uker1 
binalar araamda bUyük yan~lar 

çıkar!lrnl§tır. Tayyarelerimiz dün Su. 
ri;rede Beyrutta, bir petrol deposunu 
bombardıman etml§ler ve mitralyöz 
atef!ne tutmu§lardır. 

Ha.'beflatanda: Bllhaua Cebarek'de 
dttfm3n mevzilerine hücumlar yapıl

IDJIUr. 
Blltttn bu harekl.ttan yukarda zikri 

geçen tayyareden başka bir tayyal't'. 

miz daha dönmetı;ılftir. 
2-3 haziran ta~ tebliğlerde kay. 

bolduklan blldlrUen Ud tayyareIJllzln 
salimen Ua!erlne dönmll§ oldulU tee
W;CiallJ2lltU'. 

Alman tebliği 
Berlln <I (A.A.) - Bqkumandan• 

lıfın tebltğinde Girit aclumdakl mu. 
hareb<'ler eenaamda, son hellaplara 
göre sekiz binden fazla İngiliz De 
takriben dı5rt btrı Yunanlının esir e. 
dilmil olduğu haber verllmektedır. Bir 
çok tank ve top Ue müblm miktarda 
mühimmat, tecblzat ve gıda madde
Jm iğtinam edUmlşUr. 

Luttvar~e. dün Essex konUuğunun 
ve cenubi İngllterenin sanayi testsa
tmı bombard~ etmiştir. 

• 4.nkara, 5 (Hususi) - Malı ye 
kırtasiye müdürlüğü muhasebe. 
cisi Bahir 260 lira, İstanbul kır. 
tasiye deposu atelye ustası Şadi 
130 lira, İstanbul kırtasiye de
posu ba§memur muavini Avni 
175, İstanbul hazine avukatı E. 
dib 170, İstanbul kırtasiye de
posu ambar memuru Rasim 140, 
Ankara kırtasiye deposu anbar 
memuru Hüseyin 125, İstanbul 
kırtasiye anbar memuru Orhan 
110, kırtasiye müdürlüğü muha.. 
sıbi Süleyman 120, kırtasiye 
mUdürlil.ğü memuru K8.zmı 100, 
memuru Sel~ 100, İstanbul 
kırtasiye deposu daktilosu İffet 
75, İstanbul kırtasiye muhasebe 
memuru İsmail Kadri 75, İstan
bul kırtasiye muhasebe katibi Ce. 
mil 75 lira ücretine terfi etmiş
lerdir. 

Ankara kırtaaiye deposu baş 

;ı~ut~~}•• 
fi etmişlerdir. 

Maaşa Terfi Edenler 
Ankara levKim amirliği mu. 

hasebecisi Rıza 60, altıncı kor 
muhasebecisi Mehmet Ali 50. le. 
vazını ve kıymetli evrak müdür
lüğü ayniyat muhas"bi Muvaffak 
50, Malatya muhasebe müdürü 
Saffet 50, hususi kalem müdürü 
büro şefi Emin 40, Yozgat mu. 
hasebe mfıdUrü Tevfik 40, 1s. 
ta.nbul muhasebe kontrol memu
ru Yunus 40, İzmir tahsil şulbesi 
şefi Halil 35, hususi kalem mü. 
dürlüğti mümeyyizi Raif 35, Er. 
z;ncan muhasebe müdürü Canib 

Bcrlln, 4 (A.A.) - Yan resmi 
bir menbadan bildiriliyor: 

Fransız kabinesinin içtimalan 
hakkında mütalia. beyan eden Al. 
man mahfilleri Fransanm müstem
lekelerinde yalnız propaganda ile 
aynı zamanda fiiliyatla da tecavU. 
ze uğradığını beyan etmeiktedirler. 
Bu vesile ile 1ngilizlerin yaptığı 
bombardunanlar ve bu meyanda 
Sfax bombardnna.nı da hatırlatıl. 

ma.ktadır .• 
Hariciye nezareti mahfilleri, ec

(Bq tarafı 1 ndde) 
vermt,ştır. Piyasada paııtacılarla b(S. 

rekçlle•e ve francala için verilen u.. 
nun azaltılmaıımdan dolayı un fiyatı. 
nm arttığını gören tırmcılardan bir 
çoğu ellerindeki bu unu fazla zanpe
derek beher cuvalmı bir lkı lira fazla. 
aile unculara, veyabud francala fırm. 
larm:ı., unlu mekOIA.t imal eGenlere sat 
tnı§lardır. BllAhıra ofis, bunlara ver
diği unu azaıt:nı§ ve aradaki farkm 
evvelce fazla verilen unların sarfı su.. 
retlle tPmliılnl isteyince fırıncılar te
IA§a dU§mll§ler:, fakat un bulamadık. 
lan ·çın ihtiyaçtan az ekmek çıkal'. 

mışlardır. 

Vali, ve belediye reır. doktor LQt!l 
Kırdar, fırıncıların ekmek imallne 
rnall3US unlan harice sa ttıklarma da-

nebi gazetecile. tarafından soru - ır alma.-ı haberler üzerine derhal talı. 
lan suallere cevaben, İngilterenin 
Fransayı sadece tahrik etmekle 
iktifa etmediğini, aynı zamanda 
Fransa aleyhinde b.irc;ok militbet 
hal"ekeUerde bulunduğunu kaydet 

tllM'ft'. t)lılttl! !ngmzler Düan 
göz 'ko>mu:ıiıırdır • 

vtştNJN ALDIGI KARAR 

Londra, 4 ( A.A.) - Röyter: 
Londrada şu cihet kaydedil. 

mektedir ki Vişi hükfupetinin 
Fransa imparatorluğunu yalnız 
'başına müdafaa kararı, Vişi'nin 
Alman turistlerinin, teknisyen. 
lerinin ve tayyarecilerinin Surl. 

klkat yapılmaamı ve fırınların mUte
madl bir tettiıı ve kontrole tabi tutul. 
masmı alA.kadarlara tebliğ etmi§Ur. 

Vallmtz bunu bildirdikten aonra de. 
m•ur kt: 

•L P'aail korunma tecrdbeııı gUntı 
tedbirli bulunmaır arzuslle fazıa \Ck1 
mek almak isUycn halkm tatmini için 
Uç günlük unun bütün fırınlara tev. 
zl!nl lllzumlu gördük. Bu üç günlük 
fa.zlal1ğm tedblrll davranarak fazla 
ekmek almak lstiyen vatandqlanmı
zm da lbtıyaçıarmı kaI'§ılıyacağı ta. 

ye ve Fas'a geniş mikyasta sız. ÇERÇEVE 
rnasına müsaade ettiği uzun bir 

SURiYE 
Muharebe tayyareleri, evvelki gece 35 liraya terfi ettiler. 

Orkney adalarmm §imali garbiıılnde Açıktan M afüıe.11c Tayin 

devreden sonra alınmıştır. Bu 
sebepten dolayı, iyi :lıaıber alan 
Londra. mahfilleri. Fransızların, 
imparatorluklarında dahili vazi. 
yete hAkim !bulunmadıklarını 
bildirmektedir. Suriyeye küçük 
mikyasta Alman ihraçları Jıa:ber. 
lerile ayru zamana tesadüf eden 
Vişi dekara.syonu. Fransız impa.. 
ratorluğunun Alman kontrolu 
al tma geçmesini gösteren emına. 
relerden endişe eden Fransızları 
tatmine matuf telakki edilmekte. 

ve ••• 
ctırt bin tonluk bir gcmı 1.lzerlnde ce- Olunanlar 
"1.lnlar yapDUflar ve İskoçyanm fi- Tevzi arazi komisyonu reisli. Necip F azıt Kısakurek 
maı sahilleri açiklarmd.a iki büyük I ğıne 140 lira ücretle Abbas, 
nakllye gemisini hasara uğratmıııar. Mutlu emlak müdilrlilğü kon. 
dır. trolü Ali 140, Tevzü arazi ko

misyonu ~ı Hüseyin 145, tev. 
zii arazi komisyonu reisi Lutfi 
120 lira maaşla tayin edilmiş.. 
lerdir. 

(Ba.' tarafı 1 nclde) 
clakl sık adalar kemendiyle boğu. 
lan Girit belki de düşilriHemlye. 
cek; ve bütün bunlar böyle olanca 
da Suriye tehUkesl hayallere bile 
uğramıyacaktı. 

3 Hu:lnn gecem torpil tayyareleri, 
bOyQk bir İngiliz Jıarp ge:m181ne iaa
'betll er.dahUar yapmıf ardır. 

DUn gece Alman tayyareleri, Hul 
Bmarwn ve cenubu prld lnglllz sa. 
hillerindekl Umanlar teaı.atmı mUesalr 
aret!e bombardıman ctmı,terdlr. 

fPmall A!rlkada Tobruk önihıde her 
tld taraf topçu.sunun fevka!Ad• faali
yeti gbrUlmll§tUr. Pike Alman tay. 
yarelerlle tahrip tayyareleri birçok 
defalıır, 2 haziran tarihinde Tobruk 
et:N!!ndakl askeri hedenere hücum 
etm.ıılerdlr. Bir :nakliye gemial tab. 

rlp edllml§ ve İnglllzlerln bir tayya. 
re da1'1 bataryaama iaa.betll endahtlar 
yapılml§ttr. 

29 mayurtan 8 hulrana. kadar ln. 
gtllzler, 20 tayyare kaybetml§lerdlr. 
Aynı cıevre eanumd& Almanl&rm za. 
yiatı 10 ta~areden i~ttlr. 

Bir katil mahkôm oldu 
Ahmet Gül admda.17 yaşların

da bir çocuk bır müddet evvel, 
Şilenin Kum'ba.ba mevkiinde ha. 
ralrk hayvan otlatırken, Tevfik 
adında di~er bir çobanla arala. 
nnda çrkan bir kavga sonunda 
Tevfiği bıçakla öldünnUştü. 

Birinci ağır ceza mahkemesi 
dün Ahmet Gillün muhakemesi
ni 'bitirerek kendisini 18 sene 
müddetle hapee malıldlln etmiş, 
ancaJıc. ceza eneli. vakada tahrik 
eebebi olduiundaıı 12 seneye. 
aonra da çocuitm yaşr 18 i bi. 
tirmeliii§ olduıı1anilan 3 aeneye 
indldk••lefir, • 

M 811.$Jlariyle na.klolunanlar 
Gireson defterdan Sıdkı An

kara mektepler muhasebeciliği. 
ne. Kırşehir tahsilat şefi Ahmet 
Plüver mal müdürlüğüne, Bur. 
ıa tahakkUk şefi AH Rıza Gazi
ayıntap varidat kontrol me. 
murluğuna, İzmir yeni şube ta. 
bakkuk memuru Fazıl Karşıyaka 
şube tahakkuk gefli~ine, maaşla
riyle nakledilmişlerdir. 

Hububat fiyatları 
Vekiller Heyetince 
yeniden tesbit edildi 

dir. 
Londradaki kana.ata göre, 

hatta "yalnız ibaşma mücadele'' 
cümlesinin Almanlar tarafından 
ilham edilmiş olması pek muh. 
temeldir. Çünkü Alınanlar bilL 
yorlar ki, kısa bir zamanda ıu. 
zumu kadar Alman kuvveti gön_ 
dermeğe teşebbüs etmektense. 
mesela Suriyede Fransız ordu. 
sunu çarpıştrrmağa çalışmak 
kendileri için daha iyi olacaktır. 
Almanların İtalyanları da bir 
müddet Liıbyada çarpıonak için 
yalnız bıraktıkları hatırlatıl 
maktadır. 
Vişi ne derse desin, Londra. 

nın fikri şudur ki Tunus ve Su. 
riyenin müdafaasınm Alman 
menfaatı muktezası olduğu sa. 
rihtir ve Vişi. ancak Alman si. 

