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Atıkara 1.6 (HMAlft ,>U4Adirl
•Udm) - Bu yıl mahaul ve se
ri1at vulyetinin gayet;, iyi oldu
tu Ziraat Vekiletinin orta Ana· 
41ohıda ve memleketin diler buı 
mmtakalannda 1'aptırchiı tetkik 
lerden haber alınmıftır. Bu mak
•t:la tınkilder ppan heyet 
Ankara)'a dimniit ve Ziraat Ve
Weüne raporupu vermiftir, 

Bu rapora ~ 1Delak seri
J'at eok b1 Te JUllk seri7at da 
Jalaa benbdi Nnuırlann te
lirtıe fnlreMAeıffr. Çakaroft '" 
Sce bölıelerlııde arpa ve butda1 
huadı mtlabet bir ~lele devam 

etmektedir. Trakyada da vuiyet 
ayni olup mtiıtabail fevkallde 
memnun bulunmaktadır. 

Yeni mah uUln bol ve bereketli 
oldutu kadar hükümet bunları 
kaldınp mubafua etmek için de 
lilzunıhı bötiln tedbirleri almıt 
bulunmaktadır. 

Etkiden benketll )'lllarda ba 
mahıuller kaldınlmadan ve hat
ti bldınldıktaıı lmll'a da .,.,.. 
nuu tehlikesine ma111& bulun
maktaydı. Bqtın deYlet &inat 
&letlerl Ue ciftflnin 1ardmuna 
koetutu ıribt memleketin Mrcok 

~ ;verlerJDde amlıar ve ıilcııar Yleu-

de getn mek auretı eok hayırlı 
t.edbirler almııtıı 

Busfin Toprak Mabaulleri Oft
ıınin elinde mevcut ola• a.ıı.r. 
lann iıtlap edecetl mallRt' • 
tan '78 bin tondan~ Ye
niden basırlatmakta olan ıi aa
bann in .. atı bitıkten .,.. ba 
miktar 93 bine cıkaeattır .. ...... 
kua1a cıkanlan bul .... rlarm 
da kısa bir samanda temini ile 
iatlap ndktan 108 1Nıl tlllna ~ 
rilacak Te Toprak llallaallerl O. 
fiainin elind.. H silo 'ft amNı 
balanm .. oJacalrm. 
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~ MJ::t~~ ':':::: - münalcaıalar 
1~ W.... .._ G.......ı R.... ~re Hariciye Naziri Eden 
..:..!Sedan) ı lııir i_'ı .. Pi'" hak •,.+mv Wr wj pncle D _.__ 

•21' ....... (Majlınıo) .... _L ı-..:...."1 • ~-L !-~!LIJlll-! ....... ~ ... 
hala Wr ...._ elaaa " p,.t .-. ...uterenan ·~ --..:u-1 lllUIİ•l•t UJ• .... nf 
m4hhWc.. ııil-' _ ........ .__ tanıCLPU bu lillldAli tuhMit e-
...aa..._ ... , _. -- ...1 • ...ı=.:-ı b'ld' ' • (A-L ._....(Sedan) m Wrtek ...._ ._....,..uu ı ırmiftar. ..ara 
ile W 1 __._ DLı< ..ı.. ) Loadn l( (A.A.) - Bitaraf idi' a..._. - ~..--... 'Mil! rau~eeu • -me111bladan bura7a relen haMrlere Alma• ....... ,. N 
.....;;..: O aw ..:.S':"w..a ~ Y.U !fak Bep.wllala Qtb a6reı Derlanın lnsiltere haklnndald v ...... .,..,ama 
ne L. iM .-,,_ __ . ..,.. ıiyaaeti, Vidıy Nasırlar Betetf top. .;nv lua p,_ Bqk r=- Bqdad, 1.f (A.A.) - Rad- lantıaında cet ıiddedi tnGnabfaları Alma ....,_ Nwrı Von •t~ '-ati.. ........ ı W, ı ıflli de :roda millete hitaben bir ı1utuk mucip olmqtur. Petainln wl ar- tııııntrop Veaedilw hareket etmlt ohqı 
.._ :.:ıı..._~ . •Fismel ıtJ! " ~~ irat eden yeni Irak Bapekili Sey- ~=-e ~ :ı-l.~1 ~.: orada ttaıpıı llariciıe Mwn Kont 
l6p -... .._ ,.... •• ...,.. . Mad uh &• ""· ' anc ' - ~lano ile Nblr•~ır. Diler taraf· 
.~~ Ola. yat Cemal fe. pçen ay 1. ur da~ak~r ve esctlmle lneflktre ile tan Bınati'*° Hariciye Nuın da 

• ın Biri Ol gresi d 
kOmetı vazifesini lltfirarat datıld 

Bulgariatula harp 
lia1' mevcut /tllıre laegtiti rigantine Hallı Tar• 

olchatu u ilin etti aeçildi, heyet divanı w Ali~ 
Lonclra. ıı CA.A.) -Ese a- gitlı,cek murahlıa&larM intllıa6ı aa.ulJı 
ı- bir tebliiine pre. Yunan •-r· 
Wlk~ r.m.t bii dekllraayon - -
~ BuJPr kıt.!an Yun•n Türk Baa.n Bırliği latanbul Mın ,,.b g~ bu kOHUde aakere .. 
topraklamu istb ve iflal ve Yu- tabeı een lik .konare11ine dün de dıp de a<:eie ,........ muhtaç ., 
~ halkana fiddet "9 barbarlık Clevam etti. Battan ..... a mibJaka· (D...- _,.,,. 1, ..._ 1 .., 
s1eterdiliftdenberi Yunaniltan ile •••••••••• .... ••••••••••••••••••••'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1S1•• .. 
Bulpristan arasında harp hali 
mevcuttur. 

Tobruk'un 
dış siperleri ' 

Fransız Elçisinin cenaze 
dün sıhri11lze gatirll 1 

at1e ..... ._. .. ftldl ..... eden WMelerden .... ut olan ca- an apıu •.tın manlilettlrDmecri b- a:rnt f8bre m.-ecciberı Z.ınWen 
ti 1a..a.ı..:: a.......ı..u.:.ıı.ı La....aL nil L- ~ ..1~•· teclb'rl 1 ran tbıenne bu fikirlerinden prf __ ,_,..._ - M e le, 
- -- ....,_.... - ~- ere ._., ........ 1 er a ... doomlişlel'dir ., .. ---. 'tt •rasım 
............. Wd Wlmit aH .. •W. .......... e&ylemiftir. {Drtls•' eaMf• ı, ...... ı •i Bı~ı.iıl.!an~ •fidfflhJfilfl lb ""'-""' ~ 
-. ._. Ah • •• 'n ••• 1llM __.. r. ...,,.,,,... feinır F l ln d 
:=_•-.ı1--.... - -=.." -1:.·:::: ,.,. ::.:= J.,ıuslerla .,,_ ;.,a ransız mezar ı5.na e 
·-~· ~-ı....... Guz'' el hır· h V..-llkt• Klıbire. J.f <A.A.) - Orta· ı.. ......_ ._, • hlw _.thil Berlin, 1 .f (A.A.) - Von 8ib ,ark .l.ıailiz kuvvetleri umumi ka 
..,. ~ " ...... ..,... 'benh'op"up bıı ~ Venediie raraahının tebliiUıde WldiriliyOT: 
... l.ulıl ........ ....,... M- ..ıere1t Coat Ciano tarafından Ubyada 12 - 13 pceai To1.-
"- ......... ....... - da kaqalandliı haber verilmektedir, rukta yapılan mUteaddit hllreket 
1.7, ... ....W ;..,. Wr ...._ • iki nazat ~ birlikte seçirec.lc. fleticesinde dıt iBlihkamlarcla düt 

bnh,. ....... .-. .- ....:.. Memlekette mı!!... bı...ıa lerdir. man elbtd ebulunan ve kö .. tq-
telaip ....._ ..... Ma.,... illll K Pa ... V....W.:e ıtttl · kil eden bu ınevzilere esaah eu-
'-nic ~ 1Nr ,.,. ._. '6- z.treb. 14 {A.A.) - Hırvat rette nlfaz edltmit ve va~-
h,or. p m• &::-. yeol-la.d-.!l!vor lideri Pa•eliG. Mar.,.J Kvater· mız nlah edilıiüftir. SollUlıl mm· 

Mı111l ..... c, "'* ... ft• _ Lua& .... ~ ... J nik ve Hariciye Nazan Loka Lo- takumda ve Tobrukta seyyar 
vel _......, Almaıdm m Tlrld· ; vij ve )naiyetleriV' eclerk&m buaün devriye mü&~e1rimiz b1~~~~ Y.._ 1-.ıit lllı ıilll •a' lwıNla Wr A,..,._ ı.ı (R.-.i) - !nhl- Şiindiki cihan barbilıden IODn ö~en aonra en iie hareket man nakliye &O una r .. .._.,.ar 
ri.a,.a Eki P' ıb. "-•••• ~- aarlat tdareei bMGn dGn:ya ta- .. rk ti~6JtllıtGn ne olaeait etmi,Iel'clir. P~ ak,anu dön ve 12 nalldiye vuıtwnı tahrip et 
bit ....... ~ QI ·- tfDıleri araaıdchl ..,. bir ~'fkl mechul ite de tnliiaarlar ~ meleri mulatemldır. m . ' 

dili t•q Y@p .. ~ lllr.a· tutacak olan yen1 bir tGUlo tipi- lÜIJ llborataar Ye fennt arm ~ 
w.ide .... lnanCdl ·wı ...... mis hakkmda ~ t.et- 1ıjmalarlle elde etmtı ~ 
telaıip elti. Jplder y..,mtkttflır. Bu tGtfln ıtlalı eclilmft Te ı6bek rind~ 

~ .. rk lfltflnlerlnin d.\ln1- Pl- lianlı tattln Dtmlennden ~ 

...::-~· "Ac: ~:~~·.:r:.= = i:~;r. 
1'ID RaaJa ~~ riıli dır. · bet edeb libl imaf itllta-
lllibuta tabtillll ,........,.. n lıfaltlm olduJ'~ bere, Har)>l rile de bu tfltGole,N faik bulun-a..._. taarra. ..... 1Mfe... Unııamiı'l mllteşkip Japon ve Çin makta4lu'. 
lur• .... ....._.. (Timee) P· ttittlnleri rJndımanlarının kuv- J,t11 titf\Jlde aranılan bötfln 
-- arta lh R--.... _:.......,;.__ vetli olmaaı Te fiyatlarının da priJP ~f· Yama bbi-

,. a • .., -....- ..,.._.. ucµ&ldiı Hbebile bltiin d~:ya- liyetl ~· ~· tatlı, ~aprak • 
._ aabrl ~ .. pllııa .. mn en ~ ttMln t>i7•aalarını ları orta Ye ~r • 
...... h l \Ma ... ..,.. ... tutaQflarcb. Bl~ .. rk memı... Bmidan ... b bu ttltblerin 
,.... ,.. ~ Jl!l8)'anlliida 1#1'11 ta~ b& lıı~ de .. 18rt •• u.ı 

Pek ... Wr ...... "~.. lQitbntls cSe ba ~ iıait9- ftf ~ ~t ol,ıqaı 
TAl\'llll DK.AR eulr olmq Ye llllJI' ,.,_. IMa iir. ıt, af lnanai,.U &r.erlnde 

... 5 ................ .., ~ ~~ Nlile •• 9llfd l "'' i 

( , ı:~ı lc1~~i- Vaziget , ) 

·Atlantik harbı 
acaba ne halde? 
Yaanı 
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Havza - Merzifon 
Ş E H i R H. A B E R L E R i 

15 Baziraa 

SİYASİ VAZİYET 

Rusya, Amerika 
ve harp 

Ha vsag• kirli plinir, temiz gidilir. 
iter gorpnlalı dinlendirilir. Her lıa.ta 
lunnıflıuulıu. M.,-zijoa d.i,.,. Juı-"'-. 
laasrel i 11.,.,.. ç-... ..,/cezi A •••••, -

Burlllhı 

ıi/aga .... 
Sariye golıı 1 Belediye mOhim 
ticaretimize bir tamim yapll 

açılıyor 
Kır kahveleri, plijlar ve cleaiz hamamlan 

sıkı bir kontrole tibi tutulacak 

Gazhane 
uakasının 

muhakemesi 

Ş m.lilü büyük laarpten biilbiM 
............ ~iki 

büyük ww ........ Jlift ş..H 1< 
Anwıim Mitt:dııit hilriaaetlel'i de 
CLaıllwqeti "" cliieti Seoryet k~ 
c;;.m...i,etleri Birlijidir. Filvaki 

bir • • eg ••• lcatler ••hancıtlır Besrada k•l•n 

YAZAN: S. N. TANSU buaa.::.";ıecell 
Bclcdiy~ Relsliii diiıı, zabıta ,&mir l Diden dalp secmi7e balla•,..cak-

J.., zoa lliiıill ........ laenü• 'V 

S•çl• v•••••• ...._ p ·atie. F-.. llihver r 
lime• " .... .. .. ,. le ,. 5 5 ,,, l a skeri 

illiflLlı • 1 > l .. '""* ..... ah• 
........ ..,.,.. ...... J,. J&w s e- elarak, 
Jmoeiki ıceee Dol==h..._ c... ._ - .... .-ildır ' T . T ~inöe konıların • alfll. 1 ınak. ·yoliardıı ~rüym l:asawtlan, Sımiye yolaaua laarici tican:Uıal- !erine kaJ'!ft&kaıa n aaı.t,e aiidür- lanhr. 

dfği güzel bir vadinın iıoinde kııiardl\ ~·ayılan sürüleri sclretınek ze bugfinlerde tekrar açılması bek- lerloe lıitaben bir tamia nıep-eılmiş- Çiinltii ayal 7ftier lııtru 8Gllra 71-
vyuyan Havza, SamsuAun bir par- a.e boştv. Günet arkaE1nda ba~r, Jeıımcluedir. Şark mcmll4<etleri ve tır. ne 1Hı )'iikselt .-..arlar tarafıaclu 

1aane ~ A...._ 9DbiJ 9er- ~ : z i , ...... sinne- -
aayeterindftı Sablu adlll41a bir a- · lhL • h 
.. )iiziiaden Bayati Muıü Wrid- ..,. 2c ..... bar~ j çaın, .)laylalarında cevu af,'11çlaı·ının ününüzde do~"U'. Sih-ey~ tıu·ikile Mısıı· ve Amerika De Tnminı. lstanbullulan alikadar :reiden koatnıl ~r. 

biribirine iısıldadıl't Merzifon, A-, Yaz geceleri, koruda bülbüller 0 • yapılacak ticari ımlbadelelerde Su- eden 4 miihbn ~i lııaYidlr: Dünden iııı.aren IMı mkı Jmııtrol ni tabanca ile -raJn,ıua I-L~ tir. T- a • ......_ 9ef1"et• -
~- -~ ........... .::.: ~ M ... L ,,,,._,.___.,:_:,_ 

RıUJ'anın ltir kötesidir. ter. Tia-nanm en meşhur yeri bplı- riye )"olunun itiz.im ıi(ln fevkalade bqlam~r. tlautara. pisliğe. iati-
ı...1-· ~ ı d -.. -""-ını·..-: 1..-lun--'--dır. 1 - Seyriiset'er meselesi. _____ 11.._ .:.--- -:-....ı. '-- ._ __ Karadetıiw.clett, Aaw:n~ ... .,~n c:ı 31'1 ır. vuradakı otelleıin heF-1i ""'~0• J~ ... uu .......... _....,.ı&.ı __ ,_ ~~ ..., u. 

trenler, Samsundan ."1nluıı·•ya uçıın ! :ferah ve teınızdir. Herkes temiz .ı·a- Du suretle ihracat mallnıımıza 2 - Ktr kahveleri ve gazinoları. Metin bqmda Beleıdiye reis mua-

diin bncliaine yani-~ .. - ,..._. - -a.a _ __. 
för Şükrü Ye Kenan ile iltirlikte M- ._, si m elle ,A' ;a •bar• dı 
tireye -rilmlftir. ile p • içia ftll'mif lıtulun• ,~ 

bu ıki 'kasabayı bulacak •e birJ!& j şıJaşır. Hrunnmlarında sıcak ı;ıılar, rup:ı meınleketlulne rakip piyasalar 4 - Ekmek ve gıda maddeleri. Her plij -ve denız hamamında 
•Mnyonlar, yollarının üstünde llaima tak çarşatlal'I, güzel bir sen·ı le br yeni müşteriler zuhur edecek ve Av- 3 - .Plajlar. ve denir. laamıımları. !Tini Lütfi -~boy h~unmHtaclır. Su(lular, ikinci sulh cezada -r- ........ le,it el i_ııtir, yiı 

dinlcnmt!k ve t1erinlenmek ~lD <lu - bütiin lsabı ı•• ~th. Emsalsiz ş1fa ~ılcaca~ndan ihT11Ctıt mallarımız da- B . _ -L" tal matlılka lıir doktor bUlanacalctır. En 
k h 1 1 ·· k ı h .~k k f1, ı ·J t b'J -'- ' 11 tamıme gore nUIUI Vll.Sl arı, kısa bir zamanda cloktorlannı temin racu tır. ıı~ııa arı sayı an uç .aı>.ıcumn en a ~ u :s.e ) at aı a satı ıı ı <'c.,... bütün , ··le ıce yerleri ı kantalar . • . . 

&VY& ç~ilmişlerdir. lluhittin 801-p. ....... a.ad.elü ..... Biyik Elçi 
mnda tıibie ~r: .i Sir erip,,· • ...-.m Llllrilraya k' 

- Dayımla beralıer dlaY:i Kö- ait eri relulile Loeılıradan k. 
Havza, denıiryohına ne kaclar su- güzclı Maarif hnmuınıdır. Fazla ola. tir. q~ 1 

' 
0 

' ' etnııyen p1aJ ve denız hamamı ka-
sam••-, Merzifon o J;adar kibn !ı rak bu hamamın ü.,tiı a.-ni !Smİ ta- s rl _,, 1 1 T kı~. lrnhve . ve g-azinoları, otPller, patılacaklanhr. 

...,,_ ,.. u )e ymunun açı n111 i e ~asra- pl.ııJlar, denız hamamlan ve fınnlar 1 Otobüslerin muntazam 1şlemeJeri, 
ve çekingen duı·muştur. Havzadaki .şıyan oir oteldir. Sahıbi \ahid ~oa da bulunan nıallarımu Nü!iey'bin ta- clcvıımlı surette ,.c mutlaka hu an fwa ,

1
'01cu almamaları ve ~olculara 

cana yakınlık, .Mcn.ıfonun a.zamelli müştcrilenne elind n geleni yapar. nKine Hiıum olmadan it'hal edılebi- l'"Olltrol altında buhındurulacalQaı·· hoi m~e-e]e ~..ıerl bilh•:_ •--.. 
halile bun bir tez.addır. .H~ı isi bir I Jta~ıda AJi Baba, ona :r"\!kabet için ı ıct• "J- """""' <:UllCI - , ........ 

1 ece ır. dır. ~-• edll-~r·. 

~~> den ()tıomobile bindik.. Dayımı A' >• ile Sowyetler Bidiii a:-a· e 
Usküdar iSkelesine bırakıp dönerken _ı_ -'d 
Hayati Gazhane yokuşunda birden- - laarp "* M üzere - uğu y 
bire önumuze çı'lı:arak otmnobı1imızi h ••-de tliıllyaya bircok laaber· a 
durduntu. indik bana iıitabe!J: ler >•> ......... 

- Gel, artık 'Sellinle hesaplapnll Sowyet a,;..., Almmyanın Jı::ıduı 1!1bi ış\"clı, dı,geı·i bır cıkek 1 :seferiıeı dir. O da ıyi katblı ve çalıi- uv; """"""" 
__ ,1 ... Cumnı lesi ve pazar günleri kay- .Pınnlarda da, hozulı: harman, ve-

kRc.lar ciddidir. Tier ıkfai gfiMU İr.&.C bndır. Onun otelinin ahı da Halice- Ceza kanununda 
miıt.te!ikt.ir. Fakat birinin taliını ö-1 vjdir. Her akşam kasabanın .nunev- mnknmlar, nahiye müduı·lcrl ve za- zin noksanl~ ficldetle takip edile-

d bıta amldcıi lıalktn toplandığı yer- cıekür. Bu gibi :fınncılann ekmek-
wkinln bedbahtlığı ~-nrunda insanı ü ver zümresı bu çatı altında, ınemle- yapıJan f adı-llt 
şundurur. Havz.::ı, Samsunun, guz.el ketin dertleı ınden aJ1llannda sami. leı:i b rc.r tıırer dolaşncnklaı· ve (bi- lerl müsadere edilmekle kalmayıp 

liz.ım ! diye üz.erime )1lrüdli. Kendi- So.yel &leM-4° Maı arazi dteme· r41 
mi müdafaa irin tabancamı eSınek Cliiiai we ,eai isi-adi müsaadeler et 
mecburJ_yetinde kaldım. Fakat ateı taleftnde iri ' ed.iun ...e Bal• nı 
ctmed"m. Le 1 dıılLi a..Sitm aık- alın• bir jneğin &e\·1nui yavnısu gibidir. nıi bir fikir birlığile bahseder. Gece ı Adliye Vekili, ~ kanununda ıze ibir saat CV\'Cl tıı;rramışlardı) diye l yultselt para cezalanna çarpılacak

Bol bol memclerındcn emer~ besle -ı ,.nlarma kadar rıamamlardan tür- )·apılan değipldiltler tıakkmda müd. bu yerlerin 1ıahip ve garsonları ye. lardır. 
nir, gurbu.zle,ir, lrlerzlfon da.una küler, kırlardan prkılar kala'klara deiomumiliğe tebligatta bulunmut- ••····••••••••••••••0 ··•••••••'••••-•n•••••••• .. ••••••••••••• .. ••••• ........ ............. _ .. 

