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lıkılapçı Geıçlik Gazetesi 
Yarın çıkıyor 

MatbaatJ••za ... ç ••lln •emleket 
(•a•ıaı, ha1at a•l•J•fıaı ıetiri1or. 

rı ar H•r iıi kel•ı anartlar, bir 
sirii ç•tinlilcl•r fi• giiçliilcl•rl• 
lcarşılaşırlar. Lao Teze 

M0STA~ YEVllİ GAZETE Telefon: ZllZI cş.w t ..ı .wı •• ı • .ıeı 
TeJc. Tuririefkar, İstanltal 

ıg 

Miihim bir kararname 
Ticaret Vekô.leti icabında geni 
hububat mahsulü ile çuval 

depolara el koyacak 
ve 

Kararname hükümlerine göre yapılacak büyük hububat 
stoku için icap ettiği takdirde devlet binaları tahsis edilecek 

Libya cephesinde lnglllz ve Mihver kıtaatı ·· 
arasında bafllyan aklbetl meçhul bUyUk 

çarpı,manın cereyan ettlll saha 

ve mahlQtlara el koyabllecektil. 

Alı ıa 1 k etıuf tıluıı•· ıızeriı e uııi biı taııı ı-ı• ı ueklen "rkeı, lııgilizleı iı l>iıdtııbfre Soll ım iizeıiıı • 
dl!ıl 1ıtı~kctt [ltçtiklcı ın gumyorıu:. Bıı ınıntakııda lı'.ı~cı:atıı mııscıit iki 110~ uı·dır. Biri, ~a~il bo11undan 
TJalfı•lJtJ oerirlinııı, d"geı · Capuz::11 kafrsiııdcn ı/ui<ıscırcı1~ ~km dt .Hııl/aya ııeçfdıı_ıe ulaşır. Bıı 1tıb11~l~ Ha!~«
wa m ılim b ·>" ae •kulct1Jf 11okfasıdıı-. Alıııcıır kıwı•etlı.ı1'1111ıı 11 ıı§l.'lılııtla elde ctmıf oldukları bıt geçıdı /ırgılı::
lcr clıo kı~ ,;, i hitcmnlarfle çe1·iı'mi~frrdı,·. A/111anl11r, ucridiıı yıikBtk ?ınktalarırıt hııli ltazııdcı m111ınfn::<1 
cdİyo Iaı. ile .: tee11ı1ııt etmiyv bfr lwbtıı tı gort de, İııııiliz kııı•ııetleı1 Co7,ıı--zo kalesiııi ele gerirmi§lt>dir. 
/ngiliz tnoı•ı ızım 'it v u111it b11 şekilde inkifafı 1·ıı1a udenıi ın ıtrıffn/,·ıycti, Şimali Afrika lrnrbıniıı B"ll"' 11·t

,.indc rok , ts ir oll!c111•tı • 

Ankara, 17 (Hu usı muhabiri
mizden tclefnla) - Yarın neorc
dllccck bir kararname ile hfikü
met, Ticaret Vekilletine mllhım 
bazı salahiyetler vermektedir, 
Butün hububat müstahsilleı·ini a
lakadar eden bu kararname hü
kümlerine göre Ticaret Vekaleti, 
idrak ecUlecek olan 1941 yılı 
mah ul mevsiminden 1942 mah
sul yılına kadar lüzum gördüğiı 
zamanda ve ınıntakalardaki huğ
da~·, çavdar, arpa, yulaf, Mısır 

Mnliiın olduğu vcçhile, Mılli 
Korunma kanununun 14 üncu 
maddesine gore, hiıkumete halkın 
\'C ordunun ihtiyacını temin ede
cek stoklar rapmak üzere hubu
bata el koymak salahiyeti veril· 
miştir, Binaenaleyh yukarıdaki 
karar, mezkür kanun hükümlcrı
ne istinaden verilmiştir, 

Bu el koyma keyfiyeti deıhal 
mevkii file çıkarılmıyacaktır. Ti
caret Vekiletinin lüzum göreceği 

-\ Mıs1r hududl!! 
\ Şiddetli 

\r----, 
\ Avrupa Suriyede Limon 

on 
kuruşa 

1 çarpışmalar 
oluyor F alua malümdur: cCena~ı bak 

fakiri sevindirmek ıster .. 1 
eteiini kaybettirir, sonra da bul
tlururmut» derler. 

lngilizler Capuzza 
kalesini aldıklarını 
haber veriyorlar 

Biz de onun sibi ~erde 
limonun on kurup mlitini du
Yunca ( maamafib yine limon bu
lamıyoruz) bir bayii sevindik. 
Naaaı sevinmiyelim? Daha seçen 
hafta bir tek limon otuz bet ka- .. ~ 
t'Ufa çılmuf, maamafib o fiyata da ,,--: .. 
iauJunamamıya bqlamqtı. 

Dünyanın en güzel, en nlu li
mcı hw WW ~nbir 
1r1emlekefte it .. linLls llmon. oba 
'-t kurut• çıkmak prabetini, 
hayır, garabetini deiil, barikaamı 
RÖıterirse sonra on kuruta inin
ce halkın 'elbet, sökten maide in· 
ınif gibi sevinmek, hatta tenlik 
Yapmak hakkıdır. 

Bir limonun Türkiyede vasati 
fiyab yüz para. nihayet üç karut
tur ve hiçbir vakit, hiçbir vesile 
ile bu fiJattan yükteje satdma
lraala, bele bir aralık Anka (kutu) 
Ribi i.ni var, cismi yok bir bale 
nlmemelid:r. 

Limonun bol halunduiu u
lbanlar kıymetini pek bilmeyiz. 
O..u, daha ziyade salata, meze 
ribi teferruattan olan yiyecekleri
ıniae çeJnİ veren bir aüs Midede• 
riz. Halbuki limon, ekmek ve 
P97nirden sonra selen en mühim 
i~acatı zaruriyedendir. Bir ke
re limon, mevcut meyvalar içinde 
hemen Lemen vitamini en çok 
olanıdır, batti bu hususta porta· 
kaldan bile iiatindiir. Bu itibula 
liınon herfeyden evvel mühim bir 
llcladır. Bundan bqka hemen her 
hastalıkta da doldorlarm porta
kal terbetinden sonra müsaade 
ettikleri yesane mefl'Up, limonata 
dır. Şu halde limon en mühim 
•ilahi ihtiyaçlardan da olmak kıy
met ve meziyetini haizdir. Limon 
•7ni zamanda ıtriyat dedijimiz 
rizel kokuların en ferah vericile
rinden biridir. Hiçbir levanta. 
hİçbir emel koku, limon ruhlu bir 
kolonyanın yerini tutamaz. 

Memleketimia için ne saadettir, 

lta11a•ıara kartı kauaclalı 
pulak •a•affaklyetl tfmdl 
yine api harp uhnemade, 

Almaalara karfl tekrar eclip 
ed .. lyeeej'I aerakla lleklene• 

General Wavel 

Kahire, l 7 ( A. A.) - Res
men bildirildiğine göre, lngiliz 
kıtalan Capuzzoya kadar bir baı· 
kın hareketi yapmıolardır. Düı
man, T obruk tan alelacele takviye 1 
kuvvetleri göndermiştir. Düşman 
tarafından yapılan azimkarane 
mukabil hücumlar düşmanıt ağır 
zayiat verdirilerek püskürtülmüş
tür. Harekata devam edilmekte
dir. 

(Devamı sahi! e 5. •iitu11 ı dı) 

ki insanlann itte bu kadar muhtaç ~========~=== oldukları bu mubarek mahaulün = 
Türkiyede en ııüzeli yetİpnekte
dir. Öyle iken bu ıiizel ve kay
ıneUi mabaulü yetif tiron Türkiye· 
de hemen her sene bu mevsim
lerde bir limon derdi ~uhiır eder, 
linıon ya çok pahalılaıır, yahut 
da bir müddet için ele &eçirilmeıi 
rrtiinıkün olımyan bir nesne olur. 

Denizciler 
bayramı 

Bu yıl bütün yurtta 
parlak bir surette 

kutlanacak 

Senelerclenberi tekerrür eden 
bu rniinuebetsiz ve gayritabii hal
den dolayı Ziraat Vekiletinden 
acı aıc fikiyet edeceğiz ve bütün 
lıaL-L~• ona b··1---:..-, z:--a 7 (H • h b' UllllaU ..._...... ..-- Ankara, 1 ususı mu a ı-
•h•ıanda da, batlı• tabalarda ol- rimizden) - 1 temmuz 1941 gı.i 
d..p ıibi memlekette bariz bir nü ; Türkiyenin tam istiklalini te
leraldü, ıöze çarpan bir kalkm- min eden, Lausanne ıulh muahe
~ vardır. Yemifler, vakıi ucus- deci ahkamı mucibince Türk su· 
-....lfbr ama, Vekiletin ıöa- lannda kabotaj hakkının Türk 
~iti J'~llar ve r~ptılı. yardım- bayrağına devredildiği gündür. 
._~J'~cle ç~ .iyil~ ve çok Türk sularında yolcu ve eşya ta
~ eylemiftir. Etluden ,..ı. fllllak Türk limanlarında bilu
llwa, o tal»ık •• kıJ1Detli ntan mum hizmetleri görmek, ıuları-

T ASVIR1 EFKAR mızda avlanmak hakkı münhası-
(l>ftletıl, * il• 1, ~ ı P) • (Dnftll HM/• 1,-"'-' 1 i.e) 

sulhu 
Amerlkadan verllen 

haberler• göre 
yenı nizama 

Rusyanın da ithaline 
çahfıhyor 

Son gelen haberlerdeıı ani•· 
~aldığına göre, Almanya Avru· 
pada, İngiltereyi hariçte bıra
kan bir sulh ilan etmek arzu
.ııuncladır. 

Fransız 
mukabil 
taarruzu 

Merciayun istirdat . 
edildi. lngiliz ileri 
harekatı ağırlaştı 

Amerikan kaynttklarından 
gelen haberlere göre, bu hu· 
susta Sov) et Rusya ile de mu-
2akereler cereyan etmekt,.,taır. 

(Ankara radyosu) 

Kahire 1 7 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, Vıchy kuvvet
erı Mercayum -ve- Kımeıtra hal

gelerinde şiddetli mukabil taar
--------------• ruzlar yapmıtlardır. Şimdi şiddet
••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••• •• • 1 ••••••••• li muharebelerin cereyan ettiği bu 

MI. Pe, taı·n iki bölgeye müttefik takviye kuv
veleri sevkedilmektedir. 

Mercaymn seri alındı 

b• t k Beyrut, 17 (A.A.) - Bu sa· 
ır n u u bah alınan son haberlere göre 

AmertkadaJd Alman Kouo
loaluldarının bapatılmaıı 
mlnHebetile beyanatta 

bulunan Amerika Hariciye 
Müt .. arı Sumner Welleı 

Kuneytra mıntakasında Fransız 

So••y)edı• kuvvetlerinin yaptığı taarruzi ha-
Pf'kat neticesinde 1 00 esir ve mü-

------------- him miktarda harp malzemesi a Amerika 
adım adım 

harbe cidiyor 

"S.sim lcuflflet buldu 
zira Fransa •allamlaııgor 
Nlıldıfızı sögligenler 

siz• galan saglii9orlar. 
Miitlaiı serıüzeıtin bizi 
attıiı karanlılclardan 

luırtulacağız,, -

Bütla mHeudiyetlle batla 
balandağu bedbalat milletini, 

dGıtütl ~irdao·tan lcartarmıya 
ç&lıpn ihtiyar Maretal 

Pe-.la 

Vichy, 17 (A.A.) - Mareoal Pe
tain, bugün saat 13 de iktıdar mev
kiine ıreçiıinin yıldönümli münasebe
tile radyoda bir nutuk söylenılştir: 

Mareşal Petain 17 haziran 1940 
rla Bordeaux'da söylemle olrluğu 
nutku bil' plaktan tekrar ettirdikten 
sonra demiıtir ki; 

nugün sesim kuvvet bulmuştur. 
Çünkü Fıansa saglamlaşmaktarlır . 
l<':ıkat bir çok Fransızlar bunu ka
bulden imtina ediyorlar. Mııkadde -
ratlarının bir sene önceden daha mı 
feci olduğunu zannedıyorlar? 

(Dncımı ıoAi/ı 6, ritn 1 ~j 

lınmıştır. 16 haziran öği~den son
(Deı·amı salıi/, 5, ıiltun -4 de) 

················································ 
İspanya 

Hırvatistanı 
tanıyor 

-·-Zagreb'e yakında 
bir elçi gönderilecek 

Mudrid, 17 (A.A.) - D.N.B.: 
ispanya Harlci~e Neznreti dıplo

matik daire şefi Yiıııenc Snndovııl, 
dun, İspanyol hüki'inıetiııln, uçlu 
pakta il ti ha kile ) enı Avrupanııı ku
ı ulınası e erine i;ıbirligl yupmak ka
rarını izhar etmiş bulunan Hırvati 
tanın derhal tanınma mı deıpiş et
mekte olıh gunu blldh mlo \'e demiş· 
tir kı: 

Versa\ ın sun'i blnalaıı, totalıter 
devletlcı:in. Almanya ve İtal)anrn 
ııosyal ve siyasi yeni fikiı !erinin 
kuvvet ve dinçliği altmda yıkılmış
tır. İspanya, Hırvat d~vletini tanı. 
}'abilıncklc meıııııuniretlııi izhnt ct
~ektediı ve ~ni dcvll'tin hıiki'inıct 
merkezinde bir elçilik lhrlas cylı~ e -
cektir. 

Bu hafta içinde 
büyük inkiıaflar 
vukuu bekleni1or 

Yn ıngtoıı, 17 (A.A.) - Uıııunır -
yctlc ı~ 1 hnbeı: alan Vaşington mııh· 
filleı ınin dun izhar ettikleri ka n:ı
atc gore, pek )akında, helki de bu 
hafta içinde bü' ük inkişaflar vuk-ua 
gelmesi pek muhtemeldir. Bu mah
fillcı in fikrine göre, Alnııın kon o
losu ve ajanlaıının nıernlekettcn çı 
kaı ılması, arlccc münferit bh hal'e
ket dc•gildır. Fakat bir eı i tedbiıle
ı in ılkinl te kil etmektC'dır. \J nı 
nınhflller bu fıkirleıini teyiden su <'İ· 
heli kaydt•tmckteclirler ki Roo cvdt, 
hafif rahatsızlıgınrn tamıınıllc geç· 
miş olma ına ıngmen, muhteme_l ola· 
ııık bütün zamanım bih ük ehemmi
yetle nıesclclcrc tahsis için, bu hafta 
i~iıı kabul ettiği rlavctleı inin hemen 
h~Pıt.ini geri alıuıştır. 

(Devn.mı sahife 5. ri.ıhın 6 dısl_ -, 
Benzin tahdidatı 1 

Hususi motörlü vasıtaların tekrar 
işletilmesi hakkında tedkikat ilerliyor 

Ankara 1 7 ( Huıuai) - Benzin tabdiclabna ait Koordinas
yon heyeti karannm tadili ve huausi motörlü vuıtalann tekrar 
seyrüaefere konmaları etrafın da hazırlıklar ilerlemektedir. 

Alınan en son malUınata göre, hükUınet kararnamenin me· 
riyete girmesinden sonra elde edilen neticelerin tetkikini Tica· 
ret Vekaletine havale etmiftir. Ticaret Vekaleti yapacağı tet
kikat neticesinde kararnamenin meriyet tarihinden itibaren ne 
m*tar benzin tasarruf edildiğini tesbit edecek ve tasarruf ecli· 
len miktann pek cüz'i olduğu tahakkuk ettiii takdirde hükUmet 
yeni bir karar alacaktır. 

tarihte hububat sahipleri beş gun 
içınde bir beyanname ile ellerinde 
bulunan mah ulıi Ticaret Vekil.le
tıııe bfidlrcceklcı dıı-. Alınacak 
mahsullerin bedelini Vekillet, pe
şin para ile ödeyecektir. 

Ayni kararname mucibince, Tı
caı et Vekii.letınin luzum gordilgu 

1 ) erler el koyma keyfiyetinden j5. 

tisna edilecektir. 

ti) açla11 kcnd ılerınc bırakılacak -
tır. Bo)lelıklc, butun degirmcnlc
rin çalı nıa ı mfinıkun olacaktır. 

Toprak Mah ulleri Ofisinin bu
lunmadığı VC)a mesaisi kllfı gel
mediği Ticaret Vekaletince tes
bit edllecek ~erlerde, rnustaru ıl 
hububatı, bu i§lerle iotigal eden 
kim eleıe aatabilecektir. 

Bu mutava sıtlar rnüba~aatı 

1 

Bundan başka, değiı menlel'in 
ancak bir senelık ihtiyaçları faz
lasına el konacak, bir senelik ih- f 

kolaylaetıracak ve ayrıca bundan 
istifade edeceklerdir. 

Askerlikle ilişiği olanları 
çallşt1ranlardan bir kaçı Orfi 
idare mahkemelerine verildi 

lstanbulda bulunan resmi ve 
hususi bazı müessese aahip ve a· 
mirlerin in: müeaaeaelerinde istih
dam eyledikleri memur ve itçileri 
1 704 sayılı kanan hükümlerine 
göre tutulması icap eden defter
lere askerlik. vaziyetlerini tetkik 
etmeksizin kavdettilderi ıhetlc 
eeaaen umumu bet on kişiden ıba
ret olanlardan bir kısmı yoklama 
kaçağı. bakaya ve saklıların as· 

kerlik kanununa aykırı olarak İfe 
alındıkları Örfi Jdare Komutanlı
ğı tarafından istihbar edilmesi ü
zerine yaptırılan tabkikat netice
ainde; bunlardan, ukerlikle ilgili 
olan bazı etıhaa istihdam eyledik 
teri anlaşılan ve aralarında ccnee 
bı tabiiyetinde olan da .w.ı, 
bulunan on miıeaaeae (resmi ve 
hususi) sahip ve amirlerinin, as 

(DIVflnM .aAi/ı 6, ftltııR 1 tlı) 

·······················································-······· ............................... . 

Binbir gece masalı gibi ----·· 
Bir küp dolusu 
altını bulunca 

Bütün Edirne hovardalarını rakı 
ziyafetlerine garketmek istedi 

Ediınl', 17 (Husu ı nıuhabııımiz· bn oldagunıı goımııtı. bir taneaıni 
den telefonla) - Gazi Koca mahal- musevı saıraf Kemale göstererek 'l 
lesinde araba tamircisi Ali, evinin liraya eatnu 11... MOtebakiıdni sat· 
bazı yeıleı ini taıniı ettirıııekteyken mak üzere İs anbula gidip Edlmeye 
bir duvaı ın yıkılması sırasında içi avdet eden Mustafanın. fazla rakı 
altın paraloı la dolu ve iı tü bir deri içmek, ) cnı elbi c giymek, Edimede 
ile bagh bJyilk bir küp bulmuştur. rastgele otekıne berikine hovardaca 
Tnmhcı l\lu,.tafa, bu parala1 ın al- fDıvamı aah?./~ 5, rihıft J ,., 

Bakışlar 

Tahmin, rivayet, fayia 
Peraml SA FA 

D ün yıne l taııbulda bir şayıa 
fırtına~ıı koptu. Sokaklar

da, inanılmıyacak bir haber esi 
yor, her açık pencereden İçNi
ye giriyordu. 

Eğer bir şayia, propaganda 
fabrikalarının bacalarından çı· 
kıv ortalığı kaplamış değilse, 
halkın muhayyilesinden doğ
muştur. Üç istihale geçirir: Şa
yia olmadan evvel daha az bir 
sirayet kabiliyetine sahip riva 
yettir: rivayet olmadan evvel 
de çetitli tahminler arasında 
bir tahmin. 

Her tahmin rivayet haline 
gelmez, her rivayet de pyia 
halinde genitlemez. Hangi tah
mindir o ki. olmeaı mümkün 
bir hadiseye. olmuş olmak gıbi 
yalancı bir vakıa şerefi kazan· 
dırır ve ilkönce rivayet, sonra 
da şayia dumanı halinde orta· 
lığı kaplar) Bu tahmin, ya im· 
me düşüncesinin pek mümkün 
gördüğü. yahut amme duygu
sunun olmasını pek istediği bir 
hadiseyi vukuundan önce ha· 
ber verendir. Halkın ya dutiın-

cesine ve,ı. a duygusuna U) gu• 
olur. Eğer sadece dı.işunceS»ıa 
uygun da onun arzularile ısın
mamışsa, .ııoğuk bir rivayet !ta
linde kalır; fakat bu riva> f't bir 
de onun hoşuna gitmiş e artık 
şayia buharı halinde, alabildı· 
ğine genişler. 

Bu. şayianın musbet halıdır. 
Şayianın menfı bir halı de var· 
dır ki tamamile akai bir his kut
bundan doğduğu halde ayni si
rayet kudretine sahiptir. Halk. 
aatemediği ve korktugu ihtimal 
leri de şayia haline sokar. 

Yığının içinde, olabileceği 
olmuşa çeviren şayia mütehas
sısları kimlerdir) cMythoma
nu denilen yalan şampiyonl~
rı, teliltçılar, farfaracılar, yay
garacılar, ., Bunların içinde cid 
diyetlerile tantnanları da var
dır ki en tehlikelileri onlardır. 

Harp havası durgun ve aisli 
olduğu için pyia epidemisine 
en müsait günlerdeyiz. Hatta 
bir tahmin birkaç pyia yumurt 
lıyabilir. Asıl fırtına kopua0171l 
kadar hidıaelere p)'lllfal' .ekl
let edecektir. 



[ __ B_u_rs_a_d_a_n __ r_öp_ortaj ] 

Türkiyemizin 
- Robensonu -

Hayatını anlatıyor : 
"······························································ ............................. ... 

Hagatımtla bir roman •evzau aramagınız. Camtıi 
ballllıgım, Frt111saga taluile gittim, %İraat olca
dıım .,. • • mlelcete döndiilcten sonrtt.. •• (Merak 
edlyoraanız yazıyı okuyunuz ) 

Yazan: KANDEMiR 

B ir adnda yedi senedir tek ha- - Yoksa, bir gönül macerası so-
ıına yaşıyan adaın ! Hem de nunda aldatılıdınız da ..• 

kerll ferli, yıllarla Avrupada oku - Gülerek sözümü kesiyor: 
muş, muallımllk ctmif, biıkaç ya- _ Hayır ... Hayatımda bir roman 
hancı dil bıllr, münevver bir adam.. mevzuu aramayınız. Cumaibalalıyım. 

Şimdı itte onu zıyarcte gıdiyor- Elli sekiz yaşındayım. Balkan fell-
duk. ketinde muhacir olmuştuk. Sonra 

Uludağın füzellikl rıni bütiln okudum ve Fransaya giderek zira. 
memlekete duyurmak için ön safta at tahcil ettim. Vatana dondilğ'üm 
•e yorulmak bllmez bir gayretle ça- zaman it istedim. Beni orta mek
lışan Bursanın değerh evladı ve sa- tebe Fransızca muallıml tayin ettl
mimi dostum Musa Ateşle dört ay Jer. (Ben muallimllk yapamam ... 
evvelkı Karacabey seferimizde ~ Bana yapabileceğim ve size faydalı 
polyond gölünlln kenarından geçer- olabileceğim bir iş verinizl dedim. 
ken, onun ucu bucağı görilnm~~e~ (Yaparsın .. . ) dediler. Niçin biribı
auyun ortasındaki adalarılan bınnı rimlzi anhyamıyorduk, buna pşı
aöetererek: . • yordum. Günler b6yle geçti. Burhan 

- İşte, Türkıyenın :Robensonu (Felek federasyonda hatın tıaYllır 
burada ömllr eUriiyor d~mesl, bana 

1 
bir baştı. Avrupada kıt sporlarlle, 

Uk fırsatta bu m~ze;t~ :ziyaret et- hele kayakçılıkla fazla meşğul oldu
mek karannı veı:'dırmııti. ğıım için (gel seni Utudağa kayakçı 

Buaadan kırk ~ kilometre öte- hocası yapalım) dedi. Eh... Bu sa. 
deki Apolyond kByüne nrdı~ hada bir le e6rebilir, belki birçok 
zaman gölö, tıpla fırtınalı denıs sence bir eeyler öifetebilir, nıemle
sı1>i dalgalı bulduk ket müdafaasında iş görebilecek 

- Adun ıen de, eti ne buda ne, kayakçı kıtaları yetiftirebillrdim. 
söl nihayet... Buıaun :fırtınaamdaa, Bu teklifi kabul ederek Ankaradan 
dalpamdan ne cıkar ki? ••. cllre ctı- Bunaya pldlm. Vali B. Fatlnle 
ltımsilyorduın. c6riftök. Dtltbelim ele karar Te. 

Meğer kazın ayağı hiç de öyl~. de. reliın, dedi, meter bir Abraham 
iUmlf... En becerikll . Ye lee~~li efendi -nrmıı, bula tıekllf edilen ite 
kayıkçılann idare ettiii yelkenlı tle OD1I daha mtlnaaip prmtııler. Neye 
lNr de köyün kıyısından ~yrı1chk ~· açık Mıylemiyorlar, neden birlbirlnıl
aman efendim, Karadenlzın azıın ı. si aldatıyorasT Fakat ude ba kadar 
tı ne kelime?··· Utanmasam hemen da değil vali belki mazurdu. Ama. 
(vazgeçtim, donelim!) cllye bağıra- phirde ktminle nıerhabalapak ayak 
caihm. Homurdayan dalgalarm "°: ilsttınde çeşit çqit yalan llJ'daru-
eaıtında koca kayık bir ecel beflii d 

1 .• ı.: 0 ka.. yor u. 
unkı. Yelkenler öy 8 tı .... n, ot.er Hındaki kahvede oturuyor 
d ·n ki neredeyse kopacak, ın a . . ' 
ar ge~ 

8 
oİacak. Satdan ııoldan lnaanlann bu balını dfltüntiyordum; 

parça pa ç ~ hıyo- ÇaYl!l\I içerken, muanın üıtündeki 
vuran dalgalarla sırs1 am o Bursa guetesine gözüm ilittl. Şu-
ru~anm saatlilc bir azaplı yolculuk raıuna burasına bakarken bir ilin 
tonunda, hele şuk6r menzili maksu- gördum: Hükumet bu metruk ada
da nrabildık ve ){utlu adanın bir yı satıyormuş. Hemen defterdarlığa 
l>atlangıcı olan daracık etnnilsine gittim; (Adaya tallbım) dedim. Üç 
.. tan kara edebıldlk. bin lıra istediler. (Adada üç bın 
Hnlayı le ortalığı v iv 1 ye n- ~aç var ... Daha aşatı verem ylz) 

ıen yaman bır kurt azmanından baı diyorlardı. Onlara: (Adayı gorme-
ka m ~danda kimseler yok. dim, dedim, üç bın ağaç da ol a, yir-

Kayıkç iar kopeği tanıyorlar: mlşcr kuruştan altı yilz lira eder. 
Karabaş!. .. KarabRş!... . Venyor mu unuz altl yüz liraya!) 

