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-----·--- 1 

~f;i~i:::;,, r Sovgetler , 1 
neticeyi müslak ·ı bir 
yakınıa,tırdı mı, y unanistan 

yoksa 
uzakla,tırıh mı? tanımıyor 

G indin zaptı artık tarihe ka· K a ra r , Rusyadakl 
ntarı bir İf olmuttur. Bi· 

naenaleyh siyaset noktai naza- Yunan Elçlslne 

Veni Alman 
hücumunun 
muhtemel 

hedefleri 

Jngilizler, 
istilasının 

ol1D1yacağı 

Kıbrıs 
kolay 
fikrinde 

tından, taarruzun fevkaladeliğin· dUn teblli edlldl 
den, müdafaanın müessir olama- "Dailg HeralJ,, zazetesi 
lllasından bahsetmekte o kadar Yuaoslaoganın Moslcof!tl Al hl le t 
fayda kalmamıttır. Bundan sonra • man zır ı ıta,1 ının 
sıl merak edilecek cihet, bu upt Elçisi ti• maiyeti ile . S 11 r i !J ege ,ıkarıldıiını 

i İnin harbin akıbeti üzerinde ya· An/cara911 hareket ettı lıah.r f1'1rigor, Almdnllll' 
~aca~ tesi~dir. A~ba Almanla· Moskova 3 (A.A.) - Sov- i•• 611 haberi lcat'i bir 

n bır haylı fedakarlık ederek ve I a· ı ·-· bugu .. n Yunanisla- , 
11&1c )"k f · • 'b ·ı d h - yet e ı ır ıgı, ' şıır•tte te'·-· ~! ,., 

. e.r ı .... ennı •.tı a.n e ~ e~~z nın hüklımranlığını kaybetmi~ ol- ~ıp •wgor,,. 
ınislı gorulmemıt bar marifet gos· d· dolayı b undan hövle __ ..,. ______ ....., __ 

tererek bu adayı nihayet ellerine mMasıkn and ki Yunıın Elçilili,ini Kolombia rad d"r. · 
g • • l k d "l . · os ovn a yosunun ver 1~1 
it eç!~ı,. olma ~r~, en 1 erını tanımadığını bildirmi~tir. Bu ka- bir ha bere göre, son Hitlı-r -
atı nebceye, yanı zafere yaklat· zama nla rda Yugoslavva Muııaolini mülakci"tınd a.ı ·h • 

lır d ? rar, son • a a ı vcrcı-
anı, mı tr • • • Belçika ve Norveç E lçilikleri hnk- )erin yapacakları yeni haın le 

b' Balkan sefera. bıttikten sonra kında a lınan kararın aynidir. mevzuubahsolmuştur. 
,:2Za~. Alman ~y~ıet ~daml~ • Yua-oslav Elçisi de maiyeti1e Bu h a mlenin n ereye karşı ya-
.ın aoylediklerı ıozlen ıenet ıt· Ankaraya geliyor pılacağı katiye tle biline ' l 
tıh ed b·ı· -~ .. 1. d ki B 1 meme}\. e 
a az ~ ı mı~ y""arı . a au· Moskova 3 (A.A .) - aş a- ı beraber, L ibyaya teveccüh etnıe-
le nıenfı cevap vermek ıktıza e• d ·vugoslavyanın Moskovn s i çok m uhtemeldir (A k 

d- FiJha•-:ı_ y · t rın a ı I · n ara t ... . aıaa unanıı anın zap· ı Elçisi G av riloviç bulunduğu ha. radyosu) . 
• •~dan a~nra ~iman .~.evlet Re- de bütün Yugoıılııv El çil iği me· Kıbnsa kartı muhtemel bir 
Ilı M. Hıtler ırad ethgı nutukta, I bugün Moskovadan A n- Alman taarruz 
«bizim Balkanl.rda harbetmiye ~ur arı .hareket etmişt ir . Londrn 3 ( A A ) u A l 
kat'iyen niyetimiz yoktu. Harbe, ar5~ybak Belçika E lçil iği memur- paraşütçül~rinin . K;bn- .. ~an 
y 1 ·· 1 d b" a ı . ı ·k s u:.ıerıne ugoı avyarun son gun er e ır· ' ı E l · H eyndrick ile bır ı le hücum etmeleri iht imal· d' k 
d b' • • • d -· t" • 1 arı , çı Vl d" t un n -en U"e ııyasetmı eglf ırmesı ve ..• 1 d sonra Siberya ve .ı ı- sam Lo ndra mahfillerind . 
bi d t ·ı · 1 • y · t og e en • . .. · e muna-r e ngı ız erm unanıs ana k tarikile Amcrıkaya mu- kaşa mevzuu olmuştur 
çıkması yüzünden mecbur olduk» vosto .h yol~ çıknı ı s l ard ır. (Davamı sahife 5 sİıtu 1 d ) 
demişti. ı evecc ı en ' • .:.._le 
ka~~.:t~~~~n~:~=r~~ ~!~~r ~;: ( G A z ı· ANT E p ;(anmak ıçın tanzım etmıf oldugu 
e as plana b ir de Balkanlar sefe· 
ri ithal edilmemİf bulunması icap 

etmektedir. Planda Balkan sefelİ u· . D A FA 
ada1ann ve bılhnssa Gırıdın 11• 
olmayınca, ~dalar de!'~zi~d~ki M A s 1 
ti}' ve zaptı da hiç hesaba katıl
lllaını, d emektir. O halde Al-

.tlı~nların kendilerinin d e Girit 
>'olunu, kat'i neticeye götüren bir 
l'ol ola rak kabul etmediklerine 
ve bu adayı ancak, «İngiliz nere· ! 
~ 

1 
ayak basarsa b izi karftsında 

ı. u acaktır» düsturuna ittiba mec• 
QUrj 1 

1 • Yetinden <lolayı zapteyledik· ı 
erıne hükmolunmak liz.tmgelir. 

&ö~~~fih siyaset adamlannın 
erııu. her vakit dütünceleri -

T ASVİRl F..FKAR 
<D•wmı •ah i/• f, aütıoı ı de) 

İstiklal tarihimizin, 
Darlana verdiği 

---

Amiral 
ders 

Bugün Dördüncü sahifemizde 
ltl&tlllllll mı:::::::: okuyunuz ! 

,- Çarşamba 4 Haziran 1941 

ln•11n, gapııgı iıi seo• ıeH 
g "p nı 11 d ı lc ç a, işi baıarmllk· 
tan haz fiti balıtialll'lılc duyma· 
tlılcça muvaffak olmaz. ~,,. 

YEVlll GAZETE Telefon : 2 O 5 Z t 
Telı. Tuviriefkir, btanhal 

2L :u: :s::::±!!2 

DARLANIN MENFUR BEYANATI ÜZERiNE 

Vichy'nin Ankara elçilik 
müsteşarı istifa etti 

Fransız amiralinin hezeyanından mütees.~ir olan se/aret 
ikinci katibi de Vichy hükümetini tanımamıya karar verdi 

Vi.,chy'nin sefiri Ankarada yalnız kaldı 
Ankara. 3 ( Husual muhabir imiz telefonla bildiriyor ) - A · 

miral Darlanın ıon menfur beyanatı, Fransayı Türkiye nezdinde 
temsil eden bazı diplomatlan, ' da. ıon derece mütecasir elmiş ve 
bu zevat Darlan hükumetini temsil etmemiye "arar vermitlerdir. 

eörmeldeydi - sefaret ikinci katibi Mack Beugner, Vichy hükü· 
meline istifalann1 venniflerdir. 

Fran1anın Ankara ıefaretind e bu iki diplomattan batka sefir 
bulunuyordu. Mezkur istifalarla Vichy hükiımetinin Türkiye Bü· 
yük Elçisi Ankarada yalnız kal mıttır, 

Bu cümleden olarak fransanın Ankara Büyük Elçiliği Baf· 
katibi Belin ile • ki bu zat ayni zamanda Müstqarlık vazifesini 

Hitlerle 
Mussolini 
nelerden 

bahsettiler? 
Mihver mahfilleri 
bermutad susuyor, 
Londrada henüz 
sarih malumat yok 
Almanyanın Fr11Jnsaya 

tekllflerl hakkanda 
•aranı dikkat tafsllit 

Onuncu defa olarak b~luştuk- ı 
ları Breımer geçidinde, H tlerlc 
Mussolininin göriişme mevzuu ve 
hedefleri hakkında, heniiz tafsi-J 
liit mevcut değildir. • 

Yalnız, Kolombin radyosu, bu 
nıiilakatta, ikı devlet reı ının ) eııı 
bir hamle hazırhıd ığını söylemi.· 
tir. 

İlk bakışta, bu hamle, Libya
da olacak gibi görünÜ}or. Nite· 
kim, son grl~n haberlerden anln
şıldığına göre Tobrukta harp şid 
det lenmiştir. 

Salahiyetlı lngiliz mahfillerin· 
<le, görüşme hakkında heniiz. ma
lumat yoktur (Ankara radyosu). 

{Devamı •alıifo 6, ritw,. ı tı.J 

Yeni tetekkill eden Irak 
hükuaıetiain Ba,nldll 

Cemil Madfa 

Yeni Irak 
hükômeti 

teşekkül etti 
Çöl mıntakasında 
çarpışmalar oluyor 

Balltanlardalci Alman 
Hava Btışkumandanının 
Bağdadda lngi liz ler 
t•rafından düşül'ülerek 

öldüiü bildiriliyor 

Bıığdat 3 (A.A.) - Cenıil l\lnd· 1 

fal )elli bukumeh şu suretle t şkll 
etmiştir: 

ı Lüsyen (hanım)ın 

Mareıal Garlar 

Girit zaferi üzerine 

MAREŞAL 

GÖRİNG 

p ra 
kıtalarını 

tebrik etti 
Alman M•reşaline göre 
Hitlerin •Öglediji şu 

sözler isbat edildi: 

"Zaptedilemez 
bir ada yoktur,, 

:Berlln 3 (A.A.) - D.N.B, bildi·' 
rlyor: 

Almnıı hava kuvvetleri Bnşku· 
ınandanı !\tareşul Görlng nıınğıdaki 
emriyevmiyi ncşrctmi tin 

Girit muhariııl erl, nrkıı.dnşlaıım, 

vekili ne diyor ? 
Bag Nurullah Koral, şairiazam Hamidin 
gagrimünteşil eserlerinin kıymetinden 

doğan dava hakkında gazetemize 
bir mektup gönderdi 

DUn Şaiıifizaın Abdülhak Hli.ml· ı rinci sahifonin O cı ıütunundıı. mt
din refikası Lüsyen (Hanım) ın ve- vekkilem LUS)en hanım fendınin 
klll Nurullah Koraldan aşağıdaki dhhl cilsilrın kıymeti olmadığı nok• 
mektubu oldık. ~ynen dercediyoruz: tasında ısrar ettiğini~ gnzetcn1 rl 

Tasvfn Efkar Gazetesi Sauı puntolu yazılarla ~n:ı:maktadır. 
mudurlug ne: Hiçbir Turk avukatının ve Tlirk 

Sayın Bay l\füdfir vatandaşının, herkesin knlbinde ve 
Bugünkü 3/6/941 ~nıihli \'C 4730 .. ruhunda yntnn bil~ ük ş:ılrin şöhrc-

374 sayılı gazetenizin birinci anhlfe- tine dil uzatacak kadar cüret \'C ka
slnin 6, G, ve 7 nci sutunlaıilc 6 in· dirşina lıktn bulunnu:-,·acağı gibi b 
ci sahlfcsinin 6 tnci ''e 6 ncı sütun- dahi hiçbir zaman ne bu sözleri ı;öy. 
lnrında Lüsyen hanımın vekili cYa- lemiş ve ne de bu tekilde müd:ıfaa.
şadığ'ımız nsıı şllı asrı değil, kıtaJ da bulunmueum. 
asrıdır di)•oı t ve yine cLüsycn bam• ?ııubuririniz tarafından veı11 n 
"'"' , \r'li • iıı l\ i l:n b clin ve hak'kntc t vııfuk '4ltmi~cn bu rcıı.• 
kıym tı olmadı ını BÖ)lDyorh \:e lum tı muhteri>nt vntanda~lanmwıl 
yine iri ı>untolu hnrflcrle cLusyen ruhunu ekme ilkn edeceğini takdir 
hanını c>ğeı şniıc maddi yardımda ettiğimden matbuat kanununun '18 
bulunmasa imiş şair Ş:ıtriiızam ola· inci madd sine tevfikan işbu tekzıôı· 
maz ve yirmi sene daha evvel ölür· ı mi ve rnuhaı ririnizJn hı lafı baklk t 

mfiş> suretile yazılan \e ayrıca hi- (Devamı sah ife 4, ıOtun 1 de} ········································ ....................................................... . 
r Sırp topraklarını ,i f R A N S J Z 

pay edemiyorlar kabinesinin 
Bulgarlarla mühim bir 
ita/yanlar toplantısı 
dövüşmige 
başladılar 

Genç silahımızın ~anlı ve zaferli Brılıa' So6ranya reisi 
bir hnrekcti ııcticelcnmiııtır. l\luznf· 
fer bnyraklnnnnz Girit üzerinde 6u güzden istifa •iti 

General W eygand 
da bu toplantıda 

hazır bulundu 

dalgalnnnıııktadır. Siz ıınraııütçülc- Londı·ı.ı 3 (A.A.) _ Timesin 
rim ve hnva ihıaç kıtnlnn, ve ııiz diplomatik muhnrriri ~uhtclif 
tnyyarecilcrim ordu nrkadaıılarınız- membıılaıdan olman ve It.al:ran 
la birlikte vo tecrübeli her rütbede kıtalnıı ile Bulgarlar arasında 
komutanlarınızın emri altında fcv· çıkan ka\•galııra dair olan haber-
Jrnlildc menkıbeler yaı·nttınız. 1 !erden bahsetmektedir. Bn haber- , 

Sevinç ve iftiharla dolu olarak tcrcı göre, İtnlynn ve Bulgar as-
Fühıcrc cınMcıiniıı yerine getirildi· kcrleri Almanya tarafından hem 
ğinl söyliycbilirim. Sözlerinin hnkl· Bulgnristnıın, hem de İtalyaya 
katini biltun dilnya önünde isbat et- vaadedilmiıı bulunnn bazı Sırp 
tiniz: cZaptcdilemez bir ıııla yoktur.> topıaklarını ayni zamanda işgal 
Ben, en çetin ııava~larda tecrübe etmek isteı kc-n nralannda kavga 
cdllmi kahraman tayyaı·c kuvvetle- çıkmıştır. Bulgar hükumeti bu 
ı·imin ancak zaferi tanıdıklarını ev- hususta Alman bfikQmeti nezdln-
vcldcn hıliyordum. İşte dcnlzıışın bu de prote todn bulunmuştur. Yn-
ilk cüretli hareket bir sel gibi biıkaç kmda yeni bir hakem knrarı bek-
gun içincle duşmanı ezchilnıi~Ur. lenebil!r. 

İtalyan havcı. kuvvetleri ve İtalyan (De' ıını.ı. •a.lı.ifo s. sutını .ı cüJ 
kıtları bir kere dnhn şu hareketlerin •..,;-.;;;ıİılİıiııİ;...,;lıiiıiilİııİııiiıl.-.ılııliııiiıiiıiıiıı.-ıiıııiıı_. 

muvafrnkıvetlnc> miie•11ir bır wrzdn 
hlzm t etmişleı dir. 

ParaşUtçüll'r, 

Azami bir cesnrctle v hıç yardım 
görmeksizin çetin ve kahramanca 
ınuharubclCl·den sonra sayı ve rnal
ZC'mc itibarile size üstün olan düş
manı mağh'.ip ettiıılz. Her nerede ye
re indlnizse taarıuz ettiniz ve mev-

fD1111amı 11tı1 ile 6. 811tun 6 dı) 

-~BUGÜN-
Yunanlstanda 
yapılan bazı hatalar 

Yazan: 

' Amerlkahlara göre 
Franaa, tam mlnaall• 
Alman nUfuzu altına 
glrml• bulunmaktadır 

V ichy, 3 (A A.) - Nazırl t 

H eyeti, bu sabah aaat 11 d e Ma
reşal Petain'in riyaset inde top.. 
lnnmıştn. Bu toplantıya d ün Vi
chy"ye gelmiş olan G eneral W~ 
ga nd da İştirak etmiştir. Pontkot 
tatili dolayı ile bir kaç gün isti
ra hat için iz.in almış olan Amiral 
Da rlan, toplantıda hulunmam1f-
ur. 

(Dtv1J.'71ı aa1ıift S, riitıuı .6 de) 

Başvekil: Cemil Mnd!ai 
llnrıclye Nazın: Cevdet 
l\tulıyc Nnzıı ı ve Adlıye Nazır 

vekılı fbrnh m Ktmal 
(Dıııarrn ı4'ı i/~ 5. • iitun 1 u) 

Gener•l Ali Ihsan Sabi• 

'-- 3 üncü sahifede .-,J 
Franıı 1'abine.1, bundan HHI Japbfı toplantılardan birinde 

Soldan "r-ımdi ru.t Ma.re6al Pltcı"n, be~· de meıl ır Dtula d r. 

!) 
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EGC:: 

T•frllca: 164 

Hıyaneti vataniye 
noksanlara 

T azan: Kandemir 
kanununda b~ çok 
işaret edildi 

' == 

ŞEHiR J{ABERLERi 
\ e , A . .. ,., "~ ... 

SiYASi VAZ·IVt;~· 
' • f,11 .... ......, ~- •• ~~ ·, ... 

Harbin siyasi 
meseleleri 6 muallim 

Ef ganistana 
gidecek 

Bu mualllmlerlmlz 
Efganlstan mektep-
1 er l n de 4 sene 
vazife görecekler 
Efganiııtan mektepleı·indc çalış

mak ii2.ere, Efgan hillı.ümeti meml&
ketim.iı.den 6 hoca 1stcm.işUr. 

Lise hocalanmızdan 6 !1 teklifi 
kabul etmişlerdir. 

Ticaret Of isi, hariçten Rumangadan • 
1 nailider, Ciritten çekilmele-

S.000 ton şeker ithal etti rile A napanm cenubu pr-

ihtiyaç zamanlannda kullanılmak üzere 
bu şekerler depolarda mu haf aza edilecek 

getirilen 
na/talin/er 
Komisyonun 

kiainclen ukeri alikalannı tama· 
mile lreemiflerclir. Fakat aiyui a .. 
likaluını muhafaza ediyorlar. 

Çiinkii, İna'ili• ukerleri çekilirken 
beraberlerinde, Y agolla.,.,.. ve 
Y ananistan Knllarmı ve son ka· 
bine izalanm da Mısır toprakla• 

Ticaı·et Ofü•i için harice sipariş 
edilen şekerlerden 5000 tonluk bir 

i Mıslrdan crnup limanlannuz
... , u rlne gelmittir. Bu şekerler di
ğer bazı maddeler meyanında depo
larda stok edilecek ve icap ettiği 
takdirde piyasaya çıkarılacaktır. 

Ofis Avrupaıian da biı- miktar 
şeker ithal edecelctiı-. Şeker şirke
tinin elinde halen mııtıinı miktarda 
ve uzun bir müdıiet için menıleketiıı 
ihtiyacına yetecek kadar şeker ol
duğundan bu it.oklar kullanılmadan 
muhafaza edilecektir. 

v .... arta ilıneab arttı 

İtalya ile aramızdaki ticaret an
laımasınm temdit edilmesi üzerine 
bu memleketle yeniden işler b&fla
mıştır. Bugünlerde İtalyaya külli
yetli miktarda yumurta ve balık gön 

derlleeektiT. Yumurta satışlan Al
manya i~in de hararetli bir surette 
devam etmektedir. 

İhracat son günlerde azalmıştır. 

Diin muhtelif memleketlere 45 bin 
llralık lhrneat yapılmıştır. ................................................................................................. 

1 teblJgatına raımen 
pahall fiyatlarla 

satllmıf 

__.:-:.1......ı • nna •Ç&U ,..,_"'ır • 
Fakat bu iki hükümdar ile ka• 

bine, vazifelerine henüz fiilen 
Bir !lrmanın Rumanyadan retirdi baflıyamamı.ıardır. Çünkü bu· 

ği 200 ton kadar naftalinin maliyet lundukJan topraklar timdiki harp 
fiyailan pahalı -0lduğundan lt:ura- te resmen bitaraflığuu ilin etmiJ 
kabe komisyonu bu naftalinlerin bulunan Mısır devletine aittir. 
pahalı fıyaUarla satışını muvafık 
görmemiş ve naftalinlerin sahibine İleride herhangi bir ıuitefebhü· 
bu hırt<usta pazartesi günii yaptığı me meydan kalmaması için Mısır 
toplantıyı müteakip tebligatta bu- Kralı Yunan Kralına bir mektup 
lunmuştu. yazarak Mısınn bitaraf bulundu .. 

Ankaranın ilk günlerinden habralar (x) işaretli zat, Buru vali ı 
R .efik Koraltan, diğerleri S aruhan Mebu•a Reşat, Harici} e 

memurlarından Cevdet • • Oımanzade Hamdi beylerdir 

Bunlaı· arasında İstanbul };rkek 
lisesi tabiiye öğretmeni Gani, fizik 
öbrretmenl Ali Hikmet; Galata11aray 
lisesi tarih hocası Muhittin Sandık
çıoglu, Gazi lisesinden J<'uııt dn bu
Jtınmaktadır. Ögretnıenledıniz ya
kında Efganistana hareket edip ora
daki profe~örlük vazlfelerıni ala
caklardır. 

Bu hocalar 4 yıl kalmak üzere 
çağırılmışlardır. 

Maar ifter 

Üniversite ikmal 
imtihanları 

Jr- _ş~~~!!..~~. -, 
Konyada ev 

kiralan 

Haber :ıldığımıra göre, konıisyo- ğunu ve binaenaleyh Yunan hü• 
nun tı·lıligatına rağmen naftalinlt-r kümdarile Na.z.ırlannın Mısır top• 
kilosu 80 kuruş gibi yüksek :fiyat- raklanndıı alelade birer zair te-
lorla piyasada satılmıştır. 

