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Hakikat, gürür; hegecan, 
hakikati kanatlandırır ve 
onu amacına uardırır. . . .. Dün, 1ealdea Ç'lktı. Batöa Türklerin 

okuaıHı li u mr•l•• bu Derılyl hanntl• 

~aniye ederiıı. 
M0ST AK.iL YEVlll GAZETE Telefon . 2 O 5 2 O 

Teı,. Tasririefür, İstaabal 
(Şerhi '..ı aaWfe•h '-\ 

Coğrafya kongresi 
dün Ankarada açıldı 

'Mihverin 
sulh 

taarruzu 

Maarif Vekilinin nutku 
lngiltere rJe 

Amerika da 
kabule şayan 

Azalar, Ebedi Şefin hôtırasını taz{z ettiler görülmüyor 
oe Milli Şefimize tazimatta bulundular Londra, 6 <A.A.> _ Mıwo-

lini ile Hitlerin, ıc.n mülakatları 
esnasında Yeni bir sulh !iyaaeti 
takibi huıuaunda mutabık: kal -
dıklım anlaşılmaktadır. Her iki
ııinin de dünyaya ne söylemek ni
yetinde olduğunu tahmin etmek 

Kongre, encümenle re tefrik edilerek 
derhal faaliyete başladı -

J:\nkara, 6 (A.A.) - Birinci J yı ( Birinci Coğrafya Kongreıi• 
Türk Coğrafya kongreııi bugün olarak vasıflandırmaııının aebe. 
aaat 14 de Dil • Tarih ve Coğıaf- bini şöyle izah etmiştir : 
ya Fakültcsi_nde Maarif Vekili· 4:Bundan Önce <:oğrafya için 
miz Hasan Ali Yücelin bir nutku programlar, kitaplar ve diğer hu
ile açılmıştır. suslar hakkında bir çok toplan • 

Maarif Vekili Ha an Ali Yü. mnlar olmakla beraber bu mev· 
ccl, nutkuna fÖyle başlamıştır= zuu her cepheşinden nazara ala--

Memleket ilminin gerek Üni - rak her cephesinin mümessilini 
versite ve diğer okullarımızda, bir araya toplıyacak şekilcle sim· 

, gerek memleketin muhtelif jdari diye kadar h!çbir içtima ya;ıl • 
teşkilatında mevzuumuz olan da- , marnı~tır. Bu ılkdir. J Iııyırlı ve il
va ''e iş bakımından kıyınetli mi bir teşebbüsün başlangıcıdır.> 
münıessillerini aramızda görmek- Maarif Vekili, Vekaleti kon· 
le mesudum. Hepinizi hürmetle greyi niçin topladığını iz.ahn ettik· 

- ıclanılarım. ten sonra ilk meselenin «prog· 
MHrif V eklli Ha1an Ali YGcd Hasan Ali Yücel, bu toplantı· 1 (Dr.r.4nu ıa1ıifı s. ritıuı 5 dıJ 

Lisanımızı bir tUrlU 
zapturapt altına 

alamıyacak mıyız? 

B İr guetemiz.in iJinat aabife· 
sinde ( Etibank) ın yan ya

na iki ilarnm aördük. Bu ilanla· 
nn b irinin üzerinde t<Etibank Ge-

DirektörJüğünaen», diğerin
de «Et" nk Umum Müdürlü· 
ğ\inden» ibareleri ya2ılıydı. 

Her iki ibare de büyük çapta 
h urufla dizilmif olduğu için der• 
:hal göze çarpmaktaydı, zaten bi· 
zim de ıözümüze onun için ilifti. 
Bu ibareyi okuyanlar, Etibank
ta b iribirinden ayn iki yüksek 
makam bulurl<luğuna ve birine 
Genel D irektörlük, diğerine de 
Umum Müdürlük unvanı veril· 
mif oldujuna hükmedebilir. 

Halı.~ati halin ise öyle olma· 
ması lazımgelir. Biribirine b öyle 
k urt lDl atarcasına aykın olan bu 
iki isimle anılmak İstenilen ma. 
kam, herhalde ayni makam ol· . 
malıdır. 

Öyleyse, bu ikil~ ned en icap 
ediyor? Neden aynı makamdan 
~ıkan iki resmi kiiıdın üstüne 
'batka batka isimler ya:ıılmıt bu
lunuyor? 

B. CRIPPS r ' 
L d · ı Roosevelt il on raya . - . , 
davet edildi Sol~ ş~yi~larını 

kat ı hır lısanla 
Moskova Elçisi 
lngilterede birkaç 

gün kalacak 

Londra. 6 ( A./.\.) - Salahi
yettar kllynaklardan öğrenildiği· 
ne göre, İngilterenin Moskova 
Elçisi Sir Stafford Cripps, l lari· 
ciye Nazırı Eden.in daveti üzeri· 
ne müşavere için yakında Lon • 
draya gelecektir. Sir Stafford. 
Londrada bir kaç giin hldıkıan 
ııonra. Moskovoya vazifesi başı· 
na dönecektir. 

Yabnn<'ı memleketlerde bulu· 
nan Elçilerin ve Büyu'k Elçilerin, 
vaziyetin bütün safhaları h .. kkın· 
da malumatdar olabilmeleri için, 
şayanı arzu addedildiği her defa, 
mü avcrelerdc bulunmak iizere 

(Du·amı sahife 5, siltıın 6 d~) 

• 

tekzip etti -.Amerika, 80 gahancı 
.,apunı hizmete •ok{u -
Vn~iııgl-On u {A.A.) - Wınaııt)n 

sulh tekl111cd ~iıip getirmediğhıe 
dair bir gazetecinin suıılinc verdiği 
ccvnbın a~·ııen neşı ine ı-:oo~cvelt ınü. 
s~nd.:ı_ e~mıştir. Bu pek end<•r görfilım 
bır hadu~C(ffr. Rooscvdı dı"ıııiştir ki. 
Bl~ sulh teklifinin oııunl>u dcı~e: 

ile hır Yeğeni biltı mevzuubnlıs de
ğildir. X c sulh tekll!ı mahiyetinde 
ne de herhangi lılı ısulh nıiızakeı·esı 
yol..;ur. Katiyen buna benzer bir §Cf 
mevcut dl'jbldir. Bunu Reiııiciimhu

,·~n .bir tekzip ııuı etinde dcğıl fakat 
hır ıthanu suretinrle kullanınız. 

Kiml itham eitiği Roo C\'clttcıı 
ıı~ı·ulıııu , o dıt . c~lınnnyayn aldııııan 
kmı .. elerb demıştır. 

(D•u<ı1111 aalıif ~ J, riitMn ~ d•) 

il 

(Deva.mı •a.hi/e 6, ritun 1 uj 

Bitler 
Amerikayı 
yumuşatmak 

istiyor 
F ühre r, bir gazete 
muharririne, verdiği 
beyanatında çok 
müsait sözler söyledi 

Hitler 

Vaşington , 6 (A.A.) - Life 
mecmuası, Hitlerin 23 mayısta 
mecmuanın B~rlindeki muhabiri 
olan Cudahy'ye yaptığı bir bcyıı 

(Devam• tahif• 1, ritv,., ı dıJ 

Son aenelerde lisanımızı d ü-"' ·ıİın ona çeki d üzen verelim, 
::k.,i .. Lar • fıklıklan kaldırıp lisanda 
- a · ~. .. ..1 I " d ..J_ birlik temin ~~·,,:~ un e.-.en za-
vallı türkçemizi büs~bütün kanfık 
bir hale ıetirdik. Bu ke. 'n~ıklıktan 
bugün t ikayet etmiyen yoktur. 
Guetelerin ek11erisi de. ak. b ba
"nda muharrirlerin ~oiu da blilft• 
dan mü, tekid irler. Gazetelerde, 'ı 
lisanın böyle batıbot bırakılmıt 
ve aklına etenin istediği kelimeyi 
i.tediği gibi kullanmakta bulun· 
muı olmasına kail• teusür ve en• 
di.fe ifade eden yazılar aık sık İn• 
titar ediyor, ehil ve mütebau11 
olanlar bu kantıklıklanaı ulahı 
çareleri hakkında uzun uzadıya 
rnütalealannı söylüyorlar. 

ESKiŞEHiR BARAJI 

Bu yolda nefrİyatm bu kadar 
açıia vurması ve bu kadar ıık
iafll\&SI derdin hem ne kadar bü
yük olduiuaa, hem de bunun 
izalesi iç.in diifünebilen ve ya
zabilenler aruında iideta zımni 
bir ittilak teesaüa ettiiine deli· 
let eder. 

Fakat bütün bu neıriyata ve 
tikiyetlere rağmen mevcut ka· 
n flklll"l velev ki ufak mikyasta 
olsun ortadan kaldırmak için cid. 
di hiçb ir te,ebbüs yapıldığı ıö• 
rülmüyor, alakadar ve meaul o 
lanlar bildiklerini okumakta, da· 
ha doğnısu ya z.makta büyük bir 
fütursuzlukla devam ediyorlar. 

Bu lisan ve kelime karıtıklığı 
vakıa gazeteleref e de faılasile 
mevcuttur. Onlar da bir taraftan 
t ikiyet ed erken kendileri de 
kendi sütunlannda olsun akılları 
erdiği kad ar b ir zapturapt teeiıİ· 
ne çahtmıyorlar. Me&ela li~nı· 

T ASVIRl EFKAR 
(Docmı ıahil~ ı, .Ut. .ı ıü) 

Ovayı 
on 

sulamak için, Çubuk barajından 
misli büyük tesisat yapılacak 

8l76k •alama P•o2ramımız icabı inta edllf'eek Eıktfeb ir bencı i, yuk arıdaki Çubuı. 
lıtarajınd•n en lllİıli bÜyiilr olac~k (Yozm S incid• ) 

.. 

______________________ _) 

· Suriyede 
t Alman 

askeri 
Weygand,de 

Gaulle ile 
çarpışmak 
istemiyor 
---

A lmanlar, Suri9ede 
taggare megdanları11 ı 

iııal edigorlarmıı 

(Radyo gazetesi) - Londra 
?}J~~~~~ .ıradyoau Suriye hakkında yaptı 

~lıiı;ji_,.;~llil..,,/"!}!'""""''m::::; iı neşriyatta Almanların Suriye· 
ye akmakta olduğunu ve hatta 
bu hareketin Alman işgalinin bil
fiil başlamıtı olduğunu kabul et· 

• mek lnzmıgeldiğini bildirmekte -
dir. Müstakil Fransız ajanaı du 
5uriye otellerinin Alman zabitle
ile dolduğunu ve ~aın hava mey 
Janı da dahil olmak üzere Surı· 
yedeki iıç hava meydanının Al
manların elinde olduğuna işaret 
etmektedir. Almanlar bu haber
leri tekzip etmekte ve lngilizl nn 

• bu haberleri Suriyeyi istila baha· 
neııile ileri sürmekte olduklnnnı 
kaydetmekte ve hatta Alnı~ıı 
tayyarelerinin Suriyeden geçtiğı

bile kabul etmemektedirler 

Yakında mühim hidlıei•r • ıahne olacaj'ı ıöylenea ~ari7enin 
merked Şaman Merce me1danı 

(Deı'Clmı ıaH/e S, ı;utun l "" 1 

(AVRUPA"' 
BIRLIGI 
Üçler paktının 

prens iplerine 
göre kurulecakmıf 

BerJin t; (A.A.) Ilır hu u. 
si muhabir bildirl30or: 

AVl'upn Bi rle~ik devlctlerı ku· 
rulncnğı hakkındaki Amcı ıkun 
luıbcı lcı tni bahis mevzuu cd<•n 
satahiyctll Almıın mahfillcr1 ~u
nu hatırlntıyoılnr: 

Ycnı Avrupaııııı nna hatlarını 
Alınan mntbuntı bildirmiştir. 
Üçlu pakt, ~·eni Avrupaııın bün. 
ycvi hücre ini teşldl etmektedir. 

Molotof 
Bu yaz içinde 

Japonya ya 
gidecekmiş 

Tokyo, 6 (A.A.) - Moloto· 
\'Un bu yaz içinde muhtemel o· 
!arak Japonyayı ziyaret edeceği 
hakkında Hoşi Şimbun gn.zete• 
sinin \'erdiği haberle alakadar o 
larak Domei ajanııı, bu ana kndar 
resmi mahfillerin ne bu haberi 
teyit ettiklerini, ne de bu huııus· 
ta vaziyet aldıklarını bildirmek· 
tedir. (;eneral Wergano 

Bu paJ.::t, ııskeıi afluının bir Jfa. Yı e • k k 
~~t!;!~· k~;·;::~~ ~::n:~:ı~~' ~~~ en l tıp e m e 
imde kuı uru olııeaktıı Hiçbir 
A vrupıı ıie~·Jcti tesaııut \'BZİfcsln- ı 

~~;~·:·~I-Mısri pazara çıkıyor 
Paşa j 

. . Alınan tedbirler üzerine ekmek sıkıntısı 
lk~ l~krkadtaşık~fle ve fırınların önünde kalabalık kalmadı 
bır 1 te ev l Fırınlara üç günlük unun bir nın hemen bir misli ekmek cıkar~ 

olundu den verilmesi üzerine dün öğle - mı,lardır. Vnli muavini Lutfı 
Kahıı~ ti {A.A.) - Geçen al .Mı. den "onra şehrin hiçbir semtinde Ak oy dün bütün gün şehri do 

ısııdan tan-nre ile kaçmıya teşebbüs ekmek sıkıntısı kalmamış ve alış- !aşarak bu işle meşgul olmuşt r 
<>rlcıı e~ki Mmr Genclkurmal' 1ei"ı verişler her zamanki şekilde ce· Diğer taraftan yapılan tahL:ı 
Aziı-el.?ılısri ve iki arkadıışı. tevkif reyanıı başlamıftır. Bir çok semt- kat sonunda bazı kimııelcriıı ı:ı 
l'dilınişlt?rdir. ler<le fırınlar günlük sarfiyatları· (Dcı•amı sahff~ f!, ~itııx 4 dr 1 ................................................ 
Hitler,Hırvat 
devlet reisini 

kabul etti · 
,. ... -

5 bin Hırvat amelesi 
Almanyayc ıitti 

Salı.burg 6 (A.A.) - D.N'.B: 
Hırvat dr.\"let reisi Paveliç bagün 

ogledt'n S<>nra llRllt 16 dt' !Jıırglıo!'ta 

(Dn·oıın ıolı.ift $, aütıın 3 dı) 

,suGüN~ 
Mecburi ve 
son bir izah 

E•ekli General 

ALI IHSAN SABIS'/N 

Sahak Bolu melnma 

CEVAT ABBAS'A 
Cevabı 

Dördüncü sahil eda 

f Bakışlar j 
Kusurlarımızın davamı ve istihalesi 

Peyami SAPA 

S cçmc bir gençliğin elinde 
ikinci sayıil dün çıkan 

cGün> adlı haftalık politika 
ve edebiyat gazetesini bütün 
dikkatimle süzüyorum. Şimdi
lik biribirinden farklı hayat ve 
sanat anlayışlarının canlı bir 
sentezi halinde kımıldıyan bu 
gazetenin hakim ve nazım fik 
ri iki kelimeye sığma görünü
yor: Genç olmak. 

Belki bunun için, Yeni Mec· 
muadn gençliğe dair çıkan bir 
yazım Gün'e de alınmı,. Genç· 
liği müdafaa ettiğim için bana 
teşekkür ediliyor. Beni bu ba
histe anladığı için ben de 
Gün' e teşekkür ederim. 

O yazımda, gençliği beğen
miyen büyükleri (yaşça büyük· 
leri). şikayetlerinin mevzuun
dn haklı oldukları nisbettc de 
mes'ul telakki etmiştim. Çün· 
kü bunlar. yaptığı heykeli yum
ruklıyan ıanatkur gibi, kcnCli 
cterlerindcn bnşka bir fey &I· , 

mayan gençliği tenkit ,.,deri.en, 
yine kendilerini hırpalamıı o· 
luyorlardı. 

Gençliğin k~ıurları yok ınu), 
Elbette var. (Sanki büyükle· 
rin kusuru yok mu~) Sonra 
gençlikte kusur ııaydıiımız hııJ.. 
lerin çoğu, yannın meziyetlerı 
olacak ve meziyetleri saydığı
mız hallerin çoğu da, yannın 
kusurları. Aman ne sübjektif, 
çapraşık, dırdıra müsait bi r 
mevzudur bu. içine ballolun• 
mamıt. hnllolunmıyan, ballo
lunmıyacalc, hallolunmaz kaç 
çefit davayı alır, biribirine do· 
lar, ilmikler, kördüğüm edip 
çıkar. 

Her sonauz münakaııa mev· 
2uu gibi bu meselenin doğur
duğu meseleler de evvela ti
rif inden batlıyor: Gençlik rıe 
demek) Bu söze fiziyolojinin 
ve psikolojinin vereceği ceı; np 
biribirinin ayni olamaz. Yl\f 

(Utf n Mltifl'YI ~viri."~) 
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SIVA8i VA.l.l'w'LT 

1 ŞEHiR HABERLERi ANKA.RANIN • 
/Lll GUNLERI Amerika-Almanya 

T•/rllıc 167 1azan: Kandemir 
Birçok mahkemeler, ellerindeki dosyalan 

( aidiyeti cihetile- ) diyerek Jstildil 
mahkemelerine verdiler 

Sim keş 
lıanının 
tamiri 

l Yeni tip ekmek pazar 
giinii piyasaya çıkarılıyor 

Abnan tedbirler üzerine ekmek 

Lastiklerin 
tevziatına 

baılandı 

A• g • ...... u.n. Y .. 
ni .,..,.... ........ ... 
...... w ........ . 
L _ • ' l....ı..L. ~ -.l'•S·--

bimQe -- -- eW:I .. ._ MI ..,. ...,. 
--. - - .... .&I 

--- 1 ........ _ 
............. tWi ....... 
.... Amhl ..... ..,.. ... 

Dedim 1a. Muhittin Baba Bey. ,Jmca. hircleabire hir doqa Wi
>'ine UYllYJ bulUIUfb. Biraz CWDUAa maraz blchlar. Zaten it
aonra. Reis: clmkıil mahkemele- leri baflanaclan -.km olan bir
rinde muhakeme haficlir• fıkrası- çok mahkemeler •• divaıubarp
nı reye k~du Ye bu fıkra kabul ler, ellerindeki bir atirii doq.lan 
ed'dmeyince: (aidiyeti cilaetile ... ) d~erek ı.. 

B h k • aıkınhsı mese~si kalmadı Muhte&f vili eti ..... a usu s ta ı 1 ere Ah , .., .. ~~-"' 
ı 500 1 ... t • k yui)ret ..... ... -· ,__,. tetkikler devam ( J .... _,..,..,. ~ rar üzeme elinden itibaren teh- a • 1 ka Cimlaarnili. ..... ~ 

e d I·., or t•apmdaa ~" fazla ekmek rimizclfti hnnlarda unlar %20 ve r i 1 e c e k aa ••l':tirilraiJ .... Pir~ 
d 30 .so L...1._ ....,. .-- ·-- • e.,uıtla Ulel1 arumdaJd plan alm1t olduklan görülmüftiir. Bu çav ar, " arpa ve " u ... - ~ ,.,..._. lktlk tınsi- ? . , ........ et. 

berinde bahıua tarihi limkll ha- gibiler pasif korunma eeaımnda d.,_ Mrm.a ecl .... euretile atı lfitı Vtklleda pptatı f.tıtMkler ~...., .• ı les 'ıtL - Fıkranın kabulü. reddi nıev tikW mahkemelerine verdila. Bu 
ıuuhahe deiildir. YAni latikJil ••~et bıpanda ne yapaaıiı 
mahkemelerinde muhakemenin n1 keatiremi7esa Ankara latiklal 
aleni veya hafi olmaaanın tedvi- Mahkerneai Reisi. nihayet Mecli-

81 
ile eski Beyuıt ltamamının taıai· ki ihtiyaçlannı lr.orumak üzere imal edilmiye batlanmıftır. Yeni nilı.ayetlenmif •e bir teYsi Hateel ha- ...,ıcai'inl M lib ... b"ineai. 

ri tein tetkikler yapılmaktadır. Ta. bu tekilde hareket ettiklerini IÖJ' tip un bugün fırınlara verilecek zırlanarak lııtanbula shderDmı.tlr. • M ••.- AB:t, 113 ~ 
mir iti pne eü1 eeerlerl konuna lemitlerdir. Daha ziyade bu aibi ve yarın sabahtan itibaren ekmek tir. am erkim .. ... ~ 

i Beled. · · ha L . L •• •• d k bu unlardan imal edilecektir. ıh Hate,. '6n ilde ....... 2000 ft HatW,e -~ _. enctmen msı •• ıye · ımar yeraaz rem;eucr yuzun en çı • 1 • ......_._ IOO 1 ı-..1 aleueeeler ~ L-"!&- dd..,.ıc remi. .. nine liinm )'oktur. ae müracaatle. keyf~eti iatizan ıaiidlrHltfl mlbendilleri tarafından llllf olan ekmek me.eM.i bu su· Belediye memurlan dün ea· -..-....... ,... -.~ .,.. .,.ı...1:z..1_ • B a ma/eke,,..l•rin mecburiyetinde kalmıttı. Adli)"e 
Encümeni de bu huauata fu kara· 
n vermifti: Bidayet mahkemele
rindeki hıyaneti vataniye davalan 
yine bu mabkemlerde kalacak. 
Aakeri divanaharplerde bulunan 
cuualuk ve hiyaneti harbiye me· 
aelelerine gelince, bunlar kanun 
mucibince lıtikliJ mahkemeleri
nin dairei rüyetine tevdi edilmif 
olduğundan... tabiatile latiklil 
mahkemeleri taraftdan yürütüle
cektir. 

kararlaıbnlacaktır. retle luııpanmıt bulunmaktadır. bahtan itibaren fınnlan gezerek fhtipeı lcln a)'nlıaJttır. GeriJe ka- rin ~ı • h .,., "'-..U 
MISIRÇARŞlcnı B d b k il · d k" ellerindeki eski tip ekmeklik un lan 1500 lhtı'lt da,iıtılaealmr. İe- kendi ..... i _..ıeelan °'-elı 

MilU Mllcall•lfti•lcl 

ro l a •ilı inulir 

Bu münakaplar yapıldığı za
manlar istiklal mahkemelerinin 
6n1erine ne sibı davalar çıkacağı 
pek belli deiildi. Aaker kaçak
ları ve onlan terik edenler, hi
maye, muhafaza ve ihfa edenler, 
bir de turada burada bat göste
ren ufak tefek hadiaelerin faille-
ri ... 

Fakat timdi diifününek. istik· 
li1 mahkemelerinin aylarla me,
sul oJduklan ifleri, gördükleri da 
nlan gözönüne ıetirinek, milli 
mücadele tarihinde bu mahkeme
lerin oynadajı rplü daha iyi anl:ı
)'abiliriz. 

latilı:lil mahkemelerinin kurul
duğu ilk sünlerde her tarafta bu 
mahkemelere dütmemek için bir 
intibah hiaedilm.if, davalan ay· 
larla. )'lllarla aürüncemed e bıra
kan eaki AclJiye mekanizmuı ye
rine aon aüratle it gören bir yeni 
cihazın mevcudiyeti bilh .... ima
• kuvvetli, niyeti halia olmayan· 
lan kendilerini toplamıya, ölçülü 
it ~örmiye, heu.plı konutmıya 
aevketmişti. 

Fakat buna raimen hu mahke
meler. yine hot dunnam1tlar, yi
ne uğrapcak mevzu bulmutlar· 
dır. Çünkü büyük ihtilal ve inkı
llbın tahakkuku ve temellqmeei 
için en ehenımiyetaiz sayılan pÜ· 
riizlerin bile ortadan kaldırılma
•• elzemdi. Bu arada iae, lzmir 
auikasdi. Şeyh Sait isyanı vesaire 
ııbi büyük davalar da vardıT. Ta
manıile ayn bir mevzu olduğu 
için onlan burada mevzuubah
aetmek iatemiyonım. 

Bin mileriml maA· 

etnıelctense •• 

lstildal mahkemeleri ite batla· 

Bakışlar ........................ 
Kusurlarımızın 
devamı ve 
lst ihalerl 

Pe7aml SAPA 

sençliii. hat aenç.liği. nah 
aeaçliği. irade gençlii,i, 7ük.
aelr taKail ııençliği, Onivenite 
aençliği ... itte bir alay genç
lik ki içine Selim Sırn T an:am 
da, torununu da alacak kadar 
senit mefhwndar. 

Fak.at ili ebeliiini brralm
IÜ Selim S.rrıyı da. beni de 
.,_da haralr.an bir genç.tik 
Yanbr. halia aençlik. nnften 
kaçar. Bunun için kendi ken
dıiaiclir •• bunun için halis. 

Bta sençliiin tenkit edilme· 
Iİllİ anlarım: fakat bu tenkidi 
icap ettiren kuaul'lardan evve
li gençliğin mea'ul tutulmasını 
anlamam. Bana öyle gelir ki, 
her baba, oğluna indireceği to• 
kadı n.eli keneli )'aDqma 

yapıttmnalıdır. Gençliğin ku
....lan,, hizim ona lı:art1 yaptı· 
ltmız lcuıurlann devamından 
ve iatihaleeİllden batb De ola
Wlir ki> 

Siirt mebuau Sabri Efencli hu 
karara itiraz etmifti: 

-. un an af a e enn e ı unu tanbula evveke teffiyai rapıld~ L- .. • .,_ -n d,...__ 
Mısır earıııının tamirine alt aoD ekmek yapmayıp .. tllllf bulunan miktarını teıbite b.,lamlflardır. dan bu defa lılatlk veriJmemektedlt'. _,_ -- • - •-- - ---,. 

husuaatı karal'laıtırmak here Arke- üç fmncı da adliyeye veril mit Arpa f iyatlarile buğday fiyat· Bu 19.atlkler acentası olan vlll)'etr lan!Bunll'. :.:... ~ biri. 
olojl milaelerlncle toplanan eski aer. bulunmaktadır. lan arasında bir fark olmadıjı ve len aeentalıklar vaaııtaalle ol11Uyan tm ~ 1191· 

1 
_._ 

lerl koruma naclmenl uaılle Bele- ı D.-. L•Jet' h Ik m· bugün de e:ıasen ekmeklik unlar• tar da Ticaret Odası mem.ailleri Wr tedWre ~ us-- CLQa 
diye, imar mildOr ve mtlhendislRln-ı ....,.ye-.a m, • .m .ve. m 1 

.,,,,,,,. _......u .a.. 
den mürekkep heyet 10n karan ııa- .,,.üdaf .. ~ ek~Jdik. ihtıyac~ı da ~ 1 5 çavdar bulu.nduğu için vasıtasile en mübrem ihti)'açlara • tekrar ihtu ...... 
arif Veklletlnln tasvibine an.olun.

