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11VAIUT OKUYU<JVıAlll K1'TOP· 

HANESi .. ııerlahı•n A~ UÖRtl'NDA 

Romu.mm S bllyU:C tormuı hediye edilecektir. J 

1\ ---···--·---8 OOrdinaayon heyeti 

aşvekilin , riya
setinde toplandı 

0 

TüRK ·ı 
GAZETELERiNiN 

Coğrafya kongresi 
DID llaarU VellW•lzla 

aatka De açddl a.~ll/ı;(ıra · 
~l'on h • 6. ( A.A.) - Koordı-

da :n eyetı, bu sabah saat 
~ tj~§V~kil Dr. Refik ~(lyda

setındc toplanmıştır. 

•ilh müdataanın 
zıraı cephesı 

ıı..!tıı ~r azan : ASIM US 
~. geı~ evveı Ankaradan tstan
,~ t kea bir kaç arkadaşla 
'-· 'w,k lrolt lstuyoouna ınıntş. 
\ t .\il 0adınıız Kocaeli mebusu 

S..11 ikınen'i ziyaret etmek· 
~ g~larda ciddi bir rahat
~· Jyıı:"'1~ olan arkadaşnnDI 
'-...,,._....ll Nnış bulduğumuz itin 
.;"' Ola Olduk; 'c iyi bir tetıadüf 
~ ~elceı;a~ kocaeu nltı.I Bay Zl· 
h.. ~rtn 1 c bir mcmlckf't meı;e
~ 't,.Örij de baKbıhal eder ,·aaJ· 

l)arlan Jıakkınd.a~i 
neşriyatına. V ••• 
cevap venyor 

---o-

oarıan 
Türklere serzen~•!e 
bulunmamı•, .. ·~~~.lı~· 
lerin ikiyijz!ulu~u 

anlatmak ıstemı• 
---0--

nura, • (A.A.) - BJrıncl Türk 

Coğrafya kongreııi bagUn saat H de y il K k d I ' 1 k 11 t k ~~avr~/~=ıı~::~~ ~u~~=ı~: u s e ere c e 1 a o er e 
çok ınym~UI di~ktlOerl tbtlva eden 
bir nutu1Clan ile açılmıılır. 

Maarif Vekili Huıın Ali Yücel, 
nulkura f{Syle ba§larnıft.Jr: 

- a&emlckct ilminin gerek Unıver· 

Tu .. rk-Fr~nsıı Hı'tler dı·yor kı· ıılte ,." diğer okullanm•zd• gerek _ memleketin muhtelit 1dar1 tqldltbn. 

d ti gu 
da mcvzuumuz Olan dava ve tı bakL 

os u_ Amerı· ka- mmdan krymetU milmcsııillerlnl ara· l mızda görmekle mcaudum Hepinizi 

tki kuvvetlı teme e • t .1 A hUrmctıc acıtmıanm. 
dayanmakt:ıdır n 1 n 1 s 1 as 1 Hasan Ali Yücel. bu toplantıya •'BI· 

rtncl C<JITalya kongresi,. olarak vıı. 

A 
. st ,. J a"' s 1 sdlandmnaamm sebebini röyte izah v 1 n j etml§Ur: 

•"Bundan önce coğrafya için pnç. 

seviyeye indirilecek 
Sıhhat Vekaleti ile inhisarlar 
arasında temaslara başlandı 

Ankara, 6 (Vokıt) - Yülalelt 
dereceli alkollerin dettcelerinin 
tenzili ve yalnız büyük §ilelerde 
rakı satılmaeı hakkında Sdıha1 
ve içtima! Muavenet VekiJetinin 
yeniden teşehbüBlerde bulundu
ğu haber verilmektedir. 

lnhİılar' idaresi ile aynı e6aS. 
Jar dahilinde bir anlqma imklnr 
haed olduktan eonra yükaek de
receli alkollerin der~ leri tek 
.seviyeye indirilecek ye küçük 
lifelerle alkol aatılmıyarak, yal_ 
.nız bilyUk tifelerde aatdacaktJr. 

k~e im ncc bu fırsattan aynca 
"~I ~nmı bulduk. 1 '•liııı bıtn "'lhuhtcrem mebw;U 
~., "l'asmda görüşülen me-:"! idl fokeun umumi ziraat u· 
ıra..l\~ 8u \ıuiyete göre bu sc- j 
~~eğ li 'iliyctln)n mısır ye
~ bQ (' müsait olan yer lcrindr 
' ef.trıeklllab~ulün zlraatinc tcş· 

Mısır başvekili 
k ad a r ramlar, kitaplar ve diğer buawılar 

hakkında bir çok topJanmalar olmak· 

t 'ava l "'ı d ·ı r lll beraber bu ~vzuu her cepheııln· 
ı den naaara alarak ber cephesinin mü_ 

. • me81rillni bir araya topJAyacak fCklL 

•~'~ıı ~in tedbir almma.<oı . ba-
""'>' l\ tı oluyordu. 1 

iL.""" 'ı,'1 Dikmen §Ciyle diyordu: 
~ ,. ~ne Kocaelide zirai 18-
~~YeU iyidir. Fakat me111· 
~ lııt· e Qınumlyet itJbarile .ıu· 
... """'" •hsau Orta Aııadoluds 
~ ~tı';:a.yctıdzliğlnden dolayı 
ta:.:. ~l'ii .rnız derecede olmıyank 
~e ~~Yor. Arzu ettJği.nlz de
ı.."' ""41hık olu bile memleket 
'8._ ef.ta~dıuı faıla gelen mabsuli· 
:41,.~ ırnııcta harp ileti ile zirai 
~ e11 tehlikeye düşen kOIO· 

taleplerinJ kal'l•ı.ya· 
ah.~ll&!'Jıhyor. Bu sene hU
~;""'KeQ olurp ...... yty.e. 

.. ~ tlı il retaıJU.eo, '"~ 
\~" 1ı;:IUlr. Çtiakil bll ..... 
"-"tt t kolay tı.atııacM. heni 
~ .;_tarta iyi fiyat bulacakUf· 
~ ~ ) "&z ılraatinl tet"tik k 
~ '.'"dır. Vakit henüz geçme· 
~Vilayet cJahlllnde herketıe 
~il O)dqi11 kadar çok nıJSll' 
-..~rı. Mııırnn bu sene para 
~'" C:iftc;ilcrc duyurmak >U 

""""- ld teınınınc kilidir. Ben 
tetı "-11 it llnlarnna emir ' erdbn· 
tı.k..te;1 ~ti fasulye yctişt.lrile· 
~-. ~re bu sene mısır ektll'C· 
\°'tı e''11lm daha geçmeaılttir. 
~'11iYct1nde Juwran SODu

~~t ~ lliı8ır ckllc billr.,, 
~i)·?a. T~eu bu sözleri ta&

~' Arii l'du: 
~ ııtı laleanız c;ok doğrudur. 
'~ tı" ıl~n •Ynhp da dalre)·e gl· 
\,""Cqeld lan bu olaca,ktır. önil
!lt. ~f °" beş, yirmi gün içinde 
~·~ ı.. lblimktln olduğa kadar 

~eı. fazıa nusır ekmeleri lçlD 
~ "-r .\ıı te.lbrflerl alacağını.,, 
\..; "'-ısın DikınenJe Bay Ziya Te
"'erea~&kt cereyan eden bO 
laı."~ n memleket meselesi 
... ~ .. et baloınmdan ehemmiyetini 
'-~ek ~in gıda maddeleri•· 
~ı1~3o bf _tedbiri olarak cklllC· 
~~;'t' ola. Qğday, o/o!O arpa % 20 
~"-c~ l'a.k Yaprlması bak)anda 
~ :.. alınan son tedbiri ha-
·~~ fldfr •• ı;.,"Ulll leıı Yeni tip ekmeğe ka-
~-ao a % 20 r.avdardan befk• 
~I ~ lllvc etmekle Aakal'St 
~ ...;ğ Zlıılr gibi bllyiik ,ehlr· 
\"-it day S&rflyatı yarıya la· 
t~ "1.ı.ı;111Yor; buğday f8thf8albı• 
ı...:' rneı olan cksikliif r.avdat 
~~ ııra;:ı:sqlJert ile tazmin ve 
~ .,..._ld 1 bulunuyor. 
~ hrt lheml<"kctbnlzln bir ki
t.;' c1trn crt vardır ki buralarda 
.;~. '-4 Ck ihtiyacını buğdayla 
~' y ece mısırla temin eder. 
~ı.....~~:'.Ckllk buğdayın no._. 
~"'lııden telifi eden gıda mad
~~Ur hlrt de mısır mah9Ulil 
4.·.eaa .. d~ Bu IUbarla KocaCD vl
~~.. 8ay AD Dikmen arka· 
~lillıe \·an Ziya Tekelinin dü· 
' oı.,. 11 

gibi nusır zlraatlnc mü· 
l.~'. Sa... rnıntakalanla, meseli 
~"' b !!Un gibi vilayetlerde 
>I!&. (elcJ~-lbahsulü bu sene it.in el
"-.:"t11.,.~ kadar çok miktarda 
t?tıı bi gc t~ş,ik edilmesi ~ok 
' ""•nır r t~blr olur. 
h., "'-ra>. YaJını ki hudut ıarnnızı 
ı..~,k~' itin <'Cphelt>rde lıııtlhJcinı 

, ~t ~1'11 tne?11ektin gıda thtJyaç· 
~'l.1tıtıek in ıc;I" 7.lrai mahıı;ul yc

~lltd •raMnıla Milli Müdafaa 
llll hiç blr fark yoktUl'• 

DARLAN 

Vlfİ• 1 (A.A.) - -Kava&- Of'i 

blldittY<>r: DarJanm beyana unda 
Amiral TOr'Jdyede 

unıuml harpten sonra .... _ı.ı.m,dakl 
1 .b8.dfseler ııa

vukU& ıe en Tiitk ~bam 
cıır..-ma ..... ~1 -~ 
~·/~ ~~= 
tediJer ki bafvek~ mı;etınln saf· 
klye)e kars;it~:!e!:ı tef&H eden 
bal&ytndall eski bir ııareltet bakkJP· 
bu tadar. buluıınıak niyetini 
da serzeni§te ,AJnir&l i)arl&D, yal· 
güıunenıiftir. ·"""''il bile ve 

tngilizleıin iki ,_.ak Uıte • 
nız unu aydınlatın 
cebir oyun 
miştlr. barÜZ euırUınektedir 
Şu cüıe1 ~ 'l'il~ 111unasebe-Ue~ 

ki Fraıısu; ""t .. ı.enderUn .uncagı 
değişıneınıştlr.ri...-l hal sureti. bu 

1 ıne ve en .-..A• 
JDCS<' es ıin iki teınele day......-
rnUnasebetle ktedir su iki te -
ğun tsbat ~e doet1~ ve yakm 
mel, an'eneıJJklJ haklar& nılltek& • 
şarkta karıl 
bil bilrınettlr. -

Httler . Musolini 
· Brennerde .. 
ne görDştu? 

---0--

Jn iltereden '!elen 
: berlere sıore 

of ktatörler 
korkuyor 

Aimanyanın menfaati de şimdiye kadar hiç bir lçUma yapıl 
mit.Jetleri esaret altına 1 mamr:ttır. Bu tıktlr. Hayırlı ve llm1 

almak deiildir l bir teıubbUatln bqıaııgıcıdJr ... 

(Ytı-'"'-" .J iilleilde) ( l>tNam& &ı. 4 ri· 6 de) 

Vilki. A1nerikada. 

ViLKi 
y eni bir nutuk •öyledi 

Amerika vardım 
etmezse ingillere 
yaşıyamıyacak 
Şikago, 6 ( A.A.) - B. VeJ?· 

del Vilki, Şikagoda kal~balık bır 
halk kUtle6i önilnd~ bır . ~utuk 
söyliyerek, Amerika Reısıc~ 
hunıD3 karşı mesul o~~cak b!r 
zatın ida.reSi aJtmda mutemerkıı 
bir ınildafaa' teş'ktlatı .. y~pı~ası
nı talep etmiş ve demiştır ki. 

Bir Fransız 
tayyaresi 

Kudüs ve Hayfada 
beyanname da~ttı 

KUiis. '6 ( A.A.) - Bır ~
sız ta~i bugiln Kudilıs ~
rinde uçarak .Framııslara hıta
ben bey.U1M1Deler atmıştır. ı 

Bu beyannamelerde halkın 
anlış yola se~edildiği Alman 
~va f#kküllerinin. Sur!f!! ha. 
va üslerini işgal ettıklcnnın ~e

AJmanlarm S..riyeye getdık. 
~oin dqğnı o1ına.dığı bildinl· 

mektedir· ·----1 · Buna bertııel' -beyıuu ..... ""'er 
Hayfaya da bir FramD ta~ 
si tarafından atıJm~r. • 
Aziz-el-mıırı tevkıf 

edildi 
Ka1ıirc, 6 (A.A.) - Geçen ay 

Mısırdan tayyare ile kaçmıya te
şebbiis eden etJkİ Mısır genel k~r; 
maY reiı;i Aziz - el • Mmf ve iki 
arkada§I te'lkif ediJmiıllerdir. 

"Bu tedbiri ittihaz etmekle 
milli müdafaayı teminat altına 
almış hem de İngiliz harp ihti. 
yaçlarına yardım etml.' oluruz. 
Amerika, imalitmm emin bir 
tanıla lngiltereye teslimini te
min etmelidir. Aksi takdirde ln. 
gtltere ~· Ameri
ka harp malzemesinin teslimini 
temin ederse İngiltere Y8f!Y&Cak 
ve muzaffer olacaktır."' 

Kenan HulQsi 
eiaglad8D IUllar 
gazetemizde r•DI 
ır lllkiJ• Mrlıla ...... ,. 

ilk hikaye: 

Cesaret 
Beşinci aayfaıqızda 

okuyunuz -
Mucizeler 
doktoru 

Büyük Romancı PPDl~rtnl .... e· 
.ert bir Qç &1lne kadar V A1UJ' 
tütunlannda o)\nyacıakNlllL 

Tercüme Eden : 
MUZAFFER ACAR 
_.... ııona kadar llfJ)Wl9ll "" 

~ ftkalarla dola ... lıD 
..-nra 1Mır ............ Mr maebıe 

lk lr8'1riaptıakemn. 

Alman tayyareleri tara
fından tahrip edilen ma

ha lleleri gezeli 

Cesetler 
Ankaz albndan 

çıkanhyor 
Kaltlrt"-, 6 (A.A.) - M•ır bet· 

vcldll bugiln lakendert)'eye sel•
rek Alman hava kunetıeriıdn a· 
kmı eanumda yıkılan .e hu'ap 
olan mahalleleri slyaret etlblf· ft 

hutanade yatan yaraldarla mai
mi olara:k .Priifmüttür. 

a.tka ~~.r öe lm~Wi--= ~ ılt~ -~lmU-

Kavzer 
Taputa kondu 

Doorn, 6 (A.A.) - Sabit kay. 
zer Vllhelmin n"1. Door ptoeu
nun bUyUk yemek aalonunda talıa
ta konmut ve tabut bu ubeh ka
patılm"'tır. Tabutun tızerine eısld 
imparatorluk aancatı artiUmÜI ve 
çiçekler kObmuttur. Hobemıc>ilem 
aile.ine mennp premfer. tüatan 
bqmda münavebe ile nöbet bt:~
lemektedir. 

o 

Sovvetler 
Yeni bir komiserlik 

ihdas etti 
M oaltova., 6 ( .A .A.) - Ofi: 

Sovyetler Birliği ~ mec. 
lia riyuet divanı tarafmda.n bu 
sabah neşredilen bir .kararname 
ile imalata yanyan makinelerin 
inşasını tedvir edecek bir halk 
komiserlifi ihdas edilmiftir. 

lklnci bir kararname ile de 
ağır sanayi komiseri B. Etrebov 
bu komieerlije tayin edıünlftir. 

Filhakika itçilerin son zaman. 
Janta imalata mahsus makineler 
bakımından modern lnpat icap. 
lannm ki.fi ~lmediğiııden ,ikL 
yet etmişlerdir. 

Pravda gar.ıeteaı. meuıleketin 
büyük muraflara katlanmamnm 
önilnc geçmek Uz.ere iııtçilerin 
kendi kendilerine mfklnel~iinde 
tadilit ya~nnı tawiye et
m.itti. ImalAta mah&IJ8 modem 
makineler hakkında verilen ra
porla.r bu makinelerden alınan 
neticelerin memnuniyet verid 
olduklarmı göstenliğinden Sov. 
yet hUkCimeti evvelce reddedilen 
tahsisatı ka.6ule karar vermie
tir. 

SAM 
Almaalll' ......... ................ 

ilfo)"nlt, 8 (A.A.) - Alman in· 
t.alarmm Şem'ı llPl etttk1ert ,.. 

yiaJan kad olanık ~---
tedlr. 

. 
Sulh ,· şayiaları' 
~ekzip . ediyor 

• V,Gfİfttlofe, 6 ( A.A.) - R Vl· 
nant'm .-.dil tekijfleri aet.iri -ı 
~ dair bir gue~ 
auaJPıe wrdili cevabın &J.DID 
netrine B. Ruzvelt mUrncı1e et. 
m\ftP:. Bu pek ender 1~ 
bir liadiaedir. B. Ru.svelt Gilnit
tir «i :. 

Bir 8Ulh teklif inin onunc.ı ... 
recede bir yipni biJe :mswww. 
batım defildjr. Ne 8Ulh WLlft 
mahiYednde ne de _.._.. lıir 
8UHı mWilkeıre.J yOktbr. Xıetijuı 
buna bemer bir 18)' mevcut de. 
fildir. Bunu reiatcmnll1iftm bir 
teltsip auretinde delil. füat lıi1' 
ittihamı suretinde lnıDumm. 

Kimi ittiham ettiii B. ~ 
wltten sorulmue o cfa .. Almm
y&,.. aldanaıı ~., dlmlt
tir. 

Giirtlerip Peıinılen: 

Bir yalanın içyDzU 
Amiral Darlanaı P9ID Sin 1'&· 

gtıtereyi tehdit eden nutlnmda Ki
likyadan behsetma.lni m•DHll .. 
lanlar meler bu 9Ödn alt.mda hl· 
Wtiıl pek mWıbn bir maaa balU9-
dutwıu farketmlyorlanml. Melet 
Vifi Fransumın du Dunet J'eıMt 
mütarekeden eoııra Suriyeye ~r
lcıtJrilmlt olan EnnuUQri aı1* 
kulluraak amanı pldiftnı dllla
mlJf ele onlara karp ~ t.. 
temlş: 

- K1Wtyadan Jl'raDUa)ana çe· 
ıctımemne ve dota)'IBl!e mneal1erlD 
çİkınuma ıebep olan tngllteıeıllr 
Kabaha.t Franııada defildiı".,, 

Diye IUrh etmetete ıtısam &&'" 
mOtmUt; bunun ~ Tlrtr mtlll 
mllcadele tarildnl tahrife m-.... 
rtyct hlaeetmlpnlf ! 

Andral Darlan yinnl, ytftlll bel 
ll8De ev"1 F.nnenllertn kuJülln. 
aa r.ıanan yalanlana mutaım111 
oldaianu dftftlnerek yenldea s.d
yecle bir entrlra oca1t )'Mmü il
rlyor; fakat plib& ~ 
"'Yalanemm mumu yMmya. War 
yanar .. diye bir daı'ban_. balan 
duiwtu mutu:yor! 

._ . a s• 



\ Ali.iT 7 !IAZtRAN ınt ... 

1 
, il Amerika 

Radyil l:iazetesı -.hariciye nazım işga 
• r , de ~Moıotôf 

TokYOYI 
i rAye mes ııeı 

1 ı!'.:11.iz kaynakları Surt;> c hakkınaa 
h ~lı haberler vermeye devam 
e<L; J • Londr::ı. radyosun& göre Al· 
~lıum Su?'!;ıaye a.kmakta oldukl"· 
nra t.:ıh d ıı:ııer toplanmat;:tadır, 

Hatta bJn'l. A.ım:ın t,..ğııllnln fdlcn 
başl:ınmL oldu~u dencbıi.r HUr Frıı.n· 

llZ AJıuı ına gorc S:.uiycdo lis; blıyUk 
tayynrt! nıc,>dnnı d ı .ı\lmanıarın eline 
geçmıı \•e otell r Alman tayynrelerlle 
ılolmuştur. 

."..lnı.'.1.L a.r bu babc.rı rın ı:ıurtyenJn 

Inglllztc:r t ""fıml .n 1 lı için uydu· 
uldu!!'unu söylemektc1.lr. r. 

