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B. ÇörçiliD 
tenkidi ere 
verdiği 

cevablar 
"M ağlObiyete 

·verilecek yegane 
· cevab bir 

\ 

muzafferiyettir,, 
( Çörçiİ · diyor ki -) 

"Giridi~· müdafaasına 
teşebbüs etmemiş bulun
saydık Almanlar şimdi 

nerede olurlardı?,, 

Londra 11 (AA.) - Başve -
kil Çörçilrİn nutkundan devam: 

Ne olursa olsun teçhizatımızın 
Afmanlarınkine nazaran ve aded L 
tibarile kıyas k abul etmiyecek de. 
recede noksan olduğu hakikati el
yevm bakidir. 

«Afımanlar timdi nerede 
olurlardi? )) 

Yunanistana hiç gitmemiş oldu
ğumuzu veyahud Girid'in müdafa
asına hiç teşebbüs etmemiş bulun

( Devamı 3 üncü sayfada) 

• 

ltaıranlar 
Atinayı 
işgal 

edecekler 
B. Mussolininin 

nutkundan parçalar 

Yunanistan İtalyanm 
hayat sahasma dahil 

Roma, l 1 (A.A.) - Stefani: 
8 . Mussolini' nin nutkunun devam: 

Yunan ordusunun İngiliz yardı. 
mı olmaksızın 6 ay dayanamıya -
cağını söylemek de mümkündür. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

r 
Bugün: "'"" 1 

Şcımın umumi ma1lzcıras~ ve şdıre 

Sarl,ede 
maka vem et 

başladı 

Müttefiklerin 
ileri harekah 
devam ediyor 
Yıldırım 
harbi yok 

Viıi, 30 tank tahrib edildiğini 
-4 tayyare Ji.ııurüldi.iğ.iinü 

bildiriyor 

Kahire 11 (A.A.) - lngiliz 
Ortaşark. umumi karargahının teb. 
liği: 

Libyada, kayda değer mühim bir 
şey yoktur. 

Suriyede, müttefik kuvvetler, 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

doğru iterliyen l.ıir J<'rımsız 1cıt'ası 

VEYOAND 
HAREKAT 

ALEYHiNDE 
'' Surigenin 

feda edilmesi 
lazım ••• ,, 

General Veygand Alman
yadan askeri yardım 

istenilmesini reddetmiş 

oondı:a 4..-1 (AA) - Of: a • 
jaruının Fransız hug.udunda 
bulunan muhabrii bildirıyor: 

Teyid edıldtğine göı~e Afri -
kadaki de Gaulle kuvvetlerine 
karşı harekete geçm~k m~se -
lesinde General Weygand A-

(Devamı 3 üncü sayfada) 

c Askeri vaziyet 
--------~-

Kıbrıs üzerine bir 
taarruz beklenemez! 

---------------
O halda Almanya için yeni hareket hedefi 

neresi olacaktır? Bütün hedefler en ağır 
Çocuklarda görülen müşkülatın vücude getirmiş olduğu 
salgın hastalıklar tstihkamlarla mahfuz bulunuyor 

!"' ..................................................................... ·-····· .. ···············--, 

ihtikar ll!~Cadele_si 1 

Karıman m~ğazası ile 1 

Baylayf pastanesi i 
adliyeye verildiler 1 

: • 

Gönüllü 
hasta 

bakıcılar 
Vatan vazifesine 
koşmakta ilk 
şerefi kazanan· 
ların isimlerini 
neşrediyoruz 

Dün 2 muhtekir cezalandırıldı, 3 Ü 
hakkında da takibata başlandı 

' 
Y ardımsevenler Cemiyeti tara - E S l -

fından vehrimizde'ki hastanelerden : • . ~n gün .erde. adedi çoğalan zerinde meşgul olmuşlardır. 
bir kısmına tevzi edildiğini yazdı • ıhıtıkar vak _alante. . ~ü~del~nin - Bunlardan en mühmmi Bey .. 
ğımız 'gönüllü hastabakıcılardan bi- de rnemnurnyet Yerıcı hır ıekılde oğhında istiklal caddeainde meş
rinci grup dün bilfiil derslere baş.. arttığı görülmektedir. Dün gerek llur Karlman mağazası aleyhin
lamıştır. müddeiumumi.tik, gerekse milli deki iddiadır. Bu iddiaya naza _ 

Bu münasebetle Türk kadınının korunma davalarına bale.an asli.. Tan, Karlman müessesesi İstiklal 
çağırıldığı vatan vazifesine ilk ev_ ye 2 nci ceza mahkemesi yeni - caddesinde Anzavur pasajında 
vel koşmak şerefini kazananların İ- den birçok ihtikar vak' alan ü. (Devamı 5 inci sayfada) ; 

simlerini memnuniyet ve iftiharla , ..................................... -. •• - .... ··--· .. ··-···· .. ···-···· .... - .................. ,.. 
dercediyoruz: 

teki uasak edilmeli mi? 
Etlal hastanesinde ders gÖ· 

renler Nüveyre Ôrücii, Bleni 
Hıri•tiJi, Jale Seden, Viyla 
Seden, Ana Hristidi, Lüsyen 
Tarban, Palet Mercan, 1-lüs -

r:~e:ı:';!~aDK:nte"l~:i~~ Taraftar-ve aleyhtarların 
Egengil, Seniha Güneyli, Ha -

·i" Ay~~:!;~ ~~:d~r delilleri gittikçe daha 
Bastan eyi 
soyan bir fazla kuvvetleniyor! 
karı koca. 

Evvelki gün. Haseki hastan~in ~ m 1 1 ~ J f l : j 
de garib bir hırsızlık vak

0

ası olmus - • - - • • • • 
tur. bin şayanı dikkat tarafı. kısa "İçkı·, mu .. cadele 
fasılalarla bir müddetlenberi de -
vam eden bu hırsızlıkları, binbir d ""' • • f ti • 
ihtimamla tedavisine çalışılan ka - e ecegımız a e erın 
dın bir hastanın yapmış olm!t.sıdır- en sonuncusudur,, 

Rebia adındaki bu kadın, iki ay-
dır hastanede yatmakta, sıhhi va - • l.tanbul okuyucularımız-
ziyetine nazaran ziyaretçilerile bile dan B. H.: 
ancak koğuşta görüştürülebilmek • c- Son Postanın açmış olduğu 
tedir. Son günlerde hastaneye aid anketi, memleket içindeki içtimai 
bazı eşyanın birer ikişer ortadan meseleler üzerinde vatandaşların 
yok oldukları görüldüğünden has - fikirlerine tercüman olması bakı
talar, bilhassa ziyaret günleri ida
re tarafından sıkı bir kontrol altına mmdan cidden ehemmiyetli bulu-
alınmışlardır. yorum. 

Bu meyanda göz hapsi.ıe alı ~ (Arkası sayfa 7 sütun 1 de) 

• 

içki aJeıbtarları 
"Eğer yeni nesli 
düşünüyorsak bu 
yasağı koymalıyız,. 
e Bursa okuyucularımız-

dan H. K-: 
«- İçkinin kaldırılma:.ına ben

ce imkan yoktur. Fakat bu ımkan
sızlığa rağmen bu menhus madde
yi· ne yapJp ) apıp tesirsiz bir hale 
getirmeliyiz. 

Bilhassa; gençlerin bu ıplılaya 

(Arkası sayfa 7 sütun 2 de) 

nan Rebianın evvelki gün kendi;;i. 
ni ziyarete gelen kocası Mehmede 

(Arkası sayfa 7 sütun 3 te) .................................................... 
[Düşünceler] 

"30 sene harbi,,nde 
olduğu gibi ... 

iki Kralı ve bir 
diktatörn dolandıran 
meşhur dolandırıcı 

· YAZAN -ıngilterenin 'lculla.nd.ığı usullerin zun aıiatli konuşmaİara ve bu ko - - Eğer muharebe ilkte_şrinden ev· 
·pr0fe$Ör doktor tamamen tersine olarak, her attığı nuşmalarda · askeri salahiyetlerin vel askeri bir neticey°' götürülemezse Mahmud Saim Ihsan Hilmi Alanlar askeri adımı büyük bır esrar bulu. de arada sırada iştirakine bakılırsa «30 sene harbi .. gibi bir şeye şahid ola. 

( 
• f d ) tu içinde sak,ıyan Almanya; yıııın yeni bir hareketin gecikmiyeceğine cağıx. 

2 ncı •ay amız a ' bu güzel mevsimini boşa geçirecek hükmedilmek ta~üdir. Fakat, bu Bu cünıleyi Aınerikanuı eski B~J~,. 
~••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••:!. d~~il~ir. Mi~verin. iki başı arasında 1 ha'reke.tin hap.gi istikamette ve han. ka se~iri ~ll~r Cudahy söyhiyor ... 

Gmdın fethıni mi.ıteakıb yapılan u- (Arkası sayfa 7 sütun 3 te) Tarıh hıçbır zaman aynen tekerrur 
etnıez, fakat birçok <;ayfa.lan arasın.. 

Eski bi~ zabıta amirimiz, 23 senedir peşinde 
koştuğu bu adam için ne diyor? 

Telli silahlar 
--------,..-.---

Japonlar 5.000 dolara malolan 3 kişilik 
denizaltı gemileri yapmıŞl.ar 

da bL.rçok benzer noktalar vardır. , .... _ ....................... - .............. ,, 

30 sene harbi Bohemyanın Prag • 
şehrinde başlamıştı, Danimarka.ya Nedamet getiren ve ! 
geçti, iskandiuavyay11 attııcıı, 1-'ra.nsa- hatıralarını yazmakla!.: 
ya indi. 

1939 harbinde de bütün bu isim eri bunu is bat eden ; 
görüyoruz. İlk ateş Bolıemyadan çık. 
ınıştır. Orada Polonyayı yaknralı; Da- M hm d sa· . i 
!lima.rka yolile İskandinavyaya geçti, a u ımın ~ 
Fransa.ya indi. : f • 

30 sene harbi bir din ve si}'aset : i şaatı yarın :_: 
ka.vgasıydt. Protestanla katolLk ara. : 

sında mevcud mi.ıqaf P,ı'etten doğdu, ~ başlıyor : 
siya..~i hırsa a.ıet oldu. • S 

20 nci asrın dini pa::a ve menfaat- • : 

tir. - '--·············································'" 
1939 harbi ~la tokun mücadeksin. Nedamet getirmiş meşhur dolan-

den doğdu, şimdi siyasi ınr.nraatin e- dırıcı Mahmud Saimin hatıralarını 
linde alettir. neşredeceğimiz malumdur. Herkes 

Sebebde benziyen lki haı·lJin netice tarafından hayret ve ıbretle oku • 
de de benziyeceklerinrlen şüı•he etıui. nacağına emin bulunduğumuz bu 
yelim. hatıralara yarın başlıyacağız. Bu 

30 sene b::ı.rbi dünya..ra yeni bir münasebet-le İstanbul zabıtasında 
manzara vermişti. uzun müddet vazife gören ve son 

_ Ne kadar garib bir Jı:ıy· 1939 lıarpi de yeni bir manzaıa ve. zamanlarda tekaüd olan ~aruf bir 
s· h it d b · . 

1 
recektir zabıta amirimizle Mahmud Saim hak 

L~n.. r a .a ır ır ıey ye· Cep clenizr4Lt<!<~r.ının maktaı · Birincisini yapa.n;:ar yaptıklarmd.a.n kında görüşmeyi muvafık gördük. 
rııyor. .• . . Amerika g:az.etelerinin yazdı~t~ .«~l&ıltt elh~hirleri>ı yap im akta pişnıJt.n olnı~a.rdı. ikincisini ~aı>an. , Bu zat Mahmud Saimi şöyle anla -

- Tabu yem~z, GıriJ aula· j rına nazaran:. J ~~onyada, bütıin imiş. "ffu. talt-ıtelbahirin uzunluğu art- lar da ya.phk.La.rından ıtt'}ma.n olacak! ttyor: 
rından ıeliy'Jr. mürettebatı uç kıflden ibar~t olan . . · . (Ar~ sayfa 7 sütun 3 te) 1ardır. •- 30 senelik meslek hayalim· 

.. · ı.· 

Mahmt'd Sııim 
da Mahmud Saim gibi cidden nev"i 
şahsına münhasır bir suçlu tıpl' e 
tesadüf etmedim desem mübalağa 
etmemiş olurum. 

Vazife icabı 23 senedenbcri ya
kinen tanıdığım Mahmud Sainün 

(A.rkau sayfa 7 süt~ 4 le) 



2 Sayf• 

H ergün 
Fransız --;iyasetinin 
Bir senelik tekamülü 

'°"~----· Mabittfn Blrsea J:' ransa, Almanya ile müta. 
rekeyi imza ettiği sıralar

da haı1bin bu kadar uzıyacağını 
zannetmiyordu. Kendi üstüne g€· 
len askeri dalga o kadar büyütk ve 
ağırdı ki bunun karşısında İngil
terenin maddetc?-tı değilse tıile ma. 
llE'n dayanmıyacağını hesab edi • 
yor ve nihayet bir sulhun gecik -
mi~eğini düşünüyordu. İngilte
renin ıgooterdiğ\ mukavemet ve 
tıarbi uzatıp vakit kazanma siya
setindeki mu.vaffaklydi Fransa -
nm hesablannı yanlış çıkaro1. 

Aradan hemen bır senelik za -
man geçti. Bu müdd~t esnasında 
Fransanın macerası acıklıdır. Şim
di anavatan siyaseti Almanyanın, 
müstemlek€ s;yaseti ise İngil.tere
~in hacizleri altınd:ı bulunuyor. 
lflas :fena şeydir ü<_:üncü cümhuri
yetin radikal sosyalis~ idaresi iflas 
ettikten sonra. :Fransa her ıtürlü 
hareket serbesti.sini kaybetmiş bu
lundu. Şimdi, hala, o hürriyets.iz
liık ve kuvvetsizlik içınde çırpmı -
-yor. 

940 Haziranındaki harab Fran
sayı teslim ~dip ona, milli ve kon
tinantal l:>ir siyaset içinde kalkın
ma Un.kanları aramıya karar ver
miş olan Mareşal Petain. Fransa
nın hayatını 1'ransada ve binc.ena
leyh Avrtııpada gören zümrenjn 
temayüllerini ta.şıyorci'ı.ı; etrafına 
da onları topladı. Napoleon devri· 
nin İngiliz aleyhtarı anlay~arını 
tell'lb-:il eden bu zümre, Avrupada 
Fransaya temin edilecek bir Jıuzuc 
ve emniyete mukabil. icabında 
&vrupa harici mf.$1emlekelerln 
huzunnızluğunu göze alıyordu. 
Bunun için, :i!'rnnsı·~ siyaseti, daha 
o tarihler.de bu· iütunlaro'a ha.her 
ve~ olduğumuz m~rayı takib 
ederek, bu istikamete gitti. 

* Onun bu istikamete gidişini, iki 
rakib siyaset u:? mü temadi·yen k.o .. 
layla§tı.rumya çalıştılaı-. Almanya. 
Fransaya karşı mütehakkim olma
m. Mağlüb milletin izzet duygu
lannı indt.inektı.?n bir gallb millet 
ne kadar içtniab edebilirse, Ber
lin hükfuncti de buna o kadar dik
kat etti. Haı~ta, Fransa., a, muihtelif 
zamanlarda maddi yaroıınlarda 
bulundu veya kolaylıklar göster -
di. 

Buna muk:ı.b;l, 1ngilterenin ro· 
lü de ba~a türlü olciu. Almany-., 
klasiık siyaset çemberini kmp çı· 
karak, Fransaya ye:ni bir siyaset 
teklif ederıken muhafazakar 1ngil.. 
tere, Fransaya karşı çok eski ta -
rihleroenberı takib ettiği siyasete 
tekrar dıönmeği tercih ediyordu. 

Fransada ne zaman İngiltereyi 
takJb etmiyen bir politika bulu -
nınsa, derhal İngilterede bunun 
aleyhtarlarını bi:i. aray:ı. toplamak.. 
tan ibaret bulılnan bu eski politi
ka. Fransanın karşısına bu defa bir 
de.gaullisme çıkamııya karar ver~ 
di. Bu siy~tin, bir seneı:ienberi 
gidişi malumdur: Bir kısım Fran
sız donanmasına el Jooymak, diğer 
bir k.smmı oclklan sönük cılduğu 
halde ya:kalamak ve batıımak, Da
ikar'a taarruz etmek, bir iki wüs~ 
temlekeyi ayar.t.mak ve niha:.ret 
Suriye. 

Hareıkette belki İngiltue hak
lıdır, yani bu usul, kendis!ne ni
hai muvaifakiyeti temin ed'ecek 
bir usultlür. Bu cihet sonra anla.. 
şılacak. Falut, ~mdiki ha1de, 
Fransız siyasetinin gidişini tetkik 
ederken, kayd~tmeit wım gelıyor 
ki, Fransayı. ya.vaş yava5, Alman
yaya doğru yakbşt:.mıökta ve 
Mareşal eıtcafıoa toplaımuş olan 
zümreyt ku\Tv(ı~lendirnıekte amil 
olan siyaset de b:.ı siyasettir. İn -
giltere, bu defa Fransaya karşı 
ayni siya.seti tatbik ederken, ta • 
rihteki emsaline nisbe:tle, bu defa 
ortada bir değişiklik olduğunu dü. 
şünmedi. Yanı. fU noktayı: Av.ru
panın gaheğtndekt büylik Alman 
kuvveti olduğunu ve bu kuvvetin 
de Fransaya karşı yeni bir siyaset 
takib edeeeğıni. Eğer netice, İngil
teronin nı'Uhafazakurlıktakı 1srar1-
nm yanlış olduğunu göster~ek o. 
lursa, bu yanhş!ığın sebob! de. ta· 
rihteki emsaline nazaran, hugün· 
k.iÜ vaziyette rnQvcud olan bu fark 
la izah edilecektir. 

* ~u suretle örs ile çekiç arasında 
kalan Fransa. bk taraftan İngil -
tere ve Amerikayı i\icendiqne 
rnak, herkesi kentlisine acınd'ır -

. so~ POSTA 

Resimli B &kale ı - Amerikan sözleri = 

ıs 
• 

Haziran 12 

Sözün kısası 
-··-

Baylık haddim mi?~ 
..._ _ ___ E. Ekrem 'l'alıa 

D ün, biz.im Derdimend ba
na misafir gelmjıtL Şöy:le 

derd yandı: · 
- Halis tüı-kçe cbey> ve Türh 

yaraşan ağıl" başlı cefendt> tabir
lerini, gene türkçenin dan isıkası 
olan dıallJllb ı bırakıp da bay ve 
~ayan ~elimele~ni, bana öyle ge
lıyor kı, o vakit icad edenler bu• 
gün az çoık pişmandırlar, 

Her halde ben ha.Hl. buna alışa. 
madun, yadırgıyorum·. Birisi banaı · 

- Ne dersin buna. bay? 
Diye hitaıb etse, hitab eden o 

anda gözüme terlnyesi kıt lbir 
Azeri giıbi gÖl"ünüyor. Zira ma -
lüm a? Azeri ha.J;k lehçesinde bay, 
bfaim mahalle çocuklarının savur~ 
dukları: 

k 
Bir İnsanın kendi işini dağıtarak ve türlü türlü maksadlar peşinde Telı: İ§ He meşgul olunuz ve o itd• mutlak-bir ihtısas edininiz, mu- - Be! 

.... ?!.~!.1!.~-~~::_a~ak olmas: mümkün değildir. vaffakiyet reçetesirun er. mi.;himmi budur. N'<l. • ........................................... _. __ .... _ .. _ .................... - ............ .._ ......... - .. -···- -................... '' · --- · ı 'asının baş.k:ı şeklidir. . -ı Bu tabirin kabul edildiği il'K C T arıhten sayfalar _ günlerde ıazıa ~vazuu ile tanınmış 

Bir arab 
dostlarıımdan bırine, herhangi bir 
münasebetle: 

Si 
~ ha.ı...-ı k h I ..,, sınızısize ooyıe yakışır ... si.Z bay-, 

...... ___ 1 ' ' "' 1 ~ raman ıgı Dediydim ..:!e, bana: 1 

[ 

• A - :Estağfurullah! baylık benim 

Ç ki d 
•• •• ı <h<~~~Poıt:~ ".il! tarıhı b]a - ne haddime? Be:l gedlyim, gedil 

Ocu ar a goru ·en IUCT mUnorTlt'ı ya:ıyor cevabını vermişti. 1 

Okbah bin Nafi bindiği deveyi Gene, vaElerimizden birinin 
Atlaı Okyanosunun mavi sularına lbaşından geçen şu vak'a duyuldu 

1 
•lirdü; deniz devemn karruna kadar mu, hilımemı 

h t ı kı 
yükseldiği zaman durdu; elltrinİ 

Sa gın a S a 1 ar göklere açt1 ve bağıtdı: Malfun ya, ~-rdu~~ iyi y~tişen 

• 

- Ey A?lahım, işte görüyorsun, ~~şl~rdan, ~oy . ~gıtmneleri ye ., 
eğer karşıma şu deniz çıkmamış ol- ıt . ştın1ıp tevzı edılıyor. Bunlardan 

S al·gı~ .yap~~ . hastalıkları y AZ AN beraı'ber bu ilıtiliıttan da muztarib ~ydı senin büyük adını- daha öte- bir ikısmı, ilk zamanlard:ı vilayet. 
hepunız bılınz; bazıları- olur. fere götürecektim. lerimizden birine · g-Onderilntiş. 

nın isimleri bile bizi korkutmak Profesör doktor Okul hastalıkla'"ı Sonra geri döndü; Tunusa doğ- Kendilerini memnuniyetle karşı ., 
:için yeter; kole;:-a gibi, veba g~bi,' l ı , nı yollandı. lıyan vali, gönlünün bütün açık -
tifo gibi... Baruan •bahusus ço- hsan ff i[mi Esasen biz dikkaıt etmişızdir; Bu harh esnaşında Berberi reis- lığile onlan a.ğtrlamış, ve köylere 
cıukluk çağında .geçirHenlerd.ir; çocuk salgınlarından meseia kıza- lerinden Kusiyla ıle dövüşmüıtü; dağıtmadan iince de onlara birkaç 
bunlardan bir kısmı bizi kor.kuta- A 'an far muk salgınında, grip salgının<l<ı, bu adam ~rabl~ra karf! derin ~e söz söylemk, öğüd vermek dılcmiş. 
b!1dikleri halde ötekilerden pek Lj bo v ~ 1 d h 1 v earsılmaz bn duşmanlık beslemege k • h .dd~act~ ,:;_a gını~ a: ? asta.ıgın haşlamıştı. Bir anilik Okbah Afrika Bu maksadla hepsini bir arayf! 
otkmayız; hatta bir kaçını nyır_ ~ -

1 

cı ıye ı, -=~lenunıyetı ilk zaman- m·w· h d . Eb .. l toplamış, krmdi kürsüye çıkm>ş ve 
lı hastalık diye blle ar.anz. ğu ~~ndeki çocukları hasta- lar?a pek az ikea salgın devam h:ci~:;i: o~u~d:~ .ç:~~~um:n:r:~ dik bir sesle: 

Salgın yapan hastalıkları bü- lıltlı ÇOC'U'itlardsn uzak bulundur- eıtt1~ yani sonlarına doğru ar- dana hızlı ve amansız harblerle - Sayın baylar! der demez, as. 
yüklerde görülenler, çocuklar<iıa mak '.kıtıza e~er; mesela 'bir süt tar; •bunun izahı hastalığı rneyda- Kusiyla'yı esir etti; soma onun itti- 'ker v d h ·· · bu 
görülenler dlye ikiye avumak ka- v b w • t' ·ı b oca~. an enuz ayrıım1ş .; çocugu ne ogmacaya, ne grıpe ve na .ge ı:ron amı in azan mikro- fak şartlarım kabul etti. Bununla terteınlz erler birden ayağa kalk-
bildir; OOıılard:ın büyüklerde gö- ne <le k:ızamuğa -yakalanmamalı.. bun, ıbazan virus dediğinüz henüz beraber aon zamanJaıda Arablan mışlar ve hitabı yanlış anladıkları 
rülenl-er 'bilhassa bö.yükle-rin toplu dlr; çünkü bunların üçü de ihtilat l ne olcltuğU· beilrsiz sebebin insan- mah':etmek için fırsat Beklediğini için: 
9ulund~rı ye-rlc-rd~ çıkar ve olaralk: pnömoni yapan birer h;\S- dan insana geçerek tesirinin art~ sezmış; ce~asını vennek ic;in bir se-
civardaki çocuklar da o hastalığa t.aı·"-t . ..t cukl -ı.;;.,1 ma5ı gibi ilmi sebebden b:ıc:ka b:ıq;. heh aramaga başlamııttı. Fakat o sı- - Bir! Ki! Üçt Dört! ... 

akala 
~ak b 

1 
ili\. ır, su ço arının UVJ e ~ ~ d b ·ı.A ı ·· · 0'-b h Diye sayınagva başlamışla Sa~ y nır; l at un ar esasında . i . . . . w lıca makulü şu.dur o hastalıklar ra a azı ş1 ... ayet er uzenne ır. a , r. 