1 
tam ve aaglam bır temınata bag- fiyatlarda bir detifik.lik olmuı =ten=i=ed=ll=ec=e=kt=i=r.======== ....... .ihtar ,... ~n ..!; 

mak ilzere Ankara1a göndernüttir. lam.ak makaadile ~ldı.iı yeni ka- mevzuubahs değildir. M fwrlk pdautbr. Şöyle ki,~ 
Haber almdıtına göre llıııır çar- 1 ============= Gte 1 remiJeri, Atlat ,...... 

'"nnm tamiratında reatoraeyon uııu.. 'r. GDMr Dk ve ln ..... rlar ~;.:±: • • ~ uJe ı1a. ~ 
lüne sadılı: kalınacak, ayni zamanda Adllr edea ...... I emenniler - - ,.... .. .. .__.__ 
esnafın suhuletle dükkinlarını kul. - ı ............................ Veklllnln telk lklerl c:iııDlll'I mı a - .. --.. 
lanabllmeleri i(in bütün tedbirler K d ı ı re f Şehrimizde bulunan Gümrük ve fala ..... ~ ~ ...... 
evvelden kararlqtınlacaktır. a 1010 para arlD r rancala ilini İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz, ,_ AanelW# ... ..::.•W. 

zorla almak sapa yerde şehrimizdeki tetkiklerine dHam et- ,W hinde ..... -.- • 
mektedlr. Vekil dün İnhüarlar wıumı A~ ••ı n+ Alın-{ ... 

iste1ni•ler m6dllrlül11niln Papba~ndeld ra- Dnlılt ~ ffilW k z 
- Bir kanunun makabline fil· 

mulil olmaz. Yalnız muhaffefi lııt ... t .. berrerl ı 
ceza oluna makabline pmil olur. 
Mal6mu iliniz l.tiklil mahkeme- lhtiki rla mücadele ....., ı lu fabrlkasını ~mittir. .~ , -=:..... -!s.a ... .ı......~ 

Dün matbaamıza bazı o· k -- ~-~ ..._.. 
Bir müddet evvel, Osküdarda ltuyucularımız gelerek afaiı· Ziraat Ban 891111ft Wr ~ ~ ' b A-. )erinin cezua kat"idir ve büyük- • • • t db' } 

tür. Diier mahkemelerin iıe öy- IÇID yeni e 11 er Selimiyede Hafıza adında bir ! dak.i tikayette bulunmutlar- k ahveleri P••.W malı:•lııiııliılk' ~ c..., 
le detildir. Bin mücrimi mahküm l.tanbul rayat Murakabe T et
etmekten iae biT muumu kurtar- ki)ltı, latanbuldan Anadoluya 
mak nazariyeai bin aene evvel ka- faturuız olar•• pahalı fiyatlarla 
bul edilmiftir. Binaenaleyh ealı:i mal göndeıilmeainin önüne geç· 
davalann latilı:lil mahkemelerine mek içın yeni bir uaule müracaat 
havale eclilmemeaini teklif ede- etmektedir. 

kadının gece yar11ı yolunu keae-ı dır: Haber aldıtımısa pre, Ziraat ...,,,., ....,....... .. • - aL 
rek, elindeki keee kiğadanda ta- Şehrimizde dcnt francala bankasının Tahmiıteki depolarmda ._.. rz p_. Ju t n ,..., 
tt<iığr sa~ pualannı almak iati-

1 
fırını vardı. Bunlar kapandı çay ve bhft ithallt blr1itfne alt p • • ,.,.... • ı 1' 

yen HulU.i ile Mehmedin Birinci ve Tahtakalede bir fınn kur'a olmak iizere 500 eunl bh'" ..-ar-~ ile ur+' • .. 
Ağırcezada trörülen muhakeme - ile a··L bır-Lıldı. dır. ).a.J.o. L- ..11_ .a. .__..._..,.. ._ 

b 1 • dd · • ..,... aa Ortalıkta lı:ahn f*dan1 o u.... -.. - O-cı:"'9""'"" •a. 
leri dün itiri mit. mü eıumumı Ancak TahtakaJe, miifte- halde bu 600 euval piyasaya henllz "bt't °'='".;:.'+· ... ...-· L-... 
muavini mütaleumı ıöylemiftir. -... 

riın. Bazı tacirler Anadoludaki mü-
latikl&I mahkemelerinde reialik eaaelerle anlaprak fatura ve 

ve azalık etmit olanların birçok- maliyet fiyatı göstermeden bu • 
lan • Allah dah• uzun ömürler rada .. hflar yapmakta ve bu 
versin - sağdırlar. Belki içlerinde mallat' memleketin bir çok yerle
. Hele Refik Şevket Bey gibi - rinde yüksek fiyatlarla satılmak· 
not tutmaya mel'akh olanlar da tadır. Murakabe Bürosu, bu· ha· 
çoktur. Günün birinde bu notlaTı lin önüne geçmek için nakliyat 
okuyabilirsek Milli Mücadele ta· ambarlarından: Anado1uya ıevk
rihine ait herhalde bir haylı fay· edilen malların mahiyeti ve mik
dah ve meraklı malUınat edinmit tan hakkında her hafta muntaza· 
olacağız. man malumat verilmesini istemit-

riler ve francalaya muhtaç o- çıkanlmamıttır. Aı-. s" A-.s. 
Muavin, Hulun ile Mehmedin lan bizler için, biraz Apa gel- Alibdarlar bu kahvelerin biran blle ,..... ..,.. A-s. 

gece yolda Hafızayı bekledikle· mektedir. Belediyenin bu ıibi evvel pi7auya eıkarıl111ası için t.e- lam • •r 1 ........ bitaP 
rini, kadını görünce üzerine atıl- ihtiyaçlarımızı diifünerek da- şehbüslerde bulunmaktadırlar. kan efkin ~.. ~ 
dıklannı. fakat Hafizanın baiu- ha merkezi bir yerde başka Hastalara r•rll ilaç melde " A..... ....... • 
muı ve karp koymuı üzerine , bir fırının da francala çıkar- Sıhhiye Vekaleti tarafından, gön- ke tanıftar obmy ........ leffi .._ 
kese kağıdının yırtılarak parala· muına izin vermesini raca e· derilmiş olan blr tamimde, doktorla. mektedir 
rın eaçıldaiını ve Hulfuıi ile Meh- deriz. l'm baatalara daha dyade yerli fliç A • ' ela ,.,,,_. Dnl.ıa 
medin takip eonunda yakalandı- -.ııııilliıııııiııill _ _ ________ 1ar vermeleri ft reçeteleri bana • ynı uman SOll ~ 

iuıı anlatmlf, 497 nci maddeye D-.1- .H- d g;öre tertip etmf'lerl huııuııunun bil- Şefi, Almanlann • ~ 
göre tecziyelerini istemittir. -7• • dirilmesi isteni1mektedir. Bilhassa den ~ ~~~ iddi-

Muhalteme, karar için kalmıt- resmi haıtanelerde imkln 111sbetinde edecejine dair ilen ...,.,. aij. Müzelerle ihtilaf yerli ilaçlar istimal edilecektir. alann auf AmerikaJI • edil. ============ riildanek ..tcaadile tertiP 
Pou.teı diiiaıi anlatmak için. AJınan~ 

Ben hı.ırada. o günlerde Ana· tir. Bu auretle faturasız mallar tır. 
dolunun uayif bakımından ne kolayca kontrol edilebilecektir. AVUKA Ti DÔVMEK çıkmaması için 
halde bulunduğunu birkaç satırla ' KALA y MUHTEKiRi lsTEMIŞ 
anlatmayı faydasız saymıyorum. Fiyat Murakabe T•ilitı, Zekeriya adında bir aoför. dün 
Anadolanan ne halde Tahmia aokaiında Ali isminde Tapu daireıine giderek bir mu· 

Şehı in imarı esnas·ında Belediye 
ile Evkaf ve Müzeler arasında çık. 
makta olan taı41hi binalar ihtilaf
larının öııünil -alınak maksadile Be
ledıye imar m6dürlüjibie ..cttebaaaıı 
bir arkeol~ alınması kararlaştırıl· 
mı,tır. Bu müteh1188ıs, fmn İşine 
başlanacak :.alıalarda evvela tetkik
lerde buhına<'ak ve muhafazası lü
zumlu gönilen tarih1 yerleri tesblt 
ettikten M>nra imar iti başhyaC!ık
tır. 

. m.fmdaa Amerika lol' ......... 
Mercanda bir tilial, kamerin ...,tı ...,. • ...,. 

luıdar .. bl Wc:JJul_.. bf· 
dükkan yandı cletıaiftir. • 

· birinin 9 liraya kalay salarak ih- hakemesinde hasım tarafın ve -
olcfafaıt• flJsfr tikar yaphğını tesbit etmiştir. k.aletini üzerine alan avukat ls E ... elki aqam Mercanda Örü- A• ~ ..... e.pik eden

cüler ıokağanda bulunan örücü terin bir iddiuı da, Alrnaayada 
Salamonun dükkanında çıkan gUya amelenin .,da ~ 
yangın neti<:eıinde, dükkan kıs- tandan, hanlM"m ictih..Jib UCUZ 
men yanmlf ve 1000 liraya si - dl.-ek ~ harici tica• 
gortalı bulunan atölye itfaiyenin retini maln-edeeeiiae tllıirdir. 

,..,. 6 a z ı "a le ' a la r 

Bugünkü Anadoluyu gören 
gençler, yimıi yıl evvelki halı tah
min ve takdir edemezler. Onu en· 
latan apğıki satırları okurken. 
bu karmakanflk vaziyetin yalnız 
Umumi Harp aonu hldis olmadı
ğını, fakat uzun aeneleT hep böy
le aelip böyle ıitiğini de unut
mamak lizımdır. Şimdi aize Gent 
mebuau l.Utfi ve Dersim mebuıu 
Murat Beylerin Büyük Millet Mec 
U.i riyaaetine •erdikleri bir takri
ri arzediyorum: 

cMebua arkadatlarımızdan me 
zunen baneleıfne .. vdet edenler
den birkaç zabn Erzinun ve Sı
vae cihetlerinde etkiya)ar tarahn
dan ıoyulduklannı maalesef ha
ber aldak. Harput ve Stvu tari
lı:ile Ankua)'a ıelmek üzere )'ine 
birkaç arkada11mızıa da bu feli· 
kete maruz lı:aldaldannı bugün 
ifittik. AJdljumz telsraflara na· 
uran ba arlı:adqlennm parUIZ 
olarak Erzincan veaair mahaller· 
de bülı:Gmetia icraatına muntazır 
bu)anuyorlat'IDlf. Mevsimin ade
mi miiaaadeai bu ukad.,lann ö
tede beride, han kötelerinde ae
falet ft maiduriyetlerini mucip 
ahvalden bulunmakla maruz ar• 
kadatlnmızın tehvini zaruretleri
ne medar olmalı: iizere miktan 
kifi paranm itaıile nerelerde, 
kimler tara&nda,a ao,uldaklan-
nın ... • 

Bu takrir okunur okunmaz 
Hacı Tevfik Efendi söze batlı • 
yor: 

- Anlatılıyor ki yaalarina za. 
- -ZC::W 

Suçlu adliyeye tealim edilmitrit. mail Hakkıyı bulmuf, ka>disini 
10 TON NAFTALIN tahkir etmif, dövmek için de ü-

SA TIŞA Çl (ARILACAK ı zerine hücum etmif. ancak etraf· 

B b · · d b" R an takiler tarahndan yakalanmlftır. rum erg ıımın e ır um • I . .. .. ..L .. d 
lı ah d' · h · · t' d' Zekeraya cunnumqıııut mu -

~a 
1 0

Y u ınıfnt te
1
. . rımFıze t"Mt; :r~- deiumumiliğine teslim edilmiftir. 

gi ton na a ının ıya • 
kabe Bürosunun tayin edeceği -OON TEVKiF OLUNAN 
fiyatlarla aatıp çıkarılması ka • MUHTEKl~LER 
nrlattmlmıttır. Bu sebeple li · Sultanhamanunda cBuna Pa
man antrepolarında bulunan bu zan> iaimli manifatura dükkanı· 
naftalinlerin fimdilik çekilmesine h"b. H'· ·· 85 lı: 

d·ı · · . ''L nm aa ı ı umu, \lnlfll ıa· müsaade e 1 memeıı ıçın a.a-.a • I 1• 1 b' · k • il . · tı ması •zımge en, ır cıns a • 
darlara malumat ver mı,tır. , d b 11 ı: k 1 k t'k t 

O 1 T ın çora ına .1 urİ u e ı e 
DONK HR <\C~ 1 koyduğundan Aıliye kinci Ce-

lhracattaki durgunluk devam za mahkemeaine verilmit ve dün 
etmektedir. Dün muhtelif mem • bitirilen muhakemeai sonunda da 
leketlere 150 bin liralık satış ya- 25 lira para cezuile bir hafta 
pıllDJfbr. Bu meyanda Almanya- 1 dükkiıuıun kapatılmasına mah • 
ya tütün, Finlandiyaye tütün, Ma kCam edilmiftir. 
cariıtana deri. ltalyaya balık sa· I Dün bundan bqka ayni mah-
tılmıştır. kemede, fahia fiyatla kuka satan 

b L · 1 d I k ıeyyar iplikçi Agop ile 75 kuru-
ıta auvvetı a ma an yo a çı a- blm •• - 1 le -

k ~-.ı L. ıpa aa aaa -·mae en ıvucagı 
cak aT a~anmız etaıyanm ta- 80 k t B· 1.L da 

il da '- ) '- unıta • an llll&pazann 
aa utun n m;urtu amıyacaıdır. k M"I . d' d 
Hatta nezdlerinde kuvvei zabıta uap L·fı tıyal 1 80~1 dun a._.aon. 
b 1 L ___ 1 L 'l k' ra tev&ı o unmut ar ır. • u unan meuuaıar uı e eiJ ıyanın 

taarruzuna uirayor. Demek ki di
ier ahali için bir lı:uabadan bir 
kuabaya gitmek imkin haricinde 
kalıyor. ı 

Y oqat mebusu Süleyman Sırrı 1 

Bey de töyle diyordu: 

Maaftfteı 

ilkokul kamplerı 
aollezir8ftd• 

açılacak 

BEYAZITTAKI ÇEŞME 
BAŞKA YERE NAKLE· 

DiLECEK 

yardımile söndürülmfüıtür. Hitl., llunun da .,arid oam.-

BIRYAR~L "NDAGfR daima iuh •tmİflİr· A..,...,• 
,, "" 1eni 'battan tamimBe bu latacla 

Evvelki gün Şi,banedeki Be • iarac:atma pnİf piyasalar temİal 
lediye garajının ohaldanm tamir eclea Alman:r-, diler kdaltınl9 

Müzelw idaresi tarafından yapı- eden demirci Yani. üzerine çık· AmeriEa ile rekalaılte ....... alr
lan tetkıkler neticesinde :8eyaaıt bjl oluğun kaymaeile dü91müt ve ~. 
meydanındaki çeımenin tarlbi bir ağır ıurette yaralandJjandaa hu ~ehlen korlmtaa diier 
kıymeti olduğu tahakkuk etmi, ve taneye kaldınlrnıpır. bir diiıf6ı ce de, ~ al-
başka tarafa nakU kararlaştırılmıo- TAVUK KOMEslNDE :ıı _ _._: Patimelidlr Hil 
tı. Proet pllnma 16re ~menia 19" SAKL4NAN EROiNCi ~. -u-·97~_.- IOm; Al-
ri ıayln edilecektir. - -"-r-

Bah ıthlfi, eekl eserleri koruma Küçülı:pe:ıı:ar Yavuz Sinan ma· manpmn IMit8n altmlan J " 
encinıeninde eetJWlba 11atledOecetf halleainde Yeni Hayat eokajan- ....... en, liclntiai a Ilı •lele 
yer ı:örüıüleeekttr. da oturan İbrahim 'H kama Fik· - ....... kumMlf .. old~ 
. ...................... -...................... riyenin eroin aattıldan haber alı- " lııaaılıılm eaera !.~e::iW 

Merinos koçlan narak, ya1ı:aıanm•t1arc1ar. ........ ~ 
Yapdan arattınnada bahçede· .. nwahaw eltman kredi -

Bursa, ( Huuai) - T ahii to- ki tvulı: kümeeinde bir miktar e- oltnk kMzmn faydah oleeal• 
humlama için. MeriDoe yetiftiren roin hulannna,tur. lllWlr erl•ıliiiei illve. :::=;:' 
halka, yakında Merinos koçlan Bundan batb Ali, Kemal, a. ...... Hider, ~ 
tevzüne bqlanacakbr, 6 aydan- Mecit. Omaan. CAmal •e Dün· Ama&• ~·.....,. 
beri devam edegelmekte olan u- dar isimlerinde alb eroin ve el- •M&' M ~ ~ 
yuz mücadelai de eon Afhala- l'ar .aatıcw da ıuç üatünde yaka· mıiJ 1° ı ~-e A• 1-
rındadır. Bu mücadele Merinos lanarak adUy~~~~iflerdir. clıai Ui"r pW d &D I r...t. 
yetiftirme te,kilitile Baytar mü· SEDDEN D~ 0LD0 ~ tıopreld..-..:; • .-.; Wac1Jt 
dürlüiü tarafından tatbik edil - y enikapıda RiiAımat Muhafa- rm ~ ~· .. w.t tl
mekte ve çok iyi aeticeler ver - za memurluğu yapan Sıtlu Kaya .. : ı!lii- açlk 
mektedir. adında birisi dün gece yanıı nö- ....... p • , s'l M ..,.. 

- Şimcli ıelen bir mektupta 
Yozgat mebun Rıza Beyle Ma
den kaymakamımn Madene üç. 
dört ... t meaafede etkiya tara· 
fındaa *>yulduiu ve hatta kay· 
nfakamı da öldiımek istedikleri 
halde (ben muhacirim, memle
ketime gidiyorum) diye hayatını 
kurtaTchimı )'azıyor. 

Cezeevlnd• teh811 betini bitirip evine dönerken Sa- Ama - k A - ~ 
IJkolı:uJ çocukları için açılacak gllrenler matya tramvay duraimclfdd med- ...n.a ...., .,.; _,,.. ~ 

çocuk kamplanna iftirak ede· den atalı yuvarlanm""'*• Sıtlu .. ......,.... ~ ..... _., ... 

( D-.ıamı wr) 

ceklerin Ayım her gün fazla. BurA, (Huuai) - Buna ce· Kayanm, aukut n~ ka • ta Am ı I .. _. .. .....a .... 
latmaktaclır. Geç blacaldann da zaevinde açılan ilk tahail kursu fw patlamlf ve t.emen almüt • ...... ...... '':.-· wa ... 
müracaatlanm kahul eclehilmelı: nihayetlenmit n 97 kiti muvaf- tUr. Wm -·~al iaa ola. ...... ea... 
ve kamp tetkil&bm ona söre tan• fak olmuttur. Cezaevi Müdürü Vakaya müddeiumumilik el l'llıt W ı .. 1 &la Ol•' ....-. 
zim etmek için kampların açı)19 (ve muallim Şevket Önet'in mu· koymllf, S.tlı:ınm ce..dini muaye· teriyor. ~ ~~ ~ 
tarihi 30 hazirana tehir edilmit- vaffaluyetleri bilbuea kayda de- ne eden adliye doktora Hikmet RaH ıtılt, ~ ~ 
tir. ier. Tümer defnine nıMat venniıftir. :-=~·· 

9
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= M-L-- •--' t'OGAt ft9!!!~~~!!!J~~~~~~;:s;:;;:;~~~~~~~~~~n· mıya karar nrmiı bir adamın, giz. - Ne uhtekirlıtıT Bu yua aenba tutuna oturdu, ceblndm lteki ..-.. tuta oturdu, bir ılpra 7aktt. uımu- ~~ 
s lenmiye eahpn hakikati en k~ delil miT tubu çıkardı Ye pertanlSla, iki cV• Nejad teker teker bflttn harfleri z:::ı. 

ip.retlerlnden yakalamak azmi1e ona - TabU beııi.m. clad> kelimesinin ~uılıpnı tetkib muayene •e mukayese ettL Arada 
balu~rd11. - O halde? başladı. İlk balı:ıtt& ba iki pm bir bir Pderbıl kaldıl'lp Nkı10r ve 

Bellua birdenbire batırdı: - l'abt ha ...ttubu ben Vedada elden eıkmlf& benziyordu. Fakat ilk onda hiçbir telif, korku, he)ı9can 
- Hah! delil. Bafiyeye yasctım. mektuptaki cVedacb m Arap harf- 119ri ~rdu. IeDdial o kadar ~...,.. ,.._ 

8erver BEDi Ve derin bfr nefes alarak dişle- - Mektup Vedada hitap ediyor. lerile ;:vuılmıt hirinei cdaJ> harfi beJecan içbide idi ki ._...... hfl· Hllld/ud.,ı:,,d~-;_~~ 
rinin arasından mırıldandı: _ f..t L..L ~e ... up Bafı'y-e L•tap en> ye bendyordu. EJlf daha Jn.a kimde bialerinbı telliri albna ol. .__,J ~..._.. 

....................... .... ,.. -.... - •• -ı UI ......... ._ ..... _ .._._ Nitlki • ...,.. ~j 
_ Alçak... AJcak.,. edf7erdn, fakat cSafiJeeetlm> keli- idi. ııunci mektupta -taklit ihtimali- mamuına ........ ~....... m a ı ...... 

.o --'ni .u-:.1-, 1••••• da L..-•- ne kunet Yeren bir dfklı:atle. harf· buan iki harfi btriblrbuı cek bmı:ae- '""""" N -'cin dudaklanDı ke- uurd .. Bir terechltlt pelmtif*I. Nejad hill du.ialdarını kemirerek ,_ ...._.. -- - ..,_, ti L... d aralanacla '"'-bir 
-ı N.-1 • .a Ln-..aL..- .... ....._ -ınmı taklit _ ... _ ...... ,y....a ... _ y••- ler claba net yuılmlfta. aıu ~ 10r, -n a - ---~-- • • • _.._ ~- - ...... ehaak Senra Nejadın arkumdan 761'6· s~r. eler ba lı:adm bir -ıu ,_ -na _... -- a1 a-·-·L..t. b-•--·--rdu. .a.. ..,...,... .... 
&.a... .,._... •- m·-ı-r. T-Lu... m•L---• p.L.t 0 y nu: nan lar birtblrine ook ben- m ...-.. -·- ,er! .- ~- Wr PYl'I* •rfetdkten dtL daha söylerse, ona parçalamak ihti- ...- ..u• ----. .... n.11. 1--"..__ bir prla ..A..J r, lll-., 

yuı hellim yasım deifl. istenen aborda. -..ıs _ .. _ -~ e- Hakikat mutlaka 11-a.n..... 
-ra bptJ1 açta. Odada, ayakta lı:al'fl bqıya bir yacından kendini nasıl kurtaracağl.. mtıe •e danleder gibi ommlarmı ,ı.ı --~ 

BeUna •• prlr ._ bir fev- alddn baluftalar. Nejad, titrediti nı dü16nl70ıdu. timdi sana J'k tane cVeclad> bil- Belkıs yası masuma yaklqtı " oynatınıp bqlamıttl. Arada bir do- laka muatter '_...-a-._ 
blldelik oldutunu anla......_ İlk belli olan elile aelrt.uba Belluaa mat- Belkta klitdı Nejada dotru uza- rneBI JUaJlın. precebin ki mettap. .on derece sakin, hatıl mesut bir rup talık da cah10rda. Fransızca uferhıl Ye • ....--~ 0 da...__ 
lllee blru fallrdı; fakat Nejadın tı ve btittln dikkaW. onwı 7fizüne tarak: taki cVedacb benim yuna delU. ..ıe: dedl ld: lambJaD bir~ ~ 
... bir mektup princ:e kotta: babuya bqladı. _ Bıuadaki ahtekirlıiı görmi- Nejajd faflrdı Te me1ı:tDba hakta: ._ Rill kam obudm aı, ruhum! _ lıfii9yl Şarlok Rolmee, e.ıcı bir 16nilllerde U)' 

- Ne YJrT dedi, JÜÜD l&plarlf Belkıa mektultu acark• kuru çi- yor 11111aunT cllye sordu. B"f'et. cV~· hltafmıdan enel b- diye morda, balı: ben una birkaç polis bafiyeııiılnb. Bu kadar tered- dırH. ........ __ ......... h'1-. 
.. ..,1 ralumıt bir kelime Yarda. Ba, ela- cVedad> )'U&Jllll da ~ dit alaqabpıaal ...... t, •7- ~r •e 

N_,... 1Nı- keliaıe e171...-.. dı. ~er yen dilfmiifttl. Satırlara g0a Gaz g6ze geldiler. flJH it•> olabilirdi Fakat ,...._ • ımı...t ile iman kuVYetinl k sıerJer, ...:_ 
l9ft t**ı '" Belbıa 7Uıedan P- sadirlı11ea evveli kqlanıu hayret- Hayretr Btllnaua ldr~eri bile clald cVedacb ~inha bafbaa Oradan rutcele blrluıc Ulıt Jı:a. Nejad, ltlce " atene ara- konetle kana~....t 191~ 
prek ~-- odM&M clcıiru ıtlıfl- le lı:altbrdı, eonra da 1ı:atlaruu cat- kımıldamadan göale~incle, haklı ol- tarafından yuıldıfı ne malllmdu? lem çekti ve birkaç tane cVedacb sında ı111ntmıı, mıl'lldandı: yat Aleminde ~..; ~ 
a. IaıQa. eldap JmM mlaJuıp tı. Gllml kaned, bUDp hliJoNa. dutwada pik..._ bir lawua sabit M&retbp a;nl; ,_. da beml,ur- kelilMai yadı. - Fakat bu ~ktubun Vedada ee. tfr. Ratlbtte ----~ 
'-1-··b Alır adnalaıla korldon Ne'ad -.w--. ..a.- __ .. .. ...... 1• ...a. nht taraftndan JUtlchfnn Mr tuaY• -"rhaclen, Wdlaatl9 !!%.-.. 
--.... · ' •--- oa- a~ .. -1. -rı ••"'- du. - Al, lıak, dedi. wr et, benim hallmt anlarsın! lJ..-::~::E~=-~~==·=·=·~·· .... J 
Peti ve IObk bpıamm ........ Artık, t.lr ılab, lüc, biç aJdn•a. NeJ•• lı:lfıdı aJch w •rdaı Nejad hemen ıasıhaneııinin kol- Sonra ;:vuihaneDin ~anındaki kol- (DeHtflı 11C1') M1uı .... ~ 
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TASVİRİ EFKAR 7 Raairan 

Ruzvelt 
diyorki: 

l fl.1•lJn:t;.1:14U!:t:.11 
Sığır vebası hastallğı 10 yıl 

evvel bugün yenilmişti 

Hava [~-'!ı.A~~m==~====!J~a~r~Ia~n~ı~n~, ~g~e~m~i~s1~n~ln~~du~ .. _~~~~!!~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~=a~zm!!!!!e!tm!!!!!iı!!!!!!!b!u1!u!n!a!n~L!1o!y!d!!G!e!o!r!g!e!n!ü!-~ı• 
meni kadar siyaset lisanını [ • , kümeti, bilakis hata, hata üstüne 

da pek iyi idare edemediği cKilik- s ı y 1 s ET J lşliyerek, İzmir işgalini, Tıakyanın 
ya> hak.kında geçen gün sarfetmiş H ıstilasını ve bildiğimiz bütün o faci-
olup matbuatımızın bh ağızdan pek aları sıra~ile baş1mıza getirmiştir. 

