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Suriyenİft işgali 
karşısında 
Fransa Ve 
t4ihver Ne 
Yapacaklar ? 

Bir senelik tereddUtten sonra Vi
chy hilkümeti selametini Alman
ya ile anlaş11rakta arıyorsa, Al
manyanm da bu fırsattan istifade 
etmek istiyeceğ.ine şuphe yoktur, 
Vıchy Suriyeyi müdafaada aciz 
iosterirse, o vakit Almanya ve İ
talyanın Vichy hukümetini bun -
dan mesul tutmak ıstemelerl milm
kündür. Bu da Fransız mUstem
lekelerlnin mihver tarafından mü
dafaası meselesini ortaya çıkara -
bilir. 

M. Zekeriya SERTA'L 

Suriyenin Ingiliz kıtalaı'ı ta
rafından işgal teşebbusü 

~~rine ortaya çıkan ilk siyasi 
adise Vichy hukümetimn bu 

~~rekete karşı alacağı ... .uiyettir. 

ASKERİ V 1'ZIYET· 
.......---~---· -" 

Suriyede Takip 
Edilen Taktik 

lngHizler Ha lep'i Almak Suretile Suriye 

Kıtaatının Arkasını Çevirmiye Çallııyor 
Ankara, 9 (Radyo gaır:ctesi) -

Suriye harekatında son safha şu· 
dur: 

Filistin ve şarki Erdıinden Su
riyeye karşı umumiyetle döı t kol 
dan hareket edilmektedir. Şimali 
Filistinden kalkan kuvvetler üç 
istikamette ilerlemektedir: 

\ Suriıe'de 
• • • 
lngılızler 

Dört Kolda• 
ilerliyor 
4.000 Fransızın 

Müttefiklere iltihak 
Ettiği Bildiriliyor 

Sur ve Mercayun 

lıgal Edildi 
o 

ılvaki Mareşal Petain Suriye 
komiserine ve Suriye halkma lıi-
1.aben neşrettiği bir beyanndmede 
kumandana ve halka mukaveme
tı tavsiye etmektedir. 1',akat bu 
ltıUkavemet mahalli mi kala~ak-

l - Hayfamn şimalinde sa
hili takiben Beyrut istikametinde 
(Bunlar 25 kilometre kerdP, ve 
sahilde Sur fehrini almışlanhr. 
Bu kuvvetler, şimdi Beyruta yet 
miş kilometre yaklaşmıştır.) 

2 - Filistinden Zale istikame
tinde (bu kuvvetler Merccyy, -
mu işgal etmiştir. Bu kuvvetltt
den aynlan ikinci 1'ir kol 1''iUs
tinden 22, Erdünden 45 kilomet
re içerde Kuneytireyi almış ve 
Şam istikametinde ilerlemiye bat 
lamışbr.) 

İnsiliz ve Hür Fransız kuvvetleri tarafından işgali beklenen Şam' ın umumi görünüşü 

Şiddetli Mukavemete 

Rağmen ileri Hareketi 

inkişaf Ediyor 

, tır? Yoksa Suriye meselesi, Al -
~anların tesir ve tazyiki ile. Jn
l!Ultere ile Fransa arasındaki ih
~~lafları nihayet bır harbe sürük-
lYen son damla mı olacaktır? 
~uriye meselesinden doğan en 

ltıuhim siyasi hAdise hudut. 
\Tichy hükUıneti şimdiye kadar 

'lrıgiltere tarafından uğradı~ı te -
İavi.ızlere karşı !Akayıt kalmıştır. 
llgilizler daha geçen yaz Akde

tılzcte Fransız donanmasını yak -
lnıya teşebbüs ettiler. Bu hare -
~et Fransızların kalbinde Ingiliz 
ere karşı beslenen muhabbeti 

1ihnekten başka maddi bir netice 
"erınedi. Vichy hükıimeti bu te
C&vüzü bir harp sebebi telakki et
~ Keza Gene~.al de Gaul In
~lzlerin yardımiyle merkezi Af
l"ikadaki Fransaz müstemlekesini 
~~!-1 etti. Vichy hükumeti buna 
::.""'"§• da ses çıkarmadı. Daha son 
ta ~ngiliz donanması, General de 
Cauııe birlikte Dakan almaya te
~bbiıs ettiler. Vichy hükumt:tı 
Unu da bir harp sebebi te -
~ki etmiye li.ızum görmedi. Za
l !n Fransa henüz harpten mağ -
t Up ve perişan bir halde çıkmış· 
1
• Yeni bir harbe girecek vazi -

~ett.e değildi. Almanyanm da o 
A~ıt Afrika müstemlekeleriyle 
..._kası yok gibiydi. 

Bu misallere bakarak bu defa 
~ı_Yichy'nin Suriyeyi istıla için 
hlllllll olan teşebbüsunü mahalli bir 
ltu <lise telAkkı ederek, oradaki 

Vvetlerle vaziyeti müdafaaya. 
~Şacağı, fakat işgal v.iki olur-

• ~ bu emri vAkii de kabul cdece-
451 tahmin olunabilir. 

* * F akat bugün Vichy hükume
)(· tinin vaziyeti, geçen sene
t 1 Vaziyetine benzemez .. Cenev -
ıeed.e çıkan Journal de Gencve ga 
l' lesi Fransanın bugünku vazi -
, et~ ve Almanyaya karşı takıp 
tölınıye mecbur kaldıgı siyasetı 

Yle anlatıyor: 

General Wavell 

3 - Erdilnden hareket eden 
kuvvetler, (bunlar huduttan 10 
kilometre içenle Dera kuabuı· 

----ı nı işgal etmiıtir. Bu kuvvetler 

G C il 
Hicaz tren yolunu takiben l>era • ornwa dan 100 ~ilometre içenle Şama 
doğru ilerlemektedirlerler. Dera 
mevkii ele iki demir yolunun il-

Mısır'daki lngilz 

Baı Kuvvetlerlnln 

Kumandanı Oldu 
Londra, 9 (A.A.) - Harbiye 

nezareti, General Marshall Ct>rn
wall'm, Orta Şark başkuman -
danı General Wavell'in idaresi 
altında, Mısır'daki Ingiliz kıtala
rı başkumandanlığına tayin edil
diğini bildirmektedir. 

l akenderige bo,alı11or 
Londra, 9 (A.A.) -- ls!u~nderi

yeye karşı yapılan hava Jlücu -
munun Almanlar tarafından ke -
şif uçuşlarından sonra hüyi.ik bir 

(Devamı: SL 5, Sü. 3) 

tisak noktasıdır. 
4 - Huduttan 40 kilometre 

mesafede bulunan Stieydiyemn 
cenubuna kadar ilerliycm kuv -
vetler. (Diğer üç kuV\'cte miivazj 
olarak ilerliyen bu kolun da bu
aün veya yann Süe.)'diy yl zaptet 
DMlll mulltemellll'.J, 