:Murakabe tcşkılitı bu satış ctra- lak.ki edileceklerini ve buratia 
fında tahkilı:nta başlamıştır. Komis- saltanat ve bükiımet vazifelerini 
yonun tebligatına rnğmen malları fillen İcra etmelerinin Mwnn bi
satan suçlular derhal adliyeye veri- taraflığile telif edilemiyeceğini 

Onun içindir ki birçok vuku- 1 diyip geçmiyelim. Siviller de 
atın, tahrikatın ve ifsadatın hi· mevcuttu. Onun için diyoruz ki 
yaneti vataniye kanunu içerisine tahrikat ve ifaadat ne sekilde 0 . 

giremedigini goruyoruz. Bir nü- !ursa olsun ve kimin tarafından 
sal söyliyeyim: <Yeni Dünya~ is· gelirse gelsin, cezasız bırakılmı
minde bi rga;ı:ete var. Bu, bir ma· yacaktır ve bunun için de salahi
kale yazıyor, Büyük Millet Mec- yeti fevkaladeyi haiz bir kuvvei 
!isini istihfaf ediyor. Fakat hiçbir aliye lazımdır. 

lccektir. bildirmi,tir. 
Bu yıl Üniversite Tıp ve Fen Diğer taraftan Bulgaristandan Bunwı üzerine Yunan KraliJe 

F '- ) J • d "k 1 · "h J t getirilccrğini ya7.dığımız 75 ton naf-
aıı:.u te erın e ı ma Jmtı an a - snıi bizde mahfuz olan bir o- ıon N"'--lann, dog~rudan dog-ru-

h d b 1 k talin bugiinlcrde limanımıza gt;Jecek - .. 
nna ir temmuz a aş anaca - kuyucıımuz Konyad:ın '-·azı..-or: ya lngiltaraye ait· top--"-'--a nak• " " ve ucuz fiyatla satılacaktır. .. .. nuuıu 
tır. Diğer Fakülteler için henüz cBu sırada gerı>k İstanbul ve letmeleri İcap etmİJtİr. Bu top. 
almmı\j yeni bir emir yoktur. Ba- 1 gerekse memleketin diğcı yeı·le- G- ••k ı h• } rı!klar da Kıbrıs ve Malta adala· 
zı uydurma haberler liselnde ik- rinden gelen vatandaşlarla Kon· UmrU Ve R lSar ar d - - -

Evvelce, Birlikler tarafından mal imtihanlarının erken başla· ya bu seni.' tlldukça kalabalıklaştı. V k•J• • t tk.kJ • n ır. 
dağıtılmakta olan kahvenin. Be- nacağını anlatmakta ise de bu ha- Bu, ayni zamanda şehirde mr..s- e 1 ının e 1 erı Fakat İncihere hükumeti, •İm• 

Kahve tevziab 

Bele diyedea 

henüz başlamadı 

zaman isyan etmiyor. Bu yazı ile Asıl mikrop gar1a• 
Biiyük Millet Meclisinin niifuzu - - lediye Kooperatifi delaletile tev- herler tamamen asılsızdır. ken buhranı meydana ?,"etirilnıesi- Şehtimizde bulunan Gümrük diye kadar Yahudi milli )1"t'du 
manevisini kınyor, öyle kırıyor sın ı unutmayınız ! 
ki, zannetmem ki, Yunanlılann 
arzulanndan daha aşağı b:r şey 
yapmış olsun. Neler yazıyor, ne
ler ..• 

zi edileceği yolunda bir '}Clyia çık- 1 ne de sebep oldu. Kira işleriııdo ve İnhisarlar Vekili Raif Karade- tesisinden ve Arapların göster• 
mıştır. Bu şayianın esası olmadı- Tıp Fakültesinin kız talebeal ıılıikadar memurl.nrın gozünden niz. inhisar ve gümrüklere bağlı dikleri devamlı muhalefetten do-

Casusluğun da 

e n va ı va r d ı. 

Burdur mebuıu lsmail Supbi 
Bey: 

- Bunu yapan ajanstır. O yaz 
dı ıse, ajana da her tarafa neş
retti. Hata kimin) diyor. 

Bır hatıka mebus da gülümai· 
yerek: 

- Bir kanun teklif etseniz de 
Matbuatı kaldırsanız, iyi olurdu. 

- Hayır azizim. evvela, em
niyeti kat' iyyeyi kaldıralım 1 
, Bu muhavere bitince yine Re
fik Şevket Beyin sesini ı!uyuyo
ruz: 

- Bu vaziyet karşısında Bü
yiik ;\1illet Meclısine isyan mev· 

uu bah.olwnaclıiıına wö"e. böyle 
kendi aleyhimize bilhassa vahde
tin lazım olduğu bir zamanda. 
harici ve dahili gözlerin gı.raz
karane initaf ettiği mahalle iha-

net denilebilecek surette vukua 
gelen şu hareketten dolayı ..• 

Maliye Vekili Ferit Bey, şu ka
darcık soylüyor: 

Haydi istiklal mahkemesi-
nel.. 

Tabii değil mi efendim). 
Bu suretle "aki olan tahrikat ve 
tetvikatn lak.ayıt kaldıkça elbette 
hiyaneti vataniye kanununa lü
zum yoktur. 

Caaus)uğa gelince. bunun da 
envaı vardır. Mesela düşmana 
top miktarını bildiren, kalenın a
nahtannı tealim eden cürümler, 
muamelatı askeriyeyeye nit şey
lerdir. Halbuki .. bakınız, ıize en 
ufak bir nıiııal olarak kahve mu· 
habbetlerinden bir tanesini söy
liyeyim: Osmanlı üniformasını 
!abis bir zabit bu kanun münase
betile yanındakilere şöyle diyor
muı: cltte hunlar İstiklal mah
kemeleri kurup, gidecekler, ordu
da bulunan kumandanları teczi
ye edecekler. Ben bundan sonra 

, zabitlik mi ederim) Arkadaşları· 
mı teşvik eder, vazifelerini yap
tırmamıya çalışının b 

Biliyorum ki böyle konuşan, 
devede kulak kabilinden azdır. 
Asıl, vatani vazifesini bilen zabit 

1 
arkadaşlanmdır ki, onlarrn him· 
met ve fedakarlıklarıdır ki bu l 
cepheyi tesis etmiştir. Fakat bir 
zabit, rastgele bir zabit alfı.mjle 
nennas böyle konuşunca, onun 
dilini kurutmaktan bir şey çık
maz. Sonra efendim, yalnız zabit 

gıv gibı' halen ne Belediye '\"e ne basta bakıcı yetİftİrecek kaçan öyle yolsuzluklar oJuvor ki ) d k k) . d lawt Fiiliat•oıde bir maball•ı bük" u• .. Bu sırada, cidden ainirli bir ! " müessese er e tet i en11e e· ı-. 
h ld k ı de Vilayette kahvenin nt: suret- Tıp Fakültesi kız talebeleri gö insanın hayret etmemesi kabil vam etmektedir. Vekilın' bugün met kuramad•m Wn .. m.di}ik bn .. 

a e Ür!!Üye ge en Çorum me· d • ·ı E ı l -· ·~ r--
b H le tevzi edileceğine dair bir ma- nüllü hastabakıcı der:;lerine de- egı · vve ce 6 irara olan mr inhı"sar fabrikalarını ziyaret et - raamı da kendiaine ait telüdô el• 

usu a,im Bey sesini perde per- · · b - d b. ı · -· himat yoktur. vam etmektedirler. Bu slaJ·, ha- ev ıçın ugun - 0 a ır ::-ene ıgı nıesi muhtemeldir. mektedir. 
de yükselterek barnrmıya bas.la- · l k - 3c40 li ... Kahvenin tevzii iti etrafında ziranın 9 una kadar sürecek, bun peşın ° ma uzere - .,.. ra 
dı: 1 b ı.ı istiyorlar. Bir gön herhangi bir Radyo abonelerlnln Bunun için Yanan Kralı ve ka· 

1. t"kJ·ı hk . yeni bir karar veri mesi eıL en - dan sonra talebeler hastabakıcı· ·-ı k . L!....--~ .-:ı.1·, avnö .. aL-a0 dolayı 
- .•• s ı a ma emesı tec- ev ı~n aparo verıyor ve pazar- senellk aidatları --- ·- ı- _....,.,.. 

ziye edecek. dnhil<le ekilen fesat mektedir. lan yeliştir_rnck. üz.r.r.e ~alışacak- lığını yapıyonıunnz. Ertesi gün Mıaırda duranuyan Yugoslavya 
tohumlannı öldürecek ... Evet bu- Eyiip • Edirnekapı yola !ardır. Fakültenın ıkıncı ,,ınıf ta· eşyalan taşıdığınız zaman ev sa- Şehrimizdeki radyo aboneleri Kralı ve Nazırlan da Kudüse 
nu kabul ederim. Fakat asıl mik- Eyüpten Edimekapıya k.ıdar ?ebeleri, Haseki hastanesinde, Ü-· bibi içeri sokmuyor. Çünkü daha senelik vergılerini dünden 'tiba- gönderilmifJerdir. Fakat Kral 
robun yuvası, mikrobun ,kaynağı yapılmakta olan yolun inşası ta- <;Üncü sınıf talebeleri de Cerrah- 1 CazJn para veren bir müşteri bul- ren ödemiye başlamışlardır. Ha· Piyıer, burada daimi surette kal· 
neTede? Onu düsünelim. Bu mik- mamlanmış, fakat tahsisat olma- paşada, dün (Hastabakıcılık) muştur. ziran içinde ödemiyen aboneler- mak iatememİf ve daha ziyade 
robun membaı Damat Ferit Pa.,,. d. . . k ld 1 k k 1 mevzulu derse istirak etmişler • Ge~i arz ve talep kanunu hü· den temmuz ve ağustos ayların- C:loğrudan dom•ya İngiliz İmpa• 

...- ıgı ıçKın lda ın1 m ar n
1
o san a dir • künılcri e\r kiralaıına da şamil ol- .. - -

değil midir?. O halde işlerin te- mı~tı. a ırım ar yapı nıazsa ya- · k 1• r F k b b. da bu vergi yiizde yirmi fazla - ratorluğuna dahil bir memlekete 
mizlenmesi ancak Ferit Pac.nın 1 · '- k b. d b . ı Hukuk Fakültesi hatıra albümü ma azım ge ır. a at unım iT sile tahsil edilecektir. __ uetmek müracaatinde bulun• 

.. - un ?eııı; ısa ır ~a~an ~. ozu- .. . de haddi yok muduı·? Ekseri bina DAIP 

öldürülmesile mümkündür. lacagı hakkındakı hır ınuracaat Hukuk F akultesı !':on sııııf ta- sahipleri, kiralan 0 kadar fahiş Yersb fOförler muflur. 
Mebuslar arasında güfiişenler üzerine Belediye Reisi icap eden !ebeleri, Fakiilte neşriyatından bir şekilde yükseltnıişlcı dir ki, or- Bazı şoförlerin, geeelerini ga· İngiliz imparatorluğunun •İm· 

var. Fakat Haşim Bey aldırmı- ı paranın verilmesini alakadarlara olmak üzere bir hatna albümü 

1 

ta halli bir memur aılesi, maaşı- raja çektikleri otomobiller içinde di((i harpte baJlıca istinatgabt bu 
yor, ywnruklannı sıka aıka de· 1 bildirmiştir. çıkarmıya karar vermislerdir. Al- nın )ansınılan fazlasını ev kirası geçirmekte oldukları görüldüğün Junan Kanada Dominyonu, Yu• 
vam ediyor: Ka•ımpaıaaın çöpleri bümde bu sene mezun .olan hu· olarnk ayırmak mecbuı1yetinde den, Emniyet Altıncı Şube Mü. goslav Kralmuı blD'aya gelip yer-

- Neden İstanbuldan bmaya, kukçu1arın ve profesörlerin re · kahruıktndır. dürlüğü bu gibi hallerin önüne l•-aine miiaaade etm~tir. 
aramıza mikroplar salan Damat Sishaneden Kasımpaşaya inen sı'ınleri de buluna::aktır. Nedense bu Jtibi işlerle alaka- 1 l -r·· 

F Yol~~. yanındaki arsada bir kısım da ı ak" b ı ~ geçi mesi için garaj sahip erine Iraktaki .,...,n.ete gelince as 
eri_t ve avenesinin aramgahı e- Coğrafya korgresine iştirak r 0 mıya v ıt u amıynn Kon- tenbihatta bulunmuştur. ·-ı ' · 

~edıyete isalleri düşünülmüyor?. ç(jple~ yakıl~_akt~y~ı. Vali ve edecek heyet ya makuııılannın nazarı dll(katlni -------------- keri harekat, tima1de ve garpta 
iğfal edilmitı masum ahaliden ne ~eledıye Reısı Lutfi Kırda.r. bu celbctmenw riı:a ederim.> Poliataı devam etmektedir. ~izlere ı?Ö· 
İlttiyonıunul:? . •iz"n r- cıva. halkını fona halde ranatsız. Ankarada toplanaı:ak coğraf re, Almu hava kuvvetlen fiıil 
nız İstiklal mahkemesi d:f(I, a- 1 eden bu halin .. onu~e gc.;lmcsiı~ı ya kongresınc iştirak edecek ho Adliyede: Av tüf eg"' ile Kerl!i& havzasında bwunuyorlar. 
deta imha mnhkeme • d kı· ve badema çoplerın backa bır calardan müteşekkil heyet 6 hn· s.ı eme ır. d -'- 1 T . l'k iş ziranda s.ehrimizden hareket e- Bir tahsı"Jdar 2 k -ıd.. Malumdur ki, Musul civann&~ki 
Var ise yiğitiniz, lstanbula gidi· ye~ e .. Y~1 .~~sını . e:"17~ 1,. - azaen 0 U petroller ifletilmeyİp ihtiyat ola· 
niz, o herifleri öldürünüz. Söyle- len Mudurlugune bıldırmıs.ır. decektir. hk,,. Kağıthanede oturan Ali adın- rak kapalı tutulmaktadır. 
yiniz, içinizde var ml bu i i ya- Adalar için itfaiye motörü Oip'oma defterlerj Seneye ma um oldu 1 da biri!<inin 17 yas.ındırici kızı Fe- =-• il ek Halihazırda ;..et m te olup 
pacak. bir babnyiğil? Adalar için ikinci bir tfaiyc Okullatdan Maarif \ 'ekilliai- oı d d t h ·ıd l k 1 ride, dün evde lr!mse olmadığı boru batları"le Akdenizin Hayfa 

H 4 • B . k l I •, "' oc e ıye e a sı arı ynpan b. d b , _f -· . 
atıım eyın teessür içinde, ınotörünün inşası arar aştın m17 ne yollanan sınıf geçııle ve dip· Sabri adında birisi, bir muddet ır sıra a .'ioasının av tu egını ve Trabluıtam liınanlanna nak • 

çd~kdsamim1 bir hnlle böyle ken· tır. Makine şubesi tarafından lama ddterlerinde Lan y.ınlış -1 evvel makbuzların dip koçanla-
1 
k~rıştır_rrı,ya baş~amışlı~. Fakat !olunan petroller, Kerlriik havza· 

ın en geçişini bofgÖrenler yine planlan hazuknınış olan motör tıklar yapı\dı<•ı görülmüstür Bu . t h f l k t I . . çıfte bır araldc: bırdenbıre patla- aından ;•tih--' edilmektedır· • Irak · ı ı o k ı ı D • • ı ını a rı t! mc · sure ı e zı111me· 1 , ... ıwu gu üyor ar. , bunlam kızmıyor. büyük bir ihtiyacı arşı amış o a- yanlışların tekenür etmem ~ .. i i 1• r.: O r - d .•. d k r.ıııı ve çıkan saçmalar genç ı<ızm kuvvetlerı"nı"n b ir kısmının da Su· 
Hatta kendisini alkıslı_vanlara da ca'-tır. • '""' - ıne J ıra geçır ıgın en ya a ı k · · b · · · ~ .. in Vekalet alakadar m-kaııılara 1 · A -ı· ı·k. · C .. arnma ısa et etnu.şUr. n'- ve Mav-avi r-lün ile dogv• b k F k d b k . . L I "' a. anmış. r-u; ıye ıncı eza U!.ııı- • b. h ld B 1 - ._ ı· JCJV 

a mıyor. a at o sıra a ir me- Ondftle ma inelerının aontro ö \·aziyeti bildirınistir k . .1 . . Fende, baygın ır a e e- rudan dog·ruya -ünasebet ve b ·. · eınesme verı mıştı. _ I . k ld I ••• 
usun: c::._h · · d ı_, be L _ d'"kk• Lise b' . d l yog u hastaneame a ırı mışaa _ ___ ._ ..w.-:... 

Y • .,n: rımız e.ıı;;..ı roer u · an - ılırmc ~e ev et •°lrlao- S b · · h k . d.. b. b. ld. d ma~yı devam e--·-re ça· 
- a sız ne duruyorsunuz l d b l b"" ·· d ·ı kul d. l d f I . . t ~ a ruun mu a P.ıneııı ..ın ı- da ıraz sonra a ıgı yaralar an 

1_1 • • B " arın a u unan utun 001 u e ıp oma e ter erıne ya nız f .1 . ahk b't .. . .. 1 .. .. V , 11'tıklan anlafdıyor. 
-ıa~ım e.y.~ m-'-·ınalennı· ·n. D-ledı·ye 'akı"ne d. 1 ala 1 ld - .. ırı ml{I. m C'!llC suçunu ~ ı muteessıren o mustür. aı<aya 

D ff a.ır;. - ve 1 ıp oma n ann yazı ıgı go • ı ·· k k d' · · 2 1 1 .. dd . "J!L • l ._ D-ı::.dada •elen Emir Abdül • - emesını a etmiyor, tekrar Şubesi Müdürlüğü tarafındcın g.ı· ··ı .. .. H lb k. d.. ' gorerc en ısını sene ay mu eıumumı uı. e ~oymuş, ...._ • 
bagırmıya b 1 dru nıl~şturb ... a u ı. d orlt aevre- müddetle ,\apse. 3 sene de me- genç kızın cesedi adliye doktoru halı ile İnailterenin aiyuetine öte 

aş ıyor: yet sıkı bir tekilde kontrolüne e, ıse ıtırme ve e' et orta- · • h . h . . .. . bal k' (D~n+nı -t'6r) b l k 1 . 'h 1 . 1 b munye.ten ma rumıyete ;na - tarafından muayenesını muceakıp denberi taraftar unan es ı 
- ------------- aş anmıştu. o u ımtı an arma gıren ıa e e ıt• tm" t' d fn I D·-vekil ve H ariciye N. azın. Sait 

Siya.ta ır a.Okul Şun· dı·ye kadar yapılan kon- · tJ • • b ıı· ı b ' l · · um e ış ır. e o unmuştur. -.-.. b " vazıye erının e ı o a ı mest ı - · Nuri p .... , burada yenı D' kabi-
S&rgllerl trollerde bu aletlerden vüzde çin, bu imtihanlarda muvaffak iki çay muhtekiJ'i •ahkeaede Ataçtan ditnek ~~ .. kolu kırıldı ne t~ine çalqoıaktadırJaı.. 

Sıvas, ( Hususi) - Şehrimiz 
ilkokullarının toplu bir halde İs
metpaşa ilkokulunda açtığı elisi 
ve resim sergileri çok mükemm;l 
bir eser halinde 20 bin Sıvaslı ta
rafından büyük bir zevkin ver
diği alaka ve heyecanla seyredil
miştir. Bu yılki sergi. geçen yıl
lardan daha üstün ve ınuvaffaki
yet!idir. 

90 nmın bozuk olduğu görülmüş· olmıyan talebelerin de deh rlcr Tahtakalede Tahmis sokağın- Beykozda Yalıltoyurıde ohıran 
tür. Bunlar çalışmaktan mf'neclil- de gösterilmesi icap etmt-ktedir. da ray ticareti yapan İranlı Meh· 14 ya~ında . H~snü, _dün evinin Bajclatta yeni bir hiilmnıet 
mekte ve kendilerine verılen 1111ı Bu imtihanlara ba"lamıs olan ta· t Aı· R ·ı t .h ,,. bahçesındekı agaça bınerek ku - kmalmM- kolaY olımy,.caği, .• . mc ı ıza J e ezga tarı ~an- • . d 1 k k d~ .. burada örfi adare ilin edİlmif hu· 
ayyen bir mühlet içinde tl'.nıİr !ebeden muvaffak olmayıp ıa l:.ü- ~r Mehtipur, çay üzerinde ihti- zus~k!çkın I ~I .0k~ad~r. ~nk u~uş 
ettirilmeleri istenmektedir. ikinci tünlemeye kalanlar belge ve Jıp-ı kar yaparken cürmümeşhut ha - ve ı. ı o .. u ı e ı ı ışını _ım11ştır. lanmaamdan anlapbyor. Sariye. 
muayenede bunlar bozuk ol;ırnk loma defterlerinin bas tarafına linde yakalanarak adliyeye veril- Yaralı Numune hastanesıne k.al- ~~~~~e ~ ... ~~Mı~~~ 
bulunursa muaadere edil.:cekler - fotoğra(sız olarak yazılacak.. rnu- mitlerdir. dırılmıştır. .. _ __. ~ -:r UUllll 

dir. vaffak olanlar ötekilerden •onr.ı 1\1· R ~L K L_ r~;;~~~~~~~~~~~ lan deftllD ettikçe, lr.kta. M.w-
B 1 d . f d ~- · ·ı k · B d b r-\. ı ızanın tezgantan an~r rayi Erdün emaretile Filiatinde e e ıye tara ın an r.. ıyma- geçın ece tır. un an ııo.,.. u hal 562 G •-----· 

kamWdara yapılan bir t.unimde. d f ı d al b l . h . d en pa 1 kuruşa satılması ö n ii 11 ii aükDn ve iatikr ..... yer~ ko-e ter er e t e e enn ers ı· • b" 
mührü bulunmıyan ondüle maki- I d J d"- · ·ı azımgeıen ır nevi çayın f f ki- h b Ja l lay obmyacakbr. 

.. . e~- ~n eSoemeye fgıdr ıglı t •o bn. ~ - loluk bir sandığını, Bandırmadan asta a cı ara . 
nelerinin jş1!en meneoılmeai 1s - ceıdn. n sını ev e ,,... ıtır- --L • • 1 al alı: Bunun için tn,ilizlenn Suriye-

~ • • • iha ) d b" 1 'iC'lTlffllZe ma m Uzere ge• kon lerans ka L • h 1. tte buf 
w tenmL'ihr. .ne ımt n ann an ~tırı me • len bakkal Şi.Jc.ru·· •e kı'lo~· i 5 O / I ye "ı uar areae anma. 

,... 

K ı z ta le be 
Yurd unun 

ücretleri artıyor 

Francala ima1ib }e kalanlar sınıf geçmış sa'"lmı· le 1 ! .. ~ lan ihtimali ..:.tik- kuvvet haJ. 
_ d d ft I d b ı·t I uruştan 0 mak uzere satmıştır. Yardımsevenler Cemiyeti net- ~~fp~· h::!i-

, Francala inıal eden fırınlnrın yacagın an, e er er c u a e- T Ah s··k .. Tİ~at kolu namına, yarın aaat maktadır. M-~ .,. ... m UKU• 
b 1 . d ~·ı k 1 l k ezga tar u ruden paralan a- • C l W--- ..ı... d tahdidi ve bu işin dört fırına has- e er gec;mıc egı . a mıs o ara · l ı_ ı· l . . . . . 17,.!0 da Enııııönü Halkeyinde meli ve enera ~" •-DOll a 

.. .1 kl. d. · ın~en po ıs er ıçen gırmrstır. bil L-.ıbirl 1 L 1 redilmesi üzerine şehrin francala gosterı ece er ır. · · profe. iir Halide Edib tarafından l11llka • «=a er a mıf oa Uft· 

ihtiyacı için günde 20 •;•ıval un Mahkeme, maznunları sorgu- (Kadınlaı·ın yurda karşı vazife- duklanndan, Sariyedeki çarp!pna 
Maaır .. •r•••ı ihtilafı k · .h K b ı ııi) mevzulu bir konfeınns verile- --•--L .___ L _ _. laca._.__ verilmektedir. r- ,.... ya ÇC ·mış ve tezga tar an e- vuıu.,unırHı ÇO• _,,.. O ın:rr. 

Raik Partisinin şehrimizde- cektlr. 
ki Kız Talebe Yardımda, nylık Bu unlardan 1 O çuvalı lasta- Mısırçarşısının imar pl~ııı üze- rin mevltuf. patronu Alı Rızanın Jlı>rkC!le ııçık olan bu knnferan· Muharrem Feyzi TOGAY 
ücret hazirandan 1til1nren 20 ll· neler ihtiyacı için sarfed'Jınekte, rinde Belediye ile Evkaf ldarele· d;ı gayri mevkuf olarak muha- sa hilh:ı sa bütün gönüllil hasta-
radan 25 liraya çıkanlnııştır. geti kalanı jse halka satılmakta- ri ara:;ında çıkmış olan :htilaf keınclcrinin görülmesine karar 1 bakı1;1lar davet edilmektedir. 

----------~--..,;dır. halledilrl!iştir. vermiştir. - -------------· 

Ya ... diyordu, bu dunya boylc- - Ah, ne filiz.of kadmdır, kimse
nin aleyhine söylemek istemez, dı· 
)ordu. 

dir. 
Belkıs da gülerek bağırdı: 
- Yen<>ct Sen de pe_k :filozofsun. 

