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Olduiu h11lden daha boıka bir 
hale ilef'l•mek için sav•ımıgan bir 
ltogot, ltagal olmalcton çıkar/ 

H. O. Wella Sultan Veled'in farisi divaıı 
L Yazan: RIZA NUR ..J (Şerhi 2 • el aahtfeah .iel M0STAK.IL YEVMi GAZETE Telefon : z o 5 z t 

Murakabe 
Komisyonunun 

burnunun 

dibinde ' 
K anunlara, nizamlar~ idari 

tedb irlere, komisyon lara , ' 
hatta Ticaret Vekilinin «ihtika
rıri kökünü kurutacağım» yolun
daki tehditlerine rağmen muhte
kirlerin vasi mikyasta habıuetle
rine devam e tmekte olduklarını 
gazetelerde hayretle okuyoruz. 

Bu pişkin ve pitkin olduktan 
kadar d a ha bis ve ~·atansı.ı olııın 
adamları a caba dünyada ne kor
kutur, bunlar neden arlanırlar vı:= 
baya ederler? 

Milli Şef imiz ı Suriyede 
Bütün cephe 
imtidadınca 

muharebeler 
Dün at yarışlarını 
takip buyurdular 

Gazi koşusu 
Müsabakasını k azanan atın sahibini 

Reisicümhurumuz tebrik ettiler 

j devam ediyor 

lngilizlerin ileri 
harekatı yavaşladı 

Te.. Tasviriefklı, btanlttal 
ı::::e ı ==== 

ıoo harp gemisi 
Pasifikin cenubun• 

dolru ilerliyor 
Çunklng. 15 (A.A.) - Rcutcr 

ajaıısınııı bildiıdigine göre, Çuıı .. 
klng sahili ıtçıklnrında tahn~ llt 
eden ve )'llZdcıı fazla harp geınl
siııi ıhtlva eden ku\'vetll bir ,J a. 
pon duı • .ınınasına meııcıup biı ka~ 
cüzütam cenuba dogru ileılemek
tedlr. Bumda zaımedildığine go. 
re, mezkur harp gemOeı·inln o cı
vaı da bulunmaııı Japo11yanın Cc. 
nubi Pıu'1flkte mühiıu bir haıeke. 

Almanyada ve ••ı•I 
altında bulun•n bir 

çok hedeflerle Libya 
Umanları bombalandı 

Karadağ 
dev Jeti 

ihya ediliyor --T • ' ~a, ••ld luınedandan 
bir prenı ıetirilecelcmif 

Baclap .. te ıs (A. A.) 
"Petter Loyd" r•setal 

Lond ı ıı, 15 (A.A.) iua- li~ Ha- •uhabirıae l'Öre Karadat 
\a Nezaretinin tebliği : 

Dun abııh eı .ı.: ııde:n lıa rıı tanıııe tekrar mi•taldl bir de•let 
lcı imiz mühim kuvveUcı· halinde Şi. olacak •• Karadat t ahtu • 
ma1i Fıansa fizerfnıfe geniş tarama .. ld baaecludaa bir preaa 
uçuşlnn ynpnıışlaı-dır. Bunlara re- l'•ÇlrUeeektir. 
fakat t'dcm biı boınbaı<lılJlan teşek. Roma l6 (A.A.) İtalyanın Ka-
külü Salnt Oı r t~yyaıe mf'1danı- ıadağ fevkalôdc ko i eri -ıı 
na taaı n• .. etnı ~ ve n. rdıındaki bi- l\Iazzolinl, eski Karadağ ord ıau 
nal:n:ıt tun t"abetler )ta) detmiştb:. ubaylarındıın mlirekkep bir b .,., 

Avcılarımız muhaıcbelerde 3 dile- ti kabul edeıek İtalya Kralının 
man &\"«! ta)\Ut i dü~urmfişlerdlr. harp ba)ı-ağını mfi takil Krada. 

• 

te geçeceğine delillct cdt>r. Jııımn 
donnına111 krunzörleı ve bır t y. 
yare gemlıdni ihtiva ey1emek~

dir. 

Dün başka bir ta)'YRre gnıpunıuz ğın da bayı ağı olacağını söyl •• 
M ıı llzcı inde blı Alman devriye ge nıiq tlr. 

<D~vamı .. lıif• 6, 1tiitll11 ı uJ iıırııiliılıiııiıiıiri _________ _. 

Ciiretin bu kadar arttınimaa.
nın bir ıebebi de mahkemelerden 
•adar olan büldbnlerde kifi dere. 
cede t iddet bulıımnwnuadır. Fa
kat bunda mahkemelerin kaba
hati yoktur, çünkü mahkemel• 
kanun ile mukayyettirler, Kanu
n un tayin ettiii c ... dan fazluau 
9eremezler. ~u halde mevcut ih
tıkirla mücadele kanunlanna da. 
la. ıiddetli a hkam koaulmuı li
zunıelıneldedir. Bir seneden fu. 
la b ir zamancbnberi bu kanunlar 
tatbik edildir i halde, el'an Mura. 
kabe Komisyonunun ıözü önün
~e k?llarını sallıya sallıya çok vi
~1 rnıkyaata ıhtiki.r yapanlar bu
-~rnua. kanunlann kifayebiııli
ııne açık ltir delildir. Biraz yu-

Spor .............................. 
Beıiktaı, milli küme 

Loııdrıı, 15 (A.A.) - Müstakil 
Fransı7. ajaıunna Şam ımnt.akaaıa.. 
dan gelen bir telgrafa göre ve Fı-an. 

sıg Geneı-ali Lcgentllhomme Fransız 
:N,aıetleı ini taşıyan tayyarelerden a
tılan bombala11n parçalanle ,-.ıralan. 
m11t1r. 

• pmpıyonu oldu 

DGn J'•pılan atletizm mi•abakalan n tatbol maçları•dan iki görft n ü, 

DUnkU maçta ae,lklaf, Feneri 3 - ı; Galatasaray, lstanbulaporu 
a · a yendi. Kolejde yapllan gUI kupası atlatlzm mUseb•k•l•rında 

çok iyi netlceler elde edlldl 
T ASVIR.t EFKAR 

fD• •ma &&lif• ' • rih"' 1 ~•) J' .. ---------------------------------------.1 

-
V enedikte yapılan 
imza merasiminde 
8 devlet mümessili 

hazır bulundu 

tfınat DHl•t Releı 
Aate Pu·.Uç 

Venedik, lö (A.A.) - A~aiıdaki 

resmi teblit neşredilmiıtiı : 
Bugün eaat 12 de Doçlar saı-ayın

da iınza edilen bir protokolle mfis
takll Hırvat df'vleti 21 eylıil 1940 da 

I Almanya, f tnlya ve Japonya aı·asın~ 
da akdcdılen uçlü pakta iltihak et-
miıtlr. 

Hırvatistanııı üçlü pakta iltihakı 
hakkındaki protokol Almanya nnını
nn Von Rlbbcntrop, ltnlyıı namımı 
'Kont Cfano, Jnpoııya 11amına Japon. 
ya Biıyük Elçısi, Hıl'vutiııtan namı. 
na Ante Paveliç, Macaristan namına 
.Mncar elçisı, Rumanya namına Ru
mnnya elçisı, Bulga:ristan namına 
Bulgar elçi 1 \C Slovakya namına da 
SlovnkH\ elçi~l tauıfıııclnıı iınzalıın
mıııtıı·. 

• • 
lskenderıye 

Yeniden bombalandı 
Roma 15 (A.A.) - .Re mi İtal) an 

tebligfnde bildiı ildiglno göı e, İtalyan 
tay~ aı eleli cumarter;I gecesi, yeniden 
f skende1 i) e llnıanına hlicum ctoü •• 
1 clır. 

. ............................... ······························································•· 

lnamlmıyacak bir vaka 
Bektaşi Ayini yapa 
bir grup yakalandı 

1 

lzmirde suçüstü yakalanan bu müritlerin 
içinde kadınlar da varmış 

b.mır, 1 S (Hususi muhabiri-ı berdar olmuş ve bu evı ııık.ı lııir 
mizden telefonla) - Zabıta, İki- müşahede altına alm1ttır. Nil•• 
çe!!melikte geceleri bir araya top- yet dün ~k~am müritler tek..,. 
1anarak bekta.ıi iyini yapmakta toplanıp ayıne başladıkları bu 
olan 1 O kişilik bir bekta j grupu- sı~ada z.a~ıta de~~al m~dahale et 
nu suçiııtü yakalamııtır. mıı ve ıçınde muwaddıt kadınlar 

1 . . da olan bu grupu yakalıyarak ad-
kıçe~melıkte sapa hır mahal- !iyeye teılim etmiştir. Emniyet 

lede cereyan etmekte olan bu fa- t~kilitının bu husu11ta tahkikatı 
aliyetten zabıta, ihbar üzerine ha- devam etmektedir. 

Bakışlar ........................ 
lnglllz uykusu 

Pe1aml SAPA 

B ugünkü Jngilterenin, töhretı 
bütün dünyayı Armıt iki bü

yük muharriri vardır: Biri H. G. 
Wells, öte.ki de G. Bernard 
Shaw. Bu iki adam da Jngiliz 
emperyalizminin ve İngiliz de
mokrasisinin bataklığa Hplan
mış olduğuna kanid irler. Bu 
harpten evvel • ve daha garihi 
de - bu harbin içinde yazdıkları 
bütün makalelerde lngiliz em
peryalizminin son günlerini ya
şadığını ilan etmekten çekin· 
mediler. Bu ~hretli m.ınnrir
ler, lgiliz oldukları halde, Sir 
Hüseyin Cah.idin, ve Mister 
Necmeddin Sadakın tam aksi 
kanaatte idiler. 

Bernard Shaw, ik i hafta ev 
vel bir makale daha yumıf. 
T ercümeaini evvelki gün Ah
met Emin Yalmanın (hem de 
Ahmet Emm Yalmanın 1) Va. 
tan gazetesinde okudum. Her
hangı bir Türk muhaniri yaz
sa Cahidin kaleminde heııinci 
kol. Necmeddinin kaleminde 
bozguncu sıfatlarile damgala
nacak olan şu aşağıdaki aatn-

Jarı yazan ben değilim Bernard 
Shaw'dır: · 

~~tatürk, Lenın , Hitlor, Mus 
sol~nı, Rı:ıa Han başka millet• 
lerın g:idi.şinde inkılaplar ya· 
P~rlc:en ve basmakalıp, ~ "ü Ri• 
clışleri tasfiyeve uiraşırk.•n, biz 

ti 1066 senesindeki iptıdai. .. 
kin hayatımıza döndük Bu 
nunla da iktifa etmedik, 1464 
1649 ve 1832 senelerindeki ir
ticaları da hayatımıza tathik ~ 
dcrek tamamile gaflet U)kusu 
na daldık. Eski an' anelı:r de 
vam edip gıttikçe, hotınuttuk. 
rahattık, caman, hayalinıızde 
ki pembe alem bozulmasın. ·~ 
zumsuz üzüntülerle kendiınim 
yormıyalaml> diye titr.iyorduk. 
Ba§ıboş dola§maeın ve bizJ ra
hatsız etmesin diye İtçi Fırkat1 
Reisi sabık ihtilalci Macdonal• 
d"i Hazine Nazırı yaptık. 

Ve biraz a{'Bğıda fngiliz mu• 
harriri ,öyle devam ediyor: 

cBugün de aklımız hatamıza 
gelmemittir. Asnn yeni Napcr 
Jeon"u ile batımız bellda oldu
ğu halde Churchill'i rahat bı
rakmıyoruz. Çok fazla i' yap
masan ve rahatımızı bozmasın 
diye kabinede etrafı mürteci 
~e~le ve işi yaramaz birta~ım 
acızlerle çevrilmi,clr. BaRVeki
lin enerjisine karşı sivri ~kıHı
lar böylece muvazene kumıu\I 
1ar, hareketsizlik yaratmıtlar
dır. Harpten sonra Churchill" e 
sorulacak bir sualim vardır· 
«Hayata yeni baştan başlamak 
l&zım gelse kendini Avam Ka 
merasındaki acizler ara anda 
hapaetmeyi kabul-eder misin~> 
Ben Bay Churclull'i tanırllll' 
Bana verceii cevap: Hayırl o
lacaktır. > 

- lngiliz muhanwJeri de olma-
i'a, biz, Türk okuyoculanna ba
zı hakikatleri nr öirctiriz1 
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( Memleket röportajı 
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Borsanın kaplıcası 
• 

2 

r •• •.. ' 
Bursa sugunıın lcerameii galnız bıı kadar mı ? 
Giyinip çıktıktan sonra, düngaga ıif a '!,«iıta ~ 
bu su neşe 11e çevilclik wrigor. Herkese Haydı 

, saya tekrar dalalım,, digesim aeligor. 

1 KANDEMİR 

Anadolu ya 
gidecekler 

Mazer•lleri dolagısile 

gitlemigenler 
tespit ediligor 

Se!ıTimizden Anadoluya göç et 

me" isteyip de h ükumete 15 ni
sana kadar beyanname vermiş 

bulunan vatanda,lardan m azeret
leri sebebile gidememiş olup da 
~imdi gitmek istiycnlcrin tespiti 

İıJİ bu ak11am '!Ona ermiş bu1una
c~ktır. Bu gibilere polis marifeti
le de gidip gitmiyecelderi soru1-
makta olduğundan artık hu sefer 

de ne gibi bir sebeple o1ursa ol
s11n gidemiyecekle r b ulunursa bi~· 
daha meccanen ı;cyahat edebil-

ni Sadi gibi tanınırut birçok sanat

karlaınn iştiraki temin edilmi~tir. 
Burad an elde edilecek huıfat, es. 
naf cemiyetlerinin ve fakir ~snafın 
ihtiyaçlanna sarfedilf'<:ektir. Mu

ailci sanatkirlan her ay konserler 
verecelderdir. 

mek imkanını k.aybetmil! olacak
lardır. 

Yarından itibMen de müracaat 
edenlerin gidecek tren ve vapur 
postallPrlna taksimi j~ine ba~lana-
caktrr. . 

Milli roman: 5, Server BEDi ............................ 
Belkı~, gözleri ııüzülmü!J, dinliyor, 

yü~ünde hiçbir çizi;"İ kınııldnmıyor
du. 

Nejııd ona doğru iğildi: 
- Beni affediyıı-r muı:un? dıye 

sordu: 
Belkıs dntn bir nefes aldı ve ce-

Tap vermedi. 
Nejad tekrarllK!ı: 

- Affediyor mueun beni? 
Bl'lkıl!I yine c~vap vermedi. 
Ne.fad, bir müd..fa.a humması 

içindi!: 

- Xcıı<lini beııinı yeriıne k<ly ! de. 

eli, başka hiçbir şey islemıyonıııı. 
Düşün ne h:ıle gelir insan, bil'az dü
~tin I 

Belkısın yüz!mde hiçbir hareket 
yoktu. 

Nejad yine diz çöktü, kollannı ya_ 
ta.ğın kenarına da,ayarllk yüzünü 
Dcll.u;a yaklqtırdı: 

- Hem ben bu Vedad denilen 
' arlırnıın ismi geçeı•ken bile .kendimi 
k:ıroetseın mazurum. Sen ona hep 
cPerihanın \'edadı> diyorsun. Yal. 
nız şu iki kelime beni çığnnıdan çı. 
k:armıya kafi geımiz mi? 

?o:ejad Belkısa doğru biraz daha 

lnsaat usta okullar1 
tahsil müddeti bq 

seneye çıkıyor 

/ ç ve dış ticaretimizde son 
/ıaf tanın hareketleri 

Ziraat Vekili 
Ankaraya döndü 
Bir müddettenberi şehrimizde 

ve Trakyada zıı-aı vaziyet etra
fında tetkiklerde bulunmu, olan 
Ziraat Vekili Muhlis Erknıcn dün 
akşamki ckspıresle Ankaraya 
det etmiştir. 

Bıısra körfrzile, Amerika, Hinrlis. 
av- l Lun ve diğer İng-iliz ınlistemlekelt'ri

le yapılacak tieari mübadelelerde 

iğilcrek: 

- Ha? dedi, söyle!. 
'lama~ını adamıma emredecektim. 

Hakı111: mı- Hayatımın en mesut hamlesiydi bu, 
yım? Yılan karı o zaman telefonda yolu-

Belkısııı ıwmakta ısrar etti~ini mu kesti Onu kovdum. Fakat en 
görünce kendi sualine yine kendisi müthiş daıbcsini evvelden haZlrla. 
ce\•ap vererek: mıştı. Bu mektubu yolladı. Birden. 

- Şüphesiz, dedi, sana bugünkü bire o kadar şaşırdım ki... Hatta 
kabalığı yapmakta haklı değilim. "ana h'çbir şey söylemek, ı;eni üzmek 
Onu biliyorum, sana bunu affettir. istemiyordum. Kabil · mi? Eğlennıiye 
mek için koşup ge>ldim. Fakat Veda. ı?idiyorduk. Ben somurtacaktım, Sen 
dm i:ıımi beni çok sinirlendiriyor. nnlıyacaktın. Senin lrurşmda, içini 
Safiye de bil" an bundıfrı. i11tifade et. müthiş bir şüphe kemiren adamın 
ti. Ya benim yerime Othello tabia. neşeli görünmiye çalışınaıı1 bir soy. 
tında çok iptidai ve kıskanç biı· adam tan rolü yapmaktan başka ne ola. 
olsaydı seni belki de parçalaı·dı · bilirdi? 

Belkıs hafifçe gülümsedi, fakat Bclkıı:ı derin bir nefes aldı. Yü
yine bir şey söylemedi. Nejad onun zündeki telıcs.süm silinmişti. Gözle. 
yüzünde beliren istihza ifndeı;lni gö- ı·i biraz daha açıldı, faKat kapakları 
rünce mübalağasını tadile çalıştı: yorg11ndu. Yaııaklaı·ı peınl-ıeleşıyor. 

- Belki parçalamuzdı, faknt ne ~ıu. Göğsü daha fazla dikleşti. 
bileyim ben, heı·halde seni kinıbilir, N l'jad devam ediyoı·du: 
ne kadar üzerdi ve biraz mazur da - Sen Londradan geldiğin gün. 
olurdu. clcııberi ben hayatımın en heyecanlı 

Bellnsın elini tutarak devam etti: günlerini yaşıyorum. Kaç defa se! 
- Düşün ki ben telefona doğru ııiıılc mesut birleşmemizi gerçekleştir 

gidiyorclıım. Muameleyi takibe baş. ıııek için yaı>tı.frım hanıll', kaç defa, 

kaç defa kırıldı. Senin tereddütlerin 
bende siııir kuvveti bıl'akmı~·ol'do. 
Seni kabahatli bulmuyorum, hayır, 
tabii ha<li!!eler öyle icap ettirdi, fa. 
kat bunların beni yormasını da tabii 
bulmaz mısın? 

Belkıs yine ce\·ap vermedi. 
Nejad birdenbire doğyolmuş, göz. 

)erini açmışh: 
- Hayt·et! dedi, geldim gelell ağ

zından tek kelime çıktığını duyma
dım. Niçin su1'uyorsun? Yüzünün en 
ufak hareketinden büyük manalar 
çıkamııyn mecbur oluyorum. Niçin 
susuyol'~un? Beni ha~~ız mı bulu
yorsun? 

Belkıs güldü ve yine cevap ver-
medi. 

Nejad, Pksilmiyen hayreti içinde: 
- Gülilyorsuıı ! dedi, işte bu gti. 

Jüşün manasıııı anlamak zor. 
Belkısııı yüzündeki gülüş hemen 

uçtu. Gözleri kapanmıştı. 

NeJad sordu: 
- U) kuıı mu var? 
BPlkıs hemen giizlerini açtı ve Ne~ 

jnda baktı. Bu gözJerin içinde uyku 
değil, bilakis en t10n haddinde geril~ 
miş bir hayatın panltısı ve bağdan 
henüz koparılmış b!r üzüm tanesi 
kadar taze bir arzıı vardı. 

Nejad bunu gördü, fAJrat yine 
kendi meselesinden zihniııJ kurtara. 
madı: 

- Sana kendimi a1Iettirmem için 
ne lazım, ııöyle! dedi, gelirken d1ı.. 
!erini, ayakl:ırıııı öpmH istiyordum. 
Yorganı kııldırclı ve dudaklarını 

Belkısın d1zlerile ayakları arasında 
gezdirdi. 

Sonra bir vazife yapmıt adamın 
rahnthı'tlle başını kaldırdı ve o za
man, Belkısın ı?özlerlnde, daha can. 
Jı bir parıltı haJ:ne gelen ihtira!ı 
gördü. 

- Affettin beni, değil mi? diye 
sordu: 

Belkıs ona cevap olmıyan bir ITTl
lüşle güJdii ve kolunu s~r ağır uza
tarak baş ucundaki llimbayı söndül"
dii. 

16 Haziran . . . . 
SiYASi VAZIYET -· . .. -.~ 

Eski İngiliz • 
Fransız ittifakı 

Oldufu lt.alJen daha btıflr!ı 
bir hal• ilerlemelt için •~· 
a.ıafmıyan bir hayat, hayc! 
almaktan fUrt r. 

H. G. W~LLS 
Hıı)·at. sav.ştır. Daha il eril P, 

daha iyiye, daha ytilaıeğe erişmek 
için, İn:;an, her gilı: bir elı:ısikli· 
ğini hh.seder. O ekmkliği bld. r
ınak içbı çulı.şır. Bu gün vardığı
mız konak, savaş eseridir. Yarın 
varacağıll'12 konak, yine savaş P-

11eri olacaktır. Çünkij yeriwfo 
durmak ölümdür. İnııan hlı;.bfr 
zaman havatmı kemale vardırdı
ğını ana~k durmu. İnsan dıııi
ı::ın ileriye koşacak ve brıısına 
dikilen engelleri birer birer yı· 
karak yül'üyccektir. 