Almanlar hıı.tuı tııyyım;lcru:ıııı ::ıu. 

rt) len bllc ı:.~çtıgt'ı.ııi ka~ul ctme>mck· 
tedlrler. Yalntt. Sur.ye !ev':..olMe ko· 
ınJr ı C n ra1 il)(ı'lı~ ~lr nutuklu Al,. 
man ta);, reıerirı " Suriycden gelip 

çtıKlerinl soy ml!jUr. 
Vı ı l' n lın ziln bakılır.a 

Frı:ın:ıız ınıpııratorlut;'U !nglltcr nln 
tec.:ı.,Uz;mc uğramak t"h11.kcslne ma· 
ruzdur Bu ta~dirdc FranBD kendlai· 
Dl yauıız ... ına mlldaloa dcmezıo 

Alm.:wyanın y rdıım.ıu !.!ltıyeeektlr. 

flU jU rl<'I!l ittir; li'rarı&ll hnpartı. 

rlu Uıılcrınt AJmanyaya terlredo• 
cck, lng-Uterenin buna kaı ,ı o.l~'llğı 

vazly.ıtt tecavU?. t ICt.J;kl edı:rek slJn.h· 
la. m'ld:ıtaaya eÇfCel:Ur. 

Ed n Avam Kamarıurıpda §Oyle de,. 
~tl; 

- Nerede Almau kuvvetleri glirtlr 
>!ek o kuvvetlc .. ıe orndll çarpr§acağı.L 
VL,ı r.unu bildiği 1Çind!r kt İnglltero 
no h&rbe bazırlıı.nmaktadır. 

nugiln Vl§l kablne:ıi M.tre3alln re· 
lııll:W.rJe toplanmı~. bun(l • mllsteınıe. 
!e umumi vali ve kumaodanl&n da 
bulunm~ıardlr. 

Vlfı~· logil1zlcrle değll, Hür Fran· 
IDlsr da Jfı>1' ''" tığı rtnlaııııyor. 
Vl§inln takip ettiği 111.· 
yaıteU ı n"rlka nlbııyet 
J))ktai naz nnr harlcly nazırı vaSJta. 
alyte blldlrm11tir. Hul demı,tır ki, 
baş ostecır f;ibl gllrUnım vaziyetten 
çok dişe duyuyoruı:. 

AlıJl(lllnl • Hltler ara8Uldak1 mUlt· 
katt.a.1 d3 şöyle b1r n tice çıkacağı 

bUdirlUyor: 
M hver devletleri O(>yle ukllf :yapa .. 

caklıırdır: A.vnıpadıı aıkert h&Nklt 
net ele d r:atun mllletl r mihverin 
etrafın ııı. t..cıplanmJ.Qtır. Bu mJlleUer 
bir !ille gibi y848maktadırJar. Buna 
manl ruıı.n lı.ıglltcre ve Amerikadır, 
Bu iki !! \'l t Avrupa devleti oımaclık· 
t.'\nnd Avrupa işine kan!Jma.smıar. 
Harbe mhayct verilsin; Amerika mat· 
bua!J bunu btr nıımevra telikki et. 
mcktcJ!r. 

lNGtllIEltENl MOSROVA '3-ıÇist 
JA>l\'l>RAYA ÇAGmn..nı 

İn"'lllere hariciye ruızın Eden ln. 
glllı'renln Moııkova bUyUk clçlıl Krip· 
ısl Lo ı.rııya davot etml~Ur. l!e!lr Lon· 
rad& bir kaı,;ı gijn kaldıkta,n &C!ftra 

tekra [oskovaya dönecc.lctlr. 
Şubatta Ankaraya ~elerek Edeıue 

.;ö1'1l~m0ştU. 
.r \PO~ KAB1NEıo:lNtN l~I 

J.ıpon kıı.b!neııi Qrdu §Cflorlnln ifU. 
rlklyle bir toplantı yapmq Hollanda 
!JlndlStMı vaalyctlru Gij;;d.qn goçlrr 
miflerd r. B r Avrupa radf08\l bug\lıı. 
!}Öyle demııur: 

- P k yllltmoa Usak ş..rıtta mtl· 
bim h dı,eelc-rln zuhuru Pltlmal a.hi. 
llndcdlr, 

lngilterenin 
Moskova 

elçisi 
Edenle görüşmek üzere 

Lon raya geliyor 
Londra, 6 ( A.A.) - SalAhi .. 

y ttar kaynaklaıdcı.n ö~'l'cnlldlği. 
ne göre, 1ngılterenin Moskovııya 
l~ 1 Sir Staff ord Cripps, ha

nclye nazırı B. Edennln daveti 
üzeı ine. m~avere için yakında. 
Londraya. gelecektir. Sir Stnfford 
Londrada birkaç gUn kaldrktan 
ı.;onra, MDSkovaya va?.ifesi başr.. 
Lı dönıooektir. 

Yabancı memleketlerde bulu-
an el~ilerın ve btiyi.ik elçUorin 

Franaanın taarruzu 
hnkkında fikirlerini 

söyledi 

Frans a 
·va luırbi1Zin muhtelif 

safhalarına bir bakış 
Diğ'er milletleri 

aleyhine hazırhyor 
Girit adasmın havadan yapılan =:;::=::--=:;=::;:;=:;::;::::;;;;;:;=:;::=: aq diyeNieçeitz. ~ ~ ttr de 

işgali bize paraşüt harbinln çok römork plln8rlerln talnlın13 bulun· 

\'ıışlnı;:ton, f: (.'\.A,) - Hcu-!clyo 
güzel bir ö'!"Dcğ!ni vermeai bakı- yazan: mıll!ı4 lilYnrecı iin, mijdafaa vr.sı 
romdan tetkike değer mahiyette· tası olan ve silUı l<a.dar Jtorunma. 

n:ızın Ko::dC! Hul t.amfındm An"a 
hı:kkma:ı yapılan bQyanatır. • etnl şu_ 
dur: 

Jir. Bu ada U::erinde gördük ki: Mutehıusıs Tnvvareci da müeMir obn hareket kab!liye-
- 5iddeUi bir hava bombardı· tfni sıfıra indirmektedir. Tayyare 

llk raporlardal<l tııarctın terlllno e. 
larak Vişl hUk(lntttlnın şlm:li taarruz 
maksl\tınrllc dl~r devletlerle 11' birli
ği sırasctl kn bul ve- tathl'k etm sı t. 
nnnılır b1a fl y rief;lldJr. Boylo blr Si

yaset yahıız aı?ır t:lr mUtrır ke bil.. 
kUmlerlnl tecavüz cdt'rc~ kıynıcU! 

hakların ve mlin.Cn:ı.U rin terki de-

ruan taarruz:u.. . T 1 A • hor şeyl n evvel peşine takıp sü· 
- Bu mıntakayı müdafaa ede. rilklediği yilkc ba~liUllll l1 olduğun. 

cck para§ütçUlcrin serpilmeleri. dan oynaklıflnıtan fedakarlıkta 
- İş~nl kıtalnıınm nakli.. bulunmağa mecburdur. 
- lşg 1 har&etl vo bu hareke.. 

Un ikmal ,ve Jhtıynclarım tcıınln c
d n heslcmfl; 

herJ ld3ilik nakliye tayyarelerluc Böyle bir vaziyet kal"§nnnda bu 
fazladan olarak iki§er röı lt pll. nakliye tayyarecUlftni mUdafaa 

ParaşUl hal'binln barlı: dcvrelo
ridir .. Bir tancıslnln ihmali ve ak~ 
scıınaeı bu hareket.in akıune le uS-

nl\r de illve dllml§t.ir.. nv tayyarQcflJğlnm avlamıuıı ve 

mek ~lıl'lt)'llcal,, YlJI umanda l<'ran
eayı derhal ııekerl ve siyasi bakım

dan tali bır deı.:let haline koyacak ve 
bu mtıınlelu:t diğer b!r ı;ol< milleUc..r 
aleybinde bir tıtarruı AJı,U placuı.lttır, 

B'J \"aziyet, Fransız milletinin hUrrfye 
Unc, hııkll:l m nfaıı.tlorin~ ve refahı. 
na yapacağı bUyt\k tcıılrlerden başka, 
dlt; .. r memlckcUerln baklanr.;ı ka.T§ı 

tamamen h smaruı vo gayri d~tane 
olacaktır. 

ramasına seb p ola.bl1lr .• 
Girit üzerinde dı, Alman hava 

~uvvetlerl piko b-Oınbardmıancıla.
nnın elddcUi bir surotto bıınkm 
v(!rmelcrlni temin PtU. Yunnnis
tanm cenubunda.ki hnzırlıklnr bil· 
yUk bir mf\.hrumlyctle tamamlan· 
mıştı. Ta rruz İngiliz hnvacılnl'Tnm 
av tayyn, eciliğini faaliyete geçir
mcelne fır.Pat ve meydan verme
di. Müdn.faa tedbirleri olduk~& 
§iddctli Jıı111alq.ndr. Bu bombardı
man hareketinin akabmda da bir 
köprü im ı mevkii cle geçirerek 
müdafaa edecek ve ifigal ana kuvR 
vetıerinin gerek naldiye laYl aro· 
leri ve gerekse :r(lmork plan(Jrlcr
le indlnlmeaini himayoaineı alacak 

Nakliye tayyareleri gördUklcr! nnkliyc ialnc mani olm113J, hig de
iş lcııbr olarak sil8.luıızdırlar .. Bun- ğilse sekteye uğrat..'tlası icap eder
dan hiç slltı.lıı olmadığı manaşı çı· dl. lştc pike bombardımo..ncıla.nn 
kanlmamnhdrr. Sll!hlan vardır·. daha ba.t;langıcmda ada üzerindeki 
ancak iki makinoli tüfeğin büyük tayyare m ~danlıı.nna taarruz edo 
hir tayyare l~n sllıih &aYllarınYtı· rek bu imkilnı hasnn h~vacılığm -
cağı düşünUIUrse bunlara müdafo- dan alınrf olmaflldır ki nakliyat işi 

de mulmbeleslz ve mUd::ı.faas?z, L:r 

Dl~r t.arıı.flan bir go.zctcelnin w.. 
ııllno cevap olarak unları ııöyJcm~ 

tlr: 
Aınlıııl Lihl'den !J>tidal mahlye~te 

blrknı; rapor aldık. Samiın! ve açık 
o r;ık s1Sylilyorum, taııaddlls eder 
ılbl ~Brilncn vaziyetten çok CJıdl§e 
ediyoruz. Blrlejlk Amerika. Fransız 

hUk1imctlno vaziyetinin zorıuklarmı 

takdlr etmekte oldutunu ve Franıız 
mDlcUnlJ'ı ael!metı meselelcl'U\1 hal ı. 
çin kc11d!mııe mhmkUn olan bUtün 
mUzaherette bulunmak ıu:mlnde b\J.. 

lunduğunu o.mlral Llhl vasıta.silo mlls
temlrren bUdirntlft.lr. ;Fekat b1rl9f!k 
Amerika ruuı. etyaseUnin FranaQI is,. 

U~ eden vo onu boyundunı1' nltma ru. 
mak Uzcre bulunan kuvvetlere karşı 
ker11sinl mlldataa için bQyUk Brltan
yaya yn_'""'ım -etmek olduğu da FNnııµ: 
h kfln:ı.etinc açıkç:ı. eöylenml§tir. 

parqütçUJer serpildi. 
Oiri<lin :ınüdafaaamı kolay«ı{jtı· 

racak ve işgaline mıtni olabilecek 
karşı koyma. harokoti daJıa bllf? • 
langıçta ve pike bomhardunancr -
•arı tebdiUc b~lr,,a.caktJ.. Pike 
bombardnnan(!llarm ltılorini ba• 
§aı tf olmaları ve mUtealdp hare. 
ketlerde de mukabele görmeden 
taarruzlanna dvam etmi§ olmala
rı Girit harekitınm ısorl JnJdaafın
da da en bUyUk rolU. o;vnanıl§ ol· 
du .• 

llk '3Crpllen flin bq yüz kadar 
parıı§Ut.QUyil da avlamak )Tine pi· 

H• d• ı d • SceclJero kafil olıı.n ademi muvaf. 
ın ıs an a ısyan fakryoti tclAfi edecek ve hoea gl-

Almanya 
A ·rupa . birleşik 

devletleri 
Hakkındaki müta.leala

rını b ildiriyor 
JıcrUn\ 6 (A.A.) ..- Bir huşu. 

si muhabır bıldirlyor: , 
A\TUpa birleşik devletleri ku

rulacağı hakkındaki Amerikan 
haberlerini bah · mevzuu eden 
::alahfyctli Alman .mahfilleri §U. 

nu hatrrl tıyorlat•: 

Yeni Avrupanm ana batlanm 
Alman matbuatı ibildinni§tir. 
OçlU pakt yeni Avrupa.mn bful, 
yevt hücresini teşkil etmektedir. 
Bu pa.kt askeri !lllfllanm bir ifl!.. 
~dfr . .Avrupa tesanildü üçlil 
pa)<tm koyduğu prensipler dahi· 
linde kurucu olacakb r. Hiç bir 
Avrupa devleti tesanüt v&Jlito. 
&inden ka.çmamaz. 

\ gal kıUilıı.rmı Glricle ııoUrip bırak
mıst11. 

1 ıılc karadan ba§lıyan hava 
piyadefilnin pareket inkl§afı ayn 
bir safhadır. Bunun ikmal ve ihtl· 
~çlımnı temln lçln denizden ya· 
pılan te§ebbU1Jler, lggiJtere üdc
nlz donanma.ııı:nın rnukabeJeısl ile 
nl(samış yıı.'rdımm hıt dan yapıl-

a&nı mecburi kılmıtln'. Ve nll~ 
kim de ikmal havadan daha kolay 
olmuatur,. , 

Bombardnnan hıuskmıyla ve di
ğeri kıtalann indfrilm~slle bqlı
yan para;ılt harbi, i gal lutalan· 
mn nakh ve lltn\a.llf'\rlnin munta
zam surette yetlştlrilmesUtt 1nkl· 
şaf ettlrilml§tfr. Ve parqUl hu .. 
binin gUzel bir tabiye ç~eveel 
meydana ctkmıı oluyor, Harbin 
ba§mdanbe ., ııuhtelil cephelerde. 
iki harekeUl'r'\A n en atril ve en 
alakalıst olan bu Girlt isgnlinin 
müdafan bakmımdM dn bir ders 
lefikl ledeeeğini t.n.hntln edobiJhiz. 

Va.,Wgı.oıa. 1 (~.) _ Berll.a hO. decek bir hareket olablUrdl. Vl.
k6m•tlnin vaJmul& ~ı .... ~ i.s. kıa. by ilk l>AJ'llriWQ b.fll""1n Mıtr 

' ·~ \ı:unı ta~ aeJ'danı ~ m. & ÇS . $4 ..... , l'lil.1'1 

lstanbul güm
·~·~ takt•mt~:IJI nrruzu yapac.-ığtha da!r dUn buradıı d" 

bir çok haberler şayi olmuştur.' Faka.t ilder.iııi v~ ~QY,daıy lJlÜdııt' Y~ 
, . . ho.zırJıuııdıklarmı b&beT akhfnms 

bunun Hitler1n Cudahy ye verdiği mü.. sınılarda yine ajaular ilk kafile. Yahudiler 
Franıada da takibe 

uiruyor 
1Akatm ~ ~~ ''Life,. lQODlua.. nin temWendiflnl blldJrmJtti. Fa.. 
ıımda inUR.rma lııt.iJıar edllmeeind<m • kat hu ha.berin artuılldan para· 
Uerl ge.tdlği zannedilmckte41:·. j §üt hartıı.ıı!n UcQucO aatbuı dlye.. 

VUinJLonda blı; k1ı:'ıUIQ bQyilk :arJ. bllece#lın~ İll'al kıtalıuwsı 1l&kU Vltl, • (A.A.) - D.N.B. 
ta.nyamn Hltkrin blı glli teklltle~n.e b~ .. Bunıın iQln de bin bet yUı J'r&M1S eıanlnt ••nnırltn. cıote 
l"htmmıyet vcrooclini aklına bilo ~Ilı: birinci katile yedi bine ve D'uw boJUnca blUı.•111 Alpt9marl. 
getirmemektedir. Bu hwıwıta Amer~ t:ahm.lnen. blr hava fıd[aaı kuvve• inıea, Var ve Bouchu-de JUıi>M vl 
Jtaııın e.ldıtı t.a.vrı gayet. i.yl tebarll$ tine 4:dran1dr. İ4'te bundan IOlt.nL" ıv.uertnde yahudUere karp takltxıt 
cWren bir vakıa da Kurt Rietb adın. dır ki kıtal&r blriblri Brdmca yat. ~pınglardtr, 41 yııbancı )'Mudi tecrit 
di. mUhlm bir Alman pjanmm Nev. dırıJdı. kamplarına kolı\Wqllft\ll'. 400 ya.hud1 
yorlcta tevkif cdlhni:J oımaaıdır. Bu Nalıllye tayyareleri ye pJ&nö,... muayya yerlerde llcanıete mecbur e. 
Alman ajanı Amıorlka il acı.mıan a. ler burada ha.vadan ı.aUn en ha.. dllml§Uı. BlrQok yalıuditer de kam 
raamos propap,nda yaparak onlan, f"ü ve fakat (}n müessir hnıcketl. bonıa<b faallycU r'.indcn dolayı mllb.. 
Almanya hubl kwrandığı takdb'cJo ni yo.pmış oldub;r, Bin iJd yüz el· !{emeye acvkcdlleceklerdlr. Yukarda 
her şeyin daha iyi olacağına ikna& ~ li tayyarenin Jştfııalı: ettiği blldiıi- ı ismi ı;ec;en villyetlcrde J>QliS lemizle-
Jışıyordu len Girit iha.va nakliyJltmda yirml mc tedbirl~rlne devam etmldcdlr. 
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- Faka.t bb: yalnız fOyleıQejA 
değil. onun mahiyetini resim gibi 
sann gösterm~ğc de muktediriz! 

- Ah, o vakit ld&e ;µe kadar 
minnettar kalıJ"lın! Ne çare ki Qıı. 
nq asli ya.~ıyacaksınrz •.. 

- KfifL. ~lecek hafta bir g • 
ceni mesell ~r gecesini bu i~e 
tahai. edobWr miıilit ! 

- tsterseniz bUtOn haftayı ... 
İyi mi? 

n dınlcmcğc göttiriilen bir mah
küm gibiydim. 

Köprüye çıktığmıızı gördüm. 

nü teyit etti: 
- Hayır, ~ıcfkiırt:? (Oilla1dan) 

olııma&! 

ihracat resminin 
tahıiline ba,Iandı 

ihracat e~ma tatbik olu. 
nan ihracat ~inin almma.3TI'l& 
lstanbul gümrlUderinde ibaiları-
nı13tır. . 

Bn resim, ihracat Ef)"88ıntn f Qb 
kıymetinin yü"tle S tt üzerinden 
nhnacaktır. Sim~ kadar cl. 
de edilen mıı.Itımata. nım:ı.raıı !8-
tanhul gümrüklerinin ihracat re. 
slmlerlnda11 R'Unlük v:ıridat ''fi· 
Fati 12 • lG bin liradıı·. Böyle
lild", ~imrülder varidatının nr. 
tacağt he.,, p <.:dilmcht.edir. 

11 uıaı;w'E!" 

olmnın icln yalnız onurı gelmesi 
beklcntyor gibi •dl ... 

O, gelı:;cck mi? .. Birnz sonra, 
üstünde mukııd 1 tııı ~I" H y yırtıla
ca kola nbu nı nn•n y&nma otu· 
racak mı? .. Oh, lnr haber; l)ir ke
Jlmcci: .. Ona: &l'lıne, inan<Jllll; ı.
\·Cn bir haber ••. Kiiçlik kız, alı mı, 
ııllcrilc kadehler. bardaklar, mini· 
minı surnhiler dmyQr; so~!Qz a -
yakları ile daima dolll§n·or; gidip 
geliJor ... Hu kız Yf'ktıının TI<'"i o· 
foyor1.. 'Yeictaıım tWil J.A.1dn ne 
jyi, ııo kadar Mit iyi hfr kı~! M('f· 
'.ôı~n o r:ccc ı,;·,.ı ... denı~ti! .. 

qidec•" 
r- in o. G C '\.A.) - »~k 
l!o ' r gıız~ttsitl n ~ 

ne ...:<- aov~Uar b!rll#i fflll" 
b .... "" of bU ,... fJ/11' 

balk ll0ı1İl.I rı :.iolot. • yaıct 
yu ziyaret ~dLl ktır. BU ı:ı ..,,'tr,,trll 
rlne Japon • H..ıv '• ı rnOıtll:rıetı!ll1'· 
l)lr inkip! g!SzU\nıtsi b 1< 

Fran&ld• 
açl 1<. 

