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Sıvas vilayetinde 
bereketli yağmurlar 

Pazar 8 Haziran 1941 
r 

Her insan, hagatta mu'11af fak 
oluncaya k:ıdar, yalnız. kendini 
düşümnek hakkını haizdir. 

Dlsraell 
Sıvas 7 (A.A.) - Divrikten mnad;ı vila

yetimizin bütün kal'alu ına beklenen feyiıli 
yağmuılar yağmıştır. Bu ııa retle biı aydanberi 
devam eden kuraklık zail olmuı addedilebilir. GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 

Tele. Tuviriefkar, İstanbal L _J 

Yeni tip ekmek 
Bu sabahtan itibaren 

pilJasaga çıkarılıyor 
Yeni ekmeğin rengi eskisine nisbetle daha beyaz olacak 

fiyatlarda hiç bir değişiklik yapılmıyacakt~r 
~~~~--~ .... ----------~----

ve 

% 5 O buğday, 'J'o 20 çavdar '°e [melhuz değildir. I .. Son_ iki cün içinde, bam ~çı~· 
ot. 30 arpayı ı"htiva etmekte olan O"" t ft evvelce ı1ehri • gozlerın francalalar altına, kımın rv ıger ara an . . . 1 ... • b ıı· l · · d 
venı' tip ekmek bugün şehrimizin · d k. fr cala imal etmekte ıma ettıgı e ı o maması ıçın a -
, mız e ı an 1 · · 'h · d k~" d 
h er tarafındaki fırınlarda satışa b 1 francala imalatınm res ermı ı tıva e en agı ı ya. 

u unan ve d h il b" . l 
Çıkarılacaktır. Dün yapılan tec· t hd"d ' Ü rine bos kalan fırın· pıştırma an mu. a e ıcı ve o • a ı ı ze . k I fr l L} .. 
f'i.ibcler bu ekmeğin iyi l:>ir çeşni- lardan on tanesi, kur'a usulile teıı anta ara anca a seıttııı; an go• 
c1e ve eekisinden daha beyaz ol- bit edilerek ekmek yapmalarına rülmüştür. Bu gibiler hakkında 
duğL1nu göstermiştir. fiyatlarda müsaade edilmiş ve bunlar çalış· da şiddetli takibat yapılmakta • 
bir değişildik olma81 şimdiden mıya başlamışlardır. dır. 

T .. k. ,,. ' Ur ıye Nuri Sait 
Surlf8 l fi de 

bir muamm• oldu 

E evet, o da bir muamma tek· 
tini aldı. Suriyeyi Alman· 

tar hakikaten ifgale ba,Jadılar 
an, yoksa bunua katiyen ulı yok 
enu? 

ingili2 membalanna İdnmak 
li.zungelirıe Almanlar Suriyeyi 
çoktan it1~e ~a~lamıfl~rdır.Ha~· 
t.a bu isgalın vakı oldugunu İngı· 
lizlerde°n ziyade Amerikalılar id· 
dia eylemektedirler. Halbuki .A· 
merikahJar Suriyeden de, Sunye 
ıjıinden de çok uzaktadırlar •• O· 
raya fU veya bu muhasım mılle• 
tin a sker göndermİf o1ması da, 
olmama11 da Amerikalılan pek 
alakadar etmemesi icap eyler. 
fakat Amerika gazeteleri heye· 
canlı ve gürültülü haberler ver• 
mekten ve her gün karilerini ye• 

Avrupa ile 
Ortaşark 
arasında 
köprüdür 

"Journale de Geneve,,in 
'8JIRI dikkat makalesi 

Köprünün anahtar1 
ismet lnönünün 

elinde bulunuyor 

Harbin ani netic•si 
Türlcig•nin oereceii 
lıarara bağlı olabili,. ni yeni fayialarla merak.~ dü,ür• 

mekten zevk alırlar. Karnn teces• 
süs hissini ve heyecanını mümkün 

· k • Cenevre 7 (A.A.) - «Jouıııal de mertebe tahrik etme , a)nı za• 
·ı · · · Geneve> gaz.el.esi, cA vrupa ile Ortamanda Amerika gazetecı erı ıçın 'h ti şark arasını.la kiıpri.t> başlııo ~Hıııda 

bir sabf meselesidir. O cı e e 0 ı;u makaleyi yazmıştır: 

Paşa 

ırak Devlet 
Nazırı oldu 

Y alcııul11. lı•••ıl bir 
fllldf• il• ..,,,._,,. 
ıel.c•fi ıöglenigo,. 

1Suriyede 
vaziyet 
lngilizlere göre: 

Alman işsali 
devam ediyor 
e Alman denlzaltısı 

Surlyeye galmlf 

lngiliz tayyareleri 
Beyrutu beyanname 

ile bombaladılar 

İnıiliz k~nak1ari, Suriyenin 
Almanlar tarafından, mutad u • 
aullerle işgal edilmekte olduğunu 
haber veriyorlar. 

Bu haberlere göre. Rodosla 
Suriye amısında gidip gelen tay· 
yareler mütemadiyen Alman mÜ· 
tehasaıalarile muhariplerini Suri
yeye naklediyorlar. 

Almanlar bilhassa Suriye tay• 
yare meydanlannı tan:ı:im etmi· 
ye ve hMekata müsait bir hale 
getirmiyc çalışıyorlar. 

Bundan batıla, Almanlarin 
sekiz denizaltı gemisini Suriye 
limanlarından birine getirdikleri 
de haber veriliyor. 

Vieby hükumeti, bütün bu ha· 
berleri tekzibe devam etmekte -
dir. 

Almanla.ı- da, lngilizlerin sirf 
Suriyeyi i,g.ale bahane aradıkla
rım söylüyorlar. (Ankara r•d· 
yosu). 

Beyrut: beyannamelerle 
«bombalandı• 

Kudüs, 7 (A.A.) - Afi: 
İngiliz ta.yyareleri Beyruttaki 

petrol depolarını bombardıman 
ettikten aonra şehir ijzerine be • 
yanname atmışlardır. Suriye ve 
Lübnandaki Fransızlara hitap e• 
den beyannamele!"de İngi1iz ve 
Fransız milletleri hürriyetinin ln· 
giliz zaferine bağlı olduğu bildi· 
rilmektedir. 

(Deıııınu ıriki/e s, ıiıtuıt ı "'' .... , ............................................. , 
Afrikada 

Bir lngiliz 
memleket gazetelerinin neşriya- Harp, Balkanlarda bitti. Şiıııali 
hndan da, haberlerinden de da· Afrikuda devam ediyor. Oraı.la Mih
ima yüzde seksen veya doksan verin Mısıra kaışı tnarruzu cicldi 
miktan iskonto etmek lazımdır. olarnk başlamıştır. İngilizler '!'obruk ı 
Geriye kalan yüzde yirmi veya ve Sollunıda ı:;ctin biı mukavemet. 
~m ile belki bir dereceye kad•r gösterlyoıfaı·. Daha cenubu şarkide, 1 

hakikate yaklaşmak kabil olur. Habeşistanda İtalyıınlar, muha~ama 
l muvaffakıyeti 

Alman ve Fransız membaları· tı uzatmak ve Gcıwral Wavcll'in Nil, 
da S • • Dicle ve Fıl'at kıyılarında pek ziya-

na gelince. onlar • u~İyenın ı~· ı.Je nıuhtaç olduğu kılaları tutmak 
calini kat'ı surette mkar. e°!'ek· için auımi gayret gösteriyorlaı·. İlı- Şam '7 (A.A.) - Buğdattaıı 
teldirler. Hel~ Fran~ızl~r u!karda tl.liıf fraka da sfrayct etti. Alman öğrenildiğine göre, Nuri Sıı.it 
Almanlardan da ılerı gıdere~ , bombardıınan tayyareleri ora~ a git,.. Devld Nazırhğınıı tayin edilmiş-

b. k Al k F tir. Hu,usi bir vazift' ile Ankara Suriyede ır le man as erı miş bulunuyor. 'rnnsız man<lası al-

Nuri Sait Paşa Abati zaptedildi 
ltalyanlardan 2000 

esir alındı 
b'ıle bulunmadığını tekrarlayıp tında Suri):c ~?p~aklaıı mü~kul bh- ve Tahrana gideceği ı;öylcnmek-

• d uştuı· tcdir. duruyorlaı·. vazıyete uşm . · Kahire 7 (A.A.) - Re•mi tebl1ğde 
f h .. (D•vrsmı aahıfs 5, avtııı• 4 d•) ırakta J8RI fayl~l&r bildidldii!iııe göı·e, garbi Afrika kı-

lki muhasım tara ın er gun Bağdat 7 (A.A.) _ Ne~redilım taları Jinınınya dogıu ileJ'liyerek 
artan b ir 11rar ve inatla ileri sür· ---------·"\ bir karıırname ile Cafer Hamdi ıııüthiıı Oıno nclırini geçml:;leı ve 
dükleri bu yekdiğerine zıd iddia· T 1 •• t• Adlive Nezaretine ve Ahmet Ra- Abutiyi zaııtetml )erdir. 1000 csit-
lar kartısında pşınnamak ve ha· üy er urper ICİ uıli İlOliS müdürlügüırn tayin edil- ahnmı:;tıı. 
kikatin ne tarafta olduğunu ker b• harp fac· nıı~lir. Cenupta, Sodıludan ilerliyen kuv-
fetmek tabii mümkün olamıyor. ır 1851 Jl'iikunıet idaıc makanılarıııda vetler muvafinkiyetli bir taanu:r.ta 

Suriye i,inde İngilizlerin ve --- biı·çok deği~iklikler yııpnı~kta- hıırcketleı·inl genişleterek 14 top ve 
onların arkasm'dan giden Ameri· Bombalardan kurtulmak riıı'. 1000 <.>sir almı:ılıı.rclır. 
kahlann bu kadar telA,a dü,m~ için bil' tünel• sıJınan Mmr lilllaalarana mal retiren 
lerine, galiba Ciridin uğradığı i· ..1 k k 700 ç Vali muavini Ahmet Am~rlkan npurları 
ıkıbet sebep olmaktadLr. Bu ada kauın, er tJ inli • b • 
için. Alman taarruzu ba,ladağı /ıaoasızlıktan boğuldqlar K l n 1 k, yen 1 1 r }frvyork 7 (A.A.) - Nevycırk Ti· 
vakit, malum olduğu üzere, tngi· vazı·feye tayı"n edildi mes gaı.et(•:--inin yazdığma ~öre, son 

günlerde motöı, makine, kiimilr ve 
lixlerin fA!'ki Akdenizde ileri ka• Çunkiııg 7 (A.A.) - Geçen ge. illi~ yüklü Amerikan vapurlıırı Mı-
rakollan, fethedilmez iatihkam· ceki hava akınında biiyük bir tü- ı ınr linıanlarrna ~elmişlerdiı. 
lan gibi bir sürü tantanalı vasıf· nele sığınan erkek, kadın ve ço. A11k:ua 7 (Hususi muhabirimizden 
'-r kullamlmıfb. Hatta biz de bu cuk yedi yüz kJşl hava~ızlıkt.n ]telefonla) - İst~rnbul Vali muavini Bu gazete Mıınrın Amerikadan 
Hl dün uabah ölmiı· .. olaı·ak b l Ahınet Kınık'ın R"lk bulunan .K.\1·11- kan.ıt, knu,.uk, nıakine Yl•cfok ilctle· 
••nt•n•lc tevcihlere ve tavıiflere 0 

" u un- ' ,., ~ '" l d koçan kaymakamlığına ıııı.klen tayl- ı-1 ve diğı>ı' eşyıı almak istcdil?ini 
l'nana-k adanın kati'yen Alman muş ar ır. 

•• ~;;::::;;;;;;;;;:;:;:;;;:;::;,:;;;~~n~i~ı~ıı~ü~na~ö~·ip~g~ö~ı-ü~·1~m~ü~şt~ü~r.~"""""!!!!!!!!"-.-~ya~z~n~ıa~k~ta~ıl~ıı~··"'!!."!!!'-~~~'!!"""'.....,~ eline geçmİyeceğine bir müddet ıı 
için inanmıftık. Fakat Almanlar 
bu koca adayı ne yapıp yapıp on 
sü.n içinde zaptettiler. O vakit• 
t.::nberi farki Akdenizdeki Alman 
hareketleri için bize bile ihtiyatlı 
dı" ··""''-'k İtİvAdı basıl oldu. 

Bu carip lflerle hiç al&kıvl:-r 
olnuvan ve olmayı da istemiyen 
bizle~e de böyle ihliyath düşün• 
mek itiyadı gelirse, İngilizlerin 
bizden ziyade sinirlenmelerini ve 
telap dü,melerini tabii görmek 
linmdll'. 

l,te Suriyenin behemehal işgal 
edildiği, hatta oraya Alman 
tanklan bile gönderildiği hakkın· 
dnki haberlerin, daha ziyade bu 
t ela, ve asabiyetin tesirile çıka· 
nlmış olması ihtimali vardır. 
Çiinkü Suriye nihayet Girit gibi 
Yunan topraklanna yakın bir 
yer değildir. Ciride havadan da, 
lr.giliz donanmasına rağmen de
nizden de asker sevketmek bin
niabe kolaydı (hof onun kolay 
olduğımu da sonradan anladık 
n!) Fakat Suriye, en yakm Al· 

TASVlRt EFKAR j 
(D•'**' HJ.ife s. rittııı ı d.•) 

Coğrafya kongresi 

fı 

1.1yük coğrııfy" konsrreılnin Ankarada Maarif Vekili HHan Ali Yücelin bir natkile 
&Ç1larak faaliyet• bat1adıfını dfinkö. l\üıhamızda yazmıttık. Yukarıdaki reıuıı lıtonguye 

iştirak eden azaları toplanh halinde göıtermektedir. 

_____________________ _) 

Yakında milbim bidiael•r• Hhne olacağı, ıon ır•len haberlerden aıııla,ılau 
Suriyenln Beyrut Jimaxııııdan bh ıöriin8t 

Hitler 
Paveliç 
görüşmesi 

r Balkanlard:ı 
bir şeyler ı 
olacakmış 

Fransa 
Amerika 
ihtilafı 

İki devlet arasında Hırvanistan Reisi 
Hitlere tarihi bir 

sancak hediye etti 

,,. 
Hın-at Dnlet Reill 

Ant• Pauliç 

Sal:sburg. 7 ( A.A.) - Resmi 

1 

tebliğ: ' 

Hitler, turna günü öğleden 
sonra Berghofda Hırvat Devlet 
Reisi Doktcır Ante Paveliçi ka
bul etmiştir. Alman Hariciye Na
zırı Von Ribbentrop mülakatta 
hazır bulunmU!!Jlur. Mihver dev -
letlerinfo zaferi neticesinde Ver· 
sailles boyunduruğundan kurtu -
lan genç Hırv.at de,·leti rebile ~ a 
pılan konuşmalar, Alman ve Hır 
vat milletlerini birleştiren .!lami· 
mi bir dostluk havası içine!~ ce• 
reyan etmişlir. 

(Devamt sahife 6, ıiitun. 1 da) 

Amerika da 
grevler 1 

devam ediyor 
Grev, durmadığı 

takdirde fabrikalara 
vaz'ıyed olunacak 

"1-!!lington, 7 {A.A.) - Roo
aeveltin katibi Early, gazetecile· 
re yaptığı beyanatta demiştir kı: 

İşçilerinin grev halinde bulun
duğu cNorthamerican Aviation> 
fabrikalarına orduca el konul -
ması ve işletilmesi haklundaki 
kağıtlar imza edilmek üzere ha
zMla.nmı~tır. Binaenaleyh Reısi· 
cümhur, ihtimal pazartesi günü 
hafta tatilinden döndüğü vakit 
amele işe başlamamış olursa pa· 

1 
ra cezası göreceklerdir. 

tDın•amı sahife 6, IUt-un 4 ıfs) ................................................ 
Tokyoda mühim 
görüşmeler 

Tokyo, 7 (AA.) - D.N.B 
Japon Hariciye Nazın Matsu

oka bugün biribirini takiben ·İtal
ya, İngiltere, Fransa ve Alman
ya Büyük Elçilerile görfu,ımüştür. 
halya Büyük Elç.iııi, Avrupa işleri 
müdürü ile de gföüşmü~tür. 

Bu mülakatlann mevzuu he • 
1 nüz bilinmivor 

Berlindekl görüfme siyasi münasebatın 
bununla aliıkah 

gör u ı uy o r kesilmesi muhtemel 
Berlin, 7 (A.A.) _ Bir hu- I Vaşington, 7 (A.A.) - Unı· 

•usi muhabir bildiriyor: ted Pess yazayor: 
Balkanlarda yeni bir şeyler o- Birleşik Amerika ile Fransa n-

lacağı intıbaı vardır. Berlinde bi- 1 raeındaki münasebetler t~~ihin e• 
ribirini nakzeden muhtelif fara· buhranlı safhalarından bmne gır~ 
ziyelcT ileri sürülmektedir. Fakat- miş bulunuyor. Vich;· ile Va~İng• 
re5rnİ kaynaklardan hiçbir tav - ton arasındaki münasebetlerin in 
zihtc bulunulmuyor. Hatta Bul· kıtaı ihtimalinden açıkça bahse· 
gar Kralı Boris ile Hitler ve Ma· dilmektedir. Mü~hitlerin m;· 
rcşal Göring ınasında vukuu <tD. leasına göre münasebetlerin ke• 
N.B.» tarafından bildirilen müla- silmesini Amerika tarafından Ge 
kat hakkında bile bir şey söyle- (Devamt aahif• 6, ~iitun : de} 

nilmiyor. 

(Dnamı sakıfe 5, riihoı 8 d•)~ Milli p~IJango 
Kral Boris 183558 No. 
yeniden 
Hitlerin 30,000 lira 
huzurunda kazandı 
OLersab:Iıerg 7 (A.A.) - 'D. 

N.B. bildidyoı: 

Hitleı, Hariciye N zırı Yon 

Milli piyangoçun 6 ncı tcrtıp 
1 ikınci çekilitıi dün Ankarada 19 
Mayıs Stadında saat 19.20 ele 
yapılmış ve bu çekilişi kalabalık 
bir halk kütlesi takip etmiştir. 

Ribl.ıımtıop lıazıı buluncluğ-u bııl· Bu çekilişte kazanan numara--
de Bulgıu· Kralı Ilori i kabul etr t lan aşağıya yazı) o ruz: 

ıııiştir. 
(Devamt ralıif• s. aütıoı 1 ie) 

Yurtta evlenme 
vakaları artıyor 
Yalnız kasaba ve şehirlerde senelik 
evlenme vakaları 33 bini aşmıştır. 

Ankaı-a i ( Hu,;usi muhabil'imiz
den telefonla) - Nüfus t-1iyıı~..ıtimiz 
bakımından çok i~·i neticel<'r verme
si t.abli olan evlenme \•akaları hüku
metin son defa aldıgı tedbirlerle 
artnuya bıışlamıştır. Hillen kasaba 
ve şehirlerimiz için tutulmakta olan 
iMlaüstiklere göı-e, 9:ı9 yılmda ev· 
Jenıne vakal8l'l ;J;ı bini r1:çınektedir. 
Bu rakalll memleket dahilindeki bü
tün evlenme vakalannın miktaıı 
dt•i!ildir. 

Çünkü kôyleıde nıuhtaılııı tar 
fıııılıııı kanunu medeni hülı.uıı !erin• 
ı?•iı e yapılan iikiclle.r bu istati tlğ• 
dahil dei"ildir. Yine bu istati tık]( 
ıc göre, bu adedin evlenme vakala 
ı•ı üzerindeki bıı riz te~irleı ı go141 
carpmaktadır. 
Ankaı adıı en siyııdcı Mart, T~ıa

muz ve Sonteşriıı aylanndll, en u 
da ~ubat, Birincikfinun aylerındıa 
evlenme vııkaları ceTcyan etmek-. 

(Devaılf.ı 11ahife fi, ı1'tun 'I ık) 

' r Spor 
1 G. S~;;y··:Fener bu~ün 
karşılaşıyor 

1 

An karada 
Beşiktaş takımı 

Harbiyeyi2 .. tyendi 
lstanbulspor • 

Maskesporla 3-3 
berabere kaldı 

--

(Yazııı 4 ünciidt!) Galat.-ura-;.Fea•r takımları 
~eçea laaftıki matt• 



-
=ANKA.QANlN • 
--=~~ iLK GUNLERI 

Te/riı.ı 168 - Yazan: Kandemir 

Soysallı oğlu Suphi Bey de şöyle diyordu: 
- Bilirsiniz ki jandarma, şakavete 
karşı bir silihbr. Peki pkaveti 
jandarmanın kendisi yaparsa-

Ankara mebusu Mustafa Ef. 
de bir bqka haber veriyordu: 

- Bugün d iiniz bir nabeT al
dı. onu bildireceğim; Buraya al
tı aat mesafede cÇakal> namın
da bir köy vardır. Orada i:ır nok
ta vardır. Öte tarafında bir aaat 
mesafeden giden arabacıları ao
yarlaT. ATahac.ılardan biri :naaılaa 
kaçar, noktaya haber verir. Nok
ta da müsdlihan gider ~ e ora
da hırsızla aililh teati c.derler. 

Bendelcrinin üç öküzü çalınmış. 
o da gider. Bilahare kö)luler de 
gelir, iş de mayna olur. Orada 
bulunan jandarma kumnndanın
ca şakiler malUındur. Çocuklar 
bile on!an tanır. Fakat iş mayna 
oldu ya, şimdi düşününüz, biz 
böyle asayiş temin edcbılır mi
yiz~. 

Jandarma da g o 1 u 11 a 

girmemiş bi,. teşkilath 

Ayrıca mebus Mazhar Bey de 
o günkü jandarma vaziyeti ve bu 
ı in yoluna konması için alınması 
.ıcap eden tedbirleri f(>y1e anlatı· 
yordu: 

- Bugün Memaliki Osmani
y~ dahilinde, memaiıki meşgule 
harıç olduğu h ide yirmi dört bin 
jandarma bugün tamamile asayiş 
vazif esile tavzif edilse ve bunlar 
bihakkin vazıf derini ifaya hay et
seler bu asayi~sizlik olma7- Mu
hakkak olan bir şey varsa, bu a
sayişe tahsis edilen jandarmala
nn yarıSlnın müddciumwnilcrin, 
mutasamflann, kaymak:ımlann 
emirbcıleri olarak işe yanmaz 
biı h le geldıkleıini jandarma u
mum kumandanlığından öğren
dim. Bendeniz on bir bin jandar
manın hidematı müteferrikaya 
tefrik edildığini i~ittim. Artık jan
darmaları fılfını çağır, ru~nı ge
tir, git, tut, gonder svbi alelade 
vazifelerden tecrit etındi, kendi 
işleri başına verrneliyız. Diğer ta 
raftan son zamanlarda jandunna, 
her nskerlikten kurtulm k istiye
nin can attığı bir kapı lı lini al
mıştu. Birçok eşrnf c;;ocukldn heı 
han •İ bır kum ndanla an!aşarak 
jandarmaya yazılmışlardır. 

Afyon Knahisardan [:f:Çİyor
dum Jandarma Kumandanı bana 
dedı ki: cFilfm oğlu filandan biı 
telgraf aldım. Jandarma yaulır-

m kurtulur muyum, kurtulur
m yaz beni> diyor. Jımdanna 

kumandanlan aynı zamanda di-
orl r ki: cBugunku Jandar

ma, tcfessuh etm;c bir haldedir. 

Yeniden adamakıllı bir jandarma 
tctılcilau v-.. ·,amıyoruz. BınJwuz.. 
~almz esnan haricinde değil, da
bilinde olanlardan da alalım. Ya
hut askere; alınan efrattan jandar
maya da veriniz. Böyleoc muvaz
:z.af ve muntazam bir jandarma 
teşkil edelim. 

K umaaılanı çağır.-__________________ 
lım da dinliye/im I 

Karesi mebu u Vehbi .-'ey de: 
- Yazık ki, diyor, seneler· 

denberi devam edin eiden hir der 
di, şimdi bize dokunduğu idn şu
rad a uzun uzadıya mevzuubah
eediyoruz. Fakat inpllah l:u ve
aile ile bu dava da hallolunur. 
Bunun için ne yapmak lazımsa 
yapalım. Yalnız şu kadannı söy
lemek isterim ki; nasıl iç1mizden 
birine zarar gddiği vak.it hepi
miz böyle bağırıyorsa.le, Ayfe ka
dının Mehmet ağanın hayvanla
n çalınıp götürüldüğü zaman da 
ayni aClyı duyalım. 