Kim l:cm:ıle erdiğini sanır, ya
pacak bir ı,ı kalnıaılığ:ııa hükme 
derııe, muhakkak denlllr. 
İnsana yaratan daima dııha 

iyiyi, daha Ueriyi gözet.erek çalıt-
rnak vo u ktır. 
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~-- Hamaa ·; 

Türkçe konuşmıyan 
Türk 

Bet on sene ev'Yel, umumi 
.. ~erlerde yalnız ve yalruz 

T urk lısanını hakim kılmak için 
açılan ınücadeleye, yanalmıyor· 
saın Bay Y akup Kadri bir maka· 
Je ile soğuk su dökmüf ve kmnen 
d e haklı olarak: «Bu gibi kimse• 
lerden Türkçe konUft118larım İs· 
t emiye hakkımız yoktur, zira on• 
lara lisanımızı öğrebnedik ki, 
Türkçe konu,malarını istiyelim.» 
demi,ti. 

.. Aradan hayli zaman geçti, 
l'U:kçeyi bilmediklerinden değil, 
hegennıediklerinden konufmıyan 
lara lisanımızı öğrettik ve bu 
lllazeretlerini ortadan kaldırdık. 

Bugün artık lisanımızın hiç 
olınaua umumi yerlerde kono • 
•ulmasıru istemek sarih olarak 
hakkımızdır ve bu hakka daya · 
naraı.. d··•~- "' la .. ...!___~-•-· n, UKKan nn uzenn.ueal 
levhalardan, sinema ilinlann
dan ve filmlerden Türkçe olmı
Yan yazıların kaldınlmasmı talep 
etınenin de zamanı gelmiftir. 

Bodrumdan yükse-

len bir şikag•t sesi 
Şimdi muhterem ok;-u-;lanm 

:nüsaade ederlerse Bodrumdaki 
~Yanık ve vatanperver bir kari
~den aldığım bil' mektup üse
rıne yukarıdaki bölümde bab· 
ııettiğiın hadiseden daha mühim 
bir yaraya parmak basmak isti· 
Yorum. lıte mektuptan bir kaç 
~atır: 

« ... Beyoğlu caddesi karışık 
unsurlardan mürekkep ve mes • 
kiin b ir cadde olduğu halde, Bod
ruma na zaran su katılmamıs 
b ir Türk !!em ti olarak kabul edi: 
lebilir. Bo drumda bir tek gay· 
. rimüslim yoktur v e bütün halk 
1 ürk tür. Bu nu nla bera b e r Bod· 
rum a h alisinin y üzde yetmişın -
den fazlası Rumca konuşmakta
dır. Ciritten e lli yıl evvel gelip 
buraya yerleşmiş Türkler, türkçe 
konuşmadıkları gibi, çocuklarına 
da' ~ürkçe öğretmeyi akıllarından 
geçırmemişlerd i r. 

Ben ken d i evimin bulunduğu 
sokaktaki çocuklarla meşgul o -
]~Yorum. Onlar, b ilhasa ben i gö 
runce, anne ve ablalarının miı -
dahalelerine aldırmadan e llerin· 

k
den geldiği, dille r in in döndüğü 

adar türkçe konuşuyorlar ve 
hu küçiik misal göste r iy or k i, 
meşgul olunduğu ve is benimsen 
diği takdirde, yüzd ;. yüz Turk 
olan Bodrumda yüzde yüz türky konuşturmak m ümk ündür.> 
srıı,. şart 

k Elbet mümkündür muhterem 
0 l.lYucum. Yalnız bir • artla, 
m~~ekette . lisan hakimiyetinin 
nulh ha kimiyet mefhumunun ay-
rıhn"'~ b ' .. ,.. ld • h k """' ll' cuz u o ugunu er • 
.. ese l<abul ettinnek ve bu dava 
u . d zerın e, ıars1lnuyan, gevfemi • 
ye~ .hir 1nar göstermek ,artile ••• 

ııırnı cimi yok... Kim ne der· 
~: d~in, hangi uyuşuk zihniyet 
k lkl'nilli ba'reketi bulaodıtmıya et ~ kalksın; bu İf olacaktır. 
e~~eklik, biganelik artık y eter. 

Ri •ze .~lli fUUr, benlik lazım. 
'd ~ .Turk bayrağının dalgalan• 

1~ Yerlerde lürk dilinin baki • 
mıyeti lizırn 

Bugünlük. istediğim 
Bupn)ük ve bu defahk Bod-
~ halkının yüzde ;ebni~i 

l 
~a konutuyOl'muf ve bu re· 

za etı ·· ı h r ~n f!tnek kimsenin hatır ve 
Kay ın en geçmiyormuş ; orada 
• !'Yl'nakarn, orada Belediye Re
ısı,b ordada H alkevi ve nihayet aklı 
asın a insa . 

so.:ı.yorurn. n yok mudur, dıye 

Bugü lüle ıura..ı- hn sadece Bodrumda, 
<U1 ura'da . d l olsun türk , ' ve nere e o ursa 

t 

~SON :lSl HABERLER~ 
~ 

lzmir. turistik 
yollarının inşaatı 
Karşıyaka Bostanh yolunun 
beton döşenmesine başlanıyor 
lzmlr, (Tasviri Efka r) 

Şehrimiz turistik yollarının be. 
nüz bitlrilememış olan kısımları
nın ikmaline süratle deva m olun. 
maktadır. 

Jnşaatı da bil' hayli ilerlemiştir. 

Bu yolda yüzlerce amele çalıştt
nlroalrtadır. Bu yolun biran ev
vel bitirilmesi temenniye şayan
dır. 

Karşıyaka - Bostanlı turistik Bundan başka yapılmakta olan 
yolunun beton i şine yakında baş.. Güzelyalı . İnciraltı turistik yo. 
!anacaktır. Müteahhit bu yolda lu da yakında bitmek üzeredir. 
tJ:lth su yerine deniz suyu kul
lanmış olduğundan şimdı doğru. 
dan doğruya asfalt döşeme işi 
yapılamamaktadır. Beton işi için 
de 96 bin lira sarfedilecektir. 

Paral1 köprü • Turan • Bay
raklı ve Karşıyaka turistik yolu 

Plaj mevsimi başlamış bulundu
ğu11dan balk f zmirin yegll.ne plli
j ı olan İnciı·altına bundan böyle 
çok rahat gidip gelecektir. Evvel
ce bu yolun bozukluğu yüzünden 
buraya rağbet pek azd1. 

• 
lzmirde heyecanlı 
bir yangın vakası 

Bir otobüste çıkan ateş yüzünden 
yolcular, cayır cayır yanıyorlardı 

İzmir, (Husust muhabirimlzden)- ı kat sinirlerine ba kim olan şoför o
B:'~tin Göztepe yolunda . mühım bir tobüsü durdurarak yolcuların t.ahliye 
hadıse olmuş ve bir otobüs yolcuları slnı kolaylaştırmıştır. Ateş aüratle 
ehemmiyetli bir tehlikeyi kzasız at- büyüdüğünden ancak iraiyenin müda 
labnışlardır. dahalesile söndürülmilştür. Yolcular 

Göztepe ile İzmir arasmda işliyen ateş yayılmadan otobüsü terkettikle. 
oti>büslerden biri Göztepeye yaklaş- rı ıçin feci bır akıbetten kazasız ola • 
tığı sırada otobüsün ıçınde birdenbi. rak kurtulmuşlardı r. Ateşın otobü
re yangın zuhur etmiştır. Bunun il. s\in şoför maitalhnden çıktığı söylen
zerine yolcular büyük bir telaşa ka. mekte, tahkikata devam 2dilmek
pılarak feryada başlamışlardır. Fa- tedir. 

~~c:ıı----~~-

T r ak yada mahsul 
bereketli 

lzmir fuarı 
hazırhkları 

Çorlu, (Hususi)- Bo l ve fay. İzmir ( Tasvirı Efkar) - Fuar 
dalı mevsim yağmurl arı gören hazırlıklarına ehemmiyetle devam 
mıntakamızda, to p r ak mahsulle- edilmektedir. Bazı tıusu~i. mühim 
r inden başka, ağaç m a h sulü d e firmalar, şımdiden pavyonlarını in. 
b o l ve b erek etlidir. Çolu~u çocu- şa ettıı-miye baıılamışlardır. Bu ka. 

• dar erken ınşaat yapılmasına sebep, 
ğile güneşin doğumundan evvel, Fuara yakın ınşaat için ameie bu
batımından sonra ya kacla r i yıl- lunmasındaki zo,.luklardır. Birçok 
m adan , usanmad a n , alnının terini µavyonlar satılmıştır. Fuar büro. 

sile sile çalışmaktan zevk duyan suna her gün pavyon içın müraca
ç.iftçi, cömert toprağının . kucağın atlar. yapılmaktadır. 
da sararmıya ba~lıyan mahsulü- Fuar sahasında inşa edilmekte o
nü, altın yığınına bakar ~ibi bir lan yeni eğlence vasıtalanndan 
tebessümle seyr etmektedir. bazılar\ ikmal edilmiştır. Meşhur 

• v cŞeytan dolabı:> da bunların anlsın-
Has~t zamanı gelmış ol cJugun· dadır tŞeytan dolabı> çok seri dö

dan, bıçmek, h a rman yapmak ve 1 nen ve içine 100 kişi oturan, haki
dövm e k gibi m uhte lif işlerde ça- knten şeytani bir sürate maliktir. 
lıştıracak ve kullanacak . ger e k Zaten u ismi almagına sebep de 
motö r ve gerkse h ayvanla müte- fazla siiratle diinmesidir. Kiillür 
harrik büt~n zir aat .a latının faali- 1 parkı~ çok k~lab~lık halk kü~.lesi1e 
vete getirılmesi içın halkımızda doldugu cumaıtesı ve pazar gunlerl 
b üyük b ir h azulanma v e çalışma Şeytan dolabından halk istifade et. 

h k 
. .. kt d B miye haşlamıştır. 

ııre e h goze çarpma a ır. u K··w· . k k" h . ~ · I . ka u uı pa1· ta ı ayvanat bahce-
sene mısr'. ayçıçegı, tavu~. : p uz s~ne yeni bazı vahşi hayvanlar geti-
v e . e~s~lı şeyl«:r d e ge.lışı~lı v e r ılmiştir. ~unların arasında çeşitli 
verımlıdır. Halkın dl~ınd<.n bu l yılanlar, hır çift ayı , bir geyik. 2 
yılın berke t yılı oldugunu d uy - karaca da vardır. 
m a k v e makineleşmiye başlıyan Kuş pavyonu çok zengindir. May. 
ziraatin m eyd ana getirdiği uçsuz mun pavyonundaki dişi maymunlar 
yeşil sahaları görmek d ajma yavru~am_ıştır. Bunların, yavrularını 

.. k " d" hususı bır şefkatla ı<everek b•iyu··t mun1 un ur. , • meler!, halkın fevkalarte alakasını 

Çorluda asker 
ailelerine yardım 
Çorlu, (Hususi) - Bele diye

miz, a sk ere i;idenle r in aile le rine, 
v e bakacak k imsesi olmıyan h er 
n üfus başına bir aylık yemekl ik 
o lmak üzere her ay muntazam a n 
1 O kilo un vermiyc başlamıştır . 

çek~ekte ve maymunların ceşit. çeşit 
taklıtleı·le güliinç hareketleri herke
si !?'üldürmektedir. 

Derede boğulan bir 
çocuk 

Gelibolunun Kavak köyünde 13 
yaşlarında Ahmet oğlll Hüseyin, 
Kavak deresinde öküzün kuyruğun
?an ~utarak karşı yakaya g<'çmck 
ıstemışse de muvaffak olamıyarak 
dereye düşmüş ve boğulmuştur. 

Coğrafi, tarihi ve siya!<i nok- nifak ve tefrika sokmak için menı-
tadan Suriyenin hudutları ( • ,

1 
leketi Sunni rn.üslüman, Alevi, Dür-

bugünkü Suriye olmayıp daha geniş s ı y il s E 1 zi ve hıristiyan unsurlarına ayrı 
ve daha şümullüdür. Filistin ve Ma- H ı ayn idareler ve hükumetler vadde-
veı-ayi Erdün, yani cenuben Hicaza r# derek parçalamıştır. 
kadar bütün bu havali Suriyenin Fakat bu hale hiçbir taraf razı 
mütemmim eczaııındandır. olmamıştır. Bahusus hudutları kü-

Fakat idari düşünceler ve devlet- çültillmüş Surlyen1n vatanperver B u•• y u•• k ler arasındaki rekabetler hakik1 Su- gençliği ve münevver sınıfı ilk gün-
rıyeyi küçülttükçe küçültmüştür, den itibaren Suriyenin hakkını ta. 
Hatta bütün dünpanın bugün Suri- s u r ı• y e lep ederek 1''ransanın karşısına di· 
ye diyebildiği, yani Fransız mandası kilmlştir. 
altındaki Suriyeyi de Fransızlar yi- Bu kıyam ve harı>ketler o kadar 
ne idari ve kendi düşünce ve men· n e "d ı· r ~. ciddi ve kuvvetli olmuştur ki bun-
faatlerine uygun politika icapları -,, ]art kan ve ateş içinde bastırmak 
olarak parçalamışlardır. t~in Fransa hükumeti Umumi Harp 

Sahil kısmını Lübna..n ve Lazkiye _. =- • te Almanlara karşı en çok hizmet 
hükumetleri diye Suriyeden ayırmış- Fransanııı Suriyeyi İııgilizlere eden Gouroud ve Weygand gibi bü
Jar ve şimdikı Suriyenin cenup kıs- karşı nıüdaJa.adıı. 11111ı•affak olma. yük kumandanlarını küçücük Suı-i
mı Havran havalisini, yani Cebeli arnııi baılıca şartı, Suriyedeki milli yeye ve Suriyeli mücahit zümresine 
Düruzu da ayrı bır idareye tabı tut- cc/.lniaımı itimat ve emniyetini lıa1z karşı göndcrmiye mecbur olmuştur . 
muşlardır. Bu suretle büyük Suriye bulmırna$ıdır. Ardı arkası kesilmiyen bu müca· 
evvela devletler arasındaki taksim hedelerin neticesi olarak Fransa hü-
yüzünden ve daha sonı-a her paı·ça- Muharrem reyzı· TOGAY k\ımet.i 936 ~enesinde Suriyeye üç 
sına hakim büyük devletin idari ve senelik bir intikal devrinden sonra 
hususi düşüncelerile parçalanarak - ·stiklıi.I vermeyi taahhüt etmiştir. Fa 
küçücük bir Sul'iye bırakılmıştır. Bu suretle Osmanlı idaresi zama- kat Suriyeııin şarkta Fransamn ge-

Maahaza bütün dilnya ve Lübnan- nında Framıa, Almanya, lnıriltere, nişlemesi ve bakım olması için çok 
hlar dahil olduğu halde. Fransız İtalya, Rusya ve küçük garp devlet- kıymettar bir ü~sülhareke olduğunu 
mandası altındaki şark hükümetleri lerı, Sul'iyede dini, ilmi, malt, iktı- takdir eden Fransızlardan hiçbir 
halklarının iyi düşünen başları hiç sadi ve siyasi müesseseler vücuıle parti vıı zümre Suriyelilerin ahden 
olmazsa bu yerleri bir kül olarak getirmişlerdir. kazanmış oldukları bu istiklal hak
telakki etmektedir. Bunlardan en ziyade FTansızlar, kını tanımak istememiştir. Bu se-

Btınun için bugünkü ihtilafta Su- Suriyedeki hıristiyanlarm ha.misi ve hepten Suriyeye lstiklal verilmesine 
riye ılenildiği zaman yalnız Fransız müı·ebbisi rolünü Üzerlerine alarak ait vesikayı Fransa parlamentosu 
idaresinin Suriye dediği, Türkiye Suriyeye nüfuz etmişlerdir. Babıali mtıahedenin Fransanın lehine mü
bududundan Fi11stine kadar uzanan yi de tazyik ederek şimdiki Lübna-- kerr~ren tadil edilmesine r~ğmen 
ve sahilden mahrum Suriyeyi değil, nın bir kısmında bir hıristiyan ~u- ı tasdık et!l'1e~ten ım_tina .. etmlştır. 
döct mmtakayı da birden Suriye tasarrıf idaresi altında muht.anyet "Bu l'ltıklil vaadı şoyle dursun 
saymaktadır. temin etmi .. lerdir. 930 ııenestnde Suriyeye verilen 

İşte büyük Suriyenin Fransız man Suriyeye ~yerleştikten sonra ilk iş· mahd~t parlamento muhtariyet ida-
dası altındaki şimal nısfı, dört idar1 !eri bu hıristiyan mmtakayı halk- ~esı bıle 939 senesi 20 temmuzunda 
mıntaka ile beraber 150 000 kilomet- !arının ekseriyeti müslünıan olan ılga edılerek memleketin idaresi ba
re murabbaı mesahayı ihtiva etmek- civar memleketleri ilhak ederek ge. şında Fransız fevkalade komlııerinin 
tedir. Nüfusu da son tahrire göre, nişletmişlerdir. bul~nd_u~u dırektuar heyetlerine 
üç milyon altı yüz bin kişidir. Suriyede Fransızların n~fuz ve verılmı.ştır. ~n:ak Fransa Almanya-

Bundan üç milyonu şehirlerde ve tefevvuk sahibi olmalarını l ngilizler ya lı:aışı maglup olup manda altın~ 
zer'iyat yapılan sahalarda yaşamak- ötedenberi çekemediklerinden arala. ~akl y:rlerde Te müstemlekelerde 
tadır. Kalan yarını milyon da Suri- rında daima ı·ekabet ve niza bükmii- zaafa ugradıktan onra geçen sene 
yenin çöl kısmında ıöçebe yaşıyan nil sürmüştür. martında Suriyeli vatanperverlerin 
bedevi Araplardı r. İngil tere Asyadaki bütün Arap il.le umumi nümayiş ve mücahedeleri 

Memleketin asıl halkı Araptır. nılni münhasıran kendi nüfuzu al- karşısında eski kanunu esasiyi tek. 
Daha sonra mühim bir kısmı Türk· tında bulundurmayı şark siyasetine rar tatbik . ~ev~i_ine koym!1ştur. Bu 
men olan Tüı·kler, Kürtler, E rmeni· değişmez bir esas saydığından Fran ~u1·etle eı:;klsı gıb1 . bir _:ııa:tamento v_e 
!er ve Yahudilerdir. sızlara karşı gizli ve aleni claima bu~a d~yanan bır hukumet teşkıl 

Memleketin ötedenberi merkezi mücadele etmiştir. edılmlştı!.. _ 
şark medeniyetinin en parlak bir Geçen Umumi Haı-pte dört sene Bu hukum~tın başınd~ şi~diye 
sahnesi olan Şam ise de en kalaba- bir safta Almanlaı·a karşı harp e- ~ada.r d_ah~ ııyade sana~ı ve Ucaret 
lik beldesi Haleptir. Çünkü Şamın den İngıliz ve Fransız milletlerı mü- ışlerıle ıştıgal eden Halit Azam bu
nüfusu 250 bin olduğu halde Hale- tarekenin ıı.kabinde Suriye üzerinde lunuyor. . 
bin sekenesi 262 bin kişidır. biribirinin boğazına sarılırcasına ih- Surıyenın kendi hukukunu talep 

Halep ayni zamanda demiryolla- tilaf ve niziia düşmüşlerdir. İngil- ve ~iidaf.a~da gö~terdiği kudret si. 
1 rın iltisak noktası olmak itibarile de terenın himaye ettiğı Faysal Şama yası teşkılatımn kuvvetli bulunma

Suriyenin iktısadi ve askeri cihet. g-irdikten sonra Fransızlar kendısıni sına borçludur. 
ten en kıymetli mevkiidir. silah kuvvetile buradan uzaklaştır- B~ teşkilatın umumi ismi milli 

Suriye esas itibarile zirai bir mışlaıdır. koalisyondur. Vatanperverler bloku 
memlekettir. Şu kadar var ki arazi, Yeni Alman tehlikel"i karşlsında denilen canlı siyasi teşekkül bu ca
köylülerin elinde değildir. Yüzde sek cin Suriye üzerindeki İngiliz _ Frnn- miaya dahildir. Milli yeni hayat 
seni eşraf ve zadegan elindedır. sız mücadelesi şiddetini kaybetme- (Liq) ı ve Suriye gençlik teşkilatı 
Meıruattan 573 bin hektarı buğ- mi~tır. İki taraf biribirinin kuyusu- dahi milli koalisyon camiasına do.

daya, ve 359 bin hekta1·ı arpaya mah nu kazımaktan biran hali kalma- hlld ir. 
sustur. Suriyenin zıraatten sonra en mışlardır. Fransanın Suriyeyi İngilizlere 
mühim serveti canlı hayvandır. Son .. • . .. " . karşı müdafaada muvaffak olınası-
senede iki milyon 274 bin koyun, bir b' 0 ; 1 zılerın 1 eı}·~ Sult~n Eltı\1 aş.1r- nııı başlıca şartı Suriycdeki milli 
milyon 760 hın keçi ve 242 bin sığır 

1 
1 d uın,,an~~ < uşm~n arını ;gı e- camianın itimat ve emniyetini haiz 

vardı l re aıma ımaye e mış ve ran"a bulunmac;ıdır Fevk l'd k · 
· ·· ·· · - . . dahi Kudus bü\•ük müftüsü Emirül ' · . a. a e omıser 

Sana~m muhım degıldır Başlıcası _ • . . .· . . ... ·· ı Drntz bunu temın etmışse 60,000 ki. 
ipekli mensucatt.ır . Başlıca ihracatı l~~seynı gıbı Ingılterkenın en bu~ uk şilik orıhı~unun arkasında üç buçuk 

1 h 
. du~manlarını daıma orumuştur ·1 . s i ı· b ı canı ayvan. ıpeklı ve meyvadır. • S . .. . d İ T 1 1 mı ~ on ur ye 1 u unacaktıJ. Bunun 

Suriyede demiryolu nısbeten inkişaf F urır u~erı~ eb ~gı ı z e~ ; e ne karlar mühim olacağını ızaha ha. 
etmiştir Ana hat Ra k H - . ran~ız arın ıça ıçaga ıı:e me C- cet :voktııı 
Hama - .Haİep olup 3Ü; .kil~::t~e rinde -ve. iki müttefik dev.ıı;.un şımdi . aİ ıha.rrem Feuzi TOGAY 
uzunluğundadır. t yekdıgerıne karşı .. harp ıla~ edecek ••••••••••••• .. ••• .. •••• .. •••••••••••u••u• .... 