çocu!k hastalığı a'":eğildir. cıt1a bır ihtı1at yapan v hast~lıga yukartda söyledıği~iz gibi birer gönderilerek azledildi. Ebülmuhacir yın bay vali de neye uğradığınJ.ll 
jL=--ı· "1'"'.lp ıs· e tamam"'n ,.ocu'k- ya lanması bu hastalıgın bızzat ~ı...·ı b tal kl d .. ok ld hapse atıldı. <birdenbire farkında olmamış 

JU.1111.; b"' "' ıc müh. 1 kt lba"'1T... ihfrt uau as ı an ıı, u a çıkan . ltı.k devresine ınah5ustur ve ço- . ım o. ma an ~ 1 a ın bu hastalık önce okul talebeltrrini Ebübnuhacir temiz kalbli, mille- Bu, isiımden önceye gelen bay 
cukların toplu bir halde ·bulun- dahı tehlıkeli olmasından dolayı- yakalar ve böyl~e tabiat"! h t _ tini ve dinini seven, hislerine kapıl- tabirinin baŞka mahzurları da vaı 
dukları yerlerde, yani okullarda, dır. Bu bilhassa nazarı itibara a- lığı eve getirerek süt çoc~la:~ :~an h1~ ~da~1_ui~. Kusi>:la'nı1? ken. sonra. 

krec:.le-..:ı-, pupoııy'""l.erd", y .... tı o- lm.ması Uznn gelen bir cihetıtir·, ıkü. :.ı. ukl ı.. st lı~ ıne o ugu il& ar yenı vı& ıyc de M"'sela" Anka ad" k ·ı.. ' 
:.-· LUt" .... "' " ve ÇUOA çoc arın ° ıua :ı g.a dü~an olduğunu, hatta Afrikanın "" t' "' pe nezıırı kullarında 1-aha ~yade görülür. o halde süt çocuklarını boğmaca yaıkalanmasmı mucib olurlar ve bu kısmından ialimlan tamam.ile güler yüzlü, tab'an zarif bir aşina~ 
Muhakkak geçirilen 4 g:Jbi, kızamu..lt gibi bir ha&talığa l>~~~da ~a hastalık daha ci~i atmak mabadı.nı güttüğünü biliyor mız vardır. Hemea herkes tanır; yakalatmaroağa gayre<; etmelidir; gonılür. Boyle salgınlarda bu pno- du. Bunun için hapjshaneden haber Bankala.r caddesindeki dükkanın ; 

hastalık bu da onlan çocuklardan, okul ta- moni iıhtilatmda.'1 b<l§ka kulak a- gönderdi: da tütün bayiliği etti~i gibi, çeşid 

Bu çocUk hastalıklarından bazı
larını ıher çocuk geçirir; ve bun
ların içinde süt ç.::>cukluğu zama
nında geçirilenler bi.f.e vurJ1r; me
sela su çiçeği ve boğmaca bu ka
bildendir. Kı.zamuk, kabakulak 
grbi lbazı hastalıklar da ekseriya 
küçük yaşlacda görülür. 

Bu dört hastalığı hemen hemen 
her çocuk gıeçlı'e=ekıti:.'. Bazı an
neler henüz emzirmekte oldukları 
çocukları ile "beraJ:mr bu hastalık
lardan ·birıne yakalan<lığı zaman 
hep:miz .hayretimi2i saklamayıp 
bir ıgar.l:>e karşısında kaldığımızı 
biliriz. Çünkü bunhr çocUk has
talığı diye o kadar tanılmıştır ki 
eğer büyük bir adam böyle bir 
hastalığa yakalanırsa tuhaf görü
nür ~ bila;htiyar gülünür; hani 
cçocıukluiu hatmna gelmiş.. cÇO
cak olmuş' diye bir lfıtife de e
dilir. 

Çıocaklarn1 böyle hastalıklara 
hiç yakahnmamala!"ı idealimb:
dir; mooela çiçek gibi, tifo gibi, kı
zıl gibi, difteri gibi, menenjit gi
bi, .. Bunların ıbir çolu için eli
mizde emin vasıtalar, aşılar ~ulun
duğu için küçükleri ıamanında a
ş• lamak ma'ksa.dı ıtemin ede-rdi; bu 
aşılardan itiio, çiçek ve difteri için 
olanları pek ıyi neticeler verdik
lerin<:llen dolayı hemen her çocu
ğun bunlara kaııı aşılanması ik
tıza eder; böyle .aşılan.an ço~uk~ 
lar ~ hastalanma ve hem de ö
lüm tehlikesinden var~ste kalnnş 
olurlar. 

Salgm yapan hastalıklar 
Salgın yapan ihMtalıklardan ba

zılarının süt çocukluğu y-aşında 
gt-çirilmesi zararlı olmamasına 
mukabil, diğerlerinin herhalde ço
::1Jıo<Tu.n büyüodü·kteıı sonra geçirmıc
;i çocuğun sıhhati noktasından 

le'besi olan çocuklardan uzak tut- kıntısı glbi, ıshaller gibi birçok - Okban, ıen oana ne yapmış çeşi.d dru§lar besler, yetişt;rir, sa
mak.la olur, söylemesi, tavsiye e- başka ihtilafüır da vardır; böyle olaan darılmak hakkım değildir; tar. Ta küç"jktenberi bu renk renk 
dilme.si kolay olan bu işi birçok çocuklar bu ihtilat1ardan kurtul- salahjyetini kullanıyorsun ve bemm kanadlı, güzel sesli hayvancı'klara 
yerlerde tatbik etmek çok güçtür; salar bile bütün hayatlarmca o ih- hakkım ancak halifeye şikayetten bağlamı.ş olduğu sevginin bir ifa., 
çün'kü eıvdJe siit çocuğunun ya bü- ıtilatların oturduğu uzvun zayıf ibarettir; bunu da yapacağım. La- desi olmak iizere soyadım Kuşdo-
yu

"k ka-.:1..,..c;.ı· veya bır" akraba ço- kalması haii 1-:.arşı~ında bhrfar; kd~ şdahıeların ddavaks~ iıh.altikünde d~ir ~ lmışt 
1"'-... h ı:fu · f k b. b b ın avası var ır ı te eye uş.. gan a ır. 

cux..· vardır· işte bunların birinin e an.gı u a_ ır se e hemen t .. v.. d.. ı İşte •ben bun\• o··gr~ end"-. n_n-_ 
5 "" • ihflAt . , dle . ugu zaman can uşnıanımız 0 sa .. .•.u• "o.~-· 

yukarıda saydığımız üç h::ısialık-, . 1 a geç1:-r1•Ş ola~ Y_er .. ,Y~:'11 gene birleşmeğe, birleşemezsek ona neli, pek sevdiğim bu zatın yanına 
tan birine yakalanması ve vakti)l... l ıbı.r hastalıgm •. !em ~ır n~ırnvun tehlikeyi haber. verıneğe nı~cburuz. varamaz oldum. Öyle ya: Nasıl hi-
.ı.... k . t ··ı husule gelmesını mucıb ·:>lur, eger Sana tekrar edıyorum. Kusıyla de- t-"- edeyı'm?. 
uı:= orumna · çaresın° evessu &- bi b"" ,,.;;-ı..1 ClllJ . . . - . . .. z u,r<LA-l~r aramızdan, buramız- nilen o kafire hiç güvenme. Son za B K d dıl:rrıemcsi netıc~sı b1zım sut ço- dan anuztarib isek bunun sebebini manlarda y~rli kabileleri ayaklan.. - ay uş oğan. · · 
cugumuz da aynı h'.lstaıığ.ı yaka- küçüklükte geçirdiğimiz hastalık- dırmak için herteyi yapıyordu, Uya . Diy:Cek olsa.:n fıt.ri . terbiye.si, 
lanacaktır; büyfü~ çocukta olduk- l~rda arayalım ... Orası bizmi en nık ol! kııbarlıgı ve damla mkıbın ihalıle 
ça hafif geçen hastalık süt çocu- zayıf noktam1z olarak kalmlştır; Fakat. Okbah bunlara aldırma - !herkesi celbeden bu zata bayağı 
ğu,nda oldukça ağır olacak, ve e. hani karakterleı·imizde bile cıayıf dı ... Vaktıle h:ş se~e çalışa.rak. k~r- şeamet atı.f ve isnad eylemiş gibi 
ğer müstaid ise onda herhangi da- daımanma bastı.. dt'riz ya, işte öy- du~ ve gar~ı Afrika~an ılk J~la~ ola~ağıın. 

_:n .. · · ih ·ı · 1 !b. ey esen olan Kırvan sehrınde yenı hır . .. .. . ... 
ha nıuuım btr tı at ta yapacak- e · ır Ş : . . aefer için haZJrlık a 1 ordu. I§te butün bu seıbeblerden otu-
tır vakıa pnömoni gibi bil' iihtila.t Daıha bıtmedı; bır şey daha var, B" . t .. y OP ~b h F .rü, badema }dmseye ibay, bayan ' b dah -h· ır nvaye e gore ır. a as ta- . . . 
her süt çocuğunda olmaz. Kemik ve u sonunc~su a .. mu ım; yu- raflarına yaptıiı seferden dönerken demeyıp, - madem kanun da ızın 
hastalı.ğı, kans:!:dı!k gibi müzmin kla~Hia saydt~ınHz uç ha~.tal~~ Kusiylanın 'kurduğu pusuya duştu; veriyor - her tiirlü Unvanı kaldı -
bir hastalığa esasen yakalanmış (~~1.~ ~ızaınuı<. ve boğ~aca oksu- yanında yalnız üç yüz kişi vardı ve raıeağun, heTkesi yalnız adile çağı-

l bü
. .. . . . 

1 
• rugu) ıstldadı olan çocugu vereme son nefere kadar merdce dövü•erek racagvım. 

o up yumesı ıyı o mayan zayu, al abT · y &l~a. lapa-cı t5p1erde-ki sü~ çocuk- de~ yak .~t 1 ır; aılede ve~a ço- öldüler. Amma. laübaU diyeceklermiş..-: 
• ~ w cug:un munas~bette bulundugu mu Bir Tivayete göre de yerli kabi. Varsın bö le desinler' • 

larının ~ır .-sogu bu hastalıklar- hitte verem gıbi mühim bir hasta- le1er gerçekten isyan ettiler, Kirvan ~ y ' 
dan bLrıne yakalanınca bunlara l:k varsa ve çocuk o hastalığı al- üzerine yürüdüler. Okbah'ın yanın- E clz re l 
pnömoniı ihtilatı Jtolaylıkla gdir, mış ise bu uyuyan hastahğı uyan- da bu isyanı bastırmak için yetecek • ll•IH a 

14 

ve çocuk salgın yapan hastalık1a (Arkası sayfa 7 sütun 6 da ) kuvvet yoktu; çekilip gitmeyi de şe_ ................................................. - . 
............... ....... - ........... ............................................................. ......... refsizlik buluyordu; son nefese ve T A K V 1 M 

son damla kana ltadar dövüşecek
ti. Şrm:li Ebü'lmuhacirin ne kadar 
haldı okluğunu anlıyordu; lakin ha İSTER 

iSTER 
iNAN. 
iNANMAI 

- A.mzırika ile memleketi -
miz arasında Türk vapurları se
fere fbaşlıyacaklar. gidt>rken 
:ilhracat malı götürecekler. ge -
lirken ithalat eşyası getirecek • 
ler, deniliyor. 

Yapabiliri7., kendi kara su
laııımızı takib ederek Süveyşe 
Utadar g~tmek, oradan biraz u~ 

zun da olsa kanal yolile Ame
ri'kaya kadar uzanmak elinllz _ 
dedir. :fayda venr, ancak Arnc -
rikadan getirtilebilecek birçok 
eşyanın sıkıntısından bizi kur -
tarır, mümkün bır iştir. Ancak 
bu mümkün, basit, faydalı işi 
yapmayı şımdiye kadar düşün -
memiş olırnamıza= 

• 1 

iSTER iNAN, 
iS

1

TıER· INANM~. ! 
~ ' . . \ ... 

tanın düzeltilmesi imkanı yoktu. Rumi •ne 
Uzaktan uzağa Berberi kabile - l W7 -Meyıı 

l O 

HAzlRAN 

12 
Rumi toııe 

1941 

Arabi hıı• 
1863 -Hııır 

38 

]erinin binlerce, on binlerce cana~ 
var halinde yaklaşhklarını anlatan 
uğultular duyuluyordu. Okbah, E-
bülmühaciri hapsettiği yere adamla- PERŞEMBE 
rını gönderdi; onu getirtti Ellerine 11---....,.------oıı----ıı 
sarıldı: GUı'4l::Ş c. Evvel lMSAK 

- Sana inanmadığım için beni ~. U. S. ı..>. 
affet! Allah böyle istiyormm:! Şim- f> 28 16 8 
di git, etrafta ve nerede is1amlar 8 •7 6 l.-.7 
varsa onlann başında buluh, va.zlfe ll--l-_!!.._,,..--..,,.....--+.----ı1..--
ni yap! Ôğle ı<indi Akşam Yatst 

- Seq ne yapacaksın? "' · D. 3 · ı ı>. :>. o. S. D. 
r::. B~n ·\ıurada):"a~G~~ım ve şe- 'V, ıs 1' 17 u. ~ 4.1 22 « 

hi4 olacağım! ' 8 33 li - ı @a 

(A.rkuı .. .,.,. 7 sütan 5 tel 

us 



12 Hamab 

Telgraı-, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
Maklnere 1 Egede T orpillenen 1 Suriyede mukave- l 

.
1
. k Fransız şilebi met başladı . 

verı ır en . (Baıtarafı 1 inci savf-ada) 
içindekiler Tırhan şayam memnuniyet terakkiler kay-

''İngilizleri 
durdurduk,, 

• vapuru tarafından detmekte berdevamdır. 
Salı giinkü vaziyet 

kurtarıldı Kudüs ı ı (AA.) Askeri 

Fransız ajansının Su
riye muharebelerine 
dair verdiği şayanı 

dikkat tafsilat 
Vichy, 12 (AA.) - Ofi ajansı 

\\ildiriyor: 
Bazı h.tberler hilafına olarak an

uk 1 O Haziran günüdür ki İngiliz 
te Fransız kuvvetleri Suriye ile I
rak arasında çöl hududunda tema
sa gelmi~lerdir. Temaı:1 tam hudu<l 
üzerinde Abukemal mevkiinde vu. 
kub~lmuşlur. Abukemal, biri çöl
den Tüdmüre, cbğeri de Fırat vadi
sinden Halebe ve mühim Fransız 
Mkeri merkezi olan Deyrizora gi
den iki yolun birleştiği noktada kü
çük bir kasabadır. İnııilizleı topçu. 
nun da müzaheretile bir motörlü 
müfrezeyi ileri sürmü,ler ve bu su
tede Suriyede üçüncü bir cephe ih
das etmişlerdir. Bu cephenin hede
fi de Abukemaiden 400 kilometre 
mesafede bulunan Halebdir. 

Ege denizinde torpillenerek ha. 
tan F rans1zlara aid ((Alberto• pet
rol gemisinin 25 kişiden mürekkeb 
tayfası bir sandalla evvelki gün 
kara sulanınıza iltica ederlerken 
Devlet Denizyollarına aid Tırhan 
vapuTu tarafından kuxtarılmışlar
dır. Mürettebattan uçu ehem
miyetli surette yaralanmış, bunlar
dan biri de a1dı~ı yaraların tesiril~ 
ölmüştür. Diğer iki yaralı şehrimiz 
hastanelerinde tedavi edilmekte
dirler. 

Meclis içtimalarını 
seyrekleştirecek 
Ankara 11 (Hususi.) - Meclis 

umumi heyetine gelen baz J5.yiha
ları müzakere ettikten sonra top
lantılarını, yaz münascıbetile, sey
rekleş.tireccktir. Meclis Temmuz -
dan ihbarım İkindteşrine ka<lar 
ayda oir veya iki defa toplana -
caktır. 

B. Çörçilin ten kidle
re verdiği cevablar 

(Baştan.fa 1 inci .sayfıuta) 

Diğer cephelerde, .ıon 24 saat 
içinde vaziyet hissedilir bir inkişaf 
göstermemiştir. Öyle görülüyor ki, 
Suriye ve Lübnanı çetin muharebe. 
fer vermeksizin ve hemen hemen 
münhasuan siyasi ~ası.talarla bir
denbire zaptetmek hususundaki in- duğumuzu taS<lvV1lr ediniz. Alman
giliz ümidleri, Fransız, Suriye ve lar şimdi nerede olurlardı~ Daha 
Lübnanlı kıt' aların manev! birliği, 
milli sadakatleri ve askeri inzibat- 1941 seferinin bidayetinde, acaba, 

Suriye ve lraka sahib olamazlar mı 
ları karşısında kırılmıştır. ve hana ileriemeğe hazırlanmak • 

Di\-ıman ~i~de ~ha. kuvvetS t b l 1 1-. AI ı b 
1 

L B'lh a u unmaz ar m ~ man ar, u 
vasıta llr ~ullanmakta.dı.r. ı aMa h rbd b' _ıL f ı k d w .. a e 1~oı1<. zıa er er azan ı -
donanmasının agtr toı>ları Lubnan l k l ) kl b'' "k J k tl 
sahilinden Sur ve Saydadaki Fran- . ar, I 0tt~ly ı a uyub. mekm e e telr 

·1 · · k d' B ışga e 1 er ve az ır mu aveme e 
aız mevzı ennı dövme te u. u a- b'' .. ._ d _.ı tl · kt l M"h' 
w w F uyu~ e"'1e ell'ı yı ı ar. u ım 
•- • 1 Li · h · h d b.. nokta ar ıçın ın.atta ena vazıyette gır bombardımana ragmen, ransız 1 1 · · 'L A f · 
1ut a arı tanı ne rt attın a u. d hi ki I k' k ' la d • l a çarpışma a ya nız va ıt a -
li.ln taarruz rı tar etmı~ er ve mev- k b h' d w ·ıd· F 
il · · uh f y1 · l d' zanma a ıs mevzuu egı ır. a-• enm m a aza e enu\l er ır. . .. . 

M k Z mi t k d 
• S • kay aynı zamanda duşmantn azmı-

er e n a asın a, ıç unye- k 'dd ı· '- .. 

~ kiı.d k" l M · ne arşı şı et ı muK-avemet gos ~ n ı mev ıı o an ercıun mu- . k'l ·v· h A d 
t d et kted

. tennerun teş ı ettıgı ayatı e -
veme e evam me lT· d h · 1. b' · N'h t H 1 d rece e e emmtyet 1 ır prensıp 

ı aye v • avran >-:~~-asın a, de vardır. 
Hermon dağlanle Cebelduruz ara- G' .d r 91 6 d v d •d D 

d İ T ·ı l · · d.. F ın , a er un a ouau 
sın• a ngı ız ı er eyısı . un 1 ransız mont kalesi ve 1918 de Ieemmel 
kıt alan tarafından durouru muş ve . ·b· ··d f h d f 
b k 1 d k b ·ı I tepesı gı ı mu a aa altımız a ev 
azı no ta ar a mu a ı taarruz ar k IAd ··L· b' ·ı · · 

d l F k 
• 1 a a e munım ır ı en mevzı teş -

a yapı mışhr. re.nsız ıt a arının 1 k'l d' d D K 
1 ·· tü" d" ı e ıyor U· ouaumont ve em-

tna zeme ve sayca us n uşmana l l l · d 1 d f 
J _ tl · d · d t me , A man ar taratın an a ın ı, a 
x:arşı gayre erın e pıya e ve opçu k h d f d A' 1 h ,_ ti · il ·· · d ı· ·ı· at er e asın a .man ar mu a-
~uvve en yo ar uzerın e ngı ız . . 'h · d d 
k t, alar..._ı bombaıaya :...... l rebeyı ve seferı ve ru ayetın e e 

ı .... r n ve mnıa. h b' k b .1 F k w ··t 
yöz ateş1ne tutan hava kuvetlerin- af~kıl aDy ettı er- a. a_t eger Kmu -
..J k b .. ··k d 1 .. k te ı er ouaumont ıçın ve em. µen ço uyu yar ım ar gorme - . . . l 1 d · 
t d . v· . • L • hf Jf • d melı lÇID çarpışmamış O sa ar ], aynı 
e ır. ışınm asKen ma e erın e . b 1 ı " d 

1 D k 1 
. . . netıceye varılmış u unu acagın an 

genera entz uvet ennın vazife- ~ l b'l' ... -. 
1 · · b' f · f ·1 emın o a ı ır Ullsınızr enm tam ır eragatı ne s ı e yap- M ~lAb• d b' "IA 
makta olduklarını ve düşman .pro. . ~g. u ıyet ac~ ır ve ırkmbag u-

d h · ıA fı h.i b. f' bıyetı ızah etmege çalışma oş -pagan ası ı a na ç ır ırar vu- · ., • . . 
,, b 1 d wını k _J..J a· h b _Jı tur. lnsar•lar maglub1yetı ve onun 
ıı;u u ma ıg ay-ue en a ener . · k l 1 1 
memnuniyetle karşlanmaktadır. ızabını ne ~adar ma u o ursa ~o.

Almanlar Amiral 
Darlanın nutkunu 

beğen dilek 

sun yapılmasını sevmezler. Maglu 
biyete verilr.ct•k yegane cevab bir 
muzıafferiyet!ir. E.ğer bit- hükumet 
muharebe zamanında, nihayet za
feri temin edemiyeceği intibamı ve
rirse. yapacağı izahlara kim aldı .. 
rış eder? Daha iyi ·i~ görecek bir 
başkasını bulabileceğinize emin ise
niz hükumetin çekilmesi lazımdır. 

Berlin, 12 ( (A.A) - Yarı 
mi bir '/kaynaktan bildiriliyor: 

res- Fakat hiçbir hükumet sağlam ve 
müstakar esaslara dayanmazsa har
bi idare edemez- Nasıl ki bir ge_ 
mi de hava şartları iyile!!İnciye ka
dar fırtınayı atlatabilmek için sağ_ 
lam ve müstakar olması icabeder. 

