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_J 

~ Yazı: 21413 _J ~ 

Yeni hasat mevsi~-- SURiYE 
llline gı·rerken Herhangi bir hücuma kar~ı duracak . 

ekmek meselesi 
Yazan, ASIM us Suriye-Ürdün 

Ekmek hakkında yeni karar 
Bugünden itibaren yüzde .30 arpa. vüzde 

20 cavdarll yeni tip ekmek cıkarll cak 
iAŞE TEŞKILATI HAKKINDAKİ istanbuı belediyesi! şehrimizdeki ~~mek llir iki . ·· )"" ya 

• • sıkıntısı hakkında ıcap eden tedbırı aldı 
~rrı tin .. ~undür Jstanhul rrrmla· Arnsında .her tur ~ e' 
"ilbkt "llnde t-Oplnnan halk kala· mu··badelesi kesıldı 
Qh~ {ji\llıck · .. ..... ..... meselesini yınc ı:u· ~ 
Ilı• .... Ubrirn b. · • • ı ~ ~ flr. a ır ışı haJinc gct r- ~ • 

ıııa tecli.i~ kab~.~tk pa. .. u konın· Surı·ye komıserı KARAR NEŞREDiLDi ~ sı.-._ 1 ~lınu t.c<lbirli bulu~· 
~ -.,ustından mütc\'Cllit bır •• 

l:a'l-ııa eJnnek talebini fırmh\rıo Beyrut radyosundtt soY· 
11ı'tııcı);:anıas.ı nPtlr~İ iı.e \C }ediği bir nutukla:., halkı 
1tıı1a,.. 11 • \erılmfş olan lhfi~at •fe başına çagırdı 
"-ııııllıad~ılenmt>Si \'f')I\ f'kme~ V8.Zl " ..- Fransanın 
lıı~aı an satılması $1bl bir ::.111· . Be)nıt, ·> ~A.A.) · cıri gcncral 
~l\flıJi~e\rtıt değJl .. c geçki bir Suriye fe\·kaladc :::ı'.1520 de Bf1y· 
i)·Ptln I 'e <'iddi bir buhran mıı· Dentz bu akşs.ın k ımrk r an-

Teşkilatın vilayet ve kazalarda ne 
suretle vazife görecekleri teshil edildi 

t 1 <- •~rkki -..ı sunda ya. ın ,..- • a'kat l a • edilcmt>r. rut ru.u~ 0 skcrlcrinc bir ,\.nkara, 6 (\AKIT) - Ankara, Lı· 
~k b •anhul itin a. .. ıii. bir ek· ııız subaylarına ve 

3 
tanbul ve lzmlrde iaşe mUdUrlUktcrı, 

~~ h:hranı Yarit olnıanın':ila be· ı İutabedc bulunrnu:tur tehlikeli an- diğer v!IAyctıcrdc la§e boycUrri te§kl. 
hat b '"'ne memlel.:cttmiıde hu· General _Dcn_t~ er akşam da or- ıınc .ııır olan koordinasyon karan 

~lınlJ tih al~nin hnlk ihtiyacı~~ iarda oJdugu ~~,in~\eyan eyledik· M§rcdfmtştlr. 
~i bi c kilrı s~llıı ı;clmlycrP~1 1 duya hıta}J cttıg Sıırf\•f'den çı· Jaşc mUdUrlUklcrl, merbut oldukla. 
~'llı >! r\ rn;.,.cı<' olarak tf'tldk ;.- ten sonra Fransan~~ ··laTI~ın Fnın rı vUAyetltrc mevdu ıa~ lşlerlDln 
~ e ıcap eden 1 rdbirlerın kacağına. Alma~ .k> mc olundu· ted\·ın:ı. de valinin doğnıdan doğruya 1 

ı Ut • 1 ı Y"nnc ı a 'a!f;eç~n ınanı ı;elmlştır. . . ~ız ala~iyeyl" \"C Bcyruta Al- yard.ıncısı olacaklardır. fa§c bryetıcri 
''tlll !ienfl'! ml'1Tll<'k<>tin 1,,1 ıh· guna. . ktığma dair ··apI· ise vaillcr riyasetinde mınt.tıkıı. Uca· 

~itli Y:t.~ ilk zamanlarda çoı. ı man askrrlcrı ~paganda~ı tekzip ret mtidUrü. milli t<>pmk ofosl. outıc 
·~da ~orundü. Trnt;ya mmtakn- 1 lan f~satçı ~ ecnebi tayyare· mOdUrU ven ejanı, ticaret odaııı baa. 
"""abeı- lılklı'k , c kıtlık olnıa!ila 1 cyJpnıtŞ. an kn doğru uı;ar- kl'ı.tibi ve fiyat mfirakabe bUroım ı.ıc. 
~suıat Orta Anadolu ~ayıa-.ı ıerin ga;pt;; \~:;e indiklepni \'O tinden terekküp edccckUr. 
~lc!ııu ının hütün memlckf'I jh· k!"n ~urıyf' \'B. rncyleciildE'rjnl şlrn· Mınt;.ıkR tıcarct mUdürlıit'U ıncrke· 
~"-.faz faın:ınıile ı.arMladılilan 1 Y?ll:-ırına d~·arcl<'rin şarktan garba zı trJıunmıyan ycrlerrl mıntaknya ık. 

abiıee;,a fa7.la huhuhat ih rat 0 • j dı ~e bu ta~ikıerini söylcımiştir. tı~t ınUdilrü ve bu mUdUrtukl,.rin bu. 
llq t ği tahmin olunmıı. ı_u. do~ u gec; Dentz. fi'rans:ını~ ~~· ıunmndığı mcrkezlcrrlc ziraat mUdUr 

tılt mu ıthn:ıınıcr üzerine hllZI ıtıra· General 1 siyaset deği ı1<ligı· ıerl ht yete dahil olacaklardır. 
~buk~ad(•Jeri bile ,crilnıbti: ına~)"ll ile 

0 a~ bıı slyn etin Fran· taşc heyeU ıı.uııı bu vazifelerini alsl 
~hı; ı urnurni b1 ibsal ilt' umu~ı ni ızs.h edere kurtarmağı \'C ya· vıızt!eıerlnln esaslı bir cüzU olarak 

l fHı arasuıdaki nlsbet.ın hftkı· sayı a5I~~~daf eti iğini buna mu- göreceklerdir. VaHnin inhıısı ve tlca. 

~dı ıı.ı ~.n öltüldiikten ı;onra anla~ e.a __ tm __ agı!!ı~s~ı~~S~~/J~s~u:··~6~cf.:q.:..)--:-;----:-~~~-=-=--~lllltıı Orta Anadolu matı .. ulıı Devamı ' a. 

~:a~&,ı:.~e!~;,k!ö:~rcÇA>:~~: -Tu"rk Alman rı·caret anlaş-
d llbılıa.,. ı.r tahmuı esen ind~. Bu • 
tıtlf!'l'iıı~alr tnhminler gıda rnad· , , 

·it~~:J~~7::.:·-:~.:.:: ması meriyete gırdı 
"Ub ' J;eçPn -.eneye alt olan bu 1 k k "" t 