Beyru.tu Şama bağlıyan 149 kilo- kadar husumet _gosterm.elerın~e Su
metrelik bir yoldan başka Trabltıs- nye. ve A!lyad~kı Arap alemı uzerın
şanıı Humusa, Şamı Deraya ve De- ıle l ngiltere ıle Fraı:sa arasındaki 

Çanakkalede 
1 

Sur· eye bag-lıyan şube bır buçuk asınlanben devam edC'n 
ray ıy · k b t ·· b .. ··k 

Suriyeyi Iraka bağlıyan ve Bey. re a c ve ınuııazaanın uyu tesı. 
ı-i '"ııı·dır. 

ruttan başlayıp Bağdatta nihayet İngiltere büyük Suriyenin 
bulan otomobil şose hattı münakalat cenup 
cihetinden büyük ehemmiyeti hnız- kısmını teşkil eden Filistinde geçen 

Umumi Harpte Amerikanın ekserisi 
dirSuriye liınanlanna bir "<'l1e zar- yalıudıler elınde bulunan sermayele
fında giren vapurların getirdikleri rmi ıstikı-az olarak alabilmek için 
yüklerın mecmuu dört milyon tonu bir yahudi milli yurdunu te!<is etmi-

ye -,öz vermesi ile gerek bu mınta-
geçmektedir . s · · ı· ve iktı'<adi v 1 kanın, gerek Jıak ve Suriyenın, ge. 
. urıy~nın ma 1 az ye- rek bıitun Arap aleminin biaman 
tıne ıreJınce; burada Fransız serma- ı h . . k t · h"k. d. usumctını azanmış ır. 
yesı a ım ıı· . . Çıinkiı İngıltere Arap alemlni Os-

Bankalar. d~mıryoUar, el.c:_ktrık ve ' manlı ımparatorluğu aleyhine Mira
havaga~ı fabrı~aları 17e dıger ma~i 1 1~~ . ~avrens vas~t~si.le har~kete -:e
ve sınaı teşebbusl~r he~ Fran!lıZ ~eı- tırdıgi zaman Filıstın dahıl oldugu 
mayedarlarının elınd~dır . . Daha son- halde A<ıyadaki biıtün Arap memle. 
ra İtalyan sermayesı gelır. ketlerinin istiklal kazanacakluını 

Büyük Suriye ve btınun mühim vaad ve temin etmişti, . 
parçası Fransız mandası altındaki Franı-a Suriye halkını siyasi rüş. 
kısmı. Yakınşarkın nıerkezlnı teşkil tc erışth·meyi ve btı suretle az za. 
ettiğin~en askel'i ve . ~ıya.si .cihetten man ıçindc istiklale kavuşturmayı 
fevkalade ehemmi~etı haızdır. Bu · hem Araplara hem de bülün dünya 
ııun ıçin Osmanlı ımp~ratorltığtı za- milletlerine karşı taahhüt etmiş ol
afa uğradığı andan . ıtı~.a~en büyük, duğu halde mandayı te~is eder et. 
kiiçiik garp devletlerı, buyuk ~tırlye- mez bu memleketi Cezaiı- gibi bir 
ele türlü bahanelerle yerleşmıye ça- Fransız ınüstcmleke!lİ haline sokmak 
lışmışlardır. istenıış ve Suriye Arapları a ra:;ına 

Yıldırım İsa betile iki 
kişi öldü 

Çanakkale (Hususi) - Bundan 
birkaç gün evvel, Belen köyünde İb
rahım Efe ile oğlu 13 yaşlarında 

Nuri Efe Armutlu nıevkiindeki tar
lalarında çalışmakta iken, yağan 
rağmurdan kendilerini korumak için 
~ığındıkları armut ağaı ına yıldırım 

isabet etmiş ve her ikisi de kömür 
haline gelerek ölmüştür. 

Kuzu5unu gıkark•n 

Bir kız nehirde 
boğuldu 

Edirne (Hususi) - Bosna kôytj 
civarında Tunca nehrinde 18 yı>şla
nnda Zarife adında bir kız kuzusu
nu yıkarken nehire dil~müştür. Genç 
k ızın bugün cı kadar yapılan araştır
malara ngmen cesedi meydana çık. 
nıamıştır. 

Jandarmamız muntazaman araş
tırmalarına devam etmektedir. 

T arih tekerrür eder del'ler. Doğ. HA • Bu sene ne kadar 
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r ' l KAH dUnden 1 
.._. __ h_ua_u,_nd_e_n _ _, 

iyi baskllı ucuz 
kitap 
Server laklt ·················· ·········. 

Kitap fiyatlarına veyahut bu 
fiyallıı.r üzerine müessir ba

zı vergilere dair bendlere, eski ve
sikalarda veyahui tarih kitapların
da zaman :z&man rast.geiınir. 

Mesela, bunlardan biri ilk ınatba
amızın ilk meyvası olan ve (Van 
Kulu lügati> adile tanınmış bulunan 
cSıhahı Cevheri> tercümesinin fiya
tı bakkmdadır. Malum olduğu üze
re bu kitabın tab'ı :H kanunuevvel 
1729 ( Htcri 1141) dı. ikmal edilert<k 
satılığa çıkanlmıştı. 

İlk matbaa, aşağı yukan resmi 
mahıyette bulunduğundan ve başın
da bulunan m6essiı'1eri Yirmi~ekiz 
Çelebi Salt 1\lchmet Efendi ile Mii
tefcrdka İbrahim Ağa bir çok se -
bepler dolayısile her hususta hilkii
metle temas etıniye mecbur oldukla
rından bu eı:;ere ait fiyıı.tı kendile1·i
nin tayin etmediği muhakkaktu. Bu 
kitaba tadilen konan ikinci fiyatının 
bir emirle yapılması da, bu ciheti 
sarahaten anlatmaktadır. 

Kitabın tabedllrliği sene içinde, 
yiini 1729 (1141) da İstanbul Kadı
sına gönderilen hüküm hulasatan §U 
sözleri ihtiva etmektedir: cSait 
Mehmet Efendi ve İbrahim Ağa, Pa 
dişaha bir arzıhal vermişler ve bun 
da Van Kulu lügatine cildsi...: olarak 
mutedil bir paha takdirini talep et
mişierdir. Bu kitabın tab'ı suretile 
çoğaltılmumdan maksat, talı>bei u
lumun ucuzca alarak istifade ve 
bınnetice hayır dua etmeleridır. 
Cildslz olarak otuz beş kuruşa satıl
dığı takdirde iki taı·afa da gadir ol· 
mıyacaktır. Satışa bu suretle nizam 
verilecek eicile kaydi ve bundan zi
yade veya noksanile alım ve satımı
na rıza va cevaz gösterilmemesi la
zımdır.:> 

ırnteferrika matbaasının elden ele 
1797 (1212) tarihine kadar surup 
bu tarihte kapandığını evvelki yazı
larımda bildirmiştim. Bu tarihten 
iki eene evvel :.Mübendishane için bir 
matbaa açıldığını, bundan başka 
1802 (1217) de de Üsküdarda bir 
Dariittıbaa tesjs edildiğini ve bunun 
1831 (1247) ye kadar devam ettiğini 
de bilmekteyiz. Sonra yine bu tarih
te c:Takvimi Vakayi> için tevhiden 
Beyazıtta bir cTakvimhanei Amire> 
küşıı.d edildiğine de vakıfız. Bura
laı·da basılan kitapların da Miriye 
ait bulunduğundan fiyatlarının Miri 
tarafından teı:ıbiL edildiğine şüphe 
yoktur. 

1stanbulda hu~usi tabilerin kitap 
tabına başlamasının mebdei 1839 
(26 Şevval 1255) ol!'la gerektir. Çün 
kü bu tarihte henü.ı Türkçe basan 
hususi matbaa kaydına tesadüf et
memekteyiz ve fakat bu tarihli bir 
iradeden. kitap bastırmak istiyenle
r in, bedelini vermek şartile Tı.kvimi 
V:ıkai tabıhanesinde kitap tabetti
rerek bunları diledikleri pahaya sa
tabileceklerine müsaade clunduji'unu 
öğrenmekteyiz. 

Bu irade bize, artık kitap fiyatı
na devletin karışmadığını. ı;ünkü 

kitabın eşhas tınafından, ııatınalı: i
çin basılmıya başlandığını göster ~ 
melde beTaber diğer bir vesika da 
Halis Efendi namında bir zat.ın 
1849 (1266) da telif ve tabettiği bir 
eserin, tarafı Padişahlden, bir nüs
hasına yüz elli kuruş paha verildi
ğini bildirmektedir. 

1842 ( 1258) eemaziyeliihar tarihli 
bir irade, Matbaai Amireden satın 
alımp taşraya götürülecek kitaplara 
ait gümrük resminin mezkur matba
adan tesviyesine ve 1845 (1262 Sa
fer) tarihli bir irade de bu misillu 
kitaplardan taşrada p:ümrük ve ihti
sap riisumu alınmamasına dairdir. 

Bunları buraya toplamaktan mak
sadım, devletin o zaman hile kitap 
fiyatlarının yükselmemesi için ka • 
rarlar aldığını göstermektir. Bugün 
ise, devlet kitap t.abmt kolaylaştır -
mak ve fazlalaşmasını temin etmek 
için C'linden gelenin azamisini yap
maktadır. Fakat, buna rağmen kit.ap 
pa}ıalıdır. 

Kitap, kağıt pahalanmadan evvel 
ı1e palıalıydı, bugün yine öyledir. 
1\f aalesef yiizrle sPkstni de tab ku. 
surlarile doludur. Bugün piy:ısad:ı 
basılan kitaplar arasında tab bakı
mından mükemmel denecek kitap 
yüıde be~i ve alelıidesi yiiıde oıı be-rif d ç e iCOnuşmt)'anları va4 

ba ~ye ave t ediyorum ve Her ide 
~rnak, gürültü etmek ve ce· 

-ıa .~sternek hakkım mahfuz kı.d-

rudur. frak isyanı, Stıriyentn ==FT=A=N=IN~""EDIKODUSU 
istila tC'şebbüsile Ortaşark yine ka. ., 
na bulandı. Buraların daima kardeş 
ırnvgalanna sahne olmaııı mukad
derdir. Bu topraklarda Bizan,;Jı Bi

başladı. Şinıenıli fer lngi1terede ta. 
amıniım ettiitı <ııralarda, 7 nci Ed
vıırd -ınınanmda İngiliz hanedanı 
ıçın lıu~u~i bir katat 
raptınlmıştı. ·1850 den 
beri bu katar aynen 
muhafaza <'dilmiş, ha. 
ncdan azas ı memleket 
dnhılınde 8eyahate çık. 
tıkça münhasll'an, bu 
vagonlar tahrik eılil
ınişti. Fakat bugünkü 
harp gelip çatınca ış 

Adana (Hususi) - Adanada şi geçmez. 
pamuk zeriyatı sona ermi;;.·tir. Ça- Gertk t.ab !l:ınatı, gerekse fiyatı 

pamuk olacak? 

ma~ s til · r hbe İ~r e, ıdarecilere, halka 
le r .ik ede nlere v e m ünevvP,r· 
ere • ~_ıta~ . e.derek d iyorum ki: 

• 8~ laubalıhğı ve bilhassa hakiki 
furlder in türkçe konu~mamaları
na müsamah a etmek. . memle k e t 
h arsi namına cinayet değilse a f· 
!:dilmez bir uyusukluktur. c: B. 

Gl. Deniz, 1300 sene sonra tekrar edilen 
bir hile - Haile Selase, Habeşistandan 

gelen telgraf .. Georges Vl, veda 
edilen eski an'aneler 

zanslının, Arnp A ratıın, 
Türk Ti.ırkün, kaıııııı iç • 
miştiı'. Şimdi yine bu 
topraklarda F'ransız 
Fra.nsızın kanını içiyor. 
De Gaulle'cli Frnnsızlıı.. 
rın başıll(la General kavuşturan bile bu " • '- onun bu defne. dal 
Catroux hücumda, Pe- gün .Gen~ık·~ıf Clat- y AZAN : zlv A TEVFiK larfle donanmış 

Tel ihtikarı yapan tain'ci Fransızların ba- n ... ux u mu a at an trnltuğunu e;ıpta ı. 
bir m08SS8Sf> şınıla General Deııtz dırıyor. . le seyıedıyorlardı. 

GI. DENTZ müdafaa&... L ondrarla ~1 ıll.etler. konferansı ı .su. ~ırada kapı açıld.ı. Teşnfat 
Geniş mikyasta tel ihtika:-J yap Bu ~efer tarihin te- toplandı. .Mıhverın zulmuna muduru elınde bır telgıafla gozük. 

rnak!a olan ınücim bir şebeke Fi. kerrürü yalnız kardeş kanının dö- uğrıyan milletler... Bıı şta ÇekosJo. tü. Telgraf Habeş Kralından geli-
Yat ıY1urakab K · k'"l · vaky.a olnıak üzere sıra ile Polonua, yordu: 
~et') e omısyo n unun gay u mesıne inhisar etmedi, harp hi- D J ı r. meyda k 1 anım._arka, Noı-veç, IIolandıı, Belçı. clçtimaınızı radyodan haber aldım. 
:ı '"dd. na çı anmıştır. Bir· leleri 1300 sene evvelki gibi aynen k L k b 1u ettenb · f ı· 1 a, u sem urg, Fransa, Yugoslav- Bütün kalbimle her an siziıılo bern-
d • I cnı aa ıyette bulun- tekerrür ediyor. General Catroux y tıgıı an asılan s b k , İ b I ya, urıanistan, yer a l- benru. Aınerikaııın müşteı·ck gaye. 
ile ·kt·f · . ~e r. e, stan u kuvvetleri General Dentz kuvvetle. mışlardı. Yalnız bu top. nıize yardımda teenni gösterdig"ini 

1 1 a etmıyerek An d o l · 1 i h~r ti\rafın J. l ~ ıınu_n rıne saldırırken bir ellerine Fransız antıda ş mdiye kadar de işittim. Habeş ülkesi müsaittir. 
V !! he r tlıta~t ak. aımlla r . gonldermış bayrağı ve diğer ellerine beyaz bay. hiçbir içtimaı kaç:ı·ma- Tayyare mühimmat ve gemiye olan 
k lk a ı e e rı top amıya k m1ş bir sima eksikti.. . ihtiyacınızı temine hazırım. Ancak 
~a ı şaıak şehrimize.le b .... k b . ra alıyorlar. Habeş Krah Hnile Se- lazım gelen fabrıknların kurulması 

t el stoku v ücude getjrmi~ri~. ır Müdafilerin bu çifte sigor ta kaT- tase. Heı· zaman en için para gönderiniı. 
b lfiihiın bir yckfma baliğ olan ~ısıında ateş açmıya eller i varmıyor. ::~a b~uls~~:; ;:ı.~~e~?!: Habeş İmparatoru, Kr:ıllar ~ralı 
B~r!:l~er ayni ~ebeke tarafından ~~~. bugün Suriye bu şeJcilde istila tirm.lş, yüksekçe bir ma. Haıle Selau 
f' ,

1
) a sevkedıl erek çok yüksek " ı ıyor. . _ HaUeSellae samn üzerine yerleşti. HAMİŞ: Askere ihtiyacınız olur. 

1Y0 •aı ] ı · 657d M Jı: -F· a satı ıga çıkarılmış tır. e u~~ye uvvetlerı Sıffın- ri~m~ş, .c:içe~lerle ~ezen- sa ordumun emrinize amade bulun. 
l e _'Yat Murc:ıkabe Bür osu, sebe- da Halife Alının kuvvetleri karşı. mıştı. Üzerınde Ingiliz duğunu hatırlatırım . 
rıı u~ın ~ehrimizdeki deposun~ bul sında mtzrak uçlarına Kuranı Ke-ı ve ~abeş lisanlarile yaz1lmış yaldız- <il 

bı.t etnıv"' .. suçlulnn islınlcrinl tes- rimden sahifeler takarak h b" d lı bır levha . parhyoı·du : cSA BRJN • <ti ar ı ur. SONU SELA ·'lET> 1 . d bul d - h j ıştır B I h kk J k •• çın e un ugumuz arp, ngil. 
n unj t~L ·b · un ar a ınua a- durmuşlardı. Düne kadar kendı'sı'ne istihfafla "'l1 ata başlan t ter e hanedanının a s1rlara kök 

· mtf ır. .. 1284 sene evvel Muaviyeyi zafere bakan birçok kimseler toplantıda salmış ananelerini de alt üst etmiye 

noktaı:ından ki tılpların tetkika ve 
pa ameliyesine hara ... etle d evam tenkide arzedileceği bir kı.rıı yoktur . 

değişti. 7 nci Edvarddan Georgea Vl 
kalma yaldızlı. ışlemeli 
maun vagonlarda seyahat, bombardı
man tehdidi altında ımkansız oldu. 
Nihayet Kral, buırünün icaplarına 
uygtın busuşi bir katar yaplı:rmıya 
mecbur kaldı. 

edilmt"ktedir. Bu senekj pamuk Hıılbtıki bu kRpı lazımdır ve o da ot. 
meh~1liinün geçen seneden biraz sa olı1a biı• sanat teşı!kkülü olabilir . 
noksan olacağı tahmin edilmek· !lle!<ela matbaacıların bu hususlar 
tı.:dir. Bu hususta 'rahmin Bürosu kin bir teknik biiro tesis l!tmel2rl ne 
haıırlıklarını yapmıştı. Birinci pa-1 kAdar arzu edilir bir şeydir. İyi işi 
muk tahmin raporu bugünlerde tPşvik ve t.akviye edip kötü işi mP.R• 
intişar edecektir. Bu raporun t 19 l~~i te~bir1erle _oıt~dan .. kaldmıcak 
bin balyayı muhtevj olacağı ümit boy!e bır teşekkulden Turk mııtbaa
edilmektedir. cılıgı namına çok fayda beklenebilir. 

Fiyata gelinre, e~kiden devl<'tin 
yaptığı kitap fiyatına ait muraka
beyi bugiin artık devletin yllpması
na imkan bulunma"a gerektir. Bu 
ciheti de yine o me~leki teknik büro
nun temlıı etmesi pekala mümkün • 
dür. 

Yeni katar üç vae:ondan ibarettir. 

Adanada kahve 
le v zl ati 

Adana, (Hususi) - Sehriıni· 
ze tahsis edilmiş olan 31.8 çuval 
kah venin tevziatına başlanacağı 
haber alınmıştır . 

Elim bir irtihal 

Bırl mesai ve yatak vag-onu, ikincisi 
salon ve yemek vagonu, üçüncüsıi ı~e 
mtıi:fah, rndyo, telefon ve ,;ervis va. 
gonu. Bu vagonlu kalın çelik lev. 
hal:ırla kaplıdır. Pencerelerine kur
şun ve şrapnel tanelerine mukavim 
camlar yerleştirilmiştir. l\.fartıf kalem ve irfan erbabımız. 

Halbuki zavallı Dük dö Vindsor dan Bed1·i Ziya Aktunıı uzun Ve e-
8 inci Edvard namilc Kral olduğu za liın biı' hastalıktan sonra dün akşam 

irtihali danbaka eylemiştir, Cenaze. 
ınan sarayın daima bir saat ileri bu- si bugün Baknköydeki hane!'\ind 
lunan saatlerinin ayarını düzeltmiye ikindide kaldırılarak cenaze ·n en 

B k k
.. am~ 

kalkıştı diye tautt.an feragate icbar zı 8 ır oy camiinde eda edildikten 
edilmişti. Şimdi Göringin tayyare sonra Topk.apıda Merkezefendiye nak 

ledll~rek aıle mezarlığına defnedil' e-
filoları bir ası·a merdı"ven davıyan kt K d " c~ ır •. e erdide ailesine samimi ta-
bir ananeyi tarihe gömüyor ve kim- zıyetlerımizi bildiriTiz. 

se gık diyemiyor! J •••••••ııiiİıİİİİİİİİ•••••• 
ZIYA TEVFiK 

Türk kitapı;ı1ığının gayesi, elbet, 
Türke fayda teminidir. Kendilerin . 
dc.n beklerliiimiz normal kazanç, te· 
mız ve nefis iştir. Ben ümit edlyo.. 
nım; Tiirk kitapçısı bunu yapacak
tır. 

Server İSKİT 

Bir kız kaçırma 
vakaaı 

Çanakkale (Hususi) - Gelibolu. 
da, asfalt yolda <;alttan Mehmet ok
lu Mustafa Tekirin, kız kardeti ltıfe
şureyi, Keşanm Meac.it mahaHffin
den Hasan oğlu All kamyona bindi
r erek kaç1rm:ııtır. 
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Netredilen çok 

kıymetli bir eser 
BUyUk röportal: 

16 Haziıan 
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Sultti.n Veled' in 
Jarisi divanı .Milli küme maçları 

Hepiniz bana itaat ediniz, 
şu kifiri esir alıverelim! 

Yazan: Ömer Kemal AGAR 
Dünyanın en 

b\lyük fllozof ea-
1r1erinden, alem· 
;eü.mul bir f6h. 
nte sahip olan 
Mevlana Celiled. 