Amiral Darlan, kat'iyen herhan~ 
gi bir duyzunun değil, fakat tabii 
ıartların Fransayı galib Almanya 
ile şerefli bir sulh aktetmeye mü. 
said bir anlaşma yapmaya mecbur 
et~ğinj ehemmiy1r.tl~ kaydetmiştk Amerikanın 

işte amiral Darlanın dün akşam-
ki hitabesi bugün Alman hariciye w .,,.rdımı 
nezaretinde bu suretle tebarüz et- 3 ~ 
tinlmiştir. Vaşington, 12 (AA.) - Reisi-

Alman hariciye nezaretinde şu cümhur Ruzvelt, demokrasilere A.. 
cihet te kaydedilmi,tir ki, amiral merikanın yardımına dair bir me
Darlan, F ransanın hath harelceti, saj göndermiştir. 
v~eçmiyeceği Avrupa milletleri Ruzvelt bu meııajında demokra. 
işbirliğine de uygun olduğur.u be_ silere yardım için itasına muvafakat 
yan etmiştir. Bu balı.:ımdan amiral edilen 7 milyar dolarlık meblağdan 
Daı1lanın nuJ:ku F ransıZ( milletine 4 milyarının şimdiye kadar tahsis 
bu hakikatleri ıgiözörıünde tutması edilmiş olduğunu ve lngiltere, Çin 
için bir müracaatı suretinde telakki• ve diğer demoknsilere tayyare, 
olunmaktadır. top, mühimmat vesair harb malze-

Nihayet Berlin siyasi mahf~11eri- meııinin daha fazla miktarda gön
nin mütaleasına göre amiral Darla. derifdiğini bildirmiştir. 
nın nutku. sulh aktedildtği zaman 
Almanyanın Fransayı artık müzmin 
bir düşman olarak telakki etmemesi 
jçin iki mem1eket münasebetlerinde 
icab eden müsaid havanın yaratıl
m..;ı.sı gayretlerini göstermektedir. 

ltalyanlar 
.A.tinada 

İngilterenin Moskova 
elçisi Londrada 

Londra, l 2 (AA.) - fngiltere
nin Moskova büyük eiçisı Sir Staf
ford Cripps'in Londr'dya geldiğini 
bu alcşam har:iciye nezareti bildir
miştir. 

yan kıt' alarmın Atinaya doğru ha.-
Roma, J 2 (AA) - Alman reket etmit olduldan bildiri1mek-

ltıtaatının yerine gelecek olan İtal- tedir. 

sözcü harekat hakkında şu mallı -
matı vermiştir: 

Sah günü öğle üzeri Suriye ara. 
zisine duhul, en derin noktada 80 
kilometre olmuştur. Eğer muhte -
mel olduğu üzere Lübnan sahil yo
lunu Akka _ Şam büyük yoluna 
be.ğhyan iltisak noktas. müttefik 
kuvvetler tarafından ele geçirilir -
se, Merjayum, pek :nııhtcmel ola
rak tecrid edilecektir. Fransız ma
lı toplar iğtinam olunmuştur. 

Fransalar teslim olmadılar 
İngiliz sübaylarının çok cesur bir 

harekette bulundukları bildirilmek
tedir. lngiliz sübayları bir beyaz 
bayrakla Derra'ya doğru otomobil 
le ilerlemişlerdir. Bir obüs otomo _ 
bili harab etmiş, fakat buna rağmen 
sağ kurtulan süba:vlar otomobil • 
den inmişler ve hedefe doğ:-u sakin 
bir surette ilerliyerek oradaki F ran 
sız sübayını bulmuşlar ve bu Fran
sız sübayile mü:zalcereye başlamı:r 
lardır. Fakat Fransız sübayı tes -
lim olmayı reddetmiştir- Bunun ü
zerine lngiliz kolu hücuma geçmiş 
ve Derra şehrini zaptetmiştir. 

ileri hareketi 
Kudüs l 1 (AA.) - Kudiis rad_ 

yosu, müttefiklerin Suriyedeki te • 
ra:kkilerinden bahsederken ez.cüm-
le demiştir ki: . 

Hala iki müttefik kol, Sur'un 
öbiiY tarafında ilerlemektedir. Baş
ka iki kol da Şamın cenubundan 
süratle ileri yürümektedir. Merkez 
kolu ise Merjayum mıtıtitkasında 
terakki etmektedfr. 

Başka kolların ileri unsurları Sa
ma yalnız l 5 kilomet mesafede bu 
lunmaktadır. 

Mukavemet 
Londra 11 (A.A.\ - Royter: 
Suriye sahiline ç·k3.n müttefik 

krt'alann c:o!dukço. kuvvatli:. bir 
mukavepıelile karşılaştıkhn teyid 
edilmektedi:::-. 

Y ıldsnm badM yapılmıyor 
Lcmdra l1 (A.A.) - Öğrenildi

ğine göre, müttefik kuvvetler, Su
riye<fu Viclıy kıt'alarının bir mik
tar muk~emetıle Jcarş1laşmakta.. 
dır. Şu cihet tebarüz ~ttirilmek -
tedir ki Suriye seferini bir c:yıldı
r~m harbi. gibi tel8!kk! etmek bir 
hatadır. 

Çarpifmalar 
Londra 11 (A.A.) - Royterin 

Suriyeıreki İngiliz ve ırnpar~tor -
ltıık kuvvetleri nezdindeki hususi 
muhabiri bildiriyor: 

Merulla bölgesinde düşman ha
la mukavemet ediyor, Beklare, 
İngiliz topçusunun k.uvvetli f:ıa -
liyetine rağrô.cn durmakıta devam 
ediyor. 

Kien kalesi halen lrıgilizlerin 
elindedir. Bizzrtt köyün içinde çar~ 
pışmalar olmakta ve burada A -
vustralya piyadesi Vichy kıt'aları 
ile muhareobe etmekte<l'ri. 

Vifi vaziyetten memnun 
Vichy 11 (A.A.) - Ofi bildi -

riyQr: 
Dünkü gün Suriyedekı Fransız 

mukavemeti, bütün muharebe hal 
tı üzerinde muvaffakiyctle fazla
laşmıştır. Vichydf"ki hissiyat. vazi
yetin çok şayanı memrruıniyet ol
duğu meorkezindedir. General 
Dentz, herkesin vazifesinı yap -
makta olduğunu ve maneviyatın 
mükemmel bulunduğunu bildir -
mektedir. 

9 Haziranın askeri bilançosu şu
d!uır: 

Sahil ile Herınon dağt arasın

da bütün düşman hücumları geri 
püskürtülmı.iştiir. Ve bütün Fran· 
91Z mevzileri muhafaza edilmiştir. 
Hermon ile Cebelidürüz arasında, 
hasım d'llırd'urulmuştur. Fransızlar 

bazt noktalarda ımuvafi.akiyetle 

mukaıbil hücwu yapmışlardır. 
Ha-va kuvvetleri, İngiliz kolla-

nnı şiddetle bombardıman etmiş.. 
lerdir. 

Çölde, Firat üzerinde, yalnız 
ctün. Fransızlarla bir İngiliz re,") -
törlü müfrezesi arasında temas te
sis edilmiştir. İngiliz müfrezesine 
topçu mrüzaheret etmektedir. 

İnıgiliz ka.yı.plart hissedilir de -
recededir. 30 kadar tank tahrih e
ditrniş. 8 bomharduııan tayyaresi 
~ri.ilmüşt\lı·. 

Yardımsevenler 
Cemiyeti çocuk 
Düşürme ile de 

Mücadele edecek 
Ankara, l 1 (Hususi) -

)_,arıdımsevenler Cemiyeti me
saisi arasında içtimai bir takım 
meselelerle de uğraşmak kara-
rınl vermiştir. Bu ciımleden oL 
mak üzere Cemiyet, çocuk dü
şürme ile mücadele edecek ve 
genç kızlanmızım ahlaki vazİ
yetlerile de yakından alakadar 
olacaktır. 

I merika, niçin 
Japonyadan fazla 

perva etmez 
görünüyor? 

Birinci devre yıpratma dveresi 
idi. Çinliler, bu müddet ıçinde ı.s

tila kuvvetlerini mümkün olduğu 
kadar hırpalamayı düşünmüş, bu
na mukab ı l miıte.ı:nadiven arazi 
kaylbetmeyi v~ zaman kazanmayı 
nazarı ditkkat~ almıslardı. Kazanı-

Y azan: SeJim Ragıp Emet Jacak bu zaman zarfında da mem-

u ar e er ın - oma -B h bd B 1. R le.ketin tükenmek bilmez kaynak-
Tok;yo lVLh\·erin:,1 ş mdı- larına dayanarak yem ordular 

\... 

Almanlar 
Bayfa,ya, 

ye kadar en verimsiz ucu Tokyo ve bu ordular için icab eyliyen mal 
) olmuştur. Bunun başlıca sebe-bi, zeme ve mahimmatı yapacak yerlı 

Tokyonun bundan dö:-t sene evvel lbir harb endü.>tri . .;ı kurınıya ka-
Çindc giriştiği mücadeleye bir tür- rar \•ermişlerdi. 

şiddetli bir 
akın yaptılar 

Hayfa 11 (AA) - Reuter: 
Gece, Hayfaya yapılan ve şim -

diye kadar bu şehir üzerine olan -
ların en uzununu teşkil eden ilk ge
ce hava hücumu esnasında, bir dü1 
man tayyaresi düşürülmüş ve pek 
muhtemel o!arak diğer bir tayyare 
tahrib olunarak Akka koyunda 
parçalanmıştır. 

--'-~--~-~-

italyanlar Atinayı 
· işgal edecekler 

( 8aftarafı 1 inci sayfada) 
Yunan ordusu İngilizler tarafından 
besleniyor, giydiriliyor ve teçhiz 
ediliyordu. Bütün havc\ kuvvetleri 
İngiliz tayyare ve tayyarelerinden 
teşekkül ediyordu. Kezalik tayyare 
dan bataryalarını da İngilizler kul
lanıyordu. Muhtelif sçrvisierde ça
lışan veya mütehassıs sıfatile hiz -
met eden İ.ngilizlerin miktarı 60 
hinden aşaifı değ\ild.i. Türkiyenin 
yaptığı maddi yardım ehemmiyet
sizdi. Bunun kıymeti 2 milyon Ti.irk 
lirasını bulmamaktadır. 

Arnavudluk, şimaide Kosva, ce. 
nubda Çamlık mıntakalarını ala -
rak genişliyecektir. 

Karadağ, istiklalini tekrar kaza
narak İtalyan nüfuz dairesine gir -
miştir. 

1916 danberi ltalya ile siyasi an 
1aşma1arı bulunan Macaristan hu
dudlarını genişletmiştir. Almanya 
da soluna doğru genişliyerek hu • 
dudlarını Sava nehrin;n ötesiııe ge
çirmiştir. Slovanyanın sair kısımla
rı hususi rejime tabi bir İtalyan vi
layeti olm..-şttır. 

Fakat en mühimmi. Hırvat devle 
tinin 1 O asır sonra tekrar dirilme
sidir. 

Alman ba~kumandanlığile yapı
lan anlaşmalara göre, Atina da da. 
b.il olmak üzere büti.in Yunanistan 
ltalyan kıt' aları tarafından işgal e
dilecektir. Biz, mümkün olduğu ka
dar, Yunan millettnin sefaletini ha 
fifletmeğe çalışacağız. Yunanlıları 
bu sefalete atanlar Londradaki ida 
r_ec:ileridir· Yunanistana karşı itti -
haz edeceğimiz hattı harekette, bu 
memleket•n ftalyıanın Akdenizdeki 
bayat sahasına dahil bulunduğunu 
gözönünde tutacağız. 

lngiltereye ısmarla
nan fribot gemisi 

Mersine geldi 
Mersin, 11 (Hususi) - Devlet 

Denizyolları ıtaraf!ından İıngiltere
ye ısmarlanan 600 tonluk feribot 
gerrusı buraya gel:miş_ ve bayrak 
çekme merasimi yapılmıştır. ----------
Veygand harekat aleyhinde 

(Bqtarafa 1 inci sayfada) 
mira! DaırhıH tamamile mua
rıroır. Anlaşıldıgın.ı göre Wey
gand naz.trlar meclisınde be -
yanatta bulwrnrak emrindeki 
kuvvetlel'in herhangi bir hare
kete ıtevessül etmeğe kafi ol
madığım ve bundan başka böy
le ıbir teşebbüsün Fransız Af
rika imparatorluğunda karı • 
şıklıklara meydan verecegını 

ve Amerikanın müdahalesini 
tacil edeceğın• söylemiştir. 

W e-ygan•l, AlmanyaJan as -
keri yardım istenilmesini de 
reddederek böyle bir talebin 
de Amerikanın müdahalesıni 
tesri edeceğini ve Suriyenin 
kabili müdafaa olmadığını ve 
binaenaleyh feda edilmesi la
zun geldiğini beyan etmi§tir. 

1ü son vemıck imkanını bulama- Niı eklin Çin - Japon harb;nin 
masıdır. mütehavvil devreleri, Çınlilerin 

. .. . bu hesablar•na umumi\ e>tle hak 
Amer!kanın harbe mudahalcsı •· k b' · t k· .b ı 
k.ı. . . ver.:nrece- ır se-y! r 1 ı ey eıne-

ta uırınde arkadan ve onu takı- · d ~ 'ld · J ı b ·· 
ben Japonyanı!1 da gircceğ:nP. dair 1 mt ışı' egı __ ırd. lalpon a~·t"? . ud mul-

. . eva ~ muca e e er 111.: ıces.n e e -
Japon hancıye nazırı Bay Mal- d d b' ld''-l · k · u k .h e e e ıı< erı az::ı.nç ıse m n-
suo anın ga?'et sa!'ı ola:ı b~yana- hasıran sahil mıntakalarına inhı-
tımn Amerıkayı fazla endışelen- sar etmıştir. Slm zamancia wıziye
dirmcm~-sini de bnn:ı atfedebiliriz. ıtin kendi lehlerin~ bazı tebeddül-

Japonyanın seferi kuvvetin·n 
Ye9i milyon süngüye i~tinad etti
ği umuımun mah'ımu olan bir ha
kikattir. Bu kuvveti~ yedide bii'İ 
Çin harekfıı~ına iştirak etmişt :r. 
Japon kaynaklarının resmen ka
bul ettiklerine göre dört s~nedcn
beri de-vam ed~n bu hare.kat es
nasında Japonlar üç yüz bin mak
tul vermişlerdir Bir harbde cep
he tutan lnıvvctler için bunun üç 
misli derecesinde bir ihityat ayır
manın ıbir zaruret nlduğunu askeri 
mütchassıshrın bir tavs'ycsi ola
rak kabul etmek lazım gelirse Ja
ponyanın Çine sevketmis olduğu 
ordular y€!kunu çok mühiın bir 
miktara baliğ oluvor. demekı;ir. 

Bu derece azım bT kuvvet sar
fına mukabil ve aradan rlört sene 
geçtiği halde J aponla~·. ne 
Çinlilerin Uirmany:ı yolile İn
giltere ıle olan, ne de Tür
kistan yolile Sovyet Rus.ya 
ile olan r.ıi.ınaka1elerıni ke -
sebilrnişlerdir. Bundıt Japonları 
mazur göste•·ecek nokta arazi ge
nişliğinin Çinliler için tabü bir 
müttefik olmMıd•r. Esasen bu
nu iyi bilen Çinlil~r. Japonların 
kacysında kabul etmek mecburi
yetinde kaldıkları muharebe için 
üç devreyi nazarı dikkate almış
lardt. 

ler göstermiye ba~ıaını~ oln~~sın -
dan cesaret alan Çınlile -
rin giriştikleri mukabil tcı-

arruzlar J'.l.P'Jnları alelacc -
le, Mançuko'dan birkaç yüz bin 
asker celbetmıye dahi mecbur et
miştir. 

Maamafih Çinl:ler için henü;: 
hazırlık dev:esi bitmi~ değildir. 
Şayed bu devrenin ::;onu gelmiş 
olsaydı, üçünd mücadel~ saflıa.r;• 
olarak kararlaştırdıkları genış 1 .. -
arruz hareketlerin~ inkişaf ettirir 
ve böylece Japonları deniz sahille
rine 'kadar gedlctE'ceğini umduk
ları hareketlere kıyam edederdı. 
Japon ordularının bu ~tin mi.ica
'ieleyi başarmıya sa\•aştıkları sın
da donanmalclrınm eski halinde 
ve esaslı hiçbi1 ka~ıba· uğramadı
ğını kaydetmek cioğrudur. Fakat 
müessir ve çıuk büvük bi,. ordu
nun müzah~retin~ mcılik o1mıyan 
bir donanmanın da büvük bir iş 
göremediğini Avruoa ha~b: bize 
gösterm1~tir. Buııdnn. doh\·ıdır ki 
Berlin - Roma - Tokyo mih\•(•rinin 
bu harode en \'erims:z ucıı Tokyo 
olmuştur ve işler böv\e qHer ve 
Cin meselesi lıall<>riilemez.::e, bu uç 
ilanihaye mcflüc kalmıya mahkum 
görünür 

.511Lim cf2a9ıtı C,,,,~9 

Ziraat Ban~ası 1 Harbin kat'i 
ikramiyesi çekildi safhasına 
Ankara l 1 (A.A.) - Türkiye Varılmış 

Cümhuriyeti Ziraat Bankasının SO 
lira ve daha ziyade mevduatı bu _ Roma 11 (A.A.) -- Corriera 
lunan tasarruf sahiblerı için her Delta Sera, Mussolininin nutku hak 
~ ayda bir tevzi etmekte olduğu kında mütaleatta bulunurken, har. 
ikramiye kur'ası bugün banka mer- bin kat'i biT sallıas.ına varıldığını 
kezinde ikinci noterle diğer alaka. yazmakta ve fevkalade ehemmi -
lılar huzurunda çekilmiştir. Kendi _ yette başka hadiseler yakındır, de-

lerine ikramiye isabet eden tevdiat =m=e=k=t=e=d=ir=.=========== 
sahib1erindeo Babae.ıki'de İsmail 
Erdem'e 100-0, Nazillide Fatma Bil 

leni, Boluda Tahsin Erkan, Niğde
qe Hakkı Demokan yüzer lira ka
~nmışlardır. Bunlardan başka muh 
telif mahallerdelci 95 cüzdan sahih
lerine de 20-50 lira arasında ik
nı.miyeler isabet etmiştir. 

gene 500, lstanbulda Hatice Ka -
yaya 250, Erzincanda Hiisamettin 
Seyhan, Boyabad' da Güngör O • 
duncuoğlu, Zühtü, Halid Çelik, E.. 

it 
Sabahtan Sabaha: 
~-~-~-~-~ -

Mağrur 1 nsanl 
Dünkü gazeteierde hayvanları himaye cemiyetine dair bir haber 

gözüme ilişti. Bu cemiyet bir yıl içinde bilmem ne ı..adar sahibsiz, 
hasta, sakat kedi ve köpeği himaye etmiş, yedirmiş, içirmiş, tedavi 
etmiş. insan ruhunun asaleti hayvanlara karşı böyle bir şefkat ve 
necabet gösterm~kten haz duyar. Buna şüphe yok. Fakat insanlığın 
yerden yere serildiği bir zamanda hayvanlara kar1ı gösterilen bu 
alakanm ne kadar merhamete muhtaç bir hassasiyet eseri ?lduğuna 
şüphe yokf 

Yalnız insanın bir zayıf tarafı vardır ki onunla teselli bulur: 
- Gurur! Bu gururu olmasa insan bir karıncadan daha merhame
te muhtaç mahluk olduğunu inkar etmez· Ve ittifakla itiraf eder 
ki insanın kırlangıç kadar hürriyeti, örümcek kadar biigisi ve arı 
kadar hüneri yoktur. 

Gurur olmasa insan kedi köpekten evvel kendini himaye için ce
miyetler kurardı. Gerçi kanserin mlkrobunu bulup insanlcirı daya -
nılmaz ıztırabdan kurtarmak için saç, sakal ağartan alımlc.!r var. 
Gerçi serbest aşkların mahsulü olan çocukları kurtarmak için çalı
şan müesseseler var. Gerçi talih ve kaderin tekmesine uğradıkla. 
Ti halde avuç açıp dilenmeyi nefsine yedirem.iyen fakirlere ynrdım 
eden cemiyteler v&r. Fak at aynı alimlerin yanı başında miknatıslı 
torpil , çıngıraklı bomba icad eden fen adamları da var. Eski masal. 
lardaki afyon tiryakisinin bir vuruşta kırk cana kıyan sihi·rli palası 
gibi bir hücumda bin cana kıyan tankları yapan tabrikalar da var. 
Bütün bu içyüzüne ilave olarak medeni insa.n bugün öyle gülünç 
hale düşmüştür ki dün himaye için cemiyetler kurduğu hayvanları 
bugün sırf zevk .ığruna açtığl hayvanat bahçelerinden çekip çekip 
kesiyor ve karnını doyuruyor! 

:ı::::& 
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r------~=----~--....-~------------------------------------l_ Şehir Baberleri 1 Galata çocuk dispanseri 

Diyarbakırdan döndü :~:,,:~~!::. 
•• k mak için hayvan gelen 

Universite re törü ''Diyarbakırdaki üniversite mıntakalara •evkiyaıın ke· 
ailmesini bildiren 6 •İİTÜ 

haf tası, ilmiıı şeref haf lası olmuş ve aahibi teıbit edildi 

muvaff akigetle kapanmıştır.,, diyor 
Haziranın birinde Diyarbnkırda kadın ve nüfu! meselesine taalluk 

açılan Üniversite hafta:'1 Cumarte- ettiği için söz.lerimi fedakar fürk I 
~i günü sona ermiş ve Rektör Cc.. nnasına hitaben bitirdim ve kadın-
mil Bilse1in riyasetinde olarak haf- lığın memleketımiz.de ıazilct örne • 
taya iştirnk eden profesörler he • ği olan Bayan Mevhıbe İnönünün 
yeti dün şehrimize avdet etmiştir. ·vatan hizmetine çnğırma emrini hil-

Diyarbakır Üniversite tiaftasınm hassa övünçle andUn. 
muvnffakiyetl4; kapanması dolayı - Haftanın muvaffak olması yo -
sile Üniversite Rektörü Cemil Bil - )unda Birinci Umumi Müfetti ·miz 
sel dün kendisile görüşen bir mu - Abidin Özmcnden en büyük yar -
harririmize şu beyanatta bulunmu~ dımı ve himayeyi gördük. Gerek 
tur: umumi ve gerekse mesleki konfe-

ı<- Diyarbakır Üniv~rsite haf - ransların her birinde istisnasız bu-
tas.ı pro,p.ramı tamamı tamamına lundu. Müna'kaşalara iştırak etti. 
ve muvaffakiyetle tatbik edilmiş • Ve bu suretle de konferanslara hn-
fir. rc!ket verdi. 8 vilayetin başında, 

Haftaya iştirak eden Üniversi _ bunların her birini ve her işini na. 
tenin 12 profesörü de vazifelerini sıl bildiğini hayranlıklıı gördüğü • 
iyi ve tam yapmanın inşirahile dön müz ııayın müfettişimize sizlerin Ü-
mü !erdir. Diyarbakır muhitinin de sanile bütiin arkadaşlarım namına • 
haftadan çok :istifade ettiği en u.- §Ükranlarımızı buradan da arz.et -
lahiyetli ağızlarla ifade edilmiş, rneği bir vazife bilirim. 
hatta Diyarbakır haftasının ilmin DiyaThnku valisi Feyzi Gürel -
şeref haftası olduğu gene bu ağız- 1 den, Parti müfettişi Münirden, Halk 
larla bilhassa tebarüz ettirilmiştir. ı Cem] Dilsel evi ve .be.ledi~e .rcisle~inden, .bil • 

Karşılanma ikram ve izaz etme l ~ d ilk k b I hassa Ünıvcrsıtenın bırer pıstarı 

Fiat Mürakabe Komisyonu 
çok fayanı dikkat bir et ihtika
rı meselesi üzerinde meşgul ol
maktadır. Piyasada bulunan 
icasablık hayvanların miktarı -
nı az bulundurmak ve bu su • 
retle fiatları yüksek tutmak 
maksadile harekete geçen alu 
sürü sahibi hakkımJn takibata 
geçilmiştir. Bunlar, taşrada bu
lunan ve lstanbuie ~ürü sevke
den adam!anna telgrariar c;dc
mi~lcr ve lstanbuldak:İ bu vazi
yeti bozmıyacak şekilde sevki • 
ynt yapmalarını istemi~lerdir. 
Bir ihbar karşısında Fidt Müra- • 
kabe Komisyonu tahk.ikatıı baş
lıyarak telgraf çeken altı sürü 
sahibini tesbit etmişti.-. Ayni za
manda buraya koyun gönde -
:ren mıntakaların vali ve kay • 
makamlarına da telgrafla mü -
:racaat edilerek son fidtlar isten
miştir. Bu fiatların İstanbulda _ 
ki Hatlarla pek büyük fark ı;ös· 
!erdiği görülmü:ıtür. Bu kimse
lerin aleyhinde, milli korunma 
.kanununa göre takıb&t yapıl -
maktadır. • • parator ugun a me tc sayısı d • ··~ 1 d d k 

ilim ada~larile ilgil~nme ve '!ğu.r - 1914 de 3500 ve bugün üç mi!lli say ıgım ogretmen er en, o ~or -
lama ıntıbalnn1e Dıyarbakır Ünı - • 1 k 11000 d. 40 000 1 lardan ve hukukçulardan çok .a - '--••••••••••••••••••••• .. •••• .. ••••• .. ••••••••-' 

nı aşmış o ara ır. · · · ·ı · ·k ·· _. .. , O la A 
versite haftası onlar h~abına ük. k- .. " ld - .. LJ 1 mımı ı gı ve ı ram gorc;u... n - •k d ' oyumuz O uguna gorc ÇOCUK: a- d .. kJ . . ..k ruj ·ı merı a an sonra ranla söylüyorum hakikaten ilmin l k ·· · · · · ı_ ra a yure erımız şu ran s erı e 

ı arımızın anca uç..te oırını oıı;uta • d 1 1 k ld''-
eref haftası olmu tur. bili B ı1 b b k.. 0 u o ara gc ııı;. • . . ı yoruz. unuma era er oy . . . . e f 1 1 .. 1.. T Tanınm1ş alım. edıb ve şaır ye - enstitülerinin kurulmasile Cürnhuri. Memleketnnu.de garb ılmıne en n az1a u un u··r-

tiştircn bir memleketin ilim heyeti 1 yet hükumetinin bu ışi halletme yo- evvel teveccüh eden ordu, memle. 
için gÖ:!lterdiği bu yakın ve 9ami - !una bir planla na.~ıl girdiği malum- ket müdafaaıında mesnedimiz ol - k• d b 1 

Vali LiLtfi K-::rdar miniml:nıirer araSi nda 
Çocuk Esirgeme Kurumu Ga - ta nahiye müdürune ve kurumur 

lata nahiye şu.besinin büyük e - Galata şubesi el'kanına teş~kür 
mekler sarfederek Tophanede Kı- lerini bildirmiştir. Bundan sonra 
lıcalipaşa medresesi dahilinde te- Yali ve belediye reisi miiesseseyi 
sis ettiği Çocuk dispanseri, giin - vücutla getir~nlcri tebnk etmiş VP, 

düz Bakımevi ve Yıkama Yurdu - kordelayı kesmıştir. M~tcak.ben 
!1Un açılış i.öreni dün saat 17 de davetliler dispansel.·i, gündüz ba
ya~ılmıştır. Merasimde vali ve be- kımcvini ve yıkama yurdunu gez· 
ledıyc reisi doktor Ll'ıtfi Kırdar, mişlcrdir. 
ka'.}"makamlaT. emniyet müdür ve. Davetliler hazırlanan büfede 
kili Salahaddin As1an Korkud, izaz olunduktan sonra törene niha.. 
belediye şube müdürleri, Parti ve yet verilmşıtir. 

