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Ol1JIA • BAZlllAN lM1 
YIL: 24 * SATI: 8'18 

ldM'e evi: Anbl'a C. VMıt Ywda 
Telefon: İdare (24870), Yazı (21413) 

Telg. İstanbul Vakit-~ ıımtmu: 46j 

Türk-Alman 
muahedesinin 

dostluk 
manası 

Bugünkü karmakarışık aıem Cumhurreisimiz 
içinde anla~a bir nevi siyasi onK.urumun 

mucize . telakki edilse yeridir teş~e::~ek 
Muahede Türk - ingiliz oldular 

jttifakını mahfuz tutmaktadır 
,,________________ -----------------" 

Türk _ Jnıiliz ittifakı nasıl Yak~n ,.Sa_rk!a 
•ulhün muhalazaaına hizmet eden bır amıl ıae 
Türk _ Alman dostluk anla§ması da . g_ene ~u 
aaha dahilinde ayni maksadın teyıdıne hız. 
met edecektir. 

t azan : ASIM U8 

' ' :; Hazlr&Dd&D ıutıareıı topl&D&CaK ku. ~ 
poola::-ın her 2:i adedine m11kabil 1 5 
"\'AKIT OKUYUCULARI K0Tt'tp 

RANl.:ı!I,. ser.ıalnden AŞK UORUNDA 

Romar.ının 3 bUytlk !ormaııı hediye edllC'CekUr. 

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

··~·················+•h······················· 

Türk - Alman dostluğunun 
tasdikine dair ligilıa 

bugün Meclise veriliyor 
Anlaşmanın musaddak nüshaları Tem

uzun ilk haftasında Berlinde teati edilece 
• Ankara, 19 (VAKiT) - Tiirk _ AJ. 

man do:nlı1k anlaşmasının tasdıkine dair 
Hariciye Vekaletinde hazırlanan bir layihnyı 
hükumet yeorın (bugün) meclise takdim 
eyliyccekt"r. Layiha ve mcrbutu anlaşma, 

huriciye eHcümeninden geçerek Juaa bir za.,. 
manda M«"• lis Umumi heyetine acvkedile. 
r.c;>ktir. AnlMmanın musadclak nüshalarının 
Berlinde :eatisi T cmmuzun ilk hahaamda 
ynpılacaktrr. 

MUAHEDENiN iÇ PiYASAMIZA TESiRi 
Altın !iatları dOştD, ipekli ve 

koza fıatları vOkseldi- Yuuı!nciaay/amtetk-
"''''''''''''''''········ .......................................................................... , ............ .. 

_ A ka--,,,_ t 
1 

fonla _ 1 r:::ye karşı olan taahhütlerine sa. 
n 1 u.uun e e da.kati sayesinde olacaktır. 

. Ttirkiye ile AlmaxJya arasında ~at. Türk.·. İ~i}i~ it~ifakı 
bır dostluk muahedesi imzalan- Türkıyenın mıllıstıklalın ı ya. 
<b. Dun sa ahtanberı dünyanın banCJ devletlere karşı olduğu gi
d?rt kbşesıne dağılan b~ ha~r. bi biu:at müttefik İngiltere dev
bırç0k kımscler için z~ırd~. ına;~ Jetine karşı da ~fuz bul~r
llılnuyacak bir hadisedır. Çünk.u mak esasından mül~~ ol~~ 
ltrıza.Ianan muahede Türk - 1r~1- ~in bizim h~ ~cı ~yetı. 
lıı ittifakını mahfuz tutmak kar- miz Mısır. Filıstin, Sunye,. ıra« 
di ihtırazisi altında lngilterenın Akdeniz mıntkalannda Ingiltere 
hasmı olan Alman} a ıle Tii. ki~e hakkında nasrl faydalı ise Boiaz
ilrasında en samimi dostluk ın~- lardan lngiliz donanmasının geç
~betleri tesisine mUsaıt ~ır memesi ve Türlciye .Ü&!ı~n 
devre ac ıldıgını göstermekıedir. fngiliz hava kuvvetleruun istifa. 
~ itibarala Türk - Alman .doSt- de etmemesi neticesi ol~~ Ka-
1,ı!C muahedesınin j.mı,ası, bır ~e- radeniz ve Balkanlar cihetı~ 
~ye kadar ateş ile suyu bır. de Almanya ha;klcmda o sekdde 

Ankara, 19 (Vakit) -Cum
hurreisimiz İsmet lnönü bugün 
öğleden aonra Dil Kurumunu 
teşrif etmişlerdir. Milli Şefimi
ze biraz sonra Başvekil ve Maa.. 
rif Vekili de müli.ki olmuşlar. 
dır. Cumhurreisimiz Kurumun 
çalışmaları ü7.Cl'inde alakadar
lara bazı sualler sonnuş. Yeni 
sözlük, im!a, terim ve diğer dil 
meseleleri ür.erinde bir müddet 
meşgul olmuşlar ve aldrldarı 
izahattan dolayı memnınıiyetle
rini izhar etmişlerdir. 

Cumhurreisimiz Kurumu ter. 
kederken, halk tarafından te • 
zahüratla seıamıa.mruştır. Örfi idare mahkemesi( 
Muahedemiz Esrar satan iki kişiyi dörder 
hakkında seneye mahkum etti 

TUrk 
Alman 

~tirtuıek- ,kahiu~en bir ..ı&zad ~ ..,......... '"1 _. • 
lıe;hası sayılabilir ,.e ~~ böyledır. . .. 
cloıayı asırlarca. dost gec;:ıne Bu vaziyete ~ka~ edilırse 1 
!alilletlerin biribirleri?le.,. ~ TürJc • 1119;iliz ittıf akı ile Türle -

1 
ltb<'"}>siz denecek şekıldw boğaZ- Alman anıaşmasını~ neden do
!afnıası bugün karma karışık ~ layı kabili telif ol~KU .. anlaşıl~· 
'-ll içinde Tür~ - ~man .anlaş: Hiç şüphe yok~ _Türk. İnf{i. 
!nası bir nevi sıyası mucıze te liz ittifakı aıktedildikten ~~ 
llkki edilse yeridir. Türk _ Alman mün~tl~ bü-

Fakat Türkiye ile AlmanYa yük bir sarsıntı g~rmi§t•tıJıı;-; 1 
~asında imzalanan dostluk mu.. kat bu sarsıntı: . • ı ilte-
afı"desi zahirde bir tezad m~nza.. anlaŞmasının Tfu!-ıye ve ng w• 

tası arztese bile hakikatte hıç de re hakkında old~ ~darfa-=; 
böyle değildir. Bilakis bu-t ... ~- se bile Almanya ~m e olduiıı J 

~ pek tabiid r. Tilrk - ı.ı.,.. ve hiç olmazsa ~asından 
Ui anlaşmasının ne gibi bi_r ~ye der~al a~aş~ıamamış 
ile ve ne gi.bı ahval ve şeraıt ıçın. ilerı .gebniştır. . 
de hazırlandığını bilenler içın bu Alınan istil~ ~~ara 10

• 

hakikati anlamak kolaydır. dikten sonra Türkı.yen~n ~ 
. Til ki · · aziyetinde hıç bır ~ .. 

Pek iyi hatırlardadır kı r · - h~!cı v ası bu hakikatin an-
)e ile lngiltere arasınd1 aktedı- şkıhk olmam d etmiştir ve 
len ittifak, Akdenizde bu devle- ıaşııması~ r-ar -:rakı mahfuz 
lin yakın şark yollarını ve kuV- Türk - lnıg 1!' ~ b' Türk Al. 
~et kaynaklarını tehdit eden ttal- kalmak kaydıy ;- . ~ 
)anın arnavutluğu işgalw e~ere~ man .d:<>Stluk b~ :1ı!ra imkan 
~lkanlarda ayak ba.Stıgı 'e b paktı.~-:...t· 
hareketin ltalyan matbuatında dahilıne gın11"r1r. . . . . 
~radenı.z ve Boğazlar isti~e: Hüli.sa Türk - t~hz ıttıf ak~ 
lınde bir atlama başlangıcı gı~ı nasıl yakın şarkta sulh.un_ m~a 
~ö::ıterildiği bir zamana tesad~ tazısına hizmet eden bır aımıl ıae 
~diyordu Tabii olarak harb1~ Türle • Alman dostl~ ~aşmas! 
4k--'zd. ,_ · yakın şark takı da gene bu sa.ha dahıhnde ayn 
~ıı en.ı ve • • himıet ede 

l'oUarını ve kuvvet k~ynaıkl~I maksadın teyıdin.e • 
~Uhafaza etmek jstiyen 1ngılte oektir. 
u~ kendi hudutları daıhilinde em- _::_ _________ _ 

~Yet ve istiklalini. IJl~uz ~ 
~urmak gayesinı takıp . e 

1:ilrkiye, aynı maksat 01JCrtnd 
b1ribirine ya.klaşınUJ ~~nuyor
du. * Türle • ~iliz ıttifakı bu 
~tle doğdu. 

iskenderiye 
Alınan tayyareleri tara
fından şiddetle bo!1'
bardıman edıldı 

Almanyadaki 
intiba 

Amiral 
Darlan 
Suriyede harbeden 

General dö Gol 
taraftarlarma 

Radyoda 
hitap etti 
~ 

MAREŞAL PETEN 
Sili 

AFFEDECEKTiR 

Esrar satmaktan mazntuı E
dirneli Akif Ka:bakyetiştiren ve 

T·~rk Alman eemaı Söylerin örfi idare mah-u • kemesince dörder sene ha.pis ile 

Dostltlk muahedesi 
cczalandmldıklan haber aılın. 

l mıştır . 
..-il...._ :ri _,_~~.,l!rrk igi ye CR • 

lıl U 11 Y8 U hattından tel bımB suretfıyle' 
muhaıberatın da kesiLmesine ee. 

Nasll tefsir ediliyor 1 ~ := ;:enBac 
-, Aydmm. örfi idare :mahkem~ 

Gazetesinden - since iki ay yirmi ~ hapisle 
cezalandırıldıiı haber almm.JI. 
tır. 

Tiirkiye He Almanya arasında 
imza edilen dostluk paktı günün ' 
meselesi olmuştur. Dün gece 
21,30 da Ankarada im:r.alana.n 
muahede jle iki devlet dostlukla• 
nm teyit etmişlerdir. 

Gerek Türkiye ve gerek AL. 
manya bu taahhütleri her birin.in 
elyevın mevcut taaıhhütlerinin 
kaydi ıhtiraDsi ile kaıbul etmiş. 
)erdir. Hariciye Vekili de muahe
de im:msı:ndan sonra matbuata 1 
verdiği lbeyanatta bu noktaya 
işaret etmiştiT. 

Bununla beraber dostluk kıy· 
met ve ehemmiyetinden bir şey 
kaybetmiyor. Türkiyenin dış si. 
yasetini tebari1z ettiren hususi. 
yetler samimilik, düri.istlükt.Ur. 

(Deoom1 Sn. it Nii. 5 de) 

Amerikan bahriye 
ihtiyat efradına İngiliz tayyare)Jrin
Şu emir verildi de gizli bir alet 
''Hazır kullanılmaya 
olunuz!'' başlandı 

Muahedeai hakkında 

ingiliz gazet 
leri ne diyor 

SovyetRus
yaya hücum 

edilecek 
--0---

Gazete havadialeriae 
göre 

Taarruz 
başlamış 
Londra, ıe (A.A.) - Alman • Tirit 

muahedcsJ, İngiliz matbuatı iıÇin 1ılr 
sUrpriz teşkil elmemifür. ÇlnllQ Mf
talarda.ıı beri Almanyanm 'l'8lldfıt 

Uzerindc tazyik yapmakta oldlllll m&. 
Unndu. Balkanlardaki aaker1 __ _._ 

Suriyede 
Şama taarruz 

başladı 
F ranaızlar 500 eair 

aldıklarını iddia edİYor 

Kuneytura 
İngilizler tarafından 

İşgal edildi Bu ittifakın tatbikatta iki ta
l'af icin ameli faydaSI şuydu: . 

t>- :. azl Sü" ycu.:ı. kanalı ılc 
l_ uog arı ve •!:ı( 'd 
4"ak petrol kaynalda.rına: gl en ALARM 

(Yazısı 4 nci(d.e) (Yazısı 4 ncudc' > 

Yalnız şetıerıniz =================
şıddetll 

KudıiH, 19 (A.A.) - Şamın. 
mıl garbında olan Meuenin 8Gı' 
Fransız kuvvetleri tal'&fmdan it 
gali U~rine müttefik .kuvvetlV 
Şama taarruza b&ljlıı.mışlardlr. 

~0Uarı elinde tutan Türkıye k~: 
(ij tnilli hudutıannı ve istiklalı!11 
lll.Üda.faa etmekle lngilterenın 
~ın şarktaki imparatorluk yol: 
larını ve bu saha dahilindeki 
~1.tvvet merkez ve kayna}<la.rını 
'nUdafaa etmiş olacaktı· lngılte. 
~ hava, deniz ve kara kuvvetle
tı).'Je icabında Türkiyeyc ~ım 
~ekle yakın şarktaki ke~dı ha. 
~au menfaatlerini de mudafaa 
~iş olacaktı. Nitekim b~ defa 
·~şit Ali hadisesin.de tn~ıl~~ 
tı ll lraka hakim olabilmesı ~k 
~!~giliz ittifakının gördüğü nıus
~ hizmetler sayesinde olmuş. 
tur. 
Yakın bir zamanda Suriye 

tQPrakları İngiliz ve Hür Fran
'rı k11vvetleri tarafından emni
\· • altına a.Iınaibilirse gene. bu 
lltu\ affakıyet Tiirkiyenin ın,ilte. 

Bir ıaat sürdü 
Bf\rUn 19 (A.A.) - D.N.B. a

·ansınm • saJS.hiyetli bir mcm.~.dan 
~.w endi~· e göre 17-18 hazıran 
ogr . m~teaddil Alman tayyarc-
gecesı tm' 
leri lskcndcriyeye hUcum e ış: 
1 rd

. Uınan tesisatına ve dafı 
e ır. b" ... Htr "&pta 

batarya mevzilerine. u., ~ " 
'bombalar atılarak iyı neticeler a-
lınml§tlr. • • * 

Kahb1\ 19 (A.A.) - Jlıf!ır dahiliye 

nezaretinin tebliği: 
Bu ııabah tııkenderıye üzerine yapı. 

lan ııava &}<mı esnaamda yalnız birkaç 
bomba atııınııtır. AlArm bir saat stır
ınll§ ve tayyare dafi toplan ateş aç. 
ınıştrr. Bir ki§i öiınU§tUr. :Maddt ııaaar 
bafiftil'. 

ceza görecek 
\"l!fl, 19 (A.A.) - D.N.B. 
Başvekil muavini amiral Darıan 

Surlyede harp eden general Dö Gol ta. 
raftarlarma radyoda hitap ederek mu. 
tarekeden sonra dil§tUklcrl hatayı 
ızsb etmiş, bUtUn vazıyctl kavrayamı
yarak vazifelerini lfa ctmlyenlerın 
metıul olduklarını söylemiş ve ıunları 

1 OA.ve ct.nıl§ttr: 
Dö Gol taraftarlarma Almanya ve 

ttaıyaya karşı muharebeye devam et. 
melerl JAzımgeldlğl <SÖylenm!şUr. Hal. 
buki öz Fransız vatandaılanndan baf• 
ka hasım olarak kar11ıarma kim çı.. 
karıldı? Dakarda, Gaboııda ve timdi 
Suriyede kar§ılarmda tek bir Alman 

(Devamı sa ... SÜ. "' te) 

VAZAH: 1.IMAN AHll"Al 

Bl)'llı ede'bl qk ve macera n•am 
Bu fevkalade nefis romana yarış başlıyoruz 

Kudüs, 19 (A.A.) - Resmi 
muharriri dün akşam yaptığı n 
yatta Avustralyalı keşif mutrezelert 
nln Mercayun mmtakasmda Beynato. 
tan 24 ktıomctre mesafede olan Da ,. 
mur köyüne vardıklannı bll<H~ 

FRANSIZLARIN 
MU\ AFFAKlYETELEIU 

Vltl, 19 (A.A.) - Beyruıtan 

bir habere göre, Fransm bava 
vetleri Sayda mmtakasmda düfmıll~ 
zırhlı tt'§ekküllerlni muvaffald 
bombardıman etml§Jerdir. Dlfer 
tan Franınz denls kuvvetleri a 