36 saatte müttefikler vasati 25-
30 kilometre ıiriş temin ctini§ler
d.ir • 

Bu ilk hamle büyük bir inki
~af aröstermi' sayılamazsa da mil. 
teakip hamleler ümitlidir. Bütün 
mesele evvelce Fransızlann hazır 
ladığı müstahkem hatlann aşıl
ması keyfiyetidir. Fakat gelen ha. 
berlerden bu hattın ltaşlaqıc 
noktalarının bir iki yerden aşı~ı-

(Devamı: SL S, Sil. 7) 

Vicltr'de -
Suri·ye'n in 
Müdafaası 
Çok Müşkül 
Görülüyor 
lngiltereye 

llinı lçin 

Harp 

Hiç 

Bir Temayül Yok! 
Vichy, 9 <A. A.) - "Ofi" ajan. 

sının bildirdi,ii9e ıöre, Madritte
ki Fransız büyük elcisi Fran~ois 
Pietrl. dün inRiliz büyük elçisi 
Sir Samuel Hoare'a İnRiliz kuv
'fttlerinin Suriye arazisini ihlali 
hakkllida Franıız hükumetinin 
bir notasını tevdi etmiştir. 

Londrada memnuniyet 
Londra, 9 . A.) - Madritteki 

f nıiliz büyük elçisine Vichv hü
kumeti tarafından tevdi ettirilen 
notanın mahiyeti hakkında Lon
drada memnuniyet izhar olunmak 
tadır. Lotıdrada şu cihet kayde
diliyor ki. bu nota her hanıi bir 
sekilde muhuemat ilanını tazam. 
mun etmemektedir. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 2J 

lngiltereyi 
lstilci Saati 
Yaklaşıyor 

lngiliz Devlet Nazırı, 

Her An Tetikte 

ti "Şimdiye kadar Fransız si~ ase
,ıu fikirden mülhem oluyordu: 
ti ldemdc lazımdır. Fakat hu in
~ar, bu hareketsizlik artık im -
bi ~a~z bir hale ıeldi. Holanda l(i
İll iiçük bir devlet kendi kabu • 
i)(·"- çekilip yaşayabilir. ı·11kat 
ti •~e aynlmq, her gün kıtbk teh-
"ı~ altında yaşıyan, iki nıil~·on Tobruk müdafilerinden bir grup tayyare dafi topunun başında Bulunmahyız, Diyor el tahsil genci üsera kampların- • 
el il Çiirüyen bir memlekd hu hal- -=-==--======-==============::::::ıı=====-----

._:1:zun müddet yaşıyıtınu. Kı- M •ıı t M ı • • dı 
•ti amaya, kendini kurtarmak l e ec ısın e el-: bir şeyler yapmaya mecbur -
l•ta · \Tichy hükumetinin karar • 
içi hakkında bir fikir edtnm•'k 

ele\ bu vaziyeti daima gö2önün- y·ıcar"ı Mu··badelelere A•ıt Bazı l"~ tılundurmabdır. Çünkıi Ma -
liaı l Petain iki şeyden birini ~·ap 

--
lerline Göre de 

11Kat'i Muharebe 

Manı'ta Verilecek .. 

1 

Beyrut ' a da 
lngiliz Kıtaatı 

Çıkarlldı 

~ Ofi'ye Göre Bunlar 

J Esir Edilmis l l 

fqillzlerle birlikte Suriye hare
katına iştirak eden Albay Collet 

Nevyork, 9 (A.A.) - Nevy•>rk 
Times gazetesinin Berne muhabi
rinin verdiği bir habere göre Tou 
londa buh.uıan Fransız donaıuna
sına mensup birçok cüzütamlar 
derhal harekete hazır bulunmak 
üzere emir almışlardır. 

Bir ihrtıf te,ebbüaü 
Vichy, 9 '(A.A.) - Ofi Fransız 

Ajansanın verdiği bir habere gö
re lngiliz harp gemileri dun sa -
bah Beyrutun cenubunda Lüb -
nan sahillerinde bir noktaya r.e
ri .ateşli tüfeklerle mücebhez nıüf 
rezeler çıkarmışlardır. Ihraç hare 
ketini yapan Ingiliz ~uvvctleri 
bir zırhlı, iki kruvazör ve beş 
torp,to muhribinden mürekkep • 
tir. 

Ofi ajansı ihraç edilen kuvvet
lerin hemen esir alındıgını bildir
mektedir. 

Bir Amerikan 
Destroyeri 

ete!' mecburdur. Ya bu atalette LCiyihalar Kabul Ed.ld• 
Ölij 8~ ederek tedricen milletin 1 1 Londra, 9 (A. A.) - Reuter: 
l!t.:'unu kabul edecek veya Al • Ankara, ~ .<A. ~:> - Büv~ı T ıhedesinin müddetinin uzatılma. Devlet nazırı Lord Beaverbrook, Groenland ı da 

.. Ya ile anlafacaktır. Millet Meclısı buıun $emsettın sına dair notanın ve vine Tür- Kanadava hitaben neşrettiiti bir Bir 

Al<isler 
Almanyq 

Henüz Sarih 
' 

Bir Vaziyet 
Almadı 

Suriye 'nin Müdafaası 

Hareketini Tasvip ile 
lktif a Ediyor 

Alman yada: 

Berlin, 9 (A. A.) - Yarı resmi 
bir kaynaktan bildiriliyor: • 
Buıün Alman hariciye nezare

tinde beyan olunduğuna .ı:cöre, Al
manya yakın şarktaki askeri ha
diseleri büyük bir alaka ile ta
kip etmekte, İnjliliz kuvvetleri 
tarafından Suriyeye karşı ıirişi· 
len harekatın hakiki siyasi sebebi 
ıse daha büvük bir alaka ile kay· 
dolunmaktahr. 

Suriyede Alman kıtaları bu
lunmamış ve bulunmamaktadır 
ve bu iş münhasıran İnJdltere i
le Fransayı alakadar eder. 

(Devamı: SL 5, Sü. 6) 

Londra, 9 (A.A.) - Salahi· 
yettar membalardan öğrenildığı 
ne ıöre, Suriyedc harekatta bu· 
lunan müttefik kuvvetler, Suri· 
ye - Şarki Erdtin arasındaki hu· 
dudun hemen ötesinde kain Der· 
ra'ya, Şam'ın 60 kilometre ka. 
dar cenubu şarkisinde Merce • 
yum'a ve sahilde Sur'a girmış • 
terdir. 

Dört koldan taarruz 
Londra, 9 (A.A.) - Hür Fran

sız ıkuvvetleriyle imparatorluk 
kuvvetlerinin ileri harekatı baş
lıca dört yol üzerinden yapıl
maktadır: 

1 - Beyrut istikametinden. 
2 - Şam istikametinden, 3 -
Amman'dan Suriyeye giden yo
lu takip ederek 4 - Irak'tan Fı
rat nehri vadisiyle. 

