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1 TDrkiy8 

Baterflay operasını 
muvaffakıyetle temsil eden 
Ankara Halkevi gençlerini 

Milli Şef tebrik ettiler t 

Temsilde Ankarada olan bütün 
Vekiller, Kordiplomatik bulundular 

Un lflnde 

..ateu .... ı 
varu ... 

JSuriyede 
lngilizlerin 

ileri harekatı 
devam ediyor Ba ......... a. ....... fftka· 

lide ahval içinde, - ..... 
rinde sumtimal yapanlar ..... 
cdum cnaaa, vasiyetin icapları 

.. ....._ ıec1Mirbiile ......... Buralarda Alman 

.... c .. aia' olmalıdır. 
u.. sinde 'bam &nn1ann ..... kıtalannın mevcut 

ilstiq.al pptlklanm suetelercl• 1 d xo. 1 ld o1aac1u1s. Toprak Ofisi ismini ,,..... o ma •~sa an aıı ı 
diiimia (ha ofis kelimesinin mi- Müttefiklerin Suriyedeki ileri 
..._. ela bir tirli anla"'lf deii- harekih devam etmektedir. Lon
lia pi O~ ayn hir hahia) tefek· dra, hiçbir cephede fiddetli mu
idil. ..... flnnlara ltok ppmalan harebeler cereyan etmediiini bil
için fula • tn1Iİ elmİf. Bu fada diriyor. Buna ba,Iıca aebep. ha
tewaiıııltaa ......,... ela, o fa........ ntkibn mümkün olc:hıiu kadar az 
hda..p lair 11 .. 11' m8t•ııld (D..,._, ..ı.41. ı ... ._ 1 •> 
_.,.... ftldt, - blmalanna 
llliai .. Dit. FMat 1111 sözi 
aL-... '51 .... _, a.. 
"'"7- .... ftrilmiit w-n .. 
~ kafi derecede .. ·-tlxdara....... flnnlara .. ,.... 
: :....:.1-~ fi)'atla satmak· 

-...,..-• .., (Toprak Ofisi) 
tetekkGJti bu adi IUİİstİmalia 1ar
~ YU'lnlf ve bu münuebebiz· 
liii n.....ı.n mahkemeye ver
.m,. Bu İtin W.- ho,a siclen bir 
::::;:: ...-. Fula an tdmat ohın 

.......... hatbJanna ... 
bp ...._. ......... tealMt için de• 
.... BeWi,e ldm,ahanesiDde taJı. 

Sovyetler 
hududunda 
muazzam 

Alman tahtidatı 
yapılıyor 

Hitlerin, U/uagnagı ele 
ıilçirmelc içiıt geni 6ir 
luırelcet lıaulemalcta 
eldrıla 6ilt1Uiliger 

Hl eclilecel imi,. Doirma ha -
tahlil ettirmek ~etine Wa INr 
tiri& akıl a'diremedir Toprak 
OfiUniıa her sin tevsi .b.ekt ol· Londra, 12 (A.A.) - Alanan 
dala mı... U'Ullİlla pek W:,. haberlerden anl.,.ldaiına göre 
Wr fark nu vardll', ili filinea ta• Sovyet hudutlaı:ında . muazzam 
rltte filinoa ı..... verilmİf lan Alman kuvvetlen tahtJt edilmek- I 
-... llılalll netieuhd •-=---0 

• tedir. Bu h,berlerin aJınmaaı ln-
ril.1ııu - e ·- Ye ...:1 • M k d L' B'•..::L El ...- t.Mt eclilebill" 7 115uterenan oı ova aıu u7 ,,.. 

lartlterealn MoıkoH BIJlk 
Elçiıi Slr Stafforcl Grıpps 

Staf f ord 
Cripps 

Londrada 
Moskova Elçisi, 

Alman· Rus 
münasebatına dair 
izahat verecekmiş 

TOlll'llk Ofi.Wn .::. •fınnlara çisi SiT Stafford Cripps'in Lon
fala • teqi ettiiini ba in• draya muvualata haberile ayni Londra 12 (A.A.) - İngilterenln 
m ı'frli ad• .. ,,. • '" im zamana tesadüf etmif olma11 bu- Moskova Bliytık Elçlıli Slr Staftord 
lu temiııı edildiiiai l:.. .:::i sünkü Londra sazetelerinin naza. Crlpp_.in Londraya celdijini bu ak
W. de ititmittl&, faka • n dikkatini celbetmektedir Te- .. m Hariciye Nezareti bildirmiftir. 
IDIUlllftllC:ilUl .Lıt 1 ~ aum- min edilcliiine söre Sovyet hudut Ha~ırlarda oldutu bere Crippı 

._ ... ._ için de bo tah · dil Al Harlcı7e Nazın Eden tarafından 
~ lan yu~ca . fil e en maa Londraya davet edilmlıtl Bfiyük El-

Şİmdı m teniatuida W.. t.aum kvvvetlera hakikaten muazzam ç1 birkaç gün IODra Moekovaya dö-
~ol........... • ~ kuvvetleıdir: necekt1r. 
rak OfWnin kenclW ,art:: op Tam• pzetemnin diplomatik F.IP. ~ • Rm .....,.=L-b 
ranılı --.le,i tle...... ,,.. muhaniri. Berlinden de Sovyet- --
1.atta Beledi,. kiııa:;;a;.-;:::. ler Birliiine brfa hir taarruz ya- heldmtda laMlı• ıwte a.timat 
tilral ettiıdiiine e&. --. nk palacaianı anlatan baza babeTler "' ı D ' mit 
tile ifittikleriaü.iıa ........ ...; verilcfiiinden baheetmekteclir. Sir Stafford Crlppa'in Londraya 
....... elmadıiı ~. ,,,.__ Nltl/• '· ..... ' .. , (0.... ..,,,,. '· ...... l •> 

F.iw ............ taWdıak .. ----------------------... .... ,........ ... fl••lualL __ ...._., 
ola ,_ '16:k+ ı,.,i bıbniııa 
etmeLUnlfl..._.lti. ..... 
mımlı..._ Mpd • ı lıla' a 
•IM91Nlaıelir.H11&•• .. lt 
........ libi)enk .............. 
riaet- .. lllunb ~
çW Yıı:iwtiıa •nml+.ti. '°" 
Wllirli ft tcJk lıiiımıwtJi bir d-
ylllelle - ,...,. ,.... ..... mi-
einde ................ ... 
...... 1'llld,. ...... ••met ... 
...,..._ ................ Ba . .......... ~ ........... ... htiae ........ __ ........_ .... ......__......,..._ ...... ,......,.. .......... 
iltlaaa ....... - teAlri ... 
~ vaıktlnile almak ip. _.. 
tlldratli .................. Mııela 
~·~Q ..... ....... 
iin kihı ... - ......... iç ~ 
"" ............ ·l'iMılaat. • 
................ olan lröjll-
,. ....,. • - daimi .... 
~ 7tilitliı •riıııi kolaJfattir. 

T.u\'IRI *-Ait . 
11' .. 1111 ...... "' ... ' ~ 

( Askeri Vaziyet 

Suriyede harp 
hareketleri 

) 

s-lcf A/ıtl..Uü laarp lıareietlerl 6a 
_,.,. fit181lellirlca, Atliaililı ,,,,.,,.6nl,,; 
11ıw.ı, ,_, w w.ı ;,;a c.u defiltlir. 

uema•_na il l9n !A@ 
llSKI ORDU KUMANDANLARINDAN 

(Y..- s .... ....,_ ..... , ----..-~--...... .....__.. ________________________ , 

Clıurc6ill'in 
beyanatı 

Mısırın istila tehdidi 
albnda bulunması 
bizi diifündüren 

en birinci meseledir 
Londra, 12 (A.A.) - Chur

chill'in nutkunun devamı: 
Chuıdıill, Suriye harekata me

Mlesine temaa etmek üzere oldu· 
iu bir sırada Hoare Belisba ken

(Dna1ıu -.Ai/• 1, ritıın ı de) 

Ekmekler iyi bir 
şekilde pişirilecek 
Bıınıı temin etmelc mabatlile elcmelcler 

•"""""' idi~ lıalinde çılcarılacalc 
Ekmetın eberfya hamur olarak 

ntı.. çıktlfım pren Belediye yaptı 
tı tetkikler aonunda bunan yeni Çt!f

alden ileri ırelditini teabit etmiı ve 
okmelderln t:rt pftirilmuini temin 
malaıadJle bulana yarımear kllo, 
yani 47& er gram olarak imalıne 
mfteeade -.iye Jıarar wrmiftir. 

A)'lll aamanda uua ekmeklerin de 
711varlaldardan daha pİfklJl olduk
Jan surOimektedir. Ba huauata bir 
veya Jti ıüne kadar karar nrUecek 
ve tatbikata batlanacaktır. 

Dlter taraftan 18hirde noksan ek.. 
meJı: yapıp •tmak&a olan tınncılar 
da ııtı bir ıuette takip edibiıekt.e 
ve son iki gtlıı arfmda 1000 kilo
ya 7almı noksan tartılı ekmek mu
aadere ecUlmif bulunm~. 

1 Rumen Kralı 
Elçlmlzle reflk•••na ,•m•I• davet efll 

Bükref, 12 (A.A.) - Tür
kiye Büyük Elçisi, refikuile 
beraber dün Kral tarafından 
ötle ,.emeğine •vet eclihnif
tir. 

l 

Fransız 
ingiliz 

Deniz kuvvetleri 
arasında çarpqma 

baıladı 
Nevyork 12 (A.A.)- Reuter: 
Nevyorl Tunes gazetesinin Va 

fİll&lon mubabimüa bildirdiğine 
ııöre, v qİnpondan aelen haber
in, Toulon"cla bulunan Framaz 
fil08u cüzütamlannıa Şarkt Ak· 
Cienize hareket etmif olcluiu mer
kaindedir. 

s.;,. -~ lııir ..... 
m+ar••i 

Haber verildiiine ııöre. lnsiliz 
donananaaı timdi Suriye ve Lüb
nan aahillerinde faaliyette bulun

(D•VGnM mi/• 5, rittı• 1 ~) 

Alman-Fransız 
-------------~ 

Mütareke 
şartları 

tadil edildi 

hakkında 

Berlinden 

gelen 
telgraf 

Al manya, hiçbir 
suretle Türk 
hükumetinin 
arzusuna, ıeref 
ve menfaatine 
muhalif talepler 
serdetmeyi 
düıünmemiftir -

Allllanye, T U r k 
erazlslnden 
••kert pkUcle 
trenslt lcr•-·-

lstememlftlr 

Roglı. lıWıneti, ... 
lcararlar illilaas 
etler/en, dllÜnlı uld 
1111lf fe/Uderl elan 
Tir/el .. ile lb lldiM/ 
z•hr ~i 
lıer lı•r•lc•ll•• 
,.lcbuıtelı , .. _,_ , ...... ,. ,., .. ,,., ----- -----~· 

. 

ALMANYA 
Türkiyeye karıı, 
her hangi bitaraf 
devlete karı 
beslediğinden çok 
kuvvetli ve husul 

bir sempati 
beslemektedir 

B.,.,_ U (A..A.) - H ....... 
~- 1n1d.._or: 

A"""'4W Ulfl"GI tMiaWa ... 
,..,. lreridni ı.....- ........ 
~--~-: 

Ecnebi pseteciler tan. 
Tadilin mahiyeti fmtlan AbnaDjaam Tm-

gizli tutuluyor :!e =-~ep ': 
Bil 12 (A.A.) - Reuter: tiilae dair Berlinde ya~ 
Baaler Nachrlchtea gazetealnin L-L'--~-

Berlin mulıabinnin bildlrdliine P. lan pyialar .......... ... 
re, Alınan Hariciye Neuretinde, Al· lihiyettar mabfDlerde ,... 
manyanm, Suri79 anlqmulıimclan, (Dns• ..WI• ı, .._ I •ı 
Frann)'a ancak siyasi .empathinl '-----------

(D..,.,,.. .Uif• 1, ~ 1 M) 

Ba/cqlar 

Unutkan bir b•tmuharrlr 
Peza•l IAP 

Batmuharrirlerimizde tr.zad 
mı ararauuz 1 Bu aayın ark.· 
daflar aıumcla öyleleri varclu 
ki, okuyueulanm. birkaç aün 
içinde okuduklannı unutan bi
rn ahmak auuycnlal'DUf gibi. 
evvelki fikirlerinin tam zıddına 
qni sütunda. ayni imza ile, ay· 
ni 80iokkanblılda ortaya ataT
lar. DQ9Yalannuzda saklı veei
blara söre, tezat koDebi)'onu 
pek zen~~ 
biri de ~ Sadakta • 
Geçmiftekiferi selecele bttab 
rak bunun 80ll misali üstünde 
clurabm 

Evvelce yazdığı bir makale
de, Akfamın batmuharriri, Tür 
lr.iyede münakatanan milli bir
liğe aykan bir ikilik ve zaaf .ifa
reti olduğunu iddia etmitti. 
Dünkü yazıaanda ayni arkad ... 
lngilterenin Avam Kamaramı· 
da yapılan aon münakqalari 
bir kudret alameti ai'bi p.teri• 
7or, 

Bunların -.- doiruduı •• 

hanyia Aktam bapabarrid
nin halil kanaatidir) MünakPta 
milli h&liie aylun ise, 'bunuııa 
Türki)'ede de, lnpterecle de 
böyle olmua ilzam aelir. Eier 
Türkiye ile lngiltere arumda 
büyük bir fark vana, bunda 
çakan netice, arkadapmpm 
dünkü idcliuile taban tabana 
ad olur. Çünldl lnsiltere ~ 
halinde, Tih'kiye pulh halinde
clir. TGtlıiiyede münakap milli 
hirliie aylara ise, lngilterecle 
büsbütün aylan olmak lbun 
gelir; İngilterede - harp eena• 
sında lnle - münakafa kudret 
alameti iae Türkiyecle • aulh ı· 
çinde • bunun bir zaaf ipretl 
olmasına biç iınkln yoktur. 

Necmecldin Sadak. Türkiye
de bir münakqa oluna: 

- Aman, aınaa 1 diye ._,. 
iinyor, dosta diipnana 
aramızda ikilik olduia •il ' 
nnm,.Jim. inan--. ... 
de Avam~ailr 



· Ş E H i R H. A B E R L· E R. i l 

Aliyede hiçbir 
kederiniz kalmaz 

Yal sebze 
ihracatına 

dün başlandı 
llavslnlln ilk ...... 

Et fiyatları kiloda 
5 ku·ruş ucuzladı 

Murakabe 
dağlıç 

Komisyonu karamana 55, 
etine de , ve kıvırcığa 60, kuzu 

65 kuruş fiyat koydu 

Sabun ihracı 
• • • 
ıçın genış 

tetkikler 
........... m8hlnl 
miktarda za,tayalı 

satllebllecell 
-tt-

R•••nyar.• 
,.pıldı ı Memleket dahilinde mühim 

rıyat Murakabe Koırüeyonu Hallı tipi ayelsbbds miktarda stoku mevcut olan zey-r • * * ~ Mevsimin ilk y ... ve taze aeb- dün öğleden sonTa Vali Muavini Diğer taraftan Murakabe Ko- tinyağlarımı:ı:ın daha suhuletle 

1 
Erb/d.,. JWtlea bçılsuı ? ... Seni t, nhada bulunca •.• I ze ihracatı dön şehrimiz<kn Ru- Ahmet Kmıkın reisliği altında misyonu dün halk tipi ayakktibı- ı ihraıeah1nı !c~in ~~k üz~e Ti
L _ _. ~ ~-I • k ..__ k fı . k b" ma~nyaya y_apılmJftır .. ?oirudan toplanarak et fiyatlannı tetkik et· !arının imalat vesatıflan hakkında caret \ ekaletı muhım tetluklerdc 
_... ...,.. -rql'fl lur 1 r gıgec• ır gamgam dogruya Koatcnce tarıkıle ve mo- ı mıt ve hayvan mıntakalanndan .. .. 1 d b 1 B bulunmaktadır. Avrupa harbini 

ı ___ J rll J "'"l k" ·· l '- _ı,ı L la b l . _,1_ d b l goruşme er e u unmU\JtUT. u wga KM8U1'm., sı tın uegı ı ..• tor e sevK.cauece~ o n se ze er genlf ma.yasta meVYU at aş a- • ft kk b j müteakıp zeytinyağı ihracatı için 
d 

w c... I I I w . nevı muayyen evsa a aya a ı-

t 
• gayet eger .. ,.at ara muame e mış oldugundan fıyatlann bef 'J 660 L t l b·ı - · demir pidon ve teneke temini güç 

\. KANDEMiR 1 
.1 3 000 1 L-. • k ann m;uruşa sa ı a ı ecegı 

_ görmÜftÜT. , ita ... .rmetın· ~ru_ş ucuzlatılmasına karar ver- evvelce yapılan tetkiklerden anla-! olduğundan hariç memleketkre 
_ de olan satıf) münhasıran patlı- mlffır, tılmıştı. Fak.at 0 tarjhtcn sonra a· kolaylıkla satıt yapılamamıştı~. 

• . . . can, domates ·ve enginar teşkil Komisyonun yeni tesbit cttigw i yakkabı İmalatında toplan-1an ı'p- ı B_u mahz_uru ortadan kaldırmak ı· 
Aynı Sofer'den dört dakika ileride ı:uz. Bir parça bag yapalıılmek ıçın l etmektedir. Yaş Sebze Satı• ve u \' ,_,,1 -ı b b 

Bihamdun, beş dakika Jted:ı Aliye sırtları lınsnıntık basamak O\•ulmuş iT K T d h .. . narha göre karaınan 55, -:lajlıç tidni malzemenin fiyatları mühim çl.ınd ~KWh et yag.anmkızı sa un .a-
var. Bu yolun yolcusu Beyruta bir Yetil dağların ötesinde i•te 

0

lleyrut ~rım ooperatı ı a a g~lf 60 ı_ I miktarda artmıstır. Bu itibaıla 1 ın e ı raç ctmıye arar vermış-
.. k t b h , ııtuzu 65 ku1Uf8 aau aeak.tır. · t• B "t'b ) . b · ı~h rt an evvel varmak için ne kadar acul körünüyor. Bcynz evlerini arbdan mı ·yas. a. yaş se ze ve meyva 1 • • •W• ıhalk tipi ayakkabı fiyatlnnna yü:z ır. u 1• ı . ara ı;~ un ı~a a nı a 

olursa olsan, bunları çiğne~1p geçe- kuıatan kınalı toprağı ve ünden ya- racatı ıçın hazırlıklara başlamış· Komisyonun tayın ettıgı bu de 15 miktarında zam yapılmaaı ı tırmak ıçın gcnıı .tetkı.kler yapıl-
mez. Bu koyler 0 kadar neşeli ve neşe lıyan masmavi Akdentzile Beynıt... hr. Haber aldığımıza göre hu se- naihlar, içinde bulunduğumuz zaruri gbrülmüştr. Komisyon bu maktadır. Sabun ımalındc kul1a-
o kadar her yana, asfalta kadar ta§· Vakit öğledir. Gazinonun bütün ne Almanyaya geniş mikyasta 

15 
. d •. b b"k h k" k nılan İptidai maddelerden mem-

mııtır ki, insanın teşehhut ııılktarı dağlara, hele ti dipteki Ileyruta te- sebze ihracatı yapılacaktır. ayın ın en Jlı aren tat 1 e- ı usustll 1 ararım önümüzdeki leketimizde mühim miktarda mev 
dahi olsa bu zevkten nisse almadan peden bakan bahçeinıle yaşlılar dilecek ve kasap dükkanlan sıkı 1 pazartca.i günü yapacağı toplan- cut olduğundan bu tetebbüsün 
yoluna devam edebilmesi elinden gel- nargilelerini 1çe içe tavla oynuyor- Adllyedes bir murakabe altına alınacaktır. j tıda verecektir. mu~-affakiyetle neticeleneceği ü-
mez. !ar. Sabah gezintisinden dönen ya- mı"t edı·ım-Ltedı"r. Avrupanın bı"r Otomobilden inince ne ynnn gWe- nakları al al, be1·azlara bürünn1üş s • d •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• c:A 

ceğinlzi şa11nrsımz. Güzel kadıı\lar- gençler sanki saatlerle ~ürüyen ken- atie a vası ' çok yerlerinde bugün sabunun 
la dolu hııvuzlu, gölgeli, çalgılı p- dileri değilmiş gibi hemen dansa e•rıı·kıer UmUmf 8.-lecliyedeı kilosu bizim para ile .. - 5 liraya 
ıdnolar... Dünyanm en bedbln, en baılıyorlar. Garsonlar masalara yi- -- il t çıktığı için bu tekildeki ihracatın 
semurtkan, en dertli 'idamını bum- yccck içecek taşımıya yetlşenıiyorlar. Müddeiumumi suçlulardan bazı- kitipligv i Üsküdar meydanının 1 me~eketim~ •• ~~ fayda~r 
ya getiriniz; beş dakıKada b6tün ki- Razı yerlerde boğazın Te midenin 1 temm eclecegı unut edilmektedir. 
buslarmdan bütün kara dilşiincele- tabi olduğu nizamlar, usuller, ka • ..nnın mablui•İ)'eta.İ talep etti Hükfımetin 16 ay e-nel verdiği t • • b J d 
rindf'n, lııl1t6n gamından Jrnrtulncak. nunlar vardır. Burada her ıeyin ol- -- bir kararla kurulmuş olan itha- anzımıne aş an 1 Pollatea 
muhakkak o da etnıfına uynrak .!_!_c J duiu

1
gibi onun da kaydı kuyudu Satie l:>inasınm yolsuz ah:nin- , lii.t ve ihracat bl.rlildcı·i umumi Üsküdar meydanının tanzımı 

INldc, r;iiRJ sev ... ) diyerek giile .. ""UL, yok. ş"te bir maııada viski, ötekinde katipliğini ifa eden Salih Ban~u- s• k) k 
kahkaluıyı atacaktır. Dat hanuımın dondurma, berikinde G:ı:.üm, şu yan- dan auçlu olan ealli Denizbank o~lunun istifa ettiğini yazmıştık. ve asfaltlanma işi dündenberi bat- ıça a azaen 
tek tıl ımı işte budur. dakinde arkı, sağındaklnde çay, sol- Müdürü Umumisi Yusuf Ziya Ö- 1 Bugün öi','l'endiğimize göre Bir- lamış bulunmaktadır. Ba mey~ •aralandı 

Ve dag· inanı sade n-cli de de- dakinde ıaran,.. . :L -L-d--I L- .. lilclcr umumi ki.Upliğine Borsa danda iatimlik edilmit olan bi-- J 
~,, ,. 'Dl! ue a ... - -T"annm naııLZen go- i 

iildir. Onun bambaşka gdzleri bam- Sonra her masa başında 'bir ıeyyar ko~iser! Mahmut Berkin tay n . nalu tamamen yıkılJlllf olduğu~ 
~aşka eir teni, bamba~ka bir ııesi... satıcı: Xlmi çorap alıyor, kimi ç1- riilen muhakemelerine dün de Bi- edilmiftır. dan bu sahada park yapılacak o-
aaymakla bitrniyen baıubatka bir kolata, kimi piyango bileti, kimi çl- rinci Ağırcezada devam eclilmit Şimdiye kadar ıleruhte ettiği 1 'k d d 1 1 w b 

1 Çek, kimi ı"stakoz, kim"ı kumaa, kı·mı· vaz.ifeleri büyük bir muvaffaki- lan l 
1~ a a ça ışı maga atı-

