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Milli Şefin sanatkar 1 

• , _::::::::::ıkm 
o 5o 100 ıoo 

urıyecıe, ıngiliz kıtaatanın ileri harekatını ye işgal edilen yerleri gaaterir harita 

Suriyede ·Alman-Fransız 
Müttefikler 

Brltanya adaları 

dlylp dururken 

Rusyaya mı taarruz? Sam önün 
Haber İngiltereden ve İngiliz· geldiler leı-in methur ( Times) gaze
tesinden geldiği için bir hayli ih
tiyatla telakki edilmek lazım ge-

lir .İçinde bulunduğumuz harp, yal !:. "'hrin teslimi İçin 
nız ailah harbi değildir. Onunla müzakere yapıldı 
rnuvazi giden bir de uydurma ha
berler çıkarma harbi vardir. Bu Halep iki taraftan 

İktısadi 
iş birliği 

başladı 

to.ooo Fransız 
sanayi mUessese•I 

Almanya ile mUfterek 
harbi galiba önceleri Almanlar hd• d• . 
icat ettiler. Fakat zamanımız te it e diyor Ç a l ı ' 1 Y O r 
harplerinde hangi taraf yeni bir 
silah icat ve iatim•I edene, mu· G 1 h b 1 .. .. . F 1 "k d. h d k b·ı ta afı d k d e en a er ere gnre muttefık I ransız arın ı tısa ı sa a a, 

0 
a ~ah r 0 d~· ~o geçme ~.n 1 kuvvetler, Şamın 15 kilometre Almanlara bilfiil yardıma başla

.... s ınb. m~.dı ını .~.~~maald1.x. ıç 1 cenubunda ki Fransız mevzilerine dıklan, gelen haberlerden anla-
r-fmaz ır aaı e fCa ını a oam· . · 1 d" A t k d 
dan lngilizler de harbin zuhurun- gşırmh ı~ er-~~·. < .. n~ara -~~~:·o ul) şı mF~lhtak_kır. Al ·ı F 
d b" üd" d d tel e nn t-.unı ıçm mu&aaere er ı a ı a, manya ı e • rnnsa 
a~ 1~ m ~t a~nr• ra J.0

'. - cereyan ediyor arasında, bu hususta muhtelif an-
:;-- .•Janubıı, a~1ns .•nn • ertı ive Kahire, 13 (AA.) - Reuter laşmalar yapıldığı bildirilmcktc-
yaaı m arnr erı ve gaze e er • ..• d·-· .. M. d" · · ='- ta k ajansının ogren ıgıne gore ut- ır. 

:..___...,.. +" pma yapma ' 1 lı k t Bu cun'lleden ola"ak Fran a 1-0 nnnerna en f&fırtıcı haberler te~ıl rd amkı • ı Kuvved"'ık~'ıu e • • s; 

Y. ak b h 1 mış er eme tır an o u mcsı· mür istihsalini arttıracak, buna ym ve u suretle dünya " - • . 1 k · . . •. k 
1 kını ne dü,üneceğini, ne karar ve- ne m:ını o mak ıdç_ın m

8 
uzdn ere. er mukabil Almanya, Fransaya mü-

rece· · • b·ı k cereyan etme te ır u a mut hı'm miktarda çelik verecektir. gını ı mez bir hale getirme f'kl . h . · . . .k • • 
1 

yolunu tuttular. Radyo denilen te ı erı.n şe re gırınesını gecı tır- Diğer taraftan bildirildiğine 
kafa .. j,.ir"ı • ·1 •1 • l ·· mektedır göre, 10.000 kadar FTansız sann· 

v '" cı a et ı e a1ans ar yu- : 
:tünden bu ZB • l Halep ikı tara(tı:m tehdit ediliyor yi müessese8' Almanya ae isbir-man ınıan arının ne· 3 
ler çektig·in"ı h t ·f t k Londra, 1 (A.A.) - Rcutcr liği ynpmıya başlamıştır. .. esap ve arı e me . k • h . . C 
guçtür Hep"ım· h b" b l a1ansının as ·en mu urrırı ene- Fransız: amelesine yi.izde 3 • 1 O 

• • 12: ar ın u aşma-
sı ıhtimalinden bizar olduğumuz ral Goug yazıyor: . prim ve sene tatillerinde ücret 
kadar bilhassa çığırlkantıı, f;den Halep, lraktan gelen ve hır çe- verilecektir. (Ankara radyo"u) 
vasıtaları d h b l • (Devamı sal fs S, ıı ıtun. J de) (Devamı sahi/o S, ıi<t 11 ı ·iej d uy urnıa a er erm-

en de huzur ve rnhatımuı tama
meı° kaçırmı, bulunuyoruz. 

1 
şlt bu defa ansızın ortaya ah

~~ Rusyaya taarruz haberi de bu 
• cu~leden gayet büyük çapta bir 
• fa ıa da benzemektedir. Bilhas 

sa I T-, k n~ı ıuer bu tarzda haberlerin 

Suriyeden kaçanlar yüzünden 
Toros treni teahhurla geliyor 

d ndı muhitlerinde ya) ılmasın-
~";1ok hoşlanmaktadırlnr. Çün· Suriyede husule gelmiş bwunan son askex·i ve siyasi vaziyetler 

manlann Rusyaya kartı ta- dolayısile, gerek Lübnan ve gerekse Suriyede bulunan birçok 
arru:r.a giriıımesi, Britanya adata- kimseler memleketimiz tarikile mezkur yerlerden çekilmiye bat· 
~"'. atbk kat'i olarak istila tehli· lamışlardır. 
esındcn kurtarrmş olur. İngilte- Kalabalık bir yekuna varan Alman ve İtalyanların cenup hu· 

t re U~\ın tarihinin müteaddit dev- dudumuzda vuku bulmakta olan gümrük muayeneleri ve pasaport 
~~l~r~nde tehlikeye düştükçe ken· yoklamalan trenlerin tehirini mucip olmaktadır. Bu cümleden ol
ısını tehdit eden herhangi bir mak üzere son Toros ekspresi 13 saat gecikme ile Haydarpafaya 

Avrupa devletine ka11ı, yine Av- gelmiştir. Bu yolcular, memleketimizden transit olarak geçmekte 
rul pa . kıtası üz:erinde başka dev- ve doğruca Balkanlara gitmE:k tedirler. 
ellen musallat ederek o tehdit- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tihe~ kurtulmak hususunda cidden 
ı tısas h"b" ı • sa 1 1 o mut bir memleket-
lır. Almanyanın bu ilkbaharda 
evvela. Y ugoalavyaya, sonra da 
Yunanıstana tecavüz etmİf olma-
11•. ~on zamanlarda da batına bir 
Cırıt macerası çıkarmıs bulunma-
11• İngiltereyi ziyadesiİe memnun 
etmişt~. Çünkü bu suretle lngil
tere hıç olmazsa üç aylık bir müd
det daha adalarını muhtemel Al
man taarruzundan kurtarmıştır 

Son gelen bir Avrup• gazete
ı:s sinde, Ciridin zıyaı münasebetile 
!2 Londradan çekilmit bir telgraf 
._. var. Bu telgrafta «turası asla unu
., tulmamalıdır ki, İngilizler, hasım
.... lar1111 mümkün olduğu kadar Al· 

ınanyadan uzakla,tırarak uzun 
vadeli bir yıpratma planı tatbik 

!-- ~tınektedirler» denilmektedir. Bu 
ı~abtan maksat kısmen, Ciridin 

t'I z~>:aından çok müteessir olan in
~ aılız efkanumumiyesini teskin ve 

teselli etmek ise kısmen de bü
ft• Yük bir hakikati ifta eylemektir. 
" Almanya, ne kadar tarka doğru 
" Yayılır, harbi ne kadar fark iıti

ır, kametinde dağıtırsa, lngilizler de 
0 kadar endİfeden kurtulmuı O· 
lurlar. := Bu i~_ibarla Alrmnyanm bilhas
sa buaünlerde Ruayaya kartı vaıi 

TASVlRt EFKAR 
fDeıxaMa MAi/e ı. dlC.. J ~J r' 

Basın Birliğinin 
senelik kongresi 

Dün neticelenmiyen intihabata bugün de 
Eminönü Halkevinde devam edilecek 

Düa yapılaa Matbuat toplantanndaa bir görünüı 
(Yazın aahife fi, siltun 6 da) 

Londrada 

Müttefikler 
konferansı 
toplandı gençlere iltifatı 

C ·h u r c h i il, a ç ı lı ş 
nutkunda şöyle dedj: 
o 00 •••••••••••• 

Cümhurreisimiz Baterflay operasını temsil 
eden sanatlara «Çok çalışmışsınız muvaffak 

Zaptedilmiş devletleri 

1
\ oldunuz; umidimiz sizlerdedir» demişlerdir_. 

is g ana teşvik edeceğiz. 
Bu memleketle1'in tanzim Ankara, 13 (Hususi muhabiri-

d·ı . ... . ., mizden) • Milli Şef İsmet lnönü• 
e ı mesıne manı olacagız. nün, Devlet Konservatuarının ha-
Hitle1'e müzakere ve sulh zırlndığı ve Ankara Halkevi genç 

imkdnı vermiyeceaiz lerin~n bü.yük. b.~r muvaf~akiyetle 
6 temsıl ettıklen uç perdelım Mm. 

-·====== ==• 0 •== •••= Baterflny operası mü;ıasebetile 

Londra 13 (AA.) - Reııter: 
Rsmen bildirildiğine göre, 

Saint James sarayında dün bir 
oplantı yapılmıştır. Bu toplantı

ya, ingiltere, dominyonlar, Hin
distan ve bütün müttefikler a) ni 
zamanda da Hür Fransız hareke
ti mümessilleri iştirak etmişlerdir. 
lngiltere, Şimali lrlanda, Kanada, 
Avustralya, Yeni Zelanda, Cenu
bi Afrika, Belçika, Yunanistan, 
Lüksemburg, Holanda, Norveç, 
Polonya, Yugoslavya ve ~uvak
kat Çekoslovakya hükumetleri ve 
Hür Fransızlann Şefi General de 
Gaulle'ün mümessilleri, hep bir
likte girişmiş oldukları tecavüze 
karşı mücadele hakkında aşağıda 
ki kararlara varmışlardır: 

1. - AlmRn ve İtalyan teca
vüzüı\e karşı nihai zafer kazanı
lıncıya kadar mücadeleye devam 
edilecek ve bu mücadele için el
lerinde bulunan bütün vasıtalarla 
mütekabilen yardımda bulunula
cak. 

2. - Hür tnilletler cebir ve 
şiddet istimal edilmek suretile 
Almanya ve ortaklarının tahak
kümü altına girmiye mecbur e
dildikleri veya böyle bir cebrin 

(De11a.mı sahife 6, aütun .& de) ................................................ 
erline 2öre 

Churchill'in 
son nutku 

" Modası geçmiş bir 
siyasetin nakarat.,, --

=-

beraberlerinde Başvekil ve diğer 
vekiller olduğu halde Ankara 
Halkcvi binasına şeref vermiş ol
duklannı dün bildirmiştim. 

Temsili müteakıp Milli Şef, be
raberlerinde Parti CenelSı!li'rcteri 
Bu vekil ve diğer vekiller olduğu 
halde genç sanatkarları kabul et· 
miş ve kendilerini tebrik etmiş· 
lerdir. 

Milli Şef, sanatkar ruhlu Türk 
milletinin genç sanatkarlarına ~u 

(Devamı aahi/• ı. ritun 1 dt'J 

Hava 
harbi 
kızıştı 

Ruhr'a yapılan 
son lngiliz hücumu 
çok şiddetli oldu 

Milli Şef İımet lnönl 

Millet 
Meclisinde 

Bir mebus, devamsızlık 
güzüntle11 vazifesinden 

iskat edildi 
Ankara 13 (A.A.) - B. 'M. 

Meclisi bugün Refet Canıtczin 
baekanlı •mdn toplanmıştır. 

CcJ enin ııçıJmnsım mütca'kip 
1ardln mebusu :Muhittin Birge. 

nin iki a ·ı mütcc.avız bir zıımnn
danb ri .Meclis mesaisine iştirak 
e~l m <lı •I v bu n üı;fd t zarfın

d:l r ~ t tıh l ctm ı" ı 
maı~cret d 

Yeni bir 
Sovyet 
tekzibi 

Almanya, Sovyet 
Rusyadan yeni bir 
talepte bulunmadı 

" Ru•ya, Alm•nya 11• 
lmzaladıjı pakt• 

sadık kalmaktadır,, 
:Mu kovn 13 (A A.) - Ta ajan

sı bildirı~ or: 
ingiliz Dmuk Elçısi Cnpp 'in 

Londın) a muvn ola tından C'"\ el ol
<lu "'' f!İlıi m \ lntım müt ·akıp de 
in ılı ga l: d dı ccncbı ga
zeteler Ahnnnyn ıl Sovyetkr D1r-

(/Jeııan11 •ahifa 6, •utıoı 4 dtJ 

lb rlan kazazede 1 eri 
maceralarım anlatıyorlar 

-----------------------..... ----...... --..... _. ................ ,__ ____ ____ 
bir şeg 
Bir de 

Mütevef f aF ranszz 
S J • • Bakışlar e irınin cenazesı ................... . 

O da mı 

- Almanların inecekleri her 
tayyare meydanı, gerek hizmet 
itibarile, gerek yedek depolan 
veya usta, tamirci bakımından 
yüksek de.recede teçhiz edil-

Dün Ankarada yapılan merasimi müteakip 
şehrimize müteveccihen yola çıkarıldı 
Ankara, 13 (Hususi muhabiri

mizden) - Bir apandisit amelı· 
yatını müteakıp vefat eden Fran
sız Büyük Elçisi M. Jules Henry-
nin cenaze merasimi bugün saat 
1 O 30 da yapılmışbr. Mütcveffa
nı~ tabutu merasimden biraz ön
ce önde bir süvari ve bir polis 
müfrezesi olduğu halde bir cena
ze arabasile Hariciye Vekaletine 
getirilmiştir. Bu sırada başta Bü
yük Millet Meclisi ~eisi Abdülh.ı
lik Renda olmak uzere Baıwekil 
Refik Saydam, Riyaseticii

0

ınhur 
Katibi Umumisi Kemal Cedcleç 
ve bütün vekiller, Hariciye Veka
leti önünde yer almışlardı. Tabut 
burada bir top arabasına konul
muş ve merasime işt.irak eden ze
vat ile bütün kordıplonıntik ta
butun önünden geçerek kendile
rine verilen mevkilerde yer almış 
]ardır. Alaya Riya eti Cümhur 
h .. dosu, polis ~üfrezesi, piyade 
kıtası ve başta lnönüniın rönd,.r
d:ği muhteşem çelenk 1"ll0k ü-

1 (Devamı Bahift 6. ıı • d•) 

Mütenffa Franııı Sefir 
M. Jale• Henrr 

beşinci kol? 
Peyami SAFA 

- Almanlar da fi toplan işi
ni fevkalade mükemmel bir su
rette teşkilatlandırmışlar; mağ 
lup ettikleri memleketlerden 
de ihtiyaçlarından fazla top al
mışlar. 

- Yalan J Propaganda • 
Kim söylüyor bunuj) 

- Harp başlarken İngiliz 
ordusu çok feci vaziyette::niş. 

- Bu da yalan 1 Bu da be
şinci kol propagandası 1 Hangi 
hain söylüyor bunları'?. 

- İngiliz ordusu en ziyade 
muhtaç olduğu silahlara en az 
miktarda sahipmiş. 

- Bu da yalan 1 Bu da be
şinci kol propagandası 1 Hangi 
münafık sc:iylüyor bunu) 

- lngiltercde hnrptenberi 
silah istihsali çok süratlenmiş 
ama, bugün de İngiliz teçhiza
tı Almanlannkine nisbetle kı· 
yas kabul etmiyecek derecede 
noksan imiş. 

- Bu da yalan! Bu da be· 
şinci kol propagandası! 

mi~. . 
- Bu da yalan 1 Bu dn be

şinci kol propagandası 1. 
- Velhasıl lngilizler için 

haftalar ziyaını icııp ettiren iş
leri Almanlar bir iki giinde ya~ 
pıyorlarmış. 

- Hepsi yalan 1 Hepsi be· 
şinci kol prop3gandası 1 Har
bin başındanbcri Avrupanın 
lngilizdcn fazla Jngıliz muhar· 
rirlerini okumadın mı} Bun· 
lardan bizde de \ardı. lngilız 
harp sanayiİnin erı ilmcz kud
retini yaza yaza bitircmiyorl r, 
aksini söyliyenlerin beşinci lol 
olduğunu iddia ediyorlardı. 
Ben de bu fikirdeyim ve tek
rnr ediyorum: Bu duydukları
nın hepsi yalan 1 Hep i besinci 
kol propagandası! Kim sc:iyle
di snna bu hezeyanları}. 

- Sen gazete okumaz mı
sın}. 

- iki Üç gündür okuma
Clım. 

- Bunların hepsini, keli
mesi kelimesine Avam Kama· 
rasında lngiliz Bnşvekili Chur
chill söyledi. O da mı 1JC.'ilnci 

kon. 
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14 Haman 

( , __ M_e_m_le_k_e_t_r_ô..;.·p_o __ ,._t....;aı;;..· ı_) 
Kıskançlık yiizünden 
kanlı, bir vaka 

l Güzel yeşil Bursa Sümervapuru 
karaya daha 

Francala 
fiyatları 60 

Küçük milletler 
• 1 nail.izlerin Suriyey e taarruzla-

nndan dolayı Madrid 'd eki 
F rarmz ve İnıi)i:r. sefirleri vesata
tile İnailtere ve Frınısa devlet
leri araStnd a teati edilen notala-r • •• ' otu•du 

Uzun bir rüyadan uyanır gibi gözlerimi açarak• ' j B . p a r a a r t t ı nn m uhteviya b n~reditnu.tir. 

' 
ır genç, sevdi'ği kadınla Ô.şıkını F ransa hükômeti Sariyede Al-

BurJanın kıymetli ValiJi Refik K oraltana bakı· 
yorum fle yirmi bir sene ftl flel, Milli Mücadelenin 
en buhranlı günlerinde Bursayı kaybettiğimiz gün, 
Büyük Millet Meclisi kürsüsünde bu k aqba 
''Fakat kurtaracağız! •• ,, diye ağlı yan genç fJe 
ateıli münevt1erin, şimdi Bursaga gönül vermiş 

olmasını, bu candan bağlanışın manasını 
d a ha igi anlıyorum. 

tabanca ile " tt l d manlann bulunmadıldanm v e Ira· 
Vapur Portsaltten agır sure -e gara a 1 Ekmek fiyatlarına "• gitmek iizere nıütareke ahka-

tamlrden sonra yen 1 den z a m mı m ucihince S~iy~~~ bazıAA_l-
Evve!ki akşam Gazhanede bir şık, kendini çileden çıkaran bir man tayyarelen geçtıgı v e lakın 

g e 1 ece k yara'- '\ vakası olmu~. sevdiği manzara ile karııılasmıstır. yapılması mevzubahs sakatlanan ve tamire muhtaç bu-
Deniz Nakliyat Komisyonunun bir ; _ını başka bir erkeğin kn- Safiye, kolunda ~abıkalı Haya- Francala fiyatlanna kilo başı· lunan b ir iki A lm an tayyarcsile 

emrinde çalışan ve Ahmet Beh- • lunc.a gören Nureddin isminde ti olduğu halde, Nureddine hiç na yeniJcn 60 para zam yapılmış b1.1nlar1n be, o n ıa.ililı: m ürette• 
çetin sahip bulunduğu Sümer va· biri tabancayla ikisini de yarala- bakmadan geçmiştir. Bunun üze- ve bu karar dündenbcıi tatbik batından ba,ka Alman kalmadı
purununPortgait limanı yakınların mıştır. rine cebinden tabancasını çıkaran mevkiine konmuştur. iım ve bina~aleyh fngı1i2forin 
da karaya oturduğu şehrimi7c ~e- Fındıklıda oturan Nureddin u- NurP.ddin evvela Safiyeye iki el a Francalanın bu suretle pahalı· taarruz için gösterdikleri sebep 
len haberlerden öğrenilmiştir. Öğ :t.un zarna~danberi tanıştıi'n Aba- teş ederek ağır surette yaralamış, lanmış olmasına sebep, Toprak var~t olm~~ığn:Klan tngi1izlerin 
rendiğimize göre vapur l'ort· I nozlu S~fiye He son günlerde bilahare ııamlının ağzını Hayati- Mahsulleri Ofiainin francalahk U!'l Surıye arazısınden çıkmalannı ve 

\.,._ ___ __ 4 KANDEMİR ı J saitle Türk ithalat maH,ırmı alıp ara~ı açılmıştır. ye çevirerek bir el de ona ateı: 'ara yaptığı zamdır. Bu s;.ıretl~ aksi takdirde bütün kuvvetile 
f ..... İstanbula müteveccihen hareket f Aynhğın sebebini bir türlü oğ- ettikten ve yaraladıktan sonra dündenberi bir kilo hanca!,,,nın Fransaııın harbi kabul edip mü· 

H 
ani ln~am ilk bakışta ç:leJ~n ı boy ölc;tişcn YP~il Tü be, işte devir- ettiği bir sırada karaya oturmu-:;- r~nemiyen Nureddin Safiyenin pe 1 kaçmıştır. 20,5 kuruştan satılmasına baş· dafaada bu1unacağını bildinni~-
ı,;ıkaran, k:ılb<le dayunacak O· lerin dilinden destanlar fhılılıyan tur. Bunun üzerine malların brr şınden ayrılmamakta ve hu meç- Hfldiseden haberdar edilr.n za· lanmıstır tir. 

hınca kuvveti eritip bitırerek lahza· kubbeler, mirınreler, c;eşmeleı·, han- kısmı tahliye edilmiş ve gemi ken hulü_ çözmeyi iste~e~tedir. . bıta ya•:alılan has~a?'eye ~.aldır- ı . Di~er .· t~~aftan ekmeklerin ıyi İngiltere İse verdiği cevapta 
ıb teshir e<lcn giizcller vard!l'. BU- lar, hamamlar, medreseler... Sonra di vesaitile kurtulmuştur. Gemi- . Nıhayet evvelkı akşam Safıye- ı mı.~. suçıu Nureddını de dun sa- pışmelcrı ıçın yarımşar kilo ola- Suriye cihetinden emin olmak is
tün bir ömru böyle uzaktan seyirci- bit- şanlı sefer içinde dolu dizgin 1 nin hiçbir tarafında hasar olma- nın yolunu kesmek maksadile hah Fındıklıdaki evinde yakalıya rak im:ıl t"dilmelerı meselesi orta- tcdiğini ve binaenaleyh Fransız 
c;f olarak geçil'miye seve seve razı koşturduğu at~ıı~ bir lfihzn durdura- 1 mıştır. Yalnız bazı hafif hmirat Gazhane vokuşunda beki iyen fı. rak tahkikata başlamıştır. ya çıkınca Fmncılar Cemiyeti Be- kuvvetlerinin mukavemet etme· 
olduğunuz bu eşsiz güzele, bir de rak, pek :e~dıği ~uı-saya, doya do- gördüken sonra i~tanbula gele- J ................................................................................................ lediyeye müracaat ederek bu şek mek için emir almalannı ve bu 
yandan bakarsınız ki ... Hcyh:ıt, kar- ya sevme ıster gıbi, uzun uzun ha- kt. s·· b" .. d r · r f ~ suretle Suriyenin İngı·ı;~ı~·re tes-
şıdan görülen o güzelliğin yerıinde kan büyük kurtarıcı... ede ır.b u.mepr vap~ru ı lır mu·· ı " Alb t k d 1 • ın '.~al ıy: lrrıasra ını abrttırackagı· - ~ 
yeller esiyor. Bu bir heykel mi?. Abide mi?. etten en ortsaıtte ... a an ma • er a ~ tt azaze e erı nı soy emış er ve az ir mi tar lim edilmesini talep etmi~tir. 