Beyrut'a dogru yapılan taar • 
ruz Sur ve Sayda'dan ,geçen mü
kemmel sahil yolunu takiJ) et -
mektedir. İkinci bir kol memle
ket dahilinden Şam'a do~ Rl
den yol üzerinden yürümekte -
dir. Bu iki kuvvet, mahalU kuv
vetlerin aksülamellerini dikkatli 
bir surette tetkik ederek yavaş 
yavaş ilerlemekte ve kan dök -
mekten mümkün olduğu kad:;r 
çekinmektedir. 

I ngiliz resmi tebliği 
Kahire, 9 (A A.) - "TebliJ,, 

Suriyede, müttefik kuvvetlerin 
'{irişi terakki etmektedir. Bu sa· 
hah müttefik kuvvetler Surive
den ötede bulunuyorlardı ve 
sonradan Litani ırmağını ~eç • 
mişlerdir. Sağda, umumi l!!zro • 
$eyka - Miskine - Kınetra hat -
tından öteye gecmislerdir. 

(Devamı: Sa. 5, SU. 4) 

lliU#i4#~1 
Ufak Tefek Sürprizler 

Yazan: Refik Halid 
ıstanbulda .~ökü ti m~ziye v~an acayip bi~ hırsizbk nev'i 
vardır: Turbe, mescıt, camı, şadırvan, sebıl. mnarlık, hü· 

lisa ölüler veya diriler meskeni kutlu yerlere musallat bir 8fll'Dla 
v~ apartma merakı ... Kubbelerin kurşun kaplamalannı, türbele
rm şallarını, mescitlerin kandillerini, camilerin çinilerini ıadır
' anlarla sebillerin musluklannı ve mezarlıkların, hiç olmazsa ı;er-
vilerini çalarlar. Bu an'anevi fena huyun ,.e. çirkin zenaalia yeni 
\'e çok cüretli bir misaliyle karşılaştım: 

Sultan Mahmut türbesi önünden kimler geçmez? Bütihl İs
tanbul ve bilhassa - belediye dairesi yakan olduğu jçin - şehir 
bakımı ile meşgul olan yüzlerce amir ve memur! l'akat, anlaşılan, 
kimse dikkat edememiş: Türbe yanmdaki kocaman, upuzun ve 
pek gösterişli makberenin demir parmaklıklan ıözüme, sen za· 
manlarda her ıün biraz daha seyrekleşir eibi görünmi)e batladL 
Kendi kendime: "Ne oluyor, diyordum, bunda bir iş var; demır 
çubuklann hepsi yerlerinde durdutu, eksilmediği halde parmak
lakJarda ıittikçe bir hafüleme, aralanma, erime bissedi~ orunı.,, 
Nihayet farkına vardım: Bu parmakhklann üzerlerine konmuş 
halka biçimindeki iri tezyinatı bir hırsız, kilere yol açmış bir fare 
intizamiyle ve pyretiyle birer birer taşıyor! 

btt Şiiphesiz Fransız milleti için Günaltayın başkanlı~ında topla- kiye - Romanya arasında teati 0 • m~~ida. inıilterenin is!ilası sa
ile :ısrayış acıdır. Daha hir se- narak posta, teh!raf ve telefon u- lunan 14, 19 Şubat 1941 tarihli 1 atın.ın yaklaş~a~ta ?lduıunu söv 
fı.tt ""el, Fransız siyasetinin ana mum rnüdürlü,iü 1938 mali vılı n.ot:ıların tasdiklerine ait kanun, le~ış y~ demıştır kı: .. 
~ 1 lngiliz anla!fması idi. Yirmi hesabı kat'isine ait kanun Ia~ih.a. l~yihalarının ikinci müzakereleri- . İstı~a~a .ne ~aman teşebbus e-

Alman Denizaltısına 

Hücum Etti tıa._. &ene Fransa bu siyast•tle Av- sını müzakere ve kabul etrnıstır. nı yapmış ve tasvip eylemiştir dıleceğını bılmıyorum. Fant mu. 
'-Y da Yaşadı. Şimdi ayni Fran- Meclis bunu takiben Almanya- Mecli . b .. .. · · hakkak olan bir sey vardır, o da 
~~ &enelerdenberi düşman ta- va ihraç edilecek Türk malların~ d ik' s.ın .. Ujlunku. toplantısın- muharebe saatinin yaklaştığıdır. Nevyork, 9 (A.A.) - Nevyork 

Hırsızın ustahema hayran kaldım. Başına sihirli külah n11 giyi
yor; yoksa eski masallardaki ıibi bekçilerin üstüne ölü toprağı mı 
atıyor; hokkabaz, sihirbaz, manyatizmacı mıdır? Başka bir nokta 
da var: Bu derece marifet ve maharet ehli bir adam neden dolayı 

·ı banka kasalannı, kuyumcu dükkinlaruu, müzeleri, yani milyonlan 
bırakıyor da, ne kadar azalsa ve pahalılansa yine değil altın 'e 
elmas, kalay kıymetine erişemiyen v, antika olarak ta değeri bu. 
lurunıyan bu demir parçalarını çabyor? Hem nasal çalmak? Ta • 
biid.ir ki, • halkalar yerlerine sanıkla posta pulu ıibi yapl§tınl • 
maınııtır; kenetlenmiıtir; .kopanlmasa için zorlamak, ete ve k9'ıl 
kaç nevinden iletler kullaama.k lizımdır. Katlanılan zahmete, IÔI· 
terilen maharete ve ıöze alman tehlikeye dej'er mi? Sonra o sem. 
ü ve cadcleyi de bir diltilnilnilz: Geceleri bile vızır vıza işlil en 
:ayet 1fıldı ve yüzük taıı eibi meydanda bir yer ..• Belediyenın <le 
ti karşısı! Çalanın ma aklına ıaşayım, çaldıranın mı? Şaııtını kal. 

~-~ • Almanya ile anlapnak lü- .mukabil klirinı hesaplarındakı k:bulıncı ı:~~k:resıni yaparak Her er. bütün şiddet ve azmi ile Herald Tribune gazetesinin bil-1 
~~q telkin olunuyor. Ve hunu Almaıı. matlubatında yapılacak . • ey ı,..ı anunlar arasın- mukavemete hazır, verine konul- dirdi~e göre, bir Amerikan 
bit 1~utkunda amiral Darlan acı ~~~lrlik .. ile. Tü.rkive .. - Almanya da ~s~an ka!11;1nunun 39 uncu mad malıdır. Her top ve her tank se- destroyeri Groenland sahillerine ı 
bı.~ laaııl Fr 

11 
·~ k t b d lel d!s!nın tadılı hakkındaki kanun ferber bir halde bulunmalıdır. ~ bir yerde bat~ bir tn~-

~11a a ansız mi etine ani ı a ı ıcarı mu a e ere layıhası da bulunmakta idı·. Her tavvare, uemı-. hazır olma· liz vapurunun. muretteba.tını 1 
Çalıpyor.,, "it hususi anlasmava dair .T .. 