:lıali nrdır. Onda, ~l'ki insan ann ., ve Müddeiumumi Ziya Ya7aan 1 M h B ki anı m~r 
• minuıs çeklngeııligi, ttrkekliği kitap... Kimi de fala baktırıyor. - yete başaran a mut er n · 
yolctur. Çamlıkların en kuytu, en 18_ Fakat uıI harıl banl ieliyenler, lo- iddiaaamaiai ııeTdetmi~rr. Mıid- ticaret alemimizde herkes tara-1 Reisicümhur bmet İnönünün 
BD köşesinde rast geleceğiniz en taryacılar. Bunların koea sepetleri- deiumumi, Yuauf Ziya Öniş, Ta- :fmdan. scvll.mc~tedir. Mumailey- bir de büstlerile süalenecek olan 
ıa ...... , en masum Lllbnan dilberleri ni süıiliYftl o kadar zarif "~·lcr var K l he yenı vuıfeaındc de başarılar parkta halkın oturmaama mahsus 

•r- .. ~~ hir Kevkep, Neşet asımgi in dil · 
lıile kırk yıllık dostunuzmuş gibi göz ki bmann en sudanına bile yeminli erız. uralar da bulunacaktır. 
lerlnhin içine gülfimsi_yerek bakar olan etinde olmaclan kesesine davra- sahtekarlık ve vazifelerini suiis
•e m tatlı şiveslle Said&!- diye n- narak, torbaya avucunu daldınyor. timalden mahkumiyetlerini, di· 
limlar. Dağ havasile hafiflc.mlş, etrafın ğerlerinin de beraetlerini iatcmİf-

Erkclrten nedell kaçıl,.ınT. .. Seni nqesDe biiyilenmiş, lpiz güçsüz a
Wtıhada bulunca hart.. diye dişleyip dam için cidden hoş bir eğlence .. tir. Muhakeme suçlulann müd'l-
kıtır kıtır )'ıyecek bir yamyam veya Ben de çekiyorum: Bir, bir daha, faalarını hazırlamalan için başka 
kudurmuş sırtlan değil ki .. Onu, bir daha... Birer liıhzalık ümitler, bir güne bırnkılmıştır. 
lıoıuna gltmiyen tipte i"e bile gul6m birer lahzada ııönüp gidiyor. Lotnr- -------------
siyerek ıieliimlar, geçer gidersin. Fa- yacı, keyifli gülüyor, ben de gülü· 
kat beğendlnse neden dunıp tn hatı- yorum. Karşı masadaki afacan kız 
rını ıorrnıyasın, neden gtızcl guzel dnyanamıycn-: 
konu,mıya ın?.. - Şansınız yok mösyö ... 1stcr rnl-

Açık hava temsilleri 
başlıyor 

Gariptir; bütun Lübnan gençliği- siniz, sizin için bir de ben çekeyim .•. 
Abl · · b lik b" L:u.. Bevogwlu Halkevinden: 'fti pençesine ı:ec;irın ş olnn papas ası, yırmı eş ı ır iiunan " 

hiıkmü bu dağların eteklerlndrkil~ri tazesi, ben savalh yolcuyu teselliye 1 - Halkevimizin temsil şu-
oldukçs kendine bcnzetcbilditi halde kO§UYOr: besi yaz mevsiminde şehrin muh-
a ıı dağlarıı, tepelere dllindcu başka - Asıl ba~tlyar, oyunda kazana- telif meydanlanndn sayın halk1rnı 
ey ogrctememiş, onun srraza.1 kal- mıya"!1ır ... Uzülmeyiniz mös~ol za açık hava temsilleri verecek· 
bıne koyu taa ubunıı ııılıyamaıruş- - Uzüldtiğiim yok madam ... An-' tir. 
tır. cak, ne olurdu, aade oyunda knybe- ı 2 - ilk temsil 14 haziran 941 

den bir bahtiyar olsaydım. · •· ·· ı 7 d B R 1 gun o eteklerde. Lfibnana dair 00000 d" -ı- il cumartesı gunu saat e ev-
i w 1 k k - •.. ıye gu uyor. cı· şey- - d s·-L ·ı K )BZmış o dugum not arı o nynra de, şansınız bu kadar mı kapalı? ..• oglun a ı\Hıane ı e ası,?'paşa .n-

atlmia olan bir İstanbullu seyyahla d A kl M l 1 "' ... Mtibaliğa ediyorsunuz bu olamaz. rasın a fi ar ezar ıgı namı e 
tanışmı.,tım. Ve, urif bir eğili,Ie pklaşarnk maruf meydanda verilecektir. 

- Hani, diyordu, 0 ahu bakışlı, elini uzabyor: 3 -Tenuıil parasızdır. Herkes 
«f.ıler yüzlü, şuh şakrak ve mültefit - Verir JBİ!!iniz, diyor, avucunu- -redebilir. 
ı.tlbnan dilberleri? ... Bıksanıu, ada- za bakayım!.. ~J 
ma bir selamdan başka blr şey ver- Bakıyor, bakıyor da gorunmeı 
mıyor, ıeçlp ~diyorlar... çizgileri '6rmüt, lıiliDIJleS aırlan bil-

- Ne.rede eturuyoı-1W1ıızT •• Nere- miş eılıi miaah lllinalı clütinüyor, 
lerde z;eziyorsmıud sonra: 

_ l•te burada... Ba kıyılarda... Bayır 11··-a .aı-., - o,,,..,... ....3 or, şansı -
Bu kumsallarda... nızdan tikiyet etmiye lnıkkmız yok. 

- Sise kim dedi ki etek t.epedtr. Sis bahta, kısmeti, talii açık bir er· 
Dağa cıkın be1ia. tlaia!- kebinia!. 

Sozümü dinli)oea illa he...,ellriye E'lete, rfiE glbeyiz. Cebeldeyfz. Bir 
Wr hafta en .,ün sonra bir uğ ı.. lahzalık GMlü.r, lııir limada sönmü
yiinde çamlıklar arasmdald bir Jll - Y•··· 
sıar lıaşUMla ~ Ya11111cla le llentl.J .. laıad Beypat, işte kar
~ kıı T&ML Beni &irir rönaes ,. şıda, OD dörl kilometre apiıda. Fa
rinden fırladı: kat Jleftlen kaDnp ta oraya koşmak 

Seni Allah :mı sl)ndcrdi? .. dl.re şart mı?. Bu gece burada kalak kı· 
eli111e sanlch, S"el, gel dinini ~r - ramet nü kopar! 
8ell... Bea Wnlarla Mta cıltamıye • Şoförü, ;aiınyorum. Ben daha ai· 
r11m, ceı sen de katıl bbe!... &mu acmadan. o koııupıyor: 

Bilııamdundan alb kilometre öte- - Ya &idi ••• Aliye çok giiael cieiil 

burada muhakeme ettiler. Aliye Dl
TaJııharW denen :meşhlll' mahkeme 
iMi evde toplandı. 
Atzmı aramu istedim: 
- "Yazık... tledim, Türkler, keşke 

bu mahn..,i kumıaaaychlar. 
Adımını atmıfken bireenblre eldu

tu 7eTde mıhhmı• kaldı: 

fktıaat haberleri ı Diğer taraft~ meydanın deniz 
---------- kenarına tesaduf eden kısımları 

Ç 1 1 1 d ve iskdenin bulunduğu saha ye-
ora pçı ar ta ya an niden bir rıhtımla düzeltilecek-

. l"k t• t kJ j tir. Rıhtım İnf8abna da birkaç 
ıp 1 ge ır ece er güne lı:adar bqlanacak ve bura-

Şehrimizdeki çorap fabrikatör
leri dün Milli Sanayi Birliğinde 
bir toplantı yapmı~lardır. Fabri
katörler. toplantıda zeytinya~ı 
ihraç etmek suretile ltalyndan 
iplik getirtmek üzere Veklilctten 
müsaade istenp1esine karar ver
mişlerdir. Çordpçılar dünkü top
lant1yı müteakıp Ticaret \1 ek ale
tine müracaatta bulunmuşlardır. 

lsviçreden makine abamı 

ıetirilecek 

İsviçredcn mal mukabili olarak 
makine yedek aksamı getirtilme· 
si için tetcbbüaler yapıldığı öğre
nilmiştir. Bu hususta bir anla_,ını
ya varıldığı takdirde kara tarik.ile 
memleketimize mühim miktarda 
makine levazımatı ve yedek all
aanu ithal edilecektir. 
75 ton çiviye fi~t tesbit c..-dildi 

Bulgaristan tarikile memleke
timize 75 ton çivi gelmittir. Mu
rakabe Komisyonu dün yaptığı 
toplantıda bu çivilere kilosu 75 
kuruş olmak üze"re azami satıf 
fiyatı tesbit etmiftiT. Bu çiviler 
zelzele mıntaka11ndaki inşaatta 
kullanılmak üzere Anadoluya 
ıgönderilecektir. 

yumurta aabldı 

dald kötü manzaralı harap iske· 
leler kalnnlacaktır. 

Tarihi mar tamir ediliyor 

Bdediye, surlardaki Edirneka
pı, Silivrikapıaı, T opkap1 gibi ta
rihi kıymeti jhtiva etmekte olan 
kapıları tamir etmiye kantr ver
miştir. 

Bu kapılann etrafı temizlene
rek birer küçük park içine alına· 
caklar ve bu suretle taıihi kıy
metlerile mütenasip bir hale ge
tirilecf"klerdir. 

Matbuat 
terinin 

mUnte•IP
tateplerl 

Rnsın Birliii kongttSi tarafından 
teşkil edilen dilekler komisyonu dün 
içtima ederek mesaisine başlamıştır. 
Riyasetine arkadqımıs Muharrem 
Feyzi Togay ve katipliğine N acl 
Sadullah intihap edilmiştir. 

Kongreye ve komisyona Birlik a-
zaları TI! alelümmn Ttirk matbuatı 
münteaipleri tarafından gönderilen 
dileklerin dimleSi t.etlrik edı1enlı: bi-
rer madde halinde te.s1ılt edibnittlr. 

Burılnnn ıırasında birliğin tecssü-
sinden bugüne kadar azalana ai
datından ve eliler ~lirlerden t.epla-

Galataaarll)'da Necatibeı cadde 
sinde 350 numuah Muradın L.:ah
vesinin üstündeki odada yatıp kal 
kaıa lbrahlm Zühtü adında birisi, 
dün odasında dolaşırken ayaiı 
iskemleye takılarak düfllliiftür. 

İbrahim Zühtü yere dü{lerken 
masa üzerindeki bıçağı da düşür
müş ve baçak karnına isabet ede
rek yaralanımt'trr. 

İbrahim Zühtü baygın bir hal
de kalkdınldığı Beyoğlu hastane
sinde biraz aonra ölmüştür. 

ÜÇ A YUK BiR ÇOCUK 
BULUNDU 

Dün, Eminönünde. Şirvanza 
de sokağında, terkedilmiş üç ay· 
lak bir çocuk bulunmuştur. 

Çocuğun ebeveyni aranmış İse 
de bulunamamış, bunun Üzerine 
kendisine Fatma adı takılarak Ço 
cuk Esirgeme Kurumunun kreşi· 
ne yatmlmı~tır. 

Maarifte: 

Yüksek Mühendis 
mektebi bu yıl 54 

• mezun verıyor 
Yük.ek Mübendia Okulunda 

imtihanlar devam etmektedir. 
Bu cumarte5i .imtihan1ar bitecek 
ve neticderin talebelere hildiril
maine baflanaalktır. Yük.ek Mii 
hendis Okulu bu :rıl 5 4 mezun 
vermektedir. Tatil devreainde is
tiyen talebeler memleketin muh· 
telif yerlerinde ataj yapabilecek· 
lerdir. Önümüzdeki devrede mek 
tebe kabul edileceklerin imtiha• 
ları teşrinievvel ayında yapda
caktır. 

Ma.if Müdiiri AM.ada 
Mekteplere ait me.eleleri ko· 

nuşmak üzere Ankaraya &idea 
Maarif Müdürü Tevfik Kut. pa· 
zartesi aünü ,ehrimize dönecek-
tir. 

Basın Birliği 

1S ..... OEE!E 

e A o 
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Fransa ye 
Balkanla\' 

T .a. f W - Fransa do· 
nanman Suriye7i denizden 

mililafaa için hareket etnaiftir. İn. 
silis donanı.- Oran civarındaki 
Menelldinle Fnaam harp pmi
lerioi te.Jim ol•aMhn için bom 
Mnh~ ettiii ._ Strazburı 
büyük muharebe llnavazörii ile di
ier bul harpa ı Beri lnsiliz do. 

----""" ........ -•u yara• 
nık Talon li MM ı .... i,Jerdi. 
Dııba --. FNnaMwn Alrika sa• 
Jıillerindeki harp limanı.nndan 
llir kııma dc-a-... 5-pte Boğazı· 
nm fspanyol sahillerini takip ede• 
rek Akdeni. sirmifler ve Tulo· 
aa ait- iflerdi.. Ba ....ele :mezkiar 
funanct. Franaa deniz kUVYetleri
aİla IMİ,7ük lııir 11;.._ topl.ıımıftı. 
Bitin bu semi1ere ait topların 
kamalan Aı- milareke me
murlan tarafmcllın ambafaza al• 
bna ahnmıttı. Fransız donanma· 
annn Şerki Akdenizde İngiliz d~ 
nanmuile çarplflllll)'l aöze alarak 
deniae açıldıi-a söre Almanya 
bülrônwtinin Fnuuu clonanawuu 
tama.mile serbest bmakbima ,üp• 
he JQktur. 
~ yal.az Fran• 

aa71 kendi miiatemleke İmpara
torluğunu kendi donanması ve 
ordusu ve hava lnıvvetlerile mü
cl.faacla tert.est ... akmalda lral
maywp AYnlpllda da plecek 
......_ n A...,...... ,,eni iMtW! 
ta•ıi • c1ıe _.. ol-.k milUm 
111iea.!deleri fi-diden a&ter· 
mit olduia a1'dafdıyor. Şöyle 
ili, İtalyanın Fruuadan Mtetliği 
Savoie eyaletlei, Nia IMwalİIİ ve 
Konika adua 8'ai aul tı.lklan 
ftalyan olup yanm, yahut bir asar 
evvel 1 f i=e .il olan toprak· 
lardan ferapt ettirilmesidir. 

kalyanın fe-.at ettiği bu yer
._. taviz olank Ballca..ı.na pr
lnnda keadiaine paİf arui aö•· 
~--='--:.. o1..1 •• :... 1 _._ ,.::..., 
~--.1-. ...... aD-Ppuyor. ~·· 
IAi İtalya Batvekili ve F-.;.t Par
tiai Lideri Mu•olini son söyledi· 
ği nutukta büliin Y unanıistaa, ya· 
ni s.lsaria&ana verilen Garbi 
Trakya ve Makedonya hariç ola
rak Yunan topraklarmın ltalya
mn bayat aabsına dahil bulundu
jundan payitaht Atina ile birlikte 
ltalyan .skeri kuvvetleri tarafın
dan ifgal edileceiini bildirmfitir. 

Yine timdi lbılyaam bir Yila
yeti hükmünde buhmaa AmaYUt
luğun Yugoelavyanm eski Sabia· 
tan denilen lmmı Kosova eıale• 
tile Yaay9DWl Wunclaia Epir'in 
de ilhakile genİflİyeceğini söyle· 
miftjr. 

Yıne eski Karadağ KraHığının 
ihya edilerek buna ait yerlerin İ · 
talyan nüfuzu altma peceğini 
haber ı;.·ermiftir. 

Yuaoalavyayı evvelce tefkil e
den üç devlettm biri bulunan Slo 
naya, Almaa7a ile kalya ara
..lda taksim edilmit ve pa7itabtı 
Lnw;.-. )'Ui ı aibech ile biyik 
bir kllllU haiyaya ia.k edihnit
lir. Da1maçp ela eski Lısu-
JI a.,kil ..._ Dul.owuik limanı 
,,. ..... ,. ................ Kralla· 
p. nrilımit •• o.ı...v- Za 
ra ı.a.alİIİ ve Witiin -'alan lılal
pya illlıak etlilerek iki eyalet tq· 
lıril ıd' ·..-. 
F~'9 .._ + " ilerWe 

Al ... ~,,.,_ ... 
sanda Wr A.....- birlili t- el
........................ ettir-
..- U... Yw "rt.n -..n 
.... - ....,_. ...... edimit 
ft y ...,....,.,. ..,. bir tqekkiil 
de baribıi alenılılen Aiıllnıi, elu
.,oır. 

