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~ barı g~Jen bir tclgra.f, AmL 

0fi A.;"111 Türk nuı.tbuatına ur. 
~-lqlıat~! \'asrta.. ... ııe \enUği ba
~tııa ha hıldirfyor. Bu f~atm 
llilebıu ~ılırsa tartJye dahi de_ 
:ııa\iıı~· Çı.ı~ii Fran!'>ıı: Baş,·ekil 
. llikran lll.Uh mücadele esn~ında 
~tın'~ tahUyeı.indcn tngiliz 
""1111 'I'" rnes·uı tutmakla bu kı. 
~lıııek ,~rk.i;rf'ye iatlc:.ini tenkit 
doeınek el ~u . hareketi ta.MiP et. 
l htı o~ hı hır mana ~ıl\armak 
r.ıgııtere nul acağmı; a~rl nıak .. adı 

ct:htr oy ilin iki yiizlü bir hile \C 

~~ 'ıöyı:nu_nn aydınlatınali btedi· 
l!.>aliiz ınış. Hatta bu nıaksadını 

• ·ıe in· ~t tlrnıc'- lc;in JlataY nıc_ 
~e ısu~:.~:erilcn lıal ~utttinİ ilt>ri. 
11111> .. , .. , d"' 1 n il gib· unldi ""nın,.,a ile o -
~ı. ılatıi ;. bu~Unkü Vişl Jı'ran .. ası 
,~~llrti ilrkıyc anısmılnki mUna· 
lt!.ll\ ıaı-ı.-1: annnc\'i dostlu!• H' \'a. 
e~ oldıığ-u knrşılrJ,Jı haklara tiiir. 

ı 1 ra 
1 

nu hat ırlntmı;:. 
\qh~ 1 d~ hnş,ckll mua\lninin bu 

11
tl 6"ııyn:t'"? olabilir; harpten m·. 

tt ~l'tn 'r nııcı bir mı.:ahcde ne 
~1~ \·c ih·. )'eye ilh~ını Rnbul 

~glüp o) sımdi ılr. .\lmanyııya 
tı tluı.tan ll'lak nctlccslrulc imı~ra-
~ tehıık haska hiitün ınevrurJıyc. 

0~ l\iliı eye düşmü ... olııu t·ransa. 
Ql~l'alt ~{'1 Üzerinde., rlm ki ııaı.ari 
~ ~~'ll.,1 akr hak Mdla,.,ınıı kalknıı::
t eı.1ıı11r ~I H? mantığa sığar bir iş 
l aı!eıe · !fo kadar , ar 1-i, nıllli mli. 
~ a.rıııı t e..,~a..ı;;ında tngilizlcr Killk· 
~ e<ı:lıy~inde Türl.lcrc yar. 
~! lltacaı. k .Yerde tıiliıkls onu zor. 
ı,~lıl·• hır istikamette c;ah~mı, 
""Ilı .... rı ıc· , llıdan ın Fransız mcnfıı.a.ti ba... 
.ı'1<ıl'l b. tarihi hakikate tıu kad&r 
•~ ~ d " '~) ı uı: uydurara.'k tıun an 
~:ıu hgili7- hükiımctinl ınes'ul 
~~ 11 de rnutlalm bir nıina5J 
~ıı ~~· Bu mana olsa oba Kilik
tla,l'fJınls karılarak Suriyr.yo yeri~. 
tııı:lta ~ 01an }Jnncnilc.rfn bir defa 

k g ~ 11. hesabına ate c sürül. 
lfat<ıal retldir 
~~kati halde goı;en umumi 
~~l"a. sonra llp cledet sdntilc 
... ~~l lsgaJ etlen Fnıngııfar bu 
~e ~~ F.ınıtml yurdu yapınıık 
ıt..t..hl'f ~!"11enllcri tah""' et u_ıe~: 
t~ krıtt.an dolaYJ binbir turlu 
et 'ıt~ llğrn.~·an ı-:nncnilıır niha. 
~tııın Yeye sürüldükten ı:ıonra 
ti le 4ti.ış olduklarını anladılar. 
fıtı llııe . Yeye bu Hirlü hbsiyat f. 
b <lefaerıe:-."1111 olan ı~nncnilerin 
ı:ıtı ıJ tekrar Frnn a nıcnfasti, 
~tıııae Alnıanyn:va ırnığliıp olıın 
llıj il\(' ~e~faatl ·iı;-in atf'ŞC .. ıiriil. 
. l'at l> hyaç hfl~ıl ohnU tur. A. 
~ll{J~ ıu-ı~nın Killkyanın tahliy<' • 
t llııı li· ~&'11te~·yi ınt'!>'nl g():.ter : 
, ~·(' .... 

1lıkya Ermenilerinin ~urı. 
'" "''tı.il • ııı ... ~Unitı dlll~indcn de ı-·ran.,ıt~ ~ın. 
h...~ tıl P-f'ıl tn~lj, siyasc 101 
"<!.'· Oldu· t 1 t ~ 11

1 
]!: gunu dolayısilc nn a -

'la~ l<a, l'ln~iJerin kalbinde Fnt~ • 
~ 111 ... ~

1 rne,<'ut olan ı.in 'e ın_ 
lııı d~r. ~ tr-re nlcy~inr. ı;e,irm~~ 

tu1'1U altat bize oylc ~eliyor kı, 
~llıt a fl;.ayretıer heyhüdedir. 
~ ... l<'rae a Almanya.)'a ma~Jiıp 0 

: 

.. ">ftllııı nsan,n Surh·e ti7<'rinilr'k1 
't idam • ~ ıa laPa ~ c f'tmf"I< için yaptı~ 
d lıı,( ~ı.,rı 'nadlcr Enncnilenn 
,:ğjı h~Uriyeden siirülnıclcrinc 
"'llw ' IJ( .. ı ."tır .. un \n.rlıklıınna ntslola • 
'tı • ou l .'1 ı\rrı· nu onlar bilirll'.r. onun 
'i'1tl<ter 'tal Darhı.nın: "Kilik.)'ıtYI 

il hu e ~eri 'ererek ı;nneııilf'
~e !i~8ki yurdlannı k&ybctın~. 
tl'i ~ bl P lngiltf'rcdir." ~oıunrlıı. 
111 
k~ıara r kara mah ulıi olan t>n. 
<laııleak Snriycdcki t;mıenllcrin 

larnıa ihtimal ,-erilemez. 

Irak Devlet 
Nazan 

Nuri Sait 
Paşanın 

noktalar ı 
i 

Devlet 
7 (JIU"-U") -

Ankara ya 
geleceği 

Söyleniyor 
An1iaı1l. eklenecek frkrn. 

. kanununa • 
baronu • 'h "'ecJis umurnı he. 

dair ıayı a su ıara 1 ınu~tur L{tyiha ~ 

d~~~l>l, .~" (A.A.~ ~ Ba~ .. 
_.~, N 11 ?grenildıgıne go
' ı-J "Urı Said devlet na· ' · tYna tayin edilmiş· 

"'· Usu i bir vazife ile 
, ı~r • Q~ce .... a. ve Tahrana gı· 

gı sö~lenmektedir. 

. scvko un · • 
yotiJlC "re nskCrlik dersi oku· 
sa.sıarına go .. _ cunenlcr haftada 

ba.Y ogr 
tacak su fazla ders okutabilecek. 
4 saatten •Iar lise ve orta 

. :su subıı) 
terdir. ıııra.k ders ıılan 

da nave o • 
okullar .

1 
ucrctc tiıbl o.a 

1 a ,•crı en • 
memur ar ba~a asken o 

d 
sıından 9-" 

c.altlar ır. bulunınanıasın. 
-Aa ög-rctınen 

kvllaı--

Yeni Kızılay 
Umum Müdürü 

Ankara 7 ( A.A.) - Kızılay bütçe i•1in tatbikine mczuniy t 
Umumi merkezi reisliğinden: \'erilmiş ve yeni ihdas edilmiş 

Kızılay umumi merkezi 7.6.41 olan Kızılay umum müdürlüğü. 
tarihinde. lstanbul mebusu Ali ne Mntalya bez fabrikası umum 
Rana Tarhan'ın reisliği altında 1 müdürü B. Ziya Tahsin AygUnün 
toplanmışt1r. tayini tasvip edilerek içtimaa 1 

Ruzname mucibine idare he· nihaytc verilmiştir. 
yet.inin maruzatı dinlenmiş, 1941 l 

,----___.;,.-----~~~--

:; Hazirandan IUb:ırcn toplanacak ku. ~"'\ 
ponıa:ın her 2» ad dine mukabil 

"\"AKIT OKUl" ULı\Hl 1 OTUP 

HANE:S.1., rlslnden .,Kl'•RlNDi\ 

Yenı ek-~ek 

b .,l 'JÜll çıkı or 
Ekmek ununun .)0zdc r;o buğ. ckm k t · ı bold 

dny, yüzde 20 çavdar ''e ~ilzde 30 c ıımamı.) cı ur. Birçok .r .knznlarrl ı fnzln ekmek bulunmak· 
arpa ile yapılması hakkındaki ka. tadrr . 
rar bu ısa.b:ı.htnn itibaren tatbik F..ıkmek imal etmek üzere rırm-
mcvkilll(l girecektir. Buglln imal mm \'Crilmlı:ı olan unların bll§k 
edllC!D. okmokler bir çeşni undan o. y<>rlere s:ılılmruıınn knli.) en mfinl 
lacakt.ır. Yeni şekli un muvakkat olunncnklır. Belediye bu hususta 
olacnlctır. Mahsul alınır alınmaz alakadarlara muhtelif cmlrl<>r vC'r 
eski şekle dönülecektir. Şehirde mL5tlr. 

' Fırıncılar Cemiyeti reisi, dun 

ı-------------· belediyeye gelerek, toprak of.isilo 
lınncılar arnsındalcl bazı meseleler 

Hür Yunan 
Başvekili 

Yunan milletine bir 

mesaj neşretti 

Düşman 
mağlup 

edilecek 
Çünkü hak 
bızımledır 

ı-trafmdn gbrUşmü tür. Bunlarm 
arnsındn hir çuval rnl',selesi, degir. 
m<'nll.'rdPn fırrnlnrn \'erllrıcck bo 
ıruk unlardan doğacıık rncsullye~ 
fırmcılnra m:ıl cdilm<>mcsi işlerl 

mevcuttur. 
Dığer taraft.nn fazla unlann nc

l'C>yc sarfcdildlğl c:-mni.) t mUdUrlu 
b'Ü tıınıfındıuı meydana çıkarıla 
tır. 

Bir lsviçre 
gazetesı 

Türkiyenin vaziye
tini ınütalea ediyor 
Avrupa ile Orta Sark 

arasındaki 

köprünü 
anaht rı 

inönün 
e i 

0Nıcwc, 1 ( A.il .. ) - ".Toum ı 
~c Gcncvc" ~n7.cte5İ, "Avrupa 
11c Or~<;(lrk ara ında kopnı' 
başhgı nltmda r;u mclralcyi yaz. 
mıştır: 

. Harp, Balkanl rda biW. Şımn
lı Afr~ada devam ediyor. Or.ıd 
mıhverın l\h. ıra karşı tıınrnızu 
ciddi olarak b:u lamıştır. 1ngıhz. 
1 r Tobnık " Sollumda çetin hır 
mukavemet göst<-riyorlar. Daha 
c nubu sarkid • Habeşi taııda. ı . 
talyanlar, muh cmııtı uzatmak 
ve General Vavcl'm Nil, Dicle V<" 
Fırat kıyılarında pek zi}nd 
!11.uht.aç olduğu kıtalnn tutmak 
ıçın aza.mi gayret. gostcrh orJru. 
"1tılaf lralrn d:l siraırt etti. A1. 
man bombardıman tayyarclcıı 
oraya gıtmi~ bulunuyor. Fransız 
mandası Suri}c topraklan nıilR 
kül bir vaziyete diL)müştür. 

l rgilizlcr ticaret gemisi ı;ı. 
~~atına ı ğtncn rnnumiy ti de
nı?Jeri tutu~ oı lar. Karada bakim 
olan mihver, Avnıpada.ki kıt l:ı.. 
riylc şımali Af nknda ve ynkm 
Asyadaki harp ahnlnrı ~md 
irtib3.tt n mahrum bulunu}or. 
A vnıp ıl Orta.sark ara ndaki 

fDc ıamı s,, ~ " 

peşinden. 

Lokantalarda 
lerde artık e H ı , ı.Ul\lt:'rl1' huğda.) unun."I ıırpn \(!J'll ;::nılar ı.ıırı .. tınnnı. urcti;)I 

uhh~ taı.arnıf l•1Clhlrt och'ıl•.)Clı'r Ilı• nllı•lcr l~lıı dı n;)nl ı tll• ııı tt 
bir ~'lllı:;ııuı n1('\Y.11unn ı;cıııtcrlyor. ÖJ;I r.ıım tnı 1 t ııbtıl ıuı!antnlnrınd ın 1ı r 
hııngl birine girip de hlıçok klın5cl• rln önlerine 1 on ın hll)ül "' mek ıı:ııı; 
l nndıın ıırt.ık oJnrali hırakhkııı tikkrıt oolllr!IC s-ıda mııddrJcrln t 1 :ırnıl 
bnkmıından pek tıuk o<>Y ) npılıı.brl<'<'A ı dcrtınl ıuıl: ılır. 

Uhn)rı 1;ön: ,,ı~nnlıır lol, nlııhı.rda ber mıı :ı iiu rlnc b ı nı· ı lr el .... 
tıı k kn~ u~ orıııu '<' mlı lt'rllcr ı, nal «-11<'.rl llP bu <•l,nlCktcn m. ı ~ ıJ elıtl 
cclderl mlkt.ordıı bir pu;: k~)onun • n k1 bu u ul blz.d tat bil edil• m 7.. 

1• kııt loknntn1arda her mü ~ri)~' be kıını<ıluk ti nu: ı )"rlne )117. ıı:ımhk 
ckm ı. \'nlıs•· fa:ıln ekmek Jiycnlcr lst<:dlkll'rl r.anuın Udncl bir \i p:ıralık 
ııl b!IP ıılhayct &llt"lr.r nr ındıı d:ı ltun bcnıcr b r rnıf usut•me dlkk: t 
cdllsc mrnılclmı olı;U ur.d bll)ltk bir cl)ın k l mfmm önlınr ı;eı:llnıi 

olma~ nu": iM \.N KUMÇ \ 
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l_R_ad_yo_G_az_et_es_ij Ankarada açılan coğrafya kongresinde 
-. ,,_. ~ ._,, ,,_. ,,_, ...... . ~ ~ - ,_ ...__.._, 

Surtye vaziyeti 
Suriye etrafında kopan ·rırbna git· 

tikç:! 1.>!ddeUeniyor. İD.glllzler Suriye· 
nin 4\Jm:uılnr tarafmdun mlltemadL 
yen !.:gnl edilmekte olduğunu bildiri· 
yor. } ... dos ve Suriye ııras•nda Alman 
tayynrcieri gidip gelmekte, mütchas· 
sı.'3lar taşınmaktadır. Alman mUtchas. 
!51Slar tayyare mcyda.nlrırını ı.<ılnh rt 
ml'kt":lir. Londra r:ıdyoru bıından 

ba§ka 8 Alman denlzaıt.ısmm Surlye· 
:ve b'!ld ğlnl bildirmektedir. lnglllzlcr 
bıı Jmbcrlcri yayarken \'işi hüh~meU 

do tckzıpler ncşretmektedlr. Fransa.. 
nm Amerikr. sefiri Surtycye Alman 
tayyar.ıı_,rinln indiğini katlyyellc tek· 

Maarif Vekili Hasan A,l 
lüceiin mühim bir nutku 

zıp ı:tmiştir. 

Al."! lnlar tnITTHzlcr tarafından ileri 
sürme. ıddlalar haklcmda diyorlar ki: 
lnglllZ!cr Suriyeyi işgal IÇl.'1 e:'.ttu'ı 

umumıyeyi h:ı.zırlnyorlar. İngilizler 
do karşılık oıa.-ak bir taraltan blr 
memlekete yerleşillrkcn dlğ .. r t::.raf· 
t.nn tyl.zlp neşretmenin Almnn usullu.. 
rl:ıden o!:luğunu BÖ)!Uyorlar. 

V!Jiden verilen habere göre ko.binc 
uzun bl.x toplantı yapmıı;ı, bu toplruı· 
tıda Amerikanın vaziyeti ırllzakere 

edilmiştir. Amerikanın nldığı BOD va· 
lliyet \'işide endişe uynndırmıştır. 

Dlğ•r bır habere göre Alınanyn ile 
yapıJan iş birliği Uzerlnde Fran.sada. 
ihUıtı! ç tıgı bUcllrillyor. 
Gen~.ıl VcYfnndm V.l§idcn hattke. 

tinin tch lhWO.! olduğu 

aöylenıyor 

lto.Iyruı gazeteleri Rıızveltin vnzlye· 
tlnl tetkik ederek Bcynz Sarayı Av· 
rupa ıte htH'J> h:ı.linde teltlkkl etmekte· 
dlrıer. Bunlıır.ı göre Ruzvelt efldin u· 
muaıiyenln kcndlsloe muhalif uosur
Janru bertaraf ot.meye ca.lı~aktadır. 

l'EYG~"l,"l>IN SEl'AHArt 

İngiltere rtıl• zayıf dUşmUştUr. 
Almanya k'ıtava hrililmdlr. Bu itibar. 
Ja t::ın.iltcre ve AmP..ıım A'7Upa i§ine 
knnşmamalı, sulh yapılnıalıdır. Ame· 
rlkan.n !ngılt"rc sefiri Alınan kay· 
ıuı.klarmıı. gllre Amerlknya. tngtltcre.. 
Jlln zayıf llllştU~nU bUdirmek için 
gitml§t!r. Bu.odan sulh çıkacaktır. 

Ruzv.:ı:t bu lııı.bcri şiddetle tcktip ve 
§8yl(.'I demiştir: 

''- Londra olÇimiz 50 mesele hak· 
Jn.-:cb bann m:ılfimat getirdi. Ve ben· 
den GO mcse•e hakkında malQmat alıp 
götUrccektır. 

\1\1 ~HlıiADA GRE\'LE.K 

A .k grev yapan &mele tekrar 
ış iı'"J'"Madığı t&.hdlrae fabrikalara 

koyır. l<arnn alm!§Ui-. 
Bu karar 1nglltero hesabına tayya. 
~ yapan bir fa.brlka hakkında tatbik 
edilecektir. nazı kaynaklar bunun be· 
!ncl Kol tam!ındıı.n yapıldığını bildi· 

rlyorlıır. RUZ\Cltin nlacağı tedbirlerin 
grev! ri onllyeccği muhakkak olmak. 
la beraber grevlerin tamamen orta· 
d n lmlkacıı.ğınt dU§Unmek doğru 

değlıdlr. 

1NT1UAM TA Yl"ARESJ 

Dığo3r tnrattan Amerikanın ikl bU· 
yük !abrikn birleşmeye karar ver. 
ml~,crdir. Bu iki fııbrika İntikam 
ad: verilen ~ .. nl Upte bir plkc tayya· 
resi yo.pacaklardrr. 

Bursadan 
gelen b]r kadın 

Kocu ını bir başka 
kadınla 

SUÇUSTUNDE 
YAKALADI 

"'ğlund oturan ~iye isimli 
bir bar kadın bunuan bir mUcidet ev. 
T 1 cvH blr şoforl tnnı:şmıı ve bu 
fO ... arıe bernb:?r yuşıunnya tvtolaml§tır. 

Coiirafua Kona resi 

,\nkara, 'I (A.A.) - Maarl! Vekili 
Hasan Al! YücC'I Coğrafya Kongrcslnl 
açarken aşağıdaki nutku söyleml§tlr: 

- Arkadaşlarım, 

Birinci Coğrafya kongresini huzuru· 
nuzdn açmakla bUyUk bir bahtiyarlık 
duyuyorum. Memleket ilminin, gerek 
Univcrsltc ve diğer okullarımızda. ge_ 
rek memleketin muhtelif !dare tcşkl· 
l!l.tındn mevzuumuz olnn dava ve iş 

bakımından kıymetll m'1mcsslllerlnl 
araıı.ızda göm1ckle mesudum. Hq•lnl· 
a hürmetle seilunlnnm. 