Burdur mebusu Soysallı oğlu 
Suphi Rey de şöyle diyordu: 

lcnete Jca l'fl b ir Ulihtu. Peki .p
kaveti jandannanm kendisi ya
pana. onu kim takip v e t evkif 
ed er. Jandarmanın içind e d bet
te iyisi de çok.. Fabt fenası da az 
detil. .Jandarmanın ..Iihyicttar 
kumandanlan bile bu~n Lt nu in 
Ur etmiyorlar. cHarbi Umumide 
dimize fena efrat gddi, ne yapa· 
hm ?> d iyorlar, 

Eski bir janda rma zabiti olan 
Karahisan Şarki mebusu Mem
duh Bey de: 

- Ba işin mesulü umum ku
mandanı buraya çağınp, bu der
de karşı gösterecekleri tarzda ifa
yi muamele olunursa daha hayırlı 
olUT. Yoksa bu işin müntesibi ol
mıynnların ortaya atncaklan ça
relerle mesele kat·iyyen i1alledil
rniş olmaz efendiler •• diyordu. 

K onga iagam luık.· 

kında resmi malfJ111t1t 

Dahiliye Vekaleti Vekili Or. 
Adnan Bey ise. yine o Günlerde 
Konya ve hava]isinde haşgö ter
rn~ olan irili ufaklı hadiselere te
mas etmek lüzumunu duymuş
tu. Bir taraftan cephede diişman. 
la uğraşan miJli mücadele kuv
vetlerinin, İatanbul hükUınetinin 
teşvikile nasıl arkadan v-Jrulmaİt 
istenildiğini göstermesi ıtibarile 
bu resmi beyanat da tarihi bir 
kıymeti haizdir. Adnan Bey va· 
ziyeti ~öyle izah e<liyordu: 

(Def1tımı Tar) 

....... ·-----~ ............ ·-····· 
ikinci kağıt 
fabrikası 

14 ağustost a 
işletmiye açılması 

muhtemel 
lzmit, (Hususi) - Müteahhi

din ölmesi uzerinc, ıkınci kağıt 
ve seJlüloz fabrikalarına Sapanca 
gölünden getirilecek olan u te
sisatı yarıda kalmıştı. Sümer
banlc, bu tesi atı yeniden bir mü
teahhide vermiş ve inşaata tck
r r baıdnnılrnıştır. Öyle ümit e
diliyor ki, bu tesisat eylül sonla
rına doğru ikmal edilmiş olacak
hr. Malum olduğu üzere ıknici 
kağıt ve sellüloz fabrikalannın 
inşaatlan bitmiş ve yalnız ru gel
mesi bekleniyordu. Su geldikten 
sonra her iki fabrika da "lemiye 
açılacaktır. Ba işlemenin, 14 a -
ğustosa yetiştirilmesi de çok muh 
temel göriilmt-Jctedir. Zira l 4 a· 
ğustoa 1934 de Milli Şefimizin 
uğuı1u elleri lzmitte ilk kağıt sa
nayiinin temellerini atmıştı. 

Vatandaş, tasarrufa 
dikkatf 

Yurdd.., 

Sıkıntıya düşmemek istiyorsan 
bir h arp dünyası içinde yaşadı
ğını daiına düşün, tasarruflu ya
p; 

Mesela: 

Ö nüne yiyeceğinden fazla ek
mek alma. Kuruyan ve atılan bir 
lokma ekmeğin bile. bugün her 
zamandım daha büyük bir ha -
ram olduğuna inan. 

Ulusal Ekonomi 

ve 
Arttınna Kurumu 

a Baiiran cm 

Ş E H··--i R H. A B E R L ;E. -R. i 
Suriye ve Süveıy 

sivAsr ·vAzivET. 
.· ' ·- \, 

Köstence 
limanındaki 

bügük yangın 
Bu llmanda biriken 

TOrk ithalat ve 
ihracat malları da 

verdır 
Köatcnce limanında çıkan bü

yük b ir yangının liman an trepo
ilannda da tahribat yaptığı bak
kında alman bahcrler piyuala -
nmızı da ali.kadar etmiştir. Mer
kezi A vrupa memleketlerinden 
Türkiyeye gelmek üzere Köaten
ce limanında birik.en mühim mik 
tarda ithalat malı bulunmaktav
dL Bundan başka Köstencede bir 
miktar da ihracat eşyamız rr.ev
cuttu. 

Beşiktaşta feci 
bir kaza oldu 

Yumurta 
fiyatları 

H ..t.ia .Met meltcnini Cirit-
tea ....... S.ri,e '-.lal et

mek ü..-ectir. Fllklll Girit ~ 
Suriye de prktaki harbin ıon he
defi deiildir. Belki ı.er ikia.i de 
aa.ı hedef Süven kanalına fiınaJ. 

g Ü k sel ig o r ~:r v~~ano~ı..::.:t.: 
cakbr. 

Bir kan koca, kazaen düştükleri kuyudan Buna sebep, Almanya Aır-ı,.? . ~eYf bnalını 
Y8 ltalyadan fazla zaptetmdıt 1Ç1D münhasıran Ber-

k u r t u l a m ı y ara k b o g" u l d u l ar kada~, yam ga~~i ~~U:. çöl~ ıibi 

Evvelki aktam Beşiktafla bir 
kan kocanm öliimile ncticdencn 
feci bir kaza olmustur. 

8efilttaşta Dik°ilitat mahalle
sinde 24 numaralı evde otunn 
Şehnaz, bahçesini sulamak ıçin 
su çektiği sırada muvazenet>ını 
kaybederek 12 metre derin]ığin
deki bostan kuyusuna düşm~ş -
tür. Annesinin sukutunu gören 
Kamil, biraz ötede toprftk.la uğ
raşan babasına koşarak vaziyeti 
anlatmıştır. Bahçıvan İsmail ka-

nsının ha feci ikıhcti ltar~nda 
şaşkın bir vaziyette kuyuya atıl
mı~. çok sevdiği kansını l:urtar
mak istemişse de, kendisi de ka
nsile birlike boğulmuF. 

Biraz sonra kuyudan ölü çUca
rılan karı kocanın ceseleri tabibi 
adli Enver Karan tarafmdan mu
ayene edilerek defnedilmelerine 
ruhsat verilmiştir. 

Polis ve adliye tahkika•a de
vam etmektediT. 

talep olmasıdır •ken harekat ıçm biİ71ik bır en. 

Son günle rde Almanya ve ~ . sel alan Jmımdall tec:riibe yap
talyaya yumurta ihr.caa yemden .mak istemiyor. Çiınkii Lu saha 
genit mikyasta batlamıt olduğun bir kum d eryan olup tanklar için 
d t f ti nda ühi ciddi mania tefkil eder. Nil nehri 

an yumuT a ıya an m m Te bmııdan a,nı- kanalları ge• 
bir yühdme bafla~r. çerek prp cihetinden. ileriJernek 

Ticaret V ekaJeti yumurta ih- güçtür. Almanya; aynı zarnanda 
rac; etmek istiyen tacirlere he - fİmalden ve tarktan da •arkına. 
men lisana ıvennektedir. Yumur- yı tasmim etınit sôriinü10r. 
ta fiyatlaıının yükselmesine se- Şimalde taarruza timdilik Je• 
bep te bugiliikü faila talebe kar- cine miai Kıbns adasıdır. Fakat 
şı Anadoludan henüz kafi mik - burada Ciridin Sudaıma benzi_ 
tarda gelişat olmamasındandır. yen tabii veya sun'i müketnınel 
Bu sebeple ihracatçılar, istihsal linumlar bulumnadığmdan lgiliz 

. ......... ......... ,. ....... ............. ........ .............. ••••••••••••• ..... ·-··......... mıntakatanndan tdgTnflar1a mü- darııanması bu adan.ın :müdafaa• 

Gurebahastanesinde r•------------.j temadiycn yumurta istemektedir sına iştin& edemjyecektir. Y.al-

öı .. I • Bel d • ler. Geçen seneler yumurta ihra- nn: havadan ve karadan trıüda. 
yeni bir servis U erı e ıye caınm az oluşu ist1hsal mıntaka- faa11 ~pılacaktn'· Kı~ lldası. 

Yandığı tahmin edilen bu mal 
lann tediye p.rtlannda tecirleri· 
miz için herhangi biı zarar varit 
değildir. Köstencedeki mallar 
meyanında bir miktar da sellüloz 
bulunmaktaydı. Kıymetli doktorlanmızdan Gu 
ı;;;:;;:::::::=========== reha hastanesi haf müdürü Ömer 

kaldıracak lann<laki toplama ıtef'kilôtını za- nm tabii ve coğ'l1lfi musaadesiz. 
afa ~~tmıştır. Maama!ih ıkısa liğini İngilizler de t~~ ~ 
bir zamanda .istihsal mıntakal - olduklarmdan bu aıaıuanın att.-

Maarifteı 

Memlekette açılan 
ok ull a r 

Ba yıl memlekette yeniden 
628 köy mektebi açılmıştır. nu 
suretle 1 7 sene içinde açılan o· 
kullann •ayw 644 7 yj bulmuş -
tur. 

i LK TED Ri SAT 
MOFETTiŞLIK KADROSU 

Vilayetin ilk tedrisat muf ettiş· 
Hk kadrosunda 28 müfettiş bu -
lunmaktaydı. Bunlann bir kısmı 
muhtelif sebeplerle vazifelerin -
den aynlDllfhT. Bu sebeple ha -
len faaliyette bulunan 1 O rnüfet
tif kalmıştır. Kadronun takviye
si için yeni bir müfettiş kadrosu 
hazırlanmaktadır. 

Beledfyedeı 

V alj geld i 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi 

Kırdar, dün akşam Ankaradan 
şehrimize miıteveocihen 'ıareket 
etmi tir, 

Vali Ankara<la, ~ehıimizin ta· 
mamlanmış olan imar pl"nları, 
asker ailelerine yardım işi ve ek
mek mese1elerile şehrin diğer ıh
tiyaçları etrafrnda alakadar Ve -
kaletlerle temaslarcla bulunmuş· 
tur. 

ŞEHiR BANDOSU 
Yeni yapılmıı olan Aksa1ay 

park.ile Fatihteki parkta bundan 
aonra ber hafta Şehir ibando u 
taTafından pazar gün1eri konser 
verilecektir. 

K INALlADA RIHTIMI 

Belediye, Kınalıada Tıhtımını 
ve yolunu yeniden asfalt ohrak 
yaptırmıya karar vermistir. Bu 
iş ayın 26 sında bir müteahhide 
ihale edilecektir. 

BELEDiYE CEZASINA 
ÇARPTIRILANLAR 

22 şoför, 6 araba sürücüsü ve 
33 rnuhteüf esnaf, Belediye ni 
zamnamelerine m uhalif haıeket• 
ten dolayı cezaya çarptırılmışlar· 
dır. 

Aynca (Kartal: l 1 ) plaknh 
kamyon, plakasınm sahte olduKu 
anlaşılarak yakalanmıştır. 

BALIKPAZARINOA 
KiMYA HANE AÇIU YOR 

Cıda maddelerinin iyi ve e -
saslı bir şekilde kontrolü ve b:.ı.
ları alıp satan bakkalların da bu 
gibi alışverişlerde aldanmamala
rını temin maksadile, Bakka.llaı 
Cemiyeti ve Belediye tarafından 
miiştcreken istanbul Balıkpaza -
rında bir kimyahane aç ılması ka

LUtli Ökü, bu defa büyük bir in
kişaf ve terakkiye mazhar kıldı
ğı Cureba hastanesinde yeni bir 
asabiye servisi küp.dına muvaf
fak olmuştur. 

Sıhhat Vekaletinin şayanı fÜk
ran kararile faaliyete geçen hu 
yeni servisin de diğerleri gibi 
halka müfit olacağı şüphesizdir. 

Denlzlerdeı 

Limanların yeni 
faaliyet programı 
Devlet Limanlan Umum Mü -

dürlüğü bu sene için yeni bir fa
aliyet programı hll2ll'lamış ve 
Münakalat Vekaletinin tasvibine 
arzetmiştir. 

Bu p10grama göre istanbul ve 
diğer limanlardaki umumi hiz
metlerin bugünkü ihtiyaçlara da
ha uygun bir 4ekilde başarılması 
için bazı esaslar gözönünde bu
lundurulmuş. tahmil ve tahli,ye 
islerinin en seri bir surette yapıl
ması prens.İp olarak kabul edil -
miştır. Bu jtibarla Limanlar U -
mum Müdürlüğü, lstanbul lima· 
nındaki tahmil ve tahliye i çilc
rinin de miktarım artlırmıya ka
rar vermiştir. 

1khsat haberlerh 

Ticaret Müdürü 
Ankaraya gidiyor 
htanbul Mıntaka Tıcaret Mü-

dürü Sait Rauf Sarper, Ticaret 
Velti.letile temaslarda bulunmak 
üzere bu akşam Ankaraya gide
cektir. Mumaileyh Ankarada bir 
kaç gün katacak ve yeni ithalat 
rejimi hakkında Vekaletten di -
rektifler a1acaktrr. 

iKi MUHTE'<iR 
YAK ALANDI 

Fiyat Murakabe Teşkilatı, lam 
ba şifes.i ve hurda d emir ihtikin 
yapan iki muhtekir haJdwıda ta
kibata başlamıştır. Suçluların ya 
nn adliyeye verilmderi muhte -
mddir. 

D0NK01HRACAT 

v 'J b k ) _ı __ ,1 __ 11 ____ ;ıını"nt~ÜD ..J.L'1•. 
erı en yeni ir arar ıı. rından e11aslı ısurcttc yumurta uan ~ .. ...-ur 

gclmiye başlıyacağı tahmin edil- Şarktan hücum içın Alrnanla-bundan .anra ölüler tamaruen 

Belediye vesaitile kaldırıla -
cal:tır. 

lzmitte bir kamyon 
kazası 

İzmit, (Hu.su A-) - ~ för Fu
at isminde bir şahsın idaresinde 
bulunan kamyon. istuyon tara
fındaki köprüden geçerken fren
leri tutmamış ve arka taraftan 
bir ıhtiyara çarparak tehlike1i Şe
kilde yaralaımttır.. Ba dikkatsiz 
şoför hakhnda kıuıuni takibata 
geçilmiştir. 

lzmllta tevzi adilen 
dokuma tazgAhla~ı 
lzmit. (Hususi) - llktısat Ve

kaleti tarafından gönderilen 200 
dokuma ıtezgihı. bütün malzeme
aile şehrimize gelmiş bulunmak· 
tadır. Hususi uh~he ;\1üdür
lüğü, hu ıtezgahlan ~iliyet muı
takasına ıtevzi etmiye iba aımıı • 
tır. 60 dokuma tczgihı Kandıra
ya, 20 Gebzcye, 20 Geyvcyıe, 20 
İzmite. 20 Karanıü c. 2t> Hen 
deke. 10 Gölcüke, 20 Adapua
nn 1 O tane ıde Karasuya gön
denlmıştir. Kandırada eçılmış o· 
lan dokumacılık kursu da b~Jn 
lerde bitecektir. 

lzmlt hapish anesinde 
ok u m a kursları 

bit, (H usi) - Şehrimiz 
Hallc:evi her e olduğu ibi, bu 
sene de Tevkıfevinde okuma ve 
yazma kursu açmıştır. Bu kurs .. 
ıara devam eden 79 mevkuftan 
48 i muvaffak olmut ve kendile
rine Ulus okulları sahadetnamesi 
verilmiştir. Ayrıa.

0 

Halk.evinde 
açılan okama, yazma bnu da 
devam etmel:tedir. 

Bursada iki çocuk 
yaralandı 

mektedir. nn, farkın karasınd~ .geniş ve 
=============müsait bir sahaya ~rn oLn.. 
Adllye dt!! !arı lazımdır. İngitiilerm. kanaa

tine göre Afınanlar, firndiden 
Bir genç kız çanta S~iyeye yerlepn!J!erdi~. Suriye. 

nm .. şbca ıbava ıiiden balunan 

aşırırken yakalandı Halep, Şam ve Tedmür hava 
meJklanlan artik .u~ Al-

17 yaşlannda Tefarik Kirmas- manlara talim edikoifttr. 
ti admda br geoç. evvclJc.i gün- Almaa1ar yalınız ~. •üh!
Hüscy1n Nar adındaki arlrodaşı laaana .e :asluıd8'İlll e.~ 
gözcülük ctmq, kendisi de Ge - kalmayıp Fransanın Surıyc;cl~ ba
dik.paşada Tiyauo eobğında hmd.-duğu F.uh. Ce:zaiı'lı ve 
kunduracı Şaban Arbakanın evı· Tmmllu a.tkerierin de ''in~-:-1• 
ne ginni(ıtir. hlll ~ -~.:.ı. ıilide-

G k · .. '- t • re gore Smiyede ~ 4*Yaa 
erıç ız, evın ust ıır.a ına çı - lam ıF ~ ~ 

karak bir oday.a girmiş ve kon- ; yan 7 PiJotlan ALnaQ 
solun içinden bir para çantası ı.::.._tan =~· ıtalirn elnıekt 
çalarken ev halkının gürültüyü elli! m 1 e-
duyması iüzc.rinc yakalanmıfbr. Aİ:nan.l.na asJ tıcdefi Süveyf 

Ev lıalkı .:kızı· polise götürüı - kanalı olduğundan. lr~~i va
ken Hüseyin Nar, yanlarına yak-~ ve Bura .körfezıne mıneyi 
lnşmıt ıve: tili .bir İf u.yd.Jdan anlafİlıy°"· 

~.::..ı.:: -1...&.!1- ,, __ ,_ aönd mai .. 
- Bu kız hastadır. ~ve yan-~ ,..41&UAC u-.,... • -:r 

lışlıkla :girmiıı olacak. .demi.,tir. b11lunduklan tayyareleri f!mcli 

Bunun üzerine Hüseyin de ya
kal m her ikisi de ıeürmfuneş
hut Üçüncü Sulh Ceza mahke -
mesine 'crilmi~ir. 

Hı z enç ikız, muhakemesı 
onunda "<lY 20 gun, Hüseyin 

Nnr dn 1 ay hapse mahkum ola
rak hemen tev'kif cdilmişlerclir. 

tdaar Suriyeye çckınekledirler. 
ADa:k Süveyf kanalı üzerine > a
pacaklan areke.tle muvaffak ~l
duıdan takdirde lraktalci ı~nız. 
ler ile Alnumlann meJKul olacak· 
lan nlasılıyor. 

Almanlar Siiveyt kanalına şi
malden taam:ıza ilk başla ç o• 
larak balibanrda İngiliz aonan

tadı;i Akdenizde yega· 
ne .. .. arekesi ve tersanesi o
lan ılskenderiyeyi fİddctli bir ha-

Müteferrik ı 

inhisarlar V ekilinin va bombarmmanma tubnuflar
dır. 

tetki k1eri Süve.n kanalından evvel A'k· 
cMnizin diğer kapısı Septe boi;a

Bir müddeuen'beri şehrimizde andaki Cebdüttank müstahkem 
bulunmakta .olan Gümrük. ve in- mevkine Al::naııl~n taatTUZ et
lıisaTlar Vekili Raif Karadeniz.. mıeleri tin:ıidilik melhuz değildir. 
tetkiklerine devam ctmehedir. AacU la,aiJizler, Amen1calıla
Vekil. dün öğleden evvd İnhi- rm ,JIU'CLmal e Fas limanlanna ve 
sarlar Umum Müdmlüğündc met d aha cenuptaki D akara, yahut 
gul olmuştur. Vekilin sah eya İspanyaya ait Kanarya ve Yesil
çarşamba günü Anlcaraya vdct burua ve Porteıöze ait ~..u ıada-

Bursıı (HU8Usi} - Molln Arap etmeııi muhtemeldiı. luma taatlruz yapblmm takdir--
mabııllc inde oturan Şevket Qğlu Nu- d e Almanlarm. ~(iten ~ 
ri ve kuileşl O ınan Ercümc.nt boı Maliye VeklH geldl Cebelüttanb inmeleri ~ne-
arsada oynarlaı ken ü tü kuı·şwıla bilir. Gerek Portekiz, ,-rdc il.-
kapalı dört tane mudup benser bir Maliye Vekili Fuat Ağra'b., d ün °-
cisim bulmuşlardır. aabahki ekspresle Ankaradan panyOI !bükômeti. A.tlas Okya • 
Kur~unlnn sokmiye çalıetıklan tehrimize gelm ift.ir. nwlDla hiıkim ada1annı her tt.li-

e:;nada bu cisim infilak etmiı ve male D l'JI yeni hüyiik laınoetler 
lhıacattald duıgunluk devam çocuklar nıuhtdif yerlerinden yara- Vdtllin J~tanbulda biT haha ve toplarla tab1ıtftn ~-

etmektedir. Dün muhtelif mem- !anmışlardır. kadar kalması mllhtemeldir. Söven kanalına dem.len ta• 
leketlere 1 50 bin liralık ihracat Çocuklar hMtaneye kaldırılarak ============== arraza hazırlanan Almanla,_ 
m uamelesi kaydedilmiştir. tahkikata baıSlanmııtır. buraya Girit v e R odostan da'ha 

Öd 1 1 bl Pollateı Bu meyanda Slovakyaya ko - em • 9 r yalwı olan Beyrut limarnnda on 
yun derisi, Almanyaya tütün, zehlrlenme Yakası Tramvaya .çarpan kadar tahtelbahir toplamtt ol-
Rumanyaya balık., İtalyaya yu - ,, .:1-11-lan •n-=r.....ı-e - - 1= L -Ödemiş (Hu~) - Be:ydai nabi- U.Uö 

1 ıo;auı....... '1Dll ..... .ın ... "'-· 
murta gönderilmiştir. t b • ) Har1>in 'bundan sonraki ~an-
- ------------------------- yesindc bir zehlrlcnme hiidiseııi ol- o om o 1 nı Süve- üzerine - ... ı1acak ta-

muş. bakkallık eden Sadik Uysal, •i- rr ·:r-.-

Bir çocuk boğuldu 
İzmit. (Hususi) - Cezair oğ

lu ~ inli! ismind e 1 1 yaşında bir 
çocuk. Kiler; auyunda yıkanırken 
boğulmuştur. Tahkikata C. M. 
umumımız Hamdi Doğu el koy-

~e bir~ )'f!mek yedllcten eorın Şoför Hasanın idarcainde:ki arruzla n n t~skil edeceği artlk 
midc!Jerincle ağ;ı~lar, sancılar ba~ ~ 5 4 3 ınumaralı taksi evvelki ak- mu'bal&ak ,midir. 
lamıştır. aam Harbi ... eden T a.1c.aime "ider- M-L- F ' TOGA9 

Deı hnl ledn:t altına alınanlardan y v "' unarrem. eyzı .s 
fu tah kızı 6,S yaşında Emine lhe- kcn. aksi istikametten gelen ve 

men mırın wr. ~adtk Uysalın kı- vatman Ha1idin idare ettiği tram 
zı 17 yaşında Fatma Uysal ile 7,5 vay ar&buana çupmışır. Taksi
yaşınrla F'aikanın sıhhi vaziyetleri niri ön kısmile camları parçalan· 

;-:••111111....__...,.,.,.,ııuıau..-uwıı 

i Vecizeferin Şerhi !, 
Bilirsiniz ki jandarma, ~- mİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiİİİİİİİİİİİ r ar 1a,tın1 mı ş tır. iyidir. mış, nüfusça zayiat olmam:ştır. 

: : 
"'fltf1UIUllllttlllllrtUll11UlllnnfUllJllllfHllll U 

Her İn•an. laayatta mu· 
&1 allaJc olun caya 'kadar,, 
yaln~ :ltcnilini ilüFnmelı 
lul1>Arnı l.aidiT. DisRAEI..i 

ee:!!"'""~~~~~~~~~~~""!"""'~~~~~~~~~-~--~~~~!!""!!!!!!!!!!~~~~~--~------..... --~~~~•~""""~!!!!'!!!!!""~....,""'!!'!1!9!!!!1!!!!m!!!!m!'!!!22L!EA1!!!!!!!ell!!f--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Milli roman: 52 Server BEDi -··············· ······· .... 
B Jas Nejada cevap lercc a yer

de lkarşmndaki duvara bakarak, 
e ytant bir tib7.a 1çhıd : 

uhtcrem Safiye. hanımefendi, 
dedi, bu hileniz de pek :nafıle. Ben 
ızln aldatabil nh kad r budala 

b r erkekle vlenml)'e razı <ılabilir 
11 lydım? 

