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Hagtıta lıdlim olan u111ıır, 

••cigedir; ucige, %ekaga iiıtünlliir. inkılapçı Gençlik Gazetesi 
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Türk /ikir leagatı11da görül111e· 
miı yeni bir latıreket dofar•calctır. 
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Sur iyede 
Fransızların 

mukavemeti 
fazlalaştı 

lngilizler garip bir 
usul kullanıyorlar ! 

OparlörlU otomobil 
vaaıtaalle taarruz 

lngilizler, Suriyede garip bİT 
u ul kullanmaktadırlar. 

Y ardımsevenler Cemiyeti 

Çocuk düşürme ile 
mücadele edecek 

Resmen teşekkül eden cemiyet, genç kızların 
ahlaki durumlarile meşgul olacağ gibi, yoksul 

mekteplilere de fani la temin edecek 
Kıtaat taarruza geçmeden ev· 

vel, büyük hoparlörlü otomobil· Jtnkcıra 11 (Hıuu.ri mu1ta-Otrim.U. 
ler ilerilemekte ve bu otodobiller den) • 

:fenalıklarının önüne geçilmesi ıçla 

mücadele edec~i gibi, genç kızlan. 
mızın nhllild durumlan1e de meşgul 
olmnyı kencll ine başlıca vazife edi-

Suriyedeld aakeri harekatı T• mit tefiklerio taarruz iıtikametlerini srösterir harit a 

içinde bulnan askerler, Suriyelile- Ankara Yardım~venler cemı.yeti• 
ri düşman olarak değil, fakat dost I nin resmt muamelesı netlcelcnmış ve 
olarak gelniği hususunda iknaa ceml)•et teşekJctll etmlı bulunmakta. 
çalışmaktadırlar. dır. 

necektlr. 
Bundan başka Ankarrı Yardım .. 

vcnlcr cemiyeti, Ankara kadınlannı 
her pazartesi günü toplantıya davet 
etmcktedil'. 

"Vaziyetten memnun 
ola blllrlz, 

takat aevlnç 
' 

•ıraaı dellldlrl" 

Şu lnıiliz Ba,vekili M. Chur· 
cbilt'in her nutkunda hof& 

t idecek bir cihet olsun bulma· 
mak kabil deiildir. Bunun sebebi 
lnıili.z Batvekilinin çok açık ko · 
nu~ması, hakika tleri, aleyhte de 
olsa acı da olsa söylemekten çe· 
kinmemeaidir. Mesela dünkü nut• 
k unda, Girit macerasından bah· 
ııederken fütursuzca İngilizlerin 
( 15,000) zayiat verdiklerinde n 
bahsed iyor. Daha evvel İngiliz 
tebliğleri Ciritten yalnız 25,000 
kiti kaçınlabilmİf olduğunu aöy· 
lediklerine naz.aran topu on gün 
süren Cirit boiufmUında İngiliz
lerin yüzde elli zayiat verdikleri 
meydana çıktmf oluyor. Ba, k a 
milletlerin hükumet reisleri, harp 
bicliaatının daha dumanı üı;tünde 
... T.ete ltlr m ubfyeti müte• 
~P .künüye çakıp da böyle «Mai 
lüp olduk ve yüzde elli d e zayiat 
verdik,, tarzında beyanatta bulu
na~z. B~ kad a r açık sözlülük 
ingilızler has bir meziyettir. 

M. C h.urchill'in dünkü nutkun· 
da en zıyade gözümüze çarpan 
nokta ise yeni Suriye ınacerasın· 
dan bahsederken «V aziyetten 
memnun olab iliriz fakat se • . . • vınç 
sırası degıldır çu .. nku·· h "d · • • a ıaenın 
A1rnanya üzerinde yaptıg" . . ı ve ya· 
~~c~gı akısl.er henüz m alüm de· 
gıldır» denuş olmaaıdtr 

1 
s~.iyenin iagali itinln lngiliz

er .'çın ~akikaten tayanı m em• 
nunıyet bır seyir takıp· tt• .. uh· tel"f e ıgı m 1 nıembalarda gelen yaberler· 
den anla,ılmAktadır. İtgalin he• 
~en hemen musademeıi.z vuku 
vulduiuna bakılU'la oradaki Vi
cby hükumetine 111ıel1k askerin mik 
tan ço~ az olduiu tahakkuk et· 
mekt~dır • Az miktarda olan bu 
aakerm d e zaten bı·r k t . 1. 1 • ısmmm n· 
rı ız ere iltihak etmekte oldukla · 
~ını d a • 'doğru veya yalan • , • · 
J•ns telgrafları bildirmekt d ' S . . e ır. 
. • ~rıyenın lngilizler tarafından 
!'!alası, Almanlann Ciridi on ~n 
IÇlnde ele geçirmelerine bir mu· 
kab e le tqkil edecek gibi görünii
ror: _Y akıi ya Alınanlar veyahut 
lngılızler tarafından zaptedilen bu 
Y~rler~n iki muhar ip milletle hiç· 
bar alaka11 yoktur. Cirit, Alman· 
yadan fersahlarca uzak bir Yunan 
veya Rum adasıdır. Suriyenin d e 
keza toprağı itibarile d e, ahalisi 
İtibarile d e lngilia memlek etine 
de, İngiliz milletine de hicbir mü· 
n1tsebeti yoktur. Buna -rağmen 
ıanki A lman • lngiliz rekabetinin 
mukadderatı buralard a tayin edi
lecekmİf gibi Almanlar havad an 
inip bu adayı ele geçiriyorlar, bu
nu gören İngilizler de cSiz C irid i 
•ldınız, ona mukabil biz de Suri· 
Yeyi zapteldlim d e aklınız basını· 
za gelsin» d emek ister gib i derhal 
Suriyeye tecavüz ed iyorlar. 

Bu harbin d e, geçen Cihan 
Harb i gibi, gittikçe bir çıkmaza 
girmekte olduğunun batlıca delil
lerind en b iri d e böyle mütemadi
y en dağıhp yayılması, merlı:e:ıden 
tnuhite doğru uzaklatmassdır. 

Bu dağılıp yayılma hakkında 
A lhlanlann ne dütündüğünü ve 
b u itin içinden nasıl çıluıcaklannı 
bilmiyouz. Fakat h er halde M. 
Churchill Suriye istilası hakkında, 
vaziyetten memnun olduğunu ıöy 
lernelde beraber, yine ihtiyatlı 

TASViRi EFKAR 
(l>nıcm• HAil • ı. rihnı 1 d.) 

Anlaşılan De Gaulle Dakarda Sayın Bayan İnönünün himayesi 

Çalışan kadınlarımız 

Yol vergisi 
verecekler 

olduğu gibi, Fran11z kanı akıt· altında bulunan cemiyet idare heye
maktan c;ckınmektedir. Unde Bayan Çakmak, Bayan Celal 

Diğer taraftan lngilizler de, Bayar, Bayan Süreyya Ağnoğlu, 
Fransızlann Almanlarla 'ttifak Bayan Tezer, Taşkıran, Bay Fuat 
etmemeleri için temkinli davran· 

Omay ve diğer mümtaı baya11lııru 

Ankara kadınlan hudutlarımıu 

beldiyen kahraman askerlerindzdea 
başka, yoksul mektepli çocuklara da 
kazak 8nneyl kararlqtırmış bulun. 
maktadır. 

mak arzusundadırlar. (Ankara 
radyosu). 

Müttefikler Kit•• civarma 
celdiler 

Kud üs, 1 f (A.A.) - Askeri 
sözcü, harekat hakkında fU ma
lumatı vermiştir: 

Meclise bu hususta btzı mebuslanmız 
tarafından bir layiha verilecek 

Suriye cephesinde müttefik 

\
kuvvetleri, Şama 25 kilometre 
mesafede Kis,·n civarına varmış
lardır. Kisva, $am müdafa.ısına 
dahH bulunmaktadır. 

Sahil cephesinde. Avustralya· 
lılar, bir köprünün berhava edil· 
diği Litani nehrini aşmışlar ve 
Bcyrut istikametinde şimale doğ-

Ankara 11 ( Hwuai) - Çalıtan luiduJardan tarik bedeli 
alınması hakkındaki temayül Meclis nıebafilinde oldukça yer 

etmiftir. 
Bir kısım kadın mebuslanmızla erkek mebualannua, v atan• 

daflığın bütün haklanna sahip olan kadmlarammn hiç olmaz· 
aa ça)lf&Jllan tarafından tarik be deli verilmesini doiru bulmak· 
tadırlar. Öirendiğimize göre Mecliae bazı mebualar tarafından 
pek yakinda bu hususta bir kanun liyihuı verilecektir. 

t 
ru 8 kilometre iler:l~ınişlerdir. 

(De CJmt 6 btci ısAif ede) 

I ngiliz hava 
kuvvetleri , 
Bresi e 

ALMAN 
tayyareleri 
HAYFAYI 

hücum ettiler bombaladılar 
lnglllz donanmaeının Liman t e si sa ti 1 e 
takibinden kurtulan petrol depolarında 
Alman kruvazörU 
bu Hmana •ıOındı yangınlar çıkarıldı 

Bcrlin 11 (A .A.) - Re ıni tebliğ- ı 
de bildirildiğine göre, Alman sa vne 
tayyarck•ri, Akdenlzdl ki yeni üsle. 
rind<!n hnrekct cdcıck Hayfıı limıı· 
nnıın tP.sisatma ve benzin depolun
na büyük muvııffakiyctlc hfıcuın ct
nıişlcrJlr. İnfilaklaı ve )angıııla ı 
olmuştur. 

İngiliz ağıı· bombardıman ta)•)·a. 
releri, yeniden Bre t limanına hücum 
etmişlerdir. cBlsmarck> zırhlısının 
refakatinde iken, İngiliz donanması· 
nın takibinden lcaçmıya muvaffak o. 
lan cPrenıı Eugen> kruvazörünün 
bu limana sığmdığı tahmin edilmek-

tedir. 
İngiliz Jıın p gemileı inin yapama. 

dığı işi şimdi İngiliz tayyarelerinin 
yapmıya çahşbklaı·ı ,,.e bu gemiyi 
Umanda tahrip etmek istedikleri an
laşılmaktadır. ( A1 /.:ara f'adyosu) 

Almanların Kıbrısa 
hücumu haberi 

Londra 11 (A.A.) - Rcuteı ajnn 
sının sıılô.htrettar blı nwmlıadan 
öğrendığınc göıc, on 48 saat ıçindc 

(Deııamı 5 i, ei sahifrdr.) 

••••••••111••··········· .. ••• .. ·•····•······•····· 
kamarasında 

münakaşalar 

Churchill'in 
beyanatı 

.. ... _.._ 

lnıiliz kumandanları 
Girit muharebesinin 

luızanılabilecefini 

'üşiinügnrlartlı. Churcllill 
lnıilu teçhizatının 

Almanla,,nki ile kıgn• 
edilemig•cek lcadar az 
oldujanıı ıögledi. Sabılı 
Harbiye Nazırı lnıiliz-

lerin, Belçilc.adan 
çekilirk•n dünyanın en 

mükemmel teçhizatım 
bıraktıklarını bildirdi 

lnglllz Batveklllnln 
tayanı dikkat 

beyanab 

3 üncü sahifemizde 
·············-········ .. ············ .. ············································································································ 

Miihim bir 18yiha 
~~---·---·-

yardım 
kanunu liyihası encümende 

Ankara, 11 ( Hususi • • mel bir harpte teh it dü-

ailelerine Asker 

muhabirimiaden) - A s· teeek er ailelerine d e da-
ker ailelerine yapılacak I' Neler yapılacak? 1111ıııı. imi ve geçinilebilecek bir 
ynrdım için hazırlanan ·••• • •••••• ..... . .. ••• •• •• •• •• •• ••• • • •.. ' para tahsisi d e dütünül· 

kanun liyihası muhtelit 1 - Geliri olmıgan aileler• nü/as• mektedir. 
bir encümen tarafından Bu kab il ailelerin ka· 
tetkiklere d evam olun- larının Miktarına göre maıttazam dın ve kızlarına talep et· 
makta ve layiha bazı mü· maaı veril11Celc tikleri ve İcap ed en ka· 
hirn tadillere uğramakta· nuni evsafı haiz oldukla-
dır. Şimdiye kadar yapı· 2 - Muhtemel bir laarpi• ıehit dü- n takdirde diğerlerine 
lan tadillere nazaran hiç· ıeceklerin ailelerine geçinilecek tercihan devlet m emu ri· 
bir taraftan ıeliri olmı· r • .ı ~ 6 yeti verilecektir. Ayrıca 
yan muhtaç asker aileleri mi""arııtı ir m•aı tahsis edilecek çocuklarının t ahsillerine 

sefalete mahkum edilmi· 3 _ Brı lca6il ailele1'in kadın "" devam edbilmeleri için 
yecekler, her ay nüfusla· b irçok kolaylıklar goste· 
nmn çoklujuna ve azlı· lazları le1'ci/ıan defllet hizmetinde rilecek, çoculkarın baba-
iuıa cöre muntazaman kullanılacak. lanndan görebileceği yar 
bir para alabileceklerd ir. .._ . ,J dınu devlet taahhüt ede-

Diier taraftan mUhte- ~ cektir. 

mız va1dır. 

Ce1Uiyet milleti biraz daha yük. 
solten Ataıilrk rejiminin umdelerl 
fizerlnde yürümekedir. Ve bu e as
lara bağlı kalarak, çocuk dilefirme 

~ardınuennler Cemiyettal 
rlkaek bi aıa yeııine alaa 

aay1n bayan lnöal 

, ~ 

Weygand 
Darlan 
ihtilafı 

1 
Harbin kati ı 

General Weygand saf hasına 
Suriyede mukavemet 
ve Afrikada harp V a r ı / m l Ş 
etmiye muarızını ş 

Londra 11 (A.A.) - Afl ajansı
nın Fransız hududunda bulunan mu. 

FevkalAde ehemmiyette 
hidise1er yakmmış 

Roma 11 (A.A.) - Corriera 
l>clla Sera, :Mussollnınln nutku 
hakkında mütaleatta bulunurken 
harbin kati bir safha ına varıl· 
dıgını yazmakta vo fevkalade e
hemmiyette başka hildisckı ya • 
kındır, demektedir. 

Bulcar Krah 
Rom ada 

ltalyan Kralanı 
ziyaret et ti 

Ronıa 11 (A.A.) - Almanyadan 
gelen Bulgar Kralı Boris, 1tal)ada 
kısa bir ikamette bulunmuş ve İtal
l'an Kralını ziyaret etmiştir. 

Diğer taraftan bu tı için çalıtacak 
olan genç ktzlanmıza 

"Verllebilecektir, 
:revnılye '• 

Yunanistan 
• 
Italyaya 
ilhak edild~ 
Mussolini, ltalyan 
ordusunun bütün 
Yunanistanı İşgal 
edeceğini söyledi 

-
Muasolıni" nin halyanın lıarlte 

girişinin birinci yıldönümü müna
aebetile muhim bir utuk irat etti• 
ğini dünkü nüshamızda kısaca b ' 
dirmiştik. 

Karilerimizi alakadar edeceğını 
bildiğimiz bu nutkun tamamını 
bugün veriyoruz : 

Roma, 1 1 ( A.A.) - Stef.tru: 
Mussolini, nutkuna şöyle bat 

lamıştır: 

c- Arkadaşlar, bugün büyuk 
ve unutulmaz bir gündür. Öugün 
harbe girdiğimizdenberi bır sene 
olmuştur. Baş döndürücü tarihi 
hadiselrle ve inkişaflarla dolu hır 
&ene. ltalya askerlerinin. Avrupa 
ve Afrikanın, dağlık veya çöl; bır 
çok cephelerinde lngiliz impara• 
torluğuna karŞl karada, havalar-

hablıi bildiriyor : ==========================-
Teyid edildiginc göre, Afrlkadnkl 

de Goullc kuvvetlerine kuşı hareke
te gcçllll'k meselesinde Geneml \Vcy • 
gnnd Amiral Darlana taınamtlc mu
nı·ızdır. 

1 
Anlaşıldığına göre Weygand Na. 

zırlar J\JC<"lisiııde beyanatta buluna· 
ı·ak emı indeki kuvveUerln herhangi 

(Devamı 6 inci sahi/ede) 

General 
Antonesco 
Alman yada 
Rumen Devlet Reisi 
Alman Hariciye 
Nazırı tarafından 

kartılandı 

Munih 11 (A.A. ) - füımnnya 
Devlet rel i Geneı·al Antoııcsco bu 
gün tayyare ile Mtınlhc gclmietır. 
Ta~nıe meydanında Alman Harici· 
~e •'azırı Von Ribbenıop arafından 
karşılaıımışıı·. 

r- Yarın .................... 

Çocuk Bakımevi 
Halkın şükran hisleri arasında 

dün Tophanede açıldı 

Çoeak ülrl'em• Kuruma Galata Nah iyH I tarafındu 
bapralan ba P.•l •aerin küpt r"mlnde hazır 

bulananlar meruimden nnl 

Çocuk Esirgeme Kurumu Galata 
nahiye kolu tarafından Tophanede 
eski }\ılıçnli pnşn medresesinde açı· 

General Ali 
ihsana cevabı 

lan Çocuk Bakm1 yurdu dün saat 17 
da mera~imle kuşat edilmiştır. 
Mcrasımde Vali \'C Belediye Reiai 

Dr. Lutfi Kırdar ve Bayan Lütfi 
Kırdar ile cemiyetin azalan ve bır 

~ ı çok doktorlar hazır bulunmuşlardır. 
'-----------' Mera~ım Çocuk Esırg(!mı Kurumu 

Reisi Fethinin nutkile açılmıetır 
B. Fethi sık sık alkı~lannn nut .unda 
cemiyetin çalııımalarınd:m bnhs tıııll 
\'e açılına ıncra imı yapılan )Ur· 
dun, haınb etli tuccarlanmızın bu
yuk yardımlarllo vGcude g 1 d gi 
ni ılil\e derek sozforıni b rm ~ r 

Yurt için rfod len 25 bın 1 
anc k 4 l in lırnsı ccn i t n k 

(L(1.t/e11 ıolıifeyf '" 



sse 

Yazan: Kandemir 

Bu çavuşun sözlerinde, zafere inanan 
Türkün asil sesi duyulmuyor mu ? 

Bir kadın 
arkadaşını 
bıçakladı 

bağırmıya koyuldular. Aramız
daki me&af e kırk elli metre bir 
~ey ... 

Ben, en öndeyim. 

Onlann elleri yukanda... Biz 
ağır ağır üzeTlerine gidiyoruz. 
İçlerinden biri bana bağırdı: 

- Rütben nedir? 
Şöyle bir gerildim de; 
- Alay l..-umandanıyıml .. de

dim. 
Yalan dedim ama, burada se

vaptı yalan. Hani onları aldat
mak İçin ... 

Şöyle bir göz attım... Hüüü 
her yun düşman ... Bir davran!'a· 
)ar halimiz yaman ... Fakat belli 
ki bezmişler, bitmişler, şaşırmış
lar ... 

- Kıpırdamayın ha 1 ••• 
Eller hala yukanda... Cöz.lcr 

bizde ... Tekrnr bağırdım: 
- Oç ordu, &izi muhasaraya 

çevirdik . .. Kıpırdarsanız topumu 
zu grup atcş;ne vereceğim 1. 

O aralık, alay kumandanımıza 
hemen haber yolladım. Düşmana 
yaklaştık. Yanlarına varınca. 

baktım, hepsinde bet beniz kül 
gibi... Önde esmerden, kır bı
yıklı, sen boyda manevra kayışlı 
tabancalı biri, pek kumandanca 
duruyor, dik dik bakıyor bana. 
Evveliı, ona yanaştım. Tokalaş
tık. Yüzümün güldiiğünü görün
e-• ferahladı. Hemen naketini çı
kardı, sigara verdi. Ben de ona 
peksimet uzatum. Evvela atları· 
nı aldık.... (Size artık lüzumu 
yok. Bizim oldu gayri ••• diye). 

- Ya silahlan? 
- Silahlarını çoktan bırnk-

nıışlar, önlerine, çimenlerin üstü
ne atmışlardı. Zaten her hallerin
den belliydi ki artık silaha mila
ha davranacak takatleri yok. De
dim ya, şaşkına dönmü,lerdi. 
Boyuna (Yaşasın Kema1 Paşa!.) 
diye bağırıyorlardı . Bir ara da 
komiti momiti diye bir şeyler ba
ğırdıl r, küfürmüş .•• Kendi baş
larına, memleketteki kodaman -
lanna bir şeyler avururlaTmış 
hani ... Neme gerek, ne derlerse 
desinler ... 

Derken bizim alay .kumandnnı 
geldi yetişti. E.n iletideki kuman
danlarını. karargahlarını kattık 
önümüze. U ka doğru yola çı· 
kardık. Bunlar yola düzelince. 
bizim ne ·adar azlık oldu~umu-
2"u gördüler içlerinden Türkçe 
bılenler (eyvah ... Vay anom •. · 
biz bu kadar Türke mi teslim ol· 
duk}) diyorlardı (Canım, sim· 
di lafın sırası değil, yolcu yolun· 
da gerek ... ) diye şaka ediyot· 
duk. Biraz •onrn ahıy kumanda
nı bnna ne dese bPğenhsiniz: 
(Ahmet çovus, d~di, en önde 
yakalayıp ta tokaln"tığın .ad~m 
kim biliyor musun?) Ne bıleyım 
ben: (Gavurun biri ... Yoksam 
tabur kumandanı mı}) dedim. 
Bizim alay kumandanı 'keyifli 
keyifli gülüyordu: (Başkuman
dan... Yunan Baskumandanı 
Trikopİ!!İ yakaladın da hnberin 
mi yok a Anmet çavu ? ) cliyin-

sından verilmiştir. '\fütchakl 21 bin 
lira tiiccar ve muhitteki esnaf tara
fından tmntn edilmiştir. 

Bu iftihara d ğ(!T csnr ib.nldkaten 
muhit halkmm sevincini mııcip ol
muştur. 

