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Romar:ınm 3 bUyüit forması h dıyc cdılecekUr L . 

1 

Türkiye-Almanya arasında 10 sene mutebe 
olacak bir dostluk muahedesi imzalandı 

. 

tarihinden itibaren muteber Muahede • 
ımza 

.ki •• devle ka şılıklı 
miyetıerini tan yac---=...,., 

---------- - - .. MUAHEDENiN METNi --~- -----

IIariciı10 Vekilimiz Siikrü 
Sarrzcoiilıt 

Ankara. 18 {A.A. ) - Bu akşam saat Z 1.15 de Hariciye 
\! ekaleti binasında Türkive ve A lmanya arasında imza edil. 
miş olan ınuahedenin m~trıi aşağıdadır: 

Türkiye Cumhuriyeti ve Aln.an Reich'i, 
Aralarındaki müna3~0etleri mütekabil itimat ve sami

mi dostluk esasına istinat ettirmek arzusu ile, ve her birinin 
elyevm m evcut taahhütleri kaydı ihtirazisi tahtında, bir mu. 
ahede akdetmeğe karar vermişler ve bu maksatla murahhas. 
}arını tayin etmişierdir; :1:.>yle k i : 

Türkiye Reisıcumhuru : 
izmir .Meb'nst.< ve Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu'nu: 
A lmanya R eich Şan:iölyesi : 
Ankara Büy:H· Elçisı .Ekselan s Franz Von Papen'i. 
Bu ınurahhaı:;lar usu!üne muvafık bulunan salahiyet. 

namelerini teati ettikten sonra a tideki ahkamı kararlaştır. 
mışlardır : 

Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti ve Alman Reich'i 

........... -·-····--------·---· _, ........ __..: , .... -............ -... -........ : 

IHaricige Vekilimiz Şükrüj 
1 Saracoğlunun beyanatı j 
lfirkiye ve Almanya, ıoıflalllatıaı 11111 
l •.ığlam temellere f stıaat ettirmektedir 1 
i -· Türkiye - .Almanya muahedesinin ~- ! 
: ankara, 18 (A.A.). . V kili Şükrü Saraçoğlu ma.tlbuata atı. İ 
: zası münasebetilo Har1c1ye e 
f deki be~'anatı yıı 1mıştır: . t1 . her vakit açık ve dürüst kalm~ 
• raz·ye en : Birlbirleruıe karsı ' ' .. en temevvücatı esnasında muarız 
: 'arc:ı. sur : ve dünya hadısat.nın asrr. .~ k" e ,·e Almanya, metni bugün neş-
i nı"<-vkidc bulwımamış olan ;ru~ ıy 

1 
en cağlam temellere istinat et· 

! rolıınan muahede, ile, dost..uk arın iyete girmiyeceklerini t<ıyit et
: tirmekte VP atiyen de rr,uartz vaz 
i ıneıctedirler. . muahede ile yeni vo hti bir em
i Türk ve Almnn mlll~_tle1:'1 b~· kere daha el uzatmış oluyorlar. 
i niyet havası içindl.; yekdigen~e ılr. fı.vnin mevcut ahdi vecibeleri • ·· ı ~- veçhıle aı a 1:. .. i :Metinde göru ecegı . 'd bu vecibelerin mua.hcdede mun-
! tllahfuz tululma!üa ve boylece ekt olduğu teyit edilmektedir. 
i deriç mefhumlnrla tear~z ~tmemke :sika.sı olan bu muahedenin im· 
• . . ..h. bır uostlu v il bet]" 
= Taıilıı ve nıu ım . telakki eder ve bu m nase ~ 

I• tasını büyük bır memnuıııyetle M Fon Papen'in neticeye vusul i~fn 
memleketimi 1vi t :rnıyan dostum · _ ·kre ....... e<Yi vecibe addederım. 

• . · · bilh<tS::ıa zı "'" ., 
"akl olan kıymetli mcsaısını . L üzerine Almanya murahhasr ve 
. Muahede nıüzakeratınm ıntac~mleketlcrimiı matbuatı ve rad~:o 

bıiyük t>lçisi ~'T. 'F'on Pap.~ıı .ı~e, :.. Almanya münascbatını tavsıf 
servisleri n0şdyatmın 'l~r o). e t zihniyeti dairesinde wku bulması 
eden dostluk ve müt<'kabıl -~tım:a mutabık kıtldrk. 
arzusunu izhar etmek hıısu,,un __ ......... ----.--.---·---··--

4 ara~;lerın!• nrnsur !)':tine ve tamamıyeti mülkiyesine mütc
~a~ılen rı~yet v.~. dcgru_d:m doğruya veya dolayısıyle yekdi. 
gen aleyhınc mu. eveccıh heı türıij harekattan tevakki et. 
meği tmıhhUt edcr•er. 

I\ıJadde 2 - Türkiye Cumhuriyeti ve Alman Reich 'j 
müşterek meııfaat'crine ~ualluk eden bi.itün meselelerde 
bunların halli i., ;ıı mutabai..:::ıtı terr•İn etmek üzere aralarında 
atiyeil dostane temasta bul•m.mağr tcıahhüt ederler. 

Madde 3 - imzası giinü rrıeı'iyet mevkiine girecek 
olan muahede on sene miidrletle muteberdir. Yüksek akid 
tarcıflur, munhedcnin tem~ıJi husu:ıunu vakti merhununda 
aralarınd::. kararlaştıracaklardır. 

Bu m•ıahede tasdik o:unacak ve tasdiknameler sür'ati 
ıniimküne ile Berl:nde teati edilecektir. 

Türkçe ve Almanca ı:ı::anlarrnda, her iki metin de ~yni 
\·eçhile muteber cılmak t:zere, iki niisha olarak tanzim 
edilmiştir. Ankara 18 Haziran 1941 

.Alman Bü~ük Elçisi 
Fon Papen 

! ... _. ......... ·-··-·-·······-·············---··----··· .. ··-----·-····--"' 

j Alman Bigik 
1---U n~ 
fTlrklye Avnpa ile 1••1•k ara11D 
1 liylk oldqa dlaza temla etmlftlr . 
$ A.nlrur:ı, JX (A.A.) - Alman bu.yUk clçisi Von l'apcn, Anadoiııl 
i vasıtacılyle Türk matl.ıuatına a,ağı·!:ılii ~anaıt.ta bulunmU§la.rdır· 
i İmza edllcrı mınılıı:de.nln mc':IU~ blr taf'Zda. ~eli Hariciye Voıkilı.ııe, 

buata dikkate d;ığer tazı sözler ~lcmeğc vomle oldu. Bundan dolayı 
disinc bUttın kalbimle tefekkür ederim. 

Bu nıuahedc, as.rfardan oeri nıemteket.i.ınizi birbirine bağla.yan 11e 

cak Avruııayn ycnJ, daha ly! bir nizam ve devamlı bir sulh temin e~k 
tiyc.1 sıyasetln heaeflcri hakkındaki anla§mamnzlıll.ıardan dolayı muvekk 
Len muhtel olan eRki, itimatlı ve dostane mlrıııı6ebctılerl yeniden 
eylemckteciir. 

Blnaf'nalcyh bu mua-hedeni.n ı.fiemıniyet.wll, dcv.remı.zin tarihi bil~ 
C::ıselerinin çerçe'l'Csi ıı;mde de mtlt~lca ctınomlz lllzımdır. Bu mull:ıbedc a 
zamanda Alma.uyanır: vf! mllttef!lc ~~rm Av.rupaa:ı. adaJetc dayan 
yeni b'.r nızam u!:'rundı.Ji. mtıcaıl ·ı~ıerlndc, hıllkU\Hnl lrnrıımağı harici aya 

• setiJ:dc hakim ef!as ittinaz eden Tilrklycye, 'll\brk m+Mctmc, şRnh wıu.n b1 
tarihm nıimsı olıırak vE garp llo yuhın şar-k amiHindn bir ııabıt.a tefkil etme 
sıfat!le JAyık o!duğıı tııuvki ve nftfı:zu lemin cytemcğe azmetmış butmıduk 
tarının da bir delılfôir. 

Çok muhterem l'tııtum Hıırlcive Vck.i-bmn bu mu~d yı l.y.t btr ~ 
c.:ıyc ıktiran ctıırnıdc yolundakı •nflt1..madl gnyrellerinl burada tebcil ve e 
samlm: t·~şckkUrlhnü hendlsinc a zecerkcn Aıman devlet reisli harld1e ne 
zırının da bal"ıı bu tıırlhi veslka.vı jn 1.ı.. etmek imktınını vermiş olmo.Iann 

(Devamı Sa. 4 de) 

··--·········---··························-··-· ..... ·---------,---.ı .......... ._ ........ -··--···-··-·· ... 
-/ nönü iliJ l ngiliz 
· Krtllı arasında 

Başvekilimiz istanbulda iaşe müdürlüğü 
P 

. 
6 

d h d . . d·w· teşkilatı hazırlıkları 
ünasebetiyle tebriklerini teL artı rupun a mua e en ın geçır ıgı . .. .. . . . 

safhaları izah eiti (Yazısı 4 nciidc) Yenı mudur muavını Hurşıt Ankrıra, 18 ( A.A) - ~ei:~ ın afla bildirmişler, Majeste Kral 
Ctırnhıır İsmet İnönü. Bu~. ~~ Reisicumhura teşe~kür . tel. 
liMtanya Kralı I\Jajeste f~_ın~~ grafiylc muka:bclc etmışlerdır. 
C-Orç'un doğumunun y1ldönumu 

fısker Ail~lt:rink·ı~ d Yi!,!~~~ 
. t 1 rının bırıncı mev 1 erın e yardıma mtıh~aı· aih.•.lcrine askere 

Nakll Vasi a a alınmamış kımselC'rın )ardrmdı 

Korol dün Ankaradan geldi 
Şehrimizde ihdas edilen iaşe 

müdürlüğüne hcniiz kimse tayin 
edilmemiştir. Ticaret Vekaletin
ce birinci müdür muavinliğine 
t<ıyin edilmiş olan Hurşit Korol 
dün Ankaradan şeıhrimize gelmiş 
ve Vali ve Belediye Reisi Dok
tor Lütfi Kırdarı ziyaret ederek 
kurulacak teşkilat hakkında iza. 
hat vermiştir. Hurşit Koro!. A. 
mcrikada tahsilini bitirdikten 
sonra memlcltete dönerek Anka
rada ziraat bankasında ve iktısat 
vekaletinde mulltelif vazifeler 
alarak mu\'affakıydlc ı:-<1.lışmrş, 
füriist, kıymetli, liyakatli bir 

1 k 
bulunmalan ve cdil<'c<'k yaı-dımııı 

t d nlerden 1 kuruş a ınaca ı~i.ktarı i!l'. mali ~udrol (~?reccsi-
seyaha e e nın mahallı bcledıyc cıncumcnlc-

......... ,. •••• • • ., •·••••••-........•,.,.~ rince tayini kanun ve 'Ona müsle
~~' • • ! nit Vekiller Heyeti kararı iklıza· 

~s ........... · ma ve tiyatro bıletlerıne sın::n~~~u:~~ta~~dutları için-i ne . . den evvelce askere alırunış olan-

d Yu··zde 10 zammedılıyor i~~i::u0~~u~J~~t):ı~~:cü~~:: e ~:.:=:.:=--.:.~:...-:-:---=~===~;::;::::-: ayyen hadden yukarı kazanç ıın· - 1 1 d ıker allele- hiplcrinc tahmil edilmisti. Son za-

8 .. cret 98 kaZIDÇ zer D 8D a mantarda askere aıınanıarm a. 
adama maaş, .. mil• biç blrıeu lleıllmlyecek dedi ço~~lmış, buna mukabı! ~ar-rlae yardım parası Dl J dımıa mükellef olanlar ~aırr.ıştır. 

• • .,,. 
0

, , • , , 0 • o • • o • • • • • • •••~ ( Dı:11x1/rM Sa. 4 su.. 1 de ) 

~········--~---

(Devamı Sa. 4 sii. 5 de) 

Harici haberlerimiz 
2 acı ve 4 bel sayla•mla~ll' 
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ilamdaki barelllt 
Dünyanm gözu ansızın başJı

Şiwali .o\.f rikadaki hareki.ta 
lmiş bulunuyor. Yazın im.. 
sıçağı altında Şiın:lli Afri. 

a bir harekıt beklenmiyordu. 
Mfll~.,.,.,sa '"aarnızwl !ngılizler 

mdıın ıcrası hiç ümit edil
rdu. Ancak son zamanlarda 
dak; bgili~ kıtafa.rmm tak. 
aldıkları malfımdu. Bu a. 
Haıbeşistandaki Cenubi M
kıtalarmrn Sollum cephesi. 

g.,t!ri!diği bildirilmişti. tngL 
kendilerinde kMi derecede 

et görmüs olacaklar ki ta
za geçmişlerdir lr.~ilhler 

.-N>ôıratm kendi~rine mücııait ~ 
de inldfla.f ettiğini bildirmek. 
·rı~r. 

Su iy de harekat bir fnrriliz • 
nsrz r. uhc r~ec:i halini almak 

. Franslzlar Suriye i.cşini çid. 
o ar. ı el.~rine alınış gibi gö. 
"'yrrlar. 

Frans 
edi lll 

yle netıcelcnen harcketiu 
im olduAunu ~lizler de i. 

tmişler<lir. İngiliz kaynak
kıtalarmm Beyruta 12 kilo. 

l'lalltre yaklaştıkla.rmı, Şamm ka. 
•ma dayandJklarnu bildiriyor-

lediye francala 
işini halletti 

Jlrueala W9zt1 Jel viliyetin 
t.m1t olduğu bir tebliğe göre 

.... hastanelere ve hastalara 
edilml§tir. Hastala.rm fran-

ihtiyacı_ mahalli hUkômet ve 
(9.ı~llye daid.orlan tarafmdaa ve

raporla te'Yllik -edilecektir. 
raporlar listelere kaydedile -
bu kayıtlar raporlara d9 ge-

laj:IJdlr-
Ça'\'dar ebıeğl J8itllamık 

Belediye iktmat mttdft.dilğil 
temas ederek ptya. 

bir miktar çswdar mm ç:dc&r
.karar T8r'ndlür. Bu mılar 

ı:mpanaa :f!nmeala fmifarmn ye
e yapdacaktır, 

Yeni tekil ebaek 
4'5 gMm j'1l'VRl'lak ft 750 gr.

ekmek im&li içtn bal11a bir 
be yaptlaeııttsr. 

Tetri.beyı mtiıteakip ldnıyaha -
e taiımL yap*ralt net1ceı.. 

edileeektfr. 
Belediye Teia muavini LOtfi At 

ri)'uüade tıoplmn bir lıro
~ eJamekl rtn daha iyt ç* -

temin M;irı yaptlaeak -.. 

ŞAYİALAR 
Almanyanın Avrupa. lotatmı

daki teşetibiisleri bakkmda yeni 
haberler gelmemiştir. Bununla 
beraber heyecan verici §ayialar 
deveran etmektedir. 

Almanya ile Sovyeüer arasın. 
da bir ta knn göruşmelerin ya_ 
pıldrğı bildiriliyor. Ancak btı. 
g~eri ScJvyetlerin tekzip 
ettiği malfundur. Bundan başka 
Almanyanm Avrupa krtası üze
rindeki ta.lışidatı ve Romanyada.. 
ki harekat İngiltereye karşı ya. 
pdacak bir ~tına.dan başka 
bir şey değildir, deniyor. 