Güzel vardır ki konuşurken, giizel Hayır ... Şu anda şu teped.en, şu !arımızı İstanbula nakletmekte zam talebinde bulunmuşlardır. Bu notalar İngiltere ile fran· 

ı:ardır ki soyunurken, güzel vardır köşkün bnlkonundan giirüm·n Bur- idi. maceraların .. anlatıyorlar Bu dilek tetkik edilmektedir. sanın muhasamatı tatil ederek 
ki yürürken, uyurken, yel'ken, e;üler- sada her şey, in~anı küçülten bir j A anlaşmalanna imkan bu1unmadı-
ken ... bit'denbire çirkinleşlverir. ihtişamla dirilmiş gihidiu B 1 d• d Maarifte 1 ğmı isbat etmi~tir. Maahaza Fran-

öyleleri de vardır ki·, güzellikleri- Gözlerinizi '-'Umun uz, içinizi din- 1 • e ıye er __ ... _ • -- b b' • ,, ıa, ar ın mevzıi kalmasına ta-
ni ya bir terziye ya bir berbere, ya leyniz: yedi bin beş yüz sene evvel '(1 inc1 sahifeden deınnı) rum. Nı'lPmin hed1ye etmiş olduğu Bu sene d 1 1.. f .. .. k 
bir kadeh içkiye, ya bir çeşit boya- Bursa ovasında at koşturan Türkle- • Valinin tetkikleri dlreeek emri bekl!yerck, kurtulduk. lıir sedef haç vaı-dı, onu kaybedişime e ey 1 ra tar gorunme te ve Suriyedeki 
ya, ya bir demet çiçeğe, ya bir uy- r1n sesini duyabilirsiniz. ı' ları müthiş badireyi biı·an evvel yanıyorum. meccani talebe muharebelerde Fransız kuvvetle-
kusuz geceye, ya bir zarif mayoya.. Tarihin sesinde, dalma, benliğimi- Vali ve Belediye Reisi Lıitfi unutabilmek için geıip dolaşıyorlar. Öteki: ri galip ge1seler bile bunlara Fi-
ne bileyim ben, herhangi bir eun'i ! ze gurur veren .. ~ir .. ahen~ vardır. Kırdar, dün Beşik taştaki Barba- Fransız hastane~in~. y~tır~~m~.ş olan - Benim de, kokusu hala bur- a} I na C a k listin ve Maverayi Erdün üzerine 
vasıtaya medyundurlar. Fakat buı_·ada, onumuzdeki bu canlı ros Hayredd' t"" b . . b l i.\ç yaı·ahdan blrı dun olmuştur. numda tüten biı' sevgili yadigarı taarruz için emir vermiyecegıY• an-

. w 1 m ur esının u un- Şeh · · d ki b F 1 <l"ll i · B 1 1 Düşününüz hafızanızı, kalbinizi, tarıh karşısında duydugunıuz heye- d w h .1 "d I y k rımız e azı ransız arın men ı m g ttı ... diyor. u yı da ise ve orta okullar- )aşılmaktadır. 
• h k d 1 . A ugu sa anın ı erı e a acagı şe - k d ı · t" k"I 1 B" k.. d · d tu d k etrafınızı yoklayınız; kaç tane, er c.an, en u ret! scsın, en tatlı aheıı· l ı· . 1• . . ve ar a aş arının ış ıra ı c yapı an ır oşe e sessız se a.s12 o rana a o utulmak üzere ]eyli mecca- f iJ. ı C--- rd ı_ı_ 

7ama.n her halile her türlll giizel gin veı·ebileceğinden de üstündür. ~ tesbıt eden P am tetkık etmış- merasimle cenaze diin öi?;lecfon ııonra sotdum: naı talebe alınacaktır. LeyJ•ı mec- ng ız e r .,,.una sa lHaahnı ve 
.. ' ' ti B d k" H ı_ b · F "k k ı·k ı - d f y ., lakin beyhude kan dökmemek i-
tanlyorsunuz "· Yetrni!'I be .. asrı devir devir, mer- .r. ura a '. asanpaşa ıı;a rı- erı. öy. ·ato ı meza.ı· ıgı.na c ne. - a sen. • . "h l y . ., . canı ımtı an arı agustosta ... a-- • ·• • • d 'J"k b '" k 

Ve bu, yalnız insanlar için böyle hale merhale dolaşıp aşan fani, ni- nın en k1sa hır zamanda yıkıla- dllmıştir. H~s~aned~kı ikı tayfanın - lşte hala onu diişünllyorurn: "' ,... çın uzenne ••m ı ı ucwn etme 
değildir. Bunu; bu göz, his şa~ırtan hayet işte O'nun önünde eğiliyor. rak meydanın açılması ve ileride yaraları haf~~tır. ~un gerek bunlar- Ne olılu bize? lacaktır. İstemediklerini iJeri i;ünnektedir· 
blribirini tutmazlığı, biribirine uy- Uzun bir rüyadan uyanır gibi buraya bir de büyük denizcinin l~.· .. ge~ek dıgerlerıle uzun uzadıya Hatta garip değil mi; sanki batıp Poliı k ole jine gireceklerin ler. Y a n i iki taraf ord uJan lı:ıya-
mazlığı, biribirinden aykırılığı, ya- gözlerimi açarak, Bursanın kıymetli heykelinin konması takarrür et- goı~tüm. . . çıkan biz değilmişiz gibi başımıza imtihanları sıya harbe henüz girifmİf bulun-
nm no

ksan sakat aldatıcı mizellig-i Valisi Refik Koraltana bnkıyorum . t" Fakat hepsı ayrı ayrı (kımseye gelenleri gazetelerden öğrenmek is- muyorlar. 
• ' ' .. - mış ır t k k ı· .. 1 • k ı 1) rl • t" K d k Anhradaki Polis Kole1"ine 

çok şeyde, hatti çok (güzel) de bu- ve yirmi bir sene evvel, milli müca- • e e ıme v so~ ~mıyece ~ n em nı ıyorum. uzum yazınız a o uya-
labilirsiniz. delenin en buhranlı günlerinde Bur- O n d üle maklaelerl almış oldugu ıçın, daha. lını. Benim bütün bildiğim şu ka- girme imtihanları yakında baslı- A1manlara gelince bunlar, hlll'-

Yalnız, bir dakika ... Şöyle kulağı· ı:;ayı kaybettiğimiz gün, Büyük l\Iil- - E, anlatın bakal~nı, na~ıl bat- dardır: Hani insan dalga geçe geçe yacaktır. İmtihanlara girebilm
0

ek bi Asyanın karuına yaymıya " 
nızı verınız: Bursa, yeşil Bursa, !et ~Ieclisi kürsüsünde bu kayba fındBelediykebı_nakikn~ldşukbesi talra- tı~ız,l na~ıl 1 ç~tl~~ız.i dekr dllem~z! ukyukldar gibil yüriitrkeln birdenbiı:e için en az orta tahsil mezunu ve •buralara kuvvetlerini dağıtmıya 

.. "t B t B b 
1 

cfakat kuı1;ara·ıığızl, di e awl ansı ı ır şe ı e ontro e- mana ı mana ı gu ums yere e erını arşı an ge ene, os aı·casına bır iyi ahlaklı olmak, sıhhi muavene- taraftar bulunmuyorlar. Çünkü 
zunu·u ursa, cenne ursa u nı- " · Y g ıyan ı d'l k b 1 d" lA h k ld i t •· l k1·· l b" " tlhanda, en giiç beğenen, en 11omurt- genç ve ateşli münevverin, şimdi ı ı me te u unan on lİ asyon ma avaya. a. ırıyor ve: . . ı ç~:r_:~ar ~.':··· ş ~ oy e .. ~ um.e ır de sağlam çıkmak şarttır. Almanya, harbe kat'i nihayet 
k'ln ve en inatçı mümeyyize bile pes Bursaya giinül vermiş olmasını, bu kinelerinden şimdiye kadar 126 .,.~ - _Hıçbır şeyd~n haberımız yok. gogus go~se gelış: Muthış bır şaş. verecek asd darbeyi indirmek j. 

. d b x.ı t • .. h .. 1 . b l k uç gun evvel denızln ortasında Al-
1 
kmlık halı. (Haydı ne duruyorsun D 1 1 d . h l I dr>ılirtecek bir is:is~.a teş~ıl eder. ~an an • a.~ a111şın manasını daha ancın m~ .ur e.n!tııı,. u unma -~a- bertadaydık şimdi de işte buradayız. Atla kayığa!) dediler. Bir dakik·~ en Z er eı çın azır andığını ıöy üyor. 

Onu ben, her turlu gönlüm; şaf8:k ıyi anlı~oı um. dır. B~ gıbıler ıçın hır hafla muh- Bütün bildiğimiz bunclan ibaı·eltir. sonra küreklere sarılmıştı . Bu harp de ancak İngill~reve 
sokcrken, üflesen dağılıverecekmış - Buyurunuz ... diyorlar. let verılmekte ve bu müddet için- dı"yorlardı. 1 

- Oı·talıkta denı"zaltı fmila·n S ı• ı 1• V r 1• } 1• m an l I k . 'J h ._ . . 
"b" h ··r b h b w - t" ··n l\Iusluk1arı pırıl pml b" d k" 1 gör. yapı aca ıstı il Arexelı obc~k-

gt ı aıı , cm ey~z ugu or usu • · . . . ır nıe.'.·mer e ma ıne erini nizamnameye uy- Baktım olacak ıı:lbi değil; mediniz mi? tır. İngiliz Ba~vekili de htila le· 
den s1 yrılır~en Ç:lı~palas balkonu~- tşme<l~ el1cı imızi yıkıyarak, _ ı:rn_ller- gun bir şekilde tadil etmeleri is- - Adam sen de, dedim, kurtul- - Hiçbir şe:ı-· görmedik. Ne hava. temizleniyor şebbfüünün beklendiğini Londra-
dan ııeyrettım. Gııının orta~ında,. gu· e, s~lkımlarla, taflanlarla s~ı~l.~ı ve tenmektedir. Ayni şubenin asan- dunuz ya, ona bakın. Şimdi yenideıı da biı· tayyare, ne denizin iistüııde neşin altında derin uyku unda ıken tepesınde bir başka çeşınl bülbııl a- ·· 1 .. · d k" k"k" d diinyaya gelmiş gıbi snyılırsıııız veva altında en küçül· bir iz bir Silivri limanının yeniden ya iltica eden küçük Avnıpa mil-
lJludağ e>ckle~inden tem:ışa ettim. vizÖ ~all~ndan s~fraya 1otmuyorıız. ~o: ~r6 u::::ö~~ te~o~~k800~~n" a Hele' aileleriniz sıhhat' haherinl~l nokta bilcı farkedemedlk. E~rar~ngiz temizlenmesi kararla~tırıl mıs- let

1
feri kknbinclcr:.,jn isti

1
rPl:ile ya-

Gurup vakti l'i1uclanya yolundan, ge. numuz e agızı su anıl ıran, du. .. .. .. .. ugu alınca kim bilir ne kadar sevinecek- lıir lıatıştır bu. t:r. Yakında temizleme i~ine baş·. pı an onfeı·ansta söy ecliği nu-
li ·kf!n, zümrfit bağrında kızıl alev- nınıu üstünde koskoca bir tabak gorulmuştur. Jcı·<1ır. Faslı müslünıan kendı" kcn·'ı"ııe · tuid .. bildirmic:tir. B k b ' • u !anacaktır. Limanın her tarafı t:n .. .. 
ı 1 in oynaştığı demi gördüm ve Ye- urT~a. ·e abı var. Yardım ıandı.ıı.ı Birden yüzleri güldü. ~fOstanHk ı;ôyler j!'.ibi mıı·ıldanıyor: 3 nu mu""nasebı:;tle Ch•··r:c.hı'll İn· l k N- i d H k h 11 6 ı az ,5 metre derinliğinde olac.u- ı:. • _ .. ;; 
şil Cami avlusundan, mehtnp a yı a- .: acı e ere e a ı arı, enfes . .. ! gibi sorguya çeken adam yerine bir - Yine fo,-ııflı imiş ki, herif işini d 
nan süzgün,. nnzli halln~ı:ki insanı Tu_rk kumaşları ve dcd~lC'ı· yadigiın Beledi~e mustahdemlerinin ~as ıl?ı·t. ortağı bul~lar~ hep::.iııi sevin- ~abahlc~·iıı gördü. Ya imansız, geee ğın an büyük gemiler bile liman:ı gihercı~in Atlas Okyanu!'~mda de 
ınesteden tnrıf ccUlmez şlııı okudum. avızeler, vazolar, sfiralıılerle bezen· talık vesaır buna benzer hallerıtı· rlır:mış ve hepsına bıraz evvelki çe- yarısı savursaydı torpilini? ... Vakıa kolaylıkla girip çıknbilecekleı·di:-. niz hakimiyetini elinde bulundur-. 

Ve işte şimdi ona (köşk) ten bakı- miş bu salonda, meı·mer havuza şı- de sıkıntıda kalmamalarını temin ı kingenliği unuttunmıştu. Bu ynmu- gündiiz de bir şey görmedik ama, Bu husus için l\1ünakalat Vek&le-ıdub"Un:.ı ve binaenaleyh istikhal-
yonını: Şehrin sırtını verdiği eteği pı_!• ~~pır daınlıyan suyun karşısınıla maksadile aralarında birer yar· şayan havadan islİfaıle eılerek gaze. gece olsaydı, şimdi bizi de kimse gö. ti tahsisat ayırmıştır. den emin olduğunu söyle:n:Ştir. 
bir hayli kıvrıla kıvrıla çıktıktan Turkun cennet Leldes1 Burııaya baka j dun a d c;. t k"I" ]· .. _ tccilik yapmaktan başka çaıe yoktu. l rcmiyccckti ~bi geliyor bana... -- t" 

. b h k l . d"k bak . "b" k b b s n ı~ı es ı ı esaoı arı uze· n b""l k 1· 1 d d . ır. sonı a bır a çe apısın< an jtır ı : a, onun mıs gı 1 c a illi yerken, . d t k .. kl . rıyııumu u rnre : .. a en er enı:ı:cileı·c tekrar geç- p r t 
Sağımızda dallannclan iri limonlar dostlarım, hepinizi at:dığım:ı. ve he- rın e et 1 er yapılmaktadır. - Dört ay kaclar evvel ben de böy nıiş olsun diyerek yanhll'lndan uy. O ıaı et lngiliz Ba,vekili Avrup&d<lki 

~:~~~~ak~:~sı~~~tc~ı~~~ıı~~:~i~ ;~~~-~;: ~:;j~~ebiiı~ın~~:~·~ yolculuğu temenni l.faiye k:r1:arı faaliyete ~~ıl~ıi~n~:::y:ı~ir~:did~~;~;lı~h~r~~~ rıldını. F. K. İki otomobil çarpıştı ~.ü~~nnl2!e~:;~k~!:~;:~tl e!':.:~: 
inen minimini bil' köşk... KANnFJMIR aşıyor deydi~.. b d Şoför l-lasanın idaresiı,rJeki ye İngilterenin çalı,acağını da na.. 

- Sultan Aziz yııptıı ınış ... eledi- Pasif korunma işlel'inde çahetm- - Oyle... dediler, u zaman a D e n i z c i ı e r 15 39 numaralı otomobil ile Dol- ve elrni1,1tir. 
Jer. G • T b• lacak olan vatandaslardan 310.311 Maı·mara ve Karadenlzclen başka b h 

Girdik. azı er Jye · bütün denizlerde yolculuk pek neta- b ayram I n I D ma a çe virajından Taksime kıv Diğer taraftan buna meydan 
Geniş aydınlık bir sofa ... Yerde doğumlular 21 haziranda açılacak meli bir şey. Her gün havadan mı rılırken aksi istikametten gelen bırakml'mak için de Alnıanyanın 

döşemey'e giimülnıü, meı·ıner havu- Enstitu··su·· olan itfaiye kurslarında ders görmi- bir _bomba düşı:cek, d_~pleı: mi bir haz l r 1ık1ar1 Belediyeye ait bir kamyonla ı:nr- küçük mr.nılekctleri terfih etm"'k 
zun göbeğinılen fışkıran billüı gibi ye başlıyacaklardır. toı·pıl .~e~.ecek dıye gozlel·ımiz fml pışmışlardır. Her ikisi hasara ui:- ve iaşeleriı;İ kolayla~tırmak İc;'.İn 
SUY'Jn ruha sükfin vercıı sesi, ilk Bu doğumlu vatandaşlar, yapılan fırıl donuyordu. Temmuzda yapılacak Deniz ramışsa da nüfusça zayiat olma· bütiin vesaitile uğratacağı tahmin 
knrşılayıcımız... "nUmUzdekl tedris taksimlerde itfaivccı· olar·ak ay l . k~uKi~tekdo.st düşmhandd~heselebsi de Bayramı için hanrlıklara ba~lan- mıştır. ..dı'le'··,ı·ır 

Kalın, altın sarısı çerçeveli eski U . • rı mış l' 0 • or uışunun a 1 esa ı mı mıştır. Bu hususta Örfi İdare· Ko- "" u · 
aynalarda yfiz!iıne gillümseyişimle yıla için talebe bulunanların mensup oldukları mın. var? Fak~t biz, _Çan.a~kaley~ yakla- mutanlığından bazı müsaadeler Denizden bir ee<Jet çıkarıldı Mubarrem fe)'2İ TOGA y 
bir daha anlıyorum ki, ha.z içinde-1 kabul ediyor takanın itfaiye müdürlüklel"ine mü. ş~yoruz dıye sevınç ıç~ndey?ık. Hat- istenecektir. Dün Büyükderede Beyazpark ..... ........... . ................. ............. . 

. · racaat edecekleı·dir. ta bu keyifle şarap eışelerıne sarıl- önünde yüzen bir ceset denizden "J"J yı~. . . A . Gazi Terbiye Enstitüsüniin ö- mıştık. İşte tam o sırada müthiş bir Bayram sabahı hasta Yüksek çıkarılmıştır. Piyango tah 1 eri 
'l e~eb~ılıbzüdle, ~edeleşr yhadıgarı bbır nümüzdeki tedris yılı ı"çı·n talebe saı·sıntı ve gürültü oldu. Evvela bi- Deniz Ticaret Mektebi. talebesı" ol Y 1 hk"k d 

nvize ... insan sade bunları görmek ay ına başlanmıftır. Talip olan- A '1 dtk ... Zaten vurulduk di~·e bağıran. ugu alde Taksime çıkılacak ve Sarıyerde Pazarbası caddesinde bin liralık büyük ikramiyeyi 
çeşmı u. avıze... u avuz ve u k d ~ -, ribirimize bakıştık, sonra hep anla. d w h apı an ta 

1 
ata göre cese İn 6 ncı tertip 2 nci çekilişte 30 

için bile bu tepeye tıı·manabilir ve lar arasında yazılı imtihanlar y~- yakkabı fiyatları l lar da vardı. Del'hal sandallara at- abideye çelenkler konulacaktır. 89 numaralı evde .oturan 1280 183558 numaralı biletin bir par-
şunun başında, bunun altmda gün· pılacak, kazananlar Enstitüye ley !adık denize indik. Ayni gün öğleden sonra ba~~ yer- doğumlu Cam biraya ait olduğu, çasile Ortaköy Dere boyu 9 7 nu-
ler gcçll'mek için bile buı·adn kala- li veya nehari olarak kabul edJ·- artıyor Tayfa arasında bir de Faslı müs. !erde kayık ve yüzme yans.lan anlas.ılmıs. ve kasden öldürüldu"'g"u·· l 

l kl 
marada yalnız tekaüt maaşi ~ ge-

bilir. ece erdir. lüman var. yapılacak, gece de Deni:z:yolları ne dair bir emare buiunmadımn- M 
B" k d d h ıı 0

• çinen emekli teğmen c!ımet 
ır ·aç a ım a a atıyor, tü ii Alınacak talebeler Enstı"tt""ınu··n S ~ d . t f 1 - Bu işten hiçbir şey anlamadım vapurlarının birinde bir balo ve- dan Adliye doktoru tarafından 1 

storlan kalduaı·ak, ateş ı·engi eski d b ıgır erıs iyat arının son diyor, rüya gibi geldi geçti. Bir de rilecektir. d f Tevfik Sengör, di~er parça~i e E-
Hereke perdelerinin altından balko- e c iyat, tarih, coğrafya, tabiiye, günlerde mühim miktarda yük- gözlerimi açtım kl sandaldayım. Bu B d b k e nine ruheat verilmiştir. mirdağ Hayat nnhiyesinde Kadir 
na çıkıyoruz. İri çamlar, manolyalar matematik, resim, iş ve beden ter seldiğini ve bu sebeple mezbaha- biraz <la attan inip eşeğe biner gibi un an aş a Devlet Llman- Kadıköyünde b ir Y•Dl'lD Arısoy kazanmışlardır. 
ve renk renk çiçeklerle bezenmi• bir biyesi fubelerinde tahsillerine de- da bir ay sonra kesilecek hayvan bir şey oldu ama zarar ''Ok, bu Iarı İşletme Uumum Müdiirlüf{ü- Kadıko""yu""nde Kurbag"alı Ha-

v d ki derilerinin bile ücreUerı" veı·ı"le- • ·· T h y 1 S 1 10.000 er liralık ikrm<ıİY"Vİ 
çerçeve arasından, büründüi\'il ye~il- vam e ece erdir. Müsabaka im- eşek başka eşekti. Ona öyle bir sa- nun op ane 0 cu a onunun sanpa•"• mahallcoı"nde 28/1 nu· · . 

1 
- "h I rek ~a~atıldıklarını yazmıştık. 1 t k' ·· · d d - 25 ld ..- ~ Manisa Nııfıa memurlarından Ce-

lık er ortasından bembeyaz minare- tı an arının günleri şu tıekilde tes- Den fıyatlaı-ındaki bu tereffü rı mış ım ı. uzerın e yaptır ıgı yata ı maralı evde, dün sabah çıkan bir lal Gökmen, İzmirde Şa.şalcı Sab-
leri, giizleri okşıyan yapıları, düm- bit edilmistir: ayakkabı fiyatlarına derhal te- - Paralarınızı filan kuıtarabil- hastane de ayni günde açıldcak· . . d .. d d 
düz yolları beliren hiç görmediğim, T· k · d • diniz mi bari? tır. yangın netıcesın e uç 0 a an mü ri ve arkada9la11, 

ur ç.e. pe ago1i şubelerı"ne g 1• sir etmiş ve her nevi a"akkabılar l' hk h t ı teşekkı"I u""st kat kamA ı"len hı·ç bı"lm"'dı"ğı"m v · bı"r ••hı"r ki ' '"a a ayı a ıyor ar: yanmıs.- 5 000 b" ı· ) k 'k · , . epyenı .,..~ rece enn 4 aöustoıı .. . cinslerine göre, yüzde 15 derece- D •• k •• h . er ın ıra ı ı. ramıyl'!-karşısındayım. .. .. pazar gunıi; . d - En hasisimiz bile paı·anın on un u •. racat tır. 1 Pi K k k'" ... ~ tabııye matemat"k b I . . sın e pahalılaşnııştır. d·-· ••• ,... ............... ............. ............. eri ümur - ara oçan oyu og. 
- Bursa •. diyorlar. ' ı şu e erme gı- para etme ıgı anı yaşamış olmakla recekl · 5 y •• ~iy_a, t ~.Iurakabc Komisvonu "· b"I" Eld k retmeni Hüseyin Köse, Sıvasta 
Yarabbi... Bu • mı BurRa ?.. enn agustos pazartesi· ta- - " ögtine ı ır. c i mevcut ihracat TJladde-"h y fy b • o~un10zdekı pazartesi günü mü- D k hi b" k AÇJK M [)HABERE: Çın~ıbaşı mahallecıinde iki ~özün-
Balkonun parmaklığına dayandım rı • cogra a, eden terbiyesi su. hını bir toplantı yaparak deri fi. - - eme ·ç ır şey urtaramadı- si stoklarının azalmasına rağmen btı yeni gördüğüm Bu1·ea~a ·bakıyo~ belerine gireceklerin de 6 ağ~s- ~atlarının daha ziyade artmasını nız? . . -· . dün birçok memleketlere 390 bin n. Al/MET: rden m~hrdum Kuı:ıakçı Mustafa lra-

ruın ve birer birl'r St'çiyorum: İşte tos sah günü imtihanları yapıla- onUyecek tcdbirlel'i tetkik ede. - Hepımız degı~ ... Aı·amızda bı. li~a değerinde ehemmiyetli satıs- Mcklu!ıunu;ı; gelmemiştir. İş he- zanmış ar ır. 
Uludağ tepelerinden kopmu11 bfr a- caktır. eektir. Toplantıda şehdnıizin ta. r~r çanta kurtarabılenleı· var. Arııa, lar yapılmıştır. Bu meyanda Aİ- ntiz Ç()k bozuk bir safhadadır =============== 
zametli kar yığını gibi beyaı ve hey- Kayıt .. nınmııı deı·i tacirleri ı"le fabı•ı'ka. lııliy~ı·sunu_z kı canını km'taı-ı.nııyan . Ya ·ım b k k •k . - . ll'-"""""""""'ıııııımmııuııııııı11111111111 
betli Uhıeanıi, işte s,Ald.ıde çıııa•·la ·l muracaatı temmuzun 31 baht_sL.z aıkadaşlarımız da var. manyaya ti.ıtün, yumurta Maca- t ıra ına aran ço ısabetli ! V • 1 • Ş h" ! 

' ı a ine kadardır. törleri dE' hazır bulunacaktır. Bll'l: ristana deri, İsviçreye tif~ik <•Ön- olmuş, fak~t lşi:ı büsb~t~n kölii bir r ; ecıze errn er 1 59\ ===- __ __ B d" d .1 . . <> safhaya gırmesıne manı olmaktan ! E 1 
---!!'!!E:ııa::::::=: - en, ıyor, parama acıınıyo- en mıştır. b k bı" f d te i ,mııımııu11111111ıııııııımnııııuuı111111Hıııııır 

aş a r ay a m n etmemiştir. 

