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Mlttelikler 
Sarlyede 
3 şehir 
aldılar 

Modern techizath 
4.000 Fransız 

İngilizlere iltihak etti 
Bir albayla 140 Alman 

paraşütçüsü esir 
düştüler 

Hür Fransız ve /ngili% hv 
vetleri ciddi bir mukavemet 

görmüyorlar 
Suriyeyi gösterir harıita 

m ı Fransız 1 ~A_l_m_a_nr_a_ 

donanması Sariye 
HBazıroll,. lşlade 
emrini aldı sertrcı mit 

İngiliz • Fr~ns~z MeseiOyalnız 

iskenderiyede halk 
şehri terkediyor 
Nllasca 
zayiat 

çoklazla 
Mısır Başvekili ve 

nazırlar 
lskenderiyede -

Şehirden kaçanlarln tetkil et
tikleri kafileler kilometrelerc.J 

umyor 

• Mı611' or-dwu:. 
rıa aid bir ha.. 
va dafi topu 

faaliyette 

• 

· harb gemılerı İngiltere ve 
arasında çarpışma f ransayı alakadar .j!;~:~~a kd~!ıu lngil~e~r: 

losy nezdinde bulunan muhabiri 

d• b i'ldiriyor: 
General Wavell 

Londra 9 (A.A.- - Salahiyettar 
membalardan ög· enil&ğinı: göre, 
Surıyeae har~katta. bulunun mut
tef.k kuvvetl'"'r· Suriye • Şarki 
Ürduıı arasın laki hududun hEmen 

Vişi iki İngiliz harb 
gemisinin ağır hasara 
uğradığını bildiriyor 

e ıyormuş !&kenderiyeye karşt yapılan ha -
_ ya bücumunun_Almanlar tarafından 

T .. k• . . t• ı ke§i( uçu§larından <Jonra büyük bir 
Ur ıyenın vazıye ı (Devanu 3 üncü sayfada) 

hakkında sorulan sual ~ 
Berlinde cevabsız :;::::: ötcsınJ1c Hın Derra'ya, Şamı:ı Viıide kanaat Suriyedeki 

bırakıldı Mektebi flukuktan 
60 kilometre kadar cenubu şarki· F d 1 

•• d 
s;nde MerJiyuına ve sahilde Sur'a ran•:: odr usunun uzu~ mu • 
girm ışleı·dti.r. et cıyan~ıyac~gr 

. İngiliz resmi tebliği merkezuıde ltalya Suriye hadiıai hak
kında ·büyük bir ihtiyat • 

karlık gö~teriyor 

Ka:hire 9 (A.A., - İnglli:ı Orta-
şark umumi karargahını~ı tebliği: Nevyork 9 (A.A.) - Royter a -

Surıye<;\e, miittefi!< .kuvvetlerin jarısına göre: 
giırış terakki etmektı;:,lir. Bu sa - Nevyork Timcs gazetesi, Berne. P aris 9 (A.A.) - Alman 
ba:h müttefik kuvvetler Sur'dan den istilllıbar eriiyor: radyosu, Surıy~ meselesi hak. 
0.tede ıbulunu•.rorLırdı v~· sonradan Fransız iilo::;unun 'l'oulondaki k kın~ demi~tlr i: 
L:.· an ırmajını ge.~mişler.:lir. Sağ cüzütamlarındau bazılarına ken - Saıbık müttefikler arasında 

~ d'a, umı·mi ~~z.ro - Şeyka - Miskine- dilerine tebligat vukuunda hare - bizi doğrudan doğruya alaka • 
Kin"tra hatt.nd-an ö.teye geçmiş- ket etmek için hazırlanmak emri dar etmiıyen anlaşmazlığa pa-
lerdir. veıı'lmiştir. sü seyirci olarak bakmaktayız. 

Teslim olan liuvvetler Taarruza nered~~~ ır~çi.ldi? !Berlin 9 (A.A.) - Yan res-
Nevyork 9 (A.A.) - Nevyork Vichy 9 (A.A.J - Askeri mah- mi bir kaynaktan bildiriliyor: 

Times gazetcsin;n Bernedıen aldı- !ellere göre İngiliz ve hür Fransız Bugün Alman hariciye ne .. 
.......... ~~~~!· .. ~~~ .. ?. •• ~~.~!! .. ~ .. ~~). kuvvetleri! Suriyeye Lübnan sa.. zaretinde beyan olunduğuna 

·[ Dü,iinceler] ~~ Y:~;::ıe c~~~i.a~~~~~;~ :~:~ı~~~:ı:rı ~~~rıa~;a~~ 

32 sene -sonra 
verilecek karar 

hattından taarruz etmişlerdir. De- (Devamı 3 üncli sayfada) 
vamlı bir cephe yoktur. Müttefik... \,_.._ __________ , 

{Arkası sayfa 7 .aütun 1 de) 

C Askeri vaziyet :::ı 
- ---

Adı üç defa deği~ti. 

Sadrazam korıağt olarak yapıl- ı• •ı• ı bu defa vak•t mıştı, cAlt. paşa sarayı deciıler. nuı ız er 1 
Sonra cErkanı harbiye riyOSl'Ü> 

~~:~i:dt::::,::~,:;: ::::::· kaybetmiyerek mnsaid 
bir onunctt ad dnha takt?taca1.:tı, 

baılayıp macera ıilıi
leleri aruında. sabı -
kalılar araıına ulasan 
bir hayatın hikay;ıi 

Nadim olmuş 
. meşh_ur ·bir 
dolandırıcının 

ifşaatı 
- ··-

Mahmud 
Saim 

hayatını 
anlatıyor 

Hazin, gülünç, 
merakh ve ibret 
verici vak'alar 

Pek yakında 
"Son Posta,, da 

?neşrutiyetin il!in.ını L•lkib eden yı.! şartla la harekete geçtı•ıer .:;::ı~ şf~!·:ıd~~p~~1~t~:~v İ.~~~g:~i r _____ ...:....;.:._:;;........: ____ _ 
se1ntine bakan h~r göz onu1ı ka • ..,, .............................................. ,~ 

rarm!.§ duvarlari.!e çerçeı•esiz pen- Suriyedeki Fran.uzların Al
cerelerini görüyor. 

Aradan geçen mılddet 32 yıldır. manliırdan ciddi bir yar -
Bu zaman içinde bir ütıparator - Clım göremezlerse /ngiliz 
lıık göçtü, yerine .rnpsağlarıı bir ordusuna uz~n zaman mu
cümhuriyet huru.ldu, t'e Anka:ada kavemetleri beklenemez. 
yepyeni. bir şelıiı yapıldı, o, Jıtlln ~ Alm<lnların ise böyle bir 
yerinde, mukadderatının ne vı.ıkit ! yardımda ne derece mu • 
taayyii.n ede~eğini hayretler içinde ı ~ vallak ~bilecekleri 
beklemekted1r. : maliit.6"tleğildir 

Şimdi beledf?ıcııe· geçecc1~. be - \ 1 . _: . • J 
lediyeden Ünivcrsite;JP. hediye e- , ....... f·······.·~··~··ş··•· :· ··· · · ···• 
d ·z k ,.,ı. l ·d · z Surl •lfitıCık.at~nın ~rı hakkın. ~====~ ı ece·, !J'""ı p yenı en yapı a - d d " ~ı.::r=- '-:k· ~d.· b'l k ..:: 
ca"J.:mış den 7i11jtll'. . ~ evv en;:-t' • ·ır. ~ne. ı. me. 

.. ' .. .. · . ıçın vu?r· jllfnız ask<•rlık •tıbarı-
. Mum.kuııdtu, dünt1~ yen~ bır de. le bakın ,"'ltifi .. d.eittld.ir. Vukuatı 

~ır ya~atmıya. ~~~ı§m~~n .!st.anbu1 :~d~ asker.~~ ~i~!.e . mütal':a etti-
. ehrı 3w sene S'ü.7 en b.1 duşrnıce - gımız Lakdırde tli\\ ıkı tarafın bu .... 
ılen sonra btı ka·larcık l;ır kıırarı bakımdan hazırlıkUlrt hakkındaki 
1ıeden vermesin? (Dewmı 2 nci sa>·facla) Surivc - Lill.ın11ı~ 1ıududunu gösterir bir resim 

İdare itleri telefonu : 20203 

~ ................................. _.. ___ ................................ ._ ........ . 
; ··········--~ 

Dünkü Meclis içtimaı '. 
Türkiye ile Almanya ve 
• 

ltalga arasındaki ticarete 
aid notalar tasdik olundu 
İskan kanununun tadiline aid layihanın 

ikinci müzakeresi de yapıldı 

. 
~ 

' . 

Ankara 9 (A.A.) -- Büyük seyrisefain muahedesinin müd - i 
Millet Meclisi bugün Şemsettin detinin uzatılınas•a dair nota- · 
Günaltayın başkanlığımla top - nm ve gene 1.ürkıye - Romanya 
lanarak posıta, telgraf ve tele - arasında teati olunan 14, l 9 Şu _ 
fon ru.mum müdürlüğü 1938 mali lbat 1941 tarihli notaların tas -
yılı hesabı kat'isine aid kanun dikler~ne 3.id kanun rnyihaları - : 
layihasını müzaker~ ve kabul nın ikinci müzakerelerim yap-
etmişti:r. mış ve tasvib eylemiştir 

Meclis bun:.ı takiben Alman- Meclisin bugünkü toplantısın-
yaya ihraç edilecek Türk malla- da ikinci müzakeresinı yaparak ~ 
irlna mukabil kli.ring hesaıbların- kabul eylediği kanunlar arasın- • 
daki Alman matlubatında ya - da iskan kanununun 39 uncu . 
pılacak ·değişiklik ile Türkiye - maddesinin tadili hakkındaki 
Almanya arasındaki ticari mü - kanun layihası da bulunmakta 
kabelelere nıüteadir husus: an- idi. 
laşmaya dair teati olunan nota- !Meclis gelecek toplanltısuu l !arla Türkiye • İtalya ticaret ve Cuma günü yapacaktır. . 

'···················· ....................... _ ..................... --................................ ; 

içki yasak edilmeli mi? 
''içkiyi menetmiye kalkışmayın, içmiyen

ler de içmiye başlarlar!,, 

Bir içki aleyhtarının fikri : " İçki müpt~laları 
da bu zehiri tanırlar, fakat iptilalarını mazur 

göstermek için aksini söylerler.,, 

m---1"1•m1maı;1 1 lfi1Fktaqwı;ı 
e l zmit demiryolunda 195 e Divanyolu Ticarethane 

numaralı evde Naci Girgin: caddeainde 33 numarada Yu-
c- İçki men.edilmemelidir ve aul: 

menedilemez de ... Tiryakiler bu- c- İçki müptelaları bile bu itL 
nu ıher ne pahasına olursa olsun yad.larıından memnun değ Uerdir. 
tedar1k etmekte güçlük çekmiye- Fakat bu hareketlerinı mazur gös 
ceklerdir. Ağlebi ihtimal bulaını- termek için güya içki lehtarlığı e
yanlar da bu iptilalarını gidermek derler. 
içiın belki de işi eroin ve kokain Her türlü müskirat muzırdır ve 
g~bi daıha müthi~ zooirlere döke~ bir yasakla kaldırılması da o nis . 
ceklerdir. Bu böyle olunca içkiyi bette .şayanı arzudur. 
kaldırmaya değil, fakaıt rakı ve e Afyon Tazlar köyünden 
emsalinin derecelerini asgari bir Abdurrahman: 
hadde indirmeğe. bilhassa yeni ye- c- Beoce işret, insanların aklı 
tişen nesle kuvvetli bir içki aleyh. ve sıhhi müvazcnelerinin süratle 
tarl·ğı aşılama.ğa mecburuz. bozulmasında amil olan bir mayi-

Maamafih. 5çki içilmesine ta- dir. B;r taıkım iacialar.'1 se-bebiyet 
raftarım. fakat bir şartla : . Az ve veren bu madde, ne kadar itidali~ 
zamanında .. ·• içilirse içilsin ge!ıe cemiyetine 

e /zmir Geni bulvarı 71 nu- ·kastedecektir. 
marada Fikret Dirilgen: Birçok çürük sebeh ve idd.alar-

«- Hangi memlekette içki ya· la içkiyi mazur göstermek, onu 
sağı tatbik edihnişs~. orada $ay- .faydalı telakki etmek Heri hamle. 
<fasından çok zarar doğu.rmuştur. leriioe dünya medeniyetinde mev-

(Arkau sayfa 7 sütun 4 te) (Arkası sayfa 1 sütun 2 de) 

Tii.rk kad1.11.1. 
için en blylk 

şeref' yolu 
,__-YAZAN 

1 Meliha Avni 1 

A nkarada yanan bir ateş Tek olan can bunlardan üstün 
0biiıtün Türk kadınlannı a- olu.r mu? 

yaklandırdı. Bugünlerd..) gazete - Ba:ba, kardeş, oğul... Vatansız. 
!erde, mecmualarda, ki.rs:.ı.lcrde hürriyetSıiz nasıl olur? 
onlar~ ~inliyoı·'. onl:ın okuy?ruz. Bir can taşımaya değer mi va-
~epsı bır, .. lıep<>ı ~raber, hepsı ay- tansız, hün-ıyets:ll? 
nı sesle yureklerın.n eş olan sev- Alsınlar bu:ıların hepsmi ! 
dias1nı hay~trı_Yorlar. Babamızı, kardeşimizi, oğulmu-

!Bu y&nı hır hareket, şaşıl~<'ak z;u ve ıtek olan canımızı! 
lbiır ham.le sayılamaz. Bu ha) kırış Her .şeyden üstün, her şeyden 
ve koşuş Türk.ia sön.rr.ez, bilm(>z mukaddes ve bi.ivi.ık tek ııc:Km'.lz 
ezeli vatan sevdnsını.1 tabii tcza - var bizim · • 
hüıı.idür. Bu üstÜn aşk, 

Ne istenir de Ti.irkten alınmaz Bu mukadd·~ ateş. 
'·atan için? Bu büyük sevd.l vatandır. 

IBa:ba m:. karele~ mi, cğul mu? (Arkaaı aa)'fa 7 aütuq 6 ea) 
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10 Haziran: 

1 TelgraW, Tele Ve Telsiz Haberi 
Makineye 

V erili rkea -------Din bir 
Amerikan 

gemisi 
torpille adi 
Vaşington. 10 (A.A.) -- Bahri

ye nezaretinin bildirdiğine göre 
Amerika bayrağıııı taşıyan 6680 
ıtonilatolu:k Rolin .. Moor gemisir.in 
bir Alman tahtelbahiri tarafından 
ıtorpillendiği !haH!kmda roalı'.lmat 
elde edildiğini bildirmiştir. Bu hu
susta kat'i surette rey vermeden 
ev:vel bahriy~ nezareti bu husus 
lhnkkında mufassal bır rapor bek
lemektedir. 

Bir Amerikan distroyeri 
Alman denizaltı sına 

hücum etti 
Nevyork 9 (A.A.) - Nevyork 

Herald Tribune gazetesinin bildh.·
diğine göre, bir Amerikan distro -
yeri Groenland sahillerine yakın 
bir yerde bataa bir İngiliz vapu... 
runun mürettebatını kurtarmış ve 
.bir Atman denizaltısına denizaltı 
bombalarile hJ.cum etmiştir. 

Surirede 
barek4t 

Yeni Fransız sübay 
ve erleri müttefiklere 

iltihak ettiler 

Londra., 10 (A.A.j - Müttefik 
wvvetlerin Suriyede şimdiye ka
dar olan zayiatları ehemmiyetsiz
dir. Öğrenildiğine gôre müttefik 
davasına iltıhak eden Fransız $Ü

bay \'e erlerinin miktarı her an 
artmaktadır. 

İtalyada aJd .. ler 
Berlin, 10 (A.A.) - Basler 

Nachriohten'in Roma muhab!ri 
şunu yazıyor: Müttefiklerin Suri
yeye dühuhi İtalyan zimamdarları 
için hakiki hır sürpri.l olm•ıştur. 
Bir Fransız diplomatı daha istifa etli 

Londra, 10 (AA.) - ÖgrenildL 
ğine göre ahire,1 Türkiyr. ve Suri
ycde bir seyahat yapmış nlan baş
vekalet matbuat kısmı şeflerinden 
Raıymond Lacost amiral Darlanın 
siyasetine karşt protesto mahiye
tinde olmak üzere istifasım ver
miştir. 

Fransız Fasının 
mühim bir kısmı 

ispanyaya veriliyor 
Londra, 10 (A.A.) - Daily Te

efograph gazetesi yazıyor: 
İspanyol Fası fevkalade komi

seri gerı.eral Arga7., hükum<:'tile is
ıti.şare lerde bulunmak üzere Mad· 
dele gelmiştir. 

HükO.metile yapacağı konuş
malar~ herhalde Fransız Fasın
dan bir kısmımn İspanyaya terki 
meselesi de görüşülecektir. 

Aır erikada grev yapan 
fabrikaya 5 t tren asker 

gönderildi 
LoS Ancehs, 10 (A.A.) c:ŞL 

mali Amerika tayyare fabrikasınh 
işgal eden askeri kıtaat 51 trenle 
gehni.şlertlir. Askerler halkın se
ıvinç nümayışierı ile istikbal edil
mişlerdir. 

inhisarlar Vekili !' Fransanın izmlr 
1

1 ingiliz ve 
Ankaraya döndü Konsolosu da Fransız 

istifa etti 
Vekilin yeni kadro 
hakkındaki beyanatı 

lzmir 9 (Hususi) - lzmi..,. t 1 1 Fransız general konsolosu Lui gaze e er Suriye, nihayet iki ması da bekleneb~lir. Bunlar neler 
Sagar, Vş hükumetinin aldı- olabilır? 
ğı vaziyet üzerine istifasını ver- a·e dı·yo la ? müttefiki karşı Diye 'Sorursanız s "zc kat'iyet!<> 

Gümırüdt İnhisarlar Vekili Ra- miş ve bunu Ankarcı. FranslZ r r. karşıya getirdi bir cevab vermek mümkün olm:ız 
jf Karadeniz dün Ankaraya elli- büyük elçiliğine. İzmir vilaye - Fakat V~şi kaynaklarından gel<'n 
nerken şu beyanatta bulunmuştur: tine bildirnı.ittir. General konso- .Yazan:. Selim Ragıp Emeç ve Tulondax:i Fransı.! drnız bırl k-

«- Te~kilit kanunu, İnhisarlar los, konsolosluk muamelatını uKuvvetli müttefikimiz T ıir - 1 · d b 1 h 
· vı·0·konsolosa d-vretmı'şh'r. k' ·ı d hl'k l' b' B u ,harbe iki müttcfık ol_a-1 e_rm en az.ı arma e,,r ar. io n ele~ Id:aresinin faaliyetini tamamen e- ~ - ıye ı e aramız a te ı e ı ır 1 .. saslı ve hukuki bir çerçeve içerL .. .... geçid vardı. ~imdi bu geçid raıi( haşlıyan Fransa ile In nıze açı nu) cı hazır b ... lunmaların., 

gi1:ere arasınaa bugu .. n muhasen aı daiır emirler verild 'ğ ;n~ dair o -
sine almıştır. B:.ı kanun sadece ortadan kalkıyor» 

Al S '" arlık bir vakıa olmuştur. Bu ikı lan habC'rler. Vi~ı Fransasının ta -
kadı'Qları değil, idare organlarının manya urıye 

Londr 9 ıA A) 
1
· il· • " devletin aralarınm açılmasına se. savvurlan hakkında bir f k:r ve. 

ve şuıbelerin~n taşradaki memuri- a \ · · - ng ız maı.-· • , bT 
yetlerinin salahiyet ve vazifeleri- • • d • • • 'l huatı: beb olan amiıler bu sütunda defa- re ı ır. 
ni .göster:mkt<Xlir. Bu kanunla bir- ışın e seyırcı mı r Buıgünkü Ing.liz matbuatın n larca ve muhtelif c~phelerden tet- İngiltere, h-ugün'! katlar, Fransa 
liktc halledilen başlıca iş idare başlıca neşriyatı Suriyı~ harekatı- k.k edilmiş olduğu Jçin buıgün tek- ~le açık bir r:ıuhasama hal.ne g•r-
memurlarınm haklarının tesbiti- (Ba,tarafı 1 inci sayfada) nın tesiri altında yazı"ımıştır. Hür rarına lüzum yokıtur. Fakat butün memek için biı hayli gayret gös-
dtir. Bu h:a.klara göre inhisar me- laka ile takib etmekıte. İngiliz Fransız kuvvetlerile imparator _ emareler ve hadiselerin vccheleri term " ştir. Suriyey.: karşı girışılen 
murlan devlet memurlarının ay- kuvvetleri tara1ından Suriyeye luk kuıvvetlerinin ileri harekatı bu çarpışman:n er, geç vnkubu - son harekete kadar bun-:ı imk:m 
ni haklarına sahib olacakla!·dır. karşı girişılen hareketin hakıki si- başlıca dört yol uzeıtınden yapü _ la::agını ve hunuı1 hergün bir par- hasıl olması, Ynkınşark vaziyeti -
Bu kanunun tatbikine başladık. yasi sebebi ise daha büyük bir a- mıaktadır: ça daha kaçınılmaL olduğıınu gös. nin ingn:zıerc" tehlihli bır (:af -
Memurların ücretleri de barem- laka ile kaydolunmaktadh·. ı _ Berut istıkanıetindc, termckte idi. hava girmekte olduğuna :hükme -
d~ derecelere tetabuk etmekte- Suriyede Almaı1 kıt'aları bu - 2 - Şam istik<ımetınd.?, G:ırid adas:nın Almanlar tara- dilım' ş olm.:ıs•l.:ı izah edılebıl r 
dk. Bu kanunun rner'iyetc girme- lunmamaktaı:Iır ve bu ış munhası- 3 _Ammandan Suriyeyc giden fından işgal edilmesi ve bunu ta- Maarrı.afih hu karar 1lyle m:lh rn 
si üzerine kcdroda baz1 açık me- ran İngiltere ile Fraıısayı alaka - yolu ta'k1b ederek. kiıben Orta.§ark.ın en mühim iı-=sü akisler dl('lğurmak istidadmda•.iır ki 
muriyetler olacağı anlaşılmıştı. dar eder. 4 - Iraktan Fıra: nehri vadi _ olan İskender: yenin ağır hombar- bundaki ihat:l vev.1 sevab hiikmü -
Fakat gayretlerimız neticesinde Viahy'den alın:ı!'l habtrlere na.. sile. dım.anlara tabi tutulması Ing Hz- nü hadiselerin bizzat kendileri ve
bu miktarı ~k azalttık Açıkıta zaran Fransaı;ıın aldığ: vaziyet ~u- Biz Suri~"~ üzeri-1~ yüriim0mi-ş !erin kuşkularını artırmakta idi. receklerdir. Hem de çok geçm~ -
kalan memurlar da maaşlarım. dur: Fransa In.giltcrenin caniyane olsaydık Almanlar bu memleketi Iraka geçirılen Alman tayyarele - den. 
muntazaman alacaklar ve ::nüna- bir taarruzuna uğramıştır. Ve ah- fe\rkalad'e bir tarzda tahkiır ede - rinin Suriyedcn transit olarak ge_ 5 & C 
siı'b bir iş açılınca tayin oluna- val ve şeraitin müs~acle ettiği nis- cekler, Kıbrısı ele geçırecckler ve çeb'.ılmeleri de bu kuşkuyu son 1t!iın a9t.)f. Htll._ 

caklardır. bette ve her r.erede taaı ruza uğ_ ağlebi ilhtimal Filistıni de ayni va- haddine çıkarmı§tı. Bu arada muh 
Vekil bundan sonra rakı mese- ra.rsa kendisini müdafaa eylemek- ziyete düşüreceklerdi. Bu tak - tefü istikametlerden Suriyeye Al-