AMERİKA - ALMAN 
MC'NASEBATI 

Ruzveltin emriyle Amerikada
ki konso!oohanelerin kapatrlması 
Berlin tarafından şiddetle pro. 
testo edilmiştir. 
Amerikanın bir harp arifesin. 

de bulunduğu neticesi c:ıkarılı
yor. İtalyan radvr,.;,u demiştir 
ki: Amerikanın harbe girişini 
Japonya:un harbe girişi takip c. 
deook, bu suretle Amerika 'ki 
cephede harp ed cektir. 

Macar radyosu da şu halberi 
veriyor: 

Japon genel kurmayt pazar sa. 
bahmdanberi ictima halindedir. 
Bu Ja Japonyaİıın mühim karar
lar arif inde bulunduğunu b J_ 
climıelrtedir 

ROMANYADAKl 
TEDBİRLER 

Romanya mütema.diyen askeri 
tedbirler almak dır. Rom<-n 
radyosu bugün !"ti, ske-rl ve idari 
tedbirlerin almdıimı bildirmiş • 
tir: 

1 - Ziraat işlerinde çalışına;k
ta olan askerler hemen vazife_ 
leri başına döneceklerdir. 

2 - Romanyada askeri sevki
yata engel. olmamak i.Qn her tür
lü nakliyatta bulunanlara veri.. 
len vesikalar toplanm;:ıktadır. 

3 - Hiç kimse izin alın~sızm 
otomobn kuJla.naımyaeakbr. 

'M car radyosunun bildirdiği. 
ne göre BükreŞte umumi baıb~ 
terin t.enviri yasak edilmiş, 80-
külarda. ışıklar karartılmış,.. iş. 
8izler hapsediBıdftir. 

lNG!LlzLERlN YENi stLlHI 
İngilizlerin yeııi bir sı1ah keş

f ettilderi bildirilmişti. Radyo 
Lopenm adını taşıyan bu silatı 
bir ...aır. Bu BiWı bütün lngil. 
tere sahilleriyte gemilerine lm. 
mlnmıltur- Şm.m intişnr sahası
na bir t.ayyare girinee ıtıütün 
merkez haberdar olmaktadır. Bu 
suretle düşman tayyarelerini a. 
ramak. devriye gemıek külıfetleri 
ortadan kallrmıştır. 

1NGILTEIU!DEN i1NLANDl. 
YAYA MUN.AKALAT DURDU 

t ngiltcre - Finlandiıya. mOııa. 
ka1atl ~ur. Bum.a sebep 
~ya Alma Mkelterinin 
yerlıpr !8iıd ir. 

-70-
8fo.1J yeıteşthdtkten •e 'VlgmlUD 
penceresini canl.aBdlnua -.Mi ba
,_, • ı.,Jxiıaıı.ya kad&T ae--
IAmladıktan olOllft mıiıı olunu 
Mnd\mi \Jıı SIK bahnMIJID, BQ 

t1ln. arkadatlanm yuwnda. :idi. Bel 
ki o da .•. Ti uzakta, ga.nn. en soa 
kapwmm &ıib:ıde, siyah ga..rpflı ..,. 
J1l2Iİi ~ duru.yordu. ~ mi, 
yqlı mr, gllEel mi, ~kin. mt, \8-
Ji deilldl içimde blr .ee, odur, 
~. cUyordn. Ya.weca Tak
dlrhl kuJatma ~edtm: 

- Bak. o da ~. bent gidi-
-yor diyeı.-

Ark-der'. ,a.terdiitm kad1Jl8. 
dlltka.tli dikkatli bektr '9le btr tıe
eariirle: 

- y~ Fikret, dedi, • 
tim bilt!' baD8l • 

8lldlıCl blttırmedl ; ebyliyeceği 
IMrlıctegtn k:lrflflğtnden t ... ıımif 
gtbı,dt. Buntmla beraber içimdeki 
eee daha l'Ubeil, daha ;ikna edJıcl 

tel!Derinl te.t>ft etndftlr. idi Bt:r gıln ke:nıD8tAe l&ylediğ:lım 
razllYet tetırtk 'l!dilerek rapor ha- gti, ~ gt,.ıe yine tamyalııiHP-

_..ıaı,.1111~llııl!ll!Ütır. d1m. 

VRi~ ıebllil 1 • ~ geçerek demir 
ı - Fran alalar, belediye ve pannüııt1t kaplya doiru yttrü-

et dolıtorlannm verecejt 
1 

dil.it; 0 da aminde bulunduiu kapı. 
-ıpıorl-ll'la--~~~ .... k ı du ll;eri gi4odt. Ne prip malılü!. 

..--. uur~. -•..,.e 
wr.mnııt mılan ntnı alıp da baf.

ellere ..tanler balandufu vtı~ 
tçe h.tler a1ınm111ur. Da gtbt· 
, fldıl le takip edilecek, yaka
anlar arf'i 8rfiyece ces lan -

urııacak • 

... -ıs-

Erna doin Wımllı • etmlıt: bn
Uln 1'lerlm iki haftada. btttJ.. Yuı· 
hanemi beşkasma devrettim; uh· 
demde bulunan bu:ı .tak tefek in-

' 

t 
,aatı yeni mü&tecire blrairtan. Fa-

VE C 1 Z EL ER kat arkadqla.nmm lardmu olma· 
y~ M. cr.xıı. Pıun.u.ıtl 1 aydr bu 14tlerin ariraemda aylarca 

~-----·A·------ r fllirüklenebilirdim: m Jıut aşk ah• 
• Z 1 ıll .._ 1' 1 '111 uum· I Iümu o kadar <ttğişttrmiftl ki. 
fenatar o111 ; eytıa.ne mUde.vtm~ .. 

1 

K~nd1 odamı toplarken çek elem 
a mda lyW1' etmeyi ffv•nlet" ~ il tahusti6lerln tetıirJ altında kal. 
ur, her ka nln mıısteımuı otıaalr dnn; bfr tarafta. dosyalar, vesi:ka
kaidedendlr. ia.r; öbür tarafta bisim megıhur 

Hava taarruzıarı ve Aşk uğrunda kemancı 
olan kundura boyacısı 

yer müdafaası 
Birinci ağır ceza mahkemesi 

Dörl sene hapse 
mahkom oldu 

Yerden havaya atan topların tesir nisbeti ~:ı:~i~~~::e:!ı:; 
düşüktür .. En iyi müdafaa tayyare ile olur1 ~~~:: ~~~ ~~~~~ dakı sermaye kadınlardan Nazmı. 

Hava taarruzlarının ne çeşit 1 l layıaiyle muntazam nişan ve he yey' öldürmek kastile yaralıyan 
bir tehlike ve yıkıcı bir baskın 1 Yazan: saplardan sarfma.zar edilmiş oı: kundura boyacISI Ali Sonattır. 
olduğum anlamıyan, tasarla.mı. ı M.. 1 T • maısıdır. Yer müdafaasının da Ali Sonat, Nazmiyeye aşık ol-
yan ve t..ıkdir etmiy6Il kalma- J ute ıassıs ayyarecı en müessir zamanı, tayyareyi muş, _!ten<lisine yaranmak için b:?· 
mıştır. T<.plu bir halde olaca.ık 1 T. A. i müstekar ·bir uçuş esnasında ya. yacrlıgı bırakarak kemal ,.alma~a 
hava taarruzlarının büyük şe • :.--....... ... __ : kalıy:ııbilmektedir. başlamış, fakat Nazmıye<den bir 
J:ıirler Li.stünde yapılacak tek ge. • Büyük harp sn-c1Smda!d yer _ tilr!il yü.z bulamam.,tır. ~un ü· 
çişler sırasındaki zararları, gerek faal bulunduğu bir mmtakaya den havaya atışlarda isabet ih . zerıne bır ~banca tedaı'ilt e~en:k 
maddi ve gerekse manevi çok girdiğini kestiren hasmı tayareci timali va.sa.ti olarak on binde bir kızın çalrştığı amumhaneye gı~ 
büyük ölçüde olmaktadır. Bugü- si, her ne paha211a olursa olsun, olarak gösterilmektedir. Bugün ve ~end~ ağır.w.surett~w~r~la: 
ne kadar cereyan eden bava mu. ne sür::ıtini, ne de istiıkametlıııi ve için bu isabet ihtimali muhtelif mıştı. AI~nın tetigı çektıgı ikincı 
har.ebeleri bu hususta canlı ör. ne de irtifaını muayyen bir uçu- irtifalara ve ~itli top çaplarına k~rşun eg.~r patlamış olsaydı, Naz 
nekler vernu tir. şa bağla.rnaz. Hareketler ve de. ve cinslerine göre değişir. O ka. mıye olmuş ~ul~aktı. 

Havadan gelecek tehlikeye kar ğiştirmelerle yer mtldafaasınm dar değişik neticeler elde edilmiş Bu nokta tizerınde duran n"ah· 
şı; sen ateşli, otomatik nişan • ateşini güc;leştirmiye <:alışır. Bel. tir ki hepsinin ayn ayn irtjfa keme suç~u. katil ~as~ yara.la 
kahlı ve çok namlulu havaya ki bombardıman yapacaksa nişa. ve atış cetvellerine göre göste_ n~~ :nwy:tınde gorımı~ ~e ken
karşı atan müdafaa topları bü. nıru alıp, bombasını Iaca.ğı ana rilnıiye c ılacak bir yüzde gra- dısını evvela 18 seneye ?ı iıhıre de 
tlin memleketierın korunma ça. filli çok .,...nia milcy"sta olabilir. 4 .ne~ e mahkilm etmiştir. · . 

kadar düz uc:uş vapar. Faka.t i. · ... - "' tk cl uh-~ d b d ı-eleri arasında yer almış ve Umumi olarak va&.t bir irtifa ve ın m cı.Aeme c ır mu -
toprakları müdafaaya hazırlan- şini bitirdikten sonra gene hare- orta süratli toplar iQin bir isabet det evvel, Hasırcılar caddesind<> 
mıştır. Yalnız şu var ki; yerden ketler . .., manevralara başlar.. yüzdesi söyiiyebiliriz. Bugünkü kestane satan Me.~edi ö!düren 
havaya atan topların çok düşük Çok deı~hr. düz w:Uf}lu bombar- topların ateş süratleri, mermi ilk ka .. "Unıeu. ~et Tükenmezm mu
tesir yüzdesi yanında. gene tay. dımanlann ~lişj güz.el olması ve hızları artnuştır. Buna karşılık hak~esidir. Ahmet Tllkenmez a
yareye güvenilmektedir. P'yade, isabet srhh<rtlerinin azlrğr, ver tayyareler de büyük harptekin. ra.basiyle geçerken ~es~ecı lıleb 
piyade ile, topçu, topçu ile en L müdafaasının verdiği korku dıo. den birkaç defa daha c:eviktir.. medin tablasını devımıış ve ara-
yi müıbareusini yapar ve biri di- Böyle olduğu halde isabet ihti larmda çikan kavga sonunda da 
ğerini susturur veya pü.Skürtür. MISIRDAKi mali yüzde yanın ola.bilmiştir - Mehmed' öldürmüştiı. 
Tayyareye kar§I df tayyareden Bu nıSbet muharebe zamanınd; Mah'k.~e Ahmet Tükenm_Psi 2 
başka üstü.-ı bir müdafaa vasrta. SURiYELiLER elde edilen neticelerdir. Hazerde sene muddetle ha.pse ma.hkiım e.t· 
sr tasavvur edilemez. Uçar. kova.. yapılan tecrüıl>eler neticesinde :rntştlr. 
lar, harekıetlerini takip eder ve Hür F ranaızlara yardım seksen bşte bir iMbet alındığı ---.o----
makineli tüfekleriyle karşı t'u- ediyor çok defalar gö.rlilmGştllr. Fakat Kartal cı·nayet•ı 
rur. bu nisbet ~ bir zaman yer mü-

Tayvare sür.ı.tli ve oyna:kt,ır. Kahire, 18 (A.A.) - Kahire vali- dafaasm.m muvaffakzyet ölçüsü 
Uçuş irtifamı ve istikametini si, Kahirede ikamet eden Suriye ve olarak gösterilemez. K ·ıı d•• k 
cok çabuk değiştirir ve yer mü. r .. Ubnanlılann Suriyedeki harckA.ta Geceleri ışıldaklarm kuvvetli a 1 er un ya a-
dafaasmm ateşinden oynaklığı iştirak eden htır Fransız kuvvetlerine büzmeleri ka:rşısmda tayyarele.. 
sayesin<le lren<Iini korur. Halıbu, on bin frank tebernıde bulundukları. rin daha kolay avianabilir. kana. lanarak müddei 
ki tayyareye karşı tayyare har- nı, aynı zamanda da Franaada harp ati dcığmaktadır. Hallbuıki; ge-
wdecek olUl'Sa kat"Şılrklı hare. etmek üzere .uAh altına davet edildik c:eleri muharebe mesafesinin ta. ·ı·.., ·ıd· 
.ket kabiliyeti üstün olanın lehi - !eri takdirde icabet edeceklerini bil. yininde güçlüık, av tayyarelerin.. umumı ıge verı 1 
de muvaffakıyet temin eder. ciinni' olduk.lanın: beyan etmJttlr • den korkusu 1ra1mfyan hasım 

Yerden havaya karşı m'iida.fa
ada her şeyden evvel atıcı ve &

trcının kalbiliyeti rol oynar. Atı.. 
cıhk her şeyden evvel nişan ve 
hesap işidir. Tayyarenin sürati 
ve uçuş irtifama göre atılacak 
nıeıcnınin almz ak n'şanmda. u-
Jak.Weık tdadar vaıdr Banla,; 
rm ~da munareoe mes:iifesi 
ve tayyare «Riratine göre mermi. 
nın hedefe kadar olan mesa.f eyi 
katedec3ği zamanla bu zaman~ 
fında tayyaıenin ap.eaiı nıesa.
feyi ve merminin tayyare ile bir 
nokta.da ~ temin ede. 
cek nişanı almalı: vardır. Ve ~ 
yerden havaya karşı oiaıı .... 
güclüğü de buradadır .• 

F.ğer tayyare tRlrati.ni ve irtL 
f aım değiştirmeden muayyen bir 
istıkamette mUBtaıkar olarak u
çuşa devam edecek oluna bı tak 
dirde hem nİ9lll alma lrolaylqrr. 
hem de hedefe iıBalbet ihtimali 
fazlalapr. Fakat IU mfl!bakkalk.. 

tır ki; düııman miidafaasmın 

C'l'lirk mfırnar.lıdııin tadli) ne. ut 
notlar ve müsveddeler.. Zavallı 

eserim, seni vücude getiımeğe ne 
büyük bir azlmJ.e başlamıştım.! o 
ZlllDlan ellerim, seııiı:ı ilk sehlfeni 
yazan relik kalem<len daha sertti. 
Şimdi, bu son hazırlığimda. bile be
Di terketmiyea Takdirle Servet
ten utanıyorum. Aşk, yıllarca fa.b
rlkalar diyarında kalmış bir Jş a
damı ~in ne ayıp ıey ! . 

- İyi dlişün Fikret, .n:öşede bu-. 
cakta btr şey unurtmiyasm.. 

