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Suriye de 
şiddetli bir. 
ça.rpışma 

oluyor 
Şama taarruz 
tekrar başladı 

İngilizler yeni 
takviye kuvvetleri 

gönderiyorlar 

lngiliz ve Fransız . 
ajanslarına göre 

son vaziyet 

: lngiliz filosunun harekatı 
-

· Londra 1.7 (A.A.) - Ortaprk 
lngiliz ku~etleri umumi kal'arııa -
lunın tebliği: 

Suriyede müttefik kuvvetler her 
ne kadar a~hil bölgesinde munta • 
Zam ilerliyodu v.e Kisve .mıntalca
eln.cla miiteaddid yeni düıman mcv 

(De•aım 3 üncü sayfada) 

: "Bu hafta buy·uk 
·hadiseler 

cereyan edecek,, 

Amerika · 
:,~ 

tedbirler 
alıyor •• 

~RANSIZ 
1 'tt,.ol hort1lf1 

Suriyeyi ve Fransız kuvvetlerinin mukabil tcıarrıız istikametlerini 
göst.7 rir harita 

E: Askeri vaziyet :J 
• 

Ingilizlerin Afrikada 
giriştikleri yeni taarruz 

- . 

Fransız kuvvetlerinin Suriyedeki mukabil 
taarruzları ne netice verebilir ? . _.._ ______ --:-..,.~T--~~ .. 

Sollam 
etralında 
muharebe 

kızıştı 

iki taraf mukabil 
hücumlar yapıyor 

. -
Almanlar T obruktan 

alelacele takviye 
kuvvetleri gönderdiler 

Tayyareler harekata 
müessir bir surette 
iştirak ediyorlar 

Kapuzzonm akibeti 

Makineye 
Verilirken 
Sollum 
öniinde 
şiddetli 

-hiicumlar 
İngilizler yaphkları 
çevirme har.eketinde 
muvaffak olduklarını 

bildiriyorlar 

Almanya 
Amerikay 
şiddetle 
protesto 

etti 
Londra 18 (A.A.) - D. 

N. B'nin bil<lirdiğine g~re, Al 
man hükumeti Amarikanın bü 
tiin Abnan konsoloı;luklannı 
ltapatması üzerine, Amerıka.. 
ya karii miıkabele bilmisiJe 
karar vermiştir. Bundan ma. 
ada Alman bük\:meti, V ıışfng
tona pek şiddetli bir proleslo ) 
notası gönderm~tir \ 

Suriyede 
Kahire 18 (A.A.) - Dün ak -1 muharebeler 

şam .gelen hab~r lere göre Hayfa- d d• 
Kahire l 7 (A.A.) - Ortaşark ya mıntakasuıda pek şiddetli bir evam e ıyor 

i~iliz kuvvetleıi umumi.! kararga - tank • ihücumu olmuştur. Tank. B t 
18 

(AA) _ D" 
h t bl·~· ı di~ hlı k eru . . un geoe ının e ıgı: ar ve ger zır na - d 

Llb· .. -da kıt'alarımız Capuzzo- li tal ·dd 1. h" Berut tayyareler tarafın an bom-
.714 , , _ ye vası arı şı et ı u- b d d"l - s ı l 

ya kadar bir baakın hareketi yap - k bil h- 1 ar ıman e ı ınıştır. on ge en ld-

mışlardır." Düşman, Tobruk mın - c~ v~. mt a T t u~~rn a~ g~ç- ıberlere göre; Fransıl kuvv-etleri 
takasından' alelacele tdkviye kuv - nuş er ır. bngıdtz b.an. a~ı a: a.. düşman kuvvetlerile temas halin
vetleri gönderrniftir. Düşman tara. ya:ı~. c~n~ ~n "' : Jev7me Sa 

1
- de- lbu'1unmak:ıdırlar. 

fından ·yapılan azimkara:ıe mukabil re e ın ıe u unara ~Y. aya, 0 .- Fıaruız Hava Nazırı 
hücumlar CIÜ,mana ağır zayiat yer- l~ ve. Koguzzo kalesımn teşkıl Berut 18 (A.A.) - Han Il'lz.tn 

(Arbaa sayfa 7 sütun 3 .te) ettılde~ı musel~e~ .v~ı:_mışlard.~r. General Bergere Beruta varmış . 
. . ~~~r~n ~ıldmldıgıne ~o:.e; General De-otz ile görüşmüştür. 

Parti grıipu 
bugün tekrar 
toplanacak 

Dünkü toplaiıhda 
Dahiliye Vekili 

"'izahat verdi 

Anka.,. 17 . ( A.A. ). -· C. H, 
Partisi Meclia grupu bugün - l 7 ı 61 

Ingılız!cr şımdı Mısırda buyuk B' F m hr'b' b ttı . · · . • . ar r11nsız u ı ı a 
~_!ttarda tank . ve ~ıger naklıye . Londra 18 lA.A.) _ Ofi ajan -
v~ı'talanna malıktırler. sına göre, Lübnan sahilleri açık. 

Ingili'zler bundan maada Ame- larırııd'.a vu:Cubulan bir deniz mu
rikadan yıeni gelen birçok silah ~ sademesi esnasında bir Frr.nstı 
ları ora kull:mmaktadırlar. muhrilbi batırılmı~tır. 

Da. nasıl is? . . !I _______ ...;._ _ _._ -

Bir mahn bana aid olmadığını isbat 
edecek vesaiki nere~en bulayım ? 

Vaıingtoı1 17 (A.A.) - Umu -
miyetle iyi haber alan \'.aıffi:gtbn 
nıahfetlerinin dün izhar ettıkler~ ka. 
haate göre pek yakında belki de 

-~~ 1941- Salı günü aaat 15 de reis 
_ı'Aaliye Vekaleti, Divanı Muhasebat, maliye 
müfettişleri ve lstanbµl defterdarlığı bana 

lôtf en akıl öğretin ! 
~ .... velr.i'.li Seylıan meb"usu Hilmi U -

ingiliılerin gert aldıkları bildirilen Kapıııto kaleri ran'ın reisllğfpde toplandı. ~ (Arkua sayfa 7 ıütun 4 te) 

Mareşal 
Peteala 
hitabesi 

Ruznam.ede bükiimetç~ umumi 
ıA Jkeri vaziyet, son yi,rrnl dört rak ~ze ·Çarpan müdafaaları; Be- ın·üfe~ti~llklerin devamı, ilgası ve -

saat içinde iki mühim hadisı;ı ile rut Ue Sayda arasındaki İngiliz ya taaddüdü hususunda ·he fikir 
bird ııı'bire hususi şekilde dıkkati ilıeri hareketini durdurmak mak.. (~ ıayfa 7 ıiiliın 5- te) 
celb ıtti. . sadile ehemmiyetli bir gayret ~--:,......;:,......; _______ _ 

au hadiselerden biri, Suriyede sarfuderlcen Fransı.? b·ava ·kuvvet.. 

"Bugün sesim 

Şamın müdafaasilc meşgul olan leri İnıgilfa filosuna da hücumlar 
Fransıızların bıı şehri tehdid et. yapmışlar ve bu sırada ayni filo
mekt~ olan askeri yükü hafiflet. ya, adalarda bulunan Alman üsle
mek ü'7.ere girişınıı bulundukları rinden kalkarak Suriye sahilleri-

, bfr mu.kabil taarruzdur. Fransız- ne kadar ,gelen Stukalan da 1taar-
la.:ın gô.t~i1kçe kuvvetlenmekte ola- . (Devamı 2 !'ci sayfada) 

- kuvvet bulmuştur,, 
Vichy 17 (A.A.) -- ~ar.eşal 

Petain bugi.in saat 1 l. ~.e ~~tu.l~r 
fnevkiine geçisin:.-ı yıldonumu m -

(Dev~ı 3 .~?.~~--~~!,!~~:'.~ 

·[DiiŞii;~eıer J 

· Askerlik vaziyetleri 
yolunda olmıyanları 

kullanan mnesseseler 
Üçüncü büyük Örfi id<;ıre komutanlığı 10 resmi ve hususi mü

essese ~ah~bler:fle cim_irlerini mahkemeye verdi harbin tohumları ~st~rlbulda ~ulunan re~mi ~e 
. . . F lhususı ~azı mues.:ıese s$ıb ve a-

Avnıpa iıte Mihvenn elınde ... a- mirlednin; müesseselerinde istih
~t._Mihver ltaç Avrupalının gon- dam eyle4iklel"i memur ye _işçile. 
liinu lcaz~dı? . . 1 bir sılimiziıı ııi, 17-04 sayılı kanun hükum_lerine 

Sayacagımız ısım er İk' .h ~re tutulması icao eden defterle-
~artnakt •• .~annı doldMunnazr. beiİo 0~1~: re askerlik vaziyetlerin!. tetkik" et-
.,.e uç'für: Bulgar, aca' . . k d ·ı~ı . ;h tl vat d . h r meksızın ay ettıK erı c. e e esa-

ğ .. ~li ta qup e. •: · .. ,.yacagw ımı:z: sen umumu beş on kişiden ibaret 
- ers Ç'!\'IA'UUZ, """ • kl k' 

adlara füi e,i.mi:·in parmakları güç olanlardan bır kısım. yo ama ~-
Yelİfir: Çek, S~ovi>k, Leh, Danimar- çağı, bakaya ve saklıların askerJı'k 
kalı, Norveçli Holanda?ı, Belçikalı, Ranunuma arkın olarak işe alın
Fraıuız, Sırb, Elen; belki de Ro - dıkları Örfi Idare Komutanhğı ta
ın Malı. rafından ıstihbar edilmesı üzerine 
ler du~~reh~. henüz bitmedi, liste - yaptınlan tahkikat . neticesinde; 
1 egışebılır_ Fakat muhakkak o- bunlardan askeılikle ilctıli olan 
an nokt h "k" · l d b" k ' "' · • :_, . a er ı ısınc e e ır ço şhas istihdam cylediklerı 
lSun.ı"~ın k-' . d • 1 e . "' wacagı ır b" 

İnsan 1914 h b" · d d ~{ an 1 ve aralarında ecııe ı ta-
rnadıg~ ını ·· ~ ard. m ~.~. ;rbs ü'~ .r- ıl'vv=>t.~r olanlar da <lahil bulu. 
lı gosıer ı, .ıKıncı yu " - __ il\ . • 
~~.e ~famak suretile -·,;,,.___,/,-_ .. ıJ.l~ ~ essese ~-r~s. rı:ı v~ tıus~-

buyük h b vçun · lL. • ı k rlik Örfi İdare Kom.utanı Km·gcneraı ar in tohumlaTını ıimdide~ SJJ ·Ş'ahi1J..1~ e am rıcrının. as e 
atın.ıı: suretile. ~ •. • 4,;;,/(Arlibı sayfa 7 sütun 3 te) Ali Rıza ilrtunkaı 

Pahalılık 

Kiraz mevsimindeyiz. 
Türkiye halkı asırJardanberi 

kıtlık odununu hep bu mev -
simde :ıMı. En ucuz olarak bu 
mevsimde huldu. 

Fakat fiatlara bakınız: İki 
yıl evvelkinin tam b\r misli fa'Z
ladır. 

Odun memleket dışından 
gelmez, a~acın yetiıtinJmesi biz.. 
de tatbik edilen şekilde hususi 
itinaya tabi değildir. Soruyor -
sunuz: 

- Bu pahalılığın sebebi ne? 
Sa'hcı basit bir adam. Basit 

'lıi:- cevab vererek: 
- Nakliye arttı, der. 
lktısadcı her hadiseyi bir ka

nuna uydurmak ıztıranncladır: 
'Bir madde .üzeriude görülen 

pahaWığın bütün diğer madde. 
ler üzerinde R'l çuk te .. ir yapa
cağıru anlatır. 

Her ;ki cev .. bcla da doğru 
noktalar vardır. O halde haG
talığı bildiğimize, teşhisini koy. 
duğumu-za göre: 

- Derıiin clevasına neden 
aramıyoruz? Dı'.\ha doğrusü ne
den bulup lntbik «"hnİyoruz ?

0 

ç\iye 

Yazan: Bi.irhan Cahid 
Matbaada c:alışıyoruın. Bir ha- - Bir kere haciz kesilmiş. Pa 

ciz memuru gelıyor ve diyor ki: rayı verin. İtiraz edersıniz. 
· - Namıniza 28 "ir:ılılt bir vergi · Çaresiz parayı veriyorum ve İ· 
borcu çııkarılmışttr. Şehremini tiraz ediyorum Bir hatta sonra 
tahsil şulbesınden geliyor ödeye- Şehremini tahakkuk şubesinden 
ceksiniz ' bir mc'ktub geliyor: 

· - Bu malın size aid nlmadığını 
Hayret içinde cev.<tb veriyorum: isbat edecek vesikalar getirin. 
- Benim o taraflarda malım. Hayretim hu defa deh~ete inkı 

mii1küm yok! 
.. .. Jab ediyor. Bir mal sahibi malının 

Memur da hayrete duşuyor. Fa- kendine aid olduğunu e.lir.deki ta 
kat elindle tahsil Şubesinin haciz pu senedler1le isbat ede,r amma 
kağıdı var. Diyor ki· (Arkası sayfa 7 ıü1un 5 'te) ........................................................................................................... 

(//;/, I 

Bana «l'onmcfa yii:. elli lira kadar paran vaı mı?)) 
dedi. 

- Bak terbiyesize··· SW1a J.ilenci. muamelcai yapmai" 
ne hakkı ııaı-? 



2 Sayfa 

Askeri 
vaziyet 

GÜN~ 

s. v. 

Resimli Makale: = Halledilemiyecek ihtilôf yoktur Sözün Kısası 
-··-Hıyarın itibarı 

iade olunuyor ! 
,_, ____ E. Ekrem Tal• 
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Telgraf, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
Hapishane ve tevkifhanelerin ı 

idaresine dair kanun 
İngilizlerin 

gündüz 
hava akınları 

Romanyada birçok 1 

maddeler 
noksan 

' 
Ankara. 17 . (Hu&usi). - !I:apis~ ı rete 1~el'enlerl.c . konuşmalarının 

.ıı~ ve tev'lüfilıanelenn iıdaresı vıe harııcle muhaberelerinin ne su
hak'lrnıdaki kanunun tadiline ciair retle tanzim vıe kontrol edileceği 
layıha Meclis ruznamesine alın- esasının da i15.ves;ni temindır. Bu 

Manş üzerinde birçok 
hava muhareberi oldu 

Suriye harekata zere cenubd.ı Merciayun tekrar ge
ri alımntf, bir kısım İngiliz; kıt'ala • 

Ordunun bir kısmı da 
tarlalarda çalışacak 

tenezzühi bir mahi- rıntn içlerine kadat' nüfuz eden 

Yet arzetmekten 
Franaız kuvvetleri ebemmİye'~li te-
rakkaer kaydOO:nişlerdir. Bu gibi 

IBtiıkreş, 17 (A.A.) _ Rumen mıştır. Bu ~adilden maksad. hapis- suretle mah'kun:ıtarın.. namlar:n~ 
hıfilkftmetıi ahalinin zaruri mad- lhanelcrın rd~rc tarı.mı alakalan- ıgelen veya harıcP. gondereceklerı 
deler ih.tfyaçlarını ıtemin etmek dı.ran mulJıı:elif :tıus~sl~r. ~a10ın<la :mekrt:~bllar kendilerine vuku bula. 
tlrzere şfıddeili tedbirler almıştır. b;r nizamname tanzımı~ı .amır b~- c~~ zıyar~:ıer ceza ~e tevkif evle-

Londra, 17 (A.A.) - Hava ne- uzakbr movaffakiyetlerin netice üzerinde 
zareti, Pazartesi günü Manş sahL kat'i bir tesir icra edip edemiye -
li limanların 'i karşı yapılan gün- Yazan: Selim Ragıp Emeç ceği hakkındaki fikrimizi bundan 

evvel ve yukarıda kaydettiğimiz ba.: 

Ztraat odası ve belediyeler, Iunan maddeye cezaev~nın eım~ı- rırun dahıli eınniyetıni istilzam et
llluhtcllif mm takaların ihtiyaçları- yeti bakımından mah~w:1l~ra. aıd ti_ği nis~tte kontrola tabi tutula

düz hücumları hakkında aşağıda- G erek Suriyenin müdafaasına zı satırlarla işa:(?t etrrlştik. Bil • 
ki mütemmim tafsilatı vermekte- memur kuvvetlerin azlığı münasebe ifade ehnek lazımdır ki 

na göre işçileri taksim etmek Ü- mektuıbların ve kendıler.nı zıya- bılecektır. 
d ir: • hakkında verilen haberler ıerck nankör bir davayı müdafaa vazi -

Dün a'kışama doğru yapılan ta- bu kuvvetlet arl\stnda me~cud o\ _ yetinde görünen Suriyedeki Fran -
an·uzi hare;cilit hakkında mütem.. duğu beyan edılen fikir ikiliğind~n sız kuvvetleri i~i~ tahakkuk edebi
mim malumata göre, sahil muha- dolayı bu mıntakan ıa kısa zaman- lecek takviye imkanı ve iaşe edile
fız tayyareLenn in attığı bombalar da işgal edilece~İ şüphe göturmez bilınek vaziyeti, taarruza geçen kıL 

ll>tte ziraat nezareti!~ srkı bir ış 
b:rliği yapmıkıtadır. İşçi miktarı 
~tmıed~i takdir•de ordunun bir 
kısmı da tarlalarda çalıştırılacak
tıar. Birçok gençler hasad işlerine 
)ardım etd/eceklerdir. Mahsulün 
iy; olacağı tahmin edilrrıekteciir. 
aazı nuntakalard:ı dolu ve bol 
Yağmurlar•n verd .ği zararın umu
mi netiıce üzerinde müessir olmı

Suriyede şiddetli 
bir çarpışma oluyor esl•r vaz·ıyet• d Boulogne'da <l'emiryolu istasyonu- bir. ~akikat olari\k ıefakki .edilmek. a

1

.~~ bir hay~~- müşk~'. b1~ duruma 
ın e na ve b ir büyük depoya isabet et- te ıdı. _Aradan geçen on ~nlük ~a- duşunneye !.cin gel.ebıl~aı. . 

mi :?tir. Bu bomb<.irdıman tayyare- dar bar zaman ve bu muddet ı - Bu mıntak:ı 5ahillermde faal yet 

. Belçika Krah 

(Baıtarafı l inci savtada) Nevyork, 17 (A.A.) - Hohı~ for"nıe aıvcı filolrm refakat tmi çinde ımücaddenm arzelliği inki _ gösteren Alm.ın hava kuvvet1f'rİ -
zileri işgal etmiş bulunuyorlarsa da, dadaki bir esir 'kampindan centl t • 00 ' .

1 
e ş. pf, i~gal hareketinin zımneJildiği nin, sahilden ln.,iliz b···ekatın .. m .. 