Carlh kadın ekmek 
bıçaAlle yakalandı 

ce, doğrusu ,öyle bir kaya par
çası üstüne çöktüm de yüzümü 
avuçlammn içine aldım. Bir da
kika geçmi~ düşündüm. Neydi, 
0 kııra günler . .. Hani düşmanın Edirnekapıda iki :kadın arasında 
h biTe yürüdügü ve bizim ona rıisbet yüziindı!D bir münazaa çıkmıı 

ve biri dı-•erini bıçakla omuzundan 
ne ile. nasıl karşı duracağımızı 

1 H 
. yaralamışbr. 

bilemediğimiz gün er... anı Edirnekapıda :ı.ıu.~lulı: sokağında 
topsuz tüfeksiz, parasız pulsuz, oturan Muhsine ile komşusu Kev er 
üstaüz başsız çırpınıp durduğu • biribirini çekemcnıcktedirler. 
muz günler... Nih yet eYVclki gün evinden çıkan 

_ O günlerde, 0 kadar zor· MuhSine uiddctli bil' kahkaha ile 
luklar içinde, nihayet böyle bir scnrlclcmiş, bir de ne görsün Kevser 

derhal mutfağa koşarak ekmek bı. 
zafere kavuşulae.ğuu aklına ge· çaf;rını almış ve kapısı önünde otu
tirmezmiydin hiç Ahmet çavuş} ran Kevscrln üzerine atılarak onıu-

- Nasıl getirmez olurdum ... zuna plıunıştır. 
Hep onu düşünür, onun için us- Neticede cadh kadın ·yakalanmJ.D, 
raşır. 0 güne kavuşmak için didi- ~·aı11lı Haseki hastanesine knldırıl
şirdik ya ... Bak. bir şey anlata· mımr. 
yım: Karahisarın birinci işgalin- Parmaklarını makineye 
de ben ikinci nümune alayında kaptırdılar 
iken Yılanlıçayırda bataklığa bat Dnn Beykoz kundura fabıikaııı 

nmelelerindcn Ahmet ve Latif dik. 
mıştım. Oradan kurtulmıya çaba- iluıt.sizliklcri yilzilııdcn biri sağ, cfi. 
l rken ayağımdaa getirler, kun- ğcri sol c11crlnin baş paımaklarını 
duralar fılnn çıkmış ta haberim mı:ıkiııeyc kaptırmak uretile kopar
yok. Düşman da boyuna gülle mı~lardır. 
savuruyordu. Biz ibataklıktan Arkadat 1kavguı 
kurtuluncıya kadnr gavurlar ye· Cib:ıllde oturan 17 yaemda O n 
tistiler. Onları görünce ca!tetimi, ile arkadaşı Fethi, evvelki gece kav-

. k ga etmi~ler \'e neticede O ınnn, ar. 
&ilahımı, cephane.mi a ara attım. k d a aşı tarafından sağ ayağından 
Bizi esir ettiler ve Afyonun ıiçin- b~nklanmıştır. 
deki ıknrargihlnrma getirdiler. Yanıtı tea vi .altına alınmıe, 
(De bakalım •.• } dediler. (Ne di- suclu ynkalıı.nmıştır. 
yeceğim ki, köylünün biriyim ... 
Benden ne i tiyorsunuz?) dedim. 
Benimle beraber esir olanlar da 
hep öyle demişler; (biz biribiri
mizi bilmeyiz, köylüyüz, yo1u şa
şırmışız da ... ) filan. Evvela inan
mamak istediler. Beni bir temiz 
dövdüleT. Vücudüm yar bere 
içinde kaldı. Fakat Nnh dedik, 
peygamber demedik. Nihayet i
nandılar. Yaralanma <tentürdiyot 
çaldılar, pamuk koydular. sardı
laT, sarmal dılar, (haydi defolup 
gidiniz .•• } diye bıraktılar, salı
verdiler. 

himizi kaybetmek için bir haf. 
ta kadar dola tıklan sonra l(ale· 
cik tepesjnden kasabaya gittim. 
Kruızıbnnm berisindeki Nuribey 
sırtından aştım, alayıma ıltihak 
ettim. GünleT geçti. Büyük t&aT
ruzda. demin anlattığım gibi Yıu
nanlıları esir ettiğimiz zaman., ku
mand nl r, zabitler arasında, ba
nn Afyonda tentürdiyot çalanı 
göımiyeyim mn Gözgözc eldik. 
cSen beni tanıyor musun?> de
dim. Baktı baktı da cYoooo .. .> 
dedi. cNasıl Yooo ..• Haniya ba· 
na Afyonda tentürdiyot çaldıy
dın ya... Bildin mi. bataklıkta 
ynkalanmıstık dn, dayağı yemi • 
tik de... Hani köylüyüz diye sı
vı.,~tık da ..• > Dikkatli bakınca 
tanıdı: cSen burada ne nrıy~n. 

Muhtekirler 
yakalandı 

Bazı muhleklrler de 
mahkOm oldular 

Beyoğlunda Karlman mağazası 
sabihi İWyan tebaasından Karı oğ
lu Fcrdinnnd !K rlnıan iJe yine Bey. 
oğlunda Anıavur paı;ajında bavul
cu İstemat Çanıit zlncll'leme suretile 
bnvııl lizerinde ihtikar yapmak su
çundan adliyey nırllmişlerdir. 

1üddeiuı:numil"k bundan başka 
Pııngnltıda ~Ilaylfiyf> p:ısta :ve şc. 
kel'lcme mti~scs~ hnkl.,nd:ı ihUk"ır 
suç.undan t.aJdbata girişmiştir. ıl'cz
kflr mUe senin hiç sebep yo'kken 
bir sene zarfında üç defa fiyatları 
arttırdığı te~bit edilmiştir. 
Diğer tarfatnn ihtikiir davalarına 

bakan asliye ikinci ceza mah'kcmcsi 
150 Jirnlık .Yazı maklnclerfoi 350 
lira3n satan Galntadn yazı maldnes1 
acenta ı snhıbi Fransuva ile Ramn
zanın ınmhnk ~erlni bıti m1 , lıcr 
iki 'ni d 50 r lira ~r ıııara cc. 
usına ve 7 er gün bnp mahkum 
etmiş ·r. 
Ayrıca mnznunlann yazıhaneleri 

blr iul!ta kapanacak ve mezkur ma· 
kincler m dere olunat'akbr. 

r 
Yardım 

hani asker değildin h diye yüzü- --------
me bak.aknldı. Biraz daha yanına Sevenler -------yana um da cÇorbacı, dedim, 
burada ne mi arayom? işte bu· 
günü arıyordum. Hamdolsun o- ı ' Kadınlarımız için 
nu da bulduk.> . cemigef, dört ıııbe 

Ahmet Çavuş. ayakta son sÖ· ı dalı a a Ç tı 
zünü 

0

.<iylüyor: --- 1 
_ Bunu, diyor, 0 L:arn ,gÜn·ı Yardımıevenler Cemiyeti 

~eıde böyle büyük bir zafere .ka- dün :Y•Pbiı bir toplanbda ye· 
ni açılan kunlara giden bayan. vuşacağımızı ummuyor .muyduk 

dedin -de h tırladım. A oayım. ılaraı. miktarmı tetkik etmi, ve 
düşmanı param parça edip deni· bu kurSlua yazdm~'kl'n bazı 
ze atacağımıza inanmamış ol~ay. sebepler dolayısile gidenıiyen
dık, o kötii günlerde, hiç gider de terin miqküllerini hatletmif ' 'e 

civar hastanelerdeki kurslara ınlayın'Uza iltihak eder miydik? 
Allah seni inandır&n ki, rüyamız- devamlan temin edilmiftir. 
da bile zRferi görürdük. Çünkü Diğer taraftan dündenıitiba-

1 1 rea cemiyete 1aalıbütlü aıa namusumuz. şerefimiz, istik a i· 
miz. yanı düpe düz vatanımız .kaydına batlanmıttır. · Bakır

köy, Çatalca, Yalova, Silivri 
ıiçin clöğüşüy.ordu'k. Ya topumuz 

ııehit olacak. veyahut zafere ka- dünden ib1>aren faaliyete hafla 

Sıcaklar gihı geçtikçe artıyor. ~lmdıden denize girenlere 
rastlanmaktadır. Reamimizde Heyhellada 

plajının rii%el manzaran ıöriilüyol' . .............................................................................................. . 
Üniversite haftası hakkında 

Rektör gazetemize 
beyanatta bulundu 

•• 
Gelecek Universite haftası 

Vanda açılacak 
Rektör Cemil Bilaelin riyasetinde Diyarbakırda Üniversite baf. 

t&&&m açan heyet dün ,dırimize dÖDJJlÜftür. IKendisôıi ziyaret eden 
gazetecilere Cemil Bilsel, Diyarbakır Üniversite Haftasına ait m• 
bbalaruu aöyle anlat~br: 

Diyarbakır Üniversite IHaftanp-rogramı tamamı tamamma ve 
muvafakiyetle tatbik edilmiş, Haf taya iştirak eden Ünivcrsite.rün 
12 profesörü de vazifelerini iyi vetamam yapmanın~ İn\Iİrahile dön
müıılerdir. 

T. nınnuş alim, edip, şair ye- ı nizamı ocrnetmiş n dir mcırileket
tiştiren bir memleketin, ilim heye lerdendir.> Bizim İç .nizamımız 
ti için gösterdiği yakın ve ıımi· budur. Benim ~anaatime göre 
mi ilgi memleket hesabına mem· \ dünya nizamının esası da kurtu-
nuniyetle kayda değer.> luş sava" ve Loznn pizıımı olan 

Açış nutku İstiklal nizamıdır. Jstik.lal için kan 
. dökmüş bir milletin istiklal ve ni-

Rektör, Üniversite Haftasın- znmı bundan baska bir cıey ola-
daki çahşmalnrı işaret ederek de- \ · 
miştir ki: 

c- Oiyarbakırda, umumi kon 
icran lar için Halkev:i sinema sa
lonu tahsis edilmişti, aurnnın 
1200 'kişilik otura k yeri vardır. 
Hergün 17,30 ile 19,30 nra~ında 
bumda umumi konfer.ans1ar ve· 
rildi; salon dalına dolu .idı. Mes
leki konferanslardan tıbbi olan
lar Nümune ha5tanesinde, diğer· 
leTi yine Halkevi alonnnda ve
rilmiştir. Münakaşalı olan konfe
ranslar .saat 1 1 de veriliyor, bir 
buçuk, hazan iki saat sürüyordu. 
Salon bu konfetanslarda da he· 
men daima dolu gibiydi.> 

Cemil Bilsel. Diyarbakır Hnf
tasım açış sözlerinden öyle bah
setmiştir: 

maz. 
Kadın ve nüfus 

3 kon1eransımız kadın ve nü
fus meslesine taalluk ettiği için 
sözlerimi T"ürk anasına hitap1a bi
'tirdim ve kadınlığa fazılet örne
ği olan Bayan Mevhibe lnönünün 
vatan hizmetine çağırma emrini 
seviçle andım. 

Heyetin tetkikleri 
Rektör, Üniversite heyetinin 

Diyarbakırdn yaptığı tetkikler
den batsetmiş, ezcümle ,öyle de
miştir: 

c- Civarda, f 2,ı-000 göçme
nin iskan -edildiği göçmen lköyle
ri.ci ziyaret ettik. Cümhuriyetin, 
eski devirlerle bir mukayesesini 
de burada gördük. Haftn,Y• bitir· 
dikten sonra pazar günü saat 1 O 
da IOiyarb lmdan hareketle :Er
gani madenlerine geldik. .Bakır 
madenlerile Guleman krom ma· 
den mıntalclarını gezdik. Her iki
ııi oralara yalnız medeniyetin kud 
retini götürmüş olmakla kalma· 
mış, emniyet ve sükun itibaile mu 
hite büyük bir tcair y.apmı tır. 

Gelecek Üniversite Haftan 
Gelecek Üniversite Haftasını 

V anda açacağız. Değer Jj \!ekili
mi:ı Yücel, dönüşte bizi istasyon· 
da karrulamış. gelecek Van Haf
tasında bizle beraber gelmek ar
zusunu izhar etmiştir.> 

Hafta müddetince Diy.arhaktr
da, Üniversite heyeti 959 mua· 
yene ve 1 O ameliyat ıyapmıştn. 

Kahve ve 
gazinoların 

tahdidi 

12 Hailran zz::::e -

Akdeniz harbi 

S uriyeye kraft ln,gilizlerin ıi· 
ripnit olduklan turruza Al· 

ma.D1ar alikadar olmamakta de
vam ediyorlar. Bu hareketi iki 
eski müttefik arasında bir dava te 
lakki etmektedirler. Ancak .Şam 
sukut edip de Şimali Suriye ve 
balı a Halep · tili tehlikesine 

Yeniden açılacak manJ1 kalacak olursa Almanlano 
kahvehaneler için .müdalıle.de bulunmalan ihtimali 
bazı kayıtlar konuyor ıvardır. lngilizlere göre Almanlar 

Şehrimizdeki kahve ve gazi- daha ziyade • Halepte loplanmıf 
noların son zamanlarda pek faz- bulunuyorlar. Almaıilu, askeri 
Jalaştığı görülmektedir. Belediye cihetten, İn,gilterenin A'kdenizde 
bunları sıkı bir şekilde kontrol ve buıundurduğu büyük donanmaya 
icap edene tahdit elmiye karar bannac&k ÜS ve liman bırakma· 
vermiştir. yeniden kahve ve ıga- mıya ehemmiyet vermektedirler. 
zino açmak. için esaslı bir takım Bunun için Akdenizdeki fngi· 
kayıtlar konulmuştur. Belediye liz donanmamun yegane mükem
Reisinin verdiği emir üz.erine kay mel ve mahfuz üssü bahrisi olan 
malc:amWdar, kendi aemtlerinde İSkeaeriye üstiiste Alman ıhava 
bulunan ka ove ve vazinolım sı- filolan wafınclan bombardıman 
nıflarile birlikte bir liste halinde edilerek hasara uiratalm~tır. Bu 
bildirecektir. bücwnlann kesilmemeai ihtimali 

Sıhhi ~rtlara uygun olmıyan kmJısmda, . Mmr hüklımeti, İs· 
mahzenlerde.ki, rutubetli, eski kenderiyenin yanm milyon ınüfu· 
han bozması ve buna benzer yer- swıu ıüratl~ tahliye ederek mem• 
lerde'ki imalathaneler de &kı bir leketiıı lçeri]erine ve bahusus Ka
kontrole tabi tutulmaktadır. hireye nakletmektedir. Bu auretle 

Bu gibi yerlerin sahiplerine mu İı;kenduiyede yalnız !ngiliz kuv• 
nyyen bir mühlet verilmekte ve vctleri kal cakbr. . 
bunun hitamında ıhhi şartlan ih- Ahnanlar, Akdenizdcld İngiliz 
tiva eden yerlere geçmeleri bildi- donanammun yakacağwu, temin 
rilmcktedir. eden, Filistin indeki ~ 
Belediyeden ma&J alan müteka· manını dahi havadan 

itlere maaf tevzi ediliyor mck için aon derece fidd._L-1119!,. 
Belediye ve İdcuei Hususiye- cumJar yapıyorlar. Kerkük .. .,.,.;; 

den maaş alan mütekait, dul ve lerini Akdeniz.e HVketmekt& 
~etimlere haziran, temmuz ve a- boru hatlanndan birinin mii..ı ... 
ğustos maaşları yarından itibaren .., bu limandad11'. 
tevzi edilecektir. lık gün 430 kişi- Almanlar, Hayfadaki p 
ye maaşları verilecek 'Ve tevziat depolannı ve tesisahnı tahrip 
ayın 1 7 &ine kadar sürecektir. tiklerini :ilin etmektedirler. Bü 

Darüliceuye süt bu hareketler Almanyanın Yak~ 
Darülaeezeddci hastalarla kü- .-rktaki yeııİ hareki.tının hede 

çük çocuklara saf süt temin et· Süv~yş Kanalı oldujuna fi.iph 
mek maksadile burada bir 11.hır bırakmıyor. 
inşa edilccktir. Burasınuı fnaütere içiu ne ka· \ 

Bu :i için 1000 ~fra tahsisat y- dar mühim oJdQğunu Batvekil 
nlmı~ bulunmaktaaır. Cburchill'in son söylediği nutukla i 

Gümrüklerdeki tekerlemeler izah edildi. Cburchill, Ciritte ve 
Gümrük ve Jnhisarlar V ekfıle- Akdenizde lneilizlerin kafi mik· 

tinin '\·erdiği kıırarla gümrükler· taMa bava kuvveti bwundunna• 
deki aahips.iz eşyaların bir kısmı mamalanns, İngiltereden ei)nde• 
Oa-rülaceze ile Çocuk Esirgeme rilen tayyartilerin Akden.izden geç 
Kurumu arasında tevzi edilecek· memesine ve Omitburnunu dola· 
tir. prak aylarca yo1da kalmaları ıe• 
Siper ıve ımğınaklar bir haftaya bebine atfetmiştir. Bu izah, Cebe· 

kadar tamamlanacak lüttank ile Mısır hududuna kadar, 
Bütün kaza kaymakamları, Vi- Garbi ve Orta Akdenizin İngiliz 

Jayetten aldıkları emir üzerine, nakliyab için çok tehlikeli ve bi
mıntakalaında pulunan bina ve naenaleyh gayrikabili istifade ol· 
,msalardkai sığınakları kontrol ve duğunu anlatmaktadır. Malum· 
teftişe başlamışlardır. ~ur ki Cebelüttank müstahkem 

Hemiz siper veya sığınak yap- mev.kiinde bir hava üssü yoktur. 
mamış olan bina sahiplerine teb- Ma ta ise k'üçü • bir ada o up bu· 
lig at yapılarak bun lan bir haf ta radn İngiliz donanmasının ve bü· 
içinde tamamlamaları bildirilmek yük hava kuvvetlerinin bannma· 
teclir .. Bu bir hafta sonunda da lanna, Alman ve ltalyan hava ÜS 
icap eden tertibatı yapmıyanlar lerinin çok yakında bulunmala• 
hakkında lbu hu ust.aki kanunun nndan dolayı, çok müşküldür. 
hükümleri ta'bik edilecektir. Franaanın mütareke akdeyle-
1'_ ' mesi üzerine Cezayir ve Tunusta• 

1. z m •. r ki müstahl,em bahri mevkilerin 
den Ye mükemmel m va üslerin· 
den İngiliz donanması tarafından 
arlık istifade edilem meıi, ln&il· F u a r 1 tereden Yalanp.rka ve Akdenizin 
f&l'k havzasına nakliyatm mÜnha• S 

-----· ıı 11ran bütün Afrikayı dolllf8l'ak J 
Irak, Macari•tan o• Süven kanlınidan yapdmasıru za· 
ln~ütere 'lıüklimetleri ruri kılmııbr. 

1 
..1 " t · aJc ..1 kl S~• meadesi Framayı Akı 
ue '1 U' eııece er denizde İnptereye karp h 

bir taYru hareket almıya Mv 
20 ajl.ıştosta açdacak olan diJor. 8a ıauretle .İngiltereain 

bu -seneki İzmi Fuarına lran, denizdeki v.:ıi:reti tabii aorl 
Macariatan, İngiltere bül.c\ımet. caktır. 
leri ift.irak edeceklerdir. Diğer Fransada h · tefi Da 
dn-letJerio cevabi henüz eel· dünkü nutkwıda A wupac:la 'Y 
mem: .. ir. nizannn kurulmasmlda Fran 

.,.. kendisin• li,...il, ibir mttki 
Milli bankalrımı2 da Fuara ruı. 

nın Almanyamn pyesi için 
iftirak için ha:arlılıdar yapmak· kıymetta rolacaiını aöylemittir, 
tadJrlar · Framıs hükUmeti, artık 

Etibank ve Sümerba.nkm tinin stilimetini <Ve Avrupa 
Yurtta b:ıbalıırı a kerlte olun ça. 

hşmak mecbuıiyetindr. olan anTJcle
rln ç~uklııl'ı lba'kıl cak. asta ve ba
kımsız çocukların tcdıı' ileri yapıla
caktır. Tesisatı itibııl'ile mükc:mmcl 
olan eı;er ave 1iler tarafından ta'k
airle karşılanmıştır. 

Davetliler hazırlanan bilfcdc izne 
edilmlşler mütea'kiben $' üde ya
pılan Çocuk Baktmevine gütilriilc.rck 
gezdirll miŞlerdir. 

l kazlarıada Cemiyetin şubeleri birden al .knn1ar içinde can verip 

~uşacaktık. Başka yol yoktu.:z> mıfhr. Eyüp kazaııı hastaneler 
mıntakuı dı,ında olduğundan 

Herşeyin huliı.sası işte budur. Cemiyet tarafından bir otobüs 
Ankaranın ilk günleri i.tc bu kinlarun!J ve bu mıntakadan 

ruh ıile başlamıt1 ıve dünyanın hü- kurslara İftirak edecek olan 
yük bir k1sm1 için (mucize) sa- bayanların Cureba bı:ı.ıtan~i-

c- Ben ilk tahsilime Oıyarha
lorda başladım. Beni ıilim tahsili
nin en yüka-c:ği olan Üni:vNsİte 
profesörlüğüne ulaştıran ilk hoca 
ma şükran borcumu ödedikten 
sonra ilk tahsüin o günkü ve bu
günkü durumu araaındakı keyfi
yeti mukayese ettim. - Kemiyet 
itibarile de gö terdim ki koca Os
manlı İmparatorluğunda :ilk mek
tep sayısı 1914 te 3500 ve bugün 
3 mislini aşmı~ olarak l 0000 dir. 
40000 köyümüz olduğuna göre 
çocuklarımwn ancnlıc iiçte birini 
okutabiliyoruz. Bununla beraber 
köy enstitülerinin ku:ulmaeile 
Cümhuriyet hükumetinin bu i~i 
hallı·tme yolunda bir plim1ıı yürü
düğü malumdur. Gene Diynrba-

1 ~ırda açış nutkunda ifade •·tt'.im ki 
Istan'bula Oiyaıibakırdan 5 O y:ı1 ev 
vel 2 1 günde gelmiştik. Bugün 
ayni yolu 2 gün ~e 5 saatte aldık. 

Oniver•tede ı 
Dişçi ve eczazı 

fakUltelerlnln 
askerlik lmtıhanları 

Fuar ıahasmda daimi, büyük 1 m~vcudiye~ ve dha .. 
pavyonlan vardıır. Sümer· miiSlemleke mıparatorlutunun 
b k · d d karaamı müııhaııruı Almanya an , aynı zaman a aatıf a L-- b .. •. _ı.... .. .. 

ak 
_,.- er yuruınıı::a;ı;e corayor 

yapac ltr. mektir. Bina leyb gerek Ak 
Fuar salıa&ınıda yeııi e,ğlence oizde, gerk Atlantik harbinde, 

vaııtlİlaruıdan !biri .olan t'feY· ırek lngiltere adalan Gzerine 
tan dolabı» tamamlanmı,tır. arrm ve istila 1bareketinde F 
Bu dolap, iki ki§ilik hücreler aanm Almaııyaya büyÜk h" 

Değerli çnlı$J?1alarl1e memleket ço.. 
culdarmıtı bakınnniiıı g-nudiği bü. 
yük ynrdunlardan do1ay.ı Çocu'k E
tıirgem Kurumu Galata nııhi:re l:o. 
lunu ve onun cnl~bn ve bJlmiyetli 

Y lan. J:ür.kiln bu i] uhu. sar- e gidip gelmeleri temin edil· 
sıimaz imanı yenilmez nznü. tü· m4 ve ayrıca iki haata prevan· 
ıkenmez. sonsuz i\"Rtan aşkı ile kur toryoma ücretle yatınlmıf ve 
ttılu ve :r.afer ı;:ünkrine kaYu~- dört işsize iş temin olunmUf· 
muştur. zalannı tebrlk ne dij':er kollara da 

nümune olm ını te:ıncnni ederiz. -SON -

Milü roman:SS Server BEDi ........................... 
Ferruh h:ığıı dı: 
- Hah, iyi bıldln! 

Ferruh, bırdcnb.ire fiizü kıpkırmı
zı kestlen Ncjada hnyretlc baka. 
ırak: 

- O kadın ha?... dedi. Nejad koı ku ıçind-0 lrnpıya ıloğı u 
baka ak: 

Nejad ayağa .kalkıyordu, Ferruh 
- Aman, dedi, ben h en gitme- kolundan tuttu : 

illyım 0}1~· e. 

- Niçin c:ınım? 
- Vedııaı tnnımıyorum. 

- Otur Mln.h a kına.... dedi, an-
lat ... Çok merak ediyorum. Ne ol

Safiyeye du? 
gclincc ... 

N ejr\d başını 
tl: 

- Hayır ... Şimdi gelirler ..• Kar
salbyarak ilave et- çılavrnak ~stcmem. 

- Onu ıgöru 
dal olahlliT. Belki 
felilket olabtıır. 

- Otur, gelecekleri şüpheli çok 
burada bir sk n şiip'hell... Sinemnya gideceklerdi, 
daha büyilk bir 

1 
gıt.mezlcntl ugrıyaeuklnrdı. Sinema 
zamanı geçiyor.Sıııı t ona geliyor. 

tur. 

NPjad bıiyük bir hayret iı,;lndc sn. 
ntine bn'ktı : 

- Ay ... O kndnr oldu mu? 
- Tabii. Gelmezler artık... Hem 

gı-.Jirleıı e sen hemen kalkar ın. Bu
nıyıı, 'kapıya ltnrşı otur. 

Nejad oturdu. Fakat her şeyi 
anl~'k lııteııılyorilu. 

- O Sıııfll-'C benim gözfıme goriın
mesiıı, dedi. 

- Pekı ... Niçin? Ne yapt1? 
- Anlatayım. İğı·enç şeylc.r ... 

Belkıs al(~ hinde hll' takım defüko
dulıır ... 

- Haksız oıa..u:'llna emin misin? 
NeJad cevap vermeden evvel mu. 

hntabının ~tizüne 'balcalmldı. Ferruh 
özür dilemek için ilııvc etti: 

- Pardon. ObJ ktif soruyorum. 
Farzct iki ben Belkıs .hanımı hiç tn
nııııırorum. 

- Fakat ben iyi tanıyorum. 
- Şuphcsiz... Fakııt sen kadınla. 

11, biltfın ı, dınlıı rı bi1il'sin. BiUın" a 
bu dedikodu nrnseleleı lııdc ... 