Etrafa düşüne 'düşüne baldırın 

ft Servete ceıvaıp ?erd:iım: 
- Her şey tamam, gidebilinz. 
Kapıdaıı çrkıyorduk; Takdir de

di ki: 
- Ya mektuplv? Hani r fikan 

geleceği vaılôt bir türlü ma.lıvede
ıniyerek gJs1i göze sakladığın melı:· 
tunlar! .. 

Üçllmllz de diSndillt. Yazıhane -
niıı ~ya gizli- sUrmeeini çek
tik; llei"küredi.n mektuplan, gön
derdlğt iki Uç kart, btr telgra.f, bir 
karış kurdele parça:sı, fırlm ~ 
ni1 bana. verdıiif Gen<;kIZ kaL l ro
manı bir t türdiyl)tlu ttılbent, 

kurumuş bir beyaz gUl, ona ya:zıp 
da yollayamadıgnn m ktupl r h p 
bura.da idi. Bu muazzez şeylenn 

h r birhıde birer muazz~ tarih 
vardı llk buh.111mamızda. vücudu -
ma gelen gevş kliık yine geldi; bir 
sandalyaya oturdum. Servet hem 
gülüyor, hftn eöyleniyor. hem de 
Mefkürenbı. hatıra.tını topluyordu: 

ROMANYA 
HUKUMETI 

lzmir fuanna qm..k 
edeçe"' • • bildirdi 

hıair, 18 (A.A.) - RoınaDJ4 llJ,i. 
k'Mıeti !Hl elltemuyonal tua.ıma 

reırmcı lft!rak .........,,... bmlr 'bllıedl 
,.. rel8UllM lılldl:rmılftn. 

Fazla yolcu alan 
otobüsler 

Ullebmgazla Çoda mumda iır 
H.yen ot.cıbOıılleıtd Japdmı lraı.trol
ler '8011Ullda bmdardan 3 taneılinhl 
fada yobı aJdtkla.n gftrtllmfit, 
38ıb.iplert cealaııdırıJmJııııbr. 

OOıı bundan ıt..,ıı 8 fOför Je 
muhtelif eaçlaıdan cea.ra çarpr1-
JD11tır. 

- Bımlan buraya ni!;in .... 
dm?. Hay Allah cezanı versin, bu 
ne mundar şey!. Ooo •• ne güzel 
resimler!. Şimdi hepsini bir kib
ritle idam ~eceğtm. 

Büyük bir tehalükle ona yalvar
dım: 

- Bir kere daıba. okuyalım da. .. 
Takdirin mttdalıalesile 0'1lan btr 

pak~t yaptık, bu gece Tak.dirin e
viıııde toplanıp olı:uyaeak, sonra 
yakacaktık. Bir mimann aşkı böy-
le bir hrayinle ka:pamnFllıydt. 

O gece toplandık; okuduk. Ki
mısi bizi güldürdü, kimili ağlattı 
ve ben her birine ait hatıramı ye.. 
niden yaşıyorm111um gibi onlara 
naklettim. Sabaha kartı hepai:nden 
bir avuç lclll kaldı. Artıl: ı.ta.;.bul
<la Ta:kd:lTtn bir n lı 'iri idim; il" 
sız, ailesiz ve sevdasız bir hatta 
gezip do181}8Calttmı. Fikrim ve .. 
mim dinlenmeğe nmıtaçtı. Servet 
giderken kısa bir doktor nasilıat:1 

vel'di: 
- Notlarını ,yımlarmı, veailı:a

larnu hep yak; P!;lrdiğtn ba n
luı sende hiç . hatmim bJım ... 
Yarın gezmeğe bqla .• Biz de seni 
bırakmayız ya!. llJv9ell dılıat, 
sonra faaliyet .. 

Fecir açtlırken yattnn "" Tlhiı 
mimariainin tarlıi yerine. bir se
nelilc hayatımı yamıak kanrile 
uyudum. 

• • • 
İlk ge?Jdiğtm yer KadJMy olılu. 

Pek ahştfğmı bir kuwet beni ~ 

tayyarelerinin da;ha seri>e.st ha
reketleri yer müdafaasmm mi.iş. 
küllerin "ndir. 

Yer müd&faasmda. maJcineli 
tU:fıeklerln tesiri sekiz yüz met. 
reye kadardır. T~ularm tes>
ri ise bin beş yüz metreden baş. 
tar. JSa aawe .-. YÜK~ iJıi 
ib!n ~ yaz metre rnsmda bir 
aiti '1nmta.ka verdır. Tayyarecı. 
lik bu nımta.kadan daha seI1best
çe hareket edebilirse de, son za. 
ma.nlarda meydana çrkan ~ 
nambılu ufak çaplı toplar bu ölü 
mmtakayı da at;eııle kapamışlar. 
dır. 

Buna raimeıı yer müdafaası -
nm gece taa.rnmlarrm defede • 
mediii meydana ~. Ba 
sebepledir ki ~ av tayyare • 
ciliii hava birliklerinde yer al • 
mıştır. Bu da gösteriyor ki; ta.y. 
yarelere karp erı iyi yer mücfa .. 
fr1.am bile tam bir teei.r yapama 
makta ve av tayyaıeciliığinin ~ 
k~ zaruri görübnektedir. 

G çen cuma gunü Kartalda, Ba
şrbilyük köyündeki Silreyyapa11a 
çiftliği civarında bulunan ceset 
etrafındaki tahkikat bitirilr'...iş ve 
katiller y:ı:kalanarak adliyeye tPs
llin olumnuştur. Yaptl ta.hıki{ı.at· 
tan an :ışılclığma gorE cinayet 
fıôYl" işlenmiştir: 

'Mak l çoban mtih edı Mumt. 
bir ıtniddet evvel, Batlb~ köyil 
muhtarı Mustafa ile bir mesel den 
dolayı: kavga etınit ve muıhtara ri 
für ederek hakarette ulunmuş • 
tar. Muhtar .Mmtafa bundan dola· 
Yı QC>ban Murada kin bağlamış ve 
her gün köylfilere kendiıdnin mUıı 
tediliğlnden bııbaıelerek aleyhinde 
propagandaya bqlamıttir. Niha 
yet geç nleme, çobe.n M hmet oğ 
ıu Sabahattin, Saba.hattinin ağas 
Sabrinin oğ u rahimle köy be1' 
çiBi Halil: 

- Şu mtilıtedi Muredm canmı 
cehenn me yollarsanız ben i:IJİ 
kurtarrrım, korkmaynı ! diye kan· 
dmnıştır. 

B un in rlne Sa:baha.ttin, libra
sırhıoğlu tara.fma silrliıldedi. Sokak him ve Halil ayın 14 üncü perseııt 
90kak dolqtmı; nihayet Uç kat- be gecesı saat 12 sularmda MW'&"' 
lı, ahşap ve boyalan solm~ bir e- dm bulundugu mandıraya. gider~ 
vin öniin.den geçtim; fakat 0 eve koyunların n kaybolduğunu ve 
hiç bıı~ım. mandırayı arıyacaklarmı aö~l rniş 
Yoıun başmda ~nye döndtim; l rdir. Murat kapıyı tÇlJl.JIS ve ken 

o evin önfulden bir daha geçtim. diJerini · l'i alnı tır. Bu sırada 
Ka.pemm. üatt>ne l>ir .a:ara teııe- ti<; kişi birdenb re Muradın üz ri· 

ke parçası çivilenmişti; ya.n gözle ne at.ıılmı lar e kendini yere ya, 
bwıu.ıı üzerindeki (satilıkbr) cüm~ tırarak, tekme, yumruk ve mu • 
Ieaini okudum. Aşağlya doğru yü- ta ile dö\• <löve öldürmlişlerd' 
rürken düşthıüyordum. Mefkure Bundan sonra elle 'ne geçirdilcl · 
geçen mene bu evden !::~tı; an. ti kalın bir teli boğazına sararal' 
nesinin bu evl sattığını lşit.miotim. sürükle e sürükleye ''Susuz çu· 
Önünde çok dolaşnıJ! ve bo~hıktan kur'' a gôtürmli ler, ve cesedi d • 
maada ~ bir şey görmemiştim. re i~ine atarak üzerini ~la ·Is 
Onu alanlar, timdi tekrar satıyor- örtmüşlerdir Katiıller cob n n il 
lardı zerinde bulunan 150 1 r a dokU11 

Y~Iun ~ başında tekrar dön- 1 mamrıılardrr. 
c.'üm; ve d<>inı kapıya geldim, zı. . Tahldka.t n ti ııinde her iJ ııa_ 
li ~ldım. Yaptığıma ben de sı- til ti Y kalanarak Jan la.rına ıı.~ 
~um; fabıt bir defa yapmış- fmdan so \a. ç kil.mis r _ 
twn. Sanki ba benim evimdi . .sanlcı nihay t evveilçi g ce yarısına do • 
Mefkftre benim zevcemdi v~ ken- ru hadis ~i yuk:ında'ki kilde itı· 
di elile kapıyı aı;acak, hen karşı. raf etll' şlerdır. 
by&eakt.ı, ÖJDriimün hiç bir A.mııda K:ırtal jandarma kt 1 ıuı a 
bn kadar blJıytll bir saadet duy. katil Sa. h tın, 1 rahım • "' b k 
madJm · H lil ile k ı ıl ı:nı en \ t 

üç katlı ahşap ve boyalan sol- tcsvik c t'n muhtar Mu tııfa) T dil~ 
muş ev ~ cevap vermedi. 0 sab h Üı:ık"dar mi' d ·umu ı 1 

lcarşmıda satır ft dilsiz bir acuz~ ne teslim etmiştir 
gtbi smtıyordu. Zili tekrar csldmı 
O kadar çaldım ki bit.itik evin ka
feıd lraDrtı ve b.lır tadın ne Jıltedı
ğimi sordu. Gayet tabii bir silkft
r etle m gezmek is~cdigun• ror 
Jedim. 

- Şu lru:Hlıbeyıe gidlr-Jıı, anah
tar b~edir. 

Dedi. Öyle yaptım ve be]Gçi sby 
lene aö3'k'ne anlatan çevirdi, ka
pıyı at}tL 

O.timde q bir maltalık var ı. 
uçta bir lrilıne m:erdi1rell yukany 
trmanryor ve yanmda bir kapr, 
tlltlmal Jr.t nmt.tağa iUyoftlu. Bana., 
Mefküreni.ıı. kabrine giriyorum, ce
sedine baaıyorum gibi geldi. Fakat 
~ (Devmnt ~>OT) 

19 Haziran t!#1 

Almanya - Amerik• 
su.lhü 
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ikmal imtihan
larının günü BERCERi Girip d8'tilldtulçe ı 

Bu nasıl 
tes ili? Mkaari.f Vekiletı.ıde bir 

omısyon tarafından 
teabit ediliyor 

11 
Okulların ikmal imtJtw:i...._ 
~ günlerini ve aym r:amand& 

01lünıümeki ders yılı ihü.Yaçla. 
llrı! tesbit etmek .. maarif 
reki.letinde bir kor~ t.etkit. 
'tr.r; hı§lamJ§tır. Bu ayın 8WUll& 
~r ikmal imtihanlarmm P
eri kararlaştınlarak ya1anda o. 
~ tebliğ edilecektir. 
t0ç1 ar, muhtelif vilayetlerdeo--
len er yapılması ve bazı vU,.,t. 
lrıea~ talebe kadrolarının ytlalel
ac:~ dolayısiyle bu vila,etlenle 
de c~k okul, sınıf ve tata L 
l'a tlerı de vilayetlerin venllderi 
ta ııo:ıar _gözönünde tutularak 
~ edilmektedir. 

Beşiktaş cinayeti ~avası 
Kabl ilhaminin sinir hastalığına 

müptela olmadığı anlaşddı 
Bir~ evv~ bir içki alemi 1 hima müpteJA bulunmadıiı ve 

.oomıda Cevdet admd& bir deli. cezar ehliyetinin tam olduğu ya. 
kanbmn Jmkançlığı yüzünden zdryordu. Bmmn ii7.erine lihami 
~ ta1rai değnekçisi Tev. tarar sorguya çekihııiş katil 
fiil öJdüttın ;tı:hamiııin ve suç gene inkar ederek §Ulll~ ..n....ı...._ 
cırbti' ~vdet QOCUi1m muhake- mi.ıftir- .V.T.W-

meleriııe dün de ikinci ağır cea.. - V aka akşamı Cevdetle bu.. 
da devam olunmtı(ltur. lqtuk. ŞıracJda şıra içtik. Ben 

Katil ~geçen celsede sor. ~ aynlchm. Ne olduiunu bil. 
guya çekiktif.i zaman mahkeme mryonım." 
riyasetine kar'§I ileri geri söy- llbami Cevdetle yüzleştirılmiş 
leınmit ve akli vaziyetinden şüp. Cevdet QOCUk evvelki ifadesinde 
he edilerek tJbbıidlt müşahade ısrar ederek, Tevfiii lllıaminin 
hastahanesine kaldırılmlştı. kendi gödi önünde öklürdüKünü ~telif viljyetlere nakletmek 

1-a öğretmenlerin anolan 
r..t~ imkan niehel.. yerine 
~esi için veHW alMadar· 
-cq emir W4'1Dietir. 

Dtmldl m.uiı&kemede müşaha.. sôylemiştir. 
de raporu okunmuştur. Ra.por- Muhakeme eahit cel:bi. • • bq-
da lJtuuninin hiç bir ainir hasta. .ka bir ~ bıraık.ılımıştır~ 

~~an hazırlatma iline a
.. ~ başlanacaktır. Denizcilik bayramı 
aoo ilkokul Fevkalade surette kutlanması için 
öğretmeni Münakalat Vekaletinden emir geldi 

· Barbaros türbesinin 
etrah açılıyor 

Marepl Peten, ak sa~an. yor. 
ıuıı benzi ile dermansız omuzla. 
nnda, _bir büyük imparatorluk. 

K ka Cadd . . • tan kuçUcük bir "Vi~'; kalan 
oa . eaı ıçm 1 F"rans:ayı ta.şmuya çaıı9·yoı 

32.000 bra harcanacak Ar.cC~~a şanlı bir geçmi..,ı 
0 !8n, gog'8ll, gaza madalyalariyle 

. ~ ~ yapıl~ Ba.rıbaroe auslenen Verdun k hramanı için 

.ih~aline k~ar türi>enin etrafı t bu yükün altına gırm k hi .. 
Beşi:kta4m ımar planına ~re hesiz bir fedakarlıktı ' up. 
~edilecektir_. ~l:k olarak ~e. Bu katlanışı ~'lirdu~um im, 
lll7.e. na.zır .cephesı ıkm~ .. edile. onwı buyük ıstrra.bmı sezmı~ ve 
cektir. l!htifale kadar biitün .h~- bu fedakarlığı içınıden alkışla
zırltklarm tamamlanması ıçın m1ştım. 

v~ı. alakadarlara direktifler ver Ta~dirimın ilk mukafatıı:ı da, 
llllfJlrr: . ~tenm ··ı.aval" i azlettı~i gün 

Beşiktaş karakolu Malıye tara. gördtim, diyebilırım 
fmd&n satnı alınacak ve yıkıla- Fakat bu ilk a d ·ık ,., ... ı. 
caktır. Arsa plimna göre tanzim med' M . Y ın •. """"" sıı:. 
edilecek tümeni yanındak· ~ hal 1

• areşalın kendine scçtı~ı 
· bak nııU: yenici 1

• - ~· Lava!i de ~o'gedt> bır ka. 
ruze an en ı.oşa cak ı ler yaptı 
edilecektir. Buna ait Jı:eşifnıame. Bırı valnız 5· ·ya A d 
ı hazırı--~ . . · ı "ı oıap ar çe-
er,. ....... mJA"::'___., "ı . . vırıyordu. öteki. "nm , .. aı" lı ctan 

.._. ca muame eeı 80lla erm- gelmebeceriklı bi ı bukJ v 

oe tramvay caddesinden deniz la Al anı ,. ~ c.;a ug-ııy • 
görtilebHecektir. TUrbe daimi l~a m arın Afr.k~ya atlama. 
-· ..... -te 'D-..s.A- d . 't b" ' oralarda bt> ızııı bulnıala-
DU.l ı.c D<Uvcu""' evnne aı ır nna yardım rmel 1 fenerle aydmlmıacaktır. Bul ' 0 erıne yo ~tL 

Diğer taraftan Akaretler cad. de ~ve eera;!ı oır hav~ ıçın. 
de.ini M&Qkaya bağlıyan kıam.m · biri'~ ~ıt~ı gıefd· Nıhayet 
+.......:.-: . . a..-- s.:--1 • • il ıgı perde ı açıld:. Bu perde 
wuUdlüı ı~ın ~ 'LW-ar istım. açıfışınm H:k dekoru. s · yedeki 
1&k edBeoektır. felAketli sahnelerdir ' ;ı da. 