Vich_y kiıvvet~eci Marcayum ve Ku bi Amerikaya kaçmağ3. rr~U'vaffak l ı r. 
1 
şm~n a'\:5rcılı:t1rı 1 ehçfarpışma- gibi askeri bir tcneuüh mahiye!i - za.here! göstere11 1ngiliz donanma 

· b·· ı ı ·n~ ş"dd tı · 
01 

kab·· 
1 

. . · . ar o mıı<ı ur. a .11 mu a aza ser- ·-L=--- t . ~ · . .. ek b" 1:1.1 • ._ t · 1. b" ·· d neıtra o ·ge en. de ı e ~ u ı. o an vıe şım-dı Inglltereyc gıtmek , ; . .....,.. k. ., ı ne ~·u~. ; mıyecegım sosterm _ ır~enne ısarşı esır _ı ıı: m~~a e. 

Y'acağı a·nlaşrlmaktsdır. 
taarruzlar yapmışlardır. Şimdi, şid Ü.zere yQlda bulunan SÜ\'ari ene- v s~nd~~ 1 ı tayyar · kay~b~ır. tedır. Ingilizleı· vt? onlarla beraber le ıcra ebnekle o!dugu da gm.Jen 
cleUi muharnbelerin cereyan ettiği rar D f B 1~-k k l g lngı lız ha\' Z. ktt"V"vetlermın yap- hareket eden c!q Gel taraftarları • kaçabi'ecek bir hadise Jeği'di.r. ilk 

Rumen piyasasında !Xrçok mad
d~oorin no'!<sanlığından şikayet e

bu iki böı...·-eye müttefik takviye kuv 1 u renne, e ....ı a ra ı Leo- tığı geniş har<>kat n fce~· d d .. ş lik b 1 d k nazard F Al h 
"!S polldun Brüksel ci-v;rında esir va- l - · ı" k e ı :sl n eb. u'k- lanın nıa ak ~un o b.rı İ<l§e imkan- kuvv tla . ran:uzd vSe . m~n a-;:a 

vetleri sevkedilmektedir. : r d b 
1 

1k 
1 

" man a:vcı aı ı ıe vu ua ge en ır<.;'O n ve t vıye kaynaklarından do. e en arasın 3 urıyenm mu -

dilınekted ir. 
Şama tac.rnu: z'..Y~ ın . e. u ~nma ta o dugtuıu .çarpllŞill.ada üç a.vcımız kayboh layt Suriyenin er, ge~ bir istiladan dafaası b:ıkımtndan müşterek bir 

Londra 17 (A.A.) - Resmen :'°y .eımıştır: Kral Alm~nlarla an- muş, fakat bunlaı-.dan birinin pilo- kurtulamıyacağıııa tereddüdsüz 0 _I İfberaberliğine haml~dilebilecek ? -
"•ı ·ı• ı bildirdıiğıne göre Şamın 16 kılo - aışm~yı daıma reddetmış ve mem.. tu kurtu1muştur. Y'~i düşman av~ larak hükmedebiliriz. Bunun aksi lan bu tarzı hareketı Alman harı • 

ngı iZ er metre cenubu garbı~nde bulunan leketm kanunlarına sadık kalmış- cı tayyares i di:ışürülmüşt:.ir. zubôr edebilmek için, ya hir muci- ci~esi ı;nüphem bir cevabla İzah 
• Madami işgal ediJmişt.ir. Şamın 1 O tır. İsab~ler ze vukubulml'lk. yahud da Suriye. edap sarih bir beyanat vermek is -lngiliz adalarını ki.İom~re cenubu şarkisinde bulu- Bu kanunlara göre, Belçika Al- Londra, 17 ıA.A.i ...!_ İngiliz ha- yi işgale memur kuvvetlerin vazife.. t~ir. 3undan da anl141labL 

nan Aatuz· .\ da taarruz edilmekte- man iı:raali altınd :ı bulunduğu için va noezat,et" n ın tebliği: lerini kaıl'iye~ yapamıyacak bir a-11.irlc • ~larla. F~a~sızları!1 na -

mu 
.. daf aa etmeıı· cijr. kral memleketı idareye salahiyet- Du·· n gu·· .. 0·u·· zu·· n bo b d lay aczeden ,bar'!t bulurun3lan ıa.. reketlerınde belki zahıren bır be -•--·ı· ıt!l d b r " m ar ıman elir lk• • "h · • ber"'- k' F-._ -•-

'' 

uqı n: n osuna ar e er tar dıeg~il<lir. Generalın ifad(>sine t~..ıı,.·l't t 1 . H 1 <l zım ır • mcı ı tıma! babıs mev- ra UK yo .ur. ......al esasta ma&-
(AA 

~ı aı ı ayyare erı ~o an a ve 1 - .. • . d b. d. t .,. ı ka 

G te 
Londra 17 .. ) - Rov - göre, lbu vaziyet Alm:mları kızdır- Al h ' ll kl _..ıı_ .• zuu o amıyacagfn:\ gore Sunye ı - sa ır ır ve ngı ız ef"c r~ı ve 

. Miontreal. 17 (A.~.) - aze - ter ajansının öğrendiğine gÖ _ manya sa ı ~n. a_ç· arııııu!..ı dı~ş- çin olsa olw ancak bir mucizenin onlarla mücadele etm<'ktir. Bütün 
tile Aım .k bah y nazırı al maktadır. Çünkii onlar hükümda- man seyrı_-..efaınını .. araştır_maga t-L-1...1 __ , ___ u beklem"'k ı·cab ede~. bunlar, Sun"y~ ·l·,aal"ııı,·n kolay ol -

r, ~ı a. rı e . - re Suriye sahilinde müttefiklerin ka. k .J'L!e ·1 · b. l·-· IUUUlo:l\UKUn "' • "' ~~ 
ba Kn 

'd lı ·lıtere ın Alın&n.. rın enuı ne ış ır !gı yapmasını de-vam etmışler ve muteadd d ta- Maamafih bu ıartlar altında da. maktan .. .,.-'- bı· .. hareket oJdug~···nu 
Y OX an ıgı n rada ileri yürüyüşüne müzaheret e. ıı.;.... lm d.. ·· ı h -- - • ı 

1
__ d d dayana · vıe "U'\- o azsa uşunce erini iz ar arruzlarda bulunmuşlardır. Bu ta,.- hı" Sun·yeV: mu""daf~... ed,.n kuvvet_ göstennekted:•ler. Her harbde vu-

arın -rşıı;m a ayanıp - den hafif lngiliz deniz kuvvetleri - • ... "" .. nuıyacağı:nı sormuşlar, albay Knox nin harekatı az çolc devamh ol • etm~ini istemekteairler. arruzlartın bazılarında neticeleri lerin, ilk budud temas1arının İcab kuu mümkün olahi1en mucizevi va. 
da kat'i bir ifade ile bu muhak- -ınakıt.adır. Bazı cüziHamlar au.sıra lannın müttefik kolları arasından müşaıtııedıe etmek im.kansız olmuş. eylediği tabii ve mantıki gerileme- ziyet tahavvü!le:i pekala kabildir 
ldk.atır demiş ve şunları ilave et- darbelere uğramışlardır. ve geriye sızmaları mümkündür. tur. Fakat iki gemiy~ isabet oldu- lerden sonra İKttl kuvvetlerine kar. ~u t!1'dirde il~rleyici unsurfarın va-
ıtışı.tir: · . Hür Fram&Zlar ~abil bo)"1nca ğu g6rülmüı)tür. Bu iki vapur ta- tı beklenmedLlc: bir mukavemet gös- zıyeti çok nazik bir duruma girer. 

- Amerikalılar, Akdenizin In.. LondTa. 17 (A.A.) - Suriyede Diğer yerlerde, imparaıtorlu.k mamile kaybolmuş telakki edil- terdiklEıri 18Üfahede olunmaktadır. Bu sebeble bu harekahn İnkİfah 
filizler tarafından müdafaasının müttefik ordular muntazaman te- kı.wvet.leri, ~yi vaziyettedirler. Sa- mektedir. Hatta bazı mın.takalardı., bu kuv - ya~ından :'e ~h~mmiye!le takib 
~mmiyeti olduğunu tasd.ik. e .. t- ra'kki etmektedir. Şimdi Şamın 10 hit f:>ovıınca, İngiliz kollar'. Sayda- Düın gece bombardıman teşkila- vetl« nwkaveınet göstermekle de edilmeye layıktu· . 

J -· , l . R h Rh . d kahıyarak taarruza dahi r~ı • C - m ı;;; 
IDe!kle !beraber bunu hayatı bır lu. kilometre cenuhıı garbisinde bu- nın takriben 3 kilometre ötesinde tı_ tayyare en .u r ve eın e ler_dir. Bunun bir neticesi olmak ü. ...JtıLim Ut...a9ıtt- Gmt19 
zwn. a'Cidetımemeı~de(\irler. İngiliz- llunU:yorlar. Bu mıntakada bilbaS- ve şarkında bulunmaktadır ve Jez- ıbt!J.~assa Kolonya, Dusseld?rf ve --·---------------------------
!er Inıgiliz adalarım müdafaa et- sa hür Fransız kuıvvetleri hareket zini ıclle 3 kilometr~ geçmişlerciir. DuiSbınıg mıntaka~3rın~akı ~ed:~- K d • ·ıı lnıelidiTlıer. etmeıktıedi'r. Bundan birkaç gün Daha şarkta müttefik ku'VVeL lere ıtaarr~z etm~lerdır. Ingılız ana a, ıngı ereye Almanlar şimali 

Fransa sahilini 
tahkim ediyorlar 

evvel old~a ağır bir surette ya- Ier, ınevzileriıl.i sağlam surette tuL tayyarelert bu şehırler-den ayrıL 

Surigenin ralanan general Ger:.tilhomme'un maktadır. dıllcları vakit birçok yanıgın devam yeni kuvvetler 
tekrar 'k:ıt'alarmın kumandasını e- Framuılara göre ,..aziyf't edi~rıdu. 
le aldığı bugün memnuniyetle öğ- Vimy, 17 (AA.) - (Havas) B"'rrfuardtman teŞkilatı tarafın- go··nderı·yor • • 

ıaşesı renilmiştir. Ofi ajansının askeri muharriri ya- dan yapılan b~tün bu hareketler-
Şamın müdafaaaı zıyor: de 7 tayyarem·z kaybolmuştur. 

Miiıtehassısların mütaleasın~ gö General Dentz kıt'alar:. dün ıta- Yugoslavya 
Kralı Mısırda 

re, Şam Surıyenin iyi müdafaa e- arruza ıgıeıçınişlerdir ve ~ · Gaulle' 
dilen ndktas~ olduğuna şüphe yok cü kolların muvasala mihverlerini 
tıur. Binaenaleyh harekatın ağır tıehdiıci ediyorlar. De Gaull'cü kol-

Berut 
17 

(AA.) _ Askeri ha- ıgi.tme~e olmasına hay:et ~tme .. - lar Havranın yan çöl yaylasın<lan Kahire, 17 (A.A.) - Şimdi if-
.._,_. d w b" k ::-ı.üUere mek lazımdır. Hususile kı hur Şanun kapıhrına kadar ılerlem~ şa edildtğine göre, Yugoslavya 

120 bin ton buğday 
mubayaa edilecek 

'"1'.attan ogan ırço m~ k tl · k ·d··ı..::1_ 
1 

w 

5 
. ,. Lübnan hükfı - Fransız uvve erı an Oı<ı.u.uıe- ve Ürdünle Filistindeki Safed üs- krah Piyer, oon gr.inlerde Mısın 

ıı.gmen uny- ve . • · 1 k · t• 1 · · · Q\etleci meml<!ketin iaşesi işini göz- sıne manı o ma ıs ıyor ar ve !erinden 100 kil'omctre kadar u. Zlyaret etmış ve Mısırda Ingiliz 
öınünde buhındurmaktadıtYar. Res. cmüzakereciler.. göndermeğe de- zaklaşmış bulunuyorlar. büyıü.k elçisi B. Lampsonun misa-

Nevyork, 17 (A.A.) - Nevyork 
Herald Tribune gazetesine göre 
Kanada başvek!li B. K 'ng, Kana
da parlame~tosund.:ı beyanatta 
ibulunruıtk lngılt-ereyc yeniden 
bir piyade tüm.eni ile bir motörlü 
liva gıönıd'erlleceğini bildirmiştir. 
Gazeteye gör~ şimdi İngiltercde 
ilci Kanada piyade tül'l"..eni bulun
maktadır. 

rni makamlar şimd• buğduy ihti - vam ediyQrtar. Bu müzakereciler Öyle anlaşılıyor ki de Go.ulle'cü firi olmuştur. 
)'a.cınt teminle nıükellef bir idare bazan daha karşı tarafın hatlarına rtüesa en kısa bir zamanda a.skeri =============== K b b b l teşkil etmekterlirler. Bu teıkilat varm-0.an taarruza uğruyorlar. -0lmaktan ziyade siyasi ıbir muvaf- 'ku~tlerim.iz düşmanın mevzile-

1 rıs om .a andı 
Ha!lebde fa.ıliye~te bul~~aıcak ve Sayda n....U itcal edildi? fakiyet elldle etmeğe çalışm;şlar- r.iıne ıgirmi§ ve İng'Uzlerin işgali Berlin, 17 (A.A.) - Alman 
120.000 ton bugday mu~aa e " Londra, 17 (A.A.} - Royter a- dır. Herfhalde müdahale mihverle- altı.rııdla l>u.UUnan müteaddid köye muharebe tayyareleri, Pazar gü-
~ecektir. jansının Saydadaki imparatorluk ri tek bir yol üzerinden uzamakta hıüıcum etfil4t1r. Kııt'alarımız. Her_ nıü Kılbrıs adasında Lefkoşa ve 

kuvvetleri nezdind·~ bulunan hu- ve de Gaulle'cü motörlü kollarının I™>n dağınm g~ri:>ındak.i dağlık Patos tayyar-? meydanlarına hü
susi mulhaıbi ıi bildiriyor. seri illerleyişlerinde sağlarında bı.. mıntakada da bi.r tepe i~gal etmiş- cum etmişle~·dir. Hangarlarla ba.. Amerikada 

casusluk 
Saydanın zaptı hazırlıkları o raktııkları Cebelidürüzün yama. ler ve başka kayda değer muvaf- rakalar üz.erine isabetler kaydo-

kadar mükemmel yapılmıştır ki cırdan geçmektedir De Gaulle'cü iakiyetler elde eylemişlerdir. lu·nımuştur. 
şehre girerken hiçbır sokak muha- kollar, dünyanın en sarp mıınta- Sahilde İngifü kı.wvetleri Say- --------

Vaşi~tnn, 
17 

(A.A.) _ Ameri- re'be."i ol:m;ı.mış ve pusu ateşi açıl- katarından biri olan Cebeiidürüz- dadan daha öt~ye ilerle...'llemişler- Halkodaları 
b Birleşik devletleri hariciye ne- mamı.ştıır. Bıü·tün askeri hedefler, deki vollk:an indifalarmın husule d.iT. Anık.ara, 17 (Hususi) _ Halko-
2areti.nin ayan meclisi adliye en- tıopçumu'7JUn iki gün süren şaya - gıetinn.iş oldukları uçurumlar şe- Hava kuvvetlerimiz, cenubi Su~ dalarının da h'lyır cemiyetleri gL 
cümenine takdim ettiği bir rapora m dıiıklk:at dreecede isabetli bom- belkesine girmeği akıllarına bile riyede dıü.şman asker tah~şü<ile- bi posta na·kliyatmda maktu bir 
göre Amerll·a Birleşik devletle- ibardınıanıı neticesinde. tııtulamaz getirmemişlC'l"dir. Fransız kuma~ rıni ıbiııçok de.U. bombardıman et- ücrete tabi tutulmalarını temin 
~ casusl;k ve bozgunculuk fa- .bir hale _getiriimiştir. Sayda öğle danlığı ise bu mıntak~a kıt,'al~ miştir. maksadile bir layiha hazırlan-
aliyetinde bulunan kimseler, fbu ü:reri ~lı~ olmuş ve akşama doğ- rını rn:ut1aiaza etmiştir. Işt~ şundi İnıgiliz filosuna karşı yapılan mıştı'l". 
sene geçen seneye nazaran daha ru maga~la;.· tekrar aç'.larak çar- bu bt alar Ezra-Şeyhmesıkın hat~ı hare!katta. hava kuvvetlerimiz ve ................................................... . 

fa.zladıır şılar yeniden canlanmıştır. istbmetinde şiddetli bir mukabıl donanmaya mensuh tayyareleri- ============= 
' Röytere röre vaziyet taanuzda bulunmakta ve de miz 16 Haziranda, bir İngiliz d:s-

Kudüs. l 7 (A.A.) - Royter: Gaullıe'cü kolların yegane iaşe y-O· troyerini hasara uğratmışlaroır. 
Askıed sözcü, diınkü tebliğde Iunu kesmeıktedir. Bu distroyer karanlık basıncıya 

bilıdlirilen Suriye merkez bölgesin- Diğer bir Fransız mukabil ta- !kadar manevra kabih.yetindeı~ 
deki ~etli çarpışmalar hakkın- arruauı da de Gaullt!'CÜ ilerley~ maJ:uıum bir vaziyette yerinde 
daki taıfsilah vermiştir: m.i!twe'inin so-ı cenahında inkişai kamuştı:r. Diğer bir distroyerde 

Tokyo ı 7 (A.A.) - Amerika.. Vich.y kııt'aları. Merjayun etra- haltndıedir: Bu manevra Hermon yangın çıkarılmıştır. Bu harekete 

Amerikan -Japon 
görüşmeleri 

YAKINDA 
SON POST A'da 
Sizi merakla sürük

leyecek bir eser nın Tokyo büyük elçisi B. Grew fında'ki mıntakaya oldukça kuv- dağlana.dan Kuneytra istikametin iştirak edıen bazı donanma tayya. 
dün akşam Japo°: hariciye . n.azırl vetle taarruzlar yapmışlardır. Va- de Sa.fedden Şama giden yol üze- releri, Suriyedeki hava kuvvetle
B. Ma~uoka'yı zıyaret ~tmı!tır. zi'yet karanlık olmakla beraber, rinde vukubulma!kıtadır. Oü~a- rini takviye için ayni günün sa-

Mülak.at Bir\eşi~ A~~rıka ıle J~- Vidh:y'nin ileri cüzütamlannın, bu nıın sol cenahı üzerindeki mukabil bahı Suriyeıye gelmişlerdi. 
~y~ arası.nda.kı .. m.unasebetlerın mıntıikad.a İngiliz mllar:. a~ası.~ taarruz Mercayunun şimal mınta. Glaıdiatör tipinden üç :İngiliz ('_ ~11llllt1\' 
e cy~tı. umunuyesı uzerınde cereyan dlan ilıerliyerek bu şehre girdıgı kasından başlıyarak cenaba kadar a.~ı tayyaresi muhakkak suretıt.e \l V 
tnuştır. sanılmaktal'.iır. Bu taarruz kuvvet. imtiıdlad eden üçüncü bir hareketi bır dördlüncü muhtemel olarak dü.. 

iade edilen Fransız 
harb esirleri 

lerı., lberaıberlerind~ birkaç tank 1ıeŞkil etmektedir. şıirülmü.ş"tür. ,ı::rll 1-'ışnl~-r 
bulunmakla beraber ciddi bfr nü.. Framtzlann tebliği Alınan esirler 11.,, ~'' '11'1 
fuz kaydetmiş telakki edilmemek- Vi.c.'hy, 17 (A.A.) - Suriyede Berıut, 17 (A.A.) - Bu sabah 

Londra, 17 (A.A.) - Leopold
ville'de hür Belçika radyosunun 
verd!ği bir habere göre Al'ınonya. 
şimali Fransaya 20.000 Belçikslı 
i~i sev.lretmiştir. Bu işçiler AL 
manlar tarafından sahil bo•;unca 
inşa ediJ.me.kte olan is~ihka~larda 
kullantl.maktadıdar. 