~~::::~~~~=:=;:~~~~~~~~~~~------ !dk -~ -· --- Sözün parlag"ı insanı 

~
~==----~----~ -=- - tet · ettim ve harfler arasındaki verdi· 

~,,.._.,. ~~-. " - - "'-, ----==----=.: ~·-== me:;a~~leri bi!e ölçtüm. Bu mektup- _·Olabilir tabii ... Fakat ben bu- kümlerYov!e.r·e· mBeemn. öyle mutlak hii. bir el tarafından yazılmış olması şaşırtabilir. Fakat SÖ• ı 
~1·1; ~ .. ) =-~~ -_ -- - ----=-=-.:--_ _E_C ESi ::~ ~n şuphe ~d~yorum. Hele ı;en bu çi- nu da tetkik ettim. İki mektupta da S b d . d ihtimali pek çoktur. z • do1'rasu a•la / zık meselesını de söyleyinc ~·· h ·- · kaı·c! n un an ıste iğin neticeyi çı. - Pek "Oktur ne demek? Yu'"zde un • ~ 

Ç
- .. . c ~up em karalanmış dıger kelımelere b:ıktım. ~ 

e: --- - ~rt~_ı- .. unk_u bak, çızllen kelimenin Sen de bak, göreceksin. kaç, sence? Oliver C r o m Tel 
ustu ıtina ıle fazla kara! B - Hay hay! Sen bana yalnız şunu ..,. .. ıl ı k d k 

M d
. . . . . anmış. u Rıfkı mektuplarda, karalanmış ·· 1 • - ı uz e c 0 "Mn, o san beş. Sözün parlağı da, doıı:.-.yu an-

~ -_;L~ illı"' roman.· 57 Server BEDi a o kelımenın ıyıce gİ"'lenmnk ı"s- .. k l" .. ·t ·d". soy e, kafi: Bu cVedad> kelimesini E M l kk k d b ...... _.. ~ 1 '"' ~ uç e ıme go:; eı- ı - · ·· u ıa · a emektir u. latmak !stiyebilir. Fakat ı•ık 
-· .. •••••••-•••••••••• .. •• tendiğini gösterir. B k' d d" b · k 1. 1 1 .. .. yazan el başka değil mi? Gnri kal d · " Nejad ha - d . ..- .. ~- . e ı, u e ıme er n uçu- ~ an a senın vesvese payın. parlaklığı göz kamq-brdığl gıbl 

- B ~'1r ı. w nun ustune de yan yatınlını~ S i~a- - Başka olsa gerek. Barıa yüzde doksan bol bol yeter de sözün parlağı da aklı şaşırtır. 

Hah! diye bai;rırclı Nejııd, iyi 
buldun. Bu ikisi ayni yaz.ı. Muhak
kak. l<'a~t şu mektupta, ııiliğin 
yanındakı <ı:Vedııd> başka. elden çık
nıış_ dt-ğil mi? (iinkU bak, mesele 
n~c~ır, bu mektup Vedaddan başka 
bır1ne ya?.ılmış. l•'akat bir ııaht.ekilr
lık yapılmış. )Jektup kcndisintı ya. 
zılaıı adamın ismi silinmiş, yanına 
b~ı ke_l~ue yazılmış, Anlıyorsun de
ğtl nıı. Şu mektubu Vedada yazan 
kadın öteki mektubu başka birine 
yazmış ama, bu cahtekirlıkla bu 
mektubun da Vedada yazıldığı 

1

iddia 

ediliyo. r. Halbuki bu yazı ba~ka *-
ğil nıı? . 

Rıfln dedi ki: 
- Bak ya.vrıım. Başka el ~·azmı"

tır diyemem. Yazmamıştır d~ diy;_ 
mem. Fak~t gördün ya, ben de şüp
he ettim. Ötekilerin ayni elden çık
tığına eminim. Fakat bunda durak
ladım, gördün yal 

- Hayret! Ren sana hiçbir endis 
vermediğim halde sen bunu anladın~ 
Fakat niçin tereddüt ediyorsun? 

- Yavrum. Bu üç kağıttaki bütün 
«Vedad> !arı, bütün celib 1eri bü
tün ~dal> ları tetkik ettim. B~ ke
lime hPp bitişmez harflerden mürek
lıep. )lektuplarJa bitişmez harfler
den ıııiirckkPp lıaşka üç kelimeyi bile 

bunu b::v~İ···d_9~k dog:uı... Bak ı·etine benzer birer çizg-i çekilmiş. - Demek yine biraz şüphen var? arlar bile. Çünkii bazı şeyler deı Onun için sözün en iylai, doğru 
_ ç _uşunmemıştim. Evet, Demek ki bu mektubu yazan insanın - $üphcnı çok az. Muhakkak dl- biliyorum. hbsed!yorum. 1 ~·u düpedüz anlatandır. Sö~ün 
~yle ya, bu kelıme, _görünmesin diye f İ'tiyadı, karalamak istediği kelime- yebilirim. Mesela, bu kelimeyi baŞ- - On:. di~·cceiim yok. Ben önüm-j d" - · d w 
fazla karalannıı• A<leta hl b k 1 <l"kı" "U ka· ı..ıUat'a go'"re hn" '·u··m ver1·- uzu . ve eadesı, ogn.ıdan doirıı-,,. ' ç eyaz nin üstüne, böyle, bir çırpıda çizilen :ısının yazmış oması ihtimalini ~ ~ ., ... k~r bırakıl~.a~ış. Bu da gösteriyor bir çizgi çekmek. Hem bu çizgilel' de kuvvetlendiren bir işaret vat". yorum. llattit hunları bana vermen 1 ;~ıı~kla girer, kolay kol11.y anla-

ı başka bırmın kalemidir bu. Mu. bil"ibirine çok benziyor. Pakat bu _ Nedir o? miiınkün olsa evde mürekkepleri dl'' 
hakkak V d d k tetkik edcırdim. Bunun ı'çin k~vvetıı- En doğru ıÖ1.ler, en sade ııiiY.-

• . . « e a > elimesindcn evvelki kam- B rl"kk t · ı •W J di D x. Rıfkı NeaJdın sevincme hayretle l laına öyle değil. Ötekilere hiç ben- - una ı. ·a !!tnıış o malısın. ışık ve lup lazım. er r. oıw;ı·unun aüı.e, p'f&AY• 
bakıycı·du Çünkü çok basit. Şu sillksiz mektup- ihtiyacı yoktur. Onun gftzelhii, 

O k. d h zemiyor. Bu kelimeyi karalıyan het• tnki cVeılad> kelimesin<lt!n sonra bir - Al, azlıim, al, götür ... Mem-jı eliiil- ve hl!l." 11~yi l~ctedır, {'c.İll)-
1 
-b.llr kia. bar nıkul.akkak değil, dedi, kimse onu ı·~.;ce kapa, tıııak 1:'.tnııı'ı"., · "1 ·· k" nun olurum Yarına kadar bit" ı· J' "~ -; vırgu var, ote mdc hiçbir hı"•··p .. A • ır r dl'ılı"r. 0 :-d ... ---'--t, anlk·-- 1· o a ı u e ımcyl de mektubu ... . . "° mıs•n -, <>V7> ~.. ~ __.. 

yazan kimse de karal t B Ik" neıad Rıfkının elıni yakalayıp işareti yok. • · · ·- 1 olduğuna g6N, anla~nı.an.ı.n ı!a 
böyle fazla karalama~m~~~~dir. eO~ sıktı: - Bravo! Bu da çok mühi G" · - _Tabıı, ?e olacak! Yarım saat-ı en rua yolıı. ıı.ö;:ön. dy.ğ .. -uılnr. 

Vaıl h d h 
. lz 1.. .. B i m. or., lık, btr saatlık iş, Şimdi eve gidin··e ı 

lamaz mı? - a i e şetsrn, az .im. Nele.. < ~n mu ya... en m zerre kadar. bakarım. ~ 1 Sö:r.ün defl·ı~ıı.ı s;ı)tı.-JPt. 
Nejad durakladı: re dikkat etmişsin. Artık bu grafo. ş'.'.P~:eın kalmadı artık. Senin tered- _ Miirekkepten a 1 1 7 kafa yormllı!aıı aN8f"--';k 

E 
loji de değil, adeta polis hafi••t•lI<rı"... duduııc <ıısıyoruın. I ' . n aşı ır mı k ~ _.,__, k ....... - vet ama ,, ,., " • .. . - Eger bır:ız farkh mürekkep apısını aı:ııaa .. an aı--..'ll& .,..... 

••• Şu halde niçin muhakkak değil? Mu- -- Ben d.e 0 kadar teı-cclclut ctını- kullanılmış~a an:a><ılı~. ı' hf' 1ok h m hayırlı ve fl!'l ff 
Rıfkı kendi sorg-usuna kendi ceVAJ> haklrnk !. .. Bir sahtekarlık vaı· H 1 ·• • yorum. a1< ı~ın. Bu yazwın başkR (D~ı•um~ ı-a.?') __ ı.1.i,.t-•ha•'"•~-· ... "".·.r. _______ _. 



Tar ih, TUrk kadınının 
hizmetini ka1dedecek 
"'a illi Şef Tüdl davasmm, bi
IYI rincisini tnöniinde, makUa 
talilüıniai muzaffer bir lulaç dar
h~sile yere aerdiii gijn halletti. 
th~ınci davayJ, Laueanae'da büıün 
ır cih.nın hu...-ti ku4111.üla 

Yaptsjı müc:lafuıl.rla kazanda ve 
dünyaya Türk lnavvetinin temin 
ettiği halda t......,ak tarihin en 
~uzaffer ve en ter•fli nmahede
&ıne imaa koyda..; 

Milli Şef lnöai en hularanla bir 
devirde Türk De.let Reiai olarak 
lneınlekette lnıanlt Lir .iyuet bir-

..liğinin remzi olabık göründü ve 
Türk istiklal davasının ea kov· 
vetli bir müdafii oldu. 

içtimai dertleri· 

nıizin devası 

Şim~i de bü,&k Milli Şefin 
muhterem efİ, meml•ketle baUe· 
dilmesi zaruri olu yeai içtimai 
'davalann petincledir ve Y ardun· 
sevenler Cemiyetiain ret.i olarak 
en lüzwnlu dertıen-. plıl'lllak 
baSlntf balunmaktadar. Sayın Ba
Yan İnöniinün bu davaya alem· 
darlık etme.i, ba da.ada da ~ 
zaffer olacağunız bakklinda bise 
en bü,;ik terninab ..-meldedir. 
'! aNlımsevenlerin f aaligeii 

Y ardnnaevenler Cemi,eti mem 
lekette çocuk diitiinna ilı.b&e 
mücadele edec:elctir. O. dava mu
kaddestir. Zira TUrkiye, bii,.ük 
nüfus meselesİllİ halletmek için 
baanleler .. rf.-iye ........... 
evvel sinsi bir ~ ile çar· 
Plfmak mecb•i,,.tinde idi. Ba 
bozguncuyu iahretmek için J>ir la 
raftan bir ana elinin tefkatine, 
diğer taraftan da fualetli bir p· 
zanfer mücahide ihtiyaamız var· 
dı, her iki hasleti de sayın Ba
Yan İnönünün phsında bulduk. 

!!_u ıla giiul 

Y ardıauevenler Cemiyeti; ıenç 
kızlanmwn ahliki durumlarile ~e 
hlefgu) olacakbr. Ba yen.de ka
tinden ayırmayan, yenili' ile ıay· 
rarı, a srilik ile Bobatilliği birbi
riciddiliği birbirine karı,tıran bir 
buhran nesli için lüzumlu gÖrü· 
YorcJuk ve kani idik ki müstak· 
h e l Türk analarının asil hüviy.' ti
ni bulandıracak olan kötü ;retiten 
kı:ılarımızı milli mefkure v e Türk 
analığı fikrile yetiftirme k için, on
lara dünyanın e n mükemmel nü· 
lhunele rin i v e rme k v e zihinlerin· 
~eki te,evvüşü önlerine koyaca -
1\Jnıa m isallerle düze ltme k lazım 
dı. 

• S.Yl~ Ba~an İnönü bu yolda· 
in d erd imizi de anladı. ve \sm etli 
~il~ ?C•iınan sıcak ale vinin gölge· 
ennı hütün m emleketin ü zer inde 

1re:ıdirdi. 

Y al11ız bu kadar değil 

Yalnız bu kada r değil, muhte· 
~in okuyuculanm. Biliyorsunuz! 
ardırnsevenler C emiyeti, hudut· 

ta döiüfen T ürk e rinin sırtını pek 
tutmak için faal iye te gİrİftİ, bat· 
~ ~Yiik Şefin eti, ordu pake tle'°:' a.rdı. Şimdi de yoksul yav· 
~ ar~ kazak örmiye karar verdi. 

e hutiin ba te,ebbüslerile mem
leke tte sevgi, tesanüt hislerine fU· 
ur kattı. 

Tarih, Türk milletinin yiikselit 
sebeplerini kaydederken. Türk 
kaldınının hizmetine ve onun yük
sek reisine layık olduğu mubte• 
teın kıYmeti verecektir. 

c. 8. 

lstanbulu 
terkedenler 

K ayseri, (Hususi) - lsta nbul
dan kendi arzula rile aynlıp y u r-

~u?1uz.un cenup ve prk v ilay e t
~rıı~~ gid e n bed a va y o lcu trenle-
Tı dort gündenberi şehrimiz istas· 
yonundan geçm ektedir. Halkımız 
bu yolc u kafilesin i samimi bi r te· 
kilde karşılamaktadırlar. 

KUçUk haberler 
Sabık A dliye V e k ili F eth i Ok

yar, dün Liman i şletmesi Umum 
Müdürünü ziyaretle bir saat ka· 
dar görüşmüştür. ,,. ,,. . 

Şehrimize gelen lzmir Gümriik 
Başmüdürü, dün lstnnbul Güm· 
rük Müdiirünü ziyaret etmiştir. 

Cumarteıl H aziran : 

1360 H. 
Cemadel 14 e yve 

11 
GıiD: 165 

1357 
Ru111l 
Haılran 

1 

Hızır 40 

Eı.aıı.ı Vaae.tl 

'· D i . D. 

28 
14 
15 
42 
45 
Ol 

-=--- ,, - ' . . 
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(~z·=~~~d!i31 1 ('--o~--n-~-e-r_s_i_k-~~a-f_fu_s_ı~m.-u~~-n-a-s~e-b_e_h_1_e-~) 

Kaçakçıllöm men'i hak~mdaki ZiY A GÖKALP'IN 
bir kanun layihası hazırt~dı Di ar bakırdaki f acili eti 
Bu kanunlu bazı ınıntakalarda luzum Y Y 

görülecek eşyanın abm satımı menedı1eeek 

Ankara 18 (Htuui mıtlwibirimü. 
den) - Kaçakcılığın men ve taki
bine dair kanuna ek olarak Güm
rük ve İnhisarlar Vekaletince yeni 
bir kanun layihası hazırlanmış ve 
Meclise verOmiııtir. 

Bu kanun laylhaııına: göre, Vekil
ler Heyetine vasi nükyasua salahiyet 
verilmektedir. 

ha içinde ve Jlizamlu _görillen saha
larda yabancı ve yeril bazı neYi 
eıyanın alım saum veya bazı eşya
nın imalini menedebllecek veyahut 
bu kabil eşyanın naklini bir takım 
kaYlt ve şartlara tabi tutabllecek
tlr. 

Vekiller Heyeti alım, satımı men 
edilecek olan eşyaYl zamanına gö-

Vekiller Heyeti coğrafi ve iktısadi re ilan edecektir. İ!Unı müteakip bu 
vaziyet ve şartları dolayısile kaçak- karara uygun hareket etnıiyenler 
cıhğa miisait olan hudut ve sahi!. 15 g{lnckn 2 aya kadar hapis ceza
lerde gümrük hattından dahile dof;- sına ve 25 liradan 200 liraya kadar 
ru 60 kilometreyi geçmiyen bir ea. para cezasına çarplırılacakl ardı r. 

----------ır;;>:::;;;;;)~~ ..... ~~l&i~*ee;;:~;;:G;;ao--~~~-

Coğrafya kongresi 
Kongrenin teşkil etmiş olduğu 
komisyonlar mesailerini bitirdiler 

A nkara U (Hımıai) - 6 h aziran. terimler üzerinde, dığeri coğrafi 
da Maar if Vekillmiz Hasan Ali Yü- isimlerin imlilsı üzerinde çalışmala
celin r iyasetinde toplanan Coğrafya rını ikmal etmiştir. T ürkiye coğraf· 
kongresi, teşkil etmiş olduğu komiı;. yası komisyonunun da coğrafi böl
J onlar vası tasıle çalışmalarına de- gcler ve bunların taksimatı etrafın. 
Ta m etmektedir. ılaki mesaisi aona ermişti r. 
Kongı·enin in tiha p ettiği üc ko- Her üç komisyon da yarın (bu 

misyo,r.dan kitap ve okul ders kita p. gün) toplanacak olan Coğrafya kon
ları komisyonu hazırlık mesaisini gresi umumi heyetine raporlarını 
tamamen bitirmiş gerek coğl'afya 

1 

arzedecekler, mesaileri etrafında lza 
frogramları, gcl'ekse 941-42 ders hat vereceklerdir. 
yılında okutulacak olan bu günkü Bundan sonra Maarif Vekilimizin 
coğrafya kitaplarının tad il, tashih kongrede elcte edilen netice ve esas
• e öğretmenlerin mütaleaları etr a-1 lar hakkında izahatını müteakip 
fanda yeni esasl~r tesbıt. etm!ş~ir. birinci Coğrafya kongresinin bir 

Terimler komısyonu ıki talı ko. haftayı aşan mesa isi nihayete ere
misff)na ayrılarak, bunlardan biri cektir. 

iaşe müdürlüklerinin 
kadroları 

Ankarıı 18 f H uBnsl) - Vilayet 
leı·de iaııe müdürlüklerinin ihdasını 
tazammun eden kaı arnamelerin me. 
riyete girmesinden sonrn lıu müdür
lük kacl rol arının tesbıt1 etrnfıncla 
haıırlıklar ilerlemektedir. 

Bu arada Ankn ı a, İstanbul , İzmır 
vi!ayetlel'i iaşe müdürlükle rınin ta
yinine dair kararnameler lknıııl edil. 
mek üzeredir. J.'akat kimlel'ın tayın 
edilecekleri henüz malum değildir 

Sıva• çimento 
fabrikası inşaatında 

fazla mesai 
Ankara 18 (Tlıısııa nıııhabiriıııiz. 

den) - l{oordınnr;yon beyetinın bu 
gün intışnı" eden bir knraııınmcsile 
Sıvas çimento fab rikası inşaatında 
gunde aç saat fazla mesai yapılma
sına müı•aade edilmiştir. 

Nafia Veklll bugUn 
••hrlmlze gellyor 
Ankara J,f ( llwrns mıılıııbirimi:t. 

den) - Nafia Vekili Ali Fuat Cebe. 
soy bu akşamki ek8prcslc lstanbula 
hareket etmiştır. 

iaşe teşkilatlarının 
tahsisatı kabul edildi 

Ankara a (Hıısusi muhabirimiz. 
den) - İaşe tcşkilatma bir haziran 
9 n tarihinden itilınren bir senelık 
kadro masraflarile idnre masrafla
rına karşı lık olmak üzere 350 bin 
lıralık bir tah isatın Vl'rilnıesi Ve. 
killer Heyetince kararlaştırılmıştır. 

Vaklfıar lrtareslnln 
Mallye Vekaletine 

devrede celil 
gayrlmenkuller 

Ankara 13 (Husus ııııı1ıabirimi:. 
den telef onla) - Maliye Vekaletın. 
ve hazırlanan bir kanun pNJ ~ıne 
göre ıımunıi \'e mülhak bütçeli daııe 
ve müc~seselel'in tasarı ufu hakkında 
kl tapulu ve tapusuz gayrimenkullcı· 
le idaresi .Maliye Vekületine verılmlş 
ve Emlitk ve Eytam bankaı;ına dev
redilıniş bulunan dığer ırayrı men. 
kullcdn \'ttkıflar iıluı·csıle alaka~ı 
kesilecektir. 

Bu işin intacı için l\laliye Vcka
letı tarafından Vakıflar umum mu
diiriuğüne 2 milyon lira veı ılecektır. 

Tiirkiyeltİlı ldiltilr laag•lını ber-.UU ve luıtta 11tara:zi hir 
merk•si~n kurtarıp Jıiir, mütttlcil H din"'!'ilc 
tefekkür m~rlcezlerine k•vuşturactılc bir maarif siyaseti 
Ziya Gökiılpın Digarbakırdaki / aaligetinden illaam alcbilir 

İstanliul Üniversitesini temsll e-f sistem, muntevıyat, bilhassa l"Uh. iti
den bir heyet.in Diyarbakırda ilmi barile bu kadar kuvvetli bir mecmu.. 
faaliyette bulunması, gayri ihtiyari, :ı, mevcut değildi. Mecmuanın ne gi
on al tı sene evvel kaybettiğimiz Zi- bi şerait altında çıkarıldığını, mıitc-

nun mecmuası idare ediyor. Bina
enaleyh kim ne derse desin buı·anıa 
münevverleri her hafta onu bekliyo
ruz. Pikri, l'uhi ihtiyaçlanmıza o ce. 
vap veriyor.> Keza Yakub Kadri de 
İkdamda şöyle diyordu: cDcvrin bü
yük şairlerinden biri olan Ziy:ı, şim. 
di Diyanbekirclc, ı·uhundaki mukad
llC'S atcşt('n buralara hararet neşre

ya Gökalpı hatırlatıyor ve onun do- • 
ğup büyüdüğü, içinde memleket me-
selelerini düşiin~niye haştadıi;• dok- Yazan: Ziyaeddin Fahri 
san sene evvelki Diyarıbcklri diişiın-
dürtiiyor. Bilhassa, kendisinin te
kemmülü için çok ı;ahştığı biricik 
Üniversitemizden bir heyelln ora -
)a!'da bulunarak dönmesi, Mylc bir 
hatırlamayı daha ziyade zaruri kıl
mnktadır. 

Filhakika malıim olduğu üzere 
Ziya, 1875 de Diyarıbekirde doğdu. 
1908 inkılabını müteakip tstanbula 
ve Selaniğe geldi. 1912 den sonra 
bayatını İ stanbul Ün iversitesine h as
retti. 1919 da Maltaya sürgüne git· 
ti. 1921 de memlekete dönünce bir 
müddet Dlyarıbekirde kaldı. l\lüte • 
fekkirimizin bu ikameti, Üniversite
mizin tarihçesinde olduğu kadar te
fekkür hayatımızın ınazfsi için de 
çok ehemmiyetli ve bereketli olmuş
tur. İstanbul Üniversitesinin Diyar
bakırda ilmi faaliyette bulunması 
hiitl lsesinln bize hatırlattığı, işte bu 
ikamet devresidir. 