Dünyanın nizamı 

Ben açışı, diinyanın eski niza
mile. kapayı~ı y~oi nizamile vap
tım. Milli Şefimiz.in Mıllet M~cli
sinin bu içtima devr ini ac; rken 
dediği gibi c: Türkiye, ~erbesti ve 

Ünh«u-ı:.itc F.eıı !nkUltesi l çl ve 
EC%acı talebelerinin as1cerlik deı'Si 
imtıhanla11 15 haziran pazartesi gü. 
nu neticelenecektir. 

ve faydalar temin edecejİ belel 
halinde çılgın bir ""ratle dö· nebilir. 
nen e'lektrikle müteharrik, ren· 
garenk bir eğlence vasıtasıdır. 

!Bayır ... Bu ya1nız bir dtd ko-j IBlr 1çakl ktnn :luı.1ı etli ·onı.m ana. 
du ıncsele><i ılc ıleğil ... Bir sahtckiir- Nt•jııd titriyordu. 

ynz.mış? V«ladın 

lık ... Ferruh hiı) tik Lir mesele iç inde ol. Nejad bngırdı: 
- Bilmiyorıım. 

- Ne -gibi snhteldlrhk'T duğuııu aıılndı ve başını öııünc lğe

El yazısının taklıdi bı ! 
- SnfllC mı yapmış ıtı:ınu? 
- E\et. 
Feı ru1ı ıı kildi: 

rek sustu. 'c aa ıfarkındıı Wn allan 
seııini dcr~cc d1...•rece yükselterek tek- Ferruh yine sustu. Kaelar.ı çatıl-
rıırlıyonlu: ınıştı. ~cna bir münakaşaYJ bcrtarıı1' 

A1çak1ık... Başka hiçbir şey etmek 'stil cnfol'in anbrJ !çinde hahsi 
d!'ğil. . en ırana -ki dostumsun· dcğ~Clı·nıı) c ça1ı~ı: 

'Nejad, dc>dı, bıı nwktup yaz ın, scıı onun üstün- - Pek güzel . .Sinirlenme. Olııbi. - Znnm•tmıyorum 
Lıir yaıılış1ık o1aen'k. 

- Hıçbır yanlı k ) ok. z ını. 
- Bir ynn!ı)ık ol• eak. d rum. 
- St!ıı 'hıçbir ŞCl' bılınedt ı 

nasıl iddia edcı'6.in'? 

ıicki o:FPn uh> ke1Imcsıni ilip yerine llr. Kaı ııo1nıam ben. Ankaraya gid&-
. kııduı i mi yru:san ve bunu benim cek ını in yakında? 

scvdıgım ı:b1r 'kadına versen, maksa-
dın da nu lıcndcn soğutmak olsa, N'f'jııc.l bu BU1\li duymamış gibi, bir 
bu haıe.ketc ne i mi ~·er.irsin'! nz yun uşıynn aeslle: 

- Ben ıie rıf 
hiUyorum. Aramızda 
balık da var. 

- Pek gfizel... Sen Sa'f'ıyev. e bir frcdersin, dedi, urilyorsun 
yı taı ) oı·um, ki · 
uznk PJ' akrn- m kt.up ~nzdın da o böyle mi yaptı? CJ>Cyce &nirliyim . .Br.ütal onucu-

- 'Uzak! 
-· Fakat kilçükt~nb ı i onu tnnı-

rım. Dedikodu, lıe ki... Her l:ndııı 
kadar belki o da Ja,par. iBiz !'npmı
~·or muyuz? Şimdi yaptığımız ne. 
dir? 

- Ha) ır, 'Sn:f'iyeyc yazmadım. yorum. 
- Cinıc }aulınf! - Z l'o.r.t yok. Bu mevzuda anla-
- Dm ~ azmadını. Belkıs Safi~ eye şnmayız. 

yn~ınış. - Senin heni <anlamanı Jstcrdim. 
- O da .ne yapını§? - · mkfuı göremiyorum. 
- O da cSııfi)C> kelimesini sil- - Hatta, itiraf edeyim, buraya 

- Hayır ... 
11111'1, rcıine hnşka birinin adını yaz. sırf bunun jçin geldim. 

Dcdikod ı d gil tııı . mı . (Deva.mı ı•ar) 

Muharttm Feyzi 'l\OGA 
=======================;::::::2 

i'"'ııııuıınııt1ıı1tnınnııııuıııuıııııuııı•••t1••; 

n Vecizelerin Şe~hi 5, 
L1111n11uınınuunımın11ttnuıuıuu.unıııın~ 

Hayata hakim 
· unıur, seciyedir; 
zekaya üıtlindür. 

olan 
••ciye, 

Fredrlk Saundin 

Seciyenin hayata lıuldm olu u, 
her eyin ona dayan ınôan, in
sanlnr ar.nsındaki muıımelelc.ı:de 
hakim olması ic~ clen .emniyet 
ve itimadın, :ınsanlıı.rın ha ttn 
tuttukları yolun, me lcğin; güt
tüklerl mak ıı.dın, gözeUediklc.ri 
g-.ıycnln hep seci) c işi olnınsındaıı 
dır. Z kfi., anğlam scıcıye kat kat 
'kıymet kazanır. Seciye, ı:ek&nm 
verimini arttırır ve Ecltl'mm '8n· 
eak iyil;ğe, dogrulu l'll bimıet ct
m in1 temin eder. Bu bakımdan 
seciye, ,mtibakknk :ki, zekfıdan üs-
tündür. Ve seciyeyi •lamlamak, I 
zekiiyı beslemek ve parlatmak ka
dar, belki fazla lilıımdlr. 



Bir medeniyet eseri 

H&rriyet mefhumu 11'bi mede-
1iyet mefhumu da, söyleye· 

nin badine söre sara ııra mina 
l\lan acayip kelimelerden biridir· 
Maddenin medeniyeti, binadır, 
toptur, semidir, bir ana olarak 
deiiJ bir IDllta olarak kadınm e
linin öpülmeaidir, fabrikadır, zi. 
nettir, liiluttir, dolamba~b konut· 
malcbr; ve icap ettiği zaman d• 
maddenin bütün beybetile mad
~e ..ıdırmak, ~lflDakhr. 

RaAan m11d11nigeti 

Ruhun da medeniyeti vudır. 
Bu medeniyet evveli imanhk aı· 
fatlannm ne olduğunu izah ede
İ'elc dünya yibiindeki beter le.la· 
hahima. bia ileminin faziletlerine 
cloiru aüriikler. M.ıdde medeni· 
yeti insan bodkimlaiınm, nuMlde
)'e tahakküm etmek hiuinden do· 
ian ve muhitten merkeze doğru 
inen, dar, muhiti hodkim bir me
deniyettir. 

Para hanı bu medeniyetin mah 
IUlildür. imanlar aruma ıerilen 
likaydi davan bu medeniyetin e
leridir. Harp, boiUflUl8t apelrii· 
liayon, amele ihtililleri, iatiunar 
laa medeniyetin çoc:aklandır. 

Halbuki ruh medeniyeti, ıner
md• muhite doiru yaydır. Bu 
~ diierkimbiı dojurar. 
........ bir idihaal ileti olarak te
Wdci etmes. Ona cllaY• iberİD• 
de - la,.net isale eder. labra· 
.... 1abmhim. öliimüa, fakrin; 
tloia'daia ......... oıtac1 .. bldll'· 
_,. taJıtır. Bir ana aa11r• ıae· 
clir? S.bamı IMiJiimek •dir?. 
Bunu biaae'der •• anlar, yüluelen 
ruh bir ölüm bidiaeaini alelade ..;.jik .,.. nka olarak telikki 
91meL Ba hidiaeain, cemiyete. 
hiue, mütneffuun çocaklanna 
İlahet eden feliket .,.7'DI da na
aan dikkate alır Ye bilir ki yiik
lelınek diierlerinin ii:serine .... 
-ısı. olma:s, ,,. w:ak .......... 
canb ......................... 
.. ıellia olur. 

Top/tan.de tlfllan 

Çocalc B11/a11111vi 

M.clde medmiyetinin birbirini 
İfna iciıı bütün fe)'taai kabiliyet· 
lerini ortaya dökfiiiü ı.ir sd'a'da, 
Topha...de dün bir imanlık filizi 
ret-di. Bir tesanüt ataca meyve 
•erdi. Galata Çocuk üirpme 
K--. o muhitteki çoculclarm 
... ......,_ yardımına kofll\Ak i-
9.g ~000 lira sarfederek bir mü
....... ~ Bu mhueaede fa· 
kir • aı> lar meccanen tedavi e• 
olilı•lıcek, pi.lan, iJiçJan Ye 
r&uık, ve yine bu müeaeaecle 
1r.....ı.n askere giden veya çallf• 
ımya ınec.bur ol•n kadanlann yav· 
rulan bvmclınlacak. 

Yarınki medeni 

dingagı lcaragorrız 

Galata Nahiyesi Çocuk Esirse· 
me K.uawun bu pael eserini 
~ hnnata ecliyona ye diyo
nm ki ne ınes'uttur larkiye ki, bu 
fttlann.n Öleaincle inaanlar bo· 
iaal8fWlıen, o keneli bünyesi cla-
hlim141ci ••-•-- a....1-. • -..1:.. 

IJ 
,.,.,._. ~vı 'RM.1'Qr. .,.z_•Jv ••• ;..-ı ....... 

~L~~-u 
~:: ........ .... ................... ki ...... ~-:.:....;; 1 z..,.. 

~.....,.... 

c. iL 

v i 
NeTJ,ork 11 (A..A.) - l'inıork 

Tirnea cueteaı Dük d'Aoataıun ca
~ cuııü Roma:ra celdtimi bü~ 
diuıekted,ir. lncıllder Di~'e aileat
ni. cinnet üıere "itiz d.n izin v.
nuılerdlr. Dük bu müddetin bitaınıa 
da döneceğiııe dair aıamuau 6'ıerioe 
llÖZ •emıittil'. 

Di1k i' Aoata Afıoilsa ..,WUerincl• 
ta1are ile hareket etmif,t1r. 

E ir edilen hir lnciliıı GeuraH 
ile Dtkiln miibadelealne uirqdmak. 
ta iııe ele u.onedUdiilııe eore Dük 
Afri a a t eder etııan bir Bipt. 
li prensJn yamnda kalmak illere 
Hındistana sundenlecektir. 

TASVIRt BPKAB 

JllllllJll MES2LELER 1111111111 KAH 
SDlfe : 3 9!!!!1., 
dUnden 
bugUndan 

Zirai hastallklarla mücadele o Milli idealimiz 
neticesinde senede 13 -14 Apartıman yaptır~ak mıdır? 

Türk sanatının 
asalet nişaneleri 

çiniler 
Server laklt ............................ 

K endilerine mahaua sönül a• 
ÇICI kırmızı, mavi ve yefil 

renklerile bizi ti içimbden, sön-

milyonluk mahsul kurtanhyor 
Ankara 11 (Hwrıut) - Zıraat hususta büyük bır gayret gosterl

Vekaletı, mahsullerın hastalıklardan yor. 
korunması ıçin, bfiyuk bir faaliyet Bu mücadele sayesinde vasati ola. 
aarfetmektedır. ı k b 

Memleketin ııc muhtelif yerinde rak senevf 13-14 milyon lıra ı ma • 
bulunan mucadele istasyonları da bu sul kurtanlmaktadır. 

~·c;;: 

Kandırada dokumacılık 
kursu iyi netice verdi 

Kandınra ( Huauai) - Kan- , lanna ders mahiyetinde izah ediJ. 
d da lktısat Vekaleti tara· mlfİr. Talebeler, bu suretle hazır
fı:~an • açılan cDokumacılık lama devreıind.en ıonra çözgü 
K rau> aayeainde aanatin üstün hazırlama itlerme vakıf olarak 
lu~etleri halkımıza atılanmııtır. bobin aarma, çözgü ve tımar ifle
Kuraun küpdı üç a)'I geçmi,tir. r~ni ~ütealu~ ~o~in aarma a?'e
Bu zaman zarfında üç tertip tale- liyelenne geçilmlfhr. Bu umelıye
be Dokumacılık ve Ketencililn ler hitam bularak modem tez
hallında denı görmiiftür. Kan· gahlarda_ ~eni ta.rzd_a. dokuma 
dıra halkının istidadı sayesinde kwnına ıntikal edılmıttır. 

·· k .. lita maruz kalanmadan sa- Halkımız evvelce 3S • 40 aan-
muf u v • • ı··· d •-· b · t" bütün kısımlan talebeye ög- hmetre genıf ıgın e .. ı asıt tez-
na ~~İftİT Dersler tu tekilde ve gahlarda dokuduğu keten bezleri 
::.eli ola;ak göıerilmittir: ni fimdi arzu ettiği gibi dokuya-

Otomatik tezgahlarda bir ç.ok rak piyasaya çıkarmıya muvaffak 
,ek.illerle çah,malar, çdmklarda olma~ta~rr. Bir k~aım tale~eler de 
da keten yün eyirmeleri ve bük· ı kendılerıne venlen tezgahlarda 
meleri, b~bin ve masura ıarmala. evlerinde verilen müt~addıt sipa
n gibi çıhıklann gösterdikleri rifler k~bul et~ekt~d~.rler: Tal: 
meharetin inceliklerini Vekaletin beler bılh.aua sıpar~ uzen~e ıu· 
göndermit olduğu ve halka tevzii zel Candı namı '!erılen, dort ve 
lazım gelen ipliklerin kimyevi b~ altı ayak üz~rine dokunan keten 
yalannın muhtelif renkledn amelı kumaılarını ımale çalıtmaktadır
olark tatbikı ,ekilleri. talebe grup lar. 

Güzel Sanatlar Akade- • - gruplarının menfa~tin ko lümibdea bajbyarak kenclilerine 
misine bir uğrayınız: Yazan: Peyamı Safa Y~D b~ d~y~~~ l~ks ve çeken Türk çinilerine hayran ol· 

He:> kel Şubesi bomboı. mal du~~unlugu bıze, yı- mıJ9D, onu 7apan mta ellerine 
Mimari Şubesi hıncahınç- ~ılmak uzre ~!an (\_vrupa fevkalbeter bir kaymet vermİyen 
tır. Çünkü Türkiyede patentaaı 1 man ihtisas ve9kuı; apartıman ve Amerıka merkantilızmının ya- insan acaba mevcut mudur? 
yabancı şöhretlerin elinde bulu- terakkinin ıon kertesi, apartunan digandır. Oralardan lcoğulan al- Renklerinden batka, ihtiva et• 
nan heykeltrathk Türle aanatka- milli servet, apartıman milli re- tın tannM, para tanrısı, cimaı tan- tikleri çap ye tekillerin ıüzelliii 
rına para getirmez; fakat mımar fah, apartıman milli ideali 1 rıaı, lüks tanrısı, her iflas eden de onlann ayrıca kıJmetlerinİ 
hem ba,kalarına hem de kendi- Kimse farkında değil kı apar- fikrin, her devrilen putun •on va- mecmaaLırda 
ıine apartımanla~ yapan bahtiyar tıman milli servetin mezarıdır, tanı burası imi' gibi, aürü ıürü arttarmakta. çalamt ~ 
kıtıdir Üniversitenin Dil . T arıh çünkü iç piyaıalanmızda tedavül Türkiyeye göç ediyor. ;:~e ~arlara ...:.; 
Fakültesi tenha, Tıp f akı.iltesi ettikçe üreyecek olan acrmayele- Garp medniyetini içtimai mü- kadar birer lo)'lllet izafe ettir· 
tıklım tıklımdır. Çünkü lisan ve· ri, damarda donmuş kan gibı ha- eueselerine köklerini ve bunla- mektedir. 
ya tarih ilimi için, bütün ömriin- reketaiz ve kısır bırakır. Aparlı· rın tekamül tarihlerini anlamakla Bu aanatin, aaaleti eski trie 
de üç odalı bir ev yaptırmak pn- man böyle_ ~ir salgın hal~nde milli değil, yalnız gözbcbeklerile ae· kadar dayanan bir mazisi vardır. 
11 pek az, doktor için apartıman- refaha degıl, memleketın ıef ale· ven geri milletlerin bina, lükı ve cÇinıt e niabetle cÇinb adma al
lar yaptırmak f&Daı pek çoktur. tine yol açar. Apartıman milli süs hasreti içinde emekliyoruz. en iyilerinin oralarda yapll• 

Birkaç idealist müstesna, yük- d~ğil, millet zararına ferdi ideal- Ensesinde gümüşlü tilkinin gıdık- = betlUD11undandw. F•kat .. 
sek tahsilin e,iğinde. iatikbale ni- dır. Bun~an capartıman yapılma- layııını hisaetmiyen Türk kadını nutulmamahcbr ki aurlderle Çin
pn alan her Türk gencinin gön- ıın I> manasını çıka~~~ak •ersem- bedbaht, nişan yüzüğünde pırlan- liler ti etkiclent.eri h4!11Mlft bemeD 
lünde bir apartıman yatıyor. A· lerle k~nuşacak degılım. Aparlı- ta kmntılannın ııralanmadığını ben'ber ~ ,,. tadJn 
partıman f Gene; ve yatla. mimar manı bır refah vasıtası olmaktan gören Türk kızı bedbaht, kübik ka,d~ s&e hu anati ad 
ve doktor, eınaf ve ayukat, tüc- bir millet gay~i .• olmıya. kad~r divanı olmıyan ev bedbahttır. ler Ç~ilerle heraher ileri göltir
car ve bol maa,lı memur. komis- yük~lten g~ynmıllı, gayrıbeşe~ı, Fakat odasında kütüphane, du- miiflerdir. Y"me tarihin hildircli
yoncu ve müteahhit, her fUUrun gayrımedenı, hayvanca kazanç lf- varında resim, rafında kitap ol· • • " Çinlil-le lurldenl• 
altı ve üıtü, boydan boya. sılme tabına vuruyorum. mıyan ev bedbaht değildir. Zen- C:.-;;:...... Alariler de .. 
apartıman keailmittır. Apartı- Midemizi ve barsaklaı:mızı ~- gin ailelerimizde Avrupa m.,d~ uınab ~: millederdeaclir. 
manf Cimri parayı bunun ic;in bi- par.tı?'anla doldur~n .b~ ı~t~h bı- ıniyetini poker ve viski temsil edi- A...ı.teia ft Von le C. adla 
riktiriyor, it adamı bunun için ta- z~ ikı yerd~n g~l~~thr · Bırı ken· yor. Bugün Avrupayı yıkan: hli: alimler, Kifsar, Tarlan ve Koça 
ban tepiyor, avukat bunun için dımızden, otekı dunyamızdan. tün sefahat tannlan Türkıyeyı tehirleri c:iYarmdaki haraWenle 
mahkemede cotuyor, doktor bu- Kendimizden _gelen tarafında yapmıya gelmitlerdir. bklan anıfbrmalarda nefis 
nun için gözüııü profeaörlüie dik- mazuruz. Kafealı, karanlık, rutu- PP • ..:-"I bulm l d ld 
mit. Vekilin treni plmeden üç betli, cumbuı çarpılmıf. taşlığı Eaki Türkler, cparanın haramı resimli ,,..-er • ~ il' 
vapur evvel Haydarp•f8Y• dam- küf ve mutfağı lağım kokan tahta ya zinaya gider. ya binaya> de- ,bunlar Tlrtdenn çini ani i:: 
lıyor. Apartımanl Sabahleyin, evlerimiz ailelerim~e tabut ol- dikleri zaman bu dünyada .. pe~ tmclaki latialülia& •~-
yatakta mahmur sözler açılınca, muftur.. Bu evlerden her biri. çok insanın pek geç anlad~gı. hır "'-· • d •• c:ilikte 
uykunun rehaveti içinde erimit gözümüzde. koskoca imparator- hakikatin tam fUUruna aahıptıler. ~ • ~ ~ mile-
vücudü kamçılayan ve obüa gıbi luğumuzun çöküşünü ve onun ha- cBir lokma, bir hırka> telakkisi· ilrilen ~b I .,;.,,,1 • Korı~..1-LI. 

L-l · ·· ·· d ti '- ·· 1 b 1 b k e taı~•ı...-• ve ~ sokağa fırlatan ideal: Apartı· raoc: er~. ~st?.n e ıı:ıu a~ ve mu- le ıoyıuz a~n u an ayııın ~. a Sahipa Şemlettin " KarataJ 
manf Bir tek varlık sebebi. Yllfll- cenet olumu temiıl edıyor. Far- bir tereddı kutbu da cher lfln med~. ad bulunan çim'ler 
manan hikmeti, bahtiyarhğın imi- kında olarak. olmıyarak milli ha~- batı para> kanaatidir. Selçuk .e;:. a.iliiini ,.: 
li, insanlığın gayesi. memleketin sasiyetimizi ,öyle bir ıembolık G l'ğ' h" l a.... gen,._ -~~-1--..1• .. 1,_. • 1 k enç ı ın, ıç om......... ,, t.-en ....-.en1D'. 
selameti, kainatın 11m: Apartı- tuavvurun agır te ıunı ~tına OY· !iğin ruf\undan bu mal. bu süa, Oamanh Tiirlderinin yapl .. n 

Hess 
meselesi 

mani Çimento yok, fakat apar· mutuz: Tahta ev mazı. apabrtı- bu lüks hayranlığını sökelim. çiniler ise canla vesikalar ........ 
tıman yapılıyor; demir kalmamıf, man istikbaldir: tahta ev ta ut. -=-• iilnll6leri 
f a artıman betik tir, tahta ev Ö· Onların beyinlenne apartıman- ba aanatm en suaça n 

IAvam Kamarasında akat apartıman yapılıyor: itçi as- l"~ t hayattır dan evvel yapmıya mecbur oldu- olarak yapmaktadırlar. 0-.-
ker, fakat apartıman yapılıyor. um. apar ıman • .. d k · h•tA h l l samanmda bnik Kilııla'9 
Ş h 'f k ı_ 11 k"· B p tıman İftahının bize gumuz, yuz e se senı a a arap ı ar .' • ---L•--

Churchlll, bu mesele 
hakkında Amerika 

hUkOmetlne malOmat 
verlldlllnl eByledl 

Londra 10 (A.A.) - Bugün Avam 
Kamarasında Rudolf Hcss meselesi 
tekrar m...aubahs edılmıttir. Fakat 
Churchill bu hususta eevap •ermek· 
ten ımtlna etmııtir. 

