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PERŞEMBE !9 llAYIS 1941 
TIL: U * SATI: 8188 

İd&re evi: Ankara C. Valat Yarda 
Telefon: Telg. latanl>ul Vüıt 

İdare: 24370 ....._._ K h~ • 46 Yazı: 21413 c..,..... u ..... u. _J 

Ankara, J8 (A.A.) - Adana ... 1+n 11 M -
ta.kalarm<U tetkik ve tetti§te bulunmak Or.ere aç g11D 
l'VWJ Aıık.ır~an hareket etmi§ olan JılilnakalA.t VeklU 
<"..evdet K•rim 1noedayı bugün tayyare ile ıehrfmi8e 
ciönmllftü •• 

Nafıa, iktısat, Tıcaret ve Ziraat 
bütçeleri kabul edıldi 

Yol parası toplanamıyor -Müteahhitler .yol inş~atında 
sadece ceplerini dolduruyorlar: M~ht~kırlerle şıddetle 

mücadele edilecek -Veklllerın ızahatları 
kellefi vergisini eJe alarak şun. 
lan ili. ve etti: . . . . 

_ Yol vergisı layıkı veçbıl4: 

Amerikada milll 
tehlike hali ilan 

edildi tahsil 0 unamamakta.dır. l~ı 
hu&U8iyelerde ~ir ~nede tah!ıl 
edecekleri vergı miktarı 15 mil. 
yon kadar olacağı h~de ~ pa
ranın ancak bet mılyon ı.ırası 
tahsH olunmakta ve bu 5 mılyon 
lira dahi Jilzum görüten yerıere 

RUZVELT ' Vali ve Bdedi11e Jleisimü 

Jayıki veçhile sarfoh~m~a.k
tadır. Türkiyede 40 1.ıın kıl~e.L 
re yol vardır. BunJ.ırm r.e~ın~ 
birden imar ve inşası " bugunı!,u 

Herhangi bir tecavüzü 
defetmek İçin 

LOTll'J KIRDAR 

Svilen·grad'da buluncin 
heyetimiz döndü 

Avrupa hattının işletme şekillerinin 

Askeri bahri 
rtlar altında mi,\mkun degıl. 

~r. Fa.kat bununla be~ şiın
diden alınacak bazı tedbırlerle 

(IJBW,mt 80. .l ri. .. te) Tic4ret Velrili Jliimta.ı Olometa 

Girit' de 
İngiliz tuvveUeri 
yeni hatta çekildi 

lngiliz tayyareleri 
mbl;ı:i: hücum 

. ,,. 
ve sıyası 

Makamlan mU.terek 
meaaiye davet etti 

Nutuk 
Hitler Almanyaaına 

ıiddetle hücmn ediyor r .... 

i ngiliz-Sovyet 
münasebatı 
hakkında 

Eden aram kama
rastitda tıahlt 

verdi 
LoDdNt t8 CA..l.) - J..vıa ka.

da tnglliz - Rus müııa. 
:='e ~ateallik bir auale yal
nız Eden, tatf cevap verebi:lmlt· 

Birçok tayya· 
re tahrip edildi 

tir. .,.6-ı.,. -.1-1.1 t-...ıH. 
:Mumaileyh __,y.--. M16 .... 

Kahire, 28 ( A.A.) - Kahire u
kerl mahfilleri, dOn akşam GfridCle. 
ki vaziyet haltltında aşatıdald m .. 
IOmatı vermişlerdir: sefiri sır KriPJ18'in ne zaman Sta-

"-''-""' oldufu ve Sovyet
linle ıo~ pıStald nlyet ve ta-

M.lleme ile Hanya arasındaki o
vada cok ,ıddetll çarpışmalar w
kua lf'lmektedir. Alman kıtalın 
Malemede yere fnmele devam eyle. 
mektedir. Ve vaziyet ciddidir. AJ. 
manlar, fevkallde alır zayiat ~ 
mektedir. fakat Almanlann kayıp. 
Jara pek az ehemmiyet verdikleri 
malilmdur. Mesele, AlmanJann Gırt. 
de tayyarelerle ne kadar zaman a .. 
ter Jndirmele deTam edecekJerJdfr. 
Gelen kıtalar, paraflltçll kıtalan d~ 
lf I, fakat yanmıf tayyare parçalan 
De dolu Maleme tayyare meydanına 

Ierln yaıkm Jıakkmda teminat alm
savvurlan ~·-.ı.. lduiu suretin· 
mış veya ven»... o 
de bir aual tevcih edilmiftl. 

Ed Sir Krfppe'in Sovyet bil· 
kfune:· il'e muntazam aurette te
nıaıımı muhafaza etmit ancak 80Jl 
zamanlarda staıinle görllamemit 
olduğunu söyJemJ§tir. 

:Eden sualin ikin_cl kanma 111 
suretle' cevap vemüştlr: 

Sualin ldnci kJFm& pHnoe bu 
bapta bir gOna beyanatta. baluaa· 
cak bziyette delilim. nakliye tayyarelerinden çıkan kıt .. 

larcfır. 
Girldden Kahireye ıelen haber

ler, teblfllerdekl maltımatlan ıayrl 
pek az maJOmah ihtiva etmek1edlr. 
Muharebenin merkezini Malemenin 
teşkil ettili sarihtir. Adanın ıeri 
kalan k1smında, Alman mukavemeti 
ancak iki rtıtrkezde .devam etmekte

! dlr ve bu iki merkezden birisi, Han• 
yanın ıarbında sahil Ozerinde Re~ 
mo civarıdır. 

ICalrlre, !7 ( A.A.) - Orta,ark 
lngllb: amuml kararıhının trbriAi: 

([)61Xnnı 8a. .. 8i2. 3 de) 

Loadra, Z8 · ··(Radyo) ·- sii-ı.e: 
tik Amerika Relatcumhuru Rm. 
velt, dlln geve Vhite Hall'de .ısy. 
lediği nutukta ezcllmle demJttlr 
ki: 

- Bu gece, netrettiiim bir 
beyannamede huduünız fevkaUde 
inllU tehlike halini ilAıı ettim. Bu 
ise, kuvvet ve :tudreömizln eon 
haddine kadar mtldafaıunmn " 
milli otaritemfzln takviyesini icap 
ettirir. 

Amerika cumhuriyetlerinin yet 
viicut oh11u, hem hüniyet, hem 
kendi müdafaalan için elzemdir. 
Amerika, bakilratJ olduiu gibi 
karfılıyor. Nazilerin tahaJdrilm, 
H1tlerln llerleyi§i durdurulmuaa 
garp ya.nm kürem nazl lil&hlan. 
nm eriljeblleceği mmtata olacak
tır. 

Birlegiık Amerika, bu tehlikeye 
kar,.ı, Amerika cumhuriyetlerile 
anlqmalar. en büyüt •lWılaııma 
programı, demokrasilere yardım 
gibi ehemmiyetli tedbirler a1m ... 
ttr. 

Birle§ik Amer.ikanm de~ ! 
1 Iere yardım &tmestnın 88bel>I 
\'Ült'l8 JstDlnlll kendi emniyetini idame etmetd; 

•
•.,.-••-•• emin ve medeni dünyayı kay • • u.....-.... betmemek arzueudlD'. 

Habeşl•stan ldımıtl Bitler galip geline, neri ~ 
--- ceği prtlan biliyoruz: Kubtellf 

Seferi• eır· Hazı· randan itiba· memıetetJerde kukla h~etıert kurarak dünyayı payl&f&Cllk, A-
ren tatbik edilecek VUBturyayı itgalden ve Çekoelo .. 

H• t d u 1 vaıkyayı parçaladtian llOllr& ~ 
Hakkında Dl or UI • o an leditlerini tekrarlıyacaktJr: 

nun baba•• Avam H Pendı·k ve - Arbt memD.1111 ve mutmal-Jcaınarasında • paşa- nim. BÜ en 800 ami taJehlmdlr.,, 

muzake~i ~hrimizde yapılacak 
ıunSWlvılengradtam· -~~~~~ 1 cu if)etme müdüıil Münir L-

ır ve .19K'WUllaN için ha.raket baş mü:ı . . .-..n, 
mahall!nde tet~~t;r yapmak U- Urtfi ve diğer ze~ 
7.ere ~ _ ~yetimiz;in Bulgaria- ka.rşıle.nmışlardır. 
na gıttiği Y~. Heyete, alakadar ecnebi llat 

.~ .. ~-==:! --~cıa~ 
ran ile 11.-et m. muavini Rı. H*1- .. ~...;._- k 

fat, hamlit ticaret ikinci reisi kerelere .:::~~de gore .ınıDiıL 
Cemal n--:... L-- -Jw....ıı..-- ......--- vam edileciııt

.... vn.uu ve ..,._ ...... .__ tir. Bu malmatıa dün iki taraf 
anılardan _m~~~ olan heyet, murahhaalan arasmda iJk w;. 
dün. tehrimize d&milf, 9 un.. ma akt.edilmiştir. ....,... 

İngiliz tayyareleri Ru~velt Lort! 
Bir torpidoyu H / ·ı k 
yaraladılar a I Q S l 

LoDdn.. 28 CA.A.> - SaıbU mll
dalaaaı 8er'Viainin tayyareleri, bu 
aabah kafile halinde Brest a.;:lkla- • 
nnda aeyrtı.ef er eden 5000 tonluk 
bir t.orpido muhribine muvaffakı -
yetle hilcum et.mitlerdir. Bomba· 
lar tamunije iea.bet et.mittir. ln
giliz tayyareleri, uukla.şbft za- ı 
man renU yan yatmııı buhınuyor • 
du. 

kabul etti 

i ngiliz-NoFVeç 
ihtilafı 

Norveçin aililılı kuvvet
leri lngilterede tensik 

edilecek 
LGadn. ti (AA.) - lfesu.t bir ne

tice e~de edilinceye kadar harbe de· 
vam etmek umt. Norveçln mU.UAJı 
kuneUertnln İngfJterede teıuıik ve 18 
tJmaJine mütedair olan bir lııgiliZ : 
NorveÇ iUWmda teytd edllml§ ve bu 
IW&flwne bugün İngiliz ve Norveç 
hariciye nazırı&n taratmdaıı imza o
Junmu,tur. 

Amerikanın 
Londra elçiei 
Malomat vermek 
Uzere Vaşingtona 

gitti 

Vllflnııton, 18 (A.A.) - Relalcwn 
Jıur Ruzvelt, bugün Lord Halifaks u. 
m91bur tktıaatçı J. W. Keynea'f riya 
ııetk:umhur sarayına davet etmıftiı: 

Bu daveUn gayesinin ne oldufu p 
il tutulmaktadır. 

Uak denizaltısı kayıp 
Loadrll, 18 ( A.A.) - İngUls .A.ml 

rallık dairesi, ''Uıık,, den!zaltumıdu 

birkaç zamandaııberl haber almama 
m11 oldufunu ve bu gemJye kayıp ol 
mu, nuan ile baluJacatmı bOdlrll 
mektedir. 

d Ç k J'akat Amerikalılar. ba ll&del'e 

izahat ver i ~~ci- e mece :::.:~~ d:~ı:: 
... .-.ıı- - <A.A.> - vavelin Gelı·ş gı·d İŞ nl. timdi Balkan ndlletıerlne yap. 
.._.., EIO Bonal e~ tığı muameleye tAııi tutualr, ~ 

HabePtanm teı0ıını da- tarı·*'e•erl \ •• Amerika ıe Kanadayı bol· 
ktell jba.l'et olan atrate.fi81, ı' ı 1 mala ~cak ve ~ dl.o 

:8 .-.ld• eere:vu: ~ 1 Son aayfamızdaclır nJ hakkı hayatı taımıyaeatbr. 
hAdfselere rafmen, ---~1 Lord Cül*l1" nadar, dlll Umm ...... ~ Feld ~ ._ _______ _. 

(~$11. ,ı a1.1 tı.J IDemnae..S.. .6-.a.. ı•J 

Vaılnoton. U ( A.A.) - Amerika 
birleşik devletleri hariciye nezareti 
Londn lrilyllk elçfsJ Vlnantin nuı-
16mat •ermek here bir hafta tatflf. 
nl Vaşinstonda ıeçfrmek Jçin Aıpe
riby:a benbt edeceiiDi lfta e~ 
ttr. 

Bir Alman tayyaresi 
dü4ürüldü 

Londra, 21 (AA.) - İngWz avc 
tayyareleri bugün 611eden ._. ı. 
koçyanm ıimall garldafnde bit' cftlt 
hWl bom bardJman t.ayyareaini M\M\ 
lllGtlerdtr. ....,..r 
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n-=----. ,1 lngilterede 
1_ Radyo Gazetesı 11000 tanilato 
Razveıtın nutka hacminde 

100 bin kişliik Tür;;:' üiruü.:ı;U 
Kıbrısı nl!.sll f etlıetmişti? 

lngirz bahriye 
11az~rının 

beyanatı Bugünün en ehemmlyeUl Wlııesl 

'tuzveltln ııuUrudur. Bu nutuk birkaç 
nafta evvel ::!\ylenecekU; faka.t Al· 
manya Fransa ile işbirrı;i yaptı ve 
Suriye yoliyle Iraka tayyare yollama. 
ya başladı. Derk~n Girit meselesi or
taya çrktr. Ruzvelt bu· vaziyetin du
ı uımıuımı bekledi ve nihayet nutkunu 
ôylcdi. Ruzvelt Amiral Rederin nut

ku ile BLsma:rk zırlılııımm batmasını 

da nazarı dikkate alarak nutkunu 
oylcmlştir. 

Nutlron en ehemmiyetli noktaaı 

evkatMe vazıyet Jllevcut oldu«ırou 
Uln elmt>aldir. Bu, hukuki blr vaztyet 
ihdas etmesi d<!wekUr ki, bu harpten 
onco gelen vaziyettir. Fevk.ala.de hal 
Am.erikadıı :kuzvelle fevkal!de Ba!Ahl. 
yetler vertlroemnJ icap ettirir. Bu ııa· 
llhi) eUcr münakale vamtaıa.rmım 

tanzımt, mesai kpunlannm t.&Dzimi
ıllr ve radyoların hükflınet t&rafından 
ışlctUınesidir. İşte Ruzvelt bU'1U ll!ıı 
etmtş~r. Nnktun (;eri kalan kısmı 

nutkun mucib sebeplorinl Jza.b etmek
Ur. Ruzvelt müşterek tehlikeye ka.?F 
bQttln Amerika hllJromeUerini blrllğe 
davet etmiş, Amerika endtlstrlsinlıı 
arttmıması ırurumundan behBet.:miş

Ur. Nutuk İılgilterede fyl karşı anm~
tır. lng1U:Jor artık .Amerikayı mütte
fik 11aymfllttad!rlar. AlmaDyad&kJ in· 

tibe. henllı: bfılli değlldl.r. 
YalmZ Ber.tin .radyosu, dünyaya hl· 

1dm olmak tstiyenin A.lmaıtya olma,. 
yıp Ame oldttı:unu eöylemiıstir. 

