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me elcsikliji, irade sarsaklıJıdır. 
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[suAiveoEJ
1 Her Vil8yete iki 

ş~7''l<ı~~n aylık kahve 
bekleniyor tevzi edilecek 

Hür Fransız 

tarih tekerrür mü ediyor? 

kuvvetleri buraya 
25kilometre yaklaştı -~ahire ~O (A.A.) _ Reuter: As· 
keı ı mahfilleN> göre, İngiliz Heri 
unsurları, Şama 25 kilometre mesa
fede bulunmaktadır. 

Hür Fransızlara iltihak 
.Kudüs, 10 (AA.) _Mühim 

ınıktarda F!ansız subayları Hür 
Fransız ve imparatorluk kuvvet
lerine iltihak etmişl~r. diğer bir 
çokları da dövüşmekten vazgeç· 
mjşlerdir. 

Memlekette altı aylık stok mevcut olmasına 
rağmen, sebepsiz stok yapılmasının önüne 

geçmek için bu tedbir alındı 
Ankara 10 (Hususi) - Bir 

senl'lik kahve ihtiyacının temin 
edildiği ve bunlardan 6 aylık 

ihtiyaca yetecek kadar kahvenin 
ithal edildiği yazılmıştı. Ticaret 
Vekaletinin her vilayetin ik.l ay
lık ihtiyacına yetecek eekilde 
9936 çuval kahvenin tevziatını 

yaparak her vilayete vel'ilccek 
nıiktnn bugun Valilere bildirdiği 

öğrenilmiştir. 

Haber aldığımıza göre, kahve 
rnevcudunun hep birden tevzi 
edilınemesi!e vilayetlerde bazı 

kimselerin sebepsiz yere ~tok yap 
malarıııın önüne geçilmiştir. :Bun 

dan başka sevkiyatın parc,:a par
ça daha kolay yapılması ve bır 
çok defalar vukun gelen liızunı 
suz buhranların teken ür etme. 
mcsi temin ~lilmlştir. 

'.l'evzi edilen kahve yalnız Ha
ziran, Temmuz ayları içindir. 
Tt-mmuzda yeniden iki aylık tev. 
ziat daha yapılacaktır. 

Bir sözcünün ifşa ettiğine göre 
pazar günü öğleden sonra ileri ha 
reketi 60 kilometre derinliğini bul 
muştur. Dağınık mukavemet mer• 
kezler ine tesadüf edilmektedir. .:-------------------------------·--------=. 
İngiliz zayiatı çok azdır. ı ı a ı , • n , " har b a j I . d k . F k I 

Suriye macerası 
bir takım lht114tlar• 

İtalyanlar Vichy'yi Almanlara z m 1 r e 1 ra n s 1 z ons o osu iunıaı ediyor g i r i ş i n i n y ı 1 d ö n U m U -
sebebiyet verir•• 

ne olacak? 

(Ra dyo gazetcai) - Suriye 
vaziyeti hok.kında İtalyan radyo-

larının Suriye hakkında 2 ııünden Mussolini bir De Gaulle'e ı·ııı·hak eıı·ı • (Devamı ıalti/• 6, ...ıtım ı ü) 

•1utuk söyledi 
S uriyenia istilası te,ebbiisii

nü, yalnn bir tar~flı bir ~ 
gibi telikki ederek, bır noktai 
nazardan muhak~meye kallar 
aıak, memleketin umumi m~~·
atile ne dereceye karar kabili te-

ı 

Amerikan gemisinin 1 

batması Amerikada · 
infial uyandırdı 

liftir bir türlü keıtiremiyoruz. Vaşington 1 O (AA.) - 4900 
. . ~ tonilatoluk «Robin Moor~ vapu- j 

Trabluscarpta ve Gintte ugra• 
dıklan baıkın hareketlerinden runun Amerikaya seyahat eder-
aonra, lngilizlerin artık. eözlerini DarlaD ken b ir Alman denizaltısı tarafın- ı· 
dört açmıya karar vermıt. ol~- dan torpillenmif olması, A meTika 

1. ed ·--= A 1 m 8 n bahriyesine mensup bir zatın be-I taki haklannı tes ıın erız. u~·-
lizler bidayette Trablu!garptı yan~tına göre, va him bir hadise 
lı:arıılanna çıkınıt olan .Almanla F teşkıl etmektedir. Bu hadiıe, 
rı, bet on kifilik müfre.zcletden ra ns 1 z bundan evvel bir Amerika harp \ 
mürekkep küçük bir kuvvet z.an. gemisinin de karışmıır olduğu ve 1 

ne.tmi'1eraı. Sonra birdenbire bu su 1 h u·· m U_ bir Alman denizalb11nı elki de f 
küçük kuvvetin, iki üç kolordu- batmış olmas.ile netice! nen h adi-
luk muazzam bir kuvvet olduğu- seye inzimam etmektedir. Bina. ' · 
nu acı tecrübelerle öğrenmif ol• enaleyh b ütün bunlar vahim şart- . 

dular. Giride ilk par-.ütçüler in- Darlan ·radyada bir lar ihdas etmişlerdir. ı · 
diği vakit de, bu koca ada kat'i- Bu zat demiştir ki: 1 (:. 
yen istila edilemez demişlerdi, hıtabede bulundu «-- Nortmal bir ticaret yolu ıl 
aonra on gün içinde o koca adayı Üzerinde aşikar bir Amerikan ge- ~ 
da terkedip gitmek mecburiyetin• misinin torpillenmesi Amerikaya , . 
de kaldılar. F'anııı top!akları garanti m eydan okumaktır. Şimdiye ka- ~ 

Bu iki hadiseden canlan fazla dil~cek buna makabil d ar bu gemiden 11 kişi kurta rıl-
Yanmtf olan lngilizlerin ~imdi ar· • ' mıştır. Aralarında 3 kadın ve bir 
tık çok müteyakkız davranmala- Fransı# donanması çocuk olan 35 kişi kayıptir.~ 
rından ve Suriyeyi de, yeni bir /n6iltert1fe karşı Raporun neticesi bekleniyor 
Alman baskını ihtimali kanısın- kullanılac•kmış Vaşington, 1 O (A.A.) - Bah 
kla, onlardan evvel istilaya · kal- . . riye Nezaretine gelen bir habere 
kıtmalanndan tabii bir fey ola- Vıchy, I O (A.A. ) - Ofı : göre R obin Moor Am erikan va-
nıaz. Onlann bu hakluıru t~lim Başvekil muavini A~iral Dar· puru Cenubi Atlanlikte b ir A l-

ı t 2 1 d e radyo ıle ne"-re Hür Franıı~ kuvyetlerlne etmek insaf muktezasıdır. an, aaa " • man denizaltısı tarafından batınl-
dilen bir nutuk söylcıiştir. (t +ııoi •r.lti/ednı dıvıım) ı .:umanda eden GI. Catroux 

Yalnız bir taraf için çok haklı (Dffa.mı sahife s. •iittm 8 dı) 
olan bu tetebbüsü muhakeme e• ............................................... u. 

derken, bunun ba,ka taraflar İ· Avam Kamarasında 
çİn çıkarması muhtemel olan ih-
tilatları da derpi~ etmek lizun· 
dır. 

Münakaşalı 
bir celse 

( Askeri vaziyet ) 
\.:----=====:---
Yunanistan da yapılan 

bazı ha talar 
İçinde bulunduğumuz harbin 

yegane hedefi, malUın olduğu Ü• 
zere, İngiliz adalarını iıtili idi. 
Geçen sene tam bugünlerde 
Fransa mağlup otc:luktan aonra 
Almanlar bu hedefin yanı blıfı• 
aa kadar geldiler, bir aralık he· 
kleflerine vusulleri bir sün, halli 
Lir aut meaeleıi addedilirdi. Fa 
kat aonra nedene bir türlü Mant 
denizini aflp hedeflerine vara· 

Hor• Belislıa Girit 
meselesinden dol •gı 

lıük.umeti ıidd•tla 
tenk.id etti 

-·-
madılar. 

Bu .uretle harp uıl hedefini el· 
den bçırdı, hedef elden kaçanca 
da harp eeyrini ve istibnıetini ta· 
~ oldu. t,te bqka milletler 
için felaket de o zamandan iti
baren bqlanuthr. Mantı geçeıni
yen harp, bir aenedir, aaıl hedef 
ve gayesinden büsbütün aykırı 
İltikametlerde dolatıP duruyor, 
asıl heldefile münasebeti olma· 
ınak lizımgelen 1iir çok tali be· 
deflere bq1111 vuruyor ve bu tat· 
kınhkla bir çok milletlerin carum 
yakıyor, melnleketlerini bak ile 
yeksan ediyor. 

Almanların bir de, c:İngiliz ne
reye ayağını ataraa karfııında bi· 
si bulacakbr» tarzında iddialan 
elduğu malumdur. Bu iddialan· 
llUl hükümlerini daha geçenlerde 

Churchill cevap verdi 
LondTa, 1 O ( A.A.) - Bugün 

Avam Kamaraeında başlıyan mü
zakerelerden evvel b ir münakaşa 
olmu, ve Başvekil Mister Chur
ch.ill ahval hakkında bir çok au-

(D~MttA ıa.hif• 6. ıi4tıın s dd 

Yazan : General Ali Ihsan sAaıs 
Eski Ordu Kumandanlarındıın 

Dördüncü hata - Kuvvet ile gay
rimüteııasip cepheler alınmaıudıl'. 

Yugoslav ordulaJ'llıa biiyük biı· kıy
met verilmesi mühim bir hata yap
nııya sebep olmuştur. Bu işte Altın
cı kol, yani kendi kuvvetleı:ine çok 
mübaHl.ğalı bir kıymet ve ehemmiyet 
ver~rek kendilerini aldatanlar ve 
harbi tahrik eden harp kundakc;ıları 
gayet fena bir rol oynamışlardır. Yu-

go:>lav ordularının her taraftan ken• 
dilerini saı·acak Alınan orduları kar
şısında inhilal etmeleri ihtimall hiç 
düşünülmemiştir. 

Yugoslav ol'dularının harp pliı.nile 
Yunaııi!tandaki Yunan ve İngiliz 
kuvvetlerinin harp planı arasında hiç 
bir ahenk ve irtibat yoktu. Her ci
hetçe üstün Alman kuvvetlerinin kar 

(Oev•m ı sayfa 3, alltun 7 dı) 
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Vali Ankaradan döndU 
~---~------~----------~--~--

Asker ailelerine yardım işi 
bir kanun mevzuu oluyor 

Yunan toprakla.nada ve Girit a- k k • d 
dasında. ~atbik ettiler. Şill!~i m~- Yapılan tet i attan sonra genış yar ım 
ralda bilinecek fey, İngıbzlerın f 

~;k"~:d:i:e~:;ı.;.~:·ı;ıc:ıd.~ şekli İçin bir proje hazırlandı 
~ste~p ~temiy~cekl~ridir. ~unu Geçen hafta içinde Anluır~y~ ~it-

1 
_YaliTıi~ .\~kar~da şehrin imarı aliikaıfarlarla temaslarda bulunduğu 

utediklerı takdırde ıse önlennde . 1 Vali ve Bclt>diye Reısı Lut- planları ışlcrıle, bılhassa, askeı· aile- anlaşılmaktadır. 
TASViRi EFKAR ı ~ışK~r~~r, dün sabahki ckspreııle le!i~e yapılaca~ yurdııı:ı işi üzt·ı·inde Gecen sene 600 bin liranın, 

. hri-'-" dönmü:ıtur duşunifü:n yenı formül eh afında (Devamı N)'fa a, tiıhın 6 da) 
(DnelM ıta"lı,ıf • ı. ri&lı.• J tÜ) ıe "...- ' 

--------------111!111---------------------------
"I ta 1 ya, Türkiyeye 

karşı anlayış ve 

lzmir, 1 O ( Hususi muhabirim iz telefonla bildi_riyor) - lzrnir 
gazetelerinin yazdığına göre Vich y hükıimetinin lzmir konaoloru 
hükumetinin siyasetini tasvip et miyerek bu&iin istifasını vermit 
ve bunu Vichy'ye ve Ankaradaki Büyük Elçiliğe bildİ.rmiftir. Söy
lendiğine göre konsoloswı De Ga ulle taraftan olduğu anlatılmıttır. 

iş b i r 1 iği siyasetini 

takip etmek 

azmindedir ,, 
Roma, 1 O (A.A.) - Stefani 

Çok güzel bir eser 
Tophanede 

bugün 
Çocuk Bakım Yurdu 

merasimle açılıyor 

bildiriyor: 
Mı solini'nit\ bugUn .soyl ,f:-; 

nutukta Türkiye hakkındaki fık· 
ranın metni aynen şudur.: 

• - T ürkiye)'.e gcli~e, şimdi
ye kadar bütü11 Ingltiz uavetlerini 
reddetmiştir. R eisicümhur İnönü 
İngil tereye herhangj bir s uretle 
güvenen bütün milletleri feci bir 
akıbetin beklemekte o]duğunu 
görmü~tüT. 

Fakat bu fırsattan istifade ede
rek R eisicümhur İnönüne sunu 
söylemek isterim ki İtalya, Tür
kiyeye karşı, 1928 de başlanan 
ve b izim için da ima baki olan 
anlayış ve işbirliği siyaaeti"i tak.ip 
etmek azmindedir.> 

İtalyanların veıldik.leri haap 
(R ad yo gazetesi) -- Bugün 

İtalyanın harbe girjşinin birinci 
(Deva.mı 5 inai .ahtf e<U) 

MuMtlae çok taydalı olacak olan Çocuk Bakım Yurduna11 
.karaldatu Kılıcallpaıa camii medreaesl 

Çocuk Esirgeme Kurumu Ga· ı büyük bir çocuk bakım yurdu 
lata nahiye şubesi tarafından bü- yaptırılmıştır. 
yük emekler sarfile Tophanede Bugün saat 17 de Valı ve Be-
Kılıçalipaşa medresesi dahilinde (Deııamı .a.hi/11 6, aii~.,. ı dt) 

Mu1101ini 

Bakışlar .................... 
Geçmi' olal 

1 

Peyami SA!_! 

A merika veremli b ir pehli
vandır. Sermaye tekasüfü, 

bu kudretli bünyeyi kapitaliz
min iç tezatlarından doğan en 

' büyük Hlet içinde kıvrandırı
yor: Sık sık istihsal m ekaniz
masını felce uğratan ücret 
kompleksi. T ezgihın fazla is-
tihsale, işçinin fazla ücrete ve 
fazla istirahate ihtiyacı var. Bu
n un ikisi bir arada olamaz. T e
zat müthi~tir. İşçi ve patron 
sendikaları gırtlak gırtlağa ge· 
lir . Bütün müzakereler boşa çı• 
kar ve devletin de, sermayenin 
d e en korktuğu şey patlak ve-

Fransız 
Büyük Elçisi 

vefat etti 
rir : Grev •• 

Ankara 10 (A.A.) - Fransa. Ve grevler i Amerikada, 
nın Ankara Büyük Elçiııt Jules 1936 - 39 Fransasında olduğu 
Henry bugün saat 14,43 de Nü- gibi grevler birbirin i takip edi-
mune hastanesinde vefat etmi"- lst'h 1 b" · tir. v- yor. ı sa unyesı, serbest 

Julcs Henry, cumartesi giinü iktıs~t ı_>l~nına gÖTe kurulmuş 
birdenbiro ha:oıtalanarak Nümune oldugu tçm ve İşçi sendikalarile 
hasUınesine kaldırılmış ve orada patron sendikaları arasındaki 
doktorlar tarafından bir konsül- münasebetleri milli menfaate 
tasyoıı yapılmıştır. Neticede has- göre ayarlıyan korporatif bir 
talığın kangren olmuş ve delin- nı'7. h k k. "k .amın u u ı ve ı tısadi mü-
'DBvamı sahife 5, aütun ı d eyyidele ri olmadığı için, d~vle-

\..,~-----------·-', tin m üdahalesi yangına körük-

le gitmek mahiyetındedir: Gre 
vi sivil harp derecesinde azdı

ı rır. 

Bugün, Amerikada, North 
American A viation gibi en bu
yük tayyare fabrikası önünde 
kopan kıyametin aebebini bilıo 
kaç bin işçinin iki üç tokatla Y• 
tıştırılabilecek tesadüfi azgın
lığmda değil, memleketin has
ta bünyesinde arayınız. Çok. 
yemek ve )şmek, damadan 
sertleşmiş bir ihtiyarın tansiyo
nunu nasıl yükseltir ve uzviye
tini tezatlar içine nasıl sürük
lerse, sermaye tekasüfii de A
merikayı, yirmi 11.ınedenberi, 
sistemi ne olursa olsun her ye
n i iktısatçının haber verdiği 
çıkmaza düşürmüştür. Aylar
danberi olduğu gibi, bir grev 
yatışır, arkasından öteki pat
lak verir, her birinde kaybedi· 
len milyonlarca emek saati, bi· 
rike birike nihayet istihsal me
kanizmasını felce uğratacak ha 
le gelir. 

Bu akıbete düşmemek için 
AmerikaJHn harpten çok evvel 
m illi inkılabını yapması ve 
memleket iktısadını şunun bu
nun menfaatine göre değil, on• 
lardaıı evvel ammenin ihtiyacı· 
na göre işl iyen bir mllli düzene 
kavuşturması Jnzımdı. ,&undan 
son ra geçmiş ola! Artık her ted 
b irin ömrü kliadır. 



sacı: 

ANKA.RANlN • 
=-==- - iLK GUNLERI 

Tefrika: 170 Yazan: Kandemir Çay 
düşman Başkumandanını yakahyan ayı üzümü 
Ahmet çavuşa bırakıyorum 

Sözü, 

satıyormuş 

Arpa ihracat. için 
lisans verilecek 

Dahilin bu hali, hangi harici aını difledim, 9)'erine bandnamazı 
dütmana ümit ve kuvvet vermez. diktik. içimizde bwıca kahırdan, 
di}. Ordusuz. silahsız. parasız bunca azaptan. bunca bekleyişten 
bir ayaklanış ki, durmadan saldı- sonra muradına ermek üzere o· 
ran harici düşmana göğüs gerer· lan1ann heyecanı, sabmıızlığı ve 
ken, bir taraftan cia içerisini t~ keyfi vardL Hep iman etmiftik ki 
mizlcmek mecburiyetindec:ür. Bu gavurun son günleri gelmi~ ıon 
vaziyet karşısında bütün salduan nefeıi çıkmak üzeredir. Amma, 
lar kazanacaklarına yüzde yüz c- bunu neye böyle biliyorduk} .. • 
mindiler. Hiç... İçimize öyle doğmuştu. 

Adana cephesinde, aralannda Tepede iki top atefi arasında kal
birkaç da zabit bulunan bir f ran· dık. O gün akşama kadar Belen
sız grupunu eıir eden bir arka- tepede kaldık. ferdası pazar ıı:ü · 
daş şöyle anlatıyordu: Fransız za. nü sabahleyin yedide Tınazlepe· 
bitlerinden biri mağrur bir eda ile ye hücum ettik. Düşman boyuna 
dedi ki: topla döğüyordu bizi. Fakat al-

«- Bu yaptığınız bir çılgın- dıran kim} .. Allah, Allah! ... di
hktan başka bir şey degilcJir. Dün ye saldırıyorduk .•• 
yayi yenmiş olan devletlere karşı Saat on bire doğru düşmanı 
isyan etmek için neye güveniyor· yan ateşine aldık. Oradan Beyte
sunuz?. Pekala biliyoruz ki, hlç- pesine gittik ..• İfte orada burnu
bir şeyiniz ve h~çbir ümidiniz yok mun alnıma yapışan yerini bir 
Bizi nasıl esir ettinizsc, yine öyle. • düşman kurşunu şöylece sıyırı
hem de afler dileyerek p~k ya-1 verdi ... Güldüm, cişimiz var şim
kında serbe~t bırakmıya mecbur J di .•• Şakanın sırası değil ••. > diye 
olacaksınız. itiraf ediniz ki, niha- diye yoluma devam ettim. Güneş 
)'et çetecisiniz. Tesadüften üç beş batarken Beytepesinden diişmanı 
kişi. ~sir .. edebilir:. üç ~eş. tepe t~· ı sürerck • avcı hattında, ~Üngü hü
tabılır, uç beş koye hakım olabı- curnile - Balmahmuda vardık da, 
lirsiniz. Amma, işte o kadar. Kar- Ağı-en gölünün kenarında yattık. 
şını:z.da koakoca Fransa, lngiltere Ağustosun 28 inci pllzartcsi saha
ve nihayet bütün ordularjle, bü· hı, daha ortalık ağarmadan rum
tiin varlığile Anadoluda hakkı· ca sesleT işittik. Hemen silah başı 
nızdan gelmiye azmetmiş Yuna- ettik. Kırka! oğlu belinden, Ömer 
nistan var. Siz bunlarla başa çı· hamamı yanına kadar yanm saat 
kabilir misiniz?. iyi diişününüz, muharebe ettik, oralardan düş
bizi yakaladığınız gibi, yine 'kendi manı ıürdük. kaçırdık ve akşam 
kendinize eerbe.t bırakmalı: hak· üstü Düzağaca geldik... Geceyi 
kınızda hayır!ı olur. Sizi taltif ede orada geçirdik. 
riz .. Aksi t~kdi.rde. :: . e~·~t, elini~- Salı sabahı erkenden, tepemize 
~e~ız:... bıze ıstedıg~nızı Y.a~~~- düşman tayyareleri geldi, bomba 
lırsınız, fakat bunun akıbetını du· in attılar, iki mekkareci neferi· 
şününüz.> miz tehit oldu. Hemen birer lok· 

Orada, bizim yerimizde kim ma bir teY yiyerek ko~r adımla 
olsaydı bu sözlere (doğru) de· Karacören köyüne ulaştık Oradan 
mekte tereddüt etmezdi. Fakat To1'u,lar üzerinden tam öğle 
Türk için bunlar, biT kulaktan gi- vakti KızıJcaya vardık. Yanımıza 
ıip ötekinden çıkan gülünç söz· gelen köylüler: «Düşman bura· 
)erdi. Biz bir vatan müdafaa edi- da... Haberiniz olsun I> dediler. 
yorduk. Şerefimiz, namusumuz, O sırada karşımızda fırka kuman 
istiklalimiz için döğü§Üyorduk. danımız Ömer Halis Paşayı gör
Öyle bir anda idik ki (madde) dük. cGöreyim sizi çocuklar .•• 
gözümüzde en kıymetsiz ~eydi. diyordu. Ananız, babanız siı.i bu 
İnanıyorduk !ki: bu kadar rnukad· gün için yeti~tirdi. B~umanda
des h!r emel ve gaye peşinde ko- nım1z burada, onların Baı_ıkuman
şan insanlar mutlaka muratlarına danı ileride ... Bu, bir Başkuman. 
ererler. Bütün kuv' etimiz bu inan dan muharebesidir. Gösterin ken· 
cımızdı. Ve İşte herşey bu milli elinizi arslanlonml> Hey babam 
mücadele ruhundan doğdu. h B k d k d ey... u a arcı söz yeter i ... 

