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Dünya mlitar keye değil mıi• 
aali.haya muhtaçtır. Ve bunun 
IÇin de tAhakkıim ve istila 
zihniyetının ortadan kalkma•ı
na zaruret vardır. FUhrer bü· 
t n dunyaya böyle bir t mlnat 
v r bıl r ve sozlerinin samimı· 
l etıne daır bır kanaat telkin 
edebilir mi? Bu suallere "evf't" 
d nıllrse o zaman yapılacak sulh 
taarruzunun müspet neticeye 
varması muhakkaktır. Fakat 
yalnız Amerikan efkan umumt
Y sini tetevvUıe uğratmak mak. 
lllldıle yapılacak brr sulh taamı• 
zundan hl bir hayır beklene
mez. 

Amerlkada 
Fransa ya 
karşı infial 

/' ... :-:lerİka hariciye nuın 

F ranslZ elçisini 
kabul etmedi 

Elçi, Almanlann Fran
sız müatemlekelerine 

• 

ye namı Hail'• ,.,.. • Alma 
ilblrUil m• ; ıı~ ~ 
mat1* ..... .... • ... ~ 
toa bOyllk eJcl9l Jld 9e .... -
mek.._..Mat_..bılM
bu anmana manıll* ~ • 
tır. 

DUn Pramls eebıletinde ..... 
teclleri t.opbyan MyfDt elGl fQ .. 
yanatta bulunmuttur: 

- Düarda, K· mHu*•, Alt 
denime, Franms ıtmuıı..maa. &aı, 
riyeDin diğer tetddezllllle AJımn 
~ , ..... ,. 

Ruzvelt 
Bir sulh teklifi muvzua 
bahs olmadığını dildirdi 

Reisicumhur 
"Almanyaya ald•nan 
kimseleri itham ediyor 
v~ 6 <LL>_~vı. 

nant'm 8ut1ı Wrlifleri getirip ge. 
tirmediğine dair bir ~ 
8U&1ine ver'Ctiti eevabm aynen 
Deii ine Rmve1t mm ı le et. 
miştir. Bu pek ender l&1Sen 
bir bidi8edlr. B. Rmvelt demit
tir ki: 

Bir facia 
Sıimaia siren 700 kiti 
Havasızhktan bofiuliu 

relılllr ... .&:hılulu ........ retlae 
.. Mr lallmat t.ellda ....... , 
... -oere .. eınıt.. ........ o ..... ,......... ..... ....,.... 
mlırpet lle&la1J9 qıw ...._.. 
bldn'. Füat ,.... Ameı- .,. 
ld.n mamul)lllllnl tesıe••lfe wl
ratmak melıeedUe ,....,.... lıh 
.... twıtt ha ...... ..,.. ...... 

.. si ~T&IOI' 
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o 

Amiral Darlanıı .,_ 
tasvip edildi 

o 
Kaime ~aıillAna 

Garbi Amb, 'iTunua ve 
Fu umumi valileri de 

. ittirak etti 
o 

lnglllzlere göre 

Vişi Dö Gole 
hucum 
ederse 

Fransa da 
• 
ısgan 

çıkacak 

Almanlar 
Suriye hallerlerini topJan 

telczip ediJOrlar 

inhisarlar Vekiii 
Kibritlerin çakılınca neden fişek gibi 

patlayıp sıçradığı hakkında 

KiBRiT FABRiKASINA GiDEREK 
TAHRiRI iZAHAT iSTEDI 

lnhısarlardan i kı mütehassıs bu 
iş ü zerinde tetkikata memur edildi 

Avustralya 
hükQmeti 
Paranın bot yere 

Londraya akmaama 
~-nı· olmak makaadile 

Şelmmlzde bulunan gUmrilk " in. 
biıiarlar vekili Raif Karadenizlll ev. 
velkl gOn BDytıkderedekt kibrit ,. 
ça1mıak iJdılarma alt klbrtt fabrika. 
amı ~ ederek wtklkknte ~ 
dutunu yunuftık. 

GOmrWt '" tnb1aarlar vekW klbdt 
f&brikumda. bilh• .. BOyUk llUlet 
Kecll8lrıde ldbrlt itine )'&PllUl bO. 
camlar, ~ Gffba' ıııtm taratmdml 
CCJdbrit yerine '9lim1M ... ftteJı: .... 
riyorl&r.. kllndekl tarisl u.erbld9 
tetkiklerde bulwunuttur. Vekil. bu 
b\UN8ta alfabl l&abat almakla beraber 
bu baaust& kibrit ve çakmak 1Dh1A. 
rmı bükQıilete enelıce ~bil bir im. 
t1krU1a elinde tutmakta ola ~ 
rikan flrkeUndeD tabl1d laabat .... 
ml§Ur. Bu mb&t bllh•- teknlk lnlıo 

iftara için iar,. 
toplanmasını 1 

menetti 
,...... ... ,.. LıaMra,Ja ....... 

- .... :elllllk ......... lttakADMUD, 
h5?l .. .....,...,... ....., tıdd•tl 

-- 7 -IClll~ ~ 
,. ...... it .... ,..... ............. 
-. • lıa .. ""1 t&ldr etmekıe ben. 
ber • 7.U etmete karar ftl'dllbd 

--~ <Devw ol lııle'lde) 

ALMANYA ve iTALYAYA 
YUMURTA iHRACATIMIZ 
Son günlerde birdenbire arttt 
Veblet ihracatçdara hemen lisans veriyor -Yumurta 
fiyaUarı suratla yoksalmege bBfladı • Tuccarlar 
istihsal m•takalan11dan telgrafla mal istiyorlar 

8aa gQDJente .A.lmalı7&Ja ~arta ı. olUfUdur. Bumm S;bı lbncatçılar 
lbncatı p artmJt oldlJluDdan 111. l8Ubal mmtakalarmdan telgratlar 
marta ~ .aıraue yllbelmefe ,mOtemadlyen mal latemektedlrter. 
....,...... Tlael'et ftllllatl, 7'DJDUIW Geçe 8eDeler 7UJDurt& lbracatmm .. 
ta DlreCI lıltJJu Dl.raCatÇdara hemen olUfU lırtlhal mmtakalarmda mlleuu 
.... WllMlddr. ~ .... toplama lefkllltmı ..,. utra~ 
la ~ da lbncat JÇdclıll sG- tır. ~ YUlyettn eebebl de bu. 
rGJme1rtedb'. dur. MumdDı Jma bir a&manda ı._. 

Yammta fb'abumm )'Dk........,1 tlba1 mmtakalarmdan ellkl bltisanı. 
tntlıc eden ..a.blerden bb1.t de ı.a. la :JUlllurt& gelip 1f1enece1t fllpbeela 
mr1J1mm oJaraJıc hııam• olan bu. &iSrUlmektedir. Bu IAINUe atud&rd 
sQDkll fala lbracatı karfdı.1&Cak ka. tipler kontrolde daha muv~ 
dar AnadobıdaD mtıvaredat seJmemek neUceler verebOec:ekUr • 

8U81ariı:. kibrit ftyab mMelelll tt• h ... 
olacaktır. 

Diler tarattuı ~ ,_ 
lnhlarlarm mlltit'h•-l&rmdan Dıl 

sat bu bu9Uata tetldklere .-ur edQ,, 
mit buluamakt&dır. KibritlertD 1IÇ1a. 
rmda bulUQD klıılDm ne lclll Jdbltt 
çaJnJctrtı aman fırlayıp giUJll; al-a 
almamm neden iyi yanmadJlı ıım... 
• tetktk mnna olmakta.dır. 
ımırtUen ~dan ...,. ö& ._.. 

metle 1mtlyu .-blbl ..,..ı _... dı 

ki mukaftlıa fktlze'll,Dda• lıuJmuuk. 

ta.dır. Her allı ayda b6r ba fiyat do9 
1ar tlyatlarmdald tahavvüle före ~ 
iıdllmektedtr. Harp TUlyetl dOlayad. 
le clelü' ~tıaımdakl pyritabO .. 
wwwnllıallr lıa clblitbı aynca 1etka 
ohı!IPl9- W"UretiJd ~ 

K6stence 
Limanındaki 

depolar 
yanıyor 

Kereste depoamıda11 
çıkan bir yanım 

büyüyerek 

Zahire, pamuk. 
kauçuk 

depolannı ve. 
Bir çor binaları sar• 
Mknıt 1 (AA.) - DCln 8&lıM ... 

üçte Ka.tence Dmenmda btQoQk lıir 

yaııcm çı1rmqtır. Ate, b1r ımnı.t. 

dePQllUDdan çrimut ve draUıa ahlN, 
pamuk ve kauçuk depoıarma 8ln.J'C 
etmJtUr. ŞJddetll bir ri1q'lrm tellrtle 
yanpl Umanın blrçok bimlandl 6a 
sarmlJlrr. Yangının 88bebt Jaelals 11e1. 
u dellldlr. 

Macaristan K ô.r taksiminde bir 
mesele çıktı 

o 

doğrudan doOruya fabr ikala rdan 
m a l al ıp sa ta n mağazalar 

Amanla-Japonya Hem toptancı hem de pera
anlaşması asılsız kendeciye ait kin alabilir mi? 

o 
Amerika hariciye nazın 
p yialan tekzip ediyor 

nr- ' lllıllı) 

Murakabe Komisyonu lzasile tacirler ayrı ayn 
mltalealarda bulunuyorlar 

"-'traltet 
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Çoc.~ köşeyi kıvnldı; deJika11b ona görünmeden aıka. 
:ımdan gıth. Eve nueden ve nasıl girdiğini merak ediyordu 
~nun O~el;~t:.run evinin yanında ~ c sokak içinde olan ba b 
hır evf! ~irdığini göı dü; kalbi ı ahatladr; ! 

Yerli tütünle imal olu
nan yeni tipler çok 

beğeniliyor 

HTAYIN ANAVATANA 
KAUŞMASI YILDÖNOMO 

Maarif vekilinin bir 
nutku ile dün açıldı 

İlk, orta ve lise 
programları 

- Sizin arapcamzı pek iyf an- Tomi soldaki yan karanlık ko. 
.byamıyorum; JQtJen Ömer beye ridora seslendi: 
ing"Jizce SÖ)iC}iDiz! 

Uoldo AmJral Mruı.sel ile bir iki 

dakika konuştular; Amiral Sir Con 
Eyr'in o sa.balı Rotterdam'a hare 
ket ettiğini, aelAmmı söyJedf. Ay~ 
ıu zamanda ertesi akşam Türk he.. 
yeti şerefine maskeli balo hazır
landığnıı, kendis.lnin gelip onian 
alacağnu bildirdi. davetiyeleri 

- Ann"! •. Anne! .. 
Krr.k Y~larında, şi{inıan ve 

pembe yanaklr bir kadın göründü. 
S~!ıırmı b~ınm tepesine topla • 
mıştı; beyaz bir kUlıih giymJ.ştJ 
ve göğsünde beyaz önlük vardr. 
Delikanlıyı eaf bir gülüsle selam. 
ladı: 

İnhisarlar idareslnln yeni çıkarttrğt 
Toros pUrolıırı ile esmer Slgarinert 
tok iyi tutulmuştur. Yerli tütflnler1e 

2ı Haziran günü Hatayda 
mazzam şenlikler yapılacak 

Ahenksizlik izale 
edilecek 

Aııknra. 7 - Blrlnci Türk Coğraf. 
ya kongresi dUn Coğrafya Fakültesin
de maarif '°eklllmiz Hasan Alt Yücelin 
dlrektıneri ihtiva eden bir nutku Ue 
nc;ılmı:'llır. Bu toplanbyı ''Birinci Coğ. 
rafya Kongresi .. olarak vası!landrma
smm sebebini ı;ıl:Sylc 1r.ah ctml§tır: 

lmaı olunan bu tipler beğenilmektedir. J,aym Anavatana iltihakı. 
Manma!lll inhisarlar idaresi hariçten nınldönümü olan 24 haziranm 
VJrjinya tutunu geUrebilirse gene e&. mızam şenliklerle kutlanması 
ki tip pürolnrı d:ı piyasaya çıkaracak l içid.atayda §imdiden faaliyete 
tır. gtmİŞ ve programın şimdiden 

hazrrlamnasma ba.~lanmıştır. 
Bu seneki merasime ordu, 

halk vetalebe iştirak edecek, 
Antakya ve Iskenderunda geçit. 
resimleri yapıla.ca.ktir. 

verdi. 
Otele dönüşte çocuk gene ora. 

larda dola.şıyordu. Rober All8on, 
ertesi :::ı.hah gele~ğini söyliyerek 
gitti; Ömer de İngiJb detDrımlım 
~eti.ada giyindi; kemerinde ıa 
• bir meç sallanıyordu. Bıyıklan_ 
aa koamotik •Urdll; kararttı; elb!
llelerinden birini de mllmktln oldn
iu kadar ktlçfilt bir paket yaptı· 
ii!:fne bir melctup ve bir davct:fy~ 
koyduktan IOnr& koltuğuna mq. 
fırdı: yahus olarak çıktı. Cocuğun 

- Buyrunuz Sir, buradan! ... 
Dedi ve )'ilrüdtı; deliJtarılı onun 

arkasmdan gitti; her ta'l'afr ağ~
lar ve sarmaşı.ldarla Jraplamnış o
lan ve bunun için gölgeleri kor.i. 
dor kadar karanlrk olan bir balı. 
çeye çıktrlar. Kadın ona ti ilerde 
kuytu bir köşeyi, sarmaşıkla.nn ka 
im ve tUylil bir kllrk gibi kuşaL. 
tığı bir kameıiyeyf g&ıterdi: 

Eskişehirde ya~lacak baraj Ekmek bollaştı 
"Bundan önre coğrafya için prog. 

ramlar, kitaplar ve diğer bu8U&ltır 

hakkında bir çok toplanm:ılo.r olr.ıak 
ıa beraber bu mevzuu her ccphesl.n· 
den naz&ra alarak her cephe6inln mü. 
messilinl bir araya toplayacak uckfl. 
de ı,ılD'.Jdiye kadar hl<; bir içtima yapıl 
mamı trr. Bu ilktir. Hayırlı ve ilmt 
bir ~bbUSUn başıangıcıd.ır-

fMmdan geçerteıı: 
- Arkamdan gellııb?.. 
Dedi. Bir ~ bir ltlJteyf da. 

h Javntdılar; ısm aokakıara sap.. 
blaı-. Ömer birdenbire, döndü ft 
Clnlarda ba.!)ka kimsenin balan • 
madığmı ~rü.nce durdu; ı>Uett 
ÇO<:Uğa verdi; avucuna da beş aı
tın mkıltırdı. Çocuk parayı aJmü 
ktemOd!. ömer: 

- Rica ediyonJm ! 

- Orada! 

Ömer hiç tereddüt etmeden 
yürüdü: kamerlyentn kapısına gel 
d.lği saman Ofelya i1e yil% yüze 
l'ÖZ ı;&:e geldller. Genç kız si~ 
'kadlle elbiıııesinln ve gür sarma • 

VIklann önlüğü fon ortasmda par 
iak bir bahar aabahmdan örillmüş 
kadar gilseldi. 

Ömer kollanm açtı ve O!elya 
kendlıdni o kollara attı; sonra 
ae'Ygf.JiBinin boynuna dolanarak. ba 

IDU onwı göğsüne toydu i 80ku1 • 
da: dudaklarmı matarat mınidan 
dı: 

Deyince boynunu butttı; bq ı. 
fll'etiyle tetekldlr etU. Ömer - Benim dilnyada batka hiç 
mektubun .eonunda efer t«*lltl kim8em yok artlk! Beni ıötlir!. .. 
b.bul olunursa cevap&Js blrabl • Beni mutlab &iStür! 
m mu ya.z;ınIJtı. Delibnh onu daha )uvyetle 

~J.. &1111111~....-..ı- ... ......-- n.:. 

Çocuk k~ey.f Jam!dı; deUkan • Oaıtllııde mttı; sıktı: 
lı ona görllnmeden arkamııdan git _ Göttıreceğim._ Bea aenaiz 
ti. Eve nereden ve nuıl gf.rdliüıl yqıyamam! 
merak ediyordu. Onun otelyanın Dl)"Oıl'du. 

evinin ya.nmda ve 80kat lç!nde o-
lan başka bir eve gf.rdjftnı ~rdll; 
talhl rahatladı; usaktaıı pencere. 
lere, balkonlara balct:ı; tl Deride 
pos bIY!klı iriyan bir adam ara .. 
sıra k5fedc g6ri!r.Up b.prya doğ. 
nı bakıyor, kayboluyordu. 

Ömer dllştlnUyordn: 
- ÇocuI;:"Un girdiği evle Ofelya

mn evi rasmda mUnuebet oldu
gu anlaşılıyor; bunu bilseydim o
nu evinde ziyaret etmeyi teklif 
~erdim; dolambaA]h Yoldan git • 
me::: 

-11-

Jil M&ltolcy eimdl ona aşktan 
balısedlyonnuş; hattl o sabah ya 
ni Sir Con Eyrln gitmesinden yir. 
ml dört saa.t eonra ziyaretine 
ge]mjş, ~. önünde dize 
gelmiş. nen:ıiıt ki: 

- Sizi bütün ruhumla seviyo • 
rum; bunun bir kü8talılrk oldu -
ğunu biliyorum; 18.kin kalbimi sus 
turamıyorum. Vazgeçmek ellinden 
gelmiyor. Artık veraset davasının 
bence zcrro kadar kıymeti yok • 
tur; değil sizden hak istemek, 
kendi varımı da size terketmeğe 

hazmm; yeter Jd benimle evlen
meyi kabul ediniz! 

(Devamı ''ar) 

Çubuk barajından 1011isli büyük olncak 
38 metre irtifamda inşa eilecek olan baraj 160 

bin dekar ara. ;yİ sulayacak 
Eaklııehlrden. btldlrildiğtne g6re o,. aklfehJr be.rajmm Ankara. Çubuk 

vıuun tamamen sulanma& için yapı.. arajmdan 10 misli ibUyük olacağı he. 
lacak olan muazzam barajın etUdleri ıap edUml§tir. Esk4lohlr barajmın 
bltml§Ur. EsJci9ehir barajı, aenede irtifaı 38 metre, gölUn sıı.Uu 12 bin 
120 milyon ton su toplayacak ve TQr. dekar, .sulayacağı anızı 160 bin dr. 
kiycnin en büyük ibrırajI olacaktır. kar Vilsatlnde olacaktrr. 

tıkmekt~p kamplan ı Veni silo ve anbar-
3o Hazirandc lar inşa olunacak 

açılıyor 
---o-

Kız ve erkek orta ~
aat kampları d"' 

kurulacak 
İlkı:neJrtep talebelerinin tatu aylan.. 

nnı lsU!:ı.dcll ve Blbhatli geçlrebtlntr. 
lorlnl temin lçbı lstanbul ve Zonguı. 
clakta kurulacak, 7 kamp ile §Chrin 
muhtelit ~er:lndc açılaeak çoeuk 

~!.-.:..:.~Jmr-~ ~~·~ 
gf§tiritmffUr. 

Buna göre, çocuk bahçeleri 23 ııa.. 
zlranda, çOCUk kamplan 80 haziranda 
tatil kurslan ise 1' temmuzda faali,. 

yete geçecektir. Birer ay devam ede. 
celt olan kamplara lk.l hin talebe kay. 
dolun.acaktır. 

ORTA.MEKTEP .KAlılPLABI 
Bu.sene do, orta tedrisat kız ve er

kek talebelerine ayn ayrı kamplar 
açılacaktır. Erkek talebenin kampı 

Pendlkte kurulacaktır. Kız talebenin 
kamp yeri hen.Uz teablt edllmemI,tir. 
İlkmektep talebesine malunıs kamp 

ıar bu ııcno IO bazirand& açılacaktır. 

--<>--
Gümrük varidab 

artacak 
lhrncat eıfYB.8m& tatbik olunan 

ihracat. resminin a.I.mmasma lqta.n
bul gUmTliklerinde ba.Qlanmıştır. 

Bu resim ilıra.cat Cf}'aSmm F. 
O. B. kıymetinJn yüzde 3 üzerin. 
den almacaktır. Şimdiye kadar el 
de ed:ilım m:ıHunata nazaran İ.stan 
bul gümrüklerinin ihracat resim· 
terinden günlük varidat vasati 12. 
15 bin liradır. Böylelikle, gümriik· 
Jer varidatının arta.cağı hesap e
dilmektedir. 

-0-

Diyarbakırda yapdacak 
büyük tip ambarın 

inşa.ama bu ay sonunda 
başlanacak 
-0--

0fis, muhtelif yerlerde 
binalar da kiralayacak 
~rak !Mhe"~!l.!.n'.: • ' 

ma.ıu, ve ofise hllkQmetçe mübayaa 
va.zifelerl verllml§ olmam dclayısDE' 

halen inşaatı bB§ln.m&k Uzore olaıı 
büyük silo ve ambarlardan Erzurum 
ve Şe!aaW istuyonlarmda yapılacak 
olanlardan maada yeni ambarlar in
§&91 i~ln ofisin yon! bütçesinde WW.. 
sat vet'ilmfşt1r. 

Toprak mahsulleri otısı fen heyeti 
halen yeni ambarlarm yerlerlni tesbit 
ve pllı.nlan Uzıcrind'3 mC§gtll olmakta. 
dır. Bu yeni ambarlardan ııt:Ur§ldpı.. 

nar l.3tasyonunda yapdacak bUyUk 
tip ambarın p!Anları ikmal olunduğun 
dan Diyarbakır civarmdaki bu mUhlm 
zahire ve çoban merkezi hıta.syonunda 
yeni ambann ln§llatma bu ay aonuna 
kadar ba§lanmış olacaktrr. Toprak 
mahsulleri ofiaiDin, ambar olarak kul 
lanılmnk üzere devlete, vakıflar ida. 
resine veya hu.sust C§haaa a~t mtisait 
bir bin& bulunmıya.n yerlerde inaşat 

yapmam takarrllr etmiştir. Böyle mQ. 
salt bir bina bulunursa bu binalar kL. 
ral&Daca.kt.ır. 

-<>-
Oksijen fiyatlan 

Fiat murakabe komisyonu, olesi 
jen tüplerinin perakend<? satış -
larınn 295 kuruş fiat koymuştur. 

o 

Yeni tip ekmek yann
dan itibaren çıkanlına

ğa ba§lanacak 

Y'tizdıe 30 arpa, yU.me 20 çav. 
dar ve yilzde 50 buğdı.ydnn mü. 
rekkep bir ekmek çeşnisi yarın_ 
dan itibııren tatbik olunacaktır. 
To1>rak mahsulleri ofosinc, bu. 
günden itibaren elanek yapıcılara 
bu halitada un vcnnef'e başlan_ 
ınıştrr. tmaıa.ta bu akşam başla_ 
nacak ve yeni tip ekmek yarın 
sabahtan itibaren satışa. çıkanla. 
caktrr. Fiyatlarda değişiklik :} ok 
tur. 

Alınan tedbirler ürerine dün 
fırınlarda elonek bollaşmış ve 
frnnlann önündeki kala.balık da. 
ğılmıştır. 

Ba.zT mıntakalarm kaymakam. 
Jan vilayete müracaat ederek hir 
kısmı fırınlarda fazla ekmek 
kaldığını, bulunmayan diğer 
mevkilere gönderebileceklerini 
söylemiı:ılerdir. 
Diğer taraftan be1edive, ~ 

kalan fıraucala fırın arından 10 
tanesinin yanndan itibaren fa. 
:::.liye~ geçmesini kru arlaştırmış. 
:.--ı....,..... • ... -~ " !-l !--
~Lır. 