Be !t~~· . ~ neler olacağını cİa !ld= bil-
>: · · · · mm. mzyor ve lbunıı fac"a aktörlerinin "t eşrinievvelde kıdem Bu seneki ı temmuz deniaci. 

ta~~mı alacaklar lik ıbayramlDill fevblide munta.. 
l'iı...ı~ ilk okul öfretmenle. smıı olması için münakalit veki· 
~ iadem zammı aJını.ıya hak Ji OMiet Kerim İnoedayıdan a. 
1~ olan öiref:mePlerin IAkadarlara bir emir gelmigtir. 
Sd::ı maarif mDdUrlüiU tara. Cevdet Kerim Jncedayı. bu em. 

Cevdet Kerimin bu emri alınır 
alınmaz Ali.kadarlar faaliyete 
geçerek merasim ~iDi b&. 
ZJrlıyacak koaUsjona ~ et. 
mişlerdir. KomiılJon, bllGn eaat 
11 de vilayette toplanaacıldır. 

patı ıçm 32 bm lira para sarf e. kendileri rbile keet · · 1--

düınMi. ~ görülmüttür. Tet. ====::=:=:====ıren:::::"~yo~r.uu-=·=====~~;;;;;~~~ 

k&J&s:;;kArı 1 
t~~ _ h!'~a:narak veltilete rinde ezıotimJe diyor ki: 
-~r. ~-"' tam istikWini 
~ listede zam alacak öiret'" t.emi:•~ sulh muahede
~n eaymı 800 dür. Vıllyade .ı aıtrHmı mucibince 'rork BUia. 

Kom.isJon, 1 temın1s lbayıaım-
nm. hilktlmetin aım ettljt mf1. 
kemmeli}ette olması icin İcll>e. 
den nıa*3rreratı iWbu edecek

yapan Karnik 
GONDEN GONEI 

Eğlence mı, dövüş m ? 
ili as edilerek bmı)a.rm r.amlarL J'lllda kabotaj haıkkmm Türk Dün" curm·· um·· ••but y tıuaNcı a.snn toplu halde eğ 
bl.~abilmeleri için ~ de bı~ deYriniıı ilk takib&tı. -r lenme tarmrmdan biri de ~~~ aynlmJlbr. Dil g.....:u~ j?iin 1 temm1ll eO- halinde yakalandı "beraberce dametmek, oıdu. Eski· 

tir. 

:"'lllllar ~ verile- ~u-,.• ftalyanlar tiftik almak Fiyat murakabe bürosu me. den bu dan.I, bir bqkaaıru oynatıp, 
~ir nödill'Bu • --~ tnl\ool.. __ , _ _.:ıı_ • • kenA•-•-~ A.• n IJ~ .UU& IRWIU,.l- Utiyor murları, Ma.bm.utap.da J{anıik uuua lleyretmek tekllnde yapıla-
~ öG.RETMENLERlN ...Jcu ve ef.Y3 taıpnak, Türk 1L ııaı·....:a .... gelen hlzı + ... 1-.1er. admda birisini buma :ihtiklrı eh. Elini ayafoıı blr zarif fekllde oy· 

M A. V' A. ..... T'A' .....-ATI ~~-,-~ ... L.:ı--.- u .... A- ~=- ,-.. ~ ......... J:lA.:: ~ ~ JIUlllllll&- uuı.uuuu& UU1amA ~ den anlalddlllına göre İtalyanlar, yaparken suç üstünde yakalıya. na_. bilen klfhıln etratma halka 
la~ öğretmenlerin mekanı metlerini görmek, mlanmlrda bU,e verecekleri yllme yüz pa. rak adliyeye vemıişlerdir. olan keyt ehli. aaaUerce bu menvaı 
~tla.nnm kakhnJac8b bak- av)anl:Dak haklan münbasmm mu1da ım*abilinde memleketi- Kamik yerli mallar paariann- U&ere zevk ederdi .. Geçen bOyUk har-
~ yapılan ııeşiyat .... lrr. Tllrk ba.yrağma ve Türk vatan- m.imeıı tiftik aatm almak iBte. dan metresini 31 kunışa aldJılı bm aonun • bUl n "oturau,. lar da 
~ öiretmenler makam -parala.. dapn8 bugftn ~bulunmak. mektedirler. Bu hDfuıta remıt basma.lan 40 kuruşa satmaktan ''avağa kalktı .. ve blrbırlnt kavrayıp 
'ınuntazam surette alacak. tadır. bir teşebbüs vaki oluna konuş. BDÇludur. Bunun gibi, yerli mal. beraber ıııçramak yolunu tuttular. Bu 

· TUrk vatanı ve ':n1'!'k fenli a. malara Ankarada başlanması =~;ı~n aldlklan bas. emada mad nı blrtakmı mwılld aıet. 

~ahve tevziatı ~ ?"~=ı.i"~ ••• ··•· :=...~. ,.;;: ••::...: ==~~a: ıuv~· ....nNl ~ Çay geliyor _ .... 
'111 •• b 1 d rışt~ 1 temmuz ,._ -.ult11LJij«M Irakta bulu ,, Lı- ----. Ba Nlt dam ..,....,,.,nıa, ilk ıaç 
\.1 un aş a 1 denizciler için kutlu bir~,..... ta,ydan bir ı;;n,"':.; bk ~ Araba ile direk ara- littme teeadat eden g1lDJerhd batır· 

günü olarak kabul edflrniftir. J8 hududuna reldiii haber alm. amda aıla.-ıı amele öldü lanın " 0 zaınanıardan 1ıa1an 1ı1r m. 

lıııbün askeri birlikler ~ 1:,:!a.~. ':: m'f',.,;... lıir - - da -ede Liman ldanıılııfn !':..:: .:-..-:':.::;:.:: 
tine 150 çuval verildi günün b(itün salıillerim;.teki ee- Portaaitten Mendne ftl'UdeUiil cllnamo ile lfUyen yit aral>alarm- alt bir tki 8ÖZ llÖyllyecetfm: 
~ ı:nüdıdettenber vü&,yet t.a- hir ve kasabalarda mahalli im- haber alınmlfbr. da çall§&D amele MaJa.tyalı Keh - şaka bertaraf • d nıı • ın güaeJ 

~ ya.pıiacak kahve tevsi&. kinJarm azamisi nisbetinde tes. Dünkü !L-- --tum met Salim evvelki glln araba Be --~ oldufu • ya oı bUd gt de ma 
-zırlıklan iKmal edilmiıt ve idi milJf bir afer sayılan bugÜ.. wrac:ıa ... _aau.ır.Z •direk u.ma mlDıfar* }U'alan.. 16mdur. O aebepl dawı edeni r 

libl te -A.. vatanda!liarm fUunmdaki Düııki1 ihracatm JNQnu 400 1 mış, dün de kaldınldllı Ceııuılıp~- -velev mllftereken o~namakta oı.sa. 
ıı-_;vziata f>atılarwnlfbr· dSa .uva•. tazelflDiye, iddkini ~ bin liradır. Bu arada clln Alman. ta hutanesfnde GımQftOr. Jar btle- bu hareketi, eli rlnden g ı 
IM~w tevziat! ile, bU • JSl a ve ~ lüzumlu ve yerimle yaya barsak. 8ıovü;yaya ta - Salimin oeHdi ~ dolı:&ıora dltl k"1ar güzel gibterm e çalıı 
~vilayeti aMikad3 r olmak :;! denmcilik aış1mu takviıyeye tün, Macari8tana. deri, ~ tarafından muayene ecUlmlt, def· malıdır •• Geçenlerde bir tanıdığın 

L.~ • V"üyet, ilk olarak f.lt;an- ~;;~=ola~~cak;~~"~!!!!!!!!!!9!!!!!!!Bhal;!ı~1&;!hlm;!=.+:.f!!~·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!nin;;e ~n;lbla;;t~--';;;;,_._...= .. ~!!!!!!!!!!!!!!!!~dlltün;;;U~ya;~;ııı~o;r;du~. ~A;lıe~y;c ~o;ıan~=· ~ ~Jf)ti dahiJindeki aakeıi medar · ııvwa· •-uuuıırw-. 
~ Bıtiyacım karŞJJıya. 
~-!ectirJıeri almıştır. Dün. 150 - 7 -
~"'l Qeklrdek kahve ıataDbUl 
~ lnüfettişliii emrine veı:iL 
~ , Jııl'ıifettişlik ıevazmı &mır
ttt bu 150 çuvaJ kahveyi tica-
~iainden alacaktır. 

~ ~~ halk için de ıUzumlu o. 
tM. ~ve tevziatı halrlnıwla balil 
~ler alınmıştır. Kahve f.e!'" 
~· geniş halk tabakalarına bir 
~~t tarafından ya.pıJaicaık. 
tiı.... ~uteınede yUnie 5 ktr ve. 
~ Sôylenmektedir. 
~~r taraftan bhve r~ 
ıb'Qalliııde de yülme)mİfÜ!'· Bre

'da bir kahve kantarllllll f'ı. 
ııı.;· 15 dolara Çl)mıJltr. Bu 
ı...~Ue~ kah-
~ftJlannm kilosuna 16 k\ırUŞ 

tesir edeceği b pWDll-

........... o 

~ Beşiktaş Halkeft 
'il Kolu Anadoluya 

- Pek doğru olarak haıyn', 
efendim- Eylül aymdanberi bir 
gOıı oı.m bin aJmll değitim. 
Mi9ter Ha.nterden sora.biliriıi • 

•wster lfaDC;er. ~ be,a
•tmI tamJedi. Sözlerine iJAveten 
bu meselenin katiyetle -·~ • 
bilmesi içiıı diğer memurJan !8: 
tiaV8P etmek Jaam ~I 

bi1dirdİ- .,.,...+a ciddi bir memur, Orta ;y...,-. ~.lil) 
sorguya çekildi. Memur, re,• 
-~nhPrİ Mi.Wr Raykasm, 
a,-wı--~esinin başmdan ay· 
cıdden söyledi 
n=!:'~nü ben<len ~a 

"rdi Reis de beni fena b:r 
çevı . -J<-.a:llrfıaın sonra aabır'Blz. 
tavırla~-· 

lıkla: . ., d" • ......ııu _ tşittiruz .mı . .• Jl'e l:IU"~ • 

•••'••Tr• - - -... 
Bir kac .m devam edecek esrarengiz ve kor

kunç bir cİDa yet vak' aaı 
Çeviren: Cevall Teolik Eneon 

bulwıduiu tarafa çevinnce, da· 
mı mumya g1bi sararmış bir hal. 
de gördüm. Dudakları kansız ve 
titri)ıordu. Bir aralık, kapıdan 
gizlice kaQmrya teşebbüs etti . 

Ra)"kasm üzerine hücum ede
rek bir çocuk gibi onu omuzla. 
rmdan yakaladıqı; 'Ye yüzünü 
meclise~: 

- Adamm yıüz(lne (yice bakı
m.! .. dedim. iyice ba.kmız. Beş. 
ka pl>adete lüzum yok. 

Reis. kaşlerım «:atarak ciıddt 
birt&~ 

- M1ater Rayıkaa, dedi, eğer 
bir..eey ~ BÖf~ 

Kollanmm anıAJJ!d.ın ı.Rala· 
bitmek jçin beyhude yere WJ>L 
nan Rayba kekelemiye beelil· 
dı: 

- t't* rica ederim, bıralr:mm' 
beni; hiç bir §eYden lıabeırim yok. 
Beni hvada ~ hiç trir su. 
retle ba.kkımE ~. Bll'lllkUılE 
beni. 

DUD ardından O 

lerfııiıı çıkar<l 

ayak uydurmak 
erkek, kadın bir 

i 1~""8it4li.,.QDJ.ıaz 

bar OD bef g1lade bir 
111 lılr ayak oyunu .. nun 1 
~ birtakım aallant 
eh. .,.bt bu ay&k oyu ıarnu 
J.ar, yiJıe ''pos. l&nm UsgilD 1.Ulill-Ae 

~ .beaaplJC& tm 
mf1etle yQrUytlf w <MJn 
diye bir 1 y tan 
mecbur ayar rdı. "Kavalye 
"Dam., lan kavr&YJI tanrDda ?C 

''dam Jarm • kava ye,, lent ~ 
ruı t vrında b r 
Böylece mUaaba.k 
ve en zarif ıek 
zan rd 

tekmel me 
maktan mtıt.ev lllt bir acı 

Hm dansı, blr kanlı dölOf haliDe 
ttnnek ihtimali batıra 

mi?- Acaba eakller, bu gtbt 
keleri gözöntın tuttuklan 
,.ıaaı bir ldflyl oynatJp, kendlled 
aturdvk1an ~e 8e1ircl kahaqtlrf 

gidiyor 

_ ÇoJc i)'i işittim. efendım: 
li.kin, be}'aD8t:Jmda hail 181"8r e-

- Mister Olll Viıveıüı:MIVZ'ı 
garda g6rdiiDUz mü.. Ydksa gör
mediniz mi? .. Sim itıhem ediyor
lar. Doğru mu .. Yôba yanhş mı? 
Etler doğru iee meclisin mema. 
metine nail oiaıbihnek :çin bir 
m eınel itiralatta bulunsanız ... 
Damltılohn-. 

konulı.r, f 11111 

~ ~ vekilr-· t.taDbul ııaı
\..,'leri temail ıafannm yaz me• 
~e Anadoluda temsil ver. 
~i 1JYR'U2l gönnüştür. nk 
~ ~ haikevi birkaç 

'ltad8.f AnaıWu wnne ... 

