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Romar:mm 3 bilyüıı: forması hediye edilecekUr. 

Örfi İdare Komutanlığı 
Asker kaçağı çalıştıran on 

müesseseyi mahkemeye verdi 

Meclis ParH Orapa topıantıımda 

Tüıf;Yeni; bÜgünkÜ ffiotki Tda~eS 
yerine yeni teşekküllere lüzum var 

Bu hususta Dahılıye Vekıli 
Grupda izahat verdı 

ihtikara karşı 
Mücadele işinde 
HükOmetin azmi 

Ya.zan: ASIM US 
Geçen m&)l ın ,.,on hafta~ında 

Büyük Millet !leclisi biıt~c mil:ıa· 
~crelerini yaı>arkeıı bazı mebuslar 
1hti'ür mcnuuna da temas et~ 
nıi~fonli. O 'akit. umumı he) et hu· 
Zurunda izahat 'eren Ticaret Ve
kili l\liımtaz Ökmen: 

- Arkada.star ihUliirı kol.un
den kazıyacagım' dhf' bır iddiada 
hulun~ak llcj:,rilim: fakat '111 fena· 
lığı ortadan kaldırmak iı;in elim
de oları hiıtün imkinları kullana· 
l'Wk ç.alışacağım.,, 

Demi ti. Bu sözler gazet dcr
den bir kısmında doğru olarak n<'~· 
redlldL }"akat galiba Ankara mu· 
habirlerinin her nasıl a bir hat.a ı 
eseri olarak bazı gazetelerde de 
tiu tonda t•ıktı: 

- Arkadaslar. emin olunuı, ih· 
tikarı bu meml;,krttc kokiindcn 
kazı)-acağlln.,, 

Ticaret \'C'kilimiz s()zlcrinirı bÖ) • 

lece b.ıuı gazeMerdl' doğnı neşre· 
dildiği halde diger bıızılannda yan
lı surett41 c:ıkfıitın• o zaman far· 
t<etnıi!litlr. Bir gün tesadüf e~ri 
9 larak mf'bus arkada.!llanbn bir 
katına mcdls koridorunda bundan 
bahsf'tt i. Bununla beraber 1a8hi· 
lıc tuzum gonnedlğtnl de s<h ledi. 
C:ı.in!,ıi Ba.~ \ekli ıtözlerinin vele,·· 
ltı bir kıs~ gazetelerde doğru çık· 
bırA o1JlnUmtı hakikatin anlaıt1lma
'°ltt '\ kafi gf'ICCf'ğini dll .. Untiyordn. 
l>iı;<'r taraftan bazı gaıet~l<'rdc 
8özünün •'thtlkin k&"tlinden kazı· 
h<ıagırn,, eklinde ı:ıkmış olmasını 
dıi iıncrek hakikaten memlekette 
ihtikann koküml kazıyacak sekilde 
t&hsmağa t<anr , ·enni bulunu· 
3'ordu. 
biırıkü gaz et cJcrin birinde tel 

1htikan etrafında ba7.ı mülahaza... 
;r ileriye sürülürken Bay Mümtaz 
)krrıene matuf olarak "Jhtikin 

kökiinden kazıyacağım'' "'özüniin 
lekra.r edildiğini görünce bir müd· 
det en el Mccliıo koridorunda ı:ıa~l
dJ olduğum hasblhall hatırladım. 
liakikat.en Dördün<'Ü \'akıf hanın· 
~ fiyat mura'kabe hc)-Ctİ ihtlkiır
la ınüeadele için uğra..,ıı> dururken 
•Ynı hanm diğer bir katında kuru
lan bir irket denildlğf gibi mem· 
:eketln her tarafında mewut tel· 
erf toplamak 'e fiyatlarmı insaf· 

11~ea yiikseltmck gibi bir harekete 
curet etmi ı.c hadisenin bir ibret 
le, hası t.eşkil ettiği iiphesizdlr. 

İhtikirla mücadele işinde mu
\a.ffakınt birinci derecede bunu 
t • •ldbe mNnur olu adamla.nn se-
ciyelerine n gayretlerine bağlı· :r. Tfoaret Vekaleti bu mak.~t 
lerinde ça.lışaca"" mcrnurlannın 
lnUhabına bllh~sa dikkat etmek· 
ledir. Bundan sonrası mahkeme 
~C.Selesi gelir. MC\·eut olan mah· 

?'nelerden bi~ birine karşı en kil· 
~k bir ı.üphemlz yoktur. Ancak 

1 
er Is gibi Hıtlkir me\"ZUU da bir 

lıhtiıoas meselesi olduğu içln bu 
usll8a taaılük eden da,·alann 

~11'"l'etli hiklmlerden mürt.'kk"I' 
..!ı' mahkemeye , eritmesinde ve 

tün ihUkir işlerinin buradan ge
i!!'hnesinde büyük fayda 'ardır. 
""OYJe bir mahkeme bir ne\i ihti· 
~ heyeti hizmetini görür. Bu sa
~eılp, da,·aJann süratlc görülmesi, 
•kfkatıerfn kolaylıkla anlaşılma

''• suc;:lular hakkında en adilane 
Cezalar \'Crilmcsl nihayet ihtlkir 
lebekelerinJn boz;.lup dağıtıbnMı 
"-ihn"ün olur. 
ŞlındUd halde lhtlkira karşı 

:e\cut kanun ,.e nizamların bil· 
1ıı.~!cri dairesinde yapılacak şey 
;_'IQClan ibarettir. Eğer bu tarzda 
... ~eadefe )ine muhtekirlerin mi1li 
-1111yeyt tahrip eden faaliyctJerl· = durdurmağa ~fi gcbDCZSC n 
~eadele'1 daha müessir kılmak 
, "'evcat kanu11 ve nJzamlanD 
~ t1e .,..ıana .... zlyaae 

1
1dclet1endlrttmcsl lmp edene b1I 
tl~ "1\rırlacaldır; hatta öyle zanne· 
• 0 U7 ki Blh;lk Millet Meclisinin 
"ltal'ilc sırf ihtikara karŞ• hare. 

Resmi ve hususi müesseseler~ asker
likle alakası bulunan memur ve ışçiler 

istıhdam edemıyecekler 
nunurıun ıs. 91 92 ve D:J maddeleri 
dclaletile askeri ceza kanununun 
75. maddesine tevfikan Örfi İdare 
MahkC'mclcrlne ve kaçak, bakaya 
ve sakhlann da alt oldukları mah
kemeye scvkcdildıklcri öğrenil-
miştir. 

lstanbuldıı bulunan resmi vıc hu
susi bazı mlıC'SSCSC sahip VC amir
lerinin; mücssesclcr'nde istihdam 
c) JC'dıkleri memur ve işçileri, 
1704 sayılı knııun hükUmlerinC' gö
re tutulması jcap eden defterlere 
askf'rlik vnziyellC'rinı tetkik C't
mC"ksizin kaydett'klerl cihC'tle o· 
sasen umumu beş on kişiden iba- Şu hale göre. resmi ve hususi 

bilümum mücsst>selerin, istihdam 
ret olanlardan bir kısım yoklama ettikJ('ri ve edecekleri memur \'C' 
kaçağı, b:ıkaya vc saklılann ıı.skC'r· işçilerin askerlikle ilgili olup olma
lik kanununa a~kırı olarak İJiC a- dıklarını tel.kik eylemeleri ve as-
lındıkları örfi idare Komutanlığı k likl 1 :.ı. 1 1 d . er n a <U\a.sı o a.n ar varsa er. 
tarafından istihbar cdilmesı üze- h 1 h 11 • b ta •-ft:ı . • 1 a ma a ı za ı sı ,ı·asr......,, c as-
rinc yaptırılan tahkıkat nctıcc- k lik b 1 · t ı· ı • k t"kl ilgil' er şu c erınc es ım l'.'Y eme· 
sinde· bunlardan, as er ı c ı l 1 k !iki -•:.k 1 b 1 ' . . . er ve a11 er c ıu<> a an u un-
olıın bazı c has ıstıhdam rylcdık· 1 d ;ı;. --•· J'k bl · A e il . ma •t-ı H-:>A<'r ı şu cnnc .. v r c-
leri anlaşJlan "" aralarında ccncbı k • ik 1 1 t ... ,.k d"I CC? resmı ves a ara r. • .,ı c ı • 
t.abüyctind" olanhır da dahil hulu- 1 medikçe işçi ve memur alma.malan 
nan on mti"sscsc (~<'&mi Ve? h~ısusi) icap etmektedir. 
sahip ,.c ıimirlC'rinın. askerlik ka- 1 

Belcika 
Kralı 

Alman arzularına 
uymadığı için 

Esir mua
melesi 
aörDvor 

Vosington 1"1 ( A.A.J - Holan. 
dadaki bir esir kampından cenu· 
bi Amerikaya kaçmıya muv~fa:k 
olan ve şimdi 1ngiltereY~ gı~ek 
üzere yolda bulunan su.varı ge. 
nerali Dufrenne, Be~çika kralı 
Leopoldün Brüksel cıvannda e· 
sir vaziyetinde bulunmakta oldu. 
ğunu sövlemiştir. Kral Alma~
Iarla anı9.şmayı daima reddetmış 
ve memleketin kanunlarına sadtk 
kalmıştır. . 

Bu kanunlara göre, Bclçı~a. 
Alman işgali altın~a. bulundugu 
için kral memleketi ıdareye ~
Iahiycttar değildir. .Gene Ralın 
ifadesine göre bu vazıYı::~ A~an
ıan kızdırmaktadır. Çü~kü ~n. 
l hükümdarın kendilerıyle ış-
hl~li~ yapmasını ve hiç ol~~ 
düşÜncelerini izhar etmcsını ıs. 
ternektedirler · 

Suriyede 
Fransızlar 

Mukabil 
taarruza 
gectiler 

İngiliz İfgali altındaki 
bazı yerler 

Geri alındı 
Bir İngiliz 

destroyeri hasara 
uğratlldı 

Müttefikler Şama yakın 
bir mevkii İşgal ettiler 
vı,ı, 17 (A.A.) - Surlycde 16 ha. 

zlranda vukua gelen ha~ k!t hakkın
daki Franaız aakerl tebliği: 

Cephenin mUhlm bir bölgealnde ıu .. 
taıanmız taarruza gcçmlşterclir. 
Diğer bölgelerde, d~ma.n kuvveue. 

ri durdurulDlugtur. 
Hermon dağı ııe CebelldürUz araaın 

dakl mmtakada, motörUl ve zırhlı te
şekkUUerlmlz ile piyade kuvveUcrlıniZ 
d~mımın mevzilerine glrınlf ve ln. 
gUl1'.lerln ışgatl altında bulunan müte. 
addlt köye bUcum et.mi§tlr. Kıtaaları. 
mız Hermon dağının garbındaki dağ. 
!ık mmtakada da bir tepe i§ial etml~ 
!er ve başka kayda değer muvaffak! .. 
yetıer elde eylemt§lerdlr. 

Sahilde tngillz kuvveUerl Sayda. 
dan daha öteye ııerıememlşlerdir. 

Hava kuvveUerlmiz. cenubi Suriye. 
de d~ınan aaker tahB§ŞüUerlnl bir 
çok defa bOmbe.rdıman etml§Ur. 

(Devamı Sa. l sil. .4 te> 

11 Alman - Amerika Bahriye 
Nazırının fikri 

Akdeniz tayyaresi 
ingiltere için hayati dDşDrDldU 

h 
• t Londra, 1'7 (A.A.) - Hava ne-8 emmıye zaretinın bir tebliğine göre dün 

1 
gündüzün yapılan harekatta 11 

merkezi. deg"' İ Alınan tayyaresi düşürülmUttür • 
Bunlardan 10 u avcı ve biri deniz 

rY azıst A 
1
1nrüde > tayyaresidir. Bunlan diln akşam 

..... -.ere Wr htlklM mah
kemesini• 1nırubna81 lbtlmall de 
yok değildir. TenıJn Nlcbllirlz ki 
hükfunetin bu bahlıitckl azim ,.e 
karan 0 kadar kuV\etUdir. 

bir lngiliz avcı fil08UDUn düşürdü· 
ğü 84; Alman av ft bir deniz tay
yaresine illve etınet JAzı:rndD'. İn
giliz zayiatı 2 bomba ve 4 av tay
yaresidir. Pilotlardan ikisi kurtul-

muştur, 

mamış 

kurtulmuştur 
~ 

Milletin terk'edilmiş 
olduğunu söyliyenler 

Fransayı 
komünistliğin 
kucağına 
atıyorlar 

(Yazası .+ uncüde) 

Ankara, 17 (A.A.) - C. H. P. J.lec. 
Jis Grupu bugün (17.6.1941) Salı gtlnü 
saat ;15 tc Reis YckUI fXyban Mebusu 
Hilmi Uranın reisliğinde toplandı. 

Ruznamede hükt"lmetçc umumi mü· 
!atUşliklerin devamı, ilgası veya ta· 
addUdl\ hususunda ne fikir beslemek.. 
tc oldu~na ve Türklycnln bir çok vl· 
lA.ycllcrc ayrılarak devam cdegckn 
bugünkü idaresi yerine hı.sus! idare· 
ler hukuk ve vazifeleri baki kalmak 

1 Uzcrc yeni tcşckkt\l IUzuırl.una kanaat 
bulunup bulunmadığına dair Dahlllyc 
Vekiline tevcih cdilmi§ bir sual tak.. 
rfrf vardı. Takririn okunmasını mütc· 
aklp kUrslye gelen dahıllye vekill 
Faik öztrak bu mevzular Uzerlndc 
hUkCımeUn öteden beri meşgul oldu· 
ğune ve netekım bUtçc mUZakcrclerl 
sırasında da aynı bususıan hUkfunet 
adına ııayııı Ba§VekH izah etmi§ olup 
kendisinin bu gUn bu izah(l.ta tılvc 
cdllec·ck bir fikri olmadığını ve glmdı. 
ilk böyle tedbirlere, tevcsstll edilme· 
nln mllnaııip olmıyacağını lZ8h etmtı 

ve Grup heyetince Dahill~e Ve 
bu izahatı tasvip olunmu tur. 

Ruznamede ba§ka blr madd 
dığı için rfyasctço celseye nlhııy 
rilmlştir. 

Almanva 1 iTAL YA 
Şimall Fransa Amerika te_baa 

sahillerinde hakkında şıdde 
istihkam yapıyor kayıtlar koyd 

-0--

20 000 Belçi
Kat ı işçi 

Fransa ya 
sevkedildi 

.IA>nd.ra. 17 .) - l.copol<\V'J.l<ı'· 

Roma, 17 (A.A.) - Bu tın u 
mt gazete İtalyadakı Amerikan 
aamm nlacaklan h kkında bir 

name ne§I'elmlgtir. Bu cmlnıam 
kUmlcrl mucıblnoe ttalyad ik 

eden, ltAı.lyan ve yabancıl r, y d f' 
ler do d hı! olduğu halde Am 
tebcal rm tPdlv lt.a bulun 

<M Hflr Belçika nd)'08Wlun wrdfll 
bır hRbcre göre Almanya, oımall 
Franııaya 20.000 Belçikalı i§ÇI scvkel· 
mi§lır. Bu i§çUer Almanlar tarafın- n hükmen dilmiş bulunm 
dan aahll boyunca inp. edilmekte olan ı dır Emlrnam bugtlnd n llıbaren 
ıstthklmlarda ı..-unanılmaktadırlar. !yele konulmu§lur. 

Hükômet, 1941 mahsu 
lüne de el koyuyor 

Koordinasyon kararı gugün 
neşrediliyor 

Yarı.:ı (bugün), müstatısUI ve mem· 
leketl Hll!.k&dar eden mUhım bir koor• 
duıasyc.n kararı neırcdllecekUr. Bu 
kararll göre yeni marurul buğday, ar
pa. çavdar, mısıra el konacaktır. 

Mllll korunma kanununun 14 Uncü 
maddcrl her nevi gıda maddesi ve 
yardımcı n1aızemeyi değer fiyatı lle 
satın alma sal!lııyetlnl vermektedir. 
Şimdiye kadar yalnız hububata el 

konmuştu. 

Ne8redllecck el konma kararname· 
sl derhal tatbik ecliimlyccekUr. Tica
ret Vek!let!, ıuınunun verdiği aa!Ahl· 
yeUC' bu bususw icap eden tedbirleri 
alacaktır. Vekllet, 1941 yıır mahııulU 
!drlk mevsiminden 1942 yılma kadar 