Hesa'in bllhaısa aulh teklifleri 
getırlp getirmedlğine daır sorulan 
uzun bir ıuale Churchıll ıu cevabı 
vermtştır: 

cBu tahıı hakkında timdi yapa. 
cak heyanatım yoktur. Fakat lncıJ1z 
hükümeti Heu'in Büyük Brıtanyaya 
uçuşuna daır bittabi Bırletılr Ame
rika hökümetine malümat Hrmııtlr. 

u en ço aııu ı, çün u apartı- d u d8:. ar ımzdan gelen tara- bir köy Türkiyesi içinde yapdı-. ve latanbulda açılan ~· --:--._ 

eh h•ıı'ı•D manı var,· fU herı'f ı'yı· gazeteci, ı ... rı unya b k T k h k'ı_ t L_..1_ • mecJA Ti rk'--!-urc 1 f r-d h" d ğ"ılı'z Ru ka ğımızı en üyü ür a 1&a ı n, ucu-yıe up u ~•~ iyi doktor, iyi avukat, çünkü a- m a ıç mazur e - k k k ·• t dikl.-i iltifat -
partımanı var. Apartıman dira· zanç hırsı, ammenin menfaatini halinde ça ma gere · ~ta ıoı er br 

beyanatı yet. muvaffakıyet ölçüsü: apartı- alaşağı edip yerinf' ferdin ve kir Peyami SAFA >'18::,ıa;: :n:::V'eı Çm-
t d b h noktai nazarından • .nk0 k derecede ı bu me elelen ayn a....,., muhakeme de yapalap o.m.nh padifahlan-ngillz Avam Kamaraaın a aış • hassa en az miktarda elde bulundu. ;ru ~ ,,.. hed" edil ..inı' ta'--L 9 

b " k la techız edılml•ttr. A"'ml zamanda tay. etnı k do.ıı-· degıldlr. Umumi mıtlü- na ıye en .,,.... -. yan miızakerelerın azı muna ata - gunu kaydediyorum. Bundan dolayı .. " e;• u k kiae ireden .a-
ra yol açtığını ve Batvekll Churchll. bütun hatayı Hoare Belııhaya yük- yarclerı bu}uk Avrupa ekapre lerı mat ıse herkese duyurulabılece ıey. can, , VUO .eaa __.__ 
lın bılhassa Gırıt mağlUblyetı dola· !emek niyetinde değilım. Fakat bu ıle bellı başlı hatlar ilıennden d lerd n değildır. rekkep kolekaiyonbh~ :!ak; 
yısile sorguya çekllerek bu mesele meselede kendısınln de bilyük bır sevkedebılırler. Girit harekih aanya müzesinde u un 
hakkında beyanatta bulunduğunu me uliyeti vardır ve bu tarzda likır. insan bir bu kolaylıklara bakar, E"'er duşman Yunanıstanı devi- ld bunun dünyada me•cut kolelt 
dıinku nüshamızda yazmıştık. dı aoyledığı vakit kendiııının ba hu. bır de blsim vaphtımıs gıbl tayya. rec k olursa, mOteakıı; hedefin Girit ı~nlann en sensini olduiW a57• 

ingıllz Baıvekntnın dıtcr mesele· susta tenkıt Jfiriltmıye haklı olanlar relen kafes halındekı ııandıklara olacağı anlatılıyordu. M halli ve temeldedir • 
ter hakkında verdıtl beyanatı da bu arasında en aonuncuJann en sonun. yerleetırerek Bahri MuhıUen aşmak genıı bir hava 6stünlüğ sahip o. Ancak, ba Çin mam~~ 
gün neıredıyoruz: cusu olduğunu ~battilr ettırmek Is. ~ureule cenubi Afrikayı dola,.rak lan düıman bızım tayyarelerımizi zensinliiine mukahil bu llHPCU• 

Tayyare dafi toplan baklonda tenm. Mısıra kadar aevketmeyi ve orada Yunanıstandaki meydanlardan kov- T.._.· mamulitımn eksikliii ol-
1...0ndra 11 (A.A.) - Churchıll, Bu !Irada amele mebuslardan bu tayyareleri yeniden kurarak ayar mıya muvaffak oldu. Bu faıkiycte .ua ___ ııı. bnik, Ki-

Almanların tayyare dafı topları ııl- Granville mildahale ederek taarruz. !arını yapwıayı ırôz onune getirirse adetçe son dereçe üstün olan tayyare dukÇ9 acıdll'. M--, a 

nl mükemmel bır şekılde teıküitlan- da bulunmanız doğru detildir demiş- aradaki azim farkı kendilığınden dafı bataryalaı ını da Hive edı!n dıiı- tabya ve latanbul mamulib ta• 
dırdıklarını ve bundan baıka, mağ. tır. tebaruz ettırır. man tayyare meydanlarını ele geçi- bak, klae vesair çini anniainin 
lüp ettikleri memleketlerde de hatta fnıriliz teçbiab Almanlannkin- Bunu hulasa etmek için dıyebılirız rerek kendi nefine kullanmıya mu. ıüzellerini hu koleksiyon içinde 
ihtiyaçlarından bile fazla top ele den kat kat uclar ki, Almanlar bizler içın haftalar zı- vaffak oldu. bulmak mümkün deti)air n ~ 
geçirdlklerını s6ylemit ve eaaıen or- yamı icap ettiren bir ı•i bırkaç gün Glride taarruz kararlaıtırıldığı .__, __ ı:- L- ........ elan ibarettilt-
d h b d k f ı b Bundan sonra Churchıl nutkuna '" ı -· ..., """" r-Y-unun arp aıın a ço ec ır va. jçerHlınde yapabılm.ektedirler. Bu takdirde bunun hava yolu ile nak e- •·-- m--'--LiJ, Atmda Y_. 
zlyette buJundug-unu tebanız ettıre- f<iyle devam etmııtir: Al ı k l k k ı ı 1 Jr... ... ,, d -- ...., mütalea bılhasııa man arın ear • dı ece ıta ara yapı acae;• aıı-r ı. -.inJercl- Bemlcini a..tMft ml-
rek, bunıın .. ft•hca müaebblplerlnden -uemleketln her tarafında fevka. be d,..,,_,· b" d t h k B · i d son de- üstün - Y.._. -. ... tan gar .,.. .. ır av e are e- unun ıç n uıman ....... __ ..1_ l_s_ " Kitab- mamuli-bırinln ıımdı kendıslnl tenkit etmiye tide tııddetli ve haamane nutuklar tine teeebbilı et\ikleri vakıt bu ha. vasıtalara rnalık bulunuyordu. - ..._ ,_ 
yeltenen eskı Harbiye Naıın Hoare s6ylenmııtır. Bu .ııutukları memle. reketin çok seri yapdablleceğl nok- Girıdi müdafaa etm•ye teşebbüs tandan düainel..le ,ahaerler 

Bir lnmliz tekzibi Belısha oldutunu llivı etmittir. kete fenalık yaptddannda ıüphı tallından ve bilhassa fngıltereye her etmek ve harp etmeden terketmek mewcutt•. Bunlar, iç, dört --: 
e- lnciJi:s anlasa dün,....... en mü- yoktur. Muhtelli memlelı:etlerden ve hangı bir ısWi tqebbüıil bakımın. meselesi bahis mevzuu oldu. Bulları bir maanaatbr ,,. .... yok ki 

Londra 11 ( A.A.) - D'Gk d' Aoa
te'un mu•aklraten Komaya clttitfne 

r NeT)'ortian nriJen ...-.. ull
hiJettar Londra aıallfillırlnde Jıeflt 

edlhraemektedir. 
!)ak bellib lngilialerin ellncle l8İZ 

bulwımaktadır. -----
Yeal Zel••N 

...-cllel•de ........ 
V tllinston 11 ( A.A.) - .Askeri 

vulfet bupn Killet llecıUainla si&ll 
bir toplanbamda tıetıldt ebmacaktır. 
Ba.pekile •ekilet iden Nuh, yarın 
Meclialn 7apacall aleni toplantada 
Yal- Ut"clahların Yuuaiataa ,e 
Gin&Mki Janklt b•kkında lllilııake

re ceıQU eduılbli •• bikümetin. 
bu ınöakerefere lttink etmekle 
balatiyar fllacllflnı bUcllı:mlfUr. 

kemmel teçhiubm a.1=-.n payitahtlardan llldığım haberlerde dan çok mflhımdır. bana dedıler ki: n:.oJk,.... ... ........ '•·Ü. • • 
çekilirken L-.yL~ bu nutulı:lann oralarda emnly11tıılzlık .. h-6-- _ _. __ ..a,;_, _ _.en emı"n e• _...., .-:-t-"I - _. v •. -- L.:..-1. ..,,... _ .. -- --·- ,,_ .. -L! .1111 1 * ~- .. ve te ... vvüı YUkua ptirdıklerini an.. _,,_ ın-..1.wın•• -•·len· a•.1-6aa _..___ _. 1 

Bu au:a lllater Boare Belbb• .,,... ·- ..,._... .- ... _;_ • -~ __... ...!-1.-: Kh• 1 g ... 1•11111• * t termıettr. mz ıcap ...... r. _. .,. tim.le 
Qap IWkaralr nciltenıain 8elcl- Dafi toı>larımuıın istihsali" nihayet YuıaanllWı lctn aarfettitimia PY Bu aribllere sorarım: Bir lluhue- Wır. ÇWöl-. bllila • i:11ı • 
kadan ~rken dflnpnın en mil- süratlı bir surette artnııya batla· ret nedıeeainde blrtok tayyareleri be bqlamadan evvel naaıl lakipf 11.t taW- m• l tflıi: :-~ 
Um.mel techi&aiını kaybetmie oldu. mıttır. Fakat ne oluna olaun tee- kaybettitimıa ııibi. Irak •Diyeti, Fi- edeceği hiç belli olur mu? Eler mu- ten 80lllll lr•• ~ 11~. ft = =d~ım:en •:.:-::.:~~ hlzatnnızın AlmulannJdne naaaran listln ve Suriye vaziyetleri ve niha- hafaza edlleceiinden emin olunanı. lMlhw 9'lıtm •• iı ... 1111 .... ~_. 

ve adet itibarile ktJaa kalNıl ıtmiye- yet Babqlstan meselesinin katt au- yan bütün ~erlerin müdafaa edilme- __ u __ -Jel.- k • ıatlın .. 
lll&Iİ79 kadar parllmntonun •e cek derecede nokaaa nlchıta haki· ntte tasfiyesi oralarda da pek çc.k .. kab l edilecek 1 --,,_..-" • -. • "'9 
memJebün bir daimi ordu iJıdasına kat elyevm bakidir. tayyanler göndermemisi icap ettir- meei preıuııpı u o una ..,.. O .. •ur ~ 
mahalif balundaklaı'lnı ve buna miı 91 burada Garp çölü vaziyeti dlifman hiç dövf14meden kıymetli ~ir ~ çiaiye ICa.l ~ 
r...x-- kendisinin bu _ ...... __ -bcu" A.lanaa tan.e&ainia =slılimleıld 8 ç k fetihler yapmlf olınu mıT ..1_ .,.~-- 4, • ...a:.. .. 
--· .._..,,_ " " de ııösden uuk tutulmamıttır. u _ ............ - -- • -

•enaiye çalı1DU1 bwuDdapnu ta. llrat sebeple hava ku"vetlerimizin muh- K.........,._ ~ kelimeyi TUrlder • lair _. 
battlir etmesini iııtemlttir. Bize muhik aatelte eorulabilecıek telif sahneler (berine tevaiatı ile Gi- lııaana~imia ....... lmllel'"'llle• ,,. .. - ~ 

Cbarchill nutkuna "f:ll •metle 4le- mülıım bır aual neden dolayı Orta- nele u tayyare cönderilınit ohn.aaı idiler ...:..' ,. .... •er ;..:.. ...U ~ dit 
Yun etmifttr: earkta daha kuvvetli •e daha biNiik meaelaleri hakkında haktbıu bir Şah b ka tam w ...- ...ıı • i a: 

Nutkumu s6ylerken tetkik etUliıri hava kuvvetlerine malik ol.nıadJı... m"L.-'--e yürtltebilnıek i"in, baq san u rarın en • ...... .,._,. 1 3 - • 
---•- "' ...ı '· •• • 11

-•·.. .. ll;ııetıni üaerime alıyOl'Wll. Fakat •~ L-lun ..W ±drit ..._ • ranaap •• tm.. ve bit~l mu haaaaudur. Buıaaeevaben dıpbi. dafi toplan babaınde olduGı sıbl. 6-elkurmaylar lllfleri ~ W - • ,,_ 
manaltiimısiıı en mühim kısmını be- Hıiın ld Almanlar .. .._ halinde r•k- plıııa bizim membalarunwn neden koaa1teei tefleri " Gft~ W&!llll To;I 9P' ...,. •••• -': ... 
raber PtirmOt olan ukerlerin tec- diierinı takip eden daimi tanare ibaret oldutunu bilmek dıeiil, ~nl be»a1. yalnıa nıevout ...ı* Giqdin ...... hioll tu6q • 

~;::: ::: =: =::-! ·:.; ~=--..:..~~ıa::u a:: UIJUloda blriblırne pek yalcın aliJca.. mjidafaa edilmeai -- 8'ldiii .. .... ...... • a = 
,.,.. .. _. •-"'·-•·n ""k ~• ,...., l larla bailı "lan_ bat.ün bu harp sah- &ıl fak.at bav• ~ Mhiı· .ll'sU.• in a••• O ..... 
_...... ..... ....... w ..- a,... •• ......- ler. nec·ı.1--1 ber ••""'aıe ..... ydanı '-riDdeı.• v• .. v_..•....,n de oldu • ,.,,,... '* • •-• ..,._. ....... ,~ .. .ıı...- __.. _, - rıew ou -.,ww.... ne • na -"'-en mubaııebe71 llawımak ..1_!.! R•m=tft e F ..,, .. 
yaca SQrı aau 0--.u •• u si- genle bidemat itibarile Cftek pdek tun a& önünde t tmak loap ede ~-- - 11-· • 
Yade mütac olunan sılihlaaın bil. d~•--ı veva uata veya tamı.....i u u r. lçın büyük bir Pll8U81S bulucllııiu liıdelik, IMa w;.- Jalllsl Wr 
...__ _ •..-- ~ ~ Bu umumi malıimata Yakıf olmadan fikrinde ıdiler. net u:.LA W , g s aaalLli• ___________ ,._____ ·--- .................................. _ Evvelce de ıı6yledim: Jla•a yolu ......-

f( d -" mD EL' jj A; i~E'Şt _:' 4 
: f t 4 Et •; : \~ ıle nailedllen kıtalar ... tuile icra === ~--• ~-~-- ·J::mi: lllft l'au· F y a..R a. ı olunacak lıüoumun mullllllalll senit· Y'M' .. : • ~ Ra. lıği baldnnda kimse hayale O.ılmı. 

- a - yordu. Bu, dünyada bD anda ya
pduı bilcumıın en büyQQ oa.u.wr. 

lnlliltarHe ...... Kontes: 1 c- !Jenl tanıJDadın mı, kont! de-1 •Batım cl&ıtırorda. Bana aonradan 1 rek kaaketimi deldi ve y1ne taka ol- Ve yine bu hücuma en mahdut bava 
alttyhiarı lefldfAtlar - Adabn, dedi, Allalaqkına bun· di. anlattılar, o zaman reddetmitlm... ııun dıye as evvel üzerime sılih çek- muzahereti ıle mukavemet mecburı. 

dan baheetme. . c- Silmr diye haykırdım. Nihayet, evvelce delmiı olduiwn tlyşe de laabet ettiremedi. Fakat yetinde bulunuyoruz. 
l.ondıa 11 (A.A) - Dabilıye Na- KonHt ~vapBaqrdi~_,_.__, ..ı.. cltiraf ederim ki bütün tüylerimin kasketine iki kiiıt attı. Blrıni al - bıru da gülmek ın·uı artık benim. Giaıltteki tayyare 1118)fdanlarınan 

z n Morrıson, nkiz kumpanya hak- - ayırıl, ..... ~ '=~~L.~~tl • ilrperdliin1 Jıiaııetdm. dım: Yıne bana 1 numara çıktı. Ble cBunıın üzerine Jcanm aJaldarma ne icJn önoeden dinamltlemaeditiııi, 
kında müdafaa nızamnamesinin tat- daıını naa --.u:- ·- -.... ı· ta A.....&. bir gülü ,__ uHn nıeıwlli ~planıı ateei altına 
b.,_,_. -ıa B··-1- da ıc.ında bulund··ıc...-u --..1-- '-ı a.ı•ı·· c- A•- etmek ıır••ı .. _ ... e...ıı, unu mıya.._.m .mseme llı: -puuh. Ona: ıouaı euıret_t r. wwar arasın 5 ........ ..-... • .... - - ıınınıııı ~ kalk konulmadıfını, daha fula tanklarla 
f811 t letkllatı olanlar vardır. orlar onun naili lııUU.. aldpı Uiil miT dedi. itte ben de ıllibımı c- Sende aeytanl bir tali var, c- Ayap ! di7e baykırdun. müdafaa edUıuditiııl .,. ~ ben 

DaWliye Meza :etı tarafından her dy b"l:nelldirler. bopltmıya ıeldim. Hazır mı11nT Kont! dedi. Utanmıyor musıınT Ya ıi& BQım, den •r ..... '-r • .,._ ....... onap va-
k a 

1 
• • b"l · blr kadını deli 1lai etmek iatiyonu- uwa av UDlp&Q&a ilin netnıWlen bey.anna- Bim duraladıktan I01lra denm cC-ebanden sarkan bır tabanca gör- cNe oldu ı mıyorum, atet ettım Atat ....aı- eUai rebilirlm. Fakat banda tayfn ltle-

mede d or ki: etti· • dflm. On iki adım saydım ve gittim, ve kurşun gitti, itte hu tabloya ıaa- nuz. T -.yor mqsımaa, yor r1ni mtınakqa etmek niyetinde cle-
DUWJe Nazırı M.orriaon kanaat ....:. Beı aene eneldi. E•lenf70r • bu k6fede diklldim .. Acele etmesini, bet etti. İyi kl Silvlo'yu vurmadım. mı:suı:;: cevap verdi: ğillm. ÇOnkil parllmento blnalarm. 

aetını:uftir kı bu tefekkillleri idare tık i 1 bala b tıod kanm ıelmeden t.etlğı çekmesini rica Fakat o anda SilYlo'yu RirmeHydı- dan teferruata vannca7a kadar mu-
edenler araamcla İngiltere ile harp ~·. ayı, Y n yını u P a ettim. Bunu yapmak iıtemlyerek 18 k niz: H•kikateıı korkunçtu! Bana ni· ._ Etmiyorum. Memnunum. 8at- harebe 7apmak ne evvel ne de ahır 
'8li.ı.ıde bulQIWI bir bilkılmetin lda. pçırı~rdwn. Hayatmun en meaat ti l · i 16 1 d' Bi k 

1 
ean almaya balladı. O ııracla :lcu:,ım .kınlıtını, zaafını gördtım; aen1 ...._ bialm itin mflmkiln değildir. ParlL 

re aıatemine kartı ~ati dur.anlar aalt.!!"°ad• en 11eı anının hatlruı bu ~·~akar ~ilı;lo :ıne ıı.:ı:;~: içeri ırirerek bo:rnuma atıldı. X.di- atat etm.iye icbar ettim, tatmin ol\111- mentıop lral'll mesul olan hiikıimet 
•a.mr. Bu tetekkilllerın harbe mfi· l&~-ır. medl. mi toparlıyarak: dum; beni hatırlanın &#. leni bulabileceii en iyi Generalleri aeçer, 
eaaiJ' bil' aw:ett.e duam cıdilmeahı• fflir alqaın at pııintiainden döntt- • c- Ciabn, deılim. airıraa,,.. ma· wicdanına emanet ecliıorum. baıbia amumt sevkulceyı hedefle& 
aa.._, ~ec:ek bir mabat lcinı 7ordQk. len ptoya karımdan biras c- Kaaleaef ıdlhım klru oeklr· .,.u 

1 
nas. .ıtap17a doğnı ilariledt, llilRe Jli aa)atır, münasip görfllen mttaı. 

•auta aılQ ... 'ri tehl{keal maYCUt- anc. phaıptın. İamini ıı6yıem.k la- d~ dol~ defU, dedi, kurtuna. l8l't- •mı, 1"P 10 clul'Ü ve ~ Jamae ııifaa .ııaa- •• YeUyada bulunur, la...la ..ı. 

•nlMlll 
-Matlam •f• 
Aakcwa 11 (H ..... - Sehrlmls 

Devlet konaerva~ t>ugtln Ma
dam Baterflay opere891 oynıyacak
tır. Opera, saat 21 .. ndJo ilen ... 
redilecektir. 

Çiftçi ....._..nı 
korutlUI nu 

ta.,. Bahei r=kn!!l"'ll'alar ara-' temiım bh kba8811in bmi ~adi- tir. ~n diltflnflyorum: Bu, ltir dil- ~ bUDUll dolru olup ~ da. • .-.ıc, kmaılldllPlt lıiıu leri 10rar, inaan •• .-ı-0 1 .u. 
•1tı4a-uhlrt Limi- ibıi baber -.erdiler. Balou pim. ello deill, katil. Silllım bir _... dmı 811'.rio'» ııontD. 0 da: aul. t.bloda ~ .WU.he .. .- sel• ıntlsabenti ~ • .a. 
ted, tra.t Form9- 1Wca1ı ~ GMil batı w;ıaar itin- atet ttmek &detim cWildir. = e- ~t ııa. W8U .. PW. J!pipl _.. .. fllat ~ \lllı9lt, itbudı ..._ .w-w,_ ......... .._ 
:~ ~ Delri bir .....,. 1"a14NL T~ Mr ...,.. llatlıJ8ba; __.. -.um. ~ .4fWıı otaa dip Mı- Mili r. Jr.e_.,. ·· ..._ alan "8 il ı>ısrMaıllt 9'-

.,.. : ·~~~·--····- .. ~~ .. _ ... ,. 
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BUyUk röportaj : 7 Ali Enver TOKSOY 

1 nasıl kaybettik? 
-----

Sultan Hamit, Girit meselesini halletmek için 
saragda derhal bir fevkalade meclis topladı, 
burada ise fikirler ikiye ayrıldı 

(93 - Rus l!C- teryıı) cılıırın t 

:fen' nd n blijÜk Yazan: Tarı"'hçı· ıcb1 uzcrine. <n 
kayıplar ve korka şubat 18!16 gcc~-
lnrla çıkmış olan - i) bütün Yunan 

düğünü nasıl oldu? 
Vilhelmin lstanbulu ziyareti- Kırılanpot- Mahmut 
Muhtar Paşa ile Çar Nikolanın görüşmeleri - Alman 
donanması ve bir harp tehlikesi. (Sultan Hıımitı, (Girit) 30uzündcn ı torpirlolarilc Giride gidecek olıın 

ikinci bir harbe girmiyc katıy n ta- (Prens Jorjo) u bızzat tl?Ş)1 etmlye 
raftar değildi. Buna binaen, {Edlr- bılc nıu~·afakat gösterdi. 
ne muahedesi) nln müzmin bir hn"- Kral ı'lc KrnU .. c, açık bir aralııı~·a A ··anıet hacın t k d tı' k d' · ·ı ı· Al d " " ~ , y e ve u re - en ı ımzası e: c ~te m ... n o- Dalkanlc1r haritası asılı dutu"or, 
talık lıaline kalbettiği (Girit mesc- binmiş oldukları haldt• ray kapı- • 'd k " 

Teslim bayrağı 
yerine şanlı Türk 
bayrağı çekildi 

fesi) nin - sflih kuvvetinden ziyade - ıııdıın çıkt1lar. Halk tarnfındıın: nı 1 ra ettiğimiz, geçnıi~ nanması bu dereceye çıkmalı- ve bayraklarla muhasım >rdula-
diplornasi tan1dle halline karar ver· - Zito!... devrin dört büyük imparatorun~ dırl> yazıh binlerce kopyesini rın vaziyetleri İşaret edilmiş bu· Antep tarihinin ikinci devre i baş-
dL Bunun için de, Avru:paclıı bulu- NiıraJarile karşılandılar. Fakat dan biri daha bu fani aleme göı:- bütün mekteplere, devlet daire- lunuyordu ki pek tabii bir şey- laıııış, nıutcadôit batarya ve ai:"lr 
nan efiı'lerc haber göndererek, nez- Kral ile Kraliçe, bu ıılk1~ seslerini lerini kapadı! di. Yalnız, hiç te vaziyete uygun harıl ınalzeııır..siııi hıiıııil büyük bir 
dinde bulundukları devletler diplo- memnuniyeUc karşılayacak halde Vilhelm, küçük yaşından iti· y A z A N : olmıyan bir t-eY var idiyst>., 0 da: düşman kolunun Albay Antlerya ko-
matlarınuı bu baptaki diişüııüşlerlni değillerdi. Henüz. saraydan çıkına- haren, tahsil ve terbiyesine son imparatorun yazı ma:.a!lı üzerin- rnutasmda şehre ghişi, Gazl yurdun 
ôirenmelerini emretti. dıın evvel, arayın kilisesinde, d d Galı'p Ke aı· Sö 1 ""1 Fransız.lıır tarnfındırn ikinci rlefıı erece e jtina edilmi•, askeri, m 1 y emezog u de gümüş bir çerçeve içmde, o 

O zaman ortaya bir mesele atıldı: Prens Jorjun scHimeti namına ya- Y muhasarasını intaç etmişti. Bu es-
- Yunanistanın, tatmin t:dılmesi pılan ruhani i~inde hıçlma hıçkıra mülki, siyaai müktesebatını dev- tarihte - sırf kendi hatalarımız nıırla düşman takvire kolların\ hır-

llzımdır. Ya, Giritten vazgeçiniz ve- ağhyarak Kraliçenin çehretıindekl let dairelerinde bilfiil ıtaj yap- ler' B l d' l yüzünden - Çatalcaya kadar ya- palamak üzere müfrezesile birlikte 
yahut, (Tsalya) yı Yıınanlııtana ter- ilerin teessür eserleri bile henüz ceç- malt suretile ameli ıahada da ge- H~k~ t e J 1~t:e d aatırmıftı. naşmış bulunan Bulgar orduları hariçte lıuluııan mmtaka komutam 
kedin1L memi,ti. ni,letmiş olmakla, zamanın hü- b'r l k ef d ekA l k~n onanhmaaı, kralı Ferdinandın kocaman üni- da ~1.'hro giremi)miş 'lıe bu suretle 

Diyorlardı... Sultan Hamit, bu- Prens Jorj, torpido filosunun ba- kümdarları arasında - ceman ye· h 
1 

ço ~ ab' ar 
1 

ar pa asına formalı bir fotoğrafiai, inadına müdafiler ba~sız ve komutasız kal· 
nun ikislne de nzı olmadı. ~araya, şına geçerek (Serigo) adası istika- kun - hakikaten mümtaz bir ıi- l atırı. aayıbaır l ır derK0ededkuvvedt- 1 gibi, bizim tarafa doğru çevril- mışlarılı. 
derhal bir (fevkalide meclis) topla· metine do'"'u hareket etti. Sultan 'd' 1 ) v k enmıye 'amıttı. erece e . d d 1 İyi bir tel!Adüf ('Seri olarak, Su-... ma ı ı. mparator ugu uran ih- k' 1912 13 d B 1· c_f . - mıt uruyor u ••• ~ kil h kk d B" dı. Bu meselenin müukercsini 

0 
Hamit bunu haber alır almaz ton · V'lh l I 1 - e er ın ,;)C aretımız ı-i:ı;ede :ı;aptıgı teş it a ın a u-

d 
-t . 