Bu kougrcyc birinci diyorum. ı;Un. 

kU bundan önce coğrafya için prog
ramlar, kitaplar ve diğer hususlar 
bııkkında birçok topln.,mnl:ır olmnl<la 
berab.ır bu mevzuu lıer cephesinden 
nazara alarak her cephesini mUmessl· 
llnl bir araya toplaya ak şo}('lJc ı.ılm. 
diye kadar hiç bir içllma yapılma· 

mı~tır. Bu ilktir, evvelki ve benzer\ 
yoktur. Hııyırlı bir llml te§ebbUstın 

bR§langıcıdır. 

Bu tcongrcyi toplama ihUyacmı M:ı. • 
arit Vekllllğl neden hissetti. §imdi 
bunu size arzedcyim: 

Biz !ilmdlye kadar bUtlln i§lcrlmi.zl 
ve meselelerimizi, dalm o 1§ ve o 
mescle ile aılkaaı olan insanlarlıı ko. 
nuııarak yapmakt.an ve onlann 11kir· 
lerinl illmaktan· ı:.ıemleket ir!auı icın 
bUyUk !aydalar elde ettik. Coğmfya 
mevzuunda da. içinde bulunduı;-umuz 
mUşkUlleri bertaraf etmek için aynı 
usule riayet ederek sizlerin !iklrll'rl· 
nlzl bir araya getirmeyi ve onları bir 
cihete scvkedlp netice almayı en ve. 
rtmıı bir yol olarak kabul ettim. Blr
blrlerini tunımıyan, fnkat aynı mev
zuda çalıı:a.n ilk ve thtlstı ııahlbt ar
kadaı;ıto.ı-n dıı bu vesne ne, ynpnr.nk 
lan toplantılarda ayın gaye için emek 
ler1nl blrle3Urebılecekl •rdlı . 

llk meselemiz, progrıı.ml n ilkten 
ba§lıyaruk orwolml vo llaelerımtzd"' 
cogra.fyu programları bazı boş' ıklar· 
ın kopmuş zcncırler halindedir. BU
rıun birçok seb<>plerı vardır. B!r za· 
man onııokullardıı. okunan fildz · krm_ 
ya dcrsıeri yerine fen bllglııl konul· 
mu§, dtğcr derslerden bir kısım mcv. 
zular bunun lçeriıılnc girmiş bu yilz· 
den fen bilgisi çok yUklU bir hale gel 
mlıı ve diğer derslerden bazı maddeler 
çıknrılm~tı BUa.hara fen :ıııgisl prog 
rnmlardan k.ılkrnt! d ğrr dM!lerden 
ka!J rıwn b:ll. il' •on ı 
tııanu,tı Uoğrıu:ya !çın de aynı ı;:ey 

vaki olmuştur. Uugf.in fenbllglııt ol.. 
ınadığı için buna alınan mevzular. ne 
fizik • kimyada, ne de coğrafya prog· 
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oförUn Dureaı~ıı. oturan kansı bu l;,I KuV'.: etli liunbanın ve renkh 
'haber ı:.lmcn hemen lstnnl:ı•Jla gelm~ mumlarm altında daha beyaz gö
ve zaoı::aya mUrocaat ederek kocası. rUnen masa örtUsU ufak, bUyük 
aaı başka bir kadınla yaşaoıStmı '1ik!.. birçok tabaklarla sUelenmıştl; ka. 
~t etml§ti:'. Bunun üzerin" bu aba.h napclcıin b!rlnde kısa boyunlu 
M.r c,lrmllm<'şhut tertip edUmiş ~e ev- ~i~man bir ud, ytizüstü yatıyordu. 
1f şoför As!ye ile fena bir vaziyl•ttc 1 Arkası, hulunduğu1? P_enccreye 
vakal:uı~~t=. döntik olan kadın elındekı reçlneyl 

Yapıı:ı,. muhe.kcm" sonunda gayrl. bir yayın tellerine sürerek: 
meşru ~ .:ıgıyan ~adın ve erkı:k U~er ay _ Bari sa.na yardım edeyim 
'ha.pis c. znswa m:ıhkCını edilmıoıerdir. Sabahat. 

----o- Dedi; ve sesinden Gırlznn oldu. 

Amerika 
4apOn} a ile 

Aucmi tecavüz paktı 
' aki:edebilir mi? 

ğunu tanıdım. Dudaklar:nı uzatan 
Satia~ı l'i.ddiycte da\'eıt eden hu. 
tal: 

- Artık otur5a.nn Takdir. 

1 
o·yorJu; ve hepsi onu lekid ot

ti!er. Bnşlıı.malt 7.amanı gelmişti. 
Bir kere ilk kad<:'hl~ dnlaştrlttnn 
sonra mabadi kendi kendine tntl . 

Vaşinuton, 7 ( A.A.) - Ame- zama gi:- reli. 
nka lle Japonva arasında bir a_ Nermi uzun ve iki ta.raftan 
demı tecavüz paktının nkdi ihti- kulaklan~a kadar tnra.nmL~ saçln.. 
maline dair gaz~tedlerin sualine j rına parmn.klarmı bir tarak gibi 
ccvab"n. Amerika hariciye nazın ı;okmuş, bir eli ~Ab'.!hntln e-lincle, 
B. Hull d~mı"tir ki: 1 dllf•UnceUı·df. Bu "N"ıl'.un ~~..-ı:m · 

P 1 gil..i r::ıl rr il'll7..:ı ctn "'t A. alrıdc, cvw•k" bir de-fa ,,.nı: on• n 
. ..,, t ' uv- ıwir.~r · """': ·-: o i11· ım b ""ht 

:gun d.!~ldir. Ve an''1nevi usulü. kadını buluyordum: Yirmi iki yaş. 
müzü bozmamıs için de hiç bir ı lnnnd& bir kadındı; enseelnden 
.:Dcp yoktur. dümdüz kesilın1ş siyah ~la\ tnm 

toı>lantı halinde .• 

rammdn yer almtım!§lardır. 
Diğ"r tlır:ıftnn. prognı.mlı:ır ayn ay. 

rı zamanlarda yapılırkf"..n sistem iti· 
barlyle tam bir inslcam vilcuda getl· 
rilm"mişUr. tık. orta, lise prognımıan 
bu b:ı.lumcln.n blrblrlle iyi bağlanmış 
... alde değildir. Bundan ba§kll bazı 
smıflann ders maddeleri fazla, diğer. 
lerı noksan gtsrUlmektcdlr. MeselA 9 
uncu ve lO uneu sınıflnr çok yUklU, 
onblrlncJ sınıfta okunan Türkiye coğ· 
ı aryası iııc noksan tell\kkl edilmekte· 
dir. Hnttl\ ortnokulun son smıtmda 
okunıı.n TUrkiye coğı-afyası. lise soo 
sınıfmklndP.n farklı sayılmamaktadır. 

Şu hatt1c programdaki mUşkiller, 

bir tlıraftan sl'!tcm, diğer taraftan o. 
kutma madcıcler!nin tevzıtnrlckl ll· 
llcnk, tnhsll dereceleri arasında '\'ah· 
det ve zcncirleme meselesi gibi hu. 
suslardır 

lkinc.i davn· ıeçlyorum: Bu, coğ. 
ıafya terimleri meselesidir. Size ar· 
z •tınsyı fazla buluyorum. Fakat söy· 
temek <!e boynumun borcudur ki, bir 
milletin dili, her turın dllşUnceıılnl ifa.. 
de edecek vazlyette değllse o mlUette 
tcfckkU.r inkişaf etmemiş demektir. 
Jlim (!o olamaz. Türk ınUlet!nln bey· 
nelmtlel kıymetle bir ilim 8evlycsine 
ytık.scı\:lıesl tÇln dfimin bu 'mel'tctıe te· 
lı:cmmuı ctınesı lCı.zımdır. Tunın için. 
de davıımız. Türk ilminin bu yonden 
tesl.51 davasıdır. Yoksa §U veya bu 
sureti<?, şu veya bu §Cklıde bir kar~ı· 
lık bu:up geçınek değildir. Bu IUbar· 
la diJ-cr ilimlerde olduğu glbl coğraf. 
ya.da. un terimleri bu zllınlyeUe teshil 
C"tme!.c mecburiyetındrylz. Yükııek 

t.alt..0 ifo kadar olan kademeler için 
cv0ratyıı. terimleri allka.lı heyeUerc 
1'ı1rk dil kıınımıımuz tarafından teıı· 

bit etlirllmlı,;, bunlar da profesörleri· 
mlzc \ 'f! tsğretmenlerlmizc dağıtılarak 

fiklrlen almmı~tır. Geçen yıldnnberl 

üzcrlnde durduğum bir esaslı noktayı 
size aı-zedcytm. O da, muayyen tahsil 
derccel<:rlndo bizim terlmler bir had. 
•1 • !•adar yürUmekle, ondan sonrusın· 
,Ja tanı bir inkıta& uğramaktadır. 

Buna ı•ı ru olmuk için UnlversJ.tc ve 
faküıtclerlmlzl tcr!mler üzerinde çalış 
maya d:ıvet ettim. Bu i§ yalnız maa 
rl!e m rbut mUesaescler için değil, di. 
ğer uıhsll mücssc.cıclerl lç!n do mU· 
hım bi: noktadır 

Terimleri lisenin sonuna kadar gö 
tOr lp :ı;m it talısll mUesaeseıerlnde 

e:.-ıkly•J demm etm k. talebemiz için 
l:ıariz bır gUçlllk ve mUll kUllUrllmtl.. 
ztin t"seısUI ve lııtikball içi& tehlikeli 
b r ~henkırtzllktlr. 

ortasmda, hiç bir znman bedir hıı.. 
lindcn çıkmıyan kamer gibi par _ 
la.k ve müdevver çehresi vardı. 
Kaybolmuş bir saadetin matemile 
heır goce susuz içtiği rakılar, bu 
çehrede hiç bir iz bırakmıyordu .. 
İri gözleri biraz, GirizanmkUerc 
hf'ııziyordıı; yalnı:l bunlarda dnima 
bir hayretin manası eksikti. Omu
larını, göğsünü v e ensesini açık 
Jnakan siyah b'r blüz giymişti. 

blü::unun ve saçlarmm aynı siyah
lıktaki çeN,;evesi içinde teni daha 
beyaz ve keskindL Kalın dudnkla
rı~m arasında beyaz di~l"rini hiç 
kapamrynn tobresljml\ herkese ve 
her F:!'ve ·rum hn.zırfu. 

~ .... ·nrrnm slMrki\• kokw mu 
rmmPklt dov mrv n N' rmfyl te". 

r>tmlycr(' G rr n cev .... p ver. 
dl: 

- Tcşedtlı:Ur: ederim. 
Sonra, uzun ve gizli bir ~Y 8J1· 

Bundan kurtulmak ll!zımdır. Bu· 
nun i~n tertmlerı. anettiğim clheUe 
gözönımo alarak yeniden tetkik ettir· 
meyi \'e mı.vesi faydalı vc:ya zaruri 
terimler var.sn onlan da mevcuda kcıy 
mağa tmMn vcrmeği lUzumlu gör. 
düm. Arkadaıııann bu hususta Uert 
sürecekleri mütalealar, dil kurumuna 
tevdi edilecek ve bu suretle 8011 oe· 
killeri oraca tesblt olunacaktır. 

Dil nıescleslnl mevzuu baluıederken 
coğm!yanın mühim mesd,,lerinden bl· 
ri olarak yer lsfmlerlnln nnsıl yazıla. 
cağını düşUnmeınek kabil değildir. 

Bunun için 1920 da Maarif vekilliği. 
coğrafya iB1mJerinin yazılmam bak· 
kında bir rapor hazırlattırmış ve ne§· 
retml.şUr. Bunun eonuna bir de lugat.. 
çe konmuııtur. Aradan geçmiş olan 
11-12 senelik bir zamana ı-ağmcn bu 
raporun ihtiva etUğl esaslar hiç bir 
ırureUe tatbik ve kimse taratmdan 
takip edllmeml.§tlr. Bu Vı:slle ile ounu 
sarih olarak an.edeyim ld, dislpllne, 
inzibat ve Ahenk kaidelerine riayet 
etmek, içtimaı hayabn bir kısım aat· 
halnrmdn lUzumıu görWUp diğerlerin· 
de aranmamak yanlı§ bJr dll§ünUştür. 
lnzJbatın n kuvveUisin.1 kalada ve 
ilimde tc 1n etmek zaruridir. Maale.. 
set bizde bu elbete dikkat azdır. Her· 
kes, yalnız kendi koyduju aaııst esası 
ileri sürer, konulmuıı olan esıl81an 

kale almaz. Bu, çok sakat bir uaul· 
dür. Bu ıtiyadı bozmak ve dlsfpllnll, 
tıroı çalıııma metodunu bunun yerine 
koymak llı.zımdır. Esasen bugUnkü 
toplanışımız da öyle blr gayenin ta.. 
bakkuku içindir. Koyılu~umuz esaa· 
!ar, ikinci ve sizin gibi aallhlyetll bir 
heyet tarafından ve tadll edlllnceye 
kadar her tür!U !iklr ve tenkit hllrri· 
yeti mahfuz kalarak, tc§klltıtımu: ı.. 

çlnde Ahenkli H surette devam ede· 
cck ve bunlara altıko.lılar riayete mec 
bur oıacaklardır. Coğrafi isimlerin 
" zılma tarzmı tesbit için muhterem 
kongre azalarının masa! aar!ctmesinl 
il!tertm. İs1m meselesini basit görme· 
melidir. Biraz evvel arkad&§mı kur. 
may Rupt GUrgen ile kon~rken, o· 
nun ~~yledlği glbl. bir yer iaminln ki· 
tapta b:ı.Qka, haritada bqkn, halk dL 
Iindu başka olu§U, bnzan '1lr muhare.· 
beyi kaybettirecek kadar fena netice· 
lere sebep olabill.r. Onun için, mese. 
leyi nayaU ehemmiyctlle nlma.mız ve 
mlllet mukadderatına bUe tesir ede· 
cek cihetleri bulunduğunu dllşUnme· 

mlz icap eder. 
DördilneU mesele, kitap •şidir. "fem 

lcket çocuklarmıı, kudrctlı:..ılzln aza.. 
mlıılyle çalı§tp iyi kitap vermek ve 
onları t"şevvUıı ve ba§kalıklard<ın kur 
tnnnak şzlşranndayız. Bunun zararı· 

Ne demeli? 
"Akşam'' arkadaşımızın başma. 

kalelerinde (SuriyP) kell.mes'nin 
(Silrye) suretinde yazılması mu 
+addır. (SUryant) denilen kell:ne 
ile al!kası dUcıünUlerek mi böyle 
ynzd·yor, yoksa bizim (Suriye) 
yazrp da öyle okuduğumuz bir ke
limeyi öyle telAffuz edenler var. 
dır da ondan mı, iyt bilmlvont"': fa 
kat b'ld'·ın'tze göre (rnryc) e 
memeli; (Suriye) demc'Mir. Keli
menin bu talaffuzunu CSurtye) l. 
çin diledi;;imiz istiklale daha uy. 
gun da buluyoruz: yabancı hiç bir 
devlet süremez, yiyemez. 

Yızan: HAYOA/l ALPAGfJT 
latmnk için yine Nem isine döndU. 

Bu kızı yaln·z bir defn Ncr;minln 
evinde gömıU3tUm; ve Mebruke -
nln davas1 bundan çıkmıştı. Nermi_ 

yi çok ııeviyordu. Her gün latan • 
buln ıner; biç yemek yemezdi! E
linde daima bir k utu bonbon bulu
nurdu. Kendi hikôyeslne göre. da. 
ha mekte.pten sevi§ti~i bir gence 
vnrmı~; bir çocuğu olmuş: ııonrn 
ayrılmıştı •. Gcrdanmdakt pantan _ 
tifiıı içinde bu yavrunun mlnlmini 
resmi vardı. Blitün kalbilc Ner -
miye sarılmış: kocasından sonı-a 

ilk kalbi mUna<:Jebetinin bu ol<lu -
ğun:ı rocuğu inandırmı"tl. o eı;-ca 
d u b"'rdtığm:ı doldurdu~12 ra • 

ı~ • ;ı;!yordu v b buna w 
..1 "riPml E'r<k: 

Uıkin; demicıtim, c i ğerleri • 
nizl parçalıyonrunuz ! 

O. derin ve müellim ifa.deli blr 

MAARlF VEKlLl 
Hasar. A ü Yücel 

ru çok gördük ve buna mukabll ayn· 
lıklan bertaraf etmek için sarfettlğL 
mlz emeklerin güzel neticelerini de 
elde ettik. MeselA ecnebi dili kitapla· 
rında ~"D.ptığmıız birleştirme t.ecrQbe· 
ili fayt.ıalı oımuotur. Aynı §eyi coğraf. 
ya için yapmamız Jllzım. Coğro.fya 

t.odrisatmı da bu kargaşalıktan kur
taracağız ve tek kitab gideceğiz. Re· 
sim, isim. harta ve muhteva bakımill.. 
dan tevhit cdllmla co:ratya kitapla· 
rını öğretmen ve talebe eline tevdi e· 
debllmek, vckllllğlmlzin bllyUlt arzU
l&nndıın birld!r. Bu hususta kongre
nin yardımını rica ederim. 

Bayru arkadaşlanm, 
Biz ilmJ, beşer zek ıımm kendi bu· 

dutlaı;ı lçlne kııpanıp Pılr takım mahıı... 
reUi oyunlar yapmam şeklinde anla· 
mıyoruz Bizce hnyatta mUtevecclh 
olmıya11 ilmin, kıymeti J!Oktur. İnsan, 
y&§Bma.k ve ~ıı.tmak için var olmuş· 
tur. Eserleri de böyle olmalı. Bu itl. 
barla ytlksck ilim mUe53C.Selerlmizin, 
hatta en zaruri mevzularda bile, ha· 
roket noktnaı olarak, biz\ en yakın 
realite C'lan Türk milıetint ve onun 
yqadığ• aziz .I'Urk vatanını, toprak· 
larımızın altında ve UstUnde, canlı ve 
call81Z bUtUn varlıkları tcUdk mevzuu 
ittihaz etmesi, ilk prensibinıJzdlr. Bu.. 
nu ben, yık:lmcz bir iman ve bir emel 
halinde içimde ta§ıyorum. Ve dalma 
arltauqlanma telkin etmeye çalışı· 

yorum. Coğrafyanın ilk mevzuu, her 
saha ve cepsesllo kendi vatanımızdır. 
Türk memleketi ve Türk millelıdlr. 

Yur.:lumuzun mUdafaıtsı için canı. 
mızı eııiı~meden verdiğimiz ve seve 
seve her varlığımızı yolunda feda e· 
deoeğlmlz Türk vatanını ıllm gözlyle 
"Örmek ve aynı görtııtc tilzde.n f!On• 

nıki n<'!l11 "'l'r g&ternıeıt.~ımtzdlr.. 
Bunu yaparken diğ'cr Ulmlerdo oıdu. 
ğu gibi coğrafyada d:ı klll!lk olmuş 
şekil üstünde tcreddUt ve ır.Unakqa 
kalmamıo; cihetleri seçmek icap eder. 
Hiç bit' memleket lçin söylenemediği 
gibi yurdumuzun c:oğmtys:: için de 
bUtlln tetkikler yapılml§ vo son ııliz 

söylenmiş dcğ!IJır. Buna. lmkln da 
yoktJr. Fakat tllc, orta ve liaeler na· 
su geoa:etrlnin, fiziğin ve diğer ilim· 
lcrin mUnnlmıın. dı,şında. kalan kısım. 
lan olcutuyorsa coğratyanın da böyle 
olan, yani kltıslk mahiyet alan taraf· 
ıarı okutulmalıdır. YUksek heyetiniz· 
den rit'ıım ~udur ki, programlnr t "'
bl t cdılirkcn kili.sık cilıetıcr aynlsm, 
.ı;: Una:Cb.fa mev::uu o•makta devam ı.-· 

den cıheUer, mUnakuşa ve tf'tkik cdll· 
sin ve bundan :ıyn tutulsun. 

Bu l:ısa mnruzatunla Maarif Vekil. 
lığlnlzin coğrnf~'ll ınevzuundn içinde 
bulunuu~u m 'tı.1 ri ve sıılel'den d!· 
led!b'i husllllları il .l ctmli' bulunuyo· 
rum. !\.lesa1n1Zln nıem e.Ket tr1ao için 
<'nk hlvdalı oı :ı • n ın n Y"rıJ'Tl. Ve 

unu tekrar m lbl ğ et.<\ • ) o. 
rum. Uzel ç:ı. il' •ııı rı :uı '\'ctıml! 

netice.er do(;o.calt binnct co.;ıııfya 

kongresinin muhterem azıısını saygı 

ve ııevct ile tekrar se!Amlıının. 

nn7..arla bakmış ve su e<'JVn.bı ver
mişti: 

- Zo.ten şu dünyada iki senelik 
ömrüm kaldı ... 