cle'kl Aliyede son molamızı veriyo - mi! ... Bu geceyi b11Tada g~inek dı 
~~~~~~~~~~~~~~ sabahleyin erkenden Bcyruta in-
;;; ak ... Bilmem •.. Emir .W. ...... 

- BUillitı ... Bilildıı Möeya . Ce -
mal Pata Wyle yaptıiına çok iyi f't
ti. Çilnlrtl lnı Arap müne-nerlerl i. 
çlntle hakibten idealiatler ftr idiy
ııe, bunlar asılmamış olsalardı, bu
giine kadar be.ıımıza gelenleri göre 
göre kahır lçtnde verem olur, binbir 
azap içinde ölürlerıli. Yoolc ..• İden -
Ust değiller de, yüancıya salılmıı
larsa, Wzi11t haşımısa :Yeti birer be
la kesillrlenli. Hulisası şudur Mös
yö: Asılanlar ya yıllarla sürecek da
yanılmaz bir azaptan kurtulmu,;lar, 
yakut yibı binlerce masum İTIAnı bir 
ayıptaıı ve işkenceıden kurtannlf]ar
dır. 

Almanyaya son sünlerde ya
pılmakta olan yumurta ihracatı 
devam etmektedir. Dün yeniden 
Almanya İçin 20 bin liralık yu
murta satıfl olmuttur. Bundan 
başka diğer bütün memleketlere 
2 7 3,000 liralık ihracat yapılmış-

nan paralarla bundan sonra topla
nncak paraların yüzde ellisinin ça
hıaınıyacalı: bir hale gelen veyanut 
ihtiyarlıyan muhardr arkadaşlara 
maaş tahsisi için tesis cdflecek san
ıtığa şimdiden ayrılması karan var
dır. Bu karar ile diğer dilekler kon
gı·enift bugünkü toplannuuımda umu 
ıni heyetin rey ve tuvibine vazedi
lccektlr. 

• z ala r 1 n. lk-ı er pçiclin.ı. yapd• son 
ıei';lsatta ~ bnrlmrm bir 

Balcıılar .................... 
Unutkan bir 
batmuharrlr 

Peyami SAFA 

ithamlarla dolu bir münaka~a 
olunca, Bay Sadak memnun: 

- Oh, ohl diyor, işte kud
ret, kuvvet budur. 

Sanki Türkiyede harp, ln1ıi1-
tcrede aulh var; sanki Türkiye, 
fırtınalı bir denizde giden ve 
içindekilerin en ufak bir aalla
nıtile batma tehlikesine maruz 
bir aandaldır. İnıiltere, dAlga
..z, durgun bir denizde giden 
ve içinde en büyük arbedeler 
koP9ft hiç aarsılmıyacak bir bÜw 
yük şi]eptir. Hakikatte fırtına 
Atlantikte kopuyor ve uzak 
dalgaları bize kadar ıeliyor. 
lngiliz şilepinin füıtüne milyon· 
larca ton bomba yağmaktadn. 
Eğer o geminin kaptanlan am
aında çıkan ihtilaf kudret ala
meti iae, üstüne tek mermi diit 
miyen Türk gemisinin içindeki 
bir yazı münaka,aaı neden za
af alameti olaun?. 

GörülüyOT ki Akpm ba,mu
haTririnin yazdlklannı unutan 
hiz ahına kokuy11eulan deiil, 
kendUıidirJ 

- Peki, haydi öyle olamı ••• 
Bu cevabı alır alma&, toförfin, 

kimbtllr ne tarafta bekliyu, banbri 
sevgiliye kavuşmak telişile nasıl se
yirtt.Jiinl sörmeliyctinU.. 

Öğie yemeğinden sonra dışat·ıda, 
ilaç için olsun tek insan bulamazsı
nız. Akşam yemeğinden sonra ise .. 
Sab:ıhlara kadar dağlar, büUin bu 
çamlıklar kahkahalarla çınlar. 

Asfaltı ağır ağır inerken, ıoldaki 
bir e't'in önünde duran yoldf'.şım: 

- İtte, dedi, Umumi Harpte ası
lan Arap müneTrerlerini 'fürkler 

Bir ay kadar sonra, Beyrutun en 
büyük meydanı Burcda bu (ınfillcv
nT) lerin aaıWığı yere dikilmiş taş 
abidenin önünde yaptlan yıldônümfi 
meı-asbniıtde Wr Fransız m6frt!Zesi
le alakadar memurlardan bafka in
ııan ~öremedlğim zaman ise, Aliye
delı:i yolcla,tınun aözlerinde, bütün blr 
memleketla hiasiyabna tercüman o
lan bir kuvvet ve kıymet bulnndu -
pnu iyice anlam14tnn. 

KANDEMiR 

br. 

Bir çivi muhtekiri 
yakalattdt 

EHbank Heyeti 
Te Hl•lre Relallll 
lnh:•arlar M · M d Sultanhanıamında nalburluk ~ emurın ü ürü yapan Y azag, çivi üzerinde ihti-

T ahainin Etibank f:leyeti Teftişi- kar yaptığından yakalanmlf, dün 
ye Reisliğine tayin edildiği oğre- İkinci Asliye Cezada sorauya çe· 
nilmi~tir. itilerek tevkif olunmUft~r. 

Rıfkı etrafına balandı; 
kahveyi gôete.rerek: 

çıkardı. 

Miln rollllln: 56 Server BEDi 

- Şurada bet dakika oturamaz 
mı71ZT diye sordu. Hem sana adresi
mi yazanm, hem de meseleyi anla
tmm. Mahalle dolrtorlannın eline 
kaldık. Bir tetbla meselesi •.. 

KalıTeye cinfUer. Rıfkı anlattı. 

- Biraz rahataısım, dedi, fakat 
ben de iyi ki sana rastgeldim. Bak 
ıu kiğıUara. ETTeli ou mektum 
bak: Burada bir cVedacb kellmeai 
~rüyonun. Sonra fU mektuba bak. 
Burada da ayni kelime nr. Şu ka
ğıtta da ayni kelimeler var. Bana 
söyle. Bunların -fakat yalnız bu cVe 
dad> kelimelerinin- aepei ayni elden 
mi, batka bqka ellerden mi çılmııt
tır? 

-·························· 
Nejad bu ııöd s6y1Nitine piş.. 

mandı. Zaafın azami derecesini gös
termiı oluyordu. Hemen bütün kuv
vetini topladı ve Ferruhun muhte
mel ıs1'anna meydan bırakmıyan bir 
katiycUe ayağa kallttı, onu aelimla
dı ve~. 

Bat döndürtlcü bir can sıkmtısı 
hissediyordu. Mektup meselesinden 
Fernıha babaetmenin hiç doğru ol
madlğ'lnı derhal anlamıştı. Etrafına 
bakmadan, rastgele yGritJonlu. Xar
nl bili acıbnnuftı. Bir teY i~k 
de istemiyordu. Nereye giclccekti? 
Uykusu yoktu. Ev ona büyük bir 
hüziha nrecekti. Bayatuada lıjçbir 

gün bu kadar sıkıldığını hatırlamı
yordu. 

Bir karaciier komplikasyonu. Has
tayı görmek liaundı. Nejad adresi 
rudL 

- Şimdi ne yap17onun ! diye 
ııordu. 

Ağa camiiııin öııiindcn geçerken 
biıisi onun yolunu kesti ve batır-
dı: Rıfkı, daima o piıkln ve ameli 

- Nejad!... zekisı keskin mahlük, bir elini ha-
Durdu. Bir :mekteı- arkadaıı: Rıf- vada sallıyaralı:: 

kı. Evvdce çok dosttular. 
- Nejad!. .• diye tekrarladı, ya

hu, seni gölete &1'8rken yerde bul
duın. Demindenberi telefon başında 
seni arıyoı·um. Bizim Nedi111e hasta, 
yaba .•• Korkma, timdi aeni rahaı.ta 
edecek değilim, fakat yann snbah 
bir uğrıyamaz mısın bize? Cihan· 
ginle oturuyorua fhlltli. 

- Sorar mıamT dedi, her tarakta 
besim var: Komisyoncu. müteahhit, 
her feY ••• Geç onu ..• Sen nasılam! 
Blru ds6lmüt cörfiyorum aeni ••• 
Za)'lfladm mı, ne oldu? 

Nejad, tam adamına rastladığına 
kani olmuş gibi, hemen cebinden iki 
mektuba Te Belkıaın yudlğı cVe
dad> kelimelerini ihtiva eden kiğıdı 

- Mektuplan okumıya salihiye.. 
tim var mı! 

- Var. Yalnız imzalarını aileyim, 
m6saade et. 

Nejad mektuplardaki cBelkıs> im
ularını sildi: 

- Şimdi tetkik et, dedi, mektepte 
iken de aen bu if]erde m6telıauı.tın. 
El ya&Uanndan tabiaUanmısı kee
fetmiye kalkardın. 

- Ooo! ... Ben çok ilerlettim o 
ı.;... Mecmualara da 7azdım, oku
madın mı! Bir tanesinde de imza-

Türk Bum Birliii l.t.nbu& bım. Jinİ Franuya " Balllan· 
MantMua ReieliiPulen: lana ......... eit w.a.,. artık 

Mmtaka konyresinia 13 hazi- • ., ..... pkm'flv. 
ran 19 .. 1 cuma ganu (buaiin) 
saat 1 4 le Eminönü HalkeYi aa
lonunda toplanacaiını. haap ve 
muamele, bütçe. dilekler encü
menlerinin raporlarını müzakere 
ile idare heyeti, bay.iyet divanı 
azasile umumi kongre murahhas. 
lan ve yedeklerini aeçeceiini •a
yan arkadqlanmıza batırlabr, ha
zır bulunmalarnu rica ederiz. 

!ardan lı:aralı:ttt ketfi için bir miaa
balı:a yapılmııtı. Ona ben idare et
Um. 

- Tamam. Bak timdi ıa kliıda· 
ra bakalım. 

İkisi de blttr sigara yaktılar. 
Rıfkı iiç kiiıdı da 7U~aaa koJ•· 

rak tetkike bqladL Yinıal dakika 
lı:adar, sWerini kQıtlanlan hiç 
ayırmamq, alDaı hiç ~mıttı. 
Nejad da cınmı ıdhnbti tatırtmamak 
için bir kelime a6ylemedi. Göaterdi
ği mütehuaıs clddlyetinden çok 
mmınundu. cEskidenbeıi bu ite me
raklıdır, diye düıündü, ne tesadflf!> 

Rıfkı mektuplardan birile Belkı
sın karaladığı kiğıdı eline alarak 
dedi ki: 

- Bu mektuptaki cVedad> keli
mesne bu kiğıttaldler bir elden pk
m$r. 

Nejadm göderi parladı. Bu :mek
tup, Belkısın son defa Vedada Nc
jadla cvleneceiini haber 'ffrmek için 
yazdıj'Tydı. 

M.Mnw F.,.i TOCAY 
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Vecizelerin Şerli i"\ 
1 1 
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Tnazıı, 6iigWifiln 
••••tl.ır/ ç..t.toe 

Tevazu, insanın lı:endfnl bU
mesinin, bt1ttisinin hududunu ta -
nımasnıın dofurduğu ahlilı:t bir 
mesiyetdr. Kendini bııJ, alg1-
sbrin hududunu tanıyan lıir in
un, kudretinia nenden baflayıp 
nerede durduğuna bilir ve onun 
için gururlanmaa, kibimnuıe:ı, 
bilgJ.çlik taalamaa Ye herkese yu
kandan atalı bakmaz. Tevazu tla 
budur. 

Kendiıll bilmiy.en, bJJsiainin 
hududunu tanınuyan insanlar a -
tar tutarlar. Kendilerini bir ft'Y 
bıt11yorlarmıı gibi ııatarlar ve bir 
habbecik b0ıı:a1erini biT kubbe gi
bi g&ıtermlye utrqarak övünfir· 
ter, kibirlenirler, bunların aonu 
bottur. 

Fakat kendini bUea .,. haddi
ni tanıyaıı iuan icin hayatın ı.er 
merhaleainde yeni bir ufuk acılır 
ve bu insan, bii;viik bir iDaan ol
ma1' liyakatiDi kaunır. 

Tevazu, hakikaten b!i7üldiiğiln 
a11uı .. r. • 
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Asker ailelerine 
yardım 

D ün birinci sahifemizde bü· 
tün memleke tin yüzüne se· 

vinç tebessümü dağıtacak bir ha
b e r vardı. H üköme t a sk e r ailele
rine yardım işini devletlef tir iyor 
ve sağlam temelle re dayandıra· 
rak, esaslı bir ,ekle raptecliyor. 

Başlıca vazifemiz 

1~1•lWNIM=l!3!=4:.11 , ~ 

Trakyada hasatf 
işleri başladı 

Mahsulün kolayca kaldırılması için 
orak ve harman makineleri gönderildi 

TASVİRİ EFKAR - " ASKERi V AZ/YET 1 
~-----....... ------------·--------------------.! 
Suriyede harp 
hareketleri 

M Edirne (Husust muhabirımiz.- üzere bazırlık.lara başlamıştır. 
eınlekete h izmet en b~lı va- h · d Gelecek ayın ortasından sonra 

... - Şarki Akdenizde harp hareketleri bu su
retle şiddetlenirken At/antik muharebe
sini ihmal, her iki taraf için caiz değildir 

--if · dt:n) - Trakyanm er ycrın e 
z emızdir. V a ta n t ehlikeye gir - orak işleri başlamıştır. Yeni yıl fabrikanın faaliyete geçeceği an-
diği zaman , b u vazife ö lmek kı· mahsulümüz çuk iyi ve çok bere- ]aşılmaktadır. 
lığına b ürünerek en mukaddes ketlidir. Vaktinde yağan yağ- Bu yıl Trakyada bereketli şe- - -hir h al alır. Yeafane sabit, fakat murların toprağa verdiği tavdan kilde yetişen mahsullerin bi~il-
nıuvakkat olan hayat hakkımızı istifade eden Trakya köylüsü mesi ve vaktinde harman edıle- B i; yandan Ghidi terk.:? nı;cbur 

kalan, diğer tarafla Irakta 
bir mukavemetle uğraı}mış ulan İn· 
giltere, Almanlann Suriyeyi el<> ge
çirmelerinden ve buradan c.;enuba 
dogl'U tazyik yapmalarından endişe 
ederek inisiyativi ele aldı ıe Suri· 
yeye taarruza başladı. 

!eri bir sene evvel mütareke hüküın· I 2 - İkinci bir kol, Dera ve Şeyh 
lerin~ . tatbikte Fransız müstı•mlekc- ı Mi~k.in üzeri~den. de_miı-yolu ~oyun
leri ıçın aşırı derecede taşkınlık yap- ca şımale dogru ilerılemektedıı". 

bile milli menfaatler uğuruna fe- kışlık mezruat nokımnını çok faz- rek kaldırılması için Ziraat Ve-
da etmemizin çok m akul seb e p · la miktarda yazlık ekmek sul'eti- kfiletl orak ve harman makinele-

f-•.ı k l le telafi etmiş bulunmaktadır. rile de yaı·dımda bulunmak için 
v e ıeu.a a r ık, fe rdlerin bldüğü tedbı"rleı-ini ibitirmek üzeredir. 
ve fedak,rlık, fe rdlerin ~ldüğü Yazlık olarak ekilen arpa, su-

masaydılar, belki bu~ün Slll'iycde 
kendi işlerine yarıyacak bir ınüda· 
faıı kuvveti bulunabilirdi. Diğer ta-

3 - Üçüncü bir kol, Kunaytı·a ü
zerinden Şam istikametinde hareket 
etmektedir. balde, milletlerin ebedi olarak 1 sam, fasulya, pancar, mısır ve Hayvanların kışlık yiyeceğini 

bostanların gelişme ve yetişme karşılıyacak olan otlar da biçi-
ya~ıyacağı fUuruna dayanır. vaziyetleri ümitbahştır. Hele lerek balya yapılmaktadır. Hay-

Memleket ve vatan davalann• pancarlar çok iyidir. -van yiyeceği olan yulaf ve yonca 
da, yeti~en nesil ve ati için va- Alpullu şeker fabrikası yeni gibi hububat da fazla miktarda 

hmda~lardan fedakgrlık istemi- ..iıy~ıl~p:a~nca~r;,_~m:.;,a~h~ı;ı~u:.:,lu:;:, .. n:.:,iı:;:,· -i~ş;;le~m:.;,;e::;k~...;e;,::kmiliiidllıiiiriıı. ------·----· 

Taarruza iştirak eden İngilz ktıV'· 
vetlerile beraber General C:::.troux 
kumandasında bir miktar Hür Fran
sız kuvvetleri de vardır. Evvelce Su
riyede bulunurken oradan kı:.çarak 
Hür Fransızlar tarafına ı:reçmiş olan 
bu zat, (De Gau!le) tarafıııd:ın Su-

•• 
Yazan: 

Emekli General 
Ali Ihsan sABiS 

4 - Dördüncü kol Cebeli Şeyh \Te 
Cebeli Lübnan arasından (Beyrut -
Şnm) demil'yoluna doğru yüı·ümek· 
tedir. 

5 - Beşinci kol sahil boyunca Sur 
ve Sayda Üzerlerinden Beyruta doğ
l'U yürümektedir. Bütün bu kollar 
Amman ve Hayiadan Şama giden 
dcmiryoluna iııtinat ediyorlar. 

Y<>ruz, vazife istiyoruz ve bir ta.
kını tesanüt hareketleri göster e · 
rek de bu vazifeleri kolaylaşbn
yoruz. 

Allah devlet• zet1al 

vermesin derken •• 

Kuvvetli cemiyet. ferdler ara
ımdaki tesanüt bailannı kuvvet
li tutan cemiyettir. A1lah devle
te, millete zeval vermesin, der· 
ken, bu duayı sureta 'devlete e
deriz. fakat aslında kendi kuvve
timizi ve ferdlerin vahdetini öv
ınü, oluruz. Devlet kuvvetlidir 
ve zeval bulmaz! Ne vakit ki o 
devletin bir unsuru olan millet 
kuvvetli ve zeval bı,Jlmaz olursa. 

Tarih ne anlatır 

Bu kuvvet evvela mefkure bir
liğidir 1 iman birliğidir, sonra da 
vatanda~lar arasındaki sevgi ve 
rnuhabbettir. 

• 'farih, içeriden bozula n , sınıf, 
dm, rnezhep, menfaat hiziblerine 
bölünere k biribirlerinin gırtlağı -
na sarılan toplulukların inhida
nunın ve yine tarih, İman bera
berliği ve tesanüt hissile yuğuru
lan cemiyetlerin muvaffakıyet 
sils ile le rinin hikayelerinden iba
rettir. 

Millet kavuetli olmalı 
------------------------HükUınet, C:levlet politikasını 
isteCliği kadar maharetle idare e

debilir, bu siyaseti dünyanın en 

zeki adanılan tedvir edebilirler 
faka ' l hu siyaset zayıf temellere 
dayanıyorsa rnukadderatın önü • 
0~ geçilernez. Ve yine milletin 

~unyesi kuvvetli ise, harici po)i

l~ka ~a~f ellerde dahi olsa mil-
t sozunü -utlak .. "t" ... a yuru ur. 

Aske,. selameti -Askerde 1 
de b k w 

0 an vatandaş, gerı-
de ıra t1!ı ailesinin refah ıçm--
ride Y~~dtgını bildikçe, aklı ge
lursa k~ ~Y~caktır. Ve emin o 

d •
1 

•. 1 .. 
1
• ısrnıni verdiiiri ogwlu ken 

o urnürid ... 
şefkatine -:n sonra dahi, baba 
de ok nail olacak1 mektebin-

i . • u~acak, ve babasmm nes
ıru Payıda d 

hundak" r e ecektir, elbe t ru· 
silk' 

1 
en ufak tereddüdü de 

ıp atarak " I" d bir hah· 1 ° ume aba büyük 
" e kotacaktır. 

"f."f.>1-

Cürnburiyet h " k • • 
daşla u umetı, vatan-
r-acakr . ı;.ası~daki tesanüdü arttı· 
diyor 

1~ nn.~ı medeflere doğru gİ· 
l • ugun ektiği güzel tohum
ann semerelerini topladığı za· 

man, çok nı bt 1 k ala u eşem manzaralar-
a fbarş facak ve büyük devle t 

me umunun 'd • d k • arazı en zıya e 
• ~tndPnnıe edilmif milli vahdet 
•çın e olduw b • gunu yar v e ağyare 

ır kere daha isbat edecektir. 

C. B. .................................................. 

VEFAT 
M udaııya kaymakamı merhum Ali 

liaınil oğlu ve avukat Hüseyin Sa
dettin Arel, İş Bankası Galata şu
be~i müdül'ü Osman Dardağanın 
lıemşire zadeleı·i ve Zeyrek ortaoku-
1 u Yardlrektörü ve Fizik muallimi 
~ejad Besenerin kardeşi ve müteah. 
hı~. ~Iehrrıet Murat oğlu, ve avukat 
Munır Eğl'ibozun damadı yol müte
ahhillerinden 

NATIK BESENER 
henüz pek genç yaşında iken vefat 
etmiştir. 

. Cenazesi bugün 11,30 da Tak
rnıde Alman hastanesinden kaldırı
arak cenaze namazı Beyazıt caml
~de eda edildikten sonra Şehitlikte
ılı.. rnahall1 mahsusuna defnedilecek-

Cenabıbak a ilei kederdidesine ecir 
•e sabır versin. Amin, 

Sıvasta dördüncü el dokuma 
kursu açıldı 

Sıvas 12 '(AA) - İktısat i ve K avak k öyünd e 9 tezgahla 1 O 
Vekale ti tarafından v ila y e t imize sana tka r yetiştirilmiştir. 
gönderilen el dokuma tezgahlan- Sıvas kursuna genç kızJarımız
n a ait d ö rdünc ü kurs dün burada d an 60 kişi müraca a t etmiş, şim· 
Fevzipaşa ilko kulunda vali ve h ü- dilik 20 s i kabul ed ilmiştir . A za· 
kume t erkanının huzurile açılmış m i 20 g ün devam ed ecek o la n 
tır. Bu kurslarda şimdiye k a dar Sıvas kursunda muvaffak o lanla 
merkezin Pırkınık k öyünde 1 O ra mük afa t o larak b ir t ezgah , bir 
tezgayla 20 san a tka r, Yıldızeli ka tarama tarağı b ir çıkrık v e 2 pa· 
za smda 18 te zgzhla 20 sanatk a r k e t pamuk ipl iği verilecektir . 

Topraksız köylüye 
toprak tevzii 

Y ardımsevenlerin 
Denizli şubesi açıldı 

Bursa, (Hususi) - Topraksız Denizli, 12 (AA.) - Bugiin 
h alka top rak temin etm ek mak- D e nizli bayanları B ayan Tekeli
sadile Bursa vilayeti hudutları d a- nin başkanlığında V ali, Parti ve 
hilinde çalışmak üze re 5 k omis- H alkevi R e islerinin h uzu rile H al· 
y o n hükumetimizce teşkil edil- kevinde yaptıkları bir toplantı ile 
mişlir. Bu k o m isyonlard«n .ikisı Yardımsevenler Cemiyetinin Ue
şehrimize gelmiş bulunmakladu. nizli m erkezini açmışlardır. Yar-
Toprağı olmıyan k öylülerimi- dımsevenler Cemiyetin in Denizli 

ze toprak temin ederek , onların .şubesinin bu suretle faaliyete geç. 
m üstah sil hale getirilmeleri mem m esi m ünasebetile Cem iyetin yük 
leket iktısadiyatı bakımından, sek hamisi B ayan İnöniiye gön

şüphesi~ memnuniyet verici bi r l der~ikle•ri. bir t~lgrafla saygılarını 
hadisedır. teyıt etmışlerdır. 

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

1 tal yan Elçisi Antonesko-VonRibhentrop 
lre ktan ayrlldı görüşmesi 
Bağdat 12 (A.A.) - Iraktaki 1. 

talyan maslahatgüzarı, maiyetile 
birlikte, dün Irak payitahtını terket
miştir. 

Köstence llm•nlarına 
girecek vapurlar 

hakkında yeni karar 
Bükreş 12 (A.A.) - Sefani ajan

ı:nndan: 
' Rumanya Bahriye Nezareti Kös
tence limanına ı.tirecek gemiler hak
kında yeni tedbirler almıştır. Bu 
limana girecek olan bütün gemiler 
Tuzla burnunun şark vc cenubu şar