------· 
faaliyeti -

Parolamız 

istihsaldir 
Amerika, 1im11liıarki 

sahillerine top yerleştir• 
mek için 92 milgonluk 

ta/asi sat sar /edecek 

Vaşington 6 (A.A.) - Roosevelt 
Saiut Laurent ııchrinden elektrik 1s
tihsalın1 istihdaf eden projenin tat
bik mcvkiine konulmasını teklif zım
nında kongreye gönderdiği bil' me
sajda ez<:ümle şöyle diyor: 

Demokrasinin düşmanları, Nor
vecten Çan:ıkkaleye kadar elektrik 
istihsaline yımyacak bütün nehir ve 
ırnıaklardan azami derecede istifade 
etınlye çalışıyorlar. Bu vnzıyette biz 
kısa göriişlü ba~ı kitnselenn muha
lefetine mutavaat ederek kıtamızın 
bu sahada başkaları tarafından ge-. 
ride bırakılmasıııa müsaade edecek 
miyiz? Milli müdafaa yarışında pa
rolamız istihsal, yine istihsal ve da
ima istihsal olmalıdır. Elektrik kuv
vetile münakale vasıtaları tayyare, 
top, tank ve gemi imalatında mües
ııir olan başlıca amiJlerdir. 

her yıl memleket 
zarar görüyordu 

· Bu afet yüzünden 

25 milyon 
--------

~nkara 6 (Hususi muhabirimiz-} gelmiş ve köylünün biı' çocuğu me• 
den telefonla) - Bugün memlekette sabesinde olan hayvanını ve onun 
tamamen başanlan büyük ve hayırlı istihsal kudretini baltalamış.tı.r. Bu 
bir işin onuncu yıldönümüne tesadüf vaziyet karşısında iç alışverışın~de 
etmektedir. Bu mesut yıldönümü :>lduğu kadar hayvan mahsullerı~i
memJeket sel'vetinde büyük tahribat zin inkişafına ve dış ticaretimhm 
yapan ı;ığır vebasının tamamen ye. aksamasına da sebep ~~~uştur. 
nilel'ek tesirsız bir hale getirilmesi- Hastalık bize hariçten geldıgı halde 
le neticelenen 8 yıllık gayretli bir ecnebi propagandalar bunu Türkl~e
mücadelenin tam semeresi görüldüğü ye mal etmiştir. Halbuki hast~lıgın 
gündür. tamamen yenildiği 931 s~nesınden 

Sığır vebası bundan 32 yıl önce sonra da İran dan dört, Surıyeden d 51 

hariç memleke,tlerden hudutlarımız Iraktan 9 ve Sovyet Ru!l?'a~an 5
1 

~
dahiline gırmlş ve süratle yayılarak fa sığır vebası memleketımıze ge mış 
korkunç tahribat yapmıştır. Bil- ve tam 88 istikamette Y~.yı~mış~ır. 
hassa Balkan ve Pmumi Harp sene- Fakat Cümhuriyet bukumetınln 
ierinde tahribat daha fazlalaşmış mücadele teşkilatı bu salgınların 
ve senevi sığır zayiatı 600 bini geç. hepsini yenmiştir. 
miştir. . Sığır vebasile mücadele 8 sene 

Hastalık o tarihlerde Iııtanbulun müddetle devam etmiştir. 931 den 
en yakın semtlerl olan Beykoz, Üs- evvel sığır vebasının m~mlek~te se
kildar, Kadı.köy, Çekmecelere lcadar ~-,.. zaral'l 25 milyon lıra idı. 

~·~.c;;;:·-ı:::ı---------Roosevclt, meselenin müstaceliye
tine \J.inaen projenin dört seneden Kooı-dinasyon H B e ı ·ı s h a 
daha az biı· zamanda bitirilebilece- • 
ğini zannettiğini de bildirmiştir. Heyeti toplandı .ı b . 
Amerikanın harice gönde. Y 8 n 1 1 r 

haklı itiraz~tını mucip olmuş bulu- Ben bu mükalemelerden tabii Sad-
nan sözlerinden anlaşılmaktadır! ?'azam Tevfik paşa ile Hariciye Na-

Dal'lan, sadece İngilizlerin o 2a- D a r 1 a· n 1 n zırı Mustafa Reşit paşayı muntaza-
man dahi n1üttefikleri aleyhine ha- man haberdaı· etniekte idim. Bir gün 
reket ettiklerini söyliyeı·ek Fran- General Deedsi İngiliz sefaretinde 
sızların şimdi de ayni manevra kar- b e y a n a t 1 o kadar sıkıştırdımdı ki, bana: «A-
şısında bulunduklarına işaret etmek- dzim Kemal bey! Size şunu söyli-
le kalsaydı bu sözlerinden o ka- yeyim ki, harp ilan olunduğu gün 
dar mü.teessir olmazdık. Çünkü, ni- ve bı• r h a.A tı ra tesadüfen Mueşal Klçnerin yanında 
hayet; Ingill.zler, şayet 0 zaman bizi, idim.> Öyleyse Osmanlı İmparator-
bizden ayrılmaz bir parçamız olan Juğunu mahvedinceye kadar haı·be 
o zamanki koskoca Adana vilayeti- devam edeceğiZ> demişti. 
mizi istirdat etmiye sevketmişler Y A Z A N 1 İşt~ bugün hala İngilterede bu fi. 
idiyseler, sonradan akılları başları- kir hakimdir. Şimdi bir şey yapmak 
na gelerek, Clemenceau ııe Llo:rd Galip Kemali Söylemezogwf U imkanı yoktur. inşallah ııulh olsun 
George'un pek başı açık bir hatala· da ıttifak meselesini o zaman düşü-
ı·ını tamire kalkmışlar demek olur- nürüz!> demiştı. Vakıa neden som·a 
du. sulh olclu. Oldu amma başımızdan 

Halbuki, ınubtetem Amiral, guya D ar 1 a n neler gecmedi? Ve sulbü muzaffer 
ki babadan Fransaya kalmış bir Türk süngüsü kanile yaptı! Bizden 
çiftlik inıiş gibi: cBize verilmiş olan ayrılmış olan o güzel memleketler, 
Kilikyadan bizi çıkartmak ıçln tn- serzenişte beş yüz yıllık hakimiyetimiz altında 
gilizler Türkleri teşvik etmiştiı·!ı. görmedikleri kanlı hadiselere birkaç 
demekle özürü kabahatinden büyük bulunm· amış sene içinde mınuz kaldılar! Bugün 
bir hata işlemiş bulunduğunu nasıl- oralardan geçen bir Tüı·k, yere cf sa> 
sa, pupa yelken İngiltereye tarize inmiş gibi muhabbete ve hürmete 
koşarken, farketmemiş olacak ı.. . f mazhar oluyor! Ve cahil biı· siyase-

Bu büyük devletler tam bir asır· ransız - T Ürk tin kurbanı olan Türk milleti, yiı'mi 
danberidir silahları~ın kuvvetine seMlik acı bil' tecrübeden sonra, 
güvenerek dünyayı haraca kesmiş- münasebetleri hakiki devlet adamlarının zeka ve 
!er, yine kendilerinin icat edip, sırf h dirayeti ve her şeyden kuvvetlı olan 
~endi. menfaatlerine göre tefsir et- İÇ değişmemiş hadisatın seyri sayesinde Büyük 
tıkle.rı _prensipler namına, gözlerine __ Britanya İmparatol'luğunun en ~a-
kestırdıkleri ınllli toprakları kendi- nıiıni clo~tıuğ-una, hatta ittifakına 
terine mal edivermiye çok alışmış- Vichy 6 {A.A.) - Havas ( Ofi) kavıışmuş bulunuyor! 
l~~d.~ ! ~yi hatırlamıyorum. Frenk bildinyor: Herhalde, şarkta büyük devletler, 
buyu~er~nden biri söylemiştir: Amiral Darlanın beyanatında hasis menfaatler peşinde koşmaktan 

cSungu pek iyi bir kuvvettir! umumi harpten sonra Tüı kiyede vazgeçmedikçe, menfaatleri evvelce 
Yalnız üstüne oturulamaz!>. Yani vukua gelen hadb;eler hakkındaki olduğu gibi bundan sonra da tearuz 
oturulamaılığ1 için muvakkattir -.;e fıkrasına karşı Türk matbuatının etmekte devam edecektir. Ortaşark, 
batmak hassasını da !<Onuna karlar aksülameli üzel'ine, salahiyettar Afrikn değildir. Osmanlı İmparatol'-
muhafaza edemez demektir. İşte bu mahfiller şu cıheti taıırib etmek- luğu idaresinde hiçbir zaman, idare-
gün de gördüğümüz vakayi bunu tedırler ki, Başvekil muavini, ~i altındaki milletleri, öyle iddia 
göstermektedir. Dünkü müstevliler Türkiyeye karşı, milli gayretinin olunduğu gibi, muttarıt btr zulüm ve 

Nisbeten 
durgun geçti 

Almanlar, Giritte halkı 
cezalandıl'lnak ıçın 

a•keri mahkemeler 
kuruyorlar 

Londra 6 (A.A.) - Hava ve Da
hili Emniyet Nezaretlerinin tebliği: 
Birk~ düşman tayyareı;i bu g-ece 

İskoçyanın bazı mıntakaları üzerın
de uçmuşlat'dır. Pek az b<>mba at
mışlar ve hafif zayiata sebebiyet 
vermişlerdir. Birkaç kişi ölmi.iş ve 
yaralanmıştır. 

Düşürülen tayyareler 
Londra 6 (A.A.) - Hava ve DR

hili Emniyet NezaretJeriniıı dün nk
şam neşred\1.en teblii'.,ri: 

Bu gece Ing-ilteı·e iizerinrie düş
ınaııın beş bombardıman tayyare~ 
tahrip edilmiştir. 

Bu akşam ı;ant 20 YP kadar kııyde 
değer hiçbir hadiı-e olmamıştır. 

Giritte zulüm başlıyor 
Londra 6 (A.A.) - Londra~a !!e

len nıalümata göre, Göbbels İııgilı1~ 
lerin ıcüya Giritte vahşiyane mııa
meleler yaptıklan hakkında yeniden 
neşriyata başlanmasını emretmiştir. 
Alnıan esiı !erine ve ezcümle para
şütçülere yupılan muamele meııelcsl 
hası<atan ileı-i sürülecektir. rilecek ilk kıtası Ankaıa. 6 (A.A.) - Koor- N • d 

dinasyon Heyeti, bu sabah saat I z 8 lft 8 n 
Vaşington 6 (A.A.) - Amerika 1 O k R l O da Başveki o tor efik 

kadar bugu .. nku"lere de bu bı'r ı' bret- fb ı d b' t i i te k'I tazyik altında lnletmemiştfr. İki sa :ı arın an ır anes n ş ı G' 'tt h k l 
tl·r. asırclaııberi bozulmus olan o mükem- ırı e mu a eme er eden bu kadar eski bir hareket • 

harice seferi bir kuvvet göndcrmiye Saydamın riyasetinde toplanmış- b h d • O menhus Mondros müta1·ekesinin 
karar nnliği takdirde cbirinci mu. a S e 1y0 r akdinden birkaç gün sonra, _ .Moe-

h kk d . mel lrlare maklne!'linin kırık çurkla- Züı·ı'h 6 (A.A.) _ •Basler Nach-a ın a ~erzenışte bulunmak - ~ 
i t . . - . . ı·ı arasında Al'ap, Kürt, Çerkes, richtPıı> gazetesinin Berlinden <•"-

harebe fırkası> Amerikan ordusmıun tır. k d h 
n ye ını ı?utmem.ıştır. Amiral " 
Darlan, yalnız Ingilizlerin iki Arnavut, Lilz, Rum. Ermeni. . ilh- rendiğine göre, Almanlar İn~iliz or-

t a. 1 AA) H'" h"k• ova an enüz gelmiş bulunuyor-kıta dışına sevkedilecek ilk ciizütam- Ta.ar ru .. on o arı Edinburg 6 ( . . - ıwen u u B b ·ı 
}arından birini teşkil edecektir. meti başlıcıı tenkit edenlerden bulu- durn - a ıa ide teşekkül eden muh- 1 h.1 b ten ziyade, Türk milletinin eli. aya- duı:;una dııhil olmnk ve c.\lnınn pa-yüz ii ı e ve ce ir oyununu ay-

dınlatmak istemiştir. ğı, kolu sıkışıp kopmuştur! Ecnebi nşütçiilerine fena muamele> etmck-
1 Orta teminatı nan eski Harbiye Nazırı Hoare Be- telit mütal'eke komisyontı reisliğine 

Genell·urmay reisi General Mar. 8 g · d tayin edilmiştim. Haftada u··ç clört 
"I ı· · i ı· llsha, Gı"rı·t muharebesın en alınan 

tesvilatı ve hariıı amali ot'taclan le maznun çetecileri muhakem,. et-
Şu cihet tebarüz ctthilmektP- kalkınca, hakiki istiklalJerini elde mek üzere Ciritte askeri mahkemele1' 

ııhall .Mebusan n ec ısın n ma ıye en- olabilecek k defa o zamanki Harı'cı·ye Nezareti 
i ·1 k . d .. l k dersleı·den babı>edere • .harekatın cümen ta i ·omısyonun a soz a ara i b dairesinde müsteşarın 0'dasının ,·a-.. ı d · t • k' ) H b ı sevk ve idaresinde yen ır müneb- - , 

dir ki, Fransız - Türk ınünase- etmelerini candan dilediğimiz o kurmuşlardır. 
betleri değişmemiştir. İ:>kenderun memleketlerle. e!.'aslarını zaman ve BatınJan gemiler 

~zcum e emıl) ır ı: Ankara 6 (A.A. - a er a dığı_ - ı ı v nındaki odada toplanırdık. Aradan bih kullanmak lazım o ı ugunu söy. 
Birinci fırka mutlak bir üstünlüğe mıza go"re, Sigorta şirketleri tara- ·· ı d on beş yirmi ırün <>eçtı' kten sonra lemiş ve sözlerine şoy e evam etmiş .... 

uhip bir hücum kıtasıdır ve bu iti- fından muamele yaptıkları sigorta tir: İngilizler ile Fı·ansızlar ara~ında -
barla yüzde yüz derecede yeni malze- teminat ol k t bereket versin ki _ hiçbir görüş 
me ile techh; edilmiş bulunmaktadır. sahiplerine karşı ara ev. Bu muharebeyi kazanmaklığımız birliği bulunnıadığıııı anlamıştık. 
B:ız.ı bakımlardan diğer bir takım dl edilen ve listesi Tical'et Vekale- lazımdır. Bu n:ıak~atla tam bir g-ay- İtalyanlar iı-e büsbiitün b:ı:;<ka bir 
cüzütamlar da bu fırka gibi rüçhani- t1nce tesbit olunan kıymetler nıeya- ret sarfeden her hükumete yal'dım siyaset _takip ederek, bidayetten iti
yet an:eılebilecek vaziyettedir. Mev- nında kanunu mahsusuna tevfikan edeceğiz. l<'akat 191 4 deki tempo ile baren, Italyan yüksı•k komiseri Koııt 
zuubah!< fırkalar muhtemel bazı ha.- ihraç olunacak tasaı·ruf bonolaıının 1941 de harbi kazanamayız. Sforzanın dirayet, kiyaset VP uzattı 
rekatta kullanılmak ıçın bilhassa "·k .. ül Sıılh ı·çin vepyenl . bir nizam tesis A"ören ı:ıiyasi teerübeu: sa~.'esinde . 

k 1 d b l da 1-thali muva.w gor müştür. Bu , ~ 
seçllıniş ıta aı· aıasın a u unuyor. edilmesi lüzuı11una ışaret eden eski bize kaı·şı mülayinıane hareket Pt-

Birinci fırka fiilen seri vaziyette- suretle Sigorta şiı·ketleri hae etmek- Harbiye Nazırı demiştir ki: mekteydller. Hatta ben bu glzlı ' 
d D 'd k "b le mükellef bulundukları teminatla- 1 f kt . 'f 1 dlr ve şim i evens e arnrga 1 Faalı'uet sal.ki o a.rak kar tahak- ni a · an . J;:tı :ı ı e ederek daha o 'Z<l· 

rlnı tasarruf bO'no arına da plase ' ı· ·1· f kuı-muştur. Bu fırka geçen harpte kuk ettirilnıenın yel'ıne hizmet etmek nıan, ngı ız evkalade komiset• mn-
'l l · ı · ı f edebileceklel'dlr. ı ı · i k · · · ıı ı k A nıaıı esır erıni a mıya muva - -------- isteği kaim olma ıc ıt. Kendı cemi- avın ve on11syonumuzda Jngı z 
fak olan fırkac!ır. • yetimiz ıçinde de büyük de~işiklik- delegesi - ıreçen sene i:rıiııcan h:ı-

Y eni grevler Musikı seslerini !ere hazır olnıalıyız. l\Uletinıizin ve reketl arz felaketzecleleriııe yal'dıııı 
A kl ta!>.ındaki mili ti · h getfren - General Deed~'e: 

Nevyork 6 (A.:t\.) - KallfoTniya- vrupa • e erın a· notaya Yazan a" Jet ı· ·· 1·nde tesır Yapın k · · .-Görülüyor ki saı·kta rıwııafih1iz da biiyük «North American Avia- ya ı uzer · a ıçın şım . 
tl~n> tayyare fabrikasında çalışan di~·e kadıı~· çok az şey yaptık. isin Fraıı ~ızlarınki ile tabıııı tabana zıcl-

Budapeste 6 (AA ) Ste- • d·1· bn· tarzda tak · · • dıl' . Siz en büvük b'ıı· müslüman ,,endlkaua da hil 9000 işçi ücrtelerin · ' ' · :. ı ane · sınıı, azamı 
J fan·t a1'ansından • · tin ve konforun t · · ula kiith>~ine hılkim~lıı 'ız. N' ., ele olsa aı:ttJrılnıasını istiyerek grev ilan et- · emnıye emını - ~ 

M "h d' 1 d p ı ~evler deirilclit· l>h:inı onlarla ınt-ınaı::. ebatııııız r0k ıniştir. acar mu en ıs erin en i- şı maz ' "' ., · ' 
k ·1 · esaslı ve ebedidiı·. Osmanlı İmpara-

nıı ıouretle işçiler, Amerika ve Bü- erre Kasza, dün Gemiphone adı Dem0 rası enn Y<'PYeni bir niznm . b. "I 1 te~is etıııek huı:u ~undaki azimlerinin torluii;unu l>a l'Ça!arnayınız. Çünkii 
!;ük Bı·it:ınya he~abına mezkur fab- verilen yenı ır a etin tecrübe e- t i i sonra şaı·kta sükun muhafaza eril. 
ı·ikaya slpaTiş edilen 196 milyon do- rini muvaffakıyetle yapmıstır. E- en cesaret ver c teminatı, İııa:iltere lemez. 
Ja .. Jık tayuarenln yapılmasını gecik- 'l ' İngiliz mparntorluğu ve AmHi· Tamaını·~·eti ıniı'Jkı"."·n~ı·ız! temı'rı • , lektrik cereyanı e müteharrik o - ka sh'le~k devletleri vatıın<laşları i ...... 

til'miş oluyorlar. lan bu alet, boru şekline konul - aı·asında müşterek bir Atntiinün edin\3. S izinle deı·hal itti fok eılrliın. 
Şimali ~arki sahillerine mus olan nota kağıtları üzerine şimdiden . tanınmaı;ı olacnktır. Bu Vr· E?i rdi~imiz bu harııteıı dnlayı 

uzun menzilli toplar çalı~a·n parçaların notalarını kay- suretle bırlcşecek demokrasi hıırbı nnıdaki muvakkal harr diişnıanhğı-
detmektedir. kazanmak için icap ı>clen kaynaklal'I nı unutalım. Elele çalışalım.> rle-

Vaşııııı;ton 6 (A.A.) - Mümes.;il- 1 nırkte tl\'larca clcvıım etmi~tiın. Ge. 
l .. k c1·1 .. · A Şı'mdi ayni mühendis, insan toplamış o acak, ayni z:ımanda da · b 1 er .. ıeclisinin ·ı·e ı er encumenı - neral , hakikaten aklı aşınr a ve 
merikanın şimali şarki sahillerine sesinin de musiki notalarım kay· milletlerin sulh içinde işbirliği ya- şaı-k i~lerine vakıf makul bir zat 
uzun menzilli toplar yerleştirilmesi dedebileeek yeni bir alet imal parak yaşıyabilecekleri yolu göste- olmakla bıı volda ı-peY<'C ul?raı:mı~ 
i~in !l2 milyon dolarlık tahsisat ve- etmek üzeredir. rccektir. idiyse de, 0 ·zaman bizi mahvetmi:;e 

sancağı meselesine verilen hal tecrübenin hazırladığı şartlar altın-
sureti, bu münasebetlerin iki t.e- da pek güzel bir işbi1·1iid kurulaca. 
mele dayandığını isbat etmekte- ğına ve asıl sulh ve sükunetin o 
dil'. Bu iki temel, ananevi do~tluk zaman bu ~emtlerde yerleşeceğine 
ve Yakınşarkta karşılıklı haklara şüphe yoktıır. 
mütekabil hürmettir. Galip Kemali Sii!!lcımtJzoijlu 

Eski Moskova Sefiri 

Bursa tütünlerinin / 
hepsi satıldı 

Kadın 

mebuslarımız 
Bursa, (Hususi) - Beş buçuk 

milyon liraya baliğ olmuş bulu
nan 940 senesi Bursa tütün re
koltesinin satışları tamamen bit-
mi~tir. 

l\lahsulün piyasaya geldiği ilk 
günlerde, şimdiye kadar yetişti
rileftİerden fazla tütün mevcut 
olduğunun görülmesi mi.islahsil 
iizerinde fiyatların düşeceği, mal 
ların satılamıyacağı zannını ver
mişti. 

Fakat sehrimize gelerek let • 
kikler yap.an İnhisarlar Vekilimiz 
Raif Karadeniz, Valimiz Refik 
Koraltan ve inhisarlar Bas Mü -
dürümüz Cemal Hanyalo~lunun 
verdikleri izahat ve alınan ted -
birler neticesinde tütünlerimizin 
hepsi satılmıştır. 

Ankarada Çocuk 
lslah evini ziyaret 

ettiler 
Ankara 6 ( Ru~u~i muhabirimiz

den} - Kadın mebuslarımızdan ba
yan Mebrure, Şemsa, Şehime, Jlacer 
ı·e .\fuammer bugun Adliye Vekale
tinin çocuk ıslah evine J!'itmişler ve 
tetkiklerde bulunmuşlardır 

Bu beş kadın mebusumuı tttkik
lad 11ırasında ı,;lılh evindeki çocuk
lıu·la, hasbihallerde de bulunnıuşlar
dır. 

karşısında müstahsilin almış ol
duğu vaziyet ~ayanı takdirdir. 

İnhisarlar idaresi bu sene diğer 
!lenelerden 3 milyon faz.la tütün 
almı~tır. Yeni zer'iyat ta başla -

Hükumetin verdiği izahat mıştır. 
ı·ilıncııinl tav~iye etmiştir. Ancak bu -··- -·• ····-··-···-- ................ . ................. . 
c:;urctlc Anıcı·ikan harp genıilerinin _....... .... ..---·-·-··--- _,_.. ... .-• •••·•··•••••••••••••• •••••••••••••••···········-... ------··· ...... -.......-......... 

ve tayyal'eıerin uınunıarın müdafaa- ~, r - T"rç MEKT'UP )~ ııı külfetinden kurtarılarak başka Hikaye V' .l 1 - yazan: Sadi GÜNEL Haııdu yazıcı•ına 
,·erlerde kullanılabileceğini ileri siir- .. yııılanmla 
~•< kt<'ıfİı'. :Muazzezden annesine: pembe Öl'tülü b~ş~ğin üzel'inde birle- l\fuzıpUğinı üzt>ıiınde idi. GU!düm yoı·du. j KollaJ"ını boyınımdan çözetkcn mt-

Sahil topçu~u kurnandı:ım General ... . 0-ı.,!\.·i- şen başlanmız, ıkı n·'nna"ık d 1 tını· 1 B · ld d - ld 11 ~ u " uc ar. .. n .ro· 7. kırp · en onu artı•- adı' le " dum rı anıyoı· u · 
.Jo~ı>ph Grl;'('n kredinin lehinde oldu- Annecıgım, senı çı ırnsıy ' k' öpücükl ··ı .. 1 . d q.;ın ·~ "' b 1 "' çagırıvoı· . . 

1 A p:ıyıııı • eıı o a~rı ı:ı:or u :\Juı •t be _ De•ene yüz aşı aı·da aı·tık çayı O da bana hep (Hocam!> ~li~·ordıı.. -- Be.ni hıtpale.nıaktan biç vaz(7eç. 
ğmnı söylemiş ve ~unlan i ave et- ye arıyorum. mına ne y:ı ' t ki yıl herkesin imren<lig" · b. ' " ' ş rı·ııc:·•nlarına baldız hanımın pa1·ıııa••ı 1 Ders hata" \arını, h ı • 
ırıl ·tir: uzaktasın. Hem o kadal' uıul< a • ı Ban d ı . l ır baba oldu p • "' • • bir çocukmuş !{ibı ıne, emı ocam .... 