ı 
mmtakada1d nıwaarebe ubnealnCM 

=======:::;:================ (Da11ıı ı .._ ~ a S dtl) 



klltl Esasiye kanunu· Tarlhden Bir YAPRAK 

bir maddesi tefsir edildi K 1 z 1 L D E N .... z D E 
IERI HAKiMLER UMUMi • , • a • , 

USUSIVAZİFE ALABİLiR Mİ A~.~~~ ~a~~~~~I ... m~~~~:_o!~ 
lü olup olmadığmm tefairini iılti
ıen h&aaet t9*ereel Uaerine 
114liye ve teetflltı e.eaalye encü
menleri, ukı1 adli b&kimlerin bu 
madde hWmallae tabi, ukerl tem
Jls ıallddeimımalal ile muavillle
rlaln l8e tabi olmıyacaklan hak· 
lmM1a bir tmlr ~ bulrlaııuş
tır. 

uahedemizin iç 
pıvasamıza tesiri 

KObada 
ııblllla 111111 hal 

...... 186 Jinp
0 

bdar çıilmlftlr. 
Din, blıkla. kuru f...ıye, DlJ8Jl' 

fqatlannda dOttıklUlc kaydedil -
ınlldr. ~ ftyatıarmda def lir
a ,....., Zeyt.ln )'Bğı ftyatlan 
Jlm$ alıft,lr. Belrlqm fiyitı dtln 
.. •ıulda u,ıo. f.rmlrde 10,10 
kurut. llUBll'lll İatanbulda 8,5, ku-
1'11 fual)'eııln 22,5 - ~ kurqtu. 
Birlılcl 81111 Jmleldlk seytiayafı • 
Dil tlratı .... bnla çıbılJtıP 
Bir kaç -- ene! bu fiyat 72 -..w. 

ilga ed•n bir 
Koordinasyon 

kararı 
--... ,. 19 (Valo&) - Tacir 

ftlfml balıl olan ve OÜDJ1Uı bil-
umum b*ld " hllmd ph•ar ta
""'ndea ya. kilodan fUa arpa, 
.... ~' t&War ... JUl9f •tlllann.-
41& •w" Jw ft anlleriDe aGrıe 
.... -- ftJMı teıılıMi balrba
dlıld '11 ı 

5 

,.. -- - ... 

dl. 

karşı 

-71-

MdlDill geçitine ~. Bu dar lar, f&J'8l f8brl tMllm ~ lalll- DIMIUlır ... 
ve usun Mı etnt.mda neler cereJ&D taa pçlrUıloeldetlD uıllddar; edı*· o.bı& ._.., "* lııla ---. ba· 
edecek~ IŞlmclldea k.Urmete 1lllk&n ~ aa \WIDelS terclla ....._ tap ate- dimine ,.pı1acıall iP...,.,• M ttlıte 
yok. ffDe ,aım kJbıg k&rp durdular. oıac.tmJ flenQs bdml,Jen eilrlerbl 

Bundan ·420 118De evveı de, sene Kı· ll:llllr BOıleyla. AdeD1 ~ karp8IDd& olQJOl'du. Blcanler tante-
mldenısde bQytlk bir da'f&, 1ııllJtlk ve kwUıbıcıe, birime plldJl A,Wllllk rek ~ 
vahfl btr barp olıqordu. ........., .. dlllldl w Jleldrada .... -,.t, malarlD da _... flld!: 

• • • .. lüele9l olaa Cldcla'de........... -~ dlllJ ...... 
Küat mı kecilite ilk b&fb,yaa Jı.y • • • • * * 

rupa111ar ar&mlcla Portelmlller mnkl BbeJUı, ben.berinde bir tc>k MlrW maar B~ SQbqdıldl lılrü-
alır. Bunlar, A8)'ada dk BDce, ma.eı. ~ .Amir )'Dllllııdle NIUIDe 11111 cıldlla ,,.,......_ -...., da. 
Wl Semllvle tıcarete blı1Jamı1ler, Ma deYam edemedlllDl clllfOnttıor' 'ft A1l ._ ~ ftl'lllala llUa'lanlmlU· 
nUDJa da lrallJm7arak, naglDUltJle Tahire ıoaa balclll lml)Cll'da. Bu a.Dn- Bir ordu teıkll ederek Tau OırıeriDe 
en Ziyade tebe.rü.s et.mit 11nklmde t1J1e bir alıü 11eJDI ........... pı. 1'rW. -..., Ali Tabir ............. 
tutubata ~lerdir. llGne Adm civarında aldılı ve birlikte n Mmıte lludeflnl mall*P etU. 

Tablat!yle BiDdlatan, bu tık mia- addi,Je kadu ptlrdlll eelrler DifU. (lt lılaJD 1117); iJda1n1 de IHdtırdll 
temlektcllıerba tamammı celbetmektell ~. Mil• ne "' emri Terdi; lıl.a1lanm ,....,. utnttıktan ecmra. 
gert durmadı. Bu ma.tevlllerden bizar - Bunlanıı bel*Dl aJ'ft qrı lfken eılle ettJll ICJOt deft 7'lldl paalmla 
olan 1111lt lltUdbnclan Kwıaffer ..... celerle gebertlııds. Se)'ledlltl'm! Kıs. cGt JQlun11 batta. 
lllmdaJd Kölemen relAıl B1lltall acın. llnbaım ancak b671e POR'! illa Mıp&e Ali Tabir ldUcbaetl llCllDa 

1• bir name yollayıp imdat Uıtedi. YGs1eroe Kmrlı bal'elıete ptti. UlldftL llaı•&Na. 1"ı lllllıOlın bir 
Gori, bunun tızerlne JDm1r HO.y'in llncJrhıre t.11J ulrt•, tetmeleptp kol, O•m•nldar amanmda blla Ye

nmandul altında b!r clmenma teç- maıtaJrJanarak. Em1rba adildi - maba bir laammcl• hAldm olmuştur. 
bbı ednek trmMen ..... J'OI& çıkardı. gDkttlrmdtl. -... ekmek --- bir ordaJ& 7&r 
l'akat gemiler, Htnt denbdnln &gzma - Şu tan.ftaldJu'ID ltllleı1De mD dma etmemek .uret111e. belD kendini, 
vardıklan vakit, erzaklarının tt&ken oefdul.. • bıtm dnleUDl mahvetmek fellketble 
dttfn1 sOrftler ve Kamran Umınmda )leJdaDd& ~ _....,.. kıpla- alrML LUdll 1ııa bllllmdlna llata. 
demütt,.ll'f'k erak bulma yollannı 1111 bir bale .. Urllea 1Doe delıılllW'. olll ...._ Arapla&' .......- b&lt. S7l _.. 
aramsta bafladllar. Al'&plaQDI aelden lllnUU " aı.aaı. te anılır. Zlra l&l'&ymd& yet!ft!rdllt 

tık akla geı-. ctvard&lü Alt Tabir larm ta llerllladeJd en llelirlla.....,. falı1er, cımm arlıulndaD ea mu sil' 
.bllkamclan .lmlr J1m! Abcltll Vebbalıa ıert .,_. 1ı19 ııiauktedlr Plll•l'IM .....ı,.ıerıe ..ııertnt .--at ~ 
mtıracaat etmek oldu. )'9k"I*' • bine pelrdller. 

Amir, ba )'olca don&nmlDm mime• J'e17&tlar, ............ • • * 
8illerini bllyDk bir nezaketle~ Ve tllr aUıllD..,. •Mrıas 11ea· 
-- da, oalum JU'dlllı taıepı.tbııl .. ,.. bir ...a... 
recldabMk ~ k&lclL (!Qa- 8oDr&. 1* et ~- 'Mnr Mr 
ldl, vaslrlerlyle bqbqa vererek flJY" ,_,.t n IDIMM ... 
le dDfbdtDer: GllıBGlle mtl ~ldlea ....uı ....-. 

- --- JtilıtlMalel1ıı .. anulUD& entalMIB. dQQa ~ artık .... 
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Siper sığınak 
kazacak 

mahkumlara 
Giinde 40 • 50 kuruş 

verilecek 
Şehrimu:de yapılacak umu.mi pa 

ııif korunma tecriil>E'Sin<ı ait p18.n 
vali ve belediye rei~l Uıtfi Kır -
dar tarafından Ankaraya götürUl
ınil§tü. Tecrübe hazırhklarma dc
'·am edilmektedir. 

Diğ<'r taraftan kazalarda yap:· 
lan siper sığmak illf88tmm neıti
cclcri kaymakamllklardan isten 
rniştir. Ay başına kadar vilayete 
gönderilecektir. :-:ırper sığmak iD· 
şaatmda çalışacak malıkünılarn 
verilecek ücret müddeium nıinır. 
iştira.kile yakında tesbit edil -
cektir. Tahmin edildiğino rö, 
40-50 kuruş arasında bir ı..:c~t 
vP:rllmesi düşiinülmeır:tedir. ___ o.__ __ 

Dört çivi muhtekiri 
Adliyeye verildi 

M ıirakabe komisyonu 
Yal? derilere fiyat koy~u 

Fİ) nt murakabe komisyonu dün 
ku toplantmmda. tel ihtikin işiyle 
m.W olmuş, suçlulardan Agobu 
adliyeye verm.iştir. 

SE~HiR H~BERCERI 
• 

PERMANAT MAK!JJElERifliN 
VOLT DERECElERi iNDiRiliYOR 

öndüla.eyon mak ııı.::. rınd,.n 
son cıkan kazalar netice ınde bu 
makineleri kullannnlarm tam 
manasiyle ehil olmadıkları, ay. 
m zamanda volt derecesinin de 
yüksek olduğu yapılan teftişler. 
den anla.5ılınI§Ur. 

Belediyenin Öndü.lisyon ma
l:inelcrı tallınatnamesi hükümle
rine göre parmanatlann, 24 volt. 
ı U:. bir cereyanla. yapılması Ja. 
Z'IDldır; lbelediye, bütün berber
i~ bu kararı tebliğ etmış ve 24 
\ulttan fazla cereyan kullanrl
ınasuu yasak etmiştir. 

Berberler cemiyeti bu karara 
itirama 'bulunmuş ve 24 voltluk 
bir cereyanla. pannanatın yapıla_ 
mıyacağmı, yapılsa bile ır ka. 
dmm bir. bir buçuk mat kadar 
bekleme:ıı lazım geJdi.~ini, iddia 
etmişlerdir. Buna mukabıl bir 
teklif hazırJamı lardır. Bu le lif 
ile makinelerin 40-50 \;C tla " lı _ 
masma müsaade i temi ıero r. 
Avrıca permanat mal<h•cı ı i kul
lanacak berberler im ti ' P1 t · -
bi tutulP.caklnroır frntihnnd3 
muvaffak olamıvan be herler bi-

l hu a açılacak kvnııhu'da yetiş
tirilecektir. 

Diğer taraftan ber'berıer cc. 
miyetinin volt üzerindeki ıtiraz. 
ları !belediye makine işlerı mu
dürlüğü tarafından esaslı surette 
tetkikedilmiştir. 

Cereyan 110 volttan 24 volta 
ındirmek için kullanılan .trans. 
fonnator yapmak üzere şehrL 
mizde 15 kışi mevcuttur. 18 Jira 
mukabilinde bir· traneformator 
yapılmaktadır. 

24 voltla pcrmanatm yapıl_ 
ması mümkün görülmüştür. Yal
nız sıcaklığı arttırabilmek için 
tellerin ince olarak kullanılması 
Jaznndır. Bu a}ede, saçlan ku
rutan h .va avm derecede rsıtrl. 
ınıs olur 

110 vıJtla işle) en bır perma
nat makin ine oturan ba) anın 
hayatı t hlrkededır. Bilhaı;sa per 
man. t } apıhrken kullanılan iliç
lar faz'a nakildir. 

Bu vnziy t karşısında penna
nat m inclerinın volt derecele. 
tinin ınd rilmesine pek yakında 
bn !anacaktır. 

Bir kabl 
Yedi sene l~se 
ntahkOm edildi 

Bir müddet evvel, Fatihte 
Gelenbevi orta mekteibinin. ~ 
nünde, karısı Müken-ani 8'Jğı 
ile birlikte rokakta Rörünce öl
düren mezbaha kesicisi Fazıl 
Engin'in clirmü meşhut kanunu. 
na göre ikinci ağır cezada görü. 
len muhakemesi dun bitirilmiş.
tir. 

Mahkeme. katılin <'inay ti ış
lemesinde tahrik ve ta.hf.ıf se. 
hepleri görmüş ve kendisinı yedi 
~~ne dört ay miidd<'tle ağır hep. 
se mahküm etmiştir. ___ ,. .... ___ _ 

Kabotaj bayrmına 
hazırlık 

Bir t mmuz kabotaj ba) nunı 
programım tesbit Ptmek Uzer' 
dün sabah vilayette "ııll Lfitfi 
Kııdarın başkanlığı altında bir top 
lantı )-apılmrştır. Toplantıda ba~ -
ramın canlı bl r şQkildc ku tlaıuna
sı ıçin alınması icap eden t dbir 
!er görüşUlmUştUr. Umumi prog -
ram bır kaç güne kadar hazırlana
caktır. 

3-YAKI ... ;,. 

IHrıp ütlf•sftllçe: 

Türk - Alman 
dostluğu 

.An'karada, Alman. Türk dost
h.ıg-ımu perçinleyen, bir muahede 
ımzalandı. Basit dilf1ünüşlu ka
ı ;r, ruh ve gönül kısırlan. bu 
ı "ıdiseyi, taşldığı mesut hale ı. 
c ~e göremezler. Her yeni an
l~da. bir evvelkini yıkan 
manaJar gorenler, kendıleı ini 
~örmekten mahrum eckn derdın 
stıralbım çekedursunlar; "uur 

ve kuvvetin sürdilğıi ken an, 
1J0rluk dağlarından astı, gıtti. 

Dostluklar, karsıhkh imanla. 
rm, lrnrs-,l·Hr t"'·<'"r' rın \'< ni
hayet kar ıl klı kıyın t bük~ 
lcrinin saksıları içınac açan bır 
çiçektir. 

Türk - Alman dostluğu, iki 
devlet arasında gerilmiş. kıvrım. 
:sız, lbükHimsüz bır çizgidir. 

Biz, siyasetimizi, .ı vnıpa ~ ~ıı
gınının daha ilk parladığı gUıL 
lerde olanca a.çıklığiyle ilan et
miş: 

- Herkesle dostuz! Bütün 
dünya ile barışta) ız! 

Demiştik. 

Tel ihtiklrı ile uğra.şaıılarm 35 
kişl kadar okluğu zannedilmekte 
ise de kati rakam tahkikat sonun
da belli oJaca.ktır. BUlllar, Ana
doludan ç-ellk tel toplayarak bir 
kısmmı taşrada bırakmak, bir ~ıs· 
m;nı da 1.stanbula getirerek yük
aek fiyatla satrna.lctan suçludurlar. 
Yapılan tetkkiler neticesinde bu 
~elik tellerin kil08U elli buc;uk ku
ruşa mal olmaktadır. 60 - 62:5 ~u
ruşa kadar satışa cevaz verilmit
tır. Ha!JMıki tel muhtekirierl, ba 
normal fiyatlardan yüksek satış -

KAHVE TEVZiATI TiCARET 
VEKALETiNiN EMRiLE DURDU 

Yeniden 3 hasta bakıcı 
kursu açılacak 

Gönüllü hastabakıcı sayısını ar
tırmak maksadile Anadolu ~ akn
sında yeniden Uç kurs daha açıla
caktır. Bu kurslara ka.,•.:ıtlı bulu • 
nan i50 bayan tedriceıı devam et. 
tirileoektir, 

Bize Patagon) adan bile sa.mi. 
mi bir do t eli uzansa. on'.I da 
aynı samimı)etie sıkarız. Btiyük 
Brila!1ya ile olan ıttifakımız, bir 
tarih dav ~ıdır Tarihin buyur
dıığu yolda yurüyerek, biz. bu 
neticeye \'aroık. Hakiki dünya 
nizamı içın bu ittifa:k 18.znndı. 
iki devleti Füphe~ düşürecek, 
birib;rindcn kuşkulandıracak hiç 
b:r amil kalmamıştır. Ve bu iL 
tifak. belki biltun tadh ıbo-

u 'l:ın elleri. h 
ma.n içind fazılet rn!dn 

dıği imtihanın bir mtıdi.f tı 
meliyiz. 