··· .• ··Yazan:·· · · · l Rıza Nur 1 
•• o o •••••• o •••• + o ,........,, 

d n kaba yaptştı
rılmı~r. Yaprak
lar diki1mcmişpr. 
Böyle muıı%zarn 

bir e::er 1çin, hatti 
ufnk eserfor !~in 

din Rnmt ile oğlu Sultan Veledin dahi, bfiyOk bir ı:ustırdur. Oktınar
eserlerlnl neşretmek~ meşgul olan kcn kesilecek, 'SOnra s:ı.hlfeler duşe
dolctor Feridun Nlfiz Uzluk bu defa eck, dağılncak, bitecek. Çok ınsan ki
da Sultan Veledin farisi divanını tabını ciltıetmez, çok kimse mO cy-

Beşiktaş Feneri 3 - 1, Galatasaray da 
/.Sporu 3 - 2 yendiler. Atletizm ·ve 

güreş müsabakaları muvaffakıyelli geçti 

-Müfreze kumandanı ynnındııld 
dört ki~iyi keşfe memur etti. On da
kika aonra bu keşi! kolu vazif lcri
nl ı!a ederek geri dönmüşlenJi. 
D!lşman, yQrOyüşe geçmişti. ?ılüf

reuı kumandanı, ha)•vanları dereye 
çektirdi. Fişekler hazırlandı. Herkes 
bir çamı kendisine siper yaptı. Si • 
lahlann hepsi, bir çeşitte değildi. 
Oıımanlı, Rus silihlanndan tutunuz 
da f ngills filintalarına varıncıya ka
rar nrdı. Bir ateş kolunu meyda
na getirmek te bir bayii güçtii. Çok 
geçmeden Menil tabl!runun oncülerl 
göründü. En önde TLngil oğlu Siiley
mnn çavuş, Panz1 çukurlu kör Ali 
kızı Hatice, Aydınlı aşiretinden bir 
kiiı ve daha b ir kaç köylö ı:öze çar· 
pıyordu. Bunlara ateş edilmedi. Ban 
tar bir mecburiyet dolayısile iınden 
yürüyorlar, kılavtaluk ):apıyorlardı. 
Sayılan hemen hemen yirmi kiti ka
dar vardı. 

- cBenım elbi em tılıe nazaran 
daha iyi. Heplnb: bana itaat edin. 
Kumandanım diye hıtap edin. Şu 
kafiri esir alalım., 

Denılştir. Onlar da llu tcnbihata 
harfiyen riayet etmielerdlr. K~ket 
ltlehmet, Menile: 

- cBen müfrezenin kumandanı 

tabı Te neşretmletlr. SesaU, reklam· ylbdir. Bunu düşünerek lçlm sızladı. Dün Fenerbahçc stadında ol- ı r 0 

ıın, bir ilime yakıtır ciddi tavır ve Kitab piyasaya çıkmadan bir ufak dukça kalabalık bir aeyirci önün- c•• 
devamlı çatışma ıle milli kütüphane- fedakarlık daha etlfb diktirmesını de Milli kümenin en mühim maç- üJ kup&SJ ı 
bliııe ft bBUlu dünya kütüphanele- rica ederim. Yaz.ık olma ın, her da- ları olan Galatasaray • İstanbul-
nne ,,ere! Yeren ıo ana kitapları ğılan nüsha ile emeğin bir kısmı he· B ik F b h L 

bel)Tedenk Tilrk milletine bbmet et- der olur, kitub da mevdu vui!esım spor ve et" laf - ener a ~e ııı.ar 
m•ktedir. az ifa eder. şılaşmalan yapılmışbr. Atletizm 

müsabakaları Bu eHrleri c&lçuk devrinde Mev- Bir gün Parlste Gime müzesinde Beşiktatı dün Fenerbahçeyi 1-3 
le"'f eserleri (Anadolu Selçukileri Tahran Matbuat Müdürü büyük bır mağlüp ederek şampiyonluğun" 
-"nBnde Mevlevi bitikleri)> umomt kalabalık huzurunda bır konferan• garanti etmiştir. Son maçında Ga- -gu "' A•ÜP rekabeti yüzünden kaneık 
ad1 altında ~mmektedlr. Mnle"ri nrmiı, cMevlina Cellleddın Rumi latasaraya mağlup da olsa, bu va- olacağı tahmin edilen Gül Kupuı 
dergahlarının birer ıtir, minik ve en büyük mlstık İran elindir> de- ziyet f&Illpiyonluğuna halel getir- müsabakaları dün bütün gün Ro
fehefe yurdları oldufana diifilnerek mitdl Türkiln büyükleri iıte böyle miyecektir. bert Kollej sahasında as bir -yirci 
bonlan ihya edecek böyle bir teşeb- yağma edilirdi. Bunlann, bilhassa Galatasaray - İııtanbu!spor ma- kütlesi önünde yapılmıı Ye bekJen
blsil al'lntlanm. frenklere, Türk mah oldoluna göıı- çı da oldukça çetin olmut ve aa- diğinden çok daha aıwıtuam ceç-

Ba divan 20)(U lat'aamda 728 ea- termek büyfik vulfe Te himıetler- n kırmızılılar galibiyet gollerini miştir. 
hlfelik bOJtlk bir ewrdlr. 818 uhife- dendir. ancak ikinci denenin aonlannda Fenerbabçe ve Galatasaray takım. 
si divanın metnini teşkı1 edlyor. l! SaJtaa Veled hem farlside, hem atm1Şlardır. ları arasında heyecanlı bir çekıome 
sahifesi m6rettlp yanlışı..rının dil • türkcecle biris bir fiırdtr. Hele • • • mevzuu olan bu mtiaabakalarda 'ICÖ· 
seltflmesf listesi, 3 sahifesi Veled ttırkcede eeklz asırhlr kadar bir müd •-~ rillen yegine hidise fıkıo bakemli-
Çelebinin yeni harflerle takrW, 92 det içinde tamamile lr~dine mahsus lGalatasaray • Ufflnhahpor fi yapan Galatasaray kaptanı Naz. 
sahifesi yeni harflerle doktorun im- bir eda, incelik ve telmih sahibi mOm- lk maçı hakem Şazi Tezcanm minin müsabaka mahalline on bet 
r.u:ile bir mukaddime ve 8 11ahlfe11i taz bir ıiir olarak kalnuetır. idaresi altında Calatuaray ile la- yirmi metre yaklaımıo bulunan bır 
de Jine yeni harflerle mnhtellf !ih- Şflrde bir kı'Jlme veya cümleyi bir tanbulspor takımları yapmıtlar- koşucuyu koşturmamak tatemestdir 
ristıerdlr. Dl•an arap harflen1e aslı kaç defa tekrar etmek onun !s}>(!8i- dır. Gerek latanbulapor ve gerek ki neticede kendisinin dcğiştırılme-
6zere basılmıştır. Doktor buna reni yalitesidir. Şiire bu auıelle başka Galatasaray için oldukça mühim sine ve hakemlifln Amerikalı Roger
harflerle basmak gibi bazılannın bir taUılık verir. Difcr bir hususi- olan bu müsabaka c;etin olmUf"' s'e verilmesine sebep olmuştur. 
yaptıklan hatayı yapmamakla te- yeti de ıllrlerlne (terellela) kanş _ tur. İstanbulspor dünkü maçını Alınan neticeler içinde Muzafferin 
meyyilz etmietir. Her ellr finltelerlne dırmaaıdır. Bu, bugün Avrupada o- kazandıgı- takdirde Milli kümede 200 ve dört yüzde elde ettiği dere. 
bir sın numarası, beyit adetlerine celer 1aymetlidir. Dün Fenerbahçe 52 
de heı beş beyitte bir rakkam kona· pera, operakomikle.re biraz teliffuz dördüncü olacaktı. Galatasaray Galatasaray 41 puan almışlar<lır. 

farkile karı.,dırılan Reydir. Bı."tlu bu · b k d-'-rak tamamlle Dmt bir ıekflde basıl- " " ıse u maçı azan udan aonra, Perşembe günü Kadıköyünde ya-
mıştır. Bu rakkamlan göre d:vanda kadar asır evvel bu Tiiık ~ri yap- Fenerbabçenin de Beşiktaıı ınağ- pılaeak 400 manialı koşusundan son. 
925 gazel, 455 rılbat nrdır. Gazelle- mışdır ki dikhte pyandır. Misal: lup etmesini bekliyordu. ra kat't netice belli olacaktır. 
rin mecmua 11810 beyit yini 23620 Ben 1ri cma aşıkdım ml";tikım dalıı. ()yuna Galatasray, rüzgar al- 200 metre: Birinci Muzaffer 23, 
mısra tutmakda, rüb:ınenıe 1820 yem (acliyfm) tında başladı ve ilk dakikalarda ikinci Cezmi, üçüncO Zaven. 
mıaradan milrckkepdir. Bu halde DIJlu bini (gibi) 1rlnrum (türkü lsatnbulspor kalesini tazyik etti. 400 metre: Birinci Muzaffer 51.7, 
Sultan Vc1cdin farist divanındu BÖ'//lerinı) terlelela. terlelcla. On dakika gibi kısa süren bu ha- ikinci Rıza Makııut, 1lçüncü Ahmet. 
25440 mıSTa vardır ki klasik TBrk _ . k k 1600 metre: Birlncl Eşref 4.26, 
iirlerinde bu rakamı aşanlar pek Sultan. Velcd Turkce dıvan_ı.nda imiyet esnasında sarı ~rmızılı- ikinci Vladimir, ilçüncO İıak. 

1 d hece vezınleri kullanmışdır .• Şıırle- lar ilk gollerini Mustafamn güzel 5000 metre: Birinci F,11ref 16.39.5, 
az ır. . d . kaf" ' b b j " Eser gOıel kağıt tızerlre ve ftınalı nn e epeyce ıe ıeye sana var- ir kafa vuruşile kazandılar. s· ikinci Ali, üçünril Halil. 
bir surette doktor Uzl$n Ankara-ı dır. tanbulspor ilk golü yedikten ıon- Uzun atlama: Birinci :Muzaffer 
da tesis etdiği matbaada basılmıştır. Hulasa Sultan Veled kudretli, ra ac;ılmıya ba,ladı ve Galatua- 6,56, ikinci Çaroğlu, üçüncü Necclet. 
Bunun ne emeğe ve bilhassa bu za. ~natlı, canlı ve heyecanlı, ~n.ce .bir ray kalesine birbiri arkasına hü- Smkla atlama: Birinci Viçaropu
manda ne kadar ağır para külfetine şairdir. Hele mükemmel farıı11 bılen cumlarda bulundu. Bu hücumların los 3,!J3, ikinci Sudi, üçiıncü Münir. 
mal olduğu derhal göze çarpıyor. Bu bu şair pek şayanı dikkatdir ki buna birinde Galatasaray al~vhine ve- Yüksek atlama: Birinci Selim, 
'"'rpma da derhal doktora .. erelc bu rağmen ve o asırda farisinfn Konya-t 'l b" f' ik"k d T 1.65; ikinci Hali'ık, üçüncü Mehmet. .,... ., . rı en ır ır ı vuruşun an a- n 
fedakirlıkdan ~crekse bu anıı eser- dakı revacına zıd olarak ttirkcn .. · k k ti' b" .. l 1 b I uç adım: Birinci Abdurrahman, ' . 

1 1 
d k rı , uvve ı ır fut e atan u spo. 13.89 "ki . y -...r. ü n k 

leri Ttırlık ilr.mine koymasından, e- ır er n c ço az arapça ve accmcc b b l"k . , ı ncı avru, u..,unc uçte . 
bediliğini terein etmesinden ve bu- kullanmıedır. Bu hüyük Türk öyle ı run era er 1 say19ını attı. Vazı- Gülle atma: Birinci Veysi 12,35, i-
nan için çektiği zahmetlerden dola- bir muhltden silkinib, kendi çok kul- yet 1-1 ?lunca, latanbulapor da- kiııri Mclıınet, üçüncü Şcı if. 
yı büUln samimiyetle tebrik etmeyi }andığı tiblr!ni kullanayım, cGöğe 

1 

ha aıkı bır oyun tutturdu ve Ga- Yunan diski atma: Birinci Veysi 
alda getiriyor. ağarab kendi milli dilini ruhunun latasaray kaleaine tehlikeli akınla 33.24, ikinci Yavru. ilçüncil İt:zet. 

lıleslekdaıımı bfitiln kuvvetimle cuşntuna t"'ftt1man eylemişdlr. rını sıklaştırdı. Lik!n GalaUısa- Cirit atma: Birinci Kemal 53.62, 

teb
rik eder ve daha bö"le bir çok Mnkaddfmedc Snttan Veledın ha- ray soldan yaptığı bır akında ta- ikinci Varak, ilçilncti Şerl1. 

J d k b l Çekiç atma: Birinci fızet, 82.44, 
muv:ııf!akıyetlere nail olmasını dile- yatı, ilmi, felsefesi, eserleri, !irisi mamen emar e u unan Meh· hak.k da ki ikinci Krotzer. üçüncü Alieddin. 
rtm Yalnu kitabında bir kusur gör- divanı ın tetkı er ve Selçuk- met Alinin vole bir ~tile tekrar 4x2oo: blrinei Galatasaray l,8B 
diı~: Kitap iyi bir knba geçirilmiş lular umanı tarihine dair münaııe- galip vaziyete geçti. Hakim oyna- ikinci Fenerbahçe, üçüncü Galatasa
t'e iki kenarı güzelce kesilip bir ta- betler ve emsali bakımından bir çok dığı halde mağlup olan fstanbul· ray. 
rafı yaprakları dağılmaki!an muha- değerli malumat verllmişdlr. spor, devrenin sonlarına doğru -------------
faza için kesilmemit ve dip tarafın- RIZA ~UR tekrar tehlikeli akınlar yapmıya se de şiddetli rüzgann ve bilhaa-
...................................................................................... -......... başladı ve nitekim Kadirin, önün sa Adnanın güzel oyunu Calata-

Trakyada bu yıl pancar 
mahsulü çok iyi 

Vaktinde yağan yağmurlar bütün 
mahsullerin bereketini arttırdı 

Edime, (Hususi) - Pancar ınab
aulu bu sene Trakyamızda bol yılla
ra nasip olan mıktardadır. 

deki müdafileri geçtikten sonra saray kalesini layıkile müdafaa et 
ortaladığı topu Süleyman plise miştir. 
bir vuruşla takımının ikinci golü- Nihayet devrenin sonlarına 
nü attı ve devre 2-2 beraberlikle doğru soldan inlcişaf eden bir 
bitti. Galatasray akınında Eşfak güzel 

İkinci deYrede rüzgarla beraber bir vuruşla takımının galibiyet go 
Galatasary hakim oynadı. Fa- lünü attı ve maç 3-2 Galatasaray 
kat sarı kırm12.1 forvette Salii.had- lehine nihayet buldu. 
din ve Cemilin bozuk oyunları ve Takımlar: (Galatasaray): O -
buna mukabil İstanbulspor de- man - Faruk, Adnan - Musa, En. 
fansmın canlı ve güzel bir maç çı. ver, Salim • Salahaddin, Mustafa, 
karması Galatasaray akınlarını Cemil, Eşfak, Mehmet J\li. 
neticesiz bırakıyordu. Bu \•aziyet lstanbulspor: Fikret - Sefer, 
devrenin sonlarına kadar devam Rüştü • Hayri, Tarık, Faruk - Fah 
etti. lstanbulsporlular, Gnlatasa- ri, Süleyman, Mükerrem, Kadir, 
ray kalesini arasıra ziyaret ettiler· İsmet. 

• tı • 

Betiktaf • F enerbabçe 
Cumartesi günüiny,MLI..amfh 
Cumartesi günü intişat eden ya 

zımızda, Beşiktaşın galip gelmek 
ihtimalinin kuvvetli olduğunu 
kat'i biT ifade ile iddia etmif ve 
fÖyle demİftik: c8efikt•f takım 
itibarile Fener bahçeye nisbetle kı 
yaı kabul etmiyecek derecede 
yükaelctir. Y annki maç Betiktaf 
lehine iki gol farkla bitene, ne
tice normaldir.> Tahminimizde 
yanılmadığımızı, dünkü maç bize 
gösterdi ve neticede Beşiktaf sa
badan ik.I gol fıı.rkla galip eele-
rck aynldı. Biz kahin değiliz. Fa
kat F enerbahçenin de son nman
larda tatbik ettiği acayip oyun 
tarzile Beşiktaşı yenebilir diye 
iddia edecek kadar da kendimizi 
futbolun yabancısı addedemeyiz. 
Dün Beşiktaf o kaJar rahat oy
nadı IU ilk devrede rüzgar aley· 
hine Fen er bahçenin hücumlanna 
makave.net edereken, ıan liclvert-
lilerin rüzgarın yardımile hakim 
oyndıklarını görenler adeta Be
tiktaşm mağlup olacağı kanaati· 
ne ıahlp oluyorlardı. Halbuki biz 
Fcnerbahçenin Beşiktaş kalesini teh. 
dit ( ! ) C!den akınlarında hiçbir teh
like görmüyorduk. 

Devrenin ortalarına doğru, niha
yet, Fenerbahçe, Beşiktaş knlesi önün 
de husule ~len bir kargaşalıktan is
tifade ederek Niy:ızinin kuvvetli bir 
şütlle ilk golünü attı. 

Bu dakikava kadar at"lr bir oyı.ın 
oynıyan ve s~ylrcilere yorgun bir ta
kım hissini veren Beşiktaşlılar, bir
denbire parladılar ve yaptıkları ikl 
akında biri Şakir, diğeri İbrahim 
vaıntasile iki gol ka7111narak galip 
vaziyete gE'çtller. Fenerbahçenln teh. 
likesiz hiicumlarından sonra devre 
2-1 Beşiktaş lehine bitti. 

İkinci devreye Beşiktaş rilzgir ar. 
kasında başladı. Bu devrede Fener
bahçe üç bek şeklinde Ol'tladığı için 
Beşiktae kalesine hücumlar seyrek 
oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe kalesTni 
tazyik ettikçe neticenin farklı olaca
ğı hissediliyordu. Halbuki siyah be
yazlılar bu devrede o kadar likayıt 
oynadılar ki adeta Fenerbahçeye 
cbiı· gol daha at da görilrslin> der 
gibi a~ır bir tempo tutturmuşlar, 
Fenerbahı;enin atacağı golfl bekliyor 
tardı. Fakat Fenerbahçc gol atmak
tan zivadc kalesini müdafaa etmek 
mecbu~iyetinde kalmıetı. Nihayet 
ılevrenln sonlarına doğru Beşlktaı 
temposun birnz hız vererek üçüncil 
golünü de çıkardı ve ı·ahat bir oyun
dan sonra bu mühim maçı da gali
bh•etle bitirerek şampiyonluğunu 
dUnden itibaren ilan etti. Daha mnç
lar bitmeden şampiyon çıkan Beşik. 
taşı t ebrik ederiz. 

Beden Terbiyesi 
Mükellefleri 
arasında bisiklet 
müsabakaları 

Fransızlann geri vaziyetlerini kon 
trol etmek üzere bırakılan on ldti
den birisini her nasılsa düpıan ır&'
müf. Hüssilk bu vu.iyet kartısında 
daha fazla sabredememiş, bir el ateş 
ebnittir. llethur Menilin taburu da 
deredt', ağaç gövdelerini sl'per alan 
kahramanların ününe gelmi,ti. Hep 
birden atet edildL Yanm saat ıüren 
bu ateş, Fransız kuvvetlerinden bir 
kısmına dağ yolunu tuttu:-dıı. 

Artık, ateı edilmekle harp baş]a
mıı oluyorru. Kıık Türkün tüfrğin
den çıkan mermi, kırk bin kişinin 
mermi kudretini taşıyordu. Fransız
lar, Türk kuvvetinin miktnrını çok 
tahmin ebnlşler, teslim olmadan 
başka bir çarenin halas için mevcut 
bulunmadığına inanmışlardı. 

cTürko te linı, Fransa fişi> diye 
bağınyorlar, birer birer gizlenen 
yerleı·den çıkan millicilere teslim o-
1 uyorlardı. İlk teslım olanlann sayı
sı (500) kadardı. Tabur kumandanı 
binbaşı Menil, ben çetelere teslim ol
mam, kumandanınız Hasan Beye tes 
lim oluı·uın, demişti. 

Köşker Göbekli Mehmet, yanında· 
ki arkadaşlarına: 

Hasan Beyim.> 
Diye hitap etmiştir. Onun 6r.ıerin• 

Menil de teslim olmuştur. 
Dağa kaçan Fransızlar, kendi ku

mandanlannın teslim olduğundan 
haberdar bile olamamıılardı. 

Esirlere çok iyi muamele yapıldı. 
Türke bas olan mlaa.firperverlik gös 

ter ildi. 
Menil n esir edilen askerler (Ger 

lcz) e götflrllldü. Oradan Giile'ke 
11&kledildller. Akfam da olmueta. 

Bu ndyeUen haberdar olan jan· 
darma kumandanı yüzbaıı Hasan 
Fehmi, Be91m, Eklem Beyler de GO· 
leke gelmitlerdi. Burada esirlere yeo 
mek verildl Açlıklan giderildi. 

Gece olmQf, yatsı ııamanı vakti de 

~miftl 
Dallara daiılan Frarıaıs askerle-

rini fetelerimis çevirmitler, korkunç 
dakikalar yaptmakta bulunmuşlar~ 
dı. Bunlar teslim olmayı da göze at
mıtlardı. Fakat, kartılanndaki a • 
damların çete olduklannı düşünerek 
keserler diye, teslim olmaktan imti· 
na ediyorlardı. 

Nihayet çeteden birisi bu vaziyeti 
anlatmak için yola Çlkmıı, bir ytl • 
dınm çevikliğilc Güleke gelmlş, yüz
başı Hasan Beyt görmek lstenılşU. 
Bu genç, Hasan Beyin yanına çıktı: 

_ Biz sekiz kişiyiz. Düşmanı çe
virdik. Teıılim olmıya razı ettik. Fa
kat, siz çeteslniz. s~ teslim olma
vı~" Kumandanmız gelsin, ona teslim 
olalım, dedıler. Banu haber vermiye 
gelılım. 

