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31aeü ıahtf•mizd• 

ki de hdtliselerdir. Disraell Suriyenin hukuki · 
vaziyeti 
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- • • 1 -
B. Millet Meclisinde Sollumda 

İngilizler 
taarruza 
geçtiler 

hararetli bir celse 1 

) tçı ma arına yapı an l Almanlara gore, 

ı taarruz kırılmış 

zararlar h kk d ve 60 İngiliz tankı a ın a tahrip edilmiştir 
Kahin·, lti (A.A.) - Resmi tebliğ. 

'fi 8 l • • -t •b • •d •t k · l ~ •h clC' lıilcllrildiğinc giire, Lib.ra çCiliinde-
lYJ eC ısın asvı ıne arze l en anun ayı ası _ki lıı~iliz kıtalıırı Sollumuıı cenup ve 

N'nubu snrki nımtakasında mevzi tut 

mühim münakaşalara l t ınuş olaıı cliişınaıı:ı kar~ı clün tııanuı go aç l hıtl'C'kctine :gfrişıııişler<lir. H11ıı·kiH 
dc,•u111 etmcktedi 1'. 

An1'ara. 1 6 (Hususi uuh;;ıbi
ı-iınizden) - Bugün saat 15 de 
toplanan Bi.iyük Millet i'. ıecli9i, 
c.ınlı miir.akerelerden birini daha 
~ 11 ıunı:;tı r. 

(ift~i ıııailarının ICorunnıa-
sı hususuııdnki kanunun mı1dde
l<"ri göriişiilmive baslamadan ev
' d söz alan Refik .İnce, bu ka
tı un etrafında ne encümen, ne de 
hiikumet taı ..ı fından bir prensip 
11.ahatı v~rılıncmili olduğuna isa
rt"[ ederek Meclisin böyle bit iza
hatı bekledığirıi söylemi~tir. 

Ziya Gevher de bundan sonra 
~unları söylemi:<ztİr: 

- Bu kanun müslaccliyetle 
corüşülmclidiı. Bunu ikinci hiT 
ınüzakere} e tabi tutmıyalım. Bu· 
gi.ın mesele~·ı bitirelim. Hem ko
nınma kanunu diye çiftçiye fayda 
temin etmek istiyor, hem de bu 
kanunu ~enelerdenberi sürünceme 
de bırakıyonı:t..» 

7.iya Gevher, ayrıca bu meal
de Meclis Riyasetine bir takrir 

Kaaun hakkında iıahat yeren 
Ziraat Vekili Muhli• Erkm•bı 

vermişse de umumi heyetçe red- İngilizler mevzii ilerle1l~ 
dedilmiştir. eld• etmişler . 

Bundan sonra kürsüye gelen Lundra. Hi t \..A. ı - i_~ıg-i~izl.eı in 
Ziraat Vekili Muhlis Erkınen, ez-1 Sul.luııı mrntaka~ınd:ı ııır.~zıı ~ıı·.ıl~r-

.. 1 d · · k" [(•yııı dele- l'!tl.Jklcı i iiın·eııılııııstır. 
cum e emıııtır · ı; . I Ta f<oili"ıt bckll•ııiyor. 

<t- Bu kanunun bır an evve . , 
· · · · k'" ı .. } ki (neı•P.>ııı srılıift r;, ,utu11 -' d.d) 

nıerıyete gırmesını ·oy u H~ e- ........................ .... .................. . 
diği gibi, Ziraat Vekaleti de bu 
liizumu hissetmlstir. Kanunda iki 
ıniihim esa~ vardır. Biri çiftçi mal 
!arını korumak, devlete zarar 
verdirtmemek, diğeri de· zarar 
olduğu takdirde, hatta zarııır gö
renin müracaatine meydan ver- . 
meden meseleyi tahkik etmek, 
zarar vereni derhal mahkemeye 
sevketinek ve zarar görenin mad
di menfaatini kanulamaktır. Bu 
maksadı temin içiı; de bekçilerin 
Yazitesine karı,;mamak ve başka 
bir i~ yapmamak ;ıartile koruma 
l>ekçileli te§kilatı kuracağıı. 

Diğer taraftan, malı zarara uğ
rıy an çiftçilere, bu zarar 20 liraya 
kadar olduğu takdirde ihtiyar he

(Devnını aaAif• ı, ritıın 6 fi•) 

Deniz harbi kızıstı 
• 
lngiliz 
Fra.nsız 

gemileri 
çarpıştı 

-- -... . ..,....._--

!\iman tayyareleri 
Ingiliz donanması
na hücumlar yaptı 

lngllterenln 
lklnrJ 

Uanıharbl 

!f F R~~ sA"I 
• 
Italyanın 

mukabele 
bilmisili 

Bir kruvazörle bir 
muhrip batırlldı 

S on zamanlarda gerek İngil-
terede. gerek Almanyada 

ı>ulh temayülleri belirdiği riva
Yetleri çıkmıifh. Bu rivayetlerin 
çıkına:;ına sebep, İngilterenin 
Londra&ıki Anıerika Sefiri va
sıtas ile M Roo:;evelte gızli bir 
lll~ktup göndermiş olması, M. 'ı 
liıtlerin de bir Amerika mecmu
asına, yeni niı.amın altın e:.asına 
aleyhdar olmadığı hakkındaki be
l'ana.ta idi. Bundan başka bir de 
~· ( Hess) in İngiltereye tayyare 
1 e Yapmıs olduğu esrarengiz se
Y~hatin de Almanya tarafmdan 
bır sulh teklifiJe alakadar oldugu 
da söylenmişti. Bu garip seyaha
te ait esrar henüz anla~damamış
tır. Anlaşılmak ,öyle dursun, btr 
~ral~k dünya matbuatının ba,lıca 
b edıkodu sermayesini teşkil eden 
i ~ .M

1 
• ( Hess) in ismi bile arlı" 

1 şıtı tne2 olmuştur. 1 

1 jşte, iki muharip tarafta cörü
.~n bu gibi ufak tefek emareler 
u2krlne ortaya bir sulh rjvayeti 
~1 lı, bu rivayet üzerine ıazete
er ve l>Hhaua dirayet ve nüfu:w 
~a~lıuı malum olan siyasi mu-

.~rrırler bir hayli mütaleat yü
ruttüler Ve İç1'1'rİnde galiba kari• 
dere Ürnit verici sö:ıler söyliyenl~T 

e bulundu u . • 
gİbi~~da uzak ve hafif bir ı,ık 

l gorunf'o bütün bu ıulh riva. 
Yet erine hu defa İngiltere kat'i 
~~ t•cımlı bir darbe indirdi. Ar
ı t • ~ darbeden ııonra bir müd

det ıçın olsun sulh - •.•. k' 
• w aozunu ımse-

n ın qzına almıya cesareti kalım-
~acak~ı'. Bu darbe İngilterenin 
adeta yeniden ve bu defa lcat'i· 
Yen dönmemek Üzere Mihver 
devletlerine bjr ilana h.arbi de· 
nıektir. Filhakika geçenlerde 
londranın (Sen Ceyms) saraym
da toplanın" olan lngiHz İmpa
j~torluğu rnünıeasilleri ile mağ
hup memleketler mümeaaillerlnin 
r~ur~da M. Churchill irad et-
tgı bır nutukta «riyaset ettiği 

toplantmm 700 milyon insanı 
~emsi) ettiğini ve bu 700 milyon 
knsanın Hitlerciliği yeryüzünden 
~ldırancıya kadar Larp edeceği- ! 

"
1>> aöylemi~tir. İtte böyle 700 

~~iyon ~Jduğu iddia edilen bir 1 
utleye ı-zafeten söylenen bu söz-1 

~.~d~! .~i lıarbin bundan •onra 
c u~bütun kı~a11ya bir seyir .ı.. 
agmı ve bınaenaleyh herbanci 

TASVİRİ EFKAR 
(Dncıını •aiti/• 6, •iitun ' d•J 

Geçen yı 
bugün sulh 
istemişti 

Alman orduJarının p,~risi 

el~ geçirerek yürüyü,Ierine 

devam etmeleri kar~ısında 

Marepl Petain, geçen sene 
bugün Fransada Başvekaleti 

eline alarak mütareke iste
mişti. 

Tarihte böyle bir gene sür
müs • ve daha ne kadar sü
rec~ii bilinmiyen • mütareke 
ler gibi, akıbetleri bambaşka 
,ekiller alarak mağlup ile ara 
lihi elele verdiren mütareke 
lere de pek az tesadüf edilir. 

Mağrur ve azametli Fran· 
sanın, eski hasmı karşısn*1a 
bir türlü layık.ile kutlanama • 

, dığt silahlarını terk ve teslim 
ettiği günün yıldönümü mü • 
nasebetile Mare,a] Pete.in, 
radyoda bir nutuk irad ede • 
rek mütareke Fransasının e -
lim halini anlatacaktır. 

Amerikan alacağı 
bloke ediliyor -

Homa, 1 t> (A.A.) - Stc • ıni 
.ıjansı bildiriyor: 

Amerika Birleşik Devletleri 
ıeiııinin emrile İtalyan ve Alman 
alacalkannm bloke edilmesi ve 
biitün y~bancı emvalinin tesbit 

1 
olunması üzerine, faşi!'lt • hükume· 
ti derhal mukabele bilmisil ted-

1 
uirleri ittihaz ettikten sonra ltal
yada Amerika Birleşik De, !etle
rine ait bütün emvalin derhal 
te~bitini emreylemiştir. 

Miknrin Amerikadakl alacatı 
Vaşington, 16 (A.A.) - Ma

lum olan son rakamlara göre, 
Mihver <1,.vletlerinin Birleı_ıik A -
merikadaki alacaklan yekunu 
takriben 200 milyon dolı.ra baliğ 
olmaktadır. 

Maliye Nezaretinin bir memu
ru mihverin başka namlar altında 
da alacakları bulunabileceği mü
taleasım serdetmiştir. 

(Dnam.1 ıalıif• s, aıltun 4 d•) 

İaıiliz Akdeniz filoıu 
kumandanı 

Amiral Cunoingham 

Beyrut. 16 <AA.) - Ofi a

jansı bildiriyor: 
Bu sabah t'Afakla beraber 

harp gemilerin:ıiz Beyrut açıkla -
rında iki kruvazör .ve 4 torpito
dan mürekkep bir lngi.liz kuvve
tine karşı harbe tutuşınuşlardır. 
Hiçbir hadise olmamıştır. 

(Deva.mı aalıif e 6, •iUtıtı. :!! de) 

.. 

Surlyedek• oıon aıkeri vaziyeti •• Fransız - ingillz donaamalarımn çarpı,takları 
.ana.takaları l'Österir harita 

Tela. Taniriefkir, İıtanba.l 

Etrafnıda çok şiddetli mohnebeleriı:ı batladıjı Sollum'daa bir g-örüftÜf 

Churchill'in 
Amerika ya 
bir hitabesi 

1 
Şam 

Muhasara 
ed~liyor 

Rumangada 
geniş askeri 

· hazırlıklar 

"Müttehit o 1 ursa k Şehrin teslimi için 
dayanacak, parça- müzakere başladı 

1 Bükreşte hava ka
rartma tedbirleri ye
niden tatbik ~diliyor lanır sak yenileceğiz,, Londra, ı 6 (A.A.) Bu 

L 1 l(j ( .~ \ Ch . ·hlll sabah Londrada öğrenildiğine 
onı ın, , ·"'·· ·> uıc .. .. f"kl B 12 ·ı 

Amerikadnkl Roehc·stcı· Ürıivmsitc.si gore, mutte 1 • er eyruta mı 1 
tarııfmuun lwıııfüinl! fnhri hukuk n_ıesafede bu!u~ma_ktadır. ~1ütte- \Aııl~ara r .. d~usu)- Ahı a': haber 
ıluktonı ııuyı'siniıı tevcihi müna~ebc- fık kuvvetlerın ılen hareketı, Ge. lcıe göre Ruman~·ııdn &on gu"l'ı ıd~ 
tik• ve nıezküı· Üniversiteye frşekküı· neral Dentzin Saydadan geri çe· miilıirn a$keri tedbırleı :ılımııaktndır. 
dııııık muksııclilc bugün Ameı·ikalıln- r kilmekte olan esas ordusunu iki· Ordudaki bütrııı tt-cH ve fzinleı 1,·ıl
rn hitubcn ıudyoıln irat ettiği bır nu- ye bölmek tehdidini cöstermek- clırılmıştır. Ordu l.Hdıolun e erı 
tuktn Amerikanın kl'ndi şah:;ıııa gü,,. tedir hale yakın bir hale getil'llntl~t ı 
tcı·tliği itiını'.tt~n bııhscdel·ek czciim- {Devamı tahİİ• $, rihı.fll. 8 4•} (DtJvomı •alıifc 5, sütun t iff) 
le _şöyle dcııııştır: 

«- llcniiz mııznffcr gibi göruııcıı 

müthiş bir hııstıılık, Avrupa ve• As
yıı fü:eıine gölge~ini salmış lnılunıı-

1 
~ or. Kaııun1ar ve adetim· lorılmb a
dalet, yuvasınclaıı kovulmuş, 2nyıfla-
rın ha~arı çiğncnmi \ Uoo ·c:..clt'in 
o kadar müh ·y~1ç bil' H nnla bahset· 
tiğ;i nziz hürriyet istihfnflrı zinciıe 
vurulmu;;, iıı~aıılığın biitiln ıızıımcti, 
dehası. ha!lıı l'ıcılığı. bir llro~rııın falı. 
tıııdn makineleştil'ilmiş, barbaı'lıkla 
tcskilatlaııdıı·ılınış bir tethiş ı-islemi 
taı-ııfınclnn hımlaha;; "'lilıni lmluıı-

1 

ınnklariır. 
Bir seııcılcn fazla olu~·oı kı bh. İn 

!?ilizler sizin ınuhııbhct ve hürıncti-

nizle ~ahlaııınış olarak ve .r(•nilmcz 
frademizle daima artau kitlc halin 
rlcki yanlımırmmı vPnliği üınittC'n 
kuvvet alarak nıukavenwt ccliyorur.. 

(Df'ı•am.ı 8alıiff' 5, siifım ~ de) 

Bitlerin nutku 
bekleniyor 

Zürih, rn (A.A.) - Bııslcl' Naelı
ricbtt•ıı ~azctesinin Bedin muhabiri
nin bilılinliğine göı·e, Berlinıle Hit
leı"in bu haftırnın ilk günleri içinde 
Rantag'da bir nutuk ı;öyliyl~ı·ği şıı
yia.ı:ı do,Uıemaktadıv. 

•••Jlllll•••··~··································••4 ,. ' 
Amerikada 
Bütün Alman 
konsoloslukları 
kapatıldı 

Vaşington 16 (A.A) - Aıued 
ka .Blrle~ik DeYletleri Aııwrlka<lu
ki biitiin Alııuın kvıısolo~Jukları
mn kapatılmasını eıııı·rtmi:;: Vl"' bu 
konsolo::.luklnr mıntakalan dahi
lindeki Alman tebausıııın ı;eyaha-
tini meıı~tml.~tir. • 

S. Rusyada büyük 
manevrala, 

Loııd!'a, 1 'i lA.A.) - İs\•ıçrc ı-ad
yosunun blldirdığine gon~, Suvyetlcr 
Birliğinin nıuhtE'lif ;.-eı·lrıfode tank
lamı ve paraşlitçiilcl"in de iştirak et
tiği büyük mırnevı uhıı· ''a1111ıııakta
dır, 

r-YARIN~ 
----------------E$ki Fırka 

Kumandanlarından 

Em•kli Kurmay Albay 
fle eski Kastamonu 

mebusu Halit Akmansa 

GI. AH Ihsan Sablse 
cevap veriyor 

r-Bedri Ziyanın 
uf ulü 

Merhum, neşriyat alemimizde biigiik 
hususiyeti haiz bir binicilik ve afJcılık 
edebiyatı vücude getirmişti, denilebilir 

Dün irtihalini tet"s ... ürlo yazdı· 
ğımız Bedri Ziya, Türk matbuat 
illl'nıinin c:ok iyi tanıdığı kıymetli 
ı;imalardnn<lı. Eski edebiyatımıza 
çok iyi vakıf olan ve bu edcbiya , 
tııı verdiği kuvvetle Sl"'1is, cazi• 
beli, mam\lı ve nükteli bir üsliiba 
snhıp bulunan merhum, gazoteler
cll' bilhıı~~ıı nvcılığa ve biniciliğe 
dair yazılarifo kl'nılini uzun sene
lerde;ıbcl'İ lıımtmıştı. Bedri Ziya 
lıu yazılaıilc neşriyat alemimizde 
hüylik hu:;usiyeti haiz bir binici. 
lik ve avcılık edebiyatı vücuda 
gclirmişti denilebilir. 

Filhakika bu iki mevzu üzerin· 
dt· mııtbuııtımızclıı onun kadar 
miimta:ı: nükteli ve kuvvPtli üs
lllpla yazabilmiş lıaşka kıılcm so 
(Devamı sahife 5, •ı"itun l l•1 

Bakışl!!!_ 

Merham Bedri Zira 

Türk operası doğuyor 
Peyami SAPA 

D evlet konservatuarİnİn 
Ma.dame Butterfly tem• 

sili etrafında hayranlık nidala
rı yükseliyor. Türkiyede opera 
ananesi olmadığı için, bu tem• 
sili görmiyenler, Milli Şefin il
tifatından gazetelerdeki neşri· 
yata kadar, Devlet konscrva
tuarı sanatkarlarına karşı gö. -
terilen büyük ve müsbet ala· 
kayı, takdirden ziyade lf!!!'vik 
hamlesi telakki edebilirler. 

Bu temsili ben de görme -
dim. Fakat zevkine güvendi 
ğim mütehassı:; bir dostumun 
ve akrabamın şahitliği de u • 
umumi hayranlığa katılınC"a, A
nadolunun göbeğinde büyük 
bir alhn madeni keı-fedilmiş 
kadar sevindim. Bu dostum 
ve akrabam, amcam Ali Karni 
Akyüzün . damadı Nureddin Se
vindir. lngiliz edebi~·atındaki 
derin ve köklü bilgisinin bii
yük bir bölümünü Shake • 
peare'in bütün eserlerini ve 
hııyatını tetkike Yermis onun 
başlıca piyeslerini ma11~

0

urn ve 
mensur. tercüme etmiıı:: bir 

dost ki, sahne ile alaka-;~ bun
dan ibaret de değil: Boğazıçi 

lisesinde Ha.midin e«erlerinı 
talebesine "görülecek biı mi• 
zansen ve icra mükenımeliyeti
le temsil ettirdikten b:ıskil• 
kendisi de Las rolleri saııırtıcı 
~ir ınuvaffakıydle oy~<ı .ıııı_,tı 
iki sene evvel. l ondıadaki 
büyük tiyatro festivallerinde 
de Tol alan ve Bernard Chaw'ıa 
takdirini kazanan Nureddın 
Sevin, bir çok proval .. rııırlıı 
hazır bulunduğu Madaırıe But
terfly operasının biitün i.ımıt 
leri aşan en parlnk neticc·len 
verdiğini bana temin ru: 

« Yiicel» mecmuasındd t Lfıı
fi Ay imzalı bir makale dı-, 
Konservattıarım1zın 4:1 cıscn.,. 
ve «Otelci kadın tem~illerini 
opera sahnesinin tekniğim· ve 
inceliğine yabancı olmıyan bir 
mütehassıs görüşile metht·diy or. 

Demek ki Türkiyede opera. 
::.ahneye bir iki defa cenin ha
linde dli.,tükten sonra, devle· 
tin oldurucu \'e diriltici eli!,., 
tam bir te~t·kküle kavu:smus, 
nihayet bütÜn sağlığı ve ~üzel 
liğile doğmuştur. Ru müjdenin 
sevincile devleti ellerinden. ıı:ı· 
natki\rları ve onları yetiştiren
leri de alınlarından öpel;m. 



&&LE! 