1 
k tıyar ı em i e üç ay kadar sal- Müsteşan bulundugvum a•rada, Ve kı~ imparatorun biricik kı- yfık Kıırtarıeı Jle muhabero etmek 

meclise bavale ederek, verilecek ka· erece mu eel!sır o ara : tanat süren babası hesaba katıl- Al .. zı P e Lo . •· d" v.. .. l - A t be l • 1 b Ali rarı sabırsızlıkla beklemlye baı,ladı. - Ben de yarın, Ciride bir ordu manya ile bir nisbet tayini için r naes uıee ın ugunu o - uzerc n e gc mıııı o an ay 
Bu meclis, Salt Paşanın birinci şevkine başlıyorum. mamalt '4lrtile Almanyamn ha - Lord Haldan Berline gelmiş, fa- muştu. Dünyada artık bir daha Şefik Ö.denıir de o gflnlerde eehir. 

Sadaret zamanına tesadllf edivordu 1 buld k' Sef" l kiki ilk imparatoru olarak onun kat saülam ve her , . ._, tarafı tat- emsali görülemiyecek merasim de bulunuyordu. Yüksek bir idare " Diye, bütün atan a ·ı ır ere ... .,.,1 1• 1. 8 .. "k F .. -.ı ld R Ç l'-' Ni.k ve milcadele kabiliyetine malik bu-
ve mec1iste, o devrin vükeliaile, en haber gönderdi ... Derlıııl "".!irlerle, -.,, · maaı azıruge ır. uyu re- min edebı'lecek bı'r formu"l bul"'- yapı 1

• uaya arı .unci · o-d "k d b ı T ı. ...... l l l lumluğu heyeti merkeziye ua.smca 
yüksek askeri erkanı da bulunuyor- Avrupa siyaset merkezleri arasında p erı zamanın1 a at ıyan Ün•- namamıştı. O aırada ıefarette a, ngi tere Kralı Be,inci J,:njun rlu malum olan bu zat, yapılan tek
du ... Müzakere. büyük bir hararetle tclüşlı bir muhabere ba !adı' Sultan rusya do~t uiunun kıymetini verilen bir öğle ~iyafetinde, da hazır bulundukları bu me- lüi kabul ile etrafı ~ehir cepheler 
devam etti. Fikirler, ikiye ayrıldı. Hıınıidin gösterdiği celadet ve teh- \ıtak1 1dir

1 
etmek zekasını gösteren Dreadner Bank müdürlerinden rasim pek parlak oldu. Bh gün komutanlığı vazifesine baş]ndı. 

Başta, (Dahiliye Nazırı, l\labmut dit fae yaradı. Torpido filosunun, · he m A h'"k" d ) ·ı b h k d k tl b ., ı , vrupa u um ar arı e birisi de davetlı' bulunuyordu. sa a tan gece yansına a ar ü- Hu sırada Tür kuvve eri ay 
Nedim Paşa) olmak üzere, ekseriye- derhal geri aldırılması için, Yuna- t k .. w h ı f K" ·1 y ld k d k' 360 
U k 1 ı anı~ma uzere yaptıgı seya at e- Sofrada yanyana ı'dı'k, Tab•·ı bu ni orma aırtımızdan çıkmadı. Sa- anıı ı ırım omutasın a ı 

leş i eden er; nistana ihtar telgrafları yağmıya • l Y d b ks i - Glritteki isyan ve ihtila?lerin başladı. rin birisini de o zamanın Osmanlı müzakerelerden bahıettik. Ben bahleyin, saray kilisesinde nikah mevcut u ıl ırım ta uru ile e er -
devleti İmparatoruna tahsis ede- - Al merasimi '-'apıldı, Ondan ıonra, si silahsız olmak üzere 600 semt ef· 

önüne geçmek nıüınkün değil. Bey- Eterya, bunlara ehemmiyet ver- k I f ımparatorun manyaya büyük " rııdından ibaretti. Buna mukabil 
hude yere, kan dökmiyelinı. Ghittcn medi, buna da kıınaat etmi~·erek Va- re • 889 da, stanbula gelmiş bir donanma kazandırdıgw.•nı tak- taht salonuna indik. Sefirleri im- d- ·

1 

ed' b l 

1 ) i d b
. Mi··-• J • b' ve Abdülhamidı'n mu"steb'ıdane t . f' l . t kd' tt• uşman ml!vcuuu; Y ı ta ur P ya.. vazgeçe im. sos ism ıı e ır nuay; uç ın dirkarane bir surette söyliiyoı:- para or mısa ır erme a ım e ı. de, bir tabur süvari muhtel!! çapbl 

Diyorlardı. Harbiye Nazırı (Gazi asker, iki bat.arya top ve beş btn idaresine ağzının !!uyu akarak dum. Müdür cevaben: <-;Evet 1 Burada zavallı İmparator Nikola toplarla mucchhez dört batnrya ve 
Omıan Pap) ile Hariciye Nazın kat elbise ile Ciride gönderdi. Bu «İşte imparator dediğin böyle o- Jmparatorun bu bapta çok büyük biraz şaşkınlık cöstermişti. Jmpa- bir maldncli tüfek bölüğllnü ihtiva 
Asım Paşa, ve henüz Evkaf Nazır- clbseler, derhal oradııki isilere giy· \urb diyip Berline döndükten bir himmet ve gayretı' "ardır. tor: cTürk Büyük Elçi!li Gcıteral eyliyccek surette muazzam bir yekü· 
lığilc i tanbula gelmiş olıı.n Kumil dlrllecck, böylece asilere (asker) b' • • t' · k s· · na varmakta,·dı. 3-5 nünluk müta-

siisu 
.. ven'l..,.ektl... Bıı .mesclcdn eıı sonra ıçımıne ge mp oca ıs- Fakat, donanmamız bu"yu"du"kçe, Mahmut Muhtar it diye tak- J ... Paşalıır da, Glridin ehemnılydinden .. ~ ... k • t'f d •• 1 reke devresinde olmaz yalancılığı 

bahsederek cltscriycte muhalif "Örü- dikkate şayan olan cihet ıurasıdır mar 1 ıs ı aya avet etmı.,tı Jngilıere ile aramız o nisbette a- dim edince. Nikola, Muhtar Pa- lrtıkil.pla lıüyük lıir Türk dostu ke-
nü;ı.orlardı. ki, Miralay Yasos denize açılınca- Garip ve meşhurdur ki, Vil- çılacak, ve nihayet mucibi fela- şaya: cBir General Mahmut l\tuh silen ''c fııknt her harp bnelangıcın-

Tam ekseriyetin, Girittcn vazgeç- yn kadar Yunanistan haricine hiçbir helm tahta çıktıktan sonra o za- ketimiz olacaktır!> demişti. Ha- tar vardı. Geçende yaralanmıştı. da mahzen ve bodrumlıırında gizli 
mlye kıırar verecekleri zaman, Mü· telgraf çektidlnıemiş; Girit adasın- manlar feveran halinde bulunan kikaten de öyle oldu. Amiral O nerededir~> deyice, Muhtar siluhlnrile karşımıza çıkan ve pek 
cıir Muhtar Paşa da muhaliflere iş- daki islim muhitlerin! kana boy&. Sosyalistlere karşı müsaade kara- Tirpitı:' in yorulmak bilmez oay- Pa~: cl-la•metmaab f ismimi u- tabii olarak bu defasında rlıı öyle 
tirak etti. Eline bir pergel alarak mıya giden bu adamın hareketi, bü- d k L f'k' ı·ı·· - • v yup:m El'menilcr bu mlktura dahil hır ayağını Glrfdin üzeı·ine koyup yük bir maharetle gizlenmişti. ne avranara açı"' ı ır ı .gı ve retile ortaya çıkan Alman do- nutmamış olduğunuzdan dolayı değildir. 
diğer ayağile bir daire çcdrdi. (Vasos) cidden büyük cüret gös- modern bir içtimacı olduğunu is- nanması, St SO nisbetincle bile müftehir ve minnettarım l> ceva. Koloııel Anılerya lot.as1le vaziyeti. 
Girldin terkine taraftar olanlara terdi. Giride ıı)·ak bas:ır ba«ma;ı;: bat etmek için bir takım tedbirler olmadığı halde lngiltereyi telaşa lbını vermişti. ni düıelt1:n düınıan, derhal ağır ve 
hitap ederek: (Adayı Kral naınına işgal ediyo- almak istediği zaman, Bismark düşürdü ve nihavet 1914 harbini Ak B )' d k' d hafif topl:ırla şehri bombarılımana 

G
- - p 1 l'llm. İcap eden memurlar gelincın.•e onu itidale davet etmis ve fartı 1918 f l. k ·. · d v d şam er m e 

1 
saray a se- bnı•Ia·'ı. o" g·leye karlar devam eden - oruyorsunoz yn, nşr. ar... ~,, • ve e a etıru ogur u k" -· k' ·ı·ı. b' • aI 'ld' • u 

Girit, Akdeniz snhillerile adılların kadar, vaziyeti ben idare edeceğim). gayretin muzir olacağını anlat- B ' ız yuz ışı 1
-' ır zıy et ven 

1
• bu döğüşü müteakip ıehrin eark 

orta ında, hfıkim bir mevkide bulun- Diye bir beyanname neşretti. mak üzere: cLe mieux est l' enne- alkan harbi esnasında maruf ve an'ane veçhile hanedanın methalinde eli beyaz bayraklı bir 
maktadır. Ciridi terketmck, bütün Vasosun bu beyannamesi, Girit mi du bienl> hikmetini savurmuş ve cesur kumandanlarır~ıızdan ccave> inden çıkarılma, dört yüz posta göründü. Abadı ve Anderya 
bu 

11
ahlllcrden vazge(mek demek-tir. asilerini çıldırtacak kadar sevinç Ot ~~~mut Muhtar ı::,aşa, Çatalca senelik praptan birer kadeh lk- imzalarını taşıyan \'8 mütehakkim 

Dedi. Ekseriyetin düşüncesine, bir husule getirdi. Derhal islanı köyle- ~u uz sene ıon~a da haki~ate, onun~e yar:'l~ndıgın.d~n, he. m ram olundu. Gece de bıiyük ta- bir llsnnla mutasarrıflığı& hitap 
dal'.be indirdi. riııe hücum edildi. Bıçak ve kurşun- ımpk8:ratodr • va~tıle fazla

1 
h1ınıa- tedavı, hem ıstırahat ıçın Berlıne rihi salonda bir baloda bulun_ crlcn bir ültimatom getlnnlştl. 50-GO 

Son SO
MzuM, Sultan Hamı't -".,.ledi•. dan kurtulabilen islUmlar, kalcleı·ıe !yet ar avranrıgı - sosya ist erin Büy"k El • t • d'I · t' M h mcm1i ile Türk savletinin kınlaca· ıw,,, k b J k ah u · çı ayın e 1 mış 1• u - duk. Yine Hohenzollern hane -

_ Ben, toprnklnrımdan bı'r '··rıcı bulunan eehlrlere iltica ettı1er. Ye I ur anı o ara t t ve tacını ter- t p h · ı · Al d ğını ve müdafilerin nevmidi.Ye dil-.. ,... .. hl n l d k k l k . b 1 S ar aşanın ta sı ı manya a danının an'anesine tevfikan edan r.· 1 b b h ~er bile vermem. Tarihin, mcsuliretl ccnc gcmı er n en araya çı an - etmıye mec ur o muştu. .. unu ld • d l' hdf'k • şcce,;ln umıın u ctba tlıınrı iınza-altına giremem. l\lcclis dağıl m. mış ola~ ~ kcrler tarafından muha-ı itiraf etmek lazımdır ki otuz ae- 0 ug~n an: ve.'a 
1 zamanın- ııeaux candclabreu temsil edildi. ladıkları ültimatom şu meal ve hu. 

Diye, eınir verdi. faza. edıldıler. ne süren müddeti saltanatı za. lda Vılhelr;1ın• lıva bulunduğu a- Balo başlamadan evvel, salonun H\sadu idi: 
Artık, ok yaydan çıkıyordu. (E-. d Al h . ayda vazıfe almıştı. lmp:natorla ..ı: L d .. d -ı b 1- Sevr muahedesi Antebl Fran-

t V b 
- d 

1 
. 'l~h ku ~ pe zıya e uausıyetı var ı at- b . . k' k f .1 .1 .1 · sız nınnc a ı allına vaıetmiştir. Sultan Hamit, milcadcleyi g(\ZP al- terya) nın +n•vlklle, Yunanı'stanın 1 manın a, manya akıka.ten k . d h . . J H uıp a.apısın an on e asası e as 1 

mış ı. e u muca e eyı, 51" v- her köşesinden, (Yaşasın harp! ... ) ~vr~p~nın her ~akımdan en ıle-. ta Vilhelmin jübilesine t~düf md_a Aeykıncı eds ı ıylla ~tJde ı erı ~- -
vetile değil; büyük dC\·letlcr üzerin- naraları yükseliyordu. rı gıtmış, en mureffeh ve m~ut d k k' b y 1 l ı . r asın an e erın e eekız sonra yine orada tarihe karışan 
de tesir husule getirmek snretile ••• büyük devletlerinden biri olmu!I- ~I en ah !Ş<lm b-. ı _ ~fnk uknclia.n ! ~r mumlu ~nıdanlar tutan iki ma- Almanya İmparatorluğu gözümün 
~apmnyı kararlaştırdı. Ve derhal (

93 
R h b' I 1 · 1 e ma rem ır ıttı a a · ıçın b · · 1 k d d .. .. ld' K · l k - us aT ı) nden gözü yıl. tur. A manyayı yıkan, ngiltere· \t' .. d .1 k .. S d eyıncı, on arın ar asın an a onune ge ı. oca ımparator u 

diploma i muhabereye başladı. mış olan Sultan Hamit, hnrptcn son • k '- J d k d d b' 1 maya gon en me uzere a · b' d" · b' k o azamet ve ha•metile ya:ım a-
Bir taraftan bu muhabere, diğer yı u~a.u an ıraca erece e ır razam Sait 1 lalim Pa•a merhum dır duzıne cbpage>lb'veı· ırdo ~- y 

taraftan da Gıritteki knnh mlJcııde- derecede çekiniyordu, vaziyeti, tch- donanma meydana getirmek gay f d .. '{ 1 ar a pem e e ıse ı emoı- sırda çökmüştü 11 Fakat onun 
dltlerle idare ediyordu. Gnriptir ki, 'd' \l'lhcl h . h tara ın an mustacelen .stanbula JI d'h l kar~ısında demokrasilig•i temsı'l 

le 1896 ııencslne kndar, butiln şirl- bu tehditlerine de Avrupalıları inan- retı ır. ı m er şeyı ve er davet edilmiştim - askeri azino- se es onneur, sa ~na gırıp 
dctile devam etti. Sultan Hamit, en dırıyordu. l8fl7 senesinde, İstanbul- şeyin iyisini bilmek iddiasında d I 1• I b h k d g cmenuet> oynıyarak ımparator- eden ve hasmına yarım asır için-d' - d 1 il Jı: a a e usu sa a a a ar bütün l k il b l d w h de diz çöktürmiye muvnffak o-
gu,;cn ı •ı a am nrı - vıı ve uman- da bulunan Sefirler Babıiiliye bir bl uklu~dduğu vke bh~k!~katb':n <l) e 'mi em zabitan ile karşılıklı bira içmi - arın ve ra arın u un ugu ta - 1 ı- C 
d n olarak - Gitide gönderdi. Fııkat. nota verdiler: Ciridin Yunanlılar e etın .epe .uyu ır ı erı eme lerdi ( t ). İmparatorun, frenk ta- tın yanına kadar geldiler. Gelin an ·ransız ümhuriyeti de yet-
h d' ııtın önfine geçemedi. Çunku tarafından işgaline katiyen mu va- hareketıne delalet eyleme!: kas- J biri mucibince b.. "k b' f- hanım Rusya Çarile, damad bey miş senede göçmüştür! Bundaki 
Yunnni tanın teşvıkinden ve Avru- fnkat edilmlycceğinl blldirdller. Ve d d ld • • • b' k d' uyu ır cga de kayın validesile kafile'-'e ka- hikmet nedir~ Onu: «Her şeyı' 
pa devl tll'rinin hinıavesind 11 00ımar- bll·""k A d l ın a 0 ugu ıc;ın, ızzat ·en 

1 
feur> - pot kıncı - oldu<•u mes- " " ... ,,.. vrupa ev etleri, Giride der. elite Jngiliz ve Alman donanma- hurdur Nitekim hi ..,t '. tıldılar. bilirim, her şeyin en iyisini yapa-

n• ol n Gırit fısıl n, ıırtık son ka- h 1 altışar yüz a ker gönderdiler. l h . . .. · , Ç unu amam. S 1 h k rım> jddinsında bulunmu,s olan 
ra lannı ' i l r. vo bu kııraı n Evıı ktı gemilerden karaya rıkarıl- arının sayısını ve ııcmını goste- Mahmut Muhta Paş 'l 't' t- a onun ma ut ·apısına gelin-• . b' bl • d 1 1 r a ı c ı ıma k k ld müle\ e!fa imparatordan, ve 

ki iç n de, o mış olan o kerlcrini tnkvlyc ettiler. rır ır ta o tersım e ere:, n t na namesini takdim etmek ilzcre ce, te rar apı nçı ı. Bu sefer, 
runu imhaya giri mi ıdi. S n a dn, (Cc ircyi tahrip eden i'c- p d d k' • · ayni şekilde, fakat havai mavi cku\"\etle, !k nunu tabiat bile 

nzı}et, cıu n o unç r a na ı arın vn nll a ıno.k için, Giriclc u c • 'ıı ... a ·a u e n sonra 'k p 1 ı · 1 • e ise er giymiş demoiselles cf ho- a na a ına 
1 

ır > 
1 

ıa-
\

• • ·-
1
d k k bl h l 1 ki " il 1 b 1 ttl F 1 • 

0

t k b 1 ttiktc ı ots am 8 ı yenı sarnv ~ıtmuı- lb 1 hükum" ltı l b'l' 1 'dd' 
nl tı. Bu :f a :ıhn i in, k nlı (muhtariyet) verilm ı) ui muza- dn, knzaııınnk iı;ln büyük bir faııli· t\ · ka~a a e usu ehvvdn yalknız nneurler içeri girerek tahtln yanı- sında bulunun ve bugünkii fncin-
n n r ı k. ::ı, Avrn :ı d v. k se girl tiler. ;sete grçti. .. Türk ordu u, kırm tli 0b •

1
ra I ımpakratorun uz

1
urunn ıı- na geldikleri zaman gelin hnnıma ın, r'f b.ıT61 intikam c\kÜc, mü 

Ietl riııın dü ·n lerl de i ıy ıı. rıl- Sultan Hamit daha fazla knn dö- eevbcrini gosterdi. İlk tarruza baıı;. u 0 unam cname> eri \erdi. j il ehbibi :b tun n Cemanceau'dan 
m ı. D lomatlnr, Glrı't dıı !arının kl.ılmes ne sebep olmamak için btı lıyan Yunan kuvvetlednc mukabe- Biraz sonra imparator) birlikte ngı iz kralı !kolunu vererek dnn .. ttıil E. 'h \f'lh J k somı k lazımdır 1 Bütün in .. ani -
e ki ~i alt d k } nıysn ıni.lthi t klifi kabul etti. Şu bcyıınaıne, rea- leye gcçr.n Türk kı.tnlan, on dokuz bizim hulundug· um uz salona gel- se er. · n nı ayette ı e m l· 

Ü f d ( 
·ı b. d · 'd' E · yet irin pel:: ncı olan 1.u tecru"be-

\ 1k nın, b n Avru ayı da at 
0 

men 'lan edildi: n zaı ın a, Atımı) kapılarına diler. T-rifat kaidesine tevfikan zı ı e ır evır yaptı ı ı. · rtesı ... 
10 

(T htı h
. k . • · n d d Eğ (Ç ) h • -y d k' F d k den sonra ümit ve tem"nnı' edc-

v ml.'k ıbt1mall iııd n korkını,\ a ımıyetı azreti Pad1p- a;>:aıııvor u. ~r. aı: ın en şı- sıra ile sefaret heyetini imp ra- ı;ece sarayın yanın a ı re ri ._ 
b lanı ı rdı. bide kalm k ili: re, Girldc muhtari- rcru olan Krnllçenın goz yaşl rlle kd' . J zamanından kalma küçük opera- lim ki, bugün dünya mukaddera-

Hnlbukl (Et ryn) cemiyeti, nrtlk yeti ldıııe ih an buyurulduğundan vaki olan istirhamı nıüessiı· olma.1 bt~r~ ita b!m ettı.' . "?pknrntor d 
1 

da c\Vnlkyrie> piyesi oynandı. tına hakim mevkiinde bulunan-
aı ık! ın son derecesini gö teri- flunı key!iy tc iptidar olunur. - '1 saydı, Türk ordu unun zafer sıın- ızım e ırnz goriıştı.i ten sonra B lar, akıl , mantık ve tecrübe i1e laıt 1"13 - ) , c:.ıkları, Akropolün u-zcrı'nde bir dn. cgeliniz izi imparaoriçe'-'~ tak- ütün tiyatro baştan aşağı kır -~ rdu. Her srfın, AUnııdn ve Pırede " .. "• "l ·ı .. ] · imkanlan telif ederek ef'al ve 

1 
· "' Bu h:ıreket, Avrupa sı'uaset "1" ha temevvüç edecekti. dim ede-..·İm"" dı'yerek l•epı'mı'zı' mızı gu 

1 
e sus enmış, cennetten mı ın r tert ıı ett.ıriyor .. Yunanis- " ., .... ..r • • .. b' d' hareketlerinde kendileri içı'n de, 

t nm her tarııfmdan: mini sevindirdi. Çünkü, gösterilen (Etiııiki Eterya) millet ve memlc- bir basamakla çıkılan '-'anındaki numune ır manzara arze ıyor-
hü 

" I l k ti 1 1 h b ı "" d B' d d · K dünya için de muvazenelı' hare-
- Glı idi 

1 
J"lz. snu n yet i e, lıfiyük bir :!clakctln e n zora ıı.r e sürük enu ; 1'ıık.nt sola doğru uzamış büvük yazı 0 _ u. ır per e e ımparatorun or 

önilne geçilmek Jsten tmicti. .. ""nkııt en kücük b'r muva:t'fakiyet .. östere- d .... a·· A k .fu adasındaki Aehileou kasrının ket ederek, binlerce yıllık insani-
Feryntlan yilks liyordu. " ... .. " asına gotur u va ta duran • b (Eteryn) eımnnW.ığının ününe e- mi:rcrck mağliibiyeü ikaôul Cll m' . • ·biz. - kd' . :tekmil manzara•an en maruf res- yetı ve unca emekle meydana 
Vazl)ct o kad r vahamet k c lem mişti. Ve elmdl, 'l' al3 hu- ti ... Yııkı.!ı, Glridc muhtariyet ' ril ~mparatorıçeyc ı ta ım ettı. samlar tarafından nouleau> ha- çıkmış medeniyeti ma:hvolma'k-