Fakat Karabaı h ç oralarda değıl: Güldüler. 
(Yaklaşma· 111, dışlerıml) der gibı (Gulmeyiniz, gülmeyiniı, dedim, 
bangır bangır batırıp duruyor. batka yerde olsa bu adayı hem be-

Nlhayet. a,iaçların arasından ba- dava verirler, hem de üstelık adama 

1 
ber lı, hiki avcı ceketinin boynu- kredi açaılar. 

rıa al b r mendil dilttımlenmit lnr- Çtlnkil ıimdi üç bin afaç varsa, 
mızı yilzltl, mavi g&ll biri. belirdi. ile bet eene ıonra bu metrük adada 

_ Buyunınus ... Rot ıeldinls!.. . bir çift ·~ bulamassınıs! .. ) 
Mutlu adanın tek sakini iıte bu. Düşündiller, yazdılar, konuıtular, 
Ben dllnyaya ktiamllı, eonnırtkan, .sittiler, ııeldller Te uzun boylu b!r 

magmum birile ba)apealımı san- pasalık 80111mcla dayı bana •sekıa 
aederlcen ba KG'- ytbll inaaDla yiiz liraya verdiler. Tapusunu çı
bl'fılaşınca bir ferahladım. . karmak için de dört yii:r. lira kadar 

Diz boyu y6kııelmit yeşffiıklertn, masraf ettik " itte b6ylece lıpanya. 
otların ortasındm :üerUyerek ada- 71 iııtil& eden methv lllbt aerdan 
nın biricik binaıına yaklaşıyoruz. slbi kaYlldarı 7akarak yerleştim bu 
•uraıı valrtlle bir kiUlıe ...,. ..._ -.a.. .. ha -ya ... 
•astırmıı. Bilmem hangi ayın n- _ Naaıl )'&f&rıınısT 
p pasar&I b\JraJUD sb6 imit, etraf-
taki, laattl ~ usaklardatd köyler- - lıleaut ft bahtiyar... Bence. 
._ motlrlerle, kayıklarla plıea ın... ıııla)aattayaa n vicdan asabı 
•mnlar 

0 
puan adaklar adayarak. liQlllU)'OnA meauttıır. Vakıa bura

•umlar yakarak. it.det ederek ini- ela ktmle7e bir iJilitim dokunmuyor. 
ra4a ~irlrlennif... Fakat lı~ kimMJ• bir fenalık etme-

bi tek tik itecee- dlifm, edemb'ecetim de muhakk~ 
8iMf, blsim si . m u--.t Bedir saten T Fanedinia ki ehten bqb pleni stdeniı arayanı .._,,_ 

eoraaı o1aıyan bir lıaJ' NaU otan. mut.efem bir nparda leJ'abat edi
JOr burada. yorus. Sis lle9ginainis ltlb bir ka-

- Yedi sene ... diyirum, usanma- mara tutmu111unu. Fakat pencere-
dınıs ını yalnızllttan? . niaden gördüğilnb mansara ne ka-

- Yetmiı sene daha yapıam yıne darcıktır? Bense itte tlçilnctl mev
•urada, dünJQa bir daha gelMlll lddeJ'lm. G6wrtede sıl't8stil yatıyor 
~ nradayım .e b6yle yapyalnı- ve bir llem seyrediyorum: Dilnya 

benimdir! 
sıa ••. 

- Be bmvaya ~itin sebebi 
1tt? itime .,. niçin kinttlnllz! 

_ Cemiyetten ~m. Çlln" be
ni aldatıyordu. insanlar boyuna ya
lan 116yltlyorlardı. insanlar blrblrle. 
rinl .nmtyorlarcb. Şu Karabqa ba
kınıs ... Yemin ederim "1 o, beni biç 
klwıııentn ..-edili gı1>l lll!Tet. 

- Nasıl vakit reçirinıinizT 
- İıtedJilm sibl yqarım. Ne u-

man uyanırsam o uman kalkanın. 
Ne zaman acıkırsam o aman ye. 
rtm. Ne fatenem onu yapanm. Ne 
vakit aytum seline o dakikada ya
tanm. Kimse ile hiçbir alıı veritfm 
yok. Burada 7alıua namerde değil, 

MUll ronuaı:61 S.rver BEDi ................... -..... . 
- Ben 9811inle mfllk lıayattmda - Niçin mi! İkimiz de lıtedltimiz 

rabus bqnna belkl hlıcbir Jer'e ait- için. lldmi7.den birimiz i&tetıey11ik, 
• iyeeeii•; fakat lk alaall tıiyltlyo- ötekimis istemeııeydi evlenir miydik! 
raa. - Fakat enenmek. ikimizin de 

- Söa misali olarak kabul, buna istemiye devam etmek için bi-
- Kabul, delil Dli1. ribirimiale yaptıtımıs bir mukavele-
- sa. m1lali olarak. dir. 
- Ne JH flçilncll macldeya ıelelim. - iyi ya, mukaveleye öyle bir 

Jladde tıç: Jldmizden !.irim ı.te. madde kolı.uyorua ki iki taraftan biri 
dliimia anda, mtlnah1a111, ayrıla- istediii :r.aman onu feshedebllir. 
eatıs. - O uman multavelenin hiçbir 

HeJM dayanamadı Tt cl~up o- kıymeti talmu. 
turdu: - Nichı eaıınnT 

- O balcle aıcm 1Tleni)'OllS! dl- - Niçin olaeak! 11rt taraftan bl-
,.e sordu. rlnln ilteditl aman feaw.ltilcliil 

ıa 

Ş E H i R H. A B E R L E R i SİYASİ VAZİVET 

Yakın ve 
Uzaktark iki kalay 

muhtekiri 
gaka/andı 

Suçlular tcoo kHo 
kala~ı tahlt fly~:&a 

aatıyorlarm•• 
Zabıta dün mühim bir kalay 

ihtikin meydana çık.armıf, ıuçlu
lannı adliyeye teslim etmiştir. 

Bunlar, Tahtaknlede nalburluk 
yapan Mahmut ile ayni caddede 
yemifçilik yapan akrabaaından 
Galiptir. 

iddia olunduğuna göre Mah
mut, bir müddet evvel Galibi İz
ınire yollamıt ve kendi namına 
1400 kilo kalay aldırarak ıehri
mize getirtmiştir. 

Mahmut bu kalayları piyasaya 
arzetmemiı ve bilahare fahif fi
yatla ıatmak makaadile 1000 ki
losunu Ethem adında birisinin ar
diyesine, 400 küsur kilosunu da 
Mihalın dük.kanına depo ederek 
saklamıştır. 

Mahmut ile Galip dün hir ih
bar üzerine yakalanmıt ve ka
laylar BÖylenen yerlerde olduğu 
gibi bulunarak muaadere olun
muştur. 

Telefonda sürat 
Şehirler arası telefon muhabe

reler inde ıÜTat temini maksadile, 
mevcut telefon hatlarında bazı 
değifildikler yapılarak teahbur
ıuz konuşma temin edilecektir. 
Bu maksat için bazı cihazlar aipa
rit edilmiftir. Siparifler çabuk ıel 
c:liii takdiTde yerlerine konulacak, 
bu ~netle tehirler araaı beldeme 
müddeti yan yarıya azalJDlf ola
c:akhr . 

merde IHle muhtaç olmaktan kur
talmQf bulunuyorum. 

- Para! 
- Ada kayalıktır. Mahsul vennl-

,or. Daima rüzglr eser. Yemle • 
taçlan ela tutmuyor. Yalnı:r. r.eytln
ler iyidir. Onlan satanm. Merayı 
kiraya Teririm. Dut yapraklannı 
da ortaklaıa işletim, iıte o kadar. 

- Balık tutmaz mısınız! 
- Bir kayığım vardı. YapurJu 

fırtınalı bir akşam tek başıma ka
raya iyice çekememifiın. Sabahleyin 
uyandım ki yerinde yeller esiyor, 
ıular almış götürmilş ... 
~ Hakikaten kayıkları yakmış. 

81DlZ ••• 
- Burada lıaıka türlü yaıanmaz. 

Ya hep, ya hiç! 
- Allah esirgesin haıta fllin ol

sanız? ... 
- Hasta olmam. Belki ılişim ağ. 

rır ... O zaman. etrafı gözetler, ge. 
çen kayık ıorürsem ona ICtllenirlm. 
Gelir beni alırlar. 

- Not tutar mı11nıa! 
- Bir mtlddet muntazaman tut-

tum. Fakat fi tarihinde bir gün bu
raya belli slyarete biri geleli. Ken
disini (Maarif Vekaleti Talim ve 
Terbiye reisi) diye tanıttı. Oturdum, 
dereden tepeda konOfUrken (ne o
kursun!) cllye sordu. (Her teY oku
rum; biltıa.a tarihe, febıefeıe, ic
tlmaiyata ait eserleri tercih ederim) 
dedim. (Eh, öyteyııe, Anka raya gi
'9r sitmeS alse Veklietln nep-iya. 
tından b,r seri e6nderirlm). deyin
ce MTin4im. Ba u.t ll6s araaında 
ayni vaadi birkaç kere tekrar etti. 
Hatt& clderken. kayıktan baitrdıtı 
son ııözti de bu oldu: cSöıı veriyo
rum, Ankaraya vanr varmaz, Bur
sa maarif miidürii vaıııtaalle size 
bir aandık kitap gönderecetim ! ) O 
günden aonra bir hatta, iki hafta ... 
Tam on iki hafta reçmittl ki; (al 
bir yalan daha 1) dedim ve not def
terimi pare& parp edip fırlattım. 

ille attım. 
- Niçin evlenmiyonunm? 
- Benim gı1>1, buraya ptince, 

kayıklarını yakabilecek bir kadın 
bulamıyaeatım içln ... 

Guruba yakm adadan ayrıldık. A
polyond gölün6n dalgalarile pençe. 
leee pençelep köye dönerken, kendi 
kendime dfltllntlyordum: 

Bu adam. acaba hakikaten mesut 
ma idi! 

KANDEJIJR 

bir mukavele. yok demektir. Sen bir 
n tutuyorsun. Fakat iıtediğin za
man konturata feaheclebiliyoraun, ev 
sahibi de iatediti aaman konturatı 
feshedeblliyor. Ne htlkml kalır bu 
mukavelenın? 

- Peki... Evlendikten 9onra ııen 
benden bıkarsan, nefret edersen bu 
mukavlenin hükmü kalır mı sanki? 
Zorla bir çatı altında otururuz ama 
&enin hayatın cehennem olur. lıte, 
meseli, benim Cavidle hayatım ... A
ramızda nikih vardı. Fakat taham
mül edemedim ben. Ne oldu sanki? 
Mahkemede bin dereden ıu getirdik 
ve ayrıldık. 

- Ayrılmayı ik1 taraf da istemiş 
de onun için kolay olmuı bu. Yalnız 
sen isteseydin belki de botanamaz
dm. 

- Halı 1 İtte bunun için söylllyo
nım. Birlmb ayrılmak iate)'ince öte
ki itiraz etmemeli. Şimdiden aös Ter
meli buna. Biz evlenmeden evvel Ca
vidle böyle kon111m111tuk. Bak. aö -
rinde durdu dofnuu. Ben ayrılmayı 

Francalalar halka Belediyenin 
raporla dağıtılacak çok gerinde 

Ell · d b. ·•.: kı· d , bir teşebbüsü 
erın e ır vesıK.a ıe ın e raporu 

olmıyanlar, francala alamıyacaklar 

V alan.farkta Mrp " Uak
pıkta ,,. y enidiinyada po-

Francala imal etmekte bulu- ! reket edilınai muvahk ıörülmtit
nan fırınların tahdit edilerek a- tür: 

.. ltlrde ~aniden 
çoc• •11 .... vlerl 

eçılllcak 
Çocuk Eairaeme Kurumunun 

Galatada açmlf olduğu çocuk ba
kımevinİll büyük faydalanıu söz 
önünde tutan Belediye, Kurumla 
miiftereken tehrin muhtelif semt
lerinde buna benzer müeuaeler 
teaiaine karar vennitlir. Her aemt· 
te mebzulen bulunan ve ek.aeriai 
bugünkü ballerile istimale ıayri 
aalih bulunan eski medreaelerden 
tamİT edildikten sonra ite yarıya. 
bilecek. olanların teabitine baı
lanmıtbr. 

lilila f..&,.ti çok lmatb- yalan
,.ldalü .-.ı ...... ,atta Alman· 
---~-l llHl'pa
muk be•in-i Ni ridiai ile ..,km 
. . .... ....,. k-aJ.I•. Bura
..... B"lpsi, Jiai 8-ka ilkesin• 
........... fnblide Jaamo
J a'ıb oLlnkl-. " ....... ha
.,.-. m- • ti ıhi INıldeclilderi ............ 

detlerinin dörde indirilmesi üze- Bundan böyle, Belediye veya 
rine bım mıntakalarda bir nevi HükUnıet Tabiplerinden raporu 
francala darlığı meydaan gelmek- olmıyanlar hiçbir suretle francala 
te idi. HergÜn, bu dört fırına tev- alamıyacaklardır. Reami tabipler, 
zi edilen 12 çuval francala unu- kendilerine müracaat edecek o
nun ihtiyacı karplıyamadığı ıek- lan baataJara, mıntakalanndaki 
linde bir vaziyet hasıl olmuıtu. francala fınnından batk.a bir h-

... z ................. "bil· 
~ A"• .... Mıaarm 
prp lııadad....tald iilriilhrekele
rillden ......... ..- ttt-ıD em
DİJelİllİ ...__ ..... paİf mik 
JUta 1aüı d• .........,.odu. Bu 
aaretle SoD,.... Halfa " Kapuz
so medilerinia tetldl etliii mü
Mlı. iiçiaci det. hii,ük bir mu· 
harebeye ..ı. olmattw. Bunun 
neticesine söre Mmr harbinin a
bıcaiı tekil bir derece tunün et
mit olac:akbr. 

Gerek Belediye ve gerekıe Vi- nnda muteber olrnıyacak bir vesi
Jayet tarafından yaptırılan tet- ita verecekler ve bu gibilerin i
kikler, bazı kimselerin, bilhaaea simleri francala alacaklan fınnla
ekmek çeşnisi yeni şekli aldıktan ra da bildirilecektir. 
sonra francala almıya başladıkla- Raporlar, hastalığın tekil ve 
n neticesini vermiştir. Bu vaziyet derecesine göre muayyen bir müd 
karşısında, sırf haatanelerin ve det için kullanılabilecektir. Muay 
rahatsız olanların kullanmaları i- yen müddet dolduktan sonra bu 
çin fırınlara verilmekte olan un, raporlarla da francala almak im
tabiatile ihtiyacı karşılıyamamak- kinı kalmıyacak ve yeni bir mil
te ve birçok haııtalar francalaaız racaat lizırngelecektir. 

Çalıpn kadınlarımızın, ite sit
tik.ten sonra ekseriya yüzüstü bı
rakmıya mecbur kaldık.lan yav
ruları bu müesseselerde muhafaza 
olunacak ve bu suretle yavrular 
sıhhatçe olduğu gibi •hlakça da 
iyi bir aeviyede tutulabilecekler
dir. 

Sariyecleld Mrp de imi derece 
c:idcliletmiftir. F,...anJmr, ihtimal 
ba illenia &wine ıa:ııllt:elif ci
hetlerden biicmn ve laaıTm ya
p ... c.inu bekJemeıılilcleriaclea, ha 
zırlanmalır üzse vakit kaumnak 
istemiflerdir. 

kalmakta idiler. Bu şekil, bir iki gün içerisinde 
Tetkikler bu neticeyi verince, tatbik mevkiine konacaktır. Bu 

francala iatihlikini yalnız basta- hususta aynca vilayet tarafından 
lara inhisar ettirmek için bir ted- da halka bir tamim neşredilecek
bir düıünülmüı ve fU yolda ha- tir. 

Kurulacak bakımevlerinden bi
riııi de Caialoğlundaki Cisri Mua
talapafa medreseainde meydana 
getirilecek tir. 

Bumm ~ lnsilizler ile De 
Gaulle'cüler, Havran dailanru 
1anlannda blnbrak $emin ka
pdanna bel. n.lemifler ve Kis
veyi almatlanbr. Diler taraftan, 

·················----·····-················· .. ············································· 
•aarlfteı 

Çocuk kamplan 
Ş;.ulige lu:dtu 300 ,,.,, 

/asla • l r11eatd var 
30 baziraada açılacak çocuk 

bmplan için müracaat edenler 
çoktur. Şimdiye kadar yazılanlar 
300 kişiyi geçmiftir. Çocuk kamp 
lan için butanlan brofiir yakında 
çıkacaktır. 

Mektep ldtaplan• tuuruf 

Talebeler, ellerinde bulunan 
kitaplan mektep kooperatif ve
ya idaTelerine verecekler, bu ki· 
taplar da kendilerinden sonra ay
ni sınıflarda okuyacak arkadatla
nna tevzi edilecektir. Bu suretle 
dıfAndan kağıt getirme ınüşkü
latının kitaplar üzerinde yapabi
leceği tesirlerin de önü alınmıt o
lacaktır. 

Denizlerde ı 

Panama şilebi 
tevkif edildi 

Limanımıza gelmif olan Pana· 
ma bandıralı Rozita tilepi tevkif 
edilmiftir. Şilep bir müddet evvel 
limanımızdan geçmit ve limanı
mızda botaJttığı tdaret efyaaı yü
zünden vapur acenteaile ithalatçı 
arasında çıkan ihtilaf neticeıinde 
mahkemeye verilmifti. 

lıcaret mahkemem, iddia olu
nan :ıarar ve ziyan aebebile Ro
zitanın haciz altma ahnmaeına 
karar vermİf, Mıntaka liman Re
isliğine de filepİD tevkif edilme
sini bildinnİftİT. 

Teıekkür 

Temenniler .......................... - ------------ Şam ile Ordün nehri al'Ulllda i-
Büyük ıulama Jerli,-en bir fnailü: kola Kmıeytra

• • 
proJesı Ekıekler HUı iyi 

•iyer? 
,. almifbr. Aul Orcliia ricmindea 
taarrua eclea ı...- lmnetleri, 
cenalti S.is .... _....., Mer-

Memletetin .u ve aulama ih- cülilyunu uptetmittir. Deaizeleki 
tiyacını temin için Naha Vekilliği lnıilia donan...-m 11İ1a7ai aa

Bir lrariimıis ~orı büyük bir proje hazırlamıfbr. Ya- yeainde aahiJden iJerliyea JnaifD 
cMaltim olduğu üzere, yeni kında Büyült Millet Meclisine sev imparatorluk kUYVetleri ele Say

sene buğday iatihsalatının so· kedilecek olan bu :proje, sulama dayı almıtlardır. Arbk Şanım ve 
nuna kadar ekmeğe yüzde 30 işi, su ıejiminin düzeltilmesi, ıu Beyratun mukad-.b taayyün 
nisbetinde arpa ve yüzde 20 feyezanlarmın yaptığı tahribatı etmek &zere bulanuyordu. Böyle 
de çavdar kanştınlmıya bq- önlemek için ahnacak tedbirler bir nazik nıamt. G eneral Dentzin 
landı. Bir zaruret olduğu için ve yapılacak tesiaat itibarile çok imdadma ,DnaJi Afrikadan ukeri 
bu cihete aözüm yok. Fakat mühimdiT. w ı.. ....... lalalua .. ud 
bu yeni çqİt ekmek, hemen Yine Nafıa ifleri arasında An- F...-...1• clmia kuvvetleri ye
her tarafta iyi pişirilememek- karada yapılmakta olan Gençlik tipniftir. Şimdi Fra,,.z'- muka· 
tedir. Bu cihet merakımı mu· Parkının inşaatı ilerlemektedir. bil taan'UU ıeçtikleriDdea mer• 
cip oldu ve iti tahkik ve tetkik Parktaki büyük havuza Çubuk ciliı-. Kweytr•)'I almltlar 
ettim. Neticeyi müsaadenizle barajından kanallar açılarak su Ye ffayna dajlanadaa sarkarak 
arzedeyim: Toprak Mahsulleri getirilecek.tir. Havuzun etrah ge- ş.n. telldİt eden kuwvetlerio ya
Ofisi, unun randımanını arttır- lecek mevsimde. ağaçlandırıla- DWll aannıtlardır. Bu aantle ce-
mak, mümkün olan azami ta- caktır. nubi Suriye fİmdİ harbin ea karda 
ıarrufla elde fazla un bulun- -.bneJerind• biri olmuftur. Memleketin her tarafındaki .-u-
durmak - ki, nazari olarak ted }ar.lan jetifade ile birçok yeder- A.....,.da Almmılara karp 
bir çok yerindedir • için unun il k 1 -·•lup olan Franaazlar, bu mai-de yeni elektrik aantra eri uru - ~-
içinde fazla kepek bıraktırmak mw için etüdler ,.apdmaktadır. ~ bir ..... aoara !n,iliz-
tadır. Lakin ameliy.atta bu ted- Sakarya nehnnden istifade ede- lere deniz 9f111 memleketlerde 
bir, arzu edilen neticeyi ver- -••lu"p olmamak izere biitün rek Ankara ve civarı için bir elek ·--. 
memektcdir. Çünkü .unun için- trik santrali kurulması için yapı- p,...,tleriai ..,-fetmekteclirler. 
deki bu fazla kepek çok rutu- lan etüdler bitmek üzeredir. Fnma Haft Nazın General Ber-
bet hasıl etmekte ve ekmeğin ..... nin S-iYedeki laava kuvvet-
iyi pif111eaine mini olmaktadır. Yollardan eeki olanlar tamir Jeriniıi Baılm==dam tayia olu-
Ekmeğin içi hamur kalınca yu- edilmekte, ve yeniden menJeke- ..., ihtimal beni.erinde :reai t.a
tu 1 maaı da, hazmı da ıci.iç ol- tin birçok yeTlerinde yollar yapıl- n filoları buland.ia ı..J,de Bey-
duğundan halk kabuğuna rağ- maktadır. iWa söada-ilmit rn·u, Muepl 
bet gösteriyor ve bu yüzden, P... lııillitewtinh ~ 
bir kilo ekmek istihlak eden Kartal v- '-'asının mica11.&e,. - kadar elnmmiyet 
bir ev, bu defa aacari bir bu- il& ~ İlpat .tmektedir. 
çu.k kilo iıtihlik etmiye batlı- hakiki mahiyeti ~ ~ plince; >.... 
yor. Maksat stok.lann lüzum· • • rilııa LW ' ıti, • nı'sbıi c1aı.i-
9UZ yere ebı1memesi ve umu• ne lllllf Jincleki bitiia AJmaa • ~·-
miyet itibarile ctuarruf> oldu- Kartala L-.:.1.. ~ nch kö- aıl - k r '? V"I -••ek 
iuna göre bu cihetin nazarı ,._... ma ra ile ...... tlalr-~ Wır ..... at• 
dikkate almma11 lbımdır b- )'llllb-den 14 ~ :-~ :cimcf1 ...... J>iPr w.r... J.,ar,_.. 
naatindeyim. Belki yanl1' dö- ir çocujun. CIYU o,.er ~ Ala ı ...... - Mfa ..._ ...... 
fÜDÜyorum; fakat herhalde bir yqlannda Ali tarafmdaa d oril- ....... • adkıiıa .. lüae A.... 
defa me-.leyi eaaala şekilde tet ~üdve .~1d .. : .... ü.küdard .. ,_ .. ~ rilra DıtW,. N eli Sliai ol
kik emek çok faydalı olacak- tanesın e o ugunu u~K.U nua- , • • _. A-m. Ja. 

Aile rei.abnis " •vsili babamız tır.> haamda yazmtfhk. Basin öiren- ....:,. ile ..__ M .... Wr .. 
Bedri Ziya Aktmıanm, hepimizi yeis .._ ____________ dijimize sön Yapr, kaamalr ...._ .._ ...... ......,_ 

ve azaba garkeden ebedi üfulünden ................................................ tabjına tutulrnaa yüzünden Oa- iki lıllllf L--.. ı.ı.ı: lllAI. , • 
dolayı. hiseettjiimis derin teeaalre Amerikawa plitin• küdar baataneliııde ölmüttür. Ya- • im ~-ııl L..t. 
iftlrak suretile bizleri ıniltelelli et- ı · ··ı·· ünd b d.. .. .. L:~ lweit• • ...- • w -
mek )Ütfwıda buhlll&D sa.ynı MV&t ~m O um e U _oVUfWl. &iti kim ........ Çia U• 11' . .... 
De, bir nişane! .samimiyet Te ihtiram vapuru gidecek bır allkuı yoktur. Çünkü dovGı ili Lir ..... . • ' • re Ame-
olmak here gönderdikleri çelenkler esna81nda Yqarm yalnız topuiu <- 1.-ı. ıl ı \iri ...._. 

Am ,,__ ..:..:a ,_ T~ . . . . ınm -- ••• 
ne merhumun tabutunu tesym ve er .. ya gaueceK. ~ ft- mcanm!.ftir. .... ............ bw'Nlleri •• tea 
ruhunu fideden Türk Baaın BirUği purlaruun teebit edilcliji Ye battl M w ~ ..,i pA ·.,r, 
heyeti muhteremesile Cam ve ŞJte L--.~ 0 _ L._ K .., llUu a. nen• ~ ~ 
Fabrikaları Anonim Şirketinin ba- bu 0 - DllK.U, rom Ye De- AÇ- ~• J ... Cıi&,. u FiJimMa "•krmııl ... 
t.ırtinaa idare heyeti riifeka ve ınea- mir peplerinin hazırlıklara ha,la- te\ .. _ W .. 11111.ı iwi s..i 
lekdqlanna " ceııau merasimine chiı hakkında bazı pzetelerde B. Al,,.. llektubaam alınmıftU'. çM ' ı ıılir. 
iıtirak eden Bakırkö7 kaauı kay - -L- __ 1 _ _ _ _ _ 1_ ld w İl biras dbelir siaıi elmaktadır. Ba- ...... A H..-dw ~· ve 
makam ve idare amirlerine, merhu- .,,_.n .Fll&aUU-~o UCU an· reketlniai birkaç cQn evveliaden bı1- .a.- ........ liP ıts. BD-

k b ba d ~ led;x..: --•- 1--1- -- dirmenld rica ederla. ,_,_ mun a ri şın a soy -&• ,,.,,.... ..,..__.. lia • .,,.,.lira,.& .. , rfne .. 
nutukla merhumun TUhuna bitap e- Am _,,__ d - --'- lan ••• a llııir _ .......__ ..:a..: ACap RJ•• 
den ve eümlemisi minnettar bırakan eıiK.aya iri eccK. 

0 •apur B. H.ıid Kınul.-. Baıraa: ...:;_"_:::::::' 9 -=..,. ~ .a. ~ 
muhterem uta kalblerimizin en de- henüz te.l>it edilmemiftir. Ame- Roman ve patronlar postaya veril- ~ S'C7- .a~ 
rin aaygılarile teşekkür eder ve bu ribya. deniz nakliyat komi.,o- mittir. 
ıllkran hlsleriınlsin iblijına uyın d 1 l 
ıueteni:r.in tavuautunu rica eyleriz. nunun emrin e o an P ltin vapu-

.llwlu. Bedri Zfwıı Akttıtlaaa& runun sönderilmeei en kUVYetli 
IJiUd w Uwuıdlan bir ihtimal dalıilindedir. 

istedim, o da itiraz etmedi. Eğer o 
ayrılmak isteseydi ben ele özümde 
duracaktım. itiru etmiyecektlm. 

Nejad bir sip.ra yaktı. düşündü. 
- Peki ama, dedi, niçin evlenme

den eVYel hep ayrılmayı duşilnüyor
sun? Haydi Cavıd için bunu anlıyo
rum. Arada ben vardım. Bunu dil
şunerek Cavide böyle blr ıart koş
tun. Sanki ıimdi de dilfilndüğün 
başka biri varınıt gibi, ayni tartı 
bana da tekrarlıyorııun. 

Belkıs Nejadm elinden siıarayı 
aldı, bir nefes çekti ve lade etti: 

- Hayır ıtiil6m, dedi, ben Cavidle 
bunu konuıurken, günün birinde ıc
ninle evlenecetiınJ döıünnıedim. 

- Ya? 
- Sana eVTeke de &aylemedim 

miT İnııanın nefret ettitl bir lnaanla 
ölünciye kadar 7qamıya mecbur ol
muı bana pek çirkin, pek korkunç 
görünüyor. 