Ve hep biliyoruz kı bu azim- Yerimizde duramaz olmuştuk 
den, bu imandan, bu ruhtan do- Bu ibalimizi gören fırka kuman· 
ğan Türk ordusu pek az bir za· danı bağırdı: 
man sonra, e.n büyüğünün gö ter- 1 

- stikamet düşman... Marş 
dıği hedefe vardı. 

l 
,_ marş! •.• 

Uzun uz.adıya an attığım An~a Alimallah ayaklarım yerden 
rnnın ılk günleri, size milli .nüca-
delenin ne kadar müşlcul şartlar kalktı ••• Tayyare gibi uçuvordum 

sanki. Bir saatlik yere beş daki· 
jçinde başlamış olduğunu kafi de- hda vardık. Orada bir münasip 
recede izah ~tmiştir kanaatinde· 
yim. 

Bu ilk. gunlerdcn, zafer günle
rine, bilhassa büyük taarruz gün
lerine kadar anlatacak daha çok 
feyler vardır ve bunların hepsi 
gôğüaleıimizi iftiharla, gururla 
kabartacak binbir asalet ve kah
ramanlık menltıbelerile doludur. 

Daha müsait günlerde o !bahis· 
lere de etraflıca temas etme.k ü
zere bu yazıya nihayet verirken, 
son sözü, milli mücadelenin son 
zaferinin bir başçavuşuna bırak
maktan kendimi alamıyorum. 

Bu timdi Afyonkarahiaarında 
Camiikebir mahallesinde oturan 
Halil oğlu Ahmet çavuştur ki,. ay· 
larla sürmüş çetin bir lstiklil sa· 
vatı sonunda, düşman başkuman
danını ~ir etmek şerefi ona nasip 
olmu,tur. 

- Nuıl oldu bu iş, anlat ha · 
kalım Ahmet Çavuş) . .• 

- 26 ağustos cumartesi günü 
büyük taarruz başladığı zaman, 
ben 2 3 üncü fırka, 9 uncu alay 1 
inci tabur 1 inci bölük 1 Jnci ta· 
kım kumandanı idim. Bölük ku· 
mandanımız Remzi Beydi. Tabur 
kumandanımız Binbatı Sakallı 
Tenzil Beydi. Sabahle.)'in erken
den Bclentcpeye çıktık. Ortalık 
ateş içinde idi Gavurun oandra· 

yere yattık ve düpnanın tayyare, 
makineli 'lüfe.k. ve topçu aletine 
ka?fl biz de alef açtık. Bir top 
mermw tabur lt.umandanımızı 
kamından yaraladı. Bir başka top 
mermisi yaver Şevk.et Efendinin 
altından yulı:anamı uçUTdu. Ben 
sağ ayağımdan vuruldum. Am· 
ma, yaraya bereye aldıran kim? 
Topal laya topall oya yine !koşuyor 
dum. BiT müddet geçİn<:e Aralan
larda istirahate çekildik. Çarşam· 
ba sabahı öğle üstü üçüncü taar
ruzumuza kalktık. İlk hamlede 
düşmanın makineli tüfeklerini 
aldık. Ertetıi günü aabah ezanı 
vakti Aralanlann içerisine girdik. 
Şimdi abide bulunan yerde yüz 
elliden fazla diifman otomobili 
duruyordu. Onlara şöyle bir bak
tık, geçtik. Hamur köyü derler, 
işte orada 1 30 kadar top ele ge· 
çirdik. Az ileride önümüze köy· 
lüler çıktı. c Burada düşman çete
leri var. Harmanlan yağmalıyor.» 
dediler. «Haydi be çocuklar, şim 
di harmanın marmanın günü de· 
ğil ... > dedik •• • Yürüyoruz. Ku
mandan beni avcı hattına çıkar· 
dı. Sonra bizi az buldu. Bir tabur 
olduk... Tabur kumandanımız 
yüzbaşı Fuat Beydi. İlerliyoruz ... 
Bir ağaçlık geçtik... Bağlar geç· 
tik, dar dereler içerisine girdik, 

Dün le ala 11 e 11erine •af 
nolıut satan biri de 

gakalandı 

Bu aebeple fiyatlar arttı, .zegtingağı ae 
pirinç fiyatları da bir milctar yükseldi 

HükUıneUn arpa ihracab için bir 
miktar liı•ans vereceği hakkında ba
zı haberler alınmıştır. 

Bu sebeple arpa piyasalarında fi. 
yatlar bir miktar yükselmiş ve ar· 

mallar 85 kunıştan .(3 nrup ka.. 
dar yükselmi,tir. Buııa Rbep, bu 
seııe 1'aı.ı mınta.kalarda daha az ~m 
yapılması ve sepekiilitörlerin ımal 
toplamalarıdır. 

Fiyat Murakabe Bürosu me
murlan çay yerine ayı Ü· 

zümü otu ııatan birini ya· 
kalamı~lardır. Asmaaltında Mi. 
hal oğlu Y orgi Bahla, çay kutula
rının içine yüzde ;o - 100 mikta
rında bu ottan karıştırarak satıp 
çıkarmıştır. Murakabe memurları 
yap1lan ihbar üzerine muhtekirin 
satış yerinde aTama yapmışlar ve 
bu kutulan yakalamışlardır. Suç· 
lu dün Adliyeye verilmiştir. 

panm kilosu 9.9,20 paraya kadar Son olarak bazı munkkat vergi-
çıkmıştır. 
Diğer taraftan pirinç fiyatlarında lere 7apılan zamlar dolayısile zeytin 

süratli bir yükseliş başlamıştır. Or- yağı fryatlarında da yüzde Hl mik
hanıı:azi, Diyarbakır ve bu liyar.daki tarında bir yükselme olmuştur. ................................................. ................. , ................................... . 

Kahve yerine. nobut 
Diğer taraftan kuru kahveci 

Hüseyin isminde biri kahve yeri
ne yüzde yüz çekilmi, nohut sat
maktan suçlu olarak Adliyeye ve
rilmiştir. 

llüteferrlk ı 

Geçen sene olan 
tramvay kazaları 

1ktıaat haberleri t 

Ziraat Bankası 
pamuk alıyor 

Hükumetin beyanname ile tesbit 
ettiği pamukların mübayaasına Zi. 
rant bankasınca başlanmıştır. Ban. 
kaya şimdiye kadıır prese edilmiş 
~e.kilrle 300 balya pamuk te.c::lim l!flil
mişlir. 

l'amuklann bedelleri 'Ticaret Ve
kiıleti :tarafından :t.esbit edilnıiş olan 
fiyat.lar üzerinden ödenınekt.e..lir. 

7000 ıandılr çay reldl 
Baıırada bulunan mallarımızın 

memlelrete nakledilmesine başlandı
ğını yazmıştık. Dün Basra taTikile 

r ~ 
Sebze ve meyvaya 

azami satış 
fiyatı konuluyor 

Fı~at murakabe "ko~onu ııe
hlrdeki sclıze ve meyı;a satışla. 
ı-ına ıl?.ami sattş fiJ,'atı tcı!bit et· 
mel{ "çJn tetkiklere haşlamıc:tır. 
llu s b ·ple Beledi~e lkt.1sat mü
düı·l!iğ-une miirac:.ıatln hi1ıleki 
!lch1.c ve meyva fiy:ıtlnnnı iııte
ı · tir. Komisyon bundan başka 
yaş rne.v,•a \C ebze tıırım satış 
kooperatlflerinden de !ıyat iste
mi tir. 

?staııbul Tramvay, Tünel ve Elck
hik umum mi\dürluğü :tarafından 
ven1en bir istatistiğe göre geçen se
ne zarfında şehı·imizde 409 tramvay 
kaznı;ı olmuştur. Bunun 5 i ölümle 
neticelenmiı,, 16 sı ağır yaı·ah, 
388 i de bnfif yaıalılarla atlatılmtş. 
tır. 

şehrimize 7000 sanclık çay gelm1ştir. --------------

939 ı;enesi içinde i~e bu rakam 
280 idi. Bunun 4 ü ölüm, 26 sı ağır 
yaralı, 250 si lfafif yaralıdır. 
Geçen •ene ahnan 
vatman va blletçller 

Gf'Çen mali yıl içinde Tramvay 
idareııi tarafından 28 yeni v:ıtman 

yetişti.rUıniştir. Halbuki bu rakam 
939 da 1!?9, 93 de ise 124 idi. 

Geçen sene içinde alman biletçi 
yekunu ise 240 clır. 

Bun\ara fiyat murakabe komisyonu 
tnrafıncl:ın azami satı, fiyatı teı;bit 
edilecek ve derhal piya!laya çıkarıla
caktır. 

Bundan başka Tuna yolile de beş 
ton ni«adır ve biı nıiktar 'külçe ka. 
!ay gelmiştir. 

Rumanyaya Nb1an ıtöpüler 

Rumnnyaya son bil- ny içinde 700 
ton suipü ihraç dilmiDtir. Bedeli 
erbesl dövizle alınan bu nıallann 
ihracatına dP.Vam edilecektir. 

YERLl MAMÜLATIN 
KONTKOLÜ 

Vallnln tatklklerl . . . . • . . • Fiyat murakabe komisyonu piya-
Valı ve BE>ledıye Reısı Dutfı Kır. ela perakende olıırak ,satılan ,·erli 

dar~ dil~ na~in ~ı~dürü Bed~i ~e 1 :alların satışlarını sıkı bir ım;ette 
n~fta ~11~ş~vır2eı·ı~ı k~bul etmı , "e- kontrol etmek icln Sümerlıank ve 
hırdeln ıstım1a'k 1şlt>rı ve bu araoa ri'w•er ınilli fabrikala.nmızın mamu
Kadıkôy Altt):Ol ağz:n~a .~·a?.ılac.nk li~ına ait toptan satış 1iyat.lannı 
mc>yd:ın etrnfında goruşmuştur. Is. nl"kadarlardı.ın istcmiştlr. 
tlmlak n1un~eleleri tamam1anm~~ ~oylece perakende satışlar dnba 
o1an Altıy<il agzında yukmda cvlerın kolay bir surette kontrol edilecektir. 
vıkılmasına ha annnraktır. .. -
BUrhanettln Tepsi yaz YE.Nl EKMEK FORMULU 
temslllerlna başhyor 1 IlükCımetin yeni W bit ettiği e~-

,Anaclf)}U urncsindcn dönen ıl ger. mek formüliine ııore, her tarafta l· 

li ımna karımız :Qtlrlinnettln epsi- ma1ula baı;'ıınmışbr. .. 
nin pek yakında ! tanbu1un muhtc. Ya1ınz .bazı mıı:1~1m1arcla. formu. 
lif sayfıy 1crinde yaz teın«illenne l~n t.am tat1;>1k .. cdılem~esı ve i~i 
ibaşl1 acağı memnunhetle haber alın pı ırileınemesı yu:ı:unden bt:ınbuld · 
mış:r. · iyi neticeler alın~nıudJb"l nnlaşıl-

B u tem. iller için esasen zengin !111 tır. 13azı cıvar vilaY~t~er 
olan kadrosunu bir knt daha takviye I tanbul Toprok Mahsulleri .. Ofı ı~e 
eden Bürhanedılln Tepsi ilk olıu ak ınuracantla l'knıek :foı mıılune aıt 
bı.iyiı1c bir rnğbe!. bulnn (Baba Ra~ müfredat ile çeşnlnln 1?1ük~el ol
mlz) i ve yine Seniye Tepsinin yaz .. maımıa y~ı"l_racnk ~.ekı~ık malumatın 
clığı (K:ıdın deniz gibiclir) komedisıle vcrilmcsını ıstem1s1erdır. 
(Ne:ron) haı1etlni tetnı il edecektir. MARMARAOı\ VENi 

Bunlarilan maada )eni komediler isKELELER 
:ve vod\•illerlo ,çok neşeli ve eanlı re. 
v5lcr hazırlamakta olan Bürhnned
din Tep"l ayni zamanda üstadıazam 
Abdülhak Hlimldin asarından . eçil. 
miş parçaları Hhne~·e koymakta da 
devam edecektir. 

Sahne hayatlmıuta esaslı bir boş
luk doldw·aıı kıymetli sanat.ldi.rın, 
bu yeni teşebbUille, ciddi ve ahliki 

Münakalat Vıikileti tekmil Mar
mara lhnanlarına blrer yeni vapur 
i ·el esi inşaıuııı karaılaştırmıştı r. 
Bu suretle son olarak Almanyadan 
gelmiş olan Trak sistemi vapurlaı·ın 
tahmil, tahliyesi kolaylaştırılmış 
olacaktır. İlk olarnk Gemliğe modern 
bir iskele yapılacaktır. 

eserleri ısevenleri ubırsızlıkla bek. BASM4. SATIŞLARI ARTTJ 
!ettiği şüphesizdir. 

çıktık .•• Birden biz.im Kafkas ıü
varilCTi)e lı:arf!laştık. Allahtan bir 
yanlı,lık olmadı. Bu süvarilerin 
bölük kumandanı İzzettin Beydi. 
Beni görünce durdu. 

- Tanıdın mı beni L dedi. 
- Tanımaz olur muyum ... A-

ma, konuşmalı: yassak beyim, de· 
dirn. Hedefimiz düsman ... 

Tek.mil verdim ~na. Sonra bir 
tepeye vardık. Bayırlık bir yer. 
Bir daha tepe ... İstikametin kay
bolmaması için (,u tepeye gide
lim de orada duralım) dedik. 
VaraıJc oraya ki, apansız düşma· 
nm üzerjne dütmüfiiz ... Hele bir 
gözünün önüne getir o hali ... He
men otomatiği kurduk... Ateşe 
başlıyorduk ki, karşımızdakiler 
ellerini kaldırdılar, türkçe (Teıı· 
limr .. Teslimr) 

Ya:ıı miinASt'betile baı;ma satışları 
artmıştır. Bunun için Sümerbank 
fabrikalıır istihsalAtının arttın1ma-
11ını emretmiştir. Diğer taraftan 
Yeı·li Mallar pıız;arlarınr1nn ayrı o· 
laı ak şehrimb:ıle mfiııtakil olarak 
hasma satış şubeleri açılması karar. 
taşmıştır. 

······················"················--······· 
YENi ZİRAAT ALETLERi 

GELİYOR 
Amcrikadan Basra tariktle mem

leketimize gönderilen bazı ziraat a. 
!etlerinin bugünlerde yul'da ithal 
edilece~i öğ1-entlmiştir. 

Bu ilctler gellr gelmez Ziraat Ve
kaletinin alakadar teşkilatı tarafın-

dan derhal ihtiyaç mm takalarına 
tevzi edilecektir. 
Bunların ara81nda lıasad :ııama.. 

nıncla kullanılabilecek iıletler de 
, ..;evamı val') mevcuttur. 

Beledi yed et 

Temizlik amelesine 
elbise 

Belediye, yaz münucbetile ça· 
lıştırdığı bütün temizlik amelesi
ne yazlık elbise verecektir. 

Belediyede çalışan temizlik a
melesi yekunu 1 360 kişidir. 

ınglllzlera uzum 
teslim edlldl 

İzmir, (Hnsusi) - İııgiltC'.re Ti
carel Birllğine on pa1·tirle ~tılını~ 
olan ·lOCtfl ton kııru uzümü•ı tt.'l!linı 
amelil esi nrtık tanıamlanmııtır. Ü· 
ziimlerin çcığu bul'ada tCSl'llıim c·dil
miştir. Bu suretle hmir piv asında 
lrulunnn 4300 ton üzfim stoku tama
nıcn salı1mış bnlunınnktadır. 

················································ 
Odisea 

lisanımıza 

çevril dl 
Ankara, 1 O (A A.) - Türk 

Dil Kurumu Genel Sekreterliğin· 
den bildırilmi~tir: 

En ~ki dil ve edebiy t anıt· 
!arını el ilimize çevirmek } olunda
ki çalıtmalar arasında en eski 
Yunan destanları olan İlyada ile 
Odisea'nın da yer yüzündeki yay 
gın şömretlerine uyar bir dille 
türL.çeve çevrilmesi üzerinde u· 
zun zaıııandanberi yapılan uğraş
maların ilk verimi olarak Odisea
nın birinci cildi Kurumumuz Ge· 
nel Merkez Kurulu üyelerindf'n 
Ahmet Cevat Emrenin kalemile 
dilimize çevrilmiş ve basılmıştır. 

Büyük edibimiz Yakup Kadri Ka
raosmanoğluııun bir ön özile ve 
Lecomte Delysle'in ff'rcümum
deki resimlerle süslenmiş cl~rı bu 
esere mütercim cHomcrik.. e ·os· 
lann mütaleasma kılavun diye 
değerli biT inceleme de ıliive et
miftir. Odisea'nın ikinci cildi de 
tercüme edilmekte olup sona e· 
r.ince ayrıca bastırılacaktır. 

Vatan gazete•İ H Stad 
meemua111 laakkında açılan 

da.-a beraetle neticelendi 

Ankara, 1 O (Hususi muhabi· 
rimizden telefonla) - Bugün sa· 
at 11 de Ankara Ü çüncü Asliye 
Ceza Mahkemesi Re.isi Sedadm 
ba~anlığı altında toplanmış ve 
Vatan gazetesi sahibi ve Neşriyat 
Müdürü Ahmet Emin Yalmanla 
Stad mecmuasının sahibi Osman 
Kır ve Beden Ter biyesi T eşkila 
tı hakkında iki yazı yazan Ke· 

Belediyenin 
yapbracağı 

yollar • 
yenı 

11 Haziran -0---~ 

. "' . 
SiYASi VAZIYET . 

Girit ve Suriye 
Şiııaııli bütün cliiııayada; lagilt. e-

re pariimentosunda Giridin 
Almanlar tarafından zaptmclan 
dolayı kopan siyui fırtına ile tim· 
diye kadar isocle bir ülke sa)'llan 
Scaiıdıle pathpa barp bnrgaıı 
derin lııir alib ile Uıkip ohmuyor. 

tn.m parlim•'mm!claki mü-

. 

-'r'!'IJ" eçenlv n bala.. ya· 
Taksekkaldırımı• ıronit km ·-- bdar Harbi,.e Nazın 

ttqıııdan 1J0pılınası1111 W 4 ola Hore Belftha, tn-
.1.. l d Ptes b kifi mildanla haTa .lun 
u a ı a n ı w:tt Olmlıchii llaJde Giritte Mrbi 

Belediye bu sene ~hirdc geniş kabul. etmİf oa...... tenkit etmif. 
bir yol faaliyetini derpif eden bir lerdir. ~ Girit nd.are
plan bazırlamıştar. Bir kısmı ta· besiade clenm ve ordu cihe
miratı ve bir kısmı da yeniden tinden hiyiik sayİata airacLiı iti· 
inşa edilecek yollan ihtiva e.tmek nl elıliJmeldeclir. 
te olan plan mucibince ~imdilik 8-adalı:i deniz muharelwıUnde 
şu yolların yapılma"ına baflana· tnailizlerin büyük lwYvetler kay• 
caktır: bettiii daha bidayette Almanlar 

Dolmabahçe ve Maçka arasın- ta.rafmdan ilin ediJmitti. Halbuki 
daki Yorulmaz ve Şair Nedim İngiliz Bahriye Nezareti :rayiatın 
cadresile Ihlamur caddesi arasın- bir k,mnm1 ancak par)imentoda 
daki Buzhane caddesi yeniden münaka.,. bat••dddan sonra ilan 
yapılacaktır. Kaldırımları da ih- .etmİftir. Bu mAlümata ıöre Cirit 
tiva edecek olan bu yollar ~ç.İn sulana.da lngiliz donanması, her 
20.000 ira .arfo1ımacaktır. biri oa bin tona yakın hacimde 

Karaköyü Beyoğluna bağlıyan C:lört kruvuör ve altı muhrip kay· 
yollardan en mühimlerinden biri betmİftİr. 
olan Yüksckkaldınmın da granit Girittdd mubarebecleu lngilte
ta~ından ve basamaklı olarak ya. renin yega.e kazancı olarak Al· 
pılmasına ba'1anmıştu. man hava kuvvetJerbin neler ya· 

Cihangirdeki Türkgücü yolu da pabileceğinin ameli surette öğr~ 
şose olarak inşa edilecektir. nİlmİf olmaaıdır. 

Bundan başka Flo1?'a ile Kü- Münakap İogilterenin barp u· 
çükçekmece arasındaki yolun da ıulii ve malzeme istihsali üzerin. 
katranlanması kar&Tla.,tınlmı,tu. de sıok pıdet buı.cak gibi ıörü· 

Tramvay İdaresinin yaptıiJ nüyor. Bidayette Ba,velo1 Cbur· 
yollar dıill bu münaka,ada müdafaayı 

Diğer taraftan Tramvay İdare· 
si de 940 ıseneai zarfında 104590 
metre murabbalık parke yol yap
mışbT. Bu işlere ve caddelerdeki 
diğeT tamirlere harcanan para 
yekunu 619 2 7 lira tutmaktadır. 

Adli yed~ 

Fatih cinayetinin 
muhakemesine 

başlandı 
Evvelki giln Fatih cvannda, karı 

ı:ı l\t ükerreml sokakla dostu ne gö
rünce ka~ap bıçııgile ıÖldı.iren mez.ba. 
ha kesicisi Fıızıl Enı?inin muhake· 
me~i dun sabnb cürmü meşhut kanu 
nuna göre ikinci ağır cezada başla· 
mışbr. 

Fazıl Engin mahkemede her şeyi 
itiraf edeı·ek kansının çocuğunu yiiz 
iil'tü bırakıp dostuna kaçtıktan !IOll· 

ra kendisini kavhettlğini, ikisini kol 
kola güriiıtce de dayanamayıp bıça. 
ğını çektiğini söylemiş: 

- Sonrasını bllmiyorum, demiştir. 

alakadar Nazırlara bmdunak İlle
miJti. Füat fİmdİ keacliaini de 
müdafaa etmek İlıtİyacmı duy....-. 

Şu kadar ki Giridin zİJaı aka· 
binde Irakta İngilizlerin mevkile
rini ~ıt olmalan ve 
Suriye üzerine hücıan etmeleri 
İnPiz ~ dild&a
tini bir derece Giridin akıbetin.
den Y a.lanprlrm Asya Urum. 
celbetmi,tir. • 

Sariyedeki harbe gelince ~
liz kuvvetleri sahil boyunca do
nanmanın himayesinde ve sarkta 
Fırat üzerinden ilen1emiye çalıw 
yorlar. Fakat asıl hedefleri Filis
tin ve Maverayi Erdünden iki kol
dan iler-lemektir. Şimdilik ~lmıın 
bava kuvvetleri müdahalede bu
lunmadık.1anndan Suriyede Fran· 
smım zayıf noktası tayyare nok· 
sanhğı idi. Lakin Tunus n Ce· 
zayirdeki General Veygand'm 
emri albndaki büyük Fransu ha
va kuvvetlerinin mühim bir kımıt 
tehlikeli bir seyahat yaparak Su· 
rİyeye ye~mİf olduk1anndm Ce
neral Dentz'in hava müdafaası 
tamye edilmiftir. 

Suriyedeki harbin askeri cihet
ten ziyade siyasi cephesi, dünvayi 
daha 2iyade alakadu etmekte de 

İmaletha- vam ediyor. Fransanın kat'i hare
keti ne olacağı merakla bekleni-

Bundan sonra vakanın 30 şahidi 
dinlenilmiıı :ve muhakeme kararın 
lıilclirllmesi için 19 hazirana bırakıl. 
mıştır. 