(Devamı Sa . .6 sü. S de) 

~~~~~~~~~~~~~ 

Beyaz sarayda 
Ruzvelti ziyaret eden 

Lord Halifaks 
İngiltereye ait mühim 

meseleler konuştu 
Va§i1ıgton. 17 ( A.A.) - Loru 

Halüak$'m B. Ruzvelti ziyareti· 
ni müt.eakrp, Beya7.5ara} da mü. 
him bir içtima aktcdilmiştir. Ha
va kuvvetleri ve donanma baş. 
kumandanları ile harbi)c nazırı 
B. Stimson, hıgiltereye yardım 
işlerini tanzime memur teşkilat 

(Devamı Sa. 4 sil. 2 de) 

VAZAH: &.f MAN AH IS"Aı 

Ba,tllE edebi q.s ve macera romanı 
Bu fevkalade nefis rom anı birkaç gÜne kadar 

V AKIT sütunlar ında okuyacaksınız 

Günlerin Pe§inden: 

Girit hakkın 
bir garip ira 

Son gtınlerdc Altdenl in o 
da kanlı ve hoy~canlı harp 
ralanaa sahne olan Girldın 
tarihlndr> unutulmaz hat 
vardır. Girit Boncuklu İhrahım 
nilf'n allanat gar:ıbesinin bük 
darlrk deı.Tlndc bile Türk miU 
nin göstcrdlgı ha.)atiyct kabili 
tine misal olmak üzer yüz bin 
ziyade şehit ve yaralı v rile 
zııptedilmiştir. Jt"'akat Gırit uz 
de 'fürk milleti bö)le bilyük f 
kArltklar ve kahramanlıklar g 
rcrck devletin şan \C ('refıni 
deniz ufuklarmda yükseltirken 
cuklu ıbrahim sarayında bu h 
bin uzamasından usanç geti 
ve divanelık şaheseri olarak 
bir irade çıknrm : 

- Kim }la.na Gıritten bl r 
bahsederse kafasını ke egım 

Bu iradeden sonra hiç bir d 
lct adamı Gint muharebesine 
padışaha maruzatta bulunm 

Bununla beraber harp 
etmiş ev niha)et adanın fethi 
yesscr olmuş!.. 

Osmanlı imparatorluğunu 
hanedanın eseri gıbi telakki e 
me.k çok yanlıştlr ve bunun en 
riz delili Boncuklu :tbrahlmin 
ritten kendisine bahsedilme 
yasak ettiği halde Yusuf paşa, 
n HilsC'yin paşa, KöprülU Fazıl 
met paşa gibi adamlarm 1 
altında harp eden Tilrk kah 
larmm bilyük fedakArlrk 
katlanarak bu adayı zsptetmif 
maaıda. :S- Kaınc:aJ' 
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Amerikadaki 
Alman 

konsoıosiuklan 
• 

Jngiliz 
tawareleri 
Ma'1ş 

? üzer nde 
ı. --0--

cın 

1 

ita {O so
los a e"e ika
pa ıimıyacak ! 

-<>-
Hariciye müste§arımn 

beyanatı 
\'a,!n:;cton, 17 ( • ) - Haı1c1ye 

mile~ an Sumner \'els, Amerikada. 
k! ~iman koneoloeluklıınnm kapatıl_ 
ınaın kararı hnl<kmdnkl notayı Alman 
b yllk e!c ı ğl mUmcsslllne tevdi et. 
l t n eonra gazetecilere beyanatta 
bulunarak mıour ki: 

"lcdb r, 10 temmuzdan e\'vel tat
b k edilmiş oi'ıcalttır. Amerikan hUkU 
met , İtalya veeo.lr memleketler hak. 
kmda buna benzer bh- tedbir almağı 
dfJ,UnmemPktcdlr. Böyle bir tcdbfrfn 
itt '...l2r Almanya lle diplomatik mU. 
nasc· t. rln k~ıldlğt mo.naıını lfnoo 
etmez. nu t dblr, Vaşlngtondnkl .AJ
man büyUk elçiliği memurlarına 

btç h r suretle ramil d"ğilJlr . 

Alman konaoıosıukJarmın kapıttrı. 

m mm Rrıb!JI urun torpilll"nmesne 
de hıçbir münasebeti yoktur. 

Bıı t""hlrfn lmmasına ecbep, Al
man onııolosluklarma mensup mt'. 
n rın v di,i:cr Alman ajanlnrmuı 
Am rıı<aya znrar verecek mahiyette 
f al yette buhınn atandır.,, 

Amcrikaclaki Alınan konııoto.lukıa. 
rımn kapatılması, Amerıı-.an • Alman 
m qc;cbctl,..rlnln yeniden b1rnz daha 
'bozu'du unu güstemıcktedlr. Nota, 
.Alman istihbarat dıı.l.rcslle demlryohı 
Ye luıiet tcşkllAtmın da kapatılmua. 
nı 'imtrdır 

N'f'"l.Jork, 17 (A.A.) - Herald Tri
bun ,,.azetc ı konaoıosh:uıelerfn blrlkm 
bire kapanması derin blr memnuniyet 
ıryıır.1ırdığını !akat asıl mllhlm olan 
meselenin bu kapanma. Jreytlyetmln 
lrtl' t'ım,,Un nihayet Amerlkaıun hayatı 
men•ıı tlerfne ve emniyetine uygmı 

lıtr rurettf' hareket etmete ksrar 
~ ,!'.\'mi gö tcrmlş olduğunu yumak. 
tadrr. 

K uvvetli bir 
temizleme 
h areketi 
gaptı 

Lonıtra, 17 (A.A.) - Bir tebliğde 
bildirildiğine g!lre, İngiliz avcı tay
yareleri Manıı Uzerlnde kuvvetli temiz 
leme hareketlerinde bulunmuşlar ve 
pıızarteel gftnU öğleden sonra Bulonya 
dakl hedeflere yapılan hücumda bom.. 
b:ırdıman tayyarclcrlnc refanat etmiş 
!erdir. Bu harektıt hakkınaa tam taf
elllı.t hcnUz alınmamıştır. Fakat mU
teadıUt dUşman avcısı dllşUrUlmUş ve 
birkaç İngiliz tayyaresinin d!lnmcmfıı 
olduğu blllnmektedlr. 

l,onıJra, 1; (A.A.) - Hava nezareU 
paz:ırtceı gUnfi Manş sahili limanla. 
nnn k:ıl"{lı yapılan gUnduz hUcumlıın 

hakkında aşağıdaki mUtemmlm .tnf. 
ııllt\tı vermektedir: 

Dlln akşama doğru yapılan tnarru. 
z1 harekt\.t tnkkındakl mUtemmlm ma 
ttİmata göre, sahil muh6fız tayyareıe. 
rinln attığı bombalar Bulonyada de
mlry:>lu istasyonuna ve büyUk depoya 
isabet ı>tmfqtlr Bu bomb:ı.rdıman tny. 
yarelerlne avcı C 1 1 n rcf kat etmlo
tlr. DUşman avcıları ile çarpışmalar 

oımuııtur. Sahtı muhntaZA ııervlırind"n 

iki tayyare kayıpt"ır. 
İngiliz hava lwnetle:rinln yaptığı 

gcnl;ı ha.rekAt neticesinde d11§man a,. 
ctlarlle vukuıı gelen bir çok çarp~
mada fıc; o.vcmuz kaybOlrnU§, fakat 
bunlardan birinin pllotu kurtuımu~
tur. Yedi dUşmnn vcı tayyarcııl dU 
,urUlmUştUr. 

---o----
Kanada d an 
ingıltereye 

Yeni bir piyade 
fırkası ile 

Bir motörlü Liva 
gönderilecek 

Hükumet bu tedbiri alırken tchdit- j ~e\york, 17 (A. \.) - Ncvyork 
~en korkmamı~. ehemmlyetaız mu. Herald Tribun gazetesine göre Kana. 
kavelelerl naznn diltkat.e almam11tır. da ba§vekill Klng, Kanada parıl\. 

li- ~ :t- mcntoeunda beyanatta bulunnrak 1n. 
Vaolngton, 17 (A.A.) - Röyter bil.. giltereye yeniden bir piyade tümeni 

dlrtyor• ile bir motörlU liva gönderll,,t'eğlnl 
Atman konaoloaluklaruwı kapatıı.. bildirml.flir. Gazeteye göre şimdi 1n. 

JDasmm doğurduğu llk intiba, bunun gUt.erede ik! Kanada piyade ttımenı 
diplomatik mUnas betlerin kesilme• bulunmaktadır. 
• doıtrtl büyük bir adım t4!1kll etUğl 
lleyliyetıdir. Hattı!. Almanyamn, ca. 
wıp oluak diplomaUarmı çekip çek. - 69 -

mlyeet'fi ve Almanyad&W bUtüıı A-
91erlkn'ft m .. nıurlarmm hattketlni ta
ı.ı> edrp e mıvcct' , soru§turulınakta • 
m. F' ti-at m ıt'lA Atlarıtlkto Amerl. 
kan karoAOl f.lallyeUnln tesisi gibi 

rlku ha.rektl.tmda, Almanyanm. 
lıle.ndl. preettj.ne vurulan bu glbl dar. 
lııeleri ı:rıukabclebUmlaUde bulunmadan 
llallul eclı;.l.ı.ı ocğlnl tecrUbe n t.mbat 
.tmto!lr. Fak ıt bu vaziyette dahi, A
.. rikıı. ız..~ık devleUerlnln tedbiri, 
...,..d& Alman davasın& ciddi bl.r dar. 
lııe vuracaktır. 

SumAer Vel ın L>.N.B. ınuhabirlnin 

~ ittırak ettiği gazeteciler tcıpıanu.. 
..-ki beyan:ı.tı, bir bomııa gibi pat.. 
~+ır. Bu bcyanııt üzerine, derhal 
Mlaen bUtiln gazetecıler ~leton oda. 
IMlnn doğ'nı koşmağa başlam19lardır. 

Alman istihbarat kUtUpbaneafnln 
Almrın propa r ının l?S slı merkez 
.. rimh.r "'irın. teşkil ettiği be~keaçe 

malumdur. ll ıyUk halk kUtlclerlnln, 
A.merıı<a b:rl şik clevletıcrindekl Al
man konsol ı ıklnrının, aıul kol18oloe 
lak ı ı rtnl t u\ rden zıyade, Alınan
ları w ııc p •ııcrı reni memleketle.. 
rtııden z l' .J aaıı vatanlanna daluı 

Jakm oıarnk kalmı~ bulunan Alman 
,-.., .. ~-·• ulmdıuı kım .. clerl teşkllAtıandırmak,. 

Siyah çarşaflıydı; çapkın bir m&
yille açtığı peçeıin altında çehresi 
solgundu. Önce mana.srz V(' lakayt 
baktt; eonra gözleri açıldı; ve ha
dekaln W.ylldU. Bi-r şey soracak 
gibi oldu. Yere dUşmemek icin bir 
denbire hi!f'ettlğiın kudre.Un hM
gf membadan geldiğini bilıniyo
nım; onun 8iyah nazarile doldum 

ve lhiç bir sey görf'mez oldum. Bu 
anda her şey bitecekti; bu lnm 
içc~ine dil:nyanm en bilyiiık hl\ -
diseleri girebiloockti. Onu bekh -
yordum; yaklQ'JtrkP.n kalıbi ve ru
hu ıltk, sevgili bir su gibi bana a
luyordu. Ve beni beklediflnJ göz
le'rinıde okudm. Belki: 

- Yaz.ık. yazık... Fikret Bey, 
di~e:ırti; bu kadar uzun bir dar
gmhğr sizden 1ımma•hm. 

Hayır, belki en yükeek bir if
nayi nefis duygusuyla bu ana ka
dar ge~en şeyleri Unutacak: kol
!arını açarak, yalnız benim aşkım· 
la dolu o vefakfır kalbini açarak, 
kcndisinrlc en sevdiğim ve ölüm -
den sonra da scveceğbn ruhunu a
c:nrnk koşacaktı: ve yorgun ba.!Jı
mı helecanlı göğsilne koyup vUcu
dumu kalbinin Ustunde sıkarak: 

" bunl ı p "'l vermek olduğuncınn _ .:;er, ne oklun, Fikret? •. BP· 
ıüph t r alae rUki\metin nınlO j n'm 
mud ır m r ka kıta!ındskl Alman NC"feııl yiJ .. umtı okeuvordu; o kll-

~kJl\tı hllvı t. tı.•• dut» vivccekt'r daı v k erı. Lakin ağzı yarım a· 
eıo•o:ne~ '!'O\!mUfr n.ır kaldı, gfü~lerin<lC' ve dudakla -

rmııı. bht 1ı'l Amert '• ~ .. ıes0 de,. nnda aC'an t('bE'~<>ilm dondu. Ba
Almsn 1 kısı omuzumun üzerinden geçerek 

~ömındığ-ım bir noktaya dikildi 
kl,.n anılmnmal<Uıdrr Kesıyn bir şipr kok1'11uyla sanldım; 

" toı.daki aııme LA&m rcfikamın ~eldiği.ni anladmı; iki 
• ıng au, r, mavi özü iki çuvaldız gibi enee-

Amerlka m mlcketıerl tte bugUn A. g l dt 
merl't11. birle lk devleUerl tarafmdan ı ~ nyı an · 

nan tedbire b nıı:er tedbirler altrlar. MMltüre elddt tavrlte l"~tl; Er-
.. .ına h yret elmlyeceklcrdlr. na kohıma gn.di. ôtel>cri eetaıı 

Tarihten: 
-------=---------Karada.,v 

1793 ingiliz - Fransız 
deniz harbi Bir gasıet.e lla"1Wllsln gire Ka rn 

4&1', tekrar mliAtakU Mr de\lct olıt 

cak. Çema GÔra denilen Karoda 
le muharebenin en hararetli mfha8ı loakkrnda Sorboo t'nhe1'6ltesl tnrlb 

İngiliz • nRıs donanması Akde 
ni7'.i.le knrlllqıı> blr harp ol&Cak mıt. 
Belki- Tarihte, bu Ud bUyUk devletin 
.ıı: ııık çarpıştık.lan vAkldir. Burada, 
Fnıtl8JZ vatanpen~rllği, İngiliz cesa· 
ret \.'.? soğukkanlılığını hUtUn teferru· 
aUylc s:östcnıcck b!r deniz harbi n 
hiklı. .-esini okuyacnksmız 

1703 lngillz - Fmımz deniz harbi, 
iki ta-s.f için do hazın bir şekilde au· 
na ermişti. lngllizıer de tıem sevinç, 
hem acı göz yaşı döküyorlardı; Fran· 
sızlar en llk çetin muharebeye yüz on 
toplu RcvoIUeyoner kalyonu ne. sek. 
sen toplu Debrrıfvn tutuşmuşlardı. İn· 
giliz gcmlaınln grandi direği gabya 
çubuktan kınlmı§ çanaklık ııakaUan· 
mışu. 

Buu'.I gören dığer ln"1Jlz gemllcrl. 
yellten!erlnl fora ederek Fransız ge
mhnne hep birden ateş açt Jar. Şlmd\ 

Rnvolfüyon bir direği şnpkasınd:uı 

ateş almif, kendini kurtarmağu uğra

şıyordı:. 

Bu ııarpte İngilizler '>8 ölU, 128 ya· 
mır ·;rcl'dller. 

Nihayet denizi kesif bir tıls bastığı 
tçın ıkl tarafın kuvvetl~ri çekllmeğe 

mecbur kaldı. IA.kln harp llAlır hAI! 
doymamıştı. 

FIJolar, 31 Mayıs ısabahı tekrar 
lmrşı l.arşıya geldiler. Ve tarihin me~

hur avaşını yaptılar. Her gemi, kcn· 
di düşmnnı ile çarpıgıyordu. l<~ransız· 

,...I __ ..,,,. il bafl&llU,ftı. S&ı:ıc&k baf toplan Van· mm.illmi Ş&ıi Senyobo§, ' 'Siya f 'Uı· 
Bu harp, Fransız ~a- jöre atq ederken iakele ıopıan da ye. rih" 1nae "° ma.lflmatı verlr: 
t r "• • j nl gelen '14 toplu bUyUk ~ll kalyO' Karadağ, (Adrlyatlk 1 denizin" hA 

~ anaever ıgının ve n-1 yonwıa. gillleler yağdırdı. A§ll, birkaç kim .-e hemen geçilmesi ımkflnsız: 
giliz cesaret ve ıoğuk-1 mermi yer yemez direğini kaybettiği dağlardan mutcşeklW kUı.;Ult bir meın 
kanlılığınm en gÜzel 1 ıom kaçma yollarını aradı Ye uzak· lekettlr. Devleti Osmııııtycnln ecı1a)l 

misalini vermektedir. ! l8ftı. cıell!üiki arasında mUet&.kU oıarak 
i! Gemiler, tam uç saat çarp~w- kalm!i. ötedcnberi kendi k<'n1'ne id R • 

111uıı mnuııHıııuıııuııi dı. Uzaklaşırlarken Vnnjörün zinciri. ' re olımm~tur. Sırp Ortodoks ol:m • - 1 1111 llHIJIHUllHJIHO 

- Fra.osızlan ele gcç'rdlk. ıı~ırsatı 

kıı.y!:>ctmlydim ... 
Fakat vaziyet böyle olmaır.ış, iki 

ı:cml birbirlerine e:ınlmış bir baldo 
ftlodan aynlrill§ bulunuyorlardı. Biraz 
sonra bir Franl!IZ gemisinin Bronv:ike 
doğru gelmekte olduğu görüldü. lli· 
ralny Hardl, biraz önce U<: parmağını 
knytxı•ml!Jtl. Buna rağm"n vnzlfcsı 
başmaan h!'ılı\ aynlmıyor. toplnnn ba
zrrlanmaın emrini veriyordu. Bllylelik 

Yugoslav 
Kralı Piget 

asırda 

Bronsvlkin dt:mı 'erim koparıp attı. hali yalnız lamen devleti Osmaniyenln 
Fakat, lng:Jlz topçuları yamandı. tebauı idiler: dalnıa mUselltı..h gez n 

1 --'ın· Franıuz gemtslmn Uzerıne ylldırımla· dnğlıfar, ruhani mllll re aler t~ııµ 
(vın· rı yağdmyorlaıdı. Bu yüzden Vanjo· dan idare edilirdi Eskia nbert 

) iyi• rlln dilin ni, kıç bodoslt: ması dağıldı. , dik!!) vanl (Peskopos Prens nam 
Yaralardan gemiye oluk oluk eu dol- Karadnğı idare eden ııiled nY815 t 
mağa haşladı. amcadan f\'ğt'n<' intlk 1 edi.'rd! Ahalı. 

muho.rJpıer hukuk ve imtıya:ı:atça yek• 
Fra"lsızlar, bir taıaftan bunları tı· ..ı~ 

di"'erc mtısavl idi· kadınlar tarla.,.. 
kamaK ısterkcn iğer taraftan lngi· 6 

çalı§ırl.:ı.r, erkekler muh rebe ederıer 
llzle in top ateşi dınn.iyoıdu. Ve Van- di. Karsdağın (Hersel<! e kom u ol· 
Jor öç alme.k şöyle dursun bizzat kur· ması siyasi hayatta k ndlslne bir 
ban glcııyordu. Fransız b:ı.yrağı da bir vı 

mevkii malmıs temin etmıııti; ! • 
• mermi Ue parçalandıktan sonra gemi dlka) lnr Rusya (Çar) 13 ,.mın tabh 

yan butmış bir halde idi. Birkaç da.· mU.ttet'tkleri idiler: (Rusya), (Jier· 
klkR eonra sulara karışacaktı .• Fran- sek) hıristlyanlarını isyan eturıneJı 
.ıuz nı>!erlerl kurtn.rılmaları için d ş· ve memallkl Osmanlycye tccavUZ e)i 
man:ı KOi uzatmaktan b:ışka çare bu· rd.aD 

temeK ldn 'alma Karadağlıla 
1amıya~aklannı anlamı~lardı. Bunu 
dl\şünenler, vakit kaybetmeden kıç mUEıtnt'it olmakta ldı. 1 

1651 de <Vla lika) nm veııahd 
güverteye 1ng1llz bayrağını çektUer. (Danlloı. (Vladika)Unvanmı teri' 
Şimdi, ölUmle gözgözt'l gelen Fransız aııe-

ile evlcndı ve Karadağ prensleri 
"'ııhl~ neferleri, her aaniye dUsmanm yardı- sini kurdu. Babıa.U buna karşı bir or-

0
_ 

n ... 17 (A.A.) - Şimdi if§ll mma l·oşmaııımı l>-'tllyorlardı rn 
edildiğine göre, Yugoslavya kralı P!- Fakat BronS\ ki~ de, bütUn • 11 a· du sHr.derdl. Fakat (Rutıy ) l•e 

...ıı d M · t~ıa d:ıhale ederek OsmanWan gertye çe-yer, son bYnıer o ısın zıyaret e """'1" lan parçalanmı~ oıduğlJnılan, niç bir sonra 
"\"C Mısırda İngiliz bU .. flk cırısı Lamp_ muavn"ette btılunanıadı. kllmei!'P nv•cbıır etti (18!12) . _. lar, d"lg andırdıkları mav1 sancak- ;rw ... - "'' .... rf'~..., 
sonun m•ra!lrl olmuştur. Kanıdatı' prensi ! Kırım) mu .... 

