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SALI 20 Mayıs 1941 
Sene: 2 - No. 176 
Başmuharriri: 

Nlzamettin Nazif 

-

• 

Vişi'deki 
Adamlar.~. Ebedi Sel in Manevi Huzurunda 

•Ben, bu Fransaya harp 
90nunda muazzam bir im· 
•aratortuk t~liın ~ilece
iine inananlar arasında 
tlefilim.• 

Nizametin Nazif 
Bugün ga t · · "t 1 fi ' zc emaın su un arı 
r Fransa namına yazt,lmış 

llotalarla ve hür Fransanm cfi 
General de Gaulle tarafından 
cekiı · . mış telgraflar ve söylcn-
lllış liöz.l 

Bu no~:~:r~:.1~::r~clgrnflarla 
""' .. 1 soz erle ifade edilmek iste. 
enen şey kısaca şudur: 
le :V.işi. hükumeti Fransız mil. 

tını temsil edemez. Bu h '"k·'I. 
Ilı ( U U• 

e tarafından verilen sözler 
bnzalauan muahedeler F ' 
:a:ı·ı ran.~ız 

ı leli namına yapıhnı b" . 
faahh ··t :ı: ırer 

u suretinde kabul ed"l 
ıncl'd' 1 

• 
ft'I ı ır. «Vişi• ya4!anmış bir 
b' a~şah paravan gibi kullanan 

' 

Teslim olan 
kumandan 

Diik 
Daost 

KURUŞ 

Emniyet 9rdumuz 
236 genç ve münevver 

memur daha kazandı 
Mus~~!iniye QÖDdet- 54 CÜ devre mezunları bugün abide)• 

dıgı mektupta celenk koydular, diplomalarını aldılar 

diyor ki; 
Habeşistan tek 
rar bizim ola

caktır 
Roma. 20 (A.A.) - DUk Da· 

ost Mussoliniye ~c;ağıdaki mesa.. 
jı göndermi.Jtir: 
~Bir çok yaralılarımı'ZJ yerleş

tirmek ve bunlan tedavi etmek ır tokun Alınan taraftarı 
Frnsaya, Frn annın 

sanın davalanna 
\"e ıuedcniyetine h. 

k ıyanet etmek 
ve undak sokmak irin •--
l(h k :ı ~ar. 
iı~ .... urduklan bir merkezdir. 

19 Mayıs ınünasebcti ile, Gençlik AtatUrk'ün mane\·ı hmurun da ile eiilirlerken.. ı· imkansız b.ir hale ginniştt. Vazi-
~;::----------~-------------sa-~_·gı ___ _:______ yet gittikçe müşk.ülleşmistir. 
R Hatta en '1ğır fedakArlıkkıra n-

O man yada 7..a göst~nıse bne, ancak kısa bir 

- (Dc\'aını 3 Üncüde) 

Suriye'de -

zaman daah mukavemet edeıbi-

a Ç 1 J k a • • t • lirdi. Binaenaleyh düşmacdan 
1 n g 11 te S şerefli bir surette teslim olmaYl 

arifesinde •• , re, u rıye yı talep ettim. Diİ:."lllan talebimi 

• te~biş 
şı~det_·~niyor 

bul etti. Şu hazin saatte, beşer 

Et - işgale mecburdur' !Jıkatincen•y•pmakmümktıııoe 

E,kŞeker Günün ehemmiyetle gözönünde tutıılma:ı (Devamı 3 

üncüdeJ 
Vı ı '>O (A A) 

ta J 'ld'7 . • • - Beyrut 
n >ı ırı ldigw iırn n()re s . 

Ye [ "} cı ' urıvc 

m ek ıazzmgeıen hakikati : H ü r F r a n s a 
tereyağ'ı Bir Alman, belki uykud1 iken, Nazi' müstakil 

Bueün yeni polislerlmb: 'l'akslm a'bidesi önünde 
Yıldndaki polis okulunun elli nutuk söyliyerek \•:ızifelerir · e. 

dördünctl devresıni bu yıl ikmal hemmiyetini ve polisliğin şereıl 
edenlerin diplomaları bugUn öğ- mesaisini te1:>arüz ettirmiştir. 

•lt lnan f c, k 1. 1 k . • . 
eııeral n a ll( e omıserı 

)'ete I' .entz umumiye emni
ti ' . •Ilı Miidnlaaya ,.e ask 

'ıu:ıyet . 1 . re. 
lcrin .e aıt ıer tiirlü haber. 

-~ neıı;1r ve t • • • 
eueıı bir . anumını yn ak 

bitti ---·-·-ol~uğunu __ unutabilir... Fransa d 1 r 
1 ~~zan : Sabık Bük re!_ ateşemili~erinıiz 1 

leden sonra tevzi olunmuştur. Nutuktan sonra yeıni polisleri-
Yeni mezun.'tır bu sabah Tak- rniz. hep bir nt11zdan and içmişlıe'r 

simdckıl Cümhuriyet Abidesine dir' And içme rne.rasimini bir ge-
tır. ernırııame çıkarını§· merasimle çelenk koymuşlardır. . . tak' tm"stir 

~~ 

kurutulmuş - -
SO,OOO sinek. .. 

Hükumet 
şiddetli 
tetbirler 
alıyor 

Halk, Mısır 
lapası ile 

Gestapo - Entclligence Scr
'\İce hnrbi: Bu lıarbin knt'i neti
ce cephelerinden birisi de a · 
keri istihbnrnt ve casusluk har-

bidir. Alman Nazi prensiplerine 
göre kurulan Ge tapo - Gizli · 
ııolis tcş~ilatı ingilizleriu En-

ve General De Gaul
lün devletlere teblig 

eiti/i bu nota 

Merasime tam saat 10 buçukta çıt resmı ıp e 1:ı: ' 
1 

rd 
İstiklfil Marşile baslanmıs ve çe- Bu devreyi ikmal eden c en 
len konduktan son;n, mektebi bu 236 mez.umı bugün diplomaları 
yıl birincilıklc ikmal etmcğc mu- verilmiştir. Hastalık vesair ma· 

vaffak olan 31 numara! B. Cahit zereti olanlar n diplomaları bila.. 
Akhan arkadaşları nnmıma bir hare verilecektir. 

1 - . =<> -
k Şfe ... bır Danimar. 
ah ~imin bırak· 
K tıgı servet 1 

OJıl'nlıag 20 (A 
' ll'f:ıııi • • .) -

llJan ındnn: 
Iaruf O • 

di'lt \r·ıı· ııumınrkah kaJfler 
ı ıaın L·ı il k "tını' 1· ' IH ıec vefat 
ır 1" ' ~ı ) ; • · utc, e!f ıının hıraktı 

ı;nne ınira h .. 
1 
.. 

nın hi't" , ugun , unya 
ı tın ı 1 k l . topları nem e et erınden 
ıı old w 50 lı '"n ınüt k llh'll iu inek-

~e ·kil koll('ksi)oıHlur. 

yaşıyor 
Bükre 20 (A. A.) _ Oii 

Fran ız ajansı: 
~~liye Yİ} ecek mncldeleri 

tcnııııı halen Roııı~n makamla 
rnnn ha§lıca mcsgalesini teı;kiJ 
etınektedir. Her ne knJar Ro· 
manya tniikl•nııı1el b' · ır zıraat 

meml.e~eti i e de yiyecek mad. 
de]~krının çoğu lıundan l>ö,.·lc 
\C 1 a ı·· J 

(Devamı ilcinci sayfada) 

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

Peten Fransasıı Büyük bir 
Amerikayı Japon askeri 

protesto etti hey'eti İtal

1 
ya'ya geldi 
Roma 20 CA. A.) - S~fa· 

ni ajansından : 

Duçe, ordulıır ıııii teşari ha 
zır olduğu halde Japon ordusu 
generalleri ile erkihnndnn mü· 
rekkep o1an Japon askeri heye 
tini kalıııl etmi~tir. nSon 

Havadis 11 u une tiıbi hnhınımık 
,, tadır. 

'- Bnftacla ik' 
1 

r Anıerikayn karşı cephe almıya 

Ilc)ıete erkauı harbiye reisi 
gencrnl Cavalleri refaket et • 
mekte idi. 

A 
--0~-- tir. Tere" aP 

1 
<ke a et } enecek başhyan 1\1. PE1.'E:S 

l l • 01 ~e- er, kahve ve man ar ~~~-aı°cak çok hü)ük bir mü... Vi§i 20 (A . .A.) - Re~men PEK YAKINDA Gz• •d d~ atEa tedarik edilehilmekt;. bildiril<liğine göre, Frnıı anın Gazetemizin büyük rz e para. :rk. v k~dınları, biraz }he- Va§ington lıü>iik elçiı;i Hcnry •• l ce tcdarık edebilmek .. 'd"I H Anı ' k ı· J 1 ~edakar/ık/ar/a 
Şut e asker ı .. umı le aye, erı a n,nan arım a /

1 

ıcr gu?. mağazaların önüncle u bulunan Fran ız vapnrhırının hazır/adıg .. ı 
g Q "'d ~~n n~ıddet ıra bekliyorlar. müsaderesini Amerika hiikfı • 

g ırı g o r - h rne tc Lulunnıamakta ve •?eti nezdinde prote to elmİ~· == K u p o N L U-
/ 

.aftada bir kaç lı;erc eknıek ye tır. 
a ,. l drı.ne mısır lapası yenilmekte • ··sabakar11ı· ır. Son m h 1.. E Va~ingtoıı 20 (A. A.) _ mu 'J 

Londra .• 20 _ ( J a su un ena olması Kordell Hull diin "'Rzeteciler bekleyı·nı·z 1 
- esas.en mevcut un huhranıııı r::ı R S l a.a. vab.inııe§tirmiştir. Önümüzde ıoplanusında beyanatta buıu-

oyter : . e fıhiyettar (Devamı 3 üncüde) narak demi§tir ki: ? ? ? 
bir menbadan Ötre. ---=-----_:~_.:_ _ _:<::D:e:van:::u 3_ü_o_cu-·d-e)--~-l llll_ ·-·-·-·-·-·-·-_____ .. 

:~~!~~~;:~~~~~: Maslak yolunda yanda kalan 
'ni~dir. o- • b i r z ·ı f a f ••• 
~aliya Nazırı 

'!'ah istifa etti iki iz' d I k · 
tye ran, !O (A.A.) -İran ma. ansız a am, DamUS U İ İ kadJDJ 
't aı~ıı I<ostovt. ·ra ıım· tir ara .. ... ki 
ıt~~~e başkası ıay7!1 ~ıın!~ sına suru eyerek zorla berbat 
\> ~ e~aUyc ınüsl(!şarı Kolcbay • l d •) f k 

~kti7. ıs e ı er, a at .•• 

ağaçlar 
etmek 

Bir istiklal 
beyannamesidir Feriköyde bir c- 1 

Sebeb? nişanlısının zorla 
ırzına geçmek istemiş .•. 

Ablasını müdafaa eden 13 yaşında bir 
gene yaralandi 

' (Yazı ı 3 üııciidt") 

l 
Bir ölümün yıl dönnümü 

1 
Ağaoğlu Ahmet... Ynkın za

manların politika \ 'e fikir hare· 
Devletlere verdiği nota ile istik· ketlerini bilenler arm.mda, hu 
Wioi ilan eden GENERAL DE ismi j itmiycn hemen yok gibi· 

GAULLE dir. Ağaoğlu, kelimenin tam 

Ldndra, 20 (A.A.) - Hür nıanasile •popufaire• bir mu· 
Fransız kuvvetleri umumi karar. harrirdi. l\lcşnıtiyetten önct' 
galu dün Londrada rnümessille· •Agayef• likabilc taııılun "''' 
ri bulunan bütün hüldlmctlere sonraları «Ağaoğln 11 mahlasını 
aşağıdaki muhtırayı vcrmi§t.ir: kullanan •Ahmet bey., a;cui~ 

(Devamı 3 üncüde) halk kütlelerine hitap etı•1eııin 
sırrına enniş bahtiyarlardan bi-
riydi. Ben. çocukiuitımda, au Z U N C A teşli kalemi ve sürükleyici man· 

- - -- - tığiyle bir •Tenümaoı Hakikat. 