Çoclik Esirgeme Kurumu erkanı Fakir ve çalışmı~a me<".hur ana-
hazır ıbulunrnuşlardır. Çocuk Es;r- lara çok büyük biz.metler yapa 
gPmc Kurumu İstanbul Merkez cak olan bu müessesenin vücuda 
b:ışkanı doktor I<~ethi Erden bir hi- getirilmesi muhiif.e büyük bir 
tabede bulunarak bu yurdların ne memnuniyet 1.tyandınmştır. 
şekilde vücuda getirildiğini aııl:ıt- Anaları işe gidrn yavrular ye
mışt1r. Baş}rnn inşaat!iı keşif be - ni müessesN!P gündüzleri bakıla -
deli 25 bin fü·a olduğu halde bura- cak ve mürcbbiydeıin nez:ıretin
ya kurumun 2500 lira sarfettiğini, de bulunacaklardır. 'l'edaviye muh 
d0ğer masraflann hep har.ı'yetli taç ya'vrular dispanserde ted.wi o
vatan-Oaşlar t:ıra!ından temin o - lunacak, ilaçları ıneccanen verile
lunduğunu söylemi3, halka, Gala- cektir. mi tlgi memleket hesabına mem - dur. Gene Diyarbakırdaki açış nut- duğu gibi ilmin de en lrnvvetli pit- ıye e U unuyor 

muniyetle kaydedi1meğc değer. kumda ifade ettim ki İstanbula Di- tandır. Bu itibarla kolordu. kuma~- .,,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"•• 
DAyarbalrnda, umumi konferans yarbakırdan 50 kfüur yıl evvel danı .. aayın korgen.eral Galıb Den~: : . \ 1500 ÇUVal kahve 

lnr için Halkcvinin ııinema salonu tam 21 günde geldik. Bugijn ayni z~ tukr~nlarıı~ı. bılhassa arzetmegı : Harb vaziyeti Jolayısile : 
Sim~macalar da za11 

istiyorlar tahsis edilmiştir. Bu s"llonun 1200 yolu ancak 2 gün ve 5 saatte alı- bır vecJbc bihrnn. : birçok mem:eketlerde mah- ~ dağdıhyor 
ki il:k oturacak yerleri hergün sa - yoruz. Bu itibarla demiryolunun Di- Diyarbalmda kaldığımız müd - aul ziyan oldu- J b : Vali ve be1ediy..? Teisi doktor 
nt 17,30 dan 19,30 <1 kadar de - yaTbalma götürdüğü emniyet ve detçe profesörlerimiz tnrahndlln J b I ~~ 0':.i·ı il E • d k . · t 
vam ftclen umumi konfer<1nslar es.. medeniyeti tebarüz ettirdim. Gene 959 ha1'tanın muayen~!i ve 70 has Y ••. ~e 7" .en ~ . e ~ 1 e'! ~ I Lut!i Kır ar, a;ıve tevzıa dmm ;~ 
na~•nda daima dolu bu!unuyordu. açıı nutkumu dünyanın eski niza _ t~nın da adl ameliyatlnı ı muvaffa- tutunlerımıze . ıyı !!'!"fterı- E 1 ŞC'kılde ya~ılaca~ı hn~u~~n a. m · 
Mesleki konferansların t:bbi olanla. mı ve 'lcapayışımı da yeni dünya ni- kıyetle yapılmıştır. • ler bulabilecegı.z ; tace:cn ~ır v~rıtmesı ıçın !ıcaret 
Tı Nümune hastanesi binclsında, di- zamı mevzuu ile bitirdim Heyet Diyarbakır civarında bu- "'-......................... _; Vekaletı nezd~ndc tcşebbuslerdc .......................... 111 rt·a t · 
ğerleri gene bu salond• münııka - Milll Sdimiz.m 6üyük Millet 1unan göçmen köylerinı ziyaret et- Bu seneki .tütün mahsulünün bulunmuştur. K pa 

1 
e cvzı o

faiı olarak hergün saat 11 de ve.. Mecliaintn bu içtima devresini a • miştir. Bugün vilayet mülhakaanda fev'kal -d lunacak kahve miktarı 1=>00 çuval 
nldi. Konfemnslar miinakaşalarile çarken dediği gibi: 11 Türltiye ser - 12,000 eöçmen vatandaşımız re - a e iyi olduğu mahsul üze- kadardır. Ticaret Vekaletinden e.. 
b b b k k 

rinde yapılan tetkiklerden anla _ · azı günler ir uçu , i i saatten bcsti ve nizamı nefsinde cemetmiı fah içinde bulunmaktadır. Hafta • mir geli.r gelmez jerhal tevzıata 
f 1 

·· ·· ı · d. §otlmaktadır. Bu sene İzmir mın-az a surmüı;tur ve aa on mütema ı..- nadir memleltetlerden biridir.» Bi. yı böylece hltirdıkten sonra Pazar başlanacaktır. 
yen dolmuştur. zim iç nizamımız budur. Ve benim eünü saat 1 O da Diyarbz.kırdan ha takasında ekim geçen seneye nis- - ·-------

Ben. ille tahsile Diyaıbakırda baş kanaatime göre; dütl3"ıı niz.amının reket ettik. ibetle çok <:!aha fazla olmuştur. Tü- Limon bollasacak mı? 
!adım ve beni ilim payelerinin en esası da, Kurtuluş Sava ımızın ve Gelecek yıl Üniversite hafta11ı • tünlerimi~ hem veriın ve hem kali Limon s1kınt1111;1 karşıİamak Ü -

Sinemac.ıl:.ır ikt:snd müdürlü • 

ğüne müracaatıa fıatlara zam ya -
pılmasını istemişlerdir. Sinemacı

lar, buna sebeb olarak film fi:ıt -
lar:mm artırıldığ•nı. sigorta ve 

navlun ücrtelcrinın yii.ksek oldu .. 

ğunu ve yeni vergiler ilave edil.. 
diğini bildirmişlerdir. 

Sinemacılar yeni zammın lüks 
mC'V'kilerde 10. diğer mcvkile.rcle 5, 

localarda 50 kuruş olarak yrıpıl • 
masım istemişlerdir. İktısad mü-
dürlüğü bu müracaatları tetkik et
mektedir. 

yülc~eği olan Üniversite profesörlü_ Lozan"ın nizamı olan «istiklal ni- nın Vanda açılmaeı profeeörler he- te itibarile iyidir. Samsun Ye Mar- z.cre memlekete ithal edilmiş olan 
ğüne ula•tıran ilk hocama borcu _ zamı» dır. istiklal için kanlar dök- yc·tince karaıClaşıt:.ı.rıhnıştır. Ankara mara mıntakalannd:ı da mahsulün 1 O vagon limondan 5 vagonu p~a
ınu ödedikten sonra ılk tah!ilin o müş bir milktin nizamı ve ideali js1asyonunda heyeti kar,:lıyan sa.. mükemmel olduğu bildırilmekte _ saya verilmiştir. Diğer taraftan. Is -
günkü ve ?ugü~~ü ~uru~ları· ara- bundan başka. birşey ?lam~z. Ba - yın Maarif ':'ekil~ Hasan Ali Yü_ - dir. Bu sene gerek ekimm ve ge _ tanbul Belediyesi merlı.~z. ha~ınde 
ınnda kcyfıyet ıtıbanl: bır muka- ~mızda bu n:ızamm tı.nsalı olan ceJ, Van Ümversıte hafta!lında hız- rekse mahsulün bol ln . toptan adi 8, orta 9 ve ıyı limon Mazeretlerı'nden Anado-

v k · · ·b ·ı 1 .. ·· •· b b hl ·ı t b l • d b" -·d 
0 ıasınm im F t M .. 

d
yese .:raptıd~· L·e ı_ emmoıyet ıtıı a~ı e dnonunuA u sc : ek safygı 1 e and- ıza . t~ unacagını a ıze muJ e - sebebi geçen sene tütün satıiların- 1 o kuru~tan. san ıştırb. ?.a L·· u -

e ~oster ırn u; Koca :n:ıum 1 ırn- ım. YtJC& uç on ;:rans.ımı a emış iT·» da illiist b ·ı· ı· I 1 Takabe Komısyonunun ugunııı.u top luya gı·demı"yenler 
-~ n a sı 1n e ıne aza para d ı· ı · · · lm d lantısın a ımon mcsc eııının mev. 

iki fuhuş yuvası 
meydana 

Dün külliyetli 
ihracat yaptık 

~ 1 Kadınların saçları g~ş o ası ır. Z'Uubahs edilmesi ihtimal <iahilin Mazeretleri dolayısıle tesbit o " 
Mustahsıl bu sene de bükume- dedir. 

ıt . '---..1!! ı ı lunan günlerde Anadoluya gide · 

berbe• rlerde neden lD A'l:I~ e emek erine lYl bir para verilmesinın teminini arzu Cezalandırılan muhtekir miyenlerin miktan tesbit olun -
etmektedir. Dün Fiat Mürakabe memurları muştu.r. 

Yanıyormuş? Diğer taraftan hükumet ş:rnd.i _ bir manifatura ihtikarı tesbit etmiş- Bu vaıtandnşlar.1 aid se\·k liste. 
Dün piyasada, haftanın di - den tedibirler alarak tütün müs - }erdir. Mahmudpaşada manifatura.- leri hazı.rlanm-ıktadır. Devlet ~ 

ZUbıta dün biri Beyoğlunda, <li ğer günlerine nisbetle fazla bir Belediye makine ştmesi memur. tahsilini koruyacaktır. cıhk ~apa~ Lcon Levi'nin . normal miryolları idaresi bu ay ıçinde is-
canlılık olmuş ve muhtetif Av. lanmn berber dükkfın1armda yap B sen l b .. .. n.d &...."1. •• kar nısbetınden pek fa~la fıata ku-ğeri Bcş.iktaşta f:laliyetıte bulunan rupa memleketlerine 29-4.297 1 tıklan kontrn!larda mevcud per- u e ıaI1 yuzu en -.,ulun maş sattığı görülmü, ve dükkanı tasyonlara gidecekler için hususi. 

çıkarıldı 

iki gizli fuhuş yuvaS!Dl meydana liralık <ihracat yapılmıştır. Bu a- menant makinelerinin 110 voltla ~.alkan me~leketlcrlerin~ek! tü - bir hafta kapatılmış, ke:'ldisine de katar tahrik edecektir. Denizyol • 
çıkarmışbr. rada, Romanyaya kırpınu, yer "alıştınldıg·mı ve bu yüzden son tun mahsulu hasar.ı ı:graıruştır. 25 lira pnra cezası kesilmiştir. Inrı idaresi gideceklcıi normal 

fı • Al h ı Y Bunlar arasında en fazla hasara .Beşiktaşta Gayrettepede Hak - stıgı, manyaya a ı, arpa; zmpanlarda 9 bayanın saçlarının uğrıyan Y.unan tütünleridir. Bu (* A k ı·k . 1 . ~ posta vapurlarilc sevkcdeccktir. 
kıya aid gazmodg gizli :fuhuş ya - Finlandiyaya tütün; Amerikaya yanmış olduJtunu Lesbit etmişler - ·ı... l b 1 s er 1 iŞ erı J 

av deriai; hal)'aya deri; Slo • jtıUür a u se .. n.e. Amerika·d· an son- ( Kü u·· k haberler ) 
P ıd ğ Zabıta t:ırafından tesbit c · · <lir. Bunun üzerin~ pem1enant ma ı ç ı 1 ı - vakyaya tiftik, lı.veçe deri: Is- .k. 1 ;ra en fazla tutun nnahsulu elde e.. "'--------------J dılm•ş, dün sabah buraya ::mi bir v;çreyc beyaz. ha~haş tohumu, ınelerinin 24 vo tla çalışmaları dilebilen bir yer Türkiye olacak - Yedek sübaya RTkedilecekler ~.--B--.-. _l_d __ ı __ -1--._--l-
b:ıskın yapılmıs.tır. amyant, deri; Ma<:4!ristam:ı tif- muvafık görül:nüş, berberler ce - T. V • . .. --'- • d ugun er e u.ş anaca..: o an t~; 1ngiltereye av derisi '\'c Bul- 1 miyetine bu hususta tebligat ya - tır. ıcaret ckal~ti bu mustesna Euünönü

4 
A~ Şu.u~ b:: motörlü nakil vasıtalarının muaye-

YaP1lan &raşt•rma ncrticesinde, garistana zeytin scvkedilmiş pılmıştı'r. PNmenant makinelje ., vaziy~i nazarı itibara alarak ıbu V 94? - 9 Fi eFrsk .. elt~e~l ı ıye, neleri Ağustos sonuna kadar ikmal 
gazinoya aid odalarda erkek ve · · 04 hl l b ·ı · sene tütün piyasasınm daha er- eterıncr, · en a u e.erı e -:cı:acı · tir. rmm ,... vo o .. ça ışa ı mesı x:m ve dı· .. tabibi okuilarından mezun o- edilecektir. E'V'·eln hususi o'tomo •, 

k d la g;;...;;lerek ke...tiyet bır· ~.., l _J b t d"lAt 1 · b ,,.,.t·ğ· ken açılmasını temin edecektir. " a ın r .nw 3 4 ...... "'--------------' azı a ı a yapı ması ıca ...,,. t m- lanlar veya evvelce bu okullardan billerle doktorların otomobilleri. 
bıtla tesbit edilmiş, gazino sahibi den ıberl>erlerl? biı ay mühlet ve- Bu seneki mahsulün geçen sene mezun olup da herhangi bir sebeb- müteakıheo taluilez. otobüs ve kam 
randC'\"Uculuk suçundan adliyeye rilmi§tir. Bir ay zarfında bu tadt. mahsulünden takribi 10 .milyon le sevkedilmemiş ol.anl~c .~8 Tem.- yonlann muayeneleri yapılacakur. 

yuvası haline getirdık1eı i tesblt e- }atı yaptırmıyan bt·~rlerin nıa - kilo kadar fazla olacağı tahmın ~ muz t 941 Pa•artesı gunu sevkedı-
teslim olunmuştur. d·ım· d .. l •ftl · tt .. ı ·ş, un yapı a'l ...... ıarnya a kineleri müsadere olunacaktır. d~lmektedir. lecdderinden son yoklamalarını yap e Otobüs ~oför ve biletçileri L 

Beyoğlundn Akmazçeşme soka- içeri:f'e 1tad•nlı erkekli birçok kim. Makineleri kullananlar da im • tırmak üzere 1 Temmuz 941 . t~ • çin tek tip bir elbise hazırlanmış -
ğında 9 numaralı e•vde oturan Hik seler bulunmuştur. tihan edilPceklet"rlir. Muv;ıffak O- Siper ve SIQ!nak inşaat' rihinden 15 Temmuz 941 tarıhme tır Bu elbiselerden ılk partide 180 
.metle kız kardeşi Ayşen!n de o - Randevucu kız kardeşler , dün lamı yanlar için bir kurs açılacak- . . . .. .. _. .. kadar nüfus cüzdan ve yukarıda is.. ta~e hazırlan cak, biletçi ve of ör; 
tu.rdukları bu evi gizli bir hhuş adliyeye verilmişlerdir. tır Vılayet seferberlık muclurlugu mi geçen okullardan mezun olduk 1 · k · B ı k ===-=-==-------------------r=---ıc::::::::ıı==-=-====· --==--==----=ııı::::a:::::=:::c: .kaymakamlıı{lardan şehirde siper !arını gösterir vcsikalarile şubeye lcre venlece tir. un ann ya a .. 

Pa:tl!lr Ola Hasan Bey Diyor ki: ve sığınak :nşaatma müs3id vazi- müracaat etmeleri, gelmiyenler hak sında numara bulunacaktır. 

- l lasan bey sizin 
gazeteci arkadaşlardan 
biri garib hır röportaj 
yapmı1-. 

Yazının bir ye -
rinde diyor ki: c.İhtikar 
da bir nevi modadır. 

... .. .... 
... 

.•. .. -. , "'• .. •.. ·. 

([ .•• Çünkü yaptığım 
tetkiklerden bunu an -
!adım hı 

~ ı~an bey - Yanlış 
dostum, hiç moda ol • 
aaydı scnelerdenberi u· 
zayıp eider miydi!. 

yette bulunan vakıflar, hazine. bu- kında kanuni muamele yapılacağı ) 
susi idare. belediye ve eşhasa aid itan olunur. ( TIYATRULAR 
bütün ıt:>oş 'lrsalarm tesbiti ve bir Sakatların muayenesi -
liste halinde bildirilmesini iste _ EmiPönü Ye-li Ask.etlik Şubesi.o-
miştir. 

Vilayet Da!'ıiliye Vekaletinden 
şehirde siper inşaatın~ :ır.üsaid hu
susi eşhasa aid boş arsalard:m ne 
suretle ve hangi kanuna istinaden 
istifade edileceğini sormuştur. f':re 
lecek cevaba intizar olunmakla be. 
raber belediye, hususi muhasebe 
ve ~kafa aid nrsalarda siper ve sı
ğınak inşaatına başlanmıştır. 

den: 
3 32 ila 312 dahil bütün sakat -

lar yeniden muayene ettirilr.rek sa
kathklannın hangi kuımil aid oldu
ğunun tesbitine 1üzum hasıl olmuş_ 
tur. Bütün !akatların raporile nü -
fus cüzdanlarile ve iki er aded fo -
toğraf ve ika.met senedlerile mua -
yeneye sevk.edilmek üzere 20 I fa_ 
ziran 941 gününe k.adar şubeye mü 
yacaatlan· 

BOS1'ANCI İSKEl.E .PARKI 
12 Haziran Perşembe nk.§aau 

KAN!!! 
Bü.,rük eser :: poı-de 

Ba§ rolde maruf f1lnı rejisörü 

VEDAD ÜRFİ 
Dığer roller, sabık Darülbeday~ 

İstanbul opereti, Yenı Sahne ve Halk: 
Tıyatırosu san'a'.okfı.rlo.rı tanJuıdaD 
01nanacaıctır. 



·12 Huiran SON POSTA 

1 ihtikar mücadel8si 

BikA7e Karlman mağazası ile 
Haylayf pastanesi 

adliyeye verildiler 

[SİNEMA] 
1940 yılının en mnvaff ak 

yıldızları kimlerdir? En büyiik kadın 
( Battarah 1 inci sayfada) 

perakendeci İstemat Çamiden al -
dığı bavul ve valizTeri perakende 

azami satış fiatlarına o/o 70 gibi Nevyorkta yapılan seçimde birinciliği Clark 
Gable, Mickey Rooney, Bette Davis ve 

Spencer T racy kazandılar 
(ANNEM İÇiN) 

ı f.\hlş b.ir karla satmıştır. 
1 Fiat Mürakabe Komisyonu bu 
zincirleme ihtikar vak'asını delille. Yazan: Claude F arrere 

Yedi yaşına bastığında. hemen 
hiıı..Jbir şeyde:ı korkmamak istidadı
nı açığa vurdu. Bir gün 'küçük kö
peğin biri, yan kaldırımın kena
rında etli hamurunu yiyoıdu. Der
ken, iri bir •köp~k ortaya çıkarak, 
hamurunu kapmak için küçük kö
peği itip kakıştmiıı. Halbuki bu iri 
köpek, .kendisini evinde tutanı, 

yani deme:k is~erim kı evin .küçük 
kızını hesaba katmamıştı. Orada 
bulunan klm'1ğız geldi, iri köpeği 
kulağınc:Tan yak:ıladı, çok şiddetle 

geriye çekii, hamuru avu.çlay:p 
küçüı'k köpeğe gerı verdi, sonra, 
dimdik ve ~esurca, ayak üstü dL 
kildi. İri köpek o kadar şa~ırdı ki 
küçük ıköpekle iri köpek a: asın<l.a, 
derhal ittihaz etmedi. Bu suretle 
savaş kazanılmış oldu, 

O! bundan sonra iş k()tüleşti. 

Çeviren: 

• 

1Clod Fa"ef' 

Şaşkınlıtktan derlıal kendine gelen 
iri Jrope-k ~1idd~tle He-riyc atıkl}. 

körpecnk ve tombul tombul eli 
kc-skin dişleri arasın:ı aldı ve öyle 
şiddetle ısırdı ki bir süngerin su
yu gfbi kan Iışkırdı. Ve yedi ya
şmdia.'ki ÇOC'Uk haykırdı, - fakat bir 
adım geri ç2kilmedi! Dehşete uğ
ramı·.ş kü.çük hayvanla gazaba gel
JJUş büyük hay·.ran arasında adeta 
bir ağaç kökü gibi yerinde saplar.
dı ve ta. sopalar ve kamçılarla 
imdadına looşuluncay3 kadar mağ. 
lUb olmadan dayandı ... 