)ordu ki, nt0ticeden Kral bil kor- dutlannda dethal tııhıı'Jı:ıt b lıımak mesl üzerine, or.ndııl.i Türk a ktt: Bir aralık odanın nihayetine !bak- ı d 1 tan bir an evvel kurtanrlar. kuyoı·, bu yan~ııralara 'Diha;ı.et ve- 1ıı berııber, Kral cebren k'lisesc 
11
0. teri çckilnıiitl. Lakin, Gil'it kaleleri# ım. Büyük bir 6ehpa .üzerinde in c .tersim cdi miş olarak gözü- Dün d rıln ini tavsi) ediyordu. !Kralın rfiklcndi. 'Yapılan ruhani uyind nin ilizcrindc dalgnlıınım Tüık bav- mÜ7.Ün önünden geçti... ya a gayri :mümkün yok 

bu ta,; siy i, lk mltecilerl fenıı hnld (harp) takd's edil ek: ' m"h ranm parmak bile ina!rilcm _ (!) Bu jUöae mü.nasebetile ş· d' .. .. .. .... d •. turl lfnkat ebed.ivct de )'oktur! lııdd u ndiıdi. Kral aleyhinde de - Harp isteriz. mi~. sut .R d f d + kun 
1 gtıozumun onun] enıo gboz Normal ha)•at va~ır. Bütün ma-

bl t k 
~--hd t.'·" f tan ep _ ta. ra m an .ımpa - er ama" ncı manzara ar ı e e- 'f . 

r n ım ~ t .. ur eryatlnr "ilk- ".,, -•- d h 1 ı.. ı. - " -• l h d seldi. Tac ve tnhtı teh1ikeye :ırcn ~~urw.an, a rı çt gın 11ir kasırga ••• r~tora aoyu lac:zverd zemm üze- ~aber bütün ~ 91 4-20 vakayii bü- n = o n~rrn";. a?'ab ıtanzım e e-
Kral, sukütu tercih etti. Hattıt al'- hnlınde, Akropoliin senutlıırında rıne gayet nefı.ıı b'üyiik ve çok tün canile kanile geçti! Gayri :ih- rek, harıku1ade1ıklerden ka~ın· 
tık c rctln &On h ddinc aran (E- l üsksfdl· l kıymettar lbir ecem halısı hediye 1 ti ... ·.ari olarak ta 1870 -~ "' - ~ak, ve o bayatı devam ettıre-

u tan Iarnlt, harbi gürl!iklc ka- dil • ti j "". oen •v..er bılınektedir. CAUP ıK:EMA'U 
e m.If • saılles sarayında baş1ayıp 49 yı, SöYLEMEZ<>eUU 

1İTAL VANLAR 
Be-ıı ötmedim 

BUyt k ca us romanı: sa •......................... ······················ 
Univcrsul gazetesi 200.000 e yakın satıyor, 

b~ g zetcnin temayülleri pek belli reğıl, Anonim 
hır ~irket oldu· u için, sni:'l solu kırmnde.n , e her
kesin kanaatlerine hürmet ederek j görmek isti
yor. 

or er gazeteleı'İn satışlan da fena de - il en 
kötu iı 50 bın satıyor. H k koylerde bile p~liti
ka l pıyor, politikanın merkezi Jdupler ve k h

vele.r. ·: Rum nyad~ki m tbuahn üzerindeki ya
hucü nufuzunu kıtm k İştemı, !er e de mm. aff k 

Nakleden: Cim • Mim ·························· ..................... . 
olom mışlardır. Zahirde yahudiler ortadan çe -
kilmiş gibi görünmüşler, fakat servetlerinin ha
kimiyetini idnme eylemif·e muvaffak olmuşlnr
dır. 

Eskiden Genç Hıristiyanlar Cemiyeti ismi al
tında ve adeta Demirmuhafızlann hücum tabur
l n 'bi faali}' gösteren bir teşkillt vardı. B n
lar Y hudilerle mücadele ediyorlardı. 1 ti.} oılardı 
ki, amme hizmetlerinden Yahudile-r çek in er, 
Yahud gazetecı, Yahudi memur, Yahudi ın bus 

ve nazır olmasın! Yine bunlnr; Üniversitedeki 
Yahudi talebesinin miktarını nüfus ni beti boyun
ca tahdit etmek .istiyo l rdı. Son zaman! rda 
Transilvanyada Macar tahrikatının artmış oldu ;u
nu, yine Dimitresku söylcmiştı. Onun if delerine 
nnzaran hu usi te\'ekküller, hükumeti zayıf göre
rek buyi.ık faaliyet gösteriyorlar ve Rumıınyalılan 
içerdcn vuruyorlardı. 

Hakiki Rumnnyalı münkeairdi. Memlekette 
umwni bir memnuniyetsizlik hüküm 6Ürüyordu. 

Söz Ritter' e intikal etti. Berlinde Orali' nin na
sıl çift njan ol rak çnlıştığını bildiğim için, Rit
ter' d n de fÜpheleniyordum. Dimitresku'dan 0 • 

mın hnkkındn m lumat nlmnk i edim: 

- Bu Ritter hakkında bana biraz malumat 
v ir misiniz) dedim. 

Ojmitre ·u: 

- O ... dedi, müthiş ndamdır... Yani size 
der em ki parmn ··ının üzerinde bi.itün dünya} ı 
oynntabilir, inanınız. Oynatır mı oynatır ••• 

Evvelii fevkaliide soğukkanlıdır. Sonra, fev-
1· l ·de ruhiy tçıdır. Bir in anın yüziine bakmakla 
hükmünü ı. erir ve işin asıl garibi hükmünde yanıl 
maz ve pşm z. 

Umumi Hnrptc uzun tecrübeler görmÜf eski 
bir istihbnrat zabitidir. Hindi tanda bulunmuş
tur, o zam n mükemmd bir Budist olmu tu. Mı
sırdn, Suriycde, Arabistanda ve tlmumi Harpte 
Almanyanın göbeğinde, Berlinde ça}Jfffiıştır. 

Asıl isminin ne oldu w unu kimse bilmiyor. Şim
di Ritter diyoruz, fakat tzanediyorum ki 0 da, 
anne ve babasının koyduğu ismi hatırlamıyacak 
knd r şekil değiştirmiştir. 

Ritter lngiliz Entelicens Servisinin gözbebek1e 
rinden birdir... Size baz.ı maceralarını anlatmak 
isterdim. 

Ben yalnız dinliyordum ••• Sükutu bozdum ve 
sordum: 

- Bu d beraber çalıp.cnğımız elemanlar 
çok mu, kuvvetli miyiz? 

(Dıvcımı 11cır) 

2 - Antep mutn arrıfı ile eehir
ıJeki TGrk mcnıurlıırı VI' ihanı ,;o 
Kuvayı Milliyr. komntnnı bugfin (ll 
Ağustos 920) saat 17 de arzı mut3-
vaat etmek üzere Fransız karaıvi
hına geleceklerdir. 

3 - Şehirde bulunan bütün sili.lı
lılar (asker, jandarma, polls) harp 
esil'i olarak Frans~larn teslim cdi .. 
lcccktlr. 

4 - Antep müdafnn&ı Fransızlara 
birçok uylat verdlrml~ ve milhiın 
masraflar ibüyar etUrmlı olduiun• 
dan tazminat olmak Ozen bir buçuk 
milyon altın Ura verilecektir. 

6 - Bu ,erait ifa f.dilmediii tak
diroe şehir bilyük çaplı toplarla 
tahrip ve hücumu cebri icraaiyle 
zaptolunaeıık ve bu suret! harcket
tı!n dolayı dökülecek kanlann vt. ya. 
pılacak katliimların mesuli)•eti mü
dafilne raci olacaktır. 

Verilen cevap eu meal ve hulasada 
idi: 

ı - Antebin Fransız mandası al
tına girdiğini bilmiyoruz. Bu hu~us
t.a hükOmctlmlzden tts-mt tebligat 
almak üzere mühletin uzatılm1111t ti. 
cnndır. 

2 - ÖSyurtlarım mtidafaa eden 
Antepliler sizden zelilano af istemek 
tense siperleri altında kalarak ölme
li şcı-ef addederler. 

3 - Antep hıılkı ya vatanını 
kurtıınnıya veya ölmi) ıu:metnıiş
tlr. Binaenaleyh Antcpte taş ta, 
Ustünde kaldtkça ve bir tek Antepli 
sağ bulundukça bu ka abaya katlyen 
g;iremiycceksiniz. 

Hiç bcldcmedlği bu cevap karşı
sınclıı hidd tc gelen du§nıan, şehri 
buyuk ve küçük çaptaki toplnrile 
fasılasız cilıırak bombardımana bııŞ
lndı. Bun ar araaında bllha 15,5 
luk obüıiler fazla tahribata ııebep 
oluyor, bir mermi iki katlı kilrgir 
bir binayı tamamUe uçuru)·or, her 
snniye bir e,v yıkıyw, htt topla bir 
ocnk tıönüyor ve bu 3-'akıp yıkılan 
nıebaninln, haveda yüzen enkazına 
insan cesetlerinin de lmntıtıgı görü
lüyordu. 24 aat süren 'bu -cehennemi 
bombardımana ratmen kahraman 
Antep müdafileri ve yedisinden yet
rnitine kadar kadın, erkek bütün 
Antep halkı gilndOzO ve geceyi şe
hir etrafında tahkimat ~·apmakla, 
geçirdi ve dütıman tarafından bovı
bardımam müteakip gece yarım ya
pılan ıiddetll bir taarruzu daha 
anında pliskürtmiye mu.,.affak oldu. 

Yüzlerce insanın şnhndeti \' bin. 
terce yııpının yerle bir oluşu karşı
sında Türklerin artık baş eğecekle
rini samın kolonellcr iklncl lılr ül
timatomla; derhal teslim olunduğu 
takdirde tazmlnaltan vazgeç~,..ı. 
nl blldiriyor \ cı buna işaret olmak 
tızere kalenin Fran ız karnrgühına 
nazır burcuna beyaz bir bayrak ı;c
kilmestnl lstiyoı·lardı. Ne acı bir t.c. 
cellidir ki, nynl zamanda Erm ıııler
den de şu mealde bir tchdıt mektubu 
alınmıştı: 

cDugun ak ama knda siz Türk
ler bil ı kaydü şart F ııın11ız kuvnvı 
i ali 'ı e t sllrnl • m zscn:z, 

· E nD r, bu t 'i r t nı 
'zc k bul ettirmek üz e btı ak nı-

rl n it n b tun ~ ,..., lerı n ı:le 
tt'krar b ı mu a ı n 
k ı di için pek z rurı tc k 

Yarın 
co TUrk, Fransız 

enll taburunu 
nasıl esir almıftı? 

Yazan: 
Omer Kemal Ağar 



~Vaziyetten memnun 
olablUrlz, 

laket HYlnç 
sıraeı delllcİlrl,, 

da\'ranmayı tercih ediyor ve omaı 
için de «Fakat sevinç ııraıı de· 
iildiır, hidjseaia Almanlar üze
rinde yapacağı akisleri bilnüyo· 
ru:t diyor. 

Hakikaten bugünlerde bütün 
düay.mn en :ziyade merak ve be-
7ecanla beklediii feJ' de, Mihver 
devletlerinin artık 1tİrifD1Clerİ pek 
ya.km olmau liam celen ıyeni .ba
reketlerdir. M. Hitler ile M. Mus
eolini ~ wuka bullm mü
likattanberi bir hayli zaman geç· 
ti. O mülakatta fÜpbesiz bir ta· 
lrım mühim kararlar ittihaz eda
mİftİ. Dünya, bu kararlardan çı
bcak neticeyi ye MibYa" devlet· 
!erinin yeni ...e lhüYük bir hamle
aini beklerken bilakis bu defa ıİn· 
gilülerm bir teşbbüae ciriJtikleri
ne fahit oldu. 

Almany Sur.iye istilisı kar 
şısmda elin r.ükiıt etmekte Te ha
reketsiz durmakta olmasınm el
bet 'bir minası vardır. Nitekim 
M. Chmchill ele 1b11hassa bu ma· 

üzerinde durmak ve «ScTine
lim, fakat sonunu da bckliyeliı:n-» 
demek · tlyaCllll duyınaktadlr. 

Zaten .d'. de biiim bu :sütun
larda, «Suriye istilası hareketini 
yalnız bir taraflı olarak muhake
me etmek doğru değildir.» demek 
ten maksadımız bu idi. İki taraf 
dünya sahneli üzerinde çok bü
yük ve çok kanlı bir imtihana çık
Ollf)ardar. Bir taraf bir laf sürün
ce arkasından diğer taraf da is
tese ele, 1stemese de, esas planı· 
na uygun olsa da olmasa da mu· 
kabil ıt;ir t.. sürmek meCburiy~ 
tinde bulamıyor. 

lfte Pmdi he& • büyük be
~llla beklediği 1fe7 ek, bu ta
flD nasıl "e nereden sürüleceii 
ve hilhasaa kimin '1batma di,ece
iidir. 

TASVİRİ EFKAR 

Avam Kamarasında 

Churchill'in 
beyanatı 

da ve denizde kahramanca çar· 
pı~'klaır bir aene. Bologna Fa• 
fizm zinıamclarlanna söylediğim 
nutukta. daima daha az.imkar ar• 
kadaşlara, bugünkü harbin mu
kadder olarak daima daha 3enif 
safhalar gösterccğini telmih et· 
miştim. • 6 ıte.piniaaııi ve 2 3 fll• 
bat nutuklarını hatırlanunız. Har
bin bu ilk 12 ayının bütün ger
müserdini yeniden bahis mev7uu 
etmek belki lünımııuzdur. Teker 
teker hepimiz, bunlan ferden ve 
hep bitlikte ıyq dık. Fakat izle
re, doğrudan doğruya, şubattan
bri Arnavutluk cepbeııinde ve Af
rika cephelerinde :vukua g~l~ 
olan harp safahatını bıldirmek i .. 
teüm. 
Y ımanistanla hesaplafmak icap 

ediyordu 
Reddedilemez mahiyetteki ve

sikaların :neşrinden aonnı ihis; iltim
!le şüphe etmiyor ki İtalya ile Yu
nariistan .arasında bir hesaplaşma
ya varmak icap ediyordu. Atina 
gazeteleri nihayet, Y:unan siyase
tinin perde arkasında yaptığı ca
niyane manevralan ifşa a başla
ımıştır. 1940 l\ğustosundanberi, 
Y unanistanın batta zahiri lbir bi
taraflık bile mUbıı'faza etmediği
nin bürhanlanm elde etmiş bulu
nuyordum. Bu ay içinde, bir ger
ginlilt devresi yaşandı ve bunu 
birkaç haftalık nisbi bir ısük\ın ta
kip etti. T cşrini nide, va7Jyct ye
niden hadle~ti. !Bunun Üzc.!.İne su
na kani oldum lki Yıunnnista. ha
kikate merkezi ve şarki Akdeniz
de İngilterenin bir ıkilit mevkiini 
teşkil ediyordu. Ve biz7.at Yugos
lavya da iki yür'Jü bir hattı hare
ket mu1udaza eyliyordu. \'unaD 
ve Y ugoslil.v vtaiyeti. korkunç 
sürprizleri bertaraf etmek için 
derhal bir hal suretine nı.ptolun
muını ıicap ettiren hir mahiyet 
arzediyordu. Tarihin inkişafları 
hakkında hüküm vermek için ha
kiki lkat'i unsuru eŞkil eden na. 
kıalau, noktai naz.arımın doğru 
olduğunu tam surette isbat etmiş.
tir. 

Bu suretle, 15 teşrinievvclde 
tereddüde nihayet vermiye ve ay 
sonuna doğru muhrnebe meyc:lnn
lann11 inmiye müttefikan karar 
ver.ildi. 

italyen zayİab 
Harp harekatında Amnv.utluk

ta bulunan 4 üncü hava filosu 35 
(Bcıştarafı 8 ilncil "hifede) bin 79 saatlik uçuş yapmış. 4629 

cıuğu gibi muvııffn'lôyettizliklerde de ton bomba atmı , 26f düşman 
hnUsnnc ve ark daı:ça tutar. tayaresi düşürmüş, l lı8 düşman 

Tayin taf ilııunıı ~rmck imkUn-
sızdır ,.e geçen h.arJ>te 40,000, tayyaresini ıhnsra uğratmış ve 700 
50,000. yetmiş bin nSkcrc mal olan bin mitralyöz menni i kullanmış. 
ve vahım hat ılnr !elenilen muhare. tır. 
bcl<'rde -bir günlük mtflmnıbelerden Bizim hava kuvvetlerimizin 
lınb ediyorum. vnın Knnınrnsımla zayiatına ge1inec; 97 tayyaremiz 
hükumeti tenkıt mevzuu olduğunu 
asla hntırlnmıyonım. Ancıık siyasete Clüşiirülmüş, 11 tnyyaremiz hnsa-
taalluk eden büyük cvkulct'.lıı mese- ra uğratılmış, 233 tayyarecimiz 
ıe:ıeri mcvzuulıııhs o1ı'ttıgu vnkittiT ki ölmüş veya kaybolmuş, ~ 28 tay
nıhui bir fikır cdinmiye çalışmamız yarccimiz yaralanmıştır. 28 ilkteş 
münasip olur. rinden 31 mayısa kadar Yunrı.nie-

•1'~lubiyet acıd11 :re tana karşı yapılan harpte kara 
izahı boştur cephelerinde verdiğimiz 1te1dat 

Mağlubiyet acı ır ve bir mağlübt. i 3.502 dir. Ha}~tlann1 ~atan u
~cti iuıh etmiye çalışmak boştur. ğurund afeda etmiş olan bu şan-
tıSanlu ağliibiyeti ıonun izahı- lı askerlerin\iz.in iisimleri, rrnıtadı-

rıı ne kadar mah"rll o1ut'SI' olsun ya. mız veçhile, her ayıneşredilnüstir. 
Jlıl~asını scvmwcr. Mağlübiyete Esir veya kayıp olarak ıgöstu.ılen
-.~rıl~k yegane evap bir muzaf!e- lerin mukaderatı kafi olarak ta· 
~·cttır. ~c.r bir hükumet muhare. ayyun·· edmciye kadar ba :n\am 

.%aınnnnıda, n :zafed tamha 
cd:ını~ intibnını verirse, yapa.- da kat'i mahiyetini muhafn -ede-
cag~ !z~hlnrn kiıu aldırış eder! Da~ cektir. Yaralılanmızın miktan 
~~ ıy~.1 8. görecek bir baekasını bula- 68. 768 e baliğ olmuşutr. Bunlar 
k:~e~ınıze eminseniz hükumetin çe. !!imdiye kadar neşredilen 7 Jiste
h ~k~ 1lhnnfür. Fakat hiçbir hil- de gösterilmiştir. Bu rakam, ge
l u a et ıuy;lam -e 'm~ttıkar esas. cikmiş malumat neticesinde d~ği
ar.a n~·aıınmnzısa harbi idare ede-

nwz .. Nasıl ki hir gemırlc lhaTI\ prt.. ~bilir. . 
lan ıyı1cş1~ b<tar fırtınayı -at- Soğuklardan donanlara ~lm-
latabll~ il~n ylam ıve ilstakar cc: Birinci derce ıhafif, yani ıl.ısa 
olnuısı ıcn ""- . · h · ·· L!-Jt P e .. ur. bir tedavi ~e 4atıra atı muteaLlj' 

( d '"'1;1"' •. 'llJ~ Clturr1ı ·zı'in ımcfL"'ll. .tamamile iyile~n donuklar -45>4 
a uguıı lnti-nmu:miıı ve anltl:§l- .L:..:_ı:_ .v - __ J!L tamamile itYilcşcn 
dev ı fnml: f!ır .. "'WJC. 14'~ 

Binaenaleyh bu "1~~- b ımtqb' · ikinci derecde doouklar 6592 ki-
de/ d mu ı""ı e11ana t ır ·~ l O .. -

a aha natam<mı olarak 'Vt:nruk şiye balıg o mıJ!tur. çuncu v.e 
~~-~~~~!iııdc ku.lıyorıu). en ağır derced donuklar 4391 kı-

." ........................... --.. ti olup bunların da en büyük Kıs .. 

Almanların Kıbrısa mı kur.tar~nuştır. .. . _ .. 

h- • 1528 18Jy&h gomleklı nlmuş. 
ucumu haber.ı 3296 siyah ıgömlekli de yaralan-

(J ino1 :srıldfri!,nı 11 ) mı~br. A.nıavut müfrezelerinin 
.\lman ve bılynn ~va ıcuvv:nin zayiatı 59 ölü ve 66 yaralıdan i-
K~brı 'i:nnnm ettikler! hakkında baTettir. 
:~~mnn 1ikontnı1ü altında bulunan bir Yunanlıların yakiki zayiatını 
ırı;r ~d~ ista yoııu '1:ıı.nıTından ve. iblmiyorsak da vaziyete naz.aran 
dm~ ~eya~dt._C;tmc~.Ştir. Lon- bizmkilerden çok olduğu muhak-

. " ıırme lgtlre, bbyle k k 
bır hucum yapıldı6"1 :zannını doğu. a tır. • 
ıraca ortnaıı llhlçbir ibep "YO'ktur. rıacolluya .-selea 

B t • •• •• ) -; ~ta'tyan krtaları Yunan ord•ı u
a a vıa gor~me erı nu ıtasfO>e trr4ye ıhazul""nı rken 
Tokyo 11 (A.A.) - Bataviadan Yugoslavy.a, bir ıbükllmct darhe-

D ei ·a ildirlldiğinc bre, ile hnlciJci h" iyatını meydana 
.J .pon !Si oşİUı\"ll '!YRJllll- koymu, ve Mihverin Vıugoslavya 
da bn:ıkonsolos İşizava ?lduğu ?ııld~ ile harbetmesinin 'önüne _,,.ilcme 
Jiolwıda iHln tıım ktısıtt en - • 0-:ır 
ınudü Vnn ooku .rl,yaret etmiş ve mıştır. . . 
6 hııziınndn Holıınilıı Tiındistnnı hü. Muııaolmı, bundan '90nra, Y.u
kimreti 'tnrafmllan Jnponyaya ven- nanistandaki askeri haTCkiıtı bü
IE"n m rmüıtıJ!if ınolttnlıırı tün teferriiatile jza"h etmi' 'C 

~kkınclu mutemmi izahat ·m:emi,_ şöyle demiştir: 
... r. 1 --= ' Mihver ordu an yıldırım -eürıtti 

Alman tayyarelerinin le niütıterk bir hareket yapmış· 
hücuma !ardır. ikinci ordu aır'kcrlerimizin 

Lonara 11 (:l\.A.) - 'Bu saban dayanıklılığını y'östererek Dalmaç 
ne redilen Ham Nezaretinin ftSln) ya sahillerinden eebii lbir yüıü· 
~"İnde Almnn :t.ur.yıırclcrl:nin dün 
rece f ngilt.erc üzerindeki .faaliyetle. yiişle Alp1erden inerken Vıunan ı-
linin ehemmiyetsiz olduğu 1rnydeail- hrr -dümdar muhare'bCieri veT'Cl'Cl: 

ctedir. çekilmişler Ye Ulyaae'in hile1erin-
..A.lmaıı tnnu ubi .Cal den mülhem bir manevra ıile AT-

cy~Ictine vo hıgiltl.'l'(lnin cenubu şıır. navutlutc hududunda durarak A1 
ldsınde 'bır noktnyıı bombalar atını'° man ordusuna mütareke teklif oe't
lardnı. Brr mı1ctnr haıınr, bir kaç mifler, fakat bize tekHi etmemi.., 

-.e Jı rdır. 
lerd.ir, Yunanlılan makul harelcet 

TASVbltEFKAB~- ~~~--------~~~~~~~~~~!!9!!!9 Sahife: S 

t Giridt nasıl karbeffik? 1 !Dünya harbi 

Yunanist.-n 
ltalyaya ilhak 

edil dl 

ızların 
mukavemeti 

miştir.> az alaş~ı Arnavutluk, imnldc Ko ovıı, ce- 1 'lı 
nu,pta Çıımlık mıntnkalarını ıılııınk (Birinci ıo.JıiJ-'lnı dtıwım) 
gcnişliyec ktir. Sah günü öğle üzen Suriye a-
Karadağı istiklalini t ktar knzn- rnz.İşine duhul. en derin noktada 

nnrnk İtnll nn nulu"t önire ·ne ·r. 80 kilometre o1mu~tur. E-er muh 
mlştlr. • ' temel oldug·u iizere Lubnnn sahil Hl16 dnnberi itnlyıı ile si) ı ı nıı-
lıışmalnrı buluıuın l\Jncari tın hu. yolunu Akka - Şam büy.uk ) olu
datlarını ~eni lclm0stır. Alınnn) a ılı n bağlıyıın iltisak noktıısı mut 
soluna doğru gr:ni liyı;crclt lı~du~aıı- tefik kuvetlc.r tarafınrnn ele geçi 
nı Sava nclırinın otcsını cçıı mı tlr. rilirse, Mcrjayum., pek muhtemel 
Slovım~'1lmıı sa1ı in m1nrı_ lrn"usi olarak tecrit edilecektir. Fnın ız 

·ı +:.b·ı b"ıı· ltıılvnn 'fiu:vetı ol- 1 1 ·• . 1 ı·eJ ıııe W& J • ma ı 'top ar Jgtınam o unmuş ıır. 
muştur. . . , ._ lngıliz 'Subayhmmn ço'k cesur 

Ziraat Sankasi 
iki' miyelerini 
kazananlar 

'insaflı aavnmmıı ... Türk aoııtlann. 
dan 'ft Girit !(MeClli1 Killi) .ai 'Un• 

sındım Macıt ~ ~ Bminde tdr Ab 
latanbula ve aadrlsam Eakkı ıP&fll
ya göndererek: 

- 1ki ,ıart aahllinde, '!I'ürldye hü
knmet.i De aerhıil bir ittifak akdine 
hazırım. Bunun 1bit1Dclsi; Girit ıaaa. 
~ eski (Şarki Ru:mcli) :v.lli;ı:nt.ine 
benziyen bir idare verilmesi... İkin
cisi de; Babıilirihı, Türk • Yunan 
ı:ıtmendiferlerinln iltisakma nnıvafo
kat etmesi. 