1.esme. te.....,.""' ederek, küçük rakı tedir. dirde ise Mısır bile ehemmiy('tE • ..._. man tunıstlerinin geçmekte ol -
şişelerinin kaldırılacağı hakkında_ Bedinin siyasi mahielleri şu surette bir tehlikeye maruz kala - dukları bildi.::-iliyordu. F.listin ve 

ki. h-L-rirı asılsız oldug-unu söyle- mütaleadaclır ki, Suriyeve K'arşı caktı. Suriyenin müttefikler tara- 1 k '*uc J o yo ~ar tan l\1ı311· üzerinde te -
miştir. yapılan bu taarruz bizzat İng:ıte- fından i'şgali Türkiyenin cenahla -

... ı... f 1 ı k sirli b"1r tazy!.k yapabilecek olan 
· Vıekil inhl!~ar fa•brikalarında ça- <ren:n tarihinde bile emsali görül- rını muıua aza a tına a aca ve 

ld 
- · T L' • Al ı k k mihverce ışgal edilmi<: bir Su::L 

b=laınn .mükemme~ .o ugunu mı. ·yen yeni bir Ingi1.iz hiyanetid1r. ü:r.ıu.yemn man ara arşı as er -s 
-r--·- ı ı ı d · · ' t k \ e yenin ihdas edebilecd!i büyu·· k 

bildiıımı.ş· , Inhisar fa)rı rn arın a Ingilizler Fran.sanın bugün malik geçmesıne musaaoe e meme · ~ 
h ·· 1 · d · t'f d 1 · tehllıkeyi. uzun boylu tasvire lü -

çalıışan işçilere bed:ava yemek ve- olduğu vasıtalaL'dan. çok yüksek aıva us erın en ıs ı a e erme mey 
rileceğini ilave etmiştir. vasıtalarla Fransız topraklarına dan bırakmamak hususlarında gôs zum yoktur. İngiliz kuvYetlerin n 

Vekil ilhracat ver'gisine de te- taarruz etmekle Girid mağlubi _ terd'iği mukavemeti bir kat daha Suıriyeye taarruzları bund:mdır. 
mas ederek: yetini \'icdansızca telafiye çalışı _ lruvvetlendireceklir. Bu kuvvetlerle beraber hareket 

«- Gümrük kanununa. ilave e- yorlar. İngiltere bu hareketı, iddia News Chronicl~ gazetesi, şunu eden Dö Gol kıı!aatımn vaziyt>ti 
dilen i:hracat vergi3inin .miktarı ettiği giıbi Arab mill<>tlerini kur - ya~~ktadır; . .. . . . .. başkadır. Bunlar, siyasi bakımdan 
ile ımütenasib olarak giimrük va- tarmak icin de yapmıyor. Bızım kuvvetlı muttefıkımız Tur ihtilaf halinde bulundukları Viş~ 
. b' t .. .:ı h l t' ' kiye ile Filistin hududu arasında teh }1ük· u· metı" erka·nı·1ın pol tı'kasını 
rıdatında ır ~zayu\.l usu e geı ı· Fransa şu anda Almanyanın ük li b' 'd d· k' d s ' 
receği tabiidir. demiştir. Fransaya mukaddes bir hak olarak . e .d1: ~ı:_çı vK b, 1'At a 1 ~ - iflas etlirrmk ve İngilteren;n ka-

iskenderiyede halk 
şehri terkediyor . 

tanıdıığı şeyi, yani ·topraklarını mü n1~e 1 1· gde~ ~ rıs 1 mk ~l~ zanabileceği ~ ihai za~erden vatan-
. . ". ı e ıne geçsey 1 ora an ge ece larının hissesını tenun eylemek i-

dafaa edıyor . .F ransanın bu hare - man ve İtalyan barb levazımının · k" 1· .1 1 1 . b. · . 
ketı· P"ka· ıa· anlaşılı'· B k lm b" t ç no.'~r ı ngl ız er e ı=.ı .rlıgı esa-'" • . eyruta çı arı ası ır saa m.ese- k . d 

Berlinıde ~u dıet kayd.euili - }esiydi. Alman hava kuvvetlerinin sını a.b~l ew:ıışler. ır .. Faka! de:-
yor ki İngiliz haberlennın hila- istim~line saüh olabilecek tarzda uhde ettıklerı vazıfenın agıılıgı 
fına ol~ak ıecavü.z Fransı:t: kıt'a- Suriye tayyare meydanlarını kuv - meydandadır. Suriy<:>de meycad 

fBastnrafı 1 inci smıfarfol ]arından ziyade İngıliz kıt'aları ta- vetlendirmeğe hi~met ed~cek leva- müdafaa kuv\·:tı~rin_iı~ m~~dud .. ol 
ihtimamla hazırlandıiı şimdi öğre- rafmdlan yapılmaktadır. :zım bir akın halınde Surıyeye nak- masına mukabıl Ingılızler n mu -
nilmektedir. Pazar gi.ıniı öğleden Salahiyetli Alma,ı m.ahfeileri, lolu.nabilird~ Bu surctl•· . .,:arka d~.ğ- temad~ sure~te ,ten~ n e_yliyebilc -
sonra bir düşman ke~if tayyaresi dü . ı·d " ahl'k k 1 karşı ru ılerlemege başlıya-:ak olan duş- ceklerı takvıye kıt alarıle teseb -
şürülmüştür. Hava hücumu büyük en 1~ 1 a~ a . ~1

11~7. arı~.~ d man ku"vetlerine kar~ · ise Irak ve büs ettikleri ıst:ıa h::ırc>ket!.ni ha 
mikyasta olmuşı ve Iıokenderiye ban yapı anğ ~~enı ı; a ın .~nra a han petrolları müdafaasız bir hal- şaraıbilmelerı mümkündür . -

l k da ı H ya~ca ı ı tem~ erın .. muşn ıe - de kalacaklardı. ı General Deıı:7 kuman<l.asmdaki 
iyösüne a T şumul enroiştir. e- desı meraklı olacagı ınut.aleasın - Clermont - F erru;ıd 9 (AA) - , • . . 

nüz tam rakamlar bil'nmemekle be. dadır Ofi . b'ld' . kıtalar şayed azımkar bır muka-
b h _.. l d 1 b. t h · aıansı ı ırıyor: .. l ı.. 1.1• . 

ra er a.nane er e y:ıpı an ır a - Alınan mütareke komisyonu - Merselkebir Dakar Libreville vemet gosternıez erse 1.JU s ı :ı ı~ı- j 
kikat neticesinde ölü ve yaralı mik- · ' ' b k h ' k 1 l kl d 

k l ..ı - l l k nun Suriyey("' karşı yapıla::ı taar- ve Sfax hadiselerind•n sonra İngi ni a.şarma aıtta o ay l a a 
tarı-nın ço o ,augu an aşıma ta - , 1 1 zl - - k b"J l b r dır. ru-z üzerine hasıl olan vazıye,t e i erin Suriyeye yaptıkları tecavüz aı · o a · ır. 

Ş h" d.. d.k.k d - b" meşgul olup olmadığı sualini Al - matbuatta büyük bir infial uyan - Fakat muhtc.>lif m<:'mbalarda.n 
e 1.~ un . 1 • a~ lger.

1 
İr kan ;man haricıye nezareıt.i cevabsız dmnıştır. Bununla beraber gazele- gelen haıberler, ş mdilik bunun 

zf.alrahgoı·stdermışhtır: ı ııkır ı aıke ed~ la· bıralonıştır Keza Türkiyenin va- ler bu tecavüzü soğukkanlılıkla ve böyle oliuğunu ve v:şiyc sadık 
ı e a m e şe n ter etme te u er. · .. k. ti k l l d 

Kafileler kilometrelerce uzunlukta. ziyetine dair sorulan sual de ce - su une e arşı amış ar ır. Fransızlarm kolaylıkla ellerinden 
dır. Birçok aileler şiltelerini, mobil vaıbsız kalmıştır. silahlarını b:rakınıyacaklarmı gö."-
yalarını, modası ge~miş gramofon- İtalyanlann vaziyeti 'termektedir. Ru ;r:ıda bir takım 

Vali Ankaradan 
döndü 

Asker ailelerine yar
dım için yeni kanun 
layihası hazırlanıyor 

Birkaç gün evvel Ankaraya 
gitmiş olan İstunb.ul Vali ve Bele
diye Reisi bu sabah şehrimi~ av
det etm~tir. ·vali kendısini ka;·şı

lıyan bir ark:ıdaşıınız:t şunları ı:.oy .. 
]emiştir: 

«- Vilayet ve Belediyeyi .ala
kadar eden muhtelf işler hakkın
da alakalı Vekaletlerle temuslar 
yaptım. Bu ı:.rada asker ailelC'rine 
yapılacak yardım Ş<?kli etrafında 

meşgul oldunı 

Asker ailelcrmc ynrdım ıçın, 

yeni bir kanun hazırlanmıştır. Da
hiliye Vekaleti bu işle meşgul ola
rak bu kanunu ~amamlamağa ça. 
lışmakıtadıT. Bugün tatbık edıl

mekte olan şekiller, eldı:? erflen 
vard!at ihtiyacım karşılıyamamak
tadır.-. 

Irak italya ile 
münasebatJ nı kesti 
Bağdad 9 (A.A.) - Ira'."'- hüku

meti, İtalya ile dıplomatik n1üna
sebetlerini kat.etmıştir. İtalyanlar, 
24 saatte memleketi terkcdecek -
lerdir. larmı, heT türlü n.ıkil vasıtalarını Roma 9 (A.A.) - D. N. B.: y AK ı Na A beklenmedık htıdio;;ı~lerin vukubul-

yüklemiş:lel'dir. Vazi.yetleri müsaid Salahiyettar Ron:a mahfıelle ., ·-----------------
olmıyanlar ise yatak veya sair eş - rinde bilıdirildiğine göre, İtalya, s o N . p o STA'da -=-============ıı:::::=============-===== 
yalarını başlarında taşıyarak müş- İngiliz kıt'alarının Suriyeye gir - Sabahtan Sabaha: 
külatla yürümektedirler. Bazıları mesine karşı ço:< derin bk alaka At var, meydan yok·' 
keçiler~ni de beraber götürmekte - göstermekle beraber, bu hususta 
~İT .. car bü~ün gü~ kalabalıl<,,tı. :~T çok büyük l:>ir ihtiyatkarlık mu - Sizi merak la sürük-
lılerın evlerı kerpıçlen oldugu ıçın hafaza etın~ktedir. Şimdiye ka - } k b • 
bombalar bilhassa. kalıtbalık fakit dar, neticesini beklemek icab eden eyece ır eser 
mahallelerinde büyük hasara sebeb a.skıeri harekatın bahis mevzuu 
olmakt~dır. ~üc_uma rağmen. şehir- olduğu hatırlaıtılmak~ci.ır. İtalya. 
~e panık ve mtızamsızlık alametle- nın resmi noktai nazarına göre, 
rı yoktur. Halk Almanların bl!. vah Suır." edeki F ., k t'al rı İn-
şiyane hareketi karşısında acı bir ıy ra~sı':" , ı a ; .. 
his duymaktadır. giliz kıt'alarının ıstılasını g~rı ~us 

z !._! _ _ _ , d' kürtmelidirler. Suriyedı::-ki vazı -
arar gonm.ıere yar ım t· .. t . b 1 kı f b klen 

Kahire 9 (A.A.) - Mısır hü- ye 1~ .mus a.ıc e ın şa: e -
kumeti iskenderiyeyc karşı yapılan melıdır. 
hava b_ombardımanlarından zarar 
görenlere yardım edilmek üzere 
300 bin İngiliz liral.!\. bi.!. kredi a -
çılmasınt kabul etmı~tir. 

lskenderiye faci'is.~dan bahse -
den Mı<ıır başvekili demiştir ki: 

- Biz Müslüman bir mE>mleke
tiz. Onun için Allaha güvenerek 
felakete göğüs ger• ı~liyiz. 

Fransanın Ankara 
e!çisine yaµllan 
mühim amel~yat 

Ankara 9 (A.A.) - Fransı bü.. 

GOniılliı 
f.cı\\i şe.ler 
.,..__ __ y AZAN--~ 

Nusret Safa Coşkun · 
1941 in en 

şayanı dikkat 
romanı olacaktır 

l\1ısır ba~vekili dt> dün tayyare 
ile Is-k .,,,deriy<fye haı eket etmiş -

yük elçisi Jule;;-Henry'yc Niimu- - ------------

tir. ~-·········································--···, 

Amerika. mllttefiklerin S•hhiye ve NBfıa N.-L·rlilll hava 
akınından sonra ya.-dım işlerini 

ne hastanesinde mühim b:r a:1~el!
yat yapılmıştır. Büyük el<;inin sıh 
h~ vaziyıeti ciddiyetin. muhafaztt 
etmekle btırabcr bir salilh m~a
ıhcd'e cdild~ği öğrenilmiştir 

6 ayda 
usul 

pratik 
ile 

Şehir mütt.:>fıassısı olarak ü~ dönt yıldır mukaveleııamesin: y~ -
nilediğimiz zat güzel projeler, zaıı;f planlar yapmakta devam 
ediyor. cÜç dört yıl gerçi İstanbul gi.bi coğ~afyası, rnpografyası 
karı.şık ve dağıııık bir şehr:n imarına yetmez. Sonra eskı bır 
şehri yenilem~k de kolay değHd:r. Fakat zanr,ederiın ki ehmizi 
tutan engel yalnı:: pl5.n ve proje noksanı d~ğ idir. Şehir imarın
da pararruzl, kazmamızı ve sayımizi hedreden en büyük engel pa
ranın sarlma, kazmanm i~leıncsine ve sayımizin semere vermesi,. 
ne yol açacak imar kanununun noksanıdır. Biz~ hatta paıadan. 
mütehassıstan. projeden C'Vvel lizun olan belediyeyt? yıkıp yap -
mak sala.hiyeU verecek kanundur. Bu salani.yct elde olmadıkça 
ibeledti•yıenin parası bankada, projesi dıosyada ka!nıağa m:ıhküm -
dur. Nitekım öyle de oluyor. Eldeki istimlak kanunu, evkaf :da
resinin, müzeler idaresinin adım başındaki mt.ıdahalelen beledi -
yenin bütün o mu•ııteşcm projelerin: divan edebiyatı gibi kütiıb -
hane ziyneti hal'n~ getiriyor. Dört kilometreli·k bir Istinye • 
Bebek yolu bu yüzden hala b:tmerni~tir ve müteahh·din bir yıll.k 
mukavelenamesini üçüncü defa temdid etmc•ğü mecburiyet ha~ıl 
oluyor. Bu gidi,.le belki daha birkaç yıl da sürecek. halbuki 
yüzlerce kilometrelik Erzuıum - S vas rlemiryolu 01tuza yakın 
tüneli ve kör,>rüsü ile,_ ikı yılda bitmiştir. Ferdin mtilkiyet hakkı 
şüohesiz ki hürmete değer. Fakat bu hakkı tanımak ve mülk 
sahiıblerin; tatmin etmek esası ü1.erine yapılacak kcst:rmc yollu 
bir istimlak kanunu imar İlareketini felce uğrat:ın itirazları, 
müselsel mahkeme celselerin'., topyekun ortadan kaldırabılir ~e 
işler yürür. Evkafl.ı müzeler itlaresinc gelince ımar sahalarında 
tesadüf edilen vakıf ve antika eserler üzerind.ı:? ke<:€nkc:; karar 
verecek bir tek heyetin kanaat'le münakaşa kapısını kili:ilemek 
mümkündür. Bunlar olmadıkça B. Prostun. yol müteahhi<l.ıerinın 
mukaveleled boyuna temdid edilir ve İst::ınbul da bu perişanlık

• 8urİJ6J' IŞQ&l;nİ hakfı tan7im etm~k üzere İskenderiyeye 
harE>ket etmi,.lerdir. 

oumyor tsıc.enderiyenin tahliyesi Darlan bu akşam radyoda IDgİIİZCe 
Vaşinıgton, 10 {A.A.) - Va- Kahire 9 (A,.\.) - t .. kenrleri -

k ye sakin bir gece geçirmi~tir. Bu - hı"tabede bulunacak .· • . 
r1ington Post gazetesı, diyor i: y d k d 

nunla beraber sivillertn tahlıyesi de_ vı· ..ıı.y, (.".A.) _ Am·ıı·al !.· ırmı O uzuncu erS:
1 Vi.dhy hükumetinin Almanyaya vam ediyor. Bir Arab gazete"ı, Pa. ucı 10 n. 

faal !bir tarzda yardım etmek ka- zar günii şehri terkt·denlerin mik- Darlan ~u akşam sa.at 21 de radyo i 5 ncİ sayfada İ 
rarı üzerine müttefikler Suriyeye tarını 40 bin kııi olu•lt tah.ııı..ia e- ile Fian.sı.zlara bir hıtaıbede bulu- i : 
girmekıte tamaınile hakhdır. diyor. . nacaktu-. ~, ................................................ , 

tan kurtulmaz. 



( Şehir llaberleri ) Mahkemelerde c 

F atilı cinayetinin 
acıklı içgüzü Fa~uıye _fiatıa~ı~ın 1 Basın Birliğinin kongresi 

yukseltdmesının 
önüne geçilecek Gazeteciler dün münakaşalı geçen 

r······-···· ............................ , 

Glmrük 
varidatı 

, ............................................... , ' \ : Yapılan tetkikler sonunda ~ 
i bütiin fasulye mahsuliinii : 
i lüzum görülürse, hiikUmet 
i •atın alaralı •lok yapacalt . 
. I '············································ ... Bazı spekülı1törler tarafından 
fasulye fintlarının scbcbsız yere 
yüksel'tılmekte olduğunu ve f.at -
larm normal zamanlara nisbetle 
yarı yanya yükseldiğini evvelce 
yazmı~tık. 

T~'Caret Vekaleti fasulye fiatla
nn.n sebabsiz ~·? yükscliş1 etra
fında t:ctkıklerdb bulunmaktadır. 
Ticaret Vck li bizzat bu mesele ıle 
alô.'kacbr olaraK., fakir halkın baş. 
lıca gıdalarından birisim teşkil e
den fasulyenin, ihraç edilecektir, 
diye fiatının yı.ikselmes ne müsaa
de otmiyeceğıru b. dirnıişfü·. Fiı -
tıakika son ~a.fitalar içer s:nde fa -
sulyeye lisans verileceği şayıasını 
duyan hazı tiiccarlar toplu bir se
k ".l~ mubayaatta balunnıuşlardır. 
Fakat bunlar Iasulyeyi depolarma 
koyarak .mevcudun azalmas·na ve 
binncücc fiatların artmasına se -
bc!'b olmaktadırlar. Vekalet bu hu
suslarda yaptığı tetldkler netice -
sinde icab edcrı>e biiı~ün fasulye 
mahsulünün sutın alınarak stoklar 
yapılmasına dair bır karar vere ~ 
cek•ir. Binaenaleyh şimdilik hfi -
kCı.met tarafında11 fasuh·eye lisans 
vcrilmiyeceği aniaş ldığmdan fat 
lar·n boş y~:-e yük~€:1tilmesinin 
deıtıa' öni:inc geçi~ecekt!r. 