Her ne hal L~ !.. 
Bugün hayallere uğrayan tehll 

kenin munffak olabllmesl l!;in, 
haftalarca C\·Yel ka3 dettJğlm \'C 

bugiin bir~ kere tekrarladığım 
gibi, ancat. \fl ancak kati bir (Dar. 
lan) tertibine istinat etmesi, o 
tertibinin de aynca mU\ af fak ola. 
bllmcsl liznn. •• 

Öyle ama. kazara bütün ba ter
tipler muvaffak olur ve Suriye el. 
den giderse, haklka~n <Röyter> 
&.<Jkeri muhabirinin canlandırdığı 
şekilde tngllt.tte her ~e3inl tehll_ 
keye koymuş olnr. Bu (her §elini 
tehlikeye koymak) tabiri, nzJyetl 
en girift düğümleri f!:lnde ldrik 
eden ,.e llf Uf !:<>zebilen bir kafa. 

Ankara, 5 (Hususi) - Top_ lihlarile veyahut Alman .kontro. 
rak mahsulleri ofic:inin yapacağı lu altmdakl Fransız fabrikaların. general Veygand Fransız impa. 
mfibayaat için buğday. çavd:ır, da imal edilmiş siliıhlarla ve ratorluğunu yalnız kendi kuv. 
arpa, yulaf ,mahlüt ve mısırlar Almanların vereceği petrolla vetlerile heraese karşı müdafaa 
alım fıyatları Heyeti Vekilece harp edebilir. vazifesile tavzif edilmiştir. Fa. 
kararlaştırılmıştır. Londro, 4 ( A.A) - Röyter'in kat İt.alyanlarm Libya müda.f aa. 
Buğday için Seyhan, lçel. An. diplomatik muharriri şunları ya. sı hatnfanırsa mihver devletleri. 

talya. ~tay, Gaziantep, Urfa, zıyor: 1 nin bu ehemmiyetli merkezin 
Mardin vilayetlerinde kilo u Suriye etrafında yapılan bü.. müdafaasını bir adama ve bil. 
7,75 den, diğer vilayetlerde 8,50 tün hazırlıkların yalnız Fransı:r- hassa bir Fransıza ıbırakmak is. 
kuruştan satılma 1 tesbit edildi. larla Almanlar tarafından yapıl. 1 tcmiye.oekleri aşikhdır. Alman.. 

Çavdar için 6 lmnış, yulaf dığmı düşünmek ;yanlıştır. Şim. 1 iarm Suriyeye girdiklerine dair 
için 6,50 kuruş kondu. Arpa için di Iraktaki vaziyet umumiyetloe Londraye. gelen ha;berler teyit 
~yhan, ~çel. Antalya ve H~tay 1 tas ıve ~ilmiş oldu~ cihet~.e edilmemişse ~ oradaJ<l Alm~. 
vilayetlerı fıyatı beyaz ve sıynh ı bü iik Bntanyada Sunyeye mu. Jann fazla mıktarda olrnadıgı 
olacağına göre 5,75 ve 5 50: di. teallik olarak bütün zaruri ihti. zannedilmektedir. Maamafih ln.. 
ğer vilayetler fiyatr 6,25 ve 6 yat tedbirlerini almış bulunmak;.. giliz makamlannm orta şarkta 
drr. Mı'311" fiyatT Samsun kin l tadır. Irakta.ki muharebeler de.. Alma.nlarm ~;ptığı işlere iyioe 
7,25 'kuruş. Bolu. KO<'.aeli. Balı_ vanı ettiğı muddetc:e lbu tedbir. vakıf olduklarına. şüphe yoktur. 
kesir. CanakkalC'. Tekirdağ. !eri tamamlamak imkanı bulu_ Fakat İngilizler öğrendL1<leri 
Ktrklarcli. &!İme için 7 kuruş namamıştı. . şeyleri bittabi harice yayma. 
tıeebit edildi. Vi§iden gelen haberlere göre maktadırlar · 

bildir. :Bu itibarla eskiden oldulU gl. 
bl ekmek sıkıntısı mevzuubahs değil • 
dlr. Maamaflh habenlz yapılacağı bil. 
dirilen pasif korunma tecrübesi lı,:ln 

hallılllı şimdiden fazla teli\§ gösterme. 
Bine mıftıal yoktur. Çftnkü tecrübe nı. 
bayet birkat saat sürecektir. 

dır. Fakat asilerin petrol t 
na mühim zararlar ika etmit 
ları sanılmaktadır. 

DVN GECEKi TEFTt8LER M. h . ·ı . h 
Belediye reis muavini L~tfi Aksoy 1 verın 1 erı 

ve diğer zevat dün gece geç vakte 1 • 
kadar birçok fırmlan, teftiş ederek ke 1 nereye olac 
son gilnlerdekl ekmek lmalatmın nor. 
mal m!ktarda olup oımad:ğını kon. (Raf tarafı ı ~ 
trol etmi§Ur. Fırınlar dlln gece mutat 1 Halbukj şarki AkdeniJlli' 
şekil(le ça~ışlar ve normal miktar. ziyet böyle değildir. 
da ekmek imal ctml§lerdir. Yanlış ma- orduları hazırdır ve Pel 
na çılcanlan pa.at.f korunma deneme. beklemektedir. 
si yapılacağı hakkmdakl haberin tav. 1 l\1ihvcrin Kibrıs ~ 
zıbl !Uerine halkm endl§esi ve fazla cumunu tetkik eden m 
lhtiyatkArlığı da zail olduğundan bu- Kıbrıs müdaf aaamm 
glln ekmek ııalı§lan tamamen normal 1 için Giritten daha kolay 
vazıyet! bulacaktır. kanaatini izhar etmeketdit'• 

Dlğ-'r taraftan kendilerine ekmek 1 hakika Kıbrıs garnizonu 
imali için on. taratın&ın piyasadan edilefülmiştir. Diğer 
it~ hyıma ~r1Ml aıU4~rygösterl1@n u.~ ... •Ta ~Nine fbl'I~' .•1 
tU...1ı suii8Umal ederek birkaç k\WI çok uzaktır.. ~ 
fazla klir etmek için harice satmağa avcı tayyareleri Kıbrısa 
kalkı;an bazı fınncılar hakkında §!d- için ancak Mısırdan 400 111 
deUe takibat yapılmaktadır. Bu ş~ tinden 300 kilometre ka 
de l!llli3timall görUlen fırınlar çok fl.d.. !erdir. . 
deUi cezalandınlacak ve icabında ka- Giritte Suda koyu gibi, 
patııacaktır. kemmel bir bahri üı\ .~ 

halde Krbrısta hiç üs yo~ 

ya liyık ifade .•• 
Onun içlndlr ki SurlvenJn mut. 

laka 'e hemen İngilizler ,.e Hür 
Fransızlar tarafmdıın işgal edil
mesi lazrmdır. Ve okuyuculanma 
iki haftalık ~in hlllanümtin tek. 
ran halinde temin etmek isterim 
ki İngilizler bnna mutlaka te~eb. 
büs edeceklerdir. 

İngilizlerle Hür Fra.nsrz1ar Sari 
yeye smısıkı yerleşince de artık 
beleıe paydos; ,.e Mı"iır, ln5'. 
Türk Trakya..oıı müıtellesinln ıasli 
mllnakale köşesine a\'dct". 

Bu hakikati bellrt..'1lek gayreti. 
lr dlUmlzde tüy bitti ••• 

40 bin el tezgahı 
Bu sene iktisat vekale-

Fransa aske~ 
hazırhklar yap 

(Baş tarafı 1 
rar ele geçirmek için ya~ 
ztrlrklan tacil ·etmekte o 
zannediyorlar. Vişi aynı 
İngilizler hücum ettiği 
Suriyeyi müdafaa için de 
lar vapma.ktadrr. 

~nera.I Veygandm c-'.,. 
mmtakasında şimdiden 9J/J 
eit ettiği zannolunmaktadll'• 

o -
Giridin tahli 

tince dağıtılacak • ·ı· 
1ktrsat Voltô.leti vilayetlerdeki ll'fi'l iZ 

fakir halka bedava cl 1.ezgiı.hlan 1 ~ 
parlAm 
konuşul dağıtmak için h9.'>'Irlrklannı ikmal sunda 

etm~k üzer ır. Geçen sene 23 vl
lii.y ctte 30 bfı1 kadar el tezgahlan 
dağıLılmıştr. Bu sene de aynı mik. 
tar vilayet<' 40 bin el t~gihı dağı
tılacn.ktır. 

Tezgft.hlar imalatiıanelore sipa • 
rişcdilmlştir. En yakm bir zaman. 
da imalatı ikmal olunarak tevziine 
ba;}lnnacaktır, 

Matsuoka 
Nazırlar meclisine 

yeniden İzahat verecek 
Tokyo, 4. (A.A.) - D.N.B. 
Mecua önümüzdeki cuma gUnU hu. 

awıt tılr celae aktederek hariciye na. 
zırı Matsuokanm Avrupa eeyahaU ve 
beynelmilel vaziye~ hakkında vere
ceği izahatı dlnliyeccktlr. Bu münase
betle nazıra lllyasl vaziyetin ılmdlki 
lnk~arı hakkmda muhtelif •ualler ııo. 
rulacaktır. 

Anamur aahil sıhhiye 
idaresi kapabldı 

Anamur sa.bil aı:hhlye idaresi, 1.6. 
Hl tarnıtnden itib&ren muvakkaten 
kapatılml§ ve bu limanda gemilerin 
srhhi muameleleri mezıror tarihten 
itibaren liman riyaııeu tarafmdaD cö. 
riUmeye 'bqla.ıımıftır, 

nmda hQkQmet 
veya btı suretle tııuıltleP·-

ıtddetle iltenecektJr.. ~---
Bam mebuslar, .b&1IO p--..ı 

kadar idare altmda çal ... 
dafaa 11errialerln1n bir te1' 
tında Wl-laqme"N da ~ 
dlr.. 
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Hayal ve 
hakikat 

Ajanslar ,.e gazeteler harp ha.. 

bt'rlerinden vnlat bulorla.na, dün. 
ya ha.\"&dlslerinden de bah~tmeği 
unutmuyorlar. Bil haberlerin için. 

do garip, acıııip fanteziye kaçan 
şeyler olduğu ~i, ciddiye alınma-
' Jilmngelenleri de Yar. Günün 

korkunr, kanlı, tüyler ürpertici sa. 

n.ı habe'Heri a.rasmda, afaki, mi. 
za.hi ,.o dJdaktJk mahiyette ~eyler 
okumak, ı;önölle.re bir neme ~sel. 
li veriyor. Sinirleri şöyle böyle ya

hştmyor. 

Bir iki gün en el, okudu~ 
enfes ,.e ifıdd eyler. a.J"Bsmda, bir 

telgraf alikamı ~kti: Brezilyada 
bir~ hattp, bir i'ki kalflm <iahibi, 

bc.5 on iyBM"t adamı bir araya ~e
lorek harp aleyhinde ,e ..tlihlan 
terk me--el~ rirafmd& n~riyat 

yapmıya karar ,wmi~ler .•• 

Bu fikrin, dünya piyL'-a.'ımda na. 
ti kall;iılanM,ağr pek billncrne7~ 

de, muhakkak ol&n udur Jd, harp 
ha.linde bulanan milletler de &rtık 
ha l~t-0n brkmı tardır. Fakat hiçbi. 
ıi kahada.yıhklarma yc<'lirlp, "ha.y. 

di sulh masa.'>ma otur!\lunl" diye, 

lltiyorlar. 
·e 'diye:ı;m, in. silah Brezilla 

8Ulhs~werforinin te.5ehhii .. ii hayırlı 

~tlcelcr \.erir. 
Benim a.."ıJ ha.his meyzuo cf.mek 

ist~di!!im bu nokta değil, -.ulhsc. 
\·~rllk ,.e '."iliiblan bcrakma dın·a...,ı 
f>lrafmda birks~ liiÖZ !Wylemek isti. 