Aç kalmıslar, biraz da ekmek ve 
su istiyorlar. 

Dedi. Hasan Bey de: 
- cflaydi yavrum, sen onlann 

vanına gft. Biz sabaha karşı geli -
~iz, onlatı da esir alırız.> 

Dedi. 
(Devamı vaı-) ............................................................................ ~··················· 

iş ve hayat kitaplan: 

İNSANLARI iDARE SANA Ti 
Ycr.ıa•: H~rl>m N. CCl3tO• 

ç...,_: o-- RMa Dolnd 

İş illeminde bir maksat, bir bede! peşinde koşan her adama 
fit olma~·ı gözetliyen bir eserdir. 

mO-

Fiyatı 60 Krı. - İNKILAP KİTABEVi 

kelleflerinden Halil ŞafIDaz üçün 
cü, T opkapı mükellefleTinden 

Necmi Argun dördüneü, Feshane 

mükelteflerinden Mehmet Vur

gu, beşinci ve Mustafa nedizer 

altıncı olmuşlardır. Birinciden al

tıncıya kadi."1 derece alanlara bi

rer madalya verilmiştir. 2 3 mü

kelefin iştirak ettiği bu ilk teşvik 

yin birinci, RIZZlk ikinci (Kasım
pap). 

87 kiloda Mustafa birinci olmuf, 
Adnan bu güreşe kolu incindiği için 
girememittir. Ağırda birinci Çof"'ban 
Mehmet, ikinci Samsunlu Ahmet 

oldular. . .............................................. . 
Hususi 

yatak 
hastanelerln 
Ucretlerl 

yanşı, çok muntazam cereyan et-
miş ve birçok meraklı tarafından Şehimizdeki hususi hastaneler, 
heyecanla takip edilmiştir. Belediyeye müracaat ederek 

günlük yatak ücretlerini 3 liraya 

Güreş müsabakaları çıkarmak istemişlerdir. Buna se· 

İetanbul Güreş Ajanlığı tara- bep olarak hayat pahalılığının ço-

r d
" b" 1 ğalması gösterilmektedir. Daimi 

ın an muntazam u surette ya· • • 

1 k 1 
.. .. b k l Encümen tarafından tetkik edilen 

pı ma ·ta o an gureş musa a a a- b d'I k f k b ı u ı e muva ı u m:ımaınış ve 

Yağmurlann zamanında geli i, su 
baskınlarının olmayışı, don fırlınala 
rıı~ın zararsız geçişi pancar gibi bu
tün ziraat mahsullerini de çok iyi 
bir duruma sokmuştur. Umumi ve 
çeşitli ziraatın her cephesi halkın ve 
koylünün ferahlı alametlcıile dolu -
dur. 

rında işe yarar bir nebnttır Tancleı i 
kJ.ııniş gibi küçüktür. 100 kilo tohum 
dan 30 kilo )ağ alınmakta ve yngın 
kilosu da 30 - 33 kuruş arasında sa
tıl ınaktad ı r. Çeşitli ziı uat gibi bu 
sene çeşitli hayvanlar da tıınıamılc 
hastalıksız ve doğumları iyi derece
dedir. Alını satım işi de normaldir. 

Ziraat Vekaletinin Trakyaya gön
dermiş oldul{u makinc.lerlc hnsad 
mevsimi gayet kısa bir zamanda ba
şarılacaktır. Ekim hazırlıkları dn·aın 
etmektedir. 

Milli kümP. puan cetveli '\ 

İstanbul Bölgesi Bisiklet Ajan
lığının beden teıbiyeai ·niikellef
leri arasında tertip ettiği i ık teş
vik y&1:1 ı dün sabah Mecidiye
köyii ile Hacıosman tepesi Nasın 
da ve iki grup halinde yapJmış
tır. 

rı dün nihayetleıımiştir. tal b. dd d'I • t" B zam e ı re e ı mış ır. unun 
Bu müsabakalara 25 ıe yakın üzl!rine hastane sahipleri. Sıhhat 

güreşçi iştirak etmiş ve neticede Vekaletine müracaata karar ver-
56 kiloda birinciliği Emin (Ka- mişlerdir. 

Takımlar Maç Ga. Ber.Ma. At. Ye. Puan 
Beşiktaş 17 14 3 o 50 20 48 

Bilhassa Türk köylü kadınlarının 
faaliyetini ve en geniı ölçüde pancaı· 
tarlalarında ve umumi :ıiraatın ha
:ıırlık ve rekolte lolerlnde görmek 
insana zevk veriyor. 

16 gün önce Rapis ve Kolze denen 
yağlı nebatın mahsulünü Havza koy 
luleri elde etmiştir. 

DOÖUM 
Süvari Üsteğmeni Zühtü Gü

Tenin bir erkek çocuğu dünyaya 
gelrnif ve Metin adı verilmiştior. 
Yavruya ifiyetleT ve uzun ömür
ler dileriz. 

Galatasaray 
Fen~rlxılıre 
Altar 
lstanbulspor 
A. Ordu 
D. Spor 

13 9 2 
13 8 2 
16 7 ı 
17 5 3 
16 6 3 
16 4 8 

2 33 18 
3 30 19 
8 26 30 
9 34 45 
8 32 47 
9 27 86 

1 33 
31 
31 
30 
29 
27 

Her iki grupun birinci.len be
şinciye kadar derece alanları ara
sında tekrar yapılan on dört kilo
metrelik bir yanf neticeabde Top 
kapı Klübü mükelleflerinden 

1 

Sabri oğlu Dağ, 19 dakikada bi
rinci, Taksim Gençlik Klübü mü
kelleflerinden Varuş Bak ikinci, 
Beykoz Kundura Fabrikası mü· 

sımpaşa) ikırtciliği Muzaffer (Gü. 

reş) 61 kiloda birinciliği Halil 
(Güreş) ikinciliği Kaaımpaşadan 
ismet, 66 kiloda birinciliği Ha
san l<ara~niz ( Güreııı) ikinciliği 
Kurtuluş Gençlikten Panayot, 72 
kiloda b•rinciliği Faik ( Güref), 
ikinciliği Ahmet 79 kiloda Hüae-

Rapis hem yenir, hem yağ diye 
kullanılır ve hem de makine yağla-

·------------------------------~ ITAL VAN.LAR 
.Be-K öt-medim 

BUyUk casus romanı: et ················································ 

Ha.rbiye 14 ı; 2 7 27 26 26 
Gençlerbirliği 16 4 1 11 22 32 25 
111. Spoı· 14 1 8 5 29 37 24 

mek için bir şeyler kuracağız ••• Bu kimselerin ku
~-----... - .. --.. yulmda ve tasfiyehanelerde amele olarak çalış

malarını sen temin edeceksin .•. Tabii bu arada 
bu işlerin başında bulunan kimseleri teshir edip 
bunları oralara yerleftlrmek vazifesini deruhde 
etmiş bulunacaksın 1 ••• 

Rittl!lr bana bu sözleri söyleyince, Kımpına' da
ki direktör ile ahbaplığı ileri götürmüş olmamın 

..--! faydasını derhal takdir et tim ve kendi kendimi 
Nakleden: Cim. Mim beğendim. Ben bu ahbaplıktan arkadaşlara hiç 

................ ................................ bahsetmemiştim. Bir iki gün sonra bu sırtı ifşa 

Dimitresku"nun heyecanı bana da tesir etmiş- petrol tirketi müdiirünün kartını buldum. Beni etmem, onların üzerinde büyük bir tesir husule 
ti.. aramıf. bulamamış, ertesi akşam için rendevu ve· getirecek ve benim kıymetli bir unsur olduğuma 

- Ruhunuzda duyduğunuz azabı hissediyo· riyordu. Sabahleyin Ritterle görüşmek üzere ya- bir kere daha inanacaklardı. 
rum, dedim. Haydi biraz da batka şeylerden ko- tağa girdim. - Bu kolay, dedim. 
nuşalım. Tam saatinde Ritteri yazıhanesinin bafında Ritter ba~ını salladı: 

Sigarasından derin bir nefes çekti: buldum. - Pek de o kadaı· kolay değil! dedi. Bu a-
- Ne konuşursak konuşalım, Mis Semira, - Ben de sizi bekliyordum, dedi. damların hepsi tecrübeli kimselerdir. Öyle çabu-

dedi. Uf dönüp dolaşıp yine bu mevzua gelecek- - • ... • •••• cak kadın tuzağına düşmezler. 
tir. Şu etrafınıza bakınız. Lüks bir hayat, muhte• - Öyle zannediyorum ki buraya iltihak et· Biraz latife etmek istedim: 
şem güzellikler, ~ narin vücutler. şu caz, ,u ka· mek suretile Rumanyada muvaffakiyetli işler gö- - Siz, dedim, kadın tuzağının ne olduğunu 
dınlar,, in anlan m sut ctın k için burada her receğiz, tabii bir müddet istirahat istediğinizi u- pek bilmiyorsunuz. 
şey var. Fakat beni hiçbir şey doyurmuyor. Bun nutmadım. Size üç uzun gün istediğiruz gibi ser- Ritter güldü. Hakimane bir tavırla : 
ların hepsini kaybedeceğiz. bestçe dolaşmak imkanını vereceğim. Bu müddet - Haydi bakalım, dedi... Boyunuzu göre-

0 akpm enfes bir müzik dinliyerek güzel zarfında ben bazı hazırlıklar yapacağım. Evvela lim. 
bır yemek yedik. Ben otele dön4iüğüm zaman icap ettiği takdirde Rumen petrollerini tahrip et- Sonral••• 

Sonra... Erkanıharbiyeye sokulacaksınız. 
İtiraf edeyim ki buıudR m uazıanı tcşkilitınuz ol
duğu halde buraya herhangi bir nüfuz imkanını 
bulamadık. Ornda iş başında olan ve bilhassa ha.. 
•rekat şubesini idare edenlerden birile dost ola· 

caksını7. ..• 

- Gayret edetim. 

- Yoo .•. Yalnız bu kadar değıl. işin naz'k 
tarafı, işte bundan sonra başlıyor. Fransa Alman
ya ile mütareke akdettikten sonra Almanlımn ne 
tarafa teveccüh edecekleri malum değil. Bu taıraf·· 
lara doğru bir huli'ıl yapmaları da muhtemel. Bi
naenaleyh ayni ·zamanda Alman ataşemiüterilc 
de dost olacaksınız!. 

işte bu zordu. Ben aldığım bu emirler muci
bince ayni zamanda üç dort kişiye birden met~es 
olmam lazım geliyordu. Evvela petrol kuyuları 
müdürleri .. Sonra Erkanıharbiyeden birisi ve ni

hayet Alman at:ışemilitcri. 
Düşünceli bir hal aldığımı Ritter de görmÜf 

olacak ki: 
- Duraldndınızl dedi. 

_: Evet dedim. Biraz evvel büyük laf ettim. 

kadın tuzaklamnm korkunçluğundan bahsettim. 
(Deı;amı 11cırj 

Adanada tek tip 
ekmek 

Adana. (Hususi)- Şehrimiz
de arpa ile \:anftırılmak suretile 
tek tip ekmek imali başlamış ve 
piyasada iyi karşılanmıştır. Bu 
ekmeğin fiyah 13 kuruştur. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

Dahiliye Mütehusuı 
Dlvtınyolu 10' 

Muayene saatleri: Pazar hariç 1 
her gün 2,5. Tel: 23898 

Çocuk Hekıml 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim, Tallınlıane Palas No. 
4. Hastaları her gün sııııt 15 
ten aonra kabul eder. 

Tel: 40127 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyotlo Afa
camii karııamda Haaanbey Apt. 
No. 33 Telefon: '8586 
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~__;;;;ı • 16 ; Haziran 

Q!_d11 .l!! !!! . 
Murakabe 

Komisyonunun 
burnunun 

dibinde 
Akdenizde 
Mihver 

münakalatile 
mücadele 

l 
1 

Nevyork 
limanı 

maynilendi 

Millet ve ordularda 
RUH SIHHATi 

1939 harbinin en kuvvetli oc en mufla/ f alc silahı, lditlelerin 
prikol•fik zaafını ltazırlıgan, ordulaın manevi biitiinliijiinii 
tarumar eden rıılıi t.l/Wı silalıı elnuqtıır. Polong• cep/ıe$i11~, 
Belçiluıcla, FranSlltl., Rum~ Bıılgari•tanda ha aralı 
silah, şahane zaferlu lcıu.an1fU6• auıflt!//ak ol111U,tu. 

Sahife : 5 

j Dünya harbi 

J 6S5 aci stbı l 
J 

lnglllz tebllAI 
ahire. 11 (A.A.} - Ort.a.şaıil 
~ unuuııi ka rargilmını ıelıUp: 

Lleydıı, ka) dedireceTt blr şey yoL 
tur. 

Rabqirtan a~ m tarda Ha 
beo vatanperver kuvvetleri J iınına· 
nm ınuh:!ara" ı tamamlamaktadır. 
Bu arada fnıparat.orluk kuvveUeri 
şehir üzerine farktan ilcrle:nd;re de. 
nm cdıyorlar. 

'.s.,MOJıol•ıiA d.fl;.., 11--. tla dedip.ia ~e •a 
IOlt tel ihtikirı vakası üzerine bü· 
klwıaetia artık .. bn tükenerek ( 
dslıa) .. rekete geçmesi lizımıds. 
Bize öyle ge liyor, ID kanunlua. 
mesela her,eye rağmen ihtikinla 
devam eden tacirlerin iaimleriaia 
h~ (kara liste) de tqlairile o 
ad.mlann bu memldıette icnyi 
ticaretten müebbedea mmedil
ıneleri gib i ahkim TU'• hiç de 
miifritane b ir tedbir olmaz. Bu 
son vakanm Ticaret Vekilinin de 
e bernmiyetle nazan d ikkatini c:el. 
hedeceğini ümit eyliyonrz. Muh
terem V ek il, eier hakikaten ibti
kin kökünd en kopanp atmıya 
umeylemİf b ulunuyona, derhal 
4id det ve faa livetle harekete ceç
tnek için d ördüncü vakıf hanında 
Muraka be Komisyonunun bum• 
nun dibinde ih tikir yapılmıt o l
masından daha müsait bİı' vesi.le 
b ulunamaz. 

lngiliz denizaltıları 
müteaddit nakliye 
gemisi batırdılar 

Diğer limanlarda da 
denizaltılara karşı 

ağlar kuruluyor Milletlerde Te ordularda gerek perişan FraMız ordusun ' Irakta. sakıncliT 
fe.rd Te ga-ebe kütle itı - yazan : Doktor mağllıbiyctinde silah du~nlüğü, Suriyede, mlittcflk kuvvetler şimdi 

rile fizik sıhhat kadar ruhi sıhhat uda zaafı ~ ldi-sik p!cr- bütün cep • ca Vich]' lmnct-
Vaşiıngton l.5 (A.A.) - Bah- te ayni ciddiyetle mertnde durul- Rükneddin Fethi den başka ~.t ve ordunun lerılc temas balind bulunmaktadır. 

L&ndra, 15 (A.A.) - Halıriye Ne. riye Nezaıeli t.ilrafmdan Nevyork ııı gerekir bir keyfiyettir. ıhhatinin ıı:ı nlu Yok Kıtalanmızın diiııku teraklds1 e"vel-
ı:areti tarafındaıı oeşredılcn bir teb- limanına mayin vaz'ı hazırlığı ya- Eski harpler, ordUlıırın ka.rJtlıklı ı kıfmı:r·a bep •ldui;runa tte Jrl ı dur? • ki gunfere nishetle daha ağır • 
liğde deniliyor ki: pılacağı bildirilmesi üzerine Bah. boğuşmasından ibaret.ti. Harp bir iZler de benim gibi duy y&unuz- ·nııVe yıne orduııunun maşen l:nı.de· ~.!'a ile~ley!ş ~,~venm~: ... :~ 

ri'-·e Nezaretinin b u :..ıe alakadctr 'ftya bir kaç cephede cereyan eder, d 1 1 ge111 a:ferdea ra :ıunue ycnı r gırJ.:i yapı --T • 

Akdeni~c düpııan deniz münakıı- J ..,.. ur. k 1·-1-··- -"-- t,.~,.u lt 1 an tebllAI 
1ube.i fU İZö11hatı vermiştir: lıir taraf kazanır, böylece netice Ruh dalfiletine uğramış zararlı t ~~~~ ......... nı.bn ,,.....__:~.,_ ...... .ı ~b a y il 

litile mücadele eden denizııltı!arımız. ıı.,1 d k I ,_ _,_ alınırdı. h . ıl dık'- .. .ww .... JO • a ınm; )'ı::&Unnnu er S (A Al f 1 ıv ayin ö ü eceıı.: mınta5&, ıııt.a. nısaı ann Y_8Y. ·~n u u~ • gfln biraz daWı kab&rt&a :frengi. Roma, 1 . - a yan 
mesut neticeler verecek yeni l:ilcum- dört kö,e bir aaha tqkjl etmekte B.ıgün i:;e yalnız ordular değil, durma haberler, zıhm sıray t yolıle "--J ::...l.l_,._ DWhteU! rul:l orduları umumi karargahının 375 
ınrdan b~aı.a dcnizallılıırımız dı-ış k ·ı top'-'ekfın milletler baJ"b .. tmelctedir. hftıııen su·· ratle 1..."-tu··... ernleket•ı \'a· ıuc sol!> ............ ve em-
.:.anı ke:; ı'imanlarıııda bile' bula: ve Sandyhook fenerinin i i mı On~ f.ı;in aııker elbiseslnf glymiycn ~l D h·;i'" V loT M i· raz guıfıklcrmln Te nı"Aayet doğa. numar lı tebliği: 

kadar meufesinde bir noktadan vatandaş da, dolayısile ordu ile il- yı 1111~ ve n ı. ye e ıne, • cc ıs- ramıyan Franııu kadınının hl esi 14 hazirnn gecesi tayyarcleri-
rak imha etmi,lerdir. b . ,L b. tr • to bulun efkarı urmrmiyeye Kareı ...... ...__ ., • 1 k d . d . 

er iStu.amette n me e genış.- giliılir. iuıhat Yenrıek lüzumunu hi!l!ettire- aransa ı.;wuııam:ız ı. mız.. s ·en erıye enız u 
SillUılı bir balıktı gemisinin refa

katinde iki vapurdan miiı·ekkep bir 
kafile göı1ilmü; ve her üç gemi de 
top a~ile babrılmıştır. Diğer bir 
~nizaltı 8000 tonil"toluk bir petrol 

liğinde bulunmaktadır. Mayinli sa Daha şümullü bir tfare De bugiin, cek kadar ehemmiyet Jtesbetm~i. *'** bombardım n etmi,lerdir~ 
~ üstüvani dört kınnw şaman- kadını, erkeği, genci, ihUyan ile Kendi ruhi bürıyemfa hakkında Şimali Afrikadn lta)yan ve Al-

•** dıra ile gösterilecektir. Mayinler bfrtün bir millet orduyu teşkil et- Bcdbinlcr de; ruhi panik v bez- da bir kaç naktaya temns ederek man hava t~ekkullerinin Tobıuk 
bugünkü pazar gijnü ile 30 eylul mektedir. gun yanıtmal.-ta ve ordulanıı mu- yıızımn son v~. • 1 istihkamlannı mükerreren bom--TASVİRi EFKAR , ..... -...................................... .. 

lngillz hava 
kuvvetleri 
faaliyette 

arasında döküiecekrir. Dolu ma· Binııenaleyb; milletin ruhi mlıh - kavemct ve taarruz h~rilıı.nm Te~ ~ı, lekelenmemiş bır bardıman etmişler ve büyük yan
yinler vazedildiği zaman mayin- tı1c. ordunun nıh1 eıhhati ayırdedil- hırp:ılaıruıkt:ı mfihim nn"ltyıısta .lmil aakferhı ~n1ıhım:K varı. ..,_,_-'-+_ g.ınlar ç.ık.amuşlardır. Müstahke~ 

gemisini t rpfllemiştir. Bu geminin lqtı:Üf sahada devamlı deVTİyeler mez bir küldür. olurlıır. Psikopatoloji U uğra§:ın o n,..nn, osova an, .ı:ıı.own.e;;u.... k.. d H . 
battığı muhakkaktır. Başka bir de- Eskid cephe gerisi, bodotların mütehassıs rah hekimleri hcdbinle· lcri, Çanakkale ve Sakaryalıtn J,,,fr- ~ev ıın. semaem a .. ~r~.1ca?.e u-

111 gezecektir. n1ua.·~.··cn mesafedeki nrka hntlnrına c1m1zın kuvveti kadar nıh ve iman pmde ikı tayyare duşurulmUştur. 
nWılt1mız tarafından to?P. enen L A l S · 1" • • r in ekserisinin mıkroman, yani kcn· ' o·· s· · c:_ ilr. os nge ~ ve antıago ı· dcnirdl. Bu..r.nkü teknik vasıtaların kudretimlzle kazandık. uşmon ıngnzı ve .,;)llcııa ın 
5000 tonilatoluk Strombc ismindeki 1 d d d f db' ı 6

u dint kütfik görme illetine müptela t ba mahall · · man arın a a mü a aa te ır e- harp silahı olarak kullanılman dı> ttfmai hnY11tnnn:da dcjenerclcre, diğer zı crı üzenne a-
ftaı..nn sarnıç gemisinin büyük hasa. • ı ~ h f b ı· olduğunu söylerler. · Ik • çl 1 h k ti - 1- 1 Al 