Asker ailelerine 
yard1m için yeni 

bir karar 
Vapur, tren, tramvay, otobüı 
iicretlnine birer kara~ zam 

yapılman teklil edildi 

bir toplantı yaptılar Gümrük varidatımız, son beı 
ay içerisinde geçen seneki güm
rük varidatına nisbetl(: bir mik. 
tar düşüklük ~östermektedir. 
1941 senesinin ilk beş ayı içe
risinde elde edilen gelir 
13.440.000 lirayı bulmakta -
dır. Halbuki 1940 senesinin ilk 
beş ayı zarfındaki gelir 
16.000.000 lirayı aşmıştı· Ay -
da nisbetle varidat şu şc1tilde
dir: Kanunusanide 2.890.000 
Şubatta 2. 980.000, Martta 
2.350.000, Nisanda 3.000.000, 

i ve Ma..vısta da 2.200.000 lira 
: /iıraoata :k<*1an yeni vergiler 
• dolayısile gümrük varidatının 
: önümüzdeki ay iı;:erisinde bir 
• miktar yük.seleceii ümid edil - ; 
: mektedir. : 
l : 
'-........................... ·-··-----·-···' 

Dün yapılan duruşmada karısının ihaneti 
yüzünden katil olan koca cinayetin sebeb

lerini bütün tafsilatile anlatb 

lki gün eV'•el Fatihte ıokak orta.-ı vallı koca; karısını her tarafla a .. 
sında feci bir cinayet işlendiğini, ramış; fakat bulamamıftır. Nihayet 
Fazıl Engin isminde bir adamın geçen Cumartesi günü akşamı Mü
kendisini terkeden karısı Müker - :keneme sevgiÜsilc birlikte rasla -
remi bıçaklıyarak, ö!dürdüğünü yaz yınca yanlarına aokularalt; kadına 
mıştık. Hadisenin tahkikatına el eve dönmesi için ya1varmağa baş .. 
koyan Müddeiumumi muvaini Ke- lamıştır. Kadın cevaben: 
mal Özçoban tahkikatını dün ik - «- Adam sen de benim gibi 
mal etmiş ve böylece faciayı doğu- kah beyi ne yapacaksın">» 
ran sebeblcr ve vak'anm acıklı iç Demiş~ öteki yulvarmağa devam 
yüzü tan~.1mile meydana çıkmış- ederek: 
tır. «- Fakat, arada çocuğumuz 

Evvelce de yazdığımız gibi, Mü- 'Var. Yıldı%lm1Zl unutuyorsun. O 
kerrem Jstanbuldan uzun bir müd- jnun hatıri için bl'!n her eeye razı -
det için uzakla~n kocasının gayJyım. Gel etme ... Sen de razı ol!» 
bubiyetinden bjlistifade Tahir .is - C L

1 
• • M""k · d b. ·ı ·· b . . ev-a.Qml vermıştır. u errem; 

R k f d 
mm e ın e munase et tesıs etmış b - 1 v fik · d 

d a 1 SD S h v b ) u soz ere ngrneTI rın e 1srar 
Toplantı an bir intıba ra ın a ve metres ayatı ya~amaga aşa - d" lA f . '- '1 • 

t1 N"h t k' d b" k e ınce, ma um acıa vu.:ua geınuş-
Basın Birliği İstanbul mıntaka ! Mm taka idare heyeti reis~ Hak.. mı~ r. ı aye va a an ır aç ti 

konares) dün saat 14 de Eminönü kı Tank Us. bu mütalea ve ıen- kay· ınbı·raderı·nı• gün evvel Fazıldan olan l ya~ında- r. 
b. lci it y ı~ k z L_ Suçlu Fazıl tahkikat sıraıında ver 

Halkevinde yanılnuc.tır. Kongre - kidlere ceıvab vererek idare he - 121 1 oazı omşusu eyneoe. "" :.- b evin anabtannı da bakkal Basriye diği mUhtelif ifadelerinde şunları 
de Parti vilayet idare heyeti re·si yetinin ancak salfilıiycti dahilin - ıçakla yaraladı bırakarak evini terketmiıtir· söylemiştir: 
Reşad Mim.lroğlu gazete sahib ve d~lti iŞler~ yap:t-?~ı, kimseye :kra- Kendisini gayrimeşru bir a'1an cı- Karımı çok seviyordum. Ta-
başmuharri::-J:e:-ile diğer birlik aza- mıye ·verılmedığinı, merkez heye- Evv lk" Si1 "k tl1a k ve eevki tabiikrinin tesirine bıra _ bire birkaç defa, onu btralcma91 i -
sı !ham bulunmu~lardır. tinin muhtelif işler !çir. idare he- 1 bir e ~· ~· ~ı a~ı kan lcan kadın ilci g~yi Tahirin kar - çin. yalvardım. Fa"lt-at. aldırış eh'TW'-

1stanbul mıntakası idare heyetd ~ine verdiği miktardan daha 
1 -.&..:....-~_.3 . 0 bmuakş,1 ır va am a- defi Rızanın evinde geçirmittir. Son di. Vak"a cünü kendimi lto,ybetmi-

• . . . • IJ.m.Ju~ını ıç~ a ag.r sure~te T h. l b. l.,_ F ·h H d · B · n· • , _ _.. 
re~i Hakkı Tarık Us Kongreyı a- az masraf yaptlchgını bıldırmıştir. 1 ra a ır_e ır wtte at ı te ay ar pm. u emaye ııu:uım.• 

çar.ak azaları selamlamış. Matbuat Hayli münakaşalı müzakerelerden yarS8:l~mı.şktır. d k • d caddesinde 23 numaralı evi &'°zmi~ Suçlu hadisedeki ağır tabrlk na-
. .. . ı rvn apı a Çayır so tg n a ı l" '- t•t L ı k le .... 9 

oeıniyetinin tarihçesini. Türk Ba. sonra rapor ve hesa1> butçe d:lek ve ıra pey vermeK 91.Jre ı e QU e- &ara a ınara ceza anununun "T, 

B. ı··· · k lı ·1 ·1k 0 ı · .ıı. ı ·· 'ı · '·ı k 24 numaralı evde oturan ve mez - vi kira1amışlardır Ev sahibirıe de ve 51 inci maddelerine tevfikan sm ır ıgının uru nıas.1 ~ ı e- ve ay.ıa ar encumen erı seç:. ere b-ıı.. d 1 Al. ık · . . . · 
1 i d l h b ·· 1 · • h t cuıa a ça ışan ı, evve ı gece kendılerım karı kor.a gibi tanıta - muhakemesi talebile 2 nci ağırce 

fa olarak, mes e ~ aş arı cm !Tles- b~ encumenherml umu1 ını e~ai·C;ıke ayni evde b'rlikte otuı:dukları ka- rak: . zaya verilm~tfr $ayed vak''lnın o: 
leklerine ve b:rblxlerip~. hem de •rer :rapor azır ama arı muv . .:..~ · d · s · nl k · • a· K ki 1· d h · • · .. .. .. . ,. b ba"l yun.1ıra erı au e ra ı ıç!ll€ge «- ız, 1r are ın ~n mu ııcır tuza yaJcın f'l'thidleri celbedilebilir-
kanuna ve devlete karşı vazife ve gıoru:lınü.ş ve ı11ıtına ata j&ar.ımış- baş~anıl§lar:lrr. • gdiyoruz. Eşyamız yolda. f4ya lerse duruşmaya ciirmü me,fıud ka. 
mes'uliyet şereıfilt:? bağlıyan yük- tır. .. . En ·ş:e ile .!tayınbirader arasın - gelir gelmez eve ta~:nacağız."» nununa göre bugün ha!!lanacak, ol-
sek bir kanuni teşekküı meydana ~esab ve rapor .. encumenıne da bir müdd~t n.,ş'e :le devam e- Demiılerdir. .. mazs. umunı.i hüküıl'.lere tabi ola -
geldiği, eski Matbuat cemiyetinin Selmı Ragıh E~, Burhan Felek, den bu içki alemi b raz sonra a~le- Bu şırada l11tanbula donen za - caktıT. 
120 azası olduğu halde Basın Bir· Selami İzze~ ~.alil Lu~. ~id vi bir münakaş;ı yüzünden sami -
liği 1sta~l mınt!lkasının 309 ba- Kesler, Nec:b· butçc encumenıne, miyet.ini kay~tm.~ her ikisı de E ir katil 12 yda Köy enstitülerinin talebe 
sın mensubunu kendi biinyesi içL Doğan Nadı, Fua~. ~uyar,. Aslan bil\birlerinc ileri geri söylenmiş. hkll ld k d 1 · ·ı· 
ne almış olduğunu söylemiştir. Tufan, Zcyyad Ebuzzıya. dilek ve lerd.iT. Ev balkının nıüdabalesine ma m 0 U 8 rO art gemŞf 811 IJOr 

Bun<l'an sonra, kongre heyeti - laylha encümenine ;1~ Ra~ım Us, rağmen, iki oelikanb arasmdaki .Bal.atta Rifatı:ı köfteci dükka- Maarif Vekalet ııce geçen yıl 
n ·n intihabına geçilm:~. bfrind Gav:si Ozansoy, 1~ la~ı, El~f Nacı, t:ıu kar§ıhk!ı k.üfür teatisi bir m.üd nında iş yüzünden çıknn bir kavga köy enstitüsü haline getirilen 4 
reisliğe Necmettin Satlak, ikinci Nacı Sadullah se-;ılm şlerdır. det da'ha devam etıniş, bu arada sıırasmda arkadaşı Ahmedi bıçak- köy öğretmen okume yeniden de· 
reisliğe Bürhan Felek seçilm:şler- Bu encümenler Cuma gününe Ali b·çağmı çekerek kayınb'rade- hyarak öldüren Hüsamettinin m.u sis edilen d· ğer 10 enstitüde geçen 
<f:T. kadar çalışarak hcsab ve raporlar rinin üzerine atılmıştır. Bu taar - hak~mesi 2 nci ağı.rcezad:ı dün b .t ders yılında 6000 k5y çocuğu oku~ 

Kongre reisliğine seçilen Nec- Ü7.erinde tetkiklerde bulunacak, nız neti.<Cesinde vtlcudunun muhte. ımişt;T. muştur. 
ımetıtin Sadak cırkaclaşlarının te - yeni bütıçeji ha;ırlıyacak, Anka - lif yerlerinden ağır surette yara - Mahkeme suçu ı;abit olan Hüsc.ı. Ha.be.r "Jdığımıza göre, Maarif 
veccühlerinc teşekkür etmiş ve rada toplanacak umum! kongreye }anan Saim, kanlar içinde yc;re se4 ~ttini ceıa kanununun 448 inci Vekifüği bu sene yeniden köy 
buna lay.ık olnıağa çalışacağını bil- arzed~Jecek dilekleri tesbit edecek rin~Jiş, Al.i de bıçağını od.aya fır .. madde5ine gdre ve tahfüen 12 ~e· enstıtüleri açmaktan sarfı ıınzar 

iBelediye şubcled asker ailele - dird'!kten sonra ruzname ınüza _ lerdir. !atarak evden çıkıp gitmi§tir. ne müddetle ağır hapse mahkum etmiştir. Ancak mevcud talebe kad 
rine Haziran aylıklarını tevzi et - keresine ~ilmişth-. Kongre Cuma günü 9.at 14 de Vak'a mahalline gelen zabıta etmi§tir. rosuna bu ~ ıl da aynca 3000 ço -
mege ~lamışlard:ır. Asker a:le - İdare heyeti azasından Peyami tekrar toplanacaktır. m€murlan, ifade veremiyecek bir .. .. .. cuk ilave edilecektr. 
ler.ne aıd -ılt! aylık maai yokla- ·Safa idare heyetinin raporunu 0 _ Türk Bum Birliii lstanbal Mm. halde olan y~arnlı~ı hastaneyP kal- Gonullu ~astabakıcılık denle- Köy enstitüleri Du ders yılile 
malan y_aptırı~mıştır. , ku.muŞtur. Bu. raporda İstanbul t.lıka ReiaJ.iiinclen. dınnışlar, bır muddet sonra da nne baılandı beraber üç sene sonra 3000 mezun 

!Belcdjye dun kayma.Aam.lıklara mıntakasmın ne suretle t"-c:ekkü.1 • . .. .. _ . ._:ı kıi suçlu enişteyi yakalamışlardır. verecektir. Bu SU'rotla 10 sene sun-
tevziat içiııl k:ifi m1ktaro·c:ı para .• . ~ l - Kongrenuz onumu~e Yardımsevenler cemiyltinin te§eb ra yetişecek 30,000 köy ögret.men~ 
go··ooeıımıictir. Asker ailelcrıne -,·ar ettıgı, anla.tılmakt:ı. basın ~ensu~ OUma :günü saat on dörtte tcıpla - Nu""fus Müdürünün büsile tehrimwn muhtelif hastane- aısgarl bir hesabla 1,500,000 köy 

y• lannın hak ve menfaatlerme aıd ak A k ı h lerinde açılan gönüllü hastabakıcı clım esaslarının tesbi.~ edıldiği Ka- . . . . nac tır. r aaas arımızı.1 a:!.ır çocuğuna okuma imkanı temin c • 
nunuevvel ayında ihtiyaç m ktan nızaımname pro1el~rının :ıazır~a~:-: bulunarak müta~ealarınd.an !ayda. cenazesi merasimle ~~~laıt%~~k ~~~ı1;:up, 7~~n;;~a~!:n: dıecektir. 
40 bin lira oldu··!U halde, son za _ rak merkez heyetın\'.' gvndc-rıldı gı landırmalarını r!ca ederız. k ld ld 1 H --------" a ırı ı r~n derslere ba~ amıştır. a!'tane - B h . M F b . 
nıanlarda artan mu .. racaatlar u .. ze- vaziıfe ve saHUnyet kadrosu iç:nde 2 - Dilekler en{!ümenL Persem- 1 · 1_:1 ·ı "d J a 8r1J8 enSUC8t 8 r'-

s Vilayet nüfus müdürü Faik Ha- crın mev~ en e rr.:::saı zaman a- r 
rine şimdi aylık yardım miktarı İstanbul mmtak~sın.~n muMaç ör- be günü sat 11 de Haber gazetesi *>ğl ıvv rk" gu- anJ·: <iti rı gözönünde bulundurulf\rak ders- kası Gençl"ık Klu··bu··nu··n 
150 bin lirayı geçmiı;t :r. Halen taL ka~lara m?d'.lı mu.~~~erette .b~- idare evinde toplanacak ve topla- raçç u eı e ı n .n ler hergün saat 8 ile 12 arasında 
oik edilmekte olan mükellefıyet lunduğu, bırll.~ kutubhanesının nan ıteklllleri orada tetkik ede - puatrinden ve • . yapılacak ve kunlarn ameli ve na. açıhş merasimi yapı'dı 
şekl.ınc göre kazancı 100 lirayı gc- .ıslah edilerek zenginleşti~~di.ği, cektir. fat ~tmiştir. Ce.. zari olarak her hastanede bir bu - • . . .. 

1 
. 

tb t b ı d 43· ~ ı 1 '- devaım edilecektir. Beden terbıycsı Eyub ba.lıarıye "-'"n vat&n.:laşlar asker aılclerı içın son ma ua a osun a "' ıra Ko~·~c konus_u1ara"k bir ka- nazesr dün saat çu&. ay f b "k ık ·· 
r- · ed ıd· v · ı tıJ kt d '"6''-U mensucat a rı ası genç ı mu -
muayyen bir mktar para vcr::nck- te.nun.

1 
1 ıgı ana ma ay 1

• rara bağlanması .istenen tE:klifleri 12,30 da Fatih - I( KUçUk h!lıberlar ) kelleliyet klübünun açılış töreni 
tedirlcr. Bu c:ekilclc tahsilatın ıtam dare heyeti raporunun okun - varsa arkad'aşlarını:z gerek kongre u 1 
ve muntazam bir şekilde yapıla. _ ması üzerıne, Selami zzet Sedes, aerek mınwka reisliği vasıtasile 1· ....4-. 1 bölg bed b · 

s t teki C'\~nd.en me . .

1 

dun brçok davetliler ve bu arada 
· S d ll h B .. :ı.. F l k ~ rasim.le kaldı • e Dün muhtelif Avrupa mem- stau~u esı en ter ıyes~ madığı görtilmüş, belediye yardım Nacı a u a , urııan e e_. yaz.,,ıı...ı"lirler ve gerek dog·rudan 

1 

rı k ftı,.,...,. Part H lk 
G · O N "b ·· al ... u rılmış ve Edir"' lekdtlcsrine 108.522 liralık ihracat şeı. en,. aynı<lAQU., ı, a ·e~ı 

icı.mi daha kuvvetli esaslara bağ - avsı zansoy, ve eo: soz a- doğruya topl.antı verinde komis - B l k 11 :;- '~-ı .; k h d yapı1ım1Jtıır. u arada Romanyıcya reıs erı ve spor o an aza ve mu· 
lamak üzere yeni bir formül buı- rak raporun bazı no.aıı.cs arına te - yon if"-'-'ı·ğı"n"' bı"zzat v"ya yazı ile ne apı şe i li . d AI ,_ k 11 fler. h il lıru • 1 .~ '" '" ibalık ve ma en; manyaya a.e - e e ı uuır e yapı Şdr. 
muştur. Bu formüle göre belen.ye masla müta1°ıılarm1 söy!e.'l'l;ş er b ldirebilirler. ğine defnedil • k ked"I • . A ı tk k k s "d 

• alakadar makamlara, asker anele- ve bazı temennılerde bulunmuş - miştir. Cenue pe sev 1 mışur. çı ış nu unu ayma am aı 
· Ü ...:ı B ı d b 1 b" e Y"L..-L 0 F ,_ .. 1 , Ali Yücel söy!emış. mükellefiyet 

'!ine yardım i'çin Istanbul ve s - laı>uır. u aza ar an azı arı . - Yeni yapılan binalar merasiminde va U&BCılt nnan uu t~sı me- r H . kr b } <ı 
küdar tramvaylarile, Benizyollan, ltınçoda gösterilen aylıkların fazla zunlarından Baki Fehmi Kasablığll, f~~k Ô7~ ve b.· u h .;e;:ıd ~aı: 
·c· k n.. • u l 1 '!Aı..~ basın mens\ bl.,rın n Yeni yapılan binaların ancak li muavinlerıi, -h~ ... ;., -·n çevira-·ı D--=kta• ı s ay - ırcr ı a e e. u un 
~ır etı.uayrlye, .un :ç vapur arı, oı.v""lSunıu, ı .. ı . . . .k v- .... ~ -·...... ~-- ~ " 1 rd M~ t ı.'be d 

f n· ve sıhhı muayenelennın ı - vilayet, beledi - bölge şefliğine tayin edilmiştir. m~§ a ır. ~ U ea~ . n geçı.. rcs -
banl.~yö tren crı v_c. otobüsler~e bi- hak ve ~enfaaıtlcrine aid nizam - ~:ü~den ve resmen mezuniyet ve- Genç mühendiıimize yeni \'azife _ mı yapılmış v.c atıctızın musaba _ 
let ucreUer ne bmncl' mevkilE:rde namelenn ~ıkanlması ve basın .

1 
. d . 1 olunma•ı ye, p~rti erka- • ~ 

1 1 
k 1 d b" •1. 1 1 -

b
. '-· .k. . k "I d . . .. tl 1 .:.ı ~ t 1 n meaan en eoma Jşga " ~ sinde muvaffakiyet ~r eli eriz. a ar.n a ırıncı ı~ .• a al! ara mu-
ır J\:uruş. ı ıncı mev ı er e yırını kartlarının ~ra c aza ara -uagı ı -ı · b d k b" ,_ b' h"b nı ve mer ınun birçok dostları ~-:. ·'atln ... ı te\•ı..i oluıımuc:tur. K.lüb 

1 klif . d . b d b ıea e er en ır .:tınm ına ıa ı - ilı .... ıbul ...ı._ U ı l :ıı.<i! ..... ~ 
~ara zam y~pı ır.asmı tc w e.trnış. ması husu::.un a ~~a .e en teş - terinin sıhhi 've fenni muayenele _ 1 az.u u~~laruu. zun za - e ıtfaiye Müdür üğü, Basra yo- mükellfclerillin muhtelif spor ha-
tir. Bu tekHi kabul olundugu tak- büsler yapılması uzennde durmuş- . . dı.kla b 1 ır;~~~berı . ıst~n.bul nüfus ?Dü - lile -~erikadan bi~ tahrib ve bir reketleri hazırumın ve alakadar • 
dirde halen tatbik edilmekte oJan Iaııdır. Söz alanlardan bazıları <ia krıru yaptınnaf n vek .u. ıure:ı e dürlugu vazı!esını muvaffakiyetle tahüsıye kamyonu ıle 2 hasta nak- 1 t k(i" h 1 ~ 

.. k llef" t ki' l k 1 . ·1tr . ·ıd · . . ·a anuna ve enne ay m ınıaa n ifa eden, amirfor~ne ve arkar1"'"1a. liye otomobili getirtn1şitir. arın a dırınk"l~z :kr ollmflu~. aty-
mu c ıye şe . ı :ımamen a - yersız 1 aınıye '\'Crl ıgınr. l are k t ordan lkaçtnldıg"ı görühnü• - k d . . k d" . ~ 1 rıca gCC€ e UlU mu e e crı a-
d l ak ed b. il 1· · · b" f 1· b l on r "' ına en .!.Sını r b e f · ,_ -L "h ırı ac ve sen ~ ır m yon t- heyetının ır aa ıyette u unma- .. r ... o sev ınnış u - t aıye meKtCQinde .imtı an - .f.md İ tiklfil Y-.•eSi temsil e. 

da f 1 ~~ · l 1s k tur. l Faik H ğl T" ·· l · 1 · · ih l · ra an s P·.; ra n az a variu'" temın o una- dığını, tanbul mmta ac:-ının ııza- Belediye bu hususta kaymakam- unan araççıo unun o umu ar netice enmı§ ve ımt an ara gı- dilmiştir 
caktır. Aiakadarla:- yeni t~klif o - ya faydalı olmadığını, mıntaka bi- hklara bir tamim göndererek bu kendisini tanıyanlaı· arasında de - ren 42 kişiden 40 ı muvaffak o - --· -------
kınan şekl ;n b r kanun mevzuu oL nasınm daima kapalı bulunduğu _ muayenclozi yapılmadan ve re.mi rin bir teessür uyand1.rn;.ıştır. Ölü- larak diploma almağa hak kazan Satın alınacak afyonlar 
madığını söylemektedırler. Beledi- nu ve yersiz masrafla!" yapıldığı - müsaade ~ı.nma<lan binalara giril- ye rahmet diler, ailesine ve dost- mışhr. yeni mezunların diplomaları Toprak Mahaılleri Ofiıı:i. eşhas 
ye daimi encümeni bu hususta ya- nı, azalardan muntazam aidat ıtop- mesine mü•ade olunmamasını bil- larına taziyetler!mizi IX.ldiririz. bugünlerde merasimle tevzi oluna- elinde· kalan ve ıimdiye kadar mü-
ıı.. b caJr.tır. ~mda ir karar verecektir. !anmadığını söylemişlerdir. dirmiştir. bayaa edilemiyen mağşlı§ veya yo. 

Asker/Ilı işleri: e Dahiliye VeUleti alakadar - ğurulmuş afyonları miibayRa etıne-
Pa%ar Ola Hasan Bey Diyor ki: lua bir tamim gön<lererek varida- ie 1taraY' vennİfti. Elletinde bu ne-

337 doiumluların yoklamaları tı 30 bin lirayı tecavüz eden bele- vi afyon bulunanlar en geç bu alı: .. 
Beyoğlu yabana AK.erlik Şube_ diyelerin Diva.ru MuhslW'bata he - .-ma kadar T opr.ak Mahsulleri O-n _ ~ aindea: sb ve~le mükellef oklukları fisine müracaat edebileceklerdir.Bu 

~ halde, bazı belediyelerin buna ria. .....,..,Uann te9cllümü Afyonkarahisar 
~ -:ı ,. • 337 doğumluların ilk yolı:.lıtma ··~ t \\ J yet etmediğini bildirmiş ve bu hu- ve lstanbuldaki Toprak OfU depo-
'-• ~ ve ihtiyatların 941 yoklama müd - susta izahat istuniştir. larında yapılmak•adır. 

