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' Ş E H i R ,. H. A B E R L E R i sivAsi vAziv.ET 

Ya.&m1:Kend81111r 
Konyada, ali ve kuundan teslim 
olduktan soara, büyük fecayi yapıllDlşb 

- ... rc..,. .... 1 ..... '"bmadn talim olduktan ıon-

Yeni elemek 
din satışa 
çılcarıldı 

YeRI çefnl ekmek 
herke• tarallnd•• 

.. •• nDdl 
Dün aa'baht• itiharea yüzde 

SO baiday, yüzde 30 upa, yüzde 
20 çaMaıdan mamGI yeai Çetni-
li-..- ...... ~-Ye-
m ........ ~ edilinciye ka-

lkbadi icmal : 
······-···························· 

ihtikar vakaları 
günden güne azalıgo 

ftl o• pıa't' ,..._ A.-
w ınraı• 1 1 i ......... u.-,.. ...... _ .. ... .... 

pl-4 ,, m.ÇWA--..if.. 
--., "'I• o ••• A h 8 
,. ..... &w .......... .. , .................... , ... 
preW-.ailiailaiU..Şuk, 
,w .,.. As,-. ... ele 
reni... 1 .... ,. "" ,. ..... ...._ ....... ...... 
....__. 5 :t•· 

f • • ·-!!-- ti• J • Apj ı1a Wai Awçıh, Halkı• ve tacirlerin atura sistemini ıtiyat illDIC ge rw erı .. tliilri .-... • r iW lli-

ihtikirla mücadele için çok faydalıdır ~ = ~ ~ 

• ..a. .lilııli. Ken , •. ıl• ......_ ıa ~k leeaJi ,...,dmlfhr. Me
._ saporda .. za ta&llt vardır. 8ela Miclafaai Hukuk Reiıti ak -
Veli Beyefe .. d.,r ki: (Cepbe- kallı ihtiyar Ali Kemal EJead.i 
ye -.keclilmek 6zere asku top- varda. Onu llllmlll. öldiinGiifler .. 
lum,a bati~ Delibaşan Kon - BunJan birer l>ir• buzana &liDS
.,.a.Ja tara,....n .iifal '.dilerek 1 de tekrar etmek dal.a zi:Jade IDll

Keapya h6mm taaYYanmJa f cibi teeaür ollıcaktn. Soma .... 
h••ndaimau anla~. BUBi.in IGma ililliz Jlsında bir iqaa .ar· 
üaeriae tle tedıabir ittihazına bat- dı.O da bMtmlda. Karammacla da 
lamı.... Delib.t ili öirenince böyle bir bidi.e olmufta.. Se.ke
h.d:ıetini tacil ~tti. Sarı Yakup dilen kuYTetler onu da butardJ. 
-.ıu elenilen yeri birdenbire Ilgına ikinci defa hücum ettiler. 
b.b. O zamaa elimde az miktar- Fakat kuvvetlerimiz. tekrar llıP
da bvvet vardL Daha doğrulu na girdi. Sonra Konya herekat1n1 
;..1.-ma ve polieten hafla kuv- bizzat idare eden Refet Beyefen
valimiz yoktu. Buna rağmen sa- di Konya vakutndan sonra Çum 
Wa kadar kuvvetimi tezyit et- re. tarikile Boz.kır .istikametine git 
h• ve ifitmit olduiunuz vechıle ti. Günlerdenberi o civarda qki
bU11lan alarak Aliettin tepesine yayı tenkil ederek ilerliyor. Bu
çekildik. Orada siper yaptık. U- gün kendİIİlıden alc:bğımaz mahi
zua rniıddct müdafaa ettik. Bu a- mata söre Seyditebre viıul ol
ıilere bazı Konyalılar da iştirak. muıtur ve Seydifebri tahb inki
ettiler. Şehre -.e bıze hücum e- yada almlftır. Şimdi efendiler, 
dem Asiler bet binden fazla idi. Karaman ve Ereğli taraflan ela 
Soeta benim yanımdakilerin bir büyük bir vaka olmadan baıtınl
lusmı m•harel,eyi terketti. O.ha dı. Cenup tarafından, ylni Boz
u Micahitle kaldım. Mitralyöz kırdan henüz haber alamıyoruz. 
atefile mukabele ettim. Nihayet Ba İlyan 1D111takaeı garp ve ce
teelim olmıya mecbur luJcLk. Be- nup taraflarına doğru da biraz si
ni iJi lcabal ettiler. Köye gönder- rayet eder gibi göründü. Ayni 
miye lr.alkular. fakat .10nra orada ÇJlgmca hareketi Yalvaç Ye Kara
bir evde seceyi geçirdim. Sonra ağaç kazalan da yaptı. Buaün 
Prw ....... beraber Pieliln. bi- kanedeıimiz Karaaiaca aimıif
zim askerle konllf&hm diye Efe tir. Sonra Antalya livasına bir a-

dar ekmekler ba ~e çıkarı- , 
lacakbr. 

Yeni çeflli ekmek. berlre9 tara
fmdaa beieinlmiftir. Şehrin her 
yerilade ekmek boldur. 

Diğer taraftan birkaç gün ev· 
ye) fmnlenn önünde sörülen iz
dib.amm tekerrür etmemeli için 
Belediye tedbirler alllllflll'. Em
~et Müdiirliiiünce de un satan 
fmnc:dar takip olunmaktadır. Ka
patdan fnmca1e fmnlan ra ek
mek :yapmak üzere yeniden apl
mılprdır. 

Fbat ..ara:kalııe tıeeldlltmm Jim ki muhtekir denilen iğrenç 1 rı öaJemek için aldlfı tedlJfrle- ... oeplaıcle 7iiııli).wlmeleri için 
• • -La- rla • -.ın• fidan ...aön• lilcle a.&ıı..le n...w• ıbtikirla mücadele için aarfetti- zümreyi hıçblr ~akıt namu- iWaa etmiştir. a.aw- w ta- S9PD fl"I 

il pnlf faaliyet eok i~ 1letieeler ve fera,;atkir bır surette çal.... cirierimlsbı yala& .,. 78lam b• =..:::...::.. tedaRii Lir -.il 
'fe!'llliye bqlamıı Te muhtekirin tacirlerımizJe karıttırmak dotnı usule riayet etmeJerıle de ihti-
memleket tktısadiyatı için zararlı değildiı·. Muhtekir her memleb&- llr1a mleadelecle en eed mtiee- .. ittifak IDllC11.iace AlmaaJ .. 
olan sbuıi faali:yetinia inine te olduğu gibi fırsat düıkünü ve Jer elde edilmesi mümkündür. mn balihun'da h-...S ala .... 

•·•---"' _ ......... ile mllll "-andan lfemleket tlah!Jjnde bubuıan ı -ftriu ........ )'ini lnıa;..e,. 

latanbulun eski 
bir dereli 

Otel kH•r•t•lzllll ,.... ......... 
ba1şarını iğfal ettim. Bövlece hep kın oldu. Kon7anın mülhakı olan H avalann müsait olması yü
birlikte P1narbqma geldik. Ve Akseki ve lbradi laaTelieiade de zönden l.tanbaldaa miihayaatta 
ben •ken: iltihak ettim. Soara da isiler toplandı. Bü taraftan An· bulunmak iç.İn alun eden tüccar 
harben Konyaya girdik . • .> diyor. talyadan kuvvetler gidiyor, bir v_. if ecla.Jan ıon günlerde 
llirahı /lefıet Be• lbı1e• tarahan Refet Beye ya~ılmıftı!. fazlalaflDlftır. Bu .aebeple J.tan-

"6 Soma Enaeuaakta da böyle hir bulun eRi bir dereli tekrar bq-
• • • lılr lan rtla. hueket mahtıiie olniGflUI. Fakat göeteımifbr Birçok kilmeier otel 

rın peşını a ıgo lçel mutuamfı vakayı vukuun • lerde yatak
0

bulamamakta ve otel 

Adnan Bey devam ediyor: da. çok nvel haber aldL Erme- otel dolatrak vakit geçiren yol-
- Kaaye içinde alan ...Uaam .Uta yetifti. Asileri defetti. cul.n ber seıce. kafileler Ulinde 

d "b · V ı· tD , VM) auıdüf edilmektedir. Bunlar han cereyanı bun an ı arettır. a ı .,,."' • çel.al • · dini 

... A·k·;;·h'i;d·;;-ii;;f;d-;-·;;;~ ~·7.::-~ ~ 
feci bir kaza hazırhklan yı~:,üz yazm ba,langtc1nda .• o-

.Ar.Ncı tliilcı..11111t1a ...a 
iMian nrar•116is bir 
in/Uilc neticnind11 ilci 

lciıi telef oltlıı 
Aqeblr (il ı - B1111daa bir 

be Pli ne!, teb ı..w. tok feci 
l>ır kaza 1 ı ve bu k za kı ki ı

imiirıe v bi kio n1rı ac r bir 
yaralaıuı uma !Mebiyet 

.. 
B ıne fena halde korkaa 

Ra!wuaa dem y.re atmıı fa-
b tam lna anda cehennemi hır in
ftlik nh lnltmuttuT. 

B ınf lik neti •inde, Ramazan 
•ta ile kalfaaı Kemal ve çırak Ca
.W lllır lıir ••nUe w O.... da 
hafJfçe pnlaa........ .. lıastaMJe 
aevkalllıaitlerdir. 

Jtamuan mta ile Kemal. bir mtld
det ıBODra haataııcde ın ftılerdlr. 

111f'Blb .etıebiyet 'ftren cismin 
...... eldetu ..... tahmilt efll
melttıedir. 

R~ el ..,.n 11nhNelw .... , 
illftJik 1WtJceRnde tavaaı 4lelerek 1 
ısa.metre Uhia f1ria;raa Mmir ııar
caları berınde eaalı Wkıklere -,_ 
lamı ır. 

Kocasına eroin 
getirirken yakalandı 

.llM.irpda etlU'U 32 yatlarında 
Mahrll&kmH..,......_w.._ 
... sabah lstaplm! ~ 
mahkWrı bulunan kocuı Vedad ltık
lumdnıam ıuyaretıe selntft Te keMi
._ ıııwtlnllti lttr Collllettn dikit an
...... ~enim Hbı4ııen 
7+elenup. 

Xidr a ' ' i ıl ... ia yab n 
oa=t•ki 4illdt ıerleriDe #k "ıtiı. 
Kadın -- bakluncla tanzim ._ 
naa ul>ıt varabıdle cirmi me,bat 
mlc1clerUJ1111mnıiine t.lim edllaif
tir. 

SACUKLI ÇOCUK 
YE11Ş11Rlmc 

Bilsil1 lıalaa toealw eıltbatiai 
ı.-.. ....... ..._ uhlllllıtini .. 
J'Ulp ialilrir. ç.e..- br .,.. 
hk olıdapna ve altı luan11hlk pGllta 
pula Ue adraWı.i bi&e blldirinis aile 
(BAIDI öCtlT) lerimhden s&ı
deretfm. 

ç.eü E.dro-u JCIU'IMU 
Gn•l .llnMi 

ANKA&A 

İzmir, (Ta virJ Etkir) - İzmir 
En temasyonal Fuarının açıhnaflna 
az lrir saman kah11ııtır. Banmı ~ 
hlıurhldara •iiratle devam edilmek
tedir. 

PaTJOt1lanla 7apılaa lıazı e aslı 
tadıllttaa eonra Mıkol"U)'Oll işlerine 
bap· a-ktu'. Be it Jcia İrtN100Jdan 
ve Ankarad n dekoratörler celbedı
lecektir. 

Fuar yollarının a falt döı mc •ıl 
yakında bitmek üzeredir. Boylece 
Fuar dahil ndeld ltütan yoJlar tama
men aüalt olmuş olacaktır. 

tetaizlikıen sokakta geceliyen kım 
selere yer bulunmazsa acaba bir 
ay 90nra, muhakkak iki misline 
çıkacak olan müracaatları karşı
lamak için cemiyet fimdiden ted
birler ~ hatlamlfbr. 

1111-1 ....... .t. 
Esnet ceınlretlertnln 
per•l•rı Hal k 

S.••I•• ~llbrllecmk 
Yeiden mp ed leeek paY_JODlar 

arasında Büyük Brıtanya Jmparator Esnaf cemiyetleri Te tefekktUlerl
lugu ticaret lıirlıti pavyonu da bu. nin mnbtelif bankalarda bulanan 
lunmaktadır. Bu Jlll'TY"I" Muazzam paralan 1atanbal Balk Sandıtına 
bir feY olacaktır. Plinı hazırlanmıı- yabnJae11ktır. Sandık para lllflftadu 

iiwinılen - esnafa kredi apcak. tu. 

Tieanıt .,. tkı.at Yeklletlerlaln =tir=·==============-====== emirleri üzerine memleketın tanın-

Dlll tM:ileri .,. f.alıırAat6rleriaia lıir Ba'a ... af M 
kısmı İ&mir mıntaka iktuat ve t1ca- • 
ret ..tWlrlllderlae mlracut eılenk 1 
isimlerini yazdırmalrtadırlar. Bun- Garajlann kontro Ü 
....... lıqb birbc eclllllıi .ıe.let 
.. har •WrUiibe w ......_ BllleiQıe ..uı.. aldlrllil, P.. 
matla iftirak .._.kJriıd ~ rajlan ıı:..tr.le ltallawupn. Bd ma 
Jenlir. her prajda benzin bulunmamasına 

Barnnat ~e nebatat pa~n karar verHmiıtir. Yalnız beton de
Jelriden tanzim edilmekte ... 1ıaa 111- polan Wmn garajlanln ben
Teler yapılnuıktachr. Beledi,. -.ı zin alua - •Ü-- oh•aıcakttr. 
Dr. Behcet Us Puar ~ ta1r Ayni aa....a.. aıı.a. prajlar da 
yakmdan a1ibdaT olmakta " ,.._ kimilen kapatılacaktır. Mahalle ara
pılan itleri kontrol etmektedir. lanadald prajlana bldınlmalan 

!O Atmtıcma 11(11acak elan lıeJ- bakkıada da herlııusi 1ti.r praJ 
nehnılel harir harnıda Beden ter- bUraıuDa meJdaa mrabııyacak
bi7'9i feder&l)'On heyeti tarafmclm tır. 
JaJnhlluı mnia edı1nrift:lr. TenJa, ================= 
fatW, atlı rper, gtlref, pattnaj, lııi-

dldet. MOtosDdet, J'bme mepleli 
1ııotu sı"lti har si)'areteflerine çok 
heJecanlı cttnler yaptacat olan mtl
sMalr•lar 78J»dacaktır. 

Dlll7& ....... lıarp -~ 
çalkandığı Te milJetlerin ıztınap tcia 

............ 
Ziraat Vekili 
,ehrimize geldi 

de kıvrandıklan 111 kara ....... Ziraat Vekili llW.U. Erkmen Mn, 
İzmir Fuannın ll(lhna81 teyft.yeti, Anbractan, fehrimlze gelmlftir. Ve. 
sulh ve aWullı içiDde 7a.....ıc ist.e- kilin, zirai tetkiklerde bulunmak 
ditimme .. l'hel bJr ftlllle tetkil bere TraQap ı.re1set? muhtemel-
edecektlr. dir. 
Kl,...ıarca ....... ift1yak1a gar. :=::=:::ııa:::::===::::::ıı:======= 

met iıtediti Fuar yavq 7avaı elle- Pollılteı 
ı.,... 

z.,... .. ......... Camdan yaralandılar nnu fludlyet 
fsair, (Turirl Elk&r) _ 8ellrln . Şitlide o~r~ ~~itri admda 

zeytia llllllt.ablarmda a1ataı..w.n hı~, .evvellu ~ evının pencere
ait dellcelerla qıluma• faallyetiae 1.- eıilerken cam lanhmt ve 
devam edı1mekt.nr. pmçaluı Dimiuiain MI koluau 

Ma.talııriller, 7abanf seytin ~ kamittir. 
larmm ,_..... aonnal mallsal ft-
1 r ttz • n w..nrtu . .ze.ytilld- Bwadan batb Küçükpazarda 
Ut ' · ahri'Wi .. fea wrları oturan 1 2 Y.tında Hikmet de eo
aqtla metablarmııla ~ •- kakta cam lanklaruun üzer.inae llndedirler. 
---- --- - ---- düterek 7aalan"'lttır. 

Kahve tevziab laı• tt. ~ t11tt1 
tkta.at Vekileti tarafmclua vlll

yete teblit edllmeei beklenea blmt 
•• pralaada 

tevziatının mü aad lnl bundan son- Kiiçülmıumlap ... da ohn'an 
llllWlll TFllllllllll" illllll•HlliiWH ra km b711takamlan Taıntarile yap C>.man Ayc:bn, eYYelki ırün Ç~ 

D1JJ'D karar venıdftir. me aokağındaki bir inşaatta çalı-
IaYJUbmlar, mıntablanndaki k l .S t .. k lı:l"w "nd 

-........__ kanı kalnıeeileria, 111Ö111u lerin lh- '" en me re ~ M •• en 
• ırnım ıeeed tefdbmm ıamm- tiyMIBI JııolQea t..wt f Nleceldtıri dütüp tehlikeli wette 7aralan-

:' ~ 1Nstbı .... lclD ~ eok 171 lıir flldlde P- mit ,,. ifadeye p~ir 
Ok4 ı-.- ' ı ...._ a.tr.. ı pı=...~· tlaölen möracaat- bi-r y~ette Cemılıpqa huta-

Jan bbule bqlamııla.rclır. neüte kaldmbmttu. 

mikyasta geçllmittir. 

Bu hafta içinde İstanbul fiyat 
miirakabe tıeşlı:llltı pyet yerin
de bir karar vermlı ve lstan
bulda'ki bütiın nakliyat an
mrlanncJan aaadoluya ıınlı:eclil

ıaekt.e'"' olan .allar halı:kuıda 
maat.azaman malilnat ftl"llmesi
ni istemiıt1r. Bu suretle Auado
luya g6ndttı1mek istenflen mal
ların sahipleri. nevllerl, maliyet 

fi~tlarlle, ratıfları " :fatma
lan gayet 1tola7 'bir tekilde .._ 

~· -- ""'Jf- . ..__, ...._ !il..!..-~ b:.. L.::...ı:L .1-1...& -A...: Aı-nuip alamı7an lıir ekaUlyettlr. Mitin ithallt '" ıım- emı.a- _. ,. -..-~ .,._ 
Bu zümrenin faaUyetine mini mızın maliyet Ye satıı .flyat!a!ı merika, yahut hilfan So~ 
olmak için bütün memleket fert.. devletin mürakabe tefkillb ıçın Birliii lltiblık edecek ........ ~ 
leriae 4liifen vazifeler vardır. malünıdur. Bu hale g6re, yapıla.. lara ..... hıpı.,a .atww1ik obr 

cak müba,..alaıda aatıadan mg,. &....L-.. - .___ • .;... 
Fakat 1htilirla -. .. eı1m aı- hakkak swettıe fatara istanmell- nk ,,. w-- ._. " Ja..,...-

kı müeııdelede göze çarpan baı dlr Bu talep satıcıyı derhal dii- rede bu)unmalanna hacet k.Imals 
noktalar tacirlerimisia ve llalkı- fil~miye sevkeder. Ve milli ko- m brp ilAa edecektir. Diler t.,. 
mızın da istemiyerek dilemiyerek runma kanununun cezai büköa. na- • ' iP ............. IMri 
nuıı.t.ekire hbmet etmekte ol~ Jerini pet cbel bilen aahteklria tle ,.. ; MA ._ ' d..-
landır. Ba .ebeple lttUttınetill sinsi faaliyetine de aed ceker. a.. ....:.. ... k;twe s 1 t hm 
kontrol tetklli.t.ı bütün kuvvetile -•~ -:.-.a.. •• ,,_. __.... 11 ..... .L ~ -c...a 
ela..-aaın rat- bu miizmia Btmdan bqka h-:""urn ~- l 1 n, 7-~ ,,,__. 7-
clerdl en kl9a lıir •ma11da lıök6a- umushı Türk tadriM ile en Mi- ..,. ~ ,- sos 
den atamamıştır. Maltlm olduğu y~k bir vazife tere~p etmekte. l4 • p t ...... iater-

trol edileMlecek ... ilıtikira IPc 
bir llUl'ede IM)'dall ... ~ 
tir. 