Yine o gece, pek iyi tanıdığım 
bir aileye intisabından bahsetmı§. 
ti. Sonra, kısa bir tahkik ile bu kı.. 
zın, başka bir isimle o aileye men 
sup olduğunu, fakat sonra bazı ha! 
leri hascb!lc reddedildiğini öğren -
mıştım. Bu esnada lstnnbuldn be'J 
dostu vard·; her birinden ayda 
kırkar, eiU~cr lira alıyordu. Yal 
nız Nermiden bir §CY istemiyordu: 
onun ancak muhabbetine muhtaç 
idi. Böyle bir kızın n~l bir kalbe 
malik olması lazımgeldiğinl d <JU. 
nüyordum. BliyUkadada Nermi, 
Göztepede bir 7.ablt, ÜskUdarda 
bir komiser. Ayasofya.da bir l:ay 
tar, $L,llde bir sabık mebu!I ! .. Hep 
.kendisini şiddetle seven bu erkek
lori, biribirinde:n habrırdar etme • 
den idare için ne kadar derin bir 
zt".kaya ve ne sarsılmaz bir itidale 
lUzum vardı!. Hı•.ftanm birer ge • 
ees'nt arro.'lllr on lan\ tahsis etmiş· 
ti: Cuma gtlnU Şİ.Rlide, cumartesi 
~"nU lttal"bulda rııı"nr inU t'skU 
d ro . "'r ı nU G t ptd 
k lt~or •. tı !lU d rt t cur.ıa 
yn kndnr oturmak llzere Nermiye 
geliyordu. Ne zam.an uyuyordu? 

(Dewmı ucnJ 

______ ___..,.... 

Hldısa er 

Hava ordularının 
nodern harpte 
aldığ ı ehmmiyel 

iJd -elll' 

A \'RUPA Jıarbiııln ..,. ~ 
1 nerfllll" 

snfhıılan harp ll51l ııdll· 
1 ordu t('Şkilitmda esaslı bir t.-'I 

lap yaıltr. Her nıerrıle~et bll ti· 
mflli müdafnw;ı bakımın ~ et • 
kcri inkılap hareketini te 
mek mccburiy(•Undedir. )llld 

l914 harbinde Afnutn)-aft~tfll" 
mUd:ıfo.ası kam ku\'\·ettne ._.,. 
odl~·ordu. Deı>Jz ku\'\"Ctl it•;;, tll' 
\•otJ, (]Cn ayn olmakla bel'S ıta8' 19' 
\'anlmwıydı Ta"'~ ,-as .ı;,111 · · "" ı ak ,,.., 
başhbasma bir ordu o nı 11ıJilıl 
dun.on, henU7. ciddi bir ıuır;eğf!d': 
tclAkki olunacak halde' i oıe'' 
bununla beraber, t.an-aren ~etlt 
idi hem kara, hrm deniz kU~erl ~ 
rinln yardımcısı olmaıct.an 

denıedl. " 
Fakat l 989 harbi bM~e-' 

sonra. Almanların hava tıut ... rt"' 
)CD\"\"fl ... ..... 

yalnız ha,·a \'C clenh bir o<''-

yardımcr dc~J, müstakil JJll ,ı 
haline ı:<>tirdiklcrl anJaşıldI. tJ' • 
dunun \ '87.ifest ise düşman ~ 
lekctlnl ha tanba.56 boPl~'°'-e' 
P.derek ka~L<ıına çııcacak ~· 
l..,rin on• halinde too • IJ. 
nıiini olmak, diişma:ı oıdu;: _. 
ha toplanmııksızın dağrtlJJ9P' ....._ 
kum etmek, :lsUhkimlan ~il 
o:-dulann istinat no~ 

1 
fi) 

oden sllalı ' 'c gıda tottoklaJ'lfl f1ll"" 
rfrı c •!emek.... idi. Bunun';- _.. 
her, bu vaziyette ha,,. ord ord_. · 
hivet ftibft.rile \ine kara 
n~n bir ) rdnn"cısı olnyord11• t!I' 

?Jo" nondıın 8-0nra hüttin • ~· lf 
) 1 rml dört s:ıat içinde h•' JJ• .a · 
tJIAsı hfı<lf csl "-ukubulilU. c~ 
dise Almnnlarm hava kU'°' 0~ 
nln mlidahalesl ile harp 116~ 
de ve ordu te kllatlnl"l~d~.iı-' 1'; 
ınrı in'kılfıbı ır~ etmişti. ~ t,..111 
no b~ lnkıUilnn m:t.ldy.-tl~ldL ~ 
\"UZuh ile göstermiş değı u)all1P"-
a harbinde yine bu ,·uı 

de\'ftm etti. .-: 

Fakat bu defa Girit .a'~ 
\'adan yapılan taarroınll ~ 
mumffakıyetli neticedeJI \'I " 
ı:örtıyoruz kt, AJmanyanm _,1"~ 
dosu artık kartı. ordu,un .... '~ 
gcımıJsfJr, Şimdiye kad•' """"' 
değilse de en zJyade cıeni~ıı '119' 
tine ehemmiyet veren oırt 

11 
r.,,tt> 

rodan sonra ha\"8 ordnınınll 
mlyctJnt anlamı .. tır. 4"11 

Atmanyanm ha\-. o~~~ ııif 
\ c karo ordulanndan ııııı~".e ~1 
ordu olmakla hcrober, sad ıeril'J 
bnrdıman \ e a\·cı ta~~ ar~ıl ~ 
ibaret değlldir. Hava ord b•'~ 
ruz dii man memleketi ..,til' 
t:ıhrip ctmCl\)C 1calnınt. f~;Jtl'e' 
cülcr \ru ıta ile düsmaJJ ~ ,.ol>tl • 
tinin Pn hnssas, en bayatı ~d~ 
ln.nm is~nl eder. son~ e .-" 
tayyarclorj ha\'adan pl):~t'f• ~ 
\ '<'tlcrl, bilahhr, mitrahv:ı 0~ 
tA tanklar nnklcder. fıopl ~ ' 
no1-tal:ı.rda hu ı retle teıoi'e~ 
len kunctlı düşman ınelll ,,.~ ... 
ordulan arkıısmdan ' c ;.,.,ı,~ 
\"Urulur. Bu J>nrctlc it. ı. pl1' • 
hın ti ordusu para.<jiltt'ülE'~ ııe "": 
dı>lerl to""ulan tanJ;rrl• ... ti ' , . ., • ı oır 
•bac:rr.a b'r Jo;;tJlil va. .. ıtaS 
t•1r, ~1 

Şu hatd in!!Ut~rcnln ı\~ııııı:I' 
nıa ;.li'ıp edchllm(i!ii i(ill 0 ~ ti • 
d n blı':t~ mi il bll)1ik ;;,,. ~ 
du ona sablp olması li ·e ......:,_ 
nu yapabtıocck midir!~,.~ 
zamanda yapacaktırT i\' ;.iti' 
binin sonu bu maanunaJllll 
bnğhdır. - A. ~ 

""' Basın BirliQ1 

kongresi ,,, 
.,.., 

Türk Bn ın Birliği btııP fi 
talının rrJ!lllğlndeo: 111oiaııt;.ıı Mmteka kongresinin ıısı ııı 
bJ.şla.ya.bilme.si için ıa.zmı; Y'ı;4' 
hasıl olamadı~dan kO biri' tJJ"'• 
pazartesi gtlnU sant 14 de rııı r' 
Kongre talimatı muciblPCe ya~' 

)< nı 
cut ~ ile ikUin ohı~ara / 
ye t:ı.şıanacalttrr. ~ ~ 

~~ "-"· ıı ... 8 ııasi,. , . 
Florya Deniz ff adi ~111' 
Florvıı bahçesiyle deatı ,:ı,-tl' 

• in Jdal \-e 
yapılacak mevki iç !4ııfl1 
tine IJ\r Ru P n~ee ue :ııı tol' 
ad;:ıdıı otr ı.-;rmcnl ınUra.. .,.ıı>'° ~ 
Bunun llzcrlne bahçe ve ııra1' 
halli mllzayede ne 500 
Preaaes U8eriDde kalJDJI"'' 



f Erzincan maarif 1 Hrı, aı.ı,0,0,.: • - '·: · 
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• • • /müdürü şehrimizde "Girit,, deki 
J{ısas iktisat Vekaletı Kocaelıye 200 Er~:=~an::i~tep 

Erzincan maa.rll mUdUrtl Hll&tu 
Söylemczer tedavi edilmek Uurc och- mah kem 1 • 
rlml.ze gelmiştir. e erı 

Zelzeleden sonra Erzlııcanda her n ~falı.keme kanunun hcikım ol-

. Vatan miidafansı, aca:ba re va
kı~tenuu ı uç olcıLI ! Vm, aııluk, 
ınıllıyct durnulan, namu~ , c şe
ref, fazıl t, hutı.u bizzat ınsanlık 
ou mlidnf~yı emretmiyor nıu ., 
o. ~nlde n:ısıl oh.yor da l;uguı. 
Cı:ı ıtte memlcketl('rıni :miıdnfaa 
~c~ ~ahrnmanlar, birer cani gi. 
nı gıbı dıvanı harbe veriliyorlar? 

tzınit, (llw.usi) - lktuı~ Ve.. · dokuınac:tlık kursu da 'bugünlerdo 
tu t. tarafından göpdcrilen 200 bitecektir. 

k <' J t" ,,.ahı bütiln nıaıseme • Kum merko.z köylnrinde ve bil-

dokuma tezgahı gönderdi 
Hususi Muhasebe tarahndan dağıtılıyor 

.hııda olduğu glbl kUlUlr sahasında aı. r\ugu ulvi bir divruıdır Or d 
sUraUo tedbirler aıınıruıJ \'e mckt 'JI 'Hnk", "Batıl• dan a n'ı • a a vnzI r da ) ır, ora-

ye l normal seyrine gfrml§t!r. Cı j suclu, i5kdiği cinayetin hcsa 
ta tedrisat için mevcut halke\1 bl.nw.ı hını verir. ' • 
verilen taıuııtıııtıa sUmUe tamir etti.. t • Yeryüzundc, S'm:liyc kııdnr 
rıımı.v. tcdrtsatn ~ıanmı,,tır. Öğret ı bınlcı ce, milyonlnrca mclıkcme' 
men kadrosu tamamlanmış, taıcb l~r .kurulmu~tur. "Et gizlsyorlar'; 
mlktan 210 u bulmuştur. Okulun ltU gıbı, zulmü knnun ynpanl ır bile 
tUpbanesi, ders llctıcrl ''e flzfk gibi gene bu nrlla anıldı. ' 
kimya lAborntu,·arı tanuunlnnmıştır. 11k. de\ir;t:rde cezalar dn cm • 

Girit, ftayct Alman illkcsi ol~ 
savdı ve ı:cne ,efrcr düşmnnla. ). 
~le verenler, bu hükumetin te
oensrndan bulunsaydı, o zaman 
ııaraşütcillcrc silah attılar diye 
onlar, sıgnya e<>kilcbilirlerdi. 
Fakat ortı:ıdn hiç de böyle bır 
F.eY yoktur. 

dokuma .. zb • ____ .. ._ ___ .. .....,,,. -'-1. · 
. • s · ıize gelmiş bulwıu-" ..- .AA"~e nu.u )esl mmtaka • 

sı~le ·1~~:i ınuhnsebe müdürlü • smda açılacaktır. Vili'lyct, doku • 
~~.dır. t • ~ vUayct nımtak&- ma t~larmdan peyderpey gön. 
gu, bu c: - e ba§laınıştır 60 derecektir. Bu sureUe Kocaeli vi
~rnıt te\·zı _e~m~ya, 20 Gel> li.ycti da!hilindeki bil tün eski Lez • 
'lo~um: L~ 20 KaramUrsele, gihlar yenilcşınlı olacaktır. Halk 
!"') ~·e-;%ek'e, ıo GöJcük'e, 20 Ada· I ''? köylü Cumhuriye~ Hükümctl • 
- 0 

10 
.. _.- de K::ı:ra.suya gön nuı bu yardnnından son dl'l'C'CO 

ıı:ı.zarma. 'UM• '-' "f ehi ....... 

yetlerın k('ndıl · k d ' a 
llk tedrisat ,.aziyetine gelince-· ilk • roicın d' ., . en _n ar kanlıydı. 

' -r-- ı.ş • ' tırna<>"? tırnak" .. 
olarak biri pnvyonlu biri de mevcut kcn "Rdnlet'' d •• t;••c: .. SO· 
binalarda olmak üzere şehirde iki tam tutan bu 1. c J,ı~ns ı . esn.s 

der]Dıiştir. l{andırada açıiınış olan memnun ve mu t ıUJ•. tcşklJAUı ilk okul tcsJs cdılmlştır. Bu lir knç bi~a~~~ ~1;;;xısı, .~~bı.. 
okulların 85 talebesi ve ıı öğretmeni ten sonr" , . . um sürdük. ... :ennı daha insa 
mevcuttur. Veklllct yeniden ııelıirdc teltıkkilcre b raktı nca 

~u zi1!!1iyetin ac.ı bir örneğim de 
Y unan~tan!.n .~eslim olduğu gUn. 
!erde ı:ormuşutk. Usta 'bir as. 
ker, mektepli bir kumandan, ıbü
~k b!r vatanperver diyebildiği
mız bır başkunıandan da tC\•kif 
edilmişti: ~~pagos, 'blitün dü.eya. 
~ takdınnı kazaıunı.ş fbir asker. 
dı. Muharebede vazifesini yap
makt:ın ba.~ka hiç l>ir suç :işle
mcmışti. Ne ynzık, ki onu da nL 
hayet zindana layık gördüler 

Anadoluga göç 
etmek işi bitti 

miyen, şimdi tekrar gitmek arzu
sunda bulunanlar kaymakamlık. 
!ar tarafından tcsbit edilerek vi. 

iki ilk okul ln,a edilmesi ısın 60 bin Diin ı ' ' 
Ura tahslııııt vcrmfrl•r Zelzeleden ev h 1 ' gazeteler Girittc divanı 

,,~ · - arp er kt ld ~ veı köylP.rdl'l 47 öğretmenli köy okulu lngilizlcrlc'1:1 . u~.mı, buralara 
vo 123 do l'tı'ltmmlcr kBy okulu mev· lilerin sevk~~bı~lıgı yapan Girit-
cuttu. Şimdi öğretnıcnıer köy okulu· Açık n 8 .. l~guı~u ~ılar. 
nun sayısı 48 c yUkselmlııtir. haberi ç k oy ıyeyım. kı 'ben, bu 

25 luıdnr mlllct okulu nçılml§Ur. ret için~e ı;;~· büyUk bir hay-
Bunlnra de\"tllil eden tnlebc s..'lyısı . nn. 

Girittclci kunıln.n kıs.ıs m~ 
kemeler~, artık yadı.rgıımamak 
Hizmı. Bır başkumandan, iyi as
~?C olduğu, güzel kwnnnda ctti
gı, ustaca dövüştüğü ve düşma.. 
nı şiddetle hırpaladığı i · ~ 
ya lfi)'lk f;iriildilktcn ~ra Gi-

-- Ci 

Ce e.U.de Kur• za ı her •bnc oldu-
~ l{a}ke\' ~ 

~ • -'ni bu sene de ceza evfnde 
gu ı;- ' ;kUJ'6U açmıştır, 
oınınıa ~8;:~ eden 79 mev • 
Bu ~o i .nıuvaffak oJnı~ ve 
tuftan "° uııarı şahadet~ 
kendilerine .~!:'uork A "'~ Halk~ 

esi venllllJl!ll' • J na.Dl "'uıruı yasna }tursu 
yjııde aÇda.n o.. : 
• devanı etınclttedir. · • 
oa ---o- -

B
. - oeuk boğuldu 
ır: \-ıu }{alil :i9111indC 11 

cezaY11'. ~ult J{ilez suyunda 
ya1tmda hır -.~.: ıınllfblr. 
,yıkanU'~ent& .bOcf ınüdcfeiumuınima 
:l)oğu ~ koynıllltw'· 
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Hiyete bildirilecektir. Bunlar bi
lahare hususi kafileler halinde 
gitmek istedikleri vilayetlere gön 
derilecekJerdir. 

2000 dir. önUmUzdeki sene yeniden l Bu~ı~! suçlu diye divanı harp. 
köylerde 40 okul daha açılı.caktrr. ere ~~~klenen zavnlhln.r acaba 

ne turlil cinayetler işlediler? 

Beyannameler veril
meğe başlandı 

Telgrnfota bun::ı. dair de bazı söz. 
.r geçıyor. Alman paraşütçüle

nne fena muamele yapmışlar
mış. 

ritliler, nn~ıl affedilir? ' 

Yeni vergi kanunu çıkmı§ bulundu· 
ğundan ttıccarlar dUnden ıltlbBrcn 

det'terdarlığa. beyannamelerini verme· 
ğe ba§ıaınışlardır. Beyanname veren 
Ulccarm sayısı 600 den fazladır. Ver. 
gt zamlan kendilerinden üç mUsavl 
taksitte tahsil cdlteccktır. 

i nhisarlar Vekilinin 
tetkikleri 

Gümriik ve lnhisarlar Vekili 
Raif Ka:rndcniz, şehıimi7Jdeki 
tetkiklerine devam etmiştir. Ve. 
kil, dün öğleden evvel lnhisarlar 
umum müdürlüğünde meşgul ol. 
muştur. 

Sal>ancadan 
getirilecek su 

Alman "para.ıütçü" leri o top.. 
ra1dan fetih için, camnı dişine 
~km~~ askerler değiller miydi? 
B.ır ~ucum yo.pılırkcn, karşıda. 
kilenn onlara davul zurna mı 
çalması beklenir? Elbette kurşun 
atacaklar, süngü saphyooaklar. 
kıl~ çalacaklardı. Giritliler de 
vatan müdafaasından başka ne 
yaptılar? 

Fa.Jc:ıt bunu yapanlar, ortaya 
f<>na . ır mi1W koydular. Yann 
k~dı dllf!manlan da aym fu.dbire 
müracaat edo'bilirler. Ve daima 
~hyan daha. suçlu aaytldığma 
gore. lbu ''aynı tedbir'' haklı lbir 
~ukabcle yerine geçer'. OY.aman 
L~kcnoo ça?'klarına gcrilcnlcrc 
kımse a.crmaz. Fcnıı. yol nçanlar. 
~k kere aynı yoldan dönındc zo
runda kalırlar. 

Hakkı Süha Gc;;ern 

Bir demir muhtekiri 
adliyeye .veriliyor 

~1yat murakabe !bürosu, demir 
lhtikan yapan ibir vatandaşın su. 
ÇtmU tesbit etmiştir. 

ileyhin. yüksek fiyatlarla yaptlğı 
bu satışı~ yazdığı gi:t.li dcfta-
~ ... ~e geçırilcrek tetkik edif-
uug .. ır. 

Beden Terbiyesi 
mükellefleri çalışıyor 
lmıitto beden :teri>lycsi mükcL 

Jefleri, öğrcfJilen Tahir Diizgörc -
nin aWca \'e rumaycsiylo i>i bl r 
c)isiplin dahilinde çalıştınlınatndır. 
)ı(flli gfi.nleriIJtlule bu gençlerin 
muntazam bir lkıynfetlc memsimo 
~ etmeleri umumt bir nla'ka 
ve eevinç uyandırmakt.ııdır. 

Milteahhidin ölmC5i üzerine, i· 
kinci k{ı.ğrt ve sellüloz fa.brlkalan• 
na Sapanca gölünden ~
ola.n su tesisatı yanda kalmıştı. 
Silmc:r'bank, lbu tesisatı yeniden bir 
mUt('a]Uıiıde vermiş ve inşa.o.ta tek 
rnr lbşşla.nıruşt.ır. Öylo ümit ıedili. 
yor ki, lbu tesisat cylill sonlarına 
doğru ikmal edilmiş olacakbr. Ma 
liim olduğu ili.a'e ikincl liğrt ve 
ııeliüloz fa.'brikalarmm inşaatları 
bitmiş ve yalnız su gelmesi bek • 
lenlyordu. Su geldikten sonra her 
lki fabrika da işlemeğe başlıya • 
caktır. Bu işicmcnl.n, 14 ağustosa 
yeticıtirllıncsi do çok muhtemel gö 
rUlmc.ktedir. Zira ıt ağwrtos l 934 
do Milli Şefimizin uğurlu cllerl h· 
mitte ilk kağıt sanayilnln temclle. 
rini atmıştı. • 

Verilen malfunata. göre bu va
tandaş, dükkfı.nrndaki demir, ma· 
deıd tıVY8. gibi maddeleri IJqta 
ellere satmış, fakat bunu anadef. 
terlerine gcçinnemiştri. Muma. 