Pollateı 

Bir krem 
n esinde yangın çıktı Y?"· Bunun izahı F~nm hü-

kumet tefi saydan Amıral ( O.r-
Tahtakalede Ketencilerile Sabuncu lan)m dün gece söylediii nutka 

hanının 31 inci dairesinde .krem imal blrakılm br 
eclen Kimilln atö1yesinde ikinci de. lf · 
fa yangın çıkmı11 Te imalathanede Bundan IOl'Wa Amiral, aba zi-
bulunan mukavva kutuların ve N.ire yade ukeri ......-at Te diplomaai 
malzemeyi harap ettikten aonra ge. faaliyetlerile mefPI ~ 
len itfaiye tarafından söndliriilmü1- fimcliye kadar Alman maJmmlari-
tür. le yapbiı müukerelerde kendisi. 

Bir liman l9çt.I yaralandı ne yardam eden Benoit Mechin'i 

Liman tahmil ve tahliye amelele- Nezarebiz Nu:D" olarak~ 
rinden Ali dün içi arpa dolu bir alm...... Bundan ao•a Almanya 
mavnadan vapura mal yüklerken ile teman 'bu Nazır devam ettire. 
vinci idare eclenin dikkatsizliği yü. cektir. 
zünden arpa ile vapurla mavnanın •• 
araıı;ına sı~ı-ak ağır surette ')'&ra- Frwa lncikereye b,... niicla-
Janmıştır. faa harbiride biiabütiin 9erheai 

blmek üzere fimdiden Aım..,.. 
lstanbul Beledlyesl ile mJb esu1an üzerinde ..a... 

Şehir Tiyatro•u MU- mak isliyor silM priiameldEt41ir. 

dUrlUIUnden : Cirit ikı~ 1niYük giirii!tii· 
MüeMesemWn dram, kemedi, ço. 

cuk kmmlarında temsil ettirmek 
üzere piyes vermek arzu eden mu· 
harrir ve mütercimlerin eserlerini 
nihayet 1 ağustos 941 tarihine kadar 
Tepebaşında Şehir tiyatrosu kütüp. 
hane memurlui;,runa göndermeleri lii
zımd1r. 

mal Can hakkında açılan dava
ya bakmış ve maznunların bcrae
tine kuar vermiştir. 

ler kopardait hw IU'llda Suanye-
nin beklenmiyen mubdderlltı 1:Hi
tin dünya politikasmda fnkali
de değifiklikler hazn'lamılktalllr. 