- Biribirlerlni eevenk, yalı11t bi
ribirlerinden hotlanarak evlenenler 

sonra neden nefret etsinler? 
- Nedeni yok. Hayat bu. Nefret 

ediyorlar itte. lliaal to ... k. tnıanın 
rubu nazariyelere uiar aı? Sıtmı
yor ııte. 

- Öyle)'M evlenmeyi kaldırmalı. 
- R•yır.. . Evlenmeyi biriblrin-

den hoşlananlar araeında bırakmalı. 
- Anlamıyorum. 
- Niçin anlamıyorsun Nejad! İn-

san bir eeyi ı.orla yaparsa ondan 
nefret eder. Aynlmak serbest olsa 
ınıan severek, ietiyeTek ayrılmaz. 
O uman bunun bir kıymeti vardır. 
Ne.eli bak, bugün senınle benim a
ramda nıkih ylk. Fakat biribirimisi 
arıyoruz. buluyonıs., istiyoruz. Bu
nun bır kıymeti var. Demek biribiri
ouzden hoşlanıyoruz. 

- Bollanmak da ne kelime! 
- Gardiin mil ya! Aramızda ni-

kib olsaydı, bizim, gecenin bu ..a
tinde bu odada buhmmanua biribiri
mlsi mutlaka aev.utt-m Wıa& et -
mezdl. Ayrılmak serbest olursa iki-

••• 
B. s.kMıtU. uı.., Ken: 
Mektubannaz postadadır. 

miz de biriblrimizden aynlmamıya 
daha candan calıtırıa. Aalıyonun, 
dejil miT 

- Biraz anlıyorum. 
Belkıs gtlldll: 
- Çok ıukür! dedi. 
- Biras anJ,,.nnn ama senin 

şimdiden ayrılmayı bu kadar Jıara
retle dlıtinmed 11eT111iJOl'U& 

- Demek aıılamı,oraun. Çünkü 
ben sevgimlsin ... Nuıl deder ... Se
lametine çalışıyorum. 

- Haydi öyle ol"un. 
- Bu maddeyi de kabul etthı mi? 
Nejad ltaret parmatını~ 11CU1111 

Belkııın çenesine dokundurarak: 
- Ba güMI atsı nafile 10ruJOl'

sun, eekerim, dedi. sen ne 16Jle9en 
ben kabul etmiye mechunmı. Ne 
zannediyorsun? Bende herhanci bir 
prtı reddedecek bal kaldı mıT 
Belkıs bir kahkaha attı ve N ejadı 

kucakladı : 
- Çok BıeTimlhıin, cloııtua, dedi, 

emin ol bna, 
(D"""" '«W) 

Vecizlleril ~ 
1 

,,., • 1ıo1.,, .... .,,.,., 
,. ... pcirelilıı. .. ~ ,,,,,,.,,. ,,_,.,,,,.,.,. 

LAO TSZE 
Çinin büyük hikimi Laonun 

daha 6nce de birkae gtl:r.el liiısthıti 
bu sntuna pçlrmiftik. Onun ba 
*6 de her at cı1ri ude, fakat 
6sl6, cleterff, ft laayat .... ıen
nın llyıldle ulayıp Mftellii ltlr 
.a.ter. 

Her iti kolay unanlar, lflerin 
6ne111int anlanıl)'an, lıeT iti lbı
kile bqarabihaek lcln genkleten 
bilet Te tecrüerl tMlbmiya Wr 
.asle o tfia inceliklerlni bvr17a
mıyan knuelerdir. 
Bmılann her iti lrolq DBmalan 
itleri iadhfaf etıMleriDded.lr. .Fa. 
kat bir iten de ite aarıJdılar mı, 
o amaa adım bqında sfiçlf1kle 
kartwnda kalır" ifi kolay aaa
aakla if1eda Waylqmadıjmı 
ulaıblr. 
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Günün·TY'~~ 
~~:::~:-:Akisleri 

~ IR•l#MiM=11~!$ilU 1 

ASKER/ V AZiYET l '(ıAH:u~::ıı~Q ~ 

a Yapanın yanınd 
bırakmıya~ağız 

r -, 
Meclis grupunda ~----------------------·-----------------------J Gazete ve efk,. rıumumiye 

e, 
d-

Server isklt 
. ··························· 

erbin devanu müddetine 
liıik\ımetin aldığı ihtiyat le 

birlerinin halk tarafından nas 
kar§ılandığım bizim anlatm:ımı 
Jüzum yok; h erkes evinde. i,ind 
kahvede, Refik '-aydam kabin 
sinin h.idisa a takaddüm ed 
uzun görüşüne müteıekkir 

ıl dünkü müzakereler Atlantikte son deniz 
çarpışmmları 

A fai• yukan iki haf talık kısa 
:za bir zaman içinde üçüncü de

fadır ki yeru çıkan kitaplardan 
bahi. açıyorum. Bu fırsatı bana, 
yakın ve kıym tli arkiıdat1ar ve
riyorlar. Maahaza biz u~ünıüz
den ?fmıyor ve kitabm intifannı 
beylik usullerle haber verip geç
mekle kalmıyoruı:. Bu kitaplann, 
bendimisin nev'ini alakadar eden 
kısunları üzerinde durarak karile
rimizi faydalandırnuya çalışıyo-

e, 
e-
en Umumi müfettitliklerin ilgası 

hakllında bazı görüşmeler 
cereyan etti 

ve 

minnettardır. 
ır Halk kendis;nden beklenen b 

olgunlukb. ve hatta bazı abvald 
hükumetin fazla tedbir yüzü 
den kalbinde beslediği, fakat iz 
h ar etmediği endi§eJeri de bo 
çıkararak, devletle elele vennı.t 
bir vaziye tte, tatbikatı kolayla 

Blı<mnık llc Hood "e Prmc of ı lngilizler tarafında: onlardan ıçt n p cd rt'k An eı kadan e, \\ aile 'ın karşılaşması, en bu~ Ok ı;c. İ ngıltereyc gıdcn kafileleri durdur-
n- kız topun, on sekız topa m :\'dan o- Hood; 42,100 ton hacminde, 32 mak ve ınuınku noldugu knd r çok . Ankara, 1 7 (A.A.) - C. Takririn okunmasını miitcakıp 

kürsüye gelen. Dahiliye vekili 
Faık Öztrak bu mevzular iize
rinde hükümetin ötedcnberi 
meşgul olduğunu ve ni~kim 
bütçe müzakereleri sırasında 
da ayni hu.susla rı hükum~t adı· 

na sayın Başvekil izah 1>tmis o
lup kendisinin bugün b11 i;rc\
h a ta ilave edilecek bir fikıi o) . 

madığım ve tıimdilik böyle tcd 
birlere teveı;.oıül edilmenin mü-

kuma ı demektir. mı! urnti haiz ~e ekiz adet 3 lık nRkli~e cmı im ve bu m :anda kü. 
ıa H. P. Meclis Grupu bugünkü 

1 7 6 1941 salı günü saat 15 
te R eis Vekilı Scyyan mebu· 
su Hilmi Uranın reisligfode 
toplandı. 

l Atlantık ınuharebcsmd korsnn ve 12 adet 14 qantimlik toplan hn- çuk in ıUz hnrp gemilerini batır-
emisi : olümı yapım Schnrnhoı t . • • • •.•••••• • •••••• • • • • . maktı. Iloyle bırkaç mil. bet ı;aka. ruz ,. ve Gneiqemıu Alman harp gnmıleri dan ve mm ııffakiyetten sonra bclkı Bugün ele aldığımız kitap, e-

lh c t limanında uzun müddet kal- Yazan : clovüşmek uıınanı gclcceJ...'U. Fnli:at dip ve gazeteci aricadafım 5adri tırmıya gayret ediyor. 

Halkın yapmıyacaiı -
f ~tloktirlık yoktur. 

Ba,ta, r.ıemleket menfaati içi 
1 ayatını feda etmek olduğu bald 
vatandıışm yapmıyacağs biçb 
~eıiakirlı.k yoktur. ve hele yaptı 
ğı fedU:arlıklann mahalline ma 
ruf olduğunu gördükten sonra d 
Türk vatandaıı, hiçbir millet 
ferdi ile kıyas eclilemİyecek bu 
> üklük ve kahramanlık gö&teri 

n. 
e 
ir 

-
s. 
a 
İn 
. 

r . 

Muhtekir bir kara kedidı 
. 
r . 

Muhtekir, idare edilen ile ede 
arasına giren bir kara kedidi 
Muhtekir, üç be, kurut fazla ka 
umma uğruna milli tesanüdü v 
berabt,rliği kemirebilir. Devle 
fert ile k endi arasına giren unsur 
lara hu bakımdan azami dikkat 
o;arfetmek mecburiyetindedir. KO. 
tü memur, en iyi ve hayırlı kanun 
lan perişan ede bilir, kötü bir müs 
tahdem in,ef endiıinin itibarını k 
rabileceği ve hırsız bir evladı 
b~~ının ,erefini lekeliyebileceiı 
gıbı . •. 

n 
r . 
-
e 
t 
-

-
-
ı-

n 

. Halkın emniyet ve hüsnüniyeti 
ni dimdik ve ayakta tutmak İs 
tersek, yapacağunız fey, bu ufa 
s iistimal deliklerini çimento ile 
betonla, demirle tıkamaktır. 

-
k 

• 
Muhtekirin, halkın kesesinden 

çırphf"; üç beş kuruşun yanmd 
milli tesanüde vurduğu manev 
darbe çok daha büyüktür ve bu 
bakımdandır ki, biz ihtikar mev 
.tuuna bu sütunda haddinden faz 
la yer ayırdık ve bu milli birlik 
boz.guncu,arının burnundan getir 
ınek için icap eden tedbirlerin bü 
tiin şiddetile alınmasını istedik. 

a 
i 

-
-

-
. 

••• 
Telleri toplıgan şebeke 

Gazetelerde okuduk: Bir şe 
b e, memleketteki telleri toplu 
yonnuş. Gözrfen kaçırarak bir 

. 

. 

lıayli de iş görmü~. 
Yarın be~ka maddelerin top 

hı.:ımıuın'.'\ müsaa de e tmemek için 
mevcut tedbir'cri arttıarlım, ted
Lirl<'rİn ı;idd etJermesi yü ünden 
p:ya~ada vukun gelebilecek aksü
lameJle.rden, bezirganların sins 
ve gizli clay tmaJarından endişe 

. 

1 

etmiy rı ! 
E"vcla bu dayatmalar, bu gibı 

h ozguncu 1ara karşı halkın infUılinı 
ve diki.at hassasını arttırır, sani
YPn de halk. aldatılmaktan ve o
) tını> dü.mektense, bu t~merriit
t c n mütevellit mahrwniyete daha 
bü}ük bir zevkle katlanır. Yalnız 
bir , artla! .• 

Sayın Ticaret Vekilimizin vaa-1 
eWfi ,,,.kilrle, yapanın yanında 
sureti kat'iyede bırakmamak 4ar
ti)e ! .. 

C. B. 

Edfrnede kız 
enstitüsü tamir edildi 

Edirne (Hususi) - E<lirncdc 
maarif hnrcketlcrinde aylardan
bcri de\aın eden ihtimamlı bir 
çalısma göze çarpmaktadır. i\Iaa
rif Vekaletinin yardımı ile kız 
enstitüsünün iç ve dış tamirleri 
l apılmıştır. Şimdi d e iiçüncü bi
nanın satın alınması bekleniyor. 
Böylelikle enstitü ve kız sanat o
kulları ve biribirine bağlı bir 
7.Ümre halinde yaşama imkônları
nıı kavuşacaktır. 

Diğer t~raftan Kır Mualim 
mektebinin yemek saloııları tama
rnile bitmiş, yalnız teneffı.ishaııe 
kısmı kalmıştır. 

Yemek salonları da 1 1.000 li
rava yapıl:nıştır. 

Türk .1a-ır:f cemiyetınin hi:n
rnetile s:ıt.n alınan kız ve nkek 
talebe yurtl arının çok ınuht;ıç ol
duğu t amir i:i de başlamak üze
redir. ······· ···· ................... ······ ·· ......... . 

Tasviri Efkar 

Ru;.!!namede h ükumc-tçe u· 
mumi müfettişliklerin deva
mı, ilgası veya taaddüdü hu
susunda ne fikir beslemekte 
olduğuna ve Türkiyenın bir
çok vilayetlere ayrılarak de
vam edegelen bugünkü idaıe
ı>İ yerine hususi idareler hu
kuk ve vazifeleri baki kalmak 
üzere yeni teşekkül lüzumuna 
kanaat bulunup bulunmadığına 
dair Dahiliye Vekiline tevcih 
edilmiş bir sual takriri vardı. 

nasip olmıyacağını izah etnıi~ 
ve Grup heyetinde 0.-ıhilye 
Veklinin bu izahatı ta~vip o· 
lunmuştur. 

Ruznamede ba~ka bir mad
de olmadığı için riya~ctçe cel-

1 seye nihayet verilmi,tir. 

Ankarada inşa edilen 
Doğumevi tamamlamyor 

Bu muessese bütün Orta Anadolunun 
ihtiyaçlarını karşıhyabilecek 

mı) u nıechuı· olunca, başka \ıh kor- Amiralın gogsundekl arslan ~ iireği Ertemin • Propaganda» adlı ese-
snn Si ftri yapnıak için, Alnınıılar Emekli General kahıınııış \e lngilizlerle boğuşmak rinin birinci cildidir ve fiki r ale-
llisııınrk zırhlı ile Prlnz F.n :.>n ııgır " İ hırsı ve heyecanı galebe çalını!:lır. mimize daha bir hafta evvel doğ· 
kı uvnzonınu hıızırlaınışlnrdı. tııı Ali İhsan SAB S Egcr lınylc <>ima ııyrlı ıluha .!3 nınyıs mUflur. 
yrııı.ı.rn A krleniz<le Giril s Icı ıne akşamı iki İngiliz kruvazöı "le tema-
başlıpn lll: rlıkkuti n taı-nfn çd .. cr- ,_. _ .,....,........,..., • • •' • ' ' '• • • •' su geldıği zamnıı ı;ı-ece kııranlığından Daha tezgihta iken gördüğüm 
ken, dığer taraftarı bu iki harp ge. vı en Lıiyük ve en sfıratli biı zııh. ve Şimalin ı lel'İ arasında, Grocn- bu k~ın bitince bıı kadar gü
ını~t A!ınnııyndun lınreketle Norveç lı l:ruvnı.oı ıtur. Her ne kadar 23 lııııd'ın şark nhilleri boyunca şıınn - zel olacağından zaten emindim. 
garp o:nhılindekl Rcrı•en lımnnına yaşında i t de on iki "ene evvel mil. le doğru ıdcr('k izini kaybedebiliı·- Propaganda vasıtalannm en mü
gelmışti. kcııımel lıir surette yenılı>nmiştı; li. iki lııgilız kruvazörüniln yalnız himlerinden biri olan «ga'Z.etc» Ü· 

lk ıtefa olıuak 21 nın~ 1 çarşab. Lu gemi, harpten evvel yapılmış olnııyacağı ve bunlann daha kuvvet- zuinde biraz buçuk da benim do
lıa b"Ünıi, ) ani Gırit sefrrine haşin olnn İngıliz zırhlılıımıdnn ılnha li gcmılerdcn mürekkep filolara ha- kwnacılığım bulunduğundan Sad· 
ı.ıııdıktan hir gbn ~onrn bu lkı mı- kuv\•etli bıı· ınuharebe •emi ı ıdi; her veıerck bir müddet ~onrn ken- ri ile dokuma tezgihının başın
miyi İıı!!'ifü keşif tııyyarı·lt•ı-i Ber- harpten e\'Vclkl 1 n!!'iliı. zırhlıları t5 disinden Ü tün Ingiliz kuvntlenle, da hayli kon~mu' ve anla~mıtıı
gen limanında görınUşler; fakat er- mil ~c daha az surattc buhmdukl • karşılnşabilceı ği. aşi1kardı; fnkatnA: dır. 

• - k ı ı rından llood"un !l2 mil sürnU ve "C- miral Sutzen , Ingi iz harp gemı erı 
tl'sı •unu te ·rnr yok .ıma e ıuı 1111 n ı cPron.aanda» nın tab'ından 
b 1 1 1 ı ' kır. adet 38 lik topu kabılıyetlı bır kaı şı ında çekılmcyi muvafık bu - r-e 

un arı orn< a lıu anıamış anııı-. -'·an bu birinci ciJ...ı: efki.rıum·~· 
Vazı) et sarıhti: Bu iki t!'emi yeni kudret tt•skıl ediyordu. mıyıırak yoluna devam etmiş ve er. ,... ...., 

1 1 1 Bı«maı k gibı en ,_•eni uir ı\lman tcsı abah ü tün lngıli:r kuv\etleri miye ve devleti tarif ettikten $Ol1-
lıir kor,,nn "'e!eriııe baş ıımış arc ı. 
22 mn:ı; ısta bu hatwd alan fnı..'lltere zırhlısını t.ıkıbc ve imhıı ... ı memur karşısında kalmıştır. E :ı en Bıs- rl\ efki.numumiyeyi yayan ve ter· 
Rııhı iye Nezart!tindc, yıwi Aııııı ul- ı•ılılnıış v.ı İııgilız Anı ıalinın f Ji\. nıark'm l'ilrati 2t1 mil olduğundan kip eden müesseseleri ııralam.ak
lıkteki Atlnııtik denizi kontrol he- ııııı~ıııı buna çekrııi, nlnınsı, lngılız dnha yollu olan 1 ıı;iliz kruvazorl('. la ve bunlan; kuvvetli ,ahsiyet• 
yı•ti derakap bu kor"nn ..{tHnilerını dıınanm:ısı içiıııleki kutlı etini gos. rinılen uzaklnşnbilmck. ancnk !3istcn ler, partiler, klüpler ve cemiyet· 
aramak i<;in tedlıiı ler almış ve bun. teı mı) t kiıfı idi; Yalnıı. su ke imin- ve fena ııiyet artlarından i lifnde ler, içtimalar, gazetelerle mecmu· 
Jnrııı, ııck tabii olıırıık .• ·oneç ,,3 _ dl'kt zıı hın kıılınlıgı ıliğcr zıı hlılara edel'(k rota degi~tirnwklc mumkün alar ve kitaplar, sinemalar, tiyat· 
h "ı ı " rıkn AtJa, Okynnu~uııun 'il mal nıızarnn ıki buçuk s:mtimetre kadar nlabilircli; ancak 24 sabahı ateş rolar, radyolar diye sekiz kısma 

1 

Ulı af nl\ açılını~ ulacnkl:ırmı, lzlnn- azdı. fll-.ı•r zırhlılarda 3!l0 mılimet· ha~lavıncn Hl maık için artık mu- ayırmaktadır. 
1 • b ı :re olan bu ı.ırh kuşak llooll da o5 hnı ebe\ ı kabul etmemek milmkün 

ıl:ı n• n«ıııın ımııl \c)n ccnu um• 11 • Sadri, bu k ......... aı't tarif ve tab-
ı k 1 mılimetı e kalınlıktnydı. de' idi. Çunku fngıliz zırhlılarının -·-

~cçeı ek ,\ meıikııdan ge me le o an )illerini üç vii, küsur sahifelik ki-
kafılelo ı• sahlırar.aklannı anlamış, Bu kndnr fcdakihlık süı·at için ı.ürati daha z·~ ade idi. b J -

ve en uı ntli ık' kru' azilrü, t ngıl. knhul edılmiştl. B'<ascn zırhlı kı u- Alman A mirall, yanındaki Prinz ta ına peki..la sıidırabilmlt, onun 

A k 1 1 k hl 1 veciz wlübu bu muvaffakiyetinde 
n ara, 7 (Hususi) - An· nisbetinde inşaatın ba:zı tadillerle t,.ı·en•n şimal inden Izlanda a lasınn vıtzöı erde bu usul dııima tatbik o- Euı:wn ruvazoı une. zır ı arın çar. 

1 d f .. ı ~ d de imil olm• ... tur. Mukaddeme, 
k arada Hamamönünde Tıp Fa- ikmal edilme~i takarrür elmi~ıir. ılo"ll• guntlererek, hu koıı>an ~emı- unnıu tur. pışma ın a a)·un ı o amıy:ıengın an -,. 

ültesi müştemilatından inşa edil- Birkaç aya kadar işası ikma1 edi- leı nl ııı ııyıp bulmıyı.. memur elmic. Mesela RenO\ n znlılı kl'll.,.nzorCln- dolayı, beyhud )ere hn,ara uğr • bize kendisinin ikinci ciltte pro· 
mekte olan büyük doğumcvinin !ecele olan yeni doğumevi !Jina§• tiı-. 2- 1ı1nvıq . ul!'lcdE>n ı;<ınrn haı el:ct de, zırh ku nk ~24 ınılim trı lir. mnmnk için. duşman kafilelerini ta. pagandanın sosyolojik; psikolo· 
kmali ilerlemektedir. Bu meyan- bütün Orta Anadolunıın ihti) a 

1
_ oıl n lıu iki Tngiliz 1\ ıı z jı u 23 llcıod yapılırken J>lanları dc..,i tiı il- kifı etmek ur.cı e, muharebe yeı inden jik, ve teknik sartlannı, üçüncii 

a doğumevine ilave ola;ak inşa n: karsılayacak surette ht r nevi 1 nınvı nl,~aını "tıat Hi,"O da lzlıında ıııiş \<' hacmi 5 bin ton bu lltıilmıış uzakla ıııak <'ınrini vermiş ve bu ciitte dt' 1939 harbinin propa. 

d 
· . .h . d k ncl s le Groenlıınrl arııı>ın<ln A1nıan idi; Lu ea~e<lc zırh kuş:ı-·ı '3•15 ıııili- ı;uıetle m('zkür kru\·azör, muharebe ganda tatbikabna ait misalleri ve-

Jilen doğum ve nisaiye klinik- mo em tesısatı ı ı" a c ec~ · \ e . . · ı -' ı · . . b . 
1 

b. . I . b 
1 

A k d f I' "" , leı 111•• n s tgtl nıış; ti ı nk.ıp Jn. nıetrc>yc çıkarılmıştı. Bunun i~·iı bu mahnllindrn cıyrılıp At as neniz nın receğini müjdelemektedn. Söyle 
rının ır an evve ıt ırı mesı u yı n ara a aa ıyc' c '"'(''C· "llız :ı ınvntnn fılo u kumuııd.1111111 gemi ııt: çıiıük \'C ne Zn\ıftı iman geni· ufuklarında kaybolmuştur. bir esere muhtaçtık. 

k 

i 
d 
e· 
le 

in Sıhhat Vekaleti müteahhitle cek olan Tıp Fakiilte inin tnleb - l • .ıl ııla. etmek iP l.er ıbeı 2 ı mayıs ımhlı kı uvazurleı irde c:n buyuk t<'P Şimdi Bı mark sıldz adet, 38 lik Müellif, mevzuunun belkemiği 
ır anlaşmıya varmak ii:.rnredir. leri orada klinik mesaisi ı.;orc ~ ek 't'CP i Alınan ı.:emllerıni t kip ı de. snntimllk iken. Hodd'da J 1 k topile, karşı ıııda ingiliz don:ınma- olan t'fkinumumiyeyi kitabında 

iç 
b" 

u günün imkanlarının nıiis3adesi lerrlir. ı ıek 111 l ı uznkt.ın t ma!!ı nı.uha. ekiz top buulnmıı ı gem nııı muhn- sının rn kt \Vetli ıkı ınuhareb" gemi- fÖyle tarif etmektedir: clnsım top 
-----==-O:Q::J•~~ rııza e ) m ,e nıiıt<'madir n in •I. rcbe kudıetine delalet eder. ıslnın 18 topuna karşı, yalnız başına luluiu içinde yapılan İ \er h&k· 

Almanya ile ticarete 1 Polls kollejlnden ı ·z an.\ ı f lo uı :ı ı::ittıl,Ju ı i - Pı ince of "nllc ; a:; bin tor h c- dovü m ktedlr. Kendisinin kruvnzör kında kitlenin mÜJterek fikir ve 

B 

ilk m<'tlcı 1 n H: bulu~dukl:'ırı ~C'r- mlnde 30 mil sür,\tl haiz, 011 adet !eri, de tıoy ıleri, tnyynrcleri yok- mütaleası. ıo 
mUtealllk protokolün tasdikname alanların ı ı ı t ı;t ı lhı ıki ın I ı K d k. ingll z f ı s dn eı< n m. uma \ermı - 35,6 santimlık ve 16 adet 13 2 an- ur. arşı ın • ı ı ı o un Matbuatın onunla alakasını 

müddeti uzatlf dl muadele ti IJ :ı: ı ıuva oıii Tli mark '!e muha- timlik toplan havi ve bu hu 1\te ık. bunlar mebzUl('n mevcuttur . 
1 1 

fÖyle izah eylemektedir: «Matbu-
! d· kudrctt<' o nıar 1 •ınd:ın mnl olunmuş ve en yeni bir zıı hlıd r . Di •rr tar:ıftnn İngıliz zıı hlılarının 

Ankara, 1 7 (Hususi) - Tür· Ankara 1 7 (Hususi) - \nlc , at, efk&nurnumiyeyi geni~ mİk· 
uır. hıng Gcorgc \ .ıe bunun ııyo dlr. h('r iki inin de suratı, kendi uratın. yuta t-kile h~ .... l eder, u-"k 

ki ye ile Almanya arasında ticari ıa Polis Ko1lejinden a~ rıl n lııgılizler tat fm n Hood " p 1 n. den doıt ~ela altı mıl fazladır. İl'a- -y --·- ..... 
übadeldere mütedair 25 tem- talebenin aldığı tasdikn me ı • cc of \\aile muharebe ~emil rınden bındn kaçabilmek imkiiııı dn yok sahalara kadar yayar, tesiri.'li ya· 
uz 1940 tarihli hususi <ml.ışnıı- hususi okulların mukabil sınııları- g mılcr, başka ikı tııFaıc gem .. ı ıle ıki l,ıu- gibidır; f knt Almanlnrın bu dilşkün zı haline koyarak tesbit eyler . 

a bağlı 2 numaralı pro okoliin na İmtihan~ız kabulii l\lnarif Ve- rnnı k '1. 'azoı ıi vnı.ör H l birçok de tro~·l•r bulunmuş vnzi~etı nııınevıy:ıtlarını asla sars. Kitap çok güzeldir. Ele aldığı 

m 
m 

ördüncü madde!!İnde tayin edıl . kiiletince kararlaştrnlını~tır. (zırllı k U\azônil ılc en y nı Prın- i c de bunlıırııı ınuharcbc kudr(.'tleıi mamı tır; ne )aptıklarını tamamen mevzuu mükemmel bir ,ekilde 
iş olan ve bilnharc 1 o şubat 941 Babaeski ve Vize ('(' of \\'nllc'< zııhlısı, Ark He>ynl \C hcsabn knıılmaz. Nitekim Alman bıllr hir hıılde, yuksek lıir şuur için. taazzuva tabi tutmuş, izah ve tah-

y 
d" 

rihine kadar u:ıotılan miirl rletin \'I toııu zırhlı tnnnn• gem lcıi '"' Aımrnli de, ıııuhar~he ba: .ır lınş-ıd kLndi k fnlnrına. yüı·<'klcıine ve !illerini ustaca ve sarahatle yap-
i ay d aha temdidi hakkında belediyelcrlnln h ıc:nk d lroyc"dcn 111urd.kqı lıiı lnınıız kcıull I'r ıız Eugı•n kıuvnzo- içinde lıuluntluklau ıkııiı. ılednin, mı,tır. Onu bu bir sütunda layı-
eclise bir kanun layihası veri't!- faaHre ti f lo a\I" lnıı!ı \t> Jzlaııd;ı ·•nrl ınc runil ınuharebe yerinden uzak!a tıı- harp gı mi inin mükemmel tcknigine kile anlatmak mümkün dejildir. 
ktir. 1 . . • • 1 ılo• ıı, Alın n korsan ge~ 111 •l"inı im- nıış ve Bı mark yalnız bnşına do- güvencr('k, Alınmılnr, lıir deniz nrs. Ancak btz, matbuatla efkarıumu-
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ik 
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Edırne ( Hususı) - B ıLaeskı 