Yorum. 
Sulh C\.'erlik \'6 -.ilihlan brrak

nıa dıı.' ~ı yeııi bir hikaye depldir. 
~aman, zaman dünyanın her tAra. 
fında, "harp b~me:tiz ! Slliı.hlan 
llnJun ! Dünyada. ebedi ,;ulb c .. n ... 
larmı kurahm." taYsiyesile ortaya. 
!:tkanlar görülmiiştür. MlsteT }~s. 

1 d, Şarl Bi e, Anııto1 Fran-ı, Dö 
l'urnrı ı;;ht. 

llunlııra. ~öre harp büyük bir 

'ah~c>Uir. l'er yüzünde, bunun a.k. 
lnı iddia eden t e'k bir fani yoktur. 
lıiit.nn beşeriyet, birlmr, günlük 

ömürlerini sulh ,.e ~ükiın içinde 

;;~lrip yaşa.maktan murad olan 
baya.tın •eYldni ı:ıkarmak istiyor. 
Fakat . .._'ahlan at.alon, harp h.te. 
rneJiı. · mekle harplerin önüne 

geçilmiyor ki .•• 
Bunun iı:indir ki, dünyayı sil:i.h. 

SJ7:lanmıya te~' ik edenlerin propa. 
gandalarmı yersiz buluyor, bunda.n 

kat iyen mii-.bet bir netice ı:ı'kmı. 

yu.ağma inanıyorum. Acsba, sulh_ 
!llCverler, hıı fikrin, milletlerin ka. 
falannda yer tutup dünya.), güllük 
\.'C gülü"tanhk yapacaklarma, bn 

ı:aYallr hayalin hakikat ola.cağma 

kendllt:ri inanmı,ıar, iman ctmi;:;. 
lf'r midir? 

F~ki sulh~eYerlf'rin, l\li-.t.er fü;. 
t~Jerin, Şarl Rişelerln YC hemfi_ 

kirlerinin güzel sözlerine, konfe. 

ran lanna, yı~n yığm hro'lörlerin" 

ra~men, dünya.da kanlı bo~t-ma.. 

lar dunnıunı~hr. Trahlus, Balkan 
ı.au5l3n, umumi harp felaketi bn 
ziimrcntn bf'ya.nna.meler dağıttık. 

lan, ne;;;riyat yaptıktan günlerde 
patlak ,.Nmiı>tir. Yakın bir ma:rt_, 

nin eseri olan (<;iJii.hMzlanma. kon. 

feransı) ('in _ Japon boğlı~ma'lmt, 

ispanya mukatllc>sini w nihayet 
buı:;iinkü harbi önli}ebilcll mi? •• 

Anla~rlıyor ki ro.ulh~e\crlerin pro 
pa~ndala.n, slliihsı7lanma konfe -
ranslan, 'hep boşmuş. Fımt.ezj ~ey, 
lenni~. Bunların sözleri \'e karar. 

lan, hüt ün l~ili'klerine, güz<'lllkle_ 
rinc ra~cn kendi kulaklarmdan 
ötı>ye ula..~mryor. 

Yer yüzünde harp l·a1dıılı ı.Ö7.

lerlı>, sllihsrzlanma. tan.iy.-lcryle 
değil, ekonomik hm.larm , ·c Av _ 
rupayı müthis c;urctte lmMlklıyan 
emperyalizm hareket ve haksı:1hk. 
lannm, imha edildiği ı;;in kal1<a.bi. 
lir. Ve lafla pc;rnir c;emisi };irii

me7.. 
Diinyn.da. ebedi ı-ulh ••. Ru~ün bu 

fikir muhakkak bir ha:rnJclir. Ha!:. 
ta yarm dahi Ölle •• haJdka.t olması 
için, daha. yüzforce ve yüı:lett.e, 

hatti bin1erce yıl istt>r. 

Binler yaşa ey nihali ümid ! 
J,AEDRt 

...... --~~~~--~------------~~----~------~----~----

H A B E R - Alişam posasr 5 

YEDEK SUBAY YOKLAMASI ıstanbul Bel•d iyesi 
ııanıarı Fatih a kı>rJlk şubet.indf'n: 

1 - Yedek subay yoklaması haz!. 
ran 941 den itibaren başlaml§tır. '20 
haziran 941 gilnilne kadar devam cıre. 
cektir. 

2 - Her yedek subay yoklamaya 
bizzat gelmek mecburiyetindedir. 

A - Rahatsız olup gelcmlyecek 
halde oianlar (mahalli hükumet.) ta. 
bilyetlndcn musaddak rapora bağla
yaeari.lan taahkUtıll mektupla şube 1 
defterinde kayıtlı olduğu sıra kayıt 

numarası ve rütbe Jlc sınıfını bildir. 
mck şartlylc şubeye gönderecektir. 
mese:A 6/10 gibi). 

3 - Htlkfımct memuru olup da 
bcrayı vazife §Ube mmtakası haricfn. 
de olanlar (tavzif edildlklr.rl emrin su. 
rot!.) serbest meslek ııahlbl olup ta 
haziran ayı zarfında hariçte buhın

mala:'I mecbur! olanlar (bu mecburi. 
yeti bu:unduklarr mahallin emnıyet 

mtid!ir!Uğü veya amirliklerinden ala. 
cakları v e s i k a l a r ı kere 
dahilindeki vesaiki mektupla gönder. 
mek suretiyle yoklamalarını yaptıra.. 
caklardır~ Vesalksiz gönderilen mek
tupla!' makbul değildir ve yoklamaya 
gelmemi§ addedileceklerdir. 

4 - Mektupla yoklamalarını yaptı. 
rac.<ı.klar bizzat yoklamalarını yaptı. 

racnk aubayıarm getirecekleri aşağı. 
daki vcsalkse taahhiltlil mektupla gön 
dereccklerdlr. 

ıs - Şube mmta.kaeı haricinde olup 
da yoklnmnlannı yaptıracaklar ıstenı.. 
ten vesaiki bir dilek,;e ile şube baı;. 

kanların& müracaat etmek ırurctlylc 

yaptırabileceklerdir. (Maliye mUfet. 
tişlcrlnc) aittir. 

6 - Gerek mektupla gerek dilekçe 
Uc muraca.a.Uarda nüfus cüzdanJann. 
dil 940 yoklamamnda yazılm~ §Ube 
defter l!lra kayıt numarası ve rütbe 
ile sınıfının bildirilmesi lAznndn'. Me.. 
selA Yedek Top. Tgm. 4/160 gibi. 

7 - Yoklamaya gelmeyenler usuıı.. 
nb tcvfika.n mektupla yat?rmıyanlar 
1076 numaralı kanuna göre (50) Ura 
cc:>.aya tabi tutulacaklardır. 

8 - Hazfranm 2 Binden 7 Bine ka. 
dar {k1Jnyager, levazım, veterlner, 
dişçi, eczacı t&bib,) sınıfına ait bütün 
rütbe su'baylarm yoklaması yapılacak 
tır. 

9 - Hazlranm 9 undan 12 ııine ka.. 
dar (Top, heMp memur, nakliye, is. 
tlbklm, ot.o.) sınıfına. ait blltün rllt. 
be suhayların yoklama.lan yapılacak. 
tir. 

10 - Haziranm 13 ünden 16 $1Jl& 

kad11r (muhabere, eilYarl, demir yol, 
jandarma, hava, ölçme, harita, tmam, 
adil mU~vir, sanayii harbiye,) smı

fma. alt bOtUn rütbe subaylarm yokla-

ııyet edilmcl!li: 
16 - Temmuz '940 ve daha evvelki 

senelerde yaş haddine uğrıyanların 

nllfus cilzdanlarına yaş haddine uğra. 
drklım kaydedileceğinden şubeye mil. 
rncaaUan. 

Taşkı~la noırnabahçf' yolun:.ı"l ı:c:i maakadam §osc olarak inşası açık 

eksil.meye kon11lmu.,tı.1. Keşif ~'.:lclı 5899 lira 4, kuruş ve ilk teminatı H2 
llrıı. 42 kuruşt1ır. KcşiJ Vt· §artn•nn•' 7abıt ve muameılt mlldUrlllğU kalemin. 
de gorUleb!lır 

17 - Yol<lama sabah saRt S,JO dan 
12,30 a kadar. Öğleden eonra 14 ten 
18 e kadar devam edileceği lifin olu
nur. 

l!ıale 16 6 P41 oazarıeai ı;Unli sr.c.t 14 tc daimi cneilm,.ndt yapılacakUr 
Tn•iplcrln ilk tem11ıah.makbuz ve~ı. m,.kt•ıplarr. ihale tarihinden l!lek!z gün 

incirden kahve 
evvel belediye fen ırılcrl müdür·ogılnc müracaatla alacakıarı fenni ehliyet 
ve 941 yılına ait ticaret odam "CS•lttalarllc !lı:ıle ı;ünll muayyen saatte dabıı1 
cnc!Jmenrle t.-munmalan. ( 4225) 

••• Almanların lzmirden 300 ton 
kadar hurda incir satın alacakla. 
n haber verilmektedir. Söylendi. 
ğinr. göre, Almanlar. bu incirler -
den halis kahve nefaset inrı yakıtı 
bir nefasette kahve imnl edecek · 
!erdir. Aynca Almanlar 350 bin 
ve 100 bin liralrk iki parti incir da 
ha miibayaa. C?dCceklPrdir. 

.L - B"lediye Tcmu:Jık işleri ıı;;ıı 2:3 to':lluk kamyon saUn alınacaktır. 
2 - Yeni ve az kullanılmış karuserllerl palanga ile müteharrik olanlar 

tercih edikeekttr 

3 - Kamyonu otur- satmaıı: isUyenlcr!n araoaıan Belcdıye fer. heyetin. 
ce muayene cdilm~k llzr.re tem•ıllk i.'lleri mlldUr!Uğünc 4.6.941 tarihinden 
itibaren beş gün zarf•nca mllrac,.at ctmele:i IA.zımdır. (4301) 

Emlak ve E·ytam Bar.kasından: 
Esas No. Yeri 

71 Kaf\Iköy, Altunlza<lc mahallesi koşu yolu oo
k11,ğl rn eaki 60, 62, 64. eski G~.ŞR..60, yeni 
94.-96 numara. 

ll'16 

1392 

AKsara; Gureba Huscyinağa mahallesi ı,ıeker. 
el sokağı csk! ıo. yeni 17 numara pafta 185, 
atla Sl\4, pa rse 1 H 
B!yoğlu, Şahi':ulu mahallesi Scrascrci çıkma
zı 80kı.k eski yeni 21 numara. pafta 37, ada 
~. rarsel 43 ''§lındi Galata Mlleyyodzadc ma. 
ha!l.:si t.opçu başı çıkmazı sokağı .. 
Fener Tahtamiııaro kAtip Muhslalıattin ma. 
hail~! ço~bacı çeşme3l sokak numara eski ye
ni 5 

Hi90 Bakırköy, incirli arazisi Kartaltepe maballr. 
si numara. eskl 15, 16 mükerrer, harita 439 

1981 Kautköy, Osm.anağa maha.llcsi miakianber so
kağI :numara ~ııki 8, yeni 5, taj 5, pafta 8, ada 
2, parsel 38 

2211 Galata KemankC§ Karamuııta.fa~ mahalle. 
si Karaköy caôdesl numara eaki yeni 9 

2299 &yoğlu, Kalyoncukulluğu mahallesi kA.hya 
IM!y ve kordelıl sokak numara eski yeni l, taj 
18, pafta 18, ada. 446, parsel 24 

2329 Beyoğlu, K(llyoncukulluğu mahallesi Ömer 
Hayyam caddesi Fesliyan sokağı eski 35,37, 
yeni 37, 39, !>'.l!ta. 19, ada 455, parsel 6 

2371 E~nönU, Zindnnkapı mahallesi Zlndankap131 

caddc!li ''yumurtacı caddesi,, es.ki 363, yen! 
71, pafta 128, ada 358, parsel 54. 