·1 1 . l bil •oldll kana- a a, c üııyayl, lnsanla"ı halt" .. ıı peek. Baı·ı ınısafıı lere dı• bonbon y11ztine VUl'Up azaı·lanıakt"n ••ckiıııııi- O günden sonra Muazzezı·n ~·üzu"ne 
Donıınnı"', cliişnınn ~·enıı er nı at"· kuQ o up uçsam e y~ı·ı ~ sız· · b'J t • • •• " ı • u ' 

" "' Y • I .'k k 1 . · ı 1 e unu tııı-du. .~prhıe birer kere elini öptiiıııiın. yı)l'ı!um. o kndaı· ı, 1· g'zlerı· clolu dolu b k ld O 
ak ve deniz yollarını müdafıı.:ı dun kııı ara a ııım. ·ıl Fakat 1 t• . 1 . 1 r· .. d . J.- 1 • . . ı _ " •~. u . 

11 
maz 0 um. na karşı daima a-

,.d«:k için sı•ı he-et olınalldıı-. Hava Küçükken, korkulu J·üyıı.J~ıı .. an ~~ netim y;k I~ e a .~ı ay oluyor kı cPn· k ~zu~I E' d ~evgımı .anıçı a~ ıın bll oldt'.gu zamanlara Muazzez rıı tlaı ~a, çık g~r~nınlye o kadal' alışkınımdır 
kuvv ıt.?tleı·inin b:ışlıca vazifesi, li. yandığım geceler nasıl g<ıg~une .5 

• 
1 ı. Gozyaşımdan leı-elll ıı- to a şa a ı · . o gıttikten sonra: ki, yuzune baksam, içimi okuyacak 

man'l:"ları nıiid:ıfııa etınek değil, düş- neı· hıçkıra hıçk;ra aghHlise~, ~ı~e ;u.yoı, yavrumla avuıımıvıı ç:ıJışı· -;- ~~~de bu dıl varken koı kanto - J(ızcaıi;ızı bayağı çocu,k yerine ımnıy~rum. Hele kızım, masum hare-
maı ı ııereılr huhınuyorsıı gidip ora- ,. 1, • k . ti •orunı· J{o aı ın a oıu.m. Canlı bir neı<c• kayıı.ıgı olan o e • ı ın ~ana uzanacak. ll eın, gü- koyuyol'sun, Macit, diye ı;oyleniyor- ketlerıle, günahımı yi.lzüme vuracak-
lla iııılnıaktır. oy~ ~ apma ıs :ı ı le ca~fanıa ar· Macıt, ruhsuz hl. Sfenks'c dondu. , zel keman da çal . .. du mı~ "'İbi gelı'yor· bana. 

benı sarar sıcak ses 11 d A 1 d S " .. .. k · · ~ "' B. İr !!azetecinin tavsiyesi • b· k bl'rı yanın a~ıııu rtık onu, ne kızrnın varlıgı. ııe e ozunun ar a~ıııı, dudaklarım ağ- Ren omuzl:ırırııı sılkerek: Haftalar geçti. Şermin bütün ru-
~ tık ~uazzez, a kucağında ycnıden 

1 

benim kaclııılıirını aliik:ıdal' etnııyor. ' zında bıraktı. _ Ben ba~ka türlü hocalık yapa- b 
Vaşıi\~"1gton G (A.A.) - Tnnınını~ derdın O zaınan bl ·ı ~ ı b · K umu sardı. ~foazzezin ıztırabı artık 

.... ı~cter"•; l'a~·nınnıl Clapper, Nevyork · ··ı .· uçuştuğu l' a e- Yalnız ı;aTı saçlı 1<eman ta" e~ı ar toplıyan bir soğuğun "'eı·diği marn, diyordum. g!zlenenıiyecek bir de1·ecev1· buldu . 

., ,. ..... ' uyur ve perı eıın ~ ' !er l • vüzlı ·· ı · · · · "' k · J' k. h ı · 
Tinıc~ ga'ı...,eclıısinde ne:.ırettlği bir "· l · - çardıın. ı,;:erminin bulunduf:u yeı '" : ' yuz ennıııı. odanın sıcaklığı ~c:v~etti. Haki at şu ı• 1 11 onu ırpa amak- Birbirimizi çok iyi anlıyoruz .• Ben, 
makalı>de, Amcrıı;;.141l,ll buyraj;,'lnı taşı- me .goz erı~u a ,·ııpayıın anneciğim? gülüyor. Şel'nıirı. yılan kıvrnk~ı~ıncla Kadınlık eı·kekli beş on baş c~illp ı tan hoşlarııyoı • koyu dcııiı fıiz!eı inin ona döneıniyecek kadar düşttim. O 
"aıı vnırnı !arla lnı: 'li<·re.vc hat'p .:1 8 şimdı d11~u· bir hakıkat içinde ve ·ri Jiicivert gozleılnııı d~ı ınlıkJe. doi{ruldu. lıuğıılandı_i!ını gürdükı;e içim ferahla- bana el uza•Amı•·acak kadar ınng"rur. 
" Kabuslarla 11 bll • · ı I< b · hz K , · <.1 ı · · · .... ' ;mıl?:eme~i sc\lkİ imkfını. »ın <lel'pi• e ı;ıı.,'1rıll ecegım bir ku- rlne insnnı çe en ıı ' · ~nıanını Tombul ve <7üler yüzlü ev s:ıhıbı nıyor u. şın ıyı ta1·afı da bu hırçın- Ölümü tavsi"e ~el'sin, deg·il nıi?. 

' .. ya!<ıvoruın v • ı k' k -.ın ders alıvo · ~1 · " · b' k 1 ı · ıJ l'k h J P<lllııır•siııi Ameı.·ikan lıu.'lrfıınetine '· ç ·ııkJuguınf a · ı oı·kulu rü- ilerletmek ıç · • ı. - acıde 1 bayan elinden tuttuğ'u gf·nç ır ız il ıgı #!'Un l' ı ayatıınızda "'Östernıek- ..... 
'<:: cak yok ı>ı: • l dive her ·okul d . • r· . . b'J h -. 

tavs'vc• etnwktC'ılıı·. · ·, ,qJt çeşıt yı anları· ateş dilli cffocı.ını> • . . s uşun a, sesi- içm·i girdi: ııı;ımın ı e erkes tarafından hoş Şermindrıı Mum:zeze: 
Cl~pııerin zaıınett!i:'inc giire, 'lVi- ~a.ı.a;~~l.ç~ıip:ılz uçuı tıınlan 'vanlı. Bu nin ııt1.<şi, beynım_ı yakıyol'. Kocamın - Kardeşim Şcrn'iııi tanıtayı.m. . görülmesiydi. 1\lclc·k kadın! Sana yaptığını kölü-

ıı:ıııt'ııı T.omlrayo g-iitlireceği haşlı\!.. ıI~ıth·ş hakikatin de yılan gibi kn- 0 «e~ıe kuvrul<lugunu ve o ummanı Önümde rlu!'<lukları zaman, ısmı· Bir balo akşamı i<li. Enişte ve nb- !lığı.in dercesini çok iyi biliyorum. Bu-
haheri, belki ele AırıC'ı·ikan hiikümetı· cf~ıı~f,,;.,, riya Ve yal~n için uzuyan ~ndıraıı. bakışla l'da gltg·ide boğuldu- nıe şunu da ekle~lı: !asının ısrarlarına ehenımiyet veı mi- uu, yalnız şimdi değil, dudaklarımı 
ııin, öıliiıı? nı ııı.e ve kh-~ı.lama kanu- dili ·ri, başdönc.iiil'i.icü glrdııpl:ırı ~·~ı-. gunu hıssediyoı·um. - Mııeit ~eyın kemanına bayıla- yerC'k çok açık giyinmişti. kocana uzattığım ilk anda da bu ka
nıı •ınıı:~lıınc:P gloludcı·~ccgı _harpı ı!1at O Z• "\man bir çocuktııın. A111"''11e !<ıgı- Onu kurtaımak için ne rııııayını cııksm, Şermın !... . - Hl'men değ·iştir ıob11n11 Şer- dar kuvvetle hisı:etıniştim. Fakat 0 • 

zenıııctını A nıeı· rnn - ayruırın.ı ıam nıyo ·dum Şi cH bil' orınc,,·!m. çocu- anneciğim? Deı·stım meneinwyi. hem j .,:301 tarn~ımda artık kıms~ kalma- ınin, diye titizlendim. Kıyamet kopsa nu, bütün canımla, ruhumla ve kadııı
vaııt~ılarlle ~·ııpılnc.:agı tcşkıl ede- ~t~m beni. ko:~~yor". cı\.ı;flamu arlık gunıruma ycdiıl'miyorunı, henı ıle c.Iıgındun elıni avuçlaı·ımda bıraz faz- bıı kılıkla götürmem .::eni. lığımla o kadu sevdim ki, öliiınümü 
c·ı•klır. r uaık bı•n yanındayım :P ~Iacit için ağır huluyorımı. Yuvas1- la bll':ıktı. Ağlar gibi gözlerimin i~lııe baklı, istese, çekinmezdim. Yine de öyleyim 
'hıhuni dn ilaveten bl.l<li rdiR'in.e ann~ 'ı ~Y?'~ir c;lft kol, boynuma d~- nın sevgilisi olan bu ııdıunı, duha ne . -. T~l~beliğe kabul ederlerse 11e- ve bir an <.lurduktan !!onra: ve öyle kalacağım. Son nefesimi ve-

~iire. yüksc•k n:ıakamlaı'.' bır Amerı- l\linı. m 
1 "~ beni ölümden 1 ı z"nıana kadar, 0 kızlo bas,haı:,a bı- vıncım ıkı katlı olacak. 1 k bil d d ki kalıııın vc·ya l>ır Amerıkan vapuru- lanı~or uza' uştıı·ı- .• 

1 

- Peki hocam, diye udaı:ıııa girdi. ı r ·en e u a arım, cHocaml. di-
mın haıp mıııtakasına girmemesi yor. ralmııya tahammiil edcbikccğim? Bil- Viyolun ·cl iniltisini andıran bıı Onu, tuvalet içinde, ıneltk kadar ye tltı·iyecek. 
bitaraflık kanunu icaplarından ol Hatırlar mısın anne? Beni '.\!Hcitlc miyornm annı.>. Ban;ı, ml'tarıet verme- dol~'lln sese cevap veremedim. '~zel ve can alıcı görüp, gözümden 1 Senin günden gfiııe eddiğini gör-
ınnl.la bel'tlber. böyle bir hareketin ilk yalnız bıraktığınız güniiıı ak~a· si için Allaha dua et. harını o~u yanına oturttu: ·s . l bile kı~kandığım iı;i."ldir ki, bu ihtar clükçe içim yanıyordu. Kaç defa ız-
miinıkün olııc:ığı fikıfodeclir. mı: ••• b - '.\~a~~.ı 3 ~0~.~e~. vaaıleıleı · enıı ağzımdan fırlamıştı. 

1 

tıraplarımı tırnaklarımla parçaladım 
Clappcı·in hcyan ettiğine göre, _Çok mcsutı-un .Muazzez, ona son Mllcittnı Rıfkıya: "n .'. .. acı .. ın gon unu yaparım. Eniştesi g·ülüyordu: Fakat, onun se..>ini işitmem, her~eyi 

Roo!<cvdt, eı:a~cn Amerikan donaı~- suz bir inancın val', demiştin. Sen, beni en iyi aıılıyan ve güven- Guluştuk. Din .. izin hakkından, imansız ge- , unutmama kafi .Q"eiiyordu. Nihayet, 
m:ıı:ına nwıısup g-emileıln . her ~ır _ Macit dün~·atfa güvenilecek en dığim birisin. l\1uvazeneıni kaybe~ti- Onlar, iki eskJ ahbap gibi tatlı tat- lir. tek ç:ırenin k:ıcmıtk olacağını düşiine 
tanıfa giılt'bİlc.'ceklerinl teyıt etmış- ınert ve en teıniz erkC'ktir, .rnnı>, rlc.'· idm şu anda suna çok muhtacım. Içi- lı komışmıya başladılar. Ren hiç se- Birkaç giın sonra, l\Iuazz<'.zlc, ab- 1 bildim ve Ö\'I<' ~·aptım. Senin ı:özündc 
tir. Hükümct ınalıfllleı·inin .şimdi diğim zaman, açık hiı- imanla gülüş- mi, bütün çıplaklığile açıyorum: bc.'bini bilmediğim bir sıkıntı ıle için lası, mevluda gitmişlerdi. Biz o gün daha fazla küçülnıe<len ve kiılenme-
ilcl'İ ı;ürıli.iğü fikrı.> nazaran tıcaret .. l"k Altı ay kadar oJu,,or, sanırım. Bir için kendimi '·iyol'dllm. bir diıo çalacaktık. TanolitP'nin clcg'•is den kaçmak lfızımdı. 

1 't "'emiler b' · muş u · · ·· d ' ' • ı:rrmilerilc ılrv ete aı ~ . ırı- İşte 0 gi.iııün üstun e~ tam beş yıl cumartesi idi. Daheden döndüğüm . Eve döndilğümüz zaman Muazzez- tiği pasajda, diyezli bir ses, müte- Kııç.tm ama, boğuluyorum Muaı-
biriııden kolaylıklo :ıyııt edılcbil- geçti ... Hayatı pek lllaı l!ifrcn Ma- zaman, Muazzez, kızımın öptiiği.i ya- den azar işitlim: matliyen yanlı~ ~as!yordu. Yuyımı ıezciğim. Bunun ne demek olduğunu 
nı<'kleılir. Aıııeı·iknn hükümetininl cit gibi bir adantın. yuva ktıı·amıya- nağıma dudaklarım uzatıırnk, haber _ Kızcağıza şimdiden hocalık tas- parmaklarına ınclıı·dım. Keman elin· sen de bilirsin, Muaızev..ci· i B' 

<;azetcd. cağını ııvaı avaz ha~kıraıı babanı bi- verdi: lamıya başladın Macit. Ne idi o so- den kucağına kaydı. Koyu <len iz g~z: ~~lı ay içiı.ıdE:, altmış yıl ya~~k, d~~ 
şimdi 28 ticaret vapuru satın aldı- le, aldandığını, herıru;e~ılı~\''I\ha iyi - Bu a~şam yüzba~ılardayuı . Bi- ğukluğun!... lerınden, pembeleşen yanaklarıııa ıkı ı ~ıl mi? Bır gün içinde karar verip, 
Ji'ıııı batırlatrırnkta V<' hükumet ta- anlamıştı. Nih:ıye: ırgösteı·c~~~r tor~- ziın grup bır kişi duhu kazandı. Günler, haftalar geçti. .. Şerminle damla yaş yuvarlandı. 

1 

son yolculuğa çıkar gibi otomobile 
rafından h:ıllcılilmesi lazım gele~ nuııu kucaklaı·ke ' ;\f 'd sevgı- Unutkan olmadığımı gösteı·dim: Muazzez ö)•le kavnaştılar ve öyle se- İleı-1 gittiğimi anladım. '.\lendilim· bindiğim zaman sen bile'' ·d d 
mPselenin meınleketin menfaatlerlnt ~in bir kısmının da ' acı c nü olrtu- - İstanbul<.lan, bulı~ız hanımefendi viştiler ki, ona. cbaldız;m !l desem le burnundan tuttum ve sarstım. Öpuşürken, teU:ız: siyah g~~;ıer~~cl~ 
himaye etmek ilin icap eden vasıta- guııu ~aklamamıştı .. f teşrif edecekler?': galıba ! ... kimse yadırgamıyacaktı. istediği za- Haylaz çoc. uk .• hıh, de baknyım !. 1 göı diiğünı gizli sevin", aff-·'ildı'g•ı'mi r Be 1 .. .. elı :ı ınıı7.ı ~aşıl"t d ki ·ımı ıkı parnıa. il b k I 1 .. cu Jaıa müracaat etmek olduğunu ı a- . ş Yı, buturı ·ılık Ak an j Du a aı . g e ur tu: man yemeğe bizde kalıyor, ~evdiğim Bakışları gozlerınıe takıldı vı> be- bana anl~tmışu. Ne olur ocı!arıml 

1. bır saadet içinde y:ı~aı · ı;aııılıı.rı - Görme :Macıt, pek şeker şey. tatlıları Mu"zzezle bel'abcr hazırlı· nı· · b d'l'kl · " 'kled' j k. f' ' ve etmektl'< ır .. cennetın e e ı ı erpıe ıurıı · ı. a ı ~ÖrH•rı de, Jı.ıııu ondan, biç ol-
1 mazsa, ıırasıra bah111!t~n. 

I..ondra R ( A.A.) - Rahriye Ne. 
zuı>tinin tebliği: 

Bi.,marka karşı yapılan ı:on haıe
kattnn sonra, deniz kun>eUeTimiz, 
üç lase gemisilc bir silahlı lı::ılıkçı 
ı?emı~ınc rastlamışlar ve bunları 
bııtırnnşlarclır. Bu ı:emilerin Bis
nıarkın ve ticaret ~Pmileı·imize knr
şı faallyettl' bulunan diğer harp g:e
mih'rinin iaşelerini temin etme~ 
ınaksııdile denizde bultındukları m11-
hakkaktı. 

Sir Marschall'in 
tercümeihali 

Londra 6 (A.A.) - Time~ ıı:azete
"inin a~keri muhabiri yazı:;or: 

Illr Rıışkumandanlıihı tayin e<lilen 
General Sir Y. TT. ~lar«hall C'orıı
wall maliimatı mütenevvi bir İnl?lliZ 
a~keri olarak tanınmı~tıl'. Teknik 
sahada tetebbiiler! ve topçu zabiti 
olma~ından başka beynelmilel ı-İYa
set. iı<IPrinde de büyük bir tecrü
besi ;ardır. 

General çok ı;eyahal etnıiş olduğu 
için birkaç Usan bilmektedir. Geçı>n 
haı pte bilhas~a karaı·~ah1 umuminin 
istihbaTat seı·viı<in<le erkanılıurp za
biti olıırak Jı"ördiiğü hiımetleıle te
nınviiz etmiştir. 

Geı;ı>n harbin nihayetinrie :n ya
~mda olmasına rağmen, rütbe~i yar
bay i<li. HarptPn soma <:tılh konfe· 
rasınıı ıı:iden in~iliz heyetinin azası 
mevanındaydı. Runrlıı.n ~onra. ecnebi 
memlcketlerıle, Karadeniz or<lu!<un
rla, "onra Şanıthavda vazife almış, 
928 den 932 ''" kaılnr 'Berl!nde as
k<'r'i atase ıııfatilf~ bulunmll--tur. 

937 _ '93g senelerinde Mı..:mı ıriln
derilen İngiliz askeri heyetine rlra-
ııet etmlştiı-. . 

Bu harbin birlavetiııdı>nberi sa~ıl 
muha!nzrı sc>rvisleı hin umum mil· 
diiı·Hi/liinil ifa et.mı?ktP.ydi. . . 

GPn<'ı·al Ti.ir'k ordusunu ı~·I hıl
mekteılir. Ru hnı-p esna!<tnda Oı·fa
.. ıırk kumRnrlaıılıib namına erkilnı
h:ırbiye 1tôrü!<nı1?l1?rhııle bulunmak 
ilzere. birkaç kere Tüı·klreyl ziyaret 
etmişti. 

Gener111in hand knmanılanlıi!a 
tıwin C'dilılif!i henüz ifşa edilmeınek
tt'rllr. 

Bu haftanın 
türkUsU (*) 

Pasınlı güzel 
Kale kaleye karşı, 

Kalenin dibi çarşı; 

Sen zülüf gölıesinde 
( güz•l) 

Ben yandım güne karşı. 

Nakarat: Kız anam 
babam Pasınlı (güzel), 

Çek•medim gurbet 
elin yasını ( RÜzel) 

Bir ay doğdu Pasından, 

Pasının ortasından ; 

Ögle bir gar sevdim ki 
( ıiizel) 

Katmer tülün hasından 

( *) Radyoda hep beraber öğrene
ceğiz ! 



--ıs- Sahife : 4 7 Haziran 

.-----------------=========----,----------........ '---------------------------(Sabık Bolu mebusuna cevap J ( S_o_··n_en_h_ir_h_a .... ga_t_ın_ta_r~,D 

Şamın meShur 
Merce meydanı 

Mecburi ve son bir izah Almanyanm sabık imparatoru 
. . ·- - KAYZER WILHELM 

Bir re/ikimizde iki makale ile askeri mrıharririmb 

111 General A li hısan S abise eski hir mttu::u üzerinde 
tenkitlerde bulanan •ski Bolu mebuııı Cevat Abbasa 
General Ali Ihsan, son fiti nihai cevabını flermektedir 111 2-

• 1111 ""' ... 

ve serseri görüşmeler eanasın~~ b~ 1 verildiğini ~e Di"?nıharbi~ de_ ceza 
zı mübaha.«eler olurdu. Ekııen~ı ku- kaııunnamcsı dahilinde bır hükme 
çük rütbeli olan bu zabitlerle benim vnrınaması ii%erine benim iktidarsız.. 
temasım azdı. Bıı ınübah:ıseler meya. lık isnadile idareten tekaüt edildiği-

Kayzer., Alman siyasetini, anlayışına 
göre idare edebileceğine inanıyordu 

İlrinci Giyom, ıre • ır .. " - ıe~ler harasındaki • r--------· . ........................ ... 
1 Kr•l Faysal, bizi kabul etmiş 11e halkın Türklere 

cTanirl Efkün g"zefeai Yazı!şle • 
ri JJ!ı7diirliiğilne: 

cYeni Sabah> ın 4 ve 6 haziran ta
rihli nüshalarında hakkımda intişar 
eden yazı~·a kar~ı aşağıdaki ynzımm 
- okuyanları tenvir etmek ve muhte
mel bir yanlışlığa rniini olmak için • 

ynhati çok ı;cviyor Yazan. M R Ozgen mu~sc etleri ka. 
d .. k- b • • • rıştıı:mıya ve bun-

u; çun u u se~a . .- dıın Lc;tifad . 
karşı gösterdiği i ügiik tezalıiirat karşısında iltif at 1 
etmige m tt c b ıı r kalara k : • Ntt yapalım begler 

Şam hicranını ge•emigor • demişti 

mi ve bu muamele eımasmda Bay Hü
seyin Raufun Başvekil ve Milli Mü
dnfaa Vekaleti Vekili olduğunu yaz
nuştım. Okuduğunu anlamıyarak İs
tiklal mahkemeı1i zamanında Hüııe
yin Raufan Başvekil olmadığını be
yan ile beni tekzibe kalkışan adama 
ne demeli?. Benim kırk yaşında ordu 
kumandanlığından tekaüde sevkim 
hakkında Konyaya tebliğ edtlen 5 tem 
muz 339-923 tarihli ve 3893 nu
maralı şifrenin altında Bay Hüseyin 
Ro.ufun imzası vardır. Yegane tekzip 
diye ileri sürülen fıkra, muarızımın 
mebushık hayatında bile işretten f&. 
riğ olamıyarak hakikatleri görebile
cek ve hıfzedebilecek dimağdan mah
rum kaldığını gösterir. 

hatler, ı:razetelerın e etmı. 
kendlıılnden bol bol bahsetmelerine 1 ye can atardı. 

~--1 KANDEMiR ...J .1 
gazetenizde neşrini dilerim. 