1 

lıa ç n !? 'ndeı lnılstir. iki t.\I afm 'uı1ıııUı;tiır. l lanı şehnınctılc çarpışmıya ve top- miyenm münasebeti üzerinde bir 
•svlçreye flndık ve Vize Belediveleri son :zaman- kııv,ctleı 1: 24 mayıs cumartesi sabahı "afak. laı ının nuş sıtıhnlini liyıkile temin az duracag- ız. 

dl larda takdirle karşılnnacak faali- '" 1 ihraç e voruz Al 1 t ç d ln herııbcr İııgilız iılosu, >ki Alman için r;alışınıya haşlamış_1ardır. şte bu Çünkü bu münasebet, bize vak· 

ce 

1 yet göstermektedirler. Bu iki Be- man ar ara, ın a k f b ü k b k k b . harp g~misiııin ununu kest.irm ş \e a a. u l ıe ·• ~ te nı ·, u çalışma tile Fransada geçmis bir müna• 
Ankara, 17 {Husu!!i) - lsviç- lediyemiz Türk mimarisinin dör- t h t lk ı k Hood 1 ıı· sıhhati ve dıkkatı derııkap ı;cnıcresi 35 bın ton hac·ınınde "an c c ı o ara·. ng ız . - kaşa hatırlattı. Hadise 1881 se-

y e yapılacak fındık ihracatımı· der beı;er asırlık eserlerini kurtar- 1 • zırhlı k ·nzo- ,., <>3 OOO dn · nı go lermıştir 21 kılometred 11 at -t : ha z, ve ekiz adet 3 rm r ...... • yar • }anı • . . nesinde geçti. Fransa Mebusan 
n çoğaltılması kararlaşt ınlmı~- mı!! ve halka açmıs.tır. Bu gidi-.i takriben 21 kılomctre ıne af eden lan bul ük ı.ırh obil lerınd"n bıı ı, 

· f d kl L I k tı ı 1 hnvı btı haıı>te •knıal e- d h h b lk Meclisinde bir Matbuat kanunu 
. ihraç edilecek bu ın ı · arla Ü eburgaz "\ e Malkara Beledi- ılilınış ~ •ni bir zırhlıdıı : ı lrçuk böl. Bi mnrk zırhlıc:ına ateş ııçmış · Bi _ a mu arc enın 1 yarım saati . • I ul b. M 

re 
Zl 

V·ırrede mevcut mali borçlarımı yeleri de takip edccektı"r. mnık tıuna derakap mukubclc 'ntıniş içinde in• rz Amiral gemi i olan 1
•

1 ve bununa mq&' ır atbu· 
... md<'ı ı buluııduj'.;'Undan kola~c:ı lıntı. " ı ıı I' b k d t K K · rdı B 

k 
. 1 .. rvı·ıı· 1 - k l 1 ve hu e nada J>rı'nce of \\'aile• 1ıı•·ı· - ooı un . uy.Ü ev cüsses·ne mQ. a anunu omasyonu va • u 

tır 

is 

:za ait ta sıt erın muntazaman o · ı ı var ıgımızın ü tür höc- nlm:ı ı nıurnkıin dcği dı. " " k • • • Pr lız zırhlısı da ateşe iştirak etmiştir. kcmmcl bır. ı n.bct yapmış; zıı·h ku- onusyonun reısı, esse gazete .. 
de nebilme»i imkanı t emin edile - ceti sayılan bu eş<1iz abideleri kur Priıız Eııgen; iO bin ton hıırnıin- Bl ıııark'ın , kiz ad1>t 38 sanumlık şağı rlclıp ıçer rle bulunan cephnııc- sini nsahibi Girardin idi. Bu 'Z.<tt, 

ktir. Bu hususta lsvic;re ile hü- tarnıak, devlet varlığının a ıdık ıle, !l.? mil urnti hııiz ve "ekız adet topu, Hood ve Priııce of Wnllcs'iıı lıktc infılrk etmiş ve bu isabetten matbuatın her türlü lcayıttan ~· ce 
b

. 1 nişanelerini yeniden yaşatmak 20 santiııılık topl:ıı:ı ha-vi, a«ı ı bır oıı seki7. ndn• 38 ve 35 )"ık top'ıle du-. iki dakik:> bile l?*'Çml'den kocıı lloo. de olmasını, ihtıy' ati ve cezai ka-ku m etimiz aTasında ır an aşma d kt" B 1 · t 1 · · k. 1 ,., "' 
ı . d " eme ır . u eser erı " uıp nr <' - kı m nz<irrliir. Bııııun bir r~i olıırı ı•lloyu kabul etıııiş oluyoı dıı. Alman dun lıcrha,•a olan . parçaları denize I yatlarla bağlanmamasını istiyordu. 

ya pılmışhr. An ıı~m~ metn.ı ta.s _ık l le~_den kaı:ıı~ koparmak, kiilti.ir Blııcher, l'.?l~cn . ene Noı vc<;~e bat- Amirnl Sulzı•ns'irı vazift.'si İııı.:iliz l?~nıülnıüştur. HclQO ı.ı_r~lı k_ru,·az~- Komisyondaki 1srarlarını bir bro· 
ilmek üzere Mccl ıse ve ııl•mştır. mucadelesının baş unsurudur. •ıııştı. ı.ırhlıladlc çarpışnınk de•il, daima ıuı!d? mevcut 13ll kışı Ingı!ız Anıı. fÜr netri suretile takviye etti. 
• ............... - .............................................. - ....................................................... _. .... ....-.. ...... __.. ........ _._, •••••••••••••••••••••••••••••••••••• j ı alı ıle be~nb~r lıoğuln1uş ve ancak «Matbuatın kudretsizli;;.i» adı,. 

bir subay ılc ıki er kurtulmuştur. b b ""rd •· 1 d' ,. ~ tafıyan u rO\IU e f OY e ıyor-

ed 

-
I r Hikaye YA G"' M UR yazan·. Tevıı·k ========:\,~, · Bir yandan Hood zırhlbına ateş du: ccBütün meslek hayatım rıılid· 1 edeıkcn, diğer taraftım Prıııcc of detince gördüğüm tey ına huatın 

\Valle zırt lı ınıı da nteş et nekte kudretsizliğidir Kırk üç sen~lik ga 
ku«ur etmiyen Dismark b.ı yeni zeteciliğimde neleri istedım vt 
zırhlıyn da ehemmiyetli bir l abet müna.kap ettimse hiçbiri fiil a• 
ve hasar yapmış olduı,'Und3n biraz hasına .ftremedi. Eğer matbuat, 

1 
ol 
ne 

Vakit ikindiyi geçeli epeyce zaman 
mustu. Ağ·•çların, funda! !darın 
fti gölgclen güneşin doğ'dugu ta
fa uzanıyorılu. Bahçeleri biı hirin
ı nyıran geniş .;ıılılıklarııı, kuytu 
serin yeı !erinde nhahtanb••ı i Ötl'n 
eklerin sesleri kesilmişti. 
\.arıncalıır, sıkıntılı bir yaz giinü. 
ı yorgurıhıl'l'urııı çık,ırıııak için 
valaı ına acele ediyorlıır.Jı. 

rn 
<leı 
ve 
b<İ<.' 

l 
nüı 

Vll 
Her tıırııfı agırlıışnn hava ile be. 
er derin biı ses izlık çııküyor-rab 

gıineşi , uçuşan sincklC'rın kan tları. 
na değılikçe paı ı!Jı)urdu. 

Toprak önce sertleşmiş soııı-u ı;at

lanııştı. Rir buçuk, il.i a)cl:ın ueri 
devam cılen kuı-nk, ktı) urla ım. ova. 
!arda nıdilerılc bir tek yeşil ot bılc 

bırakmaııııııtı. 

İlkbahımfa; koylülı•riıı nyaklaı ııı· 
ılan çanklannı siıken çamurlu, bal
çık yollar, şimdi koşaıı ıırubalarııı 
ıırknsınılan hiı er toz bulutu hnllnıll• 
) ilksl'liyorılu. 

Asnınlıırd:ı. yııpraklnr saı urıp dö-
du. 

Yalnız tarlanın bir ko 1 inde; u- külmUştU. Oolnp beygirleıİ; ıcaktan 
a •ızl:ıı ı açılmış, sıi>zleri hıığlı, kuyu-

7.Un duşüncelerr. ılalnıı bir ilıtıyarı 
lııııla knl:ın son damlayı ıla boşalt

andıran a~ıı tık çınarın .) ıık ek dnlln~ m.ık için, duı up dinlenmeden kıışu· 
nndaki ağıı tcıs buecklnınin fuy:ıdı yorlardı. 
boşlukta çınlıylı ılu. Sı>n ı n arn in bir Fakat aç topraklaı hır turlu kun-
köyc doğıu. kuçilk kuşla ·ı lmilnc mak bilmiyoıdu. 
katıp, lçaktan uçan atm.ı ·:ılıırın Her taraf derin bir s ssizllgın 1. 
ve çııylakhırın krrn:ıt vurıı~lnrı du- çerisine ı.;-iimfılüyoıdu. Yalnız, koyun 
yuluyordu. dışında knlıın harap bir evin vük ek 

Recep aga · kuı aktıııı k<'rpi.; hııli- barn ınrla ruva kuran lcylegin ga -
ne gPlcn topx:gı belletnwkh ıı yo. gn ının gıirültil,u dnlgnl:ıı halinde 
ı ulnıuştu . Dogrııldu · l.'lıııı l1ıınıŞıık yayılıyordu. 
alnına S!Ötur!ip, gozlermı ııiııcı ettık- Recep Ağa; çaketini sırtına alıp 
ten ı;onı a gök ylizuııc baktı . yola çıktı. Köye gİı'd igi zaınnn soka· 
Yakın knyalıkl. rı; bireı hl.arı ğın bir kenarında durılu. 

yoı ... . . i -Hilıneın, dedi; halim.iz ne ol • 
~ıc.t•p ııgııııın tıtı iyen dudakları, cnk; çeşmenin su~ u bile gıttlkçc n-

unııt~ z mırılıland : zalı)or ... 
- 1nşallııh ogul, in .ıllah... ••• 
~arı Lııılanalı. alçak minareli, sı· 

valıırı dokiılnıiiş caminin oniln gel
diı.,'İ zaman, ıııüLozzin lıu sıenktn mi· 
ııareve çıkıııı:r·n fıc,.nnıiş o)a('nk ki, 
knpıııın onıinıle ezan okuyordu. 

A kş ıının hüzmi; altın bir huhıır· 
dnn içcri8iııcleki duman gibi etrafa 
\'8} ılıyordu. Sokaklanla, butıçelcr
rlen. tıı ı lal:ı rrlan dönen kadın ve er
kC'klcrın yorgun <;CSleıi duyuluyordu. 

Re<'<'P ağa; nama,zını kıldıktan 
onr:ı. <'llcrlııi semnya doğru kaldır

dı. Caminin penceresinılen gir<?n av 
ııııi'..rı O?: üne vurmuş: gözleri panldı
vordu. Derin çizgilerle dolu alnı \·e 
)'arısı ağarmış '<aknlı ile çehresi; 
yıllaıca toprak altında kalıp eski 
renvini ka\bcden mermer bir hcvke-
Je benziyordu. • 

naşını sol omuzu üzrine eğdikten 
sonra: 

- Yarahhlm, dedi; her şeyimiz 
kuruyor . .• fslaın lrnll aıına acı .. ~ Ey! 
her şeye kadir olan; ırünahlarınıızı 

Ertesi gunu. sabahleyin, şehırli 
ıkl ndamın tek atlı bir arnbnyla kö
yiın ortasından geçtiği görülriil. 

nirıız soma ormana ı,'İrlcn yola 
çıktılar... Yüzleılnde uykusuzluğun 
ıfıtde'i. viıcutlednıle yorgunluğu ve 
onıuz1aıında çifte ile koye dönen bağ' 
bekçilcrira• rastla lılar ••. 

ı.:elıze bahçeleı inden 
hıı,·laınaları işitıldi. 

köpeklerin 

Snbah güneşinin ı;ıcaklıib ınuşanı· 
ba ortfükn lçPriye tesır etmişti. A· 
raha l nyır aşağı hızlnndıgı zamıın; 
hnfıt sıcak bir ruzgar tenteleri ha· 
valnndın:ı; ordu. 

Zayıf, uzun boylu, .nçlrı -vaktin· 
den evvel - ağarmış adıım: 'anında-
kıne: • 

- Aman, d('dİ; bu seneki kurak 
mfıthiş ... Yaihnur )iağsa da; şu ce
hennemi sıcaktan kurtul.,ak ... 

Diğeri. raketini ve kravatını çı • 
kardı. İpek gömleğinin yakasını aç
tıktan sonra, ce,·ııp verdi: 

sonra bu İr galiz zırhlısı da nı:ıhare- •-
dost ve dü,manlannın fan:et tik1e· 

be malınllinl terkedip uzaklaşmak 
ınecburiyctınd kalmıştır. ri gibi bir kudrete malik o saydı 

kudretini kendi hesabına is at e• 
Alman akşiııiıı tcsJri ve ııucip der ve serbest olurdu. Serbest mi

old11ğu şaşkııılık o kaclar fa:ı:la<lır ki 
kenıli ynnlarıncla berhava '>lnn Ho- dir? Hayır. Şu halde kudretsi~ 
od'un ılenize rlokülen nıürettob:ıtını dir. Matbuat, efkanumumiyeyl 
k11rtıınıınk mümkün olmamıştır. yapmaz, onun tes iri altıncladır. 

lki İngıllz zırhlı ından birinin Bir gazetenin bazı kere nafiı ol· 
bntnın ı ve ıligerinin yaıalıınarak 

muharebe yeı inden cekilme"İ ıiwı ine 
seı be t kalan Bı nını k yeniden ce
nup istikametinde hareket etmiştir. 

Şu suretle ;ekiz büyuk topu havi 
mükemmel bır Alman zırhlı ı, 18 
bli) ük topu havı mıikenımcl ve ıi
ratli iki İngllız zırhlı ına gnlcbc çal
mış olu~ordu. 

ması kudretinden değil, vatandaş
Jann onunla hemfikir olmasından· 
dır. Bir gazele bazı hatalnrda ve 
mübalağalarda bulunabilir. Fa
kat ne cinayet, ne cünha yapa· 
maz.» 

Adı geçen komisyon, kendi re
isinin bu tezini fU kararla reddet
ti: «Mesuliyet meselesi olmadan 
matbuat hürriyetini anlamak na
sıl mümkün olur?. Gerek ahlak
ta, gerek kanunda hürriyet, me
suliyeti icap ettirir ve me uliyet, 

(LU.tf~n sahifeyi çtııirinu) 

Nüıhaaı (5) Kuru-şt:.ır 

1 Abone Şeraiti 1Tu~ı1 ,, ı_iarl> 
-ır - '· 1 ~ 

Senelik ............ 1400 kr. 2700 Kr. 

hatırlata!' çıpl.ık teplel'İn :ırkıısın- Dağ yolundan sıgııfar döniıyoı·
ılan guıll'şin k.ıybcılınıısın:ı p"k :ız ıhı. Bunları ~eyreden mahzun gbzlel"İ 
bir ı.aın:ın kulın ıştı. 1 buğul:ınrlı. Hayvanların hemen }ı('p· 

Daşııırlan kac:ketıni, cchlnıl •n men. sinın knr111ları çökmiış; sırt. kalçn 
dilini çıkardı. S.ıkıılıııı sıvıızl.1uıktan ve boyun kemikleri dışarıya doğru 
sonı·a, alnındaki iı i tt•r tanderini ı iırlnmıştı. 

affet ... Kuruyan topraklarını biraz 
ııılat .. . 

Ellerini yüzünde gezdirrliktt~n «on
ra: başını iki tara fa çeviı ip nefes 
etti. 

- Bırak yağmu r yakmnsın ... nu 
bizim için dııhn iyi... Ben hu vazi· 
yetten ç<>k memnunum... Köylüler 
yazın iyi mahsul alırlnrsn: kışm ça
lışmıyıı nnzlıınırlar ... Ben, bu koyün 
on kilometre ötesindeki yolun yapıl
masını ilzerime aldım. H avalar mü· 
kemnırl; bana öyle gelivor ki bn gi. 
dhıle işçİ)'i boğazı tokluğuna (alıştı
racağız ... 

Jlooıl'un bır mn:ı;inc çarparak vcyn 
blr denizaltı ından torpıl yı) cı ek 
batması bir dereceye kadar akla mu
lfıyim ge!C'biliı di; fakat bir 38 l k 
Alman top meı mi inin ısabct1le bir 
elektrik dııf'ıııesine basarak infilak 
rnkubulmuş gibi, bir lühzada beı ha. 
va olmıı ı ı;ok dıkkate layıktır. 

Geçen Cihan lını binde, :11 ma~·ıs 
1916 dn, Sknjcrak deniz muha eb • 
inde lngılizleıin 27 bin tonluk K

1
• · e 

•ı . 1 uen 
,, ııry ıı>m nd('ki zırhlı kru\'azörü de 

bin ton ce ıınıetınde gemi ve 6094 
ınsnn zayi etmişlerıli. İşte o z.ımau 
deniz muharcbe,.ind n :ılınan dd !er 
uzerine fngtliz J?nhrly(' i Hood zııtı ı 
kruvazöı Onu inşa ettirmişu. 

~ltı aylık -......... 760 > 1'50 • 
e aylı it ... •• ••••.•• 400 > 800 > 

liır aylık ............ 160 > yoktur, 

DiKKAT: 
'>ercolunmıyan evrak iade olunmaa. 

sildi. Yolun kenarına yığılmış taşların 
_ . . arasında biraz yeşillik görünce dör-

Blraz oteılekı -geııı" bir ma~arnvı dil 00.,ı hı· d k 1' nJ _ . _ · " r Pn oraya oşuyor a ı. 
andıı an. kuyu va dogru yu ı udu. Et- Sürfinün arka d ı b . · ııın an gt• en ço an: 
rafıııılakı ag-.ıçların Eolg11n yaprak- - Merhaba ağam! dedi; hava 
rakları arasııırlan sıizül ı!n ak~anı pelc sıkıntılı rahmet gelfceğe berızi-

Rlraz sonra, evinin önündeki va· 
nsı çitle. yarısı da taş duvarla c~v
rili ufnk bahçenin kapısındaki man
dalı ı;ekti. 

Elinde kovalarla evden dışarıya 
çıkan oğ-lıı ile karşılaştı. Genç a • 
dam: 

Güneı1 yfik eldikçc, ıığnçlaTın göl· 
gelcri koklerine tonlanıyor; hararet 
her dakika blrıız daha fazlalaşıyor-
du .•. 

boyle batmıştı; liikin bunun zırhı çok 
zayıftı. O muharebede İngilizlere 
nisbctlc }arı kuvvette olan Alman 
fılosu eeriıan 61 bin ton cesametinde 
gl'mi ve 2551 insan ka~betmişti; 
bnna . bıl Jn •ı!Ucr CP.nıan 115 

lzlanda muharcbcsinın 1 utcakıp 
safhalarını diğer bır yazımızda tet
kik edecc-ğız. 

Eski Ordu Kumandanlarından 
Emekli General 

ALI IHSAN s.ABIS 
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Basın Haysiyet 
Divanı 

l!l4:114:ıı•:t1:13:1!3:If r , 
Çanakkale Biçki ve Dikiş L_Yı_u_r_t ...... g ____ ez_il __ e_r_i ___ J ----

General Ali Ihsan 
SD. bise cevap 

Reisliğe Refik Ahmed 
Sevengil seçildi 

Basın Birliği İstanbul Mınta· 
kası kongresince yeniden dıtihap 
edilmiş olan Haysiyet Divanı dün 
Basın Birliği kanunu hükiinılerine 
tevfikan Cümhuriyet Müddeiu
mumisinin ve Vilayet Hukuk İş
l eri Müdürünün de iştirakile top-

yurdusonmezunlarınıverdi A d l d 
V.1... . M .f. k - d na o u a 

ı ayetın aarı a rosuna da bu yıl 
seyahat 

30 eğitmen daha katıldı 
Güzel deniz kı· :nsa, Çorumdan 

;ı;ıhrı, sat·ı b(!• Yazan· s. M. Tansu Yozgadıı, Kouya-

1
11izl i uozlm:la ı ı, ' dun Bm ılura gi -

mor duğlal'ı ve :-e• - ----- --------- dıın otobiisleri ~ör 
~---.---'=-'-"'- rin } Uli lıılaı ile Anadolu, he1' in"all i- i dünı. 

Bay Cevat A b has ile General Ali İhsan Sabis arasınd!'I ce• 
re yan eden münakasaJa is mi geçen eski Kastamonu mebusu 
Bay Halit Akmaruü gazetemize bir mektup göndcrmi~tir. 
Tasviri Efkar bu münak~aHaki bitaraflığına r iayet ederek 
Matbua t Kanunu bükümleri mucibince b u cevabı n es:-e•mek-

lanmış ve Reisliğe Refik r\hmet Çanakkale (Hususi) - Bu se-
Sevengili seçmiştir. ne Çanakkale vilayeti maarif kad 
Yardımsevenlerln rosuna 30 eğitmen ilave cdilmi~

tir. Bunların yirmi y~disi Bayra-
faallyetl miçte olup 3 bölgeye aynlmıstır. 

çiu güı·ulıııiy<.', g~ilmi~ p de~C'ı bıı Bunların ii til bir gemı ambannrlaıı 
kıyoıcıt .!ır. F.ııkut bu ~·nl uluk, bu dalın ;rukHı, hunların içi kırk k lik 
giııı ınul U lif 'liıbıta'ar.la y ııılı'r. i:u vagonlardan riaha kalabalıktı. Şofor
guul el n17Jer! deniz, yollaı·ının ,N- lel"' ve muıı'lôiııkrl herh.-ıl<l<? adam ba
mılenle n ak mimıki.mdür. Hıu::p <l•J şınu bir prim .nlmış olacaklar kı yol
lııyı ılı bu. genıllcr bu ıı;üzel -ahillar Cluıun ço mlma ıruı gayret etmekte i
oldul,ı,:a SC-"\'Tf'k ı•lcr. Her zaman ka- diler. Yoldn bozulma, liıstik paila
labıılıktır. Hilha Karademz kıyı- nın, benzin ye ine e doldul"lua gi
lnr.t, pek çok ~ıılcu. k~!ccr-k ha:ıtvnn bi An·ıdolu şuföı!cdnc. mııhsns ııc:ul
~e tııccaı ı.~ynsı .ı;cktiği ve~ a giin- !erle inlircn, o!layıın, ve- YQku~ları a
dermıye ll"l<'ı·bur olougu için vnpur- yuklarınd~ıki romatizmadan ısttrnrı 
larılıı kalabalık had<lı aşar. hıırlurlıı durnıı in:saıılar gibi çıkan zavallı a
teı:a'!Ü7. eder. nhular. hı:rhalde bu hoyrat adamla-

t ed ir. · Yardımsevenler Cemiyeti is- Bu suretle Bayram içte 4 3 eğit- " 
tanbul subesi, muhtelif !!ahalar- r,ıen okulu vardır. Daha on köy 
dak i çal;şmalarına devam etmek- ı buna katılırsa Bayramiç kazasın- t 
tedir. Bu meyanda. ~ehrin Kar-1 da köy okul ihtiyacı tamamen te

lstanbulda Tasviri Efkar gazetesi 
Müdürlüğüne 

Neşriyat 

tal, P endik ve bu civar halkından min edilmiş olacaktır. 
'Muhteııam Bay l\Iudür; 1 ı;ebebi söyledim. İfacleıni tahrir('n de 
Gazetenizin 7 haziran 941 taıihli tesbit ettim. General bunu jurnalcı

nü8hasında eski ordu kumandanla - lık addediyor. O giınkü vazireti bi-

Haydarpaşa A. Haslanesinde bir Bu sene eğitmenli okuilar üç 

rından em<>kli Ge- ' - '"' = lcnlcr tnktliı· eder 
"a-"'an •• ncral Ali İhsan Sa 1 ' ler ki vatan ve 

bisin sabık Bolu Halit Akmansü milletin haliisı,va 

k urs açılmasını temin etmiştir. senelik. te~~isatı bitirmişler ve l\ 
Diaer tuaftan Dert Dinleme Bü- muhtelıf bolgelerden 1200 den 
ro~: d~ birçok vatandaşlarımızın fazla ço~':k şaha~etname al~'.ş- ı 

1 
dertlerıne derman olmaktadır. lardır. Vılayete murettep 30 egıt- t 

Ankara .. EJazıg" ~~~ ~e be? gezici ba~ö.ğretmen • 

Ge<;eıılt•rdc şiddetli bir denizin hi- rın eliııdu p k lm:ı biu öıni.lt sürmek
kinı olduğu bir gün Giresundan yo!- tC'<llrleı·. F, kiden hayvanlan bima
cunun vapunı nasıl gittiğini azruı u- ye Cl•ıniyı.ıtled çoktu. Bugün, nıa
zun seyretmlştinı. Manzara şu idi: kinelel"i himaye cenıi~·clh•riM ihtiyaç 

?tfebuHu Day Ce- Eski Kaatamona Mebusu tanın nigehbanı, 
vad Alıbasa verdi milletin .... ·egane ıs 

onumuzdekı ders yıh ıçın kurs ·~. 
ha va hattı görmek üzere Lülebu rgaz, K ebir· , 

... -· iM .... ği ceYabı okudum. tinatgahı olan or-
Bir buçuk aydır tebdilıbavaya gel- dunun selamet ve muvaffakıyetirıe Mün a k alat Vekaleti Devlet H a 
diğim Dat.la)'da bulundağum ve has- bağlı bulunmakta idi. General Ali va Y allan Ankara ile Elazığ a ra· 
t a oldugunı cihetle matliuatı munta- İhsan Sabis ise en nazik bir zaman- sında bir hava hattı tesisini ka
zaman takip edemediğimden Bay da bu selameti tehdit ediyorJu. Bu rarlastırmıstır. 

tepe k öy enstitüsüne ııevkcdilmi.ş
le rdir. Vilayetimizde ayrıca beş 

t:ıne b içki dikiş yurdu v ardu. • 

Uman .Rei<1i, polis ...-e hatla jandar- vaıdır. Çuııkü hiçbir yerde makine, 
r.ıaııın da yardımına dayaruıra~ va- bizim ofiirlcrılen çektiği ı~tırabı lıaş-
tandaşlardan rica ediyordıı: ka yP-nfo gorcmez. 