Ozere muhtekir faaliyetini ea diT. O da ~tm ~ • 0 __. Al sa .... Undi 
ziyade mevcudu az ve talebi faz- dansmda hlmıeaine difell P ..att.,.._ile l.aaıte .... • ; •• 
la olan mallar berine tekl!f çft nsfte,i ihmal etmemelltb-. • ~ .. 'ı L--
eder Te mflşteritdnin bu nevi ma- Tacir, en aflllr satatılanncla ,_ ~ .. • - _,. 
ıa taqı olan )'iisde 7tiz thtfya- ~De rntttteri~e ~--=- fatll- ....... ~· 
cmı takdir ettili ~in imafm ra vel'IM'fl ltı,.t 8'1i11me1Wlr. :a. A' J& • Jlliı:ıas d. 

F.,,,,. _..,.. 

Tleant Veln1tmWhı de lleeıt.te bir surette beaeHni istemekten _,. hük6aetin Jllirabbe .... ,,..... ,. ı ı l 1 ad Am.ika 
liirWili .-, illtlkAnn hbıe de çekiJIJlla. İtte ba ~ ınııtı dalla Mrt ..,. ...ıı Wr -. ' M: 't 1• , llei M l ıri
Wdll ı ıı 1ı'•tıe yWe 7ib P.. muhtekirin 1stecftii mal bedelini rette ifH7ebt1ir. Balk •bad• ,_.. • ... ll1mı• .. ıırfw+P• 

_ _._.__ -- -.1..a..&.. ..____ f- .....1---L fatfta lııtemiye allfll'• •'llld.9ldr 
1 

1 __ ıo 1 a....d__ ....a__ 

cil-i-= ı- --- -- Jıüç dU..n.medea tesv..,. _._ siner, .... mc '•tia ..... 1 • - •• 1 -.. -

terde Wrta aiicadele icbt ta- yalnu ihtiJacuıı ~etmek emellle bln,esinl kemlnmiJW pbahyuı liii J.. .. A • ': '1 , ...... ~ 
cir Te ı.alb dltm mı lılriael hareket eMll tacir TQa fertler MI wiwnıas ibtilrlr faali~ de • ' • Wri cAw.pa 
vatfeti lıuit lıir tekilde kalı bilaııyenk. ve iatemiyerek i~tiki- ortada taramea .nlamit ahir. ~ ... ' 1 1 ;-;. tll.n cA .. 
eQleyi fa,..tah ı.aw-. ra ea eemt ltir ölc6de hizmet cı _._ -··A~ ., 1 

l._JE~•~wdl:!!ı.l:~--=kta~:&:Wl=ret=!ı~ecl&.:!:iiıı!..:e!i:!"&..:olur~~la~r~ . ..!B~iikime~:=lt~ih~•~•k~a;..:. ........... ~.Atı::;:L.~~::::ra.ı:~• .. .1 ,. -su • · 

iıııı yıt~ızı 
ılıık istiyeı 
ıeıc kızl a r 

Fatihte feci bir cinayet 
•ı r • Jıra..,..., ~· 

....... , ......... ,., ine 
• 1 1 ı:....ı .rıtliı· . au....,o-

mui yoldaki anl•pna ile hertanıl 
etınitlerclir. ..,.._ ..... imza! .. 
mp üiırm ToilyoM a.dik edil
mit niilhalan teati olunan bitaraf· 
lak nmahedesile Japonyamn ilk 
temin ettiii iatifacle, denia JG1an 

Bir mezbaha kesicisi ihanetini gördüğfi 
kansını kasap bıçağı ile keserek öldürdü 

Bejhtlr Ertuirul Muhsin ve arka.
1 datlannm çıkaniılı:ları Perde Te Sah- Kal'IUlll a,.lamn kollamada gö

ne mecmuası genç kı&lar araeında ren bir Jı:oca, onu i>elindeki kasap 
bir ~ema yıldw milaabakalSl tertıp bıçajile öldürdü. 
etmiştır. Bu feci cinayet. evvelki gün 

:'.\J.ü.,abakaya eirecek kızlaıda li- Fatihte Gelenbevi orta okulu ö-
aan ve zeki bbil~ti, fc.toJenlk ol- .. d =-•---=-..:- LH . ..ı:._ - le 
mak, sesi mikrofana gelmek, tahsH- nun e ~~· ..--..-.. fO)' 

lı olmak gı"bi varı~ar ar maktadır. cere~. etmlfbr: . 
Bu evsafta kıslann sınema ve ti. Ramide Cuma mahallesınde 

yatro sanatkirlığ'uu lllellek olarak oturan Fazıl Ensin. mezbahada 
ııeemeleri ve ayni samanda aıleJer!. kesicidir. 
nın de bu huausta muaaade etmeleri Bir müddet evvel ukerliiini 
ıcap etmektedir. bitiren Fazıl. evine döndüğü za-

Jf usabekayı kazanan kızlar Er- man kanauım. çahfmakta oldu
tuirul Muhsinin çevlreceği filmlerde tu E'yüp konh'pl.ik fabrikası ame-
bat rolü oynıyacaklardır. lelerinden Tabir ieminde birile 

Odemt... fllplteH münasebet telie ettiğini öirenmif-
blr llDID ıe de bu haberlerin birer dediko-

du "'Ph-lii olabileceklerini tah-
Ödemi" (Hasat) - Kuaıamm min etmiftir. 

Adaeide nabiy~inde oturan İıımail Fakat kaıw Mükerrem, koca
otla 1i 7911nda l-u Kub, ÖSbeke anın eve avdetinden memnun ol-
meTki.inde bir İilC1r tarlaamda ilü -:L- • • ~tin '"'""" 
bul ...... IDMDlf ve __ ,.et ifl ııııw .....-· 

unm-.ur. ı .... LL.:..:J.... L--L -L.:-
İsınallin blr hutalıktan dolayı i51- _....,... ortaya &u7-taa ~ 
~ unnedilnıekt.ectir. miyenık. s=ja Y.ıdm Fazıla 

r- ~!!: .. ~.!!..!.~.~!:. ' 
Elektrik işleri Belediyeye 
geçince bu bale mi girer? 

Elelttrik itlaruine ug/i luırelcft etınelc 
.ıalaigetini lcün oeri11or ? 
Bir abonenin haklı flklyetl 

Elektrik idresinın pek garip ve 
uaulm bir hareketine .. rıu 
kalaa bir kariimb diln Wanba. 
nemime plenk .... dan seçen 
hldil!eJf anlatmJJtır. 

Elektrik idaresinin cebebiyet 
verdiği bu çirkin ve usulsüz va
&iJ'9ti s1!b 1 'era .. n &
kattee ......,_-. 
~ ........ -, .... -.. 

...... ı-.ı...w- qnlb. A
J'Upalllda htanbal ..... • ..... 
ra 88 da .....,. aputmam 
..-hafm ettim. • antla n
de küme )eMnewhl'I icln .... 
trtk Geretl ftl'o..li.. c- .... 
.. lsin1i ........ Kapama alma
... lceri mhmt m- ımldl 
- i1ııber Jrtiwimı WJma J'a. 
bt apl ...... alı:pmı na clllll-
dli6m -- 9ektriklerin keail
................... Jda-
• ohz·htı tela ell'8fUll .. at
lan )•ritlenli. C-rtı.l Sld 
erk•••• 'l'lllel ....... ki ..... 
dlrtlle puta. ....... ......., 
'ftrdiıe. Saat t,I ... Derlaal apl-
masını istedim. 

cŞimdl kabil delildir. Öileclen 
sonra bir tle bet ara81 •nz. 
Aneak eTde maltakkak mt.inia 
bulunması llzım> dediler, İtiraz 
etti& 

-.. Eaektr · ği chtandaa lı:apada. 
nıs, yine dııanclan aprmua. ele. 
dlm. 

Cevaben: 

- Dıtarıdan kapadık ama 
usal böyledir. Baıka türli ..... 
maa. 

- Öyle)'• m•nm '* saat 
sa,feyin de beldiyeylm • 

- Olamaz, l ile beş arası me
mur pllr açar. İtini&e sellree ••. .... .._......,.can,.._ 
ta. 
... ... cıW1lia Mide bith 

ljleıia .-ramı -11111 ....... 
..,. ....,..... J'akal pim si-
.. cılmlidı! Geeşi tekrar keraa
bkta ....... 
..... .-r. 7iBe rıplma+ ... 

... taknır kanal*tQıal 
Slektrlk iıılaıeri ıııaraJ'I ...,._ 

..... ,...,. ..... errı,aa .... 

...ıde .. lıelleftir. mı' t:rik w.. 
rml .... elleftııeti ,... .... 
tinlbar. .ııo.eııiai •ı ılı 1 iis. 
Wdıe)'baiu ftedi 11e d 1 1 ,. ~ 
...... ıı.n. ka........ lıir 
....,.. iki ... liııbrilwa 1lfl'a, 
IDJw. 
Aalıa Warema .. u,n .... 

btleıtae 1ıir ... ....... ~ 
alakadar makam yok mudur? 

TASVlRl EFKAR - Karil
mi&in başından seçen hidise)'i 
aynen naklettl'lı:. Beledfre>'e in
tikal eden bir idarede böyle usul* ft keJff umameleleıln eeft-
7aa edehll'"Mli 'bW eicWen ..tlte.. 
e..ır etmiftir. Alikadar naabm
lana - llldlcle llanlııete ...... 
c:eWerinl merakla bekliyorUL 

·1 _L •• L_ b k keailmit bulunan ç.. · K., • Şek 
ven m-. aure 1M11Df117a ıra - hiikUm tine RUlt • Is-. ,..a.. 
mıf, cm.. anahtanm da ha~ala j ıe ~. müb.;mat ve tanare 
vererelik ol.kaç~ı:~ L .e. ~zıykete gön• k nit" .n- ,• 2 ol
mutta ~ za~ &oca ille, a- .,.w1,... . Japon~anm Mançurya 
namın peşını:_ dute~e~. onu aramı- hadaclundalri hiJik ukeri m• 
y.a ve eve d~ı ~ ..bbapla- .-W Si • ; ..... >claki Kı
nle ~ .-..-~~. '-tla.....- alord.-ua A~ sewkedlme 
tır. Nihayet evvelkı gun karısını sile rbut kal~ • bumm 
afikmm kolunda olduğu halde gö -. ~ Wr ~ Orta Çincİeki Ja
ren Fazıl, hiçbN- tehdit eaeri gös· bvvıetlerine iltilaak etmiftir. 
termeden yanlarına eokulmuf ve: poa L...!L k......_ San Nelaiıo-

M"L tm v Bu - • c- U&enem. e e. çocusu- lılea H" § • • • a.du . ...,.. 
muz v~r. Y alvannm ııa.na pi, ç. , it.,'-~ ar-.. ceplawi=i 
herfe)'I anu~ yemm ede· Aa.- _. ._,. ....-. nolda
rim.> ~e.miftir. B'!. tatlı dile um- .. ~ ... ,...._ iıınba 
kabil ıınırlenen Mükerrem: .._. ..._ 

1 
'• ... .....,_ 

c- S- sbk kocam değilain:t -.... S.- ..ı- ı ...... ..... 
ve 1eyp&i.i TMire clöaaek: ç.. : mc,. • Şek .,,Jm ı • ~ 

c-ltte.> ve (kocam) kelime .................. ..... 
.U.i ithe etmeden boynana yedi_- iiıai 99 .. , 1 • .._ _,i. 
ii bir bıçak darbesile yere yıkıl- .a ...... Y•' ı e'ô ılir .. 
-.ur. • :mi;« kas 1 Amıri-

Bu eenada beclWıt koca. :rllD- ._ ... ati,--~ ~--Şek 
htn ka~ üzerine iiilerek elin- t C O ?' ' lws: - A
deki kmp hn;aim1 mütenıadi,en , ,.,.,. • .._. • 'ft .. 
•plalftl)'a bathumftır. _. Ah s a;a ...... A•ı • 

Tahir i8e, daha ilk lnçak dar- ........ .-..: --... ~mıli a
l>e.i tniriai p.teımecleu ottadan k;l" dı .. • • -.... ~He ~ 
ka)'l>ohnuttm. n • - .._ ıa-'*-

Bundan sonra ~ı 1-tı~ ıe- • :• 1!:;.-:a,~rn. law~ı~ 
len. katil~ bıçaiı Mükenemm ~e- -1-! 0 

1 
i 2 •i!•I ı5iin 

1 
.e

eedı üzerme bırakarak kaçmak 11- V q L. .. P.ti M , ... 
temifee de polis memurlan ta- re A ' ?J ; » il llt 
rahndan derhal yakalanarak ne- 11 ıı~i:ı? • 

1 
w l mlli ~ Çi 

&Mele .......... ~ Miid- ....... :: .:-1 ....; 

deiumumi muavinlerinden Kemal • ,as ~j, 1 blaa 
Ôqobaa elkoymuttur. 1111.;:-Çlm 4evlı:~'-: • n 

BORSA 
:.-..... •:ıı,~~ 

7 -6. - ...... 
...... lse..tle 1.H ... ..,.... t• Dam IJI. -
c ............ .. . 
..... ........ 11."8 
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• '? 1 ...... . .. .ıs 

ESHAll VE TAHViLAT 
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AHlrP .,Y•T.....,,u-
ı.taaı..ı Rıbtıa - ·-
Tllrld7• it 8-k.. -.-

[ Bcna harici ..... fiJID 
• Lh • ltft 

E.ı.Brcü• 111 • 
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Haptı, 5dallir UU. W:r mu
ta ....... k ,..... el-. Her 
İDaall .. kollara MriJMla ~ 
ve 7ke ,.as. •UT~ )Dyı-
11na varınM tat.. Ba bllana 
berb rl bJatm Mr ....tel'IDI tfa-
ü ...... ı.... lllıyatta ı.ttkt 
bir .... ffabJet ..... ... -
.,_. l.nl, _,. ._... ... .. 
1'k .. llftf lmneti6'. Sulan 
kirli ve mıurn.. 1rr•kltr wı19 
pvpkUtfni1 plılf)s, 1 MIJ Te 18 • 
refalsllii remseder. Xlrli q mil
lenea sularda J'lmD tuu erpç 
Mr bataldıla uphuur Ye boiu
lap lider. l'alıat ...... berrak 

-- ..... kulcıt lallac )'lam ._ ........... W:r.-,. 
s .. Wrıe.aal*.-,.MeP.-tıe 
........... •-=•> w..tiii 
1n TarJr 



Gençlik ve ihtiyarlık 
davası 

D;whr ..._.. lr hr. Şip 
.............. Diıi- ... 

..._. ,,.... ukimte•..,..._ 
uıu Is al ıadii" • .-.., lııi-
zi ... ...iır iiıl • i ' fip...ı.ri içi-
ne •iitiıı iır. • c.-. . • •. p.lıi ,...,._ ...... ~ ..... ,. ···y ' ' LIJecek valdlt whDJ& 

hllfll.C-C~.~ 
in art '+'k ebııaı 1° • ken· 
di Ai :11· ,, .......... :ieler. 

9 ... ....,.. ild"&y ... llaya· 
tın...au •ıt c&91lir. o fÜPhe e~
~ • •it ";••il ltitabl mef· 
"....._.. •z t ıi içinde atalete 
luıdioıwr..., lırıı indeki tasyila ,.. 
karak ilerler ve muvaffak olur. 
Tekimül lııu ..... ,..._ ~ 
canlı imanın ~ .._ 
ğar Ye matlMa caDlaı iımaır ~ 
~az- ııai, .HS ··ı he -una.a 
faŞDIU ......... ialNıt Ner •. 

Bu a...U fÜpienin eh ....... 
ni inür ebn~ Ceneia blf
kın h~a • iatilaasaet .. fC
kil verir, gördUiii fftn .-ifesile, 
gencin iman ..... bir vasaf ahnaaı· 
na o ._et eder. 

Genflik me~ 

bir ralı meselaidi7 
Binaenaleyh, meıınlel.et dava

aırwılla gençlik, tiir y-, aaeaelesi ol
maktan ziyade bir Nb ....-.U· 
dir. Biından dolay• lıı~ .......... 
ri qni tiırilai devia ilnlen an. .. 
gelm ınilled_. İıfİllll9 lqin biiı 
kı ............... lill ...... ela~ 
tyüordw.. • • 
.. __... IW:i... ettiiomelt 

ist~liirn --~ ....... : Tiitt 
miJM . .t8tiMW imanile . yenici• 
doğdW Oba.iM& iman ... ~ 
Onu IMı İm9llt ~ • biv6IC 
milleti haline getirecektir. Nefsi
ne itimat, tarihin seyrini değifti
rea • ve .......... n delift~ 
~ oliıh .-ç Türtt milleti
nin en ıuüıwnıia vamdtr. TiiT'lt 
milletinin 'M Türk gencinin Nbu
nu dOldUren rehavet ilı~~ de
iğldir. onma yiibehnc ii:luline, 
miUt • mcfttUreJerin • Çft'Nletdiği 
m~ M haklı ititiraslar temel 
varfeai göriir. . 

Mevcudu muluıflma davasının 
alhndan, nefsini rnüd8faa zarure
ti de>Pr~ bi& tmillinıiaden aldığı· 
rms ihmla Hllyatın her safhasın• 
dio müdiıfaa • vziyetinden hücum 
va:ipedile geçerek, Türk milletini 
butr6n çatil' çatır yıkılan muas r 
lnedtıniytıt seviyesinin çok üstüne 
9'1tvacıak ve tarihin bize mev'ut 
ICddıjJ büyük tahtına bir daha in
memek U..e oturacağız. 

/ligasiı v.ıziget 

J#~~onya 

C. B. 

ve devletler 
( llo ıo afı N nl'i ttahifcnıizd") 

nup Japonyanın askeri kontrolü 
a1tında bulunmasına Çan - Kay • 
Şek'in muvaf:ıkııt göstermemİf ol· 
nuı.ımdan neşet etmi~ti. 

ç·ne buf!.Ün yardımda bulunan 
Yr""ane devlet Amerika olup Hin· 
d " rm ffıt'iiıı ı ıimılıi BWm-y. ü-

• 7. ~ yübd( cla(lhır ft'ASllLcW 
d · tdl ..- hattnutan ~ırm .... 
nıllf ıwnat göııMliıımelı:twdirı: . 91 .. 
n•naleytr . bll tlMmuhJ . ~n • 
Kmy - Ş.tc ti61cUrmıtlnin i~• is
tem111r. kalM etıneai JwWimlr.; 

Fnkat J..,_.,.nrn biyie bir tifo 
vauutu b·ıımu. A'tinan,,_ il~ A\. 
menlra ar&.S1nda h.-p vu1e..mmı 
Amerika ve lntriltere alevhme har 
he giımemel. kaydam kabul ede
ceği IJeklenemez. . Binaenaleyh 
Çiede Can • Kay - Şek hiildilnıeri 
n.iceai Nankin bul'anan Vans -
Çin - Vey lriilıÔlnetinİ temynacı• 
ya k1tdtır son sözün lnhc:a 1caı.c.
iı telınnİll ecHlehilir. 
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TASVbtt EFKAR L 

lf 1•lZBiM=1431$ilH 
Rizede çay istihsali 
her yı 1 artıyor 

Üçüncü 
parlak 

istihsal yıldönünıü Rizede 
bir merasimle kutlulandı 

( Havacılık. Meselesi ) 

Tayyare imalitında 
başlı yan yarış 

Rize, (HtkW!I ma1ıabirbnlsden) --r ı bll'flk ça7 aıntalıalarmdan eelbedi
Yerli çay istihsaline pnil bir mik- lenık bunıda ek11en tolnıntlardan çok 
yasta devam edilmektedir. Rizede iyi neticeler ahnmıı Te hatta bazı 
üçüncll istihsal yıldöntiMI de kntlan- t.ôhoJlllar ptjn14'tldel'J mmtakalar. 
mıştır. da• daha İJİ -h&•I •ermiıtir. 