Bir Hoca'ya 
bir ders 

Ak§am gazetesinin dUnkı.l sayı
smda gözUmüze fÖYle bir serlav
ha çarptı: 
«- Moskovada esham snhip· 

leri zengin oluyor!» 
Eğer biz bu cümleyi cVakib 

refikimizin c Yirmi beş sene ev· 
velkl dünya~ başlrklı orijinal sü. 
turıundn okusaydık: 

(Denmı 3 üncüde) 

başmuharriri tnınm ki, bu nA· 
gııyef• tir. Diyebilirim ki ilk ya
zı yazma ve fikir mücadelesi 
zevkini ben ondaa aJdıra. Hi.ç 
şüphesiz benim eibi feyiz ve il· 
hamım ondan alnuş olan daha 
başkaları da vardır. İrlanımın 
manevi bahası olduğu halde, A· 
ğaoğlu Ahnıetle tanışmak tere· 
finc, hele zevkine eremedim: O· 

nu sade güzel kocaman başında 
katmerli sünıbiıller gibi blik· 
liim biiklihn açan saçlar altın· 
da geniş zeki tahlosu çizen na· 

Hamid Refik 
siyesilc, uzaktan, bir kc.rc gör
dii ın \C claınladnn: Geç kalan 
hukuk tahsilim esnasında ise, 
Ağaoğhınun kür. üsünii bir ye
tim gibi boynu biikük bulnıut
hım; bnııu lıa) atımda bir büyük 
acı \'e eksiklik telakki ederim. 

Diiıı öliimiiniin üstiiııden iki 
yal gc ·miş olan aziz ölünün me• 
zarı etrafında dostlan \'e yakın 
lan toplanmı:.:lar. İtiraf ede~·iın 
ki bunlar arasında ben yine 
yoktum. Hayatın acı cilve)ed n~ 
en iğren~ tarafımızı tefkil eden 
ezeli nankörlük uafımız, beni, 
riyasız kudsi lfü vazücnin ifa· 
sında alıkoydu. Rahmetli üstR• 
dın ruhu şiıd ulsun ve biıi ef· 
fetsi• . 

Fikirleri, kanaatleri, mesleği 
ne olursa olsun Ağaoğlu, bir 
büyük •dava adamı• sılatile 
tevkire layıktır. Ona gönlümü· 
:din ve hatıralannnzm galeri· 
sinde yer vermeğe mecburuz. 
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"Logofot,, değil SULTAN ABDÜL'AZiZ § ve :..:·~ 

[ _. . - M~e_llif f!._ Nizam~~tin N~f - , f 

Sekizi yirmibeş geçerken büfe-
nin ön·· nde duran bir garson~. 

his ederdi. Çünkü bu iki arfo- ~u otd katibi jmıini .. ordnğu 
ıııın gözlerimle bir .... e) e karaı zaman: 
'ermek için çok Jii~ünmi,p~ıı - Ge .. Ier .•. dedi ... Doktor 

e en kanlı bir kararı tatbik G ler ... 
etmek için zerre kad r tered Sonra bozuk bir Fran ızca İ· 
diit ,f ıı) mı~ an in,anların ener· le ve adetii ha;;ırır gibi onlu.: 
ji .. i ·a)"Ill)ordu. - On yedi numaralı odanız 

ng· tere Suriyey· 
işgale mecburdur. 

----o~------

G ünün ehemmiyetle gözönünde tutulması 
lazımgelen hakikati 

Bir Alman, belki uykuda iken, Nazi ol
duğunu unutabilir ... 

ı- -

ı Yazan : Sabık Bükreş -ateşe~iiiterimiz-. 
- -- --- 1 (Başı Birincide) - gence Senice d; zann diMiği 

tclliaence Service te'l:kil:'ıtına kadar uyumuş değildir. Bö1lc 
meydan o'kumaktadll'. Gcı•en olsaydı, şimdi Ba rnda İngiliz 
harpte Almanya, fngiltcr~yc kuvveti ri görülm zdi. Zira Al· 
karşı hu kadar v~i \e kuv\·etli manların lrakta İngilizlere ar-• 

Lögofet · IMPAR TORICE OJE i 
Bulgaristanın rüyasmda gör-ı - - ry--- ---- :-1 t 

se hayra yoramayacağı derecede -···· - L _ a~~~ ~ !!.. h an J---.-~---.. -__,,.,.--

devirde Sobrany• rei foin isti- evkefza hanım, Allahın bUyUk bir mirasa konduğu bir 1 ş 

fasını vermi~ olmasındaki ehem 
mi)et elbette aözden kasama%· belası bir kadındı! 
dı. Binaenaleyh dünyanın her 
tanıfmda bu fıdi Uzerinde (Bu bir tarih değildir. Jlukıuıt fmııomen doğrll 
duruldu. Tefsirler, dedikodular olmakla beraber 1.·arikatiırizP edünwl: sıuetile ,·ır 
birbirini kovaladı. Nihayet Bul· zılm'§tır. Kullanılan ii.sli'ıp ifa bu bakımdan 0-

gnri tan da bu mevzu etrafında kwımtilıdır.) 
yarı r mi iwıat vermek lüzu- Kapı (lı:ı1mla heklr:~en ha-

dımlar göz ucuyla Fahri beyir: 
nıunu duydu. Dün bizim gazete
de ve bua:\in bütilA bah gaz -
tcJerinde çıkan bir telgraf ta 
alırları okuduk: 

kaç hin ı•\ ) ıımp kül olınn~tıı.) 
Camlı kci::k iizerine giin"ı.: "ııt' 
mnı.:lU· 1 ~ e~iJ camlar hir tll' 

hul rmkre görfüıüp parh:>"r 
lardı. Pnhri hey tekrnr Jlafıı 

Biri .. j kafa .. ına uzun pü kül hazır mıdır? 

lü kalıpsız ip ini bir f r;e- Bu rada 1 azi:f lıe} ltü) iik 
çinni:tL ) kı .. ıklı bir adamdı bir nezak tle kendi ine )Ol gö 
lm .. Fa.kat J>ek kılık .. ız kı) af et teren gar onu takip ederek kır
Eİz lıir halele idi· mızı halı dö~eli ı;eniıoçe }lir 

bir istihbarat ve casus tcl?kilii.tı· "1 ihdas edeceği en fena vazi-
h

. d - 'ld' •Sobrnn~a rci i Logotof'un is· 
nıı sa ıp egı ı. Gestnpo'ya c!a- yetlcrdcn biri i de Ba ra a · '--- k • tifa m sebep olanlar, Selanik 

aı:ka ın'1an içerİ)e hakıp pa
di~ahı dağınık halinde gördü· 
lcr. Falıri bey temennalar edl"· 
rek ellerini ôniine kavuşturdu. 

bdiilaziz Han gö1.lr.rini kal· 
dırıp genç ma!Jeyincİ)e ordu 

- Ta ıl? Ali gelmi le «h 
:arda mı hekli) or'! 

felımet lHry e gitti. Mclııı1ct 
hey kuraııalar dıİire~incle ofıl' 
rtı) onlu. Fnhri hey giiliiın·C5r. 
rck odaya girıfi = 

ır muı ıymetli malumat topla· ker çıkarma ın.a '\ c Basra) ı ic.. 
d 1 

:;- de dahil olduı'ru hnlde Makedon. 
mı; bun arı bir kaç maka it'~ e gal etm ine mfınj olmnktı. G . yanın tamamını ve Arnavutlu. 

ğun bir kı nımı Bulgari tana 
bağlamak istiyen Maksimali 'lcr 
!\chcp olmu tardır. İlh .•. • 

-Efcnılirniz, ,a.Jrrizaııı pıı· 
:aya ) m eri mahsfü izaınıtıl 
ferman Jm~,ıru) ôrlar. 

Diğeri j,e hekta:;i tarikatine merdi\ienden otelin ikinci 'katı
men up bir den i>ti. Si\ ri fe - na çıknıı~ bulunuyordu. Oda· 
1i arkadntının gömleği ue kn- ına gir r girmez gar onun eli· 
dar kirli · e bunun ha ındaki ne bir altın ıkıftırarak u em
ince htry az örtü de o derece te- ri , erdi: 
nıi·cli. emf!k alonunda, baıı 

Bu iki arkada» bir k ç ani· bir m • yırt. 
ye adar gözlerini onların ar· 
kn-nıdan y:ırnı nıt-l:ırdı. 1 e- - Pe i heyef endi .. 
den onra elam dalgadan ) ni - Ork ıradan biraz uzak 
uyanan }}ir arke; a;:rırlığile olsun, i'ki takım ko) dur. 
kafannı arkada .. na döndürdü - Pe i h • ef ndi. 
bir n gözgöz. ha ular. ~nce:renin kt!na • 

F ytonlar üç ılı büyük lon- memnun olurınn. 
don) r caddeden biri birini ko Gar on cörn rt mü-teri .. 'nj 

nlar gibi bir ürntle geçiyor- yerlere k dar eğilere ı· mla
du. 2 CV\el ista yon tahta dı, dı-. nya çıktı Oda kapı mı 
parmaklıkları önünde )ığılı aparken ucı elhi-cli adam i
duran kalabalık. ki elimle iki ha ul ıkına ı ona 

Şimdi iki kuyu unda iki zıt üçüncü kata çıkan merdhrnle· 
eere) an el olu Lir nehir ı;ilıi lıa· ri tırnıaııl) orclu. (~ ar .. on dııdak 
rcketc gelrni:.lİ· Tolun ol ya· lannı bükerek ) adırgan hir 1111 
ka mdakile.r .. elırin göbeğine kıı.ln onu üzdü oura ko~ rak 
doğru kupalı tj;lence yerlerine birinci kata ineli. Belki o } a
' e kadmlar c\lerine doğru )Ol· dırga}ıc:mdn lıakh)clı Her c
lamııı lardı. Sağ taraf ta j e si- mir kar l mtla Lir nltın toka e· 
gııra içerek hirlıirlerile .. akala- den mü teriler dururken l>a· 
~arak, blık çalarak )lffU) en \ ullarını Lilc lerıdLi ta-.1) an 
ne.,'di bir kafile görÜliİ)ordu. bir uıÜ·tcrİ)C cheınınİ)CI Yer('· 
Bunlar Hamidiye meydanın· mezdi. Fakat garip değil midir 
d, n i .. ta•) onn kadar uz } an ki, gnnonlarııı adam ) erine 
parke t~h radde); bitirdikten ko)lunchkları aHı elhi eli) r: o-

ııra caddeden dalıa geni; lıir tel kiltihi hilJıa ... a itina cdİ) or· 
tozlu } ol dalı) orlar c bugiin du. itclduı iiç dört clakika on 
&on iinıtle gid n bir por oto· ra iiçüncii kattaki on ) Nli nn· 
mobili na·ıl arka ınd.ın bir yı- ınarnb odanın kapı..ını vura· 
ğıu toz kaldırmı·~a tıııkı Ö)le rak i·crİ)e sinliği zamana'\• 
etrafı dumana bo~u) orlard1. ı•ı ellı' eli ıı<laının ()oiinc1 • er· 
Bunlar Be~çınar.t gi(li) orlardı. lere katlar ij;ilıni~ 'e bir nıft~t· 

elaniğin ıııc-.lıur çalgılı balı rin kar~ı-ma çıkmı!IO ace ııi hir 
çe ... i Be çınar hu aatte açık nefer .r,ihi ürkerek titri) er 
ha... ada eğlenceyi tel'f'ih eden- hafif le: 
leriıı hulu:ı.ıukları >erdi. Doktor cenapları dP.ıni~ti 

BPJ...1aşi denişi a} aklan di· arkada~ Yuvan ol tarafınız.. 
binde bir h ') be)i kaldırıp o· ılaki oıl:ııladır. 
muzuna vurdukıan onra: (Daha 1·ar) 

- lla)di, dedi. Fazla ıue· 
raklanma ,i:ı.l ri daima olurn
na hırukınak liizınıdır. ll •n ~im 
di tekkeye gidccı•ğiıu, en de 
) apacağm i~leri bili} or ~unı ya
rın bulu:ı;acn"ııııız ) erd~ hulu
§UrUZ· 

\ e }}~ çın rdan bo dönen 
iiç atlı bir londoyu çe irerek 
içine kurultlu. rkadn,.l:ıri)le 
,eJaınla .. ınağa bile Jüzuın gör· 
nıeclen geçti gitti. 

Si ri feı;Ji adam 
lrnlaLalığa karı~ıııı 
ka} bolm anıi i. 

<la o anda 
ve gözden 

Kolonzbo otelinde: 

Ağa oğlunun 
dostları 

Ölümünün dönüm 
yılı münasebetile 
hatırasını andılar 
Türk mütefekkiri Ahmet Ağa. 

oğlunun ö1funünUn döniim y 1ı 
münasbctile dün bir anma mera
~mi yap lmıştır. 