- Arkadaşlar, hemşeril"r, yolcu- A:ı:ıclolııdn en iyl l!<'~·ahat va"ıta-

Cevad Abbasın neşriyattnı okuya- hali gören ve takdir eden bir erkii- V ·kal t . EIA v d 
3

00 b" l" 
mad ım. Mirimmnaileyhl şahsan ta - nıharbiye rei.:;ine istifa etmek, haki- .e e ' azı~ a . m ıra 

Bunların imtiha nla n yapılmış, ser
giler açılmış v e mezun olanlara 
merasimle diplomaları vcrilmi~-

nırsam da kendisile bir dostluğum km anlatmak düşerdL Ben de bu/ sarfıle m o d ern bır hava ıstasyo
voklur. General Ali İh:;.an Sabis ce- vatani, vicdani vazifeyi yaptım. nu yapbrmıştu. Yakında seferle 
~abında şahsımdan da bahsederek Milli cidalimfade bunun em~ali çok- re başlanacaktır. 

tir. J 
Yukarıdaki resim, seTgilerde Çanakkal~ Cüı:nJuuiyet • • 

İnkıi.ip BiçkJ ~e Diki, yur· 
dunmt sergiwlnde lclil 

MoraYin'ia kö~esi 

lar. Allah aşkına bu havada yola çık- Si şimendifcn!ir. nmıas::;a İsmet 1n
maym, hava çok ııert, deniz tehlike- öniı, a1,miııin yılalınnz şabeserleri n
lidir. Seyahatinizi. bir iki .l?'iin geri lan Vl' çok güzel, sağlam, cınin bir 
bırakın... tarzda inşa olunmuş bulunan ve ~i-

Pakat hnlk, hiç bu nasihar.e kulak ne güzide ııekillednıizden Afyon mc
a::;mıyut·, bil~·ük motürlerc bfrbh-ini buııu Ali Ç'ctınkayanm g;:ıy-r.er ve me
lle kaka hücuııı ediyor ve zabıin '.\'O- ~ait'i ı;aye~;inre ecnebi ellerdoıı kurt.a
la çıkmak inad:ııda olun bu Jnsaıı kıı- rılan ve Türk memurbruıın 1-: becc
labalıgım bir türlü tevkife muvaffak rikli~ile işliyf'fl bu gü~l va ·ıta. A
olamıyordu. nadoluda hakiltııten (ba~ret ka'\"UŞtU· 

eski biT meaeleden dolayı bana hila..fı tur. Bu gibi hareketler zemme değil ·ı Senenin ilk yaf 
h akfkat isnadatta bulunuyor. Sükü- takdire mazhar olmuştur. Binaena-
na, Yahdete muhtJ1ç olduğumuz bir Jeyh ben hiçbir tesir altında olmıya- UzilmU Tarsustan 

birinciliği kazanan İclal ile bu se- , 
neki mezun o la n talebeleri, öğ
retmenlerile bir arada göstermek
tedir. 

Trakyada hasat 
zamanda şahsi isnatlara gazetelerle rak sırf vatani bir vazife yapt.ığnnıı 1 g 8 1 d 1 

raat Müşaviri Şevket Arı Dölge 
vilayetlerinde bir teftiş gczıııine ı-an) tavsirine hak kauınmıştu. 

cevap verıuege mecbur kaldığıma kaniim. Jurnalcı sözünü Generale J 

müteessiı;m. Matbuat ka nununun red ve iade ederim. Bir de jurnalcı
bahşettiği hukuka binaen müşariin- lar bunu bir menfaat elde etmek 
i1eyhiıı ı:ıahsıma vaki olan tecavüza- için yapaılar. Ben ne menfaati ~ah
tı lisaniye:;lnc karşı yazdıj&ım bu ce- siye elde etmişim, bunu General gö>ı
vabın nıuht.creııı gaz<>tenizin a~"Tli tcrebilir mi? Dünyada maaş cüzda -
sütununrla aynen neşrini rica ede- mmdan başka dikili ağacım yok. Biı 
rim: kulübeye malik dl'ği!im. Ben vicdanı-

S e nenin ilk yaş üzüm T arsus
ta n şehrimize ge lmiştir. Bu ilk ü
zümle ri Tarsuslu bağcı Nuh Uy
sal yetiştirmiştir. 

faaliyeti !çıkmıştır. Çanak.kaleden itibaren 
T ekirdağı, K nklarel.i ve Edime 

Edirne, ( H ususi) - Trakya vilayetleri kazalarına uğrayacak
viliiyetlerinin orak ve hasat mev- tır. Aynca ziraat işleri için bu 
simi gelm iştir. Devletin dört vi· mıntakaya 5 tane harman mak i
layete gönderdiği 141 mflkinenİn nesi verilecektir. Vasati <:ılaraH. 

O ara. denize düşen bir k·ıriın güç
lükle kurta.rıldı. Bazı eşyalar ise bat. 
tı ... Deniz göklere yükseliyor, vapur 
uzakla ona kııdar gelecek kafilC?yi 
hayretle s~yrediycıı•, motörler alabil
diğini' in:<an V(' eşya alıyor, memur
lar, "eynhlll bürriyı>tinin bütü:ı hu
dutlannı aşan htı insan lrnfile,.iui na
sıl clurduracağını tet.~ürle dii:-:ünti
_ı. uıılu Ru ıı1anzaı-a karşısıııda kat• 
ve ı·eı.ı·i emır ve nizamlara in,.:ın bi
Hi ten•ılclül lüzum gösteriyor. Yine 
Sam unda bu kn8ar biihlşle koşcı
lan yolcll gemilerinden birine kad·ır 
gidip, onun muhtevi~·atını se~'l:'etmek 

Muhtelif hatlar içinde Hnydarpa
şn - Ankaııı en yeni vagoıılar.t ve 
en güır.el ııeı vi•:. ıııaz.lıanlır. Bu d:ı 

tabiidir. Çüııkil hüki.inwt murkl'l.İ 
yalnız vahınılaşhınn rleğil, 'Cncbilc
rin de işlctliği lılr hattın sonudur. Doğum 

General All İh,.an Sabi~ tekaüde mm ~adasından başka bir şey dinle
sevkedilme~ine erkanıhrabiye rei~i miyen, hiçbir tesir altında hıH'eket 
olarak beraber çalıştığımız zaman etnıiyen, ihtirastan müberra bir in
garp cephesi kumandarılıgına vet·mi- !>anım. Herhangi bir maknnıda bir 
ye mecbur kaldığım bir raporu se- jurnalım varsa, neşredilmesini o 

G azetemiz idare Müdürü Ka- başında zi;aat memurları bulun· 
·· 600 dönüm biçilmektedir. Bu ma 

zım Ocalmn dün sabah bir kız maktadır. Bu işleri yakınd<ın göı-

Şiıııendiferleriınızcle 1 eınizlik, lıa· 
kını, ıı;üzeldiı;. Fnkni ne yazık ki \ll

tandaşlar <lcvll't nuılııın, müşterek 
servew Pıtimamı Hiyrldle takd"r et
miş dcğıllenllr. lc.-p:-;cııi maruk n 
koltnklann. geli i güzel kullanıldıi7-ı, 
hatt.iı çizildiği görülmekteelir. Hele 
tuvnlet.leıi kullanmada büyü!, bir say 
!\"lısızlık da ~öst~riluıektedir. Bunnn 
öniiııc ~<'çınek iı;in yalnı:t. memurla
rın ihtarıııa intizar elıııenıNi, fikri
mizce \"atıuıdıışlıu· uiı lıirleriıti haklı 
olarak iku:ı: cylt:melidir 

bep addederek bana hücum ecli)·or ve makamdan rica ederim. 
beni jurnalcı olaıak ilii.n ediyor. O 1 Emekli General Ali ihsan S~bi<:, 
zamanki ahvale vakıf olanların ço- I Dicle boyunda Şirkat civarıııda esır 
ğu sağdır: onlarca da malümdur ki olan kuvvetin esaretinden bahi;;le 
Genera1ln tekaüde sevkin<> sebep dıl- kaymakam merhum hmaıl Hakkı 
ri.ist hareket etmemesi. düşman, va- Bl•yi yegane mesul addediyor ve 
tnııııı göhcğindeyken orduda mafevk sarhoşluğundan bahsediyoı·. Kuvvetl
m:ıkuma karşı itinıaclı sarsacak ta- mizin de zayıf olduğunu söylüyor. 
vır ve haı ekette bulunması, mafevk- Düşmanın muhabere hattını kesti -
}erile uğraşması sebep olmuştur. Bi- ğinden, Musuldan idare edilemiyc>rek 
nacmıilerh kendi idbanna kendisi se- arkalarına düşen dtişman t:ırııfın -
bep olmu~ur. Ben de hundan dola3''1 <lan esir edildiğinden bahsediyor. 
istifa ettirn. O beni i stifaya mecbur Üzerine mesuliyet almıyor. t~mail 
etmedi. istifamın hakiki sebebini an- Hakkı Beyin sevku idarede ku~uru 
lanıak için bana ot·du levazım reisile var, fakat kabahatin büyüğü ordu
harekat şubesi müdürünü gönderdi. da. :u usuldan 90 kilometre cenupta 
İstidaını cephe kumandanlığına gön- nihayet bir kolordu mevcudundaki 
dermeyl tehir etti. Gönderdiği zatla- bu kuvveti İsmail Hakkı Beyin sar
ra kumandanımın bal ve vaziyete hoşluğu da nıa!Um iken adi muha
mııvafık olmıyan harekatını bildir - bere vasıtalarile Mu~uldan idueye 
dim. Bu gidişle beni de beraber me- kalkışmak, fevkalade bir zamanda 
11uliycte sürükliyeceğiııe kanaat ge- teı;;ehbüsü şahsi ile hareket hbili -
tirdiğimden bu şerait altında bera- yeti olmıyan bir maiyet kumandıı -
ber çalışamıyacağımı söyledim ve nına hal ve vaziyete muvafık olmı· 
istidamı mafevk makama gönderme- ~·an emirler vermek Generalin kendi 
11inl söylemelerini rica t•ttim. Bunun hatalarıdır. ERir olan alaylar da 
üzerine lstifaına hir sebep göstermiş mevcutları zayıf olmakla beraber ek
olmak iı;in içki içtiKimclen drılayı ~eriyelle sancakları altın ve gümüş 
t ekdir etmiş olduklarnıa darılarak imti~·az madalyalarile taHir erlilmiş, 
istifa ettiginıi derkenaı· edip istifa- Irak muharebatında tı>mııyüz etmiş 
rııımemi cephe kumandanlığına gön- alaylarelır. En büyük bir kumandan 
dermisleı. C neraliıı beni tekdir et- da hazan hatalar yapabilir. Ynlnız 
tiği yalandır. Aflaı ını rica ederim. noksanrnı bilmek kusurunu itirnf. 
Ben ıın n~ rleğillm. Verilen '·azifeye en büyük fazilettir. Knbnhnti ı;ade 
ile vü 'uııı d!!recesinde ~adkatle, can- ölülere yüklemek çirkin hir hareket
i~ başla çalışan lıir insanım. Bu tir. Bu mesclcvi g:ızete sütunların -
bapta b na iftirn cdiyorlnr. Havatı 
11.ıkeıi:oı c ele hiçbir ı,umand:ınımdan 
t ekdir nlnıadım. Fnrtı mesaimden 
tloln} ı daima takdire mıızhar oldum. 
Mektepten fevkalade bir nhliık notu 
ıılarak \e sınıfımın ikincisi olarak 
rıl tını. 

Garp cephnsi komıınılanlığıııııı is
tıfamı kabul etmesi H lıcni çngınna

sı üzerine ordudan ayrıldım. Cephe 
kaı nrguhınrln istifamın Rebcbi hu -
kiki~i "ırulılu. Oı·tadaki pis bir ko
kuya lavanta kokmu dcmr>k yııln.n 
olacağ111Jnıı cephel!e ele mulfım olan 

hürriyetin hakiki muhafızıdır. Her 
keş mesul olduğu iç in hür oldu
ğuna göre, nasıl olur da yazan 
ve ~öyliyen hakkında bir ademi 
mesuliyet is liyebiliriz?. Eğer biz 
bunu teklif etsek bile, matbuat, 
,erefi icabı bunu kabul etmeme• 
lidir.» 

da münakaşa rla abP•tir, harp C!.'ri
deleri, askeri veo::aik var. Aliıkaclnr 

makamlar. askeri tnrih yazdırarak 
millete hakikati ne,.reclebllir. O za
manki alay kum:ınrinnl:ırınııı hir kı!!
nıı "ağdır. Bazısı bııgiin cm kli Tüm 

ıt<"ncraldir. Onların da ifadeleri alı-

nHbilir. Ben bir kaçını <linleıliın, 
notlar alclım, bu rs:ı.rette 1.:nlıahatin 

büyüğünü ordunun sevk ve idare 
hatası teşkil ettiği kanaatine var -
dını. Muhterem Generalim, heni ac
zimden dolayı istifaya m<>c~ur etti
ğini ~öylüyor. Bu da yalandır. Ber
veçhiiıti vesaikle tekzip etlerim: 

İlk defa Iraka gP!diğlnde 13 üncü 
kolordu kumandanlığına tnyin edil -
mişlercli. Ben de erkanıharp yüzba
şı~ı olarak erkanıhnrbiyesinde bulun 
dum. O zaman Irak Grupu Kuman-
danlığı beni 52 nci fırkaya tayin et
ti. Kumandamın beni vermek iste -
medi. !Rraı- üzerine gönderdi ve ati-

evladı dünyaya gelmi~tir. mek ve ne şekilde istifadP. ~dile 
Arkadaşımıza ve e~ine hayırl ı ceğini tesbit ve bunların bir inti

bir ev_la_t ve mes~t bir .hayat sür· /zam da~ilinde işl~tilmesin~ ~emin 
melerım temennı edcrız. maksadıle Umumı Müfettışlık z.ı. 

deki tezkcL"eyi de yazarak iademi ı·i- ı paş:ıya varınca ela tevkif olunnnıJ, 
ca etti: Malta ya gönderildi. Demek ki brn 

(Irak Grupu Kuıııanclaıılığma : vaziyeti daha iyi takdir C"tnıişinı. 
Emri samilerlne tevfikan erkanıharp Ona samimi ve sadıkane teklifte hıı
yüzbaşısı Halid Ef. yoı ın alc~~abah lunmuşum. O gittikten ı;;onro ben 
fırkasına iltihak ctınek üzere hare- 13 üncü kolorduy'.'I kalbohrnaıı ordu 
kı>t edecektir. :'.\Iunıailcyh l:l üneü kararg-ıi.lıile Diyat"ıbekiı'de kaldını. 
kolordunun ahval vc ınunnwlUtı sa- Bu vazifede yııptığım hiznıeti; kcıl
bıkasına vakıf ve bcnim arzu ettiğ-im ordu zabitanı, o mıntaka halla, ma
metanet ve gayrete malik bir erk<i.- fevk nıakamat bilirler. Az kalsın 
nıharp olduğundan 52 ncl fırkaya kolordu mıntakasındaki vilayetler 
nıünasip bir erkaıııhaı p ı.ahiti bu - de Generalin çıkaı·dığı müşkülat ve 
luncluitu takdirde mumailcyhiıı kol- siyaı;et .. izlik yüzünden işgale mat·uz 
orduya iadesini rica cdel'tm. kalıyordu. O mıntakanın Türk ca-

20/1211331 ıııiasından ayrılmasına mani olmıya 

ı:: üncü Koloı ılu K. 
Ali İlı><aıı > 

Gcııernl Kenan ile lıerııbcr en c;ok 
çalışan benimdir. Ku·rnyi ) f illiye ta
rihindeki meşhur Malatya badisesi-

.B;n. ıs inci kolonlu eı:~ii.nıl~ar~i~·e nin en faal erkanındanını. Sıvas 
reısı ıker~ Almaııvııya gcınılenlnıış - nilli kc ııı,rı·e·inin ı;elameti in'ikadını 
tim. Ali lhısan Sli.bis ırıyabımcla ~ni ~emin ~denl:rdeni~ı. Şu atideki ve
Enver P:ı-;ıadan 6 ncı ordu crkanı- ı sika başlıca şahittir . 
h;ırbiye reisi olarak kı>n<lisi isteıııiş- · · 
tır. l\1uamclatı zati~·e miic!iil'Ü şahit· (l:l üncü kolordu erkiınıhm·blyc 
tir. J riyasetine: M,,):ıtyaduki vııtan ve 

En son hiriııci onlu (•rl,aıııh:ıl'lıi- millet hainlerinin derdr,,tled için 
ye r<>h~liğine de beni yine kendisi i~- j Harputtnld Rlay kumandanına ver
temiştir. miş olduğunuz evamir ve tııliın:ıt 

Muhterem General, i\Tu.,uldnn 1111_ 1\oııgı·e ITC!yeti Umumiyesiııcc ıııah.~ 
~ıı çıkarıldıibnı. kcncli;:i gıttiktı n rr.mnııe bır :uı·ette ke!1ıal! .. fahru 
ı:r:mra benim vekil Ilı> hirHkte tahli- nıınnctle malum oldu. Zatı alıı hlı-a
yeyl nasıl hü,nh idaı e ettiği mı ve d~ı leıi gilıi fımali milli_~·eyt> hasrı
Nu.~ybine karnrgaha avdet eıllııce vı cut et.~ms kı:"Jnet•ar bır nı k~dnşı: 
bana yave1·i Hasan BP~le gondert'- nrnnn g-Mtermı~ ~·lılu~u bu hızm_et 
rek fü;t kapağıııda c Harbi Umumi_ vatanıve pek buyuk ~lkışlnı v~ ıı ~
cleki hiıh•matı berı:(lzldenlze nişanei ı anlar:a .k?' ~ı.lanrlı. Ko~~re mutte_f -
takdir. 13 üncil Kolordu kumandanı kan zatıalılnıne _te nkkuı .. eder .. A -
Alı İh<.an) ynzı ı hakkedilmiş bir malı ıııukaclde~enın husuhı cınnnde
altın saat hediye ettiğıni halıı lurluı ki icraatı vatannerverand<>rinılı• ıııu 
zannederim. vaffakıyetler tenıeııni ! 'lrmc:kte\·ını 

cfpııılirn. !} Eylül l "35 
Nuc:ayhinde iken kenılı siyıı~el,c;iz-

liği yüzünden General Allconbin in J,.. 

tanbul hükumetine vcr<liRi ikinci 
miit:ıreke addolunan ülLiınatoıııu ve 
bunun üzerine v:17jf,,den çekilrligınl, 
gideceği ıoıı-ııdn ~ih leclig·iın Hiıılı rı 
<le hatırlarlar. İstanbula gitıuenıesi· 
ni, gidersl! esh edilebilece~iııi, H:u-

put ve l\Ialatyn mıntakasıııclıı olur
masını, k<>ndisine hcı· tlirlü hürmet 
ve teshilatm 1?ö,,terileceğini ı;ö~·le -
dim. İstanbulda büyük bir makam a
lacaibnı tahayyül eılen Generalim, 
teklifimi kabul etmh-crek i~taııbula 
gitti. İnırilizlenlen h~suı::i tren i te
meyi ve Haydarpaşaya karlar trene 
muhafız İngiliz kuvveti koııma~ıııı 
talep etmeyi de unutmadı. Haydar -

lfongre Reisi 
Mı•.qlrıfa J(eıııol) 

Ali İhsan Sabis, benim mebus ik!'.ıı 
hilafeti müdafaa ettiğınıı <le yıırn· 
ıal kendisi beııı efkaı·ı unıumıyeyc 
jtırnal ediyor. Teşkilatı E•asıye ka· 
nununu okumamış mı? Bır milleL \"('· 
kılı ıçtlhc.dınclan, millet kiır iısiınde 

söyleıliği sözlerden dolayı hiçbir za
man nıuahaze olunamaz. Bu mesele 
Millet :M ccfüi zabıt ceridelerintle 
mukayyettir. 1\1illctçe ele mnllımdur. 
G<>nerali alakadar etmez. l:J fincü 
kolordu kumandan vekii.lelinden Fe
rid Paşa hfikiimetiııe yazılan bir 
şifre vudır. Bunda padişaha karşı 
ilk evvel isyankar tavır alanın kol-

kineler için Babaeski, Liitt!burgaz 

ve Çorluda yedek parça ınerkeı.

leri açılacak ve eksikler burc.tli.lt
dan tedarik edilecektir. 

ordumu~ oldug-u ırörülür. Bunu va-
1 

nıet·akına düşti\m. Vapurnn içindeki 
zarı da bl'ninı. Binaenaleyh be~im manzara da şu idi: Yolcular ambar
mi llı clava<laki hizmet.imi bu mi.ıtla- lar:ı, gii\·erkye, ambar kapakhtrı (i,;

l'aa iskat eclemez. O l\la!Ulcla ıkcm tüne, hal tiı güğcrlcde yürüneı:c·k yol· 
llC'ıı ırıılli cırhılde kafamı 'knltuğunıa lam, Ü'4lüşte yığ:ılmış gibiydiler. Ka· 
ularnk ça!ı.,tını. Diyanbekir<le fartı dınla.rın ve kliçük çocuklann hu kış 
rnl'>1ıuden taabı dimagiyc uğrıyarak l\"Ünlerindcki ~cfaleti feciydi. Rüzg~n·, 
l!•bdilihavaya ırönderildiın. Hu haki- deniz, bütün şiddet.ile güverteye sal
katlcr karşısında Generalin bana dırıyordu. O sırada koyun yüklii o
,·azif(' ııaşiııuslık isnat etme:;i garaz· lan gemi ise daha mahfuz ikinci ka
dan lıa!;!ka bir şeye atfolunamıız. ıııııru\'a ait güverteyi bu hayvanlara 

Bırınci orduda kendisinden ayrıl- tahsi~ etmişti. Bu ikramın neden ile
?ık_tıın sonra beni ikinci orduda 5 ri geldiğini sorduğum bir tayfa: 
ıncı J(afka::- fırkası kumandanlığına T br f d" b k 1 1 
ta~ıin ettiler. Yanına gelmeden evvel -- a 1 e en 1• u ·oyun :ı~·ın R-
<le 3 ünci.i Kafkas iırka.•u kumanda· nesi, kaptana on kuruş bahşiş verir . 
nıydıııı. Eu fırkayı yetiştirelim. Ku- Hıı anlaılın mı şiındi!. demez nu? 
nıaııdanıııı G('TIPral Kemaleddin Sa- Hayretler i~inıle ~emiden dı~arı f.ır
nıi idi. ~liı;ıarünileyh vefat edince !adım ... 
döı Jiincü kolordu isminde bir kitap Orta, cenup ve iç Anadoluda güç 
TIC:?t'ediler<·k rııhıma ithaf olur,du. ~eyahallertlcn biri de otobüsle yapı
Huııda frrkaının hal'ekatı da münde· !aıııdır. Benzin ve yedek m:ıl.zeme pa
ı·içtir. Sayinı ve kabiliyciinı bu ki- halılrğı bu arabaları azaltmış, sahiple 
t:ı ptıı ela yazılıdır. Saı·hoş, uykucu rini dt- her türlü ihtiyatı elden çı
hi ı• a<lam böyle bir mm•affakıy<>t kartacak dcl'eceyc getirmiş.!·. !\'le~'.'
giisterrhilir mi? Jıi 'l'urhnldan 'l'okada, Tokattan Si-

Aııadı1lu cennet kadar güzel, her 
tarafı tctkıke de~rı· ı:ıe.ı·vet v~ kıy
nıctled ihtiva ctnıektedir. Jtak:ıt A
nacloluyu vatandaşlara se' dirırıek. 
güzelliklt!dnl onluıw dimağına b.ıık
ketmek için seri, giizel, temiz vasıta
lara lhtiy:ıç a?.imdir. Denizyolları, 
karayolJ.arı ve son olarak demir)·rıl
larııııızm dahn fazla inkişaf, terıı.kki 
ve tekamülü temenniye şayJındır. 

Ş. X. TAıYSU 

İkbsat haberleri~ 

Tiftik tevziatı için 
emir verildi 

l\I uhtcrem Milli Şef birinci Lozan 
nıiiz:ıkı>rr~i inkıtaa tıj!rayınra h:ınn 

Ln1dınelnıı 12/2/:l~8 tarihli ( Bnrsnıla 
1• ı ı ka J{ uın::ınclanı Mi ralav Tfa lit Re
vefendi ll; zretled) ıoern.amcsilc bir 
kn•·tpo tul ıo:iindermek lütfunrl:ı bulun 
dulıır ,. • bunda ( \r7.ı hürmet ve sc
Hnı fc:met) y:ı7.ı~ı vnı lı. Bana fır
kıınl:ı hazır ol, •nana.,ınt ifaılc cdı>n 
hu kartı Pl"an rro::iın alhümiiııır)(" s:ık
lnrını. Muharebe mcvclanlarıııdn ka· 
7'1!ltlıihın it"nıarla bundnn b'ı iık de
lıl olııı \111ı? 

Macaristan ve isviçTe içio Ti
caret Vekaleti tarafından veril
miş olan 1000 er tonluk Lif tik li
san~larının birlik azaları arasında 
tevzii icin alt,k.adarlara emir ve-

deriın. Zaferi kat'i \'e nihaiyi temin · 
edecek aıkadaşların himematı mü- rilmistir. Vekalet ayrıca satılacak 
tPvnliye<iııın mütemadiyen hüküıııc- malların asgal"İ ihraç fiyatlarını 
tin nazarı takdirinl' anolunacağını te:sbit etmbtir. Bu fiyatlardan a
bu vesile ile de ilave eylerim eft!n- şağıya sa tıs ) npılmıy.ıcaktır. Ve
dıııı. 3 Eylı.il 1338 Uşak kaletin tn} in et.iği hadlerden da

Ba~kunıandan ha yüksek fiyat elde edild"ği tRk
Mııstafo J{e,ıca/) dirde bu menfaat;n yüzde 50 si 

Bu vesaik artık General Ali İhsan 1 ihracatçı; a bıra!<:ılacnk ve mÜtt"
Slıh;sın müftcriyanc isnaılalını tek- baki yiizdc 50 si Fon hesabına 
zıbc kiıficlir :rnııııetlerim. Ben kendi yatırılacaktır. Tayin edilen fiyat-

30 ııfrusto< l ~38 ele fıı kaıııln n:ış. h~llı' ndı' yaşıyfln her ti'.rllliı. ihtirlastaıı !ar, tifti1..lerin cinslerine göre l 70 
k nnı JCı raı, vatan ve mı etın sC' aıııc- k 1 2 70 k d d 
·urnnnıhn mrr,lan nıuhar~h,.sinıkki tiııılen ba~ka bir ıory dl'.,iinıniyen bir _uruş ,t uruş arasın a ır, 
hiiqnii hi1ır<'li111 üz •rinc Baskıınıun- '' o·v r !"raftan Veka~let" · insanım. Eski kuıııundanımın kalb ıgr! - • • · ı.1 ver-
ıl ınl ıkL:ın nl<lığ-1111 şu Lnkdirnnıııcyi lıasblıgıııdan muzt:.ıl'ip bulunıluğum diği hir karara göre, bu memle-
dl• lütfpıı G<>neı alim okı.ı.,nn: v<> euklıııctc pek ziyade muhtaç oldu- ketler için evvelce verilen lisans
(.; i7ı<"i l\1rfl.:a11 fırkası T.:ıımın dırnı ınım bir zı:ı.ıııanda beni mfrl.ıf:ıai- lar muteber olınıvacak ve ihracat 

M iralny Halit Bcutdeııcliye: ııPfse mecbur ,...tti~ine nıiiteeıısifim. biri iğin yapac.ağı tevziat hüküm-
Af~·oııka rahisar - Dumlupınar mey Ahval ve vaziyet fazla izahata, :;;ah-ı l . göre olacakhr. 

d:ın muharı>lıelcrinin büviik Zil ferin- iy:.ıt ilı• Ugraşııııya müsait clc<ri]dfr. erme o·· k .. "h t 
i\lill"ı v,nhdol" muhtacız. Geı1crultlcn un u 1 ıaca de uhcleııize tevcih oluıı:ııı "",17.aifi " ~ Jh · 1 d k 

f k 1 1 1ı namtıokiu insanlarıı dil uzat,"rak racat pıyasa arımız a : mev-
ı v a :ı.ı.e ir surette ifaya muvaf- " 1 

fakıyetinizl ve bu u~urda cansipa _ "liikıinu ihlfıl etmemesini rica ederim. sim icabı durgun uk devam et-
r:ıne ve feılakfuaııe ~ayıet vo ıne- O, kendi nefainc kendi z1ılmetmiştir: mcktedir. Dün muhtelif memle
~ainizi cidılen takılir ve tebrik eder başkası değil. Saygılarımı sunarım. kellere ancak 75 bin liralık ihra-
ve 31 ağustos 338 den ıııutebcr ol. 12/6/!'l41 Kastamonu cat yapılmıs ve bu meyanda İs-
nıak üzere ı·ütbei refianızın Düyük Eı;ki Fırkn Kumandanlarından viçreye tiftik, Slovakyaya. :-Wfauı-
Millet l\!ecli~i Hükıimelince miralay- }~mPkli Kurmay Albay ristana dr.ri ve Almanyaya kuşye-

Elbet Mösyö Girardin ile hem
fikir değiliz. Ya ni o, matbua t e f
kinumumiyeyi yapmaz diyor. 
Biz matbuatın efkimu mumiyeyi 
yapbğına da kanüz . Nite k im Sad
ri de, matbuatın efkanumınniye
yi, hatti, geni~ mikyasta teşkiline 
hizmet ettiğini yazıyor. 

lığa terfi edilmiş olduğunu tebşir e- HALiT AKMANSÜ mi gönderilmiştir. 