larrna "Za!er ve)ia ölüm,. ktı11meleri· Vanjör batıyordu. Sulnra gömUlen esnasmaakl hiZI!1etfne mUklftlteıı 

ni yazmışlaı dı. I sp a n .l/ a bir Fransız neferi ln{;illz bandırasını (RUS)"U) dan .senevt tahsisat a~"ya 
.ManOVf}•atlaMtıl kUVVetle.ndinnek dfrtll'n reken nA'CrC '"-- ..... rdı• dfi•""atll 

0 " " ""' ., .. b. • başladı. •(Danllo), ahst bir ~·" 
1 için r r ıeyl yapryorıarcıı. Bazı top· H 1 rvatı•stanı - Arkada§! .. Görüyorsun ki öJUyo· tarafından katıolunmam uzerlll 

"Ular, daf(ıtılıın &nndl Ranıbını barut nız ona-an yardıma. .,.elmiyor ldU 
-.. • • ~... o ••• (1S60ı yeğ<.>nl (Nlklta) prens 0 d. a· 
ıle k rı~trrnrak "BUyUk Brttanyanm Bari bayrağını direğimizden lnd!r ve Karadağda sıynsl hayat, hemen 
tahrl'ı! şerefine. tciyorlardı. tanıyor parçala... Son netesımw ııerefırtt'izlc ımı sı:rctte MUsIUmanıarıa muharebe 

Fral"sızlar bunları yııparlten, lngl- verelim '"7 sene· ·· etmekl"n ı))nretti. l 62 ve ıs: ... 
liz knaınlarr da kıx:alan .le beraber " nj k 1 1 A dnğı11 l'1udrit, 17 (A.A.) İspanya han. ~a orden ·urtarı an ar arasm .. a !erinde (Hersek) !ayanları Kara 
yer almışlardı. Top &Nılcrl gürler· u rl il iki d k' ""! d 1 ııe ı Joo ctye nC'zarett diplomatik calre ccfl, 8 va e on yapn a ı Oı; u var ı. açıktan açığa Osmanlı dev'et 
ken, kınlan dökllien gemi parçalan ., )'' 1 b ba """'•I flllkal (RU""a). 

Yimeneıs Sandoval dlin. İspanyol a nız, a ~e.y • ayn ayn ar. harcb• etmesine sebep oldu ' 
arut!'da bağınyor, koşuşuyor ve bu 1 k 1 ld k d blrb' 1 v ti rtnıı hUkfımııtınln, Uçlil ı>akta iltihakı ile a urtan mı§ o u ıa.rm an .r e· 1877 muharebesindeki hızn1e 
sureUe İngiliz ııskerlerinln manevi yeni >.vr"panm kurulması eaerlne la rinden haberleri yoktu. Baba oğlunu, mUkAfat olmak Uzere, Karadağ o.s 
kuvvel1ertnt artırıyorlardı. " ,...,1 '-·ba ölU b'll rd T "" kt n d,l blrll(,'i yapıııak karaıını izhar etmiş 0 ttw "" yı • yo u. opraeoa manlı devletinden asıl prenali e 

İngiliz filow kumandanı, bir çocu· bulunan Hıı-vatfetanın d<!rhal tanm-1 çıkmca blrbirlerlnl görüp kucaklao· haya bUyUk ve daha kalabalık bit "': 
tun P"llvertede dolaştığını görünce: masuu derpiş etmekte olduğunu bıl- malan, mağlftp Fransızlara eovinc tayı -ki Avrupa ııe milnM Lllt dl 

- Burada ııonln ilin ne? •. diye çı. dlnnlş ve demiştir ki: 1 göz yaetan döktUrdU. ni lc;ln bir limanı da haYJ idi al 
kışm'lk istemişti. ve .. aaym sunt bina rı. ._ "' °" 1 (1878). Fakat memlekette oıurııı: 
Faka~ ı;oc:u~ derhal :ı,u karşılılt dcv'l tlE!rln, Afrnany&, ve ttalyanın u~oln bat~~r mJsoı :ımıaıumatl Arnavutlar, vatanların 

v rdl: &Oı.-y İve styaBI ycnl""fiklrlerınln 1<ü~. rçaııı ile U parmağını kayba· Kanı.dağa teslim etmek intcmed11cr 
- Gö~iyor musun? Multnrebe o· vct ve 'dinçliği nıttnda. yıkilmı:ştır. is.. Lden kumandan Hardlnln, eonradan blr Knnı.dag bu rı.razlyl Amavutıar ııc 

luyor. Bu 111rııda güverte~ bulunmaz· panya, Hırvat devletini tanıyabilmek kumbara Ue sağ kolu da parçalanmıı· kanlı bir muharebeden ve (AV1'UP4
1 

sam babam bana ne der?.. le memrunlyetini izhar etmektedir ve tL Mlralay, etrafma kop.nlara 116y1e donanmalarının (Dolçino) önünde bır 
- i k ~ I<'rAnsızlann "vı<a1Bn · mkıa.sındak yeni devletin hUk~et merkezinde bir hay ırdı: nUmayl§ icra eylemesinden sonra 

"Vanjöı·.. gcmlslıe lrıgıllz Mlralııyı elçilik ıbdas eyllyocokUr. - Benim yüzümden h~ ldmııenhı bildi. dl 
Hardlnln idare etmckt<' olduğu "Br<'tı• yerini bırakmasını istemem. Ayakla- Dahm ıuyıuıet, hemeu yok gibi t • 
svlk,, l\1'11.ııında. iiç saatten fnzln suren nm beni istediğim yere gotürecek ka· Resmt 6urette lstiklftl kazanmış preJll!· 
harp, başlı ba~ına bir d nlz romanı o ALMANLAR dar kuvv·ctıidir. hükl1mdarı mutlak olarak kalınıet;· 
lacak bUytıklUktedir. Kıbrısa. tekrar hücum Ve sonra kınk kolunu tutarak, so· hUkQmet varidat ve maarafım ıste v~ 

Bir ualık Broruıvtk'ln sancak de· etti ğııkkanlılıkla: ği glb\ ida(e eder, icra Ye teşrll )(\1 l! 
mirleri VanjörUn baştaki zlnclrlerine - Dayanınız çocuklarım, dedi.. vet yalnı:r. kendılerlndedlr. Ruhani re 

ıns• takılmıştı. Bu hal, İnglllzlcrt tama. Bertin, 17 (A.A.) - Alman muhare_ 1 Mem!tıketlnlzl ve kraJınım düşünerek !erin intihabı blle ona aittir. 14aıı 
1 

men emin bir vaziyete sokmuştu. be tnyyarclcrt, pazar gUDU Kıbns bUyllk bir gayrette muharebeye de- tlh tarzı idare bir dereceye (AvtUP4 

Bn~ dUmencl, silvarlyc: adasmda I.e:fkoşc ve Patos tayyare vam edin. mutlakiyet hllkQmeUerlne ~: 
- no,manı flmdl ikiye mi bölece· mcvdanlarma hücum etmişlerdir. Han 

1 

Bu cesur kumandan, kolu kesildik· 1879 dıı ne§redllen (idare nısa::;:. 
giz.. ı gartarla barakalar üzennde isabetler ten sonra yqıyamamış, yaralan yü· rı:ıesil mucibince yanm prenı tA 

1 DPmlş ve şu karşılığı atml§tı: kaydolunmuştur. zUndcn ölmü§tU. ~. A. dan tr.yin olunmak, yansı ahalice o-
• ••• dan 

zarif kulübenin yanmda Serveti 
be1'1emok içhı dunhık. Şimdi Mef
kure, aernıemur oda.sının karşrsm
da, tanrmadığım bir adamla konu
şuyorclu. Beyaz ~lıırı, kır bıyık
lan, krnnızı teni ve şitmAn vUcu
dile bu adam memıer ü.Berine ka.
barblm91 blr l~a ebediyetile hl
f1&&ma asıldı. Kim bilir kimdi!. 
Sivil elbise giymi' bir erkanı hanı 
paşasma benzi~u. 

Servet bi:T.e iltibek ettikten son
ra vapw-umuza girdik. Köprüden 
h&reket ederken Hisal de geldi, 
bizi buldu. Refikam röntgen mua
yenesinin kati nctlcC'Sini anlattı ve 
saadetimi% Hisale de sirayet et
ti. Kızkulesi, Oskildar, mezbaha, 
sonra Haydarpaşa bir resimli ga
zetenin yapraklan çevriliyor gibi 
gözUmUzUn önünden ge<;ti. A 'Tka
daşlarrmın Almanyaya seyahati
miz i~in daldrklan müzaker<>yl, 
ruhum Kadıköyüne doğnı uçarak 
dinledim Ve rıhtım nihayet bulup 
da Kadık5y, Modanm arkasına ya· 
,.aş yavBI} gi7Jenerek en sonunda 
man7.arımdan ıdlindiği vakit 7,aval· 
it yüreğim onulmaz bir acı ile sn. 
!adı. GOT.el yerler, geçen zaman
lar. bul~alar ve hicranlar, hepl
nir.e, hepinize e lveda! .. 

• • • 
Erna evimizde bir mektup bul

du: ~leuden geliyordu ve gizli 
gizli Ç(!ktiği daüeeılanuı teeirile 

-
nğhyarak ~du. Babası Yakob· 
son, gayet kapalı cümlelerle AJ. 
manyanm tUkendiğini yazıyordu; 
yedi milyon asker çıkaran Alman
va, on altı dreifıot le dtinvanm her 
denizinde lngllterenin • karşL'ıma 
<lı1dlen Almanya, şal'.kta Çarlığı 
Mazorya bataklığına gömerken 
garpta bütiln Fransayı Ve:rdunn 

srkL,tıra.n ye &niş mllyonluk Al
manya, ~lyafına kurtlar IL5Uşnfü:ı 
mehabetli bir çınar gibi içinden 
yeniyor, içinden kemlrlllyordu. 
Koblensli ihtiyarın zaferden ümi
di yoktu; ı;llin marka Akıbet gale

be çalacaktı. Yer yüzünün beyu:, 
kara, kınmzı ve san biltUn insan
lan ikinci Vilhelınin süngUsUne a
şılmıetı. Cepheden çelik ve yekpa
re bir istihkilma benziyen bin ki
lometrelik Hindenbuııg hat-ı müda 
faa.smm sırtında müthiş bir P'
pençe vardı. Mektubunun sonunda 
Her Yakobson "işte, scvglli. kıum 
diyordu, yann ne olacağımızı an
cak Allah bilir. Ren nehrinin yu
karı sahili lstanbuldan daha az 
tahllkelıd!r. Bundan b~ka. e.nnC'n 
ve ben çok yaşlıyız, bUyük fela
ketıerı~ sensiz tahammUl edeblle· 
ccğirniz şüphelidir. Zevcini, çocu
ğunu al; yollar hcnliz Knıp top· 
lannın muhafazasmda bulunuyor
ken Koblensc gel." 

Bana da bir hamiş y~n: 
"Ht>T akşam parkt.a büyVk Fred-

rikin heykeli altına oturuyorum ve 
gözlerimi sevgili Renin du~n su
larma dikiyorum. Yandan çarklı 
vapurlar hrzlı hızlı gc~iyorllll"; köp 
rU hep o bildtğil1 zarafetile cenu
bu §imale bat'hyor. Ka.napeler, 
tarhlar ve ağaçlar hep yerlf ye. in
de, Çocuklar oynuyor; niq:ınlılar 

dola.~ıyor; bunll'.rm üstünde Bls -
markın sert nezareti var. Yalnız, 

cocuklarım, siz yoksunuz; bana öy 
le geliyor ki bir akşam istasyon 
kapıları, şark yolcula.nnı memlc -
ket.ime dökerken, önde yavrunuz 
ve arkada ~iz. kalabalıktan aynla
rn k kollarmun arasına atılacaktıı-
111z. Di?.lerl tltriyc'!"ek, kaim bas -
tonuna dayana dayana parka gide
' c.k bUtiln akşamları büyük Fred
rikln gölgc!!inde geçiren lhUyar 
Yllkobeon için, bu hulya.nın tahak
kukunu heklcmokt"n maada hiç, 
hic pir ümit kalmamı:oıtır.,, 

Ernanm Ç8kır gözleri "imdi yağ 
murlu bir yaz serna~ma benziyor
du. Derin derin yüzüme baktı: 

- Gidecek miyiz? 
Diye. aordu. Onu temin ettim. 

1stanbulda ne yapaca.ktık ?. Aske
ıf vaziyetimiz Almanyanmkinden 
daha Pmin değildi. Ruslar Sivasa 
doğru geliyordu. İngilizler Bağda
dı geçmişti. Suriye bizim sayıla -
mazdr; SelAnikte toplanan itil!f 
ordusu kımıldanmağa başlamıştı; 
bu du.c;manların ortasında (Bura
dan itibaren dört sahife yoktur.) 

tihap edilmek Uzcre aelds _. . 
mUrcltkep bir '(oftrayı hllkQmet) ~ 
kll edildi. Hakkı tuarnıf hakkı~ 
bir ımnun tanzim olundu. tçtlınlll 
kllt\t eski şelrlinl muhatıuıa etti; ıb'; 
ıı bir takım kabilelere ayrılır .e ;. 
kabile aha11 t.nrat'mdan hıtlbaP dlJf' 
mlş thUyarlar ne bir rel.s taratınııefi 
tdarc edlllr. Fakat pnınain 8 • fit.° 
(Rusya) Çan ve (ltaıya) kral1 SS9-
lerlyl" akrabalık peyda ederelt (1 • 
1896) Avrupa hükUmdar aileleri •rs 
sma karı§lı.,. ~ 

Acaha, Karadağ Prenal Niko1 
orT· 

yapamadıktan yeniden mi~ 

4 Alman 
bombası 
Bir vapurun 23 

yolcusunu öldordU 
6 6 KiŞi 

zor Kur tuldU 
....uııll 

Londra, 11 ıA.A.) - Cuma li~e 

Irlanduoa Roaolare ile Gal eyaıetll ıı 
ol• FIBhg ııırd anısında ıı:ııemekt• ,

8
, 

Sııint Patrick vapuııı dU~man ıa)') fC 

relerinin hllcumuna maruz kaltnı~ ur 
batmıstır En S§ağı 23 kl"I ısırnıışt • 
Bunların çoğu vapura isabet edetı,,t 
bomcanrn infilAlu unasında öltnuŞ !; 

• • • dlr. Kurtulıın 13& kl"l ıı.rnsında blf ~ 
...• Ernacığmı ve bPninı mini- yımılı kadın ve çocult vardır. S!ı~ııtl: 

mini kumral kmm, şimdi siz kim ıanınrın çoğu \'RP ırdao dPnlZ'J 
bilir nerelerdesiniz!.. Ayrılmak yıırak lmrp em ı rı ve ~iT tıe r l' 

istemiyordunuz: beni bir tehHkP purl rı tarof nu •\ ,urt , 
karşı~ında yapyalnız bırakmışsınız 

1 

dar ~llt'rlnc t&hta p r :ı • <; r 
gibi ma~Ztm ve endU,elf • gittiniz. !erdir. Saint Patrick blı ın!'' \ i 

11 
• 

Ukln bır kae g1ln ~n'l"a aımde f'- ci kaptan\arilc biri rn'ı • 
'im.izde hep beraber hulunacağtl. uzrrc birine sınıf 'o.c:1.1~· · .. ,, "' ., 

(.Devamı var) zıınnc..ıı.meKlcd r. 



Ticaret 5 E~H-rR HASE.RCERi 
V ekli/eti • .. / 
2000 Ton tiftik K A LA Y i H Ti K A R 1 f A P A N 

.. ihracın" . i K i K i Ş i YA K A L A N O 1 
musaade etti Bir patatesçi ile bir kuru yemişçinin 

Veı.aıe~i ihraç dükkamnda gizli kalay bulundu 
fiyatlarını da 

tesbit etti 
~carct Vekft.leti. İs\·içreye ]DO(), 

!la arıstana da 1000 ton tiftik saf.ılr" 
ırıı1bıUraade etmiştir. Bu Jıuswıtald 
llt ~ .. ls•--:nbul tiftik N yapağı fhra• 
'atı hi'"!iği.ne bildirlJmiştır. !sviçre,e 
~11 serbest dövizle, Macaristan& ise 

l:tıukab&incte yapılacaktrr. 

~bite:.- tar.aı:tan v ekllet, son .zaman• 
~ tli't1klerimizc va.kl tazıa talep 
~ilden tı.tt:lk satı§ fiyatlarım da 
<a t etlniştlr. ll.aJ.Qm oldu~ Uzere 
~~'!> ~·oıu Orta Avrupa. için kapan
'fy tan Sonra Tnrk tlftikterl ihracat 
~ ~Btnda blrinci :mevkii ihraz etmiş 
~~llllıaktadır. Bu cibeUe, tittikJeri· 
~rr. karşr talepler, gittikçe artmak-

Zabıta mühim bir kalay ihtikArı 
JıMUıeai.nl rneydana çıkarmış, suçlu· 
1&nıU yakalamıştır. Yapılan tahkikat
tan anlaşıldığına göre hMfse şudur: 

Taiıta.kaJede Nalburluk yapan .Mah.o 
mut adında birisi, yine ayni semtte 
yeınişçllik yapan akrabasından G&lib1 
ızmıre yollaı:nL' ve onun vasıtaslyle 

1400 kilo kalay ~etirtmişt!r. 

Ancak Mahmut bunları piyasaya 
arzetmiyerek fiyatların pahalılaşma
smı Dekleıniş ve malların 1000 kilo· 
sunu gtem adındıı birisinin metrO.k 

ikmal imtihan
larına hazırla

ardiyeıı!ne, 4.00 küsur kilosunu da M'
hal adında birisinJn dükkfuıma depo 
etmiştir. 

Vaka ihbar üzerine meydana çıkmı, 
ve mallar olduğu gibi bulunmuştur. 

Mahmut ile suç orta~ı Galıp adliye 
ye teslim edilm~tlr. 

Fiyat ve Mürakabe bilro.cıu memur· 
Iarr Yemiste patatesçi Mlhalın dUk .. 
lrAn~lla 2JO ve kuru yemi.Ki Eytlp 
Ağa. oğlunun dUkkAnında 1145 kilo 
gizli !<alay bulmuşlardır. Sı.ıçlular, 

adliyeye verilmiştir. 

iskele memurunu 
tokathyan kadın 

Dün tevkif edildi 
Roza adında 35 yaşlarında bır ka· 

dın dUn sabah elinde bilyUk bir teni'. 
ke yat oıdulf'u halde Ak11y vapurla· 
rmdan birisine binmiş ve lieybellada· 
y& .f:itmlştlr. 
Kadın elindeki teneke için bilet aı. 

ınadığmdan iskele baş memuru Os· 
ma.n tenekt'ye bilet kesmek istemto, 
buna sınirl~nen Roza ıncreurwı U:r..e 
rlne atrlarak keııdısıni tok:ıllamıştır. 

Hemen hakkında cUrrnümeı;but ya. 
pılarak adliyeye verilen Roza birinci 
asliye ceza nıahkemesin<le l.'orguya çe· 
kilmiş, inkı\r etmişse de tevkifine ve 
muhakemesinin başka. bir gUne bıra· 
kıtına.sına karar verllmı.ştir. 

Tevkifhanede 
Baş gardiyanı dövmek 

istiyen mahkUm 
müşahedeye alındı 

Dün sabah ıstanbul tcvkifhaneıd!ı· 

de bir vaka olmuı;ı, ba.ş gardiyan 0.-

a - .,. AJD:r ıs lfAZIM!ıf JMı 

Girip ~ladGkçe ı 

Vatan 
uğrunda 
Vatan uğrunda fed karlık, 

zellkti.r. İnsan bu türlü fedakar. 
lıkfara katlanırken a.cı duymaz . 
Ulvi heyecanların, kloroforma 
1benzer bir lıali vaıtlır. Göğ'l::;ünde 
açılan en büyük, en derin, en ge_ 
niş yaraya bile. adamı gülerek 
baktırır. 

Va.tan uğrunda fedakarlık, bin 
bir şekle bürünür. Sınırda. da.mar 
!arını boşaltan kahraman, yalm 
kılıç ilen atıian scrdeııge<:ti, 
bomba., gülle yağmurları altında 
yaralı toplzyan sedyeci ve sargı
c~ yerinde ilk tımnrı yapan he. 
!cim kadar: geride Galışan kadın. 
yokluğa t:ı.hammiıl eden aile de 
vatan uğrunda birer fedakardrr. 

Bugün 1..ondrayı bütün dünya 
alkışlıyor. Hatta bu takdirde AL 
manJarın da pa.y ;1Jdıklramı gö
rüyoruz. 

lki se~denberi geceli giındiız.. 
lü sürüp giden bombarchmanılar. 
bu şehri yıldıramadı. Çı.kan yan. 
gınlar, ne yıkılan mahalleler, ne 
devrilen abideler karşısında bİl" 
lkereci.k olsun gık demediler. 

refah ftSltaM ~1Mlr. 
