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Üç nutuk birden 
Girit ric' atine ve tahliye
aine mukabil Irak ve Su
riyedeki muvaffak hare
ketler tablonun siyah le
keleri arasına biraz ay. 
dınlılı •erpecek mahiyet
tedir. Maamalih Mister 
Çörçil fazla sevince ve 
galebe türküsü haykırıl
masına hiç de taraftar de
ğildir. 

Yazan: Prof. Şükrü Baban 
rı===\\ ün, hitabet \'e söz bakı
lb:JI mından, çok verimli sa-

yılabilecek zengin bir 
gün oldu. Üç muhtelif, hatip iiç 
ayrı memlekette, üç değişikli a
henlde nutuk irat etti: 

Çörçil, Mussolini, Darlan. 

SURİYEDE 

son vaziyet 

Ş A M' 1 N 
düşmesi 
çok yakın 
Vişi kıtaatı mu

kavemet ediyor 
Müttefikler deniz
den de Suriyeye 
asker ihraç etti 

Kudüs 11 (A.A.) - Kudüs rad· 
yosu, müUefiklerin Suriyedeki te
rakkilerinden bahsederken ezcüm. 
le demiştir ki: 

Hala iki müttefik kol, Sur'un ö. 
bür tarafında ilerlemektedir. Baş· 
ka iki kol da Şanım cenubundan 
sür'atle ileri yürümektedir. Mer . 
kez kolu ise Merjayum mınlaka • 
sında terakki etmektedir. 
Başka kolların ileri unsurları 

GÜNLÜK SiYASi HALK 

KüRTBJLA UCADELE 
Yardım 
kürtajla 

Sevenler Cemiyeti 
mücadele- edecek 

Şama yalnız 15 kilometre mesafe. Cemiyetin resmi muamelesi tamamlandı 
de bulunmaktadJr. 

1 

GAZETES·I 

Bu yıl içinde mem
leketin yarısında 
toprak tevziatı 
bitirilecek 

Ankara 11 (İkdam Mı.ıha • 
birinden) - Topraksız köy • 
tüyü, kullanıımıyan devlet 
toprakları tevzii St.Lretite top· 
rak sahibi yapmak hakkıncıa. 
ki ıaıimatnamenin tatbikine 
devam olunmaktadır. Maliye 
VekcHeti, talinı.at'ııam.e hü • 
kümteri dinıLesinden ol an 
hey'etlerin say1sın-ı artrttnnıs ~ 

tır. Hey'etle-r ı:ıııtikleri ·yer. 
lerde devlete ait araziyi ve 
btı arazi ii.stiinde veya ciı-cı.. 

rında topraksız fakir çi1tçiıe

rin adlarını tesbit etmekte· 
dir, netiayi birer raporda 
tesbit eyıemektedirLer. 
İ çinnde bulunduğıwıu.z sene 

zarfında memll'ketin yarısın. 
da toprakların tevzii faa.ıiye. 
tinin bitirileceği tahmin o • 
!unmaktadır. 

SAYI 683 - SENE 2 

DİKKAT 

Gflzete,-e 
:~i>nderilen 

evrak eeri 
verilmez. 

TAKViM 
1·11: 190 - Ay: 6 Gün; 163 
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Hicri: 1360-CemaziyeJevvel 16 

Son Telgraf Matbaasında Basılır. 

F 1AT1 

Üniversite haf
tası nasıl geçti? -Rektörün riyasetindeki },ey' el 

dün şehrimize avdet etti 

Rektör, Vali ve Komutan De Diyarbakır Balkevinden aynlırken 

Mister Çörçil Avam Kamanıstn· 
da Girit hezimet ve ric'ati ve ale!U
mum muharebenin bugünkü saf
hası hakkında amele, muhafaza
kar birçok meb'uslar tarafından 
yapılan tenkitlere cevap vermek 
mevkiinde olmuştur. Müşarünileyh 
her zamanki gibi samimi olmuştur: 
•Girit harbine boşlarken hava kuv
vetlerinden ve (qpçudaıı 13yıkilc 

istifade edilnıiyeceğini biliyorduk 
ve buna rağmen müdafaaya karar 
verdk. Çünkii Giridi miidafaa et
meseydik bugün Almanlar nerede 
olurlardı? Suı·iye ve Iraka girmiş 
ohırlar ve İrana da girnıiye hazır· 
lanmıya başlarlardı. Onun için Gi· 
tit harbi yapılmıye değer bir harp
ti.• 

Girit hayli zaman işgal altında 

bulundurulduğu halde kafi derece
de takviye edilmemiş olması itira
•ına İngiliz Baş"ekili şöyle bir ce
vap vermiştir: 

KİEN KALESİ INGILİZLERİN 

1

. Ankara 11 (İkdam Muhabirin • 
ELiNDE den) - Ankara Yardım Sevenler 

Londra 11 (A.A.) - Röyter'in Cemiyetinin resmi muamelesi ne • 
Suriyedeki İngiliz ve imparator • ticelenmiş ve Cemiyet teşekkül et
luk kuvvetleri nezdindeki hususi miş bulunmaktadır. 
muhabiri bildiriyor: Sayın Bayan İnönünün himayesi 

Metulla bölgesinde düşman ha· altında bulunan Cemiyet İdare 
la mukavemet ediyor ve Klare, İn Hey'etinde Bayan Çakmak, Bayan 
giliz topçusunun kuvvetli faaJiye. Celal Bayar, Bayan Süreyya Ağa. 
tine rağmen durmakta devam edi. oğlu, Bayan Tezer Taşkıran ve di. 

mücadele edeceği gibi, genç kızla. 
rımızın ahlaki durumlarile de meş. 
gul olmayı kendilerine başlıca va· 
zife edineceklerdir. Bundan başka ' 
Ankara Yardım Sevenler Cemiye· 
ti, Ankaca kadınlarını her Pazar • 
lesi günü toplanmava davet etmek 
tedir. Ankara kadınları hudutları. 

J 

Geçen ayın yirmi sekizinde şeh· j progr~l".lı muvaffakıyetle tatbik e
rimizden ayrılan Üniversite hey'eti rlilmiştir. Haftaya iştirak eden 72 
dün sabah Diyarbakırdan şehrimi· profesörümüz de vazifelerini iyi ve 
ze dönmüştür. tam yapmanın inşirahile dönmüş· 

Dün Rektör Cemil Bilse], Diyar· !erdir. Diyarbakır muhiti haftadan 
bakır Üniversite haftası intıbala· çok istifade ettiğini en salfilıiyelli 
rını şöyle ifade etmiştir: ağızlarla ifade etmiştir. 
<-Diyarbakır Üniversite haftası (Devamı 3 üncü sayfada) 

Çörçilin nutku 1 

Başvekilin silah 
azJığını tenkit 
edenlere cevabı 

A 

Ani bir ziyaret 

•Unutulmaması lilzım gelen bir 
nokta varsa Girit harbinin devamı 
urasında Atlantik harbinin de de
nıav ettiği ve elimizdeki bütün si
lahlarla bu mücadeleye iştirakin 

caruri bulund11ğ>.1dur.. Yanj Girit 
nihayet ikinci derecede btr cephe 
idi; asıl bayati saha Atlantik ve 
Büyük Britanya adalarıdır. 

Girit ric'atine. ve tahliyesine mu
kabil Irak ve Suriyt!deki muvaf
fak hareketler tablonun siyah le
keleri arasına biraz aydınlık ser
pecek mahiyettedir. Maamafih Mis_ 
ter Çörçil fazla seviDce ve galebe 
türküsü haykırılmasına hiç de ta
raftar değildir. Aynen diyor ki: 

•Suriyedeki harekatın seyrinden 
ve buradaki vaziyetten memnun 
alabiliriz. Fakat sevinç sırası değil
dir; çünkü biıdisenin Almanya üze
rinde yaptığı ve yapacağı akisler 
henüz meçhuldür .• 
Yakın Şa:rk bakında mevzii gö

rüşlerini izah ettikten sonra harbin 
umumi çerçcvesiDe intikal eden 
reis çok ihtiyath bir eda ile demi~· 
tir ki: 

•Vuiyetimiz bu şekilde devam 
eder \'e altı ay daha bu şartları 
hlameye muvaffak olarak ileri 
hamleledmize devam edersek o za. 
man harbin yeni bir safhaya gi
roceğini söyliyebilirim.• 

Bu kadar ihlirazlı bir lisan kul
lanmak için Atlantik harbindeki 
•ayiat hakkında Amerika Ciimhur
reisi l\Jister Ruzveltin yaptığı ifşaa. 
tın hakikate yakın oldıığıınıı kabul 
etmek icap edecektir. Müşariin ·· 

ileyh demiştir ki: Atlantikteki İn
giliz gemj zayiatı İngiliz inşaal 
tezgahlarının istihsal kudretleri
nin üç ınisline baliğ olmaktadır. 

Bu şartlar içinde İngiliz Başve
kilinin çok ağır başlı bir dil kul
lanmasını ve altı ay 'radeli bir bono 
çekmesini gayet tabii bulmak la-
21m ge1ir. Esuse.n Avam Kaınara
il da bu beyanat Üzet<ine itima! 
reyi vermiye ihtiyaç bissciıneksi
lin dağılmıştır. Celse İngliz tabiri
ne göre bir nelli •bekleme ve va
kayiin gelişini görme• formülii 
Ü'T.ctine kapannııştır. 

yor. ğer mümtaz hanın1ların1ız vardır. 
Kien kalesi halen İngilizlerin e- Cemiyet milleti biraz daha yük-

lindedir. Bizzat köyiin içinde çar- scllen Atatürk rejiminin umdcleri 

mızı bekliyen kahraman askerleri
:nizden başka yoksul mektepli ço
cuklara da kazak örmeyi kararlaş. 
tırmış bulunmaktadır. · 

pışıııalar olmakta ve burada A • tizerinde yürümektedir. Ve bu iş- Diğer taraftan bu iş için çalışa • 
vustralya piyadesi Vichy kıt'aları !ere bağlı kalarak, çocuk düşürme cak olan genç kızlarımıza da yev· 
ile _muharebe etmektedir. hadiselerinin önüne geçilmesi için! miye verilecektir. 

Antonesko dün 
tayyare ile 

Münibe gitti 
VIŞİ KIT'ALAR! DAYANIYOR 
Londra 11 (A.A.) - Öğrenildi • 

ğine göre, müttefik kuvvetler, Su
riyede Vichy kıt'alarının bir milı:· 
tar mukavemetile karşılaşmakta • 
dır. Bu mukavemet, tezahür ettiği 
muhtelif noktalara göre değişmek. 
tedir. Şu cihet tebarüz ettirilmek
tedir ki Suriye seferini bir .yılclı· 
rım harbt. gıbi telakki etmek bir 

• 
· ViŞipE 
iHTiLAF! 

Suriyey;I 
Yunan ordulannın ~"!ki başkuman. 

Avam Kamarasında cereyan e • 
den ltararetli münakaşalar esna • 
sında Çörçilin tenkitle~e cevap o. 
!arak söy !ediği nutkun baştarafını 
dün verdik. Anadolu ajansı bu 
nutku da 24 sıiat teahhürJ,, ve par. 
ça parça verebildiğinden dün a • 
janstan aldığımız nutkun deva • 

Münih, 11 (A.A.) -- Ron.anya 
Devlet Reisi General Antaııcsko 
bugün tayyare ile Müııih'e geimiş
tir. Tayyare meydanmd:ı Alman 
Hariciye Nazırı Von Ribbcn;rn[l 
tarafından karşılanmıştır. t a a r r u z danı General Papagos 

Yunanistan -----0--

hatadır. 

(D•vamı 4 üncü sayfada) 
«l' 

Alman hava 

kuvvetleri 

Hayfaya 
hücum etti 
Pike tayyareleri lima· 
nı bombardıman etti 

Hayfa 11 (A.A.) - Röyter: Ge. 
ce, Hayfaya yapılan ve şimdiye ka 
dar bu Ş'!hir üzerine olanların en 
uzununu teşkil eden ilk geoe hava 
hücumu esnasında, b°l.r düşman tay 
yaresi düşürülmüş ve pek muhte
mel olarak diğer bir tayyare tah
rip olunarak Akka yolunda parça. 
lanmıştır. Düşman tayyareleri ka. 
ra müdafaalarının ve gemilerin 
şiddetli a t.eşine maruz bırakılmış
tır. Düşman bombardıman tayya • 
releri, Hayfaya Surıye istikame • 
tınden yaklaşmışlar ve hücumla • 
rını liman üzerinde temerküz et • 
tırnıişlerdir. Arap mahallelerine 
birçok bomba düşmüş, bu bomba· 
lar evlerde tahribat> mucip olmuş 
zayiata sebebıyet vermiştir. Bir 
yangın ~ıkmış fakat sür'atle bas • 

(Devamı dördüncü sayfada) 

General Vevgand Hür 
Fransızlara karşı 

harbe taraftar değil 

Vişiye göre çok ev
velden lngiltere ta

rafından ha.;;ırlannnş 

Peten de pasif Esir İngilizlerin, 
kalmak istiyor hayreti ne imiş?. 

Beyrut, 11 (A.A.) - Ofi ajansı 

bilidriyor: 
General Dentz, her sınıftan su· 

bayların ve askerlerin ateş hattın-

ı dakl mükemmel vaziyetini bildir

mekte ve alınan ilk İngiliz esirleri. 
nin bekledikleri AlmanJa·nn yerine 
Fransızlarla karşıl8§mış oldukların 

dan dolayı hayretlerini ifade et

mekte oldukların ıilave eylemek· 

tedir. 
Diğer taraftan bildirildiğine gö

re, geçen ilkteşrinde, Fransa Suri· 
yede asayişi temin için oraya mü

tareke komisyonu ile yaptığı mü
Z8'kereler neticesinde 10.000 asker 

göndermek istemiş, fakat İngilizler 

Mareşal Peten buna mani olmuşlardır. Bu, İngiliz 
Londra 11 (A.A.) - Afi ajansı • tecavüzünün tasarlanmış olduğuna 

nın Fransız hududunda bulunan yeni bir delildir. 

muhabiri bildiriyor: ı FRANSIZ KABİNESİ DÜN 
Teyit edildiğine göre Afrikadaki 1 SABAH TOPLANDI 

De Gaulle kuvvetlerine karşı ha • . . 1 (AA 
rekete geçmek meselesinde gene • Vıchy, 1 .) - Nazırlar bu 
ral Weygand nazırlar meclisinde sabah saat 11 de Mareşal Petenin 

(Devamı 3 üncü sayfada) riyasetinde toplanmıştır. 