•:1 rı a ınacagı geçen a ta u ıman- layı ile cephe gerisi, huduUaruı ar- l\lfknıın.aWar vahısl:ırmı iiciz, za- ısrer mua ı ara, ru sa a anrıı:ı va ~ın arı yapmıştır. man aT 
mia (1 fut ıa1ı.i/tdn ci....;J ra uğnyarak İ!tnnbula rfttiği anla. da işliyen vapurlara bildi·rilmişse dırıd:ı kalan bütün bir vatan pnrta• valh, kudret.alı ihisı:;cdcrleı·, orduda nz rnstl!l"Ortn. tayyareleri düşmanın iki tayyare-

inc hücum etnıiş ve Şerbruı: ci- ıılmı~l:.Tr. Bir denizaltımız l\lf'rkezi de bu tedbiılerin ne olacağı sÖY· sı olm~ur. iseler düşmanı gö'zlerlııdc büyfitürler Atndıın evlada kanımızla naklet· sini dü ürmüşlerdır. Diğer bir tay 
var::;ıa diğer triJ talı'yare meydanı- Akdcnizde İtalyanlara nlt Lampedu- lenilmemiştir. Bahri mahfiller, de Cephe gc>risinin ı·uhi snliibetile Emin bulundttkllll"J bfr muhit tlc ge· ~ imis mJincvi hasletlerimiz rtız tı· yare de hava müdo.faa bataryala-
:rıd:::,nı:a~~t~l~~~~!!~i~~ sa adaı-ında ayni ismi taşıyan liman· nizaltı1ara karşı ağlar kurulacağı- cephenin JDAneTi kUVYetJ, ylini Ya - çlrirlel' ~ siiylenmiye başlarlar: gartncak kadar çoktur. nma.z. tarafından düşüriilmü~ ve 

Dil h"' n1 ı'ma etm Jl· ı-~- d• bu hususla tandaı}la ask.erin ruhi sıhhati b1rl - - cArtık ... "-yanın - 1 .1!, Vent1ct bakımından kıymetli ııt\· ·1 d"I · t" n ".e"" bom''"Id•man ta''"''•rele. da tam yı'ı" klil bı'r ı'a•e vapuruna u- , , ._ " · ....... "'""uı ı ı h ıa pı otu eııır c ı mı" ar. 
"'' ""' 

1 ~ J J w biderile pek samimi münasebet b • Dônyadaki bıı zelcd ve er c ma mu z. . . ""· · · 
:rimiz yeniden Gıı i Almanya üze- nm etmit ve 1000 tonilitoluk bu resmi beyanatta bulunulmamıştır. Hnde bulunur. :=~ Şeref hamaset, kahramanlık, fe- Ege deni.zinde lngilız tayyarc-
rinde açarak Kolonya ıntnkasında npm bir torpil isabetile batmıştır. S. Well~m e:Robin Moon 1sbat v~ teyitten azade bir beda- sel ve 1cyezanlar hep dakii.ı~tk, ruh salabeti Türk ordu!.11- leri Rodos adasının üstüııe b om-
aanayi hedeflerine taarruz etmişler- i,. reti değil mi?> -.:n •• ı • tabi• •---~ü ad- bal t -1 d 
Clir. Yangınlar tıkanlroıı ve alçalr Başka bir denizaltımız Bingazl lima- hadiaesi hakkında beyanah bettir ki, kuvvetli bir mlllet veya Gerek cephede ve ı;::erekae cephe nun .wuıc ... nm ı ....,.... m ur. ar_: mt;p.ofr?kar dır. 1 O h . L 
lnılutlar, taar razun tam neticesini nmcla bulunan ıiliihh bir 1talynn ti- Vaşington, l S (A.A.) - A· -Ordunun maddi sıhhati kadar rohi gerisinde böyle ı:aikı-oman bir Bizden cekıler vuüelerlni mut- Şan ... İ A ı a una n aa· 
hnkünmt bırakmıştır. kruvnzörünil t ·ıı işti ~hhnti de sıılim nlmalıdu. Ba fiti binin J&P2enğı t.akripkir tesir lak bir ıercf ve cesaretle raı1tılar famı dü~anın GaHa ve .Sidama 

Bu .harekette hit bir U'""'rflnlz caret orpı em r. rnerika Huiciye Miitıtcşan Sum- kıymetten berbangi blr tanesi ak- türlü taf&ild<ın varestedir. ve bize müncn dört tarafı sıh at mıntakaamcla kaiu Baro nehri ii-
u- Denizaltılarımız, Ege denizinde düı n , ll R b" "1 m ti rd k---etl" ko'--- gıcır ~ıcır tertemiz bir VB· • d - b" t • a:ı.yi olma aştır. . ncsr ~' e es. c o m n oor> vap u· ıarsa o JnJ e veya o uyu •u• • ı Sevr'i takip edan :ıamanlard:ı ...... ., ~ • z.erın c yaphgı ır namız gen 

B ir Hafta içinde 14 Alman man işgnll altında bulunan Midilli r\.lft\l.n batırılması hakkında ken· saymak imkfııısızlaşır. mandııaa, hirııaye.!h yapfamıyaca· tan bıraktılar .. Jlu mu~ .top- püskürtülmü tüı. Havarun fenah-

tay~are·ı· dillürül" •• du·· limanında iki yelkenli ile bilyük bir . . . _ Bııgiin dfişman ..... c""'heye veı;n "- -'·' .;ıft -''-....ı- ., ,,__ r:aldarm iklbeünden hu un bizler - lla b ukl ~ L 
J .., -:ır d d ı- ı- -·· gınnzı nut~a • ..., yn~... ıwu ve 1 Ö k T " k de- sı ''e yo n n 02 agu, g a e"-

A B ıa~e gambotunu batırnnşlardır. Jsın en ıstenen ma umata ceva- cephe gcıi,..inc nyrı ayrı veynhut l ba•- -ı,.,.n ı:au'' tefckkir, bedbin mesu uz. me ur ru unun fı d _L_ - d .. 
londra, 15 (A. . ) - ugün ~ ... ,,_ .. - rin}"·'enn' e --1-'--k ıs· •-en ~erli tanı mız • 0 • gerc:r.ac uşmaıı. •1.• 

tafakfa biten hafta içinde fngiite- ·-·····-.. ···-.. - ........................... ben yaptığı beyanata, vapurun ' her ikisine biı·den musallat oluyor. mikrom:ı.nlan bu meyanda tırh • \"e ~::hancı h:--:::'rlı ~~. ;ak'a rafından yapılan hareketlerı guç-

renin üzerinde ve civ:ınnda 7 si Amer•ıkadan hukuku düvel lcaidelerine ve bey- • •• . yabiliriz.. veyn haberle en titiz r ihtimanı lqtfrmck:edir. Gond ar mmtaka-
l 
~ I il ) -'-J~L· . • d'" .. 1939 harbinin en kuvvetlı ve en Emir ve kumanda ,;kıın ela· d d J ahd 

•vvcl~i ak§Ctm olmnk üzere "' ne m e .n cuı;ı ,,e Ule.ilnı ufUn· muvaffak siüıhı, kütlelerin psikulo· <.'nk bir insuııdn fiz.fk s ıhhıu ikinci ile mücadele etmek bir vatan borcu· n a ~ nın topçu an m ut 
di.işman tavvaresi dü~ürü)m~tür. JapOnyaya celere m ugayir bir surette batı· jik zaafını hazırlayan, •Jrduların plana, nıhi sıhhat ise clatma bidn- dur. faaliyette bulunmuş ve topçnlan-
Ayni müdd et zarfında İngiltere Ü- rıld\ğını söylemiştir. Amen"kanın manevi bütünlf!.i:"Ünü tarumar l!den ci 11lann geçer. Harp rifesinde veya içine! , d!lş· maz buna mukabele etmişlerdir. 
:t~rindc yalnız bir Sn..tliz tayya- •• den petrol rolıi telkin sı1fiıhı olmuştur. Polllll· Tuberkülozln ve, .. n knlb a ... ., .. ıı manm kullıuıncağı manevi lahları Akdenlıde bir f tal yan deniz.-

o• g alacağı vaziyet hakkında sorulan J • - k k d' 111· bi d b. d · rr-si kaybolmuştur. ya cephesinde, lklçiknda, Fransadn, veya ka.rnciğeıi iyi ~alışroıynn bir hcı1abn kııtaca ve en ı m ı 1"· altısı Snderland tipın e ır enı2 
suale de Hariciye Müsteşarı, ha· Ruınanyada, Bulgaristanda bu - insan belki Cnydasız bh· n ferdir "rl' liğlmtü bu. taarrozı:rnan masun tayyaresini dü§iirmüştür. Şimdi 

A lm an t a•ya reler inin hücum u ı k tutm t ed-iz. 
J Bı"r A merikan gazetesi, disc hakkında mufassal ma umat rnılı sili'ıh şahane zaferler nzan - hiçbir zaman kendisinden fn:ıl bir ayı emın -- öğrenildiğine göre Ciridin işgali 

Londm, 1 S (A.A.) - Hava almadan c nihai> mahiyette bir mıştır. hızmet bckl ·ncmez. Fakat bu tı ı ız ı· Kanln sıılanm~yn_n topraklar~ esnasında bir denizaltımız. bir 

O "'-il E • N · · galnız mayıs agı içinde fh tiliil, harp, sd<'rberlik gı1ıi küt· l ıın ta~yan lakin meral sıhhati gür m ve ıhhatlı bir m!ll t n~vu· d- k f ' I • d k Ye an i mnıyct ez.aretının beyanat yapılamıyacağı ce\iabını k y• • ., n ınn bul:ımaz. ~an a ı e8!ne ta.aı:uz e ere. 
tebliği: 1.500.000 oaril "'trol lelerin çnlkandı{,rı bü:.-ük hare et zn. kemal mertebeWıdc olıın t:i i n B •...:..., d ..,, du - bır muhrihe ikı torpıl ısabet ettl-

r- venniştir. manlnnnda (zihni sira}et) pek ko • karnr ve emrü kumanda mevkı'nde z c .... ., .. sa ece ana .,-r m .. ,,u, 
Cumartesi - pazar gecesi bir- go··n J•rı'ldı'aı·ni gazıgor n_ 1 d l be h k ıft ... •dır. ,.ok buyu· k ı""'er """'rebilir. ç k tanın toprağını ecdad kanfle rerek bahrmıştu. · l ilt a~ 6 ~r in e yapı an yanal a - .. ~ .. 'ı' ,,,.~ (Anad l a1am11 di;;cr teblfğuri 

aç düşman tayynresı, ng ete• Sinir harbini idare cd n duşman Henüz bn::!finkü h rbm "' ikopat(). be<ıl m'şiz. 0 
• JJ 

· k I b Nevyoık, 15 (A.A.) - Tass: 1- d d S il - 1 ·•· 'Vt'rm d t r) nın garbınd pe az yer ere om- Kin a a umner e es ŞO) e a j anlnn ,.e propııgnnda te~kn5.tlnı ı loji bakım ndan bakıki b' r 0 · Bıı h."1rlkoliıde iman 1tuvvetiı1i, .;..;....-.-......_ _ ________ _ 
l:ıa atmışlardır. Hasar ve zayiat Nevyork Post gazetesi, bir ma· demişfö: cemiyet içinde ynştyan nıh dıılalc- yapılmamı~tır. İhtırazi ka31 tl;ı11 ı· ruh sıhhatini tn$1Pn heybetli ordu ruh snkaUıklarını ve çoküntülcrini, 
nıiktarı azdrr. Bir diişman to.yya- kalesinde, Amerikadnn yapılmak c- Amerikalılara , tehdit te· ı tıne veya zafiyetine irıım ''cvn zı ermtzdc tutm:ık şartlle cereyan muhakkak ki yeni zaferlt-re gebe • kendi kin nznmelimızi ve saJa. 
resi düşürülıniiştür. la. olan ihracat ve bu meyanda ı·kk" "ki • •• I h . b" . t;t .. bi olanak m!ipteli olan şahı lnr· eden bazı hlidi eleı e bnluırak tahmi- dır. betimftl gôrdukçt' Turk yarnbldı.ğı 
hı a · ı ettı en soz er ıç ır tesır dnn da ima çok istüade edıyor\ar. ni hiil:fımler yurütebfltr y m· Uer İnsan medeni Avrupa orıhılannın i~n Tnnn•ınn bir dnhn şfikttd'vor. 

Kiliz tayyarelerin in A frikadaki J aponyaya iÖnderilen pelıol hnk yapamaL.> P,u ruh malulleri ınuhitlı ri itin, lıulııblliı iz. teknik füıtfinlüklerinin yamndıdti D:r. Rttb.edclirr. F~tlti 
faaliyetleri kında tafsilat neşredilmesini mc- Denize ind irilen yeni Amerikan \.ifolu, menenjitli, diznnterıli nd nı- Fı-un ız orduları çözülmıiş, Pa1 is 

Kahire. 1 > (A.A.) - lngUiz neden ve Ticaret Ncz.ılreti tara- ub . ler" dnn dnhn t ehUkclidMcr. Zira mcse· sukut etmiş, şimali Fransadııki si· ı lstanbul Levazım Amrr· ı·ıg-·ınden verı·ıen 1 
hav" k ti 1• O ta_,. rL umumi m n p 1 J:ı" lekC'li tifo "'nyılabrlmek için biti! \'il halk nnnik halinde cenuba Wc-

.. uvve er r ,,- .. fından ı'ttihaz olunan kararı pro· B ., -lcarargılhının tebliği: oaton, 15 (A.A.) - F orrest Vt' !amana ihtiyaç gö tenr ve yine ret ediyor. Bu panik ha'l:l\Sl içmde harief askeri kı' aah il Anları 
Libyada t 2/ t 3 h aziran gecesi testo etmektedir. ve Fitch ismindeki yeni torpido mahdut bir :ı.ümreyi istila eder. Fr:ı.nsanın mukadderatını eline a- :----------------- - ------

in ·ı- h 1 · J u rnal P ost Meridien cozetesi muhripleri bugün denize indiril- Fakal düzme biı· hnber, tedbirsiz lan Petain müta-rekeyc talip oluyoı ----• 
lfl ız ava kuvvet erıne mensup bir muhitte bir knç s:ınt lçınıfc on ve bunun babı nıucibesinf ı-nd~·o Aşa~ıda yazılı kumaşlar ıarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 

tanarcler , Bingaziye ıiddetli blı de eliyor ki: m~ir. Bu muhripl~r bir •enedeD binlerce insanı ~~ınc nlır. ile butün dünyaya şöyle i:zah edi - 2 /6/941 cuma cünü hizalarmdı:ı 7Utfı atlerd Anlaırada M. • V. 
1aarruz yapmışlarJır. Katedra! P e trol aemilerin in seferlMi g ös daha az bir müddet içinde inşa l>üşınan propaganda ajnnlarmın yor: Saunal Koınisycm cell ve teklif eceldcri ile.tar uıcrin-
~cndireği boyunca deınlıli üç teriyor ki, mayıs içind e J ap onya- edilmiş.tir. istifade ettiği rtıh malulleri ya- - d!uhacertt ~den lr.alkııt, co- den k:aawü kat'i tlanıu beraber getir eleri. 
.ıın t il" ı k "k. . t .............................................. •• nmda. alditıak dt;jene.relcd, psiko- -ıklarm lnıd mcı.ruı paqttl! 1ı.cıl"-
. o m ato u ı ı gemıye am a en a 0 a. b ir buçuk milyon ya- 1 , .. 
~e'f ~cyabut pek yakınma y ş -:- ·1 . . B ngiliz Kralına patlan, \ıQzgunculan, bcdbinletl, nl, ıtürdcler aula.tıcı st:falet"ni (IOr· 
lıınbet 1.-··d l B"" .. L ril petrol ihraç edi mıştır. u ay ınitomanyaK.lnrı zikrede-biliriz. duktn &Oll,.. mıtkavcın.etu d.r1ıo _, o unmuıtur. uyua • • .• . . h 

Cbul 
prtaı ... 

miktar •etre ftatt tı.ddi 
•etn ~ kaı~ aaatl 

•ıklette haıka bombalar da dı~ ve içinde de her hırı yuzer bın vanl Yunan Kraltnın Eu saydığımız nı inzalıanna fazla ıırcır ediıı;;edim.> 
l'r)~rlı:ez mendire~eri anıama düş- ta.-ıyan J 5 Japon petrol gemisi muptela şahıslıır herhangi blr cemı· PCtain maı-azi bir merhamete ma· 

)lat:ra blıflığı kum.a.t. 50.000 melH· 100,000 350 1700 

JTt- r "' e 9 8 ,. 1 yet yeya millet. -reya. orduda ne ka- lüp olnrıık isabet.siz bir karnr T~r· 
"1tür. Bir büyük yangın çıhnıı Sanpedro ve Sa n F rancisco·dan da r fula iseler o cemıyet. veya ordu· mi~ midir! tn1miyoTU2.. Yannki :ra· 

den a~ağı olmamak üzere ayn ay-
n taliplere vuileblllr. 
K hk eRmclik lromıı~ 

Kaputluk kunuıı 

~ i?k b üyük hasar vukua gel- ba.reltet etm~erdİT. (J iıtf'I ıüi/eıUn cfne19J ııun manevi sıhhati o kadar tehlike· zılncnk Ml'JI tarihi ba hm;u lnı ı 
· ~ ır. ;;;:;;;;~============= de altın harflerle daima yıızılı kala. dedir diyebiliriz. daha gü:ı;el a:;dınlntacaktır. Ynşıum 

> > > 

A-ı ıe-e a.•- t--L- -- "-- -'a Japon • Çı•n cak ıe<'aa~ ve ce.aret hnl"ilcalaı·ı ,.a- Bu in"anfar normal zanuınlardn ını~asircılııe. 19lt daJ...1 rnhl zaııf-,,.. .... '""' nuHa ..... '-Ml:UU ~ r ld kla l 1 " Avcı yeleldiii kumaş. 

ect'->:Y-~ aıeydan)anna da .hücum ratmışlardır. "''ya ruban ra~·ı 0 0 n !n ıa 11
• lıırma baka.nık bunu iddia edenle.ı 

ılrni.ti.... b • rın hınidmle, Jlf'k nazan ilik.kati vaı· "ır. Ganı~lin için ayni bükünl 

> > > 
> ' > 

~ u h f Yunan milletinin zllfheı kııdar ınü ı.. • • .. • r celbetmule r. Tar&DllTI etmedi·•lnırz ıbba ıararla ınevznııbahis Q)muştur. 
b " Donanma tayyareleri Trablusa endeleye devama kararına, yabaOl'I hiı' hadi:;e bwlbrın bam tcllcr:ne O, biı· kuınandrul dcğı1, bdld bir fl. 

• • 
75,000 kilo un satın alınacak

tır. Kapalı zarfla eksiltm esi 24/ 
6 941 salı g ünü saat f l d e 
T rahzonda Askeri Satınal:ma Ko
misyonunda yapılacaktır. T ah-

l"rh hüc:uın yapmı,Aardır. hpanyol memleketlerdeki Yunıın cemaatleri basar ve herbiri kendi 1 uh arızası· lozoflu diyen ınüılekldkle.r vat dır. 
1 1 hrnında ve civarında ve t ehrin Çunking yeniden şimdiden teı·cüıuan olmuı bulwuuak.. nın (cşidine güre fcnnlık tevlit eder- Biz i\iphesb, bütün bu ilcd, ıt"r 
ı, arbında b inalar a ra rnda yangın - bombudıman edı.ldı• tadırl:n. Bu Yunan ccmautl~ri, müt. ler. hiiküm ..-e kanaatleri kal·.dillıLiygU.ı 
"'' ,.,1..rnı tır. Yalan haberft-rfn yayılm ında, kabul edecek, kııt'i \'C flmt bükün 

><•it tefiklcrin müşterek davasına ve Yıı· ... _ h -ı.."' irade ve cesarete ,...yanan a....,._tın lerimhi her y aydınlandıktan oı 
Dü mnnın m otörlü nak liye va- nanistanın yeniden kurulınıısına mad felce uğnunasında. bırllk mana ve ra vereceği%. 

sıtaları cumn gün ü Barce ile El- T ok yo, 1 S (A.A. ) - Çin d e· di ve manevi yaıdımlarwı verıuişler davasının sarınlınasınd:l bunla ın 
ıin b edeli l 9.500 lira. ilk temi

mtJ 1462 lira SO kuruştur. Evsaf 
.-c prtnam~i Komisyonda görü· 
lür . T aliplerin bnımi vcaikala
rile teklif mektuplarım Komisyo
n v ermeleri. 

~uhba arnsındaki yolda bomba- nizlerindeki J a pon filosu k uma n- ve ınilli mudafaa kuvvetlerinin ye. ı·olü daima birinci dereceyi haizdir. 
ruru~ "Ve mitralyöz ate~ine tutul- danhğmın tebliği : niden tanzim ve teşkiline talışn kta Bunl:ı ıın arasında cnzip komışau 

-~ştu!· On büvük kamyon tahrip Donanmayn mensup tayyare· bulunnıuşlardır. iyi bir tahsil yapmış, i~erik mfznçh 
ec!
1 

ilrnl§ ve birço~ diğer kamyon- ler, Çunking'e karşı tekrar şid · in~anJar da nrdlr . .Razılarmm :ze. 
aır k rt t 1 detli bir hücum yapmı•trr. Mü- kilan da mtisaittir. Buıılar uklr., 

u anı mnz hale getir i miştir. .. f - ıı '--yale .. elıni)iecek büyük yalan iL:ıt 
him askeri hedeflere isabetler va- 1 Mıu··ı.ım· "T'•lefıon •ro. ı ... , .... ~ n 6-.. JY• .., et~üen eıusals~ l z du:ı,·aılar. 

~ıgea tJtuigeı ki o1mU? ve fO dan fazla büyük Y:ılnnlaı ına mükemmel hlr mantık 
yangın çıktığı görülmüştür. Sise ant lUzum!u olabllecek t tcşııisi kıırıştımınsını unutmazlnr. 