Mareşal Petsnin 
hitabesi 

(Raf tarafı 1 inci sayfada) 
nasebetile radyoda bir nutuk söy -
!emiştir. 

Mareşal Petain 1 7 Haz:tan 1940 
da Bordeaux' d3. söylemiş olduğı.o 
nutku bir plaktan tekrar ettirdikten 
sonra demiştir k.i: 

Bugün sesim kuvvet bulmuştur 
Çünkü Fra:ısa sağlamlaşmaktadır. 
Fakat birçok Fıansızlar bunu ka • 
bulden imtina ediyorlar, mukadde.. 
ratlarının bir sene önceden d&.ha 
mı feci olduğunu zannediyorlar'? 

Bugün ekaerin;.z yuvalarınıza 
dolljdüş bulunuyor. Hiç şüphesiz 
harb esirleti henüz dönmemiştir . 

Kadınlar mÜcddele ediyor ve ıztı
rab çekiyor. <:ocuklarınız her za -
man doyuncu} a kadar yiyemiyor ~ 
lar. Fakat Fransa yaşıyor. Evler, 
köprüler ve fabrikalar tekrar ku • 
ruluyor. 

Bana inanınız. Elem ve ümidftz.. 
tiğe düşmek zamanı gelmemiıtir. 
N~. s.~u.~mlşsınız, ne hiyanet göı -
muşsunuz ne de terkedilmişsinizdiı. 
B.unu size ~ö_Yliyenler yalan söylü -
yorlar ve SlZl komünistliğin kucail
na ahyorlar. 

Bilhassa eckek olduğunuzu, eslu 
ve şanh bir milletin erkekleri ol -
duğunuzUı hatır1ayılnız. Kenrlinue 
geliniz, endişeleri.nızi atınız. Bana 
geliniz. Müth!ş sergÜzt-ştin bi7.i at. 
tığt karanlıkLırdan kurtulacağız. 

tedir. Çünkü oldukça büyük kuv- 16 Haziranda vukua gelen hareıkal alınan son haberlere göre Kuney- y AZAN 
'Vidhy, 

17 
(A.A.) _ İade ed;ıen vette im.paratoduk kıt'aları, bu haldt.ıındak.i Fr~~s~z ~sı~eri .~ebli~i: tra mıntakasında Fransız kuvvet.. 1 

harb .,.,.,;_l . . 'lk '--f'l . Pa Vidlıy kuvvetlerinin etrafmda Cepıhenın mühım hır bolgesın- leri'nıin yaptığı taarruzi harekat Nusret Safa Coskun Olçüler nizamnamesinde 
........... erının ı 11\.d ı esı. • · . · , · o ' z~tıesi ıgünü Lyona muvasalat et- mevzileri işgal ctmcktcdırler. Im- de ı~t alarımız taarruza geçmış- n~ticesinde l O esir ve mühim t d"rt ld <niş Ye resmi makamlar mümessil- paralorlu!c kuvve\i~ri, K~neytnya i<>ıxlir. .. • .. m•ktaıxla harb ınalrenu!si alın- 1941 İn en a 1 a yapı 1 

lerıle 'halik t r d . • b 'r ..ı~grw u ilerleyen. diger bır Vıchy iOığer bölgelerde, duşman kuv. mıştır. şayanı dı.kkat Ankara, 17 {HU.'>US İ) - Ölçüler 
ara uı an samımı ı uu d 1 t 16 u · ·· "led k · · b dd ı · ~'ette karşılanmıştır. Lyon aske- gru.pu ille de temas tesis etmişler- rvıetlleri dur u~ m~s ur. .. .. .. . ·~azıran og ıen sonra ço nizamnamesnıın azı ma e erıni :rı. kıuırnandanı general Freie, ma- dLr. Mü:tteiik kıt'alan, merkezde Hıeı.ıroon d.agu ıle Cehe~ud~rnz şıddetli ç~rpışınalar . olmuş v~ romanı o}acakbr değ:~tiren nizanımme neşrolun-

r~~l namına keadil.erine choş gel- devamlı bir harb yapmamaktadır. arasmıdıaıki m:ı.nta~a~a, :noiör~u ve Fransız kıt alan M.erJayumu gerı ============= :muştur. Yarın tatbik edilmete 
diniz. demiştir. Bu sel;ııeJbdeu dolayı, Viclıy gr* z!!L'hlı. ~üller.ımız ile pıyarle almıştır. . başlanacaktır. 
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Belediye ile 
Anadolu ajansı 
arasındaki ihtilaf 

1 Y rdımsevenler Cemiveti j(Y~~-~-~t~ .. ih~~~~t;~' ~fe __ ~ a~m~." 
f 

J E · • • Rakı sofrasında dovuşen ıkı erkegın arasına 
: İŞÇİ ÇOCUkları İÇİD ımız gıttıkçe artıyor girip bir tanesini yaralıyan yaman kadın 

mahkemede neler anlabyor? ,,. ............................................. \ 
i Ajansın Be.P"->diyeden iste- ! 
i eliği pma 125 bin liradan i 
E 25 bin liraya indirildi, Be- .! 
~ led:ye temyize baf vurdu . 

kreşler açacak Dün balyaya 8000 r J k .. Dün adliyeye garıb bfr yarala- 'kat evrnlnn.~ı okunmasını büyük 
ıra 1 yumurta ma ·vak'ası intıkal etm:ş, Aslıye bir d1kkatlc takib eden Efe Fnt-

----------
"Türk - Ermeni kadınlar birliği ,, Yardım 

sevenler Cemiyetine teberruatta bulunacak 

gönderdik 7 inci ceza mahkemesındc duruş- ma, kcndisme isnad olunan bu su-
- masına ba~lanmı.~tır. çu tamam!!n inknr etmiş ve: 

\ ................................................ ! Son .. 1 1 ihr Yaralanan, Ali Hami<f adında c- Evet iKi erkek arasınilaki 
gun er< e yumurta a- • ı b" ..:ı~ • • k catı . . . b" ır ~lıkanlı, suçlular da Mustafa avgaya \arıştım, bunu inkar et-

An.,dolu a3·a""' ı"le Belec.ı·ı·.:,.. a- mız mer.ınumyet verrcı ır • . . ...:ı. b" J Ef . L' k • 
.. ~ .J~ -'-il al t 

0
.. d I , ısmın'l.le ır ger.ç .:? e Fatma la- mıyorum. ı: a at Ali Hamidi bı-

>:aSındaki rhlHafı halletmek üzere Yardımsevenler Cemiyeti ıdt-re etrafında ala'kadar makamların fea mıı ır. un e ta yaya k b"I ı b" k · j ki ı "T 
11..· k " 1 A · t h ı· dü" t lC d B 11 ·· ah · · · · · Al k 8,000 liralık yumurta ·-v'-•d'ıl- a 1 e anı an I!' a.aın ır. ç_a a yara amış aegı ım!> demiş-
uır aç gun evvc na:aray.ı gı mış eye ı n saa a ayan ay- muz cretını ıstemıştır. ınaca -- ...... s t ~- · ·· mittir. Taleblcrin fazla olufu uçlularda~1 Efe Fatma aynı za_ ır. 
OJidn !Belediye Hukuk Jşleri Müau- riye Lutfi. Kutların reislığınde ceva:blara göre yakında faaliyete .... ~ ...... - f=-•t •. rind .. , manda mahkemeye lakabıle rnütc- Bundan sonra vak'a şahıdleri-
rü Hasan Ferid şehrıınize dön- rnutad haftalık' ıtoplantısını yap. ıgeçilecektir. ............. ._arı uze e mus. · . · d.i ı 1 · b 1 
müştür. JW§tır. D.g~ er taraftall, cTürk _ Ermeni bet .~esirler yapmıttıı:-. Alman naS'bı bir kıyafette gelmiş bulu- nın '? enme erın.• aJ anmıştır. 

ve ltalyan firmalarırun hafta nuyordu. ?abifü~ı:-c1en . Karaogl~n mahal-
Bu ihtilafın sebebi şudur: 927 Toplantıda gönüllii hastabakıcı Kadınlar Birliği• Yardımscvenler celen idekler~:ıi karıılayacak Saçlarıntn kcsıliş 1arzı ve bır lcsı be~çısı_ Adıl So~, hadısc hak-

yılın<la Belediyt'flin ılan ışleri a. kurslarına yemden kaydolunacak Cemiyct:ne mtihim miktcırda te. ._ı..:•de baz ı ki lm k _ e~kek kostümünü andırır clbis~i. kmdakı muşalıedelcrm: şu suretle 
jansa devredilmiş. 10 sene ajans bayanları-n hastanelere tevzi işleri bernıatta bulunmağa karar ver. ~ ır 1 cır yapl a ta 1 . . . anlatm·....+ır-

d d d laik , E dır. Ancak iç Anadoludan, na. le onu, bır del•kanlıdan ayırd et. ·':i~ • . , 
tarafın an i are e i ten sonra yapılmış ve muhtelif yardım me- miş.ir. cTürK - 'rmeni Kac.iınlar ! kil vasıtalamıın lcifayeaizlig-i mek cidden mü~1cülciti . •-:- Gece geç \'akıt mahallede 
muk~le fesbolunm11ı:.tur. seleledne dair müzakereleıde bu- Birli'gı~ · > nd.en Yardımsevenler Ce- : de'"'IY"" g""zı,·o dum M st f 

-s : yüzünden, sur.ltlu mal geliri e. İdd1aya ve dünkü , .. 'L..akeme :•d "' "' .J rf • d u l&do_n_ın_ 
AJ"ans bu mukavele hükümleri- l\m'"1....u•r-f-ur. miyet.ine gönderilen bir mcktubda : .ın.1.u ev n n ac l -'4U•~· • meyifi bir mesele olarak orta - saf.twı~na nazman vak'anın cere- dluı eak ı d::cı ~ry~ ~rdg;;> ;gını 

~ istinaden Belediyeden 125 bin Yardımsevenler Cemi.vctı şe- eroümle şöyle denilınf!ktedir: •• 1 d d '·t ..ı B yar ev en ıçPrı gJr .m a unna~ açıır. u sene yu - 1 yan tarzı şudur: · 
lira. Belediye i:;e ajanstan 8 bin li- birde !bilhassa ~'Çi ve amele aile- cDü:nyanın şu buhranlı vaziye- 1 murtanın fazb olduğu, taka~ 

1 

G 
1 

tad K _
1 

, ~ Yu.kanya sofaya çı'ktığım za-
ra istemektedir. İhtılafı hal mak- ler,inin rniHekasif bir vaziyetı~e tinde, (her Il'lillet V·.? memleket fev- toplayacı a..ı: olduğundan, elde 

23 
a a ~ ~~~an ~~agın1a man Mustafa ile Ali Hamidın d6-

sadile tıake:n heyeti aja!lsm btc. Jbulu\fllduğu semtlere modern tec. ıkalitde ted:'birlerlf hayati kuvveıt edilen yumurtalaı ın köyfün'.iu I b" numara ı ~v be. 0
• ukr~n f us!.a a, vüşmkete olJuk~arını gör<lüm. Bu 

. b ı· h" t lh . • 1 • k ' kud ı · . S""'" be t kt dı'r •~- .ı '--' ı ~ .. • •r gece evrnae ır ıç ı so rası 1er- d Ef F . di-ği 125 bin !ırayı 25 ın ıraya ın- ıza ı avı ıKreŞ et- açmaga arar, \'e re ını .... ,.r r em<' e . eUDOe aau.ııgı soylenmektedır. t"ib tm: b •
1 

k~ esna a t? ntma hıddetle odası~ 
dirmiş, .Belediyenin ooktai naza- vermi§tir. IMilJi Şefimiz Büyük ismet İnönü- Bu vaı.iyeti <.\nJeroek it;in, ihra. • ~l' ~:- ~d~c. ~ a em~ . a: ... daşı dlan çıktı ;,c müthiş b:r savletle 
nnı kaıbul etmemiı;:tir. Belediye Kreşlerde mürebb:yel'k yapa- nü:n mub.ter~ c~i, bfiyük hemşire cat mevsaru geçmeden tedbir _ 1 

, am~. 1 
d

3 avet e mıştır. Aü Hamidin üzer"nı:- atıldı. Bu hu-· 
bunım üzerine tem~ze müracaat ca'k bayanlar içın de: cemiyet tarı;. ,Bayan İnön'.j, sevgBi yurdumuzun • ler allBDLıt:JI ü:z!·İnde dÜfÜnüL Bır rnudc1ef: t.stb, tatlı muhab- cum esnasmd:t Efe Fatma yum..1 

etmiştir. Temyızde ajansı Umum !ın<Jan iki kurs açılacaktır. müdafaası em.-inde"ıd bu asli ihtL : mektedir. Diğer taraftan, yu _ bet eden bu ık; ahbab, az sonra rukla Hamitli b~ hayli hırpaladı; 
Müdür Muvaffak, Belediyeyi de Kurslardan birisınde iki b.ıçuk vaca önder olarak Türk !kadmını E murta &andık?arına L.onan ve bir meselede?ı dolayı münakaşaya fnkat elind~ bıça~ görmedim... , 
Hukuk İşl"!ıi :Müdürü Hasan Fe. y~i küçük çocuklara, diğe- feyizli bir -;5y bayrağı altına ça- : reçen sene, Lulwıma.aı olduk - • başlanu.şlar, hatta işı büyiıterek Reis İsmail Hakkı, şahi<lm j fa. 
rid temsil et'lliş, her iki taraf mü. rihde 7 yaşına kadar olan çocukla- ğırmış ve ilk örnek olmak üzere ; ça ~ olan. ta!aı ~.esaire için E bi:nb"rlerile oövüşmeğe kalkışmış. desine karjı ne diyc1..eğinı suçlu 
ıtalealarını lıildinnişlcrdir. ra mürebbiyelik yapacak bayan- bizzat kendileri iş başına koşarak : sıkm.ı çdubnıyect.'lı anlaJıl - : laroır. Efe Faıtmadnn sirdu. O da ~sabi 

Temyiz bu husustaki kararını llira 1-i:zım gelen fenni bilgiler öğ- birçok_ yurdsever Türk kadınlarını ~ maktadft', : Mustafa ile Ali Hamid arasın- bir harekecle birdenpire ayağa 
bugünlerde verecekrtir. retilecektir. Cemıye~. bu mesele çevres:ne toplarruş.til'•> '·························· .................... ) da başlıyan bu kavgayn, diğ-er oda- kalkaraik: 

Tevkifhanede bir r .... ı·sıanbulda bı·r ayda Francala imalatının ~:r~:7~rr.;~~a~~~~~kta olan E- gel~iş, ~:~r:ed~m~v~:~i~ !~~~~~ 
A ·kaya b f b k 1 c- Bana Efe Fn.tnıa derler!. .. > midı yumrukladığımı görmüş, ne-

hakaret had isesi merı 100 ton benzin ser !s .. 'E~. ı ması ~:r;d~; ~1 ~~~~~~::;;:~n~a~~~: t:a~c:~rak~;;re;t~~~~~:~.~~ş ..• i 
~iki ~:in tevkifüanede vukua yapılacak duşunuluyor 

gelen bir hakaret hadisesi dün ad- tasarruf ed·ıı·ıyor 
li~yc intıkal etmiş ve Asliye bi- f 1 Francala almak üzere doktor 
rinci cezada duruşmasına başfan- muntazam se er er !Başvekalet, benzın sarfiyatmı raporıle belecl.iyc şubeleıine müra-
mıştı.r. ta<h<iid :kararmdan evvel ve sonra caat eden kımse1erin a<ledi gün-

Yaralamaktaıı bir sene hapse İstanbulda sadolunan benzin m~- den güne artmaktadır. 
rnah3tum olup bu cezasını tevkif- Platin vapuru tarını sormuş.tur. Yapılan ıtetkik- Francala imalatı içın ayrılan 20 
hanedle çekmekte olan sabı'kalılar- yakında Amerikaya rere .göre; ~clırimizdc tahdi<I ıkara. çuval unun 8 çuvalı hastaneler 
dan Arab Menmed, evvelki gün rmdan cvv~l senede 10 bin ton, emrine tahsıs edılmiş olduğundan 
mğuşunda şüpheli bir vaziyetıte gidecek tahd!kiattan sonra da 8800 to!'l ben- 12 çı.wal un ihtiyacı karşılayama. 
dolaşırken başgardiyap Osman Çe- zin sarfcdUmektedir. Bu hesaba makta, birçok kimseler sau!leroe 
lik tarafından aranmak jstenmi~ göre; şinUi bir ay ... -:ıa 100 ton ben- francala fırınları önünde bekle-

mıştı r. 

Gene hu iddi:t cümlesinden o
larak, glıya E~~ Fatma elinde bu
lund ur<l uğu mahiyetı meçhul lbir 
ca'simle Ali Hamid: ensesinden ya
ralamışhr. 

Zaıb~taca tanzim ikılım.n tah:ıd-

Cevabını vermiştir. 
1 

Dinlenen diğc:- şahidJer de Efe 
Fatm~nm Ali Hamidi yumrukla
dığım gördükierinı söylemişlerdir.' 