Hazreti Muhammet 

harbinde İtalya 
ne kaybetti? 
Musoliniye göre 

13.502 kisi ö 1 d ü, 
88. 768 kisi yarall 
Kara gömlekliler 

1528 ölü, 3296 yaralı 
verdi, 233 pilot öldü 

ı mının hülasasını veriyoruz: 
Londra 11 (A.A.) - Başvekil 

Çörçilin nutkunun devamı: 
<- Mitre lfore Belisha bugtin· 

kü müzakerata çok mutedıil, ıyı 

malümata müstenit ve iyi düşünül 
müş bir nutukla iştirak etmiştir. 

Fakat az zaman evvel memleket 
dahilinde söylediği nutuk bundan 
çok farklıdır. Bu sebeple Mister 
Hare Belsiha'nın harbiye nezare • 
tinden çekildiği vakit ordumuz va
ziyetinin pek feci bir halde oldu • 
ğunu ve bundan harbiye nazırlı • 
ğında bulunduğu müddete ait ola. 
rak kendisinin de mes'ul c:lduğu· 
nu söylemek mecburiyetindeyim .. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Ticaret Vekaletinin 
aldığı tedbirler 

Ankara, 11 (A.A.) - Haber aldı. 
ğımıza göre halen mer'i >igorta 
zamlı tarifesinin yumurta emtia· 
sına m:ıhsus sürprimi, bu nevi em
tianın arzettiği tehlikeye kıyasla 
aşırı olduğu görülerek bu emtia· 

ya daha mutedil bir sürprim tat· 
biki Ticaret Vekaletince muvafık 

görülmüş ve keyfiyet sigorta şir· 

ketlerine tebliğ edilmiştir. 
Ticaret Vekaleti tarafından al:

nan bu tedbirin yumurta piyasa· 
sında tesir icra edeceğine şüphe 

y<>ktu:r. 

~· ....... -~-~-~-~~~ . .,..,.-~-...,.-~-~-----~-......... ~.-~----...... ~·~··~·~~ .......... -.......... -.-.~· ... 
• 

İlalyarun harbe clrişinlıı yıldin.ümii 
münesebetile l\lhsoJ.ini evvelki cün sö7-
ledjği nutku, Anadolu a.;..t~ ~ 

f'a.J'f;'.a vercbUmek1~dir, Nutkun ilk k.18-
mıuı dün neşretmiştik. Bu.giin de aja.u
sın verdiği dl.fer kıısunlano bühisasım 
Ueşrediyurus: 

Roma, ıo (A.A.) _ ste!ant: Musoıı. UZLAŞMA dimdik ayakla durmaktad ır. Ve 
ni nutkunun Yunan harbi hakkındaki her zaınankinden daha kuv,ıc t-

SULH Ü 
kısnunda ezcün1le demiştir ki: lidir. İngiltere adalarının işgal 

Mart bidayetinde ArnavuUuğa gitti- Ya:z:an: Selami lzut SEDES ve istila edildikten sonra da İn-
ğirn zaman zafer müjdesini teneffüs e- gi1terenin: •l\-fağliip oldum! .- di· 
dilen havada bile sezınek kabildi. Ku-ıııandayı 30 ilkkümında deruhte eden Kazandığı büyük zaferlere yeeeğini şimdiden kabul etmek 
G"1leral cavellero'nun yorulmak bil- rağmen Alınanyanm pek parlak abestir. Böyle bir hal vukuunda 
miyen c-al~kanlığı sayesinde Arnavut- bir vaziyette bulunduğunu san- Bay Çörçilin sesini Kanadadan 
luk ordusu Y e n i d e n tensik e . mak ne kadar hayale kapılmak duymamız ihtimali vardır; nere. 
dilerek takviye edilmiş ve taarruza ha_ olursa, mağlubiyetiui Almanya de kaldı ki, İngiltere adalarının 
zır bir \-'aziyete getirilıniştir. Askerle-
rin kuvvei ınaneviyesi Ievkalilde idi. içinde çıkacak bir ihtilalde bek- işgali de bir gün mı::;elesi sayı-
C,,pJı.e gerisinde de tam bir intizam hu- lemek de müsbel bir düşünce lanıaz. 
kilm sürüyordu. telik.ki edilemez. Bu mağlubiyet Yine bu sütunlarda, Alma11ya. 

DOGRU SÖYLEMİŞ OLMAK İÇİN Doğm siiylemiş olmak için bir çok tam teçhizatlı milyonluk ordula- nın harp içinde Avrupaya: •Ru-
Yunan kıt'alarnm kahramanca dövüş- rın kıt'aya hücuınile kuvveden ytJrunuz sulh masasına> dİ.:\-'Cce• 
tiiklerini kabul etmek rnzımdır. Şunu fiile çıkarılabilir ki, yakı11 bir ğini yazm•şlık. Bu tahminimiz· 
da nave etmek lazımdır ki bu askerle- atide böyle bir harbin vukuunu de aldanmadığımız Almanyamn 
rin bu derece şiddetle muharebe et- Fransaya sulh teklif etmesile te-
melerfnin sebebi YW1an subaylarının ilısas ve ima edecek emareler . 
kendilerine bıze karşı müleİnadiyen kin mevcut değildiı·. Bu hale naza· beyyün etti. Fakat Ingiltere har. 
aşılam~ olmaları '" bu his.; tahrik et- T:ııı yakın bir Alman nıağlübi- be devam ettikçe, bugün thtiJale 
meleridir. b h pek benzi«en grev namı altında. yeli mevzuu a solamaz. 0 

ital:va diktatiirii harbin yıldönii
nıü münasebctilc irat ettiği hitabe
sini daha zi)•ade harbin inkşaf tar-
1. ıııa \'e bilhassa . biitiiu Afrikada 
it~ılyauın İngili'.l ordu \it' donanma. 
sının ta7.yiki11e karşı gösterdiği 
muka\:-enıete hasretmiş ve sözleri· 
nin nıühin1 bil· kısn1mı da Yuna· 
nistan harp harekatını izaha has
reyleıniştir. Ajansın bize verdiği 
kısmında İtalyanın umumi ~iyase-

Bundan başka Yunan ordusunun İn· ki iğtişaşı üç bin kişilik ordu 

l 
gifü yardımı olmaksızın altı ay dayana. Bugün bir müdafaa harbi yap- kuv\"etile bashrmıya çalışan A· 
mıyacatmı aöyleınck de niı.irnkündür. mnkia olan İngiJterenin de, her t k 
Yunan ordU5U İngilizler tarafından bes- mcrika. daha büyük kargaşa ı · 

• .. ... • .. • ,.., • ....... - - ""'""',... • • .. .. .. teniyor, geydiTiHyor ve techiz ediliyor- ne bahasına olursa olsun mağ- lar karşısında kalsa da harp dı .. 
•• \ du. Bütün ha\'a kuvvetlen İng,Jiz ı:.y· lfıhi,·eti kabul elmiyeceği mu- sında bulundııgu halde: «Sulh 

Ve İslam Ordularının Muharebeleri 

UST AD ZIYA ŞAKIRİN iKDAM İÇiN HAZIRLADIGI \ yare ve layyareclerınden ~kklli edi· ha!--kaktır. Bugün İngiltere an- ;,ok, harp \'ar• diye konuşmıya 

.......... ~~..Jd .... .,., ....... ...:::B=U:.....:M=.::Ü~· H~l:.!M~..:E:::::::S:::E==..R!:.l _V=-..:-:~_::.:l::Z=:l~N:_::.__:N::E:~~R=E:._:B:A:!~L=l~Y:_:O::R:U:Z~[\_t~~
0

~':ı=~=·a:~j·e~~ilz~uk!ıer~"'~~~u~~;~:,,,~~~·a:~;di~;~~~~Zı,~·~~~=~-·~·~k~':·
3

~d~e~u~iğ~i~,-;.~rd~
1

~m~ı.~r~r;";''~ın~d~a~~d~"~·a~n~, ~·~tt~ik~ç~e~A~·:·r:up~~~s
1

:
1

ı~h~nn:ı~inj \ lif servislerde çah~an \·eya miıtchassis mtıfrlôptur, fakat BH:'·iik rr··~n- nıiıı ·ı~ı 'k:.\lnlilZ. 
(De,,amı 4 üncü sa~ fada) ya İ.mparatorhığu "°' ~·· ,,..·ıe · ~ iin<ii •yfada), 
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Yazan •• Zl.YA ŞAKIR "' faaliyeti -----J bizim ekmeklerin şeklini beğenmL A d 1 1 d 'T' H 1. T 
- 114 - yo~du. Somun biçiminde olan bu ı· ye y ~ v e r ı· ı· ı· A D \ ·azan: Hiırnid Nııri lrmah 

ekmekler, kesiliş tarzarından do- T k • EK ür iye Cümhuriyetinin ila. 
O derviş, ya bir müddet başka Mevlevi tarildıtin kuruldugu" layı, lokantalarda filan ziyan zebil E Q J L E C d 

1 di ----- ---1--------- nın anberi geçen zamanoıı mçmleketlerde gezer .. sonra,· derin gu .. nden, tarikatlerin ilgası tarihine 0 up gi ·yormuş. Onun için ekmek- k b 1 
1 · b K J b" k d "d ld b il . re asrı u ması için 7 yıl dn· bir nedametle, ~ine dergii.hına dö- kadar, bu tarika silik olanların erın u yuvarlak şeklini değiştir- ar man ır pera en ecı en a ıg" l a VU a - M'll , B l d" b h ı lazım. ı et ve deyJct hayatın-

nerdi. Böylece avdet eden derviş miktarın.n (4 milyon) miktarına meli, onları müstatil, yahut da dört •• d 35 k A •ıA • H ı f • b " e e ıye u usus- 1 . 
dergaha yine kabul edilirdi. Velev baliğ olduğunu rivayet ediyorlar ... köşe şeklindi' yapmalı imiş .. ilahi r a yuz e a r l a ve efmış, ıay ay ıse ır t a t et k İ katta :~~~~i;:~7e ;~;1"i::~ar:::e~!r ~~~~ 
ki küstahlığı yüz kere tekerrüre- Bununnederecedehakikateyakuı Selanti,şunamüstatil,yahutbaston senede ÜÇ defa şekerleme fiatını arttırmış le etmiyen bu devrede yapılı:.n 
derek yüz kere tardedilse ve her olduğunu bilmiyorum. şekli diyeceğine kübik desen daha b u ı u n u y o r memleket işleri, her birinin üze -
defasında da avdet eylese, yine red- .& h • • ı.. kat'ı.yelle malum" olan iyi olmaz mıydı? Ekmeğin lokanta- --------• d 

1 
• 1 k tek' 

• .........., rin e ay arca ugraşı ara t ıkat 
dedilcmezdi. bir cihet varsa o da; Konyadaki tarda ziyan olmasının sebebi, onun Her iki muessese hakkında ihtikar Şehrimizde kahve ve gazi- yapılacak, müsbct neticeler elcie 
Bazı matrut dervişler, diğe.- bir (Asitanei Hazreti Pir) denilen der- yuvarlaklığından, dört kii§eliğin- noların gittikçe çoğalması üze- edilecek derecede fazladır, tefr; • 

memleketteki dergahlara giderler .. gahın teessüsünden sonra, - tekke- den filan değil, büsbütün başka suçu n da n ta k ib ata b a 'l u n d 1 rine bunların s;kı bir kon trol- rüatlıdır ve o nisbette de mühın:. 
oranın (şeyh) ine küstahlıltlar.nı !erin kapandığı güne kadar _ Os- şeydendir. Hem lokantalarda olsun, Şehrimizin iki maruf ticaret mü 1 yüzde 75 e yükselmiştir. den geçirilerek tahdit edilme- d:r. Yapılması, başarılması el,em 
itiraf ederek, dergaha kabullerini manlı hudutları ülkesi dahilinde, bazı apartıman ve evlerde olsun essesesi ıhtikar suçile adliyeye ve- Karlman müessesesi sahibi Fer. leri için tetkikler yapılmakta- olan işler, başlanmasına henüz .. a. 
niyaz ederlerdi. Şeyh, (tevbe)yi ka- tam (81 dergah) küşat edilmiştir. yenmeden masalarda bırakılan iç rilmişlerdir. dinand Karıman ve istemat Çami dır. Yeni kahve ve gazino açıl- kit ve imkan bulunmıyan vaz'fc • 
bul ederek, dergahlı. ikamete mü- Ve, (Hazreti Mevlaniı)n:n irtihali- ve kabuklar, yalnız yuvarlak ek- Bunlardan biri, Karlmandır, Kari zincirleme ihtikar suçundan dolayı ması için de bazı esaslı kayıt- ler dahi sayılarnıyacak miktar:IJ -
saadc c·ylcrdi. ni müteakıp (671 ) senesinde (Me- meklerin içlerine ve kabukllardına manın sahibi Kart og"lu Ferdinand Fiyat Mürakabe Komisy-0nu tara. !ar konulmuştur. dır 

S ( 'kk ) · alı 'd· da mahsus değildir, francala ar an B 1 d' R . 1. h · 
on ceza, sı e nın nması ı ı. şihat) makamına geçen, (Hüsamed- Karlman, İtalyan tebaasından olup fından adliyeye verilmislerdir. e e ıye eıs ıği eT semtte Türk milletının, milli is\·kı~l 

D ·hı .. ~-~'! · da arta kalan böyle nice iç)er ve 
erga an wr=ıu mesıne rağmen din Çelebi)den itibaren, en son uzun zamandanberi Beyoğlunda Adliyeye verilen ikinci büyük mevcut kahve ve gazinolarla mücadelesinden ve Cümhur:v,·t'e 

nefoni ıslah ctmiyen bir dervişin (postnişin) o.\an (Mehmet Baha- kabuklar vardır. Bunların sebep- İstiklal caddesinde Karlman pasa. müessese, Beyoğlunda Pangaltı - bunların •ınıflarını gösterir idaresine başlanmasından scr.ra 
artık başından (sikke)si alın:r, ta- eddinı' Veled Çelebi Efendi)ye ka- leri bence iştahs:zlık, yemekte ça- · H J f k 1 bir cetvel hazırlanarak gönde- Jd 'kt· d. t 

rı at. ı e a akası kesilir. ve hiçbir dar, tam (30 postnişin) gelip geç- carctle meşgul olmaktadır. müessesesidir. Yapılan tahkika~ rilmesini kaymakamlıklara bil- mai, zirai, mali bünyesinin tenıd. 
.k .