Mevzuubahis demir taciri pa. 
~ günU evrakiyJc birİi.tte 
adlıyeye veriloocktir. 

Dünkü İhracat 
])Unkü ibracaUn yckOunu 150 b1n 

JiradD'. Dün, Almanyay2 tutan, la. 
vlÇreYC deri satılmıştır. 

Altın Fiyatı 
oıın bir altının fiyatı 26 l!ra 45 ku· 

MI§ idi. 

vüttüğüm Handan ve Kenan kölelerini 
·kaçak Jalrğında. içlerine gönderdim. 
tmparatora kendilerinin babalan dinine 
c)öndük!erini, kalede wure ve asker 
olmadığını, hasılı beğendikleri ya.lanı 
söyJiyeccklcr, ve Macarların dü.,.c;iincc 
ve kararını bana bildireceklerdir. Düş. 
manı inandınnalannı umuyorum. He
men siz bilyilk serdarmUZ vaktinde ye. 
t.işmiye hazır !bulununuz! .. lleride Han
dan ve Kenandan ne haber a.Iıraam ar. 
zederim· Baki f erm..·m ... '' 

Pa.'1'1, kendi sağ eli yerinde olan kah· 
raman Kara Peçc'yi çağırtarak, mcktu. 
bu düşman ordu.'1llnun göre görünecek 
bir yerine bıra.knuısını emreder. 

Kaleden Omcr ağanın koyuverdiği c· 
sirler başlarından g~ im.parnt.orn 
naklettikleri sınıda Kara. P~'nin dahi 
hemen o geoa tebdili laya!ctle orduya 
cirerck Matyuşun çadırı yakınlarına 
bırakt.Iğı mahut mektup, impaartor hu. 
zuııına getirHmckle, çıkan rivayetle mek 
tırbun dediği biribirini tutunca, kölele
rin casus olduklarına düşmanın hiç şüp. 
besi kalmaz. lkisind dahi çağırtırlnr: 

- Kalede bir adam barut yapamuş, 
sahih midir? ... 

Dire sorarlar. Çocuklar: 
- Evet, yapıyor! 

demekle, imparator: 
- Ya siz "kalede barut yoktur!'' de· 

ınistiniz: ne için geldiğiniz anlaşıldı. 
Sözüyle ikisini dahi idam ettirir. 
F'aizi der ki : 
''Bir kuşluk vakti Omer ağa ile ibera. 

bcr hisardan düşmanın halini scyrrocr
ken, metrise doğru birknç kİ.!iİ geldiler. 
Kar§m1ıza iki ba.~ diktiler: 

- Hasan ~c;.a !.. ı,c;tc casuslarırw1 

Tramvayla otomobil ( Oğretmenlerin m~k çarpışb ah . en 
Dün gece saat 2,5 sırala.rmda t aııab 

Harbiye cihetinden gelen 1M3 I İlk okul öğretmenlerinin 1932 
nwıuıralı otomobil ile Taladmden } ılma ait mesken tahsisatmm 
gclcn J 280 numaralı tramvay çar- bir kısmı \'ti.ayet b tçesind mrnlardır. Otomobilin ön kısmı par pılnn tasa.rrufJa öd~fştir e :ya. 
çala.mm , camlan kırılmı.s tram • 
vaya. bir şey olmaın1ı;tır. ':tnsan~ ~ri kalan moblağm da ödea-
d:ı !herhangi bir kazn kaydedilme. mesı için bütçede münakale ya.. 
mi'3 ve oL?mobil §Oföril Ha.san ile ı pılması için telkiklerc başl:mmış
vo.tman Halit yalmlannrok tahld • tır . .Alacaklı bulunan öğretmen 
kata bnşlıuınrıştır. miktan 000 den fazladır. 

' TURK TARiHi NiN 1 
BiR K AHRAM ANUK 

DESTANI 

" kellesi. Serdara gönderdiğin mektup da 
tutuldu. 

Diye övünıni)'e başladılar. DUşmanın 
bu gafletini görünce, kalede bulunan ö. 
teki mücahitlerle beraber kendimizı tu
tamayıp gillüştük ve gayreti tedbirine 
denk ve tek başına bir orduya bedel o. 
lan öyle blr :4Jbilir şefin aııkndaşlığınn 
düştüğümilz için Allaha büyük büyük 
teşekkilrler ve rahmetli paşaya olanca 
)iirek temizliği ile dualar ettik. 

Gazi paşa her kfü;lik ~retten lbir bu· 
yük tedbir çıkarmak ve tuttuğu harp 
oyunlarını oldurmak sanmdnn olan 
dahilerden obnakla, evvelki mektup hi. 
lesinden elde edilen faydayı iki katınn 
cıknrmak niyetine düşerek, serdara 
bir b?.Şka mckt.lıp dnhn yazdırdı. Şu 
manada: 

"Sigetvam te§rif ibuyurulmuş, Aya-
ğınız uğurlu olsun! .. Bize gönderilen a. 
ğalarla beraber, Uç ytlz elli yeniçeri. yüz 
bin nltm, yilz kantar barut, seksen kan
tar kurşun, yüz kantar peksimet pamr. 
tesi gecesi sa.baha yakın, düşman gör
meksizin kaleye scllmctle. girmiştir. 
LCttuf ibuyurmuşsunuz; ama ihtivacımız 
yoktu; zira bir yıllık zahire ve bnnıtu. 
muz vardır . .Askerimiz de lüzuınundnn 
bile fazladır. Asıl dileğimiz budur ki: 
Gelecek pa:ar günü bizim lskerıder ket
hudayn on beş bin kadar fedai asker 
katarak yollayınız. Seher vaJ..1.i bu ta. 
rafa erişsinler. Devletli :r.ahmz rahat.sn 
olmayınız. Macar beyleri eski dostları· 
rnızdır. Kendileriyle ittifak ettik. Pa. 
zar günü sabahleyin biz, içcrden çıka
cağız. cnlar da dısardan çalışacaklar. 
!skcnder kcthuda dahi Sigetvar tarafın. 
dan gelirse dil§maru i>cri>at odeocğimizi 

umuyoruz. Ordularının cl:rafmda hen
dek yoktur. İn§allah fırsat biDmdir 
Hayırlı duadan unutma.ynuz. • 

Bunclan önce imparatoru bir fırsat 
düşilrcrok öldürmek için iki adam gön. 
denniştim. Zavallılar ele girmişler ee
hit olmuşlar. Yerlerine dlğer iki dve. 
rişli adam tedarik ettim, gönderoim. U
mulur ki bunlar imparatora zafer bulur. 
~ ye öyle kuvvetli düşmandan devJeti. 
mızı kurtanrlar. Baki ferman. •. " 

O sırada Kara Peçe scrdn.r ordusw-1a 
bulunduğundan paş ı, Omcr ağadan dil 
bılir uygun bir ndam istedi. Sınır boyu 
gazilc~nden ~an namında birini O. 
me.r aga ta~ıyc ctmkclc, pa.şn, O.snuuu 
yalnızca yanıııa çağırdı. Eline yüz altın 
ılc !1tı bin akçelik bir timar ihsan etti. 
Fren~ kılı~na girerek düşman ordusu
na gıtmesını ve hazırladığı mektubu bir 
uygun :>ere bıralannsını tavsiye etti. 
Ondan ~«;>nra 0.smaru halk içinde huzu. 
nına gcbrterek · 

- Seni serdara. gondcri)'Orum, varın
ca, kalenin hali karanlık otduğunu söy. 
le. Düşman burada klşlıyacak görüm.ı-
yor. Be.~ on güne kadar yetişmezlerse 
hal güçleşir. Eğer mektup sorarsa dOş.. 
man (')ine girmek korkusundan vereme
dik. Burasını ağızrlnn anlat. Şayet tutu. 
lacnk olursan kendini altı bin kurul ka
dar bedele kQS. O para)ı vcrır, lleD.l kur· 
tanrım. 

Diyerek gönderdi. 

Fald der ki: 

"Meğer Osman umulduğundan artık 
gayretli bir gazı imiş. Paşadan aldığı 
emir üzerine hemen o gun çıkar. Mek
tubu bir yerde bırakmıya kanaat ede. 
mez. Düşman karakollarından mehsas 
geçmiye c;alışır. Bir eühülctlc yapmacrk 
olarak kavgaya tutuşur ... 

(Arka8ı 11c ' 
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Amerikan~n 
Londra elçisi 
Giril ve Yunanistan 

kayıbının 
Akdenizi kaybetmek 

demek olmadığını 
söylüyor 

Vaşington, 7 (A.A.) - SaJahi. 
yetti kaynaklardan öğrenildiğine 
göre, Amerikanın !Andra bUyUk 
elçisi Vinant, ayan reiei Vallace 
ve diğer dört demokrat a:za ile 
yaptığı iki saatlik mülakatta. İngi. 
!izlerin maneviyatı ve zafere olan 
itimatları hakkında müsait malfı_ 
mat vermiştir. 

Vinant İngiliz hnva kuvvetleri • 
nin İngiltere, Manş ve :istilR liman 
lan üzerinde hava listUnlüğU.nü ele 
alınış bulunduklarmr zannettrecek 
esash sebepler bulunduğunu söyle
miştir. eDniz vaziyetinin ciddi ol
duğu kabul edilmekte fakat Yu _ 
nanist.a.n ve Girit ma.ğli'ı.biyetleri 
Akdenizin zıyaı suretinde tetakki 
olunma.ktadtr. 

Söylendiğine nazaran Vinnnt, 
Çörçilin bütün !ngili.z milletinin 
faal mliza.haretine na.il olduğunu 

beyan etmiştir. 
Vınant, Amerika yardnnr progra 

m.mda her hangi bir değişiklik ya
pılma..~r iç.in ~bir teklifte bulun -
ma.mı;;til". ----o----
Avustralya 
hükumeti 

İngiltere için 
iane toplan

masını 

menetti 
Canbc:r.ra, 7 (A..A.) - AYWltralya 

ba§vekiı muavini Fadden AVU8tralya 
parasırun boş yere Londraya a.lmıası. 
na maiıl olmak maksad.lle hllkamettn. 
İngiltue tarafından harp tecbl.zatı 
sa.tm alınmam için bllyUk Britauya 
ya gönderilmek Uzere para topJ.a.nma. 
smı, .. bu gayeyi takdir etmekle beııı. 
ber • yasak etmeğe karar verdiğin1 
beyan eylemiştir. 

Fadden deıni§Ur ki: 
"- İngilterenin harp gayretleri 

uğrunda yapılan bu para teberrWerl, 
Avuatraıyamn bizzat kendi harp ihtı
yaçlann: karşılamak Jçln bu aynı pa. 
rayı sterllng olarak İnglltereden tek.. 
rar istikraz etmesine sebeb olacaktır. 
lngUteredekl Avustralya kredileri böy 
le teberrWer dolayısile 900.000 ster .. 
ling azalmıştır. Maamafih yasak, me
seıa. bava bombardımanlAmıa uı}nyaıı 
yerlercteki muhtaçlara yardun için ya.. 
pılacak teberrWere şamil değildir.., 

Köstence 
Limanındaki 

depolar yanıyor 
Bllkreıt 7 (A.A.) - Dün sabah saat 

üçte Köstence llmanmda bUyU.k bir 
yangm çıkmıştır. Ate§ b!r kere.ate 
deposundan çılmuş ve süratle ~jre, 
pamuk ve kauçuk depotarma sirayet 
etmietir. Şiddetli bir rüzgA.rm teairlle 
yanguı llmanm birçok binalarını da 
sa.rmıştır. Yangmm sebebi henüz be!. 
li değildir. 

Macaristana 
deniz mahreci 

verilecek 
Bu<lapeşt.e, 7 (A.A.) - D.N.B. 
Budapeşten Nachrlchten'm yaz.dığıo. 

na gare Dard05Sy ile İtıılyan devlet 
&damlan arasmda Romada görllştllen 
meııelalerin en mUhimmlnt :Ma.ca.rla. 

tana denizde bir mahreç verilmesi 00§

kll etmektedir. 

Bir isviçre 
gazetesi 

TCırkiyenin 
vaziyetini 
mütalaa 

ediyor 
(BU§ tarafı ı incide) 

köprü şimdiye kadar muhasemat 
tau dışarda kaldı. Harbin 8.'. i 
neticesi 'l'ürldyenin vereeeği ka
rara bağlı olabilir. Gerek Ber. 
linin, gerek Londranm elde ef .. f 
mek istedikleri bu köprünün a. 
nahtan İSinet lnönü'nün elinde
dir. Ankara, muhariplerin sıyasi 
faaliyet merkezi oldu: Nazik bir 
vaziyet, tehlikeli bir vaziyet. 

'lürkiye şimdiye kadar müte. 
madiyen ~ ittifakına sadık 
odu~unu beyan edegeldL Tlirki· 
ye kendi menfaatlerinin en uzak 
ve binaenaleyh lrendisi için en az 
tehlikeli olan devletin menfaat. 
lerine uygun olduğunu düşünü
yor. Şarka doğru Alman geniş. 
lemesi Atatürkün vatanından 
geçmektedir. Gazi.'nin halefi, ba
kim bulunduğu yerin civarların.. 
da Alman genişlemesini terviç 
etmekte hiç bir istifadesi yoktur. 
Hiç şüphesiz bunun için olacak, 
ki daha harpten evvel Büyük 
Brit~ yanında yer aldı. 

Harp esnasında. ise Türk:iye-
nin duyguları mütemadiyen art. 
tı. Samimi bir dost olan eski 
düşman Yuna.nistana karşı mih
verin ta.a.rruzu. .Ankara.da şiddet. 
li bir infial uyandırdı. Bizim ibil
diğimi2.e göre. mihvere karşı te.. 
hevvür ifadesinde Tür gazeteleri 
kadar şiddet gösteren ve lngilte
re iÇin de iyi teınenııiler ifade. 
sinde yine Türk garereleri ka
dar ileri giden dünyada hiç bir 
gazete olmamıştır. 

Bununla beraber TürBrlye, ne 
Yunanistan ne de Yugoslavya le_ 
hinde müdahalede bulıınrna.mrştır .. 
Onun siyueti, tamamiyle Sovyeıt • 
ler Birllğ:l.nin sly88etine t:ııbl ol -
ma.m.akla beraibe:r, Stalhıin aldığr 
vaziyete kıaınoen bağlıdır. Niçin? 
Coğraft sebepler dola.yxsile: Eğer 
Türkiye Balkanlarda harbe giriş -
mil ole&ydı kendiatnt Rusyanm 
Trabzon ve Erzunıma karşı muh • 
temel bir ha.reıketine maruz brra.k. 
mDJ olurdu. Garpte çarpışırken 
şarkta arkadan vurulan Polonya -
nnı 8.Jubeti Türkler ~in biç cazip 
bir şey olamaz. 

Va!kıa. Moskova., Romanya.daki 
Alman Iehdan ihtilile karşı muh -
teriz davrandı, Bulga.~tanm üçlil 
pakta. iltihakını taıkbih eti ve Yu_ 
goslavyadaki :i.syan hareketini al . 
kış ad!. Falka.t Bolşeviklerin efen
disi duygulu değildir. Onun düşe _ 
ne a1Akas1 yoktur .. Sırpların ~e. 
rl zA.fın.da.n hayal sukutuna uğra -
yan SWlru da.ha geçenlerde büyUk 
itibar göeterdiği elçileri Gavrilo -
viçi Rusyadan çıkarma.ık suretile 
Sll'plan en acr bir tarzda. reddetti. 

tsm.et 1nönünün vatandaşlarını 
di1şündüren diğer bir sebep daha. 
va.nlır: Balka.nl.a.rdaki harbe va.mı 
caya kadar, muharip ve va.ta.n.per_ 
ver bir ırkm kahramanca müdafaa 
edeceği Ana.dolu dağlarını her han 
gi bir ecnebi ol'<iu.'3unun geçemi • 
yeceğine kani idiler. Falkat Yu -
goslavyanm yııkılı.şmdan ve Yuna. 
nistanm fethinden sonra ne düşiln 
melidir? Polonya, BeJçi.k.a, Holan
da, Fransa, Ywwıistan mağlüp 
oldukları halde Türki.Ye için çok 
ikuvvetli Alman ol'dusınıa karşı 
muzafferane bir mukavemet çok 
miişküldUr, A 

Türk devlet adamla.rınm bugün 
ikarşılaştı:ltlardt mEsele fev'k:alAde 
çetindir: Eğer kararla.rm.ı memle
ketlerinin d.a.imt menfaatleri ola _ 
ra.k telfı.kti ettikleri hususa.ta. isti.. 
nat ettirirlerse, müfrit tel.8ıkki e -
dacek.leri her tiirlü Alman tek.lifi,.. 
ne karşı koyacakla.r ve i8tikball 
ko'ruma.k ~ milleti en büyük 
tehlikelere maruz bıraıkacakla.rdır. 
Eğer gü.nün vaziyetini acil tehU _ 
k-0lerin1 mlltaıea ederle~e kını • 
mamak için eğil-e.ıceklerdir. 

Daba geçenlerde Türk vekilleri 
Edenle görüşüyorla.rdı. Buıgün Von 
Papenle müsak~ €diyorlar. Za. -
manm müıltllitma rağmen Türat
lerlıı elinde ıhAlA. ç0k güzel bir koz 
vardır. Bu km da Avrupayı orta. 

------------ı şa.riEa bağlıyan köprü üzerinde sağ 

İstanbul Vali 
• • 

muavını 
Karaköse kaymakam
lığına tayin edildi 

Ankara, 7 (Hu.su.'i .. ) - lst~ 
bul vali muavıni Ahmet Kınık 
Kara.köse kaymakamlığına ta
yin edilmiştir. 

lam kök ealmış bir devietJn nüfu.. 
zuıdur .• 

Sıvaata feyizli 
ya im urlar 

Sivas, 7 (A.A.) - Divrikten 
maada vil&yetimizin bütün kara.. 
larma ·beıkle{lerı feyi:zli yağmmiar 
yağmıştır, Bn sm-ette ·bir aydan. 
1beri devam eden kuraklık zail 
olmuş addedilebilir. 

Dünkü. piyangoda 
kazanan numaralar 

lıılllJ1 Piyangonun 6 mcı tertip ~ ncl ( 100 LiRA. KAZANAN 
çekilişi dün Ankarada 19 Mayıs Sta· NUMABALAB 
dmda saat 19.20 de yapı:lmıf ve bu parç&, İzı:n1r dört parça, Adana Uç pa.r 
çekilişi kalabalık bir halk kütlesi ta· ça, Aydm iki parça, Edirne iki parça, 
kip etmiştir. Antakya iki parça, Trabzon birer par. 

Bu çekilişte kaza.nan numaralan çası, Tavas Uçak Em.irdat, Reybanl· 
a.şağ'ıya yazıyoruz: ye, Kilis, VezirköprU, PatıeDler, !zmlr, 
S0.000 URA KAZANAN NUMARA Zonguldak, Eregllkonya, Denizli. Tar 

183558 BUB, Mardin, Çalıamba, Bursa, Çan.. 
10.000 LtRA. KAZANAN kırı, Ordu, Konya, Birecik, GölcUk, 

NUMARALA.B Eskişehir, Samsun. Kars, Tokat, Bur-
112052 120923 241288 sa, lstanbulda. ve diğer ikramiyeler 

6.000 URA KAZANAN de yurdun muhteli! yerlerinde satılan 
NUMARALAR biletlere iSabet etmigtir. 

082269 116231 193653 199859 Sonu 698 ile biten 300 bilet 
255552 287962 60 LtRA KAZANAN 

2.000 L1RA KAZANAN NlJMARALAR 
N1JMA.RALAR Sonu M3 Ue biten 300 bilet 

Sonu 1803 ile biten 30 bilet Sr.ınu 657 ile biten SOO bilet 
Sonu 7295 iie biten 30 bllet 10 LiRA KAZANAN 

ı.ooo LtRA KAZANAN NUMARALAR 
NUMARALAR 

Sonu 4077 ile biten 3() bllet 
Sonu 6123 ile biten 80 bilet 

500 URA KAZANAN 
Nml.ARALAR 

Scnu 3374 ile biten 3() bil~t 
Sonu 8535 ile biten 30 bilet 
Sonu 9160 ilo biten 30 bilet 

250 LİRA KAZANAN 
NUMARALAR 

Sonu 5767 ile biten 30 bilet 
Sonu 6320 ile biten 80 bilet 
Snnu 2316 ile biten 30 bilet 
Scnu 0974 ile biten 30 bilet 
Sonu 9909 ile biten 30 bilet 
Sonu 2804 ile biten SO bilet 

HABEŞiSTANDA 
Yeni İngiliz 
muvaff akiyetleri 

2000 esir alındl 
Kahire. 7 ( A.A.) - Orta şork 

İngiliz umumt karargilımın teb. 
liği: 

Libyada, kaydedilecek mühim 
hi<:bir şey yoktur. 