1. t l J T"' k. e t Meclis "elecek t,_,lantısııu Cu. lıdır. Çünkü. burada. az zaman kurtarmış .ve bır Alman ~enız~l-
(D . unan no ar a ur ıy - • ,., ~ti (De ıt. , tısına denızaltı bombalarıyle hu-

evamı: S · 4, Sil. • t e seyrisefain mu- ma jtÜnü yapacaktır. vamı: SL ~.;,Ü. 1) ı cum etmi$tir. dun. Her zaman da harp slirprweri.De şaşılmaz a? • 



T •• •~ K d Yardım Seven UtK a ınının Kadınlann 
Mazisine Salf rs Faaliyeti 
r:--······------..... - ... ---... ....... ----••••wwwn••=··· .. ····-........ ~ 

i ilk Türk cemiyetlerinde bile kadının çok yüksek bir 1 
i mevkii vardı. Erkeğin yaptığı her işi kadın da yapardı. i 
i Aile ve devlet hukukunda kadın1a erkek bir addedilirdi i 
\. ............................................ - .............................................. ./ 

Yazan: ŞÜKÜFE NİHAL 

( 1 ) 
Bundan evvel.ki devirlerde, 

Avrupada da olduğu ~ibi, 
bizde de türlü türlü içtimai te
sekküller yoktu; kadının rolü a
ile arasındaydı. Kadın çocuğuna, 
ta beşikten başlıyarak iyi, sağ
lam bir karakter; yüksek bir va
tan aşkı, cesaret, kahramanlık 
duygusu aşılar; ölürse şehit, ka
lırsa ,gazi olmakla erişece~i yük
sek mertebeyi çocuğunun gönlü
ne sarsılmaz bir iman halinde o
yardı.. 

t~te, Türk milletinin kanunla
rını bir zamanlar Avrupada ta 
Viyana içlerine; Asyada Hint Ok
yanusuna; Şimali Afrikanın şar
kından ta garp ucuna kadar ya
van büyük fatihleri. hep o kah
raman Türk anası yetiştirmiştir. 
Büyük duygulara inanmış bir a
ıle vardı; milletin temeli o aile
de kurulurdu. Her terbiye, her 
sevgi, her inan~ oradt-. doğar, o 
mukaddes ocaktan ateş alarak bü
yürdü ... (Mazi kadını) denilince, 
bilhassa Meşrutiyetten beri ya
zılan eserlerde _görüldüğü gibi. sa
ray entrikalarını meydana ~eti
ren; yalnız siyasi şöhretleri olan, 
hele bir çokları Türk ırkından bu
lunmıyan kadınlar akla gelmema
lidir. Bunlar tek tek kadın tip
leridir. bütün bir mazi kadınının 
örnekleri olamazlar .. , 

** Türkler tarihte iki büyük 
safhadan Ji!eçtiler: Müslü

manlıktan sonra, ve müslüman
hktan evvelki devirler ... 
Müslümanlıkta kadınlar da 

harbe giderdi; _geri hizmetleri ya
parlardı. O zaman taassup yoktu; 
hükümdarlar, kumandanlar har
be giderken ordunun ,gerisinde 
harem çadırlarını da görüyoruz. 
Bu kadınlar askerin şerefine, fe
laketine iştirak ederler; Jleri hiz
metlerde çalışırlardı. Yavuz Sul
tan Selim, İranlılarla yaptıl?ı Çal
dıran muharebesinde (Hatai) a
diyle şiir yazan ve aslen Türk o
lan meşhur şair İran hükümdarı 
Sah İsmail Safaviyi ve ordusunu 
mağlup etmiş, karısı (Taclı Ha
nım) ı esir almıştı. Demek ki. 
bu Türk hükümdar. karısını 
harp meydanına kadar getinniş-

ilham eden; yurdu koruyan bir 
varlık olarak tanıyorlar .. 

Orhon kitabelerinde (devleti 
yaşatan hakan) la (devleti yaşa
tan hatun) beraber anılır. Ha
tunla hakan bir kıymette, bir 
mertebededir. Bütün ayinler, top. 
lantılar, şölenler, yani resmı zi
yafetler hatunla hakanın reisliği 
altında yapılır. 

Hükümdar emirnameleri (yal
nız hakan emrediyor ki) diye baş
iarsa muteber sayılmaz; (hakan
la hatun emrediyor ki) diye ya
zılması lazımdır. 

Hakan yalnızken devletlerin 
elçileri huzura çıkamazlar. Hakan 
sağda, kadın solda oturdukları 
halde ikisinin birlikte bulunma
sı lazımdır. 

Hakanla hatun gökle yerin e,.v
latlarıdır. (Güneş ana) ile (ay a
ta) onların JlÖk yüzündeki tim
salleridir. Türk mitolojisine gö
re, hakanı temsil eden (ay ata) 
altıncı kat gökte; hatunu temsil 
eden (.gün ana) yedinci kat gökte 
oturur. Kadın daima muhterem, 
daima üstün mevkide ... 

Yine Orhon abideleri bize şu 
haberi veriyor: 

"Miladi (630) tarihine doğru 
Türk hakanı hir ziyafette gafil 
adanarak Çinlilere esir düştü: 
devlet ıniinkari7. oldu. Bazı vil~
yetler istiklalini ilan etti. Kita
beleri yazanlar. bu elli yıllık za
mana (esaret devri) göziyle ba
karlar. Sonra halkın. isyaniyle 
milletin hürriyeti kazanıldı. Çin
liler, bu isyanı, bastırmak lçin 
asker gönderdiler, fakat Türkle
rin tanrısı kendi kavmine merha
met ederek (Türk mil1eti yok ol
masın) diye (İl Türeı;i KaganJ la 
zevce (İl Bilge Hatun) u kavnıin 
üzerine hakim olarak yiikscltti.,, 

** 
Kadın harpte, siyasi meclis

lerde, şölenlerde, avda 
mutlak erkekle beraber®. Er
keğin yaptığı her işi, her sanatı 
kadın da yapar. Gerek aile, jlerek 
devlet hukukunda kadın erkekle 
birdir. Bu birlik, beraberlik ihti
yari değil, kadının erkekle bera
ber bulunup calışması, mecburi 
bir·şeydir. Türklerde adet, ana9e 
öyle kurulmuştur. 

tı... Atalarımız, kadının zekasına 
Müslümanlıktan evvelki devir- yoldaş olan ince sezişlerinden, 

)erde de ayni manzarayı ~örüyo- derin şefkat duygularından istL 
ruz. fade etmeyi; bu meziyetlerinden 