Onun darberue ~ dü~ silih - !• die ....._ çekil· la 
ayağıma t.ablarak patladı ve Haya- melde .a- .Alm.n orf • nnın d " 

kaybolmWJ lılr ana hasreti duyar. ç&Tllar. Rumeli muhacirlcrlle dolu tur. Bu udı1itll gijı'€', sü~n ceı.a- N h. --d-· 1 . r 
Çünkü ınerlcezi olan Amasya, ona .olan Ha..-znnın bir cok evl~n yaun, 'an s~1111un lmfonduğtı ~rden m a ıye mu ur erı H 
bir ü..-ey anıı kadar yabancı, o, bu hamanı umanı ıpansiyon lhalinj alır. az 60 lkUQmetT"e :mesafeye tatbik 1 araSlftd8 nakil er aileye J()() 
ıehre bir iıvey ntit kadar ~{asız- Aralanna yabancılan büyüle bir mi- edih!cett ~ Sürgün 6 aydan be$ 

ti yaralandı. Rusya hududmıda bul11nmalan• ı · 1 
\'akadan sonra Aya~paş:ıda hala: DID bir leca.ÜZ mekHdma matuf .~ 

nun erille kacbm. B-can erada ~ bul----~ - S ti n· }' aç 
yakaladılar. • ~ıgmı. v_e 0 "':Ye er .~~ •· ta 
Otomobıl ıoförii ~rli ile Kenan ii .ullt ~etm1 takip eyl~~~-dır. Kimbilir hangi mulilha:ıa, bu safirpcrveı·likll' kabul edeıı bu .k.a- seneye .kadar olacakı.u. V8 tayinler 1 gram kahve 

yaylaların üstünde, mcyva ağaçlari· saba halkı o !Iİsbettc karını da ha- Liizum göı·ültlüğü takdirde ceza 
le çevnlmiş, aerin ceviz aı:'1lçlan ai· zırlamıştır. mevkii deği1tirllcccktir. Vilayet.imiz dahilinde ba&ı ınahiye ı Verilecek 
tında, elinden silik di.lpriiıea latr Havaya kirli gelinir, temiz gidi- nııidürleı·i arasında değişiklikler ya-
nöbetçi .kadar kendinde. emin kua· Ur. Burada aer "'or-,uk dil\Jendi- Dvuşm.a esııalUlda hikimc haka- pılnııştır. Bu değişikliğe göre Alem- Kahve tevziatı ile İstanbul vi~ 

J 
6 .... ret eden1er 8 aydan 3 sene,,·e kadar dııı· nah-ıvc m-ud-ur.n Fatır~ Şileru·n li-•i esaslı .suı·ette -ö•-·1 ol. bayı, dağların arasın!\ gı:ım!illp, Ye. rilir. Her hasta şıfaya .kavuşturulur. " · "' -.. '• 3

- ,....__ 

Hadtıkı inde bir suçları olmadığı d.. A • JP•J'• ..... llımm m 
iJerQte aii~r. harbe 'hazrrlanmacLiuu ve 1CıZ11• 

Neticede llulüttin lııemm 11nkif ordu =e ftTa1-ıJ.r sene m a 
olunmut. diierleri bakkı.n.ıa pyri tat cı&. llarelıade.ı.a .... e t ol· 
mevlaıf «arak tahkikat )'apWu• dtağwm -..le &trrı:iıptir. 

tilırmağın lclne uzanmııı atıl Anıas· Merzifon, Havzaya ltir saatlik bir cezalara çarptu·ılacaklardır. Alaçlı nahiycsinı'.!, Küçükpaıar nahi- maktadır. Iallve fiyatları iinü-
yaya bağlamıştır. otobiia J'olcıılağııadan aOllra varılan Şapb '\le Türk harllerinin kabıa- ~ müdürü Ali Rısa, Hadırnltiiy nahi müz.deki pazartesi ~ünü karar-

brarlqt.ırılmıft;ır. Fakat Aıwiha ltüyiik devleti nı 
.. -- ... sinr •• için~ 
kat'i hir karar vermek zamanı ç~ 
1r ' "t*· Awu ilm -...izle
n. ..da e ti&i premipini -..ı 
a&rerek Amet"ikan TÇurlaflnm A 
..... b9fti- Wımril ....._ bile 

Her evi, biı· doku- tezphı dde- bir .eı1afedectir. Ui aleyaincle balunaalar, Aı·ap harf. ye •üdüniiğiine; Beyuıt nala~ laştırılacaktır. 
dılecek kadar çalışkan Merzifonun, Arabalar döne, kıvrıla, nnzalı, lerile yazan veya olcuynnlar 3 aya miidiirü Nuri, Yalcmuım Kıhc na- ı MCYCut kahvelerin :reaıl :mtt-
rençper Amasyaya bağlaaıp tıer 1Kı7.uk :rollarda, btr fırtırıah denizde luwiar hafif hapis ve 10 lira para hi)"ai müdürlüğüne; Samal)'a Jtahi- esseselerc yapılacak tevziabndan 
Merzifonlunun ir prasaiır. Bir ciia calkaJaaaa cemi gilti earaıla, catır- cıeıas•ua carptırilac:aklardır. ye müdfü·ü Celil, Beyazıt nahiyesi flDllr& hallı:a dağUalmak :idn de 
tirin Amaı;ya, tıa matrur delikan11J'! ctır- )'Ol alır. Aritanwla m barakan Sanoşlafu Wet edinmiş olanlar müdürlüğüne; Taksim nahiye m6. kahvecilere tevziat yapılacaktır. 
bırakırsa onun, soluğu Karadeniz la- sanki bir makine vnfdır. Bir toz bu- hiilclm lcararile hastanelerde wdni dürü Hulüsi, Samatya nahiyesi mü. : Her ailey~ 10@ gram kahve ve-

• ........... 11 

d k kl k 11 altıua alınacaklardır. dürliiğtinc; Kılıç nahiye müdürii rileoektir. ıı ın n ·i yavu us\lnUn o an ara- hrtu, ])eteğine konup, havalanan an Fevzi, Alemdar nahiyesi müdürlü- , ._llllliıııiılllııiıııiiııiılll ________ _ 
«mda alac~ı ıüphcsizdir. Çünkü o, .kümesi gibi otobii fin arb"mdaa ay_ 
Samsuna lişıkt.ır. JJavzaı·a gelince, nlmu. ret.ile maruftur. Halkın sevmediti ğüne nakledilmiştir. Mtlteferrfk 1 
her şimendifer yo1cusu, sevimli ve Jılerzifona raklaştığınızı yqil bağ yegine eehlr, vilayet merltez.i Amas
ı:ııl"in ın ~nlıırla kalabalı'!< bir istas- ların, meyva bah~lerinin arasına yadır. BW"aya bağlı bir tek yolu 01-
Y n görür. Hele bu yıır. günlerinde girdiğiniz zaman anlarsmız. Her ta- macbğı halde Samsuna ve (Aıruma 
bu kalabahihn çoğu İstanbulludur. şın dibinde su kaynar. Su sesi, kuş her.gün otobüs, kamyon tahrik eder. 
Basit bir ~lmendifer istasyonu, sol- sesi, rür.gii.r sesi, işte Anadolunun ZeYk ehli, yazın sıcaklannı, Sam
da bir kuçfilc 'koru, 11onrn tozlu bir bu bir çok kim eye meçhul di1-aı·ına sunun serin pa.ric gazinosunda ~eçi
yol sızi on dakikalık bir yu rüyüşten yJıklaştığınızın tiı; aliimcU !... rir. Hastalan, sn katlan ('ıorumun 

Tiftik fiyattan 
görülme mit 

derecede yükseldi 
Yeni sene tiftik mahsuliiııh htaa 

bul piyasalannda satışı MflumwtJr. 
Bu seneki fiyatlar fimctiye kadar 
gürülmemlş bir seviyeye yükselmiş
tir. 

at+ f i duCıızoa --Slilme O • ti 
ı.. ··• ' mm iııerici.de ..,_ 
bestçe ' • • , : Mel ie:i Amıerilıua 

Beyazıt, Çamlıcada 
yapılacak 

şark kahveleri 

Beden terbiyesile 
mükellef kadınlar 

dün toplandı 

bıt'i w ıt6e .wir '!tir. 

onra kasabaya okar. Arknmzda Evler, büyük, bo.>·alı ve ferahtır. büyük ve iki yüz yataklı hastaneye 
Çoıuma, 'Merzifona ha1ekcte hazır Hepsi ağaçların albna gizlenmiş, ge. taşınır. Kadınlar da Çorumu tamr
otobüslcri, knptıkaçtılnrı bırakır ı • len geçeni usulca seyreder. Hepsin· Jar. Çünkü güzel bir doi:'"tmıcvi ve 
mz. Her po ta buıada birlbirlerilc de 'Sanki bir tcbe sum, bir istihza SC· çocuk ibakımevi oradadır. &nı~a O.r
reknb t-0 gırdlği lçın, yokulann e • r.ilir. İı;in\zdc mcnı'k ve endışc ya. tnanadolunun bir buğday ambarı o
linden baw1l:ın, 'Sepetleri zorla alıp ear. Acaba, dersiniz, bn 'henüz gô. Jan Çorumun otobüsleri foTZlfon -
araba a y 1 !ren bir t:ı'kım voför rünmiyen kasaba, 'heni ne lendıre - dan geçer. Yolculan dunıp, 'k !kar 
ınnavinlcrilc kn ılaşu. Halk her cck mi T ••• ken kabv~ere, lokantulara para sn -
)erde olduğu gt bn dar, sıkışık Ço'k geçmeden her şeyi öğrcnirsl- çar. Şehirde otuza yaklaşan cnmi, 
kamyonlara istif edilir. Havzanın niz. Hnttu kasabanın içındc bir kıll· mescit ve üç büyüle kilise ·nrdır. 
geniş bir panr ıneydam sağımzda senin tamirile meydana ı::ctirllmiş Şimdi askerin tasarrufun.hı bulu
tren yoluna kadar uı:nr. Biraz iled- güzel bir sinema olduğunu da gör6r. nan güzel kolej binası ve yeni yn
de ai'8(lar altında -Ter&akan ~yı • ve Se\inirslni:a. Geni~ bir yol kua· pılan eVler sayılı noktalarıdır. 

lstanbul Belediyesinin Mimarı 
Sedat Eldene har.ll"latlığı kahvelerin 
avnn projeleri bitrniştiı-. Bu kahve
lerin birl Beyaıotta diğeri Çamlıca. 
dndır. Bcyazıttaki kahce, hiilen İn
kılap müzesi .olan binanın önünde 

Beden terb~yesi kanunu hükümlc
ıine g(irc şchrimir:deki :fabrika l'C dı
ğer müesseselerde ~lışan kadm mü. 
keildlerin tcşkilitlandınlmasma de
vam edilmektedir. 

Faturalı ana mallarm kiloını 21i 
kuru n kadar muamele görmekte ol
ma ına rağmen talep pek hararetli
dir. Ba ) ÜUll'n hafta 'içinde 200 bin 
kilo mfütarında tiftik sabşı olmuş
tur ki bunun tutaı ı yarım milyon 
iirayn ~ uklaşmaktadır. 

Almanya ise, hukuku düvel 
ahkamı mucibince, bütün düııya 
denizlerinde hlU'p kaçaiı nakle· 
den vapurları, Amerikan bayr.a
ğanı ta~ısalar bile, zapt. yahut gar• 
kedeceğini ilan etmifti. 

kasabanm kenarında dolanır durnr. banm lıemen yegiinc caddesidir. 
Her çay denize 11knrkcn bu, dahıte Büyük kamyon garajları, güz(>! 
doğru kendisine bir istikamet ver - gazinolaı· hayretinizi celbcrler. Oto· 
mişür. Bu py kenaı·ında kur.a Mi· biisterı iner n oldukça sevimli - pn
rüleri, sıl'tr ktlwıeleri göze ~arpar, laa - cıtcline yerlqininiz. JCarwıınzda 
küçfilc çoban çoculdarile çoban leli - temiz dükkanlar, hilyük lokantalar 
pekleri gürleşir. Hırçın horozlar~ is- giriliiT. İntt, gezinir, hatta alııve
tuyonda 1-tit' edılen buğday çuval- riş edersiniL Tesadüfen İngilbce lıi
lanm didikler. len biT lıakblla ltarş1laşınnnn. Hay 

Tembel iri köpekler, lfıkayıt ve ntiniz sondereceye vanr. O zaman 
mütevelddl ~ğle D)'kustma almlf " 90nlrsmrz: 
aunaııtır. Yürürsün1ia, uzun park.! - Kmıam, bu liaanı nereclen öğ
difeli bir ,..ı ~ ylbelir. S.- ~ndtnn ~ bakkalhfı. fngflterede 
f'tnı:ıda, solunuzda dar kaldırımlar, m1 taltsil ettiniz?!. .. 
biribirinl takip eden dukkiinlat", fa- Jluhatabınıa güler ve aıerakuuzı 

Şehrin imarında, bilhassa nefis bir 
auya malikiyetincleıı, clclttnldc do -
nanmaStnda 'Bel«liye Reisi (Hamdi 
Acar) en biiyiik T()la <>ynam11ttr. 
Merzifonda kol<ac.ak, dokülcce!<, çii
rüyecek, kirlenecek ıeylcr cnm mah
fasatarla örtülür. Elı:ınekle:r, etler 
lcontrol ecUUr. Lokantalar sık sık mu 
ayene olunur. Çün1cil orada bir Bc
leıl;,.e varilır. 

Her tarafla irtibatı ınevcut olan 
bu babaya, Çonun 'bir baçulc saat 
otobüs mesak«htae, Havza da, bir • 
kadar mu'k.abll 1stı1camette makta-

ve yanında olncaknr. Lilelidcn gc- Bugün de EminöTiü bzası dahi
len yolun "1erazıt, :m,_cydnn.ilQ f>irlc - Jinde bulunan .SOO kadın m_ukdl~/ 
t~ koşe esas olacak ve binanin Lu- dün saat 14,:..0 da Gi.ılbanc parkında 
leli l tikametinde bir talebe 1okım- toplanmışlardır. Eu1lnönü kaymnka
ta ı buJunacaktır. mı Cevat, Beden terbiy(>gi İstanbul 
Çamlıcadaki be eski bh- Türk böl~si mümesilleri \"e muallimleri 

kahvesini ihya mabadile hu.ırlan- ı kadın mfilı:ellefleri gruplara :ayırmı, 
mıştır. laıdır. Bugün ayni mahalde erkek 

Bu binanın manzarası ~k güzel mtikcllcfleı toplanacaklardır. 

olacak ~e sırf ~~kvart salonrlnn lnhlsarlarda bir tayin 
h8'1aı. bır de Amenkan bannı havi 
oluakbr. 

Ba ilci büyük bhft mühim bir ih
tiyaca ikifi ~e blmıyacak ay. 
rıca webri gürıelleftirme bakımından 
çok büyük faydalan da cUeaJrtır. 

inhisarlar birinci sınıf müfettişle. 
rin<lcn Hakkı Tankut umum müdür
lük Başmüfettişliğine tayin olun
mUJtur. 

Beflktatt• plufm• .. ................... 
lllr.-V..-

Mnhn 'hemen lk1s1m azamı ihracat 
taclı leıi taı .ıfından alınmnktndır. Ba 

kı rıut1t ul diğer ) ıllf'ra naunın 
clllha yuksek evsaftadır. 

lıviçreye 230 bin liralık 
halda H fiadık •hldı 

Son ıninlcı ıle 1sviçreye mühim 
mıktaı da bakin, fındık, susam ve 
keten tohumu ~onderilrMkWdir. 

Diin de bu memlekcte!!ro bin lira-
lık fındık ve bakla ııatılmıştır. Şim
diye kaıl:ır yapılan satış 1500 tonu 
gecmittir. 

Diğer taraftan dün Slovakyaya 
da !O itin liralık ii&ii.a aatlllaJlbr. 

Almanya flu lrarannı fii!e çı· 

kar.makta tereddüt etmemiş \·e, 

bir Alman tahtelbahiri, İngiltere· ye.-.. eclİllllelı iilıere lllura «· 
:ak 'ft ...,,. malzemesi Uldet
mdde olan Amerikan ....apmbınn
dan • Robin Moor» u bahmn~hr. 

Be hidİle Ammiluıcla büyiik 
lleyecan .,...ıtrdı.. AJ-.ya. A· 
awww' Mt ~ ~ b.la· 
~ hırafıncLm 1'ilerek batı· 
nldtPm ve bundan &ONa d a , }.arp 

kafaiJal Mmil Ameabı YApW'• 

--~ ..... siri ,. .... 
" ·a r ·, ,.... t..an1ac:aPw 

13 tMa çj~ ~eWi t.IAıdptir-. 
İstanbul gümrüklerine 13 ton çivi Ameria 1İlnMlarma aıjlnmlf 

Belecliyede geçen 
garip bir ••• 

gelmiştir. Te\"ztata baılamak için 
Bcşnrtaş lm ortaokulu binasının T.icaret \'etileı.incieD niisaade iııte- .- AAııım- .... lec Aw .;... 

Ut en bariz no1Eta; kahvelerin ~- şu ııuret1e lzale eder: dır. Menifondan yedi saatlik 'bir yol 
tat-, ~rlerin Whıp, loka•ta - Burada eskiden .Amen1can 'ko- culıık sizi Samsuna götürür de, vi
ve keba111e1 4uldtblannnı fa11lalığı- 1eji -qJ'd1. Çotımnm ~ okuda1ı:. 

Dün ~ Defriyat itleri mü
dürtttiiiHıe p.rip Wr TI11ıa olaaı -
tur. Siirmeneli l1nüba isminde lıi
ri mürat>aat ederek parasızlığından 
bahsetmiş, ve kendiainin memleke. 
tine ginderlhneslni isıem;şı;r. Va
ziyeti şüpheli ~rik!tı İbrahimin ü
zerinde arama yapılmış ve mahrem 
~rlerlnde $aklı 116 lira meydana 
~ıkll'nlmı,tır. 

önündeki ıhıTarharm yıktlmasına ka- nilmiştir. b 1 il • <i tw"" d ı -.NıB
rar veıilmif ve faaliyete ceçilm.iftir. ----- --------- ia., A h.e s• A w .._ .,... 

Bu davarlar pek yüksek olup .. (lanlla "'!) ___ ..... ,., ........ +eaaııdc 
~etil tamamen ka_patmalrtaydı. ~ -
Duvar tamal'lleft yıttırılınayıp müna ...ele CflldP .. ~ dayor. 

Ahr. Bnıe tJi '"" maft ~ tel Hriife'rdt. 
Bütün bunlar da tembelliğin. re- O za.maa sizi bir düşlince al ır ve 

hawetiıı allmeddir. Ylrilrsönb, lıi- mrariJ lıir aihnlyet •imafmm tarma
ra dalla yübelinbaia. Yok-.ılar lıi- l&r. 
rlbtıini ta''kip eaer. Bir an ~elir ki, - halla lisan, ya1nız kofoJ1erde, 
Hana si• taaııantea yokuştan iba- ecnebi mekteplerinde mi "crenilir? 
ret bir ka_... lıi•ial Yertr, yalan Ve lııerttalde henüz 11o aeriJ'eye va-
da değildir. ~mı mek~eriair.i hatır -

Çeşmenin yanından doaerı bu ikin- Jat'Slnız. 
ci yokuş sizi daha iyi itir JGia w- Merzifon hareketli, çalışkan bir 
kar. Dikkblar aqrek)ef1r. Güzel kasabadır. Öted111beri müneneri bol 
evler bqlar. ı>aha 11Ura \qka Wr elan btı ••ldtia lnunlan. ~erini 
çeeme ve yeni bir ynlcllfla kar~laşır- doku._ tezgib1an haline lcoymuıtur. 
s111ız. Orada da lılr slrü kahve. ga- 1tadıu ana old1*u kadar ışçl. ı,p 
sino, ınahfel pmnhe çarı-r. B• ~ bilar niai• tua.etcisi _ 
üçüncü yokuşun batında otdlcr, ha· dlr. Halkı miııat'lrperver, sıcak kanlı 
aıamlar, vehrin son ve hikim nokta- olan Merzifon, ıöhreti uzaklarda söy 
a1IMia ıaralaQUftır. Maarif oteli, lnı=esiae raiam mef)ıur merlcep
AJi Balıanm oteline bakar. O ela ltar- terinden aalanamclar. Bu aJelMe 
tııımdald lokaataJ'I ııeynder. Biru merkep bdneo, H göse batacak de 
daha yakanda taıibt bir kiitlphane reoecle idi, ne ele 1eYileeek kadar ti· 
"e nihayet "&dtlere bakarı, derenin ri lhaynnlara m&lllttir. Fakat ne.. 
1nnımlannı .eyreıden bir koruya den billnmes. yok :rere bir esnafı, 
Yannınu.. Buradan qatllara halt- merkep clnabün ahibi olmak .ah-

Milli ,.,,..n: 58 Server BEDi 
--······-··· .. ··-· .. ····-

- Renkler ayni hıe! nı hemen :muayeneye gitmek istiyor-
- EIMn•i79ti yok. BattA stilo du. 

11Çlarınuı numaralan farklı ı.e o Arltadqı onu bu zahmete ı8Clikmak 
lıDe anlqıbr. 8aara perta...Wa istemedi: 
lıarller daha :iyi cörlll6r. Bmwla - Hayır !bayır... dedi, yarın er
lflk da lı:unetli deill. Ben ana 'J'&- lten relinen iyi olur. Saat <>ndnn 
rın daha kati möylerim. 1 enel. 

Rıfkı ltiğatlan katlayıp cebine - llutlaka. 
koyda. llektuplan cıkumot olduğu Nejad )'&lnı& kaldığı zaman kal-
içln bu meselenin, Nejadın evlenmek binin içinden bü~ Ok bir hl'fun ıpaı·
istedigi bir kadına ait oldufunu da ~ '1kıwf gibi nıbatladı. 
anlamıştı. Artık Belkısın masum olduğunda 

- Hakkın var, dedi, kadın mese- hiç fÜpbesi yoktu. .R.ıfkuıın ba b6k
lelerlnde insan çok dikkatli olmalı. mü vermekte tereddüt etmesi Bel

D6kkandan çık't.ılal'. Nejad o b- kıs1 tammam.asındandı Esasen onun 
dar memnundu ki Rıfkının ha.ası- tereddüdfi de Jiizde ·beş gibi çok 

ı&7et llle.l:keı.İ olan A ınasyay a biı" 

tiidO Piecek yol da. nıuta d.ıa lıala

mazsınız. .. Sokaklannda &arif ke
si1< nçh bayanlar, g6mel ci1i•n1tit 
Türk kadınlan görülür. 

Küçlk. fakat eana yalan, az kala· 

balık. fakat şirin, halkı iıısa nkıy- Bunun iiı:nne lıaklcmda takı'btıta 

:&ip bir boJ'da bırakılacaktır. ş..ili ... .a. A ma+ t d• . 
Bu suretle okulun bahçesi de_,._ lhtlk6rl• mUcade187e Ya Al "'" .... ... ıt ır•, 

dana cılunakta w caddeye ba1ka bir _..... ...._._. 1 
manzara Yermektedir. ,.rwıı ... UU.l'•• m .,.... A ....... ...... ... 

Yardunsevenler 
-llllll•lllrkOllfanNle 

ot• r? oWalw UNe. Mtlln an,. de

meti lıitir, ~ öu küçük ~Ilmi~r. Enünöftü Halkevinden: 18/8/941 
ve sevimli kasaba)'I otol:ıüa m'ltanız- Saz ..... tır.Ulan l•tilaaaa pıwırtesl &'linü saat (17,30} da Evi.. 

Bazı gazetelerimiz ihtikar 
yaptıklarından dolayı Fiyat 
Murakabe Komisyonu tarafın
dan Adliyeye Yerile.. "'iieeee
melerin iümleriai meekUt seçi
yor. 

nme.;.a lncitere '--bina harp 
weh ri • k' ıha A ._. 
bayrai.m bimil vapwrlm• ....._ 
t' ..,.a hı .••. miz salon1J11da Yardımsevenler tellÜ· 

da bırakırken, ea'ba1ı 11ıcağıııın henüz çekiliyo r yeti namına bayan Rabia Tevrilt 
Wt 11&adedade urtuu kısmen (Ta- Eifenee yerierhıde alatuıita ve BaJkı.ırt t.arafmdaıa (Vatan 7Uıiın-
şan) dağları•ın ve ormanlannın e - alaf.rantr:a lailD"k çalan sanatirta- da lcalb blrliği) mevzulu hir konte. 
teklerine, kısmen de çıplak alc dağ· rın inatibanlan Eyhil ayında yapı. ı:nns vel'ilecektir. 

lacaJı:ur. 1'u lcunt'eransa bütün yurttaıların 

Halbuki fikı i11toe bu gibi mü 
e99Cıteleri tetıfıiT edettk halb i
kaz etmek ibtikarla mücadele 
itinde •ükümete pzetecile.rin 
yardımı dokuna bi1ir. 