'• ~l' e Y"nl hasat mC\Himintı ~i- - k b:ı 5 m"ılufttt l'"a 1 Agı ~ıı blıc çok ihtiyatlı hareket r-··ıune ınu a " Jrut• n· ' 
~~~~·~r~1::~~~~ ·~~r~klık 1 a u5 ı· ıyonluk kimyevi madde ahyoruz 
b tıll ' t Chlikc i gcslren Tral<Y~- m · 
•·, ı d ~ne mahsul 'aıJ~ eti i.)•ı, ' • ılaD Jaca.klafdır. . ~. lı.rnc "ok i~-ldlr; t tanbııl . Bnr· Alınanlarla aramızda dJnap alfı· 5 mUyon liral~ _anla.§tna ~le de 

vı ı\11 iı· •• Janba A ·dın gibi Gar- . ticaret anıaşmaiarı. ' Jaş· Alman1ar .bize kagıt, 3,5 mUyon 
\ıı,d i'olu , ila~:<'tl<'riınlzle Orta Y~1 ıara tebliğ cdilmi~Ur. A!1 iş liralık aıiJa.şına ile de kim)·ev1 mııd 
~rla cı,u. Yayıa~ı~ın garp tarafla· kal: meriyet mc,1dınc c:U- deJer vereceklerdir. Bu an!_aşma.. 
'r, llulı bir lıa-.nt bcJdcnmckt-?· rn ıurı;l'~··or. f{ususf t,akas lnrdan Iar. husus! talt8:'1a yap.ıldıgı içi.~ 
llııtı o~"i ırıııkabil ı n:ıdolu yayla· b:rine. yl\pılaıı bu anlaş~ailc Al· kan.ııhkh mal milbadclesı e~ıısı U 

ret v.-ıkllleUnln tuvlblyle heyet llza. 
sından fıyat mUrııkııbc komisyonu bU· 
roını oetl veya <>da ba;ıkAUbl la§c he. 
ycUnln umumi kA.Upllğint g6rccckUr. 
Kaznlarda kaymııkamlıırm rlyasctlnd 
malmUdllrO. z!raat muallimi, ziraat 
muallimi bulunmıyan yerlerde valinin 
laylD ede<:cği diğr.r bir muallim '\"C 

mevcut olan yerlerde ticaret odası 
bn§klltlbi \'C fiyat mUrakabc kontro. 
llSrllndcn nahiyelerde mUdUrlcrln riya~ 
ııctlnd" merkez köy muhtarı, bir çift. 
çldcn 'TlilrekkoJI olarak kaza ve nahL. 
ye ıa.10 hoyetıerl kurulaca.kur. 

Hcyeller \'al!.nin göreccğ~ tuzum il 
zerine ran.lyP.le gcçl'!rlcr. VılAyct ln~e 
heyetleri hnlk \"C mını mOdn!an lhU. 
ynçlan balı:ımından ticaret veklılctln· 
cc Jilzıırn göııtcrikıcek her tUrlU tcd. 
blrlerı aımağa ve verilecek lflcrl gör. 
mcğe, vlJAyet lhUyaçlamıı g6z önün· 
de bulundurarak llizumundı rcııcn tc. 
vessUI edecekleri tcdbir!crlc yiyecek 
içecek, gl.yccck ve yak cak maddel r. 
den mahallin fhUyaçıarmı bir zaman 
için kıırıııtnyabllecek miktarda vildyet 
tçlndc her tUrlU tehllkcy ktı.r§t mah 
ruz yerlerde elde bulundurtma ya dov. 

i 
Dcvmm ~n & ~ il ön > 

a· ıizler 
Vişi've 
karşı 

Harekete geçmeğe 
mecbur olacaklarını 

ıöylüyorlar 

~lll;ı ~sr il -.ark t:ırnfls rında ~O ntlh'on liralık ~nŞID tiltUn a- zerinde faaliyete geçilcccklir. 
) ' c" ıyi g-11 mcnıiı.tfr. Nitıa:rct a.n·~lar~·~ın~enı~lek~et~inU~ıd~o:n_::::::..,::_ __ -;-~~--;-]F';--ı:~a.~s Rıhı lçi:rıdf- i)i yağmurlar .:__:. • • • l Bir gazete diyor ki: 
~ilk .abu ha\ilede bir ktt lık h eısım ız e ~~nas~rı: bıt.<;Sö'<t<.'robilir. Anad~I~ Cam ur r Alman çı·zmesı· s·ızı· 

1 ıı tliğ la ınah!>tı l klfa,YCt .. ııligı 
~?la flr taraflard elde edilen • 

nkara, 5 (A.A.) - Başvckfı- 1 k amd:ın ıUbıı.ren normal sC'yrin 
lc:tte~ tebliğ edilmiştir: girm Ur. Dün bclC'di~c reis mu· 

. Hük~et, 6 haziran 1941 tari- 1 Mini Lütfi Aksoy ve bcledıy 
hinden Jtibaren y('nf has.ı.d:ı kadar tC'ftı hrycti bütün fınnları dol~ 
t>kmPğc yüzdr. 30 arpa ve yUzdo mı lor VC' l"kmck vm:ıyı:>Uni gözden 
~ ~vdar katılmasına karar ver- gcçrlmft:ıl<'r, fınncılardnn Jzah t 
mı!ifjr. almışlnrdır. 

Bu tedbir, hnlkm vo milli mU- Pırınlnr, ckmC'k yanma mlktnn-
daf~ın ekmeklik ihtiyac,ını tam j nı art.mm lardır. Glimfo 1100 <'k
vc saglam bir teminata bağlamak mck yapan bır fırın lstihsalfı.tmı 
maksadiyl nlmnnştır. 1600 - J 700 <' çıkarmıştır. 

Yeni Up ekmeğin gıda bakımın· B ledı~c fırınlara ~cniden un 
dan eski Up ekmC'ğin \'3.'>ıflıınnı verm Ur. 
t.ıımamlylc haiz olduğu fenni talı- Ekmek vu.ıyetl normal bo.11D1 
liJJcrle sabit olmuştur. bulmu tur. 

Memleketin bir çok mmtaknln- Dun öğlcd n sonra da fırıncılar 
nnda yalnız arpadan yapılmış ek- bC'l<'dı.}'ede bir tophntı ynpa.rıık 
mcık yenilmekte olduğundan bu C"km~k yapma vnzıyl'li etrnfınd 
tı-dbir &ad<'ee buğday istihlfı:k c. 1 bcılNlı)C')c fznhnt v rmi !erdir 
den mrn~nla.nn itiyadınn hıtap 1 Halk p:ı lf korunmanın uzun sü ~ 
ct.mcıktcdır. • 11"'(1_.ceğlni zannederek dört bC' gün· 

Yeni tip ekmek hakkında alfı.- lilk ekmek aldıkları vo bunlan 
kah makamlnrca icap odcn tedbir ı peksimet yap.ınak Uzcrc simitçi fl-
vc ~~rt~pl~r alı.nmıştır. rmlormıı bnlfVUrduklnrı görUlmiı§· 

Şı hrıııuzdekı c'kmck Mkınl,sı tür 
Fınnlnrın cltmck cıkanna işi dün . 

Brngazi 
ve 

Rodos 
lngiliz tayyareleri tara
fından bombardıman 

edildi 
Kahir, 5 CA.A.) - İngiliz hava 

kuvvetleri çırta §ark umum! karar 
c!hmm tebliği: 

8-4 ba&lnuı g cflli, Jngılb: hava 
ku"'•eUcrlnc mensup ağır bombar
dnnan t.ııyyarelcrt, BinJ;azi limnm 
vo cl\'ımndaki b1r tayyare mcıydıı
nmn mu\'nffıı.kı) etli tctevvUç cdl'll 
yont bir hUcum yapmıelnrdır. Mer
kez mendirekle çok bUyUk bnıı r 
vukuo getirllmlş, ka.terdal mendi· 
rcğinde yangınlar mil ahedc cdıl· 
mis vcı tayyare meydanı ve civa
rında bliyUk Jnfilaklar olmuştur. 
Ta) yareleıimlzi knrşılamağıı te5eb 
b(ls eden bir Cr. 42 tayyaresi dU
etırillnıllRtllr, 

Aynı gcco, Rodosta Maritza tay· 
ynrr. mcydıınma hUcum cdihnf5tlr .. 
Hangarlara tam isabetler knydC'
dllmlş ve şiddetli infılnklar vukun 
gclml Ur., Bir miktar bomba, yer· 

fDcv<rmı .~a. lı sı1. 5 de) 

İsl<enderiyeye 
ınsanca büyük 
zayıat veren 

BiR HAVA 
hücumu yapıhı. 

Tayyare dall to ı ı 
şiddetle m abe f 

ettiler 
Kalıirc 5 ( A.A.) - Resmi tclJ 

liğ: 
Dün gece lskcnd riycyc bır 

hava hücumu yapılmı tır. Ta}. 
}nre dafi bntarynları atcs aç.. 
mışlardıı. Şchır Uzcrinc yüksek 
infiltık ve yangın bomhaları atıl. 
mışlır. Bu hUcum in.sanca bUyük 
zayiata bcbiyct vermiş \c bu 
) üzdcn fnzla ınsnn ölmüştür. Ya
ralıların adodi h nüz malum de
ğildir. Birçok evler yıkılmıştır. 

Kahire, 5 ( A.A.) - Resmen 
bildirildi~inc gorc, diln gece t.s. 
kcndcriycyc yapılım hava hticu. 
mu esnasında yllzdcn fazla in
san blmU.<ftur. ~1~b1Jj~atı ·uııc teı:n .. ı inıl.:fın .. ıı El Kralı r-:·---·-······ .. : ......... : ....... I ezecektır 

~11{j~.~r~iıe gore hii!iÜJllCt ııu ga n d i ıcra Vektllerı lı rYazısı ı, ilncf1t1tJ) 

r. ~ ~rndidcn ıllMrnt.e almış· S I n Q : 1 d ~----------------------llİl!!ll ..... __ ............ .... 
ıııl'~,;'C\.tt hububat st<lktarmm ara i Heyetı top an ı ı . ~ıı.""ttek~ .'h~h:ı.çlarmn c~ a;)?1n _ A.A.> _ Reislcum- İ 1 Günlerin Peıınden: 
~!Jl'rı te;t.'hlak edilm,.ı-i ıçln ır:'P Ankar8· tn~nU 27 pıayısta dost : Ankara. 5 (A.A.) - lcra Vckll.. i 
~ lir hırl('rj almak ~-oıunıı Jrtr- bur 1smct isttklil ıni.llİ bayra • : 1 rl heyeti bUglln saat 16 da Ba§VC ! 
d:lı.ı h.ar Ynı ~aınanda Bslkarıl~;. Afgan.istan~eUyle majeste Afga . i :n I>oktor Rc!ltı: Saydaınuı rlyuc. : 
t· 1ıtı'<ı.ııır.r~r;ı;) ('tinin bu mmia~e- rot mUn:~Jına tclgrıı.fla tcbrlk~e • i Und• haftalık toplantııımı yapmQ- 1 
IQ ·• teı . •~ı muhaceret hare nfst.aıı . ..niler,b de ceva en ; • 
'aıı f ıe'l!i<_eye ,m ... en orak .,,·c har· rini ve ~uşarute ekkür!Prini bil • i .. t:!:. ••••• --······ .. ··•·"• ................. : 
~ I! ha rın, hıı arahllrnek i~in or:ık mUtebBssısane !! 

Kahramanhk 
kanatlandı 

~tar mm.,. n 'llla~•inelcrini 1u.hsı.,c dir:rniflC~~rd~l~r.:_ __ ..:.--------:----------:-:-{lll ~rmfştir J -~ d v - Odikli d mir ~ıktı, kahnınııı.nlık 
,:-ııı !.~~ınıa hcra·lK'r henÜl i t11t .. ııl ----:--- d . k a ar e n a g 1 r lt;almadı .•• 

\'aı.tJJ le höroğlu: 

h1l't d:a apıla.bllecck bir ~,ak~n~ ş 1 m 1 ye Demiş. Evet. oalıı.anını, bir at Us. ııcı,~tla \ardır. Hıırp a t c;;; ı mıllı . tllndc yntın kılıç düşma.na bUcum eden 

'4t_\%() !lrtıtun harici a lemle mil · h tek 1 r bir acıaı:nm gtist.erdl~ ccııa.rcttck1 
~lıı, oı~· ~lan biıtün ~ ollarını 1 ut. a y 1 ye n m u yllktıe~ u:ılct b1r alper tçerllılne gire· 
~~ltııııcı tıgu gibi csa...,en biitiİn c_t· o ez rck m:ıklneli LUfck kullanım blr genç 

llı.j a bulunan mcmlcJ>etlcrırı de yoktur. Banıtun icat edildiği sün· 
~ 'lııJ~ ~n büyük açlık huhranlıır• 8 ctenberl harp usullerinde göi1llrn t.e. 

t"ıı ard;llnduğund~n hiç ~ir ~c~: •t sevı·ı 4 sene ay rıı.kkl nlsbctlnde kahramanlık tAblri 
~~r. IJu • ı:n gelmesınc tmkıın 3 ok RaŞI de c.skt etııancvt mefhumunu kaytıeL 
~'l'l•j ltfh rla nıdıı maddesi ba· hk" m oldu mı:ur. ~ 1Vilrn arı ~Cnıli kendirıılıc yet er •• gu•• ne m a u ı Fıı.knt tayyare ve para§ Ut htr harp 

l atı.cıı <'rnı~ İ!;in henüı nıen;im ta· sur sillhı olarak kuUaıııJmağa ba!ılandık· 
~l'ltl'ıle getm<'tkn müsait. _ola~ - rr alr•o maAazaıında da tAn ve bUbal!SS Girit havadan inen 
I Uııt,n f~'ill.'J'e n~ mı..,ır gıbı hıt • f f8 8 l'I !I pa~Utçülerle zaptedUdlktm 11C>Dra 
~11'ııt:ııı •• ,~crım hir derer.eye ]oı~r.r Laza ........ me•hat yapıldı bu manzara dcğt§ti: Da.be. doğrusll 
?~lı.ııc . t'}, nıalısullPrin ıirııatın,11 oır Cua il ,,.. lnsın ruhunda tcccnı Cd'Cll kahrnmnn· 
hı~ ra ~· toı:ı\lk ctme'ktt•n de bu· . ~ ha. zasJ alınması kararla.5tı~11'!11.st.ır.. tık k1tnntlRndı! mc fUphc yok ld vak. 

~'lalar elde edilebilir. ta,kalcdc Mak udu ticarc. Muhtekirin yrıca Jl?.1atmlcrt tiyle. ··~!ikll demir çıkt.ıkt.nn sonra 
'l'ah kirnrevi rna~deler da bir mUsaderc olunacak. mag::z.~ı 6 kılbraınanlık kaJmadı . ., diyen Köroğlu 

n.ında Raşit .Se".ıl adı~htikar gün kapatılacak ve m~umıyet mezarından kalkıp da bu m&n%.3rllyı 
tı ~-ap~Jatin uzcrınd.e. ikinci kararı da garetelerle ılan oluna. görmii,o olaaydı o da bunu ıuraI ovyet Rusya 

Almany 
~(l~~as1nda bir askeri . 

' Yapılacağı haberı 
'1 tekzip edildi 

ııı "tlirı ~ . 
ıı ııı n. • '-' ( .A.) - Domei a3an· 
b't ~ ıll:ı onıa nıuhabiri tarafından 
~ltınd an • Sovyct askeri paktı 

lal"ta a verilf>n hahı>r resmi men 
tekzip edilmektedir. 

tacır. J rıından aSiı~e .. f' caktır rdl ı:nak SUY- • tııraf ı:nd8J1 u,. . - ıda ede • raP ahkemest . 750 li· La::arc Franktı ma(ICl::OSfJ Bir ı;ün gdccok ld, kBDatlanarnıyan 
ceza. ~ r,ga.da sii~ne ~üın e- vap11an cürm.i1 me§htıt kahramanlrğm yer yU~d lılç bir 
sene -yo ra cer.asına ın ahkemC Fiyat murakabe bür08\1 mc· ııev'i para ctınlyeccl< ve y ryOzUndcld 
ra d~ pa ca.k tenıYiz m ge: murla.rı. Beyoğlunda _ Uı.?.arc kahramanların kuvveu ancak gtiğ 
dihnıŞ •• an rı bo~dan ı"dcn Franko mefruşat ma.gazasında anla il si bu kara uhakcmesı yen b"ır cunn·· ü m"""ut yapmışlardır. çıkan ve gökt.rn inen kahmm r e 
__ ... ıerde nı .....,., 180 kıymet bulaeak. Bu hakikat yarına 
'P"' u. . keJDC· Mağaza sahibi. aynı günd_c . ııablp olmak btiyen Türk gençlerinin 
baŞl~::_ık,riiin iki~cı mu:aeene 8 kuruşluk bir ma.lı muhtelü kını· kulaklarma küpe oıınaııdır. 
. R~1d·in bitirilı;ı1Ş ~ ~rilrnc- selerc 250 kunı§3 kadar satarak HASAN KUHQA.Yl 

sı de 1 ada. 5nrgune p>n a cc. ihtikB.r ~pmaktan maznundur. 
ay yoı,g"" lira da. agır par 
si ve 15c}U 

Yeni Romanlarımız 
Mucizeler :~ 
Doktoru 
Bqtruı 00§8. be· 

yecan ve sUrUk. 
lc;)1cl vakalnrlo. 
dolu bu ! vknlAd 
ndııı romıını bir 
'kaç G'(ln kadar 
go.z;ctcmlzd 
yacakmnız. 

Muzaffer 
rın ilin flc ter. 
cUmc cltlgi bu ro.. 
man, bUtUn dilnya 
dlllcrlnc tcrcOmc 
tıdilml} bir ahc· 

rdlr. 
furiU'lcr Uoli toru JtC'llC tılr kız tlwrlntıt

mudzl'"'IJ1l gllı;U riJor 

Aşk uğrunda 
V AKITın daimi okuvucularına kupon muka .. 

bilinde verecei?imiz veni romanımızdır. 
ŞJ: GJtO nA Roman tok uzun tclklkl rl v ur.un ı;alı lBrla 

meydan selml§ bir uıcrdlr. Romanın kab.ram nı. aokı lcln taç ve tahtmı • • ,1_ 111 

t•rkcdcn blr hUkUrnaardır. Oıı:ıu.Dlı d vri tarUıinln rn be) canlı nkal • 
nnı yaratan bu bUkllmdar dndlrT .. Bun~ m r k ctm kte haklısınız. 

\'ARllli, D~HA P.ı\ZLA T\I 11.A1'' n ( ı.nız. 

-



\'AKl'I 

aayo dazatesı 

Surıye dtin,y:ırun ı~ .ısını çe.. 
.ken m~ ~ olınaı<ta devam eüi. 
yor. AJmwıy ıi.uın ıln.lıa.'lar taar
ruzu ba.ş ıyaıı ya.rm tam iki ay 
pluyor. ti nı:sand::ı. başuyan Bal. 
kan harekatından sonra liırit 
harekatı oo."':adı ve Almanlar a. 
<kıyı el cı ıne aldılar. Şimdı Al
manya }en• bır haieket sahası 

...ı .ı: __ .la.. la m. u.aur. Ye
nı udh.J{t:; l e .. ı ~· CJlacak? 
Icık~ ounu mern.k edıyor •. Ha .. 
ıniıklara gore Surıye, hareket 
annesi olacaktır. 1ngili.zlere gö. 

re her gün Suriycyc ondan fazla 
Ainı..Jt tayyare?ı P"elmektedir. 

.IRnızJeı;ı de balıkçı gem.ileriy
e de naklıyat ycıpllmaktadır. 

Ingtli ... cnn bu harekatı önle-
ek ı"'in neden 14ı.rel:ete geçme. 

.gi soruluyor? Ancak bu mese. 
~c bır noktayı gownünde tut
rıak lil.zımdır. Suriye lngiJtere 
ılc Vişi arasındaki meselelerin bir 
satha.sıınr. Vi~i hükQmeti .Şima
lı Afnkada hakimdir. Fransız 
donrınıncı.oı b'ran.sauın elindedir. 
İngilizler §imdiden Suriyeye ha.. 

ete gcet:rlPrse Fransızların 
Vı ı etra!ınaa toplanmasına yar. 
dım edeı kr ve Vişiyi büsbütün 
kızdırırlar. 1.ngll tere Vişi h ükii
mctini Fransizlarm gözünden 
duşürmek istiyor. Bu itibarla 
Frall3IZ müstemlekelerine karşI 
tutu!acak yolun ehc.mmiyeti var
dır .İngilizler Vişiyi Almanşanm 
elinde hır youncak gibi göster .. 
mektedirlcr. 

Vişi kabinesi, evvelki gün 
Veygandın da. iştirakiyle toplan. 
DU§. Suriye ile Afrikadaki müs
temlclcelcrin müdaf a.asma karar 
v~tir. 
Diğer tru<!.ftan Vişi, Gancral 

Dö Gole iltihak etmiş olan müs
temlekeleri geri almak t2savvu. 
rundadır. Bu maksatladrr ki Vi. 
şı hükfuneti Çad gölü civarmaa 
asker tahşid etmektedir. Al
manya da Fransaya yardım ede
ceğini bildirmektedir. Almanya 
silah vermedik<:e Vişi m;,istemlc.. 
kelerini Dö Gold~n alnuya mu. 
vaffak olamaz. 

Hür Fr~"lSıL kuvvetlerinin de 
dığer taraftan Filistinde tedbir
ler al~rkları bildiriliyor. 

Amerika.da; Almanya ile Vı.§i 
arnsınUa i-birliği lngıltere ka
dar Amerikayı da aUi.kadar eL 
me'i:edir Bilhassa Dakıır vazi. 
yeti c emmiyctle ~özönünde tu
tulmaktadır. 

lr/NANT'IN SEYAHAT/ 
Amerikanın Londra sefirinin 

Vaşingtona gitmesi bUyük bir a
lika uyandırdı. Sefirin, Hes'in 
sulh teklifini Am~rikaya. götür. 
düğü söyleniyor. 
Dol~n şayialara göro lngil. 

tere Amerikanın hnrbe girip gir
miyeecğini anlnmak istiyor, yani 
İngiltere .A.merikava bir nota 
'9emliş oluyor. 
Diğer bir habere göre de Ame

rika miistakbel sulh şartlan 
hakkında lngilte.reden teminat 
istemisti + bunu götür
müştilr. 

Vazivet ıbırkaç gün sonra an. 
laşılabile--...ektir. 

ISKENDERIYE Ş/DDETLB 
BOl\fBALANDI 

KAYZER 
nerede 

gömülecek? 
-0-

Almanyada büyük 
merasim yapılmıyacak 

HiTLER 
ikinci Vilhe1min tabu

tuna bir çelenk 
gönderecek 

Berlin, 5 ( A.A.J - Hesmi ma.h 
filler sabık Ka vzerın n:işmm 
Potsdarna naklcdılip edılmiyece
ği hususunda malQmat sahibi de 
ğildirler. Ka}'7.erin n8.şının Do. 
ornda. defnedilmesi daha muhte
mel görülmektedir. 

Alman hUkfunetinin bu ölüm 
münasebetiyle resmi ayinler em. 
retmiyeceği zannedilmektedir. 

Buradaki mahfillerde sabık im 
paratorun tarihi rolUnUn vaktile 
bitmi~ olduğu ve alelade hir va
tandaştan farkı olmadığı teba -
niz ettifilmektedir. 

Hitlerin sabık imparator hak
kında arasıra gösterdiği alakaya. 
gelince, bunun, Vilhelmin lman 
vatandaşı olarak kalmasından 
ve bugünkü bükfunetin de bu va 
ziyeti kabul etmiş bulurunasm -
dan ileri geldiği kaydolunmakta
dır. 

B6rlin, 5 (A.A.) - Yan resmi 
bir kaynaktan bildiriliyor: 

lkinci Vilhelmin cenaz.e mera.. 
siminde, Holanda askeri kuman
danı hava generali Christiansen,, 
.Führer adına tabuta bir çelenk 
koyacaktır. Kara ve hava ordu.. 
ları şefleri ile ba§kumandanlık 
şefi birer general ve donanma 
başkumandanı bir amiral tara -
fında.n temsil olunacaktır. Füh -
rer, kara, deniz ve bava kuvvet. 
!erine mensup bi~r bölilkten mü 
rekkep bir şeref taburunun, Al
man ordusunun umumt harpteki 
başkumandanına ihtiram vazife
sini ifa eylemesini emretmiştir. 
Bir bölük asker, tsbutun topra. 
ğa tevdii esnasında tü!enklerile 
havaya ihtiram atışı atacaklar. 
drr. 

Veliaht, Führerdcn başka, or
du ba.~kumandanı Mareşal Von 
Brauchitsch'den, başkumandan -
hk şefi Mareşal Keitel'den ve Ss. 
kıtalan şefi Himlerden resm! ta 
ziye telgrafları alm1ştır. Veliaht 
ve ayru zamanda ikinci Vilhelm 
in zevcesi, Mareşal G<>ring ile 
refikasmdan da şa.hst taziye telg 
raflan almışlardır. 

Führer, Alınanyadan renaze 
merasimine davetli bulunanların 
emrine hususi bir tren verilmesi
ni emretmiştir. 

Bereketli yağmurlar 
Ankara, 5 (Yakıt) - DUn, gar

bt Anadoluya ve Trnkyaya yağan 
faydalı yağmurlardan sonra bugün 
de Orta Anadolu;>"ll yağnu~tır. Bu 
bereketli yağmurlar, çiftçinin yü

mi! 
Münevverlerimizin köylerdeki 

vazifelcrı mevzuubahis olunca. 
ilk akla gelen şudur: Köylüyü ir
şat emtek, kötü göreneklerden 
kurtarmak. iyiyi ve faydalıyı öğ
retmek. Tarladan daha çok mah. 
sul alabilmesi için bilmediği ted. 
bir ve çareleri öğretmek.. twı .. 
nruı .... 

Bwılaria meşgul olurken, dik
kat edersek köylülerimizin çok 
iyi an'aneler! de vardır. Bunların 
belli başlılarından biri, kendi ih
tiyaç stokunu zamanında yap. 
mak. 

Her kövlünün bir anbarı var. 
dır. Orafuı., bütün bir senelik yi
yeceğini toplamıştır. Buğdayım, 
arpasını. şekerini, ununu anbar 
ve kilerine dolduramazasa rahat 
edemez. 

Bu, vaktiyle İstanbul kona1t
larmda da vardı.' Şahir bakkal. 
larla bezendikten sonra kimse 
buna lüzum görmedi ve bu an'a. 
neye lüzum kalmadığı için de u
nutuldu, gıtti. 

Eloziğ ile Hozat aras1ndald Fı
rat nehrinin hakim bir noktasın. 
da me.şhur Pertek kalelerini ge. 
ziyordum.. Baş döndürlicü bir 
yükseklikte olan bu kelenin her 
noktası insanı uzun uzun dilşiln
dürecek ve hayrette bırakacak 
şekildedir. Fakat beni en çok 
hayrete düşüren, burada yekpa
re bir taşın oyularak vücuda ge_ 
tirilen zahire anbarıdır. İçeri 
bakmak istedim. Köylü mihman. 
darım: 

-Aman beyim, dedi, tetik ol.. 
Düşersen, kaybolursun.. lp ye
tiştiremeyiz sonra .•• 
Sonnuştwu: 
- Hu nedir? 
- Ne olacak, anbar •. Kale sa-

hipleri buraya bir senelik zahire. 
!erini dolduramasalar nasıl harp 
edebilirler .. Burada bir yer altx 
yolu va.rmı-s.. Fırata inermiş.. 
Suyu da oradan alırlarmış. 

Fakat bugün, evlerimizde 
stok yapmayı değil, her şeyimiz.. 
de tasarrufa riayeti düşünmeli
yiz. Hükumetin aldığı tedbirler 
bütün millet içindir. HlikUmetin 
stoklan bizim için harcanmıya 
amad~dir. Biz, bu stokların har
carunaamda ne kadar tasarrufa 
riayet edersek, o kadar rahat ve 
o kadar mesut olacağız. 

Son günlerde şöyle bir veciz.e 
okuduk: 

"Lokantada eğer ild yüz elli 
gram ekmek yiy~yecekse.niz, 
yarısını isteyiniz. Artık bırak. 
mayınız.'' 

Bunun manası çok sarihtir: 
17.869.901 Türlt üç övün yemek
te çok değil, birer lokma e!mıek 
tasarruf etse, bir günlük yek\tnu 
yüzlerce vatan~ı doyuracak 

r orçtur 
·'Ekn1cğ;ni katığma 

eo;:ık eden hiç bir vakit 
aç kalmaz,, ata sö-ünü 
unı:ıtmıyahm. İçinde bu
h!r.tl~ğuınuz şartlar, he
pimize hepimiz için mec 
bur ol uğumuz vazife
le•· tnh.t-n ~ı ebnc 1 ·~cdir. 

''Ekmeğini katığına denk e
den hiç bir vakit e~ kalmaz" a.. 
talar sözü, bu tasarrufun mana. 
sını vermiyor mu? 

Umumi harpte milyoner bir 
zengin gUnlerce açlıktan sonra, 
parayı aç köpeğinin önüne fırlat
mış ve: 

- Al... Ye .. demişti. 
Bu.,.<Tfin buğday altın değil, al

tından da kıymetlidir. 

* Geçen sene, İngiltere kralhğt 
bahçesindeki çiçeklerin yerine 
sebze ekilmiye baı:ılandığmı ajans 
haberi olarak okumu;Jtuk. Pa_ 
risin işgali esnasında orada bu. 
lunan arkadaşım ressam ErcU
mcnt Kalmrk, beynelmilel bir 

§(>hret ·olan ressam hocası için: 
- MaJikinesine çekildL. Pata

tes ekiyor .. demışti. 
•a:>qtJq WUl1'8.Il{ Z!{~J !PWJ$ 
sindeki sebze ve iistad sanatka. 
rm patateslcn ımyvalarmı ver
miş ve yenmıye başlaru:nı.ştır. 

Savfiyelerdt oturanlarımız. 
hatta şehir ıci de bah esı bu u
nanlar, bu istifadeli o1duğu ka. 
dar zevkli i{Ji seve seve }'E.pma. 
lıdırla.r. 

* 
Hükfunet, köylüye binlerce el 

tezgahı dağıtıyor. El emeğiyle 
ı,-aratılacak eserlerin yurda geti
receği refahı ,köyü geuın, köylü
müzü tal'lıyanlar, pekala a-:Iar_ 
lar .•. 

Köylü, kendi iptidai maddesi. 
ni kulJanaı·ak yaptığı her işte 
azami randrman almak ister ve 
fakat katiyen işine hile karıştır
maz. En güzelini yapamasa bile, 
en sağlamını yapar. Binaenaleyh 
her yerde, daima yerli ma.inu bi
rinci planda gözönürı-:le bulun. 
durmak milli bir vazife ve borç. 
tur. 

ıraktaki mallarımız 
Nusaybin yohyle getirilmesi 
için teşebbüsler yapıhyor 

Irakta harp ı;ıktıktan sonra Bas 
ra ve Bağdada gelmiş bulunan 
bir JtISDD itlıaliit eşyamızın Irakta 
Jr. lfuğı ma!ümdur. 

Son gUnlerdo Iraktaki vaziyet 
normale d<5ndilğünden buradaki 
IUıalat cşyamızm doğrudan doğru
ya tren yoluyla mcmlcketimlzc 
sevki dU.sünülmektedir. Bu husus-

tıı hü.kiımetlmlz, ala.kadar ma.&i.am
larla da temas halindedir. Maama
C.i.lı, Iraktaki itba.IAt eşyamızın Nu
seybin yoluyla da getirilmesi nıuh 
temel görlllmektedir. Her halde 
Basra - Bağdat transit yolunun 
memleketimiz lçln yeru en açıl
ması it.halat piyasa.smda memnu
niyetle kal"§Jlannuşbr, 

Muğla 
ev 

z lzelesinde 525 
harap oldu 

Muğla, G (AA.) - Zelzele hafU 
ve f&atlalı olarak dcmuıll etmekte a. 
de bu gtıruı kadar 'Zarıır ve ziyan yok 

tur. Halk elA.n evlerinde yatmamakta 
ve çadırtla kalmaktadır. Kmlayın ça. 
dırlarmclan halk çok latitade etml§-

Fransız tayyareleri 
Amınan' ı bombar

dımau etti 
Bu hareket ln~ilizlere 

bir mukabeledir 

tir. Yapılan resmJ t:ctldkatıı. göre zeJ. 
ızetenin başla.allfl-•aa ~ •• -kıldlır 
merk·~z v köylerde beşyttz Yirmi bef 

:Ulı~ l(V 'illıtlf.:'1 ı • 
ev oturulanuyaea~ hale gelmlf M9 
ev de az hıuıara utramı§tır. a öltl, ikt 
ağrr yaralı, altı bant yar&lı Tardır. 

lmdığına göre, Erdün'iln merke.. 
zi olan Amman, Fransız tipinde 
tayyareler tarafından bombardı.. 
man edilmiştir. 

zünü güldUrmüştiir. 
:-==~~~~~!!!!!!!!!!!!~!!'!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!~·~~~==..!!!_!!il!~!!!!!!!!!!!!~ 

miktara varır. Kahire, 5 ( A.A.) - Haber ... -

Bunun, Beynıttaki petrol de
polarının İngiliz tayyareleri ta
rafından bombardmıanma. kruı)t 
Fransız hava kuvvtelerinin bir 
mukıcbclcsi olduğu zannedilmek. 
trleir. 
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Sırtta, yalnız tek tük ağa~lar 

bltm~ Bunlarm altında denize 
bir kaç yol uza.nryordu. Vapur is
kelesine dönen uçta denir.e doğru 
usanmış taşlar, vapura kunılmu3 
bir köprü gibiydi .. 

duğu mecli«te ismi g~ diye Fik
rete niçin kızdı? 

- Çünkü Fikrete na.musklr gö
rünmek istedi. Temayfllitmı öğ
renmişti. Onun yüksek vicdanına, 
temiz ahl&kma meftun oldufunu 
biliyordu. Bu sebepten mukesini 
açmadı, Ken~ni yanlıı; tanıtmıftı. 

- Fa.kat bundan kendi kaybet
ti, değil m1? 

1 iiadıse er 

Suriyeyi ki~ 
işgaı edecek · ........ 

Suriyt> yakm bir zn[IJAllda SOo .,,-. 
baaı oı.ııcak gil>l ı; rUnüyor ~ 

., gfif'll -ner ıaW&Jmtuıdan sonr.. . 1" eıı .,.. 
ler araınna S>ırl:> r bnıtnlıı ~ot· il' 
Mfjrnunulan r;ıl.Jın uilnll 1o;t11' 

takdlrde Glriti ılım ı;ıt'ı\ r ~--
, r" ııu;.ııı. f' 
, r it<» 

fı ,,,.. 
r tıı" 9'-

1ı r tJI. ~ 
ıu u. 

ffirüytıeek demektir. ~ 
BU• Un d.hanrn goıJerl ~il~ 

bu Uıtlmnll tngm~ıerln •·-'ıı•" 
•çın ... ~-~ 

lhUmal 3 o'•tur. on.ın • e ,..,-~ . 
s•ırı~'.>__...... ... keri nıütt:h:ı .. sı-.•.ırı ~ .... 

lardaıı cv\'el iııgUuJerlJı ~ ,..,
tlyorl:ır. lln~ C:l ıt!l ıusraı'i rıa~ 1: 
Gencr.tı do (,oJ, n t,u ıarU ''"" t111' 

l.ııJU>""'" 
bu bakımdan mıtııa.ı.ı •' ~ 

ediyor. ' ~ ~ f' 
Surlyeye ta.arnıı ed peflllll 

rnaıılıı.r burada Murrtıal ııutıı~ 
Amiral Darlanı nı 11 

1'~u e '"";;t. 
.. v.oı-1 ,,. 
pld~ 

ı:an ,, ,,, 
ı.ı u1:ı1'1 ,0. ' 

ı ue 50~ 

.:~ 
tadır. Nlh:ı.rt< ı r ~ ; 
nu daf; tanı• • a bl t.,.,ctı' _.-
ellerlar. g .. çı 1 Jer1 gl _.aı~...; ' 
hettn4e dt" Su ) M•ID te ~,, 
barekcü: ı;cç00t k 1<u,-ve ~*"" 

Bu vaı.Jyct Surl.)'ell:.,.,..ı ,,-: 
muJaartp lmvvcilcr al'S ~ 
deleye meraklı bir nı~ ,_ ,& 
l'&lllJlJ WrlyQr. ~ -