Muharrem Feyzi TOCA Y ....... ._. ................................ ..... 
AC:IK MUHABERE: 

~~~~~~~~~~~~~--~~!!!!!!!!!~~~~~~--~~~~~~~----~--~'-.~~~~~~~~~~~~~ 

B. Ahmet: Yarım bırakılmış cıL 
:malcta büyüle 1eabet göstenlrni~T. 

Buna :rağmen 1, ~'it bozuk bir saf· 
hadadır. Mektubunuzu bekliyoruz. _..._.,._ ....... ~~~==~~=~~ ....... ~~~""""~""""""""""""""""~""!!illi· du. Bu saatte kime gidebilir, ne ya- dan bıle geçmedi. Fakat cbağa göz. 

,Pabillrdi? Hattatlardan birini bulup hiklü genç.> halCkında belki apmdan 
ona fikrini eormak :iyi olacaktı. 

bir şeyler daha alabilirdi. 
Fakat bu saatte klnıe, hangi yazı 
miite:hassısına gidebilirdi? Şuurunun Tokatliyana girdi. Ferı-uh orada 

Milli roman: 54 

altında bir türlü ortaya çıkamıyan yoktu. Garsona sordu. Gelip gitmiş. 
ve zaman .zaman ruhuna baskın va. Müthiş canı sıkıldı. Nereye gidece-

Sery.r BEDi k b. • ğiııi, ne yapacagwını bllmiyoı·du. Bel. 
pıp açan ır arzu daha vardı: Sn. 
ifiyeyi görmek!... !Evet denek ki kısa telefon etmeyi düşündü. Onun ............................ 

Aıka!llndan koşmak, sokakta, ıher 
kesin önünde özür dileyip ona 
~alvamuık istiyordu. Dlj&nda, apar. 
tınıan kapısının kapanışından çıkan 
tok B<'ı!, onun baliına biı- tolı:mak 
gibi vurdu ve şuurunu büfiik bir 
hata ID]emiı insanın taltammfil edil
!tıez pipıanlığile doldurdu. 

Artık Safiye tarafından aldatıl. 

dıgını 'Ve bir OY1111a kurban olduğu
ııu anlıyordu. Be!kuıın gözü önünde 
geçirdiği f(lphe krizinden ılmdi o 
kadar utamyardu ki, birkaç defa, 
rukııek sesle: eA.hl ... Tü! ... Ne 
yaptım! ... > dedi, *1rdu. Elleriıd ce. 

ıuphelerinden tamamile kurlulmuı tarafından da reddedileceği muhak
bine sokarak, çıkararak, arkasına değildi ve haklkat.i Safiyenin ağzın- kaktı. Fakat şu dakikada onu Bel. 
koyarak, yüzünde dolaşt1rarak si- ifan bütün tafsili.tile öğrenmek kıstan başka hiç kimse teselli ede
nim, müteheyyiç, hiçbir yerde bir mümkiin olduğuna hali inanıyordu. mezdi. Reddedllecek olsa bile onun 
san:iyeden !Ula duramıyarak odarun !Fakat hayır! ... Onun blr daha Sa. sesini biran duymasında bile teselli 
içinde eeziniyordu. flyeyj görmesi Belkısm hiç affetmi- vardı. Salondan çıktı. Telefon ka. 

)luayyen ~e devamlı hiçbiı• ıey yeceği hir ~di. Bu ışl gizli yapmı. blneaine girmek ilzcı-e idJ. Baktı: 
düşünemlyor, :Zihni biribirine yakın, ya da ce.,areti yoktu. Pastane tuafından Ferruh geliyor. 
fakat param parça ve deği!Jikli mev. Boğulacak gibi oldu, paltosunu ve İtidalini kaybederek ona doğru koı· 
zular üstfinde sekiyordu. Butiin bu ıapkasım acele giyip sokağa fırla· tu ve mesfokdaşının 'hayretini görün
fikirler arasında sabit kalan tek en- dı. 1Rastge1e gidiyOl'du. Yanından ce kendini toplamıya çalıştı: 
dişe ~ idi: cNe yapacağnnb gC'çen boş blr taksiye atladı. Beyoğ. - Seni aı-ıyordum, dedi, 

Kendisile bn meseleyi konuşabile. luna çıktı. Ferruh onun 'ltıZArmış yüzünü ve 
ceği hiçbir arkadaşı yoktu. Ömründe İçinde müplıem btr arzu daha ıParlıyan gözlerini görünce, devam 
llk defa olarak ııamim.t bir doııtt&n vardı. Ferruhu görmek istiyordu. eden hayl'eti içinde 10ı·du: 
mahn:ım olmanın kestin acısını duy- Ona mektuplan göııteıınclı: hatırııı- - Hayrola? ..• 

Nejajıl suni bir gayretle güldü: 
- Yok bir şey~·· dedi, ınedcn hay

ret ettin o kadar! Buradan geçiyor· 
duın, yıılnızdım, sen buranın gedik. 
!isisin, belki rastgelirim dedlm. 

Salona beraber girdiler. Ferruh 
birini arar gibi bütün ma alara ba
kıyoıdu: 

- Gelmemişler ... diye nıırıldandı. 
Sonra Nejada döndü: 
- Haydi seninle blras çene çala.. 

lım. Fakat benim davetlilerim var. 
Yanı başlarındaki ına aya otur-

dular. 
Fenuh gülüyordu. 
Nejajd ordu: 
- Kim davetlilerin? 
- Gels'lnler, görllr ün. Pek ya. 

bancı değil. Fakat görünce çok hay
ret edecebin. 

Nejad buna fula ehemmiyet ver. 
miyeı·ek gülümsedi. Fenuhun da
vetl1Jeri gelmeden, bu kısa zaman 

• 

içinde, istediği bahse girmesi çok 
zordu. Kapı açmak için f.Ordu: 

- Kim ibunlar! Kadın mı? 
- Biri kndın. 
Nejajdın zihninden bir şüphe geç. 

li. Öyleyse felaketti. Hemen buradan 
çıkıp gitmeııi lii.z.ımdı. 

-:- Kim, kim! diye tekrarladı • 
- Söylemem, otur, görürsün. 
- Fakat ııöyle. Karşılaşmasını is. 

temediğlm bir.i ise hemen buradan 
gitmeli~im. 

Ferl'uh gülerek diişündil: 

- Hayır, dedi, zannetmem ... 
Kar§l18!imasını niçin isteınlyeceksin? 
Senin de tanıdığın, iyi tanıdığın bir 
kadın ... 

- Erkek! •.• 
- Hımm... Ono tanıman lazım 

ama... Evet... Onu tanımıyorsun. 

Nejad -sordu: 
- Safiye ile Vedad 111ı bunlar! 

( Devcımı tıM) 

rfv;;;~;;···ş·;·;ffi"f., 
._MtfflHIHlllllHltUHHlllHHHttlttlttt ... llltlei= 

Hoınu ınslulı; lcenJine 
güvenme eluilclili, irade 
•ı.ıraakiıfıJır. EMERSON 

Kendine güvenen, oiı:ade&i &ağ 
lam adam, kendini ho§nutsuzlnğ 
süriıkli) en sebeplerı oı tadan kal
dırm~a bakar ve kendini botı
nutsuzlu~"lln sıkıntısından kur
tarır. 

HoanuUıuzluk insanı bedbin 
eder. lnsanm çalışma •e savaş
ma kabiliyet.ini aksatır. 
İnsan onu okup atmadıkç 

kendine güvenme hissi, irad 
kuvveti günden güne sanılır. 

Bu derde ağrıyan ondan ku~
tulnuya çalışmalıdır. 
Bamın yolu trUve~ hiıuıiııi ve 

iradeyi ı;:ı.ğ-laıulamakur. 

-
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içkinin önüne 
nasıl geçelim? 

M ecliste <?ü~~k ve lnbiaar-
lar ~ ~ki.letının bütçesi mü

zakere edılırken, kendini göste · 
ren içki d üfmanlan, matbuatımız
d a b e k lenen alakayı buldu. Son 
P osta refikimiz 'l müna kqa gÜ· 
n~nden il~am alarak çok faydalı 
hır anketın semerelerini toplu
yor . 

Bir memleket meselesi -
Dav a bir memleket meselesi 

tarak .• • l..ı o uzerınue uzun uzun görü-
f Ülmiye değer, dünya yüzünde 
hatta alkolü b ir hayat iksiri ya: 
pan D elirum Tremens haline gir
nıİf b ed bahtlar da d a hil olmnk 
üzere, bir te k insan yoktur k i iç· 
kinin lehinde bulunsun ve fa; d a 
larından bahsetsin; bu bakımdan 
ö yle zannediyorum ki, içki mev
zuu üzerinde tarafta r v e aleyhtar 
diye ikiz bir t a snif yapmak da
vayı yerine oturtmamaktır. 

Af ünakaşa meuzuu 

İçki mevzuu üzerindeki müna
ka.-, içkinin lüzum ve ademi lü
zumu hakkında değildir. Müna
kafa, bu felaketten insanlan kur· 
tannak mevzuu üzet-indeki me
tod ve yoldadır. İçki aleyhtarları 
ismi altında gözükenler, bu da
vayı kökünden, zorla inkılapçı ve 
cezri bir hareketle halletmek İs• 
tiyenlerdir, taraftar 'diye anılan
lar ise bu caroısmanın içinde te· 
kamülcü zihniyeti gösteren nevam 
ma içki sosyal demokratlarıdır. 
Gaye müşterektir, ihtilaf bu ga· 
yeye giden yolu ara,tınnaktadır. 

içkiyi kaldırınız/ 

lçki bir felakettir, aarsılma~· 
yerinden kıpırdamaz bir mütearı· 
fenin aleyhinde elbette kimse bu
lunmıyacak... İçki öyle b.ir f~~·
kettir ki, insanın fiziyolojık b~n
yesine ve oradan da. in~nhgın 
bütün mfnevi kıymetlerine en tah 
ripkar bir darbe vurur. lç~iyi ~al
'dınnız • aileler üzerindekı ıcçım
ıizlikle~ azalacak, ço<:ukların küs
tah v e t erbiyesiz tavırlan kaybo
lacaktır. içkiyi kal~ı~ınız, hırsız
lık azalacaktır. fçkıyı kaldırınız, 
dünya yüzünde tef~kk~r, geniş 
bir saha bulacaktır. lçkıyi kaldı· 
nnız insanlann ömrü uzayaca k, 
birç~k hastalıkların köküne k ib
:. it suyu ekilecektir. 

~lınacak tedb,.rler 

Evet içkiyi kaldınnız •• Kaldm 
nız, fakat nasıl? İşte kördüğüm 
buradadır. 

Hiç ~üphe yok •.• İçkinin önüne 
emirler ve nebilerle ge çilemez, 
yapılacak i,, muzır İptililann ye
rine, faydalılarını ikame ederek, 
bu i~i düzeltmektir. 

İstediğiniz kadar nasihat edi
ni~, eğer vatandafa bol bol içki 
İçecek kadar serbest vakit bırakı
yorsanız, bu fel~ketin önüne ge· 
çilemiyecektir. istediğiniz kadar 
cezri veya tekimüli tedbirler alı
nı~ eğer gençlik ya,ına giren ço
cuk, büyüklük ihtirasını cemiyete 
müfit sahalarda tatfüin edemezse, 
meyhaneye k<>facakttr. 

TASVİRi EFKAR Sahife: 3 -=-

IJ.1•l§lj:tf1:18il!$hil 
C. H. P. Grupunda 

( ~, Tari~i balıisler o ) 

Suriyeyi nasıl aldık? 
Yunanistanda 
yapılan bazı 

hatalar ______ _..,._,,,..- (1 fnd ııtthıfedtn dt.tl4m) 

- - - --· er şısıncla mütevazı bir plan tanzim d-
- Osmanlı Türkleri Suriye kıtasının tam 12 nci mc>.k 1il2ımdı. llulgaristıındaki Alman Bir sual takririne Milli Müdafaa ve 

Maa~if Vekilleri cçvaplar verdiler Fatihl11ridir. Bu cesim ve feyizli kıta Süryanilerden EM&& fırkalarının en aşağı 25 fırka o!du-- b J.b l C' 6 ğunu lstllıbnrat Rcrvl leı·i bildirmiş-
·- ·-· aşlıgarak, rani er, renikeliler, Asuriler, - !erdi. llunn Bulgar kuvvetlerini de 

Ankara, ı o (A.A.) _ c. H. Jsüye ~elen takrir sa?ibi, maksat - Babilliler, /raniler, Romalılar, Araplar, Eyyiıbiler llüve ıtmek icap ederdi. Rumnnya-
P. M eclis grupu bugün ı o 6 v~ mutaleaları~.ı tafsılen ~zah et- ve ilh. tarafından :aptedilmişti. dan, l\1acaristandarı, doğrudan doğru 
941 salı günü saat 1 S te Reis V e- mış ve o nu muteakıp Mılli Mü· ya (Alman • Yugoslnv) hucludundan 

S 
d f M "f V k"ll o 1 ve İtnlyadan daha başkn kuvvetlerin 

kanın Reisliğinde toplandı : ususta azım ge en ızahat ve be- . . sın.ın tam on ikinci fııtihleri- dardı. , milyon Diıka altım) sarfe~iı~1iştJ. yük bir gaflet rli. Şu halde Yu.,-os-
kili T rabzon mebusu H asan a · h 8 aa vjA aarı l e. 1 eri de b u sman 1 Türkleri, Suriye kıta-ı dsi son derecede münbit ve mahsul- j siydi. Ilu ~amılıı inşası i ın (beş tccaı;fiz edc<"eklednl d ıı:unmemek bü 

R uznamede Antalya mebusu yanatta bulunmuşlardır. Bu mev- dı;. Sınesınde, takriben iki huçuk Dllhassıı, baştan ba,a zümrüt gi- Camiin kubbelerine altın ve gü· lav oıdulnrının muknv1:metlerine bü-
T ürkan Örs tarafından Milli M ü· zua dair kanaat ve fikirlerini der- ~ı yon insan barındıran ve (159040) 1 bl ~eşll manzarasile ve kıymettar n- muş zıncirlerle, altı ~:üz kandil asıl- .vuk biı kı~ met \'ermek caiz olamaz-

. "ki · d b h · 1 d d" kılonıetre mu bb • ,, dafaa ve Maarif Vekıllı erıne meyan e en azı atıp er e ın- b • ra aı tahmin olunan nııştı Bunlnrdan maadn <'ıımJin dı. Bir, buruda, Almnnlnrın Strum-
tevcih edilmiş müşterek bir suııl lendikten sonra ruzamede başka j t ce~ıml ve feyiz!i kıt'n: Silryaniler- Yazan• Tarihçi dahihnde çok kıymetll zl~et eşya. en c·.anıı • n Vnrrlar vadisine geçe--
takriri m evcu t id i. madde olmadığından saat 16 da ~~~ike~~I ı~aAk ~braniler - kısmen - • la~ v~~dı... rek St·lAn ı ı•tikamctine iııecekierini 

Celse açılınca eöz nlaıak kü r" celseye nihayet verilmiştir. lılar R~~~l 1 s~rıler, Babillil~r, İran nm ın uç minaresinden biri, ih- dil unmuş ve dah mart lpildnı-;ındn • ı nı, Araplar _"ille kıs- T,arlarile me!l\bur olan Gota snhrnsı, tlranıla karşılanan bir ehemmi ... ·cti 1 h +A • 1 1 b h., • : men Ehli l"b • ·' ı,; ' 1 . -'h il . " yan arp~n ı.ı r ny evve u ı .. ın'" 
- • .sa 1 , Eyyubiler, l\fısır dünyanın en mühim servet kaynak- riıaızdi. Ça!·ııu a . ger ec<>ğı Y.nnınn ve iml.ilııı vazmıştık. Yurıaniııtanda 

M 1 k tt P t 1 t k 
~1<'1112luklen gibi muhtelif milletlerin larınclan sııyılabilirdi. :-cmayn huruc etınış olnıı (İsa), .kı· ı b 1 b" h., 11 k ·· · 

em e e e. e r O S O U 
ıst lalal'lna \lJhadıkt (1' ·r· Suriyenin merke;i olan (Şam) yamet başladığı ?.aman - seıııadım 0

Y. e ır ar 
1 

n ~u uunu go:r. ııune 
Mii!Cık) denilen bir t:~ vek __ akvahı. ı h .· d 1 (Ce t) d ·ıı · I ı bu minareye ve oradan da . •li 1 getıre!-..k lırı.rp pılını taıızlnı•k meş-
k\ım"tler"ın ·" . ım uçu u- şe 1ıne .ama ııne enı yoıı u. I . . ~er ): - ui ol 1•laı1r: bu cihete mı .• ıl ehem-~ .. teşekkullerıııl de uzun ve Ve Arobıstanın bu emsalsiz cenneti, züne ıneeekti. Buna bınacn lıer ru- g 

0 
_ 

Ve Saklama Yerler •ı yapılıyor kısa. rnıı'.l<letler zaıfında yaşattıktan hemen her milletin şairlerine bitmez mn günü, o minarenin kııpısında,jın~yıt verm.-dlklerını anlamak mum
soııı a, nıhayet Osmanlı hükiimdarla- ve tükenmez bir ilham membaı \.:ış- mükellef eğerli bir at bekletillrdı . . ~ kun dt>gıldır. 
rınclan (Birinci Sultan Selim) za - kil ediyordu. 1 (Yahya) nın kesik bnşı, bu C!lml-ı }~ger, Yuı,_"Oslav ordulan~dan nıü----------·-· ~:~nıta, .odmanlı Turklennin kat'i O tarihte, Şam ovasında yetmiş de bulunuyordu. (Hiid) \'C (Hızır) him hır kısım Strumca • Komanovn 

m yetı altına girmiştir. adet kannl açılıyordu. On sekiz yer- Peygamb rlere ait olduklnn ri\'a~·et mıntakasınıla toplanıp müdafaa edc-

Ankara 10 (Husus~) - Ş?hrl~iz- J cek petroller ihtiyaç miktarından Suriyenin istilasına, son sahipleıi de mebzul sular bynıyordu ve bu edilen iki kabir de, camie ayrıca bir bilecek idise o halde bile Yuıııınls-
de bulunan p etrol O!ısl Reisı nlaka- f~zl.n olarak yeni ticaret ınuahedelc- olan . (Mıs~r :\fomlükleri) sebebiyet ov~da yetişen ağaçlar, 81 bzcler, :ım- kıymet \"e kud,.iyet veriyordu. tandaki Yunan ,.e İngiliz km"·etlcri-
darlarla temaslarına ~evam etmkete rıınııde yer alacak ve bu petroller vermışle:rdı ıı . Çünku (Il" . Se hlrcler, çiçekler, göıenlere hayret 1 ••• nin Orfani .körfezi - [loyran ı;olü_ . 
dir Öğrendiğimize gore muhtemel muvafık yerlere stok edilecektir llm) İran seferine giderke~rı~~~iyct: verlyo::-du. İşte, bu kadar maddi ve manevi Yardar viidı i mıntakasındn tl'plU 
va;iyetlere karşı elde mevcut külli- J?i~er taraftan petrol saklama· yer ten kuşkulanan .Memlükle; Suriye $ m diinyanın en mamur şehi le- servetl<'rc malik ol3n Suriyenin Os- blr vaziyet al malan liizımgelirdl. St
yetli miktardaki petrol sto~un~n lerını~ tesbiti için de aliıkalı Veka- hudutlnr~na bir tarassut' ordusu rinc:Cn' biri addedilebilirdi. Rııra:ın. manlı ordusu tarafı~dan istilası, pek ruma, Karasu ile Meriç nehri arasın
saklanması için icap eden tedbırlenn l~tlerın . mümessillerinden mürekkep gondel'mışler; adeta Türklere husu· rın, konakların ve hatta evlerin mü- uzu~ slirmcdi. Surıye A raplnn ve da ki Garbi Trakyada .hudut muha-
alınması ka ı·a rlaşt~rı~mış~ır. hır komı~yonuıı bugiınlerde faaliyete nıet gösteı·mişlerdir. him bir kısmı, mermerden inşn cd1l- ycrlı hnlkı,_. Mısır Memlü.klerlncle.n fızlarından bnşkn hlçbıı· kuvvı?t bı-

A '""'ca mcmleketımıze ıthal edile- geçmesi beklenmektedir. Sel" memnun de• ile dl B b B k b l d l i k .,. . ırn, evvela bu hareketlere ehem- miştl. Portakal ağaçlarile golgelenen . . ıp r . una. ınaen ı- rakmama ve un arın a <en z ·c-
•••••••••••••"00"0'""'""".............................................................. mlyet vermedi. Fakat vczirleı-inin avlıılann ort.aııındaki mermer fıski- rıncl Selımın Şam şehrıne girerek narından adalara ve Hnlkidlkyn ya-

l k 1 de r 1
• ye n ı· n teşviki üzerine, nazarı dlkkatiııi, ;\Tı- )Clerdı:n hillOr gibi ~ular fı~kırıyor, orclunun alay ~.anc?klan CMas:nbe)- nm:ıdasınn çekilmeleri için tertipler s e Harı·c"ı ku"çu"k h b 1 sıra. çevirdi. Bu zengin ulkenin lıaş· havuz.lanla, lrnr topu gibi beyaz gü-ı nl~. d~va;-ınr~ u~emıde bt:n;ı.evvuc et- almak icaı> ederdi. • 

a er er me.tı, onu cezbetti ve derlıııl Mısırı vercinler yıkanıyorılu. mı)~ aş ar . aş nnıaz, ~lun ~urlye Beşincı hnUi - Arnavutlukt:ıkı 

b Om bar d 1man1 
istılaya kıırar verdi, Ş ht lif - b 1 1 ta -Ih" Emırlerl, nşıret ve kabıle reıslerl, vazi)·eti arllk feda eylemek; dernkap 

;
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iii;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiai "r am~ mn e. . .. e ep er e ı ı derhal Osmanlı padişahının huzuru- l 1 b . •ük k l" 

" ıs ı r_a gitmek için, Surl"eden """· kıymetı .ıe haızdı ... Rlvavetlcrc nn-ı k k . f dil . b" bu kuvvet er n U) ısmını •
1

a· 

s•7 kl•I öldU, halk 
teıı, içinde 

Kahire ıo. (A.A.) - .Mısır Baş
vekili dün lskenderiyı:den Kahlreye 
dönmüş ve geçen çarşaıııba gecesi 
Alman hava nkını esnasındn 147 ve 
geçen cunı:ırtesi gecesi yapılan akın 
esnasında dn tnkriben 400 kişinin 
ölıl üğünii bildirmiştir. 

Kral Fllruk İskenıleri~•cılen gr•len 
muhacirlere tevzi eılilmek iizere Ka
hiı·e i,,ta;;yonuna mühim miktarda 
yiyecek gönderilmesini eımctmiştir. 
Kral ailesine mensup difer nzaılan 
lıir çoğu dn ayni suretle hnrekct ey
lı>miştir. 

J\ahiredc el kor.ulnn mekteplere 
takriben 200,000 kişi yerleştirilmiş
tir. 

Halkın teHişı 

tskenrlerbe 10 ( A.A.) Hava 
~·ombardımanlnrından sonrn halk 
hkenıleriyeden o kadar çnbuk uzak. 
!aşmak istiyor ki kadınlar ve hatta 
bebekler hile vngonlnr uzerinde se
yahat etnıcktcılir. Garın bıitiin met
hallcri asker tarafından tutulmuş 
olup kapılar ancak muayyen saat
lerde açılmaktadır. 

Hıncahınç dolu trenler hureket et
tikçe müteakıp trenlere binecek o
lanlar tarafından şiddetle nlkışlan" 
maktadır. Pazar günü trenle 40 bin 
kişi şehri terkctıniştir. Demiryollan 
idaresi erkanından bir znt önümüz 
deki iki 1;ün içinde iki üç misli fazla 
insanın IskenJeıiyeden ııyrılacıığıııı 
tahmin ettiğini söylemiştir. Şehir 
sükuneti muhafaza etmektedir. 

iaşe teşkilatı 
tahsisatı 

k ı- ,, ..,, ~ · . · na ·oşara · yenı e en erme ıat ve fi d t l Sovyet Teslı"hat me azımgeliyordu. Ve Surıyenln :..aran, (Ade.m) ıle (Havva) nın hn- itaatlerini arzettiler. Muhtelif kale nastırm cenup tara nrın a ~P ıya-
.. 1 serveti de, Mısır ile rekııbet cıliyor- yallannın hır kısmı, burada geçmiş- k d 1 d k 1 1 1 1 1 rak icabında Vardar cepheslnı tak-

ı Ş h 11 
• . uman nn arı a a e er n n n tın . k i b d (Ol' K • J" < u. u ~ < e Birinci Selim, yapacağı ti. (Uabıl), llk kurbanını burada ht 1 t.' k S . 1 ti v1yc etme ve ca ın n ımpos -

omıser ıği seferle dunyanın iki zenJrln dıynrınn (Allah) a arzctmi~ti. Peygambcrle-ı ~~a trk~rını ~~~~~re ' unye a - Grammos) dağları mınuıkasında mev 
:Moskova ıo (A.A.) _ Yüksek ııahtp olacak, bir taşia iki kuş vuıa- rin en büytiklerinden ıı~yılan (İbra- 1~:li!, ı~m~~~le/~~manınrlakl fe- zi tu~ak için kullanmı)'a l~zırla-

Sovvct ~ı li · · eaktı. him) ln, burada doğdugn rha•·et. o- na "ıdaı·e te k"l"t ı de ·h 1 d ğ" t" mak la:ıımdı. Artık AmM•utluıt c ·p-
,, •• ec sı rıyaset cllvaııı uıra- d İ ) . . " ş ı u ın ı a <' ış ır- • . b ı · v fı~d?n neşrı;dilen hiı- karaı·namc ile Selim, ordusunu topladı. Ağır ağır lunuror u. ( ;:ı nın valıdcs~nln evi di. 0 manh hükumet şeklıne göre üç hesi ehemmıyc~lnı kay etm ştı. ~ u-

~~mıtı·i Ustınov Teslihat Komiser- Surıye huruduna yakluşmıya bıışln· bu~cla bu~unbuyordu. ( Re~ulü Ekre-1 sancak te .. kll ederde, 'frnblııs ıınnca- nanistnmn tallı Sclünik taı afl:ırı.n~a 
lıglne tayin edilmiştir. clı. Bunu haber alan Mısır Sultanı m) ın (As a ) ınd.ın kır.k kadar :ıa- ğını, l k nderpaşnzade :Mustafa ra- vukun gelecek hnrp harek;tlerının 
Bulgar ea, klll 1 (Knnsu Gori) de derhal harekete tın mezarları, Şam şelınnln mc>brO- şayn Kudüs eancağını Evreno .. oğ- neticesine bağlı idi. Esasen Yu~o lnv 