Bu ne biçim 
almak? lara day.mış, glttikçe yeşil bir nok- Saııatkı'irluın mes1M bilgilerini ~melcri riea oluaur. 

ta gıni küçülen Menifon, ur.atı.taştık. arthrmak ve onları bu jmtihana na- ...................... _ .......... - ......... .. 
ça hitıralarınız1a büyüyen ve sizi zırlamak üzere 'Musiki Sanatkarları SıY881e 9Çllacek el 
diişiindüren gii&el biı· ıehlr o1ur. o Kurumunda lrorıılar açılmıştır. dolnlıne lru .... rı 

8irtreeMe &l• etıetilKle etrırm 
Aa.et, ~ cila Ymibplda AD. 
dulJıılun 411.kkiıı .... t&ltıaDSyJa bip 
hedefe aipn .ıJıriceıa kar.af'n, kurşun 
dük'kin ~ihtarı Yuufun ba~ına 
isabet ederek hafi~e yaralamıştır.. 

zaman, ayrıldığınız bu sevimli *1- Kurslarda dünden ltibaıen tedrl- _ . • . . 
. . . . . sata başlanılmıştır. Sıvas, (Hususı) - Vılayt'lımızde 

Kanmıi bir m ah ftll' almadı
ğı takdirde bunları teşhir e
dip ne mal olduklarını tauıt· 
mak lizımdar. 

saha ıçln ıçınızde hır ııey'lıı yandı. İmtihanlarda mavaffak olaauyan.. 1 ft\'ılııcak olan el dokumacılığı kursu 
tını duyarsınız. !ar icrayı sanattan menedilccekler- için icap eden hazıı·lıklar ikmal ediJ-

S. N. TANSU ı dir. miştlr. Kurs, bugünlerde açılacaktır. Yaralı tedavi altına almmı~, su~ 
la yakalanmıştır. 

ehemmiyetsiz bir 111sbetc iıunişti. 
Haydi Bcllcısın yalan soyleıdiği faı·
zcdilsin, Rıfkı için buna lüzum var 
mı)·dı? Bclkısı tanurııyordu, mesele. 
yi bilmiyordu. Hele katrıtJan tctl<'i. 
ke baŞtadtğı nman Nejadın a!ll te. 
mennisindcn haberi olmadığı için ta
mamile bitaraftı. Hem Ncjadın asıl 
aısasunu bilse de ona hizmet etmck
Uı ne menfaati vardı! Bir hastası
bektırmaksa Nejad bunu daha evvel 
kalNU «m.ift.L 

cEvet, diye düşündü Nejad, anla
şılıyor, benim ~irlerinı bozulmuş. 
Birdeabire alelidc hlr hileye lüı:u
ınundan çok !ama e'hcmmiyct ver
dim. Belkısa kal"fl da çok terbiyesiz. 
ilk etti•~ Yine sabırlı kadınmıı. Ben 
onun yerimle olsam belki de kıya-
metleri koparırdım. Kimbllir, ne ka.. 
dar üzüldü. Böyle bir tüPhe altında 
'k.ıılmak 11e müthiş 4eyl Ve buna be
nim tereddüdüm ııebep oldu. Bar.ı 
anlanmda ne kadar kabayım! Belki 
hiç unutmıyacak bunu. Ahi Beni 

affetılllc& mi? Belki timdi odaaına 
kapanmlf, ağlıyor.> 

Nejad hemen karııdald eczaneye 
girdi ve Bellı:ısa telefon etti. 
Kadının !!esi donuktu. Kelime ha

linde boşalamıyan ağır sitemlerle 
yüklü, dargın, asaletli bir 11eıı. 

- Seni hemen görmek istiyorum, 
dedi Nejad, kendimi .sana affe'ttir
mellyim, yoksa uyuyamıyacağım. 
Yattın mı ruhum! 

- Yattım. Fakat gel. H~ye 
tenbih ederim, seni odama alsın. 

- Hemen geliyorum.. 
Nejad telefonu kapayınca yine 

dünyanın en bahtiyar adamıydı. So
kağa fırladı ve kendisini bir taksi
ye attı. Kalbi nasıl tarp1yordu, na
aıl ! cAh! dedi. ben bu kadını haki
katen seviyorum.> Gidip şimdi onun 
dizlerini, ayaklarım öpmek istiyor
du. Bap bu hayalin 7asbğında o 
kadar lezzetle eridi ki başka hiçbir 
şey dfitünemedi. Ancak otomobil 
Beşiktaşa geldiği zaman Nejad ayıl
dı ve kendi kendine ıoPdu: cRıfkıya 

mektuplan gösterdiğimi söyliyecek Bir müddet. "-;nhi şe -..;r,,. eli 
i . ~ H ,___ - r Y so, .. mc ·-'"'""'"'"''"'"'""' .. ""'""'""'"~ na yım.ı. ayır, Bel..- karfl duy- Te o balGe iltaldı. Belkıs lbaf"ı:fcıe elim izsi -

duğum itimadın başkasından geldi- çekil w kedWai okfar güN onua VIC arin Şerhi =-~] 
itini itiraf etmiş olurdu. Hayır, söy. saçları arasında gezdirmiye başladı. 
)iyem~. 

Nejaa yere diz ç.ökt1i, kollannı yata. l".-ıt a.rr '-s,, a...-
Hizmetçi onu dosdoğru Bellosm ğın kenarına dayadı ve kımıldama-

oda!lna götürdft. dı. el .. ,...... z ııl•ı. siyad. 
Tavan lambası yanmıyordu. Kar- .....,.., &.-...t iNllHail- 't.'e Sonra ayağa kalktı ft llofmldı: ~ 

yolanın baş tarafına asili küçfik, hAalıt e4sr. • • " 
arif 1imbadan sızan mavi ışık al- - Beni bir hasta farzet, dedi, 
tında, Bc11aa. pheserdl: Yatağın arada bir, yarasına dokunu1anca Yüksek inaan, duşi.uailıü yülc-
içinae yarım oturmuıtu; aırtını bir krizi tutan bfr basta ..• Fakat, sana sek, seciyesi yüksek, bilgisi yiik-
ymstlğa dayamış. altın baıını arka- a5ı: veriyorum, bir daha bu krlz gel- ırek, 'kavrayı~ yükselt olan 1nsan-
ym bırakmış, göğsfi heykelleri andı- miyccek bana... Çünkü i~imden bü- dtr. fnaanın "'1 tiirltisft, husu i 
ran bir diklikle kabarmıştı. Gözleri tün şeytanlım kovdum. O Safiyeyi laayatında ltir talanı talmlik-:e-
hafif kızarık (ağlamış olacak) ve snı;lRıından tutup yerde !firiiklemelt re, eir takim -~miY'!llere ug-
mahmnr (uykusu gclmiıı olacak). ist1yorum. Bana bugün hayatnnm en nyabilir_ Fabt buıdaı· onu p5 
Bir C'Jplak kolu, banyoda suyun sat- miithi' . iki. saatini ya:atll. Bunun auUeessir etmez. Çüukü ~nlara 
hına bıra1ı:ılmış gibi ralıavetle bir ehemmıyet1 yok. Sen khnbillı- ne ka- .muka'ftlmet e*er. Fakat wnumi 
dıır~la yorganın 'Üstünde idi. Par- daT 'lizü~dün .• O kadar illhi bir sab- lıayat. amumun den.leri, mep.k-
mak uçlan birlbiıine yaklaşmıı ell f rm, nec:ıp. bir rnnı:n _ nr ki benim 'katleri, 1ı:tıraplan, o.:ıun içini ya-
hentb; kapah bir laleye benziyordu. knba, çırkın tcrcddudihn önfinde e• ralar ve onu muztarip eder. 

Nejad .iğildi ve kendisine doğru 1 mepıı isyan halılanm lruilanmadın. YtkM fmıatı wnnnnwnnm <ter-
uzannuyan bu dargın elin çiçek ve Sana karşı ne kadar mal.çuum, nel öd ._»._ ..u..Jen ve bu der. 
Bellua .kokan tenine dudaklam11 .kadar m.lnDettarıa, hillyor ..... 1 di ~.ide cellfUl ima?.-
gömdü. (DnetıH .,.,., _llıııidiıııniııı. __________ _. 
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- 15 !11aziraıı 

Vatandaş türkçe 
ko nuş 

• • B ir ~ Darülfünun gen ç• 
iki k len, haklı bir taaaaupla hare-

. dele geçmifler ve umumi yerler• 
feri ite Tü~ . lisamnm hakimiyetini 
et Umıak açın milli ve kudsi b ir mö

aki cadelenin bayrağım a Ç11UJlarda. 
nüı hen d e o tarililerd e talebe idim 
vd ve 11 V atand~ türkçe konUf ! » ce
eri ı:;;amnm gıllügj~iz ve mutaauıp 

ah• müridi bulunuyordum. 

ak, 

bayrak gibi -
ifadesidir -

B~ ~· ~yade İnanRUf , ve 
dava uzerınde , uurlu b ir kanaat 
sahibi olarak fU f ikrin müdafii
.Yİm : 

içi • 1:isan da bayrak gibi bir ha
kımıyet ifadesidir Lisanla tef ek· 
kürün, lisanla miİıi hersin, inkar 
edilmez alakası vardır. Bir cem i
ye t içinde birbirlerini seven ve 
anlaşan İnsanlar arasında en kuv
\.etli . rabıta dildir ve yine c!il te· 
reddıye bllfladıiJ gün mutlak su
rette emin olmak lazundır ki o 
cemiyetin içinde infisah taham
mürü bllfgÖstenniftir. 

lın· 
kii· 

1
• Unutmamak lazımdır ki, mese-

nın ~. Erzurumun :Türk olmadıiını, 
~uşmanlarımıı. orada bafka bir 
!ı~n~ ı~sleri kulağa çalındığı 
ıçın ıddıaya kalkıtm .. lari:iı. Mü
~r~ke senelerinde, evlerini, ailele 
ranı müstevli devletle rin mbitleri

zd. ne açan soysuzlar, ecnebi zabitin-
den evvel kendilerini marazi bir 

m u 
ol· züppelikle ecebi dilin bilômiye· 

tine te rketmiflerdi. Şafmaz kaide 
!Udur : Türk vatanının üzerinde 

Jeti nasıl Türk bayrağı dalgalanıraa, 
;çin Türk topraklan üzerinde de türk

çe konu,ulur. 

cı· 

.y. ~"' 

MünerJverin suratına 

vurulan tokat 

.~uaün bir dava uyuyor. Dünk ü 
n:wcadelelerin tesiri görüldüğü i
çın, lisana hürmetsizlik de eskisi 
kadar bol değil ••• Faka t ne olur• 
la olsun, Türk toprakları üzerin
d e yaşamak istiyenlere mutlak su 
re tte anlatmak lazımdır k i, bu 
m emleketin liaanını öğrenmek 
t•rthr. 

ve, 

re

<er· 

, B!r ecnebi bana fÖyle söyle· 
tnlfb: 

«- Sekiz senedir İstanbulda
Y_ım, bir gün türkçe öğrenmek ih
tıyacım hissetmedim.,. • 

-

B .. . .u ıtırafan münevver ve 
mıllıyetperver b · • r t il' ınsanın su-
t a~na çarpılnllf t iddetli bir 
~ at olmadığına k imse iddia 

e emez. Bu demektir k" b" 
ecnebi • 1

• ar 
m - I k • sek12 sene zarfında 

~··• e etın "'rf • • mak )" 0 ~e adetlerıne uy-
ı :. ı_ · uz~unu hıssetmemiş ve bi-
aıus sekız y l 1 k mu t ı mem e et ona uy-

f ur. Bu kayı•· 1 - , • mis f ~12 ıgı an anevı 
meyaİzırp~rverJi~i~ize de atfede-

• zıra mısafirp ı· . . b 
derecesin ah erver ıgtn u 
• · • e rnaklaktan baıka bir 
ısım verılernez. • 

• • • 
Bizimde k 1 usu1 arımız oldu 

~da ila11e etmek ltizım 
Bu davanın .. d f 

de kusul'l • 1 rn.u a aasında biz 
~ · · ar 1f edik : Bir gün Bo
gaz1çı vapur nd 
yen Kar u ~ alacağını isti-
likanlı: amanlı hır bakkalı bir de-

«- V ay ' 'rk sen tu çe konutmu-
yorsun ! bahanesil 
linceye kad d e e~ek suda n ge 

ar övdü. 
Da v a lan k 

ran ve d • n ar a~ında p usu ku-
d egittire:u;a kv~zıy~te gö re ıota 

• en sız hır .. h 
rnız niye tle ri .. guru • te-
gençlere f e m!:'cadele eden 
le bu d , sır ~hsı teşebbüaleri-

avay • • · murl d 8 gırıttikleri iç in ça· 
pasta~a sıva_ ılar. Beyoğlunda bir 
ca b . ~~nın, tabelasına fransız· 
d en ~- !8!~ konduğunu teşhir e-

h. ırbısını , haydi sakJam1yayım 
ızzat en i ..,. t • • 

h · ' T""n &J yapmakla it 
am ettder. 

Beler pastahanesinde Halk. 
ada~~nda~ O rient lokanta~ında sa~ 
fa suremıyeceklerinden korktula r 
ve zannettiler k i isimler deği~in
ce,A mütehassiri o ld uklara Avru
ı>a ı hayat tarzı da değişecektir. 

1 
~ütün bu isimler, bu m ücade -

feyı ya~anlara milliyetperver sı-
ah yerme sa h . lak • . r oş, serserı, casus 

aplarının n:afe edilmesine rağ
men bugu"' d - . . 1ı ~ n egıştı, ve Avrupalı-
ik~ muhteva dan ziyade fekil ile 

ısap edenlerin keyfine de halel 
gelmedi. 

Y ukanlıi ıatırliarı yarınki fık-
rama nıe • tib d aJn vzu ıt az e eceğim bir 

kv. da dolayısile yazdım ve yarın
ı a . . 

rif • va ıçın bUlıiinden fU mütea-

d _eyı habrlabnaya lüzumlu crör-
Uln • T·· .... 1- • t"' ._ • n._ topraklan üzerinde 

U1'11çe konu,ulur. 

c. B. 

TASVİRİ EFKAR 

ll.1•l~BIM:]i!1!$;1il,I ( ASKERi V AZiYET l 
Maadin nizamnamesinde • - ., 

mühim bazı tadilat rapıı ıyor Atı ·a n t ı k ar b i 
acaba ne alde? Yeni kanun projesine ,göre maden 

değil, daha iyi bir 
işletecek olana verilecek 

imtiyazı bulana 
surette 
A nkara, 14 (Hususi muha- ı dan ileri gelmiştir. Diğer cihet. 

birimizden) - .Maadin nizam- ten muhtelif kimseler tara
n am csinin bazı maddele rini ta- fından jmtiyazları alınmış o
d il ed en bir kanun proıesi ha- lan ayni cinsten madenler bir
'.ırlanın ış bulunmaktadır. Bu leştirilecek ve tek elde i~leti
projeye nazaran maadin imti- lecektir. H ükumet bundan ev. 
yazı mutlaka bulana verilme· vel olduğu gibi işlemiye aç ıl
yip daha iyi işletebilecek b iri- mış madenlerin safi karlarına 
ne verilecek ve bulana da bir iştirak etmiyecektir . 
tazminat ödenecektir. Bu hu· Maden suları hakkında 
ııu!lta bulunan madenlerin iha
lesi işi Vekiller Heyetine bıra
kılmıştır. Vekill~r Heyeti ma
deni bulanın madeni işletebi
lrcek bir derced e servet ve ka
biliyete malik o lup olmadığını 
tahk ik edecek tir. Nizamname
ye bu hükmün konulmaı11 , 
şimdiye kadar bulunan maden
lerden mühim b ir kısmının 

imtiyazını alanla r tarafın

d an işletil mesi ve m illi serve-
tin toprak altında yatmasın-

Sıhhi gayeler için kullanılan 
soğuk ve sıcak m aden suları 
için h u..susi idarelere, beled iye
lere ve köy hükmi llahsiyetle
rine tercihan İmtiyaz verilecek
tir . Maden kaza larında tazmi· 
nata h ükmedilmesi için İşçiyi 
çalıştıranın kazaya amil olan 
bir kusuru o lup olmadığı araş
tırılmadan a m eleye veya va· 
rislerine tazminat verilecek, 
suç sahipleri bilahare tesbit e· 

dilecek tir. 

Çalda çekirge ile mücadele 
------ ·- ---

---
-· - -

A lmanya hangi vasıtalarla bıı muharebeyi yapmıga 
çalışıyor 11e l ngillere, kendisini nasıl m üdafaa ediyor? .. _....,., ·-

---1941 martında başlıyan ve şİ· ı mişler v bu adaların ah illerin- 1 büyük harp gemilenlc uzun me
mal buz deni.Linden cenup buz den bin kilometreden daha az snfelere açılmak. uzun muddet 
denizine kadar, iki kutup arfsın- mesafeye sokulacak heı gemi} i deniz üzerinde kalmak 'e bü,>iık 
da Avrupa ile Afrikayı, Ameri- batıracaklarını bildirmişlerdi . düşman harp gemilerinden kaçı-
kadan ayıran Atlas Okyanuw ü- Bu mesafe, Almanyanın narak kuçükleri ve nakliye gemi-
zerinde yapılan Atlantik rnuha - !erini yakalayıp batırmak müm-

1 rebesi mümkün olan siddetile de- Yazan: kundiı; fakat adetleri ve kuvvet-
vam etmektedir. Bu~un bitmesi· leri düşman deniz kuvvetlerile 
ne imkan yoktur; ancak harbin Emekli Gener al muvaffakıyetli muharebeler yap-
hitamile veya mütareke akdile A l• İh SA" B ı· S mıya mu.ait olmadığından bun-
nihayet bulabil ir. Bu muh arebe- 1 san !arın esas vazifeleri düşmanın üs-
de lngiliz ve Alman kin ve hid- tün kuvvetlerile karşıla~mıya dik-
deti, olanca jddetile, karşılıklı elinde bulunan Avrupa sa- kat etmek. bir nevi deniz geril-
çarpı~maktadır. hillerinden uçacak tayyareler- lası yapmaktı. Kara hareketlerin

Bu muharebede bir taraftan le ve hareket edecek deniz· de gerilla, çete harbi ne ise, de
İngiltere, pek üstün donanmasile, altılarile rahatça kontrol edilebi- niz üzerinde bunların ı j de ayni 
denizlere h akim olduğunu i.,bata lc<:ek bir mesafedir. Bundan da- şe.} di: mümkün olduğu kadar knr 
çalışmaktad ır. Diğer taraftan Al- ha büyük meı.afelere kadar git· ı tara fa Zİ.} an vermek, en esaslı 
manya! elinden gelen bütün kud- miye lüzum olmadığı gibi. gidil- maksatlı. Kendisini tehlikeye koy 
retile lngiliz donanmasına mey· diği takdirde eldeki hücum vası· madan ne kadar uzun müddet bu 
dan okuyarak , lngiltereye erzak, talarının dağılmış olacağı aşikar- iş yapılabilirse ve ne kadar çok 
harp malzemesi, ham madde ve- dır. Bundan ba~ka büyük mesa· düşman gemisi batırılırsa, 0 ka
saire ta.şıyan nakliye gemilerini feler için büyük denizaltılara ve dar iyi vazife yapılmış olurdu. 
batırmak içın uğraıunaktadır. büyük tayyarelere ihtiyaç v.udır. Lakin karadaki çeteler veya eşki-

Geçenlerde Amerika donan • Almanya, Atlantik muharebe- ya grupları gibi deniz korsanları-
masına m ensup bir Amiral, Al- sini esasen bu iki sj)ahla yapmak- nın da mukadder akıbeti bir gün 

Sahife : 3 

Geredede 
müthiş bir 
kaza oldu 

200 metreden 
uçuruma yuvarlanan 
bir otomobil yolculan 

mucize kablllnd n 
kurtuldular 

Gerede, (Hu usi) - Bundan bir 
m dd t ev,; cl, Gered Kıı.ı eahn
mam ~'tllu üzerinde, mt th1ş ibir oto
mob:t 'kazası olmuş \!e, bo otomtbil 
ıçındcld 5 y<ılcn, muc zc kabfl rıılen 
bı~ te ilf net'l<'esind , yuzd yuz 
bir lilumden 'kurtulmuşlnd r. 

Ankaradnn, Ku.ılcahıım nı - Gere
de aıa~mdakı yol ltarar.gfih\:ırına 
dönen yol n utea hitl nfüm m ıhen
'<li N~-znd ça'\UŞ oglu ve Bnhrı Er-
ıın tle ıki kız çocuklıırı ve yol kon· 

tıol muhe.ndl i Kud i Kurdoglu, Ge
r('()edcn 20 kilometre mcsafed , mıın
taznm bir virnjdnn on sürntlc do
noı !erken, şo(orun şasırmnsı tizerine 
otonıolııl dngclan yuvarlanmı~tır. 

Otomobilin yuvnrlnnmnk :iz r ol
duğunu hi eden şofor kendi ini ka
pıdan atarak otomobıUn yuvnrlanı

":ını seyretmekten ba~ka bir Jey ~ a
pamnmı,tır. 

Dnğdan yuvarlanmı~ a baslı, nn o
tomobil ü~üncü t.Rklağı ınütcnkip, 
tam uçurumun kenarına geldiı.,'l sı
rada, karo,.eri iri bir kayaya takıl
mış ve otomobil terslnc donmilş bır 
vaziyette orııcla kalmıştır. 

Azrallin pençesinden işte bu su -
retle kurtulnn yolculnr, kazanın deh 
şetıle ktyns kahul eclilmivecck h:ıfif 
yara \"e beıclcrle kurtulmuşlardır. 

İki katil otuzar sene 
hapse mahkum 

oldular 
Ç~l, ~;Hususi) :- Çalın l!ançalar, I knç gün evvel Çala gelerek çekirge manlann batırdıklan beş gemi - tadır. Bugüne kadar gösterdiği üstün kuvvetler tarafından kuşn

Ze.v~e! Uçkuyu,. Kuyucuk,_ \.•amkoyu, nıucadelesı yapılan Zeyve, Hançalar d en ancak ikisinin yeni inşaatla kudret, bu iki silahla bu muhare· tılarak imha olunmaktır. Korsan
Develıler koylerınde çekırgc çıknrak köylerıne gitmiş ve kö\ lülerle va . yerine konulabildiğin i söylemışti. beye uzun müddet devam ı·debi- Jık yapan bu akıbetten mümkün 
mficadeleye başlanmıştır .. Bu koyle- kından temas etmiştll'. İ.:ıu meyn;ıda Bu defa Amerika Reisicümhuru leceğini i bat etmektedir. Ancak olduğu kadar kaçacak \'eya bu İ:zmir, (Husus!) - TorhalıdR !!ey-
rın. _b_azı nıevkllerinde çekırge zuhu. r dıger zirai mucadeleleı·Je ılc pek va- k d I k f'l · ·ı h k d · · · h d k 

t d b 1 
d • da, son nut un a, A tlantikte A - a ı e ststemı e are et e en tı- netıceyı te ir e ece tir; korsanı yar kitapçı Darendeli Mu~tnfa Do-

et ıgııı en ura ar a ayrı_ ayrı .m. u- kından alakadar olmuş ve avdetınde 1 c d ı ı kt d ç k b man uçaklarile Alman ve :al'-'an caret ve nakliye gemilı•rinc taar- takibe memur olanlar da bu akı · "anı pnr,nsına tamaan bol'~rak .. 1. 
a e_ e yapıma . a ·~· e ı~ge muc.a- .u çekirgelerin taınanıen imhası için .r li ,... u dcle~ı memleketın ıktısadı hayatıle lazırngelen tedbirlerin de alınması 

1
_ denizallılannın batırdıkları gemi ruz esnasında Alman tayyareleri- beti mümkün olduğu kadar çabuk duımekten uçlu fbrnhim Gülen ve 

alakadar ol~luğu için D~nizli v~lı. i çın memuruna diı'ektifleı· vcrnıiştır. !erini mikktarın1 ı, lngilterede yen
1
i le d~1ni~al.tıları .. ~düçfük lngiliz harp elde etm!y.e uğraşacaklardır. Kor- nrkndaşı Mehmet Arif haklarında 

Osman_ Nun Teke~i ve zıraat mlıdu- Bwıdan ba,kn, dokumacılık ve ~u yapıma ta o an insaattan üç mıs i gemı erının mu n aasına maruz san gemısıne veya çete ıdarcsine h . • A~ nıa'-~·-~~ınde 
ı·ü Akıf Tunçla bırlıkte bund b l · ı d b'" 'k ·· k ·d y· · b k ld ki d b 1 k d 1 1 k k 1 şe rımız gırceza "'""'"'"·' an ır ı-: erı e e aliikadar olmuşlardır. uyu gosterme te ir. anı a - a ı ann an un ara . ar':'ı a- memur o an arın ara ter eri ve k . 