kisinde dört buçuk mil uzakta aske
ri bir kılavuz beklemiye mecbur ola
caklardır. Bundan işaretlere müteal
lik neşredilen talimat liiğvedilmiştir. 

Alman donanmasında 
yeni bir tayin 

Bcrlln 12 (A.A.) - Harp filosu 
kumandanı Amiral Lütjerıjsin Bis
marck zırhlısında ülmeı>i üzerine 
Bahriye Genelkurmay Reisi Amiral 
Schniwiııg harp filosu kumondanlı
ğına tayin edilmiştir. 

Münih 12 (A.A.) 
tebliğ neşrolunmuşttıl': 

A~ağıclaki 

Dün saat 18 de, Alman Hal'iciye 
Nazırı Von Ribbentrop Rumanya 
Devlet Reisi General Aııtoııesko'yu 
kabul etmiş ve uzun ve samimi bir 
mülakatta bulunmuştur. 

Von Ribbentrop, dün akşam Gene
ral Antonesko şerefine bir ziyafet 
veı·miştir. 

Almanya ile Rumanya 
arasında yeni bir 

mukavele 
Bükreş 12 (A.A.) - Rumanya ile 

Almanya al'asında yeııi bir mukave. 
le imzalanmıştır. Bu mukavele mu
cibince Almanyadan Rumanyaya 400 
milyon ley kıymetinde şimendifer 
malzemesi ve otomobil getirilecektir. 

Amerika ile M artl-
nlk arasında yenhten 

seferler ba,ladı 
Nevyork 12 (A.A.) 

cDuc d'Aunıal» vapuru un 
sile Nevyorktan Martlnike 
etmiştir. 

Frıınııız 
hamule
hnı·cket 

riye mümessili ve Suı·iye ve Lüb • raftan öz Fransızlar arasında Viclıy 
nandaki Fransız kuvvetleri kuman- hükumetine sadık kalmak veya (De 
danı tayin olunmuştur. Demek oluyor Gaulle) cü olmak gibi ikiye ayrılmak 
ki Suriyeyi istilaya muvaffak olun- zavıflıO-ı vardır. Bu nifakı arttırmak 
ca General Dentzin vazüesini Gene· içi.n, İ~gilizler, De Gaulle'cü kuvvet
ral Catroux yapacaktıı·. leri tecavüze iştirak ettirmekte ku-
Diğer taraftan İngiltere, Suriye sur etmemişlerdir. 

İlk günlerde yapılan musademeler
de Fransızlar, Sur şimalinde Litani 
nehri boyunda, Lübnan ve Şeyh dağ 
!arı arasındaki Merciyumda, Kunay
trada, Şeyh Miskinde ve Havr:ın Ce
belindeki Suveyda civarında mühim 
mukavemetler gö. 'ermişlerdir. Bir 
kaç İngiliz tayyal'L.:;i düşürmüşler ve 
bir kaç tank tahrip etmişlerdir. 

ve Lübnana hakik! istikH\1 vc hür- Suriyedeki Fransız kumandanlığı, 
riyet vaadetıniştir. Bu taarruz karşı Şarki Erdün topraklarını da dlişma· 
sında: Vichy Fransız hük(ıınetl Bİ • nın istifade edeceği bir memleket 
Jiihla tecavüze ayni suretle muk:ı· teldkki ec.lerek gerek bu memleket ve Sayda civarında iki Fransız des
vemet esasını kabul etmiş ve buna J?erek Filistin hudutlar1 geı·isinde troyeı;, o sahildeki İngiliz filosuna 
göre verdiği emir üzerine Suriyedcki müdafaa tertipleri almıştır. Bu su- taarruz ederek bir İngiliz destroye· 
Fransız kuvvetleri müdafaaya başla- ı etle bir müdafaa gı·upu (Cebeli rini ağır hasara uğratnuııtır. 
mışlardır. Vichy Fransız hü'cüıneti, Dürnz) veya (Cebeli Havran) deni- Taarruzun ilk gününde İngilizler 
~fersel Kebir ve Dakardıı İngiliz len ve Dürzi isyanları ve müdafaa- Sur ve Dera kasabalannı işgal et
harp gemilerinin Fransız harp gc- larile meşhur olan dağlık mıntaka- mişlerdir. Şerki Erdünden Bağdada 
milerine tecavüzlerine kar~ı da ayni da, bir grup Dera civarında Şama sevkedilmiş olan motörlü ve zırhlı 
suretle silahla mukabele etmiş ve doğru giden demiryolu boyunda yer- kuvvetlerin bir kısmı Fırat nehri 
Afrikadaki Hattı Üstüva Fransız leşlirilmiştir. Bu iki grupun vazifesi boyunca batı şimal istikametinde 
müstemlekesini, De Gaulle taı aftar- cenup tarafından Şama doğru ileri- 1 yukarı çıkarak Ebu Kemal üzerin· 
larının tecavüzü karşısında, müda· !emek h;tiyen düşman kuvvetlerini 1 den Suriye topraklarına girmişler. 
fı.ıa eylemişti. Fakat bu kavgalnl' durdurmaktır. dir. Bunlar Fırat boyunca yürüyüş
Franı-a ile İngiltere arasında harp Üçlincü bir grup Filistinin doğu !erine devam ettikleri takdirde, Mya
ilanına sebep olmamış, her i:d taraf şimal hurludn gerisinde Tabariye gö- ~in ve Reka üzerinden Meskeneye 
bundan içtinap etmişti. Şimui Sul'l· lünün ~imal taraflarından Şama kadar kolaylıkla ilerliyebiliı·; oradan 
ye seferi nıünasebetile yine :ki taraf doğru gelen yol üzeı·ine, Kıınaytrc garba doğru Fırat vadisini terkede· 
yekdiğerine harp ilan etmemiş ve cival'ına konmuştur. Bunun da va- rck Halebin şarkına gelebilirler. 
fakat İngi1izlerin askeri kuvvdlerle zifesi batı cenup tarafından Şama Almanların bir kara ordusile bu 
tecavüzlerine karşı Fransa dahi as· doğru ileı-iliyecck düşman kuvvetle- ise müdahalelel'ine şlmdilik Jmkil.n 
keri kuvvetlerle mukavemete başla · rine kaı·şı müdafaadır. D~frdüncü bir ;oktur. Ancak Alman hava kuvvet
nııştır. Harp ilan ediliı·se dünyanın miiılafaa grupu Lübnan dağlarının !eri, icabında, Rodos ve Giritten ge
her tarafındaki Fransız amzisi ve şnrkından Zahle istikametinde veya lerek bazı yardımlar yapabilirler. 
kuvvctlerile. İngiliz kuvvetlt>:ri al'a • Şamın garbına doğru ileriliyecek ve Eğer Almanya bu işe müdahaleye 
sında çarpışmalar yapılması icap e- ( Bcyrut • Şam) demiryolunu ke~c- karar veı irse mesela beş yüz tayya
der. Halbuki, böyle, nerede bir teca- bilecek dlişman kuvvetlerine kıu·şı relik bir hava filosunun Lazkiye ta
vüz vukubulursa orada otomatik müılafaa için I.itani nehrinin şarkı- raflarına gelmesi ve oralardan 
olarak mukabele etmek, harp ilfın no ve Lübnan ve Şeyh dağlarının a - Fransız müdafaa hareketlerine iş· 
etnıekı;izin çarpışmak kavganın mev rasıııa konmu~~ur. Be;ıinci bir ınü • tirak etmesi mümkündür. Bu işin ile
ıii ve mahalli kalmasına yardım et· dafan grupu da Akka ile Beyrut a- risi karanlıktır. Sıcak mevsim hase
mekteuir. nmndaki sahil yolunu müdafaa için bile Şimali Afr1kada ciddi bir taar-

Sekiz haziran pazar sabahı fecirle Sur civarına konmuştur. ruz icrasilc tesir yapmak mümkün 
beraber başlıyan İngiliz tc.:;ıvlızün- Suriye seferini İ<'l'aya memur olan değildir. 
denbcri geçen gl1nler zariıııda, Su· İn(.!iliz kııvvetlcri Geııeral Wibon ku Bu aralık Kıbrısın - Girit gibi. 
1.1·,_,elle henu··z hiçbir Alman kuvveti, mandasında İngiliz, Avustralyalı, 1 il t d k 1 d -• havn kuvvet er e zap ı a ·o ay c-
a,.kcri ve hatta tayyaı·csi g·orünme· Hindli kuvvetlerle Hüı· Fransızlaı·. ğildir; lakin buraya tahsis eılilecek 
111,ı'"tir. Alınan"a bu isi İngiltere ile cl:ın mi\rekkcptiı". Bu General, geçen ., " · t kuvvetlPri Surlyeye göndermek da· 
l•'ram;a arasında bir münazaa telfık. kış Libya seferlerini yapan ngiliz ha faydah ve daha kolaydır; çünkü 
ki otmckte ve Fran!'a ta,.al'ıııdaıı Nil ordusunun kumandanıydı: ondan k ' hiç olmazsa havadan yere iner en 
müracaat vaki olurı-a ancıık o za. ~onra Yunanistan müdafaasına me· dost bir toprağa inilmiş olacaktır; 
nıan kal'ar vereceğini bildirmekte. mur olmuştu. Ynnanistandan ç.:>kilin- İngiliz deniz kuvvctlerile \1ğraşmak 
dir. Eirer Sııı·iyede gerçekten Alman ce, Filistindeki İngiliz ordusu kuman mecburiyeti ~e yoktur. 
kuvveti yoksa, İngilizlerin, Avam ılanlığma tayin olunmuştu. Kendi · 
Kunıara,.ında yapılacak mliıakereler «inden boş kalan Nil ordusu kuman- Fokat Şarki AkdenJzde harp ha
ıle Girit ricati iı;in vukubulacak ten- danlığına bu defa Geneı·al Marshall rcketleri bu suretle şiddetlenirken 

n ı Atlnntik muharebesini ihmal her iki kitleı-i hafifletmek mak,.adile bıı te- Cornwall tayin olunmuştur. ntın a • 
h. k b d ı· 'li o t taraf için asla caiz değildir. ca\'ÜZÜ yaptıklarına ti nıedil~bilil'. rın hepsinin aşın a ne;ı z l' a • 

Suriyede General Dentz kumanda- şark kuvvetleri Başkumand:t:ıı Ge- Eski O rdu Kumandanlarından 
ı.ındakl Fransız kuvvetll•rlnin otuı neral Wavell vaıdır. Kıbrı!'ta, Irak- Emekli General 
veva kırk bin kişi kadın· oldıı::tu talı- ta ve Habeşistanrlaki İngiliz kuvvet- ALl İHSAN SAB1S 
mi.n olunuyor. Bunlunn ~n.·11k on leri rle bu Başkumandana tabidirler. 
beş bini Fransı"Zmış, geri kalanl:ırı Filistin ve Şarlô Erdiinde toplanmış -•== "'"u,_ _______ ,..,. .. ,,.,...,,,, __ 
ÇE'rkes, küı·t, aı·ııp, ermeni v~saireden olan lne:iliz ve Hilr Fıansız kuvvet- • • F 
mürekkepnıiş. Bu kuvvetlerin ne <le· leri beş grup:ı ayrılmıştır: lzmır uarı 
ret·cye kad:ıı· itimada şnvan ohl ukları ı - Motörli.\ ve zırhlı kuvvetler-
bilinemez. Bundan boşka l'nınsız elen mürekkep bir kol, şark tarafta 
ıniidafausı Suriyenin yer~i halkından I ( C~beli Hav~·an) a doğru iletilemek
i:stifadcye güvenemez. Mihver devlet tedır. 
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İngiliz ticaret birliği 
Fuarda muazzam bir 
pa vyôn inşa edecek rrı============================================--==,~ l ı Rus hikayesi Bizde misafirperverlik .. l .. an ç~~r!::ko'dan Mustafa Şerif il 

G eçen yıl bir köye gitmiş ve 1 - Hayır, hayır ... Sedir heın dar yuna uyandırnııya çalışıyor, ve git-
işimin icabı olarak gecelemi- hem klsadır. Rahatsız olmanızı i!'~ tikçe kızdığı anlaşılıyordu. 

ye mecbur olmuştum. Köyde otel ol- temem. ı - Hav kör şeytan... Ba;;;ka defa 
madığından vakit ve hali yerinde temem. Ben, aziz misafirim, siz" uyumaz · ve büti.in gel'e dolaşırken 
olduğunu söyliyen bir kiiylünim evi- münasip bir yer buldum. Şurada, şu şi.nıdi ~özünü bile ac;tıramıyoı·uz. Nı• 
ne indim. Bu, Kolhoza dahil olmıyan yatakta yatacaksınız. istediğini ve ne yaptığını keneli de 
bir zattı. Beni büyük bi ı· nezaketle Bunu söylel'ken ihtiyar kadının bilmiyor. 
karşıladılar ve biı-az geç olmasına yatağını gösteriyordu. Bir aralık toprak soba i.i.-ıtünde ya. 
rağmen, giizel bir yemek yedirdiler. - Burada uyuyan şu kocakarı, tan ihtiyar <la işe karışarak bil', iki 
Hatta bira ikram ettiler. karımın anaı:ııdl!". Fakat, unu şinıcli ı:eslendi. Fakat. ihtiyar kadın bir 

Fakat, sıra yatmıya gelince ev sa- indiıir ve oraya sizi yeı-leı}tiririz. türlü uyanmıyordu. "lihayet, ihtiyuı· 
hibi karısına dönerek: Misafidcrimize kabul göslr:>rnıek va- parmaklarım ağzına götürerek şid-

- Maı·usya, dedi, muhterem misa zifemizdir. Onların istirahatlerini tc dctli bir ıslık çalııııya başlııılı. :Meğer 
f irimizi nerede yatıucağız? min için kendi istirahatimiz! feda C· ihtiyar kadın ıslık ~esinden hoşlan-

R emen söze karışarak: deriz. Buna ötedenberi alışmış bulu- mıyiı- ve işitince derhal yatağından 
- Benim için üzülmeyin, dedim. nuyoruz. kalkıyormuş. Böyle olmakla beraber 

Ben işle şu tahta ~edire uzanır, ya- Ev sahibinin karısı da söze karı- bu sefer bunun ela tc8iri göı ülmc -
tarım. , şarak: nıişti. Şiiphe yok, ki ben bütün bun-

- Hayır, hayır!. ::\ri.,afirimin böy. - Esasen annem uyııın:ız, dedi. !ara mani olnnya çalışıyor, fakat 
le kuru bir tahta sedıı üzerinde yat· Müthiş bir uyku~uzluğa müpteladır. sözümü dinletemiyordum. 
masına mü~aadc edunem. Şurasını Binaenaleyh oraıla yatmasile yatma- Ev sahibi bundan sonra başka bir 
bilmenizi isterim, ki biz karı, koca ması arasında bir fark yoktur. çareye başvuı·du. Ağzını su ile dol-
kendi yatağımızı misafirlerimize ter- _ Doğru; karımın hakkı vıır. Ko- dur~rak ihtiyar kadının yüzüne puf
ketmiye alışmış değiliz. Bununla be- cakarı bazan uykusuzluktan bütün kunlu. Zavallı kadın büyük bir kor
raber, müsterih olun, size münasip gece dolaşıp durur. Acabn, ı<iz bu ku içinde fırladı. 
bil' yer bulacağız. uykusuzluğun füden ileri geldiğini - Bu sefer çok derin bir uykuya 

Ve, bunları siiyleı·ken kuliibc:;inin bilir misiniz? dalmışsınız, anne, dediler. 
ötesini, beri~;ini tetkik ediyordu. - Herhalde uykusuzluk hastalığı - Evet oğlum, biraz içim geçmiş, 

Ufak petrol lambası, bu k iiçük k u- dır, dedim. Der in, derin uyııduğuna Ben, yine rica ediyor ve ynlvarı . 
lübeyi aydınlatıyordu. Ortada basma bakılırsa, pek benzemiyor, ama... yordum. Fakat, dinliyen yoktu. Va-
dan bir perde ı:ıallnnıyoı ve bunun Maaınafih ilişmeyin ; uyuyor. ziyeti anlıyan ihtiya r kadın da: 
aı·kasında ev sahiplerinin yatı.ığı gö- F akat söz dinletemedim. Ev sahi- - Buyurun, buyurun, dedi. Ben 
rünüyordu. Kocaman toprak soba- bi ihtiyar kadını uyandırmıya çalı· çok uyumıya alışmış' değilim. Uyku-
nın üstünde bir ihtiyar yatıyordu. şıyordu. suzluk hastalığına müptelayım. 
Bunun al"kasındaki köşede de ihti - - Uzaktan yolcumuz ear, anne.. Artık yatağa girmekten başka ça-
yar bir kadın uyuyordu. Bu, ev sa- Kalk, da on u yatıralım 1 re kalmamıştı. Fazla yorgun oldui:'Um 
hlbin in kaynanasıydı. F akat, zavallı kadın uyanmıyoıdu. için hemen uyumuşum. 

- Rica ederim, diye ısrar ettim. Kendisini biraz hızlıca sarstılar. Bil' Sabahleyin \1yandığlm zaman gü-
Benim için üzülmeyin, Geceyi şu se- aralık gözünü a ralar gibi olduysa neş kulübeyi a mamen aydınlamış bu 
dir üstünde geçiriı-im .• Burası bana da tekrar daldı. j lunuyordu. Etrafıma şöyle bi r bak
yeter... Ev sahibi başı ucuna geçmiş, bo- tım. Aman yarabbi! Gördüğüm o 

manzarayı tasvir etmek iıııkiinsız • 
dır .. Demek ben şu pis yerde yatmı
;;;ım ha?.. 

Altımdaki yat.ak, kirli bir takım 
paçavralardan ibaretti... Yatai:i"ımın 
altındaki ya~tık, kirden rengini kay
betmiş; bİı' muşamba halini almıştı. 

Derhal fırlad:m. Kulübedı>kiler he 
nüz uyanmamışlardı. Dışarı çıkarak 
elimi, yüzümü yıkadım. Soııbahnr 
güneşi oldukça kuvvetllyrli. Uzun 
müddet güneşe karşı. durdum. Böy
le! ikle üzerime yapıştığ1 şiiphesiz bu 
lunan pis ınikl'opların ve haşaratın 
ölme~ini bekliyordum. 

Tekrar kulübeye girdiğim zaman 
ev ım hipleri kalkmıştı. Ortalıkta bi
rtbirini kO\'alıyan iki çocuk vardı. 

İhtiyar kadın tahta sedhin üstiinde 
kıvrılmış uyuyordu. 

Fakat, acaba bu çocuklar nerede 
yatmışlardı? 
Anladığıma göre bunlar, ana ve 

babalarının yatağında, ayak ucunda 
yatıyorlardı... Az sonra ortaya bir 
çocuk daha çıktı. Bu da ayni yata
ğın yastığı altında yatıyordu . 

Bana çay ikram ettiler . .Bir nra
lık: 

- Aziz yoldaş, dedim. Slz neden 
münferit çalışıyor ve Kolhoza dahil 
olmuyorsunuz? . 

- Lüzum görmiiyorum. Vaziyeti
miz f ena değil.. Görilyorsunuz ya, 
vaktühalimiz yerinde. 

- Bana kalırsa Kolhoza girerr.k 
iyi olduğunu söylediğiniz bu vaziyeti 
düzel tirı-eniz fena olmaz ... 

F akat, ne demek istediğimi anla· 
madılar sanıyorum. Çünkü hemen 
l afı değiştirdiler ... 

İzmir 12 (Hususi muhabirimiz
den) -Haber aldığımıza göre bu 
yıl açılacak olan İzmir Enterna~yo
nal fuarına İngiltere yine iştirak 
edecektir. 

Bu hususta İngiltere, İzmir kon
solosluğu vasıtaslle İzmir Belediye-
sine müracaat etmiştir. 

İngiltere ticaret birliği şimdiden 
fuar için muazzam bir pavyon inşa
sına karar vermiştir. 

Bergamada 
bir cinayet 

feci 
oldu 

Bergama 12 (Hususi muha~iri
mizden) - Burada feci bir cinayet 
i~lennıiştir. Durmuşlar köyünde 
Mustafa Dereli ile ayni köyde Adem 
Küse arasında tarla sulama mese
lesi yüzünclcn bir kavga çıkmış ve 
neticede :Mustafa Ademe balta ile 
saldırarak bir darbede kafasını ikiye 
bölmüştür. Suçlu zabıta. tarafından 

yakalanmıştır. • 

Bursa da hasat 
hazırlıkları 

B ursa, (Hususi) - Valimiz 
Refik K oraltan bütün Bursa kay
makamlıklarına şu tamimi gön
dermiştir: 

Hasat zamanı geldi, bize vedia 
o lan a:.ker ailelerine yapılar. nak
d i yardıma ilaveten ekinlerinin 
h asat edilmesini ve ambarlarına 
konulmasını ve bu işle bizzat ala
kadar olmanızı ehemmiyetle rica 
ederim. 

Sahife: 3 

Tokyoda 
mühim 

bir toplantı 
Holanda Hlndi•tanına 
karfı ahnacak kat't 
tedbir teablt adlldl 
Tokyo 12 (A.A.) - Stdani ajan

sından: 
Hükumet azalarile, Başkuman

danlık mümessilleri arasında akde
dilip 4 saat devam eden konferan·· 
tnn ~onra Japoııyanın Holanda Hfo
distamnn karşı alacağı kati vaziye
tin tesblt edilmiş olduğu beyan edıl· 
miştir. Bu itibarla Batavyadaki J.,. 
pon murahhas heyeti reisi Yo«hl 
Zavaya talimat gönderilecektir. Bu 
talimat, mahaliine vusulünden sonra 
neşrohınacaktır. Hükumet bu hm;us
ta şimdilik hiçbir beyanatta bulun-
mamıştır. , 

İı;tihbarat servisi tarafından ııeş
rohınan kı~a bir tebliğde, akdedilen 
konferanstan sonra hükumet politl
kasınııı Holanda Ilindistanındaki 
.Japon heyetinin ıteri çağınlması 
şeklinde teHbit edilmiş olduğu unıu
miyetle tahmin olunmaktadır. 

Bundan başka ı;amimi olan vazi
yetlerinden dolayı Holanda makam
ları ile müzakereye devamın fayda
sız olduğu beyan edilmiştir. 
Bazı müşahitlerin fikrine göre, 

Japon murahhas heyetinin geri ça
ğırılma!'ı mutlaka Japon - Holanda 
münasebetlerinin inkıtaı mana~nı 

tazammun etmemektedir. 
Holanda Hindistanı resmi makam 

!arı vaziyetlerinin yeniden tetkik 
edecekleri nna kadar müzakereler 
sadece talik edilmiş olacaktır. 

Japon. Rus 
ticaret •nla,ması 
Moskova 12 (A.A.) - Stefanl 

ajansından: 
Tass ajansuıın bildirdiğine göre, 

bu sene 17 şubat tarlhlndenberl, 
harici ticaret komiseri Mikoyan ile, 
)foskovadaki Japon Büyük Elçisi 
Matekava arasında, bir ticaret mu
kavele~i ve karşılıklı tediye ve mal 
mübadelesi anlaşması akdi hakkında 
yapılan müzakereler, mütekabil nıü
saadekarlıklarla mesut bir cereyan 
takip etmiş ve 11 haziran tarıhinde 
bu muka"clelcr parafe edilmiştir. 

Japon - Çin 
muhasematı 

Çunking yeniden 
şiddetle bombalandı 

Tokyo 12 (A.A.) - Merkezi Çin. 
deki Japon filotillası matbuat büro
sunun bildirdiğine göre, dün öğleden 
sonra Japon bahriyesine mensup 
bombardıman tayyareleri Çunking 
üzerine 9 uncu muvaffakiyetli akını 
yapmışlardır. 

Müteaddit Japon tayyareleri te
şekkülleri bundan evvelki taarruz
larda şehrin sağlam kalan askeri 
hedefleri üzerine yüksek infiHik 
bombaları atmışlardır. Hava da!i 
bataryalarının şiddetli ateşine ı ağ
men Japon tayyareleri birçok aske
ri tcsbatı yakmış veya yakmı:;lu
dır. Bütün tayyareler üsleriııe dön