lrlanda .-
ıeıto "" Alme.nyayı pro ~~ 

Doblln, 5 (A.A.) -: iP~ 
vekili Dcvalera bu~?tt' 'l/Y 
meclisinde yaptığı b J ~ _. 
Un üzerine geçenlerde de~~ 
va akınında 27 kişininde "!,~ 
dilğilnil ye 45 k~inin ~fi 
ralandıkllı.rmı ve ~iı.la~~..a"'. 
yattrklarmı, 25 evın t~ 
800 evin de ıçinde 0 ,,. · 

ca kderecede hasar:ı ~ 
söylenıi§Ur. ük~.ıJl.ff 

A Devalera Alınan h djjf,l 
protesto notacu veril 
et.mis tir. _.,,.,,, 

CY 

RomanY' 
~ Ha va akınJl1 

korkuyor 

Her tar~tıa 5~ 
naklar yapılıyG,. 

. - j\I~~ 
Bcrlın, ,, , .\ .. \.ı -,"rıı 4Jd: 

zetelcri Ron.a'l; 1 )1 ·te oltd!'' 
sı~ınakıarı in a edıtır.t:::Jl )tr:-ıaıt 

1 pcrf' ''C~.d' na dair h'lb r er n Jııı .il"" 
ler. Rom~.ıJ. ::.; ıı • h 1 j 1 ıı 
beklendiğln c 1 · "' 

1 
ut 

lıklnrm~~,.eitİ 

Hırvat devle~ıa ·""" 
Almanya ~~ 

Vitl]ana 5 ( A.A.J zsld1" 
. • ıtll !I P':". 

İskenderi~ dün gece harp 
l>aşlryalrdanberi ilk defa büyük 
bir taarruza uğrn.mrştır. Birçok 
yan'!lJl ve inffüik bombalan atıl
mıştır. Bu t~ı:trn.ızun Alman tay
yareleri t.arafmdan yapılmış oL 
duğu bildiriliyor. Bu suretle Gi. 
ridin Şarki Akdenizde vaziyeti
nin clıcmmiveti meydana çıkı
'Jor. 

Pirede 
Bir Bulgar vapuru 

Kollanmı vardavclaya dayamıt; 
ba§mıı ellerimin araaına almış
tım. Vapurun velveleli kalaba
lığından ayn; o tqıarm ilstilnde 
geçen mUebbet gecenin haYaJJne 
dalmıştım. Scrbülencl, onun asıl is
mi olamaz mıydı?.. Ve bana eöy
lediğl Mo.fköre koUmesi, benim 
mefkörem olmak ist.ediğıni göste
ren bir iııecellk değil miydi? .. O 
demişti ld "Sizin Jçin :ismim Mef
kQredir !" bu, "tsmlm Mefkure
dir!" demek değildi. Onun bir çok 
.ismi ve bir çok 8.5tlu olduğunu ben 
nereden çılı:armıştmı? O milebbct 
gecenin perisi, bir adt kız olabilir 

atfetmelidir! Bu fikir ne kadar 
yanlış! Ktzı okutmak, yilk.seltmek 
istemişler; gayet iyi ve tabii de
ğil mi?. 

üvey bahası öldükten sonra, 
o yazı Adada geçinn.işler, bunu 
temin etmek Jçin dilkkindaki his· 
selerlni satmışlar; fa.kat Veli e· 
fendi bu.gün ne ile geçindiklerini 
bilıniyoma bu, ailenin maişet mcm 
baları ha.kkında. fena bir zehap 
beslemek iç.in kafi bir sebep mi
dir? Diikkfuım yansına sahip olan 
Veli, ağııbeysinden Galibcyc k::ı
lan hisseyi kapmak için kim bilir 
neler çevirmiştir! Ve {1imdi bu 
muameleyj, artık kendisine yaban
cı olmuş bir ailenin namus ve hay
siyetine karşı kirli bir stıft.h gibi 
kullanmak .istiyor. AhlB.kmTD zan
fı blıttin n.liı.metlerilc )'üziine vur
muş bu adam, biraderinin zcwC'
slne acaba ne c:nellerlc b:ı. onıA
tır! Kendi kızı gibi elinde büyUt
tUğU, ve eimdl SerbUlend derken 
kanlı gözlerinin silzllldllğl.l Mefku
re için acaba ne emelleri vardır! 

Yızan: HAYDA' -ALPAGUT 
Vapur Modadan ayrıldıkça ben de 
ilıtiyarsız bir halde sola dönilyor
<lum. Sonra, aramıza bir ~ok hail
ler girerek uzakla.şan taşları gö. 
remez olduğum zaman : 

- Hayır, Mefkflre (Onlardan) 
olamaz! .. 

Hükmünü verdlın .. 
BüyUkadaya çıktı"ım zaman be

ni karşılıyan Takd r koluma gire
rek: 

- Değil ya.. Eğer ilk aylarda 
Fikrete açıl&ydr muhakkak red
dedilccektf. Reddedilmese bile 
kendisinden Fikret bir iki bulut
mada usana".aktı. Hem bundan ne 
kazanırdı? Gecede bir kaç lira! .. 

- Şimdi ne kazanıyor? .. 
lkısi de bana baktılar! Bu suale 

yaın'?. ben cevap verebillrdhn, Za
vallılar! .. Onlara dedim ki: 

- nice. ederim, bqıka lf.Jnrdı 
yok mu? 

funk Viyana ajans göte•;JJ 
ten verd ,J bir habe~ J'J ~ 
vat devlet reisi ~o da~ti .:.;ı. 
Alman hükumetının ]Cet ~ 
r:ine Almanyaya ha:~ 1' -, 
tir. Dahiliye nazı:: ~ ;, ti' 
koviç hariccye :rn~ rı d~ 'I" 
sl!!lt kalem memurı~edifıet~ 
isine refakat etm~~~ 
yet yarın sabah s. . S. ı:..t,' 
caktır. Alman eıçısı rJ~ 
da Hırvat misafirlere _j 

yanıp battı 
Sof ya, 5 ( A.A.) -

ajansından: 
Stefa.ni miydi?.. • 

Resmen bildirildiğine göre, 
· nccsse Marie adındaki Bulgar 

apuru bir } angın neticesinde 
Pire li anmda batmıştır. Kap -
tan dahil 01duğu halde mürette
battan sek'z kişinin ölmU:;; ol • 
dı.ğu ve uç ki:}inin yaralandığı 

ildirilmektedir. Bu Jıuc;;usıt':l tnh 
;lı:ikata haJ l..ı.nılmı~ır. 

YahudUer 
Hırvatistandan da 

Annesi, kocasının üstüne bir a
dam sevmekle nasıl namussuz o
lur? Zevcesinin üstUne bir kadın 
seven bu kadar çok el"kek var
ken?. Kim bilir, ilk zevcine nasıl 
bir mecburiyetle varmıştır; zavıtllı 
kadın! .. İzdivacın • eldi bu halde 
kııld!kça bb:dc bir nikll.h ile ) ll}a·· 

mış ve ölmüş krıç aile buhınabi
llr? Ve zaten Galibe, talii.lc üzerine 
lLsı" .. u 11" izdivaç ederek lekeyi sil
miştir. \'elinin hikayesi t.amamiln 
dosru olsa bile bunun hiç bir fık
rw-• Galibe hanım ailesinin iffeti 

kovuluyo~ 1 hakkında fenn bir 1.un hasıl edr-
Zagr p, 5 ( A.A.) - Sl:t"'farıi j mcz. Mefkiıı nin teıbiyf'sinde nC' 

aıa.ı:ı.smclan: ldüqiık'ük .::ır? Do'n~ on a~druıb -
Pavclitclı'in b r kar:ı .. n l.DK ' n dcvo.rr. ci"ıı miln °"b"tlml:dc 

le yaiıudi E'r, ed biyat • rra~ te · I onu her rrü' d:ı1'n ! ı.ıl· l. vc da· 
etlik, tiyatro ve s'nama soha::ıt:ı· I hn. zari! ı lnı" r·.., :mı? .• 
... t!!!YUmtWie tar, :<T;'mfc ,.~ \' ..... onun l ~ ii m '~t l)a v" il
dir. A}"tf r.>mnnda Pa\•elitC'h. mrsi ann<' ınin f n:ı bir maksn:l·
Joseph M'li O\i<•i propoganda 1 na !Nlml ·ıı r::", blıtirn loyli kızh
miiste;7-lrlığrna tayin etnı'~tir nn '\n'l"l<'rı"n ne gihi m11k .. rıtlıır 

Bir ıriralrı.yın evlfit.1 ğı kocasm
dan ayrılır; Galibenln evine gP
lirsf'. b ı znv:. h k ~hakkında oka
ııar l' 'tr bir böhtnr ı bah ne tE's
k 1 , c!eb: ,,. mi? Belki mfral y on
l•rm komqusu idi; ve kır. zevcln
d n haklı bir sebeple n~ rılrlİktnn 
sonrn bflbclığı onu kubul tHın"· 
m.ı:ı V<' o da komşı.ılıırının şefkat 
v<' :nıerh::ımetinc Utlcn r.tmiştir! 

Arttk ftmPr önlNinf' J?<'l!ml tfk 

- Görüşmek istiyordum .. 
Dedi, Her halde mühim şeyler

den bahsedecekti. DUn gece ge
lememiş; bugün de İstanbula indi
ğimi ona s5ylemişler; 

- Yemeği birlikte yiyelim. 
Tekli.fi.mi adi bir özUrle reddot

tı. Ve gece doktorla berabe-r geldi. 
Ben yorgun, Adeta hn!3ta gibiy

dim. O gün çok hırpn.lıuımıı;tnn; 
fa.kat hu ke<lerlerimi kendi nefsi
me ijile ifşadan çekinceektim. Ba
husus Mefkure, \·enye gittiğimi, 
kendi hakkında ondan tahkikata 
<:nlrştığımı nslii. bilmiycc0kU. Bu 
gece, görü;ı:nemi2in mevzuu onn 
temas ettikçe susuyor; ondan 

bal• .. ct..,e· riml slikütwnln protes-
to eolyo1 m. F'nknt C'nJ r. mutla
ka .t1E'fkf.ı:- ti n b.ıh mek ıçin 
g im""' bem;'j ı. lardr. 

B nim kı:ı- ı."ll •• dığrm bu z miri 
ı:ırnlıuında taksim c-tmlılerrli, T '>
dır di~ ordu ki: 

- Ncnninin Sabaluıtı ile pc)\ 
!\·' arkadaşmışlar. 

() hatdP., ~·•h..,hrıtı.. mııtnn. 

Takdir doğrudan doğruya bana 
hrtnp etti: 

- Pek1 Fikret, nib&yet .en ne 
mlitaıeadasın? 

- F..skisl gibi. 
- Yani? 
- Yani Mefkfıre bir elmas gibi 

lekesizdir. 
- Blr çamur gihi kirlidir? 
- Onu müdafaa edec~ km."'\•C'.-

tlm olmadığını gı.1riıyorsunu2t Bu 
mosl'leye ba.r;ka bir zaman döneriz 
olmaz mı? 

- Beni dinle Fikret. Nerml Sa
bahatfen ona ni• öyle maliimat al· 
nuş ki ... Sn.balıat adeta onunla gez 
mr>ğe bile tenezzül etmiyormuş. 
Demek ki senin elmas gibi lC'ke
sfz olan Mefkfır<'n SabahnttMt de 
fdi ı.rniş. 

B ni kınyo'!"tt:ı.n Takdir. 
Do'ltt"r mUdahal<> cdere>k : 
- Hoyır Fikret seni kmnı' o

ruz: d"·'i, sılıhntini, saadetini tn
m !: <' "" hıı~·oruz. 

- N tamir, "" tamir! .. 
,.. n,.,.,,,,.,, ,.,,,,. > 

mektcdir. ·~I•,..... 
Mensuca t fabrı1 fi ~ 

müraca~!u~at ..:, JI' 
Şehrimizdeki nıo.- ~ ""'

katörleri, kendi ar~~ra>'f ~ 
yet Eeçerek dUn :' atörld· ;,ıt' 
dcrmlşlnrdir. Fabr~ ufU ~ 
sat Vekaletinin ko~~ır1er. 
Jorine itiraz etıncltbt ·rıclİ 

Japon ka ı . ,,. 
toplandı fJ. f'i· 

Tok'ııo 5 ( A.A .) ~et (Jtlfl 
kabine ~sı ile ord~ içtiJIJ~ 
ımda vapılan ~ui:e ~~· ıı ": 
sabah baş ve!c!l.le bıJ.rbıYt f1 
Toplantıdan son:a par .. toJ'll ~ 
rı general Togo ım ıı ~ ıı'' 
ret ederek vazir~t f! .tici~· 
rapontnu vermistıri:Jrlliye t 
zm MatsUoka .d: ~ .. un f.' 
retlen erkfuıJ ıl~ • 
göriişmüştür. b' r ~ir ,...;~ 

Bu s:ı.lJah ka. '~ tı ~a ""' . 
akdetmiş ve toP18 . • lJlt' 

• ·ı~ alıık harebesme m•1 

rörııı::tilmilqf<ir. 
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~: Ş h . 1i_ ' "b ~J:L, •.. ... ~ e ır nq_ e':tprı · 
. . 

7T7757 ff m a 

eten-d .. G 1 
~cad~es~ Belediye temizlik işlaiine çok 
~~qt~ ehemmiyet veriyor 

Limona azamı 
fiyat konacak 

Jstanbuldan Jzmire 
~·iden limonlar yine 

buraya getirilmiş 

Anı .. mak ve unutul
ma" meselesi 

"Büyük adam" ın kabusu, unu
tulmaktır. Onu bundan ba.ı ka 
hiç bir şey korkutamaz. 

lıkelerlnden korudu. 

~ n~~~ t~~lı!~~~ - 1500 e karıldı 1j,,,Jıı:,,~l:::.ı~=.:: Amele sayısı çı _ . . . 
~:\'le ~sız 3n1agrnası: . _,,,... "plerini denize lsıanbulun gundclık ;-op mık. 
~ .

1 
Vışi hük:funetinin, .. ~ır ~eçtiğinİ ve tarı 800 - 1000 metremıkabıdır. 

~ •1 <:Yüzde yüz işbirliği QOKUl&~n v. tmnlar Yapılacak üç fırın bunu yaknıı. 
~ıstı yen Dö · \JOI teşekkü- bDDlarl ~: ~k· ya kMi gelecektir. Fını.1lar inşa 
lıtat~.aca_.ğı \'a.ziyettir. vücuda .-!!-aıP..rin ileriye sürdük· e?ilinoe:Y~. kadar. çöplc:ı den!ze 

ı i ii ın ıı:nzalandığı gün. ~ .ır~~e dokuZ çöp fırı- dö~ek ~re bır nıuteahhıde 
'böç 1'ran~ yanyanadıı.. len gıbı, ~ .. "':~ edileceği ha· verılecektır. 
trıgilte Go1. F)-arısası: ~ ~ ~e~. ıst8.nbuf, Bunun ~~in bir müna~asa açıl
lıı,;tCQ re ıl~ sonuna kadar bert dogrtı Osküdarda oUnak ü. mıştır. Munak:~ya talıp çıkma. 

r t l'ldı harbe d.c-vam etmek Beyo~u '!e f yapuacairtır· dığı tak~~e ~lediy~ • cıöJ?.leri ....._ ı.:·. ~ Uç çöl> . ~t pli.Dılar bele- dökme~ uze~ bır ~ıla.~ vucu-
"va il va~ Fransa.sı: Derhal ~ fıtml~yesi tarafından da g-etırecektı; .. Kopruyu .. açı1:n 
'tve k e ıttifal· e<l ~ In.- cizye heyeti rd" ._,·on he motörlerden hırı alınarak çop ışı. 

~.:... }larsı har~ tuı~tandJr. ııazırl~ ·~şt· ına.İ)'ç ay~ ne tahsis edilecektir. .. 
· ltan.) ~ten Fr .. yetine gonderi 1 1.r. · Diğer ta.raftan yaz muPasebe-
~--o;ıı ederc~:~~'tc\t ~ fjnnlar faalıyete ~eçe- tiyle b€~ediye tem~zlik işleri a. 
\te·~dtr Bu Fr La. ceıctır. d ibtı.ret mele mıktarınr GQgaltmrntır. A· 
~~-<!<>İü:n ın.3 liti- Her tırın ~i kıs~d~r; tak. mele sayısı 1300 • lf?O~ e ~zkıı.-

~ g&;~ bitaraf! k ~- olacaktır .. Biri.~. radar di- rılmıştır. A}TI<:a tem•zlık 1§\eri 
~n 't\...~ydıı 81 dirde taıııı~ edi~~,~~aktır. Fı. için JO kamyon ve 40 da hayvan 
~;ı:_ ~ra.nsas1 son zam. anlar ğer fırın c:oPl_e,::_,::ı., yıklama kı- satın alınacaktır. 
~et· · • mı! arkala.ru,._ a. 
ıt~ d~a ziyad~ ~ -~ bu}unacaktır. ---------------

~~alctad dogru cevırmış ~arı - k 1 ·~~ ~ ı.a~ı politika_s.:. H lk tı·pı· Do tor ar 
y~ Lalan laznn geldigı a 

· ~ val derece.sinde "ki · Hastalarına yerli 
ı:ı.· 8.rak temsil etmek· Ayakka~ı . te~kı erı ilaç yazacaklar 
~~Un 

1
• . . bibnldı v k~, t. ıhh t ü. ~,:ııaıı.y:.l ... ÇllJıdir ki Fra..'lsanm t·•· a"·aldta.bı vapılmıısı et· Sıhhat e '"e ı, s a m ... "n " ' Halk ıpı ~ ; .. 1 · t". düılüklerine bir tamim göndere-n ,, Janında tta.ıyaya i t ••. :ı..ıer bıtırı m,ı:: ıı. bul · Jer t rında.k euua lı. · od rek memleketimizde umnxyan, 

bir U.tacağmı ve ehem- ra bul ticaret "e ı=ıı.n yı a· vabancı memleketlerden gelen i-
~"IQlekı:~vki alaeağı JSı"arla ı:: tiPi erkek ayakkab:sı ev- iacl:ırın yazılmaması h~ 
. ~ il ır. sı, bazrrıa.ınıştrr !ntiyenler bu c:ıo'ktor ve hastahanelere teblı. 
~ ~ b . .A..lnı.anya arasında saf~ odadan öğre~ebilirler. Halk gat.ta bulun.ulmasmı bildirmiştir. 
&OIQ~ ~aşma mevzuu. ~ e~ek a.yskkabrs: çıftı Gt~ü ku- Doktorlar yerli ilaçlar yazacak. 
\ı~ ,.atı.i a gore Pet~n ~: ~ satııacaktrr. Jardır. 
'ı.~ hir Lavaı sıyasetını -<>- Sıvasta bulunan 

.. o~ ~~~~~ d=ranı~ Balat iplik fabrikasında an::ika eserler 
~ltittı_ ~kti?.a. eder. yangın . Sh'asta inşa edilmekte o!an Na-

b0 C:ten Fransası ordu- .. :Balatta. va.pur is~~J~sı?- fia pliı.jt yapılırken 16 antika pa-
ere ta l_ taraftarlığı gös.. DüD . ~ adında bınsının ra bulunn°ıuştur. Tetkik edilmek 
~ edilen cezalarnı de. Sam~cıa, elektrik telle. Uzer<' tst.anbul müze.sine gönderil-

~ Gi)i ağıriaştırı!ınaSI, iJ?li~ fa tağı neticesinde ~ mi§tir. • • 
~~ .~tarlarına asla rının kUO 2 ıer.gaıı ile 20 .~u~ Camlıca tepesının 
~ta~ 11..: g<>sterilmemesi bu te. çJ)onJŞ Y_~_,:a.ı,tııın s0nra sondil· · 1° ıtimliki 
ı~'ll\ ~~ · yıl bm"' ..... muk yaı~~ ~İİM~:sıMft~~-ıs&;e ..__~.ç= ;üim~· •-L'.,';1ra·t sonunda 4, Çmıltca tepesin<!e • ku~aca?t ~lllt,"ıe.t:rll""4.UO uv W:U--"""'"- _.1.n ~ olan otel i~in istmi18.k .~erme aıt 
~ erin miktar itiıba.rir~ . Ya_.,...-)cadar ı.:arar olduiU. an· }ıazlrlıklar bu hafta ıçınde ta. 
~ .~' S?riyede Kole'~ ~t~Mi:ır FabriJaL 20 bin liraya. mam1anarak ~i~eıı itiıba. 
Ut~I ıle Dö Gol ~- l~dJ:i. ren faaliyete geçıleeektır. 

~erıe . . ettiği, hatt4 Dö sigo 1 
• -o-- J•tani>uJ gümrÜlderinin 

~ g~l'inın Qad gölü kenar- - • • • • 940 varidatı 
~ ir ktüğü de ileri sürül· Meıresının ·ı edildi 1940 -ali ..... ı11 zarrm<1a tstanbuı Gol ı. do~ayan tev ... " ~ rıa,:~~etleri Pete"n Fran· .~:'-""'"..na oturan )ı{eıhınet gümrüklerinin varidatı 29 m~yon n~l~n açık düşman te. !{UÇUK~;: birisi dün met· Jiradrr. Bu rakam, 1939 senesı va.-~~ ~ngiliz kuvvetlerin. A~ .. a.dua-evine 'git.uı.İ.Ş ve ridatma nazaran lO milyon lira 

Belediye yaz me_v_siminin )~~
mesi dolayısiylc plaJlarm butün 
hazırlıkla.rrnı tetkik ettirmekte
dir. Filorya.daki plaJ1ar açılmış. 
tır Büyükderede Beyazpark. ve 
~illide Küçii~su plajları tet. 
kik edilmiş. yenı tesısatla halka 

ııa~u ~ssir görünınekte· resi ~~F1:.~ançlrk ~den notsanpdılra:.. J'lar açılıyor 
il ~ Gol kıtaıarı Fran· kendısı.Y ~- kavgava başlam1'" 
~ ~ ve Fransız kültü. §iddetlı ır -

n ~ ladırlar. Bunların tır. v a sonunda Gillii-
~J;1tiarı ası krtaları üzerinde .Mehmet ka gra.k jiletle yanak. 
ti! ltı~ tesirler asla küçük zarı yere ~tıra kadJrUll ferya· 
. i Goı' ıarını d~~ş.tarafından ya
~hil' 1.araftarlarınm her. dına yetıŞenl 
~ ~lit-:%eri Peren Fraıısasını kalanınış~~Ye}'e verilen Mehnl~; 

oı~"ltikt Golün davası FraI1 Dün a 
1
-usu sonun.da tevki 

~0lsa a?"zuları haricinde Erdoğan Sı"b 
~~ %~aP:ıcağı telkin bakı- olunın~tur. 
i.~~ vl!l~imdir. tbtimB;! 14 

açıJa.cakUr· 

e~~tın al ışıye daveti de Dö - -
~M-.e aıak lllacak askeri ted· · kadal"Ctk bir ~a 
~':n ~alıdır. _ Oç ay bu., .. nü birkaç defa 
~ Ya nsası Almanya il~ ile uif!şılır. ını ··~tor ınaiyetinde 

Bir müddet evvel, Suriyedcn 
Haydar:paşaya 12 vagon Jlmon gel 
diğini yazmışlık. Bu vagonlardan 
2 tanesinin lzmire gönderildiği, li· 
monların oradıı. sııtıldıkuı.n sonra 
ikincı ve ikUnrü ellerden g<'çf rC'k 
tekrar İ&lanhula gönderildigi öğ
renilmiştir. Ancak. bu suretle ls. 
tanbul piyasasına çıkan llınonlann 
fa.lıi§ fiyahlarla satıldığı görtildU
ğünden fiyat murakabe konılsyo· 
nu, limona da azami fiyat koya· 
caktır. 

Unutulmak, iki sdbepten ileri 
geliı-. Yu, unutulan adam, istik. 
balin fatıhı tı;r kuvvet <lc,i? ıldir. 
Zamnnında parlamış, Z<m :ııunda. 
allmıl r.ı.mn ı. ve f'<. hrethi, fani 
ömı uyl ) ~ tmıctır. 

Yahut da, unutulan adam, is
tikbaJın de üstünde bir dahidir. 
Dogdu,.;u asrı doldurduktan son. 
ra, dccek "ağlara da saJtanatı-

j nı '. gülıı;<.'Sını yaymıçtır. . 
f h' I V k'I' · 1 Ne yazık kı bıuın böylesı de n ısar ar e ı ının unutul.ur Ev t t l ·· kü 

k
"kl . . e unu u ur, çun 

tet ı erı ona hırlar vilkselccc! . .,nun duy • 
Şehrimizde bulunan Gümrük 1 ~ı larma. ortak olacak, onu anlı· 

\'C Inlıisarlar Vekili Raif Kara yacnk kımsc kalmaz. 
deniz. dün de tetkiklerine dev~ .. Bu yit~den d ~ilmidir. kı ıb zı 
etmiştir Ve.kil hu aradaı inhi btıvukl rı, uzu•ı a"-rrl::ır gömulıi 
sarlar u~ıım ~üdürlüğündc d~ 1 !'l 1rlıkt ıı sonra. insanlık, yeni. 
mesgu 1 olmuştur. <lcı ~ kcı:ı~ (~ "~C'l; all·.'ı::lıı r. tı ~ ::ı<l ve 

· Ödısc gıbı, ıkı bıllür ehramın 

irıhisarların kadrosu 
Inh!Aıırla.r umum mil'tllrlllğtlniln 

y!'nl k.':to:lrosu alfikade.r!Rra tebliğ ediL 
mtştır. Tebliğ' ı~; bittiği iÇın ı:nemur· 

lar dil'l yeni kadro llzcrllıden maaş 

almŞ!nrdır. Kadro, 5 ınhlfar m mu· 
nımın vaziyetini yeniden tcsb!t etmiş. 
Ur. Y<nl vaziyette bazı klın.eelcrlıı n. 
çıkta kaldığı da görUlmll§tUr. 

sahibi "O 1'ro " u binlerce yıl 
hİl' kimcıe anmadı. ' Neden sonra 
o es0 rlc>rin i'l(>i,iln'CZ d "~eri kav
randı ve "H mer". putlnştı. 

''Dantc•', 7'1ll' '1Jnfln. neydi? .. 
Scfa1 tin h ,. türli'c;üııü Çek"il 
bir sürgiin! Yncı c {ı günlerde, 
ne "IkatriR", om• 1 ('Jjnden tu. 
tup, ""iihr t rennrtini gezdirdi; 
ne dc V'rjil onu cehennem toh-

An<;:ak asırlarca sonradır, 'ki 
o buyük Flomrumlmın ba§ına da. 
hilik tacı konuldu. 

Dün, matbaa.da bana bir genç 
başvurarak: 

- Ahmet H8.şimin ihtifali ya
pılacaktı. Mezarma kimse gel. 
medi. Hatta nutuk söylemeyi 
taahhüt eden hatipler bile. 

Dedi ve s0nra bu vefasızlık 
karşısındaki düşünoelerim.i, in· 
tibalarımı sordu. 

Geçenlerde "Fikret.. için de 
aynı şey söylenmiş, gene böyie 
acı bir vefasızlık gösterilmişti. 

"Tcşkilfttiı bir makam" m 
himmetine ermeyen her ihtifa. 
li!', akıbeti budur. Çünkü ihtifal, 
vıcdanlarmda ayru borcu~. 
nabızlarında vuruş birlikleri ta
şıyan, ruıhlnrından emir alan bir 
kalabalığın işidir. 

Bunu, y.ı uğrunda toplamla 
şahsiyetin mıknatısı yaratır. 
Yahut da kuvvetli bir t.eşkia.t 
ortaya kor. Örneklere, uğram.. 
lan inkisarlara ba.krlırsa ya biz 
henilz böyle bir ruh dereoeeine 
varmamışradır; yahut da göçUp 
giden şahsiyetlerde, o mxlrnat.11 
liyakat yoktur. 

Hakkı Süha Qe:aıia 

Hava Kurumuna 
teberrüler l GONDEN GONE 1 

Bıı.zı tilfcarlnrunn Ha.\& Kunımıı· 
na Jenldcıı JOlSO llra ff'~•rrlltle hu 
lunm1151ardır. bimlerlnl yıur.ı~·orııı.: -

Anııstas Pnsakalldls 1500, Sanayi 
ziraat T. A. Ş. 1000, Hasıın Hıılkl i50, 
Nobe.r Bahar ıroo, Leon Dundes 600, 
Ali Ergir ve Ortaktan 600, Nihat Söz· 
men ~00, özttırk Ticaret Ltd. şu. 500, 
Tavil Zadeler 500, Kondopolos :500, 
Kibar z:ıdc Muhsin ~. Zeki Ülker 
300, ·=:emlJ TOrker 300, İhsan Kayin 
300, Snmuel Bcne.ryo SOO, Koço Vasil. 
yadls 250, Mordo Rodrik :?:50, Ra.tael 
Aluf :?00, Karnlk K. Robetyan 200, DJ· 
mltrl Mütevelli 200, Bedri GöknU lliO, 
Va.sil Hacetoğiu ır>O. Perlkll Lağutiıı 

150, Mlhall Dlmo 135, Muhittin Ha. 
vuzluhrın 100, Hacı HUscyin .Mahdum· 
lan lO!l, Şerafeltln Alkoç ıoo. 

Genç edebiyatçıların 
bir eksiöi 

Gönüllü hastabakıcı 
hemşireler 

Gönüllü bastabakıcI olmak Ü· 
zere müracaat eden bayanlar 
dün Eminönıti Halkcvinde bir 
toplantı yapm!§lardır. Toplantı
da bayanlarm hangi hastahane. 
lere sevkedilecekleri tesbit edil. 
miştir. 

Gönüllil hastabakıcılarm staj 
göreoeklerl hastahaneler: Cer· 
rah~ Gureba, Haseki, Etfal, 
Haydarpaşa Nümune, ve Hay
darpaşa Askeri hastahaneleri. 
dir. 

D t'N Ustnd Hakla SUha ile m&t· 

baadnkl odamızda birlikte o-
turuyorduk. Kapı vuruldu. !çeriye 
Şair üstadımız Halid Fahri Ozan. 
soy'un §!llr oğlu Gavı:;t Ozamoy gir. 
dl Ellndc bir kı\ğıt, dilinde blr sual .•• 
B. Hal,kı SWıaya dönerek dedi ki· 

üstadım; size bir şey so~-
ğım. 

- Yine bir ıı.nkct mı? 

- Jwct. .Merhum Şair Ahmet HA· 
§inıln öltimlinUn yıı dönUmU için blr 
ihtlfal yapılmB.81 kanırla.otm§. ra_ 
Jrat klıue ,.ıtmemı,. Hatta bu Jbts.. 
faldo söz aöylemeai kararlaf&ll ha· 
tipler bile bulunmam!§... Buna .ne 
dersiniz? Bu kay:ıtısızlık kaT§tlllllda 

fikriniz nedir? 
B. Hakkı Sttha, bu suale JAzmı 

gel n ccv bı v dl. Ayrıca buglln, 
bu sUtunlBrm üst katını lC§kil eden 
mevkllnden, Ulı\ olnrnk b:ı.zı kıy. 

metti mUtalc:-nl r da ileri ırtlrU}or .. 

Pckl\I • "bu nı el ye sen nıc:.n 
knrıştyorsun?,, diyccckslnlz. 
Şunun tı: n karı ıyorum: 

B. Hakkı SU uıyn uall soran ar. 
kad l ımı:ı: nç bir alrd.r. Yeni 
neslin alrl. . Ve Ahme>t il ııımın 

lhutallno kim.senin rıı#bet ı;-österıne· 
meaindc mütevellit suçun uıesuU· 
yeUnı araıtırırke.n, B. Hakkı Sllha 
gibi kendinden önceki nesıtu (yt.n 
onlann gö.zündo esi.imi~ ve b r za 
manl:ır kendi elleriyle tıuızim cbn~ 
oıdukla.rı •'Edebi KanıUate , ye ko_ 
nulınu" neslin) mon.subuna hltap r 
diyor ve Adeta töhmoU onlara çevi· 
riyor- Suçluyu onların divanmdA 
te~lııo Çalı§Jyor. Diyelim ld, eald 
nesil Ahmet HA§lmin Mtıraauıa tlll1 
alllka göstermedi. Bir kısmı ihtiyar, 
blr kısmı (yine 'Cnçl rın Ul>lrlyle) 
buDamıf nya kendffeı1ndon bafJra 
bJg klmseyt dllşUnmcdlkleri Jçln gı_ 

demedi: gitmedi; unuttu; aldırma.. 

dı." Fal.at gonçlcrT" Gençler Diçln 
gitmedi? 

Genç edebiyatçılar -ki onlan bU 
tUn ruhumla ~c blraz da kendileri· 
ne Y.lK& yakın olduğum lçln ııcve~ 
rlm: muvaffaklyetıc.rlnl diler ve o 
mu\ affaldycU ahsen de temine, 
kuvveUendlrm g"e ve gUmQlJendir. 
meğ'e çıılıvır- neden altucasnı bl· 
dıJar" 

Genç Şair 0ZIUl80y'un, elinde bir 

(Lutfmı sa11fayı çeviriniz) 
HlKMET J',rtl'Ntg 

' TURK T AR/HiNiN 1 
ııa yeminl~r ederek, metrislerine gitti. 

BiR KAHRAMANLIK 
DESTANI 

---------------" ı...~U:rnca tabii olarak Dö dalı& 50yiey.&nceuWuar: 
"u.ı~rm kamplara ge<;- btJluna.tl koJD "dare : 
. ~~ tadırlar. Bir tn. Biz aciz kaldık. HBU}= e!ınni~ 
hit- f>ete ihtila.fmdan daha . - __ .;ı; elinize aJın. ep 
§ahit nl - Dö \.J()l mücade- sız keıl<&'. 

o ınaınız miimkiin· jtaa~. ~erı:&. ndinİ susturdular. Matyu.5 
~yle ke aJll31llarını serdar ordu: 

Matyuş askerinin seçkinlerinden üç kişi 
ayırdı. Bunlar kale kapısına geldiler, 
lslam olmuşlar gibi göstererek kendile
rini kaleye almak için adam istediler. 

!ş, 1 ahmetli Hasan paşa:ya h~~r ~c. 
1 

ilince, adam tutmıya -geldiklerını an.ı. 
yarak. üzerlerine. t<:>~ atılmasını em~t7 
ınekle bir topta ıkısı telef oldu ve bırı 
yaralı' kurtularak orduya döndü .. 

mağlup olmu.g veyahut, benim sandığım 
ı,.ribi, sc!er mevsimi geçtiğinden bu ka
leyi sizin gayretinize emanet bırakarak 
kıştağa dönmüş. Gerçi herhangisi olur
sa ~lsW1, biz burada serdar ıçin harp 
etmıyonız. Ha.mdolsun müslümanız. 
Karşmuza. gelen düşmanla dövüşmek 
vazifesini yapmak, uzerimize farzdır. 
Padişah kuluyuz. Veli nimetimiz oları 
İslam halifesinin bir kalesi değil, bir a. 
vuç toprağı için canımızı feda edere], 
yediğimiz ekmeyi kendimize helü.I et. 
mek cUmlemize vaciptir. -Milletimiz sı· 
nırlarımızın emniyl'tini bizim hlırun . 
timizden bekliyor. lki millet arasında 
açılan dövüş meydanının kararım bizim 
gayretimiz verecek. Üç aydır aç kaldık, 
yastık yerine kılıca yaslan.drk, bu kadar 
kard,lerimiz g&Umtizün onünde şehıt 
oldu. dmizde yara yemedik iru an kal. 
madı. Gülleler içinde yuvarlandık. Bu 
kadar himmetin, bu kadar gayrctın ncA 
ticesini ibugün goreceğiz. Çok şükür, h 
piniz bilirsiniz ki, düşman kar~ısın.da 
vefat edenlerimiz şehit olur, sağ kalan. 
!arımız gerek dfinyada, gerek ahrette 
selamet bulur, kurtulur. Ben Alman 
düşma.nmın saldırışını bilirim. Bir kere 
viizii dönerse mağlup olduğu gündiir 
YPrlerinizde ayal< basın, ilk hücumdaı 
yılmayın! .. Ondan sonra Allahm yardı. 
miyle zafer, bizimdir. 

Ne vakıt ki sabah ~i. d~ a. 
in} ları ~tan ayağa tim Ur kuşandık. 
!arı halde saf saf hücuma ba.§ladılu 
Mah~t serdengeçtiler pusulardaydl, ıru: 
cum ışareti olmak Uz.ere en önce, en bü
yük toplarını ateşlediler. GWlesi kale 
duvarmdan asarak bir yeniçeri c;orbacı.. 
sının odaı.mda krar kıldı. Bunun ardw. 
ra düşman aakeri dört yandan hücumu 
ru-ttırarak gemil~i yUrUtmi~ başla
.:tılar. 

~ SADRI ERTEM 

~~lfaveB•J· 
r ~t\i •ıtaneıerlD• 

l>ad'!yonlar ilave 
~~ e ılecek 
~ ~~ hasatanesine ıoo 
~ "'atJıY'beli hastaMnesine 
l:ı~ . 1 birer payyonun 
il h esı kararıaştırtlınJŞ. 
~Oot~ hazırlanan pro-
~tt. "'--~on heyetine ya
ta ba;j<11kten gelir gelm~ 

~~ 'Q'la. 
~~~ıJan Kasrında 
~i~e ep açılacak 