1 - Evvelce cYeni Sabah• ta hak. 
kııııda yazılan şeylerin tamamile ha
kikat hilafı olduğunu, Yeni Sabahın 

Yazan: 
Emekli General 

Ali İhsan Sabis 

ve gururunu okşamıya veı;ile oluyor- Büyük babası, ölürken •. ona Ruslar
lardı. Norveçe, Rusyaya, İngiltereye, la bozuşnıaınasını tavsıye Hınlşti. 
İtalyaya, Holandaya, Türkiyeye ve Halbuki 0 , bunun ak.~ne hareket et
daha nerelere gitmemişti. Bu seya- mekte tereddil tetmedı. 
hatlerin hcl· birinden avdetinde, ha- Kayzer, Rusya ile Fransa arasında. 
rici bir mesele hallettiğlnden emin- hüküın süren it ilafa tahammül ede
dl ve yanındakilere: miyordu. Biı· ııün, yakın akraba~ın-

Ş a.ınm Merce meydanında bira:ı. / Umumi !larbin b__aşlarına kadar 111- 22 ve 28 nıa~'lS ve Tasviri Efkarın nında guya bana lıınat olunan laf. 
daha duralım: zaten rnyyah t.a.nbulu Hicaza bn~lıyan ve bllhası1a 23 ve 28 mayıs tarihli nü:;lrnlannda !arılan ve hareketlcı·den hiç habeı·im 

da olsanız, y.-rli de olsanız ~nde bir hac mevslmlerinde on. ~inlerle hacı mufassal izahatla isbat ederek tarihi yoktur.· Jurnalcilerin uydurmuş ola
iki defa buradan geçmemek tdemez- taşıyan bu yol, o harp ıçınde me~hur tenvire çalı.şmıştıru. Bu gazetelerin cakları bu gülünç iddialar ve isnat.
siniz. Çünkü, sade Şamın değil, bü- Lavrens tarafından köprüleri uçul'u- birinde çıkmamış olan fılu·alar diker !arla komplo hezeyanı, gerek İstik
tün Surlyentn merke-Li, kalbi bura~ı- larak, her. y~nı parçalanarak, taru- terinde çıkmış olduğundan bu dört lil mahkemesine ve gerek Divanıhar-

- Avrupada benim kadar siyasi dan olan Çar ikinci Nikola'ya şöyle 
bir adam yoktuı'. bir mektup yazdı: 

:Di yerek gururlanıyordu. cAslzim Niki; 
Kayzerin bu seyıohat merakı, o 1'A- B • uvafık görmeı.liğirıt ""'Y 

dır. Gelinh Şamın enva tlirlü şe- mar edilmışti. gazf!teyi ayni zamanda okuyarak hü- be tevdi olunan sekiz madde arasın-
' Ha ·p b'tt'kten ş ·r n·· küm vermek la%1m gelir. Benim hak- da da ileri sürülmü" ve bu kere ye-kerlemlerinin ve nefis mey r..ılarının r ı ı · sonra erı use- ., 

teşhir edildiii Alipaşa çarşısı;ıın ka- yintn biraz zor ve bir hayli da rica kımda yazılııııya cüret edilen bn niden neşredilen ve inananların zih· 
il 1 k d - b Oh d' 1 i · yanlışlar karşı:sında diğer yazılarııı niyetine bir delil olan jurnal dahi 

pısında açık hava kahve~lnde birer e a a ·oy ugu azı m en ı:s er ınız <.Wglıuluk dereceleri de kendni<nnden 
sandal~'B çekip birer okkalı kahve tarafından uzun emekler neticesinde tne"dana çıkar. ~· yegane vesika olarak bu mahke-

, • 1 bil' • i h l t' il h t~.. ,, mclere veril ... i~tl. Her iki mahkeme istiyelim. Unutmayınız ki b11ranın ış eye ır 0 ı· ne ~c ır en a .... n z _ Kar .. qmJu nıünak11aa~·a yelte- .. ..., 
ilk ş ·r iJ · · ş " ~ ..... " bllnları tetkik etmiş ve tamamile e-nagilesi de meşhurdur. Hele nargile- - geçen ve erı ın a esını ama nen ~at, bir takını dil u:.:atmalnra, 
get' t d be d ıl ~ !18!ltan ari, uydurma lieyler olduğunu ye ah'~ iswni~i l Geniş yaya kaldın- ı:en re~ı e .. n. e. var .1 ~·. yu"k•ek~~ atıp tutnıalar·• ve heı· hu- i d d l 

B b k il k b II n h ~ "'".. " ve vazifesini ifa edemd ğin en o a-mını ba\;t.all başa kaplamış o.an nıa- ız on ıı· ış ı ır ı ıı ıa nıcr .·u~ta bulunduı:;.u sevi•.·edPn rok ~·n- , 
heyet· id'k M"t ke · t' ~ ~ "' ·' > " yt iRtifaya nıecbur edilmiş bir JUr-salar ve oaq;ileler arasında cıva gl- ı ı • u are nameye ısına- karı bazı la"flaı· savurrnıya, ilı'ıııd"n, 
d te r dil M d' ı 11 "' nalcının marifeti bulunduf>'unu anlı· bi süzülerek ml·kik dokuyım u.,.ıın fes- en ıı ım e en • e ınec e yara ı a- ah'"''·tan, tarihten ve tuı·ilıin hiik-

11 rınıızı tedavi etm'ş be l ll l k · ....,. yarak üstünde dmınıya bi!P. lüzuın li, nbani ku~aklı ve ipek peşteına ı ı , yne m e aı- mu"n..ıen bahs~tmi"e kulkısmış ve nh- d 
d ı k ta d" .. " ' " • görmemişti. Büyük l\lillet l\T eclisin e garson ikide birde avazı çıkt.ıı:"l ka- P ere uyara va , nımıza onuyor- vaı~ va-k·" olanlara eııuyce "g"Jance b l B 
duk. 1\1 ıli i b"t" b "l" k l ~ "" ~ ~ ~ her mebuı< istediğini söyllyc i ir. un d:ır bağınr: e ney' u un u ço u, a 1 • mevzuu vermiştir. Biz de üıerit\de 

_At niıra!. .. At n!ira!... lara durgunluk verecek bir cesaret !arın ne oldu"klarını bilmiyorum. An-
ti ürl f t i 1 1 durmıynrak güldük. cak ilPri veya geri söyleneıı sözlerin Arapça bilmiyen Türk, rrıc gün, ve şecaa e m a na c nı ş o aıı ar, 3 - E:;ki mebusu ve •ahsi yaveri 

bıçkıı·a hıçkıra mukadderata bo un ,. hfçbiı· hüküm veyahut karnı· teşkil e-Şamın her sokağında, her m"~danın- _ . • Y kaı·~ıma alarak münnkacıa etmek il egerek s 18.hl b km b ., ~ dcm!yeceği aşikardır. Biiybk Mı et 
da çınlayan bu ses knışısın l:ı hay- · ı arım . ıra ıya mec uı· maksadı'le ·.·ukarıtla ya~,ılt d~rt aaze. ı h" bl 

· l 1 rd H M d il _, '' " .. l\1cclisince aleyhimde verilm ş ıç r sete düşer. Ôyle ya; kendisi =ıl.ık al- o muş a ı. . epsı ısır a sera ted ,ı.: •~nhatı ~·azmanııstır•ı. '°alııız l l<l 
kampla ında diler An ak lı ..,.... ...... · " ı. karar d:ı yoktur. l\leselenin .L t o u-

aıadaıı ,..ıtma göımcmlş bir •~nenkle . .. r · 1 
•• l! • ız, on tarı'hı" hakikatlerin •nhı·ifı'ne meyd·,•n · · 

bı T rk Isvi edeki beynelmıl ı S .... • ğn mahkemece tetkikine ve netıcenın atıp clurduğu niıt11yı, no diye lıoyuna . r u ' ç, r. . e _n- vermemek ı'çı'ıı ha'-' ... ate ınuhal: • cey. ·1 
hbiah •nok l t ta t J h "'"- u. " !\focllsc bi1clirilnıesine karar verı -başkalarına da tav.,lye ediy'.> .. '!. Hal- me: ~ ·ı a 1~10 • vaıı.-u 1 e .ur lerı· tekzip ve tashih etmiştinı. Ceman 1 d 
kalabilmı~tik v şımd 'Mekked b ıııiştiı-. Bu gizli rnüznkcı·c er e 

buki o, bu ııarı,rilc bollugu ;;rtasında ' 1
• • 

1 e. _ 1 e ızc o do"'rt yn··ıda bu hususlarda ~o-yleıı- ı ·· {i k t il d bl ı bo ~ ~ lehte ve aleyhte müta ea yı.ıı ten-1" hzada bir ateş istemektedir! Malfım _ an<ı ısyan e mı~, c;:o er e z.ını e : mesı· ı;;.wım, mu"mku-n 'li'e ~nrur·ı olaı1- h ı · k 
l k ı 1 ~ .... ler vardı; bunların mü im ıır ısnıı ya; arapçada ateşin ndı (niır) dır. gu~muı: 0 anın en . ya ın arı e aynı lan neşretmiş olduğumdan artık faz.. 

Hat da vrr demektir. Fakat neden- trenrlc yolculuk edıyorduk. Bunlar, la dırıltı ve hata ile dolu "3"ma oku- henüz sa~dır. 
se mübarek, H yı yukarıdaki gibi art1k bir Şerif soyu değil, biı· hü- mı"a ve bunlara cevap "·az~ıY, ıı vak- Bütün bu müzakerelerden sonra 
(at) der, çıkar işin içinden. küındar ıı.ilesi idi. Kraliçe. l'remıler tı'mJ ve vazlyetı'nı mu~."ııı• cl"g'ı'ldı'r. mahut jurnal ve iddialaı· gerek is-

p ı ~ " ' tiklfıl mahkemesince ve gerek Divanı 
Sanclalyemizc iyice kuru!'.ılım da \·e renses er.... . Kendi deg"erile mu"•-na"ı·p olQn biı·ı·- tkik 1 k ı· ti F k t h d w k k "" " " ba~e te · · o unara mesu ıye m('ydanı ~eyredeliııı: Gısı·üyor musu- 'a .0 

. ep"ı e _r çe ·onıışuyo~·- sine çatarsa, belki alemi kendisine b k ül · 
nuz, Şıımın düı·t biı· tarafına giden du. Kımı bir Eınitgaıı yalısında, kı- ül mucip hiçbir are et gör memış ve 

mi bir Çamlıca kö.,künde, klmi bil' daha,.az_ g" dürür. Yalnız .• bu. clefıı yi. ona göre kaı-ar Vel·ilmişti. Bunlar, 
tramvayların da rnerke?:i burasıdır. " b --k bi d ı 

Laleli konağında dogmuş, bliyiiıııü~- ne . uyu ·. r çam evrı ıııış ve ev- tarafıınızdan lsbat edildikten ve öte
Berede nehri de, göze görünmeden t- f velki hakikate muhalif, abuk ı;apuk de beride isnat. veya Htira şeklinde 
bu meydanın altından geçer ve az ö- u~ Bundan ı1onra bn.ralarda nasıı l laflara yenl ilaveler yapılmış. o.ld.u- ileri sürülmüş şeyler de mahkeme-
tede, e!lki, bizim Suriye vilayeti ko- - d tok k d b b 1 dı.k h'li 
nai:Tının önünde meydana t;ıkar. Bil· ·" d ı·- üldil b 'd'd b k k ı·ıı ö ı Ya!l'-·aeag-ız? .. diyorlar. l ""11· n _an ş~ son ... ma ·. ar e~ını lll· lerce sübut u ma t:ın sonra a 

• _ Bu böyle olınamalıydı ... diye su- ırmıye uzum goı . u va ı e a n sapu a at s y e-
tün o zamanki viliyeL konaklaı ı üslıl- 1\I Jtad" 1919 sene · nıart ve · nıek, "··.·ıhı'bı'nı·n ıza· n ve muh·• keme de-suyorlardı. • • a •• 5ı nı- ~ 
bunda olan bu koca yapıda şimdi Su- Sanki yıkılan bir dlynnn çocukları 1 ııan _ ay~rmda, daha. Anadol~da f • ı·ecesini gfü;terir. İstiklill mahkemesi
riye hükumeti yerleşmiş bulunuyor. . _. . . tıkla! rnucadelesf başlamamı, ıken, e- muhakeme kararını vermeyince, ay
Başvekil ve bütün Na:ı.ırlar hep bu- db1:lldegill, tedselliye muhtaç olan bız sır Türk zab1Uer arasındaki 11inirli larca sonra bu evrakın Divanıharbe 
radadırlar. Orllya varmadım sağda eg • on ar ı... ~~~~~~~~~!!!!!!!!'!!!!~!!-"'!"!!ellll"""""~...-'!""~...,!!!!"'!"!"!~~~~!'.'--~ 
yine bizden kalan posta ve telgraf ı Sırtlarımızd~ Bedevi maşla.hları, 

olduklannı, hatta sabahleyin fiııifol'
malarıımzı giyerek: ııerbe!ltçe soka~ 
çıltabileceğimizi söylemişti. 

Ertesi sabah sakallamnızı ka%1u-

tüıı bu seyirci kalabalığı arağn kal
karak, eşi görülmemiş bir co~kıınluk 
içindl': c.Yaşasın Türk kardeşll'rimiz ! 
Yıışıısııı Türkler!. .. > diye dakikalar
ca bağıra bağıra bi?:i alklşluyıp dıı 1'

mtışlardı. Bu, o kadar Jçt.-ıı gelen 
bir teıahürdü ki, bayraklaı·l:.ı Hüslen
ıni~ lueasmda oturan Kral Faysal bi
le - o sıralarda arada mevcut rc.::ııııl 

merkezile Adllye dairesi vardu'. Kar. başla~~da ~ol agel kefiyelcrı, çe
şıda bizim polis karakolu, hala 0 va- nelerınıızde bırer kar~ sakal vardı. 
2ifeyi görüyor. Bu meydanda, asfalt 1 Ancak b~. kı!afet~e ~~nıd_a canımızı 
yollann üretmiş olduğu garajlar ol- kurtarabıfüdik. Çunku Turk Ol'.dusu 
nıaıo;a, h1çbir 0ey;n değiomemı, olduğu oradan ayrılırken o~u arkasından 
iddia edilebilir. Bu garaçların önün- vurmıya kalkışanlar, gunlerlP, hafta
de sab:ı.htaıı akşnmn kadar lıoy boy lada, aylarla Ş~nı ı;okakl:l.l'~nıl !l Türk 
otomnbiller ve otoblisler dol :ıp dolup avlamışlardı. Turke karşı kın ,.e gayz 
boşalırlar. Gfir sesli çığırtkanlar ŞU'- neden doğımışttı ! . Ona bilmiyorduk. 
kı soyler ı,rı'bi seslenip durudıır: Yalnız bu .Şamda, ışte 11u .. Merce mey-

- Yallah Beynıt! ... Yallah Ha- danında bırço~ ~usum :ruıidin. sade 
lep!.. Yallah Hayfa! ... Yallah Ku- Türk ol~ugu ıçın • kanı akmıştı. v.e 
düs! Yallah Baalbek!... Yallah beynelmilel vesikalarla seyaluıt ettı
Trnbİ~ .. ! ... Ynllah!_ Yallah!. ğiıııiıi bildikleri halde, başt:ı Kraliçe 

rak keTidimize gelmiş ve açık gümüşi, 
pırıl pırıl apoletli, yakası kızılaylı ii
niformalarıınızı giyerek işte bu ıney. 
dana inmiş... ve ilk şal}kınlığı, şu 

kahvede otuı·anlarııı bizi görilı· !!Ör
mez nargilelerini, kahvelerini bıl'akıp soğukhıi!;:.ı. rağmen - lakayıt kıı.lanıa
yerlerinden fırlayarak tal'ir eclilmeı mış, giilümsiyerek bizi selamlaınıya 
bir samimiyet ve hcyct•nnln cFadcla- ve alkışlamıya mecbur olmu:;ıtu. 

Meydanın ortasında yuks ~ .:n koca ve Prensesler: Şamdan taze haber a
sütun bizim Çemberlita"a ne kadar !anların hepsı: 
da be~ziyor. Yalnız bu;uıı ka:desin· - Gözıi kız~ı~ Şa~lıl:ırn mer_:ım 
de l.:abartma ay:ı:ıldızla.r ve tepesin- anla~abllmek _muşkul~ur. Sakın Turk 
de, Yıldızdaki Hamidıyc canıiinin za- oldugunuzu 11oylem.e:ı; ın~7.'. Oı nılan ar
rif bir nıinyatüril var. Bunu Hicaz rılıncaya kadar giılemnız, dıyorlar-
demiı volunun yapılması mün&sebeti- I dı. 
le Sultan Hamit diktirmiş. Halta bizi korumak: içlıı, e111irler 

İşte bu hattın ana istasyonu da biı vermişler, treni muhtelif ista,;yonlar
az ötededir. Burndaıı başlıyan demir. da bir hayli bekletmiş et·, $ama ge
yolu 1303 kilometrelik bir çölü aştık-r c~ k.ar~nlılüa varmıunızı temin et
tıın sonra Me<Unei Münevvcrede ni- mışlerdı. 
hayete erı.!r. Vnkıa daha ıızayacak, Biz de o bedevi kılık kıynfetle, tek 
dört vüz küsur kilonıetı·e daha gide- kelime türk.çe ııö)·lemeden istasyonun 
rek irekkel )lükcn-cıııcye varaeak- loş bir tarafındaıı çıkmış, faytonlara 
mış amma... Birçok sebeplerle kıs. atlıyarak bir Türk dostumuzun evine 
met olmamış. iltica etmiştik. 

Fakat, şimdi ulıışubilmiş olduğu Bi:ı.i pek &&mimi bir şekilde ka?lt-
yere kadar da, üstünden hiçbir katar tayım dost, halinıizi görünce hayreti. 
geçmediği için, kumlar üstüne, mana- ni cizliyememişti: 
.ız, maksatsu, sfia için konmuş demir - Bu ne kıyaiet böyle! ... 

Ju !. .. Faddalu !. .. > dıye çırpmnrnk Ve müsam('re bitip de, binıı. sPyir
hepimizi nıasalanna davete kalktık- ~ilerden boşaldığı zaman, sessiz sa
ları zaman ıluymuştuk. dasız kapmın önüne çıkınca .•. müthiş 

Sonra. ötebeı-i almak ıçın girdiği- 1 b.ir kalabalıklı karşıla~nııştı~ .• feğcr 
mlz dükkanlarda biıi na ıl ::.ı.:ız eıle- tıyatrodan çıkanlar, gıtmemı~leı·, ıla
ceklerini bilemiren Şamlı esna ru ııl
dığ"ımız şeylerin parasını ııe mlil·a· 
delelerle ne kaılar zorluk çekerek ka
bul ettirdiğimizi unutamaııı. Yt•nıek 
yediğimiz lokantada, ı;ağcl;ın ~olıhııı o 
kadar çok ikraına maruz kalmıştık, 
etraf1mızdaki ma~aln rdan ?;ündedlt•n 
biralar, şaraplar, baklavalar, ,_.ıçeklc•ı· 
ve yemişlerle o kadar bunnlmıştık J,i, 
yeıneği yal'ıda bı rııkıp kaçmaın~.k için 
dişimizi güç sıkmıştık. 

Hele bir gece ... İ~tc yine hu :Mer
ce meydanının şu köşesinde - ııvnrn
ları yanmış olduğu için şlmt.li yeri 
boş duran - tiyatroda, Mısırdan ge
len bir kumpanyanın verdiği fevka
lade nıüsameı·ede bulunmak istemiş
tik. Biraz geç ~ittiğimiz için jl'.undilz.. 

ğılnınını~lar, bızi bir kere daha gö
rchilıııek için buraya birikmiş, bekli
yorlarmış ... 

RA.ynaşan bu kalabıılığı pnlislcrin 
ynrdımile güç halle yarıp da foytoıı
larınııza yoı:leştiğimiz zaman ise ... 
kaşla giiz a nısmda atların ~oziilcliı
ğliııü v~ içinde bulunduğumuz al'ıı
balu 11n, bir alkı~ tufanı nrtıısındn, 
yüzle ı cc c<'şkun insaıt tara t'ından çe
l<ılip yürütül<liiğünü görmüştük. 

Eı tesi ıninü Salihiyedeki köşkfüı
de bizi huzuruna kabul eden Kral 
Faysal, birçok zemin ve zamana uy
gun ho:;ı sözlerden !iolll'a, gL'ceki tc
zohilrata temas ederek: 

- Ne yapalım beyler, Şam, hic
ranını yenemiyor! demişti. 

eubuklar gfbi uzayıp gidiyor . .Bilmem, Kend~ine me.qeJeyi anlattığımız za-
yeryüzünde bıı uzUlllukta bu kadar man ise, vaziyetin değlştiğfoi, taş- den tutup ayırtbğınıız locn.arımı7-
bahtsız ve ta!Mz başka bir demir- kınlık :rapanlarm birdt-nbirc Türk- dan başka her taraf dolmu~tu. Fa
yolu vaı· mıdır?. !erden öziir dileyecek derecede nadim kat localarımıza girdiğimiz .ında lıü-

Şimdi, ayni meydanın bir köşesin
de, yirmi yıl evvelin o gcce:>ini \'C o 
gününü hatırlamamak elimden gelmi-
yor.. . l\AXDE.lIİR 

Seneleı-ce evvel neşredilmiş ve lıer 
ke;ıçe malUm şeyleri tekrar edip İl 
kanştırmak, !1adet haricinde bocala
maktır. Ordumun Cihan Haıbindeki 
ha ı·eketlerini, tekmil Cihan Harbini 
işrı>t sofralarında ve şahsi ihtiyaçla
ı·ı temin ve tatmin ile geçirmiş bir 
ı;;ahs1 yaver anlıyamaz. Ben Muf<uldn 
buhınrken Muı,;ulun kilometrelerce ce 
nubundcı Dide grupuna kumanda e
clen ve sarhoşluktan başını kaldıl'tl
mıyan piyade kaymakamı İsmail llak 
kının emrindeki hafif mevcutlu lota. 
lnrııı arkasını bir gece çölden dola
şarak kesen düşman, bütün nıuhlıbe
rc hatlarını tahrip ettiğinden benim 
La Musuldan ona emir vermckliğime 
imkan kalmamış ve kendisi <le vazi
reti takdir edemiyerek rnniyetile be
raber esir düşmüştü. Bu vak:ı Fifo
tin ve Suriye cephesinde ordulannıı
zın darma dağınık bir halde Halebin 
şimnline kadar çekildlkler.i zamana 
tesadüf ediyordu. O taraftıı olamt
yan işlerin. Musul taı afında olu bile
ceğini zannetmek vukııfsuzlugı\ dela
let eder. İsmi geçen jurnal sahibi bir 
mü<ldet sonra Kastamonu mebusu ol
muş ve (Halile bu memlekete lizım· 
dır) diyerek hilafet lehinde rey ver
mişti. Bunu bilenler jurnalin mahiye. 
tJni de anlamakta gecikmezler. Bu 
ut benim Erkanıhaı-p Rclslm iken 
vazifesini yapamadığından ve içki lle, 
urku ile vakit geçirdiğinden dolayı 
kendisini birkaç defa şiddetle tekdir 
ve ınuahaıe etmiştim. Bunun ıizeı ine, 
nihayet istifaya mecbur kalmı>i ,.e 
bundau sonra mahut jul'nali tertip i. 
le evvela şifahen ve sonra tuhrirc·n 
vernıişti. 

4 - Maltadan esaretten knrtaul
mış olt.luğum hakkındaki liiflar ise 
evvelki hakikate muhalif ic:ldialıırı 
gölgede bırakacak kadar sıkılmadan 
u\•durulmuş bir hezeyandır. Malta
dan beni kimse kurtarmadı. Kellesi
ni koltu~una alarak gizlice t.eıhll'lk 
edileu bir kaçakçı gemisine binip }lal 
tadan firıı r eden 16 kişi arasında lıcıı 
de varclım. Evvela İtalyaya, oradan 
Ku~adasına geçip Anadolu İ~tlklill 
mficadelesine iştirak eyledim. Ankn
raya geldigim zaman bu kaçma ha
disesi üt.erine (Hakimiyeti Mılliye) 

g-nzetesinde General Harlngtoıı'a bir 
<le acı cevap neşrettim. Benim o za
man bu firarı yapamıyacağıını ve 
İngilizlerin gizli hinıaye:ıile Kuşada
sına çıkanlmış olacağımı zanneden 
karn yüıeklilf.!r de az değildi. ::\lultıı
dnıı kaçan 1G kişinin mühim bir kı:ı· 
mı henüz sağdır. Bunlardan biı·çok· 
ları ve bu nıeyanda eski valilerden 
Sabit ve Necmi Beyler de bugiiıı ıne
busturlar. Bizim kaçmamı.ıdıııı son
ra, gel'i kalanların Malt:ıda tutulma.
lan artık manasız olduğundan bir 
müddet sonra Ankara hükümelile mü 
badele yapılarak bunlar salıverilmiş
tir. Bu suretle vatana iade edilen
ler meyanında Bay Hüseyin Rauf, 
nıeı·huın Yakup Şevki Paşa, Afyon 
mebusu Bay Ali vesaire de vardı. Bu 
vakayı da yanlış yazan şahıs, hnıl 
geçen zatlardan sorabilir. 

(D•11a.tm ıa.Aifı s. ritxa 1 ü) 

Ka7xer Wilbelm, bahrireli 
Juy'1etinde 

daı· göze batıyordu ki, haikm dilin
de blr şarkı bestesi de yautmıştı. 

Bfruhnnclcrde keyfe gelen halk, bu 
şarkıyı şöyle söylüyordu: 

Bizim iiç çeşit iınpuratonrnıuz oldu: 
ihtiyar impara.torunıuz: Birinci Gf· 

710111. 

Akıllı iıııparaforıım~: tl~ü.ı•cıi F red 
rfk 

S~yak imparafonımuz: }kinci Gi· 

~°"' 

İmparatorun bu seyahatlerinden 
biri, Berlin adliyesini çok ınüşkülat
ta bırakan, bukimleri epeyce terle
ten gıırip bir davaya da sebebi~·et 
\•ernıişti: 

ikinci Giyom'ıın İngiltereye seya
hati ı;ıralnrındn, mekteplere, beledi
yelere ve bu gibi müesseselere leva
~ını temin eden :\Iünihll bir ıııüteah· 
hit, bir Berlin imalathanesine, İmpa
ratorun 2,300 büslilnü siparı~ etmiş
ti. Sipariş de muayyen müddetle tes
lim edildi; öyle iken miiteahhit, ima· 
Iathaneyi protesto etti ve iş nıahke
ıneve kaclnr gitti. Sebep? Büstlerin 
"llkabız olmaları idi; çünkü Kayzer, 
lngilterey' giderken sakal~ızdı. O
nun, sonradan sakal koyvereceği ki
min Jıatıı ına gelebilirdi?. Pek tabii 
olıırak heykelleı'İn çeneleri ııakalsız 
yapılmıştı. Gclıı:cleliıu, İmparator, İn
giltcrcye sakalsız gittiği halde, ora· 
dan sakallı dönmüştü. Mak~adı da 
gazetelere yeni bir mevzu temininden 
ibaretti. 

Sakalının büyüme.<1i için de dönüşte 
yolculuğunu u1.alımştt. Bu işte iki ta.
raf da haklı idi. Hakimler, meseleyi 
halletmekte çok müşkülat çekiyorlar
dı. Bereket versin ki, Kayzer sak.alını 

tıraş etti de hakimler ferahladı ve 
dava da aulhen halledilebildi, 

Rus - Japon harbi 

İkinci Giyom, bilhassa, büyük dev-

·------------------------------~ ITALVANLAR 
Kimsenin içeri girmesi, sureti kat' iyyede m e ne
dilmiştir. 

tim, ve b ir iki saat sonra dostluğumuz o k ada.r 
ileriled i ki, Müdür b eni aldı ve bütün pet rol ta~· 
fiyehanelerini dol~tırdı. İzahat veriyor, anla1 ı
yordu. Simsiyah zift gibi petrolden elde edi1en 
mü~taklara varıncaya kadar her,ey hakkında be

ni tenvir ediyordu. Be-ıt ötmedtm 
Büyük casus romanı: 53 ................................................ 

Kiminle konuştukları, kiminle ahbaplık ettili
leri hep lesbit ediliyormuş. Tasfiyehanelerin ci 
varına tayyarelere karşı hava dafi toplan yerleş· 
tirmişler, biraz ötede beş avcı tayyareai muhte
mel bir tarnıza kar'ı çarpışmak üzere nöbet bek
liyormuf. Ancak pilotlardan bir tanesi burada o
tururken kendi makinelerinin düşmanla boğuşa
cak halde olmadığını söylemiş ••• 

Ermeni, muhtelif şeyler anlatıyordu. iyi maliı 
mat sahibi idi. Ben: 

- Acaba, dedim. şu güzel şeyleri. ~u hiç gör· 

rnediğim ve bir daha da göremiy~eğim tasfiye

h anele-ri ziyaret etmek istesem izin verilir mi). 

Ermeni duraklaıd ı : 

Nakleden: Cim • Mim . .............................................. . 
- Zannetmem dedi 1 Maamafih bir kere tec

rübe edin. 