Vi§i, 6 (A.A·) -::1'8"~ 
Fransıs ~~~ ~ 

i~enin yeni bir vaJıiıl1 
kayd~iyorlar. ~ --..: 
~yonda çıklll "ısaJli bir ~ 

teaı Pa:iftte '!.~n 11~ 
ınfinha.sıan ~~~ 
birvemek h~ 
bır orta mPkteP ~ 11"9" 
gün 1ik kazancJJIJP -tıfıl!'' 
mialı !ula. ı>ar&Y~ 111~-· 

Bugün bir Pan• ~~ 
nokısamna bi~-~ ~.~ 
vanat be.h~esı~ ~ 
mn ke ile,..ek etıeriJdn ııt ~ 
nı teklif etmeJctıdir· ~ti 
bilh81$a boynuılU _::,,. 
kesilmesi yUÜ et .. ~·~ 
vahim bir ınahiY ~ 

Gazetelere göre, I~ ~ 
bilhassa cen "> ~il~~ 
le Marsilynda çok rd~~ 
seM bahk avı bl 99 fi---. 
mıştır. Çünkll klf ~ ... 
çok soğuk olml!O_~ı..ıe °"tıl 
hlllcro~ açık ~.de ,.. 
mışlardır. Açık deni~~ fC 
sızlar bıttabt avlan~~ .. -~ 

Gazeteler halkın ~ # 
bahkto.n mahrum .tiiıı~ 
madığln~ sebıe I~ 
tfthdit etmek __!~. ~ 
bulunduğpnu yaz.ı.J"'_.- fi. 
Parisın ba~ toptan ~~ 
finnahn beledl~tı& 

i-!~~8~a~is~0~~S: -~ 
ba§lamı§lar :c ~ ~~ 
da sebze getıtıl!~ J'P~ 
dn'. Mıt.amaflh ~ o 
tesbit edilen tiya.tlar ~.J 
~lrtlr ki. b~..'!ır .,
el(serıyeti bunu ar.su-

~ll~ir ~ d 
Vevgall 

Dö Gole~'''~ 
g~mek lıt~- ı ~ 'f"/' 

Lon!lr1l, 6 (A.A.l - ıııı-ııttl .JI' 
f'renıu~ hududundaki Jll rtd" !"jl fi 
ganı.J - Peten g'llru4ntf'l

9 ı~tflll"' 
/\lmım i.şblrll oı.ını ıtYdrJl1' t1ıiM 
tınsIUc Urmlyec ğ! - J. 
(luğur.ıı b'ldlrm kt dir. ~'itil" 

Fnınaız • tng\lls "'u ~ ,_I" 
(ıkıbeu tııı l blr1,Jtl111~s.Jlr· Jlll 
ı rln bı.ığlı bu'unlll it _..dfl 

bire i;'ÖI"(' ı.Cnl",..J.I 
\ •1~~ 

11ö<l<>ek 111rc fJ! 
tarı qe~lldlr \'~ D r an ifl dfl 

:n•1' ~ ııım;ıll A:frıkıı,. P d ı 
lqc muhail!ttr, h) g rı fi~ _;flllJf 'iJ 
ı.ını m\lııtemlcl<cl rıe 01 ~-~ 
ıı.razldc yatı)'M hıiK111 :~ 
Gol U.raft.J.tı ollll.,... ~ .. , t' 
ıneklfı<!lr, General VoYftı~ 
tı har !~tirde f ret ı.t :J• r "'1! 
oynaclı,l)ı zıı.ıurııtıııne.. ·~~ 
eski muttıı!il; JnıuLa:;: ~~ 
ı.ırıım k \ e)'K• _., .'... fi' 
Uu11un ctb1, l''raıuıflllll ~.'. 
otan ArnerU<a1a ~ flJI# ı1't :;;'!! 
rnek ~ Ve)'iand u;iı~ ~il"'~ 

Bununla beraber DÖ ~ ..-- Tamam,., O halde cumaıtefJi 
gUnU Uçüncll vapu'l"da ~uluşuruz., 

- JA,kin ~ rica ederim; o gU· 
ne :kadar bunu tazolemeyinir._ Bi
rııı: baEjrmt dinlcmP.ğc ihHvneun 

Fakat akşama. kadar İfttanbuldıı. 
nasıl Vl\kl t gcçircliğimizi bilmiyor
duın. l\adıköy \'apuruııda, yOzllmU 
"Vnkıt" gazctesWıt arkasına sa.k
lrvarnk mü•cırnldlyen dU~:inıfünı: .. 
l\mba ile Moda yolıarmı geı;erk"n 
yavru; yavaş l>Uyi.lycn bir intibah· 
ı, UYDndım; ıızak bir M.L-ra), ta
itip ederr:ık: 

İki hUr, k~r bir ovin füı.ınd<' 
durduk, Bir kUçtlk kız bizi ı:ı1l0t1 
gibi bir yeN aldı. Ak§&m olmuı:. 
liimbalar ynn'llı•,tı. Biraz fJOnr:ı 
hepsi glttllcı; orııJıı. ynlnrz kal. 
dım. Daha. sonrn Ta.kd~r. btni e
limden çekip lı ı sofadan gN,:iı di. 
Kiiçük bir oda,·a sandıkların ara
sına soktu. O~~ ufak bir pewe
rc vlll'dı: genl~ btr odaya bakı
yol'du. Dedi ki: 

gelml'J olınHı uııe~~ ~ 
~1.•fküre bu ~v~ sık sık gelen tıuıum azalflladli" t.tJı~~ 

bir ahbap o!mnlı? Fe.luıt burada G'kmuı ınuııt.tm-' ~ .J _. 
kornş uyok mu? Zıı111ıa yok mu? evvel karar aJm&1' ull JıP" ~ 
l3c.k§C'l y()k mu?,. E;l!n eli bir kn. \ ı l me,.,urlMI• or4":~ ~ 
dın, §Uphell bir O\•, anı.ha aı· ha rnen ktımııerı c!ll 001 ~ '-'' 
g"len f r)cckll ikııdınh mil&fir., f!on ıerlnd n ('ndlf'J ctplfJJ ..,.,.- ..., 

var, 
Sonra bir ı;.ok şcyley rl~n. ko· 

nuştuk; 
1

birc doğru dağıldılar .. 
Velinln izaba.tın:ı inzimam edf'n 

bu yeni mnJfunat1 son kanaatimi 
dl" ~ML!ilı. K<:ndi Jıatıralarım da 
bunlan teyit edecek :mahiyettr. 
idl Her ~y onun aleyhine caha
det ederken ben hA.IA diyordum kf: 

- O gözler J}aml yalan eöyliye
blltr yarah'bim ? •. 
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- Zannederim, dedim, Yekta
ııın ev.i.w:ı gidlyoruı! 

'J'akdirlc Servet blrlbirinn bak
tıllır. 

- Ne blli;>orsun? 

- Buı adan bnk. İtidalini mulıa
fo.za et. Dti9Un ki... . . 

- Hadi sen git.! dedim. 

:rr. be-kçisiyle, znbıtas!yle biltUıı fçln sunyedekl F,...., rlJl• 11......
nıahıılledr milsterlh bir sUkün !.. ile boy aı;;Uşt-bil c:elııl• 
Ah, lıayJurnınk fısUyorum. ~ırındcrl kltldlr· 

Küı:Wt kız da yetjfiyor; Yekta... o~ 
Jlm eJlne kim blllr DflredCft lf{'CP o..,r 
ml&tir. BüyUk bil' bUiür ka.bın içtn. Bir g ı ı ' 
de bu~ getiriyor: f!Onra, boylu 00. ı I 
yuna nefis bir lüfer yatan uzun ~ur" 
tabağı t~tımağa cahHr~r: dahil meı 1 t ._. t'I!! • o.ziyetin bütün saföala:r:ı hak. 

Kında malfunattar ola.bil teleri 
l"İn, &a>anı arzu n.dd~dılciiği her Muayyen güne kaqar ikisini dA 
defa mUp:ıvcrPlerd~ bulunmak gönnedlm; o~lar da beni ~~amadı
ti1.cre IngilteıeyP. gelmelerinin lar. Bugilnlcrın nasıl geçtif; ni h!~ 
mutad bir usulü te6kil ettiği kimseye .ızah edem.em. Şu var ki, 
kaydolunmııktadır 1 cumarlesı glinU vapurdR buluştu-

Ben caqsen biç bir ıo;· bl lmi· 
yordum. }len. kendi mUlihuatı
ıııa hitap etmiştim. J;>cn, onun aş
kına w• mnsumlyeUQc Hk defa 
inandığım yel'c giden yc>Uardan 
elnıçli mülcvvemiğinc .i,Qanmak jçi.'1 
glttiğipıi <lU§ilnmUetüm, llakikıa.t~ 
YC'ktanm pn evini bilmiyordum. 
Yektanın evi diye bana sahilde.ki 
tş.şlar gÖfiterllmi ti. Ve onlnnn 
Üiltünüe cml.ş ne tatlr · gece· 
miz vardı!... 

O g-eni!J odanın kaı'@ıtna. tt'!fladll ı 
eden pencereleri kalın perdelerle 
sınuııkı kapanm~tı. Tavandan , or
tadaki bUyWc muanın Uat.Une mu• 
t.ıuıtnn bir IAmba sarJuyonfu ; bu~ 
nun flUllerf ve etrafmda.k.I te.lan.11 
rankll mumJ;ın yanmıştı. Hemetı 
liniimde, arka~ını bana ciönmil8 bir 
kadm, bunun eağmda, masadan bi
rıız uznk. doktor Servet vardı. 

•onra k;lci iba§layaı;", berk~ btri 1. bcP•~J 
birine yaklqaeıılı. O, ııgak &Vtle• r~mva~ .. •UP a lil~ 
rile bu maıı.ıaran mtJSum dima. şetten """' ,t 
flnın derin rıN\ifclıırino y,uç~. Yenikaf)ıda rU5QJll ~ "°.Alt 
yna~.. menıurhığu ya~ l"J 

Ve 'bir Qiln Jt•dili de öyJe bir dfüı eaat 12 sa.Ptt' _.. 
beyir) :ran.mda onlar tfibi jçmak ve dönmek u.ere lfll' cJ:/I .JJ1 
eğkmmelt heve.lle; daha~ iç.. yerinde sed {ly.el' ~ 
ııwk, .di:ba !:Ok eğiCNnek am.uy· muıııtur. r~ ~ 
la iGi.nd~ bil' O)• O)'JlfprU al ~a Srt.kı J{.a.ya. "'1 ~ -"';'"' 
kadar tı~ıak ... ~ ~· oktıılu iqin bir·~;; 
cele.rin ör"~ bil (YektA.) ln.r, 'ini k~ ~ "6 
g:ündüf.lari, b«itün edep ve iffet • -pa.tlryaı'ftk::;:: eJ ~ ~ 
lf"ri, dinda"11ı:kları ile ınılllıallcl~r- V aley& ~ sP' 
de ne ıkı.tı,4af' ÇGk, 12" kadar ınıdtte- I ~t adi~ ~ 11/P"" 

• , ğumuz zaman bc-tı, tifodan kalk-
RtoT~wlm. 6 ( A . .A.l - İngil- mış bir ra.c;ta gı1>l sarı ve myıf

tere~n 'Moskova büylik el<''al B. tım, Ve dok.tor m1ı1111e.faha. bcdmne
Cr pps t yyare Ile Moskov..ıd n sile f~imi tut'lrkcn bimz crl.oşım 
St-oklıolm'a gelnıi~ir. n. Crıpps rıldu~nu tK>yledi, .. 
bir boğaz müteıhrusınlnr {Örüp Bu !qı.cbr ı>f,rrr blr \,ec.rü.bevc ta
bır ı.ç gün aonra M0«..1<ovnva dün hnmr.ı•n edrm1c('.(lk JT'Jydi.m? Beni 
~ rr. '1"e buraya geliyordu. Fa. bir <'OCUlt gibi k\ıyıt,u ycrlf'r(l çekl
i ~r muvır:alatrn lnn sonra, Lon- vorlnrdr. Yln<-: kt>ndirnl lıiarcıden 

ı:,:a gıhnek için ha.7..ırbkfo.rda ' 11.ciz kaldığım buhmnlardaıı birine 
1ulunduğn Öb'Teru1miı::tir. a-~nm. 'ffairkmda1ci son lmrn-

Bir alt •n lCııieyc katre kat.n d(j. 
kfil, n }lerrak bir su glbi JA.Ut: v 
ôJıe>Mtnı ~~ef"ri jl.ı;} ?tıc!1'f.ırcnJn 
aP-si, "lfa:ııdi W.t'lin sarah:ı.U ije bn· 
nn tekrar SÖ) lPnlyo'I'<iu. J<~Lrnden 

koluma, ve llOflra 'h tt n cMnlhne 
bayıltıcı bir htıraret yayılıyordu. 
mr defa datııı. ndnrm f?Sld Jı4Hmrü-

N erm., . 'abah&ti Ue k.u'şıda idi. 
Ve S&baJunin biı ~oııi d>i ya
nmdıı g!":«'n 1 f(~t. }'N.nu .komildcn 
yapıimı§ • Uc ıtlllnü ot?ıda biı· ıkol
ıuğwı ı.ın yıjn,~, ~~pıya, dıığ· 
ru bir geni. kac-.psde Setıa., m a
lin kucağırıda a;lbl oturuYQrdu. 
Takdir oCI~ ıı. lirip ~ı;rw; ıkQçUk 
ktz.'l ynva~ se~ıe <'mirler veriyoı·. 
du. Bu hazrrkınan m~lism tıvnam 

~r!,... • flftden <B 5. 
ms: •w"""" at •a• altflr· 
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nıc teClriaat talelieleri 
i~ 11rı, Mfllllllllt•: 

_.'i;'W ~. - .... /' .... _,,_ tJ .v .·~' ~~n hazırladığı 
qQt planları Yeni ekmek garın 

T atH hazırlama 
kursu açılacak 

Korkulu 
durgunluk 1 

düğümlerin hangisindest 
cak? ''Kıbrıs'' ~ 
Suriyeyc sıçramak, belki bunla
rın .en ~olayı sa.yılabilir. Fa.kat 
dc~ızlen a~, düşman ülkeler. 
de ıstili harbı yapacak bir ordu
yu bc6lemek, ilmıal etmek mü. 
himmnt yetiştirmek gibi dÜşun
dürilcu noktaları var. 

~t iye · · · l'lfı cam ısının 
r ltıü~ açılacak 
~e. :n.~ı Prost, s~. 

'tafsilat ~ ve cı
~.~Ianıa!laru~rınr h~
~ten •şehir meclı· 
· _-ece ı., sonra t.aaWık e 
~ ir. afia Vek&~ 

· ı>land .. tanı a. Süieymaniye 
~ i ~anasiyle me~ 

' t.ina <:tmi~tir. 
~ J~! ~~hilde beş 

l'i. 'l'ab musaade edil. 
SU1e atkaı~ ve Mısır

~ar ~ ... ~anıye cihetin. 
· ~oqık dört katlı ~ 

-~dik . 
t!ı bini edıldiktcn sonra 
r. arın dn katlarr yL 

.tataft :rn an Pru:;t Şişhane 
<la ~l arasllıdaki 

. ta&ibit planlarml 

"~~tin ~ali l\...,~· Plinıru hazrr· 
tret -utCtor Lfıtfi Kırda-
~ ~eı-ek bıUtaleasmı 
bUs ~ıa. tplaru ""'~lYeti . . nın en 
"Vl\Q\ bul' ıkı mühim vi-
ıı bft:i .Aza llnınasıdır. Bı.; 

tıı..:: diğeri ~ Pkapıdan Toz. 
"'llaJttır 0 Phaueden Tak 

~-
Çarşısında 

~'ngi ~anaf 
~~h!Iecek 
.,-_~ ~ edilecek olan 

._ ~ "'"'. ıçine ycrleştiri· 
""1ktan ta . edil • ym • 

~il-- imd'k" ak 'ı:-o'"'"ş 1 1 -
~Sut~ c kalacaklardır· 
~~ ~ cihetin. 
~\P <liikk &rşıhklı olarak 
i~ fuır bulunacak· 

' de dört sebzeci 
~~l balrkçı, sekiz 
~\ite ha bulunacak. bun atci: ~~ yapıla.. 

\~ ~,.,,.J>eynircılere on, 
!~ ·"·qq dört dükkin 
~Ska A.:vrıca üç tane de 
~ n ~lunacaJctrr. 

it. blUzayede ile kira-

~a 
~,~r sahası 
~-~h~c~k mı? 
.~~ Yesı bölge başkan. 
~~·~ :a~aki ~r sa.ha-
·l'bel~ tnııye karar ver-
~ .. 1!n~ müsaade is· 
~~~ y,..,~1UdUrlüğü bura-

' ~1 saha olarak 
en · 

t, \r ll'ıütaı ıtışaat yapıla-
6~· <lıiyet ~ında. bul~ 
""fınd tnutehassıs bır 

~l~k-

~~ Uınum müdü· 
~~~ ,,_!'adan geldi 
~ ~unı müdürü RaU

ll'. tı aradan şehrim ize 
~~\ltı~u1!!- nıUdürün An
~ ~gu :müddet zar

. I' lat vekateti Is. 1~ha'r<uıının iman ne, etra· 
verdiği anla.şılmak-

ı· ı>eriki · -. · 
~ ııanll\a f.~e göre laken
~r r UZUınlu bazI ve. 
g~ tın.anından tsken· 

\~~ ~tal.·· nucum eden 
4of·· 

~ı~l'a ad or . 
'ıı~illd rn:~bır şoför. dün 
~~bit= rn.~ ır işini takip e-
~ ıl\ \' akemesinde hs

!u~ltluy e.ki!i olan avukat 
tt..'% a ras-ılamL"j ve ~
~ bu1u~rek kendisi ne ha. 

arak a ~ştur. Zekeriya 
dlıyeyc \-erilmiş-

~~o-- -
Jen. t·· 1 . . 

fi 
up erının 

t.. Yatı 
"1:11 tU 

~l ~Plerinin toptan 250 
lii~~at. ın satı:ldığı görülmil§
~rı Ura.kabe komisyonu 
~ 2Qs~ende satış fi .. 

· Ul'uş olarak obul 

~~-
tla.ftaı· 1 clurd ın aatış arı 

~et \r .uruldu 
t-~ teı ,::aletinden gelen bir 

Ul'\ıı naftalin sat..,ıan
'~Ia lnası biıdiri·ı-:...+· ta.ıı l'ln d uıu!l ... ır. 
~nı. ?· tevziat eeasma 

~dileceği şaıu)mak-

Sahalı Çıkıyor 
Maarif Vekaletince orta tedrisat 
talebelerinden ikmale kalanları 
yetiştinnek üz.ere hazırlama 
kursları açılacağını yazmıştık. 

k 
S ı f 1 Orta tedrisat talebelerine ol. 

Evvelce apanmış ıranca a ırın arı duğu gibi şehrimiz maarif mii-dürlülderi ilk tedrisat talebeleri. 

ekmek pişirmek şartile açılıyor ~ ~=i~an amn-

ıneeetesi din sa,balıtan j yapılacak ekmek yarın sabahtan Kursların programını tl'Sbit 

Ortalığı, gene korkulu, vesvc. 
se, ku.")ku ~olu bir sessizlik sar. 
dı:. Ka~bga bc.nziyen ve insanı 
~u~abrnh vclıim uçurumları 
~tünde sallandıran bir scssiz
lık ... 

I~erler, ki zelzelelerin anası da 
~n. ~crbetli durgunluklardır. 

kknn ne.fes almadığı, yaprak
l~rın sarktığı, topraklar Ustünde 
zıyanın titreyip h:ırelendiği gün. 
Jerdt:'n, tocrubeli ihtiyarlar iır 
~erl<'r. Böyle durgun günlerl, u: 
gultulu fırtmalnrın. yer sallantı-
1~.rının ~ovaladığı çok gorülmüş. 
tur. Fızık alimleri lj.ımın ka.oo .. 
nunu arayadursunlar. Siındilik 
halkın tccrllbcsi. işte bu ~eticeye 
varmıştır. 

Ccl>elüttarık, küçUk, ama di. 
namit gibi küçük hadmlere mun
azzm kuvvetler biriktimüş bir 
ateş ve olilm yuvasıdır. BüyUk 
kayıptan g~ alma(Jan oraya 
kimsc saldrra.mu. 

• ,Ekmek ııonzıa1 bir hale gelmiş- itrbaren satışa çıkacaktır. etmek üzere müfcttişlrrden mü. 
~~ evv.ı ıı.zı kaynı•- ' Belediye kapalı francala fınn- r<!'k~P bir heyet faaliyet<' ocç-

~..:.ı belediyeye müracaatta Jarından da istüadeye karar ver. miştir. ~ar. ~i fmn- 1 miştir. Buralarda da ekmek ya- Tatil hazırlama kursları dört 
bulunar3~ fasla elandderi ne. pılacak ve ekmek fırınlıırmın ı::a. eııasta U>planaca.kt.ır: 
)arda ~ı ebileceklerini sormuş yısı bu suretle artacaktır. Bu fı- 1> lkmnle kalan talcbe•eıi ha. 
reye g~~ !asla ekmeklerin 1 rmlardan lO u yarından itibaren zırlama. Ja:rdll:· tarafa sevkedllmeSine ilı- faaliyete geçecektir. Bu fırın. 2) Talobclerle toplu gl•zfü•ı·. 