müşlerdir. 

Mançukoya yerleşen 
Japon allelerl 

Hşinking 12 (A.A.) - l\Iançuko 
hükumetinin bildirdiğine göre 941 
kinunusanisindenberi 9800 Japon 
ailesi :i\Iançukoya geleı·ek yerle:ımiş
tir. 

Yugoslavyada 

Vahim bir 
infilak 

Alman lıarp ganaiminin 
konulmuş olduğu 

bir kale berhava edildi 
Bclgrat 12 (A.A.) - D.N.B. bil

diriyor: 
Alman ordusunun topladığı harp 

ganaiminin konulmuş olduğu bir 
kampta vahim bir infilak olrnuştul"• 
Mühimmat Semendrla şehrinin orta 
çağdan kalma kalesinde bulunuyor. 
du. Sivil halk arasında yüzlerce öle 
ve yaralı vardır. Kazadan şehir :z.aı

ıaı· görmüştür. Kalenin büyük bir 
kısmı hnsora uğramamıştır. 

Alnıun askeri makamları, harp 
te~kilfıtlarının da yardımile hemen 
genlt bir kurtarma işine başlanuı;

lardır. 

ispanyadaki 
maslahatgUzarımızın 

- temasları 
Madrit 12 (A.A.) -Stefani ajan· 

sından: 
Hariciye Nazırı, İtalyan, Alman, 

Portekiz, İngiliz, Şili Sefil'lerlle, 
Pr.panın vekilini ve Türkiye masla
b:ıtgüıs.rını kabul etmiştir. 

lsvlçrede komünist 
partisi feshedlldl 

Berne 12 ( A.A.) - İ~viçre Me
buı-nn Meclisi, komünist partısinir. 
~·a::ak edilmesi hakkındaki hükuıııet 
kararını tasvip ctmi;itir. 
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( SER-BEST sOfuN ) EV~r:sa@DfJ{f-IJnt1öSI~;~ 
ıs 

General Ali Ihsan 

.. 

Sabise cevap 
S.lllk .... m .... ır Cevat Abbas GÜRER ile ewldi Ge

ner.l Ali U.... SiM ....... da çıkan münakata iizeriae sa'IMk 
Bolu mebusu Cevat Aw... tarafından ıa.zetemi.e Matı...t 
"-una --..en llir ~•P pnderilmİflİr. Gazetemiz bu 
münalca.-da tamamen bitaraftır. Bu sıfatla da ...... efWıft 
umumiyeye blnkarak ıerbeat siitaalarw Matlamt lmı m• 
.hiıKiimJeri mucibioee .muan zlann ,. d o-. bizzaıur açnaıf 
buhıarvktedw. cTuwiri Efkan • ' iıi, iÇi.cle 1-il..· 
d iv fU ....... -~ ha nin•k..-ı her ilJ 
taraıf ... .,. .. ?mirec:ıek vaclil.N ~-

Ucuz kumaş1ar için modeller 
-

aozeı lllr•n•ek için 
.,. ..... kuma, almak 

fart de§lldlr 
Pahalı kurıı.aşlllrdan elbise yap -

t?rma:lc -şart değildir. 1.e\·kle intihap 
edilnı~ ucuz kwnaşlarlıı ~k ııık fa· 
sonlar yapmak kahildir. Ömeklerfoi 
:verdiğiuılz e?biııeler hilbasııa ucuz 
kumaflana yapılmak için ~i-ıilmiştlr. 

,CiAZiAMTEP 
El 

BUyUk röportaj : a 

Kırk Türk Fransız 
Menil taburunu 

nasd esir etmişti? 
Yazaa: Ömer Kemal A~AR 

lni .S.,• Dinl&Uirliiılfiae: lan 9ÖJ'lti,-or. 
cT..-ııirl E/Wr. ,auua y.,. /f.j'pnaüf olduiunu Malta madat-

7 hwan tarihli ve 47J4-.i]8 Anavatana u18flllak için bu 

Emprime tualden yapilmıı bu mcr 
lelin &imi de~ Da.ittir. B&üzun 
anıaa kumu &.ek JP&rçadır. EllHllc ıka
ru ~ W'&niır. Etek bliwa ıcöğüs 
altlanJMian ~ır. 

-41 u~ yüJ Toroslar ii1.erinık tlola~- hirien ıua'lda~, ,.er )'er ceteler 

ı 
nm. Onun yaylalarmda din· tt'fldl i!ieftk,; JllllU -Vh'-mn _ ... 

TI
.. .,· lenme güft1er1mi ~rdiırı. Sa71111S larmı ~ -* T&taa, .... mı. .-.nada aekat .... tanda harekete ae"'1İf bulunan 

lwririniz Ali 8'sa" Slwin. 1"· emekti General Ali thaaoaıı ma· 
ıiDci Mhife:nae hiyetini oerenıni 
ki qgecburt .. ~ez p R : ye hatb 1.ir de-

ıDis renk k1mlAf iiaerine yapılaca\ 
cliier model.la bütCitı risü yaka Ye 

cep aiızlaruıa J'apWw jjlemedeıı ;iba. 
nttir. Cep keıomt'mek dahıı Joğru • 
dur. 

ıafer menkıbelerini m.lectia. &mlar .....,..... içia ıtaııidlti '7 r ats 
arasınt1a 'KaT \toğazmda -kırk 'Tir· 8u ıanıia A.iatAdc • ı&aaı.-. 
kün, 'i'erdthıde Wy6k ~--~ ayale b..-.. n• mıiiiıeüni ;J'& dtik-

- Gir .... b.t Ce at Al>ltu Gi 1il &rAIWya iMl-laiile b 3,,. ya wrer mem lüzvm Y9 Kemer baııka renle.ta de olursa da 
elbüıaı.ba •iletiii :kaçar. BUiam az. 
kası iri düPıel.idlr. Dört liüime kil· 
fidir. • elbise C.C .cenc gietıeren 
ltir .modeldir. 

1ar caııte~ ~ pp;iftii •fer...... tiıl, ya öliiml! parolasr etrabnda ~-
7alarile sfüıliyf'll Wıedl 'tldııenma .... !ileten 1ıfr irade haline b,)'ll!Ufbı. 

"'\._ _ •ıl Mir etliioiai ıu.1ihl9' dm eeçC: llerctin ~ lıılr 'UGer ~eıııılıı. 
{ ~ '( alJwam. Giiw&llil 1mbar.taa. Cm'll llh- gti .PowJltaı• Altııiru miiti rete-

-.-.-. 1111111). 
f'W ...letıea n tadı ._ki- Cet.._ M..t ıaeee1eei11e: E-

' f ·ı. raınu artt.ırmı bu lı8lıa4ırlüt sa!_me- leJh. •ıbıit Jsôeri ~- Ah· 
- ıini ~ • ._. ~ ııa "-ılma...,. ~ :88*1c aw,m .... 

kat1erinLa CGls :o.Ak ve ~- me'k1i ~ ~ İlıte-
u bmmır ... ~ Du ..... aaii eüriim. piyde p1bayı lwa-
- cT...m OW.:t ..... .e ..._ il Hakkı meduunun deiilclir. 
ı•Aı+iıııin t.e..ber ı' r..,.ceia h h...u. ,.azdadamu .bıer· 

fıeilılı-. .l114tnaeak .., kale benlttar ~; cBcıe 

muhterem pzetetaizin ,.aamıı Maw·•.ilr '.l•uhmurk•. ~-
htıldrmeyi Ü bak bilir ve ata· kilacnetrıeluoe ,....ta (Dicle> 
iadaki .ccv&b1m111 ayai •ütuıa!.ra sı1111 .. da k• rda ecı- ve •r-

.8eaekli (kreWu) :kumelJ.ar -
"-'nlamwj i»u .ojelin dik.il...S 
tliraa daha cictiir- :BlU&.m Te etıj.bı 
al'b kıamılan eüz parpQ.ır. Qu Ju. 

sım blUzdan elfte bdar :manan tek~l~i benek rengincle almak \'e~·a lcen- ariatmtlar :um. dan hu za- t1I.. rn. 1 

.. ~ ...... ~ n+ 
m parı.-ya tikli. iki p.n pu:eaialılciı -ktıına~ındau ,. alk Jimlıwlır.. ,.!~:;1!.:. ~ ;::rl Efür O· ~n su~~~annArtııia" ~~~.r ~r 

- · '"'-- ,_ __ ..... _ .:• .,. d k - "-'•--· • .a ..... j•vH çarpıyonuo. ..,. JJ&MU ~ mi.ıoelı&~tirA E&.&k ılı- -•:uu ... - :ın1t· e um~ın .,.,ne....uJ rt!l\l,t1J\ue kuyucularına sumıyornm. h kadar ,..,. ........ .._ 
ıtınGa kall!Nlk şe&.Ude tam belde ya- üş taşıyan kaba bir bi~ 1"iııi'nhi ._ _ _.. :=.re itPI ._us~ brbıhl 
ıP.lflld§tır. Yaka ~tiir. l>iime. twnila1W1 aı..-. Çukurov... ..,._ iaJct:'i.r ~ a':m .ı.emea 

Bir 1.. ---.1 bi ~'rilı itnpt.nduttuiD :SO ~ iiçte ikisi şehlr'1ea nzalrlıpu8}'l. cau-
~81, lJ'.ıR!!N r e\'Nl Hll yıb.aa Liaıliııde Ala._ lamu kutarmayı bir fırsat t-elikki 

konmuuaa :r.icA .edeıi& lıı-.iluktan ..... 1 kaldlnınuy- ı elbise dentekflr aan m'btı.meda cK<e~ m~• I ediJscla. 
sb ıni ~~ tarihi ~e .oa 1Hr sb 011 altı arıitımtm Til'ialH!e
YermiJti. Bizim Jcin eok elim prt- l'eMe ien 1rir ~11 ~ 'tı*· 
laı·ı ihtiva e<Wı ba ~rekena~e ri alındı. F..-...slann -eli!Hle bnlı 
ınewıleketin düomaıı iwalı altına SJT- iti.. ceııat nzlfai aöıeı :l!'.rmee.i~ 
a11.•sin1 klllaylaş.tıracak maddeleri itı- ita __,. laalkı JW.ıetan ~diler. 
tiva ediyordu; l336 .(lllO) )"Ilı lıainJunm yinBi 

Askeri ..-.rrir; Wiyik bir pi,oa.&e ~ &..ait Hak - Vazlak elbiselerinize uygun yap-.caiuuz bir 
heyecan ve telifla hatladığı ya· kının 1'a6f mevcatfu lcrtalannın 

1

. iki ceket veya )leldt .ize yepyeni bir elbi.te ka· 
zısınıM '*inci maddeei; muhte. al"kMıat IMr cece ~en dolap- zanclırmıf kadar detişildik verir. ~eiiaiz &u· 
lif p.ıetelere rudW. izaAlarile rak lce9efl diifman, bütün muha· mafln üzerine ıaiyaıc.eğini z elbiae ile tezat tqkil 
hükmolunmuım umumi eEk.ir- bere hatlarını tahrip eUiiinden l etmesi lizundar. 
d.a :rıJ.arıyor, ye hakkmda cü· "benim t~ Musu!dan ona emir ver·, ., ----------------------------------------
ıett eeerim olarak 7Udıtım yan- aıeltliiime imUn kalmamış ve 
lıflarmf d~ulc deTece1erinin keDCÜÜ de vaziyeti takdir edemi
kenditiğinden meydana çı~acağı- 1 yerek maiyet.ile beraber eair dit 
nı ıöylüyor .• Fak.at; umumi d - ınüftil> buyuruyorlar. 

ablanın 
sırları 

kinn mu'hake.maine ve tarihi • Hafif mew:utla kıtalar; dedik- SABUN SARFiYATINI AZALT
ıuize )'&nyac.M hiçbir teY k.a)'. Jerinift yeldiau; elli top ve mü - MAK /ÇlN: Çorap, :fular, ince ku
d..._iy~. Bu.dan l90DI'&: nttebanndan öa,lta on üç bin maş!ardan 'blüz vesaire gibi narin 

d d . V - ,_ d d b" e.ıJyalanmzı yıkarken evveli bunları 
Y -'---.· ...___.._ ha'-"--·Ieruu· · 1•• piya e ıı e mutare~e en e ır 

auıu: ~ ~ -:ııo b" ılık suda 1slatınız. Başka bir kaba 
zah. ve veaai.kle teabit edemiye • ıün evvel. ylni J ırinciteırin bir miktar 'kepeği 'Suya atnız. Xay. 
c-'-m" i aör ... ~ ve bilen askeri Jl'IU· '918 &ünü cereyan eren bu uıÜ· natmıya başlavınız. (Bir öl .. ii kepeğe 
h:':riı; ip ;ı,Iİ)'ata dökü1or. Be. eaad w-e müeUim Wileyi İQatla· altı ölçd su). tyiee kaynayı~ca lkoya
ni seviyesinde bulamıyor. Doğ. JI veçW&e eullıotlllktao batı .kalk- ca bir kepek llpası elde edllir. Bu 
rud•d Çüaki: tuçOiı zamaa diıt- mlJ'&9 Dicle SNPU lwmandanma mah16lle ıalattıtınız eaınqırları ııu
tüğü seviyede beni göremiyecek· hiçbir z..... tahmil edilebilir dan Çlkaraadan hafif hafif ovalayı· 
. mi> Banda wrar uıkeri müarri- nıa. Bir aatiddet daha allda bırakı • 
tır.Kwmay Re.iai Bay Halid.i «M· ri sölseden bir adam otarak ta· nıa. Mmra ılhlt Mlda iyice çalkayınn:. 
ki Katsamonu mebusu> jurnakı nıtabilir. Çünki 6 ncı ordu ku - Soluk nda da btr defa ~lkadıktan 

maodauı maiyet.iDdeki kumanda· 
••yor. Halbuki; airi ,pwmailey 
# • • • - • • ftllllD pJ.-• ait allÇ11DU tu.ınız 
bm ~alıfec.ılik. ettıgını vatandq· l'iİDİİ mü ha1.eı alcia) 1. Dayar. 

10nra fıkarınız. Jıfakemmel teınialeo 
miı olur. 

UCUZ YE 1YJ BRll'ANf'l,V: laıa ,uıaal ediyor. Ve aldınca. ...:::-L·· ~-"-- L---fl • __ LL--
-~-• __ !il• L-1.:.... .I _ _!_!-!- ...-u - - ...... manauıı:n:: B _., .. . ...&M' .L. 

A.S.-~, 
dıın doit'uyı ~erı
disine mektup ya
sımı. Vaziyeti a. 
çıkça izah -ediniz. 
Anlattığınıza ~ 

re bu aıelrt.Ubun 
tesir etmcai li-
zımdır. 

Pervin abla 

Size ceoap . 
oerıgor 

' se t.&lebea.inln 40 
y:ışınıfa bir ndaın 
la -e\•lenmesi doğ· 
ru dcğilıir. Şimdi 
.ııevgi zannettiii
niz hislerin bir 
kuruntudan ibaret 
oldutunu anlatın· 
nız. Falcııt 11 iıten 

AYŞE NUll - Bahıettitinl.ı mü· cernıiş olur. 
essese şimdf7e kadu düriirtlütü ile ıKP1'~RPİ - Paplleın buını~ iıı· 
tanınmJştır. ~ l lerini&C! kanJmıya hakkı <yaktur. Ai-

- . leniz evlcnmeNıe razı okhHltan Ye 
Mıtracaat edıaiı. ıiz Je i!>ledikten sonra nikahınızı 

El. GÜLEB -16 yaşında hlr li- hemen kıydınrsnıız. 

ca aaelarınıa wıüakkak yıkanıanı& 1 1-IFT~AK BEZLERiN/ TEM}Z. 
lizım. Buau ,.apınea da briyantin LP.NEK fÇIN: Matfak bezleri ~ok 
kullanmak ebem. Ucu ve iyi bri· çabuk kirlenir. Bunlan Stlt 111\ kuy· 
yantin elde etmelı: için eeaanede.n pa- aabnal: ta çabuk yıpratır. Bunları 
rafin yatı almıs. Bunun :içine dfütte 7ıpratmada.n ~islemek Jçln auya 
biri mtktarında kolonya katınız. batırım~. Üzerine bir parç-.ı l'<'Zllnc· 
lıliikemmel Ye çK 11euı.: briyanti11 elen nlmnıış Tenibantin ilive ediniz. 
7apmıı ohıraunua. Tertenıi% olurlar. v.-.u ._ ~ı .-..,.eUCTIDllZ89 ~ er .... weoıze gu ı.ronınııı&. Ç .... n. 

ta IMdayetiaclen itibxen on ü· ;;;iiiiilll=ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
çüncü kolordu kurmay Teili .ı · L ~~~a evTaJ:'d~d.bu zahn sar • 
fa.ri!e Diyarıbekirde müstesna no..,~u m um ı ıyse, neye va· ~in tarihi ne kaclar lafa boğarak onlu ile olan ittiuü emniyet al- 1 kildifini zannederek Halepleu 
hizmetler gönnüş, vkdanuıa :aa· zad"feain~e hırahkıtdı ~-ı O güb"ne k~ - ilalal ediyOT. bnda tatalrmıaı ke,.fiyetleri na. fİma)e doiru iterilemek İltİ7ea 
hip. kıymetli hir vatanperver ve ~r muaama a ettı erte u mu • Genelkurmay Harp Tarihi En· zan dikkate almacakhr. Y ecfanc:i kuvvetleri Helin -El~ 
ıiyui hayatında hür fikirli bir him cephede kwn~da n~ksan cüıneni BaP,anlığının Atatürkün orchmun bu ea.ulara l'öre derin- laattında gösterilen ~ 
vatandaşıa birinci ordu kurmay veya ~aafını 11~ye bızz.at ikmal ölümü ile neşrettiği askeri mec· liiiae bir t.tip abnaaı li.zunaeli- iwine maifp "' peripn eda. 
bafkanlığından istifaamdan 110n- etmediler~ Ea nihayet ordu ku • muanın fevkalade nüshasının yir yo.rdu. mitlerdi. oa.ınamn müteaddit 
ra ttarp ordulan cephesi kuman· manduu; uak yakın, oepheye mi ikinci aahifüinin yirmi birinci 17 biriacit.m 1918 de ye· tefebbüslerine raimen yedinci 
d ı w ••• oru çürütmek ne mesafede bufununa bulunsun satırında cYedinci ordu bırarııa- dinci orda lutalannm vaziyeti ordu fakenderun cenuba Telliilri-
. at. ıgma vemgı rap ordu lı:ıtaatile irtmatını temin e· L. S L!..:-~---=- 111118 de ffal ... be 1 id" d f • -·1 R-I- bat ıs ı}or. d k "b" \i 

1 
k 111 --·~-- v ... fÖY e a: 20 DCİ kolor u (ku- at - Dince._... - ....,,...,., -

Dicle gıupu kumandanı piya- d~T?ekmet gıb!l. ır ~ .. a
1
zeret e en- &'eln.iftir.• Biraz apiıuncla «Yıl- mandanı Ali Fuat Paıa, sayın tını muhafaza ebnİf ve iki gün 

d b ı .1 H kk .ı mı ur ara ı ır mır ·• dınm Ordular Kumanc:!anlığile Nafia Vekili) [ 1 ve 11 tÜmt!n • sonra da Antakyayı da hududu i-
e yar ayı smaı a ıyı oa .. .. .. d ı 

M l ren miicrim gösteriyor. Duşmanın her turlu hareket dördüncü ordu arasında taha - ler] Halep mıntakasında; çerisine almı~tı.» 
usu u ve b k k ıbtimallerini huduaundan evvel düs eden bir ihtilaf neticesinde 3 üncü kolordu (kumandanı İste Genelkurmay Harp tarihi 
Altı™:1. ordunun sa. 1 uman· derpiş ve mü talca eylemesi .,,.e dördüncü ordu da liğvedilmi~- kurmay albay İsmet, muhterem encümeninin yazısını okuduk. 1 7 

danının .ıtırafları veç~ıl.e .ordunun ona göre tedbir alması; emekli tir. Bu suretle Yıldınm orduları Cümhcreisimiz İnönü) [24, 43 birinciteşrinde yedir:i ordu yeni 
en muhım .ku~~tlerını ıdare et· General Ali ihsan Sabisin balıca lgrupu Adana mıntakaaında bulu- tümenler] 24 tümen Katmada, ve muntazam teşkilafle nldı·ı 
mek mcsul;;.e~nı taşı~ll!I bulunan mukaddes vazifesi değil miydi? j nan ikinci ordu ile Halep mınta- 43 tümen Müs!imiyede idi. vazifenin ifasına kadir bir vnzi· 
k hraman ır uman ana acıma· Bay !Halit, yanlış verdıkleıi e· kasında yeniden tanzim ve te'1<il Bu vaziyet grup emrinde tes- yete geçmiş ve yukarıda cıkudu· 
dan kıyıyor. mirden: Dide grupunun felakete edilmekte olan yedinci ordudan bit edilen esaslara uyr.undu. ğumuz znferleri elde etmiştı. V e 

Çok ülünç taraf1 da her Ü?1i· uğradığını söylüyor. Ali Ihsan ibaret kalıyordu. 23 birinciteşrin 1918 de ileri yedinci ordu mütareke gününü 
müıü de birden .sarhoşlukla ıt • 5abis iıe: bu emirden bahsetmi· Suriye cephesine ait bütün İş· kıtaatla muharebe başladı. Bu bu galibiyetle karşılaınıştı. E
ham ediyor. :> or ve hakikati, nezaheti lisani· ler, ve va~ifeler yedinci ordunun muharebe 25 birinciteşrinde Ha- mekli General görüyorlaı ki de-

Hcle, nefrNle kendisine iade ye ve kalemiyeye sığmıynh bir uhdesine intikal etmiş bulunuyor- lep cem:buna intikal etti. 25 bi- dikleri gibi cordularımı:ı:ın dar M 

ettiğim şu cüınleai ile «tekmil Ci- sürü lafla örtmeyi kolay bir itı du. Bu vaziyete nazaran Yıldırım rincitqrin günü Halep çok buh· madağırıık bir halde Halcbin şi 
han Harb:nde i,ret sofralarında zannediyorlar. orduları arupunun verdiği emir- ranlı vakalara sahne olmuştu. maline kadar çekildikleri> mesc:-
ve şahsi ihtiyaçları temin ve tat· Filistin cepbeainden ricat eden de yedinci ordunun bundan aon- Bir taraftaA Halep cenubunda lesini harp tarihimiz yaz.mıyor. 
min ile geçirmiş bir P-hıi yaver> ordular hakkında reva göı:cHikleri raki hareket tarzı fU yolda teshit 

1 

muharebe cereyan ederken, di • Yine askeri muharrir görüyor. 
beni tasviridir. cümlelerini de yine hep beraber ediliyordu: ğer taraftan Urban .. rlrt•n Hale- lar ki: Yıldırım ordulnr grnpu 

Doel ve diitmanlannua bile okuyalım. Musulun düşmesi va- 1 - Halep mıntakasmın kuv• bin içine girmif, Halepte bir so- kumandanlığının emrinin ikinci 
takdirlerini bayranhld•nnı ken- kaaını ,öyle izah ediyorlar: cBu vetli, bilbusa SÜYari ve zırhlı va; kak muharebesi bat1amıth. maddı:>sİ dolayısile de kumanda. 
elinde to;lamlf bütün ciha- vaka Filistin ve Suriye cepheain· ııtalarla takviyeli aüpnana karfl Bu muharebeyi bizzat Mustafa nı bulundukları altıncı or~u j)e 
nm• pptliı.,.. eserlerile mu· de ordulanınızin darmadağınık müdafaası mümkün değildir. Bu Kemal Pap idare etmİf ve Urba- Ataürk merhumun muhaberesi 
habbet ve hürmetini kaunmıf, bir halde Halebin şimaline kadar miıdafaa ancak Halep _simalinde· m püskürtmüftü. 1 7 birinciteşrin ile 30 birincite(l-
bugiinkü aziz Türkiyemizin bini- çekildikleri zamana tesadüf edi- ki dailık mıntakada mümkün o- Fakat bu vaziyette Ha!epte rin arasında valü olmuftur. 
ıi merhum Atatürkün· feyizler yordu. lacaktır. Binaenaleyh sebe.,.i3 kalmak mümkün değildi. Binaen Yedinci ordunun vazıfe aldığı 
ve insanlıklar kaynağı' olan sof- O tarafta olmİyan işlerin Mu· bir kant toprak te.rkedilmemeai aleyh 25/26 aecesi 20 nd kol- tarihten Dicle g-rupunun esir e· 
ranndan yirmi dört ıene lilifa· ıul tarafında olabileceKini zan- eaaa olmakla beraber dü...,.nın ordu Halebin bet kilometre ka- dilmesi ve hinaena1eyh Musulun 
sıla .,..ka .o&am olmachiım iM· netmek vukufsuzluia delalet e - üstün ku.vetleri kartıamda Ha- dar timalinde (Helan Elhüseynİ· düşmesi 12 ve 13 gün so:lradır. 
len Ali Ihsan Sihi.• yİrrnİ aeee- der> buyuruyorlar. lep c:inn tahli:re edilecektir. ye) hatbna çekilmif, ordu ka· Bu suretle de elim Musul va· 
ye ,.Um ıinditi ~en dil uzat- Çocukların bile anlıyacağı ka. 2 - Bu esnada ikinci ordu ile 1 rargahı Katmaya nakletmİftl. kasile Filistin ve Suriye ric:ıtinin 
rnumıa diretİ anaık prabllflll• ra cümle bir heııapla göreceğiz ki irtibahn muhafazası, Marat yolu- Gerek İngilizlerin ve gerekse hiçbir alakaaı olmadığı ~ün ftİbi 
b .. cliitiik ,,W.nıom makcain· aıkeri muhanir, hakikati tahrif nan elde bulundurulmıua, altıncı Arapların ordunun büsbütün çe- aşikardır. Bununla bir defa daha 
de.n bqka bir feyle tefıir oluna

Nütteflk1er emniyet:Jerinin ttılil lti9ci ~ ltleMD 11111 facia. ,m b