2483 Bey,~lu tomtom mahallesi Sell'ı.tin odaları çık. 
!nazı eski 17,ycni fi, p&!t& 35, 325 parsel 116 

2400 Bryoğlu, Şahkuıu mahallesi Serdar' Ekrem 
sokak eakl. ;:reııt mr..217-19, pafta 88, ada 284. 
parsel 92 

hıym<:ti 

J.ira Kuru;.ı 

nev'i 

5050.- K!lTakol ve tarla 

450.- Bahçeli ah~11p 
evin yanaı 

163.- Aru. 

• 
232.- Evın yarım 

452.- Arr-a 

AOO.- Ba.lıc;eli alı§ap ev 

1873.- Kaı.,ir dükl<tnm 
1 /ti hissesi 

14.3.- .A nıa 

848.- Aıuuı 

lll23.- Aagir dtıkkAnm 
6/ 12 hisseal 

238.- Ara 

4215.- Arsa 

165.- Alı§ap evin 
12~~5/22680 hlııseal 

Teminatı 

Lira Kuruş 

6270 M2 

118 M2 

ıl.25 ~2 

32 M2 

70 lııl2 

H.79 M2 
tahminen 

4'7.50 M2 

174. M2 

81 ın 

'17.50 M2 

ısı ll2 

50Ş,-

~-

16.SO 

28.20 

4.ö.20 

1S7.30 

14..30 

3t.SO 

1S2.80 

23.SO 

•21ı60 

16.50 

f-ısianb u · Levazım amir iğinden veril;--) 
L narıci asker. kıtaatı ılAnıarı _I 

, malan yapılacaktır. 

2580 Heybcllada, eski kuyu ~ı yenJ tnuğbcy ııo.. 
kak r.umara 48, taj 48, paft.a 11, ada 55, par. 

1 ael 21 

Bel:er kilosu 2 kunış si sa.ntımaen 1600 ton odun kapalı zarfla ekslit. 
lt?eye konmu§tur. :!.hale& 10.6.941 sal! günü s:ıat 16 da Sıvasta aakeı1 aat:m. 
llll'la ko"\tsyonund. ~apılacak':ır. 'tutarı 4-4.,960 lira ilk teminatı 3372 lira. 
dır. Evsaf V" şartnamesi Anka:-a, latanbuJ Lv. Amirlikleri ııatınalma komiıı
:tonıarında ı:orUIUr Talıp:erin l.bale l.!&ttlnden bir saat evvel komisyona ka. 
llınıı ve&kalarlle tekli! nıektuptannı vermeleti. (24.25,.3923) 

-.. 
468.000 ldıo L!ığ'ır eU kapalı zartlıı. ckaıltmeye konmuıtur. İhalesi 9.6.9U 

Pazartesi günü sıat 16 c:ı tzm.•...:! askerlik şubesindeki aatınalma komlayo. 
llunda yapılacaktır. 'l utan 177,84\l lira ilk teminatı 13,338 liradır. Evsa.t ve 

rtnamesi Ankara., lsıeobul Lv. Am;rllkleri satınalma komiayonlannda g<I. 
~ebtUr. Taliplerin ı:aı.ı;m vesl~ruarlle t~kıit mektuplarını !bale saatinden 
bı.r saat evvel komisyuI?a verm'!llert. (24.27..3939) 

••• 
B 0 her ~etrealnı: tahmin edı!cn flyat.ı ~ lruruş olan 4.0.000 metre trenk 

Cötrıkk11ğf bez paza,.ı k•a münakJ.u;a konmuştur. İhalesi 7.6.941 cuma.rtesl 
ttlrıu saat /,1 de Ar.kn.uıda M.M V ısatmal:na koml.eyonunda yapıla.caktır. 
~U tcmlcatı 3000 Hrııttn. Evsa.! ve şartn:uneal komısyonda görülür. TaliPI! 

tin belll vakitte :.om!syona gem:.deri. (7.i291) 

ıı - Hııriza.nm 16 smdan 18 ine 
kadar (deniz makine, deniz güverte, 
sanatkarlar muamele memuru.) sıpı. 
tına alt bUtUn rütbe su'bay1arm yok. 
lamaları yapılacaktır. 

12 - Haziran 18 den 20 sine kadar 
bUtün rütbe (piyade) ler. 

13 - Bu yoklamalarda aşağıdaki 

veealk asıllarlyle birlikte tasdiksiz 
olarak beraberlerinde bulundurulacak. 
lardır. 

A - Terhl.9 ~kercıı.t, tekaüt emri 
veya c:llğer a.skerl ~ surott. 

B - Nüfua ctlzdam lld o.det !otoğ. 
rat. 

C - Heldm,eczacı, dişçi. veteriner. 
terin (diploma ve JhUsaa vesika auret.. 

lerl. 
D - Mllhendis ve kim~erlerln 

hangi ııubede ibtlsaalan bulunduğu 

(su, elektrik, yol, UAh.) gtl}l vesika~ 

rm. 
14 - Halihazır mahalli emniyetler 

ta.rafından tasdikli ikamet senedi. 
15 - Her sınıf için tılyiD edilcıı 

günlerde yoklamaya gelinmesine rl-

2618 B!)yoğlu Şa.hı..-uıu mahalle.!l bll,ytlk hendek 
car.idesi nuuıa.m eski yeni 52, pafta 4.0, &da 
292, p~rsel 8 

1 
2709 Ortsköy katollk kilisesi yeni aydmlık &Okak 

o.·.ımara eski .t7, yeni 85 
2745 S·11tanrJımet Alurkapı canlnırtaran mahalle

si. ''Seyit Hasan sokağı,, cankurtaran caddeal 
numara yeni :1, pafta 60, ada. 72, pa.rscı 16 

2752 Ak.saray, Yenıkapı, yalı mahallesi Alboyacılar 
eo!uı.k eski 19, yeni 31, pafta 209 ada 829, 
~3119 

2787 Beyogıu Kalyoncukulluğu mahallesi Ömer 
Hayyru:n sokak eek1 23, yeni 215-25, taj 182, 
pafta 19, ada 4.54, pafta 11 

ZS14. E'l'llnönU, çar.µ mahallesl Rebia hanı eski ye. 
nl H, palt& 8, ada 2718, pa.nıel 27 

2864 B~yoğıu, Abd!lsselAm mahallesl ıo.ım yeni kal 
fa ynmağı numara eski 20 

2946 Beyoğlu, ArapcamU ııcrif mahallesi makaracı. 
lar cııddesl eski 66, yeni 52 

1270. - KAgir eYin 
8124 hiaae&l 

100. - EY enkaz 
haUnde 

Sto6.- Bostan • 

283.- Eahçc.11 ahşap evin 
1./3 himeat 

276.- D'lkk!Jı ve ah§a.p 
evin 2/4 b1saesl 

385.- KAgfr oda 

120.- Bir evin 
5/ d hlıısead 

147.- DUkl<Aıım 1110 
tJ.ssesi 

80 lıl2 

64.55 M!? 
tahminen 

2902 M2 

62 M2 

72.ISO !42 

85 !42 

100 M2 
tahminen 
25.S• M2 

Yukarda E'.dresl ve tafııUA.tı yazılı gayrimenkuller p~in para. ile ve pazarlık ııuretiıc aa.W&caktır. 

10.-

670.M 

28.80 

88.60 

ıuo 

İhale 1213.r41 pe~embe günU saat andadır. Arttrrına esnasında. çerl!en bedel mukadder kıymet! geçtiği 
t~l:dirde teının:..t akçesi derhal arttırılmıyarak !bale kimir uhdesL1~ icra edilirse teminat akçe_,i ona ikmal 
etUrilecck't.i:-. İı;tekWerln teınlnat akçesi, nüfus tezkeresi TC Uç krtıı !o!oğrafla birlikte bildirilen gUn ve saatte 
şubemiz EmlAk ııervisl:te gelmelerl. (880-4.078) 

. Velialıtın revcesinin 
~ret ettiği ve bundan dolayı 
~ veliahtnı çekemediği başvekil 

l' gün bu dünyanın nazarında 

~ yüksek bir mevki alıyordu.~ 
Onun için veliahtm vaziyeti çok 
~kti. Karısının kendisinden 
~ek oluşu onun için a.detA lbir 

~ntJ~er· 93lillJclm•ia 
Eski Prusya ve şimali Almanya 
ona yabancı kalmıştı. Onu seven 
:er yalnız Virchovlar, Helınholt&. 
!ar gibi İngiltereyi seven aristok 
ratlardı. Ve bu da anti mittita
'izm telakki ediliyordu. 

~aket menbaı olmuştur. Dil. 
~ nazik ve sade bir prens iken 
~l'Isı onu zayıf ve kendisine hiç 
~enmiyen bir insan yapmıştı. 

tk o ne samimi, ne de namus. 
~1.J.r. Ve artık kendisini Prusya. 
~1 o!araıc hissetmemektedir Hatta 
b·ıı~ itikatlarını bile kaybemiş gi.. 
~·dır. Artık yetişmiş evlatları 
)\ıi.Yet hakkında hayal kurmu. 
;rıar. Ve babası yumuşak ol. 
~.altta devam ettikçe oğlu da söz 
~11ll~ez ve dik başlı olmakta 
~::anı ediyor onların ikisinin a. 
b ~daki münasebet pek iyi de. 
~dır. Eğer imparat.or birkaç se. 
')ı· daha yaşarsa veliaht tama. 
~/l'le yıpranmış olacaktrr. Şim. 
~en arada bir melankoli buh_ 
~ geçiriyor ve bütün istikbal 

dini ka.ybetmlş gibidir.,. 

HAYATI .,YAZAN 

EMiL LUDViG 
' ' . 

•. • . . 1 : • • .• ~ .• 

Veliaht artık çok uzun müd. 
det yaşamıyacağını zannediyor. 
du. Bir çok defa öleceğini hi.s. 
scttiğini itiraf etmişti. Bu hissi 
kablelvuku ona baba.sının hala 

'çok dinç olmasından ve yüz se. 
ne yaşayacakmış gibi görilrune. 
sinden ileri geliyordu. 

Hatta kendi neslinin kral ol. 
madan g<>Güp gideceiğne kanaat 
getirmişti. Bunun için kendi va 
risine karşı duyduğu eski hidde. 
ti daha artmaktaydı. Herhalde o, 
kendisi kadar bekliyerniyecekti. 
Veliahdın bütün rolü uzun sene 
Jerde resmik~atlarda müzkeler 
de manevralarda hazır lQulunmak 

• 4 • 
tan ibaretti. Babasının uzun ö. 
mürlü olmasından dolayı hayata 
küsmüş bulunan prens hmcmı 
oğlundan alıyordu. 

85 in başlangıcmda hassa a. 
l&ymın bir ziyaf einde veliaht 
söze başlamış, zabitlerin karşı. 
amda oğlunu muhakemeden aciz 
ve olgun olmayan bir insan ola. 
rak göstermiştir. Oğlu kendin.. 
den geçerek kadar hiddetli oldu. 
ğu halde sükunetini ve itidali.Ü 
muhafaza. etmi~tir. Herkes onun 
bu suretle hareket etmiş olmasr
m çok dürüst ve makul bulmw.J 

onu takdir etmiş ve veliahdin de 
çok kötü bir hare.Ret yapmış bU
lunduğunu kabul etmiştir. Ebe • 
veyni tam bir rezalet çıkararak 
prensle katı münasebet etmek 
istiyor. 