Ben gazinodan kalkhm, bir arabaya bindim, 
bozuk, çamurlu, çökük asfalt yollardan tasfiyeha
nenin Müdürli.ik bina!lına girdim, ve odacıya Mü· 
dürü görmek istediğimi söyledim: İki dakika son· 
ra Müdürün yanında idim: Kendimi takdim ettim: 

- Yunanlı gazetecilerden ••• 

Adam memnun oldu. Güzel giyinmiş, ~k bir 
Rumanyalı idi. 45 yaşlarında vardı. Şakaklarına 
kır düşmü~tü. Ben maksadımı anlatınca: 

- Fakat, dedi, bilyorsuııuz ki, simdi cok sı
kı bir tarassut altındayız. Hükum~t. petroilı-re 
herhangi bir taraftan b ir d arbe gelir, diye azami 
korku içindedir. Amelelerimizi kontrol edivoruz. 

Ben ısrar ettim: 

- Gazeteciyim, dedim. Hayatımda böyle 
entere~an şeyleri bir daha ya gorurum, ya göre
mem. lki halk arasındaki dostluğun kıymetini de 
elbette takdir edersiniz. 

Biraz göğsümü açtım, biliyordum: Kadını, er· 
keği çapkın olan Rumanyalılar, isve davalarında 
pek çabuk pes ediyorlardı. Şimdi;e kadar çoktan 
dama demesi lazım gelen Müdürün durgunluğun· 
dan anladım ki vaziyet hakikaten ciddidir. 

Sözü deği.1tirdim : 

- Hiç olmazsa, dedim, buradan bana şifahi 
izahat verin. 

Konu~ma1arımızı geni\llete geni~lete i~i ahb ap
lığa döktük. Ben bir fırsatını bulup evli olmadı
ğımı söyledim, o bir fırsatım bulup yazıhanesinin 
altında alyansını çıkardı ve sözde gizlice yeleği
nin cehine kaydııdı ve o da evli olduğunu inkar 
etti. Ertesi günü Bülueşe gideceğinden bahsetti. 
Be de Biıkreı;e gidiyorum, beraber yolculuk ede
riz, dedim. O benim bu avansımdan şımardı: 

- Müsaade ederseniz Bükreşte de size arka· 
daşlık edeyim, d ed i. 

Tabii b en bu teklifi memnu n iyetle k abul et-

Ben tabii işi kendi zaviye.i rüyetimden tetkik 
ediyordum. Tasfiyelianeniıı ince r>"'·talarmın 
mevkilerini, adımlarımı sayarak tesbit etmiye ça
lışıyordum. Bu nlar yetişmemiş gibi, büroya ev· 
det ettiğimiz z aman, genç müdür bana bir deste 
fotograf da verdi. Ben muvaffak olmuştum. Y ani 
tasfiyehaneleri mah vetmek için nereye kundak 
sokulması icap ettiğini pekala tesbit etmi~tim . 

Ertesi gün trende buluşmak üzere ben ayrıl
mak isterken Müdür: 

- Bu aksam yalnızsanız, size refakat etmek . 
isterim, dedi. 

- Yalnızım, dedim. O telde kalıyorum. Eğer 
rne~gul değil11eniz . •• 

O, sözümü bir bıçakla keser gib i: 
- Hayır, hayır, dedi. Hic meşgul değilim •• • 
- Ancak Kımpına'da n erye gid ebillliz'? Ba-

sit. u fak bir yer ... Akşam çıkacak. müzik li filan 
bir gazino da yok • •• 

(Deoomı va,r) 

c: enım m _ y~ , 

Fran~a ile Rusya arasına~ dostane 

be 1 · devamı detil, bu dost 
münnı;e t er!n )tl'dir· çünlc b 
luğun tezahür ff ı . '. u un. 
d U tlaki ...... t prensıpıne kar,ı cld. 
M,m J" d ~~ $ 

di bir tehlike meY an or. enin 
F'ramıa ile idame ~ttiğln münasebet
ler. Cümhuriyetl bıt' mesned Üzerinde 

liı .. lt' Elize sarayında, Rus 
'Y ıu;e ıyor. • G erallerlnin 
Grnnduklerinın, ,en. • ve 
devlet adnnılarının d~mı imi e~eudiyL't 

.. hurıyetç erıne k lel'i Fransız Cuın . • en-
, . 16.yık kim~eı . 

clileı·ınln hürnıetc eı ol-
'd r]arla müsavi 

duklarını ve uıcı ıı • 1 nıu-
arneleye hak !!ahlbı bu. uncluklanm 
tasavvur ettircbillr. Senın nıtrııleke
tindc olduı:;'11 gibi .Alıııanyaila da, de-

nıokrntlar: "rülelirnı F 
- Biı neden fcnıı ~ la · ran 

s·ıvn ve' onun Çarlıkla 0 -~ ııanıimi-
' • ' n· de nı.'Uen lrı 

yetine b:ıkınıı! ;nlZ ' i. eın-
lekctimizde bir Cumhur let 1daresj 

kurnuyalıın 1. 
Diyip duruyorlar. 

. . t1 0 ill'lparntodar ol 
Bizım Hırıs ya 1 • 

d n do ayı Pı 
duğumuz.u ve bun a _ nıı-

illli munn elıc 
sız Cümhurlyetilc sam ol d ğ t-. z nıa ı ını h ler gütınıye hakkımı . •. a. 

azı.dm ?-ııki, 
tırma getir. Çünkiı • l' lanet ış. 
tEt vemin ediyorum • D~lılıet. . ' bir • :mı ının Ü 
Çok a~ırlar Fı ansız :ı:e-

. ' kUr.> <Bi..: rinden ıızaklaşamıyaca · •n-
citcşrin 1895). 

Çar bu nasihatler~ rıığml'D 1896 
da Pa

1

riııe gidiyor. Kayzt-r, onun hl. 
yük teı::ıhUratl,ı kar!lıtandıı.,'1n~ işi. 

. k ·ı· . r ve lntıkarn dınce, sapsarı ·esı ı~ o • A 
hır:;ı içinde harekete pçıyor. rtık, 
bütün gayeııi Rusyayı Japonya ile 
harbe tutuşt;rmak .• onun Uzak Şarlt. 
ta uğraşmasından istifade ede~ 
Rus _ FraDJIU anlasmaıını ortadan 
kaldırmak oluyor. 

Kayzer, bu maksadına ermek için, 
durup dinlenmeden, Çar Nikolanın 
en zavıf tarııfı olan dini hislerini gı. 
cıklıy~r ve yaıdığt mektuplarda: 

cH:ızreti hıı, haçını Uzak Şarkta 
pal'lalmak şerefini sana nasip etmiş
tir. Allah, seni Çar yaratmakla, :.a
na havale etLig1 işin bütün azamet 
ve kmlsiyetini uıılıyalıiliyol' nıtı~urı?. 
Sen, eCendlnılzin kanununu Mnnçıııi
de, Kore'dc ve Çinde muzaffer etnıi
ye mecbursun. Sen, Iluda mcıbebine 
karşı Rıı btiyanlığın büyük cidiillni 
yürütmiye mecbursun ve nıulıakknk 
galip de geleceksin; çünkü nazr~ti 
İ:,a seninle benıbcrdir.> 

Çar, senelerce tereddüt ediyor \e 
niha~ et, telkinlerin tesiri altında ka
larak: clsanııı emrini> yerine getiı
mlye karıır veriyor. Ötcılc, Hus or
duları, Rus donanması 111ah~·olurken, 
beride 'Kayzcr, memnunhetle cllt.'l'inl 
tığuşturnyol' ve Fransız - Rııs anlaı:
nınsıuın düştüğl.i 'pc.-rlşanlığa rrulüyol', 
gülürordu. 

1914oe 1918 
On sene soııl'a, Umumi Harp pat

lak veriyordu. Dört sene sonra da 
İkinci Giyonı Ilolnndaya firar edi
yordu; fakat yeni bir tali:>izlik eseri 
olarak Holanda huduılunu yüzüne 
karşı kapanmış bulılu. Dshal, yine 
ana cihetinden nkrPbsı olan İngiltere 
Kralı Beşinci ,lo«j'a Holaııilnya geçe. 
bilmesi için. tavassutta bulunmaımıı 
rica ettl. Kral Jorj, tercddut etme
den H ..ıland:ı Kı nllçesinden, firaıi 
Krr.lm memleketinde barının.ak mü
rııaclesini istihsal etil; o da bu .... 
retle Dorn'da yerleşti. 

İkinci Giyom, Almanyatlan talı"i· 
sat nl<lığı için yeni nıalikiint-sin~e 
münzevi, faknt mükellef bir lıııyat 
ttfırm1~·c ba~latlı. Yalnız bekarlık ca
nınt sıkıvorclu. Bu cun ·ıkıntısmı da 
ortn yaşta zengin lılr kadın almakta 
bertaraf etti. Almnnyada bulunan Ç:J. 

cuklnrı her sene kendisini zi~ nrete ' " geliyorlar ve doğmmnun ytlı1onuınfi-
mı kutluyorlnrdı. İşte, o kalıma ı
gamıyan tacidar ihtiyarlık sC'nelerinl 
böyle inziva ve sükun içinde geçirdi 
ve nihayet, Almanyıının Holandayı 
işgal etmesini vc kapısııııı ıhtıranı 
nöbetçileri dikildi- 'ni gördükten son. 
rıı gözlerni kapadı. 

Çar Ferdinand'a 

b i,. . " . 
azizi•!!.!:. 

Yazımı bltiriı ken, J(:ı.yzertn 1ıe 
kadar garip bir arl:ıın ol~ttğıınıı gr, -

(Dtvrımı sa.1ıife 5, sutım 7 do} 

---İTİZAR - (Gazi .Antep tnüdara. 
a~ı) röportarjımızı ynzıu:ıızuı Çok., 
luğuııdan dolayı bugOn !ı:e'leıne
dık. Okuyucularımızdan Ozur dıle.. 
rız. .. 
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Lisanımızı bir tUrlD 
zapturapt altına 

alamıyac•k mıJU 1 

HARiCi HABERLER 
- -

Mihverin sulh 
, ......... le.,. -...1 t a a r r u z u 

mwla 'izwneu yen ltir takım (1 iMi •it.il.._ ,..._, 
frenkçe kelimelerin bll•palmaa. eüç değildir. Alman .MWarilc 
Da ~lııtar sa ...... " -; hemen hemen ta.mamile fethedil-
ti ..... D dGla11 ...... (~o mı. olan Avrupa fiındi yeni niza-
konufucuauDU h~:..bd: ~ mın nimetlerinden ve Almanya
aete I~ J>UU İllde pdan nın yeni altın devrinden rahal 

1 Halep hava 
meydanı 

bombalandı 

Surlyede Alman 
askeri 

(1 i•cl ıa.Mf W. U-) 
Franan kal:tinesi toplaada 

Vichy, 6 (A.A.) - O.N.B. : 
Bu aahah Franaız Nazırlar he

yeti, Amiral Darlanın riy..etin-

I~:: ~:ea (:f"tfe} rahat müstefit olabilir. Fakat Al 
k~ kullamyordu. Fransız mayanın önünde yegane mania, 

· kullam Amerikalılardan yardım gören 
suetıl iaıle lııile nadir • lngiltere, hala duruyor. Avrupa
laa ba kelimeyi durup dururken nın efendileri haTbe haşlamak 
liaammwza sokmakta ne fa1da, 
ne zevk, ne lizum tMaVYW olu- menliyetinin kimlere ait olduğıı-

nu unutturmıya çalışarak ~imdi 
nabilir? Kariler içinde de kaç harbe devam mesuliyetinin lngil-
kiP "'--manasını anlar? Türk- tere ile Amerikaya raci olduğunu 
çe gazeteler Türk karileri için çı- telkine çalışacaklardır. Ayni a -
kryor, Türk karilerinin de yÜzde damlar Avrupa birlCfik devlet
doksanı fransıaca bilmea ve bil· lerinin Almanya idare!lınde sulh 
mİye de mecbur deiildir. Bö1le halinde yaşamıya muktedir ol • 
olduğuna göre gazetelerin yerli duklannı beyan edecclderdir. 
yersiz bir ıürü frenkc;e kelime Bundan başka bu memleketlerin 
kullanmalan nihayet karileriniD sulh iç,inde yaşamak arzusunda 
ekserisini taziptea batka De ne- bulunduklarını, fakat buna Ame-
tice verir? rika ile İngilterenin muhalefet et-

Maamafih p:ııeteler hUıtusi 1 
ı d tiklerini ilave edecek erdir. 

m•hiyette ne,ir vasata arı ır, on- Diktatörlerin bu battı hare • 
lann bir de Iİ5an düzeltmek, he· ketlerinin sebebi nedir? Bunun 
le )İlan kaideleri vazetmek cibi manidar iki sebebi vardır: Birin· 
lııir vuifelti'i veya aalihiyetleri ci.si diktatörlerin uzun sürecek 
yoktur. Bir de çok müfkül .. rt- bir harp karşısında duydukları 
lar içinde her yirmi dört saatte korkudur. İkincisi her gün artan 
sütunlar dolusu yazı yetiftinnek ve MihveT devletleri için tehdit· 
mecburiyetindedirler. O cihetle, ı 1 ·ı· A kar bir vaziyet a an ngı ız • -
kasıt olmalown yaptıkları bu ai· merikan itıbirliğidir. Avrupayı İa· 
bi hatilardan dolayı bir dttece- tibdatlan altına alanların kalhle
ye b.Clar mazur cörülebilirler. rini korku ve endite ile dolduran 

Fakat resmi makamlar için dü,.ünceler bunlardır. Bu sebeple 
'-"-'y'- ..1_:::.:1..1:... n..1-- keDcli i- y 
uo ııc a..,........ va--- sulh taarruzu kabul edilebilec:~k 
simlerini bile elin tayin etmeme• en iyi ve yegane yol olarak görü
leri keacli clairelsiae, kendi me- lüyor. Diktatörler. alicenap 'bir 
murlarına doğru ve yanlış, hiç fatihin cihana yapacağı sulh tek
o]mazsa sabit bir isim vereme- lifinin iki tesiri olacağım ümit et
meleri cidden tafl!acak, batti bi- mektedirler. Birincisi Avrupada 
raz da enditeye cliitülecek likayt· harpten meaul olanlara karşı hcs-
lık~...:.__..ı..ı._ ~ Ienen koyu kini lngiltere ile Ame 
~ rikanm üzerine çevirmek. Anglo -

tU ft?.eelr, düa kendi Umum Sahon memleketlerini umumi sa 
Miidüıliiiünia bile ....ı tesmiye 
·dil-iinden b&beri :rok 1tbi gÖ- adete yegane engel olarak gös-
... -- termek SUTetile buna muvaffak 
..:~. Çünkü ayuİ sind~ ayni ı ·-..-- olacaklannı zannediyor ar. 
g~ gÖnderdiii •e yanyana İkincisi Amerikada Rooıevel -
derceUirdiii iki ilinda kendi İl- tin aN-aaeti aleyhine bir cereyan 
m ini bü ibirine tamamile yabana _,, 

uyandırmaktır. Bundan maksat 
kelimelerle, bafka batk• tekilde da. mümkün olursa, Amerikanın 
yudmyor. harp gayelerini azaltmakbr. Dik-

Etibankı idare eden makam, tatörler Amerikan infiratçılan-
Umam Miidiirlük müdür, yola:- na fO tanda bir mütaleada bu • 
Genel Dirddörlük müdür? Bir lunmalannı teldjf edecek deliller 
büyük banka daha ~~İn en vermiye çalışıyorlar: Avrupa 
yüksek makamının bıle ısmı ha~- Nazi rejiminde muvazenesine !ta
kında sabit bir karar .•erememlf [vuştuktan sonra biz, niçin Avru· 
ol..-sa daha kiiçiik dawe ,,. ~- pa işlerine müdahale edelim} 
ilamlarda. isim, unvan ~~el~ Diktatörler tarafından teklif e
kqmek~ ?e derecelen maz •• dilen Avrupa birleşik devletleri 

Vakıa lısnnd . scne!e~enberi de Amen'lca birleşik devletlerinin 
yap,lnHf olan kelıme, .. tabir ~ 11" iftihar ettiği hürriyet ve nimete 
tılah kantıklıklarının oyle bır an· kavuşacaklardır. Diktatörler A • 
da. ıslah edilemiy~eğini biz d~ men1calılann Avrupada her şc
bilry~. F~~t ,hıç ~lmaua daı- yin yoluna girdiğine hükmedecek 
re1enn resmı isimlerind~n olsun terini ümit etmektedirler. 
ite baflasak ela her Vekalet ken- Fakat bu niyetlerinin vaktin -
di ıUl>c~erinin unvanlannı t~yİn den evvel k~fedildiği anlaşılı -
ve t~ ~ olmaz. nu?. ~yle yor. Çünkü Alman sözcüsü bu 
resmı bir 1111n tesbıt edıldikten idclialann doğruhığunu tekzip e· 
90nra ona riayet etmiyenler olur- diyor. 
• dert.al tecziye edilir ve bu _. L.,_! b t·· 1" Al l l 
ıret1e ı,· acandan aaun u uru man • ta yan 
~-:~L P"'*f1 ~ müb" manevraları Anglo Sabon 

kt -.-,~ ~;__ ~ ınemlckctlerinde pek az müsait 
no aya ,,....... omu 2e't'a1.- b' . h 1 ı_ d B 'b. 
L- ~ ..ııs_lr.at'___!._. ır umm u nıa11;ta ır. u gı ı 
ewnwn.~.., naan .._ 1CSRJI dal beki' -"L-L eefhe lü .. .. Hedtal propagan arı ıyen aJUOet 
de hu . ~ got;:c;,"'i · lngiltere ve Amerikada efkin u-
k 1fe bD' ~ d 8f ~ina ~ muıniyenin gôtıterdiği teyakkuz 
r~ad~'~eğin el ve l 1 eıvas ı sayesinde ancak bir muvaffakı -
~ a •• h~l nın atı rr; o acagın· yctsizlikten ibaret olabilir. 

• fUp e o unmama ı ır. Amerika, ...a. taarrwama lallak 
................... !~~~~!..~.. biniyor 

Vaşington, 6 {A.A.) - ~~
)in hükumetinin yakında yenıd .r Sabık Bılı 

.~ıe~asaıa cewa' 
iel' 
• (Baftm'ftfı 4 ~eti ed.if.,,._i:fW) 

Bu kaıJar hakikate muhalif liifla
nı"• na..ı imal edildiğine Ye bunlarm 
lüç a3eukılmada.rı ııaaıl neşı·olunduğw:ıa 
lıayre\ 't.. bnemek kahil değildir. Bü
tün bu yazılaı '-hakikate muhalif o
lunca beni alik.adau V' etmiyen dii'er 
f"ylttin ne &rece dog.w·~u olabileceii
ııi okıJ7anlar takdir etaıi.'1!. ... 

:Bu ieatl&rJ yapaw, ~.'\\ılerinde 
dolu olan yıi151iği karııştı-.,.rak 
miltemadiyen etrnfn ;avurmaktad:· . 

ıh ~ aır 
su taarruzu yapacagın• . 
dün horada bir çok habe~ 1'ann!1 

1 J-fıt e 
o muştur. Fakat bunun pek 
Cudahy'ye ~erdiği ınii::;;a İn· 
yakında cLife> rne(:lll •J>dea ileri 
tişarına İntizar ediJıoe-cİir 

Jd ... · dilnıel1e · ge ıg1 ranne . e- "'k 
. da hiç lurntıe uyu 

V a.t1ngton ·n bu gibi tek 
B · 1-fitlert -
rrtanyanın '.ret vereceg". , 

)'fi . eheının•.1 ını 
ı,_ 1erınebiJ 1retirmemektedir. Bu 

aııı: ına e ikanın ald .. 
huswıta Jüll.er .. . ıgı tavn 

;y; tebaruz eUırcn bir va-

Oöriilöyor 1ci hiçbir tarafı dogru 
oJmıyan bu liifları srtık okuıımk ve 
tekzı"be uğraşmak benim için hl~ ya· 
laşık almıyac. k mahiyet aldığındım 
bundan scınra bu 8açma sapıın lufln
ra bir kıymet vc.rmck, beyhude n
kit gcçirmelt olncak-tır. 

f :c;;. 1'urt ~eth adında mühim 
b" ,Alınan ajanının evyorkta 
~ edJ1miş olmasıdır. Bu Al· 

an ajanı Amerika i, ad•"'',.,. 
a raeında propaganda y&P•d~ 
o nlan, Almanya harbi k~r~n 1 ıgı 

d ' ... ha ıyı o a -
ta ırde her şeyin u-J 

6 _ E.,lti mebus, roııllım jurnalı 
tekrar ısıtıp orta~ a surerek ve m~
temadiyen mevzu değiştirerek hııkı
kate muhalif abuk sapuk liflar ea
vuı makla suyu bulnndııımak ve bun· 
dan istifade teminini umit ediyorsa 
bu ır:emin hiç mıisait ve mii~1p de
gildir. Yanlış kapı ı,;ahyoı·. Çızmeden 
ukarı mlitnlealar ve 1 utlar, yerine 

~endi mebusluk hayntıııa ve 1 an·a. c 
Cemiyetine yaptığı hlzm.etlere 'e tc
l'lıin ett.igi faydalara daır hal~ı ten· 
vlr etle ve mıllf tarihin ve lstıklil 
mucadelesinin bili devam eden 11~ 
sahifelcı ine bir an evvel geçııe, belkı 
daha münasip yoldan yürünmş olur. 
Bovunun yetişemediği ağa a tat at-
1\lllk1;a devam edilirse, oku~ anlar 
nınluın atnlaJ' 15oziınü hntırJıyarnk 
geçerler. bil· 

Bu n..,i dedikoduların dnallllr . 
lıaıuıa bug{inkü ıaı-tlar lçi11de· d:~~ 
değıldir. Esasen hakikat bii:ilil 

ca~ına ilmaa ÇA~-0-' _u_. ___ _ 

Roose"e t, sulh 
f•Jfdtarını kat'ı 
bir lisanla 

tekzip etti 
f1 ttıci •ahi/eden d•114m) 

A_.rıkadaki ecnebi Hperlar 
k ullanılı ror 

\'aşinıton 6 <A.A.) - Amerikan 
limanlarında ~ul~an Yabancı 80 U· 
caret getı'isinın llanılrnasına mü
ııaade ede!' ye P•rla~toca :kabul 
olwıan ı.anunu . Rooseveıt imzalamış 
ve ve deniz k0~1;5['0"::n bu kanunun 
tatbik ediJıtıe!!1 ç n e r "ernıittir. 

kodul;rla ve yanlış tdaiılerte m~ 
dana çıkınd· da 

Eski Ordu 1'1~ınanG nl1&ı-ından f.ııtek 1 enera 
Aıl tffSAN sAaıs 

1 de toplanmıştır. 
Halepte talyan 1yi haber alan mahfillerden öi 

1 • d renildiiine söre, bu toplantıda. 
tayyare en e evvela Suriyedeki vaziyet sörü -

b ı şülmü~r. Bundan b-.ka. aanıl-
U UDUJ01mUf dığına göre, Hull'ün Fransa hak-

Kabire, 6 (A.A.) - Ortasark kında gazetecilere yaptığı aon. be 
İngiliz hava kuvvetleri kararsa- yanal da hahia mevzuu editmif-
hmın tebliği: tir. 

Ağır lngiliz bombardıma!' tay Haber alındığına söre, hilen 
yareleri Rodos adasında Kat~· Vkhy'de bulunan General Wey· 
via tayyare meycLuuna 4/S hazı- aand, Tunus Umumi Valisi Ami· 
ran gecesi taarruzca b~lu~~~: ral Eateva ve Garbi Fransız Af· 
!ardır. Bombalar uçuş pıstının U· riltası Umumi Valisi Boissondan 
zerine ve hangarlarla tayyare başka, Cezair Umumi Valisi A
meydanının diğer binaları ara• mira! Abrial ve Fas Umumi Va
sına dütmüstür. Şiddetli bir çok lisi General Nogues de Vichy'ye 
infilaklar ol.muş ve bu infilakları çacırılmı.ştır, Yalnız bu davetler 
yangınlar takip etmiştir. halen Vichy' de yapılmakta olan 

Tayyarelerimiz, Derı~e~e as ~ görüşmelerin mahiyetini ve şü • 
ileri binaları ve Bingazı lımanını mulünü isbata kafidir. dcnmck
bombardıman e,derek merkez tcdir. 
mendireğini hasara uğratmışlar • Fransalda Yahudilere kal'fl tedip 
dır. . • ha,ladı 

Bombardıman tayyarelerımız Vichy. 6 (A.A.} - D.N.B. : 
dün Halep tayyare meydanında Franaı.z emniyet memurlan, 
Italyan tayyarelerine taarruz et· bütün Côte d'Azur boyunca bil
mişler ve tam isabetle tayyare· hassa Alpcamaritimes, Var ve 
lerden birini tahrip eylemitıler • Boucbcs - de - Rhône vilayetle
dir. Bomhalann hangarlar ve u- rinde yahudilere ka..rfl takibat 
c;uş pistleri üz.erine düşüp patla· yapm~ardır. 42 yabancı yahudi 
dığı görülmüştür. Taarruzdan s~ tecrit kamplanna konulmuştur. 
ra hedeften siyah bir duman su· 400 yahudi muayyen yerlerde 
tunu yükselm~tir. ikamete mecbur edilmiftir. Bir 

Hahefistanda dün d~an çok yahudiler de Kara Borsada 
mevzilerine ve motödü naklıye faaliyetlerinden dolayı mahkeme 
kollanna lngiliz ve Cenubi Ahi· ye sevltedilecck.lerdir. Yukarıda 
ita hava kuvvetleri bomba ve ismi geçen vilayetlerde polis, tc
mitralyöz ateşlerile taarruzlarda mizleme tedbirlerine devam et· 
bulunmuşlardır. mcktedir. 