....__ __ ~o>----

~ AltınFiyab 
~ ~tmın fiyatı 

<Wyorum· T -...-# rd. ..,.:_:-.ıı..... )lister ..._..,. ... o . ~-
ki ;mıer gayet za~ .. ~ ııror. 
k nPTWTI ki, riiyabnri?Z SJZI alda_t • 

- ·- ,.,.:_._. Raykas id-
mış olınaaW· -"'" diasıDI i8bet etllll""Üi oJeaydJ •. 
Gayet tena1tir me viüıde bllluna. 

caktJ. Wi ecıektim. .Lüin reis. 
~vakit buaılrmadan SÖZ 
lerfDe drvllll etti; ve idare ~
lilini tefldl eden JJeV&ta lııtaıp 

edeNık~ efendiler .. de
di Bu tıaWdkall3 uif'aşmakla va. 
wt~~e~. 
ilma edifmit tJjrvaZl'yetteyız. Bin
• . ~beyana.ti meeele
J~;.uttiL Sonra. mmı~ .i • radesi de vaziyeti jıjfden qııye 
aydtjatmtl otuyor. Böylece M~ 
ter Langfordun. Kle:JbörilJe ~
deliren trende ~ bari -
Jml,ide lir r&ya ~ fakat. .• 

kaı'de§iıılz, ıı1 öllıçell 

puçlarla paerier .. Dotıma * 
budur. 

lfedHID ~ detlflklUıı:ı.t .. 
tatblkl, ancak pek Uk bir "lıllllf 
ler .oınreet.. n ~ kaim 

Sakı eter mavini Wt)'tlık bir , ~---------
enıtiıfe ... eli.mi ~ - ·-
ralr: 

- Orada deiildim. dedi. illi 
yaz kildınetre ~ mı; 
bir 19.Y blaiıyonxn: ve itiraf e. 
decıeık bir şeyim de y..t MMu
mum.~,...._.._ 

hidi de AM br . 
Reis: 
- M J9ll ~- tı:e mt? .. n. 

elam. Da ı6dt:: il*Uı ifade eöiif 
:merw N' t w..im. 

Arabadan d-
çocuk Gltlii 

Geçeıı.lerd FatiMe r at ...,. 
....... kerinde 'bahlMe 1' ,.. -
...... ~Jn ... 811.,
tnerleitn lutıi.- ..,._ ta. 
terielller lll'MM4 JU I Hl 
~ 

SlleJllDllD ÇGQalk .. t 1 ... 
aldJlı 11.e-=dnsa m ı a-

f '°""°"" tımiJ 111111*'. 
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BiTiK DBlll ROMAN Denizcilik bahisleri:C 
19.6.1941 

'US Haftf 19.15 Caz MUCiZELER DOKTORU 
procram ) 

orkestra111 Deniz tavvaceleri 
Yazan: 

PITIGRIUI 
Türkçesi: 

MUZAFFER ACAR 
8 

7.U Ajans 19 80 Ajans 

8.00 Hafif 19.45 Yurttan 

program se!4,lt'r 

8.SO Evin ııaatf 20.15 Rad;ıo 

leri sa\damıştı. ıı.ss Hant Gazrtesl 

şarkılar 20.45 Sopen 'ı• ~ ~kimterin 'hemen yanr ha°'- bir masa üzerine dizilmiş 
eıu. 'Jişe)erden birini aldr, tetkfilt 

Bcnlan bulup huzurunuza ge
tirmek benim için hiç de müşklil 
olmadı. İşte buyurun .. 

1!.oM Ajans SSchumann 

Deniz ta~ art>lerinln otuz senelik 
b:r mıı.zisl vardır. O zamanlar, daha 
doğrasu geçen cihan harbine kadar 
tayyareye olduğu glbl deniZ tayyare 
l rtne de bUyilk bir kıymet verilme .. 
mekl" idi. Fakat geçen umumi harp 
sonunu layyarelerın ve l:İu arada de· 
nlz tayyarel rinin de çok mUlıim va
zifekr bnşarabilecekleri görUldll ve 
ondan son'.'"& deniz tayyareciliği hem 
harp, h m de nakliyat ve ticaret sa. 
hal rmda bUyilk hamlelerle ilerlemefe 

ıs.oo KarL51k pl3ano 

,~t - Bu receleri ben yaz· 
program SNölt'rl 

IS.Hl Ha.fit 21 00 Konuşma 

şarkılar Memleket 

13.M Karışık ı•ostası 

program .11.ıo Solo 

11.0S Fa.il sazı prlular 

Ba iliçlan ben verdim .• 
~· İsmim bel" şişenin ilzerine 
'ııa aYI'! yazılmış. Ben hastayı 
ee Yene ettiğim her gün bir ge
~ vermiş olduğum ili.çları 
~ ın_ üzer.ınde görüyor, fakat 
~ ragmen baatanm vaziıyetiııde 

Reis, iki ıu:a, müddeiumumi şa
hidin, üzerlerinde yaptığı tesiri 
anlamak ister gibi ağır hareket
I~rle pardesilsiiniın cebinden çıka
rıp önlerine dök!.üğü boş şişeleri 
tetkik ediyorlar.. Boş şişelerle do 
lu şişeleri ka.rşıl&ftrrmak için bir 
kaç dakika geçiyor. Reis biz gaze
tecilere de ııişeleri mukayese et
mek imk!nmı veriyor, tetkik edi
yoruz. Boş şişelerle dolu !Jişeler 
arasında en ufak bir faıtc bile 
yok. tıaçlar aynı miktar alınmış. 
Bütün !P.§elerin üzerinde profesör 
Hügesin ismi var. Değişen yalnız 

18.80 Ziraat ı.za Saa'a.tk6r-
ba la<it. 

1912 harbi bı:ı.şladığı zaman deniz 
tayyar<'lerl bakımmdan en zengin 
memleket Fransa idi. ÇUnkU o tarih· 
lerde Fransanm sekiz tane Niöpor ti· 
pi tayyaresi bulunuyordu. O zaman
ı r Frawıa tayyare sanaylinde birinci 
plllnda ve birinci mevkii işgal etUğin 
den 19ıs senesine kıı,dar bilyUk mil< 
yasta tayyare ve deniz tayyaresi imal 
olunmuştu. 1914 harbine sekiz deniz 
tayyaresiyle başlıyan Fransızlarm 