~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~---------------~ ....... ~~~~~~----------------....... ------------~..--~--------~--------~ 

Matbua t, yin e Gira rd in'in d e 
diği gib i zayıf değildir ve çok 
kuvvetli bir vasıtadır. Sadri de 
bu fikird edir. 

M a tbuat, çok k e re bir mese le 
hakkında m evcut efkanumumi
yeye tercüman olur. Bazı k erele r 
de bir m esele etrafında efkarıu
:r.1umiyeyi k endi hazırlar ve ya
par. 

Ra'dyo, s inema gibi d aha yeni 
•asıtalara rağmen propaganda 
vasıtalarının hala en m üessiri mat 
buatbr v e maalesef bu mevzu et
rafında memleketimizde çok az 
'~p ve makale yazılmı~tır. Onun 
ıakkında söz söylemiye saliıhi
;retli arkad84lann fikirlerini kitap 
halin d e görmekle seviniy oruz. 

Çünkü .bu kitaplara ihtiyacımız 
Yardır. 

SERVER İSKİT 

(·---------------------------------...... ITAL VANLAR 
Be-tt ötfff.edim 

Büyü k casus romanı: &3 .... ....... ·········· ....... ······ ............. . 
- Hayır? 
- Ya niçin? 
- Ge~inemiyoruz. 
G üldüm: 
- Bunlar mazeret mi dostum, dedim .. Şu a

rada beni beğeniyorsun, bana karşı b ir sempati 
beslemiye başladın . Karın gözüne gözükmüyor. 

Muhalabım bir kahkah a attı : 
Öyle değil, dedi. Yalnız o kadar deği l. 
Ya n edir">. 
Karım ban a ihanet ediyor. 
Emin misin~ . 
Eminim . 

N e var, sen de k a ri na ihane t ediy o rsun , 
Rumanyalılarda bu ayıp değil ki 1. 

Nakleden: Cim. Mim ·························· ..................... . 
Şu halde karımı boşamak da ayıp değil. 
Ya çocukların?. 
Babasız çocuk büyümez mi?. 
Yüzüstü bırakır mısın! 
Nakden yardım ederim. 
Ya karının yeni kocası çocuklardan ho~· 

lanmazsa?. 

- Çocuklu bir kadınla dalga geçmesin . •• 
Başımı hafif hafif salladım .. • 

- H ele dedim, bir düşüneyim, daha vakti
miz var! .. Fakat şimdilik sana bo~anmam tavsiye 
etmem. 

Beklerim. 

Kımpına'ya n e vakit 'döneceksin~ . 
Dah a vaktim var. 

Ne kadar?. 
O sana tabi. Yani beraber gitmeyi göze 

aldığın zaman 1. 
Beni, ecnebi diye, oraya almazlar ki .. 
Haltetmişler. .. Yasak bizlere göre değil

dir. Bütün devlet erkanımızın karıları Fransızdır. 
Bizi o tarafa doğru sürükliyen sebeplerden biri 
de bu Fransız karılarıdır. Kralın metresi bal gibi 
Yahudidir. Bu işlerde Rumanyada kimseye bir
şey söylemiye hakkı yoktur. 

- Ben Ploeşti'ye kadar gitmek ve mümkün 
olursa oradaki petrol kuyuları hakkında da bir 
röportaj yapmak istiyorum, mümkün müdür ki 
bana refakat edesin. 

Dostumun gözleri parladı: 

- Fevkalade olur. dedi .•• 
gibi izahat verdiririm. 

Ben gülümsedim: 

Sana i!>tediğin 

- Bu yazıların Yunanistımdan başka Ame
rikan gazetelerinde imzasız olarak çıkmasına razı 
olur musunuz~ 

- Çok güzel olur. 

Biraz durakladım . •• 

- B un a müsaade ederseniz iş vaı, dedim. 
Zira bilirsiniz. A mer ikan gazete v e mecmuaları 

bu işler için büyük paralar veriyorlar. Böyle bir 
röportaj için 400 dolar tahsısatlan vardır. 200 Ü 

benimdir, diğer iki yüzü de bu röportaja malzeme 
hazırlayacak insanların, yfıni sizin ..• İyi işler gö
rebiliriz. 

Maksadım, müdüre para vermiye başlamaktı. 
- Aman, dedi. Ne güzel şeyler bunlar ..• 

Demek ki size bir ay içinde dört mevzu temin et
sem, 800 dolar alacağım. Fevkalade ..• Ft'vkala
de ... 

O gün ben, Ritter' e tekrar gittim. Üç gün is
tirahat etmekten "azge-ç tiğimi, Ploeşti petrol ku
yularına gideceğimi söyledım. Biraz para aldım. 
Ve lsveç sefareti katibinin vereceği ziyafetin de 
gelecek hafta içinde yapılmasını rica ettim. Bir de 

Kımpına ve Ploeşti petrol tasfiyehanelerinc yer
le~tirmek istediğimiz adam !arın i'imlerini istedim. 
Bu liste hazır değildi. Rittcr beni iki saat bekletti. 
İki saat sonra da 6 kişilik bir liste verdi. Bunlar
dan üçü Kımpına'ya, diğer i.içü ele Ploeşti'ye yer
le~tirileceklerdi. Altısı da Rumendi veya öyle gö
rünüyorlardı. 

Ertesi gün ü sevgilim ile Ploe,ti'ye doğru yola 
çıktık. Aman yarabbi, yolda bana ne diller dök
müyordu. 

( Deı_amı vm·) 



•--====: 18 Haziran 

Limon 

OD 

kuruşa 
( B~.dne dffo•J 

Putamız olan (Yafa) ya ınah
aua portakal, son senelerde ayni 
hüyüldüte ve ayni nefasette Ada
:na ve Mersinde bQ.l bol yetiımek
tedir. Daha bu kabil feyzü bere
keti arbnJJ, bir hayli toprak oıah
•ula gösterilebilir. 

Yalnız Vekalet, her nedense, 
diğ~ meyvalann hepsinden lü
zunılu ve faydalı olan limon için 
bir (limon yetiJtinne ve muhafa
• etme) çığın açamamıı, halta 
ıaz.etelerin her sene bu mevsimde 
tekerrür eden ıikayetlerine rağ
men bunu dü~ünmiye bile lüzum 
görnıemiflir. 

Dusseldorf 
ve Kolonya 
bombalandı 

lnglllz tayyareler l 
bu şehlrlerde bir 

çok yangın çıkardılar 

Londra, 17 (A.A.) - İngiliz hava 
nezaretinin tebliği: 

Kral 
Leopold 

Almanlarla her türlü 
anlaşmalardan içtinap 

ederek bir esir 
vazigetind• gazıgormuş 
Vaşington. 1 7 (A.A.) - Ho

landadaki bir esir kampından Ce
nubi Amerikaya kaçmıya muvaf
fak olan ve şimdi İngiltereyc. dön 
mek üzere yolda bulunan Süvari 
Generali Dufrenne, Belçika Kralı 
Leopold.un Brüksel civarında e
sir vaziyetinde bulunmakta oldu
ğunu söylemiştir. Kral, Almanlar
la anlaşmayı daima reddetmiş ve 
memleketin kanunlarına sadık kal 

Sahile: 5 ~ 

1 Erzincan felaketzedelerinin Dünya harbi 

l"Robin Moor,, 
nasll battı? 

Emlak borçlan tecil ediliyor --.-r 
65

_
10

c_
1 ailn--'ı 

I 

Geminin kaptanı 
Bu.- hususta hazırlanan 
- müh im hükümleri 

kanun projesi 
ihtiva ediyor 

hadiseyi anlatıyor Ankara, J 7 (Hususi muhabiri- \Rum mübadillerinden metruk 
Capetown 17 (A.A) _ Robin mizden) - E.rzincanda, yer sdr- gayrimenkuller, Türk mübadille

Moor'un bptanı M~ndy buraya sıntısmdan müteessir olan mınta· rinin istihkakının tasfiyesine kar
muvasalatında aşağıdaki beyanatta kalaTda hazineden müzayede ve- şılık tutulmuf bulunduğu cihetle 
bulunmuştur: ya borçlanma sureti1e gayrimen• bu yüzden Türk mübadillerinin 
Sabahın llk saatlerinde kaptan kul almış olanlann borçlarını tes. mutazanır o]maması temin edil-

köprüsünde nöbetteydim. Bir ara, viye hwıusunda maruz kaldıklan · t' 
ka d 

~~ 
rşımız a işaret verildiğini ve ge- müskülat nazarı itibara alınarak Projenin 4 cü maddesi müra-

mimizin hüviyetinin sorulduğunu vergı. · ıerde olduw ·b· ·ıı· caat mu'.ddeb'nı· tayın· etmektedir. 
gördüm. Vapurumuzun Amerikan ve lA çl .. gu gı ı mı 1 e~-
isminin de Robin Moor olduğu ceva- ak bor arı ıçm de .. bazı. mu~fı- Tamamen veya kısmen yılu1an 
hını verdim. Y'me işaretle bir san- yet ve kolaylıklar gosterılmesıne binaların sahipleri için altı aylık 
dal göndermekliğimiz iste~ildi. De- zaruret hasıl olmuş ve bu mak- müracaat müddeti kabul edilmiş
nizaltıya yaklaştığım vakit gemiye satla bir kanun projesi hazırlan- tir. Maamafih zelzele mmtaka
ve hamuleye ait evrakın gösterilmesi mıştır. Yeni kanun projesinin bi- sında ailelerin bir kısmının başka 
talep edildi ve denizaltının ku~n- rinci maddesi bu kabil, tamamen mahallere göç ettikleri ve bazı 
danı bana ~u suali sordu: . yıkılan binalardan mütevellit ala- borçlular da vefat etmiş olup ai-

Hanıulenız arasında memleketi cakların tama t ki . . 1 f d alA b l 

lnglllz lebllll 
Kahire, 17 (A.A.) - Ortaşark 1n

ıriliz kuvvetleri umumi karargahı -
nın tebliği: 

Libyada, kıtalanmız, Capuzzoya 
kadar bir baskın hareketi yapmı~
Jardır. Düşman, Tobruk mmtakasın
dan alelacele takviye kuvvetleri gön
denniııtir. Dü~nı:ın tarafından yapı
lan azhnkarane mukabil hücumlar 
düşmana ağır r.ayiat verdirilerek 
püskürtülmüştür. Harekata devam 
edilmektedir. 

Habeşi:;tanda, 15 haziranda, şid -
detli bir çarpışmadan sonra Afrika 
kıtalarımız Lakemtinin garbında diiıı 
man dümdar kuvvetlerinin bulundu
ğu me\'zileri işırnl etmlş1erılir. 200 
esir alınmı~, (0 top ve 20 mitralyöz 
iğtinam edilmiştir. Düşman bundan 
başka muharebe meydanında 150 
ölü bırakmıştır. 

. Ondan dolayıdır, ki biz hala 
Italyadan limon idhal eden mem
leketler arasında bulunuyoruz. 
ltalya bugün dünyada en çok li
ınon hasıl eden ve bütün dünyaya 
limon ihraç eden bir memlekettir. 
Vasati bir hesapla bütün dünya· 
da senevi 700 bin ton limon ve 
portakal mahsulü alınmaktadır. 
Bu 700 bin tonun da 400 bin to
nu (yani yansından fazlası) İtal· 
yada yetİ§mektedir. Bizim mem
leketimiz iklim ve toprak itibarile 
her halde İtalyan limonundan da
ha İyi limon yelİ.ftirir. Yalnız 
biz bu yetiıen limonlarunızı yaz 
mevsimi için muhafaza etmesini 
bir türlü öğrenemiyoruz. Bu usul 
her halde fevkalade güç olma
mak Ji.:ıu:ndar. Çünkü İtalyadan 
başka Amerika, İspanya ve Por
tekizde de limon yeti§tirilir ve ih
raç edilir. Şimdiye kadar bu 
memleketlerin herhangi birinden 
hir mütehassıs getirtmiş olsay
dık. elbet kqın bol bol yelifen 
linıonlanm1zı yaza kadar sakla
nıak marifetini öğrenmit olurduk. 
Batka iflerimiz için lüzumlu lü
zuınsuz birçok mütehassıs celbet
tiiimiz balde, limon mahsulü için 
bunu dü,ünememİf olmamız da 
ayrıca f&§ılacak bir meseledir. 
Ziraat Vekaleti bugünden itiba
ren bu limon işine layık olduğu 
ehemmiyeti verecek olsa, bir iki 
sene sonra belki Akdeniz havza. 
ıuıda limon ihraç eden memle
ketlerden biri de biz oluruz. Hele 
topraklarının ku~veti de, vüs'ati 
de bizden az olan İtalyanın 400 
bin ton mahsul yetiştirmesi karşı
sında, bizim bu iıde bu kadar 
geri kalmamıza ne k&.dar yüreği
miz yansa azdır. İtalya, §İmdiki 
gibi bir gaileye kendini kaptırmış 
olup da limon gönderememiye 
başlayınca ne ha1e geldiğimizi 
görüyoruz. Bu son tecrübenin ar
tık Ziraat Vekaletini ikaz edece
gnu ve vazifedar olanların İcap 
eden tedbirlerle şimdiden meşgul 
olnuya başlıyacaklannı kuvvetle 
ümit etmek isteriz. 

Dün gündüz.ün bombardıman teg -
kilatı tayyareleri Holanda ve Alman 
ya sahilleri açıklarında düşman sey
risefainini araştırnııya devam et -
nıişler ve müteaddit taarruzlarda bu 
lunmuşlardır. Bu taarruzların bazı
larında neticeleri müşahede etmek 
imkansız olmuştuı·. Fakat iki gemi
ye isabet olduğu görülmüştür. Bu 
lki vapur tamamile kaybolmuş telak
ki edilmektedir. 

Dün gece bombardıman teşkili'ttı 
tayyareleri Ruhı· ve Rheinde bilhas
sa Kolonya, Dusseldor! ve Duisburg 
mıntakalarındaki hedeflere taarruz 
etmişlerdir. İngiliz tayyareleri bu 
şehirlerrlen ayrıldıkları vakit birçok 
yangın devam ediyordu. 

min diişınanlarma ait malzeme var- . mının ~r nı ve zı- esi e ra ının m um u unmıama-
!'?.1.~~!~;.. ............ - ...................... dır. Yirmi dakika a kadar vapuru· yan . mıktarının bakıye borçtan sı nazarı itibara alınarak kanuna 

nuzu batnacağun. Y tezilini t~min edecek hükmü muh- şöyle bir hüküm ilave edilmiştir: 

Ası-:ıb mıntakıtsında, evvelce bildi
rilenlerden başka 6 subayla 180 er
baş teslim olmuşlardır. 

Irakta vazivet sakindir. 
Mısır hududunda Denizaltı kumandanından milhle- tevicÜT. ikinci maddesi yerli hal- Birinci maddeden istifade ede-

tin 30 dakikaya çıkarılmasını istedi- ka tevzi ve muhacir, mülteci ve bilmek için borçluların ve bunla
Şİ d detli çarpışma ğim zaman kumandan vapurumun naklolunan sahıslara tahsis ve tef- nn vefah halinde kanuni ;•arisle-

1 mevkiini tayin ederek kurtarılmak- viz edilen . araziden mi.itevellit rinin bu kanunun meriyetinden 

Suriyede, ~ülteiik kuvvetler her 
ne kadar sahil bölge.,inde ıuuntaımm 
ileı'liyorlnr ve Ki!>.ve mıntnka!>ı:ıdn 
mfitcaddit yeni düşman mevzileı; iı;
gnl C'tmiş bulunuyorlarsa da, Vichy 
kuvvetlrri Meı·ciayum ve Kuna)>tTa 
bölgelerinde şiddetli mukabil tnnr · 
ruzlıır yapmışlarclır. Şimdi. şiddetli 
muhnrebelerin t'ereyan ettil!i bu iki 
hôlgeye müttefik takviye kun·etlcıl 
!;evkedilme.ktedir. 

Başka tayyareler Boulogne dok 
larına yikum eylemişlerdir. 

Bombardıman teşkilatı tarafı
dan yapılan bütün bu hareketler
de 7 tayyaremiz kaybolmuştur. 

Dün gece sahil teşkilatile bir· 
likte hareket eden bahriye tayya
releri Dunkerque limanına ve dok 
larına taanuz etmişler ve kendi
lrm hiç zayiata uğramamışlardır. 

T ASVİRI EFKAR 
················································ 
A skerlikle illşiğl 

olanları 
çahştıranlar 

(J inci .ı.Aif•dın dn-J 
ketlik kanununun 18, 91, 92 ve 
93 maddeleri delaletile askeri ce
za kanununun 75 inci maddesine 
tevfikan Örfi İdare mahkemele
rine ve kaçak, bakaya ve saklıla
rm da ait oldukluı mahkemeye 
sevkedildikleri öğrenilmiştir. 

Şu hale göre, resmı: ve hususi 
'bilUınurn müesseaelerin istihdam 
ettikleri ve edecekleri :ııemur ve 
İşçilerin askerlikle ilgili olup olma 
dıklannı tetkik eylemeleri ve as
kerükle alakası olanlar varsa deT
hal mahalli zabıtası vasıtasile as-
1'erlik şubelerine teslim eylemele
ri ve askerlikle alakalan bulun
tnadığı askerlik şubelerince veri
lecek resmi vesikalarla tevsik e· 
dilmedikçe işçi ve memur alma
rnalan icap etmektedir. 

Bir küp dolusu 
altını bulunca .. 

l1 itıa Nlı.i/•dm dt11ıramJ 
rakı ısmarlamak gibi halleri ~pbe
yi davet etmiş, polis kend~ini takip 
ve tarassuda başlamıştır. 

Evvelki gün yine bir altını sarraf 
Kemale sekiz liı'aya bozdurmaktay
ken cürmümeşhut halinde yakalan -
mıştır. Sarraf Kemalde bu paralar
dan beheri yedi ve sekiz lira ücı·etle 
satın alınmış 34 altın bulunmuş ve 
):lolisçe musadeı·e edilmiştir. 

Ele geçirilen bu altınlardan biri 
1765 tarihini taşımakta ve Fransız 
altını olup üzerinde Kraliçe Elizabe· 
tın. resmini taşımaktadır. 

ikinci tip altın ise 1725 tarihini 
taşımakta ve Macar altınlarile dolu 
bulunmaktadır. Üzerinde, elinde kal
ka~ ve kılıç tutan bir şekil vardır. 

Üçilncü tip altın ise Bizans altını 
~lup üzerinde bir tarafında 16 yıldız 
Ve hır Figure vardll', Diğer tarafın· 
da birinde asa tutan bir rahip ile 
~a-~·şısında diğer bir Figure vardır. 
bfut_ebaki ve adedi binlere varan ve 

1 liyük bir mendil içinde saklı altın
baı·, ev sahibi Ali tarafından İatan
tA~lda bozdurulmak veva ,.-'-)anmak 
~ın · ' -1 . aşırıldığı anla~ılmıo, polisçe 
ahkıkata ba§lanını,tır. 

Dü,ürülen Alman tayyareleri 
Londra, 17 (A.A.) - Hava 

Nezaretinin bir tebliğine göre dün 
gündüzün yapılan harekatta 1 1 
Alman tayyaresi düşürülmuştiir. 
Bunlardan 1 O u avcı ve biri de
niz tayyaresidir. Bunları dün ak
şam bir İngiliz avcı filosunun dü
şürdüğü üç Alman av ve bir de
niz tayyaresine ilave etmek la
zundır. İngiliz zayiatı 2 bomba 
ve 4 av tayyaresidir. Pilotlardan 
ilcisi kurtulmustur. 
Alltlan tayym:elerinin bücunılari 

Londra, 17 (A.A.) - İngiliz 
Hava ve Dahili Emniyet Neza
retlerinin tebliği: 

Dün geceki düşman hava faa
liyeti küçük mikyasta olmustur. 
Bilhassa İngilterenin şark ııahille
rile, garbına ve cenubu garbisine 
birkaç bomba atılmıştı.-. Yerde 
bir miktar hasar olmuş ve bickaç 
kişi yaralanmıştır. 

Diğer mahallerde hafif hasar 
olmuş ve insanco zayiat olduğu 
bildirilmemiştir. 
Alman tayyarelerinin hücumlan

na maruz kalan bir vapur 
Londra, 1 7 (A.A.) - Cuma 

günü lrlandada Rosolare ile Gal 
eyaletinde Fishguard arasında iş
lemekte olan Saint Patrick vapu
ru düşman tayyarelerinin hüc u
muna maruz kalmış ve batmıştıT. 
En aşağı 23 kişi ölmüştür. Bun
ların çoğu vapura isabet eden 4 
bombanın infilaki esnasında öl
müşlerdir. Kurtulan 66 kişi ara
sında birçoK yaralı kadın ve ~o
cuk vardır. Sağ kalanldrın çoğu 
vapurdan denize atlıyarak h arp 
gemileri vesair ticaret vapurları 
tarafından kurtuluncaya kadar el 
leine tahta parçası geçirebilenler 
dir. Saint Patrick. birinci ve ikinci 
kaptanlarile biri müstesna olmak 
üzere birinci sınıf yolcularmm 
hepsinin öldüğü zannedilmekte
dir. 
Almanlar aabillere istihkimlar 

infa ediyorlarmıf 
Londra, 17 (A.A.) - Leo· 

polville' de Hür Belçika radyosu
nun verdiği bit habere göre Al
manya, şimali Franaaya 20.000 
Belçilcalı işçi sevketmi~tir Bu iş
çiler Almanlar tarafından ~ahil bo 
yun<:a inşa edilmekte olan istiy· 
kamlarda kullanılmaktadırlar. 

Marşal Petain bir 
nutuk söyledi 

(1 ittoi ıa.hi/edm df11ıım) 
Bugün ekserlniz yuvalarını'l.a dön

müş bulunuyor. Hiç şüphesiz harp 
esirlel'i henüz dönmemiştir. Kadınlar 
mücadele ediyor ve ıztırap çekiyor. 
İaşe fena oluyor, vergiler sizi sinir
lendiriyor ve kızdırıyor. Çocukları· 
nız her zaman doyuncıya kadar yi
yemiyorlar. Fakat Fransa yaşıyor, 
evler, köprüler ve fabrikalar tekrar 
kuruluyor. 

Bana inanınız. Elem ve ümitsiz
liğe düşmek zamanı gelmemiştir. 
Ne satılmışsınız, ne hıyanet görmüş
sünüz., ne de terkedilmişsinizdir. Bu
nıı size söyliyenler yalan söylüyor
lar ve sizi komünistliğin kucağına 
at1yorlar. 

Bilhassa erkek olduğunuzu, eski 
ve şanlı bir milletin erkekleri oldu
ğunuzu' hatırlayınız. Kendinize ge -
liniz, endişeleriniıl atınız. Bana ge
liniz. Müthiş sergüzeştin bizi attığı 
karnnhklardan kurtulacağız. 

General Weygand Ceza . .,irde 
Vichy, 17 (A.A.) - Fransız hü -

kı'.hnetinin Afrika Umumi Mümes -
sili General Weygand, pazarte!;i gü
nü öğleden sonra cenubi Cezairde 
Pogara gitmek üzere Cezairden ha
reket etmiştir. Poıorarda Fransıı müs 
tenıleke kıtalannın yapmakta olduk
ları manevralarda hazır bulunacak
tır. 

O Uyor 1 w • • • 1 t }!;izle . 
ıgımız ıçın cıvar vapur ara e · ·. hazıne alacağının 1943 mali yılı itibaren bir sene icinde mahallin 

( f _. h I d d ·-) imdad işareti vereceğini vaadettı. b.d t. k d t ·ı· · h ·ı · b' 
1 """ ıtt ı e "' ,,,,..,,. Robin 1\Ioor'un tahlisive Randalları ı aye ıne a ar .. ec.ı. ını am~ en büyük Mülkiye memuruna ır 

Harekat hakkında tafsilat d nize indirildi D . · ltıdan vapu- bulunmaktadır. 3 uncu maddcsı- beyanname ile müracaat etmesi 
Kahire, 17 (A.A.) - Reuter: r~n tam hedef· teş~~ız:derek olclulht ne göre mübadil Türklerin istih- şartbr. Mücbir sebeplere binaen 
Bu ane kadar teyid edilmemiş yerde bıl'akılması ve vapura ait bü- kaklarına karşılık tutulan emval- bir sene içinde müracaat etmiyen

olan bazı haberlere göre, biTC;ok tün evrakın teslim edilmesi emredil- den olup da terkin edilece-k mat- ler için mücbir sebep mahkeme 
tıuıkların iştirakile yapılan şiddet- di. Müteakiben denizaltı hedefe bir lubat miktarının Ziraat Bankasın- kararile tevsik edilmek -şartile bu 
li çarpışmalar neticesinde Capuz- torpil ve 33 obüs attı. Rohin Moor, d 1 l ··b dil h b mu··ddet u"ç sene olarak kabul edi-

17 dakik · · d b tt D · ltının a açı mıs o an mu a esa ı ca 
zo, müttefikler tarafından İşgal 8 ıçın e a ı. enıza · · d. • · · k d' 1 k · 
edilmiştir. Hala devam etmekte 

kumandanı, telsiz vasıtasile, sandal- nsıne te ıyesı ıcap etme te ır. ece tir. 
larımızm bulunduğu mevkii civar 

Almanyanın 1 
müstakbel planları 

olan çarpışmalar, Mısır ile Libya vapurlara bildireceği vaadini tek -
hududunda Sollum - Capuzzo - rarlıyarnk bize bir miktar kara ek
Kaefayai müsellesi dahilinde ce- mek ve tereyağ kutuları verdi. Aşık 
reyan etmektedir. kemi~imden yaralı idim. Denizaltı-

İngiliz ve Hint kıtalan, Kaafa· dan bana bir sarın verildi. Denir.allı Berne, 1 7 (A.A.) - Nouvelle 

Amerika adım 
adım harbe 

gidiyor 
ya geçidine ve yarın cenubuna müretfebatından biri müstesna ol - Gazette de Zurich'in Berlin rnu-
hücum etmişlerdir. Yarın üstünde mak üzere hepsi iyi İnı?ilizce konu- habirine göre, Alman siyasi mah- (1 inei ıahifeckn cl•11(M'111.) 