ING tN ts'l'tLASISA 
~-mı.IK 

San gCnlerde çıkan pylalard& Al· 
.nıanh.r Cfrlt 11e!eri11l İngfltereniJl i9tf• 
lAsın& bir den .. me ho.ztrlrğt için ya""· 
mıtıla.rdır. Eğer Girit b!U'bl mUT&ff•~ 
ldyc!!e blterne bu şekilde bir taanus 
dalın geniş mikyasta lngUt~re adası· 

Bir çok gemiler 
yapılacak 

Glrit harbi ®vanı ederken KJbna 
sık sık mevzuuba.hs oluyor. Almanlar, 
Kıbrısa da bilcum edecekler mi? •• tn_ 

Londra, ~ (A.A.) - Deyll Beraı. gilizler, .A.lmanl&rm buna cesaret ede· 
din denizcilik muhabirin:n bildlrdigiDe mlyecekler1n1 iddia .:diyorlar. BiZ, bu· 
göre. İngiltere bahriye nezaretinin , nun • mllnıı.kaş8Blllı yapacak d !it'iliz. 
denl.rı inşaatı mUtehass:rsJarı, bUytJk Burada, Kıbrrs tarihlnden çok entere
mlktarda. biner tonllı\toluk kUçUk şl- ı<n.n mr sa.fhayt bulaca.kımuZ. 
lepler qası hakkında ~r plA.ıı hazır. **,,,:. 
lamaktadl?'. Klbrıs, bir efsane yatağıdır. 

.~ 

»O« Genişliği yetmL:;, uzunluğu yl1z otU'll 
Sarlyede iki. çevresi aıtı yUz eın i.Iliı oıan bıı 

ada. tıa.he Atrodltin kararg!.hı ldl ve Bir hava meydanı bınıun 1çi.ndlr ki., ediplerin. ,aırlerin 
mulınyyilelerinde zengin ilhamlar ya_ 

bombalandı n~~-ğdayt, zeytlnya#ı, balı bir çok 

Bevrut, 28 ( A.A.) - (Jtı: 
lngitiı tayyareleri, dihı cabab, 

Halep civarında Noirap tayyare 
meydanı üıcrinde uçmu~lar, tayya .. 
re meydanına bombalar atmışlar 

ve meydnna milralyö7. ateşine tul• 
muşlardır. Havıı cfaCi bataryaları mil 
daha!~de bulunmuştur. Hasar ve 
insanc::ı ıayiat yoktur. 

Holandada 
Kadınlar askere 

toplanıyor 

madeni ve b!lbassn IJlU'&bı ne me§hur 
olan ada Yahudiler, Muaviye, Yezit ve 
HarunUrrcıııt ordularmdan sonra, 
'l'Urkler t.lrahndan zaptedUmiştlr. 

·Bu adanm 7.aptmı ilk önce öne an· 
ren Yahudi Jozef Na!i idi. Bir çok 
hediyeleri ve bu arada şarapll\M ne 
Sultan Süleyn::ınm gözüne g!n>n bu 
kurnaz adam. padişaha iltide bir: 

- Ab bir Ktbnsı fethetseniZ. O va.
kit bu kıymetli şaraplar su gibi aka· 

cak. D!yordu. 
Kıbrıs şArf\br ıte "meşour oltııUl',. 

otan pad:şııh, gene bir gün $8.ra IJOf. 

rasındı:ı. Yahudiyi kucakladı '~ oDA 

şöyle dedi: 
eeroa. 23 (A.A.) _ Stefanl ajan. _ FiJhS.kika arzularım husul bu-

hırsa sen Krbrıs kralı olaeaksın .. -smdan: 
Bir kararname ile Hoıandada l<a., 

dmlar için de mecburi i§ mUkeUe!iye.. 
ti ihdas edflml§Ur • 

Valin in· beyanatı 
(B<S§ tarafı 1 incide) 

Jozcfln bundan sonra ra.natı bozUl-
1u. Kıbrıs kralı olmak hülyasr bir an 
aklmdlın çıkmadL Evinin kapısına. bt· 
le: ••KıbnS krab Jozef, yazılı bl.r ıev -

ha MttrdL 
Padişahı her gördilkçe KtbT'Xstan 

babsettl. Oraıım şara.bml methetti. 
Elin<! ge~ğf en kıymetli ~plan: 

_ Klbmı şa.ra.br... diye srueyma.n.1 
na vaptlac&kt4. 

Mukayese ederken ancak §U nok. ta1min etmiyen siperlerin kapa... 
taıarr nazarı Itibare almak lft.%Imdır~ Iı büyük beton sığınaklar kadar ~ • ~ 

sundu. 

1 _ Girit ara.."i :i.t!.b:ıriyle tngiltere emin olduğu da ayla.rdaıı:beri ha- Çavuş Kubad Venedığ'e gönderildi. 
adıumun lmkta btrldir. NU.twl itibari· va taarruzuna maıırz ıra.tan şe- Elçi hfillaa. otara.k şunlan diyordu: 
le do 220 de bfrf(!ir. Brltanya.da in8all birlerde zayiat niibetiDden anla- ''MtislUman korsanlara işkence edi· 
kooa.!ctl c:olt fazladır. NO!wıu az olan ştlnuşt.rr. liyor. Suriye denizlııde her fenrılığı 
bir ada ne nntum ke.flf olan bir ada_ yapan deniz haydutları Kıbrm en e• 

Umumi menfaat namına. cep. ının· bı',._ ~g....,.,.k h·'in& "'etır.yorıar. Bu nm mukavem~ti çok ta.zıadır. Glrttta h . . d" . 1" • bakımmdan -&~ ... ,., e gensı ısıp ıru cnbl ..__,. __ ....... k tahammül edilmez 
~o - 60 bin muharip bulunmUma 4-ft-t .... ı--ı-- - tediY" · ve .,. ""'""'·~ ~ ... va~ ~ı ıs gunız o'du. Cumhur, .......,.r doStluğunu muba· 
multa.bil 4 milyondan fa.zla asker, 3 herkesin yapabileceği pasif ko- ., "o~ ktal 
mlıyon:lan fazla. :par8fO.tA;Werle mnc&· runma tedbirleri ~in çok titiz faza etmek istiyorsa ihtllAtlt no a. 
dele için hıızrrlanınq sivil 1ıaDt ...ardır. davranacağız.. Bir kazma ve bir u tamamiyle ortadan kaldırmalı, ya.· 

2 - Brita.nya. ad:uıx ta:hklm edi\nı.iış- lı:ürekle kazılabHecclt !bir 'buçuk ni Kıbnsı terketmelidir." 
tl:r. Denızden ve bava.dan ber hangi metrelik siper, açamıyacak ka- ~vii# lııQ teltliflerl ya.ptıtı gUn Se

bir taarruzu kaml<ı.yabilecek şekilde dar gevşeklik gösteren umumi. ı,patG 1'tlnıtı~~ HalJ! btiyilk bir ~ 
tedbirler aIIrur.ı.şbr. menfaatleri bozanları cezalandı.. j'f)Cllllls. ayaklandı ve Ç&vuşun haya 

3 - Ciritte motörlü n.aıtaıar azdır. y n..~·f 1. tedliı.rle.. arka laıprd.ım 'kaçD1larak ırurtarı!d:r. ra.cagız. c.ıal a.oru.nma. ~~ ... .._ __ .,A_ etmemek ı«;m hiı: 
4 - c•n.tte as yol olmaauıa. muka· rini tamamlaı:namış olanlar, pa- AnM>o ..... y UA&& 

bD lngtıtere ad&llmda çok asfalt JOI sif ıronmma )(onunu mucibince blr sebep yoktu. Lala Kuatafa P8§8.o 
vardır. Bu yollar parqütçOlere kargı kaza idare heyetleri vasıtasiyle donanmanın :tıaşkumandanlılın& ta_ 
'bir yerden dığer yere asker nakllnl malikemelere sevkoluna.caktır. yiıı edllcB.. 
kolayca temin edebilir. • Bu gibiler hakkında elli liraya Piyale Pa§& eekiz bin ki§I De Al" 

5 - Gintte hava. meydam hemen kadar para ceza."tiyle, altı aya rtbo'A ad8.lllm iK8l etuği nkit i1g ytız 
yok gibidir. tngUterede ise birçok tay- kadar hapis cezası verilecektir. altmış parça daD&nlD& emıe ııamr .,.. 
yare meydaıır var. Biz hem.şc..'uilerimizden şahsi ve • ztyetteydl. 

=============:.ı umumi emniyet namına biııbuçuk 

1 

Tnrk ordmıı K.ıbrm ~arma 
iki metrelik lbasit topTak siper 570 7J11 ı .AğuBtDll g11n11 çıktı. 

Okuyup geçerken: ha7.ırlamalarnu istiyoruz. Bunu, Lettarl kalesi, ilk flit.arda teaıım 
böyle bir zamanda külfet adde.. bayrağmJ çekml§tl. Burun kanablma· 
deceklerin bulw-mzyneağım zan. dan kazan11an bu mun.ttakiyet, Kıb_ Bapet etmemeU, nedertm." nsı11arm ne bdar aıeyhlne 1ı1e. tet· 

dlllllat etmeuı 
Satle mulıakenwı!nln 80ll ceı ..... • 

de ;reni olaman bir rapor malbı 
bm&ya eski rayiçle takdir ettflt kı7-
..t, o samanlar wrilmll bir :raporım 
takdir etttts kıymetten yUr.de ,.O. dıeıo 
uecıek kadar bir fark g&rt.ermJf. llu,. 
babmeyl t.aıdp edenler h&:yret et.. 
mlller! .. 

-sı-
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Kıbnslı bir kadm, içi hin 
lerce kızla dolu kadır

l!ayı tutuşturmuş. ve 
hepsini cayır cayır 

yalanışb 

Yazan: Niyazi Ahmet 

hedenlerin o kadar lehlndeydL Musta
fa Paşa. diğer kalelerin de ayni w· 
rette teslim oımalarmı temin için w. 
lim olanlara. hiç bir auretle dokunul· 
mamasını, tek insana işkence yapıl
mamasını emretti. 

Le!tarililer seviniyorlardı: 
- Biz te.<ılim olduk, ama böyle kar

şrlan.,ca!tmm ummadık... diymlardı. 
Teslim olmıyan Venediklller bu 

pJAndaıı ürktUler ve derhal tealim o. 
lanlan hiyanetle ittfham ettiler ve 
mUthiş bir intikam alma.ta karar ver-

Ortaköyde 
Metresini öldüren 12 
sene hapse mahkUm 

oldu 
tki sene kadar evvel Ort.aköyde 

metresi Haceri, öldüren Faik, dün 
birinci ağır ceza.da. bit· r·ıen duruş· 

masr sonlında 12 ~ene müddetle 
hapso mahkum eclllmiştir. 

Faik Hacerin eski dostu ile ye
niden rnUna.Mbete geQtiğini za.n. 
noderek ötdürmll$, Sonra kendiai 
ka.çarlter de dilşerek yarala.nınıı 
ve d<'niTAie boğulu'riteın kurtarıl • 
mıştr. 

Ne demeli? 
Katıa4t1mlz şu: 

1) Yalnız .Anadolu Aja.rı$1D.1J1 mUter
~imleri baza.n birer ikişer dakika l!llire. 
cek zahmete katlansmlar; tabii TUrk
çeml.t yazıda nnızaff*, kılmaıuıı yan 

yolmıu daha alml§ oluruz. 
2) Gazetelerin yazı işleri mildUrle· 

riyk mUSl'.hhlhleri elblrltğl eUlnler: 
imlı\ kanşıklığmm yüzde doksanı gl_ 
der ve bunun y&ptığl fena bocalık 
yUzde yetmiş bet ııal&h bulur. 

fü.gii:!?lilk bir mis8J; Biı-de aske:ı:! 

111tbc adları kanun ll<ı ~ ~ 
aske?'hk disiplini orada ]dmsenin de

dikoda yapmasına tmıat vermecHtt 
1çin kelimeler yerleşip gitml§tlr. (Ko
mutan) bunlardan biridir; fakat işte 
bir ajana telgrafı hl.J& (Glıttteld ku
mandan) diyot'. Ajem otaua resmi ıa_ 
tımaıe ayak uydurınalı. (Kumandan) 
dememeli. (komutan) demelL 

YAKl"r~ 
ABONE 

OLUNUZ 

diler. Karar, vakit pçirllmedm tat
bik edildl Bir gece, ''haln,, diye dam· 
galanaıılarm tızerlerlne beklenmlyen 
bir hUcum yapıldı. Ele reçen GldClJ'U!. 
dtı. Çoctı.k " k&.dmlar da~ kald!
nıdt. 

Yapılan i§kence ook bısafsw:.dJ ita.
dm.lan: 

- Koca.Janm:s teallm olurken m 
niçin mani olmadma Yoksa TQrkleıe 
teslim olmayı siz m1 ıs~?. 
DfJOr,m~. 
Çocuklara: 
- Hlyanet edenlerin evlMıımm. 

BliytldUtflntlz vakit s!JI de böyle ya· 
pacaksmız. Sizd0 0 va.ta.na hayır gel_ 

mez. 
Diyor, oııiarı d& bir mızrakla ~ 

seriyorlardı. 

Fak!ı.t bütün bunlar, her yeri MI" 

mlf olan ordunun mukavemetini kır
m~a kA!i gelmedi. Musta!a Pqa. Dd 
bin beş yilz sfivarl ile altı biJl Yehl· 
çeriye bUyilk blr geçit resmi yaptmh. 
İlk hücumu yapacak kuvvetle beraber 
bütün c'rdu yUz blıı kişi kadar tahmin 
olunuyordu. 

Be§ batta sUren rnuhaara lif. biter 
bitmez umumi bir Jıfü uma karar ve. 
:rlldl. İleri atılan akmcıl&r, blç bir rna· 
ni tanmı.adrlar. Podokataro, Kc:ıe,t.an~ 
Tripoli ta bya.1arı güneı doğarken zap
tedUrl.I. 

Bu harbin en heyecanlı w.kasr seng 
bir kadmm ka.hrııma.nlıfıdır. 

Ordunun girdiği yerlerde ras+Janan 
kadm ve geııç ku.1ar, derhal toplB.JU· 
yor, kadlrga.lara dolduruluyordu. Ken_ 
dl vat.&Dda.glannı dağa kaldıran Kıb
ruıllla.:r kendi kadınlarına t.aııa.ııut et· 
mekteıı çekinmiyorıard.t. 