1 Memleket röportajı ] 

Yeşil Bursa ovası 
·-• • ·------... , 

N•polili ıör, IOllN öl,...,.,., a,,, .. ...... 
fir de ..,.,.. • .,. tligdlliris. ÇM ON fôrflibn, 
/.ıc.ı W.l•.i• .. fİIİllİ W.laiıw ıis, ıiül 

... nıA ,,...,..,..,., Ait ,ar...._ 
• KANDEMiR 

N e ana baba. ne çoluk çocuk. - imek mi ovaya).. Orada 
hiç kiımesi olmıyan bir zen- göl.re kimbilir ne ferah, ne yqil. 

gin tarunm. Tanrının günü Babı- ne güzeldir ••• 
ali ve Sirkeci .kahvelerinde dola- - istenen, peki... Çilek taT
§lln bu keaesi dolgun ve sıhhati lalarında kendi elimizle çilek top
yerinde adamın işi gücü, raıtgel- lıyarak ••• 
diii tanıdığı çevirip: cAlmanya Kalkıyorlar ••• 
timdi ne yapacak} Muuolininin Bir müddet dalıyorum: O çi-
nutkuna ne dersin} lngilizler Su- lek fidelerinin dibinde çilek ol
riyeyi işgal edebilecekler mi aca- gunluğunda. çilek renginde, çilek. 
ha) Amerika harbe girecek mi'? kokusunda ve öyle taze dudaklar 
Japonya seyirci mi kalacak h gi- timdi. aık iıtahile kıvranan yü
bi auallerle politika dedikodusu reklere kimbilir neler, neler fısıl
yapmakbr. Dediklerine göre bu damakta, neler vermektedir} 
zati terif sabahtan akpma kadar Karııdan dut yapraklan yüklü 
böyle konuşamadıiı gün sinir ke- arabalar, atlar geçiyor. Biraz son
silir, deliye döner. hasta olur- ra bunların üzerine salıverilecek 
mu,... böcekler kıvrıla oynap, ıüzüle 

Şimdi Çelikpalasın, bir yem- büzüle Bursanın o meşhur ipeği
yeşıl engin deniz eibi uzayıp gi- ni verecekler ..• 
den ovaya bakan terasında rahat Yarabbi ne bereketli ova) •. 
koltuklara gömülmüş, sük\in ve Sıhhati, nq' eyi yaratan da, sev
huzur içinde dinlenenler arasın- giyi doiuru da, ıevıiliyi giydi
da alemi unuturken elimde olma- rip kuşatan da, ona yeryüzünün 
dan, bu durup dururken diinyayı en nefis ıeftalisini sunan da o ..• 
kendine zindan eden bahtaız ve Dile selae de; edile benden 
akılsız zengini düşündüm. başka ne dilerainh dese ne iste-

Hani Nureddin hocanın; irmi miye dilimiz varabilir kiL 
ğin var, şekerin var, yağın var, Fakat eloğlu bu; isteği biter 
ne diye helva yapıp yemiyor- tükenir mi? İşte teras yavaı yavat 
sun hikiyeai sibi, a iti eücü yok, boplıyor. 
para• çok ırıübarek, 9 ıölıesiz - Nereye böyle? 
kaldırımlarda mekik dokuyacağı- - Havuzluparka .•• 
na. Sunaya selip de keyfine Milli mücadelenin ilk alem-
'--L darlanndan mebuı Muhittin Ba-u.&aana .•• 

Öyle hafif, rehavet veren bir banın BurMya çok kıymetli bir 
hava var ki. onun içinde insan hediyesi olan bu 1'1ark, deniz has
nefeı almaktan bqka hiçbir şey retine tutulanların akın akın koı
yapmak arzusu duymuyor. Hatta tuğu bir ıirin köıedir. Bu sene 
nezaket icabı biribirimize ıelam Türkiye yüzme birinciliklerinin 
verişi bile bir külfet sayıyoruz. de bu parkın koca havuzunda ya-

lıte, lstanbulda iken hergün pılacağını hatırlarsanız, mayola
Adliye sarayında, cübbesinin e- nnı omuzlarına vurup oraya gi
tekleri ıshk çala çııla mahkeme denlere katılmakta fazla tereddüt 
mahkeme dolaştığını gördüğü- etmezsiniz. isterseniz bu parkın 
müz sayın avukat, işte; ömrü fa- sun"i gölünde de sandalla gezebi
ki.ılteden hastaneye, muayeneha- lirsiniz. Sun"iden hoşlanmazsanız 
neden konsültasyona koşmakla parkın hayvanat bahçesinde do
gcçen meşhur profeııör, işte ha- Jaşır, çeşıt çeşit hayvanlar arasın
şını kaşıy:ıcak vakti olmıyan ma- da ayı yavrularının oynayışına 
ruf fabrikatör, işte züccaciye pi- gı.ilebilirsiniz. Hiçbirini istemez
yasasını elinde tutan tanınmış ta- seniz, bir kenarda oturur, donuk 
cir, işte köprüler, yollar, barajlar yüzlü, nazlı Nilüferfo ovi\ya ya
yapmış zengin müteahhit •.. Gi>· yılışını seyredebilirsiniz. 
muldükleri hasır kolt~larda ha· Ovadan da mı usandınız? Ne 
relcetsiz. seasiz, tatlı bir uyuşuk- duruyorsunuz, bır otomobile at
luk içinde ~ndilerinden geçmiş- !ayınız. Kirazlıyayliya çıkınız ve 
lerdir. Gozlerı ikide Bır yarı ara· çamlar altında bir baıka aleme 
!anarak, bakıtfar uçauz bucakaız dalınız. 
ovanın serin yeşilliğine dalıyoT. Fakat inaan hali bu: yayla da 

Napoliyi gör, aonra öl 1.. diyen- dar geldiyse, toföre bir itaret e
le•e. Bdha ovasını gör de yap.. diniz, yarım Mat sonra, kendinizi 
4iyebiliriz. bir bambatka cennette, U1udağın 

Çok ova gördüm. Fakat böy- - henüz karları erimem it - tepe
lesine yeşilini. l>öyleaine zenıini- ıinde; her türlü konforu haiz. bü
nı. böyleaine 1röz. 1rönül ve ruh yük otelin. heybetli dailara bile 
deyuranmı hiç görmedim. y\ikaekten bakan çamlarla çevrili 

Söiütlerin. çınarların. keatane- balkonunda buluraunuz ... 
Jerin, çamların., dutlann. teftalile- itte Bur• budur. Her yanı 
rin. akuyalann kucaklqtıklan bu Türk aanatınin, Türk zevkinin 
eacin .abada iani toprak nere- paha biçilmez eeerlerile bezenmit 
de) aayıaz tarih yadiglrlarile alü 

Hudutauz tarlalara benziyen o- tirin bir tehir... Her adım baıın
valar vardır. Bu iııe bir uçauz bu- da ıifa kaynaiı kaphcalar, her 
caksız bahçedir. köfeli bir bqka türlü güzel, bai-

Meier yeşil ne de bereketli bir rında pırıl pırıl ıulann akıp gitti
renk kaynağı imif. Her ajaçta. ii yemyetiJ bir ova. k114 cıvıltıları 
her dalda. her yaprakta biri öbü- ve ıelile şarıltılarile çınlıyan çam
ründen daha tatlı. biri öbürün • laklar içinde bir yayla ve .. hep -
den dJ.ha parlak, daha İç açıcı, sinin üstünde, denize iki bin beı 
daha hot bir yqil aeziliyor. Ta- metre yukarıdan bakan karlı bir 
biat ilk defa yeıili burada yarattı tahika ..• 
ve buradan mı dünyaya yaydı• Tevekkeli deiil, fi tarihinde 
ecaba) Sanıyorum ki baıka hiç (Bursa mı güzeldir. lstanbul 
'bir renk sörmeden sade yefille mu~) münak ... una ıinirlenip de 
bütün renklere doyabilir iman. Buraalı Nazik Abdullah; irticalen 

Bu ovayı kana kana .eyretmit söyle dememif: 
olana, bundan aonra yefilden Gerçi tl.,.q delar içinde ~
haıka hangi renk ne diyebilir ki. bt•nllalamus. 

Ve ta1ıyorum; ovanın bu ilahi Dunun latanllalunm, a... bi-
yeıili nuıl olmuş da göğe vurma- sim makbaliimiia. 
mı,... KANDEMDIR 

Terasta yeni evliler var. Bun-

• 
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SiYASi VAZIYET 

Hıryatistan ve üçler 
misakı Kartalda 

/canlı bir 
dövüşme 

Bir çocuk, eop11 ile 
dövUlerek ... .._..e 

lildU 

Kahve tevziatına bu 
hafta başlanıyor 

Tevziabn kolay bir tekilde yapılması 
için Ticaret Müdürlüğünde 

bir toplantı aktedildi 

Okulların 
Y .... .,., Almuı ordului 

• 
gazı rJe resım 

sergileri 

e...afmdaa ifp1 edildikten 
...... birçelr ~· _,.......,_ 
br. Blriad •n... barblnclen n
wlki ••• 1 • wılııaddenh ile
ride ... ~ ÜW'8 pQitahtı 
Belirad ile ••Ukte Almu aakeri 

1 

........... a bı~. tkin
Bu Jtl lzmlr ....._.. el Balkan •rMnde SırMslanm 

toplu bir hlllde ümt olduiu Koaova vili~t~ Ar: 
t••Wr edllecefl -TUtiuia ve Maıwatır vılayetı 
..,... ile S U ' ..,.den Sarp 

.Kartala hallı Samandır• köyün-
de 14 yapnda yatar adında bir İstanbul için aynlan 1 m çu- ve bazi reami devair memurları-
çocuk. on gün kadar evvel kırda val kahvenin tevzii Vilayet ta· na kahven1n doğrudan doğruya 
sürüsünü otlabrken, civar köy- rafından yapıla~kur. Mıntaka verilmesi üzerinde tetkikler ya
lerden 18 ya-•annda yine çoban- Ticaret Müdürlüğünde teşekkül 

Bu eene 20 aiuatoata •çdacak Warcıhdelü .lrwm a.lsuiatanuı 
olan İzmir enternasyonal fuannda idaresine bıralolnuttır. 

,. d h Ik d 1 pılmaktadır. Bu suretle tevzi iti lık yapan Ali ile kavgaya tutuş- e en komisyon, a a ağıtı a -

orta okullarla, kız enstitüleri ve Karadai KraJhia ihya edilerelı 
öğretmen okullarının resim ve halyanm himayesi altına veril
yazı dersleri faaliyetine ait tale- meldeclir. D.ım.ç,. ömiadeki a· 
be resim ve el yazılarından müte- .&.- ile (Zara) ~ İtalJQ• 
şekki! bir sergi açılacaktır. illaak edibniftir. Slonaya, Al-

muş ve Ali tarafından eopa ile cak kahvenin miktarını tesbit e· biraz daha kolaylattırılmıf ola • 
başına vurulmak suretile dövül- decektir.l caktır. 
müt ve dün eabab da ölmüttür. Vilayet memurlarile matbuat Kahvenin bu hafta içinde da-

y d le. d
.k ve milli sanayi birliği, Belediye ğıtılmıtsı kuvvetle muhtemddir. 

Bu sergiye her vilayetten 20- manya ile ltalya arumda taksim 
30 arasında resim ve yaZJ gönde- edilerek kendi mülklerine ilhak 
rilecektir. Bütün vilayetlerden edilmiıtir. Ylll'Oslavyanm baki· 
gönderilecek resimlerle yazıları. yeai yini eaki Avmlarya • Maca· 
Veltilet Müze1er Umum Müdür- riatan iıdNeaiBdeki Hırvatistan ile 
lüğü tarafından tasnif edilerek iz- Bosna - Hersek birleıtirilerek bü· 
mire yollanacaktır. yiik bir Hırvat Kr•lhğı vücudc 

apr aya ye ı ten sonra ............................................................................................... . 
kızamık hastalığına da yakalan-
dığından, dayaktan mı, hastalık
tan mı öldüğünün tesbiti için ce
sedi m~.sa ~aldır.!hnıştır. 

Ali çocuk yakalanarak tahki
kata başlanmıştır. 

l•tıut .. berlerlı 

Yerli mallar pazarı-
... . 

nın açacagı yenı 

ıubeler 
Sümerbank yerli mallar pazar

larının bazı vilayetlerimizde açtı
ğı ıubcler büyük bir rağbet ka
zanmııtır. 

Haber aldığımıza göre, mem
leketin birçok kö,elerinden İktı
sat Vekaletine temenniletde bu
lunulmuı ve bu ıubelerin fazla
laıtmlması istenilmiftir. Bu ali
lc.a karıısında Vekalet hazı vili· 
yet merkezlerinde yerli mallar 
şubelerinden açmıya karar ver
mit ve hazırlıklarda bulunulma11 
için alakadarlara emirler vermiş· 
tir. Bu ıubeler prk ve cenup vi
laY.,etlerimizde açılacaktır. 

huaeat •u ldı 
ihracat mevsimi geçmiı oldu

ğundan harici satışlar azalmı,tır. 
Dün muhtelif memleketlere an
cak 56 bin liralık ihracat muame
lesi kaydedilmiştir. Bu meyanda 
lsviçrcye susam. bakla, Macaris
tana deri. Almanyaya tüh.in gön
derilmiştir. 

Deri ve tel satıtları 
tetkik edlldl 

Fiyat Murakabe Komisyonu 
dün öğleden sonra Mıntaka Tica
ret Müdürlüğünde toplanarak 
deri fiyatları üzerinde görüşme -
!erde bulunmuştur. Bazı deri ta
cirlerile fab~ikatörlerin bulundu
ğu bu toplantıda yapılan müza
kerelerden sonra fiyatların, hariç
ten ithalat yapılamamasından yük 
seldiği neticesine varılmıştır. 

Bundan haıka komisyon, dün 
bir tel ihtikarı ile de rne,gul ol
muttur. Anadoludan İstanbula 
gönderilen 15 ton kadar havai 
hat telinin satııları tetkik edil
mektedir. 

••t ....... ı 
Hayvanları koruma 

cenıiyetüaia 
toplantısı 

Hayvanları Koruma Cemiyeti •.> lık 
lçUmaını yapmıJtır. 

Okunan rapora göre, mayıs ayın· 
da 79 muhtelif cins hayvan aynkta 
tedavi edilmiı ve yedi yilz ııeksen do
kuz hayvan iaıe olunmuttur. 

Cemiyet. halka bir beyanname neş 
rine karar vermiıtir. Bu beyanname 
her tarafta halkın cözüönünde bu
lunacak yerlere konacaktır. 

Bu beyanname De bllhaua bakım
sız, zayıf, aakat, basta hayvanlann 
arabalara kotulmaması istenecek ve 
tavuk, kaz vesaire gıöi kümes hay
vanlannın canlı olarak baı:aşağı ta
şınmamaları ve aynca sokakta gö
rfllen hasta ve bakımsız hayvanların 
da cemiyete haber verilmesi rica e
dJlecektir. 

Kuma ı ihtikar tjMusikiaantkarları 
yapan bir Yahudi ı cemiyeti 

tevkif olundu l Falcir sanat/carlar men• 
f aatin• bir konser nrecelc 

. ·1m· tir 
Bu açılaca.k serginin adı da 1reürı lf • ~ 

c Türk okuUan resim ve iı sersi- Y~YyUUD ea munur ~ 
Sultanhamamında İsak Benle

vi adında bir kumaş mağazasının 
sahibi dükkanına gelen müşteri
lere 45 kuruşa satılması lazımge
len bir cins basmayı 80 kuruştan 
satmı,. yakalanarak adliyeye ve
rilmiştir. 

1sak Benlevinin muhakemesine 
dün başlanmıİ ve suçlu her ne 
kadar inkar etmek istemişse de 
hakkında tevkif kararı verilerek 
muhaltemesi başka bir ıüne hıra· 
kılm!Jtır. 

si> olacaktır. en zensm topraklanndan ço11 

AdHyedea 

Arabadan eıya Dal. 
yalannı çalmak 

istemiı 

ıimdi Sup laiakimiyeti yerine Hır 
vat lıikimiyeti altmda yeni biı 
devlet teskil etmektedir. Bu dev 
Jetin ilk aiyui iti, Almanya, ltal· 
ya " Japonya U'UllldMi askeri 
ittifalca sinnelı olmuttur. 

8uu ait protokol, V enedilde 
toplanan Alman ve ltalyan Ha· 
riciye Nuarlan Ye Japoapnm 

Musiki Sanatkarları ct:miyeti, 
28 haziranda Harbiyede Belvü 
gazinosunun alafranga kısmında 
ınuhtaç sanatkarlar menfaatine 
bır konaer tertip etmiştir. Bu 
konserden elde edilecek haıılat 
fakir sanatkarların mübrem ve 
elzem ihtıyaçlarına sarfedilecek
tir. Bu konıer için Münir Nuret
tin, Mualla, Sadi, Safiye gibi bir
çok tarıınmıt aanatkarların 
İştiraki temin edilmiıtir. Mu
siki sanatkarları bundan ıonra 

N•fle VekHI Anller•ya muayyen zamanlarda musiki ale-

Şükrü adında bir .. bık.alı. dün mümettili ile Hırntiatan dnlel 
Mercandan Kazancılara doiru Te biikimet tefleri arumcla imaa. 
çık.an Mehmet adında bir arabacı.. lammfbr. Malimclar ki Almanya 
nan arabasına yaklatnııf ve kumaı ile halya, Anupa birlijini tuav
yüklii bulunan arabadan ipleri ._. ellDekte ve içle.. millllwu itti 
çözerek balyaları qmrken pka- birliiia temeli ~ırW. dlndU 

1 
minde hizmetleri dolr.unmuı ve 
hayatlarını bu uğurda aarfetmiı. 

Bir müddettenberi İstanbul ve fakat bugün muhtaç bir halde o
T rakyada tefti§lerde bulunan Ge- !anların menfaatlerine lc.onııerler 
neral Ali f uat Cebe90y dün ak- ve jübileler tertip edeceklerdir. 

lanmıtlır. . S-- ip. R~ Bulı• 
Hemen cürmüme,lıut uçuncü riatam " Slo'ftlqayı da bu mi· 

sulh ceza mahkemesine verilen ..m • · W.. protolıaHa al
Şükrü. muhakemeıi eonunda 1 mıtlard~ Y apelaYJllyı .ı.-
ay 5 sün hapse mahk(bn ve he- ymca bu devleti ~ yeri· şam Ankaraya hareket etmiştir. 

Maarlfteı 

llkmektep mual
limlerinin sicil 

cüzdanları 
Maarif VekiılL•tı bu seneden itilı:ı

ren ilkokul öğretmenlerine muntazam 
sicll cüzdaıılnl'ı verme:ı; i muvııfık gor
müşlUI'. Sieil cüzdnnlarıııa muallim
lerin vazifeye başladık• andıın itiba
ren bulunduklurı vazıfdcr, aldık! ırı 
tekdir, taltif ve cezalar sıra'<lle kny
dcdilecektır. Ö •retmenleı bu u danı 
dalma yanlaı ında bulundurncnklar, 
icabınd; imiı !erine göstereceklerdir. 

O lnrıite atker!ik iıııtihan
ları bitti 

Üniversite son sınıf kız ve eı·kek 
talebelerinin ayın beşinde baflıyan 
nskerlık imtihanları ekseı iyetln mu
vaffakiyetile dün bitmiştir. 

Tıp ta1ebuiain imtihanlar 
Tıp Fakültesi talebelerinin birin

ci dahiliye imtihanı 3 temmuzda, bi
ıinci hariciye 4 temmuzda Cerrah
ııaşa hastanesinde, ikinci dahiliye 10 
temmuzda Guı-eba hastanesinde, cer
rahi imtihanları da l 1 temmuzda 
HaRki hastanesinde yapılacaktır. 

011ı....n.de ..... lmtih•.ı.r 
'Ü'nlveııüte taleltelerinden Tilrk in

kılibt tarihi deraılerinden ikmale ka
lan talebelerin lkmal imtihanlan 23 
hazirnn paz.ıırtesi günü saııt 9 da 
Üniversite Konferans salonunda ya
pılacaktır. 

M.arif ..e.11rı telart ::on• 
da.dl 

İstanbul Maarif tcşkllitını alaka
dıır eden tiazı meseleler üzerinde Ve
kaletle tema<ılarda bulunmak üzere 
bir m!iddet evvel Aııkaraya gitmiş 

olan 1 tanbul Maarif Müdüı iı Tev
fik Kut, dün ııabah oehrlmiıe dön
mü~tür. 

Tatil ar.a.rı yaloada 
faaliyete ••çeeek 

Orta mektep ve liselerde 16 tem
muzda başlayıp 23 ağustosta bitmek 
üzere tatil kunıları yapılacaktır. Ta
til kunlanna talebe kaydı için her 
okulda pazartesi ve perşembe günle
n saat 9 dan 12 ye kadar muamele 
yapılacaktır. Kayıtlar 10 temmuz 
perşembe günü saat 12 de nihayet 
bulacak ve ayni gün de öğleden son
ra mektep müdürleri Maarif Müdür
lüğünde toplanarak tedrisat şeklini 
tesbıt edeceklerdir. 

Beni sen dekiıtlriyorsun, Belkis. 
- F'rtınC'hemımt konuplım mı, 

Nejad?. 
- Söyle, ruhum. 
- Ben senin bu huyundan şika-

yetçiyim. 

Bundan baıka, musiki Mnat
lc.irları, küçük sanatlar kanunun
dan istifade ederek ecnebi sanat
karların çalıştırılmamaları için lı
tanbul Belediyesine ve Dahiliye 
Vekaletine müracaat etmişlerdir. 

men tevkif olunmuttur. ne kalan mmtaldl pm'pa Hrva. 
Blr tofar bir ar llapee tillam mielra idW ~. 

mahk6ıa old• YuıpslaT)"anm mUhalefeti, Milt 

,--1 !?..~!~.'::.~~.~ ~, 
zmit - Kandıra 

yolu süratle tamir 
edilmelidir 

Kandıın)ı • izmite bnghırnn 
49 kilometrelik oosc, uzun zaman 

Mehmet oğlu Ahmet Bekir a
dında bir toför, bir müddet ev
vel, 3 798 numaralı kamyonile 
Beşiktaştan geçerken Hakkı ve 
Hasan adında iki kişiye çarpmıı. 
her ikisini de ağır surette yara
lamıştı. 

Asliye il:inci ceza mahkemesi
ne verilen ,oförün dün muhake
mesi bitirılerek 1 ay hapse, 15 O 
lira da ağır para cezasına çarpıl-

daııbcn tamır gi.ıı IOL'<ligi için lü. r-:rn=:ıs!::t=:ır=.=========== 
zumlu biı tamire muhtaçtır. İz-
nııtle - Kandııa ara ında ıkı adi Belediyedet 
bu ~vl vı; mtı ı akliyı nin müte. 

Yüksekkaldırımda 
yeni inşaat 

\'<' f,.ıı i nıunı ~l:ıyı temin c·dı.:n 
ınadı i,lenıesi yu:r:linden sık sık 
tamir<' ıhtiyaç go teı mektcdir. 
l\h:vsimiıı en müsaıt bu aylanndn 
lıızını gcleıı şııscııiıı :wık havalar 
ve nıu aı 'Zanıanlaı-da Hizum gos- Belediye Yuksekkaldınmı esaslı 
teren kısımlarının derhal ve he- bir suretle tnnıiı· edcı ek guzel bir 
men vnkit kaybetmeden ~·apılmn- ockil vermeyi kararlaştırmıştır. Ba 
51 geı cknll'ktctlir. Kilc;:i\k 1>11' faa. yolun Beyoğlu lle Karakoyil birbiri· 
Jiyetle tf'-min edilecf'.k cüzi bozuk- ne bağlıyan _en kısa geç.it. olm~sı ha· 
luklann, tamir edılerek munta- ~bile Belediye burası ıc;:ın bıı p~o
ıam bir seyriseferiıı temini mu- Je hazırlattırmıştır. Yapıl.an proJe-
hakkakır ye göl'e basamaklar ıcranıt, ve ka· 

· . . deme araları mozayik oluak inıa 
• Buraııını kaydcde~ım kı: İzml:- edilecektir. Buı adan çıkan taşlarla 
K.andıra yolu bu c~~arııı en mu-ı da Cltıangink•ki kalılırıııısız caddeler 
hım yolu addedllebılıı· Bu yüzden kaldırımlanacaktır. 
sık sık t.Rıııiı·e liizum gosterdiği 
de aşlkA ı dır. Şu halde bu yolda Be.ledi~·e btı it için 100.000 lira ta h
prat ik bir usuliln t:ıtbikl yol si- slıı etmiştir. İnşaata temmuz bidayc· 
yaseti bakımından çok milhim- 1 tinde baılanacak ve kır.a blr ıa· 
dirİ. manda bitirilecektir. inşaat esnaaın-

zmit - Kandıra yolunda evvel. d ı · · t"f d e 
ce yol bekçileri için inşa edilnıiı a yaya arın yıne ıs ı a e • 
muntazam lculübcleı· mevı·uttur. debilrııeei için yol iki kısma ayrıla· 
O zaman yapıları bu kulubeler rak yapılacaktır. 

rnaaleı!ef muattal bir halde dur- Mot6rll naktl •••ıtalarnu• 
maktadır. Halbuki Ko<'Mli nafia 
müdürlüğü bu kulilbcl~rden bhi- •UF~- hatbFOF 
sine yolda husule gelecek ufak te. Motörl\1 kara nakil vasıtalannın 
fek bozuklukları eözden geçirecek aenelik muayenelerine 7ann batla· 
daimi biı- veya iki bekçi bulun- nacaktır. Vekiller Heyetinin kararlle 
durursa ı,;ok yerinde bir hareket aeferden menedilen hususi otomobil· 
yapmış olac:ıkbr. Yolda bir veya lerle motosikletlerden batka bOtOn 
ikf bekçinin bulunması hem yolun motörlü nuit muayeneye tlbl tutu
bozulan kısmını sık sık tamir et- lacaktır. 
mek bakımından, hem de daimi -------------
kontrol altında bulundurmak ba
kımından yerinde bir teaebbfia 
olacaktır. Bu itlek yolun ihmal 
edilmeden biran evvel tamir et-

i tirilmeııi memleket lktısadiyatı 
ve menafii umumiye noktasından 
çok mOhim ve elzemdir. 

imalar, tereddütler, asabiyetler ol
mıyacak, kabul mO?. 

- Madde iki: Benim monden bir 
kadın olduğumu bileceksin. 