'ejad ~ ı onündcki kiiıtlara 
doğra ığmlş, ika~an çatık. duşünü
lordu. E !"Cr Bdkı masumsa, onun 
bu t ddudu bile kadına karşı en 
b k hakaretti. Egcr rnt'ktup ha
k knten \E'dada ~azılnu n hu tered
dut budalnbktlln b hlr te7 de
~ !ıh. Fakat Nrjajd ir n önuııdeki 

vesikalara göre bir kanaat sahibi 
olmak zorda. Belkısın milyonda biı

masum olnınk ihtımali bile onu ih
tiyatlı hareket ctmiye scvketmck it.hı 
kafiydi. 
Ağır agır l>aflDl kaldırdı, clizleri

nl Bclkısn dikcrek bütün ciddiyctlle 
dedı ki: 

- Lutlfe)i bırak. Benim ne halde 
olduğumu anlamıyor musun? 
Belkısm yuziindeki 1st.ihzn çizgi

leri )avaş yavaş sılindi ve yerine 
sakin bir ciddiyet geldi. Htiküm ve.r
digi zamanlarda blr kagını kaldır
mayı lUyat edinen güzel kadm, 
renksiz bir sesle: 

- llayret cdıyorum, dedi, bCl\fon 
bu kıulnr büyuk bir yalnncılığı nasıl 
ümit edebiliyorsun? Söyle bana: Ne 
zamandnnbcrl beni tanıyorsun! 

- Ta bnşlnngıcını ararsak dört, 
beş l!Ctıeden faüa. 

- Şimdiye kadar benim bir t.ek 
yalanımı yakaladın mı? 

Bclkı ın Ncjaclıı kırpılmadan ba
kan gozlcıinde ya,lar vardı. Doktor 
ayağa kalktı: 

- Oo! ... dedi, böyle konuşmıya
lım. Bana cevabını pek iyi bildigin 
şeyleri niçin soruyorsun? itimatsız 
sevgi olmaz. Sevgimden şüphe et
mezsin. 

- Biliyorum da onun için söylü
yorum. Bu itimat ııaaıl olmuş! Ben 
seni senelerce aldattım da faı kına 
varmadın mı sen? O kadar budala 
mı&Jn? Ben o kadar şeytan mıyım? 

- Ben ııimdi hiçbir hükQm vere
cek halde değilim. Bu mektup beni 
yıldırımla vurulmuşa döndurdü. 

İki elini de uzatarak ve havada 
tutarak ilitve etti: 

- Rak, Bali tltl'lyorum! !atayım da sen .•• 
- Haklısııı. ı 'cjajd onun sozünü kesti: 
~·cjad bağırarak sıçradı: - Bunu bırak. Ben Cavide mck-
- Hah! dedi, lbunu eôylc bana. t.up yazamam tabıi... 

Çünkü bu meseleyi seninle konu - - Bayır... Londrada bir tanıdı
maktan utanıyorum, yerin dibine ğm va ıtasıle sordur ona... Hatırlı 
gl'çlyorum. Hak ver ibana. Hak ver yacakbr... Dinle bak : Cnit, ben, 
ki konuşayım, açılayım. Safiye, Neriman... Dördümüz bir 

- Haklısın di~onım. Hile çok at akşam )emek yiyorduk lokantada .•• 
çakça tertip f?dllınlş. Vazonun içinde !kadife gibi lbir bran 

Nejad Belkısa dognı bir adım fil vardı. Şu yerdeki ... Ama nasıl ... 
atlı: Görsen... Hayatımızda bu kadar 

- Pek guzcl ... dedi, en bu mek- gtizel karanfil ~ Ben be
tubu Snfiycyc ne münasebetle yaz... men onn alıp giiğsfune taktım. Sa. 
dm? Nerenin hitırası bu! Nedir bu fiye, >ımnç, henden çiçeği istedi. 
kuru çıçcldcr?... Vermedim. Ha ... !Birim arallll%da ~

Belkıs yerinden BlÇ:tadı ayağa kalanmız vardır. Çiçclderln dili di-
kalktı, tekrar oturdu: ' ye ... Anladın mı! ... !.lescli karan-

- Aman! dedi, iyi ki ibuna sordun fil c evf!ilinc ka~! maua
bnna... Şimdi sana anlatacağım... sına gclll'. işte bunun ustune alay
C.avit de vnrdı yanımızda... Ona lar .yapı~or, gfilü~yorduk. ~atti. 
bir mektup yaz, sor, sordur •.• Hah... Safıye bır a~alık çıçeğl göğsbınden 
İşte en iyi isbatt ... Cavide inanımn kapmak istedı. 
değil mi? Ayrılmışım ondan ben. - Lokantada mı? • 
Kızgın bana ... Beni kurtarmak için - Canım ora11ı loca gibi bir yer-
sana yalan söylemez değll mi? An di. Bir scpare, kimse gÖrJlltlyordu. 

Safiye diyordu !k:l lbana: «Sen ben
den çiçıı:ğimi değil, ıt.alilmi çaldm. 
Görursiin sen> Şakalıızyardtik. O 
akpm çok cglendlk. Ertesi gün çl
çcgi ib1r mel.-tupla ona gönderclım. 
cHa~di sen de ısevgillne 'kaVUI> el -

ek istiyordum. 
l.&.tüe tabii .•. 
- Bu kadar mı! 
- Bo kadar. Nerimandan da 60· 

rabllirsln. 
- İst.aııbulda mı Nemnan! 
- Tabli... Çoktan gcldi. Şimdi 
na adreslni vereyim, git, i01' ona. 
- Jİkiınl% için de bu çok iğrenç 

bir §<')" olnr. 
- Fakat bu münakqanm daha 

iğrenç dti,"11 mi! 
- Evet, fakat aramw:la. 
- Neriman yabancı dEğı1dir. Hnl-

den anlar. Snfiycn!n de ne oli!uğnnu 
bilir. Gidelim beraber. Gülüşüruz. 
Çiin'kü o zaı an senin neşC?D )erincı 
gelecek. 

fst<!r mi in! 
{Deı•c.nıı ııtır) 

1nsanıu J alnu: kendi ıni dOııti 
mc 1 bır meilyet dei:;ril, 'bır 'kusuı
dur. Bu kusura gôz yuındurnca'k 
ve iblr &11m•na kadar affetti 

ı· fey vardır: O da ı nlar.a ela. 
ha müfit olmak için, hayatta mu
\'8ffak olar.ak buyiik hiuuetl 
ynpma'k için çalışınaktlr. 

n yatta muvaffak olnn blr ın
sıın başkalarının dn rnuvnffnk ol
masına yardım eder ve huna un _ 
yak olur. 'Böyle bir lnBllllın t 
~ıllJıalarmı muvaffnkıYt!tl. 
urlıumya . !h~ 
ok ki, omm lıail-ıdır- Ba ıt barla 

Dtsraelinin bu vecizesi bir lıaki
katilr. Hayatta nıuvaff:akıyetJ d .. 
:fUile.r.ek calı§Jll~ mıı~cti 
kazanınca~ kadar hakbr. Ondan 
sonra yalnız kendislni d~lbııuek 
b1r suç olur. 



8 Haziran 

iş mi 
-

bu? 

Puif korunma tecrübesi ya· 
pdacak diye ortaya bir ri

vayet çıkar çkmaz, ortalıkta kı
sa bir -efcmek buhranı göründü, 
fınnlann önünde halk birikti, ga 
zeteler endife edilecek bir halin 
mevcut olmadığını yazdılar, Vali 
beyanatta bulundu. Endi,e ve le
lifın yersiz ve lüzumsuz olduğu· 
nu hadisat isbat etti ve mesele de 
bitti. İt tekrar normal seyrini al
dı. 

.y. •• 

Gülünç bir telaş 

Bugün fırınlann önünde öbek 
öbek bekliyerek intizamsızlığa 
meydan veren vatandaşlara, ça
tacağım ve onlara diyeceğim 
ki : Gülünç bir fUUrsuzlukla 
gösterdiğiniz telaşın ıararından 
başka faydası yoktur. Elbet bo· 
ğaııı meselesi bir hayat meselesi
dir, ve elbet ekmeğinizi düşün
mek mecburiyetindesiniz. Fakat 
kuruyup, parçalanacak Üç okka 
ekmek yerine bir okka ile iktifa 
etseniz, sizin kadar cerbezeli ol· 
mıyan ve kapda~a itişemiyen 
vatandaslarrn da ekmeksiz kal
mala~ sebebiyet vermezsiniz. 

Artık bir kere kafamıq ,u ha
kikati mutlak surette sokmak la
zım: Evvela can, sonra canan 
felsefesinin hükümleri altında 
yatamıyoruz. Hadisat, vakayi, 
iıbal etti kiı 

Biz kütle içinde mevcut ol· 
dukça', varuı. Kütle tesanüdünü 
kaybeder, tere~di .ed.e~se biz ~e 
yokuz, mevcudıyetnn12ın de ma• 
nası kalmaz. Gi,enin önünde sı
rasını beklemeden aksi istikamet
ten soku1arak biletini alan adam, 
baskalarının hukukuna tecavüz 
ed~n dört bası mamur bir terbi· 
yesizdir. Tra~vaya kadınlan, ~ 
cuklan elindeki erzak çantasıle 
d ü rtükliye dürtükliye giren men· 
faat dü, künü adam terbiyesi2 dir. 
Ve içtimai kıymet itib~rilt;. hak 
ettiği numara 11fırdır. ~unku,. ~e
miyet halinde yafıyabılmek ıçın, 
umumi menfaatler namına feda· 
karlıklar yapılması ikbza elliğini 
anlsyacak bir fikir sev iyesine gel
memiştir. Ve h ala, anlamamıfhr 
ki: Bugiin katlandığl b asit sıkın
hnm gayesi, kendisini rahata ka· 
v°'turmak içindir. 

,,. "" :ıt-

Ekmek işi dahtı mühim 

Fsnnların önünde a yni ı.aygı
sız hali gö rd üi'ümüzü itiraf etme
liyiz. Eğer bir gün ekmeksiz kal
mak mukad derse, düşüncesiz bir 
aile babasının yaptığı gibi 68 ki
lo ekmeği b irde n almanın ne fay 
dası olur? hi beş o n gün sürün
cemede bır.-kmaktan gayri 68 
vatanda~ı o gün ekmeksiz bırak
maktan ba~ka ... 

Kendimizi düşüneceğiz. . . Bu 
muhak ka k, fakat topluluk bün
yesi içinde kend imizi düşünece· 
ğİz. .• Bu çe rçevenin içinden çık
tık mı, saygısızlıktan haysiyet• 
sizliğe ve haysİyetsizlikten vatan 
sızhğa kadar bir sürü kötülükler 
kademesinde yuvarlaıunz. 

C. B. 

Köstencede büyük 
bir yangın 

Bükrc.~. 1 (AA. ) - D ün sa

bah .!laat üçte K östence limanın

da büyük bir yangın çıkmıştır. 

Ateş bir kereste deposundan çık

mıcı ye süratle zahire, pamuk ve 

kauçuk depolarına sirayet etmjş. 

tir. Şiddetli Lir rüzgarın tesirile 

yangın limanın bir çok binalanm 

da sarmıştır. Yangın ın sebebi 

henü.ı belli değildir. 
...... . . . .. . ........... .. ... . . . ... 1 • •• ••• • • t • • • • • 

Taıviri Efkir 

Nüahas1 (S) Kuruıtur 

Ş . i ı Tlirld ,a Harlı 
Abon e eraıt içt11 ~ 

Senelik .......... •. 1400 Kr. 2700 Kr. 

Altı aylık ........ .... '760 > lüO > 

\Jç aylık •.•.••• •.••• • OO , 800 > 
lhr aylık ............ 150 > yoktul'. 
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TASVİRİ EFKAR 

l IF.1•l#il:r+ı:liQ!=tüH 1 

Adana çiftçilerinin 
mühim bir toplantısı ~ 

ASKER GÖZ/LE l 
~------------------------------------~ 

·---- ----
Çiftçilerin verecekleri hububat için bu 
mıntakada millet ambarları tes~s edilecek 

-- YUNANİSTANDA ---
A d a na, 7 (A.A. ) _ Büyük İaşe Müsteşaıinin bu talebini ol

müstahsil çiftçilerimiz dün bura- duğu gibi k abul ed erek A nad olu. 
d a Çiftçiler Birliğinde Jaşe Müs- d a y eni m ahsul idrak edilmedeı:ı 
teşarının riyasetinde bir toplantı turfanda olan k e ndi mahsulleırini 
yapmışlardı r. Ofise teslim e tmiye ve k e n dile-

yapılan bazı hatalar 
-3-

Valimizin d e hazır bulunduğu rine lazım olan bulguru da bila
bu toplantıda İaşe Müsteşan, iaşe ı h~re te.m in eylemiye karar ver
v aziyeti etrafında izah at vermiş mışlerdır. 

No'fıeç ve Belçika seferleri, Alman taarruz kudretinin d~r~cesini gösterm;şti. 
Ba acı dkıbetlere meydan verilmemesi için tam tedbirler alınmamııtı. 

v e tesbit edilmiş ola n fiyatlar ü- J .Y in e bu toplan.tıda çiftçileri -
zerin den mahsullerini T opırak mız tarafından verılecek olan hu
O fisine vermek suretile bu fev- hubat için m illet ambarları tesi
kalade zamanda çiftçile rimizin sine d e k a rar verilmiştir. Çukur
fedakarlık göstermelerini istemiş ova müstahsillerinden buğdayın 
tir. kilosu yedi buçuk kuruştan, ar-

Memleket m esele lerinde dai- panın kilosu da 5,55, 6,65 l..u
m a h assas buluna n çiftçilerimiz ruştan satın alınacaktır, 

----~:;;;;;;t.~·.c;;:.~----

Schemelling l 
muamması 

Girit muharebe~inde, 
erJf1elli öle 11, sonra da 
esir edilen meşhur 
Alman paraşütçüsü ve 
hoksörü, hu defada 
A tin ada gazetecilere 
beg•natta bulunuyor ....................................... ..._ 

Nevy o rk , 7 (A.A.) - Yuna

Avustralyada 

i~iltere iÇln 
iane toplamak 
yasak edildi 

Avustralya hUkOmetl 
paranın Londraya 

bot yere akmasına 
mani olmak istiyor 

nistand a paraşütçü kıtaların ha- Canberra, 7 ( A .A.) _ Avus 
rekatına iştirak eden ve Atina ci- tralya Başvekili muavini F edden 
varında bir hastanede tedavi e- Londraya akmasına mani olm ak 
dilmekte b ulunan bok sör Schme- Avustralya parasının boş y~re 
ling, Colum bia Bro adcasting sys- maksad ile h ükumetin, İ ngiltere 
tem ~uhab~rile görüşürken. «iyi 1 tarafından harp teçhizatı satın 
muharıp_. dıye tavsif ettiği lngi • alınması için Büyük Britanyaya 
!izlerden si~ayişli bir lisanla h ah- gönderilmek üzere para ophn
setmiş ve l ngilizler in Alman o.s- msını, bu g ayeyi akdir e tme kle 
kerlerine işkence yaptıkları hak- beraber yasak etmiye k arar ver
kında dolaşan şayialara inanma· diğinj b eyan eylemiştir. 
dığını söyliyerek demiştir ki : 

İngilizlerin eline düşen luka -
daşlarımdan bazıl arı Jngilizlerden 
iyi muamele gördüklerini söyledi
ler. 

''B. k ısmar ,, 
batarken 

P ortekiz hududunda Badajoz yandan kendi dirayeti, diğer taraf-
şehü civarına çekilmiş olan tan Torres Vedrasta hazırlatmış ol

Wellington, evvelce Lisbonne civa- duğu son müdafaa hattı l'ayesinde 
rında başlanmış olduğu Tones Ved- dört sene uğraşarak muvaffak ol-
ras tahkimatına daha çok himmet ve ... ---------... - ____ ,.. 
gayret sarfedeı·ek bh-an evvel ikma-
line çalıştı. Yazan: 

Emekli General 
Ali Ihsan sABiS 

muştu. General Moore'un gözü kaç
makta, Wellingtonun gözü ise daya
nıp sebat etmekte ve i;iİ iyi bir ne
ticeye vardırmaktaydı. Kendisine 
çekilmek için emir verilmiş olduğu 
halde bile bu emre körükörüne itaat 
etmiyerek emri veren makamlaı·a 
kendi fikrini kabul ettiı>mlye çalış-

İspanyadaki Fransız Mareşalleri
nin, elbirliğile WelHngton üzerine 
hep beraber ve bir anda yürümek / 
lüzumunu takdir etmemeleri, başla
rında bunu ~aptıracak yüksek gö· 
rüşlii ve metin karakterli bir Başku· 
mandanın bulunmaması ve Napo
leonun başka yerlerde, başka işlerle 
meşgul olması W ellingtona 1809 ve 
ı~ıo kışını s\ikun ve intizar içinde 
geçirtti. Bu müddet Torres Vedras 
tahkimatının ikmal edilmesine yara
dı ve irili ufaklı 126 parça tabya 
yaptırarak bunlara 423 top yerleş-.. nııştı. 
tirtti; burayı, 0 zamana göre, mu- İşte İngilterenin 1808 senesinden 
kemmel bil' müstahkem oı·dugiih ha· 1813 senesine kadar yaptığı Porte
line koydurdu. kiz ve ispanya seferlel'ile bu defa 

1810 ilkbaharında Fransızlıır Ma- 1941 rte yaptığı Yunanistan seferı 
reşal Massena kumandasında yeni ve Yugoslavyaya yardım işi muka
blr kuvveti Portekize sevkettiklerin- yeı-;e edilir!le arada büyük bir fark 
clen Wellington üstün kuvvetler kar- bulunduğu göze çarpar. Bu hus\lsta 
şısıncla, ordusunu Toı·res Vedras belli başlı halalar şunlardır: 
müstahkem ordugahına çekti. I Biıfoci hata - Çok zayıf yardım-

Fransızlar bu tahkimatın kuvveti cı kuvvet göndermektir. İkinci ha
karşısında durmıya mecbur kaldılar. ta - Çok az hava kuvveti gönder
lngiltere hükümeti Wellingtonun mektir. Bu noktalar evvelce izah e
yeniden istemiş olduğu yardımcı dilmiş olduğundan tekrarı lüzuın
kuvvetleri kısmen göndermiş oldu- ı suzdur. 
ğundan müdafaa ve mukavemet mu- Yunıınistım 1940 senesi Birinci
vaffakiyetle devanı etti. Bir müd- te~rin ayında harbe girmiş olduğun
det sonra Fransızlar inşe ve noksan dan ona yardım meselesinin lıütün 
ikmali hususunda zorluklara duçar safhalarile, bütün ihtimallerile dü
olduklarmdan muhaı;ara ordusunu şünüli.ip hazırlanması mümkündü. 
gel'i çekmiye mecbur oldular. Wel- Üçüncü hata - Yunanlstanda ya
lington Fransızları takip ederek bir pılacak bir müdafaa harbinde, sade 
kaç muvaffakiyet kazandı. hudutta düşmanı durdurmak mese

Bunun üzerine Napolcon Masse- lesi değil, son müdafaa hnttma ka· 
nayı tebdil ederek }fareşal Mar- dar hn şeyi düşiinüp evvelden ih· 
mont'u gönderdi. Nihayet bu Marf'- zar etmek lfızın1 iken bu husu~ta 
şal diğer Fı·ansız kuvvctlerile birle- ihmal gö!\tcı·ilmiştir. Welllnın,onun 
şerek Wellington üzerine yürüdü- yAptıih gibi bfr Tones Vedı-as hattı 
ğiinden 1811 senesinde İnp;ilizler hazırlanmamıştır. Midesinden muztarip bulunan 

Schmeling, harbin yakında bit -
mesini ve bu suretle Amerikadıı· 
ki bir çok dostlarına kavu:;;mayı 
temenni ettiğini iluve etmiştir. 

tekraı· Torres Vedras müstııhkem Geçen 1940 senesinde yapılan 
ordugahına çekildiler; fakat 1812 de Norveç ve Belçika seferleri Alman 

Bir lspanyol harp yeniden taanuza geçmek imkanını taanuz kudrPtinin deı·ecesini gö~
bulan Wellington İspanyadaki Fran- termişti. Bu ııeferlerdeki iki acı akı. 

gemisi mUrettebab sız kuvvetlerinin azalması yüzünden betin tekerrür etmemesini temin lü-

M l T k k 1 22 temmuzda biiyiik bir muvaffaki- zımdı. 
0 OlOVUD 0 YO Ur armtya çah,11 yet kazanarak 12 ağustoı;tn muzaf· 19:l ' senesindeki Polonya hıırbi 

_ S e y a h a t l fer bir kumandan sıfatile Madriıle de bu hw;u~tıı. kafi ders göstermişti. 
_ Mad rid, 7 (AA.) - Harici· giıdi. 1812 senesinde birçok ilerl, Yeni harplerde tatbik edilen top 

R oma, 7 (AA.) - Lavaro J ye Nazırı Sunerin cuma gi.inü geri hareketlerden sonra Napoleo- vekıin savaş sistemi ve bu sistemin 
Fascista gazetesi, Sovyel ;-larici- yaptığı bir beyanata göre Ca- TIUn Rusya ve Almanyada yeni harp- en te:;irll vasıtası olan hava taarruz· 
ye Komiseri Molotov" un l apon . . . d k' l I 'h !erle meşı;?Ul olmaı<ınclan istifade lan harbi sadece kara• ordularının 
H . . N M k . narıas ısının e ı spanyo arp eden 'Yel1ington ertesi sc>ne, 181:! kaı şılıklı bulundukları snhaya, nıü-
ancıye azın atsu o aya zıya- . . . 

retini iade için bu yaz Tokyoya gernısı, Bısmark Alman zırhlısı rle hafif Fransız kuvvetlerini teknıil dafaa mevzilerine inhiı:.aı• ettirmi
İııpanyadan tarda muvaffak oldu. yordu. Gerilerdeki bütün harp me-

gideceğini haber vermektediır. müretebatmm kurtarılmasına yar Bu ınuvnffakiyetleı· 1814 ve 1815 ele lrnıı lzınaı<ınrla da a~'Tii zamanda teı:.lr 

D h ·ı· VekaJetı• dım etmiştir. Suner bu hareketin Napoleonun esil' <lüşme~ini intaç ve tahrip yapıyoı·du. Yeni bir unı<ur 
a 1 ıye Alman - Jspanyol donanmaları eden muharebelere kıııiar dçvaın et- olan para>jütçüler de gerilerde lm 

•• t 1 "' d k nıiştir. nevi işlere kanşıyorlaı·dı. mus eşar ıgı arasın a ·. arkadaşlığın bir nü -
1 ld v Görülüyor ki yabancı bir ülkeye Huna ilave olaı·ak. zırhlı ve mo-

Ank aTa, 7 (Hususi muh a b iri- m unes 0 ugu nu söylemiştir. yardım için denizden ııevkedilmiş törlü fırkaların cesurane ve geniş 
mizden ) _ D a hiliye Vekaleti • Ya~ı re sm i malumata göre, olan İngiliz kuvvetlerinden General mikyasta kullanılmaları yıldırım 
M

.. l • a Emniyet Uınuın Canarıas yalnız Alman deniz·:.ile- Moore kumandasında olanlaı·, bir harhiııi viieude <;ı;etirınişti. Bunların 
ustesar ıgın • · · 1 ·d· ı · ı kil \'arma. kuşatma kudretleri, eski kla-

Mu .. dü;ü Ali Rıza Çevik in tayin i ı rının ceset erini toplamıştır. Sağ $!ı ıp g~ me v~ perış~~ .~ up. çe me .:ı·k haı·bı'n ordu su"varı·~. ı'ncle bıılıın· 
• · k l 1 İ . 1 hareketınden ıbaret sonuk bır İl'şeb- .• ~ 

hakkındaki k ararname ı:ıug:.ın 1 a a n ıu esasen ngılizler tarafın- büı;ten başka bir şey yapamamışlar- mıyan sürat ve muharebe kabiliret-
neşredilmiştir. dan kurtarılmış bulunuyorlardı. dı. Fakat General Wellington bir leri, mevziini terkederek geri çekil-

Bu harp nasll 
bitecek? 

de de on üç on dört sene evvel, Re-

1 il ~ R uıta 1 
fik H::ılidin -Allah gecinden versin-

~ ~ öldiiğ-ü haberi çıkmış, bütün gazetler 
Bu harp nasıl b1- '-"4 ""' resmini, hal tercümesini basmıştı. 