Bıı-u kız., öfkelen şu Safi10eye.. Bu 
dün:ra böyledir r.e deı ek? Herkes 
böyle ıni? 

Server BEDi - H rk. bir türlü. 

Sofrada bunun ıııünaknşası oldu. 
Penzad. yıh.ünden tatlı gülüşü bir 

an ek ilmeden : • 

niz baka:ınm ... , 
N cJad Pcrizııdm dediğini yaptı. 

- Şu salatadan da biraz yiyiniz. 
Nejad çatalı nğzına götürdü. 
Pcrizad sordu: 
- Nasıl? 
- Cıdden pek nef"ıs olnıuı. 

., .... 1101111, 11110010,.11 , .. 1111 .. 1111ın111111ııuırl! 

1 Vecizelerin Şerhi :, 
;...... .............. "'""'"'' ..................... i 

ln•cın, Jlapfı,. İfİ 1te11c 
. ..,. yapmaJrlıça, ip ba.far
malıtan hcu 11• balatiyaTlık 
Jaymad lrça JftOrJaff alc ol-
mcı.z. • ... 

-··········· .............. . - Nered yse Safiyeye hal, vcıe-

- lTepfmiz •ırça ko~ktc oturu)oruz 
dı~ oı du, zaten bu dllnya kocamnn 
b"r saça kfü.Jı:tür. Birihi.rüılhi taşla 
marun favda"ı ne! 

- f te o kadar, mayonezin yu· 
Bir işi ltapmak. aınına layıldle 

yapıuak için evvela o işi bilmek, 

-- Hır daha gelirse ben bilirlm ne 
ya pca mu. 

eeksin. 
- Biz birbirim zl ilae.ıyu. - Senin kulakların benim sôyle-
- Muhakkak. mcdiğim lakırdıları duyuyor. Ben 

- Sakın konuşma. Hızmetı;ıne 
t nbıh et kovsun. 

- Şuphesiz, bir keliıne soyletmi
yecegım ve hemen kapıyı u üne ka
p ~aeaı,rım. 

Tebımr lııcaklaştyorlardı. Peı Izat Safiye h~ı<lır demedim. Hem bili-
içeri ..... f kat hemen Jı ın ~ık- yorsun ki ben Nejad beyin ~!ine 

,_ .. biriblrimizin flicıyız. şiındl nıutiaktayım. Ono. mayonezi 

Belkıs şarap i1:iyor, yüzüne rlolan 
tatlı pembelik 1çınde paı hyan goz
lcrinin canlı bakışlarile: 

- Fakat ben onu taŞlanııyorum, 

nıurtnl:ırı bayattı. Batta iki tanesi 
<l<.' b" .az bozuktu. Yenisini aratam 
vakit gı-cık'~cckti. Ne yapıp yaptım, 
mayonezin lczzctıni boznıatlıııı. Bunu 
ı;he söylemeseydim Yl.lmurtaların 
h:ıynl H! hozuk olduğunu hiç bilmi· 
yccc ktıniz. Size demek istiyorum ki 
bu lın atta pek fncc elemiye gelmez. 
Nem zc Iiızıın blze Safiycnin abli· 
kı?. Benim hiç kuı;uruııı yok mu 
:ı.anııcdlyoı·sunıız? Si:dn de ?ar ta
bii... ReJkısım da melek değildir. 
1 şte bu böyfe gider. Aman fazJala
sını istemeyiniz. .Bu dünyadald yu
mnrtaJann hepıri taze d~dir. Fa
kat yine hoşça bir yemek yenir, gü
lünür, egll'nilir. Şerefinize! 

oııı a o 1 ı sevmek, o işe canla 
başla ba"lnnmak gerektir. Bir i i 
sevnı k çin, onun na ıl ~ apllaca
ğ'ını bilmt'k yetmez. İşi scv11l<'k 
ıçin nndan memnun olmnk, on 
y:ıpmnktan bahtiyarlık d ıymak 
gerektir. Yoksa o 1~ istelrsh yn 
pılır, ıl işi geliştirecek, ilerletecek, 
verimini kat kat yükseltecek yol
lar anınmaua muvaffakıyet ha
sıl olınu. 

- Tamam. 
Belkıs N ejadı kucakladı: 

- Oh ... d dl, ne i) i ettin geldıği
ne.. .• Hıç kırıklığım kalmadı. 8eni 
Jt rmek benını !çın kafi. Hemen ne
~:n, sıhhatim )'erine geliyor. 

Den de 01le. Baıatrım :filin ta
nu mile geçti. 

- ~l yenge, rica ederim 6eJ . . kendi elimle yapmak istıyorum. 
Nejat da ona doğru koştu v elini Nejad u.ttldl! 

öptü. - Aman hanımefendi, dedi, ne 
Belkıs da onu alıkoymak istiyor, zahmet! Teşekk6rler edcrinı, fakat 

yalvanyorda: 6izin sohbetiun mayonezden daha az 
- Du.r biraz yenge... Şu Safiye l~i .değildir. 

yezidinin yaptıklarını dinle gel - lyı ya ••• O halde 10fnda Ddai-
.Meı!eleyi Perincfa anlattı. ' ••• nf de _ya.ayana a-et.hiriıa. 

Perızad çıktı ve onları yalnız bı
Belkısın yengesi gülerek dinllyOl', raktı. 

Nejada bakarak, Belkıs gülüyor: 

o beni taşlıyor, uiyordıı. 

Perizad Nejada dönt"rck dedi kl: 
- Bı.ı dünyanın bütün güzelliği, 

işte böyle bir sofra başında, üe dos
tun biru gülebilnwridlı· Hiçbir .şe. 
yln tıstüne fazla düşmiye gelmez. 
Altı cilk çıkar. Meseli denizin üstü 
ne güzeldir, efendim.: KJıyıkla. va
purla gmllrse, pencereden hakılıı ... 
sa pek güzeldir. Fakat içine düoıniye 
gt"lmez. 

Belkııı sordu: (De-w»nı ı•ıır) 

Halbuki bir işi yapmaktan aın? 
maksat onu bile bile yapmak, son
ra onu seve seve yaparak en un 
ilerlemesini sağlamlamaktır. 

Hel' io, bu temele kurulursa 
mutlaka muvaffak olur. 



Amiral Darlana 
açık mektup 
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ASKER GÖZ/LE 

-- -
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LKAH dUntten 
bugünden 

110 senede çıkan 

A rniral Darlan 1 
Bir milletin iatildalini, tam 

hraklı nutuklar, yefil ma.alar Ü· 
zerinde i~ muahedeler, 
zilletin bir parmak üatündeJd i,
birliği aiyasetleri kw1aramu. is
tiklali, top kurtarır, tüfek kurta· 
nr, milli blrlik kurtanr, n ••· 
tan uiunmcla aen seve dökülen 
kan 1ıvtanr ! Anladınaa mı Ami
ral Darlan, kıpkızıl, bol ltol, acı
madan dökülen kan kurtanr 1 

Türk milleti, bu hakikati Gazi · 
~nt• M>kaldumda sünıülediii
nız: 8 yqmdald 7a•ruclan, ihtiyar 
ninelerine kadar, battan apfı 
bildiği için aapasağlam ayaktadır 
Ve kanını Kilikyada. Çanakkale
de, Sakaryada bol bol, aeve aeve 
harcadıiı içindir ki, buıün nü
fusça ıi:ıden üç kere az olduju 
halde, dimdik, .apaaatlun dur· 
maktadır. Ve yine kanını bol bol 
•kıtae&iı için sapuailam dura
~tır. 

IE-f•l~m:m:1!il!$ill' 
940 yılında şose 
inşaat faaliyeti 

yllda 4 milyon 
sarfecllldl 

lnıaat için bir 
900 bin lir• 

Anllara, .3 (Huftdİ muhabiri
mizden) _ Aldığım nıaluı:nata 
göre l 9-4 t 7ılı zarfında. yol ınşa
at ve tamiratına 4 mılyon 9oo 
bin lira sarfedilmittir. Bu para 
ile 280 kilometre yeni ~ae ya-

pılm~ş. 7 5 O kilometrelik 9oıe ta
mir edilmiş, 900 kilometre top
rak tesviyesi icra ~dilmiş, 500 
yeni menfez ve köprü açılmış ve 
1200 köprü ve menfez tamir e
dilmiştir. 

-- YUNANİST ANDA -
yapılan bazı hata ar 

-2-
Yııntınistanda gaprlt1n laatilardan ba'hseclerk11n tnrihten misa1ler ımr.lltİılilc. 
Bunlardan biri /ngiliz Generali Mooı;e'an 1808 d11 İspangada gaptı.ğı •f•rdi 

sazetelerimizin 
mikdan 
Server ılaklt ............................ 

- rBfr kitap mu.uu•betılc -

Mıtocllu ve ıerarh ç•hftnll bize 
ılıir g{IUI eser daha kıwmdır

aı. ;Bu eee.ı·; cOümhuriyetten sonra 
.oikan .,gazete ve "'1ıecnıulan adlı bir 
kitapUr. 

KJtap, 29 İlkteşrln 1923 tarıhin
den 91 ilkklnun 1940 tarıhine kadar 
geç n on yedi ~ne ve iki aylık blr 
;ndiddet urlında Turkiyede çıkan 
gaııetc ve mecmuaların neşir tarıh· 
lerini bildirmekte ve kapandıysa o 
1tanhi de vermektedir. Ayrıea; bun
ların nevılert, ltnleri, neşir va'kftleri, 
çıktığı şehir adlan, resmi ve) n hu
susi oluşları sarih ve guzcl tanzim 
cdılmi~ listeler halinde ve anınılınca 
kolay bulunur bir nizamla kitaba is· 
tif edilmiştır. 