Sonra harp tczg&hmm başın .. 
da !bulunanlar da, başbaşa fiskos. 
la m~ller. Bir yanda "Bren. 
ncr'' mülrutatr yapılırken, bir 
yand.ın avam kamarasında çatık 
yüzlü münakaşalar oluyor. Es
rarengiz bir mektup Londradan 
Nevyorka gitmekte. 

~ W bn ..ıWhnı biltün kazalar. !arın seçimi için kur'n çekilmiş- 3) Talebelerle tarihi cSl'rlcri 
ti~ 0 -~~ı:;;ı ~Jduğıınıı bildir- tir. Bu 10 fırına her gün 158 çu. tetkik gezileri. da: e~n va! un verileoektir. lcabettiği 4) Kütüphanelerden istifnde. 
miştir. ır ,buğda\' vüzde yir. : takdirde diğer francala fınnları lkmnle kalan tall'nıcrı yeıış-

yUzde e 1 '"zde ·~tlı.z arpa ile da açrlaeaktır. 

1 

tirm<'k içni kaza maarif memur. mı çavdar ve yu !arı okullardan talcıbc vaziyetini 

-.k. •ht .,_a~r maznunu isti~'~amıara göre her 

. ''Gu ıt" boğuşmasmdllll sonra, 
ı~e :> agı yukarı bir hafta var 
kı <~rtalırı ı.:cııc çok manalı bi~ 
se ızlık sardı. 

Tufı.: klcrlc beraber ağızlar d::ı 
sustu. Hiç bir tarafta hır çıt bile 
yok. Ynlnız coktandır, sesini duy 
madığımız ?.~nrcşal "Göring'': 

Bu mektuba. "illtimatom" adı. 
ru \erenlere de rastlryoruz. Fa
kat. iRCi partisinin milyonlarca 
rcyı tam ve mutlak bir 7..3fere 
kadar "harp'' ibresi üstünde tit. 
rcmeden dururken, lngiliz hü.kQ
metinin, sulh teşebbüsUne · · ~·· ~-cegını 3flla akıl almaz. 

Çörçil gerçi ada halkına: 
- Sıkı durunuz! ı l l 

l /(,, ka~~ muayyen kurslar açıla-
cak, ogretmenlcre burolarda ba. 

k 1 d 
•ıd • sit bir ücretle ders V(;rdirile-

t V l e l l 
ocktir. A)TICa her okul talebe. e ... ]erle toplu_gez~l~r yapacaklardır. 
Bu gezılcnn bırı talebeyi sıhhi 

ft 
ve oyun bakımından tatmin, di-

B ursa Pazarı da bir ha a ğcri umumi bilgilerini artlırmak 
maksadiyle tarih[ eserleri tetkik 

1 k t 1 d 
gezileridir. 

• .. Fcthoclılemez ada yoktur! 
Rözlerıyle :ij.,'zından baklayı 

çıknrdı. Bu, lngilız r..nn vatanını 
da, nıJıayet bir Girit lokması a
yarında ı:ıaymn!\ manasına gel. 
mPkl~ bcrab;;r. a.&ıl maksadı ör. 
ten bır maske de oln:bilir 

"CebelUttarık" "Mısır': "Su-. ,, . ' ' 
~ı~·e • f?11!1di ('n büyük zihin dü. 

Dedi. Fakat bu büyük devlet 
rdamının Almanları ,lngiliz ana. 
vatanına saldırtmıya çall§bğı in 
akla getirilebilir. Orada Cennan. 
yanın seçme kuvvetlerini bucat 
nınk da bir tabiyedir. BUlaaa: 
z!man gene tehlikeler<' ge-b<'!. Ba
!calım nasıl bir mablQk ~ 
c.1kr. • • 

mu 
.. ddet e apa 1 1 ... ~u geziler iç!!1 maarif müdlir. lugunden ve müzelerden izin a-

tanb mında ··sursa pa- ı' kemede daha birçok ihtiki.r da· hnacak ve sabah saat s den ak. 
~?1 sab:'11liasan ausnü, 85 vasma bakılınl§tır· . . . . şam on dokuza kadar geziler ta-

zarı ı ıaznngelen bir Bunlardan seyyar . ıplikçilık mamlana.cakt
1r. 

~ sa~ına 110 kuruşluk yapan ~obun! fazla fryatla. Jru. . Talobc için okul kütüpha.nelc. 
m:v1 .k~~~çuyla ya.kala.na- ka sattıgı teSbıt ol~uş. ve.~ n açık bulımdurulac:ıkt:Jr. Talc
etiket~~- . mahkeme- gusundaD sonra tevkif edılmı9tır. ıbo burada istediği eserleri nJıp 

gumlendır. Bütün dünyanın boy
nuna sarılan sükut ipi, acaba bu 

ı GONDEN GONE 1 

Kadın biletçiler hakkında rak aslı~e ı_kin?1 r.~ de 25 lira Balık~ kasaplık yapan 1 okuyacaktlr. 
sine ~ '~ le u~r hafta dük Miltiyadi de 75 k-uruşa. satması Kütüphaneleri za.yıf olan 

0 

ağır para -J..., cezıımna Jjzımgelen ıuvıreık'ı 80 kuruşa kullan talısiBat verilerek ,.,.; 
klnJDJll ~r sattığından tevkif olumn~ur. miktan arttırılacaktır. 
m~ . ....ı.n ~aynı ınah-1 Kurslar on dört temmuzda, J)iln ıpu.a- kamplar dokuz haziranda. çocuk 

lise ve orta mek- l"!hisarl~r ~:~~~·faali-

K ADINLAH, zaman za. 
man bazı işlere girerler 

ve ÇO~ defa çıkmazlar. Bunım 
~coobı, o işlerde gösterdikleri 
lıyakattır. Gerçcb.1:en !bazı sa.ha· 
l:ı.rda, kadınlar. cııkelderden 
da'hn clv<'rişli olduklarını iebat 
c~_i3ll'rdir. !\1esclıi daktiloluk .. 
Tn ılk bUyuk ha~bin açıldığı SL 
rnlarda bütUn dünya fuJerinde 
crkckl rdcn ıboşalnn yerlere do
lan kadınlar, bilhuu bu vadi. 
de çok ietktatlr cılddclannı 
n;ıeydana koymuşlar, harp geç. 
tıktcn sonra da., makineferinin 
başından aynlma.dıklan gibi, 
bu~ün genç kadın neslini peş. 
lennden sUnıklemişlerdir. 

derli ~u giyinmiş .•• Buna. di .. 
yeoefimiz yok.. Fakat tutup 
~~nı da erkekler gibi kes
timuş. .. l§te bunu garip bul. 
dum. 

teplerde gramer Atm!~:!~;!ilyon 
~. yd ~~~~e- liralık mal getirecek 

seeeıerinde ~--- ~ ~arla. Türkler arasmda ~tulnUYa ı.tl.-. . veri- imzal&rt'ıP 1ıW 'tak• ecuları 

ınısa.nge'-~~nuna --~fgı·· tet. üzerine 14,5 milyon liralık bir ucs.LJ.ııu JDB1U.... •~ ticaret müıba.delesini mutazam-
kiklere baŞlamıştır. mm olan ticaret anlaşması kon. 

Orta tedrisat talebesine 
mahsus kamplar 

Evvelki yıl lstanbulda orta 
tedrisat talebelerine mahsus ol.. 
mak üseıre açılan iki kampın ra
porlan maarif vekileti tarafta. 
d&n tetkik edilmi§tir. 

Bence kadınlar, şimdiye 1aı. 
da.r erkekler tarafından JôriH 
müş olan i§lere girdıklen .;_ man. o işleri her halde bir er: 
kek tesiri bırakarak Yapnak 
mecburiyetinde değildirler Bı
lflkis o işlere, tam bir ooıiYetk· 
çıkar 10I ga.terdikten .,....: 
ayrıca bir "ka.dm inceliği" il8.. 
ve etmeleri icalbeder. Bu da, da
ha birinci adımdan, kadınl* ev .. 
safını hem manen, hem madde
ten muhafaza etmt*Je olur. Gerek öğretmenler ve geı:Jc· tenjanı mucibince inhisarlar ida-

se müfettişlerin ı;:aporları ~~ resinin de AJmanyadan 3 milyon 
den geçiriıınektedir. ~ liralık emtea getireceği haber a. 

miı.ıe göre~~ Tadilleri lmİn~larm Almanyadan ge
tad~!"~ J:'re Ank~da bi.r ko.. tirteceği eşya arasında man. 
Y':P wpıanacatkır. Komisy<>- tar sigara kiğıdı, kıyma bıçağı, 
mıS)'Vll "f ·ryetierden balar kaps' ül, matbaa mürekkebi de 
na .muhtelı. V! 8:r g,.h..: ... i~n ed••-ı..+i >:r- 11... vardır. davet ııu• 9 ... • &ğrılmıştır. __ __,,,_--
bazı öğreı::; M~tJıat Sadul. tskenderuna 

manifatura geldi Gidenler ar~ .. tr .. .ı ... r 

Tetkikat neticesinde raporlar 
müsi>et göriildüğünden ilk okul 
talebesine olduğu giıbi, orta ted· 
r:ieat taJebeeine de bütün viliyeL 
terde kız ve erkek talebelerine 
mahsus olmak üzre µlebc kamp 
Iarmm açılmasına karar verilmiş, 
bir tamimle vilAyet maarif mU
dilrlUklerine bildirilmiştir. 

lstanbulda erkek talebelere 
ma.hsuS kamp Pendikte açılacak· 
tır. Kız talebeler için kampın y& 
rl henilz tesbit edilmemiştir. 

K~dın~arın. şimdi tramvay, 
oto?us bılctçısi veya kontro
l~rü olduklarını göriiyonız. Pek 
gil?.CI, pek ülfi ... lhtiyaç var ki 
alı~~~orlnr. Ilı.kin benim itiraz 
~ttigım. cihet, kadınların hu 
ışlcre gırmesi değil de, girdik. 
ten sonra, mutlaka erkeğe lbcn
zemck Hiznnm1ş gibi hareket 
etmeleridir . 

Erkek i§ini becenniyıe muk 
tedir olamıyan kadınsa, kıya: 
fetinde yapa.cağı herh~i de. 
ğişiklikle bwıa asla muvaffak 
olamıyacağma göre, kadnür 
arasında "erkekltte henwıımdc 
merakı" her r.aman için bap. 
giden bir gayrettir. 

HiKMET MVNIR 

1-"' da bulunu-w.- · ..,.. . ünlerde toplan-
KOIJ11SY0n bUg • grameri 

tılarına başlıY~~~~ gra.. 
hazır!.~!_!~;,.i yıl okutu]acak· 

Son günlerde ls.kenderUı1 Jima
ıuııA mühim miktarda manifatu
ra eŞ)'asI geldiği lhabcr ahnııwş. 

Talebeden a1macak ücret ye. 
mek masrafmı karşılıyacak mik
tarda olacak, ayrıca. vekfilet de 
yard.Dnda buhmacaktlr. 

Mescıa dün bir otobüste bi
l~tlcrimizi kontrol etmiye gelen 
bır bayan gördüm. lş görmive 
elverişli bir kıyafet scçm~, 

Altın Fiyah 
DUn, bir altının fiyatı 26 ln 

40 kuruotıı. 

mer onüJll~ 
tır. 

tır. 

-ıs-
. k sürmüştü. 

••flilCUDl yedı :'8:e~tan Süleyınan 
1çiıniııle r~~ bir talu:ın yaşlı (se~
~ _ _.ı, ki ııer biri Yüzden zı
cıengeçtiler) ''&1~ ördükleri h41de bu şid-
yade ınuJı~re~ı bir ınuh~ye te. 
cıette ~lderini söylerleı:df· Düşnu~n 
sa,dUf e . })edenlerıne sarılıp 
dö

·rt defa. k~enınd .A}lahın yardı.mirle 
~-.ıunde e ad • çıktı· J)öcu • uğnıyJP darın ~n 

:ığtr ~unluP . saat sonra kalenın 
oldu. ı\.lubet ;::f a.n umudu keserek. im
trilcunıla zapt 0 bUlunduldaM mev
..... rator ve M~tyuştlt ·· ... rı·ne kahkaıi de. 
..-- - ·1en tŞate u..... 1 
kiden vfT! d()ıuniye baŞ!adı ar. 
diğimiZ rıc'atle nıar:ı. bu dönüşü }~ö. 

tsıam kalU'~ terden dışart ugra-
rur..ce. hC'Dlen sıpet r. ine kadar arkala· 
•
1 

dii§UlRnın nıe "1'S huzunına 
'. ~an gittiler. :aınız TndeD artıklı . 
~~tirile!\ kelle!~ ;:ı~~a ölçiilcbilir." 

Dn.:mar.ın ka~ . .. .. "nd °' . gkerın yuregı t 

su t>Uyilk zaferın. a ki o kaıdar azlık 
öyle iyi tesi~i oln1~~t~z binlerce ordu; 
bir asker. d~an va"r oldular; . ~at.ta 

Jl
u hiç ,,-erıne sa. hüellma ızın ı~. 

su .. . a.zi paşayı 
her gun ~ ederlerdi. . 1 _ 
tiyerek t&Ct

1
'.z .

1
_ vakti var dıye be-k0~1 RaJınıe ı ~ ber askere g nu 

· ı ıa-vsiye ile ~ı:'" terinde dur-
masın va.atlar ,·eıır ~e yer teol>iılılerdr 
alacak . . lUSUJll oJduk~a 
male.11 ıcın .. ~u. • • aiJr bo2f?UI11uk u. 
~ ~~irleri danıŞITl~.k 

...... ..:.- ı~el • b" ~ıis Ictırdu. :Mu. .,..ıu•- ··-' ır , ....... - __ ..a.ı.ı • • •• 

. ·n gene urnuu- leden k~ennı su
ıçı ,.., . .=.·..-da ka ~ tıslSın aıı· 
r.a)tere Slf'I" .. ~_ ~ _... • • 
rÜ'P çdcaran ~ ~· ,es~ kı. 

·ni haYafferltlde ~ u.ennıe .ıca. 
k~ cjcaı"dılaT· g~ zahire tcalnıa· 
şı~ ·daıere ~-=ı: ~yı kı
ı~;.~ diye al~rtHc ... .:...a-e :K-'rJeYi 
m~.. . eıil~ ,-e ~~-_...-

!3ın ~ 

açlık sayesinde elde etmeyi kararlaş.. 
tırdılar. Hatta içlerinden ıbazı komutan. 
Jar, kış basmadan topların Almney-a. ka
lelerine seri götürülmesini uygun bul
muşlarken. Malta hikimi ibulunan (Don 
Juan) ıbu reye karşı gelerek: 

- Zaten Türk bizi toplarımızla ada.m 
verine koymuyor. Eğer toplan gönde. 
İirsek kaledeki askerin, her gün !hücuma 
çıkacağıMa hiç şüphe ohınmasın !.. lş 
ıaııca dayandıktan sonra ne kadar ka. 
labalık olsak gene Türk askerine daya
namıyacağımızı gcçenki hücumda pek 
acı bir denemeyle bir daha anladık. He
le Sigetuar tarafında. bulunan serdar 
orduc:unun üzcrimi:zıc gelmi}-e ~yeti yok. 
sa bile. topları göııdootiğimizi isittikle. 
ri gibi muharebeye cesaret edecekleri 
bellidir. Biz bir kalenin askeriyle, top
ıarıınız olduğu halde, uğraşamıyorken. 
koca bir orduya topsuz olarak nasıl kar
ş.1 durabiliriz? .. Benim reyime kalırsa 
bunun ak.sine mümkün olduğu kadar 
daha top getirtmeli, muhasaraya öylece 
ve en son şiddetle devam etmelidir. 

Demekle herkesin reyi bunun ilzc.ri 
ne karar etti. Kaleyi olanca hararetiyle 
dövmiye başladılar. Hatta günde iki 
binden ziyade gülle atarlardı. Yediği 
darbelerin üstiiste gelmesiyle kalenin 
duvarları umumiyetle yerle beraber o. 
llnlk 6'Jhrin etrafında tDprak Jlimla
nndan başka isthikam denHmiye elve
rişU ıbir şey lcelma.ınJ!lb. Hele şehir içtn. 
deki evlerin t::emellerine varmcaya kadar 
!!ökiilmüştil. lsl~ gmDerİ ~ ..ne 
kadar ~ ~· Hepısi , 

' TURK TARiHiNiN 1 
BiR KAHRAMANUK 

DESTANI ,, 
gündüz açılan gedikleri geceleri sepet 
parçası ve esvap yırt.ığı ile doldurmıya 
çalışırlardı. J>Uşman bu hali hlsscde 
rek, geceleri dahi ateşin arkasını kCS: 
memiye başladı. Gene Türk askerleri
nin gayretine geveeklik gelmedi; gene 
herkes gUlle, kurşun arasından seke. 
rek, toprak yığmlanıll' olabildiği kadar 
gedik açılmadan kurt.amııya elden ge~ 
len gayreti sarfederlerdl. lki h:ısım 
arasında bu çalışma. aüriip gitmektey
ken kalenin barutu tükenmek dercctsi
n.e _gelmekle, gazi Hasan paşa rahmetli. 
mı son de.recede t.eliş almış ve o ka.. 

dar ağır başlıhğiyle beraber yolda ken
di.sine inandığı klınsclerin rastgelenin. 
den tedbir i.stemiye başlamıştı. Kale 
dizdarı işi haber alınca, rahmetlinin hu. 
zuruna giderek cephanede düşman za. 
manından kalma bir hayli kilhreçle ve 
kibrit bulunduğunu ve bunlardan kale. 
ye kıyamete kadar yetişecek barut ya. 
pılabileceğini .ağlık vcnnekle, asker a
rasında banıt yapmak bilir adam aran. 
anıya başlanıldı. Hemen o gUn beşinci 
nğa lbölilğünde bulunan yeniçerilerden 
(Uzun Ahmet) meydana çıkarak acemi 
o~lankt.? ~ teı.gih~a çalıştığı için 
o işte bılgısı ve ahşkanlıgı olduğunu ve 
kibritle kilhreçle elde olunca., fındık ve. 
ya söğüt ağacından kömür yakılarak 
onunla barut yaprlaıbileceğini haber ver: 
eli. Kalenin etrafı ise tamamiyle aöğüt
Jüktil. Hemen rahmetli gazine emri ü
zerine Usun .Ahmedin yanma. lüsum ka· 
dar adam verildi. Buri1aır kOtil<tEm ha. 
van yapıyordular, könrilır ıyaıktlW'. her 

~kaleye lüzumu olan barutu )'etiltjr. 
mıye başladılar. 

Faizi der ki: 

.. Kanije muha..cıaram devrin sabitıterı 
~ göriil~ derecede --ı--,_ bir 
işi idi Biz: ~~ 
Biri eükr. biri 1eli1 oı. 'bel4lıınlı!. (*-) 

Simnı bunda tamamı tamamına g&-. 
dUk. Barut sıkıntısı yeni giderilmifti ki 
P"flUUO kilercilik hizmetinde bulunan 
Macar kölelerinden (Handan) ve (Ke
nan) adlı iki delikanlı bir gece kaleden 
kaçarak du,ma.n ordusuna geçtiler ve 
murt.ad. ol~ular. Bu haber, kale~ YllYl· 
lınca! şımdıyc kadar edilen tcdbirlerİJl 
hel:"81. ~ .gideceği ve köleler kalenin 
halını bır bır düşmana haber verecclde 
rinden kaleyi muhasarada inat ve ısrar: 
lan kat kat artacağı ilk önce hatırlan 
tırmalamakla herkese büyuk bir umut
suZluk gelmişti. Komutanhı.r birer. ikı. 
§er toplanarak cemiyetle kahraman pa.. 
şanın meclisine gittiler, göıoWlerine dil· 
şen korku ve tcıaşı yana yalı.da anlattı
lar. Gazi paşa, Adeti uzere, ge'la hiç yJl. 
gmlık getirmeksizin yalnız kısaca: 

- Ben onun çaresini bulu"um. 
Vaadiyle meclisi kapattı. ' 

Meğer biz i!!l'l eonun•ı bt.kleyip du. 
rurken, pata 1(1..Çit tarafıM jr.andJkJa• 
nndan birlca.ç kiı:i ç11<arıp iki e.ır tut
t1ll"D1Uf· Fakir hnzır olduğum halde e. 
sırleri getirten~k · 

- Bizim taraftan ordunuza iki adam 
~işti. Ne oldu? .. Ne eöyledilerZ. 
~ ~irler? •. Doğrusum 9&y1ena. 
nız ..- bir fJ111 olmas. 