Dostkırı, eski Ocaklılar, Ü
niversite profesörleri ve talebe. 
leri evinde toplanarak hatınıla
rmı yad tmişlcrd'r. Sonra mcr-

ı"drrarak n rcdecel,rim. 'Yci· tapo bunu temin cdemcmi)ir. 
hancı memlckellerde buh:nan Artık ittgilizlui Bru radan çı 
her Alman, bu teşkilatın tabii k rmak '\C Basra körfezine dök
azasıdır. Ve bir Alman •ancak mek de pek mümkün değildir 
uykuda iken Nazi olduğunu u- Entelligence Scnice'in geç kal
nutabilir.• madığına di"'er bir delil de İn· 
Şimdi arab düııyasında Ges· gilizlerin Suriye ve Irak cephc

tapo ve Entem ence Service a· Jerine karşı Fili tinde ayrı bir 
janlan rasında Uthi bir mü- kınvet toplamalan \•e bir ll· 

McadeJe devam etmektedir. Ira· nıandanhk ihdas etmeleridir. Bı 
kın hükUınet merkezi olnn Bağ- tedbirler de, Alınan tayyareleri. 
dnd'd Eııt Ilige ce Service'in nin Suriye ve fraka gelme in
göztinden kaçmıyan Alman ka· den öne vaki olmu tur. 
dmları da htılunuyor. Bu mücn- İngiltere lrak'ı yalnız pctro, 
dele e Gestapo'nun muvaffaki- için işgal etmek niyetinde değil 
•etli i)er b rdığı a ikfırdır. dir. Irnk, 1'ürkiye ile irtibat \'t 

Irak l itkum t reisinin ~e Mısır muvasal sını muhafaza ve Hin· 
Genelkurmay şefinin Alman ta· distan yolunu kapamak için in 
r: füıdığı, bu zevatın G w' · giltcreye lazımdır. Suri ey ge 
nun birinci sınıf knrb nları ol- lince bu bölge sev'külcey~i ha 
duğunu giis1ermektedir. Mısır· kundan daha nıiihimdir: 
dan tayyare ile açarken }'ere Suriye İngntercnin clind 
indirildiği hnldc gcnclkurnıa bulundukça şarki Akdenizdc h:. 
şefinin ortada nka bolnınsı, Gc kimiyeHni muhnfnz eder. Tlir
tapo'mın arnb dünyn51nda geni• kiye il deniz mavnsalası te.mir 
ve bol bir şebeke kurduğuna edebilir. lrnk ve Hindistan i ti. 
delildir. Fır t, ca osun masa· knınetile l~ilistin • 11 u i ikn· 
sın<la duran limoni benzer, su· metini kapamağa nmvaffak o

yunu son damlasına kadar ~ı· lur. Sii\ ey kaanlınu karşı hiı 
karmak eski bir adettir. Gesta· Alman kı l\acı varid olamaz. O 
po, Jısır, Suriye ve Irak nıe 2 mmı Almanya Mı ır \ 'C Sii 
sclclcrinde bu eski cnsushık a 
dctinc göre fnaliyete koyulmuş· 
tur. Bu faali~ et. askeri harekfı
ta uydurulmuştur. Yani iEntclli 
gence Service miidnfnn ına kar 
ı G tnpo da, tıpkı Alman as

keri ku etleri gibi taarruza 
geçmiştir; Irak, l\lısır ve Suri· 
yedcki bidisekr b a türHi 
tef ir edilemez. 

Almanlar Sariyedcki mütarc 
ke komi onundan İtalyanları 
çıkarıyorln-r. Zira o mütnreke 
komisyonuDdaki Alman ~·nt 
Gestapo m suplarıdır. Yapıla· 
cak i lerin İtalyanlardan bilr 
gizli kalma nı i terl r . Zaten 
Gestapo t k1F' tınn men p h• 
ekküUcrin Almanya haricinde· 

ki vazif cleri iki n ktnda topla· 

nır: 

1) t ali kararlaştınlan bir 
memle ette i aldcn e el mü· 

it v ziyet h zırhım k, 
2) galden sonra o m mlc· 

k tin emniyet e n nyi ini fr 

in etmek. 
Getapo teşkilatı ~imdi lr::I 

lı~tı ''e Gestapo'ya mensup S. S 
kıt'al rı, Alm n OTdulannı ii n 
\;e ayi vazifelerin en kurtar 
dı. Hatta Ba Bitler o znmnıı 
ne rettiği günlük bir emirde, bu 

'\iC kmıalt a yalnız garp ı·ii· 

hinden taarruza mecbur kalır 
vakm '\C orta rkta Alman~ n· 
nın Arab dünyaislc his miina 
,,cbct.i kalınyıacaktır. 

Hadi ler bugünkü hale ı;el
meden çok önce, bir çok ·a:ıı· 

larımda tngilizler için Suril eniı 
işgal edilmcı.i Hizııngeldiğini i· 
leri siinnii tüm; bu lfrLum bu· 
gün daha çok ehemmiyet ka· 
zanmı trr. l:'ilistindc toplanan 
kuv,·etlerle Iraktaki kuvvetlerin 
vazife i mudafaa değil. taarruz· 
dur. Cnlelliıence Service'in va· 
zifesi de taarruzdur. Yere indi
rilen tayyareden kaybolan .Mı· 
ır gcncJkumıay şefi, Entclli 

gence Service tar af111dan bulu· 
amaz~a Gestapo l\foarda d3 

kunetli bir ~e'beke kurnıo de· 
ıcktir. Bu gizli harbi acaba ~o· 

nunda hnng taraf kazanacak? 
~imdise kadar Gestapo tok ıa
fcrler kaznnmı~. Entelligence 
·er\'icc kaybctmi tir. Şimdi hı 
•izli har hin siklet mcrk .ıi ) a
.m ,.e orta !!arkta toplannıı~tır. 
'ic<;en harpte ~ollcrde Entelli· 
•cnt":e c:r i , çok hüyük znCer· 
·r temin etti. Bu der knrş.ıla · 

.ığı m{ı kltllt bii' ükHir. Hangi 
t rnf ın kazan. cnğı hakkında Bu sefer de azif hey da\· 

rnnarak } ere atlamı~ onra eli· 
ui uzatarak arkadaşının araba· 
dan inme .. ine ) ardım etmi .. ti. 

muvnfrakil etlerinden dolayı 
bumun kabrine g·dılmiş, Ağao . G , kl ı · · bfl c tapo .. ·a tecc tür crıru ı · 
lunun eskı arakadaşlarmdan İnhı 1. d' " 

11 

imdiden bir hüküm 'erm 1 
~anlı olur. İngilizler ar h diln
yasın,daki mevkilerini nıuhafn 
za ctm k isti orlnrsa, önce bt 
giıli h rbi kazanmaları, Irak. 
Suri~ c'dc Gestapo te~Jcilütını 
mah~ ctmel ri Jt.ınmdu. 

Kolombo otelinin penc~e
Jeri ııden a)MZ lambalardan 
f ı~kıran bir ı:ık ta~J} ordu. 
Gar onlar merdi\ enleri iiçer 
dörder atla) arak koşu~tular. 
Bunlardan hiri derhal ·azif 
he) in evrak çaııta·ını aldı \! 

öne dü~tÜ· Diğer iki i i e a\cl 
elbi:,eli adamın alarak ta-ımak 
i temi:.lerdi. Fakat a\ ;katın 
arkadafı gar onları diiriist ha
reketle alakoydu Y.e azif be
yin lnitün ı rarlarına kulak ns
nH) arnk hc1' alları nrabad n 
kendi elleri ile indirdi 'e gene 
'kendi c~yn ını kendi j tn I) n· 
rak Kolonıbonun clık merdi
\! enlerini çıktı. Otelin holüne 
girlli. 

na garip 1nhiatlı ve on de· 
rec• titiz bir adrrma henziyOT· 

l it ı. 

sarlar Müfettisı Cevat Amrıcan 

lcr
. fik. · ı · ·n mem " G tapo t kilatı imdi Urak 

e er ı.nın ır erını • . .. . 

t
'. . 

1 
·l b'lhassa l 'e urı)edc yukarıda gosterdı· 

ket.te yap ıgı tesır cı e 1 
v • b. · . ·r · ki .

1 
k d gım ırmcı \•azı cyı yapma a 

hürriyet ve milliyctçı 1 • a\:~- uldürl r Fnknt l~ntelli· 
ındaki mücadelelerini tebaruz 
ettirmiştir. 

Bundan sonra, eve dönülerek, 
merlıumun ruhuna bir mevlUd 
okunmuştur. 

Tram aylarda yaz 
tarifeleri 

Tramvaylarda yaz tarifelerinin 
ta bikine başlanmıştır. Fatlliten 
Haı:biye hattına ılk araba sabah 

at alt da, akşam da yirmi iki 
ellidcdlr. Tünelden ilJt arana 
5,55 te son araba da 23,35te 
hareket etmektedir. i kendc.r.iye açıkl rın<ln dola şan bir hür Fı ansız filorilliısı 

B n, '\erilen bu izahatın doğ· 
ruluğu "e yanlışlığı üze.rinde fi
kir yürütmek niyetinde değilim 
Yalnız iki kelime üzerinde bi· 
raz durmak \'e konu mak isti· 
yorum. Bunlımn birincisi ha· 
di e kahramanının adıdır. Yani 
Lot;:o otof klinde n redilen 
\'e slında Logofetof olan bed· 
baht kelime. 

Bunu bizden \'e Yunanlılar· 
dan b ka bütün dünya yanlı~ 
söyleyip yanlış yazabilir. Hattiı 
Bulı:arJar bile. Faknt biz V( 

Yunanlılar bu kelime üzerinde 
·n ufak bir hatada bulunmağıı 
mezun obımnyu. Zira bu keli 
me, onundaki Bulgar •of• unı 
knldırdmız mı. derhal yüzde yfü 
Bizon lı ve ylııc yüzde yib: Os· 
ınanh olur. 

nLo_gofet•, Bizans snrayındıı 

teşrifat umum ıııiidüriinc 'eri 
len unvandı. Son Bizans İmpa 
ratoru Kostantin Dragozcs'irı 

•Logofet» i yani teşrifatcı ı o 
laıı zat, Sultan Fatih Mchmc 
Hanın esiri olnıu_ş ve ondan bU 
'iik lütuflar görmüştli.Fntih ke~ 
disine servetini ,·e malln:rını ia 
de ettirmi~ ve bu aile nsırJnr bo 
yunca, İstanbul Rumlamun sn· 
ra;1 nezdinde bir nevi mümes· 
silliğini yapını~h Fener heyle• 
rinin ileri gelenleri b ailedcı· 
vetişmi~ \'C Erdil, Eflak, Buğdan 
pren likleriııe tayin edilenler 
oldugu gibi saray ve Babıali tcı · 
cümanlıklarında çalışanları dı 
görülmüştü. 

Bu a ilenin. Osmanlı saltana· 
tı merasim ine dahil olan en son 
fOt1lP Ayan meclisinde azalıJ.ı 
~den meşhur Logofet beydi. Bel 
ki de et'an Fenerde bu ailenin 
bazı çocukları m evcuttur. 

Şimdi ıelelim istifa en Sob· 
ranya re· ine. Bu zat, acaba bi
zim. bildiğimiz •Logof ct.. aile. 
sinden midir? 
Değildir şüphesiz. Zira 0 Lo• 

gofet'lcr Rumdurlar. Bu •Logo· 
fet• ailesi ise mutlaka Bulgar· 
dır. Fnknt İ ter Rmn ol n ister 
Bul ar, iı.nıe b kıhnc vaziyet 
anla ıhyor: 

t tifa eden brnnya reı ı. 
mutla'kıı bir Biz n im r toru
na tc rifatçılık ctıni olan bir 
zatın torunlarından biridir. 
Binacnnle~ h hu sabah bütün 

Ti•rk gazeteleri mezun olmadık· 
ları bir hatad bulunmu lardıı• 
Bunu tashih etmelidirler. 

* Bu yazıyı b n, Mu vva lima· 
nıl11, cuhil Fransızlar ibi, Ma
son diye telf,ffuz etmekte de
vam eden mlincvvcr gnzetccllc:ri 
mizin omuz silkeceklcrini bildi
ğim halde ~azmaktan k ndimi 
alaınadını. 

~NSARI BÜLEND 

İskenderuna giden 
vinçler 

Fahri ne}' klzararak cevap 
verdi: 

- Bugiiıı Cuma olmak mit. 
na cbetile adraznm pa~a hnz· 
retleri alıillıanclerindeıı çık· 
mamı lar· 

Iliinkar giililü. Ardmdan 
ka larmı çattı. a 1 olınn tu 
da giinlcrden C11ınn olıhığnnu 
unutmuştu? .Ali hın bela · 
(Şe' kiclıa) kadmııı fletliko· 
dul an sebep olmu .. tu buna: İt· 
te Cuma olduğunu unutarak 
rahatını hozup yok yere nıahe· 
) in daire ine geçmi _ti. Harcın 
tlc (Ney) ufle}İp bir kaç yn· 
nıkçn t k im etmekten de ol· 
ıırn::ll•· Ba~ını iki tarafa dön· 
rl iirt•rek: 

- Uılıa le. Bize ne oldu? 
Bak Cuma imi; tc hatırımız· 
dan çıkını ! Be)hmle huzuru· 
muzu hozduk- Hafız sana ha· 
lıer mi }ollı}alıın dedi? Doj;rru 
Ö}1cmif. Uikin "li ter hir a· 
clnm<lır. ele})i oğlu çelebi imi .... 
gibi görmc..'llıtl: i ter mariz a• 
clamıhr. Unlıatınl hozınıyalun, 

di) ornm. 
- Sadrazam pa~aıırn rahat· 

!arı nef i biim yund n aktlen1 
midir? 'elininıeti ra -at ız 
lığa katlanıyor da haclımı i ti
rnhat eınwk mi nkmk alır. 
Cür~·l c1li~ın te'\CCl'iihntı ~a· 
lı.ı n c ler imi enil i r. 