- Bunu bilmi:ror muyum saten!. 
- İzah edeyim: Benim birçok rö-

Ara'ba altuMla kalarak ıwı 
Bakırkayünde Kartaltepede 65 nu

marada oturan Caferin iki yatındaki 
otlu İrfan, dün evinin 6n0nde oy
narken, Arifin idare ettlti tek atlı 

arabanın altında kalarak atır ıuret-
te yaralanmıttır. 

- Meseli ben .lateditim zaman, 
kendi baııma, istediğim yere seyahat 
edebilmeliyim. 

- Beni üzeceğini bilirsen bunu 
yapmazsın sen. 

ftl'İB A......,. lntuma tatbikini 
taamim ettiii yeni niaam için il• 
mqyaffalayetaialik olmuttu. Bu
nun için Almanyanm N9IDi ma 
kamlan ve matbuab Venedikte 
imsalanan vesikaya büyük kıy
met vermektedirler. 

Brenner geçidinde Hitler ile 
Mussolini arasında akdolunan mü 
fi.katta verilen kararların en mü
himmi, Hırvatistanm tetkili ve 
bunun üçler miaalana idhali ol
muıtur. 

Almuıya ile İtalyanın kanaat
lerine ıöre artık A vrupanın ce
nu'bu prkisinde devamlı nizam 
ve iatium, siyasi istiknıır kat'i 
ol.rak tesis edi!miı balunu1or. 
Bunun eaa11 da Mihver devletleTi 
ile kiiçük devletlerin si1aai ve 
ikbaadi cihetten biribirlerini ta
munlamalandw. F,.naa, Belçi
km, Holancla ve Norveç ile kat1 
hesap siriikliiii zaman Alman
yum iMi clttletlerden .... 'ft .,._ 

....... için tal.p edeceii ....... 
' içler mi ...... rinMleri 0-

lacaldlr. 
MuUn.. Feysi TOCA Y 

Bayan Rebia T evlik Batokçu 
Ankara Y ardım1evenler Cemi
yeti namına dün Emınönil Halke
vinde bir ltonferanı vermiı ve bu 
uada Ankara Y ardnnaevenler 
Cemiyeti Reiai Bayan Mevhibe 
lnönünün beyannamaini iatanbul 
kadınlarına ıunmıql\IT. 

Ayrıca milli birlik ve beraber
lik hakkında konutmuş, cemiye--tin .. imdiye kadar olan çal11m .. -nın neticesini anlatmıttır. 

""'"'"""'""'''''"'"'''"' ......... '''"' 
Vecizllerin Şerhi 
~---........ - .... -

Hoyot, yaln.. ,.u.,.ıa 

•flYılınaa. T olıoi..J.rin ••· 
mih,,.,,..li, 6eiJU ti• ltUi· 
.. ı--... DlsRAELI 

ların aruında uzun uzun seviıtik
ten aonra henüz birleıtiklerini 
'bildiiim çifte bakıyorum: Daki
kıılar, dakikalar geçiyor. Sqba
ıa. yanak yanağa denecek kadar 
'biribirlerine sokulmu§lardır. f •
kat baygın bakıtları ovadan ay-

1 rılarnıyor. Belii; bu sonsuz yeşil
lik karf1ıında nutukları tutulmut-

MUlt ro,,,.,,:60 Server BEDi - Hakkın var. 
- Bir ameliyat yapalım da bu 

liııyonlarım var. 
- Malum. 

- ~'te sen buna üıülmemeliıln. 
- Uzfllmemek elimden eelmn; 

nihayet bunu senden uklamı7a mec
bur olabilirim. 

Hiç şOphe yok ki bayatta en 
mükemmel takvim hidlselerdir, 
tnsanlann bayatta karşılaıtıkla
n d6nfim noktalandır. Hidlaeler, 
bayatın ozü •e muhaualasıdır. 
İnsan bunları hayatının bir ko. 
noğı olarak hatırlar Te Ye heı 
konak ile onun ardından selen 
konak arasındaki omflr T.•esafe
lerlnl hesap ederek hayatta 
hangi emelleri gerçeklettlrdlğtni, 
banırilerlni feda ettltini hesaplar 
ve ona göre yürtlyiitiine lııs Te
rir. 

- tur. Bu ovanın: yalnız ıölgeainde 
bulupnlan deiil. uzaktan seyirci
ei olanları, çok uzaktan bulya11-
11ıa dalanları da büyüliyen, kendi
ne bendeden bir tılsımı var. 

Ve Mat oluyor, ovanın yumu
pk, serin, dalga dalga zümrüt 
bairında, güneşin kızıl, hariı, 
alev alev dudaklan dolatıyor. 

İtte Bursanın o iri, aulu, koku
hıı ve al al ,eftalisi bu sevdadan 
doğuyor. 

Sağımdaki koltuklard• ovayı 
eeyre dalanludan bir genç kız, 
yanındaki delikanlıya ıöylüyor: 

........................... . 
On bet. yirlllıi dakika sonra, ikisi 

de yanyana uıanmı,, ellerinde birer 
sigara, konuşuyorlardı. 

- Sen ne kadar meçhullerle ve 
sürprizlerle dolusun, diyordu Nejad. 

Bellds gülüyordu: 
- Senin de ne kdar dramatik bir 

tabiatın var, diyordu. En kOçük şey 
sende hemen bir facia oluveriyor. 

- Küçük feY nedir, güzelim!. 
- İşte eu mektup meseleai. 
- :Mektup Safiyeye yazılmıı ol-

duğuna göre küçhk, Vedada yazılmıı 
olduğuna C()re büytlk blr meseledir. 
Fakat bunun kadar bOyük bir mesele 
de, mektup Safiyeye yazılmış olduğu 

halde - bunu eenin temın etmen bile 
kiflydi - benim tereddüt ederek se
ni üzmemdi. 

- Hayır! senin teı-eddut etmenin 
de, benim üzülmemin de o kadar e
hemmiyeti yoktu. Fakat sen herşe
yi büyütOyorsun. Adeta bir doktor 
olduğunu unutturuyorsun. Daha so
ğukkanlı olman lazım, değil mi?. 

- Hakkın var, ruhum. Ben senin 
karşında çok deiiıiyorum. Emin ol, 
yalnız senin karşında değil, u
zaktan seni düeündllğOm anlarda bi
le bambaıka biı• adam olduğumu his
sediyorum. Cidııen 1 Tabiatıma., ma
yasında olmıyan unsul'lar karışıyor. 

huyum dei'itsin. 
- Yapalım. 
- Şaka etmiyorum. Bak seninle 

karı kocayız. Nikih bir meı'&simden 
ibaret. Ben seni ıimdiden kocam te
lakki ediyorum. 

- Mersi. 
- Seninle bir ağız mukavelesi ya 

palım, 

- Yapalım. 
- Dinle heni. Sözlerimi d la U-

gere alma. Dikkatli dinle. Mulc:avele
nin maddelerini birer birer aayaca
ğırp, izah edeceğim, sen de ağzınla 
imzalıyacaksın. 

- Söyle!. 
- Madde bir: Evlilik hayatımız-

da artık böyle maziye ait şüpheler, 

- Kadın tanıdıklarım da çoktur, 
erkek tanıdıklarım da. 

- Malum. 
- Bunlar beni davet edebilirler, 

ben onları davet edebillrim. 
- Niçin yoruluyorsun yavrucu

ğum? Bunların hepsi malGm. 
Bana Savotr Vivr• dersi vermek 

niyetinde değilsin, zannederim. 
- Hayır Nonoşum, fakat ben ha

reketlerimde çok serbest olmak iste
rim. 

- Ne derce? 
- itte bunu ııormamanı lııtlyorum 
- Peki, sormuyorum. 
- 1• '"·•1 mü? 
- ][abaL 

- Hayır l İtte bu olmadı. 
- Fakat ninem, sen benden garip 

ıeyler istiyorsun. Mueli ... Neye ben 
ziyor but ... Sen benim bir elimi a
tefe sokacaksın, sonra da canımın 
yanmamasını bekliyeceksin. KablJ mi 
buT. 

- Hiç benzemiyor bu ona. 
- Nasıl benzemiyor! Bir fark 

varsa, o da, elim yerine kalbimin a
tefe girmeaidtr. Ben senin iki günUik 
yoklutuna zor katlanıyorum; canın 
istediği zaman, canının istediii yere, 
canının lstedili zaman dönmek üze
re gidersen buna -hem de uıtırapsız
nasıl katlanınm!. 

(Deva""' var) 

Hayata enclnllk Te olgunluk 
veren bir teY Tana bayatın bidl
selerldlr. Hidl&esiz hayat, bir 
çölden farksızdır. Bayatı, hldi
~er canlandınr ve heyecanlan
dınr. 

Ve banlar, htlyük bir hayat 
adamı olan m.n.li'ni• dal1ti 
gibi, hayatın belki de en mtikem
mel takvimdir. 
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Bu ıstıfayı k-endi 
kendimize 

... 
yapacagız 

Ş u ııralarda gazetelerde ufak 
bi r münakqa oldu: Taraf

lardan birinin , küfürlerine hedef 
olmamak için . ne münakatanın 
rnevzuunu, ne münakatacılann 
İsimlerini ifta edecek, ne de mü· 
nakaJa hakkında bir fikir veya 
n1ütalea ileri sürecek değilim. 

Y:a1nu; bu münakatadan mül
hem olarak diyeceğim 1,i: . Eski 
İstnile &bıali v e yeni ismile An· 
kara caddesi memlekette okuyu· 
cular üzerinde bir tesir bırakmak 
İstiyor, ~ere:f ve haysiyeti ile ka
riin nazarında sörii dinlenir, bür
n •t tellin t.'<ier bir halde mevcu
diyeti idame etmek . istiyorsa, 
rııutleka, kendi bünyesi . içinden 
'->azı fedekarhk1ar yapmıya mec
hurdur veya pek yakında yap· 
rııva mecb ur olacaktır. 

Birimizin fenalığı 

dokunugo,. 

Matbuat . hayatında karilere 
hürmet telkin etmek . İstiyorsak 
evvda kf'ndimizin dürüıt olma· 
rnız lazımdır. Sütun . doldurmak 
için, ciddi kılıklı uydurma yazılar 
raımıya, içinde ya,amadığımız 
v katarı yapmıt gibi yalan yan· 
lı~ göstermiye, bakk1m12 yoktur. 

Hele, naııl misafirlikte etrafı- 1 
nuzda olanlann mevcudiyetine ı 
İn an olDl<lk sıfatile hürmet etmi
ye mecbursak binlerce, on binler 
ce kari önünde de, don paça do· 
!aşamayız, sarhot naraları ala· 
nlilyız. İçmisııek biç değilse ai
ı.ımıza sensen veya karanfil al
madan konu~ayız ve hele 
hel~, en basit bir meseleden kav
r.a çıkararak küfürbaz.lığa kalka
mayız. 

Ehliyeti 

~ilühı kullanır 

Kalem müthis bir ı;İlahtır. Bu 
~il::.hı ak1Uıcr.ı, yerinde ve bilgi 
ıl~ kullarıabilenin eline vermek 
15,zırnılır 

Bir r;~zete kö~eı;inde cahil bir 
İm:ınla siyaset yapmıya kalkaıı, 
h k kazanmayı sövüp saymada 
bulan, iyi küfrederek töhre t 
yapmak istiyen ve matbuat sa -
ita ·nı eski Aksaray gibi bir on 
ikilnr muhiti telatd<İ eden zihni
y t sıthiplerinin, münevver in
~anlar a lemi olmak lazımgelPD 
A.nk:na caddesinde yeri yoktur. 

Bu ı .tıfayı jandarma yapa
rna :r., d vlet y~pamaz, yapmama· 
sı d a do~rudur ••• Bu ıst•fayı kari 
Ya:pnr, ve biz k endimiz yapmalı
yız. 

Mathuat sohnsı ve 

aa,ıışıklı gii,.eş 

lt.f'!,~\-: ...... •i ... , 1 .. :al 'Harbin son inkişafı cihan efkar~u-
6 

.. 11 

1 
• mıya kalk~an Jtalyan devlet ndnm- J 

~ ~ 'J ~ m , _, • d , .. , , et! ilzeri:u:~=~il~i~j~1~)~~~~~ı~;i!~~~:!~ l unun mese esı ~r~i~~~~~~:~3 ç~:rt~::~i:~::r;:ı:n~= 
r ı:ıi veçhe~ine hiç temas etmekııızın bu vaffak oldular. Fakat Almanyayı 

memleketin beynelmilel hUkuk bakı- n1ağlup etmc'kte Amerikamn ne bu-
l 1 • • • i - · t tk"k deceğiz s • yük bir unsur olmuş bulunduğunu 

Beledl•ye memur arı ıçın yanı ~:ı~~du;~~;~t;~
1

-1~18
1

D;n~a.Sa~ uryenın unutacak kadar ~akit henüz geçme-
' 'a ında mensup oldugumu:r. ıttıfak mlş olduğundan wn .. on'u büsb~t~n 
zilmreslnin lideri Almanya, birdenbi- h k k A darıltmamak için suslil cümleler ıç~n-

b 
• k 11 t d v k 1·c çökme alamet.lcri göstermiyt' baş- u u ı de kelime oyunları yaparnk zevnhırl 

1 r te a U San 1 g 1 an Un U layıncn müttefikleri de daha fazla kurtarmı)·n çahşmışlnrdır. Yoksa Ge-
mııkavemet edilemlycce •ini anladılar • t • neral Smuts taı nfından lleri suru len 
ve birbiri ardınca silahlarını bıraktı- va z 1 ye 1 manda sistemi samimi bir surette dil· 
)ar. Osmanlı hükfımeti me§hur ve şünülse ve tathik edilseydi, hcnuz 

Meclise verilen kanun layihasile me
murların istikballeri temin edilmiştir 
A11kurıı, 16 (Husus ıııutıatııri- ı ı aylığın yüzde 70 im geçmemek ü-

mi.zcleıı tcıcfoııla) - Belediyelerle zere malüll~·et m_nnııı tah><b. ol~-
buıılarn bağlı mücsseseleı· ve Be- nacaktır. Bo)·le hır kaza ~e~ıce"ın 
Jediye1er Bankası memurlan için de ölenlerin kaı·ıla_nııa oluneeye 
tekaüt ıııındığı te~kfü hakkmrlaki kadar yi.ızde 30, evlatlnnndan her 
kanun layiha ı Mecli«e veı:ilmlş- birine 18 yaşını dolduruncaya ka-
tır. Layihnya göre ı-andık hükmi dar yüzde_ıs, çocu~ları~ anası dA I 
şahsi~etini hniz olacak Dahiliye olmazsa yuzde 25 nısbetınıle. mn?ş 
Vekaletinin nt>znret ve murakabe- bağlanacaktır Çocuklar lı5enın 
si altında olan sandıJ?ın Br.lecliye- şon ı;ınıfında bulunuyorlarsa 19, 
ler Bnnka ı idare ;\fedisi ayni za- yük,.:ek mektt>pte iseler 25 yaşl.a-
maııdn sandığın iılnıe ıneclisi ola- rına kadar maıış nlablleceklerdır. 
raktır nu kanun hükiimlerinden Ölen bir memurun ana ve baba-
Jstifarİe eılerek ıııt>muriyet ve \'n- ımıa dul ve yetimlere .~erilm~:;i 1.a
zlfelere yeniden alınacakların ilk zımgelt'n paranın yuzde yırmısl 
:ıylıklamıdan yiizde 25, diğer ay- verilecektir. 
lıJd:ırınılan yOzde 5 ve Belediye- İtfniyt' hizmetlerinde çalışanla-
lerdc nıı>mur ve mü><tahdenılerin rın bu hizmette geçirdikleri her 
maaşlnrınclan kt•,.,iJecek yUzde beş- sene, tekaütlüklerinde bir buçuk 
!erin bir senelik tutarını ~andığa sr.ne olarak sayılacaktır. Bu ka-
Vt'receklı•ı ılir. Bu kanuna göre te- nunun meriyete girdibri tarihte 
kaüt aylıi(ı tahsis E-dilebilmesi için memuriyet ve vazifelerde çalışan-
ffüi hizmeti 20 sPneyi ve yaşının lar hizm!'t mildcletlel'İnin 10 sene-
60 ı doldurmuş olmaı;ı veya fiili sini tekaütlilklerinde saydırmak 
hizmetin 20 ~eneyi doldurduğu za isterlerse kanunun meriyete ll"İr-
ınan memurun çalışamıyaeak ele- mesi tarihinden itibaren iki ay i
recı•de malul olnıası lazımdır. Ak- çlnde sandığa müracaate mecbur 
ı;i takıliı'de 30 sene hizmet etmek tutulmuşlardır. Bu kabil memur-
ş:ırttır. lar 10 ı;enelik müddet zarfında al-

Vnzif< ~i lııışınıla vukua gelen ka ıhk1nrı aylık mecmuunun yüzde 
beşini sandığa borçlanncnklar ve 

zalarılan tnaliil kalan memur ve bu para her ay aylıklarından yilz-
müstahdenılere hizmet müddt'tl<'- ele beş olarak wkaüt aidatınn ila-
l ine hakılnıak ı:ıın son ahlıklan veten ke ilecektir. 

Yeni sene afyonları pek 
yakında mübayaa edilecek 

Toprak Mahsuileri Of isi, satın alma 
fiyatlarını ilan etti 

Aııkurıı, 16 ( A.A.) - Toprak :\lah e~~l's Türkıye Cümhurlyeti Ziraat 
sulleri Ofisindl·n tebliğ edilmiştir: Bankası şube ve ajanları nıarıft'tile 

1. _ 1941 st•ııesi ~ıfyoıı ıııııhsulii, mtistahsilden ıııi.ibayaa edilecektir. 
2. - )Iübayaaya 15 haziranda baş 

gC'çen Eenelercle olduğu gibi haşhaş e- )anacak ve 15 eylülde nihayet veri-
kimine mh~aade edilen "ahalal'ıln nıü lecektir. 

----=--~·~~.cm;-----

Hariciye teşkilatında bazı 
yapıldı değişiklikler 

menhus )fondros ınıitarekesini imıa- Jfıvıkı veçhile inkışaf etmemi~ halk· 
ıamak mecburiyetindt' kaldı. Cib:ın } la~ istikliıle gotürm<'k için pek gü-
Harbi devam ederken itilaf devletle- - - zel bir geçit olabilirdi. 
rl Qsmanh ülkelerini paylaşmak için O manlı İmpnrntorluğu ceza ınd~n 
mOzakerelerde bulunuyorlar, muhte- M•nda idaresi altınd• olan memleketi er için muhtar bır 
lif p!finlar hazırlıyorl:ı.rdı. O zamana balıınan Surigege Fran• idare sistemı kabul edilirken Almnn-
kadnr Qı;manh devletinin birer vila- yamn elinden alınan ı<omürgeler ha~ 
yeti olup da işırnl cdilmişr bulunan sa nasıl yerleşmişti,.. kında şu e aslar vazediliyordu: ~Dı-
Aı-ap ekseriyetile mcskün ~·crleıin Muharrir, aşağıdaki ga• ğer halkların ve bilha~~a ınerkezı A~ 
·rorkiy<•ye iade edilmemesi husus~n- TJka halklarının inki:;af ılerecelerı 
cin itilfı.f zümresi devletleri müttefık- zısında bu hususu İnce• "ekilin cmandat nn> buralanln esir 
tiler. Fakat Alman milstemlekeleri /igor Ve met1CUt fleSİ• tıcaı eti, silah \'e alkol alım sntıını 
gibi bu Arap memleketlt>rinin de ne gjbi suilstimnlleri menetmekle hera-
surctle idare edileceği hakkında tür- kala,.a naza,.an Fransa· ber amme intizamının ve adan ve 
Ji.i fikirler ileri sürülüyordu. Devlet ki ahlikm idamesifıln iııtilzam ettiği 
adamlarının şahııi temayüllerine ve nın bu top,.a a,. üze• tahditlerden başka kayıtlara tiıbi ol-
siynsi partilerin jçtihatlanna göre rinde he,.hangi bi,. hak- maksızın, vicılan ve din hürrl~·etini 
her biri ayn bir hal sureti teklif et- d temin ve tahkimat yapmayı, askeri 
ml.'kte idi. Emperyalistler btı mt'm1e- ka sahip olma ığı ile• ve bahri ü"sillhaı rkelf"r tesisini, reı·-
ketleri olduğu gibi ilhak edip işin ticesine varıyor. ıı ahaliyi arazinin inzibı:ıtına ve nıu· 
içinden çıkılma!lt taraftarı idiler. ln- ,. dafaasına ınuktazi olan dereceden 
giltere, Fransa ve ltalyndaki Sosya- y . N•h t E • fazla nskeri terbiye verm~yl ~~en~-
list ve Sendikalist pnrtiler ise bey- azan. 1 a rım den ve ayni zamanda cemıyetın dı
nelmilel bir hükumet kurulmaamt is- ı l ğer azasına mübadele \"e ticar<'t yo
tiyorlardı. Diğer taraftan itilaf de\'- nıiyen emperyalistler için manda ior- )unda müsa' i vaziyet temin cd~n şart 
Jetlerinin mes'ul rle•;let adamları ha~p mülü bir cankurtaran roliinti o;rna- lar dah·e.sinde araıinln idar<'s ni ~e
eı<nasında Arapları kandırmak içın dı. Bu scbrpten Arapların ağızlarına 1 ruhde etmt'l!inl istilzam eylPmt'ktııdır. 
istiklal vnad_eden beyanatlar. ya~.mı~- bir parmak bal daha çalmakta bir Bu suretle merkezi Af~ik~ halkları 
lardı. Aıner~kn Dev!et Relı1ı ''hlson mahzur görmt'dilt>r ve Mi1letler Cc- için Arap memlekctlerlnınkn_ıden da
ise milletlerın kendı arzularının .na- miyt>ti paktının 22 ncl maddesine şöy ha dar olınnkla beraber yıne bazı 
zan itibara alınacağını ilan etıııı~t.ı. le bir kayıt koydular: cEvvclce Os- haklar tanınmış olu)'ordu. Bunlnrdım 