Vekalet bir f alimatname hazırlıyor Tiftik ve yapağı 
beyannameleri 

J,_G_o __ ND_E_N_G_o_· _N_E_ 

ö Fi IDA 
lnrda bulunmuşlardır. . 

Komisyon, ayrıca halk tıpı a
yakkabı işi ile de meşgul oknuş 
bü) ük baş yaş derilerin kiloSUDa 
azami 85, büyük hal aa.ıamura de
rilerin kiioeuna ise azami ıoo ku
rıış fiyat koymuştur. 
Diğer taraftan, fiyat muralı:UJ:e 

komisyonu Beşiktaşta Yuv~"· Cı
balide bakkal Cafer ve EmınonUn
dc bir baJi:Jralt:Ye" Ba}i]blnf çf'ft ~U
kılrından dola) ı adliyeye teelıme 
karar ,·ermiştir. 

Vilayetin emnnde bulunan 750 
çuval kahvenin 150 çuvalı askeri 
birliklere verilmek üzere alfi.ka. 
darlara gönderildiğini yazmıştık. 
Tiea,ret vekaleti dün viJa)ete bır 
telgraf göndererek kahve tevzia
tmm durdurulmasnu bildinniş
tir. 

hazırlamış bulunmasıdır. Kah~e 
tevziatı bu talimatname esasları. 
na göre yapılacaktır. 

Talimatname bugun vekalet
ten şehrımize gelecektir. 

Yapılan vasati hesaplara gö
re, elde bulunan 550 ve Mersin.. 
den gelecek 1000 cuvaJdan her 
aileye 450 S(ra;n kahve verile. 
bilcccktır. 

lst.anbul tlft lk ve yapngı itlıa
liıt birliti azası, lstanbuldan gay· 
ri yQrler<fo bulunan tiftik ve ya
pağılaruıı da birer beyanname ilP 
mmtaka ticaret birliğine bildire -
cektir. Bu ise verilen mühlet 23 
hazıranda bitecektir. 

H ukfımet, şehrinüzin de da
hil olduğu muayyen bir 

mıntakada tatbik edilen Örtl İda
re müddetini, altı ay daha uzat
mak kararını verdi. Öyle zan
nediyorum ki halkımız, Örtl ida
renin devam ettiği müddet zar
frnda, hayatınm bazr safhalann
da yapılmış olan değişikliklerin 
ebedf.)'en borçJU8U Jralaoekhr. Si
yasi bakımdan, kal'§tlqmakta ol· 
duğu ihtiyacı bQtön manaallc 
teelim ederlren, lçtimaf bakım-

Ekmekler kontrol 
ediliyor . 

Francala satışı etrafında ~~rı. 
len yeni kararlarn:ı .ta.~bıkine 
dünden itibaren geçılr;nış~r. r. 

Hastahaneler kendılenne la -
1.ım olan francala miktarını kar
nıakamlıklara bildireceklerdır. 
Kaymakamlrklar birer liste tan. 
zim ederek umumi olarak .kaza
nın francala ihtiyacını teebıt ede-
ceklerdir. 1 • 

D.• •--"tan ekmek erın 
l~ L.aıö-l • :.ı... 

kontrolune de dünden ıtnıaren 
başı t "'--•ar baıkkal-

anm.ış JT • L' Jl.UU ' eki 
lar ve Jdkantaıardaki ekm er 
gö?.den geçirilmektedir .. 

Teftişlerde ekJnıeklenn tam 
} uvarlak olması ve ortası~ 
bıçakla kesilmiş oıma.sma • 
kat edilmektedir. 

Kontroller belediye doktOriarr 
ve srhhat işleri memurları tara
fından yapılmaktadn'-

Liıtik tevziatı 
meaeleai 

Buna sebep de vekaletin kah. 
ve ~i.nc ait bir talimatname. 

Kabataş iskelesinin 
tanzimi 

Yüksek 
sene 46 

Mühendisten bu 
oldu 

Kabataş ısJrefesinin etrafında 
ve iskele karşısmda yapılan in
şaat ikmal edılmiştir. Amele için 
kış mevsimine mah8U8 olmak il. 
zere bir yeraltı oturma mahalli 
inşa edilıniştir. genç mezun 

Mürakabe kursları 
harşı bağlılıklarını ve vazifeleri- F1_"3t murakabe kursları 22 ha-

dan, hayatmııza .koyduğu dislp
lini blllıasaa takdir etmelly:D. 
Her şeyd<'n evvel, şu ''Gece ya-

Yüksek mühendi okulundan 
bu yıl mezun olan genç! re dün 
diplomaları meras'm1e tevz· edil
miştir. Merasime öğleden onr<1 
saat 14 de başlanmış, okul dı
rektörü kısa bir hitabede bulun.. 
muş. yeni mezunlara muvaffa. 
kıvetler temenni etmiştir. 

· Talebeden bazıları da direkt<>· 
re karşılıkta bulunarak okula 

-8-
_ Devonşirdeydim. Oç haf. 

ta izinli idim. Mister Haryt~
den sorabilirsin'z. f'c hafta ızın. 
li olduğumu pekala biliyor. Ben 
Devonşi.rdeydim: bunu j::;bat ede-
bilirim. . . ~ . . 
Adamın korkud, n .tı_tr.cdı~n! 

gören direktörler. bın ırlennı 
süzdüler: ve h_i~i) r.tlılrTnI alçak 
seale biribirlerınc nnlat~ıl~. ~u 
esnada direktörlerden bın ayaga 
kalktı. odacılardan birine kapJ?'l 
kontrol altına. almasını tenbıb 
etti. 

Reis sordu: 
-Divon'}irde bulurunanızm bu 

ifle al8:1'8:51. ıı;rur? .. Ne zaman o. 
raya gıttınız .. · 

Sclcret~: 

ni de t. m bir l•ıu:sasıytle başar. ziranda bıtccektir. Şimdi talebP
m~y~ çalrnacaklaıııır anlat~n sa. ~ konferanslar verilmektcd.Jr 
mımı soyJerlcr \ ermışlerdır. Diin ue sanayi birliği umumi k~ 

mı pnyd08u,, nu ele 'llalmı. IJa 
ha geçen giin, iki ycışlı kadının 
tramvayda konuşmalarım dinlı· 

Okuldan bu ) ıl 46 genç mezun 

1 

tthı Halit GiJleryüz bir konferan 
olmuştur. Bunların 17 c:.i yol, 5 i v<'rmi.ştır. ı 
su olmak iizere 16 sı insaat, 8 i Alaka ılc dınlenen bu konfPran
mimari, ve 10 u makine, 12 si sın M<'vzuu (Milli iaş meselele
de elektriktir. 'rl karşısında sanayicilerin vazı -

ordum, Sııı:lan besazlanmış, yü.. 
ıil kırışmış, fakat gozJerinde h8 
lfl pınl pı.-ıl bir a.na şt'f:katl ya. 
nan bu ıki kadından biri diyordu 
iri: 

Şu eğlence y<'rlerinin, tam 
gcıcc yarısında, .arurf olarak ka-fel<'ri ve smal varlığımız) idi. 

lleş•am Tren 
-= - - - - -

Bir kaç gün devam edecek esrarengiz 
kur.ç bir cinayet vak' ası 

Bu ışi mcvk!r tatbika koyabil
mek ıçın 75 bin İngiliz lirasmm 
tediyesinden bırkaç gün evvc1. 
Raykas, a} ın 23 ünde Amenkaya 
hareket edecek olan transatl n. 

ve kor· tikte kabinesini tutmuştu. Veni-

Çeviren : Cevad Tevfik Enson 

dir? .. Ne mana. ıfade etmekte. 
dir? .. 

Jonatan Jclf cevap V<'rdi : 
- Bu. wr cina) et işlemnış 

demektir. 
Raykas, dayak ) emış bir kö -

pek gibi inliyerek: 
- Hayır, bayır, hayır. dedi.. 

- Jonatan Jelf mırıldandı: 
- Allahım! .. Öyle ise senin, 

trende gordüğün adam kimdi? .. 
Trende gördtiğunı adanı kım· 

di ? .. Bu sula her zaman için ce. 
vapsız kaldı. Mister Con Viver
timavzın cesedini, on haftadan.. 
beri saklı bulunduğu ağaç dalla.
riyle dolu yaprakların altında 
buldular. 

hayet kurşundan yaplıruş ağr b-ir 
tolnnağı yanına alarak Blekvo
~de kur.banmı beklemiye ooş. 
fadı. Sanki mühim bir mesaj 
varmış gibi adamı garda derhal 
karşıladı; ve kendısinı kestirme 
bir yoldan gotürmek bahanesiyle 
hali bir tarlada elindeki ağır tok 
malda ada.mm beynini patlatarak 
öldürmüştü. Cinayeti muteskıp 
cesedi mctrük bir t ş ocağına su
rükledi: ve ağaç dallariyle, ölü 
yapraklarla cesedi ~zledı .. 

Taşra vil&:~e_tleri için ı600 o
tomobil J8et..lğfUn tevziatı ya.pd -
mrştn-. Bazı kimseler, bu .ıasttkle
rin lstanbula da ait oldugu zan -
nHe vi!Ayete ve.sair makamlara 
müracaat etmettedirler. 1.etaıııb_U -
la ta.b&s edilen JAstik tevzaatı 
için veWetten yeni bir emir ge
linceye kadar villyete m~caat 
t'dilmemeai afAkadarlara büdiril -
mfftjr. 

_ Mister Raykas eylii;lde izın 
aldı. dedi. Miater Vivert.imavzm 
takip ettiği sıralarda. 

Cinayet yok. Hiç bir mahkeme 
cinayeti kabul etmiyerektir. Ben 
onu yalnız ser.semletrnek arzu -
sundaydun. Katil değilim: fakat 
katil oldum. 

Bu itirafa.tın uyaıırlırdığı nef
retten bitik bir hal alan reis, e. 
lıyle yüzünü kapıyartık. böylece 
birkaç saniye süktit etti ve niha
yet: 

Ceset, Blclcvoterle Milington 
ara ında metruk bir taş ocağında 
bulunm~tu. Her ~eyi trendeki 
adamın hayatta bulunduğunu 
andırıyordu. Hi-t bir zaman öğ. 
rcnmeme-imkan olmıran şeyleri 
öğrenmiştim. Garda peyda olan 
hayal. bana caninin hüviyetini 
isbat etmişti. &n de, bu esrar
engiz vasıtalar taraf mdan adale. 
ti yerine getinniyc memur edil· 
m.işim. Bu esrarengiz meeelenın 
anahtarını bir türlü bulamadım. 

Vali Y alovaya gitti 
Vali ve belediye reisi Lütfi Krr

dar dün Kiğrthane semtinde .ya. 
pılan yol inpatmı gözde? g~ -
mil, bilalure YaJovaya gıtnrlştir. 

Ray kas: . 
_ Ben bu haberi ancak vazı· 

feme döndüğüm esnada ışittim. 
Reis: 
- Zaten meseleyı tam.ımen 

-Betba.ht adam,decli, kendı 
kendine hiyanet ettin. 

E 

Temizlik işlerine yeni· 
den 13 'kamyon 

alınacak 

aydınlatabilmek için anlaşılması 
beklenen yegine n.okta d~.budu;. 
Bu işi polise tevdı edeoegım. La. 
kin, Mister Rayka.s; ~ana kalır-

Size ta vsh·e e<ıerım. Fazla 
~ etmeden "otup biteni an!a!r. 

Bu fırsatı kay.betmevınız. 
:r.ı cürüm ortağınıza gelinre .. 

- ttirafatta bulunm~ sc. 
bep, sizsiniz. Meclisin l'll(!rbame. 
tini ka7.alllllak için itiraf at.ie. bu. 
lunmamı siz söylememiş ıniydi
niz? .. 

- Siz.. Hiç hır suretle itham 
edilmediğiniz bir cinayeti itiraf· 
ettiniz. Bu meclis sizi ne ceza_ 
Ja.ndırabilir ve ne de affedebilir .. 
Kanunun emirlerini beklemelisi
niz. Hiç bir şeyi gizlemeden ken. 
dinizi mücrim addetmelisiniz. Bu 
cinayeti ne ?.aman işlediniz? .. 

Ciga.ra ağızlığına gelince, taıh. 
kikattan sonra., o gün öğleden 
sonra seyahat ettiğim kompartı
manın birkaç haftadanberi ser. 
viste olmadığını: ve Con Viver
timavzın son seya..'latirıi bu va. 
gonda yaptığını öğrendık. 

Cani, her nedense memleketi 
terketme.kten çekindi. Direktörii 
öldilrmek arzusunda bulunmadı. 
ğmı; paralan cle geçirebilmek i. 
çin onu sadece scrsemletm& ıs. 
tediğini beyanatında soyledi. l
zin günleri bitince ele geçirdiği 
paralan daha müsait zamanlar. 
da kullanmak ilrere ~akhvarak 
vazifesine dönmüştü. Hatta, bu 
aralık, Miı:ter Vivertimavzm 75 
bin İngiliz lirasını zimmetine ge
çirerek kaQDlJŞ olduğunu haber 
alınca sevinmişti. 

Mister ()ıgüst Raykas işlediği 
cinayeti hayatiyle ödedi. Onwı.. 
la yakından teşerriif etmek isti
yenler, Bikerstrinde Madam Teö 
sünün facilalar odasım ziyarete 
git.sinler. Orada kadın ve erkek
lerden müteşekkil canilerin bal. 
mumundan yapılmış kopyaları· 
vardır. Raykas da bunların ara
smdıadır. 07.erinde, i}i bir terzi 
tara.f mdan dildlen ve cin:.ıyet ge. 
cıesi de giymi§ olduğu gri elbıse 
vardır. Kurşundan yapıtmış ağır 
tokmak da elindedir. 

~vllEWE 
~VAKi 

Şehrin temizlik işlerinde kUL 
!anılmak Ü'ılere belediye 13 kam
yon ve 8 arazöz a}mıya kaı:a1' ver 
:rniştir. Bu sa.yede araba ıle ~ 
~ıma. işlerinde senede. Y!l'pılan 
120 bin lira tasamı! edilmış ola-
<:akbr. ----o----
Ortaköy Mezarlık yolu 

Ortaköy mezarlık yolu dün 15 
tıln 1DQa ihale edilmiştir. 

Sefil adam diz üstü yuvarla
narak haykırdı: 

_ Cürüm ortağı yoktur. Ba. 
na merhamet ediniz; hayatımr 
bağışlayınız. Herşeyi anla taca
ğım. Ona asla fenalık ) apmak 
niyetinde de~ldim. Acıyınız ba. 
na .. Beni serbest bırakınız. • 

Reis. bitap bir halde a,yaga 
kalkarak: 

-· Alfahmı, dedı. bu esrar ne· 

- 22 eylül.. 
- 22 eylül mü? .. 
Jonataan Jelfle, mütehayyir 

bir vaziyette bakıştık. Biı:tJenb!
re rengi sarardı. Ben d- tıtremı. 
ye başladnn. 

Cigara a.ğızlığmı düşünnüş o
lacaktı. Ve o gündenberi ilk de. 
fa olarak benim elime geçmişti. 

Sekreter muavini, işleri yakın
dan taki ettiği için Mister Viver. 
timavza bir tuzak kurmıya ka
rar vernllşti. Maksadı yetmiş 
be§ bin İngiliz lirasını ele gecire. 
rek A.merikava ka,(mlaktı. SON 

OOrt beş sene ev\ 1 Batna 
kamı Zühtü Beyi kaUeden 
namrnd2 b!rl evvelce idama 
edilmiş, bll!hıre cezıuıı 10 aene 
te tahvil olunmll§tu. Hapı.LRJlu.111111 
rara muvaffak olarak geçende 
mut taharri memur utuna 
Jen :Mustafa bu kere t.efhi'I 
tevkif olunmllfiur. 
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D 1 
- Alınan t ~3~ .. 

hedesihak-. . 
;z gaz 

e d. • r? 
(Baş tarafı 1 incide) 

m tir Gnzeteler, tn.,11terenln bir 
tteflkinin Almanya ile bir dostluk 

esi lmzalamağa mecbur kal· 
nm tab ııtiyle, tecssUrıe kaıı;ıla

k adırlar. Fakat gazeteler, mllzt. 
rin cereyanmdıın iorrllterenin 

u t m:.uı haberdar edtlditlnl kay· 
tm kte ve bUyUk Britunyaııın, Tur. 
e ln ml\ kUl vaz yetini mtldrik bı·. 