~ Bw mwram ~ antaıpıamadı. _ it, ~ ll!t 

• 



Mayi ile soğutulan 

Y.eni bir 
tayyare 
motörü 

Alman a 
lngilte~en"n Sur·ye hak
kındaki propr.ganc1asına 

in~ Hiz efkarı n1u- f Amerikada bir'c ...., , ~ k gr 
mi ·esinin d ati Alman ajanı ograJ ga on , 
Ortaşarka A'lmanya lehinde ~vv-::~·~.:r.,:~u. ı!on~,.ı ;:::;;.,"'!;;~ Cevap veriyor 

.Bcrlhı, 6 (AA) - Yan .res
mi bir !kaynaktan .bildiriliyor: 

propaganda yaparken :rılçin topladıt'Ulı iuı.h ettikten sonra nı çok gördUk. :auns 

çevrilmiş Tevkif edildi ~~ =~:1:n ~;: ::~.:i ec1 mttr'.l~k.:f?w1• ::;~ \'e lliele:rtmlzde coğrafya :programın· bulunuuor Slınla, G (A.A.) - Hlndlstnn bUkQ rmm bezt ~luklarla kopmuş zfnciı- lidalı·ap°_~~~lrl.J\~~ -. 
merıı a orı u İngiliz prop~andaamm Surlyc 

ile fo.vkalRdc meşgul olması Ber
lin siyasi mahfillcrhıde a.15.ka 'U

~·andırnııştır. 

, ' mcU Hnsltar, diye tanman Batı • şı. ler hailndc bulunduğunu .kaydederek Uilü"'ll•- ,_ .. r 

Gazeteler imparatorhı"gun mnı huduau:mnıtarıst tc~mm ta:- bwı:m sebeplerini anıa.tmış. dl.g.cr tıı- dy~pmbua~~u~ 
tarafından 

kabu1 ed idi 
Burada. öyle znnnediliYor iki, bil· 

.lınssa Alınan .ılutalannın gilya Su. 
riyeye nüfuz ettikleri ha.kkmdaki 
Londra ıhaherlerl, .İngilterenin te
vessül etmek istediği Jıareketlere 
afka.rı umumiycyi hazn-lamak jçin 
kııeden çıkarılmaktadır. Bu ıhusus.. 
tn bilhassa Ta.yma p.zetesinin Su
rlyeyo Alman btalıırınm çıkarıl -
dığı ha.berıRrlnin. ba§tan başa uy
durma olduğunu ~ğı kaydedil
mektedir. 

ra hUkmneUerincc kanunsuz ilAn e.. ra'ftnJ programlar ayrı ayn zaman· "" ~---

bUlU n hayati müdafaa dllcblleceğini tebllğ etmiştir • larda yaptlırken sistem itibariyle tam tek lkit:ab:ı gidcccğiı. 
HükOmct hu llu.ııusta ne§reUiğl tebo bir ıtnsıeam vUcudn getirilmedlğinl, Hasruı .All yucel. 

noktalarının l!ğde bir mQdd tten beri mevzuuba- ilk, ortıı ve lise progrnmlan bu ro· tırtıııd~ :klasik clbl.l~ 
ıtnmaruıpoliB, G (A.A.) - .MaJI ile 

mğutulan \}'eni tayynı-c motörü Amc. 
Tlka ordu.su tnra!ıntıan kabul cdll
,mjştlr. Bu hnbcri general Motora kum 
lJ&llJ'UB'! ıııın ctml§Ur. Stil!\hiyeUi ktm
sekr bu .motörUn 'bugUn Avrupa hn.r .. 

binde kullanılan bUtUn motörlerdcn 
tlsttın olduğunu beyan etmişlerdir. Bu 
motör "1325 beygir kU\'VCtinde olarak 
tahmi:ı edilmektedir. Gencrnl Motors 
mtrossc.scsi dokuz nydnn evvel bu omo
törlcrdcn ayda en ~ğı bln tnne imal 
~DebUeceğlnl tahmin ctme1<.tedlr • 

---,o---
Hırvat devlet reisi 
Hillerl r görüşlü 

~ Salzôurg. 6 ( A.A.) - D. N. 'B. 
.H:ırvat :devlet reisi B. Antc 

!P.a~ bu sabah saat 11 de ibu. 
~ muvasalat etmiştir. 

Almanyaya ilk resmi seyaha
tini şapmakta olan B. Pa.veliç, 
saıtburg garında Alman hariciye 
nazm B. Von Ribbentropla, ihü.. 
kQmet, ordu ve parti mümessil
leri tarafından karşılanmıştır. 

Hariciye nazırı B. Von Rih. 
bentrop, B. Paveliçi ikametine 
talmi.s edilen Oesterrcich i:sober-
lhdf oteline 1radar refakat amiş_ 
tir. Müteakiben, Hırvat devlet 
ıreisi B. ıPaveliç i1e ı:A.lınaıı J:ıari
ciye DaZII'l B. V on Rı'bbentrop, 
ıB. Van Riıtlbentropını Fusclı1da.. 
ki sayfiyesinde bir görüşme yap-
11IU§lardır. Bu g~yi ibir öğ .. 
le ~yaf eti ttıı.ltjp etmiştir. 

Hırvat devlet :reisiriin maiye. 
tinde bulunan zevat ile .A"lınan 
"ıl:m.riciye na.zırmm yakm mesai 
ıaı'b.'"ada.5lar.ı :ycmclctıe hazxr bu. 
1unmuşlardır. 

* * * 
Sa7ibıno. 6 ( A.A.1 - :O. N. B. 
Hırvat devlet reisi B. Paveliç 

bug'ün öğleden sonra saat 15 de 
Beı::g1ıdf'da B. ffitler tarııfmdan 
b.bnl eailmiştrl. Uzun müddet 
Süren mülfilmttıı. Mareşal Glaing 
ve B. Von 'Rilibentrop lJuızir bu
'hınmuş1ardır. 

Amerika-

Berlindcki mllşa.bitlerln mütnl~ 
asma göre Suriye hakkmdn!ld şim
diki İngiliz propagandası, Aran ve 
Dııknr'a karşı yapılan t.aa.rruzlar
dnn evvel Lond.ra.nın çı:ka.rdığı h.a.
:bcrlerc pek benzemektedir. Hatır
lardadır ki o :zamanlar A.bnanla
rm Fransız filosuna el koymik ~ 
tedikle.rini İngilizler iddia. etmiş -
lerdi. Bir kaç gün sonra da İngi
lizlerin eski müttefiklerlne karşı 
yapacakları harekete lngiliz ve A
mer!knn efkarı umuml,yesini hazır 
lo.mak için bu ha.bcrlc.rl ~ıkarmış 
olduklan anlaşılmwtır. 

Ruzvelt 

Kafi miktarda lıarp 
malzemesi ile · 

Teçhizi için zihniyet ve 
usullerin değiştirilmesini 

istiyorlar 
LoDdm, G (A.A.) - V!§l, Jıllktnnetı. 

nln general ve velllcrlle milzakereler .. 
de bulunduğu, Surfycyo Almıın mzma. 
'8Illm devam ettiği ve Fransız makam 
lnrınm Fransız lmpnratorluğunu her 
tUrlU tccavUzo kal'§t mllda!aa ınlye. 

tinde buıunduklarmı 114.na devam et.. 
'tikleri şu sırada İngiliz ıdJIArmmumı.. 
ycslnfn dOOmtı o~ka çevrflml§ 
1rulunmaktndır. 

Blr1eşlk Amcrikanm Vl§!ye yaptığı 
ihtar ba.zrlan tanıfmdan Vll§ingtomm 
Darlrına ve tara!tarlarmıı aon bir ih
tarı ôlııralt tclAkki ediliyor vo ~
tcler :tunu muazzam ~r nıtm<ıa 
bfldirfyorJar. 

Dlger taraftan, Britıınya tınpa.ratar 
luğunun Glria mubarcbcSinde;n sonra-

Ruzv.elt Lorent nehrin- ki stratejik vn.ztyetı. lngnız eru.nu.. 
d 1 :ı_._ •k • ih ı· • • mumlycsinl hlllmmeti !da.re eacnıcr. 

en e eturı ıat sa ı ıçm den bu Imbll nıağI~blYeUer:ın teker. 

K • b• rilrllııc mn.n1 olmak içtn buuın mmı ongreye yenı ır kuvvetlerin aznmı derecede bir araya 
• toplıı nmamnı istıınuı,ğe her zamandan mesaj gönderdi ziyade davet ctmektecllr. 

Va IDgtmı, 6 (A. A.) - Ruz.. 
veıt, Saint .Laurent nehrinden e
lektrik .:istihsalini istllıda.f eden 
~jeııin tatbik mevkline konul .. 
masnu teklif ;zmınmda kongreye 
gönderdiği bir mesajda ezcfimle 
U(>ylo diyor: 

Demok.rosin.in düşmanla.n Nor .. 
:vegten Çnna.khleyc kadar elek -
trik Jstiluıallııc yanyacak bütün 
nehir ve .mnaklardan azami de.re
co4e istlfade etmeğe çall{)ıyorla:r. 
Bu vaziyette biz kısa görüşlü bazı 
.klıruıcler.in muihsJcfe.tine mutavaat 
ıcderek krtamızm bu salında b8$• 
.kalan ,tanıfmdan geride bınikıl -.. 
masma ımüsaade edecek miyiz! 
Milli müdafaa y.arı!mlda parola -
mız istihsal~ yine istihsal ve da:. 
mn istihsal olmalıdır, Elektrik kuv 
vet:ı ile milnakale vasıtaları tay ~ 
yare, top, tank ve gemi imnlatm .. 
an mtlessir olan başlıca amıııer .. 
dlr. 
Ruzveıt, meselenin mtlstaceli .. 

Mtlloaddlt gazeteler, Jrubı! OCf ~r. 
çile tam inanlarmı teyit etmekle t:ıen>
ber, lmpamtorıuğmı. blltlln iba~·au 

mUda!aa .noktata.nı:ıın ka.fi 111iktarda 
~c. 1tıı.nk ve .diğer :mıık1ncll mal. 
.umo Jlc tcchJz:I. içtn :Scbp cdlyoraa zDı 
niyet ve usullcrinJ:n de dQ[;1ştirllmeslnl 
lstJyorla.r. Gazeteler billu\sBa bQyUk 
Brıtanya bava mcydanlarmm bir fstl. 
1~ "tcşclib11stl takdirinde dll,şnumm 'tu
tımmnsına mani olacak §Cld1ile husus! 
Jata.lar tara.!m.dan mllda.faası Jgln bir 
1foamnaanlilc: ihdamnı laJQp ~lar. 

Birleşik Amerika. lılikümetinln 1942 
.ııencsl ukcrl m:ısrntüırı için 

d k 
A yetine bhıaen projenin dört sene. a as erı den ~a az lblr ızamanda bitiril~ 

bilecegıni ızannettiğini de !bildirm.'ji 

2.2150.000.000 ~ lirası ıgibl ..mwız.. 
ızam bir taluılııa.b son dakikada ikon. 
greden dBtem1ş olduğu ha.ldandakl luı.. 
her bUyUk bir ehemmlycUo ~
ml§lır. Bu ımeblAğ kongre tarafından 
gegeıı Jıarp esnnsmda .kabul edilen 3 
ımllyar İngiliz lirası tal:ı81aatm .ka.bu. 
IUnden beti tstcııen en muazzam tnluıi 
sattır. Aynı zamand:ı Ruzvelt ko~"I'e. 
ye blr mcsııj ıgöııdererck miJll tehlike 
vn.zlyetını.n dört sc.no sllrcblleceğini 
beyan eylemi§Ur. 

hazırlıklar tir. 
Hitler diyor ki 

hla trşekkWtln, halen mevkuf bulunan knnı'lan bir'btrlerlyle fyı 'bağlımmtıı mUnaltB§n ı:ne~~"' 
oe1i Allnmamn scrbeSt bırakılması halde clnıadı~·ım, 'bundnn ba~ka b:ı:zı den bUS12B3tın 111 ttnl§.,, 
lçln tnhrikil.t ynpbğuu 'bildirmektedir. ıınufla.rm del'S maddeleri faZla, diğer. lunmasmı ıavsıye e a

Bu tebliğe göre Allama. hn.riçie leri noKB<ı.n gdrllldllğünU kaydetmiş, zaııır.ına ,ça1~11 
memnu mtilıal>eratn tevessill ctmlı;ı ve bunaaD aonnı. Ut!nci dava olnn coğ- yctler dileycrclt nu çıU§ ıı 
bunda kDmcD de m11Vafi'ak oıanı.k rafya t'crimlerl nıcse1cslne geı;mlştlr: Maarif veldllJllil ak~ 
tarattarlarma serbest bıralalmarnıım Hasan .A.11 Yücel bu mC'\'ZU Uzerlnde tllak.lp nzıtd:ııı b'J ııcdf şJ 
tom1n1 içl.D tezahllrat tertip ctmderln.l czcUm.te dem'I§ttr Jd: bir takrir uzcrin° :& ıırıoett' 
emreylemcyUr. ••sıze arzetme{;i 'fazla buluyorum. kUn nz.z h:ltırBsın& ll cr.ı~ 

Bugünlerde • .Haskar gazcteshıde ll'tık&t s5ylcmak de boynumun bor· kikıı ayaırtıı. fbtıranı ıız ~ 
tnttşar eden bir yazıda bütO.n Haskar. cadur ki. bir mllletln dill her tUrlll ve bundan sonrn ~ilk ~ 
lamı. bugünkil cuma gQ.nU Oııltorma.. dü§Üllccslni f!ndc edecek vazJyctte de. lsınet tnöntıne. SU~ 
lı vo balta ile mlloolla.h ol.arak Delh1, ğilae o mlllettc tc!ckldlr hiklşnf et· Rel.st A'bdQlhallk_..ms .,, 
La.hor, PC§&vor. Flaydarabad ve Nang mellli6tlr demektir. 1llın de olamaz. Dokt.or Refik_~__:::;,..
pur camJlertnde dln1 merasim vosnesı.. TUrk milletinin bc~elmD.el kıymetuı mııy ba§kanI ~ .. tıı. 
le topıa.ıımalıın cmredllmcktedir. bir Wm seviyesine yllksclıxies1 lçlD koııgrenln tıJ%!Xcler...--

.Hlııdlstan bllkfimcti camllerln g6ı1ı. dUlnlıı bu mertebe yWaıclmcsi lll.mn· v~Ur. _ -~ 
nD1to sakin vo mllsale.mct yoluyla dır. Terim için de d:ıvamız Türk ilml· Kongre. rels ~~ 
olan bu işgallnlıı hc.r~ blr 11eklldo ınin bu y&den tetBirl dn.vamdtt. Yok. gilcr okulu prof;;:ı >ı-" 
bir IByan tertibi iÇin yapılacağını g&ı. sa ou veya bu söze, §U veya bu eekll- umum mOdilrü ~ 
teren malO.mat elde etml§tir. de bir kan,,rldık bulup geçmek Qeğll· IJklerine prot. ~,~· 

İlk de.fa olarak Bel:ıgal hU'kQmcU dlr. Bu ltibarb. diğer ilimlerde oldu. men Kemal :sıı.tuyll ~fi 
lla8ka.rı kanunsuz fiA.n etmlgUr. Bom. ğu gibi coğrafyada dn terimleri bu rm komisyonıara ~ p 
bay da a.rnı lfCkllde hareket etmek- zllmlyetle tctsık etmek mecburiyetin· dald tekJi! reye it~ 
tciUr • dey!z. yanlar kurlllacak ~·.., 

1 lılaarU Vekilimiz ayn bir mesele o- topl.e.ntısmB soıı \'C tıa&' P"' ~ 

F N 1 lıı.rak yer Jsimlc:r1nin nasıl yazUacağı Bu mnmn1 toplSll~ 
ransız azır arı hnkkmdn beyanatta bulunmU§, bUD- yonlar ayn ayrı lt ıoı>l~ 

dan sonra dördllncn mesele olarak ki· dilen saıonıard& etf1W' 

Hararetli içtimalar tap iUJıı1 mcvzuubıılıs ederek d~ raportörıcrmı uı~. 
yapıyor tir ki: ııı,mınya baŞJ~ğtıJı 

-<>--
Resmi bir tebliğ 

neşredildi 

Memleket çocuklanruı kudrctmüzin Kongre, Uç d5rt 
azamts1 il.o çalşp lyi kitap vermek ve halinde taJI,ş~ 

Akdenizde batan bir motörü 
l'l.sl, 6 CA.A.) -- 'Nazırlar mec

lisi lbugUn sa.at 11 ae nuı.reçal Pe- Ani olarak yaralanarak batan nıotÖt 
tenin tiyaseti altında toplaııııuo " tahkikat yapılıyor #."4 tt' 
tırBu toPian~ 'namia.rdan başka Haber verild1ğinc göre lzmirden 1 MOtörün :rejsl )f ~ 
Fransız Mrikıım umnmt mul'Qhha.. zeytinyağı yitküyle Mersine git.- lik mürette'b&tı ~eo 
sı general Vcu~ Cezayir umu mokte olan Bartın limanına kayıt. atmık ~z:nı 
mi valisi wnira.l .A:bıial, garbt Frnn 1I 29 tonluk 41ltiz kardeşler.,, mo- ~1lzerek ~ıe ij 
sız Mriknsı 1IIDumi valisi general törü Anamur açiklarmda ant bir mıır liman r:ıyas~. 
Buason, Tunus mnuırif 'ValiSi roni- ynra alarak batmr;;tır. tedın.i aıtmıı . ~ 
ral Esteva ve Ji'as ınmmıt valisi ı------------- makamlar dertJZ 
gen rtı.l de l"ltinı'k tmış- Frengi mücadele tmn cb.om:ıxıiYe.tıe 
le~ar :meclisi toplantwsmdan olıeyetlerinin faaliyetleri 
sonra <nc.şredile.n resmi tnbliğde 
mü.zakerelmıbı Fhuısız Afr.i.kam 
h&k.'kmda cereyan ıettiği lblldiril • 
meiktedir. 

Diğer taraftan, geçen sah gl.in
kü na.zırlar meclisi toplantısı ha'k
kmda Qğrcnildiğine -göre, lblitUn 
nazırlar m~ toplantrda amiral 
Darlamn ta:!dpcttiği siyaseti tas. 
vip etmişlerdir. 

Eski İngiliz harbiye 
naZ1n 

Hukometini tenkid 
ederek 

Ankara, 6 (Vakııt) - Silıh.at 
Vekwetinden verilen haberlere 
göre, Bartındaki frengi mücade. 
lesi üç senedenberi devam eden 
mesaisi neticesinde bu bavalide 
bulunan frengililerin tedavisini 
tamamen iknın.1 etmiş ve bu mm
taka.da dalın fazla lbulunınnsım 
ica.bettiren bir hal mevcut olma. 
dığmdan buradaki mücadele he
yeti Samsun vilayetinin Bafra 
v.a Ka'\."ak mınta.kala.rma. naklo.. 
lunmuşlardır. 

Vaşington, 6 (A. A.) - Ama. 
rika harice seferi ibir ikıivvet ıgön.. 
CJennl?ğe karar verdiği takdirde 
"'tirinci mıılu!.rebo ftilknsı,, Ame -
r.ikan ordusunun kıt'a dışına sev. 
kedilecck ilk cilıUtamlarmdan lbl • 
rini teşkil edecektir. 

Vaslngton, 6 (A. A.) - Life 
mecmuası. Hitıeıin 23 may:mta 
mecmuanın Berlindekt muhablrl 
olan Cudahy'ye yaptığı blr beya. 
nalı neşretme.ktedir. Cudııhy !Bir. 
ileşik Amerikanın eski Bcl~ka se
firidir. 

Taymisin diplomatik .mubanirl .Al
nuuılarm Suıiyeyl, lrakn ve Mısıra 

karşı ynpıla.cn.k harcltAtta bir Us ola. 
.ra'lt kıillanma.k ıılstediklerlDl kaydet
mc.kte ~ .aynca, İııglllzlerle !l':ra.nsız. 
:ıar aramnQa mub~nmat doğuraeak 

blr vasıta o1&rak :1stlma1 etmek ıntye_ 
;tinde 'OlCtti'ldarmı da tebarllz ettirmek
tedir. Almanlar Fransızlara tam bir 
müzabcrö:!t va.ndetml§ler ve daha §im.. 
dlaen birçok asker göndcrmı,tcrdtr. 

Fnl~t ilk ça.rpşnanm ltTaruıızlarla 

lns'lli'tler nrasında Olmamın arzu et
mektedirler. 

İngiltere ve Amerikanın 
nasıl hareket etmeleri 
lazım geldiğini izah etti 

Bu mmtakada tedavi olunan 
hastaların sayısı yedi bin dokuz 
yüz :küsürdilr. Diğer tarıı.ftan 
TOkat merkezinde buluruı.n fren
gi mücadele ~l>liği burada.. 
ki hastaların tmnamen tedavi e
dı1miş olması it:fba:riyle Zileye 
nakledilmiştir. Eıibaa da bu mın. 
takaya dahil bulumna.kta.drr. 