Nihyet o~taya atılan bu .muhtehf manh imparatorluğuna tabi bulun- manda, Afrikanm cenubu garbısi ve 
fikiı·lel'i telıf etm~ maksadıle. o za- muş olan bazı ct'maatler, kendi ken- Okyanu!öun A \'Ustralya kıt asına yn· 
man Cenubi Amerıka kuvvetleri Baş- dilerını ldareve kadir olacakları za- kın kısmında bulunan adalar i~in de 
kumandanı olan, bugün ayni memle- mana değin -bil' vekilin veı;ayet ve mandaterln kendı .razisi imiş gibi 
ketin Başvekili General Smuts cBt>y- muavt'nelile' hükumet idaresi yolun- idare edılmek l'sa!lı kabul olundu. 
nelmilel mandu veya cSömilrg"e man da kendileı-ine rehber olması şartile, Mandaların A, B, ve C diye iıç kıs
dası> usulünü teklif etti. General müstakil mllleUer olal'ak mt'vcudi- ma aynlması işte bu tefrikten ileri 
Smuts'un bu teklifi umumi bir .ka- ~·etleri muvakkaten ta dik edilebile- gelmektedir. A grupuna dahil olnn
bule mazhar olarak Milletler Cem~ye- cek inkişaf derecesine vasıl olmuş- ıar nisbeten genişçe bir mulıtaıiy('te 
ti miııakın?n yer aldı . .MezkOr mı~a- tardır. \'ekilin s~ilmesi l~in herşey- malik. B ler daha az -erbest C ler 
kın 22 ncı maddesi mandadan kas- den evvel bu cemaatlerin tenıennile- i e tamamen eskidenbcri malii111 o
dedilen manayı IJU suretle izah et- rinın naznn itibara alınması lfızım- lan sömürgtı t'(!jimine tabi. 
nwktldir: Harbi mütenkıp, e~<'l~e dır.> Bu satırlar gayet kurnazlıkla Dünya uzerinde mevcut mnndn nl· 
kendilt'rinı idare C'dt'n devletlerın ha.- tertip edilmi" bulunınaktadır. Ru l 

k " tında yaşıyan devletler sırasi c şun-
kimiyetlerine tabi olmaktan c;ı mış, metni okuvcak olan Arap zimamdarla 

h k .. 1 1 • ]ardır: asri alemin a~Eaten müş u 0 an rı cınıistakil millerler olarak mevcu-
şartlar! !ç1nde kendi kenc:ileri~i ida- diyetleri~ nin tanındığına inanacak- A mandası: 1 Lubn:ın: 2 Suriye; 
reden acız halklarla meskun mustem- lardı. Fakat cbir mandaterin vt' ayet 8 Filistin; 4 l\la\"erayi Erdün. 
lekelerde ve arazide vaşıyan halkla- ve muaveneti hiikumet idaresi yolun· B mandası: l Togo; 2 Kamerun; 
ı m refahlan ve inkişafları mııkad- da onlara rehber olacaktır> cümlesi 3. Tangonlka. 4 Ruanda - Urundi. 
des bir. medeniy~t v:ıtlfe"i teşkil e.t- altında gizli olan maksadı ancak tcc- Q mandası: l Cenubu Garbi Af
mektedır. Bu vazıft>yı ifa eylemek içın rrıbe onlara anlatacaktı. Nnznr'i sa- rika: 2 Maryan, Karolirı ve Mar
en snlinı usul, bu halkların ve ha- hada bu memleketlerin müstakil va- şal adaları; 3. Yeni Gine, Yeni lr· 
ya~iyeti, seı :et ~em~alnrı,. tecrübe- şıyacak kadar inkişııf etmiş old~ık- landa, Yeni Britnnya ve Snloınon 
lerı vt>ya cogrnfı vazıyetlerı dolayı- ları cmuvnkkaten> tasdik edilmekte adalan; 4 Nnurıı. 5. Garbi Samoa. 
s11e bu mesuliyeti deruhcle ctmiye en idi. Ru muvakkaten kelimesinin ni- Bu fıı; grupn dahil memleketler, 
müsait bulu~an \'e bunu kabul ede: çin araya sıkıştırıldığını ııormıyn hn· Milletler Cemiyeti misakının cmute· 
('ek ol~n nıuterakkl milletlere ~evdı cet yok. İleride vuku bulacak her- rnkki m11letler> diye andığı şu dev
etmektır .. ,. Bıı mill".tler ı·esııyetı. ve~ hangi bir rücuun zeminini şimdiden Jetlere taksim olunmuştur: Fransa, 
kil sıfahlc ı·e Mılletlıır Cıımıyctı hazırlamak. Ilurnda bir tczntla knr- İngiltere, Bel~ika; Cenubi Afrika 
ıuw ıııa icra edecekleı-dlr. şılaşıyoruz: Eğer bu milletler mils- Birliği; J nıJOnya, A vustrolya, Yeni 
Yukarıkl izahattan arılıışılncağı tnkil ~a ıyacnk kadnr inkişaf etti- Zelnndn, bunlardan Cenubi Afrika 

\'eçhilc miitteflklerce ckenıli kendile- lerse artık onların şu veya bu dev- Rirliği, Avustralya ve Yeni Zelan
rinl idaretlım ikiZ> aıldedilen bazı lf"tin ıııamlası, ve~aycti altına ııokul- danın Ilritanya imparatorluk camia
memleketler ahalisi daha nıüterakki masııın ihtiyaç hissedilmemelidir. sına dahil oldukları gözi5nünde tııttı· 
olan milletlerin vesayeti altına ko· Burada isti\cliıl kelimesinin fuzuli o- )ursa arslan payının İngiltereyc ay· 

Ankara, 16 \Hususi muhabi- j kezden Daniş, Batum muavin nula~aktır. Ancak va~i, vesayetini !arak kullanıldığını diğer hir ibare rıldığı anlaşılır. 
rimizden) - H ariciye \1 ekfılcti. konsolosluğuna merkezden Emin )tillctler Cemiyeti uam ve hesabın.ı ,.e gQdülen hakiki maksat gö tcrmek Bugün müst.nkıl bir de"'let olan 
başkatip ve konsoloslar arasında Vefa, Ü.küp mua'\İn konsoloslu· icra cyllyecektir. Fakat gerek Al- tcdir: cAsri alemin has aten muş- Irak da bıd:ı~ettc A grupurıa dahil 

h . b . I B • k d K" . B I d manyadan alınan mustemlckeler, ge- kül olan şartları içinde kendi ken- manda de"letlerı'ııd~n idi. Fakat bu 
mü ım e:ayış er yapmıştır. u guna mer ez en amı, e gr& rck O manlı inıpıırntorluğundan ko-1 dilerini idaıeden iclZ> aıldcdilen bu • " 
b · 1 ··re Baturu b kon s·· ··k El ·1··· k memleketin 3 ilkteş1in 1!!32 de Mıl-ecayış ere go cı~ • uyu · çı ıgı evra ve eşyasın ı parılnn pu1:alaTda yaşıynn halklar, milletlere hakiki bir istiklill veril-

i A f T ' k 1 h f u·· k"' b k 1 b letler Ccmi~·etine az:ı olarak kabul so •>SU tı • rıeste onso O!IU mu a azaya ~ up aş onso o· medeniyet seviyesi iti nrUe yekdiğe- mcviıı onları cmiiterakki milletlerin> ' 
R B k El Ü 

·· • edilme11ile manda idaresi ;;ona erdi 1 -hısan Hıfat , oma üyi.i ·• - su Saffet nsi ve Usküp konso • rinden f:ırklı idiler. Bunların hep~ini eline teslim t'tmek fikri galip gel-
b . 1 J d ' 1 ·ı · i t · t ve Irnk müstakil devletler aı asmdn 

c.ilıi!i başkati ı ay ar, Giıınü - losluğunu idareye merkezden Re nyni irlare ı·eJ mı, ayn vesaye sıs e- miştl. F.snsen geçen Umumi Harp 
~ k ü ı l yer aldı. 

l'Üne Kançıları lbrahim Sırrı , şad Hakkı tayin edilmişlerdir. nıi altma sokma· m ~as P o mazdı. sonuncln dünyaya verilC<'ek yeni nl- 1918 den bugüne knd:ır 23 ı1ene 

Gazete ·1 1 '- tl 1· k Fi.ibe muavin konsolosu Zekai, Bh~lnk~~ ii~~~Rat'~:ı:!~~tıl~e~az~:~~~~~ zfaıkmı·r vbeı·rı;beı.hrlrl~ ~en!tı"meclışilirvke·enneştulceidkei geçtiği halde fillen vaadedilen i tlk-
ld cı er, mem eKe e ayı k 1 \I" A p ı• " .. 1• " ~ ·"" Hile ka\"URan ~·,,..iıne devlet Iraktır. 

o ukla_ rı itıbarı görmüyorlarsa, Miluno muavin onso osu I 1 nte a ve ıç roğrnfi vaziyetine, lktısaı 1 şartlarına ne biri, ne de diğeri tamamen ınu- " J ~ .. 
bu "b I • . Rıza, Batum kançıları Fthem, . ·ı J'ğ h 1 - Diğer A mandası de,Jetleri eltin Is-

... 1 erın yüzüodf'n &Örmüyor Zagrebe do·· odu- ve buna muma ı ( 1 er a vn e gore zaffer olabilmiştir: llh· tarafta A- tikltillcrine kavuşmuş değildirler. Yal 

ılartlır. Karide gazetenin yazdık- O~küp kançıları l smail Hakkı , tehalüf etmesi> esas olarak kabul e- ml't lkn Devlet Şefi Wilson, on dört nız 8 haziran Hl41 snbahı sa:ıt dort· 
an ı~, kkında şüpheler beliriyor- merkeze nakledilmişlerdir. dildi. Filhakika Suriye ve Irak gibi nıaddı•li beyanname ile emperyaliz- tc General De Gaullt• ve Britnnya 

sa yıı b B l . ·r t b Zagrcb, 16 (AA.) - Hırvat memleketler doğu, Kamerun, Cenubu me nıani olacak prcn iplerin sulh mu İnıpnı·atoı·luk kııvvntJ,•riııin ."'uı 1·" .. .• ıe u .,.ihilerin yüzünden- un arın yeııııe, rıes e aş- h"'k. · ı k ı · ' ~ •' dır .. d 1 l u um et reısi Ante Paveliç :ya- gaı hi A frlka:-ı mii!ötlmı <' <' erıle hiç- ahedclerlne esas yapılacağını ilan e- huıluduııu g""ıııel"rı"le beı·a'-er lıır-riJ. 
• konsoloqluğuna merkez en a at )'! 1 d' n· 1 ·-~ ' ., ., 
M b nında Mare'l,al Kvaternik, Hari - bir suıetle kıyas e< ı em zer ı. ır n- derken, diğer t.n.rnfta emp<'ryalist e- tere ve de Gaulle Frıınsası n~nıma 

at uat sahası, profesyonel Rauf, Batum konsolosluğuna cilerin idare rejimi ile ikincilt>rin ta- nırllcrini kii.mil<'n tahakkuk ettirmek 
l'Ürc .. riJ • · k d C 1 c·· ·· ı ·· ciye Nazın Lorovir ve maiyeıı· lb t k" f kl ne~rcdllen he)annamelerle Suriye ve 
1 
ibiı }r· r~ın dam~kh d övü,, bı· ml"t n en e

1 
n1

1
a : umu kcune .., bi olacağı ~istem e et c ı aı- ı ola fırsatını ele geçirmiş bulunan Garbi Lübnanın istikltilini derhal tnnınıak 

b".· crının bellerine sarıldıkları muavin konso os uguna m,.r ez - olduğu halde bu ~abah Venedik- lacaktı. Avrupanın büyilk lmpnratorluklnrı üzere bir muahede akdine hazır ol· 
.. 
1 

"_leydan değildir. Burada gö- den Cemal Hul\ısi, Roma Büyiık ten Zagrebe dönmÜftÜr. Esa en Araplara ıstlklal vaadcdil- ze, ahlri kurtarmakla beraber a!öı) gn duklaıı ilün edilmiştir. 
~ nııycn JCY yazılmaz, laf olsun Elçiliği üçüncü katipliğine mer- f lükumet erkanı ve e lçilerle miş ve onlar da bu vande kapılaıak yelerlnden bir nebze dahi fedakürhk Maııda altına konan memlekcUer 
<ye fUna buna sataaılmaz, ;na· kezden Fuat, Filibe muavin Alman ve Jtalyan orduları mü- O manlı devletine karşı :ııilah kullan- etmek niyetinde cleğılTerdl. Kuınaz hiçbir suretle mandayı icra eden d('V 
111 mıyan dava '"d f d'I ınak hatasını irtikap t'ylemişlıırdi. Lo~·d Corc ve Klt>manso llc Ôiplomn- Jetin arazisi nıldedilmeıneJ=dir. Bu hu 
Burad~ • . mu ~ aa e . ı mez. konsolosluğuna merkezden Ah- messilleri kendisini · d 'k ki kl · .. .., Yanı ~u karilere aıl olan I . I l v ıstasyon a Harp kazanıldıktan sonra bu zenain tı oyna· ı arı sny<'ı.ıııcle daima haki !<uı<ta l\lilletler Cenıiy('ti misakı ga· 
sutunlarda t db" · l"k d"J met, Mılano kançı ar ıgına m er- kar~ılamışlardır. · mıntakalan elll.'J"inden kaçırmak istP- ki kabiliyetlerini aşan ruller oyna- yet sarihtir: landn i\Jilletler CC'mi-c:·· •. 

1 
• e _ ırsız ı e ı ınez. 

-ovu me-. , t. ., 1 ........... ·-·-···-··-· ............... - ... -.-.............................. ....._._ ............ ..-... ••• _. .. .,._... ......... _....._. •••••••••••• •••••••••••••••••••••••• yeti nan1 ve he ahına icra ~dilecek-
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ki arazi hakkında Milletler Ccmiye-
.~ en efkan umumiycnin Hikaye === MODEL Hu·· seyin Hulki 1 u meclisine her ene bir rapor gon-ınurncssi1i ... ·ı·- t • • Şo""y le J •••• gnzt. ecıyım... dermek mecburi~etindedir. Mandacı 

niı!ı:~~tırn •.. Böyle yaparım, de- !)26 vılında Güzel Sanatlar Aka- ihtiyacımız gün gec;tikçe artıvor sn· un halinden belliydi ki bu işe ilk I miiıldd zaı fında h:ıyatı derin bir sı- devletin alfıhiyetlerinin hududu Mil-
i dl.'nıisiı~clc talı·hl'Y<llnı. Sabahları öğ- atlarımızı bir dev kadnr iri e;·kek ılefn glriyorclu. Evvt>lce kısa bil' kıntı ve işsizlik içinde gl'Çiyordıı. Jetler Cemlyr.ti nza«ı arasında ak-

Y ~gdne temennim leye kııdnr canlı modelde çalıştıktan modelin adııli vücudile uğraşmakla niiddet için mektepte mod<>llik yap- Hiznıetı;lllk yapmış nihayet. iliirıı dedilen bir mukavele ile veya biı.z:ıt 
Sıını n ıı•ıat ultııla bıışlıv. an Cour de gerfri,·orduk. Bu keskin ana•om'ık ı d'~ kızları düQü d- • ' feclis tarafından tayin edilecektir. 

I !amarnile afaki olan ŞU SÖZ
er len sonra, hedef aram11k isti-
rcn er ac 1 t • ı e e e me::ın.cr ba,ıma 
ta" ~d ' 
• v yag ırsalar ağ7ımdan bir ke· 
lıme faz.la çıkartamazlar. 
· ~ :eni bir miinakafa tereddi et

tıgı,· ~~ini bu hastalık t ekrar nük 
~c~tıgı zaman bugünkü tikayeti
ınm mevzuunu gazete ıütunlann 
da derhal bulacaklardır. Şu aa· 
~ırlan bot yere yazmıt olmaldı
gınu, biri.sinin çıkıp yüzüme vur
rnaıı, yegane temennim olacak • 
tn. 

. ' • ... nııı o an ı:;cr .. n um. göıilr ıroı mez buraya gelmive mcc- k b• 
Soı·r nıc aı· ı· bana zevkli ve ',-·lenceli hatlar kal'c:ısında yumusak ı'nhlna - . 1 k k k • l\1andnlarla meşgul olma üzere ır 0 " • Daha atelyeye gırer er en es in e- bur kalmıştı. Rütun bunlaı, o knd:ır 
gell·ı--'ı·. Sabı"t elektıik zi.vası altında lata ıı.lıo;;,an parmaklarım atasında d' dü d cl\!andalar Daimi Komiııyonu> ku-'1 sııns kokusu başımızı on ı ü "e "'akin \e basit, dağınık kelimelerle 
ve koyulasan keı;kin gölgcleı· içinde !<'üzen ~anki eriyor, küçiilüyordu. etekleri kısa incecık kumaşlar için - anlatıyordu ki sozünü kesmeden din- rulmu tur. nu komisyon mandacı 
beşer dakikalık krokiler, modelin V t d" i . boz 1 h tl devletlerin vereceği raporlnrı tetkik 

e mu enın ıyen ç zı)or, uyor- den vucutlt'ıinln en nce u on bile liyorıluk. Bıraz sonm müdür, elini .. e tasd"ık edhc~k "e mandalarn ait 
~ık sık ıfoğişeıı pozu bugiinkü sannt- d A d h · h" h ft b" ı knı dı K b k k ' " .. • um. ra an enuz ıı· a a geç- ırden mey< ana çı · · a arı·, ayıtsız,·a kadının çarşafına uzata. bu"tu··n hususlarda -..ı 1·ııetler '~emlyetı" 
kürın tahaııımülsiiz ruhuna ne kn- · t k' k · b" l ı · h 1 1 ı b lı ası d' h ı k " '-' • k i . mı~ ı .. ı .. ~pıcı yeııı ır moı e ın u.· ornhile i saç arı ~zu ıı. n ıye aş-, ra : cl'ekida. diye guldu. Şu umma- l\. ıecl·ıslnı' tenvir edec-'·tir. ?ılisakın 
dar uygun düşıiyordu. 1' a ·ııt yı 1ı lu ı J J l 1i Be ı l ı·kı· rklı bi · k 1 · l k = ~- .~u m ı ı ~ t'< . n o zaman nıu- 1 arını ı e ı · ı ve ıp ı ·uma~ a cı or u ıinu çı a ·ınız da vucuıluııuzü .,..2 ncı· mad·'r.slnı"n on fıkralaı 1111 ıea motlel bulmak tn mühim bir işıli. d h t J i 1 b l kl alınla t t b" - u " urun usu ı n e ycs ıH e u unuyor- sıkarlar, y:ıııa an, rı ı za ... ın- ır giırellm.> Kadın birdı·n aııl:ınıı· kil eden lıu hükümle!', mnndn nltın-
1\lodelleı· ekseri) :ı ;,abah çalışmala- duııı. Yanımıla bir arkadaş ta \'ar- dan muntazııııı kiıkii1ler bıı nkııfor- yormuş gibi başını hafif1:e ileri u- daki aınzinin mandayı icra eden dev
rındaıı kaçınırlardı. Dıişünün bir ılı. K.a~ı muhteriz ve za~ıf _darbe - dı. El ve ayak tırnakla.ıını gelıncik zattı. l\Juduriin yüzüne derin bir şaş Jet elinde sndece bir cvediu dan iba
dcfa, viieudun süratle yorulııınııını ]erle ıkı defa vuruldu ve ıc;erı kuca- renginde kırmızı boya ıle boyuyor - kınlıkla büyüyen siyah gozlcrllc bn- ret olduğunu ac;ıkc;a s.rö.,wrlyor. Bu 
lemin eden, ek t riya ay:ıktn ve zor ğında bir çocuk bulu~an siyah torba lardı. Tavırlarında laubali ve şınıa- kıyoı du. Anlaşılan sbylenen sözü i _ cihetin iyi anlnşılması liizımdır. Zı
vau)•etlerde verilen pozlarda nıoclel ı;nr;:nflı uzun boylu biı• kadın girdi. rık bir hııl vnıch. Butbıı bunlar zih- şitmcmi olacaktı? J{ucıığındnkJ ço- ra Fıan • nın l\Il1letler Cemiyeti a-
Y~<li, sekiz dakikadan fazla dura - Yüzüniin dörtte üçünü orten çarş:ıfı nime hir iki sani~e ıaıfınd 1 üşüştü- cugu bile yorgun kollaıındnn indir- 1 h 1 1 mazt.l 0 1 . C 1 1 1• 1 k ı:.ın<b çocuk) k . k b 1 zalıihndan çek'lme i e ası o an va-

ı. nun ıçın < aıma our ı e allıııda iki siyah, saf giızle, mevzun er. ~n40ın ·ucaır npı- ıııı~e va ·ıt u amadan mudur, ayni ziyetı bu bakımdan mütalca edip or-

NOT: Bay Nuri 
lı:oyiı başöğretmeni: 

Soir'ı tercih edeı·lerdi. E~ası>n gelen- ve kan:ıtl.ın kı\•rık Lir burun gozü-1 nın onıiııdc ınfı_t ... ~·e~kll.ın(' ıı-ııyor- siızleri daha vazıh bir ifnılc 11 tek- taya çıknrı hukuki mc,.cleyi ancllk bu 
C. B. lerin ekseı·isl acemiydi. Kadın mo - küyordu. Kapının öııi~:ıılc ayakta lıit• dıı. Mektep •.ııud~ır.~ı ~"'!C 1 bıJlun- rnrladı. Hu scfrr kadın kaşlurıııı noktadan yiıı ı.i~cı ek halle~ !emek k:ı-

Uz, Eziler dcller daha nıüteharnmılılih r. Erkek nıüıldet teredtliitlc dıırdu. Ytiziine duğu şovulmın tıınınıh 11 ayrılnrak ..-atmıştı. Deminki hayret ve scı em- bildir. Bu me ele üzeı·ınılc fazla dur

• Şikf.y~linizj bugünkü a hva) i
liınJc kaleme almıya imkan yok. 

k ~uatta davanın üzerinde du
~at;l\gıma emin olabilirsiniz.. Hür 
:_~er. C. 8 . 

lnhisarlarda iki 

lel'in fazla sıkıııtı ve beden yoıgun- bakıldığı zaman güz kaııııklarını İn· bu malıçup insanın. kıır ıııındıı ılııı- lıği hiddete münkalin olnıu~tu. Sn - mıynıak Suriyenln ne suret]. Fraıı
luğunl\ mukavemetleri yoktu. Ekse- diriyor \Ocuğunu sıkıca göğsüne du. Tiıı•·aklıuını gerıp lıaş parmağını kin ve mahçup başı biıden doğruldu. ım manda 113 v ilalf:lnl ve nıantlıı· 
riya durdukları piyed~stal uzerinde ba tırı;·otdu. Cehresi çnrşa!ın altın- yelcllfoin k ıı~ 8 tat nı?. suka~a~, Çoeugunu kapacaklarmış gibı ıkıcıı rı ile 1 uıdn nltındııki menıl•ketfo 
sağa, soln sallıınırlar. ı;ok defa rla dan iyice tetkik edilemiyordu ama dalgın bir eda ıl<' onn nıç.ın g~lclığı- gog une ba tıraıak k. pıva ıloğru nıünn ebctlerınin sevrinl yarınki ya
verilen pozu bo%arlardı. Al, ademi delikli pec;e içindeki elmacık keınik· ni sordu u zamııncl bu b~ualın ?zıcl to- genledl: cBen namtı"l '' bı~· kadınım, zımızdn mlltalcn edelim. 
için 926 yılı bir kıthk sezonu oldu, Jeıin genf.•liğinden VP burun hiza - nıı karşıQını'ln ka 111 11 •11~nıye sus- cli)e titrcd". J:Iblsf'lnle k. bul cd rse-ı l\.ikat ERiM 
Tam rııina 11e bir kıllık ... i>lodel kıt sındıın ~ a~aklıırınn kadar hafif hir tn. nlr şey dii"ü 1•1ü~·or. gıbıydı. Gi}z- ııı:ı:. gı•lirim.> ve ~onrn mlldı.iı·un hny- =-==-
hğı. ~Iektebin Nina ismindeki mode- kızarıklığın ynyılmnsından bir taş- kı inıle bulaııık hır. reııK ,.~ıılı, ~l'll- retle Luyul <?n gfü:leri ünı1ndc kapı- :w:::==--==:ıı:== 
li bir müddet istirahat için çekil - ralı olduğu anlnşılıyorıhı. F::ıknt hcı· ıu yutkunarak: cC.aıı'.h·lerı ukuılum dan ı,:ıkarkrn: <J\ç kalırım. ııurunu- Sinop Belediye 
mi,ti. Bir tek erkek Rus nıodei kal- halde buı uılıı uzıın bir nıii<lıld bu. ıln bir model ~t,..ıııf_,!lınız.~ '.:\iüdür ı iını asla sovunır.:mı.> diyordu. O -

, tayin mıttı. İdare tarafından gaz<'telere !unmuş olacaktı. K:ıdın güzelt.li. To- nıü. tehzl bir tcbcs ilmle: cPekülii nun 'önilnd durmuş. bu f:tlcir kadı- reisligw i 
'/:\ şöyie bir ilin verildi: cEvvelcP ıno- puklarına kadar uzanmış olan geniş nma, dedi, çocufi'ıını~z•ı bırnkıp her ııın kapı nı·nlıgııırlıın siynh çarşaf 

r· . nfua, .16 (Huewıi muliabi- d .. lll.k yapınış veyahut yapmamış ol- çarşafın altından bile kal:o:ılnrının , fın buraya gelııbılec<'k nıisiniz?> içinde ı;ut;ülen rne;::un vil"uıiilnü, ge- Ankara, 16 ( Husuai muhabi-1DUıdr.n) .- Gümrük ve hıhi- sun, t.enaailb~ ~ndamn ma;ik bir k~- ı ve goğ><ünün kıvı nk çizglJcı i hisse. .K..1dın bir.ı~ dflşür. lükt,..,n sonra kati 11iş onıuzlnrını, s.:rt bir inı""ıı le kırı
•atlıır '/.,lt"leti rnüfettİ'1 muavin- dı~.-~odde ıbtıyaç vardıı. Y~z g~ı- dilebiliyord!l. Ren nyaktn durınu'!, bir ifade ile: •EvN, ıh~·e ciddi bir şan •üze) yilzünü dü9ilnOyor, onu rimizden) Sinop B e le<llye 
terinde:. 1 Jayı-i ve Hf'~ad, bc~inci 1

"; ·~1 8 ~~ıım~k ~rı: _edenlerın Gü- bu mevzun viieudc bakıyor, çurşafı tnvır takındı. Akrr.bamd::n ihtiyar h , 1 • • d V , lak ru· ıc:isliğine Sadık Yıldırımm inti _ 
~~r mı!•<!lli;1!i~c t,.rfin . z.e. 'ıı nıı : nr . ~ .. e ~ıne nı~~acaat- 've ;ç çanıaşırları lı:.y:ılen soyarak lılı- kadın var, oıı:ı bırn~··rım.> ve a\n en so;ııı~or um. e. çı p . ., . hdbı V k'll 
••l•Turt ... ıfu. - n tayın c- ı:ııı.> Aıadnn ıkı uç gün geçınış, kim ı onu çıplak görı;1cyi taı.,wvur erliyor- ı sonrn vaziyetinden bahsetti. Ifoe2sı lıunu göı üyorduın. Scb:.!bın. bıımcılı· ı !! ı er Heyetince tuvip 

1 se göı-ünmemi:tl. Kadın modele olan dum. Kadın nıahçup "e ilrkekti. Bli· bir buçuk şene t'n ·d ölmii~tü. Bu I j:im l.ıir acılık g<"ğsilıııe y:-.yı!ıyordu. olımm;.ıştur. 