edilJiği herhangi bir ycıi işgal et- an-k fekilcle lcorkuoç ve .denice 
nıck bıl.kkuıa malik olacaklardı. işienmi.ttfr. (Bu vakadan ıbir ~ sa· 

f'rnn!UZ kuv,•etJcri 1918 yılı kfı • nlarla kurtulabllen bir kişi bu cina
nuııuevvclimn Tinniı>ei cflni Çukur· 7etin bütün s:ıfba1annı anlatmıştır) . 
ovaya ayak bastılar. Bütün Çultur· Atabadn buluruuılar, Suphi Pap 
o~·ıı, bu güzel yum paT"Çası o gen çiftliğine doldurulmuı. ku~Jar ve 
nıatemlere bürii11d6. Vatamevenler, süngülerle öldürülmüılerdil'. Bu va· 
mem\elı:et atld\e .,o:niilleri 't1ltaşanlar, tanıiaş}ar ic'iıı .....__ Beledi7Sİ ha· 
derin ıztıraplannm verdli:i aitrlık nıt biDaP ıÖfle \ir levha aatınnıt· 
altında sonsuz acJ dU}'d.W.r. ttr: 

Memleket, miidafaa. va.sıt.al~~ıudan cEy T6rk, 1336 (1920) :9CIM!&İ ıha-
mahruındıı. Ordu çekılmıı, mlihı e- ziranının yirmi ikinci aünü Ermıs.i· 
linden abamıı. ve terhis ol~nmuttlı· ~r tarafından parça par~a edilmiş., 
.Bu vaziyet yürekler .acısıydı. yftd mfttecam brdeelerlıiin nıltu 

.Adananın içinde yaşıyanlar l:rme- fO haralıeıaın 4idnde 'll(Uyer. ~ra-
1tiler, Rum ve Yahudiler Fransız '1- da ar! ŞehitleriR niimlla lriirıwetle 
pJ JcuvvcUerini ba1iskir cffye ka!'p· fatiha <t>lm. Di~nnı asla unu\
ladılar, onıarıı yo1 ~iler. Hd- ..na ~ affet.eh 
mctkarhk ve kölelik teklif ettAN'. Fmaımılamı teşıırildle ~ bu 
düşman saflarında yer aldılar. facia. Fı.w Wffetiain - 1kaıiar 

Şehir yalanlannda, Kanı. ltcıısa~, namerd olduğunu haykırmakta de
Finikc dbctlerinde Eı·menilerden ~ ~m edecektir. Mellent o\duiunu id
nüllüler tefkil ettiler. mlan sllila- dia eden Fnmaaılaruı ~ milla
lar daiıtarllık, Türk miDeUni, botaz.. lere kal.'WI .-ık -a. :M::Ccaa ... , 
lamıya, !mbaya ~alt!ırttılar. eden nice Te ikalar vardır. 

.Art.ık Adan.ada her ~ bir ev Her gün Ad.anada \'C şehir )0•kııı· 
basılıyor, bir çok ocaklar sondüriilü· larında tşleneıı cinayetler, Tihiı:u 
yor, vatansevenlerin, yurda hatlı o- asla yıldtnnaftltŞ, lmrlartmınnıt, t.i
lanlann dişleri so'1rüliiyOT, so'külır likis on1anıs 111im imanlannı lcoTVet. 
yer yer Tiirk cesetlerinden gecı1mi· lendin11iıtı. Halasa kavutmak için 
yoıı.lu. bütün varlığımızla müc:ıdclt1 etmek. 

Silih aramak için evler basılıyor, tıte Adnnada bu iman vardı. 
cşylaT Y"l'm~. t>dili~oı;ıu. Sebepsiz Franstzlara k...-ı 
yı•re Tnşkııpı·u (1) oııundc kırbaçlar -· T 
altında Turklcr inlctili)or, binbir iş- lndirllen darbeler 
k ncc tatbik olunu ordu. Runlnnn 
knbahnti ~ alnız Turk olmaktan, ~ tırd 
lannı sevmekten ibaretti. 

Ad nndn Fran ız vali ve kuman· 
danı olan Eremon, butün bu clmıy t.-
1 ı in, bu kanlı facia:. rın ıuu cbbibı 
idi. 

H Ik, k rar zl k iı; nd 
cıı •mı biı turlu k t irem ) 

ç n n. h r nrtnn facıa, T 
lıfribiı · c bhlc tir n, p rçl.nli n b 
uy nıkl k )ar tmı tı : l\I lck tı I· 
!· hl n•üdaf ~ tn , c ı;ın t ol n 
Çukurovayı n mcrd clleı·d n ku r· 
ıı ıık işte :- npılııcak, üz rinde dık. 
katle, inat ve ı ,.arln yürün cek hi· 
ı icik yol bu idi. 
Artık silahını kapan Adanıılı 

görülüyor ki hakikat olmıyan ve 
tarihle zerre kadar münasebt-ti 
bulunmıvan askeri muharririn İ · 
zah ve ~azılan içindeki küfürlai 
pisliklerinin örtülmesi için icadın
dan başka bir fCY acaba ifade ew 
diyor mu). 

Evet, Ali İhsan Sabiı, ben 
a11keri ve ı.iyaai hnyaUmın •ahife· 
!erini pek ak ve pak tutabildiZim
den pek bahtiyar ve müftehirim. 
Çünkii temiz bir memleket ~ocu· 
ğu kalmak en büyük hedefimdi. 

1 O haziran 1941 
Cevat Abbas GÜRER 

(Dnırm1 11ar) 

(1) Taşk ı ı, Seyl aı ıizerbulefııl 
n t§Tıur kuzır "clür. 

( ) ](a aklılı 11, Tarsıuıtan GiUct 
boj'jar.ttcı giden yol u•m11d d:r. 

hilir mi~ .• 
Milli devleti kur.an T t!fkilan 

Esaıiye kanunlarının maddelerin 
den de bihaber olan emekli Ge
neral: elan: saylav Bay Hüseyin 
Raufun Başvekiletinden bahse
diyor. Halbuki emekli Generc·l 
ordudan çektirildiği zaman bizde 
Basvekalet unvanı olmadığı gi· 
bi, 

0

Bay Hüseyin Rauf da İcra Ve

- Rumen emniyet teşkilatı nasıldır~ re-------------------------' -- Bazan muvaffakıyetli vaknlar göstermek· 

Biz taraçada. aun'i dalgalarla köpüren, sun'i 
yüzme havuzunun içinde cıvıldıyan, atlıyan ve 
caz"' ritmik edasına kapılarak danaeden çiftleri 
seyrediyorduk. 1 TA l VA N LA R tedir. Fakat buna kulak asmamak lazımdır. 7ira 1 ft T ft biz doğrusu geveze bir milletiz. Uzun uzun istih-

barat tefkilatları kurmıya lüzum yoktur. Biz.de 

Be~~ o·· f) n~ il ,.., ~ 4~~ en mahrem havadisler çabucak ucuzlar, ve kal· 
.. ,., ~~y:lıf,ıB dırıma dü~er. 

L==~~~~~-~~=~~~~~~~~~~~-~~~·~~-~!•~-~~~~~~-~ -- ~n~i pute~u•ubeatm~i~") 
killeri Heyeti reisi değildı.. Emrü BUyli k casus romanı: •• .... ····························· .............. . Nakleden: Cim • Mim - Şimdilik serbesttirler ve herhangi bir tah· 

•••••••••••••••••••••••;,,•••••••••••••••••••••••• didata tibi değildirler. kumandadan uzaklaştırıldıktan 
epeyce sonra Bay Hüseyin Rauf 
lcra Vekilleri Reisi olmuştu. 

Mal tadan kaçmak hazırlığına; 
alenen eşyalarını haraç mezad e
derek satmakla başlıyan Ali İh
san Sibisin kaç.ac:aiı gi°ıı yürüye· 
miyecek derecede dört takım el
b 'se giymesi hakikaten Malta ar
kada,lannı biiyük hayretlerle giıl 
dünnuş ve on beş fırari arkada· 
şını da yakalanacağız korkusile 
son derece telat ve heyecana dü· 

- Kuvvetliyiz... Doğru dürüst çalışabilirsek 

büyük muvaff akiyetler ve parlak neticeler elde 
edebiliriz. Yalnız size şunu da hatırlatayım: Kuv
vete atinat etmiyen bir istihbaratın kıymeti ol
maz. Biz burada istediğimiz kadar uğraşalım, İn
giltere buraya çok uzak. Rumnnyanın vaziyetini 
elbette takdir ediyoreunuz. Dört tarafımızdan 
dü~manl .. nn muhasarası altındayıE. Bize yardım 
nerden ve nasıl gelir)... Rumanyanın manevi 

kuvveti sıfırdır. Üstelik ortalıkta umumi bir ka
aat hükümfermadır .. Şinadiki harpte ve bu kadu 

kötü şartlar albnda kuvvet.iz olmak da ;ıüküm· Biraz daha ıruradan buradan bahsettik, u:-nu· 
süzdür. mi vaziyet hakk~nda hayli maliımat almı~hm. 

- Matbuatta lngili z tarafta'tı muharrirler Ertesi sabah Ritte'l' ile görüşecektim. 
~ok mudur) _ Beraber çıkalım ve akşam yemeğimizi 

- Matbuatta lng'liz propa~andası bire üç Lidoda yiyelim, dedim. 
nisbetinde şimdilik hakimdir. lngiliz da' asını Oimitr ku kabul et ti, beraberce ÇJlctık. Bu· 
samimi olarak t t n muharrirler vardır. Bu ara· rası Bükreşin en güz 1 eğ-lence yerlerinden b·riy
da biraz para ku""etile de kendi davamız lehine di, pınl pırıl yanan lambaların altında çeşit çe. t 
imale edebileceğimiz muharrirler çoktur. Bunları parlak mayolar içinde d iınyanın en güzel vücuthi 
ben tesbit etmiş bulunuyorum. Sizinle müştere- kadmları, narin şckıllerini tecessüm ettirmek için 
iten meseleyi halledebileceğimiz kanaatindeyim. orada bulunuyorlardı. 

- Ne güzel, dedim. 
Oimitresku içini çekti. 
- Bw de m hvedcn bu sizin güzel buldu

ğunuz \'C} ler, dedi. Rumanya keyfine diı~ün bir 
millettir. Mukaddes sa;> ılan bir çok şeylere biz 
pek ehemmiyet vermeyiz. Bu bize nereden e'.'lli
yor, bilmiyorum. Keyif di,;\künüyü~. en küc;u ·Ü· 

müzden en büyüğtlmuze kadar ve hemen bütün 
kadınlanmızda geniş bir cinsi hürriyet afkı var· 
dır. Koca, karısının ihanetini ma::ur görür, kadın 
da kC>Ca8lllın 

Dimiticsku dev m etti: 

- Bize. dedi, demir bir irade ile kafomıza 
Lokmak indir cek bır rejim lazım. Ahlakımızı 
tatıfaya götürecek bir nesil lazım. Bakın size bir 
vaka anlatayım: lkl aene ~vvel bır paska)yl\ m.ü
nasebetıle ufak bir kafıle tertip ederek İstaııbula 
gittik. (DINat Nr) 
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15 Haziran 

l!I }:t ! 4 !J J. ! t1:]3 :1 !3:1f j Dünya harbi 
Un lflnde 

eullstlmal 
yersa ... Almangaga 

ağır hava 
hücumları 

Portekiz in 
Amerikaya 
bir notası 

ERITREDE Bu ııı Çeşme plajlarrna ........_I ,s_21mc1_ ... ___ ı 
rağbet çok artıyor ~~!":!~ı··~!..H~ (~Mıl4...-.J 

• 
mP"\ idi. Get-Jerde beher kilo-
C!an eDi ınm eksiltilmesi, tlaba 
IOIU'a da biyük aılunblarm ö
nüne ıeçıaeiı: endifeainden ileri 
relmitti. Kıbayet bu defa una 
rizde otm: arpa ve yiizde yirmi Garbi Ahnanyadaki Roo•euelfin, Portekiz 

• 
ln~ilizler 
ASSAB'I 

işgal ettiler :=. ~":;!..hr~::k.!a~ endüstri merkezleri atlalan hakkında •apbğı 
yan yarıya .,das111dan aıabnnn t d .. h. telmilıin izahı i.t11nıli Hareklta k•ra, deniz 
Olmak sil» elim bir vazi,ete ÖÜ· aatrUZ an mU Jm Va:ıingt.on 12 (A.A.) - Rooeen:l-
tiirnıemek kayırusundan ileri ıel- hasarat gÖrdÜ tin 27 mayısta Atlant.Utteki Portekiz Ye heq kUVYetlerl 
mitti. HükUmıtt bu tedhirleri, ~ adala.n hakkında 7aptıtı telnühlcre l_.lr.. eWler 
b. 8' B ı· 2 (A.A) D N 1B dair Portekizin V.,.ln..,..ftn El(isi T• ar Y&kİt iatiyerek aJrnam .... • ve er ın l . - . . . • -,.. ...... 
'-- "'\".. G - f 't d- ta el • bazı mülibazalın ı'htiva eden iıir Aden 12 (A.A.) - L.-"'1%' allilez. Çünkü ded;u; .... iz oibi, hü· ece mun erı u~man yyar er.ı \ u~u 

k • . -- .. garbi v~ eimali Almanya üz.erinde nota tevdi et.nılttir. kara, deniz ve hava lı:vvvetlerinin 
tıınetin bütün pyreti, bütün e· uçmuşlar ve Ren _ Vcstfalya endüs- Hnricb•e Nazırı Hull bu notaya işbirliğile yapılan bir gündüz ha. 

meli halka almtb çektirmemeli:, tri mınta'kuı üzcı1nc yangın ve ın- verdiği eevapta diyor ki: reketi neticesinde &itrede Assa• 
onu ınaızbar olduiumuz IUlh ni- !illik hombalan attnı~lnrdır. Baz:ı Birl.efik Amerika hükumetinin 'uç b' d 

t• d • • · if d ·--1- ı hı·r devletı·n ha·kı'mı'uetlnc ve,,a top- ın zapte ilmiş oldugu resmen me an en azamı ld a e ethrnıca- maddi baımr ve mütcndd t ölü ve ~ # b'l..ı: ·ı ı_ 
• ~· .:.ı· k d ı rak bütiinlu-ıı:.nne •--r,ı .. ~vüz f"ıkri 1 wrı me~tedir, tır. yaralı vaı·clır. vımuıye a ar n ınan ..,... ..., .... ~ .. 

Diier taraftan halk da feda- haberlere göre, iki düşman tayyaresi yoktur. Bizim ıimdiki ıılya etimiz Alın.an esirler 
karlık etmekte hükumete tamami- düşürülmüştür. redrledilmez meşru müdafaa husu- Kahire, 12 (A.A.) - lngiliz 

Y ·d d ki bo bal d sundaki hukuku diivele duyanmakUı- reıımi teblig· inde bı'ldı'rı·ldı'~ne go". 
le zahir o!makt-..ıır. Büt. ün mem- muı en o an m an ı .., . 

.u L " 19 (A A \ " .1• H dır. Birleşik Amerika hGldimetl, ba- re, Eritrede Aasab tı·manının zap· 

"Silis umumi br.argllhmın teblll,-i: 
Llbyada: Vulyctte hiçbir deği,;ılk

ik yoktur. 
Habeşi.tanda: Adisnbabanın 270 

kilometre prbinde bulunan mühim 
Lakcnt te)ırl Habeş vntnnperverleri 
tarafından saptedllmiştlr. 

Sahil mnıtakasında, İngiliz deniz 
Te hava kııVTetlerinin işbirliğile 
Hint h~erl birdenbire bir ih
DC 1ıareket1 yapmışlar ve Assab 
limanDU sapteyleırıışlcrdir. Şimdiye 
kadar u'J'l}an eslrler ıırnsında f>O 
bahriyeli, 7 tayyareci, 89 .Alman 
bahriyelisi "Ve mr m1ktaT ela ltaJyan 
aıılterl Tardır~ c..ner.a1 Bardia ve 
Diacentini ile 1hahriye y1izbaıısı 
Colla da elimizdecllr. 
. Ointma nuntaka•mda umumi Dtr
ıcyt,imiz devam etmektedir. 

Surlyede: Dünkü çarşamba gunü 
mllttefik kuvvetler 1>fitün mmtalta
larda milhim tera1dtller 'kaydetmiş
lerdir. 

leket, ı·çı'nde bulu-'.ıuö-nmuz ah- onura - · ·1 -
1ngı ız ava ı d' b' · "° •- Nezareti dün akşam a§ağıdaki teb- zı muharip devletlerin 1 m 1 ı.zım tı sırasında, 50 bahriyeli, 87 lay-

valin nazildiiini, etrafunızda do- lig·i neşretmi..+ır: yarı küremizcleki mUleUerin sulh ve · 39 Al b h 1. 
lqan tehlikelerin büyüklüjünü Ög.leden S::ra bonıbardıman ser- emniyetini tehdit eden tcca\·üz hare- yarecı, man a riyc ısi ve 

Suıiycye ~ı1şiınirln 'heclcflcrl hak 
kında yanlış rnaliimatla ald::ı.tJlan Çqme plajların~• halk adnef banyoıunda 

ketlerinin inkişafmı endişesiz göre- bir miktar da ltaiyan askeri esir 
s»ekili ııörüyor, hissediyor ve visine men$Up tayyareler Ymuiden alınmıştır. General Bardia ve 
hükumetle elele vererek memle- doklarına hücum etmişler ve antre- m;:i icümhur sadece mezkur adalar Diacentici ile bahriye yüzba:::w 
1·et·m ·el· et·ım· k--.:ı· ... •t polnra isabetler kaudetmişlerdir. T ~ " am <cnUme .-Ye ı · " d kü k dünyanın f~thl ve hakimiy.eti siyae&- Collo da esirler m-anındadır. 
tihaz ebn• '--·-lunuy On · · Holandn salım açıklann a çü . . f d -ı 

lf ·uu or. un ıçm b" kn k 1 1 • bombalanmış ve tını tnldp eden devletler tara ın an Habetietancla da Lakent fehri 
ne ekmefe üç kUl'Uf zammedilmif ~~ırıl:ıı 0ve ~:'m~rdıman tayyare- iıgal edildiği takdirde bundan . garp İfpl edildi 
olmumdan, ne kilo bapnda elli lcrimizdcn birisinin tcsı:ıduf ettiti yan küresi için tahauül edebı~~k Kahire, 12 (A.A.) - lngiliz 
STUD temilat yapılmasından, ne bir dü~an deniz tayyaresi denize tehlikeye işaret etmek ~temııti.r. resmi tebliğinde bildirildiğine gö 
de bu defa bn~daya yan wa-a du- n..n'l-ü tür. Bir bombardıman Bu ~~.alara coğrafi vazıy~tl~rlnın 

- " ••ı ta§ ı-uuıı. ş ~ " aıı. •• : verdıgı sevkuc~yş ehemmiyetını Ret- re, H.abe~istanda, Adisebabamn 
sair hububat Unfbnlmıf olma- ).'.yarcmız uSSune vnmemış..,r. ..;C-mh Ü lı b·" d lann 270 '-ilometre garbında bulunan 

da • • ·k Ö/l'leden Mnra tıabil nıuhafaza '" u ur m n ıısıran "' a a "' •m n kımıecun t• ayeti yoktur. ~ b garp yarı küresine karıı bir taarruz Lakent şehri Habeş vatanperver· 
Herkes, diğer memleketlerdeki servıa:n• mensup tayyareler, Zee • için hareket noktası bakımından ft 
ahvale bakarak bu kadannı da rugge de bir rıht_unı ve npurlan kaydeylemlştir. leri tara ndan zaptedilmiştir. 
Wct...:z.unm .-uı.red;.,or •e fU bombardıman etmıılerdlr. ~~~~~~~~~~~~~ Libya aahillerinde batan incili& 
......::ıı devri ~ft mertebe Akşama doğra avcılar Tcfakatinde ;; harp (enWerİ 

sahil muhafaza servisine mensup T •• k 1 Londra, 12 (A.A.) - Ami-
ıaileüa ıeçirmek için elinden ae· ta7yareler, Manrfaa bir dü.,mıan ben U r J 8 raUik Daireainin tebliği: 
leni yapmak istiyor. ztn gemisine htiC'tlm etmişler ve ge- h k k A 11 

t,te bir taraftan hiikiımet, di- miyi tahrip eylemişlerdir. A vcılan- 8 1 ft d 8 mira i1'. Dairesi konseyi, Ter 
ier taraftan halk, böyle brfıh'ldı mız gündüz, ş1malt Fransa, Bel- Tor ve Lady Bird harp geıpileri-
fedakirlıldar1a memleketin ... ,... çika Te Manş ilzcrlnde taarruzi ke- Berlinden gelen nin. Libya sahilleri açıklarında ya 
&i menfaatlerini d::..ı~=..a..- ;..;. şH uçuştan yapmışlardır. Bu haı·e- t e 1 g r & f pılan harekat esnasında djişman 

....--- -s kittan 1biT avClmız dönmemietir. tarafından batırılmı, olduğunu te 
maden sekiz on kifinin bu fevka- Noneç Mhilleri de bombalandı ..- (ı inei MMf-4n 11 .... > essürle bildirir. Telef olanl.mn 
lade ahvalden ietifade ile un üze- Londra 12 (A.A.) - İngilir. sahil pılan konuşmalar _. .. 1 su· aileleri keyfiyetten oerhat iı. her. 
rinde de ıui..timal yapmıya kal- ieşlcilitına men up bombardıman ,-- dar edilmitlerdir. 
kıtması hanalanm kabul edebile- tayyareleri bu ecce Franndıı Saint retle hulisa edilebilir: 
celi cüretlerdetı . değilair. Eğer Nazaire doklıırını ve Norvcçtc l\Ian- l\.lmanya hiçbir vakit Tiirk 
bu kadar vicdansız insan1ar varsa del ve Stavnnger tayyıtrc meydanla- araziainden ukeri mahiyette 
bunları öyle alelade mahkemeye nnı bombalamışlıırdır. tranaitler icrumı ne istemİf, ne 

kt h 1 _,._.._1 •• Be- Torııil tayyareleri, NOTV~ aı,:ık1a- de diKiiın .... :;....:u.. Bö·yte bir ib-
verme en, e e CUJ'llllllennı rında 2000 :tonluk bir 1Aşe gemi11ino --r---·""T'-

lediye kimyahaneainde teabit et- isabetler kaydetmişlerdir. timal bir hayal mahauliinden 
tirmiye çalışmaktan hiçbir şey çık Dlişnıan seyrisefainine karşı İn- bAfka bir fey değ:ildir. Irak ve 
tnaz. Halkın arpa ile çavdan ek- giliz bomhnrdımnn tnyyattlerl tam- Suriye vakayii Almanya dev-
meğine karıştırdığı günlerde bir rafından yapılan gündüz taarnızlat letine isnat olunan planların 
kaç "itinin çuval çuval fazla un rına dünkü salı günü de devnm hakikate tevafuk etmediğini ve 
alarak bun1an elaltından satması, edilmiş ve harckrıt esnasında yirmi Almanya devletinin hiçbir ıu· 
vatana hıyanetten hiç farkı olmı- dnkikn süren bir çarpışmada nğır retle Türkiye.nin emniyetini 
}'an alhr cürüm1erdendir. Böyle- bir bombardıman tnyynresi biı- düş- tehdit etmiye veya Türkiyeye 

... man avcısını düşürmüş ve diğer 
lerinin bu vatanla alakası yok de- blı-ini de hasara -utratml•tır. karşı, Türk hükumetinin arzu. 
mektir. O halde kendilerine veri· Zeeburge limanı bombalandı suna. Türk milletinin ~eref ve· 
lecek asıl ceza, onları vatan bari- Londra 12 (A.A.) _ Resmen bil- ya menfaatine muhalif talepler 
cine sürmektir. dirildjJ:rine göl"l?, dun İngiliz hava serdetmeyi düşünmediğini iı;-

Br,vle vicdansızlar - eğer haki· kuvvetleri Holandada Zcebruge li- bat etmiftir. Almanyaya isnat 
\aten varsa - bunların geçen harp manına karşı taarruzlarda bulun- olunan transit projeleri ecnebi 
te buğday ve un üzerinde ihtikar muşlardır. ıazetecilerin tertipleri ve 'für-
yapara&r halkın gıdasile oynamıf Calais sahilleri bombalandı kiye ite Almanya arasındaki 
h18nlann akıbetlerinden müteneb Londra 12 (A.A.) - İngiliz ta}·· rnünasebatı ihlal etmek jstiyen 

ih olmamalanna da ne kadar fa- yerelerl bu snbnlı ilk saatler<le Ca- ecnebi manevralandır. Ayni 
••lsa azdır. Harbi Umumide, hal· la1s limanımı hücum etmişlerdir. zamanda bu tertibatla Alman-

"Robin Moor,, 
hadisesi 

Vapurun bir Alnran 
denizaltısı tarafından 
batırıldığı, Amerika 

hükümetince tespit edildi 
Vaşington, 12 (AA) - Bir. 