Ôlmesinibilmigen, 

Yaşıgamaz 

~~~----.,~-~·~J8lll5.•r~~ot!!!!I ... __ ~~--

Çekirge mücadelesi 
iyi neticeler temin 

çok 
etti 

Çekirge mücadele teşkilatı tarafından 

15 senede 400 milyon çekirge imha edildi 

Yunanı tanda ~apılan hnt!ılann :ı;ardım için gıdilmiş olan İ p ~olla- ıl Portekıdilerdcn dk 'kuvvet olarak 
üçwıcusünü izah ederken bu n kendi başlarına terk etmek duş-ü- 1 tıır mnnta&am :f'ıı ka vücuae etirdik

hal'bin sevkulceyııçe tedafüi bir harp niilmüş ise, • 'ot'veç, Dunkercıuc ve ten sonra hunu birlikte alunık ayn 
olduğunu ve böyle harplerılu yalnız Yunanistan seferlerinde de :ı:,-rıi ha- ayn atıl duran Fransız kolordula· 
ilk muharebelerin dl·ğil, son müda- tiilar tekrar edilmiştir. ı ından şımalde Oporto civnıındakl 
faa hattına kadar herfeyiıı dıişıınü- Ancak 0 zamanki Londra hulrnıne- 1 Soult kolordusunu vurmak iiıcre 7 
lüp evvelden hazırlanması lazım gel- ti, bu sefeı·den ve akıbctindı•n müte- mayıs 1809 da şinııtle doğı u hareket 
dii{ini, bundan evvelki yaııınıla soy- etti; nihnyct Soult kolordusunu, de· 
!emiş ve bunu izah için İnı;lliz harp rin biı gaflet içinde bastırarak, bu-
tarihinden iki misal gösterml~ e baş- j Y A Z A N: yuk bir muvaffakiyet kazandı. Fı-an-
lamıştık. Bunlardan biri İngiliz Ge- ıdar, kendi toplarını tahrip ederek 
nerali :'ıfoore'un seferi idi. ısos sc· Emekli General dağlık nuızlye çekilmlye nıecbur ol-
nesinde Genernl Moore iisi İsp:ınyol- dular. Welltngton Fransızları bir 
lora yardım için maiyetindeki kuv- Ali İhsan SABİ S müddet takip ettiyse de, cenupta l\fe-
vetleri, birkaç ay evvel gönclcl'ilmiş rida civarındaki Fransız kolordusu-

Siz: adıterainiz 1 Ve bu itibarla 
vatan uğurunda ölmenin ne ol
dlliunu, istikl&l ve ,erefin nasıl 
müdafaa edilmea.i lmmaeldiiini 
biz sivillerden daha iyi bilmeniz 
liz:ınıge!diği halde, ne tuhaftır ki 
biz siviller, hep askerle,erek. öl
dük ve vatanımızı müdaf- ettik, 
•İz, rütbeler llfftUf bir asker, 
11\ernleketinizin iat.iklilini yaban
cıların teminatı altında payidar 
kılJMk istedinis !. 

A k 3 (Hususi muhabiri· kesi tamamen bertaraf edilmiş ve 
. dn a)ra, Bazı garp vilayetle- yüzde yüz muvaffakıyet temin e-

mız en - ·· · ·ı d"I · t" • . d 1r.·· .. k mikya~ta goru • ı mış ır. 
rım ız e uçu • f · 1 n 1 5 d b · f ı · b mekte olan çekirge a e_~ı, n ın~ se,ne en erı aa ıyette u-

k db. 1 le derhal onlenmış· lunmakta olan bu teşkilat yıldn 
sı ı te ır er . • · 2 
tir. Memleketimizdekı çeıtır~e 2 5 - 6 milyon kilo ve şimdiye 

.. d I t •kilitınm gayet .sag- kadar 400 milyon kilo çekirge 
muca e e e.,, il . h . l"k d 1 
1 b . üzerinde uzun yı ar· ım a etmış ve a a a ar arın ver-
am ır esas 1 ması d'kl · ı· ·· b 'k 
an erı ev d 1 k" · h ·ı 2 00 ·ı d b . d am eden ça ı tı l ı erı ma umata gore u mı • 

. . d cenup hu ut arımız· tar çe ırge ım ası e mı yon 
nehcC$ın e · k · d 1 n çekirge tehlı- ıymetın e servet kurtarılmıştır. 
dan gelmekte 0 8 

• 

/ngilizler 
Irana asker 
göndermek 
istemişler 

r 
1 Parti 

, 
Grupunda 

olan İngiliz kuvvetlerinin çıktıkları nun Lisbonne istikametinde harekete 

Yüz kırka yakın sahifesi ve bir 
haritası bulunan kitaba, mevzula 
aliikadnr olmıyan bir xat taınfın
dan atılacak ilk nazar, müellifin le
hine dLi:"ndir. Çünkü, bir sürü lı te
Jer ve tarihlerden ibaret olan 
metin, ilk lıakıştn her kani alaka
dar etmez, amma, her karii aliikadar 
edecek kültür tarihimıze, doğru ko
nuşması ıçın en kı)·meUi ı:e lka
ları veren bir kitap olması bak m n
dan her kariin bilvasıta bu e ı re 
Uiyık oldağu kıymet ve ehemmi)cti 
vcrece~lne eüphem yoktur. 

Cenubi İspanyaya veya Portekize de- essir olmakla beraber, lııi bu halinde geçtiği haberi geldiğinden 18 mnyıs
ğll, İspanyanın batı şimal koşcsin- bırakmamış; bir yandan Avusturya- ta takipten vazgeçerek Mareşal Vic
deki (Coruna - Corogne) şehı·ine çı- Jılnrı Napolcon'a karşı tahrike de- toru knrııılamak flzerc cenuba dön
karmıştı. Bu suretle gerek deniz yo- vam etmiş ve diğer taraftan bu va- dü. Bunun üzerine, mezkur }'rnn ız 
lunu kı nltaı ak ve gerek bu havnli· ziyettcn istifade ile İspanyaya ;eni- kuvveti de, yalnız başına ln~lliıler 
dek ... -ık 'd ı k tarafından mağlu·p edUmemesı· ı"çı'n, Eseri meydana getiren Fcrldun ı ua~ ı arazı en istifade ec ere den bir seferi kuvvet gondcnııl~e ka-
l. ı • ·1 · d "ladı·ı· .• civarına gerı· celbolundu. Tfılbentçl, iıı ''e heves aı kaclnşımdır. spanyo ası enne süratlt! ·-nr ım et· ra" veımı"•tı'. Bu kuvvetlerin oacıına " u ·r L A 

~ • .. " Rinaenaleyh, ııyni vazı e ve .. att .. 
meyi ve Fransa kuvvetlerini dağı- geçen ı;t•ne gucenclirilcn, ve lıir kc- Wellington, bu var. yet üzerine Fı-an- hususi mesaimizde ayni mevzu üzc-
tıp ayrı ayrı vurmayı düşünüyordu. mıra çckJlmiş olan General Wellinı,;- sızların zayıflığına hükmederek İs- rinde çalışmnktn bulunduğumuzdan 

General l\1oore, karaya çıkıncA, ton'un gcçirihneslni tasvip cılcrek panyol asilcrilc beraber l\Jadridi znp- dolayı onun kitabını methetmek bcl
derhnl Lpanyol itsilerilt! bulu,t.u; ve kcndisiııı çağırdı ve fikrini cıordu. tcdebilC<'cğini ümit ettl ve hemen ° kl bana düşmezdi. Ancak, Matbua~ 
o toprnklarJaki isyanı bastırnuıkln Evvelce cliğer İngiliz Generalleri Por- ~rafa yiiı üdü. Fakat Fransızlar ye- tarihi için ehemmi) etli hazırlık ve. 
meşgul Fı·ansız ~fareşali Soıılt Ko· tekizin ihraç mevkii ve hareket ü ü nıden kuvvet aldıklarından tekrar ikalarındarı bulunan böyle bir e~ ri 
lordusunun uzerine yürümiyc baş- yapılmasını faydasız addctmiııl<'r ve il.eri harekete ?aşladıl~~· Bunun Gze- 1 kazanışımızdan dolayı sevin~ mi 
ladı. O zaman l\ladridde bulunan Na- bu meyanda General Moorc da ayni rınc, Talavera dn İngılızler bir mfi- 1fadedım kendimi alamıyorum. Üze-

Fransız mailubiyetinin ıırra da 
~Uö bu kadar buit bir hakikatin 
dar çerçevesi içinde olduju İçin· 
dir ki, ~ aibi dar kaf ah :ae
"•ta hayret verdi •.• 

~ • • T r k ·z • poleon, Soult kolordusunun valnız fikirde hulun muştu. Halbuki Gencı al dafaa mevzii işgal ederek 27 tem- nnde daha fazla durulmasını dl ·er 
Iıarıcıge ye l l başına İn~ilizlerle çarpıeınıya. mec- Wellington Porteklzin ihraç ı:ıahalli muz 180!! da Fransızları durdurmıya alfıkadarlara bırakıp, bu münac bı•t-

• "' b ı muvaffak oldular. İki günluk bir mu- le sütunumuzun nevi olnn anslklo-szgasz vaziyeti ur o masınn meydan vermemek için, ve hareket Ossu yapılması fikrini tle-
Müsaade edersenU, bahriye 

mektebinde, aonra kıtanuida ve 
Aftliral oluncıya kadar ıeçirdiii· 
rıiı bütUn bayatmuı boyunca öi
l'erıemeditiniz bir hakikati tekrar 
~eyimı 

lran gazeteleri 

hemen kırk bin kişilik bir kuvvetle ri sürmüştü; bu defa da ayni fikiı·· harcbc neticesinde Fransız kolordu u pedik malUmııt verme hususuna ~e-
izah etti l\fadridden yeni İngiliz kuvvetlerine de ısrnr etti. Kendi~inc vırmi bin taarruzlaıında muvaffak olnmıynrak çelim. 

k h k t il ·ı iw • h ld p g ri ç kildi. Fransızlardan 7000 ve İlk gazetemizin intışar tarıhl ol n Ankara 3 (A.A.) nu-yu-k arşı aı·e ·et etti. ngillz Genera kişilik bir kuvvet ven d ı.rı a c or- İ \ 
hl k ngilizlcrdcn 6000 kişi zayi oıdu. Bu 1831 senesindenbcri Matbuat :tnrl-Millet Meclisi gı·upu bıı '"'n tc 1 eyi idrak eılerek ricatc başla· tekiz ordusunu yeniden tensık ede-

,,_ d ..... · sefer :."ıfnreşal Soult, şimalden eenu- hl l'UZ on sf'nelik bir onıür ~ adı. saat 15 de reı·s ""kilı' Seylıan ı. ·~ apoleon, l\Iarcşal Soult kolor· rek onunla biı likte Portekiz :ırazı ı- t B 
'" d ·ı b ba doğru ngilizlerin ricat hartı tıze- u yüz on senelik ömür içinde ırk mebusu Hilmı· Uranın ı·ı·uns .. tı"n· usı e irleşenk her iki kuvvet Soult nl mıırlnfnıı e<lebilcceğini ileri siirdu. tb t h elif . d 

1 J " k t t ı rlne ilcrleıni«e bnşlndı1'..-ındıın Wel- ma au ı mu t sıyasi evır er de toplandı. umandasında ngllizleri "iılclctle ta· Poı tekiz topı aklannın nglliz el in c· J "' "rd M Oevletleraraaı münaıebetlerin
de hükümran olan kaide, kuvvet 
kaidesidir ve bu kaide hükümran 
aldutu içindir ki, &İz Kilikyada 
•illJısız halka zulüm yapmıtlmız, 
"• Yine bu kaide hükiimran oldu
~ İçindir k i, oradan defolup gİl· 
ltrı~ ve sırasile, Versailles mua
hedesinin yırtılmasına, Rhenanie
rıin İfgatine, Avusturyanın çİğ· 

bu haberleri 
tekzip ediyorlar 
T hran. 3 (A.A.) - Rcuter: 

I. 
8 matbuatı, Abadan petrolran 

l . . muhafaza altına almclk için 
erını . l k . l "lizlerın rana as ·er ıhraç et-
ng~ üzere müsaade i tf"dikleri 

::;,~kında Azione Colonialede çı· 
k•n beyanatı tekzip etmektedir. 

ki · t " f llngton, bu hareket karşısında Por- gu ıı. ııtbunt tanhini Jn c k Ruznamecl" }Juı·ı"cı'yc \' .. kı'llnlıı P ettı. ngiltere hükil.ncti, Napo- liıırlc bulunmasını, ngıltcrenln deniz k' 
1 

• 
1 

'hl d- bil 
"' " ~ İ tekiz hududunda nadajoz şehrine ka- ım e <'rın lU tarı ort u lC harici hadı'snler 'ıakkıııcla ver"c"· l&m'ıın spanyadnki asilcrlt! ve İngi. hiiklnıiyeti ve ıııiinakale yollnı ı için 

1 
i 

1 
kt B t 

" 

1 

,. " dar geı·i çekildi. Bu ricat esnasında nyı:ma nrı znrur o acn ır.. u ği izahat ile !\lilli J\lüdaf11a ve liz kııvvetlerile serbestçe uğı·aşınası· lüzumlu addettiğini tekıar ett.ı. epeyce sıkıntılnrıı ve zayiata duçar bol~ım şuJledir: 1 - Tanzınınt on-
:\[aal'if Vekillerine tevcih edilmiş na meydan vermemek ve onu başka Londıa hllklımeti 'iVellington'un oldu ('ı>Sı ve Tnnzlmnt devri, 2 _ B ınCl 
bir sual takriri vardı. gaılelel'le meşgul etmek için el altın· iddiasını ve fikrini tasvip cdeıek · Mcşrutiset ~e f ubdat devri, 

Celse açılınca kür üye ıı;ckn dan Avu turyayı tahrik etmiş ve kendisini Kolordu Kumandanlıgına Bu hal'cketler üzerine Londrada İkinci Mesrutiyet devri, 4 - Cum· 
Hariciye \'ekili Şuhu Saracoğlu Fransaya karşı yeniden harbe teşvik terfi ettlrdı ve 26000 kişilik bir ko- hasal ukutu ba~ladı; Ntıpol.;on, A- huriyct devri. 
son üç haftalık siyasi hadiseler eylemiş olduğundan Napolfon lıu işle !orduyu kumandasına vererek Porte- vusturyalılnrla yaptığı hnrpte Wag. Çünkü her sisn i dev ede nı bu • 
hakkında gl'Up u~nımi heyetini rl tetkik için ladride av.ıet eylecll. kiz sahillerine gönderdi. Wclllngton ram meydan muharebesini kazana- tımızı i temiyeıek vcy hut 

1 
tiy r 

etraflı 17.ahntla tenvir etmiş ve Mnı cşnl Soult şidetle İngilizleri takip ikinci defn olnrak 1809 sene j nisn- rak onlıın tekrar .. ulhe mecbur etti- içinde bulundu ru devre~ e U)ldurul-
rıenınesine, Çekoslovakyanm e- bazı hatiplerin bu nıcvzulıır Ozc- ederken onları birkaç refa ı;ıkı~tırdı i nındn yine Lisbonne civarında knrn- ginden bundan ı::onrn İspanyaya dci- muş ~esahut arzu ile uymu tur. 

rindeki uallerine cevaplar ver- fakat İn ıUz Generali Mooı·e Fı an· ~ çıktı. 1809 senesi ikinciklimınunda nerek onun İngilizleıi büsbütun ls- Ben bu yazımda gazetecılik tari-
• •• Ba ........ llHf ...fO:Z ywna yuma... -

fınıza bü feli.keh getirdııh~L miştir. sızların üstünlüğünü nnhvarak eli\. G neral ıoore'u mağlüp ve kuman- p nya ve Portckizdcn tnrdetme i ih- hlmizın fikir, teknık ~e bünye p-

Neyiniz eksikti? .• 

Amiral Darlan, 
~lir müdafaa yaparken, kartı

nız:dakini ilzam etmek için makul 
deliller ileri sürmek lazımdır ki, 
aafsatanın gülünçlüğüne kurban 
olmıyasınız ! . 

Allah rızası için itiraf edın ••• 
Alrnanlan yalnız batına tepele
mek için neyiniz eksikti? 

1918 de harpten muzaffer o
larak çılıunıttınız ! Paranız vardı. 
fabrikalarınız ve bu fabrikalara 
İptidai madde yetistirecek mÜS· 
tenılekelerini.% vardı, Maginot 
batlannı yapac:alıı demariııiz. be
lonunuz vardı. Herhalde Alman· 
1-ra tefe.va edec.ff tftilde top, 
~k tayyare imal e4iebilirdinisl. 
I>iin~anm dörtte üç altınları aiz
d eydi, Olmadı, yapamadJnız, 
~ü evvela imanınız, sonra it· 
tibadınıs eksikti. n lif eheliii· 
niz de f ulaydı. 

21 sene bütiin Fransaz milleti
ni partalı cümlelerle uyuttuftus.. 
nıeırıleketi ı....,ezeliie kurl»an el· 
tirıia. 

l>ildcat edin, hu söaleri Mil 
&Öylemiyoram. Malaterem ihtiyar 
t.t ... __ , Petain'dea naJdecliyo-
~ ....... 

l'urn, ve siz onun m.-vau, •• 
lar beliti içinde l»oc:lıiıyor' hil~ 
L de. • .... ~-L hali ellı:ı 
ı&en 1 a-"""m on_, . 

-· _ _ı_ • • ınazı hatanızda ısrar etnwa ıçın • 
Yi efeli)'erek, ub ut.an olf!111an 
hezeyanlar yumurtluy?r"muz •••• 
Siz o mevkide bu :zihnıyetle kal
dıkça, biz burada, kur yap~~ğınız 
4hirJiii davumdan da münhe· 
~İın o1arak çıkmanızdan korku· 
~· C.B. 

Pasaport 
kanununda 

tadilat yapılıy~~ 
Ankara 3 (Hususi nıuhabırı · 

l'rıİ:z.den) _'_ PasapoTt kanununun 
1 O uncu maddesini tadil eden la
Yiha alakadar Encümenlerden ge 
Çc.rck Büyük Millet Meclisine gel· 

ı;; ·r. 
Muaddel 1 O un<:u 

diplomatik pn9aport 
ıııa~ ısı artmaktadır. 

madde ile 
alacakların 

Ayni kanunun muvakkat mad
~l!sine göre ise hükumetçe g?,rü· 
hecele mübrem ihtiyaçlara mun • 
. ~ır olmak üzere hüklım.-t d a· 
•tclcri ve devlet müesseseleri 
~h i . l'f l.lntesiplerine de, cra Vekillen 
~eti kararile diplomatik pua-

t verilebi*ektir. 

İran gazetesi diyor ki: 

~öyle -~İr talepte bulunulma
n~vle b' .. d mıştır. · uv ır musaa e de ve· 

rilmemiştir. i Vaktin gecikmiş olması itibarile I nıeti daim çmakta buldu~undan dn ındaki İngıliz kuvwtlcrıni gemile- tinıali kuvvetlenmlştl. Bunun jçln he inden hah edecek d ğilım. r 
ruznamedekl un) tııkrıri b:ı ka ha tn ve yarnlıhırını ve hazan ngır- re bııılp İııgfltcreyc kaçmı)a ıııcl'bur fngıliz hOkiil'lleti 'Wellington'u ~eri dunun kitabı muna cb t le d lu 7. -

içtimaa bırakılarak rlyn et~c c ı. Jıklarırıı inle terkcderck rıcnt-0 dc,am ettıkten oııra Fransız 1\lııreşalı So- çağırnııyıı knrnr verdi; fakat "'el- yadc gnzt!te 'ile mecmua mıkta 
1 

n, 
se)c sn at l9,!'l0 dn ıııhnyet , crıl· etti. Nıhn~ t lhı ne nokta ı ılan Co· ult r.ı'nubn doğru p 01 tekiz uıuıd ln lington, Londra kabinesinin bu kara- yüni rııkanılar üz rinde durac n. 
miştlr. rııııa limııııma frnı~sızl ı dan e~ v 1 yurıımüş ve O porto t:ehı ini isgal et· 11nı doğru bulmadı. Nııpo!Con ılc uğ. ilk gazetemizin çıktığı 

1831 
rl~ıı _ .. ___ _ 

İspanya - Finı"~ndiya 
ticaret anlaşmas: 

vardı; fnknt ln~ılız donnnnın"ll mişti. LJJ .. cr bır Frıın ız kolorduııu rasmak için Portekiz ve İspanya se- 1 40 ııcncııinc kndar matbunt 

M~Caf 83$Vekı·ıı· nııklıre geınilcl'l, ıınıicli ııııurınn, li- Mııreııaı Ney kumanda ınıııı iı1aıa tcrlel'lndc cınıı yıpratmıyn, iku,·vetle- ııınn Lu Hk cıızctemız tf'k b 
IJ. manda hıızır bulıınıııadıgınrlnn bun· kalamk onıdnki asilerin tedlbil nwş- rini israfa ve kendisini bitap düşür- hükümrandır. 1840-lSfO 

1110 1 
ılk 

Madrit. 3 (A.A.) - ispanya
nın cumarte.'Iİ günü Finlandiya ile 
bir ticaret anlaşması imza ettiği 
öğrenilmittir. 

lnr gt•linei~·e kadar beklcmiyc ve ta· ıtul olınuştıı. :Mareşal Victoı kuman- ıniye liızum oldııi:"llnu ileri sürerek xctemizle ikinci gaz te, )Ani ıkı Ba r d O S S y kip ed"n Fransızlarla ıııuhıırebe et- dasınıla başka bir Fransız kolordusu geri çekilmek değil, hiliikis kendisine zete nıcvcuttur. 18GO d n ıt b tı 
miye mecbur kaldı. l\laıC?şal ~oıılt de- T.ı bonne'un şarkında, İspanya budu- yrniden ttıkviye kıtaları göndermek ı:ıızetcler taııddut ctml e bn hıı. ı . •tt• rııkap İngilizlere taaıruz cd rck lli du gerisindeki ::lleriıla civarında bu- lôzım geldiğini ve İngllterenin men- kat 1 40 Jle 1876 aın nd çık ı 

Rü~a ya gı 1 klndkıınun 1809 tnrihincle şlıldetlı lunuyordu. O porto lle Meılda arasın- fanti \'(! şerefi de bunu icap ettirdi- gazete ve nıecmualaıın adrdi, r h -
- 3 (A.A.) -- t\1a bir ~~u~a,rehe vukulbııldu. İngılız Ge- da üç yüz kilometreden fazla bir me- ğıni ısrarla bildirdi. yet~~ ra~amk~nı ]\pek fnıla -

Budapeş~r, ·-,,r· neıa 1 
• oore yara anarıık ıldU. Ü· afe vardı. ispanyol asileri ustun Bu tetkıklerc ların da devam ede- mez. eme ı, latbuat tnrf 1 ın 

car ajanH~bildirıd}'• ~ refıkasilc ııun yerine kumandayı derul.de eden Frıınsı?. kuvvetleri knışı ındıı mağlup Ct'ğiz. ayırdıl;-ımı:z birinci boluıııünde ç k-İspanyol hükumeti tarafından 
neşredilen bir beyanname-le, Fin 
landiyanın iktısaden yeniden kal
kınmasını kolaylaştıracak bir dTI· 

!atmaya varıldığından dolayı 
memnuniyet izhar edilmektedir. 

Başvekıl Bar os J • Homnva dığcr bir Ceııeıal de yaralandı; nihıı- olıırak öteye beriye dni;'llmı !ardı ESki Ordu Kumandanlarından ~= f~~~a:cib~:~~i~~lann sayısı 
birlikte pazartesi akşam. N · yet üçüncü Gerıeı·al, muharebeyi idn- Mcrida ve Oporto'daki Fransız kuv-
hareket etmiştir. l lariciye • eza: re l'f'leıkcn İngiliz donanması yctışti vetlcrinJn birbirlerinden ayrı \'c a- Emeldi General Jstibdat devrinde Hanıldin le"' 
ret inin siyasi, matbuat ve hu. u'sı ve 17 ikincıkanun l809 da Pranı;ız. kın bir hııldc bulunmalaı mdan i tıfa. ~u IHSAN sABıs p k çok gazete Ye mecmuu intf n-
kalem şubeleri müdürle?i ve .- lnrııı ateşi alt.ında İngiliz efeı i imv- ae eden foglliz Generali "cllinl?!:on, na nıOııaade et.medlkh den bu z 

'ı ve le1 ı"nın bak'·-•--· """ ·ı b dl zl k Sıvas•• dOkkAn .. r ftç senelık devir içind kılerln 88, ı•ı 
Almanya-Mançukuo 

ticaret itilafı 

talyanın Budapeştedeki elçi! , ~t.-...-:rı ... ~nıı re ın • bfr yandan 'Portekl ıJerden yeni ov. 1 

B k· ı f k d 1 ler; c:ınlannı L-urtnrdılal'. B~ bin vctlcr t""kıl em1iye lb:ı3'ndı. Ve Por- sa~ -o de yuz elli rnkamı etrafındadır. • aşve ı e re a at e iyor ar. ~.. "' 9' .- l o 
Macar hükumet erkanı, Ba~v ·- esir "e hirçok harp malzemesi teY- tekizl Fransız telıdlt 'lie istılıisından 9 i\le rutiyeti devrlne gelince, 

kettilıır. Fransız toplnı ıııın nte,lle kurtarnıak ........ t!Sne Portckızllleı'l kapanacak bu zaman zııı·fıncla rnknnılnr bır-kili t.e,syi etmişlerdir. ,,,_, dcnbl Ok il O k 
clört haı p gemisi hattı ve ıki tan!.! 1 nıuknvemete teşvik etti. Direr uıı ııf- re Y c r. ndar ki, l\f ru-It 1 K 1 . Sıvas. (Hususi) - Bel•dı':re· tlyct ı"linının lk a f S f · 8 yan ra l, yeni lın~:ı.ı·n uğındı. tan her türlü lhtim le k:ıreı Liııbonne ı ç 8)1 uır nda 

Berlin, 
3 

(A.A.) - te an~ H t J • • • 1 Ofı s~ıusf ikincikil.nun nyında va. eimalinde Tagc nehri ınecuı ile At· ye müracathıı, dükkan ve mağa- yalnız ı tanbulda iki vüzfi mut a-
ajannndan: ırva e ÇlSlDI kı olen bu muhuebc ve kftÇmak lıa· lantlk denizi anısında Torres Vedıns znların muayyen "aatlerde a~,lıp 'iz gazete ve mecmua İmtıyazı nl n-

Almanya ile Mançukuo arasın kabul etti ıekeUerile geçt"n seneki NorVt!Ç, ve köyü civarında yeni bir müdnfna hat- kapanmalarını istemi, oı •• , tÜ<:- dıl(ını söylemek, henfiz kntlyctle • 
daki ticaret itilafının tecdit edil· Dun'kerque ve bu .mıckı Yuıııınl tan tını tesis 'lie tanzime başladı Wellıııg- car ve esnafın dilekleri hafta j- bit edilemiyen bu bölüm gaze e \'tı 
diği habeT •erilmektedir. itilaf- Roma, 3 (A.A.) - D.N.B. : ricatleri arıısındn hemen hiçl,Jr faı k ton, bu harckl.'tne, Genera1 1\Joore'nin çinde toplanan Belediye Encüme mecınu3 miktarları hakkında hlr 
ta aelecek 9ene iki memlek. et a.·. Kral, salı dabahı Hırvat -:!çisi "Oktur. o ,zama~1 nasıl. Port. eklzdelci ene başındaki ikıbctinden ders alnıı ninde müzakere edilerelc görıi11ül- fikir 'llercbıllr. Kaldı ki, yirmi kıi-

.. b d 1 P · · kab 1 t • t" El • h J - b 11 k }d T ur scfıe süren bu devre İ"İnde bir ?asındaki ticari mu a e enın mu erıçı u e mış ır. - çı, ü - lngılı'z kuvvetlerı ~ i ıı ~ rapma o ugunu g teı ıyordu. Bu t ıhkım:ıt müş ve neticede dükkan ve ma- • 
1 d • k'" d "t" · 1 çok slva i hıkılııplar '\c füıtu e ta-him miktarda arttın mHı erpıf um ara ı ımatnamesıni takdim dlişilnOlmemlş ve tchlıkc kar,mnlla için nglltereden top aire de ı • ia:zlann her :tün at ~O de ka- rihi hatıl el r geçm buluhdu 

edilmektedir. eylemittir. yalnız kııçmak ve can kurtnl mak, tedı. panması karar altına alınmıştır. d ıı matbuatın dn 
0 

n b ttc m-
----··----·-·--·-·-·-······ .. ·-··-···-·· ....................................................................................... _ ....... -···--····-·-···-- mly tl artrnış ve bu eh il rn!)et gn. -rr=== HikAye -YAMAN KAZANÇ-

M' Robln kahvesinden bir yu- j Genç adam, hüımetklr hır tavıı·· 
ısterk' lgarasını tüt.tnrdülı:ten la kısaca: . 

dum çe ıp s dü ı B il t 
. ki arkadaşına don : - aş s une ustamı <ll.'d' 

soma es d' d- .. i Birkaç gün ev\'el Bit l!aat sonl'8 Patron t k ı. • 
- Fre . 1.-u • 1<l >:.aza d- d!I e rnr ıua. -nç 'biı· satıcı a ım. 6 ya on • Hemen vn • . . 

mağazama Eo.- f dMD degll. ladı: zı~ ctı yok-
G- ii .. te hıç de ena a 

or nuş dl . 1 devamlı olarRk an- - Ne haber? 
Fa~at ~enhcrın e:tlmi ltlmııt etmeden - ~içbir şey Yok ustam 
gaJe edıp ş bir dmeıne ge- - Nasıl olur? Bu k . 
evvel b~r defa da Ş mdl en bu işte hiç alış 'iletiş olmadı ndar zamanda 
çitmek ıs~yoıu~~e~ in Dclıkanlı)ı Evet. Yalnıt bi rnı. canını? 
bana yar ımkle 1 Ô nada ben sattım. r pıyango bileti 

slı bir yo ıya ım. 

~~kanda bulunmam. D:ı~a i~i olur. -;- .Ba,,ka hiç gelen giden l d 
I<'T d hemen temin cttı: mı· o ma ı 

e '. h i bundan ibaretse - Oldu efendim Bi b 
- Eger ep•·nı kati bir metod Dana bir bin dol~ılı .r ay geldi. 

ınesele yok.,. .. ) a Blof tabanca Pntr·on heyecanı h k bozdurdu. 
kullanmak ıstıyorsun. ' - Nerede bak a aykırdı: 

· d...r.ıl mi? K ayım o binl'k' veı.:aıre, "6 1 A ıa şakadan ta· - nsanın içind ı · · ... 
_ Evet, tanıam • ~ ' aklına ı>.skl sol taı llfta.. e, hernen önde, 

br Sakın bu sıra n B 
• ı. ". . de delikanlı~ ı yere se- ay Rohin, Para ı 
niledın gclıp . ı Ha htı ha 1... yen<'den geçirdi S y kısa bir nıua-
reyim demiy~s~~~-h~ya i~tırak etti: vırla: · onra sert bir ta-

Fred de ka - Demek b 
He he he!... 1 I' u Parayı h d - Robin, magaza e rn • dedi. oz unuz öy-

Ertesi g!ln.:a:azıhanesinde, genç Satıcı, hiç sesi . 
içindeki ku~u :ı; rivordu· dece başııu H~di ;ı çıkarmadı. Sa· 