\ 

~ deti Haziran nihayetinde bitecek -
~ ,1 I/( ~ tir. Celmiyenler hakkında 1 Tem.. M •f V k·ıı•v • d 

- ·~ ~~ ' muzdan itibaren nakdi ceza tatbik aarı e 1 ıgın en: 
lı , J{ ·~ \ ,_..-.. ..:.. edilecektir. Beşi:kta~ ve Beyoğlu 3803 aayılı kanuna tevfikan Ankara Hasanoğlan köyilnde açılan köy 
~ mıntalc.asında bulunan yabancı "337 enstitüsü iç.in yaptınlacak bmalann vaziyet plAnlarile ava11 projelerinin 

~~~~=~~~=~~=~==~~~==~==:~~~~~~~b~~b~~=d~~- doğu~~~~~i~~·~~b~ ~~~~~~~~~~~m~ın~~~~~~~~~ 
- Hasan Bey dün 

ıece eve gel;yordu.m, .• ----
. . . Ortalık karanlık.. 

tı, birdenbire köşe oa • 
§ından ••• 

• • • Bır ale· parladı, 
çat diye bi:: ses yüksel. 
di, ödüm patladı .• Bir si 
tabanca Blİtl sandım.. 

H B Z nüz1 yoldamas1m yaptırmıyanların işi 23.Mayıs.1941 tarihinden 3.Temmuz.1941 tarihine kadar devam etmek 
t asan ey - an - ceza görmemden için Haziran ayı üzere memleket mimarları arasında müsabakaya .konulm~tur. 

n~ ~cm, . adamcağızın zarfında §ubeye miuacaat ederek Müsabaka farlna,meal Maarif Vekilliği ak tedr.iSat umum mildürlü~ün
blT!Sı kıbrıtle sı.garasını yoklamalanıu yaptmxaakra· i.&An 0 - den alınacaktır. Bu şart.namenin Maarif Vekilliği Mbliğler deıtisın!ıı 
yakmıştır.. lunur. cl2h namaraJı a.yıaında neşre<iilecetı illn olunu. '2817J (Jlt11l 
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Resmi Tebliğler· 

ingiliz ha va 
akınları 

["Son Posta,, nın lisan dersleri] 

BikAyo 6 ayda pratik usulle 
• 

Londra 9 (AA.) - Hava ne.. 
zaretinin Jehliii: 

Cumartesi gündüz bombardıman 
eervisine mensub tayyarelerimiz dü~ 
man vapurlarını bombardıman et -
tmşlerdir. Cumartesi günü neşredi
len tebliide de bildirildiği veçhile, 
Holanda sahili açıklarında düşman 
iaşe gemilerinden mütetckkil bir 

En sevdiği romancı 
-n.gilizce 

HAZIRLAYANLAR: 

Prof. A. R. Thompsan ve irfan Konur 
Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

kafileye hücum edilerek iki iaşe Nüvcyre iakeleye geldiği ı.aman l hissetti, en sevdiği romancının göz-! bir adam vardı. ilk nazarda Nüvey 
gemisine ateş verilmiş ve muhte - vapur kalkmak üzere idi Elindeki }erinin nasıl olabilecei(ini tasavvur re bu adamın kalemi tutan elini fark 

29ancaders 
mel olarak: tahriU edihniftiı'. Bu paketler yürüyüiÜniı aiırlaıhrdık ~ ve tahmin edemyiordu. Onların etti: Tırnakları simcıiyahtı. 
kafileye dahil bulunan diier vapul'- lan halde gene çevik adımlarla ko- l'engini görmek için nıuharrirle karııı - Romancı T ... hır Tunç beyi Lesson Twenty -nine· The pktut'e is near a crack in 

the wall. )ar ha9ara uğratı)ımftır. tarak vapura prmiye muvaffak ol- karşıya gelmesi laz ı ıııdı. Ancak o görmek istiyorum efendim. 
Ayni gün daha geç vakit Nor - du. Paketlerini filey.l yerle§tirdik - zaman, bakışlarının derinliğinde O- MaıH1ya eğilmiıı olan baş doğrul-

veç sahili açıklarında himaye al - ten aonra rahat bir 111efes aldı. Yor- nun ateşli gözlerini forkedebilecek- du; yağlı saçları alnına düşmüş; 
tında buluoan bir iaşe gcmillile Ho- gu•,luktan bitkin bir halde idi; o ti. küçük mavi gözlenni:ı feri uçmuş; 
landa. aÇlklarında diW'er bir kafile- k-.dar ki, Kadıköyüne 1..adar etra- O günkü yorgunluğ<ı inzimam e- renksiz bir yüz görüldü. Haşin bir 

Exercises irom lcsson T\'•CntY
e~ght: 

A curtain is across part of the 
window. 

ye dahil vapurlara bomba ve mit- fana bile bakacak kuvveti bulama. den heyecan yavaş yavaş genç kı. ses: 
ralyö:de hücum ecUlmi. tir. dan gözleri yanın kaµ .. lı, kendi~ni zın başma ağırLk vemuye başlamış_ - Ne istiyorsunuz? Paketi ge-

Cumartesiyi Pazarı;. hağhyan ge- tatlı bir dinlcnıniye bıraktı. Köprü tı. Uyudu. tirdiniz mi? diye sordu. 
ce, Almanların Brest havn üssü He köy arasın<:laki yolun uzamasını Ertesi sabah etkenden kalktı ve her Nüveyrenin yüzünde.1 korku ile ka 
bombardıman ed.ilrni~tir. Deniz Ü - iatiyordu. günden daha titiz bir itina i\e giyin- rı~ık bir iğrenm~ ~-;ti. Hayır, bu 
zerindeki sie dolayı&ile neticelerin K d en son çıkan '-'Olcu- di . Paketi sahihme götürecekti. Ev- adam, senelerdenber: yazılarını 

b . . 1 d h'. amara an ,, 1 f . 1 d 
tC8 ıtı zor o mu~a ıı ucum mu - l d b' · N"veyre olJu. Yoroun vela matbaaya te e o:ı ettı: zevkle okuduğu romancı o amaz ı. 

f ' k. l .. . . H ar an ın u • • l .. .. k 
va ıe ı.yet. e tetevvuç etmı,tır. a- dalgın bir tavula fıledeki irili u - - Tahir Tunç b.eY e gorufllle Fakatl Bu sesi 
vuzlara bırço.k bomba aalvoları a - faklı ak.etleri topladı. .aicimleri istiyorum efendim. Onun tereddüdünü gören mu -
tı1mtttır p d it · · • - Aflo! Mulıaım Tahir Tunç ... harrir avaO.a kalkm 1 şt1 . Genç kız 

Kahl·r·e 9 (AA.) _ ! ·ı·ız parma.k.le.n araaı.n a ta ısını ettı, Ke- ı • 
• n&1 , h:ı- ne etrafına bakmadan rıhtıma çık.. Dün Kadıköy vapurunda bir paket cehleri yırtık: pantalonu ütüsüz: 

va lcuvvetlen Ortatark umurnl ka- "" .. "' 1 bay"' atladı unutmu-unuz, dalgu,!ıkla bunu ben pejmürde kıye.fetli bir ~damla k.ar-
L '-}·v"• tı, unune ae en ara • · v-

rarg~ntnt.n teo ıgı: • , Kendisine a.id olnuyan bir pake- almışım. e.ize getireceğim, .saat on.. şı kar~ıya bulunuyordu ~mdi. 

1 
~ı·byahda, 7 (8 Hlaz!ran gecesbı, ti ..ie dalgınlrkla beraberinde eve da mubaad~ olacağım. .Meraltta - Paketi verse.1i;ıe!. •• 

ngı ız ava ıır;UVVet Nıne mensu getirdiğini ancak 0 gec:e, tamamile olduğunuzu bildiğim için önceden - Ben Tahir T l!nÇ beyi görece-

Exerci.e. l - Wlto, whoıe, 
which. 

1. My iriends, who are in the 
garden, smok.e my cigaret tes. 

2. The brick which ıs on the 
flıoor is ıbroken. 

3. The Iather whose daughters 
are out in thc rain is angry. 

4. The man w'hosc coat is wet 
will talke a seat near the f i:re. 

5. My fafüer, who is a good 
man, will not give his son a 
punmment. 

6. Only ~'ndows, which ar€ 
open, ret air into a room. 

Exercise. il - Türkçeye tayye~ler, Derne, Gamhut ve. Ca- dinlenip de &yoğlundan .:Idığ1 aize telefonla habt.r vermek iste - ğim, bu kağıdlar ona aiddir. 
puzz.o tayyare meyclımlanne şıddet L la 1 ved.ireyı· telrar gönnek dün. Şimdilik Allaha ısmarlad1"k Hala bu adamın, o ba, döndü- f~rciim~ diniz: 
I• h·• 1 1 _ _ı s· ' K.UmaŞ r Q l b'l ' ucurn ar yapmıt -ınılf· ıngazı 'h . d d ,. f L u· efendim· rücü romanı yazan a am o a ı ece- ı _ Evimiz yanıyl)r. 
l. d "k. h.. l l tiyacını uy ugu zaman arK.~ ı. k ı v l d v• • d Alk il 
ırr>a1'•na a ı ı ucum yacı ml!f - İ . . . B iki h.,b. . b l~ Çantası o tugunun a tın a, te ~ gme manamıyor u. o c gevşe- 2 _ İki tuğlayı birbirine rap.. 

tır. Derne'de. büyük yangınlar çık- ş ı~ten geç~ş~ı.:ı.1 e 
5b~ 1 1~ ut laş~: adımla~la i~kcleye g~deırke:n miş, yay~nlaşmış bi1 ses haylc.ırıl' t~ ...... .... 

. fil'"kl l A • mıya yarar um...,ı c ve ıraz oa e- d b b d.i """"', ............ ~ 
mı!I ve m ı"" ar o mu~tut. sgarı .. ,, , . • G . düşünüyor u: gi i ceva ver : 3 _ Evinizin kapısını yeşile 
2 dü!llllatı tayyare!!i yerde tahrib e- cekssub~ıe paıt~ltt ~ç\t :emş ve sek:- _ Ne hakim sesi var. Evvela - Tahir Tunç benim,veıiniz . 
..:ı·ı . . C h d re ır yazı ı e noıu ur.un uzun a- d ..:ı ... • B h b . boyaI5ınız 
oı mıştir. am ut tayyl\re mey a - .. l B l "d") N"' çok öfke\i idi, !H>nra an ocg.ıştı, ta. ir· ayvan pençesine enzıyen · 
mnda büyük hasar yl'lntlmıttır. g~d1 •. ~r·:· u.Iyak :ı.ı af ne 1 ~.' uv~!~~·1 bii bir ahenk aldı, hatt; <teşekkür bir el uzanmıt. Nüvcyrenin o sabah 4 - Bu tahta eğiktir. 

Almen t bli:ı:.: bıamhyar 1 say 3 ya goz gez lT 
1 

-' • d k b d A t tl ı·.:na J·ıe bag"ladıöı paket..ı'n ı·pı.ni 5 - Anahtar kilittedir. e !P b. h t çığlığı koparmaktan· eaenmıı er en u ~ a eta a 1 u .. 

~rlin 9 (A.A.) - Alman or- kve d!r .. ayre d d B ı h rgün ı idi. Öfkelenmekte yerde!! göğe ka.- tutmuşlu· 6 - Bazı keresteleri iki ÇiVl 

cltılıorı ba"lc.uınarıdanh~tnın tebliği: en 15'.!11 m~e ~n~f ı. kud'u .. e t f 'dar hakkı var, lcimbilir geceyi nasıl - Teşekkür ederim, Allah siz. ile lbirleştmrim. (Ba~ı keresteler-
0 · Jtıl • 3 f 500 t gazeteoe sa ırsız ı a 0 

gu e • ·· ·· ·· iJ • · t' A J h. den razı olsun, b .ni bir aylık yor- de iki çivi ile bir ek yaparım). ·ı· tcnuah •1:1· dc~n da~ . . o- tikanın devamı idi. Genç kızın altlı uzu~tu .. ~·-~eçırmlış ır. Y arcbi~..ı ır 
nı a o acmm e uş.man tıc;aret b d • ti h . unutt h esenn ustun<ıe ça ışıp onun ruen- gun1uktan kurtardır.:"/: 7 - Bu odadaki döşeme tahta-
V_.,;ı.~ batırmışlardır. j aşın an ~klt ' er nşeyoıkumtyau,ba:- birc 'kaybolduğumı gönneK pek eğ- fakat Nüveyre artık bu aöz]eri }arı eskidir. 

7/ 8 H . . 1 h men mera ı rom.ı ı ,,,- • '-1 Z . . . d Y d k azıran gece,ı, A man ava l d lenceli bır şey olmas.-ı gen·.: •- 1şıtem1yor u. ang111 an açıyor - 8 - Annem oğullarının 6igara 
lcuvvetl~rine mensub t<CfCkküllı>r a 1• _ _ ~b l fad vallt adamcağızı bir an evvel me - muş gı'bi koşa koşa merdivenleri içmesine müsaa<le etmiyecek. 
h,.,... :,'1 l-ı.taryalıum•n ille"!'ine rağ 1 Ne guzel uslu ' ne tat 1 i ~· raktan kurtardığıms pek iyi ettim. irıdl. .. ken~nj so:kağ~ ~ttı: . 9 _ Evimizin dış tarafı küçük 
mı>n, Islcenderiye lngiliz deniz üs - n~ ~ulu?~az heye~:'\~\arla to~u bır Vapurda ve yolda zihni hep hu- Gozl.ermdcm, gayrı ıhtiyan yat- b' bahçed. 
si.ine çok mÜell!<İr ~ni bir hücum hikaye ıdı bul Oku ukça e ecanı nunla meşguldü. Matbaaya yaldaş. lar akıyordu. Bu !Udi ve kaba a.. 

1
\

0 
B ır. d b' oğuk algın-

ya.pmıclar~1r. Liman tesfaatt ve bah artı~ordu .. Bu roman, ın~.şhur mu tıkça kalbi daha kuvvetle çarprruya dam, onun başının içinde ve kal - lı ~ - a( ştm}::rn )ır s k t . b 
rh•e te7gahliırına, ağır çapta bom- ~~rrır Tahir Tuncun en guze\ yazısı ba~adı: binde yaşıyan temiı: ve nazile bir t>•'""an neL en. ÇO lZ ITO! 

bal,,r isabet ettirilmi~tir. Askeri ha- ıdı} · Bu muhakkak! Cenç kız onun _ Acaba beni nasıl kaYşılaya .. hayali, bir hamlede, öldünnü~tü. içind'eyim. 
'kllr-~"TI ehemmiyetli tesisatta mü- bütün e~erleArini .okumu~. bunun ka- cak} Bana nasıl teşekkür edecek} V ocabulaTy: 
tea~d!d büyük yangın çıkmıstır. dar ~a;ikulad~follC .. TastlamamıştL E.n ç1o.k evdıiği muharririn tatlı Bina vergisine yapılan crack (krek) - çatlak. 

Gece. savaş tayyareleri, fnailiz Tam 1~: saat gozlı>nnı bu dar ve u- gülümseyiJini görüı gibi oluyor, o- zamlar curtain (k.Ertin) - perde. 
sularında, cem·an 7 bin tonilato zun kaıııdlardan ayırmadı, romanı nun kendisine uz:ırıacı elinin su:.ak- ) d' 
hacminde 2 ticaret vapuru batır - bir nc:f~st~ son .s.atınna ka<1a:r oku· lığını avuçlarında duyuyordu. Belediye hesab işleri müdürlü - ct.aıion {kUşn - rvan yas-
tr"" ., .. cenub ve cenubu şarki fn&iliz du, bıbrdi. - Allah vere de onun karıısm- ğü, )'lellİ zamla.r dolayısile bina ver tığı. 
salıinenndeki limanlar tesisatını Yatağına yattığı zaman kalbi da pşırıp abdalhşmasaın1 gisine yapılan milli müdafaa zam.. fuld (fOuld) - kıvrım, kat. 
bn,.,..l-ardıman etmiq1,.,.dir. Bir sa - helecanla çaJl>ıyor, ba11flm jçinde .lf mınm tahakkuit Vı! tahsili husu- frame (irEym) - çerçeve. 
vas tayyaresi, cenubi lngilterede bir acayib bir uğultu hissediyordu. Da- Matbaar.tn tozlu me~v~nlerini sunda iıcab eden hazırlıklaı-a baş - banging (hEngın) - asılan, a-
i.,ıl..Jai madde deposunu ınuvaf • lcika~yca, uyuyamadan, gözleri ka- bir hamlede çıkt•. Birinci katın SO· lamıştıx. Sahibinin bizzat oturdu- sılanış. 
fat..! .... t)e bombalamıst1r. palı kaldı. Zihni okud•ığu hikayeye fasında bek.liyen birisin~ Tahir Tunç ğu meskenlerde bina vergısmın hard (hartl.) - sert. 

~: ..... 'i·}j Afrikada, Tobrulc önün. dalıyor, ondan in"lan kalbini ve his- beyi sordu. Odacı yerinden hile altıda biri. diğer binalarda üçte Ornaınent (Ornement) 
de.lı:i lngiliz topçu mevzileri, Alm.ı1.n lerini bu kadar ince bir tahlille tarü kalkmıya Ü~Mrelt ona elile sol ta- biri. niSbetinde ayrıea müdafaa tezyina~. . 
topçusu tarafımdan dövülmüştür. edC'rl, aşk v-e ruh heyecanlarını bu rafta bir odayı jşaret etti. Nüveyre pioture (plkçar) - resim. 
Al,....An ve lta}yan sav"-" tayyarelni, kadar canlı bir şekilde tasvir eden 0 kadar müteheyyi.çti ki bir adım VE-ngis: alınacaktır. Yeni vergini'll rod (rod) _uzun rubuk. 

t b l · k. b"li k ı d \.... taıtı usulleri, buhran vergisi hak- , f obruk civaı<l-ndald tahkimata ve ve yaşa an u mu ıarnr, ım ı r ne ilerlemiye muvaffa o ama an uu soft (soft) _ ,_.umu ..... ı.. 
'- d fi k h 'k lAd b. · _] ı ı d kındaki kanuna göre yapılacak. bi " ~ mıva a topçu mevzilerine büyü arı u a e ır msano ' adama ya var ı: 1hing (tin) _ e='a. 

ff k . ı h- . • ş· d' N- h ·ı . ru d . k d' . bu •a na ve buhran V"""'isinden ID.'"Jaf ·u muva a ıyet e ucum etmışlir. ım ı uveyre genç mu ayyı esı - ca e enm en ısuıe " • ~~~ Text and translatian: 

süs, 

İtalyan tebliği nin bütün kuvvetilc onu düşi.inü • bah telefon eden hanımın geldiğini b:nalar bu vıergiden de müstesna 
Roma 9 (A.A.) - İtalyan or- yordu: Yaşı otuz beşi~ kırk arasın- söyler misiniz? olacaktır. Mükelleflerden tahsile- That tıhin,g on the wall is a p:c-

Juları uırnumi karargahının 369 nu da olmalı idi, hatta belki de biraz Muharririn el yaz!sı ile dı'hı olan dilecek munzam vergiler, bina ver .. ture. 
marnlı tebliği: daha gençti. Uzun saçları dalga dal 'kiğ-;d\ım, farkın<la obnedan göğ,. gisi bankalar veya sandıklarrnda- It is a frame and it ıs hanging 

Şimali Afrik.ada halyan topçu ga C1'1semne doğru iniyordu. Saçları sünün üıe't'inde ı.ıkıyordu. Odacı: ki belediye hesabı carilerine yatı • from a nail. 
~uvvet1eri Tobruk limanına gir - arnınnda, başına ~ira~e bir mana «'Haber vermiye ne 1üzum var) rılırlcen ayni yerlerdeki hazine (O ibir çerçeve içindedir ve bir 
mek.te oJan 2 vapuru bombardıman veren birçok beyaz teller vardı. İçeriyıe giri-verh demek istiyorm.U!J hesaıl:>ı carilerine yatınla~aktır. Bu çiviye asılıdır.) 
etl"'i•lerdir. Boıyu uzun, biraz fa:r.laca uzundu, gibi omuz silk.tikten sonta sol taraf- ver~1er tahsil edildikten sonra er- On the top of the franıe is an 

Hava kuvv'etlerimiz müstahkem omuzları hafifce ö.1t~ meyletmisti. taki kapıyı açtı, içeri girdi. Bir sa- tesi ayın sonuna kadar behemehal ornament. 
mevlı:iin depolarıpa ve mevzilerine Bu hal, soluk yüzünün mr..nasına niye sonra Nüve}'l'e: hazineye teslim olunacaktır. Buna ()vıer the picture is some glass 
ie.:ıbetleT Waydet~erdir. çok yaraşıyordu. Dudaklarında bi- - Buyurunuz. dedi.. wifilı a crack in it. 
Dü~nıın motörlii vas1ta1an tay raz hüzünlü bir t:!bessüm vardı. Genç kız telaşla yürüdü. lçeYide riayet eıtmiyen alakadarlardan ver (Resmin üzerinde çatlak bir 

yarelerirniz tarafındım bom bardı • Gözleri... kirli bir masaya eğilmi~. aaçlen kar- gi yüzde 10 zamla tahsil edilecek- cam vardır.) 
man edilerek tahrib edilmi~erdir. Nüvıeyre lhelecanının arthğrn:ı m:a kanşık, yüzünün tnışı uzamış tİ!r. 

-22 -
Dv>elek MustnfR derhal anla

ml§tı. Atlı Ases Fatmay: kaçıran.. 
lar, lrebhüda p8§3nın arabacısını 

iki altına kand1rıp, hanım 5Wtan 
it> ya.fetine giren delikanlıyı, Fat
tn.anın evine Mehmed Paşanın a
ra.bas;ıe götürmüşlerdi. Civelek 
Mustafa bu .saf arabacının uzattı
ğı altını a.lırr.adı: 

- Benim sürücü paşa ağac:ı. 
ğım... dedi, altınlar senin helal 
akçendir ... K~t!ıüda pnşa arabasi
le hamın sultan gctiı-din götüır
dün ... Vallah iki altm azdır. 

Çalgan İstanbul 

YAZAN : RE.ŞAD EKREM 

Kethüda Paşanın arabacısı 

(Perde penccren:n bir kısmını 
boydan boya örtüyor.) 

The other curtain is not across 
the winrlow. The curtains are han
.ging from a rod which is over the 
window. My hanJ js on a fold of 
tıhe <:urtain. On the seat is a 
euıs'hion. Th.e seat is a hard thing. 
The cush..i>n is a soft thing. 

I wnı take a S':!:it on the cushion. 
(Divan yastığınırı üzerine otu

ra<:ağım.) 

The things hanging from the 
cushion are ornaments. 

(Dwan yastığında asılı şeyler 
süs' erdir). 

I have omaments in my ears. 
Thaıt is a picture of 90me things 

in a room. 
Exerci.e. l - Boılukları 

doldurunuz: 
1. P.Dctures on a wall are --. 
2. Some plctures are in --. 
3. A cushion ıs a -- thing. 
4. Wood is a -- thing. 
5. A long straight stick is 

a--. 
6. Cloth whicb is -- from the 

t.op of a wındow is a --. 
Exercise· 11 - Translate 

into Turkiıh: 
1. The curtai.n is down. 
2. The curt~in - rod is on tlıt.. 

floor. 
3. A crack is in the glass of the 

window. 
4. Two pict.ures are on the walL 
5. 1 am on a hard seat, not on 

a soft one. 
6. I bave ornaments on my 

arms. 
7. You make a fold in the cloth. 
8. This picture is not in its 

frame. 
Bir talıei>emizin suallerine ce

vab olarak bazı 'kelimelerin oku
nuşunu yenidh yazıyoruz:. 

will is uU.1. 
not .is not. 
was is uuOz. 
were is uuEr. 

Naftalin meselesi 
FiM müra.ltabe komisyonu, dün 

yaptığı t<ıplantıda memleketimiz -
dekô. naftalin sarfiyatını karşıla r;ı 
mak üzere alınacak yeni tedbirler 
ilzerinde müzakerelerdle bulunmuş 

tur. 
Fiat mürakaıbe komisyonu, bu

günden iti.bg,ren naft.alin satışla -
rını da-ha iyi tanzim etmek için ye. 
ni ted!birkr altnış bulunmaktadır. 

dım etti. Ertesi gün de, ibir tesa
d:üıf karşısına, bir kahvehanede. e.. 
sirciıbe.şı Muhsıin Çeklbimn ·iki 
hamlecisini çıkardı. Bu iki genç 
gemici, genç, ~zel ve zengin efen
dilerinin, her yü yüzlerce güzel 

kılar alıp satarken <Atlı Ases, di.. 
ye anılan bir uygunsuz kadına 

~ olduğunu anlatıyorJ .. ~-tı. 
Civelek Mustafa bunları öğren ·"'
ten , Patrc>na Halil ağaya da an
lattık a ı..:-kaç gün sonra, İstan.. 
bul hail kulaklarına saçılan 

nne ve frsad tohmnlanna yeni
leri katılım· ..... 

Vezir ve • .inı ibadullaıhın eh;. 
- A be sen merci çocukmuşsmı 

bf>. . . A be sen in adın ne be oğ-
1wn? ..• 

- .Benim adım Mustafadır. 

- ıBeırı.im sürücü paşa ağam... Rumelili surucu, gözleri fıldır - A be oğlan başımdan git.·· 
Bizi!m ağanın kapısı kulu halkı ile fıldır dönen bu külhaniyi tekrar Şimdi yüzümüzü Tanrı huzurunda 

tir ..• Giderken iki avrat idiler •.• 
Döniişte dört olmuşlardır .•• A be 
oğul deveyi gôtxiün mü?-

1i ırz hatunlannı koçu ile kaçırır
lar ... 

- A be sizin ağay.ı kim der-
ler? ... 

- B'z:,m ağaya poturlu Halil 
ağa derler... Beş Mısır hazinesi 

.n-.a:J..ı. "ardır ..• 
- A be o ağa bu paraları ne 

yapar?. 
- Benim sürücii ağa<'ığım se

nin paşanın kaç kesesi vardır? ... 
BiTir misin? ... 

- A ı:ıe oğlu.m bu paşarıın kaç 
kesesi oliuğunu biJmem.. amma 
bizim paşanın kapisı kulu halkı 

"ra bir kü "k ev-

büyük lkonağı Soğanağada.dı.r . .. O d.iıkkatle süzdü, biraz mütereddid: secdeye koydu'··· 
küçük evde kınalı kuz.usu Fa.tına - A be oğul sen bir şeytan oğ- Ci.veleık Mustah, ~u ~ra.?acının 
hatuncuk otu:ur... lansın ... Be::ıim ağzımdan laf ka.. altına karşı yumuıa~ yuz~u oldu-

Ketıhüda paşanın arabacısı tek- parsın... ğunu gör.müştii. Cooındek• Patro-
rar etrafına bakındı, kunduraları- - Vallah oe.ğil ağa.cığım ... Bal na kesesiınden beş on kuruş çı-
nı alıp kalkarke~ gülümseyerek: tattırom, yalanırım!. .kardı: . w w • .. 

- A be 0ğul sizin ağa kınalı - ·Bende rl.e bal küpü yoktur. . - Be~ı~-~g~cıgım ... dedı: .. ;T\L 
kuzu besliye:.rim derken koç olur .. •bende de ikı parmak baldır.. O tün bahş:~ıg.dir, Poturlu HaLl a-

Dedi. Civelek Mustafa ipin 11cu- ihanım sui~an bir nevcivan yiğit ğa akçeSJdir... . _ 
nu vakalarnıştı · sürücünün elleri- seslildir, elleri ve ayakları yiğit el- - A be oğul benım akçey~ -yu-

• · t . ' Jeri ve ayaklarıdır. züım yıumuşaktır. Poturlu Halıl a-
ne _::a~:llı~ bırakmam benim SÜ- - Bre me<l~d ağacığım o ha.. ğaruiı tütün bahşi§ini alı~ıı:ı·:. 
rüci pa.şa ağacığım ... Ağz1ma bir nım surtan paşa efendimizin gü- Hanını. sultan paşa .. ~~end~n 
parmak bal verdin... Bre meded müş tekerkkli koçu.suna nereden Ia>çusuna Sar~an.~ ~nunde~ bı.n-

:- Vaı.Iah görmedim. •• Yavru
sumı bi~e görmedim ..• 

- tHaydi knl sağılcak ile .•• 
- Haydi var güle güle ben!m 

sürücü ağa.cığım •.• 
Ciyelek Mustafa. o gecelik ara

O:>aıcryı fazla zorhmamıştı. Adamı 
kuşk:ulandırırsa, hiç-bir şey alamı
yacağı muh.tlrkaktı. Halbuki, üç 
dört gü.n sonra, eğer başka bildik
leri de varsa, tütün ve kahve bah
şişleri, lhama.'U ve traş paraları ile 
söyletmesi lcolaydı. 

Civerek Mustafanın talıhi yar-

Esixciibaşı denilen nabekh ço
cuk, kadın kıyafetine ginp koçu.. 
ya bin~ ha...ıım sultanım diye ha
reme girer... Sultanahmed mey. 
danında hu=mah direk önünde 
yılan giıbi taşa tutulması vacib bir 
f asık ve facir İbrahim Paşalıdır. 

Çulsuz Dede c Yiiz otuzdan bk 
çıkar. Üçe br;ı, İbrahimin sonu

dur!• buyurmuşlar ..• 
Bizde gasreti dini mübln yok 

mudu.r? ••• 
(Arbaa nr) 

. · ? mişt.ir. Saraçhaııe ont!nde mm~§-
~~~~~~~~~~~~--~--~--~~__J 
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Ödemişte F 
Bir delikanlı, anasile 
sevişen üvey kardeşini 