Rakı ve yüksek 
dereceli içkiler 

SrhhatVekaletf 
Rakınlann yalnız büyük 
şişele de ve alkollerin 
de derecesi düşük satıl
ması için teşebbüslerde 

bulunuyor 
Yüksek dereceli alkollr.rin dercccıe.. 

rinin tenzili ve yalnm bUyUk §!§eler. 
de rakı satılması bakkmdn sıhhat 

ve içtJmat muavenet vekfiletlnln W.. 
ışebbUs!flrde bulunctuııu htıbcr veril. 
mektedir. 

İnhlm!rlar idareBI De aynı esaslar 
dahilinde bir anlaşma lmklnt huıl ol. 
dulttan sonra yüksel· dereceli alkollt. ı 
rin dereceleri tek eevtyeye indlrUecek 

Maarif Vekili, vekflletln kongreyi 
niçin topladığını tzah ettikten sonro 
Uk meselenin (program) olduğunu. 

ilk moııkteptcn b:ı§lıyrral• orta okul 
ve llsCJt'rlmlzdo coğrafya pro;;ramıa· 
rmın bc.ZI boşluklarla kopmuı zincir 
ıer halinde bulunduğunu kaydederek 
bunun sebeplerini anlatınıo diğer ta
rtı.ftıu progmmlar ayn yrı zaman· 
Iarda ~-npılırken aistem itibariyle tam 
bir insicam vücuda geUrllmcdlğlnl. 
Uk, orta ve lise programlan bu b:l · 
kımd.an birbirleriyle iyi bağlanmış 

halde clmadığJDI. bundan b&§ka baZJ 
sınıfların ders maddel ri fazla, dlğer. 
teri noksan gdrüldllğtlDU kaydet.mi§. 
bundan som-n ikinci dava olan coğ• 
ra!ya t erimleri mcse!esine ı;eçml§Ur: 

Haaan Alt YUccl bu mevzu Uze:oind 

czcUır.ıc demiştir ki: 
''Str.c arzctmcği fazla buluyoruJJ\• 

Pakat söylemek de boynumun bor 
cudu~ k , bir mille tin d!JI her tUrlU 
dUgüncesini ifade edec-_k vaziyetti! de.. 
ğilsc 0 mlllctt~ tefekkür tnkl.şaf et· 
meml§tir demektir. İllin dP olan"ı.~ 
ı'lirk milletinin beynclmlle' kıyu t~ 
bir nım scviycslııc yQkııelmes! 1ç!Jl 

cltr. Turlm ıçtn °dÔ d~İiiiim..,1''1lhl~ 
nln bu yönden tc.f'siri davııaıdır. YolV 
sa gu veya bu söze, şu veya bu şckU· 
de bir kan§tklık bulup ~emel( desti! 
dlr. Bu itibarla diğer lllmlerdc oı .. u
ğu gi'hl coğrafynd& da t.:nmlc•i tııJ 
zihniyetle tefBlk etmek mecburlyctill 

deyiz. 
Kongre, reis vekilliğine sıyasal bfl

giler .:>kulu profesörlerinden ıstatı~tlll 
umum mUdUrU Celfll Ayb3rı ve kMIP 
ilklerine prot. Besim Dıu-ltot ile öğtt'ı 
men Kemal Batuyu seçml~tir. Azıılll" 
rın ı<o:ulsyonlanı ayrılması bnl:lttıl 
dakl teklif reye konulmu§ ' 'C konı 

1 
yontar kurulacak kongre ılk uınurll 
toplantısına ııon vermiştir 

t• Bu umuml toplantıd:ın s ·,nra korıl 
yonlar ayn ayn kendilerine tahS'.S • 
dilen salonlarda topıanar k reLI "' 
raporWrlerlnl lııtlhnp etml§ler ve ot 
lışmaya bqlamıglardır. 

Kongre, Oı;ı dört gUn komlsyonı'r 
hallncle çalıtıınalannı:ı. başlıyacak~ 

Böyle yerli kıyafette klmseniıı 
gfiztl.ne çarpmadan gezmek onun 
hoşuna gitmifti. Blru dolaştı; 
l>azı ufaktefek. §eyler aldı; tozlu, 
iğrl bilğrQ caddelerde, heykel ve 
ibldelc..-in a:ıilnde halk arasında 
geıindi. Otele dönerken alışkın 
bir hareketle daha evvel çocukla 
buluştuğu k~oye baktI; onun ken 
clislno doğnı geldiğini gördü. Deli 
bnlıy& fısıldadı: 

- Arkamdan gelinl.ı! 

::. kil, •• ''"'"" alkol .. ,,,m.,. ....... 

1 
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Yoluna devam etti; ilk sokağı 

döner dönmez durdu; bir kAğrt 

verdi: 
- Saat altıda burada buluna • 

cağım! 

Diyerek uzaklaştı. 

Knf.ttta ı:ıunlo.r yazılırdı: 

"Baloya gelmek tclıllkeUdir; 
kıynfet maskeye rağmen tanm • 
ma.k i timnli çoktur. Senı yannnrz 
da.ki evde bckliyeceğim. Tomiye 
itimnt e t; o seni getirecektir; sa. 
Qt:ni \ e yerini de söyliycektir. 
H"çbır tehlike yoktur. Seni pen. 
ccrcden gördüm, o kıyafetle gel. 

Ömer tn.m zamruunda, eöylenen 
yerde bulundu. YlrmJ otuz ad m 
aralıkla kenar sokaklardan geçti. 
ler. Evin kaıııısuıdakl köşeye ge • 
len çocuk eliyle yere doğru dUr. 
ter gibi ynptı, orada beklemesini 
anlıı.trnr oldu. Öteki kaldırıma ya 

vaş ~avAA - •• • ıyı bir anah· 
ta.rb P'.; . rra1:tı. B"raz 
9'1trn b~ görlimm : e:ly!o çağır • 
dı. Ömın- birkaç saniye sonra kU.. 
çtiıc bır kapı arıılı~"IDdan büyücek 
bir salona gfnni.q bulunuyordu. 

Asım Us "MllU lıılUdataanm zirat 
cephem., ba.§lıklı yaZIBmdıı., 1kl gün 
evvel Ankaradan lstanbula gelirken, 
birl<aı:ı arkadaııllc beraber Kocaeli me. 
busu AU Dlkmtnl ziyaret etmek Q.ze.. 

re tzmıt ı.taayonuna indiğini, rahat. 
BIS ola.oı mebus arkadaolarmı iyUepılf 
ve Kocaell valisi Zlyı:ı. Tekeli l1o mem. 
leket meııcleleri üzerinde hasblhal '· 
der vaziyette görllnco memnun olduk.. 
ıarmı, mebus De valinin görüşUlkleri 
muıcl...,nln memleketin umum! ziraat 
vaziyeti olduğunu anlattıktan sonra 
vali ile mebusun bu husustaki muha.. 
verelerint kaydediyor ve netice olarak 
şunlan yazıyor: 

"HakJkaten Y""' flp c-kmeğo ka
rıştmlan % 20 (a\'dardao başb. 
% 30 arpa ilave etmekle Ankara, 
tstanbuJ, İzmir gibi büyük l}ehlr. 
lerıle bu~clny sarfiyatı yanya in· 
dlrllmiıJ oluyor: buğday lsthlsalln· 
de muhtemel olan c1<slkltğl (l\vdar 
ve arpa mah!!ulleri ile tamıio ve 
telifi lmklm bulunuyor. 

Ralbul.:l mem' ~•, ... tinıfzln bir kJ. 
""" ver!erl \'nrd•r ld buralarda 
halk eJ,mck lhH~'3cmı buğcla~ la 
•l~ğl'. 'la•lcre mı<:t la tl.'mln eder. 
en da ycm:ı!dlk buğdayın noksa
nmr lcabmda tcJAfi eden gıda mad· 
delerinden biri de mısır mahsolü 
demekUr. Bu ltlberia Kocaeli y:L. 

liyetinde Bay All Dikmen arıca.. 
daşnnttla vall Ziya Tekelinin dü· 
~Undükleri gibi umur zfraatJnc mil
salt olan mmtakalarda, meseli 
Bursa, Samsun gibi \.il&yctlerde 
halkın bu mahoqılü bu sene için el· 
den ge1dft:'1 kadar çok miktarda 
yetfııtrim-eğc t.e,ik edilmesi ç<>k 
f"abetll tılr tedbir olur. 
Unntmıyalım iri hudutlanmaı 

muhafaza ıı:in eepbelercle lstlhkAm 
~"&pnıalda memlektln gıcls thtly~ 
lanın tc.'Dlin lı:fn 7.lral nınMul ye. 
tf,tfrmek arasmda MllU Müdafaa 
balmnmdau hiçbir fark yoktur.,, 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cııhlt Yalçm, makalemnde 

Fransanm Suriye !cvkalide ko !sert 
ge~raı Dentzln sözlerini balüa :mcv. 
zuu yapm&ktadrr: Muharrir, Ren kı.. 

yılannda kuma.ndan iken vatanını AJ,. 
r.ıanıara ka?'§ı müdafaa. eden Dentzin 
Suriye fevkalAde komiseri otduğu zn
mıı.n ise Almanlara hizmet ederek va. 
tllnmm menfı:uıUerlne dar~ indirmek 
vazı ·esini kabUl ettftlnl, kayde1erek 
diyor kt: 
"Almanların Saıtyeye el koymak 

i9bı )_'.alltıkl&n lw!ırlddaı: Mklanmı. 

yacak kadar açıktır. Hatt.'\ foabmıla 

Surt.} e radyolan ole geçirilerek orada 
Almanca neşriyat yapmak iÇlıt &plker. 
lor bile tlmıUden Surlyeye gönderu. 
m.lşUr. General l>f'ııtz ya uyuyor, ya.. 
had da dünyayı uykuda mnnoolyor. 
A1m:uı tayyarelerinin Surlyeye gelip 
gltnriertnl 1nkAr ede.mlyen &'Cnrral 
Dcntz ton ısı pek t.abU görc•blllrfffl de 

bıı tayyarelerin bakı ay:ıklımdlmna.. 

fa ve uilerl takviye e&meğo, uçmaı .. 
nna tnglllzlerln müaamaha etrooalni 
nMll IY.''dlyebillr! Bu gibi man ·vra. 
Iarta Fransa açlıktan kurtulacak ete.. 
ğUdlr. BUAkla daha ~ok aç kalacak ve 
:medeniye-t ve demokrasi daVMftıa bu 

kadar sarih surette hlynnet eden dev. 
let ndanılarma biç 1ett tıkarmadan ha. 
fml!a yer verdiğinden dolayı dddi mu
ahezelf're ~k ihtimaliyle kar§ı. 

la.~ .. 

Cumhuriyet 
Yunus Nadi ve iaşe tedt rlerimtz ve 

halka alt vazifeler, 'ıaşlıklı yezısnıda, 

a:>n 1.tir ikı gUn lc,:lnde bazı klmaele. 
l'in lhtiy ''\nndan fazla ekmek almak 
8UreU!e doğıırduklan hatif §e.kllddd 
buhranı anlatarak diyor Jd: 

"'Bmalltl tekerrilrtlndell pıkacak za. 

E ·: otomobil tramvaylı 
çarpıştı, parçalandı 

tin \"Nllkayn. tabi tutul.nın81 l\lemleke
tlnılzln \1U.lyeti ve halkJ7.m terblyetıl 
ı?lmdlyo kadar bu tUrlli külfetlere m .. 
·~um go temıemlşU Fnluıt ö\ .n görülü 

yor ki blule de bu tUrlü tedbirlerin Dlln gece saat 2,5 ta Hı:ırblycdV b~ 
lttihau fena. olnuyacaktrr. otomobil ile tramvay çarpıııması 0 

Halkın ruünL•vver bir hamiyetle ,... muş, bereket insanca bir zayiat ~ 
hcmml)ct \erooeğl bir noktaya da ı. kubuımamıştır. 

ııoret otmı, olalrm: Her ::eyin vo bil- Kanyı yapan 115'3 numaralı ll~ 
hasia ı:kınefln LstUılı\klnde tasarruflıı nm ldsresinde ı taksi ile vat.ııl ııı• 
b&ttkPt etmek ve böylellkle heıogünktt Halldin ailrdilğü 128 numaralı trt' 11 
sn.rli.ratnnızdan artacak ekmek par. Yay arabasıdır. Hasnn otoınobiU f• 

ç.alamn fırmlatarak pekBlmete kalibet Harbiyeden gelirken. Taks!.ındell fi•,. 
el"" 

mis bulwımal<. Bunlar d:ıha muhlm t.iyeye gidon tram\-ay arabasına ~ 

ihılyaQ günleri için ook ktymetJI ye- deUe çarpIDJ§br. ısıı 

dekler tetkll tdfor. Çarpı;ıma sonunda otoınobU!Jl 1,ı-ı 
Htildhnettn hububatla mamu!Atında kısmı tamamen harap oımu~, caıı1 ~ 

stoklar tefklll için aldıtı kararın L. krrtlmıttır. Tesadüf eseri oınral' 0~ 
ıı.ahf-tl katld!r, ,.e bu atok lş1oJ ya~ re ve ıçlndeki yolculara blr ~;,31! 
yılW!f hububattan gayr g-ıda madde. m&nUjlır. goför yakaı.anarak ~~ 
ll'rlnc de teşmil etınf'k faydalı olıM"a':- ta bajlanmıştır. 

hr~IWin bu t.edbirlerln pyMl halk "° TABJ,ABAŞINDA lllR EV )'~:O' 
nker lhtlyaUlannm emnlyee altına Tarlabqmda, ~ sokak '4 p 
almmaamd&n U•m oldutu için va. marada oturan Evre &dmda 'bir ~ ~ 
ta.ndaflarmtmn bu t.edbirleı1 rnf'mnu.. dün bir mangal yakarak uıraÇS~ 
niyetle kareıb:iıalan kadar tabii bir karmr,tır. Kangaldan mçray&Jı tJ.1' 
ft'Y ohımaz. Bizce w aulan kAfi M. cmılıır saç:ı.ğa dllJmU§ e blr(Jell 
lildlr. DllrU.at Te dikkatli hareketleri,. burum: tutuşturmu ur. -~ 

mlzle bUMlmctl umumun hayrma bir.- Bira: sonra gelen itfaiye ~ 
met ve ta~1:>t' f'ylemekllğlmlz baki.' etrafa atraycUne meydan .ıe ..,,, 
knteo fJll ytıbek clereefWlnde vatani s<lodUrmll§t1lr. Yaııgm etr~ 
bir nzlff!ICUr.,. ti.ca tahkikata ba§lıınml§t.Jr• 



~ıutığı yer Vaktt matbaa3t 

evkalade vergiler 
tllkfunet f evkaliide vaziyet 
l' Ylsiyle bazı vergilere znm. 
~aptı; va.tim miıdafaası uğru_ 
eabederse herkesin btitiln 

llıı batta canını de\·let em. 
"ermesi kadar tc.bii bir şey 

Siyasetimizin şimdiye 
r olduğu gibi bundnn sonra 
~eketi harp tehlikesinde:ı 

buıundurae<Jğma emin ot 
a ber:ıher her ıhtimalc 

1. her an hazır bulunma.kt.m 
~a.tırngeıcn fedakfı.rlıkları i ı::te _ 
. \'e yapm.,ktan çekinmiyerc. 

(),,,,__ trıuhakkaktır. 
ı:"'llanlı tarihinde pek c:;ok de. 

• devlet vergileri arttınnak 
rn Uriyetinde knlnuştır; fa.knt 

ec.buriyeti yaratan sebeple_ 
~-nıU.h imi, hele onyedinci 
"cu;;la.mnsmdan sonra, ce. 
Ve idar~izlikti. 1623 sene. 

b dördüncü Muradın henilz 
r Yaşında iken tahta çıktı_ 
Cdeki va.zivet gözden ge. 

~l bu cihet daha vuzuhla 
~.ır: 
~/ kanunlar bozulmuştu, ve. 
dltt ve kadıların irtikapları 
.etecey, bulmuştu: Anatlo_ 
~~anlar ve tagallüp artmış. 
({kt.a on dokuz sancak tu. 
~ Utc.stan, Gence. Revan, 

ıı t, Basra eyalet ri İranlı. 
''·A· ~11erine ,,.ec:miş L V.n.ktivl ~l..10() __ w., ,-ı;;:.c,.:;ı.;ı ,ruK J''ltl~4 

40
ll. ,000) akçe idi ; kaybc. 

~.SQo topra.kln.r ) üzünden 
et !?00> akçe a.zaJmışb. Se_ 

Ilı(! du.ı ~;:ünü hükümdarlar ta. 
.C hı ar 'ne' cut varidatın bü. 
dqj~ kısmı da arpalık nn.ıniy. 

h..:'UkJ... . yaşmak ve ~
~ası k mi'\; le Sultanlara 
·~· J ~ J 'i'-l.. Hazineye ancak 

d~OOo) akçe kalıyordu. 
·de b:r altın elli n.kce, o 
~~ cıoo. 120> akçe idi. 

İsi <ıc her ev için emlak 
i f Olarr.ı;: elli akçe, avanz 
~ ak\'kalfı. ıe vergi olarak dn 
bir ça verılirdi. lki koyun 
len ~ça ödenirdi. Gulamiye 
~ '-<lh~il ücreti üç veya beş 
tıa hgeçmezdı. Fakat sonra 
~lttiil}tna iki yüz kırk akçe, 
~ ~ üçyüz akçe, koyun 

e~ır akçe avarız parası 
lı .g~. başlandı. Vergilerin 
ıa ~1~1 sipahiler kendilerine 
~ıı~lrnıişlerdi; bu maksaı.. 

•r Yeler her sene Fatih 
~ n avıu unda açık arttır_ 

S· ~t:lrrdı. Anadoluya dağı. 
~i h 'er haracı adıım başı. 
~ 8ekiz açkeye, ı~orun ve 

~dl· na aynı miktara cıkarı_ 
ı-. • .'~ hatta bazı yerlerde 
·~ v otuz akçeye kadar 

~ll'du. . 
< Sı 'Yeniçeri ocağında ve 
\te ~ahiler arasında memle .. 
!tali ilet uğruna pala salla. 
~e ~!U11ar ar.alınış; bun_ 
eıı_,~~ıını hazır yemeğe alış. 
~ almıştı. Timar ve 

~tin büyük bir kısmı öy. 
sb ~ verilmişti ki bunla_ 
it ~ti defterde vardı; lfildn 

~azı nıan ordu ile beraber 
~l'ı· ardı. 

~ N'asuh paşa birk~ 
i . bu intizamsız.lığa son 

~t Çın Edirncde timar ve 
;sahiplerinin yoklamasını 

'lı ~<!~~akat devletin büyük. 
"e 1 • ndamlarrnt Sipahi 

'illtıi-ı elbısesiyle bu yoklama._ 
~ ~lklar; yolsuzluğun de. 
.~ <> amanın hiç bir fay. 
~l. etmemesine sebep ol_ 
~-~ bet'terler çavuşların 
~~; bunlar milnhal yer. 
~.~ trı UŞaklarmn, esnaf 
~ satm alanlara verir. 
~ jr ;ve ~amet sahipleri 

1 "1ine vekil gönderir_ 
'l'ı:l tkct İfılpriv1n .,ı • ı ... ~.,r 

\ a~·nu <' -ı • • · · • 
)'aı~ halkın cı.ılmc: _ t Uklara yol Mtyorou. 

Qflirccın KAF U 

Eski İngiliz harbiye 
nazın 

Hor Belişa 
lngilterenin Amerik"a ile 
birleşmesini tavsiye 

ediyor 
o 

Yeni bir sulh 
• 

nızamı 
Sabık nazıra göre nasıl 

olmalıdır; 
t;ıJfnburı:-. fj (A.A.) - Halen 

hükfune ti b:ı!llıcn tenkit edenlol'
clcn bulunan eski harbiye nazın 
Hor Bclil}a, Girit muharebesinden 
alınan drrslerden bn.h.sederek, ha· 
rekatın sevk ve idaresinde yeni 
bir mlinebbih kullnnmıık Hiznn ol. 1 

duğunu söylemiş ve sözlı•rinı> şBy· 
le d 0 vam et.mil tir: 

'' Bu muharebeyi kazanmnklrğı • 
mız lazımdır. Bu maksatla tam bir 
gayret sarfeden her hükumete 
yardım edeceğiz. Fakat 1914 deki 
t c>mpo ile 19:11 de harbi kaznnn -
mavız. 

Sulh iı;:.in yepyeni bi r nizam te
sis edilmesi Jilzumunn işaret eden 
eski harbiye naz•rı demiştir ki: 

"Faaliye t sa!ki olarak klı.r ta• 
hnkkuk cttirilmeel.nin yerine hiz
met etmek isteği kaim olmalıdrr. 
Kendi cemiyetimiz içinde de bü
yük def,lşikliklı>ro hazır olmalıyız. 
Milletimızin ve A\.Tllpa kıtnsmda· 
ki milletlerin hayali lizcrinde te 
sir yap:nnk için simdh·c kndnr çok 
nz şey yaptık. işin adilane pir tarz 
da taksimi. azami emniyet in ve 
konforun temini ula ılmnz şcylrr 
değildir. 

Demokrasilerin yepyeni bir ni· 
za.m tesis etmek hususundnki azim 
Ierinin en cesarP.t verici teminatı. 
lngiltere, İngiliz imparatorluğu ve 
Amerika Birlf'~k de,•letleri vat.an· 
da.slan arasında mil5terek bir sta. 
tünün şimdiden tanınması olacak
tır Bu surefJe birlesecf"k dmJok
' a:;ı nuru KilzuımıuK ·ıcın ıcap eden 
kaynaklan toplamış olıı.c.e.k, aynı 
:ramanda da milletlerin sulh için
de itıblrliği yaparak yaşıyablle· 
cckle.rl yolu gösterecektir. 

HİTLER 
Hırvat liderini kabul etti 

Salzbıırg. 6 ( A.AJ - D. N. B. 
Hırvat devlet rei i Paveliç 

bugün öğleden sonra saat 15 de 
Be~hof da Hitler tarafmdn.n 
kabul edilmi.~trl. Uzun mUddet. 
süren mülakatta Marcsal G<.>ri~ 
ve Von Ribbcntrop hazır bu. 
lunmuşlardır. 

Miknatıslı adam - evveli 
Slavyada ilk faaliyetlerine b35 _ 
ladığı 7.3.lllan, Slavya.da vukua ge 
len bazı esrarengiz vclrayi gaz;e. 
tclerin dikkatini c.elbctmiş ve 
Sla.vyada bilhassa güzel kadınh
rı :ğfal eden gaıip bir sesrseri 
peyda olduğu zannı hasıl olmuş
tu. Slavya polisi, aylarca bu ye. 
ni ve ~rarengiz serseriyi boşuna 
takip etti. 

Fakat ancak Südet hadiseleri 
ve Çekoslovakyanm ilhakı sıra. 
larmdadrr ki Fransanm Çekoslo
vakya konsoloslarından Mösyö 
B:randier isminde zeki bir Fran
sız bu esrarengiz serserinin. ilk 
defa. korkunç ve tehlikeli bir ca... 
sus olduğumı keşf~. Ondan 
sonradır ki, bu adamın hayatı 
fevkalade bir dikkat ve merak u. 
yandırmış. birçok emniyet teşki
latı mensuplan Gmibjonun fa -
aliycilerindeki esrara nüfuz et _ 
miye çalışmıA,trr. 

Südetlerin Almanyaya iltiha . 
kı için ilk hareketler yapıldığı 

sıralarda, Çekoslovak mbıtası 
Slavya şehirlerinde geoeya.nlan 
abluka altındaki fabrikalara su
ikast için girmeğo çalışan bir ta
kım garip hallerde adamlar ya. 
kalıyordu. 

Bunlar yüı:lcri sapsarı, gözle -
ri bir ilac içmi~ deli gözleri 

ı \"C :.. . i o• , :, ~n 
adamlardı. 