Bıı 111linasebethı 2lraat ha)ıçesinde çay siraatinia ekimi )lrogratnlı 
büyült bır merasim yapllmışur. Ya- b. ..kili• MeTlemelrte n inllifaf 
pıcılığın inkitafıada e.~eri sebke. ır 1ı: ettir. Pek yakın b1r Atide 

Mulıariplerle Amerikanın aylık tayyare 
imalatı genkünunun son rakamlara 

nazaran 10.000 i geçmiş olduğu anlaşılıqor 
den ve en iyi çay yetışlırenlere mil- etme t . ~ ~ . . . 
kafatlar tevzi edilmiştir. memleketın butun ıhlıyacı bu istıh- z afere giden yolun kapı ının a-

Rizcdeki ekim seneden seneye art. sal merkezinden karşılanması nıüm. 
maktadır. Sovyet Rusyadnn ve diğer kiin olncaktıl'. 

nahtan hava kuvvctleı inin e
lindedir. Bu kapı açılılıktan ~om adır 
ki kaı·a ordusu ve halta donanma, 
zafer yolu üzerinde ilerlcmiyıı ve za· 
ferin semerelerini devşimıiye imkan 
bulurlar. Hava kuvvetlcı·lndc de key
fiyet he~eyden üstün bir kıymete 
nıaliktir. Geminin kuvveti ancak kcY· 
fiyetin mevcudiyeti hali!de kendi
sini gösterebilir. Bu sebepledir ki Jn. 
~llterenin tayyare adedi itibarile de 
teveffuk edeceği zaman ne vakit ge
lecektir suali sık sık hatıra gelen bir 
mevzudur. Bu suale kat'i ve doğru 
bir cevap ver~bilmek için lüzumlu o
lan malümat da mevcut değildir. Ve 
bazı habeı·ler ise propaganda kokusu 
kokmakta ve şüphe tevlıt etmektedir. 
Bu sebepledir ki biz mevzuu ancak 
ajans haberleri, resmi bevanat ıle ha
va muharebelerinin temp~sunu ve her 
iki tarafın kendi ifadelerine göre tay
yare zayiatını rehber ittihaz ederek 
umumi bir tarzda tetkik edebiliriz. 
Ajans haberlerine göre Birleşik A· 
mel'ikanın mart 1941 ayındaki tay
yare imalatı 1200 tayyareye baliğ ol· 
muş ve 9 mart 1941 tarihli bir Lon
dra telgrafına göre de İngılterede 
ikinc1kanun 1941 ayındaki imalat 
miktarı dünya rekorunu teş
kil eden 1918 ~enesi lklnciteşrin ayı 
rakamlarını tecavüz etmiştir. 

Hayret \•cıen bu rakamlar zihın
lerdc birer istifham işarctJnın kıv
rılmasını da mucip olursa pek tablı 
gôrülür. Bu şiipheyi gidem1ek için 
geçen Umumi Harpte İııgılter<>dı• tny 
yare imalatı hakkındaki hır istatis-

----~--~~~--------

Zira İ kalkınmad~ Yazan 
Emekli Albay büyük hedefimiz 

Mecit SAKMAR 
(t itt0t ıa.Aifıtlna dffotr1) 

Memleketimizin Ycşilköy, Ankara, 
Eskişhirnc tohum ıslah istasyonları 
büyük bir faaliyetle çalışmakta ol
malarına rağmen bu istasyonların 
dağıtmakta olduğu tohumluk ihtiya
ca göre pek ııztlır. Yeşilköy tohum 
ıRlilh islasyonunun veniiği tohu~
luklarla İstanbul mıntakaınnda ekı· 
len yerlerin verim kablliyeti dönüm 
baıına 80 den 112 kiloya, Ankarada 
da 62 den 74 kiloya kadar çıkmıştır. 

Bu lstasyônların ekim mıntakaları 
genişledikçe te\'1li edeceği mahsul de 
daha fazla olacaktır. Adapazarı t~ 
hum ıslah istasyonunun dağıtt.lgı 
tohum diğerlerine nazaran daha faz
ladır. Bu istasyonun tevziatı 380 
t.<mu bulmuııtur. 

Bu sayede Kocaeli mıntakasında 
istihsaliit blı- misil artmakla kıılma
mış dönüm verimi 95 den 127 kilo
ya çıkmıştır. 1939 senesinde bu mik. 
tar 152 kiloya ve istasyonun kendi 
çiftliklerinıle 168 kiloya kadar çık
mıştır. 

Kocaeli mıntakasının 939 da var. 
dığı bu istihsal, büyük gayret ve 
emeklerle fenni bir surette çalışan 
İtalyan ziraatının vasati istihsal 
miktarına muadildir. 

Şimdi ancak bir kısım köylümüze 
dağıtılmakta olan ıslıih edilmiş to
humlıır sarfedilen biıyük gayretlerle 
ileride bütün memle~ete te, mil edi
lecek ve çif~imizln cebine senede 
en az 155 milyon Ura gircektir ki 
bu .da önümüzdeki 15 sene içind~ 
hakıkat olacaktır. 

tik, ayda vasati olarak 53 tayyare 
imal edilmişken ikinci on ayda bu 
miktarın 340 tayyareye ve üçüncü 
on ayda 1.352 tayyareye, ve dordun
cü on ayda ise 2663 tayyareye ve 
mütarekeye yakın aylarda ise vasati 
her ay tayyare imaliitı 8.500 tayya. 
reye çıkmıştır. Ve bütün harp mild· 
detlnce İngilterede yapılan tayyare 
yekunu ise 80.000 i aşmıştır. Aradan 
geçen bir çeyı ek asır zaı fındaki te
rakkiyat ve her iki muhasım tarafın 
harp maksatlarının azameti düşünü
lürse Almanyanın aylık tayyare ima
lat kudr~tinin 5000 rakamını taşıdı
ğını ve Ingiltere ile Amerikanın ise 
500 rakamına yaklaşıldığını kabul 
etmek makul görülür. 

----------~------------
Burada zihinleri tırmalıyan ikinci 

nokta da ıııudur ki nasıl olup da en 
ileride bir sanayi memleketi olan İn
giltere, dünyanın birinci derecede 
muazzam bir sanayi memleketi olan 
Anıerika!1ın da yardımına rağmen 
aradan bir sene geçtiği halde Alman 
havacılık sanayii ile halil başedemc· 
mişlir. Bu noktanın tavzihi güç gö
ri.ınmüyor. Çünkü sulh sanayii ile 
harp sanayll arasında gerek tesisat 
ve teskilat bakımından olsun •ve ge
rekse iptidai malzeme ile mütehas
sıs işçi miktarı cihetinden olsun çok 
büyilk farklar vardır. Almanyn ise 
sanayiini harp sanayiine tahvll için 
1935 senesinde başlamı~ ve beş se
nelik plunilc. haı-p sanayii ile işe ko
yulnıuştur. Fabrika 1şçilerlııin y rml 
dört saat çalışması için üç ekip ha· 
linde tezyidi ve bunların ihtisaslan
dırılması maksadilc hazırlıklara bir 
çok sene evvel başlamış bulunmakta-

•' Argus,: 
tayyare 

• • gem ısı 
Cebelüttarıktan 
Atlantiğe açıldı , 

La Linea. 8 (A.A.) - Argus 1 
tayyare gemisi Cebelüttarıktaı. 
h areke t etmiştir. Atlantik isika
metinre denize açılan gemiye iki ı 
torpido muhribi refakat etmekte· 
dir. 

Stratmore vapuru Cebelütta- • 
nidan ayrıldı 

La Linea, 8 (AA) - Strat· 
more vıpuru Cebelüttarıktan t':ıh 
liye edilen 2000 kişiyi hamil ol
ruğu halde dün öğleden sonra At 
!antik istikameinde denize açıl
mıştır. Bu vapurun meçhul bir ~e
bepten dolayı bir hafta içinde iki 
defa Cehelüttarıktan ayrıldıktan 
sonra tekrar döndüğü malümd·ır. 

Rumanyanın nüfusu 
Bükr«:fi 8 (A.A.) - D. N. B.: 
6 nisanda yapılan nüfu• sayı

mına nazaran Rumanyan~n .1üfu
su takriben 1 3 rnilyodur. Bukre· 
si nüfusu hemen hemen bir mil
;onu bulmaktadır. İstatistik Mer
kez Ofisi iptidai mesaisini bitir
miştir. Yakında sayıma ait haki· 
ki rakamlar n~redilecektir. 

AmeJikada 
Muazzam 
bir zırh h 
denize 
indirildi 

Bahriye Nazırı 

bir nutuk söyledi 
Camden, cNew - Jeraey> 8 

(8.8.) - 9 adet 16 pusluk topla 
mücehhez bulunan cSouthdako
tu zırhlısı dün Camdcn' de 'leni. 
ze indirilmiştir. Geminin inşası 1 3 
milyon sterline mal olacaktır. 

Bu merasim münasebcti!e urz 
söyliyen Birleşik Amerika Bahri· 
ye Nazın Albay Knox czcüm1e 
demiştir ki: 

Bu iki haberin doğru olduğunu ka
bul edersek İngiltere ile Birle ık A· 
h1erikanın bugünkü tayyare imalitı 
yckünunun 4700 : 6000 tayyareye 
baliğ olduğu neticesini çıkaı abıliriz. 
Çünkü ikinciteşrin 918 ayından U· 
mumi Harbin Mütareke t~rihlne ka· 
dar İngiltercdeki tayyare imalatı va
sati ayda 3500 olarak tesbit olun. 
muştur. 

Yine İngiliz kaynaklarına gore a
ğustos 1940 ayındaki tayyare ımala
tı 2700 tayyare olarak gosteriliyor
du. Geçen beş ay zarfında aylık tay· 
ya re imalatı hasılasının l 4 nisbe
Unden fazla bir terakki kaydetnıiş 
olmasının Alman havıı bombardıman
larının İngiliz hava sanayıi ıizerin
de hiç de muessir olamadığını gös
termesi bakımından çok mühim bir 
manası vardır. 

1\Lihver dcvletllerinin ve bilhas~a dır. İngiltere ise bu işe 1939 da Bir
Almanyanın tayyare inıaldtı hale- lcşlk Amerika ise 1940 sonlarında gi
kında Alman resmi lcaynaklaı ından 1 rlşıniştir. 
hiçbir haber sızmamaktadır. İtimada . 
layık olan biricik malümat 11 mart Harbın ~aşla~~cından Almanyad~ 
1941 tarihli Reuter tebliğile blldiı i- tayyare govdesı ımal ed<>n 51 fabn. 
len İngiliz Hava Nazırı Archıbald ka ve motör yapan 17 fabıika bulun
Slnclair'in Avam Kaınaracıındnki ha- duğ~ ta~min edi~mekte idi. Yalnız 
va bütçe,;inin müzakeresi müna c- B.~rlın cıvanndakı ~ranlenburg'daki 

c- Dünyanın bugline kadar betile soylediği nutuktur. Hava Na- buyük tayyare fabııkası .o zamanlar 
görmediği en büyük deniz kuvve· zırı bu nutkunda Ahnan)'a taware haftada 10 • 12 adet Heınkel tavya
tini teııiıı etmeliyiz .• > imaliitının daima' yüksek deı~· ede ıcsi ~apabilyordu. Bumda çalı an 

olarak devam ettiğini ve hatta ha ı- işçilerin adedi l 70.000 olup katlın lş
cSouthdakota> zırhlısı North· lanın artmış bıle olduğunu kaydet- ~ilerin nl beti 1/ 4 : 1/ 3 ara ında bu

eaalina ve Va~ngton znM.lan- ınlş ve İtalya tayyan imalatının da lunuyardıa. Bu rakamlara lcıya en 
nın sımftna mensuptur. büsbütün ihmal edilir hır d11recede bfitlln Almanyada hava sana:yııftcle 

Camden tezgablanna liil~r oln\adığını ve İnglltıere P hnaht ın çahşa,n i~ilerin yekilnunun A n\an 
harp gemilerinin İnfllatının inlcı· Ril'le.,ik Amerikanın yaı d m'\ıe düş- ordusunun ı'llevcudu~dan az. olmayıp 

manla'rımn imalatı mile ll ın '"'ak- fazla olmasını tabının etnıek gfiç ol· 
t•a uğramasına mani olmııit ü:ı:e- J k ıa .. tığını ılave et111iştlt'. Ru ı e!!nu be- "Mıyaca tır. 
re tezgihlann diğer kısımlannııa .. I . .

1 
. yanata istinaden Alman tay~arc lma- Avrupanın Almanlar tarafından i~-

ça ifan ~er, mP.r.taım canasın~• )atını adet olaTak ifade etıı,ek ister- tilnaı neUct!$lnde Fransa gıbi hü.,ük 
dahi çalışmahnna devam etn t d •· ' ~- j ı;ek ayda 5<l00 ~n·are en yu .. aı ı bir I bir ha\P&cılık sanayii, Belç'ka, F"fo-
dir. rakam söyllyebılırız. ı menk ve Ç<:ko lovakya gıbi ınuhim 

hava sanayiine malik mıntakalnr Al
manların ıstifadeslne ~miş bulun
m.ıktadır. Lehistan, Rumanya ve Yu
g osla\ yaduki ta~ yare labrıknlnrının 
da ıslah edılerek ve yeni baştan teş
kilata tabi tutularak faali~ ete 'J nu
lncagını kabul etmek de hata olnn-

,yacaktır. Avrupa sahrsına serpllmiş, 
bu fabrikalar, Alman tay~ arc imala
tını bir kat daha arttırmış olacak
Jaı dır. Felemenkteki Foker tayyare 
!abrikaBl gibi eski ve meşhur fab
rikalar ve Çekoslovakya tayyare fab
rikaları kayda değer fabrikalardır. 
Müteveffa Foker, geçen Umumi 
Harpte Almanya tayyare sanayiinde 
buyük hır rol ila etmişti. Bilhassa 
bu mıntakalarda ve İtalyadaki bol 
mıitehassıs işçi ve makinist kaynak
ları, Alman sanay inin randımanını 
hayli artırmıya yn:amış olsa gerek
tir. Mütehassıs işçi meselesi iptidai 
malzeme stoku kadar mühim bir kıy
met arzeder. Bütün bu fabrikalarda 
çalııan işçilerin yekunu, milyonlara 
baliğ olduğu düşünülürse mütehassıs 
!Ki meselesinin ehemmiyeU daha gtı. 
zel tebarüz eder. 

Birleşik Amerikada büyük mikyas
ta harp sanayiine intikal projesinin 
tatbikına geçildiği şu sıralarda mü
tehassıs işçi fıkdanınm hissedilmesi 
ve bunu 6nlemek için de yeniden ba
v:ı kurslar açılmıya mecburiyet gij
rillmesi dikkate şayan haberlerdir. 
Fakat bu pek tabiidir ve her memle
ket için dahi varittir. Bu miilihaza
lar bizi, Amerilta hava sanayiinin 
tam hasıla verebilmesi ve İngiltere
nln tayyare imallltl Mihver devlet· 
)ermin imalat dcrcesini geçcbılmesi 
için daha bir hayli zaman beklemek 
icap edeceği hükmıine isal etmekte
dir. İmalatta adetçe ehemmiyete la
yık bir iıstunlük istihsal edildıği tak
dirde dahi her iki tarafın mevcut ih
tiyat tayyare miktarını da hesaba 
katmak icap eder. Almanya beş sene 
evvelden harp sanayii kurmuş ve iş
letmekte bulunmuş olduğundan ihti
yat tayyare stoku da o ni tte art
mış olması tabiidir. 

Bu zannı takviye eden sebepler
den birisi de Ingi11z resmi beyanatına 
göıe Alınanların mayıs 940 tan şubat 
941 gayesine kadar dört aylık bir 
devrede (4250) tayyare. ki aşağı yu
karı hizmette bulunan tayyare mev
rullannın yarlBldır - kaybetmlııı ol· 
malarına nğmen ne AUantikte ve 
ne de Akdenizdeki hava faaliyetle
rinin temposunun düşmemi& ve hatta 
artmış olmasıdır. 

Buna rai;rmen derhal kald tmek 
f terim ki harp, riyazi ve mantıki 
kanun ve prensiplere tamamen ram 
olınıyan ve bılakis birçok karışık A· 
mlllerin tesirlerine tabi bulunan be
~ri bir ltadiııedır. Nitekim bunu lub 
eMn misalleri hava muharebelerinde 
kola~ tıkla bulabiliriz. Royal Erlors, 
Miet(e çok dun bulunduğu devirlerde 
dahi, gerek İngiltere adaları. tlzerin
de ve gercltse Ak~niZde ve Afrıltada 
çok kuvvetle mevcooiyetinl )ii se•tir
mi1 ve paTlak muvaffakiyet~r elde 
etmi~tir. 

(Dıvamı ıahif• 6, riteı• ı a) 
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~ = lf = HilcAye BiR KADIN, BiR ÇOCUK VE BiR ERKEK== Hüseyin HULKi ~ 
BaZJ kadınlar, saat iki randevusu-i' mest lazım geldiğini ıhsas ettiler. Ga. 

na giderlerken yanlarında ılri canh rip bir teselli içine hafiflik verdi. Ve 
mahluk lnılundururlar. Kopek ~a- sürüldendi. Bu sfirilklenme başdondü
hut çoeuk. X.öpek <ÇOk defa tehlikeyi ı·ucü olmuştu. O derece ki ılkönceleri 
hal:ieT verir. Bazan zamanında bu. ı'\lhunu tatmin etmlye kafi görmedi
lunnnyan işılan izini ve kokusunu ğl teselli çareleri bile bir çığ tanesi 
keşfetmek vchmile sürükl~lr. Fakat kadar buyüyerek onu nihayet bir ma. 
çocuk ... Her on tesir alan, hayatı ooraya attı. Yalnızdı. Kocası iki se
daimi bir hareket ve şayanı hllyrct nedir taşrada yerleşmiş bulunuyordu. 
l1tr sezinleme kabillyetlle çalkanan Hattw kulağına bir metresi bulundu. 
bu kiiçük yavı-u dcserlya gizli kalın- ğu bile çalınmıştı. BOlıın kapalı ter
mas1 istenen mfinascbetlerln namus- biyesine ve miatlk ruhuna nğmen 
kar cephesini tutar. Ve şüphelen yok muhitinin tazyi.kı galebe çaldı. Evet, 
.eder. Çocuk da kopek gibi harikulade zevk işlerinde çok arkadaş bulunur. 
bir doyuı haasasma sahiptir. Bu has. Fakat ağzı sıkı bir dost bulmak pek 
a!iyet şuurla )'Oğurulmadığı Jtin de mümkün değildir. Fakat ~ocuklu. 

kuvvetlidir. Vezni ve idı ak! yoktur. ğunu beraber gc~irdiğl geçkince bir 
Çocuk nıhiyatmı bılen bazı kadınlar dostundan bu husu ta çok yardım 
bu küçük mahHikların hassasiyetin. gördü. Ve bir erkekle tanıştı. Bu o 
den i tifade etmişlerdir. İşte Şaziye kadar kolay olmuştu ki kendi de ıa· 
Hanım boyle kadınlardan biri sayıl- şırmıştı. Böyle şe~lcri uzun bir dl
rnazdı amma ne de ol a bazı şeyler dınme ve zorluk neticesinde elde edi
düşünmek m.~burlyetind~ ~aldı. Ev. lir zannediyordu. Bir gün Bahçeli 
Ullk hayatı ıçınde geçl;dıği yalnız'\ık gazinoda beyaz elbi eli, kaba zevklere 
yılları bu kadını hakıkaten ruha.n düşkün insanlarda görülen bütün 
hırpalamıştı. Arzusuna uygun bır şehvj çizgileri yüzünde toplamış olnn 
erkekle tanışmak lüzumunu artık mu kırklık bir adam karşılarında oturu
hayyllesinden çıkarıp hayata kavuş. yor, dar nim altında çukura batmış 
tuı·mak zamanı çoktan gelmişti: Fa. gözlerini sü~erek hayasızca sırıtıyor. 
kat bunlur yalnız başarılacak ışler. du. Erkek ıri yapılı idi. Kalın du
den değildir. Tecrilbe görmUe, şöyle dakları nemli ve kızarıktı. Şaziye 
geçkin<!e, kocasından yeni aynlmış Han~m hayatında ilk de!n bir çekln
bir arkadaşa ihtiyaç vardı. Şaziye genlık ve utanma duydu. Karşı ta. 
Hanım güzeldi. Sıkı bir terbiye gör- rafa hiç bakamıyordu. Kendi kendi. 
müştü. •'akat bir anda değiten mu· ne: cBudala, dedi. Herşeyl kendine 
bitinin kendi de farkında olmadan haram ediyorsun. Bak artık •açların 
tatlı zevklere sUr!iklediğinl hiuetti. beyazlanmıya baılaanıı. Bu kadar sa
fyilik senr doatlan bu miskin reha- dakate aenemllk derler. DUılln ki ko
vetlnden ve uvalhhiından bahsede- can seni ~Tt eenedlr aldatı7or •. > 
rek diln1a nl•etleria4en iatifad• "-1 Arkadaşınnt :Jilri•• baktı. Bu etil ve 

boyalı yüzde, ke11dine hitap ettığ.I &0& 

leri tasvip eden bir mana 'ardı. Gii. 
noş parlalcb. iri adam, }t<"sk1n ışık 
alunda ve beyas elbleeleı· içinde ha
kikaten arzu~a yakın duruyordu. Ba
şını çe\'irdl. K111l dodaklarıı ı kıvı. 
ramk hafifçe güldü. Bu il'lrıtan muh
terls yme cevap verdi. 

