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Hergün • • Söylemek ile yapmak arası 

Hadiselerin gidişini 
Segrederken 

\, YII%8Jl: Muhittin Birgen 

T arihln seli akıp gid1yor. I:lfuliselcr, 
her türlü tahminlerı aşarak, her tür_ 

lü hcsablan bozarak. kendi hareket kuvvet.. 
Jerlnln tayin etti~ fst.ikamette birbirini ta -
klb ederek yürüyor. Dünyanın nereye gitA.l
tıru bilrneğe artık imkAn kalmamıştır. İnrrl -
liz donanmasının Fransız donanmasını bom
bardıman ettiltlni, Fransanın İngiltere ne 
mfina.scbetlerlnl kestiğini ve belki de yımn 
Fransanın ingiltereye harb ntın etmesinin 
mfimkün oldu~u gördükten sonra, kims!'_ 
de ynnnki dünya işlerinin şöyle veya böyle 
bir fstlkamet alaca~ını söylemek ces:u-etı 
kalmamUl olsa gerektir. Hatta, bizzat bu hl'ı
dl<ıelerln idaresini kendi ellerinde tutımlırr 
veyahud böyle znnnedenler bile, dünyanın 
yann neler olaca~ını tayine kadir olmn .. a_ 
lar gerektir. Sürprlzlerle ve henüz km~etle
rini mücadeleye atmnmış devletlerle dolu 
olan biı dünyada, tnrlhln yapaca~ı cılve1eri 
keşif değll, tahmin etmek bile kabil de~il -

l'cmbcl daima bir şeyi yapmak niyetindedi~. Söy)iyene değil, yapana bak. Aldanmazsın. 

dir. 
MnlOm olan tck hakikat şudur: Hangi nıtL 

let bu hadiseler kar.şısındn so~ukkan1ı durur 
ve hMiseleri hakllti kıymetlerlle ölçe:-ek. 
hayalsiz oM$ kadar dn korkusuz, vukı.ıab med s 
dikkatle takib ederse o millet !Qin tehlike h H

1
ünkann nazik olmak vasfının ifrata ............... y A z AN , 

yoktur. Bu hakikati, her millet gibi biz de IYi am olunabilecek te.zahürleri olurdu. Ya- ............. . 

bilmek meeburiyetfndeyiz. ~~ncılar~ karşı her vakit redingotunun önü 'L.Ialı·d z,·ya . * ılıklenmış bulunurdu ve onları kabul eder- n~ 
Bugünkil vuku:ıt içinde -zihinlerini sevgili ken aya~a kalkatdı. Bu da pek mergub bir 

Türkly,.nln luyatll!' yoranlardan ne zam!'.n hn~ekettı. dbette. Fakat mahremiyeti dai- Uş kl •t 
~bizim Için bir tl'hlikc var mı?ıı diye b'r SU- resın~~ ~ul~~an ve her vcsile ile hergün a f gı 
ale maruz kalc;am. ()nlara daim.a ~u cevnbı .k~ndı ını mukerreren gören bizlere karfı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
veririm: .Sergfizest meraklısı olnuvan bu- hıle fazla takayyüde Jüzurn görür, mesela - tabir caizse - kurnazlık rnüşahede edilir
günkü Tür.ldye, yirmi senelik milli biri'~" sıcak günlerde femni başından çıkarmı~ ve di. Bu da saray hayatı kabilinden her tUr
nyni ruh lle sadık kaldıkça, ben Türk vatanı yalnız beyaz takycsile kalmış bulunursa he- lü hi~~ ~e desiseye, türlü türlü tezvhata 
için bir tehlike bulundu~n!l kani de!tillm e men fesini giyrnek üzere elini uzatır ve müsaı ir zeminde müşahedclerle, t<'crii-

Tiirklye, herhangi iblr 8iyasi muahedenln bendeg&ndan birinin: uEfendimiz, zahmd beleric keskinleşmiş bir kabiliyelin zaruri 
herhangi bir maksad ve gaye ile vücude ge_ buyurrnayınız. Onlar sizin adamlarınızdır lıı semeresi olmak lazım gelirdi. 
tırmiş oldulhı bir varlık de~üdlr. Türk!ve. kahi!inden btr müclnhale,i üzerine gülerek. Harici alemle daima ternastn bulunan, 
yarı.cn Lehll, yansı Ukrnnyalı, beyaz Rus, san~ı zorlanmışçasınn, yalnız takyesile kal- gözleri intibah halinde. kulakları kir'rşte 
Yahudi ves:ılre olan Lehistan değild1r. Tür- mo.gn muvafakat gösterirdi. bendeganın şuradan buradan getirdikleri 
kive, tarihte millet olara:k ndı zikredllnıiven ~u zern!nden hikAye edilmeğe değer bir havadisi, efendilerine karş, sadakat ve 
Danlmnrkn, Holandn veyn Belçika değı111~. vak ayı mısal olarak kaydedeceğim: merbutiyet bürhanları göstermek kaygusi-
Tilrklve, tarihle beraber doj:tmuş, tarthe TÜrk C lA 1 w d h le haremin ve hanedan azası saraylarının 

uma ae am ıgın a azır bulunmaları d d' • k 
olarak girmiş, orada Türk olarait büyü'l1ii.Ş t d 1 "kelA 'd ; ısmi odusunu ç~id çeşid tevşihlerle, 
bl k bl t d 

mu a o an vu • a cami e kendisini istik- il 1 1 .. 1 • .. .. d"k h b 
r ır m r p:ırca.sınm va anı ır. Bu vat~- bal :ve teşyi ede.rlerdi. Bunlar llZ çok deği- ave er e sus eyıp onune o en müsa i -

nı, bize mnshedelerle lhsnn ve hedive s~k - 'kl'k) h b' b h lerin hikayelerini dinieye dinleye hususi oı ı e ar ıye. a riye, evkaf nazıriarife b' 
linde v!'rmedner. Onu. ecdadımız dislerf ve vehremini idi. Bir Cuma selamlık Be.:iktnş- ır neviden kabiliyeller inkişaf etmiş olu-
tım:ıklarlle, binbır mne.-ıdele içinde kenctııe- ta Sin npaşa cami'inde icra ediliyordu. yordu. 
rlne vatıın yaptılar ve müdafan ettiler Ta_ Burada hünkarın hususi oda~ı ha langıcın- Öyle halli müşkül vak"alaY, hele 'lıanedn-
rlhtc L.ll.tlnlPr dbl. Cermcnler ı:trbi. Slnvl<ır d k d b' d hi' b 1 na müteallik kan"ık işlt"r zuhlir ederdı' 1 .·ı' a pe ar ır e ız u unnn merdivenin v t 

glbi btr de Türkler vardır o Türkler ki en hemen yanı başında idi. Namaz bittikten bunlara karşı bir çare bulmaktan aciz ka-
eskJ devlrJerdt>nberf me.denlvet ve mchhtr ve artık hünkilnn avdeti zamanı hulul et- lınca bizler, ekseriyet iizere, tesviye imka
ftibar'lP d l!erlerlnden eksik :ıtalmLoı h'"bi,. t'k b d ~ nını hünkiira müracaat etmrkte arardık. ı ten sonra u zevat o arncık merdiven-
sevlerl yoıctur. Bir muahl'de yırtıldı~ı. bir de sıralanmış bulunuyothrdı. Hunkihn Bu zeminde zuhur eden vak" lar için misal 
hudud kaldınldı~ı zaman varlıin şüpheve ırt. kunduralan oda kapısının dışındR duruvor- radına lüzum yok. Bir ev idereşinde bile 
rebn~rk memleketler Avrupada yok de~rt- du. Vaktn ki kapı açıldı ve hünlcar gö~ün- öyle zorluklar zuhur eder ki efendiler, ha
dir: fakat. muahedeslni de. hndudunu da d" k d' . . • • . mmlar işin içinden çıkmaktan aciz kalırlar. u, en ısını teşyı ıçın muntazır olan ze-
kendi kl'nrlL<dne varatmııı olan milletlerden vatı ve onların karşısıııdn ayakkabiarını Bir saray hayatında, bir saltanat hanedam 
biTI dı> Tül'k mllletidlr. Türkive budud1an 1_ gördü. Bunlan orada, bu zevatın knrşısın- azasının biribirine karşı münasebatında na
clnde hPlkl de on sekiz. yirmi milyon, falalt, da giyrneğe edeh ve terbiyeye pek mügayir, sıl ihtilaflar, müskiller zuhür edcct>ği kolnv
yervilzfiıı(!Pkf dl{!er bfiyi\k kütleler dereeesin- adeta bu hazır bulunanlara karşı muhak- lıkla tahmin edilebilir. Gün geçmezdi ki 
de bir nüfus varh~ına sahlb olan bir Türk- kirline bir muamele addederek, bir kundu- bu zorluklar gelip mabeyn erkanına da
lfik 1cln htç de endiseve mahal olamaz. ralara, bir de onlan buraya koyan CS'•abcı· vanmasın. Ve bunlar da, meselenin hallin-

MntetlPl' hayatında, siyasette dostluk ve ya baktı; bunun manası d~rhal teferrüs e- de bir çıkmnza aaplanınca, nihayet bir kiı
dfiMı'lnlık cok nl.sbt bir sevdlr. Her .zaman dildi, kundurnlnr odartın içine -nlındı, hUn- hine müracaat kabilinden, hünkarın r~yini 
dem.ı:ıeb'lfr. Tnrkivenln bfitün tarlhl C!ôstM'ir k~ ri d" d" ı_ k d d almak mecburiy;etinde kalırlardı. .. ar ge on u, Kapı apan ı ve ora n 
ki . nP z:ıman kentllslne karşi bfr duşman giydikten sonra tekrar çıktı. Bizler h,.p te- O zamnn hi.lnkar susarak dinler, dinler 
çıkmı~ olo;a, mutlaka ona mukabil bir de b .. 1 b' 'b' · · b k tk 0 • ve mesele kiifi derecede tesrih edildikten · .. essum e ın ırımıze a mı~ ı . nun mı-
do<rt. zuhnr etm1stlr. Bu. sade Türkivenin .. b')'- ..ı·w· • · b k d' · .. sonra hemen bulunuveren bir te'SViye ~"arc-... acı ı ım:ııgı ıçın unu .en ısıne gore ta- "" 
mtıhım olan eoi!:rıı.ft vnzlvttinden neri 1.!1"1 - bii b lmnkl b b · t'v b ·ı t ı· kk" sini söyler di. 
mez R•ında ı\mfl olan bir kuvvpt de Türki- d du h"l' a k elra er ıtskıgrJat ıbe ek~' .. ık- B b 1 . . · en e u ı a mamııı ı • ~ e u uçu aşma eynci i e baRkatib, eğer beraber 
y('n1n "Tiirk milletJle mesklln olmnsıdır. Tiirk k' ·k b 1 '- k "d'. .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ırkı, dOnvan m ana ır'k11lnndan' blrldir. BU- bv~ ak onun ~~azı u unmb~~ t_n ayyu un7 T A K V 1 M 
tü kı .... bt """ k ,_ rı~ nı tl d " ırço erne ı arasında, ır numune teşkıl n ır· nr "'' , .. ur ır~~.ı •1-ı m e !'r o~nr _ d 

* 
muııtıw C:!'rmenl!'r. İskandinav mmetlerini e er. 
Danll"!ıırltavı. Hola"'t1avı vf" hatta İnglltPre~ 
vı do&ıırmuqlarsa. İsll'tvlnrdan malfım ol::ın Zeki mi idi, saf mı idi, bu iki sualin iki-

TEMMUZ 
------==-=~---=~~--~~~--~=41 

Arabi aono 
1859 zi\rrfvetlPr Ulremisse. TOrkler de tarihe tfirlfi sine de topluca ~larak: aEv:t, ya~ud, ha

tfirlü varlıklar vermt.,lerdlr. Böyle bir mn - yırl .. » cevabı v~rılemez: Z~ka d_enılen has
letin mnddl kuvvetlnln, yahud coğrafi mev- sa herkeste, mutebeddıl bır nıı.kya~ta, ıız 
Jı::llnhl vanmda bir di" tarihl ve ırkı nüfuı: veya ço~ çuk.urlarla muha~hr; nıtekım saf
VP kuvveti vardır Bllh"""" T" k' ..,..,., klü vet-de oyledır. Ufukta yıgılmış bulutların 

. .....,...., ur ıve .. ur - d k' ki k . k ·ı . 
r,nnün bir tarafında .....,._kJ"ııM'ı ...., "k d- arasın an va ıt va t ça an Şlmşe ı lı-
ı,; .ı uı U5uD u~ıvu un- l k b•l' d fv • I .. 
Yası vrırııa öbür tarafta da A bl ııM tarihi ma arı a ı ın en sa et sıs ennm arasın-

• ra 1ö'n d d k. ltıl .. .. .. B k h·ı 
kıırdP•U~i mevcnddur an n ze ·a pnn an gorunur. u a ı -

Bfitün bn .ııebeblerd.en 'Ve d h 'bl kl den olarak Beşinci Mehmed içi tam ma-
a a rço 8 - ·ı 1 k b' k •· 1 k' ·d· rmdan dolaVldır ki ben, bugünkil tarih kn_ nnsı e ve '?'~t a . ır ·at ıyet e ze ı ı ı, 

Slr'"'stnda blzlm 1""n önüne g n h ne de aııf ıdı denılemez. Onun tutuklukları, 
• ,_ "'' ec mez mu n- d ki kl 1 d G . d•w• h . 
taralar lbulunnbnece~lne kafi değilim. Elverir .onu u.. a~ı .. <> ~r u. eçır ıgı ayatın ı-
ki müttehld olalttn. btrblrlmlzt sevelim ve ben çınde .gorgil_.suzlukten, temassızlı~tan, hele 
birden bu aztz vatanı akıllıca esini fyf umumı malumatta sermaye azlıgından te-
bUellm sevnı vellüd eden ve bu itibaıla mazur görülmek ... * lazım gelen bu halinin zıddı olarak birçok 

takdirlerde pek 7.iyade uynnıklık. hatta 
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1 idi? 
bulunuyorlana, biribirine ~a'karlar ve l:iır 
tebessümün içinde yekdiğerine anasıl oldu 
da bunu biz bulamadık}» manasını gön -
derirlerdi. Işte bu sıralarda hükmolunurdu 
ki hünkarda hususi mahiyette bir ı:eka 
vardır. 

Bu neviden ve oldukça tuhaf bir vak'a 
tahattür ediyorum: 

O tarihte yaşamış olanlar uyandan Lo
gofet Beyi pek iyi tahattür ederler. Mu'te
ber ve ma'ruf Rum ailelerinden birine men
sub olan ve Rum patrikhanesinin de, icab 
eden zamanlarda, tercümanlık vazifesini 
yapan bu zat eııki Osmanlı terbiyesi almış 
pek nazik, pek halük, ve pek girgin bir a
damdı. Türkçe okur, yazar, fakat konuşu
şunda, mustalah ve müzeyyen söylelmeğe 
çalışınakla beraber, türkçeyi gıırib bir Rum 
şivesinde telalfuz ederek oldukça gülünç 
olmaktan kurtulamazdı. Şahsan kısAca kü
çükçe denebilecek olan bu adamda cismi
le tezad teşkil eden büyük bir ikbal hırsı 
vardı. Bu hırsın anikasile olacak, miıavede 
merasiminde tebrik, için Rum pntrikinin 
reisliği}e heyeti ruhaniye toplu olarak hu
zum girince pııtriğin rumca irad ettiği nut
kun türkçe tercümesini bu zat kendisine 
mahsus şive ve evza' ile okur, ve bu vazi
fcyi mühi;- bir rnübahat firsatı addederdi. 