Rüyada yürür gibi yürüyen bu 

adamlamı ~ ıariP ~ isi -

HALEP 
lngiliz tayyareleri 

tarafınaan 

Bombardıman 
edildi 

n a.tr 
Serze~şite bulunmak 

ısternemış 
Türk - Fransız münase
. bab iki temele 

dayanıyormU§ 

Gibi 

Devlet ·müesseseleriyle hu-
1 susi sanayi müesseselerinin 
müvazi yürümesi ve çalış
ması bugün niçin lazımdır ? 

Suat Derviş 

Cenubi 
Afrıkadaki 

Vişi. 6 (A.A.) - -Havas- Ofi 
bildiriyor: 
Amlnıl Da.rlanm beyanatında. n:ı ·c• l c'! r \ !rt r ilil.1<' \::ı. :-l ın t..o- nnı yeni atmıığa ba,."1amı~ olan 

umumi harpten sonra Tilrkiyedc talın· ·· .. i .ı.k .mıl~ J> l u .ı • lli'iı: yeril semıaye •afi gelemiyordu. 
vukun gelen hadiselt.'r hnkkındakl a~ • .ı . ı.ı <.d>,!,li ' ..,,. ıı-. ;.; '• 1 " • ·c- l 'erli mıa) bu işte a:znmi bir 
fıkrasına karşı Türk mııtbuatmm 1 bal~dan r;ul. l ... .) \ " ı .ı ..lar yruvınıa muti~ ihtiyaeı \anlı.. i"'
aksillameli üzerine. salahiyettar 'arı.lır. &lı41 • 41 '.c l 11: • ~ .ada- tc bu zaruret neticesindedir ki 
mahfiller şu ciheti tasrih etmek- 1 mu:..tı garp c. ili'" • • • " ln. i !! - bu resmi kaynaklıınn 'aridatmdıın 
tediler ki başvekil muavini, Tür - Unden kurtararıd.: " 1• ~ 1 ıstiklaU• 1 1 tifad vo mevcut mUli gelirin bu 
kiyeye knrşt, milli gayretinin saf· I mlzl e~e et~"'terl "01 rn :,~ mU - .uda seferber cdllm i cklind • 
hnlarmdıuı bir tanesini te..,ıdl eden 1 te~!cke Jıo.lmden , ç ... ı ' ?1Ustııldl d ' .etçilik milli iktıs..-ıdiya.tımrzın 
bu kadar eski bir hareke t hakkın- ! nıillı bir de,·let o ""~orun~ başlı- IY. • ·:ı. prensip! obrak ortaya "''' 
da serzenişte bulunmak niyetini , ca "'rtı olan i§>..ısadı ~ tlkWlmW tı. ' uıek ki, bizim dr\ let~llıhrimil 
gütmemiştir. Amirnl Darlan, ya1- tlc temin 'o takviye gıbl zaruret. ıu 1 mperyallst bir karnktcr tru 1• 

nrz !ngfllzlcrin iki yUzlU hile ve 1 lerln hlr neticesi olanık ortaya lO.' ı, milli ckonomimlrln yarad ı! 
cebir oyununu aydmla.tmak :iste • c~ıı;ıtJ. Ch"DltU\h salt.anatıu~:aıı. te ma ı ,.c lcun·ctıeııdirllmcsi gll 1 

İngiliz kıtaları 
Mısıra getirildi 
air Fransız. 
tayyaresi 

Kudüse 
beyanname

ler attı 

fırt: 'Mil! ettJ@mJz r;elill> le Tilrki> e bir temel Uzcrlnde kurulnıu tu bu 
m Şu1~ot tebarüz ettinlmektedlr 1 ikt.ısadco tanı ~ylc ~ yarı itibarla lnkıliipçıydı, ileri idi,' s::
ki Fransız - Tür.k milnascbetleri mlis&AınılOke .'az.ıyotlndeydi. F~ d()OO scnnayc sahiplerfni.'1 fiB.]ı 1 
değişmemiştir. İskenderun sancağı mUJtlm ikt~ı me\'ldlcr oonebı menfaatlerini teınhıc hfutim bir 
meselesine verilen hal sureti, bu senmı~ ~nln ehndcycll. Dcmlr)·olla- vw ıt olnuı.kla L.""almayamlı: umumi 
mtlnasebetlerin iki temele dayandı n, liınaıı, nhtım, elektrik ha\ ı;a- menfaatlerlmlz.c uygun diişüyor
ğmı :isbat tmektedir. Bu lk1 te - zi, tranl\ay, telefon ,.e saire gibi du. Onun Jçlndir ki milli kurtulus 

Kahire, 6 ( A.A.) - Orta şark 
lngiliz hava kuvvdleri kararga_ 
hının tebliği: 

el 'anevi dostluk ve yakın nafJJ. f5'Clrine ait mUC98C5elcr he- lnkılilbonnm ayrılmaz bir unsuru 
mnrkı:nkareılıklı haklara milt:eka _ men isti na.sız yabancıların imti• olarnk lktısadi s:istemimlze giJ'C9 
~il hUrmettlr. yaz ve inhisarları all.mdaydı, dovleqılUğimlz garp sermayedar _ 

Ağır lngiliz bombardıman tay 
yareleri Rodos adasında katta. manda Qmubi Afrika madenler 
\ia tayyare meydanına 4. 5 ha. nazın albay Stallard'm mareşal 
haziran gecesi taarruzda. bulun_ Smus'un mümessili olarak Mı. 
muşlardır. Bombalar uçuş plstL Slra geldiği lbHdirilmektedir. 
nin üzerine ve ha.ngarlada tayya. Cenubi Afrika krtafarr daha 
re meydaıımrn diğer ibinaları a.. Adisababa düşmeden evvel Mrsı.. 
rasına dilşmUştür. ŞiddcW bir :ra gelmeğe başlamışlardır. Bu
<~ok infilaklar olmuş ve bu in.fi_ gün mühim bir yekUna baliğ o. 
fakları yangmlar takibetmiştir. lan bu krtnlar Mısırm muhtelif 

Tayyarelerimiz, Derne'de as. m2hallerine yerleştirilmişlerdir. 
kcri binaları ve Bingazi limanı. BlR FRANSIZ TAYYARESİ 
nı bombardıman ederek merkez KUDÜS UZERlNDE 
.Mendireğini hatxıra uğratım.I§., BEYA.l\"NAMELER ATTI 
lardır. Kudüs, 6 ( A.A.J - Bir F:ran. 

Bomba.rdını.an tayyarelerimiz sız tayyaresi bugün Kudüs üze.. 
dün Halep tayyare meydanmda rinde u~ Rransızlara hitaben 
İtalyan tayyarelerine taarruz et. beyannameler atmıştır. 
mişler ve tam isabetle tayyare. Bu beyannamelerde halkın 
terden birini tahrip eylc~er. yanlış yola sevkedildiği Alman 
dir. Bombaların hangarlar ve hava teşekküllerinin Smiye ha. 
UCU. nİ~t)r.rj ii:ıd·i.nc. .lUQüp J'l\t "'" Ualmini i-1 M+i ' ' n ..,.. 
ıacııgı uorülmü..+ür_ Taarruzdan ..-o- -· -ı:. &" ya Almanların Suriyeye geldik .. 
sonra hedeften siyah lbir duman Icrinin doğru olmadığı bildiri!. 
sütunu yükşelmştir. mektedir. 

Habe.şistanda dün dütmıan Buna benz.er ~er 
mevzilerine ve motörlü nakliye Hayfaya da bir Fransız tayyare,. 
kollanna İngiliz ve cenubi Afri.. si tarafından atıhnı:ştır. 
ka hava kuvvetleri bomba ve JSKENDER!YEDE 
mitralyöz ateşleriyle taarruzlar_ BOMBARDIMAN TAHRlBA.TI 
da ~~nmuşlardır. Kahire, 6 (A.A.) - Mısır ba..'2-

. But~. bu harek~tlerde ya1n.rz vekili bugün 1skenderiyeye gele
bı r Tngihz tayyaresı kaybolmu§. ı rek Alman hava. kuvvetlerinin a
tur. kmı esnıumıda yıkılan ve ha.rap 
CF;:"\~I AFRİKA h'UVVELE.. olan mahalleleri ziyaret etmiş ve 
Rt ORTA ŞARKA GET1RlLD1 hnstanade yatan yaralılarla samı. 

Kahire 6 ( A.A.) - Bu akşam mi olarak görüşmüştür. 
neşrolunan bir resmi tebliğde Başka cesetler de 1skendeıi
Cenubi Afrika kuvvetlerinin Or. yode cnknz altmdıın çıkanlmn.k· 
ta Şarkta bulunduğu ve aynı za. tadır. 

Yrzaa: 

Casus mektebi profesörlerinden 
İsveçli 

A. \1enghmn 
- 43. 

~: 

B. D. 

rilerek bu hale getirildiklerine Sluvyalı değil, halis bir çek kadı-
hükmolunurorou. nıydı. 

Zira, bu esrarengiz adamlann O vakte kadar da anarşist ol-
fabrjkalara sırf suikast için gir. duğuna veya memleketi aleyhin. 
diklerine şüphe yoktu. Halbuki de herhangi bir politıka mesele • 
5iddetli isticvaplara rağmen, bun sile en uf ak bir alaka gösterdi -
larm ne maksatla. gooe yarıları ğine dair hiçbir şeyi görülmüş 
fabrikaya girmiye çalıştıklarını değildi. 
söyletmiye imkan bulunamıyor. Çek polisi hAdisenin böylece 
du. fevkaHide garip mahiyetini gö -

Bunla.rrn ideta ne ya,ptıidarmı "rünce bunun üzerinde ehemmi • 
bilmez bir halde hareket ettikle- yetle durdu. 
rine inarunn.k ıazmı geldi. H8.dise mahrem şekilde Prn~ra 

O vakrt ç.ekoslovak zabıtası, bildirildi. 
bu adamlara hakikaten bazı deli Prağda. evvela gizli bir tedhiş 
edici veya uyuşturucu iUlçlar içi- cemiyeti teakil edilmiş olduğu 
rildiğinden kati surette şüphele. zannedildi v~ havli teliiş olundu. 
nerek ibunlan doktor muayenesi Zira Çek hükfunetinc karşı bir 
aıtma almıya mecbur olmuş, fa. hareket olan böyle bir hadisede 
kat ya.pılan bütün muayeneler - bizzat Çeklerinde buhmuşu jşe 
de böyle bir ilica ait eınmarc bu hususi bir ehemmiyet vermek • 
lunama.m.ıştL teydi. Fakat Südet mıntakasma 

Nihayet, bir cephane deposu - yeni ta}in edilmiş olan emniyet 
nu pfakla beraber h.iilı'ük bir müf ett.i§lerinden alınan raporlar 
bomba ile berhava eden kibar bir ,gizli cemiyet iddiasım katiyen 
kadm yakalandığı r.aman, Çek reddetmekteydi. 
7 ~h•tası fevkalA.de bir hayrete Bunun üzerine Prağ, bfn"birini 
Jı.. ı. ~..ı. ı:ı;arip bir şekilde takip etmekte 

Zira bu kadro memleketin ma. olan bu sabotaj n ' sı:: ' ., t'~'"ın 

ruf kibar ailelerine me~ ve da. önünü almak, işin malıi~lini 

ıeınlcketirııiz<lc mevcut hc.r ~ 
sit maden iı;letmelcri ve oodüstrl 
müesseselerinin belllbaı;lılan ~ 
nobi Bennayenin U.1.isma.nna ter
kedllmişti, Ecnebi bankalar Tür 
ldyodekl mali hareketleri mutlak 
kontrolları altında tutuyorlar, 
rü.rldye tJcuethıin üzerinde ısıe.. 
dikleri gibi ha.reut ediyorlardı. 
Dahili ve harici ticaretin aslan 
JKL)'ı yabancıların cHnde idi. \'ol
tıi.sıl yabancı sermaye Türkiye lk
tısadlyatmm üzerine ~reklenml , 
Türldye)i alabildiğine sômürü
yon1u, Haklkatcn müstakil bir 
ılc\ Jet olabilmek içln buna son 
'ermek zarureti vardı. lubtcıır 

1.aınanlarda bu mücsseselc.r birer, 
ikJser yabancılarm eltndcn alınır

ken milli kurtulu. :r.a.ferimizin bize 
tr.tnln ettiği, ~rüklerimlzo lste.. 
dif:lmiz i Jıaldm o hakkın
dan lstJtade ederek yeril Me11&7ll
mhl himaye etmek eQftıtlpe s-o 
Nna)i mUeese8eJerimld Avrupa 
t.mai maJısullerlnln rebbetlnden 
kurtamıak HBhasmda icap fiden .. 
ılımlar da atıhyon1u. Memleketi
mizde tam bir lıhnaye sistemi ku
rabilmek için Tüı".dyo lstlhllildnin 
Avrupa emtia ma olan ihtiyacını 

mümlıün oldUb'11 1.-adar asgariye ln
ıllnnek zanırctl va.nlr. Bu da mC\• 
<'Ut sanayi mUe.c;sesclerlni gcnl<ı

let.mck nı ycnilMinl kurmak so
r('tl) le yerli 1 tth~alhnlzi arttır

mak yoluyla mümJrun olabUln1l 
\'iikst•k bir mali kudrete ihtiyaç 
l!,iistereo bu i leri yapabilmek iı;in 
henih: doğmuş ,.~ tdklimiil adnnla-

meydana çıkarmak üzere Prağın 
en güzide polis hafiyelerinden 
Villi Tapegi tahkikata memur 
etti. 

lşte bu hadiselerin gayet en -
teresan bir casusun eseri olduğu
nu ilk keşfetmiye muvaffak olan 
bu zeki polis hafiycaidir. 

Südet şehirlerinin gayet ge.ni.:ı 
bir surette gizli Gestapo ajanın.. 
nmn istilası altında kaldığı ve 
fevkalade karışmaya istidnt gös 
terdiği bu vahim zamanlarda 
Prag emniyet dairesini pek bü • 
yük mikyasta meşgul eden bu 
garip meselenin hal ve tenviri 
vazifesini üstüne aldığı zaman, 
hemen kati denilecek bir kana -
atlc bu hadiselerin komünistler 
tarafından yapıldığına kani bulu
nuyordu. 

Villi onun için tevkifı ecı- hü. 
kumeti için gayet ağTr "ir c J· 1·ı. 

dal teşkil etmiş olan su•kıu;t f ıili 
kibar kadmı şiddetle bir İ "tinta
ka tabi tutmak istedi. 

Buna da müsaade almay3 mu· 
vnffr.k oldu. 

Fakat Villi tevkifhaneye nak
line cesaret edilemiyerek bir o • 
telde nezaret altına alınmış olan 
genç kadınla daha ilk temasında 
fevkalade hayrete dii§tü. 

Zira, en nüfuzlu hUkfunct & -

damlan tarafından bir §Cf aat fır 
tJnası uyandırmış olan bu ger-': 
ve güzel kadm, yan mecnun gibi 
\.c;'" h ' .. 
ı,,;.ı 

. .. ' 1 l • '~ 

lığının hlddeıt \~ hırsını ta.brik etw 
mlş, her taraftan nW yollarbıı 
hücuma uğramı >tı. 

Halbuki totaliter de\•letlenleld 
dcvlctçlllk .hl~ de böyle değildir. 
O, kapitalizmin o.rtıı.: ~ökmok ü • 
ııero bulunduğu memleketlerde bir 
desteği 1-e bir kurtanmsı olarak 
kapitalin hlmıet Vf! )ardmıma. 
kojmuJt;ur. Hallmı sırtından çı. 
kan paT&larla ''C soygunu bliSbü
t.ün şiddetlendirmek uretllc t;c
min edilmt-. olan gelirlerle, hal
km zammıa hususi scnnay.6)1 hi
maye Bclclinde ortaya ~ıknus ve 
ye.rl~sf.lr, bu itibarla t.otallt.er 
rejimdeki dcvletçllik geri 'e abl 
inkıJapçı bl.r sistem ola.rak o mem
leketin lıalklamnu zar.uma ~ 
sUs etmi~. İşte garptaki aksi 
lnkıli~ ,.e hnlk aleyhtan de\'let.
!}llikle blıdcki milli istildalln ko
:nıyue11t1U antl ftllpcrya)hıt ve De
rt devlet.çlUk anunndald dağlar 
kadar fark. 

Bbc1e dedctçllik bütün mlDeüa 
~ ardmılyJo hallı:mıızm. fedaldirlığı 
Ue yerli sanayii himaye etmi§ ' 
onn bugünkü tekimül 8C1iyesbıo 
ula.5tmnı.,ştar, Bu bl yaparken dev
letin ,.o mllletm gayesi mllii htDıı
lilin korunmasıydı. Hususi semıa.
ye sabiplorini sadece zengin et
mek gibi sun'i bir maksat gözetil
mcmi tl Onun için mım i tiklili 
lkhsadi sahada ku\"ı·~tlcndirmck 
gibi mUli ve mllli Olduğu kadar. 
m~nı bir emelle büyUfülmlis olan 
hususi sanayi müesseseler üzerin
de devletin çok büyük bir hakla 
ııudır ve mUll Lcrtlklilln konııınıa
sı gibi mü.ı terek mllli bir vazife 
karı• mda bu haktan istlf ade tık 
ıınıınm oğlu üzerindeki halda ka
dar tabiidir. Hele bugün ~ nhlm 
ihtiliitlarla gayet tıchlikeli bir bal 
~ huglinkil cihan barbhı.ln mD
li lstlklallml7.i tehdit edel" bir se
kil aldığı bu ıralarda kendi )"&l'dt

mlle b ledlğf yerli fml&J"İ miifs. 
S"'5Clrrfmlzdcn devlet ve mlllct.iıı 
her türlü :fedakirhğa katlanmak 
hu osi saııa)1 mUcsscscle.rlmbJn 
önünde ihmal edilmez bir vazife 
olarak durmaktadır. Onnn tein hu
susi snruıyl miicsşcscJcri lstlhsaJ
lerfni 'c cmtlalannm rcalizasyo
numı milli l!>tfklalin korunma.! ı da
\"&! ınn. uygun bir ~kle sokmağn 

moobur ve hu işte dc,·lct milcs -
scsclerlylc tc rftd mcsaJ etmek! 
bu büyük da\"anm önlerine çizdiği 
istlkametf c yUrUmkle milkelll'fUr
ler. l\lllli istlklil davası hepimiz
den i . ,.c yo.rdun b<-kliyor. Sana)i 
mUesscse1erinin de milli menfa .. 
ntler karşı mda kendi sahsi men
faatlerinden fedakarlık ctmr.kten 
" "rlnmemelrrj fosp eder. 

ı Harbin doğun1uğu zanıri güç
lül,lc~r )·üzlinden harici ticaretimi
z.in dııralclı~'l, yurdumuzda mamul 
e ya fhtiyacmm ço{;"8ldığı bu srra
<lB yurdumuzun Udısndlyntrnr ayak 
ta tutnbllmf'k için huswıt sanayi 
mü clerinln deı;lct mil S<' e-
lerlyle muvazi yürilm<'si \'e ça.lıs. 
ması llzmıdır. Ancak o sayede 
<1mr1et lüzum ro hnkAnı de.rcoe -
sinde milli lhtlyaçlanm17.1 tatmin 
edebilir. Mamul eşyanm fthunıJu 
oldul:"U yerlerde ve fıeklllerde da
ğtlmasmı temin edcbmr, bngtlnlirı 
icaplanna göre mlDi mcnfaatlcri
mb:c uygun bir ftat slyueH takip 
edcbillr, ihtfkira karp mOTaffs -
kt~'Nli s~lde müradeıe f'ıd~. 

~wA~r o~ 
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Sigorta şirketleri j Sarhoş şoförler 

. l ....... 

: oanü .~<.ve ·· bugünün haber ve hadiseleri 
T eminat.lannı taaarruf 
bonolannda da plase 

edebilecekler 

Geceleri bütün otomo

biller kontrol edilecek 
Sulh 

taarruzu 
f ngilizlere göre 

SOvyet Hariciye 
Komiseri lrakın zayiatl 

Molotof :resbit için komiteler 
• tetkiledildi 

EN SON 
DAKiKA Anku'adan bildirildiğine göre, 

61gorta şirketleri muamele yap. 
bkl~ sigorta sahiplerine karşı 
temmat olarak tevdi edilen ve 
listesi TK-.a.ret Vekfiletimizce tes 
ıbit olunan kıymetler meyanı~ 
kanunu m.absusasma tevfikan ih 
raç olwıacak tasarruf bonoları. 
~da ithali muvafık görülmüş. 
tur. 

Belediye şoft)rlerln içlri . -
içmediklerini tesbit için ~ 
ani kontroller yapacaktır. Kont_ 
ro~lerde içkili olduğundan şüphe 
edilenler hemen tıbbıadliye sev. 
kolunarak nöbetçi doktorlar ta.. 
rafından kam alınarak muayene 
edileceklerdir. 

iki hedefi var 
Berline göre 

Tokyoyu zıya- . 
ret edecek ıdare makamların

da değişiklikler 
Fransanın 

Suriye 

Böylece sigorta §irketleri irae 
ettikleri teminatlarını tasarruf 
booolarma yatırabileceklerdir. 

Anadoluya mal kaçırıp 

ihtikar yapılmaması . . 
ıçın 

Nakliyat anbarları Y ardımsevenler 
cemiyeti 

Düğün ve çelenk 
masraflarının 

Hayır cemiyetlerine 

terki için faaliyete 
geçecek 

Yardan sımmler cemiyeti, ni. 
kth ve düğün münasebetiyle ya,_ 
pılaıı toplantılara sarfeclilen pa_ 
ralarda.n bir kısmının hayır mü. 
emeeelerine ter.kini temenni et. 
mek niyetindedir. Bu maksatla 
wı bilhassa kadmlanmızm şef. 
kat hister..ne bitap etmek ümre 
muhtelif hatipler t.ara.fmdan kon 
feraııalar hazırla.mna.kta.dır. 

Almanlarla ticaret 
l' akas protokollannm 

tatbikine girişildi 
Dünden itibaren Alman firma.. 

Jariyle aramnda yapılan husust 
ta.kas prot:ob:ıöarmm tatbikine 
girişi.Jm.9jtir. 

Bamborgda Remsme fi:rmasi.. 
le ~ olan anlagma muci.. 
bince, ba. &maya aaml 10 mil. 
JOD liralık Uitün gönderilecek 
ft m'*8biljnde ma)rine. elektrik 
malmnnd bora, demir ve made.. 
nl eşya. haBtaoe levu.1ma-t:I geti.. 
rilecektir. 

Bir Alınan firmasmm vereceği 
3,5 milyon lira.Irk kAğrt ve kar. 
tona mukabil ihraç maddeleri. 
mizden kitre, tiftik ve saire wri_ 
leoektir. 

U çüncü hususi takas protoko. 
lu memleketimize 1,200,000 li.. 
ralık kimyevi ve tııbbt m.aheme 
getirilmesini t.emin etmektedir. 
Buna mukabil de muhtelif mad. 
deler ihraç olunacaktrr. 

Bu hususta ihracat tacirlerine 
Ticaret müdürlüğü ve Ticaret O. 
dasm.:lan izahat verilmektedir. 

!nhisa.rlar Umum müdürlüğü 
debu anlaşmalardan istifade ede. 
.rek 3,5 milyon liralrk mantar 
kap8iil, esans, sigara ki.ğııdı ve 
inhisara. lizı:nı olan diğer madde. 
1eri ithal edecektir. 