Sahife: 3 

G\y\m eşyası tahdit 

edildikten sonra ... 

lngilizle~ 
yeni haypta 
alışıgorlar 

Londra sokaklarında 
yallnayak doJatan 

bir kadın büyük b r 
sevinç izhar e iyor 
Londra, 16 (A.A.) 12 

gündenberi meriyete girmiş olan 
elbise tahdidatı şimdi lngilizlerın 
normal hayatına gırmiş bulun· 
maktadır. İngılizler buna süratle 
alışıyorlar. Satılık eşya üzerine 
iki etiket konulmaktadır. Biri fi
yatları, diğeri de kap cdl•n ku- • 
pon miktarını gpstcrmektı dir. 

Tahdidat mağauıların rnıişten 
A<ledinı azaltmış değildir I3ilukis 
şimdi herkes satın alınanın ciddi 
bir is olclu ··unu '\C hata etmemek 
luzı~geldiğini anlıyor. Cunkiı 
herhangi bir unutkanlıi'tı ile~idc
daha münu3İp bir elbise ~im.ık 
suretilc telafiye imkan "t ktut. 
Satın alıcılar kuponların te" dii 
olan nihai harekette bulunmadan 
evvel lüz:..ımlu cşyn arasında iti
nalı bir seçim ve.pıyorlar. Bundan 
haşl:l s<ıtııı alıcılor dahıı daya -
nıklı olması için, evvelce oldu • 
ğundan daha iyi kalitede mal alı
yorlar. Her büyiik mağazada 
m ıllar hakkında izahat almak i~· 
tiyenler için bir iııtihbarat ı,ürosu 
vardır. 

Kadınlar tahdidntın mahzur • 
larına c.are bulmuşlardır :\1odası 
gcçtiği~den dolayı bir taMfa bı
rakılmış olan elbi eler dolaplar
dan çıkarılmış ve vrni •nodaya 
uydurulmuştur. Şapkalarda tııh -
didat olmadığı için clbiselerdf'ki 
tahdidata rağmen çeşitler uydu
rulmaktadır. 

Kadınları en ziyade m,.şgul e· 
den me!lel,. çoraptır. ince çornp• 
lor artık gündiizleri giyilmi) o; ve 
ancak fevkalade ahval iç.in sak
lanıyor. Yaz müna ebetilc ka -
dınların ekseri i çor n giy::ıez ol
muşlardır. Kışın da dayanıklı ka
lıp çoraplar gİyN:eklerdir. Ço
cukluğunu köylerde r;eçirmis ya
lınayak yürümek zcYkini tatmts 
olan genç bir fngiliz kadını Lon
dra sokaklarında yalınoy::ık nö -
zükmüs ve çoktanberi böyle ser· 
beı;tçe gezmek ist diğini ve bunn 
imdiye kadar c<'saret edememis 
olduğunu ~öy)emistir. Bugiin tah 
didat ona güzel hir fırsat vermi 
ve bunu knçınnaınır:ıtır. F-.lcat 
l oııdrn içinde böyle vah i bir in
san ~ihi gezmek i~temiy dif!er 
kadınlar irin t::ıhclidnt bir tas:H· 
ruf vesileoıi dmuştur. Art k co -
raplar yntılınra atıl uyac k rJi
kilecek ",. ynmanıu·akıır. ............................... , ............... . 
Amerikadaki 
vahim vaziyet 
Roosevelt şöyle d:yor : 
"Aleyhinde mUcadt le 
ettlğ!mlz nazariyeleri 
önce moınleketlmtzde 
ortadan kaldırma ı,, 

için 

Çunking 
bombalandı 

Amerikan ataşemiliterligi 
b!nasi tamamile yıkı ld ı 

Bir Alman tekzıbl 
Berlin, 16 (A.A.) ·-· Ya:ı ret 

mi bir kaynaktan biıdinliyor: 
ReichM.ıgın yakında •,timaa 

davet olurıacaima doır f'<',nellıİ 
r.1em1elced.rd ,. d :•l:ı!· oı f'i' ı.Ja• 
"m ka.tiycn esn.,~ ı ,,! • .. ~" a..11-
nin aiyaai ma!ı'M:.e.,,•de ~ 
olunmi'l..taJn. 
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( Osmanlı tarihinden... ) '------
nasıl 

• • ur yey 
? ti y • 

. ---
Suriye komitacıları fıcidisatın gardımı ile nihayet 
muratlarına erdiler, fakat mac:lesef o kadar 
f cdaklirlıkla ele geçirmiye çalıştıkları hürriget 
ve istiklale sahip olamaclılar. 

S u i t a n Ha- .. .... - · dan iclıu'C etmek 
mid, su l' iye. Yazan: Tarihçi fikri gevşedi. Doğ 
niıı hususiyetlerini rudan doğruya Sıı 
iyi bildiği için " riyedeki faaliyete 
büttin bu mıntakanın şikfi.}C'ts~z bid l..·uvvet ve süı 'at vcı·ildi 
halde idaresine ehcmmhet ~enlı. ~hı- Suriye komitacılan ~rtık ağızln
lcp, Şam ve Hcyl'ut "~layctlc~ıne, nndan baida;> ı çıkarı;ııya bnşlarnış
nl bck>rı lyl ve mul.."tedır vıılı~er! 1 ]ardı. Kendi tabirlerile, (ıslahat) is
merkczı (Şum~ ela bulunan (Heşı~cı tiyorlnrdı ve hükumet aleyhine çı
ordu) ya da ıyl kuınandanlaı gon- kan seslerini, gfınden güne yükselti-
derdı. J rl 

O h 1. . f •·tb l k ~ or ar ı. 
ava ının eııra ıııa ru c er, a- Kfımil Pa"a kabinPsinin zaınanın-

bile ve aşiret şeyhlerine nişanlar da vali Ethem Bevin müsaade ve 
vcnliğl g~bi, kfinıilen Sııriye gençle- mGsamaha.,ile. (Beyrut) da bir (Mcc 
rlnclen murckkep olmak üzer~ (Sn_- !isi milli) aktedildi ve burada Suri
rık1ı Zuhııf) naı_nı al~mda bır maı- ye hakkınıla talep edilen ı!<l~hatın. 
yet taburu teşkıl ettı. Bu tabur.~, bütün (Arap vilavetleri) ne te~rnili 
yıldız sııraymı muhafaza eden. gu- stenildi. • 

f Hl·K·Av·E··l ................................... 

Mustafa dagının 
goruyor ve onun Clua etmek için 
geldiğini zannediyordu. Fakat, 

zide _asker. kıtnl~n mey~nına ılbak :\Iahmııt Şevket Paşa kabinesi ik
eylcd_ı. Surıye asılzadelcrınden snra- tidar mevkiine gelir gelmez, bu milli 
Ya bır takını kimseler aldı. Bunları. 1. d h 1 d ~ t ld F k t b 

B mec ıs, er a aır;ı ı ı. a ·a u 
en yüksek makamlara çıkardı. u 1 - d· tab"" ı k b" k i . . rı . h .. k . t ıa ıse, u o ara· ır na s yon 
tedoirlerle Surıye 1 erı u ·ume e 1 

- yaptı. İ!ltiklil tanıftarları, bir kat 
aındırmıya çalıştı. daha arttı ve bilhassa cüretkihlar 

Sultan Ham idin bu (okşama) st- ~ ld ' 
• . . . 1 bT çoga ı. 

türlü o nu bu kötü h uyundan vaz ( heT za m aW yanin da oturduğu 
geçiremezlerdi. Mustafa Dayı, mezar taşının etrafını ara';!tırdı, 
bütün h asisler gibi ço k para b i· Mustafa Dayının hazineaini bul
riktirmişti. Bu paralannı k öyün d u, aldı . 

yaı;etı, belkı ıyı semen' er vere 1 ır- Seyrutta (Vali Hazım Bey) iıı za-
di. Fakat Otısır) da ~,raıımıya ~aş- ınanında bir köpeğin bo,·nuna (Ebu 
ıl~·:ın bir cerevan Surl"{!YC de sıra- . ! . . · . ., ., ' _ ' . Hekır Hazım) kelımelerı rıızılmış bır 
vet et•"ı ''e oralla muhlm te ırlcr hu- _ ., • . . levha takılarak bu kopek sokaklaı ıla 
ı;ule getmlı. . gezdirildi. (Şam) da (Vali, Mardini 

Bu Cereyan tıımnmıle Osmanlı . ' . '. . . . . zade Arif Bey) ın karııısına bır kaç 
saltanat "e hllafetının aleyhındeydı.: komiteci dikilerek: 
Mısırda tfıreven blı- zümre; ecnebı B b' \. T l' r 
bir devletin himayesJnde olartık (Hı- - • u.rası, ır · rap vı aye ıc ır. 

dışındaki mezarlığın bir kö~esine Aradan bir h afta geçti. Mus· 
gömmüştü. Her hafta mezarlığa tafa Dayı, yeni paralarını koy· 
gider, kimseye görünmeden gizli mak için tekrar mezarlığa gitti. 
hazinesini çıkarır, paralarını ok- Hazinesinin bulunduğu yeTi eşe· 
şar, sever, öper, sonra yeni birik- ledi. Fakat paraların yerinde 
tirdiği üç beş kuruşu da diğerle- yeller esiyordu. Mustafa Dayı, 
rinin yanına koyardı, deliye dönmüştü. Bağırmıya, ağ-

· · · (h'l"f t) teb<l'l t ek RCSl'lJ lısanın da Arııpça olması tn-
dıvıyet.) ı ı a e c ı e m ' b'"d" H lb k' 1 hl 

b
.: - A 1 d b" "tU ıı ır. a u ·ı, arapça ~·a7.ı :ııış r 

ve utun raıı ar arasın a ır ı • • 'd k 11 · T'' 
h 

.. 
1 

ti k bli -k Arap ıstı amızı me tupçu rec c ettı. urk-
at vııcu< e ge rere ıyu çe ,-nzılmıcı bir istida istedi Bu ada-

imparatorluğu tesis eylemek için • d h 'ı r .. t ·- . 

Köyde Mustafa Dayı kime lamıya, inlemiye başladı. Başını 
rastla!:ıa muhakkak paradan bah- mezar taşlarına vuruyor: cPara
seder, her şeyin pahalılaştığını, cıklarım, sevgili paracıklanm> 
geçinmenin zorluğunu anlatırdı. diye feryat ediyordu. 

ı 1• b. k .t l k'l t . t" Ve mm er a az mı ı~ eru.. 
g z ı ır ·0!111. 11 eş 1 e ınış 1

•• • Diyecek karlar taşkınlık gö terdi. 
bun~ da <.It~ıhadı Arap Cenııyetı) Reyrut ve $nmda çıknn gazeteler i~e 
ismı verilmıştı. h-ki.l t ı h - ı 

B ks d · tm k · · Mı u mc a ey ıne, uzun sulun ar 

Mustafa Dayının halini bilenler, O sırada mezulıktan geçen 
onun bu sözlerine aldırmazlardı. köyün muhtarı, Mustafa Dayının 
Fakat bütün köyde de Mustafa bu halini görünce acıdı. Yanına 
Dayınm gizli bir hazinesi oldu· ki ... u ma ıı. ı temı~ ~ e . ıçın . • hasretıncktelar<li. 

sır Prcnslerındoı bırı, Surıyede hır . 
propagan<la seyahati yapmak istedi. Trablusşamh (Şeyh Rcşıd RLZa) l-; 

ğunu bilen kimse yoktu. 
Bir gün köye yeni bir mezarcı 

geldi. Bu adam, Mu!!tafa Dayı -
nın her hafta mezarlığa ziyaretini 

Fakat bundan haberdar olan Sultan ~nmde hır. adam :Mısır<la ( ~lnıina~) 
Haınld, Prensi derhal geri c:evlrlli. ıs~inde bıı:_ mecmua neşrcdıyor, ~u
Fnkat bu cereyanın önüne geçmek, kunıet erkanını tahkı.ıdeıı tahkıre 
:Mısır Pı·ensinin seyahatine nıiinl ol- batıı·ıp çıkarıy~rdu. ··' e ~u gazete, 
mak kô.fi değildi. Çünkü cemiyetin Surıyenın en ucu koşelerıne kadar ınan, Suriyede de derhal ayni hare-
diğer propagandacılan Suriyeye git dağılıyor, b~~ıları okuya.~ ~ahil halk- ket baş~ooterebilirdi. Fakat, Umumi 
mişler, icap edenlerle görüşmüşler, ta, - çok ta~ıı o~arak - hukunıele kuı·- Harbin ilanını rnüteakıp, Fran:ıa 
bazı Surive münevverleı·hıin kafa- ~ı nefret hıslerı uyanıyordu. konı:oloshanesin<le yapılan araştır-
larına ( istıklal) fikirlerini yeı-lc.ştir- Balkan Harbınde, Gcliboluıla bu - malarda, pek mühim bir takım ev-
mlşlerdi. lunan bir Arap taburunun zabitle.ri, rak zuhur etti .. B~ ;vı:aktan, .sl~r~y~-

Bunlar arasında yapılan müzake· İ!tanbulc.la (Arap milliyetı>En·crleri) de hazıı:lan~~ ıht.ıl~ ıl~ .~u .. ıht~ahn 
reler, şu kararla nı.:ticelcndl: ne hakaret edildiğhıi bnha

1
ne edcı ek :slı kerkanıd Ol!re~ıldı. 1 (~ordun~~. ~.~ ( Sorivc kıtası ikl kısma avrıla. tuhaf tavırlar takındılar. stnnbulda ı u uman anı eına ~) uyu 

cak. B~ılardan '(Hayfa) dan (l\hsı· bulunan Arap mcbuı-;lar da, muhalif mik~asta .!evkifal yaplı. {Aliye) de 
ra) kadar olan kısım, İngilizlerin, gruplar teşkiline başladılaı-. tcşkıl ettigi .dl~'ımıharpte b.unları 
(Hayfa) dan (İskenderun) a kadar Arap komitecileri, Beyrutta bir I muhakenı~ .e:tırclıkte~ ~~ııl'a bır çır
olım kısım da Fran!'iıılıırın himaye- kongre teşkil etnıek istediler. Hiiku- p~da 34. l..1şı)'ı. a_s~ı. \-a~ıa bu (de~şe.t 
ııinde olınnk üzere bir (Mtistakil metin mümanaat gösterruf'si üzerine j ıııya!!Ctı), ihtıla~m cınune geçebıldı. 
Suri)e Prensliği) kurulncak. (Bey- Fı:ınsa hükfınıetinc müıacaat ettiler 1 Fakat .i<!a~ı ed ılen şa~ıslaı-, halkın 
rut} vilayeti. (Cebell Lübnan) a il· ve bu hükümct tarafından vukubu- s nı~~tısmı ka7.annıış kıın,,eler oldu
hak olunacak. Böylece Suriye. (Arap lan davet üzerine (Paıis) e gittiler. ğu ıçııı bu .. h~rcket, Suriyenin her 
imparatorluğu) nuıı bir cüz'ü ola • ı Kongreyi or:ıda akıleHikten soıırıı, tnrafınd~ ~uyuk koşnutsuzluklar bu-
cak.) bulün Arııhistıın muhitine, l üz bin- sulc getırdı. 

Fakat bfitun Suriye halkı, bu pro- lcrce bcyannamel~r gönderdiler. Huna. ITicazh ( Emtr fo'nyıml) ın 

ya aş .. : 

-Mustafa Dayi, kimin oldü ;ı 
diye sordu. cParalarımı çaldılar, 
onlara dokunmıya bile kıyamı -
yordum.» cevabi le karsılasınca 
gülerek ona şu nasihatte. b~lun· 
du: 

-Mademki onlara dokunmı
ya bile kıyamıyordun, bu kadar 
ağlayıp bağıracak n e var? Para· 
!arın yerine bir kaç avuç çakıl ta
şı doldur. Onlar da senin parala
rımn gördüğü vazifeyi SlorebiliT. 

··· ·r····F;y·d~i~···hii'ğii~~····~·· ·· 
.............. ,. .............................. : ... .. 

Yaz geldi. Güneşlerde koşup oy
narsınız. tederslnlz. Dikkat. ediniz 
tl'rli terli su lçmt<yiniz. Bu su çok 
har:ıret çıkaran vücudünüze birden
bire ft'nn tesir <•der. Ru tesir sizi 
hastıı yapabilir. Terlediğiniz zaman 
su içıııek istiyorsanız beş dakika 
dinlenin, iiyle için. 

jeyi kabul edecek zihni)ct~ değil- Hükumet ve lttilıat ve Terakki ttıhrikütilc, düşıııaıı orıluslle crnup
di. :Ekscı iyeU teşkil eden kısım, her Cemiyeti, tdaşlıındılnr. Cemiyetin u- tan şimale doğru yürümesi iıızinınııı 
ne olursa olsun, O manh 1nıpnr~ıtor- munıi kiltibl (l\tithnt Şükrü Bey) i ettl. Artık Suıi)c halkı, O manlı 
luğu • ve bilhassa Türklerle_ alaka- Pnrise yoll:ıdılnı. Mithat Şikrü fley, impnrntorluğu idaresinin inhilal et
nın kesilmesini muvafık ,..örmemek- cidden dir.nyet ~österdi. Kongıenin ıncktc olduğuna kanaat getirdi. 

<> ..,, Güneş nılıuz sizi terletmckle kal-
telcrdı l"ı.ıhass:ı Islunı iizaladle görüşerek (İstiklal) taraftarları dcrh·ıl -'"zli b 1 b k 

' la h kik • k b ı · r K • ' .... 1 maz ııZ<ın c a urnuııuzu anntır. 
Bu e reyan, hiçbir fi"li netice "er- on ra a · ·atı ·a u cttnc 1• on- veynlıııt i'ışikür- lıaıckctc geçtiler B 1 ıı· h ld b. 

grenin dağılmasını temin eylc·di. Osn1anlı or-'usaı1un artık Suı•iuede. 1 b c v c ır .? e. - ır kyeret oturunuz, 
mcden, rnr ıuti)etin ilfınınn kadar B d İ lı ld bi b- IJ " ., rşınızı az one ıgrrc tu unuz. Kan 
n kl dl F k t bu muddet zar u sıra a tan u :ı ı uc ı.; tutunabilme ini lmk n ız hale !!ctir- ·'d ·. · · B •• 
nı n . a - oldu. (Trablusgarp harbi) ııde, Bın- d .. • rıu eııızc .gıLnıesın. aşınıza soguk 

fındn, aıtık Suriye mül'cvvcılcrinin . . dılcr... Or u, esasen uzan zamnn u rıplnız Kan ııknn taıafın ak· 
"e gençlnrı"nı·n blı kısmının dimag-. gaz1 cephe ınde bulunarak :ıimmch- danberi fena idare edilm klc"<li. Al- f d k."k l l • ı 

" t ı· ·"b b' ı· k ı b" " tara n ı o uııuzu mvaya kaldırı-
larııın (hürriyet \ i tıklül) tohum- ne • a ' 11 en· on ın 1111 acar ır man ve Türk kunmnd ınlarınm gC' • K 
!arı l~ice ııeıpilmiştl. ııaı:ı geçirmiş ol~n (Aziz Ali Bey) çim~izliği yüzünden kocu ordu, ınu- mz. an duıuı·. 

Mc ıutiyctin ilüın, bu tohumların lsmındc Mısırlı hır_ znbit, bu paranı~ vaffakıyet izlikt<•n rnuvnffııkı.)ctsiz- ,...,,,_""'"'"' ................ , ____ . .,,ı_ 

derhal filiz vermeı::ine kafi geldi. hesabını vermek uzere tevı.tr olun- lığe süri'lklcnmişti. Nihn~ct o clinı Mug"' lada yeni 
(Feyzi ıne rutiyct ile temine bur o- duB. u l1areket, 1~tanbul-'a bulunftn ri~t, lhaşd~ôssterclı. Ve hnrp, feliıketle 
Um) bıı takım acaip' ve garaJp cemi- u .. rı t•ee en ı. uı·iyc de., böylece kny-
yetleı in tüı·cmiye başladığı esnada, bütün Suriye gençleıinl lıarc!ketc ge- bedildi. sarsıntılar oldu 

hazine 

17 Haziran 

cı'~ 
BUyUk röportaj : t2 

"Türkler Mersin iskelesinde de 
b. r türl ·· yakamızı bırakmadı,, 

Yazan: Ömer • al G R -
ecil miş g"bi g liyordu Fakat, artık galibi. et.. maglubıl(!.tin 
Salı ıhın ol na ı mcız, , dolııyı ile ı Şim< ıre knd r Frnn ızlar ı:.,'tılıpti. 