±'.iii9>~~c;;:----- tan altı İngiliz gemisine mukabil, 1 ha büyük harp gcmileı:ne ve 1 ruhları da bu vazifenin icapları· l na z üzerını! :;,;.p;~aii ihırupıı da, 
Menemende arazı 1 iki gemi ~apılabili?"ormuş. . ~u 1 hu~ların k?,rsan ta12ında hareket- ra,tuy~un ~.ım~lı~ır. Onun iı;!:ı şe- ~ıahkcme, suçlu~arın otuzar ~e a-

zmird e yedek rnuharebenın her ıki tarnf ıçın lerıne de !uzum vardır. ;~rıerıne du!'ıkun kahramanlar iv1 gıı· hnp~e mahkumlyetleı·lıır. ı1aır ev-

yangını İtf aİye teşkilatı hayati ve kati mahiyeti aşikar· Almanyanın elinde h;.rpten ev korsan amirali veya çete kap;n~ı vclce veıdiği kararında ısrara ka. 
dır. İngiltere, hariçten yiyec"k ,.e ve! yapılmış veya tezgalın kon- ola.mazlar. rnr 'ermiştir. 

:\lenemen, (Hususi) - 'Kazamıza f ı· J b J d h c! ' l 1 Al b d 1 ) bnglı Yuhşelli koyü dahilinde Yn- a 1m ere aş a 1 am n_ıa ~uıo ge ıııezse. yaşıya· muş birtakım lıarp gem:! ri var- şte manya u Ü ünce er e --
manlar mevkiinde çıkan bir yımgııı İzmiı·, (Tasviri Efkn1) izmlı mnı: ~n~ilizl fabrikaları bugiinkkü 1 dı. Almanya bunları ktsmen ge· fli~de bu~unnn ~üyük harp gemi- Tekme ile karısını 
neticesinde bin dc•kıır >ıııktnı·ında n- itfaiyesi için her mahalledt•ıı a\'ıılıuı harp i tıyaç arını karşılıyamadı • çen sene, Norveç seferinde kul· erıni nr a sıra a korsanlıga çı- ÖldUrdU 
razi dahili11ıle meşe ve çınar aJnç- onar kışilık yangın söndurıne · ckıp- larmdan Amerikadan harp rnal- lanmı!'ı. feda bile <"lmis ve hu sn· kararak lnyyarelnle dl.nİzaltıla
larile çalılnr kamilen yanmıştır. Yan !erinin ders ve talimlerine her gun zemesi gelmezse lngiltere harbe yede k'az.anc;lar temın ~tmi ti. Al- rının. kafile muhafızları karşısın· 
gırı, köy halkının gııyretilc sönılunil- itfaıye merkezındc ve Ktilturparkta devam edemez. manya, esas itibarile, miih.i:n bir da, az yapabildikleri i in daha 
ıntiştür. Yangının, bu mevkııJP keçi muııtazaman ılcv:ım cdilnıektcdır. Şu halı-le Almanya, harbi ka- deniz kuvvetine malik olmadığın- fazlasını bu korsan gemilerine 
çobanlığı yapan .Mehmet oğlu Halı! lı.ıniı 84 mıntakayn nyrılmıştıı-. zanmak ve lngiltereyi sulhe mec· dan denizlerden hakimiyet veya yaptın) or; bu suretle Atlan tik 
Yal~ınkayanın dikkat~izllklc nttıgı Btitün bu mahallelerılen itfaiye) bur etmek için. Britanya adalan· dü man donanmasını tahrip iddi- muha~ebesini kızıştmv~r, • <l_eniz-
yanık sigaradan zuhur ~ttıği yapı- seçilen 840 kişiılır. Bunların tnllm h · ı k ı b altılar le .. akl 1 l 
1 

na arıÇten ge ece 'apur an a- asında bulunamazdı·, .... , halde e· ı • e uç nr a sınsı ·ır şe-
an tahkikattan anlaşılmıştır. Jlalıl ve tccrı 1 ·ınde bılhassa itfui\c ku. J d D'w f 1 1 ..-- k ld l k k f )' yııkalanınıştır. mnndnnı Ibrnhım Günay <la bulun- tırma ı ır. ıger tara lan ngi te· !inde bulunan birkaç harp gemi- · ı e yapı an ye nesa an ıyete f zmirde İki yangın rnaktndır. re. Yfl amak ve harbe de,·am e- sini bahri üslerde, müstahkem li- heyecanlı safhalar katarak nıuha-

İyi hır şekilde yetiştlı ilmekte olan debilmek için hariçten gelecek maıılnrda bağlı tutmakta bu harp riplerin cengaverlik hislerini cnn-
İ:ı:mir, (Tasviri F.fkar) - )lımar bu m:ıhalle grurılurıııdan lınşka bir vapurların selametle lngiliz li- ic;in bir fayda yoktu; bi ' akis bun- laııdırıyor ve coşturuyor. Harp· 

Kem~leddin ~u!varında tcıccardnıı ele fzmır ıtfaıyeı:ııııe yaıdımcı teşkı- manlarına gelmesini temin etmek lan lngilız hava taarruzlarına ten hariç duranlara da heyecanlı 
Efraım Sukanının pnmuk depo3uııda 1 Jat vucude getırllmiştir. Bu t" 'dliıt ve huna mani olacak Alman harp karşı müdafaa için bırçok <Yayret- facia filmlerine veya kanlı boğa 
an~ızın .~~ngın çıkmış.' pamuk. balya. 2.no kışıden ilıarettfr ve çuk ıyı ta· va~ıtalannı imha eylemek :Larure. ler ve dikkatler gÖsterm'fyc lü döğüşmclerinı;: benzer hadiseler 
larıle bnlıkte kocıı hına da ~anmış· lım gormuşlerdır Bu teşkil'ıt sc•fcıclc !indedir d ş h ld b 1 · seyıettiriyor lngiltere bu muha 
tır. ıtfııiye kııılrosuı;a alınnrak vazife . . . . . 1 . • zum var ı . u a e un an ış- b d k ·d. . • • .. • Yapılan zabıta tahkikatına göre . k . 1 lngılız denız kuvvet erının pek siz, güçsüz tutmak ve be:ılı:mek re c e en ısını nasıl mudafaa 

•• 
1 
goıecc tır. b" "k .... r···· k J Al d' ) yazıhanede bulunan ~2 yaşıncl:ı Al - Son si~tem mııkinelerle müechhez 1 uyu ustu~ ugu ·ar ısını a . · manaıoızdı. Harbi kazanmak için e ıyor · • . 

herle ;)foiz adında lkı çoeug-un ısın.. İzmir itfaiyesi, şimdi çok csa Jı biı· manya ha~g~ vasıtalarla Atlantık bunlardan da istifade lazımdı. Almanyanın. ~lın?e. bulunan v.c 
nınk için yaktıkları g:ız ocnğının bır surette takvıye edilmlı1 hulunm kt • muharebesını yapmıya çalışıyor? Bunlar adetçe azlıkları hasebıle bu muhnrebe ıçın ıstıfadc edebı
d.t•nbfre patlamasından zuhur etmiş- dır. ' u Almanların el inde bu hu~usta, lngiliz fi l olarına, donanmasına leceği yerler, Norveçten ispanya 
tır. . .. İzmir itfaiy~ mel'keıi yanın.fa bn· b!!lli başlı üç cins harp vasıtası hücum edemezlerdi: lngiliı ana hududuna. ka~a~ bütü~. Avnıpa 

nundan lınşka a) nl gun Halkapı- zı kimselere aıt olan bilvuk bir ar- vardır. f'I f d k karası sahıllerıdır. lngılı:zler ana-
na ·da Prina ynğ fabrikasında da B 1 1. . . • vatan ı osu tara ın an sı ı rnu-

1 • • ·.. • sa, "l'< ıye fü•ı lıği tnıafından ile· ı _ Denizaltıl ar: h f d'I k 1 1 ·ı vatan fılosu merkezi bir vaz.iyet-
bun::ı benzer dıkkatsızlık yu;:unclcn rlde "<'nışliyecek ol tf . b' a aza e ı mc te o an ngı tere 1· ·ı· d 1 d h k . k f b 'k " · · an 1 aıvP ınn- 2 U r ak lar ; h'll · 1 d le ngı ız a a arın a are ete hır yangın <"• mış, a rı anın ınuh- sının lallınhancsi olarak kullan 1 k - ..., sa ı enne taarruz yapamal ar ı: h' b I k d I l 
telif eşyasile binanın bir kı mı y~n- üzere istinıJak n-ilmi tir. 1 mn 3 - K orsan gemileri. yalnız küçük parçalarla sahil bo- ~zı~ u unma tn ır:. ':'- man ?rın 
nııştır. Znıar 300 liradan fazla tah- Sıvasta 1 I Almanya geçen kış denizaltı yunca Alman nakliye kafilelerini e e.r'.nde b~lun?~ butu~ snhıller 
ınin eclilme~tedir. ma lSU ve tayyare jmalatına hüyiik bir lngiliz destroyerlerine ve tayya- lngıl~z bahrıy~aının denız tayya-

Ynnı:;:ı~· Z nu~arah kazııı.'~l un, a- .._ ÇO~ iyi . geni lik ve hız vermişti; 1ngilte· relerine karşı muhafaza va:rifesi ı elerıle her gun sıkı tarassut al-
ecml bu nmelen.n ynnlız hıı hari'- ... vns, (Hu usı) - Bır kaç gdn- k h b d vft · · . 1 .... 1 b"I" d" f k t b" "'k b' l'k tında tutulmakta ve buralardan 
k 

• - - d 1 ı f k . b d b · k" . .. reye arşı ar e e •• m ıçın, şım- goru e ı ır ı: n ·a uyu ır ı -etı yuzun en n ev ı>r ış ıı mı~ n aş en erı oylun un yüziınıı gülduren d'l'k k . d b 'k" .1• . . h b k .. l · çıkan veya buralara siren Al-
hmı~ oradıı buluııanl:ırdnıı nrınva- ve hemen hemen bGt" ı h 1. h ı ı tan t.ı n zıya e, u ı ı sı a· len. yanı mu arc e ruvazor erı· 'b h ... 1 . d b ' 
~ıin '~stabaı11 Hüse~iıı, ıııua\ ini Hfi- volmaktnn kurtaran ~:Y~~ı s~ı..u mıı hn lü7um ve ihtiyaç bulundugunu n i, Ceb Lırhlılannı ve muhıHebe ınan . rı ud~lerın b~' .. arınan! ve-

Dıkili, (Husu i) - İsliimlnr kö
yund feci bir hadise olmuştur. 

İbrnhim oğlu Hilmi CeJiil ndında 
biri, karısı 17 yaşındn l'alm nın 
karnına şiddetli bir tekme atını , za
vallı Fatma, bu ~kme r.etire ınde 
biraz sonra hayata gözkı ini kapa
mıştır. 

Hııfn koca yakalnnnııt ve sdliyeye 
verilmiştir. 

Boğa ile boğuştu 
Dlk1li, (Hususi) Kıızamızın 

Bademli kö~ ünde bir h:ıdi e olmuş, 
ormnnda odun kesmekte olan JIOse

yin oglu Şükı il Kaylnn, nsızın bir 
boganın hilcumuna maruz ağır su
rette yaralanmıştır. Boğa ite bir 
müddet boğuşarak guğsündcn ~. ra
lanıın Şükrü, derhal hastnneye lfol
dınl:ırak tedavi altına ıılınınışur. 
Hayatı tC'hUkcdedir. 

Trakyada peynlrclllk 
faallyetl 

Edıı'tle, (Hu usi) - Trakyadaki 
mnndıratar :raalıycUerlnc d ~nm et· 
mektedlrler. Yeni yıl nıalısuhi h yaz .' • . • · nıur- k ı· · · ·ı . . ( h hl 1 va tamır e ı en ulun A mcın 

Reyın ve amclccl n Hu-e) ın zuıı 1 l::ır y:ıgmaktadır. Kurııklıkt n kur- ta ·c ır ctmıştı . . gemı erını muz. eret 7ır ı ıı n . • . 
ba~ı yc>rlerinclen ynnıııışlardı r. tıılıııı mahsul bu ) ıl diğer , ıllar,ı ııa- Almanlar denızaltılarına ve nı) ba ka j ferde kullanmak icap lı~rp c.:mılerı kontrol .. c.~ılnıek~~· peynir piy.nsadn satı,n çıkn kin be-

lki yangın etrafında ıla tııhkıkat z:ıran bir kaç mıslı fazla olclu"ll tah. tayyarelerine giivenerı·k Britanya 1 ediyordu Bu isler j e ancak kor- dır. Dıger taraf tan kuçuk lngılız raber, her mandıı:ı imalfitını mun-
lcra edilmektedir. ınin edilmektedir. adaları etrafında abluka ılan et· !lan gemisi vazifeleri idi Böyle filoları, Groenland ile Afrikanın t:ıznman soğuk hava depolaıın:ı sev-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:·~~~ gnrp ~hilleriarn~ndnki Atlant~ kctmk~di~ - denizi kısmını kontrol etmekte ve 
buralarda Alman denzaltılaıile Uzunköpıü ista yonund!ıl.i so-Gazete tahminleri 

IPa~ Pauılta] 
ııaııf:ır. üç llrıılık yeril sapkıı ıle otuz 
kuru luk ııort:ı krnvatt ~·~ t"t1 zıı
vnllılar ı dır! 

tayyarclerinin ve korsan gemıle- guk lı:ıva d~po .. u dn faalıyett olup 
rinin muhtemel tecavüzlerini men Uzunkoprlı - Kc~nn hav 1 inın p y--==--- --=:: Dunl .. ii Cutnhuti-

-= ycl'ın baş makaleı;in. 
de, Nadir l'\ııdi, bıi. 
tün ajans hnbcrfoı 1-

Kfm pl,man o lac ak? için çalışmaktadır. • nir \( kaşerlertni kabuı etm<>kt t1ir. 
Garbi Afrika ile Cenubi Ame

rika arasındaki deniz sahasının 

* .,, .,, 
LM'J ni doğru zannederek 
~~n shasi tahminlerde G t t h ' l • J j l •• J J 

- ~~ bulunan nıulınrrirlc- aze e a mın erı - sra a m ucaue e - LiJ.lll~ nı şhur bır do-=-
';'IT - rin nasıl aldandı'· /(,• • / k 'C" / ~ l fıındırıcının hatıın • : ~~· 
-.:'.'"

1""lll 'Jli!1n hırıııı.' tenakuzcla·~ lm pzşman 0 Q Ca - raz a SlJ Q f ar !arı> çıkı~oı. Ev"clkı ~$'°' 
tenakuza naııtl dtı~tüklcrirıı yazıyor-ı Fransanın bu or- .. lu bulmu )ardır l gün ılk tefı ıkıısını -
du. • duya ıııczaı· oıacıı- Yazan . S BEDi nu u u1 de: aı tık: eğlenerek okudum.=-- ~ .. ~ 

.. . ğını, Amcrik.ınııı • erver okııduklar Knhıaınan, ıqc ev- =. 

• Amerikan harp gemilerile kon
trol edildiği 'e bu suretle Ameri
kndan Kızıldenize doğru deniz 
nakliyesinin himaye ve temin o
lunduğu zannolunuyor. Keza Gro 
Pland ile Şimali Amerika arasın· 
daki deniz kısmının da Kanada 

Edırne, (Hu U'<İ) - Trnk)adald 
m ndralnr ç n c c oldu u ibi 
bu sene de hnraretle çalı makt:ı ve 
'l'rnkya, be~ az v k nr olmak ere 

nede 4.000.000 kilo nefi peynır çı

ka1 nınktadıı-. Bunların bir l,ı m1 

Trakya ve dahıı ı;o 'U dn t tanl ul Dunku Sun Po tanın cİ ter ınan, J l 'ılt . f k t •• • ının tam 11elu nnr. ini do an- -. . ııg erc)e - n n tersıne ıııanmnk 
istı•r inanınn> nıuharı ırı de, ınuhte- geçen ı.aııınnlur ı1:ındc!. ı;encdc 50 olsn gerek! ılırm:ıktnn ha lnımş, n!hn~et 
mel harp taarruzunun nereden yıı- bın tayyuıe v~ıeccğini, Alnınnlnrın 1 r afla mücadele l llaııııdı ıle kııfe e koyıııuş. Daha 

ve Amerika filolnrile tarassut e· buzhanclerine ve 

kanıyoıılnıln ta,ııımaktadır .• 1 ' ım 

h abııın gore, 15 temmuza k'ldar 
nınnduılnr roll rıııi ~a.ımı, rl k

laıdır. 

kıınlen aldattı~ını da bu hatıralı ı 
pılacağını tahmine çnlışnn beş mu- ııetrohı tukeneceı;ınl, açlıktan ole. \ \ \ J // ~/ cEdırne Po taqn okudukç ıınlıyacag z. 
hnrririn sozlerine kulak vermiş, di. cckleı1ııi ılh. . ılh ... ılh.. Ver hcl' '\.,~~ ga~cte ıııde okuduk: Fakat bütun omru yalıın so;>le. 
yor ki: c neş kişi olduklarına ~ore guıı, lıcı· gün, lıı•r gtin çalaknleın '- ._. cErkeklcı le kaılırııa. I ıııekle gl'Çın bır ııı anın, hntırala
h ıç değilse bir iki noktada birleşme- yazıp durmuşlardı. :-~~ - rın glyinmelerıııde rında do"'ru o~ ledı •ıne nasıl ııınnn. 

:. ta aı ruf yapılması bılirız? Belki oku) ucularını dn al-
lerıni beklerdik. Olmadı. 1\ yrı ayn f Bunların herbiri :-adcce bırer tah. - ..= ıçin bazı alakaılar- dntı)ordur. Eğer bu .;-akılı n, n • 
beş fikir lıelirdi: Suı iye, Silveyş, miıı olsaydı o kadnı ehemmiyeti yok- :=-- -=!arca tctkikntta lıu. dnmet getfreıı meşhur dolnndıncının 
Mısır hududu, Ru«ya, İngiltere. Dık- tu. Fakat bu muhnrıırıerimız, }azı- ::,-- -= lunulmaktadır. D ı · h tıı laıını ne ıi'dtn Son Pota da 
kat ettik, Ccbelüttarıgı unulıııuşlaı- Jaıınm altına ımza yerme k:ılıplaıı. = .::::::::= "unulen şekle gore nedamet gc>tlrecektır. 
1 0 

h ld b ıııc>murluı· da dahıl olmnk uzcı·e her F 1 f t i 
( ı. a e müstakbel ta:ırıuzun bu nı asıyorlarmı~ gibi, yilzde yüz his- ( kek kı·avııt tnkııı:ıdrırı açık )akalı ·az a 81 a ar 
unutulan noktadan yapılRcağma ıs- ımıi ve ı en, çok defa da bu nisbctte gomleklc , <' şapkasız gezebile ek Gazetelerde cm ut -
tel' inan, i ter inanma!> rıyazi bir kat!yetle mütalca beyan lıürosunda dn bu kıyafetle çalışabi~ bir nıkiıh>. clınzın hır • 

Du harbin başından beri tahminle- ı•diyorlardı. Hunlar ajans haherle- ı leccktiı .> olüm> serlt vhaları ,.....,,. ••• 
rinde ihtiyat, dosta ılü~nıana karşı rinden ziyade kendi hayallerini doğ- Orta halli veyıı fakir bir adamın sık sık göı illiır. 

. . . . but.ç ınde en az yer lutnn mu raf Dır nikahın ıne ut 
hükümlerinde itidal bulunan mııhar- ru zannetmışl~rdı. Yalnız kendılerı kıyafetıdir. nu kıyafet içinde de en olup olmadığı ılk 
rirlerimiz pek eayıldır. Ötekilerin aldan~alard ı yıne o kadar ehemmi., az masrafa cbep olan şapka ile güııil anlaşılmaz. Hır 
hepsi P olonya harbinin en az altı ay yeti yoktu, kim bilir ne kadar masum 
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kravattır. Senede bir şn~ka ve uç 1 kaç sene geçmeli, 
süreceğini, Almanların Norveçten okuyucuyu da aldatmış oldular. E - kravat 10 lira, ~yd~ 80 kusur kuruş c: Hazin bir ölüm> 
denize döküleceğini, Holancla suları. ~er bunları okumıya devam edeni . eder. H.atta bu ıhtıy~ç ~~·da 60 ku- ı serlevha ına gelince, ölen ıçın de, 

. . . _ cı ruşla bıle tatmin edılcbılır. sevdikleri için de hangi oliıın ha-
nın Alman ordusunu boğacağını, vaı sa mutlaka yenı bır mutalea Uı>U· Acaba bu memlekette israf ya. z!n değildfr? SER.,,'ER BEDİ 

dildiw i muhtemeldir. 
işte Atlantik muharebesi umu

mi şeklile şu tarzda cereyan et· 
ınektedir: Bu muharebenin sinsi 
cereyanını, mayı ın son haftasın 
ela, facialı bir çarpışma ihlal et· 
miş ve iki deniz devinin ölümünii 
intnç eylemiştir. Bu hndisenin as
kerlik ve k hramnnlak bakımın
dan dikkate l:iyık s.'lfhalarını bun
dan sonraki ytızınıızda tetkik c· 
deceiiz. 

Eski Ordu Kumnndnnlarindan 

Emekli General 

ALİ İHSAN SABtS 
················································ 
AÇIK M JHABERE : 

B. /Jf.'ltlHOK 
_Tah 1 iı en Ce\'a

0

p vcnnek istiyornz. 
Bır adı·etı göndel'menizl rica edenz. 

Trak yada rtma 
mUcadelesl 

Edirne, (Hu u i) -- Sıtma m ıeD
dcl ınin Trak~a teşkılatı, ~az mev-
ımi dola) ı«ile lıugüıılcrdc foalıyeti· 

ni nrttarrnış bulunm:ıktadtr. Bu kış 
havaların ya(.PJşh gitmesi '\e n hır

lerln taşarak su birikintileri basıl 

etme i gözönünde tu•ulnrak sıvrsi

neklerin aşıladığı sıtmnnm tahtlbn-
tına mani olmak üzeıc tcJbirler rılı:ı
maktnnr. Sıtmalık yeı lerdc; nıılca • 
dele tcşkililt.ının aı;tığı ıubcler tı.ıllı:a 

kinin tevzi t>tmekte ve lıa><talar te • 
davı altına alınmaktadır. 



r 
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Sahife: 4 

Osmanlı tarihinden ... 

Suriyeyi nasıl 
idare ettik? 

İstanbul Lv. Amirliği Harici Askeri Kıtaatı lıinlan 1 
:Aşağıda yazılı mcvaddın kapalı zarfla ekBiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mabııller

deki Askeri Satınalma Komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalnrıle teklif mE'ktup· 
larını ihale saatlerinden bir satt evvel ait olduğu komisyona vermeleri. Şartnameleri Komiııyon
lannda görUlür. 