Habeşistanda, fevkalade müş
kül toprak ve hava şartlarına 
rağmen şarki ve garıbi Afrika 
krtalaı Pimma'ya doğru ilerliye. 
rek mtit.hiş Omo nehrini geçmiş
ler ve Abatiyi zaptetmişlerdir. 
1.000 esir alınmıştır. 

Cenupta, diğer şarki ve gari>t 
Afrika kuvvetleri Soddu'da.n L 
lerliyerek: onlar da Om.o Mhrini 
muvaffakıyetle geçmişler ve ibu 
hareketlerini şafakla beraber yap 
trklan muvaffa.kşyetli bir taar
ru~la genişletmişlerdir. Bura.da 
da 14 ton ve 1.000 esir almmış. 
tır. Düşnwun bir mukabil taarr 
ruzu ağır zayiat verdirilerek püs
kürtülmü.slerdir. 
·Irakta. vaziyet sakin olmakla 

devam ediyor. 

UZAK ŞARKTA 
İngiliz - Amerikan 

faaliyeti tanzim 
ediliyor 

Nevyork, '7 (A.ı\.) - Nevyork Tay 
mis gazetesinin Vaşington muhabiri· 
ne göı-e, Ruzvelt hAkinı Murphy'i U. 
zak Şarka muvakkat bir vazife ile 
göndermek flkrindedir. 

Murp'hynfn bu vazifesi Uzak Şark· 
ta İngıli.z ve Amerikan faaliyetlerinin 
tanzimi hakkında bir rapor hazırla· 

mak olacakbr. 

Sonu 12 Ue biten 3000 bilet 

S LiRA. KAZANAN 
NUMARALAR 

Sonu 5 ile biten 30.000 bilet !kra.. 
miye kazanmışlardır. 

30000 liralık büyllk ikramiyeyi ka· 
zanan 183558 numaralı biletin bir 
parça.tft İstanbul ve bir parçası da 
Emtrdagda satıımqtır. 10000 llra ka.. 

zanan ikramiye biletleri de İzmir Ak.. 
ça.abat ve Manisada saW!IlIŞtır. 5000 
Ura kJ.Zaııan numaralar da Sıvas Or· 
du Dörtyol Pll1mer, Samsun ce lstan· 
bul !ki bin lira kazanan yirmi parça 
lstanbul oıı bir parça, Ankara yedi 

Mitler 
Hırvat 

• • • re ısını 
kabul etti 

Selıburg, 7 (A..A.) - Reııml teb.. 
iiğ: 

Bitler cuma gtln11 öğleden sonra 
Pergofhoda Hirva.t devlet reisi ve dok 
tor Ante Paveliçi kabul etmiştir. A~ 
man hariciye nazın Von Rlbentrop 
mUlAkatta hazır bulunmuştur. Mihver 
devletlerinin zaferi neticesinde Versa.y 
boyunduruğundan kurtulan genç Hır. 
vat devleti rei.stle yapılan konu~malar 
Alman ve Hırvat mlllcUerlnl b1rlC§tf. 
ren samiınl bir dostluk havası içinde 
cereyan etmiştir. 

Müzakereleri müteakip PaveUç ye. 
di sene muharebeleritıden ve bUyUk 
Frederik devrin*n kalma bir sancağı 
ve bUyUk Fredellkc att bir satranç 
takım.mı Hitlere vermiş ve maiyetin,. 
deki zevatı Hitlere takdim etmiştir. 
Paveliç gerek geldiği zaman gerekse 
ayrılırken bir ihtiram kıt.ası tarafın
dan selft.mlanmı§tır. 

.... 

Amerikadan Mısır 
limanlanna 

ESYA YOKLU 
GEMtLER GELDi 

Nevyork, 7 (A.A.) - Nevyork Tay· 
mı. gazetesinin yazdığına göre, son 
gllnlerde motör, makine, ve UA.ç yüklU 
Amerikan vapurları Mısır limanlarına 
gelmlşlerdl.r. 

Bu gazete Mımnn Arnerıkadan kL 
ğıt, kauçuk, makine, ycd~k a.ıetıeri 

ve diğer eşya almak istediginl yaz· ' 
maktadu. 

"' 
Macar başvekili 

dönüyor 
Roma, 7 7(A.A.) - Mar başvekili 

ve hariciye nazın Bardossy Buda.peş· 
teye dönmek Uzere dün gece husu.sf 
trenıe Floraruıadan hareket etmiştir. 

Bey r u ti a 1 Suriye4e~i ~!~::.~ 

1 

komiscrının ... d 
General dö Gol Suriyeyi ken 
lehine tezahürat vasıtalarınıııl 

. yapıhyor müdafaa edece 
1 ngilizler Kudil!!, 7 (A.;\.) -;ec;ı.~ 

Fra.nsıanın sur!YO ~.,,, 
Beyannamelerle halkı seri general Dentı, "'yl~ 

hürriyete teşvik Beyrut radyosunı.U 80 tııılJ: 
ediyor Fransa~n Vişi h!Ut~cJlll 

Kndüa, '7 (A..A.) - Ofi; n1 taKIP ctınesi ıuzutll j)tllll~ 
İngil.lz tayyareleri Beyruttaki pet.. mlş ve SurlY0 ııe ~: to~ 

rol depola.rmı: bombardnnan ettikten SIZ makaınıarllllll dBiıt& 
sonra §ehlr Uzerine beyanname atmış- di vasıt"llarile :ınU 
tardır. Suriye ve LUbnandaki Fran. UAve P.tmi§Ur. tıit ıs 
m:ıara hltab eden beyannamelerde Bu .ıususta eıı:ıiJl ersJ ~ 
İngiliz ve Fransız mllletlerl hUrrlye- öğrcnilaiğine göre genorııle .,,.r/", 
tinbı İnglllz zaferitıe ba.~ıı olduğu riyedeki kıtııatm eze ııaf• fi 
bildirilmektedir, vatanperver 93yı)S.Jl rtıı111 • ıtt 

Beyrut radyosuna göre Beyrutda dafi batarya kUV\'~ ıı
evJerin duvarlarına Dö Golün alAmeU emniyet edilecek ril' .ıtr.,.ı 
olan Lorraine kanları ... ı .. n-ıDtir. Dl- ederse Alman ltıtalB ()t!fl"'__~ 

~ ....... ~ ..... ıqtft• 
ğer taraftan Lübnan hapi.shan~.nde. slnl Vişi,den ls~~a.I) 
ki mevkuflar ekmek taymmm günde rıca emin surette İ~ 11' 
600 gramdan 400 grama indirilmesini mak şartlle pilot ve~ d,11 
protesto etmek için açlık grevine baş.. rllc Tunustanda taY sııı1 
laml§lardır. malzemesi gönderiltll~~ 

----o tnglllzler tarafıDdıı.Il ıll lıl' 

A • k • lan lts.lyan vapurlıırxtl 
merı adakı olduğu muhııkıtalttu'~sre ~si~ 

General oentz ta sur!Ye)" 

Fransız elçisi :: ~~1!:::ara te~' 
Fran~ı~ M~.stemlekele A .k ·ıefraP 

~ının ~u~a.~aa • merı a 1 ı·· 
edılecegını soyledı bOZU 11 

V~tııgton, 1 
(A.A.) - Fransız nın arası · 

bUytlk elçi.si Henri Haye perşembe j 
ve cwnıı gUnleri Hulle görüşmeğe mu.. (Baş ttJr"~~ 
vaffak olamadığından Vi.şinin vaziye.. Ge al p·· Gol b~~ . 
tini izah etmek Uzere gazetecileri ner, o . ~eee~:ıa11 
Fran81Z büyük elçiliğinde topl~tır, nınması tal(l~atJ!Y.t' 

Haye, Dakarda, Casablankada, sair B. Hul'~. ~j · 
O··yıc zannediliyor J •• Akdeniz limanlarında, Lazkiye ve Su.. 

rlyenln sair mmtakalarmda Alman Fransaya ka.I"Şl ~ı~· 
kıtaları bulunduğu hakkında çıkan leri alınası nıuh nıdıJ. b1J ' 
haberleri yalanlamıştır. Fransız bU. 1 - lşg~l alt ~ 
y1lk clçiırl, hava yoluyla kıta nakleden Fransa.ya yıY~ ;;ıv; &r 
mihver tayyarelerinin orta§S.~takl nin durdurulnl 

0

dlJ. ~.:.,e.41 
Frarum: mUstemıekelerlnde karaya yat yapılml)'Or5\1ae~ 
indiğini de tekzip etmiştir. vapur buğday go _ A 
Haye,:resml bir beyanname okuduktan piş edilmişti. ,M~ 1111 

sonra bir çok gazetecilerin suallerine 2 - Franısız f)I~~ 
yatı durdurınsk· dUJ" 

cevap vermiştir. BüyUk elçt Fransa. kiyat bugun·· fiilell .. a 
nm h!rhangi bir hUcuma karşı mllstem ri!-.,..-· 
lekelerini müdafaa edeceğini söyledi. lunmaktadrr. }..!Jle 

3 _ Fransnnırı ıı1ıı 
ği. zaman neşesiz gözüküyor ve yU.zO.. lre edilmiş ola.il g$T·.~dl 
ne kan bUcum ediyordu. serbest bı:raı.aıın# ~()1 

---o 4 _ Amerik~ 1'· 
Bl·r facı·a ib:üyük elçisi j\llllP' ~ 

Sığınağa giren 700 kişi 

Havasızlıktan boğuldu 
Çunkınır, 7 (A..A.) - Geçen geceki 

hava akmmda büyük bir tunele ııığı. 
nan erkek, kadm ve çocuk yedi yUz 
kişi havasızlıktan dlliı sabah ölmüş 
olarak lıulunınuşlardrr. 

Amerikada yeni grev 
\'aşlııgton, 7 (A.A.) - Ruzveltin 

kA.tibt Early gazetecilere yaptığı be· 
yana tta. demiştir ki: 

- 1ş~ilerlnin grev halinde bulun· 
duğu ''Northamerican Avlatlon., fab. 
rikalarına orduca el konulması ve iş· 
letilmı1si hakkındaki klLğıtlar imza 
edilmP.k Uzere hazrrlanmI§tır. Bina.en· 
aleyr rrisicuınhur ihtimal pazartesi 
gllnU ha!ta. tatilinden dönc!Uğü vakit 
amele işe başlamış olursa para cezası 
göreceklerdir. 

Yeni ltalyan bahriye 
bütçesi 

-B;,ma, 7 (A.A.) - Bahriye ve Ma· 
liye encümenleri Grandinln riyasetin.. 
de aktettikleri mti.şterek blr toplantı· 
da bahriye için 2.5 milyon liretlik ye· 
n1 tahsi.'!ll.tı kabul etmişlerdir. 

ri çağırmak. . 0ipıo0'3 
5 - Fran..a.a ıle ~ff 

• k 01e1'·...,rP Y 
nasebetlerı ·es rrı S"''\'8..~ııil 

6 - Fransan ~ı Çil'~ 
resindeki topral<~eJC: 
sa Dakarı işgal fll11 eJı!Jl! ~ 
topraklar düşn;3 -=İf)iJJ 
garp yarı kure-
tehlikeye düşer. h--)---: > 

Va5ington, 7 (.-\~~ ~ 
ye nazın Hull'un ti)'ıe 'l 
. b' ı· ~. unasebe ıJ ~A,uıı .fil 
ış ır ıgı m e.ııYue ~·· 
nutuk üzerine. ~rflııll e 
ton büyük cıçısı t b~ 
mek iste~ f~~fs) 
bu arzusuna ınu\ ~ 
trr. e.retlP K1 ,ıı 

Diln Fransız se! ~ t 
teclleri top!Iyan b~~r: p,p· 
yana t ta bul urun uşıı.ıs.ıılllY..J" 

- Dakarda, l{ J.i!tl~e ı 
denizde, Fra.ns~ birıe:z!İ":. . 
riyenin diğer şe d~ 
askerlerinin bulUJl ·ıe P"JI} 

ki haberler wnalll~e.ıı bl'~ı 
Bü ·· k elçi buııo ti·' yu ·ıı 

ver kuvvet~e12:::ns~ ',4 
yakmşarktaki tT"""' J te"" · 
na sevkolunduklatJll ~ _, 

tir. -"'t" ıJ -o0'1 
Gazetecilere ı;v gJl • 

yecan içinde buı.uıııı.ı_'uıtif' 
sözlerini şöyle ~ tRLANDADA 

Beş cumhuiryetçi 
hapishaneden kaçb 

Bellwrt, 7 (A.A.) - Belfast hapla. 
haneıılıı.de yatan be§ cumhuriyetçi or
du mensubu dtın gece hapl!harıedeD 

kaçmışlardır. Polis ve jandarma bil· 
tun gece Belfasttan giden yollar Uze
rlnde araştırmalar yapmı§tır. 

SABAH OLUYOR Yunan. Baş!ekilinin 
mesajı 

- Hiçbir proP ~ 
bir maziye ınalfk ~~ 
mukadderat yoln~tıt· 
ten ab:koyaınıyac ·ıc . ..ıdl 
nezdinde BirleŞ1;,pr~ 
Fransız • Alınal1.~ıe e 
da.ki şüphelerini J:.-

Belfaırtta.n çıkan btltun otomobiller 
ve y&yıılar duroun.ılmuş ve hUvtyeUe.. 
ri tesblt olunmuştur. Mezldlr beş kifl 
da.ha yııkalanmamqıtır. 

lngiliz gemi kafi1elerine 
hücum edildi 

Londrat ' (A.A.) - Amiraillfm 
teblltı: 

Bu llabab erbnden dttpı:ın ta:na
reıerı gemi katlleler1mlzden birine ta· 
arruz etınlflerdir. Ne kafilede, ne de 
himaye gemilerinde hiç bir hasar Ol· 
m&m'l§lrr. Zayiat da. yoktur. nk taar
ruz He!nkel tipin® btr tayyare tara· 
fnıde.n yapılmıştır. 

Bu tayY&re Femi ve Atlııertone 

harp gem!Jerlnbı m.Uşteı:ü; ate§! .O. 
dU;,llıiilmilftDP. 

Yazan: 
Nezihe Muhiddin 

1 ------
Karl§lk bir muhltt.on yetlftl-
tt halde iyi tallall ve terbiye 
görmöt. dejenere ve gayri -. 
mimi bir bayatı kuvvetli IJ'ade 

- ıpkb lrfanlle deflıttlrmek 
lıll8umndakl kudreılnl 

göst.eren 
B!B TCRK IUZININ 

mlkıacleleıdııl ve movaffa.k17e
t.lnl tıeıt.k1k eden nt:mm 

Yakmda Son Dakikada 

(Ba& tarafı 1 incide) 
teşki!A.uandırılmış olarak Elen va 
ta.nmm kurtarılması için büyük 
müttefiıklerinin ya.ru:ba.şmda 1 ve 
düşmanr nerede bulurlarsa ora.da 
dövilşeceklerdir. Dilşma.nm ağır 

boyunduııığu altmda ezilen 8 mil
yon Yuıı.a.nlı nasd düşme.na görzü _ 
nü krrpmadaıı müftebira.ne bakı • 
yorsa diln.Yanm. dört bucağma da -
ğılmış bulunan bir milyon Yunan
lı da mukaddes müaadel€ali:n mu _ 
vaffakıyetle neticelenmesi için 
maddi ve manevi bütün kuvvetlen 
ile yardmıdan gıeai dumııyacaklar. 
dır. 

Tek bir ka.nı.rlm:r.ı: va.T: Düşma.~ 
! nı ma.ğlftp etmek. 

Tek •bir dtişün.cemiz vardır: Düş 
mam nasıl namı ma.ğfüp etnek. 

Tek bir imanımız Vardır: Düş -

~ 
DlAll ımağlftp edileceiktir. • • 

Evet, düşmana galip gıeieceğiz_ 
;:;.,---------..-::: Ç(1nki1 Allah '9e halt htsfmdir. Çlln 

kil ~<ebedidir. 

,.lışacağnn. f 
Hangisi K~ 
~Kısa, C~ 

Aşk;,-
·~ 

jLHAN "f /' 

HAB~ 
Baglbl 



:ı - \ .H!l'l tı JL\S1BAlli ıın 

~s:;:;;;;;;u ___ s_· ---.ı 1 Haftalık Radyo Programı 1 
I' 17.AR: 8.6.191':. bon;aın, lB <tO MU%1k· Tan 

.30 Pro , m \ • • go ve va1:ı 

TAYYARECiLER Ankaradakl
• ı •k ayan ~.33 ... l.lilzlk memleket ııaııt lcr (J>J ), 1900l~onuJlllıı. (Yuvıı.aaatıı , m~çları 4• ' ; Kadınaaleri (Pi.) J9.lC. }.IUjk: flndyo anlon OTkC8tnw 

• ""4 · 0 AJ&ılS haberleri. 9.00 Mllzik: 19.30 lılenıh• et ınt ayan ve 

-.. 16 __ .__ııardan aldL • Marş \C U\ rtµrıer (Pl.l, !)S')/9f{i ll'4:i MU t ·o-d Ajuıa 
- J[apmJ pilota, ı-:5~- Anka,_, 'J (T*fc:mla) - lıWll kll· ti C~ kalanlar yarw.ı rntlıak 1 Evin ı ant! 12 SO Pro ' • ..... yo .ııalon orkeatruı --ı bir ı..-ı --' ,.. '"'''"" ....... 1D ...,,. .tadm<ı. .....,..,., •. • · l:'•m vo ""mi•· >• romn ..,,,..., 20.ll -

• n• it•--·-~-...;.... Va- 10.000 _,.,.&>tinde __ ,, __ ,,,., , ''' "'' •yon. 1283 ıırnzık: P< "" l, :ro•• ""'"": Rad ca. ~ı.. •• :-"'"Ye ııitti .......,.,_ --- ,. --- ---<>-- ... ' ~ ...... 1•40 . • ,. ..... oc -.. .... "V'Yare lle '"---~--et ..,._ lka-budod taYYU'8 aeydaıtmda ol- ilk mlllabak& latanbulspOrla }da.q G··ı ku l l Jeri . ı;r.. •• AJans hnbor· • .re.& pı rramının son kısmı, 21 OC ·~ ~ .....- .____._. edeıitm pat Juısp<>r arMUlda cereyan etml~ ve ne.. U pa an seçme erİ tll J .. OO MU llt: Oyun havalıu-ı '~ hcı ıuıma• Meml11ket ...... ..ı •• , 21°ıo 
' ,.,,._PJAnlar- . ,,m, ı•noı · ~ · f- '°" d8 bO ,..,.ı-a ~· - Ue<d• ...,. Od .. klln da ... , gol ya· J.taabal JJöl,...ı A- Ajan- -r. d , ' ", '""'""'"- :t Jk: "'"'"""' vlrt0nz!W',2UO lro ıa:ila.. ' .. ....., ... , aln'Ja"'"" ,.,.. !,,.. .. - · P"'&k ....,,. """"""' MUrml>ımdk. bim ... : ..::.: \ 

1 

• < "·" MU•Jk: Radyo •• m•,. ı.4' '"""' "'""' ,...,.., 
N;..,_ c-.ıe. ........ ten: " , ..... -- - -· 15 - 1011 .. ,.,. ı:Ud ... ...... •• "" <\'lyolonlat N"'' 2'.30 1f•mlok<t ... , •rn. Ajan• ••. be-;,_~r an .. ~'· ··z...nı ..,,,. •• ft• ...,,_ """"" .,...,,, .. oc at 10 dan l!Jbarcn Koloj ..ı.-. _. ~',,.'n ~,~';""'"' ".....,..,. bm'lort, 22.<6 Ml!Zlk: """' mllzl,t• -~ I> '-'-•ecli'<MrlanJUŞ · rnu .. tur. Bu mUsa.bl\kayt 2-l :latan· da gül lku ...... ı se,.,.,,cl"ıine "'-•'- _ k · · Md lk: ıtııdYo caa (Pi.). 23 26/23 ııo Ynrmkl p,..,,..,am 

""- muhendlsln de <Ye ~ ,- : • ~ ~.. • v~~ °' .,,,~ lb . .._. ,.:;--ı .. ~ 'orlardı.... Pilot bun& da -yet -- ıw -•-" -- ..,,.....,,,., n=ıktu', Kayıtlara öğleden ... ,.. ,,...., " ' <Ohlm llzı;D• v Aı., ....... , 

'l.80 Program memleket aaat a 
yan, 7 33 Müzik: Hafl.t program '(Pi ı 

T.46 .Ajan11. 8.00 l\ıfU%1k: llnndolln, gl 
t ra v.ı bandonı!On Ue muhtellt parçL 

- °"' ,...ıi. P&"°""" ~ .. ~ ilk Tan• (bugQn) _..., _.. ""' H,SO da lınşlanacakUc. ). 