Diye, haber yollamıştı. 
ııcit ıtıey, İsta.nbula geldi Harl

clyc 'Nazırı 'Rifat paı:anın da huzu
rile, (Vcnizclos) un sözlerini ymm 
Hakkı paşaya tekrar etti. Hakkı pa
ea: 

- Devletler; bizim, lıda lizer.inde
kl atdmiyet hukukumuzu '!N!Smen 
tnnıyorJnr. Eğer ~ ~eniı:elomın 

kliflnl ::kalnil edcrsclt, lklanm1%, 
kaybolur. 

!Diye cevap verili. .. Fakut 1!lro CC

vnptııki sebnt.1, hangi kuvvet temin 
cdecc'lc.ti! ••. 

••• 

''Gül kupası,, 
Atletıı 

musaba 
st nbul Bölgesi Atletizm A

ıan 1-md. n: 

15 haziran 1'941 tarihinde Giıl 
Kupası At etiz.m Mü nbakaları 
eç.me ve finalleri Robert Kollej 

Sdh nd y pılacaktır. Seçmele
re 15 'haz.İran 1941 pazar günü 
sn t 1 O da başlan ca~ından j'fti· 
rak edect>k atletlerin ıSaat 9,30 da 
behemehal Kollejde haz.u bulun. 
malan l:\Zımdır. 

1 651 inci «Bn l 
lnglllz tebllAI 

.Xahlre 11 (A.A.~ - 1ngili> Orta 
Şark :ıımumt k:ıı.r.argiihınm tebliği: 

Libyadıı, ka)·de acğer muhim :bir 
şey yoktur. 
:ıHa~. Jimma mmtakaııın. 

dnki harekat, şayanı mcmnun1yot 
iliir tama devam etmektedir. 

Jrnlcta, gük\ln büküm silrmektedil'. 
Suriyroe, müttefik kuvvetler, şa

yam memnuniyet te.rakkiler !kaydet. 
biye lbcrdevamdır. 

Alman tebllGI 
Berlin 11 (A.A.~ -- Alman ordu· 

lıırı Bn§kumandıınh "'."11l1Jl tebliği: 
.A!kdenlr. 1!n'hnımıda, ~lman '!:avaş 

tnyynrcle:1 tc~kküUerl yeni ü!lc. 
rlndcn ibare -et cderc"k ingiliz ila)1n 
limanının tesisntma ve benzin dcpo
tnnna b!iyük muvaffnkiyetlc 1lrncum 
etıniş1cmir. ll.n:filnklar ve ynngmlar 
olmııştur . 

im1111 Afriknda, A.lmnn - dtnlvnn 
t;opçusu, Tobnık civannnRki ııtngirz 
bntaryırlanm mbnrrlıman ctmi ve 
dü.,mam <ateşi kcsmiy ımcebnr eylr
mlştir. 

Alman bava lnn;v tlerı, !lr:rsa • 
ıiatruha .muvnffn'kh etle tc• :ı.-vuç 

eden büt'umlnr vnpmış 11;e bur d 
kamplnrda ve hmzin d polannan 
müte::ıdalt yanı:ınlıı1' eılmrmı tır. 
&ıvaş tn\-yarcleri, İ k~ ·ıının ark 

s:ı1ıili açiklnrmda v 'Br· tol 'ka • 
lmda, kuvvetli ı;urcl.te l imıı"e cdn;n 
Thi gemi kııfficsine nfu.oum dmı • 
Jel' ve c.eman 10 b=u tonilii.to t.ar
minde iki t.ic-arcl. ~. M batırmı lnr 
rlır. Beş şilep de ciddi hasarn uğra
ülmıştır. 

Brist:ol kanalının şimal :mahrecin. 
dclti llmnnlar tcs1satınıı karşı ,;apı· 
lan h:ıva htıcumlnrı csnnsınd:ı biı 
kııe bll~iik yangın ve birtok dana 
az r.hemmlvcUe yangın müşab<-de 
olunabilmiştir. 

Ne ı::ündOz, ne ~ece Almnn arttid 
\iz~nde hlehlr oü M1n ba~a bilcu
mn olmamıştır. 

Hatyan tebllll 
Roma 11 (A.A.) - !takan ordu
n umumi kara.rgihının 371 :numa

ralı tbliği: 

Şimalt Afl'fknda Tobrtılt cepwln 
d topçumuz an mıın topçtısımu mu
<'Ssf r surette :ıteş altınıı alm~trr. 
ll'ııyynrelerimh l O hn" rnn ~0sl 
mü hkcm ıne_vk:·n tesi&n~ını, a po.. 
iarmı ve ımenilcrlni i>omhard mana 
devam ctmiş'leT, ~"'llllıırm ç k 
"ınn ve infiUiklnnı sebr>p cim 
dı:r. 

Alman :tayyare lerl 'llla 1'!l1l nı-

rdıman · eordir. 
Ş::ırk'i Afrlkada C lgn cey • d 

Gondıır sıniln cc eden 
muhareblcr esnasında kr.ıil:ırnnra 
düsınana us u.riat ft.l'ffirroış-
leordir. , ................................................ 
Veyga d- Darlan 

ihtilatı 
(f · d aahi/ııilnı devam) 

Fakat en ınılhımı, Hınııt dc,let~ bir harektte lbulunduldarıı bildi-
nln ıo asır soıua tckrıır \•t ıl\ıncsı- . k ed" .i "ti ba l b. hlr Mrckct.c tc.v · ctmhıı kliJ ol. 
d• H . tlstanı yc:nld~ ıih"a eden nime t ır • .ııngı z su ... ı ır .. ---" :;.,n, ve bun.>-- bn-ı. L"rl :ı..,.. lr ı-·n ~· " " men gureş nıuu ,,.~ w.u.ı "9A uu. ıu .... . •• b ı. ki o d -Ante Paveliçtlr. Aııtc Pa..,cliç, tn- 1 cyaz uayra a erraya ogru o- • caktır. tcşclıbü tın Fınınsız Afrika ıinyınra. 
rnftarlarne birlfkte 12 .ı;cne 1uıtra- ı tomobille ilerlemişlerrur. Bir o- torlul:"Unda 'kar.ı,.crıklılclar:ı mc drul 
da sürgün kıı.lınıştır. büs otomobili harap etmiş, fakat!~~~-=~ ..... ---~~~~~ Bu üaabaknya girmek. üzere v~nl ve Amcriknnm mild:ıha-

Dnlnıaı;ya salıillerindcki bütün buna rağmen sağ kurtu1an su'bay. lktC'!l'r:" de, lF • seçilen güresı;ilcrin isimleri :a. - lesini ıtfıcil <"dec:<;i:lni söylemi t1r. 
nd~luın llhııkı. -Y palnto ve lnr otomobilden inmiş~er ve he- asay~ı tem• oraya )-:a ıkanlmıstır. "Wt>ygand, Almanyadan .. rl ~ar 

k j dım 'istenilmesini de reddcöcrck 
Cattnro vila~c~lcıiniıı ihdnsı VP.. ı;o · defe doğru .sakin 'bir surette ;iler· ::ni.~~" ~~m.!_s~~~'~e 2p11i'.,rı Fntih Güreş Klübü aa1onlann- böyle 1bır t:ı1eb1n ac A~rıkıuım 
sııdık ve eskı Zara eyaletinin huyü. ,. k oraaaki Fransız -subavını .~cı.c:r ·ıucullCll.IlO 10.000 ' da ,Yapı1acak olan bu müsabaka- n1r..dahnl,_;nı ..._ ..... "dccePi .... i "'e u-m i iDalınny"ça ımcsclcshı bitmiş ıyere " u ...,, •c. ...... '" o- • 

rilc 'bakılahntr. bdmuşlar ve bu Fransız su'bayı er göndcr.me'k istemiş, fukat lann tar:tw 1 1 den 12 ye kaaaı- -rlyenm lknbili müdafaa ohnadı'ğıru 
wızn 1 ı·ı •• kere,_ iıba~1- ) d ngıliz1cr buna mani olmuşlardır. !L• 13 te L--l1VA--'- olan mu··sa· binae-~b 'fcCla 'Cdfimcsj 1izlDl - 1 • ~tii• Yunaniatan talyao ı e muza ~- ..- u·~· ar ır. uu ıua...,..,.-~ "n.n;' ti"" 

kıt.alan 'tarafındtn i·~•l 'Fakat Fra?s~z subayı~nn. olma- !Bu, ngiliz tecavüzüniin tatınr an- bakalarcla ;ı. kilo tolerans vardır. dlğ'lru Jbeyun .etmilfir. 
dlıecek yı redetmıştır. Bunun uzerıne !n- mış olduğuna yeni bir dellldir. .56 kilo.: ıEmin-:Fchrai -hmail. Fr&Ha :f'alıaız pulf •iidafaa 

İsbıseydll· ~ııJutlanmm Velebitt giliz ko.lu. hücuma ?e~miş ve Oeı- Mebllla bölgeside .fİddetii Muzaffer. ...-,.d:iade bfaeıft.&t 
datlnrmda.n ..A ı n11vut1uk .Alplurlue ra şehrını zap.tet~ış~ı~ · • • çarpıtmalar 61 .kilo: H.aül - Manol - ıBck· 
kadar ileri götürebilirılik. Fikrimce, Müttefiklerm ilen ıstıkamctı Lon(lra, 11 (A.A. _ Ri!a- tatı - ismet. 
ıbunu YBJlSil.Yih ·, ıtınHı;rtl~T'll11~ ·~ Kudüs. 11 (A.A. ) - Kudüs er .. n SunyedeJU İn ılir. e fmpa. 66 kilo: Bekir - Panayot · Ha-
lbinlerce nüfus ıvc ta ıııtilc bize mı.. adyosu ın'üttefiklcrin Suriycddti nı.totluk ·uvvetleTi ncıdintlAki •Lo l!Bn aradcniz - Mustn:fa rakır. 
eım olan yabancı unsurlar soknrıik L!L~· d bahscd k .. ~ n ·~ 
ıblr hata işliyecc!kfik. teaLUCI!11 . en. er en ezcum i muhabiri bildiriyor: '11. ilo: K ndc.mft' • ZCk1 -

iffa'lbuki -eski zam nlıı.r 0 bi le demıstır .kı: Metu la olge.sinôe düşman :F:aik - M. AJi. 
bilhassa l!OD zan nlar tarihi gü ter- Hala. iki müttefik kol, Sur.un hain mu ravcmet ec!iyor ve Carc, J9 kilo. Hüseyin - ~Ü Ahmet • 
di ki devletlerin ırki ve Iikri azami öbur tarafında ilerlcmek•d:lir. ln.ı;iliz topçusunun ;kuvvcOi aali- Tİ - Rızı . 
bir blrlik tıılıak1mk ettirmclcri ve Ba ika iki l.ol dn Şamın cenubun- •c.tiııe .rağmen durmakta d '-"alll 61 lkilo: bstarn _ Adnan. 
ırk, millet ve clC\•lct mefhum'lannı dan su .. ratle ileri vüriimek•e;ıir. -" 

J u cw_yor. A~gır: Çoban Mehınet - bmct 
b'iT nottadn lbiileştirrn lcrl lAzımdn:. Merkez kolu ise Mernyum mınta-
.n- 1aı dil 11- ~~ lt ·" ien lka1eai ha'lcn ngilir.lerin ıe- unlu. DUŞ ı l'IWDU n w1' ço unswarı , __ -ındn teraliki etmek'tedı·r. 
üstüne ıalan dm•lctler, ~ o.ıiık1annı Killi llar il lindedir. Bizzzrt ö~ ;çindc çar •••••• •• •••••• .. ••••••••-••••••• .. ••••••••••••• 
daim'i bir buhran i,çinde .g~chfor. Başka ko ın 1 eri :unsurları pı~alar o1makta ve 1bunu!la A- ~ ÇOCUX 
ıB8%an yükı;elı: Se\•kulcQ~ eınn1yeti Sama ya1nız I 5 :kilometre rnesa- vustralya pjyades'i Vichy kıtaları YErtşrtRMEK 
scbehlle böyle unsulnrın hudutlar fede bu1unmaktadır. ile muharebe etmckteair. 
i,eine alınmasının önüne "t:"Cçilemez. F.ransıoilarClan ahıwuı esirler 
o 'Laman bu unımlar 'hn tkınaa husu. 1 (A A Fransız '1ntalarımn mUkavem~ti 

--"' k ~ Londra, 1 ·"""·~ - Lon- hf d ('"' ,il\ ) Ö si bir muanre.ıc yapma gore'ktır. I ı...on ra. J 1 ....-ı..tt. - ğrc-

Jlgill balmn ~~n sıhhatini 
tcminl ber bakım znhmcGni de 
.-arıyn indirir- Çocof:unllf.un ıknç ay
lik dllineunu ve altı !kunı§lıık posta 

Londrn l1 (.A.A.) - .Afi: 
lsviçre rady un ~ıni ir ha-

bere :mır.al Dnrlanm ·eni 
Hnricl ~azın llknoıs 'Meebin, 
IFrnnsnnın muhasamat sahnesini gc.. 
ın1şlctm ÜZCl"C hiç ır zaman teşeb-
büse miycccguıı ö~leın"ş, fakat 
Pctnlnlc Dnrlnııın emı'i mucibince 
Frnn nm hücum21 ugrıyaca n ve 
nercsl rsn ol UD .m foa ikce
ği ni ~h ctm1,,<U.ir. 

t!clı " ı, gılterryi llrak ~:.rolle 
rini himaye ve Frıın .ra ait petrol. 
tcrl va~yed etmek üzere Suriye~'<' 
gimıeldtı itham etm'l~ '"e aeml ·r 
ki: 

İngıliıler Bcyrutu dc>niz 'fuı•li o,a-
rak kollanmak ıicln w. 
Fillstindcki ingillz kuvvet-

"'--'"U o "-'-dlrde bu unsur"arıı1 a-- drarun salahiyett i mahfiller.inclc ıa _,.,,L 
AJ.nu ....,., ·11 ""' - ni iğine .g'öre • .müucu~ kun et-
lete ka...., mut.lak surette dık :rn. b..,,.an olundugmıa göre, Suriye-._,,. ..,~ . k d lcr, .Sur~yede V.ichy ıkıtalarının 
tandaş dlnıalaı:ı ,&artbr . .Esa olıın deki müttefi or ucular hakkın-

pu1n Ile a~!"es}ni:ti 1J1ze b1ldirlniz !Bize talan nisbeten ıızd r 
K BAKI !1 o{;U!l') Jetlmizden gön- 1 

• 

eudur: lrk ıınev:ma ile coğrııfi vazi- da hugün alınan haberler müte- bir miktar ~·cmetile :k ~ 
~et telü edilm!!diğ1 tnkdirtlc ır1cm feı:riktir. Nlütte.fik .kıtalar aralanu m r.dır. u :uk:a :emet, ııtcza-
ycr:inl dc:fi.ştirmcsi IJümn gelir. A- da Tunwılu da olmak üzere bir hür <ettiği mUhtch1 'Jlo\:tala~ ÖT 
Jıalf <mübadelesi imlkm ir ·ı ı- · dem mdctedrr. a afet, t:e'barüz 
nm hicret etmt'sl güzel bir usuldür. kn_ç .YÜZ fcansız csır almı lıu:dır. ettirilmektedir 1ti Suriye se'.Icrini 
ÇD··nku·· bu suretle iyasi ve ıık'i hu- Bunların .harp etmeden mi teslim b ).!!__ q__ 1 , _:ı.. _1 ,,1_,_! 

ı.A b·ı· ir «.Yl wı:ım ıutruı> ~i aı~ 
dud-r tclif edllnıi.ıı olmnktııdıl\ oldukları açıa.ır• ı ınmiYor. Fa-

uu ı.. • etmek bir hatadır. Alınnn "Eıış1uımandan1ığı ılc yapı- knt bunlardan oll" ınıiktannın Hür 
lan <nnlıışmnlanı g6TC, Atina aa aa. Fnmsız davasına .taraftar oldukla Framızlaç, bütün bücwnlarm tar-
hil i1mıı - üzere !bütün 'unnni n n anlasılınaktaclır. Hür ramnz dec!ildiğinı söylüyorlar 
İtalymı kıtııl~ tnr.afındnn · gal kıüarı Şamın cenubunda Kİ$\ada ic1ıy, 11 {A.A.) - Ofi lbil-
ctlilecriktiT. ıB~ fimkün olduğu ka- bazı mukavemetle karcılasıyorlar. 
dıır. Yunan mlllctinin cfalctinl ıhn- :; '.Clidyor: 
fi.flctnıiye ~\ı3I1cağız. Yunanh1n.rı Alınan İngı1iz esirlerinin hayreti ün'lc:ü 'E'Ün SuTiyt:ae'lcl Fnmsız 
bu Acfalcte atanlar I.ondrndnki ida- Bey.rut. 11 (A.A.) - Ofi a- muka eıocti, 1bütün ımuna:rebc hırt 
rec11eridir. Yonanistnna knrşı itti • ıanaı bildiryor: tı üzerinde muvaffakiyetle fazl • 
hın: elleceğimiz hattı lharekctc, General Oentz her sınıftan au- Jac:nu tır. Vkhy'ıdeki hissiyct, va-
me:mleketin talynnm JA.k cniztle1d sk il "' 
lu\ya.t 168.hasma dnh1l bulunduf;una baylann 'TC 8 er erin 11teş lıat- ziyctin çok şayanı memnuniyet 
goz önünde tutncnğız. tınaaki mükemmel vnziyetini 1bil- olduğu merkezindedir. General 

Ş k 4 Af ·k d :clirme'kte ve alınan ilk llncmz esir- Dentz hettesin vazifesini yap-
ar ı rı a aki barek5t !'1 11·ı.ı1 • 11 ' • terinin :\,elCıeaı~ en 'Aı:ımanların mnkta olduğunu e manevryatm 

Snrlti .ıAfr.ikaya ıgclince.; .K n "-ııerine FransızlaTla karvı1aşmış ı>1- mükemmel ,,bulunduğunu bildir-
almdıh-tan sonra fngillzlcr., Jtaıyan .1 a ~ Ilı 
Afrikası muharebelerinin fifit'n bit- duk'hınnôan ° ayı ay:retlc.rini i- mektedir. 
miş tc'Ialı:ld edilebilcceğıni rnutcnddıt Iaae etme'kte 0 duklannı ilave ey 9 haziran .aakeri bilançosu şu-
defa ilan etmişlCl'di. lemf'ktd!ir. duT: 

!Falı:at l\erenden '80nra fng!lii er, Diğer taraftan bildirildiğine gô 'Sa'h.ı1ile1Hennon dağı arasmdn 

Bcr:clim. IFramız kabine.inin topla1"h9 

Ço ıEdr;ot'ntC Kunmıu V.iciı,y 11 (A.A - Nn rlar bu 
Genil Merkc:i h Pc nm 

ANKARA 

büfiln ıa~ hüc.umlan .gerl ,püs 
ürtülniüştür. e bütün Fı:ansız 

me..v.zilei ınnihafaza edilmiştir. Her 
mon ne "Gebelidürüz arasında, ha 
sım durdurulmuştur. FranSl:ilar 
bazı noktalrda muvaffıık.iyetle 
muknbil Jıücum yapmışlardır. 

Hava ıkuYvctleri, İngiliz kolla
nıu .şiddetle bombaTdıınan etmiş. 
)erdir. 

Çölde, Fuat üzerinde, yalıll2: 
dün~ nnsız.larla :bir iliz 'tllO

töilü müfrezesi arasında temas 
tesis -edilmiştir. 4ngıliz mühczesi
ne topçu müzaheret etmektedir. 

lngiliz ıkayıpları hissedilir de
recededir. .30 .kadar tank tahtjp 
cdilm. , 8 ombardım~ tanaı:c
ıi düşürülmüştür. 

18.00 PrQ6ram 
18.08 "M6zik 

ODUJm& 
w:ılı: 

19.00 Konuşma 
19.lfi fiı:lk 
ı u.:ı O .lI ııbcrlcr 
1.9.4.6 'Mıaı1t 
20 6 Rlı.Clyo gaz. 
20.41) ?ılü:lk 
:n.oo Kcn~ma 
Zl.10 1tmk 

,,,, 5 Jladk 
:!j Xnpamş 

• 



Sahife: 6~!!!!!!!!!!!!!1111!1!!1!'!'!!!!!lm!'!!!!!!!!!!!!!!!!~!'!".'Pll.-ll!!!!'!!!!ım ....... 1!!9•----~ıml!!~osuOSU1a9zas:l!l!""'~zs~~-TASviaiEFKAR""!"'l!~~~~~:mı:msa.-.... a••----~----~~~~~--------.:se-- 12 Haziran 

!1sipiro/ Necati Ağn, sızılarm, nezle, grip, romatizmanm ilACldır. Bahçekapı; Salih Necati 
( MÜSABAKAMiiDA )

1
1 ASKERLİK! 

Eminönü Askerlik Şubesinden: 

Mükafat kazanan karilerimiz 941 ders devretıi tıbbiye, ~
teriner, Fen fakültelerile Eczacı 
ve diş tabibi okullarından mezun 
olanlar veya evvelce bu okullar
dan mezun olup da herhangi bir 
sebeple sevkedilmemİf olanlar 
28 temmuz 941 pazarteıi günü 
sevkedileceklerinden son yokla
malannı yaptırmak üzere 1 tem· 
muz 941 tarihinden 15 temmuz 
941 tarihine kadar nüfus cüzdan 
ve yukarıda iımi geçen okullar
dan mezun olduklannı göıterir 
vcsikalarile şubeye müracaa et· 
meleri, gelmiyenler hakkında ka
nuni muamele yapılacağı ilan o· 
lunur, 

-----------------------------------------------------DİKKAT: Hediyelcrlni:d idarehanemizden alduuıu, 

(36 ıncı liste) 
(Hediyelerinizi alırlcen, isminizin lıanıl lütede 
çıktılını bildirmenizi rica ederiz) 

Kartpoıtal kazaaaıılardaa 
deTam 

Ayten Uğuz; Çankırı: Orta okul 
dırektlirünfin kızı. 

