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(Her g lyasl gaz 
Araca• e 

Girid y pı
lan hücum 
hakk nda 

--o'--
Loodra (a.a) - Almanla-

ıın Giride y k be mak için 
parıışütçüler ve bava yolu ite 
oaklcdilen kıt.al r göader
mek suretiyle 'yaptıkları te
şebbil muh kka lıi çok 
cürctka'f ve çok tehlikelidir. 
Muvaffakıyc:t şansl rı çok 
azdır. TeşcbbOs bir aııs 
meselesi gibi tc:lakki oluna
bilir. 
Fakat Almaol nn lagilterc 
hakkı da başk istila proje
leri içia ·bir u:nuı.ni prov 
yapmak c iyetnıde olmıaları 

muhtemeldir. Malum bulunan 
pek a:r. unsurl&r üzerine da
yanarak Alman plioı h k
kında tahminlerde bulunm•k 
mümkün iıe Alman tayy re-
leri şiddetli b va hücumlara 
ile lngiliz hıtrp gemilerini bit 
tarafta tutmağa ç.ah~ukeu 
ıt.blaka ) arıcı gemileı in Yu· 
nanistandnn bu raıiye gön· 
derilmesi içicı sahilde bir 
araıi şcrıdi ele g çirmeğe 
teşebbüs edecekleri muhte
meldir. 

ı-Dnam'_~ ün~alıifede-

ı se lum mınta
kasındaki keşif 
Faligıtııri davamodiuor 

Kahire (a.a)-Sellum mıo
takHında keşif faaliyetleri 
devam dmektedir. Amba -
JaginiD teslimi muamelesi 
bitmek üzeredir. C nup 
mıntakaaında şiddetli ve 
ıürekli yağmurl r d vam 
etmektedir. 
Düşmao tayyareleri Girit 

adaaınd bir b stab neye 
bomba Ye mitralyöz ateşine 
tutmuı ve birkaç kiti ölmüş 
ve yaralanmıştır. 

Girid adaaı üzerinde 13 
dü1ma12 tayyaresi düıürül
müıtlir. 

lngı iz 
• • a a" ı n 

GOSTERDiAi CESARET 
--o--

Kebire, (ıı.eı) - Irakta ln
giliz t yyareleri skeri üs vt: 

kışlal ra bomba atmıştır. 
Hasara uğrıyan bir in ıli:z 

tayyaresi beş l ilomctre me 
sı;fede yere iom ğe mecbur 

olmuş ve bu csnad tayya
renin etrafıDı Roşid Ali 

kuv etleri çevirmişse de di
ğ r bir lng ii:ı t yycresi 

büyük bir ces retle yere 
inerek h sara uğnyan t y-

yucni11 mür Ucb tırn al rak 
tekrar hav lanmıştır. 

AME I A 
Fransız- iman işbirliği 
ni uakından taklpediuor 

--o--
Vaşington, (a.a) - Ayin 

bü l. iimet ı sınden Bati ey 

diğer beyanatında Amerika 

hükumeti Fransız - Alman iş 

birliğini çok yakından takip 
etmektedir. Almanlar nısfı 

kürre dahilindeki Fransız 

müstemltkderine birleşmek 

isterler e hü~ umet derhal 
f aliycte geçecektir. 

lngi te ye 
---o---

Gönderilen harp 
malzemesi 

Va ingto ( .a) - Ame

rika ay c zasından B btley 

kir l aı ve ödünç ol r k 
lagiltereye gönderilmekte olr.n 

harp malzcmel rinin hiç bir 
arız ya uğram d D lngille· 

reye ~ rm kta olduğunu 
meın uuiyetle bildirilmiştir. 

~c .b, l'tefflJ•t 
Amiri ve Bq 

Muharriri 
SIRRI SANLI 

Senelik 7,5 lira 
6 Aylık4 
SAYISI (100) PAR 

'l tiA.A:,lNOA ÖA;)lLMI~ 1 lR 

ikad n 1 ~illi Şefimizi 
Gelen ağır bombar- eşekkürleri 

dıman taggareıeri 
--o---

Londra (a. )-lı•giliz is
tibb f tt nnn ifş edi diğitJe 
gö e Amedkeda imal edi
l .o ağır bomb rdı .an tay
y&releri ilk defa şimali Af· 
rikad kull nılmışhr. Bu 
t yyar ler 18 mayısta y rde 

serpilmiş bir halde bulunan 
düşman tayyareleriyle t ok-

ların hücum ederek büyük 
bombalar atmış) rdır. 

Beyrut (a.a) - lngiliz tay
yarderioin Suriye ve Lüb-

n nd ki tayyare m ydanla· 
rır.ı bombardıman etmeleri 

üzeriDe Suriye hükumeti Su
riyede bulun o logilizlerin 

bir b~fto ı ıfında terkctmc
leri bildirilmiştir. 

Bay Hes 
h kkında 

Londraı (a.a)-Avam ka
m raaıuda bir mebus Heıia 

Alman devletinin malômab 
tahtında gelip gelmediğinin 

edilip edilmediğini 8. Çör~ 

çilden sormuıtur. 8. Çörçil 
cevabeo Hes hakkında he-
nüz malum t verect:k vazi
yette değilim ve bunun ne 

z man olacağı da şimdilik 
malum değildir. 

Y lan: Hes harp esiri 
mu melesi görmektedir. 

--o--
Protestoda 
buudu 

V şington, ( . ) - VJşi 
bülıumctioi Amerika elçisi 

H nri Hes F r ntuz gemile
rinin müsaderesi dolayııile 

Kordel Hal nezdinde pro .. 
testod bulunmuştur. 