İstanbul Üniversitesinin ılk içti • 
malyat profe~örü olan Ziya Gökalp, 
1922-1923 yıllarına düşen bu ikamet 
esnasında Diyarıbeklrde ne gibi Ü
niversiter bir faaliyette bulunduT Bu 
faali)•etin başında, her şeyden evvel, 
Mondros mütal'ekesinin tevlit ettiği 
bedbinliği izale geliyor. O zamanki 
Diyarıbekiri ve Ziyayı iyi tanıyan, 
hatta hatnalannı da değel'll bir a· 
raştırmasında neşreden muallim Ali 
Nüzhetin anlattığına göre istan
bultlan gelen ve çnk fena haberleri 
ihtiva eden gazetelerin tevlit eylediği 
haleti ruhiye karşısında Ziya Gök
alp, ckaranlık düşiinceleri bevaz hir 
nıC'fkure aydınlığa kalbetmcİctedir.> 
Nihnyet yapılan toplantılar, kendi
liğinden tek hocalı, bir halk ünlver-
it sine meydan vermiş, şehrin hir 

ilk mektebinin salonundn ud,.ta bir 
felsefe ve içtimaiyat tedrisatı vücu· 
de gelmiştir. Ayni kaynak şöyle di
yor: cZiya Bey bize fel~efe rlcrsl ve
riyoı du. Mevzulara tnınnmfle )ııbaıı
cı olanlar bile not alıyorlar, sunller 
ornvorlar. Derslerden sonra her ye 

de bır knç genç bir ;>ere ~eldi mi, 
mutlak o ~ece sö~lcnen der nıcv7.tı· 

ları üzerinde konuşurlar, mOnakaşa. 
lar yapılırdı. Btı derslrr bir sen 
kadar boylecC' devam elti • 

fekkirimlzin Diyarıbekiı'deki hayat>. diyor!> 
nı anlatan müellif uzun uzadıya hi-
kaye etmektedir. Bu hikayenin bir Ziya Gökalpın bu devreye düşen 
noktasına işaret edeyim: Heıkesin Diyarıbekir ikameti bir buçuk sene
nevmit ve bedbin oldu{;"U bir şehre ye yakın bir müddet devam etmiş
yeni bir mefkıire telkin etmek vuur tir. Fakat müddetin kısalığma rağ
ve şiarile neşredilen cKüçtik 1"fec- men, sarfcylediği faaliyetin tinlver
muu nın, bütün Türkiyeye dağıtıl· siternsi cephesi çok kuvvetlidir. Bir 
masını Ziya Bey çok arzu ediyor ve aralık Diyanbekir 'Muallim mekte
bu maksatla bir adres listesi hazır- binde ruhiyat hocalığı da yapan Zl
lı~·or. Fakat D!yanbeklr postanesi ya, ctefekkün denen fonksiyonun 
vasıtasile etrafa gönderilen bu mec- boş ve muallakta Qlmadığını, her te
mualar gerçekten yerlerine varıyor fekkür amelfyesinin, cereyan ettiği 
muydu? Burada şahsi bir hatıraya toprakla alakadar bulunduğunu, bir 
temas etmek icap ediyor . doktrin halinde neşretti. cKüçük 

Mecmua >nın inkılap ve istiklal ta-
0 zamanlar İstanbul Üniversite · rihlmizde oynadığı fikri ve manevi 

sindeki talebellk hayatımı idame e- rolü bir tarafa bırakıyoruz. Fakat 
dcbllmek için posta memurluğu ya- İstanbul Üniversitesini temsil eden 
pıyordum. Büyük postanede Anado- bir heyetin Diyarbakırdan avdet et
ludan gelen posta evrakını tesellüm tiği bir sırada, bu cMecmuu nın, 
eden dairede memurdum. Bize veri - tefekkür hayatımızdaki tesirini bil
len emirler arasında bilhassa bir ga. hassa k aydetmek ifası elzem bir ab
zete ile bir mecmuaya ait olan emir- llik ve kadrşinaslık vazifesidir. Ayni 
1 rl iyi hatırlıyorum : Erzurumda zamanda Ziyanın bir buçuk sene 
Süleyman Necati ve Müştak Sıtkı zarfında Diyarıbekirde sarfeyledt~l 
Beylerin neşrettiği cAlbayrab ga • faallyetln, c Halk Üniversiteııb ıek
zetesile Diyarıbekirde Ziya Gökalp Jine girerek muanen zamanlarda 
Beyin çıkardığı cKüçük Mecmua> ı Türkiye şehirlerini ziyaret etmek 
nın nüshalarını abonelere tevzi mem anane,.lni tesis eyliyen Üniverstte
nu idi. Postanenin üst katında genç miz için gözönüne alınacak bir mo
bir 1ngillz zabiti, sansürl!ik vazife- del ve nümune olduğuna da aynca 
sini görüyordu. Toplanan nü!'!balar, işaret etmek isteriz. Türkiyenin kül
sansür dairesine teslim edllmektey. tür hayatını, bereketsiz ve hatta ma
di. Sansür daire8lnde 1ngiliz zabiti- razi bir cmerkeziyeu den kurtanp, 
nin yardımcısı ve tercümanı olan iki hür, müstakil ve dinamik, icabında 
Türkiye vatanclası ! Enııenl, bu bir veya iki hocalı, yalnız Mbalı ve 
nıemnulyetin ifa edillp eclilnıedlğine bir kaç odalı mütevazi te~kilatlı te
ne:zuretlc mükcllcftiler. Buna rnğmcn fekkür merkezlel"İne kavuşturacak 
o zamanlar benim postanede okudu- bir cmerkcziyetsizlik> e doğru gö
ğum •Küçi!k l\Ieemua> nın Ziya türmeyi giiden bir mnarff siyaseti 
Göknlp tarafındnn yazılmış ılmi ma- 1 r, Ziya Giıkalpın 1922-l!l23 deki 
kaleler, biraz "onrn İ tanbul mecmu- Diyaı ıbekir ikametini ve bu ikamet 
alıır nda nereden alındıi:,., tasrih edil r na ındnkl :faaliyet planını bir il. 
meılen intl~ar edeıdi. Fakat o za - ham kaynat;., olarak gozonüne alsa 
man da matbuat san ürumin bu ya- yeridir. 
zıl:ııı arasıra kırptığına şahit olur- Z "11ae.ddiıt 1-'nhrl 

Kayseride Yerli 
mallar pazarının 
gördüğü rağbet 

duk. Her ncyc:e hakikat olan §U ki, 
Zi~ a Gökrılpın Dlyanb kirde t is 
cttıgi Halk Üniversitesi bir taraf· 
tan, km·dugu cKüçük l\frcmua>, dl
i•rr ta 11ırtan o zamanın Diyarıhekl -
rını, but ın Türkiyenln te\"t.>ccüh et
tıı;ı ı 'r Külıe haline getirmiştir. Bu 
nun i('ln F allh Rıfkının 1922 ele ~az. 

Fakat Ziya Giikıılpın. Dlyarıbekır ıJ ı•ı lı'r fıkranın şu satırlnrı tefck
dekı bu ikamet devı l'Sı orudu nı -
rettiğl bir ıMcmua bakımınılaıı çolc · k•'.ir tarihimizi~ bu devresini. de a:.r· 
ın ı h imdir. O zamaııkı Tüı kıyeıılıı ] lınlntıyol': c1tırnf <'tmclı ki h;tanhu1 
ne lstanbıılundn, ne de Ankııı a mtla fıkir hnreketlerinl Ziya Gok~ ip Vl ---··-·---·---· .. ·-··· ... --.. -· ... ··········-··-.. _.. .. _ .................... _ .......................... _____ ........ ···································· 

Kayseri, (Hususi) - Evvelce 
Sümerbank Y erlimallar Pazarı
nın şehrimizde açmış olduğu pera 
kende ve toptan satış mağazası· 
nın fazla rağbet bulduğunu bil
dirmiştim. Bu rağbet günden gü
ne arttığı için her gün saat ~.30 
•fon 19 a kadar yüzlerce müşteri 
n ğaza önünde nöbet beklıyerek 
mal almaktadır. Fakat şehri miz.in 
•n it ibarlı çarşı mevkiinde bekli
yco yüzlerce müşteri bazan zabı
ta marifetile dağıtılmaktadır. Bu 
münasebele Sümerhank Y e rlim al 
'ar müessesesin den b ir t a n e d a n a 
oerakende satış mağazası açılma· 

ır Hikaye-- K A D E R ---· -- Enve r NACİ - - -il 
Hafız Yahya, kasabanııı bdlı 

başlı şahsiyetlerdendi. İyiliği, uy. 
sallığı ve nikbinliğile taıımnıı.ştı . 
Kırkını geçtiği halde henüz evlenme
mişti. Her işinde olduğu cibı evlen
me meselesinde de kader müsaade 
etmemişti. cHafızım, neye şimd ıye 
kada r evlenmedin?> d iyenlere c ka. 
der değilmiş ! > dediği gibi cNe za
man evleneceksin?> diye soranlara 
da : c Kaderl> deı·di. 

Galiba katler müsaade etmiş ola· 
caktı ki bir gün münaııip bır eş bul
mak ihtiyacını hissetti. l<'akat kı
nıinle ve nasıl evlenecekti? İşte bu 
mühim bir işdi. Kırkını aşmış bir 
adam, genç bir kızı almaya ce11&ret 
edebilir miydi?. O, böyle muvazene
siz bir evlenme yaptığı zama n hu -
sule gelecek müstakbel ihanet. ihti· 
mailerin!, liikaydileri hesaba kalmı
yordu. Hak ' 'e adalet zaviyesinden 
görerek bu hareketi kendine. vıcda
nına yakıştıramıyordu. Çünkü ~ntı-i· 
ka nedir bilmez ve anlamazdı. Kadın
ları yakından , ancak camide vaaz 
vel'irken veya mevliit okurken gô • 
rürdü. 

Evinin bir odasında kiracı ııiyetile 
koyduğu, fakat k('nclisine, lı izııı~tine 
lı:ıktığı için kira almadığı iht.yar 
Ha~1be Hatunu bir gece yanına ça -
ğırdı: 

- Hanım teyze, dedi, aı·tık evin 
sessizliıl'I beni ınkmıya başladı. Sen 
de çok ihtiyarsın, işlerimi bir ~ene 
kadar goremıyorsun, Senin benim 
işlerimi yapman da bann <'Za verı. 
yor, snna acıyorum, lızulüylı unı. 

Hafız bir türlü sadede giı·enıiyor
du. Çenesındeki hafif sakalını c;ıvaı
lıyarak oııünc bakıyor, kaılıııın ııınk-
5adını biran evvel anlamasını bek. 
liyordu. 

- Seni haf göz etsek ıırtık evlii
dım !. 
Dediği zaman der in bir nefes aldı 

ve başını kaldırdı: 
- Kaderse olur! 
Dedikten sonra ilave etti: 
- Yalnız bakire olmasın! Gli11alı , 

kendi teahhur ve ihmulimin Sı>lJYİe
slnt bir zavallı genç kıza yüklemiye 
ne hakk1m var?... Seyyibe olcıun, 
ıöyle duvak d011künü, yi rmi ile otuz 
arasında bir taae olsun ••• 

Hasibe Hatun artık paçaları ıııva. 
mıştı. Atcşın üzerındekı yemeğırıdl•n 

fazla bu iş onu alakadar ediyoı·Ju. 
Nihayet aranuıı bulunnı~tu; lkı 

ı::ene evvel kocası bı r otomobil kaza
sında öl müş, 24 yaşlarında genç. gu. 
zel, cidden guzel, ciıldi bı r kadınca 

ğıı. .. Onu gören kadın bıle de:nPz· 
di ... 

Medent nikah tan sonrn Hafız e • 
fcndı arkadaşlarını toplıyaı nk t.ır de 
cımnm nıklihı > yaptı, yani lşi sağla
ma bagladı ... 

Dutun ömrü, günü iih ıreti du~uıı
mek, oradaki yerıni hazırlamakla 
g~miş olan 1:-afızın bir giin .l:inya 
evine girince ya lnız geçen günlerınııı 
zavallılığını hissetti. 

Hafız mesuttu, memnundu. Karı. 
sı hamarattı , kocasının teşbıhil .ı cim· 
huri kadar> güzeldi, ama lımız ke
derli, duşüncellydl. Bu durgunluğun. 
dan başka hiçbir kusuru yoktu. 1-.o
casına miithlş bağlıydı: vaaza, lrn
d ınlı mcvlütlere hep beraber gi<leı·. 
onu dinlemekten zevk alı rdı. 

Gün geçtikçe kadının durgunhıY.u 
nrtm ıya başladı. Nihayet bu acısının 
sebebi de nnlaşıldı: Knrnııııla lıir 
derd vardı. Güııdl•n güne karnı şı~i
yordu. Gebe olamazdı. Çı.lnkü C\le. 
neli henüz üç ay olmuştu. Uç aylık 
hamilenin knmı lıöyle hud dağı blhı 
şişer miydi? Ne llasibe hatun, nl! ıJe 
hafız bu ihtimali hatırlanna getir
miyorlard ı . Herhalde kadıncağızın 
karnında bi r illet vardı: 

- Kaderim, kaderim böylE' i miş. 
Kadeıde bu da varmış!, .. Kırk vılda 
bir evlendim, karım dertlenclll: Yıı· 
zık, zavallı karım!. .. 

Diyen hafız bir gün karısını dok. 
tora götürmiye karar verdi. Bu, p.!k 
işine ı;elnıiyordu ama, ne çare! . 
Zaten günlcrdenberi cbelki geçer!~ 
ünıidile beklemiş, kansın ı , harlminl 
doktora göstermekten çekinmişti. 
Karıcığım kaybetmektense biı·nz mü
samaha sahibi olmak daha evld idi. 
Düşüncesini karısına söylediği ak -
~am kadıncağız hüngür hüngtir ıığ
lamıya ba~ladı . Hafızın ayaklarıııa 
kapandı, katıla katıla ağlıyordu. 
Yufka yükrekll hafız, gözlerinde bi. 
r iken yaşlan göatennemek içln ba-

~ını arkaya çevırdı: 
- Ağlama karıcığım. kn,)ı•rıiı> ı, ı 

dıı varmış, ınşallah geçecl!k.. uzul • 

ulh etı kedere yukleınck lfiıımdı. 
Kaı n 11111 ve cevabını bekliyen k 

ı ı ın.ı ··nvaşça: 

ıne ! . - Alııımızın yazısı, kaderi ilCıhi .. 
nıve karısını teselliye çalışıyortlıı. 1 Ali ıh ha ka kedt'r \'erme iıı :. Ne y:ı 

ı;oz vaşlarının hızı dını>n ~enç kıı- ııalım, hu ışi halled_eceğiz. Ka:r.ayıı 
dm, kıpkıı ıııızı gözlcrlnı, merhamet nza ~erek ... Fııkat hır çıırc bulmalı. 
.ı lıyen bak ı ş larıle koca ıııa çcvlı mış. ~'lz: \ azıyetl kım!<eye his ettıı menıı> 
lı . lç•n ıçiıı ağlıyat"ak so:te .::.nşlııclı: lıyız. 

. ·d· I> b I" 
1
1 l~ç tliınağ, altı güz; ynrın ol:u · 

- Karnımcl:ıkı deı 1 eıı 1 l)O • gOn dünyaya gelecek çocuğun babası 
nım. Bt>nı doktora jO!'otu ı mlye kalk- ~ıhı ıııınesinin de gizlcnnıcsıni du. 
ma. Şınıdi ,,ana hakikatı ıııılııt.ııcn • şıırımive <1rn!;tırmıya ,ba~ladı 
ğıııı. İstersen beni evınderı ltof;, duv ı · ' • ' · 
öldür!. Ne ıstersen yap!... ' Hafız sabah namazına ca:ııie gel 

dı •i vakit kapının <in ünde bir ka· 
Sekız ay önceydi. cDuvaıı>ıh kil· labalıkla karşılaştı. Bu karguş,.ı~ı 

yundeki halama misafır gltnıı;;tım. yadırgamadı, soğukkanlılıkla cema
llalam ve çocukhn her gun sabah atin arasına okuldu. Mu zzın bugı
knranlığında beni evde bırakarak ra bağıra anlatıyordu: 
tarlaya gidiyorlardı. l\Usafirım dıye - Camıi açımya geldiğim zaııınn 
henı götürmüyorlardı. Ben de evde kapınııı hal kasına bağlanmış oları bu 
onların yt'meğini. yapıyor, ortalığı nevzailı gol'düm, çozdum, çıkardım. 
topluyordum. Ilır gun ışlm erk n J(ımbılıı kım hangi naınııssıız bu 
bıtli, l'anım sıkıldı, tarlaya halorııın 1 zavallı masu~u buraya bıraktı' 
vanına gideyim dedim, yola \'lktıııı. • 
Tarla köye epey uzaktı. Bir koruluk. HerkP..Ş çocuğa acıyor, meçhul nrı:ı. 
tali' geçerken önüme iri yarı l:lı· a- babasına lanet yağdırıyordu. Bunlnr 
danı çıktı. llana ne bır şey sordu, nı asında Hafız Yalıya da vardı. Ce· 
ne bir kelime söyledim. Beni kavra- mant çocuğu ne ynpncaklarıııı dU ü
clığı gibi, elile ağzımı knpıyarak bır nuı·, fikirler yürütürken hafız dn, 
hendeğe götürdü... Hasibe hatun \"azifeslni muvaffakı

Yl·tle başardığı için gizli bir mem • 
mınlyet duyuyordu. Genç kadın, kocasının ayaklarına 

kapanıyor, öpOyor, tekrar hıı;kınyor. 
du ... Cesur ve mağrur ileri atıldı: 

- Hafızım, ne duruyorsun?. Ni- - Arkadaşlar, bu biçareyi kara-
çin beni kovmuyorsun? Neden beni kola teslim etmenin ne fayJası ola· 
öldürmüyor,,ıw?. eak! İçimizden bir hayırsever bunu 

_ Hafız, tevekkülle ba~ını sallı· alsın, evliıt edinsin ve büyütsün de 
yordu. Karısı: sevaba girsin ..• 

- Anlıyorsun deği! nıl hafı:r.ını. I Herkesin gazü önünde bir sürtı 
sonunu anlıyorsun değıl nıi? ..• Allah çocuk resmi geıçit yaptı, herkes ba
seni innndırsın, ben bir kazayıı kllr- şındakilcrden ıtkiyetçi idi. Zemini 
ban oldum, bigün:ılıını ben .. Bu ci- müsait gorünee hafız: 
nayeti ben istiyerek işlemedf·rıı. 'Kaı·- _ Pekala, ben alıyorum, All:ıh 
nımdakinin babasının adın ı bile bil- rızası için bilyüteceğlm. Fakat ana. 
miyorum. Zaval lılığıma Allahım şa- sı, babası çıRarsa vermemi. tkıli. 
hlttir ... Artık emir, irade scnhı, ba- Camlc sabah namazına girenler 
na ne istersen yap! ..• Haydi hafı • besmele çeket> gbi: - Şu hafızdan 
zım, durma!. . . Allah razı olRnn ! diyordu. Sabah ka. 

Hafız ne yapa!.'ağını, ne söy1iyt>ee.. ranlığında hafızın evinden çık:ın ço
ğini bilmiyordu. Kadını k.>vamazdı euk, müezzini" kucağında avdet cdi· 
boşıyamazdı. Bu, büyük bir rezalet yordu. 
olurdu. Bütün memleketi kendisine Birkaç gün sonra ~uğun adını 
güldürmüş, aptallığını ilin etmiş o- cfsu koydular. Ne yazık ki anasının 
lurrlu. Susmak, sineye eekınek, me- adı Meeyem değildi. 

ı temenn i olunmaktadır. 

Kayseride faydalı 
yağmurlar 

K ayseri, (Hususi) - iki gün
den beri vilayetimiz dah il ine, k asa 
ba. nahiye ve köylerine yer yer 
faydalı yağmurlar yağmıya ba~a 
mıştır. 

Bundan evvel vilayetimizd e 
kuraklık hüküm sürüyordu. Bu 
faydalı yağmurlann yağmaııile 
zürraın yüzü gülmiye başlamıştır. 

Bu yıl ekinin geçen senek inden 
dah a fazla ve v erimli olacağı 11.öy 
lenmektedir. • 

MalOller Blrllllnln 
senellk toplantısı 
Ankara, 13 (A.A. ) - Türk 

Ordu Maluller Birliği senelik kon 
gresi bugün saat 14 te O rduevin
de toplanmıştır. 

Nizamname m ucibince idare 
heyetirun bir senelik mesai ve fa. 
aliyet raporu ile haysiyet divanı· 
nın ve mürakabe heyetinin rapo· 
ru okunmuş, hesap, dilek ve ni
zamname encümenleri seçilmiştir. 

Kongre taTafından R eisicümhur 
lnön üne, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Riyasetine, Başvekile, Ce 
nelkurmay Başkanlığına, Milli 
Müd afaa Vekaletine, C. H. Par
t isi G e n el Sekreterliğine hürmet 
ve tazim telgrafları gönderilmiş
tir. 

M u h telif yerlerdeki şubelerin 
murahhaslan ile birçok m e b usla
~ ittirak ettikleri k ongre yarın
ki cumartesi günü aaat 14 te me
aaisin e d evam edecektir . 
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Şehirlerde hava 
taarruzlarına 

kartı 
Server hıkH ............................ 

H a- gun -eski tarihten bnh~edıl
mez ya. Ara sıra, ıçinde bu-

1Dnd4'Jbatm gunlerin i 1 rlnd n <le 
konuşmak lilzrın gclıyor, Meseli bu 
giın hna t.ehlik sinden dem vuruca
~ s. Çilnkü, bunun hnklmıda da 
biij.nn\eslni faydalı gord gum b zı 
malumat var. Çunku, bu da eheı:ıımi
ycti,ıli muhafaza eden me\zulardan. 
dır. Yine çunkü, bundan bahsetmı'l:e 
de ,)!il' fıı at dii3m.ilştur. 

Bu :Cır atı bana arkadaşım Şekıp 
Enginerı 'l:erdi. Az.iz dostumun J ohn 
Langdoıı • Davi 'in İngilizce eserin
den tel'Ctime ettigi cHava hücumları 
ve sinir mukaT meti> adlı eseıi 
matbaadan henilz çıktı, o kadar ki, 
dumanları hala üzerinde ve taze. 
Knldı ki bava hucuınlarının, şu sa
tırlnn ;azdığım nnda bile, yaptığı 
tah!"lbattan eminim ki birçok lıaı P 
mıntakalaı ında ve şehirlerde de du
manlar tUtmcktedir. 

1ı;panya, Finlandiya, Dünkerk, 
Londra ve sair yerlerde hava hii
cumlanna ınaruz kalarak ve orndan 
alınan tecrübeler neticesinde yazılan 
bu kitap, yalnız psikolojiye dcgıl, 
tecrübelere da istinat ettiği içln kıy. 
metini arttırmaktadır. 

Kitap küçük kıtada yetmiş bir sa
hifellktir. Tercümenin selisJiği, mü
ellifin ifade seliseti ile ahenktardır. 
Binaenateyh mevzu, hiç yormadan 
birkaç saat içinde kariin kafasına 
akmaktadır. Kaldı ki, mevzuun 
ehemmiyeti okuyucuyu ayrıca çekti
ğinden, insan hiç yorulmadan .~Y· 
yare hilcumu denilen ve .kendıı:ıı?o 
cehennemi bir dehşet atfedılen ,eyın 
mahiyetini öğrenmekte ve neticede 
bunun cChennemi bir dehşet> ol
maktan çok uzak bir teY olduğunu 
anhyarak kitabı sükunetle ve se. 
vinçle kapamaktadır. 

Evet bu kitap, behemehal bir 
ameliyat geçirmesi kendisine telkin 
edilmlı bir insana, sözlerine itimat 
edilir doktorlar tarafından yapılan 
konsültasyon neUces.1nde hastalığının 
ameftyatsız geçeceğine dair verilen 
teminat gibi ferahlık veriyor ve kor. 
kulu bir rüyadan uyanmış adamın 
sevincini duyuruyor. 

Kitap diyor ki; bu hal1> makine 
harbi değil, sinir harbidir. Bina.en. 
aleyh, sinir harbinin kazanılmasını 
önlE'mek lazımdır. Sivil halka tan·a. 
relerle hücumda esas olarak bekle
nen şeyi adam öldürmekten ziyade 
koı ku ve panik yaratarak siniri~ 
yormak ve umumi hayat tarzını ida 
me için liizım gelen faaU~eU durdu. 
rarak bizzat harbi yapanların işini 
zorlaşbrmak, hulasa, mukavemet 
mekanizmasını felce uğratmaktır. 

Müellifin verdiği misallerden öğ. 
reniyoruz kf, tayyare hücumları, 
külfetine masrafına rağmen in ana 
verdirdiği telefatı lişey bir nevi pa
lavradır. 

O, daha ziyade sinirleri fethet
mek gayesini gözetmekte ve si
nirlerini oldiirdüğü birkaç kişiye, 
farkında olmadan, bir nevi be,incl 
kol vazifesi gördürmek istemekte
dir. Tayyare hOcumu, sırf sinire 
hitap ettiğıııden dolayıdır ki tayya. 
relerin ve bombalarının imalatında 
fazla gilrültü ~ıkartmaları ıı:özönün. 
de tutulmakta ve hatta bu düşünce 
ile bunlara kaynana zırıltısı ve dü
diik gibi cihazlar bile ila' e edilmek. 
tedlr. 

Müellif Davics demektedir ki, mu. 
harip memleketlerin harpte en bü
yük davalarından biri her nııvi is
tihsal macldelerlnde israfı önlemek. 
Ur. Binaenaleyh, harp :yapan mi!let
lerde dimai enerjisinin sarfını ön. 
!emek de en büyük davadır. Halbu. 
ki düşman, her şeyden evvel bu 
enerjiyi imha etmek ister. Bir şebi. 
re yapılan hava hücumunun başlıca 
hedefi bu olduğu için, halla uyku 
saatlerinde sığınaklara sokarak on
ların uyku saatlerini asgariye indir. 
mck ve sinirlerini bozmak, onun en 
evvel düşündüğü kazançtır. 

Kitap, muhtelif noktalarda ve 
muhtelif zamanlarda balkın hava 
taarnızlarına karşı jO!'Österdlği korku 
veya sükıinetin tesiri altında bu ta
arruzların telefat nisbetleri hakkın. 
da malOmat vermekte ve İspanya 
harpler!ndenberi bu hmrustald tec. 
rilbeler Uerledikçe Jıava hücumlann
ı!an korunmanın kolaylaştığını ve 
telefatın gittıkçe azaldığını bildir
mektedir. Müc111fe göre, müthiş ve 
devamlı hücumlarda bile şehirlerde
ki ve e.zcümle Londradaki telefatın 
artık pek cüz'i bir nlsbete 1nd111 
gozükmektedir. 

Hava bucumlannın artık ins• 
telefatı bakımından ehemmiyeti kat. 
madıl!:ında ısrar eden muharrir, 
muhtelif ml"'aller vermekte ve karii 
ikna eylemektedir. Yere yatmak şar. 
Ule, kırk metre ileride patlıynn en 
büyük bonıbnların bile insana blr 
ı.arar \"ermediğini, tayyare dafi top
larının korkusile sfiraile giden bir 
tayyareden alınan nişanların yerine 
isabetin binde bir nlsbetinde ender 
bulundnğunu, a kcri hedeflere uzak 
olmak şartlle vehir içindeki sığınak
ların mUk mmel surette işe yaradığı 
nı da bildiren Davies, bombardıman 
esnasında en iyi hareketin, bu işle 
meşgul olmak bulunduğunu zikret
mekte ve elmşekli havalardaki tehli
kenin hava hücumlarından az tehli. 
keli olmadı6"1nı da kaydederek o es
nadaki soğukkanlılığın hava hücum
ları C?sna ında da pekala gösterile
bileceğini misallerile anlatmaktadır. 