ı~il'ltı.i Çağlayan kasrını ta.. 
~ıı ~r-a b!';

1 
karar vermiş, ~ 

ınA.~asır a"!lıştır. 
~~l> ..,t:;~ıır edildikten son· 
~~ t:ı.:..~e kona.caktll'. 
~. ltaıi;a, 4ltan da kasrın koru· 
• 1lliJt ~ açılacaktır. GökS\1 
~ satfll l'fın<iaki saıba da Ev. 

acaıtt alınarak burası a. 

~ 
~ tıı,A.ltın du'' .. 

fi şuyor 
~lı.... :Yatları d.. kt de-

tı "•ekt . . uşme e 
'"'~ Cdır Dü" ib" altının ~ .-:.J,45 . · n, • ır 

l'a,l'tıı . hra, bir kül~e altı· 
ıse 330 kuruştu. 

ise JWıije k~ atının ve Tiryakı 
__ -Aa ki celah haş&;I' . ııasan paşanın 
su.ıı-- yı YemtŞÇt · k gasan pa~ kumandayı sev!11ere 
eşi sancıığında0. a kar§l gene bır elçı 
k ı>ul etti ve hısar 

• "~naererek: getuvara gitti, yalnız 
... - serdadr .. ~.rndaı. SiZ bu azlıkla be; 
· ·ze karŞJ ıu .... - 1 karşı koyarsıı_uz. 