Cinsi Miklati 

Koyun eti 54.000 kilo 
Ayşekadın in ulye 100,000 > 
Sakız kaba~ı 100.000 » 
Kuru ot. 2.000 ton 
Kuru ot 540 > 
Kuru ot 460 > 
Kuru ot 325 ,. 
Kuru ot 1,675 > 
Kuru ot ı ,505 ,. 

• Tutarı 
lira 

21,600 
15,000 
5,000 

.ı 20.ood 
32,400 
27,600 
19,500 

ı 00,500 
94,063 

Temİnalt 
lint 
1620 
1125) 
375) 
12~0 ) 
2430 ) 
2070 ) 
1462,50) 
6275 ) 
5982 

ihale gUn, 

4/7/941 
30/6/941 

1/7/941 
2/7/941 

15 
16 

t ye mahalli 

Enurum 
Hadımköy es· 
ki komut nlık 
bahçe i . 

Bola ir. 
lzmir Lv. A-

15 Haziran ~ 

~~ 
BUyUk röportaj : to 

Işıklar yanıyor, Gülekliler 
harekete geçmiş bulunuyordu 

Yazan: Ömer Kemal AC'iAR 
........................................... 

O devri,. usulü mucibine• brı egaletler ( Tctosii 
mezunig•t) şeklin• tabi 'hulunagordu. Valiler, 
kendi huduttan dahilinde (Yarı müstakil) 
bir surette isleri11i ~örügorlartlı 

Kuru ot 
Sığır eti 
Kuru ot 
Kuru ot 

Osmanlı impa- -

1 
I !erine ycrlcştircre 

ratorluğu: Surı. Yazan: TAR HÇ k hükumete karşı 
yeye haklın ol- _ meydan okumıya Kuru ot 

2,229 
420 
400 
400 
400 

> 
» 

183,892,50 
189,000 
28,000 
28.000 
28.000 

10,444.62 
J o. 700 
2100 
2100 
2100 

4/7/ 941 
4/7/941 
4/7/941 
2/7/941 
3/7/941 

· niirliği. 
11 Bursa 
16 Bursa. 
16 Gelibolu. 
16 Gelibolu. 
16 Gelibolu. 

fvt bu e aaıı Kart O mnn oğlu 
l\lchdet ile HfLcyın oğlu Velinin he
)·ccaıılı, hryccanlı mcr<livenlori çık
tıgı gorüldil. Bunlar nefes nefese 
gelmişlerdi. Ileyccnnlarındnn kcllıne 
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lcrl kesik kesik söylfiyorları:lı: 
- cPouıntıda bulunan Ağaç ba

cak (1) kuv,.·etlert ~imdi Elmalı da
ğını: doğru gidiyorlar. Belki C\radan 
}{al' bo~aıına (2) inecekler. Fran-

ce )mrnrmıya b şlamı, tı. Kırk işi· 
ilk TOrk mOfrcze!l, doımanın arka· 
sını g6z tlemek fizere on kili yır~ 
mışlar, (>tuz kişi de Kar boğazının 
aşaf;"ltlında Kuyucak ve Süncder meY 
kiinc lnmışler, orada Babahın o1 ma· 
ınnı sabırsızlıkla beklemekte bulun• 
muş! rdı. 

Gülck nahiyesfn en Çamnlana gan 
derilen milli çeteye men up bir deli· 
kanlı Kara!sulıya Fransız t.alıarunan 
huruç hareketi yaptığını blldirmi~tL 
Müfreıc kumandanı Iucurlu Ahmet 
dendi idi. Yenice:re yakın olan Kıı.
zıkbaı köyllndeu iki ağanın ıııaklaş
tırılmalan için enllr alınışb, Bir kaç 
arkada,ne b:ı köy yakınına gcldiği 
zaman nlqam olmuşta. Köye girme
nin bfr telllket yaratması ihtimali 
olduğunu düıllndll ve istasyon bi
nasında yatmıya karar verdi. Ertesi 
l'iln ö~lc Qzeri KaraUıalıdan bir sii· 
varinin hayvanını k0$turarak geldi
ği ıtörllldü. Elinde bir &art vardı. 
Muc\ll'Ju Ahmet dendi bu u.rfı açtı 
ve okudn. Bunda düfmanın .Pozantı· 
dan k~tığı bildiriliyor , Çamalanın 
tutulması emrolunnyardu. 

du.ktiiıı sonra, "' başladılar. <70-4741) 
o cesim kıtayı (Halep • Şam • Say- Sayda valisi .Hafız Ahmet Paşa, • • • 

da - Trablua) namlarile dört eyale bu cüretkiı-nne hareketi habcı· alır 
te taksim etti. Suriyenin en cazip ve alınaz, bütun kuvvetini toplıyarak 
kıymettar mevkiini tetkil eden (Ce· (C'..ebel> e geldi. Fransızları, gemi· 
beli Lübnan) da, Sayda eyaletine terine firara lcbıı.retti. Toplal'l da 
tibldl derhal z.aptederek,cüı et karların ele-

Aşağıda yazılı mevaddın ekıiltmeleri hzialannda yazılı şekil ve günlerde Çorumda Askeri Sa· 
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evvel Komisyona vermeleri ve açık eksiltmelerin belli vakitlerinde Komisyonda 
bulunmaları. Evsaf ve şartnameleri Komisyonda görülür. 

ihale ııün, saat n tekli Şam eyaletine, diğerlerinden fazla başilanna layık oldukları c rayı Cimi Miktarı Tutan Teminatı 
ehemmi).-et veriliyor vo oranın valisi, verdi. kilo lira lira 
derece itibarile, öteki vilayetlere ta- $O 

kaddüm ediyordu. Fahreddin, bu dersten ibret alma-
~------'!"""!'~'!'""!~----------....... -----.100. oo o 15,000 1125 3/ 7/ 941 10 Kapalı zarf Bulgur 

Valilerln vazifeleri, sadece m~- dı. Bir takım ümitlere kapılarak 
kezlerinde oturup bük6met1 temsil ( Cebol) e avdet etti; açıktan açığa 
etmekti. Şer'i itlere kadılar bakıyor- ifsadata başladı. Fııkat Ahmet Pa
dıı. !ılali iıtler de cibayet memurları p tarafından derhal ele geçirildi. 
tarafmdan idare ediliyordu. Oj':ull&rile beraber İııtanbula ı=önde-

Kuru fasulye 
Yarma 
Pirinç 

80,000 15.200 1140 3/ 7/941 11 » • 
80,000 9,600 720 3/ 7/941 12 » > 
30,000 10.200 765 3/ 7/ 941 14 • • 

Kuru soğan 
Saman 
KuTu ot 
Odun 

20,000 1,000 75 3/ 7 / 941 15 Açık eksiltme 
350.000 7,000 525 3 7i941 16 Kapalı zarf 

0 devrin usuUl mucibince bu eya· rildl. Fahreddin, Padişah D6rJfincfi 
letler de (tevsii mezuniyet) tekline Muradın emrlle eneli bap edildi. 
tabi bulunuyordu. Valiler, kendi hu- Sonra, Boııtanetba,ı mahpesinden çı
dutları dahilinde (yarı mllstakil) bir kanlarak saraym (lslahathane ka· 
surette iolerinl gorüyorlar, yalnız, pısı) önünde, kafa!ıı kesildi. Oğulla. 
muayyen olan zıımanlarda, bilkümct rı da ~Galatuaray kışlnı) na e()n-

350.000 21,000 1575 3 / 7/941 17 > > 
'l.500.000 22, 500 2250 4 / 7 /941 IO ı> » 

Sığır eti. 
Patates 

250.000 62,500 4686 4 / 7/941 t 1 • • 
50.000 5,000 375 4 / 7 / 941 J 2 > » 

merke'Llne mukannen olan vergileri- dcıildl. 
ni gönderiyorlardı. Emirlerin bu gibi ihtiras ve lfsa- 3250 ton balyalı kuru ot ka· ı 
Diğer Anadolu ve Rumeli ,,ılfıyet- datı her tarafta devam ediyordu. palı zarfla ekıiltmeye .konmu,. 

leıindekl kanun ve nizamlar, bu e- İdare knbUiycUerlnden mnbrum olan tur. İhalesi 23/ 6/ 941 pazartesi 
yalcUerdo do cari idi. Vergtler vo cahil valiler, ne bu ihtiraslann 5nü- günü saat 16 da İzmitte Askeri 
salyaneler ayni usul ve nlsbct daire- ne geçebillyorlar; ne de halkı hükfi· Satınalma Komisyonunda yapı -
sinde olduğu gibi (has, tımar, ze:ı· mete ısındırarak emniyet ve itimat lacaktır. Tahmin bedeli 195.000 
met, dirlik, voyvOdalık) gibi asker· celbine muvaffak oluyorlardı. Vali-

. 1 · ll"k d lira, Hk teminatı 14.625 liradır. liğc ve inzıbat ış erme tan u e en lerın ve memurların gık sık değiş -
vazife hakları da yine nynf şartlar- meai de bu vuiyet üzerincle mfihlm Taliplerin kanuni vesikalarile 
in knbul edilmişti. Yalnız dlğ~r eya- tesirler husule getiriyordu. Halk, teklif mektuplarını ihale saatin
letlcrden farklı olan bir cihet varsa, Emirlerin ve Şeyhlerin zulüm ve is- den bir saat evvel Komisyona 
(Emtr) denilen eşraf Te halk reisle- tibdadındnn m!işteki olmakla bera- vermeleri. (2470-4243) 
rile (kablle şeyhleri) ne de arazi ve- her, blltiln hnyııtlarının devamı r,1üd- ••• 
rilmesl, bazı köy ve kasabaların ai- detince nıevkllerinde kalan bu mü- 1085 ton meıe odunu kapalı 
tl:tl;u!uıın tevcihi gibi menfaatler tegallibcye dört elle sarilmak mec· zarfla eksiltmiye konmuştur. lha-
tcmfn edilm1eii. burlyetlnl ihtiyar ediyordu. lesi 20/ 6/ 941 günü saat 16 da 
Dı~r yerlerde olduğu gibi, meıtı- ıc,,..,A_\. v&disindeki a"irctleı'.den G l.b 1 d k b 

b bük,._ '~ .. e ı o u a e.s i fU e binasındaki lcketin ldııre vo mu afazası, u - birine mensup i.cii bir bed;;;-: .!.~ 
k ilk · 1 · l · ıM ~keri satın alma komisyonunda met ve as er ı~ erı ya nız mus U· eşraf ve Emirler tnrıısmıı geçen 

manlara hasrednmiştı. Ziraat, Uca- (Şeyh Tahir) isminde bir şahıs, bü- yapılaca~!!!· Taliplerin kanuni 
ret, lıanat işleri de, müslüm:m olnıı· )'iik bir nüfuz kesb~tmişti. nu ada- vesikalarile teklif melüuplsnm 
)'an un urlara verll~işti. mın çıknrdığı gaile bütün Suriyeyi ihale saatinden bir aaat evvel ko-

Anadolu ve Rumel~de bu usul çok ateşe vermek fstidndını gtlsterdl. misyona vermeleri. Tahmin be
muvaffakı~etle t.ntbık olunuyordu. (EbQ Zeheb) isminde diğer bir tü- deli 21, 700 lira, ilk teminatı 
Fakat Surıyede, daha ilk ~amanlar· redi de başına topladığı kuvvetlerle 1628 liradır. (24 72 - 4245) 
elan itibaren bir ihUlilf başgöst r - Surl~ istila etmek istedi. Fakat ••• 
mişl.i. Unsurlar arasında ~u,azenejevvcı· (Emtri Hac) ve sonra Şaın 200 000 k 'l 
tesi edebilmek meselesi, bır müna· •;ali i olan (Cczar Ahmet Paşa) nın ' ı o sığır eti alınacak-
kaşa mevzuu olmuş .• cahll ve idara.. şiddetli idaresi sa:;cs1nde, bu gaile tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 

{8&-4757) 
• • • 

Aşağıda yazılı mevaddın eksil tmeleri hizalarında yazıla tekiller
le 18/6/941 günü Yalovada Tan otelindeki Askeri Sahnalma 
K"misyonunda yapılacakhr. Tal iplerin kanuni vesikalarile teklif 
mektuplarım ihale saatinden bir aaat evvel Komisyona verme· 
leri. 

Cimi Mil<tari Teminab 
Kilo Lira ihale aaati ve teldi 

Sığır eti 150.000 4500 15 Kapalı nrf 
Koyun eti 5,000 225 16 Açık eksiltme 

(6-4276) . ,,. "' 
2500 liralık taze başlı aoğan 

alınacakhr, İsteklilerin 16/61 941 
günü saat l 5 te Hadımköyde es· 
ki Komutanlık bahçesinde Aake
ri Satınalma Komisyonuna gel
meleri. ( 78-4749) 

••• 

Eskişehirde Askeri Satınnlma 
Komisyonunda yapılacaktır. Ta· 
!iplerin belli saatlerde Komisyo· 
na gelmeleri. 
Cinsi lıfiktaı'1 Tutan Tt'1iıinatı llıale 

Kilo Lira Lira Saati 
Süt 25,000 40G2,60 304,6.& 10 

Aşağıda yazılı mevaddın nçık Yoğurt 20,000 4750 856,25 lG 
eksiltmeleri 30/6/941 pazartesi 1 Süt 20,000 8800 247,50 11 
günü hizalannda yazılı saatlerde ( 82 - 4 7 5 3) 

ı, laagat kitapları : 

sızları orada haklıyalım. 
Orada bulunan yaşlılar ve gençler 

hemen siUihlnrına sarıldılar ve birer; 
da yiyecek aldılar. Diğer çetclel'e mn 
lfımat verilmek üzere bir delikanl~ı 
Çamalan (3) gönderdiler. 

K11mandans1z, kırk kadıır kahn • 
man yola çıktı. Gulclc kalesinden 1'0-
ıant1 şosesine indiler. Güle, oynıya 
gidiyorlardı. Bunları gören bir dü
ğüne gidiyorlar zannederlerdi. O de
rece neşeli, sevinçli ve lmanlıydılar. 
Kacliro~u hanına nrdılar. Fransız 
i~gal kuvvetlerinin iıleı-lni takip er
lediler. Yol Mrızah olduğu halde bu 
kırk Türk en ufak bir yorruıılak 
bile dtı)'madılar. Zaten vntan uğu
runa çahoıldıit uman insan ne va
kit yorgunluk ve bezginlik duymuı
turT 
Elmalı dağına çıkılmıı,tı. Yerlerde 

konserva kutuları e()ze çarpıyordu. 
Fransızların burada yemek yedik -
teri, ve bir müddet istirahat ettik
leri anlaşılmıştı. Bu kırk kişi düş
man gerilerine sarktılar. Yakından 
takibe devam ettiler. Kar boğazına 
inlldiğl takdirde temizlenmeleri da
ha kolay olacaktı. 

Uzaktan bakıldığı ıaman, Pıınztn
çukurlu Kllr Ali kızı Hatleımin, Tln
gil oğlu Siileyman Çavuşun, Aydınlı 
nşiretlndcn bir kişinin ve daha bir 
kaç yolcunun Fransızlara kılavuzluk 
ettiği görüHiyordu. 

Blnbn~ı Menll ve diğer zabitler 
atlara binmişlerdi. Elmalı bot"ımn. 
;fan, çeeme yanından, Gerıneç belln
den geçerek Kar boğazına indiler. 

Fransızlar boğaza indikleri umnn 
Tüık çet.ı!si de Germeç beline ulae
nuş bulunuyordu. 

(1) Bin~ ltfenil, Verdüntfa bfr 
ayağını kaybettiği çin kö11lülcr ona, 
ağ:ıç bımık: derlerdi. 

(!) Kar boğazı, Gülck rıoJı~erine 
t7r saııtlik mesafededir. 

(3) Çamtılan, Gftlık bııdazının ee. 
mıp ağzında biiJlıikçc bir köydiir. 

Artık nkşam da olmuş, ortalık iyi-

Müfreze kumandanı yanındaki bir 
kaç ar'kadaşile yola cıktı. İkindi üze. 
ri Çamalana kavuştu. Oradan biraz 
ekmek tednrı'Jr; etti. Gülck yolunu 
tuttu. 
Artık akşam olm ş, 'Ortalık ta ka

nırmı tı. Gülckt-0 köyl )erden biraz 
çökclck, yoğurt tooarlk <ederek kıv 
rmlarını doyurdular. liayv:ınla rınıı 
biraz yem kestirdiler. Köyden bir 
!kılavuz alarnk Kar boğazı yolunu 
tuttalar. Bir ekin tarln .. ının içine 
girdiler. 

l\ılavuz, lşt~ bur.ısı Kar bo~azı
dır, düşman dn eu karşıki tepelerde
dir, dedi. 
Dağın dibinde iki ışık göze çarpı

yordu. Mllfrczc kumandanı bu ışık
ların kimin olduğunu sordu. Gillekli 
kılııvuz: 

- Dunlnr bizim Güleklilcrdir. 
Cevabını verdi. 
Sabah tn yaklaşıyordu. Şafnk s5k· 

mek üzereydi. Tnrlhi saatler de an· 
bcan, bütün vuzuhile kendisiııl hitı· 
settirmiye bn lamıştı. 

Mllfrezc kumandanı, devrilmiş bir 
ardıçm dibine doi;"l'U ilcr11edi. Orada 
bir ateş yaktı. Çunkü bu mevsim~ 
buralan çok soğıık olur. Hnttfı tem
muz ağustos aylarında Kar bof;-a. 
zında milthiş bir scrinllk hükilm sü-
rer. (Deı.•CHIU Mr) 

:ııiz valiJerin y{lzündcn do, bu müna-ı ve hadiselerin önüne geçildi. 2 7 /6/941 cuma günü saat 16 
kaşa g!ttikcc. büyü!erck adeta bir Vakıa Cezar Ahmet paşa, bütün da Kayıeride Askeri Satınalma 
u.nsur siynsctı cklıne inkılap ctmiıı- 1 insaf ve merhamet ılnmarlannı ko- Komieyonunda yapılacaktır. Tah 
tı. parıp attı; bütün eşraf, müteknllibc, min bedeli 50,000 lira, ilk temi-

~i!haıı a (Cel>«:li L.fibnanJ da, bu J ümera ve me ayıh hakkında son de- natı 3 75 O liradır. Taliplerin ka-
ihUluf dahn •• b:ı. rız hır. şckıldevgörll_ • recede ··ıddeUI davrandı. • ·k ı 'l ki h ti k y nunı vesı a arı e te if mektup· 
nüyordu, Kıımılen • ırı yan . ~ a- J.'akat Suriyeyi feci bir akıbetten !arını ihale saatinden bir saat 
tohk olan (Mnrunı) ~er, malık 01 • kurtarmnk için, bundan başka hiçbir 

İnsan POKERi 
PARA NASIL KAZANILIR? 

nasıl mesut olur? 
Yuan: Herbert N. Casson .................................... 

dul:ları servete ve haız. ,bulund~~lnrı şe:r yapılamazdı. evvel Komisyona vermeleri. 
ek crly te istınat ederek (hakıml· _ _ • Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. 
et) in kendilerinde olduklarım iddia (Akka) kalesi c~nunde, (Napoleon Amirlikleri Satınalma Komiayon-

lcd. 1 b M d h"kümetc kar Bonap:ırt) 1 mağlup ve fırara mec-
ıyor ar, tı yuz en u - b d b b- "k Tü k k d larında dn görülebilir. 

h · d ki beraber ur e en u uyu· r uman a-
şı aşın avranmama a , S i ı YTl:k k tnb k h lk ( 10 4317) ••• d' er un urlarla da - vakit vakit, m, ur yen n ~"' • ::ı ·a a ·ını -
silahlı_ n ucadclclero girişiyol'lardı. memnun edemedi. Zulum.le t1cı vet tc. 1,440, 000 kilo kuru ot kapalı 

Eval erin hemen h r kuş ınde, mln elm?kle itham ed_ıldı. Fak t bu- zarfla eksiltmiye konmu~tur. lha
(D ; b yllk) u ulu şldd le ı ~ m· liln Sun)c -ve hatta ~~cıız • kıta· lesi 1 7 941 salı günü saat 16 da 
Tan olu~ordu. (Emiı) ler ve fŞe;ıh) ında, cm~lyet v: .5 yışı ancak 0 • Merzifondn Askeri Satınnlına Ko
l r, hfikümet icinde htikumet ıcra c- nun sayesmdc. i tıkrar bulmu,, hnlk misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
dıyorlardı. (Halk) ın mevkii, tam t:ıb:ıkıısı, sükun ve refaha l;:ıvuş • bedeli 97.200 lira, ilk teminatı 
b r aretten ıbaretti. 1-Iic ki 1 e (t • mu~tu. · 61 1 O ı· d E f · 

f) h kk l k de ,.ıl il E· Cczar Ahmrt Pa!lnnın ıdare tar· ıra ır. vsa ve şnrtnamesı 
ımrı u a ıra ma 1 ••• rlk 1 d h 1 h Komisyonda görülür. Taliplerin 
mi 1 r ve ş yhl r, cyııl t valll rıle zı, ent l nlard an bo k nanh.vcb. şa sı 
çarç bık u p an ıyorl r; b d· m nfaat er n n ·n ıç ır ş Y k nuni vesikalnrile teklif mektup-
b ht b lkı n di\ n çalıştırarak tanımırnn bir kı m Surl~·clıleri, Os- lannı ihnle saatinden bir saat ev· 
ııel'\eUcrini nı"lt rıyorlardı. mantı Mlkümetir.dcn so.t"'tlttu. nun - vcl Komisyona vermeleri. (24 -

Emh 1 1' ve ş yhl r arasında dai- lar, artık Osmanlı lıilkumct .ndamla· 44 34). ••• 
ın:ı şidd tıı r , betler eksik olmu- nnı (~m ve mürtekip) dı:pc tıı~- 50.000 kilo yoğurt alınacaktır. 
yordu '\e bu yüzd n de sık sik (Gaz- lf <!dlıyohr~ar;. biltun u~shutrllalılı hiltkü- Kapalı zarfla eksiltmesi 2 7 (ı 
''C) denılen bu1·Gk '\e kilçfık muka· m ta e.y ıne ıs) an v~ 1 111 cı~e eş- 941 cuma günü saat 11,30 da Es
tele ve hatta mulıarebclr vukua gc- vlk e·dıyorlar ve kııtıycn .,erg veı._ ki .. ehirde Askeri Sahnalma Ko-r d miyorlardı. ... 
ı)~~ruEmir ve)ahut Şeyh, başında- Fakat nradnn çok geçmedi. (Ka· misyonunda yapılacaktır. Tnh· 

ki aven inin mıktanna göre flılllhlı va lalı Mehmet Ali Paşa) Mısn·?n min bed~i 1O,000 .lira,. ilk temi: 
adamlar besliyor, bunları mOtenındi- i tfklfılinl ili'm edip te oğlu (ibrahım natı 750 lıradır. Talıplenn kanunı 
)'en şaknvetc sevkcd rck kendisine Paşa) ya Suriy.eyl istila ettlrdi?l z~- .vesikalari!e tck~if mektuplarını 
nıcnfaatler temın ediyordu. mnn, rıek acı bır hakikat tccrllı etti. ihale saatınden bır saat evvel Ko-

llu şakavet hlldlseleri bir arnhk İbrahim Paşa, evveli (Dürzi) !er- misyona vermeleri. (28 _ 4438) 
0 kadar nrtmı tı ki; Anadolu eşkı· le isyan unsunı olanların sılfı.hlarını ••• 
yalarını tepcliycn (Kuyucu Murnt toplattı. Bunları, ( iarOnı) !ere tc-- Aşağıda miktarları yaz.ılı muh-
Pnşa) Suriye hudutlarına kadar in- ııelctti, Sonrn da Marunilrrin silah- telif mevnt vesaire nl\kliynh ka· 
mck mecburiyetini hissetmişti. Hat- larını toplıyarak, onları d bizzat fıalı zarfla eksiltmiye konmuştur. 
tii Kuyucunun (Haleb) e yaklaştığı· kendisi tepeledi. 
nı haber alan Dilrzi kabılesi Emiri Bu h:ıl, (Tanzimat) ın üfınına ka- halesi 25 /6 941 çarşamba gÜ· 
<Mann oğlu Fahreddin) korkusun - dnr <lcvnm et.ti. Ondnıı sınıra, muhi· nü saat 16 da Bolayirde Askeri 
dan hazinclcı-in1 saklayıp ''alide- te biraz sükun gcldi... Devlet idaresi Satınalma Komisyonunda yapıla
sıni ve ze"'c ini nlarnk Avrupaya şckllni dcgiştirir dcği tirmez, Om- caktır. Taliplerin kanuni vesika
fırıır etti. nun) devri başlamıştı. Eşraf ve mü· larile teklif mektuplarını ıhale sa· 

Tuarct altında inliyen halk, fer- tegnlllbenin nüfuzu da, birdenbire tinden bir saat evvel Komisyo· 
ynt ediyordu. Fakat ~·kAyeUerlni, aznlmı§t1. na vermeleri. 
kim :ye dinletemiyordu... İstanbul Halk, taınanıile rahat ve refahtı Tutarı Teminatı 
aray ve hükumeti, eynklleri ~·iık- ermişti. I•'aknt, nüfuzları sektedar o- Miktarı Lira K. Lira K. 

sek paralar ve ı üşvetl r mukabilin· lan ıın urlnr, bu baldrn n1emnun de- _.;t:.::o:.;,n;._ ___ 7-::'-:---:-::--:::-:-:--:~ 
de valilere Batıyorlarctı. Valiler de, ğillcıdi... Derebcylıkten ümlU •rini 263 7 6,856 20 514 22 
verdikleri veyahut truıhhfit ettıkleri kes<>.nlcr, şimdi başkn kuvv tlerin hi. 5987 35,323 30 2649 25 
paralan çıkııı·mnk, ondıın sonra <l::ı nıayclerindcn istifade etmek istiyor· 9090 23,634 1300 55 
senctJerini aıttırmak iç·n kulakla- lar, bu def d ecnebi mildahnlesini 2 9 ],693 40 5 77 50 
rmı bütün şikayet f r~atlnrınn tıkı. cclbcd~ck entrikalar çevirlyorlıırdı. 95 c 36• «4446• 
yorlar, Emirler ve Şeybleılo ho gc- ('Müşır ~~met Paşa) nın kuışuna eli 
çlnerek yalnız şnh i m nfnnt1 rınc :ıılmcsinı mlaç eden (Şnm vakası), 
hizmet ediyoılıırdı. bunun en bari7 bir misali oldui:"ll gi-

••• bl, (Cebeli Lübnan) ın da tmüstakıl 
n10t.'lsarrıflık) ş kline kalbohmmnsı
ııı icnp ctürc•ı hadı eler de bu cüm
lelcrdcndı. 