Amerikadan memleke
timize gelen malzeme 

Genelkurmay relsl geueral Yar 
l'lıall mebusan meclisinin maliye 
encfimeni tali komisyonunda. söz 
n1arK -ezcilmlc demiştir td: 

Etler Amerikan muhabirine 
verdiği bu ilk mUJAkat.mda "Öyle 
demiştir: 

'Birinci kıta mut18.'k bir iistiin • Kafile slste-miııhı !kabulü harp 
1liğe 'mllıip bir hücum !krtasrdrr ve demek olur. Alınan başkumandaJl. 
mı itibarla yüzde yüz derecede bb Amerika latasmm biltiin bir 
Je.Di malzeme ıile teçhlz cdilmi kısmının istı1Asmı aym istilası ka.. 
biluıımaktadır. JBıw ibalmnlaraan dn.r hayali telakki etmektedir. 
diğer blrta:ımn ciiziitanilar oda bu Bitler A1manynnm, !şçllcrl r,or. 
1Db gibi rii aıtıyet arzedSbile • la çahştmnnk tmkflnı sebebiyle 
alı: vaziyettedir. llevmbslıs ftrb- Amerika için .iktısadt l7i'r tehlike 
Jar muhtemel ibnzı hıırelittn :ıtuı.. olacağı fikrini reddetmiş ve ~ 
lamlmak için bilhassa seçilmiş kı- de:mld Almanyanın reka:betbıden 
ta1ar arasmda buluneyor. korkuluyor, o halde niçin ırrilatem 

Aynı mtıhanir ~r.k va.zlyeUnl 
tetkik ederek bu mmtakndakl lngillz 
ıırtyasotmın gnyct 11.Çtk olduğunu ve bu 
:slyasııUn, Alm:ınlara, her g&1lndllklc. 
ri yerde taarruz etmekten ibaret olc!u.. 
ğunu kaydediyor. 1.ııgntcre or~a.rk
t&ltl cmntyctınln tehdit edllmosinc as. 
la müsaade etmlyecelttlr. 

Ediılburg, 6 (A.A.) - Halen 
.hülrimıeti lbnşlıcn ten.kit -edenla
den ibulunan eski harbiye nazın 
HorbeJ.isa, Girit muharebesinden 
alman derslerden balıscderek ha· 
ırekfi.tm sevik ve idaresinde 'yeni 
bir münebbı"h kullamnnk lfıztm ol
duğunu söyltwiş ve sözlerlııo şöy· 
1c devnm etmiştir: 

•'Bu muharebeyi !kazanmak-lığı .. 
mız lı'.i.zmıdır. Bu trulksatla tam ıbir 
:gayret snrfoden her hilkQmete 
Yal'dmı 'edeceğiz. Fa.kat 1914 deki 
tempo jle 1941 de hallbi Juwuıa • 
tııayız, 

!Birinci :fuita fiilen efcrl vui- lekeleri eUnden atmdı., d~. 
yat'ted!r ve simdi Deveus'de ka. Bitler Avrupa t<şkilltla.nmam .. 
:rargi.h kurmuştur. Bn frrbı. ge • nın Alman ihnıcatma piyrum.lar ar
çen he.Jpte Jlk Alman esirlerini ::edeceğini ve bu suretle Birleşik 
~ muw.ffak olan ftr'ka.tltr. Amerikaya rekabet itn A.nınm a _ 

• • • nl a.~rnı bir delil olıtra'k il~ri 
\'affngtoıı. 6 (AA) _ Memesaı.ııer "Btinnüs ve -e5zlerine en m:retıe de-

vam etmiştir: 
mecüdnl!: l rcdrlcr encllmeni Ameri- Almnnyanm mOstakbel ticareti ldk· 

İngiltere üzerinde 
10 Alman tayy~ 

düşürüldü 
Lonc'lnt., 8 (4..A.) - .Haw. ve Dahf. 

ıı Emniyet Ncza.retıermm tebliği: 
Blrlalı:; dllşman tayyarC31 bu gece 

İskot"1Ull bazı mmbıkehn üzer.inde 
ıuçmuşl.ardtr. Pek ıız bomba atmlll&r 
ve bat!! zaylata sebebiyet~ 
<lir. Btr kaç kişi llJ.m1l3 ve yanııannı1t
trr • ka.nnı §imali şarkf sahlllcı ine UZWl ğıt esasına değil, spelrtllAsyonun ta -

.ıncnzuu toplar ycrlcşUrnmcsi lçln 92 mnmen ilgası ile emtia mnbadeı--' e· 
mlly<>!l dolarlık tahsisat verllmeS!ni """ Lond:ra, 6 (A.A.) - Hava 'ft Dab.llJ. 
tavsiye etm!ştfr. Ancak bu ısurt'tıe BABina dayanacaktır. Almnnyanm al- Emniyet Nezaretle.rtn1:ı dfln akpm 
.Amorf.kan tmlnn trunl.ra.t ve tazminat sureWe ıınn-c.filen tebliği; 

harp gcmllermtn '\'e tayyıı. cllndcn ıılmmış •e kendisi beynelmilel l'elerlıllıı llma.ntamı mtida.taasl kWf>e- Bu gece lngtıterc Uzerintle dt1lma.. 
UnC!en lmrtar.1 • cltmsız blr ticaret "1stem1 lıazır1a. • nm 'tle§ bombardıman tayyaresi tab-

!lra' bqka yct'krln mağa :uecbu edUmf-+• kullzıntlabi1eccğinl Ueri stlnnektedir r ., ... r. Bwnmıa be· :rip ediJmişt!r. 
• ra'ber Almnzıya altmm kredi cnm o- Bu akşam s:ıat 20 ye kadar kQda 

Sa.bQ topçusu kuuıazıd&nı general 1 Inrnk fnydamm tamrnaktıı.dır. d,.ğer h '::ır ~ o~t§tır 
~ Green kredlnl.rı lchlnde olduğu. mu r Alman meu!antıerlnhı mn - * * * · 
IMl ~~ Y~ fımb..rı iltwe wrn;,tlr.: ıetkri csa:rct a1tına almnıttn otmadı - Londra, 6 (:A..A.) _ Haft u 

Dünamnn, dU.3m:m gc:ollcrlnl anı-

1 
(;'1lll söylem~ -ve IJdk:e ot.arak ~ nm te~. 

~][ "'8 dmJz ')"Ollıı.nnı ınilda!;.lla -etmet.: demiştir: • ŞJın& • 
tçln arbcst olm:ı.hdll'. f?'.u:ı. :ını..eu "Alnıan c.'lavuı ._ Jımer8ta .- l!eap1t ~ gGro, dAıı 
rtnln - ııra:dı ·-- e-- lıllll81BO cGeD m.tdıAt -- esi llmanlan mnda. mım!aatlef!lıte.ımamılr ...... l'lllmt - a'f'Cllar:mu 1ılll 
tııa etmek dcğtl, dllşmam nerede bulu.. bmıu A~ !Stıat l§tn - ...,.. ~ !-..._ ~~ 
•ıq FH giDp Ol'Bda bulmaktı "'~ • ftW!!l.r91nr.;;.ıa ..._,,_., ~ -

r, gayrd.1eı: dalma IMıılta k t JhC:.0 ~ tnyyaresf.~hrJ~ C~l'\llı' .. 

Sulh için yepyeni bir nizam t,c .. 
sis edilmesi lüzumuna işaret eden 
eSki harbiye nazın demiştir ki: 

"Faaliyet ~ olarak kar tn• 
hakkuk ettirilmesinin yerine hiz
Jnet etmeJt .iste~ kalın olma.hdrr. 
Kendi camiyetlmh içinde ~e 1bü
jtlk değŞkliklere hazır olmalıyız. 
Milletimızin 'Ve Avrupa kıtasmda
ki mfiletlcrin lhayall 'Üzerinde te -
Bir yapmak için şimdiye kadar çok 
az §ey yaptı'k. !şin adilane iblr tarz 
&a taJcıhni, aznmt emniyetin ve 
konfonm temini ulıışılmaz şeyl r 
değı1dir. 

Demokrasilerln yepyeni ıbi.r ni· 
zam tesis etmelc hususundaki azim 
lerlnln en ceısaret verici tembıab 
fnglltere, lngDh: impa~torluğu ~ 
Alı:ıer.ib. BhiOHlk de~e.Ueri va.taır 
~ anmnda miişterek ~r sta .. 
tflıntln eimdid~ tarımmam olacü
b:r. Bu aırotle tilrleşeo& dsnc:ıL 
111M!ll lwtt'baı.nmalt için i.cap eden 
~'8.n ~8IDIŞ olacak, ay:m 
-jM*ik ıda millelledn sulh • 
d.e. ... :Jq•nA;~~ 

.An7rora, 6 (Vakıt) - Ameıi
kaya sipari.5 edilmiş olan llilzer 
makineleri Basraya. gelmiş. ora.
dan memleketimize mütevecci. 
hen yola çıkarılmıştır. Bu maki
nlcrin lbir kısmı Adana.ya tahsis 
edilmiştir. Diğer .kısmı da Ege 
mmt:akasına gönderilecektir. 

inhisarlar Vekilinin 
tetkikleri 

Şelırlmizde bulunan Gümrük 
ve İnhisarlar Vekili Raif Kara
deniz dün de tetkiklerine devnm 
etmlştir. Vekil, dün öğleden son. 
ra Pa.şa;bahçeye gid!'Tek burada 
inhisarla.ra bağlr müe.sseselel'de 
tetkiklerde bWunmuştur. 

Anamur sahil sıhhiye 
idaresi kapahldı 

Ho.clııt ve SallOJcr Unmm MUdilr

liltftnden: 
Anamur Sahil sıhhlyc idaresi, Sıh.. 

bat ve İçtimai lılıınvenet VekAletıııln 
U.941 tarlbli ve sicil 8426/149 sayılı 
emirlerine tc'rltkan l.6.1941 tarihlndcn 
Jtihuen muvakkaten kap:ı.tılmı~ ~ 

bu limanda. gemllcnn ınhbt muamele· 
lcrl mczklll' tarihten itibaren liman ri· 
J'Uel! tarafnıclnn gôrUlml.yc ~bn.. 
nuvtrr. Bu limana gelecek ve bu li· 
:nuuıdan hareket edecek gemilerin :sıh· 
hl m.ua.meleler1n1 yukarda adı geQen 

memuriyete mDl'acaat edip J'Qllbrma_ 

la.n "" fakat 'ba llleml1$ığla aöıl 
tıeıltm ~ ~ qJlml-
madığtıöl&D cı1armr. .. .. t-.:~ .. ~crdlr,, 
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Fayto n nıoda
S i başlıyor 

·-ıs
~ ta!tdir 
~~.taı~ nıeaele bir parça 
llt~ lf olurdu.. Pilotun 
t bir k bit.rui6 aayılabilirdi. , °"~ eo 8i1n daha 1§1 uzat
~ \'elÖ1JUeUnden daha ge~ 
\' daha doğrusu. onuı. 

lav resi~ bir bayat 
lı soru0 tu-

aıı;ıuı l\Jı ek U l U ine bağb 
ıı.._ ?l~ de son bir tecrUbe-
.""'lltJılıı ia terli. 

'd re Pllot yerinden kal-
~- '9 a dola§nuıfa başladı. 
'bir de sola gittikten 

ıı bt, in batma gectl. Cc
~llbı ıc:rrııın kalem SJkardr. 
te, y e:Jıanna blı' ıcylf'r 

li!Yleıını~ağa ve yavaş yavaş 
'-~ ege bıi§ladı. 

ilti kanat Yayları .. ve!,. 
~~ını oğuşturdu .. Yan 
akıcı baJucısnu ~olluyordu ... 

l'ol'ln~ ~ elindeki gazcteyı 
. oı!lbi davranıyor ve hiç 

u.rordn .. Pilot devam 

~kilt . ilet f ~övde no güzel şey •. 
C&.IJtt~ daha SiziştirdiklCD 
fırı.," l<aıemı masanm ke ... 
~~ ttı, attı. Ellerini cebi· 