:!"unu tcb:ırtlz ettirmektedirler. 
z rluk, Fransamn heztı:ıete uğra· 
ı ·üzerine Türkiyenin tesllhatı:nı 

mamlyle fkmııl edememiş olmasın
n t etmektedir. Bununla bcr • 

İngilizler TUrltiyeye iınk!n ni be· 
de harp ına!Zemesi vermekten geri 
lmamı !ardır. 

Londrn gazeteleri muaheden.in, 
an iddial::ırmın epeyce dunun

oldu;;nnu kaydetmekte ve Tür
enin mihvere iltihak etmek is· 

i dofayısile gösterdiğı mu· 
v met yüzünden Almanlarm 

yim davranmak mecburiye. 
kaldrklarını tebarliz eıtir· 

tedir. Türkler, kendi toprııkl:ı
Almnn kıtalarmın ge<: nP.si· 

mümkün kılacak bir lıUkmUn 
a.u~,deye konulmasıa da mUss.· 

etmemi§lerdir. 
Bununla beraber İngiliz efk!ln 

·yesi, Almaı:ıyanm mntfım o. 
usulüne sadık kalarok Tilrki· 

daha esaslı menfaatler el~ 
etmek :i&tiycceğine kan:1 bulun· 
tadır. Almanya bu talepleri, 
memleket arasında halli icap 

meseleler bak.kında dostane 
tarzda. fikir tea.ti edileceğini 
eren hükme istinaden ileri 

-..~·lıtir. 

Berlin - An.kara. muahedesi. 
larrn Sovyetıer Birliği kar· 
'iti talepleri ile de münase. 

r sa.yxlmakt:ıdrr. Bu sabaıbki 
I.er Balkanlarda do!laşan. ve 
teyit edilmemiş bulunan 

şayfalan büyti.k başlıklar al
ne§'retmektedirier. Bu §3y.i,. 
göre, Atınanya fie Roman· 

Sovyet Rusya.ya taarruz etmek 
re bulımuyorlar. Hatta. bir ri-

te göre bu taarruz şimdiden 
~ bu)unaruık.tadtr. 

IDr: ! ~ . Sovyet hadmıi 
IMm:ki""in gören noktai namra ~ 

Alınan • Tüı1ı: muah~ B61.. 
••~.:ıı: i Alman oonahmı: !hi
•ııMwe matuf ibir nevi setir ha

eti te§kjl etmektedir. Nitekim 
ovaya karşı yapılacak ha.r. 

gayesi de İiıgiltereye karşı 
-·rrı•'7.>t t:eşettJUs etm.edıen evvel 
... WAa omularnu şarktan gelebL 

~keye ~masun bir 
tlll:ive:te sdlmudrtır. :Moskovaya 

harp, aym mm.anda, A...,.. 
....d.akJ. ve ~ krtalardak:i 
ünist aleyhtarlarmı Hitkre 
ı:yabileeek ve yeni nizama 

Btııoac::ien ku.rulacak Avrupa su1. 
un tee&süsünü kolayla§txra... 
ibİf" !hareket otarak teiaıdri ~ 

lllrı~eGir. 
DiRer' 'taraftan ~. bir 

... 'VAt • .Alman ~ \hak.kında.. 
şa.yiaların, lngiltereye karşı 
ıl~ ta.a.r:n.w.u ıgizlooıiye ma.
.bir hile ola'btleceğint de ha. 
:tmaktadrrl:ır. Bundan 'ba.~a 

S.emJinin, Sov:yet!erin zinı! \'e 

madi menbal.a.rmın Alma.nhrr 
__ ...... "'4• bir dereceyıe kadar 
•:.trolü !h:ıkkmda ileri st1ft!.len 

eıi prensip it?'bari.yle dıd a 
den k.aibul c!::miş olması ih. 
· de ruız:ll'I dikkate alm-

tadır. 
Timooin diplomatik muharriri 

yazmaktadır: 
"Jlürldor, .A.lmanların iddialan 
lıl'81S1tıdalbily:ük bir n.ukav~ 
tamWıier ve Almania.r 'bütün 

kleriııi elde edememi'j)er. 
Fa'kat b.rşll.ıldı isttşarelıerde 
unutacğı hak:kır.da:ki hüküm, 
anlann diğer bazı ta virler 
etmiye çalışaca.ldramı gös. 

edir. 
Bununla beraber Tiirklerin 
ilterey-0 karşı hattı hareket
. di.irüstl .. ~il muhafaza et.. 

--.~.··. Londra. Türk ordu&u. 
Almanların Tüvkiyedc.n as

~eyahut mtL'ıim miktarda si. 
ajanlar g~"'!lnek gibi bir te. 

- .in'.} mntlak m· avemet 
lec€~1lıd!ın ··:ı:;aıc ebr.em2kte· 

. Alınan µror.<>nanrlası ta.biati. 
tnı muahedenin :imzclamnasıru 

derecede istismar ooeoek. 

atG an 
R omb~;ar 

Alman hüKOmeti 
teessürlerini 

bildirdi 
D".ıblin, 19 (A.A.) - :n mayısta 

Dubıin üzerine atılan bombalar hak
kında İrlanda hükQmetinin protes
toe~m:ı Alman hUkQmetmin verdiği 

cevabı İrlanda lBtiboorat bürosu ncş. 
r.atmektedlr. Bu cevabında Almanya 
diyor ki: 

31 - Muyısta Dublin üzerine atılan 
bombalara dair sal~yetli Alman 
makamları tarafından yapılan Clerm 
tetkik.a.t neticesinde Alman tayyaresi.. 
nln mesuliyetı sabit olmamıştır. A.ıı. 

ce.k bir Alman tayyaresinin İrlanda. 
nm ;ıark sııhlli llzerinde yanlışlıkla 31 
mayısta uçtuğu sabit olmuştur. Fa.
kat Irle.nda topraluarı üzerinden uc;. 
tuğunu anlar anlamaz derhal istika • 
metini değiştirmiş ve herhalde bomba 
atmamıştır. 

Maamafıh, mademki İrlanda hUkn. 
metı yaptıi;'l tahkıknt n~ticesinde atı. 

lan bombalan Alman bombası olclu
ğunun sübut bulduğunu beyan ediyor 
ve o gece ytlkııek irtifalarda esen ,icı.. 
ll'etli rüzgfinn bir Alman tayyaresini 
ptlot farkına varm ıksızın İrlanda sa. 
hillerinden öteye atabilmeş olmıısı ill.. 

tlmaltne blnat'n, böyle bir tayyarenin 
bomb!rlar atmış olmasını imkA.nsız br... 
rakamaz. Bu şartlar altında Alman 
hllkilmetl tereddüt etmeksizin İrlanda 
httküm~tine samtml teessürlerini be

yan eder. 
Bundan başka Alınan bilkılmeU, 

iki memleket arasında mevcut doatluk 
mllnasebet!erlne binaen insanca ve 
malca vukubulan zayiata mukabil taz 
mlnat vermeğe amameddir. 

Hükfunet bu gibi hft.diselerin teker. 
rür etmemesi için icabeden talimatı 
vermi§tlr. 

B. Vernon Bartlett, News 
Clıronicle gazetesinde şunları 
lazmak1;adır: 

"Türklerin Alman topraklarım 
istila etmek arzu.st.mda olınadrk. 
lan o kadar açık bir hakikattir 
ki !bu hususta lbir beyanat ncşreL 
menin ılıiç bir ehemmiyeti yok
tur. Bunun gilbi. Almanyaının ~r 
kiyeye hücum etmiyeceğin.e <;J.aır 
yaptı::ğı vaadin de bir eheımnıyc. 
ti yoktur. 

lki hük.Umetin, zuhur edecek 
ntaJeleleri dostane ibir tarma gö
:r.üşecekl<ri ha.kk:mdaki vaade ge. 
lince: Bu ÇOCberlayn ile Hitler 
arasında, fi..leme tesir yapmak 
.maksadiyle Münihbe imzalanmış 
'bWun:an ~awava çok benze
ınekt.edir . 

ıntıer. selAhiyetJ.i Türk ve Al-
ınan ınu.rahhaslan tarafından im~ 
-.lanan bu kağrtla orta şarktaki 
Arap devletleriıün İJl€ilizl~r: .o
lan itimadım azaltmak gayesını ıe
tihdaf etmekttıuir. 

Di<Ter taraftan, eğer Türkler 
A.~ krt.alarmrn kentli toprakla
rmıUA geçm08io.e mtiflaadc ede ~ 
cek <X:salardı Su.r.i.ye muharebesL 
ebemmi,-eıt.ıni ka~eıdi. J."'a.ka.t 
bu tehlike varit görtinmemekte -
dir. 

De31>!1 J.fcyl gazetesi, şimdi Hit-
lerin Sta.lin tı.zerindc yaptığı taz
yik.i art.tır&bileı.ıeiini yazmakta -
dır. Hitle.rin Stalin ile bir anl!\Ş
ma.ya va.n:rw.k hu:.;usund.aki arzu.9U, 
her ıün l:ııiraz clnha şüpheli görli:l· 
zacte 1ıqt••• tııJo arzud11r. 

De)'ll Te~m dipiomatrk mQ· 
hlırtiri yakında patııamsıar muhte. 
mri görünen hir Sovyet - Almarl 
..hariJJ. h'~nd:tki noMai naz:aıoa. 
Qştinı.k edeıoeit Al:ırıMyanm .Sav -
yet orollla.rmı: bir ayda ta."lfıye c
cWbileceğİ.ni tef.a!ıürle iddia et1:!. -
ğini hatrrlatma.kta ve önUm~e
ki 3 - 4 hal:ta i~Wle buna teşeb
blls etmesi mümkUn oldı,ığıınu kay 
deyleme'ktedfr. . 

D'ğer taraftan Stalin Asya.da.ki 
Sovyet arçüslne çekilerek ordula
rnu: olduğu gibi muha.faza edebile
ceğini msns etmiş bulunrnaktadrr. 

Mu'harri, Hitlerin "Ka'Vlgam., a
dm.daki lrit:ı.bmda müdafaa ettiği 
akideye istinaden komüttist aleyh 
tarlarını kendi etrafmda. kı:lll(IJ1la
ğa çalIŞt.ı:ğrnt zannetmekte ve bu
nu "Moskova aleyhinde ci!ha.t., ibi· 
nı suret.ile başarmağy d~düğü
nü tebarilz cttlmıektedir. m.t.ıcr, 
'bundan ,!IO!'U"a e~r ~ Brl tası. 
ya yeni nittmı kabul P.tmezse hm" 
bin idam.esinden hıgiltecenm me
sul oldıığunu it!n edeceıktiT. 

icra Vekilleri 
heyeti toplandı 

Ankara, 19 (A.A.) - !era V'e-
kllieri heyeti bu~n saat 16 ~ 
Başvt'ki! Dr. R ik ~.,n'amın riya. 
seti:ı.::e ın,ı.a t to--plnnt.:3rnı ~·apnıı -
tır. 

• - -~~uz 

hak~~ r aa 
ne~ lD (A.A.) - Hususi Muh:ı.

bl.imiz bildiriyor: 
Ttirkiye ile Almanya arasmdaki 

dostluk paktının imzası, Alma.nyada, 
harbin ilanmdan beri en bUylik heye
canı tevlit etmiştir. Haber, diln ak
şam Berlinde bir bomba. gibi patlamış, 
pek büyük bir hızla dcrlıal yayılmış 

ve Almanya ile Sovyetıer arasındaki 
p&ktm imzasının tevlit ettiği heye
canda.~ ço~ daha büytlk bir heyecan 
doğurmuştur. 

Esasen Alman make.mları, bu ht
dlsenin ehemmiyetini tebarUz ~ 
mek !çin lD.ztm gelen her şeyi yapmı.,. 
lardtr. DUn e.k!;'al'O 150 yabancı gaze
teci, Alman hariciye nezaretine fcv· 
kalftde bir toplantıya çağmlmıştır. Bu 
tarzda fevkal§.dı:ı toplantı bUttln harp 
eması;ıda dördUncti defa vukua ~el

mlştir. 

Hariciye nezareti basın şefi, mua
hedenin akUni, manev1. siyasi ve il<

tıSAdi akislerin heııap edilemez dere
ce bUytik, muazzam siyaset şilmu!U 

haiz bir ha.dise olarak bildirdi. 
Alman siyasi mahfllleri paktrn im· 

zasını sUrpriz ile J<arşılamışlardır. Bu 
paktın mevcut vaziyeti teyit eyledığl. 
nl zira e.ylardaDberi Türkiye ile Al· 
manya arasındaki mUnusebetlerin dos 
tane r:FJ.fl:ıasına glrmi V" iki milletin 
karşılıklı siyasetlerinde itimadı yeni· 
den bulmuş olduğumı tebarüz ettir
mekle iktifa olunmaktaılır. 

Berlinde, Reisicumhur İsmet 1nönl'· 
nün, Hariciye Vekili ş. Saraçoğlu· 

nun aakimanP ve uzağı gören siyase
tine karşı en yUks~k tebcil hisleri ifa
de olu-r.maktadır. Paktı, iki memleket 
arasındaki mUnaııebetlerl bulandıra
cak mahiyette çok defa m~sxz, ya. 
bancı: menbalı şayiaları bertaraf et. 
mekıe kalmamakta, fakat e.yni za· 
manıla Türklerle Almanlar arasındaki 
ananevi dostluğa yeniden ha.yat ver
mekte ve her tUrlU suitefehhUmU OT• 

tadan kaldırmaktadır. 

Radyoların paktın imzas~ habe; 
rini gece geç vakiL vermcsınc r:c 
men bütün Bcrlini., yalnız bu ha
diseden bahsediyordu. tiyatrolar
da sinemalarda, kahvelerde ha
be~ üzerinde hararetli tcfsirat!a 
bulunuyorlardı. Almnnyada efim
n umumiye daima saydığı ve sev
diği bir memlekette dostluğun te
min edilmiş olmasından mesuttur, 
Bilhassa, yaktil" Almnnyanın müt
tefiki bulunmuş olan bu memle
ketle her türlli anlaşmazl1k tehli
kesinin bertaraf edilmi§ olmasın
dan dolayı memnuniyet hissedil -
mektedir. Bir çok eski muharip, 
kahvelerde ve sokaklarda Türki.
yedeki ııınumi harp hatıralarını 
anlatmaktadır. Bu eskilerden bi -
risinin "Bu senenin en iyi habe
ridir ı;Ünkü Türk lıükümetinin sö
züne iti.mat olunabilinir.,, dediği 
iş.itilmiştir. 

Yabancı ~zetc mu:ha.birierinin 
hepsi büyük sürpriz ka.ı:şısmda 
kalmıştır. Çünkü bu muhshi'rler 
dalına yakında anlaşmazJtklı!r ÇI· 

kacağı ve Almanların Türkelere 
hUcum edeceği şayialarını akset. 
tirmistlf'rdi. Yabancı muhabiri"?' 
şimdiden paıktı Sovyetlere karşı 
bir birlesmeyc lı:arct teş.til eder 
gibi tefsir etmekte ve 'fül".klerin 
hattı hareketini muhakkak suret
te Almanya ile Sovyı>.tler ara!lm· 
de. bir anla..~a.zlığm mevcut bu -
lunması ieap ettiği hakkında ta -
mamile çocukça ve manasız bir 
faraziye-ve istinat ettirmektedir -
ler. ~ gazeteleri Reisicum -
hur lnönünün büyük bi.r portzoesi
ni neşretmekte ve biitün birinci 
sahifelerini pakta ta:iıris eylemek 
tedi.r. Hiç bir zaman Alman mat
boıatı bi.r haıbcri bu derece şaşan 
ile illin etuw.nı ·.'i:Ur. F.ın tanınmış 
diplomatik muharrir B. Me~erae, 
Borscn Zeitung gazetesinde di
yor ki: 

'' 18 Haziran Mesud bir gü. 
ndür. muahede sarihdir. bu ka
rşlık dostluğu yerı..i tcmeller·Uze-

rine insa eden ıbir itiıma.d paktıdır 
dosmuk, Türlderle Almalar ara. 
smdaki silah aııkadaşlığmın iyi 
ve kötü gün arkad slığmın y~ni 
den canlanmaktadır. Almanlar 

Ataaürk' ün eferine hayrandırlar. 
fena niyetli kuvvetler, Türklerle 
sokmaga mu!favak lmamışla· 
rdır. Türkiyenin ArJaşma.zhga 
sürüklenmesi ve yalnız sulh iste. 
yen 'bu memeeketir feda e-dimesi 
isteniyordu Tü.rkiyenin siyaseti 
Türkiyenin temamiyetine ve ha. 
yiti menfaatlerine daima lı:limıc~ 
et..Wş olan v;ık Alınan sıyaseti 
tarafmdan kolaylaştırılmıştı. 