Eski fngı•liz • Çin mndleri•• ILartı ton nı:ımaraıarmı veriyoruz. c1''iliin ycrd~i orduda dehşetli 
Japılan bir laücam umaral&rı Qdt.erl.nJsl.n bb' il. ha!rtalık ~ktığtnı, heT gün beş on 

Fransız ı"ttı•fakı T ok yo, 1 S (AA. ) - Domei lllne kaydıedlDla. kişinin öldüğünü, memleket büyük· 
y ANGIN lt>rinden -reya kumandanlarından bi-

t Be,tarafı ! ııd tılifeınudeJ ajanııırun Hankeu" d nn bildirdiği- !"inin çok ağır ha ta olduğunu, h:.tt· 
- elan ·· h k J ,.._.... ~ : • ' • 2"222 tn" havatından ümit kcgildi •inh sôy· -- F ---·-' d ne gore, ava uvvrt erin in m ü· _. ... ~... J - • r~ar Nil vadisin en Beyot\11 taıal.J_.: · • • ..._,.., 
~ilmjılcrdi. Fakat bu aiyasi zaheretile hareket ed en Japon kı. t>U.üıılar tualJ'eal ı • • • IOIU liy<'bllirlcr. 

::.ı fcı!eli Atııtürkfin hastahı'h !llrn· 
hıağ.\abiyetin uyandırdıiı derin taları car"lumbıı günü Hopd eya· otomatik olaqAI! yerlerde ... larmda azh IJUyügflmfizün vefatın· 
~1'11 raimen, hısüiz d.ipioma. lerinde Vanjang dağlanndaki Çin trala .yanpa. lı:elimedni IÖ.Y dan ~ok eTVel müteaddit defalar 
aısı, nüfuzu altına aldığı D elcasse m evzilerine hücum etmişlerdir. mek kli!ldlr. kendisinin ölduğunü bunu doktorun 
'1autaıile Fransanın cayret Ye POLl~ ııi;.~ından işıtUğini veya fılan me -
•usametini Nilden (Ren) nehrine İspanyada ilkbahar P-;n;-~t9 r :ıı 11 , bue veya vekilin pek mcv uk hiı 
Çevirz.Ujti. vcrde bunu söylediğlnl hııtti \'ekilin 

in 
Şimdi ise Suriye, FraDSa ile m an e v r a ı a r ı sunu tl\IDAT ı kendi akrabnsı oldui:,"UnU ııöYlıyen • 

ailterenin arasını Nil hiulileu ı.tanbul ve ~gıu : ler Ulremiştl. 
lradar açacalı. bir ıaile doiurmut- D İ hay e f J e Od j Anadolu yakam : • • • • Eı-ziııcan zelzelesi sırnlamıda ıiıı 
tur. Almanya btmuD unutulunı- HA.STABAl\'ELl:R bu istcı·ik mitomnnların şcçitli hok-
)' ak (1 inri aahifeden d~rnm) knbnzlıklanna şıılıit olıluk. 1c: t,v_e Fr:ns17. • İnailiz ittifa- Manevrala ra iki piyade alayı, Cerrabpata : • • • • • 21 Zelzelede enkaz nltrnda knlıp ta 

d 
1 ır da • canlandrnnıyacak ''-' h l b I Haseki N ' - · 2. ...... o··ııııem'ış kadınlnrın. h 1'-- bi• 1-~. 

••• 
:ımııetleriıı ,·e oı duların ha ek 

bedeni ve rubi ba .. letlerinin ma:ra
RI geçmiştedir. 

( 12-4342) 
••• 

ins:ınlar mTi ınhhatlerin 11 zi -
ynde ruhi sıhhat "'e manzlnrm1 -
beveyinden ve ccdadd:n alırla r. 
(Diı·ileri ô1üler iılarc ed ·) Milk s?· Apğıdaki mcvaddın upalı 
zfi, bunun n~ k ~ •e n vt!clz hır za r fla eksiltmeleri 1/ 7/ 1941 sala 
ı!adesidlr. günü saat 1 1 d e C eli.bo luda As· 

ıazideki osyal günahlu. cemi- lteri Satınalma Komisyonunda 
yetin uzvi n nıhi aıhhatini tered- yııptlacaktar. T al iplerio ihale saa
diye ağrnttıysa, bald bwılann eey- tin.dcıı bir saat evvel kanuni ve
ylc>.sinc katlanmak muka erdir. ailı: alarile teklif mektuplanm K o--

Bunun için bazı nıağlübiycller misyona vcımeleri. Şartnam~ 
vaı·dır ki daha hazar vaktinden Ankara ve lstanb u l Lv. A m irlilt 
knybedilnıiştir. Zira bir millet veya 
bir nesil tc>re<ldıye 11ğram~tır~ eri Satmalnuı K omisyonla nnda 

görülcb iür. ~ağlfibiyet belki ese! dn k bir 
hlidt!!edi1"- Fakat nihayet ayıp bir C insi Miktan Tutan Teminab 
11ey dcğıldir. Üstün bir kuvveti ve· ı ___ ...;·.!:ton~ __ ,::li::.;ra=---Iir~a~.~ 
ya stratejik avantajları t"'ldc tutan Kuru ot. 7000 455,000 21, 950 
tıu·af için beklenilen bir netle diı Snman 6000 2 70.000 14. 750 

Ancak bu nıağlubllct, b r n ın (36--4495) 
••• 

300 ton kuru o t alm caktır. 

800,000 

l 

• 

810 

850 

&600 11..30 
5000 ll 

817,1 l i 
(2-C'T.f!) 

650 t on k ristal ~elteT ıe 6/ 
941 çarşamba gün ü saat 15 de 
Anlarada M. M. V . Satmalma 
Komisyonunda pazarlıkJa aatm 
almacakur. U kta vagona tcs· 
lim b eher t onuna 450 lira fiyat 
tahmin edilmi:ftir . Bu fiyata res
m i vergı1er ihaleden sonra aynca 
ilave edilecektir. T aliplerin 30 
bin 9 0() liralık kat'i terninatlarilc 
belli vak itte K omisyona gelme -
leri. (7~]47) 

*** 
Aşğaıda yazılı me\•addm pa• 

zarlıkla duiltmelc.rj 20/ b 941 
cuma günü .aal l O da A nknrada 

Lv. Amirliği Satınalma Komi yo
nunda ya.pılaca.kbr. Taliplerin iha 

le gün ünden evvil Komisyona 
mürncantle rartlar e nümmıcler 

hakkında izahat almaları lazım
d ır. Pazarlık beğenilecek nümu
neler üzerinden yapılacaktır. 

Şıpka. 
Harici elbise. 
Çizme. 
Portatü k.uy ia 
Rattaıüye. 
Kılıç. 
Sırma kemer. 
H urç. 
Fanev:ra andıği. 

ere~ kanh d ı ı ~ :Lir ı ö ük. ağır ve h afif top· .._ · • • • • • .. .,.,.,. ••n • "'''' 
e ve nam ı o ma- BeyollU : •• •••• , • ~71 mı tarafından koll nnııı kesilerek 

•:nı istiyor. Kendi:ıinin Yakınfark çu, mitralyöz m ü frezeleri. alev M.Ull7EUF bilezik ,.e müccvbcrntının aşırılclı _ 

vcyn bir milletin ırki dejenere ,.nnsı 
ile mülclafik oluı· a, tamiı·i ve te
lnicl pek güç bir inhızam olur. Bu 
günkil mnğlüp Fransmın devlet 
rem l\Tnrcşal Petain'in mOtaıckeyi 
müteakip Fı·an!!lz mille.tine ~·aptığı 
hıuıbe ne kadar ibretamiz biı· vesi
kadır. 

Pazar lıkla eksiltmesi 19 / 6/ 9 41 
pe~be günü aaat 15 de Ça
nakkalede A,.keri Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. Balya~ 
1 nmn tahmin bedeli 1; 000 li- • • • 

( 30) ( «-40) 

laki askeri hedefi ne Suriye, Dl' 8açan aletfm, bombnrdıman ve ğını, bnzı hocıılnrın zelzeleden bir 
et.. haktır. Biitün gayret.ini Nil vi. avcı tayyareleri iştirak clmiştir. Kadıköy iskell4 : , • • ' 43732 hafta evvel vııliyc münıenat cd rck 
u.iEini ve Süveyt kan ... Jnn de se- Manevraların •onunda General Şirlı:.eti Ha)"?.IJ'e : • • • • 2004ö zelzelenin olacağını lbbn., cttikltti· 
çır"1iye tahsu elmİf gÖTÜnÜyor. Siı'ked pn : •.•• , • 2W'7 ni ..- Erzincanm boşalblnııwnı i . 

M h F F ranco, k.ıt at l.-omandanlorma ~- " .. - tedlkl ı fnkat valinin -'d t u arrem 'eyzi TOGA y ~nay_,,_ gan : I07'"11 enn ' .. ... ırtf e • 
memu n iye tin i bild i rm işhr, - miyerek bu kadar insanın eanınn 

lhtıyar askeı·: - cZ(lt•kıı scıfo. ve 
IU>dkamlık 1 isleri, fedakarlık d1111uu· 
larımızm f(tı•kin~ çıkııu§tU di~crek 
Frıınsız. milletinin kulağına yııkı11an 
bu kilpeyi ne kadıır geç t.ııkııllit.ı. 

Ilir kat baftadn terld silah eden 

ra, il& teminatı 1125 liıadır. Traktörle çekiien ot biçme ına
B ly z otun tahmin beddi ki · tı Iınacaktır Saıınal 
13. 500 lira, ilk teminatı 1 O '3 li- . ~CSl 63

• n a da Ha 
radır: Taliplerin belü vak"te l astiyen~er~ara -~ 
K onusyona gdm elcri. t rhiı Şube 

(84-.ıf755) ne mürucatlnn. (56--4 56 t) 
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Salih Necati Eczabaıesi Ba-cekapıda Yakdbaı karsısııda ıekerci Hacı Bekir sokağı ~ısıa~adır. Bas~a yerde sı~esi yıktır 

r ·· ' I ) l MUSABAKAMIZDA J ~ t6H~:!::~~i::,~:tesi ıGüze/ 
Mükafat kazanan karilerimizls günlük radyo programı v 

! ı Dr. Rıfat Çağd 
, Sinir Hekimi 

.............................................................................. PAZARTESİ, 16/fJ/lıll,1 
D IK K A 'I': H etl ıyelerln izI ida relı anemlzdeıı aldı mıız. 7.30 Progı anı 18.40 Sıız eı;erl<'ri 

7.3:l l\lilzilc 19.0(l Konuşma 
7.45 Huberleı- L9.15 }fiizik 
8.00 :\lüzilc uı.:rn Habeder 

(39 ncu liste) 
8 ~O F,vin aı.ı l9.45 Oske~tra (Hediyelerinizi alırken, isminiz.in 

çıktıiım bildirmenizi rica ederiz) 
lıanti lislede * 20.15 Rnd. gazctı.?:< 

12.:ıo Proı• ı anı '.!0.45 Bi ı h:iık 

Kartt>o .i. al kazananlardan 
12.~3 Şaı·kı. türkü tül'kÜ!'Ü o~-

k
Jiayati Onurlu: Argı'han, llgın: l2.4u HniJ..,rJer H'niyoruz 

il okul ;;:ın1f \'. Xo. )20 k 
Hlda~·et Tckiı; Geıliz: 13·00 :ıfüzı :! l .Ut) Krnuşnııı 

. 1:}.15 Şarkı, tı.il'kü ~l.lO Şaı-1.ılaı· 
Ekı·Pm .;.:mıtlil' lt : ~ııhle: Yeııic:aı·· Aptil Sucu: Afı:rııı: i;.;lııı.kl, rıııhi· 1., "O "Iü ·ı 

..,, "·" ıv zı ' 21 .:.!5 Koııu~m;ı 
ıdn bcıheı, No. 11 yetıi. * 

C i f . 'k'f (Ho,.bt-sl Muzaffu ~iıtgı.!l: Adapn7.atı: Ga· Ncdıet: ay stasyon şc ı " ·ı 
k f K h 18.00 Prog;·u ııı 2 L..15 Orke,:tl'n 

"ete bıı''ll \ hnıct Sı.ı ı clivle ızı. A yon - onya altı. 
.. ~ " 18 03 Fıısıl sazı 122.:ıo Haberler l'.ıeki Dı·rıc10r.J11,· A<lawız rı; Lut· Ali Çevik; Ta\~ttnlı: Czmıcaışıdıı ·, · , . · · · 

~ • 18 rn Zıraat tak 22A5 Cazbanıl 
fı [Jnıieiiulu og"•lu. dııktllograf No. 52, Eının eliyi!', ·• • 

" "' k 11 ı l vimi 2::.25 Knpaııış. !\1üye.'lscıı <inci; Aılapmmıı. Ko- Saymr Kaı·&ca; l\.ıııltopra: ıa-
nıı~voııcu Hakkı Şina~i l'liylı. mur cad. No. 77. SAL/ , l'l/6/941 

I-İikını,;l <;i1;cklitepc; İnegöl: Oı - lfiise) in Dıkmeıı; Galata· Tünel 7.30 Program viıııi 
h ınive mut nlle ·i Saıı<lct ı:;o, No. 3 cad. No. 26, :\Iomtoıı çelik ma({azn 1• 7,33 :\lüıik 18AU Müzik 

devam 

Sc.lçuk; Şthznt!ebaşı, i~tanbul: Erdem Ulaşıuı; lstnnbııl: Koca 7.45 Haberler rn.OO Koııu:;;ma 
lstiklal lıııe•ı karşı"ı )lo, 27, K. ~. ,;,\1. Paşa catl. No. 3 .ır.. 8.00 i\Iüzik (Yuva saf\tİJ 

Tt•dik \ ıldıı ıın; Tiııııdırnıa: ihsa- Hasan Akyel; Çarşamba; Halk 8.ao Evin ııaaU. Hl.15 Orke~tı·~ 
tıiye ınah:ıllı·ı;i 1 ı;o. hane 15. kırtn~iyc ma~azasındı;ı.. * 1!>.30 Habedeı· 
· Fikret ~cınznglu; Çarşnıııba: Ye- Emine Kaııatsız; l"taııhul: Koca 1 12.30 Program 19.45 Orke:<tra 

\ihrıııak okulu li. S. No. :;~1. M~Hta.fa ~aşa cnd. No .. 27!!. _ 12.38 Türkçe plak 20.15 Rad.gazeıc-:ii 
)lchmt't Sevgen; Merzifon: Orta- Zekı Guven; Ilgın: l:;t~syon nnı· 12.15 Tlııberleı· 20.45 Orkestra 

okul fran:ım·ıı öğı·etıııeni. rlüı·ü o~ı..._ , 13.00 ).lüzik 21.00 Konuşma 
!'fadır f>ogan; Sıvas: Bahtiyaı Rt~nıtı •\1 anemı k; Bandıı nıa: Oı-ta 1 13.15 Tüı kçt• plak 21.10 Müzik 

lıeı.<;tmu No 16. 1 okul, sınıf .HL Şube A. 1~.30 :\Hizik 2ı.:rn Konuşnıa 
• Jak Çııkor: Be:·rnğlu: 'l'ozkopaı·an Ahmet Üngf'l: Ceyhan: Bahçe1i * 21.45 Müzik 

f:ofo. sıı. ka!ıvede ~cnkcı.. _ 18.00 Progıauı 22.:iO Hulıed~ı· 
Nt.!!iet F:r~ey; Şehiı·: İktısat. Vekil- Zekı Go:eıı; Kılıs: ~~·aho_'11 , 1~.ıuca- 18.0'.{ Fmııl sazı 22A5 Müzik 

letı istaııhul ~1ıntaka İktısıll Mii- dele tahıbı Bay Dr. N ıyazı ruı·cnç 18.!lO Zirnnt tak- 2:~.l!5 Kapanı ... 
eliyle. 

Türkan Bozkurt; i>Iaı·a~: t~ıiklül ÇAR.5AılfBA. 18/6/Jtı-P 
ilk okulu öğretmeni.· 7.30 Pro~Taıu viıııi 

ıiiiı·lüğüııde mı:nıur. 

Ali Kalöıcıı; Falih: :•\•\zİpuşıı 
cnd. Zülali ç<•şme so. N11. ı '2 kuııdu· 

İlhan Demirok; :'!Ieı~in: Sıhhat 7.33 Müzik 18.25 Konuşma 
1 n~~at A • ... tola~·: Pa.ngaltı. Hu~ıbcy 

1 

MCidiiril oğlıı 7.45 Habeı·ler 18.45 Çocuk saati 
N 

2 
· l\ruıımmer Aylnıı: Zonguldak: 8.00 l\Iö.zik 19.30 Ilıılıerler 

ap ... 0
•• • 1 . Mı:~rutiyeL nıahallesi Baki sıı. No. 40 8.~rn Evin ımati. 19.45 Kadııı fa:-lı 

'furknıı. Nernı~ıı: Şult.'.ııalımd:: Sefel' Dlyıı.rbakırh; Kilis: 7 l:ıirin- * 20.15 Rad.gazetesi 
. ~ kbıyık l·.u·c~trcı so. N" .. {G .k. 'lk k 1 S 4 N ,,., t 

Nermin <'ı·I inbiııici: istaııbıH: ı. ız cı unun 1 • 0 u u : · 0
• ~,, • 12.30 Progl'om 20.45 Bir halk tür. 

l . 8"'' Ş~raft-ttın Seıter, ~rede. Halt,. 12,33 Şarkı, türkü kü>\ü öğreni-
ısesı "'' · 1 l\lebnıeı lllın111i ve Yuc:ıf; Çengel- cvHırn e. y d 12.45 Babt'!rlcr 
• , • n~an ur ~CVf'1'1: Oörtyol: Bela- 1~.00 Orkestra 

koy: J\.cıııııe hııtım c:amlı ao. Nıı. S, d' k. 'b 
ç,,. ·r h · l ıvc ·atı ı. , ıa.15 Şaı·kı, türk\'i 
~Nrı e. a(~ı;ılnllkcvım eA. 1 • D 'vnlıid Uyur; Adapazarı: Yenica- 13.30 Orkestra 

un ,u c en; ı aııazıırı. c • • b ki 1 'Aı· 1· ıh 
. h ü l h't Ad T rııı, ıı ' 0 1 e ıy "' * 

yoruz. 
21.0U Korııısnıa 
21.10 l\Iüzik 
21.25 Bando 
22.10 Şnl'kılat' 

gı.rmen ınıı ııı tca ı ı em ayoı Mahmut Ok; ,\dana: Karaı:ıofu 
elıyl~~ /' , y mrıhalle.;i, No. 61. 18.00 Pl'o~nuıı 22.30 Habeı·leı' 

ffu,.eyrn i.lhan; Zrınguıdak: Ereglı 0 S· ~ .. Adana·. NiU."e ha- 18.0:} Saz e~eı·l~ri 22.451\füzik 
K n •• l • l J . k d' k Slllllll agll 1 ,..ıı 18 ı• z· t t k 23 I)" T• oınur crı ş l•tmeı;ı ıncr ez ne m vaııındu 31 No. hı dükkindn beı·- . o ,ıuıa a • · .wn .... npanış 
ıırııbarnıcla. b r. PERŞEMBE, 111/ı;/IHH 

St·viııı Dılçık :Zony;ultlnk: Ç:ıydıı- ı "~tehmct Yaşar Güler; Adapazurı: 7 .30 Pı·or.r,nuu vimi 
rıını ınılıı Oıılcnımnz m~hııllc,,ııı~e J Uzuııçan:ı elbl"'e~i Ati Bayer tel'gah- ıo.10 ()ı·lc".~lı· ... 
r,n;ıtfııtmu 11. Osııııuı $chıd ıııı. Nn.,taı·ı 7.;!3!\Iüzik " "' y " ı 7.45 Haberleı lfü:ı. • i\İclıınet Şanlı; Sıva;;: Askeri se· S.OO :Müzik 
Hnnılım: Zoıı~ulıtak: (.,:ııyd~marın. feri eş .0 teçhizat 11.mul'rı h~. ap mc-

olu Oııtenıınuz mııballe~ındc 1'.:ırsfot. -ı: _
1 

8.:ıo Evin <1aatL 
O Ş 1 .d _N 1,..9 

1 

murunun og a. * 
ına ?0 • 111.ııaıı • t!ll ap. '!· ' Fikn Tal'han; Meı·zifon: Ortacı· 

Ka.zmı Kaına.~; Aksaray, lstnrıb~l: kul. sınıf 3, Şube A. No. 1G2. 12.30 Pı·ogram 
Horhor cad. '.'l o. 18, Çın ııtı oglu Kadiı· Kescmen; Erzul'Unı: Emin 12.:J3 Şarkı lal' 
'\lustafa kutilıı. Kulu ınıthalt..~i. bııstanı> ittisali No. 12.45 Hnberler 
Gal~p ~e11gi.ı; Bafra: Müftü nın- 26• 13.00 Müzik 

hı•llesı o 11 1~.l~ Şsıtkılar 
~ ' ' · • lhılısin Kele~ogln; 1'~17.nl'Ulll: Er· 

{•J s ... h,· 13.30 Miızik 
Etenı , usu; • ıvas: ,.,ıı hl!me kek li'le~i ııınıf IU. O. No. ~l9L. * 

lrnrşı~ııııln lıakkal. No:ımıi Kulı:ıç: Erzurum: Taş n1Q· lS.OO Pl'uKı'aııı 
Abduilah \lçc·ken; ,\ ıı· ühım, l]. ğa?.adar cad. N. 6J, Yeni mağazacı. 18.0~ Fasıl sazı 

ı:m: Al mahallede Mclınwt Ali oğl\1. (Doı·11ıııı 11arnıl," niiırhflııuıda) lR.:rn Zit·aat tak-

t!l.00 Koııuşma 
Hl.1;; Orkcstı·u 
Hl.:10 Halıerleı 
J 9.45 Yurdduıı 

~esleı 

20. 15 Rad.gazele11i 
20..15 l\I üzfü 
21.00 Konu~nın 
21.10 şı,rkılaı· 
21.25 Konu~111a 
21.41) Orkestra 
22.:~o Hııbcrleı 
22.45 Cazbaıııl 
2:l.25 Kapanı~ 

••••• •••• •• • •• •• •• •• •••• ••••••--.... ·······•••••·••••••••••••·•~·· ............. ...,. ••• "" •••••• - CllJFA, ftı/f/11941 

ı - Ce.ıı\ı mü .. t11hde011 (cemi); 
2 . Uır l{nycye vasıl olınıya yarı
van ~"'1; 8 -- Sotlurıa (K) g<.Ur&e 
wmizdiı; 1 - Sonuna (A) gellr!!e 
binanın içıııılo oturularP ~- .ver; 5 -· 
fo'ıaıısı1..ca dıtre>; 6 - IHı· ı;oyadı -
&ınwıa (.R) gf'lirae sormaktan emir; 
'? -- Bir 1'ıık:1mı diğeı rakamlarla 
r.a rbı>tmiye verilen isim: ı;ı - Bn· 
ıı1111& lK) gelirse bcnı kafa; 9 -
Yerııeklerdc k111lanılau iiııli\k; l O -
Bıı İstanbul kaZ&ı!ı. 