1918 de 1264 tane deniz tayyareleri 

takvimi lanmız • 
'l' olsun iyilik bulamıyordum. 
~bet tam doğru bir İlim ol
""ı.""." uzaktır .. Verilen i18.çlar da 
~kak beklenHen neticeyi te
'tınez .. Reaksiyonlar labora -
4eıı §işelerinde baraakla.rdakin
tııd Çok daha kuvvetli olur. Vü-
86~_.beşer bir inbik değildir. Bu 
'a ~ ne hıa&tanm fenaJaşmaal· 
>..ı.ııe de ölümüne hayret ettim. 
~ buıgün bile bir çok yar&ıa-
~ haııtalıklann şu veya bu si -
~ ı.ıt;::Iavi olunduğu her ne ka
't ~"IOQJ8 olunuyorsa da, ben uz· 
~hastalığın 118.çsız tedavi o
' eceğine inananlardan deği
~~~r hasta verdiğim Jliçları 
~ ... 'IU§Sa ya bunları kullanma • 
~Ianımasma müsaade 

18.40 Caz konu11u3or 

orkestrası %1.40 Radyo 
J.9.00 Dertl~ Senfoni 

sa:ıti 2.80 Ajans 

eczane .. 
.Miiddeimnumi - Maznunun, 

Perşembe Cuma 
19 Hazir. 20 Hıızir. 

bana diğerleriı:ıden da.iıa karanlık 
görünen bir noktayı aydmlatması
nı isterim .. Maznun hastaya pro -
fesör HU.gesin yazdığı ilaçları al
dırıyormuş .. Demek ki profesörün 
tedavi tarzma itimat ediyordu. 
Öyle değil mi? 

C.eo:ı.ev...'I 23 C'.eın.evt"I 2-1 ve yüzlerce balonu vardı. 
Hızır: 45 Hızrr: 46 

\'9Jdfıler ... _. &um '_, ...... 

~ 5.211 8.« 5.%8 8.44 

Havadan yapılan keşiflerde denlz 
tayyarelerinin çok mUhim bir rom oı .. 
duğu.nu inkAr edemeyiz. Fakat hava· 
dan keııtf yalnız deniz tayyareleri ile 
yapılmaz. Sabit balonlar ve kabl!! lanmıştır. 
sevk J:ıalonlar da bu i§lerde ku11anı!ır. B yUk olduğundan UÇUft;.e. stlrat ll;ln mn. 

Maznun - Evet ben itim at e
diyordum.. Fa.kat basta inanmı
yordu. 

Milddeiumunıi - Bu ifad de 

" ,,., 
Öğle 

lklndl 
Akşam 

Yatlll 

lm!ıe.k 

ıs.ı, 

17.16 
20.44 

4.31 13.l.') .ı.sı 

8.S! n.ıs 8.52 

12.00 28 44 ıı.oo 

2.0t !2.48 :Z.Of 
~ - (Maznuna) Siz. de bu 
ır~ gördünüz mü? 
~un - Profesör Hilges'in 
' leıinfn yapılmasını başta.ya 
k&~ysiye ediyordum .. 
,~ - Fakat basta bunlar-
ı._bır kaşrk bile ~emiş .. 
~un - Ona da ben mani o-

biiyük bir tenakuz var. Yani ne 
demek isteniyor. Hastanın dokto
ra itimadı vardı da, tedavi usu _ 
Hine mi yoktu? Şu halde neden 
doktorll çağtrdl. Eeas olan dokto
run ıımiHir, yoksa vlicudü değil .. 

Maznun - Eğer ben hasta olur
sam mu.hakkak ki doktorla.rm sa
kallarına değil ilniI kıymetlerine 
•tibar ederim. Fakat Bazr hastalar 
için bu u.mamen aksinedir. İl
miyle vücudu bir kili teşktl eder
ler. Eğer bir Iraç asır geri.; e gi
der veya dilnya Uze.-inde şöyle 
şarka yahut cenu;ba doğru meyle· 
dersek haetane ile mucizenin ay
nı şey olduğunu ve dokt.orluğun 
biraz da papazlıktan farksız oldu
ğunu görürüz. 

2Z.48 
S.07 

SP 

6.2-1 2.07 e.ıs 

o r. 
ka."'~· 
~ - Şu hakla neden re-
~ rt yaptnyordunuz? 

tnun - (Sükünetle) Çünkü 
s; " hastanm yanma girer gir
' ~il: Reçetelerimi ya.ptrr-
L_lnı? di.Yof", sonra da: 
~ ecaaııeye yaptırdmJZ 7 

nı.. ~ Boruyordu. 
~e)'iciler arasında gt1:W4Dl -

~ - (Şahide) F.ğer basta 
llaı,ııu tedavinizi tamamen 
etmiş olsaydı kurtulur muy~ 

~ - Beıki,4alırat demiıı d 
'6yıemıştim ya. tababett hi 
~ kati değildir. Daha yirmi 

doldurmamış bir genç de 
Ye yakalanır.sa, istresenız 

lleıs un altına safran sapı ve· 
~ pulu yapıstırm yine de 
Yfl bilir bazan da kendi 

11 brraktı~ız zaman en kıy· 
Ilı dok.torJann tedavisinden da
~ır neticrler elde edebl-

~Un - Profesör Hüges'i? 
ll8u bilmesini ısteıim kı, 
ltendilcrinin gÖSternuş ol
llauıu tedaviye tarr.amcn uy t 

Bir kat; asırlık inkişaf veya 
Transatlantik ile yapılacak bir kaç 
oi,infük bir sevııhnt hıı inanrnlan 
ı; ........ ~~ 
insanların kafasından tamamen si-
iip çıkarmış değildir. 

(Devamı '//Mın.J 

(E 1şt rafı dünkti sayuJ.a) 

ltalyada Yunanistanda ve
ya başka. yerde! 

Fenvik'ın içinde bir şey kay • 

• •e"ilen iHl.cl .. rın hepsini al· r 
· ~ğer hakim J:.e, c:-..ısa;ıde 

la!'Sa rofe;.;ör ·Hlges hu
,~an ayrılmadan şahit Pi
Stı Silven dinlensin .. 

nıyordu. Ne kadar zamandanberı, 
.. .ıyük bir aşkla bir. ?~~~! 
Yun .. nistaıııda yahut ıkı gununu 

ı Sicilya~· geçimıek isteı:ıişti.! Ba. 
zan hakikaten ora], ra gıdebilece· 
ğini zannetmişti Fakat cebinde. 
ki paraları sayınca.... Fakat ~ 
deli, kendinden memnun. hodhın 
adaın yok muydu? 

- Ben bu ismi tanmıı)o-

~ - Piyer Sen Silv n 
~ttfı hizmetkarıdır. 

~anındaki iki aza ile &1-
llle konuştu, müddeiumumi-

tlı,:_1krini sordu. Müddeiumu
~n dinlenmesinde hiç bir 
~önnedi.. Piyer Sen Sil
~ eme huzuruna çık r. 
~ - Ne kadar zamandan

llznunun himıetinde bulu· 
lllıuz? 
. - Beş senedenberi ı:fen-

1t;! 11Yiik bir tevazuğla bana 
Nıllrkadaşım der .• 

ttı - (Maznuna) Mesai arS: demekle ne kaBtediyor-

tın - (Heyeti h.8Jdıned"n 
khide hıtap ediyormuş gı-

11 er Sen Silveni her gün oc
' ;:na hastanm iJAç arını 
~ cenazeye değil, baŞka 

e başka bir ecza.neye 
.,~orum. ve profesör Hil· 
~ el°'lniş olduğu ilaçları ya.p

lltn. (Maznun bu sözleri 
~ masanın üzerindeki §i

Parmağile gastenyordu.) 
~~ Profesörün verdiği i1Aç
~88JDI hastaya menedi·. 

._., aynı iliçları baŞka 
oto e yaptırarak evime gö
'lıı:e aonra bunları mı:>hta.p 
~da bilmem hangi neba· 

l'inden istihsal ettiğimi 
'ttı~Yllyerek do~~torun tav
~ gı nı'kt rda kPndisine ve-

iladC 

- Patronum nihayet gil· 
ıle ınahkemeniz huzurun· 

L._~r iza.hatm verilmesine 
"'<11111 olacağını evvelden 

tt.iğı için bütiiıı bol~ 

Nihayet, ayağa ~Jkıyoı: ':_e 
dışarıdaki altın sarılıgında.kı gtı-
neşe bakıyor~u. . . 

_ Ne dersın, bıra.z gezmıye 
cı',alırn 'mı? dıye sonıyor"'u, gü
neş bir saat sonra batacaktır. 

• 
sanki bu I.ak~IyI ~ir ~~Si 

Qoa söyletmıştı. Gerıye d mu. 
yor ve bir l?_aşkas~n ar~~~a 
olup otmadıgmı_ ~o~ek istı .. '01'
du Fosterin evını zı~~t. aen. 
be;i bôyle bır hissin esın ı ~U~
tu. Neye arkadaşnıı. memlel·~t;!11!1 
havasnI. ~.liğini, Y~ ·!~oını 
gösterınek ~~~rdu} Nıçın ·. Al"~ 
kasına dôndugu vakıt sarJrı o. 
''Bu teı:.lıfle ne ~t ~akıp et
ti ~ · ni" so:rmaık jstemıştı. 

g Nfı· vet her ikisi de ycla ko-
' uıınuslıırdr . .Ağaçlann arasında 
yürü) orlardı. Tepeler karannıya 
baslamıştı 

Foster ne v:tkit yola çıık"a, san-
ki acele bır işi varmış ve fa~~ 
dalı bir fır88.t . kaç~rmuş gı. 
bi zayıf ve çevik ~ı~ ı.~ her
kesin önüne geçerdi. Yürurken, 
sanki bir kargaya e_k~ek parça. 
lan fırlatıyorın,., ~b! omuzlan. 
nm üstUnden Fenvik ile konuşu-
yordu· .. u; 

_Hakikaten hoşuma gıttı . .nJ. 

nıin 1ıoşuna gitme~? ~~r ~y • 
den evvel bu ye:11. b r mük L.nt: 
tı Bir coklraı j.kı senedenb rı 
bun be kl' vorlardı. Bunu eld"' 
etırC'k h "'t ·halde takdire .. şay~ 
bir ş . J . zarfı a<:IP ıçındekı 
çe,n .. ru c.:e ~ıştmı, . Maıa. 
maf"h yüz sterlıng rok bır şey 
deği' Fakat şerefi.... . 

Nereye gidiyorlardı? Sa;nkı 
taımıJeri tayin olunmuştu ve ın... 

___. .• ____ ,_,...., .... ,_,,_,, ___ ,_, ___ ,,,,. 

Yüzme ha.zırlık 
müsabakası 

Su sporlan Ajanbğmdan: 
ı - Bölgemiz 1941 yılı yüzme 

hazırlık müsabaka.sının birincisi 
22 haziran 941 pazar gilnil saat 13 
de Moda yüzme havuzunda yapıla· 
caktrr. 

2 - Talebe sporcular, mektep. 
lerl naınma mÜ882>flkalara girebi.
Ieceğt.nden yarışlardan evvel ajan 
lığa müracaat etmeleri !Azımdır. 

3 - Hazrrhk mah1y ıtinde olan 
btı mü ... ab:ıkalar "alntz bUvUklel' 
~.,.,,~. 

4 - Hakemler: Ruıa Sueri, Srt
kı Eeys.r, Bekir Ma.cur, Faruk 
Birgen, Nuri Boeut, Suat Erler. 

deleri elleriDde değil gibiydi. 
İrade mi? lrade denUen bir şey 

mevcu tdeğildi. Her şey kadere 
bağlıydı. Fenvik bırdenbire yük
sek sesle güldti. 

Fost.er durmuştu . 
- Neye güldün? 
- Bir şey hoşuma gitti. 
Foster kolunu arkadaşının ko. 

hına. takmıştı: 
- Kolkola, iki dost olarak 

böyle gi"rnek ne hoş şey! Ben 
QOk h as bir adamım. Bunu 
ınkar edemem. Demek terim 
ki, hay.at çok kısadır, ve herkes 
birihirinı sevmelidir. Sen çok 
yalnız ya .. ıyorsun, koca herif! 

Arkadaşının kolunu sıkıyor -
du: 

- Acı bir hakikat! diyordu. 
Bu bir azaptı, acı. ağır bır a

za'J>tı. Bu kemik.kadit kolun ken.. 
di kolı.uıu sıırtı:ğını :iuymak ho 
bır şev değildi! tnsan yanında. 
kinin kalb çarpıntısını hisscdebi
li~ ordu. Bu kolu yakalamak, onu 
t\ r, kıtır deyinceye kadar blik
n , ve burmak ... Kaynar su gi. 
' i insanın içinden böyle bir ar
zunun yükseldiğini bi:; etmek ne 
fevkalade bir şeydi! B"ran Fen. 
vık arkadaşının eline dOkunmus_ 
tu. Sonra birdenlbire kendini çe
kiyor 'u. 

- ~ımdi köye geldik. Burası 
her yaz ziyaret ettikleri otel. Sağ 
tarafa doğru gideceğiz. Sana be. 
nim gölü gösterece!!im. 

- Cehaletımi affet, fakat bu 

ne biçim göl? 
- Çok küçük bir göl. Çok se. 

vimli, sakin bir yet. Bazı yerle
ri çok derin oluyor. 

- Böyle bir şeyi gönnek iste. 

rim. 
- Bıra". uzakta. Yol da b' az 

taşlıktır. ı dersm? 
- Ehe. ljyeti yok. Ben yürü. 

meyi ~ol ıerim. 
- B· ı ı< çiik göllerin bazıları 

c:ok de ı olur. Kimse bunların 
dibini :ımi:ı;or. Fakat cam gi
bi @effaf. Yalnız ~ların göl. 
geleri görünüyor. 

- Biliyor musun. Fenvik, ben 
sudan daima korkanın. Hi~ yüz_ 
mek öğremnedim. Daima boğul-

ugllnkU harpte deniz tayyareleri h bl el t 
Fakat sabit balonlardan alınan neti- h k ım r eng e kil eder. Bu ae"""'Je em eı;ılf, hem de mükemmel bir ta. dl"" -v· 
ce bugün l"in bir bir mesabesindedir. 6 r tayyareler surat bakmımdan 

" "',... arruz &illhıdır. 
Kabili s~vk balonlara gellnce·, bunla.. 0 deniz tayyarelerine t"lktirler. 

eniz tayyarelerinin mühim l9lerde Deniz ta 
rm uzun zaman havada kalabllmelerı kut•-- yyarelerinln gövdeleri &in' 

uuıUmasr dUşOnillUrken bu tayya· ldu""'• da 
ve çok gen1'" bir sahayı sUraUe katet ı 0 ı;uD n ilk deniz tayyareleri ide· 

~ re erin suywı üzerine konabilecek ve ta 
mel ri keşif lşlnde kuUanılmağa elve- uçan bir tehlike teşkil etmekte idi. 

suyun üzerinden kalkabilecek vazi· Hatt .. rişll olduklarım lsbata kA.tidlr. Geçeıı t '" geçen umumi harp mrumda ye te olmaıan dUşUnillmtlş ııonra her lan b 
umumi harp sıralarında 1915 te Al· h gi yapı r çok deniz tayyareleri çok an bir Arıza neticesinde dU .. tUııH' f ı · ı k 
manlar bir zeplini A1'rtkaclakl mUs· tak... " & u ec Kaza ara urban gitmişlerdL Bu ... rde denizin cilvelerine bir dere- On 
temlckelerlne kadu göndermJşlerdl. ka g için ise deniz tayyo.relerl b(lyt1k ceye dar tahammuı edebilecek şe bir terakki l:lst 

Fakat hava harplerinde hedef ne kild in g erınl§ ve pek mQe.aııl.r e şasr için tedbirler aranmıştır. bir sllAh 1 k 
kadar bUyUk olursa bertaraf edllmeai t te bQt 

0 
ara 

19
39 - 1940 harbin. !1 Un bu lhUyaçıara karfdık ve de m "ydana çıkmqtrr. 

de o kadar kolay olur. Sekiz bin, on rildfktcn sonra da de-'- ta l 
bin metre miklı.bı hacimleriyle de ka- ıııA yyares Denız tayyarelerinin sllrati 60 mil meydana gelmlf ve bugün vödUtnmtız ıı yüz ıı Ani 
bili ııevk balonlar topçu ate•• ının mu- tbl. h te e m Y saatte 111 kilometre ,.... ..,. g arp muhtelif vazlfflleır görm~ ile 175 kilometre kilometre araamda 

kemm ı ve vurulması gayeUe kolay ğe b9.§lamrştır 
bir he et teııkU eder. Sonra kabili · dır. Bunlar bllhas e. sahillerin mUda Deniz tayyareleri dalına çift satıh- taasr ve denlzaprı keşltler için kulla.. 

sevk balonlatm inebilmeleri için ga.; lıdJl'. Alt kanadın iki tarafında tayya· ı ı 

Yetıe gen
i• ve husu... terti"•tı hal• yi nı ır ar. Bu tip tayyarelere sahip bir 
..,, ... .,.. • re suyun üzerinde tutan f1otörler ı k 

mun•-zanı meydanlar ıa-·ındır. Balo· dı T mem ~ ete deıılzd n bir baakm yap .... _. var r. ayyarenln gövdesi merkezi k lrnk4 ht 
nun tneceıt-t meydan her ha~..ı bir ...,. bl ı t•-..aı ma n ve i lnıall yoktur. ÇDn 

t!i' ue• r- r vaz ye ...... r. kU kqıf derecuinl yapan ı. deniz 

kllde tahrip olunursa e.rtrk o zeplinin Tayyarenin makineleri, kumanda tayyareleri dalma aahlldeki mUdafa 
kurtulmasına imkıin yok demektir. Aletleri, mitralyöz, hatif top ve boa. tertıbatlarlyle muhabere h&ilııdedirler 

tgte bUtUn bu sebepler dolayıılyle. ba gihl harp sUlhtan hep tayyarenin Bugün için tn llterenin bu deniz 
-ınr 1fÇ lmata'mft* ._ _ _......_~1ss'•n•••~ı-... n~ıt111111...;...,..11111ıü'ııııı•.-..,,,_ .. ...lMlil.wl~....,1an.--,.,l~·~:,ıJ.: eril;); 
keaif fıferlııde ku'li'anrı~ lıbkiıfauı gltfdenbt ~off 1Jlf .tii& ara· bJp oldukları6ı aöylJyeblllriz. BHb'aıı 
görlllmUI} vebunun tlzerine deniz tay- smdadll'. tngUi&lerlD Sunderland Upl denfll -