Bütün hu harcltetleTde yalnız Müstemlekdente Fnınsa siya.eti 
bir İngiliz tayyare& kaybolmuş- Londra, 6 (A.A.) - Müte • 

addit gazeteler, kudsi tef Chur-
t .. ur;;;·============================- k = hill' e tam inanlarını teyit etme • 
Hitler, Amerikayı le beraber. imparatorluğun bü • 

tün hayati müdafaa noktalarının 
yumu,atmak lıtafi miktarda ta)'Yare, tank ve 

1 • diğer makineli malzeme ile tec;-
9 t 1 y 0 r hizi için icap ediyorsa z~ni~e~ 

(1 tncf an.htft!den ot.t'Oftt~ ve usullerin de değ~rilmesı~ı 
nah neşretmcktedir. Cudahy Bır- is~·orlar. Gazeteler bilhassa Bu
leşik Amerikanm eski Bdçika se- yük Britanya hava meydnnl~r~ 
firidir. nın bir i. tila teşebbüsü takdır~n: 

Hitler Amerikan ınuhabirıne de düşmanın tutunmasına manı 
verdiği ilk mülakatında şöyle de- olacak şekilde hususi kıtalar ta· 
miştir: rafından müdafaa!t için bir im-

Kafile Sıs. tcmın' ı'n kabuliı harp d l k ihd talep edı'yor· man an ı 1 asını 
demek olur, Alınan Başkuman • 
danııgwı Amerı'ka kıtasının bütün larB .. 1 'k k .. hu-k~ımetı"n'ın 

ır r-sı mr-r .. ~ 

b"ır kısmının "ıstıtfı ını ayın i ti ası 1942 . . k r·ı masraflan 1' .-in 
ısenesı as e "<" 

kadar hayali bir fCY tel 'kkı et- 2.250,000,000 İngiliz lira ı p,ibı 
mektedir. muazzam bir tahsisnh son daki· 

Hitler Alınanyanın, işçıleri kadn kongreden istemiş olduğu 
zorla çalıştırınak imk:"mı sebebı· hakkındakı haber büyük bir e • 
le Amerika içın iktısndi bir tch hemmiyetle kıo"1lanmışhr. Bu 
like olacağı fikrini reddetmiş ·\'e meblağ kongre tarafından geçen 
<mademki Almanyanın rekabe. harp f'-Snosında kabul edil n 3 
ti d n korkuluyor. o nalde niçin milyar fngiliz lirası tahsisatın kn-

n_ste rnlekeleri elinden aldınız?> · · ten mu e bulündenberı ıs en en muaz · 
demiflir· z.am tahsisatur. Ayni zamanda 

Hitler Avrupa teşkilatlanma . Roosevclt kongreye bir mesnj 
n Alman ihracatına pıyasaJar ,.,

0
··ndererelt milli tehlike vaziye· sını ~. . b t> 

edecegını ve u suretle Birle- tinin dört sene sürebileeeğini be 
~'~ Arnerikaya rekabet imkanı • ı · · 
!il& yan ey cını,tır. 
~ azalacağını hir delil olarak Taymisin diplomatik muharrİ· 
'}eri sürmü, ve sözlerine şu su . ri Almanlnnn Suriveyi, lraka 'e 1 d t • • J 

retle evam e mıı,tır: Mısıra karşı yapılacak harcka!ta 
A}rnanyanın müstakbel ticare· d k 

ıi kağıt esasına değil, spt külas • bir üs olarak kullanmak istr. l · 
lerini kaydetmekte ve ayrıca. n· yonun tamamen ilgasile emtiıı d mu 

mübadelesi Hasma day cak • gilizlerle F ran~ızlar :~a•:,~a O· 

tar. Almanyanın altınları tamirat hasamat doğuracak ır . d ol 
1 k . • 1 etmek niyetın e -

•e tazminat '9\Jtttile elind n alın- ara ıstıma .. ııirmekte· 
l <l ki da tebaruz e . 

rnış ve kendiııi beyne mild altm- u arını f'nınsızlara tam 
b . · • · L d" Almanlar sız ır tıearet sısternı 'nazır1amıya ~r. ~et vaadetmişler ve 

mecbur edilmiftir. Bununla be • ~ırh m~rndiden bir çok a'ker 
raber A1manya tıltının kredi e. ;,.dcrmişlerdir. Fakat ilk çar -
sası olarak faydasını tanımakta· : .. ınanın F ramızlar1a lngilizler 
dır. arasında olmasını ıırzu etmekte-

Hitler, Alman menfaatinin jil dirler. 
!etleri esaret aluna aJınakta l · Ayni muharrir Ortaşark vari· 
rnadığnu söylemi, ye netice 0 a· vetini tetkik ederek bu mmtaka· 
rak şöyle demifti8r=,·rfeşik Ameri- dalci lngiliz .iyaaetinin gayet açık 

Alrn d v..- olduğunu ve bu siyas:tin, Alman 
k a~t~,..rine muhalif d~il· lara her göründüklerı yerde ta. 
d~ mFak•t bunu Amerikalılara arru'z etmekten ibaret olduğunu 
. ır. t i9o yapılan gayretler dai- kaydediyor. lngiltere Orta~arkta 
ısba frrt kalmıştrr. 
!?.'9~··············· ....................... ki emniyetinin tehdit edilmesine 

Hltler, Hırvat 
devlet reisini 

kabul etti 
(1 md aahi/eden deıı ... } 

HiUer tarafından kabul edilmiştir. 
Uzun müddet sw·cn ınülikatta Ma
~ı Göring ve Vun Ribbeııtrop ha· 

B .. hf1bf~ut;;;~at amelesl 
Zagreb 6 (A.A.) - St fanı ajan

sından: 
Şimdiye kıldar beış bin Hırvat 

amelesi Alman~·aya gitmiştir. 

r 
Çocukların11ın her ıene 
fototraflarını çıkartınız 

B• ~reUe uıtı1•kı.ı.l rılccek albıim 
11ııvrıoıııza ebedi ve ('Ok kıymettar 

bt;. lıatıw olacnktı:r. 

FOTO Süreyya 

a~la müsaade etmiyccektir. 

Diğer taraftan Tay misin F ran
sız hududundaki muhabiri, Wey
gand • Petain görüşmelerinin 
Fransız • Alman işbirliğini aydın-

L-..: 1 ' • CCC-latmıyacağı ve oo-ıt eftırıruy 
ği kanaatinde bulwıduğunu bil -
dirmektedir. 

Fransız _ lngiliz münasebetle · 
rinin akıbeti bu i~irliğinin tecel
li şekillerine bağlı bulunmakta -
dır. Bu muhabire göre Gener~l 
Weygand :phsan. De Gaulle e 
karŞl hardtete geçmek tuaftan 
değildir ve Darlanın Suriye ve 
Şimali Afriyada yapmak U<tediği 
şeylere muhaliftir. Weygand bu 
muhalefetini müstemlekelerle 
manda altındaki arazide yaşayan 
halkın ekseriyetle De Caulle ta· 
raftan olmasına istinat ettirmek· 
tedir. General Weygand.ın. ~u 
battı hareketinde felef. hıssının 

1 d rol oynadığı zannedılmek~e • 

d~ Filhakika. eski müttefik in • 
ır. si]•h 1 k iltereye kat11 a a sanma 

~leyganda ağır gelmektcdi~. Bu· 
-------·-----.ljnun gibi, fransanın ananevı dos· 

Mü~sesesl~de (16) poz albüm 
)ıaliııde ( büm dahil) 6 liradır. 

Coğrafya kongresi !Dünya harbi 

Ankarada açıldı!..___ ,"'-•_e• ... ___.I 

(~ .ı.i/«l.,. dnaaJ elde ettik. Mesela ecnebi dili ki
ram:. olduğunu, iOt mektepte• taplannda yaptığamz birlettir -
bafüyarak ortaokul •e liaeleıi • me tecrübesi faydalı olmuftur. 
m.izde coğrafya pr<>sramlannın Ayni fCyİ coğrafya için yapma • 
bazı botluklarla kopIDUf :zincü • mız linm. Coğrafya tedrisabnı 
Jer halinde balunchaiıma kaydc- da bu lcargafalıktan kurtar.ca -
duek bunwı aebeplerini anlat - ğız ve tek kitaba gideceğiz. 
mış, diier taraftan J>l'Ogıamlar Hann Ali Yücel, programla
ayn ayn zamanlarda yapı1ırken rın teıbitinde ltlasilr. cihetlerin ay. 
sistem itibarile tam bir inaicana nlmasını münak&f& mevzuu ol • 
vücude getirilmediğini, ilk. orta makta devam eden hıawıatm mü 
ve lise programJarıntn bu bakım· nakata ve tetkik olu.nmuını taY
dan biribirlerile iyi bağlallJlllf bal siye etmİf ve kongre i.zalanna ça 
de oln-sdıiıru, bundan bafka ba- lışmalannda muvaffakıyetler di
zı ımıfların dera maddeleri fazla, liyerck nutkunu bitirmiftir, 
diğerleri nok.aan görüldüğünü Maarif Vekilinin açılıt uutku
kaydetmif, bundan sonra ikinci nu müteakip izaclan bir kısmı -
dava olan coğrafya terimleri me- nın verdiği bir takriT üzerine 
aelesine geçmi,tir. Ebedi Şef Atatürkün azir hitı • 

Hasan Ali Yücel bu mevzu ü- rasma hürmeten beş dakika a • 
zerinde ezcümle demiştir ki: yakta ihtiram duruşu yapılmış ve 

cSize arzetmeyi fazla buluyo- bundan sonra aziz Milli Şefimiz 
rum. Fakat söylemek te boynu· ismet İnönüne, Büyük Millet 
mun borcudur ki. bir mille.tin dili Meclisi Reisi Abdülhalik Renda
her türlü düşün~ini ifade ede • ya, Başvekil Doktor Refik Say· 
cdt vaziyette değilse o millette dama ve Genelkurmay Başkanı 
tefekkür inkişaf etmcrn~ir de - Mareşal f evzi Ça'kmak' a kongre· 
mektir. İlim de olamaz. Türle nin tizimlerinin arzına karar ve· 
milletinin beynelmilel kıvmettc rilmiştir. 
bir ilim seviyesine yü'k:sdmesi için Kongre, reis vekilliğine Siya • 
dilinin bu mertebe yükselmesi la sal Bilgiler Okulu profesörlerin -
zımdır. Terim için de davamız den İstatistik Umum Müdürü Ce
Türk ilminin bu yönden tevsü lal Ayhan ve kntiplik1erine Prof. 
davaaıdu. Yoksa fU veya bu sö- Besim Darkot ile öğyetmen Ke
ze, şu veya bu şekilde bir karşı- mal Batuyu seçmiştir. Azalann 
lık bulup geçmek değlidir. Bu komisyonlara ayrılması hakkın -
itibarla diğer ilimlerde olduğu gi- daki teklif reye konulmu~ ve ko
bi coğrafyada da terimleri bu misyonlar kurularak kongre ilk 
zihniyetle tevaı'lc etmek. mecburi- umumi toplantısına .on vermiş· 
yetin deyiz.:. tir. 

Maarif Vekilimiz ayn bir me· Bu umumi toplantıdan sonra 
sele olarak yer isimlerinin nasıl komisyonlar ayn ayn kendile.ri
yazılacağı haltkmda beyanatta ne tahsis edilen salonlarda top • 
bulunmuş. bundan sonra dördün- lanarak reis ve raportörlerini İn· 
cü mesele olarak kitap işini mev- tihap etmişler ve çahşmıya baş-
zuuhahscdcrelc. demiştir ki: lamışlardır. 1 

Memleket çocu1clanna kudreti- Kongre, üç dört gün komis -
mizin azamisile çalışıp iyi kitap yonlar halinde çalışmalanna de
vermck ve onlan te.şettüt ve baş- vam ettik.ten sonra hazırlanacak 
kalıklardan kurtarmak ız.brann - komisyon raporları üzerinde u -
day12.. Bunun zaranru çok gör - mumi c;alışmalanna baflıyacalctır. 
dük. Buna mukabil aynlıkları OT: utuk aynen ve hiç. de
bertaraf etmek için sarfettiğimiz ğiştirilmeden ajanı bültenlerin· 
emeklerin güzel neticelnini de den alınmıştır. 
·············································-·············-·· ............ __.. ...... _ ..... . 

~·O~~ ! : : : 1 f f .~L~ ~ ~!~m~ ~!h~J! 
davet e d i 1 d i mizden tdefonla) - 1937 r.cne-

(l ind ıahifcdm deva.ın) lsindenberi tatbik edilmekte olan 

lngiltereye gelmelerinin mutad yeni beş enelik büyük sulama 
bir usulü teşkil cttiğı " ydolun- progranunın tahakkuku için bü -
maktadır. yiık adımlar atılmaktadır. 

Cripp 'l Stokholmda Esk:işchir ovasının uımamen su 
Stokboluı 6 (A.A.) M: ko- !anması için yapılacalt olan mu-

'n Buyuk Elçı Cı·ıpps tayya· az.um barajın etiıdleri bitmiştir. 
re ile 'Mosk va~n Stokholme el- Burası Turkiyenin en büyiı'K ba
mtstır. Crlp ~ır boğaz m tahassı- rajı olacak ve senede 120 !1'il • 
sını f? rud.P b kr~ç gübn onnı M

1
. os- ) un ton su toplıyabilecektir. ince· 

'kov \ n onmr uz~r Ul'llya gc: ı:,•or . • • • 1 k ] b 
du. Fakat muv:ı la tın an ntt. su b.nraJı ısmını a aca · o ~n u 
Londrayu f;!'ltmck ic-fn hazıılıklarda baraj .A:nk~r~. Çubuk baraJın.~an 
bu1unduğtı <r.•1'enilmırt.Ir. 1 O m.i&li buyuk olacaktır. Etud : 

Bir lnglllz denlzaltıs• terden sonra sulan? bi.r~eıc:eğı 
sahada bazı kn1kerlı arazmın son 

kayboldu dajlanna baflanmıftu. Baraj .. ?.B 
Londra 6 (A.A.) - Amirallik, metre irtifaında olacak ve golun 

cPııttnunted:> d n1za1tısının gecikti- sathı ı 2 bin dekar, sulıyacağı a
gınl ve bu gen1ı,)e ka5bolmuş naza.- . d l bO bin dekar vüsatinde 
rilc bakılması 19.zlm geldı~nı bıldır- razı e 
ıaıı.:ktcdir. olacaktır. 

tu olan A 'k '-arsı hare -ı de ısrar ettiği takdirde Birleşilc 
men aya "' ' "k h"'k. . . F · ı '-ete lr. d W b d "ıçm Ameı ı a u umetının raruıa ı e ., ı;:eçıne ~ eygun 1 • • k '-

z b. • . münasebet ennı esereır; hakkın-or ır 1'tır. . 
B 1 b b De Gaı.lle·ün da Almanya cezasından hır mem 

unun a era er "b" 
H f ı · o1mall'I üzerine leket gı ı muamele yapacağı mu-

ay ay11 ge mlf I d _ h '-k 1_ •• _ _1_ d" 
Al 1 h_.L'lü aza ma agı aJI; a11; gorunmı:.ıı;;.te ır man arın unu h • 
takdirde Suriyedc çıkıntısı mi ~ • Vicbyde Afrika lçla • 

1 k •a!lalıJdardan evve .. a- _ 
teme arg . .1 v· ' •uxakereler rar aımak zaruretı varDır. ıcny 

memurlarla ordunun hemen he
men k&milcn De Gaulle tarafına 
geçmelerinden endişe etmekte -
dir. Bunun için Suriyedcki F ran
sızların Gestapo ile boy ölçüşe· 
bileceklerine kanaat getirmeleri 
kafidir. 

V~hy 6 ( A.A.) - Nazırlar Mec
li i bu~n saat 11 de Marep] Pcta
inin riy ti albnda t<ıplanmıftu'. 

Bu toplantıya Nazırlardan bqka.
ca 1''ransn Afrlkası wnural murab
hnst General Weyganıi. Ceza1r 
uınumi \'&Iİ!li Amiral Abrlai, i'aıbi 
Prnıı ıı: A.f'rlkası ramumt va1isl Gc-

Framada açlık neral Boiaon, Tunus umumi •lisi 

V •_,L 6 (AA) T . Amıral Eateva ve Fas ummnf valisi 
ıcny, · · - us. G 1 N,....._ de İ"tirak etmişle~ 

F 1 • p · enera ~ .. - .. 
ran~ız gazete erı. cırısle ıııı • ı dir. 

tenin .yeni bir vahım safhasını Nasırlar Meclis toplantısından 
kaydedıyorlar. BOlll'JI, ııe,redilen resmi tebliğde mü. 

Lyonda çıkan cPırogr~». ga. • zakuelerln Fransuı Afıikası hakkın 
zeteai Pariate ortahaUi bi~. aı~~;:n da cereyan ettiği blldiıilmektcdir. 
münhasıran sebzeden ;1u;k p Dıgcr taraftan, geçen salı günkü 
bir yemek hazırhyabı "? . 1~~n 'azıılıır Meclisi toplantısı hakkında 
biT ortamektep ö~~tmenının ~~ o!;"Tenlldir,.;nc göre, bütün Nazırlar 
delik kazancının 00 buçuk ~1 Jı 1 mezlcür topl:ıntıda Aınir:ıl Oaıltının 
fazla paraya muhtaç oldugunu taltip ettiği siya .. tı tasvip ctm!şler-
yazmaktadı r. diT. 

Hull'üa ilatan 
Vaşington, 6 (A.A.} - Cor· 

dell Hull'ün beyanatı siyasi mü· 
şahitler tarafından birinci dere· 
cede ehemmiyeti baiz bir vesika 
olarnlr. telakki edilmektedir. Vi
chy hükumetme, BeT!in önünde 
eğildiği ve Darlan tarafından çi· 
zilen yolu takip ettiği takdirde. 
F ranaız • Amerikan dostluğunu 
feda etmiş addedileceği hakkın
da bir ihtar mevzuubahstır. Bir
leşik Amerika hükumeti. Ameri· 
kalılann F ransaya mütemayıl his 
siyatı dolayısile bu memleket a
leyhindeki tedbirleri çok büyük 
bir isteksizlikle alacaktır. Fak.at 
Vichy nükumeti Büyük Britanyn 
aleyhinde Almany:a ile işbirliğin-

Alman lutaları Şaaı 

ltl'al •tmemit 
Bcyrut 6 (A.A.) - Alman kıtala 

nnııı Şamı işgal ettikleri pyiaları 
kati olarak tckdp edilmektedir. 

Kadieıe atıl .. bey ..... elu 

Kudiis 6 (A.A.) - Bir Fransız 
tayyaresi bugün Kudüs üzerinde u
çarak Jo'raruul.lara hitaben ~yanna
mcler atmıştır. 

Bu beyannamelerde halkm yanlış 
yoln ~c~kedildiği Alman hava teşck
kull~rının Suri:, c hava üslerini ~ cl 
ettiklerinin veya Al manlnı ın Sw·i
ye} c geldiklerinin doğru olmadığı 
bildirilmektedir. 

Buna benr.er ileyannameler Hayfa. 
ya da hiı Fransız tayyaıe i taıafın. 
dan atılmıştır. 

lngJUz t•bllll 
Kahire 6 (A.A.) - İn&'ills aıkeıi 

telılifi: 
Bütiln cephelerde vu.iyette bir de. 

iiflklik olıuamıftır. 

Allll8• tebUll 
Bcrlin 6 (A.A.) - Alman ordula-· 

n Başkiımawianhfınm tebliji: 
Alman hava kuvvetleri, İngilis 

iaşe aeyrüse!ainine karşı mücadeleye 
devam etmektedir. Dün cece, eavaı 
tayyareleri, İskıcyanm prk ublli 
açıklarında, ceman lö,800 toailitoluk 
üç ticaret gemisini batınruJtır. Bu 
vapuıiar, bir kafıle jçlııde .H')'J'et
mekteydi. Bunlardan başka dört bü
yük vapur da agır yasara uiı'atıl
mıştır. 

Ak.deniz sahasında, Alman bava 
ku\•vetlcrlne menııup tayyareler, 4/5 
hııziran gecesi İngllizlcrin iskende
rlye deniz üssüne bilhassa miicssir 
bir hücum yapmışlardn. Bir bennn 
deposu c:ivannn atılan bombalar bü
yük bir ynngm ~ıkarmı4 ve bu yan
gın, tayyarelerin hareketinden çok 
sonra dahi mürettebat tarafından 
müşahede cdilmiştlı. 

Şlınali Afrlkada, Alınan - İtalyan 
topçusu, Tobruk clvannda topçu 
mevzı1erini, mııhımmat depolarım ve 
su ihtiyatları teı.lsatını muv&f.fald
yctle bombardıman etmiştir. 
Düşman, ne gündüz, ne gece Al

manya üzerine bficum yapma~tu;.. 
ltal~an tebllğl 

Roma 6 (A.A.} - İtalyan ordulan 
umumi karargihımn 366 numaralı 
tebliği: 

6 mayıs gecesi İtalyan tayyarele 
ri, Cebelüttank mlistabkem mevldlnl 
ve Mnltnda Halfnr ve ı'icabba tay
yare mel danlarmı bomlınrdıman et
mişle.rdir. 

Bir İtnlynn torpido.,u, merkezi 
Akdenizde bir du man tahtelbahir1n1 
brıtırmışlır. 

5 mayıs gecesi düşman tayyarele
ri, Rodos adnsma bamb:ılar atmış.. 
lardır. 

Şimali Afrlkııdn Sollnm cephesin· 
de dü~:ının bir taarruz teşebbil!rii 
tardedilml~tir. Topçu kuTYetleriıniz 
Tobruk limanındaki r:emı eri bom
bardıman etmek ııuretlle bilhac a bü
)"ilk bir faallyct göstermişlerdir. 
Tayyarclmınİ%, yeniden Tobrukun 
mfldafaa tesisatını bombardıman et
mişlerdir. Hurricane Up'nde bir 
düşman yyarcsl. avcı tayyarel~ri
miz tarafından duşurülmfi tiir. D ş,. 
man tan areleri, Blngazi 'e Derneyo 
bombalar nbııışlardır. 

B.ard'a mıntaka ında mot.örlu bir 
sandalla Glritt n kaı,;ır.ış olan e bir 
zabitin kumandası altında lJulunan 
İn dliz n kcrlerinden mürrkkep bir 
grup c lr dilmı tir. 

Şnıki Afrlknda dü.şm n batarya
lan, Abnttl - Galin "c S damo mın· 
takasında Omo nehn boyundaki 
mevzilerimirl şiddetle bombardıman 
etini e d elde etmiş oldoğtı netice
ler oehemmiyeb!izdlr. 

Hol anda 
Hindistanında 
400 sert hücum 

botu yapıllyormu' 
(Radyo gazetcsı) - Bugün nlır.an 

haberlerde Holanda Hindistanında 
b:ıhri tC%guhlar kuruldum "e bura
da 400 kadar ımı-atll hucumbotunun 
ınşa c:dilcc~"İ ogrcrıilml~r. 
İngilterenin bugün en ziyade ihti

yaç hi ttiği gemi tipi, kafilelere 
makat eden torpitolarla hücumbot
lnrıdır. Buııların İngiltere nam ve 
hesabına inş:ı edilmekte olman kuv
veUc muhteınelclir. ······a&r!iaiiliidii .. "iiii= ...... 

yaralam• wakası 
Bergama (Hususi) - Burada Tu

rabey mahallesinde bir yaralama 
vakaSJ olmuştur. 

Basan Çeşme me\·kiinde ciftliği 
bulunan HalD İbrahimln oilu 12 ya
'ında Muh1ttfn Yılnıaz, burada a ılı 
bulunan tek tüfeğin üzerinden ekmek 
torbasmı almak ıstcditi l!llrada «tfek 
yere duroıfiş ve Muhittin sağ' kolun. 
dan ranı1anfıştır. 

ıımaıyaııı sabık 
l11~ratırı Kayzer 

WILHELM 
( B~W. afı 4 ııncu sahi/•,..,,_) 

teren bir hadiseden bnhse~y1 dt
ınnl edemedim: 

İkinci Glyom, kızını evlendiriyor. 
du. Düı,Pfin ıııcrn ımi Brunş~11l k'da 
ccrcyıın ediyordu. Sabık Bulgar rra
lı Ferdinand da misafirler ara.'!ında 
bulunuyordu. Fcrdıııand, merasim gı,ı 
nü, l>embcy:ız b1r Almarı sti-:ari 'la
bltl elb1 esi giymişti. Sarayın salonu, 
Krnllnr, Pr n er, Prensesi rle dolu 
ıdı. Ferdınand bir an, pencereden 
uzandı, dı!!andak:i blabalıfı seyre 
daldı. Bu nzıyd:te, paııta!mıu pek 
geıilnıf , arkası butün şcklile kabar. 
mıftı. Knyzer, bu vaziyeti görGnce, 
avaUa1 ının ucuna buarak fıerlledi 
ve Bulgur Kralına raklaşaralt pan
tnlonun gc.rginhğf ~ndc kabarık o
lan en nuik yerine bir tokat )'"apı~ 
brdı. Tol.atın se 1. o kadar 1aklad1 
ki, ealoud ki misafirleıin hepsi lati
fenin şeklini kavradı. Tabii, hayret 
edılmcklc beraber bıyık altından da 
gfilundü. 

Fc-ıd ııand, o anda arkasına donup 
d Kayı:erl görünce dudaklamıı ısır
dı ve ancıık: 

- Bqmetpenalt, bat, böyle bir ııe.
ıs pkasıııdan hisetmem. 

Dlyeblldl. Ve ınloncan, aanıydıu:a 
çıknnk, d rhııl BulgarıstalUl dondu. 

V. R411lm ÖZGEN 
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listetld 

Kartpo• t al kuaaanlardaa 
de••• 

J\li &17.ôi Attaner: Kabatıt~: E-rkek 
lise:;i 4/P. 314. 

Hasan Parlar: lllaı;ka ~ 'l'e,vil..iye 
Hakkı Y ılgoı-: Şi~li : Bomonti: iz- k N 6 TelRa ıı;o. o. • 

-.Lpaşa eo. No. 10. )Jete l:~men: Samatya: Sanctıklar 
Artiıı Ohannayan: Kadık63•: Gü- Hayrettin rna. Tekke so. No. 9 

lleşlibahçe so. No. 16. Kamil Cansu: Konya: Mevsim Tu-
Mıthat Tfiner: FaUh: Hııkaişerif hafiye mnğazası No. 10. 

ıı keri C1td. No. 2. Ziya Güran: Aksaray: Tuakııaşa 
Sııit Ako"a: Buyilkdere: Kıbrit cad. Haseki Kadın so, No. 31. 

lnhisarı. Ne~dn Taygun: Kuzguncuk: İca-
Sıva.ııı; Bahtiyar Bordon 1tıa. No. riye Akda.·ı ııo. No. 1. 

Z6 Haslp Gurak: Çorlu: Askt:ri posta 
İsınet: Antalya: Po:ıtıı. ve Telgraf No. 934/Ş Nakliye us. çavuş. 