ı.oogı.n dilediği kadar harc.cya 
.mıaz. Bütün kuvvetler, biıtiln Oray 
ııa:k.lar, ''Vatan'' a lbağışlanımş
tır. 

Tereyağı, elbısc vesika usulu. 
ne bağlanırken. ilk güzel örneği, 
g-ene lngiltere aristokrasisi ver. 
di. Orada, bubün ''yama" bir fa
ulet madalyası sayılıyor. 

Bomıb:ılann alevlerinden cigara 
yıa;karken lngiliJrier, d~-<mla.n sili. 
h.mı yenmi(ilerdi. Ya.malı çorap 
giyen lordlarla, leıdiler de rkendi 
nefislerini yendiler. Hiç kimse 
kendi nefsini ycmne;ien ba~ 
n üstünde muzaffer olamaz. 

Londra. şüphesiz muztaripti:r. 
Fakat bu zstırahı hiç bir istins:ım.
sız paybşına.k g-ıbi, büyük ve 
ulvi bir tesellisi var. 

Son günlerde biz de ekm.~ 
mizrlen fedakarlıklara giriştik. 
Ekinlerimiz orağa gelir, ibereket 
demetleri ovalarımızda dağla§ır. 
ken, vatan için ihtiyat Wdıbirleri 
alıyoruz. 

"Kara ekmek'' i ge~ ak 
günlerin sl~ortası sayıyoruz.. 
Has un, bi2Xie ~ten yalnız şehir
linin lay.nıet ver~i bir §eyrlir. 
Kasaba ve köy iJtlıan şartln,rınz. 
toprak verimlerine göre, arp:ı.. 
ya, DlISll'a bu~nyda.n ~ <Wer 
verirler. 

'l'ı 
~ C.'itet VekAletiDin 16 Hazirandan 
"1}· l'1;n nıerlyet mevkilne koyduğU 
~tiftik asgari ihraç fiyatları kilo 

ma k ursu 

Yoldan geçen 
köylüyü döğen 

korucu 
man, tevkifhanenin bahçemnde dola~ 
pn mahkfunlardan Halil oğlu Meh· 
medin tizcrini eroin şOphcsiyle nra· 
ınak isteyince mah:kt}m üzerine atıla• 1 
rak kendisini dônnek istemiştir. 

:Feclakarlrk, bugiin orada z..."Vk
Jerin en yükseği h:ılinıc gelmiştir. 
Başka memleketlerde katli fun.. 
lara, ihtilallere mal olan tedbir. 
ler, orada kimsenin burnu kana
madan vecid haline gdmi1' bir 
ruh 1.aşmasiyle hemen benimsen. 
di. Milyarderler, bir saat içinde 
bütün varlıklarını devlet eline 
verdiler. Servet, artık orada bir 

Ye.lruız, fırınlanımz, galilba be. 
nüz tecrube devresi içinde bıı1un
duklarmda.n, yeni ('eŞniyi, i}i pi.. 
şU-emiyorlar. Belediyenin sıkr bir 
tefti1ine muhtacız. Va.t.an tığ. 
nmda katlanılan fedalclrlı1da.n. 
ne beceriıksi7.Jiğe, ne bilgi nolk
sanlığma, ne de ahliksızJ.rğa. l.."UT. 
ban edebiliriz. 

~· a şu ı:uretıe tesbtt edf)Jnl.§tir: 
~l~lnct oğlağ 275, tkinci oğlak 2155, 
• :!35, iyi 225, iSU'a 210, Konya dağ 

'(~ l{Oll.ya ova 210, Kastamonu 250, 
'l, 1 185, çengelli 240, ~ 190, deri 

' 11arr 180. 

Kayıt 1 O Temmuza 
kadar devam edecek 
İkmal imtihtlnla.rma ha.zırlama. kurs 

ıannl devam etmek istlyenlerln ~ayıt 
. ine başlandığlnı yazmıştık. Kayt. 
ierrunuzun 1 o uncu gününe kadar ta. 
ıııamıanacaktır. 10 Temmuzda lıse ve 
orta okul direktörleri .o;aat 14 te 11'1-
t.anbut kıZ lisesi salonunda topla.na· 

Bir ay hapse 
mahkômoldu 

Kemerburgv..da konıcu.ıuk yapan 
Osman admda birisi, geçenlerde yol
dan ;rcçen Halil adında bir lııöylUyU 
çevlrmiş v~ kulübesi önünde yolda.ki 
taşlar: temizletmek istemiştir. 

Mahldlm Halil oğlu :Mchnıet o de
rece hırslanmıştır ki, Osmanr döve· 
meyince yerlere yatıp bağmıınğa ba~. 
JamI§lır. 

Bundan sonra Mehmet güçlUkle tcs· 
kin edilmiş ve baş gardiyan Osmana 
hakaret cUrmUnden blrind asliye ce· 
za mahkemesine verilml.şUr. Ancak 
mahklhnun mahkemedeki etvarı da 
3Uphell görllldU~den adliye doktc. 
runa muayene ettlrilmfş ve akit vazi· 
yetl bozuk görülerek mü~ahede alt.ı

na alınmıştır. 

Hakki Sü1ıa Ge::~n 

e Avrupa tren 
gak1nda iş/egece"' 
Naha VeKili Ali Fuad Cebe soy ol, 
sulama ve elektrik işleri üzerinde 

malomat verdi 

nenzin tahdidatı ne 

- Babanm uşağı değilim! 
D.1yince de ti.zerine atılarak kendi· 

sini dövmliştUr. 

erı 

netice verdi? 
., lııta.n bUlda benzin tahdidinden son
'%ı~l!Zfn sarfiyatını göeteren bir is· 

'l' •1k hazırlanmıştır. 
~llhciitten evvel ayda 10 bin ton sar
ttıtrıckte idi. Tahditten sonra da bu 

Vnt 8800 tona inmiştir. 

k okullarda açılacak kurs mlktarıııı 
:raria§tıracaklardır. Her okul direk
törü toplantı günü, kUrSa geıe~ek ta
lebe miktarmr, devam edeceltlerın desr 
z11mreleriiıi bildiren bir liste ha.zırla· 

pcaklardır. 

Sekizınci asliye ceza mahkemesine 
Terilen hiddetli ve açıkgöz korucu 1 
ay lınpae 3 ay da vazüeden mahrumi
yete mahkfun edJlmi§tlr. 

---0--

Cazinolarm teftişi 

---o 
Kadın berberler 
imtihan edilecek . 

OndülAsyon makinelerinin teftişin· 

Basın Haysiyet Divanı Talebelerin elbisesini 
Basın Birliği İstanbul mmtnkası çalan hademe 

Jwngre.qince yeniden ıntJ.hap edilmiıı mahkUm oldu 
olan Haysiyet dlvanr dUn Basın Bir. İstanbul Teknik okulunda hademe. 
!iği kanunu hilktimleriDe tevfikan ilk yapan Mehmet, Uılebelerin elbise-

Caı,· ft 10 
•1110 ve mesire yerlerinin te .,, .... 

:e aevam edilm".?ktedlr. Floryada 
~ l'ııbey, Ycnikafıda Safa. Afle ve 
u l:llzinoıarı hakkında zabıt tutul· 

den sonnı. kadm berberlerin de lmti· 
ban ecıuıneırtne karar \.-erilmi~. 

Bunların imttbanJarma ya.kında. 
CUmhuriyet müddeiumumisinin ve vi- terini çalarak satarken yakalanmıı:ı, ~" 

d i Bir mUddettenocn §ChrimiZde bu,. olmaktadır. Bununıa bern!Jt"r bu kö • 
llyet hu\mk J§leri mUdürUnUn e .§" kizinc.i ashy ceza mahkemesine rtilorln tatnlr cdJrmcktc oldu,.,•nu v 

lıır. 

~i~ h --o-- A Id 
ırsız mahk:Um o u 

~tı! 1 . ur adında bir sabıkalı geçen er• 
~~3.hnus sokağında köyüne 6 leğ~n 
~ heıvaar alan bir köylünün bır 
k 12 lıeıva.smı çalınış bir hamala 
~~"' 
~ ~ 11' kaçırırken yakal.!ll1llll§tır. 
altı~ci auth ceza mahkemesi Yusu

ay 15 gün bapııe mahki}m ve be· 

hvkif etmiştir. 

~ --0--

~ .. a nakil vasıtalarının . 
muayenesı 

&toto . 
\ tlı.i kara vasıtalarmm umunn 
'1 l'eneıenne 19 Hazirand:ı.n itibaren 
aıi\ııacaktrr. . 
~ lfa.yı.qa kadar muayene edilmış 
l "atııtaıar da yine muayeneye ta. 
1~t . d ,
1 
Uıaeaklardır. Muavene iki ay a. 

~ccktir. . _ 

ijalk odaları için 
\ bir layiha 
~~<ıra, J'l (VAKiT) - Halk Oda· 

~ıı da hayır cemiyetleri gibi pos· 
lıı lı.ııYatında maktu bir ücrete t~
ltı tı.ıırna.ıarmı temin mak.!ıadiyle bir 

a h!\zrrlanmıştır. 

Yeni ölçüler 
~~ nizamnamesi 
~"ara, 17 (VAKiT) - Ölçi.ller 
ılnııaınesinln ba.zı maddelerini de· 
\~11 ni.7.a.mname neşredilmiştir. 
~2'1ln) tat~iklne başlanacar· 

başlanacaktır. 

--~.,...---
Ur'"'"yle toplanmış ve reislıtc Ret.fk ril . tir lwıan ııafia vekill general .AlJ Fl.lat "~ 

....., ınış • "'41R Ankıır ""t pek yakmda trenlerltı f;ılcm c b1l Jıı.-Ahmet Sevengili seçmiştir. Mahkeme dUn Mehmcdin muhake. Cebesoy evvelki b~ aya ..,. -

B ı eli ml§lir. Yeki!, kendisi ile görll§cn ;;a· yaeağnn söyliyeblllrlm. 
Ajans - e e ye o nıesinl bitirerek SUÇUDU sabit görmU~. zetccilcro beyanatta bulunarak c~ Hazırlamakta olduğumuz bttyUk u-

ihtilafı Takas tetkik heyetinin 1 ay müddetle hap.qo rnahkt1m etmif· cllmle şunJan söylemiştir: lama proı;rrunr ctrafmcüıltl ctOdl r 

Belediye ile Anadolu Ajansı ara- son İçtimaı tlr. .._ Trakyada yaptığım mUteaddit bitmiştir. Proje, vekiller heycUne C.l-

smdJ. !128 yılmdanberi mevcut ol.an +-tanbul Takas tetkik heyeti, dUn, -O--- zedllınıştir. ProJeye nazaran f ılyct 
ı ko- ""' h kkmd 11e7ahııtlerde yol !aallyet.inl tetkik et. 118.ıi thtila.tmr halletme~ uzere bir son içtJmaını yapmıştır. Heyet. şim• Karagöz a a tim, Yr~lnrz i'rakyada degil, menıleke- Uç ::nUhim nokta. üzerinde toplanın3k-

m18YOn teşekkül etmiştır. Ajans bele. diye kedar sarfett!ti mesat hakkında konferans tın her taııı..fmda esaslı yol faallyctı tadır: 
cUyedeı1 mukavele mucibince 
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bin, Ticaret VekAletine bir rapor gönder• önumüzdeki Cumartesı günü öğ1ı:. vardır. BUtün eski yollar tnmır edil. 1 - Sulama t~len, 

beJedlyc de Ajanstan 
8 

bin lira kıtf'• miştir. den sonra Sarryer Halkevinde İsmail mekt~ ve yeniden hır çok ,·oııar ya... 2 - Su Njimlerlllin dUzeltllm 
me'·ted'ır. Komil'lyon ooled:yenin ala· ____,.,,__ 3 Su fcyı•zanlıı.nnuı tahnbatma. 

" al ----......---- Hakkı Ba.ltacroğlu tarafmdan (Kara· pılmalnadn 
Ca,>ır.nı k:lbul etmemi:1 ve Ajansın . a· l F" manı olmak lçin tertib:ı.t alırımıun. o• A tın ıyatı gözün c:stetlk ve karakterl!>lik bakmı· Anupa ılı• ~lıııı•nıllfl•r muııaJmlfı.tı-
caPw da 25 bin liraya indlnniştır. Altm fiyatları dUn de düşmekte de- dan tef.kfki) mevzuu etrı.ı.fında bir kon nı temin edecek Uzunkoprü · Snlcn· Eleklrlk ışlcrl de vckAlcte tnt!lml 
İb~ıııı.fm halli temy'.z mahkeme.sine etmıı.ı oulunuyor. Küt.n.lıya llnyiUcrin,. 

· vam e•-ı~ur. Duıı. bir aıtmm tlyatı terans verilecek, bilAhrra bir de Kıı- gnı.d arnsmd:ıkı kXprill rın fnşıı ve 
1 d ·ım;.,tir Bu ... Unlerde yem bir • ..._ don .ıtıtı!ade edilerpk bUyUk bir sn.n-

hava .e e 1 ~ • " ~6 lira 10 Jcuruş idi. ragöz oynalılacaktır. tamlrl ile .MllnakalAl vekAl<:tl. me§gul 

~k;a~r;a~r ~a~lı~n;a;ca~k;t;ır~. ~!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~=~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~==!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~:~~~~ tral kurulması mukurrcrdlr Proje lın.-
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Sözlerine devam ederek; . ~ 
])Otcrdc biletimi kontrol ettigını 
iyice hatırladığını; fakat h}t~· 
. nna.nda iJ:ıe11den oo.şka ııç .vrr 

part . bulunmadı!!rna katı • 
k;imsenın ,... .. . 
yetlıe emin olduğunu soyledı. 

Somersin verdiği ifada üzerine 

1. ·· cıkill vaziyette kaldr. m.ec ıs mu:.- · . . . 
_ Mister Langford. i~ıttınız 

ya... ıurumuzun ifade~; . sizi!l 
. Men ,,0 zıd. Ne uersıııız?. 

kıne tamam~ 

diye reis sord11: . . 
B. e"vel r-övlcd1klcrıını _ ıraz • · • 

tınekten başka , creceK 
tekrar e · 
cevabını yoktur. 81 k 

M. ter Diverihavzın . 0 
- ';) • bır a · d' ~ini· ve husu~;ı -

Votcre ın ıg -· .. ·Iedir.iz oldugunu so) · · 
nahtarı . ri e girmesiııdeı: 
Memurun llıGetary sayesinde kom-
e"\'"l l::u ana • · . m.ı· • ~ kt - a cmın -partunandan c.ı ıg-ın 
.. " 
sımz · irme<lei:i evvel 

- - Tren. g-arat g,_ "tnı"di.;ine 
· rtımam er.... .. ,., 

ko~~,L Hatta kendisinin ~ar?a 
e~ınıhmh. bile konu&t.uğıınu bıl~ 
bır a a 
gördüm. ·? Ada.rru iyice gör. _ övlc mı. .. 
dünüz İnil? .. 

:: :ıE::iİini tarif edebilir mı, 

ıru-ıımmak Uzcredir. 

il ' T Reis, sekretere dönerek: Diıter taraftan memleketin her tn. 8, D. re. -Mister Ha.nter: dive sor - rafında bol elcklrlk cncrjl nıcmb:ılnrt 
uu. Mister Ra.ykas aym dör • tetkik eu!lınekta ve hazırlıklar yaptl. 
dtinde öğleden sonrıa büroda. mı maktaaır.,, .. - - -

Bir kaç giin devam edecek esrarengiz ve kor
kunç bir cinayet vak' ası 

Çeviren : Cevad Tevfik E nson 

surette yokoldular. Ben d~ ha -
reket etmekte olan trene bın zor 
ile yetiştim. 

Rei$le sekreter yavaş sesle 
hissiyatlarını biribirlerine anlat
tılar. Direktörler de ara.larmda 
mırıldanarak konuştular. ~a
rmda bazıları da memuru şup -
heli na.zarlarla süzmeğe başladı-
lar. 

Reis sordu: 
_ O q-ün. 4,15 eksprcsile ne · 

reye kadar gittiniz Somers?._. 
- Niha\·de kadar efendım; 

Londradan Kramptona ... 
_ Nasd oluyor da Kleyıborda 

vazifenizi ba'i'kasına devretmiyor ., 
sunuz... . 

- Geçen ya.zdımberi carı olan 
nizamnameye göre memurlar 
trenin uidf'ceği son istasyona ka. 
dar ya';.ife görmek mecburiye -
tin dedirler. 

Reis, sekretere dönerek: 
- Servis jurnalmı tetkik et -

sek fena olmaz ,dedi. 

etmesiyle duyduğum 11eyıecan. 
bir müddet ağzımı a.çrp kon~
roa ma mani oldu. La.kin. ka
pıdan çıkar çıkmaz haykırdrm : 

- Blekvotcr garında Mister 
Vivertimavza refakat eden işte 
bu adamdır. 

Herkeste hayret ifa.de eden 
hareketler görüldü. Reis müt.e • 
cssir aynı ı.amanda gayet ~
kmdı: 

- Mister Lanfortl ağzınız
dan çık&n ::;özlere 'biraz dikkat 
ediniz.. 

- Adam içeriye girer gir _ 
mez tan!dım. Kendi ismimi na. 
sıl hatırlarsam, onu da öyle ha
tırladım. Yanılmama imkan yok. 
tur. 

- Sözlerinizin duğuraca.ğı a. 
kıbeti diişiinünüz.. Kumpanya • 
nm bir memurunu en ağır bir 
cürümJe it.ham etliğinizi biliyor 
musunuz? .. 

idi? .. 

Basma. alırken bir lnz 
yaralandı 

- Zannetmiyorum. Lakin, ka. 
ti surette söyliyemem, çünkü 
ben de <:>kseriya büroda bulun • 
muyorum. Belki o da dışarıya 
çılmııştır. Gedtltpa§ada KUlh ınbcy soknğmcla 

5 numarada oturan MığırdıQm km Bu eısnada sekret~r muavı.nı, 
Mazrohi Torosyan evvclkl gtin, baa-koltuğunda bir deftcı le içeriye A... 

1 1 
i 

11 11
n .. pa_...._ ... 

"rd" mı:woo. a mn c çın yer n1a ...... ...._.... 
g-ı ı. 

- Lütfen :\-Iislcr Rayka.s... gltmlştlr. 
S · d-uA-= '-tk"k ed k Ancak mevsim dolayIBiyle bo..Sma.· ervı.s =~ını ı..c ı _ ere , 

1 b d .. rd.. d B" · · So ya fazın rağbet olduğundo.n Yerli u ayın o un e ınJa:mın - ka dnk1 kalnbo. 
mersin mesai saatlerini ksbit Mallar Pazarının pısın 
edin. bktan içeri glr\;mcmlş, halk ııramna 

~ -nu aolmtarak bekleme o lxı.şlıunış......-. 
Mister Raykas defteri açtı.. sırada kalnbalıkta blr kllynıışma hss.<J 

Pannaklarmı ÜQ dört kolon tL olmuş ve tıç taraftan fnziııca. itile.r~r 
zerinde gezdirdikten sonra bir- bastırılan kız, kapı ile duvar amemn 
denbire sayfanın nihayetınde sıktşnıış, sağ !<olundan yaralannuştn
durdu. O gün, Binjamin Somer. Kızın feryadı üzerine i§in farkına 
sin, Londra.dan Krampfora gL 
den 4,l5 ekspresinde vazife al- vnnlmış " 0 kurtnnlnrn.lc hastıılıaneyo 
dığrnı okudu. göndeıılmlştir. 

Reis hafifGe eğılerek sekrc. 
ter muavininin ~chrcs ni süze. 
rck birdenbire son:hı· 

- Ya siz.. l\lister .ftP.ykas! •• 
Aynr ı:;ün. öğleden sonra neredey 
diniz? .. 

- Ben mi efendim? .. 
- Siz, Mister Raykas .. Ayın 

---0--

47 esnaf cezalandınldı 
Kadıköy iskclooı Uzcrlndeld "'.Akn.s,. 

gazinosu sahibi Mehmet Anla.r, gazi· 
nosunıı. tnsdlltll tarife asmamış, dün 
yapılan kontrol sr nunda hnkkmd'l 
cezll yazılmı,ştır. 

~llEWEL~ ~V.-HIT . . ' 
sınız. 1 cağım. Kısa boylu. 

- o;ı-/~e sarı$ın bir adamd.ı. 
Gene sekreter gümüs ç~ sal • 

ladı ve Mister Raykası çagırttı. 
Zannedersem bu adam. sekreter 
muavini idi. 

- Eğer lazımsa yemin dahi e. 
derim. Şimdi içeriye giren adam, 
Blekvoter garında Mister Viver. 