Işte bu znt bir ziy'afet esnasında hünka
nn iltifatınn mazhar olurken ona göğsün
de~i nişanlan gösterdi ve fırsat bularak 
Abdülmecid tarahndan ailesine verilen kıy
mettar tnslarla müzeyyen bir tasvirden 
bahsetti. Bundan maksadı o sırada anlaşı
lnmadı, fakat galiba hemen ertesi gün bu 
zat o tasviri getirip bizlere gösterdi, ve bu
nu talik etmek için hünkardan müsaade is
tihsali için tavassut rica' etti. 

Logofet Beyin göğ!lünde Abdülmecidin 
murassn bir tasviri 1.. Bu öyle bir garibe 
teşkil ederdi ki buna ne hünkar müsaade 
edebilir, ne de o müsaadenin istihsalinc 
tavt1ssuta imkAn bulunurdu. Logofet B.-.ye 
kendisini kınnayacak bir c~vab Ue iş geçiş
tirildikten sonra mesele hünkara hikaye e
dildi. O dinledi ve derhal bizlerin hatırına 
gelmiyen bir tesviye çaresi buldu. Hünkar 
LogQfet Beye iltifatının tebliğile beraber o 
tasvirin bir ziynet mücevheri 'llarak refi
kası tarafından taliki münnsib olncnğının 
söylenerek hatırının tatyı"bine LGtfi Sima
viyi memur etti. Logofet Bey bu iradeyi 
kendisine dünya bahşedilmi çesine büyiik 
bir sevinçle telakki ederek saraydan adeta 
oynıyarak çıkh. 

Halid Ziya Upklıgil 

······························································ 
Bir i§çi yedi nıetre yülueklikten dÜ§tÜ 

latinyede Değirmen sokağında ! 2 nurna
rada oturan ve Ook fabrikasındA çalış~n 
Hasan adında bir işçi, dün Denizyollarınn 
aid Kaplan vapurunda tamiratin me~gul 
olurken müvazenesini kaybederek yedi 
metre yükseklikten yere düşmliştür. 

Bu sukut neticesiııde başından ıığır yına 
alan Hasan, tedavi edilmek üzere Beyoğlu 
hastahanesine kaldırılmı~tır. 

iNANMAl 

Bftt1ln ha:rbler glbl. bn hat'b de bir s3nlr 
luırbldlr. Harb gilnlertntn sayısı arttıkca, 

insanıann ve mmeUerin de slnlrlerl üzerıne 
yı11rlenı>eek olan yük arbyor ve artacaırtır 
Dllnyadn hlcblr n!zam, hiçbir nhU\k1 knlde, 
hiçbir hak fJlm kalnuı.mı., old$nu göst'!
ren hAdiseler, mUleUerln hayatındaki karar. 
sızlık havasını artınyor ve bundan sinirler 
mfitee.c;.~r oluvor. Bunun icindir kl a1ı::lı ba _ 
şında olan mılletlerin sinirlerint sa~lam tut.. 
matan lft.zımdır. Sa~,lam slnirlerle hfıdlsele
rln gldLo;lnt takib eden ve her ihtimale kar$1 
mficndcleye hazır bulunan bir millet için 
mümkün ve muhtemel bütün muhataralan 
bertarnf etmek kablldlr. 

tnhisarlar V ekili: 
- <Şarap imalinin bütün memlekette aerbest bırakılacağını ı> 

söyledi. 1 

Bununla beraber lnhisnr Idaresi gene şarap yapmnktıı de
vam ederek muhtelif firmalar arasında fiat nazımı olarak kala

caktır. 

yaparlar, artık bu tip deği§mez, mahzene konularak, beş. on, 
yirmi st-.ne. hatta daha fazla saklanır. Tabiatile yıllarca sonra 
satılacak malı bugünden almak çok büyük sermayeye. ayni za
mandada emniyete bağlıdır. 

Vnkuatın seyrini dikkatle takib ederk<'n 
bu ha.ldkntı de hlcblr zaman gözden karır 
m.-unak lft.zım olduinmu ne kadar· tekrar o _ 
dersek o ka.dnr 'qvr'-ıhdt.r. 

tffuh/Hı"11. c tp.L.t•qen 
-·-·················· ···················· -··········· 

At yar1şlar1 tehir edildi 
Bugün Veltefend çayırında başlama.sı 

tarr~r edl!n İstanbul '9.t y.mşlnri, 
geçen ya~urla.rdırn bôzulmnsı 
gelecek hafta tchlr edilmiştir. 

Karar yerinde ve doğrudur, bir hayli gecikmi, olsa da gene 
memnuniyeti ınucib olacaktır, faydalı neticeler verecektir. Fa
kat derhal r,özönüne alınması lazım gelen mühim bir noktanın 

bulunduğı.nu unubnıyalım: 
İptidai t.ıekilde prap irnali büyük sermayeye ihtiynç. göster

mez, Fuıofnnın bağlık mıntakalarında her köylü şarap yapar. 
fıçı tıçı pazaıa götiirerek satar, onun i in mesele günü giin et

mektir. Işin mü him kısmı sonra başlar 1 
Biryük sermayeye malik olan şarap ticarethaneleri bu §ekil

de mal toplarlar, muhtelif cinsleri kendilerine gör.: bir formül 
dahilinde l:atıe~mrlar, muhtelif §ekillerde tasfiye edl!r~k bir tip 

1 S T.E R i 

Bizde İnhısar İdaresi çok güzel likör, çok ııüzel prap yaptı, 
fakat şarnbın tipini çoğaltamadı, hele stokunu eskitemedi. Bu
nun sebebi evveln sermaye azlığından, sonra da Fransanın 

muhtelif ınıntaknlnrından sahici het on mütehassısı ayni za
manda getirtememi~ olmasından ileri gelmiş olacaktır. Ümid 

edelim ki, bundan sonra bu eksiği tamamlar. 
Serbest sermayeye verilecek olan yeni serbcsti bahsine gc

lınce, mad~mki şarapçılığı ileri götünnek büyük sermnycler ve 
• san·aıa mütevakkıftır, o halde yeni verilen kararın uzun müd

det hozulmayncağını dn temin etmek lazımdır. Aksi nkdirde 
serbestiye rağmen vaziyette hiçbir değişiklik olmaz, şarapçılık 

gene iptidai §ekilde kalır. Biz bunun böyle olduğuna inanıyo

TU'l, fakat ey okuyucu sen: 

Sözün k ıs ası 
1 nsan ve ku·ş·-
~----- E. Ekr e n Ta la 

(J enabıhak birim mahvedeceği za:. 
man önce aklını alımuş derler. 

Mahvolmak arifesinde bulunan beşeıi. 
y;.t te. gün günden sapıtma alametler) 
gostenyor. 

Bilmiyorum, hangi gazetede okudumt 
Orta Avrupanın bir yerinde. açlık tehlike• 
sine kendileri maruz bir takım kimseler hi.f• 
kümete müracaatla, kuşlara yem temin 
edilmesini istemişler. Aldıkları cevab men• 
fi olunca, bu sefer de parklarda, gene kuto 
lar icin ayçiçeği yeti~tirmek izinini dilemiş 
ve almı~lar. Şimdi o memleketin umumi 
bahçelerinde, geniş genis nyçiçeği tarlalan 
varmış, ve bunlan kuş nıuhibleri nöbct)eşd 
beklemekte imişler. 

Merhamet güzel şeydir amma, bu türlU· 
sü biraz enayiliğe, yahud ki divaneliğe ka· 
çıyor. 

Dağ, taş kurt, solucan, sinek vesair ha
şeratla dolu iken kuşların aç kalmnlnrına 
bir defa imkan yoktur. Bayağı vnkit, ö ka .. 
.nadlı mahh1klar nasıl besleniyorlars.l gen~ 
de öyle beslenirler. Olı1a olsa, canlı nakil va 
sılaları harb münasebetilc ortadan krılkmı§ 
bulunduğundan, onların metrokatından is • 
tifade edemezler. Bu da ancak serçeleri n
lakalnndırır. 

Şu haJde, bu yufkn yüreklifiği ben ancaiC 
• . bozukluğundan neri gelme şaskınlığa 

atfediyorum. 
Yüz binlerce çocuk yağsız. şekersiz, et• 

siz, vitaminsiz, sararıp sobrken, emz.ikU 
kadınlar gıdasızlıktan ince hastalık tehli -
kesine maruz kalıyorken, serçeleri, kuyruli 
salanları, ispinozları Jüsünmek, onlar için 
parklarda ayçiçeği yetiştirrneğe kalkışmaiC 
adamın ağzından baklayı çıkarttıracak ha .. 
reketlerdendir. 

Fıkra malum .. 
Deli Mehmed kiifürbaıınış. Kasaba halkı 

kadıya şikayet etmişler. O da herifi çağırt• 
mış, nasihat etmi!!. 

-Bir daha küfür etme( 
- Elimde değil. Dilim alışmış; küfilt 

ağzımdan çıkıveriyor. 
Kadı, bir bakla tanesi vermiş. 
- Al şunu, dilinin nltına koy, hiç çı • 

karma. Küfür edeceğin vakit dilin ona de• 
ğer, hatırlanun ve• kendini tutarsın. 

-Peki! 
Deli Mehmed, kadının dediğini ynp • 

mış, epey de faydasını görmüş. 
Bir gün, kadı ile birlikte kasabanın için• 

den geçiyorlarmış. Bir evin camı vurul • 
muş, ve bir kadın sesi bunlara Jıitab etmiş? 

(n .. v.amı '1 net sayfad-ı) ............................................................• 
ııa.baha 

i loma! 
İstanbul Üni\·ersitesinde Uk defa bir 

diptorna tevzü merasimi yapıldığuu 

gazetelerde okudum. Yuksck tııhsil 
diplomalarmm kolej, lise ~aha.detn:ı

mesi dağıtır gibi me.raslmle verilmr.si 
usulden de:ndir. Yalnız eski devir er. 
de üniversite ayarındaki mekteblerden 
birinet ve ikincilikle çıkanlara birer 
altın ve gümilii saat verildiğini hatır_ 
lar ız. 

Lto;e ve kolejlerde merasim yapı! • 
ması henüz olgunluk çağına gelmlyen 
gençleri tnhsile devam ctmiye teşvik 
maksadlle yapLdığı da malünulur. 
Şu lhalde artık yeni bir tahsil merha. 
lesine girmeleri ihtimali olmıyan üni
versite mezunlan Için merasim yap
mıya. Ihtiyaç olmasa gerek. Her ne ise 
bwıu tertlb edenler herhalde dalıa 

derin düşünmüş olsalar gerek. Bu ve. 
sn e lle dün yaldızh diplomalannı a. an 
ve parlak notuklar dinllyen iiniversite 
mezunlarile ağabey gibi konuşmak is
terim. 

On üç, on dört yıllık bir tahsil dev. 
resinin müntehnsındn elinize verilen 
bu dlptomnlar size bir takım haklar 
kazaııdırıru),itır. l\1en1 eket teşkiliitında 
bu dlptorna sayesinde )'erlt".rinlz gös -
terUmiştir. Ve siz zengin r;ibi görünen 
ağır blr irlan bamulesile lhayata glre. 
ceksiniz. Gözleriniz ilk muvartakiyetin 
ne ·'esile berraktır. Tatlı bir heyecan 
geçiriyorsunuz. Dünyayı pespembe 
g(irüyorsunuz. O yorucu tahsil :ve o çe_ 
tin Imtihanlardan sonrn bo kazanç 
size heyecan Terir. Hele bu şıı.tafııtlı 

merasimJe omazlannız birkaç santim 
yükselmiştir. Fa.knt • ayni dereceleri 
r«irıniş, ayni heyecanı duymuş ve 
hayatı ayni renkte görmüş blr P.sk.i 
mülkiyell olarak hemen nuve edeyim 
ki lhayatın as'l rengi pembe değildir. 
neyecanın asıl Ifadesi tatlı detı"ıtir. 

Ve muvaffakiyetın sırrı o yaldızlı dip. 
Jomada değildir. Dayal ve ümid keçi 
boyııuzu r;ibldir. Ucundaki bir damla 
balı için bir avuç alnır cubur yemek 
lllıundır. Sizler Için böyle pisboğazlık 
dilemem. Reallo;t olunuz. Hayalden 
nefret ediniz. Gurura . kapılmayınız. 
Bundan sonra hayatta öğreneceklerl -
nlze göre o y!Ldızlı diplomanın size 
verdiği bilgi fil hortumundakl ğnek 
kadar blçaredir. Şinullden h~ç bir ~y 
bilmediğinize ve öfrenmek Için haya. 
ta atılmak icab ettiğine inanınız. Hlr 
gun gelecek o yaldızh diplomanm bir 
esnaf tezkeresl kadar kıymeti olmadı
fıru n.nlıyacaksınız. 

~HI!J.~n 

f 
l 

• 



TelgraS, Te e_.ou yo 
Çin- Japon harhinin 
3 Üncü yıldönümü 

Çan - Kay - Çek, Çin mukavemeti Japon ordusu Çini 
terkedinceye kadar devam edecektir, diyor 

u.ç·~h~ng-Ki?g, 6 (A.A.) - Çin harbinin 1 General Kai-Çek, Sovyetler Birliğini n 
K ~nçu Ic sene: devriyesi erifesinde Chang- Amerikayı Çine yardım etmeğe, mütered

aıÇ-. e a§kagıdııki beyanatta bulunmuştur: d id ve müııamahalı bir tavır takınmamağa 
ın mu avemeti J .. . "d' . d aeti 'h • apony:ı tecavuz sıya- davet etmi~ Mukden ha ıse,ın en sonra 

ne nı ayet verince J d , 
Çi.ni terkedincey k dye vde apond or ,u~u takınılan böyle bir tavrı hareketin dünya-

c ı e a ar evam e eceıdır. .. .. k kl w b b' d' enera , Çin millet' · . t nın bugunku arışı ıgına se e ıyet ver ı-azm· • E ının manevıya ının, 

~ 
_ının, edakarlık tikrinin ve vahdetinin ğini söyliyerek müşterek emniyeti temine 

nı feth~trnesini istihdaf eden Japon plan- ma.tuf beynelmilel kuvvetli bir teşkilat ya-
rını altust ett'W · · J h d 1 · ·ı ·· I · 'h t 

d . d' ıgını ve npon_l:'ayı son a - pı ması temennısı e 302 erıne nı aye ver-
e getır w. • ·ı· ıgını ı ave etnıi~tir. miştir. 

Yugosıavyada da devlet teşk·ıatında 
\. 

değişiklik yapılacak 
bUdB.e!grad 6 (A.A.) - D. N. B. ıt)ansı 

ınyor: • 

1 C~zeteler rnutasavve:: devlet islahatı me B esı ky~ından mütalea yürütmektedirler. 
aıve ı • Svetcovitch ile başvekil muavi-

ni doktor Matchek ,.. .. .. V Id 'd 
Naib p P : '-Uma gunu e e.ı e 

Dl 
•• t k'rbens aul ıle yaptıklan mülakatı 
u en ı bu m 1 . k k d b eııe e ha kındu uzun muza-

ore e ulunmuşlardır. 

B. T svetcovitch tarafından tesis edilmiş 
olan Radikal birliği amell! teşkilatı -
nın merkez organı J ougoslavensk Radnid 
gazetesi, nihai gayesi çalışmak olan kor -
poratif bir rejimin Yugoslavya için en iyi 
hal sureti olduğu fikrindedir. 

Orgam'ın organı olAn <10bzer ı i!J korpo
ralif bir sistemin kolayca Yu~oslavyaya 
sokulmıyacağı noktai nazarındadır. 