Önder ,\ğbaba; Feneryolu: Müda 
ln Mnzhıu cad 17 / ı 

Nazmi Scsalan; İstanbul: Sultan 
hamam lltımdlbcy geçidi No. 54 

Ata Sıı.maz; izmir: Gazi bulvarı 
N<?. 5ıf otomobll levazımat mağazası. 

ismet Yılmaz; Çank111: Gazipaşa 
ilk okulu sınıf V. No. 381 

N ecdat Yurdcvi; Elazığ: İkinci 
Harpun cad. No. 24 

Yuda oğlu lsak; Siı kcci: 48 inci 
Ukmektep S. 3. 

Mahmut Gı>vsa; Jzmlr: Emirler 
çarşısı No. 26. 

Mübura Aydınay: Llileli: Mesih 
Pa~a 11/2. 

Tahsin Ertüzün; Beyoilu: Çukur 
cuma cad. No. 64. 

Siyavu~ Beskay; Divanyolu, şehir : 
Cebeci 80. N o. ı 7 /1 

Mehmet Yükselen; Mll&a: Sanat 
okulu mezunlarından: ••• 

Oktay Odabnşı; Milii : ilkokul s. Eminönü Yerli Askerlik Şube-
2, No. 922. sinden: 

Rıfkı Turan~ Malatyn: Emniyet 332 ila 312 dahil bütün sa-
kadıosunda 25 yakıı 8ayılı polis me- katlar, yeniden muayene ettirile
muru Hasan Turan oğlu. rek sakatlıklarının hangi kısma 

Soner Orman; Ankara: P. K. 41 ait olduğunun tesbitine lüzum hn-
vasıtııstıe. sıl olmuştur. Bütün sakatların rn· 

Zeki İkinrkıı; Ankara: Cebeci is- porile nüfus cüzdanlarile ve iki· 
tasyon cad. No. 2G Cebeci eczanesi. 

Yusuf Songun; Samsun: Hançerli şer fotografının ve ikamet senet· 
mahallesi Diz so. No. 13 lerile muayeneye sevkedilmek Ü· 

Sabah, CSf le H ali:şam laer yemekten IODJ'& nlçia 

SANIN dit macunu lıullanmabdar? Çünkü: 
Güzel Yüz 

için lık Şart 
Güzel Diş 

Güzel Diş 
için lık ve En 
Esaslı Şart da 

SANIN 
DIŞ MACUNU KULLANMAKTADIR. 

DİŞ MACUNU 

HARP GAZLERİ 

Bunlara 

GHeral 

Mazlum Boy•an 

ve 

karşı 
Yaıa11lar ı 

korunma 

Usaan Klmyarer 

Nuri Refet Korur 

Birçok yeaUlkler llh• edilen 2 nei tab'ı 

Gaz işlerile uğraşan bütiin makamlara tavıiye edilecek yeıı&.ne 

kitaptır. 

528 aahife. Fiyatı: Ciltlisi 250 kuruştur 
Satış yeri: lstanbul, İnkılap Kitapevi. 

Meşhnr s i N G E R Saatleri 
Hiçbir zam görnıekılzin eski fiyatlarla 
Htılmaktadır. S f N GER ıaatinfn kaliteıi 

yüksek, mübayaa ıeraiti faydalıdır. 

Cep ıaati Kromdan arkaıı faata:d 22 Lira 
,, ,. Kromdan ,. " çok inee 25 ,. 

" " Gümüı " " 30 " Hasan Akear; Sıvas: Cer atelyesi 
kttı-vet santıalı 25517 No. 

Hali Erşen: Bakırkoy: Hatboyu 
Cevızlık No. 42. 

Ahmet Bozoğlu; Ankara: Ulucan- zere 20 haziran 19'4 I gününe ka-
tar cad. Cümhuriyet okulu karşısın- dar şubeye müracaatları. Mikropları % 10() öldurftr, ditJerl fırçanın glremediji yerler• 
da ekmekçi. kadar nüfus ederek temizller, parlatır, dit etlerini bealer 

Ucuz saailer hakiJ..1 tasarrufu temin etmez. Saatin 
kalltcsi yiık ek, mfibayaa ıeraiti faydalı olmalıdır. 

Mwıtafa Bilen; Konya: Attar Ak
sekıll. 

Tufan Tuğay; Ankara: İlkokulda ı • h ı ı - 1 
B. J. de Posta kutusu 401 r Eliçabuk •6nnetçl ' •• ve asta anma arına mani o ur. 

Kamil Çoban; Sıva : Cer atclycsl 1 .. u u Sabah, oğle ve akşam her yemekten sonra 
Tilıklyede evsafının yüksekliğilc şöhret bulan 
SİNGER saatleri bütün faydalan camidir. 

Mehmet Çankirli; Konya: P.T.T. 
Adli tebligat miivezzilerindeo. 
İhsan Dodur; Çankırı: Tüccar 

Ahmet Daduı oglu. 

~:~~u.mektebl D. o. yolları 25256 
j R f AJ KOPR L günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 

Ali Rızıı Cebect: Ankara: Kızılca 
Hamam kasap Duralı evinde. 

Çünkü; diğer marka saatlerden ucuzdur, tasar. 
rufu temin eder. 
Çünkü; hayatınızda sizi başka ııaate mıhtaç etmeı. 

Çunkü; onbeş sene urfında tamir paraııı wermezsinlz. 

Nuriye Öndan; Çankırı: U:mumt 
kütuphane memuru .Mustafa Erbak 
eliyle. 

Selimi Kihyaoğlu; Fatih: Çar. 
şamba Fethiye cad. No. 82 

Vitali; Yedikule: Şieman afa so. 
No. 4G. 
Namık G. P. O. Bebek • fııtanbul: 

Robert Kolej IU. B. 
Üç Kardeşler; İstanbul: Kadirga 

Liman cad. No. 88. 
Sevim Öztürk; Samsun. Çarşam

ba: Songurlu so. No. 4, Hüsnü Öz
türk kızı. 

Dinç Emin Kurt; Adana, Seyhan: 
Abidin Paıa cad. berber H. Gülan 
eliyle. 

'lsliim Kutluğ; Gazi Antep: istih
barat amiri Ynsin Kutluğ oğlu. 

Lilt:Ciye Şensan; Kutamonu: Gay
et kitap evi sahibi Ahmet Hamdi 
Şensan kızı. 

Emin Sümer; Esk~chir: 2!1 kattır 
77 CB. NK. T. B. ayni~nt muhasıbi 
Tgm. I •. V 

l\11'fharet Alişan; Samsun: Osma
iye so. No. 28, Mustafa Alişan kızı 
Bahaeddin Erdem; Malatya: Ak· 

pınar mahallesı Diııbudak çıkmazı 
No. 12. 

Mehmet Yüct!.l: Ankara: Jnşnat 

Usta okulu şoförü. 
Ferhan Kuntcpe; Ankara: Çocuk 

Esirgeme Kurumu Neşriyat büro. 
j';Unda. 

Muhlis Ertem; Osmanbey, Pan
galtı: Bahriye cnd. Taşçılar 80. N o. 
24. 

Aziz; Senurcuoğlu; Kastamonu: 
Kırkçeşme mahallesi No. 1 

Pavlo Polihranides; Beyııglu: Tar 
Jab:ışı Çukur Çakmak 110. No. 18 

Mediha Bali; Malatya: Trahom 
hastanesi tabibi Zeki Bali kızı 

Şakir Aydın; Ankara: Siyasal 
Bllgiltr okulu kolumfer usta muavini 

Ali Öğüt; Beşikta : Akaretler 
Çekirdek so. No. 6, Beşiktaş 1 inci 
ortaokul talebeleılnclen 416. 

İhsan Barut(u; Konya: thum be-
desteninde Azim tervi evinde. 

Tunçer; Nuruosmaniye: Şeref ao. 
o. 86. 
Agop; Gedikpaoa cad. No. 79 
Büııeyin; Nuruosmaniye car. 96 

BORSA 
11 • 6 • Hl maamel .. ı 

r... .... ... .,. 
C..eYra 

Ma4htt 
Yokoh .. 

St.klaol. 

1 Sterile 

iM 0.lu 

ıeot..., .. 
100 p ..... 
100 v •• 
tOI ı • ._~ ki 

ı. ıt 

ısa. so 
J0.-
12.'575 
sı . ısn 

50. 7450 

ESHAM VE TAHViLAT 

lkraal1all 1iladeS 1933Ersaal J9.3S 
ı:.ra-l 1UsdeS lkraaly•ll 1918 - ·.-
i1T&1 • ln•n.• 1 -,-

,. ., ı 19.80 

• • S 19.IO 

• 1o ' 19H 
• • s 19 80 

• • ' 19 ıo 
,. " 1 19.IO 

Hiimlt Oı,pecun; Ankara: Bozkurt 
maha11esi Çankın kapı ııo. No. 24 

Yusuf Ünaldı; Adana: Tahsin ec
zanesinde. 

Mustafa Erkan; Fatih: Saraç ha· 
nebaısı 176 No. kahveci. 

Hasan; Fatih: Saraçlıane cnd. ~o. 
243/4 berber.' 

(Devamı uarınki nushıımı:da) 

1 - Beş kıt'aclnn en küçüğiı, 2-
Yemek, 8 - Esmekten emir • İçine 
su konur • Su, 4 - Bir not;n • Bu
nama • Balık tutulur, G - Fı11nııız
ca codn, 6 - Bir harf • <Hivı.Ienin 
aşağısı (rnfifret), 7 - Birinci • En 
çok, 8 - Harf • Biner (kuş ağaca 
bineı ), 9 - Atmııktan emir • Yük-

k • Ali olan. 

r «karıdan aıağı: 

Kabine: Beyoğlu Meşrutiyet 
cad. No. '4 7 Güneş Apt. 

Ev: Erenköy, Telefon 52.73 
Bir hafta evvel müracaat edil
mesi rka olunur. 

BiR PUDRA 

Daha 
genç va 
daha sevimlt 

1 - Beş kıt'anın blrindPn, 2 -
Açıklık, sclisllk, 4 - Bir harf • 
Kalan, 6 - Kırda bulunur - Etin 
içinde en eok bulunan kimyevi mad
de, 6 - Rabıt. edatı • Cinayet ya
pan, i;ıliyen, 7 - Bir nida • Emeller 
(ccml), 8 - Para ile tutulan bina
ya aydan aya Terilen ücret, 9 - El
bisenin yırtığıııa ilave edilen kumaş 
parçası, 10 - K6çültmek, dun mev
kide bıı akmak. görüıımezıize 

laalledllmlt yarayan kat'i 
BİR TECRÜBE • Ruıcun bu 

TECRÜBE Pudra aleminde 
9 10 ycııı, cazip ve ııon yi yapınız. 

.....,_..-._.. ......... bir keşif, CİLDİ GÜZELLEŞTİREN 
;ıayanı hnyret ve yeni bir unsur, 
şimdi ipekli elekten gt.>çirilmiş en in· 
ce hır pudra ile nıüdckkikane bir 
tarzda kanşt1nlmıştn· ki, bu sayede 
cilde bir pulaklık ve yeni bir hayat 

--ıı-~:;.m ''erir. Esmer ve çirkin bir ten, genç-
-.ıı-ı=~~~..,,.....~ !iğin tabii renklerile güzelleşir. Faz. 

la olnrıık terkibindeki ıııyanı hayret 
bir unsur olan cKrema köpüğü> 
imtiyazlı usulü sayesinde iki misli 
fazla zaman sabit durur. 

HAKİKATEN FEVKALADE BİR 
TEKLİF yüzüni.ızün blı· tarafını 
«Krema köpüğü> havi Toknlon pud
rasile ve diğer tarafını da herhangi 

•-------------., bir pudrn ile pudrnlayınız. Şayet 
Hasiran : Pertembe cKremıı köpüğü> havi pudra ile pud 

US7 raladığmlz taraf diğer tarafa naza-
~~.::~ı 1 2 Rumi ran daha taze, daha genç ve daha 

en•I Jııla:Jl9 cazip görünmüyorsa aldığınız Toka-
16 30 lon pudrasının parasını iade ederiz. 

Giia: l6S ttmr 38 TOKALON pudrasının fevkalade 
rağbet bulan yeni 10 rengi vardır. 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Türk inkılabı taı ıhı dcrslcnnden muvaffak olıınııyan talebenin bi

rinci ikmal imtihanlnrı haziranın 28 üncü pazartesi günü saat 9 da 
Konferans salonunda yapılacaktır. 

Alakadarların bulunmaııı. (4lH9). 

'Bu fırsattan Mifade etmek istiyen ttııra müıterilerimlz bedellnl 
posta vasıtasile peşin gönderdiklerinde posta ücreti tarafımıza ait olmalr 

üzere saat gönderilir. 
D i K K A T: Singer saaUerl İstanbulcla yalnız EmlnönO merk.•

zlndeki mağazamızda satılır. - 1stanbulda ıubemiz yoktur. 
SINGER SAATLERİ Mağazası, İstanbul, Eminönll caddeei No. 8. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 7 - 6 - 941 vaziyeti 
AK T 1 F 

Ka•a: 
AltJn: Safl Kllopm 72,,04,SlS 
Banknot • , • 
\Jfalchk • • • • • • 

Dalaildelıi Multabirla: 
Tlirk Llra11 

Haricteki Muhabirin: 
Altın: S~fl Ktlograaa 12.937.S\7 
Altına tahvtll kabil eerbelt 
•llivfder. • • • •• 
Diğer dövblor •• borçlu 
lliring bakiyeleri • • • 

Hazin• talunlleri: 
Deruhte edtlen nrakı ııaak· 

diye k•rtılıfı 
Kanuaua 6 • 1 inci maddolerla& 
tevfikan Hazine tarafınd•• 
vaki tedlyat 

Senedat cildanı: 
Tlcar1 senetler • • 
E•ham 11e ta1a11ilat cil:ıclanı: 

1 
Deruhte edilen evrakı nak• 

A diyenin kartılıfı e1ham ye 
tat.vlllt ( ltibart kıymetle 1 

B - Serbest e.ha.. •• tahvilat: 

Avanılar: 
Altı• va döviz Uzerlne avaıu 
TahYlllt üzerine avam 
Hazineye kı.. vadell uaaa 
Haslneye 3150 No.lu kanun• gÖH 

açılan altıa klll'fıbkh a Yans 

Hi•.eclarlar : 
Maht•lil 

LJra 

102.124 osa.oı 
8.610.192-
s~.880.u 

466.431.15 

18.197.870.87 

44.872.630.63 

1Sl.748.S63.-

21.253.171.-

27S.S21.872.\9 

46.044.643. 93 

7.899.52612 

4.741,,9 
7 .808. 722. -

167 .684.926. 7S 

Y•lnin 

Lira 

111.273.IS0.17 

468.431.11 

1 '3.D70.00t.SO 

137 .49S.592. -

l 
27S.S21.172.19 

S9,M4, 170.0S 

175.498.390.4~ 

4.500.000.-
9.94&. 400. 7S 

131.717.788.25 

PAS 1 P 
Sermay•ı • • • • • 
ihtiyat alcftt.i: 

Adi .e fevkallda • • • 
Huıu•T • • • • • 
T eda11iilcleki Banltnotlar: 
o~ruhde edlle11 enaln aakdl1• 
Kanunun 6·1 inci madclelerlae 
tnflkan Hazla• tarahndu 
•akl tedlyat • • 
Deruhde edll•n evrakı aak• 
dl1e baklyeal 
Ka"ılıjı tamamen altın olarak 
llAveten tedavill• .,..-cilt•• 
Reeakoat mukabili Ulveten ta· 
davülo vaıedllea • • • • 
Hadaeye yapılaa altın karıılıldı 
avans mukablli 3902 No, h kaa11a 
muclbtace Ulveten tadavUl• ya• 
ıedlleD 

MEVDUAT: 
TUrk llra81 
Altın: Safi Kllorram 877.tSO 

38SO 'No.lu kaauaa röre hazineye 
açılan avans mukablll tevdi 0:11-

naa altınlar : 
S&fl Klg. SS.S41.9JO 
Döviz taahhlldab: 
AltıDI tala.Ol kabil dlMaler 
Dlier d&Ylal•r .. alacakla idi· 
riaı bakiyeleri • • • 
Muhtelif , , , 

Lira Lira 
11.000.ooe.-

7.822.019. ıs 
,,000.000. - 15,m.tH.15 

158.741.SO.-

21.253 171.-

157.4".m-

n.000. .... -

250.000.000.-

118.000.000.- 522.495.392.-

68 201. ıu. ıo 
1.23]. 782 03 19.440. 908.11 

71.124.167.90 78.124. 167.,. 

2U6S.770.24 2U6S.77U4 
IU.169.530-81 

Y•Jıan 851.717.781.21 

1 T emmuı 1938 tarihinden itibaren: lskonto haddi •/, 4, altıa 6ıerla• &Tana •/e S 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen 
harici askeri kıtaatı illnları 

Beher metresine tahmin edilen 
fiyau 632 kuruf olan l S,000 
metre halci gabardin kumaş ka
palı zarfla eksiltmeye konmuş • 
tur. lhaleııi 19/ 6/ 941 perşembe 
günü saat 1 l de Ankarada M. 
M. V. Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. ilk teminatı 5990 
liradır. Taliplerin kanuni vesi -
kalarile teklif mektuplarını ihale 
eaatinden bir saat evvel Komis
yona vermeleri. 

(2468-4202) 
••• 

l '4,400 kilo sade yağı alına
caktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
30/6/ 94 l pazartesi günü saat 
1 6 da Mcrzifonda Askeri Satın· 
alıpa Komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 21,600 lira, 

90, 90, 90, 90 ve 240 '\:e 30, 
30, 75, 75 tonar olan 9 kalem 
ceman 61 O ton kuru ot nyn ayn 
pazarlıkla ııatın alınacaktır. Iha· 
leai 16/ 6 94 l pazarteai gün!.i sa
at 15 te Bolayirde Askeri Satın· 
alma Komisyonunda yapılacaktır. 
90 ton olanların tahmin bedeli 
5400 lira, ilk teminatları 450 şer 
lira, 240 tonun tahmin bedeli 
14400 lira, ilk teminatı 1080 li
radır. 30 tonun tahmin bedeli 
1800 lira, ilk teminatı 1 3 5 lira• 
dır. Y etmi~ be~ tonun tahmin be· 
deli 4500 liTa, ilk teminatları 331 
lira 50 kuru~tur. Taliplerin belli 
vakitte Komisyona gelmeleri. 

( 47-4499) 
••• 

Beher kilosuna 1 kurut 50 san-

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Kıymeti Pe'JI akçesi 
L. K. L. K . 

701 02 59 50 }{oca M\ıstafapaşada Canbaziye maballesınde kı 
Meşeli mescıd yeni Abdullah Dede sokağında eski 3 
yeni 20 No. lı beş odalı ahşap hanenin tamamı '7194 

467 ıo 35 00 Bti)•uk çarııdaHacı Ha an sokağında 16, 17 No. h 
dükkanın tamamı 7247 

257 51 19 30 Aksarayda eski Baklalı Kemaletthı yeni İnebe1 
mahallesinde Koçl bey sokağında 32 No. lı 31, 60 
metre muı·abbaındakl arsanın tamamı. 7252 

188 68 14 16 Büyük çareıdaAetarcı hanı alt katta eski 22 ynıl 
19 No. 1ı dükkinın tamamı 7207 

627 00 ~8 00 Sultanahmet mahallesinde Cami sokağında 10 No. 
1ı 3 o<la bir kiler ve aralığı olan hanenin tamamı. 

7117 
279 00 21 00 Eyüpte İslim bey mahallesinde Kanun sokağında 

19 No. lı ahşap hanenin tamamı 7139 

Yukıll'lda yazılı emllk satılmak Ozere on bet gün müddetle açık 
arttırmıya çıkanlmıştır. 

İhalesi 20/6/941 cuma günO aaat on bette 1cra edileceğinden istek. 
litcrln Çemberlitaşta Vakıflar Baımfidilrlüğü Mahlfili.t kalemine müra• 
caaUarı. ( 4322) 

Aaadol• l•. Yelu Tahrill, 1,2 -.-
1.ta•btal Dok ve A•tr•po -.
TGrkl1• it Baaka.. -.-

f.saal V&1atl 
\, D i. D. 

============= ilk teminatı 1620 liradır. Taliple· tim fiyat tahmin edilen 1 milyon Ankarda M. M. V. Satınalma Ko 
600 bin kilo me,e odunu pazar• miayonunda yapılacaktır. Talip
lıkla eatın alınacaktır. Tutarı 24 lerin kanuni vesikalarile teklif 
bin lira, kat'i teminatı 3600 li· ı mektuplarını ihale saatinden bir 
radır. İhalesi 17 / 6/ 941 salı gü· saat evvel Komisyona vermeleri. 
nü saat 15 te Bolayirde Askeri Keşif evrakı 276 kuru~ komi•· 
Satınalma Komisyonunda ya,1ıla- yondan alınır. ( 48-4525) 

Ta•Ylrl Efklr 

[Barsa harici alt1n tiy.o@J 
RetacllJ'• 
Kaha Bepblrlllı: 

K '!içe aJtıa .,. •. 

2' Lba 10 JC.t. 
ııs .. , .. n 

.. 

Gb .. 'YwıakU 
Ota. 
~ 

Akta• v.-
lauk (Y anakl) 

28 
14 
14 
41 .. 
Ol 

r 18 Ayar Masif Altından Mamul ~ 
# Taknben 470 gram ağırlığı uda: Kapa~ının uzcrinde 8 adet 

yaruqar ktraUık blöblan (Bleu .. nlanc) İngiltere pırlantası ve 
ortuında aynca keaa pırlantalı bir çerçeve içinde Ingiltere Kraliçe. 
s' Viktoryanın pır:ı.ntadan m!lr kaı.sını havi ve el ile fevkalade ia-

lennıif mineli büyt k bir kutu 19 Haziran 1941 Perıembe günü San. 
~ dal Beıleatenindı miiı.aJedeye çıkarılacaktır. • 

ZA Yl - Trabzon Kız Orta 
Okulu 1 inci sınıftan 8/5/939 
tarih 46 7 No. ile aldığım tasdik

namemi kaybettim. Yen isini ala
cağımdan eıküıinin hükmü olma

dığını ilan eylerim. 
502 Ramiz Ayar 

••• 
ZA Yi - Nüfuıı kağıdı ve as

kerlik tezkeremi kaybettim. Y c· 

nisini çıkaracağımdan 

hükmü yoktur. 

esk'sinin 

320 doğumlu 
Mahmut Saner 

rin kanuni vcsikalarile teklif 
mektuplarını jhale saatinden bir 
saat evvel Komisyona vermele· 
ri. Evsaf ve tartnameıi Komis • 
yond~ görülür. 

(16-4378) 

••• 
500 ton saman, pazarlıkla sa

tın alınacaktır. ihalesi 14/6/941 
cumartesi 'ünü saat 11 de Anka
rada Lv. Amirliği Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. T emina 
tı 2625 liradır. Evaaf ve şartna· 
meai Komisyonda görülür. Talip
lerin belli vakitte Komiıyona gel
meleri. •32> «44'42> 

caktır. Evsaf ve fartnamesi Ko· ••• 
misyond görülür. Taliplerin belli ilci kalem 6000 ner kilo 11ğır 
vakitte Komisyona gelmeleri. eti alına-taktır. Pazarlıkla eksilt· 
(44-4521) meııi 13/ 6/ 941 cuma günü saat 

••• 11 de Hadımköy civarında Bo· 
Bandırmada inşaat yaptırılacak yamalıkköyde Askeri Satınalma 

tır. Keşif bedeli 55,419 lira 26 Komisyonunda yapılacaktır. Te
kuruş, ilk teminatı 401 O lira 97 minatları 171 rer liradır. Talip· 
kul'UftUT. Kapalı zarna eksiltme- lerin belli vakitte Komisyona gel
si l/7/941 salı gÜnÜ saat 15 te meleri. (50-4527) 

N....._ (5) KurQftw 

. 1 TGrld1e Hartı Abone Şeraıti ijla ~ -

leD.tik ............ ı• Kr. 1700 x.. 
Ala arlık _......... 7M • HIO a 
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