ti.ma.vz'la konıuşan adamdır. 
Kumpanyanın en büyük memu
ru olsa bile söyliyeceğ:im söz, 
gene bundan ibarettir. 

dördünde öğleden sonra ve ak
şam neredeydiniz? .. 

- Nerede olacağım? .. Bura. 
daydım.. Mister Hanterin büro. 
sunda .. 

Bundnn başka son 24 saat zartmd:ı 
H <'Snn muhtelif sur;lnrdan, 13 §Oför 
seyrisefor niznmlarma nıuhnllf hn.ro 
ketten. 4 hamal mrtta yUk l.a§Idığm
dan ve 14 kl§i de trıı.ınvnydnn alladı 
ğmdan cezaya çarpılmıştır • 

ıs HaziıSn ı92t ~k za) 1 vı da<Tmıktı. E1b1-.\ k Sakalı ve bıyıg 'k· kırk yaş 
ı. rı ara - Amerika sesi gri idi. Otuz se ız, 
"\~·~ d öziiküyordu. 
trı.~; hidei Amerika bUkODıeti J..n- Ia.rın I\.1i:ter J)iveri_havz ?gardan 
ı .,. ~ btr mümessil göndermeğe ka- • m1 bera~r mı Grktı . •· •r.. e~ıı:ı.ı aoa a ·J.}<: w 

"il~ §lir. Diğer taraftan .Ankara _ Bilmiyorum.. . Beraber Y~ -
' ett de An.karanın siyaseti ba.k· . . ördwn Sonra ' uıır 
trıel'l-t<\txıcrika Rel:ıicumhuruna ~e rüdükle:ı 1a.mbas;nrn altında 
~ an ric~ıınc !zahat vermek içil> ara.Irk ı:ı:. raretli münakaşa e -

lf1lere,, Beyin rtyuetı altında hararetlı haB ·yette birden -
a.l' susa izıım d:iyorlardr· :~ vzı oldum. Ani 

Mister Raykas içeriye girdi. 
Oldukça uzun boylu, zayıf. sa. 
rışın ve gayet sinirli bir ad~
ma benziyordu. Sakal ve b~~gı 
da. gayet dağınık~. K~ndısm. 
den servis jurnalmı ıstediler. A
dam. seıan{ mahiyetinde ba.<;ınıı 
eğerek odadan çıktı. 

Adamın ani lbir surette zuhur 

Reis, kontrol memuruna dö. 
nerek sordu: 

- Mister Rayıka.sı garda ve
yahut trende gördünüz mü? .• 

Somers başını sallıyarak: 
- Mister Raykasm trende 

olmadığr giıbi garda. da kendisini 
gön:nftiiği:mc eminim. 

Sekreter muavininin <;esi ha
fi.f~e titriyordu.: 

- Sizin, o gün öğleden sonra 
işınizin başında bulunmadığımzı 
inandrnııcak bir takım deliller 
mevcut. Böylece izin almadan 
vazifenizi lerketmişsiniz.. Doğ. 
ru mu? .. 

<.DeuomtuJ 

--0--

y erli mallar parazı 
müdürü 

Yerli mallar pnzarln.n mUcsseselad 
mUdUrU .A hmct, An karaya gt~. 
Ahmet, Ankarada bulunduğu mUddct 
zarfında !ktısat Vt>kfıletındon basına 
ıı&tqlan etufmda direktif abca'kt.ır. 



Belediye francala 
"'atışlarını ta~dit ediyor 
Doktorlar hangi hastalara francala 

v rileceğini teshil etti 
Francala almak üzere fırınlara ya· esaslı iki üç hastalıktan maada diğer 

P'lall müracaat, son zamanlarda ol· hastaların .francala yemeleri. kati bir 
dukça. fazlalaşmı~tır. Belediye fran- ihtiyaç olmadııtını söylemişlerdir. 
cala tevzi işini tanzim etmek üzere 
tetkiklere başlamış, francala. tev.zü 
işi etrafında kaymakamların ve sıh· 
lıat 1§1eri mildUrlüğünUn mütaleaları 
da sorulmuştur. 

Kaymakamların verdikleri izaha.ta 
!rlire, francıı.la fırınları son zamanlar· 
da büyük bir izdihama maruz kal
maktadır. 

Ha.tti, bura.da hakikaten francala 
alması lfı.zım gel{ln hastalar francala 
alamamaktadır. Bu vaziyeti önlemek 
ll&ers ya francala satışının serbest 
bırakılması ve yahut da yalnız basta· 
hanelere tevzi edilmesini ileri sür· 
mU§lerd!r. 

Stbhat !§!eri mUdürlüğllnün muhte. 
Jil dol:torlarla francala hangi hasta· 
!ara verilmesi 16.zım geldiği hakkında 
yaptıg-ı tetkiklerde doktorlar ancak 

• 
s 1 dA 

iliz-Alman 
~ uvve leri 
şiddetle 
çap ışıyor 

Jcrlln, 11 (A.A.) - Alınan orduıan 

J l<umandanlığ'ırun tebllği: 
Şlmall .A!rikada, Sollum cephesinde 

ba~Iıs an muharebe C'levanı etmekte· 
dir. Her iki tarafça da. iki kuvveUi te .. 
~Jıı:ki.ll çarpqmnktadır. Alman ve İtaı 
yan tayyare te§ekkülleri kara muha· 
rebele!"ine tesirll bir surette müdaba· 
le etmektedir. Stukalar İngiliz kam. 
yon kollıı.nnı ve kıta. tecemmillertaj. 
dağıbmşlar, savaş ve tahrip tayyare· 
!erine taarruz etmiııler ve hazırlık ha· 
linde rlr İngiliz tank te,şekkQ.lüne htı. 
cum eylemişlerdir. D~a.nm taniı: 

zayiatı pek çok artmıştır. 
Alman tayyareleri 1ngilterenin ce· 

nubu şarki ve cenubu garbt salıi.llert· 
le İskcçyacın §ark sahilinde mlltead. 
dit limanları bombardıman etm~ler· 
dil'. 

K:ıhlre, 11 (A.A.) - Röy1ıer: 

Bu o.na icada:- teyit ed.IJ.memi§ oian 
bazı haberlere göre, bi~ teııklanıı 
lştırak!.e vapılan !iiddetli çarpJfill&lar 
netle n l" Ka zzo müttefikler tara. 
fmdan i~"'fil 1 m~tir. H!UA. devam et' 
mekte olmı çarpışmalar, Mısır ile Lib 
ya 'hududunda Sollum - Kapuco • Ka 
efayai rn!isell i d:ıhilince cereyan et. 
mektet1ir. 

1n2il?z ve Hind Juta.ıar., Koafaya, 
geçirHnc ve yarın ce.nıWuna h\Mı.wn et. 
mil!lerd r. Bunlann üstünde Xa.efaya 
nm ı;arbında çarpı~ma.lar devam eyle,. 

Umumt ka.rargA.hm dU'AkU tebliğin. 
de bHdirflen UU!.rnı.zun 'bQyWc m!kya.'J 

ta bir taarruz te§kll eylemecliği teba.. 
rilz c.ttmlm ktedir. Halen vukua be. 

len muharebede, B!'Jlgazi geri çekil
mesinden beri cereyan eden faal mu. 
caaclenln devammdan başka bir şey 
değitdlr. 

Mt.ttc:t:ildeıin yarın cenubwıdaki 
lı.a.»Oketlne ko.r§r pek u muk&-n!met 
gi5ııterllmlştır. Hııl•ikt çarpışmalar Hal 
faya etra:fmda nlsbctcn mahdut çb1 
moıtakasmıı. girince başlamıştır. 

Bu ileri hareketin inkiAA!lan hak
kmda §imdiden bir şey , öyJemek için 

vakit hP.n\iz erkendir. 

• 
ın ilterede 

Ha. va kuvvetleri kadın 
yardımcıları 

48 • • 
nevı ış 

yapıyor 
Şımdi bir kadın b r erkeğin 
yerim tutmaga başladı 
Lonora, 17 (A. A.) - Hava •.a

zmnın z.z,vcosi bayan Sindı:ı.ir bu
gün söylediği bir nutukta, 1nglliz 
hııva kuvvetleri kadın yardmıcı -
ıaı nm yerrleki hizmctle:rde gün • 
den giine d:ılıa çok ve mütenevvi 
i.ılec görmekte olduklarını heyan 
etmi ir. Bu ~ta meMup ka -
dmlann hnTbin ba§lar.gıcında gör 
tlilltle.ri l lf'..r beş nevi ike.n şimdi 
AS ,ı:ev'e baliğ olmuştur. Bas!an -

• ta bit- erkeğin ·.-ın\ görmek için 
w tal 4;8.l!~rrmak 

fOlft~!IRr1na tı!mt!f l''!tbm lılr ıta
~.:ilrştınnAkla &yni iş görül • 
~. 

Bu vaziyet karşısında tıelediye iki 
şekil üzerinde karar verecektir.. Bun· 
!ardan biri, ya francala satışım ser
best bırakmak, veyahut da yalnız res 
ı:ni hastahanelere tevzi etuıekt!r. Bir 
iki güne kadar bu hususta. bir kar.ar 
veri.lecokt!r. 

VilA.yet, şimdilik: francala almak 
üzere ancak belediye ve hUkftmet ta· 
biplennin tasdik edecekleri raporlara 
francala verilmestnl ala.kadarlara teb· 
llğ etmiştır. 

PASTACILARA VERİLECEK 
U?>."LAR 

Pastacılara pasta yapmak üzere 
verilen unlardan yalnız pasta yapıı.. 
mıyarak bu unıarm dışarıda satıldığı 
görtilınilştiir. Bu gibi fırınlar hakkın· 
da ta.kibat yapılacaktır. 

Robin Mur 
nasıl battı? 

Vapur kaptam 
macerasım anlatıyor 
C&peto\.'111 17 (A,A.) - Robin 

Moor'un kaptanı Mundy buraya 
muvasalatında a[lağıdaki beyanat
ta bulunmuştur: 
Sabahın ilk saatlerinde kaptan 

köprüsün.de nöbette idim. Bir ara, 
karşnnr:zıda işaret verildiğini ve 
gemimizin hüviyetinin sorulduğu
nu gördüm. Vapurumuzu.n Ameri
kan ve isminin de Robin Moor ol
duğu ceva:bıru verdim. Yine işa.. 
retle, bir sandal gönderm.ekliği -
miz istenildi. Denizaltıya yaklaş • 
tığmı. vakit gemiye ve hamuleye 
ait evrakın gösterilmesi taleb e
dildi ve denizaltının kumandanı 
bana şu suali sordu: 

"Hamu.Ie.ni.z a.raamıda memleke
timin diişınanla.rma ait malzeme 
vardır. Yirmi dakikaya kadar va
purunuızu batıracağnn.,, 

Denizaltı kuma.ndan.mda.n müib.
leti.n 30 dakikaya çı:k.a.nlma.mıı is
tediğim zaman kumandan vapuru
mun mevkiini tayin ederek kur • 
ta.rılmakhğmı:ı:ı için civar vapur -
lara telsizle imdat işareti verece
ğini vaadetti. Robin Moor'un talı· 
.lisiye sandalları den.ize .in.dirildi 
Denizaltrdan vapurun tam hedef 
teşkil ederek olduğu yeroe bıra. -
kılması ve vapura ait bütün evra.
ktn teslim eıclilmesi emredildi. Mü 
tealdben denizaltı hedefe bir tor
pil ve 33 o'bü.s attL Rdbin Moor 17 
dakika ~e battı. Den.i.zaltmm 
kumandanı, telsiz vasıtasile san
dailarD'.lllZln bulunduğu mevkii ci
var vapurlara bil.di.recegi vaarlini 
tekrarlıyarak blııe bir m.iıktar .ka
rar ekmek ve tereyağı kutulan 
verdi. Aşrk kemiğimden yaralı 
idim. Denizaltıdan bana hil" sar
gı verildi. Deıciza.ltt n:ı.Urette'ba.t.m
dan biri m ilstesna olmak üzere 
hepsi iyi in~ konuşuyOl'laror. 

13 gün sonra bir 1op.iıa gem.isi 
tanfmdan kurtarıldık. 

Fransız harp 
esirleri 

Memleketlerine 
dönüyor 

\"11)1, 17 (A.A.) - lade edilen harp 
esirlerinin ilk kafilesi pazartesi gUnl1 
Liyona muvasalat etmiş ve resm.l 
makamlar mümessilleri.le halk tarafın 
dan saınlm1 surette karşılanmıştır. 

Liyon askeri kumandanı general 
Frcie, mareşal namnıa kendilerine 
"hoş geldiniz,, demiştir. 

Beyaz Sarayda 
(Baq tarafı 1 incide) 

reisi B. Hopkins ve son zaman
liırda Londrayı ziyaret etmiş o. 
lan bahriye müsteşarı B. F<>rres
tol büyük Brita.nyaya yapılacak 
hava yardmımm te. rii meselesi 
etrafında B. Ruzvett ile görüş. 
m~1er.iir. Bu husuSta hiç bir 
beyanatta btrlunulmamUl olmak
la beraber Ameritkada tayyare i. 
malatr arttıkça tngiltereye daha 
ziyade Amerikan tayyaresi gön· 
derilmesi beld~tedir. 

1 ra 
---0---

Hü kOmet. Ame
rıkaya girip 
çıkanlar 
hakkında 

ŞiDDETLi. TED
BiRLER ALACA 

BiR KANUN 
HAZIRLIYOR 

\·a,ington, 17 (A.A.) - Amerika 
birleşiı{ devletleri hariciye nezareti.. 
nin Ayan meclisi adliye encümenine 
takdim ettiği bir rapora göre, Amerı. 
ka birle~ik devletlerinde ca.suı:ıluk ve 
bozgunculuk faaliyetinde bulun11n 
kiınııf'!er, bu sene geı;en seneye naza. 
ran daha fazladır. Bu keyfiyet encU. 
menin Ameri.kaya giren ve Amerika. 
dan çıkan yabancıların kontrolu 1çin 
reisicumhuru salt\hlyet verilmesi hak.. 
kmda kanun proje)!inin tetklki ~na
sında ifşa. edilmiştir. 

Ruzvellin 
hastalığı 
nüksetti 

Vıl!jington, 17 (A.A.) - Ru.zvelt, 
doktorunun tavsiyesi tlzerlne bugün 
Massachusette yapacağı seyahati ta. 
lik etmiştir. Ruzvelt, Harvard Unlver 
sitesi tarafından kendisine tevcih e. 
dilen fahrt doktorluk payesi için yapı:.. 
lacak merasimde ha.zır bulunacaktı. 

Maamafih, husust kD.tibinln blldlrd!ğl. 
ne göre Ruzvelt, mut.ad mesaisine ye. 
nlden başlamıştır. 

Ruzvelt, seyahati esnasında pren
ses Juliana ve prens Berhardla FilA
delfiyada buluşacak ve kendilerini 
Haydparkda ikametga.ııma. götUrecek. 
ti. Seyahatin talik edilmesi üzerine 
misafirleri geceyl Vaşingtonda. geçire .. 
ceklerwr _ 

Nevyorl{, 11 (A.A.} - D.N.B. 
Assooiadet Pressin verdiği habere 

göre silılı.1 vaziyeti hcnl1z memnuniyet 
verec2k derecede dUzelmeml.§ olan Ruz 
velt, Haydpark ve Bostona yapmak 
tasavvurunda olduğu seyahatini talik 

etml.ştir. 

Aynı menbaa göre reisicumhur, İn 
gillz büyük elçisi Lord Halifakst, bar. 
biye nazırı: Stim.!l<>nU, donanma kur_ 
may tqkanı: amiral Starkı, amiral 
Tovcrsi ve Tuğgeneral Anıoldu kabul 

etmiştir. 

Peten'in 
hitabesi 

Vişi, 17 (A.A.) - Mareşal Pe
ten bugün saat 13 de ilciidar m6JV'

kiin.e geç.işinin yıldönümü müna,.. 
sebetile radyooa bri nutuk söyle
m.iştir. 

Maresal Peten 17 haziran 1940 
da Bordoda. söylemiş olduğu :autk.u 
bir plaktan tekrar ettirdikten 
sonra demiştir ki: 

"Bu.gün sesim kuvvet bulmuş.tur. 
Çünkü Frn.nsa sa.ğlamlaşı:ı:ıaktadır. 
Faka.t bir ço'k. Fra.ıısı:zlar :tıunu ka
bulden im.ti.na. ediyorlar, muka.d -
deratlarmm bir sene önceden daha 
mı feci olduğunu zamnediyOl"lfı:r? 

Bugün ekscrini~ yuvalarınıza. 
dfınmüş bulunuyor. Hiç §Üph.~iz 
harp esirleri henüz dönmemiştir. 
Kadınlar mücadele ediyor ve ı.ztı
rap çekiyor. laşe fena oluyor. Ver 
giler sizi sinirlencliri.yor ve kızdı -
rryor. Ç-OCUklarmız her zaman do
yuncaya kadar yiyemiyorlar. Fa.ka.t 
Fransa yaşıyor. Evler, köprüler 
ve fabrikalar te!k.rar kuruluyor. 

Bana inanınız. Elem ve ümitsiz
liğe düşmek za.maru gelmemiştir. 
Ne satılıruşmız, ne hiya.ı:ı.et gör -
müşrunüz ne de terkedilm.işsiniz -
dir. Bunu size söyliyenler yalan 
söylüyorlar ve sizi komünistliğin 
kucağına atryol'lar. 

Bilha-s.~ erkek olduğı.muzu, eski 
ve şanlı bir nı.illetin erikekleri ol
duğunuzu hatırlayınız. Kendinize 
geliniz, 0ndişelerinizi atınız. Bana 
geliniz. Müthiş scrgüze§tin bizi at
tığı karanlıklardan kurtulaıcağız. 

Lubliyanada 
moratoryom kalktı 

Lllbllyan.a, l'J (A.A.) - Steranı a
jnmrrndan: 

Lubliyane. eyaletinde banka ve sigor 
ta işleri için konulmuı.J olan moratar. 
yo"':1 bugUn ytlksek kon:.iser tar rm. 
dan Jlga. ~ditmi~tir, 

s riye 
arbi 

(B .. ş tarafı 1 incide) 
. İnglllz filosuna l~rşı yapılan ha. 

rekı\tt.a, hava ku~ .lerimız: ve donan 
maya mensup tayyarelerimiz, 16 ha
ziranda, bir İngiliz destreyerini hasa.. 
ra uğratmışlardır. Bu destroyer karan 
lık basıncaya kadar manevra kabili. 
yetind ::ı nıahrum bir vaziyetto yerinde 
kalmıştır. Ditter bir destroyerde yan 
grn çıltarılmıştır. llu harekete iştiralt 
eden bazı donanma tayy:ırelerl, Surf. 
yedeıd havh kuvvetlerini takviye için 
aynı gilıılln EH.babı Suriyı>ye gelmlı:ıl<>r 

di. 
Gıauiatör tipinaen Uç lngiE.ı avcı 

tayyaresi muhakkak surette bir dör. 
dünc!lsll muhtemel olarak dUşUı-WmUş 
tur. 

Kudüs, 17 (A.A.) - Askeri szcü, 
dün akşam yaptığı beyanatta, Fr~ 
sız kuvvetlerinin Merjayun nuntaka. 
smda hücuma. geçmiş olduğunu bildir 
miştir. İki İngiliz kolu ara.smda ge
çen Fransız kıtaları. Merjayuna gir
mişlerdir. Fransızların hücumu birkaç 
tankr!ı mtizaheretile yapılmrş olınakla 
beraber, Fransız kuvvetleri ciddi te. 
ıAkki edilmemektedir. Fre.nsızla.rın 
Merjayuna girmeleri de ciddi telft.kkl 
olunmaktadır. 

Kuvvetlerimiz taarruza geçıni!} olan 
diğer bir Fransız kolu ile de temas 

halindedir. 
İmparatorluk kuvvetleri, sahil mev. 

zilerinde iyi yerleşmiş bulunmaktadır 
lar. İmparatorluk kuV\.-ctıeri halen 
Saydanm ötesindecUrler. 

Beyrut, l'1 (A..A.) - Bu sabah a
lman son haberlere göre Kuneytra 
mmtaka.smda Fransız kuvvetlerinin 
yaptığı tas.rruzt harıekAt neticesinde 
100 eair ve mtl.him mlktard& harp mel 
~me3i alınmıştır. 

16 haziran öğleden sonra. çok giddet 
11 çarpışmalar olmuş ve Fransız kıta. 
lan Merjayumu geri atmı~tır. 

Londra., 17 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğlııe göre Şanını 16 kilo· 