--ım--

An" ara (a.a) - Reaicum
bur Jsmet lnöaü 19 M•Jll 
bayramı mütıasebetiyle mem· 

fekctia her ta afıodaki yurt· 
• 

teşl rd n aldıkları tebrik 
tef grı: fların dan mülehaHİ• 

olarak teşekkür ve mukabil 
tcbriklerinio ibliğına Aaa 

dolu aj nsını memar etmlı· 

lerdir. -- __... .... __....._ __ 
ALMAN TAY 

Y R •LERI 
Bir ha tabanı aıı 

sine hücum attllır 
----o----

Kahire (a.a)-Akdenizcl 

bir İngiliz krueaıöründe ba 

lunan royterin muhabiri bil 
diriyor : 

Nazi barbarlığından ba 
sedeu bu telJı?rafta; baataa 

gemisine düıman tayyare( 
ri hücum ederek vapura 

yanı baıına 8 bomba d 
müıtür. 

Bombaların yakın diım• 

sine rağmen basar olmam 

tar. ikinci bir sırup da 

vapurun üzerine ı•" tili ol 
rak pike etmişlerıe de ba 
ların birisi denize dalmıı 

---o-.....-

Zail uca 
Zaptedildi 
Londra (a.a)-lngiliı 

taları Zallucayı zaptet 
lerdir. Irakıa bu muhitin 
ki araziyi ıu altnıda l.ır 

malarına rağmea ilerleyiı 
rioe devam etmiılerdir. 

Bir Alman tayyarui il 
kuvvetlerimizi görür gör 
kaçmııtır. 

rin Amerlkalılır1a kati k1rar vermek için diiıtllkleri tereddiHleri de ı•~tll 
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___ EH"* ""' ~:' "· Hapishane ve te~ [TURK TARiHiNE 
BiR NAZAR] 

--o--
-6-

lslimiyetio zuhurundan sonra öuce lıarı 
lılar müslüman oldular. Bu ııı retle mfialü
manhk, Irandan Horasana, M averaielnebir· 
den Kargana ve ta K&şgara kadar yayıl· 

dı. 
Tilrkler önce müslümanlığa karşı ş:ddct

li davrandılar, ıonra bu dinin m( deni ol
ct.ğunu anladılar, bir çok m-ılümaa bil
ginlerini memleketlerine dant ettiler, on
ların vaizlerini c•n kulağiyl e dinlediler, 
ıönra müılilmaaı mürtidi ke!ıildilu. 

Sonra Avrupalıların baç ı ordularına 
karpı durdular. Haçh orduların ilerlemeaine 
eagel oldular, her tarafta ouların ordula • 
rını dağıttılar. Bu k nh savnşlarda ne bir 
Arap ve ne de bir lranh vardı. 

Türkler her yerde ve her dı.!~irdeki kab-
ramaalıklaı iyle Müaliimanlığı h:limiyetle be .. 
raber Arapların vcrhklarını korudular ve 
ıerefleriai yükıelttiler. Hatta Hindistanlara, 
Çiolere ve Viyana kapılarına kadar götür
d&Jer. 

•*• 
Hristiyanlık Tilrk yurduna Horaıan yolu 

ile Milidın dördüncü asırında girm;ştir. 
Herat, Semerkand, Karakurıım tarafları 

1 ile Gobi içlerine kadar brııtiyan misyont r· 
ler ıirmİf, bir çok Türkleri brııtiyan yap· 
mııtır. 

- Sona our -

CEZA KA U UNDA 
DEÖIŞIKLIK 

Ankara - Türk ceza kanununun bazı 
maddelerini tadil eden kaııun liyıbası ali
kadar encümenlerdeu geçeıi'ek umumi 
heyete sevkolunmuştur. Bu liyıba ile 10 
madde değiıtirilmektedir. 18 inci madde 
aürsıün cezasına teali tik etmektedir. Yeni 
ıekle göre kanun icraın sırasınd• sürgün 
cezasını getirileceği yerin bavıı vesair tabii 
haller dolayısiJe mahkümun bayah için bir 
tehlike teıkil ettiği emniyet ve a.ayiş 
bakımından mabzuvları görüldüğü takdirde 
tatbik olunmak üzere madd eye yeui bir 
büküm ilive olunmaktadır. Buna göre 
ı&rgün cezasının geçtiği yerde hükmü 
veren mahkeme celsesindeki mahkemeye 
yerin tebdili bak kında karar vermt k Bali
biyeti verilmektedir. 

95 inci madde tecil edilen mabt 6miye
tin kanunda tayin edilen müddetler içinde 
mahkum olan şahıs yeni bir suç işlemediği 
takdirde cezuuıın ~infaz edilmiş ol caj'ını 
ıöıtermektedir. 

Yeni şekil ile mahkumiyeti tecil edilen 
1 kimse yeni bir ıuç işlemec!l'n ~anunda yazılı 

müddeti geçirirse evvelki mabk ümiyetine 
kadar olan ıuçu hiç işlemcmis sayılması 
tecil esaııoı ceza tatbikatı bakımından ta-

1 bii icaplar1ndan olduğuna göre maddenin 
k ba esasa göre değiıtirilmesi zaruri görül· 
f mOştür. 

t 482 inci madd1: deki tadil ile telgraf, te- . 
lı ltfon, mektup veya resim gibi vasıtalarla 
le f reımi heyetlere ku,ı yapılan bakare!lerin 
dr cezaaıı kalması doğru olmıyac:ığından mad
IU deye eklenen bir fıkra ile bu vasıtalar) . 

yapılan hakaret fiillerinin vccaben yapıl· 

mıı ıibi telikki edilmeıi kabul edilmiştir. 
Uyuıturucu maddeler imal edenler, sa-

' 
1 
tanlar ve kullananlar hakkıudiiı kilçük bir 

a 'ka1abada çektirilmek üzere sürgün c ıası 
il 'koaulmaldadır. 

B 
526 ıacı maddeye ilave edilen bir fıkra 

el lile arapça ezan, kamet okuyırnlı.ırın, şap· 
k• ıiyilmeai ve Tlirk harf•erı :.ıin kulla ıl· f ,maıı hakkındaki kanuni mecburiyetlere 

1'aykuı ltareket edenler ıibf cezalandırılma· 
temla olaıtıcıktn. 