öldürdü 

lzmırde 3 cınayet 1 ızmırde 
1 14 yaşında bir çocuk Kırasıya güreş ----------

Bir delikanlı kardeşini, bir koca da döve 
döve, tekme ile karısını öldürdü, bir adam 

22 yaşında bir kızı 
kaçırmak istedi 

da karısını ağır surette yaraladı 
Ödemiş (Hususi) - Bh'kaç .gün İzmir (Hususi) - Evvelki gece 

~~ ~rimizin Dolaylar köyü~ lzmir (HuNsİ) _ Karflyakada nı dövmiye başlamış, tokatla iktifa saat 1,3-0 da İkiçemşelik caddlesin. 

Aliço ile 
Aliço 

~--------~ --
Kara Ahmed tutuştukları zaman 

hasmını altına aldı, kemane ile 
ezmeğe başladı 

de hır ~~ye: olmu~,. l\fos~afa ~g- Ruşen sokağında Hüseyin Cahid ve edemiyerek tekme ile kamına vur- de lbir kadın kaçırma vak' ası ol-
;ru Şakir ısmınde bın Raşid oglu kard-i Ali arasında miras mesele- mu§ ve bu yüzden zavallı kadın Bir kere: Suyolcu bütün impara. 

· d -,..- muştur. torluk dahılinde cereyan eden gü • 
Mehmetli çifte :ıle öl ü.rmüştür. sinden biT kavga çıkmış, Hüseyin )eritonitten ölmüştür. Katil Hilmi, Kasım oğlu Abdi Kolda ve T(:V, reşlere vakıf olamazdı ya?. 
İlk anda bir eski husumet yüzün. Cahid içtiği fazla iarahın da te - tutularak adliyeye verilmiştir· s 1 hl" ı 
den çıkıtı.ğı sanılan cinayet bam- airile kardeşi Aliyi birkaç yerinden • hk oğlu 14 yaşında Edib; şoför 1 onra; 0 vakiL er pe 1"':an at 

1 _AJ1--Ji d ·k' .1 H lil gruplara ayrılmışlardt. Her bırer • 
başka ve çok çirkin bir mahiyet ağn surette yara amıştır. Ödemişte Bademli köyünde Meh 11.1L1ıye veır ı .en para ı e a · lerinj.n beyleri, p.ışnl.m, ağaları, a-
taşımaktad'ır. Ali, yaralannın ağırlığından ve med Gün~üz, ayni köy halkından kız• 22 yaşında Mukaddes~ zorla yanları vardı. Bu gruplar eski, tu -

Hadisenin sebebi ''e şekli hak- fazl"' ıkan kaybetmek yüzünden has Halil oğlu Osman Yamanı kendi otomobile bindirerek evinden ka- lumbacı teşkilatı ve bugünk~ spor 
kında şehrimizdeki alakadarlara tahanede ölmüştür. Hüseyin Cahid karısı 18 yaşında Cevriye ile gece çııımıya teşabbiis etmişler~e de ka- klüblerimizın varlıkları gibi, renk 
mufassal malumat .gelmiştir. Talı- ft.akknda umumi hükümlere göre ta- kavgaları yaparlaı ve birbirlerini 
kik t .. k ı · ı Şak' d v·l görüşürken rastlamış ve bıçakla her dının feryadı üzerme yakalanmış- çekemezlerdi. Met.ela: 

a a gıore a .ı , ır egı • kibata devam olunmaktadır. y 
ktuJ. M h d . .. 1 d · tkisine hücum eder.ek Osman a- laıxbr. Kadını kirietmek mak.~adL Falan pehlivan, Karagöz AliyJ ma e me ın uvey .Kar eşı * 

Raşid oğlu RasLd Balcıdır. Cına _ D'L,.., . t ı· l k" .. d fb manı ve Cevriyeyi ağır ıurette ay- le kaçırmak istedik1er4 anl:ışılmış- açık dü;ıürmi.ış ise; o, falan pehliva-
. · l ~· JJU.unın 8 am ar oyun e - ralamıştır. nın mensub olduğu grup Karagöz 

yetin sabetbı namus mese esıv.ır. ı_. ~ıu H'l . H'l"l k 17 tır. Aü b ld dd 
M·~t..med R . 1 • • f kat ranım og ı mı ı a. arısı Her üç suçlu hakkında adnycce "nin al gibi yeni iğıni i ia e. 
~ı , aşı<r!n annesı, a . • . d d 

k~ndrsinin üvey annesi Şerfe ije yaşında Fatma Hılal ıle aralarında tahkikata devam olunmaktadır. Gemlı"kte beden terbı"yesi er j. 
L b k y l l h h _.ı d' Ve, aralarında durmadan iddia-

0. te..L.-ı.........: münru=ıebette bul.un - çıkan mÜAakaşayı müteaK.İ arısı- ara ı ar, asta aneue ır. 
U>el.cuıt:ı l -----------------------------,..._ faaliyeti !aşırlar... yendi, idi. yenmedi idi 

makta itmiş. Raşid. bunu nıütead. Bu U 1 b" k" 1 S • d M d" idöialan bazan kanlı dövüşlere bile 
did defalar görmü'Ş ve kar&şi ·rsa ze iÇ 1 Y8 urıye en ar in Y8 Cemtik. (l:"lususi) - Yeni Kay-

1 
sebebiyet vedrdi. 

Mehmede iğbirar besliyerek onu dik~ yurdu sergisi Cizreye çekirge hUcumu makamımız lhsan Kılıç kazamızdal Anlaşılıyor ki; oütün bu iddialar 
öl ürmck maksadıle takibe baş - 'Y ld beden terbiyesi ~aaliyetine hız kar§ısında bitaraf olmak çok güç-
lamıştır. Sön gece }.ıJehmedle Şeri- Bursa, (Huausi) - Dördüncü Mardin (Hususi) - Suriyeden, vermek ü~ere ~~nun ve niza~na- çedir. . . . . Kara Ahmed pehli1.'0n 
feyi evde yatak içinde görll'ÜŞ, ve ~ ~lş olan Uzel Biçki ve hududlarımı-za doğru uçkun haünde menin tayın ettıg& esaslar dahılınde Hele; rıvayetlerı, vak aları bıze 1 d A d vl 
b · ·~ t h ··ı ed · _,_ çalıcmagva ba .. hmı•, beden terbiye. nakledenler bir de pehlivan olursıı, vKan ar.. mAelraÇnınk a A" ToKavu 0~1u. U vazıy ... -vı:: a ammu emıyer~"l\, Dikiş Yurdu seıogisini on binden faT. çekirge sÜTüleri i{elmektedir. Çekir ., • - -s aragoz a ır u 0 
d ...._ ,,.ru,,. t"fğ . . t _...,. . s"ı ı·s...:care he"et"ın~ askerlik •ubesi kendi kendırnizi mülahazaya almak K ·ıh _\_~~- K 1 ı.1' . avar~J'bg u,li Ouıra ~""" u eoım a eş t::W"l'UŞ ve la vat:enda,ın gezdiği kayden tca- geler en fazla Cizre mıntakasına a. ~ " _, • b . . d ld ~ h' oca rClDHD, e r~ emış, ı ı e 
"'"'-1........--J' <r kaU.""ınd"n "~ır su reisi orta okul beden terhiysi mu- mec urıyetm e 0 ugumuzu ıssc - K Ah d 'b' lı d 
ıv.ı.t:ıuıı=.ıı sa" ... ~ "' ~ - bit edihniştir. Sergiyi vaHmızle refi-. kın etmelted!rlcr. Mardine gl!'len ' d · ara me gı 1 sayı ve nam ar 
rette yaralamışhr. Raşid, çifteyJ alümi, maarif memcru, belediye re- enz. . . pehlivanlar vardı. 

~f b 1 k . . t kalan da hu meyand~ gezrnişlCT - Seyhan mlntaka~ı mücadele reisi isi ve eun'i ipek fabrikasından da, Bu sebeblcr dolayısile: muhtelıf B d v hl'. 1 b' tekrar o..r--•; eye oşa tma ıçın e- h d' 1 k .. 1 d'kl . . u say ıgım pe nan ar, ırer 
dir. Sergide bu sene teıhir edilen Sadettin S.ırıkaya bu hususta tetk..i- fabrikanın işletme şefi Hasan Ke- eş ası meme • :soy c ı erını mu- b' Al' ·1 b ··ı ·· .. 1 d" 

tiğe do'kunmussa da 'kapsül atc,ş ... 'h b . . . kaycse ederek sahih olanlarını se • ırer ıço .ı e . ~Y o _çuımuı er ı.r. 
almamı.ş ve Şerif.e kurtulmuştur. kıymetli san'at eserleri üzerinde u. katta bufnmuş ve 1cab eden.tedbir- mal Hakseli mtı a etmış ve ıstı- . k ld k .. k"ld'" Fakat; hıç hın Ahçoyu yenmıye 
Mehmed, aldıgvı yaranın tesirilc zun tetkikler yapan Vali Koraltct.n lere tevessül edilmiştir. ıare heyeti kararile heden terbiye- çıpÇ~yık~a l . u ·ça n;ıuş ·uhli ur, ve meydan yerinden çıkarmıya mu.. 

kı Ç k l h d d si klüp idare heyetine de aşağıdaki l un ud; g: m~ş ~beçmkış pe van - vaffak olamamışlardır öimıüştur. Raşid. tutulmuş, adliye- dört aeneJe kırktan fazla genç - e irge erın, u u a yakın köy_ .
1 

• • arımız evrın ıca 1 0 uma yaı:am 
ye vedlmiştfr. zımızı hayat ve faaliyet sahasına lerdeki ekinlere bir zarar iras etme- zevat ~eç.ı ~ı?ti~ . K l K bilmedikleri gibi; o gündtm bugüne . _Ha~t.a; bu pehlivanlardan ek.se-

Sivas ticaret odası 
bütçeleri 

kaza 
çı.karuı bu kıymetli mü.es~e ile meleri için vilayetimiz ziraat müdü- Parti Reısı enm uma, e. kalmış olan ihtiyarlan da ayni hal. nsı A:lıç~!a, Kı'!ikpıı.ar b~~pehlı. -
.s"kad _ı_ b 'k . k ru·· hudud boyundakı· ko"yleri dola .. a. nan Durmaz, Enver, Beşe, Sadık dedirler. Zaro ağadan farkları yok- vanlık "_l:usa~akalarında muteaddıd 

a111 anarını te rı etrnış ve en- .. Çavdar, Kemal Şen er ve Cemil tur dersem mübalağa yapmamış 0 _ ç.ılgar gureşı yapmışlarsa c!a gene 
dilerine diğer seneler için de mu - ra.k. litlm&elen tertibatı aldırmak • Tümer. v Yeni idare heyeti derhal lurdum. Aüçoyu menydandan çıkaramamış.. 

Sivas (Hu<msi) - Ticaret Odi:l
aına bağlı kaza mümessil azalıkla-
1ının 941 yıTiarı bütçeleri Ticaret 
Vekaletince tasdik edilerek şebri -
mu:e göndecilmi~tır. Bugünlerd~ 

~azalara gönderile<:el.:tir. Diğer ta. 
raftan Ticaret ve Sarıayi Odasının 

~.~~-~?'~...:!.'!!~!2! .. ~.:.-..... --~ır. ....... ............................ ~~.1~!~!1~.~ .. ~~-~~~!~.t.L;..................... Binaenaleyh; gerek tarafgirlik 1ardıT. 
dolayısile ve gerek~~ cehaletin ver- Koca Yusuftan evvel: Aliçonun 
diği mahdudiyet İle, daha riyade en büyük hasımlarından biri de ba
akla yakın olan menkibeleri naklet- canağı Karagöz Alidir. ( Çanakkalede Yardımsevenler Cemiyetinin toplantısı ) 

940 hesabı kat'isi Ticaret Vekale
tince tetkik edile:ek muvahk go;ü} 
müş ve tasdikli nüshaları oc:Nlya gön 
deriJmiştir. -------
lzmirde sıtma mücadelesi 
İzmir (Hususi) - İzmir ~ri.. 

n;ıı bazı semtlerinin zaman zaman 
sıtmadan müteessir olduğu ma -
lfundur. Vatanıd.ai!arın bu ıztıra-

lbına nihayet vet>mek maksadile 
belediye meclisı, son devre top -
lantısında İzm·.r şehrinin de Karşı 
yaka nahiyesi gibi sıtma mücadele 
m•ntakası dahilin~ alınması hu _ 
susundla. nükunıetimiz nezdinde 
teşebbüste bulunulmasını karar -
laşbrmı.ş ve bu kararı alakadar 
makamlara arwylemişti. Dün Sıh. 
jıat ve İçtimai Muavenet Vekale
tinden ıgelen cevapta bütçe vazi
yeti sebebile tahsisat mevcud ol. 
maınasıından İzmirin bu sene de 
sıtmıa crnücad~le mmtakasına alı -
nv.mıyacağı bildirilmiştir. 

Çanıtlk.ale (Hususi) - Yardımse'lcnler cemiye. 
tiRİn 16 Mayıs günü Halkevi salonıtnda t..:ttih ett:ği 

toplantıya yüzlerce Türk kadını iştiıiık e~miştit, İlk 
sözü reis bayan Süveybe Vandemir alarak, Türk 

vakit geç.imıeden vazifelerini almağı har.aretle 
ifade chniştit. 

kadınlığından beklenen hizmetleri iza!ı etmiş ve sö
zü umu~i katih bayan Saide Gölge'yc bırakmıştır. 
Saide Gö1ge, cemiyetin çalıımaları ve g~yeleri hak
kında izahat vermiş, hami reisleri Bıı. lnö:ıünün 
Türk kadınlığına verdikleri emri oltunıuş ve milli 
müdafaa hızmetlerinde cemiyetin re;ıbt-r ola.cağını 

Bundan sonra birçok kadın ve İtız,.uımız hasta 
bakıcılık lı.ursuna, hastanelerde hi.anete ve dikit 
dikmek ü1;cre isimlerini yazd.ırmışlardıı. Bu suretle 
Çımakkalenin Türk kadınları yüksek hami reisleri.. 
nin etrafında birlikle yer aldıklarını ve milli n.üda • 
faa hizmet,erine amade bulunduklarını hararetle 
izhcır etmişlerdir. Ve bu duygularını na.nı reislerine 
telle bildirmı.şierdir. Resim toplantıda b..ı\una;ılan 
ve cemiyetin umumi katibini göstermekte ıi •. 

a Son Poet.a• ma hlrikua: 7 4 

YAZAN : EKREM RESlD 
Bir müddet sonra, kolunda bir l paklaılllı indirdi-. 1 Falka.t Didar uyumuyordu. Uyu-

takım elbiseyle av<iet ediyordu. İstanbuldan Ofa kasar Temel- yacak halde mıydi Didar? ... Uya
Hala uyumakfa olan Temelin üze- den lbir tek söz kopa~·ınak müm.. nık. hem son derece uyanıktı. 
rinc elbiseleri atarak seslendi: kün olmamıştı. Durmadan da söyleniyordu: 

- Haydi!... Kalk bakalım... * - Hele ~ükür, ateşler arasında 
Bay cambaz!... Hava.Civa mısın - Yil'rü rezil herıf, yuru .. • kavrulup kül olmadan kendimizi 
nesin! ... Kalk!. .. Öğle vakti olu- Didar Şetvanı sürüklüyordu. kurtardık! ... Hele şükür seni bu-
yor ... Çıkar şu maskara kıyafeti- Aritalarında cambazhanıl alev a- J.ab.i.ldim! ... E Şetıvan efendi, söy-
ni de şu elıbiseleri giy. Haydi, ça- lev yanmaktaydı. le ibaka.hm nerelerdeydin? Neler 
buk ol, gidiyoruz!... - Yürü diyorum... Yürü!. •. yaptın?... Sru yalan söyleme! ... 

Temel, hiç ses çıkarmadan, Dur- Ben sana karıs1nı bırakmanın, İs- (Şe1van uyumaktaydı) Yalan .söy
muşun. emre benziyen arzul-Arını tanbula gelip para yemenin, cam.. 
ifa etti. leme . . . Gözümle gördüm... Kılı-

baihanelerde oyuncu olrr.anın ne ğ!na kıyafetine bak! ... Kepazelik, 
Kısa bir zaman s">nra, Karade- demek olduğunu gÖ6teririm!... maskaralık, r 0 zalet deği! de ne

nize hareket edecek olan vapura Yürü! ... 
bl·nmı"şle"..:ı 1•• Kanıarada T"'mel l a· dir~ ... Senin bir dirhem aklın var_ 

•\J '"' Böylece otele gelmiş er ı. Di-
kendı· nı· genn_ yatagv ı:n üzerine attı. l k k dı, onu da !.>:ışından almışlar! ... <ar ap~cıya aç zamandır ara-

vapu·r Bol'1azdan çıkmıc::, bir k d k b .ı v Ha)"di! ... Söyle bakalım paralar ,..., :.- ma ta ol uğu o:asını ut.ıugu-
haylı yol alm:ştı, fakat Temelin nu, kocasınm da şu acayib vt pcj- nerede?... Eell. belli. besbelli ... 
ağzından bir t~k. söz çıkmamıştı. mürde kıyafetli adam olduğunu Paraları cambaz karılarıle yedin 
Bu sükut Durmuşun hayretini söyledikten sonra Şetvanı merdi- bitird'in, oonrn k<mdin de cnmbaz 
mu.c ib oldu, venlerden, kor doı lar dan it" kaka oldun!... Aşl{c,)~un!,.. Hani yok 

- Ne o?... Akl•nı kaçırdığını oJasıına kadar götürdü. ~etvan, mu göz.timle germemiş olsam dün
biliyoruz ... Dilini de mi yuttun odaya girer girmez kendini yata- yada •nanm2zd.ını! ... Şımdi ıbaka
YQksa ... Bir laf söyleı:ene!... ğın üzerine attı. Çok geçmeden ö- lıan An tal yada ne ce-vab verecek

Temel ızöılcrini actı. Durm~ lürıne benziven derın bir uyırnya sin ... Elbet se.1dcn hesab sora-

sün, zındanlaıda mı, orasını bil
mem! ... 