' Gclmiyen şahidlcrin celbi içi~ 
duruşma ba~~.ı bir güne bırakıL 
mıştır. İ 

Meraklı şeyler 
. Amerikaya muntaznm sefer- zı:in tasarruf olunmakıtad.ır. mekıtedir. 

tır. ler yapaca:C olan vapurlartmı - c .. B~lediyc, bu vaziyeti nazarı " "(&,tarafı 2 s;ıci sa~fada) rin ve darda kalanlarm gözlerini 
Serk~ hareketlcrile sık sık in- zın hareket zamanı beniU tes" K 'lÇUk Haberler ) diık'kate alarak, bir hal çaıesi bul- ~a got_uT~k oto~<Jb:~· ~~aı. ,Tay- d:ktikleri, emellerini tahakkuk et-

tibati cezalara çarptırılan sabıkalı bit edilmemi~tir. Süveyt yolu mak üzere tetkiklere başlamış, yarcn:uz. ~,rk~ç c.aK;~a ıçınde ~o- tirmek istcd:ıkleri bir kabedlr . 
mahkiım, sergardiyanın bu mü"da- vuttuile yapılacAk bu ,;eferler 8 Belediye makine fuhesi mü- kaymakartların miitaleasmı sor- la~ bır_ ınış :>_apt!. I ılot o~omobıle l924 de yapılan muhaceret kıı _, 
tıalesine müınanant et.miş, üstelik Ş~L~i~er.:azy:ı~:::0;osyy=~~ dürtüğü ondülasyon makinelerini muştur. Kaymakamlar bu hususta <iogr?. ıl.~rlcd', bırde:ı. gerıy~ c~ğ: nun ik, Japonların, Çinli ve yer li-
lbaşta rnü.d'iir olmal: üzere bütün de::iunan Bakır ve Krom ti- kuUanan ~adın berberl~ri?i tt~ -Belediyeye birer rapor gönderme- ru dön<iu, ve koşmak :sterm ış gıbı rin bütün b!itüne ve diğeı· bir ıta-
idare memurlarımı vazifeleri SıTa- leblerinin tahsisi dütünülmüı .. ~anı etrnTge karar ve~~ı~ır. mt; - ğe başlamışlardır Bu raporlarda bir «ıareıket yaptı. Fak:ıt çok geç kım tebaaları.ı cıa ı<ısmen Ameri-
sında talı'ldr eylemiştir. se de bu vapurlann dahili hat- a~ ar emmu:z ayı u;ın e yapı a- 'bilhassa francala. imal eden fırın~ kalmıştı. Silahlı polis hafiyeleri aya girmeleri mend~ilince, fırsat 

Küstah mahkt'.'ım, hakkında tan- lardaki nakiivaı iılerinde çahı- ca tir.Beyoğlu Halkevi yaz mevai. larm önünde sabahtnr. akşama ka. 01?~ilden fırlamışlar, v~ hepi,- ~ .. ~ünlerine yeni bir iş çıktı. A-
~ 'kılınan tahkikaıt evrakile dün trılmuı daha münasib söriii. 1 mi dolayısile ha\kıı açık hava tem- rar bir~k kimseJer:n sıra bekle- ırnızı yaka!amı~, k~lepçelemış er merikaya kaçak olarak adam sok-
~ud suçlar müddeiumumiliği- ~. Binaenaleyh Ticaret silleri vermek maksadile bir sey - diği, ıbu yü?..<lle:ı hakikatt?ıı acil ih· V'C oıtomoblı~ tıkıruşlardı. mak ticareti. .. Dolayısile ihudud 
ne, oradan da birincL asEye ceza Vekaleti bu hususta dena nak.. yar ııahne yaptırmı~ ve meydan tiy~ı olan hastaların francala ıte- Aradan bır haftn gcçtıkten son karakollarının vazifeleri pek ağır-
mallıkeanesınc sevko1unmuştur. liyat konıisyonuna müracaat e- tem~neri vermeğe ba§!amı~tır . . ilk min edemedikleri, bazı açfkgözle- ra t~vJtlf.i.mizln ~:. surı:tıe vukua aştı. Buradaki memul"lar senede 

Dünkü dunışması sırasında, ri- derek bir vapllr tahsis edilme. temsil Kasımpaşada veı:ilmJ§tİr. l':in fazla francala alarak fahış fi- gelmış olduğunu ogrend1m. ~Iudud y0cii milyonaan fa d a nakil vası -
yaset maknmınm sorduğu suailere aini iııtiyec6tir. Zannedildiği - Temsillere bir program dahilinde atla sattıkları bildirilmiştir Ala- ~a'.kolu, hergün meçhul bır oto- ıtası kontrol etmektedirler. Bir se-

b bJ M 
• ne söre Ameıik.t hattına iJk 0 - devam 0.~un~.C3k_Llr. ıkadarlar bugtlnkti şeklın d~vamı- mobilin m~y.lana g<:_l:p, _bir müd- nede on beı;: milvondan fazla insa-

garrö gari ceva ar Yeren f>n- larak Plitin vapun.ınun tahsis e Dunku ıhracatımız 77.864 mah _1 bulmal.:t f 1 det sonra ceh.ennenıı bır ı;:urctle ır .J 

med. bir ara deli olduğunu iddia edihnesi muhlen:eldir. Plitin lirayı bulrnuf v<: bu arada Slovak~ ~ı !At zu. u k" . • ~b' ran: ~ uzaklaşmasından şüphelenmiş ve m sorguya çekmişler ve iki yü.z 
etmiştir. Bakır ve Deruirden sonra De - yaya iç fındık, isviçreye kuş ye - ıma a ~ın ya es ısı gı ı ser s icab e<ien tedbirleri alarak şoförü elfi lbln kişid~n fa zla yolcuyu da 

CBu iddia üzerine Arab Mehmed, ni:z ticaret filomuxun en Lüyu"k mi kendir tohumu mavi haşhaş b!rakı ası veya ikaymakamlar k l b: t z k k tevkif etmişlerdir. Huduri karn -
lta1

}yaya yumu?la 've ku"'u d.erı·~t:. vasıtasile imalatın ve ıtevziatın ya ~ a_n:ı.ş vke 1 .r ,..u .a uırn~. adliye doktoruna scvkccrJerek ak- gemilerin<len birisidir. Diğer la- • ., ı.. ya 'l amı,..,ı kollarının ~n güç Llr işi de, Ame-
lsveçe de oğlak ve keçi derisi i.:ı'bre edilmesi noktasında dur. uepı~zı b" uh~ • • t d . . k li durumunun ~esbiti istenmiş-tir. raftan deni:ı: na'<liyat komiıyo- k' ı·ı . . kt d 1. Bırer ırer m accrc aır<'Sı r1ka topraklarında bulunan ve a 

Bu cihetin tayini için duruşma rwnpuri:ı r;:~a:.:,~:ti~aJa'!r1:n:: : seveı.~T:J~~ı;İerc aid elbiseleri ça- ma Diğe~r ::;aftan, Sıihhat Müdür- mfü,i;anti~inin huıuru~a çıkarıl ça'k olarnk giren müşterilerin i yer. 
başka bir güne tali'k e:iilmiştir. ta~ &ef"Cl'ler yap~cık'ardır. Jıarak ötede be.Jde !!atan, Yıldızda. 1üğü vasıtac;ile yaptırılan tetkikler clık. Bwım sır~~ gel~nc~ pasa - leştir~e muvazzaf olan şebe -

A!lkerllk işleri: 
Bu vapurlar Poraaide ihracat 1 ki Teknik Okulu hademeleıinden sonunda birkaç cısaslı hastalık portuınla~ ken<lısın~ yazılmı§ olan 'keyi yakalamaktır. Fakat bundan 
emtiuı i"Ötürccekler ve Portsa- Şaban bir mtiddettenbeti sliye ~ müstesna ai2'er pastalar iç:n fran- lbir mkotuıbu uzattım. daha zor olan şebekelerin asıl e -
idden de ithlllat eıyası getire_ ~ inci ceza mahkemesinde mevkufen cala ~ek 0 meCburiyeti olmadığı - Bu da n_c... \~sapo~tunuz elebaşlannı elde etmek meselesi .. 
cdderdir. Tir.:aret Müdürlüğü _ deva~ edc.n duruşması so_nunda. 7 anlaşılmiştır. Bütün bu tetkjkJcrın munt_azam.:. dıye~1 mustantık, ga- dk Halbuki eleflaşılar, bu !:a~ak 
nün tüccarlara yaptığı tamim ü- a>: -;;uddeue haps: mnhkum eda}- netocesi hükômete arzolu;nacak z:tecıN o]idugumu b:.dtrcr. ,mek'iuba ticarctile müth1~ para vurmakla 
urine, ıimdidtm haznlıkJnra nuş •. So h ft . . . d ht veya fran::ala imalatının tamamen b·r goz atınca: beraber asıl kanunnn pençesıne 

Şubcmizcle yerli ve yabancı ola- batlanmıfl;ır. Piyasa Amerikaya lif kk ~ ~ ıçeh~ın ~L mu e~ serbest bırakılrr.asını · vcyahud - Oo!. .. Anlaşıldı. . . Şu .. . Dost düşmemıeıkte. bu da hiçbir vakit 

337 doğumluların muayencıi 
Adalar Askerlik Şubesinden: 

rak kayıdlı bulunan 33 7 dog .. umlu yapılacak nakliyat meselesile meı"1• t" et ·!Cr len . ıhr mı· ııı;tar 11CJ- yalnız hastanele- için francala ve- larmızla işimi bitirtlikten sonra, Amerikan toprağına ayak basma· 
çok alakadar olmalda ve nalr. ya ge mış ır. e en ıt a nt ma arı • . . . . .. d. 

ve bu cloğumlulnrln rnu.'lmeleyc ta. liyatın hemen baflamasını bek. arasında bnzı maltincleı , madeni ~L rilerck fırınlarda francala _ım~la- s~ınle ~şıgul olacagım. •• ıye malarından ileri gelmektcdiI. Şe-
bi eratın son yoklamaları a ağıda lemektedir. Jetler, bir miktar zücaciye eşyası tının !kaldırılması teklif edılecek- soyleooı. be'kelerin dünyanın her b!r köşc-
gösterilen günlcrdP. yapılacağın - ve sudkostik bulunınaktadır. tir. İstintak uzun sürmedi. BUtün sinde adamları vardır. 
dan mezkür günlerde mükellefle - '-------------"... e Bir müddet evvel, Kemer _ Rükum'?tlen gelecek emre k:ı. yolcular, Amerikaya gayri kanuni 
rin nüfos cüzdanluı ve tahsifd~ lnkılah tarihi imtihanları burgazsa Halil adında ihtiyar bir dar yalnız be1edıyt! ve hükumet olarak girmek teş.cbbüsündc bu -
bulunan t'a.lebe!erin nüfus cüzdan - köylüyü dövdiiğiinden dolayı aıı. tabiblcrinden musaddak rapor ge- lunc!uklarını 1tirai etmişlerdi. Ü -
lan ve mekteb vcsikalarile birlikte Üniversite vt: yübck okulların Jiye 8 inci ceza ınahkemeşinde du- tiren hastalara francala verıle- zerleri aran1ığı zaman da, ccblc. 
§ubcm1ze müracaatları ilin olunur. 490n ıınlf talebelerinin inkılab tarihi ru~asına bnkı?~n korucu Osman, ccktir. rinden bir s~rü garib şeylcr,kira 

Son yoklama giin)'!rİ: 2 .'7, 9-41 derskri i1ı:mnl imtihanları ayın 2 3 suçu sabit görüldüğiınden dünkü Di~r .tnraftan bazı ıw.stacıların mak!buzları banka deftterk"l:j ve 
Çarşamba, 4/ 71941 Cunııa, 7/7 / üncü Pa7.arte1i glınü saat 9 da kon- muhakeme s~nun~ 1. a! rnüddt'tle 'kendilerine verilen unlan pasta saire çik.tı.' Hayreümi farkedne 
94 r Paz.arteii. fernns salonunrioı yapılacaktır. hap!e mahkum e-dilmıotır. ll k b k " t "k b .ı· · k · ah tt"· 
=:::1:11----------------------:"~-------------------= i:maHitın.cfu ku anmayara aşa- mu:s antı• ana uonerc ız e ı . larma sattıkları •mlaşılmıştır. Bun c- Bunıar görünJükleri kadar 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: Iar sıkı bir mürakabeye tabi tutu- ıh.iç de )iizum.suz ~yler değ:l, dos-

r;============:-.:==========;;;;;;;;;;;;;;:-;:::=========;-:::=======~=:; laca'k.l:ardır. tum. Bütün bunları tedarik eden, cz.~...__,, ...... -4 hazırlayan Mek. ikada ki kaçakçılar 
\ \ { / // Dükkanlarında kalay dır. Bu sureUP., mes<>la p-::ılis bir 

- Hasan Bey S<'nde.n 
baŞka 'kimseye derdimi 
söıyl';?mem ••• 

••. Artık kahve köşe
lerinde oturup çene ya. 
rı§tırmakl.an bıktım ... 

/ iaktamışlar vesile ile bu kaçakçılardan birini 
Fiat Mürakabf" ~emurları, diin yakalı.ıyaıca.k olursa bu cı:esiknt 

kalay stoku y:ııpan, fakat hükumete lan .göstererf.'k, me'lllektrte sez~ 
beyanname venniyen iki phıs hak .. uzun zamandanberi oturmakta 
lctnda birer ciınnümeşhud yapmış.o bulunduldannı isbat etmek imka

••. Şöyle ufak bir ser
maye He büyiik bir iş 
yapaf?m, ve çok para 
kazanayım is~yorum. 

Hasan Bey - Öyley
se bir kllo halis kahve 
ile yirmi kilo nohud al, 
satmaya 'başla! .•• 

lardır. Yemiş tiı;areti yapan E.yüb melde edilmis oluyor., 
Aiaoğlu dü~kanında 1145 k~lo Dünyanın her tarafınöa açlık 
ve gene Y ~l§te ~ardak caddes~n- ve Ş>iz::lık hüküm sü:rmkc.•tedir. 
de patatesçı Mıhal de 320 kılo H-ıL...n.: Arn "k b··ı·· :L.. h 

H 1 d ~ en a u un ıuu ran. 
kalay saldamıtlardır. ak arın a . b" ··ık d .. 
miDi korunma kanununa muhale . lara rajm~ ıen.gın ır u. e, ~ı, 
fetten dol.t~ takibat yapılmakta • taşı topragı akın olan hır yerdır. 
cltt. Bmıun için de dünyad~k: fakirle. 

Miistantikı•en ayrılmadan ön -
ce birlikle yolcult.:k ettiğim urka -
d1aşlarıma bir dahs baktım . Ucln
nna iliştikle:-i iskemlede öyle mü
teve1öcil oturuyorlardı kı .. bu se. 
fer gözlerinde Amcrikada kalma • 
lanna müsaad-e er!ileceğini- çnğh -
yan birer 1şık yanıyordu. 

Fakat ne yazık k1 bir Arzımev .. 
ud olan Am.:!rika, bu zavallılar i • 
çin artık kaybolmuş cennet·ten 
başka bir ~y değildi. 

Enis Yedek 

Belediye fen mütavirliği 
Belediye fen müşavirliğine ııab.k 

Etibank tefti~ heyeti rei9i Nadir 
Pekelmen tayi:ı edilmişlir. 

( TiYATROLAR ) 
Bürhanettin Tepsi ya~ temsilleri 

Bcy)erbeylnde Pc.r~embe günü ak~aım 
D:ıba Ramız. (P~e.s 4 perde) 



1S Haziran SON" POSTA: 

Resmi Tebliğler 

... • '1.-A_._,.~ Alman ha.va ~~ ~ 

wn!!~~ı,a~~edilen ·'~;;; • .;::.J:============:::::::1;;; 
: 1:1 ;:a~e~~~ı~.-cl~;;d~l~::s~ N ·ı n n ·ı be bek n ., n n ı·' 
gecesi İngiltere üzerinde ehem-
miyetsiz taarruzlarda bulunmuş- ' • • • 

}~terenin şaık sahilleri, gaı:b (HALK DESTANI) I Kaleme alan: Ekrem Reşid 
ve cem.ılbu garbi mmtakabrına bır Rüzgarlı ve soğuk kış gecesin .. 
kaç ibo.mba atmışlardır. Bazı yer- de ıema<la buluthır uçuşurken, a" 
Ier !hasara uğramıştır. Ynralı mlk- ral~rında ay.ın son rub'u ışıldarkeıı 
tarı udır. Ölen olmamıştır. Bu Çi.çekdağı eteklerini örten ıık a • 
taarruzlar esnas·n.:la üç Alman iaçlı, karanlık ormanından .. ge.ç;en 
tayyaresi düııürii.lmüştür. yolcu, daliların hışır.tısı. ~u;ıgarın 

gu~ ltusu arasında inlıyen hır kadın 
a.1m.an tel>~ u ~ '""'B" ıesi duyar. Bu ıes ağhyarak çocu. 

iBerlin, 17 (A.A.) . - Tcbli~: ğuna n)nni söyliyen bir annenin ıe• 
Alman tayyareleri Ingilterenm aidir. •• Yolcu bu sesten korkup 
cenubu şaı•ki ve cenubu garbi sa- beygirini sürmez de bu sese kulak 

Sayfa 5 

lefti uasaM edilmeli mi 7 
Şayanı dikkat bir fikir: 

• 
"içkiyi vesika ile 

tevzi etmeliyiz,, 
mıırmttı= ı;fı;ı 
"Şekeri 60, 70, kibriti 

10 kuruşa almıya 
razıyım, yeter ki 

içki kalksın!,, 
tıil'Lrı·ıe' İsko". v.anm =rk sahilin- veriree şu ninnivi ;~itir: 

ııe "J -s- ""''----1·.Jan r. .. ılrtım yayan!. • F' "ke K 1 h il ' 45 d .. mu·· t .. add~..ı· limanları bomıbar. ~ ını a e ma a en , 
"'" " PU. Dayan h~y dizlerim dayan!. _J F · S l 

e AnkaTa Siimer mahallesi 
cıman etmişlerdir. Emim atlı, dayım yayan!, namar

1
u.ua aız a ar: SaTılıadm sokak 46 numaralı 

Dün ~e Alınan bombaeılan Bebek beni deli eyledi. .. Ninni <- çkin•n, ferdl~r ve dolayı - evde Rilat Kiitükçüoğlıı: 
anıüteaddid İngiliz tayyare mey- bebek oy!. sile cemiyetle:- üzer!.ndeki tahrıb- <- İçldnin şiddetle aleyhinde -
~nlarına taarruz<la ·bulunmuş.. Yaktı 7aktı kül eyledi Ninni, kar .'~eli~lerini ihepim:iz görüy')r yim. Bazıları, . içkı ne§'e yaratır-
lardır. ninni bebek ey!. ve fbil ıyoru.z._ . . . • . muş diyorlar. Isp!rtoda.n neş'e ve 

300 tonluik 1nsanlık alemın<lıe ı.rtikab ed1 - zeW;: beklemek, zehirden şifa um-
Plymtuth civarmd:.ı . ek baw l l 1 bir 1\'apur bombaJarla ımha edil- Tabencaınm ip ıı • ~n .~ayı~ cınayet e~m, yaş~n~n mağa benzer. 