--$ehi r Hah e e hanelerin idaresi d 
•H•aiiiiiviiiiiliiiiiiiiiiiiiitiiiiiaiiiiia•_ riiiiiru•ziiiiiliiiiiaiiiiiiiiiiıniiiiiiaım· ifiiiiBk;-ır-şı•· kında ki kan uıı ' 

Pasif koru ma mevzuu bak- tadilit yapılıl'~! ~ 
Hapisb ne ve tevkifhaneleri~ •0~d,1, 

ında bİ r top ıtı Y ]p· Jdı nsi hakkındaki kanunun ikiocı aı•b1~tl 
__ -···--·---" ·- --- tadiliue d ir kanun liyıbaııD• ıtd•· 

Dlin saat 18 de balkevin· \ ıebrimizde ahran pııııif ko- Büyük Millet Meclisine takdim etflJ 
de bava taarruzlarına karşı j runma tctbirleri to tl:.ik edil- Maddcuin yeni ıekli şudur: pi 
pasif korunma mevzuu bak· miş ve bilbasuı d ols uz mın- .. a) M bbuf.ların hapishanelere 
kında göı üşülnıek üzere bir j taka tali komiay onlariyle 
toplantı yıpılr:r ıştır. 1 mahalle yardın cı !komitele- m•~;· Mahhus ve mevkufların gi1~:, 

Toplautıda v timiz B Y rinin çahıma şekilh ıri te bit ve yedirilaıeıi, yatmlmaıı, okatuldl J 

Fuad Tuksal, belediye reisi 1 olunmuıtur. Alikad GrJar ta- çahıtırılması. ~1 r 

doktor Behçet Uz, C. H. rafıcdan bu k»miS'.JOD ve c) İı k z nçlarındaa çalııanlar• r-
p. •ı' laAy•t ı·d.,.r.-" heyeti reisi komite r: Sh'l& t&tbikat bak- ·1 1 . f k 1 ... ... .. ~ aı e erme na a ayrı muı. d• 
avukat Münir Birsel, lımir landa lüzumlu tefısvı ik izah t: d) Mahbus ve mevkuflar hakk10 

111 cumhuriyet müddeiumumisi, verilmiştir. ler t rafından, ne gibi inzibat oıUI 
emı.iyet müdü,.ü B. S it Hava taarruzlal•ına karşı t tb'k ı w • a ı o unacugı. k 1111~ 
Özgür, vil5yet pasif korun· bütün pasif ktuurtma mev- e) Hı1pishanelerin emniyeti b• 1

1,~ 
ma komisyorıu r u teşkil eden zuu He gerelr .ıile siperleri mah ümların kendilerini ziyaret~ ıe ,ıe 
daireler rüe1ı1 ve müdürleri ve gerek miiştt ?re\k siperler konu~malarınuı ve hariçle mubaber ,Ji-
ve her mıntaknda teşekkül b kkında ma!iimat r.ı.lmak ne sur tle tanzim ve kontrol edile' 

0
, 

olunan tali komisyonlnrl iatiyenler mıotüa ve m - f) Hapishace ve tevkifhane~ oı.e~tJcıİ 
mahallelerde kurul n yar· haJle lcrindeki , \:omisyozı ve mü tahdemleı iain vazife ve selab11.bİ 
dlmcl koml'te azası baz1r . komitelere mü raca.at ede- e dl 

haklarında kimler tat afındaa D •-d• 
buluamuı1ardır. rlerae istedikleri' izahata ala- bati muamelefer yapılacağı bakk•O 

Topbtnhd ıimdiye kadar bileceklerdir. . 1 kt 1 nİ2:amname taozım o anaca ır. , --------------- . 
Belediye 
Reisimiz 

Çok ÇOC.Uk(u Bu nizamnamenin sıhhi baıu•~•' -
teallik maddeleri Sıhbat vekileti e 

ailelt ~r reken hazırlanacaktır.,, 

Belediye reisi doktor 8. Altı çocuklu veya d•ha Kanunun mucip sebepler 
fazla çocuklu ailelı erde ikra- töyle denilmektedir: Behçet Uz bugün sab hle· 

yin erken Şı!hir d Qbilinde 

umumi bir kontrol yepmış 

ve bilhassa fınnları ve Be· 

miye nlmak için Sıbh ... t ve uHopiıhane.lere mahkümlar 11•~:: 
iç timai muavenet ~"Ckiletine ıiçten gelen rnektup ve her ne•• ,c~~ 
mürac~l\t edeı leıdeıı . hentiz lerin ve mahldiml rın hıırice göode~i~ 
ikramiye alamıyanlıtrJD 42, !82 bu gibi muhabere vHıblarınıo tel -~.; 

lediye inşaatlv rıoı gözden 

geçirdikten ıonrn kültür 

parka gitmiş ve o~ada ali

kad rlıır direktifler ver· 

ye b liğ olduğu, yapılan tel- memesi ve müadeıecatının idarıce ttı1 
kiklcrdcn .,nlaşılmıştır. 1 d iy•'' ' ka m ıı ve ha piıhane e s .

111
,,,,a J 

Buoler verilıoeıi' icı petlen konuımaıının kootrolıüz bıral> ,~l'i 
ikramiye yekuna da 1,271 ,000 takım ıi:zli muhaberatın mabıurJo ~. 

miştir. liı tutmaktadlr. k P tevlit edebilect ği naıarn alın•ra ~adi'' 
1 

IRosim BORSA HABERLERi 
16 36 kuruştan 630 çuval 

üzüm, 8·9,50 kuruşhın 233 

. çuval incir, 33,25 kuruştan 

38 ton sisam, 10 kuruştan 

130 ton b kla, 11 kuruştan 
50 ton nohut satılmışlar. 

Dr. 
iz.mil' MemJeke t be.at.nneıi 

Rontken m utehas n11 

Rontkeo " Elelnrtk tedavu l 
rapıhr. ik inci Beyler So at: 

I f 1 ı f. ll ' 1'4 

--o--..-
sergi i açıldı 

h~ruir hr..lkevi a~on unda 
lzmir r cssami~ıı tua1fıod 11 

hazırl. ımış olavı 43 muhte lif 
tab!od n müteşekkil ltkba-

h z r resim s rai•i vetliler 
boıurunda açılnnşbr. 