Mısırçarşısı halinde 
Hangi dükkanlar 

bulunacak? 
~ISI hal haline ifrağ 

edildikten sonra Sultaıhamam ci. 
het.indeki kapzsmda karşılıklı o. 
larak sekiz rria.t\av dükkanı !bulu .. 
nacaktır. Da;lıa. içeride dört seb. 
zeci dükkanı, on altı b'<ilıkçı, se. 
kiz tavukçu, on yağcı ve peynir. 
ci dükkanı, yirmi dört ibakkaJ 
bulunacaktır. Dükkanlar, mü. 
za.yede ile kiralanacaktır. 

Kadm çorabında 
ihtikar 

Bursa pazarı sahibi 
mahkUm edildi 

Sultanhamammda Bursapaza. 
rı sa.hifbi Hasan Hüsnü, 85 kuru_ 
şa satması liz:ımgelen ibir nevi 
kadın çorabına 110 kuruşluk e. 
tlket koymak su~iyle yakalana. 
rak asliye ikinci cem mahkeme. 
tllne verilmiş ve dün 25 lira a. 
fır para cezasiyle ve dükk.8.nınm 
bir hafta kapatılması cezasına 

~-

:r el ve naftalin beyanna
meye tabi tutulacak 

kontrol edilecek 
Fiyat murakabe bürosu, nak. 

liyat anbarlarmdan Anadoluya 
sevkedilen eşyanın her hafta bir 
plB.nçosunu istiyecektir. Böyle. 
likle Anadoluya mal kaçırmak: 
veya faturasız satışlarda bulun. 
mak suretiyle ihtikara teşebbüs 
edenlerin lbu hareketlerinin, önü. 
ne geçilecektir. 

Avustralya hükO
metinin kararı 

. (Baş tarafı 1 oolde) 
ll'adden demJştır ki: 
"- tngilterenin harp gayretleri 

tJ#rmıda yapılan bu pa.ra teberr0leı1, 
Avuatralyanm bizzat kendi harp llıtJ
yaçlarım ka?'§Ilamak için ba aynı pa. 
rayı sterling olarak İngiltereden tek.. 
rar Jstfkraz etme.shıe aebeb olacaktir. 
hıgilteredekl Avustralya kredileri böy 
le teberrOJer dolayı.aile 900.000 ster. 
llng azalml§lır. Maamafih yasak, me
sel& hava bombardmıa.nlarma uğrıyan 
yerlerdeki muhtaçlara yardım için ya. 
pdacak teberrillere pmfi değildir . ., 

Borsaya memur 
· alınacak 

..... • cadan. ~ ~-ıu -
iniş ola.n ~ taıhvilat, bmhi· 
Yo ve nukut lbonııam komisediğin. 
de münhal memurluklar için me -
nur alınacaktır. 

--o--

1600 otomobil lastiği 
dağıblıyor 

İsta.nbukla.n gayri vil&yeUere 
1600 otomobil 18.stlği tevzi edile • 
cektir. Bu maksatla dijn, mmta
ka ticaret müdilıılüğ1inde bir top.. 
lalı.ti yapılmıştrr. 

--o--

Setden düşüp öldü 
Yenikap!da rüsumat muba.fua 

memurluğu yapan Srtkı Kaya, e
vine dönmek Ur.ere Samatya. du • 
rak yerbıde tramvay beklerken 
bir ara set üzerine çıkıp oturmuş, 
ve muvazenesini kayibederek yere 
clüşmilş, beyni patlryarak ölmüş • 
tür. 

fskenderuna 

manifatura geldi 
Son günlerde !.s.kenderun lima· 

nına mühim miktarda. manifatura 
eşyası geltliği haber almmıştır. 

İngilterenin 
Moskova 

elçisi 
Londraya gidiyor 
Stokholnı. 6 ( A.A.) - tngil

terenin Moskova büyük elçisi 
Cripps tayyare ile Moskovada.n 
Stokholm'a gelın~tir. Cripps 
b!r boğaz mütehassısım görüp 
hırka~ gün sonra Moskovaya dön 
mek Ü?.ere buraya geliyordu. Fa. 
kat muvasalatından sonra. Lon
draya gitmek için hazırlıklarda 
bulunduğu öğrenilmiştir. 

Kiralık, garaj, antrepo, 

fabrika olabilecek 
Tophane yolcu salonu karpsmda 

çl5plllk çeşme eokağı ba§mda (340) 
murabbalı tıir garaj, fabrika ft an_ 
trepo olabll!r. Bottur kiraya •erfle. 
cek. Yanmdakl tavukçu ~ il· 
fendiye mOracut. 

Kıta sulhü 
Ancak üçlü 

pakt çerçevesi 

içinde olabilf r 
Londra, 6 (AA..) - Muao.lhıi De 

Hitlerin, son mWA.katıarı eaııa.srııda 
yeni bir sıılh siyueU takibi hususun. 
da mutabık kaldıklan anlllfllmakta
dır. Her lldsllıln de dünyaya ne aöy. 
lemek niyetinde olduğunu tahmin et... 
mek gaç defildir. Alman aiWı1a.rı ı. 
le hemen hemen t&mamile tethedilm1§ 
olan Avrupa şl.mdl Yeni nizamın nı. 
metlerinden ve Alma.nyanm Jal1 al

tın devrinden rahat rahat mOstefit o,. 
labfilr. Fakat Almanyanm ön6nde ye. 
gAne mania, Amertkalılardan yardım 
gören İngiltere, hAlA daruyor. ATiıJ. 
panm efendileri harbe b8.§lamak me
suJiyetinin kimlere ait olduğunu unut... 
turmap çalışarak limdl harbe devam 
mesullyetinin İngiltere i".e Amerikaya 
raci olduğunu teılr:lne ça.I1§80&klardır. 
Aynı adamlar Awupa blrleşllt devlet.. 
lerlnfn Almanya idaresinde auUı ha. 
!inde yaş&mağa muktedir otduklan 
Dl beyan edeceklerdir. Bwıda.n ba§ka 
ba memleketlerin ııuJ..b içinde Y8§8mak 
arzoawıda bulunduklarmı fakat buna 
Amerika ile lngnterenin mtıhaletet et.. 
t:lkler'.ı:ı.1 llft.ve edeceklerdir. 

Diktatörlerin bu battı hareketlen. 
niD sobebl :nedir? bunun manidar iki 
eebebl vardır: BtrinıcUıl diktaU5rierin 
uzun sfi.recek bir harp kar§tsmda duy 
duklan korkudur. İkinc1al hergUn ar
tan ve mihver devleUeri !çin t.ehdltkAr 
bir vaziyet alan İngil12: • Amerikan iş 
bJrlJğldır. Avrupayı istipdatlan aıtma 
alanlarm kalblertnl korku Ye endlşe 
ne dolduran dO§Qnceler bUDlardır. Bu 
ııebeöle 8Ulh taarrum k&baJ. edilebile. 

cekeniylve~~~RL 
ıuyor. :on.ı..c.otı-, .. ,.__,,. ~ ., .. ...._ 

cibaniı. yaPaCağt sulh teklifinin Ur.i te
mi oJacağmı Umit etmeiktedlrter. Bl
rindsl Avrupada harpten meeıl olan. 
!ara karp l>Mleaen koyu kini İngilte. 
re ile .Amerilwım 1l7.ertne çevirmek. 
ADgk>. Sakaın memleketleriDl umu. 
mi ıııaadete yegAne engel olarak ~ 
termek suretne buna ımrvatfak oM.. 
cakl&nm zıuınedfyorlar. 

İkiDc1s1 Amerikada Ruzftitin siya. 
ııet:l aleyhine bir cereyan uyaıtdırma.k
tır. Bımdan maksat da, mUmkUıı olur .. 
sa, Amerikanm harp gayretlerini a
zaltmakbr. Diktatörler Amerikan in.. 
firatçılarma p ta'l'Zda blr mUtaleada 
buhmmalamu temJn edecek delmer 
vermeğe çalı§tyorlar. Awupa nazl re. 
jimlnde muva.zeneWıe ka.V\lfb.ıktan 

ııonra biz, niçin Awapa ifleriDe m6. 
da.hale edellm? 

Dlkt&törler taratmd&n teldit edilen 
Avrupa blrlepk cMletıeıi de Ameri
ka birle§ik devlıetlerinin iftihar etti. 
ği hürriyete Ye nimete kavupcald&r. 
dır. Diktatörler Amerfkalılann Avru. 
pada her §eybı yoluna girdigiDe hJ1k. 
medeceklerlnl 11mlt et;:mektedtrler. 

Roma, 7 (A.A.) - Lavaro P'asclata 
gazeteııi., Sovyet hariciye komiseri 
Molotofun Japon hariciye naZin Mat... 
.suokaya ziyaretini. iade için bu yaz 
Tokyoya gideceğini haber vennekt.e
dlr. 

JAPONYADA HAL()M..\T YOK 

Tokyo, 6, (A.A.) - Molotofun bu 
yaz içinde muhtemel Olarak Japonya. 
p ziyaret edeceti bakkmda HO§i Şiiıı. 
bun gazetesinin verdiği haber ile alA. 
kadar olarak Domei ajansı, bu ana 
kadar resmi mah!iDerin ne bu haberi 
teyit at.tiklerini ne de bu huauııta va. 
zlyet aldıklarmı bildirmektedir. 

Vişinin karart 
<Bat tuetı 1 neide) 

kil nazırlar meclisi toplantmı: hak
kında öğrenildiğine göre, bütthı 
nazırlar mezkür toplantıda amiral 
Darlamn takipettiği siyaseti. tu. 
vjp etmişlerdir. 

AMERtKAN TEŞEBBUSU 
~INDA v:tŞt SUSUYOR 
V~, 6 (A.A.) - Fransız Ofi 

ajansı bildiriyor: 
Birleşik Amerika ile Fransa 

arasm<laki münasebetlere dair 
Amerika hariciye nazın Hull'un 
matbuata yaptığı lbeyafıat husu_ 
sunda yarı resmi mahfiller tam 
bir itiraz gösteriyorlar. Bu mah.. 
fillerde !her türlü mütalaa ve 
tefsirden imtina edflmekt.edir. 

SURtYEYE ALMAN HULULU 
DEVAM EDl!YOR 

yapıhyor 
Batdat. 2 (A.A.) - İrak ordu8mlun 

zayiatını t.e8bit ~in bir komite tefki1 
edllmi§tir. 

31 mayuıta Bağdatta çıkan karga. 
Dalıklar hakkmda tahkikatta bulun. 
mak için de bqka bir komite te§kiı 
olunmU§tur. 
Bağda~ 7 (A.A.) - Ne,redilen bir 

kararname ile Cafer HamdJ adliye ne. 
zaretine Te Abmet Raudl polia müdtlr. 
lUğüne tayin edilml§tir. 

Hülu'Unet idare makamlarmda bir 
çok dell§lklikler yapmal<tadır. ' 

Ruzvelt ve sulh 
• 

şayıası 
. (Bq tarafı 1 nclde) 

Bir sulh teklifinin onuncu de
recede bir yiğeni bile mevzuu. 
bahis değildir. Ne sulh teklifi 
mahiyetinde ne de herhangi bir 
sulh müzakeresi yoktur. Katiyen 
buna bemer bir şey mevcut de. 
ğildir. Bunu reisicumhunın bir 
tekzip suretinde değil, fakat bir 
ittihamı suretinde kullanınız. 

Kimi ittiham ettiği B. Ruz. 
veltten sorulmuş o da "Alman
yaya aldanan kimseleri'' demiş.. 
tir. 

80 GEMt RESMEN MtlSADEB 
EDİLECEK 

Londra, 6 ( L .A.) - Suriye 
meselesi Londrada günün mese. V&flngt.on, 6 (AA.) - Amerikan 
lesi olmakta devam ediyor. Ge. limanlarında bulunan yabancı so tica 
len haberler, teyit edilmemekle ret gemtalnin kulla.ıı.ılmasma müsaade 
beraber, general Dö Gol Hayfa. eden ve parlA.metntoca kabul olunan 
da bulunduğunu bildir.mktedir. kanunu Ruzveıt imzalanu§ ve deniz 
lngilizlerin Suriye karşısındaki komis:ronuna bu kanunun tatbik edil. 
askeri vaziyetleri Irak hAdiseleri mesi ıçln emir vermf§tlr. 

nin Yat~an sonra~ • • • 
d<.JU'"'gttı~ ~h....__-...... ..ııı.. • v...-..~""6 (kA.) _ Berlfn htl.. 
Bağda.t'ta 8Ükfm y.ı.iden aviietı ,)flW,W~.,JP~C1$ yonı w ınuo ta. 
etmiştir. arruzu yapacağına dair dUn burada 

Bununla beraber Alın.anlann blf çok ha.berler §&yi olmU§tur. Fakat 
Suriyeye hululü dev8.m ediyor. bunun HiUerln Cudahy'ye verdfgt mu.. 
Suriyeye giden Alman1arm ma.k.. 14.katm pek yakında ''Li!-e., mecmua.. 
88.dr ta.yyare meydanları kurul. amda intf§anna intizar edilmesinden 
masma nezaret etmektir. Deri geJdiği zannedilmektedir. 

Taymis'in Fransız hududun. V&§ingtonda hJç kJmae bllytlk Brt-
daki muhabiri Darian'm, Fra.n. tanyanm ınuerin bu gibi teklltlerine 
sızlarm yüzde ellisinin Alman . ehemmlyot vereceğini akıma bile 
Fransız iş birliğine muhalif ol. getirmemektedir. Bu hususta Ameri. 
dtığumı iyice anlamış bulundu_ kanın aldığı tavrı gayet ly1 tebarüz 
ğunu yazmaktadır. Bundan baş. ettiren bir vakıa da Kurt Rletb adm. 
lDL Darlan, Vişi lıükfunetinin ge_ da mllhlm bir Alman ajanmm Nev. 
neral Dö Gol kuvvetlerini ezmek yorkta tevkif edilmi§ olmastdtr Bu 
istediği takdirde hatkm isyaniy_ Alman ajanı Amerika i§ adamla~ a. 
le karşılaşacağım da biliyor. rasmd:ı propaganda yaparak anlan 
Diğer ~~ ~arm Şi. Almanya harbi kazandığı takdir~ 

malt .~Y& gırmege ~ama. her §eyin daha iyi olacağtna iknaa ça
lan lDel"1ne Veygand, müstemle. ıqıyordu. 
:ke imparatorluğunun muıhafa. 
zasr için ayıf olmakla ibera.ber 
~ ümidin Almanya ile lbera.. 
her hareket etmekten ibaret 
bulundJ.ığwıa kanidir. Bir kelime 
ile hulasa etmek lizım gelirse 
Fransamnı şefleri sözlerine ve 
memleketlerinin bariz menfaat. 
!erine irs.net ederde imparator. 
luktan vv.geçınektedirler. 
ALMANYA TEKZiP EI)tYOR 

Bcrlin, 8 (A.A.) - Yan res
mi bir kaynaktan bikllriliyor: 

Kar taksiminde 
bir ~ mesele çıktı 
Fiyat murakaıbe komisyonu 

mühim ibir mesele ile kaTŞilaşmış 
bulunmaktadır. Bu mesele bir 
ticaretiuı.nenin vaziyet icabı hem 
toptancı hem de perakendeci o. 
lup olamıyacağıdır. 

İngiliz propaga.Mıwnm Suriye 
ile fev.kalide mEl§gUl olması Ber

Berlin, 6 (A.A.) - B1r husu.. 1in siyasi mahfillerinde alA.ka u-
si muhaıbir bildiriyor: yaııdnm.ıştır. 

ll'a.ka! bıı n!J'etıerlnin 'Y&tiinden ev. 
vel keşfedildlğl aııla§ılıYol:. ÇllDld1 
Alman IJÖ2lC'(l8t1 blı lddlalann doğrulu.. 
ğnu tekzip ediyor. LUdn bu tt1rlil 
Alman • ttaıyan :manevralan Aııgto. 
Sakaon memteketıerinde pek az mösa
it blr zemin bulmaktadır. 

Fiyat murakabe komisyonu, 
muhtelif maddelerde toptancı ve 
perakeıilecilere ayrı ayrı kir 
yüzdesi ta~in etmiş. hatta bazı 
aıhvalde arada ibir mutavassıt 
da.hi kaıbul etmiştir. MeselA tu_ 
haf iye eşyasını toptan satanlar 
yür.de 20, perakende satanlar 
için de yü7.de 25 kir haddi kabul 
edilmiştir. Şimdi bir mesele or. 
taya çıkmıştır. Malı doğrudan 
doğruya yerli lbir f aıbrikadan a. 
lan ticarethane hem toptancı 
hem de perakendeci kin alabl 
lecek midir? 

Avrupa birleşik devletleri ktı- Burad& öyle zannediliyor ki, bil· 
nılacağı hakkındaki Amerikan hama Alnwı kıtalannm gilya Su. 
haberlerini ibalıis mevzuu eden riyeye nüfuz ettikleri hakkında.ki 
salahiyetli Alman mahfilleri şu. Londra h&berlerl, İngilterenin te
nu hatırlatıyorlar: veSBİil etmek istediği hareketlere 

Yeni Avrupa.nın ana hatlarım efkAn umumiyeyi hazrrlamak jçin 
Alman matbuatı bildirmiştir. kaaden çıkanlmaktadtr. Bu hus~ 
Uçlü pakt yeni Avrupanm bün- ta bilhassa T&yms gazetesinin Su
yevi hücre.sini teşkil etmektedir. riyeye Alınan krtaıarınm çıkan! -
Bu pakt a.skerl safhanın bir ifa. dığı haberlerinin baştan başa uy
desidir. Avrupa tesanüdü üçlü durma olduğunu yudığı kaydedil
pa.ktm koyduğu prensipler dahi- mektedir. 
linde kurucu olacaktır. Hiç bir Berlindeki mtışa.hltlerin mlltale
A vnıpa devleti tesanüt vazife. ı asına göre Suriye hakkmdalti §im. 
sinden kaçmam.az. diki İngiliz propagandası; Aran ve 

Daıka.r'a kar§I ya.pda.n taamızlar-

A ik J 
dan evvel Londranm çıkardığı ha-mer a • apon berlere pe~ benzemektedir. Hatır
lardadır ki o zamanlar Almanla-
rın Fra.mnz fil06Ull& el koymak i&. 

anlaşması asllsız t~e~f İngilizler iddia etmjş -
!erdi. Bır ka.ç gün sonra da İngf-

Vafington, 7 (A. A.) - Hari
ciye nazm Hull, Amerika ile J~ 
ponya ara.smda bir ademi t~vüz 
paktı yapılacağı hakkındaki şayi • 
al art t ekzi.p etmiştir. 

Nazrr demiştir ıki: 
- Bu zaten ötedenıberl takip 

ettjğirnb ejyuet.e de mupyird!ır.. 

lizlerin eski müttefiklerine karşı 
yapacaldan harekete İngiliz ve A
merikan efkA.rı nmumiyeeinl ha.zır 
la.mak için bu h&'berlerl ~ı:k&rm1' 
oldukları anlıı.ştlmıştJr. 

Beyrut, 6 ( A. A.> - Alman 
kıtala.rmm Şam'ı işgal ettikleri p 
yialan kat'! olarak telu.lp edilmek· 
tedir. 

Bir çok ticarethaneler bunu 
tabii bir hak tela.Icki ederek her 
iki k8.rı da almağa ve yüzde 45 
kirla mal satmağa başlamışlar. 
dıT. Halbuki komisyon baların. 
dan bir kısmı bunuyeraiz bul_ 
makta, fabrikadan doğrudan 
doğruya mal alan ticarethanele. 
rin yalnız perakendeci kin ile 
satış yapa.bileoeklerin iieri sür. 
mektedirler. Bu sıretle lbu tica.. 
reth.aneler toptancJda.n mal alan. 
tara nazara.n yüzde 20 daha uaız 
fiyatla satış ya.paıcaklan M;iıı 
piyasada tsıbit Pir rekabetin 
doğması temin edilmjş ~ 
tır. 
_ Komisyon pam.rUıel günld1 
içtimamda bu miihim meeeilıe 
h&kıkmda ka.ranm ftll aekta. 

komiseri 
Surigenin 
Fransa vasıtalari la 
müdafaa edileceğini 

söyliyor 
Kudüs, 7 (A. A.) - Afi: 
Fraıısanın Suriye fevkalMe 

miseli general Deıntz, pe 
günıil. Beyrut radycıeunda. eöyl 
nutukta Fnuı•nm VJıji hilk 
tinin siyasetini takip eıtımesi 
zumun.dan babsetml§ ~ Suri,y6 
le LUbnandaki Fra.n.mz mak 
rmHl bu topraklan ikeadi 
rlle müdafaa edeceklerini..._ 
miştir. 

Fransaya karşı 
infial 
(Bq tarafı 1 D 

askerlerinin bulunduğu ",...,......, 
ki haberler Uımamile amJsuı,dır: 

Büyük elçi bundan başk& 
ver kuvvetıeriıün 

ya.knışa.rk talti Fransız tnrınLI~ 
na sevkolunduklarmı tabip 
tir. 

Gazetecilere göre derin tJt 
yeca.n içinde bulunan bO.:vi* 
sözlerini şöyle blıtirm.iştlr: 

- Hiçbir propaganda 
bir maziye malik olan 
mukadderat yolunu takip 
ten alrkoyarnıya.caıktır. Bay 
nezdinde Birleşik 
Fransız • Alman işbirliği 
daki §Üphelerini izale etmek 
ça.lışa.cağmı. 

Mayı 11e soyuı.f-' 

Bir rayyar6 
motoru 

tndianapolia, 8 (AA..) -
soğutulan yenl tayyare motısrl 
rika ordusu tarafından kabul 
rniştlr. Bu haberi general Mo., 
panyaııt il!n etmi§tir. Sallhiyedl 
seler bu motörUn bugUn Ad 
binda kullanılan bUtUn mot 
üstü; olduğunu beyan etml 
motör 1325 beygir kuvveUndl 
tahml:ı edilmektedir. Gene..t 
mlles::eııesf dokuz aydan evvel 
törlerden ayda en qağt blJS t,111,. 
edilebtıeceğlni tahmin etmeld 

----10 ___ _,,,_ 

Amerikada 
müdafaa 

hazırhkları 
Sahillere uzun men 

toplar konacak 
Vating'ton. 6 (A.A.) - J4 

mecliainin kredirer encunıeııl 
kanm §imali prkl ııahWeılJI' 
menzi!U toplar yerlqtirilııt
mllyv!l dolarlık tahslaat .,e 

~;:~::nır:~r ~::ıc;ıcrı::., 
relerinin limanbnn mocıat~ 
tinden kurtanlarak ba§k& 
kullandabiteceğini ileri 

Sahil topçusu. kumandaJll 
Jozef Green kredinin lebı.ııd' 
nu söylemi§ ve JUDlan il&~ flP' 

Donanma, dll§man geıni~ 
mak ve deniz yolla.."1111 nıUd 
için aerbeat ol.malıdır. aa~.ıt 
riDiıı bqlıca vaziteııi ~ ,_I 
faa etmek değil, du,maııı ~ tlll' 
nuyorea gidip orada ~· 

o __.,,,, 



1 

r 
a ,, 

şı 

imparator Vilhelm 
Blrka~ gün C\ \el, ki Almanya 

imarat.orunon öliimünü haber vc
l'ell ajanslar, aradan );rmi dört 

saat gC!,mıcdM bo haberi yalanla• 
dılar; \'ilhelınin sağ olduğunu bil· 
dinliler. l'a.kat bu "ba.<;übadel· 
nıc,'t" de ~ok sürmedi, m~hur 

Kayzer, cb<.>di ateme ı;öçtü. 
Bu mukadder akıbeti, kim, han• 

~ knnct ,.e kudret dcği-.tirebf. 
lir! •• Ölümün ı-.iyah rlindcn kiDl 

kortulmo~tur? Yakt.i ~elıliği za

man öllim bizi, hepimizi ça.i:"ımcak, 
Wı: birimizi un utmıynı·akt rr. 