.Bir gün halk ac;rkt.a. duraıı iki ge· 
mlyi göı;tererek: 

- Ora.cta. diyorlardl. BUtün kJzlar 
ora.da. •• 

Londrc.:., ,:; ( A.A.) - ~ 
Lon<4Cida bir ~;-;ı~ ziyafet,'.~ 
ha.zır bulunan bahriye ~ 
Aleksa.ndr, Bismark zırh}~~ 
bu sabah saat 11 de batırılo.ıo~ 
bildirmiş ve sözlerine fU sure 
de~ ~~~yyare ge:njsiıli; 
tayyareleri Bisma.rka iki to~ 
atmışlardır. Dün akşam '1l ~ 
sabah yine Ark Royaldan ~ 
ve torpille mücehhez ~~ 
diğer bombardmıa.n ta~.ı 
donanmanın faaliyetine ~; 
ederek nihayet Bismarkın 1111" 
kından gelmi§lerdir. '1 

Aleksander şun1.u-? ilive 
mi~ir: 

G .. çen hafta. Akdenizde şi 
li muharebeler yaptık. Bu J1l ~ 
rebeler bu harbin er. bil~ 
harebeleri olmuştur. Blrçolc sO 
bay ve erler en büyük i 
ğa katlanmı:şla dır. 
ALMAN BAŞKUMAND 

GININ TEBL.tGI 
Berlinı !7 ( A.A..) -: Al~ 

duları ba.şkuma.cdanlıgı, ;;_.t 
zırhlısının son mUcadelesi -';t 
kında aşağıdaki tafsilltı 
mektedir: 

Bismark zırhlısı, mane~ 
biliyetinden malı um bir vaJI 
te ve adetçe tedrİC<'.n artan 
man deniz kuvvetleri ka___,.,.._ 
21 mayı~ sabahı batmıştır. 
düşman deniz kuvveti 3 
gemisi, bir tayyare gemisi ~ 
teaddit kruvazör ve destt01" 
lcrden nıUrekkepti. 

Alman tebliği.. İngiliz fil 
bu sabahtanberi '\.lman ~..a 
drman tayyarelerinin ~ı 
rına maru7. butwx•uğunu 
etmektOOir. 

kızla doluydu. VECiZELER 
Gemilerden biri sadrazammdı, ha. 1 

kikaten her ikisi br • tan başa genç 

Gene blr gUn. genç bir .k&dbı: ___________ ,,, 

- Ben geri kaldım .• Ben de onlar
la gitmek istiyorum_ dedi. Ve kUçük 
bir kayıkla gemilere doğru yaklaştı. 
BiraZ sonra her tki gemi, ~ yO.zünU 
kıztla boya.yan alevlerle tutll§Dlu.ştu. 

Kibı'UdJ kadın, bin genç kızı, ba§kata
rma teslim etmektenııe cayır caya 
Y.s.kmat'I muvatrk bulm~, acımadan, 
yUrekt ıittlam)tda:O 1ld ~~ df'&tq· 
lemf3tL 

Almanf ilosa 
kumandanı 
ku1tulamadı 

* !msan icabında liUlme kal'fl 
nulac-ık blr fikir bulur; takat 
gunculıınn denaetine karın ilAÇ 
Hiç d~ğllııe köklerini kalemle 
ç~aJı: bfızan lnhcm yapa 
kalemin qtlad:rğı olur. 

* AJmanla.rln. tngfllzler 
ntıı sağlam di§Ierinl sökUyorlat'· 
liztcrln dlşteri hazmı gUçl 
hale geldi ınl Amerika takma ~ 
deree<!k • .Almana. kim. diş -.ete""'. 
taıyanm zaten kendi di!!lerl yo~ 
man karışmasaydı Amavutl 
Habe3 diyarı gfbt ellerinden gf 

;ıı. Alemin ıstOOM!ne nizam 
dev1el1erin 90k ilatll.nde bir 
kurmalt istemektir. Bu da b 
Aşık olan m1.lletlere hakarettir; 
mafih tahkire k&l'fl susanıar 

tuğys.n ederler; zira kUcUk 
acm ~mm acısından beterdir. lı1 
l~la düellolarla ve her menüe 
zabıta vukuaUyle sabit. 

Bflrlin, 28 ( A.A.) - Alman L 
mirallığı Bismarkla beraber f"ılo 
kumandanı amiral LUtzensin ve 
gemi sü ıarisiyle büti.in mürette--============:::::. batııun ziyanu teessürle bildirir. 

* YcryllzUnde üç devletten 
tı:ıtibd.ı.ıl taraftarı kalmadr. pa1'11 

ren zayıflar dahi dahll oımal< 
bu dilnyanm. büU!n memlekeuetl 

-

sa.rılmlşt.an. Ah, nasıl 'Ye ne <'8.buk mokra.st UllUlllne tAralta!'drr. 11e 
unuttwı Mefkiıre! ~ anne gibi, l'inln ağrmda meşhur Katm'U!l 
bir hemşire gibi 14.tif ve lfltutir~ tajl b .tirmeU) ~zil gibi (!eti 
dm ..• O gecenin. ilıiıklere itUyen ""kmah) tonııOlü mevcuttur. ~ .... -.-.. . ..
r~rmı bize du~ya.n hep bir .7' 

kuvvet değil miydi? Yine gide- Mösyö Hitler dünyayn ka1"§1 ., 

cektin, o zaman niçin geldin? Bı- ce~ ~ııert barP kı8a, !la.yat 
rakacağm eli tekrar neye tuttun 

Hayret etmemeli d9 )'em.IDll 't'Ukut' 
elıl1 olarak raf'Orl&ra Sıma ko)'&l:ılar. 
dan dayandıkları takdir delllle.rlnl .... 
mali. E?et. ıııo bir taltdtl' keyfi oıa..' 
mu. Her takdirin ~fi ~ Öl~ 
olacakbr. Bbı:lat bA.ldmler bile kendi 

Seni gö.remiyerek., ha.ttA sa.na. 
·bir .kelime yazme.ğa. muktedir ola.
mıya.rak geçen bu, lbir bu~ ay
lık dllrillrten, C&DSJZ ve ka.lbeiz bir 
ya.tak esirliğinden sonra, h8.ll na
srl yaşadıe,"nna. hayretteyim... Fa
kat hissen bir ölüden ne fa.rkmı 
kaldı? Düşünmekten bile AcW.m. 
Acalıe. ıten ne haldesin Mef'lrfu'e? 

Y.rzan: HAYDAll .ALP.AGUT 

Mef'klıre? Senhı muazzez rehber- du; eimdi harp uzun hııyat .v· 
liğine aIBJmış olan avallı beıı, 0 ç;inkU ölilll\ veaalli pek fazıaııvı 
şiir ve hayale götilren ellerdewı yent harp A.lltma 'hlr do Avtıı 
aynldıktan sonra hayatm bu tqıı, lrrtıık felaketi ka~tJ. 

Bir kere 30}'1n8dD'l ! Ruhum, een
den bir istifiara. beyhude intizar 

tüdlr hı:\klarmı kuD&rurkmı kendile- etti. 0 kelime !bende nastl sihirkar 
rlne .ısre kanunlar, kaideler, miaaller bir teeir yapacaktı! 
bulurlar ve birbirine bemle~n bu hl. Yattığlim. odanın penccresin<ien 
cHtııelerde takdir batası yapmaktan çe.. deniz Heybeli önleri, ve Dil iske
klnirler. Birine takdir b&kkı veren ka.. lesi ğörünüyor ... Ora.da ne ölmez 
nun keyfıno göre hareket salA.hiyeti bir ha.tıra.mız var! nk defa seni 
vennl§ değildir. Kanunun tayin ettiği orada kıska.mnıştım; bu, a.şkmım 
hudut drşmdııı. bir neıvl tali kanun ya. ilk bürlıaniydi. Sonra. nilva~leri
PIP tatbik etmek hakkı tanım.q clt'oo nin en ruh okşayan sreaıklığnn 
mekUr. duyduğum yer de orasıydt ... 

Kanunla'!" btUanQ ka1.mamq bir ra... Evden çtkaıbildiğim güntin fer-
por ilurlnde bir adlt hJ.dlııe .,larak da.smda btanbula ve Kadı:köyüne 
meşgul olmak ~mkA.nmdan mDhnmı., koştum; evinizin önünde dol~tun; 
dU1". Bilmi10nız; llkiıı bundan böyle sen nerede idin Mefkiıre'! .. Ümit 
bıma benur tA.lı:dir raporl&rmm takdi.. etmiırtim ki beni görür, çıkarsın. 
rı 'hıwrlaya.n misaller ve mucib sebeb. Sonra, bir ıkere da.ha git.tim: evin 
eri oirllkte gili!terme.sinJ mecburi kı- perdelert yoktu •• Be!>~ gördün de 
ıaca'k hir yol tutuıablllr. mi ~t.nı McfkUre? 

Satie davaaımn 8l>ll Bllftıası beI1d. Eğer, 'böyle ise; Mefkürem ben-
birçok vatanda.§ları tnrın tllrJU ı>,anlar den kaçıyorsa. a.:rtik. benim dünya.
altm:ı koyan ~ tevkifhruıelerde ken.. I da ne iıtim lı:alfl"? •• 
dil~ ine, evlerinde ail~lennc ve doet~ 4 lla:ıil'aD 
Jam1:ı. ~özyaşt döktU.-cn, Mysl~tlcri • * 'f. 

hırpa.Jayan hallerin teketr1ir etme,. Zavallı Servet! Neka.lıatimin 
L'!ine mani olmak lt'&!lll!linl Lemin eder. böyle uza.yı:p gittiğine hayrct edi-

yor ... Fakat lbu, bir nf!hrin cere
yanına kapılarak her şeyin ııiba.

yet karışrp kaybolduğu bir bilyült 
denize doğru ıg'jtmektir! Beni bu 
cflreyandan kim kurtarabilir? .. 

VATAN 
KADINLARDAN DA 

·HIZMl?T 
BEKLiYOR Mefkure, Nurettinle nişanlandı 

dediler.lliinm de t ebrik ednrim.Bıı 
~===::;::::;::::::;;=:::::=:::::=:=.' nu nmtlak olacak bir hadise gibi 

beldi~ B~ güneşim de 
tayin edilen dııtwcada sönecekti. 
Fani iManlar, bu ezeli kanunun 
cereyaııma naçE zekilan ve aciz 
elleri ile nasıl mani olahilirler! 

Sevgili gençler ... Si:z lbah.tiyaı o
lunuz. (Bundan aonra bir sa11i!P 
eicsiktir. ) 

••• 
7 ll&W-an 

Nasıl aldandım yarabbi! 
Uki.n ona. kim aldanmazdı '? O 

şefkatıeı:in, samimiyetlerin yalan 
olduğu kimin ha.tama gelirdi? El
lerinin mültefit tem.asile ikalb.im 
titrerken fikrinden geçenleri ta.lı
mc müfeaüireıın nasrt uıUılttedir 
<>lurdu? Sek.iz ay derin bil' eer
mesti içinde, bazan ıha.na çevril· 
rniş nig!bile kendi muhayyilesin
deki per06tideaine baktığını göl'
ntiyerek... söylediği n~idelerin 
ha.na. değil, ruhi ru hita.bm btet
tiği yolla. ona, w:akJardan dinliyen 
. ha.kiki sevilene inşad edildiğini 
:işidemi-yereık... İlk tesedüfümde 
bile si.yah gö-zler.inin sevdalı ol.eh · 
ğunu ve artık bir daha sevemiye· 
ceğini dUşünemiyerek yaşadım! 

Vo şimdi, !bu ,mll7.ta.rip arumdn 
onlarm mukaddes rabıta ile bir
leştiklerini görtlyoru.m ... Nişan! .. 
Ne kuvvetli mana! Ne yapmalı? .. 
Fakat ben, ne yapa.bilirim? Evvel.. 
ce o. Jdmserıin değildi. Bugün. 
başkasına. ait olan o kalbe nasrl 
hıtab ede.bilirim! 

Ne acl, ne fena düşünceler ... Ve 
ne kadar ınuztaribim ! 

* * * 
9 Bazirnn 

Dün, adan ın SC"İn yerlerinde 
bir akşam gezintiei ya.ptik: v.: 
bu, geceye kadnr uz~dr. Eve gel
diğim va'kit kendimi IY.iraz rahat
~ız buldum. 'foı !emiş ve ü~ilmü
şüm. Ve o :kadar sevdiğim gece
ler, ratıp parmakları ile göğsümii 
oydular! 

Böyle uzun gezmelerde bana 
kuvvet veren sen midin Mefküre 7 
O gezmelerde, ki daimR. gölgeleı·
den güneşlere, rü~iirlardan kuy. 
tulara k()§ardık; fakat terleımez
dik, üşümezdik... Kaç Mğuk gc· 
cenin rutubetini büıt.iin ciğerleri

mfalc içmiştik; lılkin hasta olma
mr:ştt.k,. Bize c) kuvvet aşktan mt 
geliyordu? .. 

Evvela, o fırtınalı gecenin sar
sılan ;.u1metinden, tnahşerlerin 
f evkinde parlıyan bir ay gibi do
ğup bana geldiğin yere gittik; ay
nı yere oturdum ve ayın vaziyet
te diişündüm. işte böyle ka.r&nlık
tı. Sen şu t.araftan gelmişti:ı1. Berıi 
görmfu.;tün. Nasıl tcbli.kıcli bir buh
ran içinde idim! Artıl seni ebt>
diyen kay'bettim sanıyordum. Ha.. 
tırlıyor musun Mefkiıre? Ellerin
de, nasıl beni tekrar hayata sev
ked~n bir yaratıcı kudret vaıdı!.. 
· O sıcak eller alnnnda g-Meıiı:en 

ecnnetJel'.den g~len biT M'tml. ile 

dikenli yııllarmda sema nasıl yü· * Ne Allab, ne t&blat, . ~ 
rilrtlm? Ah, sen& h~ görmeme-- iradeiertni, bUmyeUni kum 
liydlın... ctuğıı halde lılfhverin n~"' 

t Tnuttun mu Mefkfire ? •• Nevide- rek Mir olmak btımyete A.ftk 0 

n! ı;,kuduğun yerde uzun, hendek sanlar t~in ölümden beterdir. ~ 
g'\ıi bir çukurluk vardı, Kenarla.- * Eskiden hUkihndarlara. J.,, 
rınd& otiar, çiçeıSier b1tmi!Jt;i. Ora.- JA.hiyett verilirdL Şimdi llem! 
el&, dizlerinin dibinde otUnnUfhun. mek :l§inl diktatörler, hangi 
Şimdi görsen, nasıl mağmum, na- te mil!rteniden bUtl\n dllnyaya 
sıl perişan ôlm'UŞ!&r! Orada ta.bi- da edecek? Sair milletlerin mu~ 
atın çiçekleri, tabia.tm çam.lan \'e ülemAsr, tuze!A:iı nıllıvercllc 
kuf}lan, hi.li. blr melek a.ğzmdan galip olduğundan mm ve trlaı'I 1 
c;ı:Cacalc hateft tere_nnilmlere mun· tmvvnk ve rUçhant eebeblyle °"I. • 
tıızrr ,gibidirler .•• Hani * gidince herk09e baş olması kabul oıuıı" ~" 
hiç: bir ;ıey değfşmiyeceldi, hani • Muharipler teşri :ınasasınl 

1 
hicranmuzla yalııı:z siz mu.zta.rip ve harak ·ve çok in.lan öldQrertlt e 
bit.cıb olacaktmız? •• A!ı., yalan mıy- tlersini tamim mi ediyorlar! JJ 
dr Mcfkflre ?.. BllUln bunlar hep Harp cievam ettikçe !en ve ~ 
Yt11Mmıydı?., tnakkuf halinde bile <leğfl. ÇolC 1 

I.Akin lbıllllar da yalan idiyse ~attadrr. ~ ~ 
hakikat nerededir? Samimiyet l======M.==Oem==u==;;;.·., ~ 
nedir }W8ıbbtnı !.. Zamıederdim ki ~i~ı 
o güzel ağt3 ya.lan. söylerken o si- 'b· 
yah gözler ha.ldka.tiri nanı jlo tek- ~I ~ 
zibe koşaılar. Ne kadar ~ 
tını! Ve ne kadar aldab:ldtm! Ha
tır1ıyor musun )ı[~? Bana mü
obbed h!eramn ika.rnrml tebMğ et
ti k<ten ısonm., evvf'lkinden ku.vvet· 
li bir rabıta ile tekrar bağland.ığm 
yer de <*'aSI;'dı. Gidemiyor ve ka.. 
lamıyor gihl;ydin. O da yaılan mzy. 
dı Mefküre? Son yala.ıı, riyac.ıu. 
qBhtelikt~ W ~bir kız-
sın? .. 
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en; bütçe ve . . M . 
fiksaydam Dun ersınden 1000 

1 Murakabe teşki- / ...,., ...... 111,: ~ VAKiT 

labna alınacak Milli fev
memurlar kali de ha- ı 

~nnümler aranın.az. Durgun 
bir asker. ~aka.riyle, bir P1i.ıı 
~evesı ıçinde Y1irWnesi bek.
lenır. &kerler, .ka.rnr vermeden 
karaılarmı tatlbike gırişmek W: 
kfuıiarına ermeden, ağı:z açmaz. 
!ar. Şu halde Amiral Rider'.in. 
son tehdidi, bu bakımdan çok 
manalı ve pek gmtlş sirayetli bir 
hi.disedır. 

hükumeti çuval kahve geldi 
Tevziat listesi hazırlanıyor 

Kuralar 2 haziranda 
açılıyor 

Fiyat murakabe teşkilatına 
yenidp.n memur abnacağııu yaır. 
auştık. 