k.~f. ı:ıı1c Çalmağa ve odada 
~~~ şladı. 
lı 'ie eıı;.ı Yav&.§Ça yerinden 
~~ll.<irld gazeteyi brraks
lldı ... !UıtUnden öteki ga.ze-

~ .. ··a.ıı ~ ti$~ a dalgın olan pilot 
11 'i~::_nezliğe geldi .. 
•tt.ı \' on dakika kadar de

haste Pilot bir kahkaha a-
~ it ıhakı<:ının ellerinden 

8.ı al>tı, buruşturdu ve at-

' i. tıtt'" YolJlSına giderıılt u-
,-.~ başnıın alL"llda, göz· 

kaı rnırrldancyordu .. Has. 
illan ktı .. Hastasının bu ha

li .• ~ı atlar çıkarmağa ~ 
ıa.:- .\111 o dü§ündü: . 
~t 0~ıldı .. Art.r.k §üphelerım 
ı:~ UYor 

8onr11. :ı ~ 
do~1 ı.ıa uzandıgı kaı'YO" 
l'lııı du.. Arknsmdaa l'OP" 

· .\~ ıııkaror. Pijamaıannı 
et ~ll~·aı_n Yeıneğini yalnız ola· 
tt. ltıı hastaba.kıcısmda.n ri-
ta~ 
i~ "e tcı odasına geçti. 
tı •• ~ hare-keteiı: .eııatler ge

~oı- 1lot uyandı: bulunınala 
iM \'e •h 
""llt-arı ıı ninden hiç durma-

..._ \'a...__ 1Y9rdu : 
:•ııı ~'l} I 1 
~· ·•• Yarnı!.. Yal'Ill··· 
~iL l Otı tı •. 
'llt . 4

" 1.}'i çaldı 
~er; d · 

(;ıllla n en kalkarak yere 
~'iilii~~. ııyal'1a ilahlar ü.ıt>

k .. •1ıı_lfu. Yandaki odanın ka
""l.aba verdi. 
1
• ltıcı kız seesiz uyuyQr-
Jlllı 
ı . llatl le k . llıi orıdm·n çLkt.ı. ?ıılf'r 

~Otta · l<apıcının odasma gir-
1int ~·tlınlıktı .. 
al'rc~eırdüğij manzara.da.n hi!; 
l!ııgu11"tmedi., :eatron b~~~ 
lltqıı Ve fabrikaya gi,dilecegut' 
lia~ır ıre lıni§ti .. 

rtııaın, dediler. 

e,_, :V 
. eşriyat: 

t· ,.,,~ .. "' .. k b .. 
·~ı-a t>ı.ı oıbliyografyası 

' 11ııcterı. • Tarih ve Cofrafya pro
!l11t 1li Bay Herbert Jıetsig 
'et b~YGgra.tyaM) adı ile blr 

..\ı lllıştır. Ayni zamanda 
n. '!l 01::,,a.nca, Fransızca oıarnk 

ıı;'1 lı.ıı.l> bu eııer Ebedi Şef Ata_ 
ı., ~atı, latlklll savqı ve TUrk 

e11n'1e lı ~ ıçın tetldkat yapmak ts· 
~\ıın Sok değerli bir rehberdir· 

~1ı:ı~ l)le\'auu ı>ok az ı.tısııaJe.r 
oı .. lllatbu Yerlere iDhisar et.. 

'1,_ ···ı.ı~ 
.. '{lc1 nd:ı n muharriri eserill 
rı... nua. 'l'ü 
~tQ,,_ rk ve ecnebi gazete 

-ıar'ftd Ilı da .., a intişar etmiş ola~ 
~ıtıııs . lopıanması .ozumuna ı· 
~r ..... l:r ve nıısaı olmak Uzer~ 

~.-Ça. 

11.ı ~ nın Meue Ztırcher Zci. 
ettiği nekrolo1lyi göster-

ilot b1r tuş ıuzryla yukarı 
Geaç P dakika sonra giyinmi§ 

1ırıe.dı. tki iJlDlişU. Şoku P--
oıarak tek.ral' \IJl alYftılı bo--
pısuıın öniillde pa~-'İ'lr Q~ 

.. ~en be:YFf ._ 
yalı, yuı Bindiler. 
bili duruyordu. et.ınoltt.eP aY-

Otonwoil ~ıısüet ğa. baf]a,dI, 
rı bir ilerteyı(i]e ~~an motör 
Ş;::hirden çıkt klarıbll vılJırıgl bı-

. n· -c v' o~o ~ 
.uı. n lf.. başladı. , 
~yla u~~)Ardan fabrikanın te.K 

program 
a.ao .-ıvlı\ ŞMtl 

ll.8:ı Mllzjk; 
Tü$06. 
plAklar 

Jl . .W Ajans 
1'-00 a&yaaetleum 

bur bandoeo 

ı .ı.45 Tiirktıe 
p!Aklar 

15.00 Danıı 
l\lliz.lğt 

orkııs1tu.'tl 

19.SO Ajıt@ıJ 

19.45 c.11ne ııuıll 
,ı0,15 ltBd~B 

Çok ~ .. ··yordu Ne pat-
-•-ıarı gorunu ·· tük ~...... söylüyor, ne de pilot J8.03 Pl)aı.a 

r<> ı bır şey rd Pilota göre fab ~arkıları 

Gaı:eh•ıü 

:ıo • .Jö fic>lo 
&&rkılılr 

;zı.oo MPmlııJrnt 

puwııı 

Sl,10 nı11ı ... y1eı 
tııtnı~ı ri 

21.40 Ilonuşma 
:U,61\ Salon 

urktlltnası 

,!;?.SO AJ.UI" 

22.45 !!ialon 
orkN1tra .. 1 . y soruYO u.. p t &SA .,, __ • 

bır şe . ekte mana yoktu.. a - ı " ,,.,_. 
;ıs. ıu llnıııı 

Mıı~l~i 
riJcaya gıtm da tahril< 1ıııı bir bas- tıtkvtn1t 
J'Ona nazaran e biraz da alay et- l(l.40 (Ja:ı 
ıcın ya,pmıı.lt v 
Jllek icar ediyordu.. . -

. fı-ıbriJtanın ön kapısııı 
otomobıl rka kapıya doJlru 

da durınadr .• A dibinde dur-
ed. Bir duvarın d'l 

uerl ı. · ı t ve eoför in 1 l r. 
du. P"ltron P~~ bir ip :merdiven 
Dunra çeng. tırmandı . .Mü hen 
atıldı. önde pılot da olduklarını 

. d sı ,•anm 

Cumarte .j Pazar 
1 Haziran 8 Haziran -·---
(lf'm.evel J1 /o.ı.ı.ev•·I J:! 
Hı:ı:rr: SS Hızır: 3 ı 

disın o a . il ... rkadan patron 
tıe ~rJ .n d •-"•Ut!I ~...atı l!:ıııa..ftJ \ı&e11J ~-n 

bayre ,;u İ> var dibin en o- -
çıktr. ~·:11,~lıır~ldi~cr .. Kapı ~~k- ı öııne.;ıu .;.29 s . .;ı j.29 8.GO 

danın onunc g. 1 eri girdiler. Ka-
tı. piJot titred~u ç.BomboŞ .. Karan- ıs.ıs 
sa ~:k ve boŞ. ··n elini at y:ırak 1 17.18 

VH 13.Jll .ı.sı 

8.84> lfj.18 R,Sı 

Jıkta biribjrlerını Patron geri dö 20.88 
buldular. 15ıktıl&Tr,e.krar du,·ardnn Yat..ı 3ı lıll 

12.00 20.n u.uo 
:uı ı13,40 a.02 

••rüdfi 3.12 nerek yu bile bindiler •. Yüz ge tnıs:ık 
li.81 ıı.ıı 6.82 

arra.k Ql:OinO Pilot odasına L-------------
rı otele d?ndUle~~i girdi. Ara ka-
c:ktr. aeıosızcc J~ özetledi ve din
pıda.n yan od;! h1!.tif bir krpırda~
Jedi. l{aryolıı dönerek merdı-
ına oı~u. 1:eı.~:~ıcı telefonla korıu
venıerı iJıdı; ~e işaret t>dcrek has
şuyordu. El.Y da olduğunu nn
tabakrcınm odaam 
!attı.. ·ı t çok nıeınnundu, 

Bu halden :•:anlı&rda yoktu. '? 
Pııtron 111 r ~ıercJo ve hanJl 

,_;ı; §İllldı ne.-... 
kitn ~r . e dpJaşryordu. 
izler uzerind oda.•mıd oluııu 
H~tal:>aJucmm .• ı Belki de u-

'" ilD1it vemııı;..... i . bir 
pil.o"°' --Aü!ler JcencU• nı 
fak tefek te- ..... ı.,tJ Bunu te-

__ ı sevlte ...., • ..,. . il t 
yanlış y~a Çünkü genç P 0 

ınenni e<lıyord~ nıallftP olacağı 
ha.yatta Hk de a oııun mazi -
b. aşka tutuhuuııtu. • nrrıda 
ır vatfakıyctlP.l' ~ a 

"indeki rnu ti kim~ımin tınrne-
içten nıağlilbye · 
~esini de iıttJyordU..- • . . 

jçer1 gırdı · 

Kalay ih~ikarı yaP:9-n. 
adam adlıyeye .. verddı 
y.~ivat ınrrakabe bı:ro~u mc: 

•aı·r Tahmı~ sokagınua .Ah 
ınur• . . . ğı k adında birisı. ıu:aya aldı ~ n. 
Jııym kilosunu 9 !ıraya. sa~tı~n
dan dolayı adliyeye. v_;rılrnıştır. 
1600 lastik vılayetlere 

dağıtıl•~":~. 
ı600 otomobq lastıgının te~-

ziine dair liste alakadarlru a i>~!
dirilmiştir. Bu Jastiklerın te"'.ııı. 

. t nzim için dün mmtaka tıca
nı t amüdüriüğünde bir t<>plantt 
re ı 1 tır 1600 lastik İstanbul. 
dyapı m vri ~iliyctlcrde tevzi edile 

an ga. 
cektir. 

Dünkü lhracatımız 
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. liradır. Dtin !!'Vıçreye dcri 
~~lek. tiitün, ttalyaya deri ... atıl 
mıştır. 

Bu sırada kapıct rl var .. ııoıune 
- patronun .em Hastabakıcıyı 

c!eva.ın edeceltst. ınal.tDlda bulundu~a-. 
taraP'l bl ilk Sahibi: ASIM US 

Bir faytoncu "bize ne otomobil, ne 
de kamyon rekabet edebilir,, diyor 

Umumt narpten sonra lııtanbuJda 
kımsenın farkında olmadığ'ı bUyük bir 
lnkııap oldu Şehirlerden tarUıi fay. 
ton ıır )8\'llll yavsı ~eklldl ve yerini 
otoınobitlerc lırraktı. 

Fııyt<lncuı.rın ıılkAyetıer! l>lr kıl.ç 
s tıc cvı: lın k3dıı.r devam cdl)'ordu: 

.ArUI< bize elqnek yok. OtobOı 
otoıno :»I vaı kcıı bize tcn 'IJ. ·ı rdr.n nl 
ml)'Or •• üıyorlnrdı. 

B ı lxılkl bir tenenUI nıcsulesl 

I•· ıı.ıı. On dakikada. otom•1blllıı gi(lt 

ırn y9rı Jdmııe bir saııtt(l ), letmek tıı. 
nıı~ cırdu. ı,ın mahlyQU bu idi. 
Ji'akaL aon ııeııclerd", billııuıaa son 

ayı raa he ltı oloınobiller, tcıl( ı;it\, iŞ 
knı ğe başl:ıdıktan sonrı. faywnıara 

Un 1oğı;iu. Oe~n Pazar gUnlı »alık 
ıının pcıyl aler!Bindeld ',l'~pe bağına 
ı ıymt tl1 aan'ııt.Jcfır ııattat Halimi!) 
bn ııı ı gldecekUm. 'l'opJcapı dışında 
mllthı bir fayton ve yaylı kalabalıJ\'ı 

vnrdı. 

Dlrın yııkla rp sordum: 
- Tepe ba~n gider ınlsın?. 
- Biz her yere f:'!derl:ı: .. 
- Y nllıırı fyl mi bart "-'· , 
- Blzım fçln yolun ylliğl, kölUIU· 

ğü yoktur, gı<leriz. 
- Peki öyle ise .. 
- İl<• Urn vcrccelrnin 
Egeı Halim bana. 

Arabnlnr 2:> 30 kuıııl}lı g-elir. 

lar, dem mı, oJaaydı IU"8ıb&ya atlayıp: 
- ı..• k.. diyebillrdim. Jl'akat bo.na 

'iCrUen nınlOmatıa bu hesap IU'ILllJlda 
bir ururıım vnı dr. I'aza.rlık )'apma· 
nıuk, gayet tabii buraya da p.nıll ol. 
nı ıar lAzınıdı. Daşkıı bir faytona yak· 
in tını ie; 

:r,•pcbağnı ı gıder misın? .. dedim. 
13\1, ı;• nç bir favloııcu !dl. I<eııtımı<! 

cevap \erdi: 
- P :r.ıırlıksız bır buçuk Jırn. 

l\uıı:ı oldum vo hareket ctUk. 
Genç nrnbncı Burlıanettln snealef,'1-

nırı ın rnk ettiğim tarafları anlattı: 
Bayım, dedi. Biz mUştcrlyc yıı ı 

\armayı:ı:. 1 çok .. 
Demek otomob.ı otoblls .ııfl'.e re_ 

ırn))et cıdcmiyoı 

Hadlerin mi du mUR reka.~t. et 
m k- lll'lld ~üz s n sonr..ı . 

Neden ?. 
Unğıı. v r(lı nıız valcit görUrııU. 

ııUz. Blalm g ec A'imla yollardan blQ 
hlr otonıob. I t.:Çm cz. Geçse bile beş, 

on llrn $tıl.cr 
J)e.rr!elc ~I meaeleal 
·ru.blf. 
MUşlcri bUIU)'l>f Illllf!Ull~ T •• 
Ehılk QlJmı.yor GörU~11ua, 

ki Wr hayli arab var .. 
- Denıek hlç bir denilnifl )'~ .. 

Canı ~k iılU,_ ya trene, T• 
vapura binip «idfyor. ~gt, Florya. 
ka'lı tara! güzeldir ama, bea bl.zlm 
taratıann zevki bQ§kadır. Bu aemUc· 
rin tlrynldlerl var. Gclmezlonıe rahat 
edemııtıer. 

- Peki bu taraflarda ne V$r Jd? 
No yok .• Mcyvaların en Aıt.sı bi. 

zım bu tarafın bağlarında b\Jlunur. 
lnolr, üzüm, dut, klı-az, vlfııe, erik, 
~ttaıj, elma, armut. Hepsi var.. Şc 

hlrdo çUrUmU~, ezilmiş meJVa )'iye_ 
eekleıine bumya gelir. hem bava alır 
ıar, iıeın d meyvayı dalında l'll!rler~ 
Dedim ya, canlarının kıymeUerl.Al bil. 
miyortar •. lşt blZim dcrdımlz bıJ. A 
ına bir gün bunlar da olacak., 

1i akat, o vakit de ~ ollar yapılır 
otonıol 111 r 1 IC'r, s!z 1 kalmaa.. 

Ji" ıytonun :ze\•kinl otomobH ver ı 
mi 'l Çlcck bnhc;:cl!llnin içinde yUrıl 

mek mı v.cvklldlr, kOfm4k mı! .. 
Topkapı Ue 'f1ept' bıtğ'lııre arasın 

ld mctafo cpcyı imlı. BurhanJttin a 
dıtı par&YJ lbak etml9U • .Ayrılwken · 

- uayım, dodl. .Bir daha bu bağ 
gollrııcnız Topl<apldau ~elMcyirıla. S 
llvrtkapı yakındır. e>raı»rı otuz, kıı k 
1 uruşıı gldenılnlz. Yok eğer Topkapı 
dıtmcı.kt tlaUJA bqiu'tu )'GiUllUZ dU_ 
tenıe o vaktt. bille pUreblls. N. A. 

dajına. t p ede?'8C onunla r 
ca.ksm .. ca cabın.. Basıldığı yer: VAKiT Ma 1 nn~ı 'I 
te dünyayı ;;~~evtnçle ~·erinden Umum neşrlvatr ıdare od n: fi' ut on<: tluklo ı ckauet e.dılc-

• ımrtılık derdimiz. Jatanbulluıa 
rın .ınlarımıı kıyıneUrıi btl111c1.1Mlerı. 

dlr. Zehir kaçakçıları 
yakaıanoı 

Pilot bir .... rdu · t s 1 il m ·uecl"{,h ı ouli11etı B11rhau - o ntı denı•k 
d Kap~n•pa~.,.,~~~· ~~~~J~~~o~~c~f~ı~~·~A~h~>n~t~~ei

1

Z·r~q~~~---....,.,~~:;~~~~--~~--~~,......,~~~--:~~~~~~..._.. o)'118 r.. ·-: ( Det'onıı aar . 

-:--Hl•i1'1 1 C E S A R E T 
KENAN HULOSI 

...,,.en tnr dersın mevzuu olan ve, .. -,, 1 
den kısaca bfıhsedere < ııçıın tgyyare 

, ftri,..., her hangi bir l(klld Y rt.: 
Jılr n ...... ~. 

k Cburlyetinl anlaltıktıın son 
ınme ıne 
ra bır paraşüt kulesinin bu maksat 

1n 
edilmiş bir talim y~rf oldu 

tçln ı.ıa 
gıınu tliyledl: 

Şimdi de yavaıı yavıı irul ye ı 

dadf' _ ..... ya ""'rlri bakalnn 
kıyoruz· ~ , """ l!i' 

ıç~J{' tarıaaı rUzgArın birdenbire u.. 
Ç •eJcrar topladığı küçük yaprak 

ı;urup • 
1 
... __ 

-'IA ..Ude tıosuldUI ~ )'91l _.. sı. 
lar 'l!I" • • .'6Aı klfl do .flBll fı 
raya &e•r<li· Yinnı ,,.,.,.. 
ad lıcJ>AUŞ\l)'OI', yahut yürilmok l.Ql.Jl a. 

dlvn•lardı Daha ilk basamak 
cele • ı- • 

b ıamı"tı Stadyum UJuı M Y· ya :ış ,. • ,, 1 
ıar4& i")ılr ya.vij§ yava.ı yerıJc ,.o. ına. 
dP1 aaıaıt, yol her gUrıkU l}Uviyetlo.. 
,;.nı bt.rer birer kaybed!yorlar; )<oen 
Gar binası ka.natlannı a.çmı§ bir ku~ 
,akat ~rce ıöZU okla vuruımuıı bir 

J< 811) göDilkUyordu, 
ufuı "'°~ktep ınualliınl UçQrıcll J;ııtn 

d rdu Buraııı ul r.ln ati mn 
geJlrıc u • d 
veri ıd Ylrırıı !ki. yıımı l ~ om ' 
kndar ıııı!C aımı bir dt•llkunU el mıır 

,.. rı bu ıarafındıı ncznr t n 
parmrıK••e.• 

duruyordu 
sayan Aliye. 

•;ıınaydın cfet)dlm, dedi ; kUçUk 
ıere bir iki tecrllbe göstern ek lsUyo_ 

~~ll)<IU)b hafifçe gUldU : 
o, dedi; demek ki hepsi de at 

ıamal< ıetıyorlar. . 
Kulede rllzgAr yoJ<tu. BeşıııcJ smıt 

1 rl mıın?.aravt ve diğer cyler1 
ıalebe e ,, ı 

""'nzlyorlıırdı. Yalnız b r. 
uııutmuşa ""' • 

. sokuluyor ~ıbl idiler. 
tı!rıen11c: tı ma' 
Öğt"ctmcn dPlikıı.nlıd .. n a am 

zcnıeııinl aldıktan sonr<! . 
- l§te çocuk1ar: cıedl: bu gördUail 

ntız demir Jıalka koltuk ııltıarmd n 
etme1t Uzere bele takılacalc. 

s ~in<'! sınıf talebeleri b•rer 1ıapat 
••a kadar kU ilk gözleriyle ona bııkı. 
~orl~ ve ilk mE;ktep muammı bir ta 
ra.rtan urııat.are.k l>lr tarattarı !'!Özleri. 

rıl ta tblke c;aıı:ıyordU : 
- soııra. !şte §U kemer .• Dikkat c 

dilecek Jl()ktalardan biri budur. Kc.. 

p ım k ı zım. duha sonıa .• 
ôjtr men bir nyuğını dı arıya attı : 

- ~imdi. kendimll'J peldllA hava~n 
luk iç!n bırak biliriz 

Ve ıc:ı boş, ha.tilıeml~ tıır taş ıhı 
bıraK:." bırakmaz; pın·a§Ut beyaz \C 

p rlıık bir umsiyedcn farksız olnrnl< 
ıldı. blr ki saniye bavacıa. buyll ' 

ve )1n bembeyaz bir mantar gibi kal 

eli l" 1 iki r; 
- A.h, ettiler bay ın ötı etın~ n " • 

• r y r dll llyor • 
Para.şilt yavaş yavaş indi. KUrllk 

or dcımlr ıı rrttaltlıfın arkaıııındn ona 
tıtreµrek baktlla:r. :Şıı haruket bir, 
kı v tıç f.lcia oıuncıı ilk mcktı'p mu 

tn bunu söykn d n ı ıl 

1111 ı rclm n bir d ıkiltu 'Hl on. 
'.in b z muayenesine ıldığı \l\lılt 

lıunu ırd nblre nlnmı tı Ora a 
meıJ v nlere inen pnrmnklığ'ın k na 
rın ı.tırUlmll§tu D rdenbır<' blr hı _ 

"ırık ltOdl. 
tt1ın b n atınyaın;;ı.nı b, yan lığ 

r Ltnt!tl! 

ilk ıı:ı<'kl p muallimi: 

.u· 

!{tm uedi, orada ıığlayan ! GU. 
ıındl ıle ttAıayorımn ha! .. 
nı bahan dıı cak olurııa 

c, 11 rın ı ,, n gıızl• ıındckı kıl 

u .. pınarlar c.lonnıusıu. hu le ı Uk 

g ızıerıni bllyllk bir cesaretle ai'.arıık; 
Habnm, ba.bam tıeni döğ'er bel_ 

\~ ıp, ayıp GUnercilc, dedJ: bunu 
ıruıa lurına ııöyJUyor<luı aen bir tay .. 
yanıcı kıaı olacakııın. Evvel 1tn at 
ıııyıı;,.ılıım bayan OUnerl 

Vı ı•ldı. \C titreyen bay ıu Gıln rl 
parm ı lıtın k nıırına ıctıraı Kem~. 
ri ge lrdl ıJ mir kopgaları kapAClı; o • 
nu h.ırdcn bire, bır t §l Adeta (jeniu 
oıraıu gibi bıraktı: 

li pi d dl· ve arkıuıındım •·Qı;ıaa. 
r t. c 1& ret' .. diye batırıJı 

Gll!'I rlrı hıı;kıı ıkları bınıcnblrc bo 
Qıtıı:m ı ukılmı tıj oratlıı snklı bir ş y 
ani ı nık , hık etmı,u. Para,Ut tlık. 

rar ~ı uı . fcltı ar beyaz, bembeyaz blr 
şemsi\ ,.:11>1 • HUyllk bir mantar gibi. 

J\ fıda Uııyan Gtlnerl ııtıam&)'B 
nczn.·l. den ılctlkıınlı knrşıla.mıştr: 

- Nnaıl, ulyc ı;ordu; korlmtacak 
hiç bir şry yok değil mi Ilayan GU-
ner? 

ııint ıl(arnııyoruu, Sadece 
~/Jlı\llln sın !tut ediyordu, 
Ullır uzlllm d likonll ltU. 

ıtamamı ta ÇtlnkU mcrdıven 

1 1 J u etlraUC' kOijU)'OHju; \C kal_ 
hl r.11 ı;ıı) orllu \ ukıı ı rlan · 

(ıtlnc>ı nasıl naınl. d.vc bıığtrı 

yorlar<lı 

O t , tt llt' incı sııırt \alebeslni 
b.ıyo.ı ııgretmcn Aliye karı:1ladı. Ço. 
culc o ı ku glhl hl'Ll ı1alııcanlıyıh: 

B ı defo. daha, diyordu: bir detıı 
dRhn t .wıı n öğrrtmen ! . 

llk nıckt p ınuallımı onu kollan a· 
rnsın • aldı: ve gl.lzlerlnc baktı. İki 
dan vıt ı,UçUk göz pınareıkları ~ 
narın• tı•nr· buıı: dnmlıuıı t.ellne ırel 
ıııl t '\' anrı l< lnııııı f•Jltll vr yeıll ti 
yongunu sıklılcınn aonra: 

l!:vıt , dedı bir defa daha· bir 

an ~ r tnıen ! defa d ... ha •.. 
Nlç n GUnercığim . ~ Sonra diğer barine sıra geldifl •-

- çnnı.u babam, pencereden bile man cıa · 

11 Uam . atlama dedi, bnyan öğretmen ı 
GUn r h il kc le ltc11!k hıçkırıyor 

du. Bayan .Aliye keten bir mendille 