Baban bir qiret beyit ınce kaytan bryıl<larının altında ik.i - Hey gidi giin}er heyi. Ne dil- türlu facıaların ve nihayet mufrıd Samiımi arkadas sohbetleri, ne-
:n?iş ve 1siroçyanın şark sahilin~e Kati&n oldnn ~içekda~ı!. • sıra beyaz, parlak dişleri görünü - ğündü bizim HaUmenin düğünü!. bir iO:ıtirasın kurban! olarak malı- zih aile toplulukları 'dururken, 
de 'bir vapur ciddi hasara uğratı - Bebek beni deli eyle<Jt Ninm, yordu. Endamında hem incelı1c var- Böyle düğün, ev1ad1ar. ne görül - volan. şeref ve haysiye:tlerin ma- ne~{'eyi 'bodurum meylhanelerhl!de 
mtştır. .. ~ebek ~Y!· dı hen:ı kuvveti.. Halime hiddetle. müftü, ne görül~e~tir... kıls çehrelerini giz.Iiyen iğrenç arıyna lara ben ancak acı, acı gü _ 

İngiliz tayyarelerinin gündü~ıü.~ Yaldı, yakU kili ~yl~ı NllUU, nemedi. Sa.dece mahcub olarak ba- Altı yıl v;eçmışh. Altı uzun yıll. perdeler yırtıldığı vakit hemen ek- 1 im. Bu kaibil garfö tE>lakkilere 
Alman k'örfczi ve işgal altı~dak~ . .mnnı .b~bek ey!. tını eğdi. . . . . Halime, a~ite?n. seyyar hayatına seriya calk.oh denilen o hela ile s:r lanarak bu is t iladan kendileri. 
arazı· .;; . .,,,rınde u""ıc:: te~b'busle.rı Bu .•.es .. Haüm.e.mn aeşıdir:·· .Ha- - Kız ..• Bana ısımru dnneyecek katılmış gıtmışb. Koyun ve deve vii"J'.Vi i.7~ a,p}mekteviz. .Pk . 1 h t t 1~,-kı' ......,.. -:s-ı -"' ,_ l li kı · · ... s · · · d b·r .... 1 . · d lak . d J - J ~ o- .; ru urtaramıyan arı as a e Cl.A 
düşman için ağır zayiatla <lAım lime 11.oyun .. en guz

1
· e , ~n •e;ım 

1
- mısın r. em gorunce ıçnn e ~ suru erııı.m ansm a ot peşın e, .Fakat bütün bunlara rağmen k d h f k l 

. . 
5

. ha zıydı Henuz ev enmeır. çagına ge - şeyler oldu?. Böylesi hiç baş1ma dağdan dağa, bayırdan bayıra. ır- be :.,..'\,-;..,;,,.. menedilmesi yolun- etm.ke ço a a. m~va ı·k.~ ur l 
kalmıştır. a Ingilız tayyare 1 d f~ roişti. ki etr::ıfında delikanlılar per- gelmemişti! .. Kız, ben aana adama- maktan ırmağa gezmişti. Fakat d n , ;· fki .. l . d ğr.. b L Bunlar ek~er:ye:ıı teş .! e s: er 
''a muharebele-rinde .-:'~. ?.~. t~/ vane gibi do]aşmJya başlamı~la.r?t: kını vuru}dur.11. gÜn1er geçtikçe, haftalar, aylar, se. a se e~ .1 

• erı 0 u u bile, lbence l:>ı r ı ç':kı yasagına §Id • 
top1an ıtanfından d'llŞUnl uş u · Bağdaın dönüşünü, suya gıdışııu Halime bskraçla.rını, kaplarıııı neler sıralandıkça Halimenin aaade- IDUJ}'Qrtım. Bızcıe bır dallbı mesel dıtle lüzum vardır.:ıo 

Dün ıgıece dü~man ga~bi ~1n:n:1- bekliyenler vardı. Faka.t HaJ~e su başında bırakarak evine kaçti. ti yavaş yava~ yerini endişeye terk v.ardır: Çok söyl~me a.r5?-z eder - • Ankara, Cebeci 18 nrı • 
yan·n müteadthd yerle:ıne mfılak hiç birine vüz vermezdı. Halime + ediyordu. Kısırl:k endişesi!.. Haü. s·.n, ~klama hırsız edersın derler. d C .1 O l · 
'V bombaları atmıştır. Mü~ fakirdi. Babaııı şc:hid düşmüş, an- A;Fret beyinin bir köy kızını ıev· menin çocuğu olmuyordu •.. Hali _ Hakikaten insanlar mene<lildik1e- mCD'a a emı ya • 
t c r~?~ il "'l .. ş veya yaralan- nesi de yalalak olm\lştu. Hasta!a miş olması Yörükler tarafından hem menin kalbi d,crdle do]muştu. Her ri ve mahrum bıra'kıldıkları her <- İçen Ve içmiyen herkes b!.: 
ea ' .81v. 0 mu 

1 1 
. d bir bakan, evdeki küçük kardeşlerıni hayret hem tdac;"ı'.ıle kar~ ı lanmış· an kocasının kendiJfndcn baş çevi. hangi b ir şeye karşı daha çok ha- l!ir ki içtimai bı.inyemiz ~lko~ yiı-

hlışt1r. Iskan mahal e er~n e büyüten hep Halimeydi. Sabahtan! tı. Dünyada kız mı ka.lmamıştı ~. receği korkusile üzülüyordu. ristirler. Bu sebebdendir k i en bü- zünden b irçok zararlar gormuş ve 
nıtktar e\''İn harab oldugu ve~a akşama kadar görmekte okluğu iş.. Koskoca aş.iretı beyine kim kızını Nihayet bir gün, mutlu bir gün, y'!Ük fenahkları yapanlar da;mi bir görmekte bulunmuştur. 
hasara uğradığı bi1dirH1:1ektedi~. ler o kadar çok, o kadar ağırdı ki j vermezdi? Hem de ne sevinçle ... evlendiğinin yedinci seneairun mü- şüphe ve 'kontro1 altında :va~::ıma - Fakat bütün bunlara rağmen; 
Baz.ı endüstri ,~e şimendıfer tesı- k~~~ğız.a delikanl!l.arı dinlemiye de Yörük beyine fakir hır köylü kı% barek bir günü, kaç yıldır ne büyü~ ğa mahkfun edilmiş ki~~lerdir. içki ibir yasakla .. o~tadan .kal.:l•ırı-
satı da müteessır olmu~tur. . du~unmıye .?~. va":t. kalmı~.o~?u· . yakışır mıydı? ~~ad~ bu v~ .buna sıbı~ızlık v~ endışe!le beklemış Bin~naleyh b()yle bir fikd n ta _ laırnaz. Bence muskirat fıatları~ 

Gece avcı lan dokuz Ingilız tay. Fakat. gun.un bınnde koyun Cl· b~~zer suallı:r gızlıc~ ~rad e~lirk~~· oldu~ çocugu taşıdı~ını anladı. bakkuku halinde, alkol ihtiyaçla.. herksin kolaylıkla tedarik edcmı. 
. . d"" .. müşlerdir. varına bır nşıret kondu. Hayvanlar Koyde de aşıret beyının Halimeyı ıs Aşıret beyi bu me! ud haberi bü- ( a. _.____ ..J. 7 . ::..... 6 d ) (Arkası sayfa 7 :.ütun 6 da) 

yaresmı u.şur ·· ··ıd · · d · k ld K·· d · 1 k h hb tl · · :ı_ ,,·ı. · h .. l · ı k l d ~ sa,.~a ;ou>.un a . d 
16 

H . ka çozu u, ça ırıa• uru u. oy e temış oması a ve so e cnnın oaş yu.L se"W:nç te:aa ut erı c awı a 1• --~==::.:._:.:;:,:..__:.:....__::_:...._ ___ :_ ____ _ _ _________ ~ 
, 13 ~azıran an, 5~zır~na ·ar~ bu hadise tela~ ve sevinçle karşı - hca, hatta yegane mevzuu olmuştu. Şimdi ya\1nız b~klenilen bebekte.1 ~il 
' Car du~a? cem ~n a[./ Al lanml~; çünkü Yörükler bol yeyip Beyin Halimeye büyük ağırlık vere- bahsediliyordu. Onun ne güzel, ne ,,~-• :-

4 i ;;.. 
kaylbetmıştır .. Arnı ~evrede - iç.tikleri kadar da cömerdd~ıler. ceği, kızın annesile kardeşlerini zen.. tosun, ne aslan, ne yii:.-!t o]acağı I' N .\\. L s L E B ı 

• ma:n tayyaresı tahrıbe uğramıştır. Köyden ubay..ı. sepet, sepet meyva gin edeceği sôyleniyordu. söyleniyordu; bebeği'l bir oğlancık ,_,._ \:J *I 
• ve sebze ta.,ınmağa başlandı. Köy_ Halime bu vadlerin hiç birıne olacağı da muhakkaktı. Bunda ne -~ _ !I 

Şiir, hikaye v'e piyes lülerin yüzü giilr..üştü. Yalnız köy kulak asmıyordu. Yalnız au baıın. Halimenin ne de kocaııının zerre bl 
müaabakaıı de1ilc.anlıları pek memnun görün .. da, ePleri kalç.ısır:da. gülerken İnce kadar şüpheleri vardı. Okuyucularıma cev_ a arım 

müyor1ar_dı. i"jra köyde alk a1k do· kaytan bıyıkları altında iki slra be- ltikadlarında yanılmamışlardı. 
Üsküdar HaJkevinden: ~ !aşan Yörüklerin çoğu kendil~ri ka- yaz ve parlak di, gösteren, tath ba.. Dünyaya gelen beb~k. tombul, yu. 
l - Üsküdar Halkevi dil e • dar -belki de faz1a- yakışıklı erler- kışlı delikanlınııı kansı obnak bah- muk ymnuk., alt~11 topu gibi bir er-

biyat kolu fürt. kahramanlığı me,·- di Köy kızlarının zihnini çelmeleri tiyarlığım duymaktaydı. kek çocuktu. Yörük beyinin me•"r-
zuu üzerinde bir müsabaka açml~ - tehlikesi başgöştermişti. Yörüklerin * retine payan yoktu. Halimeye dün· 
tır. adeti Ycirük kızlarile evlenmekti; Düğünleri son derece tataah ve yal.ar vcrilmiıtf. 

2 _ Bu müsabakaya şiir, bi~a - amma bu kaidenin iıtisnahı.rı da o- mutantan oldu. Hi;; bir a,iret beyi- + 
ye, piyes ve Türk kahramanhgJ~l lahi!irdi. Netekim bunlardan biri, nİ.:l kına ve zifaf gece.si bu türlü bol Göçebe h3ya!:ı ikbzasl olarak, 
belirten her nevi yazı kabul edı1- günün birinde su baıımcla bulunan şenlikle kutlulanmamıştı. Her tara- bebek henüz iki aylık iken tehar 
ınektedir. Halimeye yaklaştl. fa haberler salınmtştl. Her Laraftan yola çıkıldı. Haltlrıe, bin türlü ih-

3 _ Birinci, ikinci ve üçün~ülü- - Kız ... İsmin nedir}. Yörükler, aeymenler9 efeler, zcy • timamI. kundağını al kilime aanp 
iü kazanan vazı sahiblen nefll ve - Ne olacak~· bekler, pehlivanlar gelmi§ri. Ka ~ hqiğin içerisine yatırmıı olduFu 
temsil haklarını Halkevimize v~r- - Billah iri kara gözlerine, ke- :z.anlarda pi~n yemekler yenmiş, yavrusunu ubanm en yüksek ve en 
melerine mukab1! kıymetli hed.i - mıan kaşlarına, al yanaldatına im - me,'ale1erin kızıl ziyas; altında tür. uyM) mayasın!n üzerine ye'rl~tirdi. 
yeler kazanac3kiardıı,. rendim ... Söyle is~ de buradan küler ıöylcnm\t, oyuıil~r oynanmiş, Beşiği devenin havut ağacına bai· 

4 
_ Evvelce yaptıi'ımiz ilan, uzaklaştığım<h senı anayım!..• giireşler edilmişti. ]adı. Böylec~ yola çıkılmıştı. 

k d "nde- Bu sözlerin karşısında Halimenin Bu dügvün herkeste unutulmaz Kervan yu .. rürken, HaJime bin -
YaZlların 1 Hazirana a ar iO 
riLne.ısi şeklinde idi. yan.aklan bir kat daha kızarmıştı. hatıralar bırakmışb; o derece ki mekte olduğu atın üzerfode bı-~. 

Alak.cu)_arların zamanı dar bul - Cür' ıııtkar -lelikanhya hiddetlenip nice yıl aonra, düğun zamanındaki ğinde mışıl mışıl uyuyan bebeğini 
rnalanna binaeo yazıların en geç terslikle mukabele etmesi lazım gel- delikanlılar ihtiyar olup aopalarina düşünerek. gülümsüyordu. Kafile 
15 Temmuz 1941 Sah günü akta- diğ:ini hildiği halde bir türlü huna dayanarak kahveye geldiklerinde, ilerliyordu; ağır ağır, yeknasak bir 
mı na kadar dit, edebiyat §Ub~i re- kalbi razı olm•ıyordu. Delilcanhn1n hala o tenlikleri hatırlıynak der - hayat gibi... Böylece Çiçek.dağına 
i.st.iğjne gönderilmesi mercudur. bakıtı ne tatlıydı!.. Gülümsedikçe lerdi ki: (Arka.u sayfa 8 söhm 2 de) 

İhtiyatlı bulunmalı-Bayan Hayriyeye: ı netice vermez. 
- cEliınde hiç.bir kuvvet yok> aı.nız. * 

iliyorsunuz. Yanıldığınızı görüyo
rum. Sizin çok büyük bir kuvve-
tiniz. çok müessir bir silahınız 
var. Bu silah, bu kuvvet çocuğu. 
nuztlur. Erkek bu.gün bir cinnet 
fırtınasının içme düşmüş olabilir , 
fakaıt h~ir fırtına devamlı de
ğildir, çocuğunu unutan erkeği de 
ben yalnız bir defa gördüm. Me.. 
rak etmeyiniz, sabretmeyi de bi-
liniz. 

* Bay B. D. ye: 
- Geçen günlerden gelecek gün 

ler için ahkam çıkarmak. fena bir 
usul değildir, fakat her vakit doğru 

Bay A. A. ya: 
- Gördünüz, güzel, cazib gör

dünüz, bir defa da konu:ıtunuz, mü. 
sahabesinden de zevk duydunuz. 
Heuıen talih çıkıyorsunuz. Pratik 
bir adam olduğunuz belli. Fakat 
teıeddüd ettiğiniz bir nokta var : 
Bahsi kendisine açmalı mısınız, yok: 
sa doğrudan doğruya ailesine mi 
müracaat etmeiisiniz~ Benee ikisi 
de caizdir. Genç kızdtı.n ailesine bir 
müracaatta bulunmanıza müsaade 
edip etmiyeceği teklinde biraz müp
hem bir istizahda bulunmarun h.iç 
bir mahzurunu görmüyorum. Neti
ceyi çabuk anlatmak gibi bir fayda
sı da olabilir. 

TEYZE 

Leman gidiyor: Vuslatımız mah
fere kalchl 

(Arb.N var) 
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;; (Memleket lla b erleri] •SonP·~·-·~,:~~. 
Yeni yıl fındık mahsuın ı Edirnede ]<ocAMusu F izmirde 

Bir miras meselesinde 
işlenen cinayetin 

muhakemesine başlandı 

15 milyon kilo Be~:;, ı=~~=e;;;:;ra- Son güreş 
devam ediyor Aliço 27 seneden sonra son defa güreş mey

danına çıkmıştı, Artık bu güreşinden sonra 
çoluğunun çocuğunun yanına çekilecekti 

r 

( 

ı 

1 
1 

1 



ısrıtdıraa 

[SİNEMA.] 
Sinema yıldızlarından Joan 

Blondell'e göre erkekler . .............. -.................... , ,-··················-········································· . \ 

i Diyor iri: uBence erlıekler u•n panlalonlu kjiçücü~ 5 
~ yavnılardır. Onların kalblerinin bir lıö!eılİııde_ daıma ~ır ~ 
i çocukluk ı '\/dan lıalmtflır. Bu noktayı tarıl etmenın ~ 
~ imlranı yoktur ve olamaz Ja ..• >~ : 
\ ................................... ,/ "1. ...................... -........................................... Jt 

- Erkekler hakkındaki fikrini. " - -> 

zi öğrenebilir miyiz? · • · 
Bu, sinema yıldızlanna irad e '!! 

dilen klisıi.k !Rlali:ı ta kendisidir. 
Bu auale fimdiye kadctr yüzler. 

ce sinema yıldızı cevab vemı.iıı bu
lurunalı:tadır. 

Amerikanln. en güze}, en kud -
ıetli, en dikkate değer sinema yıl~ 
dızlanndan Joa·.1 BJonde)l'in hu 
suale vermiş olduğu cevab iki mil. 
him noktad:ın dolayı cidden tet. 
kik edilmeğe değer. 

Bu iki mühim noktadan biri bu 
güzel sinema yıldızının fevka~de · 
ince zekuıdır. lkindti onun adeta 
ıa.nadan doğma seyyah oluıudıır. 
Yani en küçük yasınJan'beri blr • 
çolı: yerleri dob.şmış olmasıclır. Biı: 
çok küçük kızl uın henüz meJıaHe
k:rini bile bilmedik.leti sır.da o, A· 
bıerlJuurı lnsHtrreyi baftanbap do- ' 
la~mı,tı. 'Hattd. Çine bile ptmişti. 

Baba!ll bir al canbazhanesi jtle .. 
tiyordu. 

.Joan BlondeH erkeklc:j canbaz .. 
hane bayatında tanımış, onları b~ 

. ' 
SOM Pi>STA s 

"Bu hafta büyük Hukometçe yeni içki taraftarları Sollum etrafında 
muharebe kızıştı hadiseler mahsul hububata nnı ted~~-:t'~~y:nci:::;e~;/._ 

(Baştarafı 1 inci sayfada) cereyan edecek,, el konacak rın galeyana gelen ihtiraslarım 
dfrerek püskürtülmi.ıttür. Harekata yatıştırmak ıradesinc ısyan eden 
_ıevam ediJn .. ·'.- tı•.dır. · · f d ' Ank · y sinirlı-eini uyuşıurrr.ait için 9() u ·~!< (Bularafı 1 mc.ı say a !!J ara, 17 (Hususı) - a-

Habeşistanda, 15 Haziranda. hu hafta ;çinde büyük inkişaOaı nn mıt.şar edecek olan bir ko- derecel)k sal alkol ve hafta pet.. 
~ddetü .bir çatpışnadan .ı;o~na Ai- vukua gelme<ıi pek muhtemeldir. ordinasyon heyeti kararma gö. baro! .gilbi dahb. a korkunç vasıtalara 
rika kıt alarımlT. Lakemtı nın gar - Bu mahfell-...;n fıkr"ıne ..,öre, Alman · Ş vura tleceklerine kat'iyen ~· • re yeni mahsul buğday, çavdar, 
binde düşman dümdar kuvvetleri... 1_0 n __ Jo.u ve <lJ·aniarırıın nıemlc - jmınmak lazımdır . 

l ı ı ~ l!IO'J arpa, mısır ve yulai'.ı hükılmet-
nin bu undu~u mevzi eti İ§ia el - ketten ç.ıkarılmetsı, sadece münfe. çe el 'konacaktır. Malumdur ki Eğer maksad cen.iyetın sıhhati 
m~lerdir. 200 ,.sir c.lınmış, 4 top ~id bir harexet değir-dir; fakat biı meselesi ise, hali hazır ile zehir. 