Dün Mersin yoluyla şehrimi~ 
bin çuval ika.hve gelmiştir. Bu 

mize 1900 sandık ~Y da gelmiş. 
tir. Çaydan başka muihtelif yol-

Bu memurların ne ntiıktar ola
cağı :henüz mahlm değildir. An. 
ca.k 60 kadar memur alınacağım 
taıhmin edilmektedir. Bu me
murlar, orta mektep, lliıe ve yük
sek tabail mezunlarmdan ola. 

.. H~elt, beklenen nulkunu 
soyledi. Bütün metin elimime ol
madığr için, teferruatı hakkında 
henüz köklü ıbir fikrimiz yok 
Fakat anahattı; bütün fikir ba~ 
taryalariyle ateş altına aldığı 
ııo~ta. artık şekil ve rengini gös. 
terryor. 

Amerika cumhurre.isi ve hiç 
§Üphesiz en sevilen adamı olan 
"Ruzvelt" in Amernkada "Milli 
fevkalade ahval" ilan edişinde 
bu yoldaki söylenislcrin tesir; 
apaçIJc ortada duruyor. 

lardan fe}ırimi?.e anilin ıboyası, 
naftalin, kireç kaymağr, eczai 

caktır. 

kahvelerin tevzi listesi hazırlan. 
maktadır. Liste, fiyat murakabe 
komisyonunca tasdik edildikten 
sonra tevziata başlanacaktır. 

Aynca Mersin yol~la şehri-

tıbbiye ve kimyeviye, tendirdiot 
gelmiştir. Kursta muvaffak olanlara ba. 

remdeki derecelerine göre maaş 
verilecektir. Kurs programı da 
hazırlanmıştır. 

.. Amerikada "'fe\•kalade hal" in 
ıı.~nı. harp açmanın bir başka 
turlüsüdür. Bence, bu nutkun 
eheııımiyeti, birçok ağızların ko.. 
nll§masından sonra, siyasi hava
~ sarsmasmdadır. Ortada, üs-

Tehdit, bazı adamların karsı. 
aında §eff af kağıtlarla blof ya~
mıya benzer. "Huzvelt" i ince fo. 
ce gülümseten de galiba bu .• 

Diyar bakırda 
üniversite lıaf tası 
Rektörün reisliğinde 12 profesörden 
mürekkep heyet dun hareket etti 

vaffakıyetini temin için §ah.san 
meşgul olmuştur. Faydalı olacağı. 

mw ve istifade ederek döneceği
mizi umarak buradan ayrılıyonıs.,. 

Geçen sene Erzurumda tertip 
edilen üniversite haatafmda veri
len konferanslar kitap halinde bu 
tmlmıştır. 

Rektörün Diyarba.tırda bulun • 
duğu müddet zarfmda Tıp faldll. 
tesl dekanı Kemal Atay rektör 
vekaletini ya~. 

iki katil 
Otuzar sene hapse 
malıkUm oldular 

Bu sene üniversite hnftasmm 
Diyarbakırda açılacağını yazmış. 
tık. Haftaya iştirak edecek olan 
profesörler dün rektör Cemil Bil
selin ba,kanlrğr altında 15,15 de 
Ankarııya hareket etmlşlerdir. He 
yet Anka.rada bir gün kaldıktan 
sonra Diyarbakrra hareket ede
ceklerdir. Giden profesörler şun
lardır: Hu:lruk faJrliltesi dekanı A
li Fuat Başgil profesör Sıddık Sa· 
mi onar, profeeör Tevfik Remzi 
Kazancıgil, ~ fakilltesl deka
nı ömer ceW saraç, profesör dok 
tor Arif tsmet Çetingil, profesör 
FaJır.etUn Kerim Göka.r, profesör, 
Ceva.t K erim tncedayı, profesör 
.Muhittin Erer profesör Naci Ben. 
gisu. profeeö; Mükremin HaW 
Ymanç, pnııresör Şinasi Erel,'dir. 
Heyet ayın 31 inde Diyal"bakırda 
buhmacak bir haziranda rektör Ce 
mil :SU.el haftayı açacaktır. Mil
teakip günlerde mnuml ve müna
b§alı koııf eranslar \•erilecek, 
meccanJ muayene ve koD8llltae
)'aliar yapılacaktır. R~ hare
ket etmeden önce .keııdisile göril
§en bir aıbdaşnnm. şunları söy-

Bir müddet evvel 9'talcada ZW
fiye admda bir km tarJada.rı zorla 
kaçırırken, hem kızı hem de ken
disini kurtarmağa gelen ha.bası A
liyi öldüren ~ Alımct, diln bi· 
rincl ağrr ceza mahkemesi tarafın
dan 30 sene müddetle hapis ceza
sına çarpt.mlmıştır. 

Bugün, Ankara.dan şehrimize 
gelecek ticaret vekaletinin mil. 
messili kurslann açılması etra. 
fnııdaki lıa:miıkları gömen ge. 
çirecektir. Kunılar 2 haziranda 
açrbcktrr. 

İnhisar idaresi yeni 
pürolar çıkardı 

İnhisarlar idaresi, piyasaya 
puro çıkarmışbr. Bu purolar ku. 
tu ile satılmaktadır. İki nevidir. 
Birinci nevi Toros namile 50 ku
ruşa, ikinci nevi de Esmer namL 
le 40 kuruşa eatılmaktadır. Ku
tularda. 10 puro V'8l"dır. 

---:•oc---
Bir çocuk ağır 
yaralandı 

Koca M'.md:&fapqada Araıbacı
beyazrt maballeelade 35 numara
da oturan Nurettin Erol admda 12 
yaşında bir çocuk, dilıı Yedlkule -
Sirkeci tramvayı ile Sirkeciye gel 
mq, tramvaydan iamişttr. 

Çocuk tl'amvaydan iner inmez 
sağma soluna bakmadan karşı ta
rafa geçmS Jstemiş, fakat o sı
rada tel'll taraftan gelen vatman 
8'Ydarm lda.reaindeti Fatih - Har 
biye tramvaynm altında kalmsr 
Ur. 

Çocuk kalçaısmdan ve vllcudu
mm muhtelif yerlerinden ağır su
rete yaralanm~. baygın bir halde 
Cerrahpaşa hastanetJine kaldınl
ml§tır. 

Haatahanelere 
franca la tevziatı 

tünden henüz unutulacak kadar 
za.man geçmemiş, büyük hadise. 
ler var. 

Japon hariciye nazırı "Matsu.. 
0~~·: ~yrupa turnesinden dö;n.. 
dugu gunlerde, bir mihver uzvu 
s~at~yle. gayeye ~dakat bildir
mıst ı. Bu sözler arasında, Ja. 
l':°t:ıynın uzak şarktaki vazifele. 
nne dokunan cümleler vardı 

Hatta: · 
- Eğer Amerika harbe girer

se~ biz de mihver safında yer ala
cagız." 

Bile demiştı. 
Ondan sonra "Ribbentrop'' 

''Darlan" dile geldi. En nihayet 
de Alman deniz kuvvetleri baş. 
kumandam Amiral "Rider'' fik. 
rini bildirdi. , 

Bu fikir, apaçık bir tehditti. 
Bana öyle _geliyor, ki yarm, bu 
muharebenın muhasebesini ya
pacak olanlar, bu tehdidin ne ka
dar pahalı bir ihtiyatsızlık oldu. 
~nu ~öylemekte birle.şecekler. 
dır. Rıder, bir diplomat değil. 
rur. Onun sözlerinde mevsimlik 

Şimdi ne olacak?.. Amerika 
bu akıllara sığmaz makine dün.'. 
yasiyle, yıkıcı değil, yapıcı; me
sut bir zelzele içinde çalışıyor. 
Ora halkı bayıl~ığı heyecana, bol 
bol kavuştu. Bır yandan asker
leşiyor, bir yandan donanma ve 
hava ku:vvetlcıi bakımından ra. 
kamla:ı kepaze eden sıçramalar. 
la yem yeni rekorlar kuru~r. 

Atlantik meydan muharebesi. 
nin daha şimdiden yarısı kaza
nılmıştır. ~erde hiç kayıp. 
sız İngiliz limanlarına varan mu. 
azzam su kervanı bunun şahidi
dir. 

Yann o sular büsbütün. temiz. 
Jenecek ve kafilelerin dumanlan 
biriıbirine dolana dolana Okya. 
nuıslan kaplıyacak. 

Ozaman su, ha va. toprak ııa.. 
kimiyeti demokratlara geçerek, 
adalet çanlan çalınacak. Bu çan 
seslerini, kiminin bir bayram 
§el'lliği müjdesi, kiminin de bir 
~ ... havası gibi dinlediğini 
gorecegız. 

Hakkı Süha GEZGiN 

l G O NDEN G ONE 1 

Dostlukların anah
tarı ,,merhaba'' 

D UN bir doktor arkadaşı
mı ziyarete gitmiştim. 

lemi§tiı': 

"- ~· Dfya:ıfJeı1rlra har&
ket edJ'YOnız, Univerııite prof.ee6r-
Jerinden 12 sinin jştiraılc ettıği pi-

İki sene evvel, Şehremininde, 
Binnaz adındaki metresini, kendi
silı.i aldattığını zannederek öldU
ren Jtiıii1dnı 8dınd.ıd katflfn mu
hakemesi dttn birinci ağır ceza.da 
bitirilmiş ve bu da 30 sene haı-e 
mahkUnı edilmiştir. 

Fra.raeala fırmlarınm tahdidi 
dolay9yle d Onden :ittba1'en yal. 
ruz dört f:rrın çal"IDJaıkta ve giln
de 18 çuval un işlemektedir. 

On sekiz çuvalın Bekiz çuvalı 
hastahanelere tahsis edilmiftir. 

Kendisi henüz gelmediği için, 
beklEme salonunda biraz oya
Janm e1r arunti ...... Qlcla. Ar. 
kadatmı meotıur bir doktor. 
dur. (Profesör Kizlm Jsmail 
Giirkan'ı hepiniz tamrsmız) •• 
Bekleme ealonumı birçok has
talarla dolu bııkfuım. !çeriye 
girip bir 8&Ddalyaya ili§tikten 
sonra, dört yandan seli.mlar 
yağmıya başladı: "Merhaba, 
merhaba.. merhaıba. .. " 

B:YJP 8:8~: köklu teamül ha· 
lındedir i ıçtımai teııbiye icaıbL 
dır._ Evet, içtimai terbiye ica. 
bı... Ve bu hal, !renklerin 
''muaaeret adabı" na ~ 
zrd olan bir vaziyettir. 

Frenkler, bir yerde, karşı 
karşıya düştüler mi; biribirle
riyle kolllUŞmak için, mutlaka 
tanıştırılmak zaruretini hisse
derler. Aksi takdirde, ••aşina. 
hk etmek" bir nevi cür'et sayı.. 
br. O sebeple, ma.hkQın olduk
ları tatsız tınsuz durgunluk 
mecburi soğuk tavırlar ve bi~ 
ribirlerine adeta yaba.ncx bir 
mmıleketten gelmişlere ma:b 
sus gösterdikleri muamele· 
lıer halde pratik bir tedbirin'. 
hoşa gider mahsulleri değildir. 

arbalar haftası. orada kalacagI • 
!ıız tam sekiz gün jçjnde bir şeh
rimizi her sahada ünivenılte faa
liyeti ile yakın temasta !'Wundu
racalrttr· İlmi memlek.etin üstUn 
kuvveti sayan Cumhur1yet ~
meti ilmi yaymayı istihdaf e
den bir teşeNJüsümüsil, takdirle 
karşıladığr gibi, ha~ da yakın 
ali.ka g&rtemlil'tir. Dıyarbakırda 
JıaftamlZDI nmversite için de ta
rihi şehrimiz için de verimli ol~
bilmesi için tedbir atmmıftır. Bi;l
hassa birinci umumi müfettJşimiz 
sayın Abidin ösmen haftamn mu-

Nişanlısını yaralayan 
19 gün yatacak 

---»O«---
A l bn Fi ya b 

17 yaşlarmda Faruk admda bir 
genı:, bir müddet evv{!l, nişanlısı 
Bedriyeyi, kendisi ile evlenmek
ten vazgeçti diye ağrr surette ya
nllamış ve yakalanarak birinci a.. 
ğrr ceza mahkemesine verllmişti. 

Dün. hir altmm fiyatı ZT lira 
15 kuruştu. 

Diyelim ki bu "merhaba" !ar 
VATAN . 

Faruğun dün muhakemesi bftf
:rilmiş, anca':k yaşı ldlçW&: olduğun.. 
dan 19 gün müddetle hapıııe mah· 
kiim edilmiştir. 