GölcUkler m1ntakas1nda 3 
şüpheli şahis yaka~andl 

lzmir 6 (A A ) C . 
"ıno. .. · · - nzetelerın yazdı -

tgaL godre Cuma Ovasının Cölcükler mın-
ı;;asın a " h ı· . riil 3 şup e ı vazıyette dolaştıkinn gö-

H eni şahıs yakalıınmıştır. Yaklllananlar 
arn ambos oğlu Pams.kevas, Muhittin oğ-

• 

lu Mihri ve Balıkesirli Fethi oğlu Hasan 
Hikmettir. Vaziyetleri ciddi şüpheler uyan
dıran bu şahıslar, hüviyetlerini tesbit ede
cek vesaik ibraz edememişler. T ahkikata 
devam olunmaktadır. 

Ingiliz -Fransız münasebatı 
:rn ~n~~a G (A.A.) - Royterin diplomatik hususundakl Fransız kararı hakkında mü -
ıı:ru~:~nı~:.onorndnkı Testni Fransız me _ talea yurüten New.York Times diyor kl: 
nınlü ~ rendl~~e gorc, ve son alınan Bu Mdisede hür bir milletin aldı~ı bir 
sındam~ ~azaran Ingiltere lle Fransa ara_ karar mevzuubah8 de~ildir. Bunlar, Berlin 
dair ı!~:a ~~nnsebatın lnkıtaa utrad~ına veya Romanın çekti~l her tpe göre itaat c. 
de~lştkllk yokt kOrnetının vazlyetlnde hiçbir den kukla hnrekeUeridir. 

F:ransa serar~·. b ccbir altında kendi kendine fenalık eden 
alınnmış ve Te~ u ~ususta hiçbir tal\m::ı.t büyük bir milletin geçlrd~i facla sahnesini 
nununla beraber en h ~berdar edilmemiştir. seyrederken Fransayı seven Amerikalılar 
ler dolayısUc tan mut a erede mevcud tehir- onun halfıs bulac~ı ümidint terketmemek-

ma geclkmt., de ol b·ıı 
Nevyork Ta • • .. n 1 r. tedirler. Çörçil gibi bunlar da bir Fransız 

Nevyork 6 ( ymısan mutaleaaı nesiinin meydana çıkarak milli şerefi yeni-
rine İngiltere A.A.). -. Ora~n harekfltı üze _ den kurncn~ına inanmakta devam edecek

ile sıyası munasebatı kesmel: ıerdir. 

Sovye"t Harbiye Komiseri Desarabyada 
Londra 6 (Hu ") S . . . T' k K ı d rafı d . . susı - ovyet harblye komıserı mııreşal ımoşen o, ızı or u ta-
n ıın ışgah tamn 1 1 B b . • • Mare I T· m.nnını, o an esarıı yayı zıyaret etmıştır. 

yirm· şa d ımoşenko Besarabyanın Fornananka kasabasında doğmuştur. Marepl, 
1 

sene enberi görnıediğa kardeşile köyde buluşmuştur. 

Londradaki Fransız maslahatgüzarı ·istifa etti 
Londra 6 (H "} 1~ · · · · F (iri Ko b d hususı - •ransız maslalıntgüzan Kambon ıstıfa ctmı§tır. ransız se -
B ı~ en d a a evvel iı;tifa etmı .. bulunuyordu er ın ra K . • · 

Yosu, oınbon un Fran~aya döneceğini bildirmelttedir. 

ingilizierin 
frans1zlara cevab1 

I..ondra 6 (A.A.) _ Reuter· 
Bordenux hükOmetı harl 1' 

doln tarafından h c ye nazırı Bau -
umu a.s:ımatın bid i 

italya, donanmas1 için 
yeni tahsisat ay1rd1 

denberi eski müttetlkimızle ol ~ayet n -
lerlrn' · an munase~t.. 

ızıı ünvanı altında yapılan be t vallli~lne tayinine dair hazırl~nan kanun 
kında LOndra istihbarat nezaretl •yuannlaarı hb~lk 

Roma 6 (AA.) - N azırlar meclisi, bıı s:ı. 

bah. Mussolini'nin riyasetinde toplanmıştır. 

Meclls mareşal araziani'nin Libya umumi 

dirmektedir: .. 1 _ lı\yihasım tasdik etmiştir. 

Baudoin tarafından matbuata Dıter bir kanun lAyihaslle donanınaya ald 
ya.nat hayrcUe knrşılanmı.ştır. yapılan be- işler için 265 milyon tahsis edilmektedir. 

Bordeaux hükfunetı, müttetlki İngilte eelsenin .sonuna doğru Mussolini mare.şal 
kar4ı olan kD;t'i taahhüdün hllrıtına ol:;:~ Balbo'nun kahramanca ölümünden bahse _ 
Almanya ve Italynya teslim oldu~u zam& derek hatırasını tazlz etmiştir. 
o andan Itibaren bu lk! devletin tA.bl! ho.l~~ 
ne gelmiftlr. Şimdi Baudoin tarafından ve 
yahud hUkOmetınln dl~er herhangi bir n -
ın tararından yapılan hcrhang· bl b za. 
tın teb ı r e yana-
k 1 

.. ~u er olup olmadığını anlamak fev 
a u.ue zorln•maktad Fa -b n .... ır. kat, bu şere!ıılz (1:: at~ kendisi taratından yapıldığı farze 

dahı, bunun ancak Bordeaux hükOme. 
~nın Alman ve İtn.lyan efendileri tıratın 

an muvaro.kat edUdikten sonra neşredll -
lll1ıs oldu~unu h:ı.tırJamak lfı.zımdır. -

Fransız radyosu 
Vlchy 6 (A.A.l - Havas njaı.sı bildiriyor· 
Fransız radyosu neşrlyatı, radyo Joıır . 

nalin saatlerinde yanı 19.30 da bugün b -
lı.yacaktır. Ne,riyat yalnız gündüz saat 20~Ö 

F ransada yiyecek ve 
giyecek eşyası müsadere 

ediliyor 
Londra 7 (Hususi} - FraManın işgal 

altında bulunan mıntakalarında bululnan 

yiyecek maddelerile melbusata aid malla
rın Alman askeri makamatı tarafından mü
saderesine başlanmıştır. 

Paris mıntaltasındaki mÜe.'!eselerin der
hal işe başlamalan emredilmiştir. Sahibieri 
bulunınıyan müesseseler Almanlar tarafın
dan idare edilecelttir. 

Bütün 

----JıOııcle--1 1 Alman tayyarelerinin 
---------------------- . Harbin mühim 

bir safhasındayız 
Y a.zan 1 Selim Ragıp Emeç 

A kdenizde Ingiliz - Fransız donan -
maları arasında vukua gelen hadise 

de gösteriyor ki şimdiye kadar dairesi 
mümkün olduğu kadar Akdenizden uzak 
kalmı~ bulunan harb, gün geçtikçe bu ının
takaya bir parça daha yaklaşmaktadır. Bu 
takarrüb, Almanların İngiliz adalarına ya
pacakları bildirilen taarruz hAzırlıklannın 
ilelreyi§i ile mebsutan mütenasib görünü -
yor. Geçenlerde ayni mevzua temas eden 
ve hadiseleri afaki bir surette derpi~ et -
mekle maruf bulunan bulgarca Zora gaze
tesi de bugünkü harbin Akdeni.zde en bü
yük şiddetini bulmıya ve orada sona er -
miye mahkum bulunduğu noktası üzerinde 
duruyordu. Filvaki bugün anlaşılmış bir ha
kikattir ki arzettiği pek çok tehlikelere ve 
müşküllere rağmen İngiliz adaları istila e -
dilemez olmaktan çıkını~lardır. Maamafih 
böyle bir istila hareketinin akamete uğra
ma ihtimalleri. muvaffak olması ihtimal -
lerinden pek çoktur. fakat nihayetülemir 
olamaz ve yapılamaz bir şey değildir. Fa
kat birçok zorlukların yenilmesi paha!'ana 
bu istila teşebbüsü tal'ıakkuk ettirilse dahi 
İngiltereyi silah teslimine icbar etmek ko
laylıkla mümltün olamaz. 

Aanavatanı işgal edilmiş olan bir mem
leketin denizaşırı topraklarında tutunup 
tutunamıyacağına Fransayı misal getirrnek 
doğru sayılamaz. Çünkü Fransanın deniz 
aşırı arazi!li sadece müstemlekelerden iba: 
rettir. Halbuki Ingilterenin buna mukabıl 
cenubi Afrika, Avustralya ve Kanada gi
bi halis Ingiliz kanını taşıyan büyük do -
minyonları vardır ve bu dominyonlara 
dayanıp kuvvetli donanmaaile ~ar?e de. -
vam etmesi kabildir. Su halde. lngıltere ıle 
yapılacak olan nihai harbde düşınanl:.uı
mn hedefi bir değil, iki olacaktır. Bunlımn 
birinci!li Ingiliz adalarını i<ıtila, diğeri de 
Ingiliz donanmasını, mümkünse, i~~a~ır. 
Bu her iki teşebbüsün ikisinin de bırbııın -
den zor olduğunu kabul etmek :~.aruridir. 
Adaların işgali babsindeki müşkülattan yu
karıda bahsetmiştim. Donanınaya karşı ya
pılabilecek hınek5.ta gelince, bu hareket, 
olsa olsa Akdenizde derpiş edilebilir. Bu
nun için Cebelüttarıkın kapatılması, şimeli 
A(rika yolile Mısıra kadar sevkiyat ~apı} -
ması, Süveyş kanalının kullanılmaz bır hale 
getirilmesi ve Akdenizle Ingilterenin rabı
tnsının kesilmesi, bu bakımdan davayı ta
hakkuk ettirebilecek olan yegane yoldur. 
Bundan dolayıdır ki Almaniatın İngiliz a
dnlnnna karşı taarruza geçme teşebbüsle -
rile beraber garbi Akdeniz mahrecine karşı 
da bir takım denemelere ha~ vurulması 
bekleornek lazımdır. Harbi kısa kesrnek is
tedikleri söylenen Alınanlar .ve .ftalyanl~r 
için bundan başka takib edılebılecek bır 
yol yok gibi görünüyor. Fabt yukanda da 
kaydettiğim gibi muvaffak olup olamıyaca
ğı ayrı bir meseledir. 

5elim &ogttı- Cnıaç · 

sovyeteiçısrMDSkovaya 
gitmek üzere 

şehrimize geldi 
Sovyet büyük elçisi T erentieff bu sabah 

Anitaradan şehrimize gelmiş, Haydaıpaşa 
gannda Rus konsoloso ve kolonisi tarafın
dan karşılanmı~tır. Bi.ıyükelçı lstanbulda 
bir müddet k.aldıktan sonra Moskovaya 
müteveccihen hareket edecektir. Teren -
tieffin seyahati sırf sıhhi sebebiere müste
niddir. 

30 ingiliz mühendisi 
Romanyayi terketti 

Londra 6 (Hususi> - Romanya petrol ku
yularındn çalı.şan ve ahiren vazifelerine nı. 
hayet verilen 30 İngiliz müdür ve mühendL 
sı, bugün Köstence yolile Mısıra hareket et-
mişlerdir. . 

Birkaç gün evvel tevkif edilen 12 Ingiliz 
mühendisinden 10 u, bugün serbest bırakıl
Ill14tır. 
Bükre~ 6 (A.A.) - Dün akşam dlplom:ıt.. 

ların ve harlciye memurlarının kar$ısında bir 
nutuk lrad eden yenı harlciye nazırı Mano. 
elescu, herkesin Romanyanın harict siya -
setinde husule gelen mühim de~i~lkliğl rıa -
zan ltibara alması lft.zım geldi~lnl söylem~

tir. 

Hitler Beriine döndü·, 
tezahüratla karş1land1 

(Baştarafa 1 inci sayfada) 

Şanselye Hitler bugün öğleden sonra 
Beriine avdet edecektir. 

Bu münaaebetle propaganda nazırı dok
tor Cöbbels Berlix halkını Führer~ parlak 

kabul yapmak üzerı! hazırlama-

. Ingilterege akınları 
Londra 6 (A.A.) - Hava ve milli müdafaa li~ edilmiştir: 

nezaretleri tebliği: Düşman tayyareleri Cuma gunu İngiltere, 
Devanshire konUuğunun cenub kısmında- nin batı-cenubunda sahile yakın birkaç nok. 

kl bir şehir üzerinde bugün bir çok düşman tn lle Yorkshire'in do~usunda ve kent du 
tayyareleri uçmuşlar, kuvvetli in!llak bom- kalığı sahilinde di~er bir noktaya bomba n~ 
baları atarak bazı zayiata sebebiyet vermiş_ mışlardır. Hiçbir askeri hedefe isabet v~kl oJ. 
lerdir. Hücum tnyyarelerlmiz ve tayyare dafi mnmış.sa da bazı evlerde hafif hasarat TU • 

batnrynlarımızın rnukabelesi karşısında dUŞ- kubulmu.ştur. Batı-cenub bölgesinde yaln12 
man tayyareleri kaçmı.şlardır. bir kaç kişi hafif surette yaralanmış_ 

Londra 6 (A.A.) - Hava nezaretlnden teb- tır. 

irgiliz tayyaraleri dün iki halyan 
üssünü bombaladılar 

(Ba.~tarafı 1 inci sayfadıı> 

Bir Fransız torpidosunun batınidağı asdsnt 

mıştır. Dl~er gemller hareket ederek ten • 
dilerlle milliiki olmak üzere yola çıkan Fran .. 
sız hnrb gemilerine ul~mışlardır. 

Londra 6 (A.AJ - Londrnda beyan edll. Ezici bir vazife altında bulunan İngil121 
aiğlne yöre, Fransız torpldo muhribi ~FrOU- bahriyesine yardım için on aydanberl çalL
deUr» ün Girid adası açıklarında iki Ingiliz şan Fransız gemicileri eski sllfıh kardeŞlr.ri
k.ruvazörü taratından batırıldı~ı hakkuıda nin bu lhanetinden dolayı nefret ve lnfiıı.J 
çıkan şnyialar esastan aridir. Şayla Fran - duym~lardır. 
sız hükümetinin merkezi olan Vichy'den çık.. 
tı~ına nazaran Alman propaganda teııkilA.tı İngilizler Mihveır devletlerinin ıafil 
tarafından yapılmış olması muhtemeldir. avlandıklannı söylüyorlar 

fki Fransız tayyaresi Cebelüttanka Londra 6 (A.A.) - Yarı resmi kaynaktan 
bombardıman etti tebll~ edilmiştir: 

Cenevre 6 (A.A.) - D.N.B. ajansı bildiri _ Büyük İtalyan tilosunun, dün Çörçııın SÖ] 

yor: Jedl~i gibi, Oran harekatı esnasında yalnlf 
Fransız radyosu Fransız amirallı~ının bir ihtlynth bir surette bir tararn çekilmiş knL 

tebll~ini neşretmektedir. Bu tebll~e nazaran mayıp ayni zamanda şlmal Afrikasında bu. 
2 Fran.<;ız deniz tayyate filosu cebelüttarıka lunan Fransız gemilerını bizzat zapta te~eb. 
hücum etmişlerdir. Limanda bulunan İngl - büs suretne İngiliz bahriye.o;lnln lcrantına 
llz gemllerine bombalar isabet ettiği miışa. mCıni olmak için de hiçbir harekette bulun· 
hede edilmiştir. mnmış olması Londranın sallihiyetıi mah • 

Ma.rtini~teki Fransız gemileri !ellerinde mrı.nldar görülmektedir. 
Buradaki kanaale göre, bunun sebebi Mih. 