20 · ı ·· ·~ · d'J · k k geçen sen~ malu:.'Ullerı de eJ ve mıtra.yoz ıgtınam e • ınış • seri tedbirlerin ıtkini ı~ il etme - lenıni<: bulunanla.11 beyhude yere 
t' o·· b d b k h h' ıı h ..... _. 1 . lkonma!k suretiJe .satm alınını'-'- ·-·-y 
ıt. uşman un a.1 aş a mu a - tedir. Ayni ma ıe er u ™"11 erım v- ıteıdlavi~ kalkışmaktan ziyade bu 

rebe meyd~nında 15 O ölü h1rak • teyiden iV cih.e:i kaydetmektedirler tll'. zehiıi heniiz tatm!) an çocukları _ 
mıştır. ki B. Ruzveft. hafif rahıııtııızlığının Yarm intişar edecek olan ka-

Assab mıntakasında, evvelce- bil tamamile geçmi~ olmasına rağmen, rarname bundan ev-9clkilerden mızı alkol ve bimass:ı dil?er. mü • 
dirilenlerden baıka 6 ıühayla 180 muhtemel olara:C. bütün zamanını bazı husııslarda ayrılma1ttadu. keyyifat i..ptilalarından vikaye e~ 
erbaı t~slim olmuşlardır. büyuk ehemmiyetle mesdel ·re tah- Evveıa el konma ve beymma- debilmek usul ve tcdbirlcrme şim.. 

Alman tebliji sis için, bu h~fta için kabul etliği me verilmeSoJ. ameliy~leri . <ler- diden müracat etmeliyiz. 
Bertin f 7 (A.A.) - Alman or· davetlerin hem'"n hepsini geri al hal yapıJmıyacaktır. Tıcaret Birçoklan içkintn doğurduğu 

du1an t:.şkumandanhğının tebliği: mııtır. Vekaleti bu hususta kcnd sıne va'him neticefa:fo cıfr::ıt:t tan Heri 
Şimali Afrikacla, Sollum cE>phe. Miinasebal kesit.yor mu? verilece~ salahiyeıllcri lüzumu geldiği kana.aLi11dedirler. Pek doğ~ 

.. do baılıyan muharebe devam Lor>dra J 7 (A.A.) - Alman halinde kullanacaktır. 1941 rudur. H~r şeyin _ifratı zarardır. 
etmektedir. Her iki tarafça da iki konsoloslukfari!l: turizm ajansları - , ah fakat yukarıda d... 1·cnır·~ ettı•gıv·m 
L ~ ı mahsul mevsimincen 1942 m ~ cı y- ~:. 
&.uvveui teşekk.ü çarpı.şmaktadıY. nın kapatJlmuı hakkmda Amerika üı.ıere ifrat, insan 1·rade.,lnln Far _ 
Alman Ve -ftalyan tayyare le .. -k'-u··ı. f ' 1 .ıml me~imlne kadar devam ede- "" r- K hariciye nezareti tara ınaan a inan ki v d h d ıır b k 
leri kara muharebelerine tesirli biı karar ü:terine Anıeri:t11n Bırlrşilc dev cek olan bu salahiyetlerl" istina- sı ıgı, a a oorusu ir ta tm 
surette müdahale etmekte~lir. Stu _ letkrile Almarıya aruın<laki siyaRi den bazı vılayet ve 'kazala!:' dahi· .şj]fli, iştiyakların iraıd'eye galıc~ 
kalar İngiliz kamy<ın konarım ve münasebetlerin inkıtaı ihtimali ak- linde buğday, çavdar, arpa, y&ılaf çaldığı and'a:n itıbaren başlar. Yc
kıt' a tec:emmi:iforini dağıtmışlar, tam gazetelerinin ilk sayfalarındR ve mısırlara el konulacaktır. Bu ter ki. insanı insan yapan ve adına 
a&Vaf ve tahrib tayyarelerine taıu - mevzuubahs ec:iilmektediı. Keza\ik, miibayaalar peşin para ne yapıla.. cira<le. dediğimız bn. mekanizma 
ruz etmişler ve hazırlık halinde B. Ruzvelc'in aldığı son katarların caktır. Alınacak hububatın vasıf- ihiç b:r 2aman aksamam1ş olsun. 
bir İngiliz tank teşekkülüne hücum doğurdui'.ı akisler Jıakkında Va - fan 4 Hazıran 'kararnarnesilc tes- Bana kalırsa; şu bfrkaç hafta -
eylemiflercJir. Oj.j'1Jlanın tank zayi- şfngtondan ~elen telgraflar da ga- hit edilmiş bulunm.aktadır. darılbeıi hayli düşüncelere dalmış 
atı pek çok artmı~tır. zeielerin ilk sayfalarında neşrolun- T icaret Vekak:tı bir mmtakada bulunan zavallı a.Drolikleri böyle 

İtalyan a.bı:::.: maltacJır. veni mahsule el koyma<r.ı k ......r ... :ı.... L .. b .x... ..... Fılhakika akşam gazeteleri A _ .; ~- <.ı!'ar mıuılı:ıİŞ uir yasaga oyun egme5 .. 
Roma. 17, ~A.A.) -. Italyan or- merikaıdan g~}~" teJgrailara atfen verirse bunu evvela ilan edecek medbur ederek ~timai lbünyemf.zi 

duları J,ımUmı karargahının 377 iki memleket arasındaki diplomatı"k ve alakadarlardan beyanname ıs- zaman zaman, rencıae edeeek 
numaralı tebliği: münasebetlerin pek. yalun.da kesi _ teyecektir. &-yannamcler 5 gün rnuiıltemeI, bazı ahlaksızlıklara 

17 Haziran gecesi Maltada Va- ieceğini tebarü.ı: ett:irmektediıler. zarfında veril~cektlı. Vekfılet t:ıir meydan vermiş olmaktansa, alkol 
lietta deniz üssü bombardıman e- Ma.nduteY Guanlian pzetesi - yerin mailsulünü Vftiyaçlamıa dereceleri asgari hadde inditi111if, 
dtilmiştir. nin buııünk.ü ba':.imakalesinde i~aret aneaAr. ~l e!dec~~~i gö.rürae diğıer iç.ki çeşidler'irıi ehven bir 

Ş. ı~ AL'k d S 11 ,_ ettiği veçhile Amerilıa Alfnanyaya burasını el koyma hukumlcnnden ffatla """"altmalı ve hatta müm _ 
..1!..0~ J una ı ırı a a o um cepue~ h b ,,.. ed k d ··ıd· B 1:. ....... _ı....ı....;1 kt' -.v5 
u...~ sinde muharebe dün bütün gün b~r itr e~~d· egıv 11

•• u t~~en_ ı~.ısna ~ ece ır. künse ... 2() yaşından aşağr olmamak 

k
'-- şiddetle devam etmiştir. İtalvan ul~ 1

1
t= falı ırb. k Ja~ıngk ton! an Toprak Ofisı U:.şkıilatı bulunma. sartile ... içen yatand,:ıc}arın irki ih-

tüu iç yüz!erile öğrenmiştfr. 
Bu sevimli san'atka!' şimdi 

lı:i: . 

Benee e:rke ıeT uzun pen • hl k etl · . • ge ea ..... a ara 8 laca 0 ursal dıığı yerl~rde mu9•ahsil hubu'ba- -s '$ 

taL _ ..._~ k . • .. ı. la dır Er w Alman zıl' ı uvv erının mu- bu hafta büyük hadiselen·n c~.reya- , . . . . ·"-?tç1arını muayyen bk miktarda 
'°lllU üç.:icu&. yavru r ' .. kaıbil taarruzu netiçesinde drjşm~n • • l b·ı· tını, bubuıbat tıcaretmı yapan 1om. 

k.IJerin kalblerlnin bir kötetinde - .. nına ıntı.zar o una ı n. 1 t l:l'r B k t h ~bit eder:!K ciçkidıe ~sika usulü-
dairna bir çocııkluk noktaıl kal - -- - - - ~ , dğur zayiata uğramıştır. Muhare- Almaa lwmıolo!>lukian 10 Tem- sel e~~ desa aı. ı bır. u ım1se ,~r elr nÜ> zaruıri olarak k.1bul etmeliyfz. 

•--- Bu 'Jo.-. Bl&Hdelk ı-... • ·ı.._ ·· .. ıt .... f ı ın· d 1 L :> gun bır eyannam.e er.ı.t! ma -11ıı9t1r. Bu nokta tarif echlCffJC;ı;, ••• ıA"Illn ı &. gunu a m,..,~an az a - mm an evve ••paıtaatk la bild' kl rdlı B 1 Bu sayede - bayilerin günlük sat.ıt 
bir aençlk anı, sençfık hatınındır. [bir e~ek nasıl oJmalıd.!1~ ıgiliz tankı ta.iırib e-d'ilmiştir. AL Va~on 17 (AA.) - HarL rını r.rece e · . . ~~ar cetvelleri aia!~adar makamlar ta .. 
bu kö§e ve bu batıra ihtiyarlamak Güzelyı.ıız ccvab vermeden ev nıan ve talyaı: hava teşekkülleri ciye ~üsteş~rı B. Sumnef, Welles malla?nı ofıse- veya ~fmn. göste- rafından, damii bir kontrola tabi. 
nedir bilmez .. , vel biraz düşünmüş ve güierek §UD Kara bıvv~tlerıle fa:ıl bir surette AmerıkBc:JaJcı Alman konsoloaluk - reoe.ği şahıslan .satabileceklerdir. tutu~duğu ta\tdird'.? _ hem ifratın 

Erk.eklerin saçları beyazlaşır, fa- luı aöyleıııi,or~ v w i'fbirliği yaparnk düşmanın hırçok lafl~tn hpat.ılmıır~ı .luıran .. hakkı.n.w: ~ararnaıne bu .gıbil:re eJ ~onı:na önıüıne :geçilir :ve hem d~ devldt 
kat kalblerindek; bu nokta ve b~ :::- _YUııiı ..r.asıl bir erk~.gi b.egene makinen. vesaitini has~ra uğrat- d~~ı no.~yı Alm~ ~Uyiik elçılıgı fıatlarmd~ ba~l(a ~e ~~ı _m>~- bütçesi. htt ı;ene milyonlara bdiğ 
lı:öşe daima genç kalı:r. ~pıru soruyonUllu:r, degıl mı? .Bü mıc}ar m.-..ı.a ta1'rlb eıtm~~lerd\r. Ce- mumeuıline tevdı eltlkten sonra tarındt bır pr:m ver11cccg1nı bıl- 1 !\..~ Je -h· bi l d 

Ç k k ·k·d· E k kl ad b' L·~-· . .h b 'h 1 . ·~ .r y -----il .... ..._ tt b lu ı. • k d' oıan ıuuv mu ım r ge ır en o ere va ı ı~. .r e er m ı:r .llülil ıntı a ' tercı mese esı - reyan eden hava muharebeleri es- ga'"'"'"'"'ı er"' oeyana a u naraıı: dırme tc ır. -&.. • a..... k 1 1 
d1 la L 

1 1 
_ _ı La,,_._Lları va d' Ad .. d V• • • - dem'..fu. k' rn .. ırum 'IJ'ıra ı mamı4' o ur., 

acı r ... ,.. • ıu:ı<l .. IOJa ~ ır. amın~. gore e~şır: ·:. . nasında 11 İngiliz tayyaresi dü- ı.,..... r; '$ 

kit adeta çocuk gibi hareket ederw Şunu kat ıyetlc dıyebılmm kı: .. "1 ''stü' n- t .... l Tcclbır, \O Temmuzdan evvel Part·ı grupıı bugu .. n· 
ı Se ·ı _ L 1 b' L ı. k' ş.uru mu., r. us:l'an a,yare en 1... .k .1 . k Am er, vnece~ .o an ır eT1'.eıde ze a, . . d , , tatoı edl JlJ1' ol~a tır. erikan 

Bar aile reisi olan erkeğin boğa. hoşsöhbet k~biliyetle!i hı;lunma - Bmg~zı 1.:::11~akasın a ~a1zı _;:ıahnJ- 1'ültiimeti. İtalya vesair memleket. 
'b ağna !!&ile bir dram kar11sında hdrr. Hele karısını olur olmaz tab.. lerl uOTY'D.H!'-ı.ı,;ta.n ctmış cr~;ır. leı halı:ınoa ~ beau l»ı tedbir ·tekrar toplanacak 
lurhr adeta... ta otu.rtn;ı.a.\}alıdır. v • ~uao lfl'al eclildi mı? almajJ ' dü~nmemektedir. Böyle 

içki aleyhtarları 
Ev, altüst olur. .. Eskı ~amalllarda ?ldngu gıbi hu Kahire. 17 (P,. A.) ~ R~)i~r: . bir tec.lbiriD itı.ihazı; AliJıanya ile (!lafta.rafı ı lllei ..aylada> 
Şunu da kat iyetle iddia ederim gun dahı kadın sevılmekten, ok - Bu ana kadar teyıd edılmemış c:liplomıati.k miinaaebetleri.n kesild;.. beslemekte olduğuna. ve Ttirkiye • • 

ki erkekler dünyaya taaddü<lü zev· şanmaktan, göklere çıkarılmaktan olan Jbazı haber)ere .göre, birçok ii miiına•tnı ifade etmez. Bu ted • nin birçok vilayetlere ayrılarak de~ e Mersın, Saüıhattin l:Jza
cat taT!lharr olarak geJlrler... Bu ~"hn~d Fa~~ 7nıjr d muhakkak tanıkra$n iştirakıle yapılan şid- bir, Vıtfingtonda!ıı:i Alman bü - vam edegelen bugünkfi idaresi ye. talayı 
onlan:la bir huycluT. r s· <:' b'e ~.ı L : ma ~ ~r. k li detli çarpışmalar neticesinde Ka- yük etçiliği memurlarına hiçbir su- rine hususi idarder hukuk ve vazi- c- Değerli meb'uslt.nmızdan 

B k b' k k. b llt' kaıl ızı ır e e.' ya u ıymet p .. tt fikl t f .d ~ J retle tamil dei}ldir feleri baki ka!rnak üzere y~ni te - Bavan Tü'rkan Örse bu münase .. 
~ı- ere clı~. er e. e ıl - Wls bir köpek gibi şımartan bJr er. -~;ızo. :rı:uı, e ~ -e; ara m an "il~a 5iWı altın~ ~ Jc bul 

ırına x..tr§! ~a aı.:.atLen ayrı maz.... \ek hiç de tahan1mii1 edilmez b ir t:\.U 1™ftır. Hala devam et~Ate V n· et l 7 ( A A ) f 6 ,ekküf lüz~muna . anaa.t. .unnp betle ıteşeldcülerimi sunarım. 
Fa.kat helki de hu bir tenbellik Ule adamdır. olan çarpışmalar, Mısır ile Libya şı .. daeriuı45°~ tn~ ~~- - .. ya- ~~nmadı~ına .?aı~ ~hilıye Ve ~ İçki rneselesı hakikaten esasın -

d " ,, -Ş .. Kaı:Jl'llT ~ı er kiline tevcih e<iilmif bır wal tak - . . m1 k d 
~-. ~k.ü 0 • tabiaten, .8 

• Erkek ve kadın arasında müsa- hududunda .. Sollum • ~~puzzo - keklerin sihth altına alınmasına ba: riri vardı. Takririn olaunmasını mü. tllan fıalledıle~.ek bır :11e e e.t a.. 
lllla yew b~r çehre avının Peflll.. vattan ayrıtmamalı. .. C:rkekte ev- Kaeıfaya muselle<>ı dahılınde- ce- giin başlanmıştır. Bununla berabe1 teakıb kürsüye gelen Dalu1iye v~ - vası<J.ır. J?u ~::ızdc_rı bırçok aıle o -
eledir. Bu çehrc11İn muhakkak. ~u- veloroirde iyi ~rkada..5lik rabıtala _ re yan etm0ktedir. denizaşırr memleketler~ ancak 2 l kili f ailt Örtrak. bu rnevzulal' üze- cak:ları sonmu~ nıce memleket ev-
~ "'t'e cazib olması .-rı dqil - rını, mezfyetlf'rini arayınız. Erkek İnıgrliz ve Hind kıt'alan, Kae>- ile 4& ya4 arasınd~1 bulunanlar gön riııde hükumetm ötedenberi meş.. ladı zind.anlara düşmiiştür. 
dir. Y ete-r ki yeni olsun; meçhul size d06t olmalıdır. Dikkat edecek faya ~dine ve Yarın cenubun; deriehifecekrir. 21 ,.-aşında küçük gul olduğunu ve ni~ek.im bütco!< mü- İ.nsa:n rununda bu der~ce a'ksü
oltaa, olduiunuz b1r nokta vardır: Erke~ hücum etmislerclir. Yarın üstünde ve -40 yatından :vııkan gtanlar ana zakereleri sırasınd.~ da ayni husu.;. lamel.ler vücuda getiren n"'liiskirat, 

EYkeldeT hu vadid,. dahi çocuk- her kadına ~ir _çıu rr.ibı ya~mama- Kae.(ayanın "garbında da çarpı§- vatan kıf'a}arrnıh askerlik yapa - ~arı hüku.met adına s~>:.·~ Baıve~il devlete vaMd1lt temin etse dahi, 
~ baYeket ,.derler. Hatırlarsınız ... hdır. Her kıbrıt erkek demlen bu malar ıdJeva..ıı eylemektedir. caklardır. • • • • ızah etmış olup kend .. ının bu Kun dan feragat etmeok ıcab eder.C.rtin 
~uk.lara veni bir oyuncak gös - çırayı yakmamalıdJr.n Urrııu.mi karargahın dünkü teb- . Mii1rirn Lir içtima bu iza.1!_ata ilave. eo:I_il.ece~. bi:r fikri ~n 100 kurus yevmiye alan ~oluk 
terild'~· ki k'" ük' llerı'nı' çır . ,_ v~~ ..... on 17 (.AA) T ~d - '- - adıaını ve <ı.1.md""L 1...'"y'- ted - ~ . ~ . 1"k . d ıg:ı va t uç t: - liğinde bildirilım taarruzun büyı.i<ıt. H 1,.2.:~~ııı~ 8

• R '. · :-- ~ . ~l •t .. 1 .. d'Jwıı.. .l>Q te: •• .b 90cuk saılubı bu· alko ı , evın e 
P9rlar ve: Takas bUrolarmm tasfiyesi mik asta b' ta t k"l eyle- a .u·~m . uzveltı zıyaretını DU ere eve»u e 1 menın muJıal!ı :k k bekr 1 . 