Sabahın ilk ı~ kl.ıı ı krndi ın ı Jto - 1 kendi ı olmıı tuı. Flimızdcn ~ddigl 
öğrenmek istedi- l<!rdi··ı zaman, Gtilfktrkı c:sırleıın kadar çnlıı:ıtık. Frnı z ş rdmı ko· 

EF- rnnma muhnf ı:l ır bıınkılarnk yola ıuınıyn u •raştık. En nihalct bızı 
çıkıldı. Tabur kumıımtnnı Mcnil de mukadd ı· olan ı ıb t ~ııka adı Siz 
b.rnbndi. I ıımandanın yüzünde bir dı.: tcsllm olun.> 
yorı,rıınluk, bir ihtiyarlık btitun m< v Tabuı kumand nı Menfi hu öz
ctıtliyc-tinl hi ettıı nıiştı. Bir gfindt, l ıl Mvle k nl; ı~ordu Bır ııralık, 
bir asır kadrır ~aşlıınmıştı. lıir taınfta b"lllibiyetin neşPs le- ~Ü7.-
Yılan ovnsınıı vnı'lldı. Dağa çddl- !eri g-ll'n k11 k Türk kMıraınanına 

miş olan Frıııumılar, knııııındnnlarıı>ı I özleı i ili ti. F,!Jerini k fal!lna vu-
i\'ıınıttiıı Saygı: Dünrn d':i>Jl'rken Türk ınficnhltleri nrosında giirdüklc- rnrıık nğl.ımı) a df'vnm etti: 

etrafındaki hava da dünva Jle lıir- ri r.amnn hayretler içinde kalnıışlnr- - <Beıı, diJ:ordu, ah hen .• \ t.rdun 
Hkte dönmektedir. Ancak dılnynnın dı. kahramanı. Nıısıl oldu da şu kırk 
üzerinden 40 - 50 kllomeh'e yükseli- Mc>nil, n«kerleriııin dllılüğe inme- Tiıı ke csJr o1dum Bu b r ııvuç Türk 
nirse ~ zaman Ol'alarda bulıı~an ha- lrrini i~tedı. Bunların hepsi ovuiln köylüsüne esır oln al , rıc tahanıınül 
va azalır. Bunun diinva ile bcrıılıer ild~eı olrlulaı Besim Bey, fransızca cclilmeı lıedlıahflıktır> 
clönnıesi de azalır. Eter ta> yareler bilivoı·du. Prnnsızlaı a vaziyeti n~·ık K<'lllli kuvvctlermin aneak ylrmi
bu kndar yükselebilseydiler orada bir tnrzclıı ıııılnttı. '7.abit rütbesiucle-- ılı• lılı·i kn<l:ır olınıyan bu Turk Çl'ic

bekleı·ler, inmek iste<likl(!ıi ver alt- ki kıtıı kunıaııclankırmın kendilerini sıne teslim olmıık, anla~ıhyordu ki 
lunna ı,relince inerlerdi. ·Halbuki te,..Um nl:ıcağını söyledi. Hayatları- Menilin çok gücüne gifmi . Bir ka
tayyareler en çok on bin metreye nın emniyette olılui!unu iliive P.tti.

1

1 bustaıı ıııilkiııir gibi oldu \C: 

y~kselt>bil!y~rlar. Oradaki hava da 

1 

Hııkl~rıııd~ . icııp. «~Pn. hürmetin esir- - Müsaade edi~. Du kadar ıız bir 
bırlikte donuyor, bu yüzden tayyare genmıyc-cegını bıldırılı. kuvvete ıınsıl te lım oldun dıye ya-
kalktıfn yere inivor. Esir trıbur kuınanclıını. Verciıın rın hiikfınıctim heni mtıahnzc eder. 

2 A. .: .. .. " . . ·kahramanı, tahta bucak ,leni!, kr.n- 8u periş:ı.n. feci, ncıklı ımziyctı 
·~. -: ~ın_ küçul~p b~:.~m~sı d~- ı di askerlerine hitaben çok arıklı ı;öz- tcsbit etmekligime müsaade edin. 

~~.gı~ız badı_,,e, b~ım g~~umlı1.e ~u- !er söyledi: Yaralıl:mn bil' fotografmı ulnyım.> 
ı unuş ~ekliclıı·. Dunya guneşln elra-f _ • <A ı kııılaşlaı, .A<l:ınadaıı, Gene- :Menilin bu nrzusu yerine getlril-
fında, ~Y ise dün~·anı~. etr.afmda dö- mi Dufyoclaıı soıı t.ayyare ile alılığıın di. 
n~r ... ı.?~nya, ay ılc g.~neşın ar.~!> 111~ 1 c·mirdl! bize yarılıın ec.lemlyecekleri Koca Ycrdun kabrııınnnı, kırk 
tlu~tugu zamanlar duyaııın ~olgesı bilclirilivorclu. Kcmıli bıısımmn ç:ıre- Tür'ke e.<ıiı• olınurtu. Frnn ız k hra
ııyın üzerine vuıuyor. Dünyn yuvar- sine bakınaklıj!ııııız j,:~iyordtı. mıırhı~ımn, Türk kahromıınlıgı ö • 
lak olduğundan bu gölge ayııı Üz(•J'i- Biz de, Mer:-iıı bkelesine inmek nündeki hu müUılş hezimeti zevkle 
ne yuvadak aksediyor, ayı hilal ~ek- için insan bulunmaz zannettii?imiı 1 dınlenir . 
lin~e ırörÜ)'Oruz. Ay, düııyanııı göl- bu yolları tı·ı·c:ih C'tllk. Fakat bizden Aziz C>kuyncular, Kıı k Turküıı ya
gcsınden. kurtulınıya ~aı;;ladıkça .göl- çok uyrınık olan Türkler, burada da rattığı lıu zafer, kuı tuluş müendc>· 
gell yer1 azalıyor, nıhayct i 5 ınde ynkaıııızı bıraknıııclı. l •sinin bir sahife-ıiııi dolduracak 1,ıil• 
tamamen kurtuluyor, lanı tdıerlek Biz, n~keı lik bakımından vazife. değer taşımnklııdıı·. lkn bll;.:Ün bu 
Jı"Örüııüyor. Sonra tekrar gölg;enin f. mızı yaptık. Bu bir talii harptir. sahi!e~i yurddnşlnrıma okumuş ola
çine düşüyor, bu sefer de ynvn;; y:ı- Ben koç ay Vcrrlıında ınuhnı:ar:ıda ~oı·uııt. Zannederim hu sablarıl kl'n 
vnş ufalıyor. kahlım. Alnıanlıırlıı 81kı dil\ üşıneler ılilcrini ı,uJmuşlardır. 
. . ... ..... . ....... .. .. . ............. . ........... ynptın1. Bu clQı-eccı tehlikelisine ınn- ijm.cr Kenıal .ılöa'> 

? 
~-: ruz k:ılınadırn. ( S O N ) 

,~ f,1(\(~,;.~ı -----------------

BıLMEC.E ~ [~l§E:~Q~~I~JI o!~:uya:?ı:d:ıe 
A hınet, hayvanları çok ı;cverıii. Evi

nin lıahçE' inıle büyük blr künıc~ var-
dı. Bu kümesinde ördek ve ta\'şan 

beslerdi. Bir gün aı·kada.,lııl'ıııılan 

~Iehmet, miı-;afir gclıli. Ahmet, ~leh· 
metle kümesini ve sevgili ha~·vaııla

rını gö:<tcrrii. Küme~ın tcllı>ri aı·:ı

sıııda oradan oraya koşuşan tavşan
lar l\Ichme<lin çok boşuna gilti. Bun
ları ~aymak btNli. Bir türl(i ~uya

madı. Alııııeclcı sor<hı: 

- Kaç tane tavşanın, kaı: tane ör-
değin var?. 

- Snysann! 
- Sayılmıyor ki. 
- Öyle ise söyliyeyim. J\üıııesinı-

dc 221 tane kafa, G28 tane ayak var. 
Kac tarıe tavşan. kaç tnııe örılck ol
duğunu sen bul çıkar. 

Mehmet, dü!<ündii düşiinılil bula
nıaılı. Ilakalıın slz bul:ıbile«ek misi
niz. 
Doğru halledcnlerclı•n L1rinciye 

bir Türkiye haı itası, ikinciye bir ku
tıı şeker. :1 üncüye bir boyalı kalem 
takımı, d .. rdüncüyı• b"ı clolrp.a kurşun 
k:ılem. lıf'sinclye bir Türk bayrağı. 
Onuncuyu kndar üçer memleket fo
toğrafı, 2ii inciye kadar bir~ı· cocak 
romnnı. 

Hallf'dilmiş bilmeceyi bir zarfa 
koyunuz, adı-e in izi ) nzınız. Zarfın 

üzerino :ısafüdakl 1,uponu yapıştırıp 

gönderiniz. Zarfı açık yolln~anız 1 

kuruı;luk pul kufi gQ]ir. Neticeler 15 
gün soma salı günü ilan edilce<>ktir. 

••• 
3 haı-Jrnn 19-11 taıihli bilmecem1-

Gu"'reş faalı·yetı" Kızıltoprakta, Eskiciler sokııgınna 
8 sayılı evde oturan Hu an evvl.'lkı 

mevsim münasebe- gün henüz anla_şılamıyıın bir çebcp
tcn dolayı oğlu ls:mail ile ka,gaya tu 

tile muvakkaten luşmuştur. 
• • Kı:. biı mücadele neticcsiııd İs-

t at i ı e d ı ı d ı mail, babnsından yedi i bir upn dar-
.. . _ bı•:;ile ya ralanııııştır. 

İstıtnbul Guı"L~ A~ıı!ıgı, bir ı:;~.ne: l ÇoÇcuk h tan.eye kalclırılmış, baba 
ilk çalışma faalı:retını pnzıı r guııu vakalanmıştır 
ikıııal ederek önümüzdPki ağu:-to!'I a- -· ---- - ·---------
yın~. kadın .. talili faaliyet ctmi~tir. ı T E Ş E K K O R 

(.urcş musalmkuhırıııııı yeııı sen~ 

pı-ogı·aını 30 ağusto ta Zafeı· Bayra· ı Ebedi~·en kaybe.Ltiğimiz babamız Alt 
ını nıünasd.*lile yapılacak olan An· Rıza Selin cenazesine gelmek, 1;1üzle 
kara - İstaubul tcmasile uçılac:aktır. veya mektu1ıla tnzi)·ede bulunmak flU 

İstanbul nnıhtrlitl önümüzıleki ağus- rctilc duyduğumuz acıya l tirak Hif
to~ta Aııkanı~'ll giclen.-k Ankara muh funda bulunan dostlarımıza en detin 
telitilc iki kaı şıla~ma ~·.apacaktır. tc§rkkıııforimizi bildiririz. 
Bu tcmıı. .. ınr<laıı biri Gn·ko Rumen, .NİYAZİ SBL VE AtL~Sİ 
dijceri i~e "erhe~t olncaktu·. ~ •llllıııııı.. 

İ:stanbul ınuhtc-lili burndtlıı 2!l a- , ' 
ğusto,,ta hareket edc.rek 30 nğus- 1 D R f t Ç v f 
to>;la Anknraya \fi«ıl olacıık ve ilk r. 1 8 Bgf 
nıü!<abaknsını y:ıpacnktır. Bu müsa-ı 
bakaları mütcakıp ıı; l'ylulde de f z- Sini r Hekimi 
mire giden•k Fuar knp:ıs:ı müı::aba- ı 
knlaı-ınn iştir~k edecektir. Bu n1ü· ı Beyoglu İstiklal dd ,.1 Elh 
sabaknl:ır Izınır, fstanbul, Ankara ta pnrtıma S en c amra 
kınıl:ır ıarnsıncl:ı olacaktır. Bundan a 111 

( nkarya sınenıası)I 
sunrn da Türkiye birinciliği müsn· Numaru 1. Telefon 44445 

baknlnı·ı yapılacaktıı·. • ı am: ... sıııs:ı.ımın•·----·· 

Pe ol Ofisindeıı: 
1.- Petrol Şirketlerinin t~tanbulda küin ve takı ibcn 900 ton ı;,kfo 

tlnıle olnn tanklarının bulunduk lan ınahalk'l·dcn sökıileı ek Anacl ılu
dn gösterilc.'Cck mahallerde kurulmıısı işi vahit fiyntl he nb le ve ka
palı zarf usulllc 28/6/1941 taıihinc rnüsadıf cumarle"li ır"ınü s ınt 
10 da talihine ihale edilmek üzere miinakasııya konıı1uştur. 

Şam mebusu Şefikiılınile~ yedin da- tirmiye kafi geldi. Az kalsın, mü - Evvelki gCiııkü yazımı:ıııı sonunda 
vcti üzeı ine, istanlııılda bulunan Su- him blr hadise zuhur edecekti. Ve da arzl•tnıiştik ki; Suriye komlte-
rlyc münevverleri Büyükadada bir bundan korJ...-ularnk, (Aziz Ali) tah- cileri, hadisatm yardımı ile, ni· Muğla, 16 (A.A.) - Bugün yeni- zin halli: 
- de ı"çtı"mn ettı"Jeı·. (vl eh:lu"l - A- liye edildi ve derhal hudut haricine ha«et muradlamıa erdiler, o kııflar O ·· 10 ı· ı· D ~ h 11 

2. - Taliplc•rin münaknsııya iştirak edebilmek için lnı i i ;t npaea 
fenni ehliyeti haiz olıluklaı mı m üsb"t vesaiki Petı·o1 Ofi ine ibraz 
etmeleri ve ypacakları işin va bit fiyatı teklifi iizer"ncleıı tutan 
olıın meblagın ?'o 7,5 ğu nisbetindcld teminat akçe1cı-iııi vevıı Devlet 
tahvillcı:in1 Ofisin kasasına tevdi ettiklerini mübcyyin makbuzu "c
yahut B:ınka mektubunu teklif zıırflarınn raptctıncleı·i lüzımdır. 

• • ,., Q ~ den dört yer sarsıntısı olmuştur. Bun guıı ayın u l ı. o• ·u n e-
rnbi) ndındıı bir ceıni"·et teşkiline g0ntlerildi. fedakarlıkla ele gr·çiııniyc çahcıtık • 

" '" Jard:ın 12 de olanı "iddetli ve saat dcnlN·clen ka1.annnl:ır1n listc"t 6 nrı knrar verdiler. Aziz Ali, uğradığı hakaretin intl- !arı (hürriyet ve istikliil) i elıle et- "' 
1 U k 1 k · • <l ı:. ıı· t'l F k ü f b ~ k 14 '1 0 da duuulan ikı'ncı· yar ~:ırsın- ııahifemizdC'ılir. Du cemiyet zahit en (i mi ve iç - amını a ıııa ıçın <>~ruca ıcaza ı er. • a ııt o ı..rı nı en u guıw ·~- ,... ~ .,. 

mai) bir (teavün) cemiyeti idi. Hat- gitti. (Kral II!iseyin) in ıııniyetine dar ne hüıriyctleriıulen ve ne rlc tısı :ise gayet şiddetli idi. Halk ev- r ============, 
tü hu maksatla (El ehiiül Osrnlini) ıı;irdi ve artık bütün işini giicfiuü, '3tikliillcrlnd(!n en küçiik bir favda ı · d k kl f I t S ll fk · b ) 11 ., cnn en so ·a ara ıı· anıı;ı ır. ar- Tasviri E. ar . Istan u 
isnıilc çıkım cemiyetin gazetesi de, Suriyede büyük bir ihtiliıl hazırlığı- bile görnılycrck yaLnncılurın nüfuz 

3. - Talipler bu işe ait oartnaıı eyi Kozluca Hıınıııdnkı Ofi mer
kezinde gôı"<!bilirler • 

h tti k tl . 1 d k . sıntı neticesi Hi:;ar tepe<:inden bazı BılnJece Kuponu ııeşılyat proj!'ramıııı bu şekilde tan- na nsre • ve uvve erı a tm a lztlrnp çe tı- 4. - Petrol Ofi><i ihaleyi icrııcl a serbesttir. 
zim etmişti. Fakat cenıiyc·tin hakiki (Hicaz) dıı Şerif Hüseyinin istik- !er. Dahili ihtiliil ve iğtiş11şl:ırln riıı kayalar düşmüşse de yeni biı· hasar L _J 
gnycsi trımıımile siyasi olup, as1l !filini ve krallığını ilan ettiği zıı- bir hayli kıymetli hayat kaybettiler. olmamıştır. 
maksat d:ı, cemiyetin Suriye şubele
ri tıµ:ıfından, (hürriyet ve istiklal) 
ııteşkrinin könıklenmesiydi. 

Nitekim 1stanbulda çıkan (Arap) 
gazetesi (Osmanlılık) dan bahsedcı·
ken, nyni cemiyete mensup Suriye 
gnzctclerl (El türkü ve! arab} baş
lıkları nltında mnkaleler yazı)orlar; 
halkın nvam tabakasının da zihin
lerini bulnndırmıya çalışıyorlardı. 

Hukuınet, mı:ıksnc.lı anlııdı. C~1i
yeti daf;rıttı ve gıızct:elcrini kapadı ... 

( ........ -------------------------------: 
ITAL VANLAR 
Be-K öt-Hteclim 

Fakat 825 senesinde, yine mebuslar- UyU k casus roman • 62 
dan (Abdülhamid Zühravi) nin ma- ~ ........... .. .............................. 1.: Nakleden: Cim. Mim 
hiram; bir manevrasilc (~l muntdiy
yül edebi) isminde bir cemiyet te
eekkül etti. Cemiyetin progrıımı; gn
yet saf ve samimi idi. Kahve köşele
rinde ~nklt g~lrc:n Suriyeli gençler 
•ir merkeze toplanacaklar, burada 
daha (edebi) bir şekilde vakit geçi
recekler, temiz bir pansb,onda ika
met edeceklerdi. 
Aından çok gcçMcdi. Bu cemiye

tin de maksadı anlaşıldı. Kulüp ba
sıldı. Blı· hayli nıuhuberat ve :mu -
karrcı-at evıakı yakalandı. Bu tcşck
kı.il1 de derhal dağıtıldı. 

Bu c miyeti, (Kahtanlyye) fsm1n- j 
ele bir ccnıiyct takip etti. Fakat o da 
maksat ve ga~·e ini, Osmıınlı payi
tnhtındıı yürütemedi. Artık Suriye 
lsilklfılinin cereyanlarını, İstanbul-

Fakat itiraf edeyim ki, bütün meharet ve gayr~
timi kullanarak dört kişile birden dost nlmanın 
da pek zor bir i~ olacağını itiraf etmeliyim. 

Ritter piposunu yakarken: 

- Yalnız z"r değil, ayni 
tehlikeli bir iş! dedi. Bilirsin iz 

kanç olurlar. 

zamanda çok da 
erkekler çok kıs· 

- Hele Rumen Erkanıharbiyesinden birile 
temasa geçtikten sonra Alnrnn ataşemiliterile de 
dost olmak adeta muhal... Bilirsiniz ki hı-r iki 
adam da mutlaka tarassut altındadır. Rumenler 
kendi kurmaylarının hntlı hı.ueketlerini takip e 
derler, Alman ataremiliterini de takip ederler, 
diğer taraftan Almanlar da hem kendi adaınll':n· 
nı, hem de Rumenleri mutlaka takip edryorlardır. 

..... , .......... ································ 
Rit r yine soğuk bir tebessüm göste::di: 
- Biliyorum, biliyorum bunları dedi. Fakat 

hunlara rağmen bu i~ böyle olacak ... Tehlikeye 
atılmadan da elbet sır öğrenilmiyeceğini takdir 

edcısiniz. 
Bu adamı hiç beğenmemiştim. Orali gözümün 

önünde canlandı. O bu Ritter kadaT 'öhretli ol
mamakla beraber bundan çok daha nazikti. O
nunla aramızdaki münasebetler arkadaşlık müna
rebdleri idi. Bu bana kıuşı amirlik taslıyordu. 

- Tabii dedim, verdiğiniz vazifeleri elimden 
geldiği kadar yapmıya çalışacağım. 

- Bu va.-:ifeleri ben veriyorum. Size Berlin· 
le verılen talimatın tefeıırüatıdır bunlar. 

- Berlinde başka i~ler de vermişlerdi. 

- Evvela bunları yapacağız. Bu işleri hı-Je 
bir muvaffakıyetle bitirelim, ondan sonı;a Demir
muhafızlarla uğraşırız. Siz de biraz Bükreşi ve 
buradaki insanları tanımış olursunuz. 

- Bana bu işl"rde elbet yardım ı;ös!ere· 

ceksiniz ... 
- Tabii ..• 
- Ne gibi? ..• 
- Mesela Alman ataşesile tanışmanızı l1en 

temin edecğim. 
İsveç sefareti ikinci katibi benim doııtumd,ır 

Ona bir ziyafet vereceğim ve ataşemiliterle ora· 
da tanışacak!lıııız. Tabii tıınıştıktan sonra dostlu
ğunuzu ilcriletmck de sizin vazifeniz olacak. 

Rumen kurmayları ile tanışmak daha zordur. 
f.lbet bunun da bir çaresini bulacağız. Dığerlcrini 
de siz düşünürsünüz,.. Herhalde bugünden son· 

ra bana tekrar uğrayın 1. •• 

İSVEÇ KA TBtNlN EVİNDEKİ ZİYAFET 

Ritterden ayrıldıktan sinra, kendime iki o· 

dalı ufak bir apartıman aradım. O gün cıkşam 
oteli terkederek, şehrin kenar semtlerinden birine 
taşındım. O akşam, Kımpına petrolleri müdürü 
otelde beni buldu: 

Kendisine yeni apa rtımanımı tarif ettim . 

beraber yemek yedik. Pi oeşti pelTolleri hakkında 
izahat aldım ve oranın müdiirünün ismini öğren-

dim. 
Geceyi benim apartı manda geçirdik .•• 
Dostum beni çok seviyordu... Fnknı ıırn • 

mızdaki rabıtayı esasıl bir şeklide tcshit etmek 
1üzumunu hissettim, uzun aşk mücadelelerile ge· 
çen ~ecenin sabahında o bana daimi ve ebedi 
ask teraneleri terennüm ederken birdenbire: 

. - Azi7.im dedim .•• Tehlikeli bir oyun oynu-

yorrunl 
- Niçin) 
-- Çiinkü ben senin evli olduğunu biliyorum 

ve yine bilirsin ki, ben bir Yunanlı g_azeteciyim. 
Bükreşte uzun müddet kalacak değilim. Sen be

ı 

nimle dolaşamazsın, tabii i~ini bozamazsın .•• 
I3en burada kalamam. 

- Niçin kalamazsın i..ı 
- işim var .•• 
- İşini bırakırsin ... 
- Evli bir adam için mi? 
- .............. . 
- .............. . 
- Karımdan ayrılacağım l 
- Benim için mi? 