tecek? Acaba., yağı ... ... Avni hal, Fransada, romancı Pierre 
tükenen kandil gibi, B~noit'nin de başına geldiydi. 
fitiliııclen hafif kı- Bu harp nasıl bitecek ?- Fransanın Buna mukabil gazetelerin iyi ha
vılcımlar sıçraya sıç- -.ı ber vermekte acele ettikleri, meselii 
rnva, cızırdaya, son ıvıareşalleri - Gazetecilerin sabırsızlığı- Etem İzzet mebus olduğuTiu, olma· 
bi; hayat haınlesile 1ll sınclan biı·kaç gün evvel kazara ha-
parlayıp sönerek, r ya- ıvıaarif dünya haritası ber verdikleri görülmüş şey değil-
vaş yavaş mı? "Yok- , 

1 
dir! 

~ sa cereyanı kesilen şaşılacak olan şey meden biı·kaç gün Maarif va dünya 
elektrik lambası gibi birdenbi~·e mi? bunların harp Yazan : Server BEDi ~.vveı öldiiı·dmer. 
Bana öyle geliyor ki bu ?ar~ıı;ı a_:e- meydanında ve Olnıediği anlaşılın ha r 1 f a 8 I 
. .. en ..,özler için kandıl gıbı agır ya imzaya kuı·ban ca, benim ,.azım 

şı, gor .. · ·· 1 ·d k öl b" k ·· t "2 · J - fakat ince işaretlen gorem yen gl ere en ır açı mus esna, .. da gerı bırakılarak miirettiphanc•nın 
agır, · - · "0 75 38 t · ~5-80 l ·h özler için ampul gıbl ansızın sone- tanesı ı - sene; aneııı ı czga ıntla birkaç gün Azrailin ınü-
~ek. ı-ene; 25 tanesi 80-85 sene; 19 tane- ~an~esini bekledi. 

Gözleri keıskin olanlar, şimdiden si 85-90 sene; 7 tanesi de !J0-98 se-j b .!Bılmem ne zaman, ~~ 
ıh .· · · eteg" ini gördüklerini . ı nıem nerede, bil- = su pet ısının ne yaşamış. h · h =-

k. "k' t ·afına sallaı1a ~allana b. ı ınem ne şııhrındeıı . ~ ma am, ı ı . aı ., nin ömür uzatan ır b'· .··k t·· 1 1 k 1 ·~ 
1. Belki ele kadın olduğu u~ u ul'en er e n • ~ ;, 

Ankaradaki Coğ· 
rafya kongresinde )1~ l il 1" 
ilk nutuk sôylcnirken UI Q t;' q 
arka sıralarda otui · i.:f-,, 
ı-aıı azadan biri öte- ' , JI ı 
kinin kulağına iği- · 
!erek cleui ki: 

- Buna ka!ıı·sa .,, \ ı 
biz buuıya nafile ''" :ı 

r · k zaruretinde kalan kıtalara ça-
1.uk yetişıp onları fena halde hırpa
lanıa.ları ve yeni mevziler tutup ha
zırlaınıya vakit bırakmaları gibi 
tecrübeler göz önüne getirilerek hat 
tabiyeı<i deı;-il, derinliğine tertibat 
almak, biribirf ıı.rkasında birçok 
mevziler hazırlayıp tanzim etmek 
lii.ıım gcUyordu. 

Hatta \'\ el11ngton tarzında, e.ıı ge. 
rideki son müdafaa tahkimatını, en 
evvel yapıp ikmal etmek, ondan 
sonra ilerideki mevzileı; hazırlamak 
icap ediyol'du. Eğer kafi vasıtalar 
ve kuv\'etler var::;a en gerideki en 
kuvvetli ve son tahkimat manzume· 
sini ilk önce yapınakla beraber ayni 
zamanda ilcridekileri de tesis etmek 
münasip olabilirdi. İleride bulunan 
kuvvetlerin, düşmanın motörlü ve 
zırhlı kollarile çevrilip, gerideki 
hatlara çekilmek imkanından mah
rum bırak1lması ihtimali düşünüle
rek eldeki kuvvelt,..rin derinllğine 
taksim edilmesi ve hepsinin birinci 
hatta yığılmaması icap ederdi. Bu
nunla beraber bu tarzda inkisam 
dahi mevcut kuvvetlerin parça parça 
imha edilmesine de meydan verme
meliydi. 

Yunanlstanda cereyan eden l'ıarp 
hareketlerinden bu cihetlere hiçbir 
ehemmiyet verilmemiş olduğu anla· 
şılmaktadır. Birinci Torres Vedras 
Agriboz boğazile Korent körfezi ara
sında, ikincisi Korent benabında 
yapılmalıydı. Bunları tanzimle be
raber düşmanın Agriboz adasından 
İ!<tifade edeı ek Tebes civarında ka
raya atlamak suretile mevziin arka
sını almasına ve keza !\fora Yarım
adasında da düt;manın şimalden Ko
rent körfezinin cenup tarafına gcç
nıeıılne meydan vermemek için ted
biı·ler ve tertipler yapmak lazımdı. 
Esk i O rdu Kumandanlarından 

Emekli General 
AlJ İHSAN SABIS 

Batavia 
görüşmeleri 

m ü ş k ül 
safhada 

Tokyodaki Fel11menk 
Elçisi, Japon sözcüsünün 
beyanatını tekzip etti 

LoTidra, 7 (AA.) - T.:>kyo
daki Felemenk Elçisin in , Japon 
sözcüsü İşi tarafından yapılan b e 
yanalı resmen p rotesto etmesi i
çin Japon hükumeti n ezdind e ta
limat aldığı bild irilmek tedir. 

D omei ajansının bir h aberine 
göre İşi, Japonya ile Felemenk 
l lindi.~tanı arasında Batavyada 
cereyan etmekte olan e k onomik 
müzakerelerde Holanda m urah -
haslarının hüsnü niyetinden şüp· 
he ettiğini söylemiştir. 

Holanda Hindistanının 

Japonyaya cevabı 

Batavya, 7 (AA.) - Z anne
dildiğine göre Holanda HincHs· 
tanı h ükumeti tarahnd an Japon· 
yaya verilen tevapta Holanda 
Hindistanının iktısadi inkişafı ha 
kımından müstakil kalması lüzu-
munda kayıtsız ve şartsız ısrar 
edilmektedir. Bu cevapta düşma
na doğrudan doğruya veya bil
vasıta istifade temin edebilecek 
h er tü rlü tedbire şiddetle •nuha
lefet edilmekte, fa kat ayni za -
manda ik i memleket arasındaki 
iktı sadi münasebetlerin makul e
saslar dahilinde inkişafı ;çin Ja
ponya ile işbirrliğinin devamına 

iddia ediyorlar. Nazenin yola çık- İlk bakışta inı;an, mtıı -~1 nı:::~ ıcı~eş ur ~~-') _ 
mış Fakat pek ağır ezgi, fı,;tıki Mareşallik ı·ütbesi- ~·tnı 0 muş. ~naze <= •ı· -3 

ge ıyormuş. . hayat cksir1 olduzu· kncnkmış. Associeted fır b 
için ta:vyareden korkuyordur; şış- nu zannedi.,,·or; fakat Pı·e'~ dl b ... ··•· A · 
manla~aktan çckindii!;i için de yü- ı bil",rz ılüşü~ünce çok ~k 3 1 U.~ ~" - • 
rıiıneyi tercih ediyoı·dur; rivayete d k' men al~h' atlJ.aJn!ltnhın · 

geldik ve bu lakırdı
ları nafile dinliyoruz. 

Koıi,Jora çıkl.ıklan zaman 
amad e bulunulduğu bildirilmek· 

fikrini tedir . 
.. . ya~ıyan or u er um- en :-ıa a ı'·e ı mu a-

gore cenup Amerıkasından kalkmış, 1 nın )lareşalli~e ka- b. · • · · . 
- .. . . 1 A .k ırı cenaze 1orenıne yetışeıneı·ı·ış yuruye yıirüyc «ıma men asına dar , .ük-rlmek iç in · · ' · 

Ro lt',. b··t·· t k i , F11kat ne ehc-mnıtyt>tı var? l\lutıubir 
varmış, o~eve ın u un e z p- vnkit bulabildiğini b .. ı b' ı k b-
lerine 1·ağmen aşin,.....onda dam•edi- .. 0.~· e ır ruem e .·ette, oyle bir adam 

"' "nlı, .. or. Yoksa, ha.vatında en aşağı olurse m i ı n s J ı yormuş. Clıurchill'den bir aşk mek· " ' . . . era" nı n. a 1 Ynpı :ıeağı-
tubu aldığını söyliyenler de var iki harp idl'ak eden lı.t' Mare~alin nı . bılı) ?r. l\Iedenı memlc~rtll'rde bu 

bu kadarı fazla mübalağa kalbine yüklenen üzüntüden daha kaıde hıç şaşmaz. )fuhabır de cenıı-
ama Jd b i . k t f. d büyük ömür tötpi.isü mli olur? !\le- ze şehrine avağını atmadan, ot•ırdu-

Herha e u c cı ııın e ra 111 a selli şu 85 yaşındakı Mareşal Pe· - • · · · ·· 
. 1 ı1·· .• ·or Almanı gu otelden mera;..ımı btitun tafsilıi-

bır şey er onu) · ar onu tain'in hem bu harp içinde, hem de . 
dağa kaldırarak cebren ırzına geç- bu bitip tükenmez mütareke devri tile yazarak Amerikan e:azeteleıine 
tikten sonra Avı·upada kıta ~ulhüne içinde çektiği müthiş sıkıntıyı diışü- çekmiş. 

b 1 b. niinüz. Onun yerinde kim olur da Tesadüfe bakınız ki tam cenaze 
memur edeceklermiş. Eğer öy 0 ır şimdiye kadar o··ın1edı·n.ı'ııe lıı·ıı kere b 

... kalkacağı zaman bir omba patlar, şey yaparlarsa kız dava açar ama vuası::uı-\I 'uoı;ııodtıN OU!.taırı unung 
hk f törene iştiı'ak eden hükumet c.>rkiı-ortada ne kanun var, ne rle ma e- ese etmez? 

me. Koca medeniyet aleminin dağ G nından biri ölür, üçü yaralanır, alay 

k azetecllarll'I ertesi güne bırakılır. Fakut bütün 
başındım fukı yok. (Hoş ben en- sab 1 

) ırsız ıftı \ıneı·ika gazeteleri de cenazenin 
dimi bildim bileli öyledir ya! .. · İ F r an sa n 1 n tiraf edeyim: Kayzer Vilhelmin muhteşem bir intizam içinde gömül-

• ölümü hakkındn çıkan fıkramı, za- düğünü yazmış bulunurlar. Gazete-
M ar e' a 11 er vallının son ne>feslnl vermPııinden cilerin adam öldüı mektc ve eenaze 

F r ansada Ma1·e~:ılliğin ihdası ta- birkaç gün evvel yazmıştım. Çünkü, gönımekteki sabırsızlıklarının nıiı;al
rihindenbeı·i 111 Mareşal gelmiş. biHyorsunuz, ajanslar oıı u eceli g-el. !eri bunlardan iba ret değild ir. Iliz-

~öyle izah etti: 

- Bu harp bitmeden evvel ne 
progıam yapıla1ilir, ne kitap, ne ele 
atlas! lle..:elii. -<en ki yirmi beş se· 
m•dı r coğrafya okutur, durursıfo . 
Bana Yuıroslavyanın nerede olduğu
nu ~yliyebilir misin? Evveli bövle 
bir devlet \ar mı, yok nıu7 Son~a. 
varsa hudutları nerededir? Bu hu
dutların içindeki Hırvatistl\n Kral
lığına ne buyurulr? Bunu hangi ki· 
taba, hangi haritaya, nasıl yazar, 
çizersin? Bütün Avrupa lçin böyle 
rlPgil mi? Şimdi proın:nm, kitnp, 
harita nıısıl yapılır? Dünya hııritJH•ı 

clurmadaıı değişiyor. 

Öteki şoyle cevap verdi: 
- Hele düşündüğün ı.;eye bak. Ri

ıim ma;ı rifin kitaplaıı, programları 

dünya haritasından daha çabuk d<'· 
gişir, hilıni)or musun ? 

SERVER BEDi 

Japon - Çin 
muhasamatı 

15 bin kişilik bir Çin 
kuvveti tamamen 

imha edildi 
Tokyo, 7 (AA. ) - 0 .lmei 

ajansının yazd ığına göre, Şansi 
eyaletinde 15.000 kişilik bir Cin 
kuvveti ht>men h<"men tamam.ile 
im h a edilmiştir. Bu çin kuvveti 
s tümene mensup muh telif muf
re:Ller den m ürekkep ti ve MieMan 
l' d a larile Şin nehri arasında ~u
hasara edilmi şti. Karanlık ta a n· 
cal.:. b i; kaç Çinli kurtulabilmiş -
tir 

Sahife : 3 · =--

1 KAH dUnden 
bugUnden 

Çuha 
- K mıf14lar içil alınan 
tedbirler ınunaııebetilc -

Server l.r:klt ............................. 
Ç uha, Türklert~ uz.un zaman 

ı-agb<.'ııc kalmış ve teıebbü:ste 
baş rolü oynamış bir kumn~tı . Zabit 
ve aııkeı·e devletçe her sene ondan bi
rer elbiselik verilir ve kese><ine hük
me<lebfü•n halk ondan giyinfrdi. Kır
mızısından heı· Tengine kadaı- kulla
ııılırdı. Pek çok nevileri vardı. Ken
disine karşı göı,terilen büyük rağ
bet, çuhacılık sanatının memlekette 
kuvvetli bir "Urette teessüsünü temin 
'!tmişti. O kadar rağbete maılıar 
olmuş ve taammüm etmışti ki, _ ~
manla çuhacılıi{ın kuvvetle tee~susu, 
bile ihtivacı karşılayamadı ve bir 
zamanla~ imalatın yabancı memle
ketlere kadar taşmasına mukabil 
yabancılardan çuha getirtmek mec
buriyeti bile hasıl oldu. 

Eı:ki vesikalarda çuhaya dair pek 
çok kayıtlar mevcuttur. Mesel~, 1'.'a
tlh kanunname~inde her yenıçerıye 
yılda beşer arşın çuha ve astaı· ve
rilmesi emrcdilmekl!ediı·. Yine eski 
veı:ıiknlaı-a göre, muhtelif merasim
de Vezirlere, Paşalara, Beylere, Ro
cnlara, agalara ve Elçilere çuha 
dağıtılmak mutaddı. Avrupa hüküm
darlanna gönderilen hediyeler ara· 
smda yerli çuhalarımız başta bulu
nurdu. Eı-at efendinin teşrifat risa· 
lesinde Elçilerle maiyctlerine ve
rilen hıliitlardan başka çuha kaplı 
esvaplardan da bahsedilmektedir. 
ı 242 tal'ihll askeri kanunname!<lnde 
Binbaşılara giivez çuhadan sıkma, 
Kolağalarına çuhadan kısa çepken 
ve neferlere de elbiselik çuha veri. 
Jeceği kayıtlıdır. 

Hulasa resmi ve bususi kılıklarda 
çuhanın mevkii büyüktü ve sarfiyatı 
fazlaydı. Bu revaç çuha imaıa.t:nı 
arttırdı. Sanatın a!!ıl merkezleri ls
tanbul, Edirne, Bursa ve SeHiniktJ. 
Diğer şehirlerde de çuha yapılır
dı. 

Hazinei evrak kayıtlarında ve şe
r'i ~icillerde çuha ve çuhacılığın ve 
çuhacılık imeiyazlan baklanda bir 
çok hükilmlere de rastlanmaktadır. 
Bu cümleden olarak çuhanın nevi
Jerile, bunların fiyatları hakkındaki 
hükümler dikkate şayandır. .Me~eli, 
çuha yapanların fiyat değişm~ln
den zarar görmemeleri için konulan 
narh usulünün, zamanına göre mü
kemmel bir tedbir olduğu görülmek
tedir. 

Bu kayıtlardan anlaşıldığına gö
re, her sene. çuha imal eden şehir
lerde çuhaeıların kahya ve yiğit 
başılan toplannrak kadının huzuru
na gidilir ve uzun münakaşa ve mü
zakerelerden sonra her ne\•ie göre, 
o senenin fiyatları tesbit edilirdi. 
Bu toplantılar, fevkalade zamanlar
da da yapılır ve fiyatların sabit tu
tulma~ı için kararlar alınırdı. 

Dikkate şayandır ki, o zamanlar, 
bu fiyatlar tesbit edilirken para bor
sası üzerinde de dunılur ve paraya 
ıla sabit kıyınetter verilirdi. Me«da 
Illcri 1034 tarihli bir vesikada şöy
le bir kayda tesadiif edilmektedir: 
«Kamil kuruş RO akçe, Esedi kuru~ 
70 akc:e hesabiledir.> 

Narh cetvelleri çok mufassaldır. 
Bunlarda çuhanın en iyisinden en 
kötüsüne kadar nevileri ve fiyatları 
tasrih edilmektedir. 

O zaman çuhanın ve hatta diğer 
kumaşlarımızın cins "e nevileri, 
resmi cdamga karhanesi> nde tayin 
edilirdi. Sanatkarlar yaptıkları ku
maşları muhakkak buraya getiıir ve 
ufak bir vergi vererek muayene ct
tfrir ve damgalattırırdı. Esasen 
damgasız, eksik ve hileli kumaşlar 
nrnsaılcre olunurdu. Bu mües~ese 
kumaşların ı<ahte olınam:ı.sını, :;anat 
ve güzellik türelerine uygun bulun
masıııı temin ettiği gibi, halkı da 
korumak bakımından ehemmiyetli 
idi. Yine o ıamnnki veı<aika na7.aran, 
mnah·sef, hlleli kumaş yapanların 
gayri miislimlr.r olduğunu nıuall1m 
M. Cevdet merhum, «Tarihi sözli.lkt 
nde kaydctmektedin 

Avrupaya ihracat yapacak kadar 
artan çuhalarımız. taammüm yüzun
den kendimiz için dahi kafi gelme
ıııiye başlamış ve o zaman ithalat 
başlamıştır. Hele devlet ricalinin 
ve zenginlerin çuha hediyeleri o ka
dar çoğıılıntştır ki neticede Padı,ah 
Üçüııı:ü Selim reı:mi şekild~ki çuha 
hediyesini menetmiş ve Abdülme
cit de zabit elbi~esine lazım olan 
çuhn ile neferlcı· için kap eden şa• 
yağı yapmak üzere İslinıiyede bi# 
fabrika tr~i~ eylemiştir. Ne çare kl, 
Avrupa ithalatının scrbest!:si bu 
fnbl'ikııdıın büyük bir randıman al
ınıya müni olmuştur. 

İthal edilen çuhaların çuha satıcı
larına taksimi de bir usule bağlan
mıştı. 22 RPbiillevvel 9!12 taı·ihinde 

Galnta kadısına gönderilen bir hü
küm, bu tak ·im usulündrm bahset
mekte ve gelen çuhaları fazla pııra 
vererek kapatan bazı musevilerden 
bahsederek taksim usulüne riavet 
edilmesini emretmektedir. · 

Huliisa, kumaş imali ve alım satı. 
mı o zamıııılar dahi bir u,,ule tabiy
di. TJcaret ve iktısat tarihimiz Ya7.1-
lır~:ı. hazinei evrak ve şer'i si~iller 
hu tarihe he~apsız ve zengın vesi
kalar verecektir. 

SERVER İSKİT 

Macar Harbiye 
Nazırı Romaya gitti 

Buda peşte, 7 (AA) - M a

car Harbiye Nazırı Bart h a buj?Ün 
öğleden soıı. a İtalyaya hareket 
etmiştir. 
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) Bügük kög röpor,tajı 

FRANSA BİZİ 
FENA ALDATTI 

Umurbey köyii 
Rakının, kumarın ayak basmadığı mamur, 
müref /eh ve mesut bir vatan parçasıdır 

Şahin, harpleri 
ve şahadeti 

- . -: r Lala Şahin paşanın torunu tarafından kurulan bu tarihi 
belde, bugün kaza ve vilayetlerimizi bile imrendirecek 

bir terakki ve umrana mazhar ımuc; bulunmaktadır. 

,_Gençler anlattılar :-.... ___ r ___ , 

1 Fransa, bize ne i.tilcldl 011rdi, ne de oermek 1 

1 

nigetindedir. Biz isti/ela/ İ•teriz, lıalbalc1 Begrat· ı 
tan Şama ıelen m•l için bizden t:iimrük _, ----
resmi alıyorlar. u murbey köyü Lain Şahin Pa· man gelmektedir. Bundan başka ı vac.ılık, koyunculuk, dokumacı-

___ .,.. .... _./ 

şanın torunu ve Musa Be· küçük bir eczahanemiz, bağlar lık inkişai etmiştir. 
~ yin oğlu Umur Bey tarafından için dezenfekte tulumbalanmız, İçeri güler yüzlü, alev renkli, 

\. 1 K AMDEM R I J 1454 yılında kurulmuş, Gemliğin bekçi te~kilatımız, herşeyimiz ı dinç bir ihtiyar girdi. Parlak göz-
P.,jt';ii11•••1ı111••••••_, mesut, varlıklı bir köyüdiir. Gem mevcuttur. !erinde büyük manalar dalwala-

Ş nm bizim el ımizde ıken, boyun~ 
1mar edilmi şen bir oehlrdı. 

Ne bombnrdıman lıllmiştl, n ış izlik, 
ı e grev, ne de sokak kavgnlan ... 

Halbuki, bu seter eski bır dost e
vınt aramak Ozere gittiğim en bü
yük zengln yatağı maballe~i, bnatan 
başa hik ile yeksan buldum. GösJe
rime inanmadım. Sağımı solumu mu 
~qınnıştını acaba'!. 

- Aldanmıyorsunuı:, aradıtını~ 
mahalle, burada idi, dedlleı, fakat 
'fü~er Suri}cden çckıldikten eonra, 
aramız açılınca Frnnı;ızlar bir gftn 
bu mahalleyi snatlerlo bombardtmı:ın 
ettıler ve iıtc böyle ... hurenki bir
birinden güzel blrbiıindcn k1ymetli, 
eski, antika eşycılaı la dolu bütün bu 
ev1eri taş ustünde tao bırakmı1aca
sına )'tktılar, bu ~rııdıı birçok cana 
da kı)dılar. 

Garip şey.. Vakıa, kimden, neden 
ve niçin kurtaracağı bıllnıncmcklc 
beraber, ~ıllarla halaskar ,aziyeU 
takınnrak, nihayet Umumi Harp so· 
ııunda S:ıriy ye • sndece İngtlizlePın 
l ardımUe • gircb'len Fran anın bu· 
radıı dal1a llk gfinl rde Araplarla 
arasının açıldığını, sonra yavn ya. 
"~ biısbfitun boıulduğuını bilmiyor 
degıldim amma, işin bu dereceye 
varnu oldugunun farkında bUe d -
i:ıldım. 

'tarıh, baz:an Öl'lc b birini tutmaz, 
birbinnin nk l garip şeyler yazar kı, 
bun! ru bizzat yazanın bıle lnnnmıya 
c •ı l! lir: ıcscla dnha dün f raıı n
nın elindeki Surıycdc, Frmı anın hi
maye inde hukumct kurmuş olanlar". 
Cümburreislcıri Baı.1vekillcr, ve Nuzır 
lar, herke bılır ki oraları bizim eli
mizde iken bile gizlice Fransızlıırla 
anlaımıı, birleşml: ve nihay t Cemal 
P114& Dlnnıharbi tarafından gıyaben 
muhtelif ve ağır canlar çarpılmış 
kaçaklaıdı. 

Fransızlann istilası uz rlnc Şama 
dönen bu adnmlar birkac oy Fransız. 
lada canc!ğcr geçmdıkten sonra, 'lo'a. 
atlerin ve ilmıUerin boşa çıktığını 
g rünc , bu sefer ayni Fıan ızlar ta-
r. fından menfalara surulmuşlerdi, 
Şam sokaklarında Faşist u ulO e

lam 'lierf!n knrngomlekll Arııp genc:lc. 
r g ru,>oıduk. 

- Ne lstil'Orl r bunlar'!. 
- tstıkUıl. .. 