Kitap kısadır. Fakat içinde hem 
tehlikeleri, hem de korunma tedbir. 
teri mükemmel surette anlatılabll
mtştir. nu kitabı okuduktan sonra 
ınsan, masallarda dinlediğimiz gibi 
hava tehlikesi denilen devin tepesin. 
deki üç kıldan ikisinin kopanlarak 
tılsımının çözüldiltfinil ve binaen
aleyh tehlikesinin uprfye jndiril· 
dijini görmektedir. 

Server isKtl' 



:c:z ™ Sahife : 4 

B B il 
tı··············· ....... . .. ~.e .. • .. ııt .. ıc.......... .. . 
Giridi 

1 nasıl idare ettikı Acaba şampiyonluğu 
Adanın idaresi TiirJden g~çliklen COJU"a flflziget k• k k ~ 
derlaat dejişli, sılc sık ~rıltar reden Jr.arplerden, ım a·zanaca r 
mücatlel• ve istila feilikelerinden es~r kalmailı • 

GiHt, tattıaıni_ 11 lı, isiforden bir 
le fetholunduktan Yazanı Tarihçi çoklarını t~ledi. 
11onra, teşkilata Diğerleritıi de, si-
girişiltli. ~ii - Hihlannı teslime 
tün knlelerine, Yeniçeriler yerleşti* 1 mecbur etti ... Adaya, yine bir sükün 
rildi. geMi. 
Adanın asıl sekcnesi, Plasçlardan Ukin; Yunanistan iı1tlktalini t.e-

Beşiktaş 
vaziyet 

-Fenerbahçe maçından sonra 
artık tamamile anlaşılacak ve Helenlerden m\irekke[lti. Fakat, min için Azami faaliyet gösteren fe

muhtelff zanıanlat'da ailayı iı;tilii. et- sat cemiyeti, boş durmuyordu. Bir 
miş olan milletler de • her değişme- taraftan, adadaki teşkilatını tama_ Yarın, Milli Küme maçlarının takımının vazifesi her zamandan 
de - orada bir miktar rusub terket- mile genişletiyor .. diğeı· taraftan da, en mühim oyunlarından birini teş Yazan: Selim Nafiz daha ağır olacaktır. 
mişlerdi. Bu itibarla Romalılardan, gizlice silahlandırdığı halkı, şiddetle kil eden Beşiktaş - Fenerbahc;e ·--··------------ Bu maç Fenerbahçe stadında ya-c · 1 d V d'kl·ı .1 ıı d - "' "'ılacaktır. Yerin çimen olması bir cnevız er en, ene ı ı eruen ve jgyana te15vik ey yor u. karşılaşması Fenerbahçe stadın- .. 
hatta Romalılarla Afrika zencilerin- Bu cemiyetin maharetle gördüğü da yapılacaktır. çıkardığı oyunlarda verdiği ran- taraftan maçın zevkli cereyan etme-
dcm ve S i l' A l d b" k b' · d lı d k' d A d 1 b' · 5· h b l l sine sebep olacak, diğer taraftan ne-ur ye ı rap ar an rr ço ır ıı, a a var 1 ı o a, vrupa- Beıu. "kta•nn, maçlannı bitirmek ıman a sa ıttır. ıya ey az ı a-
aileler de Girltte kalarak tamamlle nın siyaset merkezlerine ve efkar1 y-• nn alabilecekleri tahminimize ay- tice üzerinde büyük bir rol oynıya-
yerlileşmi.,lerdl. umumiyesine nüfuz etmekti. Cem.iye- jçin iki oyunu daha vardır. Bun• caktır. " ı d b. · · F b h kırı netice, sadece pelc ender te- İ tanb··•- G ı •-- ta Giriclln havası son derecede latif tin nafiz azaları, b""ta ç,,ar bükU- ay an annı yann ener a çeye s wspor ve a a....saray -

""Y k ak d'V · • G ) sMiüf edilen bozuk oyunlarının k 1 · h l d d h .. ve toprakları çok verimliyrli. Zeytin, meti olmak üzere, İngiltere, Fransa, arşı yapa<: , ıgen ıse a ata• ım arı çınıen sa a ar a a a gu-
fizüın, incir, portakal, limon, badem ATUSturya hükumetlerine müracaat- saray ile olan son maçıdu. mahsulü olacal:tır. zel oynıyan takımlardır. Bu maça 
vesaire gibi mahııulatı büyük bir larda bulunuyorlar: Yanııki rakibinden üç puvan Fenerhabç.enin alabileceği en Galatasarayın nasıl bir kadro lle çı-
scrvet membaı olmakla beraber, 8580 (Giritte M.üalümanlar, Hıristiyan.. ileride bulunan Be,tktaş, Fener- iyi netice iee beraberlikten yuka- kacağını bilmemekle beraber nıacı 
kilon t 1·b d } "-- l "--' } G' . lll f b •-L-:.. dil kazanması akla ""akındır. Çoktanbe-1 ere murau aın a o an UWlilın arı bogıu.ııyor ar. ırıt er, u e- hahçe.h magvlup ettigvi talcd.irde n lADllMJl e emez. " 

· • · · b ı · 1 ,_,..,. d' f "· M o __ !._ leh ,._. l rl galibiyete susamış olan İstanbul-genış ara~ısınc ms et e nüı..usu Ai.ı.ı saretten kurtarınız) ıye eryat e- ·.·-pivo}ug· u ••bk -·rantı" olacak- aç UCi'i..taş ine ıAl go 
de d k 1 bal k d ~ildi B' · d A .,...... .,, QA •- ı:;porun ise bu oyundaki ka1n-ınnın rece e a a ı eg • ır za - diyorlardı. Aynı zaman a, vrupa- tır. AL_, takdirde, Fenerbabçe far kile bittiği takdirde netice nor-
manlar, iki milyona yakın insan ba- nın muhtelif beldelerindekı mubıas- ~ ma1 addedilebilir. şansı normal şartlar altında yüzde 
rındıran adanın nü!usu, tııuhtelif aıp kalka müracaatta bulunarak, karş1Blnda alacağı mağlubiyet, kırkı tecavüz edemiyecektir. 

G I t il d 1. • İIU takımın da s.ansları açık ol- H iki t kı d aff kı ti hupler dolayısile, (150 bin) kişiye makSAtlannı kolaylaıtmnak için, on a a asaray e arasın a oır pu· er a m.a a muv a ye er 
inmişti. !ara da (Elen muhipleri) namı al_ van fark tesbit edecektir ki, bu ııun. diler, güzel oyunlar bekleriz. 

Oı;manlı hükürueti, hem bu feyyaz tında, müzaheret eemlyetlerl te~kil ı vaziyet Beşiktaş için hiç de iyi ol- let. Spor • G. Saray Bu hafta yapılacak 
ve mahsuldar topraklardan iııtifade ettiriyorlardı. mıyacak ve şampiyonluk, ancek maçı hakkında tahmin ·11" k.. 1 
et~ek, hem de siyasi bir emniyet (Eterya) nın ~u fa~iyeli, çarça-. Galatasaray maçının neticesine mı 1 Ume maç an 
tesıs eylemek maksadile, Anadolu - buk kendini gosterdı. Avrupada ' bağlı kalacaktır Bu yüzden bu Galatasarayla İstanbulspor bu i8ta1ıbıtl Fıdbol Ajanlığından: 
nun muhtelif yel'lerinden ve bilhas- - diplomatlar da dahil olmak üzere - _ k d -i ~b· t .• .. •• hafta milli kümede ikinci kaı·şılaş - Fe'lterbahçe stadı: Saat 15,30 Ga-
ıa Konya vilayetinden bir çok aile- halk arasında, a.,ileri himaye hisleri gu~e a ~ mag u ıye yuzu ~or- mala.rmı yapacaklardır. Bu maç bil- latasaray _ 1stanbulspor. Hakem: 
leri buraya hicrete teşvik etti. Kısa belireli. Bu vaziyet, ihtilalcileri şı - j mıyen Beşıkt~ş. tak·ı·~·ı ya~ınkı ma hassa Galatasaray için mühimdir. Şazi Tezcan, yan hakem: Feridun _ 
bfr zaman zaı-fında, (50 bin) c yakın martmıya kafi geldi... 0841-1852- J çı ~ak ıçın ~utun dikkat ve Masa başı be::;abını biı· kenara bıra- Bahaet.tin. Saat 17,30 Beşiktaş • 
Türk'ü Giride eekerek şehirdeki met 1863) senelerinde, üç büyük isyan kuvvetını sarfetmıye mecbur ola- kıp sarı kırmızılıların bugüne kadar Feııerbahçe. Hakem: Samih Duran-
rük binalara yerleştirdi. Boş arazi. başgösterdi. .liı'akat üçü de, asilerin caktır. topladıkları puanları hc.-sap edecek ı-ıoy, yan hakem: Necdet * Selfımi. 
de de muhtelif köyler vücude geUr. mağllıbiyetile neticelendi. Beşiktaş takımı her cihetten olursak, milli kümenin başında gi- Bisiklet bİrİnciJikJerİ 
di. Bu arada (Etiniki Eterya) büyük Fenerbahçeye nisbetle ü:stün bir den Beşiktaştan üç puan gl'ı·icfo ol-

Türklerin idaresine geçtikten son- bir m .. uvaffakıy~~ kauı:ıınış'. IYl!nan kuvvete sahiptir. Bilhassa takım duklannı görürüz. Bu sene Türkiye bisiklet biıin-
ra, adanın vaziyeti derhal değişti. krallıgı) teşekkul etmıştl. Şlmdı sı- halindeki oyunu yarınk" rakibile Galatasaray pazar günkü ınaçm- ciliği müsabakaları haziranın 24 
Sık sık zuhur eden harplerden, mü- ra, Giridin Yunanistana ilhakına k k b l t . ek ıd d da İstanbulspora galip gelmek jçin üncü günü Hataycla yapılacaktır. 
cadelelerden, istila tehlikelerinden gelmişti ... Banun için de iyi bir ve- ~ask :1 u e mıyec erece e var kuvvetile oynıyacaktır. Müsabaka 120 kilometre üze-
katiyen eser görünmedi. sile zuhur etti. 1866 senesinde, (Çar Y se tır. Son zamanlarda takımlarını derle- rinden yapılacak ve Antakyadan 

Halk, birdenbire sükun ve refaha A1eksandr) ın lıemşiresi (Gran Dü- I Fenıkerbahçe, bu meTv~~In iyi maç yip tophyarak kuvvetli bir şoklo ko- sabah saat 7.30 da başlıyacak-
kavuşmuştu. Herkes çalışıyor ve ka- "es Olga) nın; Yunan kralı ile izdi- ar ç aramamıştır. ax.ımı geçen ... ·an Galatasal'a'-•lıların bu maçı ka- 2 ,. h H 

~ b k " " tır. ..,. aziran atayın ana'\':ı-zamyordu. Ticaret günden güne ar- vacı takarrür eder etmez, asiler der. seneye nis eten çok zayıf bir şe - zanamamalarına sebep yoktuı·. Çok 
tıyor; Adalar denizinin garp sahil- hal ayaklandılar, silaha ııanldılar. le girmiştir. kuvvetli bir müdafaaya malik ulan tana ilhak edildiği gün olduğun-
lcrinde ve Mora yarımadasının fize- Bir taraftan ls~·an hareketine de - Beşiktaşın kuvvet1i for hattı sarı kmnızılıların, forvet hattı her dan bütün sporcular bu törene iş-
rinde sefiliine hnyat geçiren Rıım vam ederken, diter taraftan da: karşısında sarı lacivert müdafaa ne kadar ayni kuvvetle cleğilı:ıe cJe tirak edeceklerdir. Bu müsabaka. 
aileleri de, adanın feyiz ve bereke- (Girit adası, kraliçenin cihazı ol- hattın ' ff k' t d . İstanbulı;por müdafaası karşısında lara İstanbul, İzmir, Ankara, Ba
tJnden istifade etmek için, kafile ka- mak fizere, Yunanistana ilhak edil- ın T?~va ~ ıye erecesı, muvaffak olabilecek kudreti haizdir. lıkesir, Bursa; Denizli; Hatay ; 
inen buraya taşınıyordo, sin) diye Çara murahhas YolJadı • takımının ıyı netıce almasına el- İstanbulspora gelince, milli küme Kocaeü, Eskişehir bölgeleri gire· 

Aradan bir asır geçmeden, Rmn lar. ' • verişli değildir. Bu yüzden Beşik- bidayetinde çıkardığı enerjik oyun- cektir. 
unsuru bir lıayll çoğalmıştı. Eski İsyan, bu defa bütün adaya yayıl- taş akınları sılc sık Fenerbahçe larla herkesin takilirinj kazanan bu S 1 26 h 
Helcnlerl<ı beraber bunlantı miktarı dı. Ası1erin elebaşılarından mürek- kalesine tehlikeli anlar yaşatacak takım, maalesef günden güne for- poreu ar aziranda Ha-
(200 bin) e varmı:ıtı... .Rumlar, kep bir (milll meclis) yapıldı. Bu tır. nınnu kaybetmektedir. Oynadığı !,:ydan aynlacaklardır. 
Türklerle çok iyi geçiniyorlardı. meclis derhal bir (muvakkat bükü- Fenerbahçe for hathnın en mü maçlarda bilhassa oyuncular ara. ın-
Adanın en çalışkan unsuru olan met) yaparak, adanın idaresini ele essir oyuncusu şüpyesiz ki Küçük daki anlaşamamazlık giize bawc · 

Türklerin yetiştirdikleri mahsulleri. aldı. Fikrettir. Küçük Fikret sahada iyi kadar meydandadır. Bu yüzden g.ıl 
Rum gemicileri Akdeniz.ln bütün li- Bu hadise, Yunanistanda bilyük çıkarmakta güçlük çeken htanbul-
manlanna taşıyorlardı. bir tesir husule getirdi. Asilere im- marke edildiği takdirde Beşikta'1 ı:por forveti, zayıf defansının müda-

Hükümetin idaresi de fena değil. dat olmak Üze.l'e, yüzlerce gönüllü - kalesi İçin tehlike azalacaktır. faa ettijö kaleden topu uzaklaştır • 
di. Anadolunun, Rumcllnin, Arabi:>- den mürekkep kafileler, sürntle Gi- Yarınki maçın neticesi açık o- nıakta eskisi kadar muvaffak olama. 
tanın muhtelif yerlerimle, devlet ride geçti. Külliyetli miktarda siliı.h larak Beşiktaş lehinde görülmek- maktadır. istanbulspor, Galatnsara
menıurlaı·ının irtlkaplarından, irtişa- ve cephane getirildi. Bu harekete, tedir. Bu iddia mantıktan ziyade ya ancak ortadan tehlikeli olnbile
larından vo fena idarelerinden şildi- Yunanistan hükumeti de açıktun a- Beşiktaş takımının bugüne kadar ccktit. Bu suretle sarı kırıııızı aaıılnı 

RADYO 
JIUGUNKU PROGRAM 

7.30 Program 
7.33 Mfü•;ik 
7.45 Haberler 
8.00 .Müzik 
8.30 Evin saati 

* 

18.40 Müzik 

yetler ve hatta isyanlar zuhur ecle- çığa müzaherete başladı. Artık me
rek, hazan devletin başına büyük sele, nazik ve ehemmiyetli bir hal 
gaileler çıkardığı halde Girit ada- ali!t. 
sının siikun ve asayişini ihlal ede- Ba~ta, Çarın diplomatlarından 
cek en küçük bir hadise bile başgös- (Prens Gorçakofi olmak üzere, Av
termıımişti. rupa diploıruıtlannııı hemen hepsi, 

Halk ile hükürnet arasrncln (va~ıta) !arından Türk ve İslam kanları 13.:10 Pl'Ogram 
13.:rn J\fi:izik 

bizi öldi.irüyorlur... 13.45 Haberleı· 
lık vazifesini görıın (umuru mülkiye damlarken: 
komiserleri) de, lıcmen hemen yine ( Miislümıınlur 
ayııi unsurdan mürekkep bulunuyor- İmdad!. .. ) 

9.00 Konuşma 
9.15 OrkeHtra 

19.30 Haberler 
19.45 Mifaik 
20.15 Radyo gaz. 
20.45 Müzik 
21.00 Konuşma 

21.10 Müzik 
21.40 1-\:oııuşına 

21.55 Müzik 
Ciddin bu vaziyeti, (1820) sene- Giridln Yunanistana iltihakına ta -

sine kaclar devam etti. Fakat o ta- raftnr görünüyo1·laı·dı. Yalnız, İn -
rfhte, artık bütün teşkilatını ikmal gilterc ve Avu turyn diplomall'.!rı, 
etmiş olan (Ettnikl Etcrya) adında- Lu cihete yanaşmak istenıiycırlardı. 
ki fesat cımıiyeti, bir taraftan (Ya- I\-iha~ et, Yunanistıına tamftar o
nan istiklali) nl hazırlarken, diğ.:r lı.ın devletler, Babıiiliyc bir nota vcr
tnraftan - Girit adasında eksf.riyeti clller. Fakat Türk "diplomatları, mn
teşkil eden. Helen unsurunu da ih- hirano hir manevra ile, hu notnvı 
tiliile teşvık etti. r.eddettiler. Yalnız Giritle lıafif bir 

İlk ihtiliiJ, (1821) senesinde (İs - imtiyaz vermek surctile işi kapat· 
fakya) k:ısnbasında brışlarlı. (Han - nıak istediler ••• Müşll' Muhtar Paşa 
ya) muhnfo:ı Liltfullnh Paşa, clair~ Gfride gitti. Bu iıutiynzı ihtiva eti ,n 
si halkile yetişerek f~ynnı bnstırdı. mııktıvelcnamcyi, fı ·i!crlıı rci. lc•ı lle, 
Fakat fsfakyndan dağılım asiler, (Ha1pa) nıavkiincle imza etti. Huna 
Resmo ve IIanya civarlnrındn tek- (Uulpa mukavrleııanıc~i) clt•nildi. 
rıır harekete ı,,'1'çtiler. Ru drfa da Bu rnukavclo mucibince Gil'icle, 
Kandiye muhafızı Şerif Paşa ile (Ko~taki Pnşn) isminıic bir Rum 
Resmo muhafızı Haşim Osman Pa- vali tayin ve asiler hakkında (umu
şanın askeı·lcriııdeıı ı;iıl<letli darbe- mi af) ilan edildi. 
ler yediler. :Mağlüblyet1e dıığı1mak Vaziyet, biraz düzeldi. F:.ıkat bu 
mecburiyetin! hisse>ttiler. defa da Kastaki Pnşn, (Girit pren:;-

Bu vakanın ü.zel'inden üç sene !iği) ni kafasına yerleştirmişti ve 
geçti. Mora isyanı, ,şiddetle devam adeta asilerin giılice l'iyasetini de
etmekteyd1. Yine (Etezya) cemiyeti- ruhte etmişti. Ei;;'Cr kısa bir zaman 
nin teşvlkile, Giritte ikinci ihtilil ı;onra azledilmeseydi, pek tok knn 
başgösterdl. (1824) senesimle, ihtl- dökülmesine sehebiyet verecekti. 
lilcller, İsfakya mıntakasıncla, Türk ••• 
köylerine hücum ettiler. Bir çok ev- (Halpa mukavelenamesi) nln, ih-
leri yaktılar, bir hayli erkek ve ka- tilallere nihayet vcrme~i Iazımgeli -
dın ö1ılürdülcr. Sonra da, (Kaşot) yordu. Çünkü hu ~ukavelc, bilhassa 
adasına geçerek oraya isyan bayrağ1 bütün hıristiyanların refah ve ra -
dlktllcr. hatlarını temin eder>ek mahiyetle idi. 

Bu defa işe, (Mııur) valisi lliiı;e- Halkın nüfusu nisbetlnde seçilmiş 
yin Rey karıştı. (18 parça) Mısır olun (meclisi umumi) üı:ılııı·ıııın ek
gemislle geleıek, Kaşot adasını bas- sedyetini, Rumlnı• teşkil ediyordu. 

du. Fakat, bunların hiçbirinin (Os- Di;1-·c feryat eylenıekti. 
manlılık) caınia!:ına merbut \'C sa- Giritteki Avrupa koıısolo-lurı da 
~imi olmadıklarını hüdisal gijster-, Hıristiyanlık gayı'<!tine kapılıyorlıll', 
dı. fısiltri alenen himaye eılel'ck, onlu-

1867 de d'ircrleıindcn daha kor • rııı fuyatlarına iştirak cdlyorlııı-ılı. 
kunç bir ihtilal, Giril topı al>lnrını ( 18!J6) ihtilalinde (Sultan Hanıicl) 
yine kanlara garkctli. Biı· çok Mıis- cidden celadet giisterdi. Bir ıncyha
liiman köyleri ve çiftlikleri yakıla - nf'd!.', jandurnıalaı-n hiicum etmekle 
ıak ahalisi katlcılildi. Ne (Ali Paş,) b:ı~lıyan lıu ihtilfılden soııl'a, clcrh.ıl 
nııı oı·aya giderek ı lahatı:ı gayret (milli meclis) in cl:ığılnıasıııı cııırl'l
gö:;lernıcsi ve ne de padl ah ( Sul- ti ve asilerin şiılrkotle ltrlibi İ\.'lll 
tan 1\fecid) in - bütün cl.-vld c.rkfıııı- (Müşir Abdullah Paşa) ~ ı g-iımlcrdi. 

nı maiyetine alarak - ('l":lifl vnpıı- Abdullah Paşıı, usilcr tıırafıııılaıı 
l'ilc (!-fanya • Resnıo • Kaııcliyc) şc. mııhasara Pdilmiş olan isL1ııı kiivlc
lıirlerini z.iyaı·cıt etmesi, ihtiliilci un- ı·inl kurtardı. Gittik!,'e eiin'th•ıfoi 
ı;urun reislerini loplıyarak ııasihat arttıran a~ilerin, hıl'iStiyan munit
Ve!'tneJeri, vaziyc>t üzcriıııl(' lıiı,;bir !erinde sık sık yaptıklnrı (ınitinı~ı 
müsbet te,,ir husulo getinııcdi. !erin öniinii alılı. Yurı:mistandıın gii-

İhtilfilciler, daima iki yüzlii lıarc- niillü ve silah nakline de meydan bı
kel ettiler. Bir taraftan, hüküııwtlıı rakmad1. 
nasihat ve iht:ırlarını kııLııl etmiıı Bu lıareket de, iki nl'lİcC' vcrıli. 
gibi görünerek, diğer taraftan da, Ririncisi: Fransa • İtalya - İnı:iltcn:ı 
fesat cemiyetine iştirnk etuıiyen lıüklımeUeri tarafından Girirlın va
Rumlan cebren kaçıral'nk Yunaııi:-- ziyetini kontrol etmek üzere harlJ 
tana götürdüler... Yuıınnlstanrlan gemileri gönderildi. İkincbi ıle, lS!lıi 
gelen papnslar ve mektep hocalan, ihtilalini hazırhyan (İbitropl) i~
artık açıktan açığa lıarekcte başla- ıniııdeki giili fesat cemiyeti, kuvve
mışlardı. Hep~i de (Eterya) tarafın liııi arttırarak adeta mükemmel blr 
dan gönclcrilmiş olan bu rıdamlar, ordu vücudc getirdi... Bu muhtelii 
bütün cahil Hırlıttlyanları p~lerind<? fesat cemiyetleri, arlık (l\Iegalo 
sürüklü~·orlardı. Artık, fe~:ıt cemi- idea = Büyük gaye) yi o dcr!ICe 
yetinin mı>l'kezine tC'k bir iş kalıyor-! kuvvetle nşılumışlo.rdL ki; Giril Rum 
du ki o da, her ihtimali müteakip, !arını, hi~ir idare şeklile uwıuuun 

Avrupa efkirı umumiyesini galcyal etmek mümkün değilui. 
na getirmek, Girit a~ilerirıin bırak- ~ ~ .'f 

14.00 Orkestra 
14.45 J\Iföük 
15.00 1\1 üzik 

* 18.00 Program 
18.0:J )lüzik 
18.30 Konuşma 

·)9 .30 fu herler 

22.45 !IJ üzik 
23.15 llfüzik 

":3.25 K aıınıı ış 

fTIY ATROLARf 
Ilostııncı İskele Parkı Yazlık 

kısmı. Bu akşam. hava muhalefe
ti yÜLiinden perşembe güııii te· 
hir ed;len büyük temsil: 

KAN.!! 
Maruf film rejisörü Vedat Üt

finin büyük eseri. Komedi drama
tik. 3 perde. Eski Darülb~cfayi, İs 
tanbul opereti, yeni sahnı: sanat
karlarından müteşekkil zengin bir 
kadro, bu temsile iştirak edecek
tir. 

Biletler gündüzden tedarik e
dilebilir. 

iş arıyorum 
Kimsesiz bir gencim, kupıcl. o

dacı, bekçilik gibi bir iş arıyorum. 
Taşraya giderim. Arzu edenler Şiş 
lide Bomonti Silahşor sokak 30 
numarada Mürsel Yılmaz. 

14 Haziran 

GAZiAMTEP 

BlyUk riipertaj : 9 

Türk vatanını almıya gelenlerin 
akıbetleri de hissolunuyo:rdu 

Yazan: Ömer Kemal AGAR 
___. ...................................... . 