\hdiilaziz Hırn'm dmlakln· 
rııulaki telıe ,.,um ziyadcleıuli. 

Fahri daha ) irmi ) a:ımda ço· 
cuk a} ıhr<lı aınma, değme a· 
danılarda1ı ii .. tiin zeka ı vardı· 
lluzır cevaplığına diyecek te 
~oktu. Rahmetli Fuat da (Fuat 

Hafız l\folıınet me ele} i :111· 

lamaktn gt'eikmcdi. Falıri JJe1 
genç sayılırdı. « fefıamı umııt 
dan (1) mndut şeylere aıl 
erdirip anhyaınamak tahii idİ· 

Fahri bey pencere kenarl' 
na gitti· Denizi seyrcdiyordll> 
Sarayı hiima) un rıhtımınd' 
nööetçi askerler a~a6'1 yukııt1 

gidip geliyorlardı. Teşrine\l'\'el 
ayına ~rınek iizere idiler. f.ftt' 
va ynğı:;lı idi. Bora korkn'-il~ 
bocalayıp Ü küdar ve Pa;ııli· 
manı koyuna sokulruıya çJı1r 
şan ayıklar ~örüniiyord••· 
l\Iehmet Ley ayağa kalktı. Sııd· 
razaın Ali pa anın konası "' 
~öuderilOl'ek yaveri dü~iinÜ)ot 
dn. 

llafız bev büvük methal "' 
}onuna çıkt;. o;ada, kar§ıo' 
ba:ı;katip daire i önüm1e hadt' 
mei lıiimaynh takımından }l1t 
kaç nğn he'k] ~:iyorda· . 

Da1'k'"tip Emin beyin i r.tı' 
de olmaq Hizımdı. Gün)ef~e 
Cuma ol~a bile Emin be it'' 
de i çıkan mii ta el e'\ ralo ,O· 
ruznın pn::anln yalısına göndd 
nıerre "iıh mıstı 11° pa a ıe' e ~ ıı. .:. • :> • 

canlı 'ı• titiz Lir zat olılugu 1
' 

~in, bir kağıdrn ııarayda hı•klU 
tilme inden ho lamnıyord°' 
fehmet Emin h )in 0<l8d-ıı' 
doğru yiiriidü. Emin bey içt' 
ri<leydi. 1ı ırcla~ ~snıail Jlıı:;~ 
dan gclt>n hu usı §ıfrelcrı 1•11

1 
le uğra ı. ordu· Hafız l\Ieb# 
bey: 

(D1ıaa titıf) 

pa~adır) bu kadar nüktedanlık (l) 'A ı•tl<'Lilirdi. Eh mmiyeıü devkt ı· 
Pa<li::ah gözlerini açtı: V:ri. _./ 
- Rulı ııt ana. İrademizi v·ı A k. 

öyle. Çnlıuk ı:a~rııınla-r. Bu· 1 ayette J 
ruda hcklcdi~mi dahi ilave et· } 
.. inler .. clNIİ· top anlı 

Falı ri lıel yerden ttııımn lı içtimada Stg"" ınal<' 
cclcrek gerilt<li. 

Sultan Ahclülaziz, zarif deli lar hakkıhda g6' 
kanlı) 1 gilliim~e)'ere-k sü.ıü or-- idi 
ılu. Şu çocmf,rn ne iyi etmi)i de rüşmeler yapı ~ 
takdir ı•ılı·rl'k karanlığa almı • Şe'hrin mtıhtelif y :rlerindD 
ıı? Pakça k:ıhli 1 kaynak hakı;· mumi ve hu us'i siperler ve s~ 
lı . ı~Hli. Cahil \C örgü iiz ol"'n naklar ha:z.ırlanması i~in bı'ı<t 
ıhı. ~,özii ~olılıeti ytrinde idi. -.ant 14 de Vilayette bütün ı-.ı ~ 
Kim .. e~e dt>ği)Jı-rnezdi. (Pey· kaymakamlarının iştirakile P' 
zi) gihi nohran da değil(li. Ha· him b'r toplantı yapılmıştır· • 
fr1. Jclımet },;r, Faltri iki irJi. Toplantıda, her knzada dr~ 
İki inin (le ha;ka ba k mezi· müsaıt yerlere btiyUk siperle~-' 
, l'lleri ':ınlı. ı.ılması e sı nnklar haı. r17

, 
• İlle Fnhrı. tılin(]en ge1 e, ması için tedbirler alınacal< 
s ııç lınlile de·mH .. ·n~ h ki· halkın da hu 'i surette 
pu) O) olmaktan çekin mi) f'· ::.ine veyahut m:ıhallıeSinde~ 
cekt İ. salar~ siperler ka-.t.ınasının t 

F:ılıri lıer knpHlnn çıkarke1l ni hakkında kararlar 'Verilxt 
paıliı:ah ) iikl t>k Belek .. oib·~~~,ı~: Hnza ka:,ımrıkamlat'ı d th8 

_ \ z c ıır. n atı ı gor. ali '-l . _., . . 1 ~ l ~ yete geç ~c11. er ve ayıı v· • 

Uak tina elÇJ·l~H .en te \'Ot a da halka da t bligatta bulun c 
<tı·lgrd dmıek ı·tıyor) an lardır. 
, er .. in. endi ini j teınem. Ya 
en, yn llnfız ı; tir in· Oııları 

ılıı lıir görelim. 

.. 
Ziraat EnstitüsıJ 

talebeleri J 
) 

Ankara, 20 (Telefonla) -
sek Ziraat Enstitüsü ta-lebcl f 

den 300 kL:iilik bir kafile ) 
9 ~ 

Fahri Bey tekrar yerlere. 1..a 
paııurak teıııenırnh etti. Sultan 
\ziz ıı) ağa kalkıp pencereye 

gitti. Camlı kö~k üzerinden 
kım01kı ırtlıınlaki ahı.ap hinn• 

İskenderun limanımn yeni- lnrı eyre daldı. <q zaman bu 
den tanzimi için haz.rlanan rnları ) annıaıııı~tı. Iki sen on 

'l'lti5 J Anadoluda bir tetkik ge2ı t 
çıacaklardır. Talebler, :znl.ltı 
köylerde köy zir atini, k~ıııı}}I 
hayatını ve vazi~tini i:PCe 
devam edecektir. 1 

proje ar'atle tatbik edilecektir. ra 128i (le })üyük ) angımla ı.ir 
Bu maksatla İzmirden 1skende
runa vinçl~r gönderilmiştir. O) ayağımn ba tı toprak 

J 
1 

ı: 
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Vişideki adamlar Feriküy cinayeti -1 E 10 - Ankara Heberleri: 

Büuı.'.
8

: =~~~·:agili• . Feriküyüode Serahmed soka- • - •• ~ ~ Rizede bir tel fabri-
~ınerikan mücadele platformu ğıoda H numarada oturan Zib. _ _ k J 
Uzerinde mevzi alındığı takdir· oj aynı sokakta oturan 17 ya- - ası acı ıyor 
de Sırf nazari bir mba ifade şında Vesile Tayyar isminde bir Veygand Amerı·ka va vı·sı· Şimali Amerika'da Tuna'daki Ankara 20 (T:Ie!onla) - Öğ. 
edebilirler. Fakat dünya hadise· kızla nişanlıdır. Zihni. eV\'elkı 
le · · ·· · ı 000 e kanal rendiğimize göre Ri:mıde bir tel rını biraz uzaktan ve tama· ~n nışan ısının evde 13 yaşın. Al anJ 8 350 yeni 
inile realist bir gözlükle takip daki kardeşi Kamil ile yalnız ol- m ara Hariciye nazırı u t fıfor.ikası kurulmasına karar ve. 
d. d "' b" K d T 7 ·hn"<::tir HükCtmetin bu sabada 

e lllce Vi i'inn oynadıjı veya ~&ru ır zaman evine gitmiş ve d or el Hol'ün • elif v asıtatarı ve parayı rı l:.- • • • -

oynamağn zorladığı roı. General hır ara kmn üzerine atıtarak yar 1 m şımen er- Al . d' almış oıduğu tedbırıer netıcesın-
De G ulle'ün beyannameleriııde tecavüzde bulunınnk istemiştir. yeni beyanatı • ilA manya temzn e zyor de hariçten mübayaa edilen de-

b:ıhsed.uıniyeu ehemmi)'CÜ ile F~kat .Vesile karşı koymuş ve etmiştir 1 Mussolininin CI grev an Tunaya hanoı· saatt 1 
mir ve çelik mamulatı miktar 

duh ı tebarüz eder. Zıhninm emelinden \'az.geçme- • ve kıymet itibarile azalmış ve e· 

Şöyle ki; diLrini görilnce feryada başla- Habeş harbini bi- cevabı edebilecekmı gı·rı·ıebı·ıı·r ') he~iyetli bir döviz tasarrufu-
1 - Bugün gazetemizde oku· mıştır. Kiimil ku kardeşinin fer- tiren k U V V 8t1 er (Bap Birincide) tj ı na ımkan hasıl olmuştur. 

yacağı.nız bir Londra telgrnf ı, yadı Uzerine odaya koc-n.uş ve 1 k' k d · ı k ~ikago 20 (A. A',) .- cret• Bükrt§ 20 (A. A.) - Tun Bundan başka Karabük, demir. 
RoytCI' muhabirinin bir müşa- kurtarmak istemlşt' ~H st ra a sev e 1 ece Garp yarı lr.üresindeki lıerıkn art:ırı1?1a:ı hıç~nk .. yapıl· üzerinde bulunan Cernaiodayı }'!Ollarımızın i~aatmda kullan:ı-
hedesini tesbit etmektedir. Bu gözleri dönen Zihn' :· :ı:..ır an Almanlar Fran.ız müstemlekelerinin İf· ~a ta ? an ı~çı ta rı. atı :;ım· Karadeniz !!alıilinde bulunan lacaık ray ve trawrs imali için ha 
zat diyor ki,· kerck • 1 ıçasınt ÇC· gali meselebi hakkın<la diğer dı <leıwryollarına sırayet et· K .. , bir}e .. tirecek ola,ı zırlıklar bitmişti. Ayrıca, gemi 

. nışanlısıııı ve 13 ya~-ında- hiç bir Amerika Cwnlıuriyelİ· Londraya gidecektir 0 tence) c :.. • d · ı · · istih 
•Libynd harp eden ağır Al· ~· Kemalin \'Ücudüne saplama- S • d .. .. . . .. . . kanal 60 kilometre uzunluğun· saçı ve ınşaat eınır erının -

inan tanklarının havadan nak- ga başlamıştır. Fı·-- eden Zı'hnı' urıye en le iı:ıtİgare yapılmann~tır. Bd~k§ buyuk ~~menJilulfc~ ı.~ÇI da olacak ve Tunadan &e)rii C• saline başlanmı~ır. Muhtelif 
..... Hull sözlerine r.ıuuları iliivc ı>en ı a ının mwne·- erı uc k t rd k' b ı · li ledihnediği muhakkaktır. Bıı poli tarafınd J k k :ııo t1 • ı:- .. d "'b • h • d. {er eden vapurların doğrudan u u a ı su oru arınm ıma 

t tah an yakalanmış, ra a uvvet etmi~tir: re erın yuz e otuz nı etın e .. vitmc i1ıc için de yeni bir şubenin açılrna-
anklann it lyan gemileri ile kikatn ha lanmıştır, Vi inin Almanya ile i birli· arttırılmasını istediklerini ~il· ~oğr.uya Kostken.cey eK'7" alı Ro- sınn karar verilml .. tir. 
doğrudan doğruya TrabJus kı- --... -o---- k d d" • 1 h ld 1. •• •• ımkan , ·crece tır. an ~ 1 - sev e e m e- ği hakkında yapılan lenkit]P.re ırwı~ er ve u }"O a uutuo .. _.. . ' acaktır· Demir ve çelik sanayimizin 

1 
anna ihraç edilmemiş olduk. asi ak yolunda ragıııw en Amerika l\Iartinjkin ıuemlekeue mücadeleye girİ§· ı manya h.~ık~ıınet.ı )l~p. fennAı iptidai maddesini teskil eden de. 