"'** Rampa üstü ile binalar arasın· 
daki yol kısımları beş metre ola
rak beton iksa edilmek üzere ka
palı zarfln eksiltmeye konmuilur. 
Keşif bedeli 21,072 lirQ 59 kııruş 
ilk teminatı 1580 lira 43 kuruş· 
tur. İhalesi 30 6 941 pnzarte i 
günü saat 15 te Eaki~chirde As· 
keri Sahnnlma Komisyonunda ya 
pılucnktır. Taliplerin kanuni ve· 
ikalarile teklif mektup) nnı iha

le saatinden bir 8:ıat evvel Ko· 
misyona vermeleri. ( 80 - 4 73 1 ) 

\'::ıkıa, t nzimat devri ::ı ılmakln 
O mnnlı lıut umctınin idar' kil ta
ın::ıpile düz Un ve ınutlnk ol rak a
d 1 ne bir eekle ~ıı· emıştl. Ve ~ ::ıl 
nız Suri~cde de·ı1, Anadolu ~ Ru
m lıde dahi halkı t.nmaı 11 t tuıin 
<.'dem m ti. Fak t, Tu k ve l\f lu • 
mırnlnrla m kUn olan bıçb ı vıliiye
f n halkı, ne ecnebi müdal 1 im 
tılznm eden har k tlerc gı 1 lİŞ ve 

de · t •kUi.l p inde g mı ti. başlarının üzcıinde tt?m vvuç etıni 
O m nh idare ind şlk11)etçi o· olan mübarek TOrk ba~ra • nı da, 

tan bır kı ım Sm1~tlı1<>1, arzul::ınna ncı hü rırnlarla uuım1y::ı mecbur lml-
muvaffnk oldular. F::ıknt, nsırlarcaldıla1·. TARiHÇi 

lıısnn, hayatta mesut olınıısı için, vasıta olan p:ırayı n:ııııl kazan
mnlıılır1 Casson'un ~ok kıymetli fikirleılni bu kitapta bulacaksınız. 

130 Snhifc:Fiatı: 50 kuru~tur. 
Satış Ycıi: İstanbul, İNKILAP KİTABEVİ 

Traş bıçaklarile Traş ı 
olmak bir zevktir 

--------------- Tl'aştnn Mnrn cilde Y"nt'klıl. vcrmc-z. 

Devlet Dem·ryol arı ila ları 
YfizO yumu.atır. Der ycrd ı rarlıı 

Muhammen bcdclı (1~000) lira olan 20000 kilo kulçc kurşun (24/G/ 
941) salı günü sant (15) on beRte Haydnrpaşnda Gnr binası dnhllin- 1ir8!!;'C1'~rz-:~~ltP:~~-pılı 
d ki komi ) on tarafından kapalı uıı ! u~ulıle s tın nlınacaktır. 

Bu işe gırnıek 1stiycnlerin (975) liınlık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ctt ği \<' ıkalıırln tekliflerini muhtevi zarflarını nyni gün saat 
(14) on dorde kadar Komi ~on Ret ilgine \'ermeleri lihmdır. 1 

Bu i.e ait ~rtllnmel ı· komisyon lan parnSlz olarak daE;Y!tılmalttadır. 
(43S3ı 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Miktarı Muhammen Muvnkkat 

Cinsi Az Çok fıyııt teminat 

I..nhnna 97311 Kg. 12166 6.76 Krş. 
Hnvuc 9734 12166 7.-· > 
t>ancnr 9734 121GG 4.- > 

162 llro 

Tıp fakültesi tecrllbe hayvnnlnrı için yukarıda yazılı üç kalem seb. 
ze 26/6/941 Perşembe günü snat 15 de Rektörluktc açık ek iltme ile 
alınacaktır. isteklilerin 1941 yılı Ticaret Odası kağıdı ve teminat mıık-
buzlnn ile gelmelcı:i şaı tnamc Hektorlükte görillilr. ( 4473) 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlinlarıl 
Ciı si 

Pıraım 

Lahana 
Ispanak 
Kok kct-evlz 
Havuç 
Taze bnkln 
Snkız kabagı 
Taze bamya 
Taze fasulye 
Semizotu 
Dolmnlık biber 
Sivri biber 
Domntes 
Enginar 
1\'. ı·nnb::ıhar 
P tlıcan crtıı. 

Miktarı 

5500. kilo 
5500- > 
4000- > 
2000- > 
750- > 

1500. > 
7000- > 

GOO. > 
6000- > 
1600- > 
600- > 
300- > 

3000- > 
300· Adet 
ıoo. > 

36000- ,. 

.l!ıılıtımııtan bedeli 

4- Kuruş 50 St. 
6. > 00 
7- > 00 
7- > 00 
G- > 00 
8- > 00 
8- > 00 

17- > 00 
15- > 00 
6- J> 00 

13- > 00 
7. > 00 
7- > 00 
7. > 60 

]3. > 00 
S- > 00 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

ilk tcmiııntt 

) :ııs. lira 57 St 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

Gureba bnstahanesine 941 mali senesi kin lüzuma olan yuknrda 

BUGUNKU PROGllAM 

8.30 Pro rnnı 
8.33 l\ıuz·k 
8.~5 Haberler 
9.00 l\larşlar 
9.30 Evin saati 

* 12 30 Program 
12:33 Oyun hava

ları 

12.45 Haberler 
13.00 Ze~ bek ha

vaları 
13.30 Konuşma 
13.45 Orkestra 

* 18.00 Program 

18.0~ Ork tın 
18.30 Ziraat tak-

vimi 
18.40 Ork tnı 
19.00 Şıırkılıır 
18.30 HnbC'rlcr 
19.45 Caz 
20.00 Konuşma 
20.15 J.'asıl sazı 
21.00 Konu,mıı 
21.10 Müzik 
22.30 Haberler 
22.45 Spor servisi 
23.00 Müzik 
23.25 Kapanış. 

Haıı:iraıı : Pazar 

13GO H. 
c~madcl 

evvc 
19 

Gıin: 166 
15 

1357 
Ruml 
Haıiran 

2 

Hn:tr 41 

E.xani Vuıtl 
D ;, D. 

Gllıı•ı ~YaouıldJ ı')3 45 05 

Öil• iM 32 Ol 
lkla41 08 33 17 

Akta• 1'.J oc ?O 
Ya.U& \)2 03 '22 

lıuak (YannkO ~ 2503 

···································"············ 
Tasviri Efkir 

Nüabuı (S) Kuruıtar 

1 Ş . l 'Ttlrttl7• narı~ Abone cratt lçıa _ıçla 

clnıı ve mıktarlan ynzıh (10) kalem c-bze nçık eksiltmlye konulmuştur. Senelik ............ UOO Kr. 2700 Kr. 
İhale ı 3/7 /941 Pcı·ş mbc gun!i snnt 14 de f tanbul Vakıflar Başmü- Altı aylık ............ '160 :ı. 1.&:ıO ~ 
dilrlüğü blnnsmda toplnnıın komi l onda ya11ıl cnktır. Qç aylık ............ 400 > 800 ~ 

Şartnamesi her gun Levnzım knleminde görllkbllir. Taliplerin t.G- .8ir aylık ............ 160 • J"Oktw, 
mınııt akç m:ıkbuztnrını ihale günu t 12 ye kadar komisyon Rlynse- DİKKAT: 
tine tevdi ctmi ohıınlnrı ,.nrttıı. ( 4730) Dercoluwnıyan evrak iade olunmas., 

lı arısı Fı ~a., ı,oıı ofltı cıfnuh 

f YEf~I NEŞRiYAT] 
GÜN 

Siyn i v cdehi lıdt lık GÜN 
gazete inin 4 Cndi stı) ı ı: \ ccdi 
Burun, 1i sun Bornıı, ~:ıb hattın 
Kudret, Dogsıı Ru~enay, (l'n an 
Tanrıkut), C, \İt Yan uç, Ş kir S.r· 
nıalı, Edip Ayel, Bcdrı l!ahmı, Asal 
Hlilct Çelebi, Arıf Jlusn!i, Snlih 
Öznrık, Buhıı Dür-:ler. Emin Çırncı
oğlu, Neriman :Kurtoay v. s. gıbi 
mnkale, tenkit, ş·ir "' h;ke.l cl riltt 
çıkmıştır. nu snyıd::ı: Tıkçıl::ıra \il 

Nncl Sadollahn ccvaplnr, yeni ne_<. 
lln tenkidi, y(!llı1ık • k lık dnvası
nın sonu gibl çok ente!'t'ı.ım yaz:lar 
ve ayrıca kndın, incma, spor \O 

çocuk s:ıhifelerl vardır. lııtou tı -

mızda bir h dı olan GÜN'u hara
r~tle tnvsiyc ederiz .............. ·································· 
İTİZAR - Ynzıır.ızın fn7Jalıı;ın

dan (BOyiik Ca uıs) ıomanırr.ı~ı bu 
gun derccJt?medlk. Okoyu~ulnnm•ı. 
dan özur dileriz. -
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TASvbttEFKAB~!!!!!!!!I~~------------------~~~~~ Sahife: 5 
..... ~ .. !!!!!! 

HARiCi HABlERLER ,.ekzip 
-- -tekzip 

üzerine il• lkllSll lllzrı I Bir A / m a n lngilterenin 
istilası 

yakınlaştı 

(B.,fftGIMlfdffl IÜHM) 

a-.. .. çıkanlmıt olan bu fAYİa da, 
Moskova mabfiHerini fazla &inir
lendirmti olacak, ki dün gazete• 
leslde Tua ajaNmın mufaasal ve 
lrıiidellel bir tekzibini okucluk.. 

Tan ajansı bu telızipe-in· 
tle, Alman • Rus münaaebabnnl 
IMr tarihçesini yaptıktan sonra, 
arada bu kadar dostluk miinase· 
laatı teesaüs etmİf olan iki devle· 
tin timdi birbirlerile boiUfOlaları 
İnümkün olamıyacağını isbat et
lhek isti.yor. 

Esasen dün de bu sütunlarda 
ayni meseleyi muhalreme eder
lıen biz de hemen hemen ayni 
tözleri söylemif, böyle bit- ,eyi 
havsalanm alamıyacajı mütalee
aulda bulunmUfhlk. O cihetle hir 
ıün sonra sözlerimizin resmi bir 
ajans tarafmdan teyit edilmif ol· 
nuuı elbet botumuza gitmek icap 
eder. 

Bwwnla beraber böyle birbi
rinden aykm f&yi.alar o kadar çok 
çıkmakta ve onların kat'iyyetle 
tekzibi de o kadar arkasından ye
lİfmektedir ki, nihayet bizde de, 
b-.kalannda da bu kadar karıflk 
sözler araanda hakikatin ne ta
... fta olcluiunu kestirmiye takat 
kalmamaktadır. 

Yalnız herkesin az çok ıez· 

Funk'un cep zulılısı 
beyanatı ağır garalı 

Almanya, iktısadi 
rejimi ayrı olan 
devletlerle de 
işbirliği yapacak 
Viymıa 14 (A.A.) - Stefani: 
iktısat Nazırı \'C Relschsbank ı·e

isi Fuıık burada irad ettiği bir nu
tu'b.'"ta Alman~'tlnın ayn prensiplere 
dayanan bir iktıım<li fuliyet sahibi 
diğer nıemleketlcrle işbirliği yapmı
yacağı hakkındaki iddinlnn tekzip 
ctmi~lir. Bugünkü Almanya hakiki 
altın esnsıııa dayanan paralara kar
şı hasmane vaziyet asla almamışbr. 
Şimdiki Almn pnrası de\•let tarafın
dan fiyat ve l cvnıiyc meselelerinde 
alınmış olan faydalı tedbirler sa.re
sinde ve Alman milletinin yaratıcı 
faaliyeti neticeainde f;ağlnm bir esa
sa istinat ettirilmiştir. Funk şunla
rı ilave etmiştir: 

Mark miis.taluır bir paradır ve 
istikı arını muhafaza edecektir. Mark 
şimdi Avrupa:ra hakimdir ve harp
ten sonrn 'beynelmilel piyasada bu 
günkü ıayieini muhafaza edecektir. 

.,,... 
Bismarkın iaşesine 

memur altıncı 
Alman gemisi de 

batırıldı 

Bir A '"er ile• 11 11j.11sı 
Gö6eıs•i11 h hs•d• 
.. u1ı1r ... 1c.19 lıni 

gazeteıai11 nııı.atl.re 

edildijini sögligor 
Nevyork 14 (A.A.) - Dowjones 

Londra, 14 (A.A.) - Lon· ajansına gelen bil· telgrafa göre, 
drada dün akşam izhar edilen ka Nazi paıtisinin gazetesi olan Voel
naate göre bir bombardıman tay klscher .Ileobncbter'io Göbbels'in İn
yaresinin torpilile yaralanan Al- gııterenin iııtllasınm yakın olduğu
man Ceb zırhlısı, pek muhtemel nu gösteren bir makalesini ihtiva 

1 k Ş. ı· 1 'k B' eden son n\iııhası Alman maknmlan-
o ara ıma ı At antı te ısmar- nm emıile nı"-~~ edil . ..._. B 
ı.• • • d ld k ·· 1 ~e:re ı mııt•~r u 
~ ın yerını o urma uzere '!o a ' tedbir hakkında hl(blr izahat .;,eril-
çıkmış bulunuyordu. Bu gemı, ya memişt.ir. 

Lutzov - sabık Deuts:hland • ve- Dowjones ajanmna ~ e Göbbcl« 
h A · l Sch 'd" gor ' ' ya ut mıra er ır. cGiı·it misali> başlıt"l altındaki 
Hava Nezareti istihbarat servi- makalesinde ezcümle şöyle demckte

sinin tanih ettiğine göre torpil. dir: 
zırhlının ortasına isabet etmiz ve Churchill Almanların zuhirl hare
hiraz sonra ikinci bir İngiliz bom- ketsizlık devrclerini müteaddit defa 
bardıman tayyaresi gemiyi saran tecrübe . e~~iş bulunmaktadır. Bu 
duman bulutlan arasına ikinci bir hııreketsi~lığın Almanlmın büyük 
tor il . il darbeler ındırmedcn evvel uzun uzun 

P :>' 0 amıştır: .. .. _ nefes aldıklarına delalet ett.iğinl pek 
Hava Nezaretı sozcusu, zırhlı- fıli bilir. Eğer iki ay evvel Alman-

l1Mıkte oldaiıa bir teJ' yar, ki o • 

~an1a:;.:!ar;:.= y:; lngilterede 

ya .yapılan hasarı~ ~ok b\~yük _ol- lnı ın haziran bidayetinde Giridi ala. 
dugunu kaydetmıştır. Fılhakıka cnkları soylenmiş olsnvdı Churchlll 
bu gemi sabah saat 1 O da l\ılan- buna hiç şiiphesiz gül~rıli. Eğer bu 
dal aç.ıkla_rında görüldüğü .zaman, gün de iki ay sonra ne olacağı :söyle
yalnız elli mil mesafe katetmiş necek olsıı yeniden gülmesi pek mub
bulunuyordu. Halbuki bu tipten 

1 t~m-eldir. Halbuki iki ay aoora mlif-
• tam minaaile yeni bir tatırtma • • t • 

'-nle.i yapabilmek için 11u kadar ıaşe vazı ye ı b . · · 1 .. . k . kııl:ıtla kaı·şılaşncaktır 
ır gemının norma suratı, ta rı· · 

ben 26 mildir. 

Bulgar mütenevvi ve kantlk f8yialann 
çılonaınndan adeta memaan ol· Londra, 14 (AA.) - iaşe 
duğudur. Da yeni hamle ve tafırt- Nazın Lord Woolton, Atlantik 
rna acaba hangi istikamette ve ne muharebesine rağmen iaşe vaziye 
fekitcle Yuku Wecakbr? Bunun tinin tamamile şayana memnuni
hs' L ııla bL ııjai ea afak bir mi- yet olduğunu bildirmiştir. 

Bismark'm illfesine memur vaour-
lann altıncısı da babnldı 

Kralı 
Londra, 14 (AA.) -Bahri- /ı 

ye Nezaretinin bildirdiğine göre. hılgada /abri'/uıları 
Bismark'ın iaşesine memu edi- ziyaret ediyor 

talea ~ taWi imüa yalı- Londra, 14 (AA.) - lngilte
tw. Yelms diı::kat llUM'lnl lllllıı: rede haftalık peynir tayini 30 ha
kile çeken bir nokta..,., ki o el. ziranda 28 gramdan 58 grama çı
vaktia ~mekte o'=•ıdıır. Ni- karılacak. tereyağı tayini ise 1 1 6 
telôm JUDlllZID bapncla da 'bmaa gramdan 58 grama indirilecek
İfaret ederek ceçen sene ba v.mt tir. Reçel tayini ağustosta ayda 
s.-p cephesi harhiDin IMttijini, ita yarım libreden bir libreye çıkarı
aene ise eliJa bllflemadıjub .c;,.. lacaktır. 
ıelllİfıtİll. Bu cecilrmeaİrl mina.sn •••••.••.•.••••••••••••.••••• ; •••••••• : ' •.••••.• 

len vapurların imhasına devam e-
dilmektedir. Altıncı olmak üzere Livoume, I 4 <AA) - ltatya 

b - d h I Kra1ı Victor Emmanuel ı:k Bul-
ır vapur a a batın mıııtır. K 1 B · b k b" •• · gar ra ı orıs üyü ır :ıun ı 

••••••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••• mayi mahruk fabrikasını ziyaret 

Amerl•kan j etmişlerdir. ~u. f~brik:1. ~akine 
yağı ve parafın 1rtıhsalı ıçın son 

•ı e 1 zamanlarda tevsi edilmiş bulun-

~emJ erıne =ma=kt=ad=ır.===== 
Alman Nazan M. Göbelı'in bir 1 Fransız kabınesınde nıakale ile anlatmak istediğini, .dd 1. .. k J 
fabt y&Zlll intitar ec1er etme'z, o· şı et ı muna aşa ar 

top konuyor Suriyede harekat 
hafifledi 

nu nqniden gazetenin toplattırı1- (1 inoi sahifeden det•cnn) 
dığıru, ajanslar bildinnektedir. Amiral Darlanın 

Amerika, bütün 
mihver matlubatını 

bloke etti 

1 (Bfrlnot ıahifedın dcv•m) 

M. Göbeb, bu makalesinde (iki 
ay evvel Giridin AJman ordula
rı tarafından fethedile<:eği söylen
se buna İngilizler sülerlcrdi) de
rnekte imif. Bu söz vakıa büabü· 
tün manhlmz değildir. Balkan
larda Alman harekata bat· 
Ltmadan evvel bu harekatın ti 
Girit adası üzerinde biteceği -'ÜP· 
hesiz kinuenin hayalinden bile 
Reçmemİftİ. Fakat, bizim anlama. 
dığımaz nokta, M. Hitler'in rnute
lltedi olan nüfuzlu bir Alman Na-.run netrettiği yazının toplattı· 
rılımJ olmaaıdır. Eier bunun aılı 
"&rsa o vakit vaziyet de büabütün 
tatutıcı bir mahiyet almlf oluyor. 
Acaba >Jmanlann kendileri de 
elin ne yapcaklannı tayin edeme
!'Gİfler midir, :yolua M. Cöbela'e 
hir malıale nqrettirip ertesi sün 
°"'1 toplatı:mlc da erkilıuharl:tiye
nin planı maktezamclan andır 7. 

CöriiliJ'GI' llİ •h•lllİ akal ve 
.... atık .-...mde taWil ile 1air 
l.ilriim ~· imkin kalma
llMfbr. Bİnaellaleyb bütiin aalnr
aıZLta raimen hiıdisab iteklemek 
11'1ed.ariyetin4e ltolunuyorua. 

T A5VIRl EFKAR 

Güzel bir haber 
(1 .... -"" .... ....., 

top}ıyan ttltün d6nyada pek az
~r. BunUJı batka Mı ttltmıün 
siırara randımanı Japon tütünle
ri de nlril olroalt üzeN! dtinn
da hiçbir tütöniilı rekabet ed&
lrıfyeceği derecede yük~kfü 

Uç 8erıe evvel bu tltüniht ~ll
ıliii ııaha 56 hektar TC tilcle ecU
leıı ınabsul 130 bin kile iken ekim 
sahllsı 62 hektara cıkarılmıştır. 
941 de bu tütünden 200 bin kilo 
elde edilecefi ve mftteaklp 8ene
lenJe ~ha ziyade fazlalaftınla
caiı iinıit edilmektedir. 