Bütün bu hallerden çok müte
essir olan prens yine yalnız ba • 
basile işi olduğu 7.amanlarda ken 

disini mesut addediyordu. Anne
si lngiltere ziyaretinden avdet 
ettiği zaman Voldessee'ye: "Yal 
ntz babamla iş daha yolundaydı. 
Bundan sonra artık o da değiş. 
m.iştir." P.~crtir~ 

18 ya.~mdayken Serime geldt· 
ği zaman halkın alkışlarile kar-

• • şılanmış olan prenses Vıktorya, 

üstünden on ikf sene geç:ince ga.. 
rip bir emniyetsizlik ile çevrilme 
ğe başlamı§tı. 70 harbinden son. 
ra milliyet hissi Almanyada coş
kun bir seviyeye yükselmişti. 

Vetiahdin karısmm sarayında 
hep ingiJizce konuşması kendi 
ismine Vichy dedirtmesi, oğlunu 
Vilyam diye çağırışı. hep fngiliz 

fılimlcrilc görüşüşü, İngiliz ye -
mekleri yiyişi ve İngiliz sofrd. 
taknnlarilc İngiliz hizmetkarlar 
kulla.nışı ~ tenkid ediliyordu. 

İhtiyar imparatorun etrafın • 
.:iakileri bütün bu 'halleri ile ken.. 
di aleyhine çevirmişti. Ressam • 
lara bir takmı öğütler verirdi, 
ve yeni fikirleri temsil ederai. 
Fakat hiç.bir zaman içtimai ve 
hatta doğrudan doğruya kadın 

meselelerinde derin fikirleri yok 
tu. Sadece revıı.hirle meşguldü. 

Tıokı oğ-1· "İ'IJi ve esaı;en oğlu ite 
aralarındaki düşma.nlrğm başlıca 
sebebi de biribirlerine bu kadar 
ben zeyişleriydi. 

"Onun benliğinde yüksek lbir 
7.ek~. Koburglann hilek8.rlığr, 

yüksel< bir idili :r dcnıir.ı"n bir 
irade büyük bir hrrs ve hristi. 
yan imanından tam mahnımi · 
vet biribiriyle karışmrştır." 

Eulenburgun onun hakkmda.k' 
bu hükmü biraz fazla serttir. 

<.Deoornı tı(1'" 

, 
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P. J.1trimh~ 
-54-

1 - Non, dit ml!lfl J,ydla fort 

has et en Ha & •• e\'lilC:nrnC'flt 
ıı-0ur 'l•ıt: son pi ı·c ne l'cntenn:t 
r,.ıs. I:lL<J ,·ons m'a\ ez boudec lılcr 

pou.r ıucs lnnoccn!cs pl:ılsantcrlcs, 
et r:- ne \·oulaıs p::.s \'<:os lntsscr 
<-nıportcr on :.oavcnlr mno\'ıı1. Jc 

''otrc ervnnte. Quelles terrlbles 
gcns 11ntL" f:tes, \'Oos autrcs Cor
Sl"S' Adleu done; a blcntôt., j'es

pere. 

2. n t;>II • ruı tendJt la main. 

8. Orso ne trouva qu'un soupir 
ııour ttpon'>e. 

4. Oolomba s'npp:n.}cha de !ol, le 
mc dnns l'cmbnısure d'nne fn· 
nctrc, ' m ıuı montrnnt. q:ıel
que clu>Se qu'ellc tennlt SQUS son 
mozznro, lal parla UD moment a 
"olx ba.«!se. 

5 - l'ıfa srenr, dft Or!W> (\ mlss 

Nelil, veut Ycus fafre un s!ngu
licr cadeao, madcmol.elle: mals 
11011 autres Oorscs, rıou.' n'avons 
pas grand' chose ~ donner ... cx
ccpte notro affcctıon .. ., qoe le 
temp:'I n'dfacc pas. l\la srour mc 

dit que vons avez rc:;a.rde avoo 
curlosiM ce s1ylct. 

C'cst une ruıtl ıu,tP. ılnn!> h fa· 
mille. Prulıab!ement il pondait 
.;ıutre!ois iı. la c<"inhıro d'un de ces 
capora.ux a qui jc dols l'honncur 
de ,·ot e oonruıissanrt>. C<ılomba 

le crolt J predcux qu'c!!o m'a 
dcmam16 ma permlssion ponr vom 
le do -:er, et moi jc ne sals trop 
i jc deıl<ı J'accordcr, car j::J peur 

que ,·ou ne 'ons moqulez de nou.~. 
- ~ flta;l lf't cet ch:ırmant, dit 

mi s J,)'1b; mals <1~cs~ une nrme 

de fnmlllc; je ne puis 1'acc~ptcr. 
- Cc n'cst pas le stylet de 

mon piore, s'ecri:ı. \i\'Cmcnt Oo

lomba. tı a. lıt-0 donne i\ 'ft dcs 
gr:ını°·_:lnrcı:ts de ma ml-re par le 
rol Thlı lorc. Sl madcmol5e11o 
l'acC'.eptc, elle nou fera blcn 
plııJslr. 

KOLoMBA 
P. Mh'im~e 
-54-

1. Mis Lydin tabii babasına du. 
yurmamak irin yavaş sesle ve İ· 1 
tJ>Jyancn: 1 

- Haytl', cevabmı verdi. Fakat 
siz çocukça eakalar.m yUzUnden 
dün bana kUsmüştünüz, bense bir 
hlzm<>tkarmıu.lan fena hauralcır 

saklamanı7-ı isleme?-.diın. Siz Kor
sikalılar ne korkunç insanlal'Stnız: 
Allahaısmnrladrk; inı:;allah, yakın

-ta görllşUrUz. 

%. Ve elini Oraoya. uzattı. 

S Orso içini çekmeden bar;:ka. 
verilrcek cevap bulamadı. 

4. Kolomba Orsoya yaltl&Fak 
ouu bir pencerenin aralığına sU.. 
rUkledf ve Mezzaro'sunun altında 
tuttuğu bir §eyi göstererek bir an 
yavaşça lıir §eyler söyJedl 

5. Orsı;. mis Nevil'e: 
- Bayan, kız kardeşimhı .e 

tuhaf bir hediyesi var: gerçi biz 
Korsikalrlarm... 1A!ll&nm bile sl· 
lemlyeceği .• bir eevgiden ba§lm 
verilecek büyük blr eeyim.iz yok. 
Kız kardeşim bu hançeri merakla 
tetkik ettiğinizi söylüyor. Bu bir 
aile yadlgftndır. Bu hançer belki 
bir zamanla?' bugUn bana sizinle 
tanJŞIDa.k ~erefini kazandıran On· 
b:ışılardan birinin kemerinde ruıılı 

bajunuyordu. Koloml>a bu hançeri 
o kadar kıymetli sanr;or ki size 
vermek i~ln benden müsaade _.. 
tedL Ben ise ona hemen uyablle. 
ceğiml s:uımıyorum, çünkU blzim,. 

le alay c:derslıllz diye kork~ 
rum. 

lııllll LycU&: 

- Bu hançer hak!katen ne 
hoş! Fakat blr aile sil!hı, bunu 
kabul edemlycceğhn, dedi. 

Kolomba: · 
- Bu babamm hançeri değil, 

annemin a:tnlanndan birisine kral 
Theodore vermiş. Eğer bayan k~ 
bal edeme ~k sevineceğiz, diye 
fiddctıe haykırdı. 

- \ O)'E'7 ml'"<ı ydla, dit O~, • Onıo: 

Jle dcdnl 

rol. 
16 stylct d'an - Bakın, mis Lydja bir kral 

bançerlnl hak1r görmeyin, decJi. 

6. ren: un nmsteıır, lefı rcllqaca a. Meraklısı Jçin kral 'I'heodore1 

du rol ThOOdore sout lnflnlment yadlglrlan en kudreW hUkllmda. 
plus prlıclcMes qoe eeUC. da pl1l8 nnJdnden daha çok kıymetlidil'. 

1. ı .. U..tatton ehi.it forte, • 
ınlss Lyillıı voyalt d~,11 rcffet que 
produiralt cette anne posee !1111' 

uııe table en laqne dans son ap. 
partemeat de SalnWamee'. :rı.ce. 

8. - Ma.18, dit.elle - pl'ftallt 
le stylct avce l'hesitatlon do qacı-

qa'un qal veut ~ter, et ad• 
l'ell8&Dt le pla• aJmable de ·.es 
sourires a Colomba, eh~re made
molscllc Ook>mba. .. , Je ne pols ... , 
je n'0tıerııis \'OU8 lalaaer partir 
aln.sl d6samaiıe. • 

• 

1. ı..,dia arw ile ~ ,,. 
etmcılde:n Saint • Jamea's. place'· 
dati apa.rtmıanmda parlak cll!lı 

bir masa Uzeıine koyabileceği bu 

ldWun hu.ule l'etirecı.eii . te.iri ırö
ı4l,Jıordu. 

8. Kabul amısmıtt duyan biri
nin tereddUdii ile hançeri ala.nık 
w Kolomba'ya ea ta.t.b tel!~ 
terini göstererek: 

- Fakat le'Vg'ili be.yan Kolom .. 
be, yapamam... S.i.zl. böyle allfı.haız 
göndennefe cesaretim yok, dedi. 

(1) Theooore: N euhoff baronu, 
1690 da Metz'de doğmuş ve 1756 
da ölmU!}Ulr. ldarc ettlği bir ibtl· 
IAl sonunda Korsikada 'l'Jıeodo?'e l 
adlyle 15 nisan 1786 da. kml ilan 
edildi ise de birkaç a.y aonra ikao
mağa meCbur olmuttur. 

ANALiZ ve TEORt 

ı-: .. ~lis <1n J'lr.dlcatlf, ihbar ıure. 
tinin maıf znmanları: 

lli'ons:zcada ihbar sureti beş 

mazi za.nıa:ımı havidir: !mparfalt, 
Mt hikayesi (nynl r.ı. r.ıda mu
aıi hlkay"'~); passe simple, eu· 
hudi mazı passe comı'°66, nakli 
mazi, passe antcrieur, yakm ma
t:i, plus • quo parfaft, mıı.zi \ınt1ı
ycsl. Bu bf>ı::: zamana :?.yrtca ild 
.. passe surcompose" de llAve e<ll
leb:llr: p~ .. !6 s-.ıtt~rnpose yılu0• 

quc • parfatt sur ::ompoc~. Bunlar
dan maada futur de :p~. ystnı 

geçm.lıt bir samana nispetle istik-

,,. ' ~ ; I' ' N -

Anı erik ada silah ve mühimmat f abrih.ları gece güud ız çalı..,,~ıy<JT. Resim.de .e4 saat mlltcmadiyen çalı.,.1tma haünd..:; bulu.nan Pittr 
burg çelik fabrikaları. görünüyor. Muazzam fabrikanın ışıkları ctrnfı bir donanma gco esi gibi aydınlatmı§tır. 

Am r·c a 
vardımı 

Amerika neler 
yaptı, neler 
yapabilir? 
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terikan sanagiinin patronlarından 
Hani-i Ford 

Fabrikaları her ihtiy-acını 
bizzat temin ede 

~ en ileri gelen sa. 
Ba.hiplerinden Hanri Fordun 

~sık sık .isn1 geç. 

~Of'd - dünyaca tanmnuş 
td:undJr. Şöhreti, serveti ve 
~~ fevkalMe kuvvetlidir. 