leşik Devletler Hariciye znreti, 
Amerikan bıı.ndıralı Rob n Moor 
vapurunun üpheye mab 1 almı
yacak bir surette bir Alman de
nizaltısı tarafından batınlmııı ol
duğunu bugün bildirmİ"tİr. . 

Sovyetler 
hududunda 

İzmir, (Tasviri Efkir) - Mev -
Wıı münasebeUle Çeşme kazasında 
bugOnlerde bilrük faaliyetler mtlşa
bede edilmektedir. Çqmenin imar .-e 
ıslahı, güzell~tirilmeai hususunda 
ka7makıım İsmail Hakkı ,ok çalıo -
nınktadır. Turistik bakımdan Çeş -
menin inkişafı için asfalt yol yapıl
ması, sntr noksanlarm da tamanılan
mn ı icap etme'L."tcdir. 

lzmirin ileri bir kazası olan Çeş
me, çalıeılırsa istikhalde turist cel
binde mühim rol alabilecektir. 

Çe1n1e, meuıleketinıizin bir çok 

Surlyede 
lngilizlerin ileri 
harekatı devam 

ediyor 
{1 ltl4'İ at.lıif«Jn& ÜV&M} 

kan dökmek suretile yapılması 
knygusudur. 

lngiltere Vic.hy ile bilfiil harbe 
giri~ekten içtinap etmek arzu
sundadır. lngilizlere göre Vicby 
hükumeti de fngiltereye harp ilan 
etnıek istemiyorsa da AlmanlaT· 
dan çekiniyor. 

Diğer taraftan, Suriyede Al
man kuvvetleri bulundJğu hak
kındaki lngiliz iddialan tee!wüt 
etmemiştir. (Ankara radyosu) 

fngiliz tayyareleri Beyrutu 
bombaladılar 

\ ichy, 12 (A.A) - Ofi ajan 
sının bildirdiğine göre in iliz ha
' n ku" vetleri dün ööleden sonra 
müteaddit defalar Bcyrutu bom
bardıman etm1şlerdir. Fransız ha
va dafi toplan faaliyete geçµıiş
tir. 

Churchill'in 
beyanatı 

(1 iııcf S4hif eden deıııım) ~ kumlu ve ~mwlu ekmek ye- Fransız :sahili üzerinde :infilakları yada bir aksülamel husule ge· 
dır.erek ze .. .n.. olanların bı'çbll'• ı· görülen bonıbalaıın çıknrdıt;'1 aar • ---•- • _._bel h k tler 
f 1 ·--· sıntılar Douvrcs mıntakasmda hJs- tirlll!rea mııİlt11& are e 
1~ ih hulmamıf, üzerine milyon• sedihnlştir. hakkında Alman ukeri plan-

muazzam Alman 
<iisinden hava ordu!lunun diğer as 

tahşidab yapılıyor keri kuvvetlerle yaptığı ii,birliğin-
(1 iııoi ıahi/eun d•v4 m) den bahsetmesini rica etmİOJtir . .. ~ Tirkiin ihı Iİnmİf olan İnciltereye yapılan hava J.üeumu lannm aftlqılman cayeıi de 

rnu evves servetleri de mahvol· Lorıdra 12 (A.A.) - lngfüz Ha- takip olunınaftur. 
:iu'• .. ltendileri de hep sefalet için· va ve Dahili Emniyet :N'ezaTetlerinin Almanya, T~iyeye kaq., 

e surünerek ıöçüp gİtmİ.flerdir. tebliği: her1.angi bitaraf devlete kar· 
Ezeli adaletin ~ .-.mıyan hu Gece cttışman hava faaliyeti büyük fi 1.eelecliiinden ~ kuvvetli 

leceUilerinclen ihret clel'Iİ almı,a· bir mikyas ıilzerfoıle cereyan etme- ve 1lUS11Si Lir sempati besle-
rak iM.cin de ayni Ticdanudıkla. miıttr. Biı:birinden çok uzak nokta- mektedir. Almanya siyasi ve 
ra ciiret eldenler • yine tela. edi- lar 6r.erfne bombalar atı1mııtır. Bir aakeı-i vaziyetleri inki,af etti· r:_u. eier laakikaı.,,..... oa- kaç noktada çok büyük batar nr- recek llD'ette kararlar ittihaz .. 

Yer:L_elı: ,,... .. bir ..ı-L- L:........ dır n bir mmtakada büyük miktar- d _._ '..J_:....... k 
aed o-.: ---. - &1nı da ölü ve yaralı olmasından korkul- er.en Q&Uiıa es İ müttefikler 

e. laallu aç bırakmak pah•-• maktadır. Faliat başka yerlerde, ölB olan lurkiye ile bir ihtiliıf za• 
&e:'P' olmak beveıini yok ed.., ve yaralı adedi y(lksek değildir. hu ettirebilecek her hareket-
cell luıciar _.;a:.. - 1--L..1-. _._. k 1 d T ..,..... uu- İnriJiz tayyareleri ROdosa hücum ten çeamme ü.nmunu a röz 
~ oPr9k Ofisine ıelince, o da ettiler önünde tuhnuftur. Zaten baki· 

egf er denildiği ıibi, bazı fınnlara ' ki vaziyeti anlamak için biraz 
ula. - "'--·zı' ~ !L..!-.a.--LL Kahire 1.2 (A.A.) - İngiliz hava ____ ı -'-L-

- '...-v ........ ,,._ ~ .,_...ve -..-lim ile tetkik 
e.bnif de-eL&!... ••----fih L.. 5-• kuv~·et~ Ortaprk 11mumt karar-
..__., __ ,-..__. 1WU1UDA - • eihınm tebliği: ebnek kifayet eder: Eğer Al-
'"!'·~alrtaa mütevellit neticenin Dün .-e evvelki geceler, İn- manya bitaraf memleketlerin 
Yine Jr-...ı!_, fa_. ___ v.,....-•- -....... h k __ ... , • bo o-te t--L.__ ak ki tmek 
SUIJ • .... .._.. ...._ - • .-- J!'iliz ava Uyv.:ı.ıttıne mensup Tn -•Tinll 1 er na e 
~ mahkemeye venniye kal· bardıman tayyareleri, Rodos adasın- isterse elinde bu husus için Ece 
tir da memnuniyeti mucip- dıki dü,man tayyare meydanlarına adalarile Girit vardjr ki mü-

Muharrir diyor ki: Churchill, geçen sene avcı ta);ya. 
Tahfidat yapıldığının giz.li tu- relerile bombardıman tayyareleri

tulmaması ve Hitler'in daha zi- ni arttırmanın müstacel bir zaru
yade yabancı addedilmesi lözım ret tqk'il eujğini beyan etmiş.ir. 
gelen bazı kiJJ11elere bu sene i· Bu, çok büyük ehemmiyeti haiz 
çinde Sovyetler Birliğine karşı bir bir m~ele olmu,tur. 
hücum hazırladığı haldı:ında yap· ChurdüH mütealuben Şimali 
tığı beyanat, Almanların bö)·le Afrika harekatı hakkında fUnl,m 
bir projenin muvaffak olacağına ııöylemiftir: 
tam bir itimat beslediklerini , e- c- Sunu ıöylemeliyim ki Al
ya bu işin ihtimamla hazulanmı' man kıtalarile takviye edilmif bu· 
bir blöf olduğunu göstermekte- lunan büyük İtalyan lı:uv,•etleri-
d . nin de muzaheretile harekete ge

ır. 

Bıı hususta üç ihtimal ileri aü- çece.k olan Sirenaik'teki Alman 
rülebilir: ordusunun M11nn istila tehdidi al-

turistik t>hemmiyet1 haiz bölgelerin- Vichy kıta!an bıız.ı mı:ıta~\nrda 
den olduğu gibi verimli bir turizm mukavemet göstermekte ılen yüru-
h k t . · 1 k. ' f el ı· bütü yil~ünıuzün maninya uğı·amnınnsı are e ının n ışa ına verş ı n . . . . . b 

r:t1 h dd hali d malik ıçın bızi kuv' et ıstıınalıne m ur 
ea ara nm ma e n e . etmektedir. Bu k talar ten'kil cdıl-
bulunmalctadır. dikten nra bir ( klan Suriyenln 

İçmeleri, ıhcalan, plajları, av ve Al .. · k hima~c~·1 olan . . 
1 

mnn gınşınc ·ar!;ı ~· ~ 

spor ımkanlan, nareneıye bnhçcler müttcfıklerin mak adı hakkında tc-
ve_, çok k~vvetle, toJ!rak albnda yat- vccciihlerini ifndt> ediyorlar. 
tıgı tabının olunan asan atlkasile ve 1 kta. Vaziyet ükOnetinl mutn
bUhassn Akdeniz ikliminin en taUı f rn ~ektedir. 
tecellisine mazhar olan Çeşme, Ege aza c -
turistik blllgeuin rlyoyalarından Alman tebllOI 
biri olmıya mükemmelen namzettir. Bcrlln 12 (A.A.) _Alman ordu-

Bu güzel tehir Cmitlerle doludur. ları Bnekuınandanhğının tebliği: 
Bir Alman denıza1tı&l 1~1000 ton-

.. ------------.. luk dü&mnn ticaret ıemllerl batır
m~ır. Mitevelf a Fraısız dn~J~c 1;:cl~~:;t~lte~:ng~:: 
nubunda ve me1 ke'lindc mfihim :a -

Elçisine büyik bir ~~~ ıı:~~cr~e vie ~~ 1~~~:: . 1 Uman teğsatına taarnızlar yapl'!'.l~ 

merasım yapılacak tıTSinıa1i Afıiltada. Alma~ topçc.,u, 
Tobruk ch•annda duım n ikıtalarma 

Elçinin cenazesi 
/stanhulda muvakkaten 

ıömiilecek 
Ankara, 12 (Husmi muha· 

birimizden telefonla) - Bir 
ilci gÜn evvel Nümune hutane
ainde bir apadisit ameliyatını 
müteakıp vefat eden f'ransanın 
Ankara Büyük Elçisi .Jules 
Henry için yann. saat 10 da 
hükumetimiz tarafından Anka
rada büyük bir merasim yapı
ı~cakhr. M rasimi müteakıp 

' 

Büyük Elçinin tabutu hususi 
bir trene irkap edilerek İstan· 
bula gönderilecektir. Öğrendi
ğimize göre hnı·p vaziyeti do· 
layısile elçinin cenazesi timdi-
lik Fransaya gönderilmiyccek 
ve muvakkaten l.tanbulda def 
aolunacaktır. 

İtalyanlar 
ATİNAVI 

işcal ediyor 
Bunlar, Yuna 11istantlalci 

Al11111n lcıı1111etlerini 
iatüıl•f ed-.lcler 

nrnba tecemmülc>rlı e ve u tesisatı
na ,iddetlı ve tesııH aU-ş açmış

tır. 

Dtişmanın ı;ündüz:un lfSftl altJD
daki topraklara ~rmek teşebbüsleri 
tnrdcdUmıştir. Av tn~ ııreleri \C 

ha a dafi bataro.•nlan beş İng'!Jiz 
tayyar i dfiş!i rııüşlerd '" 

DUıı gece du mnn 'mali ve garbi 
Almanyamn ıı ~ıı.ddlt m~kılcr nc 
infilıı.k ve 'an n bombala"ı atm ı
lardır. \İl k ara nda eılü ve 
) nralı va dır. K ' da, rı b rg-

i da ''C B l 'd ev rd bu k tah-
ribat o r E d i v dcı 
:yol n t tı z h' dılır ha ar 
gormü tur. 

talyan tebllğl 
Roma 12 (AA.) - h l;san un -

mi knı argahı tarafından neşred en' 
r mi teblı ~: 

11/12 haziran gece i İtalynr. ibom
bardıman tayya1 krl fal ta taya'\ re 
meydanlarına mOtcaddıt defalar hu
cum etmişlcı dir. 

Dün ndn üzcriı de yapılan bır ke
şif uçuşu csnn ında avcı tan. arele
rlmiz Hurrlcnne tipindeki lngıllz 
tnyyare t;eJckkülO ile mubarebe>~e 
tutuımuı ve bunlardan iki ini du
tünnUelerdir. 

Merkezi Akdeniıde avcı taY}'arele· 
rimiz düınuın bombardıman tayyale
rint önltyerek Blenbf'.im tipinde \ır 
tayyne düşürmüşlerdır. Bir ba&ka 
İngiliz tayay1 1 dP. P!lntcrlari aöıı
ıının c nubunda bir Italyan torpi
dOt1u tarafından düJiiriilmfift,iir. 

Keşif Uı~~·arelerlmizden b1rl don· 
meıni,tir. 

Roma, 12 (A.A.) - Ha- !Ege denizinde İngiliz tan-areleri 
her verildin-ine • aöre İtalyan Rodoa adasını bombardıman etnü.-

0 !! ' krdir. 
kıtaatı, Alman kıtaatını iatihlaf ŞlmaH Afrik1ıdn: Tobrnk Cf'pıhe-
etmek üzere, Atinaya doğru sinde topçumuz d~manm zırhlı 
yürümektedirler. arabalarını ve müaellih veeait tah-

~idatını müessir suıctte bom~~
ma neimi~r. Tn)-yare tqelckfillerı-

A 1 man - Fransız miz Tobru'kttı.ki tahkimaUa iate he
' deflerine birt0k defalar hücnm et. 

mütareke ,artları mııı. yııngın~ar ve lnffiil<lar ibusııle 
grtirmtı1erdir. 

<Btrnıct u.Aiffi."' .ınıorı1> Fransız lebllll 
b··:.,!_u hal •:mi zamanda Ofisin anrnffakiyctle 1ıete""'1iç eden ağır kemmel ve kafi bir yol bizme· 
.-... 90ftrasa için dalaa dikkatli hücumlar :vapmlftır. tini c(jrebilir. Ciridin zaptı, kı-

i. _ Hitler büyük ordularını tında tutması bizi düşündüren en 
bir tarafa yerleştirmek mecburi- miıhim meselelerden biridir. Mı
yetindedir. Şarki Avrupanın ge- sırdaki Alman ordularının ileri 
nİti ovalan Alman tümenlerinin hareketi iki aydanberi buradaki 
yerlefJTl~İne çok müsaittir. Çün- vazi}·etimizi tehdit etmektedir. 
kü buradan Sovyetler Birliğinin Carp çölündeki müdafaamız kın. 

ı d b l 1 k ıd '-t S · d . Vıch" 12 (A.A.) - Fran a Bar-
hareketleri neza~et a tın a u un- aca 0 Ua; an .sonra unye e Vet'Ceetı ve Fransanın yalnır. lha· b' ,..: t' Surl"cdcki askerı va-

1 w ·b· 1 "lt • ·ı· haııl olan vaz"ıyete karşı :to .. ·mı- k t · · ı· ...&· b ıye "eznre ı ~ vranacağına da delalet eder. Xalatoda büyGk nıikt.arda benzin taatm ve ordu levazmum• ka-
TASVİRİ EFKAR yanmııtrr. Tayyarelerin yerde serili ra yollanna müracaat edilme-........ 'l;g;_ıt·~·;~· ....... ~.=~~~~.%s~E~~:~~~ :: ~"'.*ıı::::t=:·b~ 

tar ba;:ıka tayyaı-e de tahrip edilmiş tenler için ise, Türkiye yolla-

kadlnlara en 
Vf'c ~asarıı uğratı\m.ıobr. Şar 

rının ve ki Anadoludaki 

geni~ hakları A 1 manya da ~:;.:ı·.:~w:.,::,:::~;:!.~; 
~ gelen muazzam ihtiyaçlara ne 

• 
verıyor 

J..ondra 12 (A.A.) - Kadın1aı- er
keklcrln yeni bir kalesini daha zap. 
tetınişlcrdir. 

Hnılciye Nazırı Eden Avnm Ka
nıurnsında lbeyanıtta bulunarak hü
~uıneUn diplomatik vP. konsoloaluk 
> lcılııde Meclise bazı wahat teklif 
elnıiye kaı ar verdiğini ve en yüksek 
mevkilerin kadınlar da dahil olmak 
üzere he.r f ngilize açık bulundurula
cağını bildirmiştir. 

Stat f ord Crlpps 
Londrada 

(t inci ıahifıdn .._, 
gelişi, 1ngiliz matbuatında bazı tef
sirlere yol açınışttr. Znnnedildiğine 
core, Elçi, ~ok mtitehnvvll olan Al
man - Sovyet münamebab ha'kkındn 
huldimete izahat verecektir. 

f A..ı.r11 RailJ11JBK) 

Dans yasagı 
kaldırıldı 

Bu karar, harbin Jaal 
M/Jaa5ınz1t 111uwıkkaten 
sona ertlifi suretinde 

t•fsir ediliyor 
Berlin, ı 2 (A.A.) - Bir hu

susi muhabir bildiriyor: 
Dans etmek yasağının kaldırıl

masından sonra harekatı hnroiye 
hakkında umumi bir tebliğ neşre 
dilmesi, faal safhanın nihayete 
erdiği ve halen bir vakfe geçiril
mekte olduğu inbbaını teyit et· 
mektedir. Maamafih, bunun has
mı aldatmıya matuf bir hareket 
olmua da muhtemeldir. 

derece az tekabül edebileceği 
de bir sır değildir. 

Balkan, Irak ve Suriye hiı· 

diseleri tamamile İlbat etmit· 
tir ki Almanya Türkiyenin 
emniyetine b.içbir vakit taarrm 

etmek emelini beslememiftir. 
Ahnanyanm Türkiyeye kartı 

olan siyuetiain esa11 hiçbir 
türlü ihtilafa meydan verme
mektedir. Bundan 18 ay evvel 
anı .. mamazlıklara sebebiyet 
veren Türk siyasetinin bugün 

Türkiyeyi ihtilaftan uzak tut
mıya matuf old~u cörmek 
İse Berlin için kifi bir ibninan 

eseri olarak telikki edilmekte· 
dir. 

duru acagı gı t ngı erenın ıatı a- ,, re e etme ı 1cap ey ıyec~ı cyan ıiyet hakkında diln apfıdak.i tebH-
sının da ba~ka bir zam~na talik ya çalışmak herhalde büyük fay- olunmuştur. Fransanın k9di mü ... ti tmietir· 
edildiğini zannettirebilir. Bu su- da tt-min edecek bir hareket ol- tcmlckelerintn müdafaasını m\lmkü!1 1~et~~ziran ~ leden soma \'e 11 
retle ingiltere iıtila teşebbüsünün masa gerektir.> kılmak üure mütareke ,şırtlan tadıl h · an sabahı İrıgilizleı· mevzilerini 

~ d . l k - edllmiştir. Fakat bu tedbirlerin ma. .~~~ e>+•kten ,.e '"'eni kuvvetle!' 
yapılmıyacagın an emın o ara . 1 1 ıh! . b"ld 1 kted1r ...,...y.ye ..... ~ 
-dadaki kuvvetlerden ibir kıamını Fransız - nglllz yetı l iri meme ; . kullanarak Lubnanın cenubunda 
.. • .. Gaze~ ~e L~uuane ın iBerlın, Franııız oıevzilcrın~ karşı f!ddetli 
diğer cephelere gönderebilir. Al- d8ftlZ kUVVetlerl nıuhabırı dıyor ki: taarruuarda bulunmuşlardır. Avu -
manya ise icabı halincıe ,arktaki d A1m11n Hnriclye NezaretJ, l!!ırf tralyalı kıtalar, Fransız mukavemet 
kuvvetlerini süratle garba nakle- ar 8 Sin a çarpu;- Franım:ları alli.kndar eden Suriye mcrkezlcnni ateşe tutan bir İngıliı 
debilir. ma b&f l&dl enloşmazlığında Alm~nyanın yalnız ıhava filosunun yardımı uye inde 

2 _ J[itler müthiş hnrp mnkinest- muşahit olduğu noktaı nıuannı mu- snıın boyunca Litani nehrinin şlma-
ni Sovyetler Birl:gine kaışı kwnuık (J 1nct sahıfcdcrı ıUrıım> !hafııza etmektedir. Fakat Berlin, !inde ılerlem1~e muvaf!nk olmu~lar-
Mo kovayı korkutmak ve yalnız maktadır. Bilhassa, donanmanın Vichy'nin siyas'i aksülflmellerlnden dır. Fransız kıtalan vahim Eayiat.a 
knvvetleıinl göstcıu k mlihlın tavi- ağır toplan, Sur ve Sayda' dakı ga) ri memnundur. Bo ak üllmeller rağmen kendisine ndetçe üstün dü.
zat elde etmiye dilşunmüş olnbilir. l ti düzumu kadar en jik ve sarih, te- mana knrşı şiddetli bir mukavemet 

3 Almanların Ukrayna buğ- Franllz mevzi erini tidde e döv- liıkki edilmemektedir. glhrtermcktedir. 
daylarına ve Kafkas petıollerinc goz mcktedir. Jleınıon datlannuı garbinde, Mer 
koydukları ııuılOın olduğ'undnn h. kı- İngiliz ve Fran~ız harp gemile. ciunu mfida!aa eden Fransız lubları 
knten Httler Sovyetleı· Biıliğinl is- ri arasında bir çarpışma vuku bul y E F A T Asl .ı.}a yuksclcllklerine çekılmişkr-
tnô.ya teşcbbils rdcbUir. duğu haber veriliyor. dır. 

Bu üçünden tkinclsi yani Sov.}:etler F.ıansızlara göre. Fran ız muh- Anadolu ajanaı muharrirlerin· Hermon dağlarıle Cebeli Diiriiz a. 
Birlii;-iıı1 korkutarnk bazı taviznt el. ripleri iki İngiliz muhribini hasara den F'cnerbahçe eıki oyunculilnn- rasında Fransız lntalan hava kuv-
de etmek ihtimali şu anda en çok d vcUeı1nin yardımlle mfiteaddit ta-
akla ·yakın olnnırlır. uğramış~ardır . .(Ankara ra yosu) dan Niyazi Serin babaaı, Devlet arruılar yapmı lar ve Şama dogru 

Hitlerin maksadı hemen hemen Fransa lnailtereye bir daha nota Liman ı,ıetmesi memurlanndan il rlenıiye ça'ış:ın dllşmam Ki vnnın 
her zamankinin aynidir. verdi Ali Sel, dün gece fücceten vefat oenubun1 ıatmıılnrdır. 

İstediğini hnrpsiz y::ılmz tehdit ilo Mndrid 12 (A.A.) - Frö'lSlZ etmiftir. Buı da muharebe aah günü de 
c\de etmek. Faknt hnztrlıkların ~e- Büyük Elçi"i Pi,..tri bugiin lngiliz Cenazesi yann sast 12 de Ci- dentm etmiştir. F ransır. kıtal rı, 
nlşliği ~aryısın~? Hi~leı·in mühim Büyük Elçisi Hoar' e Surjyeye kar hangir camünden kaldırılarak E- duşnınn piyadesinin tankların mu
tavtzat Jstı~ece:ınc 'hükn;ıctmck lii- şı vuku bulan fogiliz teca"üzu k zabcrctile laPbiı 1ddetli taarrnz-
zımdır. Bu tavızler Stnhn1n vrıehi- h '·k d F h"kumetinin dirne apıdaki aile mezarlıgına laı·da çetin bır mukavemet gn termı.ş 
lcceklerinden acaba daha mı mfthım 8 "'. ın. a ransız u . defnedilecf'.ktir. leı·dir. 
cliı? Ve Hitler, Sovyctlcr Bırliı:ınin yenı bır protesto notasını vermış.. C Iraktan .-ıe11 bir düşman 1. blı 

d '-' · B p· tr"' • · mesele enabıhak rahmetı· ila"bı'yeıı'nı' .,.. ... k kaçınmak hususun aıu arzu una Jiı-ı tır. u. ıe ı um aynı t kk ılü Sunve hududUnda _A,,u c-
yık ~ldni:'"ll dcgcrl acaba veı memck- hakkında yaptıf;ı ikinci resmi te· ihsan eylesin. mal civarında ·Fransız kıtal•we te. 
te ınıdirt şebhüstür. ı:nas etmiştir. 



( MÜSABAKAMIZDA ) [•l~ ·~·QR]!) 

M .. kaf f k k .1 . . R ı z a M a k s u t 0 8 8Z8080 arı arımız Fenerden ayrıldı 
DtKKA T: HedJyalertnid idarehanemJzden alcluuus. 

Milli takım elemanlanndan ve 
Fenerbahçenin kıymetli atletle
rinden ( 1 SOO) (800) metre Tür
kiye rekortmeni Rsza Mabut Fe
nerbahçeden iıtifa ederek Cala
taaaraya &irmittir. Rıza Mabudu 
bu hafta yapılacak olan Gül Ku
pası müaabakalannda eaki klübü 
olan Fenerbahçeye kal'fl yanflT· 
ken aörecjiz. 

(37 inci liste) 
( Hedi,.lerlnüi alırbn, laıninizl11 luın6' lid.efle 
plctıfıı11 6iltllrmenisi rica ederiz) . 
Kartpoftal buaaaıardaa ..... 
Ali İrfan Sayıner; Fatih: Kaflall 

eo. No. 18, Ak ap. kat iL 
Sallba&Un Alkan; Emlnöni: Nl

•et r1.-inde. 
Mehmet ArnıuUu; Karaman, Kon

,.: Ortaokul sınıf 1. A. N o. 63 
Ara l:ron; BeJ'otlu: Tarlabqı 

ead. No. 142. 
lluatafa Orba1; Aksaray: Sıtma 