. oı ber iki orduya na~ hepsi bllradalar .. 
rıı. . an ıc.raJlann -~işahı 
f!lristt~ ederler . .MuradınJZ JJllll\O Jd." 
SiJe selaın }<.adar olur. Kış ge ı. 

za hizmetse bu · dat ibtinıali ka~~a
n~ .. ,. bir taraftan kımıesini teslim edınız 
sı..,., ·-·ıın ·a . s· krlınıza 
d tmPara""'· - · dersinız. ır 

ı - saUnı çıkar. gı 
~ geınıe.z. dalarda bulundu 
za yollu :bazI pro~~artık adet .olduğu 
• ..ı... kaleden g~1 .... elt'İ ~ Jakır. 
ıse u~ ()Sterdı er v... " • . 
gibi, ~~ne baŞlayınc0a ~;~ ;~~ dılal'! ::-#, ~ tuttular"· 
zjfert tULe,.-
·ne döndii-. ani t ... rn:t göre, Matyı~s, 

rı rf',,-=ı.ıerın a ~----a.k patrrdJsı ılr 
~ .. ı-.ı.ı• öyle ay . . . 

l{asaJl paşan.ın•:..~ni bıJırdı. 
teSilın etnı•.Y ... ~ ...... - rnuradt ise kale. 

kale . önderınekten askerinin ef-
~çı g ·ı·rse tsıftm kt ~ap verı ı s()Zlerdell çıkarına ı. 

dk~ı jşitilecekktl g()sterilip de başka 
cu .. - ~ iÇ t)'UŞ. kızgın-

~c:cten veriJıneyince. M~ gün saldJrJP 
bir ıpUCU.. wraralC• ~~~eri baş.. 
l~t ~ıga ·- ,_;..Mki aıta~· bü' .::ı. 
il§-. aıırıJYS: Y"' 11jü:--- •ye bil' )'UA 

kaleyt kJfı~ geÇl~il direJ12llelerle 
tanbaşa ıneclisinde wı• UzAerİDB kale. 
milşa:v::dirdİ· Bu karaı:...ı, r.iyade uğA 
karar tutnı~.!~~ En son. 
den ada.Rl ~- • 
raştılar, gene 

Bu vaka ü1.Elrinıe Matyuş kalenın tea
lim olmasından ve esir alabilmek umu. 
du bütün biltün kesilmekle ertesi gün 
için hücumu tertipliyerek iki bin sekiz 
yüz serdengeçti yazdı ve bedenı: çıkıp 
bayrak dikenlere on ve ra,hmetlı ~n 
paŞaYI her kim esir. edebilirse yilz çıft. 
lik vermeyi vaadettı. . 

Kalenin birçok yeri gülle ~nd~n 
toprakla bir olmuştu. OOşman ıse bır 
ı.araftruı kale karsısına. her biri Kani. 
jeden biıyilk. re°!liş_ ~ tabire .ya~ 
lıktan başka, nchır tı1.1enne da.hı yınnı. 
den ziyade köpıi! k~~tu ... öncede~ 
tertip ettiği gcmılerı dahı o gun nclıre 
ir.dirdi. 

Gazi paşa, dUşman ordW!un~ı:ı .h.are. 
ketinde ve gemilerin nehre ındınlışı~de 
yürüyüş h~ırlrk]~ görmekle gemıl~
rin vanaşa:bılecegı taraflarda kalenın 
tulu.mba.larmı kestirdi. Kesilen yerlere 
peşrev ile dolu balyemez toplar koydur
du"ve gene bir yUksek divan kurdurarak 
bütün komutanları, eratı huzuruna ala. 
rak - Fa.izi'nin dediğine göre - şu 
sözl~rle kahramanlıklarını CO§tunnIYa 

çalıştı: 1 rinıd 
- Gaziler. düşmanın harekete e 

saldlr15 izleri görünüyor. Matyuşun 
ordusuylat>eraber buraya gel~.~· 
lırsa, sen:ıarmuz. ya onlarm dedigı gıbı. 

Bu sözlerden sonra gazi paşa ellerini 
kaldırdı. Ak sakalmm U7.crine inci ta
nesi gibi yaşlar dökerek, Allahm birliğiA 
ne inanan gazilerin selfunetine hayır du. 
alar eyledi. Herkes ftmin dedi ve biri. 
birleriyle vedilaşarak ve canları tende 
oldukça dUşmanda.n yüz çevinniyecek· 
ıerine ve yerlerinden aynlmryacaklan-

Gemiler hendek yakınlarına gelince 
,azi paşa emretti: Önceden hazırlanan 
balyemez toplan ateşlediler. Allah~ 
yardımiyle bir iki kere ateş olunur o. 
1 unmaz gemilerin hepsi parça parça ol. 
du. İçinde bulunan serdengeçtilerin to
pu birden suya dökülerek, su ve ateş a
rmmı.dnn pek azı can kurtarabildi. 

Bu hal dilşmanca bir büyük talihsiz. 
ık olduysa da, gerek hnparatonın, ge. 

rek Matyuşun teşvikleriyle herifler ge
ne gayreti elden bıraltmn.rlılar. Varkuv
' eti bazuya vererek olanca askeriyle 
kaleye bir fliddetli hücum daha göster 
diler .. 

f s!iım asken, düşmanın oyle deı 4 
dalgalan sayı mca nla~ larla kale} 
doğru yığılıp geldiğini goruncc, tabiati
lc sıkmtıd:ın titrcmiyc ba.,c:ılamııdardı. 
Hele himmetleri var olsun, bir yandan 
kahraman paRa, bir yandan kalede bu
lunan yeniçerilerin zabiti Sefer ağa ve 
bir yandan Ömer ağa ve bir yandan ka. 
c dizdan ve bir yandan l<ara Peçe, ka. 

lenin hilcum Uzcrinde bulunan yerlerini 
doludızgin dolaşarak ve .. ara dilşUnoe v 
kararsızlık halinde bulunan erata, c· 
hattaki Ustünlükleri ve Tilrk bahadır] 
rmın şanını hatırlatarak herkesi yerin. 
de tuttular ve gayretini fazlasiyle y 
ne getirdiler. 

Faizi der ki: 
"4r1ms • } 



Sn·n.stan bir rörUnUı 

Snaa, (Rusulif) - Ziraat VekAJeU 
tarabndan Orta Anadolunun zirai 
katlrmmaıa ve 1stihsalin. artUnlması 
....ıan Uzcrinde yapılmakta olan bU· 
yflk kısy anketini tamamlamak üzere 
y(lkaek slraat enstltllstı tıııebelrrln. 

deD Qç grup oehrtmtze gelerek mmta.. 
kalarına hareket elmi§lerdlr. 

Blrlnct ekip YıldızeH oevreslnde 
ytlkaek ziraat cnsUttıatı eeflerinden 
Kl.zrm Milli oğlunun ~yuetinde 873 
Uy doıa§&Caklardrr. 

lld.nd ekip Zara, SU§elırl, Hafik, 
KozuUWıan 1".ıı.zalannm IS63 k!Syü üze· 
rinde ;:irat incelemeler yapacakJardır. 

'üçun~ıı ekip, Ziraat Vekalet! ziraat 
muallimlerinden Hamdi Özkanm ba§· 
kan.Iıfl altmd:ı merkez Dlvrlk, Kan~ 
gat, Şarkı11la kazalarmm 461 kısyüne 
glderaıt kBylU ile yakından temaa e.. 
derck Jstlhsal ve zim.t vaz1yeUer1ni 
gözı!en geçirerek notlarını alacaklar
dır. 

MlLLI ŞEFİMİZİN lMZALl 
FOTOORAF!LERl 

Mll.l ŞC'flmlzln imzalar: fle Parti 
rkrı:leıine ve halk vlerlne hediye 
ırr.hıs olduk'arı fotoğratlan ıoo· 

rlmlz Cumhuriyet halk partileri kaza 
idare l:eyetlnln partideki odamım §O. 

ret mevkiJne USrenle talDc edJlml,Ur. 
nu mUnascbetıe kaza idare heyeti reL 
H Şevket Çub:ıken kıu. blr hitabede 
bulun nuştur. 

VETERİNER MÜDÜR'ONON 
TEITlŞLERl 

Uzun yayladaki qmı durakları De 
buradaki aygırlarm aıhhl durumlarmr, 
teftit :nakaadı ne bu haval!ye gltmlf 
olan Veteriner mQdUril AbdQrrahmaıı 
Eroğlu §ehrlmize d6nmtl§t11r. 

MALATYA MEKİK.SPOR KLÜBO 
SIVASA GELİYOR 

Şehrlmlzdekl Deınirspor klUbU ne 
bir futbol maçı yapmak tızere Malat· 
ya Mekikspor klUbll geıecek hatta 1· 
çinde oehrimlze gelecektir. 

İLKOKUL SERGtLERİ 

Şehrlmlz ilk okullarmm toplu bir 
halde İall\etpqa Uk okulunda açtık_ 
lan 5enellk l'l t§i ve resim sergileri 20 
bin Sıvaslı tarafından hararetle ve 
zevki" seyredilmiştir. Bu yılki sergi 
geçen senelerdeki 11ergilerden çok Us. 
tUndUr. Ne. Na. 

Taşova tütünleri 
Satış normal seyrinden 

neden çıktı ? 
Alakadar ma kamlann bu İşe 

el koyması isteniyor •. 
DŞOVA. ld.USUSI) - 9'0 se.. nıdrr. Kıaa bir zamanda ba ite el kıın· 

..mLı rekolte mlktan (dört milyon). mazsa. Tqovanm yeni ma.JunılU de ta· 
ldJo)"Q bulan ve Deranb&r bqladığm· bi&tıyıe az olacak ve bir çok zOrra 
tlmberl henllz yarın bile sab§ görmi_ mlnen, mad~ten zarara dQçar ola. 
J8l Tapa '(Tokat, Nllaıar, Erbaa) caktrr. 
mmtakalıırmdaki tUWD abflan llıOl'
JDal •yrinden çdmıJ§ bulunmaktadır. 

Her aç ,,erdeki kapan vaziyeti mtıa-e::. memnım ft tatmin edld ol· 
ook mıaktır. Deranbarm ta_ 

iM wunaıı•armda ı kuru§tan 280 ku.. 
._. bdar dnam eden ıt,atıar ba 

ımn menfaat baknnmdan da. 1h. 
mal kabul etm.lyen bu t.ge alo.kadarla· 
rm deıiıal vaziyet etmesi çok yetinde 
bir hareket olacaktır. 

BASRi A.. 1)NAL 

:!.r:ıaS:~:.!; Amcrikada parşUtçUler 
-- blmelert çok dOfWtttlr. 
~~kadar tıııııaarlarm faal DA· 
~ :roıtın1l baltkiyte yapamama_ 
8IDd&n yabancı alıcılar 1stlfade etme.. 
jl tıınW etmiyorlar. ZQrram tama· 
ml1'e aleytıfne cereyan etmekte bulu· 
ma Tapa t11t1ln piyaaals.rma lnhl_ 
adar 'ftkAJetln1n el koymuı zam&-

Vaşington, 5 ( A.A.) - Ruz • 
velt, paraşütçü kıtalannda biz -
met eden Amerikan erlerinin 
maaşlarını hissedilir derecede 
yükseten kanun -projesini tasdik 
etmiştir. Bu kanuna göre, her 
subaya 100, erbaşlarla erlere de 
10 dolarlık bir prim verilecektir. 

1 GONDEN GONE 1 

Genç edebiyatçıların 
bir eksiöi 

mal kl#Jdlyle, Ahmet H4§1.me niçin 
IUbar edilmiyor?" dlyo yer yer, 
tan! tara.t, edlbden edıbe dolqma.sı, 
Ahmet HA.§tmln -hakkında gUrilltü 
kop:ınlmağa dc~er- bir kıymet ol· 
dutunu g&ıterıyor. Şu halde bu au_ 
ali. blr de kendilerinden niçin eor. 
mıyor.ı&r?-

Bu memlekette, mesele olmaya 14· 
yık her hangi blr hAdlsenin en ay· 
dmlık, ea Den, en uygun ve mUesair 
tedblı1nl., gençlerin parlak zekA.la. 
nndan da bekllyecek değil miyiz? 
Hele edobiyat salıaamda, her fırsatla 
ileri atırdUkleri yeni yeni fikirlerin, 
yazdıkları sütun .Otun yanların ar. 
dından müsbet bl.rtakım tezahürler 
de belirmesi ta bil olmaz mı? Tef9b· 
bUıı, organizasyon, tatbikat --en 
mükemmel llyakaUyle- gençlerin 
kAn •'11lmaZ mı? Hani ya?.. Ah· 

met Hll.şim gibl bir edibi _ tarfbl 
phslyetln hitırasmı dlrHtmeğe hlç 
kimse s:wn§madıysa, gençler bunu 
teıuı etmeli değil mi idi? O zaman 
ara,tırılablllrdl: "BlZ gençlerden 
ba§:ta kimse gelmedi,, deneblllrdl. 
Ve o zaman eslti edebiyat nesline: 
"Siz gerçekten blr hlÇ31nlz; yapl§tL 
tınız sandalyelenkn ba§ka bir ,ey 
dUştınmUyoraunuz? Sizin kara liste
nizi çıkarmalı! Bunaklar! .. Yazdık· 
Iarmız zaten nedir ki! .. Ne mazlnlze 
hürmet ederslıılz; ne de hUrmet ede_ 
ceklere lmkln verirsiniz. Edebi ha. 
yat, ve an'ane öyle idare edilmez; 
böyle idare edilir ... Yıkılın karı.ıımız· 
dan: ..... diye haykırarak onlan yer_ 
!erinden etmeğe belki muvaffak 
olw-dunwı. 

Beiediyenin otomobil 
tarifesini bir an evvel 

tanzim etmesi lazımdır 

Ka)'IK"rl, (Husosl) - Şehrimizde 

havalar g1lnden gUne :mmmağa bn..ill\· 
dı8'J: ieln, tamamlyle, bat ft sayfiye· 
lere göç hazırlıklarına ba§lanmJftU'. 
Bu hazırlıkların ba§lamam mUnaee. 
betiyle me.lıalle araıarmdald fırmlar 

sabahtan akşama kadar durmadan 1§.. 
Jemel•tedlr. Sebebi ise Kayserililer 
bağ ve bahçelere göçtükleri an halka 
ve kete yaparlar, bunl&n hazır olarak 
çocultlarm eabah kahvalblannda çay 
ve ıbtamurla pekalmet yerine verirler. 
Ayni zamanda sabahtan geç kalkan· 
lar otomobile yeti§ınek tçtn acele gt· 
yinlp b!r tane halka alarak bağ ve 
bahr,-es! kenarından otomobil yoluna 
kadar halkasını yiyerek gider ve sa. 
lıah kahvaltısını yapınış olurlar. Biraz 
ya.şlıc11. olan bağcılar ise §ehre geldi~ 
ten blltı.hıra dükkdnmı açarak baldan 
geUrd!ğt he.ikam ile biraz oısun B&bah 
çayında rahat olurlar. 

Bu ba.zırlıklardan ba~ka bir de §eh• 
rin hazrrlığt vardır: Her bağcı bat 
gBçUmr. zamanında evine blr bekçi 

bulmağa çal~ır. evinin C§YUDU oldu· 
t.u glbt koymıyarak bap veya bah. 
çeye götUreceğlni bir tarafa ayırıp, 

oehlrde katanı bir tarafa... Bunu bir 
odaya muntazam bir vaziyette koya.. 
rak ''mahraç,. tesmiye ederler. Eğer 
her ev bekçi bulamazsa bir sokak 1· 
çinde'..tl evlerden birine muhakkak bir 
bekçi tutulur, o sokağın evlerl kıy
metli eşyalarmı bir mlkdar para vere. 
rek korlar. 

Bu hazırlıklar nllıayete erdikten 
sonra yakm bağlara göçenler yükleri. 
nl c~ek ve arabacılarla gBtUrtturıer. 
Uzak bağ ve bahçelere l8e otomoblDe 
nakletmek daha kolay olduğu için 

bağcıların çoğu bunu tercih ederek 
kolaylıkla göçetml§ olurlar. 

Şimdi, butUıı bu l§ler tamaınıandık· 
tan ııonra bağlara göçmemek tçtn bir 
mahzur kalmamı§tır. Fakat, geçen yıl 
bağ ve sayfiyelere göç zamanı uzak 
bağcılar fazlaca sıkmtı içinde kalmıo· 
ıardır. Buna sebep §U fdt: Birçok oto. 
bUs .re otomobil aahlplerlnin haddtn.. 
den fa111a pa:balı g;ötllrmclul ve bası· 

lan d:ı otomob!Jlerinl garaja çekip 
keyn bağ seferlerini yapmamalandır. 
Bu selıepten bu yıl uzak bağ ve say· 
fiyelere göç etmek için bUtlln hazrr. 

lıklannı ikmal ettikleri halde geçen 
yılki akıbetten korkarak geç göçet. 
mek mecburiyetinde kalJlll§lardır. 

Bazı bağcılarnnız ba yılld uzak 
bağlan eder yapacak otomoblller!D 
gidi§ ı;-ell§ ve a~ flyaUarmı teııblt 
ederek !!eyrLsc.!erln sekteye uğrama· 

maaı jı:tn belediye tarafından aıJn b!r 
kontr.:ıte tAbi tutulmasrnı istemekte· 
dlrter. 

ZanMderlm, ıaym belediye reisi. 
mlz b'ı vaziyeti nazarı dikkate atarak 
geçen yılki gibi bağcıların otomobil 
seferlerindeki sekte vaziyetini iade 
etmft olurlar. 
Havaların gUnden ~Une ısmmaaı 

mesire yerıerimlzJn rağbet bulmaama 
veelle olmll§tur. Cumarteei ve Pazar 
tatillerinde halkmıızm bir çoğu melli. 
re yerlerinden olan Kcybat, Ka.rpa· 
zatau, GUltek, Hlııarcılt ve Talasa a· 
km ederek gölgelDc ağaç altı ve ber. 
rak su baflarmda ho§ça vakit geçi. 
rerck bir haftalık yorgunluklarını tes· 
ltln edip, nete ile şehre dönüyorlar. 

TURAN NALBANT 

Beyrut benzin 
depoları 

Niçin bombardıman 
edildi? 

I...ondn, 5 (A.A.) - Röyterin 
diplomatik muhabiri blldlrlyor: 

İngiliz hava kuvvetleri, Beyrut· 
ta bir benzin deposuna bombalar 
atarken, İngiliz hariciye nazırının 
ac;ılt .surette ilan etUği siyaseti 
tatbikten başka bir şey yapmanut 
tır. Ha.tn1ardadır ki Eden, Suriye. 
deki Fransız makamlarının, her • 
halde Vfeinin tallma.tı üzerine, Al 
manlara Suriye tayyare mcydanlıı
rma, Iraktı:ıJtl !ngiliz kuvvetlerine 
hUcumlarda Us olal'ak kullanılmak 
mlisaadesl verdikleri öğrenildiği 
.zaman, Alman hava kuvvetlerine 
ka1'1ı lüzumlu addedeceğimiz bu 
gibi tedbirleri almakta kendimizi 
serbest tela.kiti ettiğimlzi bildir -
miştl. Bunun Uzerlne şiddetli ted • 
birler ittihaz e<lllmiştır. Tayyare • 
lerin yağsız ve benzinsiz faaliyet
te bulunamıyacaklan aşiklrdır ve 
BeyruttakJ benzin deposuna bom· 
balar atılması, İngilterenin evvel • 
den bildirilmiş siyasetinin tabll ve 
çok lUzumlu bir lnkilafmdan b8f • 
ka b!r ş"y değildir •• 

Amerika 
F ransanın garp yan 

küresindeki topraklannı 

Müsadere 
edebilecek 

-0-

Amerika hariciye nazın 

Fransız-Alman 
1 biı li :'inin diğer mil· 

letfor İçhı gayri dostane 
olduğunu bildirdi 

Vatln~ton, lS (A.A.) - .Amerika 
hariciye uaın Hull. J'raM&nm garp 
yarı 1dlrealndeld t.opr&klarmm Birle· 
ılk Amerika veya di#er Amerika dn. 
leUeri taratmdaD mllMdenı edilebile.. 
cetı huBUIWlda blr ihtar olarak teWr.· 
ki edilen beyanatta butunmu, n de. 
ml§tlr ki: 

- Reaml raporlar göstertyor ki. 
Vl§i hUkQmeU t.ecavUz ve tahakldlm 
maluıadiyle bqka devletlerle lfhlrüğl 
alyuetl gtltmektedir. Binaenaleyh 
l!'ransa hUMmet1nlD lttıhaa ettlll bu 
hattı hareket! aydmlatacak blltUn 
maddi ve kanaat verid hAd!aeleri 
mUmkün mertebe sUratle toplamağa 

çalışıyoruz. 

Hu!l. AmerikaDm Vlfi ile olan mtı. 
naseb.?Uerlnl gözden geçlrmi§ ve .A 
merlka siyasetinin. mUtarekenamenln 
tayin ettiği hadleri kaUyyen aşmak 

fikrinde olmadığtıı.a d&1r 1' ranaız hU. 
kO.meU tarafından verilen temmata 
ı.ııunat tıtmekte olduğunu eöylemJft.ır' 

V.,tngtoa, il (AA.) - Amerika 

b&rlclye nazın Hull, FraMıs • .Alman 
foblrllğlnln Blrl8fl.k Amerika ve dlfer 
mtnetlerln haklarma k&r11 gayri doe· 
tane ve haııma.ne olduğunu Vfşi hll. 
kQme•.!ııe blldJrml§t.lr. 