Of'd Amerikanın büyük yar. 
icar c:.rına kadar fabrikaların. 
~e altı bin otomobil imal 

te idi. B'JgÜn de Fordun 
l'ikata.rında. binlerce jgçi çalış_ 
( ta ve İııgilt.ereye gönderile. 

Olan hafif tankları, tayyare.. 
tt lb:ıaı etmektedir. 
~- Unc:lan 15 - 20 sene kadar av 
~ kadar yalnızca otomobil 

le uğraşan Forcl, geçen umu 
. ~ten sonra tayyare imali .. 

ı:ı thoınmiyet vcrmif}tir. For. 
btiYilk baarıl:ın Banayi 

il! ve sahip1eri tarafm. 
ıı.ı,!1 ~ uo anılmaktadır, 
'liilakıka Ford Amerikada, 
•'l ~tn en bUylik işlerini ya.. 
b ır adanı.dJr. Fordun icat et.. 
-iı.potottıobil Aınerikada bir in. 
~ }'apınıştır. 
Ordun faaliyetini bir sinema 

8~'>Rlbi gözden geçirelim. 
~" . ~en.esindeyiz_ Ford ilk 
i( bıJı.ni yapıyor. Sonra işini 
~de genişletiyor, on sene .. 
~ bu işi bir §lrket haline 

lQ "e çok çalıŞ3l'ak nlha· 
~4 de on milyonwııcu oto. 
~ Yapıyor. Her birini_~ 
ı4 sattığı bu otomobıllen 
~ : .. bile alabiliyor ve bu ııe
da t ()Vlü~rlo. SA}1irlilıır .,a.r:ı_ 

<fide <lrk l<:ılmıyor. Ticaret bu 
ı-0td daha fazla~yor. 
·ı~ fabrikalarının en bUyüı,rü 
~ n yapılmış bir binadır. 
llı.a ~ 1600 metredir. İçinde· 

kıneıenn g_nrültüsU çok u. 
~or <''l du)o-ulur. 
iııt? fabrikasına IB.zıın olan 
d~~i ~a~dcyi bil?' kendisi 
~l!kı getirir. Mesela: Kerec;. 

'ur 0tınan alır, kömür lazım 
'ltıı!Jb~adeni alır, böylelikle bit' 

. ıl Yapılması için gereken 
':>~topraktan çıkarıldıktan 
ti hil oluncıya kadar en as 
~ ~a temine çalışır. Piya. 
aJ,,ilbr. lınası, yüksehnesi ve. 
ia; •a.<:ıı bu işlere zarar ver. 
. ten fabrikaya laznn olan 

l~ P'ol'd'un vapurlan ve 
bjt !aşır. 
~t eehrine gelir gelmeıı 
, ~ Çokluğu dikkatinizi çe. 

ar-Itadan beş büyük bina 
tııe> ı>aı:ıaıc yazılarla yazılmış 

l-~ i1 18nıini Okursunuz. 
~ ~ a'brikasında çalışan işçi. 

ehemmiyet verir ,az işçi 

ça]ıştrrmıya gayret eder, para ve 
ız:uria.n ~l)IO. .tahammjjl 

edemez. 
Ford fabrikasına 13.zmı olan 

elektriği 240,000 kilovat kuvve. 
tinde elektrik meydana getiren 
kendi elektrik fa.brikasıncla.n alu. 
FaJbrllaı.ya gelen iptidai :madde. 
ler istenilen şekillere sokulur. 
Fabrikaya en çok laztnı olan ·şey. 
l"r şunlardır: Demir. kömür ve 
ç:.. '11. Fabükada günde 500 ton 
demir dövecek çok bliyük kazan. 
lar olduğu gibi elektrikten istifa.. 
de edilerek işliycn fırınlarda da 
çelik yapılır. 

Fordun f abrikasmda her §leY 
mihanikidir. Burada her ne su. 
re le olursa olsun hazırlanan her 
şey kendi kendine yerine yerle • 
şir. 

Meeclii.: tekerlekler veya marş 
kolu hazrrlarunıştır. Her ~i ken· 
<li önünden geçen ve elektrikle 
işliycn muntazam yü.zeyler iize
rine hazırladığı işi koyar. f.ki ta· 
raf ta bulunan işçiler yavaş ve 
fakat çok dil2gün olarak g~n 
ot.omobil iskeletine işçilerden biri 
çivi takar, biri vidalardan birini 

sıklşttrır. Böylece er gün aynı 
.hareketi yapan i~ .mUirutlaı;ır 
've kuvvetindoen. fazla iş yapar. 

Fordllll otomobillerini maliyet 
fiyatmdan fazlaya sa.ttiğı her ta· 
rafta mubaliğa ile amlmaktad.Ir. 
Bu söz doğrudur. Çünkü Ford 
fabrilawndaki hiç bireeyi atmaz 
Meselft: fabrikasında her gün ya· 
nan binlerce ton.kömünün duma. 
nından bile faydalanır. Bu duman 
dan her gün ~ aşağı 25 ton sili. 
fot, 80 ton benzol, 25 bin metre 
küp gaz çıkarır. 

Büyük fir1Illardan çıkan kar. 
bondioksit'i kömilr yakan mah. 
7.enlere gönderir ve onlan tekrar 
yakıcı bir madde haline sokar. 
~ işlere o kadar fazla itina edi. 
lir ki 250 ton kömürlln yanma... 
smdan 10 kürek bile kül çıkmaz. 
Fabrikanın temizliği bUtün zi. 

yaretçilerini hayret içinde bıra. 
kır. Çii.nkU Forcl kim gördüğü 
yerler için söylenen hiçbir maz.e 
reti ka'bul etmez. 

Fordun muvaffa.ldyet sırların.. 
dan biri de işçileri hiç yormama. 
Sidır. Çünkü demir dairesinden 
iki parça tekerlek halinde çıkan 

ilk işler hemen düzgün yüzeyler 
üzerinde herekete ba.sJa.r. lşçile. 
rin yürümesine lüzum yoktur. 
Her işçi önüne gelen işi yapar ve 
yarmı saat za.rfmda otomobil bi. 
nilecek hale gelir. Bu iŞler o ka. 
dar muntazam şekilde yapılır ki 
kereste, demir, cam, boya. lastik. 
muşamba. vesaire gibi şeyler ya_ 
nm saat gibi az !bir zaman zar. 
fmda imal olunarak yerine yer. 
leşir ve herşey vaktinde istenilen 
yere gelir. 

Fordun fabrikasında her ame· 
lenin işi mahdut ve muayyendir. 
Kendilerine liızrm olan lherşeyi 
kendileri hazırlarlar. 

Mesela: Bütün otomobil fab. 
rikalan otomobillerinin camlan. 
ru cam faibrikalarından alırlar. 

ken Ford bu iş için bir de cam 
fabrikası açmış Ye ~.de de ihtisas 
kazanmıştır. Fabrikada senede 
90 bin tabaka cam yapılır. 

Ford fabrikasının jntizamı, 

sürati ve teşkilatı mükemmel. 
dir. Herşey yerinde, her işçinin 
vazifesi muayycndir. Yüzbinlerce 

~ amele yapacağı işlerde ayrı ayrı 
mütereddit değildir. Çünkü bu_ 

ranm insanları da makineleşmiş. 
tir. 

Fol'd ~ mütevazi bir adam. 
dır. Husust bir dairesi ve yazı. 
hanesi yoktur. Çok dikkatlidir. 
Hiç birşeyi gözden kaçırmaz. 

Her zaman ~!erin arasmda do. 
hışır. 

Fordun fa:brikasmın işi diğer 
fabrikaların işlerinden ağırdır. 
Fakat Ford i&:Çilcri çok dUşünUr. 
İyi beslenen, iyi bakılan işçi iyi 
çalışır der ve onun için en aşağı 
i.~isine yevmiye olarak beş dolar 
yani bizim paramızla 7,5 lira ve. 
rir. 

İşçilerinin hemen hemen hep. 
sinin şahsi otomobilleri vardrr. 
Ford çok iyi knlbli, çalıı;kan ve 
i~cilerini düşünen bir fabrikatör" 
dür. 

Mükafatlı müsabaka 
uzatıldı 

Üsküdar ha.lke\indcn: 

Evimiz dil edebiyat şubesinin 

Türk kahramanlığı mevzuu üze
rinde nçtığı mUkBfa.tlr edebiyat 
müsabakası alt\kadnrlarnı tekUfi 
fizcrinc 1 Ağustos 1941 cuma gUnli 
akşanıma kadar uzatılmıştır. 

Yazı snhlpler.lnin gönderecelde
rl eJlr, hikaye, piyes ve Tılrk kah
ramanlrğmı bellrten her nevi yazı
ların mezkftr tarihe kadar Dil e
debiyat şubesi başkanlığına gön

dcrilmefil. 

7 

ıı~i!a 
ÖLÜMÜ BEKLEYEN DEREBEYi 

"Bir ortaçağ masah,, 
Çeviren: MUZAFFER ESEN 

- Dünkü nüshadmı cürvcmı -
Elli sene daha geçti. Şimdi 

on dördüncü asrın ortaıannda. 
yız. Bir akşam. ba.'}tan aşağı si. 
ya.hlar giymiş, yanık yüzlü zayıf 
bir adam sarayın salonlarını 
geçti, titrek ve soluk benizli ih.. 
tiyarm kapandığı odanın eşiğin. 
de durarak: 

"Kont "Oırih , dedi. seni 
sclfımlarnn .Ben beklediğin ada. 
mnn. Kiliseyi ve tunç salibi yere 
yıkacak adanımı ben.,, 

İhtiyar titredi, yüz küsur se. 
nedenberi ümit ettiği cümleleri 
nihayet işitiyordu. Iztırapla ba. 
şmı salladı. Fakat misafirini 
görür görmez dudakları istihfaf. 
lı bir tebessümle bozuldu. 

İçini çekerek: "Benimle alay 
ediyorsun, dedi. Yeryüzünün en 
kuvvetli pehlivanları, yüzlerin. 
den SJhhat ~I~ delikanlı 3S. 

kerler, feleğin 9f!nberinden geç. 
mi§ alim ihtiyarları dev vücutlu 
derebeylcri böyle bir ~bbüse 
girmeğe !bile cesaret edemediler. 
Sen hafif, çelimsiz, etsiz ve kan.. 
sız bir insan olduğun halde._ 
Yabancı mfitcessir olmadan 

torba toz getirdi, bir torba aL 
tın götürdü. Ve ancak hazinede 
tek bir altın bile kalmadığı gün 
bu taşırmıa durdu. Sonra kon. 
tu boş kalan mahzende kilitledi 
ve ertesi akşama kadar orada 
buaktr, zira esmer adam .m.L 
bette de yapacaklarını kiın..~ye 
göstermemek istiyordu. Esnıer 
adam muayyen saat gelince ihti. 
yan mahzenden çıkardı ve: 

''Kont Olrih dedi. Senin uğ. 
rundn çalıştnn. Yaptığım iaten 
ve kazandığım paradan memnu. 
num. Allahısmnrladık.,, 

Kapıya doğru yürüdü, sonra 
durdu ve yeşHimtrak bir :renk 
alan yüzilnde iki elmas gibi par. 
!ayan kara gözlerini ihtiyara !:6. 
virdi, hafif ve alaylı bir sesle: 

••Muhterem kontı yarm tam 
iki yüz ellinci yıla basıyorsunuz; 
bugfuıü kutlulamak için büyült 
bir bayram ister değil mi?., 

Esmer adam gitti ve kont du.. 
varın arka tarafında bu ada.mm 
kahkahalarla güldüğünü initti. 

Birdenbire sakin ve ~iz ge. 
sözüne devam etti: cede bir infilakın korkunç SU.. 