••• 
Şaziye Hanım ııaat iki :randevusu-

na hazırlanıyordu. Falcat ne hazırla
nış... Arcusu yerine gelmişti ama, 
btr haftadır .sabırsııhkla bekledığf 
buluşma günü gelip çatınca içınde 
gayıilhtiyaıi bir korku ve çekinme 
hissi yerlcşmiye başladı. Tuvaletini 
\fu ruh haleU içinde bitirdi. Dlıdak
larını boyarken parmakları aı a ın
daki (ruj) sanki erhordu. Bütun ıs. 
tegine .. ağınen bugun. ona ne kadar 
ağır gelmişti. Ve dakıkalaı· na ı1 sü
ratle geçiyordu. Sokağa çıkaı ken h r 
zaman tuvaletinde bir noksan bırnk
mamak için ayna önünde b-CÇirdıg1 
zamana mukabil şimdi kırmızı ve ye. 
şil renkler hiç de usta.lıkln yayılma
mıştı. cKcşki dedi, Sevımle glts~dlk. 
Gerçi onu götürmek dogru olmazdı 
ama... Neyse kızımı alırım.> Çocuk 
yedi yaşınıla idi. Soluk benzinde, M 
siyah gözlerinde öyle masum bir ifa
de saklıyordu ki •l'tll~el Anj> ın ki. 
lise cfresk> Jerlndekı Meryem tas
' irlerini hatırlatıyordu. Şaziye Ha
nım, çocuğunu okş!yarak: cRak seni 
bir yere götüreceğım, dedi. Fakat o. 
rada ualu oturacaksın. Etrafı kant
tırmıyacakııın.> K~k ka ellerin! 
çırparak sevindi. Sokala çılrtıldan 
zaman ona berke& teeeseaıle ~ 

göründü. Caddenin köşesindek1 eif
man Rum bakkalın ı,·ıe gulerelc se. 
lam Yermesi onu ürkiıttü. Bir ahba
bı gittıgi zaman başını çeviriyor, 
ad la'rını sürstleştinyoı'du . . Manıfa
t\ıra ve berber dukklinlarındakı ke. 
nar aynalarda yüzünü çirkin ve kir
lı g(h-dO. Kalbi he-yeeanla çarpıyordu. 
K~nd! kendine: • Amma da buJala
yım, dedi. Heıkesin kolayca yaptığı 
bir işte ben niçin bu kadar sı'kıhyo. 
rum.• Sonra içine biraz sükunet ve 
feraht.k geldi. Çocuğu elinden ıkıca 
tutmuş bir vaziyette ve tavşan ka
dar hassas ve çevik adımlarla l uru
yordu. 

• • • 

bir rnusıki parçası gfhi dokU!üyordu. 
Sesıııe zorııkl bil' hassasiyet vermiye 
çalıştığı belli oluyol'du. Adanı, çocn. 
ğu kucağına aldı. İri ikemikll par
maklaı im ean, kıvıreık uçlan ara
smda dolaştual'ak sevdi. Ona on ku • 
ruşluk yaldızlı çıkolata wrdller. Ve 
bu şekılde küç.iik ltı7.a blr müddet 
bakma ı için şişman kapıcı kadına 
emanet ederek yukarı çıkmıya baeJa. 
dılar. Ana, çocuğuna iri adamı dok
tor dl~e tanıtmıştı. Ona muayene o
lacağını soyleı'ken çocuğun masum 
gözleı·ile \•e sakın bir tavırla dınledl • 
ğınl gördü. İçınde bir şeyin buı kul
duğunu hl setti. Kuçök kız, sessizce 
Ermeni karı ını takip ederek odaya 
girdi. Yaldızlı çuktılata suçlarının 

Onlar dar ve karanlık bır sokak. hnzin kefaretini taşıyacaktı. Şazıye 
ta, perdeleri sıkıca kapatılmış ~ük ek Hanım uzun merdiveni çıkaık n ıri 
bir evde buluştular. Mermer merdi- adamın oda kapı mı arahyan kapıcı 
venlcrden çıkarken içinde anlaşılmaz kadının kulngıne igilerek bir şeyler 
bir sıkıntı vardı. Çocuk mutemadi. soyledl •ini gordu. Ve sonra merdı
yen konuşuyor, o (evet ve hayır) gl. vende kendine yctişmi)e ~ahııan ku ... 
hl kısa kelimelerle mukabele edi)or- vetli aynk sesini işitti. İri ve nasırlı 
du. Küçuğun söylediklerıııden bh ke- lı!r elın ipek kumaş üzerinden vıicu
llnıe bile anlamıyordu. Eı kek onu bü. düne temasını hi setti. Sert hır kol 
yuk bir şevk ve tehalükle kar ıladı. belini kavı amıştı. Yukarı çıktıkları 
Bir hafta evvel daha gazinoda ik n, zaman kadın bir anda oda kapısınm 
güneşin parlak 1şığ'ı altında sevimli önünde durdu. İclndcki tereddüt ve 
gözilkf!n bu iri erlcek vücudü, bu nem- korku büyümüştü. Kalbi heyecanla 
11 duilaklar, yumuşak ve muhteris çaı pıyowdu. Ruhunda anlaşılmaz his
bakışlar şimdi ona çirkin ve aptalca ler çalkanıyor, bfiyüyordu. Aşağıld 
gozliktli. Bunu heye<'anına, korkusu. kattan çocuğunun titrek sesini işitti: 
na atfedcı-ek (bu kadar da budalalık •Anneciğim, geç kalmn diyordu.• Ve 
olmaz) diye kendine cesaret vermiye sonra fri adamın kalın dudaklarının 
çalıştı. Demin içini kemiren sıkıntı 
kayboldu. İri adam, bir çok macera· nemli hararetini yüzünde hiaııetti. Ve 
perestJeft!e Xoriilen o bilyük liBBn us- sonra birden onu iterek, seeın celdiil 
talıpa •hipti. Ke11meler ajsından ! tarafa, merdivene doğru kotto. 

.. - - .-

'411111....,._..__, 
tlifu fi1naf ~KflaHttihı B6)'1'Ul ve 
etm iahkamıtliHtt!i etariye ff l.üb· 
hatl h1.Ulutlatthi teürit etmijler. 
Etır. Bütiye F~vbl&ile Kttmiserl 
Geheral Deat:ıı ~üiMnilüıhiiaki 
Franeııt k\a~fti muka~ete 
ba,lamtf)aidar. tkı taraf ara•ında 
çarpaşmalar tlevam ediyor. Vi
chy Frıansııt hütt6meti; Suriyede 
Altnan kuv•e\leti bu1unmadagmı 
ve Musula doğru gitmi9 elan Al 
rnan layyuelerinin tekrar a•det 
ederek garba 6oğru gittilılermi ve 
Suriyede aal:atlatuntt birla~ tay
yareden başka birşey bulunmadı· 
ğını, bunu bahane ederek Fransız 
idaresindeki topraklara yapılan 
tecavüzlerin haksız olduğunu ve 
bu haksız tecavüze son de~eceye 
karar silahla mukabele edileceği
ni bildirmiştir. 

Bu tecavüzden sonra Almanla
rın Suriyeye kuvvetle yardım et· 
miye karar vermeleri halinde. Or· 
taşarkta harp vaziyeti çok fena 
bir şekilde alevlenmiş olacaktır. 
Bu hareketin Şimal Afrikada da 
aksi tesir göstermesi ve Mihver 
kuvvetlerinin Mısır uazisine esas
lı taarruz .icrasına başlıyacaklari 
zaman Şimali Afrikadaki Fransız 
müstemlekelerinden mühim yar
clımlar ve iştiTakler vukua gelme· 
si muhtemeldir. 

Eski Ordu Kumandanlarından 
Emeltli General 

ALI lHSAN Sbts 

Basdatta 
Vaziyet gittikçe 

düzeliyor 
Bağdat, 8 (A.A.) - Bağdat• 

ta vaziyet gittikçe düzelmekte Tit 
sokaklarda seyrüsefer artmakta
dır. Fakat tabii tartların daha hir 
müddet geçmeden tekrar tehsl
sü beklenmemektedir. Bağdat ci
varında camilerle diğer mukail· 
des yerlerin lngiliz bombardıman 
ları yüzünden hasara uğradığı halt 
kındaki şayialar tekzip edilmek
tedir. İngiliz tayyareleri mukad
des yerlere bomba atmamak için 
büyük bir dikkat göstermişlt-rdir. 

Abbevillede 
• 

esrarengız 

boğulmalar 
Abbeville 8 (A.A.) - Abbe

ville mıntakasında esrarlı kaybol· 
malar ve boğulma hadisel"cri de
vam eriyor. 14 üncü kurban olan 
bir küçük çocuk Pont Remy' '& 
denizden çıkarılmıttır. Bu iki ay
lık çocuk cesedinin bir ay suda 
kaldığı anlatılmıfbr. Polisler vE
ni bir muamma karflaında Lula
nuyorlar. 

Hırvat - Sırp hududu 
çizildi 

Berlin, 8 (A.A.) - Bir nusu
si maha'bir 'bildiriyor: 

S.lilııiyettu hir kaynakta'!'I ö'i
renildiğine ıöre, f-brvatİM•!l .J.! 
halen Alman ifpti ılltmda bu1u-o 
nan Sırbistan arıHtrıdki yeni hır-
4ut, NivisaCI' a kadai Tunayı, bi
lahare Karadağ ile müvazi surett" 
yaptrr ı bir kavae kadar Drin:ı n:=& 
rini ve Drin3dan Karadağa ka..lıft 
da teabit olunmamıf bir hattı ta
kip etmektedir. 

Macaristanın arzu ettiği limaft 
hakkında ketumiyet muhafaza o
lunmaktadır. Maamafih, ancak 
Fiume'de serbest limanın b hi9 
mevzuu olabiieceti tıldlmin Pdil
me1ttedır. 

MHIWl .. en. 
Joll•rntd9 .. •81 
tar ... taNlp..,..ü 

ueuHI llendu 
Berlin, 8 (A.A.) - M:ıcari .. 

tanda, yollarda sol tarafı tııki-p 
etmek uiulünün kaldırıhna9. 1 -\ 
milyon pengölük 1 ir manafı ırap 
ettirmektedir. Bu veınle ıle . cı 
het de kaydediliyor ki, Alman as• 
kerleri sağl nnı takip ettikelri i
çin Macaristandan transit . larak 
geçtıkleri zaman mütkülcta ma· 
ruz kalmışlardır. Bu usul bazı ha
diaelenn çıkmasına da ııchebiyet 
vermiştir. 

JaponlarBangkokdan 
hurda demir 
topluyorlar 

Hongkok, 8 (AA.)- 1 hazi
randanberi Japon ajanları Hang· 
kok"tan 100.000 ton hurda demir 
&atın almışlardır. Bangkok'ta çı• 
kan Laemthonv gazetesine böre 
Japon ajanlan memleketin her 
tarafında dolaprak Japouyayi 
aevkedilmek üzere had .. c1esa·r 
aramaktandr. Bu demirler ala 
aanayide kullandclakbr. 
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ıe enap 'ft!!'lnM at1mkfl• olamıya - ...._ ... aphanesis bırakacakta. reyu etti. Her ıkt taraf da arb Rlkor denemelerl .ıxıoı Ba.11ralt:. rabaları o mibarek eeaed1 ~ aı: 1- ,...a• ' 1t1t 1'lla. .... IPL 
atı gffft, 1645 teneehldell 1110....... l'alr.M Venedik donan•aaı, Tilrk al'kaya bfrkaı; 9erl akın 7aptılar. 1 inci Yeşil takım 60, 1/10, 2 nei :U GaianW. tiJ'Ulldller. ..... ••'•*" ~tııllı• .. . 
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tanı 11U1hataa etınek 1'ill de. kaç Sonra, Adalar denizlu açılarak Hl'- hada brıllldıkJar ~ıka~~ heyeca- dında J&pılmtfbr. 1 ıneı Hakkı Erte 16,20, 2 nci OT- tar man aı!:ı ~ llm(ılh;._ 1lalmdalı ~ laat-
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si 10,60, ! nci Mehmed Birçok mJ~reln" lop .. • "Y cleıtcU. a_.ı 4 * 11,. lııdlfa bıı-
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devr!:f'n f :neıı ~=ldkasındaı yapa- d .. I d lıy:1;;..m':°:yaktat'lna takılan ttife- 11mda talıtan 1't -ti '1J9"11ılll•ııt!ırta .. ır,.•ıaıı 
brl lılr meatledlı kiSbua -.ı;a Giritte cenkler deftm ecliyotdıı ... Ve ~~Jel dald~dkalClblad,llcMu~ad ralt nıacı 1-0 lehlerine bttlnnlşler- U D a Ç 1 1 ğin kundatı onu dlltflrlJor, derbal :::...~ r::' ~.::: M\)ep.:;.. ~:0;:artı:c:..: b:; (~) kale.t de aluıllUfU. Türk :!tınde k=~pu Eıf:! kıS: :; dlr. Gala~ray klübflnün. Bebekte in- kalkarak yine koıuyordu, l'ilmBIİlll komutandan ıtea ...,..,.._ 
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(la) r taraftan tfcaret carpqmalara lıaaırlannuflardı, Fa • Fener kaleehıe ıtrdf. cUln 'kalabalık bir daveth kütlesı euktu. Antep miWafaua ba,laymca, rlealanna daJ&ll&lll&cbiı itllı teNlfl 
~~ dilpnanm dahna i• kat Venedildller, daha hill Tirit BGJft teDlıClrata sebep olan bu maçları 6ntinde yapıl~ı. Bu r~nasebetle ya. babası, bütün Antepliler 1rı'bl .aülbını kabul edt)'or. ..._ ba rw .. t.tf.a: ettiil bir cıban bqınm bl- donanmasma hileuma cesaret edemi- ıolden eonra Galatasaraylılar r~ Ankara, 8 (A.A.) _ Bugün 19 pılan mensnne stiklll m&l'lile alarak cepheye k.,.muttu. Annesi ev- k_?lorduya behemelıal Jetfımeal de 
~mü thmltadur. :rorlardı. tir karwısında hikim oynadılar ve başlandı. _ de ~teterln eamqırlarım J1kıııor, liz1Dlr 

ldth!t rfmd ftklt Jl'atat Tlrk piyadeleri, Hanra Ue devre l-0 aarı kırmızı takım lehine Mayıs ataclmda 6000 1
•· pçen bir .Bunu ~P Alba~ Feridun yırbk " s6kttlderini dikiyordu. ıcen- ~t mr) 

Yarım anr m • a (Sada} thnatn ansmdatl (tstermi) b'ttl seyirci yıtmı bönde yapılan milH Dırimteldnın ııöylecUii bır nutuk ta- l!"'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ 
~ devlet l"lcalbd dtltlndtJ:a ba kaleehıi de ahnıelar .. '" ele geçirdik-

1 
.tkİnci deYrede g6rmek fstedltfmiz kflme maçlannda Harbiye İdman kip etti. Gala~ra~ deniRilik kap. lataearayblara büyük bir farkla leflertn yal'lf saatinden evvel Mecf • 

..... ~ ldlaa,et (Sultan İbrahim) la lerl (BIJClk 8ett Martl bayratını heyecanlı .e 11ıkı oyunu, maalesef tanının kısa hıtabesınden sonra klii- maililp oldular diyek3)'tlnde hanrlanmıı oldukları 
~de btb'et keabeylemif- (Si • da ba zaferln n1şaneet olarak latan- her ikl taraf da eıkaramadı. Gala- yurdu - lstanbulsporu 4-0 yenmiş, bftn kayıkh:ınesi ve lokali gezildi. 1 - Gaıaıaa'ara7c Behlıa, Nuh. halde bahmmalan ft lslmlerlni ha. 
llhd Yusuf Pa1&) nın ~il"': bula yollamışla~dı. tasaray rf1St?irm tesiri De bariz bir Beşlktaı • Maskespor karşılaşması Ve ~~en yıllarda sarı kırmızı renk- GOzel, Calılde, SOzan ıı,ıi, kem beJetiae kardettirmeleri lktm. 
tefyıKile, artık Tllı-k orıl~u ve r • Serdar Büseyın Paşanın asıl hed .. tekilde hikiml)'et kurarken, Fener- da 3-3 beraberlikle neti~enmlştir. ler ıçın c;_aı-pı~n şehit Galatasaray- ! - Fenerbahçe: İşman, Nebl)'l!, dır. 
•aeme•, Jaarebt aeçmiftir, . fi, (Resmo) kalesiydi. Bu kale de, lılaı .n azı.z hatıralan anıldı Atiye, Feriha, Miibeceel 12,80. 6 - Geç kalular yarıp iftiralc 

Sene: 1641 - 8 kalyon, 81 kadır- eok kuvvetli bir sureUe tahkim edfl- 1 Müteakıl.en. Galatasaray • Fener- Dundan sonra 4 tek erkekler ara- ede:qıeder. 
p, 10 Mısır ,..mııt, 1 Tunua. gemisi, mi~tt. Me r s ı· D ı ı· ı· ı e Mu·· 1 aA y ı· IDj bahçe denızc.ıle~ arasındakj miisa. sında yapılan ıntlsahakalar çok he- GDI .......... ··--.1-r1 
10 adedi, Felemenk ye İngilı&lerden ilk hticumlar, kanlı boğuşmalar - bakalara geçıldı. yecanlı oldu. Her iki takım da de. ....., .,. .... _ 
kira}ıuıç ~eSJm sefinele.rden tQ.tlrek- daa. başka bir netice .ermedı On Tek çifti bo.vcı1'lcw: pardan fırladılar Ye Dk yts metnJ8 ,,,_.,, Bfll• ....,.,,... At•,.,._ 
- olmak üzere 880 parca ıuakttye dart ıh siren ba prpt'1'talanlan Le r a Le.... •-a lcl•lar 1 - Galatasaray: sızan, NazlL kadar mfiııavi vMiyette yarıfk}ar. ,...,,.: 
~den ~11 eıılen denanma; sonra, atılan korkone llfnnlar, Ve- U. 8 ~ A • 2 - Fenerbahçe: M6sehber Mü- Fakat Galatasara1 takımı yaftl ~ 16 ....._ lMt ....... _.... aaM 
'f. * 'lenf9trl, 14. bin Sıpabi, 60 bin nedillhlere mtlhinı :uyiat vel'dlrdJ. zeyyen. ' vaı aradaki meaafe71 açarak blrinei lO daa i~~ •lıaııll4a Qll 
wlet. __.....,_ vficudt gelmit Telef cılaalarm arasında, kale im- v . Al . .ı D- ll • . _ ..J. Tek gj/te .nc.ltJer: ~. Netiee: ~ ._...,1.,.... batluacakU 
9 ~ ~ n1ean a)'llllD mandam da llle'Vetıttu. R.ll,. t ue ~. 01•91 yenul 1 - Roba Galatau.ra7. l - G1atuara7: Betacl, Te~ ~ ~ .... uai 1~ a, uncu cbil. ]ataa~ lıarekeı Pakat kale, a.,.aadı. Yalçm kaya- 2 _ Galatuarq. B..U.. 1'ug9t, Satl. dııl ....... ._~ 
eW. l"1 l'1bl )'iUçaelen aurlara faaıluıa il pfı. erlcelcltf" 2 - Fenerbahfe ı Osman, Meli.o Y.,..,...,,, 11 lısttbı__. 