(Dcva.Tı t ırır) 
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lnglllz - Fransız 
gemileri çarpıfb 

Şam muhasara J 
ediliyor 

bir su1b ihttm.linia p7riv•~ ol- (.1 iad Wı.iJ"-n .W-J (1 tut NAtf.._,. clıvcım) 
duğunu g&terir. Bu unada başka kollar, Şam 

M. Cburcbill'ia • Jawndi .ö- Frama ~arelerinirt kapılarında bir tevakkuf denesi 
ZÜ •ffideniJiii J&Ji - rica kal- v· ıcçiımiye devam etmekte Ye 
dıracait» haJrlr...WO idd-..ı.r. ıdıy, l 6 (A.A.) - Ha'ber tdae .a1b yolile &iribnesi için ya-

lnglllzler taar
ruza geçtiler 

(Blrlna uJı.if"- U.O.J 
Almaalar taa rruza• akim 

ka)dıfını •<iyllyorlar 

Ortamektep muaffimliği için 
bir talimatname hazırlandı 

' Bu talimatname 
olanlar imtihanla 

ile ancak liıe mezunu 
muallim olabilecekler 

Sôife : 5 --~ 

). Dünya harbi 
' ' 

fnglllz tebDll 
Kabil'e. 16 (AA.) - Ona

tatt 1nailb: ulml'lbi kararsilmmı 
tebliii: 

- Cb ı..ını· h b" • almdıima ıöre, Frarı.112 bahriye.. pılan nıii2alerelerin netice.ini .... urcu ı, ar tn ga.yesı . · l S · l' 
Ye salLiia J'eaine tarh olarak h• ımle ~t tayyclue e~Lunyey~ geil~r beklemektedir. Fakat ayni za-
:.ı.ı .. _ d--= -~-w- d _._la ge mez Say a açu~umııda mgı ız manda felırin muhasara altma 
~1• .ucn ..-uugun en uv 3"I fil . ..ı d' B 
naamr ıönnek Jazmıdır. osuna t.a.an:uzcel e~mıh;;pe: ırb. ·r·_u alınması da. devam eylemekte. 

taarruzun netı en enu:ı r ın· dir. Şamm cliişmcainin fimdi pel 
llö7le ............. miitbit bir miyo•. Maamafih müetair olduğu yakın elduğu lıaU:ında Hür 

Bertin, 18 ( A.A.) - JleımU A1lllD 
tebliğinde bildirildiğine göre, Şimali 
Afrika.da lngjlizler, rok l>üJiik kın'- Ankara, 16 (Husuai muhabi· Almanca, Fransizca v~ fniilizce 
vetlerle Sonum nnntakasmda taar- rimizden) - Orta mektep mu- drllemden bir tasıeai:nclaı, heı 
ruza geçmişlerdir. Harekat akim kal allimi olmak istiyenler için bir yıl haziran ve ey)w aylan .içinde 
mış ve. düşmanın teşebbüsleri Al- p.limatname hamlanmıstır. B yapalacaktır, İmtihanı kazanan 
man - Italyan ~te.şi karşısınd& ve Al- talimatnameye ııöre orta' mektep lar bir sene müddetle öğretmen 
man tayyarelennın yardımı ile lanl- l..._ • 1 ak · · l ı· 1 

Libyada, çöldeki lutalarımız 
Sotlumun cenup ve cenubu §arki 
m.mtahmıda mevzi tutmuş olan 
düşmana '""'ı dün taarruz hare
ketine sirifmişlerdir. Harekat de
vam etmektedir. 

'hıojvpmya gİripnİf olu Ü mil- öğ.ıen.ilmiftir. Fransız kayn.al:la.rından verilen 
letia llilı:ıiııııaet Reisi, clinya el- Alman tayyarelerinin fncilm haberden bahseden sabah gaze. 

mıştır. 60 İngilb tankı imha edilmiş- mua n:mı o m ıati!~ e~ ıse me muavin iğinde ka1acalclatdır. En 
tir. l\Iuhaı·ebe cinam etmelıc:tedir. :zunu olacalkan gıôı ımtıhana da az bu .ene ilk okul öğretmenliği 

Habeıistanda, .Sodch.t mıntaka
sında General Pralormo ile 2000 
İtalyan askeri teslim olmuştur. 
Göller muharebesinden sonra Ge 
nel'al Pralormo, tümeııiııiıı baki· 
yeaile dağlara kaçtrut -ve o za.-

~ lu!hdi'M imale elnlek İfİn filosuna hücumları J tderi, Samın lnı 24 aaat :ıaılında 
i._?' bakqta cazip _ıö~en ~zler Berlin, 16 (A.A.) _ Resmi diişecrimi söyl~mektedir. Teah -
ıöylanek aıecbmiy~ectir. Alman tebtiiinde bildirildiğine hurun sebebi. F ransanm Sofya 

Alman Stllkaları cli.itmaıım kuv- tabi ttıtulac:aliaYdu. Bu imtihan-,yapanlar staja tabi tutulmaluızm: 
vetli kıta ve .kamyotl kallarına böyik lar türkçe. taı'~ • coğrafya, yurd muallim olarak tayin edilecekter
mu~ffakiyetle taal'l'us etmişlerdir. bilgisi. tabiiye, musiki, resim, dil'. 
Çetin haTa muharebeleri :neticesl.nde 

Fal.al amel1 vaziyet ve bqe- gÖYe, Akdenizin şarkında, AI • Elçisi Blondel .ile göı-Üfmek ve 
riyetin seli.meli daha zi}'ade SÜ· man bombardıman tayyareleı-i, Şamın teslimi ~n müttefiklerin 
lciaı ve huzurla düşünüldüiü va- bir İngiliz harp filosuna karşı mU' ileri aü:rdüğü fal'tlan kendi.sine 
•İt, harbe hu tarzda mübhem ga. vaffakıyetli muharebe yapmışlar ~dinnelıı: üzere Türkiyeye git -
7eler göstermenin ameli bir fay. ve 4 ağır bomba isabetile bir mış olan GeM:ral Delhomme'un 
dası o]amıy•c:ağı derhal tet.riiz hafif kruvazörü batırmışlar ve pek yakında vukubulacak avde-

düşmanın 9 av ve 2 bomba tayyal'e8i 
·············-........................................................ ····-· ........... -. .. ... 
Büyük Millet Meclisinde 

hararetli bir celse 

mandanberi Habeş vatanperver
leri tarafından mütemadiyen hır
palanmıştır. Nihayet yardımsız 
kalan general teslim olmu,Lur. 

eder. Lourd tipinde diğer bir kruva:zÖ· tinin beklenmesidir. 
Hürriyet filı:riae n kanaatlere rü de hasara uğratmışlardır. Har~itın inkifaf ettiii 

en ziyade hiinnd etmekle maruf. Bir İngiliz mabribi batb mmtakalar 
olan İngilizler bilirler, ki dünyada L d l 6 (AA) _ A ·. Kudüs, 16 (A.A.) - Reuter: 
uğraşılmasma Ye hafa çılolmuana on ra, 6· O il ~ık Ordu umumi karargahının 
'-'-- 1 k 1 k rallik dairesi, 1 9 ton· ato u sazcusu, hareka-t h kk d 
lmKan o mıyan uvvet er, ana- Jersey torpito muhribinin bir a m a şu 
al Ve -L 1 -"- H tt• t · tafsilatı vermiştir: me:.uıep eruu. a a ngı- düşman mayinine çarparak battı 
)izler bunu o kadar ivi bilirleF, Müttefik kuvvetler, bi:r ileri ı• ğını bildirmektedir. 
ki yeryüzünde muhtelif ırkta, hücum hareketile, Kisvenin si -
dinde, mezhepte ve ç~itte mil- Üç deh batmaktan lmrlola n mali şarkisinde ve Şama tııt.luiben 
yonlarca. insanı. rebaa olarak ida . ıremi kumandanı '6 lcitonıetre mesafede Mabtayı 
re etmenin sırrını, bu çeşit çeşit Londra, 16 (A.A.) - Dün ifgal etmişlerdir. Kisve de :zapte 
İnsanların kanaatlerine ve mez- akşam bildirildiğine göre, Jersey dilmiş bulunmaktadır. 
l.eplerine lıiirmet etmekte 'buJ.. destroyerinin kumandam teğmen Bir müttefik kolu, Kisvenin 12 
nıutlardır. Hindi5tanda kaç mez- Mugent sağdır. Teğmen, Jersey kilomıit~e kadar şarkında, çöl 
Lep, kaç fi.san Ye lcaç akide oldu- Mugent clü?man tarafından batı· keııannda Adliyenin fal'kında i
iomı g.ıı.liba yeryüzünde bilen rılan 3 destroyere kumanda et- lerlemiye başlamıştır. 
yoktur. Öyle oldaiu halde, fnci- miş ve her defasında da kurtul- Saydanın şarkında Lübnan te· 
lizler Hindistanda böyle akd ve muştur. Bundan evvd Hyvant pelerinde Jezzin feMİnin mütte
ha.vsalanm alamıyacağt kadar çok destroyerine kumanda ediyordu. fikleT tarafından zaptı, hurada 
çeıitte imanları tahakkümleri a]. Bu destroyer Dunkerque'in tah- harekette bulunan kolu, sahil bo
bnda tubnıya, hep her çeşidin aki liyesinde tayyareler tarafından yunca Beyruta dogru ilerliyen 
ti.esine, itiyad ve ana.nuine ri. bombardıman edilmiş ve batmış· kolun hizasına getirmiştir. 
&yet aayesinde muvaffak ol- tı. Bundan aonra HostiJe destto- haktaki ınsilrz kvvvelerinin, 
rnaldadırlar, ki bunu yapabilecek yerine kumanda etmi~r. Bu Suriye-hak hududundan 80 ki
batfıa miDd de o1mauı w•ektil'. dutroyer de Narvik harekatına lomne meaaiede Fuat üzeriııde 

Da itihula ltugiin A 9T'Upaam ~k etmi, ve bir mayine çaıpa Deyrizonı HptetmiJ olduğu do~· 
ınedeni memle.JceUerinde biffıu. rak batmıştır. rtı değildir. 

aa umumi harpten sonra zulaUır Cebelüttarıktan ayrılan muazzam Şidc!dli muharebeler oluyor 
ehnit olan bo4evizm, faşizm ve İnaiü filosu Kahire, 16 (A.A.) - Resmen 
::;::; ~:Jule A de :- La Linca. 16 (A.A.) - Dün bildirildiiine göre, Suriyenin 

f d 
'~- 1_.._ mana • saat 18 de. Renown zırhlısı, Ark- merkez mıntaka9lllda fiddetli 

ay • DA yoaıar. R 1 v· . h b 1 . k f oya ve ıctorıous tayyare ge- mu are e er ın işa etmektedir. 
Nitekim harbi umumiden san- milerile 4 muhrip, Cebelüttarık .. f ·ı· ngı ızler, Fransızların inadından 

düşürülmüştür. 

Habeglstanda 
Kahire, 16 (A.A.) - Resmi İngi

liz tebliğinde bildiı•iJdiğine göre, Ha
beşistanda, Soddu mıntakasında Ge
neral Palormo ile 2000 İtalyan as
keri teslim olmuştur. General tünıe
niniıı bakayasile uzun müddet dajl;
larda hırpalanmış niba:yet te:;lim ol
muştur. 

Duba şimalde, başlıen İtalyan te
eemmilüne karşı harelı:it devam et. 
mektedir. 

• ..\.i .. ab mmtakasında. mühim l\iac
caco tayyare meydanı 13 haziranda 
işgal ed!lmişlir. .., ............................................. . 

Churchill'in 
Amerikaya bir 

hitabesi 
(1 fnct arıhıfem d4'V4\'m.J 

Bu İngili:a adalarında biz, bayatı 
ve zalimane bir esarete nıablôım edi· 
le bir duüne kadar dmet n mille
tin en aziz hak ve ümitlerinin sadık 
bekçileri olarak duruyoruz. Ne olar
sa olsun sonuna kadar mukavemet 
edeceğiz. Daha biı'kaç sene evvel, bu
gö:n orladan bldınluaış bulunan bü
yük, küçük birçok milletlerin mütte
hit bir hareketi beferlyet.i katlanmı
ya mecbur kaldığı bu müthiş imti
handan kuı·tarabilirdi. Fakat o de
vircle ne doğru cöri\ş, ne de birlik 
vardı. Milletler birer birer zorba 
kuvvetin kendilerini yakalayıp yere 
serm<'..sme ve yahut dahilde yapılan 
mahirane enlı·iklaı·Ia zehirlemesine 
tevekkül gösterdiler.> 

ra holfevi2111 bir devlet idaresi tan ayrılarak. Ak.denize açılmış· -.!L·~ Ayetrı' - .,, Chnrchill nutkunu şu sözlerle bi-
fekli surelincle yerleştiği vak.it !ardır. L d 16 (AA ) til'miştir: on ra, . . - Reu -
l>&Ş"ta Fransa ve İngiltere olmak Saat 20. l 5 de 1rnvvetli infilak ıer: c- Şimdi ihtiyar ars"Jan, yavru-
ÜZere bu te!ôl He ~tılar. Fa- lar duyulmuştur. Top ateşinin mi News Chronicle ya2.JYor: llıırile beraber. ö!d?riicü ııil:i.hlar taşı-
k ı. •. _ k . yoksa hava bombardımanının mı Suriyed k' y· h F zl yan ve nevmıdı ıle kudurmuşçasma 

at ~ çı amadılar ve nıhayet ld ~ IA d ~ 'ld' Ç" ı.._.. e ı ıc y ranıı arı ... nldıran a"cılara tek b k 
L- iki" 

1 
. .~: yapı ıgı ma um egı ır. unıı;u Qu' ı· h"kA I . . . "" • aşına mu ll· 

.ner dev et de, 'bolfevıkhgı muazzam lngiliz gemilerinin bu- . ıs ~ng . u omet ennın emnle 1 vemct etmektedir. 
tasdik ve kabul etmiye mecbur lundukJan mıntakayı kalın bir ınatkar. bir mukavemet göster - ı Dii man faciasının bir ken daha 
oldular. Ondan sonra da Sovyet sis .kaplamaktaydı. mekt~d.rr. ~u .mukavemeti kır - tl'kerrür edeceğini ümit ediyor. Fa-
Rueyası ile resmi münasebat teSİ$ mak ıçın elımızde bulunan bü - kat hnyır, bu, tarihin Mınu değildir. 
ettiler, hatta bir aralık ittifak bie Alman • Fransız askeri işbirliğine tün kuvveti kullanmamız lazım- Yıldızlar bile mahrckle:rinde beşel'İ· 

dair bir iza h dır. Bahis mevzuu olan büyük yetin halasını istiyorlar. :Milletlerin 
ettiler yeya ittifaka teıebbüs ey· 1 16 (A A"j meseleler yanında, Fransı·•ların ileri yürüyüşü o kadar kolayca dur-
lediler. Bu da, mezhepleri~ BeT in, · · - Yarı .. 
Jc.anaatleı-le uğrasmanın hiçbir resmi bir kaynaktan bildiriliyor: kendi basiretsizlikleri dolayısile dur\ll~az. Nunı hürriyet o kadar ko-
fa..U... olam""'ca;;_ı v• L • ..-::... Dün Alman bomba tayyarele- maruz 1':alacaHan kayıpların hiç Tay sonemez. Fakat vakit ıı.:ıdır. Ge-

.7'1 .... • ·ı- .. -. "' """'.... hü ki ehemmiy t" ktu çen her ay, katetmek mecburiyetinde 
tel'in edilen herhangi bir m e'Z• · rinin Suriye sa . i ayı annda ol- F e 1 yo r. elduğumuz yolu uzatmakta ve tehli-
hep taraftarlarile, icap ettiği dukça kuvvetli bir lngi1Jz filosu- rannzlar Taılllsta -ı takviye kelerini artt1mıaktadır Müttehit olur 
..ıdt a111talacaimı gösteren ea na yapbkları taarruzun FTan1.12 kıtaab aldılar ıak dayanacak, parr,;alanır~nk yenl-
h t'i Ye barb bir delildir kuvvetlerile işbirliğinin bir ifa - Habeı• verildiğine göre, Fran:Jıılar leceğiz. Birlik olmazsak diinya;ı,; ye-

• deai olarak telakki edilip edilmi- Tunustan takvi)le kıtaatı almışlar- niden zulmet kaplıyacalctır. Biı•leşmif 
Baaunla hel'aber, yulr...da da yeceğİne daiı aazetecilerin suali- dıl'. (Ankara radyosu) olarak hareket edersek dünyayi kur-
~i;ı.:-:_ ·b· M CL -LiD • n _ l · A ~r·ıı.e · -' ş d t _! F tarrnıra ve ona yol gösteı·miye mu-~ il ı . nur..a • ne ncl' inin sıy~ı man ı rınqe am a.ıu ran"QS kUTY.tle•i . nffak olacağız.> 
.U. ( Hitlerizmi yıkmadıkça harp şu uvap verilmiştir: tunaıa l'•ÇÜ ============:z::::: 

(.1 tui ••AlfıtUtı üvcımJ Muvakkat mazbata muharriri 
yetleri suçlayu kat'i olarak mah- ise şöyle demiştir: 

Daha timalde imparatorluk kuv' 
vetleri başlıca ltalyan tecemmü
Üne karşı harekete devam etmek
tedir. 

kum edebileceklerdir. Faili bu- «- Refik Jnce bize sıfır ver
lummyan :z.ararlar İçin köy ııan- di. Fakat kendisinin kanunu kat
chlclanndan bu :zararlar ödene- İyen okumayıp ezbere konuştuğu 
cek ve bu tekildeki zararlar için anlaşılıyor. Bu vaziyet karşısında 
bütün köy mes'ul tutulacaktır. biz 18 kişi olduğumuzdan, hcpi-

Ziraat Vekilinin beyanatını mizden tam 18 tane ııfar alırdı.> 
müteakıp muhtelif hatipler söz Her iki mazbata muharriri ile 
alarak bütün bir memleket c;ift~i- I z.ir.aat encümeni mazbata mohar
sini alakadar eden böyle müh~m ırırı Yaşar, Hasan Reşif, Rasih 
bir kanunda gördükleri eksiklık· .,Kaplan, Avni Doğan, kanunun 
leri anlatmışlardır. lehinde bulunmuşlar ve bilhaSA 

Kemal Ünal, murakabe heyet- mazbata muharrhleri. kanunun 
leri.nin hubi olarak. bu işi yap- tam bir mükemmeliyette bulun
malannı doğru bulmamış, Fazlı mamasını söylemekle beraber 
Güleç, kısaca kanunun tam b'.r bugüne kadar Meclisten çıka~ 
kanun olmamasına rağmen merı- kanunların en mükemmellerinden 
yete girmesile faydalı olacaiı~ı 1 biri olduğunu ve bir çok kanun
ve hilahare daha mükemmel bu ,!arda em!ali gfüüldüğü gibi, tat
fekle i.frai edilebileceği kanaa- bikattan alınacak neticelerle bıı 
tinde bulunmut, murakab~ heyet• kanunun da daha rntü~kami) bir 
lerine kazai vazifelerin verilme- h~le getirilebileceğini anlatmıs 
mesini, bu ~in mahkemeler tara- lardır. · 
fından görülmeainin daha muva· , Bundan aonra kanunun reddi 
fık olacağını ve bilhassa garbi A· ı veya yeniden tetkiki için encüme
rıadoluda olduğu gibi, arazi dar· ne havaleai hakkında verilen tak
lığı ve mer'asızlık yüzünden sürü rirler umumi heyetçe redcledil
sahiplerinin müşkülata uğradığını i miştir. 
binaenaleyh mer·aya sahip ol~: Mec!is çarşamba günü toplan
yan sürü sahiplerinin ıaürülerını mak ve çiftçi kanununun madde· 
tedrici bir tasfiyeye uğratacak. leri üzerinde konuşmak için top
muayyen hükümlerin bu kanunda ı lantısına saat J 8, 2 5 de nihayet 
yer alması lazımgeldiğini sö:rle· Yermiştir. 
miştir. ı=============== 

Bu tenkidi müteakıp söz alan Ç kk J J h• 
Refik ince, ezcümle demiştir ki: ana a e n ısar 

c- Kanunda p& çok eksik- M Ü d Ü r 1 Ü g" Ü 
ler vardır. Senelerdenberi Mec-
lise gelip geri giden, encümenle- Balıkesire bağlandı 
Te havale edilen bu kanunun son 
şekli beni sukutu hayale uğrat- Çanakkale, (Hususi) - Ha
mı tır. Kendi kendime; acaba, ziran 94 1 den itibaren Çanakka
dedim; kanunu hazırlıyan bu ar- le fnhiaarlar Müstakil Müdürlü
kadaşlar memleketin ~iraat işle- ~Ü lağvedilmiş ve mülhak mü -
rinden haberdar değiller midir? -lürlük olarak Balıkesir Basmü • 
Halbuki tetkik ettim. Kanunu ha- ::lürlüğüne bağlanmıştır. . 
zırlıyan çiftçi arkadaşlardır. Ay- Çanakkale İnhisarlar idaresi
nca kanunda bir insicam da mev- ıın mülhakatta bir aylık satışı 
cut değildir. Bu vaziyet kartısın· u şekilde hulasa edilebilir: 
da, bu kanunu yapanlara, tahriı 94638 !ita 92 kuru_şluk tütün, 
ve ifacle noktasından bir namım< '3200 lira 84 kuruşluk müski -
vermek icap etse, bu numara mut 11t, 5 382 lira 5 kuru!!luk ta tuz 
laka sıfırdır. Fazlı Güleç, bu ka atıfı olmuştUT. 
nunla tecrübe eder ve sonra mü. =============~ 
kemmdini yaparız diyor. Ka Tigatroltu 
nunla tecrübe yapılmaz. T ecriibc.- -
den kanım1ar çıkar. Halkı tecriibe Büı·hanettin Tepsi yaz temsilleri. 
tahtası yapmıya hakkımız yoktur Perşembe ~nü alr~amı Beylerbeyin. 
Meclisin lararları kat'i olmak li- -le, cumart~si günü ak~amı Cafal-

Jimma mıntakasında Habe~ va
tanperverleri düşman kuvvetleri
ne karşı şiddetle harp etmekte
dir. Fakat Jimmanın zaptındoı ne 
askeri, ne de siyasi bir fayda yok
tur. 

Assab mıntakasmda, mühim 
Maccaco tayyare meydanını l 3 
haziranda ~gaf ettik. 

lrakta, kavdedilecek mühim 
bir teY yoktur. 

Suriyede, Vichy kıtalarının fid 
detli mukavemetine rağmen müt
tefik kuTVetler sağ cenahında 
Kisve'yi ve sahilde Saydayı mu
vaffakıyetle işgal etmişlerdir. 

Hedefi Alman giı-ifine mimi ol 
mak ve daha mühim Alman 1Luv
vetle7İnin rnuvasalatma takad
düm etmek olan bir hareketw lü
zumsuz kan dökülmesini önlemek 
iç.in bütün gayretle sarfedilmiş 
olmasına rağmen merkez mınra· 
kamız<Lı şiddetli muharebe inki
pf etmektedir. 