Vilhclm, bir imparaforun dci!il, 

bütün bir de\"rin adıdır. Öliimilc 
bir de\rin kapı.,ı kapanmı} olu· 

3 or. le••ruti) et, demokrn-.i, u "'· 
la hu gibi silıı-,i, edebi, içtimt1i 
bir de\ir değil, kendine göre bir 
taktiğe, bir endama sahip, ~('nb 

olçude bir emperyalizm, \iman 

flnıpe~ aliımi de\'ri J.i Tiirk top· 
l'akl nnı erip Bağdada ulaş11n de
rtıil'l olu bu de' rin içi ndc hir 3 ılan 

Sibl uzayıp gitmis1ir. 
''Uhclm Tiıı'i:: dostu ı::;iiıiınilrdiı, 

bunu lisnnile rok d e fa izhar et. 
ını , hatta ikinci Abdlilhamit de' · 
rinde iki kere t .. tanbula gf'tmı ... 11. 
t tıinr.ü grfü;j de umumi hıırp ~un• 
!('rinde oldu. lkind rl)arctinin 

hatıra ını, Suıtanahmet mel ilanrn
daıd, lmhhe!'i b:-ıı;ma ~.~ '1iği fa.,a 

b(.n1Jl en çe mc ile t>hf'ı<lilM;flnnls · 
llr. Ve ı..ötiı bir minıııri es~ri olan 
bıı kuru çc~me, bize Vlllırlmin 
d0st1uğunu değil meşhur Re\ al 
ll:ılitakatmı hatrrlııtmakts ,c kııl• 
bJını1.i \'llkmıı tnc!ır 

O R~\ıtl müliı"ımtı J,i, (hmanlı 

Telgrafın büyük 
babaları 

~~-IJ:ndan yüz elli sene evvel. 2 
~ 1791 .de Kap iminde iki 

t e llv deş, işaretle muhabere yolu -

1 lll kurarak telgrafın 'babası ol-
1' ak şerefini kazanmışlardır. 
tl l'ansızların iki .F'ransrza ver • 

a 

rı 

leleri bu isim pek yerinde vc
~iş bir isim değildir. Milad -
la evvelki zamanlarda f'...omah. 

1~ İ~tlerle 1400 fersah uzak. 
., takı yerlere haber verme\\ u· .. uı·· ~unu kullanıyorlardı. Hatta 
tr hle masalın biribirin~ kamı· 
~zamanlarda geçmı§ blan 
l' a harplerinde gece muay -
lc;en noktalarda yakılan ateşler • 
~erilen işaretler sayesinde Ça 
~kale boğazında geçen harp 
ı~~annın Atinada birkaç saat 
tl~1-"ı~~e öğrenildiğini Homerin 

-marmda görüyoruz. 
ı.. ~P kardeşler daha çocukken 
uıtıb· . it ırınden ayrı iki mektebe ley-
a~01arak verilmişlerdi. İki kardeş 
~~1 . §ehirde idiler, fakat birbir· 
l'Q .ru ancak haftada bir defa gö
t~0rlardı. Bir pazar günü has • 
I'(! ateşini dindirmek için bir ça· 
~~?"adılar. Mektepleri biribirin
~ UZaktı, fakat üst katların 
ıqbcerelerinden sağlam bir göz 

t~bi;.ncı:ı verilecek işaretleri gö • 
lQs 1_rd1. İki kardeş aralarında 
~ 1Barct kararla.:ıtırdılar. Bu 
~Uer pencereden uzatılacak 

'r:c~t.veı tahtası vasıtasile veri. 
t tı. 