ııdanıa talimat veld. . Bir sa sesle haykırdı. • atron, gürliyen bir 

'mdi g ısorum. . . 
- Ben . eı var. Magazayı ve ka· - V~ üste de .. . 

at kadar ıfim t ediyorum. hi çe-- ra ''erdınf7. tabit nıukeınınel hır pa· 
fıe eırıane ... 

sayı s . ;tillladı• .,.... - Adalll, )o'ıite 
vireteilnı• r dolarlık iıtlyoıda. 

hiç ~ütlilk soktu. Ben de 
Kasada ıse . k cnıden vcıdım 
şlıııdılik ken 1 ues mırıldandı: . 

flohln, hayre e 
y öyle 'Jnl! 

- a, ükeınmcl bir sual gelmiş· 
Aklına m 

ti· ·d n ·,.in bu kadar • p k1 -ııınıı: a .. - e J ~- , 
tııc:ı~ 0 rsunuz. 

fazla para ' bana evvelce 
:ııa)'I ' ' 

- Bu P; nı pntıon, eyahate 
nında çalış ığı 1 iyi çalışrrumıa mu· 
çıkmad:ın eT• ~Jarnk vermişti. 
kabil muk~fat sert bir sesle: 

Bayö Hob;"' mukenımcl 1 dedi. Yap
- yle se ine kcndinız odedi

tığınız ı:ı_rarı Juradakl binlik ııah· 
nız demektir. göı mek için az. cık 
tedlr \e bu~n kafi ... 
dıkkat etme beynindl'n vuı ulmuıa 

Genç adam. devam etli· 
• O tü patron, . . 

dlınm ş · fakat ben, yıne insani· _ Evet, ._ 
• -~ıereceğh•" 

yetnni go zararın yarısını ben 
Yaptığınız 

0 
tıalôıı beş 'Yüz dolar 

ödeyeceğim~. orsunuz, bet yüz de 
iz zarar 

1~du 111u? 
ben ... Nasıl, 0 

büyük bir kedıır için. 
Genç aılam, lJaşını fidi. Bay Ro

deydi. Haflf~•e etti: , 
bin, }ıenten ı. dlkkatsi:s bir satı· 

- ;;::;.. jalaa falla kaltna-
cıaıaa 

'Kalph Urbandan 
çeviren: Nuri AKGÜN ==" • sıııa mu nade edcmcın. Buna mukn- Hemen tabancamı ~kfp ~üne da

bıl sıze g&)let ı ıükemmel hır c:Bon- )'Bdım. 
s ı Yis'> l azacağıın. Evvela ika 8) ı Bay Robin, bü~ b'lc bir al ika ile 
s ~alını. dlıılı)ordu. Sabırsız! la lba)'kırdı: 

l\asa, tamamdı. Genç adam ınü- - E sonra'? 
lceınmel bon ervısi cebine yerleştirdi. - Adam bu ileler parayı bozdu 
l\:luştcriye 'lieıdıği 1000 dolara mu· tab t. .. )alnıs, ka adan değ-il, kendi 
kabil d iyı kalblı patronun iade et- cebinden 'ierdi. 
tıgı 500 doları nldı. Gözleri yaşla - Hele şukOr ... Hepsi bu muy
dolu oldu ru halde Hda cdıp ayni- du bu kadar h<'yecnnJa anlattığın 
dı. şeyin? Peki, neden yaman bir adam 

Genç adamın bu hail patrona do- olusormuş bu herıf? o da bana bun
kunmu tu. Fakat ellerıni oğuştura- ı 

k arı ııynen anlattı. Tabii kendlsını 
rn k ndini tes lliye çalıştı. Sadık derhal kovdum ve bu arada da ya-
atıcının bir dOzine•ini bulmak ış- man bir kazanç vurdum. 

ten de •ildi. Fakat 500 dolar öyle her Tad ızlık )apıp zorluk çıkarmamıı-
zamıın kolayca kazanılamazdı. sı ıçirı de, cebinden sana verdıı,'i 

O akşam Robln eski arkadaşı 1000 doların yarı mı ben fizerime 
Prcdl buluşlu. Fred, güleı ek: aldım. Kcndıı.dne 500 dolar iade et-

- Senin
1 
yeni. satıcı hakikaten ya- tıın. Onun sana "'erdiği 1000 dolııl'ı 

man nrlnm. dedı. c!mdi ben senden t k l -
. "~ c rar a acagıma ~en gıttikten ı;onra mağazaya gore kazatıcım tam 600 dol d 

geldim. Deliknnlı yalnızdı. Kendisi-, Kumru:lık böyle olur işte... ar ır. 
ne sııhte 1000 dolnrı verip bozması· Bay J.'rt•d, dudağını büke k· 
nı ı ica ettim. Daha p:ırayı gôrur - Pek de cböyle olur d~e · . 
goı mez tuhnf tuhaf yüzüme bakmı- ce~im doğrusu ... dedi. > yemıye-
ya başladı. Sonra Şlkngoya henüz Az evvcl de söylemi ti S 

1 bugunkO 4 trenile yeni mi geldiği bu yeni satıcı hakikılştc m. en n 
mi sordu. ÇOnku baııka Uirlü olsay- adanıınış. Meğer adam, be~de~a:;;~ 
dı, buı ada sahte para yutturulacak kı sahte clOOO> Jlği yine ta 
adan:' bulanabilecetine inanmak gaf- sahte clOO> !ilkle defittl ı on ıt~ 
Julnı gö .. tennl~efini IJbe etti. j yur paralarını... nn f... u 

zctc m ktaı ı üz ıınd elbet mü 'r 
olmu tur. Ş ylc yakın bir tnhm"nle 
bu devre alt olanlan da bın beş yils 
rııkamı etrafında toplıynblllrız. 

Matbuat tarihinin 1923 cn~ ·ne 
kadar olan Uç lıohimOndcl.:i g ı eti! 
ve mecmualar ııdedi üz nnde ç lış
mış ve alın teri clokmüş aı-k d nı 
vardır. Fakat miktar yul'!de yüz ola
'nlk göstenlemcmlş ve g t ı ıl n 
mıktar11 dııhll ı,,-azetc ve nıecml nla
nn açılış, kapanış tarihi rıle dı•er 
hu uslan da tesblt \'e neşrolunmn
mıştır. 

Fcr'dunun kıtabın n eh mm 
acl t ve malumat Oz rınd 
dok nn sekiz kavclıle kati ko 
ıdır ki, boyle<'e 1'.ffttbuat ta ı n 

dördüncil bol!ımün a ırdığ mız k • 
mınıı alt bulunan bu hu u t ki mn• 
JOmat, tnndde halinde t'llmizdL d • 
moktir. 

Bu malUmata gore, 29 İli rin 
1923 - 31 İlkkiinun 1940 tnrihll' ı 
aıasmda (550) gazete, (100 ) mec
mun ki, cemaıı (1558) gazete 'lie 
met:mua çıkmıştır. Bugün bunların 
hepsi devam etmemektedir. İntl~ ı 
hıılinde bulunanlnr, gazete ve m c
mualar bir arada olarak (340) ka
dardır. 

Kitap, bu ı .. 'kamlar etrafın 1 ak
la gelecek su&llere her hu u"":ı ce
\•ap vermekte, Mzi ikna etmektedir. 

(Utfrrc •tf eıli çevim~) 
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~ Yazımıza dair J (Mehmetler arasındal 
imli liigatine göre - .J 

ı--~~~ • 
ilk şeni tecavüz ! nasıl yazacağız? Mehmet konuşuyor! 
20 bin kişinin, cenazesine iştirak ettiği 
8yaşında.ki Mehmet, anasına vaki 
olan tecavüze mukabele ettiği için 
süngülenmişti ! 

T Allahaşkına Komutanım 
bana hava tebdi i verme! 

Yalnız i im minn ınıı ol n at, yfi- ,. . -·. ·- " Meşhur Araptar vakası 
_.,._...,,. ..................................... .._...,.._.. ..... rck m n n gc-

Yazan : B. To)fen len kalp elim ı rı 
tıpkı ayni şekıldo _______ ..... _____ ,., .... btı kaid den isti11-

na edilerek knlb ve ııd klınd ~ıı
ır.ılmıştıı. Bizce bu 1 tısnaya dıı lü
zum yoktur. Konuşuıkcn bu kcllmc-
1 r ti tünde na ıl hiçbir karışıklık 
vukun gclm yorsa öylece yazıda d 
rnünndnn ne oldukları kolayca nnln
şılncngından hlçblr zorlu •a ıas lan· 
mıyncaktır. Varsın bunlar da at, kalp 
kal ın. 

1 
Amelıgat mı yapacaksın, ilaç mı vereceksin, ne yaparsan yap; beni bi~ 
haftada igi et de tcbura yolla. Yoksa memleketimde bana, ask.11rlikten kur
tulmak için hastalandı, derler; ne kimse yüzüme bakar, ne de bana kız verirler "'-••·· ·········································· 

1 ' 
e ' ı 

Yeni kaidelere g5re katil, bnhls kc
ıtınclerinin ismi fııillerl, mn dnrla
nndan tctrık 1çın, kaatll, b:ıahis şek
linde iki n harfi He ~azılmıştır Bu
na da lüzum yoktur. Rıak, tı<'n ke
limcl rlnln ba ındaki iki e siz har
fl na ıl yanyann g t rdlk ki.'! me
nin on nd ki lki z harfi d yan 
>ana tircr le o kelimelerin masdar-
1 ını k ti, b hs şeklinde v ismı 
Caillertni d katil, b hts klinde pek 
al >azabı liriz. J en k flkıı, illm 

lbl k llm 1 rde za't n i •retı duran 
111 ri d hl at rak onları da fıkr, 

nm kline kı yanz v • i ter ı tem 7., 

t pkı f klr, mm gıbl okuruz, bn k 
turlu oku} nınyız. 

t:'f k b r p ilmilz d h 

T urk bn:ı,-r ğını n ırlnrca düş· 
man kalelerin ta ımış ve ta 

rıhınln her nhlfeslni kanıle, "Rnilc, 
ce ıırct!h: ya:ı:mı bir ordunun knh· 
rnman erlenle kastanedc konu tum. 

Yurdun en uzak klişelcrınd n or 
duya gelen kııhrnman l\fchmctlcrin 
kışlada na ıl vazife gördilgilnü, hu· 
dutları naıııl bekledl5lni, mnncvra
lardn no büyük muvaffakı}etlcı gos
tcrdiğıııl ve niha~et harpt d'ı,.;man 

lnıını aman vermed<'n na ıl ezdi •ini 
hepimiz mis:ılleı ile bıllriz. nu } azım
ln Mehmooin, ordu I· ı tan ıııde bu-

Yazan: A. Altıner 
l\fchınetçiğin suratı kötu bir soz 

duymuş gıbl değışi}oı: 

- Allnh a kına komutnııım, bana 
ha \'a tcbcllli \'erme, anıellyat ını ya
pacaksın, llaç mı vereccksın, şöyle 
bir haftada iyi et "e taburuma yolla. 

- Neden, enin kö~·ündc kim cu 
lOk mu? ... 

a 1 r. zı 1 den son a hh v ı Eflak, ukk 1 b kelim l ı n nuıı
d ki k harfı (k ), 1 hnrfı d 1n 1 
okunamıyor. Dıl Kurumu, ne yap ın, 
1>unu da ş',; l b rakmak ı hor. Ha
cet yok Eıın en biı k ç tane olan, yal
nız nominatif halinde ıken b ylc yn
zılnn bu kelime! ri, biz.im alı tı ımız 
hır iş rcti bu gıbi çok nadir haller
de önlerine koyarnk }'umuşatabilfriı.. 

\ d r. Onun ç'n 1 • 1° v 
k 1 ;,ıp t ı dıı. B ın . ib! 

1 d ı il d " l, 1 • u uy. 
olacaktır. 

1 ııyn y :rnrıı k 
lm r.c goı bu şekflde yazarı?.. 
cümle lç"ndc bu kellmed n 

sr li ile başlıyan bir kelime 
ayn Al rı yıızıldıkları halde 

b"le, rızdıın çıkan sese uyrnnk içın 
JJ yl b yapıırıık ıcab eder ıcklin o
k c •ız, icap eder değil. 

L harfini inceltmek için yanıba
ıındaki sc lınin üstüne dalma işaret 
Jcoymı) cağız. Çünkü, 1 harlı kelimc
ııın bn ndıı veya ince sesli h celcrl 
bulunan bir kelimede veyahut da y 
j n sonra hcı· vakit ince okunur, ka· 
id i vamuo. Lakin kelimesinde bae· 
ta oldugu için, vaveyla kelimesinde 
1 d n sonra g ldigi için, mevlut ke-

t clu, efliik, ukkal, şeklınde yaza· 
biliriz. Böylece önilnde bir apostrof 
bulunan (k') harfi de, Uizumundn nl
:fabemizdo olmıyan (kaf) h:ırl'I yeri
no kullanılmış olur. O vakit Mk' 
(toprıık), hak (adi ve 1nsafl, hak' 
(kazıma) kcllmelerf de bu suretle 
imlaya gelir. 

HuHisaten bahsetmek i tedll:rlm1z 
bu kaideler henüz kat'i şeklini ıılnıış 
değildir. Ümit ederiz ki Tüık Dil 
Kurumu bu uygunsuzluklara dn gü-
zel bir çare bulur. B. TOl'EN 

Hı'ltanenln temiz balkoınunda güneşli.ren 
sru•t~ mh:;i okuyorlar 

Mehmetler 

lunduğu sırada neler düşündil~rünü J ter "e kızdıracaklar. 
ve nasıl vakit gcçh·ıliğlnl tcı;bit et· - Sen de çürük değilim, dersin ... 
miyc çalışacıığım. - O zaman da askerden kurttil-
Herşeydcn evvel şunu CJllyllyeylm ınak için yapmış derler, aman konıu

ki, asker, ordu, hastanesinde baba c- tanını, bcnl köyilmc bu zamanda g5n
vin<lcn dnlıa rahııt, ana şeflmtinden dcıip de hnıpten korktu geldi de
daha bQyük bir ihtimnma mazhar ol- dirtmc, rezil ettirme, yalvaı·mm sa
muştur. Ilöylc olduğu hnhlc teınns na ... 

······························-································································ 
ctti,rlm hastaların hepsi biı an ev- Doktor da şaşırıyor ... Bunun gıbi 
vcl hölugünc kavuşmak ve hnstane· kaç a keıc bl.'ycttc hava tebdili "er
den çıkmak için can atıyor. Y ıli ku- dıksc, muUak bu itirazla kaı-eıla~ 
maşlardaıı yapılmış zarlI pijaması- dıyor. 

Lüsyen (hanım) ın vekili 
ne diyor? 

nı. gıycıek temiz kuyolasınn uıaıı- Şımdi tertemiz koğuşl rı gczi)o-
mı bir cro yaklaşarak ı;oıdum: ıuz ... Yeni ameliyat olmuıı ha t lar 

- Nasıl, ıahat mısın ark daş?. gülum üyoılaı ..• 
- Devlet, millet var olın.ırı, çok Birine soruyoruz: 

rahatım, anıma bw ada kalınak i tc· - Sen hangi bölukteıısiu, alayınız 

m h k ı da s 1 mış 
v size h e cttıtrım 

MI tn ç lş n zl rlm ayn n 
tun! rdır: cŞ ırı anlamak iç n mut· 
lak onun ruhunun yilksekllginde ve 
h yali in yuk klı inde inıınnlnr 
bul uk liizım clfr, bu asır şllr a rı 
d ld r c'dal " kıtal ıı«rıdır.> 

\ ne mudafaam esnasında :ı: ptn 
ır :çnıış bulunan şu ozleri ilave ct
Um cŞ ırlııznmın a ıırı mnn vt iti· 
barit kı) ti ölçfilemez, ı:ıu itrbıı rla 
rtlporlar m:ıhk<.'nıc 'kararına cevap 
t ~·ı cdec k mahiy tte d ildh.> 

Aciz kanaatime g re şairin nıh 
Ye dehisının ) k kh nndcn f'Serle
rinın lnymctl bugün dahi ölçülemez 
kadar fa:tla old ndan b h d rken 
c ıt tenızde B 1 rimin aneak bir 
kı mı n rcdll k uretil ylcdl •i· 

amıle d ğlştirilmla· 

Bu ozl ı bcnım s lerım d ildir, 
lıu !ar şahi 1 r t ı nfı dan söyl nmiş 
1 n ve fak t muhaı rırln 'z tar fın

dan m nası ve meali d J!işfrılerek 
azctenlzd n rcdilmfş bulun:ın oz-

1 dir. H k k ti h ld :ıhltl r Lfi • 
)'Cn hanım C nd'nln Ş ııı znm:ı g:ı· 
> itin lı bır ki de bakmış bulun
du unu ve bu itlbaıln ömı1lnun da
h uzun s rm ine scl>cp olduğunu 
ifııde ctın• !erdir, 

4 - Ayni m kalede b nımle bir
Jıkte bir d Lü ~en hanımdcndiniıı 
d hı Şairi zaının kıyn eti olmndı,ğı 
nokta ınd:ı ı rar etmış olduğu yazı
lıdır. Halbuki muvekldl min bö~l 
bir sozn s ıyleıncdı •ı ~ llc duı un 
h tül kendi 1 muhakeme celscle inde 
d hl hnzır bulunmamıştır. 

Vazif ini bihakkın ifa «!dcmlye
rck bu hüd seye ebcbıyct veren mu
harririnlıin harekeUnd n dolayı :mü
t ıf ve rnutce lr olduğumu ve 
bu tce ür me 1 tiı nk edece inızl 
ümit cd<!r bu v le llc selamı nmı 
sunanın. 

"''ııru.Ualı Roral 

miyorum. nerede?. 
- Neden?. - 2420 dcnıın. 
- Bölükteki aıkııdnşlardun nyn - Bu ne demek anlamıyoıunı?. 

burada boşun oturmak giicumc gi- - Bu bizim nunıaıamız ... Ycı·imi 
diyor bcnlnı. Bır hoş olsam, >erde söylem m, bu yammdaki yatan arka
~ntını) n razıyım... daş bıle b nim )erimi, sımfımı da bıl-

Yan tnrnfta yntnn Mchmctlcıden miyoı·, tabiı ben de ona sormadım bı-
blr1 daha soze karısıyoı·: le On ıründur )lln~ıına yatı,oıuz, 

- Dclıknnlı ..• llız ıı kcı c r,cld k, birbhim'zc dnhl nlııylarımızııı .}erini 
ha t:ın ye d ğil, nma ne .} ıpalım, tc- oy! m d k. 
cclli bo)le imiş vo bıına soruyor: - Canım, yab tıcı değiliz biz, bel-

- Ak rlık )npt n mı cn1 .. Ö}- ki or d tanıdı ınıız aıknda !ar rnr
lc i e bilm zsin. Kışlanın, bölü •un dır. Sana faydalı olurlar. 
h va ı b 'kndır. Diz ora ı ) r ır. _ B nim rah tım iyı, b ıtıın ark • 
Biz orada bllmcdl ·mız h ı yı o da ı r n dn iyi. H psindcn de fa;> da 
re iıız. itaat etm )i, cmı \ rm 1 gur ı)oru ... 
yoı ulma l n, bıkmad n zevkle çalış D r a kcrlerc donuyoruz, hıçbi
m ;S:ı, ol un yı .}azma,,,, spor l P· r1 ı mı "e nercnın malt od guna 
m.yı, aıkndnşlı •ı, hulusa crklkl'"ı sö)l ıni~or .•. Tiirk askcriıı!n lıu kc
hilc in an ıı da daha iyi goı üp og tu ııy ti kar ısında lıay-ıı k 
ıenir. ... ıa· 

ıı nk kabıl mı? .•• 
Turk askeri hudutta geı k hem e- Dı er bir koğu ta, g zcto ol.uyan 

ıim, geride kalmak karılara ~araşıı. biı hastaya yaklaşıyoruz. .• 
i te bunun için lıöluğe donmck i ti- - Dünya ahvali nasıl?. 
yoruz. - Gazetede yazıyor, buyurun ba-

Şimdi korıdorday12:_ Bir er dokto- kın. 
runa yalvarıyor: 

- Komutanım, benim halim ne o
lacak?. 

Doktor ha tayı okşuyor, ve teselli 
ederek ılave ediyor: 

- Snnn altı ay h ''\ tcbdill Yc
l'CCC!ğiz, memleketine gıdeceksin ••• 

- llayır oğlum, nln flkriıı go-
rQşiln nedir?. 

- Askerin fikri, yurdunu koru
mak için veı ilen mrl ynpın k, bnt
knsını dO ünmem k ... 

- Gaz tc okuyorsan da. 
- Vakit geç in, diye. Yoksa ben 

' Büyük casus romanı: so Nakleden: Cim • Mim ................................................ 
İngiltere, Ruman} nnın sadakatinden emin 

olmamnkla beraber, belki mukavemet eder ümi
dilc, Rumanyayı kırmak istemiyordu. Onun için 
de petrol kuyularının derhal imha ını islemiyor
du. 

Kôstence, bir Ru istılusına uğradığı takdirde, 
butun gaz tanklarile limanın uçurulması meselesi 
de bu programa d hildı. 

Orali bana bu amri tebliğ edince, çok mem· 
nun oJdum. Evvela ilerisi meşklık olmakla bera
ber, ne olursa olsun dost bir memlekete gidiyor
dum. Orada te\ kif edilmem, idam edilmem, 
kur~una diz.ilmem ihtimalleri h "ç olmazsa yakın 
bir ati için mevzuubahs değildi. 

Sanı, en heyecansız bir alemin içinde yaşamı
ya ihtiyacım vardı. Yaz mevaimlne girmittik. 

• •• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kö tencede Mamaya, Efforya, Karmen - Sylva 
plajlarında mükemmel eilenebilirdim. Bö)'le bir 
eğlenceye de çok muhtaçtım. " 

Evvela Berlinin soğuk, durgun, düşünceli, 
a "'•layı~h hali sinirime dokunuyordu. Geceleri z.i
firi karanlığın içinde ığınaklarda yaşamak hoş 
olmuyordu. Üstelik her şeyin mahrumiyetini çe
kiyorduk. Yakalanın k korkusile fa Üyctimizi 
fevkalüde tahdit ctmistık. Ben Romadan döncli
beri müsbet olarak bclü başlı hiı;bir iş yapma

mıştım. Almanların Gestaposu dıı müthiş çalı ı

yordu. Sonra Tremler'in idamı, Hacker'in tara

fımdan ifna edilmesi gibi hadiseler ele ruhumda 

derin izler bırakmıştı. Hiıısecli) ordum lc.i, uzunca 
boylu bir iııtirahate muhtaçtım. Ornlı'ye: 

1 yalnız konıulııııımın vereceği emre 
ınanırım ..• 

Acaba kiın gnlip gelecek? Bu 
yoldaki kann ıtinl oyle .•• 

- Bildiğim bir şey vursa bize aal
dıı ırlarsa Türk ordusu, Turk un
güsu galıp gelecek ... 

"' .y. ~ 

Tiirk kahramanlığının fıtri ve eze1i old ğ nu, butün 
bir kere daha kabul ettiren kahraman 

Gazi Antep mudafileri 

dünyaya 

Sıhhatlerini yenldea 
kazanmakta olan bir grup, 

doktorlarlle birlikte 

!:en >azdığıma sndık kalmak için yal
nız Mehnıclleıi ve onlaıın hl leriııl 
tesbıt çalıştım. Bununla beraber 
ha tıın do mükemmel bir konfor, ıyı 

bir lı kıın, bu~ uk bir ıntizam içınde 
herkesin üz rıne nl:lığı va .. !Icyi lap
Lıgı nı ~ zmad n g ç mi;ı.ec t•m • 

ı~cnni malzeme ıle, az in anla çok 
ve i~i i ln ı asıl yapıldı •ını orınek 
l ti:v nlcı, buraya gel inler, at lan
lnr ordu unun h talnrını dınl in
i r, öı l nl r ... 

A i:t oku ro u, b nlnr T-urk ordu
u'lun h tal rının s ıdir \C on

lnıı i 1 rı b ş ndıı dini mck en 
ıç ıı gel n duy ularını tc bıt ctın k 
l ıı h rh ngi huca , budu 1 ~ y 
mevzlc gıtnıilC' Hlzum yok. Onlanıı 

l cı lnı bul ve konuş. Sen d b rıim 
gıbı bu tcrt miz 1 aryoln ıııdn uza
nan M hmed"n se inden başka bır 
fcy gorcnıc iıı, duyama~ın .. 

A. ALTINER 

Çanakkale Emniyet 
MUdUrlUjiU 

Çanakkale, (Husuııi) - Vila
yetimiz Emniyet Mudürlu;;üne 
Kay eıi Emniyet f\ltidürü Meh 
met AH tayın edilmi tir. 

- Ben, dedim, hiç vakit geçınneden Bük
reşe gideyim, 

- Hıç vakit geçirmeden git 1 
O ek~m hazırlı~ımı }aptım, efy:ılanmı top· 

!adım, Orali bana iki vesika verdi. Birile, Al· 
manyadan çıkacak, Polonya nrnzısinden geçe· 
cektim. 

Diğerile de Rumnnyaya girecektim. Birinci 
ve:;ikayn nazaran vazıfe almış bir Alman hem j. 

resiydim, ikincisi pasaporttu ve buna nazaran da 
bir Yunanlıydım. 

Rumen hududuna kadar gitmek. yani Polon
yadnn geçmek zor olmadı. Eliındeki vesikavı 
gören Almanlar, sel~m duruyorlar, bana bütun 
kolaylıkları gösteriyorlardı. 

Yolculuk askeri sevkiyattnn dolayı hayli zoT 

oldu. l t syonlnrda uzun uzun bekliyor, tren de
ğişliriyorduk. Polonyada deh etli bir •ef.ı!etin 
hükıimfefma oldu"' u herkesin yüzünden bell iydı. 
Her yerde, her istasyonda A1mnn askerleri, Al
man çizmeleri kumandayı ele almışlardı. Halkın 
yı.izünde umumi bir korku. derin bir memnuni
yetsizlik ve endişe alametleri vardı. 

Gece geçtiğimiz tehirler adeta :karanlıga gö
miılmütlerdi. Biıtün Polonya arnziıi bir ölü evı 
gibi simsiyah bir matem içindeydi. 

Vazifemin yerj bir hudut h t n 

dan Rum ny ya geçmek pek kol y 

yalnız bu 45 kılom trelık mesafe ıdı k' 
bır tehlike t(!fkil ederdi. 

Di er tar ftan sozde vu .fe aldı· ım h ne• 
)e mensup olduğu a keri bırlıkten hiçbir ı ·ar 
v ki olmadığı için mür caat edemczdım. O 1 

için i tasyonda inecek ve derh«I hududu 
içın icap eden tedbirleri alacaktım. 

Nitekim öyle yaptım. Trend n ind ·ım za• 
man ortalık alaca karan1ıktı... Derhal bir lokıın
taya gittim, bir \leyler yedim, o arada da clım• 
deki hnr:tayı çıkardım ve yollar uzerinde t tki
kat yaptım ••• 45 kılometre, asker yiıriıyü,ile bir 
giınliık yoldu. Bu mesafeyi naaıl m lıyJım? 

Hava karardı. Hiç çaresi yoktu. Yola muvazi 
t rlaların içinden yürümiye başladım. Gozlerimi 
karanlığa alı~tırdım. Y ı.iküm de hayli vardı. Bi
raz yorucu oluyordu, fakat bu zahmete l:ntlana· 
caktım. Etrafımı t~rasııut ediyor, gorünınemiyc 
çalışıyordum. Gece ~akti bir kadının ba mı alıp 
yürümesi mutlaka •üpheyi davet ederdi ve Ber• 
tinde baltadan kurtulan Semira, fU hudut kö
yünde kul'fUIMl dizilebılirdi ••• 

--



2~!:~n gazı•ı 
aıriö.:ö ... za.İ>t• 

neticeyi 
yakın a'tırdı mı, 
yoksa 
uzaklaftlrdı mı? 

( Ba.lfl"Jkol•dn .Uııa.m) 
llİn açık bir ifadesi olarak iuabul 
etınek te tabü doğru olamaz. Bi· 
naenaleyh Balkanlara istiyerek 
deiiJ, tn ... ilizin zorile tecavüz e· Al aleyhtarı cı 'Mi u1ı.ıt•dnı ••11"'ı 

-

tecavüz! 

Sahife: 5 

fiTunya harbi 
1 

64S nen sıtın 

1 
lnglllz tebllll 

JCahJre 8 (A.A.) _,. İngiliz Ort&· 
ıark umumi karargahının teblitf.: • man Berlio mahfillerine aöre dildiği iddiasına rağmen, bu ka• b• k •t 

nflk ve dolambaçlı itin çoktan askeri 11 Oml e Berlin, 3 (AA.) - Yan res-
dütünülmüt ve eıbabı da ona cö· te..::kı"I edı"hniş mi bir kaynaktan bildirilmiştir: 136 Üniversiteli 

talebe derhal 
divanıharbe verildi 

Arnptar, Gazlantcbe 20 kllomehe 
mesafede lı:Oçük, fakat gilzel bir koy. 
dür. Az meyllll bir Eırt tızerine ser-

Groe nland'a pflmie minicik köy evleri, genle bah· 
BütQn cephelerde, vaziyette hiçbir 

detiıildik yoktur. 

ltalyan tebllğl 
re hazırlanmıt bulunmasının ih· Y Hitler ile Musso!ini arasında 
timali de vardır. Maamafıb Giri- Londra 3 (A.A.) - Son g{inlerde dün Brennerde vukubulan gör:iş-

çeler, devamsız bir ova köyün görü· 
Amerika kıtalan nüşüntı, gayet mümbit ve mahsuldar 

bir toprak, nefis bir hava, su ve 
Roma 8 (A.A.) - İtalyarı orduJa

n umumj karargihının 868 numara
lı tebliği: \lin zapb, İsler lagilizlerin pqine Porteklw gelen hır gazcteei ;Alman: me pek tabii olarak Berlindeki 

takılıp ıürüklenmek auretile ya• lann İspanyaya girmeleri !hUmı:ı siyasi ve yabancı• mahfilletin baf 
hakkında zıt şayiakır dolaştı~ını - lıca mütalca ve münakaıı,a mev-Pı!nut olsun, İller Man, denizi- e-t 

gönderildi yurtsever, cesur bir halk tabakası dn 
Londra 3 (A.A.) _ Daily Mail köyün mümeyyls vasıflarını teşkil 

Bükreş 3 (A.A.) - Ruman- g:ı.zctesınln Vn~ington muhabir. eder. 
Girit adasında harekat nihayet 

bulmuştur. Adadaki esirlerimiz ser
best bırakılmıetır. Kıtalanmız ken
dilerine tabsia edilen mıntakanın 
temizlenmesini bitirmişlerdir. 

• ....::1 • • __ ,_ ld k ber vermek~ ır. k r nnyol zuunu teşkil etmektedir. Mazide 
:nın ı~emıyeceii uuoft 1 tan Almatı nufuzuna

8 
arşımuns~z as- olduğu gibi bu defo da görı.işme-

ya - Almanya futbol maçı C!na· Walt.cı: Farr'ın telgrafla bildirdığin~ Oldukça bfiy{lk blr düşman kuvve-
d ö ı ·1t il A ·w M"b tinin aktam karanlığında kö:re girdi-ııın a Almanya aleyhine hasmane 1 g re, ngı ere e merı ın 1 • ğini gören hnlk teliısa dü§er. Köy 

,. ıı:ınk 11 
it t -"il -.>fldi,.·I ve Gene- erin ma iyeti hakkında hiçbir 

aonra tanzim edilmi" bulunan ge- F d Serrnno unere I ı h 
nİf bir planın muktezası bulun· kerı om c eııh "" ı. ·ı dil · · d 