Alman tebllll 
Berlin, 16 (AA.) - Alman 

orduları Başkumandanlığınm aeb.. 
)iği: 

Alman hava kuvvetlerinin İn
giliz ticaret gemilerine kar~ı mü
cadelesinde yeni muvaffakıyetler 
elde edilmiştir. Atlantikte Cebe-
Jüttarıkın garp fat.ilametinde bom 
bardıman tayyareleri, kuvvetli 
bir himaye altında giden bir ka· 
fileye hücum ederek c.cman 21 
bin tonilatoluk 5 gemi batrrmış
lardır. 

Şimali Afrikada düşman, pek 
büyük lc.uvTetlerle Sollum mınta
kasında taarruza geçmiştir. Hare .. 
ket aldın katmış, düşmanın teşeb
büsleri İtalyan - Alman ateııi kar
şısında ve tayyarelerimizin yardı
mı ile kmlmıstır. Elde edilen ma
lumata KÖre 60 İngiliz tankı im
ha edilmiştir. Muharebe devam 
etmekudir. 

te. vazgeçıniyeceğ:iz) dem.&de «Bu ta.uruz lngi}tereye kar~ı . Vicby, 16 (A.A.) _ Fı·ansız de-
1..ııidıdır. Çiiııki bqün için başka yapılmakta olan JDiicaddenin bil' n~ tayyareleriniıı müdaJıalesi a.aye
tirlii nutuk şöylenernez Yalna safhasıclrr. Alman hava kuvvet• sınde İngiliz donanmaııı Sariye sahil· 
L _ b ' __ L..c_ • _L fL!! lerinin asken hedefine gelince ferinden uı.aldaştırıimıştır. Şamdaki 
uuııun ıraz Cllll ıwan;t tarillll su - L- t"''! b' l d' Al-•n H PranJ>ız knvveU~ri üç nıuhteli! fati-L,. • uu illll il' me9C e ır, ......- a- " llll\IMütün - -U--t _L__ d 11antetU taan~a ge(mi..ı...rdfr. u~ d'mlf ~ın 'lr. riciye Nezınetinclc b eyan olun • ~ 

ltalyanın 
mukabele 

bilmislli b .-hmda Çifte u.~larda mtibmmel 
zırndır. Aynca b eyle ir kanun "rir kadro ile fnkalid• ını:rrattaki
yapnıak zaten sakat bir i~tiı. Be- etim· kazanan 

Alman atukaları düşmanm kuv 
vetli kıta ve kamyon kollarına 
büyük muvaffakıyetlerle taarruz
larda bulunmuşlardır. Alman av
ciliırı. çetin hava ~arebelerine 
giriferek düımarun 9 av ve 2 
bombardıman tayyaresiai düşür
mütlerdir. 

Ak.deııizin ıark havzuında A l 
man bemhardıman ta1yareleri bjr 
İngiliz harp filosuna Wfl m uvaf
fakıyetli muharebe yapmttfar ve 
4 ağır bomba isabeti ile bir ufif 
lauva.zörü batırmı.tlar ve LouTd 
tipind e diier bir knıvazörii de 
hasara uğratm'!lardır. 

TA.IVDU IPJtAa doğıına rön. Alman - F.ansız as· ffafehin nnrlıa.a.l"ftı 
keri ifbirliğinin tefenuan hakkın- cfotra dej'ilruif 

Bedri Ziyanın 
uf ulü 

da hiçbir şey bilinmemektedir.> Viehy, 1' ~A.A.) - D. N. B. a-
... ....... ..... ı. .. • •••••••••••••• • •••• • • • ••••••••••• jansı Dildiriyo-r: 

Rumanyada . Ofi ujan.sının Beyı-uttan bildirdi-
tıne göre Ingilizlerin Halebi çe'rire-

geftl' 89kerf :rek Akdenize indikleri hakkındaki ha 
~rler hakikate tetabuk etmemekte-

(1 iacıl eclvif•dna M • __, hazırflklar dır. Bu haberler daha önce 13 ve 15 
hi~i rösteriltıuez. Merhumun şalı haziranda da tel<zip edilmişti. O ciln-
derıeeek dereeede tabiati şilriyesi t•v;ıı..ı -1L'I.,,_, el..._) ludenberi ise Fırat mmtakuuıda 
var.ıı. Bu llllyede musilı:f ilemi- R d •d di.işman iüeınna geçmcmi,tir. 
-.izde Jel' tutu n daima tue.- Umanya a yeni en Ahnan pike tayyarelerinin bürilı 
-~ edileD n eclilettk olan fok k ri l d b• J • Ctıııel priolan n ~tAeri vaı-dı. ara m& e lr Crl faa1İ7eti 
Bo .. rlcların hepsi az çok t"Ski tan- 1 Londra , l 6 (AA.) - Suri -
da, binaeuale,ia garamiy1"t vadisinde a 1 n 1 Y O l yedeki harekatı takip edım Reıı -
olınakla beraber hepsi de ı,;oJı: zarif .Bükref, ·16 (A.A.) _ Radyo ter aja1?'9ı rnuhabm, İngiliz filo . 
ve ıninidar olmak nıiimtaziyetini vautasile neııı,redilen bı'r t•b!ı·g·de suna pıke bombardımanları ya-
hailldi:r. lhı itibarla hatli Ahmet Ra- v .. 
~i~ iı:niyane olan şarinlanna fa- bu akşam saat 7 den itibaren tek P~n .. dü~~an ta~yarele~~nin ç~k 
J~ır. Nazımdıı1ıi kuvveti ırnye:sinde rar peçeleme ve karartma tedbir- bü~~k hır faalıyet ~osterdık
rnraah ve seci vhd!sinde de fikri leri alın..,cağı ilaa edihnistic. T eb- leıını ha.'bn 't'el'mekteclrr. 
\"e edebi mümtaziyetini gtistercn e- }iğde bu tedbirlerin niçin alın- ... ............ . ......... ._ ... . ............. ......... . 

se.ı·ler viicude crfümiş, takat hunıa- mas.ta oıdaklan hakkında aahar Af manyaya ağır 
l'l)\. çoğu dokllll!lklı olduğu için rıeır verilmemektedir hava hu-·cumları 
1'tdıleınem1'tir. ;\ll'rhum 18i1 sene- • 

( 1 i11ei ıtıltif eden hocmı) 

A•erllı- matbaan Atman 
pıaitu .Ü toT)ıJİllcadr- iatiyoı-

Nevyork, 16 ( A.A) - Ame
rika radyosu muharrirleri mihve
re ait alacakların bloke f'Oilmesi 
hakluııda Roosevdt ta rafından 
verilen emri Robin Moor vapu _ 
runun torpil lenmesine doğrudan 
doğruya bir cevap suretinde · te
lakki ed iyorlar. Maamafib mu
harrirlerin ek.serisi bu tedbirin 
geç kaim-. olduğu mutaleasın -
dadır. 

Bütün Amerikan gazer,Ieri. 
Alman harp gemilerinin torpil _ 

lenmesini istemekte ittifak eyle

mektedir. 

Mıgolistan - Mançuri 
hu~udunuı tesbiti 

sinJe doğnıuş olup C'llki 1\1 üTkiye nıelı: Horia Si rıı• 2S sene 
telı~nde tafısil etmlştiı'. Uzun seneler kiirefe rnabküm •dildi y aplf dı :ıfoskova, 16 (A.A.) - Sovyet Mo-
~~ı Düyunu Umumiye idarcdnde B"Lr,,... l 6 (AA ) _ B"k L d l L (A A ) go!i,,tuııı hükiinıetile :\fançul'i bükı1-
vulunı11m• ve ~ada da hı''h~-a ktt'' ua -y• • u fCŞ" on ra, u . . - Res- b 

--. v• r ...,.,. .... b -1c1· ·ı..:ı·w• ıneti tarafından bu ı;;ı ah nf!şredilen 
l'eff kaien1l0 "esile kenclı·~.-ı'nı' tanıtını<>- askeri mahkemesi, isi leı"yoncu- men J rrı oıgıne göre, dün °e- b' r· d 1 • ~ .,- b "' ır tcb ığ e, ı;on :;ene erde badiı;c. 
~: Ufm& matbuat ve irfan alemimiz ların ~fi Horia Simayı 25 sene ce, ombardıman servi&ine ait !erin vuku bulduğu hudut nııntak:ı-
ıçın makiki 8ir znradır. büyük teşekl:üller yeniden garbi .,, '- "r ;;. sabık Ha 1• • N ~ında kat'i hududun teı-ıbiti i#fn nıu-_ 

~, d rl ıs:u e.,.e, r cıye azın Almanya üzerine U'; ...... ; .. ler..ır·r, " ne e ı· aı'l4~;nı·n .ı.,.;11 t .......... 1. • .,~--T u zakel'elnrı'n tekrar başladıO-. bı"lılı"ı·i1-,.... ...,.. ~~ ... ~ur..,r .. Milıai Sturdzayı bes. sene ha""se, Ruh 'd ~ .,. ile candan iştirak ederiı.. ,. r a, Kolonyada ve H.anover mektedir. 
saLık Dahiliye Nazın General de endüstri hedefleri atese ve -
Petrovinescoyu 7 sene hapse gı- ril~ ve büyük hasarlar' yapıJ-

Cenazesi, k.endUin.i seveuleria yaben moıhkUın elmiftir. mıştır_ 
ltÖ~atları arastnda dün Bakukö.- Daha küçük bir teşekkül Dun-

Maznwılardan yeciw beraat kerque doklarına taarruz etmiş-
l'Ündeki evinden kaldırılmq. Mer etm~tir, Bunlar arasında Roman tir. 

.... Teblıi!de şu citıet hatırlatıhvor ki 
bu mmtakada vukıı bulmuıı ot~n hi
dkr:üeı·e l.ıiı· nihayet veren ve 1940 

cylulüııde Molotof ile Amiral Togo 
ar:ısındıı imzalanan anfoşmalarclan 
~onra işler ~rtral ba~lamt~, fakat 
ltışm çıkardığı teknik m!lşltiiJat do
layı ~ilc inkıw uğramışt.1. 

lce2cfendiddd aile kabrutamna yanın eski Berlin Büyük Elçisi Av tayyarelf!ri geceleyin ifgal 
defnolunmu~tur. Cretzianu bulunmaktadır. Diğer altındaki Fransada bulunan tay-

'<ederti ailesine, yakınlarına bir çok kimader daha mahkum yare meydanlarına taarruzlarda 28 ıııayıı; 19-11 ıle bu teknik müşkü-
Ve doıtlarına samimi t • I . d ) bulunmuşlardır. l:it ortadnn kalktığı için bu işlere bü-

. azlyet erı- e i mi~. Muhakeme h.Uiyen ce- Bütün bu hareketlerden 
llıaiai -.rıarı:ı. · l' t . üç yiik bir dosLluk hııvası icinde tekrar 

reyan e m,.ıir. bomba tayyaresj dönmemiştir. f başlanmıştır. 

lediye kanununda bo hususta la.. 
:umgelen hükümler vardır. Fakat BABA RAMİZ 

Beledryekre, bu işi başarma), Pi~·~ 4 perde 
icap eden vesait verilmemi~tir. Pek yakında Neron ve dans yıldızı 
Binaenaleyh Belediyeleri lakviye !eniye Tepsinin iştfrakile revüler. 
edelim. Şayet bu yeni kanun la-
yihası çıkacak olurısa işler yürua· -t 1,,, 

miyecek ve köylünün hali berb 
olacaktır. işte huzurunuzda söy
lüyorum. Boyle bir vaziyet hadıı 
olursa ellerim, bu işe önayak olan 
Ziraat Veldlinin yakasındadır. 
Yüksek beyetinlıe bir takrir ve
riyorum. Yeni teşkil, yeni masraf 
kapısıdır. Bu İş Belediyelerde kal. 
malıdır. Aksi takdirde bir insı

cam temin edilmek üzere tekrar 
encümene gitsin.> 

Kürsüye gelen Galip Teker, 
memleketin her tarafındaki çiftçi 
mallannı koruvacak kanuni hü
kümler ve teşkilat bulunduğunu 
ileri !IÜTerek şimdiki layiha kabul 
edilecek oluna memlekete hiçbir 
hayırı dokunmıyacağını ve tatbi
katta büyük rrrii~külatlara uğra
nacağını söylemiştir. 

Doğrun ve kadın 
hastalıkları 
mütehassısı 

O,,.raıh Dı-. SAIP AL} 

l)ÖLBAK 
:Beyoğlu Tünelba~ı Tünel 

apartıın:ın No. 2 

Pnzı:ırdaıı maada lıer gilıı öğ14-

dex sonra. hı:utalcırtın kabiil 

Dr. Hafız Cemal 
LOlUılAN HEXİl( 

Dahiliye Miitehassııı 
Dinnyolu 104 

Muayene saatleri: Pazar haric 1 
her gün 2,G. Tel: 23898 

Bll§ka Alman bomhardunaıı 
tayyareleri Kıbrıs adasında müte
addit tayyare meydanlarını mı.i
vaffa.l.:ıyetle bornhalam)flar ve 
mitralyöz alqine tutmuıLudır. 

Düşmanın gündüzün ifgal al
tındaki toprak.fara kar~ı t~bbüs 
ettiği akınlar akim kalmıştır. Av
cılanmız üç. f ngiliz tayyaresini dü
şürmüşlerdh. iki İngiliz bomba 
tayyucsini bir devriye ve mayia 
gemiai ve diğer bir layyaıeyi de 
bahriye topçu.su dÜJÜrmÜftiir. 

Dün gece dü:ıman, garbi AJ. 
manyanın müteaddit yerlerine in. 
filak ve yangın bombalan atmş
tır. Sivil halk arasında bir mik
tar ı.ayiat vardır. Ba:ı• yerlerde is
kan mahallelerinde ehemmiyetsiz 
hasarlar vukubulduğu bildiriimck. 
tedir. Alman g~ce avcıları 2 fn-Emin Sazak ta böyle lıir ka

numın )azım olduğunu anJatmak
la beraber dalıa etraflı olması la
zımgeleceii kanaatini ileri sür
müştür. Söz alan mazbata mulıar
rirkrindcn Feridun Fik;i ve 
muvakkat encümen mazbata mu
harriri Refik İnceye ~iddetle hü-

!11••••••••••••• giliz tayyaresi düşürmiişlcrdir. 
:talyan teblli l 

•• 
Dr. Hayri Omer 
Öğlede:n ıonra Beyoğlu Ağa. 
taııtii karşıs1uda Ha.sanbey Apt. 
No. 33 Telefon : ~5~6 cum etmi~ler<lir. 1 

Bilhassa Feridun Fikri !5Öyle İİİll••••••••••••tl 
demi,tir: 

«- Rı!fik İncenin mütaleaları· 
na baktım. Onlarda da insicam I 
yok. Aynca kanunu da okuma
rfıışa benziyor. Eğer ben de he
yeti mümeyyizede bulunsaydım, 
onun dersine çalr~madığına hük
mederdim.:> 

CoctıJc Hekimi 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim, Talimhane Palas No. 
4. Hastalan her ,.mı saat li 
ten sonra kabul eder. 

Tel: 4012'1 

Roma, 16 (AA) - İtalyan 
ordulan umumi kararphınm 3 i 6 
numaralı tebHği: 

Şimali Aftikada birkaç eün
denberi bir taanuz hareketi ha
Z'lrlıyan düşman diin Sollum cep
hesinde şiddetli bir hücuma geç. 
mi,tir. D~rna:ı lıer tarafta ağır 
zayiatla gerı pfukürtülr.V~. Mu 
harebe devam etmektedir. İtal
yan ve Alman tayyar,.Jeri T ob
rukun le•İsatına ve mü.abılıkcm 
mevkiin iııtihkaınlarm• •~ b,mp
lanoa mükerreren ite~ lı:ay
detmivlerdir. 
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r .. ' L MUSABAKAMIZDA ) ı, lltJ lıagat Jcitapla'L: 

Mükafat kazanan karilerimiz lKREDİ TEMİNİ ve 
DiKKAT' H•Uy•l•dnld Jdmhon•mbd•n aldm.,., VERESiYE SATIŞ 

( 40 ncı liste) 

DİKKAT: H~diyc1erin 20 ha
man cuma günü öğleden so~ra \ 
alclınJmaaını rica ederi:l, . 

Beyoğlu, İ:;tiklal cadde!!i, 
Karlman mağazası yanında 

Jelefon: 41 492 

Yazan : H•rbert N. Casson 

• te muhakeme günii tayin edil

mekle keyfiyet Lebl i~ m.ık. ı ın ınn 

kaim olmak iiıere ilan olunur. 

BiR HAKiKATi 

Aşağıda yaz1lı mevaddın kap~lı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahaller• 
deki Askeri Satınalma Komisyonlarında yapılacaktır . Taliplerin kanuni vesikalaritc teklif mek· 
tuplannı ihale ııaatinden bir saat evvel <tit olduğu Komisyona \·ermeleri. Şartnameleri Komisyon.· 
larında görülür, 

Miktarı Tutarı Teminatı İhale gün saat ve mahalli 

Clıısi Kilo Lira Lira 

4/ 7/ 941 11 Tnbzon. 
7 7 / 941 16 Balıkesir. 
2/ 7/ 941 15 Eskişehir. 
3/7 / 941 16 Eskişehir 
7' 7/ 941 1 7 Geliboluda eski şu 

bede. 

Sade yağı. 30,000 42.000 3150 
Sığır eti. 110,000 76,500 5075 
Sığır eti. 180,000 71 . 100 4805 
O dun. 1.200,000 23,280 1746 
Makarna . l 00.000 40.000 3000 

Sığır eti. 100.000 41.000 3075 7 7 941 1; Gelibolud;,ı eski şu-
bede, 

Sığır eli, 100.000 4 1,000 3075 4/ 7/ 941 l s Celiholurla eski şu-
bede. 

11 / 7 / 941 il Erzururıı, 

711 / 941 1 s Erzurum, 
7/ 7 / 941 10 Erzurum. 

(98-4791) 

Sığır eti. 1,008,400 201.680 11334 
Buğday kırdırılma!llİ 1,000,000 17.000 1275 
Sığır eti. 88,0SO 16.720 1254 

* tc it ..,. 

-Aşağıda yazıh mevaddın eksiltmeleri hizalarında yazi.h şekiller 
le 18/ 6; 9 4 1 günü Y alovada Tan otelindeki Askeri Satm alm 
Komisyonunda yapılacaktır. Tal iplerin kanuni vesikalarile teki 
mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel Komisyona >"erme 

a 
jf 
. 0ROLOG-OPERATÔR 

Dr. Sedad Kumbaracllar leri. 
Cinsi 

Sığır eti 
Koyun eti 

Miktari 
Kilo 

150.000 
5,000 

Teminati 
Lira 

450() 
22S 

ihale saati ve ~eldi 

1 5 Kapalı zarf 
,16 Açık eksiltm 

. 
-

e 
(6-4276) 
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Bevli'Jle Mı< te7uulff31 

Muayenehane. ini SİRKECİ : 
ANKA RA CADDESİ, TAN 
GA2!_ETESİ KARŞISI, SEMİH 
LUTFİ APARTIMANINA 

nakletmiştir. 
Bôbrek, mesane, prostat, idrar 

yolu ve tenasül hMtahklan 
nıüteha88ısı 

Gece işeyen çocukların tedavM 

' 
( 

BORSA 
16 • 6 - 941 muamı1tıl 

Leaılrı ı St1rH• J.202S 
f'iH'J'et'- tH 0.lw 129. 09> 
C••evre 100 t. ... ,,.,, 29 's 
llaılrft 100 Ptf'b aı.ao 
Yokela .. 100 v .. ıo. tıs 

it•kbel. ıot t.,..ç kr SO, S2S 

ESHAM VE TAHViLAT 
lkraal7ell yilacleS 193SErgHI 19.SO 
Erınt 7llad1S lkraaly•lltHll - ·.-

' 

- Sıva · lrnt'~• ı - .- ,. 

BUGUNKU PROGRAM 

7.30 Prnı:·ı·um 1 vinıi 
7,33 Müzik 18.40 .Müzik 
7.45 Haberleı· Hl.00 Konuşın:ı 
8.00 Müzik (Yuva !\aati) 
8.30 Evirı "uati. lH.15 Orkestra * 19.:JO Haberler 

12.30 Pt·ogı·ıı.111 l H.45 Orkcstrn 
12.33 Türkçe plak 20. 15 Rad.gazelesi 
12.45 Haberleı· 20. 15 0l'kestra 
ı::ı.oo Müzik 21.00 Konuşma 
l!l.15 1'ürkç·c· plak 21.1 O Müzik 
1:1 .:ı o Müzik 2Ul0 Konuşma * 21 .45 )Iüzik 
l!UlO Pro~ ı ıım 22.30 Habt•rleı· 
18. 0~ F':ısıl s:ı zı 22.45 :\lüzik 
18.:JO Zirnat tak- 2:J.25 Kapanı~. 

S•ilıb1: Z. T. EBÜZZIYA 
Neıriyı ~ Müdürü.: C. BABAN 

8asıldıikı yer: Mutbe&ııi EBüzıır A 

. 

-
1 

1 
. 

-

1 . 

• >(. JJ; 

Pazarlıkla ordu tipi sepetli 
1 5 : 20 adet motosiklet alına -
caktır. Beherinin tahmin bedeli 
1 300 liradır. ihalesi 21 / 6/ 941 
cumartesi günü saat 1 O da An • 
karada M. M. V. Sahnalma Ko· 
misyonunda yapılacaktı r. Talip
lerin j( 15 teminatlarile belli va· 
kitte Komisyona gelmeleri. 

(92-4785) 
••• 

14.400 kilo sade yağı alına· 
caktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
30/ 6 / 941 pazartesi günü saa t 
16 da Merzifonda Askeri Satın
alma Komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin b6deli 21,600 lira, 
ilk teminatı 1 620 liradır. Taliple · 
rin kanuni vcsikalarile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel Komisyona vermele· 
ri. Evsaf ve şartname~i Komis -
yonda görülür. 

( 16-4378) 

" " 1 19.N 

" • 3 19.98 
., • ' 19.91 
9 • 1 19.91 

" • ' 1' ,. 

" .. ' 19.91 
Aaadol• L•. Yolu TahvlU, 1,2 ·'3 50 
T. C. Merkez Baakası ıu.ı.s 

Tllrkl7• lt Baakaıı -.--

1 l!Jorsa harici altın fiyatı 
Retadl7e 26 Lira 20 KJ. 

ICalm htlblrllk ıu .. - " 
Klilçe altıa a-r••• s. 30 .. 

Haılran ı Sah 
U60 H. 

17 
US7 

Cemadel Rumt 
evvel Hadraa 

21 4 
Gil•: 16ı. d'nar 4 ı 

VMitl# e~an. v ••• u 
; D .. D • --GID•t w ...... , u kıs 45 os 211 

Otı. ~· 32 oı 15 
lkJaM loa 3317 li 
Ailfe.• 12 00 2U 43 
YaU. lo2 0471 47 
l .. ak (Yanıtkl) ıoı. 2ılo.J 07 

···············································• 
Taaviri Efkar 

Nüban (S) Kuruıtur 

1 Abone Şeraiti 1 Tlirk.ir ı 
l ~la 

Hul t 
~ 

SeııeJik ............ 1400 Kr. 211110 Kr • 
Altı a7lık .... ........ 7IO .ıı HiO • 

Üç aylık ............ COO .ıı 800 .ıı 

8ir a7lık •. ••• .•••••• 160 > voktar. 

DİKKAT: 

Dercolu11m1yaıı. evrak iade ohınmu. 

I 