V v . . . -~~ ır.. ar~1_:!k 1 
,. müteaıkıl>, beyaz sarayda mühim ohnıyacaiınt izah etmif ..,e grup kend!s~:" e~ me . - ıyeıı erı 

;:: eri.·· er!... Tıcaret Vekaletı tarafından Ia<t ı•~·6• tebaruz ettırı.ı..u= tewr. b. · ı· k•--''lı · t· II heyetince Dahiliye Vekirınin b" i - aç ve bııla.ç bırakıp bır SO lık rakı 
uxye bağırırlar. ~- B ·1 . h , t . k• afları ır 1Ç una a • . .:uı nış ır. ava bö" 1 "d r. .k l 1" . b. }, karşisrnda vedilen .takas. tetlôk bürolannm u ı erı. a:eK(' ın. ın .ş .. I kuvvetleri ve cionanma başkuman- zaJıatı tasvib olunmuttdr. alıyorsa, Y ıe varı at eKsı o • 

- ta.ı:/': tilyenı rr çb~ hre 1 n vr.ni ve ıbu arada Ist.anbu! takas k-tkik ıhalk~n?a ~ı~~ıaıen .. bır şey ~oy e- danlıarı- ile har-biye nazın B. Stim- Ruznamede hafka bir madde sun ... 
~ e mevzuu a 9 0 a · .L..:• h t · t r· · --1• :ıçın va."ıt henu" 0r1~Andır · olma_ı·a-ı ...... ny· • .--.~- ce1--e nı· ...V•1.. g·"'n 1 · b ..,f"'tt 1-· bir it d '- .d. ' kI ro - vurostl 'Ve eye ının as ıyesı de- .._ ..... . .. '" JM; • ron Inıgiitc;evt? yardım işlerirıi u. ...,, n -~ ._,y - D:uırı~a r. ç e~ı l1 a c; e:q •1.1r 
a ın çenresı ır - er11.e er ... t , t d' T-.J· .. H . Getılf harekat . . hayet verihniştiT. tarmak birincı· vazifemizdir-> 

cııkla .....:.ı... 1 1 . d vam e mej{ e. tr. ~.nye ışı azı- k tan~ ıneımur teşkilat ;rtıiSi• B •-:'-L:.~ , _ _._ 
r 1'""' ç enn en: ı a kad t 1 k Londra 17 (AA) - Ortaşar · --.-- top-• • Bal M al C -J..~ 

- Veri Ver!.. ,-an sonun • .. ar amam ~naca· - askeri h~kat ı~ütemadi en şid- Hopkın.s ve son zamanlarda Lun- Ankara, ! 7 \Husu•i) - Cütr.- ra ııd a eza~-nı 
Diye bağırır!ar.n trr. Ta.kas ,1~ •. ~ı.ı;: heyetlerı~ın. şım_ detlenme!kiedi:r. y W:~yı 7..lyaret ~mış olaı;_ ~ahrjy.e huriyet Hal~ Part.illi Meclia grupu* c- İçkinin yasak ~ilmesine 
Joah Bt.oııdell'in bu fik.irleriı:ı~. o- diye' lt:Ldfu g~ın;e~te old~~u- ı.~ler. Sollum civarında tekra:r başlı- m.ıstep.ri B. Forrcs.toI Büyuk BrıJ nuıı ~lı:ü mu~a~ top~aotııı~ ~ok şiddetle taraftarım. Lakın yasak 

kuyan, onun erke\:brı eevmediı;ıne 'k:smen taıka., lım.:ted şırketıne; f 1. ti . b' . har ... 1..,.tın tanyaya yapıfacak hav~ yardımı~ k•sa. devam etmışhr. Ögrendığime edı·1_.....: çok mii.<:h.-ül oldug .. undan 
h k d T" ı V k.l t' d yan aaıy~ n genıs ıı .,11.."' ı tEcri' l . tr .f -d 'B .. M ı· la uı~! -. 

ü.kmeder ... Fakat hemen hüküm ı::men e. ıc:;~e. d t ~ e ın e başlangıcı ~lursa bÜna hayret et- Rmn l ·~ ~e e.?.ı. l e~mB ah • g~~e ~': yarınl 7 ~cıs ;:P ntıs;nı bu '<fu.aya da ~a.mina diy.emiyece -
v~r:niyelam. Bakınız bu ~üzel san- musteşanh n.:::b~ıskıgn.e opahnacak me.tneklazımdır. uzveht·~·go~'muşe . u u- mµtekatıı Csa .. ,7b b' eih~e ralr to~.a- ğtm.Temennimız fiatınınçokyük 
atıtar daha n~lec demektedir: olan ususı ır omısyona avale susta ı-s .... ır ..,..Janatta bulunul- naca r. a.1 ır tıma e gore . . b"lec kle . . v. 

- Erlcek.J~de en fazla b~'!n~ edileıcektir. Bu komisydfla Maliye B 1 ? mam~.ş olmakla beraber Amerıka. ~~ A toplantıda dı§ ~ler ~ınd~ seb. lıneısh 11 ~~ :ç~e d 
1 

e B' ;~klıçrecegı 
d•wo l ·u•....n.•1....;· N k'd ı l . u "Zf"' u nası ı·ş d t . ı~ t k 1· ·1 nükumet grup azalanaı terıVJT edt- ır a cu.ıı.ı.a!il ır. 1 :s~ a ımxı 1gım feY ont.ırın sabırlı olma arı- Vııt:"Aa t'!Ll a ' · Ş erı mum J\ u- • a ayyare una •~ı.ı art •I ça ngı - . • • • cidd h ı ·çk"n.i k&-
~r. Eaekle-1, kenclilnin~ muhırlif dürü, Dtş Ticare• D dresi Reisi ve IB . . ada> tereye daha zivade Amerikan tay- cı izaha~.~er~~knr. iç'Sll. en ~r~ 0 

an 
1 1 

n . 
fikir<le bulu:1aal.ı:ı:ı sözlerini so - Merkez Bankası Müdürü de iştfralt . ~tarafı 1 mcı sayf ..ı • , yıaresi gön<lffilme.:;i beklenımE'k- • sıem?z, smıhatlm:.z ;re memle'lletı -· n·-- kadar dı'nl~-g· .. _ h .. 1 ecı~...ı..ı d. ma1 saı."ı~b<ı oımıyan, olına~ıgınJ ~~d· Askerlik vazıyelleri miz için faydalı bır ş~y olduğunu 

.... _ .,. ~·.,L ta ammu ~"-~er ır ha g· ., .1 . b ed ? D ·~ü ...:: ır. k d 
ederkT. Velev lci hı: fikirlere 'tt.iıa1' :.b . • h k • . n ı vesl'Ka ı e ıs ın e_r: .u~ - ltal tm kahele.İ JOIURd& 0fmJV8ftf8FI iddia edere.· a am her halde oJ. 

Sarhot mu a~ırın mu a emesı nu-yorum. Taşm1yorum. Işın ıçın- R ~7 ~~ __ B .. kü ı mıyacaktır. 
eylanesinler. Dünyada acabaı kaç Bir müdde~ evvc!, a~şom t.ntilini den çıkamıyoı·um, kendi kendime~ . ~·~"""~ t't y .)d k. A ugu:nk kulf&DaR . mÜ8SS8S818r t...ıı~;;~ yasak edilmesi keyfivet'' 
lcaoın hunu y:ıpahilir? • • • ,. k..L dl • daJrAo•nd b h •")0 ı· dıik b" ' :resmı gd..i.C"t.e' a ya a J merı an ~>. J l mutea •P a •Y- ...... e ır a- - ~ ıra.>'! ver , ır şev <.ı.e- ha la k ak b' j-ıı..· 1 u,...ı.!.ı-~· · k 

Erkeklerde hoşum<ı giden bir k t hadisesi cereyan et~ ~J.. -il F kat . k 1 ld · te asının a ca !arı h kında r (.8aftarafı 1 inci sayfada) ıuıısar ar • t . _.u,aını sarsaca sa 
.kıt._. noL•~ •nrd·r: Patronlarından, arç. . g . a bır ere yo o umu, arı . ne etnu<:t"r B em· kanununwı 18. 91, 9'~ ve-93 onun da telafisi mümkündür· Kib 
.. ~ 11. ... ~.. ri adrnda bir müba~ sarho~ bir tık !boyuna "\ier~ğiz. Bunun ca- emırn~.. l~. y :b-. uf 1 ır. - ·ı· 10 k ". 70 t •15 k. -
do.ttulıldan, .hlııah'-rı"an., k:a. - • tr bir kadınla ıı•ünazaa e . ..ı.. b' d 11 ~ rı~ rn.Al .. um erı mucı ınce ta ya. maddeleri delaletile askeri ceza n ı . ~ en ' u.zu uruşa l vazıye e • resı, Şt..a>eye ır a am yo uyorum: . d · . .. _ . . t l 
rı •nnda.n ne Jtadar ikiyetçi ohu. derken, müdaLale eden gece bek.- _ Mal $ah"bı! ol~am elimde se- d.a ıkamet. e ~n. Italyan ve. yaban- 'ka~nuınun m. madd'esıne teviı. sf!Ve ~e sam a IM7~ 
tarsa olsunlar, i.cabı halinde onları çisi Şevki .ile j~ndamJ3 onbaşısı neıdim olacak. Bende bövle şey cılar. yed~nu~ler <le ~ahıl oldu- ık.an Örl'i İdare Mahkemelerine ve ~aksa<J .ıe:1<se: İçkiye bir yıl.da 
der~ müdaf4 a etmeğe kalkarlar. Ahrnecii vaz.ıfeler... sıraı!'nda tahkir vük. Siz bu al 1\ kime 'd oldu- tu halde AmeTıkan tebaalarına t:- kaçak, bakaya ve saklıların da aid verılen para ıle yoksulların sevın.. 

Kadınlar i..e her riizgara uyan eykmitti. . B;ı hareketinden ~ola?'? ğunu ıtapudatı so~! Div~~um, ce- diy~ita bu~nmı~acakl~djlt' .. Ş:L oldukları mahkemeye sevkedil- dirilmesi w~ya tayyareye bir 'ka -
tna.Mültfardır. Bir erkeğe sırrınızı tahtı tevlıcife alınan suçlu mubaşı - b ud . · maH .A.merika cumhurıyetlerı te_ dikleri öğrenilmiştir. nad daha takılması ze, .. klerin en 
t d' · 1, d' · · hk va ş ur· "" t~ l el k. J k · · ev ı ediniz. C,ın sıl.ıntınızı anla- nn asuye ye ıncı c~ ... a ma eme. B. . , 'f .. d f d k' baaıarmm ,a ya a ı a aca ve Şu hale göre. resmi vh hu.s·usı· millisi ve en unutulmazı d~ğıl mı? 
tın " . _ _.ı d d'I k I d - ızım \azı emız e ter e ı . . _ . , k" t f h k ... 
le~ ou sırları ifşa eylenıiyecek - SJDQe d'~vam e une. te 0 a~k.ur~ş... kay.clla ba.kmdktır. Kaydımızda bu eımlıkl;rı ute;. .. :nc,~ 1 d;sa:ruh J a - bölfunum müesseselerin, ist hclam Hiç bir kadm e9inin içmesine 
ı;~e ~at'iyetle emin olabilirsiT1iz. l 1 un. sl:ıa ~~ı:_ruş, ma umı - mal siz:n ve kardıeşlerinizİlı namı- lan hü:km<:'~ ıpt::ı c, 1 mı~ u uı:- ettikleri ve edecekleri memur ve razı değ'ldi.r. Haynf.ın acı veya 
. u'h ... l<.a.; tane kadın bu ıne. y~t e netıce enmıştır. d r m:ıktadır. F~m•mame bugunıien ı- işçilerin askerlik..i.~ jlgilı olup oL tatlı sohbet veYa ked~rJni onlarda 

Zıyetj gösterecek iktidarı haizdir Suçu sabit görülen Bedri. 2 ay naNı · be . tfbaren mer'iyetr> konulmuştur. 1 d' k•afaı·arı g.ı'bı zinde \'e normal 
acab ? 

1 
.. ..dd 1 h mahk:ım ~ e nırn, ne karde~lE'l':ır.i!'l maclıiklannı tefü.k eylemeleri ve ten ı 

a .. · d~u~ t' mu et e apse böyle bir malı yok. Şimdi ben bu askerliıkle aliıkası olanlar van::ı kafa ark::tdaşı ile paylaşmak jster. 
Halbuki k-n ı· . ..h. b e urnış ır. b "d I d ~ h . ~ G Ô Z DOKTORU ' Ek . . f L' • • 

aıt tevd· · bn~ mıy~ .mu ım ır malın ana aı o nıa ·g·nı angı lr • f h · A b k derlhal mahalli zabıtası vnsıt::.ısile ler. ser mrz so ray;ı rq»ıyı ıçe. 
hu .. hl ey I~ o dugun.uz kadın vesika ile ·sbat t.><leyim. l\Urı e mı y er askerlik şubelerin.? teslim eyleme- eeğiz diye oL.ırur5:ak da Jıer Z5.man 
içia ~~ im sırrı hemcinsine yaymak ,. Doktor 1 Zati Ogel ~ İstanbul dı.:>ftcr:farlıg1, Mal ye Haydarpaşa Ncimune bastan~ı leri ve askerlikle alakaları bulun- ·~ki biz.i içer. A~~mcınm ş!mdiye 
aan'-·a eta :an atmaktadır. o sır, • f l . n· 1 Ö'i -ıeh 
tad ıu hdının dudakfarrnr yabnak- ı Belectıye karşı.stndakl muayf'n~- ı Vekaleti, malıy~ mü etf Ş C'rı, !- g mu asmı madığı askerlık şubelerince veri- kadar ne t:ırafı arttı ki. ;çk~ bula. 

rr. h::tf\mnde ôf!rlen !'onra huta- vanı Muhasebat.. Gelin de bana bir 1 1nubul Belıectiye karşısı. Sa:ıt leçek . r(:S!llİ vesikalar la tevsik. e rnaclığı z~an eksilsin; ZfJi;!mnı 
Joan BI d u· 

1 
a. · ~ akıl ö~tin. (3) ten sonra. Tel. 23212 dilmedikıçc i'<f'i ve memur alma- (ne kaybeden a6lar, ne de bıılan 

_ on e c soru muş: -. ıanw kabul eder. r 0·~ r.t 
Kadınlarca beğenilmek i<;in Büıhan Cahid malan icaıb t>l.mektedir. svcinir).> 



,.. 
İstanbul borsası HİKAYE 

( Baştarafı 5 inci sayfada) 
17/6/1941 açı.Lı,ş - kıpanış fialları varıFmıştı; böylece akşam olmu5lu. 
==============1 Şimdi karanlığlıı kesafetini artıran 

ormana girilmişti. Burada rüzgaı 
daha şiddetle esmekteydi. Çok g~ç
meden bir hrtıM şeklini aldı. Ağaç 
!arın daUc:trı şiddetle bir taraftan 
bir tarafa çılgın kollar gibi sallanı
yor hayvanları kamçılıyordu. 

ÇEKLER 

Aç~ n lt."\ i)a.nı~ 

Londra ı Sterlin 5.24 
New-York 100 Dolar 132.20 
Cen•n• 100 İni~. Fr. 29.95 
lıılad.rid ıoo Pec;•~• 12.0375 
Yokoh&ma 100 Yan 31.1375 
Stotholm 100 isnç P'r. 30.745 
:Altın ~6 ~o 

· 24 aya.r bir gramlıl( 

külçe altın 335 

EaHm. ve Talaviüı 

Sr:vas _ Erzurum % 7 1934 19.98 
ista.nbuı Rıhtım Dok ve 
Antrepo Ctahvm· 12.35 

.... 

Nihayet om1andan çtkıldı, Elma 
fıya varıldı. Burada sabah hekle
necektıi. Halime çocuğu,nu taştyan 
mayaya koştu. Bebeği bir an evvel 
kucaldamak, sevmek, öpm~k, em- . 
zirmek istiyordu. Daha ş.imdidı:-n 
dudak:larında çocuğa edeceği te • 
bessüm belirmişti. Fakat tebessiim 
ans1vn silinmişti. Halimenin sima
sında dehşet yer almıştı. Beşik 

boştul. . -

r
------------- Kimseye bir şey söylemeği dü R A D Y O 1 şünmeden Ha.lime koşarak ormana 

: . daldı. Karanlık, korkunç, ıslik seş-
._ __ Ç_A_R_Ş-ı\.-ltIB_A_l_S_/G•/•l•9_·11--- leri ve hışlrblarl~ dolu orını\na, ço~ 

'1.30 Saat :ı.yarı, 7.33 Hafif parça_ cuğunu, yavrusunu, bebeğjni arı -
lar (Pl.), 7.45 Ajans haberleri, 8.00 yordu. 
Ş:ı.rkılıı valsler CPll, 8.3(} _ 8.45 Evin Rüzgarın salladığı dallar, çılgın 

daltar, deveni:ı üzerindeki beşiğe 
saati. 1 k 1 l b b -• lı2.3Q Sa"aıt ayarı, 12.33 Hafif şarltı takılmış, a i ime sarı mış, e egi 
ve türküler, 1~4!,. Ajans ha!berleri, yerind.en koparıp almıştı. Böylece 
13.00 Radyo salon orkestrası, 1315 bebek dalla.rd" asılı kalmıştı. Fakar 
Hafü şarkı ve türkiilt?t', 13.30 _ 14.r.o &abaıhfa akıca kaı:anlığında yük -
Radyo salon orkest:ası. seklerde dolaşmakt.:\ olan yırtıcı 
_ 16.00 Saıtt. ayarı, 18.03 Kemençe, ke kuşlar, kuzgunlar sallanan al kilimi 
rnan ve nısfiye ile saz eserlert, 18.15 görerek üze.rjne atılmışlardı. 

-46--4.V~-~~~~~1 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihJ: 1888 

Sermayesi! 100.000.000 Türk Lirası 
Şubt ve a.ıana adedi: ats 

Zirai n ticari her nevi bank& muameleleri 

•• PARA BiRiKTiRENLERE 2-a.ao·a 
. LiRA iKRAMiYE VERlYOFl 

lrıiru~ Ba.nkaaında kumbaralı ve ihbar&ıa t.uarruf 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra mçın 

SANİ N diş macunu kullanmalıdır • . Çünkü: 

Güzel Yüz ______________ .,__ 
için Uk şart · 
güzel diş 

Güzel Diş 
için ilk ve en 
esaslı. şart da 

SA,N-·iN 
kullanmaktadır. 