IUD, herhalde kat'i neticeye yak- ral Varcll.ıo ile eskiden tsp~~o~ ~?" şey 1 şa e mem1!tbır: Sa ece reab-

nümayişler olmuştur. venı k. rqı ııeksk y~kı?da. mü~~ktrckend. büytlklerl bunun sebebini anlamak (l. 
Nüm · ·ı . k . . . •. yapaca ... arı a ·en, sıyası ve ı ısn ı Dün gece hava tc~ek.lcüllerimhden 

biri Malta adasındaki hava hedefle
rini bombnrdımnn etmiştir. lattıran bir İfe benzemiyor. Bili- sının valisi bulunan Albayb 1 eıgd• ekim !~en ve ~ka~ r~~mıf"'-ır sur,ette te 

kia ıün eeçtikçe biribirini takip bu komiteye mütemayil u un. u a- ı~e V:.e .. 1 1 rııu.tte .1." de~ et fefi-
ed rı söylenmektedir. Dl!:'<'r taınftan nın goruşmelerı muddetıne naza

en bugünün hadisab ile geçen ise Snncr tarnftarlnrı Almanya lehi- rı dikkat celbedilmektedir. 

• . ayışçı erm e senyetını U· hareket \'a!':ingtonda tetkik edilmekte zere kıtn komutanını g(Srmek isterler 
nı~ersJte talebesi ve kızlar teşkil olup Roose~cltlc Amerikanın Londra sc de bu mur.acnatlan bir semere 
~dıyordu. 136 kişi tevkif edilmiş bfiyilk elçisi Wlnant arasında da geo verm('z. ÇünkO, ekseriyetini Ermeni· 
tır. Bunlar derhal Bükreş divanı rllşUlecektir. Ayni muhabir Vaı;ing· l<'ı in te~kil ettiği bu yardım kolu, 
harbince muhakeme edilecekler tondaki mühim şahsiyetlerden bırl· ı evlerıe ıınldırmayı ilk iş saymıştır. Q. 
dir. n1n kendisine Winant'ııın vazifesi· nun f~indir ki, dRha gelmelerfle be· 

Şimali A!rikuda Tobruk cephesin
de diklrote eayan topçu faaliyeti ol
mu~tur. Hava te~ekkullcri bu üste 
demiıl1 gemileri ve liman tesisatını 
birkaç kere bombardıman etmişler· 
dlr. Bir nakliye gemisi batırılmıştır. 
Av tayynrclerimiz iki düşman tayya
resini düşfirmüşlerdir. Tayyareleri
mizden bir üssüne d6nm('JJllştir. 

Cihan Harbinin hadisatı arasın· ne ol<' en ehemmiyetli bir grup teş- Hariciye Nezaretinde, bu mü· 
daki m~behet mütemadiyen kil etıııeilcrdi. lakaua iki müttefik devletin mü- Rumanya hükumeti neşrettiği 1 nm tok ehemmiyetli olduğunu ııöyle 

1 

raber lıOttin köy halkını evlerinden artmaktadır. O •arpte de (Marn) - -- nasebetlorinde tabii bir istıi1ale -
nehri geçilemeyince, Alman Er· V · ·ı Alman nin mevzuubahsoldui?u ve ı·kı· 

bir beyannam d ·· • 1 ri dlğinı d• iluve etmektedir. Churchlll dışarıya atnınlan ve genç kızlara sal 
~imdi Rurn ede k" n~m3y~ ~ n Winant'a Amerikan donnnmasıle A· dırmak istemeleri bir olur. lı:inıherbiyesi yeni ve esaslı bir • en 

n devlet adamının büyük hlidisele-
plan daha tanzim ile onu tatbik hücumunu rin önünde bu htıdiselerin inki· 

İığını Al anyak a 1
1 yıyecb I ıt• merikanın askcrI ve 1ktısndi kudre- İkincıklinıın ayının sot"Uk ve karlı 

n man ıta arının u un · tının bu buhranlı uımnndn ne büyük bir gecesinde sırtlarına bir 6rtil al· masından il · ld•W• h b · • ~deccğine daha ziyade dü.fman- htemel şaflarını ve iBtikbale ait mcsele-
lannın mütema'di ...... n sağda solda mu 

~ - 1 fi • leri tetkik için bir mülakat ynp-

b" . . erı ge ıgı ze a ının bir yardım yapabılcceğini tıçıkçn an- mak fınatı bile verilmeden sokağa 
ır ı_ıetıceııı olduğuna halkın nP.Za !atmıştır. atılan bu biçareler cl\'ar koylere 11· 

n dıkkatin.i çekerek bu zehabı Daily Mail muhabiri ısunlan ililvc tlcn etnıekten başka bir çare bula
c~_r~.etm~kte, Alman kıtalarımn ediyor: , , • mnzlar. Ne yapsınlar! Topla, tüfekli 
butun yıyect>klerini Almanyadan Roo evelt lle "' inant n!n m!llakatı koca bJ kıta karşısında nasıl mO· 
getirmekte olduklannı ve kıtlığın bence Roosev~lti~ bizzat lngi~iz Baş- dnfa .niyeti alabilirlerdi? Onlar 
tabii sebeplerden doğduğun.ı bıl- vekıll ?hurchıll ıle görüşm~ı kad~r b:ışku .ıöylere gidedursun, kendi köy. 

Şarki Afrikada lcaydc değ r y ni 
bir hfıdise olmamıştır. 

Üıdas ettikleri yeni vaziyetlerle hede erı mış oldukları kaydedilmektedir. 
~af>arak bir çok cepheler açmı· (1 fncf salıif eden d111cım) Bitaraf mahfillere göre 

................................................ 
Bitler niçin 
muvaffak 

olamıyacak? 

~a ve kuvvetlerini dağıhnıya D .1 Mail bu bapta ya;:nlcı • Londrn, 3 (AA.) _ Jyi ha. 
mecbur olmuftu. cak ~i:ıaarruz.un Ciride yapılan- ber alan bitaraf mahfiller, Bal-

Şimdi Giridin, bilhassa ışimali d ·ıe {Arkh şartlar da- kanların fethi, Amerikanın vazi-
Afrik.aya ve mesela Mısır cephe- an tamamı! icap edeceği yeti ve Vichv hükumetinin duru-

dirmekt d " ehemmıycUidlr. Bu, strateJlk bır lerindc kalan duşman askerleri de 
- e ır. konferanstır. Winant, Chu.rchill'in sandıkları kırarak kıymetli eşyayı • d k" 1 ~· -1- ] • • • hilinde yapı ması . .. ... " 

aın e ı ngıuz al>ller ermın gen- h kk d nu""talealar jlen sutuı- mundaki inkişaf üzerine umum"ı 
ı • k • • b k a ın a ı . K • ·•erıne sıçrama açın asama ya· k ld ğunu kaydedıyor. ıu vaziyetin tetkiki için bu mülakatı 

F Atlantlk meydan muharebesı hak- . r a n s 1 z k d t llo tah 1 1 . d b b yağmnya, bazı evlen yakmıya ve ka-
ında yaıpı 16

•
1 ti m n erı e en. e- çamamış ıhtlynrlara da işkence yap-

J>ılacağı söylenmektedir. Giritten me te 0 ~ Mihver üsleri oloıı bir müddeıtenberi muhakkak ad-
Mısıra olan mesafe, Yunanistan- rı&, en ya 

1~1 12 adadan 400 dediyorlardı. 
k a b 1• n . . n rın e ı..re nnı~ r. 

8 8 1 ft 1 Vnşingtonda beyan edildiğine ~· mıya korulmuştu. 
mühim topl&ntlSI re, Amerikan deniz devriyeleri tam Köylerini tahli:,·e etmek mecburiye. 

"Çünkü, Hitlerin elinde 
bal anan İcagnaklar, 
deınolcrasi/ere nazaran 

zag ıftır,, 

la Girit arasındaki mesafenin iki Rodos adası e f de bulunmakta· Bu mülakatın yapılmasını Mus 
misli olduawı& bakdırsa, Mısıra kilomHetrelbmkeı· sbaue ada Filistindeld 

• d u 5olni istemitti. Esasen Mus•otı·nı· 
mnnıır;ıle memnuniyet verici netice- tinde kalan erkekler bir tarı.ıft n ka

(1 incf sa.lti/•d.n tl•vam] ler verrniyecek olursa, Roosovelt At- dm ve çocuklan komşu köylere gön· "t • Y t akJ d ır. a k 250 k·· " '-' me:run unaa opr ann an 1 T .. )erinden anca l her zaman ricacı vaziyette kalmı-
Ciride aıçraınak kadar kolay ola· ngı JZ us aktadır. Bundtı.n ba~ ya mahkumdur. 
mıyacağına hükmedilebilir. Ma- lometre uz · Kıbrısta iki nü· Diğer taraftan anla•ıldıgvına gö 
a.mafib böyle bir hareket için ka ingilterenı~. ·· vardır Bu~lnr .. 
.__ d kemmel hın•a ussu . · . re harekat sahası günden güne 
-t'i surette. yapılamaz, emek .. Kıbnsın ıdare merkezı Sovyet menfaat mıntakalanna 
te doaru d .. &-iJdir. Çünkü Girit dan bırı kınlımnda digw e- ki ğ d M l 

• .... 1 L fko"e ya • ya aştı ın an usso ini Sovyet-
istilası için de bidayette böyle ~ a; adanı~n cenubu şarki sahili Alman münasebetlerinin hakiki 
kat'i hükümler verilmifti, o cİ· ~1 ~ d kô.in Larnaka limanı ci- mahiyetini anlamak istemektedir. 
hetle bundan şonra herhanıi bir uzerın d Bu üsler harpten ev· Mülôkat eıınasında Mareşal 
askeri hareket için daha evvelin- varında ır. Harptenberi diier K · l ·ı G 1 

1 rdı eıte ı e enera Cavalleronun den yapılamaz hükmünü vermek- ve va
1 

·n tanzı"m edilmi" ol-
d arı ,. hazır bulunmaları bir defa daha te ihtiyatlı davranmak lazımdır. mey adn ınuhtemeldir. Kıbrısta, · . 

Bum.mla beraber, Almanlann Gi· ması ak t- ıardan mürekkep kuv fU prensıpı göstermiştir ki Mih-
. M ._ h d .. zide 1 ıı.ı 1 k d ver diplomasisi, askeri imkanlar-rıtten ısıra sıçrama& uswun a gu . bı"r garnizon bu unına ta ır. d ·ıh I 

d fi k 1 ki tlı d A l an 1 am a makta ve bu imkan· a muva a o aca arını ve ora· ve d fazla miktar a vustra • l d 
dan da, (Sollum) da beklemekte Ada a atı bulunduğu bilhassa te- ara ayanarak müstakbel kur -

1 G 1 (R 1) • • • ya kıta k d" B d hanın haline göre tehditkar veya o an enera ume ın ıthra· .• ettirilme te ır. u ara a 1 b 
kile İngilizleri ıııkıştırabileceklerİ· baruz. ehemmiyeti haiz mevkiJe- tat 1 İr mahiyet almaktadıı. 
ni farzeylesek bu da herhalde za· a.skegritte yapılabildiğinden da- Brenner mülakatında görüşü • 
fere götüren yolu, dediğimiz gibi rın ~keınmel surette tahkim ve len esas meselenin Ciridin fethi 
kısaltın.az, büsbütün uzat'!llts o- ;:k~Ye edildiğine de şüphe yok- Üzerine ne yapılacağı meselesi 
lur. Dığer taraftan mevsım de :Bundan maada Nazilerin L olduğunda şüphe yoktur. Suriye-

kt d" a· "t t y tur. 1 ki na- nin Ve belki de Fransanın Afri-ge~e ehır.b. ırı aarruzuıd' k u· "a yolu i e na edecekleri istila 
nanıstan r ı tamam o u tan •-tıılarını denizden takv" t kadaki müstemlekelerinin istis· 

' • • be •• ba ı •• ıye e me- d k h 1 1 k - ~ ·_vırmı ~ gun sonra t· 1 ri Giritte o]du~und d man a pe mu teme o ara 
lıyabilmiftı. Ş: b:ndi yeni bir sıçra• ;üşkül olacaktır g an aha görüşme esnasında bııhis mevzuu 
ma hareketinin hazırlıkid •• -. içİD • ' olmuştur. 
de en aşağı o kadar müddete ih' Surıyeye Alman zırhlı Görütmenin ba,lıca mevzuu 
tiya~ olacağı hesap edilse Mısır • fırkaları gelmit Fransa İmİf 
seferi yazın en sıcak gü!'lerine Londra 3 (AA.) _ Daily Londra, 3 (A.A.) - Hitlcr -
tesadüf ey_ liycc. ek demektır. Al- Herald gaz t-tesinde inli"nr eden Mussolini mülaknıı hakkında tef 

d " siralta bulunan Timeıı gazet.-:ııiııin nıanlar şımdıye ka ar tayyare bazı aJ· ans haberı' "rinc göre Suri· h 
k af 1 • 1 d 1 " diplomatik mu ıırrfri yazıyor: 

uvvetlerile mes e en zo~ a 1 8~' yeye, kamyonlar "t." her nevi Muhtelif kaynaklardan gelen 
denizleri zorladılar, balta demz malzeme ve sahra topla,ile Al- haberlere göre yeni Brenncr gÖ· 
kuvvetlerini de zorladılar, f~kat man fırkaları çıkmı~tır. rüşmwnin başlıca mevzuu Fran-
acaba yaz ortasında Mmr çolle· B ı· k · d" ,_,z meselesi olmuştur. Hiıler, ıs· • • kl d er ın te zıp e ıyor 
mu yakıp kavuran 11ca an a B ı· 3 (AA ) y b .IL\nin Vichy tarafından yapı-
zorlıyabileceklcr mi? er ın, · · .1-d .• 

1
. arı rcs· tedı~. .rmindir. Yeter ki Fran-

Bunu da yapabileceklerini ka• mi bir ~aynakta. n bı ırı. ıyor: . lacagına • r "ki · M . . 
S - ah fili d b S 1 · iht v ... ettı erı u solını-bu1 etsek bile bütün bu işlerin ta• iyası m er e, ır urıye sız ar ıat a 1 

mamlanması sonbahara kadar sü- limanına Alman kıtalannın mu· ye tavizlerde bt~!Jnmıya mecbur 
rebilir. HalbUki Mııınn zaptı da vasalatını iddia eden yabancı kalmasınlar. 

1 
• eğer mümkün oluna • zafer yo- haberlerin hakikat~ uygun olma· Almanya, ltalyaya ~ıt a Fran-
lunda ancak bir merhaledir. O • dığı bildirilmektedır. sasile simali Afrikadaki f ransız 
nunla İf bitmif ve ingiliz İmpara• İngilizler Suriyeye girerse toprakiarından bazı kısımlaı \'aa-

General \Veygand, bugün öğ· lantıkte daha ciddi tedbirler almıya derırken diğer taraftan da mukabe· 
leden sonra Vichy'ye dönecek o· hazıı- bulunmaktadır. l<:de bulunmak üzere harekete geç. 
lan Amiral Darlan ile de görü· Grocnfanda Amerikan mtelerdi. Etraf k5yler halkına ha-
şecektir. kıtalan gönderildi berler salınarak mütecavizlere karşı 

Toplanbda neler ıörüfüldü? Va ıngton 8 ( A.A.( _ Roosevelt koymak ~ıe:e stlah ve ins~nca yar-
Hab~r verildiğine göre, Fran· hnvıı u!\lcri kurnınlan jçin Groenlan· dım istenıldı. Umulmadık hır uman 

ııı?- kabınesinin bugün yaptığı mü da kıtant gonderntlştir. Bu heyecanlı ve saatte _nlınnn bu kara h~ber, civar 
him toplantı 2 saat 15 dnkika haber Ame.rikan ordusuna mensup k5ylere hır yıldınm sfiratiyle yayıl-
sürm~ştür. (Ankara radyosu) Tran;atlantfk bombardıman tny~·ıı- dı. Birkaç snat sonra siluhlılar gel· 

Muz k 1 d d · ~elerilc diı:.cr •nyynre devrivelennın miye ba~lamıştı. Nihayet dördüncü a ere er e Sfax ha iseııı, • 6 ... • 

A · l D ' Atlnns deniz yollsnnda donnıımanın saatte silahlı sayısı elllye baliğ ol· mıra arlanın Hıtlerle müla· 
k d yaptığı karakol !naliyetinı takvıye mu.,tu. Bonyo oğlu Memiğin riyase· atı ve aha bazı meseleler mev- ı ı d ı b k b 1 b • etmeleri mümkün olduga hakkında t :ı tın a top nnnn u a rnman ar, 
zuu aheolmuştur. çıkan haberden birkaç eaat 11onra ilğ· duı;mnnla çnrpıımayı kararlnştıı-dı. 

General Weygand Amiral renilmiştir. O gece Çatnlmnzıdıı sipel'ler kaz· 
• Darlanla görü,tü Tayynnı Tıcr.ret Odası reisi Aohn mal< ve kazılan siper1ere mildnfileri 

Vichy 3 (AA.) - Öğleden Yo11ett, Louisville'de şu beyıınntta yerleştirmekle geçti. Snbnha karşı 
sonra Vichy"ye dönen Amiral bulunmustur: her eey tamam olmuştu. Tüfek ve 
Darlan, General \'Veygandı kabul n mb:ırdıman tayyııreltrind_n ev phane adına ne buldular a getiren 
etmiş ve kendisi ile uzun bir gö- riyeJcr teşkıl etmc1-le kafılelcnıı n!- :;iğlt köy erleri mevzilerinde duzma· 
rüşmede bulunmuştur. may !li m ,eıesı haıledıhnls l r. nı beklemekte idıler. 
• Fransız kabinesinin toplantısı ıu~yyen '"aatlerde bate t :l •rek Geceyi soygunculuk ve köy evleri· 

devam ediyor kafıleler n tak P ettıği soıl:ırdu 1k- ni vukmnkln ı;eçiren duşman kuv-
Vichy 3 (AA.) - Fransız z klı u.;o l:ı.r apacak ?l:ı.n bu . ny- 1 rl, ilncşle beraber yola çıktı. 

Nazırlar heyeti, bu aksam, rni- y:ı.rcl r deniz ~stund~ı • en bu Ik Arknd:ı. kalnn Araptarm sema ını 
ko n em lerıle demzn!.ılnrı o tı· ı \.:nlın blr duman tabnkn~ı knplnmı~tı. 

den, Amiral Darlanın r·yasetinde rne.ak büyüklukte bombalnr ta ıv • . . k 
1 

b "dli 
ikinci bir İçtima akdetmiştir. caklardıı. S ndık1 n yerden çı a~a..< u gı e. 
«Fransa fiilen Alman sahasına • • V' • 11 ki eyred n yaşlılar, cllennı açmıo, Al· 

' . . . 1 ~ cnı ısanura 1 ar ı huın; ınt kamlannın 11.lınmaaını 
gırmıştır» Va fngton 3 (A.A.J - 111ebusaıı d d l d 

Vaşfogton, 3 (A.A.) - C,. 1'ecllsi dün kabul ettiı;I bir kanun UR ' ıyor nr 1• 

çen cumartesi günü Amiral Dar- lliyılııısilc, deniz kuvrntl rinc ,mııtnt Geeenın henüz kafalarından silin· 
Jamn nutkunda İngilıen•ye karşı olmıyım hususi vnzifcler> ı:ormel; miyen 1..evki içinde ve yarı mahmur 
yapılan şiddetli hücumlardan son llzere \'lıınnıiraller tayini hu ıı unda bir halde, bipervn ilerliyen düşman 
ra resmi mahfillerce şiıııdi ner R?o cvelt ,,nJühiyet vermiştir. Bu ktıvvctl<'rı, Ço1almıızı önlerinde ni 
bakımdan Frnn anın fiilen Nazi Vısamı~alle.rın ıayısı tahdit ec!'lme- bir kurşun ~Ab'llturnnn tutularak şnş 
sahasına girmiş telakki edilebile- mektedır. . kın ı ir ~ıızlyctte ve muttasıl olü ve-
ceğinde hiç ~üphe edilmemekte • İl~ebusaıı Meelı l balırıye c>t:'"l.itne· rerck muk, beleye geçti. 
dir. Bundan bö le F nlnın ııon • toplantılarından birinde Mıfsademe üç saat sOrOyor ve 
. tl . M y , ransanın Bnhıiye Neznreti erkanı yeni Vh- Bon)o oğlu lrfemığın bir gecede top· 
)es erıne . areşal ~etai!1 ta rafın- amirnllcrln donanma hizmct!ndeıı tııdığı l'lli kişılık derme, çatma çe
d~n A~:rıkanın Vıchv dekı Bü- avn olarak hususi bir btzmette tesi, son 4ıııtcm Bilihlarla mOcehhcz 
yuk Elçısıne ve Fransanın Vaşing <hususi kuvvetlero kumanda -de· , 60 kışUik muntazam bir dOşman kı· 
tondaki Büyük Elçisi tarafından eeklerlnl beynn .etmişler, faknt bu tasını hemen kiimllen imha ve mü· 
da Amerika Hariciye Nezaretine hususi kuvvetlerın nereye gllnderııe- ·~ r or 
F ·· ' relrıni bildırmemislerdir. hlmmatını ıı. .. nanı ey ıy · 
ransanın mutareke şartlarının Ir"df h be meydanından 

. 1 d f 1 ·1 . . M 1 G •• i a sr, mu are ıcap arın an aza 1 erı gıtmıyecc- areşa or ng . 
v· h kkk d d•W• t · t 8 ber nasıl a kaçarak Gazıantebe ilti· 

Nevyork, 3 (A.A.) - lcar ''e 
iare programını tatbika mf"mur 
Harry Hopkins, c The Am<'rican> 
mecmuasında yazdığı bir maka· 
lede cHitler kazanamıyacaktır> 
diyor ve bunu aşağıdaki dört se
bebe istinat ettiriyor: 

1 - Hitler, hakiki bir deniz 
kuvvetine malik değildir, 

2 - Hava üstünlüğünü yavaş 
yavaş kaybediyor, 

3 - lngilterenin ve bizzat bi
zim seferber edebileceğimiz kay
naklar derecesinde menabii yok-
tur. 

4 - Hitlerin haksız ola'!'ak el
de ettiği kazançlan tarsin etme· 
ine müsaade eylemek iktasadi, 

siyasi ve ahlaki bütün Amerikan 
menfaatlerine mugayirdir. 

Hopkins, Hitleri ve onun idn· 
resi altında büyük muvaffakı}et
ler kazanan ve bugün de dünya· 
nın en kuvvetlisi olan Nazi harp 
makinesini hafifsememekle bera
ber diyor ki: 

Hitlerin bombaıdıman tnyya -
resi itibarile üstün kuvveti İngıl· 
tere dnima nrtan miktarlarda 
bomba tayyaresi ddc ettikçe, 
haftadan haftaya azalmaktadır 
f ngilizler onn yeti iyorlar \'e bi
zim de yardımımızla bi: sene 
sonra demokrasiler hemen he -
men müsavi kuvvetlerle Alman
ya ile çarpışacaklıırdır. Bundan 
sonra da demokrasilerin kat'i üs
tünlüğü gt>lecektir. 

torluğu yıkılmlf olmaz. Al~~ Almanlar ne yapacak? detmişti. 
ise, artık tayyare kuv~et~erınm Berlin, 3 (A.A.) _Yarı res- Şimdiye kadar hiç bir şey a-

gı a ın a ver ıgı emına n - ••t ··ı • 
znrile bakılmıyacaktır. para şu çu erı ra c~·llyen birkaç neferin haber ver. 

Vaşington Stor diyor ki· tebrik etti ınesl ozerlne öğrenlliyor. Düşmanın 

Büyük Japon 
harekô.tı 

de aıker ve levazım yetıştannek· . . lmıyan İtalya~lar şimdi his. eleri-
le hakikaten naçar kalacakları mi bir kaynaktan bı~dmyor: .. ni istiyorlar. ltalyanlar Bal.çan • 
derecede üslerinden uzaklatmıf Yabancı ~~zetecıler, ~ugun larda elde edilen kazançln11 , ya· 
bulunurlar. Görülüyor, ki Ciridin !\iman Hımcıye tc.zaretınd.en, rımadada yaptıkları mücadelenin 
zaptı askerlik fenni bakımından lngi~iz kkıtda'l~rıdnın Alunyey

1 
e gır e- basit bir mükfifatı olarak telakki 

Geçen hafta Fransız Bliyük el- (J inoi salı.if«lsn dtvam) o cunkü telii.şı göriılecek bir mımznrR Çin kuvvetlerinin 
çetin mukavemetile 

akim kaldı 
h k"k" b" "lik "dd• b" mesı ta ırın e mnn nrın n ediyorlar ve buna binaen Fran-a 1 1 ır yenı ve cı ı 1J' ed ~ · · ııor· 
muvaffakıyet de olıa, asıl gaye tarzd

1 
ad hareket eceı>ını sanın zararına olarak bir taviz ve 

itibarile çok kanfık ve çok met· mu~ ar ır: . . telafi bekliyorlar. Herhalde böy-
k "k b" • ben --'-tedır" Bunun bir Fransız - İngılıı: me- le bir tavizi Brenner görüşrnesin-

u tr 1.fe ZIC'lllell • ") • • d , b kJ. 1 d 
TA~VtRt f:P'K.AR selesi olacağı. cevnbı ven mı{ltır. en evve.ı e ıyor ar ı. 

...................... :......................... Böyle bir vaZJyette Fransnnın Al Ancak Almanya, İtalyanlara 
yeni Irak hükômeti manya j)e Fnmııa nrnsında h&len hoş görünmek pahasına Fransa

teşekkül etti 
{l ind •ahifedm dııva.mJ 

Nnfia ve I!Iilııakıılut Nazırı Ceb
bal Dennn 

Maarif Nazın: Ruda Şnbbi 
1ılilli lktısat ve İçtimai Muavenet 

Nnzm: Nusret Fı:ııisl 
Dnhlllyc Nazıı ı: l\lustnfn Amari. 
Çöl mıntak sanda muharebe 

devam ediyor 
hı ul 8 (A.A.) - Öğı·enıldığine 

ı•tıre cenupta, çöl mıntakn ında 
Irak kuvvetlerHe Maverayı Erdün
dt'n gelmiş olan kıtnlar ıırıısında mu· 
haı t'bclcr de\'anı etınektedir. 

Ratit Ali Tahranda 
Tahran 3 (AA.) - Jrıık usıleri· 

ııiıı rrisi Raşlt Alı duıı ak m yanın· 
da dostlnrı olduğu halde Tahrana 
r;elmiştir. Bunlar seyyahların otelı 
olan cFirdevsi> ye ksydolunmu lar· 
dır. 

Alman hava kumandam Bağdat· 
ta merasimle defnedildi 

J.ondrıı, 8 (A.A.) Hcuter njojn· 
ının Imktııki fııgillz kuvvetlrri :rez

clınde bulunan hu u i muhsbiıi bil· 
dırıyor: ' 

mevcut münasebetlerde ne dere· nın faydalı işbirliğinden vazgeç· 
ceye kadar jleri gitmiyc mütcma~ mek arzusunda değildir. itim d 

Yjl olacagv 1, ancak pratik tarzda değer bir kaynaktan alınf!n a ~ 
ı· ·· H" I ma 

bahis mev~uu edilebilecek bir dumnt~.1 ~~re d ıt er, Bercht,..sga-

1 d . N • 1 ı. b hu ı· eni mu aFatın a .. Amiral Darl~.1a mese e ır. azarı o arny,, u • t ·• 

1 
a.yııdnın ransa uzerindeki istek-

sustn bir şey ııöylenemez. erın en vazgeçeceği vaad· d 
Berlin siyasi mahfillerinde, bulunmuştur. ın e 

Fransanın her ne olursa olsun a· Almany~nın Fransaya tek)ifl • 

razı.sı"nı" müdofııa edeceği hakkın- Husueı kaynaklard 1 en 
kat'i surette · ~n iı ınan 

da M are,,al Pctain'in ve Hariciye Al emın malumata .. 
T re manyanın Fran ' go· 

Nazın Amiral Darlnnın sözleri ğı teklifler şunlardır: ıay Yaptı-
hatırlntılmaktadır. Bugün Berlin- 1 - Al as - Lore Al 
de Almanyanııı her millet için ya ait kalacaktır F k manya· 
mukaddes olan bu hakkı Fran ~ ya Loren hudutİ a at Alrnan· 

1 Cıdilatn muvafak atnnda Pek az 
SJ•lara vermiye bittabi hazır o • a ctrn k d" 

.. 2 - Pa dö Kale • e te ır. 
duğu bildirilmiştir. ve Belçikanın d b" ıle Holıında 

manyaya ilhak ad'I ır kısmı Al • 

1 r Ç 1 ~ .. ~--~· 
fl~.i~··~·d·~bi, içtimai 

mecmua 

3 uncu nUshııısı 
zengin mUndere
catla pek yakında 

çıkıyor 

3 _ Alm e ı ecektir. 

tine kadar Fr:~~a har?in nihaye
tı sahillerini . ~nın Şımal ve ba
cek tir. ışga e devam ede • 

4 - Alrn 
nin karşısınd~~!'· Alsas - Lore· 
25 sene rnüdd 1 5 departmanı 
tir. etle işgal edecek • 

5b- Ba21 Frnn·· d • •. l . 
ve u arad D .,ız enız us en 
Ce:ınir, v;, akar, Kazablanka, 
Beyrut Al 

1 
egranda, Sete ve 

kullanıJa,.~krnan filosu tarafından 
6 ..... hr. 

çisinin verdiği nota Darlanın nut• nrzedıuordu, Mutnsnrrıflığa müraca-
k k d · ı zlleı mizi ayni kahrıınıaıılıkla muda· ., 

kundan aonra tekrar tet i e 1 
• fııa eylediniz. Herblrlnlz fevkall\dc- at edilerek vaknya sebebiyet vermi~ 

melidir. Şayet Fransa O;,ulanın nln de üstunde bir .Acsaret ve lnııa· f 1 · · 
d k A .. claıılnrın tecziyesi sten yor. Bızım-gösterdiği yoldan gi ece se • ııın ku' ·etlenni aşan bir sebat gös. 

1 F k il kiler daha asabi davranıyorlar. Ne-merika i e ransa nrtı yo ann terdlnız. Hep bunlan rakıcı bır gfi. Peiping, 3 (A.A.) _ Reuter: 
ld - ktnda bulunuyorlar 11 k ı ki ticede, mahallinde tetkiklerde bulun. ayrı ıgı no neŞ<?. erış ıncz nya ı ara ra •men Buraya gelen haberlere göre, 

demektir................................... faptınız. Kuvvctlnizi, sarsılmaz mnk üzere bir heyet seçflmeslne ka- Japonların cenubi Şanside yap • 
•••••••••••

00

• Nas)onal Sosyalist ruhunuzdan, r"r \crili"or ve sc,.11en heyet azalan ıkl h k t raklarlnl .. ., " t an are at muvaffakıyetle Sırp Op emin znfer diıeüncenizden ve sema- Araptaıdıı yaptıkları inclem<'kr so- · l 
lordan düşmanı kovan ve her saat netıcc enmemiştir. Japonlar bu-