İngilizler Vişiye 

Kıbrısa 
hOcum 

bekleni
yor 

Melboorne, (A,A.) - Kıbnsta 
muhasamat ba§ladığı takdirde 1n
giliı, Avuatralya, Yeni Zelanda ve 
diğer imparatorluk kıtalanna mu. 
esslr bir hava ynrdımı temin edil. 
mis bulunmaktadır. 

Salahiyetll bir menbadan blldl -
rildlğıne göro, Avustralya lstJsart 
harp konsevlndc bugün bu hussı,ıta 
beyanatta bulunulacaktır. 
Kıbnsın M1151ra ve Filliıtlnc ya -

lan bulunmc.sı dola.),silc kuvvetli 
bir hava mtlzalıeretl yapılabileceği 
tebarlls ettlrllmektedJr. 

Amerika 
Çin ·Japon anlaşmasına 

ta vasaut ediyor 
Roma, 5 (A.A.) - Stefanl a.. 

ja.nsmın Vaşington muha.birl yazı
yor: 

Japon - Çin muhasama.tma bir 
nihayet vermek üzere Birleşik A· 
merika hlikfuneti tavassutta bu
lunmağa mütemayil gözUkilyor. Bu 
hususta aşağıdaki Uç esaslı şart 
kotulacaktır: 

1 - Japonya ancak şlmaıt Çin
de, Mançurlde ve iç Mogoli8tanda 
kont.rolilnü yapabilecektir. 

2 - Japonya cenubi pasifikte 
her Ulrln genişlemeden içtina.p e
decektir. 

3 - İngiltere ve Amerllta Ja. -
ponyaya eşya ihracatı ambargosu
nu kaldıracaklardır. 

Amerika 40 bin 
tayyare yapacak 

karşı ---<>--

Hal'ekete geçmeğe mec- Almanya 
bur olacaklarını 

söylüyorlar 
Ayda 4 • 6 bin tayyare 

Lond1a, S ( A.A) - Nevs Kro • l d• 
nikl guetesi bugünkü bqmaka • una e ıyor 
lesinde Fransız milletini VlıJi htl.. Va§ington, 6 ( A.A.) - Me-
kfunetinden tamamiyl~ ayırmak- ıbusan meclisi maliye encümeni 
tadır. l'ranan. hitaben 'YUll • ordu bU~ tasvip ederek 
m.ış bir nevi açık mektup olan bu meclise göndermiştir. Bütçe ıo 
makalede ezcümle şöyle den.il - milyar 9 milyon 655 bin 187 do
mektedir: la~ baliğ olmaktadır. Geçen bü. 

''Size kargı hareki.ta girişmek, yUk harptenberi ordu bütçesi bu 
artık i~tinabı kabil olmryan bir kadar yükaelmemişti. Bu bütçe, 
hal olmuetur. Bunun sebepleri orduya .O bin tayyare temini i. 
sizi idare edenler, kendi şahsi çin tabai.satı ihtiva etmektedir. 
menfaatleri uğrunda sizi bugil."1 
bulunduğunuz noktaya getiren - Harbiye müsteşarı Pattereon 
terdir. maliye encümeıUnin ·gizli bir cel-

lngiltereye karşı sevgili Al • sesinde yaptıJ{ı beyanatta - bu 
mantarla yanyana harbetmeniz beyanat ancak bugün neşredil
görülecek bir man7.8ra olsa gerek miştir - lfC>yle d~tir: 
tir. Musolininin istihfaf ettiğiniz Ha ... ~iye nezaretinde kanaati. 
askerlerile arkadaşlık etmek a • mız §wiur ki bu programda der. 
caba yakışacak bir rol mUdUr? · edil b .. t.. areı 
F'akat mühteri!\ ve entrikacı Dar pış en u un tayy ere as-

keri bakımdan muhtaç olacağız. 
lan sizi bu vaziyetlere mahkfun İhtiyatlı bir athminle Almanya. 
ediyor.'' nm şımdıki aylık istihsal kabili. 

Neva Kronikl makalenin son.. yeti 3.000 tayyaredir. Almanlar 
lannda tam bir ümibJizJiğe kapıl. i§gal ettikleri memleketlerin ko. 
mıyarak §Öyle diyor: laylıkla.rmdan da istifade etmi

ye başlamışlardır. Bu ise Al-
''Bu, sizin çeflerinizin pl!nt • manyanın tayyare imalat kabili. 

dır. -Onlarm istediği olursa siz yetini 4 ila 6 bin arasında art. 
Alman çizme11i altında ebediyen tırrr. 
çiğnenerek parçalanacaksımz. Siz ------------
§eflerinizin bu plinmı tatbikle 
mükellef değilsiniz. Bahriyelile. 
riniz, gemilerine Fransayı hilA 
kurtarabilirler. lmpiritorlu:k 
kuvvetleriniz de henilz Fransız 
müstemlekelerini kurtarabilecek 
vaziyettedir. Siz. Fransız milleti 
Fran..cıanın hürriyet davasını. is. 
terseniz tahakkuk cttirebilirsi -
niz. Bu, sizin elini7.dedir.'' 

İngiliz tayyareleri 
Zebruğu bombar

dıman ettiler 
Londra, 5 (A.A.) - Hava ne· 

zareti istihbarat bürosu bildiriyor: 
İngiliz bombardıman tayyarcle-

ri tarafından diln Zeebrugge Uze
rine yapılan bir gilndliz hücumu 
esnasında bombalannbir mendirek 
üzerinde patladığı görillmUşUlr. 
Tam lııabet alan 500 tonilatolok 
bir geminin sudan dışarı fırladığı 
sarahatle görillmliştiir. 

HUcumulda.re eden filo kuman· 
danı mendireğin şimal kmmmdald 
topra.klar Uzerine yaklaştığı za.
man ol"ada üç bin tonilA.toluk bir 
vapurun enkazını görmtiştUr. Der. 
hal mendirek Uzerine bombalar a· 
tılmaamı emretmiş ve Zeebrugge
dan ayrılırken şehrin bir duman 
tabakası tarafmdan kaplandığmı 
görmüştür. llendireiln hasara ui
tadığr muhakkaktır .. 

]U6a_ - IW ~S \ \AJb~ 
Lottdra, 5 ( A.A) - Vi§iden 

alman haberlere göre, General 
Veygand, Vışi.den hareketini ö. 
nümüzdeki cumartesiye tehir et
mi§tir. 
Diğer taraftan, Fransız garp 

Afrikası umum! valisi B. Pierre 
Boisson'un tayyare ile Dakar
dan Vl§iye gelıni§ olduğu bil. 
dirilmektedir. 

Tunua, 6 ( A.A.) - Tunus 
umumi valisi Amiral Esteva bu. 
gün tayyare ile Fransaya hare
ket etmiştir. Amiral Estevanm 
bu seyahati hakkında öğrenildi
ğine göre Amiral Tunu.sa ait me. 
eeleleri hükUmetle görlişmek ü. 
rere Vişiye gitmektedir. 

Roma, 5 ( A.A.) - Macar baş
vekili ve hariciye nazın B. Bar
dossy ile Musolini ve Kont Cia
no ara.smda konuşmalara bugün 
öğleden sonra da devam edilmiş. 
tir. 

Macar başvekili bu akşam 
Budapeşteye dönmek üzere ltaı
yadan ayrılacaktır. 

Londra, s ( .A.A.) - lki dün
man tayyaresinin da.ha dUşllrüL 
düğü öğrenilmiştir. Bu suretle 
dibı gece düşUrUlen düşman tay. ı~i!!!!!!ii!!!!l 
yan]erinin adedi beşi bulmu§- J'!! 
tur. 
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r • "U hesaplarıdır Kar- çerek }1ıçktr& ~ • 
Wt Çi~t g~vdeli ve her si- yo~~·· ı;a<lece genç pilotu değil, 

olan 81~bUratör konac:ık, ~ ....:ı • ..ı hastaJ>aklCJY! 
11~ıra llndirlere buhar ha· ı:oynı zamanda ,,.._.. b.Ir-....,uı,,.,. gll2 Sev:kcdilecek bÜ- da k!"1"QDd.rrfYOrdll. Utanma88 
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e da ca bilyalı yaUı.klar sm an • a}abUdiğine yolları Ja· 
:~ ~ecekti. Anıl hasıla te- sa~~:ı;~~ Gideıtten jşaret veı

~ ~ roje iki numaralıdrr. digı·· yerden geçerle"'cn haııtaba-

ASUS t .. A:, 11 TAYYARECiLER 
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UI Baftl 
proCTUD 

·us Ajans 
8;00 Bande 

pWdan 
8.IO Evin saati 

D.IS O:ıo'tl'll ......... 
l!U.5 A,fanıl 
ıs.oo Kan,.~ 

proinm 
ls.IG Karrşık 

Wr'köleor 

ıs.so Karmk 
propanl 

18.0S Fuıl ND 

J8 iMi 2lraat 

Pr<CJ'MD 
ı 9.00 ıırtı.ııat saati 
19.lG BameD halli: 

bın-a'lan 

ıuo AJorul 
J 9.,ıs Tango 

orkeıııtraı;ı 

zo.ııs Radyo 
<1nı:et"'81 

.ut.4ll Sıı7: 

('tlerlt'ri 

ZLOO l'femlekr.t 
poabl•• 

21.JO TEl\I tr. 
n.oo Oda 

bahçesindeki 
Taş döşemeler 
tamir edilecek 

Ayasofya mllzcsi bahçesindeki 
taş dÖ!}emeler yeniden tamir etti
rilecektir. Bu hwıusta icap eden 
hazırlıklar ,ikınnl edfunişlir. Ya
kında tamirata b83lana.caklır. Ta.
ınlrot tamamlandıktan sonra bu
raya arkeolojik eserler konacak· 
ur. 

Otomobilden fırhyan 
lasdk 

Dükkana girip birisini 
ağır yaraladı 

FJkrC'm adında bir §O ör dün ida· ltı.. gelJnce 17.ah Q<}ece- ._,_a dikkat bile etmedi. 
l-...ıı ........ _ kıcı eu-,._ rd ~ ~" .. .., öte • f{ep pilotla :rneşgtil oluyo u. • St ltıJatacak.i projeleri de birer Otelde her şey sükCuıCt . ~u}d;· 

-----.---------1 rcslnd 1 3159 numa.roıı otobUsle 
Cuma ı Cumaret. FaUhten Sara.çlıanebasmn doğnı 

'ııı:" t~e k ve gösterecekti. Pilot bastabalctcmm blrnn ıçuı -
~ r1ni aramağa ba§la- , asını fll1'at buldu. Pat-

~is] prı ~erhal iki satırlrk bir şey 
... , • ._ ... ı., ... l:IA.-~ pilotun ortadan yok ronuna 

"""t~ dlk'katı karala<ll: ·· ~ ıı. a.1o c lbelınİ§, ·•sağ koluınun sızısı günden gun_e 
l'ıda le cı çılgnıa dönmUııtii. Et.rafa sirayetinden çeki-

gclirkcn blrdenbirc> t kcrlcği çık· 
6 Haziran 7 Haziran mzş Vf!' cadd deki 211 numaralı ·---·il d,i.kkfı.nn gi.rmiştlr. Tcke>rlek dlk-

• Qım.evel 10 ı Qem.e\el il klı.n sııJıibi Rasim Arslanı:ı çarpnıqı 
Umr: S! Hrz.rr: ss ve muhtelif l'Crlerindcn ağır su

rette yaralamıştır. 

-

. eer ı>!l~alar vardı. Kor- artıyor ... 
rire1':ı.. otun ohr olmaz yer· r: ·oruttı. •• ...:... koı.:du. !Ik fırsatta l ~ l\ başnıd f i b" BUDU ceu.u•O ol .il ktı \laKJUer VBJMlfl l'.:Zanl VIMlll1 l'.:Zan 

"il Ç.ın}ş l an kine u- ··nderecekti. Bu fu1!at ·ı~ çı : 6tınt'Jillı • -
ı1ı.._ttl:-uıtuıo nıasıydı.. go ka.pıc.?SJ günlilk gn ........ 

8.61 ıs.t9 8..f>l 

Raslırı Arslan baygın bir baldo 
C rrahptı..'}a hnf:tanoslnc kaldırıl
mış, ııofor ynlu:ılana.rok t.a.hklltnta 
b:ışlıuınuştır. 

... ss ıs.ıs 4.St ·""g~ Pro· er ~rasmda mühen- Apartunaııın işti Bunlardan bir ,, ........ 
ı... ne b .. L Jelerı birer ikişer ke- ıetleri getırın .,fi tle 1.arft yer- Öğle IS.1% 
"11 ~ etzn ... ı.. t~ ıanesi arasına ~ ra ı d lklndl n.12 &ırada <;A ist.iyomu.. ~ • rck katladı. KapıcJY::ı. a e Romanyadan getirilen 

li Odanın kapISI yuın- Jeştire . ve bs.,c:?:a bir gazete isti- ~kpm 20.ss ft 1· 1 .,,..:-ta.baıa., mühcndls.e ed"" kb ,.rcu• mrktup apar- 'l'at• "~8 nn a ın er etJtıın dan yok oluşlarlna yecektl Bud rı rıtacak ve mek- tın<ıak s.ız Fiyat murakabe komisyonu 

8.S'\ J7.1S 8.85 

12.00 zo.ss 1%.00 

zoı 2-S9 %.Ol 

' 

~ ve b tnnanda.tı ışn ıo k dün de vali muavini Ahmet Kı. 
uraya gelmişler . eline gıçerse, ar asm- ~-----------....;ı ""ı• tuP k!DU• bir odtc• ,....ı. o!mn<b- nığin rci !iği a!tmd• toplanmış. 

..• l<:ıııft:VVela knpıra doğru da başka larak poetaya veri· --ab'·emede ileri tır ı -...ıı: N.-ndaıı tatsa 0 u kal ,ga n l{omısyon, dün, :rıütalın i h le 
llilota vererclc dinledi.. b... 1 Fakat buna da 1 zuın - ı lm · }•U&d d!iırUktü. Pilot P"" !ecel<!· anıarn•l«• gcciJmıedl.. i 6 6 il eD m• ı<U O 1L'<tur. Bır acantamn ~--~1 et'. vo elinin altm<l• mndogu>• te ~ alırl<"' • ger 1 Z S f Y Ronıanvndan getirttiği naf tnlin· :'11'11.ı .

1 

t.l.. çunkU kapıcı gazd ~ ~ı .,.;;nderi~lın 2 ay 15 gün hapse lerc 160 kuruş fiyat i tcdiği ma-lıa .ı er - patrona en•a b-·- ' lumdur. Komisyon, bu tc-klifi 
ı._ 1tıc1 b" gittikçe artıyordu. . mahkiim oldu k ıb ı k naf"ftl' · k"I '&.[ıh~ ıraz daha ku· .. •etli dedl. yü-" gu""ldil. tçJ fe- oo u arn 1.4.1 ın.ın ı osuna ~a -.n kı • • GeM pilotun ır;u da u Nuri Topal!ar adında bir hırsı:r: 70 kunış meşru satış haddi koy. 

lldQ racaktı.. Mühendis rahlıı.dı. patronun eli bu:a!:ı 'Zİ: evvelki giln asliye altrncı eczada mustur. 
~ Ito 'du kli.ğıtıan toparladı, ışıı pemE>k kl roil.• va h 'tlimdaki karar bildirU ı ken kız- ___ _,,_ __ _ 

L ii k o deft"'rlndPkt ılf- YZ:: Jc~Jacak olsa , yardmı e~ ırı ., 0 hakime hakaret etnuşti. 
; • "'"' kap3dL. dl- _,.... b"ri v~ya bir kııç> • Bu auçtan da hakkında bir,..,. 500 bancl j yalanda 

\.~'I '> fmd• bf>!U c kti tutularak asliye acldzhrd c•za geliyor lıı.~ buı eıtlde on lki ınıı.kine: Kı:ınJCl çıktı.. rinl eline mahkemesine verilen hiddeUi lıır- Tr.ımvay idaresinin ihtiyacı 
\ Ilı ı.:acaı. .. H" b•ri da- pfü;ı gasetelerdeo bl .,,. dlln 2 ay 15 gUn hapee, 8l5 lira olan 500 bandaj Kö l:cn<c !imıı-
\ b .. yüz mermi ata- ..pd .. ool...,.. - da ağ" peı-a ...,..ma malıkllm o- nrnd,dır. O v!et Dcmir>o!larr 

6.S!I :Z.12 Ut 

sakllyan yemişçi 
Dükkinı bir hafta 

kapablacak 
DUn bir kunı yeml§çi kabn.kçc

kirdeği ilıtlkArmdan dolayı asliye 
ikinci Cle7.a mahkemea.i ta.rafından 
25 Ura ağır para cezasına ve '1 gUn 
de dükkAnmm kapatılmasmn mah· 
kOm edilmiştir. 

Bu kuru yemişçi, Yemişte ha· 
l!lrrcşlarda 42 nuınaralr dükldi.n on
hibf Nlğdoll Vaslldir. Va.c;ll dlilc
kAnma. gelen bir müşteriden ka· 
hakçekirdcklorini saklom(1' satma 
mıştrr. ' 

Birlikler umumi 
katipliği 

. l~bul itlıatat ve ihracat bir. 
hklen umumi katibi Salih Ban. 
guoğlu'nun istifa ettiğini yaz.. 
mLstık. Salih, istifa. ettikten. son
ra . .Anka.raya gitmiş, dün şehri. 
mıze o.vdet etmiştir. 

Haber aldığımıza göre tstan 
ibul ithalat ve ihracat birlikleri 
um_umi katipliğini, borsa kom.i
sen 1aih.mudun vekfiletm yap
~:ısı ka~Jaştınlmış ve kendi. 
sınc teblıgnt da yapılmıştır. 

Bir hırsız mahkiirn oldu 
Nikô Yani adında birisi, gc. 

çcnl~rde Burgaz adasında bir e . 
ve r,ır<'rek bir hayli ceket ve p:ır
desii c:ılmış, kaa(rken ya.kal~ 
mıştır. 

Nikomm muhakemesi dün bi
rinci nsliye cezada bfün1e.rck 9 
av 10 giln hapse malıkQm edil 
miştir. • 

ingiltereye 
100.000 lira yardım 

Volllngton, 5 (A.A.) - Ycnı Zc 
landa vatanperver ccmJyetlerl kon 
gresı hava hUcumlan kurbanlanna 
blr yardım olmak Uz re lngıllere • 
ye 100 bin st.crlln göndermrğc ka. 
rnr vermiştir. 