1 1
• buk tıkanmak ve biraz da etrafa jında mubıelif mallar satarak ti • dakı ay ay pasta ve şe er eme 

1 
geçen az yı a onun ı ısa ı, ıç , • 

dergaha kabul edilmemesi için bü-, miştir. kibar kırıntısı görünmek filan şey- d 1 f' b dirmiştir. 1 l 1 k k 1 ... 
t .. d "hl !erdir. Mü-essese bundan bir müddet ev neticesin e Hay ay ın ir sene i - eri sağ am o ara ·uru muş ... u 
un erga ara mektuplar gönde- M b d h't b 1 çerisinde hiç bir sebep yok iken geniş temeller üzerinde aynı sahn-
il . di. evzuumuz ura a ı am u · Selami, tam ;•tah ile ekmek yi- ve!, Beyoğlunda, İstiklal cadde • -

r ır ·· Artık o dervişin Mevlevi- d • · i rt k la h"t' ..,, •ekerleme ve şeker fiyatlarını üç E T ı"' ş • Jarda pek çok ehemmiyetli eser'·2r 
h 1 . k • ı ugu ıç n a ı yazı rıına a ıme d . k d k. b' k ık sinde Anzavur pasaı'ında 5 numa. • I 

anP er'? a.pısı~dan.. içeri ad. ım .. at. vereceg"im. Fakat evvela" şunu ı·tı· _ yen, enız enarın a ı ır ay • defa arttırdığı ve bunun belediye meydana getirilmiştir. Geri kalan-
m •-~ ·ruı --~ B t· b h rada perakende bavulcu İstemat as na ım...,n go em.,,...ı. u un raf edeyim k' _ (M ı • ta 'ki) ç;ya, yahut bostandaki ir ba çı- fiyatlarırıa aykırı olduğu anlaşıl • !arı, kurulan sağlam temeller üze. h t tarik' uh'~- • · ı ev evı rı ne Çamiden bir çok bavul almış ve 

l 
a~a 1

' _ın m ~m ay':"- müntesip olınadıg· ım gı'bi. bu eseri van yanaşmasına baksın, bunlar bir mıştır. Bu bakımdan Haylayf mü. ~- rinde millet haya~ına ait scne:er • 
er h . anlar tır bil bunlara perakende sat•• fiyatları - -- ~ 

.ne,. acı usr ın ız a e benden istedikleri güne kadar da oturuşta sıpıttıklan yarım somu- ..., essesesi de ihtikar suçile adliyeye I M .. k b k • de müsterihane ve emniyetle ba • 
geçerdi. bu tarik hakkında hiçbir esaslı tet- nun yarım lokmasını bile ziyan üzerine yüzde otuz beş kar koya- teslim edilmiştir. ura a e omısyonu şarmak mesaisine devam edebi ı -* kike girişmemiştim. Bundan dolayı ederler mi acaba? Dahası var: Me- rak Fiyat Mürakabe Komisyonu • Her iki müessese hakkında müd- bugün tetkik e dece k riz. Sağlam temeller üzerine ku • 

(Mevlevi tarilti), • tıpkı Bektaşi esere ~aşı.arken, büyük tered
0

düt- nun k.ir haddinden fazlaya sa'ış deiumumilikçe takibata başlan • rulan eserlerden şimendikrleri • 
tariki gibi_ hiç şüphesiz ki bir Türk ı !er g~ırdım. Ve son.ra,. mahza ta- sela ben, şehrin içindeki sıcak, ha- yapmış ve bu suretle kar haddi m~tır. Fiyat Mürakabe Komisyonu, bu. mizi, Sümerbank l1brikalarını, di-

rıh hı t d l 1 d 1 vasız, kalabalık lokantalarında, gün öğleden sonra tekrar toplana- g-er hususi sanayii, bankacılıg'ı ve tarikati idi. Bu itibarla iki tarik e zme o ayısı e- yar ım arı-
aras nda, birbirine yaklaşan esaslar n~ vadeden zevata güvenerek lam yorgun kafa ve sigara, kahve, çav caktır. Bu toplant.da et işinin tek- bankaları, madc .. ciliği ve maden 
az değildi, (Mevlevilik), hiç şüphe-. hır bıtaraflıkla yazılar.ma devam dolgunluklarile elli dirhemcik ek- rar mevzuu bahsedileceği anlaşıl- sanayii lşlerinı, Zıraat Velcile. 
siz ki (Bektaşilik) derecesinde ta- ettim. meği zorla yerken evvelki gün ye- maktadır. Fiyat Mürakabe Bürosu_ 1 tinin muhtcı:ı gayretlerinin netiec 

di arkadaş, gittiğimiz bir kır kah· nun et istihsal mmtakasından iste- !erini, verimlerini, Sıhhat ,.e İç • 
ammılm edememişti. Bu da başlıca Vakı!ane mua,·enetlcrini derig- k ·1 b h · ı b' 
iki sebepten ileri gelmişti. Birinci- etmiycn ve lı'.ıtfcttikleri kıymetli \·esinin apaçı , ycmyc~ı a çcsın- diği raporlardan ya nız ır tanc'.i timai Muavenet Vekiıietınin m•i • 

• de bir oturu\ta, adam b~ıııa üçer gelmiştir. Bı,ı raporlar. bugün ög- esseselerile elemanlarını ve 1\iaa • si, llrevle,iliğin - daha ziyade - me'hazlerle büyük kolaylıklar gös_ 
.. d. h k ki b' 1 ti, leye kadar tamamlanmazsa komis- rif Vekaletinm de Üniversiteden, havasa ve münevverlere inhisar 1 teren zatlara tesekkürl .. rimi arze- yuz ır cm e me e ır a ay e k' 

etrresi, ikincisi de yabancı bir li- derken, eserin ş:ıvet tenkit e<lile- bal ğı. dolmayı, kabak kızartması- yon, et işinı pazartesi gün ü içti- liseler, orta mekteplerle ılk mek • 
sana ı inat eylemesi idi. Halbuki cek noktaları \'arsa, salahi,·ettar nı, peyniri. hıyarı, domatesi, dutu, 1 ma:nda görüşecektir. teplerJen ibaret teşküiıtındaki ge-
(B kta · ·1.~ı · b · ·· ,. "'i~'lfıD.Jt\: --o-- niş ve ytni, yeni eseri "'r:nı, ele • e şı tarı.U ııın utun ;ıyinlerı, zevatın bu lıitufkıirlı"' esirgeme- erig"ı ki•azı ve testilerle buz gibi ',·• D ••ıA d • k k ı 
gül. b ki ,,. aru aceze e ıne manlarını, bilhassa köy mc tep c. 

an eri ve (tercüman) denilen melerini de bilhassa rica eylerim. l ·· 1 ·ıd·k ·· ·· d .. k k.i l 1 
duaları kiımilen öz türkçe olduğu bu arı, oy e sı. 1 

•• supur u be~Jenecek rin• zirai bilgilere sahip gen\ er 
1 Hazır. an 194l buna, kahveci bile şa$a kaldı. Me- - t· t' ·ı es· esasına d•,·aıı•ı t ·n icııı halk arasında daha sür'at ve - ye ı:; ırı m ı u, u • 

süh.ılctle intişar etmişti. S 0 N _ sele ekmc·ğin } u\·arlaklığ nda, ya- Darülacezedeki çocuk ve hastala- sik ve tezyit gayretlerini bır laıı • 
hut kübikliğ.nde değil, mesele bu- ra ucuz, saf, mugaddi süt teminin- zada hatırımıza gelenler arasında 

,--- ------------------·- ---- "\ 1 radadır iste! deki müşkülat gözönüne aLnaraı, kayt ve tesbit eyliyebihriı. 

l fı AHKE .ELERDE ve P O L iS T E ıl O.,,;an Cemal KAYGILI Vali Lutfi Kırdar dispanseri açıyor müessesede ahır ınşa edilip cin. Fertlerin haya~arında .:arcket 

Ş h • k t ı • b • •• inekler beslenilmesi kararl3.§tırıl- ve faaliyet, is;ikrarlarını temin e· 

Y Ticaret v e petrol ofisleri ' e 1 r 1 y m e 1 1 r m U- mıştır. derek, y~ni, yeni gayretler esas • 
azı makinesi ihtikarı yapan iki 1 Bu maksatla 10 bin lira tahsişat tı r. Hallerındcn, vaziyetlerındcn 