PBY edemiyorlar fn ılnııız naklıye tayyarelcrile tnk- nunda Turkleıi haklı gösteren Hr la· rad çok biıyuk zayiat vermiş. 
) vı~ eler getiren hava ıırkııdaşlnrını- uor lıazırlndı. lerdir. Alınan haberler bir çok 

(Bfrfncf sahi/edna devam zın yardımından aldınız. Çin kıtalarının Japon çemberini 
Bulgar ~b~anya reisinin Savuş tayyareledmizin bomba Bu parlak zafoı-ln kahramanı olan yardıklarını ve muharebenin mcr 

ıstıfası yaıfoıuıları dilşnıanın toplannı kul- Bonyo oglu Memik, Gaziantep sa- kezi Şansiye kadar genişlediğini 
l .ondrn 3 (Ah.A·> .. - Rcuterin !anılmaz bır hal<' "'l'tlrnıfa vo dil•· va•ında adına sık ııık rastlanan de- ·· k d D 
_ ., ., " " gosterme le ir. igw er taraftan d ıomstik nıu nrrırı yaZJyor: nıanı müstahkem mevzileı·inden kn, "· 

P kk d B 1 " terli bir yiğittir. l\1aly-0tlndeki 40-60 "imali Çinde ç· t l · · Yııgo la\1'a ha ın a u gar· mıya ınecbur rtrniıı ve nihavct var- " • 10 çe c ennın Ye• 
1 italynıılar nrasındn noktııi dıma koşan t ngiliz ticaret ~e harp Ulfekll llc 'binlere karşı gelmiş ve Dli nidcn ani bir faaliyeti baslamıs-

Jar a ihtilafı çıktığına dnir ha- gemilerini batırmış ve yakmıştır. lukbnbn gibi müstahkem bir tepe~1 tır. Pazar günü Pekin - Hankow 
na:;"r. gclınlştfr. Bu ihtilaflar Narvlkteki eski ıılliih arknclaşJığı. düşmandan istirdat eylemiş vo bu es- hattı Üzerinde Paotinfunun şima-
lıcSoıbreaıı1,.a re·si. M_uşanofun istifa· nı ihya C'deıck ta.'"'ıırcıler dn., kıta· linde bir yolcu tr"nı· dı"n~mı"tl• 

' t ' "' nada yaralandığı hn1dc hastanede .. .. Sını intaç etmış ır. larUe birlıktc ııdnyı işgal ettiler ve berhava edilmiştir. Yolcular ara-
t lt · ki Akd · · yatmıyarak ayakta tedavi .wırmüs ve 

l"t bir ciız'ü ngı ereyı şnr enızın en mu· p;v • sında bir çok ölı.i ve yaralı v-·r· 
man harp istih.sa u ının him üslerinden birinden kovdular. bu sureUe çetesi ba,.ından hiçbir an -

k v dır. Çeteler, dört ııene evvel \in-h )" e)ece ur. Arkadaşlnr, ayrılmamıştır. 
a ıne g bu isteklere muka- Bütfin Alman mılleti son zaferi- Japon harbinin b şladığı yer cı-
AlmıınYlla şunları teklif etmek- nizden dolayı sizi takdir ve bundan varında bulunan Liulihoyn hu-

bil FransaY dolayı size te~ekk!ir etmektedir. Ha- Trakyada yeni cum etmi !erdir. Çeteler, demir-
tedir: y 1 k va kuvv tlerlmizle birlikte Almnma göçmen evlerl yolu hatb üzerinde ve Pekinin 

ı - Belçikankı~ a on ısmı· Girit ııe! rinden hayatlarını ve sıh- altmış kilometr~ kadar cenubun-
F nsaya ter 

1
' hatlarını ft'da etmis olan kahraman- Çorlu, (Hususi) - Kaza hu- da 1 Jlunan bu ~ehirden kukla 

nın2 _rn f ransız hükumetinin Pa- 1 rı iftihar anacaktır. , dutları dahilinde iskan idaresinin ç· h. k'"' 
ın ti umetinin kuvvetlerini tar-

. e avdetı, . . ~ıı it muznfferlerinln ı uhuy1 : ı yeniden tesis ettiği; ve bazı köy- detmişlerdir. Diğer çeteler de 
rıs F •ıı harp esırlcrınden İl<'ı ı. Ya asın Fuhr<'r. 1 .

1
• . . d•W• • p k" • · l d 

3- ran" b"lh . , ere ı uveten ınşn cttır ıgı goçmcn e ının şıma in e iki küçük şeh-
•• • 

1
.r )cısoıının, ı . asım zı- h 

h m b k H 1 köy evlerinden bir kısmının mu- re Ücum ve bu fchri yugw nıa et-mu ı .1 bazı sanayı tc nis- · E R ş 1 I 
rart

1 
i~çi.lerı .. eerbest bırnkılma&ı, vokknt kab.ulleri yapılmış, bir kı • miş erdir. Daha şarkta Jchol -
nın " d Pekin demiryolu çeteler tarafın. yen erı H .. r f ransız kuvvetleri • mının ıı. ınşoatı bitirilmiştir. Bu dan sökülmüştür. 

4 -:- ubulunan Fransız müs- Ticari, zirai, sınai, köyler: Suğlık, Aşağısırt, Yukarı-
nin clınde. 'ıı işgali için askeri sevindikli, Kırkkcpeneklı", B-'a· Mahalli Japon gazetelerinin 
temlekelerJnı •kt d" •• J ""k aı d ki h b 1 

d 1 ısa 'ı, gun U hanlı, Müsellim, Köpekli, Banar· ver i · eri a er ere göre Japon-
yar ım, tıızminatınin ydzde J o lar, Hopei eyaletinde 45.000 ki-

5 - H.aTPde "·ani günde 200 g a z e t e 1
• smanlı, ve Doğukoracamu-

" rattJr Öw d w • şilik bir kuvvetle çetelere karşi° elli nisbetınk ' tenzili, . gren ıgıme göre bu köy-
·ı rnar 11 F k Yakında çıkıyor. HERİŞ her ler ve evler, köycülük esa. sına gö- şiddetli bir mücadele açmlf)ar • mı yon j 1 'llnııt ranıaya ar- 1~ 1z h 

Şımdiye kadar t<'yit rdllmiyen bir 
habere göre, Balkanlardaki Alman 
hava kuvvetleri Ba~kumandnm Bıığ· 
dat mıntakasında bir tavynrc ile dola 
.ırken İngiliz avcı tayyarcl ri uıın· 
fından duşürulmüştür. Yine ayni 
hnberc göre, Alman hava kumanda· 
flı Bağdatta •kcri ıneraaimle clcfne
(}iJntlotir, 

-A .. 
"ır Fr~!lsİz aanayii '.Al· 

6 -. tak{erinden vazgeçmesi. • n e, her ihtiyacınıza her gün r~. ve er türlü sıhhi şartlar gözö- dır. Hava kuvvetleri bu harekk· 
şı olan ıste cevap verecektir. nundc tutularak inşa edilmiştir. ta muzaheret etmektedir. 



--.-. :a 

"\ l lzmirde bir " Halk 
) Müzesi,, kuruluyor ( MÜSABAKAMIZDA 

Mükafat kazanan karilerimiz 
lzmir, (Hususi) - Alııancak

ta Atatürk müzesi haline getiri
lecek olan binadaki hazırlıklara 
devam ediliyor. Ebedi Şef Ata

Oa l•l•••rarın 
Denlzclllk lokali 

Haziran 

. ,_______________________ türkün kıymetli hatıralarını bir a-

Uzun biı' t«mirattan soru·a Gala
tasarıı.ylıların Bebekteki deni'EciJik 
lokali bu pazar J,?ünii merasimle o.çı
lncaktır. 

DİKKAT: Hediyelerinizi idarehanemizden aldırınız. raya toplıyacak olan bu güzel 
KARTPOSTALLARI 5 hazirandan itibaren idarehanemiıcieu aldl· müzeye c:Halk Müzesi~ ismi ko

Klübün yeni lokali açıldıktıın ,;on
ra mevsimin ilk fıta yanşları da ya· 
pılacaktır. nnız. nulması karar altına alınmıştır. 

(29 ncu liste) Bu müzeye konacak olan resim
ler hazırlanmıştır. Tarihi hatıra
lar ve resimlerle dolu bulunacak 
olan müze, Egenin en zengin bir 
müessesesi olacaktır. 

lzmirde denizde bir 
ceset bulundu 

:.. 

tDARUİNİ BİllN İS BANKASINDA 
IKRAMIY E\..i HESA P A y AR (Hediyelerinizi alırken, isminizin 

çıktılını bildirmenizi rica ederiz) 
hanıi listedt! 

Çeşnıı. (Tasvil'i Efkar) - Kazn· 
mızın Çiftlik köyü mevkiindeki deniz 
kıın:arında bı~ C«ı>et bulunmnştuı·. 
Ceset üzerinde yapılan muayene ne
tice,..indc bunun hiı Yuııanlıyıı ait 
olduğu zannedilıııekteyse de üzerinde 
hüviyetini tesbit eriecf'k ba~kıı lıir 
şey bulunamamıştır. 

1
_ T. İŞ BANKASI_ ltartpoıtal kazaaanlardaa 

devam 

Nuı-i Günlile: Bolvadin. 
Sabh- Çeler: Eyüp: Ortılokul S. 

2. A. No. 29. 
Mustafa Akgöı: Karaman: Kon

va: Manifaturacı Sııkil' A kgöz kar
deşi. 

Fahri Enin: Adana: Belediye 
kar~ısında. 
Şadi Sönınezocak: Eyüp: Akarçeş· 

ıoe Künkçü çıkmazı No. 5. 
Kazım Kızıl tuğ: İstanbul: Kara

gtimrük: Ortaokul talebesi 411. 
Ohanes Orakel: htanbul: Kapalı

çarşı: Aynacılar No. 30. 
Ekrem Aydın: Balıkesiı : Btlrekçi

ler, Fırın ııo. No. 49. 
Basan Dikici: Erzincan: HaUı:evi 

odacısı. 
Mehmet Erhan: Nazilli : Halde 

sebzeci Otmıan Erhan elile. 
Örtıer Tan kurt Erzurum: Uçüncü 

Umumi Müfettişlik İstatistik lle· 
IJ\Uru 

Talat Ozdüle: Erzurum: Üçüncü 
lüfettişlik Maltye Müşavirliği me
murlarından. 
Tarık Ülgener: Erzurum: f smet

paşa okulu S. ı. No. 90. 
Sı tkı Ye!;iiltuğ: Erzurum: Doğtı 

pastanesi sahibi Rifat. elile. 
Kemal Şer~t~l: Antakya Kitape

ıındc. 

Süleyman Sarı: Sam;. un: Vakıflar 
Mödiirü ~-eğeııi. 

Refik Hagut: Elazığ: 4 iiııcll U
nıum Müfettişliğinden sivil poliı; Sa
lih Öz.demir elilE'. 

Ahmet Dııbboğlu: Antakya: Ki
~apcvi sahibi. 

lfa•·ibc: Afyon: İmaret ilkokulu 
civarında Aynı oğlıı Aksaraylı gl!Çi· 
dinıle Nu. 2 

Bozkurt İlkeı: Konya: Karaman: 
Orta okul S. 3. No. 146. 

Arslan An: Develi: Yeşil Everek 
cezanflSi sahibi Remzi Arı oğlu. 

Cahil Olcay: İı>tanbul: Şehl'emini: 
Sı1ra:ırnıeydaıı cart. No. 64. 

11;.as Danyal: İstanbul: İhsan Ku
kahveci tezgahtarı, 
Zrki: Bandırma: hmet inönı.i cad. 

\knı berherı. :'lf. Alacan elile orta 
ok•ılda 104. N'o. 

Fevziyi' : F:rı'ııkö~·: Mel'divenköy: 
Bo tancı ~olu No. 45. 

Arif Özcnn : Adapazarı P. T. T. 
nıP.muru. 

Osman Çctlneı·: Beylerbeyi: Abdul 
ıh ma. Hı ılf'vi Tekke so. No. ll. 
Abdurrııhınun Ç.: İstanbul: İnlıi

arlaı· Unıunı Müilürlüğü Memurin 
$ubt> i menıuı u. 

S::ıb:ıhnttın Giray: Adana: 6 ka· 
ı unusanl <•kulunda S. 3. 

Alı Dikeı: Konya: Bölıre Sanat 0-
alıı S. 4. No. 17!1 
\hmı>t Bnllor: Gaziantep: Sulh 

<eza Hakin l. 
Sıvas: Bahtiyar Berdam ma. No. 

2 • 
Güzide Onıf\y: fzmit: Yuknrıpıızar 

8ırrır,aşa ca<l No. 37. 
Recep Erk u: Galaw: Perşembe 

:<7.an Arıılnn Han. 
Turhan Kanaoğlu: Tarsus: Gaze

t-0 bayii Tahir Altmoluk elile. 
Selçuk Togo: Tarsus: İl! Bankası 

elvarında tUtün bayii Seher Hanım 

1 
Burhan t;guı: Orhangıı.2i: rieart!t 

ve Sanayi Odası katibı All Ereıı 
elile. 

Hulusi Bereket: Reş l;.taş: Orta . 
bahçe cad: No. 36. 

t~mail Ertürk: Fatih: Çarşaı11bıı. 

l\iehm<,tdede so. No. 2:! 
Güven Büke: İstanbul: Bakırköy: 

Sakızağar.ı, Orta so. No. 15 
Hayati Başoğlu: Nazilli: Yeni 

Halde kunduracı Osman elile No. 28. 

Ali E-rgin: İ~tanbul: Zeyı·ek Oı'ta 
okulu S. S. A. Nn. 39 

Faris Kaya: İzmit: Ü ~siibahri Le
vazım deposu memüı laı ımlan. 

Cemal: İstanbul: Tıp Fi.lkıiltcsi 
3325. 

Fatma Pamuk: 8umatya: Çar
daklıhamam ı;o. No. 39 

Hatice Ünlü: İstanbul: Heyuzıt: 
Süleymaniye Avnipaşa so. No. 11. 

Muammer Ender: Üsküd'.\l'! Bül
büldere cad. No. 153. 

Mustafa t~met; Dalkılıç: :r.Iilfıs: 
Gazipata ma. Eskihamam cad. Nv. 18 

Hikmet Kecan: Üsküdar: Çınar 
cad. No. 99. 

Sırrı Sıliy: Konya: Bedeeten cııd. 
No. 26. nıaııifaturacı. 

Emel: Beyoğlu: Naci Çağlar kim
ya Hiboratuannda. 

Muazzez Tosun: Şişli: Pnihan 

M>. No. 78, Manuel ap. K. 2 
Hikmet Çidemil: Buca: ibrııhiın

p.ılja ma. No. 18 

Kınıkta eı lflerl 
kursları 

Bergama, {Hususi) - Maarif 
Vekaleti ' tarnfından kazamızm 
Kınık nahiyesinde açılmış olan 
dikiş, nakış kursları nihayete er
miştir. Bugün kurslara iştirak e
den talebelerin eserlerinden mii
rekkep bir sergi açılmıştır. Sergi
yi, Kermes Bayramı mÜnHebeti
le kazamıza gelen izmiı Valisi 
Fuat Toksal açmıştır. lzmir Ak
şam Kız Sanat Okulu Direktörlü
ğüne bağlı olan bu kurslarda dört 
ay gibi kısa bir zamanda varlıklar 
gösteren istidat ve kabiliyetli 
Türk kadınının elisleri takdirle 
karşılanmı~hr. • • 

Zlrar anket 
Sıvas, (Hususi) - Ziraat Ve

kaleti tarafından Orta Anadolu
nun Zirai kalkınması ve istihsalin 
arttınlması esasları üzerinde ya
pılmakta olan büyük köy .ı.nketini 
tamamlamak üzere her yıl tatil 
aylarında Yüksek Ziraat Ensti· 
tüsü talebeleri tarafından köyler
de yapılmakta olan köy gezileri
ne bu yıl da vilayetimiz çevıesin
deki köyler üzerinde devam edil
miye başlanmıştır. Bu maksatla 
Ziraat Enstitüsü talebelerınden 
üç grup şehrimize gelerek uç e· 
kip halinde mıntakalarına r are· 
ket etmi~lerdir. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 Kliçllk tasarruf hesapları 1 

1941 ikramiye Plim . 1 
KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Ma- -------··---------------

Ceııet bit ha.ftadanbcri denizde bu
lunduğundan çok şişmiş biı· vaziyet
tedir. Yırtık elbisesinin cebinden Pi
re limanında bir kazaya uğı:ıyan vn· 
purdan etrafa saçılmış olan 60 ku
ruşluk bit- Türk lirası ve bfraz da 
ruhla çıkmıştır. 

Bu cesedin adadan dalgalıuın te
sirile ııahilleriıni:ı:e kadar geldiği an· 
laşılınıştır. 

yıs, 1 Ağustos, 3 İkincireşr!n 
tarihlerinde yapılır. 

t94t lkramlyelerl 
lad et 2000 Liralık = 2030--Llra 
3 ,, 1000 n = 30JO- tt 

2 " 7S0 ,, = lSOl- " 
4 .. 500 " :2000- .. 
8 " ın " = 2000- " 

ss tt ı• .. = 3500- " 
80 " so • = 4000- ti 

300 il 20 " = 60011- ,,. 

1 YENi N EŞ R I Y AT ı l!=::=A=v=ru=pa=.;da::..:n=dip=lo=m=al=ı ==!.I 

HUKUK GAZETESi 
Tilrkçe ve Fransızca olarak yedi 

senedenberi Cevat Hakkı Özbey ta· 
rafından kıymetli zevatın yazılarile 
neşredilmekte olan Hukuk Gazetesi-

terzi ve kürkçü 
SAADE T 

Beyoğlu, İstiklal caddesi, 
Karlman mağazası yanında 

Tele fon: 41 492 

nin Dördüncü cildinin 49/50 numa- Fatih sulh birinci fıııkuk ıııahke· 
ralı nüshalan olgun mündericatla ,.1e8t satııJ memurluğıuıdaıı: 
intişar etmiştiı'. Cafer ile Mehmedin taSarrufların· 

ı - i daı enıiz ihtiyacında kullanılmakta olup harıçten celbi iktiza 
t>dt'n 133 kalemde ve tahmini (3,174,Glfı) lira kıymette muhtelif malw· 
menin p:ıı:arlık yollle mübayaası mukarrer ve son akdt'dilen huııwıi takaH 
e;~ıı.::na müstenit ticattt anla;m11.sı mucibince Alma!lyadan da tedariki 
mümkün bulunmaktadır. 

2 - Bu malı.emenln miıfredat listeııile ~artne.melcri Kabataştakı le· 
vazıın vı. mübayaat tubesindckl alım komiı:ıyonunda her gtin öğleden 11nıı

ra göı·iilebifü. 
a - Taliplerin % 7,5 teminatlarile birlikte bu hu~ust.aki tekliflerinı 

erı ge:ç 25/6/941 gününe kadar mezkuı· komisyona tevdi <!tmelerl lü'Eumu 

ıliin olunur. (4052) -- - ------------------------

Radyo sahiplerine 
Her marka ve modelde bozuk n ay"ı'lıZ radyo makineleri, pikaptan 
ucuz ve teminatlı olarak s\lratle tanıir edilir. İcabıuda e•lere d• 

tamir için gidilir. 
Adre11~ Sirkeci Polis mudürlyeti karşısında Büyük İsmail Paşa 

han No 4, Telefon: 20553 ____________________________ ,. __ _ Bu nüshada Rize ınebusu Ord. da bulunan Fatihte Kfrnıasti ına· 
Profesör Saim Ali Dilemrenin Adli hanesinin İslambol sokağında csld 
Tıbba, İzmir mebusu ve eski Adliye 38 M. yeni 42 kapı ve 5 numaralı 
Vekili Ül'Cl. Profesör l\Iahmut Esat bir tarafı Behice hanını hissesine 1 İ İ 1 
Bozkurtun serbest boşanmıya, Ord. tahsis olunan arsa bir tarafı baznn stanbul Belediyesi lanlan 
Profcsöı· Mustafa Reşit Belgesay'ın Zişan hanım ve saire hanı ve hazan iilll••••••••••••••••••••••••••lliill 
İsviçre Fedel'al mahkemesi kal'al'la- sahibi ı;enedin başkaca hlssesine 

(füvamt yaı 111/.:i nii.shCJ.mtıda) TafOVa mıntakasında 
-....-:: tutun zerlyatı 

rıııa, Profesör Hasım Tahsin Ayni· tahsis olunan arsa ve taı·afı rabil 
nin İstihlak vergilerine, Cevat :Hak- Süpürkeci sokağı ile mahdut vakıf 
kı Özbcyin Müddeiumumilik te~kila- ve 5G lira miktaı·mda ~emini çimen· 
tınııza, Profe:;ör Gerhard Kessler'in to döşeli tavan ve kepenkleri ahşap 
Kooperatif hukukuna dair makalele- ve arkasında ufak bir aralığı bu
rile, Profesör Chnrles Crozat'ın, İ~ ltınan dükkan izalci şuyu zımnında 
tanbul Tabibi adlisi E..v-er Karanın açık lll'ttırnıa suretile aşağıdaki 
ve daha sair kıymetli zevatın yazıla- şal'tlar dairesinde 8/7 /941 tarihine 
n, etüdleri vardır. Tatbikat kısmın- müsadif salı günü saat 14 den 16 
da da istifadeli içtihatları, müteala- ya kadar mahkeme başkatibinin 
rı ihtiva eden bu İlim Gazet!!sini oda!!ında tapu kaynına göre satıla· 

Beyoğfo, Eminönü, Fatih, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy Belediye 
hudutlan dahilindeki yollaı·da ve tretuarlnrdn açılacak bacaların kap,._ 
tılması ve üst kaldırım Veretmanlarındaıı yapılması işi kRpalı zad uıu
llle ckı:ıiltmiye konulmuştur. Keşif bedeli 30,000 lira ve ilk teminatı 2261> 
liradır. Mukavele, eksiltme, bayındırlık umumi, hususi ve fenni şartna
meleri proje ve keşif hula!!aslle buna miıetcferrl diğe~ evrak 150 ku~ 
mukabilinde Fen işleri ınüdürHiğUnden verilecektir. ihale 11/6/941 çar
,amba gliuü saat 15 de daimi encümende yaınlacaktır. 

BUGUNıtU PROGRAM 

7.30 Program 
7.38 Müzik 
7.45 Habeı·ler 
8.00 Müzik 
8.30 Evin saatı 

* 12.30 Prograın 
12.33 Şarkılar 
12.45 Haberle!: 
l!l.00 Orkestra 
13.15 Şarkılaı 
13.30 Orkestra 

* 18.00 Prograıl\ 
18.03 Müzik 

ı 

18.lli Konuşma 
18.26 Konuşma 
18.45 Çocuk Aaati 
19.30 Haberler 
lfl.4fl Müzik 
20.15 Radyo gaz. 
~0.45 Müzik 
21.00 Konuşma 
21.10 Müzik 

21.25 Bando 
22.10 Şarkılar 

22.80 Haberleı 
22.ı15 Müzik 
2:1.25 Kapanış 

8 9 10 

• 
• 
•• 
• 

Taşova (Hususi) - rokat, 
Niksar, Erbaa rnıntak.'l1arında 
yeni senenin tütün zerivatına fa
aliyetle devam olunmakta::l.ır. Bu 
mıntakalarda halen kuraklık hü
kü,m sürmektedir. okurlarımıza tavsive eyleriz. caktır. :============================ O günü muhammen kıymetin % 

Taliplerin ilk temin'at makbuz v'eya mektuplaı·ı, ihale tarihinden 8 
j?Ün evvel Belediye Fen işleri müdürliiğüne müracaatla. alacakları fenni 
ehliyet, 941 yılına ait Ticaret Odası vesiknlnn vesair vesaikle 2490 nu· 
maralı kanunun tarifatı çevresindehazırlıyacaklan teklif mektuplarını 
ihale günii saat 14 de kadar d}liıni enciımene vermeleri liizımdır. 

PRATiK 

ÇİÇEKÇİLİK 
Y auıı ! Lutff Arif Kenber. 

!"Iiç ki~enin yardımına muhtaç olmadan, bahçıvan aramak 
zorlug~n:ı u~rama~an; istenildiği gibi bahçe ve park yapmanın 
usullerını, çıçek, fıdan yetiştirmek ve bakmak yollarmı bu eser
den Öğrenebilirsiniz. 

16 7 sahife. Fiyatı: 5 O kuruştur. 
Sa tıs yeri: Is tan bul. ll\KILAP KİT AB EVİ 

Aşkale Malmüdürlüğünden: 
Yeniden inşa ettirilmiş olan Aşkale kazası Hükumet Kona· 

ğının 17852 lira 24 kuruş bedeli keşifli ikmali inşaatı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

ı. -_Eksilt~e ~9 haziran 1941 perşembe günü saat 10 da Aş· 
kale Mahye Daıresınde toplanacak olan komisyon tarafından ya
pı.\acaktır. 

76 ini bulduğu takdirde ihale edile-
cek aksi takdirde en sun arttıranın 
taahhiidii baki kalmak üzere 18/ 

(4010) 

~~!':ıs;::~:i~: ::nstd~fnhc:ı;: s~ıı;~ ' :-ı .... s_t._L_v.-.A!"9m-i-rl-ig"'-i~H-a-ri-c-;i ' 'ı B o R s Al 
devam edilerek en çok arttırana iha-
le edileccktk. Gayri menkulün mu- Asker.... Kıtaatı il .. nları ' 6 •!Ut -• 1 
hnmml'n kıymeti 870 liradıı·. . ." . • • 

7
• maam91eı 

1 - İşbu gayri menkulde ıuüsec- teadra l S terlle 1. 2t 
Beher kılosuna tahmın edılen cel ve gııyd müseccel lıak sahiple- N cıttl 180 Dol 1!1. 20 - -4;. 

rinin tnrlhi ilandan itibaren 15 gün fiyatı 9 kUTuı, 70 santim olan •YJ ar 
169.560 kilo Palamut alınacak- Ceaen• 100 ta •• l'11ı 

zarfıııda vesaikile birlikto müracn· 
atları lazımdır. Ak!!i halde gayri tır. Pazarlıkla eksiltmesi 6/6/ Atlaa 109 Dnta• 

so. 2025 1 

0.9975 

müseccel hnk .!'.ahipleri paylaşmadan 941 cuma günü saat 1 1 de An- llaılrft 100 Pe9etı 
hariç kalırlın·. karada M. M. V. Satmı.lma Ko- Yokoba. 100 Yea 

tı.H75 ' 
Si 137S : 

2 - Arttırmaya iştiııık edecekler misyonunda yapılacaktır. Kat'i Stokhol. 100 in eç kr 
?'~ 7,6 nisbetinrie pey verecekler. teminatı 246 7 füa t O kuruştur. 

JO. 745 

3 - Bl•drli ihale ııcşil\ verilir. }1e- Evsaf ve Aartnamesi Komisyon• 
mur kanuni mehil verehillr. .., 

4 - l\Hişteri bedeli lhııleyi mia- da görülür. Taliplerin belli vakit· 
dında vermezse ihale feshedilerek le Komisyona gelmeleri. 
ıı-ayri menkul yeniden arttırmaya ( 4-4214) 

••• çıkarıln ve en çak nrttıuna ihele 
cdileı·ek aradaki fark ve zaı·ar bilii 
hüküm mü~tcriden ıılınır. Aşağıda miktarlan 

5 - fıınle tarihint• buln. ver~iler etleri kapalı zarfla 
hhıı;ednrlara tJr 2,!'j tellaliye ik 20 ı·h 1 konmuştur. a esi 

yazıh sığır 

eksiltmeye 

23/6/941 
<ıenelik evkaf, taviz bedeli müşteri-· 
,.e aittir. pazartesi günü saat 1 S de Bola-

6 - Şartname bugünden itibaıcn yirde Askeri Satınalma Komis
herkc ,ın görebileceği surette açıktır. yonunda ayrı ayn yapılacaktar. 
Fazlr. nıalCıınat almak istlyenlerin . • A • • 

ESHAM VE TAHViLAT 

1lr.ramlyell fihd• .S J938Erranl -.
Er&ul yilsue5 lkramlyell l9.U -.-
Sn·u • Enunua l - .-

" " 2 19.90 
• .. '· 1' 90 ' 
• .. .. 19 90 
• • 5 19 90 . 
• .. ' 1990 
" .. 1 19.90 

Aaadol• l•. Yolu MUı. Maet - . - ', 
Aaadolıı D•mlryohı J, D -.-• 
tirk borcu 1, il, lD - .-
Jataabul Rıhba Şirketi - .-
T. C. MerkH .8ankaeı -.-

cllle. 1 

2. - Bu işe ait keşif evrakı. silsilei fiyat cetveli ve şartna
meler Erzuru~ Nafıa Müdürlüğünden ve Aşkale Malmüdürlü
ğünden bedelsiz olarak alınabilir. 

3. - Muvakkat teminat 1338 lira 93 kuruştur. 
satış 175 No. ile memuriyetimize Talıplerm kanunı vesıkalarıle 
mül'Bcaatlnrı lazımdır. t~klif mektuplarını iha le saatin-

TUrklye tı B-kaııı ha.Ut .. -,-
Hayrettin: Hadımköy: Sebzeli Hü

l'Vin oğlu. 
M. Gül'kan: Bebek: Robeıt Kolej. 
Cemalettin Eyelik: Erzurum: Em

ıuyct Müdürlilğü !'ıiuarnel~\ memuru 
Ali.ettin Eyelik oğlu. 
Asım Balakan: Diyarbakır: Uraıı 

Palas so. No. 49. 
Cnhit Talay: Ortaköy: ı~tanbul: 

Humidiye ma. Cudiefendi so. No. 50. 
A. Tezcan: Nazilli: Baııma fabri

kası P. T. 'f. memuru 
l\luttalip Koç: Antakya: Zfraat 

mfü.:adele muakkibi. 
Tevhide Caıı: Menemen: Pazarba

il ma. No. 22. 
Mustafa Ölmez: Konya: Kapı ca

mii altında No. 1 
o::.ami Teltakan: Manisa: D. D. yo

u Telgraf çavuşu. No. 10992 
Bilsen: Menemen: İstasyonda ha

ı Pket memuru Hayri Gültekin kızı. 
Hayret Şıloğlu: İııtanbul: Ccbcci-

IN S. No. 11. 
Ayten Övünç: Bolu: Tahnklar ma. 

umhuriyet cnd. No. 30. 
Suna Gürıses: Konya: D. Demfr

ı:olları mağnz.ısı memuru Sezai Gür· 
c;in kızı. 

Barut Gültan: Akhi~ar: Tayyare 
Sinema mahfelinde çalişan. 

Bedı i Biidcyri: Gazlan tep: Tüccar 
Reşit Bürcıı-ri elile. 

Mehmet Çelenk: Karakö~: T\inel 
tnd. '.\rcrteb:ıni so. No. 17 llulüsibey 
Hım. 

Saim Saııbr: Afyon: Topçu so. Yu 
1 nrıpazar. Hastane cad. No. 2 

.Nuri V:nal: Ağvıı: Bakkal 
Cemil Erg;un: Knraköy Palas 3 cü 

t:ııt No. 3 
Vahe r.ezvPCi · 

t'ad. No. 50 
Beyoğlu: istiklal 

Turgut M. Engın Taksim· Ka
~ancı, Sonnag1t· ı;o. 41/4. 

Muammer t::iy11: Tak!'inı: Mete 
cııd. Yeni ap. :::. K. No 4 

Orhan C. Ergun: .Bebek: &bert 
olejj jorta W, 4 talebell!i. 

Soldu.n ıa,ğa.: 

1 - Tavukların pençeleıile topı·a
ğı kazma fiili, 2 - Hicret etme. 3-
Dul kadınlar (cemi) - Alatuı·ka çalgı 

4 - Süslü, şılc (avam lisanile), 6 -
Hikaye sigasında bir mastar sonu -
Ağızdan çıkan hava. 6 - Bir nota -
Simitçinin sattığı şey. 7 - Bir eı·
kek ismi - Karadai halkına vel'ilen 
isim. 8 - Alman ıeyt geri vel'ıne -
Rabıta gösterir. 9 - Sergi kuran. 
10 - Ricayı kabul ediş - Ellenmiş 
(kömüı· için denir), 

4. - Taliplerin 7 /5/937 tarih ve 3297 sayılı Resmi Gazete ile 
neşredilen talimatnameye göre vesikalarını hazırlayıp ibraz et
meleri ve tayin edilen müddet zarfında teklif mektuplarını Ko
misyon Riyasetine vermeleri lazımdır. (3859) 