metre cenubu garbisinde bulunan 
Ya.da.mi işgal edi.lırtlştir. Şa.mın. 
10 kilomere cenubu şa.rldslnde bu
lunan Aatuza da taarruz edilmek
tedir. 

Kan dökmek isteıniyorla.r 
Londra, 17 (A.A.) - Orta şr'k

ta asken harek8. t mütemadiyen 
§iddetlenmekteclir. 

Sollum civarında tekrar ba.şlı
yan faaliyetin geniş bir •hareke
tin baş!angrcı olursa buna hayret 
etmemek lizı:mdır. 

Suriyede müttefik ordular mun 
tazaman terakki ebnektedir. Şiın 
eli Şamm 10 kilometre cenubu 
garbislnde bulunuyorlar. Bu mm
takada. bilhassa. hür Fransa kuv
vetleri hareket etmektedir. Bun
dan bir kaç gün evvel old~ a
ğır bir surete yarala.nan general 
Ga.ntilom'un tek:raır krtalarının ku 
mandasını ele aldrğğı bugün mem
nuniyetle öğrenilmiştir. 

Mütehass:rslarm miitalea.sına. 
göre, Şam Suriyenin en iyi mü
dafaa edilen noktasr olduğuna ~p 
he yoktur. Fransa. teslim olalıdan 
beri orada.ki garnizon çok kuvvet
li idi. Şehirde rasıra şiddetli kar
ga.'}alıklar çıkmıştı. Binaenaleyh 
harekatın ağır gitmekte olmasına. 
hayret etmemek 1§.mndrr. Husu. 
siyle ki hiir Frans~ kuvvetleri 
kan dök.iilmesine mani olmak i& 
toyarla.r. 

Bir tekzip 

l~, ı 7 (A.A.) - Suriyede İn
giliz ve Alman tayyareleri ara.sın· 
da hava muharebeleri olduğuna 
dair lnıgili.z ra.dyosun.un verdiği. ha. 
ber sala.biyetli Frans'l:Jl mahfille • 
rince teıkıip edi:lmt!ıktedir. 

'"işi, 1'J (A~-1.) - Have.sm <(O!i) 

askeri muharriri yazıyor: 
Dün taarruza geçen ~neral Dentz'

ın kuvvetleri, halen, Erdün ve Filis· 
tinde Safed !hareket üslarlnden 100 ki. 
lometre uzakta bulunan ve yarım sah 
ra blr yayla olan Hoyan'dan Şamm 

kapılarnia. kadar ilerliyen .serbest 
Fransız kuvvetlerinin muvasala hat· 
larmı tehdit etmektedirler. 

Dö Gol taraftarı §efıerin, en kısa 
bir zamanda, askeri bir neticeden z!· 
yade siyasi bir netice elde etmek is.. 
tedikleri anlaşılıyor. Şama. doğru sil· 
ralli bir inkişafı esnasında, bir tek yol 
Uızerinden ve Cebeli DUrU.z'Un pek ya.· 
kininden geçen dilşmanm muvasala 
hatları, bu mıntakanm Volkanik ve 
en rızalı yerlerinden biri olan Cebeli 
Dllrlizdeki Volkan indlfala.rmm husu. 
le getirmiş olduk.lan uçurumlal" §ebe· 
kesine girmeğl akıllıuına bile getir 
memişl-erdir. Fransız kumandanlığı 
ise bu mmtakada kıtatarını muhl\fasa 
etmişti. tşte şimdi bu kıtalar F.&ra. • 

Şey~1meskin hattı istikametinde şid· 
detli bir mukabil taarruzda. bulun· 
makta ve Dö Golcü kolların yegane 
iaşe yolunu kesmektecllr. 

Dlğ'cr bir Framıız mukabil taamı. 
zıı da dö Golcll ilerleyiş mlhvertnln sol 
cenahında inkişa! halindedir. Bu ma· 
nevra Hermon dıı.ğıar.ndan Kunsitra 
irıitkametinde sa.:ııed'den Şa.ma. .giden 
yol Uzerinde vukubulmaktadlıo, Dtış• 

ma.nnı sol cenahı üzerindeki mukabil 
taarruz Mercayun'un şimal mrntakn. 
smdan bıı.şlıyar.ak cenuba kadar imli· 
dat eden üçüncü bir hareketi teşkil 

etmektedir. 
Bu mukabil taarruzların neticeleri 

her ne olursa olsun düşmanı bir ı""\ilt".· 
det iç:n Şama karşı olan tazyikini aa 
durmağa mecbur etmek gibi mesut 
bir te.3ir yapacaktır. 

Evvelisi gün dö Golcillt:.r Kisvenin 
!şgalindeıı eonra bu ınmtakııda istifıı
delerini daha ileri götllrınemişlerdir. 

Burada yeni bir taarruz kaydedilme· 
mlştır. Lübnan'm garp yamacında A· 
vustralyalılarm işgıı U altında bUlu.. 
nan Cessl mmtakusında ela yeni bir 
hareket yoktur. 

sa:ıil mıntakasındn. vo Fra t vadi· 
sinde de !ngillzter Sayda ve Abuke· 
ma.l'ın ~galinden sonra terakld et.. 
m~lerdir. 

SAll>A NASU.. ZAPTED1LD1 '! 
Londra, l'J (A.A.) - Röyter Ajan· 

smm Sayda.da.ki imparatorluk kuvvet 
lerl nezdinde bUlunan husust muhe
biri bildiriyor: 

Saydanm zaptı hazırlıkları o kadar 
mUkeınmel yapılmt,ştır ki, şehre girer· 
ken hiç bir sokak muharebesi olma· 
ınış ve pusu ateşi açılmamıştır. BU. 
ttln askeri hedefler, topçwnu.zun tk.1 
gün ııUren §ayanı dikkat derecede lııa· 
betli lıombardıma.ru neticesinde, tu· 
tula.m.ıı.z bir hale get!rilmfltir, Sayda 
öğle üzeri teslim oım~ ve ak§S.ma 
doğru mağazalar tekrar açılarak çar. 
plar yeniden canlanmıştır. Ahali 10· 

ka.la.ra çıkarak millklerlne veya. mal· 
larma. blr zarar olup olmadığını anla.. 
ma.ğa ça.lqm&kla meşgul olınuştur. 

Umumt hayat ta.biJ seyrin' almış bu· 
ıunmaktadrr. Bazı evlerde tek tük ha· 
sarlar ancak gl:lrillebiliyordu. Sokak. 
larda, tahr!p edilmiş harp malzemC!sl 
ve hasara uğramış tarassut mevkileri 
göze çarpıyordu. 

Siviller ara.ıımda. ancak tlç ki§i öl· 
mUş Te 12 kişi yaralanmı§ttr. 

Bir çok Fransız sub&ylarmm Fran· 
sada bulunan ve yaııut Almanlara eatr 
dll§en akrabalarına. fenalık yapılaca. 
ğl korku.ru ne barbettiklerl s<Syenmek 
tedlr. Vi§l hUk.1mıetine muhai! oan dl· 
ğer bazı subaylar da. eğer General 
Dentz Cuma gUntl bu cepheye gelerek 
askerlerin kuvveimaneviyeslnl yükselt 
meğe muvaffak olma.sa. idi Saydanm 
muharebeaiz teslim edl.bnlf buıuna.ca· 
ğım söylemlelerdir. Sayda. ıon günl~r· 
de abluka neticesinde büyllk bir yiye· 
cek mk.mtısma maruz kalm11tır. 

Londro., l'1 (A.A.) - Son günlerde 
yeni 7..elandadan lngUt>ereye gelen as. 
kerter araemda. HUr Franeı:r: kuvveUe.. 
rile birlikte döğüşmek üzere Tahltl 
adasından hareketle dUnyanm yarIBı.. 
DI kateden Tahitill bir subay, 29 deniz 
ve ha.va eri ve aak.erliğlni yapmak ü. 
zere sUAh altma alman 4 yerll bulun. 
makta.dır. 

tngJDz deniz kuvvetleri 
Londıa, 1'7 (A..A.) - Röyter a· 

janımım öğrendiğine göre Suriye 
salı.ilinde müttefıltlerln kara.da ile 
ri yürüyüşüne müzaheret eden ha.
fif İn.giliz deniz kuvvetlerinin ha.
reki.tı az çok devamlı olmaktadır. 
Bazı cüzütamlar ara.sıra darbelere 
uğrannşlardJr. 

Hükumet 

c n 
~ 

aleler 
Atlantik üze
rinde devriye 

gezmiye 
başladı 

-0----

Bir uçan kale dö~ 
Alman ta yyaresint 

hasara uğrattı 
Londra, 1'7 (A. A.) _:mı.va. ut: 

zarclinin tebliğine göre dün ıı.k '• 
sam Brita.nya tayyareleri işgal :ı.. 
tındaki Fransız limanlarına. ta._ 
ruz etmişlerdir. Bulonya şeJıri • 
zaride tarama hareketleri Y~~ 
nuştır. Henüz 1;8JJl tafsilat ~
da birkaç Alman avc1 tayyar~ 
düşürüldüğü bilcliril~tir. :au 
mana birçok iıaa.betler oıınuııtııf· 11 

Bu miina.se-betle birçok ba.Vll lıl~ 
harebeleri olmuştur. Bu esnada t• 
ki bombardıman tayyaresi ka~-c1 
tik. Fakat dü~en 3 tngiliı '''t" 
tayyaresine mukabil Alınanlar ~ 
di avcı tayyaresi kaybet.nıi§le 

Atlantikte devriye gezen bl1J 
çan kale, dört dilı:ıman tay)'&r ~ 
ne tesadüf e~ ve sırayla hei.
sini hasara uğratm:ışt:n'. tJçaJI. •il 
~~de. sathi hasar vardır. ~rt:u, 
uzennde dört tayyarenin dilŞ , 
ğü bildirilmektedir. Bunlaı:n1 i:s' 
ralanan 4 Alma.n tayyaresı 0 

sı muhtemeldir. 8.ıı 
Manş denizi üzerinde 3 ~~ı , 

avcı, bir deniz ta.yyareS'i dtişur j.1 
mtlştür. Dünkü ınulıarebele~~ 
ınanlar 10 avcı, 1 deniz ta~ 1ll" 
kaybetmişlerdir. Buna ınukabil uç 
gilizler 2 bombardıman, 's:V"C1 Jl 
yaresi kaybetmişlerdir. Fakat 
pilot kurtulmuştur. 

İngiliz tayyareleri 
hücumlarına de\'anl 

ediyor 

Sanayi--;ntakaıar~ 
bombardıman edildı 

J:ıJfll 
Londra, 17 (A.A.) - ı.ngUıt: 

nezaretlııin tebliği: teJp· 
Dün gündilztin bombsrdl!tılJl s.tırt 

ıa.tı tayyareleri Hollanda ve AJlll rfJI' 
sahilleri açıklarında düşmall ~ 
falnini ara~tır.mağa devsı:n eUJl!Xlı:Y 
ve müteaddit taarruzlardBo bul ~ ı:ı • 
lardrr. Bu taarruzların b8zililrıl1 ı.ı ol' 
tıceler müşahede etmelt i.lJll<AJJ! t ~ 
muştur. Fakat iki genııye iSS.IJ6 tt• 
duğıı görülmüştür. Bu llti \1lP~~eır 
mamlyle kaybolmuş telAi<id ed 
tedir. ..ıııtı 

1941 mahsulüne de ttt-". 

ı k 
Dün gece bombardıoıa.n ~ 

e oyuyor tayyareleri Ruhr ve RheiildG bi ~ 
(Baş tarafı 1 incide) Kolonya, Dusseldorf ve put.e))U~ ,r 

takala.rındaki hedeflere ta.& ııu ,.. 
ltizıJm gördüğü zaman viayet ve ka· 
zal&rda. hakik1 ve hükm1 ga.hıalarm 

elindeki ma.bsule ~koyma aa.IA.lıiyeU 
n1 kullana.ce.ktır. 

M!lbıı.ya.a.la.r pefin para ile yapıla· 
caıctır. Mal teslim alındıkça par& n· 
rilecıektlr. Fiyat vaziyetleri, 4. Hazı.. 
randa. lntlşa.r eden bir kararname ile 
te.sbit edilml§ bulunmaktadır. 

Ticaret VekAleti lüzum gördüğU 

yerlerde el konma. kararları ııa.n ede· 
cek ve mal sahiplerinden beyanname· 
ler lııtiyecektir. Beyannameler rJ gUn 
zarfında. verilecek, Ticaret VekAleti 
beyannameleri tetkik edecek, hububat 
oranın lhtlyaçlarma. kA.fı miktarda is• 

el koymadan vazgeçecektir. 
Her yerde toprak mahsuller! ofisi

nin tel}klla.t ve memurları bulunmadı· 
ğı için mutavassrtıar da köylüden hu· 
bubat alarak Ofise satabileceklerdir. 

Bu, hem mübayaatı kolaylaştıra

cak, hem de bu işin tüccarlarına. blr 
faaliyet sahası: verecektir. 100 tondan 
fazla. hububat toplayarak depo eden 
tilccarlara yU.zde 2 bir prim verilecek 
ve bir fiyat fazlalığı verilecektir. 

Hububatm naklinde milli korunma 
kanununun 36 mcı maddesi tatbik e· 
dilecektir. Bu roaddeye göre hUkO.met, 
her ttirlll nakil va.sıta.la.rmı ücretini 
veremk lüzum gördüğü yerlerde kul· 

mi§l&rdir. lngUiz tayyareıetl bit ~'J 
birlerden ayrıldıkları :vaı<it 
yangın devam ediyordU. ~ 
~ tayyare Boulogııe 

hücum eylemişlerdir. tsflD6" 
Bombardıman teşkUAtı ta ts,'f" 

yapılan bütün bu hareJ<etıerde • 
remiz kaybolınuştur. l>İrıil'te 

Dün gece sahil teşkilAtı i}e reıctl 
hareket eden bahriye ttıty& tııllr 
Dünkerk limanına ve do!dtı~ #t• 
ruz etmişler ve kendileri ııi~ 'f,8. 

uğramamışlardır. 

~ 

Akdenı~ 
~1ontrea4 ~1 ( A.A.l - 11aı1~ 

tecıler, Amerika bahfl~~ 
Albay Knoks'dan !n,,. da~~ 
Almanların karşrsında .... ısf• • 
dayanamıyacağım sorz?1?"8de 11t 
bay Knoks da kat'i bı.r 1~.e ~ 
bu muhakkaktır, deJillŞ 
lan ilave etmiştir: . ·n tıY 

"Amerikalılar, Akden;f ıı;ısıl1t11 
gilizler tarafından mild8.sdi~ ~
ehemmiyeti oldu~ t.~tt 'o11 

mekle beraber bunu h~r tfl
Iüzum addetmemektedırler~ud3' 

ıa.nabilfr. 

gilizler İngiliz adalaf11l1 

faae~ 
- Radyo Ga.ı.etesl - k 1'0-

İtalyan mütar~ .~Idii 
• • 1 o 

Kanada ba,vekili mısyonu Teıs ~. 13: 
Nevyorka gidiyor ıroma, 11 CA. A.) -=:;~~il re· 

ı 
İtalyan mütareke Jccw~; "bil e,81 

Otta."~ !l'7 (A.A.) - Bqvekil Ma. • · ral c--~11 GfOSSl 61 ~ 
keıızi Kin k ısı gene ~0 --•ndeJl 

• g, endiaitı4ı tevcih . edilen bah Turinde kalp sekt&="'· . ....nrtd'° 
falı.rl. c.oktorlak payuinln diplomLcn- milştur. Fransa ınuııa.reo;-gt"' 
nı Prince Tovı:ı üniversitesinden aı. J 4 fiT>"TI 0 .. ~ .... ., ~~ n 3 "'d 11- 'f!; ' 

mak. iiZel"e dtin Nevyorka hareket et. nı:>ral bilahare fty:ı,n p.,nııt;r' 
~tir. yin ~ 
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18.10 Ajıam den çok istifade ediliyor .Yazan: 
PITIGRILU 

Şahit - Sol koltuğunun altmda 
yapıştırdnut olan san madde l&f
ran saplaTrndan başka bir ,ey de-
ğildir. 

Hakim - Bu eafraıı aa.plarmuı 

....... 
'iM AJılm 
.... ferlalı 

VaWer 
l.IOEvlll .... 

11.SS llaftt 
tDıtdUel' 

U.45 A,,._ 
11.00 Salon 

bir tedavi maJawtile viieuıde ya- urkeiltlw 
pışt:ınlm.ış olduğunu zannedi1or ıa.u llaflf 
mueunus? T8ıkWer 

Şahit - Bunu reddederim. Fil- ıa.so 8lılcm 
haJdka 88fran u.plan kadim ueuHl 1JrkN&ıul 
tedavide bul ahvalde mtıeeair 1*' ıs.os 11.emenoe 

') 19.U il ........ ,.... 
:Z0.15 s.dyo 

Gueteal 
.10.45 Hatcanm 

T8rköaö 
Glre8un 
kayddan 

!1.90 Memleket 
poırtaaı 

.11.19 Hosart 
8erenad. 
(11.eottk 
bir gece 
mmlldttl) 

Pek çok fabrikalarda makineler 
körlere göre değiştirildi 

biribirine yardım edell hialeJıdiı'. 
Bu hiıslerden birinin sakat ~ 
ile diğelerirıin fazla faaliyete gev 
mest herkeeçe malı'lm ola.n bir ha
kikattir. Hayatta herkeein ~ 
ğU bu baldkatleı-e ve Hml tecrObeJıe 
re istinat ederek bugUn medeni 
memleketlerde pek faydalı itler 
görillmU,tür. 

iliç olarak kuUaAJlırclı ama, bilhaa- Kemu ..., 
sa bu hastaldc jçiıı safran saplan- Nmlye ile 
nm bir rolil olduğunu kabul ede- .. Merteri 

n.u Btyuetkıam 
lmr t.ndolıa 

n.ıo Solo 

Eeldıdeııı körlük ölüme yakın bir 
fel&ket sayılırdı ve bir haataıllıc-.. 
ya bir arıza yüzünden gözlerinl ... 
ya gönnek hlecdni kaybedenler 
için dilenmek ve sefil bir ha.yat 
iginde ölümü beklemekten blıfllı& 
bir çare bulunmuyordu. 

meyiz. Fakat bıı eafran eaplannm. 18.13 Ziraat prkılar 
bir tavuk tırnağiyJe birısrt-e vtt- Takvimi n.so Ajana 
cude yapştırrlmaemm ve htıbp... 18.2lS 11.onutma n.45 Dam 
ttzerjne bir posta pulu kapaWma· 
smm ne gibi bir tesir hasıl ettiği- _18_·"--çoouk ______ M_1z_ı11 __ 

ni bilıniyorOJD· Öyle '18.DJlediyorum 
ki ileride tıp mecmualarmm men
teini ve tarlı1nl biliye edecelı: • 
ıer, mttJıJm bir hidise k8,1'fl81Dda 

lUm ve teJmjğin bllyük tarak
.k.faf sayesinde bugün bu dıl ted 
vaziyetlerden çok -.ak buluıı~ 
ruz. Yalnız bir uzvunu kaybetmek 
tallb.mliğine uğrayan bir tn.nı 
yeis ve elem içinde bıralanat IÖ)'~ 
le duteun, ona, on\ın yapabileceli 
işleri yaptırmak, onu meggul ede
rek elemini unutturmak ve ~ 
aint e.rtırmak ıuretile haya.ta Gkn 
merbuüyetin1 muıhefaa ettiımek 
hU8118unda pek büyüt munttm.. 
yıetler elde edilnüttir. 

bulunuyoruz. · 
Bundan sonra söz hastaY1 teda

vi ecfea meşhur profesör HUcer'e 

Çarşamb Perıeme . 
ıs Hanr. 19 Hazir. 

o. evvel: n Cem.evel ıs 
Badru: IS Hızır: 45 

verildi. 
H&kilD - Mununla akraıbalığı· ı ı---~--------· 

n.rz, ticari maıhiyette veya diğer Waldller v.-• - .,_, ...., Fa.brikada ça.lışan kör işçileT ... Pek eaki samanlarda. körler •· 
pet yapmak ve kmD8f &met llıt 
elJe yaptlabileoet pek hafit J&leır 
görlirlerdi. Bu hatJf ıeler .,......_ 
de hem maişetleri temin ._. 
ve hem de kendileri için holJ bir 
me.,gale olurdu 

eeldlde yakın bir münaaebetiııiz oı...- s.ts ıuı us s.~ 
var mı? ,.,.,..,,., 

Şaatlt - Ha.yır h&ltim ~', yal- ötle ıa.ıı uı ıa.ı:s 
nız bir tek kere, idare etmekte tldndi 17.18 s.n 17.16 
olduğum husu.'91 hasta.neme gelill Akfam :I0.'8 lt.IO it.« 
ameliyat geçirdiği zaman kendisi- Yateı n.'1 ı.M ıus 
nl görmU!ftllm. İmmll .. .., 8.M l.t'1 

Hlkim - Valter Tam'ı tanıyOl"-

nıUBunuz? 

4.Sl 