tacı•r hapse mahku"m edı"}dı" iaşe :ü:~~:~i;!~:::yer ile essese aha kazandı :~~n olunarak faaJiyete geçilmiş- ;;~;ı~: ~:~~;·;!~~!~~~~ı~~~etı: 
bırlikte Hataya giden Ticaret Ofisi rın havatlarında da bövlcdir. -------- - -----·- -- . . 

~~~~--~~-~~ı~----~~--- Umum Müdürü Ahmet Cemil Conk Gümrüklerdeki sahipsiz e fya Harbin, dünyanın diğer kıt'ala-
G alatada k urulan çocuk d ispanse ri dün rında devam etmesi ha.oebı1c kara ile Ankaraya g: tmiş bulunan PPl-

50 şer lira parz, 7 şer gün hapis, maki n ele- ro-1 Ofisi umum :vıüdürü Talha S:ı· 
• .. d • lS .. d .ld' buncu, dün ş~hrimi1c dönınüşlı;r-

rın musa eresı ve gun se cezası ven ı 1 dir. 
Bundan bir müddet evvel Fiyat 

Mürakaoe Bürosuna 150 liralık ya. 
zı mak;nelcrini 350 liraya satmak 
isteyen Gala lada yazı makinesi 
ticareti yapao. Fransuva ve arka • 
daşının ıkinci ağırcezada bakıl -

makta olan muhakemeleri dün so-

tesirile diın sabah Cerrahpaşa has
tanesinde ölm~tür. 

Adliye doktoru Hikmet Tümer 
cesedi muayene ederek defnine 
ruhsat vermiştır. 

Yüz para ihtikar yapayım 

na ermiştir. Sultanhamaınmda tuha.:i~ ecılik 
s 1 la . 1 yapan Avram dün dükkanına gelen 

• uç u r hakkında 50 şer lira a. Fi\·at Mürakabe Bürosu kontrolör. 
gır para_ ce'::3"5ına, 7 ı;ün hapisleri. le;indcn Nerimana aile hısoesi ku
ne ve dukkanlannın 15 "ÜU kapa- maş n ?2 5 kuru<a satacağına 80 
tılmasına ve makinelerin miısa • ıku 

1 
ı' k · t'di .. d iht·ı.· . . . . ruşa sa ma ıs e gın en ı ar 

dcrc>ıne karar verılınıştır. suçile adliyeye ~rilmiitir. 

JCezap la yar~~an-an bir hamal 1 Dün yapıl~n duruşması sonunda 
oldu Avram 25 !ıra ağır para cezasına 

B··ndan b. ··dd t ıs· k . •ve dükanın yedi gün seddile kara-..... ır mu e evve .ar ecı . . ~ . 
gu .. mru .. nu· .. ·· d ·ıhal cd'l · k tın gazete ıle neşrıne mahkum edil-

, 0 onun e ı 1 mış ez- . t' 
· mış ır zap aamacanalar.n1 taşırken dama- · 

canalardan birınin kırılması üzeri
ne kezzapla ağır s urelte yaralanan 
hamal Yakup oğlu Yusuf, Cen-ah
paşa hastanesine kaldırılınıştı. 

Yusuf almış ()!duğıı yaraların 

l\lüellifi: İRF.ı\.N DO(';AN 

Altın düıüyor 

Altın fiyatl&rı düşıniye başlamış. 
tır. Dün, bir altının fiyatı 26 lira 
75 kur~ idi. 

Edebi Roman: 51 

D ünk ü ihracatımız 

Dünkü ihracatın yekünu 300 bin 
liradır. Bu arada Almanyaya yüz 
bin liraLk arpa, 3300 liralık halı, 

Macaristan ve Slovakyaya tiftik, 
Romanyayıı kırpıntı satılmıştır. 

---<>>----

Asker lik işleri 

Bütün sa katlar çağırılıyor 

.Eminönü Yerli Askerlik Şubesin_ 
den: 

332 ila 312 dahil bütün sakatlar 
yeniden muayene ettirilerek sakat
lıklarının hangi kısma ait olduğu

ğunun tesbitine lüzum hasıl ol
muştur. Bütün sakatlann raporile 
nüfus cüzdanlarile ve ikişer adet 

fotoğraf ve ikamet senetlerile mua
yeneye sevkedilınck üzere 2Q Ha
ziran 941 gününe kadar şub~ye mü. 
racaatlan 

gim, Beridink.i gibi sathi değil, ha
kiki idL 

- Ferıt bey size bir mektup ve 
bir de paket var, İstanbuldan ge. 
lıyor. 

Merakla hemşirenin uzattığı 

mektubu aldım ve paketi de ko -
mut üzerine bıraktır\. Hiç 1steme. 
diğim ve ümit etmediğim bır şey .. 

- Gene o adamı seviyor musu - ıle şeyk!ri ancak yaşayanlar takdir ikisi de B~ritten gel,yor. Kad:kc • 
n uz hemşire hanım?. eder. \'Ünden postaya vc,·ilmiş .. üıerin. 

Ce,·ap vermeden evvel biraz dü· İçimden acı bir şl!kilde güldüm: deki damgalaıa bak1lırsn bir çok 
şü dü. Fikrini söylemek için tcred ı -. Doğru söylüyo.rsunuz, dedım. yerler _dolaşmış. T~rih de b'r ay 
dü• etti. Sonra, herhalde benı pek ı Hakıkaten bazı v:ık alar ancak _ya- tv~lkı tarih... • 
samımi bulmuş olacak ki dayana • şayanın na~rında :anlan~bılır. Mektubu hemen y .rtıp atacak • 
madı: B.en bun lan sıze sordugu~. ı~ın bel tım ve paketi de iade ede~ektım. 

- Sevgi maddi olsaydı bekli de 
onu şimdiye kadar unutup başka

sını buln uştum. Fakat iş öyle de • 
ğı' kı.. insan hakiki olarak severse 
netice ne olursa olsuıı onu asla u • 
r.· tamaz ve o ırevgiyi aynen taşır .. 

- Şu halde seviyorsunuz .. 

- Evet Ferit bey. Bu belki de 
!stemed;ğim halde oluyor. Hem bu 

nu .ize izah edemem. Çünkü böy • 

• 

kı de hata ettım, mazur gorun. ı Fakat hemşirenin ydlumda oluşu 

Hiç cevap vermedi, ben de dü - ı buna mani oldu. 
~ünceye daldım. Son sözümü iş ol- - Teşekkür ederim, d!'dim. Ta. 
sun diye söylemi~tim. Hak:katte nıdık bir yerden gdiyor. N~dense 
onun yaşadığı hayatı ben de aynen yollarda çok kalmış .. 
va•amıştım. Fakat Beridi hala se. Durgunluğumu anlayınca he • 
\'iyor mu idim acaba?. Bunu şim • men dışarı çıktı. Çok hassa;; bir 
diye kadar düşünmemiştim ve dü. kız doğrusu .. zaten o.ıu bu huyları 
ünmek te istememişti.ın. Hemşi - yüzünden daha çok seviyorum ya .. 

renin söylediğıne bakılırsa onu ge Birdenbire dcğişıni~'im. Hic ~ • 
ne ievmem lazım. Çünkıi eski sev. \akam kaltnıyan bir kı.zda.n gelen 

Gümrük ve İnhisarlar VekAleti- ve deniz yollarında nakliyatın guç 
Vali Lutfi Kırdar tarafından a Ç 1ld1 nin bir kararı mucibince gümrük- ' leşmesini, ithalat imkanlarının a-

~------·-------
Gala ta h vatandaşlar bu müessese-
yi 25 bin lirahk yardı mla kurdular 

lerdeki sahipsiz eşyalardan bir kıs_ znlması, ihracat kaynaklarının tez 
mı Darülacezeye ve Çocuk Esirge- yidi ile tanzimi, tediye vazıyetle • 
me Kurumuna verilecektir. Bu me- rinin halli gibi meseleleri ve işle. 

ri, bu sahadaki teşkilatları geçici 
yanda bonbon ve çikolatal;ıc da ve halin muvakkat bir takım ted· 

Çocuk Esırgeme Kurumu Gala
ta nahiye şubesi tarafından yapt:
rılmı~ olan yeni çocuk dispanseri 
dün Vali ve Bekdiye Reisi Lı'.ıtfi 
Kırdar tarafından açılmışt.r. 

b ir hitabede bulunmuş ve bu dis
panserin ehemmiyetini tebarüz et
tirmiştir. 

bulunmaktadır. birleri arasında sa,·mak ıcap eder. 

Ticaret M üdürü bugün 

dön ü yor 

Ankaraya gitmiş olan İstanbul 

Mmlaka Ticaret Müdürü Sait Rauf 

Bu sebeple bu kabil bir takım 
işleri ve faaliyeti esaslar arasında 
görerek, Üzerlerinde durmak lü • 
zumunu hissetmemekteyiz. Bun • 
!arın müteferrik bahisler arasında Dispanser, banyo evi ve gündüz 

çocuk bakım evi olarak üç kısmı 
ihtiva eden bu yer mimar Sinan.n 
i'ıs:ırından Galatadaki Atikalipaşa 
medresesinde inşa edilmiştir. Ev
kaf mimarları tarafından 25000 lira 
kıymet takdir edilen bu inşaat için 
cemiyet 250 lira sarfetmiş ve ya
pıya lazım olan malzemeyi de Ku
rumun Galata şube.>i azalarile bu 
civarda bulunan hamiyetli vatan· 
daşlarunız tamin etmişlerdir. Bu 
kısmın btiyük bir ihtiyacını ~rşı· 
ı,yacak olan dispanser Vali tarafın
dan açıldıktan sonra Kurum idare 
hey'eti azasından F ethi Erden kısa 

Burada bugünden itibaren ço
cukların muayene ve bakımına, an
neleri işe giden çocukların muha
fazasına ve yıkanmalarına b~la· 
nacaktır. 

sırası geldikçe düşünülmesınde ve 
Sarper'in, bugün şehrimize avdeti tetkiklerinde fayda görmekteyız. 
beklenmektedir. Ziraat Vekalctınin ba~ardığı çok 

Fazla y ü k yükliyen arabacılar 
belediyeye ,ika yet edild i 
Himayei Hayvanat Cemiyeti Be

lediyeye müracaat ederek son bir 
a y içinde nizamından fazla yük 
yükliyen 53 arabacının isimlerini 
vermiş ve bunların fazla yük yük
lememelerinin teminini istemiştir. 

Cemiyetçe hayvanlarına eziyet 
etmekte olan 8 kiii hakkında da 
ayrıca ceza zaptı tutularak Bele
diyeye verilmiştir. 

Belediye mütekait, dul ve 

yetimlerinin üç aylıkları 

Be lediye ve husus! idareden ma
aş alan m ütekait, eytam ve eraınile 
Haziran aylıklarının tevzi olunma
sına yarın sabahtan itibaren baş

lanılması kararlaştırılıruştır. O gün 
430 kişiye istihkakları ,·erilecektir. 
Tevziat ayın 17 nci salı günü niha
yet bulacaktır. 

iU mektuba ne mana verebilir - aldım ve okumağa başladım: duktan sonra, yapacağınız muha • 
dim? .. Eğer bir itiraf ise o vaktile cFerit!.. kemede sizi serbest bırakıyorum. 
ı;öylenirdi. Aradan altı ay kadar •İşte, size hiç istemediğim hal - Ben, şu mektubumda, ne masum 
geçtikten sonra buna ne lülUm de, yazmak teşebbüsünde bulun • olduğumu ve ne de sizin kabahatli 
var? .. Sonra, bir de paket ... Bu ne duğum bir mektup ve bilmediği • olduğunuzu söylemiyeceğim .. yal • 
oluyor acaba?.. niz bazı şeyleri öğretecek hatıra • nız. hatıralarımda bulamıyacağınız 
Merakımı yenemiyerek zarfı aç. lar.. . bazı noktaları bild irerek her seye 

tını. Uzunca yazılmış bir mektup 19 yıllık hayatımın ufak bir ma· son vereceğim .. hatıralarım, sizin 
elime du··ştu ... ı· ık 0··nce ımzaya ha"'· tarafınızdan terkedild ikten sonra, - ~ zisini zihnimde tasarlayıp da, is • 
t ··ıd·· bir daha yazmag·a lüzum görme -un ve gu um. tikbalimi düşündüğüm zaman kat'i 

•Sı?nin anlıyamadığın Beril..• bir karar verdim ve bu kararı icra diğim beııim acıklı mazimdir . Hal. 
diy-0r. tmed 1 d .. b' . . buki o maziden hemen hemen altı 

. e en evve : ~ızı ır an ıçın aylık bir zaman sonraya kadar o-
Bunu gördükten sonra artık mck rahatsız etmek cur etınde bulun - 1 1 b k' . d · · o .. gr_ 

d 
an azı va aıarı a sızın en • 

tubu okumağa lüzum yoktu. Bır um'. . menizi istiyorum. Bu sebepledir 
sürü ya.lan ve iti~af . d~ğil mi?.. Bilıyorum, daha mektubum eh. ki şu mektubu yazmağa karar ver
Halbukı ben hakıkatı bılıyordum. tıize geçer geçmez nefretle bana d. 
Gözlerimi boş yere yormakta f '.Y· 1 güleceksiniz ve terkdilmiş bir ni - ım. 
da yoktu. şanlının utanmadan (!) yaptığı bu F erit!.. Evvelô. şunu b il ki, mek. 

Merakla paketi elime aldım. K :- adiliği pek aşırı bulacaksınız. E • tubumda sizden hiç bir şey istiye-
. b · k'd 1 ı cek tek bir kelime bulaınıyacak • tap gibi bir şey .. açıp açmamak I ğer, sız enım es ı en an amış o • 

için tereddüt ettim. Fakat sonra • duğum Ferit iseniz belki de şu son sınız. Aşk dilenciliği yapacak da 
dan caydım. Muhteviyatını belki arzumu yerine getirir ve kafanız. değilim. Bunları hatırınızda tutar
de mektubu okuyarak öğrenirdim. da yer alan o fena düşünceleri bir sanız belki şu snn yazılarımı isti. 
Bu sebeple de, icap ederse, onu an için silerek hem mektubumu ve yerek okumak lı'.ıtfunda bulunur -
tekrar iade etmek için kolaylık hem de hatıralarımı okumağa ni • sunuz. 
çekmiş olurdum. yet edersiniz. Bakın, baika bir şey Şimdi beni dinleyin .. 

Biraz evvel bıraktığım mektubu istemiyorum. Çünkü bunları oku • (Denmıı ..,...) 

mühim !'lere nisbetle yapacaaı va 
zifeleri, sıro., geldikçe yapılmak 

üzere bekleyen işleri pek. fazladır. 
Türk milletinin, 18 milyon Türk 
nüfusunun ekmeğini teşkil eden 
buğday, kasaplık ve ziraat hayvan. 
!arının beslenmelerini temin ede • 
cek arpa ve emsali mahsulat, gıda 
için büyük bir lüzum halinde bu • 
lunan h ububat, sonra meyvacılık. 
m illi fabrikaların iptidai maddele. 
rini de temine yarayan pamuk, 
pamuk ziraat ve mahsulatının ke. 
miye t ve keyfiyet it ibarile tezyi • 
dile ıslahı, ormanlar, ormancılık, 
kerestecilik, üzümcülük, zeytinci • 
lik, peynircilik, yağ ve yağcılık, 
afyon istihsalatı, koza, kozacılık 
veya ipek ve ıpekçilik, tütüncülük, 
fındık , yapağı, yün, tiftik, kundu. 
racılık sanayiine elverişli deriler 
alınacak tarzda mevaşi cinsi hay • 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Ma

nnın temini gibi pek çok ve ehem
miyetli, hayati ışler Ziraat Vekil • 
!etinin mesaisi arasına girmekte • 
dir. 

* Sıhhat veİçtimai Muavenet, !\Ia-
arif, Nafıa, İktisat Vekaletleri gi
bi, Ziraat Vekaletinin de bütçe 