Devren Satılık Dükkan 
Arap Fırını cızddesınde 

(1) No.Lu bak aliye meğazesı 
devren satahkbr. 1 liym lerin 
bu dü kana mür ca tları. 

!E·L A Sineması dasugün i 
:Matinelerden itibaren güzelliğine doyulmaz 2aıuazz:am filim: 

İ 1- " k dde vazife Frs;:,u~c i 
ı Y ratanlar: Levv - Ayres - Lioncl Barryrnore ı 

f 2· Kocam Güze . r Peşinde! 
:iagilizce sözlü-Y ratanl r: Aun Sothern - Francbot Ton~: 
ı foks Juraalda en son ve en mühim haberler l 
:seanslar Mukaddes vaz fe: 2 5 8ıle ; Koc 01 güzcll~r Peşiodcı 
:3,30 6,30 9,30d . cuma martesi, p n r 11 de 12,30chı başlar : 
ı Fiy ı tlar: Birinci 20. Balkon 25. koltuk 30 1!.!!.'uştur. ı 

tsU HAFTA -•-.ı••11--... -
i Tayya e s· e ası d4iTE~~r~N·f 
: Avrup cazb rıt kralı Ray Venturıı ve rk dıı şlarıoıo y • ı 
: rattıkları ze-ngin musikili, şeo, şuh "F, n:nzce Söılü" l 

; 1 .. Paris De ıı· leri Fllmile i 
~ . t Fransıı.co öı.lu • 

f 2 - T yar ci Casus a Filmi f 
t Oynayan: Jaclc Holt ı 
ı Matineler: T. C auslar 3.30-6-8 4S P. Delilikleri 4,30 ı 
ı 7, 9,45camartesi gilnii 2 pazar güuü 1 de ilive ıeanılar •. ı 

nelerin emniyeti br? kırl'ından mıb ofoı 
kendilerini :ziy•u t~ geknleıria k0~ 
rıuı kontrola imkia veıecek bbı~ 

• lı 

raptedilmesi gerekli görüldüğü 11 

6111 . e 1 
nemlarına gelen ve gerek harıc b 

• aıtO 
cekleri mektup venir her ııevı 1.,,o 

b. bd 
vasth.I rıoıD da kontrole ta 1 

:zaruri bulunmuıtur. 

-~ ~-~-----~~----~· 
FAYDALI BiLGiLERi: 

'n mükemmel • ·demet• ~ 
. ill''~" 

• 
mı 

Memleketimizde maydlnos, ıÇ ll"I 
vitamin bulunduğu bilinmeoıekle I•''' ,) 
ötedeoberi çok kullanılır. Salat• ıt': ~ 
tinyağlı yemekleıe bebemebıl : ~ 
ilave edilir. ZeytiDyağlnda vitılll~) 
olduğundan, bu suretle oau• yd•~ 
maydanoz doldurur. Şimdi ısı• "'' ; 
Amerikalıların tabiri veçbilc, "'~,,.ı.tt/ 
mel vlt min demeti" olduğu ·~bit ' 
sonra her tarofta buna fazla r•I I 
ceği şüpheıizdir. 1ıt1 /.. 

Bizim dikkat cd~ceğimiı: bir o:fd''~ 
dır: Çii olarak yenilecek .111 

11,tf Z 
temiz olması ... Zira bu da, yeııl ',.,ı-1, 
tifo veaair baz.ı hastalık mikr~pl• ,p•f 'I 
yetinde amil olabilir. Temıı ,,,ı~ 
bulunamazsa bunu evlerde b•b;,~ ~ 
kenarında, yahut tahta bit ••

0 
,,;- ,, 

B fit• ~'~ul yeti§tirmek P• k kolaydır. u fi fi' 
nesi çok ç buk bDyür, çoğaht -

rinder> çekilip çıkarılmazaa uıoll 
mabıul verir. 



" Yaz n: NECDET RÜŞTÜ '1iiQe L 

S011 s.olunu atb marmaraaın boyouna, 
c .... '•· bir işık gibi, giriverdi koynuna ! 
y~:e·. toprağa, ~uya karanhk lcanat rerd;, 
~ 

1
•r ar Y•••ı yavaş ışığıı:u göıtcrdı! 

l\.lıı 

Nib llleş leıini boşluğa uzatarak 
Der~~et bir ay doğdu d ığlardan yuı yuvarlak! 

'f&k l~d~n Y Vllf yaV11j .SUaran bir yüz fİbİ 
Bu 

1~ dı: Gece oldu arbk bir gündliz gibi!.. 

A.d,d ? t kav~&siJe gecen, günOn sonunda, 
Bira ' 

1 
bir köıkün g-enif bir b lkoouoda 

Sar 'ç .. •rkada y zdau bahsettik uzun uzun, 
() '. guıelJilderinden ı~çılmışh Temmuıunr tdıı:n: ...... cı.,. 
Ô 

1 •te 
" <ntQ c n verir .. Bunu her yaz d oeriw: 
.. Çi k l:bQn yollarıuJ on yıl gui döoeraml, 

"f.f.,Ç.,e l' kokulerile battmncıa sıcak! r, 
,, •a:ıd 1 w 1141" e c D lllll r s .!rt gCSglisf r, dud ki ıı ! 