kUçüğlin ıtözlerinl sııdı : 

- C.ııarttt çoeuıum, ded : cesareti .. 
.An1.:aranın ilk melctep t&lebllerl bir 

otıam. talimin<' bllvle b:ıı ıadılar. 

Enınl) et kaçn.kl ılık ~ubeai ye
ıııdcn birçok zc.hir ke.çakçwnı 
ele g~lrmiştir. Bunlar 8l1'&81,te 
ştlylcdlr: 

1 - KüçUkpazarda Y enihayat 
wkağında 'I numarada ot.uran 
lbra.him Akm ile karwı Pikriye. 
nın eroin kaçak~ıJrfı yaptıkları 
haber alınmış ve dün evlerinde 
anı bir arama yapılarak 6 CJ'Ul. 
eroinle bir sUrü boş eroin pa.ketı 
ve katkıhk tozla.r bulunmu§lur. 

Zabıta evde taharrlyatla mefi· 
guJken Hatan Karadenia ve 0.
man Akı,:a admda iki eroin mUp. 
teliar eve gelerek eroin alma.k ja
temialcrdir. Zehır kacakçun ka • 
:n koca He iki croın müptelası 
yakala.mnış, beşıncı asliye ceza 
nuıhkeme.ıslne verllmlştir. 

2 -Tophanede Lüleciler cad 
desinde 13 numarada oturnn Of'. 
man Ak}ilz sokakta eroin salat 
kcn cürüm Uz.erinde yakalanmı 
evi arandığı zaman da tavuk kı 
meılnc sakladığı bir haylı ero. 
ele geçırilmi tır. 

·: Kumk:ıpıda Kadıı ad 
J'ulluk soknliında 42 numaraa 
ot urnn l\:c mal GUç gllphe Uzerln 
ecvrihnlş ve Uıennde paketleri 
croın bulunmuştur. Ayrıca an;a 
ya saldadığı eroinler de ele ge. 
çirilmıştir. Kcmalın zehtrlerı 
Kcmlıkli Ali adında birinden al· 
dtğını • l\ylcmesi Uzcrine Ali dt 
yakalanmış, e\'min '" )lapısınn 
ark~ırıa Rakln.dığı crolnlt>r bu. 
lunmuştur. 

4 - I<'utıhk Oıtaçeşmcde ·:.. 
numarada oturan Maclt Ak, e· 
roin satarken cUmıürn~ut ha
linde ynkalanmıs, bir arMya ot 
lar ,•rı ına ~akladı~ eroini~ d 
bııhınmu~tm . 

5 - <;aıatnda .Berberler eok, 
ğında 32 numa radA oturan Ce
mil Aksu! il Dllndar OO~Ul de 
esrar ve afyon satarken mg ü. 
zerinde yakalnnmışlardtr. 

Bütün 1uı~çı1ar hetfnet aslı 
ye ce!R mahll't'Jneelne wrilm· 
terdir. 



n - \'AKIT 'i HAURAN ıod. 

Boğaziçi vapurlarının hareket tarifesi'sANi~ 
Pazar a~~!~!.i8~!. !.!'~~~~~. ~~8~~!~~!~~!~P, ~~.!'.'~~D~B~ s,D, DIŞMACUNLJ 

Audoluka\Gğmdan B,11\ 6,aQ 6,M ~,oö 10,90 U,ofi ta,30 ıo,ım if1ôö if 140 if},OO ifl,ftö 2i1C>6 21f1il)• 
Run!.!llımvaamdA-n o.~o 6,30 'r,o~ o,ıo aö,1ö U,oo ııı,ıo ıo,ı:to ı7,ıo ı't,oo ıg,oo ao,ao lıii;ı5 :ut,oö• 
Ycnbn3haıı don 0,20 8,4ô 'Uo 9,M o,ao ıo,IJO ıa,ııo Hl,41:i 14,oo ıö,ıo :t~,oo 111,46 1',lıiö ~a.ıo ~a,ıı~ ~91.rn ~9ı~5 1'0,15 ltO,~~ aı 100 2i11av• 
Sarı.yerden e,H 6,49 T,2t 8,~H 0,34 lO,~Q Uı~' Hl,40 14,64 iG,'14 ;iıJ,D4 lfMO ıT,\lo 18,14 l~,44 ıü,19 l9,6Q ao,HJ ao,64 ~l,tu ~a,ttıt• 
BUyUkd~roden t$,ö0 6,oa T,SO 8,4'0 l),40 10,40 U,ao 13,66 ı5,ô0 10,~ô lö,ôö lfJ.66 ı'f,30 18,zo 18,ÖÖ lP,35 iö,ôff 30,25 :n,oo lU,4ô a:ı,·rn· 
Kireçbumundaıt a,M 7,ST 8,41 lO,&ı ı2,8G llS,01 ı6,0't 1S,D1 :lo,:lll 
Tarabyadan 6,02 7,04 7,46 s.~ 9,40 10,01 12,42 12,M 14,orı 10110 ;ır;,ao ıe,111 11,05 17,45 ıa,ao 19,06 19,3ö ao,111 30,4o 31,10 ~ı,oo 22J>0• 
B~ykozdan 6,02 7,SO 8,SO 9,31S 11,10 ll,US 12,l)B H,ın H,2ô 18,40 1T,t)tı 1T,1ö tT,aö i&,~6 lB,4Ô 10,lii 10,3ô 10.4~ 20,26 2ö,3ö ~1ı2Ô 3~.oo 22,0FI~ 
Papbalıgeden 6,58 7,38 8,89 D,44 11,18 13,03 14,28 ı~,4S l7,H ıt,40 ıS,34 18,öG 10,tıo ao,H 21 1-t7 22,a• 
Yenlköyden 6,11 7,ıs 7,ıcs 7,55 8,10 o.oıs 9,20 9,15A ı1,2ı; ıs.oo u,oıs 14,215 ıö,20 16,2n 16,öO ı1,2r; ı1,ı,11 ıs,ıo 18,60 ıo,ıış 10,26 ıo,65 20,a6 20,00 

21,so 22.10 23,oo• 
6,oı 7,46 8,40 e,ıss 11,26 13,ıı H,aa ııs,Ga ı 1,2a ıs,43 ıs.~1 ıo,4s 20,ea 21.aa 22,2a• 
6,17 7,19 8,01 0,1110,04 10,42 ll,32 1!,12 14,3111S,82 17,8118,tJG 10,81 20,01 20,IS1 
6,08 1,csa a,ısıı; 10,00 11,as 13,18 14,415 ıe,os 11.so ıs,ıso 10,015 21,00 22,ao• 

Çubukludan 
lstfnyeden 
Kanlıcadıı.n 

Emlrgfwda.n 
Rumcllhlsıı.nnda!t 
Ar.adoluhlsarmdnn 
Kllçilksu • Plljdan 

6,24 7,26 8,08 0,1810,1111,40 13,20 14,38 115,4<> 17,38 10,08 10,38 20,08 21,015 22,20 
6,81 7,38 8,15 9,2511,18 11,48 13,27 18,415 llS,47 17,415 17,eiO 19,10 10,HS 10,4~ 21},15 21112 21,40 22,27 ~.12• 
6,15 8,oo 9,03 ıo,08 ıı,40 11,ıso 13,25 13,35 14,152 16,10 17,38 18,815 ıs,ıs8 ıo.~ 20,oa 21,os 2~.as' 
8,04 9,07 9,32 10,1210,23 10,25 11,40 11.31 11.155 13,29 13,35 13,39 U,52 H,~8 11S,15ti 16,14 16,40 17142 17,t17 18,40 19,02 10,22 H>,fi2 20,97 

20,22 20,so 21,12 21,45 21,50• 22. 35 23,20• 
6,21 8,10 9,13 9,1710,18 10,23 11,25 11,50 13,35 13,45 15,02 15,30 16,20 17,48 19,08 20,18 21,18 22,45 • KandUHden 

Bebekten 
Vanlköyclcn 
Amavutköyden 
Qengelköyden 
Beylerbe~inden 
Ortaköydcn 
Kuzı;uncu",;;tan 
Csküda.rda.n 

6,37 7,40 9,25 10,10 12,03 13,42 13,5 215,00 15,22 16,02 18,05 18,50 19,10 19,30 20,00 20,30 20,85 21,20 21,67• 22,42 Dişlere hayat vei" 5,50 6,28 6,30 1,12 s.11 .s,32 10,30 11,00 12,ıo 14,oo 14,10 15,10 ıs,12 16.2111,os .1s.oo 19,15 19,20 20,20 20,u; 21.25 21.ao 
6,·14 1,os ı,10 13,50 l0,38 11,50 l&,2218,57 19,21 19,38 20,01 20,32 20,42 21,21 21,31 22,oıs• 

•-•ANG 5,57 6,37 7,20 8,00 8,25 9,10 9,40 10,4011,1012,17 12,50 14,03 14,07 14,45 15,40 16,38 17,25 18,07 18,15 10,35 20,05 20,-40 21,4f) 
6,03 6,43 7,26 8,06 8,31 9,16 9,46 10,46 11,16 12,23 12,5614,13 15,51 15.34 16,41 17,31 18,13 18,51 19,41 20,11 20,46 21,51 .. "lı "' 

Her •abah, ~ili"' 6,54 12,22 14,02 18,25 19,10 19,50 20,20 20,55 21,40 22,17• 
6,10 6,50 7,33 8,13 8,38 9,23 9,!1310~53 11,25 12,30 13,05 13,55 14,20 15,58 16,25 16,48 17,38 18.20 18,58 19,48 20,18 20,S3 22,00 

-ıkfam, her 1• lıff"' 
ronra mutlalıa ,., ~ 
l amak ıarttıt • ~ 
nulü 1a.JmaJat1ı .. ~ 
fa.zam bir~ 
fakıp edenl.,.ıtl V 

6,20 i,00 7,40 8,15 8,45 9,15 9,30] 0,00 10,30 11.00 11,3512,05 12,40 13.15 13,30 13,45 13,55 14,30 15,15 15,45 16,05 16,8~ 16,65 17,00 
17,45 ıs.ıo 18,30 t9,05 19,20 rn.ao 19,55 20.25 20,45 21,00 21,10 21,40 22,05 22,10 22,30 23,00 23,s• 23,40 • 

.Beşih"taştan 7,00 8,23 12,30 14,10 18,32 19,57 20,27 21,02 21,47 22,27• 
<*> - İşaretli seferle.r 15 hazjrandan itibaren yapılae.akttT. 

PAZAR GtJ~U.Rt tÇ!X Ü.: KÜDAR - BJ:;ŞtKTAŞ HATTI 
Beşiktaştan tlsküdara 'C~'küdardan Bc~iktasa 

S. I>. .S. D. S. D. S. O. 
6,10 14,25 6,00 14.15 
6,40 15,15 6,30 15,UO 
7,20 15,35 7,00 15,:ı5 
7,45 16,00 7,::w 15,50 
8,15 16,20 8,00 16,10 
8,45 16,45 8,30 16,30 
9,10 17,20 9,00 17,00 
9,45 17,40 9,30 17,30 

10,20 18,05 10,50 17,50 
10,45 18,40 10,30 18,20 
l 1,15 19,00 11,00 18,50 
11,45 19,20 11,30 rn.ıo 
12,20 19,50 '12.00 ] 9,40 
12.45 20,15 12,30 20 00 
13,]5 20,35 13,00 20:25 
13,40 21.00 13,30 20,50 
14,00 21,20 13,50 21'1 o 

21,50 21,30 
22,10 22,00 

r Çocuk Bahçeleri, Talebe Tatil Kuraları ' .. Çocuk Kampları • ' .. 

İstanbul r~aarif Müdürlüğünden : 
1941 yaz cıcvrı;sjnde vi11.>·et:."l:iz ilkoltul lalcbeslnın neıfeli ve istifa_ 

dC'li ·bir tatil geç.rın .. lE-rlnl ten.hı maksadilc 23 ,Hazranda Çocuk Bahçclc· 
rı. SO Haziranda <,ocuk kampliirı W! 14 T"mmuzda tatil kursları 
~ılacaktır. 

ı ·- COCUK BAHÇELEI~l· og-retmenlerin nezareti altında her tale 
beyi mqgul e~<>k oyun lev.ı.7.t:tl~. mecmua ve kitap gibi vasıtalarl:ı ço. 
cuklnrm neşc.!ı ve ısılfadcli tdtll geçirmelerine yardım eder. ı 

2 - TAT1L !Kl RSLART: Eilg1lcrini çoğaltmak istiyen veya zayıf bir 
dcrıı zümresinden ı.oksanları;ıı tamamlamak ihtiyacında olan çocuklanı 
mahsustur. Bu lmrı:larda çocukııu kUtüp'hanedt'n ve kurs idaresinin ter. 
tip cdı.>ceğ! tenez.z.fih \e tetkik :dy&reUerindı.r: ve aynı binada bulunan ço· 
cuk bahç--...sln'!n diğer cğlcncclı faatiyeUerindcn istifade edf}blllrlcr. 

3 - < O(;l'J\ I{ \Ml'LA R!: Talebeye gl'lecck ders yılı için taze kud 
r<::t'er kazanı.iırmağa, kamp !ıa~atının çocuklar için hem sıhhi hem fikri 
bakımdan faydalı elmasına ve çocuklarm toplu bir hayatın ncş'e ve eğ. 
lcnceler:nden fı:ıydal.mmaları.,'.1 ~alışır. 

4 - Çocuk banteleri ve tau, kursları parasızdır. Bir ay devam ede_ 
cek yatılı tatil kam-ılannda )el'l'ck para.,ı olarak 20 lira Ucrct alınır. Vr 
bu ilcrctte:ı t.cr :ılleı.ır: galırin"' r;öre tcnzllA.t yapılır. 

5 - Çocuklannı soknkl.ı,.: ı fe.na tesirlerinden kurtararak onlarn 
neş'cll ve istlfndı:l1 bır yaz ta:ı..i temin etmek 111tıyen velilerin her kazadıı 
Maarif Memurlarımı. veya Mae.:ır MUdUdUğU Gcnr,llk ve Spor bUrosunn 
müracaat ctmelrrl lOzımdır ( 1350) 

U'niversite Rektörlüğünden: 
FakUltclerle dı' mtabctl ve eczacı meı;:tcplcrı son sınıf talebesinin as· 

kerllk ikmal lmt.ihıınlal't 5. hazırıı.n 1941 t.m1hlnde baı;,ıhya cak 16 haziran 
akşaı,..ı .son:ı. crecekt1r. 

AlAkadnrla.-ın ta'lır. labu•u \onıutanlığma mliraeaaUan. l 4267 ı 

S"mtt Ye Mn.hallebl ( 'ıırlde v" Sokağı Nf'.ıııı 

Vı:znecller Camcı Ali Deruni Mehmet Ef. 19 
Vrzneciler Camcı Ali Helıu; Mansur 9 
ı.•auh -- ?.eyrek Kilise camH 60 
Mahmutpaşa Mcntcnc 18 
Ba.?at Hamamcı Muhittin Karabatak 10 
Ycdikule Kazlı Çeşme Ta.şhan 14 
YeJilrule Kazıı Çe mc ,. 12 
Kumknpı Çadırcı Ahmet Çelebi, Bali Pa§a YokuGJı 

Kumkıı.pı Kazg~ml Sadı 
" Mahmutpaşa Hncı Küçük Cami altmW. 21 

B"yazıt Emlnb<>y Diockll mektebi altında 13 
Daya Hatun Y.lldızlı han alt kat 4 
Çtirşı'da Feraceciler 4 
Çarşı'da Z ~cirll Handa 10 
Çarşı'da Çuhacı Han f}st katta 19 
Eytlp Camllkeblr • Knlendcrhanc 
Kumkapı Kazgant Sadı Patrikhane ıs 

Pazar günleri için 
ARABA VAPURU SEFERi.ERİ 

Cskiidardan I<abata..~ Kabata~tan UsküdAra 
~.D. S.D. 
7,30 8,00 Tannıa 
8,30 9,00 
9,:rn Ankara yolcu 10,00 

10,15 10,45 
11,10 11,30 
11,45 12,15 
1,30 Ankara yolcu 13,00 
13,30 14,00 
14,30 15,00 Ankara yolcu 
15,15 15.45 
16,00 16,30 
17,0ll 17.30 
18,00 18,15 An ekspres 

18,45 19,00 
rn,ao 20.00 
20.15 20.30 
21,00 21,15 
22,00 • 22,15 

Devlet DemiryoUan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedeli H 1700) lira. olan 1000 ~det 220 volt 300 \Yn.tlık Golyat 
ı.nıpulU <23.6.1941) Pv.artesi g'lr..i saat (10,45) onu kırk be§te Haydarp~a· 

da Gar binası dahillndek: koml~yor.ı larafmda.n açık cks!.lt:me usu1iyle satın 
ulmacak:.ır. 

Bu işe girmek lstiy<nlerin (127) lira (~0) kunışluk muvakkat l"mlnat 
ve kanın.un t.ı.yin etti!tl vcsalkle birlikle eksiltme gtinü saatine kadar ko· 
misyona mUrncantları l~ZJmdtr. 

Bu işe ait !!llrtnameler komıc.yon<lan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(4384) 

Otel yapılmaya elvar;şı~ 1 
1 

Anka.a caddolnio ~ ~~~~ ~-~j ~v~&dc namctb h•· 1 
\·adar ,,e aydınlık bir blnn k:mıl&tır. 

Vakit gazcteı;;;I ldarehl'..:tC~inc müracaat. 

Sakat erler çağırılıyor KAYIPLAR 
J~mlnönü Yab. ı\!i. ı:;u~ind~n: 

Eminönü. ı.-.aUh ve Eyüp kazaların· 

da oturan ve şubemizde kıı.yıtıı bulu_ 

nan 312 (dahil} 332 )dahil) yabancı 

sakat eratın vesaiki tetkik edilmek 

üzere c~lr.rlndcki raporh:ıriylc 9 Haz!· 

ran pıı.zarlcııl gUnii ııaat dokuzda fil. 

bcmlzc gclmcieri ilAn olunur. 

761 Lumanı.lı tek atlı b!ııek ara.ba· 
smm p!Aka numarasını zayi ettim. 

• Yeniolıı: aJacat;ımdan eskisinin bük. 
mü yoktur. 

tT"kiidar; Doj!"anrılar Fırka ~ıkak 
2 ııumnralı İbrahim oğlu Mümin 
lo;rl'lılt!r. ( 36111) 

* * * 
Harb;ye Binicilik mektebinden al · 

dığım terhis vesikam yazılı olduğu 

nüfus tezkeremi zayi ettim Yenisini 
alaea~ımdan eskisinin hilkmü yoktur. 

C t N S t 

Hane 

., 

Çadırcı Ahmet Çel,.bi 
Cami yeri 

cam! yeri 
Dükktm 
tıilkkAn 

Oda 
,, 

Oda 

.. 1/2 -p;ıyr 

Dilkkltn 
Arsa 

.Muhammen 
aylığı 

L. K. 

15 00 

11 00 
8 00 

7 00 
6 00 

11 00 
:; 00 
4 00 

3 00 
3C. 00 

3 00 
6 00 
ı 50 

2 50 
2 150 
1 50 
3 00 

Ril'.e Uhıcami kö~ iinden Fehmi 
Samani. (36113) 

Rl'"'i',taı; :Sulh lrra Mı-murlııfıından · 
940'1Snı . 
Bır Placağın temin istifam için tah. 

tı hacze alınıp paraya çevrilmesine 
karar verll<:'n Demir boru, ı;:clik çubuk, 
büyük mf'!ngene tezg!hı ve eııki Kana· 
pe \'e bir sandık içinde demirci allltı 
''e ede,·atı ve deatere ve salrcnln 
26.6.941 tarlhine milaadit Perşembe 

ı::-Unü saat 9 dan .ııaat 11 e kadar Bıı_ 
şikta.şta, Orlaba.hçe Cad, Şair Leyi! 
sokak 39 numaralı dllkkAn önünde 
satılacaktır. 

Yukarda yazllı mahaller 942- sene.si Mayıs ı;onuna kadar kiraya verilmek Uure llA.na konmuştur. ihale. 
l~ri 13 Ha."iran 9U Cuma gUnU saat on beştedır. İstekliler Çenberlitaşta İstanbul Vakıflar Ba§mUdUrlUgiliıde Vakıf 

Muh:ımmen kıym~tln yüzde i5 ini 
bulmad~ takdirde ikinci arttırması 
7.7.941 tRrihlne rastlayan Pazartesi 
gllnü eynı yer ve aynı saatte en çok 
arttırana thıılesl icra edilecektir. Del· 
lA.llye vesair muratıar &heıya aittir. 
Taliplerin yevm!l meııkör ve aaıı.tte 

mahe.Ulnde haZtr bulundıırulnea'lı mo. 
muruna müracaat eylo.melcrt llA.ıı 

Akarlar )uılemlne gclm"leri. -· _ • (~278! . _ olunur. (18118> 

Pazar günleri ~tn 
HAREM • SALACAK HATn 

İskeleler: 
Köprüden 
Harem 

S. D. 
7,80 
7,45 
7,55 

S. D. 
17,15 
17,30 
17,40 Salacak 

Üsküdar 

Köprü 8,10 17,55 

Matematik kursu 
Beşiktaş Halke,·lndl'n: 
Orta okul ve llııclcrde ikmale kal 

mı§ ~alebelerle hariçten orta '\-C lise 
lmtıhırnı verecek yurttaşlara mahsus 
olmak lizere Evimizde matıımatik kur 
8u açılacaklır. Devam etmek isUycn. 
!erin lıir hafta. zarfında Evimiz idare 1 
memurlu~na mllracaaUan 

* * * 
ingilizce Dersleri 

Şi!!öll Halke,·fnden: 

, ·i mikropfard~,. 
falıkl.ardan ~ 
~a edilmiş olllf•~ 
l anmaktan ıJe Jlfl 
mektcn kıırtııl~ 
:-.aman temi~, ",_Jıt 
''e güzel olarak~ 

- · ----<,, 
""'" ' 

• 

1ngılizer cl('rsıerlnc Haziranın 15 ın 
de te'<rar başlanaı-aktır. lsteklilenn 
her g-Un sıutl 1~ den 20 ye kadar mil. ı ~--
ı-acna tın rı. 

il! A # QJJ 

SÜMER B.~N~ 
YERLi MALLAR PAZARLAR! 

Müessesesi MüdürlüğündeJI~ .. ,:,, 
l·abrıkalarımı,.m blrlknı~ ııııtupü, telrf pamuk. ~ ~ ~ 

hamini &çıl. nrtırnııı ile ~tııu~khr. -;ı.utnamelf'rin_ı ~ ~· 
Sı C ~4; tı..rlhlııılt•n itibaren lfu~mlz Pamuklu :';'U ~ ~ 
cdııl'hlıır. llu nılıza;1t'f!der %0 6ıoıı tarih!ndr• lkm:ıl ı~ 

fi_n_ h 1sar1 ar u .,., "~ 
~ o· d ü r ı ü ğ ü n de,,' ,,-

Şıırtnamt'SI mı.cibince 43.:.0ı kil~ Kazein Kola?~ f 
al:nacr. kt.r. ..ıs 1ı' 

~ - P.tzarlık O '.i tH ı Paza,-t.c~i ~Unu aacıt 16 de Kab&IM 

oeslntlek! Alım I~omlsyvı unda ·a.:nlııcaktır. ıtl ~ 
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ff'Mi~ ettiren: ~\rH lllkmet Ek. 
,,11ğlıı. 

Tı hliğ ("<1İle(•l'k taraf; Müııir 

<)aknıakçılıırda \'nlldı• HBnındH 

Tı-rıızi febrlJ.."&!iı ı>ahlbl. 

Arlf., Hikmet Ekşioğlunun vekili 
Avuk-.t Bekir Ahmct Doğrııaöz tara· 
tından aleyhinize ao:ııan 140 lira 82 
kııru,un muhakeme masrafı; fa!z ve 
ııerı: U vekaletle birlikte tahsili bak. 
kını.la davanın icra kıiınmakla olan 
muhak~meıılndc: arzuhalde yıu:ılı ol 
duğu tir.ere yukarda gö<ıterllcn adro. 
se namınıza çıkartılan davetiyeye ve· 
rilen mcşrııhatta yedi ay evvel bura. 
dan çıktığınız blldlrllml.ş ve keyfiyet 
zabrtaya yazılmış Uıc ele adresinizin 
tesbltıve imkl'uı ha81l olamadığından 

davacının da talebiyle tebliğatm 20 
glln mtıddP.tle il!nen yapılmamna ka· 
rar verilerek davanm bakılmaSI 

27.6.941 sa.at lO na bırakJlmışur. 

Yevmll mukörda bllbale veya b!lve.. 
kille r:ınbkemede haı11r b\ılunma~h!ı• 

nlll taltdll'de A'tyabmı•dıı. muMltemo,ytı 
devam nıunl\oaltttr. 

TebU!: rııllkamttıa kalft\ olmak lllW!. 
re USlllliı\ '"\ lrıcat n'Uiddealfte wvtıklU\ 
dava arllUBaU il&J\ e!UBUP, 
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