Zeki bir cerrah sandı ki izahat 
vermesi lhımdıı·: 

Bu. gü7.el bir başlangıçtı. Ve 
on iki yahud on beş yıl sonra, ge
ne daima tabii meylini takib ede
rek ibir askerle evlendiği zaman 
kimse 'buna şaşmadı. Kocası, tam 
bir aSterdi. 

cMadam, yara biraz yukarıda 
açılmış... Uzvu kesmek hakikaten 
imkal'lBıZ ••• • 

Kadın onu, tepeden ataiıya 
sü?Jdü: 

.. İmkansız mı? - şüphesiz ben 
de öyle umarım! Bana onu, iki ba-

Bir müstemleke pi:vade yüzba- <:ağı sağlam olarak kurtarmanızı 
şısı idi o. Si'Ze kendisinden evvelce tercih ederim.> 
bahsetmiştim. Ben onu bilhassa Öyle de oldu. 
tanıdun. Daha evlenir evlenmez. Yalnız, altı yıl kadar sonra, 
kansını, muktedir olabildiği ka- gürıbüz ve azametli güzel bir oğ
dar uzaklara, Gabin'lara, &ne- lan ÇOOU!klan dünyaya geldi; ve 
gal'lere götürdü. En fenası Kasa- pek tahii olarak. kan koca, anne 
men haıtbinde kasığına bir kurşun baıba. ikisi de, onu, çıldırasıya se
yedi vıe emirberi onu, muharebe vi:yoırlardı. Fai{at b!r tifo salgını 
meydanmdan ağır surette yaralı oldu ve yavrı.ıcuk hastalığa tutul
olaırak !kaldırdı; a<lt>ta ölüm haUn- du. 
de. İşin şakası yoktu. Pek ciddiydi. 

Emirber onu getirdi. Usul üze- O yerin doktorunu, en iyisini ~a
re her türlü nezaket ve idare ile ğırdılar. 
evine va.k'ayı haber vermeğe git- Dokıtor: 
tiler. cO! . . . dedi, vaziyet tehlikeli.> 

cHani anlarsmıı ya ... Yaralan- Kadın: 
dı... fa.kat hafifçe... Çok hafif- cDok:tor. dedi, mümkün olanı 
çe •.•• 

Kadın zemzem suyu verenlerin 
sözünü derhal kesti. 

.öldü mü?. 
"Yok canım! İ'1e kendisi de, i

nanmazsamz bakın!. 
Kadın onıı gördü. Yüzü balmu

mu renginde, gözleri kapal1, ya
nakları çöküktü. 

-24-
Bu vezir asrında bapmıza taş 

yağar diye bir sayha a·ttık ki se
mahanenin kubbesinde çınladı ... 
Taşra çı•ktı. Dal kılıç olduk ... Ga
za etti'k sayei Erenlerde •.• 

yapınız.-

Doktor mümkün olanı yaptı. 
Yani eHnden gelobileni. Bu kafi 
gelmedi. Yavrucuk fenalaştı, iyi
leşti, ~krar fenalaştı, öldü. 

Kadın: 

«Doktor, - de:iJ, - yine t~küT 
ed'ıerim. Yapılabilecek her tpyi 
yaptınız.-

Halid Fahri Ozansoy 
Velıasıl, altı yaş daha ufak 

başka •bir oğullan vardı. Kim bi
lir? belki bu hikayeyi yazandır o. 

rile birlikte tesbit etmiş ve evrakı 

Müddeiumumilik, TJlÜessesenin sa • 
bibi ltalyan tebaasından Karl oğlu 
Ferdinand Karlman ve perakende· 
ci lstemat Cami haklannda tahkikat 
ve takibata başlamıştır. 

Meşhur yı rdızların yeni filmleri 
Ve altı yıl sonra? da hasta düş~ 

tü. Aynile bir •flo. 
Anne tekrar doktoru çağırdı . 

Gene ayni doktoru. 
Kendisine: 
- Fakat .), sizın büyük oğlunu

zu öldürdü!> 
Dediler. 
Kadın cevab verdi: 
«'Bana onu Allah vermiş!i. AL 

lah aldı elimden. Allah bana bunu 
verdi. .Belki bunu elirr.<len alma
yacak. Merhameti sonsuzdur.> 

Ve doktor tekrar geldi. Ayni 
doktor. 

Fiat Mürakabe Komisyonuna sat 
tıklan yazı makinesinde bile ihti -
kar yapan iki tüccar hakkındaki 
dava asliye 2 nci ceza mahkemesin • 
de dün neticelenmiştir. Bunlar Ga· 
latada yazı makinesi ricaretanesi 
sahibi F ransuva ile oğlu Versan • 
da. 15 O liraya satılması icab eden 
yazı makinesini 350 lıraya satmış.. 

lardıt. 

Mahkeme suçu sabi.t qörrnüş ve 
baba oğlu 50 ter lira para cezası~ 
na, 7 şet gün hapse mahkum ede. 
,ek, 15 gün müddetle dükkanları-Evvelce dediği gibi: 

Oı · tehl'k ı· 111n seddine karar vermiştir. c .•• ~ vazıyet ı e I-> 
Dedi. Sultanahamamında tuhafiyeci ı\ -. 
y ram 11aile hassaııu tabir olunan " 

avrucuk fenalaştı, iyileşti, 
22

_5 kuruşa sahlmaeı ıaz.un gelen 
tekrar fenalaştı. Doktor gene elin- • 
den geldiği kad:ıt· çalıştı. Ne mi.im- kadın kumaŞlnın mehesini. 60 ku -ı 
künse yaptı. Yavnıcuk ölmedi. ru~ sattığından dolayı adliyeye ve Bu yıl yem filmlerini çevirmekte olan Melwyn Douglas, Cumdette 

cBana onu Allah verdi. Allah rilmişrir. Colbert ile beTtiber bir filmde 
onu bıraktı hana. Belki başka bir Avram hakkındaki dava asliye 

• d d • · . Nevyork sine.malan.oda gös.teril- boy filmleri Birl~:ı. Amerikada 
dbktor daha iyi tedavi edemezdi.:ıı 2 nci ceza a ün sona ermışbr. la filmi ı L ~ 

h k h fi · · 2S mış o n enn temm ey emış o çok para getirmektedir. Bu san'a• 
Ve """"""'"ra, aradan seneler geçtı·. Mahkeme mu te ir tu a yeayı d L'- h l L_ ıı_ l , ~.. u .... n am ata. ~11.ln gazete et - karlar arasında yapılan seçim de 

Koca da sırası gelip öklü. Öteki ~ra para cezasına mahkum ennif, de açılmlf olan anketlere ıırenniı oL şu neticeyi vermiştir: 
oğlanlar da öltlüler. Yalnız 0 ka .. clukkaımtın 7 giiin müddetle ka .. duklan cevahlara göre 19-40 sene- Gene Autry, John Wayne, Wil; 
dından Vt:: çocuğundan, bu. biliye- patı imasını da ltuar altına almıt - ~ e? mu~ffa.lı:. ~~rak 1 O film liam Boyd, George O'Brien, Re~ 
yi yazandan başka kimse kalmadı. tır. san atkin aeçi.leıbibnlfbr. Rogera. Buck Jones, Smitley Bur, 
Kadim dalına d\ndardL Öyle kaldı. Panralttda me.ı.ur Haylayf pas- Bu seç.imlerde muhtelif kısımlar nett, charles Starrett, John Mac1' 
Son oğlu asker old'U, zira iyi kan tanesi aahibi de fihit fiıa~ ~eı t~hit ~!1.r~. Amerik.aWar in. Brown, Tim Holt, T ex Ritter, Ke~ 

.. . . . satmak ve ihtiklr yapmak ıddıasıle din~e binncıligı ka7.anmıı olan Maynard. 
yalan soylıyemez. ÖtPkı, aSJter k:-- adliyeye verilmistir. Müddeiunıu _ san atltirlar ~unlardır: . Elde edilen bu aeticeler her ta. 
rısı, a.Sker anası oldu. Bu. aşagı m.ilik jddiayı tahkik etmektedir. Bette Davıs, Clark Gable. Mic- rafta büyük bir alaka ile karşılan· 
yuıkarı ayni ~eydir. Sadece, hiçbir * key Rooney, Speneer Tıacy. m1ı1tır. Holivu.d filnı kumpanyala 
şeyden korkmamak kHid'.r. Amerika kıt'uı haricinde birin- n tutmutadırlar. -

Bir gün, _ kadın yetmi:ş yaşına ~n~ardan .. başka Kurnkapıda, elliği kazanmıt olan san'atkarlar Meşhur ylldızların 
1 ld" d · d"':rn ''k vl Az:ımkar aoltagında 33 numaralı da IUJllaıdır: 

ge _•; aım~ . 1 
Ol' ve ~ag am ... evde oturan Fazıl adında bir zat Deanna Durbin, &rol Flynn, yeni filmleri 

d~. . ask€r ~glu ~rest ~arı:ıızo~una dün Lalelide Tayyare aparbmanlan Greta Gaıbo, Clark Gable. 
gıttı. Brest oyle bır febırihr ki, ev- • d lb )uL rl!.-! d .. L Bu neticeden --'--·ldımn• na- Holivudda bu yı) büyük yıld17, aıhn a na ur -. yapan c..uzın umr.- _......,. .. ~ ...., 
leırinin merdivenleri ne pencere- klnma giderek bir miktar kireç al zaran. Birlqik Amerika halkı ile lar tatafından yeni ve güzel film ı 
Ierden. ne de camekanlı damlar- malt iateıırİftİ1'. ecnebi memleketler halkı aruuıda ler çevrilmeğe başlanmıştır. B~ 
dan ışılk alır. Has:lJ oraları zenci- Kirecin kilosu her yerde 100 pa.. bir •zevk apı)Jiı• mevcud bulun- ~ldızlardan 4 ~~n çahtrnalannı 
Ie-rin cehennemi kadar karan1ıkt::.r. raya satıldığı halde Eliz Fazıldan maktadır. toYlece •ırahyabıliriz: 

ıBir öğle üstü. kadının asker oğ- kilo ba•ına 5 kurut "iatemit ve iten- . ~ada yap~:ık' olanlcl ~et 1 - MYTna Loy 
lu serviste idi. Kendisi, haklı ola- diaine bu sutetle mühim miktarda 7a b e f8ya:eı . .at d 0 -~~n- MyYna Loy çok mqgu) bulun-
rak k·ı· · · d tme _ ... , •apmı ... t. an unun ne enru erccu.ıı,.o. mak. tadr. _Pek yakında. dört film, , ı ıseye, onun ıçın ua e - _. 3 ~· ruz. 

B ı · · .. t k b F 1 çevırecektir. Bu filmıerden üçün • 
ğe gitmişti. - Daima yalnız başka- b u a ı~erlfl tmu:;. 1 El' ah k- KoJın Mn'atkôrlar: de Wilüam PoweH ona partöner~ 
ları için dua ederdi. - Kendisi için '-~~adya ih~~acaa ed 1'•t L •

1bz ab - Bette Davia, Jµdy Garland. lik yapacakbr. '. 
ne lüzumu vardı. değil mi? Onlar ıun1 a 1J1L•r suçun an aıı;ı ata aş Mynıa Loy, C1audette Colbert, Dört film çevirmcğe hazırlanan 
pek Jüzumsuz dualar olurdu. anmıfltr. Deanna Durbin, Alice Faye, Vi- Myrna Loy iki büyük fihn ikmal 

İhtimal öğ1eden sonra saat ÜÇ- Parmaklan kesilen İ!Çİ1et" vien Leigb, Jean Arthur, Ginger 1 etmiş bu~maktadn-. Bıı iki filını 
tü. Fakat araba kapısından dışarı- RogGrS, Lorette Young, Rosalind en çok sevdiği partöneri~ Melwyn 
ya -çıkınca. k:ır:mhk, gece yarısın- ~ykoz kundur~ f~~ri.kaıı İfÇİ- Ru..e». Jeanette Macdooald. Douglas ile çevirmiştir. 
d .. t b"l dah ke "f 1ennden Ahmed, dun lflle meıgu) Er'lıelt san'otlıiırl•: 2 - Melwyn Doagla• 
l
an uçdsaaB soknra ı et da sı olurken elinj makineye kaptumı" Clark Gable Spencer Tracy Amerikanın en değetli san'at.. 

o amaz 1. u apıvı açı, ı~rıya parmakla kesiılmittiT • ' La b lu M 1 D 1 çıktı tekrar kapad·ı ve el yordamı n · Mickey Rooney. Bing Cro.by, ~ rı u nan e vyn. oug as, ge .. 
il ' rd' . parınakl ğı Cene ayni fabrita mmtahdem- Gary Cooper, James Stewart. Er- çenlerde M. G. M. film kumpan~ 

e ~. ıvenın ı nı sraya )erinden P'!akİne tamircisi l..Utfi de rol Flyrm, James Cagney, Wallace yası ile yeni bir mukavelename 
rak ıkı adını attı. b' · d _1, · _ı_, B C G T p imzaJa .... ,_...r . . . ır tamrr 11ruın a ıcuru maJUne.. eny, ary rant, yYOn~ ower, ••,...yu • 

O zaman, mutad hancın?e ~ır ye kapllmn.f, bu yüzden onun da Henry Fonda. Bu mukavelename mucibince 
şeye çarptı. Yokladı ve ikı elile parmakları keailmiştir. Kooboy san'atluirlan: Melwin Douglas iki büyült film çe~ 
bu §eYin ne olduğunu anladı. Bu, Her iki yarab tedavi edilmek ü- Kovboy san'atkirları Amerika virecektir. 
asıhnış bir adamdı. İ4Si:l' kalan za. zere, Nümune hastanesine kaldırıl. kıt'uında pek büyük bir Tağbete Biri: «A woman"t face» dir. 

(Arlrasa ..,.,. 8 eütun 1 ele) mıtlardır. mazhat bulunmaktadırlar. Kov. · (Arkası ~ 7 sütun 6 da) 

YAZAN : REŞAD EKREM 

gün sahibi devlet hazretleriniL sa. 
hilsaraylarına gitsek gerektir ..• 

Dedi. Ziilfilizaoe, dudakları hır
sından titreyerek: 

- Erendi. . . Can pazarındayız ... 
Hele sabah olsun... Bize ıbir ha
deme gönderin .•• 

Dedi. 
Bağ lbekçısi Kasım sözünü biti

rir bitirmez manav Muslu Beşe 
yerinden iırladı, gidip adamın 
boynu.na sarılıp ilki yanağından 
şapur şupur öptü; sonra divanha
nenin ortasmda dimdik durarak ı 
iki kolunu açtı, etrafınd şöyle bir 
göz gez<lrerek: 

- Gayri ne bekleriz?!. Ne du.. 
ruruz?! .. Bunca memleketler el-

.. Konakta bir ihtilal meclisi 

Zülfilizadenin :.neclisinde oıraz 
evvel c Vermeyiz! İstemeyiz! Ve
zarete layık değildir! Katli vacib.. 
dir!• diye bağıranlar, İstanbulun 
karanlık sokakların.ela, adımlan- · 

nın bütün genişliği ve hızı ile yü-; 
ruyorlardı. '.Beşer, Jnar kişilik ka-: 
fileler, hemen her s6kak başında 
parçalanıp küçülü.yor, he*es, 1 

bir an evvel yalnız kahnak. yar ve· 
ağyara görünmeden evine can at- · 
mak istiyordu: , 

den gitti. .. Evlerimizdeki evlad niçerisiz olmaz... niz?... adamıdır. İki günden devletlu fendinin eli.nj öptü, efendiyi ma-
ve ayalimize varınca aldılar.. el- Dedi. Vaiz efendiye yeniçeri ..:. İstemeyiz!... hüuıkir ve sahibi devlet ordu ala- nalı bir bakışla 'Jiizdıü; sonra, her .. 
bet .gideriz, padi?}ıımızdan veziri çoıbacılarından biri cevab verdi: - Düşman üzerine yürümeyip yı ile Usküdara geçerler.IJlii... kasin işitebileceği yü.Uek. sesle: 
ve yaranını isteriz ... Gazayı ek. - Efnedi hazretleri. .. B~z teri- lale ve mey ve mahbub ve nigar Patrona şaşırdı. Fakat bu şaş.. - DevleUiı hünkar ve sahibi 
ber ederiz ••. Ölenlerimiz şehid. atin hadimleriyiz ... Efendiler ve- ile safa ed'en adam ve~rUğe liy>k kanlığı pek az sürdü~ kahved Ali devlet i·ki günden ordu alayı ile 
lralanlarımız bu Kasım ağa gibi zir ile şeriat davası vardır dıerler. mıdır?... Beşenin adamına: Üsküdara geçerler ... Bizi çağırır-
gazi olur!... se veziri i6temeyiz. Kaili vacib ise - Değildir!... - Bre yiğj.t ... Ağa konakta mı- lar ... Gideriz... Kalın sağlıc&k 
Ay~ya vi:W Espirizadc efen- padişahltan alırız. - baıhiın Paşanın katli vacib dır?... ile .. . 

di: Zülilizade ortaya, yü~sek sesle midir? Dedi Ali Beşenin adamı Patro- Dedi.SOnra, kiıbar davetlilerle 
- MUıSlu ağa hazretleri slzin sordu: - Vacibdir!. nanın eteğini cptü: selamlaşıp veda ettı. Zülali Hasan 

gibi gayret ve hamiyet sahih; a- - Bre ümmeti Muhammed... Tam bu sırada içeriye Patrona - Beli ... Evdedir... efendinin kon&ğında iltilal mec-
ğalar eksik olmasın.. Halil ağa Bre efendiler •. ağalar .. çorbacılar.. Halil ağanın adamlarından biri Dedi. lisi azaları. P:ıtrona Halili ~yağa 
hazreıtleri ve zatını7.. bir işıırctte erenler .. şehbaz yiğiUer. .• Bre girdi. Halil ağa bu adamı görünce - Var git Ali Beşe ağa karın- kalkıp uğurladılar. Sonra, birer 
kırk bin şenb37. yiğitfor çıkanr a .. bunca memleketleri kızılbaşa ~ ayağa kalktı; ve divanhanedekilo- ~ıma söyle, şimdi oraya varsam iki§el', sessiz, ihtilil ümidleri bir 
ğalarsınız .. amma ki bu devletin rir miıSiniz?. .• rin gözleri üzerind~ olarak kapıy.a gerektir... an için kırılrmş, dağıld'ılar ... 
direği Hacı Bektasi Veli kaddese Bu suale bir uğultu c:e-vab ver· doğru yürüdü. Beraber dı§an çık· Patrona divanhaneye girdi. Espirizade en son qıde-nlerden· 
sırrahu h'.lzretlerinin köçekleri di: tılar. Kendisini merak ile beklivorlardı. di. Amavud Hasan efend;ntn elini 

- Bre karındaşım, yoldaşmı.' 
ayıaktaşmı .•• Deveyi görmedin de-· 
ğil mi?! 

- Vallah billih görmedik!... i 

- Allah sahibi devlet efendi-: 
mize ömür versin!. 

- Amin... Bir sahi ve kerim 
vezi.rdir! ... 

- Bre yoldaş ben buradım ay-
rılırım! ... 

- Haydi var sa~lık ile... Ben. 
Ayaso.fya&n ya1t51dan tınneriln! 

- Ben dahi Ayllsofyadan gelf. 
rim! t yen;Ç'(.'rj dHaverleridir ... Bu dev- - Vermeyiz!... - Benim ağam.. mavi çuhalı Halil. gemş adımlarla Zülali Ha- öperken: 

·~........,,"'-:!.ZQ.....___..,,,,..._...~ ı C ~~~ist~er'--'m:::.:is=i-:..:..,y~i~ğ~it:..:cAl=ı~· ~B=e~ş:e...::.ag~va:_:k:a:r:ın=d=a~ş:ın:ı:zı:n:.:_:s=an.:.:a:ğ:a:nı=n=--:y~a=n=1n=a::_'g~id=c=r~e=k-k==ad=ı~e~-.:___:=_E::::fen::::d=i-Jaa:=:.llC~~leri~·~·~··~Y~a:rııd~~i~~·~~~~~~(Arfma~~~1'ar~~)~~ 

" 
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Bu yıl Tarakyada pancar Dilekler .'KOCAtf7USU F izmlrde 
r 

Yeni tip ekmek Pazar 
günü piyasaya çıkarıldı 

fmür (Hususi) - Yii;zde 30 ar- , . 
pa ve yüzde 20 çavdan ihtiva eden 
harmanlar, İzmir T vprak. mahsul. 
lcri ofiei tarafından hazırlanm,!f, bu 
harmanlara göre imal ettirilen un
J.ar, Pazartesi piyasaya çtltarılmış ve 

mahsuın çok iyi K~~=~~::~::t Karagoz Ali meydanda 
işi halledilmelidir Aliço kızgındı, bu son güreşi bacanağı 

Köylü kadınlarımızın pancar tarlalarında ve 
mandıralarda faaliyeti bilhassa göze çarpıyor 

ye.ni. tip ekmekler. de ~.at!!a .. ~~.zedil- Edirne (Hususi Muhabirimiz-( mı Trakya ve ~aha çoğu .. da latan. 
R\•ftır. Toprak olis mudurlugu, ek- den} _ Pancar mahsulü bu sene bul buzhanelenne her sun trenler 
meğin her tarafta aynı evsaf ve bol yıHara nas.ib olan miktardadır. ve kamyonlarla taıınmaktadLr· Mev 
tipte çkmasını temin maksadile Yainlu.rlarln mmanmda geliıi. sim hesabına göre 15 Temmuza 
dki tip unların kullanıhnasını me. su baskınlarının olmayifı, fırtınala- kadar mandıralar rollermi yapmıı 
~tmiıtir. Haber a~ığımıza göre I rın zararsız geçişi pancar gib.i ~ütü.n olacaklardır. • 
bu icabit unlardan pıyasada ç.ok az ziraat mahsullerini de çok ıyı bır Bu bereket ve iktııadi hareket 
miktarda kalmıfhr. ı duruma aokmuıtur. Umumi ve çe- köylünün yüzünü güldürmüıtür. 

Malatya doğumevinin 
faaliyeti 

Toprak ofis müdiirlüğü, 1 7 Mart tidli ziraatin her cephesi halkın ve 
1941 den itibaren un itlerini lda- köyılünün ferahlı alametlerile dolu. 
reye ba,Iamı.ş ve tehirdeki fabrika- dur. Bilhassa Türle. köylü kadınları
Jarı da i,lemekte bulnmuıtur. Un- nın faaliyetini ve on geniş ölçüde 
far, gerek lzmirde, 1ıerek mülhakat pancar tarlalarında ve umumi zira. 
tında fırıncı ve diier ihtiyaç erba- atin hazırlık ve rekolte işlerinde Mala

0

tya (Hususi} - Bura do. 
bına ofis ıubesıince satılmaktadır. ırörmek insana zevk veriyor. ğumevinin faaliyetı aIÜn geçtikçe 
Ekmek ve diğer m&mulatın lı:ontTO- İlle arpa mah9Ulü Babaeskide artıyor. Birçok vilayet halkının 
lu işi belediyelere aiddir. borsaya çl'kanlmııU· Fakat bundan akın ettği biricik sıhhat yurdu Refik 

Son zamanda hububat fiatların- 15 gün önce rapis ve kolza denilen Saydamın büyüle eserlerinden biri• 
da yirmi paralık bir yükseliş gö- yağlı ınebatın .. ahsulünu Havsa köy dir. Yapılan son teftışte bıı. hekimin 
rülmüştür. Bu sebebie tek tip ek. lüleri elde etmiştir. çahşkanlıiı görülmüı ve idarede de 
meğe arpa katıbnakla beraber un R · hem yenir hem yağ diye değişiklik yap1lmışt111. lyl bir aeçl 
fi 1 d . .::l. 1 • IA 1 aptl • • 
~t ~rın:wı a ,..-.ae m~ı az~e - kullanılır ve hem de makine yağ- getirilerek nastalara iyi yenıek yap-

n:'1~tir. Fııılcat Toprak m~hsullerı o: lannda ite yarar bir nebattır. Tane tırıhnaktadtr. 