1 

.BO Zl•~t Tak,,ml ft oı..,.::" ..,..telerin J -· ,..,...,. _ ... >MI laf ve !la'1>iye Ue t.ıanbU_.- ı... Vapdacak mU•aMl<ala<: .,._.., nmıu.nıı.,ı "°"""· ' <O >!O. '"'"" '"" \: ıı.&IH• 
~ "'Uı.ı .....u .. Her Z"""tc ;."."'"' .,,.ıan yapacaktu. BAYANLAR "

11
" Rad,>o '"' o••~•UU• p~·•m•· 

li eıs~1ca .Yllrütüyor, fa- -· U"' .... ;stlkaınetleri ne tara· 100 metre, uzun, yüksek atla - nm dovamı, ın 00 fllz!k· Fıuııı sazı ı bir ._, -"ylenu'- "'-· 19 ao JlemJek t • ..,~J av T b• • k l ma, disk, gUlle atma. lOOX• ba'-'• • e aııııt ayarı ve A.juı.I 
kıcı L r.? oı rohbc Beden er ıyes1 mü e - , .. ...,.,. •• .. ,. aıA. "'"'flf.J't. bu hav-"'iı!IC Admr öğreninCC tol on • d b rok. llzikı.ır:İ . llzlk: S<lvllınlf tıım ... :'."-<ar g"rU - .... dea nunın<&Bm< ,Ja"'k anul<. Jeflerİ arasın 8. İsiklet JV tin<tl ......... ., (Pi,), 20.00 l.o " ma (Ymt ~ "'<l>de bi o nmUronlu.. """"'"' bel<çla1' te•vik müsabakası 100 mefr<", 150 mania, gUlle -uı. ııuo ını.ıı: ııoıo _.,. 

, ~"Bazcı r .solukluk v•~ :__Böyle bh' ıan...-..U• henU• • diak, - ,,... 50X4 ' 2l.OO """-• M•m"""' _.,.,· 
"1 ad '» bir kcna"' ;nmodiğlı<i söyiedL. Pilot IM•nl• .. ....,bul Bölp<i - Ajonh. m ttndl b- !UO K•>lk: _,,,, __ ~ ~"ll>a te~Ya geçti, d p.ıan: 200 metre, 400, 800, l!l!o nw.ı., '" S<:ofonl (PL). 22.lO >Wzlk· Çiııan ~il.. l\o efouda konuştu- bu~ .Ku~disfne söylo~Iniz .. Hnıc. 1 - ı6--6--941 tarihine :ınlı. gülle, dlSk, .. nksek. uzun, __ .. :ı:nuslkw o(l'l.l. 2%.30 Memlek;t saat 

u•L . .._ nuımta p"k uz ıı • -ıren ...ı;nü '-·"'• Bod .r- .... '"• evnn ''C A b 
; .. g ... r geri döndU ve yn· ••tını tehir e:..ln .. ""'" •~ •••"' pa'3r •- sa-· en •xıoo. , ım ""'""''· 22-" Aj~ ı.;_ .. .,..k pilot kurtnldu ve tAYY"" ıl• ha. Terbiyesi mUkelleflerl .,..,.da ı incl ....,.,. •P"' •m ı. 23.00 llll!zlk· Da•• mO. ~. ~ladı G <'Syalannı ha- reket ediyor, deyiniz. ld bir bisiklet~ :müsahalkııs ter. 200 metre. 400, 1500, 400 ma zlgt <Pi.), 

2

3 2:il28.80 Y~nnkl p~ ~ı. ]( · enç pilot hl< Yukan fJl'lodı. ç.>l"""' • 1• tip oıun.muotnr. nla, gUlle, Yunan d181d, "°"iç, cint. ' m" kapanoo ~6iı::rnaa duran bir A--"'ıda kapıcıya poetaya '!~otoek 2 _ YarJI )ı{ecidiyoköyU ilcı J:ln.. yilJaıek, uzun, ~ adml, smk: l'AZAKTt: ı: ıt.6.llHJ 
at çaı tı okuyordu.. ~ ckt p bıra1'tı ou - cıosınan tepesi anısında lbir defa 200X4 fbayralt . 7.30 l'rogrnm ve- memleket ıtaat a· 

~ "'UUılndı. İstikbal harp· üzere bir nı u ~'"'ali _ ....... :ı 21 ildi etr ya. 1 83 M . ., ı bil a.tJı·--" şehrin 9"- pr gidip gelme tiU.l'<>"' e om e- 400 met.re ---•-'· knau 19 ha - rı. . llzlk: Hatif program (Pl.) 

!I 8il&hı en kor - mo e y .... - _....;;.,..,,il ledl lllIUlolJ,Ad.U "Y 7 •:J A••.,• h ı. •ast ' kıoindekl ,..,....,, ...... - er · dir. · dran !941 ._... ......... ıs · ~ •b<rhnl. 8.00 llllzlk· Ha.. l)a,.....,; ası olaoak esro· y.,,.. _, ...,.,.ı.. s _ y.,,.. tam oaat 9 d8 .... de ...,.._ otadmda ,..,,....._ tıt ,...,...,m -•m• (Pi.), a.acİ/8 ... 
dıı,, bUtiln pJ/inlan, )lnhlY•ısls bilinen pilot istikbal ıano<aktrr. uc. ""1n ,..., 12.30 ._ .. ,._.,. ıı.,~ aı...., fabrlknda•I . ,.,.. "ola .-.O bulnnU)'O~ • - Wike!lefJ•r bu yarıp ı..ı.. 11-.,.. lştin<l< edecek klllp kot al ayan, l2.33 llll&lk ..,., .. 

.,;, ...... ,~dan çıWnm.,Ur... :• ;..lut. ,;,....., eb onu uç"' yo. dildcrl tip bı,didotleJotlrult edeb;. ,.,. 13 ........ 1941 cuma........ tO•kUIO<, 12.46 A- ....._,, JJ,00 ,...,,.,,,:·~kader ı'likB•· .:~ .... çe.ıran...ıL llot6..n Um Uder. na kadar llatclerlnl .Atledan Ajan Mll>lk: KaMf<k P"""""' (Pi.), J.3.U ""u; adar h.V• g;· rejimi• çal<1<Y"'• toY>'.,..ı de • • 5 - _., .. iotin<l< edecek mO- l<liına göndormelori JJlzundn', Jlo.lk: fluk• ., tll<kUI" __.. ~lll, gO..nnm .. mo. '"""' ,,,.ııo uçu,_tu. tlad"" kellell•rln ,,_ ... tinden enel am """""'· 1U0/1UIO Jlllzü<· Kan. oı_,; tonajın<] ve bugUnkU taY· Dört saat sonr allk raa .,.. Mecldiyeıköyünd0 ııazırla.nmlf ol • I a· b"l k oık program •(Pi.), 18.00 ProcTam "'° ho ı. •bomba ta§ıya- d ,.,.,..,.-ın benzlnlni duklan hold• balwunal"' •• - ~r otomo ı azası memıoı"" _., ayan, 
1
a.oa ır-· ilıı ~tı,~enln mtlhendial me,.ı.n ,;;.ı. ,..,_ hov.ıand•. ıorinl hBl<mtt beyotme Jot.>-deWr • Şofor Fust lanlndc bir .,.,,.., ..,,. ..,,,, 18.30 ,,,.., ıaımmı .; ı.ı, "1d:aı' "'"'""" Jdma .. lz '()"'" t _,. da ...,. • .,... melerl ıı..nndır. idarosindo lıuluııan ..,.,...., ....., ı Toprak mabaulleri tıonuı 18.40 xa-

'•koam geç ..ııtc bUJ.":, ,..._..,, bOidedJği "°" tarafmdald köprlid<n .,. .. - sik: "'"1"Uor <PL), ,.,..· ı<--:,1a bede lı''viyeti meç. . ·d·"a kaVU§tu. ron ! anlat .. • kcn fren.teri tutmamış ve art:a ta. ()lehmedln •uU), 19.115 M.ı:o;;~7 
. ""tau eraber bulunduğu :ıne). -t akinL-stlcrc, rnotoril dur - Patron diişilndil ve w: ?'aftan bir ihtiyara çarparak tahll. ve zeybek havalan. ıs 80 Kemleat h~bi;ı •Olbetml•tl. P•I~ • .':: benzi• doldu""''"'"' - l.stild»lde •""""' hodıangl koli •eldlde ,..,..,_...,., Bu dik- "°' oyan ., Ajana ~nen. 19

., ı.."llıı ~aatlahkik:ı.tın gecc.>ya.. durmıv.uwT·a. ·ar·-ı- kanadı n]tın· bir h'ırhin korkunçluğunu, val\efll • katsiz şoför hakkmda kanuni ta· Mllzlk· u .... ~ • " " :ınretti Y~ e.ıu.a ı "' ğu-,.-•• bir si15.bm plAnla kı'ba•- geçllm' tl ·•-.yv caa orke•tn.sı (lbra· 
•· ~ıı. gl'<:e bir tayyare- e • ard ğr p!anlnrı pat. un ·.ıo , .... ""' • .... ...2ş r. · blm ôagtlr ..Ye At- B6ceklert), :ııo.1" 
.. 

lloıı .... ~anı.c.>tind<', bundan da cebind~_çık ı rını ele geçirmiş olmakla ınedcn~ 1 -.. ., ... a -ı. ~ .... veıvı· \•et t-..:"'ın' e en bii'-"llk hizmetler • DOGUM Radyo gazetesi, 20.f5 llualk: Bir~ 
( '·tıı~ ikinci bir ta'-""'- r.on...- ' d~.:.ıj rnühendlsl<> a.nu " tQ kU.U ö 1 .._ ~ ~... t " - - Bun!•'" ~ ' · d n bı<lnl y- oldun yav.·um. t.tanbul ,._. V< T.ıgra< n<U-11. ' ' tnm ,....., Hattaom tlldl1. ~"'Otlğj • C inde şe:hir üs. ..tuktall aonr& ~asaya gil!lle • uüb __ .:,ı:,..ı- intiharı bu ke"ll ğtl lıukuk '•Ierl muaviııl'ıw mı • Jla· •ti:; (l'Umll gUzel), 21.00 KODUflD& ~it d O-" w...--- L.11-"UtUn körletti aoncıktir. Plfın. nndan Femıb Vargr'nm bir kız ........ u Memleket poetaaı, 21.10 JılUslk Solo ~ •~· dınlerue postaları Jı;onu;ı:~htelerile dl'ği_.ı ... Hm, Bir: N ~.,.... " '9 '6' .. 

'" f>l.1 edilmış' tir. Co • en , le -· ırcm'ken kapı çalm- uuau """' kıl 2 2"' 
,t ~·~ ilh~ ~.r-· tar '"""bin önüne oeçmck ve daimi ğu dünyaya gelmlııUr. Yavruya uaun I ' r ar, 1. " Konutma -<Hotbel), 

ilca ... n ta"ya.renın' dahR m rin Ub __ .11 .. dışar- • ,.... . .,, "1 ..... ~"-"· ••et , d• snnnn üze em e- sulhU tonunalt ıatey..,Jerln 6nUn - omU• "'"' ••• .. ,....,., tobrlk • ·••--:Radyo -onı -· 
tay.,,. ~füeUndon poıı.ı · ;;nıemck Uzenı .,p.,.. gltmlf. de 1 <k kelimesi okunmadan yak• • ,....._ ., (\M' Emat ,,,,_.,.,), 22.30 ...,.. 

· Ç.ın~' gütt.Uğü mu • :;"'pıa.ıorı dcm.ı d•~<tlnllın "!' I•""'· yokedJlecekUr. B• hlzmc • lokot ••ot ayan ve ._ ....,,.,... llııııtak U bu fstikaınet a~ııarını ald:m .. Ha.sta:oa"'ı~~;n;ı tinle iftihar edebilirsin ve her tur ~ 122.45 MUzlk: CUband (Pl.), 23.W ~"1 ,',~n· ve topumuzn• bendisin cehJndon dettorlni ..-'f' ıu ~UkM.U ..,....,,.. - Paz~r Pazartesi ,._.. '<•nnkl ,,......, ve..,_ >ı...:.lıtı e~ı.dndır. Buradan ö u,tUJn e jştc o zaman ş GeıM: pilot pa.tronunun elini sık. - Hazıran Haziran MU: ı .... IMI '.~" ... olma•• dU. - ., g f"' bİ< mu•-affalnyetle •• - 1 

50 

.......,. ,,_ ~, '" ""'"' delice W ha. ıcrnn ' tan< d•-tabakıcllU• mü u. ::ı<: ' .. ,.__ -' ,., 

1 1 1ııarını aldun .1\1""" T"~nreaıne atl dı. - ..,__ _ .. , .. 1o ................. 1• ı •yan, 
7
.ss Jııllldk: Jiatlt paroaıar 

. ~... ş arrn çnlman pJiı:ı as ~ tron Dinlen - a,,., - ,,.,. ... ~ • ..-. .. vw........... .. .. , Old saadC edin art pa · Ufka doğru noktalıumrnk uzak ı.- Urur: u Hn:ır.· M (Pi.), 7.45 Ajau baberleri, 8.00 Jıılti. 

~ • ? , uğundo knnoat • çok Jhtlyacıın '~'- ,.,.u. Kayboldu. Pilot .. ınız oun • .ık: 9'ntonlk - IPI.). l.llQI 
•h tbata d"'\'"m edil. rnOg( b -'" doldurulmU!;• 'I rd <I ""' -. .. _ U en 1 ' - Tnı·,.,.....)'C en- 1 ıarı d""ünehil;yo u' o.•• ~··· - , 12.~· _..., "' "ı~Uıı p · ron planlan cebine yer t?§. ••şimdi mektubumu okur. Ken • UK1UU ".-" ıg,uu ,..,., .._, memleket aaat ayarı, 12.13 Müıdk· 

"Uh co ı: tu. ~t .... '·"•rnı ol<"Qdı ve .nı,_,.,., ,..., • •n · Pilotun - •- ~ d;.ını sevdiğim! onlar. O d8 bu • • ~· ._.. ,.,kııo p!Aklu, 12 ... ~ .....,.. 
l 1t3<>' ka,.ırıldı 1 aknt tirdi. km bUyilkl'~~ınU tadar. ~te ha _ fi • "'' 

8
·
58 

15.U SAt rl. 18 00 MUSlk; Kartflk n.........un »~-~ tı-mak b . dedi ıu: rn"""'"'rnı'" d~ilim. u.e-- ö . ..--..·-...... \a U taı~·a.-. - 1'<"'pten •-" ,-.ttahl .,.,Wm!z. ~· ıs.ıs Uf JLll f.U (Pi.!, 13.10 Ml!zll<: Tü- -. o ""1i '" olmağa ka ı d• - ~· ıan d• ele ge<ır<•• • -ın• bir'"""""' za{erle ve f,. "" .. ' "'" "-" '"" ._., ,,.....,,., •• , .. ,., ıa.:ıom.oo MU· 
- a~ ;r ~ ti"" kal iJd kalbin ıztirabile kapanıyor. Al nı 20.av ıı.oo 20.co ıı..oo &Ik: Kı\l'ıtık programın devamı (Pi.), 

'

lUr v \' tanp"rvcr bir ıı. ~ah. tc Bpuıenh ..... ı .... ntn • .ııkUnU ıı~ ou '1.... ~ e fakat sırlarını ifEn gım.nd kaldrrnıağa çaJııı:ıca · Bu da bir aJm y&ZJl91 ... " l'at111 ::t.fO s.02 2%.41 ı.t:ı l8.00 Program ve memleket .-at •VL. 'il<!~ lrıtnlın • ,, Uzcrı en . uphe altında knlmn- ı -.,-. • aı ... . CtlnkUS•""' • 1.. " no~k 1.11 1.1! 1.10 1.11 n. 18 °' MU~k: Faonl """• 1&30 zı· 
.. ar nınu kapısı ka . ·-· iblr segln vnr. - "'nlli t k 
Jetind ~:a:n~ı2w~t~ed~ı~g~ı~~~la~r~n~c~o~l~aea~kdpA~t~-:::~:::::~~~av~~~~i1j--__:::::::=::=::===:=::~~~====~~:..:.._:r&ll~::~u~ı~v:lm~ı~v=e:_:top~ra:k:__~mahsu~~n~en 

"n r - Ya ibu P ~,>ıııu ,. ·u. E<,yalarm .. ı. r. ~ .. ,.. • • ez le il iıc l ~~i;~,n ~ı~t~~r~d~as~- 1 H i Ilı İl W 1 ~ N 
~ltı.iııu. <>kt.u. l:ler taraf ıs. l~i~1~,~~~~~~~~~=~==:~;~; ~~~ duran bir V . JJİ)'& ~y•deki evım "."!" ~:·~,:::!,;f ~~~~ ~;:;: "!~'ğı;: =~ :Sey.n mi. 'ıı~ ilişti,. aldı, okudu: ırJI yuva;ınI saadetiDll, tutmıy& karar verdim. demde kopıu'Clrğı fırtına yatışın-

s~~ ,.,.~imden gelmo.. dığı ~an bavuı~u ka~ Bu gıbi ahvalde her ışı tallı ca bıraz fcraıiladım ve bir müd· 

~«al'ath. acısuı:ı dayann.mı· sıhhatıhi ve ilk ikisinin ka)ıbı ak · .. ~..:- B det yolumun üstüne hayır dosL 
.. , tehl'k t' Bunlardan ~· . ,...;1.,ırti i. ınanasiyle yapın J51,Ç.&u.... u bı ı.n. ' "re gi,....... ıın. ühiın ~· ,,_-- düşünce ile yeni aÇ!lmış olan b" ları çıkmadığı için gene nezle. 

t t' ~lt iZ ış yapma.klan bence n>: . nc:r1"laJ11WSl orta- 'tüm lokantanın sa min ilk günlerinde olduğu gibı 
~ bı~ ~"esile oldu. Ka .... :D cinde, kirli ç31!1_~nı· hİ" un:ıroa· lok&Iltaya gı ' • ~ ..... a -.. ~ kIP teını~·- ~ -·-1c- htbİ de yanıma oturdu, ben nez- mcndıllerin temizini alrp kirlile-

t ... ~~tuğ rça daha ma~Hı • da tııra ~ la3-:- ,_ı ... -4"AllÜ. için ibütün dükkfi.· 1ini istif etmiye başladım .. 
~~!{( "azırıurıu hissetmekte. dı~ bir ·~~ altına atarak ıauau 6~~..;ıft d d ~ .... ..::,do son• ,,,.ıı. pJılarl""' ..,..'tan,,. b.,ekel· nı yiyino<Y" ~r • yanmı an Bu h:ıl doktorlaım pek .. bu· 
.,. lıı.ın, '8todl"lnl h0- ı;W ,...ıı_:: ":; dain" ıı-ınlı- ~al~ ııdamaJullı wıavi ·~ iunduğu bir memleketten gelen ~:''"laıı ;~ d~ maksadımız bu lcrle evı be_.-fre veya yakın t:ı...+..., ""'nra s...na bu hastalı(!'J ve bu sebeple ufa.k tıefck hasta-

.. ~ .... ..,,§a ctu~· · _ ... .,..._ euıv- ib. ..nıva ........... -.. l.HM- ~ hklarm tedavisinde ideta iht.iaas 

b
...,.a lta gımı duyar- yan, ~ .. ...., ..... ıunrnıyan ır ,,- n .. .,ede yaka}adığıml sordu .. "VJr . r, ·- ı:ar verllir, !hb:n bir atıralı& .... -..hffir şe)1efoden· - b i .. bibi ol•n bir kadlna tesadüf ~ .. ""'\'lgil' zan>all blJluıuıv jiniya Cityde" ceva mı a ınca. t•ttiğim güne kadar devam etti.. 

l).·~~lyı 1 •• <'iı)~lc ö!mU~ her . Orada bir düJdtln açmak Uzcrc Filhakika. bu kadın bana da tec. 
~·~ o(\ gözlenmi haya· dir. . . ~tınl§ olduğu • ı-lkb gı•tti. "beli ••...:1...,.'lu ::-ı • .n ~:::-.:· \ nun i""n l'O]dn. saad t1ını1-..1a1"_, .. -ıı:OTUJil• .... ·-~-: h ru gorw.u 'Çuıa~ hiç değil-~ ~ "-'' ~ k 'il- zı,.Q.P•--. ""°' YazJlısıneme mütev~·an yo. ....11.,, -.....A" old .. k ·~ ~,.,.. .. nı• da pe. o ~ içbı v• l• dUzüldiİDL Yolda baQka bir 1!3· sc ,- y,..- ugu aç <;a ıı. ~~cı bulunuyor. Bu çünkü şa!r .o ~ müddet de • -•mi arkad&P rastgeldim, bu görOlüyordu. 
,.... anıa.tayun .. MU • r.ıelinko~ _. eıniniın. Fa - ~ . l'tre sıcak tuz! 5 Bu kadın tuttu, birçok zehir-ııc.~11°''!.Bll. e

1
1J alm""a gel vam etırı .. ıyeecğiıM'r """ : • .ı giden da !ban& bır 1 

u u lcri karıştırarak mahltlt bir ma. ·11,Tuıı .... uh Cl-6 ıcada -s- 13• alzıı3ml tavsir, etti.. DUnyada ·" ptı ve bundan her .-:,, .,,ıt4 ledı 
1 

PndJs beni krı- !kat o gu~ ..,_,1ıması ve en ~- nezleyı' t,edaVl için ~n da. ha ;y• ya: çe,~'-

yaca.k oldum, hatta bı.r ikiainı aJ. 
dun, fak.at ıbunla.nn netioeeinde 
cJe nezle göpü.me indi. 
Boğulureasma o1arilmı.iye baş.. 