Ve n n gcçerl'k (50 bin kişilik) bir orılu ılc klretini nı:t~ıı·ıyordu. İslam (Ta a~· ııuııa.: Safcl sancağını c1'a Emh Mus- yaya dayanmak için bir sebep de 
nutku ( Haleıı) e dayandı, Ü"'ltaıılı oıdusu- vtıf) ülcmıııın semaSPHla parlak hır tn hd \ d" "L" d • 1 voktu '" .. 

1 
("' • nsınn u es ne ver ı. nen ısın ., · . . 

S.o~ya .10 (A.A.) - Ilıılgnr Bnş
Vl'kılı Fılof, yeni lıir vapurun hiz
mete giı mr:;i münasehclile söylediği 
nutukta Ilulgarıstana tam lıfrliğoini 
tahakkuk etirmek imkanını verdiklc 
riııden dolayı l\lihver ılevlclerine 
teşekküı· etmiş. Bulgariııtıının kemli 
hesabına Avrupnnın tensikine hiıdim 
olacağını ıo;öylcmlştlr. 

Mecl!s reisi de söyled•ği nutul:tn 
~ulgarıstanın her vakit için i\Uh\'C 
nn yanında yer almış olds:,ğunu be
yan ctmİ§tir. 

Bardossy, Naibin 
huzurunda 

nuılapl'şte 10 (A.A.ı - Stc!anl 
ajansından: 

Başvekil Ba rcloggy, naih saltanat 
iaıııfın<laıı kabul cdilnılştir. Başve
kil, nıiişa rünileyhe Ronınılaki göı·üş

mclı>ri hııkkırııla maliıınal ve izahat 
\erıııiştir. 

Yarınki çarşamba giınti Mebusan 
feclisi toplanacak ve Barılos~y lıü

kfımırti tarafından izhar edilmiş olan 
mühim ıslahat ıııojelerile meşgul o· 
lacaktır. 

Hırvat Harlclye 
Nazırlığı 

Zagreb 10 (A.A.) - D S.E. bil
diri~or: 

Hırvat devlet şefi Pa..,eliç Hırvat 
JJariciye :N'azırlığına doktor Lorko
vlçi tayin etmiştir. 

nu knrşılnılı. gunc ş o nıı nluhlddlni lı rnbı) nin k 1 1 . '·ü ük b. h- tl Alman kuvvctleTi m:ırt ıptıda-
" b i 

1 
h • • '". . ve n er cı nı u Yl ır urme c ' 1 

Selim. kan döküln el .• biti • • tur. C'S c e ~t· re mane\•ı uır zıyııct kar ılıyan Dürzileri menınnn etmek sındıı llulgnristana glniık erı 7 .. -ım:ın 
k 1 1 

1 <en ışı .r verıvordu. . . . . ' '' l · ''lh • t ft::ı,. 1-
m<' . ç 11 :\Iısır ordusuna el~ilcı· ~ön· I · . . ıçın de. onlara bıızı ımtıyazlar bnh- '\lgos nv~_nnın 111 

vere .:rn , 0 • 

ı'!c~ılı. Fnknt J\Jısır Sultanı, blı r.lçl· 
1 

• (Yalıya) P_cygamberin kl'sık haşı ş"tmcklc beraber, {r.cbdi Lübnan) duğ~ malumrlu. ~u halde w7 ınar.t:ıkı 
IC'rı tahkir_ ve hnpsetnıek url't:IC' o~- h.ıtı.ra mn hurn:ı~tcn. ;rnp lmıo olıııı l "anrnğ'ının b<'yliğinl de, Jıürzi ünır- hükumet dnrbesıne kndar Yugoslav 
mantı padışnhına cevap \'Crdi. Son (Azız Ton~as) kı!ıscı:ı, ~anım en kıv rnııınd:ın (l'ıfaan) oğluna tevcih etti. toprnklarından Alınnn tanrruzlıırının 
dereceJe hacliıl meşrep olan (Selim). met~nr mabedlennd ndı. Fakat, E. Birinci Selim, Suriyenin fethini vukun geleceğini beklemek gayet ta
tnbiidlr ki bu hakarete tah •mmul mevılcı·ln \" ptırmış oldukl:ıı't cc im ve idnre l'kli-ıi bu suret1e ikmal et- bli idi. 
ede~neılı. l\Iısır ordus•ıı,un harp vn:d- cami'. sutı.nlnrı.nın ihti~ nıı, kubbe- tiktl'n sonrn, ·.rısır fethine gitti. Fa- Altıncı hnui - Yugo lav kuv\"el
yetı almış olduğu (Dôbuk) ovnsın lerlnın nefıı etı, ıhıvnrlarmı ü il - knt O nıanh ulke ine rle, her tarn- leı inden emin olmadıkça l\Iih,·er dev
ıleriledı. İki ordu burada, karşı kar- ~·en ynzılnrın 1.arafoti, ınibı anlarınm tından erVet ve bereket taşan kos- Jetlerinin kun·eUeıine karşı Yuna-
şıya geldi. servctile, bir :ın'at ve haşır. t ubirle- kot'n bir hıtta iliıve etmişti. n!J Uının ilk mfıclat'aası hudut bo~·11n-

Se1im, çarçabuk hnrp niznmınn ----- dn değil, (Grommos - Olinıpos) d:ığ-
ı::cçti. Toplarını, icap eden ~edere Anadoluda bereketli Vali Ank aradan larill' Ynn}a gnrbındaki hu<lut mın 
dizdi. Tiunlaı ın iiniine dı, nnkl"y" n- taka"'ında daha toplu bir vn:ı.hette 
ıabalnrındnn mürekkC'p bır mı'inııı yağmurlar yag"' ıyor d ö n d Ü ve kısa lıir crphedc yapılmnk lfizım· 
hnttı tertip ett ı . d Çankırı ]0 (A.A.) - Yag".."lllUrsuz (1 in~f sahifeden dı:ıı'lın) ı. • S l" 1,..1 hl" şrbrimizdekl nsker ııilcler1ne ynrdım Yedinci hatıı - e an ı:. n tıı ıye-llnı 11, başladı. Toplıırın tarrnknsı, 
1\Iısırhlnrı şaşırttı. Çi!nkfı onl:ır, he
ııiiz top kııllanmı~·orlnrdı. Blına lıi
naen ( <'elcbtın ı denilen nskt·r sını -
!ından bir ç,1klaı ı. bu korkunç sitn
h.l dnyannmıyarnk kaçtı. T>iğer sınıf 
nskerler de yarı mdlOç kalıtı. T.irk 
siivarOerl, l\lı~ır ordusunu iki ta
raftan çe,•irclller. Yeniçeriler de, bi
rlbi rlni takip eden dalgalar halind 
hiicum ettiler. lizun sürmiyen ve 
fazla kan dökülmiyen bir haı ptcn 
sonrn Mısır ordu, unu ııerişan bir 
hale gctlrılller. 

v,r.çen uzun bir devreden sonra dün 
yai{nııya bnşlıycın yağmur çiftçilerin 
yüzilnü güldürıııüşlür. 

KASTAMONUDA 

i~!ne kafi gC'leccği hesaplanmış ve !inden sonrn (Ollmpos - r.rcvene) 
hu esasa göre bir plün hnzırlntıl- hattına rlrat edilince Arnavutlukta-
111ıştı. Halbuki ıniıkclleflerden bir ki Yunan kuvvetlerini Yanynnın şi
kısmının ek llmesi ve buna mukabil maline karl&r süratle çekmek lfızıın· 
ynrdım edilecek ailelerin çoğnlmakln dı. Eplre'dekl Yuıınn ordusundan 
bulunması ynr.Jım için ymi gelirler mühim kU\''\'f'tlerin Meçova üzerin· 

Kastamonu 10 (A.A.) - İki bu. temin etmek ihtiyacını doğurmuştur. den Pindos da~larının şaıkına nlm-
çuk nydanberi devanı eden kuraklık Dahiliye Veklil ti, mahalli vazivet ma ı icap ederdi. 

tan sonra diın yağmur yab'llllyn baş. 
lamı tır. Bu ilk yağmur kuraklık 

tchllkebini tamamen bertaraf etmek
tedir. 

Muğlada zelzele 
haflfledl 

lere gore, Belediyelerin kendi lhti- Sekizinci lıatü - Almnn az-. ikı 
ynçlarını naznn dikkate nlarnk veni karşıc:ıııda • T~piıe'dckl Yunan ordu
blr kanun prtljesi hazırlnıımnku;dır. 
E 

ı1uııun vaziyeti clü~ünü!mekıılzin · 0-
sasları hazırlanmış bulnnan pro-

j<', lıu ihti~'açlam göre, Relı>diye llnıpos dağıııdn:ı 150 Jtllometre ce· 
re lmlui \'e tarif<'ler üzerinde ynpı rıuııtn Termupil geçic!lne kadar uzun 
lncak uımlnnn nl.,lıetlcrini tnyin et- bir rlrat yapılmamnlıydı. Domeke 
mck hals.l:;,nı umumi mccliı:Jerc ver" sn•tlnrıııdn •nu'lravemet edilmeli ve 
mek hu usunu d rplş ctmektl'dir. Ynnya tarn!ındııki Yuııan kuv,·ctle

Hu ordu, o kadar (;abuk dağıldı ve 
kuçtı ki, seksen ;ruşıııda ''e son cle
rocedc şişm:m olan l\fısır Sultanı 
kPndisır.i kurtaracak kimseyi buln. 
mnflı. Ilü~tik bir d(•hşet ve korku l'ılut;la 10 (A.A.) - Yer sarsıntı-

lıtediğinix kadar içki aleyh.inlde 
P!'°pqanda yapınız, rakı içme
yın ! Şarap için! diye mutav&Mtt Ankara, 1 O (Hususi muhabi
hal çareleri bulunuz, eğer içen a- , rimizden telefonla) - Me mle· 
damın zihniyetini değiştiremezse- ketin iaşe işlerinin tanzim , idare 
n u, bütün &nyretiniz l>eyhude o- ve murakabesile miike lle f olarak 
lacakhr. kurulan iaşe teşkilatında çalışan 

Doktor l ,orkovlç ayni kabinede 
Ocvltıt N:ızırlığı yapıyordu. 

i~ını.ıu. kaidı. Kenılısino Eachk knlnn 
1 
ıarı seyıekleşmiş v e hafiflemiştir. 

b~r ıkı kolesilc ancak o rlvarılnki bir H:ılkın bir kıı;ını evlerine girmekte
K a r ' 1 y a k a d a ~ol kenarına kadar firar Pdebilıli. 1 dir. Yıılmz evleri yıkılan köylüler 

bl 1 t 
Ornıla nuzul ısaLet ederek vefat etti • r ame 8 oprak S it k .h ,_. . · ı Rızılay çndır!arma ycı·leştinlmişUr. 

• u :ırıın nı·arga ı, uıçbır nıukn- I 
altında kaldı venıete mnrıız kalınmadan i~g-nl e. zmlrde feci bir kaza 

nu hususta muhtelif Bclcdiyekrlıı rinln miihlm hlr kısmı Mcço,•n ve 
vnziy:cUcri göz öniindc tutl'l::ırak Falnbakıı iizerin<len düşmanın t:ak 
yapılmaktn olan etüdleıin, hazırlaTI- yanına kaı•şı 11e\kohınmnlı ve milm
maktn olan proje için çok f:ıydalı kün olur a bunla1-. Dnnıııke nıcv:ı:il-
olacağı sBylennıektcdiı'. nin 1101 cenahınn cclbolunmnlı irli. 

Bııgünkii ahval ve şartlara ıııu:ıı- Dokuzuncu hnti - Tt'rmopil mev-
rnn, mükellı>flerle yardım ed!lecek ~·inde sebaUı bir ın!idafan :-apılına
sıııı! arasında ha.:ıl olan ndct fark- ınası ve Ağrı ·oz boğn9ında Alrr:an
larını her Heledlyenin Umumi .~ec- lnrın atlnynbllmclerl lhtim linin dü
lislcri "nsıtasile, nuıhalli i'llkfın ve 

/çkigi zhİi1lleı'dıtn memurların ücretlerile umum i 
masraflarının karşılığı olma k üze İzmir 10 mususiı - Karşıyaka- cl~di. ~·~~ ç~k kkıymctli eş\:ıclan ma- ı İzmir 10 <Hususi ) - Devlet de--

da, Turan taş ocaklarında inşa edil n a, )Uz antar gfımüşlı? yüz . 
çıkarmak ldzımdır re milli korunma tahsi atından 

verilen para 31 mayıs 194 1 ta -
mekte olan büyiik bir toprak parçası k~ntaı- .altını ihti~n ,,den muazzam nm~"Ollarında ustabaşı Sarayköylü 
çökmiış, ameleden Erzurumlu Aklt'l hır hnzınc ele geçırUdi. Gahp Sayıır Selçuk • Çamlık istas-

Kanaatimizce, içkiyi menetmek 
değil, çok daha fiim ullü ve do
lambaçlı yollardan giderek, içkiyi 
:zihinlerden ve kalblerden çıkara· 
c1lk tedbirler almak· lazımdır. Bu 
Yol belki uzundur, çetindir, fakat 
her uzun ve çetin olan yol gibi 
emindir. 

C. B. 

Ziraat Vekili 
Edirnede 

Edırııe 10 (Hususi muhnhlrfınlz
den) - Zirant Vckıli l\tuhlis Erkmen 
tt!tkıkfoı de bulunmak fızere eehrimi
ze gclınl Ur. Vekil umumi müfettiş 
Geııer:ıl Kazını Dirik, Vnli, Parti, 
vilayet ve muiettislık erkiinı uırafın 
dan knr,ıt:ınnıı:tır. 

rihinde bitmiş olduğundan 942 
mali yılı içinde bu m e m u rla ra 
tahsis e d ilmek üzere T icaret Ve
k a le ti yen i bir tahııisat istemişti r. 

toprak altında kalarak ölmüştilr. ... yonları nrnsındaki küçük tünelden 
An le Bozkırh Ahmet çavuş ve Sur!y hıttnsı, ıııuhtelıf !! bepler- gcçerk ·n, bulunduğu marpndizin 

Mustafn ağır urette l'aıulıınmışlnr- ı d d 1 d d • fur""'nunun arık bnlumın kapısından dır 1 en o ayı son er<~c e cnemmı. ~ .. 
• yet malikti. Her şeyd.n evvel, ara- dü~mü -.;e parçalanmıştır. -...................................................... __ ... _ .......... _ ...... -·---·-· -·-·-·· ....... ....._... ...... _ ....................................... . 

rı Rus hikayesi == - B/R E!: :TEŞ - ==Çeviren: F. VARAL ---ıı 
Gıin doğarken muhıısımını kiraz _ Şimdlllk Qlmiye pek niyetiniz 

yiye yiye gözüktü. Şahitler on iki yok galıba, dedim. Kııhvnltı ctnıcvi - il - - Şoyle hoyle. Ya siz! 
adını Sa\•dıl"r v b f l . Arudnn Lir kaç ,ene geçti. Ailevi Bir ~"m"nl ta d f k t . .. e u me a en n uç- tercih ediyorsunuz. O hnı le hn""'l - .... "' ar u r ım, a n larından birine beni, dı<•el'iııe onu k .,..., işler dolarısne ···•·· kazasın n küçCil: dort senl!diı- elime tabanca almndım. 
k d 

1 
.. alın. Sizi Tahatsız etmek iscı•mem. b. k k"l k .. n~Y ~!ar. lk a~ş atmak hakkı be- Cevap verdi : ır oyunc çe ·ı ıne mecbuı·ıyetlnde - Bu fcnn. İyi nişancı <ılmak 1çin 

~dı ; fakat hırs ve kin hf!nllğimi kaldım. · her gun talim yapmalı. Hayatımda 
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Galatasaray Deniz Bayramı 
ve bazı düşünceler 

BUyUk röportaj :6 

Mustafa Yavuz o 

FERDINAND • Hastaneye kaldırılan Yavuz; sağ, fakat yarası 
ağırdı ve her türlü ihtimama rağmen maalesef 
kurtulamadı. 

Son günlerde neşrolunan malüma
ta göre Almanlar. Yunanistaruı ve 
Yugo lavya111 karşı t"eman :n tam 
ve ik1 yarım fırka tah~is etmlşlcr
dir. 

Evv lce ingiliz istıhbaratı Bulı;a
ristandaki Alman kuvvetleı-lııi 25 fır 
kıı tahmin etmişti. Alman mcmlıııla
rı dn bu otuı: iki fırlu>dan nncıı.k 21 
tam ve iki yarım fırk.anm bilfiil 
harp hareketlerine iştlrak cttı1der1ni 
söy!Li)or. Bunlar: 11 fıı·luı piyade ve 
alp avcısı, 6 zırhlı tümen, a ıuotôrlü 
tı.ınm, iki adet motbrlü yaom fır
ka, bir HiU r :Muhafız fırkasıdır. 

Fcld Mareşal Fon Lüıt kuına.1dıı-
11ında nulgaıistanda toplanmış dan 
cenup ordular grupu şu suretle in
kısam etıni~: 

ıBir ordu - Bulgarlstaıun cenup 
hududundan Yunan 'l'rakyasına ve 
kısmı kbllisilc Seliniğe doğru ilerle
miş; alp avcı fırkalarile bir zırhlı 
fırka, Selanik ist1kametinc1e taarruz 
etmiş; 

ikinci bir or<lu - Arnavutluktaki 
İtalyan ordularilc, en çabuk bir ı;u
rette irtibatı tesis etmek ve Yugos
lavların cenupla irlibatlarını ke..smck 
üzere Üsküp istikametin<le iledle
nıi~; bu iki ordu 6 ıılsanda hareket 
etmi~. 

Üçüncü bir ordu - Bulgariı.ıtnn
dan (Nl~ - Bclgrad) istikametlndtı 
8 nisancla ileri harekete bn lıımış. 

Bunlardan ba~n Rumanyada Bıo.· 
nut mınt..'lkasındo. toplnnan bir Al
man kolordusu 10 nisanda Bclgr:ıd 
cival'ına gelecek surette hnreket et
miş. 

General Von Wen:bcs kumanda
sıııdn Yugoslavyanm şimnl tarafla
rında, Macaristan ve Cenubi \.lman
yn ( Sliriya) ela toplamın dig r bir 
ordu da Zagreb, Saray Bosna ve 
Belgrarl istikametlerinde il r:lcıniı:ı. 

Bunların hep inin başında cephe 
kumandam olı:mık .Mareşal Dran
chitsch, taarruz hareketlerini idare 
etmiş. Mareşal Keltel eskisi gibi tek
mil Alman kuvvetleri başkumanclnn
htım idare etmiş. 

Bu teşkilat ve inkisnm, harbin ba
şında tahmin etmiş olduğumuz terti
battan farklı ılel,,lildir. Alman tebliğ
leri, 01\Jnpos daglnrın<lnki Avus'r:ıl
:ya ve Yc:ni Zelancla :fırkalarına ve 
İngiliz kuvvetlerine karşı lld Alman 
zırhlı fırka ile bir da~ (Alp) fırka
smın \e Bitler rntıhaf za fırkv.sının 
taarruz hareke ıi yaptık1aıını bil
dınnfşlfl'dir. 

Eski Ordu Kumand nlnrın'clan 
Emekli General 

ALI İHSAN SABts 

Feriakar ve kahraman Türk çocu
ğu, dilenci kıraCetine gireı·ek kendi
sini ceht'l'IUcıni bir nte:j deryasına a
Lıyoı·. Ö~·le ki, geçt·ceğl sahanın her 
kaı l:jln& bir top güllesi ve her nok
tasına muttasıl bir kurşun düşmek
t;edir. İşin müstaceliyeti, geceyi bek
lemiye müsait oJmadı.iı için güpe
gtindüz bu kurşun sağanağı altında 
iforleıniye başlıyor. 

Binblr müşkülit lçerisinde son si
perlere kadar ilerler. Gene toprağa 
ya}>ışmııoı, sürüne sürüne ilerlcmi;•e 
çalışırken karşrdan üç beş düşman 
erinin kendisine doğru manerlerini 
çekerek gelmekte olduklarını görür. 
Mehmet, ilk İl olarak raporu bir bağ 
kütüğü.ne saklar. 

Mal bulmuı mağrıbller gibi cesua 
tuttuk sevdasına kapılan aıdcerler 
Mehmedi bulunduğu yerden alarak 
garnizon k.amutanının huzuruna çı
karıyorlar. 

Er yürekli, korkmaz ve yılmas 
Türk c;ocuğunun ağızından lakırdı 
almak için sarfolunan bütün gayret
ler boşa gidil or. l\lehmct, dilenci ol
duğunda musırdır. Her türlü vaat 
ve tazyikin fayda vermiyceeğini an
lıyan ganıfaon komutanı Mehmedin 
serbc:>.t bırakılmasını emrediyor. 

Ne büyük adiliktir ki, serbest bı
rakıldığı söylenen bu minicik ~cuğa 
cephe gerisinden ateıı nçılarak kan
lar içcı·isirıde bırakılıyor. 

Sabahleyin, diğer n1ecruhlar me
yanında hastaneye kaldırılan Mch
medin bir ayagı kesiliyor ve iyileş -
miyc yüz tuttuğu sıralıu'da ~arnizon 
koınutanmın: 

- Seni iade edersek yine bize 
kur~un sıkacak mısın? 

Sual ine, tereddütsüz: 
- Evet, cevabını veriyor. Swn 

de vatanınız istila:.·a uğı-asa böyle 
hart'ket etmeniz lizımgclmez mi? 

lki düşman esirine mukabil geri 
vel'ilen bu küçük kahraman, siliih. ve 
cephaııe!lini alarak bir ayağı He aıç
rıya sıçrıya yine cepheye ko~ta. 

Değerli dostum ve arkadaşım Gazi 
~ntep gazetesi müdürü Ali Nadi 
Ünler, Gaziantep ~avaııruu aayısız 
kahramanlarından birisi olan Mus
tafa Yavuz hakkında bana vu yazıyı 
verdi: 

«Tarihin bir eşini daha kaydetme
di~i Gaziantep müdafaası ad;;ız kah
ramanların emsalsiz menk!l·elerile 
doludur. Mustafa Yavuz da o adsız 
kahramanlaı'dan biridir. 

Onu mektep sıralarından tanırım. 
~uştlyede sınıf arkadaşımdı. Üç se
ne ayni sırada, ayni muallinılerden 
feyz aldık. Biraz durgun, sessiz ve 
sakin bir çocuktu. Arkadaşlarile çok 
az temas eder, söz söylerken yüzü
nün çizgileri insana adeta ağlıya -
cakmış hissini \'erirdi. • 

Umumi Harbin üı;üncil senesinde 
'Filistin cephesine geçerken, bir lnş 
günü onu İsli.hiyede görmüş ve nak
liye ınülılzi.mi rillbeıdni taşıyan bu 
arkadaşımın iki gün de misafiri ol
muştum. 

835 teşrininde esaretten döndü -
ğüm zaman o, yarıda kalan tab~m
ni ikmal için Licarct idadisin.? devam 
ediyordu. 

11; • l{o 

Rir gün Antep harbi patladı. Mus
tafa Yavuz ıla, diğer arkadaşları gi
bi vnt nn müdafaasına koştu. Harbin 
birlııci devresinde hangi kıtalnrıl' 

bulunduğunu hatırlam1yorum. İkinci 
devrede Yıld1nm taburu 3 üncü 00. 
luk kumandanı Şemsi Has:ının şeha
detirulen t;Onra onu bölük kumanda
nı olarak ı?Örüyoruz. Bundan sonra
dır ki, Yavuzun yı.iksek meziyetleri
ni, feragati nefis ve fevk:tlade ce
saretini tanımak fırsatını 'l;ıulnyoruz. 

Bir teşrin gece.si düşnıan şiddetli 
bir baskın ateşile Türkleri kt•rkutmı
ya yelteniyor. Bilt.ün şehir tüfek. 
mitralyöz sadahırı, bomba ve top 
tarrakaları ile inliyor. Bölüğü ile 
Mu.sunu cephesinde bulunan Yavn, 
bombasını düşnıana 1eU1tirınek için 
bu müthiş ölünı sağnağı altmda si· 
perden fırlıyor. Parti bina<.ılle Ko • 
zanlı karakolu arasındaki tetıeciklue 
kadar ilerliyeı-ek tüfek boınbalannı 
düşıııan siperlerine düşilrnıiye çalı

şıyor. 

Tnbakbanf' cephesinrle keşli kolla,.. 
nnın düşmana iylce sokulamadığm· 
dan müteessirdir. O, bir gece tek 
başına Beyin zeytinlikle.d civarında· 
ki sipcrleı·e kadar giderclt düşmana 
bomba savuruyor ve slpcrdeıd kunı 
torbalarını toplıyuak dönüyor. 

• • • 
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gece yarısı ... Çok 11of?uk ve :sakin bir 
kış gecesi... :Mağarabaşı ile Çıkso· 
rut topeııi arasmdıiki yolda ~ıyab bir 
şerit gibi uzanan :nıütehar:ik bır 
kütle ses:<lz ve itinalı adım!aı]a Tef
tiğin degirmenlcrine doğru yaklaşı • 
yor. 

Yeni doğan ayın hafif ziyası, ar• 
kaıımda abaları, başlarmda poşuları, 
ellerinde tüfeklerllc yol boyunca u
zanan bu siyah hayaleti carılıındırdı 
Bu kafile, mnhsur Antebi muhasara
dan kurtarmnk 1ç1n emir alan kah
raman mü<lafilerdi. 

Hepsi değirmenin ônümfo, bınal -
rın duldasında toplandılar. 7.abitler 
biraz ileriliyerek kıtalarınn düşen 
taarrwı mıntakalarını tekrar tesbıt 

ettiler. 
Şimdi bölükler ııessiz adımlarla 

sağa sola ayrılıyor. İşaretle verilen 
kumandalarla duruyor, uçılıyor, iler
liyor. Düşman henüz ~fil. galiba U· 

yuyor. Avcı hat1ar1 düşmana yakla
şıyor. Derken binlen Çat... çat... 
çatı.. Bütün otomah1cler işlemiye. 
bombalar patlam.ıya baılı:vor. Düş -
man yaklaştıtunızı anladı. H&ydi 
çocuklar, hiictım, Allah, Allah! ... 

İlk hamlede düşmannı tık müda • ...., 
faa hatları dü~üyor. ikinci batta ta· 
arruz ediyoruz. Diişman kuvntll. 
Fada zaylatımD var. Öldu,ğumuz 
yerde kalarak ikinci bir lıücııma ha
zırlanıyoruz. Üçüncü bölilk ıınğımız
dan ayni sipere tııarruı: ediyor. İlk 
hücumda muvaffak olamı:ran Ya -
vuz, ikinci bir hucum iı;in dağılatı. 
efradını topluyor. Alhıh, Allah 11e -
lerl yükseliyor. Düşman ııtperleri iş-
te, ha ga;rrct, yaklaşıyorlar. 

Fakat, heyhat.! En önde yürüyen 
Yavuz, kamından yedi,ği bir J..-ur~un
la olduğu yere yıkılıyor ... .... 

Hastaneye kaldınlan Ya\;uı•; sağ, 
faltat Yara~• ağırdı. Her tür16. ihti -
mama ·rağmen kurtulamndı. 

O gün öğleden sonra bu ndsız knh
ra.manın cesedini Jlüıoeylnpnşa cııınu 
mezarlığına, aziz hatırasını da kalb
lerirnize gomdıik ••• > 

(De •amı vnr ) 

takımının ber:abc.rllk .snyı ını yaptı. 

Beşiktaş ftnkarada nasıl oynadı? 
l:ımla<lıktan sonra oyun başladılar. 

ili; goliı Hnrbi ıelilcr attılar 