İlk Türk cemiyetlerinde din- dolayı ona hürmet göstermeyi bi
den, sihirden, türeden do_ğan bir lecek kadar derin _görüşlü idiler .. 
demokrasi ve feminizm vardır. Er Eski çağlarda erkek kadının 
kekle kadın her yerde beraber ça- maddi, dış varlığından ziyade ma
lışır; bu cins beraberliği demok- nevi varlığının yi.ıksekHıZine, ll(Ü
rasinin şartıdır. zelliğine ehemmiyet verirdi. On 

İptidai kavimlerin bir coğunda üçüncü asır sonlarında yazılmış 
kadın (tabu), yani (tekinsiz) dir. kıvmetli bir eser olan (Kundatku 
Muayyen bir yaşa gelen gene kız. bllik) te ,gördüğümüz şu öğütler 
artık erkeklere görünmez; erkek. cok dikkate değer; bu eseri ya
lerin yaptığı işleri yapamaz: kul- zan (Yusuf Hacipl diyor ki: 
!andıkları eşyaya el süremez. Er- "Güzel yüz peşinde koşma, gü. 
kek de kadının dokunduğu şeyle- zeJ huy pesinde kos! Kadının gü
re dokunamaz. (Mana) dininin zelliği, doğruluğundadır. Kadın
jnamşlarından olan (tabu) vu ka- ların bu güzelliklerini göz değiJ, 
bul eden yerlerde bu hadise bir J?örmeyi bilenler bilir ... ,, 
jkilik doğurmuş; kadını, erkeği ve Yine bu mi.ielif. KaşJ!ar hü
onların kullandıkları eşyayı iki- kümdan (Buğra Han) a şu tavsi-
ye ayırmıştır. veyi yapıyor-

İşte, bazı dillerde eşyanın mü- "Kendine kadın bulmak isti-
ennesliği, müzekkerliği; Türkler- :vorsan, meziyetli kadın ara; gii
de böyle bir ayrılışın bulunmayı- zelliğe bakma! Eğer senet isti
şı, böylece izah edilir. ı yorsan, sunu bil ki, böyle bir ka-

Kadının tabu olduğu yerlerde dımn sana vereceği !?eref, altın 
örtü, harem adeti vardır. Bura- değerinde bir şereftir.,, 
larda kadın hukukça erkekten a- Erkeğin, manevi meziyetlerine 
şağıdır. verdiği kıymetle tekamül eden 

Cinsi iş bölümü meydana ,ı:?el- kadın, tabii bütün hayatını. süs
miştir. Kadının bu suretle tabu lenip ona oyuncak olmakla; yal
olmasının tekamülü ilk milletler- nız dış yi.iziyle erkeğin hoşuna 
de (harem) hayatını doğurmuş- gitmek için calısmakla harcamaz, 
tur. dış ve iç güzelliğinde bir müva-

Yunanlılar hareme (Jinese), i- zene yaparak hem kendisine, hem 
ranlılar • lŞebistan) derlerdi. İşte yuvasına, hem de yurduna fayda
kadmın kapalı kalması, her işe 1ı olur ... 
karışmaması, bazılarının sandığı ============== 
gibi, hususi vaziyetin icapların
dan ziyade (tabu) inanışından 
do2muştur. 

** Halbuki Türklerde böyle bir 
adet yoktur, Türkler (ta

bu) yu kabul etmemislerdir. Türk 
kadını her iste, erkeğin yardımcı
sı, arkadasıdır. 

İlk Türk cemiyetlerinde kadı
nın çok yüksek bir mevkii var
dı. Türklerin dini reisleri cilan 
samanlar sihri kuvvetlerini, il
hamlannı (ama$(at) lardan alır
lardı. (Amagat) lar bir nevi 
<Müz - İlham perileri) dir. 

Orhon kitabelerinde gördüğü
'ıüz (umay) -ki amagat olması 

timali vardır- yurdu, çocukları 
-uvan bir ilahedir. 
'ôri.ıli.ivor ki Türkler. kadını 

k adamlara büyük duygular 

ADLİYEDE: 

Bir Suçlu, 12 Sene 

Hapse Mahkum Ofdu 
Bir müddet evvel Balatta bir 

köfteci dükkanında arkadaşı Ah
medi bıçakla yaralayıp öldürmek 
ten suçlu Hüsamettinin durusma
sı dün ikinci ağır ceza mahkeme
sinde neticelenmiştir. Mahkeme 
suçlunun 12 sene ağır hapse ko
nulmasına karar vermiştir. 

Tevkif Edildi - Sarıyerde Ye
nimahallede bakkallık eden Şua
yip adında biri yüksek fiyatla 
kaşar peyniri sattıjhndan adliye
ye verilmiştir. Şuayibin dün as
liye ikince ceza mahkemesinde 
durusmasına başlanmış ve tevkif 
olunmuştur. 

Dün Alh Hastanede 

Kurslara Başrandı 
Yardım Sevenler Cemiyetinin 

ilk Jlönüllü hastabakıcı kursları 
dün sabah saat 8 de Cerrahpa
sa.. Haseki, Haydarpaşa nümune. 
Haydarpaşa askeriye, Beyoğlu 
Etfal ve Gureba hastahanelerin
de olmak üzere altı hastahanede 
birden faaliyete J!eçmistir. Hasta. 
hanelere 25 _ 30 kadın verilmis 
ve kurs tevziatı yapılırken kadın
ların oturdukları semtler nazarı 
dikkate alınmıştır. Uzak kazalar
da oturup kurslara devam edecek 
ler kin. hususi tertibat alınmıs 
ve kurs müdavimlerine kolaylık
temin edilmiş, .Römlek ve başlık
ları verilmiştir. Kurslar 40 ,;in de 
vam edecektir. 

Amerikan hastahanesine ayrı
lan 15 kadın da bu.Rünlerde çalış. 
maya başlıyacaklardır. Gönüllü 
hastabakıcı olmak istiyen kadın
lar sabah saat 8 den 12 ye kadar 
ameli ders görecekler, ö~leden 
sonra da nazari sahadak~ bill{ile
rini kuvvetlend ireceklerdir. 
Tıp fakültesinin son sınıfında 

okuyan kız talebe kurslarını ev
çelki gün ikmal etmişlerdir. Ay
ni fakültenin di~er sınıflarına 
kayıtlı kız talebe de hastahane
lerde ve Aksaray hastabakıcı mek 
tebindeki derslerini dün ikmal et
mişlerdir. Bu suretle Tıp fakülte
sinin ikinci _gönüllü hastabakıcı 
kursu da bitmiş bulunmaktadır. 
Mezun talebenin diplomaları ya
kında Eminönü Halkevinde mera 
simle verilecektir. 

Dert dinleme bürosu 
Yardım Sevenler Cemiyeti seh

rimizde bir "Dert dinleme büro
su" kurmıya karar vermiştir. Bu 
büro, erkeği askere gidenlere iş 
bulacak. rehberlik yapacak, fakir 
ve yoksullların dertlerini dinliye
cek, çarelerini araştıracaktır. 