Yaşington 6 (AA) - Martinik I ima- ver .devletlerin in bu İngiliz hareketinde ta
nın da Fransız kruvazörii Jeanne Dare, ma•mııe gatil avianmış olmalarıdır. Bugün 
tayyare gemisi Beam, birkaç denizaltı ve Beriinde mevcud hiddet ve tehevvUr bunu 
hafif gemiler bulunmaktadır. gösterdi~! glbl İtolynn bahriyesinin pek mah 

Londra 6 f.A.A.) - Londrada i.şaret ediJ - dud bir hale gelen ve hükfimetlnin emrfle 
diğine göre, Ingiliz deniz kuvvetleri Martin!. en mUşkül bir vnzlyete sokulmuş olan 'Fran. 
que adasım ablukaya tı\bi tutmamıştır. Va- f1 k ısında hfllii korku gö.">tcrmcsf 
~lngtondakl Fransız mehafili bu sözde ab- sdız bı osud lnlrldş' ' e una e ır. 
lukanın harb tayyarelerinin Almanların eli. 
ne düşmesine mfı.ni olmağa matuf oldu~unu Amirat Darlanın beyanname,i 
beyan etıni~lerdir. Londra snlahiyottnr me- Cenevre 6 (A.A.) - Stefani: 
ha!ill, böyle•blr ablukaya lüzum görülmeden Vichy'den bildiriliyor: Arniral Darian, 
İngiliz donanmasının bu vaziyetı önliyebile- Fransız donanmasına hltnben aşn~ıdak:t be-
ce~lni kaydetmektedlrler. yannarneyi neşretmlştir: 

Fransız bahriye nezaıetinin Oran Frnnsa donanmasite iftihar etmekte v' 
muharebesi hakkındaki tebliği şerefini kahramanca müda!aa ettilıl için O-

Vi~i. 6 (AA.} _ Fransız bahriye ne- na derin şükranını bUdirniektedir. Mersel -
zaretinin tebliği: kc birde gcmUerimi2in ve b:ıhriye111erlmizin 

3 Temmuzda içlerinde Hood zırhlısı bu- kurbanı oldu~u alçakça suika~ bütün dün
lunan 3 saffı harb gemi~ilc bir tnyyare ge- yaya Fransanın söz verdi~! ?.aman ne o1ur. 
misi ve bir miktar kruvazör ve torpido sa olsun onu tuttu~unu isbnt etmiştir. Vn
muhribinden mürekkeb bir ingiliz filosu tan için ölen arkadaşlarımızı hürmetıe ana. 
Fransız filosu~un demirli bulunduğu Mer- rım. Onlar maldul diişmekteru;e mu harebe
aelkebir önüne gelmiştir. Buradaki Fransız de kahramanca ölme~i tercih edeı·lerdl. ll':l-

filoau Dunkerk ,ve Strasburg saffı hnrb ge- ~~~~ ~~l~;:ak~~lı~~d~~~!~et:~ı g~~~~e~~~~ 
milerile Provence ve Bretagne kruvazörle-
rinden, ikinci sınıf üç kruvazörden ve bir letlerin gözünde hatta centll~nce hareket 
miktar hafif gemilerle denizaltılarından etme~e ve ateş ovnnuna alışık olan ve Çörçll, 
müteşekkil bulunuyordu. Bu filo derhal de- Alexander ve Dndley Pound taratından mu-

sammcm bir clnavet. işleme~e icbar edilen nize a_çılacak vaziyette değildi. 
İngiliz amiralı, amir al Censoul' e aşağı- İngiliz bahriyelller inin göziinde bile büyfit. 

daki ültimatomu vermiştir: Ingiliz filosuna m~tür. 
ittihak veyahud Almanya ile halyanın eli- Amlral Darlo.n, Fransaya tahmn edUen 

mütareke şartlannın dır. fakat hayslyet klne düşmernek için 6 saat zarfında gemile-
rin tahribi. Red halinde İngilizlerin bu tah· rıcı olmadığını tasdik ettikten sonra bahri. 

ye zabitıerlnl ve efrndını şimdiki eltm şart
rib işini kuvvete müracaatla yapacakları lar altında vnlnız memleketin şerennı ve 
bildirilmekte idi. 

selflmetini düc:ünme~e davet etml.ştlr. 
Censoul bunu reddetmiş ve şiddete uv-

vetle mukabele edeceğini bildirerek ilk a- Ingiltereye karp 
teşin biitün Fransız bahriyesini Ingiltereye Londra 6 (A.A.) - Reuter ajansı bfidirl-
karşı ayaklandıracağım YC bunun da ara- yor: 
nan neticenin tersi olacağını ilave eylemi§- Vlc;baden•den gelen ve Ora'n ht\disesl do-
tir. • layısile Almanların mütareke şartıarı hill\ -

Bahriye nezareti ve hükumet bu cevabı fına olarale Fransız donanmasının silAhtan 
tasvib etmiş ve mütareke komisyonları tccrldinl muvakkaten kabul ettiklerini b!l
keyfiyetten haberdar edilmiştir. dlren haberi matbuat büyük bir nlD.ka ne 

Şura!lını kaydedelim ki Almanya ve f- karşılamıstır. 
talya Fransız Eilosunun te-Jiimini değil, aa- Dally Telegra ph gazetesi şöyle yazıno.k .. 
dece silahtan tecridi ile Fransız !imanla- tadır: 
n nda toplanmasını istemişlerdir. Fransa bu Pettnin. acık denizde bulunan F:ranm 
filoyu teslime muvafakat etmiyecekti ve harb llemilerine İnıtillz Ucaret gemiletinl 
Petain, Darlan, Baudoin bunu 20 kere mrısadere etme emrinden sonra gelen bu 
Çörçile, A lexander ve Campbell' e tekrar haberler Fransa Almnnvadan, elinde blmı~ 
etmi~lerdir. olan cüzütamlan ingiltereye karşı tst!mcı,l 

Fransız bahriye nezareti, Fransanın ma- etmek mUsaadesini almış bulunuyor. Bu su
ruı: kaldığı felaketin F rAn5ız filosuna ha- retle Almanya da. bu harb grnıllerlnl tendl 
kim olmaktan başka bir şeyi düşiinmiyen gavPSI IQ!n Istimal etmiv~ce~l hakkındaki 
Ingiliz ricalini müteeııJir etmediğini gör- vAdinden kendi kendlrıı ibra etmiş bulnnu~ 
mekle müteellim olmuştur. Filo ya Fransız yor. 
()lerak kalmalı, yahud d~t ortadan kalk- Tulonda toplanan Fransız gemileri 
malı idi. Herhalde bu filo, daha ı:ı;cçen kı, Cenevre 6 (A.A.) _ D.N.B. ajansı bildiri .. 
esas kuvvetlerimizin Kanada kafilelerini 
himayeye tahsis edilmesini rica ~tmiş olan 
Çörçilin emrile arkada.'\ vurulmağa layık 
deijildir. 

Ingiliz amirali ültimatom mühleti dahi 
hitam bulmadan. Jimanın ağzını tayyare
ler vasıtasile mıknatıslı mayn döktürmü~ 
ve bu suretle hasmane bir harekette bulun
mu~tur. 

ÜltimAtom mühl~ti hitam bulunca, In
giliz gemileri F ran!IIZ gemilerinin üzerine 
ateş açmı,lar ve Fransız gemileri demirli ol
makla beraber sahil bataryalarile birlikte 
mukabele etmişlerdir. 

Gelen rnalümata göre, Bretagne intııAlı: 
Dunkıerqe, Provence ve Mopdor bat-

yor: 
Fransız gazetelerinin bildirdiğine g6re, 

Strasbtırg sa!tı harb zırhlıslle Oeorje.s Ley~ 
gues sınıtından yedişer bin tonluk 5 truva
'lÖr muhtelif torpldo muhriblerl, torpldolar ve 
denizaltıları Perşembe ak!ı:ı.mı Toulon llma -
nma gclmiSlerdir. 
FraiUIZ sahil bataryalan İngiliz gemisine 

alet açmı,lar 
cenevre 6 (A.A.> - D.N.B. ajansı bUdlrf_ 

yor: 
Kasabiankadan haber verildlAine göre. 

Fransız sahil bataryaları Viclnlty İngilla tor
pldosuna ate~ açmışlardır. İnaWz gemlll ala
te kaybolmuştur. 



t Sayfa POSTA 

[ S ehir , Ilaberieri ) 
Diin üniversitede 
merasi~ yapildl 

Maarif Vekili mezun gençlere Milli Şefin tebriklerini 
bildirdi ve Başvekil adına da gençleri tebrik etti 

Jduhtell1 §ubelerden mezun olan gençlerin Size ba diplomalan kazandıran ~ahsl ll • 
Üniversiteden ayrılmaları müna.sebetlle dün yilkat ve emeğiniz oldUğu kadar; Cümhurl -
~eden evvel :tinlversite merkez binasında yet rejlminde, bUenle biliniyen arasmd:ıki 
merasım yapılm~tır. farkı gün geçtikçe in.kişal ettiren dikkatli Te 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücelin riynset lnziba.tlJ bir terbiye ve maarif zihniyetldir. 
et@ bu merasimde Parti müfetti4i Tevfik Cemiyet içinde, hayattan sonra gelen ilk hak 
Fikret Sılay, Üniversite erkanı, profesörler. bilgldlr.D 
doçcnUer -re talebeler hazır bulunmuşlardır. Vekil bundan 30nra blr çok memleket dava 
Meraslme saat 10 da Şehir bandasunun çnL ve meselelerinin kendilerini beklediğint SÖY
d~ı ve tnlebenln hep bir ağızdan iştirak et- lemiş, •hayat ve harekete teveccüh etmemiş 
~lti İsLlklfıl marşile başlanmış, müteaklhcn bir ibilgi mm de~il vehimdire dedikten sonra 
Uruversite Rektörü Cemil Bilsel aşağıdaki a. sözlerine §Öyle devam etmişt.lr. 

çış nutkunu aöylemişLlr: - İman dolu gö~ü.5lerlnizin üstünde; klıd-
- Değerli VekUlm, sayın hocalnnmız, aziz ret, fazilet ve hakikat ışıklarını memleket 

genç arkadl14lar, urukl::ırına yaymalta hanr birer varlık olan 
İstanbul Üniversitesi yedincı yı1ınm Uk ifUharla ~ anda tema..şa ettiğimiz başla~ı ~ 

mezunlarını memlekete vermiş bulunuyor. nızın teşkil ettiği, hakikaten heyecan veri
Bunların sayısı Tıbda 1?0. Hukukta 88. Ede- cl bu manzarnyı, yarın vatan göklerini ny_ 
blyatta 39, Fende 38, lktısadd~ 14, Eczacı dmlntacak bir yıldız sayfası hallnde görü -
mekteblnde 23 ve Dlş Tnbabeti mekteblnde yorum . Sizler hepimiz 1ç' n ümid 1timnd ve 
8 olmak üzere tam 4.00 dür. Tıbdn en az altı lstlkbal:ıtnlz ı ' 
yil, diğer fakültelerde en az dört yıl çıetın bii · 
~a lle Ünlversite mezunu olmak hakkı- Türk gençllğini; Ebedl Şef ve mllli varl$n 
nı kazanan bilgili, idealll, karakterli 400 gen- yaratıcl.'ll, en büyük Türk Atatürkün öz ev_ 
ciınlzl Üniversite adına büyük takdirle anar IMiarı olarnk dnlma tnkıl~ba sadık, inkıb\ -

bın mllletimtze verdl~i yü'k.sek ldeallere baj!. 
ve her b.~rinl tebrlk ederim. 4{)0 mezun. ye - lı gönnek, bugün ve yarın için en büyu" k em
ttştiren Unlversitenin füim ve de~erli prll _ 
te.c;örlerlne de bunlan yeU§f.irmek Için sarfeL niyet kaynağı oluyor. İrfanının nfıçlz bir h!z_ 
UklerJ büyük emeklerinden dolayı ÜnivPr _ rnetkün sıfatne slzt ve mcnsub olduğunuz 
sitenin şükranlarını arzederim. büvük Türk gençJi~lnt takdir ederim, tf>.br.ll 

Rektör müteakıben Cümhuriyet. hükfıme _ ederim. Hakikat glbl memleket davalarında 
tlnin Ünlverslteye verdi~! ehernmiyetten b:ıh da klıtsal duyguların dolu olan yürekleriniz 
set.mlş ve Universtenin Milli Şef İnönüne m111i serhndlerimtzin fethedUrnez kalelerldlr. 
saygı ve b:ığlıl~nı bildirerek, sözlerini bitlr- Millr.tleıin lrndretlert, gençlerinin gönülle _ 
miştir. rinde ~o~ar. sonra büyük kütleye yayılın !n_ 

Rektörden sonra Üniversite umumi katibi ti-mf eder. Her iyi şey. yurd m11hnbbetinden 
Ferld Zühtü ve sırasile Tıb. Hukuk, Edeb!yat, çıkar. Sizler, bu bakımdan da Türk vatnnınm 
Fen, İktısad Fakültelerilc Eczacı ve DI Ta- sandetislniz. 
babet.f meltteblnden mezun olan gençlf'riu Gençler; bu şerenı vasıfların sahibi olmak 
t.o;iınlerinl okumuş, mezunlar Vekll ve R.P..k _ havntınız ve i.Stikbnllniz için daima en ıtıv~ 
töriin önünden geçmlo;lerdir Hasan Ali Yü_ meUl mfiktlfnUara nail olacajhnızın dellll _ 
eel ve Rektör yeni mezunların birer birer u]_ dir. Bu mükfıfaUarm en unutulmıyacakların 
lerini sıkarok muvaffakiyet temennt etmiş- dan b'rint bugün, size getinni$ bulunuyo _ 
lerdlr. Müteakıben her falı:üıte ve mekt~b _ nım. Türk gençli~lnl, milli varlı~ın aziz bir 
den pek iyi derecede mezun olan birer genç riiknü olarak daima .sevmiş, daima ona !h
birer nutuk söyllyerek arkada.~larının his - tirnam ve emej;lnl vermiş bulunan Milli Şe
ıerine tercüman olrnuslar, Üniversiteden ay. firniz, Cümhurreisiml?: tcmıet İnönü, size mu
nldıklan bu sıradaki duygulannı memlekı>te halfuetlerini, tebriklerini, yeni havatını.zrla 
ve mlllete daima iyi hizmetler yaoacaklarını muvatrak olma dUeklerint gönderdiler. Kıy_ 
bUdirmişler, hocalanna ve büyüklere şfik - metini bUece~inlze emin oldtm'um bu arma-
ranlarını arzetmişlerdil'. ~anı, sltlere sunuyornnı. 
~e~~nlardan ronra: Maarif Vekili Hasan sayın B~vekillmiz Dr. Refik Saydam, bu 

Alı Y~ıcel. su ;nııtku sovlemlstlr: törende bulunmak ve ayrı ayrı sizleri kut -
- Istanbul 1inlversileslnln değerli me - lnmnk arzusunu Izhar etmişlerdi. Ankara _ 

zunlan: dan işlerinin çokl$ dolayısil e ayniama _ 
Tahsil devrenizin sona ermesini törenli - yışları bu nrzuyu yerine getınneğe mini ol

yen böyle bir günde amnı:r.da ve samimi ha_ du. BaşvekUim adına da sizi tekrar tr.krar 
vanızda bulunmaktan büyük bir zevk ve tebrik ederim. 
ljeret dayuvorum. İstanhul Darülfünununun Her zaman bnhtlyar olun ve mnıeUntzi 
z:ımnnca uznmmzda kalmıs bir taıebesi. fa - bahtlynr edin. genç arkad114larun .ıı 
kat ruh 'Ve filttree si~ ya'kın bir dabcyinlz Maarif Vekilinin sık sık ve ışlddeUe alkı'
olanık heulnlzl tebrlk etmek benim için :ı b lanan "nutknnu mütea.kıb mera.sıme nlhnyet 
ba.'lınıı bir baht1~rhk oluvor. verllmi'Jtlr. 