J~rm ve scsım etfınn altına dile • 
lu .. .Arlık :nonnal sesimin iki 
ton nltmda bir sesle kükrer gibi 
kODUfU)'(H"Cium. 
~eri boğulurcaaına kadar 

ök9UrdUkten sonra bitkin bav
gm bir halde uykuya dalı~ beş 
dakika 90nra )'enıden boğu~ ök
aUrUklerle uyanıyordum . 

Vaziyetim günden güne tehli. 
kele ıyordu. Bunun tmerine bir 
kere de kendim bir jJiç düşün. 
dUm ve seyahat etmeyi en mil· 
nasip çare buldum. Sıhhatih için 
seyahat edecektim. 

r Pi.), 30/8 46 Ev'.n .saati, 12 3f 
-am " mcm>eltet 1a&t ayarı, 

•l.zlk; ~rev ve şarkılar, 12.4 ~ 

nberlcrl, 13 00 JolUzlk; Rndyc 
1ı:eatruı < VJyoJODfat Necir 

~kın ıs 20 MUalk: Şarkı ve .. ~ 
malle.."1 .,S,85/14.00 MUzlk: Radyo N 

lon orkeatmaı prognunuıın devam , 
18.00 program vo memleket aaat aya. 

n, 18.03 MUzlk; Tanbur ve kemenç 

ile saz &erini 18.15 Zlra.1' taJırrim 
''e Topm k m&haullerl bonıur, 18.26 
Konu1aıa (l>• politika hAcliMlert) , 
l.8.4:i Çloeuk aaU, 19.30 Memleket -
at a}&n ve Ajımıı babeilerl, lA.'6 
Mllzlk: Çitte Fa..l, 20.115 Radyo p111e• 

leıll, ıo 46 Kllıdk: Bir balk UlrkU.U 
6ğreDlyon&& Hananm tür:kG.ICl. 
(Paamlı GUul), 21.00 Konupıa; ~ 
kket poetası, 21.10 Kllalk: ED çok ııe.. 
TBmlf pllld&r, :U.2~ MUzllç: Rl,yueU· 
cumhur banda.U o(fe': l'Ulıt Ktınçer) 
12.10 )IUslk: Dln.n, kOflD& '" aema· 
Der, 22.JO Jıılemleket mat ayan A,,._ 
h&beıierl. 12.45 llllslk; CUband (Pi.) 

IU&/2S.80 Yannld }Jl'08NID • 

JTBf•IQIC: 1U.lK1 
.7.80 Program ve meınleiuıt _.. a· 

yan, 7.33 lıtiizlk; BalU parçalar (P1.) 
7,f,{) .AjaM haberleri, 8.00 JIQzlk· Ha· 
ne pa~ar programının dt.-vamı ·(Pı.) 
8.30/8.415 :mvın ... u. 12.IO :PrcJcram, 
ve meınleket aat a)'&n. 12.81 KO.U.:. 
Şarkı Ye torldUer, 12.46 Ajanlı-....: 
leri. 11.00 JIOsik: Ka1'tflk Pl"llSftlD 
(Pl.), 11.115 )ll.lalk: Petrev "8 OJm 
haY&lan, 2a.aoııc.oo KUslk: KarllÜ' 
programın d vamı, JS.00 Program -
memleket ııaııt ayan. 18.03 Mll%lk: 
Fasıl fillU, 18.SO Ziraat takvlml -.. 
t.opNk maaa-uert ~ U.40 :KD 
r:lk: Radyo caz orkoııtraaı dbrahJna 
öııgtır n Atef Höceklert), 19.00 Ko· 
DUfm& (DertlepMI aaU), 19.1& llL 
&lk: Radyo caz ork~trul IJl'OPIUDI" 
ıım deYUDJ, 11.llO lılemleilı•t .at~· 
n ve Ajana balıerleri. ıt.M JıımılUt 
OUnyıı. tarıuıarı. :I0.115 Rad,o ....... 
iri. 20.-lli Mllmk: Şopenln ~ 
21.00 Konutnıa Memleket poetaaı. 
21.lO MUSlk: Solo fU'lalar, 21.26 Ko· 
'1UfDU\ (San'atk&rlarımız kODUfU1'0I'). 

21.40 KUZlk: Rad)'O ııentolll ork..tra· 
.,, 22.80 )kaıleket ... ı ayan, 22.4ôı 
MUSlk Dana mQsltl. JS.26123 80 l 
rmkl pcıcranl Ye kapanı 

UUJılA; 11.Af.l•J 
7 .30 Program \'O meınlakeı li&&t a 

yarı, '1.13 )ılo.ik: H&ftf Procr&m (Pl.) 
7.45 Ajana b&borieri. 8.00 KOlılk· ban· 
dO plAklan, 8.80/8.46 JCv1n ....u.· 12.IO 
Program ve memleket aut .,an. 
12.83 MUz.lk: Kıa !Ull prosn.mı, 

l2.f6 Ajana h&bcrlorl.13.00 MU.tk ka.. 
r11ık program (l'l.), 11.15 Jıltısill• Kı 
• taaıl procrammm devamı. ıİ.aoı 
lf,00 Mllalk: KaTlflk p!'OS1'UUll de 
madı, lb.00 Prosram va memlıllrat -. 
ıı.t ayan, ıs.os Kllalll: :ıra.ı M&J 

ıs..ao Ziraat takvimi w t.opnk mah 
ııuılerl bonıHı, 18.4() MUSlk; Rady<;ı 
Svlıı ornııt.ruı, 1(100 KODUflD& <lk 
tuıat ... u), J9.l6 MUslk: Mandolin 
kuartotJ Adnan Kopua ve ark&. 
d.,ıan, ıt.80 MmnlekeL aaat ayarı •e 
Ajana, 111.45 llu.tk: KIA8tk procranı 
20.J& Radyo gaaeteııl, 2M&: Solo pr 
kılar, 21.00 Koouıma: Memleket POft 
l&at, 21.10 Tematl: 22.00 )lustk: Rad. 
yo ealon orkeetruı, 22.30 Memlekeı 
11aat ayan, Ajanıı, 22.f5 MUmk: Rad 
yo ealoıı orkeııtruı programtnm de 
vamı, 28.15 KUzlk; Cubaııd (Pi.) 

23.:r.1123.10 Yannltl prornun. ~ ~"·~=· çerı bırakmndt .. 1 sıhhati~~<t';;ün ~--ruwl haki- . ,..w-e .1..:.......1 .. n-nn yemınle saatte bir, bir fincan kullanına-~t .. ~~ un~tscan olduğunu ınetli ~--1r<ıyrpv'~· ınijıe8.51J' ,_-- owı-b~.. mı tavsiye etti. Fakat !ben bun· <;!'in -«ıın !1if inl \ilıJDl .- söyledi· dan ancak bir tek fincan alabil· 
e v res mutııı • katen ııı . . bir nezle- Bu suyu ne §8dlde Jrullanaca-~· tı.,, 'Ö:" bnlun..,.gın• yaııgJll giiıtil ID~ ııı;tıdW' ğııııJ pek iyi anııyamadmı.. Fa. ~"iiic ıp,'.;,!!•i;:~: = 

Arkadapn guete muıbabiri 
Vileonla beraber Bigler gölüne 
kadar gittik. Kürek Qclrtik, avlan 
dık, balrk tuttuk, ~ttik ve 
böylece sabahtan aklama kadar 
nıuttuıl yorularak nezlcm i tcd -
vi ettlın. Geçen her ~ irıni dc.ı t 
saat evvelkine nu .. ıran ' i ouMABTJ:S!: 1'-A.1 .. 1 
r.el intibalar bırakıyor ,.,. ne" Pn~ 7.IO Program w memleket Mat a. 

~ ı:a &•oe ::::;;;,, çaldnn. 81 )'• y~~ için_ alı· kat buna rağnı<1l tecriJhe ct.tinı. oJıliik prensiplerimi ortadan ,... 
:, ı.ı~'"'• ,.1~,. •&im•. "";~ lıir gelıi:' :Z: Netice m!ltlıiş, ço'k mütlıi' oldu. etti. O .....- )radar lıeııde v. ~~tılt ~l n ba?enefille tC2Ylln şıkf __ ı;yet g0eternı01D·ol .• ..+u. Bu tecrübe

1
erimden bahsetme. ~'U~UŞ ka.lnuş olan bütün }cötil ı(~ ~ luttl, F'aknl bü. - ..,.,.a ,.,ııop nı........... ıne -· yalıııı= nezleye yalııı· u;tlyakiarı uyandırdı w l>u lılltii ~~a:ı,:•rlYC beni hor "" ~ .:.....ıy~ ıocal< ııu- ıaıı:ıtılara faydalı olmaktır.. Ta- tesir aıtmda •ihııim öyle mlHlılo 

::;i' "'••/''" ve hat.t.l oıe- .. &.;·--.:... _..ı bil bu fayda b&lıse me~ ilW•· mııaksıziık muci...elri yaratmı>'J ~'llıı kaı.ı' bn·nkm"·"""k 
0

• oır _.....,..., _. I!,.. bir raı pe1< tmlr cıereoeleri ile mil. başladı ki eğcı" bunlan yapoblle. 

4 

dııo.r ı, B;,. koduııo ıtı.-a. ya ko1'tti As sıırırt'. -;u..r -ip ota.calıtD'· Bir gokiarı= cek lıııdrette oleaydım, mWıalt· <~ 'hı ""'•· "" ,._.,,. tavsiY" • ... • ;,aı.ıııeyın ...,- bu illiçlraı tesirsiz göriin;e- kak ya hm!n ""l"' btiJ o1vr t 
t,")t ~·~::_vıyonım. Beni. af, dostU!Jl ~ bit dlli ~ ms peklll istimalinden ~ na. dum. ~-· " lıalkD""...ıo ııuhıadU- lfN - edelıliirııiııiz.· :ı.ıaamııfilı lıen Birçok Jılnuıelerln görilmlele. , tıu.., k..,ii.ı; tavsı~..._ • __...; geo:aıe- de dootlanıııa bu sıcak tuzlu aıı.. ri altında öyle gizli bialer, te. 

~rııı.dis~lrkhydı dernek... de r3ral'dan .bit ~ı.;~:.ıeyı gc yu kullanmalarını asla ta rsive mayUllt>r vardrr ki meydana ~k· ı uıe gUz J bir ders ~ d<JS~··· w~ t tmem. Eğer bundan r n kü ü
1 

i.r "'rrrnt bek· 
t• tc eme "<ı di, bir diğ:>r J'(t~ d mı"' e °beY?" h l c & n l • a dıktatı eon. 

T'TY'"l:' "' t. , J , 
1

-. m rt l:lru mı il" cı tsl\- ra hile fenalığa gitmediğim için 
nezielll \ ard ,:;,,. etseıer rededer hatta bu tUJ'- do<n-ıu::u gurur duvdum .. 

lıtı ı ]3enUU beJll .. .r- b' -"' • • k ıu. Knp
1
.,,ya tı.. ~· tü'WiY" ıu 9ll)IU -. ,oksa nezleyi mi Atadım iki gün geçti. yem ye. 

~~1 &ordu. TelefOll l ~:;.,.. --".,:::: 1.,ı-. ...... .-Wn, ıltıoelır. ikiDclııini Dl ilt.çlan - __,., ..... 

~ Bi~ '\le 961- *""" * Ot 

de her eaat biraz daha ilerliyor. yan, ua Müaik: aıııtıı parçalar <Pl > 
du. UO Aja.u baberlfo.11, 8.00 :Haftf par 

lg sarpa sannca vilcudwnu ıg. çaıar proerammın devamı 8 30/8.4• 
lak bir c:IU"§3fa earmamı tav iye Evin •atı. Jl.30 Program" :memle 
ettiler. O W. kadar ~bir~ ket ııaat ayan, ıa.83 llhlk: TOrtrçr 
reddetm.lş değildim, 1bunu da rOO- pllklar, 18.f5 Ajanıı baberlerl, lf 00 
detmek nezaketsizlik olurdu.- JıılUslk; RlyaeeUcumhur bend01u, ıuti 

Ne faydası olabileceği ha.kkm- :ıı.ıUslk: TUrkÇo pWtlar programmm 
daw hiç bir malflınatmı bulunma- deyaıru. 15.00 Jıılll&ik: Dana mOl:llf 
dığı halde mlatıbnıe buz gibi çar- (Pi,), 18.00 J>rOgn.m ve memleket 
~a sarılmak tecrnbeaini geçir- saat ayan, 18.03 KOzlk; Haftt "ne. 
mıyc karar verdim eell prkılar, 18.IO zıraat taJmml Te 

tl~C'm tesirli olması için tam ~r&k ınWuUerl bMRG. ıuo KO· 
g~ce yansı ter iç;nde kaldrgım Eik: Rad)'O caz orkatruı (!ln!dm 
~ır .ea&ti intihap ettiler, ebi8ele. ôr.gUr n Alet Bbkleri), 11.00 Ko 
rımı C'Tktırt'lrl:tr ve bana bir kilo. , nupna, 19.1& Rı.410 ou cın.tnaı 
m t t • • • rı ) l""!'n devamı, 19.30 KemJek • 

(Det ıııı 1 lı ııı t•) 1 1 /, 1 ("il ~f711f fT \'t CM.,.,.; •' 



• 

G - VAKiT 8 lIAZlRAN ınn 

Naftalin satışlarının durdu
rulduğu doğru değil 

Bugünldl bazı gazeteler, naftalin 
\"e tel satışlarının durdurulduğunu 

:razmışlardır. Yaptığımız tahkikata 
nazaran bu hususta verilmiş bir ka
rar olmadığı gibi naftalin satanlardan 
beyanr.ame lstcnmes! oo mcvzuubahs 
değildi!" Mcvzııub:lhs olan cihet, bu aa 
tışlara fiyat murakabe komisyonu ta_ 

rafından meşru kAr hadlen konması
dır. Komisyon, belki de pazart~I gllıı-

kU içtımaında meşru kAr hadlerini 
tayin edecektir. 
Diğer taraftan, bir genç Türk k!nı. 

yagt:ıi fiyat murakabe bürosuna mil.. 
racaat ederek yerli naftalin yapabile. 
ceğinl ı:ıöylemlştir. Bu kimyaı;cr, ya
pacağı yerli naftalinin kilosunu 80 
kuruşa maledeceğlnl b!.ldinniştlr. 

Aynca, yakında Bulgarlstandan 50 
ton naitalln geleceği de haber- ve-
rilmektedir. 

Belediye muhasebe memurlarının 
ıkametgahları tesbit ediliyor 

Belediye ]~azalara bir tamim 1 memurlarının son ikamctgiı.hları. 
göntiererek ka7..alnrdan ayrılan nm tesbitini istemiştir. 
belediye ve bilhassa muhasebe 

Bebek - İstinye yolu 
tamamlanıyor 

Bebek - !:stinye yolunun istim. 
lak muamelesi tamamlanmıştır. 
Yakında bütün yolun açliması 
için geniş mikyasta faaliyere ge
çileecktir. Yolun Cumhuriyet 
bayramına. kadar tamamlanma.sı 
muhtemeldir. 

Yeniden. çivi geliyor 
İstanbul vilayeti adına verilen 

çiviler tamamiyle tevzi edilmiştir. 
Yeniden dün 13 tonluk bir vagon 
çivi daha gelmiştir. Bunların mü _ 
hlm bir kısmı şehrimizde kalacak
tn-. 

o 

ıY edikule - Mevlana yolu 
lstanbul Nafıa 1füdiirlüğü lnf2a 

edilmemiş olan Ycdikule - Mevle
vfuane kapısı yolunun in.ıa.sı için 
bir münakasa açmıştır. Bu yol in. 
şa 'edildikten sonra, Ba.kırköyünc 
kadar bütün yollar tn.mir edilmiş 
ola.cakbr. 

Yeni N eşriycİ.t : 

İhtiras Yakıyor 
M. Süleyman Çelebi tamfmdan bil· 

hMsa gençlik için yazıJmıutır. 
BugtlnUn içtimai hayatr küçük hl· 

kAyclerle pek güzel tasvir edilmekte.. 
dir. Okuyucularım~ hararetle ta.vsi· 
yo ederiz. 

Nezle ilacı 
( Ba.s tarafı 5 incide) 

buz gibi ıslak bir çarşafı vücudu
ma doladılar. 

Bu ı lak çal"§af a sarılmnk çok 
müthiş bir şey ... lslak çarşaf vü
cudunuza. değer değmez bir kere 
yerinizden srcrayor, sonra da 
sanki can çekişiyormuş gibi ke. 
sik kesik nefes alıruya başlıyor. 
sunuz .. Ben de kemiklerimin i . 
Hklerinc kadar, donduğumu, kal
bimni durduğunu ve son saati. 
ntln caldığını hissettim. 

Böyle islak ve soğuk bir çar. 
~a asla sarılmayın .. Bu dünya
da en tahammill edilmez bir a
zan! .. 

Fakat bu çarenin de nez.lemi 
geçirmiyeceği tahakkuk ettikten 
sonra bir kadın göğsüme ve ar. 
kama keten tohumu lapası ya.. 
pıştmnamı tavsiye etti. 

Bu ilaç da müs'bet lbir netice 
vermedi ve bunun üzerine bir 
Hafta. Bigler gölü kenarında kal 
dıktan sonra sıcak su banyoları
na gittim ve ora.da da hemen bil. 
tün doktor il3.çlarını kullandım .. 
Fakat bu şekilde de nezlem geç. 
meyince son bir tedbir olarak 
seyahatimi San Fransiskoya ka
dar 117.atmıya karar verilim. 

Bu şehre gelir gelmez bir otel 
garsonu her gün lbir litre viski 
içmenin nezleye karşı en müessir 
ilaç olduğunu söyledi. RasUa· 
dığım bir dost da aynı tavsiye. 
de bulununca günde iki litre vis. 
ki etti. Ben de günde iki litre 
viski içtlın ve görüyorsunuz ya 
hala yaşryorum, nczlem de kal
madı. 

Kasa hırsızlarının 
muhakemesi 

başladı 
Sultanha.."Ilamında Mena..şe hanın 

da odaba.5rlık yapan Yusuf ile 
metresi Allyo, kahveci Aziz ve ka 
nsı Fatma, bir gece yarısı hanın 
52 numaralı odasında Muiz adında 
birinin demir kasasını bir çelik ka
lem vo balta ile kınp içindeki 1000 
lirayı çalmışlardır. 