MtJ'TEFERRhC: 

Defterdar Dün 

Ankaraya Gitti 
Defterdar Şevket dün akşam 

Ankaraya hareket etmiştir. Yeni 
vergi zamları münasebetiyle Ve
kaletlerle temaslarda bulunacak, 
ve bir kaç gün sonra şehrimize 
dönecektir. 

Yeni vergi zamları dolayısiyle 
bina verJi!isi ile birlikte tahsil o
lunacak müdafaa ver$(isinin ta
hakkukuna ait hazırlıklara devam 
edilmektedir. Yeni vergi zamla
rının tatbik şekline ~öre. sahi
binin bizzat oturdu~u meskenler
de bina vergisinin altıda biri. di
,ğer binalarda üçte biri nisbetin
de ayrıca müdafaa ver,!itisi alına
caktır. Bina ve buhran ver~isin
den muaf olan binalar bu ver.'(i
lerden de muaf tutulacaktır. Tah. 
sil edilen munzam vergiler, tah
sil edildikten sonra bir ay içinde 
behmehal hazineye teslim edile
cektir. 

Bu usule riayet etmiyen alaka
darlardan bu vergi yüzde on 
zamla tahsil edilecektir. Tahak
kuk muamelesi bu ayın sonuna 
kadar ikmal edilecektir. Belediye 
bu iş için icap eden hazırlıkları 
yapmıştır. 

Meyva İstasyonu - Ziraat mü
dürlüğü meyva ıslah istasyonunu 
tcvsie ve bunun için de 9 bin li
ralık istimlak yapılmasına karar 
vermiştir. 

Tütün Mahsulü - İst.anbulda
ki alakalı makamlara gelen ma
lumattan öğrenildiğine göre bu 
sene memleketin her tarafında 
tütün mahsulü bol ve nefaset iti
bariyle cok memnuniyet verici 
mahiyettedir. 

Gecen sene. hükumet tarafın
dan alınan faydalı tedbirler bu 
sene zürraın bol ve iyi tütün ye
tiştirmesi gibi mesut bir netice 
vermistir. 

Telefon Malzemesi - Bug{in
lerde Avrupadan mühim mikdar. 
da telefon malzemesi gelecektir. 
Bu suretle yeniden bir çok tele
fon abonesi kayıt ve telefon ma
kinelerini başka yerlere naklet
mek mümkün olacaktır. 

İnhic;arlar Vekili Gitti - Bir 
müddettenberi şehrimizde bulun. 
makta olan İnhisarlar Vekili Ra
if Karadeniz, buradaki tetkikle
rini bitirerek dün akşam Ankara
ya dönmüştür. 

Hayvan Himayesi - HayVan
ları Himaye cemiyeti Mayıs ayı 
zarfında 79 hayvan tedavi etmiş, 
789 hayvan beslemis, fazla yük
lenmiş 53 araba boşaltılmış, ara
ba sahiplerine ceza verilmiştir. 

İstanbul Ticaret Müdürü 
An karada 

An.kar;\, 9 (TAN) - IstanbuJ 
ticaret müdürü Sait Raııf Sarper 
şehrimize gelerek vekaletle te · 
maslarına başlamıştır. 

TAN 
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1 Basın Kongresı Ailelerine 

1 D ün Toplandı Yard_ım--0-
. Bilet Ücretlerine 

Cüz'i Zam Y apdması 

Düş~inülüyor 

Dünkü kongrede buluna11 muharrirlerden bir kısmı 

Asker ailelerine yapılmakta o -
lan yardıma devam edilmekteclır 
Haziran aylıklarının verilmesiııe 
başlanmıştır. Kazalardan yeni tah 
sisat istenmiştir. Son zamanlarda 
artan mtiracaatları karşılamak i
çin yeni tedbirler ittıhazına lü -
zum görülmüştür. Birmcikanun
da vardıma muhtac olanlara 45 
bin· lira k.ifi gelmekte ikm hazi
ran ihtiyacı 150 hin lirayı geç -
mekte ve yeni tedbirleri lüzıım . 
lu kılmaktadır. Bugün mer'i olan 
mükellefiyet usulü bu ihtiyacı 
karşılamıya kifayet etmediı!i için 
şehir meclisine yeni bir formül 
teklif edilmiş bulunmaktadır. Şc 
hir meclisi fa.aliyette olmadıgı 
için belediye daimi encüın?ni 
teklifi tetkik etmektedir. Zaten 
asker ailelerine yardım kanunu, 
gelir kayna'idarını tcsbit etme işi
ni şehir meclislerine vermekte <.'l· 
duğundan, meclis yerine karar 
verebilecek olan daimi enci.imerı 
yeni teklif üzerinde knrarını bil
direcektir. Yeni teklife göre, bi -
letle yolcu taşıyan bütün nakil va 
sıtalarına (tramvaylara, denizyol
ları, Şirketi Hayriye ve Haliç va 
purlarına, banliyö trenlerine, o
tobüslere) yardım vergisi konu -
lacaktır. Bu vergi birinci mevki
lerde 40, ikincimevkilerde 20 pa· 
ra olacaktır. Trenlerin üçi.incü 
mevkı bıletlerine bir zam yapıl
mıyacaktır. 

Türk Basın Birliği Istarıbul 
mıntakası kongresi dün saat 14,30 
da Eminönü Halkevinde toplnn -
mıştır. Kengrede yüzden fazla a
za hazır bulunmuştur. Kongre re
isliğine Necmettin Sadak, katip -
liklere de Suat Derviş ve Reşat 
Feyzi seçildikten sonra idare he
yeti raporu okunmuş, muharrir 
Selami izzet Sedes, Naci Sadul -
lalı, Bürhan Felek, Gavsi Ozan -
soy, Necip Selam rapor etrafında 
söz almışlardır. Bu azaya eski ida 
re heyeti reisi Tarık Us tarafın -
dan cevap verilmiş, bundan son
ra da hesap, bütçe ve dilek encü
menlerinin seçimine geçilmiştir. 

Hesap tetkik encümenine Halil 
Lutfi Dördüncü, Necip Selam, 
Sait Kesler, Selim Ragıp, Bürban 
Felek, Cemal Kutay, bütçe encü
menine Fuat Duyar, Faik Güneri 
Doğan Nadi, Zeyyat Ebuzziya, 
dilek encümenine, Naci Sadullah 
Gavsi Ozansoy, Rasim Us, Namık 
Görgüç seçilmişlerdir. 

Kongre bu encümenlerin maz -

hatalarını hazırlamaları icin cu -
ma gününe tehir edilmi~tir. O 
gün encümen mazbataları okuna 
cak ve yeni idare heyeti seçimi 
ile, Ankaraya mümessil olarak gi 
decekler ve haysiyet dıvanı se~i~ 
lecektir. 