yarelerlnden l8Utade olwınıala bq· Deni• tayyarelerintn sövdelerl 'tıa· yareler! gerek kept ve gereklle 1911 

harebt\ i§ınde kuUaıulabUen mftkem. 

iNTiKAM 
mel ]>i)" ıdlAhbr. 

Deniz tayyarelerbdn mubaıebe ıra 
blljyetine ve .UAhlarma seımae: 

Deniz tayyarelerinin ktıllınablldlk

leri en mUe.ll!ir allAh bomba ve au bom 
ba.le.rıdtr. lılıt.ralyöz ikinci derecede 
kalan bir slllhtır. Tayyarelerin bom. 
ba. att,ıanndaki isabet IJOD amanlar
da ufak mUnak ıölUrmes bir kat'· 
ıyyet keabetU Su bombalan ı.e ete. 
.ızaıtı g m!J n i in kuUamlmaktadJr • 

DeniZ tayyareleri deniııalu semlleri 

Yazan: Hı1gh Walpole 

maktan korkuyorum, tuhaf de. 
ğil mi? Mektepte küçük bir ço. 
cukken iri bir arkadaşım beni 
suya daldırm~tı. Az kalsm bo
ğuluyordum. O günü hiç unuta. 
mıyoruın. 

Fenvik dikkatle dinliyor ve dü. 
şilmiy.ordu. Bu, vakanın nasıl o
labileceğini güzelce lrendiaine tas 
vir edebiliyordu. 

Sonra derin bir nefes aldı. 
Foster biraz ürkmüş giıbiydi. 

Arka.da mın onünden gideceği 
\erde, daha emin görerek ya. 
nından gidiyordu. Ortalık gittik. 
çe kararıyordu. Taşlık ve kaya
lık başlamıştı. Foster gittkiçe 
yoruluyor ve hızlı hızlı nefes a. 
lıyordu. Fenvik eliyle işaret ede. 
rek: 

Göl oradadır, dedi, güneş 
batmak üzere. Burası biraz son
ra zıpzından olacaktır. 
Ark~ı onu yakaladı. kekeli. 

yordu: 
Ne acaip manzara. Yolumu 

bile göremiyorum. 
- Biz burada yapyall11ZIZ. 

Sükunetı hissedıyor musun? Gö. 
rüyor musun, uz.akta hafif bir 
parıltı var. Bu. bir dakika süre
cektir. sonra her ~y kararacak. 
tır. 

İşte benim golimı. Burayı 
ne kadar seviyorum. bilıyor mu. 
sun, Foster? Muvaffakıyetler. 
zaferler, şeref nasd senin ise, bu 
göl de benımdir. Bu benim, öbür
leri senin. Be ki sonunda hepi. 
miz müsa viyiz. Evet. .. 

- Bana sanki bu 'suyla ben, 
hıç ayrılmıyacak derecede biribi. 
rimi7.e bağlı imişiz gibi geliyor. 
Ev-1;;t, ne kadar sıyaı1, dejfl mi? 

- Çok derındir. Öyle zanne
diyorum ki, bir gün benı içine a
lacak ve gômecekt:r. 

Foster aksınyordu. 
--'Çok gtizel ve hoş bir şey. 

F'envik ! Hoşuma g1~ti. Artık dö
n lim. Bu karanlıkta yürUmek 
QOk güç bir şey. Hava da QOk se-
rin ... 

Fenvık, arkadaşının kolundan 
tutuyordu. 

Türkçeye çeviren: Fethi Nuri 

- Orada.ki iskeleyi göriiyor 
m~? Bir de sandalı var, zan. 
~yorum. Gel ve aşağıya doğru 
hır bak. Su o kadar derin kı ... 

Sonra Fosterin lrohmdan tu . 
tUı> gölün kenarına kadar · tü
~rdu. Su hakikaten çok derin. 
dı. Foater aşağıya doiru ~ıyor 
du. Bütün dağlar '1lYun etrafını 
sarmışlardı. Tekrar a.ksınyor
du: 

- Korkarım kı soiuk aldım. 
Artık eve d<'nelim, Fenvik. Yok. 
sa yolumuzu bir daha bulama
yıs.. 

Fenvik: 
.- Sonra eve gideriz! .. derk n, 

elı~l«: arkadaşının zayıf, ince en. 
sesını yakaladı . 

Bir an bu baş döndü ve ikı 
kork~ ~ulç, gözü kendisine doğ 
ru .dikildi; sonra basit bir ham. 
le ıle vücut aşağıya doğru itildı. 
Aşağıdan keskin bir bağırtı, bır 
şapırtı, işitildi. Sonra beyaz bir 
şeyin kara.nlrkta bir partltJsı ıı;ö. 
rü.ldil. Suyun içinde etrafa doğru 
yayılan dalgaları bir sükut takıp 

nln antaDBTZ d~aıudır. ÇUnktl denls 
tayyareleri deniı.altı gemilerini yulca· 
rıda.n bir ıa.hin gibl gördüğü halde 
tabtellıahlrıer tayyareleri pek mtlfkU. 

Ua göreb!lmekte ve ,.Orııeler bile biç 
bir ,,ey y pamamaktadrrlar. H&Uıuld 

nlz tayyareleri ıuya. dalmJf olan 
d nizaltı gemilerini bile mUkemmelea 
görer ft!A.f etm ktedlrıer. 

Sonra deniz uauı gemileri de ta~· 
re gemllerlnden kalkacak olan c1en111 
tayyare! rl ı in mUkemmel bir bedel 
t kil ed r. Açık denl.zlerde yapılacak 
olan b r d nlz muharebesinde u.stGn· 
IUk muhakk k ki, çok tayyare semi.o 
ı bulunan ve bu gemli r tayyare 

1 r ni kullanmasını bllcnler de olacak 
tır 

etti. 

S ıı zamanlarda tayyareıenn totpn 
QC t ımaları d nlz tayyıı.rclerlnl OOk 
daha Uthl!I sllAhlar haline llOkm~ 
tttr t t Almanların m ıhur BIBmark 

• zırhlı ı bu kilde hav torplll taııyan 

Bu derin silkfıt devam ediyor. b r t yyaren n taarru na kurban gtt 
du. Fenvik de bu rıükuta i.ştırak m ıt r. Bu Un bu hava torpili tqıyan 
edi}'9rdU. Hiç yeriMen konıl- t yya eıerden n çok İngilizlerde var 
da.nôııyordu. Çölün mürekkep dır Aımnnı r v ltaıyanlarm ellnd 
gibi siyah suyuna bakıyordu. Kol de bu mUth lıUılardan bir kaQ ta. 

·tarını kavuşturmuş ve derin diı· ne bulunm ktadır. 
şüncelere dlmış gibi duruyordu. Havil torplll d n z torplllerlnden 
Fakat biç bir şey düşi.ıı mü) or. )' nı makın ı torpl 1 rd n !arksızdrr 
du. ı Bu • ll r k i in ıi niz t yya 

içinden, düşünceye benı.emı _ r ıeri alçalır ve torp li bırakır. Torp 

yen bir halAs hissi yükse id}or _ 1 ıın h tıne varmadan b r miktar su
du. da gitmesi h m mUmkOn hem de da 

Foster, bu gayreti· hodbin de. ha lyic r. Fakat bUtUn topları siWı 
1i artık 'fİtmı~tı ve h' ç bir i ha ı riy :ıt ş ed n bir zırhlının Uzerin 
dıönmiy kti. Göl emin b r yer. ı b kabilmek o kadar 

eli. 
F ile kendisinden memnun· 

du. Niıha\et hayatı i n kat'i bır 
harekette ulunmuştu. Sene! r • 
denberi, ümitsizlik ve yeıs için • 
de buralaroa dole.şın"l \e bır 
teselli bulamam.ıgtı. Nihayet ha
rekete gelmek Jıca.betmişti. Evet 
memnundu. Fakat biraz üşumiıf-
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( Ball tarafı 5 n ıuı-J 

tü. Ceketinin yakas.nı kaldır _ 
rmştı. Karanlık gittikçe artıyor
du. E\-e dönmesi daha iyi ola. 
caktı. 

O kadar soğuk olmuştu ki diş. 
leri biribirine kavuşuyor ve çı -
tınlıyordu. Yola koyulmak isti. 
yor, fakat oradan bir türlü ayrı. 
lamıyordu. Bu göl, hayatının 
en bü~ dostuydu. Adımlarını 
atar a.tmaz bir yalnızlık hissi vü
cudunu istila ediyordu. Eve. bir 
boşluğa gitmek uzereydi. Son 
gece bu evde bir misafir vardı 
Foeter, tuhaf tebessümü ve se. 
vimli, mütevazı gözle riyle bu aü. 
kQneti, bu boşluğu i:."" lal etmişti. 
Artık o. orada olmıy ca.ktı. 

Birdenbire yürüdü.. Yalnızlı. 
~ını hiasetmiye ba.şlamıştı. Biı
tüıı geceyi orada g~irmek iste. 
di, falkat orası c;:ok soğuktu. Ade. 
ta koşuyordu. Ayaklarının altın
da yolun taşlarını ezerek, çiğne. 
yerek koşuyordu. Birdenbire dur 
clu. Aı·~tasından birisinin geldiği. 
ni zann tmişti. Bir şey göreme
yince derin bir nefes aldı. Yü. 
rüyıe yürüye kızışmıştı, alnından 
ter "kıyordu. D!zleri titriyor ve 
k• carpıyorc' 

· tün h&vac i ... sükunet var. 
dı. 86ada tel k b!!1 •ıt1ann a-
rumda yıldız:. görünayordv. 
Biraz hafiflemişti, gene yürü -
miye başladı. Bird !bire köşeyi 
geçiyor ve eve y. ıyordu. E. 
ier peşinden birisL 'l{oştuğunu 
ıanr.etmeaniş olsaydı, keyfi ye -
rinde olacaktı. Bir iki defa du. 
rarak arkasına baktı ve ''kimdir 
o?'' cliye bağırdı. 

Yalnız ağaçlar, hışıltılarile cıe. 
vap wrdiler. 

Evinde ışık vardı. Doğruca o
da.sına girdi. Orada Fosterin o. 
kuduiu kitaplar duruyordu. Hiz. 
metc:i kadın arkasından odaya 
girdi: 

- Çay içmek istiyor musunuz, 
Slr? 

- Hayır, teşekkür ederim An· 
ııie.. 

- ~ çentilmen çay ietiyor 
mu? 

doğru bakıyordu. Bin:lenhire 
ürktü. Bütün döşeme su ile dol
muştu ve su ~it~·k«;e ıUkseliyor
du. 

Karyolanın ayaı{larmı tama. 
men kaplamıştı. Hiç ses çıkar
madan, gürtillü yapmadan, dal. 
gal ... nmadan yU~<~Plivordu. Fen
vik yatağa oturmuş ve yorganları 
göğsüne toplanı1ş, açık diJ?'ldık 
gözleriyle bakıyor ve beklıyor. 
du. 

Y t bır şey yapması, bunu 
dur ... ı.. ı.sı 18.zundı. Su sandal. 
ya hız.. .ma kadar yükselmişti. 
Bel:,i kapıya kadar koşa.bilirdi. 

Çıplak ayaklarını l::ir daha u
zattı. Ve sonra bağırdı. Su buz 
gii:>i s'i~uktu. Sanld arkasmdar. 
biri :i itivormuş gibi oraya yu . 
varlamnıştı. 

Başı, yUzU suyun lçin<ieydi. 
Su sanki bütiln vücuduna yapış
mıştı. 

Ayağa kalktı. Su göğşüne ka. 
dar yükselmişti. Bağırıyor. ba
ğırıyordu. Simdi odan!!1 ?~r 
ki>§esindeki kitapları gorebılı -
yordu. Ça.balıyor ve kapıya doğ. 
ru koşmak istiyordu . 

Su artık ensesine kadar yük
selmişti. Sanki birisi oradan ya. 
kalıyordu. Yerir.den kımıldana -
mıyordu. Ağzısuyla dolmuştu ~ 
sonra sanki gözlerine doğru bır 
sille ~miş gibiydi. Yerinden kı. 
pırdamadan orada donup kaldı. 

• 
Sabahleyin hizmetçi kapıyı çal

dı. Bir ceva.p alamayınca. her 
günkü J(ibi. traş suyu ile odaya 
girdi. Gördüğü manzara karşı. 
sınıia şaşırdı. Bağırdı. Hemen 
bekçiye koştu. 

Cesedin gözleri dışarıya fırla-
mış ve dili dişlerinin arasında 
sıkışıp kalmıştı. Onu yerden kal. 
dırdılar ve yataima yatırdılar. 

Odada, devrilen bir su stlra.hi
sinden başka bir değişikltk yok. 
tu. Halmm bir kısmı mlanmış ve 
derin bi-r ~net ortalığa yayı:l
mllf}tJ. 

. 
Şehremini Halkevinin 

köy gezisi - Hayır, öbür centilmen bu 
Recelitti. 

- O halde bir kişiJtk ~ Şehremini balkevlnden: 
-"'de.cak 1 1 - 15, 6. 941 paz&t' güntl evl-
.:r-:_ Ev~t. yalnız bir kişilik... mJz bütün ıubelerinin iştira.ki ile 

Fenvrk hemen sofanın tıstiine (Safra kö~) bir köy ıı:emt Y.,. 
V&t:ti ve aerTıaf U)~ ~- pilriiiifır. anzım ewıen program 

• m1ldbhiCe btt-ıMetilYi.t ~ 
· lıttyar hizmetçisi onun omu - Şevki Yamcıoğlu, (Köy ve köym ~ uvandırdı. Yemek ciilUk) mevzulu bir konferan11 ver

baim:h. Odada iıd pmdan yam.. miştil'. 
yordu. ft yan karanlık içindey. 2 - Soeyal yardım euöemiz. bü 
di. Bu şamdanlardan da, Foster- tUn köy evlerini gezerek doktor a
clen nefret ettiği kadar nefret e. zalan vaartaalle hutalan muaye
ctiyordu. Onlara baktıkça Foeter ne etmif, zayıflara kuvvet şuru
hatırma geliyordu. Her dakika bu, artmalı olanlara kinin, 89pirin 
onun odaya gireceğini zamıedi • tevzi et.mi8t.lr. Aynı gtlnde bir köy 
yordu İkide bir yUzilnil kapıya diiğünll oldqğundan yeni evlilere 
doğru c;evirlyordu, Fakat orası bir bakır takımı hedtye et.miıttir. 
c;ok karanlıktı ve bir şey gÖI'Üll- 3 - KUtU.phane Şli>emiz köy ço 
müvordu. Bu iki sefil şamdan • cuklarma defer, kalemle kitap ve djln başka odanın içinde her yer mecmua dağrtm"3tır. 
ve her şey karanlıktı. 4 _ Temsil ,ubemiz, açık hava-

N"dıayet yemek odasına gide-
rek masaya oturdu. fakat hiç bir da bir tem.sil vermiş ve köy halkı-
~ ~iyordu. Foeterin san. nm bUyükSpoallkumı çenı;~ 
dalu ... JÖın olduiu yer boş dunı- 5 - r tubemiz, vo e. ve 

J- nızdı b811kethol oynamıttır. 
yordu. Ve kendisi y&pyal · ft _ G. Sanatlar şubemiz 25 ki-

Birdenbire masadan &yağa kalk ıiliık koro, ve 15 ldtilik eaz heye
ti, pencereye yaklaşarak açtı ve tile iştirak ederek bu faaliyetler 
cbpnya bakmrya başladı. Bir arasında ve kend;Jerine ta.bata e
lf:)" dinliyordu. Kulaklarına bir 
su &kıntıaı. ve aiaçların hışıltm dilen saatlerde faaliyette buluna-
gfliyordu. Uzaktan b!r baykuş rak halkı neıelendlrmişlerdir. 
aesi işitiliyordu. Sankı arkasın
da birisi duruyor ve konuşuyor. 
mut ~bi birdenbire peneereyi 
kapadJ ve ~erive bektı . Orada 
kimse yoktu. 

Biraz sonra yatağına girmişti. 
Uyuyor muydu. yoksa oraya 

yatmış, dibıünüyor muydu? E
vet, tamamen uyan.ıktı ve kalbi 
bir korku içinde çarpıyordu. San. 
ki ona birisi adıyla hitap etmişti 
Uyurken, penceresini daima bi .. 
raz açık bırakırdı. Bu gece ayın 
aydınlığı, odadaki şeyleri gözüne 
acaip bir manzarada Jı;öst,,.nvor. 

du. 

' '<AYIPLAR 
' I 

2351 numaralı biaiklet plikamı 
zayi ettim. Y eniainl alacağımdan 
eskisinin hllkmü yoktı,ıır. 

Soadlye: Şstlmabaka.1 Kutlu "°" 
kak l 6 numarada Suphl Akgün. 

• (35251) .... 
lstanbul Belediyesi Elektrik 

Tram,·av ve Tllnel işletmeleri u
mum mlldllrlilğ(lnden almış oldu
ğum hilviyetimi zayi ettim. Yeni
sini alacafmıdan e•kishıin hükmü 
yoktur. Melunet AH Ytteetıhı 

(36253) 

Pencereye d<X°mı '.laktı. Sanki 
orada bir şey kımıldar..ıyormu!" 
gibi oluyordu. Gözleri dimdik ol-
JllUI, oradan avrrlmıvordu. Bir tstanbuı tktncıl tera llemurlutun· 
llU akıntısına benzer b•r şey ' if; · 
tiyordu. Başını va tıktan kaldır· 
JDJI, dinliyordu. 

gyet. pen<" renin c-ı..ı:r tarafın. 
da ıu toplanıyor. gittikce yüh"flP.· 

Jiyordu. 
Yatağında doğrul lu. Evet! .. 

Su pencereden ızrrııyeı "e d11var. 
ların köşesinde tcptanmıya baş· 

lamJttı. 
Ne garip şevdi ki bti+ün bu 

dan: 
941/1~ 

Kira borcundan dolayı tahtı hacze 
salıftnıı. karar verilen karton ve dor. 
ya k"Ylllafa mahsuıı lııtorlo ve ıııtor

suz llç adet dolap Ue bir kan~pe ve lkl 
koltuk ve bır adet ma boru dökme 80-