12 :nisan 1920 de 'Fran~tzlar tek-ısız kuvvellrrintlo bir .derlenme, kımıl 
rar harek-ete geç:nıişlerdil'. Behemehal dama hareketi sC%lllli. Pozantınm ce• 
Menil 'tabunma, bu şöhretli lkıtayı nuhundııkl tepcler<le m~'Zi ~lmış 
kurtaı-nıak istiyurlardı. Oemal Efe- bulunun !Fransızlar, Çövbeli tepesi -
nln (şimdi zannederim, 1stllıkam nin batısmda ilerlcmly.e başladı,lar, 
'Y&rbayıdır) kumandası altındaki Eski ve ·metruk bir yoldan huruç 
(100) 'kişilik bir Türk kuvveti, her lınckethıe lmşladıkları anhışıldı. Btı 
türlü fenni vasıtalarla takviye edi- tepeler topç.ularm yardııriları saye
len 'Fransız kuvvetlerini beş gün ge- '8fode mllli çetelere :nıukavemet ede>· 
celi gürıilClzlü oyalamışlar, 'müsait bilmişti. Onun için buradan Derle· 
fırsatlar ihdas ederek (3001)) kişilik meyi tercih etmişlerdi. Bu yol takip 
dü:;man kuvvetinl heziml:!te uğrat • oo!IU!ği tnkdiı-de Tanıusa bağlı Nam 
mışlar, içlel'inde bir de zırhlı otomo- Tun 'lıahiycsi -ıy~vI.a.sııWan Mersine 
bil de bulunan sayıs1z harp malıe • inınek, :pek tc zor olmıya.caktı. Diğıır 
mesi ele geçiı'mişlerdi. Fr:ıruırı kU\."V tlerl "Pozantı - Taı·sus 

Bu (100) kişinin (3000) kişiyr ga- şosesini tnkip ediyorlardı. Bürü
lebesi tarihte eşine ra:ılgelinıua 0 • cek JT&Yliıımın önünden geçerek 
!arak kalacaktır. Eğer bu 100 işi Tekir denilen meVkle gelmişlerdi. 
mükemmel ı;ilablarla teçhiz edilmiş, Burada biraz durakladılaı-. 
talim ve terbiye görmüş efrattan 
mürekkep olsaydı neler yaratırdı? Giilek '->l!azından geçmek; bu yol-

M.nll'Jn eon ••nlerl dan Tarsusa ıgitmek pek tebllkeliy. 
.,.. di. Bun1nın (60,000) :rürk tarafın-

Pozantıda Menil taburu ıııkUJmış 
kalmıştı. Bu tabur, büyük harpte 
Vel'dünde Almanlara karşı büyük 
kahramanlıklar göst..ernıişti 'Şimili 
bir avuç Türk, onun ileri ve geri 
hareketini tamamen durdurmuştu. 
Pozantıdaki iki dağ arasında dar 

bir vadi dahilinde tamamen imha e
dllmeled bile mümkün hale gelmiş
ti. 

Adanada. bulunan General Dofyo, 
Pozantıya hir tayyare göndermiye 
karar venııişti. l\lenil taburuna ıııü
him lıir haber yollıyacnktı. Gene!'al 
Döfyö ıztıraplar içinde bu eınıi im
zalamıştı: Pozantıdaki taburun bir 
buru~· hareketi yaparak kendisini 
kurtarması bildh·iliyordu. 

1!l20 yılı mayısının 27 ncl gunü. 
Pozantı üzel'iııdı.m uçan bir Fransız 
tayyaresi l\lenil taburunu arıyordu. 
Binbns1 l\lenil, bu tayyarenin geli
şindeki manııyı anlamıya çalışıyor -
du. Fakat bfr türlü hakikate uygun 
bir fikir ileri süremiyordu. 

Tayyare döne clöne nlçalclı ve mü
hürlil bir zarf içinde bulunan Gene
ral Dofyonun emrini tebliğ' etti. 

Vcnlun kahramanı binbaşı Menil, 
zarfı açarken ellerlniıı titrt•diğini, 
Wyleriniıı ürperdiğini Wsscdiyordu. 
Emri okudu. Acaba gözlel'i yanlış mı 
görüyor, yıınlış nıı okuyol'dU Bu 
emrin muhteviyatma hir tül'!ü inan. 
nıak istemivordu. Fakat in~anlaı- i · 
nanınak i~tem~dikleri hıık""katlerle 
çok defa karşı karşıya kalırlnr. Ü
mitlerinin yanlış tecelli:ıi kuşısında 
sukutu ha!,:ale uğrarlar. 

Menli de bunun en güzel örneği 
göze çarpıyordu. Çünkü Diifyi.I, kcn· 
disine artık yardım edeml~·eceğinı 
bildiriyor, yapılan bütün baJ'eketlere 
rağmen, Fransızlanıı Pozanlldaki 
Meni! tabllrunu kurtaramıyacak va-
7.iyetle bulun<lufi'unu itinf edi~·orılu. 
Bir huruç hareketi yaparak, dağ yol 
lan takip etlileı·ek Namruıı (1) üzc
dndeu Ml!r~ine iıııııck: 

hw. Gcıwral Dofyonun Poıantııln 
ki Fl'Un~ız kuvwtinc gönderdiği c -
rnir bu nw:ıldcydi. 

dan tlltulduğu söyleniyorau. İsken
dera, Mısırlı 'Mehmet Ali Pa~anın 
oğlu Jhrahlm 'Paşıı kor"knlu günler, 
saatlcı· geçitten 'boi'aza, bu kadar 
.aSk<!r değil, on Tiirk askeri yerleıı• 
ttrnmlş olsaydı, &ir taburu değil, bir 
alayı blle yerinde 11u~·dınnıya kari 
gi'lirili. Hakikatte Gülek boğazınıla 
çok az, lahınlnlerinden de az, ancak 
011 beş kişilik bir çetcmiz vardı. 

Frnnsızlnr, bir tek adam knlma
yıncıya kıulnr hoğazda can verecek
lerini anlamakta zorluk Çl'kmedilur. 
Mısırlı 1braliim 'Pa~anın yaptırdıı(ı 
tabyaların önüne mütereddit bir va
ziyette geldiler. Şoseden yilrümektı! 
olan yoleulım çevirdiler. Bu dağ yol
lnrını iyi bilen bu köylüler, Fran -
sızlara hizmet etmeyi nefretle k:ır
şılıy.ıcıık dcırecede yurdlarına bağlı 
insanlardı. KılaYuzluk yapmak üze. 
re Panzınçnk"Ur köyündPn Rör Ali 
kızı Hatice>, Tingll oğlu Süleyman 
çaV\ış ve cll.ğcr yakahyabildiklerini 
ynıılaı-ına almışlardı. 

Ka<liroğlu hanının b:ıtısınclaki dea 
reden Fıaıısnlarn yol gösteı·miyc baş 
ladılaı·. :Arazi sarptı, yol yoktu. Ta
biat <z0rluk göstcrnıekte 'l'ürk yar· 
dımc·ısı olmuştu. Buıılar biıı müşkü
lal içinde yollaı•ına devanı <'<liyorlar
ılı. Elmnlı <lai('mclıın, Kar boğazına 
(.:!) doğru yol :ılılıkhırı ı:rörülüyonlu. 

Menli tuzala 
d&fUyer 

28 nıayıs 1H20, GUlek nahiyesinin 
Tckirkozu köyümle köylüler Fetluh 
airanın evinin snf:.ısında toplanmış· 
!ar, konuşuyorlar: 

- Ne znmanıı kadar bu düşman 
7.Ulıııü aluııda inliyeccğiz. Malımızı, 
canımızı cmiıırJe g(irec~i!'iz. Bizi ya
ratan Allah, çektiklerimizi kfıfi g(ir. 
Jo'ransız canavarlarının çizmeleri al
bıııla ezilmekten kuı tar. 

Di~ orlıırdı. 

(1) Z..:uım·un, Tıırsıısı•ıı 1ıa.ılası.dır. 

(J!) Kar bnörızmdcı ajj ıt8l•ıı: c'ym
rla bile /,cır bulunur. Çok serin 1!e 
soğıı/.: bir ym·dir. 

Koca Fı-aıı~a, ırulip Fransıı, kırık 
cliikiik tüfeklt•r ta::ıyan, faknt vatan
perveıHğiıı en yükseh: vastflannı ta
şıyan bu bir' avuç Türke k~rşı aczi
ni itirnf eylemis bulunuyordu. 

Bu bir nvuç Türk. keneli Ylll'UUnll Elektrik İdaresinin 
düşmıın işgalindeıı kurtnrnı:ının zev-

bir tavzihi kini el uvncak derccl'<le :.iikselmi 1 
kahramanlardı. Vııtun n•ln, yuı·d 
~·e\•ın i bütün benliklerinde ta an, . . 

9 6 
• 

A t-ıtilrkün başboğfrğorıu knnnl ede- Sa~ ın b"ll~etcn.ızın . ' 911 _tutlhlı• 
ı·ck tarihe yeni vı>nı zaferler h eli- niishıı.ııındakı mu'itcr! s 

1 ~ <•t ı.ı e • 
' d k k b'J' • l. k d t · t' hemmiyellc. nazarı dıkkatc ·ılu k ve ve e ece · ·a ıvc ı, u re Ye ıs ı- . 

'ı ı t ,., .. ·k_.... cfol'lıal iıup eden t.ahkıkııtı yaptık. 
r ne ı aşı~·an ·ı ur -~u. 

Menil'ln kararı 
Mı•ııil, zalıitleı·iic gi>rü;ıiit·ke:ıı, en 

ucıklı ~ünkı· yaşarlığ'lllm, c-n mn -
it•mli dakikalarla karşı karşıya gd. 
ıliğiııin iarkındnyclı .• -\rasıra masa
nın üzl•riııe aç1111ş uldui,i:u hnı-iLııııııı 
iistfım• göz yaşlarmın dükülduğü o
luyordu. 

Tül'k vatnnıııı almıya gdcnlcrln, 
akıbetlerinin yaklaştığı da lı.il!solun
m uyor değildi. Güneş batmış, gece 
koyu karanlığile topraklar üzerine 
siuınişll. 

.Mcnil, karşıınnduki Aladnğın, ba
tısıııdııki Bukar dağının bu kadar 
korkunç olduğunu görmemişti. Daı;: .... 
lar, tepeler, derder harekete gelmiş 
gibiydi. Ya şimdi, Türk çeteleri baıı
kın yaparlarsa, ya sabaha knıinr 
yaşamak imkanları ellerin<len k:ıçal'
sa! ... 

27-28 mayıs ~120 gece yarısı Fran-

.Miiştcrl b·z" cumuı tesi gü.ıLi öğ
lcıkıı evvel ( aııl 10.:.?5) gelip para
sıııı ,·crnıiş \'('> c rt·yamııııı açtl11ı::ı

sını istcınişllı. A rı~ak o Mnaıln nırrn
töılcricıi7:iıı hc:ıı~i hariçle ve \'aY.iıc 
b tımıda e>lıluklaı1 için. nıü:;ıtcriye i.ıu 
memurların öglcden "Onrn snnt 1 ele 
• ekrnr \'rızifc nlnoakları \ "<' l ılc 6 
Itrusıncln 1,cndislno ıııürac.-ınt t!decc·k-
1 •rl izah edilıııi tir ve filhnkıka .s.a::ıt 
h şc doğıu dn bir moııtorü nüz müş
teriııiıı apartımanına cereyan ver -
nıek üzere uğrnmışsa da, mezkur 
'l'tıahalli kapalı bulmu tur • .Moııtörü
müz knpıcıyn müracaat etm:ş ve 
keneli inılen bir çocui'.,"Un ı?elerck blr 
müddet bekleılii:-lni ve fakat bcışe 
katlnr bcklcnıh eı ek, zur;ın yok, p .. 
ıartcsi olsun <lediğini öğrenmi;ıtir. 

'• ITAl VANLAR 
yalıların birinde içmiş, eğlenmiş, sızmış .•• 

O aralık bende bir merak hasıl oldu. 
- Aman Madam, dedim, 

yarsa?. 

ya kocanız du-

mefhumu hakkında bu neviden bir zihniyet taşı
yan insanlarla kuvvetli bir cemiyet kurmıya im
kan var mıdır? Bize mukadder olan ı;ıey yıkıl

maktır. Bundan çok korkuyorum. 

Elektrik hariçten kesildiği halde. 
l:ıinu llahilindl' kimı<P buhınnı::ıılıi:"I 
takdfrde, ccreran verilem"mcsine l-{e-
1rncc, hu cihet - müşteriye rlr: izall 
Pdilmlş ıılcluğ;u "cçhile - sırf müşte. 
rileılnıiziıı nı n ıf i di'ışünülcrck il
tilıaz eılllı i hir usuldür. Tiaz:rn C'E-• 

reyan, dı arıdan bn-;l:ımldıj':'l halele 
lçeı iye gelmedigl orülür. !.fomuru
:ıııuz ceı eyan v ı :nrcı dal ili te kıt
taki lfımbn.lnrın hakiknlcıı yandıı,ını 
~örmekle mük Jc:ftir. Ben ötmedim 

Büy~k casus romanı: &O ................................................. 
Kafilede kadınlar da vardı. Bunlarİn için

den bir tanesi de çok .şayanı hürmet bir kadın, 

Bi.ikre~te tanınmış, 

kansı. 

mevki yapmış bir mimarın 

Yapın Köstenceden açılır açılmaz, kadın 

değişti. O ağır başlı madam birdenbire 'uh bir 

eda takındı, içiyc:ıı'l, eğleniyordu. İstanbula gel

diğimiz zamm kafileyi terkettj. Bir hafta nerede 

Nakleden: Cim. Mim . .............................................. . 
olduğunu bile gören olmadı. Doniışte pek meırı· 
oundu ••• 

Bana: 
- Fevkalade eğlendim, diyordu. Bir gece

mi genç bir üniversiteli ile T arabyada, ikinci ge
.eıni. Floryada geçirdim. Bir başka mihmandar· 

la Adad:ı. kaldım. Yine bir gecesini Anadoluhi

sardn geçirmiş, mehtabın, körfezin güzelliğine 

hayran olmu~, dört lci~ilik bir &~~ k<ıdilesile. 

Kadın güldü .•• 

- Duyarsa tabii r esmen iyi olmaz. Fakat 
biz çok psikoloğ insanlarız... Biribirimizin içinde 
hapsedilebilecek arzular: boşaltmak için biribiri
mize izin veririz. Bu izin her sene tekerrür eder. 
Ben seyahatlere çıkarım ve çılgınca, dedikodu
dan, kibar insanların kem bakışlarından korkma
dan eğlenirim. O da öyle yapar, ve emin ~lunuz, 
seyahatten avdetten sonra tekrar biribirimize ka
vuştu6>'1lmuz zaman, hasretin de verdiği bir hisle 
biribiriınizi daha çok severiz. 

Her gün ayni yemeği yeseniz, bıkmaz mısı
nız? Biz de böyle herkesin gözünden uzak, çeşni 
değiştiririz. 

Dimitresku heyecan lanmıştı: 

- Gördünüz mü, dedi, bu rezaleti, aile 

İçli bir adam gibi konuşuyordu: 
- Çok üzülüyorum, dedi, şu fikir umumi

leşti: Kız l 6 veya 1 7 yaşına gelince, artık ha
rekatında serbest kalıyor. Bck:'ıret mefhumu biz
de saçma bir şey oldu, sebebi de var. Erkek te 
kadında böyle bir şey aramıyor. Üniversiteli 
kızlarımızın herbiri, birkaç kişiye birden metres. 
Bütün Bükre1', bütün Karadeniz sahilindeki plaj
larımız ba~tan aşağı bir aşk hayatı içinde çalka· 
lanıyor. Çiınkü bütün gayelerimiz bu tarafa mü
teı,·eccih her adımı atarken bunu düşünüyoruz. 

Ne memleket, ne haysiyet, ne şeref, hiçbir şey 
bizi alakadar etmiyor, var mı flirt, var mı kız er
kek oyunları, var mı süs, boya, pudra. var mı re
zalet, i)ite o bizde. Onun için demir elli bir idare• 
ye hasretim ••• 

' 
(Dınıamı 11tJr) 

Diğer cilıetten, b:ızı n- tl'ri'cl'i • 
miz;n -cerEv:ım ke ik olrln.~n haldn -
iıtiı veyn sair biı Uleı1:ıl priza tnklll 
ta oraJu unutmuş olduklaı1 da bi f' 
çok dnfahı· gr.irulmü!:tür. Eilhı:ıssa 

yine Ayazpnşadn bu yolda bir uııut
knıılığın neticesi olar.ak, buntlrın bir 
iki sene e\•vcl çıkmış olan yangın 
baıılaııgıcı şnyanı el 'kkntltr. 

Şikayetnameyi yazmış olan müı:
foriınizl evinde lı~ldui:'1l tukd~rde cc
rC'ynnını temin eykme i i1:in b~r mü
fettişimizi bugün ögleden evvel ma
halline lıam eylemişsck de aboneyi 
httlmak knhll olamamıştır, 

Keyfiyeti saygılarımla bildiririm. 

Umum lllüdür 
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Brltanya adaları 
dlylp dururken 

Rusyaya n11 taarruz? 

-

HARiCi HABER·LER 
Alını. frnsız \"Robin Moor,,I Bulgar Kralının kardeşi 

i ktısa d i ig~irliii had i 5 8 5 i Prens K i r il 
h$1adı kapanmadı Slovakya 
(J ...... eelıi/Nn , .... , 

Otomobil •nayii toplantı.ı 
Berlin, l 3 (A.A.) - D.N.B.: 

Amerikan hükumeti 
hadiseyi vahim 
telakki ediyor 

Kralı ilin 
edilecekmiş 

,- !f '!.~~ .. '!!.!.1!:!:~~~ - - ---- ------... , .... 

Bozdoğan kemerleri 
tehlikeli vaziyette mi? 
Bir on~KS .....,.: (B~l•dn •~) 

nıikyaata bir harekete ıiıi+aneai 
IQfrilizleria ekmeiiae yai aiımüt 
olur. Mumafiı. İngilterecle bir ta
raftan böyle Rusyaya tumm p· 
Yİaa çıkanlırken diler tar.itan 
Almanyanm Britanya adalann& İl· 
tili(fan TUgeçtİiİne de kat'iyyen 
İnarulmamaktadır. Bilakis bu isti
la tehlikesinin mncut, batta pek 
Yakın oldafuna en salibİyettar o
lanlar tekrarlaJIP durmaktadır. 
Nitekim daha üç gün eYVel DeY
let Nazın M. Bcaverbrook da is
tila tetcbbüsünün pek yakm ol
dufuna dair mühim bir nutuk 
İrat etmifli. Bu M. Bcaverbrook 
daha rr:i:1erde kabinede (Tay
yare "tı) Nazın idi. Şimdi 
anl&fılan bu Nezareti bırakarak 
sa~ece Devlet Nazın olmUflur. 
Zaten kendisi aslen lngili.z plma· 
yıp Kanadalıdır. Gençliğinde Ka· 
nadada boyacılık etmekle hayata 
atılmıttır. Çok zeki ve faal bir a
dam olduğu için boyacılıkta çok 
kalmamtf, seksen türlü karıJık it· 
lere giı-İfip biraz para kazandık· 
tan sonra İngiltereye geçmif, ora· 
da gazeteciliğe ba,lamıf ve yine 
zekası ve faaliyeti sayesinde bu
gün lngillerenin en büyük gaze• 
teainin sahibi olmutlur. Çünkü 
kenldisi Daily Expreuo. gazetesi· 
nİn aahı'bidir ve bu gazele de 
günde iki milyon nüsha netret· 
mektedir. Bu dereced.e gözü açık 
ve böyle büyük bir gazete sahibi 
olan bir a~ Devlet Nazın ıı
fatile verdiği haberler büsbütün 
asılsız olmamak lazımdır. 

Otomobil aanayıının umumi 
murahhası General Von Schell'in 
riyaseti altında Alman, İtalyan ve 
Franaız otomobil endüstrisi mü
messillerinin iştirakile 5 .lazirar. 
günü Berlinde bir toplantı yapıl
mış ve müstakbel Avrupa iktısa
diyatl bakımından - -""ılacak İş
birliğine ait meseleler üzerinde 
görüpıelerde bulunulmuştur. 

Vafington, J 3 (A.A.) - ihti
yatlı müphitler bile Robin Moor 
vapurunun bir Alman denizaltısı 
tarafından ltasden batırılmıf ·~ • 
mumın bütün Amerikada ak.isler 
yapacağı mütaleasında bulunuyor 
lar. Welles'in beyanah, hükume
tin hadiseyi vahim telakki ettiği
ni gösterir. Bir c;oklannın intıbaı 
şudur ki Robin Moor vapurunun 
batmuı mühim hadiselere doğru 
ilk adımdır. Fakat hadisenin der
hal bir harbe müncer olacağını 
düşünenler pek azdır. 

Bulgarlar bu haberi 
ne tekzip ve ne de 

teyit ediyorlar 

Fatihte itfaiye caddesi otuz. 
metrelik ceniı, ~lı güel bir 
yoldur. Bunun tam Qrtaaında 
BOMtoian kemerleri denilen gayet 
çirkin ınanurah bir tq yığını 
vardır. Bu duvar hem o rüıel 
;volu berbat ıııdiyor, hem oradan 
gelip geçenlere korku ve kasvet 
'feriyor. Bu kadarla blaa yine 
iyi. Fakat ti Valens ıı:amanmdan 
kalma bin bet yila ııenellk bu su 
kemerleri bugün artık harap ol
muo, yer yer çatlanııt, tehlikeli 
bir vulyet almııtır. Altından ge
~nlc-rin mutlak salivat getimıe
si lazımdır. Çünkü einıdi güver
cinlere mesken olan o duvardan 
ara sıra bir kaç taş koparak yer
lere düşmektedir. Bu düşen taş. 

Şu halde bugün lngilterede M. 
Hitler'in muhtemel taarruzları 
hakkında yekdiierİne taban taba
na zıt iki fikir yar; Fikrin birinin 
sahibi Daily Expressı sahibi M. 
Bcaverbroouk'tur. Bu zat, Al
ınanların pek yakında lngiltereyi 
istila edeceği iddiasındadır. Diğer 
fikir de, aalıt itibarile dejilse de 
siyasi ehemmiyet itibarile birinci 
olan (Timeı) gazetesine aittir. 
Bu gazete de dündenberi ortaya, 
Alınanlann Rusya hududunda 
muazzam kuvvetler tahtit ettikle
rini ve sabaha ak,ama Rusya üze
rine yüklenecekleri haberini at
mıstır. 

İtöyle bir harbe İnanılabilir 
mi? Bugünkü harbe, ancak 23 
ağustos 939 da Rusya ile yapılan 
anlatma üzerine gİnnİf olan, bu 
anlasma neticesinde Lehistanı yİ· 
ne Rusya ile paylatmıf bulunan 
Almanyanın, ,imdi birdebire Rus
yaya ilanı harbetmcsi ve Rus 
tnemleketini hatrünetr ederek 
hallaç pamuğu gibi atması imkanı 
var mıdır?. Bu, tarihin seyrini 
tersine çevirecek ve akıllara dur
gunluk verecek öyle muazzam bir 
vaka olur ki, onun hakkında tim
diden herhanıri bir mütalea yü· 
t\itmektense hadisatın cereyanını 
beklemeyi tercih ederiz. 

. T ASViRl EFKAR ................................................. 
Millt Şefin 

sanatkar gençlere 
iltifatı 

(1 iMi ıolı.ifeütı ci•vam) 
&Özlerle iltifat ve teşvikte bulun· 
rnutlardır: 

c -Görülüyor ki çok çalıt
rnış.aınız, muvaffak oldunuz. Teb
rilı: ederim. Sizden daha yüksek 
rnuvatfakiyetler bekliyoruz. Biz 
çok aabırlıyız. Bu aebeple ıizin de 
sabır ve azimle çalışarak daha 
2.İyade muvaffak olmanızı bckli
Yoruz. 

.. Bu sanat, sanatların en yük<Je· 
aidir. Bunu daha ileri ve daha şe
~tf1.i bir mevkie yükseltmek ıçin 
1 .en götüreceksiniz. Ümidimiz 
•~zlerdC<Iir. Hepinizi tebrik ede
rırn.:t 

Bundan sonra Reisicümhur, Re 
iisör Kari Ebert ve Orkestra Şefi 
Haaan Feridi aynca tebrik ede
rek kendilerine iltifatta bulun
muşlardır. Milli Şefin bu yüksek 
alaka ve iltifatlan gençler ~izerin
de çok büyük bir teair husule ge
tirmi~tir. 

Reisicümhur Halkevinden ayrı 
lırken coşkun ve aamimi tezahü
rat yapılmı,tır. 

C:iinah.ar ~eisi1r1iz },f ecliste 
Cümhur Reisimiz bugün öğle

den sonra Büyük Millet Meclisini 
teşrif ederek mesai odalarında bir 
müddet meşgul olmuşlar, c•ndan 
sonra Anadolu Klübüne ~itmiş
lerdir. Cümhur Reisi sokaktan 
geçerlerken her tarafta ,id:letle 
alkıflanmışlardır. 