8.!2 

11.00 
l.M 
e.u 

Şaıhjt - Haalruı eonwıda mu-
ayene et.mek Uzere evine davet o
ıumn'IJftum. Muayeııeeiııl yaptım 
ve bastalığmm onun gibi ye~ 

Betoğlu Halkevinin 
yaz temailleri 

yBf1Ddald i)ıtiyarlarda pek sık gô- Beyoğlu Balkevi yaz mevsimi ınU· 
rnıen alellde bir zatürree olduğu. ııuebet17le •yy&r blr temsil salonu 

-ıc-Mmt vllcada geUımlftlr. Temlll kolu ilk 
nu ........ -. H&Jdm - Blr DA; tertip Ulç olarak eenar temalllDf Kasımpqada 
vermJşalııis .• Göet:ermil olduğunuz A,ıklaıo mesarııtmda verml§ ve mu· 
tedaVi f8kli tatbik olunmut mu? 1 vaftakiyet kaMDmlftlr. 

lerini kapıy&n sağlam gözlü bir in
~~ daıha 1.yi hisaederler. Kulü 
~çm de bu va.kidir. Gfümedikleri 
ıneannı kim olduğunu eemndm. ve 
hatt& ayaklarının tıkırdıamdan uı· 
larlar. 

"Göz görmezse kulak .işitir, ta
biri tA Mısırlılar zamanm~berl 
söylenen bir sözdilr. Kör bir insa
nın yalnız kulağmda değil, diğer 
biltUn hf.elerinde de fazla bir faa· 
Uyet vardır. MeeeJA eılleriJe do
kundukları şeyin ne olduğunu, göz. Demek ki bizim bet h.lamn.iz de Bugün bu sahada büyüt bir 
__________________ :...____ defltfklfk ve tenlı1rıki mlıllbede o-

• • 1 hınmaktadlr. Pek çok ,..,..._. 

Hapıshanelerın idaresi hak- ;~rle~!ıı~ll=:ı~~-::. 
k d k 

• 
1 

A • h kilde defiştirflmeet sayesinde pek 

ın a ı ayı a Meclise verildi :ı:e~~e:::~ı::m ~ 
An~ 11 (VAKiT> - Hapilbane konutmalarmın ve hariçle muhabere· ve hı.ce .illerinde sağlam ameleden 

ve tevkifhanelerin idaresi bakkmdaki / IerlDln ne suretle tanzim ve kontrol ziyade kör 1111eleler kuUanıJm•Jrta.. 
kanunun tadiline dair 11.yiba Meclis edileceği esaamm da OA.veatni temin· dır, Bu gibi JKIJer parmaıldanada 
ruzııamesine altnmııtır. Bu tadilden dir. Bu sureUe mabkilmlarm namla. olan fula ha...ıyet clola}'Jlllle lı4l 
makaat, hapi8hanelet1n idare tarzını rma gelen veya barice pderecekle· ytık bir dikkatle kendlerlne ftri alA.kalandı len Jeleri yapmakta ve en keGlik 

ran muhtelif mevzuıar hak. r1 mektuplar kendilerine vukubuJacak teferrUatma vanncaya kadar ma-Otihı4hı erinde yaıpılan bir arao -
tama neticeBinde ıdzbı ~
dan veıri1mll baı.u ilAçlar bulundu. 
Bu a&çla.rm sidn tara.fmJBdan ve· 
riımJş oJduklarmr kabUl ediyor mu 

Dünkli ihracatımız kmda bir nizamname tanzimini emre· ziyaretler ceza ve tevkif evle_._,_ da· kin 
DUnkO Dıracatm yekOnu 80 bin U· ........ e abam.mda yapılmuı anır· 

radır. Bu anda dQn 1ııveçe oğlak ve den maddeye ceza evinin emniyeti ba· bili emniyetinin latuzam ettitl nı. olan ameliyeleri icra eimektedir 

sunm! 
keçi derial, ttalyaya yumurta, Slv kmıından mabkQmlara ait mektupla. beUe kontrol& tA.bl tutulabileOekUr ler. 

(~( vaJcnya 1~ fmddc eatmıştır. rm ve kendilerini ziyarete gelenlerle Bilhaeea montaj itlıerinde eeı-ı 

:-=::::::;;;;::4iC~~~~~~Fii~~~~ifii~p;:;;;;;;!;a~------=-1-:::~N:::~=-==7:::.~-==--:::-;~:-:~-:----::::--:-· ~~~~;:a:ah::~~~~ 

Foster odada rastgele bir kitap 
cfolabJn8 doğru yürU.ıyoı_' ft biraz 
öne doğru eğierek birer birer 
kitaP1&r1 görıieıı geçiriyordu. JDv 
saJıibl, onun Jma fanila )'9b~: 
dan dışany8 çüaıı ince ~ru 
görüyor ve bu ada.mm gırtlagını 
8J]mıak ve bojmakla ~ 

Yasan: HugA W~ 

iKA M maıtlneaburımmmuayenenkon 
tNıltl için, körlerin bu dikkat ve 
ful& hUl!IMiyetlerhıden Wl:lfaıde 
edilmektedir. 

Türkçeye çeviren: Fethi Nwri 

sebep yüzünden telgrafla oeva.p 
veriyordu: "Gel..'' 

1.şte böyleoe arkadaşı gelmişti. 
inanır mwruz? İşleri yoluna 
koymak için gelmişti. Başkala -
nndan Fenvi:k'in kendisine da. . 
nldığmı duymuştu. 

re bir nefret hieei duyuyordu. Bu suretle bu gibi bedbabtlllm 
Arkadapım elini disinde gör- beferiyete yük olmadan ~h 

mekten hoşl•nmamıştı; kendisi bir unsur olarak çalıpnalan lmkl-
de önüne eğilmişti. Bu sırada m huri olmqtur demeılı:tir. 
ellerini onun gözlerine ba.tmna-
nm ve oymanın, ne kadar hoş bir 
şey olacaimı düettnüyordu: 

BORSA 
'"" bllyftk zevki ~· - (Heyecanla) Gayet "3" Foster Londrad&n buraya ka. 

oııun, geçen k&nunuevve- dar gelnı;. ve her eeYi yoluna 

rar vermifler ve ili.r rta§irle ko. 
~· Fenvtk bu işe çok 
sevinmiş ve bütün gayretiyle ça. 
IJFDY& bqiamlgtı. Mecmuanın 
bir iıki sendik ömrü ölmıiftü. 
Fakat bu kısamMdet, kendisinin 
değil, ll'osterJn eatıret kazanma
sına bir vesile ol.muştu. 

Bet eene 90M'& Feııvik bir ro. 
man çıka.rmJltl. Bu kitabı telif 
etmek için Uç leD8 çahp11 ve 
kanter AAtrmnatU. Aym hafta 
içinde ~bir kitpa çıkan.. 

- Böyle şeyler hoşuma git • 
miyor, anlıyor mUBun, koca he -
rif ! Onun için buraya gelmek ve 
her şeyi yoluna koymak istedim. 

- Hayır, diYordu, aramızda 
ne ola.bilir. Sana geçen gece an. 
lattmı ya. Hakrkaten bir şey 
yok. .._ latanbul ı 7-6-lM ı -

<_;EKLER 1 dördilncü gllnii idi, "1
' 

bfr 
koymak istemifti. Uzun zaman-

biıi - Peki ne zaman daDberi birlbiriyle tanışiyOrlar. 
t birinuzı gördük?. dı. en aşağı yirmi sene vardı. 

- On beş gtiJl sonra... "e' bütün bu seneler artında her 
- Parayı vermek için v' ."'"'1' ~ 

-nddet beklettim m.i "· kesle işini düzeltmek, ,_una <!Y 
•u ma.k iStemişti. Hiç bir ltimsemO 

- Oh bunu aöylemek is· kendisine dat'gm olmaama ta. 
ttı .Montekarlodan avdet h -__ :;,ı edemiyor, hiç ]rimeenin, 

il Par&"' aldım. BillJIU•P ı...-ı.- ... -tuı .,. kendi<ome fena nazarla ~·· 
el bu nokta üzerinde ıs- m ist~rdu. 
ırllt'duğu için h&ldmden el. eti- Herkesı· n dostu olmak -ve kal. 
-..e §ahide aoruyor: ..__,. · 
oqbnazel aöyledtginiz tarih· mak arzusu bütün ~ığıne yer. 
tlbtin misiniz! Sakın ka- lEJllD.İftİ· Belki bu hal, 0!1UD ~-

t olınayumız. ret kar.anm•sma, mevkı ~ 
- Hayır, aöylecfiikn ta - etıneeine yegine sebep ye i.mil. 

en katiyen eminim.. Son dl. Evet. yeglne ~ptı, f~at 
\ dolabam tanttınrkeıa el- bu, arkadaşı Ferıvik içm w~ı de. 
'- o zaman MontekarJodan 1 ğildi. . ta olduiuıım ~ .. .___. eUme 1"111...Jrü Fe.DVik ariald&~nun • "' ~· ·-" m:;;;; lldıdıydı. Hiç b r .dost 

kd&.Dmak arzusunu be& m~~. 
ve kendisinkı• halkm ~rıs.a gı. 
dip ~tmediğine ehenmıiyet de 
vermı\·ordu-

Fenvik, bu UZ1;ll1 ~ ~ ell."!
r ıx~·-ıyor -:e dizle~ ti~ 
ğini l.ıtsediyordu. Bır . aı-cu-
Fo:.ter geri ~öndü . .:~..!!~ 
hakkmdn mutalea Y'" .... ~-- ...;a,,.; 
~rek Meta bir ıslık çalar ,....,ı 

rı · baŞladl • 
e8~N!:~dar dA gtısei kitapla. 
rm var, Fenvik!.__.·ı. ,.ı,. • .-• .., 

Bu sözleri, ~~·!'~ u,a_.. 
"rdi"'i gece saatlerinde ne ka-

~eçı r; • • • t'' ~ ıaman bu iar çok ısıtmiŞ ı · vu . . 
sezlere şiddetle cevap veı;ınitti : 

_ Ser.den nefret ediyorum. 
Hayatta muv::ı "f?.'< 0~"-- ~:··
en bUyük sebelı1 serJSJ1.1· Da.JDUl 
t 1na mani oldun· Dnı~ v~· bC;. 
,·er 1e m'.'ıya bana rol gmte~. 
ba'd't tte ise benıtn ne za 

1 

mab"(\lc olduğumu başkalarına 
;- . d " Ben ne kadar da bu. 
~81 •1 •mişim! BiJiyo·um. benden 
b?ı ~Y saklıyamaz-:~!l! 

y trrni senectenberı ıroeter dai-
ma Fenvik'in yoluna çıkmJfb. kant 
önce bir mecmua çıkarmlY& • 

yordu • 
Allah bilir ki, bu kitap orta 

dereceYi gec.nriyen tuit bir ro
mandı. 

- Kitap, kitabı öldürür mü? 
Diyecelaıinis. Faıkat ~m 

her şeyi l>i!en, mahdut kafalı ve 
cahil münekkit ve müıdekldkleri 
olmasaydı, Fenvik eseriyle za. 
ferden zafere k<>Şa(.18ktı. Fakat 
hayır, onun romanı am dofan bir 
çocuk gibi ~Ulüyor ve gene 
Fosterin romauı suyun yüzüne 
q1kıyordu. 

Bu vakadan 900ra küçük veya 
! iyltk çapta bil'\'Ok vesileler ol. 
ı ı ıış ve daima Foster z.ayıf ve 
cılız vUcuduyla Fenvik'in yoluna 
çıkmıştı. 

Bu hal Fenviık için bir azap 
menba.I olmuştu. Evinde bir kö
.,eye kapanarak dostsuzluk. ar. 
kadaşsrdlk ve kimsesizlik için. 
de az bir para ile yaşamı" ve 
hayatta geçirdiği muvaffakıyet
slzlikler üzerine dıüfllnmiye baş. 
lamıştı. Evet, bu bir muvaffa. 
kıyetsizliJt+J ve kabahat kendişi
nin değildi. ~kAsma ve istida. 
dma rafmen nasıl ol1B' da kaıba.. 
hat kendisfnin olabilirdi? Bu mo
dem "bayatm bir hataeı, kültür
sllzl~ bir altmeti, ınaterya. 
llmıin bir neticfıııi idi. Aynı za. 
manda Foaterin de bir kabahati 
idi . .Fenv& claima Folterin ken. 
:ifıeinden nakl811"asını istiyor • 
du. Omı c-örUnce, ona kartI ne 
ya.paca~l'U bile bilmiyordu. Ni
hayet ;,ir gttn, hayretini mucip 
olaca'" bir telgraf gelmtşti: 

''Senin eemtteın ~yorum. 
Paza.rteei veya sah günü görüşli. 
rüz. Foet.er.'' 

Fenvik ~ı okurken göme. 
rine inanamıyordu. Sonra hiç 
tahlH edemediii eerarengiz bir 

Son gece, akşam yemeğini ye. 
dikten sonra Foster -i düzelt • 
mek istiyordu. Gözleri, kemik 
bekliyen bir köpeğin g&teri gi
bi arkadaşına dikilmiş ve elini 
uzatarak Fenvik'e aralanndıa ne 
olduğunu sormuştu. Fenvik sa. 
dece, bir şey olmadığı cevaıbmı 
veriyordu. Dedikodu yapan ar. 
kadaşı her halde bir budalaydı. 

Foster sevinç içinde bağın • 
yordu: 

- Bunu işitmekle çok mesu . 
dum. 

Ve sonra saJJdalya.smdan kal • 
karak elini arkadaşmm omuzuna 
koyuyordu: 

- Buna çok memnun oldum, 
koca herif. Dargın olmamıza ta· 
hammül edemem. Biz çoktanberi 
biriıbirimiz.e dost kaldık. 
Allahım ! Bu dakikada Fenvik 

nıe kadar da ondan nefret edi. 
yordu! 

• 
Ne güzel kitapların var. . 

Foster dönüyor ve sa.kin. tak. 
dirki.r gözleriyle Fenvik'e ba:kı
yordu: 

- Buradaki her kita.p ali.kaya 
değer. Çok güzel tanzim etmiş • 
sin. Bu açık kitaµ raflan benim 
çok hOfUnla gidiyor. Kitapları 
caımm arkasına saklamak, ne ka. 
dar da ayıp şey! 

Foster geriye geliyor ve ev 
sahibinin yanma oturuyordu. E
lini arkadaşmm dizine koymuş. 
tu: 

- Bana bak, diyordu, son de. 
fa daha bu meseleden bahset· 
n.ek isterim. Bıtndan emin ol. 
mak arzusundayım. Aramızda 
bir darginlık yok, değil mi, koca 
herif? Geçen gece bu hususta te. 
minat vermiştin. fakat ben iate· 
rim ki ..... 

Fenvik misafirine bakıyor ve 
onu iykıe tetkik ederek birdenbi. 

Foeter'in eli, kendi dizini da. 
ha fazla sıkıyordu: 
.. - Çok memnunum. Beni gU -
h~ç bulma, fakat seni tanıdıı?mı 
gundenberi bende bliyük bir mu. 
h:ıbbet ve hürmet hasıl oldu. Se. 
n! daima dalıa iyi tannnak iste
dim. Son yazdığın roman fevka. 
li.de bir şeydi. Biraz bedbinane 
yazılmış, fakat .(evkalAde.. Da. 
ha iyi ola.bilirdi. ô zamanı hala 
hatırlıyorum .. 

- Evet, daha iyi olabilirdi. 
- Buna rağmen senin de za. 

rnanm gelecek. İyi eser daima eo. 
nunda kendini gösterir. 

- Evet, benim de zarnannn 
gelecektir. 

lnce ve bir ıslığa benziyen ses. 
le Foeter 9ÖZUne .devam ediyor
du: 

...... 
... Dolar 
100 Frc. 
llOUret 
100'""" ...... 
... norta 
100 llelsa 
100 Dralullf 
iM Len 
100 RAJllmarlr 
100 Ollll llNeU 
100 P9(l9lı9 
100 Zlo• 
100 Peıq6 
100 IA1 
IOG Dinar 
100 l'ea 

100 ~Kronu 
100 Bal* 

Altm 

... ..... 
--

il.il ------
11.11'11 ---
IL1171 
st.161 

--
te.10 

- Ben, li.yrk olduğumdan faz. 
la muvaffakıyet elde ettim. A. 
evet, bu bir hakikattir. Bunu 
inkar edemezsin. Tevazu göster • 
mek niyetinde değilim. Böyle dü- Sıvaa • Ermnım 3 ' 1984 19.M 
şünilYortım. Benim de bazı isti. ı.tu11u1 .Rıhtım Dok 
datlvmı var. fakat !alkm dedi. ve AntrApo <tahvil) il.IS 

ği kadar değil. Fakat sen? Hal-
kın biidiiinden fazla istidat sa. 
hibisin. Evet. koca herif! Belki 
liyık oldufun muvaff akıyeti el. 
de edemedin. p()yle söylediği -
me danlma. Buraaa. yağmur 
ve nıtubet içinde, herkesten ve 
bütun dünyadan uzak bir hayat 
atlrilyonnın. Onlarla temas etmi. 
yor ve onların boşuna giden şey. 
leri bilmiyorsun. Bana bir bak! 

Fenvik dönüvor ve ona bakı· 
yordu. 

- Senenin yarıısıru Londrada 
geçiri'.VOnmı. En iyi havadis. en 
iyi mUnakaşalar, en iyi musiki, 
ve tiyatro orada. Oç ayımı köy. 
de ve diğer üç avmıı de. taşrada, 
ttalyada veya Yunanfetanda ve. 
yahut başka yerde g~yonım •. 
Iyi tanzim etmişim değil mi? 

(Devamı yamı) 

Bekir Sıtkı Kunt' un 
Hihayeleri 

HERKES KENDi HAYA· 
.TiNi YAŞAR 

- iyiler lolnde bir ll6&D - ... 
n klSJ - Kaaaa - Yaldm -

Daire 

Fiyatı 50 Kunş 
VAKiT Kitabevı 
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.~'11 
ANKARA AT ·YARIŞLARININ 

ALTINCI HAFTASI 
Gazi koşusunu Salih 

Temelin Subutauı kazandı ...., 
Ankara, (Hu,.,usi) - ilkbahar 

at yarışlarının altıncısı pazar günü 
ipodromda yapılmıştır. Milli Şefin 
de ı:eref vcr<liği ) arış yeri çok ka
labalıktı. 
K~ular umumiyet !ti arile çok 

giizel olmuş, Gazi koşt su. müs
tc.~na diğerleri hep ümit edilen 
hayvanlar tarafından kazanrlmrş
•1r. Ge<;en haftaki mlihim sürpri
ıin bu hafla da tekerrür ed~ceği
ni düşUnenler (seri) oynamak yü
zünden bir parça zarara girmiş
lerdir. l~"vanm fevkalade src.-k ol
maın dolr ·rsile h'if0lero hücum e
den halk içecek •Ju bulamamak yü. 
zünden epey ı:ırkrntı çekmiştir. 
. BH .. -:-i koşu : 

Ç ~ya koşur · idi. Üç ya.şm-
dak .afkan Ar. C'rkek YC' dişi 
taylara mahsu.stı ıkrami~·esi 800 
lira mesafo!!i 12CU metre idi. Ko
şuya kaydedilen taylardan Bay 
Suat Karaosmana aj olan Sahra 
ile Heci11 ve Bay Ha Saide ait 
Meliket.ulhavva son a • ' ada koş
tıındmadılar. 

Diğf>tleri arasındaki kO§uya B. 
Frhmi Vııral'ın Tarzan ismindeki 
tayr beş boy ara ile rakiplerini gc
ÇPrek kazandr. Ba.y İlhami Ayta
çm Tarhanr ikinci, B. Fahri Atlı
nm Giilgeçi üçüncü oldular. Zaman 
alınamamıştır. 

~tıişterek bahis ganyan 180, pla 
se ~rrasil e 115 ,.e 130 ku nış ver-
miştır. 

İkinci ko~u: 

Etiler kô§usu idi. Dort ve daha 
~·ukarr yaştaki yerli halis kan İn
giliz a.t ve kısraklara malı.sustu. 
İkramiyesi 900 lira mesafesi 2600 
metre ldl. Beş halis kanm iştirak 
ettiği koşuda Bay Ahmet Atama
nın sahip olduğu Karanr;J isminde
ki ;;ıt at startla beraber öne düşe
rek cok krılay bir muvaffakıyet 
kaz::ındı. Bay Sait Halimin Ro
rrıaıısı jki bok ara. ile ikinci gene 
Bay Ahmet Ata.manm Gonca-- ü-

Jneü oldullrr. 
Zaman 2,5i d:ıkkadır. ~füşterck 

":ıh:.<ı ganyan 120 plase. sıra.siyle 
115 ve 125 kurq verdi. 

t~çıincd koc:u: 

Gaı.i k~ıısu idi. Üç yaşlı halis 
ıcan 1nciliz e.rkek ve dişi taylara 
ınah!.\ustu. 1krn.miyesi :>OOO lira, 
mesafesi 2400 metre idi. Günün 
en mühim koşusu Huma Hatunun 