KADINLARDAN DA 
HiZMET 

.., ... BEKUYOR 

o dakikada, her bir tarafı bir 
ıstırapla dağlanan hasta insan
ların bıribirlerine karşı duy. 
dukları sempatinin tezahüril 
olsmı ... Fakat bu "merhaba". 
!arı. biz, her toplu yerde işiti· 
riz. Hele Anıadoluda ihmili bir 

(Devamı 4 üncıide) 
HiKMET MONIR 

- 6-r 
püşınanın elçileri orduya ~?r. 

t . ~ meehur g&.zilenn
slam sınır lu J{ooaS}nan ç&VUI§ mer. 

den PeçoY tesl. olununca.ya kadar 
hu~u ~iler. ;rdar, düşmenm ahdi· 
~ tecrübelerle bilinen Me. 1H oozmakta, . 
tini döştinerek, rehin vermıye yanaş-

~:__,,.,., . .Faid der ki: 
~wl • ·-; .. Ben 
"Sinan çavuş vakayı Jfl......,._ 
ecliste bulunurken serdarm ~~a 
~ .__, ·ı geldi ki Allah e611'geye ... 
bır ıw.ı ı e '-"' ı,_..ia aslan zan. 
Çehresine bakılsa Au.ıu"'.:7 . kan . . 

Hemen o gvaen ıçın· 
nolunurdu. ... biribmne karışmış, 
de, ~kalı_. b~ her biri bir ok ke. 
cllcrındeki krl. -...iihAıtı" 'e rahmetli ser· 

·ı . ı.-.... +-eti 150& ---::"' ı 
sı mış, ıul~ sarılarak: 
darın ctegıne Allahm huzurunda da 

- Pa~. yarın 1 ğım senden dava 
böyle ... t.':f.n:;!rı J~ kal~ veriyo~la~ d~ 
ed~ ...a:i bir ayağı çuıkurda bır ın~
be E,..., hin etmiye Ja:skanlYOl'SU1 • .. 
van mı re amberden utan 
Allahtan korkmaZ. peyg • ., 
maz ınıs~ · ··: . .. ·ri§ti ki, yal-

Diye bır ~ddetlı se;-e.f meclisinde 
nız raıunetlı serdar imiz ~Jışetten ağ. 
hazrr bulunan h~ _ _.: .. ise hemen al
ı.ınııya başladık. ~u.u . 

.. ..llülüğünil gösterdi: 
çak go~kkm var, babac~; l~~-
1._:: ben de rehin olarak~· U· 
la .,...., rardlllıcmıJZ o)sun ••• 

rü. Allah ~ . rehin etmiye 
Diyerek Stnan ça~"'"''''uan tarafın. 

ldu ve o saatte u~-
razı o A:ı ..... ın önünde - cephane 
dan gelen el~ m o)mak ürBre - mu-
ve topla~n ~a. ma1farma; ye. 
h~ .. vererek kaleyi fettıetti. 
mınle emaıı ,eydir ki serdarm bu za. 
~~ ... ;- ...tten mahrUlll ka.lma

feri dahi !;~~kerce dedfkıodnya yol 
ıarr aolayJSŞ l~r var ki seıdara her. 
açmıştı. u ...:ı~ ....;'- al"tlmkta ol-==ck:-~~ 

kazını ~.ıkardığr ve tuttuğu yer, i slim 
ordusunun yanlbaşmda olduğu halde 
asker, yemek için bile bir şeye muhtaç 
olduklan vakit dahi kMirler içine gi. 
der ve ıstediği eşyayı parasiyle alırdı. 
Mahut leventler bile §31Ilacak gidişin 
eebebini soranlara: 

- Ne yapalım? .. Gazi serdar böyle 
emretti! .. 

Derlerdi. ' . 
Her ne hal ise, kale fetholundu. Meh. 

met kethuda, topçuba§r ve arabacıba
şiyle beraber - Sultan Süleyman Ka. 
mınt üzere - kaleye girerek, elli bir 
büyük top ve )inni bew dari>ezıen r.ap. 
tettiler. 

Kalenin fethine rahmetli AU: 
NafmA'nm anlabgma göre, kale kırk 
Ve şairlerden bir bqkasr: 

Kani;e kalesin aldı aerdılr. 

Mısralarını tarih dügürmüşlerdir. 
Naima'nm anla.t.J§ma göre, kale kırk 

üç gün kuşatıldıktan sonra, açan yol
larının yansı ancak yapılabilmie imiş: 
S~anyolu yapılamıyan. ,efteı' ise bütün 
bütün !batakmrş; bununla beraber ordu. 
va krtlik da gelmiş. Bir okka tuz - o 
1.amanlar hükmünce dokuz Oananlı 
dirhemi som gümüşten ibaret olan -
bir kuruşa imiş! ... 1slAm gazileri Eğri 
kavgasmtan başka hiç bir muharebede 
bu kadar zorluk ve Slkmtı çekmemişler. 
Dl.İŞ. Osmanlı askerleri ise o vakitler 
hükmünce ka8lln gününe kadar muha
rebe edegeldiklerinden ve kasımın ikin. 
ci günü yerlerine dömnflk içi imn iste. 
mek kanunlarmdanmJş da geri,e dön· 

mek i~ ~ is1.,&Qa --~-

' TURK TA RiHiNiN I 
BiR KAHRAMANLIK 

DESTANI 

nne'' Peçoy sancağına mutasa:rnf ol
ma~ üzere Kanije muhafizlığı ona ve
rıldı. Hatta lbrahlm paşa merhum 
o.~~m.~~ı üzere huzurunda tayi~ 
kurkUDU gıyrurırken, kendini tutamıya. 
rak: _, 

miş. 

Bununla beraber kaleyi fethetmiş. 
ler; düşmanın o zamanlar hükmünce 
(tabur) dedikleri koca bir oı d1.ı.sunu da 
bozmuşlar!_ 

Tiryaki Gazi Hasan paşa rahmetlieı 
ise - aldığı emir ii7.ere - Budinin mu
hafaza tedbirlerini bitirince ve hele Ka.. 
nijenin ~e~olunduğunu işitince - gene 
lsiR.m büyülderinden -Defterdar (Marı 
gır kuşu Maımet efendi) yi Budir. 
kalesinin muhafızlığına bırakarak rah· 
metli serdar • ı Ekrem ile bullllMJya 
koştu ve o zamanlar hükmünce (Budin) 
iyi m!!"Bllf: ven:ıı bir eyalet ve Kanije, 
topu uç dört lröyü oJan bir aancak bu· 
lwıduğu ve bele smır boyunda bulunan 
.kale mubalızlığmda -rahmetli Faizi. 
nin aöyleyi§ine göre - şehit düşUp e· 
maneti Allaha u.Iim etmek veyahut 
müsadereye uğrayıp haram mallardaı 
kendini temizlemekten başka hır fayda 
olma.dığI ha.ide. Budin eyaletinin rah. 
metlı defterdara ve Kanije muJıatızlı
ğmm kendisine verilmesini ayak dire. 
yerek ve yalvararak ishxü. 

Hatt.A, raıhmetli Fa.izi'nin tabi . 
(r-..:: 1..1-:-1 rınce . 
uaaı ınw- = EIJBiz Gazi) sadrha-

mm ra1va~ ~erini öperken gU. 
zel yüzli1 sevgWainden vuslat dileyen 
bir çılgın 3oik aanılır kadar o kalenin 
muhafazasına can atıyordu. 

Rahmetli serdar ise, kendisin.in za. 
ten Budin muhafızlığına gönderilınesL 
nin askerce bafka manalara verildi w• • 

·---~•} M"lA;~- gmJ ~ ----~· e ~UAt;UJUÇn paşayı Kanije-
de bırakmak i8temedi; en son kendisi. 
nin isteği ve Faizf'nin deyişine göre, 
de; "Onmı illteiemesi ~ dil«nesi üe. 

- Paşa baıbacığrm! ..• Ben sadri.7.am. 
lıltta bulunacağını da se Jn gi:bi insan
lar böyle ıssız bir yerin muhafazası için 
c~ mı verecek? ... 
Sözüyıe boynuna aanldı. Birçok ağla. 

dı. Hatt:l paşayı - li.krrdı söy emiye 
mecal bula.madığ.ndan - eliyle ışaret 
ederek gönderdi. 

Ne yauk ki bu sırada, şa.ru büyük 
acrdar İbrahim paşa rahme.Jis:nin vü. 
cudunda hummayi muıhrika eserleri 
göri,ilm!ye başlnma.l<la erkek kardeşinin 
oğlu Murt za paşayı - kı sonraları 
dev;ete pek büyı.U< yararlıkğı dokunan 
b~yükle~e~dir .- ya una çağırıp üm.. 
nne aldıgı ışlerı vasıyet ey.tedi ve bin 
on tanhi maharreminin 9 uncu günü 
ıkindiye doğru öldü. 

Alla:b gani ga i ra~t eyliye .. 
OLümüne tarih "M1tem • i Serdar" 

(*) dır. 
Faizi'nin dediğin~ bakılırsa , tarih 

Tiryaki Hasan paşa rahm tlisinınmiış. ' 
Naima, tarıhten bahsediyorsa da sa. 

hib"ni söylemh-or. 
... :f. • 

P8.ı.~ merhumun vef tı üzerine sad. 
riz:ım ık ve serdarlık lstanbulda kay
makam olan Yemişçi Hasan pa.,a•ya 
veril:li. Bu zat aldığı padic;.ıh emrine 
uyarak lstanbulda yalnız yirmı bu ka
dar gün oturduktan sonra Beqpada 
k~tu. 

( A f'kaat 1'flr) 
( "J Gerek hu terkibin, gerek yuk&rdald ild 

mmam tarih olduğunu rahmeW mQeWf aGy_ 
&tlyorsı da Va.kanın olduğu Jıla 1J11DQ'OI'. Ba-
!lll'lJll beraber oldutu gtbl bı:rakddl. 

Stlleyman Na1llr 
1 '{llatem-i ııerdar) Ebced besa.bi,yte tt6 

tutar. - ... t. .. 



Ruzveltin 
nutku 

( B(l§ tarafı 1 itaeide) 
Amerika milleti, aldiselim ve ce 

&uetJe hareket ederse hlı;blr za
man kendlsine böyle §-eyler kabul 
'ttirilemez. 

Bundan sonra Ruzvelt. Alınan. 
yanın el.inde, '.Mısır Ue .SüYeyşin 
teltdıit altmda bulunduğun.dan, her 
hangi bir anda İspanya ile Porte. 
kiziu işgal edilebileceğinden ba.b. 
setmi§ ve de~tir ki: 

- Bu tehd.it, Atlantiğin mtthim 
stratejik noktalar.ından biri olan 
DU&ra, Aau.r ve YeMUljlln ada
lanna kadar uzanmaktadır. Bu bal 
'se finıali ve ce,11.ııbt A.ıxK!rikayı 
tehdit ed~r, emniyetimizi tehli -
keye dü~rijr. 

Hi.tieri ve mihveri emellerini 
tahakkuk ettirpıekte.n me;ııeden i· 
Ki §eY vardır: 

1 - Büyük Brjtanyanm tarihi 
nıukavepıeti. 

2 - Çinin şayanı hayret ınüda. 
faa,sr. 

.Mihverciler denizlere hAJdm ol
~ :Sritanyaya taha.kktiJn ede
mezler, denizlere ha.kim olamaz. 
Lana mağlübivetlel'i mahakJtajt • 
tır. Amerikan;n tar!J)i. de11izlerin 
t:8l"b0stl.shıe bağlıdır. 

Müteakiben Ruzvelt, Atlantik 
nıuharebeısinden bahsetm.iş ve Şi
IQal buz denizinden cenup buz de. 
nisine kadıır uzayan geniş bir Ba· 
hada cercıyan ettiğini, nazi kQr,San 
ve t.ahtelbahirleri.nin İngiliz tez
~lllrmm yamıbiloc~klerinden Uç 
mf111i gemi batırdıkJ.,ımnı ve Ame
~nm genıi f~t J?rogl'.ammı 
h~d!1'~ bu tehll;keye karşı 
koymıı.ga ve .zayl4tx kaootmağa 
çalrştığmı, t;iimali ve cenubi At • 
lantilı:tc balı riye dc.vriyelerini ge. 
nl§lettiğjnl ve bµ hwıusta fazla 
tayya~e de kullandrğ'llı sö_slemiş, 
Amenkanın milli siyMetini !IÖyle 
tasvir etmiştir: " 

- Hitlerc tabi bir dünya tanr. 
mıyaeağız, 'Amerikaya taha.kkftm 
e:ıne>sine veyahııt tehdit eyleme
~ıııe Azarnr a.dmle karşı koyaC'a .. 
f,'lz, Bilyiik 'Brltanya ve nazfzme 
karşı mukavemet eden diğer mil
letlere yardım edeçeğjz. Kendile. 
rine gönderdiğimiz mUhimmatm 
teslim.ini emniyet aıtma altyMUZ. 
.\m.eıika lfülerin tahakkUmfinde 
· ıir -dünyayı k1\Pı.ıl edemez-. Ameli
·.,_, jlavın_~r.asJ.!ere verdiği söz.ti tu .. 
')caktrr. 

iliz Amerjka1ılar, Jlerede ~ ne 
man ınenfaatleriıniJtn tecavflze 
- ra1ığını Vl'Y.ahut emni~lzin 
hlilteye <lüı;ıtU~ntl tay)n edece. 

iz. Amerika si!AbJı J.oıvvetleri 
·iındiden atratejik mevkilerde bu .. 
unuyor. Bir tecavtldl defetmek 
:çın Eıiliihlı ,kuvvetlerimizi kullan-
fl'U\kta tereddüt .etmiy~,,. 

~utku bitirmezde-n evvel fe.v -
kalaöe ınllli tehlike hal.inj ililn e .. 
diyorum. 

M>ndra, 28 C8Ad10) - Fuzvelt 

~aba?!!l~~'' ~~!~~İ ! . - Gi~~ ~~~~.~i'""id•J 
~ ~ lıRr.J ye. ~~~r.a~r j Giridde. Alnıan kılnl:ırı "erıi w~ 

Ve muhik 
.~ntdaı:lm~8YJP ıeır;Jılmıs kesif bir hanı lıorııbanlımıınının 

gos erı ıstir - h "Hint o.ı'd ba.~ muza eretlJe Hany.ınm gıırp mınt:ı-

blDI •••--'-'-~laun nı J ... .;• ll.ka- kasında clün akşııııı lckr:ır bir hfı-
.._....._ ..... o n u r: Y.au ıu be- -

yanatta bulunmuştur. cum S'llı>nuşlar w mudafa;ı Jıall:ı-
Hint za.bitleriııin Ye alkerleri _ nmıze olan girişlerini geni'.)1clıni~~ 

nin dominyonlar '" miiıstemleke- lerdir. Bu, kıtalanmızın ı.:erilcıl'ılrki 
ler zabitleri ile a&keri'erUıiıı ıarki mevııJere çekilmesini icap cllirmiş. 
Afrika da görmüş eldııklan mu- lir. Alman takviyeleri h:ıva yoluyla 
azzam işin hakkiyle taJcdir edil&- Giride gelmekte ve muharebe de 
nıemiş odmasmdan ckılayı pek na- şiddette devam etmektedir. 
hoş bir hi58in tesiri altmda bulu- Libyada, Tobrukta vaziyette biç 
nuyonım. bir değişiklik yoktur. 

fütlerin madunu olan dük Da- Sollıım mıntokasmda bir miktar 
oeta ,stokl.anm tilketmetleri ve ,küçük dü~n ..kollan yeniden lıu
malzemeierini yıpratmaları ~in dudu ~ecerek ~:ırka do~ru bir kaç 
Jngiliz kıtaatuu mümkün olduğu mil il"'rlemişlerılir. İleri kıtalanmız 
,kaıı:iar WNn m.ikldet Habe3iatanda muvakkclf'n arazi terketmekle bera• 
tevkif etmeyi emrettiği mubak- her bn koJları hm>nlamaklıl ve iler. 
kaktır. Fa.kat yarıJan sefer bü- leyişlerini nğırl:ışhrm=ıktaclır. 
yiik bir )!Üıatle hitama emı.İltir. Habeşist:ınd:ı Ciö)]er mıntııkrısın. 