Lubnan dnğlarınn, dl leye dişle~ e likten Umur beye kadar iiç kilo· Köyün iktısadi ve zirai va.ıİ· ı nıyor~u. Mahmut Seğmen: 
pek ağır bfr seyirle ttrmnnır. metrelik muntazam şose ÜLerin· - işte, eledi, en ihtiyarımız ve 

d k b·ı b · U en kahramanımız: kooperatifle-Otomobtllorle otoblisler ise 110 kı- e ayan otomo 1 • enı mur• y y f A h 
lometrcllk n falt şo eyi biı buçuk a. Leye çıkardı. Köye ayak basar I azan; USU y an rimizin değerli reisi Bay Mehmet 
atte nşorlar. basmaz,. parkeli temiz bir mey· • · ' • Ergun. Buraya teşrifini rka etti· 

Kilitte bir kurtuluş bayramı "• hatara11 

d d 'lk d d'kk t' · k d oımız, tanııı.mak iatcdig-imiz zat. Her iki )'ol da Suriyeyi bilenlerce an a ı nazar a 1 8 ımı çe- yetini öğrenme iste im: • 
k 1 'f \ b Ha)·atta ııağ Üç oğlu ''ar. Onlar pek meşhur oları Rabo boğazından en şey er sı on u çeşme, eton - Bu''trem'ız 4 b'ın l'ıradır. Ko''y l 

ı 1 k 'k d' '-1 • b .,. da halen ailah altında. ateılerse geçer. Bu, dıplerinde şarıl şuıl su- çeşme er, e e trı ıre~ en, uz· Iülerimizin hemen hepsi, h:ımdol· 
lann aktığı yemi" agaçları ve kavak- lu camlı 500 voltluk elektrik lam- sun, birkaç kurui aahibidirler. kendisi de hazır. 
]arla örtülü bir uzun vadidir. baları, radyo ıealeri, büyük ca· • • • · _ Bilmiyorum, efendim. rşarak birçok yararlıklar &OAP.rmiş· 
Şamdan çıkar Çlkmaz ba,lıyan bu miin çartı içine nazır duvanna a• K öyümüzün 3SO, 764 zevtin aia- Umurbeydan ayrılıyorum. _ Cemiyetin blr münasebetawlğl tir. 

bobzda ycşilhklerc gumlllma~ ı;:azl- &ılı barometre, borsa vaziyetini cı vardır. Bu ağaçlardan senede Umurbey, bende, uzun zaman mi yoksa'! Aslen Gaziantepli olan Şahin, Ye-
)'Ol vardır. Biri bWın zamnmmızrıtn ihbar eden cetveller, tebliğler ve vasati 8 milyon kilo zeytin alırız. ıilinmiyecek canlı intıbalar bırak· ı _ . . . . men kıtasmdaki yararlıkları netioo-
nolnr ve sağdakJ sırtlarda ayısız aşk j kanunlan köylüye bildirmiye Aşağı yukarı bir buçuk milyon tı. Orada teneffüs ettiğim !lava • j - Bu adamların başımın er geç sinde zabit olınuo ve Iluyük Harpte 
yuvalan dizilitlir. Kimi ııeliılelcrin j mahsus köşe oldu. Umurbey in bir lira yapar. Ayrıca 4 zeylinhane· nın serinliği ve sağlamlığ ı, ak~- bir felaket getirecekleri muhakkak· Çanakkale, Runuınyn ve Fıll t!n c p. 
~tilnde, kimi kayna~lann lıaısında, çok kaı:alarımızı iınrendırec~k k•. rniz, 4 değirmen imiz, l büyük mın esme r güzelliği, üzerine bas- tır. Sayuıız galibiyetler kaydetnıiş, belcrincle çalışUktıın sonra esir dil· 
kıınf asmaların golgesınde. kuı ulmuş dar güzel ve muntazam binaları hamamımız, iki üç evde: bir fı· tığım otların yumuşaklığı, yap• modern ve muazznm bir orduya ka_rşı şerek bir müddet esa_rette knlmııtı. 
hu kar)•olalı, şezlonglu, dıvanlı, ya- var. Köyün enerjik ve genç muh· rınım1z, 4 marangoz, 2 demirci, rakların renkleri derenin yılanka koyacaklarmış, onlar bnradan koıru- 336 sene i ikinclkaııununda yurdıı 
bhult hdıısırlı koşk yavrularında, kulu· tarı Bay Mahmut Seğmen, diyor 2 nalbant, 2 kunduracı, 3 berber, vi ak]fı, insanla;ının ruh ve kalb lacnk, b~z hakim ola.cnknıışız. Bir ço- döndüğli zaman Gozıııntelıı dOıımnn 
e er e, ~ardnklard:ı, bıışbnşu veren. . 2 kasap, 7 bakkal dükkan•mız, 5 gu"zellı'g-··ı, asker '-'avuklularının si- cuğun hıle gillet"eğı akılsızlıklardır işgali altında buldu. 

lcr, dılerlerse guııler, haftnlıır g çi· ki: .. .. .. . d J b l ed b 
rebnJı'ler. Bilhassa guruptan sonl'a - Koyumuze gelt>n Jlk gaute- kahvehanemiz, 7 ra yon,uz, 1 lah altındaki ni~nlılanna zafer un ar... en lcrce o ceph en u etıpheye 
bu yola al.:nn arnba otomobil, hnttrı ci sizsiniz Bay Yusuf Ayhan, Ta • diplom~lı. ebemi:z ~ardır. Kahve- duaları ... Bu ba;iz çizgileıin et· - Kirnbillr, efendim. ko arak vatanı ugm unda hayatını ls-
bislklcUc.rdc -gilnahmııı gibi- tek yol- viri Efkarın köyümüzü hatırlama· hanelenmızde hıçbır oy~n oynan rafına gölgeler inecek ve onlar - R~esi de var mı bunun! ?t!ui tibkar edeıek çalı mış v~ ~a ııışnıış 
en gliremezsinlz. Çifter çifter giden- sı bizim için bahtiyarlıktır. maz. Memnudur. Rakı ıçmek ve yalnız ve yalnız deruni ışıkların ıtzzam bir devletle harbcdllir mt, a ola~ Ş~h~ıi~ a bı~ \'~zıt.cu~~zn:~~in~e 
lt:r, dallar nra ınd::ın ade esi gelen, Kahve ile getirilen ıudan bir· satmak yasaktır. parıltılım altında kalbimde yası· çocukT. bu şgn e n d d ı la · ' 
g{irü mıyc ula ın 'ba ıda ,. den d ld 1 K" ·· ·· d · k k 1 - kl d · Şimdiki halin yanına gelmişll'rdl. yuıduna ve yurdun 3 g nır an. 

n . n s 1 eıı .. oz kaç yu um a ım: .OY~?1uz e_ ıpe . Ozucı ıgı. yaca ar ır. Yusuf AYHAN Scl'komi r.rin soz:İerlne devama im- ılığı şanlı bnyragın:ı k ~ u nıak iç'n 
ka)boluılnr. - İstanbulun iyi İçme aulann· zeytıncılık, bagcılık, zıraat, mey- kiın kalmndı. Köşe bnşındnn fırlı~an ne kadaı i tical etmiş 'e lbi~ .' ka-

Fakat bu yol, kanlı bir yolduı da... dan farksız b lle gcc ı rı 
U • H • "• üç siliıhlı, Mel met Alinın de yardı- fa ınn in n u. em n b nı u;r-mumı arp onunda Surı)edım ay. Ö l d' B d C 

1 
K ,. .. tu b 

rılnn Türk kuvvetleri bu bof'azd~n A - Y e ır. u suyun a 1 «. e· mile ağzını kapatmış ve gozlcriııl kıısuz g <,; rınıştı. 0~ <-> 
1 

n • 
.. eçerken kahbc ku-unlaru hed-" ol- lal Bayar auyu:t dur, onun. hım· mendille bnğlamı~t1. ll ine v hüvi~ct'nc- i l ~. n o v'ııç 
~ ... <=.4 'I k'' ·· · · 'ld" Ü k' h ımdi >erını buyuk bir muş, kan dökmüştü. metı e oyumuze getırı ı. ç ı· \'e bu genç mlllıyetperverler tara- ve yecan, il . 

1 t f d B ta l k A k d k• ıııııııı.. k • F · ız:tırnbn tcrketmlşti. Ve ne garip tecellldir kf; ondıın ome re mesa e e os n 
1 mev· n ara a } ' fından omm:lanan Bacı omıser evzı I g5 o ld' Ça 

biraz eonra, ayni bot;'"tlr:ın flerisındc, lı:iinden yeni bir teaisatla getiril- B k •• 1 Tabakhanccle bir e\'e omdan da bir l\luva !atının ıklnc n ı. • 
Türkü arkadan vuranlarla Fransız. mektedir. Binlerce lira aatfettik. ugÜn U spor müfreze muhafazasında Dillük sollle gırıldı~ı .Müdnfnnl Hukuk C ın!yetm 

A~·rıca hemen hemen her U- maç 1 ar h k } • lturn"a "otiirnldu. Gaziantep - Kilı ~o!u Kuv:ıyı MU. lar çarpışmış Te bu çarpıenın 80 J ar e et er ı v .. liyo komutanlığına tayın edılcli Yurt 
nuııdn da Fransızlar Suriyeye gir- murbeylinin bu işe emeği sind i. • • • evgisini hayatından daha ustıın tu· 
mişlerdir. Kilometrelerce boru döşendi. Mo -- Scrkoıniserin ant gaybubeti garnl- tan aıalan Şahin, hareket amad • 

Bu vadi bitince, çıplak toprak ba • dem bir tesisatla altı ay gıbi kısa Beşiktaş-Harbiyeyi f'eııulmlıç• ıttı(#ında: Galata- zon komutanlığı üzerinde dP.rin bir buluııdui":'trnıı söyledıgl zaman ~ocuk. 
lıyor. Kih tepeler tırmanıyor, küh bir zamanda köye getirilen bu su 1 2 } d • } t S sı1ray • Fenerbııhçe genç B, A. tesiı· icra etti. luını henüz bir eve )Crl tiremc-
bayırlar iniyoruz. irin Celll Bayar 6 bin l ira teber• • yen 1. S • por t.nkımları arasında !utb<>l maçı rnlştim. 

" d M S ) 3 3 b b saat 14 de. Ehemmiyet Ye memnuniyetle ka>•· Sağda yine çıplak blr tepenin üs. ru etti. Bugün b ütün evlerimiz e • por a - era er SrrPf suıdındn: Prnfösyonel declilıniyl:' ınyanılır ki, Serkomiscr Yfiksek bir hatip, mukt dlr bh u-
tilnde Surlyenln en büyük oteli gorfi- birer muııluk, her sokaii:ıınızda bir A k 7 (S h b' . . "ure• mu abakalart saat 15 de. Fenl, bir milddet Maraıta kaldtk- Wt, fedakar bir kahramandı. Ondnld 

,___k k . 1 b ld n ara po r m u a ı ımız- .. v k k ..:L..o.t Ö lü nQyor. 1500 metre yeı .. ...., te urulnıuş çeşme vardır. Te~nsat, atan u a· d t I f l ) 1\1'11' k.. Bebek Gu.lcıtasaray klubımde: tan sonra teşkil edilen Kıvılcım müf- hitabet kudreti ço ytı smu••· ı 
olan bu 115 odalı, yüzme ha'li uzlu, ga. ki . bi k .... _ .. d., en e e on a - ı ı ume Gala talla ray denizrilik lokalinin rrzesiııln başında Gaziantebe gelmiş birkaç cümle ile butün bir kov hal· 
zinolu ve her türlü konforlu otel el nm w 

1 

uçugu ur. • · maçlarına bugün 19 mayıs atad- açılma töretıi ve Fenerbahçe • ve ruüdafnanın sonuna kadar çarpı- kını a~aklandırdıis çoklukla Takicli'r. 
Surıye - Lübnan rekabcthıfn Lir ese- Aıagıdan rady? aeslerı gelı· yomund a devam edil mitıtir. C ü· Galatıısaray kürek ınilsabakası Nitekim, civar kliylüler ırC ouun a-
ridlr. Yazın Şamm sıcağındon koçan yord~. Md~-~m~t Sek;~n·h!1e. ~o~ nün ilk ltarşılat'ma91 lstanbulspor- ırnat 14 de. kuvvetli b ir pehlivandır. Türki~ zim ve ir desine gQvenerek nrltasına 
lok e ve kumarn duşkun Surl~elı'lcr, mak iate ıgımı , san ·ı ır ıası 8 la Maskespor arasında cereyan .... _;,_ ı · d" .. 1 n:i'ı 

J l 1 1 'b' Pet erbahç• ıtuuı ...... : At etızm yedeki ve hatta Avrupa d an ge • uşmuş c ' 
Lübnan sayfiyclerlne ~ltmesinler de, elvuku İ e an amıt gı ı: etmiş ve 3 • 3 beraberlikle neti· rekor dc-neıncleri saat tı,:.ıo da. len bütün pehlivanların en İ'/iıi· Şahinin Kilis yolunda gost rdi •l 
memleket hudutlan içinde kalıp panı - Hayret etmeyin, dedi, tam celenmiştir. t b ik ı hl .. ol k 

dir. Sonra Ahmet, öylt: dal.ıve- şecaa ve aı ·a ar, ma .. nın hareıuıınlıır dile lapılmış olan bu <r on beş senedir köyümüzde elek- Oyun ha.şiar baıılamaz Maske- ı 7.el biı- golile mukabele etmi~tir. aldığı ada ne derece llly•k olduğunu 
tel ne çare lef bir türlü u nıerakn t 'k d E 1 . ·z· le ço 1 1 b 1 k 1 reli güreşlere de hiç yana m~z.» b·ıı· kere dııhn isb t ntml tir. Etrııf· rı var ır. v erımı ın pc. • spor u ar a go azanmı~ a r ve Birinci devre beraberlikle bit • M 

1
. Ah d nJ · ' 

erememiş, sadcee ÇC!ş1t çeşit nr,trika- ğunda petrol lambası, kanciil yer- bunun neticesi olarak 15 dakika miştir. ersin 1 met e fU arı soy tan toplndıgı bir miktnr kuvvetle 
lar P-lndc ko nn bazı polı'tkı' ıcılanu 1 · • kt m 1 h k' b' l d l•miıı.tir: mua··~m du"sman topluluklurını ı: ç -.. erını ço an cereyana ve a pu e ıın ır oyun tutturnıu şar ır. ikinci devrede Harbiye yine .. ....... " 

- Fı~nsn ··cnnedı' mi •i•" onu!. mnknrrı olup k lmışttr. t k tt' B nd 1 t b ı c- Ben Mülayimi muhakkak .... •ol pu kurtiilmu , çll ~avru u g bi " .. • ,, ~· er c ı. ıı an sonra s an u spor ya - daha hakim oynamış, fakat son 
Albnışıncı kılometredc Lfibnan hu. 1926 yılında idik ... Heyeti ih- vnş yavnş ağır bnsmıyn baııl mış· dakikalarda Şerefin nttıg-ı bir gol yeneneğim, hem de yarım saate dağıtmıştı. 

r nu ' er yoruz. 
E ... Hele bu vaziyette .artık, Şnmı 

bırakıp Beyruta l ollanmak zamanı 
g lml:ıtir. 

Bu iki şehri birbirine b:ığlıy1ın iki 
c aslı yol vnrdır. Ilir1 bizim zama
rıımızd n kalmış olan demiryo1u ki, 

duduna giriyoruz. Vnkıii. bur dn pn- • • . . 'k'I . .. .. .. D · 1 1 - varmadan. Mülayim de tecrubeli 8 şubatta vukua gel n ılk m h re. 
sapol't munyene l fllıuı "Ok. Fakat tıyarıyemızın teşvı ·ı e .Koyumu· tır. cvrenın son ıı;ına c ogru ile mağlup olmuştur. d B hl' 1 k 1 D 

" zün ışıklı gençlerinden Mehmet Mükerrem aldığ• iyi p slarln nr· • ,. bir güreşçi ir. u pe ıvan ı tır, beye otuz s lalılı il · tlrıık tt · • 
durnn otomobıl bır Lübnan jandar- d k k k. 1 d belli olmaz, belki de o kazanır. ınan kuvvcUeıi fkı boluk pı\ el • b r k b ı .. ık, köyü ışıklan ırdı. Hatlar ha· ·a nr ayn i ı go yapmış \ e ev· • • k •• •• 
mn ı yn laşıllor ve yolcuları 'ret' bf. " 2 l 1 b l 1 h B Fakat yine söylüyorum. Mülayİ· takım süvıın v iki d t pu hi e-
rer alıcı .. ozlle suzüyor. füm d n v i, tesisat iptidai denecek bir re. .• . stan u sporun e iııe 1 ugun U gureş 
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d ü kk 

.. b mı' yeneceg-in1 ••. > sncl" rna< Yf! uı n ın ı· P· hcl G ı d \aziyettedir. Allah kısmet eder· ıtmı"tır. ı f k up nme e c eç •••• > yoı. k l ti. Bu kıtamn bu\ ili, te ~t v 
\ c 65 inci kilom t e, ı,ubnanın oo Macaristandan daha büyük ye. kinci devre başlar ba lamaz, • • b k J Günün ikinci mühim arşı aş· Kili 

0 
rkntı 1 l ı ikı tlik b 

en şırın koyl rındcn biri olan Şatu- ni bir motör sn un almak, hatları Maskesporlular bcrnb •• lık olü - ffi USa a a a TJ ması da Kar': ~li ile. eski milli ndeme kiifı geldi. 
nıl'a ~aııyor, Fran a Ali Ko i~c.rlı- yer !tından çekmek, te :satı fen· mi yapmışlardır. Bundan sonra, takım antr~noru Pellın~n arasın· 
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ğiı ın de )!ı) i olan bu zunırüt tli bir şekle sokmadk istıyoruz. lsıanbulspor ve Ma kespor birer ~k~dır.hl\l:folumb oldduğub~zer~'ddbu ğazları tutan Ş:ıl in, tam bç \ 
gıbı ~urnda ılk molnyı verl:ıoruz. _ Köyüni.ız kaç evdir). Nü- gol daha kaydetmiııler ve maç Mersinli Ahrnet ı ı pe ıvnn un an ır mu et li tf!n G:ızinntcbc bir t k knf ı 

KA'tı.'DE 1/R fusunuz ne kadar}. ta bu suretle bernbeılikle netice· Mülayimi yeneceğim evvel Ankarada karşılaşmışlardı. ,çirtmcdi i çln Gazı n p 11 ============== __ 430 ev. Nüfusumuz 1086 lenmiştir. Bir zamanlar Finlandiya şam· pek müşkül ~aziyctt k Jını, h 
EVLENME 81 erkek, l 092 si kadın olmak Ü· Beşiktaş - Harbiye d i y o r piyonu olan, bir çok defalar da dnkl tilnı kon utanlı ından 'fı 

Gazeteci arkadaşlarımızdan ve 
lktısadi Yürüyüş mecmunsı sa· 
hiplerinden Selim Cavit Yazman 
ile, Fidevs Nir Berkasal kızı Ba
ile Firdevs Münir Berkasal kızı 
Bayan Münevver Berkasalın dü· 
ğünleri, dün Oivanyolundaki a
parhmanlannda tara.fların dost • 
lan davetli olduğu halde yapıl· 
mıştır. G enç evlilC'fe mesut bir 
hayat ve saadet tem enni ederiz. 

düny şampiyonlukları alan ve erzak i thordu. Kntm:ıd n i ı n 
zere 2178 dir. ikinci maç Beşiktaş • Ha-rbive Bugün Şcrd stadında büyük 1936 da Türk milli takımını ça- erzak se\'k dıli or ve f ıkn , Ş h n n 

- Okulunuz var tabii .. • takımları arasında yapılmış ve profesyonel güreşler yapılacak - lıştırmak üzere angaje edilen tuttuğu tntlard n hır t ı hi ılcı ı cç. 
- Şüphe iz. Tam de\'reli ve 2 - 1 Beşiktaşın galibiyetile neti· / tır. Günün en mühim mii abaka- Pdlinen 0 zaman milli takımımı- m k inıkunını bulnmı}oıdu. Kili Ko-

beş öğretmenli bir ilkokulumuz ı celenmiştir. sı Mersinli Ahmet ile Mtilayimin zı gayet' güzel bir şekilde çalı,_ mutanı, knhknıi bir hezlın u.ı.'Tı}an 
vardır. Bu okulda ku ve erkek Oyuna Harbiyeliler ı.:ayet ıııltı yapacağı karşılaşmadır. MeTSinli tırm ış ve bize şimdiye kadar hiç kıt.n komut nlannı hap etm kt n hq 
259 çocuk okumaktadır. Okuma bir tempo ile başlamışlardır. Bu· Ahmet, bu mü•abakayı mutlaka elde edemediğimiz bir dünya ka blr şey :;opmıyordu. 
odamızda yüzlerce cilt faydalı nun neticesi olarak üçüncü daki· l kazanacağını iddia etmektedir. şampiyonluğu ve bir d e dünya Birkaç böluk Ve)a tab rla bu s1rt-
muhtelif eser vardır. Yeni neıı.ri· kada Harbi"e santrforu sıkı bir Dün kendisile görücen bir mu ·· - .. l .. w •• h d' tm' t• Ha lan aşmanın kabil olm dı ını nnh-

.1 " uc;uncu ugu e ıye e ıs ı . • . 
yat takip edilmekte, re!mi ve sütle takımının ilk golünü kay - , harririmiLe Mülayim şunları söy- k'k t b' ·· k d ' ı p ) van clüşmaıı, Gnzıant P gamız mınu 

• b' k 1 B k b 1 d l 
1
.1 a enb 1~ guKreş urAI~ ? ank e - ·açlıktan kurtarmak için h r türlll gayriresmı ırço gazete er, mec· detmiştir. eşi taş u go c ev· emiştir: ar•ı 
men ugun ara ının " • tedbiri almak mccburlycUnde idt ve 

mualar okuma odamıza muntaza. renin sonlarına doğru Şerefin gü « -Ahmet, çok teknik ve çok sında bakalım ne yapacak~ nitcklnı aldı. 
400 
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.--.... --~------------.... --------~ 
Ben ufak bir tebessümle birçok feyler anlat

mak isterken ilave ettim : 
bunları yalmz batıı ına ba,aramazdım. De mirmu· 
hafızalann a rasınd,,, Kralın civarında, hiikumet 
erkanı arasında memurlarımız, ajanlarımız faali· 
yettc idi. Hatta Veliahdin yanına bile dost olarak 
birisini sokmuştuk. Bun! ann isimleri, ad re leri 
bende vardı ve ertesi günü münascbat temin et· 
mek için onları aramalıydım. 

dan mürekkep büvük Wr ı-zak kolıa
nu üç tabur pi)ade, bar lıık Fü\llri, 

bh· dng batacyn ı v blr i lh • m ta
kımının himaye 'nd ,; Kol n l \n
derya kumanda ında 2u ınnrt 1920 
de Kılisten yola çık:ırdı. C: 1 Anıız 
kliyü civarında geçiren bu tan.., ~ clı 
kıta ertesi b h, b idi tr lik blr 
ceph de mil lafaa tertibat1 nln ı~ c>o 
lan Şnhin kuV\ tlerlne karşl ta rrtı· 
za geçti. Ce ur Turk e'l dı. bu mu
azzam kuvv te beraberind kı il.ı ~uz 
sfüililı ile ak ma kadar karşı dura
rak m hlm za)iat v rdlrdı. Ert i 
gün ve gece, tf'krar h cumıı geçen 
düşman, büyuk m1k~a ta ın ktul ver
lllckten başka biı· neUce nlaınadı. 

ITAL VANLAR 
Be-1t öl11tedim 

BUyl k c asus romanı : 5 4 ............................................... 
Müdür: 

- Evet, aedi, haklısınız ••. Burnda adeta bir 
p pas hayatı ynşıyoruL. Maaınnfih o kadar da de
ğil, •• Eğlenecek yer buluruz. T bii bütün niabct· 
lcr muhafaz .. edilmek şartile ... 

- . Ufak bir mülüha znm daha 'ar, dedim. 
- Buyurun .•• 

- Siz burada Müdürsünüz •• , Ufak Kımpı· 
na' da sızi herkes tanır. Bilmem benimle beraber 
ortalıkta görünürseniz, bir dedikodu mevzuu ol
maz mı? Yabancı olduğumu, eski bir ahbabınız 
olmadığımı herkes biliyor. Ben geçiciyim... Ya
tln hareket edeceğim, bir daha da buraya avdet 
edip etmiyeceğimi Allah bilir. Fakat eiz, daima 
puradasınız. Ameleler var ki Müdürlerini sevmcı:-

Nakleden: Cim. Mim . ............................. ·················· 
ler. Halckınizda bir takım deClikodular yapılır, 
benim yüzümden rahatsız olursunuz. Onun için 
daha mahrem ve kimsenin bulunmndığl bir yer
~e buluşalım. 

Benim nutkumun 
ho~no gitmemişken, 
karşı!adı: 

baş tarafı muhatabımın hiç 
sonunu birdenbire hahişle 

- Çok iyi olur, dedi. Mesela ben sizi cıkşnm 
evimde bekliyeyim. Biraz radyo dinleriz, hafif bir 
aperetif alırız. 