Almanva.nm Balkanlard.a. ara
zi menfaati yoktur ve yal~ ol'!l.Il 
biteni m~ etmekle iktifa. 
etmektedi~. Mmanya yalnm: İn. 
giltereye kaışı mücadele ediyor. 
,Şimdi Türkk..rle Almanlar ara. 
smda itimat veniden tesis edil
miştir. Alma.nyamn 'bu siyaseti 
Mr .. oJicinin eon nutkunda d& tıe. 
yit eO.timişti!". B. Musolini !tal. 
yanın rımk ~ aramak 

( Bııı:ı ta.afı 1 incide) 
veyo. İtalyan var nPd r? Dc:i Gol tarat 
tar arı l•-md1 1er'nc yaprlnn ~dler 

hiıe.!ın . mi nlıı:> ~rr:ın Fransızlara. kaırşı 
mUcadcle için lrnllamlmaktadı 

Bundan sonra ami'l"al Darle.n, Dö 
Gol tara.ftarlarmı Fransız bayre.ğı 

ctro.fınua toplanmağa davet etmiş v~ 
mnresal Petenin, Dö Gol taraftadarı. 
nın hntalarmı affetmeğe hazır oldu. 
ğunu söyleyerek bu aftan yalnız şef. 
!erin istifade edemiyerek kanunun bü.. 
tUn şlddetile cezalandırılacaklarını 

i!Ave etm.l§tir. 

meziyetini göstermiştir. Bu su
retle ıbütün engeller ortadan kalk 
mıştır. Ve Türkiye Almanların 
dostluğwıun kendisine getireceği 
faydalardan istifade edebilecek. 
tir. Bunlar büyiik faydalardır. 
Almanla daima şunuan emin bu.. 
lunmuşlardır ki Türkiye müsta
kar bir kudrettir ve Boğazların 
bekGisi ve büyük bir Avrupa dev. 
leti sıfatiyle büyük bir rol oy_ 
nıyacaktır. Pakt gerek Türkiye
nın gerek Almanyamn büyük bir 
<lipomatik muvaffakıyetidir. Di 
ğıer taraf tan ekonami1> anlaşma 
çok mühimdir. Ve ekonomik iş. 
birliğinin Türkiyenin istiklali L 
çin tehlikeli olmadığım isbat et
n:ektedir. Almanyanm Türk ip. 
tidai maddelerine ihtiyacı, Tür. 
Jtiyenln Alman ma.klnelerınc olan ihti· 
yacından çok daha mühimdir. Hiç 
kiımıenin menfaati muhtel olmamak
tadır. İlci taraftan hiç birisi diğerini 
tehdit etmemektedir. Her lklsinin de 
istifadeleri vardır. 

Matbuat ve radyo haklundaki dek. 
lflra ·yon bu mesut anlaşmayı itmam 
etmektedir. Ümit ediyoruz ki, gazete
cilik mtina.sebetıerlnde yeni bir safha 
açılmaktadır. - Paktın Avrupada ve 
Şarkta netayici mUhimdir. Sulh müs. 
takar bir hale getirilmiştir. Yeni Av. 
rııpa nizamı Ttirkiycnln • menfaatine 
mugayir değildir. Türk menfaatleri 
ve Alman menfaatleri birbirlerinin 
aynid!- ve basmamı vasıllardan ziya· 
ıle işbirı1ı;.i ile daha. iyi muhafaza 
edilebilir. 

Meg,~rle'nln bu makaıesi "Dostluk,, 
başlığ•nt ~ımaktadır. 

Max Cl3uSP, Deutche Algemeine 
Zcitung gazcteııinde (Dostluğun zafe
ri) ~ıklı makalesinde diyor ki: 

"Bu vahim saatlerde Türklerle Al
manlat' ~mismdaki eski btlyük dostluk 
takviye cdilmiı:;t.ir. N, zl Almanyası 
ne Kemalist Türkiye arasında sarih 
rnlinası:bctıer tesis olunmustur. Tabii 
ltımat hissi yabancı milletleri emper. 
yalist menfaatler için feda etmek İE• 
tıycn zihniyete galebe çalmıştır. Bu 
alçat;: zihniyet mağlüp olmuştur. ts· 
tıkltıl milcudeksindeki parlak zafer
leriyle Ata türkc ı .... yık haıef olarak 
gösterilmi~ bulunun Reisicumhur İs. 
met 1nönU ve ayni zamanda Hariciye 
Veldli ŞUkrü Saraçoğlu Balkan mu· 
harebc"'lnde Almanların niyetlerinin 
saf olduğuna emni:>•ct getirmişlerdir. 
TUrkler biliyorlar l<i, Almanların ne 
Ba.lks.nlarda ne ;ıarkt.R menfaatleri 
y0ı, tur. Ayni zamanda. Ouçe de Türk 
aiya ,etınden. memnunlyeti•ıi izhar et
miş v~ ltalyımm Türklerle doslluğUnu 
araştırmak arzusunu teyit eylemiş~ir: 
ş, nsölio Hitler, AtatUrkl\n. e~rını 
dalma A.Imanya için parlak bır numu
ne telakki etı:niştir. Hitıer Türk!e.rle 
dostluğu istemiştir. Çtinkli Hitler u· 
mumi harp devrini silah arkadaşllğı
nı Geliboluyu, Kutulemmlrayx unut
manuı.lcta, Türk erini t.al<:dir etmekte
dir. 'T'ilrkler ve Almanlar o zaman O

muz iJIDıd:ı idiler, silah arkada.:;ıı idi~ 
!er. l<'iı,onomik muahede iki memleket 
arasındaki menfaat birliğınl tebarüz 
ettlr~r. Galıp veya. mağı&p ba· 

his mev~uu değildir. 
Lorıdradakl iik aksülı\nıclk!r TUrk 

nıall}ı.ı~tı için ta.hkirio.nıi7.dir. Bu mu
ahede isbnt edıyer ki, Ulm~t her sa. 

he.na galip gelmiştir. 
Aynı gaz.ete, Bertin ve Ankara 

anı.mnda:ki elrono:rnik münasebet -
lerin ehemmiyetine ikinci bi.r ma
kale ta.hsis etmL.,tir. Ga:r.cte m~
knlesinde ticaret mübadelelerim.n 
mliıhim miktarda aı taca.ğını talı • 
mi.n eyl~:ınektedir. 

Resmi Alman organı ve ne.ı.i 
partisinin gazetetti olan Tlirk.işer 
Beobatter eı.cümle !jÖyle demek -
terlir: .. 

,, Aln1anlar kendi yanlarında mu 
cadelc etmiş insaı:ıları ve yahut 
ınilleıtleri unutmazlar. Biz silfıh 
aı kadaşlığmda klil1l bir devre ~
;r;ı fnkat değişme?. bir dostlugu.n 
büı'hanmı görüyoruz. Alman, kan
la temhir edilmiş dostluğu hiç ~ir 
zaman unutmaz. Biz bu dostlugu 
eSki müttf>.f.iklerirrm Tliıtkler için 
daima muhafaza ettik. Biz on.l~ 
rm kaılıraman inkilS.'bm.I tarudfk ve 
hayranlıkla. ~ede ettik. Tlir 
k"ye i lik2Mi için m\ic8.dele eden 
bir memleketin parlak nmnwıeai· 
dir. Biz Türşleri kı6kamyorduk ve 
onlara büyük Atatlirklerinden do
layı gıpta ediyorduk. !emet 1nö
rıilne esru. Tfuk - .Almeıı anane.
sini yenilemiştir. Paıktm inmıılll 

bizi çok memnmı. e~. Ttlrid -
ye ile münasetıerimi:lıdeld bn!lı -

Türk - ARn1an dosi- 1-~-~-~A-tr-~-~ ~---- ·-

luk ı:a!!.dıe!, h ~ k uu a 
Türkiye bita.ra:flrğmı mulıafatıa 
edecektir. Fa.kat topraklarına ıe- Bir ltalyan Q3-
cavüzü sila.hla ka.rşılıyacaktır. zetesi n in 

Türkiye, hıgiltere aley1hine 
bir harekete geçmiyeceği gibi yaz 1s1 
Almanya a.feytıine de bir hare-

kete iştirak etmiyeceıktir. Türk Berır·n mahtı·ııe .. • Alman dostluğu 19 uncu asrın 
sonlarına doğru başlar ve umumi 

harpte silah arkadaşlığına kadar rinde nazarı 
va.rrr. 

Umwni harpten sonra Alman. d"kk t kt• 
yanlll ı.stırabmı Türkler kadar 1 a 1 çe 1 
kimse anlamamıştır. Almanyanm 
yeniden ihyasııu Türkler yakın 
bir alaka ile takip etmişlerdi. 
Yalnız birkaç senedenıberi iki 
memleket arasına soğukluk gir
mişti. Anlaşmazlıklar artık ta
mamen ortadan kalkmıştır. AL 
mc.nya dostluk elini uzattı. Top. 
raklarımızın masuniyetine hür
met edeceğini bildiren Ye bize u
zatılan bu eli alrp sıkmakta 
memnuniyet duymaktayrz. 

Haber, her tarafta büyük alcl
ka uyandırmıştır. Bugün Londra. 
radyosu, paktın metnini verdik
tensonra ihtirazi kayıt altında 
aktedildiğine ve lngiliz • Türk 
paktına tam riayet edileceğine 
işaret etmiştir. Lon.dra radyosu 
bundan başka Almanya ile ya. 
pılan müzakerele.rin her safha. 
smda.n İngilterenin haberdar e
dildiğini, bu itibarla bu haberin 
bir sürpriz teşkil etmediğini, 
söylemiştir. 

Alman radyosu muahededen 
sabah 9, öğleyin 12,20 de hüla
sata.n bahsetmiş, gayet müsait ve 
müsbet tesirlerini yapmış, 16 
neşriyatında muahedenin iktısa
di işbirliği ile matbuat ve radyo 
ihtila.flarından bahsetmiş, dost. 
luğadönüş diye tavsif ettiği mu
ahedeyi iyi bir şekilde karşıla
mıştır. 

Radyo, Almanyanın Türkiyeyi 
Şarkta bir sulh ve istikrar unsu. 
İu olarak tanıdığını, realist Ti.irk 
ricalinin en iyi ve yegane milin.. 
kün neticeyi çıkardıklarını, mu
ahcdenin tesir ve şumülünün şim 
di ölçülemiyecek kadar büyük o
lacağmr, feyizli inkişaflar husule 
geleceğini söylemiştir. 

Roma raayosuna ıı;öre, hu mu.. 
ahedenin ehemmiyeti büyüktür. 
Türkler, Almanyada hüsnü su_ 
retle telakki olunuyorlar. 

Macar radyosu demiştir ki: 
"Hi~ şüphesiz ki mihver devlet
leri ve dostları taraf mdan fevka
lade memnuniyetle karşılanmış. 
tır. Cihan harbinde yanyana dö. 
vüşen bu iki asil millet ıı;ene elele 
vermiş bulunuyorlar . 

Bulıı;ar radyosu ; netice itiba· 
riyle muahede, İngiliz - Türk pak 
tından daha ehemmiyetsiz de
ğiklir. de~tri. 

Sovyet radyosu sabah 7 de 
muahedenin metnini aynen vıer
mis. hiç bir mütaleada bulunma
mıştır. - lailyo gazeteBi -

Suriye harbi 
( B ... ş tarafı 1 ın(;lde) 

İngiliz mevzilerine ateş açmışlardır. 

Fransız motörlU kuvvetleri biri Albay 
olmak Urr.ere 7 veya 10 kadar subay 
ve 500 esir almışlardır. Mühim mile· 
tarda malzeme iğtinam edllmişth'. 

17 /17 Haziran gecesi düşman Bey. 
rutu Uç kerre bombardıman etmiştir. 
Haııar ehemmiyetııtzdir. 6 ölll ve 5 ya 

ralt vardrr. 
Kudüs, 19 ( A.A.) - Askeri sözcU 

ıııe.fed · Şam yolu üzerinde buJıun&n 
Kuneytranm zaptedildiğinl teyit et.. 
miştir. Müttefik kuvvetler diln saat 
21 de Kuneytra'ya girmişlerdir. Bunp 
dan 6 saat evvel de Erza bekMr işgal 
edilmiş bulunuyordu. 

Sanil kısmında mUttefık kuvvetler 
şimdiki halde Sa.yda ile Beynıt ara· 
sındaki mesafenin üçte birini katet
mi~ler ve hiç blr mukavemet görme· 
den küçük bir nehri geçml§lerdit. 

Müttefikler .Mercayun mmtake.sm
da ve Hermon dağının garbinde ileri 
harekellerine devam ediyorlar. 

randan yalnız İngiltere rnesuldür. 
İngiltere iki eski milttefi:ki biri: -
birine kanµ haı be sürüklemek ıs
Uyordu. Türkiye l>itaraf kaldı. 
Flihrer ve D~e nutuklarında bn 
hareketin kıymetini takdir etti -
ler. Almanya ve İtalya Türlı:iye. 
nin eski do&tluklarmı bul&cakla.rm 
dan da.ima emin olmuşlardır. 

Bu tefsirler ve Alman g~tele
rinin bu tefsirleri saıhifelerinde 
irae ediŞeri tanı liJllllU ptenne
ye WiGir ki Alman)'Ma hic.: bir 
zamaıı bir muahede böyle bir h€
yecan uyandmnamış ve bu dere
ce tam bir tasvible k.e.~aııme. -
ınrştrr. Sabit ~ur ki Tiiridye 
bugün büyt\, llitarilıi dül\!YfL hiıdiıee
lerinde biridıi derecede bi~· ~ 
sullııpervC!' bir :roi oynamaktadır. 

Berlln, 19 (A.A.) - !ta.lya.n gazete
si Gazetta Del Popoıo, Musolinfnin 
nutku hakkında 13 haziran tarihli 
makalesi Berlin mahfillerinin nazarı 
dlkkatini celp etmiştir. 

Türkiye garp devletlerile yaptığı 

anlaşınaıara rağmen Fon Papenle da.. 
• ima teması muhafaza etmi!:I ve mat.. 

buatmm aşırı neşriyatına rağmen do 
fillen kiye.aetıe bir siyaset takip etme. 
sini bilml§tır. 
Herhalde, TUrklyeden hiç kimSe bir 
şey ıatemiyor. Ne Almanya ne de 
İtalya. 

Musolint aro.cak şunu demek 1..stiyor 
ki, İtalya 1928 deki dostluk siyasetinı 
takip otmek emelindedir. Ankara ye. 
künu topladı ve vazıyetın itidalli bir 
tetkikinden çıkan neticeyi lehte ve a .. 
leyhte mütalea etmesini bilditlnl Is. 
bat elti. 

Gizli s~lahlar 
Londra, 19 (A.A.) - De,•let 

naz:rı Loro Beaverbrook radyo ile 
irat eylediği bir nutukta, impara
torluk teknisyenlerine, düşman 
tayyarelerinin mevcudiyetini rad
yo mevceleri ile tayine imk!n ve. 
ren gizlı aleti kullanmaları hak -
kında bazr talimat vermiştir. 

İngiliz hava kuvvetleri sahil mu· 
ha.faza servisi kumandanı Sir Fi
lip Yubet de ''Radioreperaga" is
mi verilen bu fi.Jet hakkında bazı 
izahat vermiştir. Maamafih tek
nik teferrüata dair hiç bir ifşaat· 
ta bulunmamıştır. Yeni alet r.<ı.d· 
yo mevcclcrl esasına ıstinat t1t
mekle ve aisle, karanlık gibi tabii 
hô.diselorden hiç bir veçhile mllte
essir olma.ınaktndır. Bu mevceler 
uzaklara tevcih edildiği zaman yo
lu üzerinde bulunan tayyarelerin 
veya gemilerin yerini doğru ola· 
rak tayin etmektedir. Bu harpte 
büyük bir fayda temin etmiş olan 
mezkur alet, RVCI tayyareleri ta
rafından yaılmakta olan keşif uçu§ 
!arını son dorecc teshil edecektir. 