tahsisatlarını ve imkanlarını bile 
zorlıyarak, hatta aşarak fevkalade 
denecek faydalı, semel'eli gayret • 
Jcr sarfetmekte olduğunu sevinç 
ve iftiharla görmekteyiz. 

Sulama işleri, kanallar açmak 
faaliyeti yurdun muhtelif sahala • 
rında devam ederken, buğday. ar
pa, hububat gibi en lüzumlu mah· 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

J 



l:Z - HA.ZiRAN - 1941 

,._.,. . 

·s ·'o JSJ ,:,: ~: ı..-t: · .A. ·B~E,t~"t:> '.)Z.'E(R ~: 
~t~. '· ·" \ .. .p .:>· ".~;'. .. ;;_ .. · .. r . .-: . • .. ~~;.;;;·. :t~~_;~ "·.;~ ,, ~: ?=-··tt, . .. : 

Üniversite haf
tası nasıl geçti 

İngilterede Fa- Ziraat Bankas' . aponya • ın· Suriye hart:katında Kar~ılama ikram ve izaz etme eden bıı nutul.larile ayni zamanda Nadim olan • ı ı •• d • ılim adamlarile alakalanma ve u- Framız hükümetinin Ba .. ·ekil mu- meıhur dolandırıcı 
şıst er e muca- Tasarruf sahiplerine ıstanının ceva- kullanılan garip usul ğurlama itibarile Dıyarbakır Ün. avini Amiral Darlan da Fransızlara 

V d k 
versite haftası, onların dediği gıbı \'işi lıiikumetinin takip ettiği poli- Bir refikimiz •l\le~hur dolandın· 

de ı e b a Ş 1 ad) tevzi cdile!l ikrami- t)Jfiı beğenmedi ı ve eygan ın { i ri hakikaten ilmin şeref haftası ol- l !ikayı izah etmiştir. Amiral bu si- rcı Mahmut Saimin h~tıralarını neş-

1 
l du- k "de d"lc· Suriye harekatının mana ve ma- muştur. yaseti üç nokta etrafında hülisa redeceğiz• diye birkaç gündür şata. ye er n e~ı c ı --o-- . . c 

hiyeti askeri olmaktan ziyade si- Umumi konferanslar için Halice- dnııştır: atlı ilanlar yapıyor. Nanemolla: 
Sekiz kumpanya hak-ı Ankara, 11 (A.A.) - Türkı; Japonyanın alacağı yası olduğu an!a:;nlmaktadrr. Ni- vi sınema salonu tahsi.> edilmi~ti. ı - Fransız milletinin bugünkü -1\lahmut Saim'in yazacakları 

k d k "ld" Cümhuriyeti Ziraat Bankasının o • t b 11" d ·ı tekim harekatın başlad g· 1 gecen buranın 1200 oturacak yeri vardı. •·aziyetini iyileştirmek; hunun da cidden enteresan olacak. dedi ve 
ın a arar verı ı 

1 

vazıyc c ı egı ' B 1 lira ve daha ziyade mevduatı bu pazar sabahı Londra radyosu da u sa <mda hergün öğleden sonra tek çaresi mütareke şartlannı ha- ilave etti: 
Londra 11 (A.A.) - Dahiliye lunan tasarruf sahipleri için her il Tokyo 11 (A.A.) - Japon hükıl- bunu teyit etmişti. Filhakika İngi- umumi konferanslar verildi. Salon fifletmektir ki hu da ancak galiple _ Yalıw: bu hatıraları gazete sa. 

nazırı Morrison, sekiz kumpanya ayda bir tevzi etmekte olduğu ik ·neti namına beyanatta bulunma. liz ve hür Fransızlar, Suriyeyi k'1n daima hıncahınç dolu idi. Mesleki müzaker~ ile istihsali kahil bir ne· hibine nasıl sattığını da tlive et. 
hakkında müdafaa nizamnamesi - ramiye kur'ası bugün banka mer ,;a memur sözcü, Batavya konfe - dökmeden ele geçirmek istemekte- konferansların tıbbi olanları Nü- ticedir. meyi unutmamalı. 
nin tatbikini emretmiştir. Bunlar kezinde ikinci noter ile diğer ala· cansında Japon tekliflerine kar§ı dirler. Bu maksada varmak için mune hastanesi binasmda, diğerleri 2 - Bir mağlubun yapabileceği 
arasında Faşist teşkilatı olanlar kalılar huzurunda çekilmi~tir. Ken. -Iolanda Hindistanının verdiği ce. İngilizlerin kullandıkları usui hayli yine bu sal.onda •nünakaşalı olarak nishette sulbü hazırlamak. • vardır. dilerine ikramiye isabet eden tev- vap çok az memnuni~t verici ol- gariptir. Suriyede bulunan bir mu_ hergün sabahları verildi. 3 - Yeni Avnıpada Fransanın 

Dahiliye nezareti tarafından her diat sahiplerinden Babaeski' de İs· duğunu ve maamafih büyük bır 

1 

habirin bildirdiğine göre, harekatı Bu münakaşalı konferanslar bir istiklalini hazırlamak. Yeni nutuklar 
kumpanya için neşredilen beyan - mail Erdem'e 1000, Nazillide Fal ıbt:mamla tetkik cdildigini söyle - yapan kıl'aların önünde büyu"k he>- buçuk, iki saat sürdü. Salon daima Bu ifade tarzı ile Darlan Alman-

ı k . 1 ' 500 İ t b ld H d" d · d 1 'd' tl'• devlet adamı sanki sözl...,miı namede deni iyor 1: ma Bi gene , s an u a a ıct ııişse e muhtevıyalını bildirmek· ı par!örlü otomobiller ilerlemekte- 0 u 1 1· ya ile üç başlı müzakerelerin ecre- ' -, 
·ı M · k t • 250 "'- · d H" d · · z 1 H ft fi k tl b J gibi evvelki gün birer nutuk SÖY• Dahı iye nazırı orrıson anaa 1 Kaya ya , ....,zıncan a usame - ten imtına etmiştır. annedi diğine dir. Bu otomobillerdeki askerler, a anın mu va a ıye e aşarı - yan etmekle olduğunu anlatmış 

getirmiştir ki bu teşekkülleri idare l din Seyhan, Boyabadda Güngöı göre Holanda Hindislanı verdiği lhoparlörler vasıtasile bağ:rarak masında Birinci Umumi Müfeltış bulunuyor. Kademe kademe evve- ledilcr. Mussolini İtalyanın bir yıl
edenler arasında İngiltere ile harp Oduncuoğlu, Zühtü, Halit Çelik cevapta son sözünü söylemiştir. düşman olarak dPğil, dost olarak Abidin Özmenden en büyük yardı· la şimdiki hayat şartlarını tadil lık harp hayatının muhasebesini 
halinde bulunan bir hükumetin i. Eleni, Boluda Tahsin Erkan, Niğ- Domei ajansının bildirdiğine gö J geldiklerini ilan etmektedirler. İn- mı ve himayeyi gördük. KonferanS- ettirmek, müstakbel sullıün esas- yaparken, Çörçil Avam Kamara
dare sistemine karşı sempati du • dede Hakkı Demokan yüzer !irr. re Japonya, Holanda Hindistanının gilizlere göre bu tarzı hareket mü- Ların hepsinde bulundu. Münakaşa- !arını hazırlamak ve yeni Avrupa- sında tenkitlere cevap yetiştiri~·or, 
yanlar yardır. Bu teşakküllerin kazanmışlardır. Bunlardan başka mu.1'abil tekliflerini kabul. ederse j e~~ir olmakta ve Vişi kuvvetleri lara ıştirak etmek suretile konfe- da Fransaya mazisine ve tarihine Darlan da ayni gün içinde Fran. a
harbe müessir bir surette de\•am muhtelif mahallerdeki 95 cüzdan muzakerelere devam C!dılecektır. bur Frans:zlara iltihak ederek on- tanslara hareket verdi. Sekiz vila- la~ ık bir mevki elde rylcmek. nın Almanya ile işbirliği lüzumu 
edilmes'ne zarar getirebilecek bir sahiplerine de 20 - 50 lira arasında Fakat Japon hükumeti alacağı va.

1

1 larla beraber ileri harekete Mirak yetin baş-nda bunların her yerini Böyle çetin bir işin başarılması hakkındaki noktai nazarını tazel<r 
maks.:ıt i<;in vasıta edilmeleri teh - ikramiyeler isabet etmiştir. ziyetin ne olacağı hakkında henüz eylemektdirler. Fakat muka~emet ~~1her_iş~n.i.'.~as~.ı bildigini ~;-ran; için de Pcten hükumetine cesaret, di. Nanemolla: 
likesi mvecutlur. Bahsi geçen kum 5.350 yeni Zelandah bir karar vermemiştir. görülen noktalar da yok değildir. MI "fa t~or. u.gum~~ .. sayı~ d ~umı azim, sebat, nefis feragati icap et- - Bunların hepsi laf .. dedi ve 
panyalar arasında East London Kokum in Şımbun gaıretesi Ba - \Bu tarzı hareket General Dö Golün .. u e ışımıze ulun ar a aş arın tiği gibi Fransız milletine de Jıükii- sözlerini şöyle bitirdi: 
Blackshirt limited, British Union kayip tavya görüşmelerinin inkıtaa uğ • Dakar'da olduğu gibi Fransız kanı 1 şukrr"n~a~ını bur;ı:a~ ~aştır~ayı mete itimat ederek al.im münakssa 
Distriet Formatioı:ı limited ve di - Wellington, 11 (A.A.) - Yeni ramasının önüne geçilemiyeceğini dökülmesine! mümkün oldugu ka- ;azı .e . ;yor':ım: a ı, u1m~n ~n, lnra ve acı tenkitlere nihayet ver-
ğer bazı neşriyat evlC!ri bulunmak. Zelanda Başvekili Nash, yaptığı yazmakta ve Holanda Hindistanı- dar mani olmak arzusundan ileri artı. reısı ve ıger zeva a a e- mck \"C birlik ve disiplinle l\fare
ladır. resmi beyanatta, Yunanistana ve nın verdiği cevabın bütün şarki gelmektedir. Ayni zamanda Suri- şekkur etmek bor;umuzdur. . . şalin etrafında toplanmak icap 

- Llifla peynir gemi5i yürümez 
derler. Suriye de Vişinin ,.e '.\1ih· 

verin elinden uçarken kuru lafın 
ne faydası olabilir? .. Giride 16.530 Yeni Zelandalı gön- Asyada müşterek bir refah mınla. yeye yapılan ilerleme dolayısile Orada bulunduguınuz hafta ıçın- eder. 

Breste yapılan hücum der'lmiş ve bunlardan 11.180 inin kası tesis edilmesine karsı bir mey Almanya Fransız umumi efkarının de do~tor ve profesor arkadaşlar.- Hüseyin Şükrü BABAN Jl.f. K. 
Londra, 11 (A.A.) - RC!uter: tahliye ile Mısıra çıkarılmış oldu- da~ okuma olduğunu ilave etmek- İngiltere aleyhine döneceğini ümit. 't1oız 90: ~~ta .. ~uayene ttı~er_ ve 
ö;;renildiğine göre, Bismark'ın ğunu bildirmiştir. Geri kalan 5.35-0 tedır. etmekte olduğundan İngilizler bu- t 

1
muB.te 1 mu ımt amde ı1ya. )ba~- k . 

14 k d P · E kr ·· .. k' ·d l" t kt Nişi - Nişi Şimbun gazetesi Ho- na mevdan k. 1 kt tar. ıze muracaa e en erın u- r Büyü tarıhi roman:1 -------------
~:e:t':şıilti:~nzetm~~. Br~s~~ezo~~ ışı en ma uma yo ur. landa Hindistanının Balavvada1ci <lirler.' vermeme ıs eme e- tün dertleri dinlendi. Vilayet mer-ı s ı Az. N 1 o·· ld .. .. ld .. ? ) . 
gece İngiliz hava kuvvetleri tara- Japon hey'etinın geri çekilmesin• Fransız - Al . . . . kez kaza _köylerinde iskan e<lil":'.iş 1 U tan iZ ası UrU U • 

Ku··çu""k · led'-· · b"ld' kt d . man ışbırlıqı. Fran- olan 12 b;n muhacırın oturdugu ı 
ündan hücum edilmiştir. haberCer ısBıgınkı _ı ~':m1 _ke e r

1
• 1 d S ıs~n;n Surıye harekatı üzerine İn- kövlerdendört beştanesinigezclik. ·~------------•'Yazan:M. Sami Karayel-

----<>--- uyu gun= ı gaze e er en u gılterevC! h r t 1 ·· ' ' 

Vı.şı"de ı·htı·ıa"' f gai Sogva, Holand:t Hindistan• .t~-: rine Aİman~~~ı~ :;ı.: e~t~~e~~r~z:- Haftayı bitirdikten ~nra pazar g~- İstintak neticesinde Mahmut Nedim paşanın 
rafından verilen cevabın alelad • 1 d . k' f .. gı c - nu S'aat 10 da Erganı bakır madent-

(Baş larafı 1 ıııci sayfa:la) *, R~.ı;:a, (~t~f~~i) - A~maı~·a- bir mesele gibi tetkik edilecek ,·er r:b~~e;!a _gost~ememi-t~. G~l~n le krom madecini .gezd.ik. yüz bin altını Sultan Azize verdiği anlaşılmıştı 
ya ) ap '"' Se} a ıa en av et e en de Japonyanın cenup siyasetinde gore, eneral ' evren ' Gelecek seıe Ünıversıte haftasını 

beyanatta bulunarak emrindeki Bulgaristan Kralı Boris İtalya Kra- k .. k b' . t 
1 

Fransanın Dö Golün elinde bulu-
k 1 

· h h . b' h k , . .. . ı ço enerıı ır vazıye a nıaMnı . Vanda açacağız .• 
uvvet erın er angı tr are e,e lını zıyaret etmek uzere Italyada is!emektedir. I n~n Afrıka müstemlekelerine karşı --o---

te\•essül ctmeğe kafi olmadığını ve kalmıştır. bır harekette bulunulmasına taraf-
bundan başka böyle bir te~ebbü - * Roma, (Stcfani) - Salühi- tar edğildir. Bu müstemlekeleri Fikirler 
~ün Fransız Afrika imparatorlu • yctli İtalyan gazeteleri İtalya ile h 
gunda karışıklıklara meydan ve - imdiki Irak hükumeti arasmda ür Fransızların elinden almıya {Baş tara[ı 2 nci sayfada) 

-· · A ~r'kan u"daha · ş ke"ı·l- kalkışmak buralarda bü.vük karga- sul~tın, ziraat· maddelerinin vetiŞ-
rec_egını \'.e m. : . ın, m . . - diplomatık müııasebetlcrin , ~ ' 
lesıni tacı! edece«ınl soylemışlır. .. . · t kt~-' 1 B h şal·klar doğuracaltı kanaatinde ol- ı t:rı!diği Or:a Anadolunun vaf(mur 

" dıgını teyıt e ıne t-uır er. u u- 7 •0 duoun b'ld' · t' a 1. s -We)·gand, Alrr.anyadan askeri d . t d'ld. ~. .. ·"' Program ,ve memleket saat ayarı 1 o u 1 ırmış ır. <'nera ın, · u_ yağmasına göre bereketli veva be. 
susta Roma a ışare e ı ıgıne g<>-17•·1 M' ·k· H·fi! ı · · ·n · ··d f k b'l ı d - · · -

Yardım istenilmesini de reddede • . . .. 1 . ı ... uzı . a parça ar. 7.45 ,\Jans \ rı~ ._nın mu a aası a ı oma !gı, reK.ctsız olacak köylerjnin iarlala-