Kaefaya' mn garbında da çarpı"- şuyorlardı. fillerinde, Almanyanın müstakbel Alman • Amerikan münasebata-
" 13 gün sonra bir İngiliz ~mi"i d malar devam eylemektedir. askeri planları hakkında son e- nın inlutaına doğru 

tıu•afmdan kurtarıldık. 
Umumi karargahın dünkü teb- rece ketum davranılmaktdd;r. Vaşington, 17 (A.A.) - Reuter 

liğinde bildirilen taanuzun bü- S • d F Hatta bu planlar hakkında dola- bildiriyoı·: 
yük mikyasta bir taarruz teşkil Ur ly9 9 raftSIZ şan muhtelif şayialar, Alman yük Alman konsolosluklarının kapatıl
eylemediği tebarüz ettirilmekte- mukabil taarr uzu sek kumanda. heyetini_n hdki~i ma~ınm dohrduğu ilk intıba, bunun 
dir. Halen vukua gelen muharebe (l . • L ·ı d d m) maksatlarını gızlemelerı dolay1sı- diplomatik nıünasebı;tlerin kesilme -

uıc. ıanı c en evıı ) b.. ··k b' · ' d ~ bü '"k b' d t kil 
Bingazi geri çekilmesindenberi ra çok şiddetli çarpışmalar olmuş :ı·rm~~~du.ır memnunıyet n:van- :~~~i ~~;~iyetiJ;~. n:~t: :ıma~şya-
cereyan eden faal mücadelenin ve Fransız kıtaları Mercayum·u l k d' 1 U 

K 1 P• ııın, cevap o ara , ıp oma arını çe-
d~vamından başka bir şey değil- geri almışladır. r8 lyer kip çekıniyeccği ve Almanya<laki bü 

dırM. •·tt f.kl . bun Müttefiklerin muvasala yolları Mısırda tün A1nerikan nıemurlannın hare-
u e ı erın, yarın cenu - • ketini talep edip etmiyeceği soruştu-

daki hareketine karşı pek az mu- . tehlikede Kahire 17 (AA.) - $imdi if- rulmaktadır. 
k ·· ·ı · · H k·k· ı Vıchy 17 (AA ) - Havas • a d'ld·o.; ·· y l ·a avemet gosterı mıştır. a ı ı . . • . ; . . ş c ı ı,....ne gore, ugos avy Amerikada casusluk ve hozgun-
çarpışmalar Halfaya etrafında , Ofi a1ansının asken muharrırı ya- Krali Piyer, son günlerde Mısırı 

culuk artta nisbeten mahdut çöl mıntakasına zıyor: .. ziyaret etmiş ve Mısırda lngiliz 
girince başlamıştır. General f?entz .kıtaları dun ta- büyükelçisi Lampson'un misafiri Vaşington, 17 (A.A.) - Anıerika 

Bu ileri hareketin inkişafları a~ruza geçmışlerdır ve ~e Gaul~e: olmuştur. Birleşik Devlctleı·i Hariciye Nezarc-
hakkında şimdiden bir şey söyle- cü k?lla~ın muvasala mıhv~r~-e~ını tinin Ayan Me<'füi Adliye Encünıe-
mek için vakit henüz erkendir. tehdı edıyorlar. De ~~ulle cu ıCol bir cevap suretinde telakki edil- nine takdi~ e~iği bir rap~ra göre, 

Genit bir barekaA hn baslang•cı lar Havranın yarı çol yay lasın· mektedir. • Amerika Bırleşık Devletlerınde ca -
.,. ' Ş k J k d J susluk V<' bozgunl'uluk faaliyetinde 

Londra 1 7 (AA ) - Sollum dan amın apı anna a ar 1 er· Diğer taraftan, İngilizlerin Fren buluııan kı·ıııseler, bu sene rreçen se-
. ' · · · lemis ve ETdün.le Filistind,.ki Sa- " cıvarında tekrar başlayan faalıye- f d :. l . d I OO k·ı k sızlarla harp etmiyormuş gibi gö. neye nazaran daha fazladır. Bu key-
. . b. h k . b 1 e us enn en ı omelre a- ·· k · · lh l·ı h il t k · -tın genış ır are etın aş angıcı d ki b 

1 
I runere ışı su yo ı e a e me · :fiyet Encümenin Amerıkaya gırcn 

l b h t t k )A ar uı:a asmıs u unuyor ar. arzuları suya düşmüştür. Çünkü ve Amerikndan çıkan yabancılarııı o ursa una ayre c meme a- Ö I ·1 ı· k. d G 11 
zımdır. .. .~ e an akşı ıyobr. 1 e dau e- Fransız mukavemeti gitgide art- lrnntıolii için Reisicümhura salahi-

i __ :ı!_l • t nk · t cu nıesa en ısa ır zaman a as- maktadır. (Ankara radyosu) )et vl.'rilıncsi hakkında kanun proje-
uı.guu erın a zayıa l • l k . d . • b. B r l 7 (A A ) _ Al kerı o ma tan zıya e sıyası ır Fransızlar şaka mı etmişleri siııin tetkiki esnasında ifşa edilın1ş-
~r mb,J•W• d b .. 

1
d·. ·ıd·v• m~.n muvaffakiyet elde etmiye çalış- K d.. 17 (AA ) A k • Ur. 

resmı te ıgın e ı ırı ıgıne go-
1 

d H h ld .. d h l u us, · · - s en 
S il h · d b l mıs ar ır. er a e mu 8 a c mahfillerde Fransızların Merciyu Roosevelt seyahatini talik etti 

re, o um cep esın e aş ıyan .h· l . k b. ol ·· · d 
muharebe devam etmektedir. mı ver en te ır Y • u~erın .~n na girmeleri ciddi telakki olun-
H .k. t f d .k. k ti. uzamakta ve de Gaulle cu motor- mamaktadır. er ı ı ara ça a ı ı uvve ı te- • ·ı l · 1 · d kkül k d S uk lü kollarının sen ı er eyı:;ı erın e Madami ifgal edildi 
şte lça~plışmila. tak ır. « kt 

11
° sağlarında bıraktıklan Cebeli-dü- Londra, 1 7 (A.A.) _ Res-

ayyare erı ng ız amyon o a- d k d . 
d v t l h 1 k h ı· ruzun yamacın an geçme te ır · men bı'ldirildig-_ ine göre Şamın 16 

nnı agt mış ar ve azır ı a ın- • .. k il d .. 
d b . ı· · ı· t k t kk·· ı ·· De Gaulle eu 0 ar, unyanın en kilometre cenubu garbisinde bu-e ır ngı ız an eşe u une ak 1 d b. · 1 C 
h.. tmi ) d . D.. sarp mınt a arın an ırı 0 an e lunan Madami i~gal edilmiştir. 

uckum .et ş ekr ırk. uşmanın beli-düruzdaki volkan indifaları-
tan zayıa ı pe ço artmışbr. . . ld ki Samın 1 O kilometre cenubu ;ar· 

ltal ı .. · t nın husule getırmış 0 u arı uçu- kisinde bulunan Aatuz'a da taar. 
R ya~ ;{lo;e )va:ııyeR • rumlar şebekesine girmeyi akılla - ruz edilmektedir. 

l
.t 

1 
oma, bl·w · d · ·b·ı-d· ·ıd~s.mı rına bile getirmemişlerdir. Fran- Beyrut tahliye ediliyor 

ayan te ıgın e 1 ırı ıgıne k d l vl ı"s- b t · k .. 5 il h · sız uman an ıg ~ u ının a a - So l n haberlere go··re Bey 
gore, o um cep esınde muha- d k:ı al mul:ı.afaz t · f n ge e ' • 
rebe bütün gün şiddetle devam i a .t d":1l~I kıtalar Ez e s'ş h. rut tahliye edilmektedir. (Anka-

Nevyork, 17 (A.A.) - D.N.B~: 
Ast>ociated Pre"s'in verdiği bir 

hahere göre sıhhi vaziyeti henii:r. 
memnuniyet verecek derecede düzel
memiş olan Rooı<evelt, Hydepark ve 
Bostona yapmak tasavvurunda ol -
duiu !':eyahatini talik etmiştir. 

Ayni membaa göre Reisicümhur, 
Ingiliı Büyük Elçisi Lord Hali!ax'ı, 
Harhiye Nazın Stinısaun, Donanma 
Kurmay Başkıını Amiral Starkı, A· 
mira! Towersi ve Tuğgeneral Arnol
du kabul etmietlr. 

Amerika Hariciye Müsletannm 
beyanah etmiştir. Alman ve İtalyan zırhlı şte ~ım 1 ~ .k . d ra-.• d· edy • ra radyosu) • 

k l 
. . k b·ı meskın hattı ıstı ametın e ,ı et- t- -=1iz ataletmin sebebi 

uvvet erının mu a ı taarruzu . uk b•J t d b 1 11
K

0 
• • • f . d d.. w • ' li bır m a ı aarruz a u un- Londra 1 7 (AA ) - Müte- Vaşıngton, 17 (A.A.) - Harıcıye 

n~ tcesın e uşman agır zayıata makta ve de Gaulle' cü kolların hassısların• mütale .. sı~a göre, Şanı l ıni.i~te~arı Sumner Welles, Amerika-
ugramıştu. yegane iaşe yolunu kesmektedir. Suriyenin en iyi müdafaa edil~n dakı Alman kon!;olosluklarının ka. 

D 
• •

1 
o ·v bir Fransız mukabil taarru- k Jd w •• h kt patılması karan hakktndaki notayı 

8ftlZCI er ıger ll • ·· · ı 1 · ·h no tası o uguna şup e _Y 0 ur. Alnıan Büyük Elçiliği mümessiline 
zu da de Gau e cu ı e: e~ış mı -,Fransa teslim olalıdanben orada- ı tevrli ettikten sonra gazetecilere be-

b&yr&ml verinin sol cenahında ınkışaf ha- ki garnizon çok kuvvetli idi. Şe- vıın11 tta bulunarak demiştir ki: 
!indedir. Bu manevra Hermon hirde arasıra siddetli kargasalık- ı · . 

(l inci •4h1/ed•n cle1111•) d vl d Kuneytra . t'k : 1 h ' kA Te<lba, 10 temmuzdan evvel tat-
ag ann an. 1:ı ı ame- )ay çıkmıştı. Bınaena ey hare a- bik edilm.is olacaktır. Amerikan hü-

ran Türk bayrağına ve Türk va· tinde Safed den Şama gıden ~ol tın ağır gitmekte olmasına hayret kumeti, İtalya vesair memleketler 
Üzerın e V U •• • • Uy etmemex. azım ır. USUSI e ·ı hakkında buna benzer bir tedbir al-tandaşına bugün geçmicı. bulun- · d uk bulmaktadır D "- ı '- 1 d H ·1 k. 

maktadır. Türk vatanında Türk 1 hı uzerı d k. d manın so cena n e ı mu· Hür Fransız kuvvetleri kan ö- mayı düşünmemektedir. Bö}lc bir 
ferdi aleyhine asırlarca devam e- kabil taarruz Mercayum'un şimal lkülmesine mani olmak istiyorlar tedbirin ~ttihazı, Al~1anya. ile diplo
den kapitülasyon devrinin bu son mıntakasından başlıyarak cenuba ve cmüzakereciler> gönd~rmiye m:ıtlk nıünascbctlerın kesıl~i!;J ml
şeametinin de bu suretle tarihe kadar imtidat eden üçüncü bir ıdevam ediyorlar. Bu müzakereci- ıı~sını ifade etme2. B~- ~~dbır, Y~ ~ 
karıştığı 1 temmuz günü, Türki- h k f teskil etmektedir. 1 b d h k f h t şıngtondak1 Alman Buyuk Elçılığı 

d d . il l are e ı ' . . er azan a a arşı tara m w a . memurlarına hiçbir "uretle cıamil 
ye e emzc e r için top u bir :,dY- Bu mukabıl taarruzların .. netJ- larına varmadan taarruza ugru- J değildir. 
ram olarak kabul edilmiştir. Mü· celeri her ne olursa olsun duşma- yorlar. 
nakalat Vekaleti 1 temmuz 1941 nı bir müddet için Şama karşı o· Suriyede Alman tayyaresi yok 
günü 16 ncı yıl dönümü kutlula- la tazyikıı durdurmıya mecbur V i<:yy, 1 7 ( A.A.) - D. N. B.: 
nacak olan bu mesut bayram iç.in etmek gibi mesut bir tesir yapa- Suriyede İngiliz ve Alman tay -
her senekinden daha büyük bir caktır. yareleri araı1ında baya muhıı.rebe-

Almnn konsolosluklarının kapatıl
masının Robin Moor'un torpillenme
ı-ile de hiçbir münasebeti yoktur. 

Bu tedbirin alınmasına sebep, Al
man kon~olosluklarına mensup ıne
nııı rlııı ın ve diğer Alman ajanları
nın Anıerikava zarar verecek mahi
yette faııliyette bulunmalarıdır. 

Alman tebllöl 
Bcı·lin, 17 ( A.A.) - Alm:ın ordn· 

ları Başkumandanlığının tehliği: 
Şimali Afrikada, Sollum cephesin

de haşlıyaıı muhıuebe devam etmek
tedir. Her iki ta..afça da .ikl kuv -
vetU teşekkül çarpışmaktadır. Al· 
man v1ı İtalyan tıın·are teşekkülleri 
kara nıuhnrehell.'rinc> te«irli bir "U· 
rette müdahale etnıek!.cdiT. StukalaT 
Iııgiliz kamyon kollaı·ım ve kıta te
cemmülcrini dağıtmışlar, ;;avaş ,·e 
tahrip tayyarelerine t:ıarr?z etmi~
ler ve hazırlık halinde bır İngllız 
tank te~ekkülüne hücum eylemişler
dir. Dıi~manın tank zayiatı pek çok 
artmıştır. 

Alman tayyareleri İngil.teren.in 
cenubu ı:ıarkt ve cenubu garbı sahıl
lerile i~koçyanın eark sahilinde mu
teaddit limanları bombardıman et-
miolerdir. . 

Dün gece Alman bombacıları mü
teaddit İn~iliz ta~·yare meydanlan
nıı taarruzda bulunmuşlardn·. 

Plymouth civarı~<la 300 tonl°:k b r 
vapur lıumbalnrln imha edılmış 'l:C 

İskoçyanın şark sahllinrle de bir uı
pur t'iddi hasara u~r~tılmış_:u. _ 

İngiliz tayyareler nın gunduzun 
Alman körfezi ve işgal altmdnki a
rnzl Ü7.eı ·nık uçuş leşebbü«leTi d · ş
nıan için ağır zayiatla aklın kalmış
tır. 15 ingıliz tnn aresi bava muhn· 
rebclrrindc ve hava dafi topları ta
rafından düşürulmüştür. 

Dıiıı gece dıiı:ıman garbi Almanva
nın milteııddit ~ <'rlcrinEı infila"k '\·e 
yangın b0mlıalnn atnıı~tıı·. :\tuh ad· 
dit sJvil ölnıüş veyu yaralanmıstır. 
iskan mahallelerinde bir mikta: e
vin harap oldnğu veya hasara Uı?ra
dığı bilılirılıncktediı·. Ba,.1 endüstl'l 
ve şimendifer tcsi~atı da mtıteessiT 
olınuotnr. 

ltalyan teblll)I 
Roma. 17 (A.A.) - İtalyan ordu

ları umumi karargahının 377 nunıa· 
rıth tebli~i: 

17 haziran gecesi .Malt.ada Valetta 
deniz üssü bombardıman edilmiştir. 

Simali Afrikada Sollum cephesin
de '"ınuharche dün bil tün g-ün oiddetle 
devar:ı etmiştir. İtıılyan ve Alman 
zırhlı kuvvetlerinin mukabll taarru
~u neticesinde düşman ağır r.ayiıtta 
uğramıştır. Muhaıebenin ilk gÜ~u 
altmıştan !azla İngiliz tankı tabı ıp 
edllmi~tir. Alman ve İtalyan hava 
teşekkülleri kara kuvvetlerlle faal 
bir surette işbirliği yaparak dü~ma· 
nın bJr ÇQk makineli vesaitin! hua
ra uğratmışlar ve tahrip etmişleıdir. 
Ccxevan eden hava muharebeleri es
nası~da 11 İngiliz tayyaregi düşürül
nıüşlür. Düşman t.ayyareleri Binga
z1 mıntaknsında bazı mahalleri bom
bardıman etmi,.lerdir. 

Fransız tebll§I 
Vichy, 17 (A.A.) - Suı-iy.ede 16 

haıı:iı·nnda vukua gelen harekat bak· 
kındaki Fransa: askeri tebliği: 

Cephenin mühim bir bölge•<inde 
kıtal arımız t.aarı uı:a geçınlşlerdir. 

Diğer bölgelerde, düşman knvvet.
leri duı·durulmuştur. 

Hernıon dağı ile Cebelidürüz ara
sındaki nııntakada, motörlü ve ıırhla 
teşekkıİllerimizle piyade kuvvetleri
miz düşmanın mevzilerine girmis ,,. 
İngilizlerin işgali altında bulunan 
müteaddit köye hücum etmiştiı. Kı
talarımız. Rcrmon dağının ,garbın • 
daki dağlık mıntai<ada da bir tepe 
işgal etmişler ve ba"ka kayda dr~er 
muvaffııkıyetler ehle eylemişlerdır. 

mikyasta faaliyete geçmiş bulun- Evvelki gün de Gaulle'cüler leri olduğuna dair lngiliz radyo· 
maktadır. 1 temmuz 1941 günü Kisvenin işgalinden sonra bu mın sunun verdiği haber salahiyetli 
bütün sahillerimizdeki sehir ve takada istifadelerini daha ileri gö Fransız mahfillerince tekzip edil. 
kasabalarda mahalli i~kanların türmemislerdir. Burada yeni bir mektedir. 
azamisi kullanılarak, milli zafer- taarruz kaydedilmemiştir. Lübna· ingiliz deniz kuvvetlerinin 

Sahilde İngiliz kuvvetleri Sayda· 
dan daha l.iteye ilcrilemcmlşlerdır. 

Am~rika<lııki Alman konsoloı<luk- Bava kuvvetlerimiz, cenubi Suri -
lnrınm kııpatılması, Amerikan - Al· yede düşman asker tahaşşütlcrini 
man ınilnasebetlerinin yeniden biraz bir çuk defa bombardıman etmlştir. 
claha bozulduğunu ı!östermektedir. ingiliz filosuna kar.~ı yapılan hn
Nota, Alman istihbarat dairestlP. de· rekatta, hava kuvvetle:ı;im!.z ve do
nıirvcılu ve turist teşkilatının da ka-

!erimizin arasında sayılan bugün nm garp yamacında Avustralya- faaliyeti 
heyecan ve hararetle tesit edile- lılann işgali altında bulunan Cessi Londra, 1 7 (A.A.) _ Reuter 
cektir. mıntakasında da yeni bir \.ıareket ajansının öğrendiğine göre Suri-

Bunun için sahil şehir ve kd· yoktur. ye sahilihde müttefiklerin karada 
sahalarımızda mahallin en hüyük Sahil mınt<ı:kasmda ve Fırat ileri »:iirüyüşüne müzaherel ~den 
idue amirinin reisliğinde Beledi- vadisinde de Jngilizler Sayda ve hafif lngiliz deniz kuvvetlerinin 
ye, Parti, H alkevi mümessilleri Abukemalin işgalinden sonra te· harekatı az çok devamlı >lmıı.k· 
liman reis veya memurları, acen- rakki etmemişlerdir. tadır. Bazı cüzütamlar araıııra 
ta memurları ve deniz mektep te· F ansız nıukabil taarruzunun darbelere uğramışlardır. 
şekküllerinin mümessillerinden r 1 · • • '-'- ın&nası Fransız hava kuvvet erının yenı 
müretutep brr merasim komitesi d 
teşkil edilecek ve bayram prog- f ransızların. Suriyede İngiliz- kuman anı 
raım yapılacaktu. Bu münasebl"t- lere mukavemet etmek İstemedik Vichy, 17 (A.A.) - 1--lcı\·a 
le radyoda Münaka lat Vekilimiz leri hakkında, İngilizler tarafın- Devlet Sekreteri General B;rge· 
Cevdet Kerim İncedayının bir hi- dan çıkarJan şayialar Vichy' de ret, Suriye ve Lübn~ndaki • ran
tabede bulunmasJ da muhtemel- iğbirar uyandumı\ltır.I Fransız mu- sız lhvava ku~et~:fı . b~şkuman-
dir. kabil taaıTUZU bu ası sız şayialara dan ıgına tayın e ı mıştır. 

pat;lnııılorıııı nmfrdir. nanmaya men!;up tayyareldnıiz 16 
.:..,_ ______________ 'tnı7.iraneda. bir İngiliz ilestrorerini 

Asor adalarında 
müdafaa tedbirleri 
Lizbon, 1 7 (AA.) - EçoTea 

adalarındaki Portekiz kıtalarını 
takviye için Gileanes nakliye va
puru bir bahriye müfırezesini la
mil olarak Ponte Delgada'ya ha
reket etmiştir. Vapura harp mal
zemesi de yüklenmiştir. 

hasara uğratmışlardır. 'Ru d~troyer 
karanlık basıncıyl\ kadar manen a 
kabiliyetinden mahı-uin bir va7.iyet
te yerinde kalmıştır. Dihr bir de•· 
troyerde yangın çıkarılmıştır. Bu 
harekete iştiı·ak eden bazı donıınma 
tayyareleri, Suriyedeki bava ku~et 
lerini takviye i~in ayru günfin saba
hı Suriyeye [.relmişlercli. 

Glndiotör tipinden iiç f ngflfa $VCı 
tayynrcsi muhakkak surette, bir dlilr
düncüsü muhtemel olarak düfilrll • 
müştür. 
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r MÜSABAKAMIZDA ) 1r HiLMi KITABEVININ-
M.. "f k k .1 . . Yeni Netriyatı 

lıinları 1 --------Devlet Demiryolları Dr. Şükrü Mehmet 
Gureba hastanesı clld ve -ıüh· 
revi haatalıklan sabık hekimı, 
her gün snnl 2 den il e kadur 
lle)oğhı istiklal caddesi, No. 99 Uka af azana" arı erimiz BiR YAZIN TARI K1 - Buyük edibimiz Halid Ziya Uoaklı-

gilın en guzcl bir e eridir. Fiyatı GO kuruş. 

1\luhnnımen bedeli ( 1090) !ıra olan 8 kalem ililç (4 7/ 1941) cuma 
güniı saat ( l 1) on birde Haydarpa;;ada gar binası dahilindeki Komısyon 
tarafından nçık ek iltme u:;ulile satın alınacaktır. 

---- Tel : 40!'ll6 ----..................................................................................... 

• DiKKAT: Hediyeleı lııizi idarebanemizden aldırını1. • 

(41 nci liste) 
(Hediyelerinizi alırken, isminizin 
çıktılım bildirmenizi rica ederiz) 

hanıi listede 

Kartpostal kazananlardan J nmsaklı çifiığl kontrol memuru 
devam 1 Ahmet Tıı.ştarı: Lüleburgaz· Tt :.ık. 

ya Günıloğau nınhallc l Ağıl so .• ·o. 
lustafa Batır: Bursu: Hayrettın- 19 

pıı a mahalle i Cümhuıiyet cad. Ye- İsmail Tokmak; Afpm Kurahisaı• 
Dİ so. No. 7 )lesut o~l~. . pancar zirırnt dirPktöru şofrırü. 

Rifat Aslanpay: Kılıs: Yedı Binn Rtunnzan Akşahln; Istanbul· Fe-
cıkanun ilkokulu sınıf 4 No. 84!>. turge ınanifaturncı l\lnhı ut t\k,;ehır 

Niyazi l\lete: Tophane: Kılavuz· clile ' 
luktn palamarcı. Ferhat Şencan : Gıre un: Sıhhat 

Tugrul !llenemencloğlu: Erdek: A- ve İçtimai Muavenet muduril oğlu. 
J n pnşa, SC'limchatun cnnııi so. Işıl· .Mehmet Kaya; Afyon: Kadınann 
dnk ap. Noö. 2. 

1 
Ankaıa: cad. No. 31 

Necdet •retmcnoğ u: Ilnyrnııi Gunnydın; Ak-;ehir: Sel. 
HaınamônU so. No. 8 · çuk mahnllesi N'o. 921 

Nü bet Arış : Hursn: Kısar Dar· Naci Sagal; Mnlatvn Hekimhan: 
paııc mahnllcsi Ortapazar cad. No. 2 Tapu aıcıl nı~nıuıu Nuıcttiıı Süg:ıl 

Tahsin: Bursa: Atatürk cnd. Mcı eJilcı 
k+>z otclı alı ında meyvncı. 

Eı "'" Oktay: Bcynzıt: lstnnbul: Mustaf Us ; 1'.r ğlı: K. n çatın-
" cln kahvucl \e berbeı Öm"r Us çocu-Mılhatpaşa enci No. 31 ıkınci kut. 

lluscyiıı Alyıınak: Adapazarı: ğu. 
Tı. ılar. M. Karaoımtan o. , 'o 3ı:;, Öm<'r GLiven; Cagnlo1'•lu~ Kapalı 

Ertugrul Alemdar: Fntih : l\1acnr :fırın kaı· ı'!nndıı hcrb< r i maılin ya· 
ı~ ı dcşleı end. Binııcmıni so. N'o. 1 nında. 

Semih Ünkol: fst nbul: Çnpn Tevfik Gorgul: İst nbul: Çapa 
M ıll t. cad. o 2 O. '\tncuııcu mahnllccıi, Hacı Zihni ı:o. 

Pire Nur· Kadıköy: Pazmyolu Muhendis U. Galip köşku ~anında 
Turk Kardl'ş bakkaliye:;! No. O. No. 38 
Munıbe Ocal Edırnekapı: İncirli· (lJe •ıın ı vo> ıılcı 

km u Del'\ Alı mahal\esı Dolaph 
b tan o •cı ıa. 

7. kı Eıt.ın . Kndıkoy: Caf rngıı 
mul ıllc : Rudıfc ım. No. lla. 

llıuıhıın Akdogıın: Bcrgama: l"
zunçarşı No 14 Kıtapçı. 

AhmPt Batmaz: Ad~paz:ııı: Uzun
çarşı Balıklı nı:ır.Hatunı mağaznsın

d 1 

1 nlıya füşki : . .\el ıpazaı ı: Yeni· 
c ımıı Şekcrcı 

uriyc 1'\ cıoghı: Adapaznı ı. Ka-
ra mnn ııınluıllcsı No. 119. 

•uzhet 'fncn~: Konyn: llamıdıye 
nlle i o. No 405 Ncı. 4 

Ahmet Ş ntcıık: Topkupı: Davut-
1' ı ı: Alny J 1. T H. S E ~. 8. L . 
B yoglu 334. 

Ynhya Bcıııtu. ~ yazıl: 'e-.mcci-
1<'r Hliyuk Heşıtııaııa cad ?\o. 45 
R ı 2. 

• • jnt Fikıet Kızıloz: Tnksim: Al· 
tıııb kk:ıl. B yıı so. No. 107. 

v:tal l\lu lu: $1\ a Lı eı;i 3 A. 
oı a kısım No. 497. 

F. ber Ataman : Amasya: P . A. K . 
Albay Rıuı Ataman oğlu. 

Turgut Dikmen: Sıva : Sularb.ışı 
11 nhnllesı Çayhnnınm knı· ısında hn· 
n No. 31. 
Mnhmııt Altıno\•n: Fnt.ih: Çaııam 

tııı 1 mnila •n so. No. 2 
Edip Çapa; R. Hisar: Bebek :\·ohı . 
Davut Erdoğan; Ankara Helunık 

c d Yenişehir No. 72 
Rıza El'r,uvan; Eskişehir: Taşlıa

ş •o.~ 
Z ııye Çağlar, Beyoğlu : Taıla. 

b şı No. 10 
Turgut Topa loğlu; İstanbul: Çar. 
kapı Tıamvay cad. No. 11 
Adli Afloz: Adana: .1cl'l.ez posta 

a li teblıgat menıuru 
Helmnn Dumlu; Ankara: Yfik ek 

1 v ızım okulunda öğretmen Snınl 

RADYO . 
ISUGUNKU PROGRAM 

7.30 l'ıogrnm 
'i.3:-l Mfizik 
7.45 Hah<'ı lc ı 
8.00 Müzik 
8 30 E~ln saati. 