Ricat halinde bulunan İtalyan _ da, imparatoıı>hık kıtah>rı muhare
lar tara.fnıda.n gerilerinde bırakıL he sahasını temizlemekle •e hu mm 
~ olan manll~~ ve yol bo - takada ds~ılmış bulu'lan ltalyen 
r.J!<luklarmdan bahısed~n Birdvud kuvvefleri döküntülerini toplamak-
ıtöyle deıç.iştir: ' la meş~uldiir. 

"Bu· ka.b.il müfkülıltı benim Di~-(?r mıntakalarda, şidr)C'tli yıığ-
Hlııtll d<l8tlıl'rmıdan bc.ıJka h~ bir murlnr h;ıre.kıitın iııkişafmn mu• 
kuvvet daha iyi bir ıteıkilde yene· vakkalen engel olmnktııclır. 
mez.,. frakta, v:ı7.iycıtr hiı;bir değişiklik 

Lord Kroft, imparatorluk krtaa- yoktur. 
tının ve bilhassa Hintlilerle cenup Kablre, ıs (A.'ı\..) - Ret'lmf'n bfidf. 
Afrikaldann senasmda bulunmak rildiği.ne göre Ranyarlıı. btlyUk btr a.. 
hu.su.'3unda Lord Birdvud'a iştarak zim ile -;arprşmakta olan 1ngiltz kuv. 
etınİitir: vetıerl, yeniden daha müsait bir geri 

"Bu harekatın ehemmiyetine mevzte çekilmek mecburiyetinde kal.. 
i~ret eden Lord Kroft, fU beya- mışlardır. , 
natta b~unmU4tur: Tebliğ 

.. "Milıvcrin aşikar olan gayesi 
Suve~ kanalım ve Mrsm sıkıştır
mak ve bizi Akdenizden kovmak
tır. Bizim ilk ve e8a.Slı işinilzde 
bize SuJa.p ve SUveyş yolu Ue hU· 
cum edebtlecek ol::ın ciuk D~un 
250.000 ki1idon mi\rekkep olan or
dusunwı teşıkil ~tmekte olduğu 
tehlikeden kurtulmaktı. Habe§is
tandakl harekatm muvaffaluyeti 
he!'halde orta şa!4ctaki vakayi 
üzerinde katı bir tesir icra ede -
cekti:r.,. 

nutkunu bitirdik.ten aonra resmt 
bir bP.yanname neşrederek fevke. 
lade milli tehlike hatmi ilan et
miş ve garp nunf ktlresine vaki o
lacak herh-ıngi tecavüzü defet. 
mek için askeri bahri ve siyaJSi ma 
kamatr teııriki mesai etm~ğe ve 
icap eden tedbirleri almağa hal. 
kI da bu hUl3usta hükumete yar
dup etmef{n davet etmiştir. 
tıl'e~ il (A.._) - 116~: 
Gazetele!' bOyUk 'ba§lıltlarla Reisi. 

crum.hur Ruıweltin ''Hudutsuz fevkal~ 
<le mıın ahval., tqinde bulunUlduğunu 

llAfı 1!ttıtını ~maktadırlar. Matbuat 
re&ıiewlthurun nutkunda -.rabaten 
r&1lleıı Hftleritım aleybtarlıtmı ehem 
mtyetı.e kaydeylemektedir. euttuı ga
aete '!DOtalealan Rusnltin lehindedir. 

But ~azetelere ~öıe bu nutuk bil
ku'n'e bir i!Aııı harp mahlyetinde<tir. 

Nevyork Taymls ve Nevyork He. 
rald 'l'rlbun gazeteleri bu nutku mu~. 
takbel hareket ic:in aaftam bi~ temel 
addeylemektedll'ler. 

Kahire, 28 (A.A.) - Orta
§arktaki İngiliz hava kuvvetleri. 
kumandanlığının tebliği: 

Girit İ.Qgiliz tayyareleri dün 
ve evvelki gece Mal.eme tayyare 
.m1::yda.nına birçok hücumlarda 
bulunnıu;şlardır. Gündüzün yer
de bulunan birçok düşman tay. 
yarelerinıe ağır hilcuımlar yapıl. 
mışt.ır. Bu tayyarelerin bir çoğu 
tahrip edilmiş ve bir takımı da 
ağır surette hasara Uı:,°'ramıştır. 
Avcı tayyarelerin8en mtiteŞekkll 
bir hava filosu adanın şimalinde 
88 Junkers tipinde düşman bom
bardıman tayyarelerine tesadüf 
etmiş ve bunlardan üçünU düşür
müştür. 

Gece hticumu esnasmda dUş. 
manm beş tayyaresinin Maleme 
tayyare meydanında taıhrip edil. 
miş ve keza bombardıman edil
miş ve mitralyöz ate§i:ne tutul
p:ı.ı,ış Qlan civar nJajlardaki diğer 
-bir takım tayyarelerde ya~m
lar çikartlm~ olduğu zannedil. 
mektedir. 

Libya; 26 - 27 maym gecesi 
Bingazi limanme. bombardıman 
tayyareleri tarafından hUcunılar 
yap:ıl.:ımştır. Bir -bina tahrip e
dilmiş ve lrlendireğin civarında 
yan~r çıkarılmıstır. 

Sidi - el - Ba.rrani ya.kmmda 
109 Messerscbmitt tipinde bir 
tayyaıse yerıe inmiye medbur e
dilmiştir. 

Tobruk'un üstünde 52 Yun-

ğın::m imanlara kareı duyduğu.. 
muz inei7Ab, sosyal meziyetle
rimizin, ~lki de en büyti:k dost
luklara aÇJlaa kaplftlır... '7:-e 

~'-"!"'""G_D_N_D_E_N_· _G_o_'N_E_. ~I 
(Baş tarafı ş 'iiıncü4e) 

~ olmak, mutevur 
~.sevimli Dir arkadaf 
~esini g~ ıWz T .. u_ 

kers tipinde bir tayyar~. topçu 
kuvvetiyle dü§iirülmü.:.ı:ıtür. 

Dün Afrika sahili açıklarında 
bulunan gemilere muvaffakıyet.. 
le tet.e.vvüç .ecSeQ taa.rr.uzıar ya.. 
,.. .... Aki Mir.ilk tM:aret ge
misine tam isa.lbetler ya.pılmış ve 
>bunlardan bir müddet sonra <iiu
.man çıktıfı görülmüştür. Ha. 
lıeşistan: OemM Afrikalı tay. 

• J IU'-...:. 
~ esas baslet;W:J.~ tAw.fkil ~ 
~· .&'abaJ.rk biJ' yerde lıulun
duğumuz valcit, yüzyü.ze baktı. --& 

.. :ı....&...flf .bun -:ı.. mer~. , un a.naıutarr! 

HiKMET MtJNJB yarecilerle Hür Fransız atyyare. 
leri, Gondar'da dü§manm bir 
tayyare meydanını ve [ta}ya.n-

ı·ilMIJ• Ql .. arı1etı 

' 

lann ıOmo ve Gibbe nehirleri ya. 
kmmdaki mevzilerini boıDbe.nb.. 
man etmişler ve mitralyöz ate-
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§ine tutınıueJardır. 25 :ve as ma.
YJB tarih1erinde Debarach'a kar. 
şı ~ hava !htiıcumlan esna.. 
smda iaoı§ asker binaları ~ 
edilmiştir. 
&ai~: Diln Halepte bir tay

yare meyc1-1 !ngiliz t.ayyarelerı 
tar&fmdan ~romıan ecın
JlliFir. Bir~ara tam isabet.. 
ıer vaki olCWğu .görülmü'ştür. 
Büti1n bu lı~i.t neticeslııde 
ancak iki ~remiz kayıptır. 

üm4ra, !8 ( A.A.) - Bugün 
Lıoa1rada b&bırr almdığma göre 
Giridlıı tayy~ meydanlarmm 
harekata deıv_,, et.mekle:rindeki, 
tayya.re da.fi t.isatmm matlaba 
ımıvaıflk olamamasından ileri 
ge]mlştir. Bu sebepten dola)'f 
Ymıaııilıtanm taıhliyesi ümrine 
Giric1e getirilmiş olan zayıf e.v. 
.cı tay.ya.re filolan geri alı:ııaııt
trr. Bum.ar, adede!ı Q01k ınilıbmı 
Rlipum ta~Jıeır.i. kat# nda 
~anlı. GeDe öğreaü.. 
.dfiine g6l'e AlmıSJhrr, .BaJbn 
tarikiyle Yunanist&na milhim l rl'rt8t'da tayyareler cöndermek 

l .wa:etiyle A.vrupamn timali ~
hiılinlleki hava fikıllaırmım milt. 
Umu <Glcluk-:a ekeiltm.işıleniir. 

Bil İl, J.200 millik bir U!:JUŞU 
Wil«al!ll eder ki, Omitburmmu 
.do.lapaak Allrl'etiyle 1limall Afri
JrMalrj ~kıta.atma malmne 
~k için deniz tarikiyle 
iıti:yuo «lilecek 12.ew milılik bir 
.,..mte wdildiır .. 

Meclisli 
(Baş tarafı 1 incide) 

bu sahada ~k müıfbet itler p.. 
rülmüş olabilir." 

Abdurrahman Naci Demirağ? 
yol vergisini nakden tediye ede. 
miyenlerin yol inşaatında. bede. 
nen çelı§tmlınalarına itiraz etti. 
Yeni yapılacak bir kanun layi
ha.siyle bilfunum vatan~lardan 
varlıklan ile mütenahip olarak 
yeni bir vergi ihdas edilmesini 
teklif ve 40 bin kilometreyi bu
lan yolların lba :veni esular dahi. 
linde pek kısa bir ııa.manda ta. 
ıxıaınen in@a ohlıll8C4lğmı lıejıaD 
etti. 

Feridun Fikri Bingöl - Şaıb 
giden tren hatlarının inşaatına. 
ait f a.aliyetin BOD. zama1arda bir 
beta.ate uğramış olduğunu eöyli
yerek, bunun sebebi hakkmda 
nafia vekilinden izahat i.St:edi. 

Rasih Kaplan - lmparatorlu:k 
naf iası ile Cımıhuriyet nafia.<n 
arasındaki bariz farklan bir iki 
misalle izah etti. BW>dan sonra 
yol mükellefiyeti kanun layiha
sında tadilat yapmanın bir :nanı. 
ret olduğunu, husuet idarelerin 
böyle büyük bir davayı kendi 
ba.şma lıalledemiyeceğini siJy.li. 

yerek: 1 . ah ksizl. v. • 
- Yo ınşaatı en ıgını 

vücuda getiren ne pa.ra.sulıktır, 
ne de hususi idarelerin faaliyeti. 
Sadece teşkilaasızlıktır. Çalllp!D& 
tarafındaki aıksaklıktır. 
Müteaıhhitlerin elierinde bu

lundurdukları yollarl biribirleri
ne devretmek surıetj.yle keaeleri. 
ni doldurduklarını, fakat yol in.. 
şaatmın bu fena ve muhtekir eL 
terde gelişi güzel yapıJ:makta ol
duğunu işitiıyormn. Muhterem 
Vekilin bu hU&UBta bi3e izahat 
vermesini rica ederim., dedi. 

Mazhar Müfit Kansu - Bede. 
nıen çall§Dlak suretiyle yol mü. 
kellefiyetini Jmldrıımak. kö,viüyü 
hesaba almamak demektir. Bir 
köylü senede 10 - 15 lira yol ver· 
ıPsi veremez. Neyi v.. Ci ne ala.. 
caksın. Bedenen çal.-,k aure. 
tiyle mükellefiyeti idame ~ 
li .kaldmnak dıat.a.bdır ar~ 
la.r. Diğer ta.raftan müteahbitl6. 
rin aldığı i§leri diğerlerine dev. 
rettıkleri ve i>u suretle fena wı 
bozuk yol y~ptıkları vvidir. Na
fia vekilinden bu hUBusa. dair 
kat'i 1edıbirler ahnasııu rica edi
yorum, dedi. 

Geneııal lmettin ~. ~ 
taklıklarrn kurutulması m~ 
sini kaydederek bu suretle hmı 
hastalıkların önüne geçmenin, 
hem de münbit ve m.ehsuldar m 
toprak kaY41llllanm mümkün ol-
duğunu söyledi. 

lzzet Arukan, hükfunetin mec
listen demir yolu i~atı için is.. 
tediği tahsisatm demir yolu şe. 
bekesinin mubtelif iuıbelerine ve 
faydalı bir şekilde tevzii talebin
de bulundu. 
Bazı mmtakalarda yol ara'ba

lariyle seyahat yapmanm imkan.. 
sızlığnu, bunun için kaza ve vL 
JAyet me~erine yavq yavq 
toprak yollarla dahi olaa biribir
lerine bağlanmalarının çok fay
dalı olacağım söyledi. 

Emin Aslan, su işlerinin çok 
aiır yürümekte olduğunu. bu işe 
hız veriimesi lizmıgeldiğini. ya
pılan .iBl1 lbent1erinin sular tara.. 
fmdan t.amip ~ni ifaıie 
etti. 

Besim A.ta.l&y - Mükellef a
mele usulünün lcaldınlmam Ooğ
ır1;1 değildir. Bu fikrin aleyhinde.. 
rım. Çünkü bir köylünün ~ 
ile onun vereceği vıergiyi ya.nya.. 
Da getirmek l&zmıchr. Bir çifte 
malik olan bir adam senede kal
dıracağı 70 - 80 kile buğdayı !lıe 
ya.paın. Kalkıp iıhtiyaçla.nna. m! 
sarfetsin, YQlma vergi mi versm.. 
Kahvelere bir bakın. Binlerce a.. 
dam akşama kadar tavla oyna. 
makta.dır. Bu' adam.lan mecburi 
olarak çalıştırmak en doğnı bir 
iştir. Yol için 25 milyon, sıtma 
ile mücaclıele için bilmem 111 ka
dar milyon.. Bu :paralar nereden 
ge1iyor? Bu değjrmenin suyu ne
reden a.kryıor. Bunu hesa<plama:k 
t8.zmıdrr, dedi. '.Şirketleriıı amele 
üzerinde yaptığı ağır tazyii1deri 
müşa.heedsine dayanarak raah 
etti. Amelenin :sıewniye almakta 
7.0rluık Qektiğini, hükUmetiQ Ti.idc 
.amelesini ~ ve müdafaa et.. 
meBinin en büıyUk bir vame oL 
d:Bğ.wm ifade etti 

Bımda.n aoırın. nafıia. vekili am 
.aldı, şm1a.rı söyledi: 

- Ba.zr -.ISriyetli aı"kadaşla
nm :yol. nieaa.tı ve müteıhlıı.ltlerin 
fa'8iliyeti !baldanda kıyın.teli ma
ıWmat 'ft!'diler. İşin üaııiıııde 
lıassaaiyetle c:kırdağumum be. 
yan etmek isterim. lşlerimicin 
başımda bilıhama. ,ol mesele!li 
~-Bir~ hazır. 
lamış bul~ Ve bu ~-
mm Ü2lerillde faaliıetimize ,..._ 
bıcıman devam edeceığiz. 