Tahkikat sonunda paralar bulun 
mu§ ve yakalanan iki erkek ile iki 
ka.dın asliye üçüncü ceza mahke _ 
mesinc verilmişlerdir. 

Ka.s,-ı hırsızlarının muhakemesL 
ne dün başlanmıştır. Yusuf, kah
veci Aziz, karısı Fatma inldl.r et
mişler, yalnız Yusufun karısı AlL 
ye her şeyi itiraf etmiştir. Muha
keme §3.hltlerin celbi için kalmı§
trr. ,. 

Hırsız kız mahkiim oldu 
Kirmastili 17 yaşında. Tefasik a

dında bir genç kız, evvelki gün 
Gedikpaşada Tiyatro Caddesindo 
Şaban Arba.ka.nm kapısı açık unu. 
tulan evine girmiş ve yukarı kata 
çrk.mıştır. Kız buradaki odalardan 
birinin konsolunu çekmiş ve için _ 
de para. bulunan bir kadın çan tası
nı çalarken ov halkmm gürültüyü 
duyması iizerine yakalanmıştır. 

Şaban Ar.bakan kızı yaka.Ia.d1lt -
tan sonra polis çağırmnğa gider • 
kcn kapıda önünü Hüseyin Nar 
admda !birisi yolunu kesmiş ve: 

- Bu kız hastadır. Yanlışlıkla 
eve girmiş olacak! demi§tir. Şaban 
Arba.ke.n bunun da kıza gözcülük 
ettiğini anlamış ve her ikisini de 
polise f eslim eıbnfştir. 

Bura.dan cürmümeşhut üçüncü 
sulh ceza mahkemesine verilen Te. 
far.ile durtIRmnsı sonunda 1 ay 20 
gün hapse, Hüseyin Nar da 1 ay 
hnps(! ma.hkfun edilerek hemen 
tevkif olunmuşlardır. 

----o·----
Tayinler 

Şehrimiz ilk tedrisat müfct
ti.slerinden Süleyman Ahmet E. 
ce Arifiye eğitmen kursu terbi. 
ye şefliğine gönderilmiştir. Bun
dan başka Mustafa Güneri. Mu
harrem Karara.dan da muhtelif 
köy istitülerine gönderilmiştir. 

İstanbul ilk tedrisat teftiş 
kadrosu 10 müfettişe inmiştir. 
Kadro vekalet tarafından takvi. 
ye edilecektir. 

r , 
VAK I 1 

Gazetede <:tkao bOttırı f&Zl "' 
reslmlertıı bukuJtu mahfUZdur 

ABONE TA.RIFESI 
Memleket Memleket 

içinde dışmda 

Aytdl 83 l58 IU. 
saylık ~o U6 • 
il aylık &'711 ~ • 
l yıllık 900 1800 • 
l'arlfe<len Ba.Utan BlrUğ1 tçtıı 

ayda otm ınıruş dQşWUr. Poııta 
btrlfğine rtrmJYeD yerlere ayoa 
yetm.J.ş beşer kuruş zammedlllr. 

A.bone kaydmı bildiren mektuı: 
ve telgraf Ucret.in.I abone parası. 
aıu posta veya banka ile yollama 
Ucret.in.I idare kendi ıızertııe alır 
rtuldyenlıı ber poeta me.rkez!DM 

Şimdi bütün do tlarıma. dün
yanın en ziyade hüsnü niyet sa.. 
hibi lbir insanı sıfatiyle bu bir 
sürü nezle tedavi usullerini tav. 
siye ederim. Eğer bu çarelere 
başvurulduğu halde nezleniz geç- ' 
mezse, ölüp kurtulmaktan başka 
çare yoktur. 
Mark İ\\d.İn'den nakleden: 

MUZAFFER ACAR 

V AKJT'a abone yauırr. 
Adres deglştırme Ucreu 2~ Kro 

O..AN OCRETLEW 
rıcaret UAnJarmm ııu.ıum • ae 

CJrı eonda.D lUbaren llAll eaytata 
rmda •O, tç sayfalarda 50 ltW"UJ, 
dördllnct> sayfada ı: lkiDd Ye 
Uc;UncUde 2; birincide •; ballık 
yanı kesmece l) tirada. saat ayarı ve Ajans, 19,45 Müzik: Bil. 

yük Fa.nıl, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 
Müzik: I\:Um,. sazr - Saz eserleri, 
21.00 Konuşma: MemJPkct. postası, 

21.10 llllzik: Dinleyici liıtclderi, 21.45 
Konuşma. (CUnün meseleleri), 21.55 
Radyo nlon orkestrası, 22.30 memle· 

Büyük; çok devamlı lrllşeU. 
renkli uıuı verenlere ayn ayn tn· 
dirmeler yapuır. Kesml UAnlarm 
santim ~tın 50 kuruştw. 

l'lr.ari lahlyett.e Olmryao 
Küçillı UAııJıu 

ket saat ayan, Ajans, 22.45 '.Mllzlk: Bir defa 30; lk1 defası 60, De; 
Radyo salon c-rkestrasr, 23 15 Mil?Jk: 1erası 65. dört defası 7~ ve on 
Dans mUzlğl( Pi.), 23.25/23.30 Ya· oı.~-d•et•a.s:ı-•1•50-k•u•ru.,-t•u•r. _____ _ 
rmk1 program vo kapanış. 

Fransız· Alman işbirliği 
planında müşkülat 

Mareşal 
Peten 

Amiral Darlanın 
fikirlerini tasvip 

etmiyor 
Londra, 7 (A.A.) - Röyter ajan. 

sının Alman hududunda bulunan hu. 
susI muhabiri blldiriyor; 

\ \ RAY.1.T TARIŞINl!ll • 

Zanncdild!ğ!ne göre, Fransız • Al
man askeri l§blrliğl pllmlannm tatbl. 
ki baheindc amlral Darlanla araların. 
da talıaddUs eden noktaJ nazar ihtilA. 
fı Uz~rine general Veygand hareketini 
tehir. etmiştir. Her ne kadar Darlanın 
Fransada dahili harp bah:ı.sma da ol
sa Franarz .. Alman iş birli~ siyaseti. 
n1 tatbik etmek fikrinde olduğu ma. 
lüm i6'3 de mareşal Petenln son plAn. 
lara henllz muva.faat etmeölğl zanne
dilmektedir.-

T. iŞ BANKASI 

Küçük tasaTTul 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 

'~----~~----.-----~-1,-----·ı'ürklye l#amilurıyetl 

~1DELER : & Şubat, 2 Mayıs 
ı Ağustos. S tkinciteşrln 

tarihlerinde yapılır. 

J 941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 L.lrk .. 2000.-Lira 

3 • 1000 .. - 3000.- -
~ • 750 ,. • 1500.- -
' .. 500 .. c::r 2000.-

R • 250 .. ... 2000.- .. 
3l5 • 100 .. - 3500.-
~o 50 .. - 4000.- .. 

300 20 .. - 6000.- -

Vişi, hükumeUnin diğeı· erklUımın 

Almanlar tarafından Frar.saya yapı .. 
ıan tav\zlerin azlığından memnun oı. 
madıkları sanrlmaktadır. Zannedlld .• 
ğine göre İtalyanın Fransaya yaptığı 
taleplerden vazgeçeceği hakkında ge. 
çcn s~e yapılan vaadlori Almanya 
tckrnr edemcrnlştif. İtalyanlar bllha&o 
sa. İtalyan askeı1 mahfilleri eskisin
den daha ziyade harp aleyhindedir 

Buna binaen Alm~nya, ltalyanm Fran '!i!~~~~~~~~~~~~~~ 
saya karşı dermeyan ettiği talepleri ı · 

1 -rGddcttiği takdirde ltalyada btiytik 
kuvvetler • bulundurmağa mecbur ka

lacaktır. 

·Yukarıdaki haberlere rağmen müşa 
hltlerln çoğu Petcn ile Veygandm tam 
iş b!rllğl slyuet!ni k2'bul ed;?ccklerinl 
zanncd•yorlar. 

Franae.da Amerikan diplomasisi, 
A1man ordusunun tazyikinden daha 
az mUessirdlr. Bu müşahitler Dake. 
n işgal tehdidinin Amerika tara.Cm ... 
dan hakikaten icra edileceğinden §tip 
he etmektedirler. 

Nevyork, '1 (A.A.) - Amerikan 
radyolan, General Vcygandın Amiral 
aDrlanm siyasetine muanz olduğuna 
dair lavlçrcden gelen haberlere inan· 
mıyorlar. Bu haberlerin mihver taTa· 
fmdan çıkanldığrnı ve sinir harbine 
dahil bulunduğunu zannediyorlar. 

Amerika ga:zetelerinin ba§makale. 
lerinde HUr Fransız hareketine artan 
bir alllJ<a g&ıterUmektcdir. Bav mu· 
harrirlerln bir kısmı, eğ r derpiş edl· 

liyorsa:. <lö Gollln Amerika tarafından 
tarunmasmı tasvip ediyorlar. 

'1şi, 7 (AA.) - İyi malumat alan 
mahfillerden öğrcnlldiğlne göre, La.. 
valin ıs Kanunuevvel 1940 da. hükiı· 
metten ayrıldıktan sonra gitmiş oldu· 
ğu Par!stcn yann Vişiyc dönmesi bek. 
leniyor. La.val Vişi civarında bulunan 
Chatcldon'daki maliklUıesine gidecek· 

tir. 

Boksör 
Şmeling 
ölmemiş 

Atina hastahane
sinde yarah yatıyor 

Ve harbin biran evvel 
bitmesini istiyor 

Ncvyork, 7 (A.A.) - Yunanlstanda 
parB§Ulçil kıtalarm harekatına işti

rak eden ve Atına civarında blr hasta
nede tedavi edilmekte bulunan bok. 
sör Şmeling, Columb!a. Broacastlng 
sistem muhabtrlle görü!Jllrken ''iyi 
muharip .. diye tavs!f ettiği İng!Jizler. 
den sitayişll bir lisanla bahsetmi§ ve 
İngilizlerin Alman askerlerine işken
ce yaptıklan hakkında dolB§an şayı. 
alara inanmadığını söyliyerek demi§
tlr ki: 

''İngilizleıiıı!' eline duşcn arkadaşla. 
rrmdan bazrları tng!llzlerden iyi mu. 
amele gördüklerini söylediler. 

Midesinden muztarip bulunan ŞmE'
llng, harbin yakında bltemesini ve bu 
suretle Amerikadakl birçok dostlanna 
kavu~mağı temenni eltlğlnl ilAve et.. 
mlştir. 

Hür Yugoslav elçisinin 
protestosu 

Londra, '7 (A.A.) - Yugoslav elçisi 
I lngillz hariciye nezaretine bir beyan 

name vererek Almanlar ve İtalyanlar 

Katip aranıyor 
i'Uatbuat Tcknlsycnll'ri BJrliğl Ba~· 

kanlığmdan: 

Ayda ~ lira ücretıc birlik hesaba. 
tına bakmak üzere bir kAUbe lüzum 
vardır. DakWo bilmesi ve usul defte· 
rindcn anlaması şarttır. 

İsteklilerin Pazartesi, Çarşamba ve 
Cuma günleri saat 17 den 19 za kadar 
Ankara Caddesi Adalet Hanında Bir· 
ilk merkezine mllracaaUarı. 

Şubeye Davet 
Beı:iktaş Askerlik Şubctıinden: 
Şubemize kayılır 297 do~mlu 5. sr 

nıf hesap memuru Mehmet oğlu Ra.. 
sim '(323-13) ve Yd. istihkllm tcğ· 
meni 316 doğumlu Sadık oğlu KAmil 
Baran (23577) in pek kısa blr 1.aman· 
da. .şubemize milracaatı. Etmediği 

takdir® hakkında 1076. sayılı kanu· 
nun maddeyi mahaiı.Suna g!Sre kanun1 
muamele yapılacağı llAn olunur. 

I 

KAYIPLAR ,,1 
_____________ .. ______ __ 

lt'atlh yabancı askerlik §Ubcsindcn 
aldığım 929 • 9::0 senesindeki askerlik 
terhis tezkeremi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hUkmli yoktur. 

E~üpsıılt.an: De.ltordar Yl'ııl m:ı· 

hallrde ArabMılar ~ıknıaz soka· 
ğında 22 numarada l'22 tevellütliı 
Salt Ahmet oğln llJısa.n. (36121) 

~. 4 

Şişli nüfus memurluğundan aldığım 
nUfuz cilzdanımı kaybettim. Yenisini 
aJaçağımdan eskisinin hUkmll yoktur. 

b.zeı öz.erk, ,. io;ll A bldei Hürriyet 
c:adde!!l No.: ıoı. ( ırı7l8) 

f8tanbul Asliye 12 nci Hukuk !Uah. 
kemcsinden: 

MUddei: Safiye. 
Müddeialeyh: KQ.zım Oğuz: Slr· 
kccldc Kalkııvan zadeıerin Cııla 

truıaray vapurunda ateşçi. 
MUddcl Safiye tarafından mUddeL 

aleyh KAzım Oğuz aleyhine açılan 

boıanm.ı. dava.'fına alt arzuhal sureli 
mUddeialeyhe tebliğ cdllmck üzere 
yazılr adresine gönderilmişse de mu· 
malleyhln mczkOr ikaındgUlmı terk 
ilo semti meçhule g!tUğinin lx!yanlle 
lade kılınması üzerine hukuk uauıo 

muhakemeleri kanununun 141, 142, 
143 V,) 183 üncü maddelerine tevfikan 
hde krlman dava arzuhali lle t.ahki· 
kat günilnU gösterir davetiye varaka. 
smm mahkeme divanhanesine asli· 
mamna ve 940/1292 numarada. kayıtlı 
işbu davaya mtiddeaal,.yhin (15) gUn 
içinde cevap vermesine karar verilml§ 
ve bermucibi karar arzuhal llc davc· 
tiye varakası mahkeme divanhanesi. 
ne asılmış olmakla mumaileyh Klızan 
O~uı; yukarda yazılı müddet z:ırfında 
davaya cevap vererek ta.'ıklkat için 
tayin kuman 27.6.941 Cuma günü 
saat (14) de mahkememizde hazır bu· 
lunmast veya kanun1 bir vekil gönder 
mesl lllzumu tebliğ yerine geçmek 
llzcrc illUı olunur. (36119) 

Çocnk Hekimi 

Ahmet Akkoyunlu 

tarafından Slovenlerle meskfın toprak 1 
la{a ı,arşı yaprlan hareket1 Yugoslav 
bU"kcınıeti namrna protesto etmiştir. 

Beyı:r.namcrle şöyle denilmektedir· faluıl "'"'' .... _ Pal N 

1 
· 1 m o.oulnuıune ae o. 4 Almıın ve İtalyan hUkOmetlerl aıı. 

ker kuvvetllc Yugoslav toprakların: l'a7ardan maada hergttn saıı 1 r 
. . t.<>n ~tınr:l Tel!'fnn 4012'7 

işgal ettıktcn sonra Slovcnyanın bır 1.- w _ _ ... iM 
kısmını Almanyaya, bir kısmını da --------------
ttalyaya ilhak etmişlerdir. Sloven top Sa!libi: ASIM US 
raklannın böyle cobr1 bi- hareketle Basıldığı yer: V AKIT Mat1;ı'Ul$t 
taksim edilmesi yalnız tarr.anı!lc hak.... Umum neşriyatı idare eden: 
sız bir muamele olmakla ka~'Ylakta, Refik Ahmet Sevengıl 

ZiRAA T BANKASI..,... 
ıoo.ouo.uoo riirl' K.uruluş tanhi: 1888. - ::>ermayesı: 

Şube ve Aj~ adedi: 265. . 
Zırai ve tıcari 1ıer nevı banka muameltıtn·· 

Para blrtkttrenlere '!8.800 lira lkramlye .,..,-. 

,,, 
.,,., " 

.Mraa.t Banka.smda ıtumbarai.J ve Qıba.nm ca.sarruı ııe• 4,.,~ 
00 l1ruı bUlUD&nJara senede 4 det& ~eklleceJı: kiıt'• o~ 

p!Ana göre ikramiye dft.ğrttla~l•tır. ... fi' 
• Mll'd l ,000 Uralık •.OOC lira 100 sded 50 ~ ::,,.. 

1 

ı • l500 • ı.ooo • ızo •O • si" • 
t • !50 • t,000 • 160 • !O • 

•o • ıoa • ı.ooo • ' ~ 
OIKKA T: BeaaplarmdakS para.Jar blı !ene lc;tnde ~ ~ 

cıtışmiyenıere tkramlye çıktığı takdirde % 20 tauasl1:;.,,
Ke:l • .,.: 11 Mart, 11 E:Iazlran 11 1!,"ylQl, 11 BlrlDcf 

rin•.!e yapılır. 

işletme Umum 
~~ 

Anahat iııtasyonlıın llc Avrup:. hattı ısttı.byonlan arasıtı ıyst 111 

pt'rakende hamulclere tıı.tbık <'C:',mcklo ol<ı.n doğru nalô 

16.6.1941 tanhlnden ll"arcn: c1cıı ~ 
Tnm vagoıı bamuıesı Uc. .i •) ci.ırpaşıı ;reya Sirkccıyc ı; ıııesi 'iP il' 

Ha'-•darpıı \•cya bir~ cıdc tahmil cdılcn ··~ıetıno nizamna ~" l 1' 
J • un~ ~ 

kntarlarıı kebul • .l ı rıı:, an ve 1;:3oulL bazı ı-eraito tAbi bU 
1 

oıııı' 
. barÇ •I kut, esham. cıvıı. gıbı 1-:ıymrUi eşya ve canlı hayvanlar. ti ııı~·ıılf 

tam vagon mua:n:! e..ı;!ı.e tAbl namulelcre dr; dub3 vazıyc rııa.1111 ",rJ 
şartile. Hııydııı;•aşa c.an Sirkeciy.:- vE>ya A vrılpa hattınm he 

1 
tılr -' 

yonunu blrmukabcle Sirkeciden Hııy~arpaşa:\a veya berhııtlı; ~ 
tarıycın:ın.ı nııktllcrlndc: t.atb!k edlıcbtıccekUr. a.Jllı'r ~ 

l<'ar!a tafsllfL. l!;ln r'ııydarpa;n \'l Sirkecıdekl dcmlryol 1 

racaat cdılml'lidır (31l) 

IST AN BUL BELEDiYESiNDEN: ~ 
9d ıs ~· Hıilrnm<:lçe ittihaz ve tebliğ oı.:ııan karara göre 8.6. a'ld'~ 

baren lş'arı ablre kadar el<mck!er , ytlzde 30 arpa, yüzde 20 ~,iJl!l 
50 but.da. unundan ını!rckkep ı:ı1r tıp undan imal edneccğl 
ksırariyle ilAn chmur. 

ANKARA V ALiLi (;iNDEN : r.ıoıJ' 
(j()O) 

Nafta :MlldUrlUğü .<ı:.myonla. :mıa sartedtlmek üzere . (S 1116t -~ ~ 
zlnin mUbayııaın 2t3.G.P11 tarihine msUayan Perçem be gilll~rf ~ ~ 
VilAyet l>rumı l!."'ncllmcn'nde ih .'Ps, yapılmak Uzerc kapalı (lr~ 
ıılltmı·yı: ltomılmuştur. cıı~1 

Muhammen bedeli (15975) Jıra ve munl kat tcmil18tı -ve-P ~ 
lsteklllrırin tr>kHf mektUI•larını muvııkkat temlnıı.t mektU~ ~ 
rlyle Ticaret Od~ ves:kalanm b1milen yukarda adı ,ı. 
(1'130ı a kadar Daıınl Encümen neısllğine vermeleri. bflee'~Jt'.lf 

ı;re sı(.W•. 
Buna alt ~arlnamey! her gU~ Nafia ldüdürlUğünde g d<l ,... 

(4;wv 

inhisarlar 
müdürlüğü 

olunur. 

Akhisar beledil1esinden: tıtl,,, 
nıe•?ıbl 

~ - KazıımL umumi tem\Ll'.lt lş!erinin ıt.r yıllık ın 1ınıftıt· 
mcll:rine tevfikan ve kapalı zarf wıııliyle eıuııttıneye çık8;,ır. 

2 - İhalesi 12 Hı;~ran 941 Per~mbe gUnü saat lfi !Pt.J IJll 
S - BedC'll muhammcnl ts:>OC ara olup muva.kka.t teııı tJOııı• 

% :vcdi buçuğudur. ; ,tJ 
4 - lsteklllcr.in J..anunun tarın veçhile mektuplanDl ~ - IS 

aaa.t evveline kadar vermeleri ll!Uı olunur, (l 