Biraz dü unü .. gibi yaptım. Sonra da onu a-
damakıllı ümide düşürmek \e gıcıklamak için: 

- fa li değilsiniz ya ••• dedim. 
Şıddetl e, ve acele in kar etti: 
- Hayırl ... Kat'iyyenl. 

- D ürüst bir aile ocağının 
girmek istemem de ... 

mahremiyetine 

Gülü~tük, ak~am saat 8 de gelip beni otelden 
alucaktı ..• 

Dediği gibi de yaptı. Saat tam sekizde beni al· 
dı ve evine gittik ... Bu mülakattan ve bu buluş· 
madan çok bir şeyler beklemiyordum. Fakat 
ben de Tremlerin öli.ımündenber! beğendiğim 
bir erkekle dahn başba~a kalnıamı~tım, belki bu 
hasret ve biraz da fazla bir şeyler koparmak ar· 
zusunu yenemedim ... 

Kimpinanın güzel ev !erinden birine girdik. 
Bir hizmetçi kadın kapıyı açtı. Orta kata çıktık. 
Bütün perdeler örtülmü ve mükellef bir sofra 
kurulmuştu. 

Radyo çaldık, güzel ve nefis bir şarap içtik. 
mükemmel yemek yedik, dansettik, eğlendik ve 
yattık. Ertesi günü de beraberce Bükre;ıe gittik ... 

O bir dostunun evine ineceğini söyledi. Tabii ken~ 
di evine gidiyordu. Ben de askeri mahfilin civa· 
nnda Esplaonde otelinde kendime bir oda tut· 
tuıu, Elime bazı ipuçları vermişlerdi. Rumanya
da görmiye mecbur olduğumuz hayli iş vardı, 

Runıanyadn yapılacak işler hakkında bana 
verilen listeye ı:ıöyle bir göz attım. Güzel ve bü· 
yük Bi.ıkreşin içinde odamda tek başıma kaldık· 
tan sonra diişünmiye başladım. Bu muazzam it
leri nasıl başaracaktım?. 

Evvela matbuat arasında dostlar temin et• 
mek, matbuata biraz İngiliz parası dökmek la
zımdı.- Bunun için de, en müsait olanlar Alman
lardan korkmaları melhuz bulunnn Yahudilerdi. 

Karar verdim, Yahudi gazetecileri elde etmek lU· 
zımdı. Ve bunları öğrenmeli idim, Bunlara muh· 
telif yollardan para vcrebilccektim. Geni!! tahsi
sat almıştım. Evvela vaziyetleri iyi olmıyan gaze· 
teleri piyasadan bedeli mukabilinde toplatarak 
k lkınma lehine hizmet etmek ... Zengin gazete· 
lt;.,rde de muh rrirleri elde ederek onlara pahalı 
fiyatlarla eser ynzdırmak için büytik paralar ver· 
mek. 

(De mı var) 

(Devamı "'"' 

BasınBlrllğ l Kongresi 
Türk Bulll Birliği İstanbul 

Mıntakas1 reisliğinden: 

Mıntaka kongresinin müzake
reye bnşlıyabilmesi için lAzımge• 
len nisap hasıl olaınadığından 
kongre yannki pazartesi gunu 
saat t 4 e bıralaldı, Kongre tali
matı mucibince yann mevcut a• 
za ile iktifa olunarak müzakereye 
başlanacaktır. 



1 f Haziran 

Suriye ı,ı da 
bir muamma oldu 

or.,....,,.,,.., • ._J 
... iilai olabilecek yere, 1ini 
Roclo. adasına 800 kilometre 
meuhldedir. Almanla• hu kadar 
mesafeden de, Ciride yapbldan 
siW, ta17are ile on binlerce u
ker t.afi1abilirler mi 1 Hele yine 
bQ bd.v maafeden koskoca 
tankJan nakledebilirler aıİ 7 Ele 
bir Yalonprk baritaa abp ta va· 
siyet tetkik eclildiEten ve meşa
feler ölçiildükten IOllr8 İnMn 
bö,Je bir te)'İn p1rirniimkün ol
cluia hülmıünii vermekte tereci· 
diit etmek istemiyor. Bahuaua 
Sariye ile Rodos araaında yol ke
aea bir ele koskoca Kıbrıs aclau 
-.uchr. Şa halde ( bpkJ Girit i · 
tinde .ukubulduğu gibi) abi sa· 
bit oluncıya kadar Sariye ggali 
laaberlerine timdilik inanmaldll 
mazurm. 

Fransa Amerika l 
lht l lifı 

Balkanlarda Türkiye Avrupa 
bir feyle r ile Ortatark 

(1 iMf •oM/Nn cı...J 
neral De Gaulle hareketinin ta· 
runmaeı takip edecektir. 

olacakmıt •rasında 
'' -.. NAiı.- ...,"""' k ö p r ü d ü r 

A nte Paveliçin Almanyaya 
Hull'ün beyanatından aonıa 

öyle zannediliyor ki Amerikanın 
Fransaya kal"fl a,a~ldaki tedbir
leri almaeı muhtemeldir: 

yaptığı aeyahat te bununla alaka- (J .._ -.Ai/.U. U11MtJ 
darchr. İngilizleı· ticaret gemisi zayiatına 

Bulgal' Prenai Kirilin Slovakya rağmen umumiyetle dentz.leı·i tutu
tacmı kabul edeceği hakkında yorlar. Karada haklın olan Mihver, 
ki şayialar A1man Hariciye Neza- Avrupadaki lotalarne fimall Afri· 

Bu meselede İngilizlerin teli
f& düpnesinin diğer bD- sebebi 
de Trablusgarp macera ve misali 
olması muhtemeldir. Malmn ol
duğu üzere, AJmanlano bidayet· 
te Trablusgarba da asker ve 
tank sevkettiklerine de kimse i • 
narunamı•tı. Orada bir iki musa• 
demede bir miktar Alman aske
rile bir kaç ta tank görülmesine 
ehemmiyet verilmemi,, tankların 
Almanlar tarahndan kullandan 
İtalyan tanklan olduğu söylen• 
m~ti. Halbuki Trablusgarpta, e
saslı taarruz bafladığı vakit, Al· 
manlann oraya, tam teçhizatlı 
bir iki kolordu göndermİf olduk· 
Jannı bütün dünya hayretlerle 
öğ1-enmit oldu. Bu ko!~rd~lann 
Trablusgarba nasıl geçırilmıt o!· 
duğu henüz anlatılamamtf, bu ı' 
elan esrarengiz mahiyetini mu· 
bafua etmekte bulunmu,tur. İt· 
te o maceradan >Can1an yarım .. 
olan İngilizler, ihtiınalki ,imdi 
de AJman)ann Suri.yeye de böyle 
esrarengiz surette ıevkiyatta ~u
lunduklanna bükmektmektedır • 
ler. Maamafih Tra~lusgarp. mi
saline de rağmen bız kendı he· 
ıabımıza bu İfİ elan pek varid 
göremiyorus. Çünkü evveli, yu
karıda da dediğimiz gibi, Ro
dosla Suriye arasında koskoca 
yolu kesen bir Kıbrıs adaaı var
dır. İkinci. olarak Trablusgarp 
macerasındanberi İngilizler müte
nebbih olarak timdi şüphesiz 
çok gözü açık durmaktadırlar. 
Oçüncii olarak üssü İskenderiye 
olan Y akınşark lngiliz donanma-
11, Trablusgarba nisbetle Suriye 
sevahilini daha çok kolay taras
sut alhnda tutabilir. Dördüncü 
olarak ta İngilterenin Kıbnsta, 
Hayfada ve Filistinde bir bayii 
tayyare karargahtan ve tayyare 
filoları vardır. Buralardan her 
an ucuracağı tayyarelerle de Al· 
manl~rm Suriyeye geçmelerine 
mani olabilir. 

Bütün bu sebeplere rağmen, 
Almanlaran yine Suriyeyi İ~gal 
ettikleri tahakkuk ederse bizim 
için tabii söyliyecek bir fey kal· 
maz. Oradan ötesini düfiinmek 
ve tedbir almak alakadar olan 
erkanıharplere ait bir vazifedir. 

T ASvtRI EFKAR ·············· ................................. . 
Milli Piyango 

(1 inoi ıtıkif•den tl•vıım) 

30.000 lira kazanan numara 

163558 

10.000 lira kazanan numaralar 

112052 120923 241288 

5.000 lira kazanan numaralar 
082269 ll623f 193653 
199659 255552 287962 
2.000 lira kazanan numaralar 
Sonu 1803 ile biten 30 bilet 
aonu 7295 ile biten 30 bilet 

ı. 000 lira kazanan numaralar 

Sonu 4077 ile biten 30 bilet 
Sonu 612 3 i1e biten 30 bilet 

500 lira kuau.n. numaralar 

1 - İtgal altında bulunmıyan 
Franaaya yiyecek gönderilm~ • 
nin durdurulması. Şimdi aevluyat 
yapılmıyona da her ay iki. vap~r 
buğday göoderilmffi derpıf edil
mişti. 

2 _ Fransiz Afri.kasına sevki.
yatı durdurmak. Esasen bu sev
kiyat bugün fiilen d11nnuf bulun· 
maktadır. 

3 _ Fransaınn Amerikada blo 
ke edilmiş olan alacaklannın ser
be11t bırakılmaıı. 

4 _ Amerikanın f Tansadaki 
Büyük Elçisi Amiral Leahy"yj ge
ri çağırmak. 

5 - Fransa ile diplomatik 
münasebetleri kesmek. 

- Fransanın garp yarı kü -
resindeki topraklarını ve bilhas· 
sa Daka;rı işgal etmek. Çünkü bu 
topraklar düşmanın eline geçerse 
garp yarı küresinin emniyeti teh
likeye düşsr. 

Fransada, Amerikan aleyhtan 
netrİyat bllfladı 

Vichy' den haber verildiğine 
göre. Fransız kabinesi yeniden u
zun bir toplanh yapmış ve bu 
toplantıda Fransız imparatorlu
ğunun müdafaası ve Amerikanın 
Fransaya karşı aldığı vaziyet mü 
z:akere edilmiştir. 

Framız matbuatı Amerika a
leyhine şiddetli neşriyatta bulun
mıya başlamışm. 

Londra radyosunun verdiği 
bir habere göre de, Vichy radyo
su, Amerikan Elçisinin Fransa
dan uzaklastmlmasmı talep eden 
neşriyatta bulunmuş ve şöyle de
miştir~ «Böylelikle Fransa, bü • 
yük bir düşmandan kurtulmuş o· 
lacaktır.:. (Ankara radyosu} 

Laval, Vichy'ye dönüyor 
Vichy, 7 (A.A.) - iyi ma

lumat alan ma~fillerden öğrenil
dit.ine göre, Laval'in 1 3 kanunu
evvel l 940 da hükumetten ayrıl. 
dıktan sonra gitmiş olduğu Pa -
risten yann Vichy'ye dönmesi 
bekleniyor. Laval, Vichy civarın
da bulunan Chateldanraki mali
kanesine gidecektir. 

Amerikadaki Fransız Elçİşİnİn 
beyanatı 

Vaşington, 7 (AA.) -Fran
sız Büyük Elçisi Henry Haye, 
perşembe ve cuma günleri Hull 
ile görüşmiye muvaffak •:ıl;.d.ıdı
ğından Vichy'nin vaziyetini ızah 
etmek üzere gazetecileri. Fransız 
Büyük Elçiliğine toplamıştır. 

Haye, Dakarda, Casablanka -
da, sair Akdeniz limanlarında, 
Lazkiye ve Suriyenin sair mınta
kalarında Alman kıtaları bulun
duğu hakkında çıkan haberlerj 
yalanlamıştır. Fransız Büyük El
çisi, hava yolile kıta nakleden 
Mihver tayyarelerinin Ortaşark -
taki Fransız müstemlekelerinde 
kaıraya indiğini de tekzip etmiş
tir. 

Haye, resmt bit beyanname o
kuduktan ıonra bir çok gazeteci
lerin suallerine cevap verıniştir. 
Büyük Elçi, Fransanın herhangi 
bir hücuma karşı müstemlekele
rini müdafaa edeceğini söylediği 
zaman neşesiz gözüküyor ve yü
züne kan hüeum ediyordu. 

Resmi beyanatını bitiren Bü • 
yük Elçi hiçbir propaganda veya 
şay.ianın uzun ve şerefli bir ma
ziye sahip olan Fransız mill~tini 
mukadder yolunu takip f"tmek • 
ten durduramıyacağını teyit et -
miş ve şöyle demişir: 

Sonu 33 7 4 ile biten 30 bilet 
Sonu 85 35 ile biten 30 bilet 
Sonu 9160 ile b.iten 30 bilet 

250 lira kazanan numaralar 
Sonu 5 767 ile biten 30 bilet 
Sonu 6320 ile biten 30 l-,ilet 
Sonu 2 316 ile biten 30 hilet 
Sonu 09 7 4 ile biten 30 bilet 
Sonu 9909 ile biten 30 bilet 
Sonu 2804 ile biten 30 bilet 

Sizi resmen ve samimiyetle te
min ederim ki Fransa mukadde· 
ratı hiçbir zaman Amerika mu
kadderatına muhalif bulunmıya
cakhr. 

100 lira kazanan numaralar 

Sonu 698 ile biten 300 i:ıilet 

50 lira kazanan numaralar 
Sonu 583 ile biten 300 bilet 
Sonu 65 7 ile biten 300 i.>ilet 

Fransız - Alman işbirliği hak
kında Amerikanın şüphelerini 
izale etmek için Hull'ü pazartesi 
günü göreceğim. 

· d ül kada ve Yakınasyadaki barp sahal~ 
relin e g'" ünç diye tavaif olun· rı ansında irtibattan mahl'llm bu-
muftur. lunuyor. AVJ'tJpa Ue Ortaprk ara-

Alman Hariciye Nezareti söz- anıda.ki köprü şimdiye kadar muba
cüsü, Macarietanın denizde bir sanıattan dışarıda kaldı. Harbin ani 
mahTeç istediğini kabul etmekle neticesi Türklyenin vereceği karara 
beraber bunun arazi ilhakı sure- J bağlı olabilir. Gerek Berlinln, g~rek 
tile değiJ sad b' u . k- Londrnnın elde eLmek 1sted1klen bu 
ı . d 1 ' v ece I ır ansıt şe \köprünü nanabtan İsmet İnönüniln 
m e o acaırım an atmıştır · di A h · ı · ı .............. ... ~ .................... • . ....... elınde r. nkara, mu arıp erın ı -

ı yasi faaliyet mel'kezi oldu : N az:lk 
Surlyede vaziye t biı- vaziyet, tehlikeli bir vaziyet. 

Turklye şimdiye kadar mütema
(J lnd •ahi/em tl•vam) diyen İngilh ittifakına sadık oldu-

Beyrut Tadyosuna göre Beyrut ~unu beyan edegeldi. Türkiye kendi 
da evle.-in duvarlarına ela De menfaatlerinin, en uzak ve binaen
Gaulle'ün alameti olan Lorraine aleyh kendisi için en az tehlikell 
haçlan çizilmiştir. Diğer taraftan olan~ devlet~~ .. m.~nfaatlerine uygun 
L .. b h · b · d k' oldugunu duşunuyor. Şarka doğru 

u nan opıs aneınn e ı mev- A.l · 1 i At tü k vata k fl km ı. . . . .. d . man genış emes a r un -
u ar, e e~ tayınının . g'U~. e nından geçmektedir. Gazinin halefi, 

600 gramdan 400 grama ındı.Tıl- hakim bulundugu yerin civarlarında 
mesini protesto etmek için eç)ık Alman genişlemesini terviç etmekte 
grevine başlamışlardır. hiçbir istifadesi yoktur. Hiç şilphesiz 

General Dentz'in nutku bunun için olacak ki daha harpten 

K d .. 7 (A A ) _ Af. evvel Büyük Britanyanın yanında 
u us, · · ı · yer aldı. 

Fransanın Suriye Fevkalade T t · 
K · · G ı D tz •)er ürk gazete erinin aeırıyatı omısen enera en , , • 
sembe günü Beyırut radyosunda hakkında 
~öylediği nutukta Fransanın Vi- Harp esnasında ise Türkiyenln 
cby hükumetinin siyasetini takip duyguları mütemadiyen arttı. Samı. 
etmesi lüzumundan bahsetmiş ve mi bir dost olan eski düşman Yuna-

F niRtana kaı·şı Mihverin taarruzu 
Suriye ile Lübnandaki ranıız Ankarada şiddetli bir infial uyan-
makamlarının bu toprakları ken• dırdı. Bizim bildiğimize göre, Mih
di vasıtalarile müdafaa edecekle· vere karşı tehevvür ifadesinde Türk 
rini ilave etmiştir. gazeteleri kadar şiddet gösteren ve 

Bu huausta emin bir memba. İngiltere için de iyi temennilerde yi
dan öğrenildjğine göre General ne Türk gazeteleri kadar ileri giden 
Dentz, Sıniyedeki kıtaatın ez- dünyada hiçbir gazete olmamıştır. 

cümle henüz çok vatanperver sa- Bununla beraber Tilrkiye, ne Yu
yılan hava ve tayyare dafi batar- nanistan ne de Yugoslavya lehinde 
ya kuvvetlerinin kendilerine em· müdahalede bulunmamıştır. Onun 
niyet edilecek kıtalarla, hatta j. siyaseti, tamamile Sovyetler Birliği-

d nin siyasetine tabi olmamakla bera-
cap ederse Alman kıtalaril<! e· bcı· Stalinin aldığı vaziyete kısmen 
ğiştirilmesini Vichyden istemiş - bağlıdır. Ne için? Coğrafi sebepler 
tir. General ayrıca emin surette dolayısile: Eğer Türkiye Balkonlar
/.\lmaa taraftarı ol: ':ı .. pi- da harbe girişmiş olsaydı kendisini 
lot ve İtalyan vapurlarile Tunus· Ru~yanın Trabzon ve Erzuı-uma 
tan da tayyare dafi batarya mal- karşı muhtemel bir hareketine ma
zemesi gönderilmesini istemiştir. ruz bırakınış olurdu. Garpte çal'pı
İngilizler tarafından Sfaxda Latı- şırken şarkta arkadan vurulan Po-

lonyıının akıbeti Türkler için biç rılan İ alyan vapurlarının bu va- cazip bir şey olamaz. 
purlar olduğu muhakkakır. 

Generl Dentz tayyare dafi ba
taryalarının kullanılmasını Suri -
yeye sivil olarak giren Almanla
ra evdi etmiştir. 

Amiral Darlan - General 
Weygand ihtilafı mı? 

Vak1a lVIoskova, Rumanyadaki Al
man lehtarı ihtilale kar'iı muhteriz 
davrandı, Bulgal"istanın Üçlü pakta 
iltihakını takbih etti ve Yugoslav
yadaki isyan hareketini alkı~ladı. 
Fakat Bolşeviklerin efendisi dun.rıı
hı dc;?ildir. Onun düşene ııliikası 
~·oktur. Sırpların askel"i zaafından 

Londra, 7 (AA.) - Reuter hayal ıoukııtuna uğnyan Stalin, da. 
ajansının Alman hududunda bu- ha geçenlerde bü~•ük itibar ~östercli
lunan hususi muhabiri bildiriyr>r: gi Elçileri Gavriloviçi Ruııyacları çı-

• Zannedildiğine göre, Fransız . karmi.ık suretile Sırplan en acı bfr 
Alman askeri işbirliği nlanlarmın tanda reddetti. 
tatbikı bahsinde Amiral Darlan Almanya kartı•ında 
ile aralarında tahaddi.is eden nok Törkiyenin •aziyeti 
tainazar ihtilafı üzerine General ı İsmet İnönünün vatandaşlarını 
W eygand hareketini tehir ('tmiş· ' düşündüren dlğer bir sebep daha 
tir. Her ne kadar Darlanın Fran· vardır: Balkanlardaki harbe varın
sada dahili harp bahsinde de ol- caya kadar, muharip ve vatanperver 
sa Fransız • Alman işbirliği siya- bir ırkın kahramanca müdafaa ede-

t. · t tb'k t k f.k · d l ceği Anadolu dağlarını herhangi bir se ını a ı e me ı rın e o • . ~. 

d ~ l" . al p, ecnebı ordusunun geçemiyeccgıne 
ugu ma um ıse de Mareş e- ka . .diler Fakat Yuaoslavyamn . .. l" 1 h .. nı ı . "' 

tam m son ~ 3;" ara e~uz muv.a- yıkılışından ve Yunanistanın fethin-
fakat etmedıvı zannedılmektedır. den sonra ne düşünülmelidit·! Po-

Vichy hükumetinin diğer erka- lonya, Belçika, Holanda, Fı·ansa, 
nının da Almanlar tarafından Yunanistan, mağlıip oldukları halde 
Fransaya yapılan tavizlerin azlı- Tiirkiye içi1l çok kuvvetli Alınan or
ğından memnun olmadıkları sa- dm;una karşı ı:ıuzaff:rane bir ınu-

ı akt d Z d·ıd•v · .. kavemet çok mu~killdur. nı rn a ır. anne ı ıgıne go-
re İtalyanın Fransaya yaptığı ta· 
leplerden vazgeçeceği hakkında 
geçen sene yapılan vaadleri Al
manya tekrar edememiştir. ltal -
yanlar, bilhassa İtalyan askeri 
mahfilleri, eskisinden daha ziya
de harp aleyhindedir. Buna bina
en Almanya, İtalyanın Fransaya 
karşı dermeyan ettiği talepleri 
reddettiği takdirde ltalyan ordu
sunun Almanlara karşı isyan et
mesine manj o1mak için İtalyada 
büyük kuvvetler bulundurmıya 
mecbur kalacaktır. 

Yukarıdaki haberlere l'ağmen 
müşahitlerin çoğu Petain ile 
Weygandm tam işbirliği siyase
tini kabul edeceklerini zannedi
yorlar. 

Fransada Amerikan diploma
sisi, AJman ordusunun tazyikin
den daha az müteessirdir. Bu mü 
sahitler Dakarı işgal tehdidfoin 
Amerika tarafından hakikaten 
icra edileceğinden şüphe etmf'k
tedirler. 

Japonya ile ademi tecaviiz paktı 

İmzalamak. Amerikan an' anesine 

muhalifmit 

Türk devlet adamlarının bugün 
kar~ılaştıkları mesele fevkalade çe
tindir. Eğer kararlannı memleket
leıiı tin daimi menfaatlel'i olarak te
lakki ettikleri hususata istinat eti
rlrh'!rse, müfrit telakki edecekleri 
her türlü Alman tPkliüne karşı ko
yacaklar ve istikbali korumak için 
milleti en büyük tehlikelere maruz 
bırakacaklardır. 

Eğer günün vaziyetini acil tehli
kelerini mütalea ederlerse kırılma
mak için iğileceklerdir, 

Daha geçenlerde Turk Vekilleri 
Edenle görüı,üyoı-lardı. Rugün Yon 
Papenle müıakere ediyorlar. Zama
nın ıuüşkülatına rağmen Türklerin 
elinde hala çok ı?üzel bir koz var
dn·. Bu koz da Avrupayı Ortaşarka 
bağlıyan köprü üzerinde sağlam kök 
salmış bir devletin nüfuzudur. 

Amerika da 
grevler 

(1 11tot ıahtfede-n d•1111M) 

Grevler lqiliz sİparİflerini 
ıeciktiriyor 

10 lira kazanan numaralar 

Sonu 12 ile biten 3000 bilet 

3 lira kazanan numaralar 

Sonu 5 ile biten 30.000 bilet 
ikramiye kazanmışlardır. 

30.000 liralık bi.iyük ikramiye

yi kazanan 183558 numaralı bi
letin bir parçası İstanbul ve bir 
parçası da Emirdağda satılmıs -
tır. 10.000 lira kazanan ikrami~e 

kazanan numaralar da Sıvs, Or
du, Dörtyol, Plumer, Smsun ve 
İstnbul. 2 .. 000 lira kazanan yir
mi parça fştanbul, o.n bir parça 
Ankara, yedi parça lzmir, dört 
parça Adana, üç parça AyJın, 
iki parça Edirne, iki parça An
takya, iki parça Trabzon, birer 
parçası Turgutlu, Tavas, Uçak, 
Emirdağ, Reyhaniye, Kilis, Vezir 
köprü, Pasenlsr lznik, Zongu] -
dak, Ereğlikonya, Denizli, Tar -
sus, Mardin, Çarşamba, Bursa. 
Çankırı, Ordu, Konya, Birecik. 