DiŞ MACUNU 
Mikrobları % 100 öldürür, dişleri fırçanın giremediği 
yerlere kadar nüfuz ederek temizler, parlatır, diş etle

rini besler ve hastalanmalarına mani olur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 
3 defa dişlerin~i !ırçalay_mız. Ziraat takvimi ve Toprak Mahsulle. BirkaÇ dakika içinde bebeğin 

ıt Borsası, 18.2a Konrujma,. 18.45 Ço- gözleri oy...lmuş, dudakları kopa • 
cuk saati, 19.30 Saat ayarı ve Ajans nlmış, pembe, körpe yanakları par. 
haberleri, 19.45 Kadınlar fa.3lı, 20.15 çalanmış, kundağl lime lime edil _ 
Radyo gazetesi, 20.45 Bir halk türkü_ ırnişti.... Halime, yavrusunu yırtıcı 
~ öğreneyomz _ ;Ha.ftanın türküsü: tırnaklardan, ko'parıcı gagalardan' . 
OLresun kayrk!a.n, 21.00 Memleket güç. hal ile kurtarabildi. Sonra za •· 
postası, 20.10 Mozart • Serenad, 2ı.25 valh _bebekten kalan kanlı et kül
~ticüıınhur bandosu, 22.10 So _ çesini bağrına basarak ormana dal-
.ıo şaırk.ılar, 22.3\l Sa.a:.; ayarı, Ajam dı. • • . . 

enu oo Jira.sı bulıına.rılara senede 4 defa çekileceJı; kur'a .ile &.f&iı • 
ela.ki pllna eö.re ikrami1e dalıtııacak.tır! 

4 Adet 
4 
4 

1.000 . Lirahk · 4,00 C> ·Lira 
. ·500 " 2,000 " 

Polis kolejine talebe ahnacaktır 
1 - Geçen yıllar olduğu gibi bıı yıl dtı lise derecesindeld 

Ankara polis kolejinin birinci sınl.fına talebe alınacakttr. 
2 - Kayıt ve kabul şartları her _ mahallin emniyet mudur ve 

amlrllklerinıde mevcııddur. Talip olanların bu şartları öğrenmek 
ve ona göre mOracaatttı bulunmak ttzere keyfiyetten bilgi edin, 
meleri il!n olunu.r. ( 3199 - 4516) • 

haberleri, 22.45 Dans müziği (Pl.) . Halımeyı ç.qk .arad.ı~·ar fakat 
· kımse, kimse bulamad•. 

İstanbul Aıliye Onikjnci 
Hakimliğinden: 

Hulıı:uk 

Mahkememizin esas 9-U/97 numa _ 
Rı.Ş;mda kayıdh,. ve Maçka T~ikiye 
Kalıpçı sokağında. Yelkeneıl apartı -
ananmda mukim Şevkıi Erkorul tara_ 

' tından Fatlh Amt:ı.y.ı:~\deÜinefendi so 
kak No. 5 de mukim iken hlUen ika ~ 
me~ ;..:ıı meçhul Zehra aleyhine aç. 
tığı talakın tesçili davas111ın fora kı

lınan mı:ıhakemesl sonımda. · da vacıı 
Şev~nin mezbure Zehrayı 1326 se _ 
ın~de boşadığına dair mahkeme -
ınJze getirdiği şahldlerin şehadetle .. 
rin anlaşılmış ve davayı mezkürenin 
de 9/6/9411 tarihinde ve 94.1/492 ka _ 
rar numara.sile davacı Şevkinin da. 
va.lıı Zehra mutallakası olduğuna da
ir mahkememizdeıı verilen hükmün 
fimdtye kadar yapılan bütün tebliğ_ 

'Qe.ri gazete ile ilanen icra. edil<tiğin -
den işbu hüküm hüJasasından on beş 
run müddetıle g::ı.zete ile ilanına ve 
b_u müddet z;arfınd.ı davalının mah _ 
kememiZ kalemlue müracaat etmesi 
veya bir vekil göndermesi, aksi tak
dilrde hükmün k.ııt.'iyet kcsbetm:ş sa. 
jılııicağı ve hültmün bir nü.shasınır. 
da mahkeme dllvanhanes:ne · talik 
piilmi.ş olduğııudan keyfiye.t teblığ 

~rLı:ıe geÇmek üzıere ilan olunur. 

ZAYİ - İranın Hoy şehrinden al~ 
uıış olduğum 241165 numaralı nüfus 
ctrad.ammla pasaportumu zayi et _ 
ı~. Yeni.sini almak üzere eskls.ınin 
h,ükmü yoktur. 

Ag:l han Kerimhan! 

- )f. 

Yıllar geçti. ka-; defa çocuklar 
dede old'u. Fakat hala rüzgadı ve 
soğuk kı§ ı;:-ecesmde, semada bu • 
lutlar uçuşurken, a.rala'rında ayın 
9011 ruo·u ışıldarken Çiçekdağı e
t.eıklerini örten "ık ağaçlı. karanlık 
ormandan geçen yolcu dalların 
hışutısı, rüzgaıın uğultusu ara~ında 
inli;yen bir kadtn sesi duyar. Bu ae9 
ağlıyarak çocuğuna ninr.i söyliyen 1 
bir annenin se1!dir. Yolcu bu sesten 
korkup beygirini sürmez' de bu sese 
kulak verine şu ninniyi işi'\r: 

Al kilime sardığım 
Yüksek mayaya koyduğum, 
Yedi yılda bir bulduğum, 
Bebek beni deli eyledi Ninni, 

bebek oy!. 
Yakb, yaktı kül eyledi Ninni, 

ninni bebek ey!. 
Havada kuzgunlar dol&Jtr, 
Kargalar ö!et bölüşür, 
Kara bahel'~I' ulaşır!. 
Bebek beni deli e-yledi Ninni. 

bebek oy!. 
Y aJdJ, yakt kjil eyledi Ninni, 

ninni ~e}>ek ·ey 1. 

ı Çok acele sabi ık çiftlik' 
Antaly<lda ~en.re çok yakın 

bulu.nan Kepez altındaki mezru · 
arazisi ve mahsuldar zeytJnliği 
:buJ!tman Duacı :;ıftliğ; ~ok acele 
saıt.ıla.cağmdan taliplerln Feni_ 
ke telgra{ muhabere memuru 
Bay Cevdet Doğana mürac-aatJ 

l.arı. 

1 İstanbul Felediyesi llıinlan ] 
·- Karaağaç ınüeS3esatı soğuk hava depolarma bir sene zarfında konu
lacak tahminen 40.000 teneke beyaz peynir, krema v~ yoğurt tenek~inin 
delik!~inin lehimlenmesi ve salam~ralarının taze!enmesi işi açık eksilt
meye konulml.l.l}tur. Tahmin bedeli 269 lıl!ra ve ilk teminatı 20 lira 18 ku_ 

~uştur. Şartname zabıt ve mua.melfı.t müdürlüğü kaleminde görülebilir. 
!hale 20/6/Ml cuma günü saat 14 de Daimi encümende yapılaea:ttır. Ta
liplerin ilk teınina·t makbuz veya mektubtarlle ihale günü muayyen saatte 
'Daimi Encümende bu~unmaları. (4300) 

lf .. 
Fenerbahçe yarımada..<Jında yapı1ıacak istinad duvarı vesaire inşaatı açık: 

eksiltmeye konulmuştur. Keş:f bedeli 641 lira 26 kuruş ve ilk tem1natı 
48 lira 9 kuruştur. Keşif ve şartname zabıt ve muamelat müdürlü~ü ka

'leminde göriılelıi&lr. İhale 30/6/941 Paza.rıtesl günıi saat 14 de Daimi En_ 
cüme.nde yap,lacaktır. Taliplerın itk teminat m;,ı,kbuz veya mektubları, 
ihale tarihinden sekiL. gün evvel •belediye fen L<jleri müdür!fı~üne miıraraat 
la alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına ald tıcaret odası vesikalarile 
~ale günü muayyen' s.,atte Daimi Encümende bulunmalan. (4713) -

ı_ Kayseri Pelediye Riyasetinden: 
L ;·.1 - ~ez'r;ıahanın 3b,379 lira 16 kuruş keşif bedelli su, elektrik ve şı•ır
lme tesisatı '1/7/9·11 Cuma günü saat 16 da yapılı:ın teklif haddi lfıyik gö_ 
lrüldüğü takdirde ıhalesi. yapılmak üzere kapalı zarf u.sulile ek.:iiltmiye 
•lronulmuştur. · 
_ 2 - Muv:ıkkat temlnat 2/l53 lira 44 kuruş olup kat'i tf:'minatı bunun 

lki mislidir. 
· 3 - Taliplcr:n bu tesi<;.:ı.tlan yapt:klıarına veya yapabileceklrrine dair 
ilgili makamhrdnn alacakları vesikaları ticaret odasmctJ kayıd!ı olduk_ 
farını havi vesık.ı ve muvakkat leıninat nıakbuzlar!l'3 2490 sayılı kanu _ 
nun 32 inci marldesi tarıfatı daire..>inde ihzar edileceK teklif mektublarına 
kovmaları •a,;ımdı;". 

4 - Keşif, ş:ırt·1?.me 've projeier Ankarada NttfiJ. Vf'k:J.leti yapı ve 
imar işleri ::ei.;l iğir:dc, İstanbulda beled'.ye ten r.üidilrlüğiiııde mevcııd o . 
lup taliplerin bu mf;.kam.lan nıura caat ederek müt:ılı!:ı etmeleri ve ı 7'1 
kuruş muka.b.!inde ı:uret almak i sı iyenleriıı Kay.>eri b ·iedlyc mi.ih~n _ 
di3;Jı,ğl ne miırac'.l.atiarı. 

5 - Teklıf mP.ktub!nrı ek~iltıneyi açına saatiı1de!l 1>tr sant evve' ine 
yani saat on beşe kadar mı.ıkbuz mukabilinde belediye riyas.,tine tevdi 
edilecek ve p:>st.ı.cla vaki geclkme!er nazara alı.nmı.yac::ı.ktır. !480il) 
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Dikkat: Besablanndaki pual&r bir aıen• i~e şO Jirac1an ıaf&ll 
• , ti.pniyen)ent ikr~ çLktılı t&kdb:de " 20 faalMile verilecektıı. 
· ( Kıır'ala.r aenede f llht~a. 11 Mart,. p Haziran. 11 .EylQl. 11 Bil'in.. 
f_ ~ KAnun · ta.rlhlerinde çeki)ecekt ir. 

Rafia -Vekaletinden 
2116/941 ta.rihinde münakasa.sının yaıprlaca~ı ilan edilen Elazığ - Van 

b.aıttının 71 ı.nci kllometresile 106 ltll.cmetresi arasındaki etüt ameliyatı 
görülen lüzum üzerine münakasa.dan kaLdı.rılnuş.tıT. (329-Z-4722) 

lstanbul · Vakıflar Direktörlü~U ilanlara 

Mllıhammen bedeli İllt. temınat 
Kuru.şSanliim Lir:ı kuru.~ 

Ekmek . . . 80000 ıc,ı~ _ . 12 25
00 

7
6
35 00 Kapalı zari 

a.Eiyaz kara.uıan pti 36000 • 60 - 1 20 00 • • 
g'ut -:ı; 4 JOOO • 20 - 00 330 00 t t · 

Yoğurt 32000 • 25 - 00 . 600' 00 t • 

Sade yağı 8000 - • 14.Q - 00 S40 60 » • • 
· oµıreb:ı hastanesile imaretlere 941..Mall senası. için lüzumu olan yukarı

da. einSieri yazılı yiyecek maddele~in hizalarında gösterilen mikdarlar ay_ 
:ı:ı ayrı eksiltmeye konulmu~tur. ihalesi 30/ 6/ 941 Puaııtn...'li günü saa.t 14 
de İstanbul Vakıflıar B8.şmfütüdüğü binasında toplanan kooıisyonda 
yapıla~aktır. Şaıtnameler hergün levazım kalemlnde go~iileıbüir. 
Kapalı zarUıı. yap1lacağı için 2490- sı;ı,yıl!ı kanunun tanfi Vf•çhlle hazır. 

lıyaeakları zarrları ile tem:nat akç~s~ maklbuzlarmı ihale günü saati 12 
ye kadar komisyon rei.sllğine verilmesı şarttır. 

Posta ile gönderilecek zaraar ve t.em!natia.r da ihale gimü saat 12. ye 
kadar ge!mlş bulunmMı lazımdır. Postaıd.a o.Lacak geçikmelerden ınes

uliyet kabul ~ilmez. (4501) 

Sat.ilk Motör ~ 
İr;mirde bulunan 45 beygir 

kuvvetinde ve 220 voltluıt bir 
elektrik motöı;'U. ve 220 voltluk 

.2 dinamo ace~ .;atılıktır. 
Müracaat: İzınirde Bahçeii ~ 

le.r h:ııı No. 3, avukat Kemalet-J 
tin Serbest ve İstanbulıda Lfilcli 

Gençtürk sok. No. 16 da 

Şeref Dolunay ••• 

Geyve Sulh Hukuk Mahkemesin-

d~: 1 Geyvenin Tuaktı na.biyeslnin Do ~ 
ğaneıl köyünden · Hakkı oğlu Hüseyin 
Korkut vekıli dava vekili .Muruin 
Yazıcıoğ·u · tarafından İstanbulda Sir 
kecidoe Mitat.pa~::t tı:ınınd:ı 23 numa
rada .tüccardan. Ömer Akkan nley .- ı • ·= 
bine a.çıl:ın 147,4-1 kuru~fuk 'alac;k 1 T • iŞ BANKASI =11 

Küçük tasarruf hesaplarl 
1941 [KRAMIYE PLANJ 

davasının Geyv~ Sulh Hukuk mnhke
mes:nce l.ıcra kııınan açık duru~ma 
ve muhakemeslnd.:ı mücdeialeylin i. 
':un•e'galu meçhul olması ha~eıhile 
kendi.Sine ilanen te):ıliıga.t icra.sına ıta~ 

Ke=i.ıdeler: 4 Şubat, ~ l\Ia5 '". a A. 
rıır verilmi1 oımalı..'a duru~manııı mu_ 
allak bulunduğu· 24 / 6/ 9H giin ... nde ' ıtw.ws, 3 b.ucıı.eııruı l••.rnucı1:uııio 
mahkemeye geimediğ. veya kanuni yıı.pus. 

. l r vek' ı göndet·med;ğı b <cirde hak
kında gıyab taran ıtlihaz olunacaiı 
tebliğ makanll'ıa kaim olma k üzere 
ilin' olunur. (55:..8 ı .................................................... 

19~ 1 ikram.iyeleri 
ı adet 2000 l.iraıılt - 20v0.- lira 
8 • 1000 • - 3000.- • 
1 • 7b0 • - 1500.- • 

' 

NAFTiL = NAFT ALiN 
yerine kııllarulır. Tahlil edilerek NAPTALW aya.rında oldıığu te.sbtt 
edilinıiştir. 
Naftilı fiatı: İstanbul Fiat Müte.kabe Komisyonunca. tesbit· edtlmiştır. 

T ... ptan kilosu 411 ıkuru.şıtur. 

tTtl:ifühl satı.$ deposu: Ta.htaka.la No. 66/68 

~-------- 'felefon: 22269 --• ·-----1' 
Askeri Liseler Müfettişliğinden: 

,.. Askeri l~elere kaydi kabul iç.in liSeler müfettişliğine bir Ç-Ok: ıni.ira.ca. 

a~ar vaki olmaktadır. Askeri l.iselcrın k:aydi ka•bul işUe-rine ı. Teşrin 
94ıl de ba.§11.nac:ıktı~. Ka.ydi kabul şaır:tlla.rı zamanında g:ıietelerle ay
rıca ti.an edilecektir. Bu trwıusta §imdıiiden müracaat.ta. bulunu!lımaması 

·narı olunur. (63) (47031 

# PETRO~- OFISl.NDEN: 1' 
1 1. - Petrol Şirketlerinıi.n L<ıta.nbulda k&.i.n ve t~iben , 900 ton ·Stk:le _ 

tinde ola.n tankhrmm bulundukları mah'lllerden .sr>kü'erek Ana. 
doluda. gösterilıecek ma.ha.J:!.erde kurulması işi ·. va.hid ·fia.t~ hesabL 
1e ve kapan Z'.l:! usulile 28.6 1941 tarihine mti.s.ıdif Cumarte.si. gü~ 
nü saııt 10 da tallb.ne ihale e-dilmek üzere müna.ı;:asaya konmuş-

' ·· tur. · . 
. 2. -TaW.>lerin münakasaya iştirak edebilmek için bu ışi yapacak fen_ . 

" ni etıliyeti haiq; o1'duklarını müstııiıt vesaikl PeLroı Ofisine ibraz et
meler· ve yapacakları işin· vahid r.i.a.t tei{Iifi üzerınden tut.arı olan 
meblağın % 7 ,5 u nisbetindcki . tem.in.a.L akçeler'ini veya devlet 
pahvillerıru Ofisin kasasına. ~evdi ettlklerini mi1beyyLn ma!Qbıına 
vey'lhud banka, mektuıbunu teldil zarfları.na ra.ptetmeleri lazlm. 
dır. 

3. ~Talihler bu işe aid şarh:ıame;Yi Kooluca. hanmd:ıkl Ofis merkezin
de ı;örel>tUrler. 

4. - Petrol Ofi.Ji ihaleyI icrada serbestıti.r. 

. 
ioARniNi siıEN ıs BANKAsıNoA 
İKRAMiYELİ HESAP AÇAR 

T ' 

Devlet Demiryolları İşletme U.' M. den: 

Muhammen bedeli. (19351,95~ lira olan ~ırk UÇ kalem takım çeliği, uç. 
ıarı 5/ 8/941 Salı günü saat (15,30)' da. kapalı z~.rf ;u;uhi ile Anka:.-:ıda ida-
re bin::ısmd:ı satın alınacaktır. ' . 

Bu işe girme!{ !stiyenlcrin (1451,40 ı lliralık mnvakkaıt. teminat ile kan.u
nu,n tayjn ~rti ğı_ ves:ımıarı ve teklifleri~ aynı gün sa•at 14,30 a kadar ko
misyon relsliğıne vermeleri Hl.zımdır. 
Şart.nameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, HaydaT_ 

paşada tesellüm ve · sevk ~efliğinclen dağıtıla&ak~ıt'. (4844) 

:ı n Posta l\latbaast: • • wo • - 2000.- • . ş fı·...... d 
B • ~ao • - 2000.- • 1 !stanbul Fiat Mürakabe Bürosu e ıgın en: 

?ijcşriyat l\li:tlürü: Selim Ragıp Emeç 35 • ıoo • - 3500.- • 1 Fiat mürakab~ komisyonunun 60 No:lu ilanı tızerıne ellerinde nıe~cud 
S.\UİBLERİ: S. Ragıp EMEÇ IW • ~ • = ~~~::: : müstamel .:ac:;la• h:ıkkınd'1. beyanname vermiŞ oı.:ınlann en geç 2.1 / 6/941 

A. Ekrem UŞAKLIGİL • J=llO==·====·========l• a.kşamı:na \tadar büroya müracaatları etı.emmiyecl~ ilau olunur. (4~) 