hu~ kardeş büyüdükten sonra 
llır~etleri unutmadılar. Büyük 
~~~ l~en sonra Konventiyon hü-

1' etıne bu keşiflerini söyledi • 
ı-ı~~ 12 temmuz 1793 de bir tec. 
~~ Yapıldı. 48 fersahlık bir ye. 

ıı~t tJI' daıt~ ~tlerle bir haber 13,5 
l)fl'I' ~il: ~ ulaştrrıldı. 
/ 'ı ~~ '§aret telgraf hattı 1794 de rer ~ le ~il ara mda çekildi. Bu 
- lıa,~ Verilen ilk haber bir .zafer 

l.r'I ' olmuştur. "Kondeyi A· 
1 tsı; .\ı\lryaıııardangeri aldık." 
,,.,- '/,, 'af~ ~l§ fersahlık olan bu me-
JS ~ \>~1~inde 22 işaret direği 
~rl ~ • Ve haberler 2 dakika i . 
.ır ı İll:~de Lile ulaşıyordu. 
r? "'· 1 

karde · b'" ·· w.. Klod ti- -~))' şın uyugune, , ~ı:. t.elgraf mi.ihcndisi unvanı 
1 Ve muhabere teğmeni ma 

HABER-~JX>Sfis' 

Saray Havacılık 
. . 

bahisleri 
imp:ı.ratorluğunon tak-.tmt eba.fm. 
da Rus~ a !,'an Nikola ile görüto· 
mck, bir karar ,·ennek ÜT.er~ ha• 

zırJanmı;:-h. 

tkinr.i Abdülbaınidin ve ~uıtan 

Rc;:;adm ''Juı.." mi afiri., Türkleri 
i-.t~ bo)Jo se\Crdi! 
ŞuraM muhakkaktır ki, impara. 

tor \'ilhelm, memleketi için !:Ok 

faydalı bir unsur olmustur. O, Al 
mıtn)& için bir merhaledir. Bütün 
... ı) a~i ,·akıalıınn, ktimai rn\i(N..e
'f'IE'rin, a..,'lini taktiklerin bir d.-. 
, ir içinılf'ki hulaı..a..-.mı t.em-.il eden 

hir merhale •.. 

hayatı 
Kahvecibaıı ve murassa kahve takınılan - Hünkar macunu • 

Berberbaşı ve gedikli berberlerle tellaklar • Padişahın gümüş 

leğende yıkaınp Medinede toprağa gömülen saçlan • Padi. 

şahlar tırnaklarım hangi gün kestirirlerdi . 

lngiliz havacılığı 
Harbe ne şekilde girmişti, 
bugünkü vaziyeti nedir? 

Yazan: Tayya zade ATA EFENDi 1 
100 eene evvel Osmanlı uraymda. yaşamı bir Zııluflü Ajtl\, 

'"'----------------~---------------! 

Jngilfa tayyareciliğinin çok <'• 

saslı ve srkı bir talim ve terbiye
den geçirilerek orduda himıote 

baı<ıladıkları dü ünühirsc ve harbin 
ha§ındıı.n bugüne kadar da muhte• 

Bn~iın, ı::-crek memleketi, ~erek 
asrında ) ~ış olanlar için oyna~ 
ılığı miispet 'c rnenn rolJt>rin fü,• 

tiinr. perde kapanını~ htılunuyor. 

Jlirçok ~iya .. İ, AAkCri macera \ e 
ma,·akaalarm kıılırnınanı olıın .Ka:o1: 
zerin iiınriinıin rnuhase~ini u; 
rih yapa<'.aktır. O, buı:ün artık ta· 
rih olmu .. hir topraktır. 

Kah~·ecı başı: ı dar olnn ;::edikli berber ağalarının ılf cephelerdeki çalışmaları özö. 
Hıı.s oda. ağaları ara.sındım bir en eskisine hamamcı başı denilir.. nlinde tutulursa, denebilir k~ tn. 

silsileye göre değil, liyakat ve eh· Hazineföiimayiına bitişik olan ikin- • giltcre hvacıhğı kudretli cten'.ıan
liyctine göre seçilir. Kahveci ba.. ci Selim zamanında yapılmış bina· lar vn mütclıassıs uçucular elinde 
şıhk vazifesini bazan da mabeyn. lardan büyük hamamdaki höcere. kudretli bir si13.lıtır. 

Dinimiz ölüleri - dinimb:den gayri 
uıu .. ıardıın da oı .. a. - ha;\-rrla yi\.d 

etm(' i ~mr<'diJor. Biz de Tann· 
ılan ona malttirrt dilerh:. 

lııamr.fih n~ olursa oh.un .,ura• 

ılıı bii!·iil\ .. :ınatkRr nC;\~en Te\fi• 

[.•in, imparat.orun İ'-fa.nhula i~ind 

~<'li-:inclı> sil) l('diği hir krt ·a~, )'&.r 

mnl•t.ıın krndirni alamadım: 

Anla.cıılrlı hal ve tavnndan yahudi 
olduğun, 

Vazıyet ettin cıhRnm hf\m garbı· 

na. hrm ~arkına, 
'l'ılki bi!mez, bilmiş ol alemde 

Türkün bildijhn. 
Çok güvenme Kayzerim Biı-mark·. 

na, pismarkma! 
LAlmRI 

Boynuzlu adamın 
mezar taşı 

Hilkat garibeleri hakkmda bir 

kiUı.p yazan bir Fransız doktoru 
flımrinTn bir say!a.cımda, dördünoU 

cilerden biri görür. Daireleri re- sinde oturur. Her ay başında Ter 
van odası, sünnet odası, Bağdat saneden gönderilen esirlere büyük 
köskü, Sofa Kasn denilen Mus • hamam külhanı yaktınlrr. Saray 
tafa. paşa kasn, Üçüncü avluda. koğu!l)arındaki ağalara nöbet ile 
Dördüncü Mehmet tarafından yap birer gün ruhsat verilip gelirler, 
hnlmış ~ır kasrıdır. Sabah na. büyük hamama girerler.. Berber 
mazmdnn sonra bu dairelerden bl. ağalar, b~nlerdc, sa.ray kovusla
rine gittiğinde. yahut kualuk ve rında müşterileri olan ağalan yı. 
a.k~m yemeklerindon sonra irade karlar, tıra.s ederler.. Ücretleri 
buyurdukça kahveci başılar kahve t.oplu ola.rak yılda bir kere, Ende
pisirip takdim ederler. Padişah rün hümayiµı ağalarma verilen 
bu yere saltanat ile gittiğinde, kaftan akijesindcn alrrlar. 

Has odalılardan bir tanesi de remnen yanında bulunacak olan 
sadra.zam, ı,eyhülislfı.m, Krrım. han
lıın, vüzera ve kadıa.skerlere, pa
disahıı. hizmet eden ağalar vasrta.. 
siyle tatlı ve ka.hvc ikram eder. 

Kahveci başrlar ayni za.ma.nda 
mabeyinci iseler, bu hizmetlerini 
her gün için devamlı surette gö. 

türler. Eğer ü.7,erJerinde ma.bcyin
cili.k yoksa, kahveci başı, padişa

hın bir yere saltanatla. teşrifinde 
hizmet eder, ımra.ya döndüklerin. 
de kahvecilik hizmetini mabeyin. 
ciler gönip kahveci ba,.c;ılar daire

lerinde iatiralıa.t ederler. 
Kahve takımına ait elmaslı zarf 

lar. elmaslı h9klça, elmaslı ilirik., 
<!lmulı etil, he.r zama.n kullahılan 

"Trrnnkçt,, ünvanmı taşır ki, her 
hafta. Pe?"'§ombe günleri padişahın 
tırnaklarını keser. 

Harlnei Hümayün Kethüd351: 
Hazinci bUmayiın Yavuz Sultan 

Selimin mühürleriyle mühürlüdür. 
Bu mühür, has odanm itibarlı ağa• 
!arından hazine kethüdasında du. 
rur. Hazinenin anahtan da hazine 
ba§ kiı.tiplerindedir. Hazineden ba-
7..J eşya. çıkarrlnuu;ı hususunda pa• 

dişah emir verirse, hazine kethü. 
dası, b~atip ve ikinci, üçüncü, 
dördüncü hazine katipleri, çan.ta.er, 
ve hizmetinin büyüklüğüne göre 

Hanri zamanında yaşamı Estuval altın kap kacak ve mücevheri Öl"

isimll bir muharririn hatıra def· tli, hazineihUmayündan bir senet 
terine dayanarak ııu vakayı anlıı. karşılıSında kahveci başıya teslim 
tıyor: olunur. Bunlardan bir f!OY noksan 

yirmi ve otuzdan yüze kadar ağa
lar luı.ri.ne kaplSlna a-elirler. Ket
hüda mühüril söker. Hazine lba.ş 
katibi ~apıyı açar, hepsi içeri gi-

rerler. lstcnile:n eşyanın sandık, 

dolap, raf yahut hocercsi önüne 
varılır, beraber bulunan ağaların 
gözü. önünde istenilen eşya çıkarı
lır, hazine ikinci ikitibl bunlarm 
defter ve pusulasmı yazar. Asıl 

hazine defterine de kaydedilir. Ne 

Bir gün marki dö La.verdin'in hu olur ve kmln-sa. derhal keselerin. 
zuruna bir köylü getirdiler. Bu a. den ta.mir ve tekmil ederler. Va. 

damm kusuru marki geçerken ııap- zifelerinden ayrılır iken hazinei
kasını cıkarıp tıelô.m vermemesiydi. hUmayftn kethlidası önünde, baı:? 

Marki öfkeyle sordu: ve ikinci yu.rcıla.rla kaftancı ağa 
- Niçin ben geçerken ııapkanı ve baş kullukçu ha.zır olduklan zaman ve hangi vasıta ile istenil. 

çıkarmıyorsun? halde elinde emanet olarak bulu• diği ~rh verilir. 
Adamda cevap yok. nan bütün C§yayı yeni kahveci ba... Hazineye giren ağalar, içerde 
M•ki uşaklarma işaret etti. llı:i şı:ya. teslim eder. Hazinedeki se. bulundukça, kaftan ve entari her 

uşak köyllinün kollarından tuttu - nedini alır, yerine sÇecn yeni bir ne ise arkala.nnda bulunan clbise
Jar, üçüncüsil şapkasını çrkardı: senet vri"r. nin ceplerine ellerini sokamaz. 

Köylünün alnmm orta yerinde kıv. 
rık , siyah bir boynuz vardı. 

Marki bu adamı dördüncü Han. 
riyc gönderdi. Kral bu garibeyi 
biitün saray halkına gösterdikten 
sonra seyisine hediye etti. Seyis 
de zavallıyı Pariste halka teşhir 
ederek bir hayli para. kazandı. 

Zavalh adam bu vaziyetten bir 
hayli üzüldüğü için birk!U] ay içer. 

sinde öldü, 
Estuvalin rivayetine göre, Pa • 

rlstc bir mezarlığa gömülen boy • 
nuzlu adamın mezartaşı üzerine şu 
kitabe konmuştu: 

"Kimsenin gi.remiyeceği bu kö _ 
şecikte çok 7.avalh bir boynuzlu 
yatıyor, bicare hiçbir kadınla tanı
şamadan öldü. Görenler, zavallmm 
ruhu için dua ediniz." 

Tayyare ile kaçmağa 
kalkışan 

Faraza, tükürmek ve sünıldlnnek 
Kahvci başılik itibarlı vazifeler- üzere mendil çı:karma..k için dahi 

dendir. Bunlardan mabeyinci olmı• 
yanlar, kıdemiyle has odanın en 
yüksek mertebeleri olan Rikiı.bdar 
ve Çuhadar ağa.lığa kadar terfile. 
rini bekliyemiyenler, arzulan ile 
çırağ edilirler ve ölünceye kadar 
kendilerini refah içinde yaşatacak 
bir gelir ihsanına na.il olurlar. Ya.. 
hut, kapıcı başıhk, silahsorluk, di
vanı hümayün katipliği gibi bir 
memuriyetle taltif olunurlar. 

BERBER BAŞI: 

elin1 cebine sokmak ya.saktır; öyle 
bir zaruret vukuunda "A.zııcık dı• 
§an çıkayım,, diyo izin alınır. l5ini 
bitirdikten sonra tekrar içeriye gi. 
re bilir. 

Hangi nevi ~ya olursa olsun, 
kaldlrılrp konulurken sakınarak 

tutulup güzelce silkilip süpUrüL 
mek hususlarına dikkat olunur. 

Sivil tayyare klüplerinin yar
dımcılık ettiği Büyük Britanya 
imparatorluk hav~ıhğınm yedek 
pilotlar kısmı da Avrupa devletle. 
rl al"a.cıında yer alacak vaziyette. 
clir. Sovyet Rusya ve Almantadan 
sonra kabarık yedek pilot sayısı
na malik bulunan Büyük Britan• 
ya tayyareciliği, malzeme kadar 
ve belki de ondan daha çok ön sa.f. 
t.a bulunması lüzumlu olan uçucu 
kadrosunu daha fazla genişletme. 
ği dü§ünmüş, Kanada ve Avustral
yada a.çtrğı mekteplerde bu ihti
yacı lemine çahrmnştır. 

Az bir tayyare sayısı, noksan 
;örünen ve fakat tam mannsiylc 
pişkin eleman yanında hasmı tay. 
yarecilerinin taarruzlarına karşı 

memleket topraklarmı müdafaa 
eden bir de ha.vaya karşı korunma 
tcrtibatmm iyi te§kilatlandlnlmrş 

bulunmasını ilave cden;ek netice. 
nin Büyük Britanya imparatorlu
havacrlığı lehinde meydana ~ıktı
ğmı görürüz. 

939 harbine girerken ~ltere. 
nhı adaları üzerindeki hava.erlik 
mc:kteplerinden başka Hindistan. 
da ve Mısırda da birer mektebi 
vardı. Bunlan kiı.fl görmedi, Kana
dada ve Avustralyada birer meık• 
tep ile sck.~en kadar idman uçuş 
meydanı hazırladı. 

Malzemesi de mahduttu .. Neşre_ 
dilen istatistiklere ne dereeeye 
kadar inanma.ıc ca.mıe o dC'recc iti.. 
matla diyebiliriz ki, İngiltere im
paratorluğunun harp ba.qlangıcm• 

dald tayyare kuvveti üç bin b~

yüzü geçmiyordu .. Bu kadar az bir 
kuvvetle, otuz bin ta.yyarelik bir 
wmı karşısında tutunabilmenin 
biricik sırrını uçucularmm, daha 
ziyade, müdafaa a.v tayyareciliği. 

nin kudretli oluşunda al"8.mak icap 
eder .. 

İngiltere ana vatan hava kuv
vetlerinin her za.ma.n için sahille• 
rini ve bilhassa büyük Alman ha.. 
va akınlarının tevcih edildiği 

Londra ve Taymis sahillerinin mü. 
dafaasmı koruma yolunda güzel 
çahşmala.rma şahit bulunduğu.mu

zu inkar edemeyiz .. Yalnız kati bir 
hava hakimiyeti kurmanın güçlü• 
ğü bütün harp halindkl dvletler 
gibi İngilteryi de milyarlar sarfc_ 
derck malzeme tedarikine sevket. 
miştir .. Süralli ve büyük at~ kud 
reti olan sil8.hlar arasında avcıla
rın himaye ve müdafaası kadar 
bombardnnancılarm da taarruz ve 
tahripleri nazarı itibare alnımı§" 
tır. Üç bin tayyare karşısında bir 
kati hakimiyet kurmağa mm•affak 
olamıyan Almanyanın otuz bin tay 

Yazan : A. ŞARKLI 
yarelik bir hava filosu, bombardı. 
mancıhk bakımından cidden yeti;,c;. 
tirilmiş pilotlan ve hiç te İngilte
re havacılarının gösterdikleri mu· 
harebe kabiliyetlerinden eksile kı. 
ratta olmryan uçucularlyle ha.sara. 
madığı İ§İ, İngiltere havacılığının, 

Amerikadan göreceği yardımlar 

sonunda Almanya uzerlnde yapa
cağını da tasarlamak ve dli§iin· 
mek fa?Ja nikbinlik olur •. 

Üç bin karşısında otuz bin mu. 
vaffak olamaz.sa, otuz bin önünde 
tiç yüz bin bir ihUya.ç teşkil ~ 
ancak bu suretle brılki bir üstün. 
lilk hamlesi yapılabilir .. 

Har:be gircrıccn havadan gele
rek tchlıke Juı.rşn::mda <;-0k büyük 

korkulara dü§mekte haklı olan 
Büyük Britanyalılar, bugün için 
Amerikan yardımının artmasiyle 

bu korkuyu üstlerinden atmıı:: bu
lunuyorlar.. Harp başlangıcındaki 

büyük kütlc.li taarruzların tekrar 
edilmiycceği iddia ediJe:ınez, ve fa._ 
kat tekrar cdilC'cek olursa, bir 

günlük yüz seksen beş ta:} yare 
zayiatı muhakkak ki, iki misli ile 
kendini göstCl"ebilir.. Demek ki: 

harbe, hasma nazaran havalarda 
zayıf olarak giren İngiltere hava. 
cıhğı bu~lln vaziyetini az çok kav-

ramış, toparlamııı ve mukabele e
decek bir hale gelebilmiştir. Bun. 
dan sonraki aylar zarfında mü~

vat ~in çalış1lacaktlr. 

Hava hAkim.iyetinin .f1 veya bu 
ta.rafmda.n kurulacağı bir hayal 
01mu12tur kanaatindeyi,.;. Mutlak 

bir üstünlük kurulamaz. Ancak 
muayyen cephelerde ve mahdut za 

manlarda çabiık davranan taraf 

bir üstünlük kurarak kısa devreli 
bir çalışmanın inki.şafmı temin e-

debilir.. Bunu h8.kimiycl damga· 
siyle kı:ymetlcndinnektcn ziyade 

o mmtakanın hava harbinde mu. 
vaffıık olmuştur, ~eklinde tefsir 
daha insaflı bir iş olur .. Girit ha. 
rekatmı böyle bir safhada göster
mek bilmem doğru olur ınu ! .. 

A. ŞARKLI 

Yeni bir keştt 
Bir Macar mühendis 

Çalınan musiki parçala .. 

rmın notalarını yazan 

bir alet icat etti 
Budapf'5tc, 6 (A.A.) - Ste!ani a. 

j&n.suld : 

Macar mUhcndtsıcrlnden Picrrc 
Kasza, dün Gemiphone adı verilen 
yeni b:r l!.lcUn tccrUbelerinı muvatfa. 

klyetıe yapmıştır. Elektrik cereyanı 
ile müteharrik olan bu Alet, her plyn. 
noya ve herhangi bir musiki d.letine 
adapte edilebilir.Bu tııct,boru 1,1ckllne 
konulmuş olan nota k!ğıUa.r:ı üzerine 
çalman parçalarm notalannı kaydet. 
mekUıdir. 

Şimdi aynı milhendis, lnsan sesinin. 
de musiki notalarını kaydedebilecek 
yeni bir Alet imal etmek üzeredir. Eski Mısır Genel 

Kurmay reisi 
yakalandı 

Has oda ağalan arasından liya• 
kat ve ehliyetine göre seçilir. Ber. 
bcrlik, ve önlük santi ile beraber 
seferli odası gılmanları arasından 
müstait olanlara öğretilir ki yirmi 
kadar ağadır. Bunlar gedikli ber. 
berlerdir ki içlerinden biri has O· 

daya alınıp ber ber :})aşı olur. Ber• 
ber başılara hazan ilave olarak 
mabeyincilik te verilir. Berber ba. 
şılar, irade ôuyuruldukça gelip pa. 
dişabın ba..c~mı tıraş eder. Başından 
kestiği kılları gümüş bir leğen i
çinde yıkadıktan sonra kurutur, 
üzerine güzel kokula.r serper ve 
sureti mahsusada yaptırılmış bir 
çekmecede muhafaza eder. Surrei 
hümayün çikarılacağı vakit bu çek 

Hazine kethlidıısı, haz.inci hü
mayunda nezaretine bırakılmış eş• 
yayı muhafazaya, maiyetindeki a.. 
ğala-ra bu eşyayı sık srlc temiz 
letme~e ve tanzim ettirnıe~e. şal 
ve kürk ve nefis kuma.sları lüzu_ 
munda serdirip silktirip süpürt
meğe, silah, demir ve pirinç e~ya• 
ntn temizlettirilmesine dikkat e. 
der. Hazine yazıcılarına girip çı. 
kan eşyanın muntazam defterleri
ni tutturur. LB.zım olan her nevi 
c;;ya hazine barizgimlan vasıta.<ıi• 

le satın alındıklarında ncfa.cıct ve 
ucuzluğunu tetkik eder. Hazine. 
den çok kıymetli bir esya çıkaca.. 
ğı zaman, padisahın kendi el ya
zısiylc bir kağıt alrp saklar. Hu· 

kal Saadet odası dolabında bulu. l 
nan murassa vo müzchhcb Musha. 
fr şerifler, tefsirler ve sair kitap, 
aTZ odası önündeki bliyük kütüp
hane, Bağdat köskü klitiiphane. i, 
Revan odası kütüphanesi, Şimşir· 
lik ve Ma.beylni hümayundaki kü. 

TASiMGSiNEMASINDA ~ 
Kahire, 6 (A.A.) - Geçen ay 

Mısırdan tayyare ile kaçmıya te
şebbüs eden eski Mısır genci kur. 
may reisi Aziz - el • Mısri ve iki 
arkadaşı tevkif edilmişlerdir. 

aşı bağlandı. 

İşaret telgrafı Fransada elek. 
trik telgrafının icad edildiği 1845 
yılına kadar yani tam elli sene 
kullarulmı.jtır. 

mece mühürlenir ve sürre eminine 
teslim edilerek Medinei Münevve.. 
reye gönderilir, Peygamberin mer 
kadı civarında bir yere gömülür. 
Bu, Yavuz Selim zamanından kal

mış bir adettir . 
Şehzadelerin bcrberlı"ltlçrinde 

de, 5eferli koğu~undan berberlik 
sanatine a.::ıina grlmanla.r ku11a.nt• 
br. Seferli !toğuşunun yirmi ka. 

tuphanelerde mevcut kıymetli ki
taplan ayda bir kere çıkartır. 

tozlarını aldırtır. Ciltleri eBkimi!'ı 

olanları kütliphaneci haber verin- ı -
ce ta.mir ve teclid ettirir. 

2 Büyük Fılm Bırden 

1 - DOKTORUN 2 - KORKULAR 
AŞKI DiYARI 

Turkre ııouu \ie ı:arktlı tstanbulda llk defn 



11J:WflllD·ı~;1:1ııa 
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• 

rR•" lmklcı RsbPr gnıı:etHIDe alıtll') 

RE'SATIJ 

Storm 

- ;,3_ 

1. Dann stundea wir aal der 
UCerlıohe and sahen sehwelgend1 

in daa Larul hbıus und börtm 
aaf daa Strömenı dee fı....e., 

der damat.en mit selaen WaMerna 
nadı dem Meer lalaaMoK. 

2. Da schlag ee Mlttenlaebt 
\OID Dorf bf'rilber; ad mit je. 

lem ~? 4ge, aaf dea wlr mit 
verhalte Odem laa9ehten,• 
8ChJossm ıde slclı fe. 
ter lnelaaader. 

s. ".Beaate,.. ucte Wa 
"clM wv 4er lebte T:ıg..,, 

Heee; 

4. .. .., ..... ı ........... 

~·-.. 

RP!NATE 

Storm 
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L Bundan eonra, kıyıdaki bir 
tllmaek üzerinde durduk, sükQt ~ 

çinde, uzakta.n kasabayı seyret. 

mefe ve atafıda sulan denlte 
doğru yuvarlanrp giden ırmağın 

akqmı dinlemeğe ba§ladrk. 

Z. Bu sırada köyden, gece yarı
sının vurdulu duyuldu: her aee 
aksettikçe nefesimizi keserek din
liyor, ellerimizi blribirl içinde da
ha kuvvetle blrlqUriyorduk. 

S. Yavqça "Renate,, dedim, 
'"bu ~ gilnilmllz oldu." 

f. O da. "evet, .J-.tu," diye ee· 
ftP "t'Wdl. 

6. - -u .. weıde W. dlelı 4- ı. .._ J'akat tekrar dlhıdtılOm 
... aoela ııaaea, • W. ...,._ ftkit ıene aenl buı1Ula bulablle. 
~f" .. miyim!,. 

... ""tchdeüe; ......... 
.._ boleaf,. 

- "Wer, Beaatef Ven.il• 
.. , ille ateııt mellr ~ 
_! .. 

7. tela welıls nfdıt, ,... mlela aL 
....... ge • ..ıe.;dea .... 
Geler glelell ...... plM-M .. 
Ang'9t dtt Df........, ..... .... 
fallm. 

ı. Sie üer wt ._ DIM• 
la den Nackea, .._ ._ G9li ..ı 
11anm Kippleln gDt kıl> 

9. "W• redet bar, _._ ... 
9Prae11 sle. '"JOt dmm IA , ... 
hab lcıla nleltta .. aellalf•;• ile 
me5gea kO'D'Nll ..._ llllMr 

10. DM war m weld • 1111· 
firt.tg Wort; ... ..U-. doell a. 
Pli, daM ..... mir denelt lllellt ... ...._ı • .., ............. 
pı&. 

ıı....-.. .......... ..... 
ıa,a.. ............. ... ............. 

n. Wlr ...... 1 ...... 

................. WI' ... 

pwea Scll-•*-, wele•• ........... ~-- ··"· .. ..... 

.. '"DatUıııttJoıum; Jdm beni ge. 
Up alabilir!" 

.. _ Renate, kim mi!" bele bir 
pleeelderi redııletmemeiı tecrlDe 
et, &6rilıwlbl! .. 

'I. Beni ~ Blı •••ağa lımr 
edlB 19Jba ae oJduimau bllmlyo. 
nım; çlKI bıbnçl*taa pJen 
bir llmku hir Mmi>a ... beD1 bUlo 

4al*e peacentıe •""* 
.. o - ut• bqml aıb8ma 

attı, 6J'8 ld k\\GIHt bae\Jiı u.e-
111K1e aftriı 2'tll12I Uttmut uçuf. ..,. ,,... .. 

t . -We dl)cıaw-. W- de. 
dl ''GellılDler ftJa pJme.laler 
bGy1e Juıla IE6yJl&ede bela De ,.. 

,.rmı- --

ıı. Bil t•• • kftılıftee 1'lr 
e&mtl. fabt o -- bm1lll k~ 
..... 1ıAr dna glıi plaaf'diğinl 
• .._._ ,_._ olllr. 

n ...... '1181Jlır Da .... 

- ba tirli dllftnıceleri ben. 

--~---l*:bA. .............. 
n. BIJSe b 1 ... ......... .,. 

llema hemen ctln gibi a'Ydml* 
iglnde lıll'llld:ıir bOytlk ambar ta
,_.. &ıılııae &""'Nltlk. 

(1) dtrelgn: IDlt e~ 1111••-*: """' dwelgt, 'be
jaht, aük6t iluardaıı pür; 11elıweigend, tılk6t edm, aQkQt ederft. 
(1) Strom: sel; mit dem Stı&ne Urwmama, c11aJa &idll&tma km
diDi kapbrmak, terketmek; ppa den atı.. Mıwbıwıen, almltıJa 
kal"IJ gitmek; elektrlacher ftrom, elektdt cereyanı. (J) W-..er: 
a. aa: za Wa.aer werdea, siya dllmek; tliemend• W.-er, cari {a. 
kar) ea; llteheııcle. Wwer, darpa au; su Wuaer mame.ı. suya 
dİlfillleık (bir tau.vvur hükmda); .. da.ip: dM w-er raUldıt, da.J. 
ga1u' (sular) kü.luiyor; uater W..er aetzen, eu altında Jralmalr, 
suya batmak; su Waaer und su Lude, deniade ve karada; ein ICh~ 
nos Waııser haben, çok dalgalı olmak. <•> lauechen, cUWtat kesil. 
mek, diıkk&Ue dinlemek. (6) fortltıa•en, reddet.mm, püaktırtmek, 
geri verirmelt. (6) swinpn: İcbar etmek, zorlamak, mecbur bırak. 
malt; mit Gewalt awingeu.... IAlitetıllr etmek, ptdetıe karşt1ama.k; 
icb >flUlll mich zwlıı.;ren. um Hine Briefe m leaen, mei:tubaııu oku
mu.. için :tendiml :r.orlaznaJrhflllı Jbımdır. (7) Elfel"'BUdıt: kllbn9-
kt. a / .IJJmmeJ: kaba, k6ylil, ner.aketsls idam. (9) aab&ffflll: yarat. 
:md, meydana cetinnek, yapma.11. W. etmek. (10) Balaam: a. Bal. 
38..11, mehrem, pelaenk; b. iliç, deva. ıtır, koku. (11) ta&'hell. gün gj,, 

t J .... ... •5i ';° fT ' ... ' t' ' .... ~ - !9il ----... 

ar ay rı"t~er~n 
gamalı 

h atı haçı 
Bitler Almanyada ....,,. 

•• terdi w• nden beri partisinjn 
Kırk baa odalı - Pacliıa ha \'e hanedan azasına !e~ o~ra.k gamalı haçı eeçtiji 
mah.ua ilaçlar nasıl hazırlanır - Sefercle r.ı-e se-! malUm.dur. o gündenberi bir 
yahatte paditahın çama§ ırlrn·,nı kim yıknr? - türlü bu ipretin ne için tercih 
Aletli ütü olmadığı zam anda camasırlar na -sıl edildiği katiyetle anlaeılamam-., 
d .. ıt·ı· ? p d=--L-- 1 v-e k. ki trr. Nihayet bütün dünyanın me-

Afrika ~lertnln kn11andlklan 
tekli 