Gölcük, Eskisehir, Samıun, Kars, 
Tokat, Bur, lstanbulda ve diğer 
ikramiyelsr de yurdun muhtelif 
yerlerinde satılan biletlere iıabet 
etmifti~. 

Vaşington, 7 (A.A.) - A -
merika ile Japonya arasında bir 
ademi tecavüz paktının akdi ih

timaline dair gazetecilerin sua
line cevaben Amerika Harkiye 
Nazırı Hun. elemiştir ki: 

Bu gibi paktlar imza etmek 
Amerikanın tarihi adetlerine UY• 

gun değildir ve an' anevi usulü • 

müzü bozmamış için de hiçbir 
ıebep yoktur. 

Nevyork, 7 (A.A.) - ~k
sek bir memur, grevciler bugün 
işe tekrar başlamadığı takdirde 
hükumetin pazartesi günü Reisi
cümhur tarafmdan neşredilecek 
bir emirname ile North American 
Aviation tayyare fabrikalarına 
el koyacağı hakkındaki şayiaları 
teyit eylemiştir. 

Grev, İngiltere ve Amerika 
için yapılan siparişleri geciktirdi
ğinden Harbiye ve Bahriye Ne
zaretlsrile istihsalat idaresi bir 
tedbir alınmııaını ıararla istemiş

lerdir. 

biletler.i de İzmir, Akçaabat ve 
Mamiaada satılm1ttır. 5.000 lira 

t Amerik a 
sulh lafını 
duymak 
istemiyor 

!Jitlerin Amerika 
hakkında mutedil 
beyanah da büyük 

bir hiddet uyandırdı 

Hitler Paveliç 
görütmeleri 

(Birincı ealıifedn d~"') 
Müzakereleri müteakip Pave

liç yedi sene muharebelerioden 
ve Büyük Fredric devrinden kal-
ma bir sancağı ve Büyük F'!'ed • 
rice ait bir satranç takımını Hit
lere vermiş ve maiyetindeki ze
vatı Hitlere takdim etmiştir. Pa· 
veliç gerek geldiği zaman, ııe • 
rekse aynhrken bir ihtiram bta
sı taTafından selam1anmıftW, 
Hırvat • Sırp hududu tesbit edildi 

Salzburg, 7 (A.A.) - D.N. 
B.: 

Nevyork 7 (A.A.) - surti rtva- Doktor Ante Paveliç. Von 
)'etleri ve bunu yapanlar hakkında Ribbentropla yaptığı mülakat ea• 
Rooseveltin şiddetli tenkltleri Ame- nasında Hırvatistanla fİmdi .\1 • 
rika radyolarının ve gazetelerinin man kıtaatı tıwafm<lan işgal al -
batba ınevrounu teşkil etmektedir. tında bulındunılan eak.i Sırp top
Gazeteler buna ilk sahifelerinde raklan arasındaki bududan çiziJ. 
neşrediyorlar. 1 

Muharrirler. bu gibi aulh rayia- rniş o duğunu Alman Hariciye 
tarının doğrudan doğruya Mihver Nazınna bildirınif, Von Ribben· 
kaynaklarından çfktığına dair Roo- trop da memnuniyetini beyan et 
seveltJ.n yaptığı beyanat bilhassa miştiY. 
hararetle. karıılanmıştıı·. Rooseveltln Pu·ellç Zasrrebe cl8ndl 
kendi sözleı-ini aynen nakletmeleıi Zagreb 7 (A.A.) _ D.N.B. ajan!· 

Sahife: 5 

Dünya harbi 1 

647acl sfba 

lnglllz tebllll 
Kahire 7 (A.A.) - Ortaşark İn

silia umumi kara rgihının tebliği: 
Libyada, kaydedilecek mühim hif 

bir teY yoktur. 
Habe~istanda, tevkalide müşkül 

toprak •• ban prtlarma rağmen 
şarkt ve garbi Afrika kıtalan Jim· 
maya dotru Derliyeret miithit Omo 
nehrini gcçmifler Ye Abatiyi zaptet
mlşlerdir. 1000 esir alınmıştır. 

Cenupta, diğer ~arld ve prM Af· 
rlka kuvvetleri Soddndan fierliyerek 
onlar da Omo nehrini nnıvaf!akiyet. 
le geçmişler ve bu ha-reketlerini p
fakla beraber yaptıklan mtrVBftaki
yeUi bir taarruzla genişletmişlerdir., 
Burada da 14 top ve 1000 eair alın
mıştır, Düşmanın bir mukabil taar• 
nızu ağır zayiat Yel'dirilerek püe
kürtülmüştür. 

Irakta, vaziyet Silkin olmakta de· 
vema ediyor. 

Alman teblll l için gazeteilere verdiği mezuniyete sı bildh-iyor: 
hususi bir mana atfolunmaktadu. Hırvat Devlet Reisi Pavellç Al- Beı-11n 7 (A.A.) - Alman Başku-
Bu mezuniyet, Reisicümhurun söy- nıanynya ~·aptığı ziyaretten bu giln mandanlığının tebliği: 
!ediği sözlere verdiği ehemmiyeti " Alman ha' a kuvvetleri, İngiliz ti· 

öğleden sonra Zağı-ebe dönmiiş ve 
gösteril'. caret vapurlarına karşı dün d<' bil-istasyonda 3-fareş:ıl Kvaternik, dev-N evyork 7 (A.A.) - Nevyorlt Ti- has~n büyük muvdfakiyetler kazan let, ordu ve Ustaşa mfim~!illcrile mee gazetesi IDtlerin Belçikadnkl mışlardır. Bir uzun mesafe savaş Sefirler tarafından karşılanmı;;tır. 
eski Amerika Büyilk Elçisi Cudahy Paveliçin avdetini müteakip Na· tayyaresi Afrika sahillerinden 400 
ile yaptığı görüşmeden şiddetli bir kilometre garpte kuvveUi himaye 
lisanla bahsederek diyor k:i zırlar Meclisi toplanmıştır. edihniş bir kafileden 3000 tonluk 

!\!ülakatın sonunda Hitler, A.ıne- bir vapur baurmıştır. İskoçyanın 
ı·ikada kendisinin anlaşılamadığın- sevelt dün gazeteciler konferan- garp sahilleri boyunda savaş tana
dan, planlarında Amerika için gay- sında, Amerikan sularile Filipin releri cemaıı 27.600 tonilatoluk tica
ri dostane hiçbir şey bulunıuadığını sularında ve Panama kanalında ret gemisi batırm~lardır. Diğer iki 
hbat için sarfettiği bütün gayret- bulunup ta kullanılmıyan bütün büyük vapur da Ta}•nıisin ağzında 
!erin boşa çıktığından şikayet et- vapurları musadere etmek, kira- t.aarrut.a ve bunun neticeslııde de 
mektedir. İğfal edilemez bir millet laınak veyahut kontrolü cı.lbna ağır hasara uğramıştır. 
olarak kaldığımız müddetçe Hltlerin almak iç.in Federal Denjz Komis~ Bahriyenin uzun menzllli bir ba-
gayretleri hep boşa çıkacaktır. Hit- taryası Folkeı::tone açıklarında <liiş· 
lerin teminat ve va.idlel'inin ne de- yomına aalahiyet verdiğini bilJir- maıı vapurlarını topa tutmuştur. 
ğerde olduklanru biliyoruz. Hitler miştir. Şimali Afrikada, her iki taraftan 
Avusturyanın işlerine karışmak ve Keza Federal Komisyon bu az topçu ve keşif faaliyeti olmu'!tur. 
A vusturayı ilhak etmek istemediğini vapurlann Amerika servisleri ve- rinde ne gündüz ne de gece uçma
resmen beyan etmiş, fakat sonra A- ya acenteleri t:srafmdan sefere mı§tır. 
vusturyayı ilhak etmiştir. Polonya konulmasına da aa]ahiyet verebi- ltalyan leblliif 
ile yaptığı bir anlaşma ile devamlı leıektir. Bu vapurlar muharip Roma 7 (A.A.} - İtalyan ordula-
bir sulh tesis edileceğini beyan eden hükfunet müstesn olmak üzere, n umumi karargahının 367 numara-
zat yine Hitleridr. Fakat sonra yabancı memleketler için veya • Iı tebliği: , 
Hlı:ler Polonyaya hücum etmış ve h bil . . d f '- Dün Jreee tayyarelerimiz l\IalUının 
orada hakiki bir zulüm yapmıştır. ut aa · aervısın e ae er etmeK; 

le d · ı · · d'l · ·ı hava üslerini bombardıman etmiııler Planlarının ne Norveç! ne Dani- ma sa ı e ıcar ve ıare e ı et>ı e • 
ı_ V 1 B l ''- Am . dir. 7 mayıs günün 1lk saatlerlnde markayı, ne Holandayı, ne Belçikayı ce~tir. ap11r aT ir eşi.; erı- 1talyan av t:ıyyarelerinden murek-

ve ne de Çekoslovakyayı istihdaf et-. kanın veyahut batı yan küresin- kep bir filo :Maltada Halfıır bava 
nıc>diğini ~öyliyen Hitlerdir. Fakat deki bitaraf milletler kanunları· meydanına alçaktan uçarak tan·uz 
yine ayni RiUer bu memleketlere na göre kullanılabilecektir. Va • etmişlel'dir. Düşman tayyareleri ya-
esaPıl·~t 1 zinciri Avurn:ukştur. k h pur sahiplerine hakkaniyetli bir kılmıştır. 

an arının merı aya ar~ı as· . .1 k . ş· ı· Af ·k d T b k h 
mane olmadığını söY. lemesi de yeni tazmm. a. t .. ven ece tir. . ımn ı n :\ a 0 ru cep e· 

R m.h d d 1 11iııde düşmanın bir taarruzu tarılP-bir şey değildir. HiUer her zaman eısıcu UT, musa ere e ı e-
le d d . ilk. ] k dilmiştir. Hava teşekküllerimiz nıüs-nıüstakbel kurbanlar listesinde başta ce vapur a e ı ve o ara tabkem mevkiin müdafaa tesisalıno 

gelen m11letlerln en iyi dostu oldu- hangi vapurların musadere edi- bombardıman etmişlerdir. Yangınlar 
ğunu sö;flemiştir. lec,.ği, ke:ıa balen Amerikan li - çıktığı görülmüştür. Sidi Barr:ıııl 
Stafford'ıa Londraya döıUltö manlarıııda bulunan Fransız va- mınt.aknsındaki barakalara tam i:.n· 

hakkında purlannın da musaaere edilip e- betler kaydedilmiştir. 
cDaily Hel'ald~ vazetesinin diplo· dilmiyeceği hakkında bi-r fikrj Şarki Airikadıı Galla ve Sid mo 

nıııtik muharriri, İn!!iltereniıı ..\fo~- olmadığını ilave etmiştir. mıntakasmdn Omo - Bottı>go nehıi 
kova Büyük Elçisi Sir Staf!ordun • uzunluğunda şidd<ıtli muharebeler 
L<ındrayı ziyareti hakkında diyor Bir mayin gemısi merasimle cereyan etmektedir. 
ki: denize indirildi Goııdar mıntakasında gııınizoııla-

Herhalde Sir Stafford ve zevcesi Nevyork, 7 (A.A.) - Yeni nrnızdım biı ini muhn~a .. a}·1.1 tc.şeb-
.Moı;kovaya dönmeden evvt>l bir ımid· iki Okyanus donanması için in![la büs eden Sudanlılardan mitrekkep 
ilet istirahat edeceklerdir. Çünkü olunan ilk mayin gemisi denize bir müfreze geri püskfıı tülrnüştiir. 
Biiyük Elçi 940 111ayısındanbeı i fa- indirilmistir. Merasime Bahriye •••••••••••••••• .. •••• .. •••••• ·•••••••••••••• .. 
ı;ılaıoız olarak Mo$kovada kalmıştır. Müsteşar~ Bard riyaset etmiştir. Yurtta evlenme 
Vakıa Edenle görüşmek için kısa bir d l 
mfid<letle ayrılmıştı. Alman - Rus Bu gemiye Terror a ı veri miş - 1 k 1 1 
münasebetleri hakkında garip l!ayi. tir. 6.000 tonilaıoluktın. va a arı ar ıyor 
alarm dolaştığı bir sırada Sir Staf- Bahriye Müsteşan &öylediği (1 inoi ıahifeden üıxım} 
fordun verdiği malumat çok mühim nutukta demiştir ki: dir. İstaııbulda en çok evlenme ny-
olduğu 14ikar ise de bunun hususi Bitlerin imalaını geçebiliriz ve tarı yaz ve ı;onbahardır. Fakat bil
bir ~iyasi manası yoktu. Eden, Bü- geçeceğiz. Amerika harp gemi • tün memleket n:ıun itibare alındı
yük Elçiden herhalde muntazam ra- !erinin inşaaı Hi1ere cevabtını.z- ğı takdirde Mart. evlenmelerin en 
porlar almakta.dır. Fakat bir sa:ıtllk dır. Harp esirlerinin yardımile çok oldut;'U bir aydır. 
bir goruşme, yığınlarla telgrafa b l k . d LI=tJ Evlenme yaşlarına gcllııce, t>a:von-
müraccahtır. mec uri işçi i aayesın e ru ~-

k d l b . · h k lanmııın kısmı azami 22.24, erkek-cDaily Mail> in diplomatik mu- rin ve ar a aş anrun ızı ta a -
al al k !erin de ydzde 60 J 19-30 yq ara-

ha rriri de şöyle yazıyor: kümleri tına :na .için inta sında evlenmektedirler. Bunların dı-
Hitlerin Ortaşarka do~ yaptığı ettikleri gemi ve tayyarelerle re- tında ce.rE!)'an eden evlenmelerde 

taanuzdan sonra hasıl olan vaziyet kabet edeceğiz. yaşları 60-80 ara.ı;mda olan erkekler 
hakkında umumi izahat vermesi için Alb ay soma denize indirilme- yarları 30 dan qağı olan binlerce 
Eden Sir Staffordd&n Londraya si mukaıırer 35.000 tonluk 3 ün- kızla evlenmişlerdir. 
gelmesini rica etmiştir. cü zırhlı olan Soutydakota bu- Bunların arasında yaıfarı- ı2~ıs 

"Tlmeı,, in bir lll&kaleal gün mera.simle denize indir.ile • den aşağı olanfar da mevcuttur. 
Londra 7 (A.A.) - Times gazete. cektir. Merasime Bahriye Nazın Bunun aksine olua.k yaşları 17-39 

sinin diplomatik muhan1rl yaz1yor: arasında bulunup kendilerinden yıik-
Hitler, Amerikanın İngiltereye Albay Knox riyaset edecektir. aek yqta kadınlarla evlenen 15 bin 

yardım azmini zayıflatmak istiyor. Bahriye Nazın, hemen bu mera· erkekten yüzde 9 u yaşlan 60 ı ge. 
1\füşteı·clc İngiliz - Amerikan istih- simden sonra 10.000 tonluk çen .kadınlar almışlardır. 
salatının müttefiklere zaferi temin Santafe kruvazörünün de tezgi- 939 istatistiklerine göre, evlenme 
edeceğini biliyor. Sonra ıunu da ha konulması merasim.ini yapa • vakalarının yüzde 80 i balcir ve ba-
biliyor ki, harp malzemesi imal et- ıaktır. kireler arasında, yüz de yedisi dul-
ınek için Alman milletinin sekiz se- tar ve yfizdc beşi de evlenmemiş er-
ncdir devam eden gayreti çetin mah Hull'ün beyanatı kek ve kadınlar arasında olmnştur. 
rumiyetler pahasına olmuştur ve bu, 927 den 939 sene~1ne kadar 12 c-
uzun biı- harbe müsait bir rzemin Londra, 7 (A.A.) - Vichy nelik bir müddet zu·fında evle!lme 
değildlr. hükumetinin yeni h.atb hareketi- miktan 12,600 ınilrtannda nrtmış-

Nihayet Hitler Vicby'nin işbirliği ne karsı Amerikanın aldığı vazi· tır. 
gayretini arttırmıya çalışıyor. Fa- yet çok azimlidir. Hmciye Nazı- Bu artış yüzde 54 miktanndadll'. 
kat Vichy hükılmeti azası arasında rı Hull, matbuata :yaptığı resmi 
bile Almanya ile askeri işbirliğin- beyanatta Fransız _ Alman işbir-
den iğrenenler vardır. Fakat bir fi F 
iktu:adt kalkmma vaadi kuvvetli bir liğinin inkifa an ranailyı müte
yemlemedir. cavizler arasına koymak tchlike-
Winant'ın lnglltere haldunda sini arzettiğini ve bunun Vichy 

nrditi malumat hükumetile Amerika arasındaki 
Vaşington 7 (A.A.) _ Salahiyetli münasebetlerde değisiklikler yıı.

kaynaklardan öğrenildiğine göre, A- pabileceğini tebarüz ettirmiş ve 
meı-ikanııı Londra Büyük Elçisi Wi- bu suretle Franaanın askeri ve 
nanl, ayan reisi Wallace ve diğer siyasi bakımdan Almanyanın 
dört demokrat aza ile yaptığı iki hükmü altına gireceğini ve diğer 
saatlik mülakatta İngilizlerin ma- memleket ve milletlere karşı k.ıa
ne\'iyatı ve zafere olan itimatları men bir tecavüz aleti olacağını 
hakkında müsait malômat ven11iş-

ilave eylemiştir. tir. 
Winant, İngiliz hava kuvvetleri- Hull. böyle bir hattı hareke -

nln İngiltere, Manş ve istilA liman- tin bir taraftan Fransız milletinin 
ları üzerinde haYtl üstünliiğünü ele menfaat ve istikbaline met"um 
esaslı tedbirler bulunduğunu söyle- bir darbe indireceği ve diğer ta
mietir. Deniz vaziyetinin ciddi ol- raftan b:uka memleketlere karşı 
duğu kabul edilmekte fakat Yuna- '"T 

niıüan ve Gll'it mağ-!Ubiyetleri Ak- açıkça hıı.smane bir jest olacağı 
denizin ziyaı suretinde telakki olun hususunda uırar etmiştir. 
nınınakla<lır. Amerikanın Vichy Büyük El-

Söylendiğine nazaran \Vlnnnt, çisi Amiral Leahy'nin teşebbüs
Churchill'in bütün İngiliz milletinin )erinden sonra HuH' ün beyanatı 
fnal müznheretine nail olduğunu VKhy hükumetine açıkça bir ih
bcyan etmiştir. tardır. Firanııaya ordularının mağ 

Wiııant, Amerika yııı·dınu progra. 
mında herhangi bir değişiklik y.apıl- lubiyetinden aonra yanlım için e
ması için hiçbir teklifte bulunma.· !inden geleni yapmış olan Ame-
ınıştır. rika Fransanın mütareke hüküm· 

Ecnebi vapurlarin muaaderesi !erine aynen uymak eaua da.iıe-
meselesi sinde muzaheret göstermİflİr. 

:Vafington, 7 (A.A.) - ~oo· Fakat bugün mütar~ke hüküm 

lsrinin '/ichy hükumeti tarafın • 
dan pek çok a~lmış olduğ1.1 gfi
kgrdır. Vakıa ilk bakışta Vichy 
hükG.metinin böyle bir :vaziyet 
almış olması inanılmıyacak bır 
şeydir. Fakat hakikat ortada '3u· 
ruyor. I~ Amerika hükumeti de 
bu hakikati görüyor ve Fransa· 
run ".nanelerini, mazisini böyle 
inkar etmesine aamımı olarak 
müteeasif bulunuyor. 

Alınan muhtelif raporlara gÖ· 
re Fransa Suriyede herhangi bir 
lngiliz veya Hür Fransız müdaha· 
lesi .e mukavemet etmek için ha· 
zırlanıyor. Binaenaleyh Hull, ha. 
diaelerin aldığı gidişten pek zi• 
yade endişedeyiz demekte haklı· 
dır. General Dentz Framanın 
battı hareketini gizlemiye uğraş
makta devam ediyor v~ Suriye
de Alman tayyatelerinin bulan -
duğunu tekzip eyliyor. Ya Gene
ral Dentze Suriyedeki vaziyeti 
hak.kında yanlıf malumat verili
yor ,yahut da başkalannı aldat• 
malı: iatiyor. Fakat ortada mu -
hkkak olan bir şey varsa o da 
General Dentz, itirlf etııiıı etme
sin, Alman tayyarelerinin Suri .. 
yede bulun<Juiudur. 
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( MÜSABAKAMIZDA ) I 

Mükafat kazanan karilerimiz 
8 haziran pazar gününden aibaren 

7 GÜNLÜK RADYO PROGRAlll 

DiKKAT: Hediyelerinizi idarebanemızden aldırınız. 

(32 inci iiste) 
( Hedigele'l'inizi alı.,.ken, isminizin 
çıktıJını hildirmenirJ rica ederiz) 

hanıi listede 

PAZAR IJ/~/191,1 

8.30 Prognı.nı 
8.33 Müzik 
8.45 Haberl~r 
ı:ı.ao Evin "aati 

* 

18.40 Orkı:sha 
19.00 Fıuııl ı;azı 

rn.30 Hab~rleı· 
19.45 Müzik 
20.00 Konu~maı 

12.30 Progrııırı 20.15 Şarkılar 
12.!13 Saz esel'leri 21.00 Konuşımı 
12.45 Habcl'leı 21.10 Müzik 

Kartpoıtal kızananlardao l Babaettiıı :Saııeı:, Hurs11: Elmalı 13.00 Müzik 22.10 Müılk 
devam uıa. Bekirdeflt! çıkmazı ?\o. ;s... _ 13.30 Konuşma 22.ao llaberlcı 

l Halil Yiğit: ~fanlsa: Kul : luftn 13,40 Orkcgfra 
Kemal Atana· Kili : Cüuıhud~et 1Iakkı Yiğit ellle. * 22.45 Ajans st"'r 

Kitapevi Vakıf Akbaba va.,ıcasıle. Hacer Okuyııo. Bc~tkUı.• · Abb."lsa· 18 00 p ı:ıeı·visi 
l . · · · ı · rogram 

Orhan Bora· ~amsun: ~nnçer ı ma. ğa rna. Akmazçe~me so. N o. 48. 18.03 Ncestt·a 23.00 )lüzik 
Hallmkadı g çıdı ~.B. 'No • 1 Ali Kanstz: Korkuıleli . 18.3() Konu~nıa 23.25 Knııanıı< 

Türkiın Dogımog-lu: lı;Lanbul· Kız Sevkel Kızılırmak : Ordu: Ortao-
Lıscsı 1443 kul S. 3. B. N. 608. 

Guııduz Tureırı: Ocnizli: ıfokiıınet 1 Rıza Çuhacı: Unyıı 
cad. No. 190. l Fikret Bekıroğlu: Tıabzoıı . 

Ali Süı ur · Bursa: Yahşibey ııın. 1 Kemal Ör.dere: Ordu: Fnlsa: ~la-
Kocıı.rağfer so No. 42 Emin oi?!u. nifatunıt:ı M. Nazmi Başen•ı· elile. 

Akny Ert'nay: 807.dogan : Oğl'et- )[ustaf.ı Yavuz: Of: pastahunesin-
nen \J 1'1fa ı-:rena:v oğlu. de. 

Fethi Oyleı: Denizli: Tüccardan. Ahmet Koıo1. : Trobzon: Adliye 
S ı hn Saı cnk: Meı-zifon: Ru~usi karşnnnda terzi. 

l1uhaselıe Tahsilat KıiUbi Hafı.ı Ya. Hamdiye İbrıı.hiınoğhı: Tı·abzon, 
up mahdumu. ı Tabakhane ma. Kuzgundere so. No. 8. 
Fikı'C"l Yiıkeel : M&.rdin: Gümrük Faruk Bekfroğlu: Trabzon. 

muhafnııı tabur 3 1enzım. ıııüdürü- Salıh Doğan: Çakmakçılar: A.gop-
nün oğlu. 1 yan H.an. No. 12 Avukat Rü.,eyin 

Zelıha ı:e \hıalla Eden: Beyk01ı: Kazım And katibi. 
Şahinkaya cad. 60 No. , Mefharet: Koramuctafapaş Yenl-

Ahdurtahma.n Somer: Dinar: Bo:ı- çeşme karşısı No. 75. 
kı.ı:Iı: P. T. '!'. ~üvezdı. Arif Doğal" Trabzon: Ba~e mn. 

1. kcnder Ali O ven: Beyoğlu: Tii- bakkal Nizam llşağısında N'o. 108. 
aelbaşı Curniil ııo. 14/6. Ha1il Ur: Trabzon: 1'icaı Pt ve Za-

Zeki Yıldız: Ceyhan: Tala!llı Mm;. bire borsasındu. 
tafa Gokl!r elile. Turan Kaynar: Amasra: Ha~an 

Sevim Eah: Malatya' Ku~uva ma. Kaynar konturatçı elile. 