Müteveffa 
Fransız Sefirinin 

cenazesi 
(l inof 1t1hıf•df11l d11~) 

zere diğer çelenkler ~eliyor, ce
naze alayının iki yanında da jan
darma kıtaları yürüyordu. 

Alay bu şekilde istasyona gel
di. Bundan sonra perona çıkarak 
tabutun vagona konuluşu eana-

Lanl Pariıte dönda 

Paria, J 3 (AA.) - Vichy ci
varında, Chateldon' daki malika
nesinde birkaç gün geçirmiş olan 
Pierre laval, dün akşam Parise 
dönmüştür. 

················································ 

Bulgar Krall Romada 
Mussollnl ile görUftU 

-

General Weygandın 
tattı, seyahati Suriyede 

Cezayir, 13 (A.A.) - Gene- Müttefikler Şam 

Beme, 13 (A.A.) - cCazet
te de Zurich> in Berlindeki mu· 
babirinin bildirdiğine göre, Al
man Devlet Merlcezınin iyi haber 
alan mahfillerinde, Bulgar Kralı 
Boris'in kardeşi Kiril'in yakında 
Slovakya Kralı ilan edileceği 11-

rarla beyan olunmak.tadır. 
nl Weygand, yaptığı teftiş ae- • •• ld•I 
yahatinden bu sabah Cezayire Onune ge 1 er Gazetenin Sofyadan öğrendiği 

ne göre, nlahiyettar Bulgar mah
filleri bu haberi ne tekzip ve ne 
de teyit ediyorlar. 

dönmüştür. General Weygand (1 4llOi -'"/oııln MVGaJ 
birbiri ardına Kazablankn'yı, A- virme hareketi yapmakta olan 
gadir'i, Dakar'ı ve Rabat'ı ziya- kuvvetlerle, Fırat vadisinden ve 
ret etmiştir. Türkiyenin cenup hudutlarını ta
-~--=----------- kiben ilerlemekte olan kuvvetler 

lngilterede tarafından da tehdit edilmektedir 

Bulgar Krall 
Musso linl ile 

görüttü 
K11111aı .,. agalclcabı •nhşı 
da wsikagtı tibi fııtulJu 
Londradan bildirildiğine göre, İn. 

gflterede kumaş ve ayakknbı satışı 
vesika usulüne tabi tutulmuştur. 

(Axka.To t"adNOBH) 

Yeni bir Sovyet 
tekzibi 
(1 iAoi ıa.1ti/eden devam) 

llği arasında yakında bir harp çı. 
kacağına dair oayialar yaymıya baş. 
lamı şiardır. 

Bu pyialara göre: 
1 - Almanya, Sovyctler Birliğine 

araziye miltealllk ve iktısadi mahi. 
yctte talepler ileri süı milş ve iki 
memleket arasında daha genis yeni 
bir anlaşma akdi için Almanya ile 
Sovyctler Birliği arasında müzake
reler cere~•an etmekte bulunmuştur. 

2 - Sovyetlcr Birliği bu talepleri 
katiyen reddettiği için Almanya 
Sov~·etler Jıududunda, bu memlekete 
tecavüz maksadlle kıtaat tahşiıline 
başlamıştır. 

3 - Sovyetler Birliği cle geniş 
mikyasta hazırlıklar yaparak Alman 
ya ile harp için bu memleketin hudu. 
dunda asker tahşidi başlamış bulun
maktadır. 

Bu şayiaların mnnasızlıi:rı pek ba
riz olmnkla beraber Moskovanın me. 
su! makamları, geniş bir ölçüde ya. 
pılmış bulunan bu rivayetlerin de
vam etmekte olduğunu göz önüne 
alarak, Tass ajansını bu şayiaların 
Sovyetler Birliği tlc Almanyaya 
düşman olan ve harbin daha ziyado 
genişlemesinde menfanttar bulunan 
kuvvetler taraCından beceriksiz ter
tip edilmiş bir propaganda teşkil et. 
tlğinl beyana salahiyettar kılmayı 
lü&umlu telakki etmişlerdir. 

Binaenaleyh Ta"s ajansı aşağıda
ki busueları beyana mO,.araat eder: 

ı - Almanya SovyeUer Birliğine 
yeni hiçbir talepte bulunmamış vo 
daha seniı bir anlaşma teklif etme
miştir Buna bln:1en bu huırnsta hiç 
bir mÖzakere bahis mevzuu olamaz. 

2 - Sovyetler Birliğinin elde et
tiği maHinıata göre, Almanya da, 
Sovyet _ Alman ademi tecavliz pak
tının hükümlerine So\-yetler Birliği 
katlar sarsılmaz bir şekilde sadık 
bulunmaktadır. Binaenaleyh Sovyet 
mahfi1lerindc.kl kanaate göre Alman 
yanın paktı bozınak Sovy<.'tlcr Bir
İl~inc kuşı taaı'ruza geçeceği hak
kındaki şayialar her türlü asıl ve 
eR::ıstan arldir. Zira Bnlkanlarclaki 
harekattan sonra Alman kıtıılarının 
şimdi Alıııanynnın şarkına ve şimali 
şarkisine aevkedilmeleri, tahmin edi. 
Jebileceii gibi başka ııebeplerden ile. 
ı-i gelmekte ve Alman - Sovyet mil
nasebetlerlle hiçbir aure.tte al&kadar 
bulunmamaktadır. 

3 - Sovyctlcr Birliği sulh politi. 
kası takip etmekte ve Alman • Sov. 
yet ademi tecavüz paktı hükümlerine 
sadık kalmak kararındadır Binaen
aleyh So~tler Birliğinin' Alman. 
yaya karşı bir harbe hazırlandığı 
hakkındaki şayialar yalan ve tahrik 
edici mahiyettedir, 

' - Kııılordu fhttyatlannm yaz. 
lık karargfıhlarda taltm yapmaları
nın ve yakm bir istikbalde Jal)ıla

cak olan manevralann, bu ihtivatla
n hazırlamak ve ıimendifer 

0

teşki. 
labnı kontrol etmek~n b:ışka hiçbir 
gayesi yoktur. Bu kontrol ise herke
sin bildiği gibi her sene yapılmak. 
tadır. Bu vaziyete nnzaran Kızılordu 
nun ittihas etmiş olduğu bu tedbir
leri Almanyayn karşı gayri <los1ane 
bir hareket addetmek en hafif til.bir
le manasızlık demektir. 

Bu kuvvetler huduttan 400 kilo
metre kadar ilerlemiflerdir. Vj
cby kuvvetlerinin k•mı küllisi ce
nuptan yaptığımız ileri hareketi· 
ne mani olmak vazifesini alm1ş
larsa yukarıdan yaptığımız <:Üret· 
li ilerleyiş az mukavemetle kar
şılanacak demektir. Bu takdirde 
Halep süratle işgal edilebilecelc
tir. Halebin işgali, General Dentz 
için bir felaket olacak ve Gene· 
ralin müdafaa planını bir darbe 
ile yıkacaktır. 

Hava harbi 
kızıştı 

(Bfrlncf ıa.hifedm dnam) 
Mayıs ayında lngilteredekl 
bombardıman kurbanları 

Londı-a 13 (A.A.) - Mayıs ayı 
içinde İnglltercye yapılan hava hu
cumları esnasındaki insan zayiatı 
şudur: 5394 ölu, 6181 yaralı, 75 ka
yıp. 

Bir Alman cep zıı hım 
baaara uğrahldı 

Lonfüa 13 (A.A.) - Resmen bll
<liril<liğinc gore, N Ol'\ eç sahilleri 
nçıklnrında tayyareden atılan bir 
torpil Almaıı ceb zırhlısına isabet et
miştir. Bllahaıe c:eb zırhlısının N'or
veçte Mnndel açıkların,Ja hareketsb; 
bir halde olduğu ve sonradan çok a
zalmış bir yolla çekildiği gorulmüş
tür. 

Berline göre 
ChurchHl' in 
son nutku 

Roma. 13 (A.A.) - Reami 
bir membadan haber veriJdiiine 
göre Bulgar Kralı Boria Venedik 
Sarayında Muuolini ile görüf
müttür, 

Bu mülakat iki aaat ıürmüttür. 
Dün, Kral Boria, Kral Victor • 

Emanuel'in refakatinde Piza'ya 
f.İtmittir. .............................................. 

Lond rad a 
müttetl k ler 
konferansı 
toplandı 

(1 fnof •alıff~dn dıv...U 
tehdidi altında yaşadıkları müd
detçe istikrarlı ve feyizli bir sulh 
olamaz. 

3. - Hakiki ve devamlı . bir 
sulh temelinin atılması, tecavüz 
tehdidinden masun bulunan bir 
dünyada, hür milletlerin kendi 
arzularile işbirliği yapmalan ve 
iktısadi ve İçtimai emniyetten 
müstefit olmalıuile kabildir. Bu 
milletler kendi aralannda ve di
ğer hür milletlerle bu maksadın 
tahakkuku için harp esnasında 
harpten sonra çalışmak arzusun
dadırlar. 

içtimada Churchill, Eden, At
lee, Lord Cranboume, Lord 
Moyne, Sir Archibald Sinclaire 
ve Butler İngiltereyi temsil et
mişlerdir. 

Dominyonlann her biri, yük
sek komiserleri tarafından temıil 
edilmiştir. Amery Hindi.tanı tem 

, • ....._. IMifecl.a MM•) sil etmiştir. 
rine göre, dün Churchill'in Lcınclra- Müttefik hükumetler namına 
da nkdcttüJlii celse, Avrupa siyasc- Bllfvek.illeri bulunmuftur. Yal
tinin yaratıcı kuvvetinin hakikatte ruz y unaniatanla Yugoalavyayı 
ne olc1uğu sualtne en dikkate defer Londradaki büyük elçileri temsil 
bir cevap W.şkil etmektedir. Alman 
Hariciye Nezaretinde bu hususta be. etmiştir. Cauin'le Hür Fransız li~ 
yan edildiğine göre, Mihver devletle.. derlerinden Dejean, General de 
ri büyük mikyasta askeri harekat Gaulle namına içtimaa iştirak et· 
y~ptığı ~e müs.takbel sulh lehinde miflerdir. 
dıplomatık fanlıyette bulandu~u bir Churchill bir nutulc söyliyerek 
sı~~da ?burch.lll'in. et~afına. yığılan celae j açmıf, öileden aonra da 
reJımlerın ve lngilız sıyasetine kur. G y 1 Sik ki L" C b 
ban giden devletlerin gölgelerini ene~a I 

0
ors ' ıeCa, ~r ran-

toplamıetır. dy, Pıer ot, upong, sııın, Ma
saryk. Simopuloı ve Subbetiç bi
rer nutuk söylemişlerdir. 

Burada söylendiğine göre Chur
chill Avrupada İngiliz diplomasisi
nin ölilm raksını tertip etm('kte<lir. 

B. M 111 et 
Meclisinde 

(1 Cut Mli/.._ dnıCMKJ 
Teskerenin okunmıısını takiben 

makaI111 riyasetten devamsızlıtı 
Medi~ azalarının da nazan dik. 
katini celbetıniş olan Muhittin 
Birgen hakkında riyaset divanı. 
nın yapmış olduğu tetkikler eo
nuıı<la keyfiyeti heyeti umumiye. 
ye ınzeylediği btldiı·ilmiıı ve tez. 
kere reye konularak ittifakla 
tasvip edilmiştir. 

Meclis bundan sonra disiplin 
Anıiri tarafından verilmiş olan 
kısa hapis cezalarlle, mahkemeler 
tarafından verilen kısa hapis ce. 
zalarının mahiyetinın tayinine 
müteJaiı' maz.bat.a okunarak ka
bul edilmiştir. 

İçtimaı müteakıp mümessiller 
Krala takdim edilmişlerdir. 

Churchill' in 
nutku 

Londra, 13 (A.A.) - Başve
kil Churchill, dün Saint - Jamea 
sarayındaki müttefikler konferan· 
sını bir nutukla açmıştır. 

Churc:hill, bu nutlı:unda Nazi 
rejimine ve Alman Dev1et Reisi
ne mutat ağır sözlerle hücum et
miş ve lngiliz inadını müttefikle
re misal olarak gösterdikten son
ra, nutkunu şöyle bitirmiştir: 

Meclis puartesi günü 
caktır. 

c- ~-litler işkence içinde bir 
Avrupada turaya buraya dönebi
lir ve yerinde sayabilir. Daha u
zaklara gidebilir ve kendisıle be
raber, feameti de oralara götüre· 
bilir. Afrikaya veya Asyaya gire
bilir. Fakat nihayet, bu kale, ada 

toplana. ile boy ölc;üfmek mecburiyetinde 
bulunacaktır. Karadan, denizden 

r=============== mukavemet edeceğiz. Nereye gi-
derse onu her yerde takip edece-

Çocuklannızıa her aene ğiz. Hava kudretimiz, Alman nıil 
fotoğraflarını çıkarbnız letine, harbin yalnız yağma ve 

Bıı s ıretle teşckldll Cf7cccl.: allıilm 
yavnınuza ebedı ııe çok ktumettar 

bfr hrıtıra olacaktır. 

muZRfferiyetten ibaret olmadığı
nı göstermekte devam edecektir. 
Zaptedilmiş bütün memlck•tlerin 

sında müteveffaya son rasimei ih
tiram yapılmış ve bir müfreze as
kerin havaya Üç el ateşini taki
ben bir lokomotifin çekmekte ol
duğu vagon, gardan aynlmı';'tır. 

milletlerine yardım ede(·r~iz ve 

~FOTO Su••reyya bu millet!r-ri muk_?~cmc.tc ~ .. is-
vnna tcşvık cdecc~ız. Hıtler ın e-

"'il . d (t5) lb" ... ıreti altına aldığı memlck tl.-ri •u C"se e ın e poz a um k . · . • _ 
halinde (Albüm dahil) 6 liradır. ~. ~. 1) e ve tan:-ım ıçın _ yaptım 

L .Jı 
butıın gayretlen kıracal?ız. Ve 

_______ , _____ .. sarsac-nğız. Hiıl~r. ne ıulh, ne ra-

... bıldlğlmize göre, bir iki keçi 
telef etmiştir. Henüz bir insnn 
öldürmemipe Blrf bir tesadilf e
seridir. Bir gOn, çatlak tarafının 
birdenbire sukutu oradaki bir koç 
evi de içindcldlerle beraber enkaz 
altında bırakacaktır. 

Son gunlerdc yol üstüne tesa
duf eden üç kemerden birinin her 
iki taı afınn birer buçuk metre 
irtifaında birer duvnr orlildü. Q. 
radan gclip geçmek yasak ed idi. 
Sebebi de o kemerin yıkılmak ü
:ıere bulunmasıymış! Bu surl.'tle 
o yol çıkmaz bir yol oldu. Çıkmaz 
ROkak yasaktır diye nizamname 
yapan Belediye kendisi bir ~ıknıaz 
sokak vilcude getirdi. Hem bu 
tedbirle acaba tehlike bertaraf e
dllmiı midir? Binlerce ton a!,'1r· 
lığı y6klenmiı olan, taşları ç6rü
müş, dökillmlie böyle bir duvarın 
yıkılması en aşatı otuz metre 
kutrundaki yerlerde bıilduğu, bas 
tlrdıfı lnsanlan mutlaka ezer, ol
dürür, olduremediklerinl de behe
mehal yaralar. Gece gilndüz bu 
kadar işlek bir cadde iiatünde bil
hassa itfaiye neferlerinin her an 
dolaştıkJan yerlerde böyle mllt. 
hiş hlr tehlikeye göz yummak doğ 
ru olmasa gerektir. 

Kemerin tehlikeli 
çatlak tarafı 

de yıkılan bir binanın taslnrile 
)'apılmış olduğunu, sonıa, galiba, 
Sultan Süleyınanın Şehzade ca
milnin manzanısını kapatmamak 
için bir kısmını yıktıı dıgını oğ
renciik. İşte bu kadar. O :uman
dan bl.'ı'İ bu kemerler hiç tamir 
de görmcmişlerplr. Üzerinde çe
şit ç~it oilar, incir ağaçlan, yı
lanlar, çıyanlar yaşamakta, ke -
merlerinin altında da geceleri 
her türlu rezalet yapılnıaktadır. 
Eğer muhafaza edilmlye, sevil -
miye layıksa bunlara bakmak, a
rasıQl tamir etmek gerektir. Bu
nu yapamadıktan sonra yıkmalı: 

ve taşlarile de Vefa meydanına 
veya daha başka münasip bir ye
re hiç olmazsa bin yataklı bir 
hastane veya bir mektep yapmak 
şüphesh: ki bu memlekete daha 
faydalıdır. Şayet bu duvarı yık
mıya l!anat.ika taanubu mini 
ise bari yalnız yola tcsadlif eden 
kısmını ortadan kaldırınıya mü· 
saılc etsinler. Bu kemerler esasen 
nadir ,.e müstesna teYler de de
ğildir; İstanbulun bir çok yerle
rinde, dünyanın her tarafında 
vardır. Fakat Avrupaııın hiçbir 
memleketinde otuz metrelik bir 
cadde ilstünde boyle pis manzara-

Bu duvarı bu tehlikeye binaen 
ya hiltün bütün yıkmalı, ya adam 
akıllı tnmlr ebneli. Yıkmak, bu 
kadar asırlık eski bir duvarı yık
mak, ne cinayet! diyecekler var
dır. Çünkü bu devirde bepimb. 
asarıatika meraklısı kesJldlk. Fa
kat sorduk, soruşturduk, ameli 
bir faydasını l>ize ilah ve temin f 
eden olmadı. Yalnız bu Rozdoğan 
kemerloı inin vakUle Kadıköyün- lı kemerler yoktur. 

........~----------------------------..... 
Basın Birliğinin 

senelik kongresi 
Basın Birliği lstanbul mıntaka- \dır. Diğer dört delegelik için de 

aı, senelik kongresine diın de E- bugün tekrar intihap yapılacak
minönu Halkevinde devam etti. tu. 
Geçen celsenin zapU okunduktan Türk Basın Birliii latanbul Mın 
sonra evvela hesap, sonra dilek takası Kongre Reisliğinden: 
encümenlerinin hazırladıkları ra- Kongremizin 13 haziran l 941 
porlar müzakere edildi. Raporlar cuma günkü toplantısında yapı
münakaşayı mucip oldu ve sık sık lan intihaba ait rey puslaları tas
küraüye gelen idare heyeti reisi nif edilmiş ve fU neticeler alın
Hakkı Tank Us tenkitlere cevap mıştır: 
verdi. 1. - idare heyeti için yapılan 

Dilek encümeni raporunda te- intihapta yalnız Hakkı Tarık Uı 
kaüt sandığı kurulması; askere ekaeriyet niaabmdan fazla rey aJ
giden gazetecilerin maaşlarının mıştır. idare heyetinin diğer dört 
gazete idaıehaneleri tarafından azaaı için yeniden aeçim yapıla
tam olarak verilmeli temenni edi- cakur. 
liyor ve gazetecilerin refahı, git
tikleri her yerde kolaylık göste
rilmesinin temını vesaire gi
bi daha bazı dilekler ileri sürülü
yordu. Uzun münakaşalardan son 
ra rapor olduğu gibi kabul edildi 
ve yeni idare heyeti intihabına 
geçildi. İntihaba 108 aza iştirak 
etmişni. Nizamnameye göre ıeçile 
cek azanın herbirinin en az 54 rey 
alması icap ediyordu. intihap ne
ticesinde eski reia Hakkı Tank 
Uı 72 rey aldı ise de 20 kadar 
namzet araamda en çok rey alan 
Ziyad Ebüzziya: Necmeddin Sa
dak; Doğan Nadi ve Bürhan Fe
lek 5 5 reyi dolduramadıkları için 
intihap bugüne kalmıştır. 

Hayaiyet Divanına Refik Ah
met Sevengil Ömer Rıza ve Enis 
Tahsin seçilmişlerdir. 

Ankaraya gidecek delege he
yetinden de lazım gelen rey mik
tarını Se1ami İzzet; Bürhan Felek 
ve Vala Nureddin kazanmışlar-

2. - Hayaiyet Divanı aıJt az:a
hklan için Refik Ahmet Sevengil : 
Enis Tahain Til ve Ömer Rıza 
Doirul ekaeriyet kazanmlflar ve 
bu intihap bitmittir. 

3. - Ankarada toplanarak u
mumi kongreye gönderilecek de
legelerin intihabında Selimi izzet 
Sede8; Bürhan Felek; Vali Nu
reddin ekseriyet kazanmıtlardır. 
Diğer dört delegenin yeniden in
tihabı lazımdır. 

.f - idare heyeti için dört asli 
ve beş yedek aza, umumi kon· 
gre delegeliği ic;İn kazananlara j

liveten dört asli ve lüzumu kadar 
yedek aza intihap etmek ve ruz
namedeki diğer maddeleri konuş. 
mak üzere kongre 14 haziran 941 
cumartesi günü (bugün) saat on 
befte Eminönü Halkevi binası aa
lonunda toplantısına devam ede
cektir. Arkadaşların gelmeleri ri
ca olunur. 

hat, n~ huz~r. görecek, ne de n;ii- [ merika1ı dostlarımıza bugün me· 
zakere zemını bulacaktır ve eger aajımız tudur: 
Hitler, ümitsiz bir tedbir almak 
meclııuriyetinde kalır da muhte- Yüreklerinizi sağlam tutunuz. 
mel olduğu gibi Britanya adaları- Her {ley iyi bitecektir. lztırap \'e 

mn istilasına teşebbüs ederse, bu fedakarlık uçurumlanndan bete· 
en büyük imtihan karfı&ında &ar- riyetin pn ve şerefi doiacaktır. 
ııılmıyacağız. 

Her gün ruhumuzda yaşaması 
icap eden Tanrının inayetile, va
zıfemizi başarıncaya kadar ima
nımızı sarsılmadan muhafaza e· 
deceğiz. 

Jşte bütün hür veya zincire vu
rulmuş de' et \e mi le•l<'re hiirri-
yet dava mı bl.'nimsemiş olan Li.i
tün memlekf'tlcrin biitun ins nla
rına, müttcfıklt•rımizt', Av up.ıd 

iyiliğimızı istiyenlere veya kud
ıeıli yardımları Okynnusl:ırdan 

a•arak mütemndıven yakla,an A-

iş arıyorum 
24 yaşındayım, lıastabnkıcılık

ta çalıştım, gerek 1 tanbulda, ge.. 
rck taşrada ha tanelerde veya 
doktor, dışçi, avukat yanında ha. 
~atımı temin etınek için çalışmak 
ı tiyorum. Makine ile yazı yaza
bıllrim. İe teklif etmek isti.yenler, 
T~d 171eknpı Sultan han1amı Sal
matomruk karakolunda komi er 

1 ~ay. Ferit va ıta .. ııc Mükerrem 
ısmıne yaz!lınlar. 

1 YENi NEŞRIY AT 1 
TiCARET 
MEKTUPLRAI 

Tahain A. Gökşiııgöl tarafından 

buırlanan hu eser, ticaret ve sanat
la uğraşan herkese en luzumlu bir 
ldtapbr. Mündericatı: 

Sirkelerler - Biunet tddlfle.ri • 
Tuccarlar arasında münasebet te
sisleri - Kredi mclctuplan - Borsa31a 
mlltedalr emimamele.r - Komisyon
culara verilen muhtelif mektuplar -
Çekler ve poliçeler - Kambiyo mua
meleleri - Konsinasyonlar - Nakli~e 
işleri • Sigortalar ve avaryalar -
Um11J11t muameleler. Fiatı 75 turuıı
tur. 

1 

~ K.İTABEVt • İstanbul 

Mllll 

inkılapçı, Gençlik 
gazetesi 

19 luuiraml11 çılc.ıgor. 
Pasif, fi.tıl, formaltst matbua 

tımaa inkılaPÇl bir ruh get.irt"
ccktfr. 

Doğum ve kadın 
hastahklan 
mütehassısı 

Operatör Dr. SAIP ALI 

n()LBAK 
Beyoğlu Tünclbaş1 Tünel 

apartıman No. 2 

Pazardan maada Aw giia öğZ. 
dtw. ao"m hastal11M1n 1calnıl 

Satı llk hususi 
OtomobU 

Llstilrleri ~k yıuıt, ancak 13 bin 
Jdloıoetre yapmıı, boya ve döıemeal 
yeni 6 silindirli kapalı bir Flat oto
lllObill satılıktır. İdaremise milracaat 
edlni&. 

Çocuk H ekind 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim, Tnllmhane Palas No 
4. Hnstnlan her gün saat 15 
ten sonra kabıil eder. 