badıan ibaret e§ya, 24 Haziran 941 
Sair gllntl uat 11 den 12 ye kadar Yr. 
nipoebhane caddesinde llunrhotlu 
hanmda ikinci katta a tk artırma De teYler derin bir sükitnet içinde 

chıyordu. Acaba ';u 'JU nerede:" satılacaktır. Muhammen kıymetleri· 
aeliyordu ? nin yüzde yetmlf beflqlnt bulmadıf ı 

Adeta med ve cezir stibi su, takdirde, lk!nct artırmuı 28 Hazlran 
pencere kanatlarını ileri gen 

1 

SMl Cumartesi günü ayni mahalde 
.Uamıya başlamıştı. 11aat 11 den ıt ye kadar •\Jtl icra 

Kalkmak ve pencerevı ka;,a • ed lecekUr. itine gelenlerin mahaWn· 
malt hltfyordu. AyaklarlllJ yor~ 1 de >ta.zır bulunacak memuruna müra· 
Dil altmdlm Çllraıdı. Afısitya . CAl\tlVi Dfıa olunur. (86ft') 

Askerlik işleri ... - ............ _.. 

337 DOGUMLULARIN 
YOKLAMASINA BAŞLAfUYOR 
•'aıtll Askerlik Şubeelnden: 
ı - 337 doğumlular ve bu do. 

ğumlularla muayeneye tabi k111& biz. 
meUllerln ve 11ıhhl hallerinden dola. 

yı ertesi seneye brrakrlmıı diğer do. 
ğumıuların ııon yoklamuma 1 tem. 
muz 941 de başlanacak ve 81 ağwıtoıı 
941 tarihinde hitam bulacaktır. 

2 - Yoklama apğıdakJ ıekilde ve 
nahiye nahiye ve mUkelle!lerln ala
caktan numara 11ıralile yapılacaktır. 

A - 1: 7 temır·ız 9U Fatlh•mer
ku nahiyesi. 

B - 8 : ı 5 temmuz 00 Karagtım. 
rUk nahlye11I. 

C - 16 : 22 temmuz 941 Şehremini 
nahtyeat. 

D - 23 : 31 temmuz 941 Samatya 
nahlyelli 

E - 1 : 7 ağuııtoıı 94 l Fener nahl. 
yeııl. 

F - 8 : 115 ağu11toe 941 Eyüp ita. 
zaaı merkez nahtyerıt 

G - 16 : 22 ağu11t011 941 Rami na
blyealle Burgaz, Boyalık 
Arnavutköy, Ayazma, 
Bulgurca köyleri. 

H - 23 : 31 ağustoıı 941 bUUlD kJ,. 

sa hizmetlilerin ertelll 
seneye terklerin yok.. 

ıamaaı. 

3 - ttııe biUrml§ daha yt1Q9k mek. 
teple~ glrememtt olan okurlar da llOD 

yoklamalan zamanında yaptıracak. 
tardır. BtllUııra seneat içinde daha 
yüksek okuıa girerek vesika ıetirir
lerııe u:tare heyeti kararlle ertelll -. 
neye bırakrlacaklardır. 

4 - Haıen bir okula devam eden o. 
kurlar fototraflı ve pulsuz mektep 
vestka!armı beraber getirmeleri 1A. 

zımdır. 

D - · BtlUlnlemeye kalan okurlarm 
imtlbanlarmı bu iki ay içinde ikmal 
ederek geçtikleri amıfa göre mektep 
vealkalarınl pUrmelerl mtıreccabtır. 

6 - Ahvali aıbhiyelerlndeD dolayı 
ertelll seneye kalanlar nahiyeleri mtı. 
ftlleflerile kur'a mecltalM gelecek ve 
elleriDdekl raporlanm da berabel" P. 
tlreceklerdir. 

1 - Yoklama cumarteal gllnlerl hlı. 
rtç olmak Uzere hergUD abah 8,80 

dan 12,80 a kadar devam edecektir. 
- fttl Jllattll - -

§Ubesi blna.Bıdır. 
• _ şbıidije liid&r blnnCf' :;oıaa. 

mamu yaptırmuUf olaDl&rm 1k1 yok. 
ıamuı bir arada )'8Pdacatmd&D Ud 
adet zarf ve dGrt fototraf ptiJ'eeelr, 

lerdir. 
10 - Temmus ve ağUlltoıl aylarmda 

bilA. mazeret yoklanudarmı yaptır. 
mıyan ve mazeretlerlnl zam•nmd& 
muteber veatka ıle blldlrmlyenlerln 
1111 numaralı kanunun 8S incl mad. 
delliııe tabi tut.uıacaklan llAD olunur. 

• • • 
t)llküdar ukerllk 11Dbellt 1ıatUn 

bjmdu: 
337 dOğumlu gençlerin ve bu 

doğumlularla muamele gören t.aıe. 
belerin son yoklamaıarma 9 Tem
muz 941 de bq]anacak ve 3 A
ğustoe 941 de bitecektir. 337 do
ğumlu gençler burada Jeeler ka
yıtlı oldukian mıı.1 aile mtlmeesil· 
terine mtıracatla oklamanm bq.. 
langıcma kadar yoklMDa gilnlerl-

ni öğrenmeleri ve talebeler vesi· 
kalrmı hazırlamalan llzundır. 

B ı ilin davet m&biyetindedir. 
Yoklama zamanı geçirenler gü
ııüOOe gelmiyenler kanunen para 
ceZMma tabi tutulacaklardır. 

• • • 
8eıjlktaş askerftk şube8hıden: 

Bu sene taba.beti askeriye kli
niği ile veteriner askeri tatbikat 
kliniğinde ağustosun 1. ci günü 
staja başlanacağından bu denı yı· 
lmda tııp fakülteei ile veteriner 
fakültesinden ve eczacı ve diş ta
bibi okullan ile üniversite fen fa
kültesi kimya ıubesinden çlkanla· 
nn ı temmuz 941 den temmuzun 
15 inci gününe kadar son J. okla
rnalan yaptlaca.ktır. Mezkur okul
lardan neşet edenlerin ellerinde 
nüfus hüviyet cüzdanları, şahadet 
nameleri ve ll&ir vesikaları ile bir
likte 1 temmuz 941 den 14 tem
muz 941 tarihine kadar ( cumar
tesi ve pazar haTiç) her gün öğ
leden evvel şubeye müracaatları 
ve hariç şube mmtakasmda bulu
nanlarm da buıunduklart mahal 
askerlik şubelerine başvurmalan 
ve bu zamanlarda yoklamaya gel
miye~er yoklama kaçağı addedi
lerek haklarında As. K. nunun 
mahaU.s maddeleri mucibince ce
zalandırılacaklan ehemmiyetle t
lln olunur. 

t 

htanbul A.Uye Dördüncü Ticaret 
Mabl«=DlfJllinclen: 

40/4" 
Hillıcyin otlu llebme. Bikmenin 

lılüddeaaleyh Etlmtya CunJden l.atlcar 
eylediği SUlvrl kuuma t&bl KöeU. 
mlr çt!tlllf ormanl&rmdan müddei in· 
tlfaı temin edemed!ğlnden maruz kal· 
dıgt 6 bin Ura zarar ziyanın muarUt 
muhakeme ve ilcretl vekA.leUe blrllk
te mllddeaaleyblerden tahlltll hakkın· 
da açtığı davaya alt a.rzulıal wretl 
müddeaaıeyhe Ulnen tebliğ edllmlf 
ve bu kerre de mahkeme gUntl olarak 
11.1.Ml uat 1' tayin edllm1f bulun· 
duğundaD davetiye makamına kaim 
olmak O.re ke~ 20 sUn müddet • 
1• nan olunur: (86262) 

Birinci anıl 
mütehaaau doktor 

NURi BELLER 
51N1B we B1JB BASTALllUAK 

Ankara C&dde81 No. Tl 
lluaJeM aaUerl: 1D den lttbarer 

/leyoilu Halk Sinemaaı 
...... 11 ele, Akpm l.IO da: 
1 - Bay Çetin (ID lamn) tekmili 

birden 

t - Çifte cadılar <Karasö•> 
Ttlrkçe. 

1 - Mlld tual. 

Sahibi: ASIM US 
Bamldrğı yer: VAKiT Jtatbaaaı 

Umum ne.,.-fvab ;dare eden: 
~fik A 1ımn Seveftoil 

Devlet Demiryollan ve Liman 
iil•tme Umum idaresi illnlan 
Sıvaata yaptırWıcak (2') aıı.4.nillk Lojman blDaaı lnpatı a.p.11 

usuıııe ve vahldJ fiyat tııerinden f'kalltmeye konmUftur. lnfaatta dllfeme « 
ler.toıar için muktazl <!~m!rler twı.r~ tarafmdan verllecekUr. 

ı - Bu işin :nut:ıammen bedeU ~f'..000 !lradlr. 
2 - tsteklilc.>r bu ·~e alt P."iııerLe veııa1r evrakı devlet demlryol1all 

ka•a. Sirkeci ve Kayaer. veznel.arfnC::..n 475 RUl"Uf mukablllnde alablllrte"• 
3 - Eksiltme S0.6 941 tariı.ıın.de Pazartesi gUDO aut 11 da 

Devlet Demıryolları yol dalreaiDGe merkea birinci komiayoDunca 7&~ 
4 - Ekıılltmeyc ;r.r.,bllmeıc 1ç1 .. tatekUlerln teklif mektuplan ile ~.

a,ağrda yazılı teminat v<; veııalki ayn. gün ııaat 15 e kadar komlQoD 
ııguıe vermeleri •lzınıc-.r 

a> 249<. uyüı kanan &bklmtıu uygun dOOO Jlralık muvakkat temma& 
b) Bu kanunun tayin ettltl ve&lblar 
cı Bu iş:? mah11Us olmak tlz"':t lltlnakallt VeklletlDdeu allmDJf. 

vesikası. 

EhüYl"' vesıkuı içl:l lbale taribmden en az sekiz gOn evvel blr ıatlda 
llUraakıılAl VekAieUne !11Uracaat otunm.aaı. ('48D) (8193) 

Yapı ve imar lıteri ll&nı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye ı.:onuJaD 11: Adliye VedleU Evrak mabwnl0 de ,,,_. 

nlacak ııab! yerli raf i~idlr. 
Keııfl: (2138.&0) l r&dır. lf!lll 
2 - Ekalltm-!! t.1.9fl Salı gllhil saat 115 ı. Nafta Vek&lett ,aptı ve 

işlen eklliltme komillyonu od&llınd& paaarlık ~yle )'&pılacaktır. 
3 - Ekalltme nırtnameli V! b"Jna mtlteferrl e'Yl'ak ye.pı ve imal' 

reıs!ığinde görUleblllr. 
4 - Eksiltmeye glrebllmC"( ıı; n tateklllerin 180 (Yllz altlnlf) ura 

kuru§luk muvakkat temınat ve:-ıneıerl lAZmıatt. (3229} ( üTl) 

GAYRI MENKUL SATIŞ iLANI 

Be)ottu Sulh ~labk4'Gll!lert 8afkA· 
tlplltfnden: 

941/12 

Naci Baharoğlu ile Faik Baharot· 
tunun ve KoatanUn kızı PolU<senl mi· 
ruçrlan olup lıAlen Yunantatanda bu· 
lunduklarmdan lkamef«Ahıan meçh~l 
Uranl, İrini, Avangell, llarlıgula. 111· 
telyant ve .Tura Koııtantın tııplronun 

p.ytan ve mU,tereken mutasarrıfı 

butunduklan ve Pollk8eni hlaaeal ı.. 

tanbul icra memurlU#WJ\uı 94-0/633 
•yılı doeyuma Tordan alacağJDdan 
mahcuz Beyotıund& eaki Tatavla ye· 

Dl KurtUIUf Sakızlı IOkağında 4,80 
cephe geniflilfnde ve 103,40 metre 
murabbaı meaahat •thlyealnde 22 
No. Ue murakkam 300 befyUz Ura 
kıymeti mubammenulnd~ ve yine ay· 

ni mahalde, 4,60 cephe gentı•ttmde 

103,40 metre murabbaı meaahnl 11at. 
hiyealnde 26.28 No.larla murakkam 
~WllııiHM!Wı•IM§' 'fi 
sinde T"e yine ayni mahalde 4,30 cephe 
renlflilinde 97 ,60 metre murabbaı 

meubai aatbiyerıbide 84,16 No.larla 
murakkam 400 dörtytız Ura kıymeti 

muhammenellinde Uç kıta bol ana 
§Uyuwı izalesi znnnmds açrk arttır

maya konulmUftur. Gayri menkulle. 
rbı taflil&b d08)'8.llmda ve zabıt va· 
rakuıncla mtlnderlçUr. Birinci açık 
arttırması 15.7.SMl tarlb!.ne tesadüf 
ede" Salı gUnU ııaat 14,30 dan 16,80 a 
kadar Beyotlu 11Ulh mahkemeleri ka· 
lem odaaır.dan ve bqk&Up ne&dinde 
yapılacaktır. Arttırma bedelt mubam. 
men kıymetlerin yüzde yetml§ belini 
bulmadtğı takdirde en 10n arttıranın 
tealıbUdtl ~ki kalmak üzere mUza· 
yede on gUn temdit olunarak ikinci 
açık arttırmuı 25.7.941 tarihin• mU· 
sadlf Cuma gtlntl ııaat 14,30 dan 
16,30 a kadar icra olunarak en çok 
arttıran& kaU olarak ihaıe t>dilecck
tlr. Birikmit ve !bale tarihine kadar 
blrtkecek bina ve belediye vergileriyle 

evkaf lcareıd, 20 aeııeltk tavts 
ve dellAllye nı.umu ve ıbale Pul'.: 
tapu barçlan mu,terlye alt o 
Arttırmaya 1§~ edecek ki 
gayri menkullerbı kıymeti JD 

menlerinin yüzde yedi buc;;uğıı 
tinde pey akçelliııt veya milli bit 
kanın bu nlabette teminat me1' 
vermaleri p.rttrr. 

Arttırma bedeliniD kendWill• 
olunan tarafından ihale gUnQDdlll 
baren vertlecek mtlhlet içinde 
me ka11&11ma ödenmeli 
Ödenmediği takdirde lbale ı..ıı•tıııı,~,,ıı.::;ı 
rek kendlalııden evvel en yUıcaeİ 
lifte bulunan klmlle ar& etmJt tlll~~' 
bedelle almap raaı olurııa od 

edtlecelt ve o ela rası olmu v• 
ıunmuaa hemen yedi gün 1D 

arttırmaya çıkarılacaktır. Ya 

llAD al&kadartara tebJll edil 
Ur. Müzayede sonunda en c; •k 
na ihıde edilecek ve her . ı h 

rlnci ihale edilen kJDlllC! iki ~ 

gtmlerln ytizde bet felst 
nıe hacet ~ taMll 
caktır. 1potek ııahtbl a!&e&kl 
ter al&kadarlann gayri mend 
rindeki haklannı huualyle 
murata ve ll&U'eye dair olan 
lddtalarmı evrakı mUa1ıtı.ıertıl' 

---------------------------------------------------~-----------------·~ ------------------------
Türkiye Cumhuriyet 

AKTiF 
llU9 1 

Altna: Safi Kllopam 12.604.flla 
Banknot • • • 
Ufaklık • • • • 

OMlldeld ............... 
Ttlrk LU'a8I • • 

llarloteld ............ 1 

&.ltm: Safi KUoer&m 12.931.317 
A.Jtma tahvW ıcabll 1erbellt d& 

~er 

oı.ger dövtzıer ,,. tıorçJu Kllrle& 
bakiyeleri • • 

llulDe TUYlllerl ı 
Deruhte edUen evrak nakd!)'9 
ırareılrtı 

K&nunwı 6 · 8 macıcıeıerbıe tevfl· 
ıran Hazine tarafmd&D dld 

tıedlyaı • • • 
alelledllt l*danl 1 

l'lcart Senedat • • • 

{ 
......... " taltYllAt ckdaaı 1 

Derubte edilen eY1'&Ju oakdf• 
yenin kal'fllıt'J eabam ,,. 
tabYUlt tttb&ı1 IUymeUe • 
8erbee1 l!:Abam ve ı'allYlalt ı 

ı\Y8atlfar: 

~tm Ye döVfs llaerlne aY&na • t 

l'&lıYil&t llaerlne aftDll ' • 
Hazineye kma ncı &Yana • • 

HuiDeye 88!50 No. kanuna c&re 
ac:ıl&D &ltm karfılrkb &T&U • 

HlaMd&rlar • 
MuhteW • • • • 

• • 
• • 

102.124.0M,03 
13.992.844,50 

589.066,28 

648.0215,1:.l 

18.197.370,87 

4_5.369.1561,22 

158. 748.1563,--

21.683.011,-

274.707.097,19 

46.021.803,93 

1.899 526,12 

4.141,69 
T.808.722,-

16i .684.926, 715 

Yekb 

Jlerkez Bankasr 14 6 I 1941 
Llra 

116. 7015.968,81 

648.0215,12 

68.15156.932,09 

137.0615.1552. 

274.707.097,19 

M.921.330,06 

175 498.390,'4 

4.!500.000, 
9.941.192,19 

836.15151.088,49 

Pı-..:>ıf 
~,_'" 
0.tlyat ~. 

Adi .,. tevkaJ&de . • • • • 
Husullt • • • • 

ı·wvWdPld llullmnttar ı 
OerubU edUeıı 9"&kı nakdıy• 

Kanunun s ... tnd maddetertrw 

teTftkaD Hıu:ble taratmd&lı •akt 

ted!yat 
Deruhte idil• eTl'&ID a&ICdlye 

aaldyUI 

lCarp1ıtJ tamam• &ltm olan.il 
Ulnten tedavtlle vuecdl9D 
Keeakont mukabili uıvet.en teda. 

Hazineye \ sp .. elt.., k&rflld~lr 

&TUS mukablıt S902 No.b kanun 
mucfbtnoe Ul•eten teda.W. n· 
&edtlf'D • • • 

IUDVD1JA'fı 
.,,,_ Uram: 

871,UIO 

8860 No. u.nuna cön eUı.ıteıe 
açr!&D avam mukabili ı.Tdf oıtr 
oaa aJtmlar: 
sus Kilogram sJ&i,980 .......... , ....... : 
A1ı.a t.ahYW lrUU dlYlsler • 
otter 'dGYtsler " atacaklJ fCU· 
rlnl tıUfyeJeıt • 
MUbtelU • • , e • • • • 

1822.01916 
6.000.000,-

158 748 563 

21..683.011.-

13?.066.522. 

11.000.000 

250.000 000, 

118.000.000, 

76.194.961,1( 
1.288.182,0S 

78.J.M.167 9(1 

-. 
23.862. 132,58 