• »0«:---

M acar Nazırı ~:ı~ Her sütundan bir taç dilmiJtb'. bunları a arak l'chrimize naklo-

'1: l'ı)ıı \'a.~a sordu· ga · eaııtfeden bir Jki sa- c!eccktir. ih~e? bu.Iunınıya~~ nıı bU keJ.iıne, her adetiytl. ve bUDU ıı... VEFAT Sefer C'tkamıyan 25 tramvay 2'1ıeıı.ı:~· ur ~uın'!! ~""--ıe-'-ri uet e- ........ ı b b ıı..~ d ·ı Pap"' ·ı b' t h ,. ..., _ _ ._..... - .,.-ıe d&- voklli -"'" .. ar:ı ''" u •• n aı ar s.wesindc ~ ı e ır aaa uıuaı 
bı, ı,. •vvcıa duı-atadı ve ı.ı ~.'!"'..!' _........,...ve Anadolu AJaM• tekrar faaliyete geçecektir. olarak gÖrü•tü 

OJın adüf olarak gördil: ~gözle basta.bak1Cısma bakı- muharrirlerinden Raslm Eydcmirln Dünlı:ü ihracatımız 
"olur mu biç! .• h""' Yan y ,,.,.,., •""'"" dalı• ,.ru0.,, Hattce suun -·uzun ~onıo, 5 (A.A.) - Bardossy, 11'. yorduk .. ~a dudakları daha ya· Dilnkli tnracatm ye.klınu 200 refıkası ve maiyctile birlikte, bu 

~ larıe?. çok -~· tu ııer ,._ ..,..,.""""" 1nUptcl• 
014"Sil haSta· bin liradır. Eu •mda diın İ•veç<ı b h ı hıı~:o,' ~lk rt nar dönerli al•'!~.;..,.._ ..... - """.- ....- k<Mm deri ı. Romanvaıa çbor, sa' saa 9 da Vntikando Papa \~,ı.. u iyle çab;an d~A nııur ırıaauııı yek~bir -..ıaJchk ta hayata gözlerini kapam11 ve oena_ torik lü.kerdası. tnı iltercyr k"""- ~mdan resmen kabul edıl _ Ilı l\ ne biri d kf.kaua nd aonUI ı--· ki all --"be 1D di .cır mı tır. Papa, Macar hükfun-"ı' tı_ e-..ı·· r a v.i ~leri e . lan aı•a ve..ıale- sesi Jı,yfipte e ....... r e ıev dir. Am rikava av derisi, ttat,ı·r-. · · · k l'l-"11 ·""' savu k 5"'- jl 

0 

"'S • .,. .t" reısını ütüphanesinde ynlruz ofa 
taYy raca · vardr. :Kaprcı ~-•yet verdiıı;ı hal· edilml§Ur. ya balık. kt>Çİ ve kovun derisi J k b ~ı;ı •re ç0k dehocUl.. ,;.e razl• eh"''"'" •• _.. .. _ ..,..,. ıazt><t ,.,.... tsvicttYC nrııa sat.ılmıstrr. ' ra ' n ul et.ıniutir. Mülökat bir ~~1dokso.n bce ton.. terindcn:;se~zil~i1~o~rd~u~.=====:i:=:~;=i~~~~1~~~İi~l------.~ .. :-i..:_-::~--saa-t.-k_a_d_ar_sUrm _ _:.:.u:::.ş.:.:tü=·r:..:.. __ _ 

Almanlar 
Yeni bir sulh 
taarruzuna 
hazırlanıyor 
Zı1ralı, 5 ( A.A.) - Rcutcr: 

. lyı .. haber alan Vişi mahfille _ 
rı, muttef ıkcn, Bitlerin yeni bir 
sulh taarruzunda bulunacağı ııa
yıalarını tekrarlamaktadır. Bu 
nun sebebi, Amerikan mUdahclE> 
sini bertaraf ~dcl>llmek ve Al • 
n:nnvanın muvnffakiyctlerini tnk 
vıyc etmek te.cıkil edecektir. Al· 
nıanyn. 1ngıltercye karşı harbe 
devam için artık menfaati oım. 
dığım bildirecektir. 

Darlan 
Aleyhindeki 

Türk 
neşriyatına 
Mısır matbuab da 

iştirak ediyor 
J(ahıre, 5 (A.A.) - Blltiin Xl 

sır gazx?tclen. Amiral Darlanm 
beyo.natı hakkında Türk gamte
Jerinin neşriyatını iktibae etmek 
tedir. 

El..Mokattam gaB.esj, Darla· 
~m tecrlibesizliğini tebarUz et _ 
tirm ktc ve Amirala. Franaız hn. 
rıclyc~in wsaiki arasında, Ada 
nadnkı zafcnn trunamiyle bir 
TUrk znfcri olduğunun ve Fran • 
sızlnnn bumda bUyUk miktarda 
ganaim terkctmiş bulunduğunun 
bürhi\Jllannı aramasını tavsiye 
etmektedir. 

Boursc ~tlcnne gazetesi 
Darlan ıdaresinin hazin fakat 
ge~id bir d~\TC olduğunu teba -
rilz ettinncktcdır. 

BULGAR KRALI 
Hitler ve Göringle 
görü tükten sonra 

Vi anaya geldi 
Vı11a11a, 6 (A.A.J - D. N. B. 
Ö,..'I'entldlğine s.:ore, AJmıuıya. 

oa seyahatte bulurum Bul~ 
Kralı Boris dUn Viyannya muva. 
s:ılat etmiştir. Krnl Borla, baba~ 
eının do~ vıld6nQmünU kut _ 
lamnk Ur.ere Slovakyaya gitmiş • 
tı. Krnlm Bitleri Ve.' Mareşal Gö
rıngi de ziyaret ctttği ~ 
tir. \1.1ın ~~~ .. sır ,.,.b~-'-1 ~ :-ui~ •ti" iki JOldaş 

'

' lr~a c aga çalışı~or, ır l!!L:!.,~ılJ~;;;~~ .. :iilıilı~,.::=::::~=;:-:-= ~ bevap veriyordu.. y 
ıı_- e aza.a : ..... ......__. . 
,._ • § ton bombası bulu- .... .-... .--... - mekler ıı.azırJaDDU1tı. Birkaç yudum •aCK NDO .a---

' 

.-..kO ~;,-- ...,.- b1 .,. ILO N ~ .. Nt.JRI • ~- - ........ bl n.u. k&bve tçUkten 80Jll'8 cıe nden blr ga· .. ..-..-uu ~ıı.._ a ltıfih rııOddet ... ... b tu ROMEN 
• .,..;.... -· •ndHı kapı)'< açU. ,_t Jbn ,,_ k kal•'- T•- - .,....,, """ ""°'tu. keyfi .. idi .,. """ uta ..,.,, .,..._ 
"'- {" ~de içeri ginno!< 1cçıar 1<ın•o "':"'.-t .._,..,.. - Bis., _,. _,...... ..,,,... - Bltt•k .. ıwın mıt taY' ,.. ... UatlA .ıan.ııı de ,....,. \~~lı; Va d edf. Önde hasta- içlnde. neri ger!. tckrr .. yerlndf!D 111UMID e11mme pr,,en clmıı.alann kıy. - Evet, bUyUk b~r parça geUrdim. bo.lırdı nu•• mayı•şçılerı• 
0;ı,;~' '·iri gözlerinin ul; , .. , C-1>' ••'.'::, - g<ott- - ne ....-r Şunu"'' okul - Fakat• kada• bU"'• k•yma. "'~ çccukk<n, """ - bqia_ ,.,.::;_ 1,.;. ına~l!eri alev rcogı .,çral'""k .,...,,;;:;;;;·_...ı -· -in tik .,_,,;.. oku,...- B.n talınmmlll ed<ın!yonnn. do. Fakat blnl,,.,Mra dunlu. Yine..,.,. J • 15 sene m-Ll~-~l,"lıı l S<rmok ;.ster'!<<n nUn 0nand' ,ı- - ı.1 la•I" Matt tavadaki b~l<kl kw"U.. Jlm o•Jgc • ......., """"'°'ve bUtlln vllcu- ftllAWD ,., '''-u <eb!ruıcn ve ç0k ocrl rdU· ,....t ııatt bir .,. .,:: ....,.. """""" ..,ind~ Horlf orta· '"' """""" flnoanlam <loldunl"· Fa_ '" ut..ı,,~<du. """"' içinde bl• ""'' oldular ~ı.. d~~ ldllt §lf resi ::: glld ,..,,,.... ve !d< :!- .... tmm maırarnu aıud<ktan """"' yala.. kat >"' ııınıa 0-•on b1' ••t>t " ,,..uı,ycnn., gibi cı"yonlu. ıınınn •· BUkr<ı, 5 (A.A.) - Stefani ..._g01'1nUşe~U çekil. aldı. Bu- , ... ,.yordU· Jh• .. :"! •. _.,... tmda 014 oıa>ak ""1unmuotuT. Yanm ı..arta ve onun '"""'"' tc2don ftnca· •.rAt•odA "'' lbto•c ""'""'"'"· Onu- ajaıısınd:ın : 

• ""'lluğ" • Fai<n t bu zah- orm••· -un "--·- ... ""''"" _.. m""'°' .... oriad• na b""Z ••• , ....... a .......... doğ.. .. <t'lmlo ve ... ""'ııını ...... ,. Resmi bir tcl!iğdc - paar ı.. •• bafifçe. gUlilW ,... defa ııau ;::,-.u;....;. - ,... H"""' .ıan .. ,... ,..tonda c.- "'ccwumıou. Bu lf' bitini'""" ocn_ doy""'~"· "'•"rl ,.,.1....,. .. ...,,_ gUnu Romanya ile Almanya tala 
U "'a.a TJYU• .ı- auld ...,-.,. ......, '""'" ıatı "'"""''" do "'dönm•l" •n ' > voro o. nnınn •U """' bl• •"•inlik mı araıımdalti futbol m~ mll. ,~ •iiıu . başmdtın c....rını ;;;..... _...,..,, """'°';;,-."- ,..... .. F•k•t , • .,.. "'"" goclkm~lL. "' " m!d. lltatt ı • blfl<ııt k•,.rtm• oluyordu. x ... dlatnl mDlh~ b , ..,.... nascbctiylo memnu marştan te-ıG'labai.'""u Yavaşça kaiJr· ,. Sabal<a ..,,, ııatt ,ıne - ıratt - auayo.: ....,.nm n.tlln• bl• "''" .,,.ukten mw• ''"'""· nown VU<Udundo "'' rcnmun ct.ıneıfo tı?şc!ıbiia clmİ!I 

~ı.'.''ildn ''""""koluna gire- t _..,. .... dO,... -~ -Bu""'"" mu dnn - Y"- ....,.. .. ..., .., .. "'""'" ••rm••'" ,.,..n bqlam•ob. Koadl d ....,...,....~ olan talebenin BukTcş askeri .'!Ilı... •• nı.. Faka •.• Aa• yatakta --- .... ..n.. "'lft "" --- _ _.a_A b kl 1 ... l'>' '1.1. raf l' ~.ıı. t k ..an çrkt.ılnr. • . _, ı@•Y" - - ııatt: ..,,., .. ........,._ Vapu• -- ... u ••· -·• ~-·"" ''" • """ bunla,. ... ,., cl•m•yonl". "" buz ma.~cmcsi ta mdan muhalıemc ~ ~ne tar k•PIY' klliW- El~ .. ,,....... at ..... ..,..., ""°'ktL SaaU bo· bllld• " tam ''"'""' a•k•d,..na u • b' o muıtu. Aln• ı na dolmuotu. Et- eddcrck Uç sene ile on bett sene a. ~ ~ Ytıı.lerüıdeo bir ""° ""· Si ..,.- ,,..,... .. tıtr ~ ............... Ber ne .., oku baka. """'· ,.,,., bakmaıta bqlado. "" ,.yı gO· raamda tchn!Uf <den oi«r hapis 
"!I "ilde """"' obnnnm se- - ',.,.. da .-• - - &cakkm> ye. """· J<m nk Jo"- "''°"'"· N...mnn• uka..,_ ,.. cezalarına rnnhküm edllmi• ol ~ ~ı..ı, ~adao!arlle ,,,.al,.. .. .... ,.. 

40 

, .. ,. P~ yd ııru· • .,,,...,.. ye1'< ""'"'"'" »•t•.haa "'""yuttuktan""'"'' v1nnıot• ı.ıatt =• .. .,,.,,,. """- _d_u_k_I_nr_ı_b_ildi_·r_il_m_f.;,.t_ir_. ___ _ 

\~ >ıllt • - vardL .,... "" ..,ıerl ""'"'"' .. aıtur .,...,,. ,. .... bin -· lnymot blC - Fena dell~ dodl. Fakat ""'' ,nm •dlyonl" . 
... , .. uı "1Yaret geno pilo!U Jbn k •"""' "° ,..- Uk!erl tncll" ... _ .. ,.._. çUWııtnd• hiç ..,.,.. etmtyeooııtm. - Al<•h•m. Matt. yok ""'' ""'1r 1 B o R s A 
\~ lı ol aştıracak ilk dehe!- yari oıars. dikildi· Her Ud ,erik te buna PfD1l !ardı. - .Nf'yeT !edin mi T · l'aı,,'f"" öğrendiği bir ,.y dakl _,. .,- JUU"' ,.-.. - """1rlne ,....,.,.....ıu. Ga_ • - ÇDnkn ""'" bU""ll ""'"'"" A•k•d'4• gOIUmaUyonlu. ıı" naı..t 

l!itıJ J>lanlann yerini ka- prn bU ..-n ıtadfılll ııeUrdf. -tc•,. o ... ·-·- denm ettiler: !)eni m bvedıyor. Ne kadar da bUber dahn tı-'lılnmıqtı Yln<' cıU<-rt geriliyor 

ll b n :nered ıtl ~ bir bAr- ..- a.teriD1- - .i' ·-e~ " •ı· u d e yazdı b un- ,., "' .., -' '"BDyllk B..,.Dya ..ımau • 1'"'n bin dold"nnu un. va bU•mn,.,..ın"1•. Bu n•boUn orta· 
illdp b eftP.rfn bu anda ki- - sana 0.-ı oynanıati9UL k tındedlr Polisin fikrince Ynn:nnk 1 re bulunan bot,nzınm ımda rkadn ının \'ılZ y ti A~"""lyor. ııa.... ulundugu~ nu se·....;aıne "•aın"lskfıraJI<' '--ı .. •ft ..nk ft.na oıur. dOJar ryme . . uq;~ ., .._ :• 

8 

, ••- " ,.r.L• ..- ,. d< .,_., bu baldo >lntm<'ln orlal•- l '"' ,.ndllnn<k için ""'"" " =- du. Ç<h.-.•ind k< ""' um nmo v 
.,ın.,.;..ı il "<lı. mavi gözlUnlln aıd>u,..n ..,u yerin'- .. .,. - ıu tok'P otrnlo olaala• gettktlo. "" don •" p <A d•ha kMU. Don" Y• · , r.un y rloo '" "'"""'°' kaim er. bunı"'"' hillı"Ordu. anta""' ""' "'"' -- .,. OkUS halde bUyllk bf• im"""""" h"lf"' parkoa IO<ndon a<kadafm•• kah">• muıtu M&tl a,~ .. kalkm• u" """-
. ~lt ara karşı kalbi yanı· WnU bi~· --•·- l .M tt daha cllDI sürmediğini dU UnUyordu. da dolll!11y0rdu. SUkOneUe: 

0
l'du' ~_nç Pilotu fena halde eti giırl yerırıt· ___ .. ve ıupıurınız1 11

J.A,nJarU1 _ __!t.~!.!~~~: dead': ....__ __ .... • ... ...--- _., ••• - , ~ """" M•ll Uk yu1umunu lçU. - Dunu, n yaptın. J!m. d<dl. So· 

\._- • li'a1t Bnuna diş bitcınesi "ı'.'~ ıoe ...-rı Jlm bekllyordu \"c karpımdakl ada ~: ~'- ~t.bu ]Uzumu bile bi· o·-··.t•L S~du .. ~oekla-"' ~l· ki, msanıar&m gaseteıerdo böyle met· nln işin bitmlfUr. ~ -,. - b '-~ - •- k kU ..,...... ,_..,... Bls onun ortaJtnU uun bbw• '°""' ••- b!Uyonl<L Fako' bun• ••yl"k n bllllla '~"' 
• <>tıda ulunduğunu his- olaD rdU· JlJJI bir or .,yacatmJ D&Cl bilirdik! Fak t btrdcnb!re bir korku ıı;lnde a.. dU llt..,yordu. 

& ~a 11 ayrılacağı zaman rneycıana çıklY° önllDde durP adan' ı dık nUnc b3kU. :Matt: 
11·.,_t:Wlll ı.enatn) tahammfil ede· rinde titrf)'OrdU- ğe b ---''· itil adSJlloo Kapmm kUlUl olduA'WlU an B tan 

- lianıı ne yutturdun9 
- Striknin. 

~
:'<:,. ~ _. ,. e pı.1- ,ft_ •-•~r _..,.,"m fuıtU.. - N oldu! diy sordu. Jım: 
"~"<l-0.l.lrerniYordu. k- ....... ı ısıdtırııı bir ____ ..... ınm 6!dUr- 90DJ'8 eıma.ıı ...... ...,,.. .... _. " J -.. _.Q1JO .... a1Cf8Dl u-v-~ dı - Bir y değil, dedi ve k ndinl 

• lı._" tıııl'?ld once vazifcnı, da]ı& cıi1Jl de ro.ııat rabAt uyu· ne ._,ay ~ ... 1 1 d M• ı? n 1 t""ı dı. Fa at ltcndlırlnl ıstnl eden 
~at AA 8.ndr. Öyle bir va7.if e m"•til. ve gece ,.,,..nnccler geıöl· - Ne 5..-- §8Y er e& .. m vr 'fı' , ~•nın - ki.,. rena •~· ...,.. ,.....,.. ıçta bunlann o kadn k.y_ k•<I udrur '" tn•ın lrurtut>m•y•nlll, 
>. ~'<nıtt 

1

' yoldan dönenin. .,..,ıu. 1' ...,.ı• ...,..., '"" moU va•dr• ı.ı. Kadmlı" bunun 1," """"' gO Unll• Onnn•• bl• gOI p y_ 
..... ,, ?.... •k ,....,•vnrdı.. ııı ıo•n J"" .., ..,, '" yapa"" d• o m·• tu ! 'J n r "' b ' y h"· ıı.._ l't tin;;~ ecUyorc:u. ,.,ktı Jlııl lçuıdeD ö ı l ı o"du. H ıı b !hı u bır t lr 

~""I.\ va .. d ... •de öIUm, arkasmda ..... a:.t ııokllf'l ~ ... · .... k1D duyuyor ğleden eonm baZI !iCY tr s m ıı • enıekti - , ___ bil..,~• .,.. ... .-.tu mak i:in Jlm dı§anya çıktı. O dışar hA.sıl olmu tu. K ıı ı ı da oturan 

ac!a1.4, · adaına ~...- .. a .... ııtor ~-- · ...... 1f.: erıe ğ sarak kasın..- ... geldi ve da tkcn Matt taşınn yine çı~ıladr gözı rtnl dllım~U. .Anl • 'UDıyo.-.. ... 
>!;' bbrdU veda la. ,.. onun ar..,..- aklma dakl Yaa- altına ko,-du. Sonra kabYO Aca"' >•nb ıkla k ndl '"""'nm• ml 

11 
Pilot er ve n.yrtldılar.. BU sırada~ ya1tıJUI altm u.hlrt koyınuıtu., Fakat hn~-ır, lşa 

tı 
8
; __ a Veda. ederken: -·-- .... .,.-. ..-..et!. JCIJO&I. için suyu k&ynet.I)'ordU. ~ .r-"-- ... ,._u.. .... Bir"~ .. d.1.1t.a arknA .... ıre.. n:UI frncandan M tt içiyordu, B ın.. 

~ ıı...ı_ ara SJr3. uğra.rtrn. • ... ıara eli11• _. llUDA 1m11aat p· ......,. ıuu-, ııonra ........,. .. ı,; • lt dosl. - - - tdD"· ..,. ........ rlyo gınnı,u. '"' •~"'" n ıkt bu bir ... ,.. .. .,. dl. ""İııı n -ln<!yetl ,,,.ta- ,... ,..._ ,...,. ""'"":",........ .,. _ ....., ,.,, o.dl. Sokakla<da vo ,. dllo'Jndll. Tabll 14' ı•Y ola•akb. 

1,_~ llttı ~rdı.. Belki değil ti • ... ,... ~ '._!- - ... .....,..- hiç "" "'ııt,ıkllk yok. Fakat k n-ın "'J:ll. M•tt"' ba· 

1~· ~.~· ~••n hutabalnC'- ga .. - #> .. ,-- _.. - "'""'""'un hl< klm" ,,....,. •-'•U. ""'"" ., .... .,, bU· r.ı.·~ı. rnühendlııl ytyece1ı: )t&!ıft_ ..... ttllo -""• eıt_ tarıuaa lblle varmadı· M&tt çcbreslnl ton fıncanı 'bo!!alt.m~U Nihayet yine 
~tı.ı ti}ne .,.._ . ye ıı-b"'• :t--

ıı ~'a.rırn )latt gelJJlll 
saatlik ayrılışı 

- D n de :ınıı aynl §Cyl '\: rdlm. 
N ho blr ~ey, dt'ğil mi! 

Jlm birdenbire ycrlnd n frl'l3dı " 
kapıy \ doğru yUrUdll. SUrmeyl ç k_ 
roek 1 t.' ordu. :Mııtt hemen koııtu. 

Ari ı 1 ı: 

- Eızıh n" 

dedi 

tın k Uyo uı 

- Ol:ımaz. l! lmulıır or3da l unır. 
ken htr yora gidcm zstn. Sonra h r 
J>Oll8 yakalar ve l't'zalet oıur. 13 nim 
de hallın fena. Ben ku.ııacağım. 7..atcn 
eczalı'lncde de ayni pyl yapaoklar 

dır. 
Jlml geri ll<!ktlkten sonra k pıyı 

(Df.1ıamı 6 netda) 

- Jstonbul 5·6-941 -
l!.l-\LER --

ı Nt4'rlln 
ıoo lkılar 

100 ..... ., 

ıoo um 
ı 00 ln1çre Frtı. 
100 ırıorln 

ıoo tcın1omartı 

ıoo ttc.tp 
ıoo Orahmf 
1 ()() ,,,,,,. 