hın da muhakkaktır. Libya'drı d • J · 1 d" B h , l"k lman hukwnetı ma ı 'e . . -..: 
kullanıl n ağır Alman tankları h a İ S e J e r yiyeoek vecaİr maddeler ibti) a ;~5 ı;;. ır: u C§d c ne ı anın müzabarette bulunacaktır • mır cevherı yatakkırımızdan Div 
Tunus tariki ile Trablu ged. D"" , cını gÖ.4 önünde bulundurmak B 1~ azal)ı var ır.1 b' lO h Spalato Raqusa ve Catlaro viÜl· rik madenlerinde istilısalatın kış 
·ı . ~ un gece l\laslaktn Derbend lı'byadakı' a ğ 1 r tndır. u ucret zammı ta e ı n • • • • • ı aylarında tatil edilmesine r.ığ-

:rı mıştir. ~:~~kolu Cİ\'nr&nda garip bir ziranda ~imencliifer kumpan· Vışı'ye tayın ed 1 en men 1940 yılında 130337 ton de-

te~graf]~~::u:::~ıe: c~::~ ~:n·::n;!~:ş:~:~r~:~eg;~:~s~~~ tanklann Tunustan Romanya'da açhk yalarına tevdi olunacaktır. e 1 ç i mir cevheri elde edilmiştir ~i, bu 
hır okunmnktndır. 1 Tahran, 20 (A.A.) - Iranın es m~tarın s.7239 tonu Kara~Uk de· 

~·:1~:.·ar~::n b~renk:~:udaı;~ryf:~~ oecı·r·ııdı•u ... , anıa~ıldı (Başı Birincide) Hür FransızlaJın ki Berlin elçisi Rais Viohy elçi· mır ve çelık fabrikalıarına ımal O• •Şimali Amerika Birleşik de, 
l tleri nczdindcki Visi bü-.: iil 
1 - • ~ .ı \ 

". çısı, Fran ız gemileri ve Anıc-
r~kadaki Fransız müstemlekcle
Tı. hnkkında Vaşington'da veril. 
mı olan knrarlnrı iddetlc pro. 
testo etmiştir.• 

Bunun manası şudur: 

Aıncrika, Almanya ile k 
d" • en. 
ısı arasında bir tercih yap 

suıı Vişi'ye bildirmiş ve birm;· 
tehdit sa\'urnıuştıı: c 

«Ya Almanlarn boyuu egvın s· ez. 
ın, Yahut sana yiyecek gö .. d 

nı. • ... er-
eyız.• gibilerden. 

ı_ Bu protesto ile Vişi Anıe . 
lla ' rı
te Ya, ~hnnnynyı tercih ctnıck. 

1 
oldugunu açıkca söylcJUiş bu. 

unınaktadır. 

llütün bunlar rn Suriye haıo 
~CYdanlarından Alm nların is
tlırı de etmekte bulundukları. 
Cô .s klanuıasınn dnlıi Iüzunı 

liilıncınes' v· .. . ile., .A • L ışının marcşaJı 
ln.cr:ı~ıraıı ile \•c belki de, A-

-ud .. . . 
tnidl uzcrın bır hal' li ü-
V er kurulnm n bcnziycn 

CYgand · ı 
hali · 1 c tam bir tesanüd 

nde Yen· b" . A tind ı ar sıynsı rota üze-
dan e bulunduğunıı ve bu rota

"J':rılnınmak azmini göst . 
tııek isti -• ~ er 
tcdir. Yecegıne delalet etmeh-

Bu · · ıtıluırhı ür.. 1 '. k 
l'lıp ::.uz u pa t A\'-

a ibda v· • L' Ftunk . ışı r rnnsa ı, ~imdi, 
ha 0 Jsııanyasınd n çok da

arahatlc B ı· · nda er ının ynnıba-
\'e n ~P~e alınış bir müttefik 

oerlııuıı . · 1 bir· f cmrı a tına gİrnıi 
ne r g'b"d" " ı ı ır. Realite budur 

~enc.raı D · 
li'r e Gaulle, ntüstakbel 

ansıuıın ua . l &'ltld .. znrıye eri ile nıeş-
ur. Ben b .. •l b" 

harı> s , o~ e ır Fransaya 
. onunda muazzam b' . 

t>aı-atorJuk t . - ır nn-
inan 1 e lım edileceğine 

an ar arasınd b 1 
rııtn . a u unınuyo. 

' 
'I ki mah~nlün bilha .. ~a lıuğJa. beyannames·ı liğ"ıne •-yın" edı"l ...... :~tir. lıunmuştur. işitmiş, dikkat kesilince imdat ı.c.ı .... ~ 

t d- Londra 20 ( .~. ,\,) -.Re bakımından iyi olduğu ıııcnıuu B j . 1, ı ğ · se A k 'd h e ığini anlamıştır. Derhal fun .. .ı (Başı Birincide) en uınes maıııye nazır 1 ına JO n ara a ma • 
d 1 ki ule aı·an.:ının .1 1·plonı·•tı"'· wulıu niyetle kar ılanmaktadır. Bazı Ant . d . lığ •~ · e a ı ara giren yolcu, iki erkek u u .. .. Vichy hUkumeti ile Almanya onıa a ış nnzır ına ... yın - k A 1 h • 
'·ı "k' bı"rı"_ yazı"or.· müstelılikler tarafın<lan ynpı· d·ı . 1 rd" um ar şe rı c ı ı kızın alt nltn boğuştukla- • arasında son defa aktedlien anlaş 1 nuş e ır. 
rmı, erkeklerin kızlara zorla Iıal)nn mukavemetinin Anı la~ ~p~an nıüba>a~lı~. Lir pa· malar ıınünasebetHe ve bu anla~- ispanya kabinesin• serbest dolaşdılar 
tecavüzde bulunmak kin -zn,·al· La • Alagide yıkılına.ı ve diik ni. a angıcına e ;e ıyet nr maların Fransanın menfaatleri • •ki• k 20 (T ı ı ı ) B 
11 · Aostanın t~lim olma ı Ilabe· mı ""e hu hal 1" mı makamla· . - . . . de yine deg ... ışı 1 Ankara e e ona - u. 
ı ann üstünü başını parçala· 

1 
f 1. • . d kı bahsinde dogurabıleceğı netıccler d ki eı.aevinin matbaa ve di· 

d k1 ~i~ıan mubarebe .. inin bilkuv- rın 38 ıyetıw son crece e e ·~ d 1 1 - b h Mndrid, 20 (AA.)- Bildiri!- ra a c 
ı arını ,.e yarı çıplak kızların k h h l l ve dıgcr fN et erm u ususta. d•v· l'ıer kısımlarında çalışan mah-

k d·ı · ve bitmii: olduihmu ifade "'der. ye uğratara aytllın pa a ı n:ı. ıgme göre ic: nazırı Josquin 
en ı erıni biitiin kuvvetlerile Şimdi ya:ı.lnız d~Pınık bir halde ma .. ını intaç ctmi:ı:tir. Biikreşiıı ki muhtemel hattı ihareketleri ~ kQmlar dün bayram mUnase. 

nıüdafna derck bir taraftan da o ih . . k k bakımından_ General ~e Gaulle yerde Fransanın elinde kalnn im- betile <::ehirde gezintiler yapmış-
inıdat i tediklerini görmüştür. bir kaç gedik kalııll§hr· Küçiik un tıyacıııı temın ebne ma · F 1x> 1 _ Ud ~ 

İtal"·an tA~ckkülleri buralarda sndile hükfımet bir koop~ratif ve ransu.. unpa:adakr ~gu .. m
1

M ... a. kan ve vasıtalarla harbe devamı tardır. Kafilenin başında hiç bir 
Yolcu hemen jandarmalara ha- • ~ f k nseyı aşam ı mu wınza h und ı.· lıni ifa uah. 

mukavemete deva ıuecliyorlar· kurmuş ve Bükreş fırıncıları aa 0 huktım tl . d"k. usus B<At arzu ve azm • muhafız bulunmuyordu. J.n 

her vermiş \'e gelen jandarma- ea da bunların da taarruz ka· hu teşekküle iştirak etmi ler· lan alakadar - .. e erın ı de etmiştir. İmparatorluğun kumlar hep bir çeşi.t e!ibiseler 
lar kızları bnygın hir halde kur· bilh·eti tamamile kırılımı::,tır. dir. Fırıncıların tacirlere mü· atine arzetmeğı luı.umlu addey. Vichyd-en kurtulabilen bütün 1iymişlerdi. Düzenle şehri dolaş-
tarmışlardır. Fakat iki müteca· • ,_ to klıar·-..:ı buı·· b 

B kk··ı1 l • d'k.I . . w ı·· .. el ııcr: ( pra. uıua ve un ya ancı tıktan sonra mahk--Omlar söz ver-viz kaçmıştır. u teışe u er e ıste ı erı gı· racaat etmege uzum gorme ıı v· !L hük" 11. t• "'ta k _ 1 H l d b 1- - ıo.uy ume ı mu re e memleketlerde müstevlinin em- dikleri saatte ceza evine dönm~· 
Büyiikdercde ohıran Behçet hi uğra~ma arı abeş vatnnper unlarını 'oğru an doğruya 11 ile kendi kendini müstevliye rile hareket eden Viclıy hilkQme. !erdir. 

ile l\lchmet oldııkları anl"'şılan verlerine terkedilcbilir. Amba kooperatiften alıyorlar. Bu 11 ikl"li . k nd. · .. karşı bütün isf a nı e ısın.. tinin şiddetli tahdidatına rağmen 
Uçlular "•anmakt dır. Alaginin zaptmdao onra ser· retle Biikrc,fo ekmek ihtivacı ~ • ,; den alan bir vaziyete koymuştuT. 'hal böyle olmuştur. 

be::. tkalacak kırnetler ehemmi Lir ııizam altına nlınınak i tc· 2 _Bu ayni hükumet iktidarı 7. - Otoritesi düşmanın kon· 
yetsiz değildir. Bu kuvvetler 11ilmektedir. 
yalnız Libya çölünde cereyan ele alınış ve Fransız milletinin trolünden hariç bütün toprnklar-
edcn nıulınrebenin mukaddcra e· h b. d reyini kat'iyyen sormadan ve da serbest bir surette tanınmış 

1 r oceya 1 r ers millet mümessi1ı1cri en iptidai olıan te vatand!ı<::}arının hakiki 
tı üzerinde değil ayni zaman· '""$ 

ir facia 
dn lraka kar 1 ve Suriyede ya· (Baş~ birinci sahifede) hürriyet ve vekar şartları içinde hissiyatlarını temsil ederek elle-

Yük arabası altında pılan harekfıt üzerinde de ınÜ· c- Hey gidi dünya hey ... reylerini vermeden esas kanun- rinde bulunan vesait ve imkan 

can veren bir hamal l es,.ir Olnbilecek1erdir. Cenubi Neydi, ne oldu » deyip geçerdik. !arı değiştirmiştir. dahilinde Fransanın akdettiği. 
. k d d Asfl 

1 
Afrika hava kuwetlcrinin }fa. Fakat o cUmlenin 1941 yı1ıın- 3. - Bu gnsıplıls.tan sonra VJşi muahedelerin ve ıtaahhütlerın 

Edıme a.pı Ujın n t yo - b . .1 •• d"'kl • ··k da """'an bir gazetede halka taze hükfimeti, FranslZ milletinin hiç 

1 

tatbikini temin etmekte bulunan 
1 

e~ıstanua gor u · crı mu em· ~n 1 d bir dmın ölümile neticelenen 
1 
mel hizmetler hu kun etlıere bir havadis şeklinde sunulması bir kontrolü olmadan ve mem e. General de Gaulıle ve Fransız 

feci hır ~a. olmuştur. ! mensup avcı ve boııılıardımnu karşıısında hayret duymamak e- ketin üçte ikisi düşman i-şgalıi al imparatorhığu müdafaa konsc -
Şehremırunde çırak çeşme so-f tay) ardl'rinin yüksek vasıfları limizden gelmedi. Çünkü gözleri- tında olduğu ve diğer üçte biri yi şu hususları beyan ederler. 

kağında ~3 numarada ot~ran_ ha- nı gösternıi~lcrdir. Cenubi Af· mizin önüne gayet tabü olarak, de mezkur hükCtmetin kontrolU Fransa, iktidarı gasbetrniş ve 
mal Halıt, nsfart yul uzerınde rika hava kun etlerinin hare· fcrcllerin esham ve sermaye mül- '.lltında kat'i bir süko.t inhisarına Fransıız ordularının hUr milı1et
yüriırlacn1 arkasından gel<?n ve katının aiıli:-inlle ... arih bir dö· kiyetini kökünden yıkml§ vebu tabi bulunduğu için milletip se- lerin müşterek selameti için har
Şeluem~nindc İibrahim Çavuş niim nokw.s; teşkil ettiği görü· yUufon yeryUzUnün mfNcut mu. sini duyurmasına en kUçük bir bederek uğradığı mağlubiyettoı 
ırdıallesmde, kuyulu. sokak? 21 len hali hazır şartları içimfo vazenesizliklerini büsbütün te- imkan dıdıi mevcut olmadan ic. istifade ederek bizzat kendilerini 
numarada oturan Rıfat Yunec· Libyaya gelmeleri nıemnuni· zatlı bir hale s-okmuş bulwıan rayı hlikfunet etmektedir. · düşmanın tabiiyeti altına koymuş 
nin idaresinde bulunan tek atlı "·etle kar.:ılanacaktır. 4. - cKanunu esasi» ismi ve· bulunan bükOmetler tarafından 

• ~ bugünkU sosyalist Moskovasile 
araba kendisine çaıumıış, atın LİBYA CEPHESİ rilen ve Fransa kanunu esasisi- kendi adına irtildip edilen hare. 

o havadis arasında heybetli tez.n-
bacaklan arasınde ezilen ve ür. Dü:iman Soilumda durdurul nin yerine keyfi olarak ikame e- ketlerden mesul tutulamaz ve 

• dı getirdi. 
ken hayvanın hızla çektiği ara- duğu gibi, Tobrukda da bir i· dilen metinleri mucibince Vdıy tutulmamalı.dır. 
banın tekerlekleri de Uzerlnden !edeyi~ kaydi §Ö)le dursun, bi· Ve: c- Acaba, cAkşam> refi. hükô.metinin otorite kaynağ1 Fransız milleti, düşmanın kon 

l\1ECUs TOPLANTISI 

Ankara, 20 (Telefonla) - Mee 
!is Çarşamba günU toplanacaktır. 
Parti Grupu da, bugUn mutad 
toplan mı yapacaktır. 