İ}k tecrübeleri 1935 senesind' 
yapılan bu alet bir müddettenberi 
tamamile tekenimül etmiş bulun
maktaclu. 

Sir Filip geçen seneki İngiltere 
muharebesinin muharip kuvvetler
le bu radioreperaga. aleti ara.sm
da mükemmel bir irtibat temin c· 
dilebilmi~ olması sayesinde kaza
nıld:t..~ım ılerl sürmenin mUrnkiln 
olduğunu söylemiştir. 

Yeni bir kuyruklu 
yıldızın resmi ahndı 

Bolonya, 19 ( A.A.) - Prof e· 
sör Giovanni Bernasconi, Bo. 
lonya üniversitesi rasathancsın~ 
tevdi ettiği ilini bir muhtırada 
pazarte.si günü yeni bir kuyruk. 
lu yıldızın akrep burcuna girdi· 
ğini bildirmiştir. 

Rasathane müdürü B. Fran
seco Zagar kuyruklu yıldızın 
resmini çekmiye muvaffak ol. 
muş ve mevkii ile hareket isti
kametini tesbit etmiştir. Bu fen
ni müşahadelerin neticeleri ~ıJ. 
penhag r.ı.satlı::ınesine de bildiI'11, 
miştir. Keşfedn.;_1 kuyruklu yıl. 
dız, büyük bir yıldız olup şimali 
~arbi istikametinde seyretmekte. 
dir 

Amerika bahriye
lilerine verilen emir 

Vaşington, IB (A. A.) - Bahr1yc 
neza~ti blit.ll.n bahriye ihtly.aUarına 

hitaben neşrettiği. b!r emriyevmıde 
"hazır., bulunmalarmı bildinnijtir. 

Her fllomııı 1bt1yatlan beDUs htz. 
mete çafnlmamıtlardır. 

Bahriye neaaretı tic!l.t'et fll()8U!1Un 
geni§l.etilmeat için I<:abeden mtıretteba 
tm temlnJ. için de adam tedariki hu
.eusunda bir beyanname nC§l'tltmtştlr. 

Ba.briye nazırı albay Knok.11, geceı:ı 

hafta alAMe.daria~ g&lde!'dilt 1* 
tamimde ticarett bünye saba,Jl6rrnm 
her an doJı&mnadiil f ı.al tıızmete çıı n. 
lablleec.kk.."lni ~r vermiştir. 
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MUCiZELER DOKTORU 20.6.1941 
7.SI Hatif ,

1 
Orke9ka5ı 

19.90 lkhaat 
ı.aııtl ;yazan: 

PITIGRIU/ 

!&azı hastalar sanki reçeteyi ya
dolma kalemin mürekkebin· 
şifa bulurlar. Y.eni bir ıteY 
ediğim.i zannetmiyorum., fak&t 
· de insa.nla?ıL göre harareti 

11 kinin değil doktordw-. 
toL· re~etelerinin okunanııya -
şekilde yazılması ve bir ta,.. 
ilaç isimlerinin söylenemiye • 
derecede uzun karışık litince 
elerden terekküp etmesi hal'i 
ı.ifa getiren en mUeesir va· 

rdandır. 

Türkçeai: 
MUZAFFER ACAR 

9 

pertıelar 

7 . .J;; Ajanııı 
8.00 Uvertür , .e 

EnterOM"'.t.· 
wlar 

vi ettirmek veya naalhat almak s.se .l>Tln Mati 

için saatlerce DMICllUDUD tıvfnde 12.33 Ofun 
Sil'& bekliyen bu kadın ve emek tlb'kiileri 

hı\l!ltalar tedavi veya i8tip.re tıo- .IS.ti Ajanıı 
retl olarak para vemıiyorJaru, 11.eo Kar.tık 
maaıwıun ne ile geçinmekte ol- prornım 
dutunu anlıyabllir miyim! ıa.ıa su 

fWcim - (Maznuna) Müddeiu- ııema11erı 
ınumlnin eualini duydunuz mu? 1 JS.SO Kantık 
Madem ki muayenehanenize hiç prosram 
bir kA.r temin etmiyor. madem ki ıs.os Fuıl _., 
haıStalarmıza bedava tavsiyelerde ıs.so Ziraat 
bulunuyorsunuz, ne ile geçindiği- ıakvtnıı 
nizi öğrenebilir miyiz? ıuo Raci~ o 

19.l/J \eni film 

mür.lkleri 

19.80 A,Janfi 
19.4~ Koro: Mı• 

ıııııt Cemli 

20.Jö Had~o 
Oaıretesı 

:IO.% Saz 
ellftl'leri 

tı.00 Memleket 
poııtaaı 

U.00 S.lon 
Orkeetra91 

tt.80 Ajans 
21.46 Salon 

Orktlt'ltrası 

:llJ.16 Dans 

nıllıltl 

ilim kurbanları 

Kolera mikrobile dolu et suyu 
şahitlerin önünde içen dokt 
/Romanyalı bir doktorda kendisine am 
lif}at yaparak kör barsağını çıkatmı 

llüddf'iumumi - Şu halde maz · 
profesör HU.gee'in tedavi tar

ı. inandığım kabul ediyor mu? 
-.aaznun - Evet, çünkü profe. 

bu hastalığın klhik tedaviel
tatbik eiliyordu. Bir tran8atlaD· 
doktoru da denlz fenerinde nıah 
kalaıı hasta bir fenerclye tel· 

Maznun - (Düşünceli) kumar, S\1ng 
spekUlisyon gibi kUçUk işler vası- -----------

tlim ve tetkikatla uğraşan 
adamların en mühim istina.t«ftb. 
!arından biri de hayvanlar ve 
batta insanlar üzerine yapmış ol· 
dukları tecrubelerdir. Pek fay. 
dalı olan bu l'ecrü.beler sayesinde 
dir ki asrria.rdan'beri pek bilyilk 
terakkiler olmuş ve ilim saha
sında geniş ufuklar açılmıştır. 
Fakat her devirde, bu gibi tec
ı übelere karsı pek qok itirazlar 
vaki olmuş ve bunları yapanlar 
hakkında hatta mahl~erdc 
bile ağır hükümler ve kararlar 
' erilmiştir. Buna rağmen hi.di at 
gene t abii seyrinde devam etmiş 
ve hele bazı alimler bizzat kendi 
vücutları üzerin.de bile teerübe 
yapma.ktan ve tetkikatta bulun
maktan menedilememiştir. Yani 
d ; y..~biliri;b ki bu gibi ilimlerin, 
başkalarının iyiliği uğruna, ken. 
di vücutlarına sokmadıkları hic 
bir zehir ve hiç bir mikrop kal
mamıştır. 

\>aR:t.asile aynı iliçlan almasını 
~Ye edebi lr 
llüddeiumu.rni ··_. Gilzel .. Demin 

ğnnız tetkikat neticesinde 
ŞişelPrle dolu ~elerin aynı 
ra ait olduğu görUldtl, Bin•· 

tasll<'. 
Müddeiumumi - l<'akat şimdi. 

ye kadar hiç para8ırı kalmış değil
siniz .. 

Maznun - Para sJmdiye kadar 
enerji toplamak için knsfolunan 
vasrt lnrm en mlikP , melidir. 
Müddeıumumi - Şu halde ne 

gııbi bir menfant mukabilinde ha
kiki veya hayali huıtalarmızdan 
krymetll ihtlmarnlarmııı esirge 
miyordunuz .. 

Yoltea yalnız minn < ttarlıklıuı 

c: 

ıune.;ı1t 

Cuma /Cumarte. 
lO Hazır. 21 Hazir. 

(.'Nıı.ı•vı•l 24 , Ccnı.••vel: 25 

Hızrr: 46 Hoar: 47 

IU8 8.44 6.28 8.44 

13.l~ ı.sı 18 16 4.Sl 

17.18 il.il 17.16 8.32 

eyh bu vaziyetten Z\ıifeld'i_,n 
eaör Hügesln haataya verdiği 

dan :istifade etmiş olduğu 
ılıyor. Sorabilir miyim mu · 

niçin profesörün yerini alına! 
·:§ \'e neden ruhsatı olmadıgı 

e profesörün yerinr- doktorluk 
l( ak hevesine kapılmıştır~ . 
~un - Evvela şunu soyh -

ki ben profesör Hügesin ye· 
alınış değilim. Ancak bizzat 

--~··,_,._in vermiş olduğu iliçları 

size kafi geliyor muvdu? 
Munun - (Yerinden fırlıya

rak) Nasıl minnettarlık mı? 
Bu suali uzun bir silküt takip 

etti. Maznunun kendine hakim o
labilmek icin btlyük bir kuvv t 
sarfettiği açıkça görülüyor. Önün
d~ki parmaklığı parmaklarrnı ge· 
çirecekmi~ gibi sıkr)or, güc;lükl ? 
tutuyor, dudaklarından ç·kacak 
feryadı. Nihayet biraz sükünet 
buluyor ve: 

()ğlt' 

ikindi 
Ak-ıaın 20.U 12.00 20.114 

, ... ~. !2.48 2.04 :n.411 
imsak s.o; 11.23 ~.08 

s p o 

12.00 
2.04 
6.23 

r .....,_.. __________ ,_, ................... --

İlim adamlarından biri ölum 
; atağmda oğluna hitaben yar.clı
ğı mektupta: "Ben sovuyorWl1. 
nabzım hafif atıyor. Aziz oğlum 
utopsi yaptırmıya mecbursun 
gc1 iba kalın barsağımın dördün· 
cü kısmı delinmiştir." diyordu 
ve netıcede koyduğu teşhis doğru 
çıkıyordu . 

yayı inıan ettikleri şeyler hak • ı iste bulunan Biologie 
kında ikna etmek için bizzat ken tinde bir konferans vererek 
dilerini bıle feda etmiye hazır o- klade bır gençleşme usulünü 
lan bu adamların ne derecede fettiğini iddia ediyordu. taya tam \'aktinde aldrnnak 

tile kendisine muavinlik et
buıunuyoruın. Eğer ben pro· 
· yerine hastayı tedavi et-

Bu haftaki milli küme 
Arka.da.şiarını ve ·bütün dün . 

hevesinc düsmüş olsaydım. 
bir teda \'i tarzı tatbiık eder-

I>okootrla r başka bir rnes · 
!arının verdiği reçeleri dai

ıarartı, öldürücü, şarla.tanca 
>a hi~ değilse faydasız bulur • 
. nen profesörün bir meslekda
Obrıac1ığım için ilmine herkesten 

hUrmet ediyordum ve profe
dal'et etmesini de Valter 

1 
il ben tavsiye Pttlın. 

sene Felemenk Hindista
Yaşayıp, ölmek için Avru~· 

telen Valter Tam burada h~ 
, tanımıyordu. Bir_~- ~~

'1sulünce ölmek içın buyuk 
1'oter, en kıymetli dok.tor ve 

.....,..,.,_ bir censze merasıml IA-
.,, dediği zaman ben de k~ 

e memleketlımisin en büyük 
lUznı, en kıymetli doktoru pro

l:liiges'i tawiye ettim. F&-

_ Evet hAkım beyler diyor .. 
Hastalara tavsiyelerde bulundum, 
nasihatler verdim, llAç ycrire 
geçecek bıw otlar dağıttım, elfa 
bulmalarına bazıın da ölmelerine 
vardmı ettim Bunlara mukabil bir 
kurut bile para beklemedim. Ay
nı zamanda bana minnettarlık 
göstermelerini de a.slıi aramadım, 
bilWs tamamen aksine olarak on• 
!ardan valruz nankörlük bekle
dim, n~örlük istedim.. nankör-

lük!. 
Bu ııöz.ier üst:nne salonda bU 

kaynqm& oluyor ~udaktan duda· 
ğa mırıltılar dolaşı,oı. sonra yine 
eski sükılt salonu hapll"or .. Maz· 
nun uzun, beyaz euerini p~rm~k
Jığa dayıyor ve hecelerin ~enne 
vura wra eözlerine devam ediyor: 

maçları 
lııtunbııl Futbol Ajanlıfından: 

.ŞERP.:1<' ~l'ADI: 
Saat 1~.30 da Fenerbahçe Altın· 

ordu: Hakem: Şahi Tezcan Yan ha-
kem: Ziya. Kuyumlu I<'erhlun. 

Saat 17.30 da Galataaaray - Alta;> 
Hakem: Tarık özerengin. Yan hakem: 
Halit Gaııt BUıend . 

!!.8.941 TarthlnMkl MWI KUmo 
Maçları 

l ESF,R STADI: 
Sa.al 1 4 de Mcrıııos - Fı:.;lıanc: 

Hakem: BUlend Turanıı. Yan hakem: 
Ziya Kuywnlu Necdet. 
saa~ lG.SO da G&lataaaray Al 

tınordu: Hakem: Samih Duransoy. 
Yan ?ıakem: Necdet Şekip 

saat 17.30 da Fenerbahçe - Alllııy: 
Hakem: Adnan Akın. Yan hakem: 

Bahattin - Sellml. 

yilkeek olduklarını takdir etmek Konferans gününden on 
mümkün değildir. giln evvel 'bu cesur m' 

!\l<>~hur doktor Pettenkofer. kendi vUcudla'la hafV3D) 
kolera ha.stalıtı hakkındaki na- ıı.asül guddelerinin hilli.aaaın 
zariyesini i bat etmek için bizzat rıntr.ı etmişti. Yaptığı 
kendi hayatını ~hlikeye atmışa . nin müsbct neticesini 72 y 
Kendi ilr,erinde yaptrğı bu tecrtl. girmiş olan bu ihtiyar kendi 
be hakkında şunları yazıyordu: cudunda. görmüştü. O gün, d 

"Ekşi bir teamlil g(jsteoren mi. 1frazlar Ur.erine verdi~ 
de usaresinin mikropları öldilre- ransta ıbedeınen ve n.ıhan 
hileceğini nazarı itiıbare alarak zelik, bir kuvvet ve bir ba 
bu ekşiliği tadil i<;in biraz kar- arzediyordu. 
bonat aldım. Bunun ilzerine lrole. Viyanalı bir röntgen m 
ra mitm)biyle dolu et euyunu ... uu olan Holzkmedht'in 
hitler arasında içtim." hutalannı muayene ve ted 

Orada hazır bulunan arkadq. derken röntgen şualarının 
tarı bu deierli ilimin bu hare- riyle yanmıştı ve elin Jresil 
ketine mani olmak istemifllerdi. İ"abediyoniu. 
Fakat o: "Eğer yanılıyorsam o Bu yanık sonra kansere 
vakit öJümii bir aükt\net içinde , .ül etmi§ti ve gittikçe · 
karşllayaıbilirim. Bu bir intihar zuvlara sirayet ediyordu. 
değil, bir aakerin cephede ölmesı tının son günlerine kadar 
~ibi kahramanca bir ölüm ola • fesinden ayrılmıyan bu 
caktır." diyordu. vazifesinin kurbaru olmuş 

Pettenkofer bu tehlikeli tec. kanserden ölmilştür. 
riibeden sonra bir ishale tutula- Kendi sıhhat ve hayatı lenel@ge Cavada Sumatrada 

ıtı için Valter Tam Avrupa· 
ilminden ayade MaJezyalı
&ilıirbaıiliğma inanJYO~~· 

de ona iliçlarmı içirtmek ıçın 
)'nlUAa saptun. Silıirb&Z oiına

jçi.ıı koltuğunun altın& ya -
ğrm. safran sapları ile pos

~lunun onu iyil~tjrmeııtlş ol· 

- Evet bülın beyler .. Adalet 
ml.i.me98illerL Bu son sen ler zar
fında msanlaroan yalnw. nankör
lük bekliyordum .. Nankörlllk nan
körlük bUtlin gecelerini başkala ~ 
rmm ~t.rrabmı dilşilnerck geçi • 
renler için mükemmel bir u.yku 
il&cıdH'. 