Yah.ııç so. No. 2. Kaptan: Tı·abzon: Halkevl kütiip· 

Ruhi Torul: Konya: Gazi Mustafa hane memuru. 
ıı.:enıal ilkokulu S. V. A. N?. 8~6 Adil Sağlam: Trab".on vilayet ev-

Naci Atıımıuı: Malatya !ısım 3. C. rak memurlnl'ından. 
. No. 755. İhsan Baysal: Trabzon: Semel'ci-
Mehmet Balabırn: Mani!lla: Sancak- ]erde manifatm·acı Seymen Sa it eli-

ıbey köy. .. .. . le. 
Hamdi Ozıı.y~, Odemış: .Gm C. Ayhan Başnıan: Trab.-.on··Kitapçı 

Un tıcarethanesınde muhaıııp. Hamdi ve mahıluııılan elile. 
Şerf!f Erkin: Gaziantep: Nfaip: {Dt!ilJl7mı 11arınki ntul ııwızdtı) 

Cüınhuriyı:t okulu talebesinden No. 
-479. 

Veli Ün!u: Se.mirkenf. : İı!parta: 

PAZARTESi !l/6/l.91,1 

7.!lO Program 
7.:13 l\lüzik 
7.45 Habel'lt.>r 
8.00 :\füzik 
8.30 Evin şaııtı 

* 

18.BO Konu~tııı.ı 
18.40 '.\tli:>.ik 
19.00 Konuşma 
Hl.16 Miizik 
19.aO Hab('rleı 
Hl.45 Orkehlra 

12.80 Program 20.15 Rıtdyo gııı:. 
12.33 Şarkı, türkli 20.45 Müıik 
12.45 Haberler 21.00 Koııuşma 
13.eo Müzik 21.10 Şarkılaı 
13.15 Şarkı, tıirkü 21.25 Komışma 
13.30 Müzik 21.45 Orkestra * 22.30 Haberler 
18.00 Program 22.45 Mü:dk 
18.03 Fasıl sazı 23.25 Kapanış. 

~ALI 10/6/HH 

T.30 Progran1 
7.33 1\'Iüzik 
7.45 Habeı-Ier 
8.00 Müzik 
8.30 Eviıt saati 

* 12.30 Progrıım 
12.33 Müzik 
12.45 Haberler 
13.00 Müzik 
13.15 Müzik 
ıa.ao Müziı.: 

* 18.00 Proırram 
18.03 Faınl sar.ı 

18.30 Konu::ırıa 

18.40 Müzik 
19.00 Konuşnııı 
19.15 Orke.<tra 
19.30 Habedcı 
19.45 Müzik 
20.15 Radyo ga~. 

0.45 Müzik 
21.00 Konuşma 
21.10 Müzik 
21.:ıo Konuşma 

21.45 Müzik 
22.30 Haberleı 

2.45 .Mıizlk 
23.25 Kapanı~ 

ÇARŞAMBA 11/6/1!11,1 

18.15 Konuşlll8 21.00 Konu1Jma 
18.25 Konuşma 21.10 Müzik 
18.45 Çocuk saati 21.25 .M.üzik 
19.30 Haberler 22.10 Müzik 
l !l.45 Müzik 22.30 Habel'ler 
20.15 Radyo gaz 22.45 Orkestu 
20.45 Müzik 23.25 Kapanış 

~RSEMBE' Uj6fı.11p 

7.30 Pı·ov:ranı 
7.3!3 Müzik 
7.45 H-aberleı 
8.00 Müzik 
8.30 Evin sııati 

* ı :?.:~o Prozram 
12.3:~ Müzik 
12.45 Haberler 
13.00 Müzik 
ı~.15 )1üzik 
H.:ıo :\füzik 

* 18.00 Pl'Ogram 
18.0~ Müzik 

18.30 Konu!jll\I\ 
18.40 Müzik 
19.00 Konuşma 
19.15 Milzik 
19.30 Haberler 
Ul.45 :.\füzik 
20.15 Raılyn gaı. 
20.41'i :\liızik 
21.00 Kııııu ıııu 

21.1 O )lüzik 
21.25 Koııu~ınu 
21.10 Müzik 
· 2.30 Ilubt>ı·l<'ı' 

22.ı15 Miizlk 
23.2!) Kapanı~ 

ı :Uıl1A 1.T16 f ltHJ 

7.:iO P tograıu 
7.33 Müzik 
7.45 Haberler 
8.00 l\lüzik 
8.36 Evin saati 

* 12.30 Proguın 
12.~3 l\lüzik 
12.45 Habedeı 
13.00 Müzik 
13.15 Müzik 
13.:lO Miizik 

* 18.00 Pı·oı.raın 
18.0~ Müzik 

uı.:ıo Koııu§ma 
lH.40 Müzik 
tıı.oo Koııu~1ııa 

t!l.15 Müzik 
19.:10 IIııbeı·leı 

9.45 ~Iüıik 
20.15 Uadyo gaz. 
20.45 ':\füzik 
21.00 Konuşma 
eı.ıo Tem~u 
22.00 Orkt'str» 
•)2.30 Hl!berlı:ı 

22.45 OrkP~t ı a 
23.15 Muzik 
23.25 Kııpnııış 

CU,UARtESi 14/U/t!l'ıf 

7.!IO Pı·ogram 
7.33 Miiıı:ik 

7.45 H:tb<>rlel' 
8.00 Müzik 
8.:10 Evin ~aati 

* 1:1.!10 Program 

ıs .. ıo :ı.rnzik 

19.00 Konu>:nıa 
H!.15 Orkestra 
rn.:ıo Haberler 
19.45 Mii:t:ik 
20.15 Radyo gaı. 

120.45 l\lü7.1k 
21.00 Koııuşmıı 

f ASKERLİK! Hıdır Çelebi ma. No. 51. 
İhsan Özgen: Erıuruın: Boyahane 

ıııa. Dursunbey eo. No. 2. Betildaf Askerlik Şubesinden: 
K. Yalçnıalp: Enuru~: Aekeri} Şubem!zde kayıtlı 297 doğum-

'7.30 Program 
7.33 Müzik 
7.45 Haberleı 
8.00 Müzik 

112.45 Haberleı 
13.00 Oı ke::;tra 
13.20 Müzik 

13.33 Müzik 
13.45 Haberler 
14.00 Orkt?stra 
14.45 Müzik 
15.00 Müzik 

21.10 Müzik 

21.40 Konuşma 
21.65 :Müzik 

22.:.ıo HaLl·1·lc·ı· 
--~ BEYAZIT ·--

Po ta. No. 2219. Top f:\stegmen. lu S. sınıf hesap memuru Meh - 13.3fi Orkesfra ............................................... .-................................. . 
8.30 Evin saati 

Mu!ltafu. Arp~: Sam!lun: :m.·sun met oğ. Rasim ( 323- l 3) ve Y d. 
\"t' Eşref ıtırketınde. · fhlcam teğmeni 316 doğumlu 

. .nuhı;aı· 1'an~ediı: Aııkarıı.: Haru· Sa~ık oğ. Kamil Boran (235 77) 
mıy" ına. Yeınce so. No. 17. k k b' d b · 
Yaşar Köseleı: Niğde~ Kaysbaşı ın pe.. ıııa ır zamad~v.a !ukd~mdı

* 12.30 Program 
12.33 Müzik 

* 18.00 Pl'O~l'fWt 

18.03 Müzik 

* 18.00 Pıogrıı.nı 
18.03 Müzik 
18.30 Konuşma 

2.45 Müzik 

t:ı.1 fi l\fözik 
23.25 Kapanış 

Marmara Gazinosu 

lstanbulun en gazel manzarasına maliktir. 
oa irıonü okulu civ:ırında No. 38. ze muracaatı, etme ıgı hı ır e 

'" ........................................... ,. ...... _.. .......... . 
~ 

Nevın Savaşerı: Muğla: !>1aı-ma. 

rı ,•ad. No 12 Burbaşı Salahııttin 
a\a erı kı 

hakkında 1O76 aayılı kanunun 
maddei mahsusuna göre kanuni 
muamele yapılacağı ilan olunur. 

lı oe lıa.qaı kitapları : 

İŞ BAŞINDA ADAM 
MODERN İŞ METODLARI 

Beyazıt Marmara sinemasının üst katı 
••••••••••••• 1 .......................................... . 

Miıf•dc Karabekir: Mara~! ibra 
ım lrn.ncsı ı le. Hıiküınct civarı. 

Türkiye Cümhurİyeti İstanbul 
Müddeiumumiliğinden: 

Adalar, Marma'l'a denizi, mehtap, harikuldde manzara ... ,. ............................ . 
N ıımını•ttin Evltya: M ııraş: Beledi· 

yı mimarı. 
Istanbulda bulunduğu anlaşı -

lan salahiyetli Saray hakimi Ha
lit Özbayın acele mcmuriyetim>
ze müracaatı ilan olunur. 

2000 kişilik taraçalar, kapalı şişe hira, so/uk gemekl~r 

l it 1zlü: l rfıı: Memleket hasta- Yazan: Herberl N. CASSON -~ 

İş hwıusunda, son on ·ene içind... Jngilterenin en muktedir '° r s Ü k r Ü M 8 h m et 
firmalarında istimal edilen yeni fikirleri ve usulleri gö~terir bir • ' . . _h 
kitaptır. Herhangi enerjik ve: muhteris bir adam, bu usullerle, GuH•ba haslanesı dld ve ~u : 
k d . k d · · · k' f · b ' · k d ı· J • ..- • ı·evi ha~talıkları ,.abık lwkımı, en ı u relını ın ışa ~tlıre ılır ''e en ı meşgu ıyet erı •ız.crı - ·. b ve ·unıa 

· · · · · puzartesı, çarşam R c 
ne k.urulm~~ bmada bu u,ıullerı latb,k edeb.ılır. . günleri 2 den 5 c kadar Beyoğ-

120 sahıfe. . Fıy~tı: 50 kııruşıuı. ıu istiklal ca<lde~i. No. 90, 

cmuıu 

Hiise~ m ÖL~ahın: Mı la : Kııyıtlı 

":"~ı~~. ~;;ı" . G.Ankp• c,,,1., p ? ~ ~ :~ :~ ~:ı: ~ :~ ~ ~ ~IJ 
un ıı ınva ·ı ciğretmenı. 
Ali Rıza Tuııçı·l: hııılr: lkiçeşmr>- t Satı~ yeri: 1 ıanbul, lNKILAP KITABEVI Tel: 40!Hfi ----

Ayşe Pudnykı1k: Seyhan=. Sınger ı' 

11 

ı 
1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

i 774 No Tüıcr o. No. ii!l. 1 '211 • • • • ii;i::i::iii::ii::ii::iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;iiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiii;;-;;;;;;;iiiiiiiiiim 
Hnıı zn K 7.ılrık: Eskl!iehir: Elek- 1 - - l 
ik Şıl'keti Fen memuru. 3 • li • ı f •• 1 ( B O R S A 
Nu ret: K yeri Önay Sungur. .. -. • nhisarlar u. Müdürlüğünden: 

Tiı gene.ral ·ı=~-ı--: 
:-.unt Kani· Adana: Ziraat maki- 5 B 7 • 6 - 941 muamel.,tl 

n•m ınekt.c!Jı nıuallinıı Sult>yman Ki- • 
nı oglu. 

!\fehnıet Pant.aı lar: Bur,.a: Per- • 
Ji(!ffibe Hamam. No. 5. :ı---ı-.=-11--.ı--1 

:N"etla Yücegı: Bursa: intizam nıa. 
11'.. ,ak so. No 3. • li 

Saime Yazıcı: Gı,dikpaşa: Külhan ı •• _ 
. No. l . 
Hiknıet 8t•ııl'er: Koca Muııtafapa~a 

cıul. Nu. 140. 
Muzııfft•ı \ktuıuı.: Bursa: Çt>kirge 

:-ielvi so. !\o 28. 

Solda"' arığa: 
1 - Meziyeti olan, nıeziyetll, ah

laklı, 2 - Omuza alınan öı tü, 3 -
Vücudiln ifrazatı • Herhangi bit· şe

1 - İdaı·emiz ibtiyacm<la kullaı.ılmakta olup hurıçleıı celbi iktiza 
eden 13:3 kalemde ve tahm:nı (:{,174,61U) lira kıymettt• muhtelif ıııal?.e

menin paz:ulık yolile mübayaası mukaırer ve :son akdedilen hususi takıı~ 
esasına müstenit tic:anıt anlnşrnası mucibince Almanyadan da tedariki 
mümkün bulunmaktadır. 

2 - Bu mal:ıenıenln müfn•dat listt>silt şıntnamE•leri I\ nhıı taştaki le
vazım ve mübayaat şubt>8indl'ki alım komisyonunda heı g.iiıı (jg]c·deıı son
u görülebilh-. 

3 - Taliplerin % 7,5 temınatlarilı:- birllktc bu husustaki tı>kliflerini 
en geç 25/6/941 gününe kadat ınezküı komh;yona tevdi etml'lPı i lü?.uıııu 
ilan olunur. (:1052) '1 ıisllnı Kemıı m·ıoğlu: Urfa: Kası

nılye carşısııırla bağıı !lak tüccarı Hü yin en başına veıilen isim (maddi) ---------------------------

~l'vin Kemııncıoğlu ellle. 
hmet Oıur: Dal'ende: Hacı Deı·

vış nıa. 1'~kmekçi Halil oğlu. 
~chmet Namlı: Maraş: Çaı~ıba· 

tında bakkal. Ahmet Namlı otlu. 
İsmail Hakkı: Maı-14: Camiikebir 

t n ıı rıııda tilct'a r terzi II üaı>yln Çift.
çioglu ellle. 
J,hnıet Diken: Maraf: Umum ga. 
tttc bayii 'T'evfik Tulum müvezzi. 
Ökkeş ürken: Mara~: Gazete ba

,, • 'l'evm: Tulum ellle. 

: Nid;r_·~~~re:e::0:t~s Aını~~~a~0~ ı lstanbul Levazım Amirliğinden verilen 
mir • Bir harf - Başına (A) gelirse h • "' k J k f t 'fA f 
bir erkek ismi olur. 7 - Yok değil - arıCI as er 1 aa 1 1 Cin arı 
Bir nida. 8 - Bir göz rengi • Harf. ---------------------------~ 
9 - Vücudün derisi - Bey~r. 10 -
AlelUmum iddialı spor oyunlarına 
WPiilıen isim. 

Y1,k(lrıda11 aııağı: 

Aşağıda yazılı mevaddın eksil tmelen hizalarında yazılı şekiller
ie 18/ 6/ 941 günü Yalovada Tan otelindeki Askeri Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Tal iplerin kanuni vesikalarile teklif 
mektuplarını ihale saatindeı\ hir saat evvel Koıniıyona ,,,erme
leri. 

Cimi Miktan 
Kilo 

Teminab 
Lira İhale saah ve fekli 

Lenıfn 

Ne..,.tll 

Ceııevr• 

.. ad.rU 
Yukolt .. 

~to «tol. 

ı S ~rn" 
100 1olu 
ıeo ı. •. "!r. 

100 P•t•t• 
100 Yoa 

100 .neç \tt 

S.2t 

150 -
30 29 

U,9375 
31 1375 

31. O\J7S 

ESHAM V ~ TA 1 ıf .LAl' 

lı<ramlyelt yilıd• S 19.>3Erırıui -.
ı •..:•Dl yüıı.ıeS kramlyelll9J8 · .. -
.>ı••• • Erıııırum ! -.-

il 

• 
• 
• 
• 

.. 
p 

• 
• 
• 

1 -.-· 
J 

' s 

' 

-.-
-.-

1 -.-" ,. 
AHdol• ı•. Yolu T•hvUI, 1.2 -.-
lıtatab11l Rllıtım -,-
TUrklve t, ' :uı -.-

S k• Ueıııirkuıt: İzmir: fklçeı,-
11\elik Oyunyolu 2 ııci çıkmaz No. 166 

\fııd Utur: Konya: Kalecik m.a. 

1 - Dinsiz 3 - Tazelik . .j - Me
gai - Herku, cümle alem 5 - Cüppe
Bir erkek ismi. 6 - Elekt~n g(•çiı'
mek - 7 - İki yüzlü. 9 - Küçültme. 
10 - Onun erkeklik kudreti. 

halledilml' 
Sığır eti 
Koyun eti 

150.000 
5,000 

4500 
225 

ı1reorsa haricfaıt;;'.~ ~tT~ 15 Kapalı .tarf ~ ·__c: ~ 
Banka ııo. No. 4. 

Sami Çıoğlar: Tarsus: Sin~er kum 
Jıanyası miimessili. 

fhsan: Aydın: Bozdoğan: Adli19 
Başkitibi Kazım kızı. 

Şerif Tokat: Ankara: Maliye Ve
kaleti 1st. işleri Müdürliiğünde me- 3 
mwr. F~~;:.f,~ 

Salih Dille: Ayhan: Sebzeci Çubuk 
ru MC!hmct clile. 

Er ay: Akhisar: Hiikiımet car. 
No. 112. 

Bıırlıan Özerken: Kıı·klat"ell: De
-reköy: Hudut Bl. ımbayı teğmen. 

Sabri Çnpkınoğlu: İzmir: Tire: 
Tı hafı~c ve oteberic:i. Talıtakııle No. 
28. 
Ha~dar Musluo.,lu: Antakya: Köp 

ı ba~ınra berber Ila'lnn elile. 
Fikı ı:t Hayretdıığ: lzmir: Bozkurt 
brlk:ıqı Yıkıkıniııuı e Birinci Sakar-

ya 110. No. 18-1. 

,ı at T ••l o •fo: "-.vdın: Kanaat 
t: i .,. k!Zı_. 

Asım Çe-rçl: Aydır.: Ayvalık paza.. 
~:ırln 

ZAYİ - Edirne as"erlik şu -
besinden aldığım askerli" tezke
remi zayi ettim. Yenisini çıkara
cağımdan eskisinin hükmü yok
tu!'. 

Recep oiJu Emin, Edirne 316 
doiwnlu. 

16 Açık ~ksiltme Reşadiye 2& Lira 20 Kt• 

( 6 - 4276) Kalın Betiblrllk 

Aşağıda miktarları yazılı sığırı 2500 liralık taze Ayşekadın 
etleri lc.apalı zarfla eksiltmeye fasulya ile 2500 Liralık sakız ka
konmuştur. İhale:;İ 2 3 6 94 1 bağı pazarlıkla satın alınacaktır. 
pazartesi günü saat 1 5 de Bola- İhalesi 9 6 94 1 pazartesi günü 
yirde Askeri Satınalma Koınis- saat 1 5 de Hadımköyünde eski 
yonunda ayrı ayrı yapılacaktır. komutanlık bahçesindeki Askeri 
Taliplerin kanuni vesikalarile Satınalına Komisyonunda y<1pıla 
teklif mektuplarını ihale saatin- caktır. Taliplerin kat'i teminatla
den bir saat evvel Komi .. ıyona rile belli vakitte Komısyona gel-
vermeleri. Şartnamesi Komi yon-, meleri. ( 20-440 J) 
da görülür. (8-4292) .... 

Miktan Tutan Teminatı 
Kilo Lira Lira -- -216,000 86,400 

216.000 86,400 
216,000 86,400 
216,000 86,400 
216,000 86,400 
2 16,000 86,400 
144,000 S7,600 
144,000 57,600 
.. 2,000 '6.800 

5460 
5460 
5460 
5460 
S460 
5460 
4136 
4136 
t.260 

25,000 kilo sığır eti ve l 2,000 
kilo kabak pazarlıkla salın alına

caktır. Taliplerin 9 / 6 941 pa -

zartesi günü saat 1 5 de Hadım-

köy civarında Yassıviran köyün

de Askeri Satınalma Komisyo -

nuna gelmeleri. Evsaf ve şartna· 

meleri Komisyonda görülür. 

(22-4403) 

Külçe altın gramı 
114 " 

J H 50 
" .. . 

1 YENi NEŞRiYAT 

GÜN 
1 

Siyasi ve edebi haftalık Gün 
gazetesinin üçüncü sayısı .\hınet 
Hamdi Tanpınar, Hilmi Ziya 
Ülken, Doğan Ruşenay, Bedri 
Rahmi Eyüboğlu, Asaf Halet 
Çelebi. Cavit Yamaç, Baha Dür· 
der, Vı ... di Bürün, Salih Özarık, 
S • ıuı .~ cagöz, Hüseyin Hulki, 
f. '., v.s. nin makale, ten-
..-: şı iıik~y~ ve tefrikaları ile 
çıkuıi':'lır. ( Eskılere cevap) ya71· 
ııında:n baska · kadın, >ıiııenm vr. 
spor sahif~leri ile çıkı:ıı~tır. {v1.ı t 
buat ve edebiyatımıza yenilikler 
getiren GÜN'ü tav:tiye t"derıt. 1 

. ..-. ~ .~.... ·.. "~ • • lı ~ ' • .:.;:. • • • ' ...... 

Bir 
Ve 

Çok Genç Kızlar 
Genç Kadınlar 

lieııçlıklel'ine mııgı uı olurnk guzcllıklennin t.emudı. 
~ııui nıüıııkün kılacak olan ~uz tuvaletine bigane kal
mıı;laı·dıı" .Kadıııcla dikkat edilme.si pek mühim oları 
nokta: Cildin incelik H~ tarnvetini ebediyen ınuh.afıı
zadır. 

Seneler, binbir vazife içinde çalışan ve yorulan genç 
kadınların biaman düşmaıııdırlaı. lledeni ve dimaği 
yorgunlukların ooticesi guddeler elfıstikiyetini kay
bederler ve cildde (Leke) diye ta9slf e<lıleıı avacız1 

(Rüzgiı ve güneşin d~ tl'sirile) husule getirirleı. 

İ!jte bu gibi balatta ve bu gibi MVıırizc karşı K R. E ıt 
PERTEV; tel'kibinlu kuvvet ve kudı·Pti sayc-:inde 
<:Hdi besler v'l hımtbiden kurtarır. 

Yiiz binlerce kadınm tecriıbe ettiği \'e sevdiklel'ine tav
.sıyeden hali kalmadığı KREM PERTEV lltı günde yapılacak 
3.5 daklkahk biı nıasajııı ne gibi baı il\alar J&l'attığını pek 
kı<a i>iı· zamanda siz dc nıutedt' olacaksınız. KREM PEl~
TEV'in yarım asırlık bc~·ııc-lıııilel şöhreti nsılsız de[i'ildil'. On
ıTıuı istifade edinfa . --1 Devlet D emiryolları İlanları 

Aııahnl istas) onları lle Avrupa hattı iıılasyonlan 
şıırtlaıia perakende hamulelere tatbik edilmekte olan doğru 
muııınck'!li 16/6/041 tarihinden itibaren: 

Tam vagon lıamulesi ile Huyda rpaşa veya Sirkeciye gelen bannılu
lel'lc• Haydarpaşa veya Sirkecide lahıııil edilen ciıletme nizamnamesi 
mueibiııee katRl'larn kabul olunmıyan ve kabulü bazı şeraite tahi 
bulunan eşya ile nukut, esham, civa ... gibi kıymetli eşya ve canlı hay
vıınlar hnl'iç olmak üzere dam vagon lınmulcsiııe tabi hamulelerc de 
duba vaziyeti nıüsait o1mak şıırtileRııydaı·paşadnn Sirkeciye VC'ya Av. 
i·upa hattının herhangi biı' istasyoııurnlu ve bllınuknbele Sirkeciden 
Haydarpaşaya veya herhangi bir nnnlmt ıstııı;yonuna nakillerinde t:ıthık 
edilebileı:ektir. 

!<'azla tafsilat için Haydarpaşa ve Sirkecideki demiryol aobnrlarına 
mUracarıt edilmelidir. ( 4:367) 

POKER 
Traş bıçaklari!e Traş 

olmak biı· zevktir 

Tı·aşbn sonra cilde yanıklık vermez. 

Yüzii yumu~ntır. Her yerde ısrarlu 

Poker traş bıı;aldarını isteyiniz • 

-------------------------~--------..... ----------,----:z::s ..... 
Sahibi: Z. T. EBUZZIYA 

Neırlyat MOHrM 1 Q, 8At1AN •aı.!dı•ı yu: Mt.iCA.-.1 c-nüzılVM 