T AFIA tŞLERl 

Ankara 20 (Telefonla} - Na• 
fta V ekuleti önümüWeki :mali 
~·ı~ içinde btitün foaliyetini de
miryolu, şose ve köprü in.saatine 
hasrcdecel:.l?r. Edir.ne • Sarny. Si 
irt - Kurt - Alan yollarının inşa
sı için lazımgelen masraflar büt. 
çeye konulmuştur. Geçen yıl 
b~lanmı olan şoseler tamam 1;;ı.. 
nacak ve dördüncü umumi mU
fetti§lik mıntakasında yol ve köp 
rU inşaatına b lanacaktır. 

Amerika vişinin pro
testosunu dinleye· 
ceğe benzemiyor 

llı a h rdah 1 ı kimiz, bu serlavhanın altındaki ·· ı l 85 nd b 1 ,_,.... 1ım. lan k '"" geçen zava a am, u aş o • lakis geri çekilmiştir. A manya mun 1as ren yaşı a u ıunan trolünden .ıwnu uş o as eı ,ı 
muştur. Hastahaneye yulda son nın en büyük ıuzyıki nereden havadisi hangi membadan bul- ve senelerden'beri yaşının tesiri- kuvvetleri ve araz.isi vasıtasile Londra 20 (A. A.) - Ya; 

f · · · · Ar b k · du ?» diyerek merakımızı tatmi- ı ıfl ld ııı... &.lt 1 ed b • d ı J b ne esını vennıştir. a acı ya a- yapmağa t~ebhü edeceğiı~ı e zay amış o U5 .... :snu o an haı<be devam etmekt ir ve una şıngton an c;e P-n gnzetıe rn er 
lnnarak tillikata başlanmıştır. ~imdiden ke~tirmek için 'akıl ne koyulduk. bir lhtiyarıın şahsında mUndemiç binaen müşterek düşmanla mü· ]erine gört-~ longrc aza ınıhıo 

NiZAl\IEDDlN • b ' d h kendir Surive yo Bir de ne görelim? Meğer, bulunmaktadır. cadele eden bütün devletler ta. Cunılııırı'~etr.i Franci Ca e mü 
• •• J • T NAZ-IF Portekı·zde ınoı·ı·ı·z ıraz a a er. . • .; :.; lu ile büyük kun-etlcr gönclc- Akşam ınuharririne, Tass ajansı 5. - Bu Yakıa]ardan Vichy raf1ndan muharip olarak adde- rne iler medi İnf'! ihir kamın 

Kibri d rl'ldı"g<ı"ne delalet eder ortada tarafından Vichy'den çekilıen şu hükumetinin Fransız hükfunran dilmesi icap eder. d k f S Uzerln hl ld 
projesi te,·di ıe ere garp m ı 

. e. seyya an c, ona 1 bbıı:rr ~meyı"ktyaorktkulrlVV. lerta~:en alteaı):~aerlce· telgraf değil mi: bk hukukunu tatbik ve icra e. Fransız milleti, dUnyanın her kiire i deki Fran iZ mii temle· 

es ra H • J «La Fraııce ,.., r, .. avm'l- demiyeceği ve buna hakkı da ol· hangi bir devleti tarafından dUş- F 

rlenolz b L. bo ,..... •· 1
• kelerinin \C rnn anın satma· 

lr . tz n, 20 (A.A.} - Stefani !!Önderilmiı.~~ <le tn))Rrelerle gazeıesı' "'Unl"rı 'O:!l.)'or ·. madığı seticesi çımaktadır. Bil- mnnlar ve kendisini idare iddia- •. ~· t aJans aıdan: ~ k :t " - ğn rıza go terecegı ,·npur, ı:ıy· 

t 
nıulıiın ve bilhas-n taarruz a· hassa, müstevli ilıe işbirliği yap- sında bulunan düşmana tabi ga- l d } 1 

ayya re Halıhaz·-.:ı b A z . . .1 '\'ııre ve 'npur ar a 1u unan 
u-u lr çok Anglosak- bili,. eti olan bir km "f't nıe)da «- me e yevmıresı uiis mak için almakta olduğu tedbir- sıplar yüzilınden dUştüğU bugün. ; 

onlar tayy il A • 1 k b r l · ı 1 haıııuleleriıı nıülıa"·aa"ı içir. 1 .• .r.k '. are e merikaya ve- na 11etirmek 0 kad:ır kolay o · me ·te. u11a nıwm " es ıam ler ne serbestçe alınmış, ne de kü vaziyetinden istifade ve bu ., 
~<a o ... t• 20 (A A ) yahut Ingı"lt 0 l · l · - l ı Hıırı'cı"> e "'azırı Kor<lcll Hull' o ıııeu L"lcİi . • · . - Re • . ereye gitmek üzere mıyncaktır· Her ne kadar Al· sa ııp erı zr11g111 " mn .·tn· kanunidir ve buna binaen Fran. \1aziyeti vesiJıe ittihaz edilerek 

dii§ıuu:ı k:ı~~ığine göre, bir Llzbondan geçmektedirler. manlar Trnblu _ garlıc ula muk dır. sız mildetin taah'hüt altına sokar hukuku.mırı hiç bir surette halel· snlühiyet verilme iui talep et• 
Icdcıı 

01 
şı tnn are i diin öğ General Chcrnus'un riyaseti için kullandıkları «uçun köprii «Bu gazete, mi al ol ara/,·, rnahivctt.e telakki edilemez. dar edilmesini balen tanımamak- nıiştir. Bu ınühayaaların kar-

göriilnıii lrn Kılırı iizerindc ıltındaki bir Amerikan askeri he !erile» övünmii lcr e de Lilı) n· 1989 İlhkiinumuufo 80 11i11 li Fransız vatandaşı hakiki tadır, istikıbalde de tanımıyacak- ~ılığı iki ll'ilynrlık i tikrnz er 
zerinde ~;.~10'lli dakika atla ii· ~eti, Nev.Yorktan buraya gel. da rröriileıı bii, iikliil.te a~ır /rank /ayıllf'Iİll(/<' e /umw .m h fade imkAnını her tır;_. ____________ n_ı_aye 1nd n ödenecektir. 
nıaını:.;tır. ur, 130u1lıa nul 1 ~ tır. H ~~ .. :_11eduharebclcrinin te. tankların hava ) olu ile noklı·· lıif) olan bir t'rmaycdur111, • 

. . sıra ını mu~ e etmek üzere <l"lı l dd · l A z / 1 • • zc Twuıya gırt§ t'<' r.:ıl.ıs L<mdraya yidccektir. ı ni§ o ma ı mu e n mı ~nn /iat arırı yü re mcsı nt'lıce· 
k 20 ( · aatl<>ri ızclır. Almanların lıu ağır tank sincla §u.bat 1941 de 1.50 bin 

• • 
Bü re · .A.. Stcfa. İngıBz istihharat nezareti kA- ları Frnn ızlnrın cüriim ortak· frcuıldılc lıissc senedine a· 

ııi nı'au:ıınilan: t!h" - · Ro ld T ı umumısı na reede Lon lığı ile naklettikleri gittikçe da lıip bir ı·aziyctc gdmiş ol~ 
Sulina m~u1tnk~ ~da apıl • drnya gitmek üzere Lizhona gel- lıa a§iknr bir mnhi} et almakta· duğunu yazmaktaılır !» 

nıakta olnn ı .. er 0 U) i ile 1'u. mi.ştir, dır. Fransadaki vaziyeti bildiren telgr 
•ın ne'.hrimle giri~ \e çıkı§ saat '.EN SON HAVADİS_ Alınan ftan, o serlevhadaki manayı çıka-
18 ile günc:iio batnın ı ar ıu. ~.... T ı · 1 
] D·- l --.. ..Yahlarınm Fasa gittıklcri hu- es I m 0 an 
c n ) apılac:ıktır· ıger saat er- gU ı t 
de lıiitiı"11 gf•mi]erin girip çıkına tek1!_4;°dc ngilız seyyahların Por. kumandan 

u;ue çoğalması dıkkate dcg-er. 
•ı uıeııcdilıııi :.; tir. (Başı 1 inci sayfadn} 

z · yapmış olıcluğumdan dolayı mü. 
4t ustral,ya ıaalılıiit erme sovırı.'TLEP.nE l.'Er-..'1 BİR tesclliyim. 

dıl.tzr llAVAYOLU Kwnandan~ıını ellerinize tev 
llal\Iclhournc 20 (A. A.·.) ~ ~. M di ediyorum. Bütün bir sene ba. 

\ a d t kı ova, 20 (AA.) - Stefa-
İ azırı E' en erııı~ ır · ni ajansından: na müzahert ettiğinız ve ıtimat 

t . frıJınratorluk pilotlarının göstcrdiginizden dolayı size te-
etı!ltirj) . 1 d A s M.oskova ile Lcningrad arasın. <;#>kku··r cderun· . 

tt;ıl . ~ne l J> anın R ~U • b ,.-
~il)~· :ı:Iuıdi ınalılıiitlerinı ta- da yeni ir hava hattı açılmıştır. Bir kere da'ha İtalyc:ın kuniylc 
.ı ııııle ·r l k.... Bu hat tayyareler tarafından iki sularunıcı. olan bu mıntak·~y· a "·a-"tr 1 a etmiş hu unma .. a· y ~ ., 

c;aat 20 dakikada katcdilecektir. kında tekrar dönecegiz.> 

rnbilmek, bizce, olsa olsa, ancak, 
her giln sağa sola ders veren .şu 
;ne~ur «Ne demeli, ne dememe. 
li ?> sütunu muharririnin deohfi
sı.na muhtaç bir marifettir. 

Bei! ki, o Ustad, artık, ufak 
tefek tnshihlerl tenezzül saymı
ya başlamış olacak ki, gördü ü
nüz veÇhile bir kalemde bir re
jim degiştiriyor: 

Mi.ibarek kalemi dert görme • 
!;.n! 

11. BERKMAN 

Ada çamlarına yazık olmasın ! ... 
Ada çamlarnna nnz olnn j ediyormuş. Ve bittabi bakım. 

hastalıklarla mücadele şimdi· sız krıian çamlar da günden 
y~ kadar Ziraat Vekt'ıletine gUne hastalık ve haşare yuva
ait bir vazife olduğu halde, n. sı halini almağa başlamış •• 
lman son bir kararla bu iş, Ne garip zihniyet, değil mi? 

mamlanır, yahut muhafaza ile 
birlikte rnU dele vasıtaları 
da bu idnreyc devredılıir; olur 
biter. Ziraat müdürlüf,tündeki 
\•nsıtnlar mUdU~ gUn değil 
Vckaletıin malıdır. 