1 - O galip vaziyete geçen Harbiyc

lller sııhıula çok en,.rjik bir O)'lln 

oynıyarak BcşıkW.şlılan uzun müd
det ~aı,ırttılar. 

İlk devre ı - ı bitti. 
11.-Trı/ de v: Bıı d '\ı de o~ n nr 

şılıklı hücumlnrltı geçti. Hnrlıi:veniu 
seri ?Te aç1k cytınuno n u1 ıl dn a 
müselles pııslarla ılcrliyen Be,ıkmş
lılar on sekiz iizcrlnc k dar ~:ık , . 
tıkları halde H:ı.rblye mı.id:ıfaas nın 
mücadeleci oyunn knr.ş nda Ot n
t.amıyoılnrdı. Hakkı ile Şerefin 'Y11-
kından nıarke edilmeleri, <llil' r üç 
forveti bir iş görenıa hale aok.nu11-
ta. 

Maske spor maçının 88 İnci dakikasına 
kadar Beşiktaş mağluptu 

De\ renin ortalarına doğru Hakkı
nın gayr<!t~ ve Şeı·efin çok ;;-üze! o
yuıılle Beşiktaş temposunu bulur gi
bi oldu. Bu dakikadan itibaren güzel 
rıııslarla ilerli~·cn siyah lx!yazlılar, 
gfızel pozisyonlara giriyorlardı. Fa
kat hilhnııga Sabrinin boırnk oyunu, 
lıütün akınlnnn neticesiz kalma..,ma 
sebep oluyordu. 

S on dl•p!ıı!'lnı:ın nıııçlarına bli
yiık bir ehemmiyet atfeden 

Be~ikuışlılar, Ankauya per~eınbe 

giinü hareket etmişlc.rdi. Es:ı~en, bir 
lek oyunculıırıııı <la İstıınhulda bı -
rakmadan giden si~·ah beynzLların 
Ankaraya en kuvvetli Jı:adrularile 
giılerck, muhakkak surette iki maçı 

ce~ ... ll.ılll!----------------~----~ 
ITALVANLAR 
Be-n. ö.f medim 

BUylik casus romanı: 57 ................................................ 
Delikanlı anlatıyordu: 

( Kralın gözden dü~ürdüğü Antone.sco da 

Nakleden: Cim. Mim . .............................................. . 
- Tanırım, Dimitresku... Çok gayretli bir 

arkada,tır. dedi. Sık sık beTaher bulu,uruz ve yu
karıdan gelen emirleri ekseriya beraber takip e
deriz. 

- Beraberce merkeze gidelim. 

faaliyette. Kral taraftarları kendisinden hoşlanmı
yorlar, bu doğru .•• Fakat memlekette epey taTaf· 
tarları var .•• Hatta bir taklibi hükumet tc~ebbü
süne bile girişmiş ••• Fakat sonra vazgec;mi~. Çıktık .•• Kalca Victo ria' da mükemmel bir a· 

' pa1tımana girdik. Orta katın kapwnı çaldık. Ben sordum: 

- Alman istihbaratı nasıl çalışıyor}. 

- Çok müthiş •.• Size şunu söyliyebilirim ki, 
bize göz açtırmıyorlar ve bunu iki cepheden yü· 
rütüyorlar. Bir resmi cephe... Bu aleni oluyor. 
Diğeri gnyriresmi, gizli cephe. bu da alttan altn 
çalışıyor ve muthiş işler görüyor. 

Kendisine gazete .istihbaat ~erini tanıyıp tanı
madığını sordum. 

Bir uşak kapıyı açtı. İçeri girdik. Salonda bir 
mi.iddet bekledikten aonr' Rumanya İstihbarat 
Ofisi Şefi Ritter ismindeki zat ile karşılaştık. 

Soğuk bir İngiliz, her aöz üzerinde yarım ~mat 
düı;ıünmeden konuşmıyan bir adam. 

- Buyurun Madnm Semira dedi. Ben de si1.i 
bekliyorum. 

- Bonjur Christiane. 

da kazanmak a7.nıiııde oldukları gö
rülüyordu. 

Cumaı·tesl günü hava ı,:ok s.ıcaktı. 

Nihayet büyük bir alkış tufanı ııra
~ıında t;ahnya çılw.n İ~tıınbul ve iı\n-
karanın gWıide takımlar1, hnlkı sc-

BefikfaŞT?t ber«herlik gol" 
Nihayet devrenin bit?n ine az ka

la eşape bir pasla şüt poz1syonuna 
g:iren Şeref .knvvetll bir trub}ik ile 

Be-1ikt.ıı1ta ikinci go 'i: Sa daıı 
Rıfatın sol tarafa geçlrd n topa üe 
.Harbiyeli zıplaclı. Fnl.ııt ha larır dan 
aşan ı p Şerefin kuvvelll v l i De 
'.ikinci defa Harbiye ağlarını buldu. 

(Devamı ıaki/e 6, •iltun 6 da) 

Soğuk şerbetle?' jçtik. Ritter izahat veriyordu. 

- Faal bir arkada~n ve bilhassa bir kadın 
ajanının .pramıza hrı~asını ben çok istedim. 
Merkeze müteaddit defalar ynzdl.1' Nihayet sizi 
,gönderdiler, Almanyada, ltalyada büyük mu
vaff!kiy~tleriniz görünmüş.. Ümit ederim ki, ::ıyni 
muvaffakiyetleri burad~ da. gösterirsiniz!. 

Vazifelerimiz hakkında uzun malumata lüzum 
yok. Yalmz size ~unu söyliyeyim. Ben BaJkanlcı
rın sahibi salahiyet murahhasıyun' istediğiniz im
kanları temin edebiliriz. Elverir ki c;alı~alım. 

Piposunu çekiyor, dumanları ve o hiç sevme• 
diğim pis pipo kokusunu etrafa n~rediyordu. 

- Çok müstait arkadaşlanmız var, dedi. 
Mesela Christiane'ın faaliyetinden çok memnu
nuz. 

Hayli İngilizler var, beyaz Ruslar bizimle ça· 
lışıyorhır, yahudilerin arasından fevkalade gaY.

retli arkadaşlar seçtik. Korkak zannedilen ou 
mahluklar, bilmezsiniz ne kadar cesur oluyorlar. 
Tehlike çanı bir kere çalmamış bulunsun •.• 

Biraz daha şuradan buradan koılUştuk, hen 
ayrılmnk için izin i::tedim: 

- Yarın sabah erken, snat yedide geliniz, 

dedi, sizinle çok etraflı k onu11mak istiyorum. 

- Ben de bir kaç gün istirahat etmek için 
izin :istiycccktim. Çok yorgunum da. 

- Yarın gelin, o işi de görüşürüz. 
Chrlııtiane benden ayrıldı, i~ne gitti. Ben de 

bir taksiye .at)ıyarak ~ehri dolaştım, bir kaç Ru
men blU2u aldun. bir iki elbise 15marladım, şapka 
aldım, çamaşır aldım, ve ııaat altı buçuğa doğru 
paketlerle otele döndüm ve Dimitreskuyu bek
ledim. 

Saat tam iYedide ge!di; sırtırı.dn güzel bir kos-
tüm vardı, gayet güzel fran112ca konuşuyordu, 
bilahare ayni derece ınükcmmcliyettc Almanca 
ve lngilizceyi de konuştuğutıu öğrendim. 

- Ritter' den geleceğinizi haber almışbm. 
dedi, 

O da sizi merakla bekliyordu. Burada muazzam 
ve geniş bir fonliyete giri~eceğiz ... Ş.mdi hıızu
lıklar yapmııkla meşgulüz. 

- Bana biraz mnth\:at hakkmda i-ıahat ve
rir misiniz~ dedim. 

Dimitresku uzun tafsi~ta girifti. Bundnn an
ladığım fU idi: 

c Matbuatın halk üzerinclc fcvhl&d\? tesiri 
vıır, Rumanyahlar okumıya merakl., ve okuma
yı olduğu kadar dedikodu> u d.ı seviyorlar. 

(Dcu'.lmı ı·ar) 



~ - - t 1 Haziran 

Suriye maceraei 

bir takım lhtll6tlara 
sebebiyet verirse 

ne olacak? 
(B~tlnd-J 

bir hava 1ola vardır. Almanlar 
bu yolu tercih ederlene, Girit ta
anuzunida gördüiümiia veçlıile, 
&ayyare ile bir laayli kUYVet aev
lııedebilirler. Fakat bu suretle 
ıönderilec.ek kuvvetlerin, Suriye
ye artık ayak abıHf olan İıl«iliz· 
Jeri durdurllll)'a kifayet edeceği 
çok fiphelidir. 

itle lııaitizlerin Suriyeyi iatila
ya kalkıpn•lanndaa dolayı zu
lauru muhtemel Olan ihtilat bu 
W"et)e çıkalMlir. Randan dolayı
dır, ki aöze batlarken bu iatila
DID baait bir it olmadığını ve bu
na yalnız bir tarafın nolctai na
aarwıa göre muhakeme etmemek 
limngeldijini eöylemiıtik. Al
manlar eğer Suriye İfgalini ken
dileri için ehemmiyetsiz bir ha
reket addediyorlarsa o '·llk:it bu 
ifgale aeyirci k~makla iktifa e • 
derler. Bu takdirde de herhangi 
bir ibtilit meuuubahsolaınaz. 
Hatta Almanlarca, eğer Mısıra 
kartı behemehal esaslı bir "-re
kete girifmek ma.tlıip İle, ingilU. 
Jerio Suriyede yeni bir gaileye 
bulaflllalarandan bilistifade, Mı
sır .. billerine hava tariklle asker 
aidia-erİ ihtimali de vardır. 
Çünkü Mısır Girlde, Suriye sahil
lerinden daha çok yakındır. 

Suriye taarruzu münasebetile 
ıertaya bir de Arap iatiklili mesele 
si çık.rılmıfhr. Filhakika Gene
ral De GclDlle namına hareket 
eden General Catroux, Suriyeli
___,_lıiita'ben bir be,anname net· 
letW .- kendilerine iatikJaJ Yeri
nde ... 1 'tir' 
.~ .Oy ellllf • 

.!Jatİ>'elilerİn hir Framu aizm
d.., ıelen bu vaade kulak asa • 
_..,.. amnetmiyonaz. Çünkü 
.... .ııa Suriyeliler, ti Türk idare
.; :ramanmdanberi Fransızlardan 
taep ba inikli! verileceii masalı· 

111 dinlemİflerdir. Hatti vaktile 
bise kartı isyan çıkarıp çok kan
h bidiselere acbebiyet vermeleri 
de hep Franazlann o bavalide 
durmaduı istiklal vaadlerile yap· 
takı.. tahrikat ve ifıadat yüzün
den olmuttur. 

Geçen Cihan Harbi eanumda 
da keza Suriye ve Filistin Arab
lanna böyle bir çok vaadler İb· 
zal edildi, fakot harp bittikten 
aonra bu vaadleı'dcn hiçbiri tu
tulmadı, Suriye bilakis vaktile 
~mediği Türk idaresini bile 
hasretle özliyecek surette eza ve 
cefalara maruz kaldı. Yirmi le"' 

neden fazla yapılan bu tecrübe
lerden sonra timdi yine, bir ta
kım Fransızların, diğer bir takım 
Fransızlarla uira,mak için sıkıf
tıkları bir zamanda yaptıklan va
adlere Suriyeliler için iı~anmak 
caiz midir, değil midir, onun ta• 
yini kmdilerine ait bir meseledir. 

Amerikada 
grevler 

Rooseveıt, askeri 
tedbirler hakkın

da beyan~tta 
bulundu 

Siinplii ak•rlerl• ..,.1. 
arasu11/a çarpışnuı oldu 
Va~ington lO (A.A.) - .North A

merlcan Avi:ıtlon kumpanyası tay
yare fnbrika ıııın asker tarafından 
işgaline ait emrin imzasını mütea
kip Roose' elt bir b<>yanat neşretmiş
tir. 

Bu hevnnatt.a C'Zcümlc şöyle denil
mcklcdı;: 

cFabrik:ının tekrar açılmasını te
mine karar vermiş bulunuyorum: 
Fahrikanın derlıal faaliyete gcçmcsı 
liizımdır. hçi müme sillcri ile ynpı· 
lan bir anl~ma muelbince tavnssut 
g0ıii~meler1 devam cttiğ-1 milddetçe 
imalAta devam o1unacnktı. Am~te b~ 
anlaşmaya nnyet etmiycrck bır ha 
ça-resi bulmak için mmakm;'cr ~
~yu ettiği ırada !~li~tinl tatil 
etmiştir. Bu vaziyet Bırleşık devlet· 
lcrin mildafo.a ına ciddi surette zarar 
vermiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple ve ordunun Bnşlruman 
danı aıfatıle fabrikanın. tekrar ııe 
başlamasına karar verdım.> . 

Roosevdt normal bir tarzda ıma
liita tekrar başlamncaya kadar fab
rikanın ordu emrinde çalıştırılması
nı emrettiğhıi taSl'ih ~ekte ve 
şunlan ilave eylemektedır: 

Tayyare imalabnda çalışan erkek 
ve kadınlaT memlcket1n mOdafansı~ 
da çok mühim bir TOl oynıyan zarurı 
bir vazife görüyorlar demektir. 

Booeevelt itçllere, hür vatandqlar 
sıfaWe lhais olduklan haldann hi
aıave edileceğini temin etmekte ve 
yapılan :müukcrelerln i<lllane bir 
netlceye varması için çalışılmakta 
aldniunu 1live ederek bu netittnin 
makable de Pmil olacağını bildir-
mekt«lir. , 

Askeri müd•bale 
Vq.ingt-On 10 (A.A.) Süngü 

takmıı piyadeler, hııfif mitralyözler 
taşıyan zırhlı otomobiller ve müte
addit kamyonlarla getirilen ihtiyat 
kuvvetlerinin ynrdımı ile dün gı>ç 
vakit North Aınerlcan Avinlion 
Company fabriknsındaki beş bin ka
dar grevcl 1le tarafLnrlar:ının b{iyük 
bir kısmını fnbrikndnn 2 kilometre 
mesafe) ırnıi)c muvaffak olmuş
lardır. 

Grev nasal bastınldı? 
Los Angcl 10 (A A.) - North 

Ameriean Avl tion tayyate fabrika
sının k p l n müdür!,y t tarafından 
dun b aat ,90 da nçılmıştır. 

Fabrikanın başlıca altı kapı ından 
ıki<ıinde kavgalar olmuş ve methallc
rin birinde 26, dığerinde ise 60 ki~i 
tevkii edılmietir. Polis bir otomobi
li devirmiye çalışnn bir gnıpu dağı
tarak tardetmistjr. Fabı ikaya ancak 
birkaç amele girebilıniştlr. • 

Grevci nöbetçilerini dağıtmak için 
göz ya rtıcı bombalar kullanılmış
tır. Nobetçi grupları dağılmak mec
buriyetinde kalmışlar. fakat yine 
kordon tesisine muvaffak olmuşlar
dır. Manmafih pcilis de bir kordon 
tesisine muvaffak olınuı ve çalışmak 
için fabrikaya girmek fstiycn ifçi
ler bu kordondan geçmişlerdir. 

Avam I(amarasında 
münakaşalı bir celse 

Salaife: S 

~ Şamın bugün sukutu 
Japonya bekleniyor 

lJ 1IU1 -"i/edn 4'•1111"') 
allere cevap vermek mecburiye
tinde kalmıştır, 

Başvekil bu münasebetle Suri 
ye baklanda müzakerattan evvel 
~ı beyanatta bulunmayı :kendi
amm de an:u ettiğini n fakat bek 
lediği haberletin beniiz vürut et· 
memif bulunduğunu aöylemittir. 

Jeşiltas lltardl Dünya harbi 
usll oynadı 1 

<BaJt•ru.tı ..ı tırıcü ~ahijenı.i.:deJ ff 650 ıact _,._ 1 
Eeklenınedik bir :sanuında yenen _ •- 1 

H 1 d . (8frfıad nlM/lllÜa ~.,,.., 
o a n • ~n devam eden n~yatından 

Hindlstanındaki Vichy Fr~a~nun Hür Fransız 
kuvvetlerıne hiç mukavemet et-

heyetİ geri ımedikleri ısrarla söylenmektedir 
v talyanların bu neııriyattan malt-

Ç&gırı yor aatla~ı olsa olsa Vichy'yi Alman
lara Jurnal etmekten ibarcttrr 

Tokyo 10 (A.A.) - Domei 
ajanın lıfldirlyor: 
Ha~i)e :Nezaretind , Hariciye 

Nasın JııCat&uobnm ittiraJd.le ya
pılan ve bir.kaç aat ısüren top. 
lanbdan sonra Holand.n Hlndis
tanındaki Jııpon ticaret heyetinin 
geri çağırılması yakmlaşmıştır. 
atatsuoka, gel'ek Holanda Hin
distanı meselesinde gerek dl~er 
bütün meı:elelcrde Japonyanın 
atlnili bir hattı haı'<'ket ittihaz 
etmC!I. lazım geldiğini beyan e~ 
mi~tir. 

Alman - Fransız 
sulhü mü? 

1 Surda teslim olaa Fr&D1ı1.Z • 
lnrrvetıeri 

. Londra, 1 O (A.A.} - Reuter 
a)&n&UUn Sur'da imparatorluk 
kuvveltcri Y1Ullndaki huaua • 
h b .. d ı mu a ın en: 

Sur' da Fransız hıvvetlerine 
mens• ... 1-·· ··k f _. ,ıı;uçu mü rezeler pazar 
akşamı Avustralya k1taları tara
hndan 12 aaat müddetle hırpalan 
dıktan sonra teslim olmutlard.ır 
Fransız kuvvetleri Cezayirli, Faslı 
Tuuslu, Lübnanlı ve Fransızlar
dan mürekepkti. Fransız kuvvet· 
leri Beijehel köyünde Avuatral· 
yalı iler.i müfrezelerle muharebe
d~n imtina etmilşlerdir. Diğer ye-

(t iwoi ıal&i/~ dftHlm1 gane mukavemet eseri olarak gös 
Amiral Darlan bu nutkunda ez terdikleri şey T epneem köyünde 

cümle ııunları söylemiştir: b' l 
F ır yo u tahrip etmek olmuştur. 

«- ransayı kurtarmak i"'in B d k 
h F "' u a afileyi ancak az bir za-
aytını ransaya vakfetmiş olan • • 

Şefimize ne kadar minnettar ol- man ıçın durd_urmuşur. 
sak azdır. Bu sahil mıntakasmda ileri yü. 

rüyüş karadan pazar sabahı er
F ransa, henüz kurtanlm1' de- ~en ba~arnıştır. Başlıca taarruz, 

ğildir. Akim münakaşnlann ve şımalde Tarjiha istikametidc ya
hükumete karşı acı tenkitlerin za- pılmıştır. Saat 6 da ba~amış ve 
~anı ge~memiştir, Bugün, disip- Sur t 6,30 da i-al edjlmi•tir. Tak 
lın ve bırlik zamanıdır. ""' " M viyeler gelmekte devam etmiş ve 

uvaffa kolması için, Mareşal bu mıntakada vaziyet tamamile 
Petain hükfunetine, cesatet, azim ele alınmıştır. Buraya kadar zayi. 
ve sebat, nefis feragati ve milletin atımız fevkalade hafiftir. 
müzahereti Jczımdır. Eğer millet Vdıy kuYYetlerinin tahrip 
bunu anlamak istemezse ölecek- ettikleri yol 

tir. Nevyork, 1 O (A.A.) - Asso-
Fransız hükumetinin üç vazife- ciated Press'in ViChy' den bildir

si vardıt: 
diğine göre Beyrutu müdafaa için 

1. - Fransız milletinin bugünkü Fransız kuvvetleri sahil boyunca 
vaziyetini iyileştirmek, uzanan ve Dakar' dan geçen Fi-

2. - Bir mağlubun yapabile- listin - Beyrut yolunu tahrip et· 
ceği niahette aulhu hazırlamak, mqlerdir. 

3. - Yeni Avrupada Franaa- Dürziler müttefikleri hararetle 
nın istiklalini hazır',"1mak. kar,ılıyorlar 

Şunu hatırlamanız iyi olur ki, Kudüs, 1 O (A.A.) - Suriy.c 
mütareke sulh reiğldir. Mütare- hududundan gelen haberlcıe gö
ke, Almanya ve bizi mtarafımız· re Dürziler, müttefik kuvvetlerini 
dan İmzalanmıf bir vesika oldu- en hararetli bir tarzda karşılamak 
ğundan eğer bunu tadil etmek is- tadırlar. Müttefiklerin davasına 
tiyorsak, Almanya ile müzakere taraftar olanlar arasında Sultan 
etmemiz lazımdır. Elatraş da bulunmaktadır. Sul

Şimdiden ve muhasamatın ni- ı ,tan Elatraş Fransızlara ıkarşı ya
hayetini beklemeden, hükumetin pılan 1926 isyanı bastırıldıktan 
vazifesi, şerefli bir sulhun tesisine sonra Ammana ıltica etmisti. 
müsait bir bava yaratacak tarzda Hür Fransız kuvvetlerinin 
hareket etmektir. Eğer bö) le bir vardddan yerler 
hava yaratılmazsa, .f ransa ıiçin fe. ! Kahire, 1 O (A.A.) - Kahi-
laketli bir ulhtı:m kork cağım. reye gelen haberlere göre lngaiz, 

Yeni Avrupa, mı:2..isinin, mer:le Hür Fransız, Avustralya1ı ve 
niyetinin ve kultürünün A ·rupn Hintli motörlü kıtalar Cenubi Su
manzumeside kedisie işgal hakkı- rlyede ileri hareketlerine devam 
nı verdiği mevkie konmuş Frnn- etmektedirler. Bu lata1nrın Litani 
saSlz yaş11mıyaeaktır. ırmağını geçmiş olma1an çok 

Nevyorlt, f O (A.A) - Nev- memnuniyet verici bir hareket gi. 
york Time!'! gazetesinin f sviçre mu bi telakki edilmektedir. Bu n
habiri İşgal altındaki Fransada mak ciddi brr mania tc kil ede
bulunan Alman makamlarının Vi bilirdi. 
chy hükumetine derhal ımlh ak- Der'a ve Kuneytta'dan geçen 
dedilmesi hususunda kafi bir tek yollann ikisi de Şamda birleşmek 
lifte bulunduklonnı yazmaktadn. tedir. Her iki şehir de Suriyenin 

Teklif edilen sulh muahedesi- miihim merkezi olan Şama 70 ki
ne göre, yapılacak tavizler tay1n lometre mesafededir. 

Bu aözleri mütealap müzake
relere Amele Partisinden Lce 
Smith'in beyanatile batlanmıttır. 
Smith bugün yapılacak müzakc
ratta herhangi bir kin ve garaz 
eserine teaadilf edene pek müte
hayyir olacağını kaydettikten 11on 
ra demiştir ki: 

c- Ciridin tahliyesi düşmana 
Ege Denizinde ve Çanakkaleye 
karp fev1'alide büyük bir hare· 
ket serbestisi vermiştir. Efki.nu
nıumiye, mesela neden Giritteki 
tayyare meydanlanmn büyütülme 
mi~ ve tahkim edilmemiş olduğu. 
nu ve müttefiklerin orada bulun
dukları yedi ay zarfında neden 
yeni tayyare meydanları yapılma 
mıt olduğunu sormaktadır. Bun
dan başka lngiliz tayyare kuvvet
lerinin çekilmcsile Mwrdnn ora· 
ya tayyarelerle yardım edilmiye 
başlanması arasında 48 uatlik 
hayati bir vakit ziyaı olmuştur. 
Halbuki 20 hin Giritliye silah 
tevzi edilse idi, bunlann düşman 
hücumuna kar{Q mükemmelen mu 
kavemet edeceklerinde fÜphe 
yoktu.> 

Bundan sonra 11öz alan eski 
Harbiye Nazırı Mister Hore Bc
lisha, ilk tiddetli tenkitlere batlı· 
yan hatip olmUf ve hükumeti 
mazide ihtimalleri tamamile ölç
memif ve lazım gelen tedbirleri 
müeair bir surette ittihaz etmc
mit olmakla itham etmit ve de· 
miştir ki: 

lngiltere donanmasının, bütün 
tarki Akdenizde, Jslı:enderiyedcn 
baı:ıka isnat edebilecek bir üne ve 
ltalya eulanna yakın bir yerde il
tica edebilecek bir emiyct fima
mna malik olmamak yüzünden 
harCkat sahası daralmıştır. Tay
yarderim.izin inmesine yarayacak 
mcydanlann meCkudiyeti de ltal· 
yayı, arzu ettiğimiz tekilde, bom
bardıman etmemize mani oJmUf• 
tur. Yunanlıların harbe girişi biz
lere Suda limanından ve Girit 
tayyare meydanlanndan istifade 
imkfınlannı venniş ve garp çöl
lerindeki kuvvetlerimi7.İn uz.ak 
tan muhafzasını temin etmiştir. 
Fakat Girit, Almanların elinde, 
bu kuvvetlere karşı ciddi bir teh
dittir. 

Tayyare meydanlanıun iı.:şa ve 
tamirinde Almanlat, bizimkine 
nazaran daha seri bir usul tatbik 
etmektedirler. Bu neticeyi bizim 
de elde edebilmemiz için ciddi su 
rette teşkilatlandırılmış bir tayya
re ıkoluna ihtiyaç vardır. Sevkül
cey bakımından ise düsmanın ne 
süratilc, n~ mcnabi seviycsüe baş 
başa yürüyemiyoruz. Bunu itiraf 
etmeliyiz. 

Başvekil ChurchlU nutuklar bittik
ten ont'8 syağa kalknuş Ye ezcümle 
d mfşttr ki: 

bu gol~ Harbiyelileri daha ıeanh oy- .._T,-------"' 
nanuya teşvik etti. Bu dakikadan iti-
baren bir makine gibi ileri geri ça- 8url~e hakkında 
lışan Harlıiye forvetleri, Beşiktaı ka- lebllj 
lesini tazyik edlyorlaraa da acele :Xahire ıo (A.A.) _ İngiliz Orta 
yüzünden bir çok pozisyonlardan is- Şark karargAhının tebliği: 
JJfadc edemiyorlardı. Suri.)'ede~ miittdik kuvvetlerin gi-

Oyunun sonlarına doğru B~ta§ rişi memnuniyet \'lll'İci blı· tarzda 
tekrar hücumla-cm tazeledi. FAkat devam etmel<ted1r. Umumi intiba 
neticeyi değiştirecek golü at.m:ıKtan kuvvetl rırnizio muvasnlaup .A:nıplar 