D'dar söyleniyor. durmadan söy 
leniyordu. Sab::ı.hı). karşı. kendi kul 
landığı ta'bıre göre ciçini ad.ama. 
kıllı lboşaltınıştu Ancak o zaman 
Sülünü hat1rlıyab:Idi. Şetvan uyu. 
yordu. Usulca kal~tı. Odadan çık
tı. Kapıyı dışarıdan JdliCl'led~kten 

sonra Sülünün odasına gitti. Sü
lün .henüz gelmişti. Henüz üzerın
de simokıngi vardı. Çamurlu, kir
li bir simoking. Yakası, gömleği 

de bu.ru~uş. kırılmış, kararmıştı. 
- Bak, ne hale girdim!.. Bir 

taraftan at€ş, bir taraftan halkın 
çı1gınlığı, bir taraftan itfaiyenin 
suyu·! ... Nasıl parçalanmadığıma 

şaşıyorum.! ... 
- Vah canımın içi, geçmiş oL 

sun! ... 
Sen ne yaptın? ..• 
Hiç ... Getirdim ..• 
Odada mı? 
Evet! ... Uyuyor ..• 
Ayol, kocan bu muydu? .. . 

Niçin E!'\'Velden söylemedin? .. . 
Ben bunu tanırdım! ... Garoenya
barda bir ak~m sarhoş olmuştu. 
Yapmadı!i;ı kalmadı!... Öniindc 
şampaınvalar. etrafında kızhr ... 

- Şetvan efendi misin nesin, 
ben sana gösterırirrı!. .. Tevekkeli 
on parasız kalmadtkf ... 

Didarm bu sözü üzerine f:ii lün 
uy'kusunun geldi~i!li, yorgunluğu-

mek daha münasio olur. Karagöz Ali, AUço kadar göv -
Aliço Şumnuludur. Sultan Ariz deli bir adam değilmicı, lakin, hı;r ve 

devrin.in en me~hur pehlivanların - teknik itibarile o, devrin pehlivan
dan Karagöz Alinin bacanağıdır. !arının şahı imiş ..• 
Yusuf da, ayni semtlidir. Fakat; Aüçoyu, hiç bir defasın-

Eski pehlivanlardan bıızıları, Ko_ da yenememiştir. 
ca .Yusufu Kırkpın~ra getiren Fili - Aliçoya hıncı olan Karagöz Ali, 
beli Kara Ahmeddır derler. bir defasında Filibelı Kara Ahmed 

-~iübel~ K~ra. Ahm.~d\n, ~ilço ile ile eş tutarak bir çılgar güreşi teı tıb 
mutead~ıd ı?dıalı . ?ur~şlerı vardır. etmi~er. Bu suretle Kırlcpınarda 

H_atta; Aüço, Fılibelı Kara Ah.- başpehlivanlığı Aliı.;orıun elinden 
medın Kırkpınarda kaLurga kemı- almıya karar vermislcrdir. 
ğini . ~e ~olunu kırdığını söyler le~-· Aliço; bacanağı karagöz AliniD 

Fılibelı Kara Ahıned . o, devnn Filibeli Kara Ahmed ile bağdaşa -
en namdar ve u~ta pehlıvanların - rak kendisirn yenmı} e geldiklerini 
dan biridir. haber alınca sinirlenrni§tir. Bacana.. 

İşte; Filibeli Kara Ahmedin, Ali- ğı Karagöz Aliyi yanma çağırarak: 
çodan intikam almak için Yusufu - Ülen susak Rğtzlı. Tek başı
Kırkpınara getirmiş olduğunu nak- na kıvıramadığın işi hepten götü -
lederler. rü mü yaparsın}. Nereden buldun 

Filrbeli Kara Ahınc.din, kırılan o, Filibe c;fogenecazını}. Az gelir. 
kaburga kemiği iyi olmuş ise de, siniz be kızancazlar: . 
kolu, günden güne havatiyetini Di~. *iyLenmiye batlamıştır. 
kaybederek ipincecik kalmış ve bir Karagöz Ali mukabele etmiş: 
daha da güreşemem.i~ir. - Tehel Ne sö}len.ir durursua 

Aliço ile, Koca Yusufun Kırkpı- bel. Pehlivanlıktır bu bel. • 
nar güreşini hikaye etmeden evvel, Aüço, kel kafasını kaşıyarak 
sırası gelmişken size çok meraklı hiddetli, hiddetli mukabele etmiş: 
olan Aliço, Kara Ahmed güreşin - - Hepten kıran kıranadır b• 
den bahsedeyim: güreş bel 

Aliço devrinde, sayılı başpehli -

- Ah, sorma ... Harab oldum ... 
Kımıldayacak halim yok... Kırk 
sekiz saat UY'.ıyacağ!m!. •• Sen de 
git bak koc'ln ne yapıyor .•• Uya
m•r da seni görmezse ... 

- Doğru, hakkın var... Vah 
zavallı şekerim... Haydi, soyun, 
yat, uyu, rahat et! ... Rüyanda da 
beni gör e mi? ... 

Didar odadan çıktıktan sonra 
Sülün kapıya doğru hakaret dolu 
bir nazarla baktı. Dudaklarında a
cı ıbir tebessüm vardı. Kend. ken
dine söyl€Tldi: 

- Tevekkeli on parasız k.::ılma
dık! ... Beni bir dnha zor bulur
sun, cadı! ..• 

* Melpomcni gözlerini açtığı za
man kendini bembeyaz bir odada 
buldu. Etırafa göz gezdirdi. Yata
ğının başı ucundaki iskemlede bir 
hastaıbakıcı oturuyord1ı. 

Melpomenı bir hastanede bu
lundu~nu anladı. Memnun oldu. 
Geçinniş olduğu feci dakikaların 
tesiri ancak bir hastanede> tedavi 
ed:lebilird'i. Hastabakıcıya gülüm
S<"dıkten sonra-: 

- Çiçe~le:- nerede? .. 
Diye sor:lu. Suali genç kız an

lamamış olacak ki bir iki saniyelik 
tereddüd dti. 

- Hangi ç·içekler! ... 
• 

Hangi çjçekler olab:lirdi, Te
melin gönderm :ş olduğ.u, gönder-

(Arbaı var) 

çeklerden başk<t, n 'çın insanlar bo 
kadar güç anlayış!ıdırlar?... Leb. 
bi duymadan ieblebi demek bu 
kadar müşkül mü? ... Melpoll'\CTlt 
izaıhat vermek istediyse de buna 

gücü yetmedi. Son derece yorgun
du. Konuşıın ... ğa hali yoktu. Göz. 
!erini kapadı. 

Henüz tekrnr dalmıştı ki kapt
nın gayet yavaş açılmasına rağ

men uyandı. Yılchzla Neş'e iç~rt 

gimüşlerdi. Ellerınde birçok çiı

rtek vardı. M~lpoıneni haCifçe gü
lümsedi - soıuK dudaklar üzerin.de 
bir hasta tebessümü - sonra bap
nı duıvara ~-evirerek gözlerini ka
padı. Odada nurıl<lananlan duyu
yordu. 

- Nasıl? ..• 
- İyi, çol< iyi .. Doktor b "r şeJ 

yok ded.'i ... 

ya ... 

Niçin bövle da.Lqın? •.. 
Uyku ilacı şırınga edildi. 
Bir yerı yamk, kırık değil 

Hayır... Sadece sinirlen. 
tniş! ... 

- Alklına bir şey olma9ln .•• 
- Zannetmem, .. 

- Biz gid<!Jim .. Uyanınca YıL 

dızla Neş'e geldiler dersiniz, Alla

ha ısmarladık ... 

Kapı yavaşç.a açılıp ta~ 



10 Haziran 

Fransız donanması 
" Hazırol ! ,, 
emrini aldı 

SON POSTA 

içki taraftarları lktısadi tetkikler içki aleyhtarları Müttefikler Suriyede 
ltiini pe'=e~te87e~!n 3 şehir alddar Usrelik (~ak~~l=i fü!~le, 
Türk kütlesin:.n işi değildir. CBatt.arafı ı inci sayfada) ıhalk arasında büsbütün bir merak (s.,tarafı 2 nci sayfada) lünü kateden bir de otcmıobil yo. 

İçkiyi, cezri bir yasakla orta- ğı bir telgrafa göre modern techi- ve tecessüs uyandırmış, müskirat şaf etmiştir. Hatta denilebilir ki hı vardır. 
dan kaldırmak ta faydalı neticeJe.r zatlı 4000 Fr:ınsız, Suriyede Ce .. kullanımıyanlar bile bu· defa "ba- Suriyenin Türk idaresinden çıka- Suriyede birçok şose ve asfalt 

(Baa:arafı 1 inci uyfeck} wrmiyeoekıt:r. Bu iş tedricen ola- belidüruz :nıntakasında İngılizlere kalım bu da neyffi4• gibi mülaha- rak. Fransız ıdaresine girişinden yollar da mevcuddur. Su:-;yeniıı 
ler ıli:rıibirinden çok uzak nokta- cak, vatandaıiara müskiratın za- filiıhak etti. zalarla allkole cudak uzatnuşlar- sonra, orada mevcıut olan sarıayi yüık w binek otomobillerinin 
larda münferid kollar halinde iler- rarlan, gülünç mübalağalara yer Kud'üs 9 (A.A.) _ Alınan son dır: hareketi ilerlemek şöyle dursun, mevcudu 10.859 dur. Bunun 1661 i 
lemeğe çalışıyorlar. lverilmedıen misaller ve kuvvetli mallımat şimdiye kadar mühim Içki itiyad w iptilasını frenle- bir hayli gerilemişt1r. Çünkü, ken- kam.yon; 8716 sı binek otomobili; 

Berutta Dentzuı u~mi ~~ar~ izah yollaril-= anlatılacaktır.> bir mukavemet gösterildiğini bll- mek istiyorsak müsbet propagan. di ana vatan samıyi ne bir mahreç 482 si otobüstür. Suriyedekı mo-
gfilıı ıtarafından neş:redılen ıkıncı • dal ı · · · r · bulmak emelile hareket eden Fran tosikletlerin sayısı. ise 777 dir. 
bır t®liğe göre de İngiliz hava • .r0~Ja emekli posta d":znem~te is~ ?e ~ay~ar~Jrin • auşe lt1Ş1; rız ... > t ,. J SIZ emperyalizmi, her vasıtaya 1937 yılında Surıyc limanlarına 
kuvvetleri tlün Berut üzerinde bir miidarlen.nd~n z. S.: muili.temhadiyekn gıdtılp ır.me ekrı b~ .. A l c":ı._al a as o e ın c müracaat ederek Suriyedeki sana. giren gemılerin sayısı 17.57 idi. 
_ '-- lardtr. c- Vıukubulan cerh, katil ve ıg .. z :=wa -~vvc e.:ının ~y~ u - a an ooe ez: 
ö.AUı Y'!~ ihr har-•·-~! kazaların hemen kiliesi sarhnı::- yu•k bır faalıyet go_ stercligı_nc de- c- Ben i'ttiniın mer.edilreem~ yii iboğmağa çalışmıştır. El tez- Bunların mecmu yükleri 4 milyon 

.;Ja.Due aç ~ ""$ d ı kt ~ k gatt-ılarwda dokl!ııan Suriyenin tomı g~ekte idi Bunlardan Vidıy 9 (A.A.) __ Ofı Fransız luk.tan ı.ev .. -eııü .. d ettiğine göre;_ içki 1i1 olarak.kabul e · me e'-"'r. sine taraftanm. Çünkü mübare (ıı.illı"c-""" Şanı ve Halebin ipekli · 
·· ı...&..:-~ <.nf7 soylemek en hafıf ta Esir alman Almanlar ağız tadHe içildiği takdirde ruha u ~ Beyruıt limanına giren gemilerin ajaru>ınm verdiğı bi!- habere gore ~.ı:ı~ """ .. - t . kumaşları) Fransanm bol miktar- sayısı 1050 dir. 

İngiliz 1ıarb geınuler~ dün sa.bah b:ril~ duygusuzluk olur. M~ev- Kahire 9 (A.A) - Hür Fran- neş.a Jır_t, d . l d 200 da ithal ettiğ~ fabrika mamulfıtl • 
Berutıun cenubllnda Lübnan sahH- ~r rnsanlar, karakter ve sev>ye. stz prk radyosu, Suriyedeki hare.. zmı emrryo an a kumaşlar ka.ı:şısmda rekabet ede- Yıukarıda da söylediğimiz gibi 
lerinıd~ bir noktaya serı ateşli tü- lerini sarhoş. oı:aı~r da muhaia.. kB.t esnasında, aralanndd bir al - namarad~ .Foto Ekrem .OnB?_Y: memekte ve tedricen orta.dan çe- Surzye 1918 yılına kadar Türkiye-
1.e:klerle m;;c-'ıhez miifrezeler çı - zaya nw-kbeı:li:c oıa.bıhrler. bay olmak üzere 140 Alman para. c- İçkin•n. m. enol.unabılecegm.e kilmek.tedı·r. · .. ı..:ı So .J-
.t.' '"" t:."I F k t ah"l d • · de şütçüsünün esir edildiğini bildirmek b tl ti 1 1 b ye chMUi. nra Fransamn manu.ııı-
kaımışlardır. İhr:ı' hareketini ya- a a · c. ~ ı.:e un sevıye~ · tedir. ve ~~sure ~ ~yı ne ce er a ına~~- Yapılan ilnıi araştırmalar, Su- sı altına girdi. Suriyelilerin sene-
pan İngiliz kuvvetleri bir zırhlı, lb_lılun~1ıar .~çın _ış tama.men degl. Bu radyonun ilaveten bildirdiği- le

1
. ~gıYnıelnasla ıknananlara.ı;ı_ı "bd~gı- riyıede birçok maden cevheri bu- lerce devam eden mücadelelerin.. 

iki kruvazör \"~ beş torpido muh... ş·r ... _Bız kutle:vı hesaba k.ata~sak, ne göre, mahalli halk, şimdiye ka- m. a ız ra .ı ve emsa.ı gı ! a- 1 duğu da gö ·terrniştir. Fakat den sonra, Fransa 1936 yılında Su
rlbinden mürekkeıbdir. alk-Olu menetmek meciburıyetınde dar işgal edilen Suriye mtr>takahl _ ğır ~lerin derecelerin~ d~şür- h~ madc:~erin fa;<laıılığı ve mik. riyeye istiklal vereceğini vadetti; 

İhraç edilen kuvvetierin hemen ol~u~zu kabul ederiz. Pe~ nnda müUefiklere hararetli 'bir hüs mek ~~zımdır. Sarhoşlugu 001e: tarları henüz tesbit edilmemişıtir. faik.at bu vadim tutmadı. 
enr alı.n<l~ğmı söyliyen Ofi ajansı mühım bır noktaya teımas etmış nü kabul göstermekte ve bu mın .. mek ıçın de ceza kanununıdakı Su;riyede ınevcud sanayı içind<: Su.ri)"E!de cMilli Koalisyon, iır 
Suriyedeki askeri vaziyet hakkın- olmalarından dolayı .. muhterem tahlardaki Fransız kıt'aları, lngi - maddeleri şiddetlendirmek faydalı en !başta mensucat sanayii .gelir. m!ıni taşıyan kuvvetli bir siyu 
da dlyor ki: meb'uslarımıza ve evladı vatanın/ liz)erin ve hür Fransızların yanında olur.. Suriyenin sun'i ve tabii ipeklileri, teşekkül mevcucldur. Suriye şiın-

İngilı:z ve de Gaulle taraftarı selaam:~ine taalluk eden mevzu- ~rpışmay~ .hazır bir. vazi~ette, in - e Anlrara Çankaya caddesi yünden ve ipekten doKunmuş halı- diki tıal<le Fransa.dan tayin ediren 
kuo."V"e'tli mufrezeler, topçunun yar larda onayak ola~ cSon Pe~ta ... !a 'tızam dahilın<le gen çekilmekte - Rasih llutın apa7funanı 301 Iarı :meşhurdur. fevkalade bir komiser tarafından 
dl.inile Suriye hududundan Şama bu münasebetle bilhassa tetekkür- dir. .. numarada Kemal Seler: Memlekette basma ve be~ fabri idare edilmektedir. Suriyenin ha. 
gkkn yoldan ilerlemeğe gayret e- 1-er"mi anederim.. H~ dikkatle huwlanmıı c- Alkolü~ a:: miktarı bü)iime kalıarı mevcudsa da, bunlar ipti- len 30..60 ibin ~işilik bir or.:iusu 
~yurlar. Misli görülmemi~ bu hü- e Karacleni~ ETeğlisinJe . Kıudus 9 (A.A.) - Royter a - w tekamül çağını aşanlar için dai maıktelerini dışarıdan ithal et- ~ur. Bu ordunun büyük 
uıın ka.rşısmda gafıl avlanmıyan Maatala Cimali: Jansının Suriye - Filistin hudu - faydalıdır ve mütehassısların bu mıekted.irler. bir kısmı müstemleke efra<l•ndan 
kıt'alar.mız cıesaretle vazifelerini <- Cemiyet üzerinde yıkıcı te- ~~~ bulunan husu.si muhabiri yoldalki iıddiaları da doğrudur. Su.riıyenin başlı.ca mensucat mürekkbedir. Fransamn rnağliıbi-
yapmaktadırlar. ,.. w• sirlerile günden güne tahribat ya.. :bıl~ın~~r: . . . Alkıolü, b:r içki e>larak ele alrr- merık.ezleri: Haleıb, Şam, Hums yetini ve mütarekeyi mli:teakıb 

Framizlarm resmı tebragı pan iıçkinin kaldı.rılınasına tarafta.. lnıgilizlerın Surıyeye g;rmesı. sak, bu maddenin şahıslar üzeri:.'1- ve Hamadlr. 193-l yılında Sıniye Slll'iye ordusunda:.Q Fransız ef-
Berut 9 (AA.) - Fransız or - rım haitalaroa evvel ihtimamlı teş - deki lt€6irlerini müta.lea etmemiz yede mevcud buluna11 irili ufaklı rad, Fransay3 dönmüşlerdir. 

dtımJ başkumandaniığınm L~bliği: M~emelerdıe«i ceza davalar;- ltilat yapılmak suretile hmrlan - icaıb ~r. O takdirdı:ı görürüz ki; 112 dokuma fabrikasından 30 ·u Sill'riye, Akdenizin şarkına bA.. 
Düşman karadan ve denizd~n nm yü:lldıe ellis?ni, sarhoşluğun mıştltt'. Son. günlercie hududun içki, kullanan §alısın bedeni ve Huıımta; 18 i Hamada bulun - kim okluğu g~bi, Iraka. Hindista.. 

taarruzu<na d'evam "etmek~edır. tevl.id ettiği vakıalar teşkil et- Fr~~a aıd kıs~~da az hay~t ruhi h1J6Usiyetlerine göre muhtelif m:lktadlr. Fransızların kurdukları na, Mısıra gıcien yol üzerindedir. 
Düşman her tarafta onlemmş ve ınkaredir. Yaralamaların, öMü:r- e;serı mu.şahooe edılmı~.e .de İngı- tesrrler i<:ra edect?ktir. bü)Ük bir mensucat· fabrikası Şam Bu itilbarla M1sırı işgal etmek ve 
bazr Ddbalarda kıfalanmızın ve melerin kazaların bu yüzden vu- li~J.e.re ınsanca ve mı.ihımmatça Mesela; neş'elendirmesi V'C'Ya dadır. İngiltereyi Musul petrollarmdan 
tayyare Jruvvetl~mizin muk~. - kua geİdi-ğ:ini aşağı yukarı bilmi.. ~lliyefü takv~yeler geldiğini gör- meyus etm.esi gibi... Suriye ile Lübnand.3 iki çimen. maı..um et.ımk istiyen bir ordu, 
b;l taarruzuna ugra.~ş~~r •.. D~r.t yen yoktur. ~m. General ~a":~l} ka~.şı~.aşac?.- !Bazılarında mizacile tezad teş- tıo fıaıbrikası vardır. Bu iki fabrika- her şeyden önce Suriyeyiı işaal 
İngiliz taY!~e~ ~~.rul~tur. İçki müptelalarını bu afetten gı muıhteıne:l }_nu.şkula.tı. kuçü.k go- kil .edebiiecek eüretler doğurur. nın isUısal kabiliyeti ilk zaman. etmelidir. Yahud Mısın ve ~usu
Tayyardenmızden ikısı dönme - koruımak ve kurtarmak için, her renlerden de~ldır. Sunyeye karşı Tab'an atmt ve haş:n insanları da !arda 90 bin tondu. 1935 yılında Iu kaytıetmek jsterneyen bir Ingil.. 
mişfr. şeyden e'Y'Vel onların iradeleıi11i Y~:P!~. harekatın sulhperve~ ma- fareden ürkecek kadar korkak 180 bin tona; 1937 yılında ise 250 tere bu işgale mimi olmalıdır. 