Bu i~leri cSen, ben> değil, 
«BiZ» zihniyetilc düşünmeğe 

'ıan kısmında bir fo\ kalfıdelik müdiirlüğü yapsın, jster or· ve gömıcğe mcdbuTuz. Fakat 
yok. Bundan ötesini dinlıeyiniz. man ... Matlup olan işin Vekti. bunu anlaymcıya kadar koma· 

ornıan idaresine bırakılmış... Dava nedir? Çamfarıc ko-
Hikflyenin buraya kadar o- runması. Bu işi ister Ziraat 

Orman teşkilatı cMücadc- let tarafından yaptırılmasıdır. rız ki Adanın sıhhat ve güz.eL 
le teşkilat nın tamam değil> di Eğer Oı:mnn idaresinin t~ki- lik kaynağı olan çamlarına lr:a
ycrek, işi görmekten imtina latı tamam değilse. bu ta- l zı olmasın! 

Bu böyledir ı 



.Df !ON HAVADİS ____ ...., ____ ._. ..................... --ı~.....,.~~--~--------~----~·---

Küçük haberler ~ 1 Askerlik lşleril * Şehkrimizde bulunan İktı. 
sat Vekilıi Hüsnü Çakır bugün 

alın~n .e~t ile sakatlar dahi &ev· Vektlete bağlı dairelerde tetkik
ke tabıdırler. ler yapmıştır. Vekilıin bazı mil-

Memleket haberleri: 
------- - -
Bisiklet yarışları 

Üç aylıklar 
T evziata iki Hazi• 
randa başlanacak 
Mütekait, Ey1am ve Eramilin 

Haziran, Temmuz, Ağustos Uç 
aylık maaş1arınırn tevziine ait ha· 
zıl'lık1ıara devam olunmaktadır. 
Emlak ve Eytam Bankasından 
maaş alanların hazırlıkları biti
rilmiştir. Tevziata 2 Haziran Pa· 
1.artesi günü sabahleyin saat 8 de 
haşlanacak ve o rün, saat on iki· 
ye kadar evvela Eminönü, Be
"liktaş, sonra Fatih, Üsküdar, Ka· 
dıköy, Beyoğlu ve diğer malmii· 
müdüklerine alt asked malu11cr 
yukarıdaki sıraya yöre maaşları .. 
nı alacalardır. 

Bitmiyen hayal sukutu 
Yazan: Ihsan Hınçer 

Haklld ha1iscler çok defa mu- Derhal trene atladım. Çumra· 
bal gmi görünUrler. Hiç unut- da tren yolum bitmişti. Bir fay. 
marn. Nesrinle yatakhanede bile ton kiralıyarak arabacıya köyi.ıı 
karyolaları.mız yanyana idi. Ders ~ını verdim. İstasyonda bulu · 
hanecie de ayni sıraya düşmeye nanlar bir kadının yalnız b34ınıı 
tnuvaffak olmuştuk. arabaya binip yola çıkmasına hay 

Leyli mektep hayatı hiç bir şe- ret ediyorlardı. Onların hayretle
re benzemez. o :zamanlar haftada ri de benim hayretimi teşkih et • 
bir giln evci çıkıyorduk. O bir gü mişti. 
nün hikayesi, bir haftada bitmez- Köye gün batarken girmiştik 
eli. Bir perşembe günü mektep - Köy mualliminin evini sordum. 
ten çıkar çıkmaz Nesrinlere git· Mektepte yatıp kalktığını söyle 
mişlik. Bir kaç dakika sonra da diler. Kendi kendimce oh diyor. 
Adnan gelmişti. Nesrinin bir ağa.. dum. Ha şöyle .. Bir ev tutacak 
bcyisi olduğunu bilıiyordum. Llı- parası bile yok!ıt 
in o gün vuku bulan tesadüfün Mektebin kapısını kendim çal
inkişafını hatmma, hayalime bi- dım. Kapıyı Adnanın annesi nç
lc getirmemiştim. t. İki yıl içinde o kadar çökmüş-

Aradan haftalar, aylar geçti. tü ki, içimden bir cOh• daha 
Belki her hafta Nesrinlere git - savurdum. İçeriye girdim. Gözle
mek imkanını bulamıyordum. Fa rim O'ou arıyordu. Sola dönünce 
kat kalb:m düşüncem ve her şe- karşımda onu buklum. Lakin, ba. 
yim Nesrinlerde, ağabeys.ialdeydi şım dönüyordu. Kol altlarında i-

Yine bir perşembe günü onlara ki koltuk değneği vardı. Tek baca 
gittim. O gün Adnan ağlıyarak ğının üzerinde çehresi daha ince 
beni sevdiğini ve bensiz yaşıya • ve daha derindi. Ancak: 
mıyacağını söyledi. Ben de müsa- - Adnan .. diyebildim. 
maha gösterdim. Çünkü ne de ol- - S en! Mediha! 
6a sevilmek pek hoş bir şeydir. Geçen günleri, iki seneyi dü -

Daha sonraları pek az buluş • şündüm. Adnan yine o eski me. 
tuk. Fakat mektup113Şıyorouk: sut günlerimin Adnanı oluverıni~ 
Nesrin farkında olmı~arak bize tL 
postacılık ediyordu. Perşembe 

günü evci çıkmndan evvel Adna· 
nın mektubuna yazdığım cevab 
Nesrinin eve götüreceği rastgele 

- Evet, dedim, bak! Benim. 
Başını kaldırdı. Duvnra yasla

narak elini alnından geçirdi .. Yü
züme baktı, cevap verdi: 

bir kitabın kabının arası.na koyu. 
yordum. Cuma dönüşünde de ay 
ni yerde şık bir zarf içinde Adııa
nın mektubunu buluyordum. 

N.ıhayet ders yılı sona erdi. Sev 
damız en ntcşli bir devresinde i
di. O da ayni sene erkek muallıi
mi bitirmişti. Nesrinle beni de İz. 
mirm birer kazasına tayin ettiler. 
Adnanın mekfobi Çumranın biı· 

köyünde idi. Ayrıl.ğımız ~k ha. 
r:.in oldu. 

• •• 
İki üç günde bir mektıibunu 

alıyoı·dum. Öyle ki, kısa bir za -
man iç'nde en büyük servetimi 
ve saadctimı o mektupların teş
k 1 ettiğine seviniyordum. On se
kiz yaşın, bahusus seven bir kı· 
z n aşkı, hiç bir şeye benzemez 
Snvgim en biıyük mec:guHyetim
di. O yaşa kadar sevmeden, Ad
nanı tanımadan nasıl yaşıyabildi

gıme akıl erdiremiyordum. 
Bir sene böylece geçti. 
Nedense ikinci yılın ilk ayların 

dan itibaren Adnnnın mektupla
rı seyrek gelmeğe başladı. Sıra. 
!iında da mektuplar ma cevap a
;J mıyordum. Nihayet en sonun

da çıka çıka bir mektubu çıka 
(teldi. Bu bütün hD..val ve tasav • 
vurlarım• yıkmış, beni deliye çe· 
vırmişti. Bana: 

-cMediha, diyordu, ben bu . 
raya gelince pek çok azap çek -
tun. Fakat evlenmeve mecbur • 
dum. Knrım bu köyün ~·erlisin

deındir. Sana bir türlü bu hfidi-
eyi yazamadım. O güzel yazılan 
nı okudukça hep -0.ğladım. Fakat 
hakikati bir türlıü mektuplarıma 
ilAve edemedim. Bir de küçücük 
çocuğum var. Adını Saadet koy. 
dum. Beni afrot.-, 

Hakiki hfıdiseffir çok defa mu. 
hal gibi görilnürler. Aradan ay
lar, seneler geçti. Artık, sevgi ne
dir tanımıyordum. Kin ve suku
tu hayal beni düşürmüştü. 

Seven kadın, mu'hakkak ki, iyi 
\•e güzeldir. Ümitsizliğin girdiği 
her gönlün kapısı da ardına ka • 
dar kapanır. Aşk bence yoktu ar
t.ı:k. V.e ilk ıztıraplarım g~incc, 
başka bir erkek tanıdım. Onu bir 
diğeri takip etti. Yaz.ifemden isti 
fa etilin. 

$ •• 
Bir gündü. Blrdenbire hatırı-

ma Aananın köyüne gitmek gel· 
li. Bir muallim maaşı Adnmıı, a. 
nasJru, karısını ve çocuğunu kim-

- Gelmemeliydin .. Fakat gele 
~cğini biliyordum. 

Hakiki haôiseler ço defa mu
hal gibi görUnürlıer. 

Bu da ikinci sukutu hayalimdı 
ihsnn Hınçer 

4 
5 

6 
7 
8 
9 

SOLDAN SAÖA: 
- Şehrimizde bir semt. 2 -

Hayvan yemi. 3 • Beyaz - Rakı -
P. R. harfleri. 4 - H~rc -
~et. 5 - Dik - Rayiha. G - İn
sanlar - Tamam. 7 - Akıl, ze
ka - Allaha yalvarma - TL 
harfleri. 8 - Bir cismin alt kıs· 
mı. 9 - '!:arak vebilfırdo bilyası 

yapılan bir hayvan dişi. 

YUKARIDAN AŞAGIY A! 
1-Bir cins kuş. 2 - Büyül

lugat. 3 - B rli - Pokerde ge. 
çer - Rabıt edatı 4 - Çat nır 
istü - Ağacta olur. 5 - Mastar 
- Muallim muavini. G - İstifra 
- Müptezel. 7 - Arka değil -
Bin kilo - Arkadaş. - 8. - Kü: 
çük bagaj. 9 - Marmnra sahilin
de bir nahiye. 

Evvelki Bilmecenin 
halli 

f 
Enson Havadis

bonc Şartlaı·ı: Tü~kiye ~~iç 1 
lçm ıçın 

Kr. Kr. 

bilir nasıl Kendimi sinirden gUl- Senelik 1000 1700 
1000 
550 

ınemek için zor zaptediyordum. Altı aylık 550 
Kin iliklerime işlemişti. Ondan Üç aylık 275 
hı.ncımı almayı dUşündükçe vah- Aylık ıoo 
~i1·~~iğimi hissediyordum. ··-------------:~· 

Beyoğlu yerli As
kerlik şubesinden: 
1 - 31% dahil 332 dahil tevel· 

lütlil acemi islim erat sevkedi· 
1ecekfü 

2 - Toplanma günü 2Z Mayıs 
941 Perşembe güniidilr. 

3 - istenilenler daha evvel 
gelerek elbiselerini alabilirler. 

4 - Vaktinde gelmiyenlerin 
~erlik kanununun 90 mcı mad 
tesi mucibince ceua göreceği 

ilin edilir. (7203) 

* Fatih askerlik ştıbeı.inden: 

Her ne sebeble olursa olsun· biç 
askerlik yapmamıt (312 - 332) 
dahli acemi h;liim ve gayri islam 
erat ile muhacir olarak yurd:ı 

gelip de geldiği yabancı memle
kette askerlik yaptıiına dair ve· 
-;ikası olmayanlar ve yine mem
leketinde iş mükellef iye ti tıek
linde askerlik yapanlar talim. 
terbiye mak<ıadile sevke tabidir. 
Şubede toplanma günü 22 l\ta 

ns 941 Perşembe günüdür. Bı 
~ibilerin mezkur günde behemt 
hal şubeye gelmeleri gelmiyen· 
ler hakkında kanuni takibatta 
bulunacağı ilan oluntu·. 

* Kadıköy yerli askerlik şube-
<ıinden: 

Şubemizde kayıtli 312 ila 332 do 
~umlu hiç askerlik yapmamı~ 

;slam acemi erattan bakaya ka· 
'anlar talim '\"e terbiye için giy
•lirilmiş olarak celb ve se\"kedi· 
1eceğinden toplanma gUnü olar 
">2/5/941 perşembe glinü şube 
ve müracaatları ve bu da,·etı 

ôcabct etmiy~·nler hakkında llP 
'lumarah kanunun hiikümler 
' atbik edilet'eği ilan olunur. Dı 
lan makamına kaimdir. 

* San:ver a~erlik şuhf'sinden: 

Sarn·er askerlik şubesine ka· 
vıth :n2-332 doğumlu hiç asker
lik yapmamış olau islfim ve gn' 
"İ islam erler 22 ~in •ı 9H Pcr 
"cınl>c giinü talim 
,e\·kcd ileceklerd ir. 

maksadil 

Buknhil acemi erlerden mn 
ne\·ra \ e tatbikat mn <c;ndilc kı 
"a müddetleı· için silah altın 

1 
Tiyatrolar 

VedadÜrfiTemsilleri 
20 Mayıs Salı akşamı 

Üsküdar ccBIZİ:\1 SİNEMA» da 
26 Mayıs Pazartesi akşamı 

BEŞİKTAŞ GÜLER 
SİNEMASINDA 
BÜYÜK TEMSİL 

KAN ... 
Facia 3 perde 

Film Rejisörü Eserin Muharrırı: 
VEDAD ÜRFİ 

l3izzat baş rolde 
Temsile biiyük bir san'atkul' 

grupu iştirak edccckt=r. 

Harun-ür -Reşit 
:Müellifi. 