(Devamı var) 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 
rak ölmü.5tü, fakat koleraya tu- feda eedroesfne yapılan t 
tultnamı.ştı. lerden biri de Sari>ulescu 

"t ttrııko/er'm kolera mikropl<11 ı .. 1889 tarihinde meşhur profe. daki Romanyalı ibir doktorun 
ıic J.;.m ışlırılnı14 olan 1cal&t>t1lt&$1.. sorle~n Brouvn • oSequard Pa- zat kendi kör parsa.gım çrka 

T A B L O 1 

ic~~d:~~~~ğı u~= 

mesulU ben değilim. Fa
Pro!'esör Hüges'in reçeteleri 

otlu kurtara.mamışsa bunun da 
ı bende araınamalıdır. 

il' 

da maznunun fikrini al
mınltılar yükseliyor. Re

akemeyi tatil ediyor ve cel 
öğleden sonraya bıra.kıyor. 
lere dı:ı tekrar gelmelerini 
Yor. 

koridorları dolduruyor. 
:ı-tn P.kserisi salona ilk gire
)[ için kapıdan ayrılmak iste
er,. MUddehımuminln 1ddi-

eeı ve hl.kimin verecefi ka
"ıUJıtellf tabm1nlere yol açı
~eld aleyhine §&hadet et· 

Olan genç kıznı hali, sözleri bir 
le.kilde tefsir olunuyor.. Ba

ler, bunun sadece bir ka· 
~a.rnı olduğunu söylüyorlar, 
-.ııu da maznun aleyehinc 
~en eöderi vait esası üseri

dan bir ~lqma hilitOmle • 
)eri.ne getirilmemiş oinıasm

duYU:lan bir hıfiaJ şekllnde tel 
'd!Yor 

eden llOdra tekrar celae &· 

taman m.Qddei umuırıl ay&-

ıra.İııcemenir& mUııaaade bu.yu-
1· dedi, isticvap başlamazdan 

!baznuna sonuncu bir sual 
it isterim. Yapılan tahkikat 

~e d .. 
8iııde Zuifeld'in zevkle o-

~IJ bir evi, zengin bir kiltllp-
1• R'eniş Ia.boratuvarlan, me
'&ldaşun dediği ve bazı de

toplamak hususunda çok &· 

ve ileri görilşliı olduğunu 
Elttiiim. bir up.ğı olduğu an. 
· ~a.kat bu ev bu uşak, ki

l', Cin balıkıan', Hattı u.stilva 

1 
Anglo,eakaOl1 Edeblyatmdan ~e 1 

Mizah Hikiye'Jeri 

poça amca. bir şeyi yapmayı kafa· 
sına ı<oydu mu artık bütün ev sefer· 

ber edilir. 
çerçeveci ogün bir tabıo getirmişti. 

Tablo yemek odumda duruyordu. 
poçe bala tablonun asılmasını arım 
ettiği yeri ip.ret etti. Fakat Poçe aın. 
ca derhal kendısinl susturdu: 

_ Oh, dedi, rica ederim bu işe ka· 

a .. ~n 'l'abloyu duvara asmak va· 
r~ın ,,, .. 
i!esinl ben uzeıime aJiyorum. 

z Ve poçe .Amca ceketini çıkarmak. 
la işe ba§ladr. Sonra hizıDetçiyl Kro: 
§8li çivi aldırmala yolladı. Daha ııon 
ra oflunu çtvi1erlD boyunu hatırlat. 

için h!Smetc;lnln arkuından gön· 
:::. ve nihayet hakiki çalıfma ba§· 

tadı. Ur Tom 
- VilU git ban& çekici ge . 

balla metreyi bul .. Bir de merdiven ve 
tfaktakl yUkaek aandalye J&zmı. 

:':ı cı.m kOJDIUlDUZ aogoııara git: 
_ .sabam aıeı&m ııö7ledL Bacatmı· 
nud oıdul'Ullu .t0rdU. de ve n t-. 
~ biraz rie& ett.1ğlm.l eöyle. 

Sen lıfari burada kal. •• e1r1llDiD 
- Sonra )ds· 

l&mb&YJ tutınafl 1f,mD.. bmJallll 
metçi geldlli saman cfvllerl Tom ne. 

ve gidlP ko~.ıı.~~ de bana 
rede? Gel ÇOCuo- a- • 

tabloyu verecek.liD·· 
tabloyu alıyor, kaldırıyor ve 

Amca dıı .. ürfiyor .. Resl.m çerçevesin· 
elinden - carım şurasını 
d Çıkıyor .. cam am 

en :M rdh•nden iniyor 
bUra81Dı kesiyor.. c 

aıınak için aaloıı• Jr.otuyor. 
roendilinl ..tınkü roendlll ceketinin 
Bulamıyor, 1'~ ,.., 

•··•-•" oldutuDU bllro..,or. cebinde .....-"Y . 
Bütün ev halkI cekeU aramağa koyu 

1 r Yok! Yok! .. Amca gidiyor, ge. uyo.. ,__,. __ 
r ktmtne çatıyor, klmlnl ~ .. 

Hyo • ,_.._ ..Aı.,_ ve nilıa)'et 
yor· baZLllDa llL~ur ..,~--

'kö e çökerek lnlfyor: 

Yazan: 
Jerom K. ılerom r-----Hikayenin Muharriri -----·, 

Juonı K Jı•rom Protestan !);, çobaıun oğlu ıdi. EvvelA. muallimlik, son. 
rn memı.rluk ve akll:rıUk, gaze. c '.lk yaptıktan sonra edebiyat hayatına 
atılllll§ ve ·•Tenbel bir çocuğun tenbel düşUnc• lerl., iılmll ilk eııeriyle föhret 
kaz!Ulmlftır. Bundaıı tflnra "Vapuı"tla Uç kişi,. '"Barbara,. gıbi &Mirler ver
mııtır. Kendisi b.nız uki olma~lıı btraber lnglilz cdeblyatmm en kudreUi 
minh muharrirluin::len biridir. 

Si.aln gtbl beceriksiz, l§e yaramu in.. 

aanlar görmedim. Altı kl4f etrafımı 

88rmışsmız ama hlç biriniz metelik 
e tmczs!niz .. 

Ve hırsla yrelnden knlkıyor. Meğer 

ceketinin uzerıne oturmuf.. Bu vazl· 
yeti görünce amca memnuniyetle ye· 
niden bağırıyor: 

- Nanl gördtlntla mQf Yine beD 

buldum.. Esasen bu evde ber ~yl ~n 
buluyorum.. 

Aradan yarını saat geçiyor. Amca
nın parmagm& bezlerden küçilk bir 
bebek .yapılıyor, keaer geliyor, merdi· 
YeD. sa.ııdalye, ı&mba, çivi hepsi ha· 
sır oluyor ve bütün aile efradı, ~ 
metçiye. ihtiyar aşçıya kadar hepsı 
amca.om etrafm& toplanıyor ve it ye· 

nldeD lıqlJyor. 
Bir lruımı merdiveni t.utuyorlar, dı· 

terleri amcanın merdivene çıkmaauıa 
yardml ediyorlar.. Bir kiti çivi veri.. 
yor, dlterl keeeri uzatıyor.. Çiviler 
amCA111n elinden yere dtt§Uyor.. Elin· 
de roumla bunları aramak iÇlD bir ki· 

'1 daha lbtm-
- tşte çiviler. 
- Şimdi de keııeır nerede? Yahu 

duyulJDamı§ şeylersiniz.. Etrafımda 
Jedl kişislııbı de bir keaeri kaybetti.. 

n1& 
r Fakat .Amca bu 

tlfi çivi yerini kaybetmi§. Çivi yerinı 
yenldP.n takip etmesi için amcaya ;var 
dun f'diyorlar. 

Fikirler muhtelif .. Bunun Uzerille 
amca. metreyi eline alıyor ve çok .k& 
rlJık hesaplara dalıyor. 

Tavandan apğı 34,6 -.nlimetre, 
ktı§eden bir metre on 8&1ltim, 7edl 
santimetre de meyil hesaba katmak 
111.zım.. Hesaplar, he.taplar yapıyor. 
amel.iy'elerde aldanıyor. Kendisine yar 
dan etmefe tafebbtia ediyonar, cem. 
terini tarhlarmı daha içinden çıkıl· 

maz ,ekle sokuyorlar. 

Bunun üzerine amca muazzam bir 
karar veriyor: İ§i kısadan halletmek 
ıçin eline ipi alarak llOJ.. tarafa doğru 
eğ'iliyor. VUcudU merdiven ile kırk 

beş derecelik bir zaviye yapıyor. t}ç 
santimetre daha iyllecek olursa kolu· 
nun ucu köııeye V&rml§ olacak. Fakat 
bu üç santimetre muzavene&ıılo bo. 
zulmaaına kA.fi geliyor ve amca bil· 
yUk bir gtirUltU ile piyanonun Gserlııe 
dllşllyor .. 

- •..... ! 
Kansı derhal protesıo edlJOI' Ço

cukJarnun kutll!' edilcılğfnl du7mal• 
rma. asil tarattar detıJdir. 

Nihayet Amca yeniden merdlvme 
tırmanıyor.. Çiviyi 11c>l elinde, kesen 
de sag- elinde tutuyor. Sağ elinin ilk 

Cevlren: 
Muaafler Acıar 

Gene aynı prensipe isti 
dettk doktor Evan O'Neit'hı 
defa kör barsak ve bir defa 
bir fıtık için iki defa olanık 
zat kendi vücudunda Y8JllDJI 
duğu operasyonlar da lbu 
dadır. 

Küçük hava haıbbelerinin 
damarlan tıkıyacağr ve öl 

Bunun U.ertne karı•ı biraz oı.un sebep olacağı: ha.kkmda · 
alay etmekten kendiDi alameyor: len iddialarm aksini isbat 

keeerin darbeai altında ezllmeaı neti· 
culn1 dofuruyor. Amca yeniden bir 
kutt.lr .. vuruyor ve keaeri, kendi.llni 
seyredenlerden blrlntn •yatı Olıerine 
brrakı;yor. 

- Bır d&ba ..ıer duvara bir tablo modem doktorlardan biri 
aucak olur l.lek, ban& eY'Nlden haber bir cesaretle kendi da.marl 
ver de bari gidip &DD4!11lle belWqa· as miktarda. hava ŞJnnga e 
ynn. , ve neticede ibiraz kalb çarp 

Diyor. Amca blru ıpeıenmif gıbl sından başka bir eser 
btr eda ne: mişti. 

- ata kadmlar yok m\l.tUDua, her Amerikalı James Caroıt 
i§te muhakkak soğuk bir ctıve ya. lekdaşma: "Ben hızının!,. 

ve açık kolunu uzatmıştı. 
parsmız .• 

D!19 mukabelede bUIUD\l)'Or. 

K11ı1eri ikinci incılrif inde kro§ell ç ı · 
vı sonuna kadar duvara rtriyor. Çı 
karmak için muhakkak duvarda ehem 
mlyetU blr rahne açmak llzrm! 

1 Sonra, bin.s daha y\lkarda, az da. 
ha llOlda yeni bir JV bulabilmek yeni· 
den uswa ..an oıomeıer ıtzım. Bu ee 
beple !:OCUkl&r ,enf den metreyi, kul'lo 
§Ull kalemi, ipi bulmağa gidiyorlar. 
GeoeDtn 8&&t on btrlnde tablo nihayet 
yerine uılabntyor. 

Fakat tablo dtıa aadm&nılf. Bira.z 
eğri ve pek çllrUk duruyor. Ama ne 
olursa ol8un artık .. Çllnktl, tab!ODUD 
aarlı oldufu Çlvlııln etratmd& elli .an· 
ttmetre auuf kutrwldald bir .sah& ma· 
lrtneU tutek ateotne tutuımut gibi de. 
ilk deflk oımuv.. Ev balkı da gayetle 
yorgun. hattA. bitkin gi!rtınuyorlar, 

yalDJZcS Poçe Amca~. merdiven· 
Mıı adeta guMJrla atlayarak : 

- Nasıl. di;yor. Mükemmel olmadı 
mı!. Bir de böyle küçük iflerinl yap· 
trrmaı< için hariçten adam getirirler .. 

da sarı hmnma denilen lı 
ğm sivri sinek vasıta.siyle g 
ğµıi isbat etmellc mevzuubaiı · 
Bu hastalığa tutulan i 
emen tehlikeli bir sivrisinelr 
adamın kolunun üzedne konm 
tu. Caroll dürt gün soora öl 
derecesinde hastalanmıştı. 
bini duruyor zannettiği 
lar olmU§tu. Fakat 
if akat buluıyordu, San h 
nm sivrisinek vasıtasiyle 
ğini isbat eden ilk t.t:(;Zuol!lll 

kendt üzerinde yapılilll'l old 
nu söylerken bu adam bir if · 
duyuyordu. 

Büyük Pasteur de lkudus h 
talığı hakkında ilk tecrübeyi 
zat kendi vücudu üzerinde 
mak istemişti. 

Biltün bu sözler htlltsa 
se denilebilir ki, ilınin 
ve i nsa.nlara. refahın temini 
büyük fedakarlıklar yap 
icaoottirmiştir. Bu uğurda 
sini feda edenlerin medeniyet 
rihinin en yillaııek bir mevkii 
yer tutm&f!I ~p~ıklan fedaka 
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Dövüşçü horozların aya·< larına onar santim 
boyunda keskin hançerler bağlanır ve ... 

SEYiRCiLER 

Her memleketin kendine mah. 
sus adet ve an'aneleri vardır. 
Bu adetler üzerine dinin, iklinti:ı 
ve hatta o memlekette yaşıyan 
ve yetişen hayvanların ve ru.'bat
larm bile -pek biıyük bir te:::iri 
olmuştur. Yani yüzlerce ve bin. 
}erce senelerdenberi devam eden 
bu gibi adetlerin vücuda gelmesi 
için 'bütün bu amillerin yardnnı 
olmuştur. 

Sıcak memleketlerde yılan oy. 
natmak, İspanyada boğa güreşi, 
medeni memleketlerde tiyatro 
oynamak derecesinde bütün o 
memleketin hal1mıa, içtimai ha
yatına büyük tesir yaan bir adet 
ve bir an'ane olmuştur. 

Horos dövüştürmek de bu ne. 
videndir. Birçok memleketlerde 
at yarışı na'3ıl mühim bir spor 
halini almışsa baZ! iptidai mem. 
lnketlerde de horos dövüşfü;e o 
kadar ehemmiyet verilmiştir. 

Fakat hiç bir yerd-e., horos dö
vüşü Hindistanda Bali'deki gibi 
rağbet bulmamrştır. 

rılarınm ziynet eşya...;;ını bile sa
tarak buna iştirak etmek fırsatı. 
nı elden kaçrrmamak. için elle
rinden gelen ,şeyi yaparlar. 

Artık bütün halk dövü.-ı mey. 
danında toplaruu.ış ve horos sa
hiplerinin kendi hayvanları için 
yaptıkları reklamlarla kulaklar 
dolmuştur. Oyuna iştirak eden. 
ler bah~t..etikleri paraları ortala
rında,, ciddi bir azamet ve vakar. 
la oturan papasa '\erirler. Bu pa
ralarla beraber son bir feda:kar. 
Irk olmak üz,ere biraz pirin<> ve
ya ibir Hindistan cevizi veyahut 
bir çi~k demeti papasa verirlir. 
Bu da hayvana Tanrının yardı. 
mırıı temin içindir: 
Hayvanları dövüşmiye teşvik 

icin lazımgelen f:)eyler yapılır. 
Horosla.rı kIZlştırmak için onla
n sallamak, silkmek veyahut 
iıbikleri kıpkırmızı oluncaya ka.. 
dar tüylerine asılmak icabeder. 

Ayaklarına bağlanmış olan 
hançerle artık dövüş için hazır
lanmış olan horo"lar gong çalı. 
narak dövüşe davet edilirler. 
Daha kuvvetli olan hayvan öte
kinin üstüne atılır, fakat daima 
kazanan o değildir. Çok defa 
hiddet, hayvanın ta:biati, şaşırt. 
ma, veya ilk açılan yara neti
ceyi tayin eder .. Hayvanlar mey. 
dana ibrrakılır'bırakılmaz hiç ook 
!etmeden dövüş başlar. Gagala... 
rı, bacakları, ve penıGeleriyle lbi
ribirinin gırtlağını, göğsünü del. 
mek, didik didik etmek için biL 
tün kızıştklıklariyle biribirinin 

1 

1 

il! . . 1 

D .. j.. . ha h h ·1 .1 
01 uşmı ye zır aroz ve sa wı ! 

üstüne atılırlar. Açılan yara- l 
Iardan ç~kan kanlar seyircilerin 
üstüne sıçrarlar. Nihayet hay. 
van1ar yorulur, gang çalar ve 
fasıla yapılır. 