ziyade yememJye hakan İstanbul \izeıinde iyi 'bir tesir yaptığı ıncrke-
§ampiyona sahadan 2 -1 galip ola- zlndedir. , 
ralc ayn1mıya m1JV11ffak .>Uu. Libyada: Hudut rmntakasında ba-

Beşiktaı takımı şöyle idi: zı .keşif faaltyetlcrl ölaıuıt.ur. Tob-
Mehmet Ali; Yavm, Hflsnii; Rı- ruk etrafında niiyette değlşildık 

fat, Hnlfl, Ç'açh: Şakir, Hakkı, yoktur. 
S:ı.brl, Şl'ref, Şukrü. Habcei tanda: Göller ve Omo mu-

Maskeapor - Befİldaf tıarelıcleri neticesinde yaıiden 116 
Bc;Jiktq ıkinci maçını Ankaranm bln kilometre knrc Jtalyan topraı,"l 

en 11tcşU takımlarından .Maskcsııora climlzc ceçmiştir. Dağlik arazmln 
kar~ı oynadı. Bu maça eıı kuv\ctli fena yolların ve -şit\detli -ynğm11rla
kadrosile çıkan Beı,ılktaş, oyuna çok nn ihdas cttigi büyUk güçlüklere 
yavaş bh şe'kilde başladı. rağmen en az 4 ftalyan :t.timeni mu-

İlk devre daha zı~ade Mn cııpo- lharcbclc:r esnasında 1m1ıa edilmi~ ve 
run hfıkimiyctl altında gc~. 'Hattn ya dağıblmıştır. 3imma <lnünde 1ıer 
öyle dakikalar oldu ki, Bc~ikta, mu- tiirlfi ciddi mukaveıneti kırdık ve 
dafaası Maskcsı1or forvctl•rinm nya- hnrekit müsait olarak devam etmek 
ğınılan topa alabilmek ieln bilg(jııe tedir. 
kadar gönnedıirimiz bir şckild\! kcn- Irakta: V'azi)ette h'Cbir değ~ıkl k 
dini hırpaladı. yoktur. 

l\laskesporun acar beş fo?'V'eti, bil- lnglllz lebllğl 
lıass.a santrfor, sağaçık 'e so1iç, 
sabada ele avuca Slğmıync:ı.k ltııdıır 
çabuktular. Bu Ta'Ziyet karşısmda 
şaşkm bir bale düşen Bcşıktaş t.ııkı
mı Hakkının durgun, Şerefin istclt
s1z oyunile adeta gittikçe ;ravneiı • 
yordu. 

Bu yfizdcn mfitcmadiyen hücuma 
maruz kalan Beşiktaş ikalesi, mnğ
Hibtyetten kurtulmak için haftnymın 
bitmesine intizar ediyordu. 

İlk devre bu suretle golsı1z bitti. 
lkfncf dew•: 'Bu tıaftaym, :Mas

kespor daha tiddetli bir oyun tut
turdu, Daima deplumanh Jıir oyun 
oynıyan Ankaralılar, B~a3lı1ara 
stlratçc !alk cı!duklanndan her topu 
kolaylıkla kapıyorlardı. Topu kaptır
mak endışe:ıfle, bir daltika ayııkta 
tuta111ıyan .Beşikta-o eyunrtılnn bir 
mfiddet ııuunım hlr o)"Uruı 'kapıldılar. 

Naike..<ıponnı ilk gali: Nıhayet 
Bcşiktaşm bonik oyunundan i Ufadc 
eden Maskeliler ilk goilerlnl atm:ıkta 
geeıkmediler. Santradan ~olaçtk mev 
kiinc deplasman }'aparak topu ka -
pan Jılehmet, önünde beliren beki de 
geçtikten sonra topu ortal:ımıuc i&
tedi. Fakat top, ayağının bumuna 
geldiği i<fn, havadan beklediği or
taya mlini almak liu!re kalesinden 
açılan Mehmet Alinin arkasından im 
teye girdi. 

Vaz.iret l - O olunca, fl'a.<ıkespor, 
akıl ve hayale gelmiyecek dCTcccd 
en rjik wr oyun tutturdu. İleri geri 
durmadan çalışan ?ılaskelll~r, kuv -
vetli rakiplerlnın her hare"k~·ıerine 
mnnı oluyorlardı. 

ıııa kesp l'll ikinci oo' t. "'~~ çı
ğın çok guzel oyunu esa n Beşlkta~ 
kal ıne h r an tehlikeli t'.luy ııtdn. 
Nit kim yine kaptığı topla Husnuy-J 
~ayca geçen Mn kcspor ağ .çığı 

topu ortaladı. Santrafonın iiurin 
çıkan Yavuz, soliçin attıi;'1 gole iıd ta 
seyirci kaldı. 

Bcg,ikta.§'Ut ilk golü: Aradan pek 
çok zaman geçmedi. Oyunun b'tme 1-
ne 23 dakika varken zıplıya ı plıya 
gelen top, .çabuk çık~ yapan '\l skc 
sağ beldnlıı eline değdi. Verilen pe
naltıyı Hakkı sıkı bir ştitle gole tun
vı1 etti. 
Bcıiktqm ikittei goli.: 0 1 ':1nun 

bitmesine 12 dakika var. .Ma!kespor 
hucumlannı aıklqbl'Jllll bir vasi -

Kahire lO (A.A.) - Orta Ş k 
1n@iz bava ku~-vetlcri umumi k -
rargahının tcbliı~: 
Ağır İnglliz bombnrdıman t:ıyya

rcl rl pazar gecesi Binguıye ve 
Demeye sure'kli alanlar yapmışl. r
dtr. Bu bficumlan müteakip Dcrno 
ile Gnzal:ı'da y rde dnt"ınık bir h -
de bulunan tari'awere ika~ mlt1 ııl
yöz ateşi açılmış ve Martuba'da bu
lunan nalcliye otomolilllcri kampına 
da taarruz edilıniJtir. 

Tayyare nw~ danlanna ıağır ha
sarlar yapılmıştır. Gunla'da 6 dfiş· 
man tayyaresi J'.alalml§, Demede 8 
tayyare tamamile tahrip ~tir. 
Diğer b1r çok duşman tayyarelen de 
ciddi eurett.c luısua QğraUlmıştır. 
Bingazide infilllinr ıOlmuı ~ .} an. 
gm1ar çıkan1rnışt.ır. Dernede bırı;ok 
tam i abetlcr neticeslııdc yu1'sel. n
ffiil'k bombaları talır'ibat yap~ 'e 
büyük yangınlar 'ıknn~r. " 

iki tayyaremtz fimdiye kadar 1is • 
!erine dönmemiştir. 

llalyan l•bUll 
:Roma 10 (A.A.) - İtalyan ordu-

1an umumi karargahının 370 nurna. 
rah tebliği: 

ttkczi Akdcnlzd Mııltanın ttnU· 

bu garbi inde tayl areleriıni.z, düşuw. 
nın ııvcı tayyarderile bir muharebe
ye girışnu§tir. J) nnın lıir a cı 
tayyaresi duşürulmü,t.ür. Bir ta) a-
remiz, ilnc d nmemlştir. 

ş·mall A.fr11mda lrobnık cep 
de düşnınııın ufak mil,; taki uç 
t şcbbfuilcrl d rhııl tard dil.mi tir. 
B t rynlanmız, mu t.nhkcm m dd n 
toplarını ve müh mm:ıt dr,;ı ı 
bombardıman eder k müsbet n ti r 
elde etml tir. 

1t hnn ve .Alm n bava tc kk _ 
!eri, Tobnık mınt:ıkaımıda "'° M r-

a fatrub YRkmmda duşm n n tay
yme d fi bııt ryolarına 'e m daf a 
tc ı atına ih eunı ctmişlcrd·r. Tob
rukta du man lha ara ıaı,rratılm ~ Te 
ba mevkide ynngınlar çıkanlm r. 
Alman avcı ta)')'aıcleri, du nuıı ın 
Hurrknne tiphıd ki tan-attmıi 
dilşiirmüşlcrdir. 

!J mayıs gecesi duşman, Trabhıs e 
Bingıızi:re karşı l cniderı ba\"a akın
ları yapmı tır. 

.,.ın.te. 

Suriye turrum mavacebesin
de bizler için asıl ehemmiyeti ha
iz: olan cihet ise, yukandanberi 
terhettİğİmİır nçhile, ba taamı• 
zun beklenmedik ilatilitlara sebe
biyet verip vermi,.eceiind• a.
rettir. 

T ASVIRt EFKAR 

Çok güzel bir eser 
(.Birfru:I -1ıi/e4n ütıc•) 

lediye Reiai Dr. Lutfi Kırdar ta
rafmdan merasimle açılacak olan 
bu bakım yurdu, çocuk diapan~ 
ri, gündüz bakımevi ve çocuk 
yıkanma yurtlannı ihtiva etmek
tedir. Fakir ve çahfmıya mecbur 
olan analara büyük bir hizmette 
bulunacak olan bu müeaseae o 
aemt ve muhitte büyük memnu
niyetle karşılanmıştır. Sişli, Ço
cuk Hastancainden ba!}ka hiçbir 
çocuk bakım yurdunu ihtiva etmİ· 
yen ve bütün Beyoğlu semtinin 
ihtiyacını karşılayacak ve yavru· 
lan gıdau1e, giindüzki vaziyetle
rile yakınen alakadat olarak içti· 
mai büyük hizmetler görecek olan 
bu çok hayırlı müesseseyi kuran 
Çocuk Esirgeme Kurumunun Ga
lata nahiyesi mcnsup1annı can
dan tebrik eder ve umran ve me
deniyet eserinin diğer tubclere de 
nümune olmasını temenni ederiz. 

tik müfrezeyi takviye için iki pi
yade kıtaııı dôa gönderilmijtir. Bun 
lar 50 kamyona bindirilmiş olarak 
fabrikaya gclınişlerdlr. Ceman 3000 
kiıilik iıir aslteı1 kuvvet süngülerini 
takmış ve mitnlyözlerile mücehhn 
bir halde fabrikayı muhafau altına 
almı~ır. 

ve geri kalan Fransız imparator- Dünkü tebliğde ismi geçen 
luiunun bütünlüğü iaranti edile- Şeyh Miskin Der' a ile Kuneytra 
cektiT. Fransa donanmasını ve ai- arasında yarı yoldadır. Sur şehri 
lalılı kuvvetlerini lngiltereyi Su- Bcyruta 50 kilometre mesafede
riyeden çıkarmak için kullanmayı dir. Litani ırmağı t 5 kilomdre 
kabul eyliyecektir. daha şimaldedir. 

Bu maksatla, Fransadan mü- Almanların muhten.el hcrltan 
ıadere edilmiş olan bütün harp gi bir hareketleri hakkında hiçbir 

malzemesi ve bilhassa av tayya- e~m.-a;;.;r.;e-.yı:.o.;.k~t_.u,.r~. ~----~-~ 
releri ve topları icabında Fransa- ~üzakerelere müteallik mt• eleler 

Ba umandanlığın takip ettiği fı
kirlcr vetiresi h:ıkkında dllşmana 
1kıymetU malümnt ifşa emeden, hiç 
biı tnm iz:ıhat Terile1nez. 

Dikt.ııtörluk hükumetleri h6yle bir 
tnzyık 9Jtında deiı1lerdir. Bu muıız
&anı veya tafrafuruıı despotlnnn 
bDiıfma olarak ben yalnız alıtın ve 
-parlimentonmı hlzmetkinyım. 

mtlerln, birkaç hafta beldiyerck, 
belki esaslı gemilerimlı.in gemi kn
:f'ılclcrl ecrvlslerine dağılmlJ btılun
duğu bir :umanda. Bl&mark, diğer 
45 bin t.onilitoltik gemi olan TİJ1JİU 
ile çıkabilmcst "e bize muharebe 
,•erebilmesi ihtimali varken, Bis
markı niçin !etiketli bir sefere yol
ladığını anlabruıl: için Rayiştabga 
gclmie oldal:'1Illu bilmiyorum. 

Bir aralık Mnskespora bir korner 
oldu. ŞaJdrln att4ğı top kafadan ka
faya bir kaç kere gidip geldi. Niha
yet kaleye çullanan ~iktaBblar 
Maııkespor kalecmnin yere dlifme -
sinden isUlade ederek Şakirin ıtıant 
vurduğu kafa ile beraberlik ~erini 
knzandılar. 

Vulyet 2- 2 olunca iki :r.ınf Ja 
neticeyi lehl~ı ine çevirmek için canlı 
oyuna kapıldılar. Fakat Ma.'lkeliler, 
çok hlktm. Top B~t.q talcsinden 

Şarki Afrikada Sidamo Te Ga11a 
mınt.ııkasında §LHet.I.i muharebeler 
ve İtalyan ve İngiliz kıtaatunn fcı a 
havalar ;üzilndcn sekteye Diramıo 
olan harclitı de11am c1lemektedir. 

Gondar mınUı'kıuıında düşman, 
Dclıra - Tabor blcshıl bombarduıınn 
etmiı ve mitrnl::1 ı;ı. ate,ine tutmue ve 
nıüteakibcn teslim olmak ihtarında 
bulunmu,,oıur. Gnmh:onumm, liu lh
tan reddetmiştir. 

Atlas Okyanusonaa 1tal:rnı ta'h
te.lbahirlerl, d6şmsnın mfihtm bir 
kafilesine 'h&cum eckrelı: dokuz Ta

pur batırmıeludn·. iBn vapurlarırı 
hnclmlerı yekUnu alhnl§ iç birı tona 
ballğ bulunmaJ..."tadır. 

Hadise çok 
vahim 

(1 inoi ııılı.if tden üıı11Ml 
mıştır. Bahriye Nezareti hadise
nin TCımen teyit edilmesine inti
%aren, ticaret vapurlarının telsiz
leri vaıntasile alınan telgraf met· 
nini ne11retmdtten imtina eyle· 
rnektedir. ~öylendiğine göre ilk 
fıaber Brezı1ya bandıralı Osorio 
vapuru .~arafından ~ilmi?tir. 0-
o::io rnurettebattan sa~ kal ] s • . • d .., an an 

bi tahlısıye aan alı i.-inde .. .. r k • -... gorup 
kurtarnııtı ve ey(ıyeti telsizile 

rdan vapura naldetti' k vapu rere 

b·ıdmniştir. ı N . 
Hariciye ezaretı ve Bahriye 

. yonu bu hususta aderru· Komi$ . ına. 

b eyan etmıflerdir. 
lumat 

ya _iade olunacaktır. Je meşgul olacaktır. 
lsviçre mahfillerinin r.&nnına Mechin, şimdiye kadar Amiral 

göre, Amiral Darlan bu a~p~ Darlan'ın mesai arkadaşı olarnlc 
Frentız Büyük radyoda Fransızlara yapar.agı hı- Almanya ile son yapılan müzakc-

tabede ba Alman teklifine temas relere İ!ltirak etmi!ltİr. 

Grevcilerin n6betçlleri birer iki· 
ter dağılmıya baılamıolardır. Fakat 
bunlardan biri mukavemet etmek is
tediği ıir·n bir stingil darbesile yara
laııarak hastaneye kaldınlmlfbr~-

Elçisl vefat etti edecektir. Pet~in'in Fraako'ya mesajı 
(1 inoi aGlıi/N•Jt da11ı:ım) Amerika, ifbirliğini beğenmiyor Vichy. 1 O (A.A.) - D. N. B. 

Vaşington 10 (A.A.) - Fran İyi malumat alan mahfillerden 
:mio apandisit olduğu anlaşılmıo B k El · · H · ı C _ı 11 
ve kendJaine o akşam bir ameli- sız üyü çısı aye 1 e orae öğrenildiğine göre pazar günü İs-
yat ,.apılarak tedavisine fennin Hull arasında dün yapılan müla- panyaya hareket eden Kardinal 
bütün vas.ıtalarile çalıııılmıı ise katta·~- son.ra .,:.tarid!.e Nezaret_in- Gerlier General Franco'ya Ma
de lı:endlsfnl kurtarmak kabil den. og-r~nıldıgme gore, <\,~,e~ık.a reşal Petain'in huSU!lİ bir mesajı· 
cılaınamıştır. h~umeti Fran81Z - Alman ışbırlı. nı götürmektedir. 

Jules Henry, buraya Fransız -· · k. d -· · :iJ • 
ınütareltcsinden sonra gclmit ve g~nı ten ı~. tarzının .egı.ştır: meaı- Birkaç gün Vichy' de kalan 
'°k milşkül şerait. içinde vazife- nı haklı gosterecek hıçbır açık se- Kardinal Gerlicr hususi i>ir Yazi
s1ni ifa etmeklt> beraber kendisi- hep bulamamıştır. fe almak üzere Mareşal Petain 
ni bl'rkese scvdirert'k umumt lbir . Yeni Franı1z Devlet Nazın ve ve Amiral Darlan ile görüşmüş-
teveccüh kazanmıı,tır. Vefatı, Alınanlarla müzakereler tür. 
bı.itün Ankara mahfillerinde çok Paris, 1 O ( A.A.) - Rcamen 2000 diplomatik memur 
deR ıin bir tceb tlilrleAkar.d:şılal ıım!ştır. bildirildiğine göre Benoit Mechin Paristen aynld. 

o munas c e na o u aJnnsı D l Na l - · 1 
matemli zevcesi madam Julcs 1 ' e~· et zır ıgına tayın ° unmuş- Paris. 10 (A.A.) - Pariste 
Henry'>e en derin ve hürmetkiir tur. Bu aıfatla da kabine toplan- bulunmakta olan 36 e1çiliğin ilci 
taziyelerini anmayı bir vazife tılanna iştirak edecek ve bilhas- bin azası bugün Paristen hareket 
teliikki ~der. sa Almanya ile yapılmakta olan ederek Vic'hy~ye git°l~ektir. 

Belediye memurlarının 
tekaütlük hakları 

A k. lO (HıMısi) - Bele· n .ua . h k 
diye memurlarının tekaiitluk a , 
larmı ,.c istikballerini korumak 
için hazırlanan knnun layihası 
Eil:vfik Millet l\Icclisinin Dahiliye, 
Maİiyc ,.e Blltçe encümenlerinde 
tetkik ve ta vip edilmiştir. Bu 
kanunla Belediye memurlarının 
tekaüt, yetim ve ınaHill~ et ına· 
aşlan nazarı dikkate alınmıştır. 

Belediye memuı·larına bu tcka
utlük kanunile verilecek haklar 
devlet memurlarından az ve aun
ğı olmıyacaktır. Relcdiycler, Be
lediye müesseseleri, Belediye bıın 
kasile, Belediye imar şefliği me
murları bu kanunlardan istifade 
edeceklerdir. 

Bu mak atla kunılacak teknilt 

snnclığı az ması afla idare edile
cektir. Sandığın idare işi Bele.. 
diyeler bankası idaı e mccli 'ne 
verllmiştlr. Bundan ba~ka Bele
diye memurları !çın yen} hır 

memurin niznnmnmcsi de h:ızır

lanmıştlr. Bu suretle Belediye 
memurlannm istikballeri emniyet 
altına alınmış olmaktadır. 

c- Girit, Yakın Şarkta hari:ıin 
bir safhası idi. Bu iharp maL..Jübiyct
le uctieclenmlştir. Fakat asıl harp 
Atlantik harbidir ki bu devam ct.
mektcdlr. Biz Y alaıı Şarl.."taki \•azi
yetimld kuvvetlendirmek için müm
kün olıın her gayreti gösterdik. Al
manlar bize nazaran buraya daha 
faila tayyare gönderip geri alacak 
vıız.fycttc hulunuyorlardL Aadada 
daha fazla h:ıva üsleı1 tesis etmek 
nııioı.kfin olamaml§tır. 

Girltte yaralı, ölii ve kaybolan 
B ı·itanya kuv,•ctlerinin büttın zayi a
lı 15;-000 kişiden ibarettir. 

Girit mağlubiyeti 11cı olmUJtor. 
l\1ağiiibiyetin bir cevabı vardır ki o 
dn zaferdir . 
...... iiııiıiiı ............................. _ 

Mussolini bir 
nutuk söyledi 

(Bfriad aa.kijade. cüııam) 
yıldönümü de bu vesile ile Sinyor 
Mussolini'nin attığı adımın gayet 
yerinre ve haklı olduğuna dair 1-
talyan gazeteleri büyük ve uzun 
yazılarla neşriyatta bulunmakta
dıılaı:. Bu yazılara göre halyanın 
bir senelik zayjatı şöyle güsteril
mektedir: 

ltalya bir sene içinde 232 tay
yare kayb,.tmiştir. Buna muk.a
bil düşmanın 1439 tayyaresi tah
rip edilıııi tır. İtalyan .kara ordu-
unun biıtun hınekatl esnasındaki 

zayiatı 17.000 ölü, 45 bin }'aralı 
ve 1 '40,000 ka) ıpta ibarettir. 
Deniz kuvvetleri ise 15 1 3 ölU. 
1500 yarlı ve 6000 kayıptır. hal 
yan h rn kuvvetleri ise 500 ölu, 
800 yaralı ve 1600 kayıptır. 

Alman Kazetelerinin bu yıldô-

•yrılmıyar. 
Jl~por:u içji'.Jtcll ıolü: Yine 

ağaÇJ.ğın sürüklediği hir akında top .Alman teMlll 
sola geçti. Mchmedin kaleye girme- Berlin ilO (A.A.~ - Alınan ordu-
sine mani olmak i(1n biittin dikknt- lan Bnşkumandanl~nın tebllğ.i: 
lerinJ Ka.ııkespor aantraforuna ı:evi- .Alman hanı kuV\'ctlc.ri İngiltere. 
ren Beelktno bekleri, kaleleıini mağ- nln cenup sahili )alanında ve At· 
lübi~et sayısından kartaT11madılnr. lant.ikte cenuın 10,QOO tonluk iki 

Oyunun sonuna ~ dakika var. vapur batınnıflardır. Atlaııtıkte 
Herkeste tiir telaı. Jlaske._~r yorul Portland açıklannda diğer iki va
mak bilmiyen canhlığlle Beılktae pur o derece ciddi hasara uğratıl· 
kalesini tehdit eclİ)'or. Dört ch.'lcıu mı~r ki lbunlara da 1:a}1 olnroe na
var ... Oe claldb nr. Sahayı ter.k~- znrile bakılabilir. Brlstol kanalında 
denler oluyor. bir d şman ;petrol gemi!ine bh ~ 

88 incl dakikada Jılukegpor cyun ba isabet ctnıifl]r. 
culanndan biri ten bir vıınıııla topu Şiman Afrikad:a, TObruk civan .. 
taça attı. Şiikriinün soldan attli'J taç da Alınan - ıtalyan tne\-dleri ôniın
snğiç mevkiinde "e kale yakı n. a d.e hücıım mUfrezeleri tuaedilmiŞ
bulunan Şa'kire kadar uzandı. Ş!ltdr tır. Almnn ı-e İtal}·an hava te~ 
de hafif bir kafa Till'UŞlle kalecinin leri, Tolıı uk ve ılnl'lla Matrub civa
.sajhndan atlan blildu. rındaki ~iz. ha Ya dafi bataryala. 

Santra yapılırken, ilk vuruıb • 11. rını ve ıstlhkaınlarını bombalanuş
rabcr hakemin düdüğü de oyunun !ardır. 
bittiğini ilan ediyordu. M1l keı porun Manche ve ~malt Afrika iize:1nde 
çıkardığı oyun enerji bakımından yap la.. hava mubaTebelerl e ~ga1 
çok ~uksckti. Kcndllerlnl hara,.ctlc Pltmdaki topraklnrn karşı diiŞlftll. 
tebn1t ederken, taktik noksanlanm r.ın yapbğı taarruz tefebbüaleıi es
da. bu eeln1 mağlubi)'Ctler almam:& nasında diipıan on tay:ıre kaybet_ 
lçlıı bir an evvel düzeltmelerini .. v. m tir. Bu on tanarcdcn yedisi ır.• 

. tan:arelerl tarafından e biri ıhava 
sivc cdcnz. dııfi Latan alan tarafmdan d ilriil 
numu münascbetile yaptıkları mu :fir. UJ 
neşriynta gelince; bu neşriyat bir $imal denizınde 'karakol ganllerl
teselli mahiyetindediı. Çünkü J. mız i~; İngiliz nue tayyaresi a • 
talya bir •enclik harp esnasında ~rmu ilerdir. Bu lkan1'ol ;ı:em l 
biitün Şarki Afrika imparatorlu- fılotlllası Oç gün ııçindc 4 1ng1lız 
ğunu kaybetmiş ve Yunanistan 88 a tayya · du lirmuştür. 
de Alman müdahalesile kurtarıl- Du~man ne gundüz ne de gece Al· 

rnan topraklan ilzerinde harekette 
ile Şimali Afrikadaki ''aziyetlcri bulunma 'IJl.ır. 
mı~ır. ;:b==:='~A=====ı ======· 

en mavut uk cephesinde "e 
Mussolini'nin nutku Afrika cephelerinde vukua ge1-

Roma, 1 O (A.A.) - Mıı.uo· miş olun harp safahatını b d'r· 
liııi ltıı\yanın harbe oiıi inm b=- •- • . d d kt '-~ mcıı: :asteıım ~ ı en sonra. ov 
rinci yıldönümü münasebctı'le Lir h 1 h kı- d arp er a .. ıo a mafu 1at ve -
nutuk irat etmiş ve cTanhi hadi- mif ve niftat zafere o1an ıtima-
ııelerle ro1u bir sene geçirdik. $z- dından bahsederek ıözlerıni bitir 
lere doğrudan doğruya şubattan- miştir. 
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1 

BOSTANCI t KELE PARKI 
Yulık tiyatro kı mı açılıe1 ıereflne 
12 Haıiran Pl'recmb gunu akşamı 
büyOk tcmsıl. taruf FHm Rejlsorü RA 

Dl KK A ·r: H edıyelcrlnızı ıdareh anemlzden aldırmız. 
eabakalarından sonra ağustoatn RAY.A.T 

1 
VEDAD ÜRFİ'nin bu\•ük esrn 

K A N!I!. 

(35 inci liste) 
Türkiye atletizm birinciliği mii~ 
bakalarına, grup birinciliği müsa-

Pıy 8 Perde 

1 
llu:r ük tem ıl • Sabık Dnı'filbeda

> ı, i11tunbul Opeı eti, Halk tlyntro~u 
sanatkarlarından müteşekkil zengin 
bh anatkir grupu. (Hediyelerinizi alırken, isminizin 

çı.ktılını bildirmenizi rica ederiz) 
1 

haklarında iyi derece alan tııkırn
lar İştirak edeceği gibi Türkiye bi. 

ltanıi listede rinciliği müsabakalarında da mil-

1 
li takım atletleri de ayrıca bu mü- İDARESİNİ Bİllll İ5 !AHl<AS ı N DA 
sabakalara iştirak edeceklerdir. İKRAMIYEL.I HESAP AÇAR 

Bıletler 2'lİnduz 12 den ıtıbaı en tı· 
1 yatro gişesinde sııtılmaktndır 

Muznffeı Güron; 'farııu!I: .Malıye. TUrklye tenis Türkiye Cümhuriyeti lstnnbul 
de Mu tafa R ınzl elı~le T JŞ BA 1 Müddeiumumiliğinden: 

İh an; t tnnbul: :brk k lı es1. blrlnclllklerl rr== • NKASI __ lstanbula geldıgi anlaşılan Ça-

Kartpo•tal kazananlardan 
de.-am 

lhsnn Ta il nar; Atıkara: D ıı et. 192ü•I. A. ır.: 