Bu flrada fena ~ ya,p.ıJmakta oldu
.#llD& dair ya..pılwt 'lıle;pa.u.tıar da .ma-

leet Ooğ<ud"'. Fakat ı.mıann .!J 
abıden .baber almınış ve muk&vele htl· ı 
ktlrnlerine Dlubalif in§U.t yapanlardan 
tazminat almmışttt . 

Su meselesine gelince, bir arkada§ı
mız bu işin pnıgmmlmımuınr sôyledl. 
Ve .tarfedl.lmi§ olan para~mı yine 8U· 

ıar tarafmc!an tahrip edilmiş olduğu_ 
nu ifa.de etti. BiZ hlç ,şüphe yıık kl, 
11\.blatie mücadele etmektşyiz. Yaptı
ğımtz ~ler tanınmış miltehassıslann 

ve mUhendisiffiD bUyUk gn}•ret ve 
meııai 158.llıldeNk ...,aptıi•ları irı,,aat

Jatdır •• 
Jfda Veklll bundan aonrıı. vnı mu· 
~ti bakkJDde. lla.Upier ıarafm_ 
dan JlerJ ,drüle f8klllerl llt'ri .Urdll. 
Bamrlanaıı JllOjedl lıılltOıı bu ;steni· 
.mı .pyktrin J1WWUt alıılaiWSU ~ 

Vekilin beyan&tmdm 80Dn mad
delere geçlldi. ~ kabul olundu. 

tKT:IS&T wz.lıcrt B1'TÇl:sl 
İktıaat Ve1rAl8tinln ~ mtıake

N olunmaya bqJadı. "Netdt ıldtrsll,.e 

gelerek tstn:ı.al edllmelttA!t olmı tpUk. 
lerln thti~ar nJa1ıııııttDde AD&Jl mtı-
81ı18118larine da#J1malıta olduğunu, ba· 
mm bllttln sana1f, erba1mll memnun 
bıraktığını, diğer t&ft1tatl Ticaret Te
kAJetinln bir miktar iplik getirtmek 
lctn Avrupa :'fll'm&Jar!.Ykı tem.lla geç_ 
mtş l:ııuJundutunu, memnıeat auıaytt· 
ııJıı Wır sene daha fazla fııklpflar 
g&rt.erdlğinl, memleket UıtlySCDU kar· 
pamak be.kımmdan fabrikalara mt!h
tı.o bulunduğunu, iptidal maddelerin. 
ameJıe miktarmm tam ve Ahenkli bir 
.eytr takip ettiğini anlattı. 

Derç Tllrkerin bir aualfDe cevap Tr 

ND :net.at Vekili Karabük .fabrikala· 
nnm benUz çivi yapacak teai9ata. :ma
Uk bulunmadı~ SJyledi. Abdurralt
man Na.cinin yerli mallar pazarmm 
memleketin her tanfmd& a.çılmam: ı_ 

gtn yaptığı temennLJe ıf&Nt ıedeD Ve· 
kil, ba mUeueaelerln menıı.kat to
mulltl bir hale getirllıneıd tlmm geldl
fbd, 'bunun iÇin bir 1JOk yerleıden 'DlU. 
naat.acr vaki oldJJft'UnU, ba ~ 
.tatbik etmek lıOln ~ ~ 
Clllden mnra: 

- Fld>rilaı. mamuııermm mu--. 
ml1mm eUnden al&nı.k dQlrudan .,. 
..,,.. ballcla tıımuus etmek mrettlle 
tllllba,.a ppmak Jııem öevllltlD, bmn 
de !b&1km .....,,..,, .........-.. dıldl. 

KlbıakslA.t VelciJett ~estnbl mil. 
-.kereıııl ım1U111lda deniz ticamt :meır
tebtne fam1a pal'& nrlldfll J'll)bmda 

Askeri~ 
işlerj 

337 doğuınlul•rtJI 
,muayeneeİ 

• t 

Fıı.tliı :Askerlik Ş~......, 
S37 doğumlularm ilk .,.-: .... 

dett 'hitam bulmak Olef9~..,M 
yokla®'ya icabet etnll:;;".11 

JaiırnamakUzere blnUl . ..M 
tôtraf, ikamet kA.ğıdI, JIG"-

1\t t~ birlikte '§ti tMıye !il 

. ... 
Bnrbl6al ;r.mı __,, 

:dar. 

Sınıf 8. muamele ~ 
.Nüzhet Qilu Recai (~ 

Yedek p,iyade lMI"""'" 

Naci Celll Boranel, 
Yedek piyade teiıneP 

Reşnt San {45410) ~ 
Yedek piyade t.--_ 

Hilmi ollu Mustafa A~ 
(14213) ün kayıtlan 
üzere nüfus büvi,et 
birlikte acele şıfueye 

7& gelmemi§ .oıanıar 
-.Yılı A.9. kanmımı:ıın 

gire PIP'IL ceırasına 
DAn olunur. 

'1ılu.bar lmfft Kanemıun ~ cııı_ ı...-------"' 
dıJ#tı sötıe cevap ~ ~eldl ..ehleten 
bir taiebeye bin kllııur Ura dttitlllU 
görüMU..ISilnU ve hakika.tte ise mekte· 
be J>a«1ı bulunan motlh', a~ "88l_ 
:re gt1:ıl lesiatm idareııdnin bu. yeldma 
dahli bulunduğunu beyan etti. 
Tıcam VekAletl bllt;oemnln mtızaluı

raıımda -6z alan Omıan Şevki UJudaf 
tek tg, ekmek lfinde ..gavdar mlmanm 
JmkbpWJtmı anlattı. lbırr JrarrFd
mak 1r11retiyle tek ttp ekmek PJ>IDQ'I 
tekUt ettl 
'l'l~t VekDl lıUlmtu Ökmıln .on 

cııkan lraramameJıerbı .b11tıeb9ta 41 

Jmnme.,..m .ebepllıl'iDi anlatarak ~
tlbı faal!J'etln halk n mllU ımN19'99 ı 
.thtiyaglarmı temJDdan lilıaret bUlım

dutunu tılWQyereiı: mU:ırtabıltJledl 1ııll 
lnHnllltak1 hl1snimlyetlerlnl lbilhua 

la9da lllflU1 -buldufmm 1fade etti. 
T1amet ~ 'tlll9I' paa man_ 

deleri Uzerflldeki faaliyetine temaa e· 
den Vekil, ezc11mle şımlan ~yledl: 

- Euradaki faaliyetimiz kontrol ve 
mumk&beden .ibarettir. Veltllet fimdt 
bubdb&tta a14uln gl1:i c!lfer gıda mad 
delerine de tstftulaf ırımtakalarma& el 
koyımılt Bm"eU,le 1htDlAma emme ta
maırum ppdf 'bUhmllıC&ktır. Devle
'tiıı mutrtac lıulandUtu _çivi, çuval, te _ 
neke gibi maddeler fhnı.eat ,apmak 

suretiyle temin edilmektedir. 
'11l09.J'8t Vekili bundan .-ıa tlyat 

mttrakabefll m8llltlealn1 .ele alarak de· 
dl ki: 

- 1"b'at mtını.kabe kOD:ıJayonlarr 
tandmda.Jl tıesblt 111e lltn edllmtl olan 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
eşyalar tlzerlnıde ihtlklr yapanlar, 
.rar;iC ıl;vatmdaıı }'Uklt.rı 1&tanlar mUıt 
Jrcırımwa laummı hilldlmlerlne mtıste· 
Diden ,,...,.......,..,.ktadır. Fakat bu_ 
Jlunla ___. biz bugtın .DıtlkArm 15· 
Jdbıe tamamen ~ iddia ede· 
m-ıy.lz. Vat.nOet1erm bıı hullwlta bize 
.Jl&?'ClDlı ebMJed ı&amaır. Fakat her 
;J.le aıw-. dmal, hMıgi .llllmrede.D bu· 

Jummıa b1lhlmuD bic Jdmııe "fttanda_ 
şm ımtmdan geçinemez. Bu memle· 
otte muhtekbıe :ter o~ alaca
#mılll bam )'eni tedbirlerle .en acık bir 

..ıııncıe &illa.~. dedi. 
Z1raat Velr.lletıl lıDtçe.ı.nJn mllzak-:?· 

re.ı 91'UIDda .aıe aıım Jıatılpter hay_ 
V&D pm1 J!ı~ MDD:ıb!ııelerf 

1dıLreld, lıap&DCIJ.ık. t&vukguluk, :mey
.crlık .gibi meu1llar beıılnde senit 
11epaatta b11}11nauıar. 

KUal\ye pa zıraa.t Vi!klll .K'Uılılla 
Eıkw tıa 1fler llakkmda JırMat ve
.reııeık: 

- ~ iıa.p.u ~ .zlnatte

lı:t mffkiilı1 JMııds ~
BucGa bu mecli1erıln bUs .ı.mp kıy_ 
met~ llariae :Hlracl da aen
olmı..,U.r. Ber we amıt.ra miktar
a 7'IDC& ekillıMıktıedlr. Dedikten 80!1· 

.ra ,.mJar.ı .ilt:n etıtl: 
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~,\C (~/(/{f I - ,. IW~emn 1ll4& ve Uf w8 vt1 Relmrlanna 
denemeleri 29.5.1941 'D-l~m.ır ~y~ti Ayuofya Müzesi 

/,...,,,,. ll61alei AtWi.IM A· 
~ı 

8 huiran ı-ar cGrıtl aat ıo 
da ~ atMmda &f8lldıa 
yasılı meafelerde ,eni TlirkiJe 
rekoru Jraydm& tı ~ edile
cektir. 

, .. lllfll ,..,... 
TMAjus 
.... Hafif 

pnsram 
...... _ti 

lJ.11 lldf ....., 

-a.u-...-
.... AJlılıa 
lW .... •Qılra 

~ye iDP&t dairesi son do- L- ,_.__-ela bber. 
k1m ay arlmdaki faaliyetini ua&&lll re 
ca.t.m bir liste Jıazırlamqtır. he mrhyor 
Baıblroa türbeaiııin etrafı du. Maarif Vekilliği kJ 

,_ ... var bpstı 3684, Filorya köek· m.U3eei hakkında ı* nıbb....~ 
ler aram .kaldmmı 1471, Filorya zrrlamıya karar ve~ 

K. I. - JOO metre. CMuaffer, 
Cesmf. Z..*1) 've diler istiyen. 
ler. 'X 1500 metn blyrak: 1 -
Raif, Veli Demir, ~. Rma, 
2 - Halil, Kıılıtuaün, Galip. Ah. 
met. 

JUi AJıma 
U.OI Kant* .......... 
J&ll Haftf 

flY'lala1' 
lJ.11 ....... 

pnpW 

o )W 

.... Dlııt7a ........ 

.ae.11 .... 

aıra kahineleri ~8308. Jıllyükçam_ Bu eserde: A~ İlin.
bca .• kul~ w ~. Valik<Q.ğı r.ın haricinde yapılan a.bUjimn 
tamir ve ~ .inpatı 31~2. mevkıi hafriyat!, eski ~ 
~~yede Kerva1111aray sı- ya ait olan bazı mimad ..,._ 
·~ 1~ Süle)rmaniye med. lan ve Amerikalı Vitmor tal'il
l'eeeli tami:'1 1029, Dariilaceaede tından SOl\Y&Pılan ilia' etnım. 
tadilAt ve ınpatı 1453, Teşviki- da .iahat verilecektir. r w AHı rıağa çocuk tıaııçeJeri 
lll§Utı 2ill, Talreimde yenj ~ K. m - Bellran bayrak: 1 -

Cilaat. Rmui. Dmuran, Ferit; 
2 - Hü8Byin, Adnan. Sezai, N. 
Ergül 

Bayanlar - 4 x 100 metre 
b&ynk: Selma. Hale, Macide. 
Jale 'Ve iltirak etmek amJllUDU 
g&itaeoek diğ9ı' bl.yanlu'. 

, .... ~ llıe;re&I 
lJ.11 Ziraat 

wm.t ...... ...,. .. 
....... 

1.11 T9mllllıl 
lldııMll ft ...... ...... 

' f&&t 41M7, Hayvan,~ 
Zeynep Klaıil, ~ hutaluı
neleri tamir ~ ili.veler '1289'1 
med>ahad& ve baz fabri~ 
4984, Taksim laıjlamrun meyda. 
Da nbm Jmmnun bıwjmi ~ 
lııirı 791, A~ ve Tozlm. 
paran. 'l'epebqr ~ 26283, 
~p evrak &andığı 2193, -
halınde tamirat 2449, ~çelıere 

Lutfi Aboyun 
teftitleri 

Beledi)'e reis muavini Lttıi 
Akaoy, Fatih, Bllikt8§ ve U.. 
küdar semtindeki fmnlan td
tit etmil, yapılan Hmetla:in 
~ilerini göıaien PÇİnnİftir. 

Temsil 

it.il~ 

- er,embeı Cuma 
29 Mayıs aG Ma11s kanape 3120, Çubuklu

1
&;: 

lan 920, 1'iloryada d 

tam.iri ve .bazı hela inpatı 1503, 
belediye şubeleri. emlik tamiri 
70236, Çubuklu köeld1 tamiri 
5879 liraya mal olmuatur. 

Omı.enwl: ~ o.ı...w.eı: 
llmr:" ı~. . GaJ9imenkul aabf ilim 

ADılPAUIU 1~ 111D1rnp.17GUND&Jlf ı ....... y _____ __ 
g.,_ Tapa .... Jlhtlı..ıı Gııll HVD1JD1J 

u..._Ula.Mu.tUI .,.....,.. Ura&L ...... 
.,. '.l'epiJdenoeJ 2IO a. Semereller _ ... ı.....,.. ...._ D:I 

kat ' oda, .. bir lldltdar ..._.. mi& 
Gubw aıddlllt mlU. A'*M ~ 

Otl9 ıa.ıı 

.... ıu• 
Alqml .. 

, .. il.il .... 
Ua 11.11 UT 

n.11 .... il.il 

8401 t 

-. arlıul ....,. ........... -
Blı.llJıa -. .. .... 1.18 .... 

UT &ıa 

. .. 
&.61 .IGO ~ M8 BallOe 8....-eDer m•>ııeD°*ıle: fll'lım _. 

Küçükçekmecedeld 
hafriyat 

940 I 11 hlp tin&' Kerim bügeal, P*D o... 
hane )'Ola, ....... ırema ~ 

• Şimendifer hendetf. 