Ba mu.,..m kuvvet, 1'8NJ8 sldi- hOcmn1arda bahuıaıı Tflrk piyade Pl'Ofeqeel pehlivanlar arasm- n Ali daha ilk dakikalardan ftiba- ı _ Gaıatasan7' Bepd, Ali, TU- aıecl, Seyfi. Haydar, Bebpt. ~ ıt8 ...,. ._, ,.._. 
~uT .. Ban, bit kimse ~u. kıtalan anudane mfidafaalar Ul'fl• da tertip edihm KÜ"t müsalJıllkalan ren hlldmiyett alarak Pellineni yo.. pt 10,25 Jıltlaabablardan aonra davetUler Wl rspqıı. . dWI,..._._. 
Çlnk11. Ahd.~ bir (Eh)hıallp) ııında kaldı. Bu hOcum saflanndan dün Şeref atadmda büyfik blr MJir. ruyordu. Nihayet 27 nei dakikada 2 - Fenerbahle Rıza, Muıllh, hhforlanaa büfelerde izu edilW.-- 1....,. ~ 
eanmumm derhal topıa.......,.u çoiu.. coekn de!'1- dalgalan gibi, ei kalabahtı önünde :yapıldı. Pallinenin 8lrtl mlaave ıwnk gibi Vedlri 10A6 dir. lV ....a ,_,,,_.,,, 
._ ıidd.ıli mtldafaa tertibatmm a- llalenia biuıdeklerıni doldurmutlal'dı. JHaablıkalara saat. 16,30 da Bay. yapıftp kaldı. Tek çiftıe yağlı futa tekaüt 1.al'lf- •l••llak-•ı lOO; metre, 11• ...... &Ae. dWc, 
Wna.._.. lfiıı hedef, sWl tuıul11 • Av~ ,edenler de, ancak ytlrtlmlJ8 rebolııl11 8eleJJUtı ile Eyfipltl Niya. Sıra günihı eı:a mühim müsabakası lannda, Fenerbebçell Seyfi ile, Ga- . ~.,..,. 
~u. mulcttdir olabllm 1aralılardı. sbüa ~ stıretlerle 'ballanda. olan l(eninll Ahmed Da Müllyım Jawaraır'ı Nedim çaparız verdtkle- ,,,_.,, .,,,... ~ A~ Ill ...,,. ... ,.... 

,... ...-- denla ve ara Jmv. el ~ Tirkg&ıe~;nııtı.tl ~ R.- iJd pehllvan da iyi 1Plreeeıne.. araaındaki nıü~a gelmişti. rinde.. diskalifi;na edildiler. dc.ıt&: _ -,. .::: :-,:. 8ıll. - _., 
...... eneli (s.lm) ve aonra (N.. .:.. at ... ...._ :..: -=· diklerindeD ~heyeti tarafından GflrelÇilu ,.;nekre ftlktılar. 15 181' Galatuany )'Gstdllerile. 1a4emek 1 - tJ/&/Nl t:arihi9e m.....ı .• . ._ 
'tlU'in) th bbw m,ola v,rdi.ft 1!:tı haf· ~bl&hl ~ ~ ı... 'dilk•Hftfe edildiler. daki~ 4i clak1b jaJMlac:M oları lrQrqiler ••nda ~ iti clfta .,..... •• ~ ...._ twılıüMI 1 ...... ._1 " 

~ s,ar,a•N' •· ~ BI lrM.. tkmci clnt X11Dlkapalı Celll Ue bu tlllrlf dcl8ea ckel fılqiadı. aı_tıe.,. ~ t.u.adı. De-~ _,....., )ıp,. ..... .:- 4W a!._ • 
~ ~ ~ ~ ~ cta w~ ~ Diaulı tMaii •ruın4& oW.. H. 11..mu d~Qk cWdMlarıt.ı ..._ ~ u.ıı. TınzAaftltr talQrm: <l(e.. ~ _..,... _._ aı..-... ~ =-~ .,..-: 
~-- w 'PBrk ~-Jmrpq.. -.._. &.il: ._ ia..n nldJıiai pe1 ettirdk ~ti ele 8ld1 'ft 1111'7i-1 her. maı. VeMd). -_. • ._ tll; .,__ ~ __,, 

=
)=~ ~ ~1 • . ~-~ Qllf-• saler 'OotlDe°' cl8I 11.ııa ...._. Da- &Jl bav~ at~np kalclmP ,.re .,_. fifM. • .B'.-ıt •lıWw: 1- YUlf K~iJe, U... ..,..... - ____r"!~ _,,..,... ... ~ ...... ~etti. 06JıeaJ1 e...u aramda oı.... ~ ~ Wr ~..... 1 - ... ~J'. ... --~ 1*.. ... .,. 4eo ........... ~ 19' ...... 

• , 1M --~ arı ~ ıı..ıar=a• ~ ele atan 98 kil~ -..ı ile 120 ldlel~ 1- 'Mebmed ~ dip. ............. 21 Jıılle1Mtreıltf., ._. IMı PN h ....... ti c19. - • aeı.- •"'*1 tGlrit) flıtır ._n•mq • ._ _,_... 0 JloDa u.. alDDı hçaladı.ı~ ~ 1calchrraw Mrir· .ı t"9 ...,.,... a - Y....., taıa w1: 9 a ~ ;, :, ~ ,_,.111.._ 
~ h1&ı* aerked ;t.; (~) Va ~ tDi1- ... llffl, dlel'dt. ~ ...,...,.n~J. ita ~ 1-Jııalw ,.,... ..... JaPI• waktır. • ........ ,_ i.itr.. _,.... wi,. 
~ •••dı iub ettikten .onra; ııiıaiD u_pta takip. ecleeekti. Fakat ~ IJdAd mtlbla mbaNkası B ..... d~ -.n bi~ laa naa.abakanD • ..._.. .W.. S.. '- - ........... ı.a Pftl9: fatecHk.. ltr ıa a.....1Ml -.eJrtr·ına 
~ (Battı Htıınqun) U. kın- •111ıanıan1a d1riclla t.t.lılle elddea tlara Ali ile uJd liailll ~ antre- ~ aııledıta her Od -peıblnaa da~.,._ neluee. lııtanbW ~ el- leri tip bi.wieıUe flthü edelıııllirler. -.r Uateleriıai A....._ 4'•1 ima 
·~ et&t. Apf seııenln 21 ~ (~ eıiWh_ '-~ ı üJ nlirl Pelllnen amıGcla yapıldı. ~ rıtıbtre kalnuf, ~. lerina tataa aut lkl9eltHI• O.. 5 - ~ .lttkak edteek ~ .-11 .... 1 ........... 
Girit allaamm dallan ~ .ı. 
ı..w. Cllaaıa> ~ KaI. -
..... 1ıaliıtl)ı$ PJil, ~ ~ ... 
lnıMaııdanı olaa v8a.ctndt (ltorna·r· , .. lm!lll ........................................ -.ılfli 

~) da, o devrin - temayb •tmlt ~ ~~NLAR 

di ihtilallerini yapmak için de vaziyet Pek m&nit dı. Unıumt HaTJ)te temia edil• bunca menfaat
, delildi. Kral, bttçok defa kanaat değittirmiş ol- kr heba olacakıı. Bu fikri de ortalap ~la,. 

muma raiaıen halk aruında tutunuyordu. Çiftçi zımdı, 
eeq&verlerındeııdi. Komaro, lnl bir 
\aakına ~ beraber, earça -
lııak müdafaa YUIJetlne geçti. 

Libtıl'al Partiİi nü~ sahibiydi ve Rumuyıda Yine bana ..nlien emirler meyamncla Ram ... 
f&baalann partilerden fazla temleri var~. yada genif milı::yaata bir ietih--..eeniai lumnak 

2' hulranda Tark aekerltri ma- B ··~ d • ... .,.tle karaya cııma-. (Xoıt- e+ı. o Me ;ım t.ntin tepesi) tlzerinde, derimi top 
..-jılleri yaptılar. Evvela topço a
tetf!e kalenin burclarını sarstıktan 

Ben Bükr• aeldiiim zaman. Demirmahafız- kerf1"oti varc:lı. Bunu dahil! uneurJarcfM teaia eı. 
lann kuvvetleri hayli bnlmıftt. Fakat bükUınet mek eerekti ve bu iatih~•t u--.rI.n yolilta a.... 
zayıftı. Demirmubafq}ann b-..nda olan Hoı:ia yadan haberler almak icap ediyordp. Şimalclıe q

Sima, kuvvetli bir adam değildi, Gerçi tefti ana- fak bir kasabada bir irtlb.t merJır.pl _.. et:Da-

::ı...nra. pipde bleıımJarma ı.tlad.. !!r!! .. !?!!!!.!!!".!~!~ .. 
1'1 gihı, famaaıs bir nmte de· 

:wat eıil!ll bn btlcuılar, hiÇb1r netlcilı 
wı: ı (lıll x.lenin lıendekleri kena
:rmdül kanlı hoiuımalar, tam 67 

c1eqm ettl tki tarafın ~ı 
1&:*1t-~ Vettedl'k nmAd&-

-:=ec.:~ ifa et-llG&ra. 1'1 Mi 
~ IMlftumı, .... ........ ~ 

deııNllR y._ P ... , tek .mi. •• 
~ davraadı. Şeiırln ~tfla ıaaı. 
Jmn, ietedikleri yere &itmekte muh-
tar l>ıraktJ. )lağlilp :Veaed!k ku..-

Demirmuhafızlann araaına nifak ao~ da 
vazifelerim aT*8lnda idi. Biliyomıııuz ki, Komelio 
Codrcanunan ölümünden ~onra, bunlar kuvvetli
bir tef 'bulam•mıt1-nlı. Fak.at ne oluraa ol11111t 
R~da çok kuvvetli bir cereyan •• ekaeriyet 
bunlania ukaemda idi. Rumanyanm büyük top
raldaa YU.dilerin etinde idi. İki milyon Yahudi 
fevblade bii servete kawpnutiatdı. Meaela Bük
"' Oaivenlteainde 9 bin talebenin yamının Y •· 
budi o&m..., hl6ikl R~ kadu11«du. 

,9nlara laer aabada nüfualari dbe~e !!akkl 

Nalded• ı Ciı Mlm ma, partinin içinde hiaaec:liliı aynlrklar yOlt delil· miz lizmıda. 
• ................................ '!!:........... di. Demirmubafızlar dojrudan dofınaya Alman- Kralın .tnai1iz siywti sütdiil talt..U. edildiii 

L"-yat -enneU diyorl·-.ı- ProL-"'r Cuzo, -~ra lanlan emir alıyorlar ve 'bunun için de an•anevi · . halka .l! __ L • s.. .-:L na " 1UU1o Rl9V ......... ıçm onu eev~ 1ÇDt nı ı şllf ,.apm-.; 
pir Cop. bu cereyanı ilmi bir cepheden yürü- lnglliz politikaaım kat'iyyen kabul etmiyorlar ve da vazifelerimiz araamdaydı. Fabf halle kralın 
türlerken Kornelio Codreaau ifi b"lecana boiu· bu politikayı memlelcetin içinde ~Urtitmek için el- hueusi ahvaliııi \'e Wl1ıassa yahııdi Madam Lu.,.. 
yor, 1rençlerin awa eokulusror. Univenite ta· leriaden geleni yapıyqrlardı, cu ile oı... mii=11ebetle:rini hOf alrlDl)rOrda. Kra
lebesi arasından hücum tabmlan yapbnyor, Genç Ben çok çok, DemiımuhaHzlaıin arumdaki bn bu ayıE tUafım bllen ~uWW... da 
Hırimyanlar Cemiyeti .iami altında çeşit çefit te· geçimaialiktea iatifade etm'7• phfabilirdim. Di· propagandaya eheqqniyet ve~i Kraha üzenn~ 
.pkküller kurarak, meıDlekete Fa,imıia )'A)'tlaıa• ier tarafbin da ulkı daimt •• mevcut bir tehli-- yliıfq'*°'· .meml.Mtm mi~ ~ıı. bu -ı:ahudi 
... gayret ~ordu. keden haberdar etmek llzıincb. Ruıaan:va bir ke- ~ et~ aöyl üy~.-ch. 
~··t.nwniJe HitleTtien mflllıetndi .... re çökecek oluna batma feM halde ÜfÜfecekle"' ~oma yapt1u4__..._....._ ı...111 .ı., , w;la-

Fakat bunJJllılides lııadar Jcjyaaet ve dirayet g&- di. Ruaya.. ae..rabya ~ Bukov.ina)'I, B~taa nmı lumıt!IJ'onlp T~efOi ~ ~ 
terelliedilderl lÇİa--' ~6flerdi. Eaaaen ken- DobrucayJ, M.cariatan T:raneilv~aıı iftiyor~ (~ _., 



Haziran saıme: 5 

Bu tartlar Türk tarihinde Girit ! Dünya harbi 
içinde sulh Umlt 

edlleblllr mi? 
(B.,,...ıral.._ ..._) 

tiyaçlan da fimdjlıi talidi~e ai
ramanufb, Gesen harpte lnsili.z 
aemileri yalma tahtelbahir laicu
mana manızd.:ıı. Şimdi bu aemi
lere bir de tayyareler musallat 
olmuttur, o cihetle İnciliz adala
nna erzak nakliyatı biç fÜpbes.iz 
eeçen harpten ziyade sekteye ıri· 
ramakta.dır. Bu erzak darlıima 
timdi bir de elbise tabdidab in
zimam etmiftir. Geçen gün bü -
kômetin resmi hıir tebliği bundu 
sonra her türlü giyim levazımmın 
Cla vesikaya tabi olduiunu bildir
mekteydi. Öyle zannediyoruz, ki 
fn&iliz adalan kanlldu kurulalı. 
İngiliiler ilk defa vesika ile elbi
se almak ıne.cburiyetinde kalnuf 
oluyorlar. İngiltere eıkidenberi, 
dünyanın en bol ve en metin el
bise ve çamaf11' kumaflanna ma
lik olmakla maruftur. Çünkü yi
ne dünyanm en büyük ve en mü
kemmel mensucat f abrikalan İn
cilterecledir- Bütiin bu haller, İn-

Maltanın 
muhtemel bir 

istili kartı•ınd• 
tahJiyesi 

Suriyede 
harp başladı 

her türlü sergüzett ıiyasetini red
.deyler. Gerek hüki'ımet,, ~erek 
hallı:, böyle bir ihtimali gayri rnev 
cut te18.klri etmenin vazifeleri ol

,_ ~ .... _ ....... } hü•nmlarmdan ... - --- j 1648 acl .... 1 
alakadar olalı kuvvetler, artık gev- dı. 
şemişti... 1stanbW.da. (Cincihoca) nın Bu hiicıımlardan birinde, Hüı1cyhı lnglllz tebUğ1 
tesiri altında lr:alaa padip.h. bütün pa-şanm alt QeDe kemiğine iki kur-duğu fihmdedit. 

(1 inct aakiftden dn1111V Taarruı Şarki Orriinden ele 
1ıwilbJer Kuveitraya dojnı yapddı 

ilerliyorlar Vlclıy 8 (A.A.) _ D.N.'1J. 

hayat.ım :r.ıeTk 'fe sefa.hat içba.de ge- fUD isabet etti. Fakat k.:hrama:a Kahire, 8 (A.A.) - Jlnaıliz 
ç'ri}·ordu. Devletin - yiilcaek erkim Serdar, :yaraları.na serre lı:adar e- Orta.prk Umu.mi ~ın 
da. ınee.ııun padişahııı. hn.zuzatına hemmiyet ve1'1l!edi. Çenesini lıir men tebliği: 

(1 ... llMi.fwl• ,UveM) 
müsaade etmek niyetinde değiliz 
Bunu vaziyetin rnüsoıade ettiii sa
kin bir itimada söylüyorum. ~al: 
ta kendisinden beklenen vaZtfeyı 
ifaya muktedir o]d.uğunu isbat .e
decektir. Hükfunet ve harp ~12.-

Londra, 8 (AA.) - Ofi: Suriye •e Lübnandıiki askeri lla-
Akp.ma doğru gelen naber1e- rekatın inkişafı hakkında Victıyde 

hi:ı.rnct etmek iein, saraya (anber ve dıl ile sararak mevklinden 'bir an bi- Libyada, Tobrukta, .iki taraf
s&ıruurJ yetiştirmekt.en ba:ıka hiçbir le ayrılmadı. Mu.kabl taa-r.nıza ~ tan topçu faıaJiyeti olmuştur. Sol
şey düşünmüyordu. düşmanı, ricnte mecbur bıraktı. lum mıntakasında, şiddetli keşif 

iliz milletinin o kadar diijkün 
!ıduğu (ılıer hususta keyfince ya
Ryan) itiyat1annı tabii çok ııan
~akta'c:lır. Bundan dolayı İngiliz 
mı1Jetinin de artık bu bitmek tü
kenmek bilmez atef ve ölüm Üe· 
tine bir nihayet verilmesini isti-
yeceği tabödir. • 

Bununla benber, son günlerde 
bahsi geçmiye bqlıya.n mhiin 
hemen oluvereceğini zannetmek 
hayalü.a kapılmak olur. 

Çünkü M. Hitlerin tasavvuı: 
ettiği sullı ile fncilizlerin istedii• 
sulh arasında büyük farklar var
dır. Vakıa Alman devlet reisinin 
sulh tartlannda biraz tadilat y~p
mıya razı olacağı, bir Aınerıka 
mecmuasına söylediği sö:ılerden 
istidliJ olıınuyor. Çiiıakii ~ 
devlet reisi Amerikayı yumut.• • 
mak için, altın esasında ısrar ekt: 

• v• • •• 1 • t'ır Halbu ı 
mıyecegmı soy em1' · . ~) 
Mihver tievletleri (yenı n ıkl 
dedikleri davayt qrtaya att • ~-

d b . b nı'zanım alhna ısb· nn an erı u d 
nat etmiyeceğİnİ tekrarlayıp u.~-

1 d Zaten onların en hu
mus ar ı. . . d b · d' 
yük hatalarından bm •. ~.. u .;

1 
1~ 

Avrupada seki:ı: on tur.u mı ~ 
ve her milletin de. ken~ıne :.:.. -
sus bir medeniy~t~ vaillr ttler. • u bu~ 
ha pJniyet sah~b~ m e. rı, ır 
koyun sürüsü ~ıbı • aynı fek~.e 
yaşatmıya, aynı mzam ve hu
kümlere tabi tutmıya kalkı~mak 
muhali başarmak istemekten fark 
h değildir. Vaktile Napoleon da 
böyle bir şey tecrübe etmek iste· 
raq, keneli görüşüne ve düP?i· 
,üne uygun bir Avrupa ~~mı 
kurup bütün A vrupada hukum
ran olmak iddiasına b.lkışnllfh· 
Onun akıbeti ne olduğu ve biz
zat kendi zaferlerinin yükü altın· 
da nasıl yıkıldığı malumdur. Al
manlar galiba yavaf yava, bu 
yeni nizam davasınm yürümiye
ceğine kanaat getirmİf olacaklar 
ki, M. Hitler ilk defa olarak altın 
esasının aleyhinde olmadığını 
ıöylemittir. 