~~~~k~.T :~~~~~~~ 
Şuk •• ajanı. adedi: 265. 

Y11kardatt '1.fdı: 1 
1 - 8al'fedilcn gayret i1e - Rabıt 

edatı. 2 - Şurada olan, bulunan 3-
Halk (cemi) - Üstünde çalışıla;ı a
yaklı mobilye. 4 - Orta Asyadu bir 
halk - Deniıden çıkarı ve düğnıP yap. 
mıya yarıyan beyaz parlak madde. 

ztRAt Ye TİCARt HER NEVİ BANKA M\JAMELELllt. 
Pua birlktlrenlare 28.800 lir• ıL .... miye nrlru. 

5 - Cinfor, pel'ileı· 6 - Bir vaz l'ÜZ

gan (kauran denize eser) - Harf 
7 - Asker - Fransızca evlerde eki~ 
len - Vilayet. 8 - Çokça, ziyadcce, 
9 - Fransızca cyığın> - Bilgin. 10 • 
Ermenice «Be> - Rabıt edatı. 

DiinkG bulmacanın halledilmlt 

ıeklf 

1 2 5 ' s 6 1 8 9 10 
1BA ARAMAD 1 

2 A L AC A LT Y üN 
3 _ş_ A Ş 1 R A N - N A Zirmı.t Bankasında kumbaralı • e ttıbarsız taı.arruf hesaplarında 
4 A C 1 M A M A 17. [. 0 U 60 Uraaı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue n~aftı· 

- uakı p1ımr. ıı:ore lkramiye dağıtılacaktır : 

S R A R A A K TM 4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 60 liralık 6.000 Ura 
6 A L A M A Z y A T ' > 500 > 2,000 > 120 > 40 > . 4,soo > 

7 M 1 N A K y A N • A .~ : ~~g : !:gg~ : 160 > 20 > 3,200 > 

8 A ~ • İ A N E C 1 D!.KK!-T: Hesaplarındaki paralal' bir sene i~inde 50 liradan 
9 D U N. M.. K f 1 aıafı du~mırmlere ikramiye çıktığı takdirde %20 fnzlasile verilecektir 

Jj . Kuralar senede: 4 defa, 1 eylUl, 1 birincikanun, 1 mart ve 
1 N A L B T A C İ R I 1 hazıran tarihlerinde çeJcilecelrtır. -

~•lm••••••••••• den b ir saat evvel Komisyona 
vermeleri. Şartnamesi K omisyo n- Borsa harici altın fi atil Doğuın ve kadın 

hastakklan 
mütelıassısı 

Opercıtiir Dr. SAIP ALI 
llÖLBAK 

Beyoğlu Tünelbaşı Tünel 

da gö rülür. 

Miktan Tutan 
Lira 

(8-4292) 
Reıadlr• 

Teminab Kaha Betlblrllk 

2' Lira 60 Kf. 

114 " 50 .. 

apartıman N o. 2 

Prızardan )natula, lıt~ giiıt öğle· 
den sonrP. M8talaT1nı kabul ı 
eder. Tele/oıı: 41121 

l8taubu1 asliye 9 ıwcıı hukıık hd
kiıııliğiııdeıı: 

Beyoğlu Firuzaihı İlyas Çelebi 
mahalle:si Miralay çıknıazı 7 No. du 
mukim Şevki Selçuk İçmen tarafın
dan Tophane Necati bey caddesi Sa
ltJlnzan yokıı';lu 9 No. d:ı Hacı Asını 
riez<lindc m ltı ın Hikmet İçmen aley
hine açılmış olan boşanma davası· 
nın ynpılınukta olan ınuhukemesindc 
müddcinlcyhc g-önderilen dava arzu· 
hali ve davetiye ilanen tebli~ edildi-
i!i halde mahkemeye gelmemiş ve 
bir vekil de göndermPıniş oldujl-unılıın 
muhakemenin gıyaben icra!iına ve 
tarafların evli olup olnıa<lıklarının 
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S7.600 
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5460 
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4 136 
4136 
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1 D.r. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

Dahiliye Müteh•sırı11 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri: Pazar hariç ı 
her gün 2,6. Tel: 23898 

:ıit oldukları nüfus memurluğundan (ıl 
<:orulnıasına ve riavacıııın iddiasını 

irbat zınııııncla şahit. IİHleı;i ibrnz et
ıne5i vr hu şahitlerini ~t'tirclii!'i tak
ılirde dinlenmelerine yirmi ~iin miiıl 
dctle gıyan karıırmın iliinPıt tebliği-

Zü.hrevi 11• cilt lıtutalıklrın 
•• 

Dr. Hayri Omer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağa
camil karşısında Hasanbey Apl 
N!>· 33 Telefon: 4MoiS6 

ne ve muh:ıkrıııenin 2il/ô/941 saaı. 
14 e tıılik eclihl;!i'i v,-ıynp knrnı"I nrn
kamına kııim olmak üzere ilan olu 
nur. 
.. şw. • 
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Tasviri Efkar 

Nüıhan (S) Kuruıtur 

Abone Şeraiti 1 T~r~iT• H~rlt 
ıc;ı ıa ~ 

Senelik 

Altı aylık ........... . 

1'00 1'%. 2700 K:. 
'l&O :t 1450 J> 

'Üç aylık ............ 400 :t 800 • 

Uir aylık .. .. ..... ... 160 > yoktur. 

DİK.KAT: 

Dercoluumıyan evrak iade olunmu. 

Muayeneh:ı.nesini Beyoğlu, İs
tiklal Cad. Elhaınra . Apartı. 

m.ıı.n (S:ıkıı r\·a siııerıı:ı.sı) l nu
maralı ılairC'«;nc nııkletıniştir. 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim, Tııllınhane Palas No. 
4. Hnstalaı·ı her gün saat 15 Saiıib1: Z. 'l'. 8BÜZZlr A 
ten sonra kabul eder. Nqriy&t !ılüdilril: c. B A BAN 

Tel: 40127 
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