"8, . llıacer larııİa atı malı i tcı gönül, 
I ftb t iZ eder adet bu tahcvvüf! "I 

o~,bilt 
l\•hk,bııhk) ı6zünü dııy n ııcd t bey güldu, 
l>edi: •, bir su gibi, dudağından güıdüf 
...... (\' 
ltt••ıaı 1~ baıtahğı: denir bunun adına 
a, .. de 6ıLton eder iki üç ay kadına! 
~~'•ta bu hııtahja tutulmoıtum bir zaman, 
Qe,,k Y•ll>, dialeyia. Olur bir küçük roıuan 
() ~ttı b.aıptea evveldi. Hukukta tal beydim, 
Vlltıap ~b, böyle değil bcığa gibi bir şeydim! 
liiç ki •rdığun için her oyunda bıcal.t, kol 
&ıı'ii lılıe oyn mazdı korkup benimi~ futbol J 

~İll&b~ ~Uvvetliydi: Demirleri •ierdicr, 

8 t~te' er Yemekte bir okka ekmek yerdim 
~lGQ Plc tıkma lardı baaa çok dokru d 

~Q~ h,~• ~•daa,larım diyordu: "Boğa Sc da t .. 

Ç e hte ıJ~ çıkmıştım ben "Kollcj,, den o tene 
.\ Gıı~G b l>ıçal ıı sıYaya cakhm yine : 

~t'trı ~ u.kta zorlu bir tahsil b&şhyorduJ · 
~ Oiı eıu çağırıp daima baıbyordu: 
tıı,k "'ttıl Ancık m nd.tl r k uoetice gOvenir 

~~c, ' biplerfae bertcc bir ins n deciı ! 
'ht~dı•rip adamdı: içmezdi rakı, tütüu 

~•I, ' (satranc) tı z-svki. hevesi bütüo! 
Q k '\ti 
l I! ~, a~~IJıeoıiıti bilmezdi kadın nedir, 
~ t'b,htlj t sürmüştü altmış iki senedir, 

~ 1trı"tt" :~\terdi, Okunıakla nete kim 
t) 'tt,: '( 'Pfooı sız. keudi kendioe hekiıu 1 

1\ ~d,ll fi~~llJıııdalı:i belediye tabibi 
~ ~t,trı lr •hrdı konsolol yapar sribi 

t' I)~ '" tn ~ •Citlii d ~tkiJmcz tabiata: Gururdu 
~ '•t~ı.k y G. doğruyu hemen yüze vururdu 

t'~-... 
8

1
1
il hı rdı bu .... ihtiyar ,.aöında 

~ t11ı· w • 
~ tıı bı 1 odalı muhteşem konağında 
~:' k,lllcr'nı zengindi belki bir kaç milyonlu 
\~ Q'trı .. 

1 
•tıııa akmıştı oluk oluk 

ti~· 0 ıtıGt 
~ 1 kıtı ' Y•pmışb beni evlit kendine 
~ 41~, k· p ' ddeder,. diye gelmiştim dine 

t ~ 'fllıt • 
~ Ct~ti 6~

1 )'o• tu. B a kalıp mirası 
~1~1:akt,1kg lllebin, eğleamenin sırası 
~I) k •ttıc, ttı baımııtım o yıl yirmi beıime 
~~:ı:a~ ıibi Ilı dOıoıOıtü büt6n biitün peıime 
~- '~ tlltn •atla bana izin veriyor, 

l ~.t' ~•lı t il giinlcri gezmeğe gönderiyor 
.J " ·~ 1 •rıyo d 

o';t 'l)t~ tdelılt • ' u. T m tarifle esaret 
f ~~ tı tnııtıoı itiraza cesaret 
ııl :. t rııaı,,·ı 
' ~ ,,~' hi.. 1 l e fa t bu (yaı) relince 
-~il ~~ bir b t aı,. gibi aöklere yükaeli11ce 

P' , 'ti, . '•retı f 
/ b , ı•tiyord e ı lurdilmışta kanım 
/ ~t 'lll ı. u ın cer lan canım 
~ıt ~ ~ d~ • c•iıın b 1 1 k , ·>~ tşt~ b u gü ünç ü va ayı 
i ~" l)~d, t. ÖyJ kızwııı bir (T tnmuz) ayı 
D ·~ı , Qlte '-

1 'Yıt YetSın bir yah dahı vardı. 
,.., sok •I~ it bir duvardı. 

-Sonu var-
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eler Oluyor? 
• 

yerıne 

s • 
ıy gu eş 

uk 
Hüseyin Cahil Yalçau 

Turldye Suriyeyi niçin is 

tili t rbhüsüne kslkmad1? 
Türkiye müttefHderini tak 

Afrikaıua garp nhilinde 
Liberia adında müatakil bir 
Zt!'DCİ cumhuriyeti vardır. 

Burada hiç kimse 11 at kul
lanmaz. Birisine saati ıora· 
c • il olursa mz başını h•vaya 
b ldırır. gökyüzüne baktık· 
tan sonra tereddübüzce ce
v p verir: "Oou on geçiyor, 
y but beşe on var!" 

---.o--. 

F lib Rıfkı ATAY 
lnriftere bu cepheye ker 

ve m lzeme yetitıtirmek için, 
dalarla Kızafdeniz ve Fars 

körfezi r•smd ki uzuo, ve 
huyük bir kısmı tehlikelerle 

dolu seyrisefer yolunu 11 ul~ 
lanm ğa rnuhtaç değildir . 
Bu tnkdirde Almauya:, bütOa 

kuvvdl eri:ıi, Akdeoizin garp 
h vz sı iie Fransız Afrika
f:ır ı hakimiyetini altın sl
malr, Akdeoiıi lngiltereye 
lu men 1ı: p m k ve d ha 
iyi mul\ vewet imkiinl rı 
temin etme gayretlerine 
ha retmeğe mecbur kalır. 

Herh ide ilkbahar muha
rebeleri ıimdiyc kadar ikin-
ci deJ'eccde heticeler ver· 
melde kelm anş ve lugilte-

nin gerelr anavatan, gerek 
imparatorluk müdafa cep· 

heleri miihim biç bir gedik 
a çılmamııtır. 

Ac ba, pe yakında ge
çeceği mihver k yn ki rın· 
dan haber verilen mühim 
skeri hadiselerin s bnesi 

neresidir v bu h diıelcr, 
Adalar, Atlantik ve impa-

ratorluk yoll rı miidda a 
ctpbeleri üzerine ne kadar 

tesir y pabilecck mahiyette 
oJ caklerdır? 