Belediye ile şoförler cemi
yeti arasında ihtilaf çıkh 
Şorörler Cemlyetl klare heyetile Belediye 

arasmda ihtlldf çıkmıştır. $oförler benzin 
fiatlarının yükselmiş olmasını neri sürc:-ek 
ta.ksl ücretlerine yüzde on nisbetinde E.ı.m 

yapılmasını ıstemlşlerdl. .Belediye bu hususu 
teUdk etmlş, şoförlerin dileklerini haklı bul
muştu. Bu esnada şorörler ikincı bir murıı _ 
caat daha yapm~, benzin finUnrmın tekı-ar 
yükselmiş olmasını ileri sürerek bu zamının 
yüzde on beşe çıkarılmasını taleb ctmlş1er-
dir. Belediveden vfı.d aldıklannı söyliyen Şo
förler Ce.mlyet.l, yüzde on be, zammı kabul 
edilml.ş farzederek kartonlar hazırlatmış, şo
tör1ere dağıtmıştır. Kartonlarda yüzde on 
b~ zamdan sonra müşterinin her kilometre
de şoröre vereecltı para miktarı gösterilmek
tedir. 

Bir taraftan bu hazırlıklar yapılırken di -
~er taraftan belediye daimi encümenl yal -
nız Uk yapılmış olan talebi kabul etmiş, ıak.. 
Gl ücretierine yüzde on zam esasını muva -
tık bulmuştur. Şoförler Cemlyeti idare he -
yeti, bu zamının Ankarada yüzde on dokuz 
nisbetinde yapıldı~nı ileri silnnil.şse de ev
velce verilen kaTardan dönülmemiş, taksi 
ücreUerlne yüzde on zam yapıldı~ı bUdirU
mlşt.ir. EMiselerden mütee.ssir olan cemiyet 
idare heyeti azaları !stifaya karar venniş, 
umuml heyeti toplamak üzere :faallyete geç
mişlerdlr. 

Dün Bostancada Oç 
kath bir köşk yandı 

Dün tehirde iki yangın hadisesi olmu~ 
tur. Cibalide tütün bafrikasında ı=:aat 2 ı. ı 4 
de bir ynngın başlangı<:J olmu~ derhal sön
dürü)mü~tür. 

Ikinci yangın Bestaneıda olmu:tur. Kü
çükynlıdn Ahmed ve hemşiresi Nahideye 
aid üç katlı bir köşkte çıkan yangın binayı 
tamamen yakmışbr. 

Ev sahibieri Ankacada bulunduklan için 
köşkü yalnız bir bekçi beklemektc idi. 

Milli piyan~onun yeni 
keşideleri 

Milli Piyango bugün Ankınada 
son keşideyi yapacaktır. Gel~cek keşide -
ler :oııra ile Istanbul, İzmir ve Adanııda ic
ra edilecektir. Yeni keşidt! biletleri bir ve 
iki lirııya ~atılacak. bir liralık bilet ikrami
yenin yarısını, iki liralık bilet ikramiyenin 
tamamını alacaktır. 

Belediye sinema ücretl~rini tetkik ediyor 
Her sene sinemalar yaz aylan için ucu.ı 

fiat esası kabul ederlerdi. Bu sene bu şekle 
dönülmemesi, birçok sinemalarda kış fiat
ları ipka edilmi,tir. 

Belediye İktısad Işleri Müdürliiğü sine
macılardan bu yaz neden .ıcuzluk yapma• 
dıklarını sormustur. Gelecek cevaba göre 
hareket olunacaktır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

- Hasan !bey ga_ 
zetelerde olru(lum ..• 

... Yapılan oir ıs. 
ta.tistlğe nazadln 
şehrlmızde tuz sar -
fıyatı .•• 

. . . Son günlerde 
hissedilir surette a. 
zalmış.. Neden ac:ı
lıa? 

Hasan bey - Her 
§ey tuzlu da ondnn 
olacak, ~ostuml 

Irak adiiye Veziri 
Bağdada gitti 

Bir haftadanberi ,ehrimizde bulunan t
rak adiiye veziri eksela03 Naci Şevket Bey 
dün akşam Anlc.ara yolile Bağdada müle
veccihen hareket etmiştir. Şehrimizden ay
rılmadan evvel muhterem vezirden l!eyahnt 
intıbaları hakkında bir konuşma isteğinde 
bulunduk. Bu ricamızı kabul eden Vt"7ir, 
seyahatinin hususi mahiyette olduğunu te
barüz ettirdikten ~onra demi~tir ki: 

- Ankarada bir buçuk sene evvel 
memleketimi tem~il etmekte idim. Son :ti
yaretimde bu güzel 'lehri daha yenile~mi' 
ve güzelleşmi~ bir halde buldum. Dışsm
dan gelenler üzerinde bilhassa bu his tama
men uyanmaktadır. Ankara modern bir 
şehir halini tamamen almı:~tır. Maalesef o
radaki ikametim kıoıa sürdüğünden, şehri 
gezemedim. İ~tanbula gelince, burada ken
dimi tamamen dinlenmi<ı bir halde buldum. 
Evvelce de bildirdiğim ~ibi i<ıtirnhat etmek 
gayesite geldiğim bu güzel ,ehrinizden ny
rılmamdan dolayı mütees!lirim. Tahsil ha
yatımın bir kısmı burada geçmif! olduğu 
için lstanbula her geli!!imd~ kendimi ya
bancı hissetmiyorum. lstanbultı da fevka
lade değişmi, buldum. Burada dR Anka
rada olduğu gibi büyü!t bir imar faaliyeti 
göze çarpıyor. 

Burada kaldığım müddet :zarfında müm
kün olduğu derecede şehri ge2ebildim. 
BilhaMn Büyükadada iki gün ikametimden 
çok memnun bulunmaktayım. Eğer ıni.im
kün olursa bu yaz içeri-.inde İstanbi.lla İsti
rahat etmek için tekrar gelmek niyetinde
yim. 

Naci Şevket Bey Ankarada bir gün kal
dıktan sonra Bağdada ııidecektir. 

Üç meçhul adam bir 
bahçıvana tecavüz 
ederek dövdüler 

Evvelki gece geç vakit Sarıyerde garib 
bir tecavüz ve yaralama hadisesi olmu~tur. 

Sarıyerde Maden mahalle!!inde Asil so
kağında 1 7 sayılı evde oturan Kasım adın
da bir bahçıvan, evvelki gece geç vakit e
vinde ailesi efradile birlikte vatarken evle
rinin alt katında bir gürültü duyarak uyan
mıştır. 

Bu gürültünün ne olabileceğini araştır
mak Üzere a~ağıya inen Ka•ıım, akşamdan 
lc.ilidli olarak bıraktıkları sokak kapıııının 
ardına kadar açık bulunduğunu hayretle 
görmüştür. 

Bir hırııızlık ihtimalini düşünen bahçıvan 
kapıyı tekrar kapamış, evin alt odalarını 
teker teker aramıi, bu taharriyat nctice~in
de hiçbir şeye te<ıadüf edemiyen Kasım, 
kapının rüzgardan açılmı' olabileceğine 
hükmederak yukanya çıkmış, yatağına yat
mı~tır. 

Fakat aradan çok geçmeden ve bahçıva
nın tnm uykuya dalaca~ı bir sırada aşağı
dan evvelkine müşabih ikinci bir gürültü 
daha duyulmuştur. 

Bu vaziyet karşısındit Ka:ıı:n tekrar ya
tağından korku ve heyecanla fır1amış, alt 
kata inmiş ve sokak kapısının bu sefer de 
ardına kadar açılmış olduğunu görerek ye
niden etrafı araştırmak. istemi~tir. 

Bu maksadla taşlıkta dolaşan ve ka -
pıyı tekrar örtrnek istiyen Kasım, kapısının 
önünde üç meçhul !:abısb. karşılaşmıştır. 

Bu adamlar, Kasımın kapıyı kapaması
na mani olmuşlar, ellerinde bulundurduk
ları sopalarla kapıdan içeriye girerek, bah
çıvanı bir hayli dövmüşler, bal!lından ve vü
cudünün müteaddid yerlerinden ehemmi
yetli surette yaraladıktan sonra da evden 
çıkıp gitmişlerdir. 

Bu taarruz ve tecavüz karşısında istim
clada baslıyan Kasımın feryatlma uyanan 
civar halkı keyfiyetten zabıtayı haberdar 
etmişler, gelen me:nurlar, yaralı bahçıvanı 
Beyoğlu hastanesine kaldırdık.tan sonra 
tnhkikata başlamışlardır. 

Meçhul mütecavizlerin kim oldukları ve 
ne maksadla Kasıma tecavüz ve taarruz et
tikleri zabıtaca ara'ltırılmaktadır. 

Arkadaşianna bıçaK 
çeken bir çocuk para 
cezasına mahkum edildi 
Sultanahmed 1 nci sulh ceza mahkeme

si, suçlusu, davacıoıı ve Ş<"\hidlcri çocuklar
dan mürekkeb bir hadisenin duruşmasıııa 
bakmı~tır. 

Suçlu Mitat, Sultanahmedde arkadaşı 
Ahmedle zıpzıp oynarken, kendi Labirlerile 
aralarında mızıkçılık çıkmış. ve kavga ha
lini almıştır. Bu sırada yanınd.\ bulunan bir 
kamayı çeken Mitat iki defa arkadaşına 
saplamak istemiş, fakat etraftan yetişen 
Abdullah isminde bir çocu~la, Saadet a
dında minimini bir kız kavgacılan ayır
mışlar; vukuuna ramak kalan müessif bir 
hadise de böylece Ö:llenebilmiştir. 

Bu hadisenin duru§nıasını yapan sulh 
ceza hakimi, suçu sabit olan Mitata nasihat 
ederek: 

ı<- Senin cezan hapistir. Fakat, islik
balini kirJetrnek istemiyorum. Bu defa hn
fif ceza vereceğim» demiş ve küçük kaba
dayıyı 13 lira 30 kuruş pera cezası ile ce
zni 

Srhhat ve içtimal Muavenet Vekaletinden : 
C}orum leyH, ye İstanbul nehari Küçük Sıhhat Memurları mekteblerlne alınma şart .. 

ları şunlardır: 

Türkiye Cümhuriyetl tebaasından olmak ve ya.şı 18 den 114a~ ve 26 dan yukan bn .. 
lunmamalı: (yimıiden yukarı olanların askerlllele llişiği kalmamı.ş olacaktır.) 

2 - Orta mektebden pek iyi ve iyi derecede mezun olmak (Lise sınıflannda blr ve~ 
ya iki sene fazla okumu§ olanlar tercih edilecektir. Bunlarla kadro dolmadığı takdird~ 
orta dereceliler de alınır.) 

3 - i<ıtekliler, bütün evrakını tamamlamış olduğu halde, dilekçelerini 15 Eylül 1940 
tarihine kadar Çorum mektebl lçln Sıhhat ve İçtimai Muavenct Vekaletine, İstanbul 
mektebl için İstanbul Bıhhat ve İçtlmai Muavenet Müdürlüğü vasıtaslle mekteb mü • 
dürlüğüne göndereceklerdir. 

Gönderilecek evrak şunlardır: 
A> Nüfus hüviyet cüzdanı nslı. 
B> Orta mekteb şahadetnn.mesl aslı, (daha fazla okumuş olanların şahadetname ile 

birlikte tahsil müddetlerini tasdik eden resmi vesika,) 
C> Basılmış örneğine uygun ve üstünde taııdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat rapo -

ru. (Bu raporu hastane ba,tabibllk.leri zarflıyarak ii.oı;tünü mühürliyecek ve Istekli tara~ 
fından mühürlü zarf halinde olarak gönderilecektir.) 

M.uayeneler Ankara. Sivas, Erzurum, Dlyarbakrr, Haydarpaşa Nümune hastanele • 
ri, Istanbul Çocuk hastanesi, İzmir, Bursa, Konya, Adana, S::nn.oı;un memleket hastane. 
lerinde yapılacak ve t<ıtekliler bu hastanelerin buiunduğu vllayetlerln Sıhhat ve İçtı .. 
mai Muavenet Müdürliiklerine bizzat müracaat edeceklerdir. 

q> Çıktıkları mektebden veya mahalli polisinden alınmış hüsnfıhal kağıdı. 
E) 4.5X6 bovunda üç tane roto~rar (cepheden alınmış ve ince kağıda b:ısılmış olacak.). 
4 - Çorumdaki leyU mektebe girme)( istıyenler bu vesikalardan ba.<ıka bir de aşağıd~ 

örneğı yazılı, noterlikten tasdikll ve kefllll taahhüd senedi vereceklerdir. 
TAAHHÜD SENEDİ ÖRNEÖİ 

Leyli küçük Sıhhat memurhrı mektebinc alınarak tahsil edip mezun olduğumd:ı, 
Sıhhat ve İçtlmai Muavenet Vekll.letlnin tayin edeceği vazitede beş yıl hizmeti kabul 
etmediğim veya kabul edip de munyyen müddetl bitirmeden bıraktı~ım ve sıhht sebeb _ 
ler dışında mektebden daimi olarıık Qıkarıldığım takdirde benim için sarfedilmiş olan 
parayı tamamen ödemeyt ve bu taahhüd senedi mucibince benden ıstenilecek para 1 _ 
çin, ödemek mecburiyetinde oldu~um tarihten itibaren % 9 faiz yürütülmcsini kabul ve 
taahhüd eylerlm. 

Sarlh ikamet~!ih adre ı 
Yukarıda adres ve hüvlyetı yazılı olan ............... ın bu taahhüdname mucibtnce öde • 

rnek mecburiyetlnde bulundul{u her ders yılı Için iki yüz lira olmak fizere bütün tah ll 
müddet! Için cem'an 400 liraya kadar oarayı, falzile beraber, tsorçlu ... .. ... ....... fle b!r-
likte müteselsU kefil ve müşterek müteselsll borçlu sıratile ödeyeceğlm. 

Kefilln adresi (5828) 

Devlet demiryollari va limanları işletmesi 
umum idaresi ilanlari 

Devlet cemi yolları beşinci işletme müdürlüğünden 

1 - Fevzipaşa _ Diyarbakır hattı üzerinde Sallar _ Geylk ıstasyonları arasında Plat
form üzerinde 11000 m 3 balastın lhzarı kapalı zarf usulile eksiltıneye konııl • 
muştur. 

2- Muhammen bedeli (15950) ve muvakkat teminatı (1197) liradır. 

3 - Ekslltme 1917; 940 tarih ine müsadif Cuma günü saat 11 de Malatya Işletme bi
nasında yapılacaktır. 

4 - Taliblerin Ticaret Odası vesikası muvakkat teminata ald makbuz veya banka 
mektubu ıie teklif mektublannı 2490 Eayılı kanunun tarifatı dairesinde almak 
üzere mühürlü zarf Içinde tayin edilen ihale saatinden bir saat e\'vel Malntya 
İşletme Miidürlüğüne vermelerı veya göndermeleri lAzımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

5 - Bu işe aid .şartnnme ve mukavele projesi Ankara, Haydarpaşa garlannda, Di • 
yarbakır, Elazığ istasyonlarında istekiiiere bP.delsiz. verilir. u3205ıı u5448o 

~ 

Muhammen bedeli aaoo lira olan 3500 metre NBEU Kablo 3X1,5 m / m2 26/ 7/1940 Cu
ma günü saat (15) on be,şde Haydarp~ada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafın ~ 
dan kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin 472 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat, kanunun tayin et
tl~l vesikalarla tekliflerini muhtev1 zarllarımn ayni gün saat (14) on dörde kadar ko
ml.şyon relsliğine vermeleri lfwmdır. 

Bu i.şe ald şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (5831) 

Devlet Denizyolları Işlelma Umum ı 
Müdürlüğü Ilanları ----------İdaremizde açık bulunan gemı tablbllklerine doktor alınacaktır. 