* Türk Basın Birliği Jstanbul 
Mıntakası Re'5liğinden: 

1 - Kongremiz önümüzdeki 
cuma günü saat on dörtte topla -
nacaktır. Arkadaşlarımızın hazır 
bulunarak mütalaalarından fay
dalandırmalarını rica ederiz. 

2 - Dilekler encümeni per -
şembe günü saat 11 de Haber ga
zetesi idare evinde topl:macak ve 
toplanan teklifleri orada tetkık 
edecektir. 

Kongrede konuşularak bir ka
rara bağlanması istenen teklifle -
ri varsa arkadaşlarımız gerek 
kongre gerek mıntaka reisliği va
sıtasiyle yazabilirler ve gerek 
doğrudan doğruya toplantı yerin 
de komisyon reisliğin~ bizzat ve
ya yazı ile bildirebilirler. 

Daimi encümen bu yeni ~ekle 
karar verirse halen mer'i olan 
yardım verme şekli sona erecek
tir. 

IJsl<üdarda Bir 
Adam Karısını 

Yarafad · 

Ankarada bulunan Vali ve be
lediye reisi Dr. Lütfi Kırdar bu
gün Ankaradan şehrimize dön -
mi.iş olacak ve daimi encümende 
asker ailelerine yardım mük<'l -
1cfiyetinin yeni şeklini miizakere 
ederek bir karara bağ!ıyacaktır. 

iş Yerlerinde 

Çahşma Müddeti 
Ankara, 9 (TAN) - lktısat Ve 

ktılcti iş kanununun 35 ınci mad 
desme istinaden çalışma müdde 
tini tayin ve tesbit eden yeni bir 
nizamname hazırlamıştır. Nizam
name, alakadar vekaletlerin fikri 
alındıktan sonra devlet şurasına 
sevkolunacaktır. Nizamnamede 
çocuk ve kadın işçilerin mesai 
müddetleri ve fazla mesai ücret· 
leri hakkında hükümler vardır. 

Bir 

Bir 

Çocuk. Babasını 

G enç te Sevdiği 
Dün sabah Üsküdarda Sürey

va adında biri, 6 senelik karısı 
Fatmayı dokuz yerinden ağır su
rette yaralamıştır. 

İcadi:ve mahallesinde 24 numa
ralı evde oturan Süreyyanın bir 
kaç gün evvel karısı ile arası a
cılmıştır. Bunun sebebi son gün
lerde Süreyyanın jşinden ayrıl
ması ve karısına layiki veçhile 
bakamamasıdır. Dün sabah evden 
cıkmıya hazırlanan Sürevva. ka
rısının asık suratından hiddetlene 
rek onu tokatlamıstır. Fatmj da 
avazı çıktığı kadar bağırarak kom 
sulan imdadına ça~ırmıstır. Sü
reyya, bu halden büsbütün sinir
lenmiş ve eline gecirdiği bıcakla 
kadının üzerine hücum etmiş, do. 
kuz yerinden yaralamıştır. 

Yaralı kadın Nümune hastaha
nesine kaldırılmış, Süreyya yaka
lanmıştır. 

Ağabeyisini vurdu 
Beyo~lunda da bir yaralı-.t>ıa 

vakası olmuş, 14 yaşınla Kemıil 
adında bir çocuk a~abevisi Aliyi 
makasla 3 yerinden yaralamıştır. 

Bostanbaşınd:ı oturan Ali, ba
bası Hamitten para istemis. iste
diğini alamayınca da ihtiyar ba
basını dövmiye kalkmıstır. Ha
diseyi önlemiye ve babasını ağa
beyinin elinden kurtarmıva ca
lışan Kemal de bu arada bir kac 
tokat yiyince eline gecirdiği ma
kasla ağabeyisinin üzerine vi.irti
m üs ve ras~ele üç yerinden vur
mustur. 

Ali Beyoğlu Zükiır haskıhane
sine kaldırılmış, Kemal yakahn
mıştır. 

1Ji6er bir yaralama 
vakası 

Üçüncü bir yaralama vakası 
da Uzun carşıda olmuş,· Kemal 
adında bir sabıkalı, kendisine yüz 
vermiyen 18 yaşında Saliha adın
da bir kızcağızı bıçakla dört ye
rinden yaralamıştır. 

Saliha, Uzun çarşıda Maskeli 
handa oturan Bayram adında bir 
seyyar satıcının kızıdır. 

Dün sabah bakkala gitmek ü
zere evden çıkan Saliha sokakta 
Kemal ile karşılaşmıştır. Kemal 
bir hayli zamandanberi kızı takip 
etmekte olduğundan Saliha onu 
5ı:Örür görmez ters :vüzi.ine dön
müş ve eve kacmak istemistir. 
Fakat Kemal ona pek cabuk ye
tişmiş ve kızın kolundan sımsıkı 

Döven Ağabeyisini, 

Kızı Bıçakla Yaraladı 

tuttuktan sonra beraber .ı:telmesj 
icin yalvarmıya başlamıstır. Sa
liha bütün ricalara rağmen Ke
malin elinden kurtulmakta ısrar 
etmiş, Kemal de kızmıs ve kızı 
dört yerinden bıcakladıkbn son
ra kaçmış, .(!itmiştir. 

Yaralı kız Haseki hastahanesi
ne kaldırılmıştır. Kemal aranmak 
tadır. 

Fatilı cinayeti 
Cumartesi akşamı karısı Mü-' 

kerremi F'atih'te sokak ortasında 
bıçakla yaralayıp öldüren mez
baha kesicilerinden Fazıl dün ad
liyeye verilmiş ve tevkif olun
muştur. Zabıtanın tesbit ettiği 30 
sahidin hepsi birden bugün adli
yeye çağ1rılabildiği takdirde Fa
zıl, meshut suçlar kanununa v;ö
re muh<tkeme edilecektir. Şayet 
bu şahitler toplanamazsa durus
maya umumi hükümler dairesin
de devam edilecektir. 

Yünlü 

KCir 
Kumaşların 

Nisbetleri 

Coğrafya Kongresi 
Encümenlerinde Çalişmalar 

Ankara, 9 (TAN) - Coğrafya 
kongresine davet edilen profesör 
ve ilim adamlarımız, ayrıldıkları 
komisyonlarda tetkiklerine de -
vam etmektedirler. Bu tetkikler 
birkaç gün daha sürecektir. Ha
zırlanacak raporlar umumi heye 
tin tasvibine iktiran ettikten son 
ra yeni coğrafya kitaplarının ta -
dil ve tashihjne esas teşidl ede
cektir. 

Bigada Bir 
Bekçiyi 
Öldürdüler 
Cinayetin Sebebi Bir 

Tabak Fasulyadır 
Biga, (TAN) - Karabiga nahL 

yesi civarındaki Halitbey ciftli
ğinde, bir tabak fasulye yüz.ün
den bir adam öldürülmüştür. 