1 r cad. <;alışkanlaı ao. No. 2 Nuri İltan: Sanll! rı: ıo Mavı Her bölgede yapılmakta olan 1 Küçük tasarruf hesapları 1 nakkale C. M. U. Muavini Reşat 
Dunıun Bırlık; f tnııbul. Dnıfil· nuıhall 1, Tata1 o. No 10 H cı tenis müsabakaları bittiktf'n son· 1i.ırelın acde rnemuriyetimize 

füııun cad. No 6 Çinili fırın. Ali oğlu. ra önümüzdeki aylar içinde Tiir- 1941 ikramiye Pl4m 1 İstanbul Belediyesı· lla"' nları 1 müracaatı ilan olunur. 
All Ülk ı; Bolvadin· H nı mn- Ahm t Al.gill; Çny: Awa •ı mah 1- k. 1 1 b 1 B · · 1 M rl 

'" ıye tenis birinci iği mü bakala- KEŞfDELER·. ~ Şuha~ 2 ,...,.a. iiml••••••••••••••••••••••••••m stan u eşıncı cra emu u-balle."1nd<' lesinde berber, • "' ""' • 
B h k rı da icra edilecektir. Beden Ter- yıs, 1 Ağustoıı, 3 İkinc"ıt•"•ı in ğundan: ey an; An ara. Hncı Ilıı~ ram Gun('Ş Güçlü; Dıyarbakır Lı c ..... · 

Al k N 2 biyesi Genel Oircktörlüg-ü hir se- tarihlerinde yapılır. Tal· /Jcd 1/1: temi. Sırrı Dedenin Osman Dundıu-
tıo so. o. 6 muduru Ali G çlü clı~ le 
:Emel llfı eyin; Ycnışehır. Anka- İsmet !':en Yılm z; Patıh: 1 • n· nelik tenis programını ha:t:ırlıya· t94t lkramly lerl !1593,00 71!!,48 İtfai)e umlr \C efradına )aptırılncak 403 çıft çiz- daki alacavından dolayı haczcn 

Ok 1 N d rak böluelere bı.ldı"rmı'st"ır. e 3. ·r f paraya revrilmesine karar verilen ra: u ııo o. 4. bul: Hıı knl,erff, Ak~amsettln en ,,.. nıe ve tı çı l cılın. " 
Besım Eı-tu nç; Bahçckapı: Ce- No. 29 hdet 2000 Liralık= 20)0·-Llra G4fi0,il0 4 1,50 Temizlik işleri n ın 1 e ıııustahdf'mininc yaptırıla- iki ayaklı Naumana dikiş maki 

lilbcy hıııı altında No. 23 muhalle- Bahrıye üıblll'n; t tanbııl: 1 ASKERLİK 1 S 11 1000 " =3())()- " cıık l3fı0 tnkım \nzlık cllıı c nf'!Iİnin 19 6 941 perşembe gÜ· 
bld. lisesi G. Cdl bl\ ut. B. şub sındc N 2 tt 7S() " = l soı- " Tahıııin bedelleri ile ilk lc•mlnat mlktaı ları ~ uknrıdn yazılı i~lcr a). nii. s .ıt l o dan itıbRren bulundu-

Cihat Eri r; Bakırkiıy Omeı Na- Mehmet; K. tımo. u: T 4 " 500 ,. =200()- " rı ayıı kapalı zaıi usulile ek iltıniy konulnıu tuı Şaı·tnnnıcll'rl z bıt ve ğu Nuruosmanive Snvilimesciı 
c o. 7. çarşı •nıln Ahu Alı )nnıııd:ı. ~ 8 " 23:> ,, = 2ooD- ,, muamelat muditrluğü kalemin le goı· ılclııllr İhale 21i 6 !l41 p rşı>mbe ınnhallesi Şeref soknk 32 No h 

Nı~azı S haç; Bnhçekapı: C lal· Jbıahim Gfingor; Knrnm n: P rk Eminönü As. Şubesinden: SS ,, 100 ., =3500- ., guniı at 15 de Daimi Encümende ynpılncnktıı. 'lnlıpl rlıı ılk tcmınnt evde ntılucn-ından alıcılann giı· 
"'- h 1 d ... 2 h 1 b · k ı t+· \' l ı makbuz veya mektuplaı ı ve 941 yılını nlt T caret Odnsı ve ıkalnrl c 
""Y anı a •ın a no mu al c icı arşı ın 11 a .... ar ey 0 u. Yd. Piyade As. Teömeıı Ab- 30 " SO " =401)0- o niındc orada bulunacak icra satı Raıf Eriş: Sirk cl· N bethnne Cnhıt Yılnınz; K ıam ıı: Orta "' 300 20 600 2490 numaralı kanunun tarıfntı çevre inde luızırlıyacnkları t klıf mek-
rad No. 

2711 
okul s 111 No. 170 dülkadir oğlu Feyzullah Yunuk " .. = J- " tuplnrını ıhale günu nat 14 de Daimı En onııme \Cim lerl luzıındır. memuruna müracaat etmeleri i-

i ıamm r Buyuk Fılz, K ragilnı Mnn ur Yeııtur; 1 t nbııl Yıl.ı tı 312 (21175). ~============:::!I (4492) lan olunur. 
ruk. 1 tanb~: Or~okci IJI. D. 822 Scfe~erHk nudurlu•undL Sınıf 8 ~uamelc ~emu~ Jiil- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Oktay Dızdaro lı, B yo .. lu: Gn- Eni Alpaytnç; Tar u: Ulu c nıi mi oğlu Azmi Hikmet (326-7) 
ata aray lı e 9 uncu sınıfta Ruştu hnU~!bı 

1 
H. ld C 

1 1 
İ t Kayıtları tetkik edilmek üzere 

T Dlzdaroğlunun o •lu. na nm : •a o• u • an- h.. . . . • 
Nıhat Emirleroğlu, Cağaloglu: bul: Nuıuo mnnırn cııd. No. 8 uvıyet cuzdanı ıle bırlıkte Şu-

Başmuhıuıip o. No. ıı. Orhan Portakal; İzmır: Mımar beye müracaati. 

Necdet GOnc 0 •f'u; Aya~ Ögı-et- Kemalettin cad. Kızılkaya np. ıı-: ~;;: :-: : ~:; :-: : : : : ;-: : : 
m~~dla Aıınç; Ankara: Sakarya M~~Jf± U~~~k~,k~~:~.': ~::::~: - -~ ~-~ ~ ~· ~ ~ 1 ~ ~ ~~-~·] 
mahallesı, Dalyan ao. No. 8. Aile '" 
bahçesi civarında. okulu baş11ğretıneni Nurettin Ertek 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 

Baydan Aykent; Ankara: Uahçclı lo~1· taf G~ d f •~ lı l A k 
l b. · im 1 N •>7 j ., us a un uz: swın u : s e-

ev er ırıııcı e a so. o. •> -" N 676 Tb 2 Bl 7 
Velı Katlım; Ankara: D. D. yol- u pos~ • 0

• • • • · • 
ı. h 1 t d f · M cf Seyfı Kıcıma; Diyarbakır: Pırlnç 

n ası a a re.s~ • o ı. . çi so. :No. 13. 
Necıp Doğan; Karabuk: Denur . . s f 

"Ali\ f b lk 1 yük k f 1 Alı Arıf; Fatih: Saınçhane, a a 
ve .._... ı a r a an se ınn ar Yeri kahvesinde. 
umumi ustabaşı. . Yaşar Tuncer; Cağnlo •hı: Yere-

)IP.ftmet Kara; Devrek:. Ekm.ekçı batan cad. Neşe ap. No. 52. 
Niyazi Par; An~ara: Knraoglan Hakkı Emre; 7..onguldak: Kıtapçı 

AnafartAlsr cnd. No. 100 Şina11l Gurkan: Diyarbakır: Posta 
Sabahat Ertan; Ankara: Mal«ıpe şefı oğlu 

Mıne so. Frtan ap. No. l~. Enver 
0

Sabuncucığlu; Çorum: Orta 
Halit Dayı: Ilgaz: Demırcl okulu sınıf 11. A. No. 181. 
Ater Kalvo; A,nkarn: Ergi tuba· Osman Eftcldn; Çorum: Vllüyct 

tıye mağazası, Bankalar cad No. 13 matbaasında mürettip. • 
ilhamı Kolat; A~kara: Sarnanpa· Calfıt; Adana: Avukat Ahdillka. 

• 

z~rı Oğuz nıahallesı Uzun Yayla so. dir Kemali Öğütçü kızı. Soldtuı ıağa: 

' 
0

• 
11 • Vehbi Bathon; Adana: Tarırns 1 - Cilalı cam; 2 - Haı:f. Va-

Orhan Akyol: Ankara: Ticaret kapı<1ında Çercl Abdürrahnuı.n eliyle kit • Harf; 3 - Bl,>yaz • Fakat; 
tıe ı, 4 üncü sınıf okurlarından No. 0 k f b 1 ._. 1 4 E k k · • z " 

0
21 

Hacı s an; tan u : n.npa ıçar- - r e ı mı • aman; ., - Rır 

° Faik Çoyıılıoglu; Ankara: Gazi ıı Ör6cüler No. 14 . man ~azan; 6 - SınemA perdesi • 
iBeSı ınnıf 6 A. No. 6!1 Simon Manukyan; İstanbul: Orü- Liimba şişesini boyayan kara; 7 -
Fclııuı G nnynn; Ayna: Malül cüler No. 13. Latife; 8 - Müheyya • Ankarada 

.. meşhur bir kitabevi; 9 - Afyonun 
Hbay, tutuncü Tahır Alpar eme. Sami Sokün; Adana: Seyhan cad. knzn\armdım pehlivanı ile meşhur 

Sadıye Sayın; İz.mir • Karşıyaka: doktor Ali Hikmet bitlşl!;i No. 83 olan. Kışın yağar; 10 _İnatçı blr 
1715 ınci o. No. 51 Enver Kurt.cebe; Üsküdar: Ahme hayvan • Başına cD:. gelinıe iki iki 

Ha an Ka!aycıoğlu, iualr: Kil· diye Gundo-umu cad. No. 87. (tavla oyununda). 
k Kardıç 1ı han No. 26 Ahmet Ayk(J!; Çukur koy: Saatçı 
Tevfik Akcrd m; Kumkapı • l · ve gazete bayii Ahmet Altay eliyle. 
nbul T ı C Kadirga Talebe Fahrettin; 1 tan bul: Erkek lisesi 

Y rdu sınıf 4/A 144. 
Tahir B ) n; Kon~a: Çifte mer· Yunus Tokat; Diyarbakır: Gazete 
ıv n cıvarıııda. Kız tatbikat ilk o- bayii Şevki Akarsu eliyle. 
ulu 176 S TV. Lamla; Sülcymaniye: Kız orta 
z K ray ı; Konya: İhtlyaddin okulu sınıf 3/B. No. 307. 

m h ile ı No 24. 
C mal Ş ncr; O mıınıye: Tuhafi· 
1 c p, 

1 Bostan 
No. 5 

l mnıl Damarlı; Konya: Li i, 
l\ D ulwıınd No !llO 

1 Gunç; Konya: Kebapçılar ıçın 
de kahvccı Recep yanında. 

C 1 1 S buı cular; Konya: Sarraf
r c d llnlk perukar salonu N. 27 
K mal To un; Konya: Erkek Il
ı IV B de 
1 hm~t Turkman; Ereğlı - Kon· 

. Em<>klı tııpıı mcmuı u Akıf oğfo. 
t t ısyon cad. No. 107 

1'uı kan "! oldaşcan; Adana: Kız 
il esi b lümü II. O. 220 

Ahmet Kııpçı; Konya: 1smetpap 
lk okulu sınıf V - B. No. 368 

Perihan Selen: Taksim: Tn'\m:.afer 
cad. Mfoe ap. No. 2. 

Özcan Tunay; Kadıköy: Ycldcğlr
meni Karakol cad. No. 143. 

noHp Turan; Diyarbakır: 
paşa cad. No. 65. 

Necati Özotuz; Diyarbakır: 
cad. No. 267. 

fzze~ 

Urfa 

Osman Aktuna; Bolvadin : Sıhhat 
eczanesinde. 

Ahmet İlki ; 1 tan bol: f smeUye 
ead. No. 24. 

Rahmi Özdemir; Kütahya.: Mer • 
kez sıhhat memuru. 

Sabahattin; Hadımkliy: Se.bzeci 
Hüseyin o~lu. 

Saadet; Hadımkoy: Postane cad. 
Sebzeci Hüseyin km. 

(Devamı 11armki niiıhamızda) 

l'ukarıdaıt a§ağı. 

laalledilmlt 

Türkiye Cümhuriyeti Manisa/ Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü ilanları 
Müddeiumumiliğinden: -----------• Taksim \'akıf hostanesı mecra ının keşfi evvelı 1390 lira 5 kuruş-

1\fanisa ceza evınin 1 /Hnzlran/941 taı ilıinden 31/)ln)ıs/942 tarihi. tan ıbıuet qlan kanalizn yonu bıığlu ıınıası İ~$antı on beş gun muddetle 
ne kadar olan bir senelik Ekıııek ihtiyucı kapalı zaTt u ullle cksiltnılye 
konulmu;.lur. açık ekınltmiye konulm~ştuı. l'emuralı rnuvnkkate 104 lira 25 kuruştur. 

Ilir tip ekınc~in beher nıkdi !HiO gram uzerlndcn senelik ihtiyıv, Tnhp olanlar bu gibi inşantı )aptıklaı111a dah ve ıkalarlle beraber 
( 15ı:!,OOOJ adı:t olup ınııhııııınwn Lı:ıld beher 960 gı aııı ekmeğin 11 ku- her gun oğledı:n sonra şartname ve keşifnameyı almak üzeıe Ba~mil· 
ruş 6~ saııtlııı hcsablle 183511 liı ıı tiO kuru nıuv:ıkknt teminat nıiktan durlOkte Boşmımnrlığa müracaatlar 1, 
l3ili liı·a !l7 kuruştuı. 

Bu işe nit şartname ;\füddciumumılik kaleminden bedelsiz olnrak Eksiltme 2616' 941 tarihinde saat 15 de Be~oğlu Vakıflar Mudur • 
alınabilir. İhule 25/r./041 Çnı·şııml•ıı ı.,'"lıniı saat 15 ılc !\lnnl!tn Muddci- lfığii fhalc ve müzayede komiııyonn nda yapılacaktır. l ~kUlcnn müra 
umumilik makamında toplanncnk kıııı1i yon huzuı ile ynpılncaktır. caatlaıı. (4600) 

Tnliplerin muvakkat tııminntln teklif z:ırflnnnı ::?490 sayılı kanunun ·----------
32 nci maıidesindcki usul ve tarif dairesinde ihzar ederek ihnle saatin- ~-·••••••••••lil••••••••••••••• 
den en az bir ant evveline kl\dnr makbuz mukabilinde C. Muddei. ı D 1 il l ı 
unıumiliğine tevdi etmeleri ve ı tekme,,n mezkur gün ve saatte komıs- ev et Demiryollan An an 
:ıonda bulunmaları ilan olunur. iıı••••••••••••lllliıı•••••••••••••••• 

MUA'.\IELE \'F.:RGİSİNE TARİ MÜESSESET,ERE 

.:\Iallye Vekaleti Varidat U. l\rd. nün tebliğine gore 

SINAI MÜESSESELER iMALAT ve MUAMELE 
EMTiA iTHALAT ve iHRACA T 

Satış Defterlerile 
Aylık Beyannameler Basılmıştır 
Umumi satış yeri: İNKILAP KİTABEVİ. Ankara caddesi .• .,.o 155 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen 
harici askeri kıtaatı ilAnları 1 

75,000 kilo un satın alınacak
tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 24/ 
6/941 salı günü saat 1 l de 
Trabzonda Askeri Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. Tah· 
min bedeli 19.500 lira, ilk temi
natı 1462 lira 50 kuruştur. Ev$af 
ve şartnamesi Komisyonda görü· 
lür. Taliplerin kanuni vesikala
rile teklif mektuplarını Komisyo
na vermeleri. 

(12-4342) 

••• 
Aşağıda yazılı mevaddın pa· 

zarlıkla eksiltmeleri 20 6 941 
cuma günü saat l O da Ankarada 
Lv. Amirliği Satınalma Komİs· 
yonunda yapılacaktır. Taliplerin 
ihale gününden evvel Komisyona 
müracaatla sartlar ve ni;muneler 
hakkında iz~hat almaları lazım· 
dır. Pazarlık beğenilecek nümu

1\.şağıdaki mevaddın kapalı 
zarfla eksiltmeleri 117 1941 salı 
glinü saat 1 1 de Geliboluda As· 
keri Satınalma Komisyonunda 
yapıl acaktır. Taliplerin ihale saa
tinden bir saat evvel kanuni ve• 
sik alarile teklif mektuplarını Ko
misyona vermeleri. Şartnamesi 
Ankara ve lstanbul Lv. Amirlik
leri Satınalma Komisyonlannda 
görülebilir. 
Cinıi Miktan Tutan Teminah 

. ton lira lira . 

Kuru ot. 7000 455,000 21,950 
Saman 6000 270,000 14, 750 

(38-4495) 
• •• 

Muhnmmen bedeli (13000) lira olan 20000 kilo külçe kureun (24/6/ 
941) alı günll saat (15) on beşte Haydarpaeada Gar bınası dahllln· 
deki komisyon tarafından kapalı zarf usulde u.tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (975) liralık muvakkat teminat, kanunuı 
tayin ettiği vesikalarla teklinerlnl muhtevi zarflannı aynı gün sıı.at 
(14) on dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri limmdır. 

Eu işe ait eartnameler komisyondan parasız olarak dağltılmaktadır. 
(4383) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

ı - Muhammen bedeli d000> hın lira tutan bir adet sondaj ileti 
açık arttırma usulu ile satılacal..i.ır. 

2 - Arttırma 26/6/Hl Perşembe gftnü ııaat 10 da Metro hanının 
5 lncl katında yapılacaktır. 

S - :Muvakkat teminat c75> yetmış be Uradıı·. 
4 - İsteklilerin muvakkat tem inatlar ile ilin cdılf'n giln ve saatte 

komisyonda hazır bulunmalnıı, (4609) 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
ıturulue tarihi 1888. - Sermay•I: 100,000,IOO Ttırk llrua 

Şu~ n ajan• adedi : 2815. 
ZİRAİ n TİCARİ HER NEVi P ' ... lCA KUA11ELBLEB1 

Para birlkUrmalen ıa.aoo ı lrı ·~ 

Feı !dun Açıkalın; Konya: Tekke 
mahnll si No 60 

Tah ın Balgda; Konya: 1 ta yon 
~ad. Kurtuluş ilk okulu il nci sınıf 
talebelennden No 185 1 YENi 

ı-:--ı--:~ı-.....ı~ ....... ....,,~=-1..::..;~:...ı.::..:.1 neler üzerinden yapılacaktır. 

Beher kilosu 40 kurustan 30 
bin kilo sığır eti pazarlık.la satın 
alınacaktır. İhalesi 12 6/941 
perşembe günü saat l 5 te Ha
dımköyde eski Komutanlık bah· 
çesindeki Askeri Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. Taliple
rin teminatlarile belli vakitte ko
misyona gelmeleri. ( 40 • 449 7) 

Rııif ,Ortaakar; Konya: Hükftmet 
alanı, kundura boyacısı. 

NEŞRiYAT 1 
Ziver ?tfısırl1; lmıir: Manisalı 

han No. 2 Celil Kermen ve ortalcJarı 
mağ:ır.asında. 

Nejat Gorkcç; Yenlkapı: O. okulu 
•tnıf III. No. 845 

l.\lchmetçık Bayazıt; Osmaniye: 
Hükumet tallibl oğlu. 

Ahmet Ortaç; İııtanbul: Gedikpa
şa cad. No. 38 Şen kasap. 

Necati Aksoy; Aksaray. İstanbul· 
Laleli cad. No. 5, kat 1. 

Mahmut Sakit; Kastamonu: Las
tık kaynak yapım evi sahibi Ali lb
aan i\fendek yanında. 

Şefıka Sel; Ankara: Koç Ticaret 
Tilrk Anonım Şirk.eti muhabere nae
muru. 

M. AU Eraaraçoğlu; fzwıir: Girit 
bakkallyesı 101 Alsancak 1'"3 üncii 
sokak. 

Sadi Erduman; ~ıvas: Oğretmen 
okulu son sınıf No. 118. 

Necip Meriç; İzmir: Boraa, sahi
r · kısmında. 

Tahsin Buldanotlu; İzmiı-: Bu
n n poyraz ıo. No. 10 

hmi K~; Ankara: Atatürk 
b arı Koç ap. ı-.·"· 8 

Ahmet Turır:ut Atay; Cebelibere
k : T C. 7.ırant ll nkası :memurla-

lhtırae yakıyor 
M. 561.,...a Çelebi 

Kıymetli tarih mualllmlerimizden 
M. Süleyman Çelebi, 12 ktlçfik hfki
yeden mürekkep ufak bir hikaye kl. 
tabı neşretti. Hayat sahnelerınden 
alınan ve ekserisi hakiki mvzulara 
temas eden bu. hikayelerde insanlara 
fenalık yaptıran on iki nevi kötü ih
tiras tasvir edilmiştir. 

Para ihtirası, mevki lhtirn 1, ka
dın ihtlrası, geçimsizlik, kumar, ah
liıkswık, çapkınlık, asıılet dü$kün. 
lfiğü gibi zayıf taraflanmız birer 
hllcuye halinde tatlı bir OslUpla oku
yuculara nakledllmıştir. 
Okuyuculanmıııa tavsiye eıleriz. 

RADYO 
llUGUMKU PBOGJLUI 

7.30 Program 
7.33 Mizik 
7.45 Haberler 
8.00 Müzik 
8.30 Evin saatı 

* 12.80 Program 
12.83 1\füzik 

18.03 Müzik 
18.15 Konutına 
18.25 Konuşma 
18.46 Çocuk saati 
19.80 Haberler 
19.45 Mti:&ik 

1~0.1 5 Radyo gaz 
fı0.45 Muz ık 

rınran 12.45 Haberler 
Mustafa Jru n; l ta ıbul .. Lileli: 13.00 Orkestra 

21.00 Konuşma 
21.10 Muzlk 

Aksaray cad. No 6, Kat '· 1 .20 Muzik 
Unaı Mmrlı: İzmir: Karşıpka, 1 ~6 0 k t 

K rtum. MI, N o. 25. . r es ra 

Huan Mal.M'acı; Sr.' .,_ iı. I * 
tubul: Lük-cı HeMek cad. Kalaycı 18.00 Program 

21.25 Muzlk 
22.10 Müzik 
C2.u0 Haberler 
22.45 Ork ııtra 
28..25 Kapanış 

l 

10 • 6 • Ml •••••leıt 
LHıln 1 it.ti• ı. 2t 
,....,_. iM O.l•r ts2. -c......... ıeo in. Pr. JO 10 

llMrll lM Pe,.tı 12. '575 
Y•k•ııı.. iM Ye• sı.1375 

StAlaeL IOI lı••9 llr 50. 145 

ESHAM VE TAHYlLAT 

buuatyell ylacle S 19l3Erp•l -.
irpal :r••clu buaaıyellı"ı - ··-
Sa ... • lnv•• ı - .-

" " 2 -.-
• • J - . -

• • 
• • 
• • 

' 5 

' 
-.--.--.-

" " 'I - . -
Aaadola l•. Yolu TahYlll, 1,2 -.-
lıtaabıal Dok ve Aatrepo - 0 -

Tllrklye it Baakaıı -.-

;~orsa harici altın~ 
Retadlye 

Kaba lkflbtrllk 

Kül~ altıa ırama 

27 Lira - Kt. 

116 .. " 
J .. .. 

Şapka 
Harici elbise, 
Çizme. 
Portatif karyola. 
Battaniye. 
Kılıç. 
Sırma kemer. 
Hurç. 
Manevra aandıği 

(30) (-4440) 

••• 
5 00 ton ıaman, pazarlıkla sa

tın alınacaktır. İhalesi 14/ 6 / 941 
cumartesi ~nü saat l 1 de Anka
rada Lv. Amirliği Satınalma Ko· 
misyonunda yapılacaktar. T emina 
tı 262 5 liradır. Evsaf ve şartna
mesi Komisyonda görülür. Talip
lerin belü vakitte Komiayona gel
meleri. c32:t c444h 

••• 
90, 90, 90, 90 ve 240 ve 30. 

30. 75, 75 tonar olan 9 kalem 
ceman 6 1 O ton kuru ot ayrı nyrı 
pazarlıkla satın alınacaktır. iha
lesi 16/6 9 41 pazartesi günü sa
at 15 te Bolayirde Askeri Satın· 
alma Komısyonunda yapılacaktır. 
90 ton olanların tahmin bedeli 
5400 lira, ilk temınatları 450 ,er 
lira, 240 tonun tahmin bed~li 
14400 lira, ilk tenunatı 1080 Jj. 
radır. 30 tonun tahmin bedeli 
1800 lira, ilk teminah 1 35 lira· 
dır. Yetmiş beş tonun tahmin be
deli 4 500 lira, ilk teminatları 337 
lira 50 kuruştur. Taliplerin belli 
vakitte Komisyona gelmeleri. 

( 47-4499) 

• 
lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 

Cinsi 

Lahana 
Havuç 
Pancar 

Miktarı 
Az Çok 

9734 Kg. 12166 
9734 12l6fi 
9734 12166 

Muhammen 
fiyat 

6.7fi Krş. 
7.- > 
4.- , 

Muvakkat 
tem inal 

162 lira 

Tıp fakültesi tecrübe hayvanları kin yukaı ıda yazılı üç kalem seb. 
ze 26/6/941 Perşl'ınbe giinü aat 15 de Rektörliiktc açık eksiltme ile 
alınacaktır. İsteklilerin 1941 yılı Ticaret Oclaaı kağıdı ve teminat mak· 
buzları ile gelmeleri şartname Rektôrlüktc gorulur. ( 447~) 

IMibi: Z. T. EBOZZIYA 

Netrlyat MUctürU : C. BABAN ... ıldıtı yerı MATBAAI EBÜZ%1VA 

Zırut Bankasında Jcombarali ft Hlbaras tuarnf belaplamıda 
• u l50 lirıuı bulunanlara senede 4 dlfa eeldJ.ecek kw'a ile atalı· 
dald pllna söre lkraml:re aatıtılaeaktır : 

' adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 ıuı.t '°liralık 6,000 Un '° > ,,800 • ' > 500 > 2,000 > 120 > 
20 > 1..,200 • ' • 250 , 1,000 , ıeo • '° > 100 , 4,000 > 

DİKKAT: Hesaplarındald paralar bir HM ~inde 50 lirada• 
aıatı düııniyenle" ikramiye çıktıtı takdirde ~20 fulaaile •eritecektir 

Kur'alar senede: 4 defa, 1 eyUll, 1 birlncikinun, 1 mart " 
1 ha.ziran tarihlırlnde ekilecektir. 

Avrupadıan diplomalı 
ter zi ve kürkçü 
SAADET 

Beyoğlu, İstiklal caddes.i, 
Karlman mağazuı yanında 

Telefon: 41492 

Haslraa: Çıupmba 

U60 H. 
Cemade 
eYveı 
ıs 

GUn: 16 
11 

1SS7 
Rıııat 
May19 

29 
Hızır 37 

Eııan.i Vaaıt1 

\. D ;, D. 
~~~~~---l~--1 

Gla•t \Yaıuw 
Ôil• 
lıt.ılMI 
"-f&• 
Yala 
1-salı: (Yanald) 

28 
u 
14 
41 
41 
oa 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN BEKİM 

Dahiliye Mütehı
Dlnnyolu 104 

Muayene saatleri: Puar bari~ 
her cfin 2,IS. Tel: 23898 

················································ Taavirl Efkar 

NIMa11 (S) Kvqtıu 

Ş . 1 Tlrkl1• Harlı Abone eraıti ıçta '91• 

8-lik ...•..••.•.. 1400 Xr. 2'100 :&.. 
Altı a7bk -........ 7IO > 1'11 • 
u, •Jlık ............ 400 > 808 • 
Sir Qlık ...... ...... llO > ;ralmır. 

DİKKAT: 

Dercol11G11U7aa evrak iade .ı--. 