Talib olanların şeraiti öğrenmek üzere evrakı resmiyelerne birlikte Umum MüdiirJü. 
ğümüz Zat İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri lüzumu ilfm olunur. (5747) 

İsta~bul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
Şıırköyde batık •Pilevne. ve «Hanefiyyeıı vapurlarının seyrü.sefere engel te§kU etme

si haseblle ihracı cihetlne gldllece~lnden bu vapurların sahib veya acentalarının tarihi 
ilAndan Itibaren bir hafta zarfında riyaseUmlze müracaaUa tasarruf ve aldiyetlerinl 
isbat etmek §artilc mezkfı.r vapurlan bıılundukları mahaldcn çıkarmadıklan takdirde 
618 numaralı liman1ıı,r kanununun muaddel 7 nci maddesine tevflkan muamele ynpı _ 
lacağı aH\kadarlauı ilfuı olunur. c5757» 

Istanbul Mıntakası İkhsad Müdürlüğünden : 
ı - İktisad Vekaletince mukaddema 15 lira üzerinden satışı tesbit edllml§ olan r.i _ 

menw fiatlarının 217/940 tarihinden ıtibaren 17 llraya çıkarmış bulunduğu, 
2 - 2/Temrnuz/ 1940 tarihinden evvel satın alınmış bulunan çimentoların eski fia~ 

olan 15 lira üzerinden satılmasının ldzım geldiği, bu hususta mütcmmim maJümat nı _ 
mak istlyenlerin idaremlze müracaatları lüzumu ilan olunur. ıı5829• 

Müessif bir irtihal TEŞEKKÜR 
E<ıki Dahiliye Nazırı Mustafa Arifin ka - Adana müli mensucat fabrikası şürek1i.sın-

yınbiraderl, Dr. Naci Said ve avukat Danlş dan Bay Seyid Tekinin gelini ve Bay Hacı 
Saldin dayılar1 SeHi.nik eşrafından ve Mer - Mehmed Tekinin refikası Bayan İkbalin ha
sin avukatlarından Lütfi Naci Arif bir sme- zin ölümü münasebettle cenaze merasirnin. 
liyatı miiteakıb hastanede vernt etmiştir. de bulunan telgraf ve mektubla taziyede bu-

Cenazesi yann öğle namazından oonra lunmuş akraba ve muhterem saygılı dost _ 
Teşvikiye camisinden kaldırılarak Ferikijy 1arımıza ayrı ayn ·te.şekltürlere tecssiirumü:& 
aile kabrlstnnına defnedilecektir. manl olduğundan gazetenlzlc minnet ve şük-

Mevla rahmet eyllye. ranlarımızı arzederiz. 
.............................................................. Hatun Tekin Seyld Tekin l\lehmed Tekin 

( Küçük haberler ) 
},Imanımıza reten vapurlar- Dün limanı- C T J Y A T R Q l A R ) 

mıza gelen Sovyet bandıralı Svanetla vapuru -----------------J 
bir gün kaldıktan sonra tekrar Odeso.ya dö
necektir. Vapurun Içerisinde bir miktar yol
cu bulunmaktadır. Rus vapurlarının Pireye 
sefer edeceğine dair kat1 bir malflmat yok
tur. Bundan ba..şk.a ol gün evvel Jlmanlmı:r_ 
dan çıkan Yugoslav bandıralı Lnnçen va -
purunun tekrar llmanımıza döndfi~ü ö~re_ • 
nilmlştir. 

ERTUÖRULSADİTEK 
tiyatrosu 

Bu gece Taksim 
Altıntepede 

SAÇLARlNDAN UTAN 

Raşid Rıza tiyatro u 
Ballde Pi.'lldn beraber 

Bu akşa.m. Gedikpaşa Azak bahç.cs1nde 

Rumen vapurlarına gelinee, bunlann ll -
manımıza geleee~ine dair henüz ncentaya 
bir haber gelmemişLlr. Maamafih vazlyl't 
düzelir diizelmez sererlerin başlıya,ca~ı aH\- =======S=a=ç=la=r=ın=da=n=u=t=a=n======= 
kadarlar tarafından bildirilmektedir. · .. 

ihraç faaliyeti - Akdeniz vaziyetlndenb"rl liralık 10 bin kilo iç :rındığa muııhasır kal -
başlıyan ihracat durgunl~ devam etmek- mıştır. 

1 
t 

tedir Romanyaya gönderilccek tift k ve yapa 
Dü~kü fhrncat İsvlçreye gönderilen 5400 balyelerinin ihzarınn devam edılmcktcdir. 



Alma·nlar•n ingillereYe. 
yapacaklar• faorruzda 

1 HAdiMler Kaqısmda 1 

'EKMEK 
Meraklı geldi: 
- Sert buğdaydan yapılan ekmek hem 

lezzetsiz, hem de eıımer olur değil mi~ 
Cevab verdim: 
- Bilmiyorum meraklı. 
- Ben de bilmiyordum amma n:erak 

- Nasıl olur meraklı, ehnelr çeşnfal1 

belediyece tesbit edilmiştir. 
- Ben de şimdi daha ziy~e merak et-

rneğe başladım. Ekmek çe nisi şehirde acmi 
semt ayrı .olarak mı tesbit ediliyor? 

- Böyle §ey olur mu'? 

dayanacaklar•· 
t ngili:r. baiV k"J• B 

de, F e ı ı ay Çörçil, ayın dörc;lün-
ransız dona - d reltcti - nmasının musa ere ha-

rasındarnu:as:_betile, Ingiliz Avam Kama
töyl d y .Pt?gı beyanahn sonlarına doğru 

e. ernr~tı: 
ıı:Şrrndi yak • "k. b Id Hücurna .. ın ıstı ıı en bahsedeceğim. 

tila d"l ~grarnayı, hatta memleketimizi u-
e ı mı" g·· .. . b") L -kl B d Y orrnegı ı e oc: emcliyiz ••. ,, 

ki i un) an başka, Bay Çörı;;it yüksek mev
retl gab ed

1 
eniere gönderdiği tamime şu su-

e a§ arnıştı: 

ne~··· ~~iltereye karşı bir istila hareketi
d .. ~ş:_ us edilebileceği günün arifesinde, 
b 
0~ u~umuz memleket için vermek mec

d:rıye_t1ıhnde kalacağımız harbin aril.esin-
... ı .)) 

1 
?dhalde lngilterenin, harbin sevk ve ida-

~n en hirinci derecede mes·uı adamı 
ya bı~dah Almanların Büyük Britanya adası-
Da ır ü b ki lann b·· cum~nu e ernekte yani Alman-
ınde d~yle bır tanrrunınu mümkün gör
tah t~ t· Çörçilin bu özlerinin, his ve 

Pot
rnl ın erden ziyade, mütehassıslann ra
arına · tin d )'aaı d ~ a etmelerı ve bir kabus rü-

leri np akn 2Jb~d.e bir hakikat ifade eyleme-
e ta ııdı H··ı· '- k J giltereye Al r. u asa, peıt ya ında n-

vaki olnb') mka~ların bir taarruz tC§ebbüsü 
. ı ece tır. 

Bızce bu ta 
aahiJierind .arru:z yalnız Manşın cenub 
olurunakl ek ~rrnal sılhillerine k~§l tevcih 
yazdığımı: ~~ıyac~k, iki gün evvel de 
ve Iriand dg •8«ynı zamanda Non·eçten 

a an h ""k B. 
doğu ''e batı .uyu. ratanya adasının 
bilecektir. Fakahılle:ı~e kar§J da vaki ola
deniz f") at, kafı kuvvette bir harb 

ı osuna m l"k b 1 ya bu d a 1 u unmıynn Alman-
ih erece ieniş ve bü ···k ··ı ··ı d b' raç harek . . .}U o çu er c ır 
daima k etını naSl] bn,.cıarabillir~ 1 suali 

Al alr§ırnıza dikilmektedirl .. 
man ar ln 'lt d 

olacak te bb"' gı. ere a asma kar§ı vaki 
hassa b"" ş·\ uslerınde donanınnca ve bil
•• 1 uybu aava§ zırhlılannca olan nok-
... n arını aşlı .. ) 
caklardır: ca uç unsura telil.fiye çalışa-

1. Baskın· 
2 B·· .. k' 1 

niz · k"ulyu sayı arda küçük ve hızlı de-
na ı vasıtalan. 

3. B" "k ' Ba k uyu 1 f~?akarlıklan göze almAk. 
gee ds ınh, kngılızlerin beklemeaikleri bir 
lı: e e

1
• e lemedikleri yerlere denizden 

UVVet er rık b") ki K lacak 1 . ~ arn ı me e ve as er çıkan-
d" klgılız sahillerine havadan asker in
t~~mb. e ~lur. Bunun için her şeyden evvel 
Iade b~ au~~n ve mahremiyetle ve fevka
da d ır.zdmukeınmdiyetlc her ~eyin kara-

• enı e ve ha d Id • Dıp eksik . h va a evve en taııarla-
817. azırlanrnıo olması lazımdır. 

:••••••••••••••••••• YAZAN •••••••••••••••••••• 

i Emekli general 1 
i H. Emtr Erkilet i 
1 •Son Posta. nın asker! muharrırt 1 ......................................................... : 

Bu i§de Almanlar bilhassa mahir ustadır
lar. 

. Küçük ve hızlı gemiler ve kayıklar, In
gıltereye taarruzda baş rolü oynıyacaklar
dır. Çünkü evvela bunlann tedarik edil
meleri ve az zamanda büyük sayılarda i
malleri mümkündür. Ikincisi hızlan ve kü
çük olmaları sebebile vurulmaları güçtür. 
Nihayet bunların dolduıu)up bo altılmala
ll kolaydır. 

Eğer yüzlerce küçük gemi, kayık, kotra 
ve emsali beylik veya hususl vnSıtalar In
giltereden Dunkerke koşarak ri c' nt eden 
askerin nakline yardım etmese idiler bura
dan 3 35 bin 'kişinin bir haftada ve ate~ al
tında Ingiltereye ta~mınnst mümkün ola
mazdı. 

Dunkerkten Ingiltereye bu derece bü
yük. sayıda insanın bir haftada naklinin 
nasıl mümkün olduğu hakkında mahallin
de tetkikat yapan bir İsviçreli haftalık ga
zete muhabirinin çok enteresan bir y.ızısı
m okudum. Fakat bu yazının verdiği bir 
misali anlatmadan evvel 33S bin ki~inin 
irkab edildiği Dunkerkin o zaman hem top 
ve hem de bomba 'lteşi altında bulundu
ğunu hatnlatmak faydalıdır. }<ezalik Dun
kerk ile Dover arasındaki boğaz kısmına 
düşmanın uçak bombalan. uçak makineli 
tüfek ve top merrnileri yağmakt'l idi. Bun
dan başka buralarda Alm.ın hızlı hücum 
botlalrı ile denizaltıları dolaşıyor ve ölüm 
saçıvorlardı. Asker çıkarılan verler dahi 
uçaklardan dövülüyordu. İşte hu çetin 
şartlar altında Dunkerkten Dover civarına 
335 bin kişi naklolunmuştur. 

Simdi, İsviçreli gazetenin anlatı~larıca 
gelelim: 

ıı.300.000 den fazla askerin Dunkerk
ten nasıl tuhaf vasıtalarla nakledilmis ol
duklannı dünya ancak geç ve kısım kısım 
öğrenmektedir. Bu deniz a~ın ric'atte baş 
rolü, belki de yelkenli ve motörlü botlara 
ve hatta aadece kürekli kayıklara malik 
bulunan binlerce hususi şahıslar oynamış
lardır: bunlar, ilk imdad işareti üzerine de
nize açılmak ve Alman denizaltılarile seri 
batlarının tehdidierine ve Alman uçakla
nnın bomba ve makindi tüfek yağmurları
na rağmen, Dunkerkten Ingiltereye müm-

esaslar 
kün mertebe fazla asker taşımak cesaretini 
gösterdiler.>> 

cıLondrada oturan devlet memurların
dan, banka müstahdemlerinden, avukat, 
profesör, gazeteci veya m.üreffeh hususi 
varidat sahibierinden vesair hususi şahıs
lardan ibaret olan hu gönüllü kurtancılar
dan çoğu vazifelerini yaparken hayatiarım 
kaybetrnişlerdir. Bunlardan bazıları kanalı 
iki veya üç defa geçmek cüretini göstermiş
ler ve yüzlerce askerin hayatını kurtarmı~
lardır. Hatta iki banka mÜ5tahdcminin, 
yalnız Üç beygir kuvvetinde bir motörle 
techiz edilmi§ basit bir kayıkla, denizde 48 
saat kalarak, 7 İngili:ı askerini memlckcte 
ulaştırmağa muvaffak olduklan haber ve
rilmektedir.» 

((Adı ve sıfatı vcrilıniyen, motöılü kü
çük bir kotra sahibi olan bir İngiliz Diın
kerkten 1 7 İngiliz askerini Ingiltereye nasıl 
ulaştırabildiğini §Öyle anlatıyor~ 30 Mayıs 
günü, Sitideki büromdan çıkacağım bir sı
rada, gemirole gönüllü olarak dcrhal hiz
mete hazır olup olmadığım benden tele
fonla soruldu. Hemen hareket etmek lazım 
geliyordu. Bu sebebie. treni kaçırmamak 
için, evime bile gidemedim. Yalnız Jimn
nın yakınında ikamet eden kayınbiraderi
me haber verebildim. Bu suretle ikimiz, 
kotramla Fransız !lah illerine yollandık. n 

«Hava çok gÜz6! v~ deniz sakindi. Bi
zimle beraber her cins v~ her neviden, ea
yısız gemiler hareket dmi ler di: Yolcu va
purları, yarış kotra ve yatları, seyyah mo
torbotlan ve hatta birkaç tane de muhrib. 
Başlanmınn Üstünde uçak matörlerinin 
homurtuları işitirvordu. Akşam ~aat 1 O da 
top ~esleri duyulmağa ve karanlıkta top 
alevleri görülmeğe başladı. l'çak rootörle
rinin gürültülerinden kendi motörümüziin 
sada~ını duyamaz. olduk. Birdenbire yanı
mı7da müthiş bir infilak oldu. Bir uçak 
bombası yakımmızda denize düşerek pat
lamışh. Bunu diğer bombalar takib ettiler. 
Ben 3 dakikada ll infilak ııııydım ve kot
ram bir b~ik gibi ~allanmaya bacıladı. On
dan ~otl'ra makineli ttifeklerin catırdadık
larını ve küçük çaplı deniz toplarının kısa 
yaylımlarını duyduk. İlh .. )l 

«Devamlı deniz ve hava muharebeleri 
içinde, nihayet gece yarı~ından biraz evvel 
Franınz sahilini gördük. Dunkerk lim;ınıııın 
iki tarafında yanmaktn olan balıkçı kö,·lc
ri görülüyordu. Ben \imanın şimnlindeki 
kumsala doğru dümen kırdım ve 7 Fransız 

<Dt-'l"anu '7 inci cavfadal 

ediyordum, tesadüfen gördüm ,.e yedim. 
- Bir fınnda tecrübelik birkaç ekmek 

mi çık.armııılar~ 
- Evet evet. bir aya yakın bir zaman

danberi Sultanahmed semtindekiler sert 
buğdaydan yapılmış ekmek yiyorlarmlJ da. 

- Garib §ey, 

- Merak ettim. Niye, garib teY. de -
din? 

-Ben duymadım da ... 
- Merak ettim, :na~ıl oldu da duyma-

dın, gazeteler de yazınadılar mı? 
- Hayır. Fakat sen nasıl öğrendin? 
- Geçen aktam Sultanahnıcdde oturan 

bir dosturnun evinde akşam yemeği ye -
dim.. Sofrada bulunan ekmekleri gördüm 
esmerdiler. Bir lokma koparıp ağzıma gö
türünce de lezzetsiz olduklannı anlayıver
dim. 

- Yanlışın olacak meraklı, senin söy -
lediğin tarzda vasi mikyasda tecrübe ya -
pılmış değildir. Hem sert buğdayın ekme
ği lezzetsiz olmazmı~. 