mfk:adele memuru Ali Ekrem Orbay 
otlu. 

Leman Şenkut; Beyazıt, lıtanbul: 
Klnayater Dervif paoa so. 

Gflner; Heybeliada: İlkokul 8. 5. 
İbrahim Tuffanda; Malatya: Hll

t6met cad. No. 1-2 imren tuhafiye ......... 
Mehmet Ali; Mersin: Kanlet ri· 

.. i. 
Rahmet 811bqı; Adana: Gazete 

bayii Veli soyulan eliyle. 
Nihat Gençler: Fındıklı: Molla 

Bayın No. 28, SUmbll ap No. 2 
Salamen MisoU, Nuruoemaniye: 

Şeref ao. Ni. 36 
Mu:ııaffer Aydm; Bayındır: Tica· 

ret ve Sanayi Odaıında odacı. -Necdet Kaplan; Ba11ndır: Cfim • 
huriyet meydanında tilttin ve baze. 
teler bayıı Şerif Kaplan ~la. 

Ahmet; fsmlr: Samanpazannda 
ltatmerel. 

Hatice 'karpat; 8ultanahmet: 
meydanı No. 32 
Hakkı: Nuruosmanlye: Tasvir 

ao. No. 15 
Fuilet Etkin; Mahmutpap: Cami 

avlU811 Mo. 11 
Sedat Orbey· Te_..: leJiaa 

bayırı No. 9. 
Nevut lmraıı: M.-ut)Nlla, Jı

tanbul: B. Yıldız ban, No. 2 alt kat 
Ali Vahdet SllmervoJ; Kumkapı: 

Kadirp meydanı Şelısuvarbey 90, 

latanltul T..ı. Birincililderi 

latan bul Bölıai T enie Şampi· 
yonaaa 15 temmuzda yapılacak-
1& BW., aonra yapılacak olıu:ı 
bu müaabaklara iftirak ed ebil
_. itia fimc:liden bazJrlanmsya 
batlaJDlllardır. 

TMdre Ati .... mU..hekalan 
No. 22. 

Erdoian Bankmen: Karantina, h- Bu aysn 29 unca pazar aünü 
ınir: 133 tlnetl 110. No. H Türkiye Atletizm Grup Birinciliği 
Şaban Erkuo; Kaaımpaıa, fstan- müaabakalan yapılacaktsr. 33 böl 

bul: Kulalaıız cad. No. 91, bakkal genin ittirak ed eceii b u müsa
dflkklnmda. bakalara 1fuplar fU tekilde bet 

Secaaddin İrda; Kasguneuk: Şir- ksama taksim edilmiflerdir• le-
keti Hayriye cioed memtma. t b ) 1 · Ank Z • 1 

Ştlkran Gtılennan; Karabllk: Tilr- an u • zmrr, • ar~ ongu • 
kiye Demir ve Çelik fabrikaları kok dak, Adana vıl&yetlennde yapı· 
laboratuannda laborast. lacak ITUP birinciliği müsabaka

Hardar Yücel; Karabflk: İlkokul lanndan ıonra 1rrup birincileri 
QTencilerlnden: lsmir cad. berber temmuzun ortalanna doiru An
Kadrt vasıtaıile. karaya giderek Türkiye grup bi· 

Halit Unut; Ankara: Balıkpazan rinciliif için kartdqacaklardır. 
Seçkin so. No. 9. 8 ) 

ömer Ak; Cataloflu, İstanbul: e J 0 ğ U S p 0 r 
Kapalıfınn kart11ında bayan berberi 8 d • 
Ahmet Öztunanın yanında. Ur 8 a & g a 11 p 

N eeati Gök ; Sıvas : Ortaokul sınıf 
111. D. No. 666. 

Ali Donsu; Konya: Uluırmat ilk· 
okulu sınıf il. No. 440 

Jlhtre Etkin; :Mahmutpqa camii 
avluea No. 11. 

lllMlzdelll ..... ......... ,._,, • ....... ........ ........ " 
99' kal•" ol•e1nalı it'• blyOlı 
tadsklrlı•l•r o•he•••• golfl't· 
m•O• • • Hff•ll o ı d • O u M ua 
00t94t .... ,. .... ,. ... , ... iz ....... 
111izd•• D•t k•lm• d • bir t ... 
• lm•O• iMi glnden acele edi• •• · 
ltadro •••llrleri 11ozclf11d • 
bl,ok bir muH tlakiyot .. zana11 
tMt medellerllnlz ,..,,.ı,.tı . , ... 
M•ln t•bUHOi ve ao,..fe tle rt 
•oktoen•d•• bir .. ıahoaer 
olduklet't oibl fennin on eon to- • 
raldlilertnl do ce•• bulu••• •· 
tadar ili P H 1 L 1 P S rod,o 
fallril&aı.t bu ohlzolerl •la• 
lolull9 el•oU. 111 Gtto•t•dir 

Aşkale Malmüdürlüğünden: lsl l v. mirliği Harici 
Askeri Kıtaatı il~nlan 

SUGUMJtU PBOGILUI 
7 .30 Program 
7.33 Müzik 
7 46 Haberler 
8.00 Müzık 
8.30 Evın uati 

* 1!.30 Procram 
12.33 MOzık 
12 45 Rahe- leor 
13.00 lfflz k 
13.15 Ml\zık 
13.30 Mftzlk 

* 18.00 PrO(lram 
18 03 !lftsik 

8.30 Konuşma 
8.40 Müzik 

19.00 Konuşma 
9Hı Medk 

19.80 Haberler 
19.45 Müzik 
0.1& Radyo ıcu. 

.45 ıtözik 

HER KES 
Zrhırll a:ıılar 'ile bunlara ka şı 

korunmıya dair 

Ne bilmelidir? 
Yazan: Nuri Ref~t Kanır 

Fiatı : 30 Kuru,. 
Yeniden inşa ettirilmiş olan Aşkale kazası Hükumet Kona· 

ğının 17852 lira 24 kuruş bedeli keşifli ikmali inşaatı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye çıkarılmışbr. 

Ne reden: 1 tanbul, 
İNKILAP KİT ABEVI 

S 00 ton saman, pazarlıkla aa· il•lliiiiiiiiiİİIİiiİİİiiİİİİ•lllİİI 
tın alınacaktır. ihalesi 14/6/941 
cumartesi ıünü aaat 11 de Anka
rada Lv. Amirliği Satmalma Ko
misyonunda yapslacaktsr. T emina 
ti 262S liradsr. Evaaf ve prtna· 
mem Komisyonda görülür. Talip· 
lerin belli vakitte Komisyona gel
melen. c32> c4442> 

ı. - Eksiltme 19 haziran 1941 perşembe günü saat 10 da Aş
kale Maliye Dairesinde toplanacak olan komisyon tarafından ya
pı '8caktır. 

2. - Bu i§e a.it ke,if evrakı. lilsilet fiyat cetveli ve şartna· 
meler Erzurum lıJ'afıa Müdürlüğünden ve Aşkale MalmüdUrlü· 
ğünden bedelsiz olarak alınabilir. 

3- - Muvakkat teminat 1338 lira 93 kuruştur. 
4. - Taliplerin 't /5/937 tarih ve 3297 sayılı Resml Gazete ile 

neşredilen talimatnameye göre vesikalannı hazırlayıp ibraz et· 
meleri ve tayin edilen müddet zarfında teklif mektuplarını Ko
misyon Riyasetine vermeleri 1A zmıdır. (3859) 

••• 

letaırthl birhlci üıra 1Mff&Krltılu 
clat&: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
tılmuına karar verilen ayaklı diki 
makinesi, tıti bankosu glbi 81Yal 
19/6/941 Peqembe günfi saat 9 
ıtibaren Mahmut paoada Hand 
hanında 13 No. h dtıkkinın onll 
muhammen kıymetinin ~ 75 

Beher kilosuna 1 kurut SO san- bulduiu takdinle satılacak, aksi 
tim fiyat tahmin edilen 1 milyon de satıo tehir ecltlerek 23/8/94 

00 
L,1 pazartesi gtlııl ayni saatten iti 

6 bin .Wo mete odunu pazar- yapılacak ikinci arttırmada en ful 
lıkla satın alınacaktır. Tutan 24 bedelle alıcılarına satıiacatından 

TUrklye Cumhuriyeti 
bin lira, kat'i teminatı 3600 li- teklilerln mezkıir sf1n ve saatte 
radır. ihalesi 17 / 6/ 941 aah ail- hallinde hazır bulunmalan Uln oJ 
nü eaat 1 S te Bola~de Aakeri nar. (Nl • 833) G 
Satmalma Komiqonunda yaı;>da- .. ••••••••••ili ..... 

ZIRAA T BANKASI 
K ........ tUllal ıaa. - 1er..,.a: l Ot,ootllO Tlıtı 1hlm 

~ " ajam adedi: •· 
ztB.A! " Ttc.\BI BBB NB vt BANKA 1111~ 

Para lılrMnün 1UOO U.. ...ıı. ~ 

caktır. Evsaf ve ,.rtnameei Ko· 
miayond görülür. Taliplerin belli 
vakitte Komiqona ıelmeleri. 
(44-4S21) 

• • • 
Apisda yazılı mevaddm pa

zarlıkla ebiltmeleri 20/6/941 
cuma günü aaat 1 O da Anbrada 
Lv. Amirliği Sabnalma Komia· 
yonunda yapılacakbr. Taliplerin 
ihale gününden evvel Komieyona 
müracaatla tartlar ve nümuneler 
hakkında izahat almalan Jizun
dsr. Pazarlık beienilecek nümu· 
neler üzerinden yapslacakbr. 

Şapka 
Harici elbise. 
Çizme. 
Portatif karyola. 
Battaniye. 
Kılaç. 
Sırma kemer. 
Hurç. 
Manevra aandıiı 

(30) (4+.40) 

• 

0...- ......_ 8tnlr Btklml 

RIFAT ÇAÖIL 
llaa,.atn.mt Bervl11I. ı.. 
tlkW CM. Blhamra Aputa. 
.. (8alrarp ai11Ml811) 1 •• 
....... dalr.I .. 

Avnapadan diplomah 
terzi ve kürkçü 
SA. AD E T 

Seyoilu, l.tiklal cadde.i. 
Karlman maiazuı yanında 

Telefon: 41492 

...,..,,. " ................ 
Dr. Hayri Ömer 

Br 

Öiledm ecmra Beyoflu ~ 
caınil kal1JllllCla • ....., A.pL o 
No. 33 Telefon: 48186 

Bir Tiril genci 
it arıyor 

lrnn ---"'"'lleantle 
Jılelunet Usotıu; Bayındır: Cflm

hurlyet meydanı No. 1 Halft kahvesi 
Bidat Akmsol; Fatih: GeJenbevi 

oktaokulu sınıf 111. A 
Niyazi Utur: Dörtyol: 515 ıayılı 

tofar. 
Çıban Berk; Sıvu, Şarkıfla: 

Clmhuriyet ilk okulunda 8. &. No. 
42. 

Ali Atakal; Yozgat: Liııes1 No. 
1187. 
Hakkı Hasırcı; Yozpt: Leylt mee 

cani talebe Lise. 
Rasim Temelli; Ersurum: Xolek

Buna, (HUSU8i) - lstanbul
dan tebrimize aelmif bulunan 
Beyoiluapor takımı, Aksnsporlu
larla binlerce kitinin buzuruada 
Atatürk stadyomunda karfll.,b
lar. Maç umumiyet itibari)~ Bey
oğlusporun tazyikı altında geçti 
ve 3-1 galip geldiler. Ayr.i gün 
Feehane takuru Merinos fabrikala 
n oyunculannı 3-0. lnegölden ge
len Y enidoğan da Acarlıları 3-1 
mağlGp ettiler. 

Aşağıda miktarları yazılı sığır devairde memurluk etmlt her 
' ada 1,oot llrabk ,,000 Ura 1100 adet IO Unlık 1,000 Un etleri kapalı zarfla ekailtmeye reemJ, huauat muamelltı bilir, ...... -,.""llırll 
' • IOO • UOO • 120 • 40 • 4ııM • konmutfur. lhalea 23/6/941 fototraf ve filmcOlk iılerincl. ih 
' • llO il 1.IOO • 141 • 18 • l,ZOO • pazartesi günü eaat 1 5 de Bola· euı nrdır. '° • 100 • 4MI • al yirde Aakeri Sabn ma Koım.- Soa Telsraf guetesinde 

DbatAT: a .. ,ı.11ndalıl paralar 1ıir ... isinde 10 Undan yonunda ayn ayn yapılacakbr. Haııana mtlracaat.. 
aplı dtllllirwlen ikrami;re çıktatı takdirde 9'20 fMluile ftrilecektlr. Taliplerin kanuni vesikalarile ı------------,..'.:--'1 

tif tirketi. 
(Devanıı pnnki ttlialı.amudıl) Mutafa Dinç; Samsun: Gilmrük 

aaayene memuru. 
Aml Gllven; Amaa1a: Tapu sicil 

muhafızı J'ehml Gflner mahdumu. 
Ay.el Glll; Diyarbakır. Ziya Gök

alp ilk okulu talebelerinden No. 360 
Orhan ŞUfut; Keçiören, Ankaıa: 

ilkokul ortası No. 69 
İbrahim Sönmes; Altmpannak, 

Kılıelar. 

Iu'alar MUdeı ' defa, l qUU, l birtnciklau, l mart ft teklif mektuplannı ihale aaatin-

ı:: ~ ~:~ ~ ~ :~ ~:ı:~:~ ~ ~ ~ı] 1 YEN I NE Ş 11 Y AT 'ı jiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
1 

iiiiiiiiiibuhuiiiiiiiiiiıaiiiiiiiiiir1hl. iiiiiiiiiiiiiii. =====:ı ~;;~~,::,:~ $~ 
1 2 5 4 5 ' 7 8 9 ıo ...... ______ _. Devlet Demiryollan ilan" lan MidanKilo TLira~" TLira-:"-ta 

Tuncell • Dersim 
ı 2 i6.öoo 86,:ioo S46o 

Mllll 

inkılapçı, Gençlik 
gazetesi 

Mustafa Yamaner; Anıaaya: So
fular mahallesi No. 82/2 evde. 

Narettin Bicer; Gerede: Şekerci 
Vedit Kaynak; Bolvadin: Sıhhat 

eesanesi Osman Aktuna eliyle. 
Nuri Sevnitik; Zile: gueta mll· 

veai1. 
Turan Bastan; Karaman: Kervan 

aar&J hanı civarında Konyalı tersi 
lluan Yetsin eliyle. 

Sıtla Iilecl; lmüt: Yanınca k&- 1------
Jtl 

7.eki O.Otuz; Urfa cad. No. 25'7 
Burhanetin Çetinkaya; Karaman: Soldo.tı Mla.: 

ertaokul S. ı. A. No. 298. 1 - Botuiçlnde bir semt, S -
Şfikran ÇaVUfOtlu: İzmir: Birinci İsim • Soba dumanının evden cıktıiı 

Kordon No. 208 Azmi Çavutottu eei yer • Villyet, 4 - Sonuna (L) ce
Necmettin Uzer; Sıvu : Osman lirse atacın kola • Ehli bir hayvan • 

11&18 mahalesi No. 28 Nota, 1 - Olmaktan emir • K\lf 
Sababattin Sorkum; Mucur: ıtır- tutma, 1 - Bir nota • Kantln • 

"'1fr. l'ransısca cfareııı, '7 - Sonuna (U) 
Tallt Çel•bl; İstanbul: Atir ef. geline bliyflk, yflbelt • Ri1cum • 

cad. İhsaniye han No. 34. ı inci kat Bir muharrlrhnishı soyadı, 8 -
Şeyban!; HadnnUy: 92 No. Harf • İstirham • Sonuna (Na) p
Kemal D6nmez: SilJermani)'e: n. lino Harbiyede bir park lllni, t -

'feOilu yok1lf1I Hoca Hamsa mektebi Beygir - İuan (erkek) • Sonuna 
•· No. 7. (İ) geline fena deiU, 10 - Jllve. 

Burhanettln Peker; 1atanbul: ZeJ Yukand&tt aıtJ#t: 
rek ortaokalu I. B. No. 849 1 - Taıradan, 2 - :ilanen yolu-

Yaver &tırman; Fatih: Rflsam- nu l&flrm&, 4 - Bir harf • Vtıcu
ltq mabaleal Bina emini ao. No. 13 dfln kesllnıeai, & - Yemek • Bir 

Nermin Can; Ulukışla: lnkıllp oeker, 6 - Harf - Sotuk detil, '7 -
okulu 2 ncl llDıf No. 804 Renk • Annem, t - İdarealnt bilen, 

Ali Ç11; Toeya: Ecunemnde. 10 - Adalardan sonra vapur De gt. 
Vedia Ghlflkcl; Ankara: Yaleı- dilen bir rerin •0111. 

cıi\u ap. Daire ı. 
Teonan Ever; 'Konya: Mahmut Dlakl W..eama llalledlbalt 

1-ket Pqa okulu No. 39 teldi 
Mel-i.llet Gfllbalcı; Konya: Kara- ı 1 S 4 5 6 7 1 9 10 
glı manffaturaca. 
Ya .. r Olllltaya; Tal'llJ'I: Umum 
zete bayii Tahir Altınabef elile. 
Man1l; Beyuıt: Siqer lmmpan-

ra ı memuru 
Orhan Efe; BfiJtlkada: Nisam 

1uhlttin Okçay l:rnrum ı Gilrri 
ııı ttı tlardan 
lsbet Parkan; P•talieheo !ataa

: No 13 
Halit Yanc; Topkapıt Kalbarcu 

ao. No. 15 
Gllbeıası Sultanahmet:- XUçtlb

paofya lrattafap... eo. No. 85 
A:rten Tunçd ğ; Sult.rmahmet, 

'.llehmetpaşa yokuou !oio, 8' ~ ' 

C 0 t r 8 f Y 8 81 Sıvaata yap~ırılacak c24~ dalrellk lojman biftaaı inıaatı kapah arf 216, 000 86, 400 S 460 
v ....... ,... uıulile ve vahidi fiyat üzerinden ekslltmiye konmU§tur. İnoa._. döte- 2 16.000 86,400 5460 
• .._ me ve lentolar için muktezi demirler idare tarafıad'8 verilecektir. 216,000 86,400 S460 

Ö"'.r K 1 Al 1 - Bu ıeln muhammen bedeli 96,000 liractır. ema ar 2 - İeteklller bu işe alt oartname venlr evrakı devlet demiryollan 216,000 86,400 S460 
Eli JG. rta ktebl ta 'h x... f Ankara, Sirkeci ve Kavaerl veznelerinden •'7& kura• mukabilinde ala- 216,000 86,400 S460 

zıa 0 me rı • coı;~a - " v 1 .... ,000 S7,600 4 136 
ya ve yurt bilgisi muanlmt Ömer billrler. "'"' 
Kemal Atann bu eseri Tunçeli vlli- 3 - Eksiltme 30/6/941 tarihinde puarteai günll saat 16 da Anka- 144,000 S 7,600 4136 
Jet,imi:ıı hakkında mufaaaal malQma- rada devlet demiryoUarı yol dairesinde merkez birinci )Jomisyonunca 42,000 16,800 1260 
tı havidir. yapılacaktır. •• • 

Eser, yalnız cofrafi malilmatı lh- 4 - Ekailtmiye girebilmek için iateklilerln teklif mektuplan Ue bir-
tiva etmekle kalmayıp ayni umanda likte qatıda yasılı teminat ve vesaiki ayni gOn saat 15 e kadar ko- Traktörle çekilen ot biçme m•· 
tarihi, içtimai, iktıaadt birçok meae- misyon re1alitine vermeleri Jizımdır. kinem aabn alanacaktu. Satmak 
lelere de eaaılı bir tekilde temas et- a) 2490 sayılı kanun ahkimına uygun 6000 liralık muvakkat temi- istiyenlerin Ankarada Hava ~ib-
mekta ve muhtelif iatatistikleri ha- nat. . . . te,arlıiı ikinci Şube Müdürlüiü· 
vl bulunmaktadır. b) Bu kanunun tayin ettilli veaıkalar. •. I (S6-4S6 1) ~ c) Bu iıe mahauı olmak üzere Münakalat. Vekiletinden alınmıı eh- ne muracat an. 
Fiyatı 10 kul'Uf olan bu kıymetli liyet vesikası. • * • 

19 luuW ... PaP'· 
Paaif, ltd, fonnaUat matbua 

tlllllU ınkıllMt bir nala pti 
cektlr. 

Ellçallak ........ 

RIFIT llPRILI 
bine: BeyoiJu MetrutiJ-__. ... 
. No. 47 Günet Apt. 

Ev: Erenköy, Telefon S2.73 
Bir hafta evvel müracaat ed' 
meai rica olunUT. eMrl karilerimJR tavısive ederiz. Ehi' t 'k · in lh I h , ıye vesı ası ıe a e tari inden en az sekiz gün evvel bir is- 2SS6 ton mqe, lriiraen, arcfaıc 

tida ile Münakalat Vekaletine mfiracaat olunmaaı. (4486) (3193) odunu kapab zarfla ebiJtmeJe ••••••••••• .. 

1 
konmuttur. lbalem 30/6/ 941 pa-BORSA. 

12 • ' - M1 -·-··· 
....... ...... L tm 
... ,_. • o.a. 12'. OH 

c •• .,,. - - ,. 2t " 
........ ,..... 12JM5 

Y-.... UIY• •tıs 
................ 11. 525 

F.SHAll VB TAHVlı.4 T 
~ ....... ,,..... .,.ı 
ı,...a ~Mel baud,..UıtJI - ··-
Sıvu • "-"• 1 - .-

" " t -.-
• • 1 - . -. . . -.-
• • 1 -.-. . . -.-
" .. t - . -

Aaaılol• l._ Yol• Talavlll. 1,2 -.-
1.taabal O.k • • Aatrepe - . 
Tlrld ,.e it Bukaa - .-

1 Borsa harici albn tiyati] 
R ... cll,.e 2' Lira IS JCt. 
Kaha Betlblrllk tıs " " 
Ktllçe altıa ıra• ' · .. 

stanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel zartai ırü'!ü aaat 11 de ~tte 

1 l 1 
. U M "d.. ) .. .. d kara uken aabnalma komwyo· 

f etme en mum U ur uğun en : nunda yapılacakbr. Tahmin be· 
1 - Ketlf bedell 1',699,62 lira tutan Bflyflkderede Akaarayda ve ~eli 2S,S60 lira, ilk teminab .1917 

Kadıköy Bahariyede lnta edilecek 8 adet muhavvile merkm in ... ı iti lıradır. Evaaf ve p~~aı .An· 
açık eksiltme usulile ihale edilecektir. kara, l.tanbul Lv. Amirlikten aa-

2 - Ekıılltme 28/8/941 cumartesi güntl saat 10 da Metro hanmm bnalma komiqonlannda da si· 
5 inci katında yapılacaktır. rülür. Taliplerin kanuni veaikala-

...... .. . 
!l 1_3._ .. 

3 - Muvakkat teminat 1103 liradır. rile teklif mektuplanna ihale aaa-
' - İsteklilerin paraııa olarak verilmekte olan f&rlnameleri le- tinden bir aaat nvel komiqoaa .... ,y......., 

vazımdan almalan ve kanuni vealkalan ve muvakkat teminatlan ile ) • (S2-4SS 7) :r-. 
ll&n edilen gtln ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. ('689) verme en . ... ...... 

Toprak Mahsulleri Ofisi Beher kiloeuna tahmin edilen Yllll 

1 b Ş be 
• fiyab 9 kurut 70 -tim olu ...._ (Yu.ld) 

stan ul u sınden: l 69,S60 kilo palamut ~rhlda •----------_. 
1500 adet afyon ihraç sandıtı mtlbayaa edllecetinden yapmıya talip eksiltmeye konmupr. lhalell 

oJanlann nümuneslni Betiktaota c6P iakelealnde afyon depommc:la sör· 16/ 6/ 941 pazarteai .UnO aut 11 ı-----------~ı-. 
~rl ve aeık 1tazarlıiı yapılmak tıare beraberJeiilicle bet JliL lira na- .Je Ankarc:la M. M. V. •tmalma 
kıt veya banka teminat mektublle birlikte 13/6/941 cuma ırfbı6 aut komiqoauacla Japs)acakbr. Kat'I 
clb de llrkecide Liman hanındaki oubemize mflracaa$1arı. (4411) teminab %4.67 lira JO kurutrur. 

V k
"' . Enaf ve prtnamui komisyonda 

Nafia e aletınden : söriilür. TaJlplerin belli vakitte 

28/6/941 cumartesi günü saat 11 de Anlcarada Nafia Vekiletl bl- 1comi9yona se)meleri. ( 46-4523) 
nası içinde malzeme müdilrlüğö odaııında toplanan malzeme eksiltme ko
misyonunda (lU32) lira (25) kuruı muhammen bedelli Ankara Çubuk 
barajında yaptırılacak unıra1 ve telefon tesisatının yentden açık eksilt- o r. ş ok r o M 8h111 t me usulile ekııılimeal yapılacaktır. 

Eksiltme oartnameal ve teferruatı bedelaia olank malMJne ~ Gunlıa ...._ dW w db-
lfliQnden alınabilir. 

N' h m (5} Km Gfl• 

A.-. ..... ın;,· 

8-tlllr ·-- u. Kr • ..,.. 
Allaeıl*--- - il 
Ot aıbk ............ 411 • • °"* ............ 111 il ftl•r.t ıa..ı 

D!KUTı 

Denol1Alllll:JD ....... iade ohamaı• 

Muvakkat teminat (234) lira (92) kuruotur. revl hutalıklatı aalnk bekimi, 
İsteklılvin muvakkat teminat ve oartnameıinde yuılı veulk ne her sfln aaat 2 den 1 • kadar lüllılı •· I'. •B06%IF ~ 

blrllkte ayni gün aa~t 11 de meaktr komi8)'onda hasır bulunmalan la-1 BeJotlu fıtfklil caddesi, No 9z • .....,.. .....,., O. BUAN 
ınmdu. (3198) (4516) •••• Tel: 40916•••• 1_... ,_1 M•ll ... ••O•SIJ'. 