--- - ....... 

iki gongesını de gara
lıgan adam 

lstanbul, - üçük pazar, 
da Orhan adında biri iki 
biiy&k kardeşiniu k rdarı Na
fize ile N zire, yi bıçakla 

cğır y r hımışhr, Y r hlar 
b YflP bir h ide oldukların· 

dan ifadeleri hnm mıştıı. 

K til tevkif edilmiştir. 

Di T bibi. 
Muzaffer HU nU L veQt 
Had larını mü t kil ol rak 
Birir:ıci Beyler sokağsnd (10) 
No. da her gün kabul eder. 

9 ~y 

ui 
ha
t 

de su 
Her cins bnh r t, Tuv -

let eşy ın, kum ş ve mobil-

y boy IHra, K rplt, K ra l 
boy , çy ğı, FILIT ve 
diğer aitler fi tler normal 

ı k lite ekıtıad11. 

dir ı:.demiyect:k k d r dii. 
şüncesiz mi idi? Türkiyenin 

Suriyeyi istila edecek kuv
vetleri mi yoktu? 

VAKiT 

ç .k 
yramı 

Y zan: Asım U 

Bugüakü Türkiyr ~rtak 

dö t seı•e d~vı:m cd<;.u bü

yük bir b ı plen çıhuış, si
lah! rı alrnmış, ordul rı d . 

ğıtıimış bır memleket değil, 
yirmi scnedcobeıi milli mü · 

dafaa11 i~in çahımı ordula

rının bütüa ihtiy çları t -

ma.mlanmış bir devi •Uir. 

--15It1--

Ahmet Emin YALMAN 

Bu gün Eb di Şefiu mi· 

nevi huzurun çık alınl 

çıkıyoruz, çünkü emanetini 
aziz l".lttuk. 

Bozuk .erik satan tüc
car mahkOm oldu 

--o-
İstanbul - Avrupa. ya 

gönderdiği l uru etiklerin 
bozuk çıkm sı üz rine hak-

kında adli t~kib t yapılan 
Salamon sliye ltaocı ceza 

mahkemesinde 5000 lir pa· 
ra cezasın mahkum oldu. 

•• iz rgu 
lüğü 

T es. Kıyındi 
No. Lin K. 

127 
123 
115 
122 

64 00 
40 00 

1440 00 
2 45 

1 
1 

Kilo G. 

320 000 
768 000 
40 000 
00 490 

Yerli halk bunu ıöylerkeD 
bir dakika bile y•nılmaı 
Liberie.da herkesin mütteıek 
bir sa tı vardır: Güneı! Bu· 
reda senenin baıından so• 
ııuna kad r günef be,gün 
s bab altıda doğ r, akşam 
altıd batar. Öğle vakti 
tamam baş üst6nde bulunur 
doğup batm zan.anı değiı

mediğioden b lk ıüneıe ba· 
k rak kol yca 1aatı bulmak-
bıdır. 

------
Ye i hır ir:;lik 

makinesi 
lngilterede Biaminıbam 

şehrinde büyük bir dokuma 
f abrikatorünüo zevceıi m•· 
d ru V nup, bir makine icat 
etmiştir. Bu makineyi tetkik 

den eksperler, bu makina
oın dokum cıhiın terakki 
ve iukiş fınd büy6k yarar
İlğı dokunacağını bcyen et· 
mişlerdir. 

M dam Vanop, icad et
tiği makine sayesinde, ko· 
yunlardan kırpılan yilnler· 
den derhal imlik imat et· 
miştir. Makine biraz karı-
ıktır, fakat meziyetleri çok· 

tur. Yeni makine, kırpılan 
yünleri, aralnrrn :ı girmit o· 
lnn ecnebi madd lerden te
mizleyip, yıbıyor, deı hal ku
rutup ipliğe t hvil ediyor. 
s: makine sayesinde bir 
koyunun yüı:deri birkaç da· 
ki a içinde kırpılıp, ipliie 
çevrilmektudir. 

C 1 N S 1 
-------------
Sr:rg.ı iık kiat b Jya 
Benz.ia varil 1 
ipek i pamu\du perdelik UU 
Tubanca fişengi barice ib-
r aç edilmek üzere 

Yuk rıd-. cios ve miktarı y zıh eşya! rla lev zım ıerviıi 
ilftn tahtasır.d yazılı ~şyalar 4 Haziran 1941 Çarşamba 

günü saıt14de çık rhrm il e: s hlacağınd n talip olanlann 
yoi güa s at 12 y~ kadar yüzde 7,5 pey kç lerini baı 

müdüriyet v znesine yatmlmnları y bronyınlırıu müz ye· 
d ye iştir-k etlirilmiyecekleri ilao olurı ur. · 1787 

--------------·---- -----
Avr s 

en 
s 

s '" tlar 
diplomalı 

Kt:meralbnd Meserret oteli kttr§ısında (67) numarala 
mağ :ıasınd en son modayaa uygun dın - eıkek elbiı feri 
dikmek vo ~ev imin modern komaolar satm k suretiyle 
miiıteFilerin memnurl etme t dir. 

güd ) 
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RADYO 
~-~ _, ...,, 

GAZETESINDEI 
lngilizler hali Alman tay

yarelerinin Suriyeden geç· 
mekte olduklarinı bildin
forlar. Nakledilen asker ve 
•İviller kısmen fraka ıevke
dilmekte, k11me11 de Suri· 
yede kalmaktadırlar. logiliz· 
ler h&tlin Suriyenin Fransa 
tarafından Almanlara terke
dlleceji menaıını çıkarı· 
yorlar. 

B. Ç6rçil dün parlamen
toda beyanatta bulunmuı ve 
Almaa paraıiltçilleriain dün 
•abab ani olarak Giride in
dlrildikleribi ıöylemittir. Al
man paraıütçüleri. Yeni Ze
landa Hkeri elbiseıini giy
mit olarak planör ve para
flltçller ile Suda limanına 
indarilmiıtir. 