Bu ~it'e fennt bir surette ça. 
lışma sayeaindc elde edilebilecek 
yüksek mcnfaaUeri çok güzel 
l!Östcrmektecllı·. 

Valilere tamimi 
Vichy 14 (A+A,) .:.._ Anıiral Dar· 

lan Dalıili~e Nazırı sıfntile 'butun 
parcfclerc vcı dlği bir cınırde, menfi 
hareketlcı ile lıükômetin faali;> etini 
bozgunculuğa uğrntmıyn tşebbus 
eden memurlaı· hakkında en agır 
tedbiıler alınma mı tamı111 etmiştİı'. 

merikan mamulatından Toma
yawk tipinde tayyarelere binmiş 
blunuyorlardı. 

Suriye hakkında gelen son habe-r
krd ıı ıı.ıll ıldığına göıe, İngilizler 

Nevgorlc. limanının bazı nskeri harekatı durdurmuş olup, bu 
memleketi siyasi tPşC>bbfislc de ge. 

kısımlarına magınler çiı ı ek istemektedirler. 

gerelerfirilıyor f ns.dliz1eıin yavaş hareket etmc-
Fransada Gaulle taraftarları ağır lerlııe bnşlıcn sebep Almanlann Su. 

1 1 Y:ışington 14 ) Robiıı 
ceza ara çarplırı ıyorlar l\!ooı'un torplllenm 1 Ozerine Hıırı- ri~e işine ınilılnlınlc etmiyeceklcrinin 

Vichy, 14 (AA.) - Vichy ciye Ncznretı tnı afından Alm:ınyu•a anl k ılmışı ol~n?sıt'r. ISııniycn. ~n: 
civnnda Gannat" da kurulmuş bu- tenlilne karar veı,lccek protc .to ısız uvvet cı ılnın uncklnn sondra l·vı 
ı .. ,_ k k • d" ı ı ve kıtaau u aınt)'aca arı a an a-unan yuase as erı ıvan ve notasının muhh'vlyatı ne olursa ol-

1 1 3 haziran tarihli celselerinde de tun kongrenm bu~ iık bir -cktıeı i~eti şı mıştır. . .• 
Gaulle taraftarı bazı kimseler tarafından tasvip cdilcce~i bugün Diğc-r ta1·aftan haber venldıg ne 
hakkında yeniden idam, müebbet a.şikiir olarak anlaşılınaktadır. l!'Öre, cHür Fı ansıu kıWarına men-

. . . sup askerle\' bir cllcı inde Fransız 
küre ve hapis cezaları vermiştir. h. Pk~ıi8~1entohlnı:ıhfıllcrıııde grt.tlkçe bayrağı diğer cllcrlndc de bc\'aZ 
Mahkumlar ayrıca para cezasına 8 ım oıan "e nazaran ıleııızaltl bayrak 'olduğu halde ilerlemektcdır
da çarpılmıtlardır. Maznunlardrın ve tıı.y~·are hficumlaıı~dan korunma- ı Mittefikler Raına kııclar bu ga-
ikisi beraet etmiştir. lal'ı ıçın Anıcı-ıkan tiC"l'lm vapurla- ~- l 11 1 l le ·di. 

Yahudilere Fraıuada rahat ı·ııım s11ahlandınlma!;ı muhtemeldir. rı~c;:ı~~~e:ie :r!p ım~kamlarmın in. 
kalmadı Aynen .huna benzer bir tedbll'in 917 gilizlc;le ve cHür Fransız!"• l:ı 

V •-L 1 "- (AA ) Y-'- d' de deııızaltı hücumlarına kaı'ft nıü- 1 fmlfa tııraftar olılukları aöyle-
ic.ny, "" • · - IUIU 

1 teveffa Reisicümhur \'ilson tat·afın- ~~y:r Bn hususta müuıkeıler !baş. 

(Ankara Ra.d11osu) 

Ge.er•I Dentz Or~fite 
terfi etti 

ipleri umumi katibi Vallat, cumar dan ittihaz edildiği hatal'latılmakta- lamıştıı·. 
teai günü uzun iki kanunun resmi dır. 
ıezetede nqredüeceğini bildirmit Amerika bahriye ticaret vapurlan 
tir. Bu kanunlardan biri Yahudi- nın silihlandınlması ihtimalini göz 
ler hakkında meriyette bulunan önünde tutar.ak t<>p talepleı ini karşı 
kanun hükümlerini geniş mikyi-ts- laınak üzere a~larılanberi hazırlan- Vkhy 14 ( 'l A.) - Harbiye Nazı. 
ta tiimullendirmektedir. Oiğer nıış buluıunaktadır. ıının teklifi i e, Mııreşal P.ctaio Su-
kanun da Franaada Y""'tyan bü- Hilen imal edllmelctt! olan ı:l)e ve ıUlbnan ~ Ukack koınJseri ve 

_,, 1 L- h bu aı'a1idi?ki Fransız. latalara Ba,f-
tü"n _Yahudilerin tesciline aı'ttir. top ardan .,.şka geçen arpten 

- k d b h · b kumandanı !{orgeneral Dentz'e Oı-Birinci kanun Yahudilerin banka alan birçok top a a rıye am ar-larında me,·cut.tur. genernl rüt.bcsini vermiştir. 
cılık, simsarlık, radyocu, gazete· Am..ılra Mibyer •lacakleraaı Şiddetli bir f rar.aıa .. ka,,...ti 
cilik ve filmcilik gibi mesleklere Loııdra 14 (A.A.) -· Reutcr aJ'an-
intisabını menetmekte ve baka· ltloke etti 
loreasını veren Yahudi talebeler- Vaşington l4 (A.A.) - Roosevclt, sının, şimdi Mercayunun şimalinde 

A ik d ki b- 1 t ilerl"'en fngiliz kuvvetleri ner.din-
den Onl·ver-=•-lere gireceklerin a- nıeı 1 a :ı - utun A man :ve tal- ·~ _.... lb dc'lrl husu i muhabiri bildfriyor~ 
dedini tahdit etmektedir. yan nıa uat.ı ifo A vı·upada 1fgal al-

Xsn dölcülınemı• i İçin tngilizlCT 
Umum·, katip, yeni tedbirler tına alınnıı~ bulunan memleketlere 

tnı·afındaıı snrfedilcn büUin gayret
hakkında gazetecilere izahat ver- ait nlacaklann derhal bloke edilme-

ainı' cmr t ı·.-..; B t Jb" • -ı.. lere ~ ,.......,n, salı günü .Metulla böl-miş ve bu münasebetle F ransıı: e nı w-r. u et ın m .. n e- -·--
den yeni kararname Rı•lsicümhul'a gt•slade Fransızların muka•cmetile 

topraklarında yaşıyan Y ~hudilc-
Tİn halen tehcirine imkan olma- bu hususta hudutsuz saliıhiyetler ve- karşılllfU]t. Fransızlann ~abuk tcs

ren fevkalide ah\·al kanununa isti- linı olaealdanııı umit ederek ıtareki
dığından bunlara ait meselenin nnclen çıkaıılmı tır. Reyaz sarny tn başlıyan Anıstralya piyade ı, 
ancak harpten sonra kat'i bir yal ı · icap eden tedbir criııın :\inliye Ne- şimdi oldukcıı miıhim bir ı'liişman 
suretine bag· lana bileceğini bf!yan k zarcti tarafından alınacağını bıldir- karşısında bulunma tadır. Kaim is-
etmiıtir. miştfr. E a en bu hususta nH'ıkadar tlhkiimındaki mitralyöz ve havan to-
Fransız donanması Toulon'dan bi _.. -ı ı b • f ı· r ıwı-vıs o et en cıı aa ıyetc geç- 1 h·ıu· ıııuka,·hn t t k ) . b 1 ııu yuvcı nı·ı ıı ~ lC e me -

ayı mamıf mış u unmaktadır. 1 d 1• · •st"ı lıka· ını ş"ın1 il 1· y h te ıı·. ...:ıım ı < c ımız-

T 
ic y, 14 (A.A.) -D. N. ı3 .: R bl M h.d. 1 d F k 

Opraksız ko .. ylu""ye F d T o n oor a ıse. n • de bulunmaktadır. · a at kalenin ranıız onanmasının oulon-
,dan ayrıldığı hakkındaki haber Alman rarilşü altma tesadüf eı'leıı 'Kaim koyündc 

Avrupadan diplomalı 

terzi ' 'e itürkçii 

SAADET 

Beyoğlu, İstiklal caddeıü, 

Karlman mağazası yanında 

Telefon: 41492 

arazi tevzİİne resmen tekzip edilmektedir. Bc.rlin 14 (A.A ı - Resmi mcm- gôğüs göğuae muharclıc olmaktadır. • • • 1 • balaı·dan ccnelıi gıız tel· lerc ) apılan 
gırışı ıyor beyanata göıl', Alııuınya için Robin 
(1 inci sahifeden devıım) Moor vapurumm batınlması kc)·fi-

?,5 mılyon dolarlık urazi göçmen- Dr. Hafız Cemal yeti siyasi dt>W1 fakut "adece a kerl 
lere tevzi ~ilmek .üzere ı kan bir mahi)et. arzetmektedır. Binaen-
idaı"C ıne bırakılmıştır. LOKMAN HEKhl aleyh AJmanya bu ıueseleyi nıüıınb.. 

" 2 koyde de 6,5 milyon iküsur Dahiliye MiitehBSSlll şııdnn istiııkiif etmektedir. 
toprak komisyonlar tarafmclan Robin ~loor ka~k eşyayı hamil 
tevzJ edilecelrtlr ki lmnlnrnı ver- Dlnnyolu 10' bulunuyor ve İngiltcrcye gidiyordu. 
gi kayıtları 26 milymı küsur lira Muayene saatleri: Pazar hariç 1 Bu sl•bcple nıezkür vapur ayni vazi-
olarak heaap cdilmektcd[r. Bu her gilo 2,5. Tel: 23898 yettc bulunan bir diğer beılıangi 
toprağın hepsi bq yıl içinde bir vapur gibl batıı ılmıstır. Alman-
taınamen tevıı edilmiş olacaktır. ya kaçak ~yn götüıcıı heı· vapuru, b ld 
.Bu miıddet r:arfında memleke- Zür•vi ,.,, .oilt luutoltklaN ınilliJeti ne oluı a olsun bntırmı)'ll duı,runu bu ın 1 1 ı~ır. Limana 
ümhin makineli &ıraatini artbr- karnr ~ermiş buluııamkt.adır. daha ziyade dolu ma} ınkr konulacak 

nıak icin de hukuınetln buyük bir Dr. Hayri Ömer Nayyork limanı etrafına olmakla bcı·abcr mancvrA nıa~lnleri 
Programı oldllğundan her fiti da- may• dökülüyor de yerlcştiıılecektır. Du }at )apıla-
varım halli ile memleketin istih- Öğ-leden 80TITa Beyoğlu Ata- cnk olıııı lıir haı ckct.in hakiki bir 
sal kudreti müh'- -''-y--- art- .1 k d "- Vaşington 14 {A.A.) - Amcıika 

Amı ....... ...... camı areısın a Hasan .... , Aı>L B ı.....ı N U N cınuJ•ct "--'hiı.i ıni •n~ı..u ,.,,MnT•j 
tll llacnktlr. a...-.. ye ezare , evyoık linıanııun ı ...,.. ....._ ............. 

No. 33 Telefon: 48086 
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Basın Birliği kongresi dün Dünya harbi 

vazifesini bitirerek dağlfdı ı---:--'H_•c_a .. __..;ıa 1 
1 

(J iMi .-,._ .ı.-.> 1 la.tiplere cevap tefkiJ eden beya
lan me.Jekdaflar ıwe aileleri için natuıdan aonra preea.ip karan el
kı.smen olsun faydalı kararlar alı· tle edilmesi hakkındaki takrir re
n&bi.l<ii. )"e kondu ve Liiyük bir ekseriyet. 

Geçen cel8eye ah zapbn kon· le kabul edildi. Bu arada hatip
pe katiplerinden Rqat Feyzi ta· ler anaamcla çok fiddedi 1nün .. 
rafından okunm••ını mütealup kafBlar oldu ve harertli .özler eny 
Reia Vekili Biirhan Felek bazı lendi. 
takrirler v .. ril_diğinj aöyledi. Ba Bundan sonra intihabata geçil
takrirlerden biri büyüklerimizle di ve dün aeçilmi~ olan Hak.kı 
umumi. kongreye tazim ve lstan- Tanktan sonra bugün de idare he 
bul haricindeki bütün meslekdat- ~eti a81i azabiına Rept Feyzi. 
lara selam telgrafları gönderilme Bürhan Fetek. Doian Nadi v~ 
si hakk·nda .idi. Bu talep, ittifak- Muvaffak Sunar intihap edildiler 
ıla tasvip .edildi. Müteakiben aza- MavaffUSunarla Ziyad Ebüniya 
dan Ahmet Necmi Eritmenin as- müsavi rey .alnnflardL Kur".a V9l.I· 

le.er arkadaşlara ve ailelerine müa- lüne ımürac-t edildi v~ ilrur" 3 Mu 
tacClen yardım edilmesi ve bu vaffak Sunara isabet etti. İdare 
meaelenin müstace]iyet kararile heyeti yedek azalığına Nureddin 
müzakere olunması hakkındaki Cemalettin Saracoğlu, Kfız.ım 
takriri okundu ve takrir sahibin- Şinasi, Feridun Osman ve 
den bu husll5ta izahat istendi. Bu- Fuat Duyar, Haysiyet Divanı as
nun üzerine Ahmet Necmi Erk- li azalığına Refik Ahmet, Ömer 
men, halen yardım beldiyen llB· Rıza, Enis Tahsin Haysiyet Diva
ker .arkadşlar ve aileleri hulun- nı yedek azalığına, Muharrem 
duğunu, binaenaleyh umumi kon Feyzi, Eşref Şefik, Bürhan 
greden bir kanır alınınoya ,kadar Cahit, Ankaradaki kongre· 
bu arkadaşlara mensup oldukia- ye gidC'ce.k murahhas azalığa 
n gautClerin yardım etmeleri için Selami İzzet Vali ureddin Ci
hiç olmazsa bir prensip kar::ırı a- hat Baban,' Bürhan Felek, 'Sait 
lınmasını, işin bir gÜn bile bekle- Ke81er, Peyami Safa ve Naci Sa
miye tahammülü olmadığını an- dullah ııeçildiler. 
!attı. Kongre, Ankarada toplanan 

Söz alan Gavai Halit Oznnsoy umumi kongrenin ıçtimaı bittik
Ahmet Necmi Erkmenin mı.ihim ten bir ay aonra içtıma etmek ü
bir yaraya temas ettiğini söyliye- zere dağıldı. 
rek onun fikirlerine tamamen iş- Jdare heyeti dü akşam, ilk :ç. 
tirak ettiğini bildirdi, Tahsin De- timıunı yapmış ve reisliğe 1 lakkı 
rniray da meselenin ehemmiyeti- Tarık Ua intihap edilmiştir. 
ne temas ederek bu gibi ark.tdaş- Ankara mmtıwası Basın Birliğinin 
fara aza tarafından yardım edil- Kongresi 
rnesi fikrinde bulunduğunu an· Anltara, 14 (Hususi muh.,bi-
lattı. rimizden) - Ankara rmntakası 

Reşat Feyzi asker arka- Basın Birliği Kongresi müzake-
daşlara ve ailelerine yardım e· releri bugün saat 1 1 de baflıyarak 
dilmesi hakkında kısa. veciz bir 15,30 a kadar devam etmiştir. 
hit<:ıbede bulundu ve uzun uzun al Bir senelik idare heyeti TJlporu 
kışlandı. Eşref Şefik, aynı fikirde okunmuş ve birçok hatipler söz 
olduğunu söyliyerek askere giı:leıı alarak bazı temennilerde bıı!un
arkadaşlara ynrdımda bulunmı- muşlardır. Bu hatiplerin fikirleri 
yan gazetelerin teşhir edilmeleri- umumiyet itbarile şu noktalada 
ni teklif etti. Reşat Ekrem Koçu birletmiştir: 
da bu gibi arkadaşlara mutlak su- 1. - Basın kanunu nizamname-
rt'tte gazetelerin yardım etmesi si çıkmalıdır. • 
fikrinde olduğunu, muhıur:irsiz. 2. - Cazcte mensuplarile gazc-

azete çıkarmıya imkan bulunmı te idareleri arasında muka-
yacağını anlattı. Nusret Safa Cos ı.·elcler yapılmalıdır. 
kun umumi kongrenin verece;., 3. - Umumi kongreye 50 de bir 
kararı bekleyinciye kadar ":ı~ıt aeğıl. 1 o da bir aza i tirak 
geçeceğini söyledi, daha f'\ o,;el hu etmelidir. 
:ada bir karara vanlmasını i t<"dı. Uzun münakaşalardan sonra 
Naci Sadullah da bu lıusu ta ) eni ıdare heyeti intihabı yapıl
mütalt"asını bildirerek arkad ı la mış \C neticede Mümtaz Faik Fe
nnın fikrin~ i~tirak ettikten sonra nik, ,Bilal Ak ya, Ajanstan Şerif, 
Ahmet •cemi F.rkmen'n takriri Na it Uluğ, Mekki Snit, ve yedek 
etrafında ve gazetelerin askt>r ar- uzalıkiara da Ertuğrul Şevket ve 
kadaşlara yardım etmeleri ırin i- Hıkme.t Tuna seçilmişlerdir. Eski 
dare ht>yetinin gazetelerle temas idare he) etinden Nasuhi ~aydar 
etmeleri ,.e kongrenin bu hu us- ve mebus Kemalettin Kamil bu 
taki tahminlerini bildirmeleri hak kere seçilmemişlerdir. Kongreyi 
ktnda bir takrir .verdi. müteakıp Birlik idare heyeti ta-

Basın Birliği lstanhul Mıntaka- rafından kon~re azalarına gar lo
ııı Reisi Hakkı Tarık Usun bütün kantasmda bir yemek verilmiştir. 

Hava ha. bi 
f İddetlen di 

(1 iıtof ıalı.i/tdeıc "-' 
12 haziranda 18 Alman 'e ltal-

F r.ansız Elçisinin 
cenazesi dün 

şehrimize getirildi 
yan tayyaresi Tobruka taarruz t t- (1 ıilld NAi/Nffl '--•J 
mişlerııe de hiçbir hasar yapmı- Cenazeyi ıhiımil tren, iki aaatlik 
ya muvaffak olamamı~lardır. Bir bir rötaTla 9, 55 te gara girmiı ve 
düşman tayyaresi düsürülmüstür. meraeimde bulunacak heyet de 

İtalyan tayyareleri Suriye 1 O, 1 O (ta ekspresle g_elmiftir. 
sahillerinde Vali ve Belediye Reisi namına, 

Kahire 14 (A.A.) - Ortaşark Vali Muavini Ahmet Kım1c:, Be
lngiliz kuvvetleri umumi karar- 1ediye Mektupçusu Necati (iller, 
gahının neşrettiği fevkalade ıcb- ve Emoiyet Müdürü Salahaddin 
fiğde bildiriliyor: cenazeyi .damlamıştır. 

Bugun öğleden sonra Avustral Fransız ibayrağına sarılı tabut, 
ya tayyareleri Suriye salı ili riva- "aı:ondan çıkarılırken bir rahip 
rında üç tane 88 Yunker düşür- tarafından dini ayin yapılaıı,, bir 
müşler ve başka tayyareleri İıd&a- polis müfrezesi resmi sClim ifa 
ra uğratmışlardır. Bu Avustralya eylemitrtir. Hususi surette hazar
lı avcılar Suveyda'nın üç mil açık lanan cenaze, Maltepe vapuru
larında bulunan lngiliz filosuna na konularak. Tophane rıhtımına 
tllarruz etmek iııtiyen ve açıkça çıknulmıştu. Otomobille cenaze 
ltalyan işaretlerini taşıyan 881 BeyoğlwıdakicSaint F ois de Fran 
Yünkers tipinde 8-9 tayyare) e bü çai e:t ikili.esine götürülmüştür. 
oum etmişlerdir. Düşman t.ı) ıa- Saat 1 1.30 kilisede dini bir 
relerinden dörd:i pike hü ;umile merasim yapılmış. bu merasimde 
bombalar atmışlarsa da diğer tay Vali Lutfi Kırdar, Örfi İdare Ko
yareler bombalarını rasgelt> bo- mutanı Korgeneral Ali Rıza Ar-
şaltar.ak acele uzaklaşmışlardır. tunkal, Deniz Komutanı, Vilayet 

Beyrul bombalandı Jandarma Komutanı, Fransız Ko-
Beyrut, 14 (AA.) - lngıliz lonisi, Almanya, B. A. Devletle

tayyareleri dün gece Be~ rut iiu- ri, lngıltere, Japonya, lran. ltal
rine dört akında bulunmuşlar 'e ya, YugoSlavya, Belçika, Bulga
bombalar atmışlardır. fakat ha- ristan ve .diğer memleketlerin 
sar yapamamışlardır. H.ıva ha- konsoloslan ve konsolosluk erka-
taryalarının şiddetli ateşi rlü man nı hnzır bulunmuştur. -
tayynrderlııı uz.aklaşmı) il nıedbur Merasimden sonra Fransız 
etmıştır. maslahatgijzanna taziyetler be-

Brest yeniden bombalandı ı yan edilmi~ir. Bundan sonra ce-
Londra, 14 (A.A.) - lngiliz ı naı:e otomobille Feriköydeki 

bombardıman tayyarelerindeıı Franıfız mezarlığına götüriilerek 
miirekkep kuvvetli filolar t..ırnfııı defnedi1miştir. Mezara şehir na
dan Brest üzerine bu gece ) clpı- rnına bir çelenk konulmuştın. 
lan hücum esnasında birçok bom 
balar atıldığı öğrenilmi tır. ha 
rnhorst ve Gnei t>nau CC'h zırhlı- Çocwk Hckınıf 
lıırile Hippn sınıfınd n ~ir kru- Dr. Ahmet Akkoyunlu 
~ z"': Brt>st'e ı"•ınnw•I rdır. T k ·m, Talimhane Palas No. 

Dün gt'oe Ruhr üzerine yap•' an 4 Hastalan her gün saat 16 
hücum hakkında alınan ilk rapor ten sonra kabul eder. 
)ar Schwerte sanayi mınt knsrrl~d Tel: 4012'1 
pek çok hasar olduğunu go .. er· 1 
mekteclir. 

, ı'Jrısa hı- va hücumu Kıbrısta üç noktaya bombalar al 1 

lngJllz tebllll 
Kahire 14 (A.A.) - Ortaşark İn

giliz kuvvetleri umumi karargahıma 
tebliği: 

I.ib:;.ada: 12/13 gecesi Tobnıkta 
p.pıln :mesut ilaretiat neticesinde 
dış istibkimhri!a düşman elinde 
)>ulunan ve üte ~il eden bu ~ 
zllere esaslı :surette nüfus cdilmit
tlr ve Taziyethn~ lslah edilmiştir. 
SoUum mıntakasında ve Tobrukta 
seyyar devriye müfrezelerimiz bir 
düpnan nakllye koluna rasUamışlar 
ve 12 ınakli;>e "a ıtnsı tahrip etmi1-
lerdir. 

Habcjistanda: :\fogi mıntakasında 
bir Belçika müf:rcııesinin y.ptığı ha
rcküt ile limma böl~nde İMJlATa. 
torluk ltunoetlerinin harekltı mem
m:ııiyet YereD lbir tarı.da :inkipf et
mektedir. 

Irakta vaziyet akindir. 
Suriyede dünlrn ileri hnı-ekat ne. 

tice inde müttefık kuvvetler c aS!ı 
ilerlemeler k. ydetınişlC>ıdir. 