Kandıradan yazılıyor: KHa
bamız ahı yüz haneyi müte • 
caviz bulunduğu halde Kandı. 
ra kadar karanlıkta kalını§ bir 
kasaba tasavvur etmek güç bir 
şeydir. Aylardanberi görüldü
ğüne ve şahid olunduğuna gö. 
re 90kaklarda lük.ı lambası di
rekleri, lambasız bir halde 
durmaktad•r· Kand'ır:ı halkı 
memleketlerini aydınlatmak 
ve tenviratını temin etmek için 
lüks lambası değjl, h;ç olmaz
sa evvelce lüks lambasına 
mahsus dikilmış olan direkle
re §imdilik birer petrol lamba. 
sı takılmasını ist.iyorlar. Koca 
bir kasabanın iki veya üç lüks 
lambasile idaresine hiç. bir su. 
rette imkan görülemez. Kan -
dıra belediyesi kasabanın 
tenviratmı mükemmel idare 
edecek duruma maliktir. Bil. 
haba kuaha<la tenvirat der
dinin bir an evvel haleldilme· 

olan Karagözle yapıyordu ve daha haşin 
davranacak gibi görünüyordu 

Yatarken yamndan bulunan da bulunan tek tük. kılları djmdik 
arkadaılanna Allah rahatlık versin olmuştu. Kumral ve yavuz bıyıkla.. 
dedikten aonra gülerek. tunları da nnı iri ellerinin içine almıı büküı • 
aöyledi: türüyordu. Belli ko;· çok. hiddetli 

- Filibeli, güreşi buncazda bı - ve asabi idi. 
raktı. Aldı çılgarı FiHbe çingeneca· Karagöz Aü, yağlanıyordu. O k.a 
zı ..• Yarın, Karagöze bilirim ya - dar dikkatli yağlanıyordu ki; kispe-
pacağımı) tinin iç dikişlerine varıncayıl kadar * ovuyordu. 

Sabah olmuştu. Aliço erkenden Eh 1 Ne olur ne olmazdı? Aliço 
gün ayarken kalktı şöyle bir kendini nun paça kasnak oyunları boldu. 
yokladı. Demir gibi idi. Abdestini Aliço da kazan dibine geldi. Ne 
ld Sabah namazını kıldı. selam, ne de sabah /Oktu'? Suratını 

a filibeliyi, bir arabaya koyarak bir ka~_ış asmış, hain, ~ain .ba.c~nağı 
d n Kocamustarapaşaya gö - Kara.goze bakıyordu. ::>ankı; ıkı ba-

gece e k b' b' l · · · '-1 d' t" mütlerdi. cana ır ır erını yıyece~ er ı. 

ur Karagöz Ali., Aliçonun gaddar - Karagöz de, Aliç,?. d~ Şumnulu 
1 ğından Filibeliye yaptığı hunhar- olduldarından tarargırlık yalnıa 
ı:ktan y~lmıyordu. O da, gaddardı. Şumnulular tarafında ~d~. 
O da hırçın ve cesur bir adamdı. Fakat; .Ş~mnulular ı~ı taraf ·voL 
Hatta· Kel Memiş, Filibelinin ha- mutlardı. Bır taraf Alıçoyu, dıger 
-na ~elen folakotten ürkerek bir taraf da Karagözü tutuyorlardı. 

fisı, ekmek narhına te11r etmemeaı l · k' · 'b' kuc;·· öktiir. l 00 kilo --------
~ • 1 ,_. fi .. . d l erı ttmı gı ı 1 • b d b" • ıçın un arın euı at uzenn en aatı kJhumdan 30 kilo yağ alınmakta zmllte e en ter ıyesı 
masını kararlaıpn·tnıttır. .. k'I d 30 3 3 k r 
.................................................... ve yagın l OtlU a - u Uf mUkelleflerı·n·ın faalı"yet"ı 

C ) arasında satılmaktadır. Çetid:li zira. 
Küçük Haberler at gibi b11 sene ç~,idli hayvanlar İzmit (Hususi) _ İımittc Be-

aralık Karagöze şunları mırıldandı: Karagöz Ali, Filibeliye nazarae 
_ Karagöz bel Buak şu Kel he· daha korkulu bir pehlivandı. Tek.

rifi be ı. Bu, ölmedikçe hepten baş niği çok kuvvetli ıdi. Hızlı ve ce
~ pehlivanlık yoktur bize bel. Dire, surdu. Yı~tıcı ve haindi. Heı:n~n, 
Gümüşhaet köyde yağmur Karagözü güreşten vazgeçırmıye hemen Alıço ayarında gaddar ıdı. 

d 1 
çalışmıştı, Aliço; yağlanmağa baıladı. En 

sini halkımız gönülden dile -
mektedir. 

- da tamamile haatalıbız v~ doğum-* Kızılay merkezi umumisinin ları iyi derecededir. Alım aRhm ~i den teri:>iyes1 mükellefleri, öğrct-
Ye 0 U Memiş, haklı idj. Silivri güreşi ziyade şirazelerine ehemrniyt-t v~r-

daha, hala aklında idi. Bereket diği görülüyordu. Çünkü; Karagö
versin Aliçonun eline kalıp ezilme· zün dalma, peş kabza oyunlan çok 1941 yılı toplantısında unıumi de normaldır. men Tahir Düzgörcn'in alflka ve Gümüş'hac1köy (Hususi) Do-

heyetçe, lzmit Kızılay Cemiyeti ~ faaliyeti bimmetile iyi bir disiplin ciahilin- ludan her yıl zarar gören Gümüş-
vezncdarı lbnhim Nazift: (Fahri Ma d la olduğu gibi de çalıştınlm.aktadtr. Milli günle- hactköy bu yıl da yağmur bekle. 
az.alık) un.v~ı tc:~clh edil - bu .:n;rad/ ~a~~~:tkn:alı~aktadtr· rimiırlie bu gençlerin muntazam diği günlerde bazı mıntak:ıya şid
rnaş ve kendısıne teblig olm•nıU,tur. T ._ ı. _ k 1 alc "ze bir kıı'""~le meras.ime .. iş.tir.'.l.k et- detlı dlolW1un düşmesine şahid ol-
u 1 K ı . . d raııı;ya, oeyaz ve aşer o m u • JCV."'~ k 

zun sene er ızı ay cemıy .. t•n e ed .. OOO OOO k'I f. meleri umumi bir alaka ve sevinç m11 <>tuır. Ova kısmına bir mi tar 'f .. bu •- ı· 1 · ııe sen e, ~, . ı o ne ıs pey ""'i' 
vazı e goron ııtıymet ı zmıL ço- . k '- d Bu 1 b' k u·vand'lrmaktadır. ya~·r yagvmışsa da yamaçlara 

v b' d b 'k d . mr çı annaııı;ta ır. n arın ır ıı- 5u•1.1. 
cugunu ız e te n e enz. · düşen dıolu mahsulat ve bilhıu,sa 

* İzmit demiryolunda T ı-keli ) tütün fidelerine zararlar ika et -
caddesi kısın• katranlı o tarak yeai ( Konya kız san· at mektebinin sergisi ragvbet gördü 
bir tek.ilde yapılmaktadır. _ _ mıştir. 

Çorluda iskan işleri 

den çabucak tenilmiıti. tu. 
Zaten; Aliçonun kendisine göre Yağlanmalar bitti. Kıbleye dö. 

tutJurduğu bir prensib Vl\rdı. nüldii. Cazgır üç ihlh bir fatiha 
Kim, başpehlivanlrğa ve kendi- okuduktan sonra; du:ı.ya bati adı: 

sini yenmeğe yetitebilecek bir hale - Allah illallah piıimiz üstadı.. 
gelirse onu ezmek ve yenmeyip mız hazreti Hamza ilah .. 
meydan yerinde hurda etmekti. Bu Dua bitti ... Şimdj, sıra pehlivan
ıebeble; Aliço korkusu, bütün peh. ları takdime ve menkıb~lerinden 
livanların yüreğinde bir derd ve bahsetmeğe ve nasihate gelmitti. 
korku halinde Y~~rdı. I . Cazgır, gene bağırnıağa baıladı: 

Fakat; vKaragoz, .K.oca ~>rahım, - Hey, ahali duydum duymadım * Edirnede bet aenedenheri Hu 
su~ Muhasebe müdürlüğünü 'büyiik 
bir vukufla idare etmekte olan Ab 
dullah bu kere late Müst~arlığı 
Muhasebeciliğ)ne ta~ edilmiştir. 

Arnavudoglu, lbo gıbı pehlıvan~cl.r, demeyiniz: buna meşhur Aliço der. 
Çorlu (Huswıi) - Kaza hudud- Aliçoyu meydandan çıkarmak ıçın 1 y· · ed' b d d 

d k d 
· · .. lü. L d imadan üre io.- er... ırmı sen ır u mey an a 

ları rJahılin e i~ an i atesının ye - o n.ceye ıı;a ar yı g şm y- ve dünyada sırtını yeıe getiren ol-
niden tesis ettiği ve bazı köylere lerdır· mamıştır. * Malatyada bu yıl kayısı rekoL 

teai fazla tahmin edilmekte ve bu 
tahmin neticesi halk memnun gö

ilaveten in~ ettirdiği goçmen köy Lakin; bütün yetiten ve mevcud Takdimini bitirdikten sonra: na. 
evlerinin bir ık.ı.amına.n muvakkat olan pehlivanlann her türlü kudret s.ihate baılaml§tı: 

rünmektedir. * Balılceair vilayeti merkezine 
bailı nahiyeler müdürlt'ıll Vali Re
cai Gürelinin riyasetinde bir koogre 
yaparak ıeneük itler üzerinde gö~ 

kabulleri yapılmış, bir kısmının da ve kuvvetlerine rağmen, Aliço,tam _ Hey ı Aüço, hasmına Karagöz 
inşa.atı bitirilmiştir. yirmi yedi sene Osmanlı İmparator- Ali derler ... Mağrur olma o da 

Bu köyler; Sağlık, Aşağısırt, Yu- luğunun başpehlivanlığını fastlasız namdar ve meşhur pehlivandır. Ni
kansevindı1di. Kırkkepenekli, Bala- ve nkibsiz üzerinde taşımıştı. ce, baba yiğitleri bu karızarda 
banlı, Müsellim, Köpekü. Banarlı. Aliço: emsali dünya yüzüne 1ıel- silip süpürmüştür. kündesinden, pef. 
Osmanlı ve Doğu Karacamurad memiş bir sporcu idi. kabzasından, yan çapraz ke.kisin.. 
k.öyleridiT. Böyle bir pehlivandan, hiç şüphe den kendini kolla!.. Gururlanma 

müşlerdir. 

Kandıranın varidatı Bu köyler ve evler, köycülük e- yok . ki; her.kes ~~rku du~abilirdı kuvvetirle güvenme eloğlu bu. ilci 
M,ıına göre ve her türlü sıhhi ıart.. Nihayet; baş gııreı geldı dayan- dirhemülc yerini bulur yıldızları aa.1 

Kandıradan yazılıyor: Kandıra 
Kocneli vila,fetinin eski ve çok ka
dim bir kazasıdır. Memlekctiınızin 
ekonomik vaziyeti ve servet mem 
baları civar kazalar,ı. nisbet kabul 
eıtmiyecek derecede üstündür. Se 
nelik vasati olarak keten tohumun 
dan ve leyafından milyonlarea lira 
varidatı var<lır. Bu varidat yalrnz 
getcnciliğe inhisar etmiş değil<lfr. 
Aynı zamanda kısmen odunculuik 
da yapılmaktadır. Ayrıca tavuk, 
yumurta, hindi ve kasablık hayva
nat melnul miktarda ihraç edil -
m"ktedir. 

fer gözönündc tutularak inşa edil. dı . Zurnalar davull~~ c~nlı,. canlı dmr adama 1 .. 
miş köylünün zer'iyat yapacağı çalıyordu. Şaka degıl Alıço ıle Ka. H k'k t K .. Al" . 

' v d v ra özün musaraast vardı. Güreş kı- a 1 a en~ . a~agoz ının yan 
topragan an ba~ka, baglık, bahçe- g .d. çaprazı, keakısı, çıft paça dalışları. 
tikler de eyrılmış bulunmaktadır. ranKktra?.a 1 ki~· . . . • i oturak kündesi meşhurdu. Herhangi 

aragoz; spetını gıymp, s rtı . . v 
1 k il il eydana "'e hır pehlıvan manda ağırlıgında da-

Konya (Hususi) - Akşam K:ı.z tı.tınıştır. Çocuk ve baya~ şapkal~ 
San'at mekteıbinin burada açtığı da ~r. beşer ve onar liraya muş
se~ çok ra!;bet gijrmüştiir. Kız - teri 'bulmuştur. 
lamnızın yaptıkları çay takımla.. Çamaşır odasından pe~ ço~ ~
rmdan birisi 50 diğer biri de 36 lrek çamaşırları al~k ıstenı~rnı~ 
liraya saıtılmıştır. Dikiş odasmda bunların talebeye aıd. olduğu ılen 
iki buıluz on he~r liraya, diğer b}r sürülerek oku~ idatts!nce . ~~tıl • 
buluz da 14 liraya satılmıstır. Çi - mamıştır. R~ıın talebelen oğret--s •• • 
~ odasından da pek çok çiçek sa- menlerile bir arada gosterıyor. 

lzmitte kuzular pek bol 
!zmit (Hususi) - Bu sene İz. 

mitte kuzular pek bol ve ucuz.. 
dur. İyi bir kuzu 2 liraya aiınabil
melctedir. Bu sebeble halkın ek -
seriyeti bire:- kuzu sahibi olmU§
lardır. Kuzu fiat1arının bu ucuzlu 
ğuna rağmen. kuzu etinin kilosu 
da 70 kıuroştur. 

çıp a sa ana sa ana m " - hi 1 b 1 d'. ·· 1 1i.. 
liyordu. Korkusu olmadığı görünü- 0 sa ud. oyun ara uşurse so u 

d suz yener ı. 

yor u. ş· d' K .. Al" -• Kazanın dibine geldi. Davullar mı ı, sıra aragoz ıye gce-
zurnalar bağırtılarını kestiler .. Bin- miıti. Cazgır bağırıyordu: 
terce seyirci nefesini kesmiş mey. - Heyi Ahali duydum, duym ... 
dana bakıyordu. dım demeyiniz, buna methur Kara-

Aliço; daha meydana gelmemiş.. göz Ali derler, nice pelılivıınlart 
ti. Ortada da görünürde de yoktu. meydandan silip süpürmü,tür. Ua. 
Herkes nbırsızlanıyordu, ta bir pehlivandır. 

Hal-. İşte: geliyordu. Kel başın- (Arfcaaı yar) 

muihteşem? ... Acaba nedir taksL 1 bı duymamış olmağı tercih etti. 
rim?... Kabahatim varsa lutfen aksi talkdiroc clmden b ir kaza çı. 

değişi.klikler var... Öyle değil mi 
• . ? 

mırım .... 
söylıeyiniz de af dileyim. 
Durmuş kaptan adamakıllı hid

detlenmi~ti. Yumruklarını sık
maktaydı. Bir bomba gibi patlıya
ca!ktı. fakaıt gene kendim zaptettı. 

- Temel ... Ne oldu sana be? .. 
y AZAN : EKREM RESID Temel. hayretle gö.derini açtı. 

Sonra, dünyanın en masum sesile 
Rezalet mi istersin... Ne 1 du. SaatlercP., günlerce odasında 1 hayet en dbğru hareketin gidip sonlu: 

Havası kald.ı ne Civası ... kimsenin bilmediği bir ıeyle meş.. Temellıc ciddi bir görüşme oldu- _ Bana bir şey mi olmuş? .. . 
İstanıbullular hep böyle par- gul oluy.ordu. Değişikliğin yalnız ğuna karar verdi. Ne olmuş. hiç farkında değilim! .. . 
mak ısırdılar karşısında ... Siz Te- mizacında değil, ayni zamanda kı. Dm-muş ~aptan kapıyı çaklığı Durmuş kaptan sonturlu biır 
meli ne sanıyorsunuz? ... Bırakın yafıetinde de göze çarpmaktaydı. zaman Temel bennutad evde, oda- küfür sallıyacaktı, fakat gene itL 
hele kendine gelsin!... Temel eski de.cıbeder fakat şahane sında bulunuywdu. Misafiri ke- d'alini muıhafaza edebildi. 

- Yirmi beş gündür kendine kıyafetini terkederek herhangi bir meali nezaketle karşıladı: _ Kardeşim, ev18'iım, sen bi-
gelemed.i mi?... şdıirli kalem efendisi gibi giyin. - Vay iki gözlim mirim efen. zim b:ldiğiımi~ Temel reis değil-

- Acele etıne oğlum! ... Tehiş mişti. Yürüyüşü bile değişmişti. dim, safa geldiniz, hoş geldıniz ... ain ... 
yok!... Şimdi başını öna doğru eğerek, Buyurun!... Bu sözler Temeli birçok düşün-

.Fakat Durmu§ kaptan telaş e- gözlerini yer~ dikerek. kısa ve Durmuş. odada miRderin üıe- dürdü. mhayet, kendi kendine 
diyordu. Hem çok telAş ediyerdu, müteredctid adımlarla ilerliyordu. rine ~rleştiktcn sonra söze baş- konuşar gibi: 
hakkı da vardı. remelin halini gö- mahcub, çekingen bri adam oimuş ladı. - E~t ... ~n ... Acayib ... Ya 
rüp tteli.ş etmemek kabil değildi. tu. Arkadaşlarının biraz açık sa- - Bu rezalet daha çok devam kimim ben? .•. 
Temel. ist:mbııldnn avdet edeli- çık şakakınnda utandığı, kızardı. edecek anı? - Orasını bilmem ... Bildiğim 
den.beri büsbütün baş}ta bir adam ğı görülınüştü ... Bütün bunlara - Aff-cdeı·siniz, ne ~eıook iste- bir şey vars::ı. o da senin bizim cs-
obnuştu. Neredeydi şimd'i eski hayret ettn€mek ele en gelmiyor- diğinizi anlamıyorum... ki Temel reis olmam.andır. 
n ş'esi, eski şakaları? Nerede de- du. - Temel, kard'cşım kend 1ne ge.1 - Bunu nereden anladınız, e-
niıde çılgtn ce~hinları. kalbleri Bu vaziy<:?t böyle devam ede- lece-k misin, ı;elmiyecek misin? fendim? 
açan şarkıları, kahkahalan? Ne- m.ezdi! Durmuş kaptan bu gidişle - Femwm elendimizin... La- - Şu kıl'ğın. kıyafetin nedif'? .. 
redeydi yaramazl•kları, kızlara söz ikraz ettiği paralnrın iadesine ım- kin mazur görünüz. ne buyurmak Gelofo geleli bir kere balığa git
at~ları. kadınlara g\)z ederken bı- 'kim olmıyacağı gibi reisliğe de arzu eyledığinizi bir türlü anlıya- medin ... 
yıık ibü.kımeleri? Hatta, neredeydi Şükrünün getirileccğıııi anladı. madım. .. Te~1e~ .. iki elini g?ğsi!ne koy.-.-
meşnur hiddetleri. küfürleri?... BY, kendisi ıçin çifte darbe ola- - Bu lafları nereden oğren- 1 tak ıbır ıkı adım gerıledı. 
Bunların hiç birinden eser kalma. caktı. Böyle bir felıiketi önlemek din be?... Kendin~ gel dedim, 1 - Balığa nu?... Ben balıktan 
auştı. Temel lstanbuldan geleli e- lAZIRldı. Fakat ne yapa?iürd_i.I kendine ge~··· . . . . . lrorkar~m! ••. 
•ine kapanmıştı. Nadiren çıkıyor- Oünlıefıoe. .gecelerce dü.şündil, Nı. l - Kendimde değıl mıyım mırı Dedı. Durmuş kaptan bu ceıva-

kacaktı. Sabırla tekdirlerinc de
vam etti: 

- Bir kere olsun denize çıkma
dın! ... 

Bu sefer Temelin simıısı zava~
lılığı, biçareliği, hastalığı ifade c
ctiıyQrdu. Titrek ve mahcu.b bir 
S<?Sle: 

- Ne yapayım efendim, deniz 
tutuyor! ... 
Durmuş 'kaptan, hayatında bu 

ana kadar göstermiş olduğu sabır 
ve taıhammülü cemetmiş olsaydı 
hiç şüpıhesiı ki yekfm bugünkü 
sabır ve tahammülünün çok du
nunda olacaktı. 

- Kardeşim Temel reis sana 
ne oldu? ... Ne sayarsın, ne söver-
. ' sın ..•. 

- Sövmek mi? Aman efendim 
estağfurullah ... Sövme!< ne de
mekı!. .. Haddim mi hiç! ... 

- Bir takım laflar edersin!. .. 
Ne lrendin anla1'Sın, ne karşındaki 
anlar ... 

Temel gene düşüncesine dal
mı.ştı. Birkaç dakika sessiz kal
dıktan sonra: 

- Demek abdi ahkarda bir ta. 
kım tebeddül.lt, bir hayli tahavvü
lat var! ... 

- Saydıkbrın nedir? ..• Ne de
:ıMk istersin? ... 

- De~k isterim ki ... Buyur
d\Jğunuza göl'e bendeniıde Giryok 

- Değişiklik mi nrarsın? ... De.. 
diım ya Temel reis gitti, yerine ya
bancı birisi geldi! 

Temel büyük bir heyecanla: 
- Bu gelen kimdir? ... 
Diye sorduğu bu suale DurmUf 

kaptanın vereceği cevab Ofa gel
diğinderfueri hcrgün daha fazla 
azab verici bir muammanın belki 
halline yardım edecekti. Durrm.ıt 
söze başlamadan acıklı sualini tek
rar etti. 

- Bu gelen kimdir? ... 
Fakat Durmuşun cevabı sadece: 
- Ne bileyim ben... Başkau 

işte! ••• 
den ibaret kaldı. Sonra da ile

ri sürdüğü hakikate yeni bir delil 
göstermek için ilave etti: 

- Evet, başkası. . . Bak dilin 
bile d.eğişt; ! . . . Artık bizim gıbi 
konuşmuyorsun! .. . Dilin istanbul
lularınki gibi çalıyor! ... 

- Dilim mi çalıyor? ••• 
Temel bun:.ı fark.etmemişti. De

mek oluyor ki telilffuzu da değiş.. 
mişti! ... Derununda bir çökünttl 
husule geldiğini hissebti. Bu yeni 
emare kendısini büsbütün şaşırt
mıştı.. Edebiyata vukufu olsaydı, 
Hamlet gibi cOlmak veya olma
mak! ••• Budur mesele!.... derdi. 

(Arba .. , 
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içki taraftarları içki aleyhtarlan A k A • H 
Bu ~~df~n~ih:y!~~!n (Bqtarafı ı inci 301/Jada) s erı vazıyet ergün ÇocuklarımlZln 

evvel, kendi şahsi harcl<.et tarzla- allfll'lamalannı temia etrneğe ç:ı- (Bqtarafı 2 nci aayfacla) hh f 
l"LIDJZl ıbLr kenara bırakarak kana- lışmamız lazımdır. Bu meyanda . (8attarafı 1 ioci .. )'fada) lyiin etmit olacaktır. mak, diğer taraftan da Almanya Si a 1 
at ıve hilltıümlerimizde mümkün !~~l o<i:~.celerini indirmek te fay. gı hedefe müteveccihen yapılaca _ * ile olan müııasebetlerini yeni bir CBattarah 2 · yfada) olduğu kadar objektif olmamız • K.on- F'-1..-~.,.· ~ L -r ğını kestirme~ kol~y d~l'. . • ~na ada.aı. ?aşlı ~aş.ına aııke _ tarza ~ek üzere elınde:n _geleni dınr; ve yalnız uyandırn:ıua kal-
doğru olur. Ben phsan, o da on ,_ cuucu ,.,~ ııuı Acaba Sunye mı) Şimdıki ı..ı. n bS kıymeti haiz değildir. İngilte- sarfetti. Mareşal, Fransızlıgı bu rnaz, çocuğun öl" - d 'L...L. 