re dıplomatık munasebct crın ke-ıhaberleri. 8.00 Müzik: Ha!if parçalar binaenal.,.,h feda edilmesi zarureti d k .. l··ı · d 

ek b"yle bı'r talebı'n de Amerika • . . . . . . . . ,. . . . 1 --;, rın a ve ·oy u crı arasın a .~e~n 
r o • sılmesı tamamtle Ingıltzlerın cm- p .. ıgıamının devamı. 8.30 Eviil saatı oldugun" ada kani bulundug-u anla l d ld - ·b· b rd 

U"dahal0sı·nı· tesrı· edeceg-ini . . . . ı·ı ·o p 1 k ı • sene er e o ugu gı 1, u sene a-
nın m - . rinde bulunan •i'lldikı Irak hıiku- ·" rogram, ve nıem c et saat a- lm k dır . . • . . .. 
ve Suriyenin kabili müdafaa ol • . . k. ' .. ,. . , t' )Jn. 12.33 Muzik: Şarkı ve Türküler. şı a ta · hı Zıraat Vekaletın:n mutehassıs 

b
. 

1 
h f d d'l bm~tbının !ta •p.dettıgı sı) ase ın ta- 12.45 Ajans- haberleri. 13.00 Müzik: Ka.. * eleman arile te\kikatta bulunduğ.ı. 

mad.ğını ve ınaena ey e a C ı - ıı ır ne ıcesı ır. rı,·ık program. 13.15 Müzik: Peşrev v• l ] . • ---- nu, tedbir er aldığını an amakta • 
mesi Iazım geldiğini beyan etmış- * Singapur, _ Çin sular.ndaki oyun havaları. 13.30 Müzik: Karışık yız. 

tir. kuvvetlerin başkumandanı söyledi-ı programın devamı. 'f J~ QO~ JR Q3 A 1 Yüksek Ziraat Enstitüsünün mu 
FRANSA HARBİ GE~""LETMEK - · t kta demi tir ki: ıs.oo. Program ve memleket saat aya-: ~ · 

,...,, gı nu u ~ rı. 18.03 . Iuzık: Fasıl sazı. 18.30 Ziraat 1 allimlerile birlikte talebelerin!n e-
İSTEMİYOR Harp uzak Şarka yayılırsa yal- l.akvimi. 18.40 Müzik: Radyo caz oskes- kipler halinde Sivasta Yıldtzdi 

Londra 11 (A.A.) _ Ofi: İsviçre nız deniz kuvvetleri değil, donan- tra>ı. 19.00 Konuşma: 19.15 Radyo caz 1 İSTANilUL BORSASI 11161941 FİATJ havzasında 393 ve Hafik, Kıztlhi -
radyosunun verdiği bir habere gö. mıya mensup hava kuvvetleri de ~::1'eslrasının devamı. 19.30. Mcmlekd ESHA~r ve TAUYh.:\T sar sahasında, Divrik, Kangal, Şar. 

d a maya jc:lirak edeceklerdir. xıal ay.arı \'C AJans haberlen 19.45 Mu 
re Amiral Darlanın yeni hariciye on n ' ll . . 1 t· ·ı z k: Dunya şarkılan 20 Radyo gazetesi ı Sterlin 5.24 kışladaki yine yüzlerce köylerde! 
nazın Benois Mechin, Fransanın Bu hava kuvve erının yer eş_ırı - ıo.ıs Müzik: Chopın'in escı·lcr<ndeıı ıoo Dola.r 130~ ıso so köylülerle birlikte dolaı;arak mez. 
muhasemat sahnesini genişletmek mesi için lazım gelen tedbırler 2t.OO Konu.;ma: Memleket postası 21 ıo 100 İ.wiçre tnı. ~O- ruata yarayan arazide çalışmala • 
üze~ hiç bir zaman teşebbüse geç. çoktanberi alındığından yarın bile Müzik: ~ıo ş·<rkılar. 21.25 Konı.şma: 100 Peçela U.9375 rt, retkikal yapmaları, yarının mu 

• . . .. 1 . f k t p t 1 faaliyete _geçebilecC'klerdir. 21.40 Muzık; Radyo senfoni orkestrası. 100 Yen 31.1~71> vaffaki}·etlerini bugünden bizlere 
ın:yecegını soy emış, a a e ene . 2:?.30 ~temleltct saat ayarı A:ljans ha- ıoo i~·Jcre KTOnu S0.7l;;o 
Darlanın emri mucibince Fransa - * Londra, - Sorulan hır suale b.-rlcri. 22 l5 Müzik: Dans müzigi. 23.25 İkramiyeli %5 1913 Ergani ı·ı.- 5 müjdeleyen ehemmiyetli mesaiyi 
nın hücuma uğrıyacağı yer neresi cevap veren Hava Nazırı demıştır 1annki ""ogram, ve kapaııı.ş. • Sıvas - Erzunım ıı. lla VIL ıa 90 teşkil etmektedir. 

olursa olsun, müdafaa edileceğini ki: 
tasrih etmiştir. cMayıs ayı içinde muhtelif harp 

Mcchin, İngiltereyi, Irak petrol- sahnelerinde 450 düşman tayyaresi 
duş .. uru" •• ım;;•tur" . Fakat hakikatte [erini himaye ve Fransaya ait pet. ...., 

rollere yaz'ıyet etmek üzere Suri. düşman zayiatının bundan fazla 
yeye girmekle itham etm~ ve de- olması muhtemeldir. 
miştir ki: 1 (A.A.) 

~ 

~«ASI< ERİ VAZİYET 
' ... llRİYE HAREK.ATININ BU HAFTA 

İÇİNDE MÜHiM İNKiŞAFLAR 
GÖSTERECEGI ANLAŞILIYOR ı 

le uriyede harekat devam bu hafta içinde Haleb.ı gtnne • ı 
~ etmektedir. Cenuptcın i • Zeri muhtemeldır. 
!erleyen kuvvetler Şama 1 O ki· Fransızlann Fırat nehri ar • 
lometn mesafeye ge!.mqterdir. kasına çekilerek bir müdafaa\ 
Fransızların daJıa cenuptaki e.. yaı>maları ihtim4li varsa da bu • 
sas müdafaa hatları aşıldığına müdafaa çok zayıf olacaktır. 
göre bundan sonra bu kuvvet • Halep alındıktan sonro ise Su. 
!erin esastı biı' mukavemet gör· riye işinin nihayete ermesi de 
meden Şama ııinneleri beklenir. muhtemeldir. Çü.nkii. bu tak • 

dirde Fransızların elinde hi\bir 
tayyare meydanı kalmam~ ola.. 
caktır. Tayyarelerden müzahe -
ret qörmiyen ve hava meydan. 
Zarından mahrum bulunan bir 
ordunun ise mukavemete deı:a· 
mı hemen hemen mii.mkü.n de _ 
ö·ldir, 

Sahilden Beyrut istikametin • 
de ilerleyen kolun nereye var • 
dığı hakkında malumat gelme. 
mi~.•e de bu kıt'al<ınn önünde 
mü.lıim bir mani bulunmadığı • 
na "'re Beyrutun cenubuna. hay 
1ı ı•akla.<mt< bulunmaları muh· 
temeldir. 

Halep istıkametinde il.erleyen 
"ıotörlü 1ng:liz kıt'aları ise Re • 
sW<iıın • Der""'1' hattına gctnıiş· 
kr t'e Derzoru işgal etmişler • 
d r. Bıı kuvveı!er bu hatta ge • 
!11rceyc kadar mülıi1n bir mu • 
kaı·eme·e maruz kalma.m41ar • 
d ,. Bu ktı'alar hô.len Halebe 

22.'i kilometre mesafede bulun • 
m<>k'ad r'ar. J\fotörFi kıt'alar i
ç-in bu m af enin kat·, nihayet 
<J.'i. ü; gıir 1 i'k b;r i§ olduqtın • 
dn11. nıG.lıir'ı bir 1ıtukave1nete 

CQJ rla<arktaki Atman tay _ 
ı:areleri Hayfa limanını 

ve Filistin sahillerinin diğer 
bazı noktalarını şiddetle bom _ 
bardıman ettikleri bildirilmek -
tedır. Almanlar Giı-idiıt iwaliıı. 
den sonra tayı•arelerinin tesir 
sahalarını yavll§ yaı:aş genişlet
mel:tedirler. 
Bıından sonra gerek tskende. 

riye ve gerek Hayfa fngiliz üs
lerinin devamlı ve şiddetli lra • 
va akınlarına marıız kalmala • 
nnı loeklemek lazmıdır. 

* 

Janine korkuyu üzerinden at -
mak ve bu cinnet havası içinden 
kurtulmak istedi. Kendine me • 
lanet havası vermcğe çalı~arak: 

- Bu sefer ona ne yaptımz? 
- N. o. küçük kız, sözlerim 

sizi hayrete dü~üreceğine endi • 
şeye mi düşürdü? ... Bir kere şu. 
ntı düşününüz; gördüğünüz bu 
eller ... 

Ve kuru, sinirli parmaklarını 
gösterdi: 

- Yarın bir kazaya uğrar da 
yüzünüz kanlı bir et parçası ha
line gelecek olursa bu eller size 
güzelliğinizi iade edecektir. Bu 
sizce ehemmiyetsiz bir şey mi? 
Ço'' müşkülpescntsiniz! ... 

Gene kız özür dilemek istedi: 
- B~ni affediniz doktor ... Bü. 

tün bunlar o kadar şayanı hay • 
ret ki... Kendimi adeta ... 

- Bir büyücünün, bir sihirba. 
zın kar'Isında mı zannedıyorsu-

' nuz? ... Evet, bir ilim sihirbazı. .. 
Fakat hiç olmazsa bir adam ola -
na tesekkür etmek nezaketini 
göste;dı. .. Kapımın önüne hıra • 
kılan b~ bicare ... Ona hayatını 
ıade e: tıği; günü hatırlıyorum. 
Ellerimi sıi<ıvor, sesi titriyordu. 
Uzaktan geldiğini biliyordu. E
sasen ... 

Gaibin durdu. Koltuğunun iis.. 
tünde döndü. Bir çekmeden ka
lm bir defter çıkararak karıstır. 
dı. Sonra orada buldu~ u bir 
numar~nın vardımı ile J.-.ıılın bir 
mukan·a k~tuda duran Iışler -
den birini ç:kardt. 

Jan 'ne sordu: 
- B adamın hayatını öf{ren. 

mek iç·n kendisine hiç b:r şey 
sormadınız mı? 

- Ben de o noktaya rePyo -
rum ... O zaman aldığım notlar 

Büyük Zabıta Romanı: 42 

r-KEDİ~ 
1 GÖZLOJ 
'--ADAM-
! Türkçesi M. Feri dun \ 

burada ... Adamın ismi Lang • 
lande .. . 

Loiseau hayretle dedi ki: 
- Demek Marsilyadaki ku 

yumcuya hüviyetini doğru ola. 
rak bildirm~! 

- Evet ... Adresi de şu: Pi • 
erre • Charron geçidi, 7 numa -
ra ... İyileşmek üzere bulundu. 
ğu sıralarda yaralanmasına ken
disinin sebep olduğunu itiraf et· 
ti... Kavgayı kendi aramıştı. Bü 
tim servetini yemiş, hayattan 
bezmişti. Hiç bir şeyden zevk a. 
lamamağa başlamıştı. Faka: kim. 
!erle !y.,raber bulunduğunu, ken. 
disine kimlerin hücum ettiğim, 
kimin tarafından kapımın önü
ne getirildiğini sö> !emek is•e -
medi. Ben onu kliniğe getiren 
kadının mıitecavizin cürüm or • 
ta'.;t olduğunu zannediyorum. 
Yara!ıyı arbedenin vukubuldu • 
ğu ma:ıa 'den uzağa götü•mek 
sur tiıe polisi şaşırtmak istC"llliş
lerd ı. 

Bu sczler Loiseau'yu tatmin 
etmemişti. Adamın kediye b~n. 
ze)·cn göz1erini düşünerek ıor • 
du: 

- Demek bu adam kararlıkla 
da görüyor, öyle mi doktor? 

- Evet... Siz de bunun farkı· 
na vardınız: 

- Sizin tedavi ettiğiniz adam. 
la bu gece size getirdiğimiz a • 
dam ayni mi? 

Doktor gazetecinin bu ısrarı 
karşısında gülmekten kendini a
lamadı. Parmaklarının arasIDda 
çevirdiği fişi okudu: 

cLanglande, mesleği yok. Pi • 
erre - Cherron geçidi, 7 numa -
ra. Ameliyat muvaffakiyeıle ne. 
ticelenmiştir. Dimağın his mer
kezlerini mühim surette iptal e. 
den bir sadmeden mütevellit ce. 
riha, C!nsacın ;.:opması ve parça. 
!anması yüzünden sima tama • 
mile tanınmaz bir hale gelmiş • 
tir. Nakil ve M. O. B. kültürleri 
usulile :ışı tatbik edilmiştir. Not: 
Süje niktalop'tur. Ameliyatın 

bu maluliyetini !Pşdit ettiği söy
lenebilir .• K.ifi değil mi? ... Size 
neticeleri okudum. Ameliyatın 
hangi usule göre tatbik edildiği
ni izah ctmeğe zannedersem hiç 
lüzum yoktur? 

Hayreti yüzünde okunan Loi. 
seau: 

- Müthiş! 

Diye mırıldandı. Sonra genç 
kıza dönere!< onun da kanaatini 
paylaşın.ısını bekled' ~'akat Ja. 
nine düşünceli idi. Kendi ken -
dine söyleniyormuş gibi: 

- Fakat niçin öldürdü? 
Diyordu. Doktor sordu: 
- Öldürdüğünden emin mi • 

siniz? 
- Eminim. Biraz evvel de söy. 

ledim ya, az daha beni de öldü -
receKti. Fakat niye vazgeçtiği -
ni bir tlirlü anlayamadım. 

- Kt"'.1 b,l'r? ... Belk eski ha-
yatıru hatırladı? .. . 

(Daha var) 

s:av ittihadı cem.yeti reist ve 
Ru. sefiri İgna\it' mağlüp olmuş
tu. Şundı devleti lng:Iizler ele al -
1nı}tı. 

Midhat paşa sadaret makamına 
gelir gelmez ilk uğrad .ğı sadme u
sulü vilayetin Mahmut Ned!m pa -
·o tarafından lağvedilmiş olması -
dır. 

l\l dhat paşa, vllayet meçlisleri. 
ni açarak ve, bu meclislere Hıris -
tiyanları da !esrik ederek meşru • 
tiyeti idareye bir hatve atmak is·.i
yordu. Bu, Türk vatanı için bir 
.ehlike idi. 

Mahnurt Nedim paşa, acaba bu 
tehlikeyi bilerek mi usulü vilayet 
şeklini lağvetmiş bulundu? .. 

Yoksa, Jıusların teşvikile ve, Av 
rupa müdahalesini icabında daha 
kat'i bir surette harekete getirmek 
ıçin mi yaptırıldı?. 

Bunu, her iki şekilde de müta • 
leaya alabilirız. Her ikisi de Türk 
vatanı için bir tehlike olduğuna 

nazaran ha, Aii Veli, ha, Veli Ali 
olmuş birdir. 

Midhat paşa, iktidar mevkiine 
gelince, Hüseyin Avni paşa, ş:r -
Yani zade Rüştü paşa ve, arkadaş. 
ları menfalarından döndüler. 
Şirvani, evkaf, Maraş valiliğin • 

den dönen Cevdet paşa maarif, İz
mir valisi Sadık paşa, maliye, Pa
ris sefiri Cemil paşa, hariciye ne • 
zaretlerine tayın edildiler. 

Mahmut Nedim paşanın mecli. 
si ıslahat diye teşkil eylediği mec
lis fesholundu. Şlırayi devlet, da -
hiliye ve tanzimat namlarile ikiye 
ayrıldı. 

vükelii meciısi ıstintakında kat'iy
yen yüz bin liranın saraya veril • 
diğini ve, bu bapta irade 'llduğunu 
inkar etti. 

Çünkü, Sultan Aziz iradesini in· 
kar etmişti. Yüz bin ~iranın saraya 
verilmeyip parayı istikraz edPnle. 
re verıldiğinı söylemoşti. 

Padişahın, bu yo:da olen beya • 
natı Mahmut Nedim pa~ayı müş • 
kül mevkie s..ıkmuştur. I.iikın :ah 
mut Nedim paşa, efendisini kurtar 
mak için bütün mes'uliyeti üzeri • 
ne aldı. 

Vükela meclisi, paranın Mahmut 
Nedim paşa tarafından tazminine 
karar verdi. Vükela mtclisi., •. ı bu 
kararı padişah · :ı.rafından asdik 
olunmak gerekti. 

Karar padişaha arzedildi. Fakat, 