Fakat aksi tesadüf olacak o· 
non bir Amenlm gazetecisine bu 
müsaadekir sözleri söylediği gün 
Amerika Reiücümhuru M. Roo
sevelt de beyanatta bulunarak 
<ene sulh teklifi, ne de müzake
resi vardın gibi kestirme bir söz 
.öylemİf Te fazla olarak cbu söz
lerin bir itham suretinde kullanıl
masına da» ilave eylemiştir. 

Amerika henüz harbe dahil 
olmadığı ve ııu anda bile Berlin· 
de bir Amerika sefiri bulunduğu
na göre, sulh sözü, velev ki ri
ya:yet halinde dolasmıya batlar 

l t • 
baslamaz, M. ( Rooseve t ın 
böyle kestirme beyanatta bulun· 
nuya blkıpnası, herhalde ~ 
için herhangi bir ümit beslemıye 
müsait değildir. Böyle bir sözü 

meseli. M. Cburchill söylem~ ol

saydı, onu herkes tabii addeder

bi. Füat lıeaiiz resmen bitaraf 

va.ziyette olan devletlerin, baş· 
kalannın hesabına bu tarzda li
san 1 •lllaamalan ne dereceye ka

~ar doğrudur, onu pek anLya

madık. 

- -'L • ınazıdemetleTi MaJtamn tarwme 
kinden daha parlak sahifeler kat-

. . h" b' y 't. -cJ etme-ma11 1Çlll 1Ç iT -tıe ıwu 

mektedirler. d~ 
Klbna ,ehirleri tahliye e •ı:ror 

L fk 6 (AA) - Hat'!n e oşa, .. . 
Mihver tayyareleri, Kıbns u~enn-

y · t la Sunye a-ren, yalnız unanıs an ~ _. . 
rasında normal yollannı degiŞtır
miye mecbur ka.ldı.kla.rı zama~ u-

l Norma.l yol 1 2 ada uze-çuyor ar. ı. · , 
,_ J d' Böyle bir mec::ıurıye 
n~e ~ I . ı. 
halinde Mihver tayar:: en ço& 
yüksekten uçmaktadırlar. Rcs· 

b 'ldi "ld'e-ine göre duşman men ı n ıo _ 
1 · du"n sabah Kıbrıs !IZe-tayyare en . . b 

. d uslaraa da hıçbır om-nn en uçm . slJ .... 
b .ı 1_.,r Kıbrı ar şecıır-a atumam ~ · . 
lerin dışında yerleşmıye _ı::ılı:;ııyor-
1 K n. arzularile sehırlen tah-ar. en · d 
!iye edenler arasında. ma en. sa

.. d alakalaı olan ve Bırle-
nayıın e . . ·ı_· 
:ı_ Amerika bükıimetmın ~~· ay 

SJ.A. w 'hb · l yapttgt 1 ara ragmen. 
evve b 1 1c·· memlekette kalmış u unan u-
çük bir Amerikan ifUPU da var-

dır. 

Petain'ln 
mesajı 

re göre. Filistinden hareket etmiş pelc az tafsilat 111.evcttur 
olan 'kıtalar, Şamm cenubu gar- Vichy'de sıllihi,-ettar Fra.nsu as
bisinde huduttan elli kilometre ikel'i kaynaklanııdan bilılirlldiğine 

göre, İngiliz tecavüz.il, gerek Filistin 
kadar menfede Kuveitra'ya doğ- ~erek ~arki Erdülli!en yapılmıştıl'. 
YU ileTlemektedir. Inglliz kuvvetleri Men _ Ayum isti-

İlk hedef Şam ve Beyrut kametinde .hücum. etınift.ir. Muhal1f 
Londra, 8 (AA) - Reuter: Fransız kıtaları ise Mafaa civarında 
Gece yansına kadar muhtelif bul~-nnıakta<tır. Hücum cepbesi, Lü~

kaynaklardan gelen haberler, müt ı ~n .. da llıfers - Ayum'dan Ceb~l Du-
c:L L.. ı · .. L·ı ru2un cenup kısmına kadar bir sa-

teDI aaıvvet enn, yuz 1'.l ometre havı kA 1 ak 'dı Fak t f. ·ılasJZ 
f d Ş . :ı d . l J P am ta r. a a.s 

mesa e e . ama gı~en . enu1?'o u bil' muharebe hattı bahis mevzuu 
boyunca şımale rogru ilerledikle- değildiı·. Düşman münferit lotalarla 
rini ve pazar sabahı erken otuz 11erlemiye teşebbGs etmektedir. 
kilometre kadar bir ilerleme ya- F.ransızla:r ~detle mukaveznel 
pıJınış olduğunu bildirmektedir. • ediyonnut 

120 kilometre daha şjınalde Beyl'Ut 8 (A.A.) - Fransız teb-
bulunan Humı'a karsı Sarlci Or- liğ~nde bildiriliyor: 
dünden veyahut haktan ~r ce- .. ~n~ kuvvetleri bu sabah saat 

h h .. ld - . . uçu 4n geçe Suriye • Lübnan budu-
na ucumu yapı ıgı hıssım ve- duna hücum etmişlerdir. Fransız or-
ren haberler de mevcuttur. Bu duları büttin n kt larda mukavemet 
ilerley~. Beyrut ile Trablusşamın etmektedirler. 

0üt İngiliz tayuesi 
geri kalan Sariye arazisile müna- düşürülmü!}, müteaddit t.ank tahrip 
kalatını tehdit etmektedir ve bu edilml"tir. Şam, Halep ve Rayak 
noktalaYdak.i bütün Alman ctu- tayyare meydanları düşman tarafın 
ristleri~ nin vaziyetini fevkalade dan bombardıma~ edi1~~1iştir. 
fena bir hale 1'okacaktır. • • Taarruz Şarkı Erdunden de .• 

Başka kolların, Aka' dan Bey- . ilerliyor , 
_ t.,. l b .1 I d'k Vıchy 8 (A.A.) - D.N .B. 

ruta Silllll yo u oyunca ı.cr e ı - Fransız aske .• hfillerinden öğ-
1 · d b · 1 bil' 11 nıa en "e_.ta ~un o una ır. renildiğlııe göre, İngiliz kuvvetle:!: 

Buyuk hır mukavemet olmaz- nin Suriye ve Lübnana girmelerını 
sa, bu mahallerin hepsi 24 saatte mütıcakip İngiliz harekatının cere
müttefilderin eline geçebile<:ektir. yan ettiği mıntaka, Şeda vadisidir: 
Fakat İngiliz kuvvetlerile Hür Huduttan h~men biraz <>oma'.. a~~zı 
F k 1 · · ·ı 1 . · çok dağlık ve binnetice çok guçhık-

bransdız d uvvet ennın .~ er eyı~ı lüdür. Merkezde Lübnan daglarını 
ura a urmıyacaktır. ~uratle ~- Anlilübnan dağlarından ayıran va~l 

(1 fftoi ~wfed.an d•tıtım) mal hududuna kadar ıleTlemek vardır. Daha şarkta, arazi daha zı-
Mareşal, bilahare, tecavüze baha- ve bütün Suriye sahilini. işgal et- yade çöl ve binnctice askeri harekii.

ne hazırhynn propagandanın Suriye mek. lazımdır. Büyüle miktarda ta, bilhassa motörlü ve z~rhlı ku~
ve Lübnandaki Umanlara Alman kı- F ran.sız kıtalarının ve ayni zaman vetlerin harekatına daha zıyade mu. 
taları ihraç edildiği iddasrnda bu-1 d s · h lk La r· F saitlir. 
!unmuş olduğunu hahrlntmış ve l a ~ıye va. hını~d· vba I:::! ran Pek mulltemcl olarak, İngiliz ve 
sözlerine şöyle devam etmiştiı·: sası 0 an ıc Y. ~n u derece De Gaull'cu kuvvE'tlcrin hiicumu 

Siz ki oralardasınız bütün bunla- farklı olan makıkı vatanlarının. , _Meı-j _ Ayuma müteveccih bulun. 
nn yalan olduğunu biliyorsunuz. hakiki Fransanın davetine ic.abet maktadır. Bundan başka, bazı h~sı~ı 
Mareşal, uçamıyacak TaZiyctte bu- etmeleri pek ziyade muhtemddir. ikuvveUer.in.iıa Dt-rnab'dan Şam ~

lunan üç yahut dört tayyare hari- «Hür Fransızlar» Suriye ve Lüb- kanl't'tinde harekete geçmiş oldugu 
cinde, Suriye ve Lübnanda ne Alınan nana istiklal vaadettiler mü;-ah~ı~e edilınişlir. . . 
hava kuvveetleri ne de Alımm a<>. Londra 8 (A.A.) _ Brilanya lngilı.z tayyare]en de Suryıe 
keri bulunmadığını taSl'ilı etmiş h"k· t·ı' H·· Fra la m Sef"ı harekabna iştirak ediyorlar 

d . ti k' u ume ı e ur nsız T ... • . .
1
. h 

ve emış r ı: G I d G il h Kahıre 8 (A.A.) - lngı ız ava 
T .. t il lı k 1 enera e au e namma are- l bli . 1 b'l 1 .. ecavuz, amam e a sızc ıı· ve .. k c gınc c ı ı ı l'lyor: 

Yakınşuktaki Fransız hükfımranlı- ket eden Hur Fransanın Orta!_'ar İngiliz hava kuvvetlerine mensup 
ğı yalnız bugün ilk rlefa olarak tch- umumi murahhası General Cat- tnnaı-eler bııgün hudutlu gı;çcrck 
dit edilmiş bulunmaktadır. roux bir beyanname neşrederek Suriyeye giren lnıdliz imparatorluk 

Mareşal, mesajını şö~·le bitirmek- Suriye ile Lübnanın hürriyet ve ve müttefik kuvvetlere tam nııizahe-
tedir: istıklalini ilan etmislerdir. ı ette bulunmuşlardır. 
Haklı bir da~~. için,_ tarihin v~- Beyannamede B~itanya hüku- İlcrliyen kıtalar iizcrincle karakol 

tarıa emant>t ettıgı arazmin tnm;ımı- ·1 G l d G 'l ... b ııçuıılan vapan avcı t·ıvvur~lni hir· . . . metı e enera e aw e L!n u · ' . . ~ 
yeti davası ıı;ın ~arpışıyorl'unm:. Ilu h d fl . h kk k . ·ı · · mukavemetle karşılaşmamışlardır. 
araziyi müdafaa etmesini bileceksi. e ~ erın ta a. u ettırı ~esı~~ 
niz. Benim ve büliin Fran::;nnın te- temın edecek hır muahedenın mu Şiddetli çarpışmalar oluyor 
meıınileri, si?.inle b~raberdir. zakeTesini taahhüt etmekte olduk Londra, 8 (A.A.) - General 
FraD$11da De Gaul1e laraftarlan lan ilave edilmektedir. Dentz' den Vichy'ye gf'len ilk tel-

mahkfun ediliyor İngiliz Hariciye Nezaretinin graflar. Suriyede Cebel-dürz' de 
Vichy, 8 (A.A.) - Clermont . tehliği · Süveydanın hemen cenubunda 

Ferrand divanıharbi, diin, Gene- Londra, 8 ('\.A.) - lngilte· ~idretli çarpışmalar olduğunu bil-
ral de Gau!le taraftarı iki su ba.ı- ı 1 re Hariciye Nezareti, llşai;ıdaki dirrnPktedir. Süveyda, Surive ile 
ölüD">;e ma~kum etmiştir. _Divanı- tebliği neşretmiştir: . . A Şar~i Ürdün a:asındaki huduttan 
harbın muteakıp cel.esınde dı>. 1 temmuz 1940 tarıbli dekla- 1 takrıben 35 kılometr,e mesi.lfede 
hattı üstüvadak_i .F.raı~~ız ordu~u- rasyonunda, İngiliz hükumeti. Su- ve Samın 80 kilometre kadar ce
na mensup 3 kışı lngihzler leh•n- riye ve Lübnanın hasım bir dev- nubu şarkisindedir. 
de .propaganda yaptıklaTı ~c;in 3 !et tarafından işgal edilmesine ve General Dentz'in umumi ka-
sene hapse, altı sene medenı hak- lngaterenin müdafaasım ıaahhüt rargahı Beyruttadır. 
!ardan ~tif~d~ edem~iye mal~- ettiği Ortaşark memlelc.etlr.rine «Hür Fransız» tebliği 
k\ım edilmıştır. Mahlcllmlara aıt karŞT bir hücum üssü olarak kul- L d 

8 
(AA ) H" F 

1 ~1-'..... •• d . ae ka ar 1 1 .. d d . on ra . . - ur ran-eın aKm musa eresıne r anı masına muııaa e e em1yece- . • k A 

·ı · t' w • • büd' · . sız kuvvetlen umumı arargahı-ven mış rr. gını ırmıştı. b .. ,.vl d 
V --..1 Afrikaya avdet etti. nın ugun og e en sonra ne~ret-

. eyKa.uu Bu sarih ihtara rağmen, Vichy .y, bl'y 
Vı'chy, 8 (A.A.) BiY-<aç l tıgı te ıg: biilaimeti, Mihver devlet eı:.le iş-

gündenberi Vichy' de istişarelerde birliği siyasetine devamla, Suriye Hitl~r - Darlan siyaseti, lngil-
bulunan Şimali Afrikadaki Fran- ve Lübnandaki hava üsleTini Al- tereyi ve müttefiklerini ağır bir 
sız umumi murahhasa Ge.1 ~ manya ve İtalyanın emrine tevdi iki şık karşısına koymu~tur. Ya 
Veygand dün tayya.re. ;Je Şimali etmiş ve haktaki asi kuvvetlere gayrifaal kalacaklar ve Vichy'ni.n 
Afrikaya avdet etmıştır. harp malzemesi vermiştir. Suriye- muvafakatile Alman kuvvetlerı· 
.......... ,. ..................................... ye Alman sızması başlamıştır. Vi- nin Suriyeye yeT1eşmcsirıe müsaa-

lskenderiye chy hükumeti, Suriye ve Lübnanı de edecekler - ki bu takdirde Su
tamamile Alman kontrolii altına rivenirı istiklali kaybolacak, Fran-

Y e n i d e n koyaeak mahiyette tedbirler al- s~ Suriyedeki rnevkiini terkede-

d makta devam etmektedir. cek ve Suriye, Türkiyeyi, lrakı, bom balan 1 M·· k . . k k Filistini ve Mısırı tehdit eden kuv-utare e şeraıtıni pe ço te· 
(Btrinof aahifedtK ıUva>ıt) cavüz eden ve Fransanın sabık vetli bir kara, deniz ve hava üst1ü 

İngiliz hava kuvvetlerine men· müttefiklerine karşı herhangi bir haline gelecektir - veyahut. Vi
sup tayyareler, b.ugü~ h~~u~u ge- harekete geçmesine şerefinin ma- chy'ye sadık kalan kuvvetlerle 
çerek Suriyeye gıren Jngılız lınpa- ni olduğu hakkında Maresal Pe- çarpışma ihtimalini. dahi göıe a-

luk "tt c_,ı_ k vvetlere • b 1 · larak sı'mdiden Sunyede bıılunan rator ve mu eu.ı&: u tain in son eyanatı i e tam tezad • · k 
tam rnüzaherette bulunmuşlardır. halinde bulunan böyle bir hare- Almanlara karşı hare ete geçecek 
llerliyen kıtalar üzerinde karakol keti İngilterenio müsaınaha ile ve diğer Alınan kuvvetlerinin gel-
uçuş1arı yapan avcı tayyareleri, karşılaması beklenemez. meşine mani olacaktı. 
hiçbir mukavemetle karşılaşma- Buna binaen, İmparatorluk kuv Tabiatile ikinci hal ııurP.tİ ka-
mıslardır. vetleri tarafından müzaheret gö- bul edilmiştir. Bu şerıı:itte, Ami-

fnn'lj-. lıava kuvvetlerine men- ren Hür Fransız kuvvetleri, bu ral Darlan'ın Fransız imparator
sup ava tayyareleri, bu~üıı öğle'- sabah erken Suriye ve Lübnana luğunu tedricen Almanyaya ver
O<!ll ısvu. . lskenderiye üzerinde girmişlerdir. rnek ve düşmanla işbirliği yap. 
bir Cant. 100 7 bombardıman Lübnan hükUmetinin neşrettiği mak siyaseti, Suriyede vukua ge-
tayyaresını yakalamışlar ve dü- tebliğ lebilecek bütün çarpışmalardan 
şürmüşlerdir. Bu düşman tayya- 8 (AA) D N t ·ı mesul olacaktır Hür . d d.. Şam, . . - . '.B.: amamı e 1 . . 1 k . 
resi, Agame cıvarın a yere uş- Lübnan hükumeti, n~rdtiği Fransız kuvvet erını a a ad.u e-
müş ve parçalanmıştır. bir tebliğde, Suriye ve Lübtıana den vaziyete gelince, bu kuvvet· 
Mihver ı·a.:e gemileri bombalandı J • h d f' daı"ma Alm ,. karşı fena niyetle yapılan gazete erın e e ı, • an veya 

Londra, 8 (A.A.) - Hava ı· l d'' anı her buld w ve radyo neşriyatını tebarüz ettir· ta yan, uşm ugn yer-
Nezaretinin dün akşam ne~redı- mekte ve bilha11sa Lübnan efka- de vurmak, Fransız ana mirasını 
len tebliği: numumiyesinin bir yabancı dev- muhafaza etmek ve müşterek za-

Bu sabah bombardıman servi- letin muhtemel müdahaleııllıi sem feri ve Fransanın istihlasını yak-
sın. e mensup tayyarelerimiz düş- 1 k · · her yerde v ·· pati ile karşılıyacağı iddiasını astırma ıçın e mum-
manm Holanra sahili açıklarında reddeylemektedir. kÜn olan bütün nishette in·~ilte-
laşe geml.lerın· den mürekkep b.i.r yardı.... eylemektir ve ıs' ...:ı. 