""9 yirmi günde bir olmak;;,,.,,.. ımnJa 4 manaralı nde S. de, Alm-,a Sariye bohomde ıı.ı.... •e, bo "'1•Yl tahlcim etmeP. onu haıi>deı mumıoün olan asgari za- ol•bilil'. umune e ,.._ 
ve pek az miktarda rakı veya bira GünJoia: Y'I?. görünüyor. E-aen, Suriyeye haYa ve deD.iz filolan için bir üa rarla çıka.muk için her şeyi yaptı. Sal ıç.m. •- .1çi miyar taşulm derler. ı:-.mdden veyahad, daha yabn hı. halin< getmncği, ha.hden çok ""_ Falıal, hadisatın sürükleyip gö • gın Jap81 lıaslalıklar-

Fmt lıuna rağmen biç9ir su- Bu söz doğrudur. Mademki i ki uıı olar~ Rodoetan doirudu doi- nl, bir arahk dütünmüştü. Fakat, türdüğü bir tarih g'd" · rd Bu dan .... k 
- içki aley'lıind? zecri bir ted- bau kimselerde meni'! tesirler ~a- '"!" .. ım ~eri ...,...... ,a,..ak, Al.ı.mm. •"' kötc>ine yanatık gidj§. İııgllterenin ~:ı.; .;...,a çocugun orunmas1 
bir alınmasına tara!tar gör\;n- pı;ıor, bin.bir vak· alara sebebiyet ?'.umhn !omnmez. Bun> teoebhüo d~•an bo ıenôt top~~ ~., tah- süratini artrrar:ık bugüne kadar Salgın yapan hastalıldarın til. 
mem. veriyor, o hal':le onu kaldırmamız ı~n e~vela Kıbrıs adasını ele ge - kim etmek, Akd.~nızın lngıltere ba- Fransayı Almaııyaya mutemadı - çült çocuklar lçin ne derece :mi-

Zevkli bir tecessüsl - _ - ica.b eder çınn~ zaruret vardır. Şu halde, kımından stratejik kıymeti itibari... yen aıkI tı d d A him olduğunu görüyoruz; 
0 

halde 
; ~u~u .gu.. »..:ı.: •• • • belkı Kıbna üzerine bir hareket le büyük bir fayda verecek görün- . . ~~ aş r 

1 
ve ora a vrupa korunma +.edbır' l,....ne mu·· raA ...... 

nüne takiıb ettiğ!m anı<etınıze ge- L.'D..1 şaırler, edibler, ıçki lehin- melhuzdur. m _ _ı 1• ve b d ..ı 1 hL" birlıgı ve Avrupalı bir Fransız si- "'.. ~ 1ıen bl d . d 0;....,.ı,. eo un an uo ayı ta -.ım - . . etmek 1 • cJ b . . 
cev_ . a. ar" s:asın 3 l>ı_r mah- e !...~,,_ yaz. ılar _yazm. ış olabilir- Fakat, Suriyeye olduğu kadar den va,.,...,.i)di. Hatta egw er son za. yase'ti .. fikırlerıni kuvvetlendırdı. azım ır; unun ıçm ÇOCU-

lcfun ~k -.:ı b h ~ C'.'-L-t Lı teı-ı.L K b -~7 B Fr b ğurnuzu a•--
1

i. nezlelı', ı:.1.-::ru"'-'U! 
.. !. ~~· ~ yuzu"':en asıp arıeye .r. ~. ~". a~ıye _bağlanıp •. ' '."" ka,.ı da ha••ket kola, de- mania.da ;rapılm,. b;, l"Y ,.k... · -n ~n:"'• .. u siyasette ka- -.. ~ ~ düştiiğü?u ya~)Or. Bazılarınca : ~ad~ tçkı faydalı bir nesııc R'_ldi" Bu ada, en yalun ltalyan üo- adada hava ~oııanı da yoktu" A • rar ~ gononuyor. Hatfl tah- hasta çocuklardan korumak en ~ _ ha~n ve bıraz da romanlilt ıını,ı - dıyerek bu ipUliya saplan- •u olan Rod..,an 400 ldlomene da•m coi<ali vaziyetinden ba,ka mln edebiliriz ki önümüzdeki gün- başta gelir; eza= süt çocukla?Jru f!?rulebılen bu cevabın bence biç malt çolt kötü bir zihniyet olur. uzakı ... Bu dört yüz kilomet•eyi b. top•i•alik vaz;yet; de bi, ıaonuzu !er. bııftalar ve aylarda bu siyaset başka \'<)CUklar!a gö<ilşlürmelı.te 

bir k!yrnet! ~""Oktur. Hatti mevzu- . İçl<l ile mıi<a"."l• cihazlarım git va yolun<l.•n. kat~tmek. .. _b~nkü t~ -~"' m~h;,.eııe değild;,_ Gi.. Framada diıha kımretlenecek ve mana ydrtur; hele hasta ohnalan 
la alakam bıle... gıde kuvıvetlendu-erek Yeşilhiliil tayyare suratıne gore, buyuk bır iş nddelcinın aksıne olarak ada uzun bu memleket, tedrici surette Av- ~el ~lanlada karşı karşıya 

Bilfil<iıı, çok haksız bir demego.. Cemiyetine genç azalar kaydet.. te.,ı•e de-~· kada~. me~leden hfr dejpl, ;raygındt" Müdafaa .. b • ., nıpalılrk davası içın en ileri ğiden getirmek pek abestir. 
ji vadisine sapan bu mabk1lm, ak- memiz lı'izımdır.• u~et ı~nd':.":'.., lnzum;'ndan me<~eze, yan• merl<ezdeki dağLk bir ç.i!ırl'kan olacaktır. Vak!it bazı lı:istalıklara kall' lı sıra atır seyyiabnın vicdani • BraMUla K.- h - dok tzla • brr cu• et ,.ymak lazım • a""Y.e dayan1'. Y~llan he, dolU • Bugünkü nıü;;ahedelerimlz bu aşılanma usullerjmi% ve onlardan 
me6'uliyetini hiç olmazsa içkiye nı Aar, J ba1Juırl "';!" n b!" 1 akoa, l(,b'!'"' daho ~akm ka, h" .1"'~fı~n doge. ıuala yu - merkezdedir azamô ;.!ifademiz varsa d> bir ta. ,.ı.öJ..l"""-ek ı·ı k di . . ann a ıya Ba- rr talyan topragı olaıak Meıs a. dıma muııaıddır. ~ /,. c1J kımlan irin :asılanma metodl .... 
J ....... t.ı•ııı sure ı e en sını nız- har• das d bir k Bu "lAh ı d' '1J -:ı ..... nen t~ imek . . • 1 va"a • avuç lop,. pa'- mu a a>a a• >kkate alonacak u illin üuıeH tekemmül etmemesinde:ı ve dl-

B 

e _ istıyor. . .•- İçki esas ~tibarile, ikhsadi, çaaından .. ib~ret w ola~ bu adayı bir olu~sa, Kıbrııı adasınm uzaktan nak tr -~ zat eğer uç beş bdeh rakı ıçtıma! ve bayatı durumumuzun hueket u,.u de;;;l. b" men>il nok· ledaccek kuv~tle.!e ,,...1; g;ı,; bii- ğcrleti için de aşıdan lsülaöemiz Jı;;t~· en so."U"a taht~urunun e: sacsııma.~ma sebe1.> oıan bir aretur. tas~ oıara_k dahi kullanmayı hahra yük fedakarıık1an istilzam edecek Tarihten saytatar olamadığından bu gibi hastaııJc-sırı ?Iuyona, elbet~ kJ on?n Y"T1 Bu sebeble mü9kiratın men'i ye- getnemeyoz. L;, 1oa,e1<ete teşebbü• için meydah- !anlan korunma için Jllzım geleıı """''~. dıığıl hapıshanedır. rinde bir hareke! olur.• K>hn"n müdafaa" da lngiltm da oebeh ~ö,ülemez. Bayk hfr ıo.. 1.......-. 2 nô ..,.foda) basit tedbirleri ittihaz elm mir. Nıt- cwı ltan-mumuz, irade • Gemlik olnr / • >;in, G;.;de n;,beıle daha kolaydu. "!'bblioü Alman o•du•u, ancak, Su- lküinôn de ıöıl~mde aoil mb.. gereklidir. 
!berinde müess'r, ruhi tezahürleri. Jan M S • :ııı- MUIH% Ada, lokende,;yeye, Giridden çok '?ede F•aM,,Ja, ,.,.fondan dddi ı., ,,,ı.ı.,....ı.. Ebijln,.had• kah- Demek ki salgın zamanlannda 
mazur ve hafifl.eticı birer sei>ro 0- •- İ~ •• ll«e daha .. yakondo.. Tayyue ile Kohn .. h" muka~eme~ •-~~t«ildiği ve ı,;, ,.~n. ,ab'bimn ellerini derin hl< çocuklarınız. bilhassa k".>Çiil< sıii 
)arak kabul ettı~i halde sarhoılan zıla !" ver ~ parayı_ K~- ta m~~afaaya yal'dım etuıok, lngil- cephe ,..,. edllohp takd,.de F .. n • ...., >le a-noçlann.la ,.ı..ı •• ...U. çocU!danmız. yani viic:udlaruıda 
.,...ya tfıil addeylenıelctedir. .. Y" v_..,ıı;ıek. ....ı.;,, en büyu- t«e """' Giride ya•dımdan d•ha .Waoa Y••dım maU.dile göze a • .....ı;, ını*awmfti heıniz kiti olmaJ&n Şu ıhaJde alkol, insan iradesini ~ne erışımş oluruz kanaatinde. kolay olabileceği gibi, }ngi}iz filo.. l~?llir ~i o takdirde. Almanyanın - Hiçbir yere gidemem; •n• yav:nılanmı7.I korumamız en h1. tıelbedeıek onu bir tahteffl'U a yım.• • '"nun l(,bna enahn> deninlen kan. böyle bw ha•ekete ır«meoi hem ı,;, olacak.., bana da oJ,.al rinel vui!enüzi tefloc!J etmektedir; 
....ıredemlyor demek!' r • HaJmJıöy Ali Ôoteliin: ttolu daha az tehlikeli hl' amd;yat '8ru•et olu•, hem de amel;ye daha ü.i.; de öpiqtüho, kolıçlannı ,._ bu İli hiç pka gi;tünnez; lyı ba!." 

Bir pir içiyo b' >r. bed. 1 •- İçki cemiyet toplulukla- temoil ede• kolayla,.,. Bu ilitimal haricinde o - :rud>I-: mnWını "''"L"'odan .._,. Jadılııu sand'ığımı>. ha'Wi alaylo 
taratıyor da. bi:· .,;: sat ıa ar nnda ahenk .,.. samimiyeti teslı; Bu mülihualar hfr !anla Kıh- luak Kıbru üzerine bu&ünlerde bir dola.: dizleri•• ,,,,,.,..k k .. dtlar: lu andığım>Z hastal·ğın günün birin-
de d -1d- _ s r ıcı ne· edebilir. Fakat. zaran bu (ayda- ,.. aduırun. Almanyaca en ,;,ülilin '""'.ruz ha.eketi beklememek lüom laııp ~olar. S-n. •tla•ın• bindi.. ele lıüı"il< bir babasel yaptığım 

'; '.'.,.~m ,° uruyor.;. sından kat, kat üstün oldn"undan hedef olan Süveyş kanahna ya\lq. ..,ıı.. ~'.' ~nnanın &zenne, .,.,k .,,)., enuıro e, sevıyeı e, nihayet zeWc ve ah en . b. d -a •. ' mak balumından temin edece - • .. Kıbm tanohndan bu kanaat ne- '9• ....,. kel eaden bati<• .., olmı- görürsek şaşmıyalım VP görü).me. 
muhite taalltik ed~n bu tezadları b k ll d gı ız ani a degıl, him bir fayda ,,,

0
'-t B gıd mu ticeaine Tardığımız zaman Almanya yan beyaz h~aivelerini da'-a • sini istemediğuni"t felakC'tleri da-

biz llrold d ~·ı . . dil aş a vo ar a arama ıyız. ~ .. ur. u a anm • • bıı - 1 d L-.1.--L - ıg vet etmekü?n -sakınalım. ~ ·~· e egı .' cemıy~ın·w• . - • / • J . ola , yardnnile Suriye hareketlerine mii.. ıçm, gun er e daha haşlta bir ha- ~u--, yahn kıhç . saldırdılar; Sinema. ~'tliğindk telü cdebıldıgımız E l smıl emıry DurMın dahale gayesi de az variıdd' Ç.. Teket hedefi aramaya mecburuz. ili .. de kal.ramanca öldüleT. 
gün hakikate varmış ve bu yaraya TO : • • kü, Kıbrıs üzerine yapılaC:k ';:; Ara1!1alı:. llolay, fakat balmak güç. Kadireaa K.ea 
pannQk basmış oluruz. c- İçkinin. ce.m.ıyet hayatımız. ha.~elte.ti. muvaffakiyet bakımından Belki, bınat AJm~n .. lc_!rmandanlığı --------------=-

Bence alkollii içkiler, kendisile da fı~ule. ~etı~dtği. zaı:arların e- mu~'kün farzettiğimiz zaman d~ b~ h~ata muşkul":t :içindedir. 1 R A D Y O 1 Bu ( 8;'~: 5p=ö~!an 
mücadele etmek mecburiyetinde }}emımıyetı_nı hıç bınnuz inkar e- dahı, bu iş olup bitinciye Çünttu, t~Jeereye tevcih edilcbi - - Crawforddur. 
okluğumm maddelerin başında demeyiz. Içiki yüzünd"cn işlenen Kı'bn.ta daha ileri Dir 1ıa le • ~e = k.a~ i taarru:dar bakllD'llldan Diieri: .Ki. Me J\gain• dir. değil lbelki en 

90
nunda gelir Bil- cinayetle sönen hanumanların a- üs tesis edilip yeni kuvvetler to~ t .. ~defler._ ~ ağır ma,lriill • .PDŞDIBE 12/6/1941 Bu fılmde.ki partöneıi güz.el Merle 

h~. esrar. kolraı'n morfın '...?om· dedini ve bu iptila yüzünden gün.. laıtıncıya kadar a-ecek Z'"manda- kıa!1mvl uclu e gheftırmbış ]olduğu istih 'l 30 Su.t. Obc 1 '- H , ' ..,, lük' k 1 • Su . .. d 1 :=-:.... .,. ara ma uz u unuyor - . ayarı. 7.33 Hafif parça - rOin o aca~tn'· atırlarda olsa 
gibi t .. ;rıen çok vahim olan ze.. azanç arını me;ınane köıeJe- nye muea e .,.n•n neı;e..i ıooy. " !ar cPLJ, >.45 Ajans haberle.,, SOO ıernk, hu film ~z olua~ vaktile 
hiırler~ mü-(adcle etmeliyiz. rinde ib1:~karak evlad ve ayallerini H f • . 

5
· G. Hafif parçalar (PJ.), 8 30 _ 8

1
45 Evın çevriJm.i#j. 

. iQtimai hayatta menfi tesirler sefalet ~çın~e_ Y"J•.tan .. :a_val_Iıların as aneyı soyan bir lkı Kralı ve bir diklalörll sa""- 3 - Laı-aiM Day 
yapan başka derdl~r ,,.arken. içki mevcudıyetinı d~şuııdugumuz za- kar k d 12.30 Saat ayarı, 12.33 Ş:ırkı ve tür- Bu giızd Amerikan sinema yıl. 
ile uğo-..,.ak garib olmaz nıı• ... man lııorkunç bir zarar tablosile I 0C8 Ofandrran meşhur k6ler, l2Ai Alam ııaı-ıen. ıace KA_ dızı, •Macy Dugan'.,n dava.,. •· 
Gece sabahlara kadar devam eden karşılaşırız. <Bat e.rah 1 inci •yf.d.) dolandır C Mah d S . rUJık müzJk (Pl.), 13.15 Peşrev ve o - dında büyük bir film çe'\'irecektir. 
poker ve brıç partilerinin menfi En ufak kaı..halten, en büyük ~ce baZ> ..,..ı., ... ...ı..te oldL 1 1 mu aım - hıwalan, l3JIO. u.no Kanflk Vakille bu em ı,;, dela daha fil. 
tesirlerine ne buyurulur? ••. Hele cinayet~ kada~ hemen her suç un- r ~-dembeler tarafın~an !l'ö~lm~ .. (a..t-af, 1 inci sayfRda) mfizftc CPl). me alınmıştı. 
veremin frenginin batta sıtma ve sw.ı lçınde kbulün tesir ve aliika- ,ey .,et .,.IOktoduıa lrildu.1m,.. o,.ı. warib kapris].,; .,,,.ı,. ki, cid. 18.00 Saat ayan, 18."3 FnmJ sazı, Bu oinema ,,,ldızın n !kinci filnrl• trahom~ tedavi ve izaleleri gibi sını sezmek mümkündür. ti•.D;"e• d . . . • d- ı...,.,.eı edilü. 1Ull _z...ı takvimi ve Toprak Mah- .e.d Man> di<. Partönen •Wallace 

m~im mevzular dururken... . . Hülfısa içki; 'insan ve cenıi yel ri .,."nan ::.:::. r.'.!:ı."j,':,: . Kral Fayaalı, bt. ba,ka balo. haı :,:O:.":· ,i!,AIJ Radio 1 ""' or - llccQ'• dfr. 
Bu bahis etra!•ndaki son 6Özüm ıçı~ iter bakunılan muzır ve lehli- taneye aMI, yatak • .,,.fl,n. yuhk ta -h~len be<hayat meoh"' hi• dil- """-...r..,, .,_;:-,;:;., ·~,~:-= He•" .:::ı~ ~:~ .. 

fudur: kelidir. Kaldınlmasına şıddetle yüzleri ve müteaddid gömlekkr' çık ta loru kandırıp dolandırmaya mu.. AJans haberleri, 1~45 Dım..n _....,_ yandır bu k d ti' · • 11-

1 ı...ı,..; • h .. ·· taraftarım vaffa'k ola b d .. 1 • ,__ .T- oru... an u re ı sıne:na san •t· 
- ;· .•• er .. ~rlu keyif :• • """'" • n ~ • ~m, -~n ge mlf -·· ... ..,. """" -· 20 ... Cho. Un halen Holôvudda ,ı.ı.., of 

maddelen gıbı, tesırını kullanış • lzmıt olnıyacularımı::clan Vak adan haberdar edilen zabı- 15 yaı~~.fla _hır ahıretlıge kapılm!f, pin'ın ~n (P! ), 21.IG Mem- Boy's Town adında bir Shn iJE-
ta:rnndan alır. EwıJ lıaoğla: ta, dün Mehmedin Cibalideki C'Yin- ?nun ş?zlerıne kanmLJ, varını yo.. leket ~. 21.JO &>10 ı:ırhlar, 21.25 mal eylemekteclir. San'atkir hu 

2 - Cemiyet hayatındıı tazyik c- Esrar. ero:n ve kokain gibi de_ h_ir ara~ırma yapmış, burada ela rnu bır anda bu y06ma. uiruncla Konuşma, 2
1.

40 llıı.dyo scnic:ıtıi or&e.g_ !ilmde: Father Flangan rolünü 
çemberi. hiçbir vakit islllılaki a- uyuşturucu maddeler nasıl yasal< ll'uhmı nukıuda h .. ıane .,,.., ••eamı,ın. "":"'. 

22
.30 Saat ayan, Ajans !ıalıer- lem•U edecekti<. Spenee. T,.ey 

zaDtmaz. İnsanların memnu olan edilmişse, içkinia de menedilmesi- bulunmuştur. <?nun en büyük zan güzel olmak lıeri, lllomı, :.rz 4
5 

Duls mft:ıi~ı lPU. bu w rolü bundaa eYVel çevimıif ol. şeylere kaTŞI !artı iştiyakı gözö· ne şiddetle tara!tanın. E.•kHeri bı- Suçlu kan koea bakkıada tali • oamk kadındn. Şeytani ı,;, usulle dugu Bo,. T own hlm;r.de canı ... 
nünde tutul ursa içki yasağı b'lô. raka !un.. . Fakat biHıassa yen; ne. haıa başlanm,.u.. b;, dan da •1 O_OO u,. doland1'an MaL lsta n b U 1 borsası d"S::'~·İ d 
!lds sarfiyatın çok daha artmasına sil üzerinde müsbet tela'lrkilerle y • ·ı hl mu S.>mın, 2 dakika eonTa bu -····-

0 
km e; ~1İra seb..ıb olu< dlveb'liri?..• bu Afetin önüne geçelim... enı Si A ar P•'"Yl. tek ~uruoun• v.nneıya ... 11/1/tMl - - -"" fiallan ad ~do ~':.' -ı.' b· İıınd M .. ~yd•• 

e Burrıatla Topı.a- mahal· Hergün ~.ahidi bulunıiuğtım bir IB.tta.•& 1 ônei -ı..ı.ı ~·; gu~e~ ho~ kadm.a. t"k.tfiğ; çok 
6

,.

1 

• uyu " m ..,,,,cceı. 
ininde baklıal Jamail Yılma%• vak'ayı bir misl olarak Son Posta calr. 6 metreyi bulmakta imiş. O:.in- I e: gdorulmu~ ve ışıtilmiş vakıa - rrvı en Bu filmleri r vird'lct bir 

ok l d 
. ya b- '"k d . ı.. aruan ır ...---- .,.e ı en sonra 

lar: uyuaı anna arze eceğim: nın en uyu enıza4•l sem... • · ay 1ı:adar istirahat ebnek .. 
,_ fçld devlete büyük bir ge. Mahallemlıodo, fakir ve ilç kişi- j1~n F•a~,.zla.'.m 120 met,. u.~·- ku,~" ara Lazı tica~i müeue•ele. - w """""' ,. Arjantin ve Şiiye ,pdeeekt:."'· 

lir membndır. Her şeyden e\rvel den mürekkeb bir aile bulunmak- n:~d.akı <~~ıu'k.u.f? tahıelbahmne n ve bu namuskar hayatta aı. Lıolldra ı eterı.m S.24 

bunu h 
..... _ .... _ k t k .,l· ...L.'J' ; tadır. Kadın· sabah;tan akcama z~~an bu uç kıştlık Japon tahtel. çok muvaffak olabilen Mahmud Kew-Ycın JOO Dolu 130.50 ~ a ara uıv~uJ ır.m ' " bahın~ « t ht Ib h. · d '- Sa"m h -f · k ,____ .__,_ k · ·,,n,· • ı--ld 1 · :ı. • kadar 30-40 kuruş yevmiye ile ö. v cep a e 8 ırrn emeııc, 1 

' u mu nt adınseverliği yü. ~n• ı• -wr l'r. 30-ı, lyn.ının MI ırı ması uıç te en dogru bir tab' ol .. d k lııladrfd ı• ~ d.J....,,, degvildir. tede ıberide çalışmakta, kocası; B b ır • ~r. zun en te rar fena yoia ııapmış • ..a 12.937S 
vr•... ı·w• d b ,.· · k' · kt u «ce tahtelbahırrn 600 metre hr. Totoh•ma lGO Yen il 1375 Bır yasakla .müskiratı kaldırdı- ıJellÇ ıgın erı eı:ı ıç 1 ıçme en d · )'kJ d 1 bT · B h ı totholm 1ID inec ~ · 

&hbatli bir tad!n doktor mu.. 
~ rit ann~e talibdır 
İh1t:raıcı olanlareı Kaslmpafa 
Çatmahmesçid Kı:yn, sotak J8 

guruz takdiı-d• kaç•kç~ığa b'-..at harob, b;ık;n ve çalışamaz b;r b:i:·n' ••e a •1 ''d''" k~ 1!1.'~ - Akl• havai< •elmedik b;, sü.ü AJtn ao.mo sdbelıiyet ver0:iş olacağız Mü;rle- halde bulunmaktadır. ile ~; 'k":°" d' atın a a umu""' s~tanhklarile ;,ıilia. •don M•hmud Br -lk kliloe alluı ..... 
Jilar gene alkol bulaeakl~r ve ge- Yani hamur vuğurmak, ekmek hında ·~e ed. e ı"o'7--u'j ·~· d-~ "me ayni umanda •oalaDı be • 33'1 

1 numarada Şü'krüyeye mettubıe 

m&reaatlan. 

ne ~erdir o hald~ niçin dev pi.şiıtmek. evi süpürmek g'bi cblhi- ek.t .. 
12~ ,;:1°1:

1~~ ta 
11 

e 
1 

• bekn <tt:rnek çok yerinde olur. L--. T~ 
1et hazinesi ~iJyonfa;ca lıralık li hizmetler bu eski alkolik tara- htnd: .ı;ıı. 66a6teki]a ı:, suyu~ salt- . ~ira o, binbir macerR dolu ma-

f 
-..J l kt d 1 en ' omvtre surat e zısıne b' 1c k 1 vari..ıatından mahrum kalsın!. .. ~ ııı1.1an yapı ma a ır. yol kateclebilirmit- Bir defasında b ve ır arış sa 

8 ına rağ -
İtraıniJıeli ~ & 
1933 IErgani 

' , ................ -·····-····---············ ..... -
• lzmit J.tasyon cadcle•i Bu ailenin 18 yaşlarınd3 kadar katedebildiği mesafe isel tOO kilo- men ırzı husu!llarda 5 ya~ında bir 

233 numarada M. Remü: tahmin olm1abilen bir oğulu. var. metreyi bulmakta imiı. çocuk kadar saftır .. 
,_ Mevzu görünü~!'> çok basit, dır. Ha.mallık yapan b_u delıkanlı Umumiyetle tabtelbahirler, an. Onun ha~ıralan cıdden enlere • 

fakat tfzerinde işlendi mi geniş b 'r sanki babasından tevarus etmıs gi. cak 100 metre derinliğe dalabil- s~n~ır ve bilhassa ırençler için net 
mahiyet almaktadır. Evet vcva bi, günlfrk kazancını içkiye yat1r- mektedirler. Dünyanın en büyük b~r ibret levhuıdır. Gönül İıJterdi 
hayır demek te bir cevab teşkil ~e- makta. akşamla~ geç vakit nara. tahtelbahiri. ol:!_n «Sürku~n ise 1 ~O ~~-bu a~am fena yollarda iaraf et. 
der. Fakat kanaat ve <fü~ünoeeleri }ar atarak evlcrıne gelmektedfr. ~tr~. dermlıııe da~b~mektecl~. tıgı zekasını cemiyetin nefine har-
izah etmedikçe neye yarar?... Bu ıgenç hemen her ak_~'1l c- U- Çunku 600 metre .dennlıkte sanh- casın. Onun nedamet ettiii hak -

.. 1 ,ı. a" d've k · metre murabbaına asabet eden taz· k d L· - ) •• b 
Bir iki satır uç bec:; sayfa da su- an ""'apıyı 'Y, 1~ re atınesıne '- 'k 50 k'J d . ın aıu 90

z ennı u bak•mdan se 
1 

~ b - kta b d 30 40 k yı-. mı tarı ı o ur. Bınaenaleyh v· 1 k.a ) -
lainizin cevabını teşkil edemezse agırmakaıbil~e dleaza~ h~ - k u- bir tahtelbahirin bu kadar bir de- ınç e rıı a._r_ım_.» __ _ 
de ben çok kat'i b ir ifade ile evet ruş mu ın sda a an a P· rinliğe dalabilmeııi ıçın fevkalade Gönüllü hastabakıc?lar ~li diyorum. ma kadar tarlalar a çapa salla. mukavim olma 1 1A d 
'"T"'-"' k · · f L s azım ır. 