Muh41:1ebc m~ıuı.ıru Ahnu•l Dincer ye- Rıdvan Tutan: Galata: Kaµıiçi ka 
teni. rakolunda polis memuru 1827 

Ali Oı.mıtn 'l'opaloğlu: BakırkÖ~': Hilsamettin Maııgu lı: Karnımın: 
Kartalt~pe Karakol so. No. 33. Genel gazeteler satıcı~ı Ali Mangırlı 

. Iüzen·en Bostancı: Balıçekapı: oğlu. 

'l'ürk Ticaret Bankası A. S. Sedat Altın tuğ: Beyaıııt: Karakol 
Hüseyin. Gümüı,: Deni:ı:li: Zahire N 17 so. o. . 

!l&zarında bakkal. İstanbul: Kapalıca1·ııı Kalpakçılar 
Robert Rofe: Beyoğlu: Kumbaı·acı No. 128 Eğe kundura mağazası. 

~<okuııu Lamcı Feyzi so. No. 34 Güzi- Türkan Yaşın: Çapa: Millet cad. 
ite Zorlu ap. No. 8 No. 284. Emin Ali evi. 
İbrahim Çivikes: Ediı nekapı: So· Talat Terlikli: Konya: 19 l\1:ayı::; 

falıçeşme so. No. 108. Teğmen. ilkokulu S. 1. No. 116. 
Hüseyin Şarkaya: Denizli: Şemsi Fettah KurdoA-lu: Adana: Tekke 

•rerakkl Debagat ve Ticaret Türk A- · 38 h 68 grupu. ma. ao. ane . 
nonim Şirketi muhasibi. Hüse~'in Kaya han: :\lalıttya: Ma-

Feridun Tüzmen: lstanbul Erkek aifaturacı. 
Lise!!i 6/17 Fl. 1697. Zihni Testioğlu: Ankaı-a: Gümrilk 

Vicdan Bayar: Fatih: Hafızpaşa ve nhlı>aı-lar Vekaleti Huııuı:i Kalem 
M. No. 31. Müdürlüğü Tetkik memuru. 

Mustafa Gönül: İstanbul ,ubed Lamia Uı·al: Fındıklı: Hıırnam 
T. C. Ziraat Bankası muhasebe me-- so. No. ıı. 
nıurlarından . Hal: l\li!ftüali ma. Aşıkpaşada 

Süheyla Müren: Fatih: 20 inci Uk- Kandiligüzel camii karşısında No. 79. 
okul talebe~inden 396. Ergon Çetingel: Cağaloğlu orta <>-

Feridun Eryılmaz: Uııkapanı: P. kul 7 inci !lınıf. Belediye l.:arşısında 
T. T' şe.fi oğlu. No. 9 Ayberk ap. No. 3. 

Beraat Barlas: Beyoglu: Sipabio- Meziyet Enerjik : Aksaray~ Ke-
<·ağı kar§ısı Berrak ap. No. 5. ma.lpaşa cad. Sclimpaşa ıo Güneş ap. 

Erdog"an Örnek: Nazilli: Beş Ey- N l9 K 3 
l ıl okulu iif.ryetmenl Cemal Öt·nek eli.- ~sın~n 'S1tbur: Adana: Türközil 
le. matbasında po11ta memuru. 
Muhıttm Şam: Afyı>n: Gündoğ- Ali Ulubay: Konya: Beyşehir: 

nıuş ma. No. 65. Mehmet oğlu. Bakkal .Mustafa Uyl'al ellle. 
Ahmet Snnıi Özgiil: Adapazarı: l'fermin Lüser: Küçük Yoıı?at: Ba-

Ortacaml civarı Altan. rut fabdkasındıı Yıu·bay R<i!şit Sı\der 
Dehire Ya:ı:ıcıoğlu: Unkaparu: Kü

kııı. 
\·iikpazar. J-Iıwıkadın aı·alığı No. 6. Kadir Akdağlı: Konya: Manifatu-

fohnıet: Akhisar: Oı-ta okul S. 3. 1'8Ct Mehmet. Cebeci Tecimevinde k:\-
B. No. 91. tıp. 

Nebihe Uıal: Unknpanı: Küçükpa- Hayıiye Sere(': Konya D. D. Yol-

=+=•ı--=ı.-ıı-.ı--t nın 7 nci say1sı çılıı:mı~br. 
Bu sayıda (İzmir Bilgi ınatha· 

! ası) nın çok enteresan ve ka-
1--t--t-ll=.f=:l:=+= f-+-t-t 1 zançlı ikTamiyelerini bulacaksı· 

l
mz. 

m=.;;;;ı.;;;;"l!--.....=t-:=cı---E~ı.;=•=i--'"1 Tatilde de neşriyatına dev~m 
1 eden ve öğretmenlerin gayretıle 

ı==-F;;ı.:=ıf-+--ı--ı çıkan bu güzel mecmuayı bütün 

talebelere tavsiye ederiz. 

Soldaı; Betğa.: 
.... 

1 - Fas ahaliıd (ceıııi). 2 - Rıı- Bozkurt mecmuası 
bıt edatı - Valde. a - F.kınek yı.· • Ç 1kf1 
pılan beyaz toz. 4 - Bnyugı -- Ri.ıtbu 
göstermek için ele verilen değnek. 6 -
Dal aşılamak. G - Ara bozmak. 7-
E:ıki türkce (ş) nın okunuşu - F'ran
sızca cDevleh. 8 - İşaıet edalı. 9-
Elbise, esvap - Marangoz ve demir
ci törpüsü. 10 - Biı· <'enubu şarki 
vilayetimiz. 

Y1tkıındaıı aşağı: 
ı - Selb edatı - Ayni ismi laeı· 

yanlara verilen isiru - Nıım, b!m. 
2 - Bileğin uc·u - Bir cin11 hubu
bat - Sin una (R) gelirııe ilk sayı o
lur. 3 - Bir notıı - Afiş - Gece 
çıkaı. 4 - Sonuna (Y) gelhse Rr.y 
oluı·. 5 - Uymaktan emiı-. 6 - Ter~i 
bayram. 7- Haya. 8- Nota - Halk -
İlave. 9 - Genişlik - Vakti tayin 
eden - Sonuna (L) gelil'SI! sene. 
ıo - Hayanın terııi - Suriyede bil' 
liman - Mert erkek. 

Denk.O halmaean111 llalledllmlt 
,.ıdı 

ı 2 s 4 s • 1 ı ı ıo 

t KAK••ı;~U 2 ARA.MA LU K 
3M fi19 os- ı M A 

ı-

4 AZA. R Ar!_ 
sR O • • A L R A 
6 AN••c E• •oL 
.7 L A F • A T A Y 1 
8 A LO.AL. ZU K 
9 R A Y-lT 1. AN E 

H 1 R Al• llll• • D _y_ı 

Avrupadan diplomalı 
terzi ve kürkçü 

Biı nıirddcttenberi intiş;u etnıiyen 
milliyetçi Bozkurt Mecmuası dün 
tekraı- intişaı sahasına çıkrnıştıı. 
Milli dertlerimizle meşgul oları ve 
bir mefküı e uğrunda mücadele eden 
bu arkadaşımızıı muvaffakiyct te
menni ederiz. 

BUGUNK 
7.30 Progr!\m 
7.33 Müzik 
7.45 Haberler 
8.00 Müzilı: 
8.30 Eviİı sıııati 

* 13.30 Program 
13.33 Müzik 
13.45 Haberleı· 

14.60 Bando 
14.45 l\Iüzik 
15.00 Müzik 

* 18.00 Pı·ogram 
18.03 Şarkılar 
18.30 Konuşnıı 

PROGRAM 

18.40 Ork.)::;tra 
19.00 Konu:;-ma 
19.15 Orkestra 
19.30 Haberleı 
19.45 Çifte fasıl 
20.15 Rad:vo gaz. 
20.45 Şaı·kılar 
21.00 Konuşma 
21.10 Dinleyici 

istekleri 
21.40 Konuşma 
21.55 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.45 Orkestl'll 
2:U5 Müzik 
23.25 Kapanı~. 

isi. Lv. Amirliği Harici 
Askeri Kıtaata il~n ları 
2500 ton odun alınacaktır. 

Kapalı zarfla eksiltmesi 25 / 6/ 
94 l çarşamba günü 11aat 1 O da 
Siirtte Askeri Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Tutarı 
32, 150 lira, ilk teminatı 2344 
liradır. Taliplerin k anuni vesi -
kalarile teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evvel Ko • 
misyona vermeleri. 

(2432-3963) 

••• zıır, Saatçi Sııdi 110 No. 4 lan mağaza memurlarından Osman 

SA A D ET 

Beyoğlu, istiklal caddeşj, 
Karlman mağazası yanında 

Telefon: 41492 Niko Gregoı iadis: İstanbııl C/P. Serçe kızı. 1 

Iuhendls Toruspol. Dosya memurtl. Mehmet Özol: Konya: AhıııeL Faki jiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİ 
P. kutuııa IOOô. Galata, so. No. 17. 1 

Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı 632 kuruş olan 15 ,000 
metre haki gabardin kumas ka
palı zarfla eksiltmeye konmuş -
tur. ihalesi 19 /6 941 per,..cmbe 
günü saat l 1 d e Ankarada M. 
M. V. Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır, ilk teminatı 5990 
liradır. Taliplerin kanuni v~si -
kalarile teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel Komis
yona vermeleri. 

izzet Gökreniz: Haliç Feneri: Apti ~aei Kozacıoğlu: Aılann: Posta 
subaşı ma. Tabakyunus cad. No. 60 kutusu No. 28. 

l<aı<ime Bcrksun: İstanbul: Vezne- Fahri AlbaFak: Sıvnı::: Oğlan çar-
ıler Harikzedeler so. No. 12. N ., 

t ııı ma. o . .,, 
Burhan Altınay: stanbul: Hayri- :Mu..;tafu Beı·beroğlu: Gıızfantep 
Lise i Sınıf 10 - B. Belediye Fen işlerinde. 

CC'lal Demlrsnn: i'ltımlıul Pertev- - ...- Abdurı~-l::;nınU Usluer: "-orıya: .. 
ı ıyal Lisesi S. a. A. 582. him doıfuzoğlu ve oğulları elile. 
Tarık \\linknıl: İstanbul: Şehzade: Melek Bt•şe: Gaziantep Şehit Şahın 

l:ı:ı ı Fatih karakolu arkasında Serezh okulu öğretmeni Kamil Beşe kızı. 
ı. No. 27 İstiklal Lisesi karşısında. Bilal Safah: Kills: Şehi1 Sekip ilk 
!\1u~tafıı Yılnıaztüı:k: .Adana: P_o~ 1 okulu No. 31. ':l 

ıı pak t ıııt muı u Ililını Yılmaztuı ( Dıı ııcı mı yrn 111/, i mı81r(tm!Zda) 
lılt 
Hakkı Ertfiı'k: Vivrik: C. M. U. 

t ıle Bu yal Kandıranın 
mahsul vaziyeti 
çok verlmlldlr 

ıetı~ Emci · Emlı gan: Fıstıklı Ne
._ıppl\şa o. No. 16 

Mehmet Dartl\n: Denizli: Yiicebağ 

d(l No. 64. Kandıra, (Hususi) - Kcx:aeli 
Halil 'l'üzcm: Denizli: Kayalık ma. vilayetinin en mümtaz kazaların-

No. 28. dan biri olan Kandıranın bu se· Mahmut Tarsuslu: Mersin: Tuba
neki zirai vaziyeti cidden sevinfıyecller çarşısında Tuhafiyeci Ah-

ıııe-L Güran vasıtasile Tarsuslu. miye değer bir haldedir. Mebzul 
Muhsin Sııyın: Merııtn: Mahmudi- ve bol yağan mevaim yağmurları 

S 159 52 Yalnız hububat mahsullerini de-Yt ma. . . ev . 
Muzaffer Uıunkaya: Kartal: Ga- ğil, ayni zamanda l(!Öhreti her ta-

r.ıllll sı&hibl o~man Uzunkayıı elile. rafa yayılan kl'!ten mahsulüne de 
Talat Kilçük: Eı-enköy: Akarpı- fevkaladelik vermiştir. 

nar so. Knvaklıköşk No. 20. Her sene anormal bir mevııinı-
Sabiha Ulucan: Sultanahıııet: Sa- •de vakitsiz yağan zararlı yağ-

n:ıtlar &kulu ımasında No. 9. murlar mahsullerimizin tam ve 
Şahap aBlkun: Gebze: Orhun ma. tabii verimine mani oluyordu. 

No. 5. . Halbuki bu yıl yağmurların vakit 
Ayşe Gül: Beyazıt : Hımkzade to. d w b"t'" ve zamanın a yagması u un 

Ncı , 7. ı h il .. . d k b "' "k 
~nılettin Kılıç: Kon)'& : İncemina- ma su er uzenn e ço uyu 

re civarı Hamidiye ma. No. 17. bir rol oynamı~tu. 
, 'acı Sayım: Ltılcli cad. No. 4. K. Diğer taraftan müstahsil ve 

rençper mahsullerinin üstün bir 
\li A~ıy: İstanbul: Kocamustafa- randıman vermesi için çiftini iti · 

paşa Ramazanefendl nıa. Hacıhiiswr nah aürmü~. tarlasını iyj nadas 
••• No. 36. . yapmış, çok çalışmı~tır. Şimdiki 
N~zmiye Sunar: İstanbul Kız Lı- , halde hububat mahsulü çok ve· 

t 

sı S: llI No, 60?. 1 rimlidir. Bilhaıısa buğdaylar, ba· 
F.ınıne Tozar: Şişll: H:ıvuzlabah· k h )' · k ı· t kt d' 1 

e so. No. 2ıı. 1 tıa ~ m.~ ın ~ ap e me e ır er. 
ç ı Önumuzdekı aylarda hasad 

Nepal: l\kearay: Horhor cad. No. . · k d 'ddetl' yagv 
0 mevıumıne a ar şı ı • 7 
Faik Krırlıova: Akııaray: İsken- murlar _Yağ~a~ . ve ~kinler de 

cierpaşa nıa. Nakilbent Eşref so. No. 1 herhangı har~cı hır tesırle "apla
•o 1 nndan zembıne yanmaz. bu su· 
- Celal Tokgdz: Üqkfidnr: Çarşıka- retl~ ~aşa~lar da tahrip e~il~e~
pı t'\o. 102 be,ber. se ıstıhsalat, halkın ve cıftçmın 

Müyos:ıeı: Yedikule: Kalaycıbedrl ı yüzünü güldürecek durumdadır. 
No. 5. MÜZDAD 

Ayten Ersan: Bakırköy: Zeytin· ı K NCRE TEHI.Rt 
lık rna. Milliyetçi so. No. 18. O 

ıeki Kole: Oiyarbaktr: Dağk:.ı.pıs1 Unkapanı Gençlik Klübünden : 
lzt.etpaşa cad. Ntşed ııo. No. 11. Unkapanı Gençlik Klübü ni -

Ali Şerraıı: Diyarbakır: Uıfa cad. zamnamesinin tadilen tanzimi i -
B'ıi.:car No. 60. çin 4/ 6/ 941 tarihinde e.ktedile· 

ıiclahwt Atılgnntiirk: 8ul'1a: Ke- cek konctre 11 / 6/ 941 aaat 21 e 
fl1:'4er ma. Fırın L ... No. as. l talik edilmi~tir. 

Cahide Ö:..cı·: Sırnısıın: l'&Zlir ma. Azaların teşrifleri saygı ile ri-
H. llılehıuct.:Ua~• ııc. No. l ca olunur. - ... 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağa.. 
camii karıısında Hasanbey Apt. 
No. 33 Telefon: '8&s6 

1 Gureba Hastanesi Sinir Hekimi 1 
RIFAT ÇAGIL 

(2468-4202) 

Muayenehanesini Beyoflu, fa- 14.400 kilo sade yağı alına· 
tiklil Cad. Elhamra Apartı. caktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
man (Sakarya sineması) 1 nu- 30/ 6/ 941 pazartesi günü saat 
maralı dairesine nakletıniışttr. 16 da Merzifonda Askeri Satın· 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiii=ii~ alma Komisyonunda yapılacak-! tır. Tahmin bedeli 21,600 lira, 

Dr. Hafız Cemal ilk teminatı 1620 liradır. Taliple· 
ri::ı kanuni vesikalarile teklif 

LOKMAN HEKİM mektuplarını jhale saatinden bir 
Dahiliye Mütehau111 saat evvel Komisyona. verm~le-

Dlvanyolu 104 ri. Evsaf ve şartnamesı Komıs -. . 1 yonda görülür. Muayene 11aatlen: Pazar banç ( ı 6-4 3 7 8) 
her gün 2,ö. Tel: 23898 

=~~= ..... 14 adet Fortsen yük otosu pa-
zarlıkla satın alınacaktır, Beheri-

Ço~k Hekimi nin tahmin bedeli 5500 liradır. 

Dr. Ahmet Akkoyunlu İhalesi 1216 941 perşembe gü-
mi saat 1 5 de Ankarada M. M. 

Tak!'lim, -Taltmhane Palas No. V. Satınalma Komisyonunda ya-
4. Hastalan her gün saat 16 ' l pılacaktu. Taliplerin kat'i temi· 
ten sonı·a kabul eder. ı 

_ Tel: 40127 natlarile belli vakitte Komisyona 
iill••••••liıiiiillıiiiiilllii gelmeleri. ( 18-4380) 

Satış Sanati ve 
Tezgahtarlık 

Yazan: Herbert N. Casson 
Satmak bir sanattir. Nasıl satmalı} Müşteriyi naaıl bağla

malı} En sağlam müşteri kimlerdir~ İyi tezgahtar nasıl yetişir} 
Mağaza aahibinin vazifeleri? Durgun işler nasıl canlandırılır? 

Bu suallerin cevaplannı bu eserde bulacaksınız. 

158 Salaif 11 Figatı : 50 kuruştqr 
N~ırede11 : lstanbul, iNKILAP KiTABEVi 

lstanbul Deniz Komutanlığından: 
Den1t lısı.ısinm birinci ve ikinci ı;u11flnrile deniz' gedikli okulunun 

birinci sınıfına talebe kayıt v~ kabulüne 1 hazil'an 941 tarihinden iti
bnı-eu başlanacak, 10 ağustod 941 tarihine kadar devam olunacaktır. 

İstanbulda bulunan istl'klllerin Kasımpaşada buluııan Komutan -
lığımıza, taşrada bulunanların mahallı askerlik şubelerine rnilracaatları. 

~{749 

T. iŞ BANKASI _ 
IFKuçuk tasarruf hesapları 

1941 ikramiye Plinı 
KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Ma
yıs, ı Ağustos, 3 İkinciı;qrln 

tarihlerinde yapılır. 

t94t İkramiyelerl 
ladet 2000 Ltrabk = 20BO-·Llra 
' ., 1000 .. =11)1)0- " 
2 ,. 7SO " = 1501)- •• 
' .. 500 " :2000- .. 
il .. 2S3 ,. = 2060- il 

S5 .. 101 " = ~soo.- .. 
80 tt 50 n = 4000- ıı 
500 H 2Q ... =6001t- 11~ 

İstanbul Asliye Birinci Hukuk 
bi.kDiıliiinden: 

iuauiui ait111 is sANKAsıN oA 
iKRAMiV El..1 HESAP A Ç AR 

--- ~-
fstanbul Defterdarlığından : 

,Muhammen 

Saruybumunda Fener So. kain vı· Gülh.rne fııı· 
ııı n:ımile anılan 14, 16, 18 sayılı gayri nıenkuldt•n yal-
nız iki katlı binanın çatısmdan çıkııcnk ah~ap enkaz 
ve kil'emi t. 

Kadıköy Feııcrbahçe rnesire~inde evvelce dııns 
mahalli olarak kullanılım ve halen nıaili inhidam olan 
bina ve biti~iğindeki barakanm hedmiyat.ınılan çıkacak 
enkaz. 

Reyoğlunda Harbiyede Sipahi ocaj:'ı yanında bu
lunan Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesi ahırında mevcut 
tahminen 300 ~taba brübı·e. 

Bedeli tenıirıatı 
Lirı.. Lira 

l50 12 

6 

80 

Yukaı- ıda vazıh enkaz ve gübre 12/ 6/!\4 l peı-şcnıbe giınü sııal lli de 
• ,.,.ı ve pazar! k Milli Emlak Müdürlüğünde t.oplanacak konıi ... yonda ayrı a, _ _ ı • 

la satılacaktır. Fa-ıla izahat için Mllli Emlak 4 üncü kslemıne (~~;~caat ----Hakkı Sözer tarafından SiTke· 
cide Meşrutiyet otelini ikamet

gahı daimi ittihaz ettiği bildirilen 

tayyare yüzba~ılarından Salih a· 

)eyhme ikame olunan alacak da· ı 
vasının muhakemesi sırasında: 
Müddeialeyh Salih davacıdan 

1 

muhtelif tarihlerde 300 lira bir il 
ve 235 lira da bir ki ceman 535 
lira ödünç para aldığına dair da· ı 
vacı tarafından müddealeyhe 

teklif edilen yemin davetiyesi İ· 1 
lanen tebliğ edildiği halde muay

yen günde gelmediğinden ye

minden kaçınmış ve yemin ede

ceği vakıalann sabit olmuş sa· 

yılmasına ve H. U. M. K. nunun 

3 3 7 nci maddesi mucibince işbu 

kararın da ilanen tebliğine ve 

muhakemenin 1 / 7 / 941 sah sa

at 14 e talikına karar verildiği 
tebliğ makamına kaim olmak Ü· 

zere ilan olunur. 

'

r ~ P,.~-~~l ı 
lonm l S tsr\\11 ı. ıt 

1 Ne..,OTlıı 100 Dolar 132 20 

CeDnn 100 in. l'r. !O. 60 

Atlaa 

Ma4rJI 

Yolı.olı1. 
ı::ıo·~ · 11)\ , 

100 Dralıııal 

100 Petetı 
100 YH 
100 'neç kr 

12. 937S 
3ı . 1375 
30, J4S 

ESHAM VE TAHVİLAT 

lluaalyeU yUzde 5 1933Erpul -.-
A, B, G 19.34 

Ergani yibdeS lkra mlyell19!J - ··-
Sn aı • Er111raıa ~ -.-

2 19.95 
' 19. 95 
4 19 95 
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DİKKAT: 

Dercolunmıyan evrak iade olunmu. 

Ziraat Bankasında kumbaralı Te Hl'barna tuatı'111' b-!ptarın!~ 
en u fiO lirası bulunanlara aenede -' deta çek1lecek kur'a d• qa5ı 
daki plina &()re ikramiye dafltılacaktlr : 

60 liralık 5,000 lira 
4 > 600 > 2,000 > 120 > 40 > "800 > 
' > 250 > 1,000 , 160 > 20 > 8,200 > 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira l 100 &det 

'o ,. 100 , •.ooo , 
DİKKAT: Hesaplanndald paralar bir sene ~inde 60 liradan 

1 
aıaiı düşmiyenlere ilaamiye çıktığı takdirde r.20 fazluile verilecektir 

Kur'alar senede: 4 defa, 1 eylül, 1 birincikinıın, 1 mart •• 

.. .. llll .. !ll .. il•hiaizitmrainiıitaiiirlihmlelriinidieİllİçiekiimlejciektiiiiirm ............... . 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 
,Muhammen bedeli (13000) lira olan 20000 kilo külçe kur~ua (24/li/ 

941) ısalı günü saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahfilıı
dcki konıiııyon tarafından kapalı zarf usulile satın alıruıcaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin (975) liralık muvakkat teminat, k:ınunun 
tayin ettiği vesikalarla tekliflerini nnıhtnl zarflarını ayni gün saat 
(14) on dörde kadar Komfayon ReisUğine vermeleri lazımdır. 

Bu ~e ait oartnameler komisyondan pıu·ıısı"Z olarak dıı.ğıtılmaktadır. 
(4383> 

,. Çocuk bahçeleri, talebe tatil kurslan,~ 
çocuk kamplar ı 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
1941 yaı. denesinde Vilayetimiz ilkokul talebe~inin neşeli ve is

tifııdell biı. tatil geçirınelerini temin maksadile 23 naziı'anôa Çocuk 
bahçderi, 30 Haziı-and- Çocuk kampları ve 14 Temmuzda tatil kurs
lan açılacaktıı·. 

1 - ÇOCUK BAHÇELERİ: Öğı·etmenlerin ncza.~eti ~ltınıfo 
her talebeyi meşgul edecek oYUn levazımı, mecmua ve kıtap gıbi va
sıtalarla çocuklann neş'eli v~ istifadeli tatil geçirmelerine )"Ordını 
eder. • 

2 - TATİL KURSLARI: Bilgileriııi çoğaltı nk isliycn veya 
zayıf bir ders zümresinden noksanlannı tarnaııılamak ihtiyacında 
olan çooukla.ra mahsustur. Bu kurslarda çoo• idnr kütüphaned:n ve 
kurs idaresinin tertip edeceği tenezzüh , . ..ı telkik ziyaretlermden 
ve ayni binada bulunan çocuk bııhçesir.m eğlenc .. Ji faaliyetlerinden 
istifade eclebiliı-Jer. 

3 - ÇOCUK KAMPLARI: ""ulebcye gt•lecek der.s l·ılı için laz~ 
kudretler kazandırrnıya, kamp J,ı.yatımn çocuklar içın he~ ıııhhı, 
hem fikri bakımdan faydalı 0ı111 nsına Ye çol!uklıırın toplu bıı• haya· 
tın neş'e ve eğlencelerinden faydalanmalarına çalışıı. 

4 ·- Çocuk bahçeleri ve taLil kuı·sları parasızdır. Bir ~3' de."am 
edecek yatılı tatil kamplarında yemek para~ı olarıı.k 20 in a ucret 
nlınıı-. Ve bu ücretten her nllenin gelirine göre tenzlliit yapılıı . 

5 - Çocuklarını sokakların fena tesirlerinden kurtararak o~
lau neş'eli va 1ııtlfadel1 bir ynz tatili temin etmek istiyen nlilel'ın 
her kazada Maarif Menıurlanna veya Maarif Müdüı-lüğ-il Gençllk 
ve Spor bürosuna müracaat etmeleri lazımrl ır. ( 4:l50) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Fakültelerle diş tababeti ve eczacı mekteplel'i son sınıf talebe,;ini_n 

askerlik ikmal imtihanları 5 H:ıı:iran H•41 tarihindt! başhyacnk. l6 Hu
zlran akşamı sona erecektir. 

Alilkart:ı.rlarm taJim taburu kom utımlığıııa müracantlal'ı. ( 4267> 
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