Y ttkll.!"«i il fi "'f IJİI : 

C••eTH ..... , .. 
Yelı:oh.., 

ltelı: hel. 

ESHAM 

1 ltetUe 

tM D•lw 

190 ··~ '• ıtO Pe .... 
100 Yea 
lot ı • .,., lıı:r 

ı. '" 
uo. -
29. f.S 

ı:ı. 9375 
s1 u1.s 
st. 74$ 

VE TAHViLAT 

lkra•lyell yihıde S Ul8 19.10 

lrı••l yibJd llcra•lı•l119:tl - ·· -
StTU • luv.r11ı• 1 - . -

" " , 19 .9J 
• • J 19.90 
.. • • 19 90 
• s 19.90 

7.30 Pl·ogı·um 
7.:~3 Mllzlk 
7.45 Ilaberleı· 
8.00 M\ızik 
8.30 Evin saati 

* 12.30 Progı·am 
12.3~ Tü ı küler 
12.45 Haberler 
13.00 )lüzik 
13.15 S<mıniler 
13.30 Müzik 

* 

vinıi 
l8. 10 Orkestı·ıı 
Ifl.00 Konuşnııt 
ın.15 Miizik 
19.:10 Halıeı·ler 
l9.4:l )lüzik 
20.15 Rad.ıı:azetesi 
20.45 Saz esel'lerl 
21.00 Konuşma 

21.10 TE:ıı.tSİIJ 
22.00 Orke~tı·a 
22.30 Haberler 

18.00 Progıuııı 22.d:i Orkcı;trn 
18.03 Fnsıl !<azı 2;;.15 )liizik 

18.30 Ziraat tak- 23.26 Kapanış. 
CUMARTESi, ftl/B/L!J41 

7.30 Pı·ogram 
7.3:1 Müzik 
7.45 Haheı·ler 
8.00 ;\füzik 
8.!iO Evin su ati. 

* 13.~0 Pn,l(rııııı 

13.33 Türkı:e plak 
13.45 Hııbcı·ll'r 
14.00 Baııılıı 
14.41) Türk\'l' plak 
15.00 !lt\i:dk. 

* 18.00 Progr:ı m 
18.03 $arkıln L' 

ts.:rn Zil'ant tak· 
vimi 

Tiyatrolar 

1 ıı. ıo <h'k.ı.,.tı·a 
19.00 Koııuşnıo 
1 !•. ır; Ol'kestrn 
1 H.:rn Haberler 
19.45 Riiyiik faı:ıl 
20.15 R:ıd.gazete3İ 
20.·HI Şarkılar 
21.00 Koııu')ıııa 
21.1 O Diııleyici is· 

teklerı 
~l.40 Konuşma 

21.!ii> Oı ke~trn 
2~.:ıo Haberler 

22. 15 Oı·kcıtra 

~.15 :\'liizik 
2~.21) Kapnm:;. 

1 - Sempatik; 8 - Boş olmıy!.n 
\;ıtp (iki kelime); 4 - Tok değil • 
''arpte bir ülkeyi fethe gidiş; 5 -· • • ' 19 90 Bürh:uıettin Tcı>"i yuz temsilleri. 

· a hrlr'i td>liğ • Hind kabilelerinin 
·ı;i; G - Burada değil 'fersi 
dım olnınk için (A) eksik; 7 -

B barf • Onun nkit gösteren iilc
ı 8 - Cı.wa adasın11 bitişik meş
J" bir ada (Holandaya !.\İt); 10-

,, " r t9.9o 
Aaadola .I.*. Y•l11Taltrill,1,2 41.~ 
A••d•lu D. YoJ11 M-l•e11U 42.6s 
TUrkly• it B .. kHı -.-

~i:;~=ar <cemi). lt&Hedllmlt ~OrSI harici llflR fitatil 
Repdtye 

Kahn B•tlbtrllk 
KUlçe •ltl11 pa.aı 

26 Lira 40 KJ. 

us. -
ı. lM " 

" 
•••• 1 • • ••• • • ••• • . ... . . ......... ............. .. . . . 

Tasviri Efkar 

Nüıhaaı (5) Kul"1lftıa• 

Ş . i l Tiir'.ıiy • Hu1ı Abone ereıt i 9ia ı9 ıa 

la.8lik . ···•·•·••••· 
Altı ayhk - ....... .. 
Uç •Jkk: ........... . 
8ir "ylık ........... . 

:C1KKAT : 

uoo Kr. 2700 h 
'1&0 • 1'50 ,. 

'°° • 800 ı. 
160 • Joktv, 

nercotı&Umıyaa evı·ak jad• olıuuwaa. 

Peı·şembe ıtiinü ak~ııını Beylerbeyin
de!, cuma rtl'si gi.iııü ak~amı Cal{al
oğluııda Çifte saraylarda mükemmel 
ııir kadro ile fevkalarle muv:ıffaki
yetler kazanan 

BABA RAMİZ 

Piyes 4 perde 
Pek yakında Neı·on ve dans yıldızı 

St!niye Tep~inin işthııkilc revüler. 

Haziran ' Paıarteıi 

1360 H. 
Ceına:del 

eyvel 
ıo 

Giill: 167 
16 

1357 
Ruınl 

Ha&iraa 
3 

lızır 42 

-
Valıitl• '~zan:. Va uU 

' D ). fJ. 

G&ıı•t \Y anakiJ 08 45 os 28 
Öğle 04 32 01 14 
lkla.cll 08 33 17 16 
Aiı:ta• ıı 00 ıo 42 
Yata oı OJ 22 46 
lmaak (Y •nakl) ~ 2i 03 01 

Saglam '
Beyoğlu İstiklal cııddeı:ıi Elhıtmrı.o 
apıırtıııııını (Sakat·y:ı !>inemıuıı)I 

Nunıarn l. Telefon 44445 

ve iştahlı! 

Çünkü 

Ri 
Kullaniyor 1 

Avrupadan diplomalı 

terzi ve kürkçii 

SAADET 

Beyoğlu, istiklal cadde~. 

Karlman mağazası yanında 

Telefon: 4 1 492 

ÜROLOG-OPERATÖR 
Dr. Sedad Kum haramlar 

Beııliye ili iitehassm 

.'.\fua~·"'nehanesini SİRKECi 
ANKARA CADDESİ, TAN 
GAZETESİ KARŞISI, SEMİH 
LÜTFİ APARTDIAN1!\A 

nakletmiştir. 
FlölJrelc. mesane, pro~tat, idrnı· 

yolu ve tenasül hastalıkları 
nıütehassı,,ı 

Gece bey~ cocukhmu tedavlı\i 

1 Çocuklarınızı 
SANİN di!? 
kullanınıy.a , 

küçükten ı ı~---------macwıumı 1 Doğum ve kadın 1 ı 
SANİN diş hastalıktan 

macunu ile günde il~ de
fa dişlerini fırçalamıya 

alıştırmız. Gürbüz yetiş-

melel'ini 
luı·sunuz . 

temin etmi~ o-

mütehassısı 

P,,tra.töl· Dl'. SA.iP A LI 

D ÖLBAK 
Beyoğlu Tünelbaş1 Tünel 

apartıman N o. 2 

Prtzardatt ·mua,da her gü11 öğle· 

tU'lt gonra lıaRfalarmı ka.bıtl 

Toprak Mahsulleri 
Ofisinden: 

ı. - !J41 ,l'ncsi afyon mahsulü, ı:e\:en senelerde olduğu gibi, hn~haış 
ckiıuiııe ıııü~aade edilen ııalııılsrda müesses T. C. Ziraat Bankası şube 
ve ajansları ı:-.arifotile müstahsilden mübayaa edilecektll'. 

2. - Mübayaaya 15 hazirandan başlıınaca'k ve 15 eyllılde nihayot 

vcı ilecektir. Bn müddet zarfında afyonlarını Ziı·aat Baııka.'>ı şube ve 
ajanslanııa satını~·anlaun, müddetin nihayetinden sonı·a vukubulacak 
mfüacaatları ve ~eL·dedccekleri mazeretler katiyen kabul edilmiyecekt.ir. 

3. - Asgari bir kiloyo kadar satışa nrzcdilen afyonlaı· mübayaa 
edilN:ektir. Malını bizzat T. C. Ziraat Bankası şube ve ııjıı.nsına götümıi 
ycııkı·, köyleri nı.ıuıınu veyıı bfrl~erek teşkil edecckleı:i gtıruplar nanııua 

aralarından bil'ini mutenıc~ tuyiıı ederek ıııallarrnı bu mutemet vaıııta

silc tesliııı edebilil'ler. Bu takdiı·de gel'ek teslim ve tesellümde ve gerekııc 
pul'ıı tediyeleıiııde Ofis bu mutoınedi mal uhibi addedeeektiı'. 

4. - Geçeu seneleı·de olduğu gibi bu sene dahi müııtnhsilden .;andık 
ıınrusı akspertiz ücl'eti vesaiı· her ne nam ilt• olurı5a olsun hiçbh- masraf 

alınnııyacaktır. 

5. - Drogist ıtfroıılaı· bu wne D. A. n. B. D. C, harflerile ı·ümuz

laıııııak üıeı·c iiç sınıfa ııyrılaeaktıt. 

Tamaınilc konuksız olaıak ince ve temiz tı>plımnıış renk 

lınrile mümtaz vıı.~ıflı ai'yonlm· O. A. 

12 deıı fazla morfinli c.A > ı;mıfına ithal edilıniyecek 

ve koku iti-

derecede· az 

koııaklı ve renk itibarile cazip, yüksek evsaflı kaba afyonlnı: D. B. 
12 den az mol'finli çok konaklı, yağmul' yemiş rengi bozulmuş dü9ük 

vuHıflı afyonlar O. C. 
eıııııflarııın ayrıhıcaktu. 

Bu tıı~nif mıntaka itibal'İl<• olma~·ııı umumidir. Yuııl biı' mmtaka· 
11111 ııbbeteıı iyi olan afyonu cA» ve daha küçiik afyonu «B• ve en kötü 

afyonu cC~ ııdtledilmiyecektil'. 
Satışa ı.nıl•clilcn afyonlaı hungi nııııtakanııı olursa olsun kulitesinc 

göt~ yukanda laıif edil~n sınıtlarclan layık olduğu bir sınıfa ithal edi· 

lccek vl' o sınıfın fiyatına tabi l utulacaklıı-. 
YoKurulmuş afyonlaı O. C. sınıfınclıııı addedilecek ve bu sınıfın 

fiytttına tabi tutlılae:aktıı. 

Hileli katıklı a!~·onlaı yumu1ta Vt' slitle kızal'tılınış dahi olsalar 
mağ~u~ ıtdcledilı?cc.•k ve surt•li kat'iyede 1J1Übay11a edilıniyecektiı·. 

u. - Afyon J'iyutları geçt-ıı :<E'ne yapılan zaıuıııu lliiveteu bu sene 

de yeniden aıtlırılmıştıı·. 

D. A. sııııfıııın beher 11101 fiıı derecc:;i 80 kul'uş «Seksen ~uı·ıı~• 

D. B. ~ırıı l'ıııırı lıchel' ıııorfin deı·ece~i 65 kuı·u~ (Allııu~ bl:l>;i kunı~t. 
D. C. sınıfının bcbeı ıncıı fin de1·N:<•>1i 1)5 kuı u~ « ~lli beş kLH'UI!>· 

olıuak te!;bil <'clilnıiştiı·. 

7. - Ilu ~l'lle mübapalarında afyon bedelleri ilk tedelliimrleki tm·

tılar ıizeıindt.:n tahakkuk ettirllccck ve ayrıca fire tenzil edilıniyect•ktfr. 

Topaktuki şeklini ıııuhafnzıc ctmiy!'cek kudaı· ı<ulu ve rutubetli afyonlnı· 
kuruLuldukl uıı ~oma te14ıdlüm edileceğinden, mfüıtahRillel'in nıallınını 

kurutmadan evvel satı~ı.ı urzclmemeleri lil.zınıdır. 
8. - Sntışa nı·zedilen afyonlarm mağ,..uşlurı ve eski tıene nıuh,,ulıi 

olarılar vaı·sa tnmaıııen aynl<lıktan ve kabule şay:ın gÖl'ülenler G neı 
maddede izah edilen ı;ınıflaı·a seçildikten sonra ayn, ayrı turtıla<'ak Vtı 

bu tartı üz(!ı·indcn her mıntuka için seyyanen: 
o. A. !;Jntfına girenlel'iıı b<•her kilosuna 10,40 «On lira kırk K.> 
D. n. ıııntfına girenlerin beher kilosuna 7,80 cYedi lhıı :;eksen K.> 
D. C. sınıfına gireıılel'iıı beher kilosuna 6,05 cAltı lirn beş K.> 

hesabile tediyııt yapılacaktır. 

Bu suretle te;;liuı edilen afyonlar111 laborntuvaı·ıntla yapılacak tahlil 
ve Ofiıdn merkez depOf;unda ynpılacak nilıni muayenesinden sonra, 
ıi ncı maddede yazılı heı· ııımfm beher mol'fin derecesi fiyatı üzerinden 
tahakkuk edecek bedellerine nazaran, afyon teslim cdcn nıüstahsillcrin 

alacağı tezahür ettiği takdil'de bu para yine kat'i tesellümü müteakip 
Zfraat Bnııkası ~ube ve njanslnn tarafından u lakndarlurınıı prim olamk 

ödeuecekt lı-. 
9. - Ecıki ~ene ıııahısııliı Dl'oıti:.l afyoıılnı kat'i~·eıı nıühayaıı cdil

miyecektir. 

10. - Soft, afyonlar, afyoııuıı l'engi, içime elverişli olması ve. air 
nıünıeyyiz vasfına nazarnn, bu mıııtııkuyn gönderilen Ofis eksperiniıı 

ınuuyenesi neticeııincle ll''>bit etll.'Cl!ği kilo fiyatı üzcrillllc•ıı sofl mmtako· 
lnrmda, yine T. C. Ziıaııt Rnnk:ısı şulıe ve ajamhın tarafıııdan ıııiilııı

yaa edilecekliı'. 

11. - Tnlıinteıı dü'iiiık nıorflııli V('yn yi;k,;ek morfinli ııııııtakıılor 

içiıı. tasnife ve kıymet lııkıllı·iııde nııııtaknvi biı· tPfrik gözetilıııiyeccğin· 

den ve mahsul hımın mınlnkadan olu r~a olsun kalitı:siııe nazaran g·ire· 
bileceği sınırın fiyatına lii.bi tutulncağıııdan ıııü;:tahsillerin lıır mınt:ıka 

mah,;hlüniı ba!jkll bir ınıntııkaya ııaklt!tıııck külfüıııl 

tav~lye olunur. 
:'>·ıiklenmemeleı i 1 
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T0Rl< Tl~R{;T.BANUA~I A.~ 
~UPONLU VAD~Lf M~'iD.UAT 

P-A.AAH 1 8URAOA t'LE 

. 
•• 
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SİZİN DE TAKDİR 
ETTiGiNİZ ÜZERE 
Asnmız modasının zarafet ve inceliğine inzimam eden 
üsturl teı·zileriu malıı.ı·eti, kııdınn da gençli(rn matıı( 

şayanı hayret bir beıieıı tenasübiı !lrzedel, 

Fakat ~·üı "• onun hul.utu cevezedidcr. Eger hu 
rıokttı~'a li\zungclı>n ihfiıııaın ı:ö,tcrilnıe1.1sc, seneler bıı 

hatlaı ı başkıilarnıa ıtek çıılJuk farkettidtler, kıı, sizin 

bit· sırnnızdır ki, ufnk bir dikkatsizlik. veya ıbımıl nc-ti
re~i rnkibelerhıfaln ılikkat nazaı ındırn ımık kalamaz. 
i~ı~ senelerin (bilha.,;~ıı nı:ızfk ve haN$aS ciltkrc mu~allc.ı 

olıııı o tahl'ipkiır scnelemı} cildiııizı!I 1;izmektE'! olduf(u v~ 

blıılııı·cı• (bidayette gayri ımıhı;us) iııcı> ı,:irıgilere ihnuıl

klir kalmayınız. 

Zt•manla cildiniz.ı suldmac:ık olırn ve sıu pe\; çok dcfıı vakibıı>. 

lıuap eden bu iı ızalaı·ı akşam ve sııbalı KREl\f PERTEV'le 

yapııcağmız ufak bir matıajla refodiniz. KREM PERTEV'in bıı 

ınucizesiııe yü~ biııleıcı• lıemcinsiniz gibi siz de hayret ve meın· 
nuniyetle .Ş;thit olacaksıııız. Gorereksiııiz ki, inrnnız, ebedi ı:ırnç· 

liğinizi herkese muğrnrane aöl l!yeceklir. 

KREi:\1 PERTEV'lıı terkılıindcki faal a11a~ır t"ll derin çiz. 

gileri h le izalede gcciltıniyercklir. Bup:lindcn ıtlbaı·en siz de bi ı 
tüp KRE)f PERTEV'i tuvalet maearımla bulundurnırnz. O, 

sert nizıdirlnı ın ve kuvvetli güııe~in en iyı ı'lıu-

KUŞ · TÜYÜNDEN 

--

YORGAN, Y \ 1'A IC kullırnnrnk hem kesenıze ve hem de 

t!;dha~!1~~e BiR KUŞTOYO YASTIK 1 LIRADIR 
Yıı~tık vorganları da pek ucuzduı. Aclre•: İstıınbııl Çakmakçılı r, 

Ömeı Balioğlu 1' tı' Tüytı fohrilrnsı. Telefon: 230'.?7 

Nafia vekaletinden : 
28/ll/~41 cumal'tesl günü ,;:ıat 1 J d~ Ankaı ulln Nafıa \ eklileti lti· 

nusı içinrtt• mnlzcme müıliırliiğü oua~ında toplanan malzeme eksiltın~ ko
nıisyoııuııd::ı (;\l32) Uru (26) lrnru~ muhıımmcn bedelli Ankan Çubuk 
bal'ajııuJrı y:ıptırıJncak !'farılrıı! Vt tclefoıı tesi~atının yen!ılen· aç-ık ekı:ıilt
me u~ulile eksiltme i yapılacaktıl'. 

Eksilt ıııe şartnanıeı;İ ve tef<.11 t111 tı bedelsiz olarak malzcıııe ıııiıdiıı
lüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat (2!~-!) liı'ü (!t2 ı kul'll,_.tur. 
bt('klilcrin muvakkat teminat ve ı:ıartııamcsiııole yı.zılı vesaik ile 

birlikte ayni gün sa~t 11 de nıezkilı konıi':yonda hazır hu!ıınuıalaı·ı ıa -
ıımdıı. <3198) (4.515) 

1 Devlet Demiryolları İlanları 1 
Sıvusto ynptmlacak c24~ duireliK lojnınn binası iıışa~tı kapalı zarf 

usul ile ve vnhidl fiyat üzerinden ek~ilt miyc konmuştur. lnşaattn döı .. 
ıne vcı Jeııtolar içın muktezi demirler idare tarafından Vf'rilecektir. 

1 - Bu işin muhammen bedeli !lfi,000 lil'adıı. 
2 - istekUler bu iQe ait eartname vesair. evrakı devlet dt>rniryull•rt 

Ankara. Sirkeci ve Kayseri ve:melerinden 475 kuı-ue nıuk.ıı.bilindt aı.. 
bilirlel'. 

3 - Ekı;iltnıe 30/6/941 tarihinde pazartesi günü aıı:ıt. 16 da Anle»• 
rada devlet deınhyolları yol daire~lnde merkez birinci komiııyonımc" 
yapılacaktır. 

4 - Eksillmi:ve ı?İl'E'bihnek için isteklill'rin teklif mektupları lle bit'" 
likte aşağıda yazılı teminat. ve vcsıılki ay:ni ~Urı saat 16 e kadar ko .. 
misyon ı·cl. liğine vermeleri lazımdır, 

a) 2490 sayılı kanun RhkaomU! uygun 6000 lirnlık muvakkat terni• 
nal. 

b) Bu kanunun tayin (;'ttiı!;i vesikalar. 
e) Bu işe mahsus olııııık üzere .\!Hnıtkıtlat Vekfıletiııdeıı alınmı~ eh .. 

livet v<•Hikası. 
.. Ehliyet vesika,..ı için ihale tnrlhirı.den en a1. sekız giın evvel bir ili"' 

tida ilt> , 1ünaknlat Vt>kiiletine müracaat olunması. (4485) (3193) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
'l'tirk inkılabı tarihi derslerindt:ın nıuvaffak olamıynn talebenin bt.

ıincl lknııı 1 imtihanları hazirnnın 2 ~ üncü pazartesi günü saat 9 clır. 
Konf~rnns salonunda yapılacaktır. 

Aliıkadarlnrm bulunmaRı. (·1519). 

Sahibi: Z. T. EBOZZIYA 

Netri yat Müdliril : C . BA BAN 8111ldıiı yal': MATBAAI EBÜlZIV/o 