Çörçil, iaen kıtaların cid
di mlıademeler yapmakta 
devam ettiklerini de bildir· 
miıtir. Bunlar 1500 kitidir. 
Ve Sudanın ıimalinda kiin 
bir haıtaaeyi zapt etmiıler
dir. lnıiliıler tarafından bu 
yer tekrat aham; ıtır. Çörçil, 
lariliıJeria yaziyete hikim 
oldaldarıaı da ilive etmiıtir. 

Her halde 1500 kiti Su
da limaaıaın ele geçitilmeti 
için kifi değildir .. 

Libyada Soll&m bölgHin
de laer iki taraf mot&lü 
ku•retleri araııada harp de· 
... etmektedir. iki Alman 
kolu SolJumun cenaı»aada 
Uıekete ıeçmiı, fakat bu 
taarruz lnıilizler tarafından 
plıkBrtllmlıtlr. 

Londradan bildirildiğine 
rlre baaln Muır toprakla
nada laiç bir Alman •e lt•I· 
1aa kalmamııbr. 

Bajdad ile Habbaai.re a
ramada ve Frat nehrinin ti· 
mal kı11ıında, Bajdattan 
30·36 kilometre meufede 
bulanan Haloça ıehrl Hab
bıaiyedea ilerliyen lagiliz 
kavYetJeri tarafından iııal 
edilmiı ve civmrdaki mlihim 

lrir •aprl de tahrid edilme· 
mit bir halde lnıiliılerin el · 
leriae ıeçmiıtir. 

Kaymakam 
lı nahıuı ıldOrlarını 

ıapılaoat aııar ___ .. ___ 
Dahlliye vekileti yaphğı 

bir tamimde kaymakam ve 
nahiye mld&rlerine birer 
ikametgAh iaıaıınıa l&zama
aa blldirmiıtir. 

Vekllet iaıaıı mukarrer 
binaların ıekliai tesbit et· 
mek içia bir heyetin faali· 
Jete ıeçmeıini istemekte ve 
ba biaalara urfedilecek pa · 
raaıa bltçenia haaıl f aıhn· 
•e laanıt tabılıattaa tedarik 
edilecettai de viliyetlerden 
10rmaıttar. 

un ı ı 
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RADYO--TE~~~F~H~AB~ER~L~R~ I~; 
Çörç1l avam 
kamara~ında 
Beuanatta bulundu 

--.. -o--
Londra, ( ıı . a ) - Dün 

Avam kamarasında beya
natta buluca rı Çörçil ez
cümle demiıtir ki: 

- Almanlar son zamal\· 
Jarda cenubi Yunanistanda 
tayyareler t.ıbşit etmiş ve 

şimdi de Gh it üzeriue mu· 
uzam bir hüı.;umaı kalkışmış 
bulunuyor. T aıyyarelerimiz 
Yunaniıtandn tahat1üt eden 
Alman tayyarelerine ardı 

ardına taarruz ederek büyük 
uyiat verdirmişlerdir. Buna 
rağmen bu sabah Alman 
tayyareleri kesif bir surette 
Giride hücum etmiıler ve 

1500 kadar paraıiitçü indir
miılerdir. Bunlar Yeni Ze-

landa Hkeri lioiformasıoı 
Jibia olarak iamiıler ve bir 

hutaneyi İfg 1 etmiılerse de 
kuvvetlerimiz tarafından has· 
tane istirdat edilmiı ve bun

lar zarar veremiyecek bir 
hale ıok ulmuılardır. 

Çörçil, bu beyanata, avam 
kamarasını hidiıeden lıaber· 

dar etmek için verdifini 

ıöylemiı ve dliımanıa mak
n.dı Suda limanındaki Ma· 
leni bava meydanını almak 

olduğunu, Almanlana bu 
lıedefe varamadıkları gibi 

Maleni ile Haoya arasındakiin 

lhaataneyi elde ettikleri halde 
buraınun da iıtirdat edildi· . 
iini, milıtevlilerin bir kıı· 
mının telef edildiklerin ı ilive 
etmittir. 

Çörçil bundan ıoara Am

balaıi zaf eriud.an bah1ederek 
Diik Dauatun ve bunun 
elinde kalan ({uvvetlerin he
yet.i umumiyeainia teslim 
olduğunu ıöylemiı ve bu 
hareketin ltalyanlann Habe-
tiıtandaki mukavemetinin 
ıoau oldujunu ili ve et
miıtir. 

Ç6rçil bu nnntakada uf•k 
tefek çarpıımalar olabilece• 
iini ve fakat bu zaferin 
Ioıiliz ve imparatorluk kıta
larının eu ıayanı kayıt aefe
lerinden biriıi oldufunu 
tebarilz eltirmittir. 

Almanlar bizden 100 eıir 
aldıklaunı iddia edi1orlar. 
Biz İle A'manlardaa bet ylz 
esir aldıl . Almanların 6 haf-
tada da Süveyıte olacakla
rını söyhy rek. bitaraf mem· 

leketlcrde kredi ırıyorlardı. 
Almanlar Mıın toprakla 

rıada bir kaı ıı bile ilerliye• 
memıılerd ir. 

Giritle yapı
lan nutuk 
hakkında 

--· -o--
-Baffarofı 1 inci aahilede-

Puaıütçülerin tayyare mey· 
danlarını ele ğeçirmeğe veya 
ahali arasında bir panik ya· 
ratmağa teı bbü · etmeleri 
de mümkündür. Giritliler da· 
ima Yunan askerlerinin en 
iyileri arasında buluıımutlar
dır. Ve Aloıaula11n bunlar 
arasında beşinci kol bulma
ları tamamiyle gayri muhte
meldir. 

Giritteki Britanya, Yeni 
Zelanda ~e Yunan kıtıları 
nın miktarı bilinmemekle be· 
raber bunlarrn bava yolu ile 
gelecek ve adedi mebuıi 
surette mahdut olacak kıta· 
)ara kartı koymak bahsinde 
liizumuudan fazla kifi gele· 
ceğinden tüpbe dmek için 
hiç bir sebep mP.vcut değil· 
dir. 