Abbasi snrn) lnrmın muh· 
tcşem dekorları içinde ya. 
şanan tarihin en bli) iik 
aşk n en hiiyiik facin ~ah. 
eseridir. 
Harun-ur-Rc~it kız knı. 

desini, torunlarını ve '\·e
zirini kasaplık koyun gibi 
doğratıyor. 

Bu kıymetli eı;er sahsa 
çıkarıldı. Karilerimize ta~
ııiye ederiz. 

Sahip ve Başmuhnrriri: 
NtZAMETTiN NAZtF 

Nqriyat DireLtörü: ,, 
ŞOKRO SARACOGLU 

Ba ıldığı yer: 
Ebu:ziya M atlmruı 

Kaydında şüphesi olanlar 22 esscseler hakkında istediği malll· 

İstaılbul - Edirne ve Edirne -
İstanbul arasındaki bisiklet ya. 
ı-ışının birinci mel'halesi dün ya
pılmıştır. 

Mayıs 9.U gününe kadar her 
gün şubeye müracaatla vaziyet
lerini öğrenebilirler vo elbise• 
lerini alabilirler. 

* Beyoğlu Yabanca Askerlik ıu· 
besinden: Beyoğlu ve Be~iktaıı 
ka:ıalan dahilinde oturan 312 
dahil 332 dahil doğumlu ihtiyat 
yabancı acemi islim erat talinı 
için se\·kedileceğinden 2Z mayıs 
941 perşembe günü şubede bu· 
Junmaları ilan olun~r. 

* ti'sküdar Askerlik fUbesinden· 
t - 337 doğumlu gençlerin bi 
rlnci yoklaması bitmek üzere· 
dir. Yoklamalarını yaphnnıyur 
lar, Askerlik kanununun mah 
sus maddesi hükmüne göre pa 
ra cezasına tabidirler. 

2 - Bu doğumlulardan bura· 
da bulunanlann nüfus cüzdan
tariyle şubeye müracaat etme· 
feri lazımdır. Taşrada olanlar 
bulunduklan mahallin askerfü 
5ubelerine uğramaları kanuni
dir. 

3 - Bu ilan davet mahiye· 
tinde olduğundan vakit geçirir 
voklamaya gelmiyenler ve nü
fus cüzdanlarında yoklama tnı 
\'aphrmış olduğunu isbat ede· 
miyenler yoklama kaçağı sayı
lnrak kanuni cezaya tahi tutu
lacaklardır. 

* Üsküdar Askerlik şubesinden: 
ı - 312 ila 332 doğumlu tslam 
ve gayri İslamlardan askerli~ 
~·apmanuş olan arcmi erler ta
lim için silah altına altnacakhr 

2 - Toplanma giinii 22 mayı" 

141 perşembe güniidür. Toplan
ma günü gelmiyenler haknyıı 

addedilerek haklarında kanımı 

nmamclc yapılacaktır. 
• 1 

3 - Ru doguınlulardan her m· 
suretle olursa olsun askerli!, 
yapmamı, erlerle yoklamn gör· 
memis ve saklı bulunanlar d: 
bu da\·ctc icabet edeceklerdir. 

4 - Bu ilan davetiye nıahı· 
etindedir. 

* Be'}ikta~ A!->kcrlik ube inden · 
l - 312 • 332 doğumlu dalıı ' 

mat kendisine verilmiştir. Dün saıbah saat 8 de İstanbul-
* Elazıg ·Van. İran demiryo· dan Edirneye hareket eden 34 

lu hattının inşaatı ilerlıemektc- kişihik kafileden 14 U bu müsa
dir. Kısa bir zamanda bu mühim bakayı ikmal edebilmiştir. Di~r
demiryolunun inşaatl tamamlan· !eri, muhtelif arızalardan dolayı 
mış, İran - Afganistan • Hindıs- yollarda kalmışlardır. &ki~ehir· 
tan yollan azam! surette kısaf- den Osman ve Nizamettin, cırı 
tılmış olacaktır. başta olarak F.dirneye gelmişler. * Nakil vasıtalanndan alınan dir. Bunlal'dan Ni~mettin ı.va· 
köprü1ıer tahsilatı bu yıl içinde ?'mı tekerlek boyu farkla birinci 
yüzde on nisbetinde artmıştır. Osman ikinci olmuştur.. Ali ü~ 
Tramvaylardan 762 bin lira köp- çüncil, Halid de dördüncU ol-
"Üler resmi alınmıştır. muşlardır. 

Üsküdar ve KB eedetca Sporcular yarın buradan şeb· 
* Vali Ve Belediye Reisi Lut- riınize hareket edeceklerdir. 

fi Kırdar evvelki gUn Yalovaya 
~iderek, hazı tetkiklerde bulun. 
nuştur. * Üsküdar belediyesi makine 
le doğranan pastırmaJıarı munye

•le etmiş, aralarında bozukları-

Balya panayırı 

1ın bulunduğunu tespit ederek, 
>unları satanları ceı.alandJrmış· dır. 
·ır. Edirnede Spor 

Ba?ıya Panayırı 23 Mayısta baş. 
hyacak ve 29 akşamında kapana
caktır. Koyun ve sığırların en iyi 

cinsleri panayıra getirilmiştir. 

İstiycnler buradan alabilecekler-

salonu 

Bakır köyünde 
su bulundu 

* Önilmüzdeki ders yılından 
fübaren Üniversitede spor mec
buri olacaktır. Bunlar için bir 
program hazırlanmıya başlanmış.. 
tıı·. Kara, denız sporlıarını ihtiva 
•den bu teşkilata muayyen yaş
lardaki talebeler alınacaktır. 

Sular idaresi yaptırdığı tetkrl<
Yer aıdicesinde, BakırköyüniJ:n 
biraz ilerisinde mebzul miktar· 
da su bulunmuştur. Arte7..iycn· 
!erle yapılan sondajlar neticesin· 
de, Terkos gölilnde mevcut olatt 
su iki üç misli fazla olduğu ve bll 
suyun terkosa nazaran daha tat· 

Edirnecle 4l. bin liraya yapılmış 1ı ve içilmiye salih olduğu anlaşıl 
olan kapalı spor salonu dün me-

mıştır. 
rasimle açılmıştır. 

* Dün Anadoluya naklede
ceklerden. thsaniye, Af}'\'1, ls

oarta, Eğndir yolcuları sevkedil
'llıştir. 

Sudan istifa<le etmek için ic!\P 
Bergama kümesi eden projel4er hazırlanmıştır. İ· 
Bergama kümesi 24 Mayısta şin en mühim tarafı, suyu te~ 

başlıyacak, 27 Mayısta kapana· ı' için boru bulunmamasıdır. Bcle
caktır. KiP.mede bir çok mili io. diye, boru tedarikine çalışmakta" 
yunlar oynanacaktır. dır. 

* Vali muavini Ahmet Kınık\ 
bu hafta içinde İstanbul vilüye· 
ti köylerinde bir tetkik gezısınt• 

~ıkacaktır. Muavine. maarıf. 

nafıa ve zıraat müdürleri de re-
' akat edeceklerdir. 

* Karabük demır ve çelik 
fabrikaları her ay 10 ifa 30 ton 
.irasında ham naftalin çıkaracak 
tır. İlk mal, aybaşında piyasaya 
\lertleccktir. 

* Şışlide yapılmakta olan 
Karakol binasının inşaatı ta
mamlanmıştır. Binaya 12 bin 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari ber nevi banka muameleleri. 

eara biriktirenlere 28.800 1.ira lkraıniye veriyor 

lirası. 

• ra sarf edılmiştir. Bu paranın 

on bin lirasını Şişli Halkı ver-

mıştır. _ -1 
2 - Toplanma giinii 22 mayı:-

911 pcrscmbe günüdiir. 
3 - Bu gibi cratm mczkiır 

ıekmil ihtiyat nt·emi1cr ile bı günde saat dokuzda nüfus hü
oğt mlulnrıian ınuvnzzdlık hh viyet cüzdanlariyle birlikte şı.· 

rrıctlcrini yaptıklarına dair el bede hazır bulunmaları ilfın o· 
lcrindc vesikası buhmmıyanlar lunur. 
nüfus ciizdanhıriyle, 

2 - 316 ve daha gen~ doğum· 
lulardan nıu\'a:zzaflık hizmetle
rini tam olarak ~ nphktan sonrr 
vük~ek tahsil görmüş olanlar 
ılan yedek snbnylığa io;;tekleri11 
diploma ,·c niifus ciizdanlari~·Jc 

3 - :ı:m doğumlularla mua
meleye tabi olup lise ve daha 
'iiksek tahsilini bitirınİ!oj ~·iik-

ck askeri ehli~ etn:ımesi olan
lar \"e askeri elıliyctııamt•si ol
mıyanların ve okul vcsikalariy-

1<>, 
4 - 336 doğumlularln mun

nıeleyc tabi gayri islaın ve tabii• 
'c \•eterincrlerin de ııüfu. cii7 
r anları ve diplomalariylc lıir 

li&dc. 
5 - Yukarıda i maddede ~·a

zılı erler 22 mayıs 9U perşembe 
günü sabahı ~ubc. ıncrkczindı 
buhınacakl:ırdır. Gelıniycnleril' 
hakkında askeri ceza kanunları 
hiikümlerine göre muamele ya· 

nılaca~ı ilan olunur. 

* Bakırköy Askerlik şubesin -

den: 1 - Şubemizde knyıth yer 
1i ve yabancı, 312 • 332 (dahil) 
ıloğuın lu ihtiyat acemi erntın

"an kalan ~ağlam ,.e sakatlar 
•alim için celp ve sevkohınacak 
!ardır. 

* l:'a!Jaucı Kadıköy A!'kcrlik ~u
besinden: Kayıtlı 312 • ila :~22 
dahil doğumlu acemi İsHiın '\"C 

gayri İslfıın erat talim maksa· 
diyle se' kcdileccklcrinden top· 
lanına günü olan 22 l\layıs 941 
pt!rşembe giinü saat 9 da nüfus 
cüzdanlariyle beraber şubemize 
müracaatları. 

* i. Tiiıneıı Askerlik Dairesi 
Baskanlığından: 

Yedek subay yoklumalarırıın 
2 Haziran 941 günü haşlıyar:ı~ 
30 Haziran 9H giinii nihayet hu 
lacağı evvelce gazetelerle bildi 
rihnşiti. Bu yoklamaların 2ı 
Haziran 941 cuma günii ııihu\·et 
hulacağı ilan olunur. • 

* Yerli Eminönü Askerlik ~11 • 
be~inden: 1 - 312 (dahil) :!:ı, 
(clahil) doğumlu aceıni (sağlanı 
ve sakat) ihtiyat erat sevkt•di
leceklardir. 

2 - Toplanma günii 22 mavıs 
9.U per~embe günüdür. · . 

3 - işbu ilan davetiye maka
mında olup vaktinde gelıniyen
ler askerlik kanununun 90 ıncı 
maddesi mucibince cezalandırı
lacaklardır. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbnrsıı. tasarruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlara denetle 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 
4 » 500 » 2.000 > 
4 » 250 > 1.000 > 

40 ~ 100 lll 4.000 > 

100 adet 50 Liralık 5,000 Lırcı 
120 » 40 > 4:,800 » 

160 ::t 20 » 3,200 > 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bır sene içinde 50 lmı. 
dan aşağı düşıniyenlere ikramiye çıktığı takdirde r. 20 faz. 
lasıle verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa 11 EyH'ıl, 11 Bırincıkanmı, il 
Mart ve 11 Ha7.iran tarihlerinde c·ekilcccktir. 

k M 

T PCULA .. 
'' Kazıklıbağ,, 

İçkili ve Danslı Gazino 

AÇILDI 

SÜMER BANK 
Yerli Mallar Pazarları 

Geçen sene müşterilerinden gördüğii 
rağbet üzerine, bu sene daha güzel bit 
şekilde tertip ve tezyin edilmiştir.Fiyat"' 

lar geçen senekine nisbeten daha 
ehvendir. 

Müessesesi Müdürlüfiünden: 
Bankamız ;pamuklu ve yünlü mamulatının mağa:zalarımızca toptan satışında cari usuller da

iresinde istifade edecek olan 1/1 1940 tarihinden evvel müesses toptancı \'C pernkendecilerin 
sıraya kaydedilmek üzere lüzumlu vcsikalarile 31/5/ 1941 tarihine kadar mağaz.alarım•za bizzat [ 
veya tahriren müracaat etmeleri ve bu tarıhten sonra vaki olacak yeni müracaatlerin kabul e. 

-Oilmiyeceği iJan oloour. 

Tabiatln güzelliği, gözünüzün görebil.
diği kadar yeşillik ve ağaçhklar arar' 
sanda çok hoş bir vakit geçirebilecel' 

bir eğlenti" yeridir. 
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