* 12.30 Progıaın 
12,33 Şarkı, tlirkiı 
12.45 Haberler 
13.00 Orke trn 
13.15 Suı kı , tiiı ku 
13.30 ürk tro 

* 18.00 Pıogııım 
18.03 Saz esel"leri 
18 lli 7.iıaut tnk-

vmıı 

1 .2u Konuşma 
18.45 Çocuk ıınıı ti 
19.30 il nbcrlt'r 
19.4ö I\adm fııcılı 
20.lü Haıl.gnzetcsi 
20.46 Hiı- hrıl k Un· 

küsü öğrenı-
)Orut. 

21,00 Konu~ınn 
21.10-~lüzik 
21.25 Bando 
:!2.10 Şarkılnt 

22.30 Hnberlcı 
22.4ü Müzik 
23.25 Kapanış r ...................... . 

G u n u n B u 1 m a c ası l ............ ........ .. 
ı 2 3 4 s 6 7 8 ' 10 

• 

D mlupınar kızı. 
1 ziy<ı Dumhı; İstanbul: Ynlo. 

2 
v Karkoyu ilkokul öğretmeni. 

1 Saffet Aı.cıoglu; An<lnpaull': 
Uzunçarşı •o. 33 Atlas kundura. 

lbrahim Sever; Aadapnzl'ı: lstik
ial mahallesi Çınar so. No. 2 

Azmi Göksel; İstanbul: Vefa A. 
r:apaskeri so. No 25 

Sami Önel'; Kadıköy: Cevizlik 
Ş vkl bey so. No. 30 

Servet Tekoğlu; Taksim lise i Ill. 
C No. 381 

Gülen ıEı dal; Uşak: Şeker fa\.ı

' nknsı muhaberat Vi?fİ Galıı> Erdal 
kııı 

47 

Hüseyın Akyüz; Lülubuıgaz <'a
ı ka~ısında Cçyıldız beıbeıı No. 

O ınnn Zekı Akkan; Upk : Noteı 
~ ıle 

Hüsnü 'F.k"n: Tophane: F.ııli yo
kuş N. 2 

Mu tafa ll:ırlnş; Bcypaznı-ı : 2 nci 
okul sınıf ü No. 477 

1 

7 

3 
4 
1--~~.:=..ı---~..;..~~· 

Faruk Şımel; Hadımköy : Binbaşı S 
l! l kn rdt'şı 1--1--:-f=+--:-+-:= l:=t=:t 

Niyazi Ha) k:ı ro; Boğuzıı;i: dökme 6 
f b ka ındn Uıj)-er 1---+.:-::"l:=l~t--~~~ 

~:ıblh Şt•ndıl; 1'ekiıdıığ: Kurak ı. 7 
t ı nuıhalle ı No. 18 

u tafa Aydemir: Düzce: Park 
ı ında ımhirecı Mehmet Ayde • 

ı ır dile 
O man Yıldırım; Düzce : Canıiıke. 

bır mahallesı Alemdar so. No. 34 
Gulumser; Adapazarı: Kıiçuk ha

Rııım ıo. Kasaplar çıkmazı Ne. 37 

Hıza Özgen: O maniycde knhveci 
Semiha; lluı·ııa: inclrlidcre boyu 

No. 8 
Selma E. Bolu: Znfer kutııphanesi 

ııalıibi Tevfık Erzıncnnlı kızı 

Iustafa; Akşchır : Hv. Diyaıında 
Necati Karpuz; Knnyn: Alıduıra

lılnı Karpuzoğlu ve gğulları dile 
Ziya Ertüı koğlu: Konyu: Kız oğ

retmen cad No. 41 
,, Zafer Alpsuye; Ariana: Osmaniye 
lıukuk hakimi Sallhattin Alpsu ehle 

Ertan: Kıli : Gümrük müdürlu
ğunde nıenııır HO eyin Hııydı.r o~lu 

Ali Sara) 1ı: İııtanbı 1 Yıldız: Tek
n k okulu J\lühf'nciia ın,aat 2 de 

1 ahrl Adaba~ı; Hadımköy: Aske
ri pü ta NQ. 426-2 bolülr ba~avuşu. 

Hnyn Eren: Belw-k: Kaya.lor cad. 
Y nlıyo)o No. 98 

7. hra Akbıl; Hadımkoy: No. 2.'il 
Halil Alt.av; Kaba ta~: lstaııbul 

:lıabisarlar BafDlÜdurlüğii veznedun. 
Kadri Tuncay; Lüleburs oz Sa. 

8 

9 

t 

1 Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN BEKİM 

Dahiliye l\liitehH11111 
Dlvanyolu 104 

Muayene saatleri: Pazar hariç 1 
her gfin 2,6. Tel: 23898 

ÜROLOG -OPERA TÖR 

Dr. Sedad Kumbarae1lar 
Bevliye Afııtcl&ast1ıaı 

Muayenehanesini SiRKECİ 
ANKAHA CADDESİ, TAN 
GAZETESİ KARŞISI, SElttlll 
LÜTFİ APAUTIMANINA 

nakletmişt:r. 

Bohrek, meSD.ne, prostat, idrar 
1olu \C tenasül hastahklan 

ı:ıtitchassısı 
Gece işeyen çocuklnnn tedavisi 

BUDALA - Ru romancısı Do,.toycvskinin en meşhur bir ı·o. 

ıııanıdıı·. Çevil'cn Avni i~seJ. İlhnn AkRnddır. Fiyatı 150 kuruş. 
UYKUSUZ GEC~~ - Amerikalı meşhur M11rk Twain'in cqc

ridir. Pek meraklı ve güliinl,'tür, Çevirt!n: Hamdi Vnroğlu. Fiyatı 
100 kuruş. 

RÜZGAR GiBİ GEÇTİ - Amerikalı • Iaıgaret )litchell. Çe
virenler: Hilmi Ziyıı Ülkeıı, Avni İnsel. Bütün dünyada ve Ti!ı·ki· 
yede en çok satılnn ve okunan blr roman. Bidnci cildinin fiyatı 

150, ikincişi de 160 kuruştuı·. 
G~NÇJ.İK HİKAYI·:r.ERİ - Bütilıı düııyn<'a meşhur Grınını 

1 Kardeşleıin hikaye ve masallarıdır. Çeviren: Nnzım içsel. Fiyatı 
100 kuı·uş. 

ZAl\IANil\IIZl. • BİR KAHRA~l.\l\'l - Rus şniıı 
tof'un şairane yazılmış hikfıyeleridir. }~iyntı 75 kuı uş. 

FİRAHİ - Hind şairi Tngore'uıı ııefo; bir e:::eridiı. 
Sahır Ergin. Fiyntı 40 kuruş. 

HiLMi KiTABEVi 
ilan Taahihi 

Le1·mon-

Gtızetemizin 16/ G/941 tol'ihll nüshnsınııı nltıncı snhife-inde neşre· 

dılen Toprak Inh-ulleı i Ofı ine ait afyon nıübayaası hakkındaki ilanın 

5 ind nıadde•inin 1l inci satırınılnki küçük keliıııcsi cdüşük>; ve ayni 
maddenin 1 inci satırındaki katıklı ke1imesi ckatkılı> ve kızartılmış 

kelimesi de ckarıştmlnış> olacaktıı·. l\:eyfiyl't tashihaıı ilün olunur. 

1 Petrol Ofisinden: 
1. - Petrol Şirketlerinin İ tan bulda kiiin ve takriben 900 ton sik le· 

tinde olan tunklal'ının bulundukları mahallerden sökülerek Aııııdolu· 
da gosterilecck mahallerılc kurul ıııası işi vahit fiyatı hesabill• ve kn· 
palı zarf usullle 28/ 6/1941 tarihine nıusadif cuınarte i günil saat 
10 da talibiııc ihale edilmek üzere münııka~ayıı konmuştur. 

2. - 'faliplerin ıııünnkasayu iştirak cdebilıııck için bu l~i yapacak 
fenni ehliyeti haiz oldukl:ırını ııı üsbit vesaiki Petrol Ofisine ibraz 
tıtmelerl ve ypncaklal"ı işin vn hit, fiyut teklifi üzerinden tutarı 

olnn ınebliiğın "'o 7,6 i•u ııislıetindcki teminat akçcleıini Vl'ya Devlet 
tahvillerıni Ofisin kuııasıııa tevdi ettiklel'iııi ıııObeyaln mnkbuzu ve
yahut Banka mektubunu teklıf znıflarıııa rnptetmeleri lazundıı. 

3. - Talıplcr Lu ışe ait şnrtnııınc~ i Kozluca Hnnıııılıtki Ofi mer
kezinde giiıebilil'ler. 

4. - Petrol Ofı ı ıhnleyl icruda crh<>sttir. 

SATIŞ ILANI 
İstanbul Beıinci İcra Memurlu

ğundan: 
Ömer, Hulüsi Bağcı tıırnfınılaıı Vakıf Parnlar İdaı esi nelen 261J71 

ıkrnz nuıııarııaile hoıç alınan pıırayn ıııukııbil biıinci dcı·eceılc ipotl'k 
gösterılmlş olup borcun öılenmcmcsindeıı dolııyı sııtılnıa 11111 karnr \~J

len ve tamamına ehlivukuf tarafından ( 4500) Iiı·a kı)'met takdiı edilmiş 

olan Fatihte Kirınıısti mahallc ... inin Büyük Karaman sokıığındıı eı;kı 17, 
19, yeni 19, 21 knpı Xo. lı tınıkıın 2, şimalen 6, garbcn 4 pursel ~o. Jı 

mahaller ve ceııubcn yol ile çevrili 48 ınetıe murnbbaı sahasındn duk· 
künı olon kiırgir evin evsaf ve nıcsahnsı aşagııla yazılıdıı : 

l\fczkOr gayrimenkul h!ilen l<'ııtih tınmvay cnddcsıııiıı aı kıı ınd.ıkı 

BLiyük Karaman caddesi üzerinde altında Hı tajj. No. h dükkılnı bulu· 
nnn 17 kapı No. lı kiu·giı· hane olup nı~zkur hnnenlıı zemin katıııu 

cephedeki tek katlı demir kapıdan girildıktc zemini kıı mızı çini doşell 

bir antre üzerinde dükkana nçıluıı kapı ve bh ind katıı çıkılan moulk 
basamaklı bir merdiven vnrdır. 

Bu i~e giııııek L,-tiyenlerin (81) lira (i6) kuru~luk mu\akkut tenıi· 

ııal ve knnuııuıı tayin ettiği vesnikle bırlıkte ekslltınc gtiııu aatinc kıı

dur Komisyona muracaatlan lazımdır. 
Bu i~ı· ait ,aı-tııameler Konı~yondıırı para ız olnrak dağıtılmaktadır. 

(4 20) 

lstanbul Levazım 
harici askeri 

Amirliğinden verilen 
kı'aatı illnları · I 

A~ağııln yazılı kumaşlar pazarlıkla satın alınneaktu. Taliplerin 
20/6/!J.1] cuma günü hizalarında yazılı ıoaatleııle Ankarada .I. M. \', 
Satın alma Komlsronuna gclmelerı v c teklif edecekleri nııktnı· üzerin
den kanuni kat'i teminatlnnnı beraber getirmeleri. 

Cmsıi Miktcıı 
111et1 e 

Mrlıtı 
fıyotı 

/( ıru 

Şnrtnan r. 
uclrlı 

1\ 11111 Srwt' 
~------

l\latm kılıflığı kuıııaş. 60.000 metre-
den aşnğı olnıaıııak uzere ayn ay

rı taliplere verilebilir. 
Kışlık clbist'lik kuma, 
Knputluk kumaş 
A \'cı yclekliı'.:-i kıııııaş. 

> > > 
> > > 
> > > 

ICJ0,000 

'i00,000 

300,000 
]00,000 

ö50 

310 

17Ci0 

5000 
5000 

81'/ 6 

14 

JO. O 
li 

1ü 
(7--4i43) 

Aşağıda yoLılı nıevadoın kapalı zarfla eksilmeleri 7 7 941 
pa:lartesi günü hizalarında } nzılı saatlerde Çanak kalede Umurbey· 
de Askeri Satına ima Komisyonunda yapılacaktır. ·ı alipleriıı kanu
ni vesikalarile teklif mektuplarını ihale ı;aatlerinden bir ~aat ev
vel Komisyona ,·ermeleri. Açık eksiltme İçin belli vakitte Komis
yonda bulunmaları. 

Cinsi Miktarı 
kilo 

Sığır eti. 66,000 
Sığır eti. 218,000 
Sığır eti. 2 18.000 
Sığır eti. 2 18.000 
Sığır eti 88, 000 
Sığır eti. 54,000 
Sığır eti. 42,000 
Sığır eti. 20.000 
Koyun eti. 14.000 
Koyun sütü. 3.000 
Koyun yoğurdu 3,000 

Tutarı 

lira 

23. 760 
78.480 
78.480 
78.480 
3 l ,680 
19,440 
15.120 

7,200 
6,580 

405 
525 

• • 

Teminatı 
lira K. 

1780 
588(, 
5~R6 
5886 
2376 
1458 
il 34 

• 

540 
491 50 
30 
39 

ihale saati ve 
,ekli 

l<ııpalı zarf 1 1 
> » il 
11 > il 
> » il 
> > l 1 
> > 11 
> » 1 1 
> > 11 
> » 1 1 

A. ebilınıt' 1 4 
> > 14 
(102-4814) 

Aşağıda yaıılı mevadclııı kapalı zarfi.ı eksihıneleri 8 i 941 
günü hizalarında yaz.ılı aatlerde Samsundn Askeri Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni ve~ikalarile teklif mek
tuplarını ihale saatlerinden hir sa at ev' f"I Komisyona vernı,.leri. 
Şartnameleri Ankara, 1 tanLul Lv. Amırlikleri Satınalma Komis
yonlarında görülür. 

Cinsi 

Sığır eti. 
Sade yağı. 

Miktarı 
kilo 

1s3.000 
36,000 

Tutarı 
lira 

38.250 
50.400 

Teminafİ 
lira K . 

thale 
saati 

il 
16 

BULGAR SADIK 
Yakın tarihin en esrarlı çehre& 

M. Sadık Poğda.Razl Y alkıa 

Baştan başa merak. hey.:x:an vt 

hayretle okuyncağınız hakiki bi 
romandır, 

Fi 100 Krş. 
iNKILAP KiTABEVi 

Avrupadan diplomalı 
terzı "e kürkçii 

SAADET 

Be> oğlu, istiklal cadd-:.9, 

Karlman mağazası yanında 
Telefon: 41492 

17 - 6 - 941 muamelul 

Leaclu 

N•YJ'"'1 
CeaeYn 

Uaclrtt 
Yokolıa. 

Stolıtho\. 

ESHAM 

l Sterll • 

100 Dol•r 
ltO ı..,. ı:tr. 

lto Pe99t• 
100 Yee 

100 loeç kr 

i. 24 
132 20 
29 95 

12.9375 
Si l37S 

JO. 7.f5 

VE TAHViLAT 1
' 

lkramlyell yilıdd 1933Ergaııl --.
Errae1 yUıı:deS fkramlyell 19'8 • ·.
Sın• • Er.-ıırı.nı t 19.98 

" " .. 
• .. 
• 
" 
" " 

1 
] 

' s 

' 1 

-.-
-.--.-
-.- il -.-
-.-

Aaadolıı t•. Yolu Tahvtll, 1,2 - .-
T. C Merkez Baaka.sı -.
lııt. Rıhtım Dolı. ye Antropo 12.3S I! 

LJlorsa harici altm ~!] 
Retadly• 
Kaha B•tlbtrllk 
KGlçe altın rraıaı 

Haılraa : 

1360 H. 
Ce.maılel 

1' L\ra 20 K,. 
113 .. ~o .. 
J,. 34,S .. 

Çartamba 2868 75 
3780 

(106-4818) 
• :ıf. 4 eYvel 18 

13S7 
Rumt 

Kalfraa 
5 

J " Eceabad_ hastane~İne ait 1751 7 Nakliyat ~aptırılacaktır. Kapa- Gila: 
169 

~ayılı sıhhıye aynıyat makbu:ı:u lı ıarfla ebıltmesi 30 6 941 pa. 
zayi olmuştur. Hükmü kalmadığı . arı~si günü saat 11, 30 da Erzu· 

tiııı:at 44 

( 100-4812) rumda Asken Satınalma Komi•- O. 
••• yonunda yapılacaktır . Tahmin 

AJağıda miktarları yazılı sığır bedeli 16,800 lira, ilk teminatı Gtn•ı « OS 28 
etleri kapalı zarfla eksiltmeye 1260 liradır. Şartnamesi Komis- Öil• 52 ıı ıs 

Birinci kat: Zemini kırmızı çini ve ıırnslıığu havi biı ta~.hkta dört k Ih 1 · 2 3 6 9.ı 1 lk.laıiı 3" 17 16 
onnkuştur. a csı • pa- yonda görülür. Taliplerin kanuni ~ 

oda bir hela ve ınutfuk olarak kullanılan ufak bıı· arnlıktnn ibarettır. · .. ·· ı 5 B 1 · d .1.1.--• oo 20 4S zarle\ı gunu saat te o dyır e vesikalarile teklif mektuplarını 

1 

~ 
İkincil.at: Blrlnci katın nynidiı . Askeri Satınalma Komisyonunda ihnle saatinden bir ~aat e,·vel Ko. ~atıll 04 U 47 
Dukkcin : Cephesi kırıııa dcıııiı' kepenkli VI' kmk canll!kaıılı ve zc. ayrı ayrı yapılacaktır. Taliplerin misyona vermeleri. ( 66-4 706) . ::--••_•_•_k_{_Y_a_n_•_1t_11 ___ 2_•_0_1 __ 0_1..J 

minı çini dükkan methali ile mezkur mctbnldeıı aıkadaki aralığa çıkılır. kanuni vesikalarile teklif mektup 
Aralıkta blı hela ve dükkandaki :ısmn knla çıkılnn dnr basaınnklı vc !arını ihale saatinden bir saat ev-

1 ılemir parmaklıklı mozaik merdiven nıcvnıttuı·. Mezkur nsnıa kat dUk· ve! komisyona vermeleri. Şartna· inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
kii.nın arka cihetinin bir kısmını teşkil edip burnda bir odn bir kileı mesi komisyonda görülür. ( 8- iııı•••••••••ı•••••••••••••••••• .. 
me\'cuttur. 4272) 

1 - Şal'tnanıe~i mucibince 10.000 Kg. hublon kapnlı zarf ıısulıl• 
sııtın alınacaktır. 

Umumi etsofı: Gııyl'imenkul kiıl'gir tloşcnıe ve Uıvunları potıcl ar.ısı 
volta kemcrlidiı·. ?ılerdivc nlcr ınoznik ve demiı· pııı ıııaklık korkuluklu
dıır. İçinde tcrko,. ve elektrik le isatı mevcuttur. l"nlihiıı en mulc11a hir 
)'erinde kiiln olup tramvay f:;tasyonuna yakındır, 

Yukarıda hudut evsaf ve ınesahası yazılı gnrriıııeııkuliııı tanı ını 

açık arttıı mayo konmuştur. 
1 - İşbu gayrimenkulün arltıı ııın şıırtnanac l 23/G/ 1941 tnrflıindcn 

ıtılıaı en 11411/4104 No. ile İst. Beşinci İ<'ra duircsiııİıl'ı ımıuyyeıı ııumıu u· 
eında herkesın göı"('lıilmesi ıçln açıktır. İliıııdıı ~azılı olnnln1 elan !azla 
mıUumat almak istiyeııler, işbu şarl nanıeyt> ve !!40/-1104 dosya ııuma.ı a
sile nıenıurlyelimiw müracııat etmelidir. 

2 - Arttıımaya iştirak için yukarıda ~nzılı kıymet.in yüzde i,fi u 
nLbetlnde pey a'kçcsi veya milli biı baııkuııııı tenıiıınt mektubu tc\'lli cıli· 

lccektir. (l\lndde: 124). 
,8 - İpotek sahibi ala<'nklılnı lıı diğer nlilknılarlnı ın ve ıı tlfnk hnkkı 

sahiplerinin gnyriınt•nkul Lizı•ı indeki hukhırını, hususile faiz ve ııııısrnfıı 

dtıiı· olan ıddialıınnı işbu ilim tarihinden itibaren on beş gün içinde ev
rnkı mü bitelerilc birlikle mcınuriyetiııılze bildiı nıcleri icnp e<lcr. Aksi 
halde haklal'ı tııpu sicilli Ilı• sabit olıııaılıkça satış bedelinin ııııylnşıııa

sından hariç kalırlar. 

4 - Giisteıileıı giinde aı Ltırnıaya işti ı ak edeııll'ı :ıı ttıl'nıa şuı·lııa

nıesini okumuş ve lüzumlu mah'lnıatı alnıış ve bunlaı ı tıınıumen kıt bul 
etmiş ad ve itibar olunuılar. 

5 - Gayıimeııkul 8/7/1!)41 taıihindc nlı giiııfi saat 14 den ır. ya 
kadal' 1st. Beşinci icra memuduğuııda üç defo bağırıldıktan sonra en 
çok aı ttıruna ihale edili!'. Ancak aı-ttırnıa bedeli muhammen kıymetin 

yfüıde 75 tni bulmaz veya satı~ isliy<'nin alacağına rüçhanı olan diğeı· 

alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edilmiş 

alacaklarının mecnıuuııılaıı fnzlaya çıkına7. a en çok arttıı·anın tnahhlidLi 
baki kalmak üzere aı·ttırnuı 10 gün dahıı tenıılit edilerek 18/7/1941 ta
rihinde cumn günü saat 14 den 16 yn kndıır f st. .Beşinci İcra memurluğu 
odasında, artlınna bedeli satış istiyeniıı alncağına ruçhıını olan diğer 

alacaklıların bıı gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklaıı mecnıuundnn 

fazlayıı çıkmak şartıll', en çolr arttıraııa ihale edilil'. Böyle bir hctlcl dıle 
edilmezse ihale yapılmaz v~ ı;atış talebi düşeı·. 

G - Gayrimenkul kendisine ihnle olunan kimse derhal veyn verilen 
nıiıhlet içinde parayı Vl'rnıczr.c ihale kaı an fcsholunnrnk kendi lnrll·n 
evvel en yüksek tklifte bulunan kim c nrzetmiş olduğu bedelle almıya 
razı olursa onn, rnzı olmaz veya bulunmnzsa hemen yedi gfin müddetle 
arttmnnyn çıknrılıp en çok arttırann ilmlı.ı edili!'. İki ihale arasınılukl 

!ark ve geçen günler için yüzde 5 den hesnıl olunat·ak faiz ve diğeı za
rarlar ayrıca hiikme lıacet kalmak ızııı m<'nıuriyetiıııizcc nlıcırlnıı tahs il 
olunur. (:\lndde : 133>. 

7 - Alıl'l nrttıınıa bedt>li hariclnıle olnmk yalııız tnııu fernğ haı 

C'ını, yil'nıi senelik vakıf l:n iz bedelini ve ihale knrnr pııllaı mı Yeı mlye 
ıne!'burdur. 

Mi.klan 
kilo 

216,000 
2 ' 6.000 
216.000 
216.000 
2 16,000 
216.000 
144,000 
144,000 

42.000 

Tutarı 
lira 

86.400 
86.400 
86.400 
86,400 
86,400 
86.400 
s 7,600 
5 7,600 
16.800 

**"' 

Teminatı 
lira 

5460 
5460 
5460 
S460 
5460 
';460 
41 34 
4134 
1260 

2556 ton meşt-, gürgen. ardıç 
odunu kapalı zarfla ek!ıiltmeye 
konmuştur. ihalesi 30 6 941 pa
zartesi günü saat 1 7 de Jzmitte 
kara askeri satınalma komisyo· 
nunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 25.560 lira, ilk teminatı 1917 
liradır. Evsaf ve şartnamesi An
kara, İstanbul Lv. amirlikleri sa- I 
tınalnıa komisyonlarında da gÖ· . 
rülür. Taliplerin kanuni vesikala. 
rile teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir ıaat evvel komisyona 1 
vermeleri. ( S 2-4 5 S 7) 1 .... 

Nakliyat yaptırıl acaktır. Kapa· 
lı zarfla eksiltmesi 30 6 941 pn
ıartesi giinü saat 1 1 de Erzurum. 
da A!!keri Satınalma Komisyo
nunda yapılacaktır. Tah min be· 
deli 28. 350 lira, teminat ı 212 7 
liradır. Şartnamesi her giin ko:nis
yoııdıt görülür. Taliplerin kanuni 
vesikalarilc teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. ( 62-4 702) I 

••• 

2 - l\luhnııımen bedeli sıf 18.<00 lııa "'~ 7.5 muvakkat t<'mlnatı 
1387 .60 liradır. 

3 - Eksiltme l/(i/9.U salı gun!i aat 16 de Kabataşta levazırn 
nıilbarnat şubesindeki ahın komisyonunda ynpılacaklır. 

4. - Şartname sözil geçen şube \'cznt'!\İnden 92 kuru :ı. niıııalıilfr. 
o - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplııı mı kanuni 

vc.,aikle ~ 7,5 güvenme parası makbuzunu veya lıankıı temınat mektup-
larını ihtiva edecek kııpalı zarflarıııı ihnle günü eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
''ermeleri lüzınıdır. (4.329) 

r ~~~~~~.T ~~~E:g~~~-. 
Şu~ H ajan• adedi : 265. 

ZİRAİ n TİCARİ HER NEVİ BANKA MU.AMELELER!. 
Para biriktlrenlıre ii.800 li•• ..... ~ .,...,._ .. 

Aşağıda yazılı ııebTeler açık 
eksiltmeye konmuştur. İhal~si 1 / 1 Ziraat Bnnkasındo kumbal'ab "fi Hlhnn ta•rruf laeeaplanada 

en 11 60 liraaı bulunanlara aenede 4 defa çekllecek kllt"a U. ...tı· 
7 941 !lalı günü saat 14 te Çorlu. , daki plina cörı ikramiye datıtılacaktır : 

da Askeri Satınalma Komisyo- 4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 1 100 adet 
nuııda yapıl acaktır. H epsinin tu· ı 4 > 600 > 2,000 > 120 > 
tarı 2600 lira, kat'i teminatı 390 4 > 250 > 1,000 " 160 > 

liradır. Evsaf ve ııartnaınesi Ko· l 40 • 100 > 4,000 > 

misyonda göriilür. Talipl~ı-in bel· DİKKAT : HeaaplanndaJd par&lar bir sen. i(inde 10 liradan 

60 lırahlr &,000 Ura 
40 > •.soo " 
20 > 8,200 > 

li vakitte Komi .. yona gelmeleri. ı •ıaiı dü!mirenlere ıkramiye çıktıiı ~kdirde %20. fulaıile nrllecektir. 
Cinıi Miktarı Kilo fiyatı Kuralar senede: 4 defa, 1 eyıUI, 1 birincıkanan. 1 mart n 

k·ı k 1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 
ıo uru• ................... mi .............. .. 

Müterakim verıdfor, tenvirat ve tanzifat ve dellıılij e ı·csıııiııdcrı ıu(ı. 

t"vellit Belediye rüsumu ve ıni1 trakim vırkıf icaıcsı olıcı~n alt olmnyıp 
aı ttırma bedcJinden tenzil olunJr. l"aze bakla 

lsl. fü•ı1lııci lern Taze kabak İşbu ga)•rimeııkulüıı yuka rıdıı gıı tcrilı•n tnrihtc 
memurluğu od:ısında i bu ilıııı ve gö terilen nrttırnıa 

800 5 
12.000 5 iahibi: Z. T. E8ÜZZIYA 

ınde satılacağı lliln olunur. 
şaı tnaıne ! dn'rc· laıe fctsuly~ 

(ıtR22> 

l<ı. 000 10 
(44-4704) Neıriyat ~üd\: ı U ı C. BABAN Bacıldıtı >•I': MAT8AAI 1!8UZZIYA 
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