Şundan emin olunabilir ki 
lı:giliz hava kuvvetleri büyiik 
miktarlarda Yuukers1eı dli
fÜrecek ye Sada boyaada 

yatan lagiliı bahriyui de 
ablokayı miesıir bir halde 
idame edecek ve Yu11an 
sahilinden ye yahut 12 ada-
dan d&ıman cllı&tam1arıuıa 

yaktaımaıına mani olacaktır. 

ihtiyat mllbimmat ve yiyecek 
taııyabilen' paraılitç6lerin 
pusu ve çde harbı yapabil

mesi mlmklindiir Fakat bü· 
tün ıınılar mütecavizlerin 
aleybindedir . 
- --- ------
Bayanlarımız 
iş başında 

..... - .. --
lımir yardım 1evenler ce· 

miydi idare heyeti ile faal 
azasının m~mleket itlerin· 
deki çalıımaları m&ıbet bir 
şekilde devam etmektedir. 

idare heyetinden ve faal 
azadan mürekkep içer kiıi
lik mesul heyetlerin nezaret 
ve idarelerinde perıembe 
günündenberi devam edc.u 
harp paketi hazırlama faali· 
yeti, her gila artan bir ali
ka ile Halkeviade devam 
1:tmektedir. 

Şehrimizin ıenç kız ve 
bayanlanndan bir haylisi her 
g6a sabahleyin aaat 9 dan 
itibaren Aalkevinde topla-

ıı arak akı•m Hat 19 ıa kadar 
yBzlerc • harp paketi bızır· 
lamak suretiyle daha timdi 
den ordu için f•ydah bir 
azuv h aline gelmektedirlu. 

BtJ iı ıçin her gBn yüze 
yakın bayau Halkevine gel •· 
rek va•ıfe almaktadu. • 

Suriyedeki 
inanız konsolosları 

---o---
Heyrut (a.a)·- Qfj ajan

sının bildirdiğine göre, tay· ı 

yare meydanlarının logiliz 
tayyareleri tıuafıadın bom· 
bRrdimauları üzerine Franıız 
bükümeti Suriye ve Lübnan
daki bütüıı lngiliz konıoloı· 
luklarınıo faaliyetine nihayet 
vermeği L::arıulathrmıştır. 

Bu kararı 19 May11ta la· 
giliz konsolosluklarına bil· 
dirmiştir. K osoloılar bina
lan kapıyaca lar ve bu hafta 
içinde bütün menıuplariyle 

Suriye ve Lübnanı terkede
ceklerdir. 

Irak Irana 
Bir momessll aönderdi 

Bağdat (a.a) - Irak hari
ciye veziri Naci Süveydi, 
Suudi Arabistanın merkszi 
olan Elriyaddan döıımiiıtilr. 
Irak milli müdafaa veziri de 
Ankaradan Bağdada dön· 
milştür. 

Dığer tuaftan bildirildiii 
ne göre lrakın Kudilı baı 
konsolosu hususi bir vazife 
ıle Tahrana göaderilmiftlr • ---
An karadaki 
mahpuslar 

Ankara - 19 Ma111 bay· 
ramı milnuebdiyle dla Au· 
kara hapiahaneıiain matba
ıında ve dijer kııımlarıada 
çabıan mahkümlardan bir 
kafile gnit tiye çıkarılmıı
lardır. 

Bunlar yeknuak elbiııaleri 
ve baılarında muhafız olm11-
dan fiçer kişilik grupl r ha· 
liode muhtelif semtleri do· 
laımalariyle nııarı dikkati 
celbeylemişler ve ı6z verdi <.· 
leri safıltte bıpishaaeye döa· 
müılerdir. 

biıçesiadeki 3 
açığı kapamak 
akdı b.kkıada 

Meclisince kab 
nan, yakında v 
olunacaktır. 
vekiletiain k• 
bankalarımızda 
dan verilecekti 

Viliyetin ti 
tasdik edilme 
bütçesinin de y 
ve iade edile 
maktadır. -----o 
Köy e 

leri 
Maarif vekil 

rimizdeki allk 
len bir tamimd 
liklere yakın 
ferdeki köy 
aıkerlik dersle 
vazzaf ıubayl•r 
lerdea uzak ye 
titillere de elll 

ya köy eaıtitl 
ihtiyat ıubayl• 
meleri bildirillll 

Pamu 
Ankaraua 

Tic11et vek 

raamaıı ye 
nin deter fia 
içiD l&ıamla 
cakbr. 

Bu sebeple 
kalarındaa A• 
yet davet edil 

Ba ,11 bet 
malııuliala 
cajı aalapJD11 

lzmir mebll 
-Aldemir 11*"9 
belediye rıl• 

· Suad Yartk0' 

Demirci ka 
Uıturam I>• 
miıe gehDI 

Ankarada has- ki-d 

b k çe r,,. ta a ıcı mek· Vitı,.t 
t b• ld iiae Tireci• e 1 açı 1 bildirilmlf •• 
M.Ui m&dnfaa vekileti baıı içi• ıctPı 

orduya bHta bakıcı yetiı )er ab•llllfl"• 
tirmek Dıere Ankarada bir ffJf 
mektep açıHtbr. Mek· 
tebe 50 kadar leyli ve mec· 
cani talcıbe ahnacakbr. 

HHt• bak· cı mektebine 
16 22 Y•t araaında orta 
mektep mezunları abnacak 
ve tabııl müddetleri Uç se
ne olacaktır. Mekteph oka· 
duğu müddt tçe ayda bet 
lira verilecektir. 

lateyenlcr Ajuıtoı niba · 
yetıne kadar m8racaat ede· 
balar. T u!rha t 1 S ey illide 
b•,layıcaktar . 

lllp•lnden ahaız .. 

Fevsi • 
Ar1laa\ otl 
lik yap•• 
maili• 17 
dıtıad•• 