Bundan som-a ikinci devre baş 
lar. Yenilen hayvan kacarsa o 
vakit oywı artık bitmiştir. Her 
ikisini de. daha fazla kızıştll'mak 
için bir sepet altına kapatılrr. 

Sanki bir boks yapılıyormuş 
gibi dövüş aralarında horo:-larm 
sahiplcri hayvanlarını temizler. 
ler, üz.erlerine su ~rperler, ya
raların üstüne de kum dökerler. 

Kazananlar büyiik bir n.ese 
ile evlerine dönerler. Kaybeden. 
Jer derin bil' yeis içinde kulübe. 
!erine dönerek gelecek dövüşte, 
ne renkte bir horosla meydana 
atılmak icaıbedeceğini düşünür
ler. Bütün bir sene hazırlıklarda 
bulunurlar. 

337 doğumluların muayenesi 

Eminönü As. Şubesinden: 

ı - 337 doğumlu ve bu doğumlu. 
!arla muayeneye tAbl (Okurlar, sıhhi 
sebepten dolayı bu doğumlulara terk 
edilmiş) olanların son yoklamaları 
1 Temmuz 941 tarihinde başlıyarak 

30 Ağwıtos 941 tarihinde sona ere· 
cektir. 

ve üç vesikalık fotoğraf beraber geU 
receklerdir. 

YOKLAMA GÜNLERİ: 
9.7.941 Çarşamba 

11.7.941 Cuma 
14.7.941 Pazartesi 
16.7.941 Çarşamba 
18.7.941 Cuma 
21.7.941 Pazartesi 

* * * 

TEStRi EMiN 
VE S tH'IRL l 
Olduğunu,, Bayan 

Söyledi. 

Birkac glln zarfında, kıiçllk buru· 
şukluklnnmla çizgilerimin zail oldu.

1 
ğunu gbrdilm, birkaç hafta zadında 

ise 10 yaş dah.:ı. genç göründüm. Bir 1 
doktor bana dedi ki: "BİOCEL,, Viya· 
na Üniversitesi büyük bir profesörir 
niln keşfiair. Şimdi pembe renkteki 
her Toka ıon kremi vazosunda Biocel 1 
vardır. Her akşam yatmazdan evvel 1 
bu lrremden sürününilz ve sabahları 1 
da ~yaz renkteki Tokalon kremini 
kullanmız. Bu usul size serian bır 

gençlik sert ve esmer tenınlzc yeni 
bir canlılık verecek. çizgi ve buruşuk. 
luklardan muarra., taze, yumuı;;ak ve 
açık bir cilt temin edecektir. 

DİK.KAT: Tokalon krem ve pudra· 
larınrn yUksck kalitesi sayesinde ka· 

zandrğı rağbetten istifade etmek ga. 
yesile sayın mtişterilerlmizl iğ'!aı edip 
sahte mukallit Adi mallar satılıyor. 

Hakiki Tokalon müstahzarları bir ga· 
ranti kuponunu havi olup hususi bir 
pulla kapatılmıştır. Pulsuz veya pulu 
yırtık a,,;rk kutuları katiyen reddcdi· 
nfz, pullarını ısrarla isteyiniz. 

Senede bir defa olan hu dövüş 
te bulunabilmek için halkın yap. 
madığx fedakarlık yoktur. Pirill
eini satarak biriktirdiği para ile 
bu dövüşe iştirak etmek için her 
türlü hazrrhğını yapan köylü, 
Tannsmın da Iutuf ve mcrhame
tın" iltica ederek mutadından 
fazla papasa pirinç ikram ede.ı." 
ve onıun kendi horosuna ~ ardını 
edeceği ümidıyle ve büyük bir 
sabırla bekler. 

2 - Yoklamaya g"lecekler nUfus 
cllzdan mektep vesikasile muayyen 
gtlnlerde saat 9 dan 12 ye kadar §U· 

bemizde toplanacak askerlik meclisir .. 
de yoklamalarını yaptıracaklardır. 

Eminönü A~kerllk Şubeıinden: 
rnlrUlcn mzum ilzeruı-u sakat eratın \ 

KAYIPLAR ---------- ./ 
3 - Yoklamaya gelecekler aşag-rda 

yazı1I gilnlcrde gelmeleri lazımdır: 
A - Eminönü Merkez Nahiyeai: 

2. 4. S. Temmuz. 
Dövüşecek horoslar on santi. B - Kumkapı Nahiyesi: ıo. 14. 22. 

metre uzunluğunda ve ya. ın ' Temmuz. 
santimetre genişliğinde keskin C - Alemdar Nahiyesi: 18.22.24 

ve çok ince hançerlel"le müc.elL 1 Temmuz. 
hezdirl-er. Bunlar ince ~ritlerle D - Beyazıt nahiyesi: 28.30 tem· 

hayva.n ların bacaklarına, mah- muz. 
muzun yukarısına bağlanır. Bil. E -- Küçilkpazar nahiyesi: 4. 6. 
h~sa. erkekler bu dövüşe o ka- Ağustos. 
dar heveslidirler ki bazıları ka. 4 - Temmuz ve Ağustos aylarında 

Bir sarhoş 
Meyhanenin camlaruıı 

kırdı 

bilA mazeret yoklamalarını yaptırmı· 

1

. yanlar 1111 No.h askerlik kanununun 
84. ve 85 inci maddeleri h!il~Umlerine 
tAbi tutulacaklardır. 

... * * 
Beykoz Ask~rllk Şubesinden: 

I 1 - 337 doğumlularm ve sıhhi se .. 

muayeneleri yapılmaktadır. 
Bu muayeneler için tayın eclllen 

müddet dolmak Uzere olduğundan ra· 
porıarında veya nilfus cüzdanlarında 
sakat, silA.hsız, gayri mUsellA.h kayıt. 
ları bulunanların acele nüfus cüzdan 
ve 2 kıta fotoğra.fla.riyle şubeye mil· 
1'8Ca&tları illln olunur. 

* * * 
Beyoğlu Yerli As. Şubesinden: 

:ı. - 337 doğumlular ve bu doğum. 
Jularla muameleye tA.bl diğer doğum· 
Jularm son yoklamasına. (1 Temmuz 
941 tarihinde başlanacalt ve 1 AğuE• 
tos 941) de hitam buJacaktır. 

2 - Yoklama ayın tek günlerinde 
sabahleyin saat sekiz buçuktan ak§am 
saat aıt1ya kadar devam .edilecektir. 
(Cumartesi, Pazar gilnleri hariç) • 

3 - Yoklama aşağıda gösterildiğı 

üzere nahiye n::ı.hlyc yapılacaktır: 
A - ı · 7Temuz !lH de Beyoğlu 

Merkez nahiyesi. 
B 8 • 15 Temmuz 941 de Taksim 

Tt!rhis Tezkeremi zayı eylediğimden 
yenisini çıkaracağım. Esklsınln htik· 
mil kalmadığını ilan ederim. (36270) 

Teklrdağmda 159 uncu alay, ta· 

bur S, bölük 9, l\lehmct oğlu Ha· 
Ut Koca.tepe. İnebolu: S19 Do,lu. 

* * * 
İstanbul İthalat Giimrıiğünc bağlJ 

Haydarpaşa gümrüğünün 314 sna 
21.1.941 tarihli beyannameye ait 39733 J 
No. makbuzu zayi ettiğimden yenisi· 
ni çıkaracağımdan hUkmU olmadrğl 
ilA.n olunur. 

Ruben Alaluf Aıırualtı No. -l 
(36266) 

:tf. :[. l/o 

Seyyar piyade jandarma alayı ta· 
bur 2 Bl. 2 den almış olduğum terhis 
tezkeremi zayi ettim. Yenisini alaca .. 
ğtmdan eskisinin hilkmti yoktur. 

T. iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf hesapları 1941 ikramiye plan 

KEŞlDELER : 4 Şub t 2 Mayıs, 1 A ı tos, 3 lk cıt ,.rin 
tarih! rındc y ıl r 

1941 kramlyelerı 
1 adet 2000 L.lık = 2000.-Lira 8 
i • 1000 = 2000.- - 35 
2 • 750 . = 1500.- . ~o 

• 500 - = 2000.- 800 

Akhisar belediyesinden: 

Akhısar beledlycsı tanzifat 1 lcri mut 
meni Uzer!nden ~ nl l-a tan .ı: pr..l z rf u 

250 

• 100 
150 
20 

. ... 2000.-

.. .. 3500.-. ... 4000.-
= 6000.-

• 
• 
• . 

28 6 9'11 tnrıhlLd saat 11 de ih ltsi yap c 1 ... olan bu i e istekli o 
rın tarif atı ı ... r.nunı}'{! -.. ~ chllc ı l'l ar bel di e ın 

Devlet Demiryoltarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi 

Muhammen bedel 

Fatihte oturan Kazım Çapa beplerL"lden dolayı ertesi seneye ter· 
adında birisi dün gece muiht.elif ~ kedilen diğer doğumluların ve bu do· 
yerlerde içerek sarhoş olduktan ' ğumlularıa muameleye tAbi kısa hiz
sonra Be-yazıt caddesinde açık metlilerin son yoklamaları aşağıdaki 
bira :satan !smailin dükkfuı.ına tarihlerde yapılacaktır. 
gitmiş ve burada coşara'k dük- ı 2 - Mükellefler nüfus cüzdanlarını 
kan camekanlarını yumrukla. ve sıhhi sebepleri dolayısiyle ertesi 

nahiyesi. 
D - 16 • 22 Temmuz 941 de Galata 

nahiyesi 

İnebolw1wı Çer!: ille ko.} imden 
Hacı İbrahim oğullarından İ!ımail 
oflu Osman Bıtlta 827. (862(/:,) 

l/o :{. =lo 
,---------.. --.... , a aariiiye lium ur yet 

mıştrr. 

1 

seneye terkedilenl"r nüfus cüzdanla· 
~ nyie birlikte raporlannı da beraber 

Caml.ar kırılın~ ve Kazım Ça7 getireceklerdir. Liseyi bitırmiş, daha 
pa ellerınden yara anarak ted&vı yüksek mekteplere girmemiş okurlar 
altına alınmıştır. 1 da. son yoklamalarını zamanJJ\da yap· 

tıracakıardrr. Senesi içinde daha yük. 
sek okula girerek vesika getirecekler 
idare heyeti kararile ertesi seneye bı-

C - 23 - 31 Temmuz 941 de Kasmı· 
paşa nahiyesi. 

E - 1 · 7 Ağustos 941 de Haskôy 

nahiyeeı. 

BORSA 
- lstanbul i 9·6· 941 

,.t.KLER 
ı Sterllo 

100 Dolar 
100 Frcı. 
100 LlJ'et 

100 bvlç~ Fre. 
108 Florin 
100 Helga 
100 Urahm. 

lflf' Leva 
lOCI Ra)1şmark 
100 Çek Kronu 
100 ~ıa 
100 .llotı 

100 Peng!J 
100 Ley 
100 Olnw 
100 Ven 
100 hvPÇ Kronu 
100 Bubi.-

5.:U 
129.20 

29.95 

12.9375 

SI.1875 
30.7(5() 

Attm 28.JO 

M'ua~1t" olmamrftır. - ı · 
1 

rak11acaklard1r. 

* * * Halen bir okuta devam eden okur-
lar fotoğraflı ve pulsuz mektep vesi. 
kalarmr da beraber getirmeleri ıa.zım· 
dır. Bütünlemeye kalan okurların lm
tıhanlarmı iki ay içinde ikmal ederek 
geçtikleri sınıfa göre mektep vesika· 
larınr getirmeleri icabeder. 

3 - Yoklamaya gel~cek butün mü
kellefler iki adet büyuk dosya zarfı 

F - 8 • 15 Ağustos 941 de Şioll 

nahlyeı<!. 

G - 16 • 22 Ağustos 941 de Kemrr• 
burgaz nahiyesi. 

H - 22 • 31 Ağustos 941 de kıaa 

hizm"'tlilerin yoklaması. 

Bu ıltuı davetiye mab~yetindedlr. 

Temmuz ve Ağı.ıatos ayları içinde bila 
mazeret yoklamaStnT yaptırmıyanların 
85 inci maddeye tabi tutulacakları 
ilan olunur. ( 9702) 

* * * Kuleli Lihesı mudUrltlğune rlılekçe 

gönderen Beyazıtta Hau Yusuf oğlu 
Halit Çakan adındaki zatın 1 TUm. 
As. D. sine müracaatı iltuı olunur 

Parke kaldırımı yaptırılacak 
Siirtte Kurtalan yolu kontrol amirliğinden: 

ı - S!lrt · Ku:-ta'an yolunı.n Siirt me'l.>deinden itibaren 600 metrellk 
kı~mı parke kaldmm inşaatı 10-6--941 !:arlhlne milsadlf pazartes! gtinil 
saat "12" de Kurtalıın yolu koctro' A.mirllıtinde müteşekki! komisyon tara· 
fından ih'llef:' yapılmak üzere kal'alI zarf Fulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 21.ıOSS lira ve muvakka ıem!natı 1506 lira 60 kuruştur. 
3 - Taliplerin te ınınat m••ktt:p veya 'llakbuzlarını ve ihaleden en az 3 

glin evvel Siırt vllflyetır.f, müraci.P.•. ederek i:>J iş için alacakları fenni ehliyet 
veslkal&.rmı bA.mileıı 2490 No. ıu k~nun btikümıerine tevfikan hazırıayacıı.k· 
!arı teklif mektuplarlI'.ıı ihale gü.•ll saat on bire kadar kontrol ll.mirliğine 

tevdi etmelen. 

4 - Bu iş" ald ke~ ve ııa.rtnameyl her gi1n Diyarbııkır Nafıa Müdürlü· 
~do ve Slirtte kontxol Amir~ g~witir. (3033). (4807) 

Şehremini nUf•ıs memurluğundan 

aldığıaı nllfus kA.ğıdımı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskısinin hiik· 
mü yoktur. 

Ştıbrcminl: \'eled Karaba(1 sat.ıcı 

Detlrmen sokak S numarada Ni· 
.}S.Zl Tank.işi. (S62G2) 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugiln ti de, Akşam 8,SO da: 

1 - Ba~· Çetin (25 kıı;nn) tekmili 
birden 

2 - Ç-'lftc Cadılar (Karagöz) 

Türkçe. 
S - Mlkl ttta.i. 

Karagöz hakkında 
konferans 

SARn"ER HALK.EVİNDEN: 

21 Hazlı-an 1941 Cumartesı günü 
saat 1.5 de evimız salonunda Sayın 
Profesör Bay İspıail Hakkı Baltacıoğ. 
lu taraiından tKaragoztin Karakt r 
ve Estetiği) mevzuu üzerine bir kon· 
fcrans verilecek ve konferanstan son· 
ra meşhur Karagözcü Yorgancı Bay 
Mehmet tarafından (KArıkadim) bir j 
Karagöz oyunu gosterilecektir. Her• 
kes gelebilir. 

Sahibi: ASIM UB 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaa..<tt 

Uznurn ne~riyah idare eden: 

,,,. "'""" 8""ettgil 

ZıRAA T BANKASI 
~urwu~ tan.hı l~. - :>emıaye"l lU\, Ul.ı,UUlı rurk 

~ube ve A1an~ adedı 265. 
lıraı VE tıcari 'ıeı nevı banka muamelelen. 

Para tılriktlrenlere \!~.800 Ura lkraruly.- verlyot . 

L1ra..q. 

'50 l1ram 1>ulunan.ıara senede 4 dera ""ldlece.k ıtur'a De qa~ 

• plAna göre ikramiye dağrt.ılae11ktır. 

' aded 1,000 Uraldı 4,000 Un 100 aded 50 Ural.de 5,00o ... 
ı • 500 • ı.ooo .. uo "° • &,100 • 
t • '!30 • l,OOG • 160 ,. !O • a.tef • 

C4I • lOO • 1.000 • 

DIKX.A T: Besaplarmdald paralar bir sene içinde no ııJ'8d&ıl &,al 
:IU§mlyeıılere UD'am!ye ÇIKtJgı takdirde " 20 ta.zıa.slyle wrflecEı((fıT 
K~! .... 11 Mart. 11 Haziran 11 ~lQL 11 BlrinclkADUD tarlhl .. 

~.1" ıe vapılır 