Alman tebllil 
Berlin, i 4 (A.A.) - Hami 

tebliğ: 

Alman hu·a kuvvetleri Tirnca 
mansabında ve İngilterenin cenup 
ve prk a21hi11eritıdeki liman ~esi
aaunı bombardıman ve bir r ...._le 
tayyare meydanlarına ve bu mc· 
yanda şarki ingilteredeki tayyrı.ıe 
meydanlarına hücum etmişlerdir. 
Şimal ve Manş denizleri üzerinde 
cereyan eden hava muharebele
rinde üç ilngiliz tayyaresi düfilriil
müştür. 

Akdeniz havz.asında Alman 
tayyare filoları Tobruk ve Hayfa 

liman tesisatına karşı muvaffaki· 

yetli hücwnlar yapmılprdır. Al
man ve latlyan topçusu Tobruku 

müdafaa eden İngiliz bataryala
rını muvaffakiyetle dövmüşlerdir. 

Diifman tayyareleri. dün gece 
Almanyada bazı yerler üzerine 
infalak ve yangın bombalan at· 

mıtdardar. Sivil halk arasında ölü

ler ve yaralılar vardır. Hiçbir 
yerde aakeri hasar olduğu gör:a. 

meıniftir. Milli müdafaa hesabına 
çalı~n mlicsseselere de isahet 

vaki olmnmıı1tır. Tayyare dafi ba· 
taryalan iki düşman tayyaresi dü 
şürmüflerdir. 

S41ldtı• aağa: 

1 - Ortaanadoluda bir viliyet • 
Sora; 2 - Evın kısımlanndaıı -
Cam kesilir; 3 - Meşhur lıir kaıi
katüriatimisln adı - Tasa; 4 - ! · 
nanmıyaıwı tersi; 5 - Bir harf • 
Geçmit; 1 - Müstakbel itleri aaJa. 
ma • Çok acğil; 'ıl - G-Ok. sema -
İstek; 8 - Lahza - Ayakta duran; 
Utanma; i - Bayı·ıı111 - 100 ihı , .. 
rısı - Soauna db gelirse feııer41• 
yanar: lf - Garaz - Bir erkek ismi. 

Yabrwlcıt aşağı: 

1 - Ayağa giyilir - Üstiln; ! -
Dört yaaı sa • Eski tabirlerden; 8 -
Nota - Bir renk; 4 - İnmekten .. 
mir - Elbiiı1cdeki kir; 6 - İllff • 
M.aeta tapan 1,"İıdıği yer: 6 - Nota
Şöhret • Vıiliyet; 7 - Dağı ile mq
hur bir kasaba • Yarabbi kabııl eyk: 
8 - Mauum soz; !l - İsim - Ea 
çok; ıt - cKi> eklersımiz reni ol
mıyan - :6-rk vilayetlerimizden. 

1 

llaUetll ... 

Doğum ve kadıa 
hastalıklan 
mütehassısı 

Opmıtlir Dr. SAlP ALI 

DÔLBAK 
BeJofl• Tunelbaşı Tünel 

çartıman No. 2 

Pa:ztwdan maada her gün ,,,._ 
dnı aowra luutala.nıu ,,...ı Lefkoşa, 14 (A.A.) - Mun· mışlarsa da basar olmamıştır. Bir 1 

ferit uçan iki düı:;ınan ıay) areııi 1 kö) lü hafif yaralanmıştır. ·------------· 
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MİLLİ 

lnkılipçı Gençlik Gazetesi 
19 Haziran PERŞEMBE Günü 

Üniversit•mizin fi• memleketin en 1numtaz /iki' ve ak!jigon R•nçliğinin iştirakile yeniden intiıara başlıyor. 
GENÇLiK ı Yeni ıekilinde tam ve hakiki bir dava ve geı:ıçlik organı o larak aeneterdenberi takip ettiği davalarını a zimk ara ne teşrih e decektir . 
GENÇLİK ı Yeni teklinde yurdun içtimai, ikbaadi, kültürel, hissi ve ahlAki meselelerini bütün ehemmiyet ile tet k ik ve aydınlatacaktır. 
GENÇLiK ı Genç kütlenin bütün diiaya farkı taşıyarak formalist matbuatımıza canlı ve yeni bir f iki r h arek eli ge t ir ecektir. 

K A D R O 
ı 11111 1111111111 11111111111111111 111 111 111 

Nadir Nadi (Cumhuriyet gazetesi başınuharri ri) Safaeddın Pınar ( Uaşvckalet U. 1\-lurakabe Mut eh a . ıs Mua \ ıııı) 

AKSiYON GENÇLIGI 
················································································ ~ ... ~ .. ! ... ~ ...... ~ ... ~ ... ~, .. Ç ... ~-~ ... ~ ... ~ .. l \ 

Profesor Kazım İsmail Giırkan Doçent Mümtaz Turhan ı Doçent Sabri Ulkener 
Cihat Baban 
Şevket Rado 

(Tasviri Efkar gazetesi Neşriyat fylüdürü) A ım Baltacıgil (Divanı Muhasebat Murakıbı) 
(Akşam gazetesi Neşriyat Müdürü) Zıya İskenderoğlu (İstanbul Müddeiumumi Mun\ını) 

Profesor Ziynettin Fahri Doçent Vehbi I:.ralp Asistan Mehmet Kaplan 
Doçent Yavuz Abadan Doçent Ahmet Alı lAsistan Ahmet Ateş 
Doçent Mazhar Şevket Doçent Orhan Tunalı 

J 

Kemal Çağlar 
Ahmet Muhip Orana 
Abdülkadir Karahan 

Muslih Fer 

Behçet Ongay 

(Şair, edip) Ruşen F..rkunt (Ticaret Vekaleti Raportörü) 
(Şaır, edip) Baki Tezci (Ankara Vfüıyeti Maiyet !\1emuru) 
(Edebiyat muallimi Atuf Kansu (Tıp talebesi) 
(ikıısat Vekaleti iş Dairesi :;:iube O:sınan Atili:. (Şair) 
Müdürü) Ziya Umur (Gençlik gazetesi idare ~1üdunı) 

(Başvekalet U. Murakabe Müıehaıısıs muavini) lh an Orhon (Gençlik gazetesi esrıyat Müdüru) 

Ünibersitemizin Türk ve ecnebi profesörlerine sorulan sual veni A vrupa harbi dünyamızı ne reye 
tafa Şekibin tayanı dikkat cevabı vardır. 

götürüyor? Yeni harbin ilim • e f ikir hayatına yapcağı tesir ve doğuracağı temayüller neler olabilir? ilk ~ayıda Profesör Mus-

cGençlık Gazetesi lstanbulda her müvezziden. diğer vjliıyetlerde Türkiye Yayınevi bayilerinden tedarik edilebilir. Fiyatı 7,5 kuruş. enelik abonesi c350> kuruştur. Adres: lstanbul Ankara cadde i, 34 numarada lnkı!apçı 
Gcnçlık Jdarehanesi 

Ankara Okulları Satınalma Komlsyo"undan: 
Tcılunin fiyat Tııttırı ilk ütn•matı l1ı rrl• 

.f.rzalı.-ı11 adi ılliktarı ,, L 1(. L. K. S. Giiıı tıe •aatf 

ı Ekmek 
J~oyun etı 

Sıı;ır et1 

2 Dana eı.4 
Kuzu eti 

326000 kg. 
89000 > 

26000 > 

5090 , 
16500 > 

Koyun bobrekyaiı 2200 > 

Sadeyağı 
Kttru soğa 
hce tm 
Pastıııua 

Salça 
Kuru fasu\ya 
Patates 
Ihlamur 
Çay 
Nohut 

36700 > 
42900 • 
12100 > 

520 , 
8450 • 

16400 • 
44li00 > 

28 • 

Barbun)'tı :fıı!lulyaııt 
Bulgur 

800 , 
7850 , 
8860 • 
6760 • 

Vnnilya 
Kuru sarmı ık 
4 Karnbiber 
Kırmızıbibeı 
Kara mercime 
J\ırmızı mercimek 
Kimyon 
Kakao 
Konserve l>Ee 
Kuru bamya 
lfoıülc. 

Şcftalı koınJ)O!lto 
Soda 
Kuru bezelye 
z ncem 
T rçın 

Kanve çekıhn1ıı 
alep 

Limon tuzu 

Hı ar 
Dolmalık biber 
Sivri bıbcr 
Taze yaprak 
Havuç 
1 lanak 
Semizotu 
Doma~ 
raze soğan 

MaydaM 
D rcotu 
N ne 
Patlıcan 
Ay ekndıı fasulya 
(alı fa ul)a 
Dolmalık kabak 
5 J,imon 
Tıu:e bam~ 
K revir. 
1 nana 
i'ı sa 
Balkabagı 

~·aze bakla 
Yeşil salat 
:Marul 
Pancar 
Kamıbalıar 
Yerclması 
T ze bezelye 
Enginar 
Taze snrınısak 
l<ıl"mu:ı turp 

fi Toz QP.ker 
K me şrot,er 

Elına 
Annut 
Zeıdall 
Portakal 
Taze üzüm 

~<'.!tali 
:ız~ kayısı 
yva 

c. Jek 

:\ ı no 
rrcıre erık 
Kaıun 
Kıııpw: 

'l 1ncır 

F 1\ cık k ... ıiln 
1 r· ıle k IUN 

S!i• 
9 Yoğurt 
Kayno,nk 

641 ı>at. 
120 ke. 
64 , 
40 , 

8500 , 
1400 , 

16 • 
ı;ı; , 

3370 kutu 
400 kg, 

tl>OO > 
(kotu.) 1100 kot. 

20100 kı: 
650 , 
10 , 
10 , 
60 , 
27 > 
42 , 

16600 tane 
1) 00 kg. 
1400 > 
1000 , 
.(950 • 
19400 .. 
6100 > 

28400 • 
2500 > 

28800 dern 
10000 > 
4400 > 

30000 kg. 
23100 > 

4fi'i0 , 
20100 , 
73000 tan• 
3260 kg. 
8500 > 

14000 , 
19000 

7000 > 
8300 , 
8800 tan• 
9100 , 
910 kg 

5600 > 
1500 > 
110-0 > 
8000 tarı• 
630 dem. 

8050 , 

43100 kg. 
Hi600 > 

12670 • 
'.l700 , 
1870 > 

48000 t.oo• 
1441)0 kg, 
3580 , 
2400 > 
6850 , 
l!450 , 
2S60 • 

3300 , 
4100 , 

189f;0 , 
14400 , 

600 , 

4747 ton 
325 > 

25460 kg. 
81000 • 

'..:Hl ~ 

12 
55 
4G 
50 
55 
70 

160 
8 
8 

80 
80 
30 
10 

140 
700 
18 
20 
1'1 
10 
60 

180 
40 
lo 
20 

100 
350 

75 
120 
25 
86 
14 
80 

360 
850 
20(j 
8GO 
800 

4. 
lG 
ıı; 

20 
10 
10 
16 
12 
12 
2 
2 
2 

15 
18 
ı.ı 

14 
5 

30 
1G 
8 
7 
G 

ıı; 

4 
(i 

5 
18 

5 
15 
12 
ı 
1 

48 
52 

50 
46 
25 

ı; 

20 
85 
45 
20 
40 
30 
30 
18 

7 
7 

40 

2800 
2176 

20 
25 

160 

89000 00 
48950 00 
11700 00 

2500 00 
8525 00 
1540 00 

73~15 00 

.:ı5060 00 
3432 00 

068 00 
416 00 

1035 00 
4920 00 
4460 00 

39 20 
2100 00 
1413 00 
1770 00 
1147 50 

64 10 
360 00 
116 20 

16 00 
526 00 
21:10 00 
18 00 

262 60 
2~27 &O 

480 00 
375 00 
935 00 

2 14 Ol> 
195 00 
35 00 
85 00 

102 50 
94 50 

12G 00 

J1(139 00 

624 00 
1088 00 

210 00 
200 00 
495 00 

1040 00 
765 00 

:J408 00 
300 00 
576 00 
200 00 
88 00 

4500 00 
4lli8 00 
651 00 

2814 00 
3G50 00 
975 00 
525 00 

1120 00 
1330 00 
420 00 

1245 00 
352 00 
541i 00 

45 50 
1008 00 

75 00 
165 00 
ll60 00 

G 30 
no so 

:!;470 IJO 

2or.ss oo 
8112 00 

~8800 00 
6335 00 
3015 00 
467 60 

2•100 00 
2880 00 
1253 00 
10 o 00 
1170 00 

980 00 
705 00 
990 00 
738 00 

ta2G 50 
1008 00 
200 00 

t45 8 00 
132!l16 00 

70G8 75 

180984 75 

50!l2 00 
'7760 00 
496 00 

13818 00 

2Sl25 16/6/1941 o 

5491 12.60 

412.M 'ti 16/6/1941 JO 

ıa27 tUt ı€l/i/1941 ıo.ao 

25 5 27.!S l7/6/194l 9 

211)0 00 !7/6/1941 9.30 

184) ıo 17/6/1941 10 

104!) 5.62.60 17/6/1941 10.30 

1000 :36 1'7/6/1941 11 

l
. Beyaz peyniı 

lO Kaııar peyniri 

11. Pirinır 
12. Sabun 
Çanıfıstık 
Kuşüzüınti 

Kuru kayıııı 
Ceviz içi 
Badem içi 
Fmdık içi 
ın. Kuru üzüm 
Kuru el'ik 
Kul"u incir 
Bal 
Reçel 
Bufdııy 

Makarna 
Kesme makarııa 
Güllaç 
Aı·pa şehl'iye 
'l'el şehriye 
14. irmik 
Kuskus 
Pirinçunu 
Nişasta 
:Kara rot 
Tarlı ana 

lli. Zeytinyağı 
111. Yumurta 
M~codunu 

17. GU~n odllnl.l 
Çıra 
':\leşe kiiınürü 

Uskııml'u balığı 
Kefal balığı 
Torik balığı 
ıs. Iercaıı balığı 

Kılıç balığı 

Palnmut bulıı;ı 
Kalkım balığı 
Levıck balığı 

19. 1)1 !ili 

Buz 

20. Tnvuk 
Hlnıli 

21. Gaz)ağı 
Benzin 

22. Tr..reyıığı 
Koyun karaciğeri 
Koyun işkcınbcsı 

23. Koyun beyni 
Paça 
Sığır işkeınbc~I" 

Yassı kıtdayıf 
24. Ekmek kıldııyıfı 
Tel kadayıf1 

25. ıeytin tanesi 
Tahaıı helva ı 

26. 'l'ahan 
Pekmez 

Siıko 
27. Karışık tuı-şu 
Snhunur yaprak 

11400 , 
4050 > 

86700 > 
22850 > 

455 , 
400 > 

tHOO > 
1621) • 
325 
390 , 

4700 , 
245() > 
1300 , 

260 > 
1900 • 

1125 .. 

7600 > 
~200 • 
ıi5() > 
900 > 
425 , 

2200 • 
1000 > 
~25 , 

1060 , 
130 t 

650 , 

1'550 > 
2tıOOOO tane 
220000 kg. 
35600Q • 

l90d > 
'.?4.400 ) 

3500 > 
2050 > 
1G2G tane 
200 kg. 
13ı>O > 
465Q tnne 

1950 , 
360 > 

42250 teneke 
G2j kg. 

6350 tane 
2450 , 

120 teneke 
1020 , 

2100 kır 
GG[;O ta-ıt'l 

1200 > 
2:ıoo > 

13800 > 
~00 > 

l.ilf.10 kg. 
800 çift 

10~0 kg. 

79UO > 
3050 > 
1500 > 
1700 > 

4500 ,. 
2500 > 
1330 , 

60 
100 

40 
45 
ıoo 

40 
110 

50 
125 
70 
45 
40 
40 

ır;o 

65 
20 

85 
36 

120 
36 
38 
&5 
86 
60 
60 
70 
6() 

10 
3 
2.50 
2.50 
'1.60 
7 

5(1 

60 
50 

100 
80 
15 

50 
120 

12.liO 
5 

80 
200 

422.liO 
632.60 

180 
25 
10 
15 .. .. 
511 

M 
86 
40 

45 
GO 
60 
30 

20 
GO 
86 

6b40 00 
4050 oo 816 7u 

10890 00 
14680 00 1101 00 
] 0282 50 771 18.76 

455 00 
160 00 

1760 00 
810 00 
406 25 
273 00 699 69.8760 

2115 00 
980 00 
520 00 
890 00 
12~5 110 
225 00 

osıs l!S 

2GGO 00 
770 00 
660 00 
:116 00 
161 60 
770 00 530 81.25 
360 00 
495 OCI 
580 00 
91 00 

~75 00 

M77 GO 
10186 00 763 87.50 

8700 00 6~2 50 
5500 00 
875 00 121G 91.2S 
142 GO 

1708 00 

.162U 60 
1750 00 
1230 00 

812 60 
200 00 536 26 

10 o 00 
682 50 
975 00 
420 00 

7150 00 
5281 25 398 43.76 

31 25 

(j!JJS 50 

4280 00 
4900 00 

9180 00 
1)07 00 

1\431 50 

5rıss 60 

~780 oo 
16G2 50 
120 oo 
345 00 
04 00 
400 0(! 

fflH so 
1545 00 

280 00 
436 00 

!!Ell 1 oo 
3555 00 
1830 00 
900 Oo 
610 00 

c.:1,0 oo 
900 00 

1501) Nt 
465 50 

!.!865 Go 

G 8 60 

445 38.76 

288 50 

220 GJ.25 

16!l 57.60 

2GG 62.50 

243 00 

214 IH.25 

ı7/6/Hl41 ıuıo 

18/6/1941 9 
18/6/194.1 9.30 

18/G/1041 10 

18/6/19il 111 

19/6/1941 9 
19/6/1941 9.30 

19/8/1941 18 

10/6/1941 10.80 

19/6/1941 11 

19/6/1941 11.80 

20/6/1941 9 

20/6/1941 9.80 

20/G/1941 10 

20/6/1941 10.30 

20/G/1941 11 

201611s•1 ıı.so 

20/6/1941 11.45 

l - Yuknııda ndlııı ı yazılı yiyecek \C ynknrak ihtiyaç mkitarı eksiltme şaı tnaınesinc göıe Komisyo. 
numuzn bağlı okullar namımı 1ıarli ımıtl kııprılı zarf ve ııçık l'ksiltıne sur'!tile munakasaya konulmuı ve her 
partinin teminat miktnrile ihale tal'ih ve snntlerl kaı şılannn yazılmıştır. 

2 - l\l uhııınmen bedeli b<>ş bin lirnd:ın aşağı olau ıınıWer açık ekııiltmc suretile ihale edilecektir. 
3 - lstckli!Pr partiyi teşkil eden eıukın hcrbiıfoe ayrı a~TJ fiyat teklif edeceklerdir. Heyeti umami· 

yesi fü;erinrlen yapılacak tenzilatlı leklifler kabul cdilmiyı:cektir. 

4 - Her ınndde için teklif cdilec('k fiyat behemehal ınulı:nıımen lıedel<l<'n aenğı olacaktır. 

5 - Eksiltn1e Ankarnda Ilolge Sanat Okulunda toıılnnııcnk Komisyon huzurunda belli gün ve snatıal'da 
yapılacakt ı r. 

6 - Eksiltmeye girebileceklerin l!J·11 yılı Ticaret Oılnsı ve 24!10 sayılı kanunun 2 ve 3 fincü maddelc
tlne göıc elleı inde bulunan belgelerle, tıl'r.rctlınne adma işe gireceklerin işbu kııımndn yazılı şarUar içinde 
Noterllktcıı alınan \'ekalet1111me ile ı~oıni'!yona başvurmaları. 

7 - Krıımlı zıırf ekııiltındednde isteklileı in ~ ukurıcla adı yazılı kanuna uygun olnınk {!zere kapalı zaıf 
m('ktuplal"ınu Jsteııileu bclgcleı ve tcnıiııat 111ııklıuzuııu veya Unnka mektuplarını koymak surctlle mühfir 
mumu ile kapamak şartile ve uırflarııı 07.Nine t klıfl ıin hunıd işe nit oldugunu ve kanuni ikametgahlıınnı 
yazarak belli gün ve smıtlıırdnn oncc makbuz ınuknbılinde h.oııııs~ on Ba k nlıgına vemıelcr1 lilzımdır. B-lli 
giin ve snnttnıı sonraki tcklifleı· knbul cdıl nıcz. Teminn lann ek illnte santlaı ıııdnır daha pnce AnkarM O· 
kullnı Mulıa eh elliğiııe ~atmlınası lilzımdıı. 

8 - Ek iltme şaıln ınclerinı görn k i tıycnlcr Ank ındn Okullar l\fuha<:ebecıliğ!ndP Komısyon katibi-
ne b:ışvurablliılcı. (2079) ( 4 U):l) 

Sıiıfb1 : Z. T. EBÜZZ!YA Netl"iya. l'd lldilrü: C. BA BAN Basııdıtı yer: Matl>ı:wu EBUZZJr A 
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Bu süt kreması 
uaulü sayesinde 
50 Y oıındalci Bir Çok 

K atlınlar Ancak 30 
Yaşlarında 

Görün~celclerdir. 

Olclarla lıar•t Eılil•n 
Y •rl•r• T at6ilc. Ediniz. 
Senra ti• Biitün Yıb oe 

B•!lnun•UI Siiriinüz. 

Buruşmuş, solmu'" ve gevı;emi, 
bir cildi, tazeleyip gençleştirmek 
için işle ize basit bir usul: Ta 
kim ve tasfiye edilmi~ bir mik
dar süt kremasını bir miktar ımf 
zeytinyağiyle kamıtmnız. Sonra 
hepsini iki kısım en iyi krema ilr" 
karı tırınız. Bu hnlitn. cildınizı 
besl~yip tazelcştirt"eek ve mtınıl 
maz bir güzellik temin edecektir 

Bir aktris gençlik manzarnsuıı 
muhafaza ve idame için bu basıt 
usulü tatbik etıni ve 70 yaşında 
gene kadın rollerim oynamıştır. 
Eczacınız da l.u halitayı size ihzar 
edebilir. Fakat muhteviyatı at 

miktarda olmakla bernbcr paha
lıya mal olur. (Yağsız) beyaz 
rengindeki 1 okalon kreminin ter 
kibinde saf zeytinyağiyle ihznr e 
dilmiş l!Ül kreması mevcut
tur. Cildinizi be.!lemek için en 
mükemmel ve hakiki bir cilt un
surudur. Her halde memnuniyet 
bahş semeresi garnntilidir. Aksi 
halde paranız iade edilebilir. 
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t.••• 1 S..rtı ~ 1. t 4 
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Matlrft ite Peteta 12. 9375 
Y•ko\t• 100 Y•• Jl . 2375 
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ESHAM VE TAHViLAT 

lkra•lyell 1lhde S 1918 19.10 
Erıaal yGadeS lkra•ly•ll "ll • ·.-
SıYu • Enuru• l -.-

" ,, 2 J9.9J 
• • s 19.90 

• " 4 199e 
• • 1 19.90 

" • ' 1990 
" .. 7 19.90 

Aaadol• ı•. Yolu TahYill, 1,2 O ~O 
Aaadolu O. Yolu MD•eull 4J,6S 

TOrkl1• it Banka11 -.-

Retadlye 
Kalıa lktlblrllk 
Külçe altın gramı 

26 Lira 40 K'" 
ııs " ,, 

J .. 34 .. 

JTİZAR (l\liısabakamızdn mil-
kiifnt kazanan karılcriıniz) ı yazımı

zm çokluğundan clolnyı bugün der
ced m dik. Oıfir dil rı:. 