100 Çl'k KN111tl 

ıoo Pt: ıa 

100 1.1011 

100 l'cn(<l 
100 1Aı1 
ıoo nınar 

ıo \c-n 

l rı 1 \ Kron o 

ıoo ıtutı" 

llm• 

t :.ınbtıl, 'Jl'I fon 

:lkmariJı:ll ~ 6 JtSI 

l!-9375 

11'..rpnl, A. B. ll:H 

1 
htanbul Jtıhtım Doll 
ve Antnoıpo ıuvW. 12.06 

.___.;...-~ 
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Yalnız pazar aOnlerine mahsus köprOden Boğaza 
Boğaziçi vapurlarının hareket tarifesi 

KOPRt.lDEN: 
Bcşikta.,a 

Vskiidara 

Kuzguncuğa 

Ort..aköye 
Beylerbe~ine 
Çıengelköy<> 
Kunıçe~meyc 
Amavutköyc 
Vaniköye 
Bebeğe 
.Ka.ıdllliyc 

Kiiçilksu - Plaja 
Amıdolu'hisarma 

Rwnclıhisarma 
Emr..giina 
Kanlıca.ya 
İstinyeye 
Çubukluya 
YenP{öye 
rasabahr.eye 
Bcl-'koza 
Tarab~-aya. 
K~bumuna 
Büyilkdereye 
Sa.nyere 
YenlmnJı.allcye 
Runıelikavağma 
Anadolukın·ağma 

Spor 
Serbest gÜreş 
müsabakalan 

OnllmUzdeld Pazara stadmda pro.. 
f~net güreş mUsabakalan tertip 
edilmiştir. Bu kar'§tl8§1nalarm en mü· 
himmt Pellinen _ Kara Ali mUsaba· 
kaıııdtr. Aynca MillAyim de Mersinli 
Ahmed! den et.mtştır. Mü!Ayimin tek. 
litı Ahmet tara!mdan kabul edildiği 

takdirde bu maçm da c;ok çetin ola· 
cafı bit edilmektedir. 

--0--

Galatasaraylılann 
Deniz bayramı 

Geıa.tasaray Denlzcillk fllbesl tara· 
fmdan &ı1lm.Uzdekt Pazar g11ntl bir 
deniz bayramı tertip edilml§t.ir. Bu. 
gün blr çok mllsabakala?' yapılacak 

ve İstanbul su sporlan ajanlı~ tara.. 
fmdan geçen sene derece alan kl!lp ve 
mllsabıklara da madalya ve kupalan 
vel'ilece.ktlr. 

S.D. S.D. S.D. S.D. S.D S,D. S.D. S.D. S.D. S.D. s.n S,D. s.o. R.D. S.D. S.D. S.D S,D, S.D. S.D. S.D. S.D. S.D S,D. 
7,00 8,00 9,00 9,30 10,30 11,00 11,30 12,30 13,30 14,15 14,40 15,00 15,30 16,00 16,15 16,30 17,00 17,15 18,30 19,00 20,00 20,25 21,10 21,15 
6,10 1,00 7,30 ı:ı.oo 8,30 9,oo !J,10 9,4o 9,45 10,00 10,30 11,10 11,45 12,30 ı3,05 13,30 14,25 14,55 15,oo 15,30 rn,o 16,30 11,00 ı7,30 

18,00 18,25 18,45 19,15 19,30 19,45 20,20 21,00 22,00 23,25 
6,10 7,00 7,30 8,30 9,10 10,00 10,30 11,45 12,3013,3014,45 15,00 16,00 17,00 17,30 18,00 18,45 19,15 1!.l,30 19,45 20,20 21,00 22,00 23,25 
7,00 9,3011,00 13,00 13,30 14,40 15,30 16.30 17,45 18,00 19,00 21,20 
s,10 1.00 7,30 8,30 9,ıo ıo.oo 10,3011,4512,3013,30 14,45 15,oo 16,15 1730 18,45 19,30 21,00 22,00 23,25 
6,10 1.00 7,30 ı< ,30 9.ıo ıo,oo 10,so 11.4512,3013,30 H,45 15,oo ıs,15 16,30 11,30 18,00 18,45 19,30 21,00 22,00 23,25 

1.00 9.ıo 9,3o ıı.oo 12,3013,oo 14,40 15,30 ı6,3o 11,00 11,15 1s.oo rn,oo 2ı.10 
6,10 9,10 10,00 10,30 12,30 13,30 14,25 16,15 17,30 18,45 19,30 20,25 21,00 22,00 
6,10 7,00 7,30 8,00 9,30 9,45 10,30 11,00 12,30 13,10 14,25 14,40 15,30 16,30 17,15 18,00 18,25 19,00 19,45 21,15 
6,10 7,30 9,10 9,30 10,30 11,00 12,30 13,00 14,25 15,00 16,1517,30 18,00 18,25 20,25 21,10 
1,so 9,-00 9,3o ıo,3o ıı.oo 11,30 12,30 13,oo 14,15 14,20 15,oo 15,30 16,oo 16.15 16,30 11,15 1s,oo ıS,45 20,00 20,2:5 21.10 2ı,15 
6,10 7,30 P. 1010,30 11,00 12,30 13,00 15,00 16,15 17.,15 17,30 18,45 19,00 20,25 21,10 
7,00 8,00 9,4511,00 12,30 13,30 14,40 15,30 16,00 16,30 17,00 18,00 18,30 20,00 21,15 
7,00 8,00 9,45 11,00 12,30 13,30 14,40 15,30 17,00 18,30 20,00 21,15 
6,10 7,30 9,10 11,00 13,00 15,00 ] 6,15 17,30 18,45 20,25 21,10 
7,00 8,00 9,45 11,00 13,30 14,40 15,30 17,00 18,30 20,00 21,15 
6,10 7,30 9,10 11,00 13,00 15,00 16,15 17,30 18,45 20,25 21,10 
7,00 7,30 8,00 9,00 9,4510,30 11,00 11,30 12,30 13,30 14,15 14,40 15,30 17,00 17,30 18,30 20,00 21,15 
6,10 7,30 9,10 11,00 13,00 15,00 16,1517,30 18,45 20,25 21,10 
6,10 7,30 8,00 9,10 9,45 10,30 11,0012,30 13,00 14,15 14,40 15,00 15,30 16,'lO 16,15 17,30 18,45 20,00 20,25 21,10 
1,00 8,oo 9,oo 9,4510,30 'h,oo ıı,3o 12,30 13,30 14,15 15,00 rn.oo 11.00 18,30 20,00 21,15 
7,00 9,45 11,30 13,30 15,00 17,00 18,30 20,00 21,15 
6, t o 7,00 8,00 9,00 9,45 10,30 11,30 12,30 13,00 13,30 14,15 15,00 16,00 17,00 18,30 20,00 21.10 
6,10 7,00 8,00 9,00 9,45 10,30 11,30 12,30 13,00 13,30 14,15 15,00 16,00 17,00 18,30 20,00 21,10 
6,10 7,00 8,00 9,00 9,45 10,30 11,30 12,30 13,00 13,30 14,1515,00 16,00 17,00 18,30 20,00 21,10 
7,00 8 00 9,45 11,30 13,30 15,00 17,00 18,30 20,00 21,10 
7,00 8,00 9,45 11,30 13,30 15,00 17,00 ıs.~o 2G,OO 21,10 

Yeni Neşriyat : 

ısıB.m -Türk Otel yapılmaya elverişlı 
Ansiklopedisi k. 1 k b. · 

&n intişar eden H Uncli sayıııoun ıra 1 ına 
mtinclerecatı: 11 Ankara caddcsiniı. ec ır.uteber yerinde fevkalide naza.retli ba-

K'.ınm hanzadelerinden Ayşe suıtan vadar ve aydınlık bir binA kiraldrtır. 
(Abdullah Zihni Soysal), Son Endü- Vakll gazetesi idarehanesine müracaat. 

!Us hUkümdarmm validesi Ay§e: (Ta_ 
bir Olgun), Aiz, Peygamberimizin as· 
habı: (Ömer NaBUhi), Aldb, HAte
mtllenbiya (Ömer Rıza), Akid, Akidin 
(Temyiz mahkemesi reislerinden Ali 
Himmet). Akif: Lisan, hadis bakımın
dan (Ömer Rıza), İstikl!l Mal'§t ~t. 
l'l Mebmet Akit (Eşref Edib), MUte· 
fekkir Akit (Ömer Rıza), Tenkit de_ 
til ta.brtf (İsma1l Hakkı İzmfrU). 

• t ...... I~ 

idrar yollan hastalık-

~ 

inhisarlar ~- umum 
mOdOrlüğünden:ı -- ... ... . 

ı - şartnamesi mucibince , 4830) kilo Kazein Kola pazarlıkla satm 
altnacaktır. 

2 - Pazarlık 9.6.941 Pazarte~l günü saat l~ de Kab&ta§ta Levazım 11u· 
bcslndeld Alım KomlsyUI?unda failılacaktır. 

3 - Şartt:.amc .M>ztl geçen ş-..ıbelen paraau: alma.bilir. 

4 - tst.eklllerln pazarlık .çı~ tayin olun.an gün ve saa.t.te teklif edecek· 
ıerl fiyat üzerlnden % 7,5 güvenme pa.raalyle birlikte mezkQr komisyona 
mUracaatıarı. ( 4303) 

Tlrklye Camaarıyetl 

ZiRAA T BAN KASiı.ii"" 
K.W'UlU§ tarihi: 1888. - Sermayesı: 100.000.000 rarı 

Su be ve Ajans adedi: 265. 
Zırai ve tıcari lzn nevz banka muamtltltri-

rlyot· 
Para blrlkttrenlere ~800 tını lkraml)'t! tt 

1 
Dr. Kemal Ozsan 

----------- lan mütehassısı 
" İki yoldaş 

(Baş tarafı 5 incide) 
tekrar sUrmcıledi. Nihayet dolaba doğ 
nı koprak hardal kavanozunu yaka
ladı ve biraz hardalı su ile karıştır_ 
dıktan sonra onıt' yutarak muısluğa 
k()!!tu. Jlm bunu görünce ko§muş ve 
bot çanağı yakalamak lstemift!. Fa. 
kat Matt onu itml§tl. 

- Ben bir çanak daha içeyim de 
ond&n sonra, dedi. SözfunU tutmaz· 
aan. ba§ma gelecekleri sana anlat. 
DU§tim. 

Matt dk.inci ça.na#J da lçmfltl. Ye. 
rbıden kıpırda.yamıyordu. Jlm mualu· 
la Y&ne.§mak ist.eml§tl. Fakat eli ora· 
ya takılıp kaldı. BUtUn vilcudU lav_ 
rıb:7or ve bl.l%tllüyordu. Dizleri çökme_ 
le b&§la.m.I§tı. Üçf.lncü çanağmı içme· 
te muvattak olan Matt sendellyerclc 
bir sandalyenin Uzerlne çökınüştn. :lb· 
tll&çlar bir an için nihayet bulmuş ve 
tea1r azalın!'§ gibi görünüyordu. Bu 
.OldUı içinde arkadaşına bakıyordu. 
Hardal çanağı yere yuvarlanmış ve 
J'lm oraya çlSkmll§tU. Yerdeki hardal 
ça.nağmı ktıldrnnıı.k için uzandığı va. 
ldt bir nöbet onu yetinden kımıldaL 
m:ryordu. Matt tebessUm ediyordu. 

- B-.J !evkalAde bir i!Aç. Hemen 
yakala, dedi. Jim bunu lşitml§ ve o
na doğru acı bir nazar fırlatmıştı. Ni· 
hayet bUyUk bir lht!Uı.çla yere uzan. 
Mlf ve yüzü hardalm içine dnlmt§tr. 

Matbn tebeastımü birdenbire kay. 
boldtı. BQttın vücudunda bir titreme 
baflad•- Yeni b!r nl:Sbet gelınl.§tı. Mua· 
luğa kO§muş vs parmağını boğazına 
soku.ık ktmnak lstem.l§U. Fakat 
beyhude idi. Yere düşmemek için 
muslu~ yapxşmxştı. 

Her lldsi de kekelemtye ba§lamış 
l&rdı. Her !kisi de titriyor, kıvranryor 
ve btlzUIUyorlardı. Har<ial h!ç bir te. 
lir g&termeıntştt. Kurtulll§ imkAnı 
kalma-.nrştı. Nöbet nöbeti takip edl 
yordu. 

Nihayet birbirine ellerini ,ı.ızatmek 
lııt.edUer. Buna dıı muvaffak olamadı· 

tar. He:- lklsl de birer et parçası glb' 
yere yuvarlandılar ve ora.ıia kıvnlıp 

kaldılar. 

O".· - . . 

Göz Hekimi 

Dr. Murat R. Aydın 
ll&Jotta Parmaldaıpl, iman eokak 
Ko. 1, Tel: U53S 

( KAYIPLAR ____________________ / 

Man1sa vilAyetl Demirel kazası Ab. 

durrabman Şeref Bey ilk okulu be§!n· 

el sınıfından aldığım §8.hadetnamemt 

zayi e~im. Yenfslnt alacağımdan es. 

kisinin hükmü yoktur. 

İstanbul; Vakrt l\latlıeaamd& Meb· 
met Alacarlar. Demirci BMı .il&. 

~ ~--
fY 

~ . 
~\PARA 

\ HAY.&.TAYARIŞINlS ' 

-·DİREKSİYONUDUR 

- T. iŞ BANKASI 

Küçük tasaTrul 1 
hesapları 1941 

ikramiye plônı 
· -?!DELER : 4 Şubat, 2 Mayıa 

J Ağustos, 3 lklnclteşrin 
tarihlennde yapılır. 

J 941 İkramiyeleri 
ı adet 2000 L.lı.k = 2000.-Llra 

• 1000 • - 3000.- .. 
~ • 750 . ... 1500.- .. 
' • 500 .. == 2000.- .. 
il • 250 . == 2000.- -

3Ş • 100 . .. 3500.- -
,~ 

50 - :ıı= 4000.- .. 
20 .. = 1;000.-

V AKIT matbaası 
Kitap 'kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına diz2i isleri alır. 

...... .a ............ mı ....... .. 
an mahallcst Dumlupınar caddesi ml zayi ettim. Yeni.sini ala.cağımdan 
lS numarada. ealdsiniıı hUkmU yoktur. 

* * * ~ 
Bayburd nüfus memurlufwıdan aı· 

dığım nüfus ~ ile Bayburd 7 
ncJ alaydan aldığını aakerllk tezkere. 

Fatih: Hafızpıı.şa caddesi 16 nu· 
ma:rada 324 tevellUtıQ Cinos oğul. 
larmdan Dur.baba n'".. Mehmet 
Şahin. (36104) 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Esas No.: 1'lmt Krylllf'tl Nev'i MesahUJ Teminatı 

860 Hasköy Sütlüce İmrahor lôOiO lira KArgir 39,85 M2 1607.- lira 
kli§kU caddesi e.ski S:S, 35 binalı 

nıUkerrer,yenil83, 185, 187 arsa 
Yukarda izahatı yazılı gayd menkul pa(ln para ile ve kapalı zart usu

lly!e Ş'Uben'!lz satı, kom'syonu hm.urunda satılacaktır. 
İhale l!l 6.941 Perşembe glln11 !'nat H dcdır. lstcklll<ırln şubemiz EmlAk 

Servisine mliracıuıtla l::r lira mukabilinde aiacaklan şartname bUl<ümlerine 
nıuvn!ık tekli! mektup.arını b!Mir~en gtln ve ııa.attc şubemiz sa~ komis· 
yonuna veya ıhaıe saaUne yetişmek surctile iadeli taahhUtıU olarak postayır. 
vermeleri. (4079) 

Üs1'-Udar Sulh 2 n<'l Hukuk HAkim· 
liğlnden: 

941/223 
Üs'.tUdarda Kefı;;e dede mahalle11l 

Halk caddesinde 13 No.tı hanede as. 
keriycden miltckalt Hıunza Kandemt· 
re va31 tayini talep edllınt§ ve muma. 
lleyhln yaptırılan muayenesinde vasi· 

ye m•Jbtaç olduğu bild!rilml§ oldu!un. 
dan ayni hanede mukim karım zebra 
Kand<ımlrln vatı! tayinine 29.5.941 ta· 
rihind"' mahkemece karar verilm~ ol. 
duğunrlan bu bwıusta itiraz: olanların 

on giln içinde yukarda ya.zıh doaya 1 
numarası ile mahkemeye müracaat· 
lan ilAnen tebliğ olunur. (36107) 

. . .... .,, ......... 
~t Bıı.nkumdl ımmbara!J ıre Qıbarm tuarnd ıır" .. / 

acı ı1ruı Dalunanlara eenede • c2eta ~pld]eceJı: ıcur'• oı 
.. plAna gOre lk.r&mlye cıağrtılacıa ı·ur. ,_ti' tJllf 

• IMted ı.ooo IJra1d :ı.ooo ıtra ıoo Mled 5(1 ıııs'~ ""&Jll' • . .... . 
• • 000 • 1.000 • 120 • $0 ..,.-

• • !50 • • l,OOCI • tflO • ~O • ,,,, 

'° . 100 • 4.00G • ~ 
DIKKA 1': BesaplanndaJd paralar bir !l.ne [çilldt lj(i .,~;, 

~yenlere ~ye çıkuğ'ı taJu11rtM % lG razıasi1''1J1ıııı 
K~1' • ·r: 11 Mart, ıı flazlran ıı :l!..'yını. u sırtııcilC 

rtn•le yapılrr. 

Devlet Demiryoltan ve 
ifletme Umum idaresi 

Memur alınacak ~' 
dilıııe!C °'" ~ 

1 - Devlet Demlrycllan ~.ı.ı.'!l''VlJ smı!mda istihdB!l'.I e~ ,ı?" 
er.baka ile orta mektep mezun;ıırm°da:ı hareket memur nıt ; 

::: - MUsabakada kr.zananla.'3 6U Ura Qcret \'erııecektlr~yd~ ~ 
3 - Ml!aal-akıı ımillıanı 16.b {Mj tarlhlnde saat H de tici -1f fl":rl 

kara, Balıkesir, Kay&!!I Malatycı. Adana, Afvon, izm!r, Slr{(e y~r'-f 
1.§letme merkezlt•rlnde ve Sıvas, Esklgehlr Cer Atölyelerinde flll< ~ 
Milracantlar bu l~letm<: ve atöty.:ı mt!aUrlUklerl ve iSta3yoıı şe 
bul cıunur. 

• - · MUııahakava ("JrA.k ıştı•.\lt• şunlardır: 

J • Türk olmak .. ~ı& 
2 • Ecneb> b!r kımse ıle e ... ıı olmamnk ytf ~'I 
8 18 saşmı ~tirmiş "iı 3C zu geç:neml§ olmak cSO eıı a' rP 
4 _ Askerltğinı yapm~ v~yn a.skerl!ğuıl yapma.sına ~ 

za.ma:ı kalmış oımak. ıorı-t' ~;I 
3 - • MUsabakaöa ırıavatte.lc oıantarm otiAbıra idare dok .,.sıJ' fP' 

dan yıı.pılacak muayene.,e aılıhJ durtıı:F"'n :lemlryol işlerinde 
elverişli bulunmak rdJl': .• ~ti. 

6 - MUracsat t.st•c:.atarına oc.ğlanacak vesikalar şunla ,. ,1 , 
siJ<asf• -~ Nll!us ctlzdarı:, Clpll-•ma veya tar.ı::!kname ıuıkerlik ve OJl""". 

dikti iyi huy k4ğ"Aı, çiçek' ll§I8J ktiğıcJ:, evli a1n!Poml evlenme c ~ 
veıılkalık totoğrat. ıııııcınr' 

7 ·- Dat.· faz13 m!!:Qmat aım~k istiyımJer!n ~ıetıne 
veya lstaPyon şefliklerine bizzat :n!Jacaat etmeııa:rıer ul ~) 

S - İstidalar en soıı H.6.iHl s1ttıU saat 12 ye ıa,.dat k&b 1411""' .J 
(:t".19) oP:J, 

* • • _ ... , 
• tsr8""- ...ı 

:MuhammPI" bedeli 3500 (üçb::o:ı bt'eyl}z) .ıra olıın 50 ton - ttt "•!""' 
ve lC to11 kaha üstilbcç 18.6.lU.tl Çarşam'.:ıa güııU saat 115•4 

1 
;_ 

usulll He Ackarada İdare blnasmd'ı ııatm alınacaktır. eJll ~"ti 
Bu işe f!irmek lstlyPiılerln 2132,50 (ildyüz altmI§ iki ura te~

lık muvakkat teminat •ıe kanunuıı tayin et(.lği vesU<aları ve .Jf 
gUn saat 14,45 e kadar ~nml.!ıyoJ 1 '"ef.ı.ıllğtne vermeleri }ı\ZJ?Jld~. ~ • 

Ş>\rtramele" rar&sl: olaralt Ankarada Mıı!zeme oaı.resf!I (V""'. 

şada Teselıüm ve Sevk SefUğin'!~ C:nğıtılacaktxr. 

Sahibi: ASIM US 

Umum neşriyatı idare eden: 