- Kont Ülrih, ben bu kiliseyi rültüsü işitildi, ve alelacele ko.. 
yıkacağını. Şartlarım şunlardır. şan köylüler kilisenin duvarla... 
Ma.yansb bir keşiş, sihirli bir t.oz rmm birisinde koca bir delik 
ya.ptt. Bu tozun her çuvalına bir 
~uval dolusu altın istiyor. Bana a~ldığmı gördüler; bu del.iğin ö... 
para ver. Bu tozdan istediğim nünde ihtiyar Ülrih doğuyord~ 
kadar alayrm, cgrisini bana bı. fakat artık o, köylülerin tanıdL 

' ğı beli bUkük ve asasına dayan.. rak. 
Bu adamın söz söyleyı"şi kat'i nuş ihtiyar değildi. Hafif vücu. 

du ihtiyar bir ~mı" ... ~ dim dilt ve garip idi. İhtiyar ülrih'in Jaı. -c- 6""'ı 
fası altüst oldu. duruyordu. 

Yerinden kalktı, yabancıyı ko. Biraz l sonra yeni bir infilaıt 
!undan tuttu. Onu kale mnzgaL oldu. Ateş almış tahta bir heykel 
ıarı altında gizli lbir mahzene bir OOınba gı'bi frrladi ve köyün 
götürdü, bu~da cins cins para.. .kulübelerinden birisinin ür.erine 
1ar koyun koyuna yatıyordu: dQşttl. Birçok köylüler dökillen 
Şarlmanm sikkeleri, üçüncü ot • taşların altında ezildi, canlarını 
to'nun altmlan, imparator ikin- kurtarabilenler yakın bir tepeye 
ci Freiirlğin beşibirliklerl, kar. sığındılar ve kıyamet kopuyor. 
dinal VIhman'm. Branden'burg diye diz çöküp sabaha kadar du~ 
margrafla.rmm, Fredrik Barba... ettiler. 
rosun ba.strrdığı paralar ve da.. Patlamalar sür'atle bi!Wirini 
ha sonra... Kontun ecdad.mm kovaladı, kilise parça parça yere 

·~rktan getirdiğiw·, kimsenin tanı. v~ dökUldu. İhtiyar kont, vücudu 
madığı, üzerinde yazıları kimse. dlın elik, kolları çapraz, yapaya!_ 
nin okuyamadığı altın ve gümüş nız bekliyor, ve ölüme kavuş.. 
paralar... mak için bir an evvel çan kul~ 

İhtiyar Senyor bir hn.."'eketle yıkılmasını istiyordu. 
bütün bu hazineyi gösterdi: Ateş alan klübeden yangın bUtü.n 
"B!itün bunlar senindirı dedi, köye snldrrdı. Yeni bir patlama.ıt 
ı..!ı· · k .. Bu sefer çan kulesi temellerin.. ır.ı ıseyı YJ .,, 

Esmer adam h iç bir rey söy. den sarsıldı ve çanlnr acı acr 
öttü. lemeden t.omasmı altınla dol. 

dı rdu ve yakında geleceğini O vakit kilisenin harabeleri 
söyliyerek gitti; hakikn.ten üç içerisinden, gittikçe srklaoan a. 
gün sonra tekrar geldi. Ve lm. lcv yığınları arasmdan esmer bir 
lenin bir duvarına tılsnnlı toz. hayalet fırladı, açık ve alaycı 
larla dolu bir torba yerleştirdi; bir gUlü.5 çmladı ve kont 01rih 
sonra ikinci bir torbayı altmla kulaklarmm dibinde bir aes 

icitti: doldurarak tekrar gitti. Bu gi. ._ 
diş ~elişler muntazaman üç ay "Kont Ulrih, intikamım alı. 
sUrdil; adam her defasında bir (Ut/en 8ay/ayı 9ooirlnk) 

t~!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~ 
~tısı k J ~ ralmm yeğeni olan 
~~·a.n bir aralık gürültüye 

14.te • 
>tt fllb dikkatle Janm yat· 

.,. c aktı. Genç ve tecrü· 
"'l'cllsi c)· n koynunda bir 

~rn ılberi yatıyordu. ikisi 
tt,~!l\ı ... çok içmişlerdi. 
~U· lan gözlerini açamı· 
~r 
~& J 
t •• anın arkadqı olan '= tôva.lyesi ayılmıştı. 
)' .. 
~~tklcr baskm yaptılar .. 

... illtı> ~"~ermeden ·biraz er
l~~ıı gıdcceklenniş. Keyfi
~~,il\! 
. l\~· Prens Jan, saray-
1>-ct odasında büyük bir 
~ ı huzur içinde yatı-

~k • tekrar gözlerini 
ot\ 3Conundaki Macar 

·~ ~ dan daha sarhoştu ... 
qYılmamış, hatti kı 

tı.. 

Buğdaylar, mısırlan çuval 
çuval l:B§ryorlar.. pekmez 
!eri !?ticlükle götürüyorlardı. 

llk düşman hattındaki bas
kının bu derece muvaffakiyet
Ji neticeler vereceğini ummu· 
yorlardr. 

Erznkları yola çıkardıktan 
sonra dönmek istiyen Rüstem 
birdenbire arkasında iri boylu 
bir adam gördü. 

Bu adam, Rüatemin üzerine 
yürüyerek: 

-Davnlnmal 
Diye hağrrdr 
Bu sırada Tuna üzerıne 

pembt: bulutlar çökmüştü. Sa
bah oluyor, şafak sökiiYordu. 

Riistemin arkl'l<iaşlarr erzak 
çuvallanm taşıyorlardı. Rüs
tem akmcılara: 

- Haydi, siz yürüyiin ... 
ben ::rkann:dan geliyorum, de
misti. 

Rii8temin üzerine yürüyen 

~azan: lskender F. SERTELLi 
• 33. 

bu adam da ııercien çıkmıştı} 
Rü;tem birçlenbire kılıcını 

da çekememiş, hasılı boş bulun 
musca. 1r1 boylu adam, adeta 
kraİ!ann celladına benziyordu. 

R\istemin yanında bir tek 
arkadaşı kalmamıştı. 

Ortalrk iyice aydınlanmıştı . 
Şimdi biribirlerini daha iye gö• 
re biliyorlardı. 

iri boylu adam elini Rüste
min omuzuna vurdu: 

- T elft§ etme 1 Cesur bir a~ 
dama benziyorsun ama, şimdi 
elimizdesin ! Bizi gafil avladın. 

Arka.dan Yıldınm geliyor di
yerek askerlerimizi kaçırttın ! 
Senin de hileni anladık. 

Ri.istem durduğu yerden 
atlayıp kaçmak istedi. Birkaç 
Macar nöbetçisi kargılarını u· 
zataıak: 

- Yasak .. bir yere gide
mezsin! 

Diye bağırdıhr. Ve birden 
Rüstemin üzerine attlıp zorla 
kıhcrm belinden aldılar. 

Rüstem birdenbire düşman 
eline diiştüğünii anlayınca şa 
şırdı. Fakat muhakeme ve iti· 

dalini çabuk topladı. Yaptığı 
hizmetin büyüklüğünü ve bir 
az sonra kale içindeki açlann 
sevincini düşündükçe kalben 
müsterih bir halde ayakta du· 
ruyor, ve bu işin sonu nereye 
varacak diye bekliyordu. 

Keşki arkadaşlannm bir kıs
mını yanında alıkoysaydı ... 
harp uımanmda insan nefsine 
ne kadar güvenirse güvensin, 
ihtiyatı da elden bırakmamak 
lazımdı. Rüstem bu tuzağa 
nasıl düşmüştü? 

O hala bir rüya iç.inde boca· 
lıyor gibiydi. 

Yarım saat önce knrkarak. 
çırçıplak knça nşövalyeleri gö· 
zünün önüne getirdikçe, ken· 
disinin esir düştüğüne bir tür 
lü inmıyordu. 

Acaba bu iri boylu ve zırhlı 
gömlek giymiş olan adam kim• 
di? 

Rüstem: 

- Beni bırakın.. size zara"' 
nm dokunmıyacak 1 dedi.. Fa· 
kat burada alıkoyarsanız, biraz 
sonra mahvolursunuz! benim 
esaretim, size tuzluya mal o· 
lurl 

iri boylu adam: 
-Sen korkusuz Janı tanı

mıyorsun galiba? ! diyerek gül 
dü-

Ve elini kendi göğsüne vur
du: 

- işte, bütün dünyayı tit
reten o me,cıhur kahraman be
nim . 

Rüstem dikkatle bu adamın 
yüzüne baktı : 

- Fransız kralının .. sağ ko
l um, diye övündüğü kahra· 
man, öyle mi} 

- Evet, görüyo~un ki, yr 
nnnda ancnk dört silah§ör var. 
Fakat hen onlara veya ordu
ma değil, ancak kendime güve
nirim. <.Devattıa 't>m") 
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Etibank umwn müdürlüğünden: 
.Ba.nk:am.ı:zm, 

a - ıınttt llömllrlcri işletme.si, Zonguldak 
b - Gezp l!nyiUeri işletme31. Balıkesir, 

c - Jılahrukat burosu Ank;u"a 
d - Ereğli kömilr!erilşletme:;l 

K~ ve ihrakiylc rorvisleri Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Ereğli 
"Karadeniz., 

Yukardak~ mUessese ve set"V•sıııünin, ta] kömürü, linyit, kok, Briket ve 
ıaıi maddeletinln alım ve satmıır.aan mütevellit billimum mevcudat, taah. 
aUdac ve ma~lilbatr:ı bütün huk,ı:! ve vecall:ıile yeniden teşkil eylıdiğimiZ 

Mandı..t :Mesuliyetli 
'.(•t)RKJ\'E m'>!\ICR SATIŞ vE TEV:Zr l'rrtJESSESESİ 

firmasına devredilmişt:r. 

Alkadarlnntı 1 haziran 1941 ta<ihinden ıtıbaren: 
l - Her cın::: ta~ l.örnürU, kok briket ılı: tali maddeleri için FOB olarak 

yapllacak talepler n: t.c·sseseniD merkezine: 
Adrf?s: A.taterk bulvarı :n.123, Yeni_şclıir '•Mühendisler birliği binas1 

Ankara. 
2 - Linyit kömtlrü !çın yapılacak mliracaatıarm eskisi gibi, "Garp 

liny!:l0 rl l.şictmesi., Balıkesir, r.:iı esine . 
3 - Mahalli lht.:yaç;ar ile ••ts; kömiirü, kokkömllril, linyit,, ihrakıyelik 

kömlfrler ıçln o mahal!edekl ı;ıube veya acentelerimize İstanbul "İzmir, Zon. 
guldak, Mersin, Ereğli "Karaden.z , de şube ve depolanmız olduğu gibi m~ 

telif ~ehirle1de acf'ntelı::r vardır.,. . 
4 - lY:i:F.bnıkat kanunu m·.ı::ib,nce evvelc13 intihap edilmiş ve mukavele. 

8i henüz hitamı> ermE!MŞ acentaıarıı:::;ız ile diğer milstehliklerin Ankara mer. 
kezine. 

5 - Tt4 kömürU, linyit, briket, kok ve tali maddelerinin ihracatı işlerine 
m1ltealilk hususa~ içUı Ankara merkezine. 