KüçWcçelrmeeedeki hafriyata 
bu yıl da devam edilecektir. Bi. 
ana devrinin en mil:him lfJhir· 
.terinden biri olan Rejiyum tehri 
huabelerindıe gole k~tli eaer. 
lere tesadUf edileceğı umulmak. 

mr 'bo1"C1lD tatUamtr teımlD I~ 1leel8 ıeırannt ollm9a ~ -.IEI. 
hudut w ealreal yurlı 2 p&J'9& Pl'i JMDlN1 U.Hl 11a1ı cQDtl mat U-U de 
açık artbnDa IRU'ellyle icra dıaiNlbldt atııacıütır. 

l A!'Unmaya Jtbrlk edeotlllcrtn pytl mealnıa-ta mftha..._ .... 
rtaln JUade yed& bUCUlı& DlaWIDde peJ &1qıeıll ,,..,. mU1I bir 'hanJremn ı.aı 
nat meklubuau W11DeJer1 ıtmmdır. 8abf bedeDeıt papı olup icra -.ru 
.ıaya JO aba pgımemü Ga81'o 1PihMYılp bir mtWet ...-etıldr. 

a - ~ 'bedrll o.ıindea balp•aaac.1& 7Gsde iki lıaçuk delWlıe ı....a 
ild tapu tMı:ll " teslim masaOan ~ alWr. 

~ 
3 - lfhu P7'I ... ıu ...... m(Ü art&ırma ... prbaamelert l.6.IU .. 

bbtdea t~ llerk..ıa ~ iQla kira~ acıktlr. 
Nakil vuıtalanmn 

aenelik muayeneleri 
Haziranın on dokuzunda eeıı. 

rimia eeyrülefer halinde bu. 
tımarı nakil vasıtalan SultanaJı. 
met meydanında toplanarak ae
nelik umumf mua.yeneleriııi yap. 

--~ 

AJ'tbrma79 ~ "CleoMJeria bq Mptald ~ OkWDUf 9' a1ııı,,. 
deNaat.ma ftJaf oba .. addlt~ .......... !ballı ••tmde art.brma ,.mi ... 
....... artbnaadu ,..... .. ..,darlar. 

•-Oaırt ~ tttdllfa ~..,.en çok arttır&ıla ...._ ... 
Ur. Awk 1ılriDd •'1tbrmada YerilM bedel p.Jrtmenklfllln mvb.emaı. dlıle
rtnln yQsd4: 7G §iDi •"m&n1 eıı ç0k arttırama teahbUdtl bül kalmak IU'. 
t1J2e art.tmDa ıo 8'1ll GDlla t.md!t tıdUJDlf olur. Ve 11.'l.9'1 tar1bJDe ı-aı 
ilden C.'umı. IUDll •yı:l IDÜ&l Ye IMU. iklDcl arUırmul yapılarak ea p 

--H«-- ~~~':·~.:-=~ ...... wll '5 4lmlıl Dııll.._. 
~ .. bi ~ .............. tUttıi'. 

Dünkü ihracabmız 1 - İpofıtk aJlllıi ........ M.,.. ...... aJ&kadarianıa pJl1menhl bertn. 

DDnta ihraeatın )WOnu • 
hin Unııdır. Dan, I~ llÜ· 
Ja. iç fmdrlr, tarik likerdaa, Um 
afyon, Romanyaya 5M bhı lira. 
ilk pamuk. torik likerduı, Çek
yaya •fır barağı eatııını.tr. 

cleld blldan. ~ ,... ... ....ııa dair .. tcldSaı.n ftl'ÜJ •"'lıltde 
rl"9 11 .- ................. lıGdlrmelerl lknndlr. Aluıl talrdtrde ..... 
ai011i1r1 Me ablt e1 .. dl"9t ~ bld Unla ,.,..... ....... Mili JrabrlR. 

• - !laalıt w •Bt.aldp •••me>eler Mkkmda te.. w tal9 Jre• ut 
19 UDGU ft ~ WÜ edin JUdıhlGl'l tatbik obmar. 

Dalı& 1USf llalat aJmü !t~ sar. clalNme m ............. .. ...... 

F.eeğin huylanmur n.w.te o-
luvor ve Jıl hmedin anne-!: 

• - O lum bir kasaya gelecek. 
aıye korJu~ordu. 

Bir gQa a•nm bilJ6iil ... -
gelcti.. Mehmet. Hanlfelere .pa
IDJI, erııekdar eteğini bail bat tar
lada bıraJmupı, 

Henea bir b8fka aöylOyordtı. 
Kimine g6re Hanff.e 1aıdarmdaa 
blrtni Mebmede vereoekti. KtadDe 
pe Hanife onu QIÜhP abml
tı, ama bunJarm Jdı; biri delflc!f. 
.. doirım Sed*'va ......._ .. 

namusu. 

- Kı"bmı 1wıwı ld, Hulfe 
.. .. lıııo)'ıdu. Genal kapattı •• di
yordu •• 

- ille olv DJ böyle py .. lleb. 
met kadar Jmlatı var Hanlfenln. 
diyenler daha ile;i aiclemiyorlardı. 

(8akll Bulfe k6)'0n ha.tın sayı -
hrlannctendı. Hene.e yarc1mı e
der, ~ verirdi. 

Dyltıntın merm Pik .annedl 
Bir sQD u.üfeMdlı evtnden bir 
pl'1n tura, yırbk lllll etmta n· 
yıldı. 

- oan. ....... ll1ftDlllU.. 
diyenler e bir hMftaıtl ttade 
et.adıl olu)"Of'lardı. J'Kat bunun 
p mtıbtm 1* )'imi vardt. KGy le
ktlıemulltf. Bu bir rmlettl lhU.. 
~· 

- Toprakta yatan dedeı.imf.z 
hoırtlcıyacak.. Bizi bıı asaptan kur
tarın.. diyecekler -tiyordu 

Kaıdual.r: 
- Ne llU"'&ll aJtınclan • ylrü

ten lradlmr11 ~· diye 
hmçlarmı cbla 

llanlte}e pllnoe, bmılarm hiç 
birine Wbrmıyordu. Keımnundu, 
mentta. kim ne delW8 dMin di· 
JWC!u. 

llehmet, Alç bir teYfn t'arkmda 
deftJdf, g&le-*ıde bir t11rlil du
rulnuyaıı bir ~ vardı. ll>vden 
tı*mıJor, bhve~ bile İnlDl)'Oft)11. 
Btr d fa kahveye lnmie. herlceabı 
kendisine vil7!rt"Vlrdlitf ni _gör011<'P 
ko.kUn il ri dö .mn.,, b&IJDU Hani
feııin göğallne da)ayara!ı g&s ~ 
lannt gilçlGkle zaptet.mlttl. K6ylU
leJ' pllf ıtslf toplaMJlar. Care ara
ddar. ,..._bir çare yolrtu. Hatd
f9J9 l6t 1191mu1.ırdt. Ya H&nı e 
~. Ona lla uJleri de vardL 
B• '*'-la Balfeye biraz bor
ea oMuh için 1ı.1m8e gidip a&yl@
mefe CNM"et @df!mmrma 

(DılmMt wpnn) 
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111 ...... ........ ....... 
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11114 ... ..... 
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UI --
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aı.ına ...," 
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Birinei ..nrJ 
mGtehauıı doktor 

NURi BELLER 
811'18 n 81lB ll&ftA1atA81 

Ankara Oıld4-I 1fo. n 
&l ı ·y~n A&Uerl: 10 den ütlıana 

Sahibi: ABIM UI 
Bamdıfl ,er: V AKIT •ctbaa 

Umum ~ı lyatr idare eden: 
lle/i1c Ala.Diri Beuengil 
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Bezvel al~ybiDP- açılan ala.C31' 
nm ilAlı<'n yapılan tebı~ats 
dıı.va edilen mahkemeye ;::-el~ 
dut':unılan g1yap karannrn l 
li!!'ine karar verılmiş, dıı~a 

beravi istıktap mah'kcmel'e 
gel~iyccek olursa istfütııP11 
miş ib"!lı; olıımuı ren.,din 
aidiyetıne karu verlldi~ı:I~ 
gıyap kararmın 15 gUn m11'1 
n~ıı tcoliğirıe m1J1'ak~mp ~ 
16.6 P11 saıı t 10 da ınahkl'Jtl 
me!ti veya bir ''ekil j:;'öndcrfll 

takdirde 1!1Vabm.da karar <' 
Ournarte~i ,.c Pat.ar :tünleri jqJcr. iti' 

;:-ry:ıp karan makamına k8 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 24 / 5 I 1941 vaziyeti 

AKTiF 

Altn.ı: satı Kilogram 
Banknot • 

72.60U~ 

• • 
Ufaklık • • • • • 

Dahlldekl llluba1Jtr1er : 
TO.rk Llra.ın • ' • 

Hariçteki Unbablrler : 
Altm: Sa.t1 Kilogram 12.937,317 
Altma tahvili kabil aerbeet d0-
1'fz.ler • 

Diğer dövizler Te borçlu Kllrlng 
ba.Jdyeler! • •_. 

Bul.ne Ta.bvlllerl : 
Deruhte edilen eT?ak• nakdiye 
k&J'VıllğJ • 

Kanunun e . 8 maddelerine tevfi

kan Hazine tarafıniia.n 't'Ak1 
tediya.t . • • 

Seoedat Cüzdanı ı 

'ncarl Senedat • • • 
t:..eham ve tabvllAt cüzdanı : 

Deruhte edilen eTI'&lu nakcli· 
yenin karşılığı esham •• 
tahtiJAt ttıbat1 kıymeti• 
Serbt'at l!:!lbam ve Tahvlllt : 

A vaaalıır : 
Altm .... dö't'iz Uzerlne &Ya.na 

Tah't'flAt üzerine avans • ' 
HazlJ:ıeye kısiı vad &'t'ans • 

Hazineye 3850 No. kanuna gl!r• 
&çılan aıtm ka~klı aTaıuı • 

Bluedarl&I'. 

Mııhtelit • • • • • • • 

102.123.988,77 
7.HS.667,-

692.141,79 

400.247,13 

18.197.370,87 

46.685 821,16 

158.7'8.563,-

21.253.171,-

' 276.829.157,19 

46.149.523,(13 

7.926.615,34 

4.741,69 

7.!!08.722,-, 

146.684.926,75 

110.231.'707,nS 

400.247,13 

64J~83.192 ,03 

137.495 392,-

276.829.157,19 

54.076.139,27 

154 .498.390,44 

4.500.000,-
9.609 022,27 

812.523.337,89 

l Temmuz 1933 ta.rüwıden ttib&rc. 

PASt F 
Sermaye 
ChUyat ak.ee1ı1 ı 

Ad! ve teTkaiAd4 • 
Husust. • 

• • 
• • 

Cdevtildeld Banknotlar: 

• 
• ' 

Oerubte edilen ~lu nakdiye 
Kanunun 6 • ~ ıncı maddelerill• 
:.evflkan Razi.ne tarafmdan vakJ 
led!yat . 
Deruhte edilen eTralc ı:ıa.kdlY• 
oaıtıyesı 

Ka.q!'llıgı ta.mamen aıtm olarak 
tlA veten ted3 vtlle vazedilen 
H.eeskoııt mukabtll uaveten ted&. 
vazeı:ı.. • 

Hazineye yap "" attm karşılıklı 

a~ mukabllıl 3902 No.b kanun 
mucibince UAveten tedavWe ya· 
r;edilen • 

&IEVOCA'I ı 
rtlrk Ll.nuıı ~ 

• • • • 

A.ltm: Satı Kilogram 877,150 

3q50 No. kanuna göre Hıızı.neya 

&çılan avans mukabili te'f'di olu· 
ııan aJtmıar: 

san KUogram 55.541,93CJ 
Deviz Ta.allhüdatı : 

Altına talı't'ill kabil dövizlez . • 
D!ğ'er dövizler ve alacaklJ KU-
rlng bakiyeleri • • 

Muhtelit. • e t t t t 

7.822.019,15 
6.000.000,-

158.748.563,-

21.253.171,-

137.495.302,-

17.000.000,-

:!50.000.000,-

101 .000.000,-

65.238.912,49 
1.233.782,03 

78.124.167,9(' 

-. 
25.093.166,76 

; 

Lira 
15.000.000,-

13.822.019,15 

.505.495.392,-

66.oi 72.724,52 

78.124.167,00 

25.0fl3.166.76 

108.515.867,56 

812.523.337.89 

lstanbul Bel ad lyef1 

i!tanıarı 
TalımJn lkd tik TE>ınlıı. 

2:i32,0U lf-9,0~ Runıeıt:1:ıııırında Re!ikbcy 110kağrn.da Sl-d 

ralı l\lışaı• ~h ankazmın satışı. 
llC..'.(,66 ~a,u; EmirgAndd Emirgd.n caddesinde 26 nutıl' 

anka.zını:ı sa tıgıı. 
lC00,00 75,00 Unkap.ınnwa Haraççı Kara Mehmet !llııııı 

Fener c.ar1deslnde $-9/l numaralı dill<~ 
zınm ııatışı. 

Tahmin bedelkrı ılı> ilk teminat ınlkdarıan yukarda ya..zılr 3 P" 
kaz 6atılmal< uzer~ ayrı ayrı temdöcl1;n açr,\ arttırma.ya konuırııuştıı1 
nameleri Zabıt ve Mu~rnelAt M;kıli-lüğü ka,eminde görülebilir. !b31e 
Pazartesi gür..ll. ııaat 14 de Dalını Ercümende yapılacaktır. Taliple# 
mimı.t makbuz veya meJ.:tuplari,v!e lhale gUnU muayyen saatte pş.ııtl~ 
ırendc lıulunmaları. ~ 

Umarı~ Devlet Demiryolfart ve 
işletme Umum idaresi 

TraKya hattı ile Mudanya - Bursa Vt: Samsun - Sahil bB~ 
ga~rl bütUn şebekede 1 Ha.ziran 194J tarihinden itibaren yeni 'il 
tato:klne başııınacağ?, b:1 tari!·)İ!'N göre yolcu mtlnaaebetıeriJll ııt' 
trenlerinin hareke~ ?amanlarını gö~terir ~tvellerin istasyontarıD 

salonlarına a.0rlmış ve J..tlçük cep tarUelerimn gişelerde satıl~ 
bı:.lunctur,u sayın lıa'kn !tan olunur. <4 

Dev1et Oenizyolları işletf111 
umum müdürlüğü i1Anıar 1 . 

Köprü • Haydarpaşa - Kadıköy hattı tarif~ 
Devlet Dem.tryollart İdareslnln poeta va be.nliyl! katarıar1 ~ 

ya?tığr t:ıdilAta miitenr.uran Koprlı • Haydarp8.§a _ Kadıköy varııt 
d~ 1 Ha.ziran 941 t.anh•r.ı:!en itibaren değl§t:mlecektir. Yeni tariftı, 
amlmış ve cep tıı.ri!eJe!'i de ~elıırimizde satrl'a. çrkanlınll!t:n'• ( 
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