Sar'un şimalinde, distroyerleri'- kuvvetlendirmeğe çalışmalıyız. Bu hıyetını muhafaza etm~ içtn el- yaptığı glbi... bin tona çıktı. Suriye, kısa bir za- Hastın Ali Ediz 
Dizden ikis~ tarafından .yapıla': da kanuni müeyyjde ve kuvvetli ~n gele.? gayr~t .sar.fed..,lı~orsa da 'Bu tırpleri bir tarafa bıraktığı- manda çimento ithal eden bir 
parlak :bir hareket neticesınde iki telkinle niimkündür. V:ı.chy hukt1me~ı:nın. ıliıamıle yapı- mız takıdlıde. içkiyi bir eğlence memleketten, çimento ihraç eden TUrk kadını iÇ• ·ın 8 
İngili"ı barb gemisi ağır hasara uğ- Yasaktan evvel, bu tarzda şu. lacak iherlıan!p bır mukavemete ve zeıv'k vasıtası- telakki eıtmemiz bir me:rlıleket na:rane geldi. Suri- n 
rat1lırn·fbr. urlu bir mücadeleye başlamamız ·karşı ~a tedb·rle!' alın~ıştır. icab eder. e, çimentoiarını umumiyetle Fiı.. b•• •• k f 1 

Fransada teessür taraftarıyun., Surıy~;. n:_ m~kıtar. Al- Bütün bir gün çalı~k. ruhan lıstine ihraç etmektedir. Son za- uyu şere yo Ü 
Vich'-· 9 (A.A.) _ Ofi _ Havas • B I"• • f _ man geldigı hen.uz tayın edıleme- ve bedenen yo:-ulan b:r ınsan ak- mıan.laniıa Ira'k ve Türkiyeyeı de (u-. tarafı 1 inci ... vfada) 

J , una, :ı ııarımare ma · t' B . N · ·ı · h k ı· · ·· d .. ~ ·· b. _.... ....... 
a·ansı bildir.yor: • I . mış ır. ır azı 1 erı are e ıne şam evme don ugu zaman, ır imento iıhracaıtma başlamıştır. Bu uğurda çalışma!t, 
Jansız milleti Suriye ve Lübna • halle•ı, ~abey aokak 3 .. nu"!a. karşı h:r ne. pahasına olursa ol : günlük yoı,gunluK,'"llnu üzerinden ç &ıriyenin . ç1me>ı1to ihracatı Bu toprağa tohumlar saçmak, 
na karşı yapılan taarruzdan dolayı rada A~~ Mah!!'~d Ka~cık. sun Süve~~ı ~e Yakın~ktaki atarak ailesile neş'eli bir_ vakit ge. 1937 yılında 65 bin ton; 1938 yılın- Bu yurda layJJt olmak ne bir 
derin bir acı duymuştur. Her iki <- Tür.ıt en buyuk keyfı y~ra: menf~tlerını. m~:dafaa et~ege. ~ çirmek ister. Bu maksaala alınan da 100 bin ton tutmakta idi. Suri- fedakiırlık, ne de hizmettir. 
mıntakanın bütün gazcıteleri İn - ~1cılkık ~;e Yd~şatıcıhkta bulur, ıçkı metınifal tıne~~ ln,qUterP. Surıieyı f birkaç kadeh alkoL elbette ki. za- yenin daıhili çimento i~tihlakatı Bu sade gönlümüzün yaratan ve 

iliz ve de Gaull~'cü kuvvetlerun ı oe ~,, ... ~ u~mez. ,. ıg e . uzere muazz;ııı_ı uvve - rarsızdır . .İradeli insanların elınde 200 bin tona yaklasmaktadır. yaşatan sevdasına alev katmc.ktır. 
~Efuelidürüze girdiğini bild.i:ren Muıskır~tın men 1 . yu:duııı:uza ler seıv'kine karar verm'-ştır. ~ ~u- gitgi& neş'eli b!r hususiyet alan Suriıyede boyacılık ve zeytin- Türk çocıuiduı içinde herhangi 
Berut lhabel'lerjni neşredıyorlar. fayd~ temı~ .~ecekt·r .. Bı~ ~1:,k- retle ayl~anber~ kontrolu gıttık- bu gürel adetı, bir yasakla orta- yağ sanayii de bir hayli ileridedlı'. lbiri bu toprağa daha güzel, daha 
Memleket tam bir sükunet ve ı·es- ler: ınce du~unceforl, ılerı ~oruş. çe Alınanıarm e~ne. g.eçmekte ~ - dan kakiııı'mak bilmem doğru mu- Suriye sanayi şubelerinde mev- verimli bir tohum saçabilir, bu 

i hr 11 d azam! b"r ihtiraz lerı ve vaktınde çalışmalanle te- lan Fransız Surıyesmın mancvı. - dur?... -....2 -.w.lerin sayısı 204 bin kadar- yurd ;L'ın daha fazla çalışmak, va m ına e er e .. tın· b" ·ıı t• .. . d .. . 1 Mih . 1 em1 cuu ~ ""T 
tt'd 1 .. ·t ı·mektedir. Dün ia- mavuz e ış 1.ı.· mı e ız. yatı uzenn e muessır o an ve lnhisarlar daresi gibi m e. dı tana dlaha fazla hi2.met etmek 

~~ ~i~y~;! ~~len bu haber hü - içki; .d'üşü~si:zlik. il~ri~i g~r- ver p~gandası tar~ından. istis- kıefn nef'ine çabşan _muazzam bir rSunye. coğrafi vaziyeti dolay~ baht:yarlığına kavuşur, fakat 
kfunet mahfellerınde ani hiç bir rne~:z.lik te~~,d eden bır .. afettır. m.aı: e~ı:n 'kararsızlıga nL"ıayet teşkilatı ortadan kaldırarak k~- sile, çok eski zamanlardanberi, Türk yurdunu sevmekte, bu yu.rd 
tesir yapmamıf ve ecnebi müşahid Bu ~t~arl~ 'Iu"r

6
k kafası. Turk har~ venlımşt;,r. . ~kçılık gibi korkunç bir ejderm .Aıvrupa ile Asyanın ticaret mı~va- için can bağışlamakta her Türk 

lerin tahminleri h "laima ola:ak !'it ra'JY'': 0~ a.~tten ~zak ~~ima- Londra 9 ~':·A.) - Amerikan vucud bulmasına meydan vermek sal.asanı temin etmektedir. Surıye- biırdir, beraberdir, her Türk ayni 
nazırlar meclisı toplanmamıştır. lıdır. Muekırat mene<lılmelıdır... ;rad~ol~nın v ıchyd'e~. alarak. neş; manasızdır. Bunu yasak!: .. değil, nin başlıea t!caret şehirleri, dün bahtiyardır. 

Yalnız Amiral Darlan askeri ye e latanbııl okuyucularıma. :ettı~len haberler~ .gO:~ Sur!yed_ !başka tedbirlerle başarabıhrız ka- olduığu gibi, bugün di?, Haleb ve * 
mülki yüksek şahsiyetlerle do~ru- dan Muz.al/er Kefeli: ılerll.ıyen. ~ansız - Ingıh kıt alan naa'indeyim.> ŞamdN". Günler, haftalar, aylar senelere 
dan doğruya temas etmiştir. Ka - .,_ Ben de bay~n meb'usumuz 20 bın kışı kadardır. Suriyenin başhc-ı ihracatı muh.. döndü, gözleri uzakta, kulaklan 
bine toplant19 nın vukubulmamış gi.b:, şid<:l€-tle içki aleyhtarıyun. Londraya selen lııaberler . hangi bir ıekild~ muhasemat ila ~ teli:f çıeşi<i ziraat mahsulleridir. seste, elleri tetikt-2 Türk erkekleri 
olınası i;i mallımat alan mahfeller Çünk.ü; içld, dün olduğu kadar bu~ Loncha 9 (AA.) - Salahıy~t- nını tazammun etmemektedir. Sanayi mahsulatmdan. yalmz tnııdud boyunda vatanı bekliyor • 
de hadisenin Mareşal Petain hü - gün de içtimai hayatımız üzerin.. tar mah~ellerd~ l;>ilq_irildiğine go - Suriyede Alman ımntut mufhtefü çe~d yerl.i tpekliler ih- Iar. Yağmur. kar, tipı onlar için 
kiımetini gaiil avla~mı.ş ol?uğu de de müthiş ıtal1ribıltıru kolaylık- re. Surıyedekı VilZlyet hakkınod~ Kahire 9 (A.A.) - Hür Fran raç edilmektedir. biç gibi. . 
suretinde telakki edilmeıttedır. la yapmaktadır. Lo~draya gelen haberler az ta- aızlarla İngilizılerin Suriyenin Al - St.riyenin ithalatı: Buğday, pj. Sf:ak demıyorlar, 

Bir gu .. nlük muharebeden sonra Birçok vaıt'alara sebebiyet vere ~uglak ih~lmaktal.hedrdevka~dı~. t f"k man kontrolu altına geçerek mu • rm... ~k ....... vesaire ... ..;ı,,i yı·yecek Karanlık c.fom.iyorlar, 
. d . bu bah k :L.. t 'dd' b" t &.at ıu c et ma um ur ı mut e J harebe meydanı olmasına mani ol - ···y. ır- ""A• 6""' D .

1 
d"k 

1
. 11 ...;.a.. Sur.ıyedeki vazıyete aır sa re zaıvı ayı cı ı ır sure te meş. ı_ 1 D . . .., :..o ki- k . . tık] h reket tam --..:ıtteıe11ile manHatura eşyaları, ar, geçı mez, ı en ı yo anm 

ı • t . dı l ..-.J •- • • • • • k. &.uvvet er erra ya, -samın ., ma ıç~ yap arı a ıııau • .. 
1 

bekr l 
Viclıy'de pek az m.a uma var . · g~ ~en~nn ~kserıyet"nı . ıç ıye lometre kadar cenubu garbisinde zamanında vukubulrouştur. Zira git .kıömül'. petrol ve benzindir, ~ e, oynıya vatanı .. .. ıyor ar, 
Anca'k mevc_udu za~ı~ ve. }•alnız s~- duşkun. olJan kımseler teşkıl et- J-Iermon dağı eteklerinc!e Merji - ' tikçe artan bir Alma o sızması hak Sllriye başlıca ihraC'af.ını harb- dunyayı yakan .ateşı gozlu?'orl.~. 
lah ve mühımm:ıt ıtıbarıl~ . de~ıl mcktıeıdır. yum köyüne girmişlerdir. Müttefik kındaki deliller gittikçe daha ço - den evvel sınsile: Fil:stine, Jraka, Heyecan ve ıman dolu ıçler~. 
yiyecek ve mayıi mahrtık ıtıbarı~e İçtimai bünyemizi muhtelif va. kµvvetler, dün öğleden sonra, sa - ğalmaktadır. Verilen J\~alumata B;rkşik Amerjka:vn, Fr:msa, İtal- Ecdadları gibi. e:dadlarından 
dE iaşesi fil~n imkansız olan bır kıalarla sarsmakta devam eden hilcle Sur'a da girmişlerdir· . göre Fransız, fevkalade kvm!seri va. İ~ltere, Türkiye, Mısır ve üstün - muha~kak kul ?,dec~kler 
ordunun Yakınşark •topraklarım içki sıhhat bakımmdan da mah. Çarpışmalar okluğu hakkındaki general I?entz e son günlerde Vı~hy Eroüne yapmakta idi. alevleri, .aıte.şlerı, yurda goz dıken-
rrııii.dıafaa müŞkülitı teyid ehın - zurlüdür. yegane haberler, Frans1z kaynakla- den tebligat yapılarak Haleb bol - Suriy n·n başhca ihracat iıske- .Jıeri. 
maktadır. İıçkfyi ortadan kaldırmak la- r~ndan gelm~tedir. fakat mütte - gesi?in idare~ ve kontrol? için 15 leleri: ·~~t. Trablus ve Lizki- Baba, oğul, kardeş .. ve eş böyle 

Taarruz üç koldan yap•hyor zımdır, zira 0 mevcud bulundukça fik kuvve\ierın bazı mukav~etle Hazır~~· dogru Ha!ebe bırv.Alı_na~ . günler yaşarken Türk kadını, 
Vichy 9 (AA) _ lngilizler müptelalan da:ma İÇ€-Ceklerdir.,. kartılaştıklarınd~ pek az şup~e h.ey~tıı_ıın muvasabt ede~egı b~ldı- yedır.. i ebekesi Türk anası boş durur mu? AnkaN 

S . ed ·· koldan taarruz ediyor- vardır. Maamafih bu mukavemetm rı1ınıştır. Keza Mayıs bıdayetınde Sunyede şımend ~er . Ş da yanan ate~ ona da yolunu gös.. 
J uny 1". e u~zlardan ikiai Derra ve etmektedir. k.uvy_sti malum değildir. general Hutziger"in general Dcntze olld:uıKıçıa inkişaf ctmış b!r 'l:ıalde- terdi t ;:fed'd::: mütemerkiz olarak Şam Münfe~id uçan lngiliz tayyarele- ~ransız kaynakl~rı?a göre, müt_- tebligatta ~ulu~~~~k Darlcwı'ın Hit- dir. Suriye<~~ı derrn~ollannm GÖkıerde, den;zlerile ve kara • 
·· · yap]makta üçüncü taarruz n,' Haleb Reyak ve Şam tayyare t.efik kuvvetler, 4 ıstıkametten, ez- lerle yapUgı goruşmeler esnasında JneCim1 u.zunıugu 1097 kılometre- tarih' . .. ledı~· d k 
uzenne . , . .. 1 h"I b R k' d w ~l l S . d h .. 1 . H larda - ınm soy gın en \'O iıae .ahili talc.ib etmdatedir. L" . meydanlari1e Merciur. mevkıini bom cum e s

1
a kıtı o~1un1ca, kayda. a og. ı:ıan.~:a. builrdı~e ; ava us er1ı diT. Rayak _ Hums - ama

1 
- daha üstün _ kahramanlık destanı 

Ş"mdi Sur'un finıalinde ı ıtam bardımana devam etmişlerdir. ru ve ra an ı er eme te ır. terıı:ettıgını ırmı, ve genera Halel> arasında uzanmakta o an Ti" . Fdl 
neh:i Ü7-erinde, Merciun üzerinde Av tayyare kuvvetlerimiz Hurri- Londrada, bu Fransız haberle - Dentz" den bu tt'dbırin Su.tiye or - ve Türkiye hudııdlarma kadar gi- yazacak ur; ev~ arı.~ın yara k 
ş yb kin' de ve Kı.ııı~ytra civa - cane tipinde 3 tayyare düıüTmüıler rinin bittabi birer tecrübe balonu.. dusunda kargaşarıklar hurt·m.ma ae den 30'l kilometreli.1t başlıca şi- lan~ ~a~ on ra Şl a ~~1?:ma 
n:damh:rbedilmektedir. . dir. Hava te,eUüJleıimiz, mevzii nu .teşkil. ettiği t.ebarüz ~ttiril.me~. - ?eb olacak mahiyeUe ol~p olm~ı- tnend'.f~ hattından nıaada. Bey- vazifesı ~~ kadmlarına duşuyor; 

Taama fiddetlendı müdafaa kuvvetlerimizin çarpıııbk- tedır. VJchy kıt aları, bıttabı mut· gı ve scbeb olacak mahıvette ıse d k" 
149 

kilomet- Bu en buY:.iık şeref yolu. 
V" h 9 (AA.) - Havaa .. O!i lan düflllan kuvvetlenne karşı 'mü- tefik kollarından bir \·eya ıkis=le buna nasıl mani olunabileceğini sor- rut. - Şam arasuı a ~l H ms· Tarihin bir benzerini kaydet-

a·a~~ ~ildiriyor: dahalelerde bulunarak tesirli bom- temaa teeis etmişlerdir ve haıka mu,tur. General D~ntz verdiği ce... relık dar hat; !ra u.s - E u -e~ medioği b :r kıyamet• gününde de 1 
Dün Suriye hududunu ~eçen fn- bardıman yapmıı>lardı1". kollar olup olmadığını, eğer varsa vabda tayyare meydar.la.rının Al - Şam - Deraa; Suveyda - raa d olsak yur:ta te-k düşmanı uğratmı

")iz ve de Gaulle· cü kıt'alar buı.tiin Lübnan sahilleri yakınında de _ bunlarırı hangi istikametlerden gel- manlar tarafından . transıt. . olarak - Süvey<ia dar hatları da mevcu - yacak yürekb Türkün yarasrnı sar 
;ı Haziran öğleden sonra taarruz - niz kuvvetlerimizle düfi!manın da - diğini öğrenmek istemektedirler. ~ullamlmasını tav~ye etmıştır. wr. . . d mak ona şifa SU:!".ırak elbette en 
lannı şiddetlendirrni..ıl er<lir. ha mühim bir deniz kuHeti ara _ "'.ichy' de? bil~i.rildi~·ne ~öre, Gene.ral WaTell'ın beyermamesi Bu şim€ndıfer ~ ~ekesın en şerefli yoldur. 

Cebeiidüriiz'le Haor~n d"ğları sında cereyan eden muharebede bir gem.ı1"r, safule İnteılız .kıt aları. ıhraç . Kab.ır.e 9 (A.A.). ~- Ortaşarkta- maada. Beyrutl~ Ba.~aad aı:ası~.a Bürun Halk.evlen defterlerini 
arasındaki mıntak"'da bu taarruz _ lngiliz diatroyeri ağıı hasara uğra- ••J'T'ı!'ler. fakat bu kıt ale.r esır e - kı lngıtiz ku~etlerm ? başkuman- mmıta28man ışlıyen ve Sur1ye ÇQ-

1 
b k dd lb refti iş 

lar büyük niıtbette tanklar ihtiva e- tılmıstır. di1mişlerdir. Loııdra salahiyettar danı general Sı.r Arc~ıbald \\'avell ~.tı ar~. -~ ~ a. es,kıc~ tea ded; 
den mühim kuvvethrle yapılmıştır. Askeri vazifelerine sadık olr.ıı '"!lahfellerinde, sahil boyuııca her~ dün a.bam. Sunyedekı Fransız as - bil~ğinizi biliyoruz, fakat bu dö- ıçın gonullu ha.staba h y l 
Setir cüzütamlanmız topçu ı.-e ha_ kuvvetlerimiz düşmanın adedce üs- \angi bir ihraç yapıld •ğı 1-ıakkı:nda kerle.rı?e hıtaben br.yannameneş - yüşme ümidııiz olacaktir. ı• yorlM. Hasta.neler yarına az~: 
va kuvvetlerimizin müraheretile tün ve kuvvetli bir tarzda sil~hla..,- haber alınmamış olduğu kaydedil - retmıştı~. Gene.ral bu. beyanname - Ceneıal de Caulte ve Catroux mak, ya:ın.a. y;ır~r o:ınak ma 
toprağı karış karış müdafaa etmiş- mış kıt'alarına karşı sebatlı bir nektedir.. • de e~cuml.~ diyor kı: . de birer beyanname neşretmişler_ dile atepımızı ça~ırı)orlar. :adım-
Jer ve düşmana ciddi zayiat ver - mııl.::avemet ~öırtermı>ktı-dir. Fransız llotasınm mub~eV1yah . ııSız.e. ~uşm~n olarak .. gelmıyo - sevenler cemıyetı bu gaye ılc yur-
dirmi~lerdir. OkJukçe zırhlı araba Vqington elçisi Hul) ile göröftü Londra 9 (A.A.) -- Reuter bıl- ruz. Bt!akıs muştere~ .duşma.nımıza dir. ~erle beraber çalı~ dun her tarafın& harekette.. 
da tahrib edilmiştir. Vaşington 9 (AA) - Fran - diriyor: l I . lrMar:~ı SJze yardun . ~ın Mg_j1hY.0r:u~· Framiz m.emurlari B"zim. 

Lü.bnanın sahil mınhic~smcla düş sanın Vaşington büyük elçisi B Madriddeki n~iliz büyük e çı- uuvemet el'meyınız. .. ı ehnızın "Ostün aşkımız, 
manın süvari ve zırhlı cüzütamla - Haye bugün Amerika hariciye na - sine Vichy hükumet! t~rafından kanı.na 1JUsamış ol~n. duşmana ka~- Kahire 9 (A.A.) - Stıriyenin Mukaddes ateşimiz. 
n Litani nehrinin cenubuııa atılmış- znı B. Hull ile bir saat göriişmfü tevdi ettirilen notanın mahıyeli hak şı bıze yardım. edınız Muazzam hJr mütte~k .kuvvetler tj1afıdd~ Fiş - Büyük sevdamız vatana git • 
tır. Muharebe umunıi Litani Mer .; ve Suriyeye tabı& oim_.kaızın ya· kında u :mdrada memnuniyet iz - kuvvetle geliyoruz, . tarafınızdan gal edilmiş olan kı~ro ~rın a . ~an me~ . koşmalıyız hepi,mizl 

ıneak.in hat- pılan taanuulan dolayı Frans17 '-.ar olunmakt~dır. . Londrada şu her türlü mukavemet ~e!hu.?e .. ola. ~ı!". memurları, muttdıklerle ifhu - yu, Meliha A.mli 
dili Qr kı hu nota her- caktır. Kahramanlar gıbı dovuşe - ljji yapmaktadırlar. 



l?arke kaldırımı yaptırılacak 
;jiirtte Kurtalan yolu kontrol amirliğinden 

ı. - Siirt - Kurt.alan y.:ılunun Sıırt mebdelnden itibaren 600 m~treiik 
J ısmın par~e kaldırtın insa.atı 30 6 ~H tarıh ne müsr..dif Pazartesi günü 
.,;wı.t cıl2• de Kurtnlan Y'>lu kontrol limirl~ınde müte,.ekkıl komisyon tn_ 
raifından ihalc:;i yapılmı:ı.k üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konıiL 

muştıur. 

2. - Keşif bc-cl~!i 20088 lira ve m.ıvakkat teminatı 1506 lira 60 kuruştur. 
3. - Tnlibleriı1 temınat meıı.tub veya makbuzlarını ve :haledc.n en az 

G gün evvel Sıirt vaayetine müracaat ederek bu iş için alacakları fenni 
ehlıyet veısikalannı hamılcn 24~0 No ıu kanun hukuınlerine tevfıkan 

haızı.rlıyaca~lırı teklif ml!ktublonnı ihale günü daa.t on bire lr.adar kon
trol 5.mirliğine tovdı etmeleri. 

4. - Bu ışe aici keşi! ve şartnameyi hergün Diyarbakır Nafia Müdür. 
lüğünde ve Siiı·tte kontrol limirliğ:nue görebileceklerdir. u3033• c4307• 

Leyli Tıb Talebe Yurdunun Tabib ve Eczacı 

kısımları için alınacak talebenin kabul şartları 
ı - Bu yıl Leyli Tıp Talebe Yurduna Tıp talebe.Sile blxlıkte Eezaeı ta_ 

lebe dahi alınacaktır. Ecz'.l.cılar mezun olduktan sonra .\ı; sene mecl>uri 
hizmet.le mükellef tutulacaklardır. 

2 - İsteklilerin ~ağıda ynzııı ve.sikalan tamamlamış oldukları hal_ 
ı "', ve Tıp ve Eczacı klSmından hangisine gLrmek ~tedıklerin. bildınnek 
ı ırt.ile doğrudan doğruya Sıhhat ve İçtimai Munvooet VekAletine mü
ncaat etmeleri, 'Ve dilekçelerinde saiJit :ve sarih adres vermeleri lazım. 
ıru.r. (.Dilekçe ve vesik:nlann Ve~:ıletçe alındığı tn1iblerin ndreslerine bil
d ~iJeceği gibi kabul edılip edilmediği de yine adreslerine ayrıca y~ıla. 

eaktır. Müra.ooat kadrodan fazla olu.-sa gazetelerle ilil..n olunacaktır.) 

3 - Kabul muanu:1esi, dilekçenin gönderildiği taırihıe göre değıl, vesika
ların tamamlandığı tarihe göre yapılacaktır. Noksan e.vrak ile müracaat 
edıt'ttıler, vcsilc!ılıa.rıra taınamlayaca.kl:ırı tarıhe kadaır müracaM «>tmemiş 
sayılırlar, ve haklarında hiç bir muamele yapılmaz. 

4 - Hangi kısım için olursa olsun pekiyi dereceli Li.se mezunları ter_ 
c tıa.n kabul edlliıcekttr. Bunlardan soll'l'a, ıvesik:aları taına.ırJanmış ola-
• \k yapılmış müracaat sırasına göre ıyi dereceliler, e yine kadroda yer 
:alıraa. ayni sıra gözetilmek şartile ve en küçük sınınardn.n başlanmak 

uzere Fakülteye de:va.m edin muracaat sahibleri ahnacaktır. 
5 - Ya.şla.'l'ı 22 yi geçkin buluna.nla.r ae Yurdda okumaya ve ileride 

meoburl hizmeUerini yapmaya engel olacak bır hastalığı veya ar1Z3.Sl 
Qla.nlar ve evliler kabul edilme-ıler. 

6 - a.L F. K. B. sııııfı için: Tam devreli Liselerden veya Lıse derece
Sillde olduğu Maarif VeldHetince tasdik edilmLş mekteblertlen pekiyi ve. 
ya iyi d'e.rece ile mezun olmuş, olgunluS: imtihanını '!anniş olmak; 

b)- Diğer sınıflar için: Bulunduğu sınıfı iyi derece ile geçmiş, yabancı 
dil ve a.skerlılt imtthn.nlarını vermiş olmak (Tıp Fakfütesi 3 üncü sömes. 
.tri için 1'. K. B. sınıfını iyi derece ile blt'-'nni§ ve viZeler!ni iyi derece 
ne ıvermw olmak> Ilzımdır. 