iştirak etmemesi üzerh.P. altr ha
lis kan tay arasmda yapıldr. Start
ta Umacı gf'ridn idı. ~''.!.kat hf"merı 
yüz metre içinde başa gPÇti. Fa
kat bu koşudaki en kuvvetli rakibi 
olan Subut:ıyın ker.disi!li yaka1a
ma!.\ına mani olamadı. Bu iki güzel 
tay rakiplerini epey bil' mesafe 
ayıraraık başta gitmeye başladı
lar. Umacı Stıbutayda.n kaçıp kur
t.ulmak i!;in çok uğraştı ise de bi.r 
tiirlii muvaffak olamadr. Aşağı 
}'Ukan 1100 metre kadar bu vazi
yetlfı hit:birlerile mücadele ett.ik
t en sonra Subutay evvela bir ka
fa sonra bir boyun derken Umacı
yı bir ooy ayrrdı. Viraja gelirler
ken Umacının artık git.me<liği ve 
a rkadan gelen rakiplerinin yanın
da Yetiş, Yosma., Rol '"e Mimoza 
tarafından geçilerek sona kaldığı 
görüldü. Fakat önrle rahat giden 
Subutaya bunlardan ancak Yetiş 
bir boy kadar yaklaşmaya muvaf
fak oldu i.se de Bay Salih Temelin 
Subutayı koşu)'U kazanmaya mu -
vaffak oldıı. Bay Veli Krvandikın 
Yetiş ükinci hemen bir boy geri
sindfl Bay Ahmet Atmanın Yosma
sr üçüncü oldular. Zaman 2.40 da
kikadır. Müşterek bahis ganyan 
420 pl8..cıe sırasiyle 160 ve 355 ku
ruş verdi. 

Bu mühim kofiU}'U kaza.mnası 
tlolayrsile Milli Şefimizin iltifatla .... 
rına mazhar olan Bay Salih Te
meli tebrik etmevi vazife biliriz. 
Dörıfünci i l•oşu: 
Birinci İnönü koşusu idi. İki ya. 

~ındaki yerli halis kan İngiliz er
kek ve. dişi taylara mahsustu. tıc
~miyeııı 1000 lira mesafe'3i 1000 
ınetre idi. Sekiz tayın iştirak et
tiği k <>su gene Salih Temelin Ço
bankızı ismindeki al dişi tayının 

rahA.t bir galibiyeLilo bitti. Bay 
Fehmi S'.msaroğlunun (Demet) i 
ikinci, Bay Ahmet Atmanın K'lra. 
biberi iiçür.•·il oldular. Zaman 1.03 
dak"k:ı.<lrr. MUııterek bahis ganyan 

500 ,, ':ıafesi 2400 metre idi. 
Startla ·.ıber Karakuş öne düş-
tü. Ve ko::ıuyu epey bir müddet 
önde gC\tiirdü ise de bugün gene 
vaktınden evvel hücum eden Mih
rican tarafından yakalanarak ge
çildi. Virajı başta dönr.ın Mihrican 
düzlükte tu~bay İsmail Hakkı Tek
çenin Savasıwn çok kuvvetli hü
cumuna mukavemet edem 0 di. Çok 
çalı~masrna rağmen yarrm hoy ara 
ile ikinci oldu. Sava birinci B. Ri
fat Baysalın Bora~r üçüncü oldu. 
Zaman 2.59 dakikadır. Müşterek 
bahis ganyan 495, plase sırasiyle 
115, 115 ve 110 kuruş verdi. 

Altrnrı k O':ll : 

İncesu koşusu idi. Uç yaşında
ki yerli yarını kan lngifü !'1rkek ve 
dişi taylara mahsustu. İkramiyesi 
800 lira mesamcsi 1400 metre idi. 
Önde giden B. Sait Halimin İlha
m, Delikanlının çok kuvvetli hü
cumlarına aldrrmryarak rahat ra
hat ko~U)''U kazandı. Gene B. Sait 
Halimin Dilavizi :.kinci, B. Tevfik 
Ali Çınarın Delikanlısr üçimcü ol
du. Düzlükte çok rahat bir koşu 
yapan B. Suat Kııraosmanm He -
vesine binen cokey Mustafa düs
mese idi. Hevesirı plase nlmasI ih
timali çok kuvvetli idi. Zaman 1.33 
dakikadrr. Müşterek bahis g~nyan 
125, pla.se ~rrasiylc 160 ve 140 ku
m$ verdi. 

l 'edinci ko~u : 

Hendikaptı. Dört ve daha yu -
kan yaştaki yerli yarım kan İngi-
1 iz at v.e kLcıraklara mahsustu. İk
rı!miyesi 240 lira mesafesi 2000 
metro idi. 

Cesur koşuyu mütemadiyen ön
de götürmesine rağmen son anda 
hücum eden Bay Ahmet Gelişin 
Alccylanmın hücumuna mukave -
met ederniyerek bir boyun ara ile 
ikinci oldu. İki boy geride Yük
sel üçüncü kaldı. Günün en tQllha 
koşusu olmasma rağmen aşağı yu
ka'rl en Iieyecanli k:oşusu da mi ol
muştur. Zaman 2.18 dakikadrt. 
Müşterek bahis ganyan 175 kuruş 
verdi. 

Üçüncü ve beşinci koşular ara
smda.ki gifte bahiste Subutay -
Sava kombinezonunu bulabilenler 
bir liralarına mukabil 11,25 lira 
aldılar. 

izmir atletizm 
grup 

birincilikleri 
İz.mirde atletizm müsabakaları 

için dolgun bir program hazırlan
mıştrr. 

Grup birincilikleri adı verilen 
bu müsabakalara Aydın, Balıke
sir, Burdur, Denizli, Isparta ve 
Manisa bölgeleri ve İzmir atletleri 
iştirak edeceklerdir. 

Müsabakalar 22 haziran 1941 
pazar günii Alsancak stadyomunda 
icra edilecektir. Öğleden sonra 
başlanacak olan bu mühim karşr

laşmalarda 100, 200 ve 400 metre 
sürat koşulan 800, 1500 ve 5000 
metre mukavemet koşulariyle 11 O 
metre manialı. Balkan bayrak ko
şu.su, gülle, disk ve çekiç atma ile~ 
irtifa uzun ve sırıkla atlama mü
sabakaları yapılacaktır. 

Müsabakalara L~tirak ede.!ek o
lan atletler 16 haziran pazartesi 
günü saat 17 de bölge merkezinde 
toplanacaklardrr. 

300 plase sırasiyle 125 110 ve 115 ,.. 
kuruş vcrdi. • 
Beşinci koşu: • -..,,.r,: 
Çöl koşu.,ıı idi. Dört ve daha yu- l\lanisa., (Hususi) Manisa 

kan ya~takl halis kan ar-ap at ve l halkevinin tertip etmiş oldıığu ı:o
kısraklara mah<3ustu. lkramiyesi kak koşusuna bir çok koşucular ış-

S. t b.. ··k iskenderan 
ıvas a uyu mıatakasına 

bir postahane Faydalı yağmurlar 
1 

yağdı 

Yapı acak lskendenın. (Hususi) - İskendc. 
run v~ haval!.sinde faydalı yağmurla!' 

..,. (H s .,-) G"ndeıl gu·· 1 yağmı~tır. Yağmur Belen ve civarına 
.,tt.il18 u !fol - u • . ' . . 

ne giizelle§en ve kalabalıkla..1an da oldukça rne~zubeı kı.ıkda:·da dfyşmdillş 
-h , h da d büyük'. inkişaf ve aylardanberı lenen bu ay a ı 

ve er sa a a . ift ı in ıü UnU ..n11dü üş 
ve çalı~malara kavuşan şehrimi- yağmur ç ç n ~ .z "w rm -
zin buğünkü ihtiyaçlanna cevap tur. Yağmuı:ıarm bıllıaRs<> zeytin ve 
vermek üv:;re posta, telgraf ve darı mahsulüne çok faydalı olacağı 
telefon umum müdürlüğü tara. söylenmektedir. 

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

f m dan Cumhuriyet caddesi üze. 
rinde büyük bir idare binası yap
tırılmasına karar verilmiş, bu 
sahadaki binaların istihlak mua. 
melesine başlanmıştır. 

Parti Müfettişinin. 
teftisleri 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün 11 de, Akşam 8,SO. da: 
ı - Bay Ç'~ (25 lillım1) tekmili 

birden 
2 - Çifte Cadılar 

TUrkçe. 
s - Miki ltfai. 

( K aragöz) 

KllU11111ıtlllilllllll ın 11 ıtllllllMl~uat 1111& P*t•:-·1 S 

Sabah, Öğle ve Ak şanı 
Her yemekten sonra mutlak günde 3 defa 

dışle.ri niçin temizlemek lazımdır ? 

Çünkü: unutmayınız Kl 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin J 

difteri, bademcik, kızamt!{, enfloen- ij 
za, ve batta zatUrrceye yol açtıkları, l 
iltih9.b yapan diş etlerile köklerinde 

mide numması, apandisit, nevres· 
teni va romat:znıa yaptıtı fennen 

Vilayetimiz cu -~huriyet halk 
partisf bölge müf1..ttişiKar,, mc. 
busu Zühtü Orhun, KangaJ, Div
ri:k. Gürün kazalarındaki parti 
i~!erini teftiş etmek üzere şehri. 
mizden ayrılmıştır. 

anlaşılmıştır. Temiz ağız, ve sağlam 1 
dişler umumi vilcud sağ ığının en 
birinci şartı olmuştur. Binaenaleyh 

Yüksek iktısatlıların dişlerinizi hergün i{abiı olduğu l<a· 

mutad akşam yemeği dar fazla - Laakal 3 defa· (~.~Vl.V) 
Yilksek İkttsat ve Ticaret mcktc. , diş macunile fırÇalıyarak sthhatinizl 

binin 1940 - 19H yıl: mezunları şc- 1 garanti edebilirsinız ve etınelislniz. 
rcfine Taraby94a Tcokatlitya~ gUOttielindte Bu suretle mikrobları l!X!ha ederek ı 

Bereketli yağmurlar 
Vilayetimiz ve çevresinıe son 

günlerde çok faydalı yağmurlar 
yağmaktadır. Yeni yıl mahsulü 
için çok iyi net iceler verecek o • 
lan bu yağışlardan dolayı köylü
müz fazla bir memnuniyet duy. 
maktadır. 

Yeni tezga h ve 
malzeme geldi 

İ'ktısat Veka.leti tarafından 
vilayetimizde açılan kurslar için 
gönde:ilmekte olan el dokuma 
te~ah ve malzemelerinden ıbir 
kısım daha hafta içinde §ehrimi. 
ze gelmiş ticaretodası tarafrndan 
teslim a lmrmya başlanmıştrr. 

ilkbahar at yarışları 
Sehrimiz ilkbahar at yarışları 

büYuk bir seyirci kütlesi önünde 
Ayglr deposu önünde yapılmış; 
koşular heyecan ve intizam içeri
sind~ sona ermiştir. 

Meyva hastalıklariyle 
mücadele 

Vilayetimizle Susehri ve Gü. 
rün kazalarındaki meyva ağaçla_ 
rma ariz olan hastalıklarla ziraat 
müdürlüğü mücadeleye girişmiş
tir. 

Ncş'et Nafi:: 
----<>---· 

İzmirde Bahribaba 
parkı tanzim edi iyor 
lz.mlr - Belediyece Bahrlba.ba par

kmm da.ha mükemmel bir hale ge~ 
rilmesi kararlaştırılmıştrr. Bu hwıus 
için belediye baş mühendisliği tarafın· 
dan· bir pıa.n tanzim edilmiştir. Plana 
göre, parkta mevcut çocuk bahçesi 
genişletilecek ve müteaddit yerlerde 
kum havuzları vücuda getirilecektir. 
Mevcut yollar zamanla bozulduğun· 

dan bunlar esaslı bif surette ıslah ed!. 
lecektlr. Parktaki küçük havuz kal 
dınlacak, buraya çiçek tarhları yapx
lacakttr. 

Voleybol birincilikleri 
final karşılaşmaları 

Beden Terbiyf'Si voleybol • ba.s• 
ketbol ajanlığından : 

21. 6. 941 cumartesi günü Ga
latasaray ı.-por salonunda saat 15 
de Voleybol birincilikleri final kar 
şılaşmasr müsabakaları ya.ptlacak
trr. 

1 inci kategori Fenerba.hçe (A) 
F.B. (B). 

2 nci kategori Vefa - F.B. 

Gala ta Kulübünün 
kıı- gezintisi 

Klübümüz 22 haziran 941 pazar 
günü Beykoza bir kır gez.intiiıi ter
ti.p ~tmi:?tir. Bu münas<•hetle de 
Beykoz klübü ile futbol, güreş, ve 
boks müsabaka ları yapılacağından 
klübümüze kayıtlı tekmil üyeleri
mizin o gün Beykoz çayırında ve
yahut sabah saat 6 da klüp bina
mızda hazır bulunmalarını <lil eriz. 

--

tirak etmiştir. Resmimiz koşuya 

21 Haziran ı ı umar esı n saa , .ıiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiııiiiııi iıİm;;İiiİlliiimiı _ _. 
20.30 da verilecek mutad akşam ye· dişler!.nlzi korumuş olursunuz. 

meğinin davetiyelerlni almak Uı:ero 

mezun arkada.şlaı-ın. 
Mcıüep İdaresine 
tş Bankası Kontrol servisinde ce. 

miyetuniZ murakibi Bayan Samiye 
Anasal. 

Galata Billur sokağı Büyilk TüneJ 
Ham No. 14 de Cemiyet murakibi 
Ba~ Namık Conkere. 

Müracaat etmelerini rica ederiz. 

------1, 
VAK 11 

.;azetede çtkan oUtüu yazı llt 

res!mlerln hukuku aıab!UZdm 
ABONE TA.RIFESI 

Memleket Memleket 
lçtnde dışıllda 

Aytıl& ~ l55 K.ı 
a aytıl& t60 126 • 
il aylık t.'4'6 ll2U • 
l yı1lı1ı 900 1600 • 
Tarlfede1' Balkan Birliği lçlıı 

ayda otuz kUruş dflşülllr. Posta 
birliğine gtrmlyen yerlere ayda 
yetmiŞ beşer Kuruş zammedillr. 

Abone kaydmı bildiren mektup 
ve telgraf Ucretini abone parası. 
mu posta veya banka ile yollama 
Ucretını idare kendi Uzertne alır. 
1.'llrkiyenlıı ııer poeta merkez.inde 

v AKIT'a abone yazıtı:r. 
Adres değiştume Ucreti 215 KJ'D 

CLAN UCRETLEW 
rıcaret ua.nıarmm santim • n 

tın tondan ttıbaren U!Ul ıuı:vta.14· 
rmd8 '10, tç sayfalarda l50 l.ruiu§, 
dördttnc:U saytada~t; lkJneı 'Ve 
Uç1lncUde 2 ; l:l1rinclde ~; bqlılı 
yam kesmece 15 liradır. 

Büyük; çok devam.il kl1şeU, 
renkll ua.ıı veren.tere ayn ayn tn· 
d.lnneler yapııır. ResmJ llAnla.rm 
santim aatm SO lruruştur. 

1ıcart Mabıyette Olmıyau 
litıçUk DAnlaı 

Biı defa 80; lk1 defası 1)4), Qç 
defası 65, :1ört defası 76 ve on 
detasJ 150 lruruştur. 

1 Çocuk BeklmJ 1 A hmet Akkoyunlu 1 Taksim Tallmbane Palu No. 4 ı 

.:~:.:.:-;.::.~:.;:, "J 1 

-,~ 

• 

~'\\PARA 
\. \ RAYA.T YARIŞININ 

DİREKSİYONU DUR 

,, 

DiS M ACU u 
Bütün tehlikelere kar§ı sıhhatinizi korur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa dişleri nızi flrçalayın ız 

ıı~"'"" Uft11llHll11111uııı11ııım"1111 tlfflflllllltttıtıtt~ııınııııtııııııttıııuuıııııııııı11 1 1ıııııııııııtt ııı~ 

.. 
Devlet Oemiryoltan ve Limanları 
· işletme Ümum idaresi ilan ları 

~ 
Muhammen bedeli \9000) u:-a oıan (9 ;:..;lel) ~öpük saçan (yanı;tn rad' 

dUrme Alet. l.'i.941 Salt) günli s&a• 15,30) de ıcapalt zarf u.:<ulıi f]e .ı\nJ;:B 
idare binas'n<ia :-atın ı:lmacaktır: ,1,ıtı 

Bu iŞe gırmek 1stiyEnlerin rı,7;ı liralık muvakkat temı'1at W ~'l~IS' 
tayin ettiği vesikaları \f' tekl!fledz:tl ayni gün saat (14,30) za kadar 
yor. reisliğine vermeler! J~zın;arr. ,d8rpl' 

Şartnameler p&.rasız olarak .'\.nkar"ada Malzeme dairesınden. Ha)" ) 
~ada tesellüm ve sevk ı;:efliğ!nd~-ı dağıtılacaktır. ( •13' 

ANKARA VALIL/GiNDEN: btıı· 
Nafia Müdürlüğü .<amyonla::.nCJa ııar!edUmek Uzere (3000ı terıel<eO) ıl6 

zlnin mübayaası 26.e.941 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 116·:1~ el>
v na.yet Da!?tU. Encümen!nde lh~'.Pl!! yapılmak Ozere kapalı zarf usıılil 1 

ııi ltmPye konulmuştur. ...,cıır 
jfw 

Mılha:nmen bedeli (!5975) lira ve muv:ı.ıı:kat teminatı (l19<ıl ·tıtljl$ 
İsteklilerin teklif mektuı.ııarını muvakkat t."rnlnat mektup veya 01aı- ~ı 
riyle Ticaret Odası ves.kalarmı h!'ımilen yukarda adı geçen ı:uncJe 
(14 301 a kadar Daimf EncUmcn Reısll~lnc vermeleri. 

Buna ait şartnamey~ her gi1'l Nn.fia Mti1ılr1Uğilnde görebilccelderl 

--~~~~-----~~~~~-~-~ - A 

Otel yapı lmaya e~verıŞ' 
kırahk bina 

l 
!\.okara cadd<·sinlıı ("!'" O.l!tcber yerinde fevkalade 

\-adar ve aydınlık bir binu ltiı-all'kttr. 
Vakit gazetesi ldıırC>h:> :ıc~inc mü raca.at. 

Ji. IJll 
oazııret 

İDARESiN i BİLEN is sANKA~~~F 
İKRAMiYELİ HE5j),.p 

il 
T. tŞ BANKASI 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye plô.nı 

,, 
I~~~~~----:::::;. 

ıye• 1 

~-:.,;!DELER: 4 Şubat, 2 M.ayıs 
1 Ağustos, 3 tklnclteşriD 

tarihlerinde yapılır. 

J 941 İkramiyeleri 
ı adet 2000 I....lık = 2000.-Linı . 1000 .. - 8000.-
ı 750 . - 1500.- . 
• 500 .. - 2000.-
8 250 . ac: 2000.- . 

311 • 100 - 3500.-
~ 50 . -= 4000.-
>00 J, 20 ~ = 6000.-

ıstanbul Beled 
tıanıa r ı 

cY1 
e1'1!1i!llll J 

İtfaiye amir ve .tıadına yan. lırııacak 439 takım elbıse açıl' "11 J.ir 
aU " ıwn:ıilnuştur. Mecmınmı;n lah-nııı lw.:!eli 41!'15 lira ve ilk terrıln 

6~ kuruştur. ·ı·r ıtııı. 1' 
.. uıcbı ı. 11 

Şartname Zabıt ve Muamela. Müdürlü~ kaleminde gor J(lll'· '{'ııl 1 

~ô.6.!>41 Persembe gilnil saat H Je Daimi 'Encümende yapıJaC1lcaret od~ 
!erin ilk teJl'l;n:ıt m:ı.kr11? veya mektuplan ve 941 y1lına ait 'l'i rxıaıarJ· 
vesil;alariyle ihale günü mnııyye'l ııaatte Daimi Encümende buıu~44~ 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~~ 
. re edefl 

Urnurn ner:rivatı ıda ı1 

~ren gençlerden bir ka<;ınI göste- ı••••••••••••••ıii 
nyor. 

SaMbi: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKlT Matbaa.8t ~fik Ahmet SeVetHl 