uze ı ır. - a ~uu a&TH!' avu arı rak . :--ı~ rd • bu ---ı ... , 
T .. f k •b kı ı. f ı l lÇU&K: so ugu ıı:ııwue Aloo u e çı aıı ve y met.: t~~ ~1c.c-:- manıar lll cevabı vererek itin i-

J ...... 1 ___ v_a_z_a_n_: _T_a_yy_a_r_za--de_A_T_A_E_F_E_N_n_ı __ tı L 100 ı;ıeoe evvel Oıuna11h ııaraymda ya~amıı bir Ztııtıntı Ap, , 

çinden çıkmak isteaıietir. 
"Bu hakenkrenz • gamalı haç • 

işareti halis su katılmanuş hiçbir 
ecnebi bilha1B& Yahudi kam ile 
ilıtilit etmemiş aryenlerin nm -
zidir,, demişlerdir. 

Padişahın şahsına hizmet e. 
den has odarun zülüflü ağaları 

kırk neferdir. Bu lmk nefer de 
yirmişerden ilci fll"kadır. tık yir 
misine "gedikliler" tabir olunur 
ki, bunlar has odaya yeni alm
Ullf, .kıdemsiz ağalardır; bol 
yenli ağır üstU.fe kattan giyer, 
altın köstekli som mücevher bı· 
çak takınır, i.di gUnlerde Ende • 
rumm qağl koğuşlarmdaki ağa.. 
lar gibi cO:mleai bqlarma sırma 
takke giyer ve iki yanından zil. 
liitleriııi salıwrir. RE.ııt günler
de "düşkat" tabir olunur kawk 
ıiyerler. Buıılarm baluıda bulu. 
nan en Jadmıliıline "birinci ge.. 
dildi" denilir. Dar yenli ağır üs
tüfe kaftan giyer, beline tooluk 
tabir oımmr pi kupmr. mücevı
her hançer ta.kımr. Diğer yirmi 
haa odahya gelince, has odada. 
ki ltbLrlan maı6ıı ~: 

Bq lala: 
Has oda ağalan arasmdan bir 

silsileye göre değil, liyakat ve 
ehliyetine göre aeçilir. Dairesi, 
Fatih zamanında inaa edilmiı 
binalardan oıup Welik bahçesi 
denilen bahçede Mustafa Pqa 

a.mm~---,.. 
da üçüncü ve 2>eŞlııci avlulara 
nim .,_ lala JaMesi'9 denilen 
yerdir. 
JfelrimıbaPar bq lalalık me. 

muriyetine bağbchr. Saraya gel· 
dilderlncle 1-1 lala daNinde o
tururlar. Bu kaledeki bCb'ük bir 
dolapta envai ersa ve llt.ç mıu.. 
nar. Padiphm nelai için, yahut 
hanedan uumdan bhi için bir 
iltç tertibi lbımgelae, baş lala 
kuleBinde tertip olUDlll'. Hekim. 
blfl"J" refakatinde celen eczacı 
bqı lı!anm h:lııı:metinde buhman 
bat lala ~ w bat lala 
zllliltlü tıaltac:m ile beraber. he • 
tir ederler: life 1*el hoöa ve 
tarif ettij:l ecmyı tertip ederler. 
J»verler, e•erler, piılirirler. tak
tir ederler; Ne! U.. hokka ve 
kutu her ne ille arlına koyar. 
lar, aonra Umerini hekimi:~ ile 
bat lala beraberce mühiirlerter 
WI ,..a taJrdjm ederler. 

SllrQI ı.tlmayan d&ireleTDlen 
birinıle birilll a.n-zın Jreyifais o • 
lmsa, kullanrlmMr bir tlllibin ta 
rif"me muhtaç okmyan ve kiar 
koğufundalri ecza dıolabmda bu
lunmayan ecza derhal bq lala -
dan mtaıir ve onun emrinden 
soma baş lala kuUukÇU8Wldan L 

lınrr. "Hilnklr macum'' denilen, 
Şeyhiııılim, sadrulm vtilJera hu· 
zura kabul edildiklerinde kahveci 
bqilar eliyle takdim olunan pa
dişalıın nefsi için hazırlamnlJ 
envaı be.bari~ miekli ve anberli 
macun ile ~ kokular da baş 
lala da.iresinde tertip olunur. 

Baş lalalarm hizmetinde: Has 
odarun aşağı gedikli ağalarından 

göre değil, liyakat ehliyetine gö- Fakat 800 zamanlarda yapılan 
re seçilir. Ekseriya, has odaya tetkikatta bilhassa Afrika mede
seferli koğuşundan alırunış sa. - niyeti Uzerinde yaptığı tetkikatı 
rıkçııbaşı ağalar arasından seçi. neşreden profıesör Frolerıius, e • 
lir. serinde aryenler ile uzaktan ya.. 

Padişah harl>e gittiğinde ya • kından hiçbir ihtili.tta bulunmı.. 
hut bir yahate çıktığında, ça- yan bir takım Afrika kaba.ilinin 
maşırlarmı seferli koğuşu yık~ çok eski devirlerdeki eserlerinde 
lar. Diğer zamanlarda padi§ah.ın bu işareti remiz olarak kullandrk 
yalnız abdest ve yemek havlula.. lannı göetennektedir. Resim}~ 
nnı, çevre, peakir, yağlıklarmı, de siyah zemin içinde görillen 
el yemeıüaini ve mendillerini YL Afrika k&bilelerinden Ba.ngon • 
karlar oesıdere ta.bir olunan bir goslarm ecıdadlarmm kemikleri. 
zira uzunluğunda kalınca :Yuvar- ni sakladıklan tahta kutularm 
la.k şiJDfir ağacından yapılmış kapaklarına. işledikleri işarettir. 
mücelll bir ilet vasıtaaile düzel- Çift çizgi ile yapıl:ışma gelince; 
tirler. Yine seferli odaaı gı1ma... bu ftlki M11nrlılardan kalma bir 
nmdan on beg nefer ağaya, padi. mtthi1rden alrmııştır. Uçlan kıv TNft llarabelfttnde '"'"'-"' 

~her nevi sanklarmı sar • nk olan i9e "' .. -,..,.alede Truva rem1s 
mak sanati nöMtilir ki bunlara. ~~ ....:ı...-da Pirene eyale .. ,....:...-~ -o-- harabelerinde bir li.bdm tezyi - uuuuu wc:ı~ 
sankçı yamağı tabir olunur. ı,. natmdan almm-+rr. eaki devirlerden kalma evleri.ı 
te, istidat ve ı;..-ı. .. tine ~. "'9'" ıu3- a-... Afrika .EDCi.leri, .M.IBlrltlar, .kapılarmda, saçaJdarmda. bu_. 
bunlardan biri hu odaya almıp retJeri aııdınr bir 9Ü1"Ü .. --:...t Yunanlıla.r... .._,. ..... _. 

eankçıbafı olur. mtıerdfn QOk daha ene! bu vardır. Bunlarla aryenlerin keDo 
Vazifesi: örf, Ymuft, Selim!, remzi medeniyetlerihde mulıt.elit dilerine maletükleri rem.iz an .. 

l>üık.., padiphm kıyafetini teb veeilelerle kulla.nan milletlerdir. ısında ki miinuebet hikmeti bit 
dil ettiği zaman giydiği çeşit çe.. türlü --ı .. -w1-.--.. lr+.wl-. 
pt tarikat feytılerine mahsua taç ı __ bifer...:· ~-tarattan ___ ll'ran8anm ____ ce_----~--------· -.... 
sikkei eerife, kalafat, ael'dengeç. 
ti, zamimt, 8i1Alıpi, pqalt, J4.. 
tibt, dardağan. ~. meva1I ve 
bffJl!ıl clıııınl1ıMl killlil ,,. kavak • 

lan hazırlayıp aklaım&kdır • 
Her gün padilM ne ietel'lle oma 
gönderir. Padipıhm arığı her 
giln değietirilir. Seferli koiulun 
dan nöbetçi killuıe, padiphm gi. 
yeceğl kavuk ft ldllAlıa temiz 
ve düzeltilmil bir earrk arar. 
yeni ya.ptmlacak Jam*1a.r da 
kavukçUbagrya siPBril olunur. 
Sank ve tWbentleri eekiree. ha. 
zine lbaf kulhıkçusu w kaftancı
ya ~Jenerek yenili satm aldır
tılır. ~ dairesi eB -

kiden "revan odası" denilen sa. 
tık odamdır. Sank mahf ilf, bu o
danın iç taraf ka.pısmm af ya
m bha"l"dadır. 

TUfekçibaşt: 

c1nı n ''"' 
SVl.&N- 'l'SllLln.DI. lf ASA • 
11A. lf n:aıD. AL111. MTDI 
11111 lk'aıt ......,... ... ......,.... .. 
~ ....... ,..._ .............. , 
Evlenme telJillm 

• T3f 32, boJ 16G, emıer, liO Dra 
m1U1.3lı kusursuz, vilcut anzuı bulun. 
mıyan dut blr öğretmen vücut sakat
lığı olmıyan 315 J811Ddan yuk&n ll50 
lira aylJklı ciddi tavırlı bir erkekle 
evlenmek Iırtemektedir. '(Didar) nan. 
zlne mnra.caat. 

• Yq, 28. net kırk bet lira mtflb. 
khns~sı:ı;, içkiAl bulunmıyan bir bay, 
Türk. r.o.muslu, ağır ba~lı kıs veya 
dul 2tı.ıo yı- tlan arasrnda bir b-. 
yanla 1,;\"lmmek istemektedir (N.ILA) 

remz!n~ n:Uracaat. • l!S9 

lı ve iıçi aTayanlar: 
• td yqmda eski vo yeni harnert 

okur yazar, Uı; yıı!ıı!neı dD blJılD bir 

Bu da, hes oda af,ala:n ara • 
aından Uya.kat ve ehliyet göze • 
tilerek seçilir. Maiyetinde hazine 
kilar ve seferli koğuşlarmm a - !============== 
pıa.rı arumdan seçilmiş yirmi avadan bo8tancılanna. yükletti • 
otus nefer müata.id tüfekçi ya - rilip götürülür. Tüfekçhp ile 
mağı bulunur. tilfekçi yamaJdan, kendi tttfek-

lerini, kendi keselerinden bir ma 
İlle tMek~lar, bu yamak. aş verdikleri sofalı yahut kUWı. 

lar araemdan eeçilip has odaya h hlımıetkirlan:na naıklettirirler. 
alınırlar. Tüfekçibaşt pa.di!f&hm Padip.ha mahsus olan tüfekleri 
pbsma. mahsı.m tüfeklere nc.za • ynmaklan ile beraber tilfekçibqı 
ret eder. Bu tüf 'lk.1 ı·. revan oda- cb!clurur ve has odanın o gün 
smda balunan lı r t • .:>lapta sakla· ı h izmete memur ağalarına teslim 
nır. edilip padişahm eline verilir. 

bi aydnılık tafıyan, gOndUs gibi a)'dm1* olan. ---------------------1 bir kullukçu. zülüflü balt&cllar -

Her ay tüf · : trimakların~ cm• A~ıklık gezinti yerlerinde pa. 
redip tU:fckleı 1 Llşart <:tka.rtır: dişah maiyetindeki haseki ağa -
tüfekler, onların nezareti altında J;,r içleri su dolu iki adet desti 
nöbetçi olan avadan 'bostancıla • dikerler. Bunlardan birisine bia
rma ternizlettirilir. Avadan bos. z::.t padişah, öbürüne de ttifekçi 
ta.ncılan on iki nefer _olup padi· yamaktan nipn alırlar. Ve bera.. 
ph bir tarafa gitti~ paıdi§a· ber at.et ederler. Daneeini hede. 
hm ok, yay ve tüfeklerini t8'I - te iabet ettiren tüfekçi yamap 
ınağa memurdurlar. TU:feklerde ağalara ihsanlar çıkar. Gezinti· 
kır.ık ve !!akat vana. dJlll'daın den dönUUlnoe tllfekler avadan 
ücretli tüfekçi uatalan c;:ağmla • bostancilanna temizlettirilir ~ 

VAK 1 T matbaası 
K ita o kısmını 
tanzim edip 

IJeniden 
açmıştır 

dan bir baltacı, sola ocağından 
eyrıhmş 'bir sofalısı, bostancı o. 

I cağından bir yükcUsü ve bir hey-

i beciai bel vahaneden bir külahlıaı 
ki altı nefer himıetki.n vardır. 

1 
Sa.balı ve akşam taa.mlan mü -

I kem.meldir. Baş lalalar saray hi'Z 
metlerinde terfi ve terakkisine 
sabredemeaıe iat.eği üzerine ka.pL 
cıba§ılık yahut devlet kalemle • 

Kitap, mecmua, gcızete basar. rinden birinde katiplik ite çırağ 
Tibilel' n11m•n" ,f;~~i il'leri alır. edilfp lW'l.)'dan çıkanhrlar. 

---------··----.. , Sankc;Jbeft: SankçjJeplar da bir silsileye 

rak tamir ettirilir. yerlerine komılur. 
Sarayı bümaymıun hazine '" Tüf ekçıl:ııaşmm hizmetinde bir 

sair dairelerinde bulunan bütftn zilitiflil baltac~ bir dalı, bir 
tüfek. tabanca ve kara.binalar, helvaJıa.ncli, boatancı ocağmdan 
ber ay tiifekçiıbafı ve yamakları da bir yedekçi ve bir heybeci ki 
taraf ıncl ., bu suretle muayene beş kili bulunur, icap edm9 ~ 
ve tanzim edilir ve çanla:nrr.ı. gö- vadan bo8tancıla.rml da hlzme • 
re kursıınlan dökülür. Banltları tinde kullana.bilir. 
da silahtarağa vasrtasile cebha. İstanbuldald avcılara nılısat 
n<'den getirtilerek hazır bulun - tezkeresini tUfekçibaşı w.rlr. TQ.. 

durulur. fişekler bağlattmhr. f ekçibaşıbk memuriyetinin sa • 
Padişah bir gezintiye çlktı • raydaki itiban mabeyncitilrle 

ğmda pad•~ha mah!ıus tiift"k1er birdir. 
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···KATIL~ 
.ı. Nklıden: iLHAN TANAR 

Ertesi sa.beJı Cafer bthnın 
diiklc8nma yaklaştığım vakit 
OOI'ü görEmedi.m. Bu Jw;ret 

günlerce devam etti. Babası 
dOkkfuıdadır. korkusiyle dükka.. 
na girmcğe Cearet edemiyor. 
duın. Nihayet bir .tatil günü za.. 
Yallı kızcağızı dükkan kapısı ö. 
nünde yakalayabildim. Gül beni 
~rür görmez sarardı ve dükki.. 
na girdi işaret etti. Dükkanda 
titreyerek, heyecanJı ibir sesle 
birkaç kelime konuşabildik: 

-•~~ 
Seni Bekligeceğim 

ica devam etmek hsılU81mdeH 
arzum ailemi menınun edİymdlL 

Babam bu karanmı öğreninoe 
neş'e ile güldü: 

- lleride, dedi, yüıün !>irs 
yırtılırsa bir avukat olursun. 

Ben de cevap vermeden gQ_ 
lümsedim. Ha.yatta mümkün ol. 
duğu kadar az miinak:a&a etmek 
lazrm olduğunu anla.mıştmı. .Ai.. 
lemin bu §akalan beni hAli ÇıQ.. 
cuk gibi gördüklerinin deliliydi. 
Fakat ben onlarm sözlerini 11e 

düşüncelerini ciddiye almıyor. 

dum. .Akşamlan odama kaJ>3D'
yor ve büyük adamların kitapla.. 
nnı okuyordum. Bu ldtaplan o. 
kurken: 

i'eıit, birden meselenin 1llha.. 
~tini kavra.yamadı: 

bir 904"'1kla yÜK iilU1 blralmuş. 
Ne iee ki çıoauk &nOıt. kıs ,90k 
gilml, ağabey. çok gtbıel, açlık,. 

tan ölmmıek için icl eeııe bir 
ihaP"asiylc yaşamlf, derken gü. 
nün birinde Naci tekrar ortaya 
çı.k:m)I. km ~ Hakmz 
yere dı!.yak atmıf, kmn her ta.. 
rafını m.orartmJıs. Ben gördil. 
ğibn zaman, lm yine yalnuxU, 
ondan daha hakikatli, daha tat. 
Jı bir kadın Qmrümde görmedim, 
ağa.bey şimdi yirmi yaşında var 
:yok. DUn gece. ona gittiğim za. 
man, hayvan heri!, oradaydı. 
Bana sa.ldn dı. Baksana - şaka_ 

ğında siyah bi.,. l~cyi gösterdi -
Çürük içindeyim. Gırtlağım a. 
vuçlarımm arasına aldım, bırak.. 
tığını zaman: 

Çeviren: MUZAFFER ESEN 
. - Allah milsbl>•kkmı 'Vel"llin, 

)ine berbat ~ dedi. 
~ini kitabe. w:.atırkcıı. birden 

tfağa f ırla.dı. 
.. - Ne dem.ek istiyorsun? Gel 

e<>rıe "'~;,...;, - • N "'- , ,, ._....., ... goreyım.. en var, 
"\Wat? Evet ne demek? 

Cevat. masanın yanında bir 
talceınıeye oturdlL Hıçkırır gİbi: 
d '"'."° Bir §eyim yok, ağabey, 
edi, eöylecliğim doğru? 
~ ~ kardeş göz gÖ2'2 geldiler. 

- Danyal, artık buraya gel. 
me, benimle konll§ılla! Babama, 
aenin buraya gelmene annenin 
razı olmadığını haber vermiş. 
ıer_ 

Di§lerimin arasından sordmn: 
- Yoksa baban seni bunun L 

çinde dövdUmü ! 

bat etmek içinse ya bir arkada.. 
şın evine uğrayor, yahut ma. 
hallcdeki hararetli futbol maç_ 
!arından birisinde şöyle bir gö. 
runüyor, sonra doğru parla boy. 
lu:yordum. Orada gizli kÖ§eımiz.. 
de Gül'ü dalına beni bekler bulu.. 
yordum. O da evden kaçmak için 
mü.şkillata uğramıyor, daima 
sarhoş gewn Cafer baha, bilhas. 
sa tatı1 günlerinde meyhaneden 
hiç ay;rılma.yordu. 

bir şurup gibi tatlda.şıyordu. 
Bilmediğimiz bir ~ etraf mıızı 
sarmış gibiydi. 

Bir gün yine sefilleri o!mduk,. 
tan sonra Güle' ibaktmı. O gün 
bu. bakışlarım karşısında. kızca_ 
ğız ilk defa olarak gözlerini yere 
indirdi. Biribirimir.e tek bir ke.. 
lime bile söylemedik, belki bir 
çeyrek saat ~imen knmlda,. 
madan. birlbirimire dokunma. 
dan, konuşmadan orada durduk. 
Nihayet Gül kalktı ve ancak ~ 
dilebilir bir sesle fı:stldadı: 

~ti~ bu kor~ itirafın doğru 
ıt.,,Uğur:.a inarinuşb. Şaşkın, 
;;:Şetle büyümüş gözler, sap. 
~ . Yilz, dudakların asa.bf titre. 
'il,, bütün bunlar ma...crum 
.:r~ sadece sarlıO§ bir insanın 
~ıd OOeceğı vasrflar değildi. 

..... Nedir mesele? anlat kuzum. 
"-\r\lkat Ferit sesini alçaltarnk 
llUfuyordu. Kapıya kadar gi. 
~ SOfada kimse vanru diye 

tı. Cevat, batıı ellerinin ara. 
ıı~ bitkin bir halde oturuyor. 
~"-~Yif uzun vücudu, iri el. 
~ kemikleri, küçilk mavi 
~eti "Ve fazla klvırcık kumral 

llQ ~ va.rdr. 
~ t1in perişanlığına. rağmen 
~hı t!Ü7.eldi. Ferit kardeşinin 

Olnuzunu tuttu: 
':ti~ liayw, Cevat, topla ken.. 

· ~eyi lbUyütme! 
; bofru söyledim diyorum 

'ben .. Bir .. Adam.. Öldür. 

ı itiraf Feride soğuk bir 
, İri yaptı: 
? ~ lluray.ı niçin geldin öyley. 
~~ lÇin bana söyleyorsun? 
~t ilk dcf a olarak ikamesi. 
""llJttı: 

~Şana söylem yipte kime 
~? c yapayını diye 

llı.' geldim, ağaıbey? Tes. 
~olaynn? Ne yapa)-,m? 
~ ~ ki mesele bu kadar 
&~ı? Feridın kalbi burku. 

, 1 oluyordu. 
? l-;~ıl oldu bu iş? Ne za_ 

~ nun gece. 
i~a:ın <:0<:.ıkluğundan beri 
~ UYU vardı, hiç yalan söy. 
l l 

ı~t Şİrndi bu mcziyctı a. 
l:i 1'\eticeienebılırdi, muhak. 

""'--- . nıahkemcde de yalan 
"-=nı'Yecekti. 

'lt l-;~ıl. nerede? Başmdan 
~ Şu kahveyi iç ister. 
~ntni açar. 

t küçük fincanı bir yu. 

8.boşa}ttı: 
r kaç aydır, bir genç kız. 

~f!ıit. 1~0rdum. 
~ dişlerini gıcırdatb: 

' fne kadın parmağı... Son. 

-E? 
- Ölmüştü. Sonra.dan öğren. 

dim. ki kız da arkadan herifin 
ellerini tutm.U§.. Bana bir ~· 
yaımıasm diye. 

- Sonra ne yaptm ! 
- Uzun zaman oturup düşün,_ 

dük. Sonra sırtıma alıp, sokak 
aşın ibir kemer allına brraktmı. 

- Kimse var mıydı? Gören 
oldu mu? 
-Hayır. 

- Saat kaçtı? 
- Uç. 
-Sonra? 
- Kmn yanma döndüm. 
- Bak bir kere, neden yaptm 

bunu. 
- Yalnızdı ve korkuyordu. 

bende korkuyordum, ağabey. 
- Nerede bu kcmeraJtı? 
- Denize inen yolda: 
- Tamam. cinayeti gaz.et.ede 

okudum. 

Gül ceva.p vemıeğe cesaret e. 
demedi. fakat dudaktan titre. 
:yordu. 

- Dinle Gw dedim.. 
Ba söz ağzımdan o kadar 

ka ~ bir şekilde çıkmı§tı ki bu_ 
. na ben de §3Ştnn. 

- Hani geçmı tatil seninle bir 
gUn parka gitmiştik... Ora.da ibe.. 
ra.ber konuştuğumuz ağaçlıklı 

yolu biliyorsun ya "p.ızar gunü 
sabahleyin baban kahveye gider 
gitmez sen de evden dışarıya 
fırlar, doğru oraya gidersin,, o. 
rada seni beklerim. 

Gül' den ayrılmadan evvel za_ 
vatlı kızcağızı kumral saçlarmm 
döküldüğü alm üzerinden lbece. 
riksizce öptüm. 

Gül korkmuş bir sesle inler 
gibi: 

- Şimdiye kadar, de.:li, beni 
hiç öpen. olmadı. 

Eve dondüğüm zaman yüre. 
ğimde :bir takrm yeni hiS:erin 
ycrl~iğini gördüm. Artık kuv _ 
vetli bir insan, ta.m mfuınsiyle 

bir erlcek olduğumu duyuyor_ 
dum. Hepimizin çocukluktan er. 
kekliğe geçtiğimizi hissettiğimiz 

unutulmaz bir dakika vardır. 

Yazrhailcnin üafünde dtiran Beni bu yeni hisse ka:vuşturtı.n 
gazetesini alarak cinayet ha.be. hidise Gül macera.ar oldu. Artık 
rıni tekrar okudu: ''Bu sabah, lbir köşeye büzülerek gizli gizli 
( .... ) kGmerinin altında bir er_ ağlamak, ve kudretsiz yumruk_ 
kek cesedi bulunmuştur. Gırtla. larmu boşluğa sallamak zamanı 
ğının iki tarafındaki izler ada.. gelmi§t.L Bundan sonra lbir er. 
mm bir cinayete kurban gittiği kek gibi soğukkanlı ve azimli 
'l.1J1Dmı etvlit etmektedir. Ce. hareket edecektim. Şimdi bile 
seı:lin repieri hırsızlık kastiyle geçmişe kısa 'bir gözle bakarken 
boşaltılmı§ olduğundan hüviyeti kendimi çok usta. çok becerikli 
l '·!tında henüz bir maltı.mat buluyordum. Annem, babam ba. 
elde edilememiştir. .Artık inan.. na karşı hiyanet ebnişlerdi, ben 
mayacak bir şey yok. Onayet! de onları ald,tmağa mecburdum. 
Kendi öz kardeşi ibir katil! Buna Artık harekctJerimden kimseye 
rağmen Ferit halfi kabul edemi. hesap venniyeccktimı. Çünkü 
yor. vazifem bana zavallı bir kızı in_ 

- Bımu garetedc okudun, ni,_ sanlann fenalığına karşı hinıa. 
ya ~ördün, rakmm tesiriyle ken_ ye etmek yükünü yüklemişti. 
din öldiırdiln sanıyorsun. Bu işi yapa:bilmek içm zahiren 

Cevadın sesi :ıztırapla titredi: Giil'e karşı çok lakayt görun. 
- Keşke ağabey. keşke rü. m ğe karar verdim. Annem, ar_ 

ya görmüş olsaydmı. kada&larım buna inandılar, hatta 
Ferit ellerini oğ'u§turuyordu: Gili'ün adını bile unuttulnr. 
- Cesetten, bir şey aldm mı? Şimdi Cafer babanın dükkinınm 

- Boğ1JŞUrken, §U zarf cebin. önünden geçeriren f)a.']D?lI 'bile 
den düştu. ~iyordum. Fakat hemen ~On. altı yaşında ike-ı babası 

Ottek başına kalınca, aynı 
~ llran ?:raci isminde melez 
t (:ı:. kendisiyle evleneceğini 

Zarf boştu ve üzerindf? ma.ktü.. her tatil gun"" ü evden tek başıma 
lu··n adresi rdı F t -..&. va · on .c.cwu çıkmak için bir mu.e.ret uydura. 

tş; fakat kızı altı aylık 

~ ~ı .. 
Sıkızmund mağrur ne 

N l başını salladı: 
t~ h.k~ı~ var. Çıkann bu 
~ .. t Prıfı karşımdan. 
~ ~cns Janm öğrenmek 

biliyordum. O gün neler yaptı. ynktr. j 
(Deoomt mr) ğmnı. nerelerde dola..stığnnı is. 

kalandım .. 
Korkusuz Jan, cellat kılıklı 

ikı ud:m•n su emri verdi: 
- Şişleri çabuk kızdınnız. 

Bu adamı söyleteceğiz. 
- Ba§üstüne .. 

Bana güzel görünen her §eyi 
gizlice GUl'e veriyordum. Ben 
olmac:nydım, bu güzel kız, ucuz 
fıyatlı polis romanlanndan baş_ 
ka hiç bir şey okuya.ıruyacu.ktı. 

Fakat uyruıık ve hareketli o!an 
ruhu eline aldığı her yeni {;eyle 
alaka.dar oluyordu, alaka beni 
sevdiren sebeplerin en başında 

ge!iyor. 
V nlışi bir çiçek g[bi gün geç_ 

f çe büyiiyen, serpilen lbu kız 
gün geçtikçe hissen incel<Şyor, 
yükseliyordu. Hayatın en çirkin 
manzaraları bile Gül'ün tertemiz 
ruhunu kirletemcmi. 

Parkın bu tenha kÖ§CSinde. 
her tatil günü birleşen ikimiz, 
buraya sığınan çiftlerden hiç bi. 
risine ıbeme:miyorduk. Ben ya_ 
şuna göre ~ok 'bilmiş, çok oku. 
muştum. Bir sinemada. seyretti. 
ğim "Sefiller" filmi bana ~k 
tesir ettiı sonra bu romanı ara. 
dım. buldum, okudum ve oku. 
duktan sonra GUl'e verdim; ken. 
dimizi unutarak, bu roman mev_ 
zuu içerisinde haftalarca yaşa_ 
dık,konuşmamızın ruhlan bu 
kitabın içinde çarpıyordu. Ese.. 
rin !beni heyecanlandıran parça_ 
larnu günlerce yüksek sesle 
GUl'e okudum. Koret ile Marius 
arasında aşkın doğuşunu anin_ 
tan parçaları bizi bilhassa mütc. 
cessis ediyordu. Kitabı kapadığı._ 
mız vakit biribirimize hayran 
hnyra.n bakıyorduk kuşlar o da. 
kikada etrafımızda daha başka 
türlü ötüşüyor. yapraldarm ren. 
gi başkalaşıyor, hatta hava bile 

~· zı şeyler olmasaydı, 
~~dın başını çoktan vur -
'\(ıtit r. 
~~ \J uz Jan. Rü temi al -
"'i~~a çıkardı. Ve bir köy 

~ td~ 1E an bar yapılan evine 
l\~h' t?"afta yüzl~rce Ma-

Cellatlar §İşleri atC§e soktu • 
lar. 

Demir şişler biraz sonra a • 
teş gibi kızardı. 

Xazan: lskender F. SERTELLi 

- 35. 

ttçis· F .. l 
t ı " ı ve ransız şova • 

~tdı. 

il tt c bilen M carlar Rüs· 
r-/'afını sardılar. 
Ni~eden geldin sen? 

.. "'volu kalesinden .• 
~ cesaretle'? .. 
ı) ~ar} 1 Mühim bir iş 
~. 1:: rargahınıza baskm 
k /4lk anbarlarmIZJ bo· 
~ ıcaJeye ··t··rc1··k ~il go u u . 
A.tk kaçamadın mı? 

C\.Ya kalını tım. Ya • 

Cellatlardan biri kızgm §İ • 
~i sapından bezle tutarak Rüs -
teme döndü: 

- Sırtını çevir •• 
- Ne olacnk '? 
- Bildiklerini söylemezsen, 

bunu sırtına yapıştıracağım. 
Rüstemi fazla konuıturma -

dılar. 
Birkaç ki§İ birden yakalayıp 

yü;:ii~tü yere yatırdılar. 
Korkusuz Jan bir kenarda 

oturmuş prap içiyor ve gola§ 
( 1 ) yiyordu. 
Janın bir huyu vardı: l~kcn· 

cc yaptırırken, eğlenmesini, şa 
rap içmesini pek severdi. Bir 
iki F ransrz §Övalyesi, prensin 
kll[§ııtında oturmu§tu. 

Korkusuz Jan tekrar Rü. te 

n.\.. ~ordu: 
- Kale muhafızı kimdir'? 
_;_ Doğan Bey isminde bir 