Bu tebliğde ezcümle şöyle den- reye ·~ ~-
kalileaini yakalamışlardır. ~n bu- mektedir: halde de böyle olacaktır. 
yük vapurlardan beşerı. ~ın ton- Sun'yede yalmz sivı'l 

b k 1 k Lübnan hükumeti, Lübnanın 

Muharipler arasında bir sulh 

temayülü olduğu, yukarıda da 

söylediiimiz 'Veçhile, muhakkak 
gibidir. Alman Nazi fırkası reisi 

M. Hess'in İngiltereye yaptığı 

esrarl• seyahat M. Hitlerin son 

sözleri, M. Churchill'in mahrem 

bir mektupla M. Vinantı Ameri

kaya göndermesi hep ba tema
yülün alametlerindendir. Bizce 

yapılacak fe)', bu temayülleri 

mümkünae t~ etmek, iki ta· 

rafın da inatlanm hafifletecek 

surette lisan ku.llanmaktır. Fakat 

böyle yapılmayıp ta bilıikis ma

kus bir yol tutulacak olursa bu 

defaki sulh sözlerinin de, tema

yüllel'İQı de neticesiz kalacağı 
pek tabiidir. 

luk ikisine isa et va 1 c ara Almanlar var 
tk· da keneli mukadderatı hakkında ken yangın çıkmıştır. ı ı vap~ır . 

muhtemel olarak tahrip e.Jıln.ış- disinin karar vermekte '>lduğunu Londra, 8 (AA.) - Reuler: 
ve Fransanın memlekette <ıulh ve Şimali Suriye hududundan alı-

tir.Tayyarelerimizin hepsi üslen emniyeti idame edeceğine tam nan habeılere göre, aralarında 
ne dönmüşlerdir. emniyeti bulunduğunu beyan e havacılık teknisyenleri, tayyare 

Brest limanı bombalandı der. Buna binaen, Lübnan ;1ü.ku- mürettebatı ve propagandacılar 
Londra, 8 (A.A.) _ İngiliz meti, memleketi bir anlaşmazlığa da dahil olmak üzere birçok Al-

Bu muhasara, tam ıı :tıeDe devam 
Giritteki ordu. beı· gİİll zayıflıyor, etti. Nibavet İc:tanln:ıld:m bir miktu kollan faaliyeti devam etmi~tir. 

kuvvetini kaybediyordu. Ta~an yas imdad ku~ctile barut, lağımcı ve- Habeşistanda, Şarki Ahika ve 
tık yaparak: topraklar Ü&er'inde ya- ~ire gelebildi ... O zaman kale daba prbi A.fnk.a lkıtalan, Omo rıeh· 
tan aç ve cepha.ııesa ask.erleria göz.- ciddi biı' ımı·ette nılllm.n.ra edildi. ırini ik.i noktada g-ı.iltten ac:ınra, 
leı-i, adanın mavi u.fı.ık1armdan ay- ~...--
rılmıyordu ... Fakat; dört gözle bek- İki ay ııürt>n. bu sıkı mu~asara eım~- ilerlemektedir. Şimalde bir geçit
]f"!len inıılad kuvvetlerinden hiçbir 15lnda, .ka.lell.ln bedeıiler.ıae -yetmıı te dii"11.a9 yüzden fazla ölü ver• 

aağım atılrlı. (Beytüllah.im} Te (Pa- '. b" ..ıı _~ fa 1 · k eser gfrönmiiyoı·du. .--... } b··--'- .. .__ 'ddetli mıs ve ınaen z a esır ter et-
ırııgra u.n:uannın URZ'ı..uc~ il . · . 

Bö· ..: olmalWl berahe.r, (Kanillytı) piyade hucmnları ya.pıldı... Fa.katı~· Bun"~ bafka'. 20_."top, 
kalesi ımulwıan l!ıdil.ııı.iştl ıFabt me !kalenin ~ptı. >·ine mümkü?J olmadı. 200 kamyon, hirçok maUa.lyoz ve 
cnl;:iz kuvvetlerle ve noksan vesa - Nihaytt, kwnan.dımlığı Kôpriilii büyüle mHaarda bqka harp mal
itle yapılan bütün lıücumlar, IM>ytıu- Ahmet. Paşa deruhte etti. Güzide zemesi iğtinam ettik. Ricat halin
de )'t>re J\ı.irlc kanbrrının dökülrmısin bir kuv,•etle Giride ~ret }'elli mu- deki düsman ~ddetli surette ta• 
dtm baş'l<ıı hiçbir -netice nrmiy-;rdu.. hasara hatları tesis eyledi ... Şi11U1l Jt" d'l. k d.ir 
H:içbiT kak, bu kadar gayri müsait tanfı deniz ve üç tanın deı'in hen- ıp e ı me e • . • 
şartlarla muhasara edilmemişti. delderle ~enilmi.ı olan 12 burcdan Jrakta, vazıyet sakın olmakta 

\•eııedik donaumaır;ı, Çanakkale bo ibaret kalenin etrafını yarım Df ek- berOeYa.111d.1r. 
ğazm1 kapamış, Girlde gidecek olan linde istihkamlarla kuşattı. Biribi- Suriyede, bu sabah erken, Ge-
bütün imdad yo1tanm k~mi~i. Ve rini müte:ıkıp bücumlaı·a başladı. nenJ \Vilson kumandasındaki 
urtık. Giridde bulunan kahraman is- Kandiye kale.si, ar:b.k hu hücumla- müttefik kuvvetler, Alman mJ5-
til.fı. kuvvetlerinden, tamamile ünı1t- ra dayanamadı. Hendeklerini, bin - taiıdemleri 'Ve Alman nüfuzunu 
ler kc ilmişti. !erce Türk kahromanına mezar yap. devamlı bir sızma ile kendilerine 

Xale: .. e kapanan Venedikliler, va- !_ıktan son?·a, nihayet teslim haı·ı·a - .ha.kim bir vaziyet temin ettikleri 
kit vn'klt ~ddetli huruc hareketleri gını çclaui~·e mechul' kaldı. l d · l k 
"apıvoı·'-r, her defasında 'l'ürklerc "" ü.I' •• kJ 1645 · d b bazı mıntaka ar an ıza e m..ı. ·sa-, ,, .... ""r uyor , , senesın e a~- . d ı d 
büylik znyiat verdiriyorlardı. Hatta lıyan Giı;t harbi, ancak 1669 ısene- rile Suriye bu udunu ıasınqı<ar ır. 
bir defasında, (Serdar) ın ç:ıdınna sinde, ancak Türk askerine nasip Eğer Almanların bu mınakalarda 
kadar :ı;irnı.iye muvaffak <>lmtışlarclı. olan azim, irade ve sebat l<llyesinde ı-.ngelm Alman üsleri tesis etme-

Fnkat Türk bataryaları, malik ol- hitama ermişti. VenedJkliler, bir ıoine miiııaade olunursa ilJ.ı, Orta
duklan mühimmatı büyük bir iclare müddet claha (Sud:ı), (lsp' elonga) saİkta müu.efik1erin vaziyetini 
ile kullanıyorlar, kalen1n (Ayadimit· ve (Grnboza) kalelerinde wtıımnıyn t.ehlikeye koyacak ve Arap mem
ri) ismindeki büyük burcunun üzeri- çalışmı~larsa da n uvaff k 1 

1. n.._ t 'b .. t1.. da 
0 aml.ab- leketlerjnin Mihver devletleri ta-ııe. aıada 111rada yıldınmlar yağdı- mış u .. ll•uaye u un a ayı ga ı - . _

1 
bil k 

rıyorlardı. '.Ayni zamanda, piyade lere ~k çıkıp gitmiŞı..m. TahnraD işgalile oetJceaene ece 
••·-..•••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••--••••••••••••••••••••••••••nn••••••••••••• tir. Bu İşte, Fransızlann ;'e ~ı:a~-
M , Al T • f"" d iann isbirliitinin elde edilec;cegı u-1 Si ' manyayı ayyare ıma atın a mit ol~n~kta<lır. 

protesto etti başhyan yanş Fransız lebllAI 
(l tnct 8alııfedew dn:•am) (Ba1Jfrmı.fı ·' iaıeii .ımJıifeih) 

man Hariciye Nezaretinden, is- Tayyare adedi itibarile iisüi.Dhilt 
kenderiyenin bombardımanı do- işinde matematik manada ufaJr tefek 
layısile Mısırın protestosu hak- farklarda bir kıymet aramak doğru 
kında haber almak istemişlerdir. olmıyacak, b11llkls herhangi mübim 
Gazetecilere, böyle bir Mı"lı ~ pro- bir :sahada ve ıamanda meTZii üs
te..cıtosunun şimdiye kadar Berline tilnlü.k temini büyük bir ehemmiyet 

iktisap edecektir. Bu üstünlüğü• ie
gelmemiş olduğu cevabı •"!r.lnıi~- mininde chaı ııket kabiliyeti> -yinl bir 
ti.~. Berl.indeki düşünceye ~öre, sahadan diğer . abaya kunret :ka)dı
boyle bır protes~o. nazarı d.kka- rar:ı.k derhnl faaliyete f!!eÇilmesi ~·e 
te alınması için, lsveçin salahiyet- hava sevk ve idaı'ellile takti~inde gös
tar olmadığını bildirmesinden do- 1 terilecek ilstiiıılük. muharebe '11clice
layı, Iran vasıtasile verilmE-lic!ir. Jcri üzerindt> en bil) ük amil olur. Yi

Beyrut, 8 (A.A.) - Suriye
deki F ramu: kuvvetleri ık.uman· 
danlığının tebliği: 

İngiliz kuvvetleri, iN nbah sa
at üçü 45 geçe Suriye - Lübnan 
hududuna hücum etmiŞlerdir. 
Fı-ansu; orduları, bütün noktalar
da parl.alc bir suretle mukevarnet 
etmektedir. Üç jngiliz tayyaresi 
düsü.rülmüs müteaddit ta:;ı.k. tah
rip. edllm~T. Şam, Halep ve Ra
yak tayyare meydanları düşman 
tarafından bombardıman c.dilmiş 

Esa en burada, Mihver aıkt'rİ ha- ne şüphe götüı1ıtez bir M.kika.ttlr ki 
rekatımn sivil hedefleri istihdaf talim ve terbiye -:ve milına~e ile tir. 
etmediğini tebarüz ettiren • \iman birlikte teknik iistünJüğü ıre bilgiye Alman tebllAI 
ve halyan deklaraı;yon!an teoa- dayana~ cesaı et ve c~retin b~-n:ığı Berlin, 8 (A.A. )- Alman or-
rüz ettin\mekte ve Almanlar ta- olan maneviynt d.a hıçbir ~wt ve k d l - bl' 

f d ·h t k d 1 k hiçbir şekilde kıymetini ksybetmi- duları Ba~ :uman an ıgınm te ı· ra m an !'<U cı e ay o unr.ıa ·- . ~ _. 
d k" f k d · b" l I' f<'n bıı· koz olnrak ortada ıtahr. gı: 

ta ır ı s e.n _en~~ ır ~ar_ı:ı .:- F.mekli Albay l 2 f 2 '.>O 
manırır ve bır lngılız denız usı::u- Mecid Stık'TlUJ.ı- Bir Alman deniza tısı. ' 
dür. E.ğer Ingilizler, bu ,. • k dc!a tonilato haeminde düşman gemi-
da, bir kere daha, sivi.l hedefler m e r İ k 8 \eri banmnstır. Bu netice i.te bu 
fikrinin arkasına gizlenmiye ça:ı- M t . . k t k .. cüzütamın bahis mevzuu olan ha
sırlarsa, hu ancak itibardan dii- a r 1 n 1 e 1 rekat esnasında batırdığı yeni 
~ürücü bir hattı hareket te~kil ~de ı F r 8 n 5 1 z 1 8 r ı 8 dü.ıuna.n gemimin mecmu tonııa-
celı:tir. I I to~ 42.641 e baliğ olmaluadır. 
MISD" Krarte Kraliçe hasara uğra- 8 n 8 Ş 1 dskoçyanın Larp sahili f.l.Çl.k.ların-

yan yerleri ziyaret ettiler (l' inoi aalıifuiefı d•f>Gfll) da faaliyette bdlunan Afman ha-
Kahire, 8 (AA.) - Kral Fa- tından Fnınsıı ııınkamları tarafın- va kuvvetleri, gece, ceman 21 

ruk ile Kraliçe lske'ldrıİy~de dan habcnlar edilecektir. llal'tiııik !bin tonilato hacminde Üç Clüşman 
b 1 d d ' "t · 1 ı;ulannda .ft'ı·aııı:ız gemilerinin bütün _•ı.oLı. ticaret gemisi batırnustır. om >ar ıman an mu ecssır o an , . ~'-"·-· IWllllil 

1 b··ı .· h d b -~ • , _ harekatından da Arnet·ıkan hu.a.wue- Başka iki büyük , apur, ukoçya 
o ge:ı-ı 'e astane e wunan ya ti mahimattar tutulacaktır. tl 'k h v 

bataryaJannın hepsi. Almanların 
elindedir. Almanlar, sivildir. 

ralılan ziyaret etmişlerdir. Buna mukabil Amerika Birleşik sularında veBA anlı te asara ~ 
~ ' l tv · aş tayyaresı devletleri hükumeti Martinık ma- ratı mış · ır sav • 

Suriyede fiyatlar durmadan fır 
lamaktadır. Mesela petrol ı;;bi bir 
çok maddeleri bulmak imkansız
dır. 

Ordudaki asker ve erba,Iar a
rasında Hür Fransızlar harek,.tine 
ve General de Gaulle'a karşı bir 
sempati gözükmektedir. Bir yük
sek .subaym dün Filistine kaçmış 
olduğu bil dirilmektedir. 
Fransa Suriyeyi sonuna kadar . 

müdafaa azminde 
Vichy, 8 (A.A.) - Havas • 

Ofi bilcfüiyor: 
Salahiyettar kaynaklardan be

yan edildiğine göre, lngiliz ve 
de Gaulle' cular, kendilerince Al
man kıtalarının işgali altında bu
lunan Suı iyeye hücum etmişler
dir. Sabık General Cartroux, 
manda altmdak.i arazi halkını 
Franıaya karşı isyana teşvik eden 
bir beynname neşretmi.1tir. Fran
sız hükumeti, Suriyede Alman kı
laları bulunmadığını tekrar eder. 
Iraka gitmek üzere Suriyeden 
transit geçmiş olan Alman tay
yareleri, garba doğru geri dön
mü~lerdir. Suriyede ancak tamir 
edilmez vaziyette sakat üç )"ahut 
dört tayyare kalmıştır. 

İngiltere. bu suretle, F ran!';J7. 
İmparatorluğuna karşı yeni bir 
haksız tecavüz hareketinde bu
lunmaktadır. Bu İmparatorluğu 
s-on kuvvetimize kadar müdafaa 
f'deceğiz. 

Avrupadım diplomalı 
terzi ve kürkçü 

SAADET 

De} oğlu, Is~iklii.I caddesi, 
Karlman mağa;rnsı yanında 

'felr.:for: 41492 

' ı gÜ • ...l. hiJ' -Ll ın• 1ramlarma Amerikan menilelı:etlerin- n terenm p.~ sa ı a~ar 

,fon, zaı urt ihtiyaç maddeleri alınası da bir dii?man karakol gem ısını 
vasıtalannı temin cyliyecektir. Yal. bomba ile tahrip etmİft.İr. 
nız bu maddelerin, Fransaya veya. .k a AI i al 
hut Fra.rısız şimali Afriluııqna gön. Şimali Afrı a a, m.an - t -
derilmemcsi $nrttır. yan topçusu, ~obruk limanında 

[ ~~ ~:~ ~ ~: :~ ~:ı:~ ~~ ~~·: J ;:!t~~~;~~FE~~:~: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO mev~~srı~e ~e kamyon_ kolları

) 

2 
~-l--t--+--1-4--1 

3 

1 • 

Soldan sağa t•l' yıılmrıdmı aşağı: 
ı - Bir şark vilayetimiz, 2 -

Emel'in cemi - Bl'ygir cinsinden bir 
yük hayvanı, 3 - Rasat eden - Dizi, 
4 - Kaphcnlnra, 5 - Kırımda ya
:ııyan halkın isıni, G - Beyaz - Bir 
ılı'iyat, 7 - Dikiş makinesinde sarı
lıp yumak yapılan tire - Raci, 8 -
Güzel koku - Meşhur bir müveıTlh 
(ölü). 9 - Bir şN·lıet (üzümden )·a
pılır) - Hayvanları tem.izleme. 10-
Sonmııa ( Y) gelirse tren yol o olur -
A~kerin suyunu muhafaza etUği a
lümJ.ııyom şişe. 

Dünkli bulmacanın halledilmlı 
şekli 

na muesaır bır aUTette hucum et
mi~ti:r. 

Dütman, ne gündüz, ne gece 
Alman arazisi üzerine hiçbir hii
cum yapmamıfbr. 

ltalyan tebllll 
Roma, 8 (A.A.) - ltalyan 

ordulannm umumi karargahının 
368 numaralı tebliği: 

Dün gece tayyarrelerimiz Mal
tadaki hava üslerini bombardı
man etmişlerdir. 

Şimali Ahihda kara mıntaka
larında işara değer "~ni bir!'ey 
yok.tur. Tayyarelerirni.z 6 bazira11 
gecesile ] haziran gÜnÜ Tobruk 
müttahkcm mevkiind.eki bataT
yalara ve askeri tesisata isabetli 
en~ahtlarda bulunmuşlar ve yan
gınlar çıkarmak suretile tahribat 
yapmışlardır. Siwa civarındaki 
mot<;rlü i~liz veaaiti bombardı· 
man edilmiştir. 

Gondar mıntakasında Uokhe. 
fit gamizonumnz .düşmanın teslim 
olmak teklifini yeniden reddetmi, 

büyük zayiata uğratmış-

T~VİRI EFKAR 
i B t d k ıürükliyebilecek ve harp meyJa- rnan halen Suriyede bulunmalı:ta-hava kuvvet eri, gece res o ~ 

Janna hücumlar yapmışlardır. nı halina sokabilecek mahiyett~ dn. Bütün Suriyedeki hava dafi iııı•••••••••••lli 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

Dahiliye Miit ~ .°'«•ısı 
Dlvanyolu 10.i 

Muayene saatlel'i: Pazar hariç 
her gün 2;5. Tel: 23898 

Öğleden sonra B~·oğlu ~a
camil karşıcıında Hasanbey :Apt. 
No. 33 Telefoıı: 48586 
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Salih Necati 
( MÜSABAKAMIZDA ) 

Mükafat kazanan karilerimiz 
................................................................................ 

DİKKAT: Hediyelerinizi idarehanemizden aldırınız. 

(33 ncü liste) 
(Hediyelerinizi alırken, isminizin ltanıi 
çıktıfını bildirmenizi rica ederiz) 

listede 

Kartpo•tal kazananlardan 

d•••• 
ismail Hakkı Arda: Ankııra: Sa

manpaz.an Merkez ap. kat. il. 

Mualla Gençttirk: Aı kar::ı : Ana. 
!artalar cad. Guverdn so. 'o. 75. 

Gül Tolunay: Ankara: 1smetpaş:ı 
Uzunyol Deliller tepesi so. No. 42. 

Ahmet Değirmenci: Safranbolu: 

llUGUNKU PROGRAM 

7.30 Pıogınm 
7.38 Müzik 
7.45 llaherler 
8.00 1\1 üzik 

18.30 Konuşma 
1 .40 ~Hizik 
19.00 Konuşma 
19.15 1\lilzik 

8.30 Evın saati 1!•.30 HabC?rler * l!l.45 Orkestra 
12.ao Progı·am 20.lö Radyo gaz. 
12 88 Şaıkı, türkü 20.45 Müzik 
12.45 Haberler 21.00 Konuııınıa 
13.00 :'.\Iüzik 21.10 Şarkılaı 
13.15 Şarkı, tüıkü 21 25 Konuşma 
13.30 Müzik ıZl.46 Oıkc tıa * 122.30 JJ ahcrler 
l .00 Pıogram ~2.45 Müzik 
18.03 Fasıl sazı t23.25 K.ıpanış. 

Ankara: Bahçelievler ilkokulu No. 
52. s. 3. 

Kahveci Ahmet yanında. Gureba Hastanesi Sinir Hekimi 

Sait Polotcr: İstanbul: Robert Ko. 
lej. . 

M. Ateş: Konya: Jiacıha anba"ı .RJFAT ÇA;t.JL 
cad. :l21 o. No {'i _ ~ 

Muzaffer Demirhan: Konya: :Mu-
ze cad. E"enler çıknıazında No. S:i. Muayenehanesini Beyoğlu, fa. 

Nihal Bora: Şehremini: 1 "tnnbul: tikli! Cad. Elhamra Apartı. 
Saray meydanı cad. No. 85. man (Sakarya sinemaııı) l nu-

Pratik Arıcılık J 

Yazan: Dr. Fııtıd Ali 
Bizzat ko\·an yapmak, un'i gü. 

meç yapmak, sun'i gOmcçi çerçeveye 
tnkmak, bir kovana oğul koymak, 
bir arılığı idare etmek, kovanların 
giivclenmeslne meydan vermemek, 
mahsul almak, kurak senelerde arı
ları be !emek v, s. gibi en lllzumlu 
bahisleri ihtiva eder. 