- Peki öyle ise, niye Sultanahmed sem 
tinde satılan ekmekler çok esmer~ 

-n?H 
- Dosturnun evinde. Aksnraydan alın-

mış bir ekmekten kesilmi~ birkaç dilim de 
tabağa konulmuştu. O dilimler tabakta çi
kolatalı dondurma üzerine konulmuş kay
roaklı gibi duruyordu. 

- Böyle §ey olmazsa, ne diye bir sem .. 
tin ekmeği siyah. bir diğer semtin ekmeU 
esmer, bir diğer semtin ekmeği de bem <' 
beyaz oluyor? 

- 11111 
- Alakadarlar, ekmekleri kontrol et • 

m iyorlar mı? 
- lll!! 
- Merak ettim. Ekmek belli ba~Jı gl• 

da maddelerimizin en başında gelmez mt)j 
- Orası öyle. 
- Mademki or(\ıı öyledir. Ekmek 

kontrol edilmiyorsa diğer gıda 
miz muhakkak hiç kontrol edilmiyordar, 
değil mn 

-11111 
- Merak ettim, mÜ'Iaade edersen ~ 

telefonu açıp Sultanahmedde oturan dos ' 
tuma telefon edeyim. .......................................... 

- Telefonla konuştuk. SorduklannÜ 
duymuşsundur. Cevablarını tek tek tekrat-ı 
lıyacağım: 

- E vet gene ayni tarzda esmer ve lez f 

zetsiz. ~ 
•.• Henüz hiç bir makama müracaat et-' 

miş d~ğiliz. 
... Biz mi müracaat edeceği~ert>ye~ 
••• Günlerce işimden mi kalay)m ') 
•.• Ne yapalım .• günün birinde düzelir.: 

r:J c~Fntd ::f.luLuc~i 

Bir., Alışmak· meselesi 
Bir genç kadın evlllltı: hayatına girer gir -ı kız dün hayal lçıindeydl. Maddiyattan 

mez hiç beklemedl~i bir vaziyet karşısında hayatın hep dantel ve rüyn içinde geçeec 
kalmış olmaktan ~Jikliye~i: ğini sanarak avunup gidiyordu. Genç 

_ Neydi, ne oldu? diyor. bugün hayatın içine girdi. Daha A,..,;;. .. ,,.,,.. 

Benim anladı~ım. haklkatte olup biten bir hayatın eşi~lne adım bastı. Yarın 
şey yoktur. bir iki, üç çoc'uğu olunea eşl~i de 

Genç kadın bülfı.saten şöyle diyor: hnyatm tam içinde bulunacaktır. 
_ •Nişanlım etrafımda dönen, arzularımı kendisine belki güç geliyor. O vakit alış::ı 

nnlıyan, çalışan. derhal yapmak isUyen çok caktır. Bununla beraber dünyanın ......., .... u .. uu 

nazik bir genc.di. vereceği muvakkat ve nisbi zevklerden 
Fakat evlenip de kocam olunca birden de. rum kalacağını sanmasın. Maamaflh bu 

~iştl. Bana sinemadnn, tiyntrodnn, baloda.n histe zevk denilen şeyin ölçüsü ve mahlye 
Pazarları çalgılı lokantadan, nihayet tl de de~Lşecektir, kaydedeyim. Dün ~ .. ,.._..,. 
sayfiyeden, plftjdan ibahseden genç artık tiyatro, plA.J, balo ldl. Yarın çocuk meşga: 
ölmüş. Onun yerine al'kasında rob dö ~mbrı, lesi olacaktır. Fakat dünkü zevki de ynpa 
köşesinde gn1.eteslnl oltuynn bir ev efendisi bilir. Bu, kendisinin elindedir, Beee.riklıll 
gelmiştir ... Bununla beraber aras1ra gezmi - ~ine. program tanzim edip ederneyişine 
yor da değiliz. Fakat bunu lşte eksik olma _ lı.dır. Hüldsa hayalden çıkmıştır. HakiR:a~ 
sm, dtye yapıyoruz .• • doğru yürümekt~dir, şlmdl belki güç ge1 

Benim anla.dı[tım, hakikatte olup biten lıir fakat alı.şacaktır. 
şey yoktur. demistlm. Bu flkirdeylm. Oenç nYZE 

rKADoNI 
((Son Posta» nın edebi tefrikaeı: 65 r.Bunları 

Eski elbiseler gunun 
modasına uyabilir 

Şık olmat için meVSim detişlrk alnı% 
yeni elb~eler yaptırınn.k kfUi de~;~.Y Gü -

zel gıytnen kadın herşeyden evvel az mas -
rana glyınmesinl Ibilmelidir kl her 
giizeı gl . . uman 
çeı yınrnek ımkfı.nını elde edebntr Ge 
h 1 mevsimden kalanlan da e~yetÜ 

~ydC:~:t.si~A. de~şlklcrle günün modnsına 
her . zundır. Ancak bu suretledir ki 
uygugıyi;p çıkardığınız kıynfct içinde modaya 

n \e ~ık gorunebilirs nız. 

"şlBlzetıgUnku modelımiz bUhass::ı bu hususta 
ı n yarayabilir B '-~ d 
yıld . au .. r an hatta geçen 
" nn kalma düz koyu renk robunuzun üs.. 

tuknr ekose kumaı;tan bır bolero bir de ku 
ta ılave ed • -ersen,z son moda, yepyenı blr 

Handan sapsan olmuştu. Hiddetini 
teessür perdesi arkasında g\zler-ıeğe mu -
vaffak olarak mahir bir oyuncu gibi 5Ü· 
kUnetle mu kabele etti: 

- Çok teessüf ederim. Halbuki ben 
ötedenberi sizden hoslanıvorum. Belki 
de inanmazsınız amma si;e hnyrnnım. 
Siz benden kat kat iyi, kat kat akıllı ve 
metanetlisiniz. Ben sinirlerimin elinde 
bir oyuncaktan başka bir şey değilim; 
işte bu yüzden de çok defa istemediğim 
şeyleri yapıyorum ve sonradan vicdan a
zabı çekiyorum. Ah Zeyneb, ben de sizin 
gibi iyi kalbii ver metin olabilmek için 
nelerimi feda etmezdim! 

Söze başlarken sakin gibi görünürken 
yavaş yavaş heyecanlanmış ve esabının 
zafiyetine mağlub olmus gibi kt~nape -
nin arka'lına başını dayıyarak eBerini 
vÜzÜne kapadıktan sonra ağlamağa baş -
lnmıştı. 

- Niçin ağlıyorsunuz Handsı n? Ha
yır, ben de zannetti~ni7 kadar iyi bir in· 
san değilim: çok defa ben de kalbirnden 
taşan kin ve husumeti .güçlükle yenehili
yorum. 

Handan göz yaşlarile dolu bir sesle 
ce va b verdi: 

- Siz bana yardım edebilir!iniz Zey
neb. Beni 5evmeseniz bile. sizi görmek, 
sizinle konuşup derdle,mek benim hasta 
ainirlerime şifa veriyor. Sizden kuvvet 
alıyorum. Bunun için beni evinizden 
kovmayını:z: müsaade ediniz de size ge
leyim... Kıskançlığımın sizi öfkelendir
diğini bild.iğim için sık sık buraya geli'" -
miyor ve kendi kendime azablar içinde 
kıvranıyordum. 

Zeyneb ona bakıyordu. Kirpiklerinin 
ucunda parlıyan yaşlarile, sararan yüzü 
ve yalvaran gözlerile o, cidden samimi 
görünüyordu. Onun kendisini pek sev -
medi~ni bildiği halde bu manzara kar
ıısında adeta içine bir ~phe düştü, aca
ba cicMen pitnum mı oldu1 diye kendi 

Nakledtm: Maaun Tahnn Seriranci 
onun belki de tahmin ettiği kadar kötü 
yürekli olmadığını düşünerek şu cevabı 
verdi: 

- Sözleriniz samimi midir~ Banu 
karşı bu dakikada bir komedi oynamıyor 
musunuz~ 

Handan yerinden kalkarnk divanın 
üzerine, Zeynebin yanına oturdu, :ıorla 
onun e1lerini tuttu ve yalvarmıı:nna de -
vam etti: 

- Çok ıztırab çektim Zeyneb ... Ar
tık tecrübeli oldum. Size blitiin şt-rdim
le. bütün kadınlık '!tUrttrumla yalvarıyo
Tum; beni affediniz kardesim. Kocarnı 
elde etmek için sizin naırihatlcriniz,. ne 
kadar muhtaç olduğumu hilseniz beni 
böyle reddetmezdiniz ..• 

- Peki Handan, mademki ihtiyacı -
nız var; Halukun burada bulunmamasın
dan i~tifade ed~rek size istediğiniz mua
veneti yapacağım. kocanızn karşı nasıl 
bir hattı hareket takib etmeniz lazım gel
diğini siz.inle beraber konusuTuz. 

-Ah, te~kkür ederim 7~yneb, de
m~k buraya gelmekliğime izin veriyor
sunuz. Dünvada sizden daha iyi kalbii 
bir insan olmadığına yemin edebilirim. 
Benden genç olduğunuz lıalde sizin re
fakntinizden çok sev!er knzanacnğıma e
minim. Artık eski Handan öldü, bundan 
böyle sizi seven, !'!izinle candan dost o
Inn bir kadın var. Göreceksiniz, size yap
tığım bütiin ~eyleri birer bire.r affettir -
rneğe muvaffak olacağım. 

- Artık onlardan bahsetmiyelim; 
mademki bana karşı lüzumsuz v~ haksız 
yere cephe almaktan vazgeçtiniz. 

- Ne iyi kadınsınız Zeyneb. Keşki 
sizi daha evvel tanısavdım. Size bir iti
nfta bulunayım mı? Bugüne kadar, gü
zeiJiğim yüzünden büyük ıztırablar çek -
tim. Erkekler bende yalnız maddi bir 
cazibe buldular. kadınlar beni kıskandı -
lar. Hakiki bir <lost lrnlamadım. Siz de 
beni kıs'kandınız mı Zeyneb) 

1 

karakterini meydana çıkardığı için Zey
neb ona karşı kalbinde bir acıma duydu 
ve kendi kendine: tıZavallı mütekebbir 
ve abdal kadın hı diye söylendi ve Han
dan gittikten sonra uzun zaman onu, o
nun bayağı hislerini, her vesile ile mey -
dann çıkan seviyesizliğini düşündü. 

Mebpare Hanımın odaya girmesi genç 
kızı düşüncelerinden ayırdı. 

- Ne güzel kadın o öyle! Kapıdan 
girer girmez gözlerim kamaştı. O ne za
rafet, o ne ihti~aml Giydiğini kendine 
yakıştırmış doğrusu. Ömrümde onun ka
dar dilher bir kadın görmedim. Inşallah 
bu arkadaşın nk sık buraya gelir de onu 
görmek fırsatını bulurum. 

Zeyneb bu sözleri yarı dalgın bir hal
de dinledi. O, bilaihtiyar Handam dü§Ü
nüyor ve kendi kendine ~u suali soru -
yordu: 

- Acaba ~özleri doğru mu idi, yok
sa bana bir başka tuzak mı hazırlıyor? 

Her ne olursa olsun müte)akkız da\·
yanmağa ve bekleme~ karar verdi. 

Birkaç gün sonra s,kağa çıkmıştı. Av
dette Mehpare Hanımla Handanı salon
da konuşurken buldu. Mehpare llanımın 
şa~kın bir hali vardı; z~yneb bunu çe -
kingenliğine hamletmek istedi ise de 
Handanın bir tuhaf olduğunu gorunce 
içine .şüphe-düştü. Lakin çok bekleme -
den muamma haJiedildi. Handan yerin -
den kalkmış ona yaklaşmıştı. 

- Zeynebciğim, şimdi hab~r .aldım. 
Mehpare Hanım söyledi. Sizin için pek 
üziildüm. Neden bana emniyet edip her 
teYi söylemediniz~ 

Handanın bu müşfik tavırları genç kı
:rın hoşuna gitmemişti. Tered.düdle sor
du: 

- Mehpare Hanım aize ne dedD 
- Bana o barikulade haberi.. Sizin 

anneniz olduğunu söyledi. Nusret Be
yin kızı olmadığınızı öğrenmek sizi kim 
bilir ne kadar sarsmı§tı, zavallı yavru -
cak! · 

( biliyor mu 
L idiniz? 

Popudaki bir cemiyetin 
mensublar1 

Resimde gördü
ğünüz ne olduğu 

yekıı:ızarda belli 
olmıyan şekil bir 
insandır. Pnpuda 
mevcud gizli bir • 
cemiyetin mc:n - ~r 
subları bu şekle 

bürünmcltte, içti
malarını ve fıyin

lerini böyle yaP.· 
maktadırlnr.. Ara~ 

larma girecek 'bir 
yabancının ollla
rı te~his etmesi 
§Öyle dursun in -
san olduklannı anlaması bıte çok "' ........... 

* Tehlikeye karş1 müdafaa 
Korku alamet

leri, yani k:ılb 

çarpmaları, titre -
mc.k, gözlerin ıbü • 
)'Ümesi vesaire bir 
ınsan vı.icudüniin 

tchlü~eyc karşı, 
müdnfaasım hazır 

lamasıdı:r. Korku 
aHimetleri göste

ı 

l 
ren insan tehlikeye, korkL!ı 

göstermiyen insandan dahn nz mn 

* Çinde yelpaze modast 
Yelpaze, Avrupnyn Çinden 

Zaman zaman Avrupa da moda olan 
pazc taşımak, Çinrle her zaman için 
dadır. Fakat Çinde yClpa::.e yapanlar, 
zaman model deği§tirm~kte ve yeni 



! Sayfa 

QUINA LAROCHE 
Terkibinde Kırmızı Kınakına 

Kül Renkli Kınakına 
Sarı Kınakına 

gibi en mükemmel üç KınaJ<ı
nanın .teksif edilmiş eriyebilen 
bütün unsurlan bulunan nefis 
ve lezzetl hoş bir şarap 

hütasasıdır. 

Doktorlar teratın
dan tavsiye edilen 

kuvvet ve 

s ı h hat eksirldir. 

Babaeski Belediye Riyasetinden : 
Babaeski elektrik fabrlka.smın 194D yıllık ihtiyacı olan c2h ton motorin lle ch ton 

makine ynjtı nrttırm.a. ve ekslltme kanunu mud'btnce 3/Temmuz/ 940 tarihinden ltıba_ 
nn yinnl gün müddetle mtlnak:.asaya n.z'edllmJitir. İlıalt 23/Tem.muz/940 tarlhlne 
t'&Slıyan Balı günü saat 14 de Belediye dalresinde teşckk\ll edecek olan EncUmen buzurt 
le icro. edUccek:tir. c5803• 

fkUPONLU VA MEVDUAT 

TüRK TiCARET BANKASI A. Ş. 
-------------------------------------------------------------------

Ma:niscl Belediyesinden: 
\la.nlsa Mezbahası için; gilnde en a.şa~ı (6) ton buz çıkaracak bütün teferrüa.tı ca

blr mnklne lle so~ukhava tesisatı alınacaktır. 
dunlo.rın her ikisl birden teklif edilebilece~i gibi ayrı ayrı yapılacak teklifler dt ka-

·ul olunactlktır. . 
Teklifierin 2017/940 tarihine kadar gönderilmesi na.n olunur. «5826ıı 

Babaeski Belediye Riyasetinden : 
iünhal bulunan Belediyemiz elektrik memurlu~nn 70 llra. üc.reUe ehliyetli bir mb
r nlınacaktır. Tallblerin evrakı müsbıtele:ııe Babaeski Belediye Relslftine mUracaat. 

r• nrın olunur. 802ıı 

Kuleli As. Lisesi Md. den : 
Kulell, Maltepe, Bursa askeri llselerinin birinci sınırıanna fstckll ve bütün girme 
artıarını haiz olan n mzedlerin seçme sınavları 10/Tenunuz/940 günü mezldlr Use • 
rde yapılacaktır. Namzl"dlerin en geQ 10 Temmuz/94.0 sabahı saat 8 de milre'kkobll 

kalemlerile veya hokka kalemlerlle işbu Uselerde bulunmaları Ufın olunur. 