kıJhınman .. 
- O da senin gibi genç mi? 
~ Hayır. Yaşı altmı§ı geç

kin .. fakat benden dinç .. 
- Bize teslim olmayı düşün 

mii~or mu? 
- Hayır. Böyle bir niyeti 

ynk. 
- Ya biz kaleye hücum c 

dı rst.k, ne yapacak? 
- Mukavemet edecek .. 
- eyle? .. 
-- l lcıe ı..,i r kere tecrübe e· 

cl" ce neyle ve nasıl mukabe· 
le ve mukavemet ettiğinı gö -
rürsünüz!. 

- Askerlerimiz geçenlerde 
böyle bir tecrübe yaptılar. On
ları kaynamış neft yağlarile 
haşladınız! Yine bu gibi hile
lerle mi bizi korkutacaksmız ! 

- Bunları kaledeki çocuk • 

- Allaha 13II1arladık Danyal. 
- Güle güle Gül. 

Bu "Allaha. ısmarladık 9ôızü 

"seni seviyorum" ~ ie. 
liyordu. 

Bir hafta sonra onu teı:rar 
gördüğüm vakit gözlerimi kaL 
dırmadan fısıldamaya oesa.ret e. 
debildim: 

- Sevgili Kozıet! 
Bizde onlar gibi, lbiribirimme 

bir bahçede buluşuyorduk. Biz 
de onlar gibi. biribirimhe ilk ve 
son aşknnm biricik ve eşsiz 
sevgi.mm anlatmağa uğraşıyor. 
duk. Biz yaşta bulunan gençler. 
deki his kuvveti, inanılmayacak 
kadar çoktur. Vakıa. yinnin as.. 
rm insanı buna kolay kolay inan. 
maz. Ben ve Gül iki sene biribi. 
rimizle her on beş günde lbir defn 
muntazaman buluşutk, ikimizin 
de kalbi çı]gm bir aşkla çarpı.. 
yordu, yalnız iki sene ibu aşktan 
hiç bahsetmedik ve bir defa tbilc 
öpüşmOO.ik. 

1ki sene eonra bahım, yaz 
tatilini !stanbul A .. ~ .. ~.auııua. ge. 
çirmcğe karar verdi Bu karar 
rürcğimi aialadı. ittik~ ~'ak. 
!aşan yazı der.in bir IZt.Irap içe. 
risinde bekliyordum. Nihayet bu 
korkunç gün geldi. Beni Gül'den 
iki ay ayıracak olan bu .n±rra.plı 
tatilin arifesinde bir yaz ak§3.Dlı 

GUl'ü kucakladım. Yeryüzünde 
hiç lbir kucaklaşma bundan da... 
ha samimi ve bundan daha. temiz 
değildir. 

o gtin hislerimizi biribiriıni?A) 
anlattık ve söz venlik. Benden 
bir yaş daha küçük <>Jad Gül 
kadar çoktur. Va.kıa yirminci~
ken iradesiyle evlenebilecek bir 
Y<l.;.t:m. geliooe evleneıbilecektik.. 

Gül'den bu vaadi aldıktan 

sonra lstanbuldan ayrılırken 
ncş'em yerine gelmişti. diyebilL 
rim. Anadoluda, büyük annemin 
çiftliğinde on sekiz yaşına oo;_ 
tnn. Bu münasebetle herkes 
çok nğır ve çekingen huyumla, 
nhlaki meseleler Uzerinde çok ti. 
tiz oluşumla bir parça. alay etti. 
ler; fakat ibu alaylara. rağmen 

babamın ve annemin ~en hoş_ 
nut oldukları her hallerinden 
belliydi. Parlak bir bakalorya 
imtihanını vermiştim, ve huku.. 

lar Vt! kadınlar ynpmı§tı. Mu -
hafızlarımıza sıra gelirse, onla. 
nn arslanlar gibi nasıl kükre -
yerek üzerinize saldrrdıklarmı 
göreceksiniz! Siz, Türk akrncr 
larının dövüştüğünü duymadı
nız galiba? !.. 

Korkusuz Jan kahkahayla 
güldü: 

- Y ıldırımm gönderdiği fır 
kalan nasıl dağıtıp birçoğunu 
d3 kılıçtan geçirdiğimizi duy . 
mamışsın sanıyorum. Şimdi 

sen kuru lafları bırak da bize 
knledc kaç muhafız mevcut ol· 
duğunu söyle! 

- Bunu herkes hilir . iki 
bin teışidcn fazla. 

Kalede iki bin muhafız bu -
lunsaydı, attığınız oklar çok -
tan biterdi. Haydi, doğrusunu 

1 
söyle: Kaç muharip var kale • 
de'! 

Rüstem cellatlann karşısın -
da bulunduğunu unutarak şid· 

- işte, diye d~ 
Büyük adam böyle olur. Baba,. 
mm bunlara benzememesi ne le\. 
dar yazık! 

Gül'le gizli nŞmlamnam bana 
insanlarm yaptığı en bOyijk 1ıf 
gı'bi gözliküyordu. Her akpm 
yatarken yılların ~ çabuk ge. 
~ğini düşünüyordum. 

Gfil'le muhakkak evlenecei.. 
tim. Mini mini bir oda.cık ~ 
mızm en genie mAbedi olabilirdi.. 
Bu evlenmeye ailem m•tb•kkal 
kmı.caktı: fakat rııfke yıllarla ge. 
~.Ben lbüyük bir avukat ola. 
c::aktmı. mvallıla.rm -.e kiıDE cm 
lcrin MmiBi olan bir avukat. J; 
mcıbus oJacakb:m. talisiz ~ 
lan sefaletten kurtannağa çalı. 
sacak bir mebllB. Bir gQıı ailmı 
beni yetiştirmekle itti1ıar ec1eoel! 
ve kanma kollarmı açaca.1rtı. 

Onu göreceğim günl1 ya.bel 
bir sabll'S1Z1ıkla. bekleclim. Sevin. 
cimi lekeleyen bir tek nokta on. 
dan hiç bir haber almayışımdı. 
Muhabere edecek lhJç bir vasıta... 
mız yoktu. 

lstanbula döner dömnez kendi. 
mi Gül'e göstermek ümidiyle: 
ilk iki gün içerisinde belki yirmi 
®fa Cafer baba.nm dükki.nı ö. 
nünden geçtim. Gül beni göriinıce 
tabii maksadımı anlayacak 'Ve 

pazar günU S!lbahleyin parka. 

~ecekti. 
Fakat dilkkAnda ihtiyar Ye 

sarhoş Cafeı- babadan bqka 
kimseyi göremedim. Gül'den e... 
ser bile yoktu. 

Günlerce lbeYhude bekleyişten 
sonra derin bir endi§eye diletüm, 
yoksa Gül hasta mıydı? Hasta.. 
haneye mi gitmişti? Zalim baba. 
SI kızını hastahanelere düşUrc_ 
cek kadar döğrnüş mUydü? En 
korkmıç ihtimaller birer ~ 
kafamdan geçiyordu. Şilpbe .._ 
yandırmak ikorkusiyle mahafle. 
den kimseye lbir !'JCY soramıyor,. 
dum. Fakat bir geyler öğrenmelC 
için muhakkak hı mrlan bi.ıiısiDıs 
açmak liznndı. 

Nihayet benden bir mmf 8IJC\. 
ğı, bir arka.dar baflvurdum. u.. 
sede iken bu fakir ve t.emiz kaIQ. 
li çocuğa. ara sıra bazı hediyelec 
verirdim. Bu yümen o da hana 
çok bağlı görilnürdU. Ona bu iL 
te çok lretnm. olmasım tavsi,e 
ederek vakayı anlattım w GUL 
Un ne olduğunu öğrenmek vam_ 
f efilni verdim. 

• (Devamı 1'l'W) 

detle bağırdı: 

- Söyledim ya .. lki bin mu 
harip var. Bütün yerliler de 
muhariplerin yardımcısı. 

- Yalan söylüyorsun t 
- Türk yalan söylemez.. 
Korkusuz Jan, yanındaki §Ö 

valyelere bakarak, şarap kadc _ 
hini tokuşturdu .. ve ce.J.Iatlaıa 
işaret verdi: 

- Yapıştır •. 
Cellatlardan biri, elinde tut

tuğu kızgın şişi Rüstemin ar -
kasına yapıştırdı. 

Neticeyi Kral Sikizrnonda 
hn l)et vere~eklerdi. Fakat, Rüs 
tem onlann işine gelir bir §CY 
söylemiyordu. 

Ritste'llin fena halde cam 
yruımıştı. 

Zaten söylenecek ne vardı 
ki? ••• 



1'ilrklye Camııuriyetl 

ZiRAA T BANKASI ' 1 
maç ~wuluş tarihı. 1888. - Sennayesı: 100,000,00li Iürk. J..iiaa 

Su.be ve Ajans adedi: 265. 
Zsrai ve tıcari •zer nevı banka muameulnl. 

Para blrlktlnınlere !8.800 Ura lkramlye ft!rtJm. 

Fene:rbahçe - Galatasaray klilr- ı kalım galibiyet şansı kime 
]erimiz arasında yarın Fenerbatı . cni lecek. Şunu da unubnama.k Jiı-
çe stadında bir futbol bayroır 7•mdır ki takımımız bu müsabaka. 
tertip edildiğini dünkü sayım J •a Gündüz Arif ve ~faITT da ara .. 
bildirmiştik. Bu iki kıymetli kiti- sına alarak sahada yer alacaktır.,, 
bümUzün ayni günde dörder futbol 
takımını kaI'§ılaştırnca.k olan bu 
mfisaba:kalarm gayet heyecanlı ve 
güzel olacağına süphe yoktur. 

Bılhassa geçen haftaki maC'm 
bir rövanşı mahiyetini arzedcn bi
rinci takımlar ka'r§ılaşması ,günün 
en mühim maçıdır. Bu müsaba.ka 
hakkında fikrini sorduğumuz bir 
hasta Fenerli dün bize şöyle dedi: 
'.- Biz geçen hafta, zayıf Ga

latasaray takmımı en az 4-"i gol
liik kat'i bir neticeyle mnğlfıb ede-
cektik. Fakat oyunun 1 saatten 
fazla bir za.manmı 10 kişiyle oyna
mak meeburiyetindo kalan takı
mımız sabs.dan 2.1 mağlfıb ayrıldı. 
Yann Melih ve Esadı da araları. 
na alarak sahaya çıkacak sa.rr-Hi.C'i 
vertlilerln herhalde geçen hafta. 
.ki mağlCtblyctin a.cısını büyük fark 
la çrka.racak1armdan eıninim.,, 

Diğer araftaıı bir Galatasaraylı 
aa ş(Syle demektedir: 

"- Geçen pazar yapılan ve ta
lamımızm 2.-1 galibiyetile netice. 
lenen müsabaka da.ha bilyük bir 
farkla bitebilirdi. Fakat üç orta 
muhaciınimizin fena oyunları bu 
neticeyi almamıza mAni oldu. Şu
nu kabul etmek J.Azmıdır ki, Fe
nerbahçeliler geçen hafta 11 kişi 
de oyn888.la.:rdI netice yine Galata
saraylıların galibiyetile bitecekti. 
ÇllnkU Fenerbahçeliler aşağı yu-
kan en zayıf kadrolarile oynuyor. 
lardı. Buna mukabil bizim mUda • 
faa ve muavin battmıız bu galibi· 
yeti bak ettirecek bir oyun çtkar. 
mILıtır. 

Yarınki maçt da kazanmak az,. 
nüle ea.haya çıli:aeağrz, Fa.lEU ~ 
rmki netice hakkında şimdiden 
kat1i bir §CY söylemek biraz ke. 
hanet olur. Top yuvarlaktır. Ba~ 

Galatasarayhların 
denizcilik bayramı 

Deniz mevsiminin açılışı mUna
sebetiyle Galatasaray denizcileri 
yarın saat 14 de yarışlar tertip 
ctml~lerdir. Klübün Bebekteki lo
kalinde yapılacak olan müsabaka. 
Jarm programı 5öylece tertip e
dllmjatir: 

Saat 14 İ&tilı:la.t marşı, 14,15 de 
birkaç söz. 14,30 da lokalin gezisi. 
15 tek çifte bayanlar (F. B •• G. 
S.), 15,15 iki çüte bayanlar (F. 
B. • G. S.) 15,30 da tek çifte er
kekler, 15.45 de iki çifte erkekler, 
(F. B .• G. S.), 16.15, yağlı tek· 
lerde tekaüt şampiyon ağabeyle • 
rin Yarifl. 16.30 da ilci çifte, 16.45 
dört tek bayanlar (G. S. - F. B.) 
17 tek çifte erkekler (F. B . • G. 
S.) 17,15 dört tek erkekler, (F.B. 
G. S.) 17.30 da neticeler. 17,45 de 
mUkifat tevzii. 18.30 da davetli
Jcrc çay. 

Su sporları ajanhğı 
faaliyet programmı 

tesbit ettı 

İstanbul su sporları ajanlrğı ta
rafından bu sene deniz mevs1mı 
i~in bilyük bir program hazırlan. 

mıRtır. 
Bu programa göre kürek ya.

rışları Uçii teşvik ve biri şampiyo
na olma.k üzere dört defa yapıla. 
ca.ktır. Yarış sahası olarak Yeni -
kapı • Samatya arası tesbit edil. 
miştlr. 

Yüzme müsabakaları Moda yüz. 
me havuzunda ve yelken müsaba
kaları da Moda koyunda yapıla -
caktır. 

7.6.941 
'7.SS Hafif 

parçalar 
'U5 Ajaruı 
8.00 Bafll 

program 
8.80 Evin ııaatl 

lS.13 Mllzlk; 
Türkı;ıe 

plAklar 
U.46 Ajana 
H.00 Rlya.-,tleum 

hor baıulOllO 
H.46 Ttlrkçe 

pWdar 
15.00 Dana 

Müziği' 
ıa.oa Plyaaa 

prkılan 

18.JO Ziraat 

takv1ml 
18.40 Caz 

19.00 Konuıma 
19.1'5 Caz 

ork~traaı 

19.SO Ajana 
19.45 Çllte flllJll 
l0.15 Radyo 

Gar.eteel 
!0.'5 Solo 

prkdar 
:n.oo Memleket 

poetaaı 

ıuo Dtnley1cl 
lıteklerl 

ILüK~ 

21.55 Salon 
orkestraaı 

22.SC Ajana 
2%.~ Salon 

orke-ırtram 

~.15 Dana 

Mlizlft 

Sakat erler çağırılıyor 
Eminönü Yab. AA. Şubetılnden: 
Emlnöntı, Fatih ve Eyüp kazaların· 

da oturan ve §Ubemizde kayıtlı bulu. 
nan 3~ (dahil) 332 )dabill yabancı 

sakat eratm vesaiki tetkik edilmek 
üzere ~~!erindeki raporlariyle 9 Hazi· 
ran pazartesi gUnU saat dokuzda §U.. 

beınlze gelmeleri ilA.n olunur. 

10 llıUI baluD&DJara emede 1 dılfa -:ekilecek lnD"'a De ~ 

plAna ı&:e lkram119 dağıtllac8kt:ır. 

ı IWled ı.ooo llrabk &.000 Un 

t • IOO • l,000 • 

• 
IO 

• 
• 

• 
• 

ı.ooo • 
LOGO • 

UM> MleO 50 ~ 5.000 llre 
uo • .. • l,800 • 

180 • M • l.IOCI • 

DiKKAT: BeııaplarmdaJd paralar bJr MDe lçlnck (,() Uradaıı &pi 

~ Dcram1J9 ;dttı'1 takdirde 9' 20 tazl&8fyle vertlecf:kf1r 
Kefi"· '·?': 11 Mart, 11 Haziran 11 Ey)QJ. 11 BlriDcikA.nUD tarilıl~ 

rinde yapılır. 

Otel yapılmaya elverişh 
kirahk bina 

1 
1 

An.kara caddeelııiıa ec a:.uteber yerinde fevkalide 
va.dar ve aydmlık bir bina kirahktır. 

Vakit gazeteıd ldarehsneslnc mUracaat. 

nazaretli ha.. 

Klinik radyoloji 
Erzunımda iki ayda bir neşre .. 

dilen "Klinik radyoloji" tıb mec
mua.smm ikinci cildinin birinci sa. 
yısı çok zengin mündericatla çık. 
mıştır. 

Türk ve ecnebi birçok doktorla
l'ID dejerll •elr•lelerlnl ihtna .. 
den bu mecmuayı bütün doktor o
kuyucularımıza tavsiye ederiz. 

Matematik kursu 
Be,lktaş Halkevlndf'll: 

Orta okul ve llııelerde ikmale kal· 
mi§ talebelerle hariçten orta ve lise 
imtihauı verecek yurt~ıara mahaus 
olmak üzere Evimizde matematik kur 
su açılacaktrr. Devam etmek fstlyen. 
Ierln bir batta zarfında Evimiz idare 
memurluğuna mtlracaatlan. 

iktısadi Yürüyiiş 

mecmuası 

tktraaaı Ytlı1lytl§ mecmuasmm son 

çıkan ı Haziran fevkal!de sayıamda 

Mllnakal&t Veklllmlz Cevdet Kerim 

İ.İiceda.ymın "!ıılünaka!At Polftikaımz,, 

ba.kkmda dikkate değer bir makaleaJ 
intişar etmi§Ur. 

Bütlln okuyuculanmıza bu yazıyı 

tavsiye ederiz. Bu sayıda bundan ba§· 

ka Devlet Demiryollan, Denizyolları, 

Hava yolları, Posta, Telgraf ve Tele. 

!on ile Limanlarımız hakkında derin 

etUdler, dökUmade mahiyetinde rs... 

kamlar ve yazılarla bir çok güzel re· 
İngilizce Dersleri simler ve tablolİLr vardır. üç renkli 

Şiş~ .Halkevtıı~: . bir kapak içerisinde 8,4 sayfalık be§ 
İngılızce dersterıne Hazıranm 1~ in· ı f ı ak 1ntıaa d orma o ar .,....r e en lıu mecmu 

de tekrar ba§lanacaktır. İsteklilerin • 
her gün saat 17 den 20 ye kadar mü. ayı her münevver tedarik <-lmelidir. 

raca atları. 

latanbul Liseler Ahm. Satım Komisyonu Reisliğinden: 
Clnı.i Tahmini Fl. Mi!tt:ın tık Te. Eblltmenln yapılacafr 

Kuruı Kilo Lira gün saat 
~ı kilo.su 60 5500 248 20.6.941 cuma H de 
Te:-.aya#ı • 190 2~0 ~ " • 14,10 
Zeyun .. 36 995C 287 • • 14,20 
Mangal IQ5ınUrU 7 33000 175 .. • 15 de 
Odu.:ı çeki.al 380 924 çek! 264 • • 15,15 
Altı yatılı li.scnin yukarda yazılı lhU~larmm hizalarında gösterilen gno ve saatlerde &yoğlunda liseler sa.. 

tmaıma. komiayonunda llÇık ek~lltmeleri yapu:ıcaktır. İstekliler 19U yılı ticaret odası vesikası ve teınlnat makbuz 
larile t>~rlikte bcl11 gün ve saatte komls}'onda bulunmaları. şartnameyi görmek ve temınat yatırmak istiyenlert:ı Gala
tasaray lisesinde komisyon kAUpllğine müracaatları. (3976) 

"/ H i\: Z t R :A. N - 194:1 

r·lstanbuJ Levazım amirliğinden verilen 
L .ıarıci askeri kıtaatl illnlara 

Gösterilecek yerde 16,IS60 llra • kUr'U§luk J01 iD§UI kapalı zartla ekallt
mcye konmuştur. l.Laıe:sı 9.6.9il pazart.e8l güntı saat 16 da İzmir Lv. Amlr• 
liğl sabnalma komlbyı..r.uııda yapııacaktır. lJk temJDatı 1243 liradır. Ke§U 
ve prtnamesı komiayuıG& görlllllr. Tatlplerin ihale saatinden blr aat evvel 
kanuni vesikala.'1."e teklif mektuplarım komlayona vermeleri. (2t39..3996) 

• •• 
170<: ton kuru ot allnacaktu • .Kapalı zartLı ekalltmeai 17.6.9'1 8&lı günO 

saat 10 da Ankarada Lv. Amirllği ~tmaıma komisyonunda yapılacaktır. Talı 
min bedeli 106,250 lira ilk temln0$tı 6562 lira M kuru§tll?'. Evaf ve §&rt.na.me. 

sl komisyonda görülür lstekliler:a kanuni ve.sikalarile teklif mektupıaruıı 

ihale saaUnder. bir saat evvel komisyona venneleri. (2467.d201) 
••• 

Sanıtışlarda tarnırat yaptaııocaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 16.6.941 
pazartesi güntl saat 15 te Ankarada M.M.V. satmalma komisyonunda yapı 
Lacal<br. Keşi: bedeli ~2,196 lira 40 kurtl§ ilk teminatı 1664 Ura 73 lruruf' 
tur. Taliplerir. ka.nı.ni vesikala.rue teklif mektuplarını ihale saatinden bit 
saat evvel komisyona vermeleri. KC§if evrd.kı 111 kurup. koml8yanda.D • 
lnur. ( 2441-3998) 

••• 
Beher kilosu S3 kuıuştan ı~.Ol..'l() kilo sığır eti pazarlıkla aatn alına 

tır. İhalesi 10.6 9U sal.I glliıü aaa.• lf te Çorluda askeri satınalma komlsl 
nunda yapılacaktır. Tutan 4950 !im. katl teminatı 743 li.r&dır. Evsaf 
şartnamesı komısyonda görülllr. Taliplerin belli vakitte komiayona gelmel 
rl. (17) (4379) 

*** 1000 ton yeşil çayır otu pıwmıkla satm alınacaktır. Tahmin bedeli 40.00o 
1 lira ilk tt'minatı ::ıooo llraciır. 1iııU..::;i 11.6.941 çar§8.Jtlba günü saat ıı de .J,.tJI 

kara:ia Lv. !mirliğ! eatınalma kcm!syonund3 yapılacaktır. Tallplenn be 
vakitte komisyona ı;elıMleri. (15...4345) 

'·•tanbu. ı eeted lye•I 
Jlanıarı --

:&yoğlu, Em!oönil, Fatih, B?şikl..a§, 'Oııktldar ve Kadıköy belediye ll 
dutları dahilirddd ''>!'arda ve :rHı.arlarda açılacak bacaların kapatııırı 
ve üııt kaldırım • "eıt>hr:anlann·iatt yapılma'Jı Işı kapalı zart usullle ekııil 
mrye konulmu~tur. Keşif bedeli 3fl.l'OO lira ve ilk teminatı 2250 liradır. >' 
kavele, eksiltme, bayı.iloırlık umurru hususi ve fenni şart:ıameler' proje 
Keşif büHlsa.sile buna r.ıüteferri d!l,ıot evrak 150 kuru§ mukabilinde fen i 
rl mUdUrlUğiinden ver. ırcektir. İha!..:ı 11.6.041 çarşamba günti saat 15 te 
im! encümende yapılacaktır. Ta~iplerın ilk teminat makbuz veya mektup 
n, ihale tarihinden 8 gün evvel bcJeC:lye fen i§leri mtidürlilğüne mü~ 
alacakları fenni üıllyet, 941 yılm:ı. l\~t. ticaret odası vesikaları vesair ve 
le 249fJ numaralı kanunun tarif;ıt.ı ccvrcslnde hazırlıyacakları tekl' f mek 
ıarım lhalo:ı günil saat H de kadar c.aımt en~•lmene vermeleri ıazımdır.(401 

ııaa tasbı111 
Gazetemizlr 1.6.941 tarihli nusnaamda lnt.i§ar eden İstanbul ııaeıer 

•atım komısyonu relsl~ğinln ylyc::ek ve yakacak alrmı ilA.nmda reçelin 
tem:natı 24!3 lira ctarak y,azılacs!i yf:rde 281 lira olarak yazıldığı görUI 
tür. Taablh olunur. 

lnHlsarlar umu 
müdürlüğünden: -

Cinsi 
Bel ipi 
Tonga ipi 
Ba§ ipi 

Miktarı 

5!5.000 Kg. 

15.000 " 
20.000 .. ( 

Eksiltme şekli 
Pazarlık 

.. 
" 

Kmr.ap 15.000 .. .. 
I - .Mrv~ut şartname ve nümuneler! nıuciblnce ytıkarda 

tarları yazılı lrler pa?.art:kla satu alınacaktır. 
IJ - Pazarlık 18.6.941 cumıt gfünl hizalarında yazılı saatlerd" Kalı' 

ta ıeva~ım -;e mUbayaııt ç-ıbeslnd .. ki alım komisyonunda Y 
caktı •. 

nı - ~artnamc ve nllmuneı~r aözıl geı;en şubeden parasız alma.bilir 
,.v - İ.ı.tek'llrrin pazarlık içın tayin olunan gün ve saatlerde te\<lıf 

c~kleri fiyat V(' miktar üzerinden yUzde7.5 güvenme parasll• 
likte mc:r.kOr konl.ııyon:ı müracaa•Jsrı. (4108) 

.--------------~---"-------------------....,,....~.m~~.--~~ 

Devlet DemÇı)yoltar1 ve Liman'' 
işletme Umuf1(ı idaresi ilanla' 

Muhaırı.ınen bt'dell , 14875) !ita olan 17~0 adet yUn battaniye 1 ıs• 
cuma. günü saat Dô) on beşte ~vdarpa.şada gar binası dabılindeld 
yon tarafından kapalı zarf us:.:'i:cı as tın alınacaktır. 

Bu işe girn:elı istlyı,nlerln ı nırı. lira ı 63 ı kuruşluk muvakkat 
1'.anum .. ı tayin ectlğ' ve~lkalarla •ekHtlerlnl muhtevi zarflarını aytıJ ı'f' 
a~ C14) on dörde ka~ar komiııy.>rı rE'isl!ğlne vermeleri IAzımdır. 

Bu iş • ait ~artname:eı komls . .-:.ndan parasız olarak dağıtılmaktadJf-' 

m 

~atJ~Ct millJClut•iu 
etmekteydi. Bir gün baŞdl 
~isi Bismark'm yollamış 
bir rapora imparatorun 
hiddetlenmiş olduğunu g 
tü. Düşünmeden imparator' 
markı istifaya mecbur e ıt/ 
söyleyince ihtiyar impaı1I 

Potestaından uzak, dünyanm 
öbür ucunda, Mut.erden Linden 
de ihtiyar imparatorun sarayı 
bulunuyordu. Seknen yaşına gir_ 
miş olan Agusto dairelerinde 
gayet samimi stlvareler veril. HAYATI ,YAZAN 

EMiL LUDVfG na: 

''Ona. 
mekteydi ; bu davetlerde bazı 
eski nazırlar .bazı asilzadeler ve 
bazı profesörler hazır bulunur. 
du. 

lmparator tekerlekli bir kol_ 
tukta oturuyordu. Ve masanın 

etrafında diğer davetlilerin yer 
almasını rica ederdi. Masada 
çay, dondurma, man<lalina. ve 

biraz şarap bulunurdu. lmpara. 
toriçcnin sağındaki iskemle dai. 
ma beklerdi. 
İmparatoriçe pek yaşlı idi haliı 

herkesin arasına çıkabildiğine 

hayret edilecek kadar yaşlı .. Çay 
ffwmu bıt8ll etleri müt_ 
hlf, titrerdi. Sesi de hafif ve 
kuvvet.sizdi. Böyle oturulurken 
briden imparator Vilhelm i~i 

' . • - . ': ~ '" ..... l:: .. : ~··: . ' . 1 • • ' ~ • ' - ' , 

• ' • .ı, • • • .. , •• 

girerdi. Neredeyse doksan y~ı
na girecekti. Fa.kat gayet dinçti. 
Pardesüsüııün önü daima açıktı. 
ekseriya tiyatrodan avdet etmiş 
olurdu. Herkes ayrı ayrı selam. 
lar, iskemlesine otururdu. Her 
zamanNazik, her zaman ncş'eli, 

her taman tabii idi. 
Birkaç senedenberi kulakları 

ağrr işitmeğe başlamıştı. Ve 
kendisine söylenen ,şeyleri gayet 
le güç duyuyordu. Böyle olma. 
saydı. Onu yetmişlik sağlam bir 
ihtiyar zannedebilirlcrdi. Dok. 
san yaşında iştirak etmiş oldu. 
ğu sen avda tam yirmi altı av 
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vurmuştu. 

Gençliğinden bahsctmeği bil. 
hassa. çok severdi. 

Bu toplantıların birinde bir 
gün şunu anlatmıştı · "Laypçik 
harbinden sonra bir mülazrm ola 
ra.k, zafer §erefine verilen ziya. 
fete davetliydim. Çar, bana: 
Niçin ista.koz yemediğimi sorun. 
cak: "Bu nasıl yenilir bilrneyo. 
rum dedim ebeveynimin evinde 
hiç istakoz görmedim." Misafir. 
ter onun bu hikayelerini hayran 
bir dikkatle dinlerlerdi. Bu kral 

vaktiyle birinci Aleksandr'in sof. 
rasma oturmuştu. Vaterlo'dan 
sonra Tolleyranl'ı tanımıştı. Pl. 
rise girmişti, yanındaki bu kra. 
liçe. Goethe ile konuşmuştu. 

Mareşal August'u ta.nımıştı. Ve 
48 senesinde yine bu şatoda ha_ 
nedam için savaşmıştı. 

Ve işte hu iki insan hfila aynı 
insanlardı, hiç değişmemişlerdi. 
Kraliçe hila ona hakim olmağa 
onu sevk ve idare etmeğe çaba. 
la yor ve o hali ve her zaman ay. 
nı nezaketle ba nüfuzdan kaçı. 

yordu. Artık istakozu öğrenmiş. 
ti. Ve daima yemekte bir gün 
evvel açılmış olan şampanya şi. 
şesinde bir şey kalıp kalmadığım 
soruyordu. Fakat bu tevazu o. 
nun aleyhinde değildi. 

Bu saraydan birkaç bin adım 
öt.ede herşeyi daimi mevcudL 
yetiyle idare eden korkunç adam 
oturuyordu. Harplere sulhlere 

karar veren adam.. Bismark. 
Bu üç sarayın da merkezi onun 
kendi adamlarıyla çevrilmişti. 

İhtiyar hükümdanndan emin 
olabilirlerdi. Buna rağmen dik. 
tatör, baza.n onu bile rahatsız 

Agusto t.acmm göZ 
rıcı parlaklığrru medY'1'1 ~ 
bu adama, bilhassa bU 
fedemiyordu. Hüküm ,,e 

o kadar susamış otan bil 
kadın bu yabancı 

mağlup edilmiş oımanJt' 
unutamıyordu. 