Tel: 40127 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN BliKİ.M 

Dahiliye l\fütch:assısı 
Dlvanyolu 104 

1ıl uayene san ileri : Pazar 'hariç 
her gün 2)). Tel : 2389 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoflu Ağa. 
camit kareııında Basanbey Apt. 
N o. 33 Telefon: '8ö86 

Avrupadan diplomalı 

terzi ve kürkc;ii 

SAADET 

Beyoğlu, Jstiklil caddesi, 

Karlman maiazaaı yanındı 

Telefon: 41492 

':;ureba Hastanesi Sinir Hekimi 

RIFAT ÇAÖIL 
Muayenehanesini Beyotlu, ı... 
tiklil Cad. Elhamra Apartı
man (Sakarya sineması) l nu
maralı dairesine nakl 

Mühim Telefon No. la 
SiM anı IQsum1u o1eblleıce1ı ~ 

ton numaralarmı vwl)'Onm. Bu 
numaralan detterinlsbı bir Ilı>,. 

llllle ka7decllnJs. 
YANGIN 

........ tdal1'NI : ••• 2'222 
Beyotlu ttfalJ8111 : • • • ..... 
t)aid*r ttfalJ'ıll ı • • • .... 
Otomatik olma1all ,,..... --

trala • Yancıa- :aliıDelinl IG79-
ınek llUldlr. 

l'()Ull 

.;;a;-~ ....... 
SDIBI :tMDA'I' a 

ı.tanbul ve Beyoflu : 
Anadolu yakuı : • , , • 
BASTABANEUa 

Cerrahp&f& : • , • • • 21W 
Haseki Nla : • • • • • 24563 
Beyotlu: •••• , • , • 4847t 
MUH'l.T.LIJP 

Kacbkô;r lakek.4 : • • • • 

Ş.irlcetl HQY!ye : • • • • ..... 

1 Slrk~l pn: ..• ı , • »110 
LHa~ıan= •.. .,.. 



14 Haziran 

Asipirol Necati AQn, sızılarm, nezle, grip, romatizmanm i1Ae1du. Bahçekapı; Salih Necati 
( MÜSABAKAMIZDA ) 

Mükafat kazanan karilerimiz 
------~---------------------------------------------DffiKA T: Hediyelerinizi ldarehıınemizden aldıruıu.. 

(38 inci liste) 
(Hediyelerinizi alırken, isminizin lıanıi listede 
çıktılını bildirmenizi rica ederiz) 

Kartpoıtal kazananlardan 
devam 

Raci Okur; Zonguldak: E. K. 1. 
63 dlvizyon bürosu baı katibi H. 
Okur oğlu. 

BiUent Aytan; Zonguldak: Aytan 
pazaıı, Nazif Aytan oğlu. 

Muammer Aytan; Zonguldak: Ay
tan pazan, Nazif Aytan oğlu. 
Kazım Hamza Berköz; Adapazarı 

kazmfrci. 
ismet Belıt; Adapazarı: İstasyon 

cad. No. 31. 
Haluk Onurlu; Argıthan, Ilgın, 

İstasyon şefi eliyle. 
Mehmet Gala; Adapazarı: Uzun

çarşı kumaşçı Necmi Tugen )"anında 
Ruh et; Bolu: Zafer kütuphane

si, gazete bayii. 
Refet Özkolay; Adapazarı: Uzun

çnrııt No. 73, manifnturacı oğlu. 
Necatı İbrahim Bıçak; Adnpazarı 

Sogan paznnnda bakkal No. 16 
Ömer Kurlş; Adapazarı: fan so. 

No. 16 
Mebrure Şahgll; Sirkeci: İhracat 

gümnığfi memuru. 
A. Celal; Lii.lell: Buda ap. No. l 
Yusuf Tekin; Adana: Otoınobil 

taksisi karşısında No. 50 
Bekir Guney; Kasımpaşa, İst:m· 

bul: Dz. K. yağcı. 
Dinç Okuldaıı; Ankara: Bahçeli 

evler No. 89 
Şahin Evlaçır; Yenişcfıir, Anka

ra: Dikmen cad. Ongen ap. No. 62 
1{. 4. 

İbrahim Doy; Yeniııehir, Ankara: 
Tuna cad. N o. 82 

Nihat; Adana: Belediye karıııınn
da kunduracı Ali Vehbi işçisi. 

Nusret Temel; Sıvaa: Husust Mu
hasebe baş mümeyyizi eliyle. 

Kemal Kanat; Akşehir, Konya: 
Seydl Mahmut Bayram so. No. 6 

Hü eyin Dolu; Meı-zifon: Bulak 
so. No. 3. 

Ekrem Kartal; Amasya: Gazete 
mllvezzil. 
Reşat Kitapçı; Amasya: Cemalet. 

tin kitapevl sahibinin oğlu. 

Çumhur Atılgan; İzmir: Tilkilik 
han so. No. 27. 

Orhan Yazıcı; Ankara: Cebeci, 
Cfimhuriyet fırını fistıinde No. 12 

Mefharet Tiryaki; Ankara, Yeni· 
şehir: Dıkmen cad. No. 44 

Abdülkadir Uğursoy; İzmir: Top. 
altınra Hacı Ali efendi cad. Mcm· 
duhiye mahallesinde 987 inci sokak 
Ali oğlu. 

Hayri Serum; Hadımköy: Otelci 
Hafız İsmail oğlu. 

Suphi Sualp; İstanbul: i\.skcri 
posta No. 427 Zeki oğlu. 

ilhan Hünerli; İzınil': Karşıyakıı 
No. 272. 

Nevzat; İzmir: Karşı)•nka Kemal 
Paşa cad. No. 70, Kurşı)•aka ecza· 
nesi Kenan Ali eliyle. 

Burhan Ural; Simav: Mustafa 
Ural oğlu. 

Nizam Akay; Zonguldak: Çelikel 
lisesi 1751. 

Samim Kok\11\; Adapazan: Uzun. 
çarşı şekerci İsmail oğlu. 

Ahmet Gidir; Konya lisesi 4. O. 
şubesinde No. 489. 

Orhan Gömeç; Sıvas: Ortnokul, 
III. D. No. 914. 

(Devamı fartnki ttiishamızdıı) 

Vahdet Okansol; İstanbul: Adliye Solda.n sağa.: 
müddeiumumilik iliimat kaleminde. 1 - Dini ileri sfiren koyu ceha-

Ha an Eremkor; İstanbul: Kiıçuk Jet (iki kelime). 2 - Bir harf -
Mustafa Paşa, Karadeniz cad. No 81 Sonuna (y) gelirse saymaktan emir. 
Namık Kitapçı; Amasya: Cema- 3 - Hediye • Bir ıehrla etrafını 

lettin kiUıp e' ınde. çeviren kale duvarı. 4 - Bir ı,,-öz 
Kemal Işık; Amasya: Elektrtkçl. rengi. Yalaıııaktan emir. 5 - Kıy. 
Mustafa Tuğ; Avanoıı: Kızılır· metli bir taş. 6 - Bir rfiz{,-ir • Ay-

mak tik okulu sınıf 4, No. 180 lık bilet. 7 - Lüzumsuz • Aşağı 
Şıikrü Ak; Fatih: Fevzlpaşa cad. mevki. 8 - Ski • Hnrf. 9 Git-

No 72 ba!tkal. mek. 10 - Bilgin. 
t mnil Ozler; İstanbul, Çembcrli- ı y k d ~ • 

N ıruo.,ınaniye cad. No. 1, Ke- u an an a§agı. 
malıyell 1 - Demir yatak 3 - Harf • 

•I f Ilntar; Ankara: Başvekfı.let Su taşıyan. 4 - Dol:rru • Osmanlı 
DC'vlet Meteoroloji f!llcri umum mll- tarihinde maruf bir vezirin lakabı. 
dilı lu te iz b ş ~ı muru. 5 Bir memlekete tabi olan halk • 

\ k d Tumay; Ank ra, Ycnışc- İnhiraf. 6 - Biı eık<'k i mı. 7 • 
fı ı : Ba ındır o. No. 25 '\ pmaktan emir • Fena. 8 - Alı!. 

Y :ır Öz k; Kılls· 7 birincıkfi- 9 :avaş yavaş (iki kelime). 10-
nun ı k kulu ıf 3, No. 2s1 Siperısıılka. 

Z ı 8 fuo •lu; C b ci, Ankaıa: 
S la B l U ı ol ulu 93. 

1 hm t G 
1 1 

(' 

Türkiye Cümhuriyeti Manisa 
Müddeiumumiliğinden: 

Manisa ceza e\•inin l/Haziran/ 941 tarihinden 31/llayıs/942 tarihi. 
ne kadar olan bir senelik Ekmek ihtiyacı kapalı zarf usullle eksiltmlye 
konulmuştur. 

Bir tip ekmeğin beher adedi 960 granı iizerhıclen senelik ihtiyaç 
(158,000) adet olup muhammen bedel beher 960 gram ekmeğin ıı ku
nış 62 santim hcsahile 18359 lira 60 kuruş muvııkkat teminat miktarı 
1376 lira 97 kuruştur. 

Bu işe ait şartname Mfiddeiumum1lik kaleminden bedelsiz olarak 
alınabilir. İhale 25/6/941 Çarşamba günü saat 15 -de Manisa Mfiddel. 
umurnill.k makamında toplanacak komisyon huzurile yapılacaktıT. 

Talıplcrln muvakkat teminatla teklif 7.arfınını 241)0 sayılı kanunun 
82 nci maddesindeki usul ve tarif dniı esinde ihzar ederek ihale saatin
den en az bir saat evveline k dar makbuz mukabiliııde C. Müddei. 
umumtlığine tevdi etmeleri ve lateklllerin mezkur gün ve saatte komia
\•ouda bulunmaları nan olunuı·. 

/ş ve hayat kiltıpları : 

Hayatta İlerle ve İlerlet 
Herbert N. Casson' dan 

Ömer Rıza Doğrul çevirmiştir. 
Bu eser her çalışan adama ~ a lnız çalışmanın manasını öğret

miye özenmez. Ona, çalışmanın zevkine, idrak ve hedeflerine de 
kavutmak imkknlarını verir. H;:atı 50 kuruş. 

--· ----. .............................................................................. . 
Marmara Gazinosu 

lstanbulun en güzel manzarasına malikt ir. ................................................................. 
Beyazıt Marmara sinemasının üst katı •....................................................... 

Adalar, Marmara d•nizi, mehtap, laarikıılaJe manzara 
································ 

2000 kişilik taraçalar, kapalı şiş• bira, ne/b soğuk yemekler 

lst. Lv. Amirliği Harici 
Askeri Kıtaatı il~nları 
Beher kilosuna tahmin edilen 

fiyatı 9 kuruş 70 santim olan 
169,560 kilo palamut pazarlıkl.:ı 
eksiltmeye konmuştur. ihalesi 
16 6 941 pazartesi günü saat 11 
de Ankarda M. M. V. sotına:ma 
komisyonunda yapılacaktır. Kaı'i 
teminatı 2467 lira 1 O kuru5.ur. 
Evsaf ve şartnamesi komi yoııd 
gcirülür. Taliplerin belli vakitt~ 
komisyona gelmeleri. ( 46-4 5 2 3) 

••• 
1200 ton fırın odunıı kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. lha 
lesi 30 6 941 glinü snnt 1 1 dr 
Ankarada Lv. Amirliği Satınııl
ma Komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin kanuni vesikalarile tek 
lif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona verme
leri. Şartnamesi Komisyonda gÖ· 
rülür. İlk teminatı 2025 liradır. 
(54-4559) 

••• 

1941 elmash ve pırlantah SINGER saat modeli 

Fevkalade guzel, zarif ve göz kamaştı~an bir harika olan bu 
saatler en müşklilpesentleri dahi tatmin edt•bilir. Gayet mak
bul ve a;> ni zamanda faydalı olması itibarile en iyi hediyedir. 

No. 27 / A 108 ELMASLI ve PIRLANTA 230 lira 

No. 27 /B 126 ELMASLI ve 8 PIRLANTA 265 lira 

- EMSALLERi GİBi ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR 

Adres: SINCER Saat Mağazn lan - İstanbul Eminönü cad. 8 

yonda görülür, Taliplerin kanuni' 
esikalarile teklif mektuplarını i- \ 

hale saatinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. (62-4702) 

• •• 
Aşağıda yazılı sebzeler açık 

eksiltmeye konmuştur. İhalesi 1 / 

7 /941 salı günü saat 14 te Çorlu

da Askeri Satınalma Komisyo

nunda yapılacaktir. Hepsinin tu• 

tarı 2600 lira, kaı'i teminatı 390 
liradır. Evsaf ve şartnamesi Ko

misyonda görülür. Taliplerin bel-
1 

li vakitte Komisyona gelmeleri. 
Cimi Miktan Kilo fiyatı 

kilo kurut 

BORSA' 
13 - 6 • 941 maamelttl 

f.011dr• ı Ste~lt• S.24 
Ne.,.ıtrll 100 Dolar 130.-
CeaeTr• ıoo ı. •. l'r. 29 9S 
lladrlı 100 Pe..U tJ. 9375 
Yokoba. 100 v .. sı 1375 
Stokiıol. 100 lnev kr so. 745 

ESHAM VE TAHViLAT 
lkraml1ell 1Uade 5 19S& 19. l 0 
Erı-ı yüadeS fkraml1ell19JI - -.-
Sı•aa • Ers11ra• 1 -. -

n ,, 2 19.9u 
• • J 19.90 

1 lstanbul Belediyesi IIAnlan 1 
Darülaceze mucs e esinin yıllık ıhtiyacı için alınacak 14 kalem yae 

sebze açık ekslltnnye konulmuştur. Mccmuunun tahmin bedeli 3830 
lira ve ılk teminatı 287 lira 25 kuruştur. Şartname Zabıt ve l\Iuameliit 
Müdürlüğu kaleminde KÖl'Ülebillr. İhale 30/6/941 Pazaı tesi günil saat 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Talıpleı in İlk teminat mııkbuı 
veya mektupları ve 941 yılına eit T lcar<'t. Odası vesikalarile ihale günO 
muayyen saatte Dnimi Encümende bulunmaları lazımdır. (4715) 

* fi * 
Motörlü kara nakil vasıtalaTının 

senelik muayenelerine dair 
talimatname 

ı) - Motörlü kara nakil vasıtalannın senelik fı:nni muayenelerine 
]!) Haziran 941 Pazartesi günü başlanacak ve her Pazartesi, Salı, 
Çarşamba, Perşembe, Cuma g!inlcri Ayasof~a ıneydanında ve Cumarte
si günleri Kadıköy hfıl binası önünde ) apılacnktır. Alflkadarların aşa. 
ğıda gö terilen plllkc sayılarının isabet ettiği g(jnlerdo muayene yerin
de lı. zır bulunmaları mecburtdlr. 

2) 31 l\hwıs 941 tarihine kadar plaka almış bulunan bllOmum mo
törlil kara nnkll vasıUılan da senelik mua~enc yaptırmıya mecburdur
lar. 

3) 14903 tarih ve 19/11/940 tarihli Vekiller H y tının ka.rarlle 
seyrusefcrdcn menedilmiş olan husus otomoblller ile motos klellerın se
nelik fenni muayeneleri şimdilik yapılmıyacaktır. Bunların muayeneye 
getirmeleri icap eder etmez ayrıca ilan edılecektlı. 

4) Mücbir sebepler olmaksızın te bit edilen g{inde muayeneye geti· 
rilmlycn motörlü nakil vasıtaları scyruse!er edemezler. Et ıklerl tak· 
.dirı!e. bu gibilerin plakaları dl•rhal sokulcccktır. Ve sC'yru cferden men 
edilmekle beraber maktuan 25 lira paıa cezası alınacaktır. Böyle bir 
muameleye tiıbl tutulan vesaitin fenni muayenesi kendı sınıfının son 
muayene gununde yapılacaktır. 

5) Fı nni ınunyeneye gelmiyen motöılO nakıl vasıtlarınm muaye
neleri yapıldığı her günun ferdasında bir liste mnkine şubesi mOdür
lilğünl'e tanzim edılerek emniyet 6 ncı Ş. Miidüıhi runo gönderilecek 
ve eczalı olanlar cezalaı ı tahsil edilmedikçe hiçbir muamele yapılmıya
caktır. 

6) Mazeretler dolayısile tesbit edilen günde muayene}'e getirllmtyen 
motörlü nakil vasıtaları için muayene gunundcn evvel Belediye Fen İş. 
}eri Müdürlüğbne bir istida ile müracaat etmek ve plakalannı makine 
ııubcsi müdürlüğüne teslim etmeleri Uizını<lır. Bu şekilde müracaat et.. 
ıniyenler hakkında madde 4 hükümleri t.ıtb!k edilir. 

Motörlü kara nakil vasıtalarının 
muayene tarihleri 

icra Vekilleri Heyeti kararlle ııeyrüseferlne müsaade edOmlı olan 
otomobiller: 
Tarihi Plaka No. 
19/6/941 400--800 
20/6/941 800-1400 
21/6/941 Kadıköy 

23/6/941 
2416/041 
25/6/941 
26/6/941 
27/6/941 
28/6/941 
80/6/941 
1/7/941 
217/941 
317/941 
4/'1/941 
517/941 
7/7/941 
8/7/941 
917/041 

10/7/941 
11/7/941 
12/7/941 
14/7/941 
15/7/941 
IG/7/941 
17/7/941 
18/7/941 
]9/7/!)41 
21/7/941 
22/7/941 
2317/941 
2·117/941 
25/7/941 
26/7/941 
28/7/941 

TAKSİLER 

1501-1600 Çift 
1501-1600 Tek 
1601-1700 Çlfi 
1601-1700 Tek 
1101-1800 çm 
Tekler Kadıkö1 
1701-1800 Tek 
1801-1900 Çift 
1801-1900 Tek 
1901-2000 Çift 
1901-2000 Tek 
Çiftler Kadıköy 
2001-2100 Çift 
2001-2100 Tek 
2101-2200 Çlft 
2101-2200 Tek 
2201-2300 Çift 
Tekler Kadıköy 
2201-2300 Tek 
2301-2400 Çift 
2.301-2400 Tek 
2401-2500 Çift 
2401-2500 Tek. 
Çiftler Kadıköy 
2501-2G00 Çift 
2501-2600 Tclc 
2601-2700 Çift 
2601-2700 Tek 
2701-2800 Çırt 
T<'kler Kadıkoy 
2701 2800 Tek 

29/7/941 2801-2900 Çift 
80/7/941 2801-2900 Tek 
81/7/941 2901-3000 Çin 
1/8/941 2901-3000 Tek 
2/8/941 Çiftler Kadıkö:v 

4/8/941 
5/8/941 
6/8/941 
7/8/941 
8/8/941 
9/8/941 

OTOBÜSLER 

3001-3040 
8041-3080 
8081-3120 
8120-3160 
8160-3200 
Kadıköy 

Kamyon Te Kamyonetler 

11/8/941 8401--3500 
12/8/941 8501--3600 
13/8/941 8601--3700 
14/8/941 8701--3800 
15/8/941 8801--3900 
16/8/941 Kadıköy 
18/8/9'1 8901-400t 
19/8/941 4001--ClOO 
21/8/941 4201-4800 

Ziraat kamyon ve kamyonatlerl 

22/8/941 
23/8/941 Kadıköy 

Resmt otomobil, kamyon~ 

kamyonetleri 

25 8/941 
26/8/941 
27/8/941 
28/8/941 
29/8/!)41 
30/8/941 

1-100 
101-200 
201-300 
301-400 
401-500 
Kadıkoı; 

(4717) 

Tal. il bedel& 
*. * 

llk teminatı 

14;721>,00 

12,731>,00 

6250,00 

6400,00 

15,000,00 

1104,37 

956,12 

<&68,75 

480,00 

1125,00 

Dnrüliıceze müe ı-se!!lnln yıllık Hı.. 
tiyacı lçın alınacnk S deyağ, Tere
yağı ve Beyaz peynır. 

Dn'rillaceze milesscııeııinin yıllık ih
tiyacı iç"n alınacak Pirınç, Kuru 
fasulye, Mcrcımek, Kuru uzüm, Sal. 
ça, Nohut, Bulgur ve kuru bamya. 

Darulliceze muessesesinln yıllık ih
tiyacı için alınacak 60,000 kilo çl1 
6Üt. 

Darülaceze milessesesinln yıllık ib. 
tiyacı için alınacuk 4 000 kilo Zeytin 
yağı ve 9,000 kılo Sabun. 

Darfilliceze mOesseseslntn yıllık fh. 
tiyacı lçin alınacak 80,000 kilo kızıl 
karaman eti. 

Tahmin bedelleri ile ilk temfnat miktarları yukarda yazılı muhteUf 
me\·adı gıdaiye vesaire satın alınmak üzere ayrı ayrı kapalı zarf usuJDe 
eksiltmlye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Müdürlüfl 
kaleminde görulebilir. İhale 23/6/941 Pazartesi günü saat 15 de Daimi 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupla. 
n ve 941 yılına ait Ticaret Odası veıılkalan vesair evrak ık 2490 na. 
maralı kanunun tarifatı çevresinde haıırlıyacaklnn teklif mektuptan.. 
nı ihale günü sant 14 de Dalmt Encümene vermeleri lazımdır. (4418) 

Aşağıda yazılı sebzeler, pazar
lıkla satın alınacaktır. İhalesi 16/ 
6/941 pazartesi günü aaat 14 te 
Çorluda Askeri Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. Hepsi· 
nin tutan 800 lira, kat"i teminatı 
120 liradır. Taliplerin belli vakit
te Komisyona gelmeleri 

Cinai Miktan Kilo fiyata 

Taze bakla 
Taze kabak 
Taze fasulye 

kilo kuruf 
4000 5 

Taze bakla 
Taze kabak 
Taze fasulye 

• • ' 19.90 1 
• • 

1 19• 91) inhisarlar U. MüdürlüJer.-ı.nden ı 1 
• • ' 19.9() 5 .. 
" " 1 19.9 o .............. .............. . 

800 5 
12.000 5 
16.000 1 o 

(44-4704) 
4000 5 
4000 1 () 

(58-4698) 

• •• 
Beher kilosu 40 kuru~tan 120 

bin kilo sığır eti pazarlıkla satın 
alınacaktır. Tutan 48,000 lira, 
kat'i teminatı 7200 liradır. İha
lesi 1 7 /6/941 salı güniı saat 16 
da Bolayirde Askeri S:ıtınalına 
Komisyoaunda yapılacaktır. Ta· 
!iplerin belli vakitte Komisyona 
gelmeleri. (60-4700) 

••• 
Nakliyat yaptırılacaktır. Kapa

lı zarfla eksiltmesi 30 6 941 pa
zartesi günü saat 1 l de Erzurum. 
da Askeri Satınalma Komisyo· 
nunda yapılacaktır. Tahmin be-

••• 
Nakliyat yaptınlacaktır. Kapa

lı zarfla eksiltmesi 30/6/941 pa
artesi günü saat 1 1, 30 da E.rzu· 
rumda Askeri Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 16,800 lira, ilk tem:natı 
1260 liradır. Şartnamesi Komis
yonda görülür. Taliplerin kanuni 
vesikalarile teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel Ko
misyona vermeleri. ( 66-4 706) 

* * * 3000 kilo süt ve 3000 kilo yo-
ğurt pazarlıkla satın alınacaktır. 

Aaadolıa l•. Yolu Tahrill, 1,2 u 5 1 - Şaı tnamesi mucibince 10.000 Kg. hublon kapalı zarf usulile 
Auadolu D. Yolu MUmeull 42.61 satın alınacaktır. 
TUrklJ• it Bankaaı -. _ 2 - Muhammen bedeli sif 18.500 lira % 7,6 muvakkat; teminab 

1387.50 liradır. 

(!Borsa harici altm tiyat~j 
Retadlye 26 Lira 60 Kf. 
Kalın Betlblrllk 115 ,, ,, 
Kiilçe altııa gramı 3 ,, 36 ,, ................................................ 

Tasviri Efkir 
Nüshası (5) Kuruıtur 

Abone Şeraıtı ı ı·ur"•f:t ti.iri; 
ıçlıa ..!!..!_ 

Senelik ............ 1400 Kr. 2'100 Kr. 
AUı aylık -......... '160 > 1'60 ıt 
\Jç aylık ............ 400 > 800 • 

3 - Eksjltmo 1/6/941 salı günO saat 15 de Kabataota levazım ve 
mulıayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacnktır. 

4 - Şartname sözü geçen şube veznesinden 92 kuru~a alınabihr. 
5 - Munakasaya girecekler miıhurlQ teklıf ml'ktuıı,arını kanuni 

vesnikle ro 7,5 güvenme pnrası makbuzunu veya banka tcmınnt mektup.o 
!arını ihtiva edt>cek kapıılı zarflarını ıhale gtinü ekaıltme saatinden bir 
sant C\:Veline k ıdar mezkür komısyon başkanlıgına makbuz rnukabilınde 
vermelen lazımdır. ( 4329) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Türk inkılabı tarihi derslerinden muvaffak olamıyan talebenin bl. 

rincl lkınnl imtihanları haziranın 23 üııcu paznı tesi günü saat 9 da 
Konfcrnııs salonunda yapılacaktır. 

Ahıkadarlııı ın bulunması. (4619). 

iNKILAP KiTABE VI 
l 

deli 2C.350 lira, teminatı 212 7 
;;iiiii;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii liradır. Şa rtn a meai h c r gün k o :n ia· 

Taliplerin 16/6 941 pazartesi 
günü saat 15 te Hadımköy civa· 
rında Yassıvirnn köyünde Aske

ri .Satınalma Komisyonuna gel
meleri. (68--4708) 

~ır aylık ............ 160 > 7olnar. 
DiKKAT: 

a.hlblı Z. T. E80ZZIYA 

DırcolUGmıfan evrak iade ohuımaa. Netriyat MUdGrl ı Ç, &ABAN •11ttlılı yws MAT8AAI EllÜZZIVA 