SON POSTA 

Bir haftahk radyo 
programi 
PAZAR 7/7/1940 

8.30: Program, ve memleket saat ayarı, 

8.35: Müzik: Uvertürler (Pl.) 9: Ajans ha -
berlerl. 9.10: Ev kadını - Yemek listesi. 
9.2{) _ 0.30: Müzik: Marşlar {PU 12.30: Pro~
ram, ve memleket sao.t ayarı. 12.35: Mtizlk: 
Oyun havalıırı ve halk türküleri. 12.50: A _ 
jans haberleri. 13.05: Müzik . Çalanlar: Ru _ 
şen Ka m, Şerif İçll, Refik Fersan. Okuyan: 
Nccmi Rıza Abısknn. 13.25 - 14.30: Miizık: 
P..ndyo .salon ol'kestrası (Violonist Necib A.ıi
kın ldaresinde.) 18: Program, ve memlPkct 
saat ayarı. 18.05: Müzik: Opera Aryalnrı rp!.) 
18.25: Müzik: SOlistler (pl.) 18 45: Ml\zlk: 
Radyo Caz orkestrası Iİbrnhlm Özgür lda -
resinde.l Soprnno Bedrlve Tiizünün fcıtlra -
klle. 19.30: Müzik: Okuvan - Melek Tokgciz. 
19.45: Memleket saat ayan, ve Ajnn' haber. 
leri. 20: Müzik-: Müşterek: ve Solo snrkılar. 

Okuyanlar: Necml Rıza Ahı-kan. Semahat 
Özdenses. Sad i Hoşses, Melek Tokgöz. 20.45: 
Kon~mn. 21: Müzik: Halk oyun havaları. 

21.10: Müzik: Okuynn _ Sad! Hoşses. 21.30: 
Müzik: İzahlı bir opera (Faust operası.) 
22 30: Memleket saat ayarı. ve Ajans hnb,.r
lerl. 22.45: Ajans Spor servisi. 23: Miiz!k: 
Cazba,nd (Pl.l 23.25 - 23.30: Yarınki prng _ 
ram, ve knpanLf. ... 

PAZARTESI 8/'J/1940 
7.30: Proğram, ve memleket saat aynrı. 

'7.35: Müzik: Balet müzi~ (PU 8: Ajans ha
berleri. 8.10: Ev kadını - Yemek Listesi. 
8.20 _ 8.30: Müzik: Greta Keller'in plfiklan. 
12.80: Program, ve memleket saat ayan. 
12.35: Müzlık: Şarkılar. Çalanlar: Fnhlre 
Fcrsan. Veciho, Cevdet Kozo.n. Okuyan: Mö. 
zeyyen Senar. 12.50: Ajans haberleri. 18 O~: 
Müzik: Türlrlller. Okuyan: M Uzeyyen 
Sennr. 13.20 _ 14: Müzik: Film Mu-
sikf.tıl (PU 18: Program, ve memleket sant 
ayan. 18.05: MUzlk: Oda. müziği (PU 18 30: 
Müzik: Radyo Caz orkestrası (İbrahim Öz -
gür fdnresinde.) 19.10: Müzik. Çnlanlar: Cev 
det Ça~la, Fahri Kopuz, Hasan Gür, Hnmdl 
Tokay, 19.45: Memleket .!aat ayarı. ve Ajans 
haberleri. 20: Müzik: Fa.sıl heyeti. 20.30: Ko
nuşma. 20 4-5: Müzik: Dinleyici dilekleri. 21: 
Müzik: Schubert'in eserlerinden (Pl.l 21.30: 
Konuşma (Radyo gazete'lU 21 45: Müzlk: 
Radyo Orkestrası (Şef: H. Ferid Alnar.) 
22.30: Memleket sao.t ayarı, Ajo.n.'! haberleri. 
Ziraat, Eshnm - Tnhvl!At. Kambiyo _ Nukut 
borsMı (Fiat.) 22.45: Müzik: oazband (Pl.) 

23.26 • 23.30: Yarınki program, ve kapanış. 

• SALI 9/'J/ 1940 
7,30: Pro~ram. ve memleket saat nynrı. 

7.35: Müzik : Ne.,eli musikl (PU s: Ajans ha
berleri. 8.10: Ev kadını _ Yemek llstMl. 
8.20 _ 8.30: Miiztk· Akordeon orkestrası fPU 
12 30: Pro ram, ve memleket saat ayarı, 
12.35: Miizlk: Muhtelif ı,arJtılar CPU 12.50: 
Ajo.ns haberleri. 19.05: Mfizlk: Muhtelif .ııar
kılnr (Pl.> 13.20 - 14: Müzik: Karı.şık pr~g _ 
ram (Pl.) 18: Program, ve memleket saat a. 
yan. 18.05: Müzik: Cazband CPU 18.30: CJo
cuk saati. 19: Müzik: Çocuklar Için (PU 
19.15: Müzik: Fasll Heyeti. 19.45: Memleket 
saat o.yo.rı, ve Ajans haberleri. 20: Konuşma 
CÇiftQinfn saati.) 2o.SO: Müzik: Körfezdt'n 
sesler. Ankara Rııdyo.~u küme ses ve saz hey
eti. İdare eden: Mes'ud Cemll. 2.1.1!5 : Ko _ 
nuşmıı. 21.30: Konuşma (Radyo gazetesi.) 
21.4!5: Müzik: Ro. dyo Salon orke.c;tr8.'lı (Vlo
lonl.!t Neclb A4kın idaresinde.) 22.80: Mem
leket saat ayarı, Ajans haberleri, Ziraat, 
Esham - TahvUM, Kambiyo _ Nukut Borsa_ 
sı (Fiat.> 22.45: Müzik: Radyo Salon orkes.. 
trruııı programının devamı. 23: Müzi-k: Caz. 
band CPl.l 28.25 - 23.30: Yarınki pro~ram, 
,.~ lcapanış. (Arkası var) 

Istanbul Levaz1m Amirli
ğinden verilen Harici 

Askeri Krtaatr IlAnları 
288 kalem çelik; kapalı zarfla eksiltmeyc 

konmuştur. Muhammen bedeli 80,000 lira 
ilk teminatı 6000 liradır. İhalesl 30/7/940 sa: 
lı günü saat ll de Ankarada M. M. v. Hava 
satınalına komisyonunda yapılacaktır. İdari 
ve fenni şartnamcsl 4 liraya komisyondnn 
alınır. isteklllerin kanunun 2 ve 3 cü mad 
delerinde yazılı vesiko.larlle birlikte ilk te : 
mlnat ve teklif' mektublarını muayyen saıı.t
ten bir sant evveline kadar komlsyona ver 
meleri. (44) {4860) • 

Tokatı Asliye Hukuk Ma.hkemesfnden: 
ı - Tokadın Mahmudpaşa mahallesinden 

Saka o~lu ölü Mustafa kızı Vastlye vekili 
Toka.d avukatlarından avukat Hasan Mut 
luer tarafından Turhal çeker fabrikası Işçı: 
lerinden Batum muhaclrlerinden Ahmed ~ 
lu Arslan aleyhine açılan boşanma dnvns.ı~: 
dan dolayı ıcra kılınan muhakemede mild
deaaleyh narnma gönderHen davetlyenin i. 
kametgD.hı meçhul oldulundan bahisle Inde 
edilmesi üzerine hukuk usul muhakemeleri 
kanununun 142 ncı maddesi mucibince müd_ 
deaaleyhe i!Anen tebligat ifasıno. karar V<'
rllerek bu babdaki muhakemenln 10/7/940 
to.rihlne tallk edilmiş oldutundo.n yevmı mez 
kOrda Tokad asliye hukuk mahkemesinde 
bizzat veya usulüne tevfLkan bir vekU bu 
lundurmn.cıı aksi takdirde muhakemenin gı: 
yaben dctam cdec~i llft.n o'..ınur. 

2 - İşbu UD.nın bir nOshası mahkeme d" 
;~~hanesine asılmak suretne Uftn edilmiş 

1

: 
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Netriy ııt Müdürü: Selim Ragıp Emeg 

SAHİPLEIÜa S. Ragıp EMEÇ 

Temmıa 7 

Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajam adedi: 265 

Zira? ve ticari her "levi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERiYOR 

Ziraat Banka.ı;ınd<\ kumbaralı ve ihbarsız tasaınıf hesabiarında en az. 50 
Urası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a~a~ıdaki plana göre ik· 
ramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 
4 
4 " 

" 
" · 
" 
" 

1,000 
500 
250 

Lira h k 

" 
" 
" 
" 
" 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 

Lira 

" 
" 
" 
" 
" 

40 
100 
120 
160 " 

100 
50 
40 
20 " 3,200 " 

DiKKAT: Hesablarmdaki paralar 
miyenlere ikramıyc çıktığı takdirde 

Kur'alar senede 4.. defa, 1 Eylül, 1 
rihleriİıde çekilecektir. 

bir sene içinde 50 liradan aşa~ düş • 
% 20 fazlasile verilecektir. 
Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran ta· 

St h hat ve içtimal Muavenet Vakalatinden: 
Bu yıl, Leyli Tıb Talebe Yurduna alınacak talebenin kabul şartlım şunlardır: 
1 - n> F. K. B. sınıfı için: Tam devrell llselerden veya. lise derecesinde oldulu Maa. 

rif Veldl.letince tasdik edilmi4 mekteblerden pekiyi ve iyi derecede mezun olmuş, olgun
luk imtihanlarını vermiş olmak; 

b) D~er sınıflar Için: Bulund~u sınıfı iyi dcreec ile geçmiş, yabancı dU ve a.sker. 
11k imtihanlarını vermiş olmak. 

2 - İste.klUerin, bütün evrakını tamamlamış olduğu halde 30 Eylül 1940 tarihine ka. 
dar do~rudan do~ruya Sıhbat ve İçttmat Muavenct Vekflletine müracaat etmeleri. ve di· 
lekçclerlnde sabit ve sarih adre.s vermeleri lt'ızımdır. . 

3 - İsteklUerden evrakı tam ve şartlan haiz olan (75) talebenln kabul muameleleri, 
müracaat tarihine göre alacakları sıra nu marası üzerinden derhal yo.pılaca.ktır. t1 • 
niversite ikınal imtihanları netkesinde Yurd kadrosunda yer açıldı~ı takdirde, mllraea. 
nt etmiş olanlar arasından evrakı tam ve 4artıarı haiz ola1llar, yine mtira.caat sıra nu _ 
marası gözetilerek nlmacaklardır. 

Gönderilecek evrak şunlardır: 
A _ Türkiye CUmhuriyeti tebaasından oldu~unu bUdlren ntifus hüviyet cüi'Jda.nı a.sıı. 
B • Mekteb şahadetnamesinin aslı (1mUhanlarını tamamen bitirdiklerı halde ,aba _ 

detnamelerinln taBdik mua.mele.st gect.kmiJ olanlar mekteb müdürlü~ünden -ayni za. 
manda mezuniyet derecesini de gösteren- foto~raflı ve resm1 mühürl1l bir vesıtasını 
göndereceklerdir.) 

o - Okudukları mekteblerden veya mahaııt polis idaresinden alırunı~ hOsnllhal va -
rakası. 

D _ Mütehassıslan tam bir lıMtane heyetlndcn, basılmış örneğine uygun ve tıstt\nde 
tasdikil fotojp"afı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu raporu hastane lbaştabtbllkler1 zarflıya 
rak üstünü mühürliyecek ve uıtekll tarafından mühürlü zarf hallnde olaro.k ganderDe-

ccktir.l • 
İşbu muayeneler Ankara, Slv8.'l, Erzurum. Diyarbakır, Haydo.rp:ışa NUmune hastane-

leri; İstanbul Çocuk hastanesi, 1zrnlr, Bursa, Konya, Adana, Samsun memleket h1ıstA _ 
nelerinde yapılacak ve buralaT'da muayene edUrnek Için bu hastanelerin bulunduAn 
vUft.yetlcrin Sıhha.t ve içtimat Mua.venet Müdürlilklerine Istekliler bizzat müracaat ede-
ceklerdir. 

E - örne~ı aşa~ıda gösterilen, noterllkçc tasdikli bir taahhüd senedi <bu sened il! • 
tekil tarafından aynen tanzim ye tmu edilecek, ve altı, örndinde görüldüitti vechile, 
kefili tarafından keza aynen ve tamamen yazılarak lmzalo.naca.ktır.) 

F _ 4.5X6 boyunda altı tane foto~afı (cepheden alınmış ve ınce kft.~ıda. basılın~ ola. 

cak.) 
4 - Yo.şları 22 yi geçkin bulunanlıı.r, yurdda okumıya. ve llerlde meoburl hızmetlerint 

yo.pmıya engel olo.cak bir ha«talı~ı veya ~rızası olanlar, eviller kabul edllmez'1er. 
5 _ isteklllerin gönderdi~ dllekçe ve veslkalann Vekfıletçe alındı~ı adreSlerJoe btldl

rileeeğl gibi kabul edilip edUmediklcrl de gene adreslerine aynea blldlrllecektlr. 
TAAHHtJD BENEDİ ÖRNEÖİ 

Leyli Tıb Talebe Yurduna kabul edUerek herhangi bir Tıb Fakillteslnden ta.btb ola -
rak çıktı~ımcln, 2000 sayılı kanun muciblnce yurdda geçlrdi~im zamanın (tntmer de ~ıı. 
wn üçte ikisi ko.dıır bir müddetle Sıhhat ve İçtıma1 Muavenet Vekfıletinln ıt.mım gl\ . 
recc@. mahallerde hizmet lfMlnt kabul etmedi!;lm veya muayyen müddeti bttlnneden 
hizmeti terkeylediğim takdirde Yurdda. benim Için sarfolunan paranın ikl katını Me -
meyi; ve tıb tahslllnl tcrkett~lm veya aıhh! sebebler dışında Fakülteden daimt olarak 
çıkarıldı~ım, yahud Yurdda bir seneden aı b'n- müddet .ıtalarak yurdu terkeyledl~lm 
takdirde benim için sarfedllml.!} olan parayı tamamen ödemeyi, ve bu taahhüd senedi 
ınuclbince benden Istenecek paralar Için Odemek mecburiyetinde oldu~ tarihten ttı. 
baren "b 9 faiz yürütUlmesini ve 2000 sayılı kanunun di~er ceza! ht\kümlerintn de hak. 
kırnda tatbikini kabul ve taahhüd eylerlm. 

Sarlh ikametgilb a4resl 

Yukarıda. n dres ve hüviyeti yazılı olan •.. .. . . . . . . . . . m bu taahhüdname rnuclbince Me. 
mek mccburlyctinde bulundutu her de1'8 yılı Için ÜQ yüz Ura olmak üzere bOttln tahsil 
müddet! tçln cem'an 1800 liraya, ve k1 ka tu ı ödemek mecburiyeti hMıl oldu~ talrdtr. • de 3600 liraya kadar parayı, faizlle bera.ber, borçlu ............... ne birllkte müteseısn ka. 
:fll ve müşterek müteselsU borçlu sıtatne ödeyece~ım. 

Kefllln sarlh adıtil (68M) 

Babaeski Belediye Riyasetinden : 
20 llra maaşı asUal olan Belediyemiz muhasebectll~i münhaldlr. Ehliyet ve llyakatt ha. 

ız olanların mıisbitelerile birlikte mürncaauarı. c580b 