Sultan Aziz tazmin cezasını affet
ti. Ve, üstelik de s''.dık Mahmut 
Nedim paşasını Kas:amonu valili. 
ğine tayin ettL 

* Midhat paşa, hayatı siy~>iyesin· 
de şöyle yazıyor: 

• ... Sene besene ilan olunan mü. 
vazene defterlerinde gösterild · ği 
veçhile masarifatın iki mil5 ondan 
ziyade fazlası olarak bunun ıizcri
ne Mahmut paşanın sadare:c viı • 
rudile beraber Köçek vg:, Agop 
efendi vasıtasile Avrupadan · s' k -
raz etmiş olduğu on milyon lıranın 
dahi faizi zammolunmasile rn~va. 
zene açığının miktarı uç milyon 
lirayı geçmiş iken mıişarünileyhin 
Babıalide renkihat ve ıslahat ko -
misyonu namile teşkil etmiş ..ııdu. 
ğu meclise yaptırıp mabeyne tak·· 

Midhat paşa, on milyon liralık dim eylediği defterde varida '"' 
istikrazda, istikrazı akdedenlere masarüat karşılaştırılmış oldugun. 
yüz bin Iıra verilmiş olmaktan n!. dan başka varidatın beş yüz bu ka 
şi Mahmut Nedim paşayı vükdl dar bin lira dahi ziyadesi olduğu 
meclisi kararile vükeli meclisinde gösterilerek, işbu fazladan yü? bin 
istintaka çekti. lirası sarayi hümayunun tahs;sah 

. İstintak neti~sin~e Mahmut Ne 

1 

seniye haricinde masarifatına ;ar
dım paşanın, yuz bın altını Sultan folunma.k: üzere alelhesap olarak 
Azize verdiği anlaşılmıştı. mabeyni hümayuna takdim olun • 

İstikraz komisyonunun yani on ı rnuş ve üç yüz elli bin lirasile İn -
milyon liranın yüzde komisyonu giltereye bir zırhlı sefine daha si. 
mukrizlere verilmesi hakkında Sul pariş «iilmiş:ir.• 
tan Abdülazizin iradei mahsusası c'vl:idhat paşanın sadareti .;.zerine 
icabından iken padişahın bunu in. mali~ nezareti tarafından olunan 
kar etmiş ~iması ve, isti~takta 

1 

talep üzerine bu defa verilen dt>f -
Mahmut Nedtm paşanın dahı pa - tere nazaran müvaz~nPnin var, • 
dişahı tekzip etmemek için irade- datça fazlası şöyle dur·un Mahmut 
nin vücudünü söylemekten istin • Nedim paşanın vila~tlerce etmiş 
!:af eylemesi yüz bin altı!''!' M~~- olduğu nabeca tenkihaldan kabili 
mut Nedim paşadan tazmınıne hük 
medildi. 

Midhat paşa ve, avenesi hem 
Sultan Azizi ve hem de Mahmut 
~aşa ve taraftarlarını millet buzu
' nda teşhir için harekete geçmiş

. Prdi. 
Midhat paşa, ve avenesi yüz bin 

·ıra komisyonun saraya verild'ğini 
b.ldikleri halde sözde Mahmut Ne

m paşa zimmetine geçmiş gib: 
areket ediyorlardı. 
Fakat, Mahmut Nedim paşa, e • 

f nd sine sadık olduğundan her 
türlü mes'uliyeti üzerine alarak 

icra olanlar dahili hesap olsa b:le 
yine masarifatı umumiyen•n açığı 

üç milyondan aşağı cılmadığı gös· 
terilmiş ye ol vakit zıkrolunan faz 
layı tasdik etmiş dcnılen kom s • 
yen azası celp\"(! cem'ile ısli~vap o 
lundukta yapmış oldukları re "•n 
h1zine kuyudıı üzer'ne olma,ıp 

Mahmut Nedim pa•anın tar f ve 
ifadesi üzerine yapıld ı 1a \ " -
dikleri cevaplan mü,'.eb:ın ,· uş 

~ıma'<ia ~in renk ve hakil:at ı:'lla. 

~ılmıştır.> 
(Daha var) 
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SAYFA-4 

Suriyede son 
vaziyet 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Londra 11 (AA.) - Röyter: Su. 
riye sahiline çıkan müttefik kıt'a. 
!arın coldukça kuvvetli• bir muka 
vemetle karşılaştıkları teyit edil · 
mektedir. 
ASKERİ SÖZCÜNÜN VERDİGİ 

BEYANAT 
Kudüs 11 (A.A.} - Askeri söz

cü harekat hakkında şu malı'.ımatı 
vermiştir: 

Suriye cephesinde müttefik kuv 
vetleri, Şama 15 kilol!l€tre mesa • 
fede Kisva cıvarına varmışlardır. 
Kisva, Şam müdafaasına dahil bu. 
lunmaktadır. 

Sahil cephesinde, Avustralyalı · 
!ar, bir köprünün berhava edildiği 
Litani nehrini aşmışlar ve Beyrut 
istikametinde şimale doğru 8 kilo
metre ilerlemişlerdir. 

Salı günü öğle üzeri Suriye ara. 
sizine dühfil, en derin noktada 80 
kilometre olmuştur. Eğer muhte • 
mel olduğu üzere Lübnan sahil yo 
!unu Akka - Şam büyük yoluna 
bağlıyan iltisak noktası müttefik 
kuvvetler tarafından ele geçirilir • 
se, Merjayum, pek muhtemel ola • 
rak tecrit edilecektir. Fransız malı 
loplar iğtinam olunmuştur. 

VİŞİNİN VERDICI 
MALÜMAT 

Vichy, 11 (A.A.) - Ofi bildiri
yor: 

Dünkü gün Suriyedeki Fransız 
mukavemeti, bütün muharebe hat
tı üzerinde muvaffakıyetle fazla
laşmıştır. Vichy'deki hissiyat, va
ziyetin çok şayanı memnuniyet ol· 
duğu merkezindedjr. General 
Deniz, herkesin vazifesini yapmak
ta olduğunu ve maneviyatın mü
kemınel bulunduğunu bildirmek
tedir. 

9 Haziran askeri blançosu şudur: 
Sahil ile Hermon dağı arasında 

bütün düşman hücumları geri püs
kürtülmüştür. Ve bütün Fransız 
mevzileri muhafaza edilmiştir. 

Hermon ile Cebeli Düruz arasın
da, hasım durdurulmuştur. Fran
sızlar bazı noktalarda muvaffakı
yetle mukabil hücum yapmışlardır. 

Hava kuvvetleri, İngiliz kollarını 
§iddetle bombardıman etmişlerdir. 

Çölde, Fırat üzerinde, yalnız dün, 
Fransızlarla bir İngiliz motörlü 
müfrezesi arasında temas tesis edil
miştir. İngiliz müfrezesine topçu 
müzaheret etmektedir. 

İngiliz kayıpları hissedilir d-e • 
recededir. 3ö tank tahrip edilmiş, 
8 bombardıman tayyaresi düşürül
müştür. 

İNGİLİZLERIN KULLANDIÔI 
HOPARLÖRLER 

Kahire, 11 (A.A.) - Reuter: 
Şarki Afrika seferinde çok fay

dalı olarak kullanılan hoparlörler, 
Suriye seferinde de kullanılmak
tadır. Hoparlör, Suriyedeki Fran
sız kıt'alarını müttefikler tarafına 
geçmiye ve yahut siliıhlarını bırak
mıya ikna için çok kıymetli bir alet 
vazifesi görmektedir. General 

Yunanistan har
binde İtalya 

Alman hava 
kuvvetleri 

(Baş la>afı 1 inci sa~·fadaı 
sıfatiyle hizmet eden İngilizlerlı1 nuk
t~rı 60 binden a~ağı değildi. Türkiye
nin yaptıgı ınaddi yardun ehenınıiyet
sizdi. Bunun kıynıeti iki milyon Türk 
lirasını bulnıamaktadır. 

(Baş tarafı 1 inci say~Ada) 
tırılmıştır. Bütün sivil müdafaa 
servisleri vazifelerini sükün içinde 
\·e çok mükemmel bir surette ifa 
etmiştir. Alçak bulutlar, düşman 

tayyarelerinin saklanmasına yar • 
dım etmiş ve tayyareler, bulutla -
rın açıldığı zamanlar pike hücum
ları yapmıştır. 

Şimdi İtalyanın başardığı bu deniz 
a~ırı harbe ait bazı rakkamlar vermek 
isterim. 
İTALYA ARNAVUTLUGA NE 
KADAR ASKER GÖNDERDİ? 
Vapurlarımız 1360 sefer yap

mıştır. Hafif gemiler 1070 defa 
vapurlara refakat etmiştir. 36-0.603 
er ve subay, 15.951 otomobil ve 
kamyon, 83.072 haycan ve 704.150 
ton muhtelif eşy' nakledilmiştir. 
Kıt'alarımızın yaşaması ve muha. 
relıe edebilmesi için, silah ve mü
himmat hariç olmak üzere, vasati 
olarak günde 4000 ton yiyecek ve 
malzeme nakletmekliğimiz lazım 

gelmiştir. 
ALMAN TAYYARELERİNİN 

YARDIMI 
Hava faaliyeti iki kısma ayn -

lır: Nakliye faaliyeti ve muharebe 
faaliyeti: İtalyan tayyareleri cem
an 7102 saatlik uçuşla Arnavutlu
ğa 30.851 insan ve 3016 ton mal -
zeme nakletmişlerdir. Alman nak
liye tayyareleri de 13.212 saatlik 
uçuşla 39.816 insan 2923 ton mal -
zeme nakletmişlerdir. 
İTALYANLAR97TAYYARE 

KAYBETMİŞ .. 
Hava kuvvetlerimizin zayiatına 

gelince: 97 tayyaremiz düşürülmüş, 
71 tayyaremiz hasara uğratılmış, 

233 tayyarecimiz ölmüş veya kay
bolmuş, 128 tayyarecimiz yaralan
mıştır. 

İTALYANIN ZAYİATI 
Yunanistana karşı yapılan harp

te kara cephelerinde verdiğimiz te
lefat 13.5<>2 dir. Esir veya kaybola
rak gösterilenlerin mukadderatı 
kat'i olarak taayyün edinciye kadar 
bu rakam da kat'i mahiyetini mu
hafaza edecektir. Yralılarımızın 
miktarı 88.768 e baliğ t'lmuştur. 

SOOUKTAN DONANLAR 
Soğuklardan donanlara gelince: 

Birinci derecede hafif, yani kısa 
bir tedavi ve istirahati müteakip 
tamamile iyileşen donuklar 4564 
kişidir. Kezalik tamamile iyileşen 
ikinci derecede donuklar 8592 ki
şiye baliğ olmuştur. Üçüncü ve en 
ağır derecede donuklar 4391 kişi 
olup bunların da en büyük kısmı 
kurtarılmıştır. 

1528 Siyah gömlekli ölmüş, 3296 
Siyah gömlekli de yaralanmıştır. 
Arnavut müfrezelerinin zayiatı 
f>9 ölü ve 68 yaralıdan ibarettir. 

Catroux'nun pazar günkü beyanna. 
meleri bu hoparlörler vasıtasile 
tekrar edilmiş ve İngilizler tara
fından işgal edilen mıntakalardaki 
mahalli l:alka İngilizlerin hedefle
r ini izah eden konuşmalar yap
mıştır. 
Öğrenildiğine göre, müttefikler 

işgal edilen mıntakalara, bu mınta
kaların büyük ihtiyacı olan buğday 
ve petrol göndermektedir. 

ALMAN TEBLİGİ 

Berlin 11 (A.A.) - Alman ordu
ları başkumandanlığının tebliği: 

Akdeniz sahasında, Alman savaş 
tayyareJ.erL teşekkülleri, yeni üsle. 
rinden hareket ederek İngiliz Hay. 
fa limanının tesisatına ve benzin 
depolarına büyük muvaffakiyetle 
hücum etmişlerdir. İnfilaklar ve 
yangınlar olmuştur. 

Şimali Afrikada, Alman - İta! -
yan topçusu, Tobruk civarındaki 
İngiliz bataryalarını bom bardı • 
man etmiş ve düşmanı ateşi kes • 
meğe mecbur eylemiştir. 

Çöçilin nutku 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Bu sıra H ore Belsiha ayağa kal
karak İngilterenin Belçikadan çe. 
kilirken dünyanın en mükemmel 
teçhizatını kaybetmiş olduğunu i
şaret etmiştir. 

Çörçil nutkuna şöyle devam et
miştir: 

•- Bütün hatayı Hore Belishaya 
yükletmek niyetinde değilim. Fa
kat bu meselede kendisinin de bü. 
vük bir mes'uliyeti vardır ve bu 
tarzda lakırdı söylediği vakit ken. 
disinin bu hususta tenkit yürüt -
meğe haklı olanlar arasında en so 
nuncuların en sonuncusu olduğu -
nu tahattur ettirmek isterim. 

Dafi toplarımızın istihsali niha. 
yet sür'atli bir surette arttırıl • 
nıağa başlanmıştır. Fakat ne olur
sa olsun teçhizatımızın Almanla -
rınkine nazaran ve adet itibarile 
kiyas kabul etmi)"'cek derecede 
noksan olduğu hakikatı elyevm 
bakidir. 

Bize muhik surette sorulabile
cek mühim bir sual neden dolayı 
Orta Şarkta daha kuvvetli ve da
ha büyük hava kuvvetlerine malik 
olmadığımız hususudur. Lakin bu
nu soranlar Almanların bu nokta
dan ne kadar te!evvu.ka malik ol
duklarını düşünsünler, Almanlar 
tayyarelerin; Avrupadan ellerinde 
bulunan bütün tayyare meydan
larında dinlendirerek Orta Şarka 
kolaylıkla gönderirken biz tayya
relerimizi gemilerle Bahrimuhit
ler aşarak, Cenubi Afrikayı dolaşa
rak Mısıra kadar bin müşkülatla 
göndermek mecburiyetinde kalmış.. 
tık. Bu aradaki azim farkı kendi
liğinden tebarüz ettirir. Bu bir tay
yare meselesi değil, yalnız ve yal
uız nakliye meselesidir .• Demiştir. 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Mevzuu Yunanistan, Afrrka cep
helerindeki tayyare kifayetsizliği

ne intikal ettiren Çörçil, tayyare
leri ve hava dafi toplarını muhtelif 
mıntakalara göndermek mecburi
yetinin vukuu ve Giride az tayyare 
tevzii meselelerini izah ettikten 
sonra ezcümle demiştir ki: •Bu 
umumi malı'.'ımata vakıf olmadan 
bu meseleleri ayrı ayrı muhakeme 
etmek doğru değildir. Umumi ma
lümat ise herkese duyurulabilecek 
şey !erden değildir .• 

ZIRAA T BANKASI 
Kurul~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk. lirasL 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai Te ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktireıılere 28,800 lira ikramiye veri7or. 
ZAYİ - Süleymaniye yabancı 

askerlik şubesinden almış olduğum 
askeri terhis tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Sinoo Camiikebir mahallesin • 
den 317 doğumlu Mehmet oğlu 

Ahmet Saim Gümüş 

Günün tenkitleri 1 
(Baş tarafı l iııci sayfada ı / 

Dünyayı yatışfırınıya ve yeni 
diyelim, eski diyelim, dünyaya 
yeni bir nizam vermiye bugiinkii 
korkunç sil8lı!arın kafi gelmiye
ceği anlaşılıyor. Bu bakımdan: 