1 - Gönderilecek vesikalar şu-nlardır: 
a>- Türkiye Cümhuriyeti tebaası olduğunu blldi:ren nüfus hüviyet 

cüzdarunm asli veya fotograflı ve ta.sdıkli surete, 
bL Li8e bitirme ve ol~unluk şehadet.nameleı-in.Vn 81:\lllan Cimtihanla

runı tamamen bitirdikleri halde şehadetnamelerinin tasdik muamelesi 
geeilan~ ol&nla.r met..Leb müdürlüğünün • ıeyni zama.nda bitirme ve ol
cwıluk dereoolerini de gösteren - fotograflı bir ve&kasıru gônderecek. 
lenUr. Ltaeden bir ıieue ve daha evvel mezun olanlar bu müddeti ne
rede '" ne sureUe geçirdiklerini badirmeğe ve tevsike mecburdurlar.) 

o)_ Trp Fakültesi ı:>irinci sınırı için F. K. B. lmtlhan notlarını ve üçün
oü aCıımestri için F. K. B. sınırı ne vize notlo.rını bildR"en Dekanlık vesikası, 

d). Okudttkla:r:ı ınekteblerden veya mahalli Emniyet idaıesınden alın

aılf hümı.fthal vara.kası, 

e> .. Bamlmış örneğinde yazılı ve üstünde tasd~i !otogrı:ırı buhman 
'1ir 8llthat raporu {Hastane Baştaıbibleri bu roporu mühürle kn.paıtılmuı 
!artlı olarak istcklileı e verecektir.) 

Muayeneler Ankara, Diyarb:ı..kır, Erzurum, Haydarpaşa, Stvas, Nümu
De Hast.a.nelerile istanbul Çocuk Hastaneslııde ve Adana, Aydın, Balı. 
Mısir, Bursa, İzmir, Konya, Samsun Memleket Hastanelerinde yapıla
baktır. Muayene için isteklıler, bu ha"":.ı:ı.nelerin bulunduğu viJA.yetleri'rl 
Sıh'hat ve İç.tllllai Maavenet Müdürfüklerine bir dilekçe ı:ıc bizı.a.t müra
caat edecelı:!lerdir. 

f)_ (.5x~ boyunda aıtı tane fGtograf (cepheden alınmış ve ince kAih
da. basılm'lŞ olacaktır.) 

8 - Kabul edildiklerı kendilerine tebliğ Oılunanlar, Yurda iltiha.k eder. 
ten, orneil ~ğıda yazılı ve Noterlikçe tasdikli bir taa.hhüd senedini 
birlikte götürmeğe mecburdurlar. Taahhüd senedsiz veya örneğine uy
mıya.n .f.aal)hüd .senedıle Yurda müracaat edenlerin kabul muamelesi 
yapılmaz. (Bu sened istekli tarafından aynen tanzim ve imz'.l edilecek; 
ffe aııt. kl811lı örneğinde görüldüğü gibi kefili ta.rafından keza aynen ve 
tıamamen y~rak im11:alanac.aktır.) 

T.\ABIIUD St:NEDİ ÖRNEÖt 
Leyli Tıp T.a.lc.be Yurduna kabul ediılerek her hangi oi:- Tıp Fakülte. 

ain<len tabib olara.k çıktığımda 2000 sayılı kanun mucibince Yurdda ge
çirdiğim zamanın (tattı.er de dahil) üçte ikiSi kadar bir müddetle r•ı 

Sfuhat ıve İ9tırnai Muavenet Vekfıletinin lüzum göreceği mahallerde hiz
met ifasını kabul etmedığim veya muayyen müddeti bıtlnneden hizmeti 
ıterke)tediğim takdirde Yurdda benim için sarfolurum paranın iki katını 
ödemeği; ve tıp tahsilini terkettiğim veya sıhhi sebebler dışında Fal»ılte
den daimi olarak çıkarıldığım, yahud Yur.dda bir seneden az bir müddet 
aca;Juak Yurdu terkevledı!im takdirde benim için sarfedilmi§ olan pa. 
rayı tamamen ödemeği; ve bu taahbüd seriedi mucibınce benden iste-

necek parala.r için 5demek meöburiyetınde olduğum tanlıten itibaren 
% 9 fa.iz yürütülme.sırı: ve 2000 sayı}ı kanunun diğer cezai hükümlerinin 
de hakkımda tatbikini kabul ve t.aahlıüd eylerim. 

imza ve sulh ikametgah adresi 
Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı olan nın bu trı. 

a'hütdnlame mucibince odemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı 

için üç yüz füa olmnk üzere bütün tahsil müddeti için ceınan 1800 [**] 
lirayı; ve ıki katını Odemek mecburiyeti hasıl olduğu takdirde 3600 ru*l 
iLraya kadar paraıyı, i111Zile b"raber borçlu ı.ıe blr
iıkıtıe mut.eseısa kefıl v~ müşterek müteselsil borQlu sıfat4Je ödeyeceğim. 

Kefilhı naeslefl ve sarih i\dresi 

r•l F.czaq_ların ta.Alzim edecekleri senedler (LeyU Tıp Ta!ebe Yurduna 
k.a.bul edllerek Devlet hesabına okuyup Ecr.z::w. çiletığunda 3989 sayııl~ 

kaınun muc4bince üç ·ene müddetle Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekA. 
~n .................. ili.hı şek!l!inde yazılaoaktıT. 

r**l Eczacı~r için 1200 lira. 
[U•] F..c7.acılar_ için 2i00 1Ira. / (4448> 

M. M. Vekaletinden: 
ı - Kırıkkale 8an'at Gedikli, Ankara Musiki Gedikli, Metzifon Gedikli 

Ortaokullarının yalnız bırinci sınıflarına. ve Kayseri Ged.kli Ortaokulu -
nun her uç sınıfına 941 Eylülunde başlıyacak 941 - 942 deı·s yılı ıçın 
taldbe alın.nc:ı.ktır. 

2 - İsteklılerin Tm k ıı kından olmn.c;ı, kendıSinin ve aUc.;ınin kbtü 
hal 'VC şohret sa1ı 'bi olnıam:ısı, sıhhi mun:yenede .sağlam çıkması ve ya -
pılac:ı.k seçme ~ına7ında muvaffak olmrısı şarttır. 

3 - To.hsJierinı ,ı..: seneden fıız a terke•mış olanlar, y~ını büyültmuş 
veyn kuçultmüş olanlar, yaşları, boyları ve ağırlıkları as~erı 1 se ve or -
taokulln..r talımatınd:ıkı hadlere uygun olmıyanlar knbul o unmaz. 

4; - İsteklilerın lO'Haz rnn/Nl den it baren bulundukları yer erde as
kerlık Ş"Ubeler nden dı>';er kll.ydi knbul şartıarile müracaat yo'lnrmı oğ -
renmelertlıı ve buna göıe de knydi kabul ktığ~dı.:ı.rının cıı p.;e" 10 !' ·u -
tos 941 tarıhine kadar ru kerlık şuonlcri yofüe gırmek ist:edık\erı oknlla -
rın mudürlUklerine goııdermeler, illin olunur. (35-4H5) 

r " lstanbul borsası 
B 1 R H A K 1 K A T 1 Sayın müşterilerimizin nazarı dikkatine : 

9/61194.1 açılış - kapanış fia.Uarı 

Londra 

ÇEKLER 
AÇılıl 

1 Sterlin 
Hew-Yor t 100 Dolıır 

ve k!\ o anış 
5.24 

Cenene 100 İ.n'i?. J'l', 
Madrıd 100 Peçet.a 

130.- -
30.20'25 
12.9375 
31.1375 
30.745 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime ne S ı N G E R S A A Ti demektir. ÇünkQ: 

Y<ıkohama 100 Yen 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru fUem olan Sİ:SGER saatlerinde .toplanmıştır. 

, toltholm 100 İn~ Pr. 
Altın 

Bunun için: Saat alacağınız zaman, tereddüd.süz SİNGER snı:ıti almalısınız. Ve saatin uzerindekl SİNGER 
markasına, rnüesseseml2in adresine dikkat etmeniz lazımdır. 

Bir gramlık 24 lyar altın 
ıkülçe 

27 Modayı takib eden her asrı kadın için kıymetli taşlarile ve nerıs işlemesile hakikaten nazarı dikkati celbe
den böyle bir harıkulil.de SİNGER saatine sahib olmak Meta bir saadettir. 

si N GER SAATİ m~kt:ı g::e;:kg::eı HE o i YEL i KTi R 338 

Eabam ve Talavillt 
i~nbul Dok ve Antrepo No. 82 - A 2t0 ELMAS VE 11 PIRLANTALI 500 LİRA, El\ISALLERİ GİBİ 15 SENE GAK..\NTİLiDİR. 
Tahvıl 12.80 Dikkat: Singer saatleri İ.stanbulda yalnız Eminönü merkezindeki ır.ağazamızda satılır _ İstanbulda şubemıZ 

yoktur. Adres: SİNGEP. SAAT Mağazaları. İstanbul, Eminönü. No. 8 

1 RADYO 1 
SALI 10/6/9U 

7.30: saa.t ayarı, 7.33: Ham parça
lar CPl.>, 7.45: Ajans haberleri, 8 : 
8enfonık parçalar {Pl ), 8.30: Evin 
saati, 12.30: Saaıt ayarı, 12.33: Türkçe 
plaklar, 12.45: Aja.ns haberleri, 13 : 
Karı.şık müzik (Pl.l, 13.15: TürkQe 
pl~klal', 13 30: Karı.şık müzik (PU, 
18: Sas.t ayaxı, 18.03: Fa.,"11 sazı, 18.30: 
Ziraat takvimi ve toprnk m-ıbsul'eri 
Borsası, 18.40: Tango ve valsler (Pl.), 
19: (Yll!Va 83.rutı), 19.15: Radyo salon 
orkestrası, 19.30: Saa.t ayarı, ve a.jans 
haberleri, 19.45~ Radya salon orkes. 
trası, 20.15: Radyu gazetesi. 20.45 : 

I 

~~\PARA ~ \ H AYAT YARIŞISIN 
DİREKSİYONU DUR~ 
~.-.. , 

Radyo snlon orkestrası, :?l: Memleket 
~ı. 21.10: 'I\1Jıunm14 v;ıt. üozla.r 
CPU, 21.30: Konu.şma, 21.45: Kliısik 

pro~, 22 30: Saaıt. ayarı, ajans~~~'•= T. iŞ BANKA Si 
betleri, J:>oırs.a, 2'2.46. Dans muzı~ı 

<Pı.t. Küçük tasarruf hesapları 
( Yeni neşriyat ) 1941 iKRAMiYE PLANI 

Beaiı:es kendi bayat.anı yaşar -
Genç muharrirlerimizden Bekir s~tkı 
Kunt, en son hikayelerini bu isim 
altında toplıyarak neşretmiştir. Şim

dıye kada.r ya2JClığı bikılyelerle, 

muıva.ffak bir küçük hikayeci oldu -
ğunu isbat eden Bekir Sıtkı Kunt'un 
bu eserin.i okuyucularımıza tavsiye 
ederiz. .................. , ................................ . 
Sı>n Posta Matbaası : 

ı Neşriyat Mudürü: Selam Ragıp Emeç 
SAHİBLERİ: S. Ragıp EMEÇ 

A. Ekrem UŞAKLIOİL 

Kel)ieleler : l tuba&, 1 Mas""' 1 &. 

ı--. 1 WacltetriD ~ ,...... 
1941 ikramiyeleri 

1 adet 2000 liralık - 20IJO.- lira 
• • 1000 • - 3000.- • 
1 • 'llO • - 1500.- • 
• • 600 • - 2000.- • 
8 • ~ • - :.1000.- • 

16 • 100 • - HOO.- • 
80 • IO ı - 6000.- • 

300 t *» • - f OOO.- • 

M. M. Vekaletinden 
Konya ask eri orta okuluna talebe alınıyor 

1 - 1/Eyl(ıl/94'1 de başlıyaca.k 941-94.2 ders yılı içın Konya Askeri Or -
taokulunun her ÜQ sııııfına da talebe hlınacaktı.r. 

2 - Isteklı talebenın TU.rk ırkından olması kendisinin v<ı ailesinin kö
tü haı ve şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağlrun çıkması ve 
yapılacak seçme sınavında da kazanması .şarttıır. 

3 - Her ne sebeble olursa olsun tahsili t.erk.ede.rller, yaşını büyültmüş 
veya küçültmtlş olanlar. kendi okullarında sınıf geçme sınavlarında ip -
ka veya bütünlemeye kalanlar, ynşla.rı, qoyları ve ağırlıkları askeri lise· 
ler ve ortaokullar ı,a.limatındaki hadlere uygun olmıyaııla.r kabul oluna
tnaz. 

4 - İsteklılerin ıoıuaziran/941 den itibaren bulunduklan yE'f'lerde ıuı
kerlık şUbeleriooen di~er ıtaydi kabul şart,larile müracaat yollarını öğren
meıcrıni ve buna göre de kaydi kabul kağıdlu.rını en geç 10/Ağustos/94:1 
tarihıne kadar askerlik şubeleri yolile Konyad!l.ki Askeri Ortaokul mü -
dürlüğune göndermeleri ilan olunur. 14435• 

Levlet DenizyolJarı 

MUdürlü~ll 

lşle :ma Umum 
ilanJ ı r ı 

ı - İdare ihtiyacı iÇin cem'an 235 kalem mu'htelı! cins ecza ve aH\tı 
tıbbıye açık ek.'liltme suretıle satın alınaca.ktıır. 

2 - Muhammen bedeli t4650.-) lira olup muvakkat t.eminat (349.-) 
liradır. 

3 - Eksılt.me 11/Haziran/941 Çarşamba günu idare nıet"kezinde müte
gekkil Alım Sat.ım Komisyonunda saat 1.5 de yapılacaktır, 

'4 - Ş:ıırtne.mesi Komtsyonda görülebilir. 
5 - İ.steklılerill ynzılı gün ve saatte KomisyX)na müracaatları. (4050) 

Eelgrad Devlet orman işletmesi revir 
amirliğinden 

ı. - i.şıetmemaln Bahçeköy deposunda teslim edilmek Ü7..Cre 7500 ken
';al kestane odunu 8/6/941 tarıhınden itibaren on gün mü.Jdetle açık ar
~rmaya ~ıkarıımı.şıfr. 

2 - İşbu 17500. kent.el odunun h~r bir c2500P kentallık parti.sinin ar -
tımıa.sı ay.rı ayrı olmak üzere yapı1a.caktır. 

3. - Beher kentalin muhammen !ıat\ c46• kuruş olup her bir u2500• 
kental için % 'l,5 muvakkat teminat ayrı ayrı olmak Üzeri: her biri için 
86 lira 25 kuruştur. 

41. -. Mı.ava'k-kat temina.t artırmadan emrel revir veznesine ya.tırılaeaktır. 
5. - A:rtırmalar bırbirjni müteakıb 18/6/9tl ta.rıhlnc musadif Çıırşam

ba günü saat 15 de Buyukdere Revır Anurlıği bınasında. ya.pılacaktır. 
.,4339, 

ELEKTRİK SAY AÇLARI 
AYAR va FEN MEMUrtU ARANiYOR 

Kayseri ve civarı Elektrik T. A. Şirketin ~en 
Şirketımızin Say~ç!nr ayar ve fen memurluğu münhaldır 'l'nl!blere 

eh! yet:erıne gore 120 - 150 lira ücret \'erılecekt.ir. İsteklılerin tercü -
meı hallerını ve şımdıyc kad~r ç:ılışt.ılcları yerlerı glistcrır vesikalarile 
bar kıt'n fotoğrafl:mnı göndermek sure1ilc Şırkct Mlidır yetine nıüra -

\r e caatta bulunmaları ıı..in olunur. 

İstanbul Fiat rvtürakabe Komisyonundan : 
1 

du~la~0 ~ e:11~e:~~e~~:~;r~!~a::,~ :';;~1:1: ~~kt~~n~~ l~~~~~~~:a~ 1 
17 ye kadnr Fıat Murakabe Buro.su Şefliğıne bildırmeleri mılli korunma ı 
kanununun vcrdiğı sali\hıyete isiınadcn ıliın olunur. (446!> 

iDARtsiNi simı is sANKAsı110A 
IKRAMIYEl..İ H ESAP Ay~~ 

Küçük Sıhhat Memurları Mekteblerine 
Talebe Kabul Şartları 

l - Türkiye Cümnuriyetı tebaasından olmak ve yaşı 18 d~n lıfaiı ve 
2'6 dan yukarı bulunmamak (20 den yulaı.rı alanlaırm aakerlik.le ilıŞiği 

kalmamış Olaca:ktLr.) 
2 - Orta mekte'bdeıı pekiyi ve iyi cterece mfil:un olmak (Lise sınıfla

rında bir veya iki sene fnzla okumuş olanlar tercıh edilecektır. Bunlarla 
karlro dolmadığı takdirde orta dereoeıaer de alınır). 

3 - İstekliler, bütün evraklnı tamamhmıış olduğu halde. dı1ekçelerınl 
lö Eylıil 1941 tarihine kadar Leyli kısmı iÇin Srhhat ve İçtimaı Mua. 
venet Vekliletine, nehari kısmı !çın İstanbul Sıhhat ve Içtımai Muıı.venet 
müdürlüğu va.sıtnsae mekteb müdürluğune gondereceklel'dlr. Kabul mu
amelesi, tam evrak ne mürncna.t sırasına göre ya.pılır. Evrakı et.sik o. 
la.nkı.r, tamamladı!kılııırı tarihe kadar mü.racna.t etmemi.ş sayılır Ye hak. 
la.rında muamele yapılmaz. 

Gönderilecek vesikalar şuııl:ardır: 

a). Nüfus hüviyet cüzdanı aslı veya tasdikli sureti, 
b)_ Orta mekteb ıehadetnnmesi aslı (daha :fazla okumuş olanl':ırın 

§ehadetnam<ı üe birlıkte tahsıl mı.iddetlerini tasdık eden re~ml vesika ı, 
c)- Basılmış örneğine uygun ve üsttinde tc"\Sdikli fotografı bulunan bıı 

sıhhat raporu (bu ra;.>oru Ha.s+,ane Baştabıbleri zarflıyarak ;istünü mu. 
hürliyecek ve istekli tarafından mühürlü za.rf halinde olarak gönderi
lecektir.) 
Muayeııt!ler Ankara, Slias, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa, Nümune 

b~e.erile İstanbul Çocuk Haı.tanesande ve İzmlr, Bur. a, Konya, 
Adana Samsun, Balıkesir, Aytlın Memleket hastanelerinde ya.pılacak ve 
isteklil~r bu hastam~lerin bulunduğu viliyetlerin Sıhhat ve İçtfmat Mu
avenet müdürlüklerın~ bizzat müracaat edeceklerdir. 

d)- Çıktlkarı mektebden veya mahalli polısinden alınmış hüsnühal 
kAğıdı, 

e>- 4.5 X 6 boyunda üç tane fotogra.t Cııephed.en altrunış ve ince kA
ğıda basılmı.ş olacaktır.) 

4 - Leyli kısmına kabul edildiği kendilerine tebliğ olunanlar mekte
be ilt.11.ak ederken, fü~:i aşağıda yazılı ve Not.e.rJıl en tasdikli bir 
taahhüıd senedini birlikte göt,iinne~e medburduırlwr. Taıa.hhüd ae-nedsı'I 
veya örneğine uymıya.n scnedle müracaat edecekler kabul olunamazlar. 

TA.\HllÜD SENEDİ ÖRNEÖt 
Leyli Küçük Sıhhat Memurları mektebine altruı.mk ~c;ıı edip mezun 

Olduğumda, Sıhhat ,.e =çLimni Muavenet VekfUetJnin tayın edeceğı va
zifede be!i }"ıl hizmet kabul etmediğım veya kabul edip te muayyen müd
deti bitirmeden bıraktığım ve sıhhi ı;ebebler dışında mektebden dal:nl o 
la.rakı Çlkaırıldığım 1-a.kdirde benim için sar!edilmiş olan p:ı.nyı tama
men ödemcği; ve bu taahnüd senedı mıreibmce benden ıstenecelı: para. 
iÇin, öklemek mecl>uriyet4ııde olduğum tarihten itibaren % 9 ıaa yürü
tülmesini kabul ve ta.ahhild eylerim. 

İmza ve sarUı ikametgah adresi 
Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı olan mn bu ta-

ahhüdname mucibince ödemek mecburiyetinde lbulunduğıı her der.s yılı 
için iki yü.z lira olma.it üzere bütün tahsil müddeti için cem'an AOO lira.
ya kadaır parayı, falzlle bernbcr b0rçlu ile birlikte 
müteselsil kefil ve müşterek müt~elsil borçlu sıfat.ile ödeyeceğim. 

Ketdhı nıeslefl ve sar ih adresi 
(4449) 

Bursa Nafıa Müdürlüğünden: 
ı - Karacabey - Boğaz yolunun ikinci kilometresindeki Ulu t5prü _ 

nün atı.,ap olarak yeniden inşası 9568 lira 04 kur~ k~it bedelile a~ 
eksiltmeye konulnıu~ur. 

2 - Eksiltme 16161941 Pazartesi günü saaıt 16 da Burs.ı Nafıa mü
dürlüğü binasınrln ekAiatmc komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Talipler, bu işe aıd proje, keşif, silsilei fiat, eksıhme, bayındırlık 
işleri genel, hususi ve fenni şartnamelerle mukavele projesi ve diler evra. 
kı Nafıa dairesinde görebilırler 

4 - Tali,plerın eıt.illtmeye ı~tir~k etmek için 717 lira 60 kufU4 muvak
kat teminat makbuzu venneJeri, üçüncii maddede yazılı evrakı kabul Ye 
imza etmf'Jeri, bu ınşaatı yapab:leceklerine dair ihale guııUnden evvel 
Bursa vilayetine müracaatla vesika aLmaları ve . tıcaret odasına tayıdlı 

bulunduğuna dair 941 yılı vesikası ibraz etmeleri icab ede:-. 
İsteklilerin mtla~·yen giın ve saatte Bursa Nafıa Müdiırlüğü dairesine 

gelmeleri ilfm olunur. · (4026) 

İnhisarlar D. Bakır Baş Müdürlüğünden 
Şartııamesı mucıbi 94.l mali senesi için D. Dakır baş müdürlüğü ne 

şartname.sind\l yazılı idnreler nrasında e:tuz harıÇıt yapılacak olan umumi 
nakliyat 15 gün müddeUe ve kapalı zarf asulı ile eksıltmeye konulmuş. 
tur. 
Naklcdılecck emUnnın muhammen mıkdarı 2363 ton ve muhammen 

bedlli 64629 lira muvakkat teminatı 4847 17 lira.dır. 

Muvakkat 'l'h.a 16 61041 tarihıııe müsndıf Pazaı·tesi gUnü saa'; 14 de 
D. Bakır ıtılıısarlar baş mudurlüğunde müte.şekk l komısyon tarafından 

yapılacaktır. 

. Şartnamesi, Ankara, İstanbul, Sıirt, Mardin, BıtliS, Malatya ve D. Ba. 
kır irı.'h.sarlar idareeinde mevcuddur. (4185) 