12 sahife. Fiyatı: 50 kuıuştuı. 

Neşrcrlen: İstanbul, 
İNKILAP KİTABEVİ 

Kltlp aranıyor 
Matbuat Telmi'1f11e.nler Rfrliği 

1J Cfikanl ığı 11da n: 
Ayda 25 lira ücretle Birlik hesa

batına bakmak üzere bir katibe lü· 
zum vardır. Daktilo bılmesl ve usulü 
defteriden anlaması şarttır. Ali Karamnnlıoğlu: htnnbul: Kü

çukpazar: Arapçe me 20 No. da o
turan Ye 8 inci ilkokul talcbcsinrlen 
388. 

Sabri Ulurer: Ankara: Cihan ote-
1 maralı dairesine nakletmiıtir. 

(Devamı 'l/llrtnki 'flusha ınızda) iil•••••••••lıli.iliillli 

İsteklilerin pazaı te!Iİ, çarşamba ve 
cuma günleri saat 17 den 1!) a kndar 
Ankara cadde l, Adalet hanında 
Birlik merkezine müracaatları. 

linde. .. 
Saadet Akbay: Kon~a: Kadınhan: 

Şube reisi Mehmet Ali kızı. 
Naci Alnç: Adana: Kemalıye İstik 

lal ilkokulu öğretmenlerinden 'üzhet 
Ataç elile. 
Rıza Yetiş: Ankara: Bankalar cnd 

Oto ve b. lklet mağazası. 
Sabri Demiröz: Devrek: :Moda 

berberi. No. 10. 
Hasan Bal!ri: Adana: 1 inci orta

okul sınıf 2 A. da 259. 
Cengiz Akın: Konya: Lise 4. D. 

409. 
Yeşua Faro: Beyoğlu: Şahkulu so. 

No. 18. . 
Bahadıı Önden: Konya: Noter Öz.

kul elile. 
İsmail Yavaş: İnegöl: Slnanbcy 

mahallesi Letglet 110. No. 8 de. 
Hasan Üçer: Ankara: Samanpaza. 

:rı No. 442. 
Besim Gönerl: Devrek: Tahrirat 

katibi oğlu. 
Fuat Erenıenll: Ankara: Kalyoni 

Yeni Hamam ap. 8. 
Ergfir Demirel: Ankara: Yenişe

btr: Atatürk Bulvarı Zafer ap. No. 6 
Sadettin Tavşanlı: Ankara: Sana

yi cııd. No. 80. Ekmek fabrlkaııı. 
Ferit Onat: Ankarıa :. Yeniıehlr: 

Konur ıo. No. 10 
Doian Dotu: Ankara: Adliye sa

rayı karşısı. 
Aziz Apaydın: Ankara: tnus mat. 

baası karşısında kahveci Cemal elile. 
Ali Uyar: Ankal'a: Anadolu klli

bO. 
Nihat Ş nel: Sıvas: Bolge San'at 

okulu son stnıfta 223. 

Ankara Okulları Satınalma Komisyonundan: 
Talımini fi"Jlat Ttltan ilk temhıntı llıale 

Erzakm adı L /\. L. K. S. Gii.ıı. ve aa<ıti 

~~~~--~~~~~~-----------·--------~-~--~---~----------~-----
1 Ekmek 
Koyun eti 
Sığır eti 
2 Dana eti 
Kuzu eti 
Koyun böbrekya~ı 

8 Sadeyati 
Kuru ıoiaa 
ince tuz 
Pastırma 

Salça 
Kuru fasulya 
Patate!I 
Ihlamur 
Çay 
Nohut 
Barbun) a :fa ulya11 
Bulguı 

Vanilya 
Kuru sarmısa1' 
4 Karabiber 
Kırmızıbiber 

Kara mercimek 
Kırmızı merclme 
Kimyon 
Kakao 
Konserve sebze 
Kuru bamya 
Böıülce 

ı2sooo kg. 
89000 > 
26000 > 
5000 > 

15500 > 
2200 > 

86700 > 
42900 • 
12100 > 

520 > 
3450 > 

16400 > 
44500 , 

2R > 
300 > 

7850 > 
8850 , 
6760 > 

• 641 pak. 
720 kg. 
64 > 
40 > 

8500 > 
1400 > 

11> , 
75 > 

3370 kutıa 

12 
65 
45 
60 
5ı; 

70 

160 
8 
8 • 

80 
80 
80 
10 

149 
'lOO 

18 
20 
17 
10 
50 

180 
40 
15 
20 

100 
350 

75 

39000 00 
48950 00 
11700 00 

2500 00 
8525 00 
1540 00 

'13116 00 

55050 00 
3432 00 

968 06 
416 00 

1035 00 
4920 00 
4450 00 

39 20 
2100 00 
1413 00 
1770 00 
1147 50 

6' 10 
360 00 
116 20 
16 00 

525 00 
280 00 
16 00 

262 50 
2527 50 
480 00 
375 00 
935 00 

2925 16/G/1941 9 

6491 12.50 16/6/19'1 9.80 

16/6/1941 10 

1327 92.50 1~/S/1941 l o.31 

1 'Doğuın ve kadın 
hastalıklan 
mütehassısı 

O,,erııtör Dr. SA/P ALI 

D ÖLBAK 
Beyoğlu Tünelbaşı Tünel 

apartıman No. 2 

Pa.%tırdan maadıı h•r gün. öğle
den sonrcı lıcutalarnn kabul 

Çamfıstık 
Ku~üzlimu 
Kuru kayısı 
Ceviz içi 
Badem içi 
Fındık içi 
13. Kuru üzUll\ 
Kuru erik 
Kuru incir 
Bal 
Reçel 
Bufday 

Makarna 
Kesme makarr.a 
Gülliç 
Arpa şehri)"t 
Tel ıehriye 
14. İrmik 
Kusku11 

455 • 
400 > 

lGOO > 
1620 > 
325 
390 > 

4700 > 
2450 • 
1800 • 

260 > 
1900 • 

1126. 

76fı0 > 
t200 > 
.)50 > 
900 • 
426 , 

1 ı r Çocukla....... hor •••• 
fototraflarını çıkartınız 

Bıı suretle teıekkul edecek albüm 
11aı·ronımı ebedi ııe çok kıymettar 

bir hcitı; a olı:waktır. 

FOTO Süreyya 
Müessesesinde (15) poz albüm 
halinde (Albüm dahil) 6 liradır. 

100 
40 

110 
60 

126 
70 

" 40 

'° 100 

65 
20 

85 
85 

455 00 
160 00 

1760 
810 

00 
00 

406 25 
273 00 

2116 00 
9RO 00 
HO M 
399 00 

1235 Ot 
225 00 --1811 il 

1668 .. 
'171 ot 
660 oe 

oe 811 
161 
770 
350 

H 
ot 
00 

1 lsl Lv. Amirliği Harici 
Askeri Kıtaat. il~nları 
Seherin~ tahmm edilen fiyatı 

350 lira olan 70 adet balye ma
kinesi kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. İlk teminatı 183 7 lira 
5 O kuruştur. lhale5i 11/61941 
çarşamba günü •aat 1 1 de An
kaıada M. M. V. Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. Talıp· 
!erin kanuni vesikalarile teklif 
mektup lannt iha.le saatinden bir 
saat evvel Komisyona vermele
ri. (2446 - 4038) 

••• 
14 adet F orben yük otoıw pa

zarlıkla sat ın alınacaktır. Beherı• 
nin tahmin bedeli 5500 liradır. 
ihalesi 12 6 941 perşembe gu· 
nü saat 15 de Ankarada M. M 
V. Satınalma Komisyonunda ya• 
pılacaktır. Taliplerin kat'i temi
natlarile belli vakitte Komisyona 
gelmeleri. ( 18-4380) 

••• 
2500 liralık t. ze Aye kadın fn ul 

)e ile 2500 liralık Sakızkabağı pa
zulıkla satın alın cnktır. İhale i 
9/G/041 pazartesı gOnU saat Hi de 
Hadınıköyllnde kı komutanlık bah. 
çcsindeki askerı atm :ılınn komiıı> o
nunda yapılacaktır. Talıplerin kati 
temlnatlarile belli vakitte komi yon& 
gelmeleri. (20-440) 

-- -- -
8aillb1: %. T. EBÜZZ/r A 

NetriJllt Jıltcllrl: C. BABAN 
8...Wılı ı-er: Jl11t6Mf • BiiZZ/1' A . 

699 69.3'160 18/6/lHt 19 

530 81.tl 1818/lNl U 

Turgut Okutman: Ankara: Pota
ıae cad. Yagenoğlu ap. No. 6. 

Suleymaıı Öz.men: Karabük: Ga
zete ba) ii elile. 

Şeftali komı1osto 
Soda 
Kuru bezelye 
Zencefil 
Tarçın 

.ıCOO kr. 
1500 > 

(konı.) 1100 kutu 
:?0100 kg. 

fi50 , 
10 , 
10 > 
60 , 
2';' , 
42 , 

120 
25 
85 
14 
:ıo 

360 

2R14 00 
1!)5 00 
35 00 
86 00 

102 60 
94 50 

126 00 

f 

Pirinçunu 
Nifasla 
llararoti I Tarbana 

2200 • 
1000 • 
825 > 

1060 , 
138 • 
560 > 

120 
35 
38 
85 
3& 
60 
50 
71 
lif 

496 00 
630 00 
91 00 

276 00 
Yıldız Altan: Kara bükte: lzmir 

Bayraklı P. T. T. Ş fı Va11fı kızı. 
Suna Demirağ: Ankara: Yeııişc. 

hir: Çankaya çad. No. 222 A Ab
durrahman Naci Demirağ kızı. 

Nermin Selen : İstanbul: Alemdar: 
lncllıçavuş çıkmazı No. 7. 

Gül ser Ertan: Ankara: Hisıır, De
lr fırka mahalle ı Kale knpı ı so. 

No 19. 
Emın Kaya : Ankara: Sumerbank 

muhaberat seı visırule odacı. 
ım Cingilcr: Konya · Avukat 
Cın 1 r o lu. 

SAN İN 
DİŞ MACUNU 

Dislere hayat verir. 
-.. Ancak:• 

H•r sahalı, öğle ve alc
ıam, lıer geme/eten ıon· 
ra 111ııtlak11 fırçalamalc 
şarttır. Bu usulü ı•ı· 
modan, 111ııntazam bir 
metodla takip edenle
rin diıleri mikroplar
dan, lıadalıklardan 
rnulıafaz• edilmiı olur, 
paslanmaktan ve çü· 

ribn11kt11n karlulur. H er 
zam•n temiz, parlak ve 
giiul ola:-ak lculır. 

illi 
ile sabah, öğle w akşar. 
it.er geme/den •nra 

günde 3 defa 

Kahve çekilıniı 
Salep 
Limon tuzu 

Hıyar 
Dolmalık bıber 

Sivri b beı 
Taze yaprak 
Havuç 
1 panak 
Semizotu 
Domatc 
Taze sogan 
ı.ı ayda ııoz 
Dereotu 
Nane 
Patlıcan 
Ayşekadın !asul1a 
Çalı fa ulya 
Dolnıalık kabak 
5 Limon 
Taze bamya 
Kereviz 
Lahana 
Praı1a 

Balkabağı 

Taze bakla 
Y~n alata 
l\Jarul 
Pancar 
Karnıbahar 

Ycrelması 
Taze bezelye 
Enginar 
Taze sarmısa11 
Kırmızı turp 

6 Toz şeker 
Keııme şeker 

Elma 
Armut 
Zerdali 
Portakal 
Taze uzum 
7 ş ftali 
Taze ka)ısı 
Ayva 
Çilek 
Kiraz 
Vı ne 
Taze erık 
Kavun 
Karpuz 
Taze incir 

8 Kok komürü 
K u iple komürli 

Süt 
9 Yoğurt 
Kaymak 

Beyaz peynir 
1 O Kaıar peyniri 

11. Pirine 
12. 8ab1211 

15600 tanı 
(;800 kg. 
1400 , 
1000 , 
4950 > 

19400 > 
5100 , 

28400 > 
2500 , 

2 800 dem 
ırıooo > 
4400 > 

10000 kg. 
23100 > 
46!i0 , 

20100 ~ 

73000 iane 
250 kg. 

3500· • 
14000 , 
HIOOO > 

7000 > 
8300 > 
8 '00 tan• 
9100 > 
910 kg. 

5600 , 
1500 > 
1100 > 
8000 tane 
630 dem. 

3050 , 

,3100 kg. 
15600 , 

12670 , 
6700 > 
1870 , 

48000 tanı 
14400 kg. 
3580 , 
2400 > 
5850 , 
2450 > 
2!150 , 

8300 , 
4100 > 

189&0 , 
14400 , 

500 ~ 

4747 ton 
326 , 

25~60 kg. 
81000 > 

310 > 

11400 > 
4050 > 

86700 > 
22850 > 

360 
205 
350 
aoo 

4 
16 
16 
20 
10 
10 

15 
12 
12 
2 
2 
2 

16 
18 
14 
14 
5 

30 
15 

8 
7 
G 

16 
4 

6 
6 

18 
6 

15 
12 
ı 
ı 

48 
&2 

50 
45 
25 

6 
20 
36 
45 
20 
40 
30 
30 
18 

7 
7 

40 

1800 
2176 

20 
25 

160 

60 
100 

81039 00 

624 
1088 

210 
200 
495 

1940 
765 

840 
800 

00 
00 
O() 

QO 
00 
00 
00 
00 
00 

rm; oo 
200 00 
88 (lO 

4600 00 
4158 00 
651 00 

2814 00 
00 
00 
00 

3650 
975 
525 

1120 00 
1330 oo 

420 00 
1245 00 

352 00 
546 00 
45 60 

1008 00 
75 00 

165 00 
960 00 

6 30 
80 50 

141.70 l(J 

20688 00 
8112 00 

tB800 00 
6335 00 
8015 00 

467 60 
2400 00 
2880 00 
l2fı"I 00 
1080 00 
1170 00 

980 00 
705 00 
9!)0 00 
'138 00 

1326 60 
1008 00 

200 00 

f4548 00 
132916 00 

7068 75 

180984 76 
riO!'l2 00 
'1750 00 
496 00 

18988 00 
6840 00 
4050 00 -10890 00 

14680 00 
10282 50 

2686 2'7.25 

2160 ot 

1841 10 

10498 85.62.59 

1000 85 

816 75 

1101 oe 
771 18.75 

l 

17/6/1941 9 

l7/6/19'1 8.30 

17/6/1941 H 

17/6/1941 10.30 

17/6/1941 11 

17/6/1941 11.30 

18/6/1941 9 
18/6/1941 9.SO 

15. Zeytinyağı 
16. Yumurta 
Mcşeodunu 

17. Gilrgcn oduna 
Çııa 

Meşe komürü 

Uskunu·u balığı 
Kefal balığı 
Torik balığı 
18. Mercan balığı 
Kılıç balığı 

Palamul balığı 
Kalkan balığı 
Levrek balığı 

19. fyı su 
Buz 

20. Tavuk 
Hindi 

21. Gnzyağı 
Benzin 

22. Tereyağı 
Koyun karaciğeri 
Koyun işkembesi 

23. Koyun beynl 
Paça 
Sığır i~kembesi 

Yassı kadayıf 
24. Ekmek kadafl,fi 
Tel kadayıfı 

25. Zeytin taneııf 
Taban hclvası 
26. Taban 
Pekmez 

Sirke 
27. Karışık turıtı 
Salamur yaprak 

14650 > 
290000 tane 
220000 kr. 
IJ65000 , 

1900 > 
24400 > 

8500 > 
2050 > 
1626 tane 
200 kg. 

l:ll>O > 
4550 tanı 
1950 > 

860 > 

42250 teneke 
625 kg. 

53fi0 tan• 
2450 > 

120 teneke 
1020 , 

2100 kı. 
6600 t•"• 
1200 > 

2:100 > 
13800 , 

800 , 

6150 kg. 
800 çift 

1090 q 

7900 , 
3050 , 
1500 , 
1700 , 

4500 > 
2500 , 
1330 , 

70 
3 
2.60 
2.60 
7.68 
7 

110 
60 
50 

100 
80 
16 
60 

120 

12.60 
6 

80 
200 

422.50 
532.50 

180 
2fi 
10 
15 
3 

50 

30 
35 
40 

46 
60 
60 
30 

20 
60 
35 

10'/1 IO 

10185 00 
8700 00 
6500 00 
8875 80 

142 60 
1708 00 

16fBS 60 
1760 00 
1230 00 

812 &O 
200 00 

1080 08 
682 50 
975 00 
420 00 

7160 QQ 
5281 25 

31 25 

631: 60 

4280 00 
4900 00 

9180 Q(J 
507 00 

6431 60 

6938 60 

8780 00 
1662 60 

120 00 
8.&6 00 
414 00 
400 00 

19.'1 60 
1545 00 
280 00 
436 00 

ıt61 00 
8556 00 
1830 00 
900 00 
&10 00 

8.!40 00 
900 00 

1500 00 
465 50 

~865 60 

763 87.50 
652 68 

1216 91.25 

898 43.75 

688 liO 

446 88.'75 

283 " 

220 61.26 

169 67.50 

266 6!.50 

248 M 

214 91.21 

19/6/1941 
19/6/19'1 • 9.80 

19/G/19'1 10 

19 6/1941 10.80 

]9/6/1941 11 

19 6/1941 1180 

20/6/1941 ' 
20/S/1941 t.St 

20/8/lHl 10 

20/1/1841 1 .... 

20/6/1941 ıı 

20/6/1941 11. 

20/8/1941 1uı 

1 - Yukarıda adlan yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç mkitan eksiltme ıartnamesine eöre Komi yo -
nuınuza bağlı okullar namına parti parti kapalı zarf ve açık ek11iltme surı11tile münakasaya konulmuı ve he• 
partinin teminat mlktarile ihale tarih ve saatler! karıılanna yazılınıttır. 

2 - Muhammen bedeli beş bin liradan aııağı olan partner açık eksiltme ıuretile ihale edilecektir. 
8 - İstekliler partiyi teşkil eden erzakın herbirtne ayn ayn fiyat teklif edeceklerdir. Heyeti umumi

yesi üzerinden yapılacak tenzilatlı teklifler kabul edilmlyecektir. 
4 - Her madde için teklif edilecek fiyat behemehal muhammen bedelden aşağı olacaktır. 
5 - Eksiltme Ankarada Bölge Sanat Okulunda toplanacak Komisyon huzurunda belli gün ve saatlarda 

yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebileceklerin 1941 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanonun 2 ve 3 Qncli maddele

rine göre elleıindo bulunan belgelerle, ticarethane adına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar fçınde 
Notcrllkl<'n alınan vekaletname ile Komisyona başvurmaları. 

7 - Kapalı zarf eksiJtmeleıinde isteklilerin yukarıda adı yazılı kanuna uygun olmak üz ıe kapalı zarf 
mektuplarına istenilen belgeler ve teminat makbuzunu veya Banka mektuplaıını koymak sureUle muhür 
mumu ile kapamak ııartile ve zarfların üzerine lekliflerln hangi işe alt olduğunu ve kanuni ikametgahlarını 
:r·azarak belli gün ve saatlardan önce makbuz mukabilinde Komi yon Başkanlığına vermeleri lizımdır. Ballı 
gün ve saattan sonraki teklifler kabul edilemez. Teminatların eksiltme saatlarından daha önce Anka" O
kullar Muhasebeciliğlne yatırılması liizımdır. 

8 - Eksiltme şartnamelerini görmek istiyenler Ankarada Okullar Muhaaebecilitbıde .Komisyon kitlbi· 
ne başvurRbilirler. (2979) ( 4193) 