•Şayet harp Birinci teşrinden ev
vel askeri bir neticeye bağlan
mazsa 30 sene harbine dönecek
tir- diyen Amerikanın Belçika
daki eski Büyük Elçisi Bay Cu
dahy'ye hak vermemek kahil de
ğil. Esasen Bay Çörçil de •Vaıi
yetimiz bu şekilde devam eder 
11e altı ay daha bu şartları ida
meye muvaffak olarak ileri 
hamlelerimize devam edersek o 
zaman harbin yeni bir safhaya 
gireceğini söyliyebilirim. deme
si aşağı yukarı eski elçinin söz
lerinin doğruluğunu göstermek
tedir. 

İki büyük kuvvetin senelerce 
çarpışması beşeriyet namına ne 
kadar arzu edilecek bir şey de
ğilse, bugün aç, sefil, yoksul, 
perişan Avrupayı, istila altında 
bıınan memleketleri bir an evvel 
sulbü bekliyen milletleri düşü
nerek harbin uzamasını temenni 
etmek de insaniyet adına uygun 
düşmez. 

"' -'O ,. 1: • ' 

Güzel 
Sağlam 

Ve iştahlı! 

Kullanıyor! 

Çocuklarınızı küçükten SA
NİN diş macununu kullan
mıya, S A N İ N diş macunu 

Hem son sözü silaha bırakmak 

1 

ile giirıde üç defa dişlerini 
beş on sene sonra yeniden kanlı fırçalamaya alıştırınız. Gür-
b • 1 büz yetişmelerini temin et- ı oguşma ara açık kapı bırakmak I 
olmaz mı?_, Dünynya verilmek -m-iş ... ol•u•r•s•ıın-u.z •. ------
istenilen düzeni ancak bir uzlaş-1. 
ma sulbü verebilir. Yoksa sarsı
lan yirminci asır medeniyetin· 
den hayır kalmıyacak. 

ZAYİ 

ZAYİ - 930 senesinde Üçüncü Ko
lordu Beşinci alay karargahından al
mış olduğum terhjs tezkeremi zayi et
t.iını. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

10/6/933 senesinde Beyazıt Noterli
ğinden tasdikli ve 7216 sayılı borçlu 
Mehmet Akif, alacaklı Dursun Şekure 
,amlarına tanzim kılınan senedj zayi 
ettim. Mez.kfir noterlikten suret.ini ala_ 
cağımdan kaybolan esas senedin hükmü 
olmadığını bildiririm. 

Balınilı.öy Zuhura.tba.ba C. N. 8 
Dursun Şcku1" 

322 doğumlu Mehmet oğlu 
Niyazi Tomba 

ZAYİ - Üçüncü Kolordu Hahcıoğlu 
İstihk~m taburundan 927 senesinde 
aldığım askerlik terhis tezkeremi :ıayi 
ettim. Yenisini alacağımdan e$kisinln 
hükmü yoktur. 

İnebolulu 319 doğumlu 
Mustafa otlu B<-k1r Ellialiı 

İstanbul Dördüncü İcra 
Memurluğundan: 

Evvelce Mardin İnhisarlar Başmüdürü iken 
halen Adresi Meçhul Bulunan İbrahim'e 
İstanbul Maliye Muhakemat Müdürlüğü tarafından Üsküdarda 

Altunizade mahallesinde Beylerbeyi sokağında kain eski 38 - 38 mü
kerrer ve yeni 5-0 sayılı çayır uhdenizde iken 2 Eylfıl 334 tarihinde' 

12 - HAZiRAN - 1941 - -·----""" 

Topkapı Maltepesindeki Satınalma 
Komisyonundan 

_ - Ellişer bin liraJık 9 parti ve otuzar bin liralık 3 parti .-;yaktan g,. 
gır veya ciheti askeriyenin göstereceği yerde tesis eı.Jaccck lıasit ::;Hlua 
mezbahasında teslim şartile ve pazarlıkla \'e ayrı ayrı oln1ak üzere Sığır eti a• 
lınacaktır. 

2 - Bunlardan birkaç partiye veya hepsine birden teıninatlan.nı yata• 
rarak talip çıkabilir. 

3 - İhalelerine 18/6/941 çarşamba günü saat 11 de Topkapı J..1allcpcsin
deki Askeri Satına1ma komisyonunda başlanacaktır. Evsaf ve şartnameleri 
her gün mezkfır komisyonda görüJebilir. 

4 - Muvakkat teminat her 50 bin lira1.ık parti için 3750 lira 30 bin 
liralıklar için 2250 liradır. 

5 - İsteklilerin ihale günü ayaktan ve sahra me:ıbahasında teslim şartla
rının her birine ayrı ayrı tiatlar teklif edeCekler ve uygun görüleni ihale edJ,. 
leceklir. (4423) 

Antalya Orman Çevirge Müdürlüğünden 
1 - Antalya viHiyetinin KorkuteH kazası dahilinde hudutları şartnamede 

~azılı (Hacıbekdr-Samas) devlet orınanından tahminen (2324) metreküp di
kili çam agacı bir sene içerisinde çıkarılmak üzere 31/5/941 tarih.inden iti.ba· 
ren yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 20/6/941 tarihine müsadi! cuma günü saat on beşte An-
talya Orman müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metreküpün muhammen bedeli (t90) !runııtur. 
4 - Muvakkat teminat (854) füa (07) kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename projeleri Ankara Orman umum müdfir

lüğü ve Antalya Orman Çevirge müdürlüğünde görülebilir. 
6 - Teklif mektuplarının 20/6/941 günü saat 14 de kadar komisyon r.;s. 

lığinc verilmesi ld.zımdır. 

7 - İsteklilerin Ticaret odası vesikasile birlikte belli edi1en gün v• 
saatte ihale komi~yonuna müracaatları. (4407) 

f o. Demir Yolları isletme u. M. ııanıarı 
Muhammen b.ed~li (200.000) ilU yüz bin lira olan 1000 ton Rezidü yalı 

27 /6/1941 Cuma gunü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
aında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin °(11250) on bir bin iki yüz elli liralık muvak
kat teminat ile k~nunun t.:1Y~. ettiği vesikalar ve teJı:liClerini aynı gün saat 
14 de kadar Komısyon Reıshgıne vernıeleri lazımdır. 

Şarbıameler (200) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sat.ılmak-
tadır. (4465) 

1 İstanbul Komutanlığı Sabnalma Komisyon 'u İlanları / 

Verilen fiyatı pahalı görülen 110-00 tavuk 14/6/94ı günü saat ıı de pazar
lıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 8250 lira olup kat') teminatı 1237 
Liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebHir. İstekJilerin belli gün ve 
saatte Fındıklıda aatmalma komisyonuna gelmeleri. (4462) 

* Zahlı·e taşımak üzere 700 - 750 tonluk bir ~ilep bir sene müddetle pazar
lıkla kiralanacaktır. Poızarlığı 14 Haziran 941 günü saat 10 da Fındıklıda sa
tınalına komisyonunda yapılacaktır. Beher ton için aylık kira ücreti olarak 
137 kuruş tahmin olunmuştur. İsteklilerin belli gün ve saa-tte F1ndıklıda- aa-
tınalma komisyonuna gelmeleri. (4543) 

* Aşağıda cins ve miktarları yazılı yem maddele•i 13/6/941 günü hiza· 
larında gösterilen saatlerde pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnameleri her 
gün komisyonda göri\lebilir. İsteklilerin teklif edecekleri fiyata göre kat1 
teminatlarile birlikte Fınd1klıda satm.alına komisyonuna aelmeleri. (4543) 
Cinsi Miktarı Pazarlık saati 

Kuru ot 
Kuru ot 
Saman 

kilo Saat Dakika 

30.000 
30.000 
20.000 

ıo 
10 

11 

so 
45 

de 

2130 ve 9 Ağustos 335 tarihinde 982 lira ki cem'an 3142 lira ald•ğı- I ' 
nız borca mukabil firari eczacı Kostantin Arsenakiye vefaan mefruğ Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlanları 
olarak mezkOr gayrimenkul hazineye devredildiğinden borcun öden- ----------------------------
memesi sebebile merhunun paraya çevrilmesi talebile tanzim edilip 
yukarıdaki adresinize gönderilen ödeme emri adresinizin meçhul ol
ması hasebile bilatebliğ iade edilmiş ve zabıtaca da yaptırılan tahki
kat neticesinde adresiniz bulunamamış olduğundan ödeme emrinin 
bir ay müddetle ve iki gazete ile Hanen tebliğine İstanbul İcra ba
klıııliğince karar verilmiş olduğundan işbu ilanın tarihi neşrinden 
itibaren mezki'ır müddet içinde borcu ödemeniz veya takip talebine 
karşı bir itirazda bulunmanız !azı mdır. Aksi halde işbu müddetin 
mürurunda rehnin paraya çevrile ceği ödeme emri tebliği makamına ı 
kaim olmak üzere ilan olunur. 11/6/941 . -ı 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Türk İ.nkilfıbı tarihi derslerinden muvaffak olamayan talebenin 1 inci ikmal 

imt.ihanlan Haziranın 23 üncü Pazartesi günü saat da 9 Konferan salonunda 
yapılacaktır. 

Alı\kadarların bulunması. (4519) 

2,5 ton san sa.bunlu kösle Z,5 ton san vaketa alınaeak 

Tahmin edilen bedeli (1850-0) lira olan yukarda yazılı kösele ve vaketa• 
laııı Askerl Fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 
26/6/941 perşembe günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir .. 

Şartname parasızdır. Muvakkat teminat (1387) lira (50) kuruştur. Bu 
vaketa ve köselelerin hey'eti umumiye.sini birden vermek mümkün olmadı,IJ 
takdirde ayrı ayrı da ihale edilebilir. (H25) 

* Adapazarmda bir tamirh.a.nıe ve müştemRa.tmın .bı1Ja tesisi 

Keşif bedeli (21.500) lira olan yukarıda yazılı inşaat Askeri Fabrikalar 
umum mUdü.rltiğü merkez satınalma komisyonunca 26/6/941 pe~mbe günil 
raat ·15 le kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname (1) lira (8) kuruştur. Mu· 
vakkat teminat (ı612) lira (50) kuruştur. 

Taliplerin teklif mektuplarını meık.Ur ıfuıde saat 14 de kadar komi..syon.t 
vermeleri. ( 4424) 

Sahibi: E. i Z Z E T, Neşriyat Direktörü: Cevdet Karabilgin 
Basıldığı yer: •Son Telgraf. Matbaası 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 7 - 6 1941 Vaziyeti 

A k t 1 f 
s-ı 

Altın: Safi kilocro.m n.604.515 
B&nJmot -
Utaıtlılı: . 

Dıı.lllltlekl ·--: 
Türk Liraıı . 

Bar!olekl Hıı»lılrler: 
Al.tın: Saf !kilogram 12.937 ,317 
Altına talıvilı lı.abil ııerbM <Ul?b

ı... . 
Diıl.,,. dövider V<t borçlu l!tlirlna 
bakiyeleri 

- Talıyıııed: 
Deruhte o>dllen evrW ultdlye 
karşılığı . 

Kanunun 6~8 cl maddelerine tevti• 
kan Hazine taratındaıı vaki tedi7at 

lenedal Ciisdam: 
Ticari Senetler . 

t:.ı.aa ft IUy!llt ~ 

Lira 
Ura 

102.124.058.03 
8.610.192.-

538.880.14 111.273.130.17 

466.431.15 466.431.15 

18.197 .370.87 

---
H.872.630.63 63.070.001.50 

158.748.563,.... 

21.253.171.- 137.t95.392.-

275.521.872.ı9 275.521.872.19 

p a s 
..._. 
b.ıtru ~· ld• Adi ve fevbJ 

'IJusual 

i f 

T.Uri1' eti•' Is 
Deruhte edil 
Kanunun 6 -

"n evrakı nakdiye 
8 inci maddelerine 

azme l&rafmd&n vW tevfikan H 
ıed.iyat 

Deruhte edil 
bakiyesi . 
Karşılığı tam amm altın olarak 

le vazedilen iliveten tedavü 
Reeskont muk abill illveten teda-
vüle vazedill!!\ 
Hazineye yap ılan altın lı:ar,ıılıklı 

ı 3902 No.lı kanun 
eten tedavüle yue-

avans mukabil· 
mucibince i11v 
dilen . 

T: HEVDUA 

Lira 
Lira 15.ooo.ooo~ 

7.822.019.15 
6.000.000.- 13.822.019.15 

158.748.563.-

21.253.171 

137.495.392.-

17.000.000.-

250.000.000~ . 

118.000.000. 522.495.392-

Ziraat Banltasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

1 
Deruhte edilen evrakı nakcll

A • yenin karşılıllı esham To taı.. 
vlllt (itibari kıymetle) • • 46.044.643.93 

7.899.526.12 

Tüıt. U.-ı 

Altın: Safi ldl - 877,150 

3850 No. lu ka nuna ıöre Huiae,'e 
mulı:abill teYdl olu. 

18.207.126.10 
1.233.782.03 69.H0.908.13 

4 A. 1,000 liralık 4,000 L.11100 Adet 50 liralık 5,000 L 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 160 • 20 • 3,200 . 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir aene içinde 50 lira. 

dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlıı
sile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart, llHaziran 11 
Eylul ve 11 Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

lsvlçrenln PRESIZYON saatı 

Dakik Zarif 

HER YERDE ARAYINIZ 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
Muayene saaUeri: Z,5·6. Tel: 2P98 

il • ı..--1 Esham ve TrJn11it: 

A......ıar: 

Altın ve döviz üzerine aYam 
TahvUAt üzerine avans • 
Hazine, e kısa vadeli &Yan&. 

Haz!ııe:re 3650 No. lu bııuna tııır. 
açılan altın bqıhlW aTaıııı 

Hissedarlar • 
lluhtelil • • • • • t • 

53.944.170.05 

4.741.69 
7.808.722-

167.60U26.75 175.498.390.44 
4.500.000-
9.948.400.75 

YekQn 
831.717.788.25 -1 T9-ıa ı931 tarıhindoıı il.iı.u.& 

açılan avans 
nan altınlar: 

Safi ltilo rram u.su uı 78.124.ı67.90 

DöTls T a&laltiidr.lıı: 

Altına tahvili kahil dövW.er • -,.... 
D lğer dövizler ve alacak4 ltllrina 
bakiyeleri 24.665.770.24 
Muhtelif· ' 

-
YekQn 

ı..ı.-ıo bAddl y, ' Altan -- ...... " , 

78.124.167.90 

24.665.770.24 
108.169.530.83. 

831.717.788.25 