Ç
ünilcii i"ki· yeis keder elem ma suretıle evın na a:~asını 1e- < C b ht lb h" . 'k' ·ı k ~ • ' • · l b' kad 1 e a e a ırı;ıı ı ı torpı o- (D--t rafı l • . 

ve ızt.ırab n en yakın ark:ıd!ıcıı mınc ça ışan ı.çare ' ıncağızı vanile m ·uc· ehh d' H · ı 00 --.. a IDCı ayfac:la) '"')' d~--'- . ez iT· acmı ton payla ., H"k OLL neş'e ve !heyecanın hatta kahkaha- vvıı~tedır. dur. Maliyeti ise ancak 5000 dolar- ygı ' ı met ıncan Me nın kaynağ>dır.. Bu aeı müşahede karşısında sa- do<. Halbuki bild;ğimiz alelade ıoh liha S'ııala, Nezihe DağJ'e.,j • 
de benim değiJ, blitün komşuların telhahirilerin maliyeti 2-4 milyon ren, Ha•ibe Etas, Nuriiman 

Yeni ekmek tipleri yüreği S'zlamakladır. dolara baliğ olmaktad.ır.' . . Karadağ, Necla Aktel, Cilde 
Son günlerde muhtelif semtler- Yukarırl:a hülasatcn a.rzcttiğim Bu Japon tahtdbahırı hır fantezı Süriijan L "l" K.. h S l 

deki fırınlarda yapılan teftiş ve bu vak'a belki de; rakı yüzünden ~:ğil de bir hakikat İ!e, harb tekni. ' .. ' ı 
0 

.• en, u l~na 
kontrollarda yeni tip ekmr.ğin ıyı insanların düştükleri binbir acı gı bakımından cidden mühim bir Ele, Neyluler Musebay, Dıl 
pişirilmediği ve kabarmadığı gö - felaket:n en haf f bır' .. ~eydir. nuaz Mü•ebay, F cızilet Yaz -
rülmüştür. Belediye iktısad l~leri numunesi- Niı: F Ô Müdürlüğü tecrübe mahiyetinde dir.> macı, ani Şinter, Belci ze•-
475 gramhk yuvarlak ve 950 gram D kt 1 Z . O Doktor Hafı C J kinazi, Bülent Ôlçii, Patyana 
fık uzun ekmek imal etnıeği irarar- ~· O Or · atı get "' Z ama Akkartal, Sabahat Sona, Ley· 
laşttrm~tır. Bu tecrübelerden ah_ ı Belediye tarsuındald rııuavene ı . (Lokman Hekim) la Sekban, Arpİne Aralıliyan, 
~acak neticeler üzerine ekmek ima- l)anesfnde Olle:fen aoma hasta4 Dıvanyolunda tO.ıf No. ~ herıü:ı ıMuh•ine Ediz, Saadet Kiıta • 
:~a;ıd,ında .JUÜ kararlar verile • ' lanDl kabul eder. ~ baata kabul eder. buc~, Rukiye Verenler· 

T~~: 2}044-23398 (isim~eri neıre ~evam edecejiz) 

\ JP.35 
&vM - &rsunmı II. 
ilA vu. 19M 

,....,.., Midiri: Belim Ragıp Emet 
l&BIBLDi: 8. Ragıp DmÇ 

A. Ekrem UŞAKLIOiL 

1 lstanbul Relediyesi llinları 1 
~ - Doamaıbahçe yohmm adi makadam f08e olarak infa.Sl a. 

ç1k elasiltmeıye konulnulftur. Keıır bedeli 5891 lira 4 ktm14 ve Uk tcmı
na.tı .. ~2 Jıira 42 ~tur. Keşif \"e §Bl'tname Zabıt ve Muamelat Mü_ 
dfi;ltiğu kaleminde görülebilir. 
nıaıe ıe 91941 PaZ3rlesı günü .5nnt ı+ de Daôml Bneilmende yapıla-

~iu .. ~llıılerin ilk teminat ~- "7S ınekfaobbn, ihale tarıhinôen 
sekız gun evvel Beledıy-e Fen işleri M.Udurluğüne mıiracaatla alacakları 
!ennl ehliyet ve 941 yılına aid 'l ıcaret Odası ıvesikalarile ihale gunii 
muayyıen saatte Daimi Encümende bulunmalan. (4225) 

Üniversite Rektörlüğünden 
Türk inlt.ıft.bı ıtarihi derslerinden. muvaffak cıilamayan -.l .. b · ...,_ 

rin 
. km ı + ha 1 - - enın ıuı 

eı ı a ım ı n arı Haz ranın 23 üncü Pazartesi günu saat 9 da kon. 
ferans saJomında yapılacaktır. 

Alli.kada.rlıırın ıbulunmau. 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesinden 
1500 aded afyon ihraç san<!ığı mübayaa edikıceğınden yapmnğa talib 

oianla.rın nömunesıni Beşı1tt.a.şta. çop '9kele.sinde afyon depomuzda gör-
meleri ve açık pazarııtı yapıl~ ~ere beraberlelin4e :l>eJ .yijz Jıra n@.. 
tid ~ ~ta teminat ~uJ:>i)e bJrIHtıte 13 81941 cmna K\Ult\ saaıt 
d5• de Bakeeide Liman Hanındaki fUbemiı.e muracaatıan. ..t(Sb • ., 

1 

• 

-



8 Sayfa 

HİKAYE 
(Bqtarafı 5 inci sayfada) 

va1lı bir amele, gelip, kapının ö
nünde, merdivenin kafesine ken
utsini asmaktan daha iyi bir çare 
ıt>ulamallll§tı. Hani dedikleri gibi, 
başka yerin gözünü çıkararak. 

Elilc yokladı ve adadı. Bilmem 
siz onun yerinde olsa idiniz ne ya
pardınız. Ben kendim de btlmcm 
ne yapard~m. Fakat o, tcrcddüd 
etm~di. Biraz eğildi, asılmış ada-

• .mı 'kollarile göf..rsünden yakaladı, 
)ipi gev§etm'i!k için kaldırdı, onu 
tuttu ve işte o zaman, a!lcak o za
man: 

«İmda-d! Koşun bana!. 
Diye haykırciı. •= T. iŞ BANKA Si Koşup geldilc?r. Asılmış adamı 

çözdulcr. Hala nefes alıyordu. O
nu. içinde sfüüklenmekte olduğu 
ölüm çukurundan çekip ~ıık.'.lrdı
lar. Onu kurtardılar. Yani kadın 
r \U kurtardı. Size kendisinin pek 
-f kir olduğunu siiylemeğ~ unut
ı.ruştuım: meteliği yoktu. Öyle i-

Küçük tasarruf hesapları 
1941 lKRAMIYE PLANl 
~: ' oua&. 1 M.all'I', ı &. 
t--. • hincüepta ~ 

,....us. 

1941 ikramiyeleri • g,.en. tclcrar kendisini asmasın ve 
g ne yaşamaktan zevk alsın diye 
o adama vermek üzere para buldu. ı ackt 3000 1irablE - 20UO.- lira 

Ve kadın, kend •si de yaşamak
ta devam Ptti. Si.z(> söylc1niştim 
ya, hiçbir ~.eyd"n !korkusu y.:>ktıi 

O. bir ask.:!r karısı idi. Ayni za
mand!.:i bir asker nnas• En büyüğü. 

• • 1000 • - 3000.- • 
1 • ,,. • - 1600.- • 

' • 60Q • -~-. 
8 • ı50 • - :ıooo:- • 

as • 100 • -a~.- • 
80 • 60 • -~.- • Annem. 100 • IO • - tooo.- • 

Ha1ıd Falın Oza1ıso!ı 

ELEKTRİK SAY AÇLARI 
AYAR ve FEN MEMURU ARANIYOR 

Kayseri ve civarı Elektrik T. A. Şirketinden 
ŞırketJınizin Say ç!ar ayar ve fen memurluğu münhaldır. TaH!>lere 

ehlıyetleruıe göre 120 - 150 lira ücret verilecektir. İsteklilerin teren -
meı hallerini ve şOmdiye kadar çalıştıkilaı:'ı yerleı;l gösterir ve.s!kalarile 
bır klıt'a fo1loğra.fi!:mnı göndermek suretile Şirket Müdiriyetlne nıüra -

eaa.tta bulunmaları ilan olunur. 

Sinop C. Müddei U mumiliğinden: 
İhalesi 30.5.941 eünü'nde saat 14 de takarrür eden Sınop umumt ce. 

za evindeki mahkum ve melcvufiara 9U mali yılı içinde verilecek 182500 

UA 292000 aded ekmek yevmi mezkiirda şartnamesine uygun talıb çık

madığ1'ldıın 2.G.941 ctııtihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kap:ı.lı 

zarf usuli.le yenıden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Yevmiye 500 il~ 800 ekmek verilecekt&r. 
Bedelı muhammen 37142 lira 40 kuruş olup teminatı muvakkate 2786 

lirad ı.r. • 
İhale 23.6 941 Paımrtesi günü saat H de Sinop C. 

dairesinde ya.pılncnktır. 

Ş:ı.rt.nrunc tata günlerinden maada hergün Slrt-0p ·c. 
(4288) 

Türkiye Cümhuriyeti 

Zi AT ANKA Si 
KuruJ111 tarihi: 1888 e 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Oubt n a,Jana adedi: ~ 

Zirai ve ticari her nevi banka muameıeıen 

~ 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYO~ 

Zirsa~ Bankasında kumbaralı •• ıhbanıa tuarruı hesablarında 

enu 60 lira.sı bulunanlara aenede ' defa tekilecelı kur'a ile &l&Ql • 

dak.i plAna ıröre ikramiye dajıtııacuw. 

4 Adet 
4 
4 

n .. 
" 
" 
" 

1,000 Lirahk 4,000 Lira 
500 " 2,000 " 
250 " 1,000 
100 " 4,000 " 50 n 5,000 

" 40 " 4,800 ,. 

40 
100 
120 
160 " 20 ., 3,200 " 

Dikkat: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan *~ 
dÜfllliyenJere ikramiye çıktığı takdil.'d.e 'A 20 fazla.sile verilecek*ir. 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran. 11 Eylül, ıı Birjn.. 
ci Klllıun tarihlerinde çekilecektir. 

SON POSTA 

ioARuiNi siu• is sANJ<AsıNoA 
iKRAMIYELi HESAP AÇAR 

Teknik Okulu Satın alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Cinsi Miktarı kilo Tahmin bed.eli Lira 

Sadeyağı 7500 10875 --Ekmek 70000 0025 ----
Tavuk> 3000 2250) 
Hindi) 2000 1200) 

3450 
Yoğu.ııt (Silivri) ()00() 1560 
Yo!u.rt, (K8.se> 6000 450 

.Süt 5000 • 950 
Kaymnk 160 171 
'tereyağ 300 480 

.611 
octwı 75000 1020 

Yıldızda. bulunan Tckni!t Okulunun 1941 mali yılt ihtiyacı olan yuka
nda. ciru ve m,kta.rile tahmin bcüclleri yazılı 5 kıalem ıa.şe ihtiyacı 5 ay_ 
rı şartnamelerıne söre 30.6.941 tarıhıilıe r-.ısUayan Pazartesi günü, sa
deyağ saat 05> de, ekmek saat (15,30) da tavuk ve hindi etl saat cısı 

da :yo!furt vesaire s.ınt t lü,15) de odun saat (16,30) de. sadeyağ ve ek. 
mek kapalı zarf usulile ve diğcrlerı açı.it ek.;;ılt.me ile ihaleleri yapılmak 
üzere Yüksek Mühendis mektebı muha8ebe6inde toplanacak olan. ko
miSyonu;m~~a eksılJtmeye konulmuşlardır. Sadeyaıtın ilk teminatı (815) 
lira. (63) kuruş, ekmeğın (669> llra (38) kuruş, ta.vuk ile hindinin (258) 
lira (75> kuruş, süt ve muştakka.tmm (270> lira (S.'ıı kuruş ve odunun iSe 
t76) lira (501 kı.ıruttur. isteklilerin prtnameleri görmek ve ilk teminat 
yatmnak üzere eksiltmeden bir gün eıvıveıune kada.r Beşactıa.ş Ylld1Zd1L 

bulunan okuhımuza ve eksiltme günü de Oiımü.şsuyunda Yüksek Mühen_ 
diS mektebi muhasebesine gelmeleri.Teklıf ınekublarırun eksiltmed~n bir 
saat evveline kadar makbuz ınukabılinde verilmiŞ bulunması lfi.ıımdır. 

Pootada. vaki olacak gecikır.eler kabul edilmez. (i477) 

· sız 'IN DE TAKDiR 
ETTIÖiNIZ ÜZERE 
Asrımızan moda anın :Larafet ve inceliğine lıızhna.m eden 
üstad tenllerın mehareti, kadın da gençliğe matuf şa
yana hayret bir betlrn tenasübü an:eder 

Fakat yüz ve onun huliltu :evezedirler. Eğ-er bu nokta. 
ya lazım gelen llıt.imam gosterilme:ıse, seneler bu hatları 
başkala.rına pek çabuk farkettirirler. Bu, sizin bir sırrınız
dır k.i, ufak bir dikkatsizlik veya ihmal neticesi rakıbeleri
nlzln dikkat naza.ruıdan 11· l.k kalamaz. işte senelerin (bil
hassa nazik ve hassas cild •ı·e mu llat olan o tı:ıhribknr 

senelerin) clltıir.ize çlzmeki olduğu ve binlere~ (bld:ıyette 
gayri mahsus) fnce çb:gile·~ ihmalkar kalmayınız. 

Zamanla clldinhJ soldurıı.cak ol~ u ve sizi pek çok defa v&lUt ız ba
ra.b t>den bu iüu.aları akşam te sabah KREl\I PERTEV'le ;) apacağı
nız ufak bir masajla refedir11ı. KH.E:\I PERTEV'in bu mucl.zesin~ yıiz 
binlerce 'heıncinsiniz gibı ı:oi:z de hayret ve memnuniyetle ~hid ola. 
caksmlz. Göreceksiıtlz ki slmanlz, ebedi gençliğinin herkese mafru
rane söyli)'ecektir. 
KRE.\I PERTEV'"rn terk.ibiııdek i faal ana.sll' en derin çlzgllerı bile 
izalede gecikmiyecektir. Bugünden itibaren si?. de bir tıip KRE.'1 
Pı:RTEV'l tuvalet masanızda bulundurunuz. O, ayni zamanda snt 
rüzgiırlann ve kuvvetli güue.şin en iyi muhafızıdır. 

Haziraa 12 

Gün 
·Zarlincla 

•• 
GUZELLEŞTi. 

Bil ıenç kız 8 gün zarfında. bu de- tarafuıdan keşfedilen ve kıymeUi 
rece cazip bir tarzda güıetl~ ti. Onun gençlı.k cevherı ola.n aBİOSEL• var • 
buna nasıl muvaffak olduğunu ve her dır. 
k.a.dının nasıl muvaffak olabileceğini Akşamları bu pembe renktekı TO • 
izah edeu şu mektubunu okııyunuz: KALON kremini tatbik edina:. Oe-

c8 _ 10 gün evvel çektirdiğim bır celeri SıZ uyurken o, tesirini yapu 
fotoğrafımla bugün çektırdiğim fo _ ve cildinizi besliyerek gençleştirir "ve 
.toğrafım arasındaki şayanı :hayret bu~uşu!Qluklardan kurtarır. Ounduz.. 
değişikliği gbrünce inanamıyorum lerı ~e. beyaz renkteki . TOKALON 
Alnımda, gözlerimin ve a~zımın et_ krcmmı .kullanınız. Cildınız yumuşa 

yıp tazeleşecek ve siyah noktaları 
rafında buru.şukluklar ve çizgilerim temizli eccktir. 
vardı . Tenim sert ve çirkı.n ldı. Bu Y , 
gün ise cildim kadıfe gibi yumuşamış PARAll iADE GARANTlSi 

1 ve buruşukluklarun tamamen zail Bu basıt uısulü - günde 3 dakika 

'
olmuştur. Adeta dostlarım gıpta. ııa- tabblk eden her kadın. bır genç m 
zarlarile bakıyorlar. Heps:ne cilt un. cildi gibi yumuşak, taze ve nermin 

bir cilde malik olur. Binlerce vak'ada 
suru olan .p~mbc renkteki TOKA - görülen memnuniyetba.hş semere sa
LON kremını gece ve beyaz renkteki yesiı1de bu kremın tesiri hnk.kmda 
TOKALON kremini de gündüz kul - bizi garanti vermeğe kadal' sevkedL 
!anmalarını tavsiye ettim. Onlardan yor. 
.birçokları evvela bu sözlerimle alay Hemen bugün her iki kremden 
c~iler. Fakat tecrübesinı yapıp mem- birer tüp veya. birer vazo satın aıı
nuniyetbahş semere.sini görünce on. ruz ve on gün kadar muntazaman 
!ar da benım gibi şaşakaldılar.. kullanınız. 

Cilt unsuru olan pembe renkteki Şayed neticesinden memnun kaL 
'I'OKALON kreminde Viyana Üııi - mamış !Seniz, aldığınız yere inde edl-
versite.sinin meşhur bir profesörü niz ve parayt cerı alımz. 

SALACAK--. 
P L l\ J ve G AZ i N O SU 

15-6-941 Pazar günü açılıyor. 
Fiatlar her keseye elverişlidir 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 7/Haziran/1941 vaziyeti 
AKTI F 

Kasa: 
;'Utın: sarı kil~ 

Bank.not ,. 
Ofaltlık . 

'12.004Ji16 

Dahildeki muhabirler: 

Türk Lirası . 
narlçtekl muhabirler: 

Alt.ın: Safi kilogram lZ.937,317 

Altına tahvili kabil serbest dö -
vizler 
Diğer dl>vizler ve borçlu Kl!rinr 
bakiyeleri 

Radne tahvtllert: 
:>cruhte edilen evrakı n&.kd.lye 

karşı tığı 
Kanunun 8-9 ınct maddelerine 
tevfikan Hazine tarafınd:ın dtl 
tediyat • • • • 

S~nedat Cüzdanı: 

Tlcart Senetler 
Esham ve tahvllit cüzdam: 

( Deruhte edilen evrakı nakdL 
A ( yenin karşılığı esham vo 

( tahvi1M Otlbarl kıymetle> .. 
B Seı.,est Esham ve TahvllA.t: 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine ayan_, 
TnhvllM üzerine avans . . • . • 
HaZineye kısa vftdell o.varu 
Hazineye 3850 No. ıu kanuna göre 
açılan altın karşılıklı avans 
Hissedarlar: 
Muhtelif: • 

Lira 

Lira 102.124.058,03 
» 8 61D 192.-

• 538.880.14 11U73.130,l7 

,. 466.431.15 ~6.43115 

Lira l& 19i.370.87 

• -,-

• 44 872.630,63 63.070.001,50 

Lirıı 15S.748.563,-

• 21.253.171,- 137.495 392,-

Lira 275.521.872.19 275.521.872,19 

Lir2 4604H43 93 
il 7.899.526,12 53 944.170 .05 

Liıa. 4 741.69 

• 7.808 722. -
)O -.- . 
• 167,684.926;75 175 498.390,44 

4.500 000,-
9.948.400,75 

Yekun 831.717 7eB,2!i 

PAS IF 

fiPmaye 
ihtiyat akçcsJ: 

Adt ve fevkalAde • 
Hususi 

Tcdaviildekl Banknotla.r: 
Deruhte edilen evrakı · nakdlv& 
JCanunun 8 _ 8 incı maddelerine 
tevfıkan Hazıne tarafından vakJ 
tediyat • 
Deruhte edilen evrakı nakdiye . 
bal':ıycşl 

Karı11Jığ1 tamamen altın nlarak 
Ufıveten tedavfıle vart"cllle~ 
Ree.~ımnt mukabili illheten te -
davilJP "'87.f'd!l~n 
Hazlneve yapılan alt!n kar.,ılık.. 
lı ava?U mukabill 390? N'o. lu b. 
nun mucibince fülvecen tedavtı.. 

le vazedilen • . • • 
MEVDUAT: 

Tfırk r 1 rıı .. ı 

lira 7.822.01:9.15 
• 6 000.000.-

Lira. 158.748.563, 

• 21.253.171, 

Lira 137.495.392. -

• 17.000.000,-

. 
• 250 000.000,-

:1 118 000.00IJ,-

Lira 68.207.126,10 
Altın: Safi kilogram 877,150 .. 1.233 782,03 
3850 No. ıu kanuna gilre hı:ızı'1cye 

açılan ıı vnns mukıı.bilt tevdı olu-

S:ı fi kilogram 55 541,n:m 

Dö'<i• T""?"" :' datı: 

Altına tahvili kabil .:ıövizler . 
D!ğPr dövizle:- ve nlncaklı Kll -
ring b:ıklyeleri 

Muhtelif: • 

• 

• 78 124.167,!>0 

Lira -.-
JI 24.665 770 24 

Yekun 

ı Temmuz 1938 tarihinden itibaren: İskonto hn.ddi '% f altın ii7.erine &vı.ns % ı 

Lira 
15.000.000,-

13.83Z.019,15 

522.495,392,-

69.440.908,13 

78.124.167,90 

24 665.770,24 

108.189.530.83 

831.717.788,25 