Yukardakl adreslere müracaat etmeleri rica olunur. Merkez, şube ve 
depolarımızın telgraf adresleri: Ma!ırukat. (3003--4257) 

Ereğli kömürleri işletmesinden: 
MUessesemizle mti~teriler ars.5mda taş kömürü, kok kömürü, briket 

ve tali maddelerınin eatışları hak'nnda yapılmış olan mukavelelerden ınüte. 
velUt bflcl)mle haklarrmızı 1.6.9U tarihind;) kurulan ve merkezi Ankarada 
bulunan "'If)RKn'E J{ÖlUtlR S.l.TIŞ ve TEVZİ l'tlÜESSESESl,.ne devretti• 
ğinüzi "Ye mlişteruc:-!ıı,i.z(\ karşı otan vecibelı?rimizi de bu mtie.<ıse~enin tama.. 
men teka.bbUl ~ylcdiği UA.ıı olunur. (3004) (4258) 

Etibank Mahrukat Bürosundan 
Mlleeseaemlzle mU§teriler a:ros.ı:da yaptlmı§ olan mukavelelerden müte

ftltit bllcUmıe baklarmıızı 1.6.041 tarihlnde kurula.n ve merkezi AD.karada 
bullmall •'TU!'k~ye kömllr satı§ ve f;evzi mft<?.3aesesl,.ne devrettiğimizi ve mü§
terllerlıııize karşı olan vecibelerımizı de bu müessesenin tamamen tekabbUl 
,vledi#1 UA.ıı olunur. (6006) (4260} 

~17!'iiJ, ': "r,akf inJe . · Iİ)'a troy~ 
.9el'!'lyen içeri ... 9ıremezt 

yor.'" 
Ülrih lbu gülüşün manasını an. 

lad1, l:>u sesi tanıdı ve korkudan 
donan düşüncesinden müthiş bir 
şi~. değiştirilmesi mümkün 
olmayan bir hükmün ve kurtul 
mak ümidi olp-ıayan bir cezan~ 
şinışeği geçti. 

3u bir hayal değil, bir haki. 
katti. 

Kilisenin harabeleri arasında, 
bir ceset ayağa kalkıyor, ağır a. 
ğrr ilerliyor, kollnu kaldırıyordu. 
Bu hayalet şövalyenin yumru. 
ğu kont Ülrih'in aln.rna doku. 
nunca, kont. esltiden, cok eskiden 
müdafaasız bir adama karşı el 
kaldırdığını bir defa daha hatır. 
ladr. 

O vakit, suçun ağır yükü al. 
tında ezilerek kaskatı yere 
d~-tü. 

Bugün bile RaYn ne.>ıri boyun. 
ca, Mayans ve Karlsruhe ara. 
smda yerde ölüm halinde yatan 
müdafaasız bir insana el kaldı
ran katil ü1ıib. masa1mI anlat. 
tıılar. 

RADYO 
18.08 Fasıl ae.zı 
18.SO Zlraat 

takvimi 
18.40 İbrahim 

0~"1ir 
19.00 Konuııma. 
19.SO Ajans 

Haberleri 
19.45 Müzlk 
20.15 Radyo 

Gazetesi 
Zo.45 Müzik 
21.00 Konuııma 
u.ıo Müzik 
21.25 Konuşma 
21.45 Radyo 

Senfoni 
orkestrası 

%2.SO Ajııruı 

haberleri 
22.45 Dans 

müziği 

1 Çocu.k lloklnıl 1 
Ahmet Akkoyunlu 

l l'akslm T:ıllınhane Palas No. 4 
Pa7.arcıan maada bergün sau 15 ı 
~ ten • f!lonra, Tel"fon 40127 • 

. .,"'! :" ••••• ,._.._.. ·>:. _ ... 

Birinci sınıf 
mütehassıs doktor 

NURi BELLER 
.il~tR vr. RUH HASTALlliLAUI 

Anka~a Caddesı No. 71 
M•ıe.yene saatleri; 15 den itlbarer 

Z mt'!ilOPJiiiiitjitiiM<.'Sj9!ttbtt e ~ 

Kayzer .. 
Vilhelm'in 
hayatı 

Bugün 5 inci sayfamızda 
okuyunuz 

5 H A Z 1 R i. N - 1941 

inhisarlar-- umum 
müdürlüğünden:· 

ı , 
1 T~nçı~ - . 

1 - Plan ve r;artnamesi m'.tciknce idar~mizin Paşababçe müskirat fab. 
rikasının d:ı.lıiJi telefon tı:-siı.atı işi açık eksiltme usullle ihale olu. 
~acaktır. 

2 - Tes1sata liizum:u olan malzemenin mubammen bedeli 2077 lira ve 
İ§Çillğlr:in ruubammen oodeH 923 lira ki ceman 3000 liradır. % 7,5 
muvakkat tE.minatı 22"i liradır. 

3 - Eksiltme 23.6.941 pazır~.:>si günü saat 14- te Kabataşta levazım ve 
milbayaat ~utesindeki alım komisyonunda yııpilacaktrr. 

4 - Şartn:m:c sözli geçe.n §t:ho veznesinden (7) kuruşa alınabileceği 

gibi planı da ;.-örülebilir. , 
5 - 1steklilerrn e!ulltme !çi11 tayin olunan gün ve saatte her iki suret. 

le de teklifte i·ulunula'?'!c;ceğl.ne göre muhammen bedeller üzerin· 
den ~:Uzde 7,5 güvenmı~ pc.ıalarile birlikte mczklir komisyona mU. 
racaatlan. ! 4328) 

Kıymett 

L. K. 

781 02 

467 10 

2ô7 51 

188 6S 

627 00 

279 00 

Pey akçesı 
L K 

59 5U 

35 00 

19 30 

H :&.5 

48 00 

21 ()(> 

Kocamuı:,t<Uapa.,şada Ce.ınbaziye ma.halle.sindc eski 
mi§eli Mf'sclt yeni Abdullah dede sokağında eski 
2 yeni 2C No lı beş odalı ahşap hanl'.!nin tamamı 7194 
Bilytik.;urf.'IIJa Hacı Hasa.n sokağında 15,17 No. lı 

dükka.ru-1 ta.mamı 724 7 
Aksara.vdıı. eski baklalı Kemaleddin yeni !nebey 
maha•le.>•nc·e Koçi~y sokağında 32 No. lı 31,ISO 
metre :nı•.ırabbaı arsanın tamamı 7252 
BüyO.kçar~tcla astarcı ham alt katta eski 22 yeni 
19 No. 1: dükk!.n.m tamamı 7207 
Sultanahmet maha.Jesinde cami sokağında 10 No. 

lı 3 od'l. bır kiler ve aralığı oıan hanenin tama.mı 
7117 
EyUpte İslambey mahallesinde Kanun sokağında 19 
No. 11 al:~p hanenin ta.ma.mt 7139 

Yukarda ~·a7.ılı eın:A.k satı:lmak tiz.ere on beş gün müddetle açık arttır. 
maya çıkanlını§tır. 

İhal~s! 20 6.941 cuma günü saat on beşte icra edileceğinden isteklilerin 
Çemberlitaşta. Vakıflar Başm.Ud:lıiüğli .MalılülAt kalemine mUracaatıan. 

(4322) 

Garp linyitleri işletmesinden: 
M'ü!'ssesemtzle mü~teriler ar:-.sırda Linyit kömÜrU sa.hşları hakltmda 

yapılın~ olan mukavelelerden mUt.evellit bilcümle baklarmuzı 1·.6.941 tart. 
hinde kurulun ve merl{tZi Ankara.da bulunan ''TO'RKİYE KÖMÜR SATIŞ 
VE TEVZİ M.tfESSESESİ.,ne devreltiğiınizi ve müşterlleriml.ze karşr olan 
vecioelerimlzi de b':ı müessesenin tamamen teka.bbUl eylediği ua.n olunur. 

1(3005 (4259) 

Türkiye Cumhuriyef Merkez 
·AKJ'.tF 

Ll:nı 
Kuaı 

.Altın: 8a1'1 Kilogram 72.604.615 102.124.058.03 
Banknot • • • • • • 

! 

Uta.klık • • • • • 

8. 763.591.50 
613.489.50 llU>Ol.139.03 

Dııhlldekl Mu.Ublrler 1 
'l'llrk Lirası • 

Be.r~gteld Hubablrler : 
• • 

Altm: Satı Kilogram 12.937.317 
Altına tabvill kabil aerbest dö
Y:lzler • 
Diğer döviZler Ye borçlu Kllring 
bakiyeleri • • • 

Hazine Tahvtllerl ': 

Deruhte edilen eTTa.lu nakdiye 
karşrlrğı • 
Kanunun 6 • 8 maddelerine tev!l-
kan Hazine tarafından TA.ld 

tediyat . • 

Senedat Cllzdam: 
l'lcarı Senedat • • • 

{ 
E!lham ve tahvtlAt cüzdanı : 
Deruhte edilen enakı nakdi· 
yenin karşılığı esham ve 
tahvlla.t itibari kıymetle . 
Serbetlt Esham ve To.bvilAt : 

Avaaslıır: 

,A.Itm ve döviz üzerine anıı~ . • 
Tahvila.t llzerlne a va.ruı . 
Hazineye kısa vad aTan! • 

Hazineye 3a50 No. kanuna ~öre 
açılan altın karşılıklı &Yllll.I • 

Hissedarlar • 
Muhtelit • • • • • • 

4.89.693.25 

18.197.370.87 

45.005.928.56 

158.748.563.-

21.253.171.-

275.848.922.19 

46.145.383.93 

7.927.718.41 

4.741.69 

7.808.722.-·j 

158.684.926.75 

TekOıı 

489.693.25 

63.203.299.43 

137.495.392.-

275.848.922.19 

St.073.102.34 

166.4!!3.390.44 

Uı00.000.-

9.819.463.02 

823.429.401.70 

ı Temmuz 1938 ta.l"ihlnden 1tib&rea 

Terci!:: Sizı &ldatnıyacak en dr.ığru hakikat işaretidir. Külfet ve 
işletm-eden tavuk suyu :.1e mam Jl bır komprime, muhtaç olduğunuz k 
ve huzuru temlı. eder. 

BfJYtm BAKKALİYE l\L\GAZA.LARINDA VARDIR 

Mabterem balkın nazarı dlkkat1111 

İstanbul · Tele fon Müdürlüğünden: 
Urr.urr.un konufimasına ma ısus telC'fonhrrlan yapılacak mül<AiP,,ı 

retıer!ııde bir deği~Jkllk yoktur. E::.lı.isl gibi bır mükaleme yalnız yedi t 
kuruştur. (4318) 

Bankası 31 ' 5 / 1941 vaziyeti 

P.1t StF 
Sermaye 
ihtiyat ak~ ı 

A<fl Ye fevkaH~de • 
flusu.sl , • 

• • 
' ' 

rde'°iildCkl Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı oakdlye 
Kanunun 6 - l!I ıncı maddel~rtne 

tevfikaıı Hazine tarafından •a.kJ 
tediyat . 
Deruhte edilen eYTa.ID aakd:lye 
bakiyesi 
Ka.r§llığı tamamen aıtm oıaraıı 

ııa.veten tedavüle 11azedilen 
Reeskont mukabili UAnten teda. 
yazed. . 
Hazineye yap:'qıı altrıı karŞ?lıklı 

an.ns rııukabrn 3902 No.lı kanun 
muclb1nce ua.veten tedavWe va· 
zedilen . 

MEVDUA'r ı 
rrı ~•, Ltra&ı : 

Altm : Safi Kilogram 

• • 

877.150 

3850 No. kanuna göre Hazineye 
açrla.ı:ı avaıuı mukablll teTdi olu· 
nan altınlar: 
Sa.ti Kilogram 55.541.930 

Döviz Taahhtldatı : 

Altma tahvili kabil dövizler • 
Diğer dövizler ve alaca.klJ Kll· 
ring bakiyeleri • 

Muhtelit. t , • • , • 

7. ~22.019. l 
6.000.000.-

158.748.563 -

21.253.171. 

137 .495.392 

17.000.000 . 

250.000.000.-

109 000.000.-

68. 727.i)44.2C 

1.233.782.03 

78.124.167.90 

-.-
23.657.959.24 

Yektbı 

lııkonto haddi % • Altm l1zeı1ne &Ta.na % ı 

~ı 