Mezkür çiftlikte bekcilik yap
makta olıın 50 yaşında Çınarderc
li Çeçen Mecit, ciftliii;in aşçısı A
rif oğ'lu İsmailden bir tabak fa
sulye istemiş, ret cevabı alınca 
d:ı fevkaltıde asabilesmiştir. 

Bu iki kapı yoldaşı arasında 
bu yLizden kav,ga cıkmış, niha
vet, bunlardan Mecit, hiddetini 
vencmiyerck hasmının üzerine a
tılmış ve onu bir hayli dövdükten 
sonra elinden kacırmıştır. 

Ankara, 9 (TAN) - Bırkaç 
gi.indenberi şehrimizde buimıan 
Istanbul yünlü kumaş fabcikaları 
mümessilleri iktısat vekah"tiyle 
temaslarına devam etmektedirler. 
Müzakerelerin mcvzuunıı yüıılLi 
kumaşlara tayin edilen yüzdelik 
kar nisbctlerinin mikt,ın ıcskil 
etmektedir. Diğer tarart ın ltıst ik 
fabrikaları mümessilleri ele te -
maslara başlamışlardır. Bn mii -
messiller lastik imali için iptidai 
madde teminini vekaletten iste -
mcktedir leı·. Fakat öfkesini bir türlii alamı

yan Mecit. cayırda ot bicmekte 
olan ameleden birinin orağını 

Hıfzıssıhha Kanµnunun kavrıyarak ismailin peşine düş-
Tatbik ŞekiJJeri müş, kovalamıya başlamıştır. 

Hıfzıssıhha kanununun beledi- Hayatının tehlikeye girdiğini 
yeyi yakından alfıkadar eden gören İsmail de yanında taşıdığı 
maddelerinin tatbik edilip edil - av ciftesini Mecidin üzerine bo
mcdigi hususları hakkmdn es<ıslı saltmış ve onu sol memesi üsti.in
tetkikler yapılmaktadır. Bu ;ıra - de~ vu~·up öldürmüştür. A 

da alakadar makamlar beled~vc Ismaıl yakalanmış ve adlı tah-
sıhhiye teşkiJfıtını ve bilhassc1 ı3e- .kikata b~slanmıstır. .. •. .. .• 
yoğlu ve Eminönü kaz ~ılannın /Jlerdwenden duştu, oldu 
son senelerdeki sıhhi n.nwmeJ1tı Biga , (TAN) - Turan mahal-
nı tetkik etmiyc karar v.t.'l'm ;ştir. lesinden Bayram Atan'ın iki yaş. 
Bu tetkikler neticesinde .kanuna larındaki erkek cocuğu Hidayet 
aykırı görülen veya ihm<ıl .edı1en Atan, merdivenden yuvarlanmıs 
hususlar tesbit edilip bundm1 ıne: ve başından yaralanarak derhal 
sul olanlar tecziye cdil~cektir. ölmüştür. 

Eskiye Hasret 

Hastahğr 
Yaza11: Naci Sadullah 

Diin~·anm her medeni iiJke· 
sinde, ı:;uurlu sanatkara 

dii~en vazife, yıkılmış köW an'· 
nnclerin, tckaiide sevkohmmus 
iptidai adetlerin, ve modası geç· 
mis miiessesclerin eskimis hatı· 
ral.~rmdan mizah mevzulan çı· 
karmaktır: Pariste atlı arahaı 
bir mizah mevzuudur. Loodra
da on dördiincH asırdan artmı~ 
bir kostiim. ancak miize ınan· 
kenlerine rriydirilen bir güliin( 
hatıradır. Moskovada Çar, bir a· 
tay vesilesidir. Bugiinkii Nev· 
york vaktiyle kendisini ağlat· 

ımş olan sessiz filmleri, kahka· 
hayla seyrediyor. 

l•'akat maalesef biz, maziniıı 
yıkılmış ananelerine, iptidai miJ 
essesclerine, şuurlu bir mizalı 
gözliiğiyle bakabilecek seviye· 
ye varamadık. 

Ma.,if"fen bahseden bazı eser· 
lerde, gariı> bir hasret seı:mcnitı 
acısını duyuyoruz. Geçen giin 
mUnevvcr sa.nlan1anm12dan bi. 
risi. "Be~ik ., başlıklı bir fıkr~ 
yaznu ·: 
"- Bu sabah. diyor, tahtadar 

islemeli bir eski zaman besiğ. 
karşısında uzun uzun düşün· 
düm: Nedimler, Füzuliler, Ba· 
kiler bu tarihi beşikten yetişti· 
ler. Fatih bu beşikte uyudu. Ya· 
vuz, gözlerini dünyaya bu be· 
şikte açtı. Kanuni bu beşiğin 
koynunda serpildi. Fakat ben 
bir bu beşiğe, bir de. onun yanı 
başında yer alan teneke topuzlu 
bir çocuk karyolasına baktım. VE 
kendi kendime: "Acaba, dedim. 
bunların içinde kimler yetişiyod 
Ben böyle düşünürken. karşı kal. 
dırımdan bir Bobstil geçiyordu!'' 

Bu yazının içinde yer buldu~v 
mecmuaya, bir başka meslekda· 
şımız da şu satırları yazmıştı: 

"-Nerede o eski düğün sofra. 
ları? Onlar, birer mutbak mede· 
niyeti idi. Eti terbiye içinde erit· 
miş çorbalar, her pirinç tanesin· 
den muattar bir duman tüten fıs
tıklı. üzümlü pilavlar, üstleri nal 
taneleriyle süslenmiş zerdeler .. 
Simdi, Türk ahçılarının mahir el 
lerinden çıkan yemeklerin yerin· 
de, Beyoğlu sürtüğü pastalar var 
Kendimizi bulduğumuz bir devir· 
de kendimizi kaybediyoruz!',' 

Benzerlerini alabildiğine çoğal 
tabileceğim bu garip mukayese· 
lerin zararsız olduğunu sanma 
ym. 

Kara çarşaftan yeşil sanğa, kıt· 
ra sapandan, atlı tramvaya, kur· 
nalı hamamdan, minderli mekte 
be, sedirli konaktan, pirinç mart· 
gala kadar, yırtıhmş. atılmış, es· 
kimi!?. ve yerlerini, bu ileri dev· 
rin ihtiyaçlarına uygım halerie· 
rine bırakmıs bulunan bir ço~ 
köhne nesncl~rc hayali birer ca· 
zibe katmak istiyen kalemler, o· 
rijinal mahsul vermek arzusunur 
dalgınlığı i<;inde, irticaıo sinsi tıt· 
zağına dii~tüklcrinin farkında de. 
ğildirler ... 

Eski besiğe. eski mutCağa, e~ 
ki hamama, hülasa. "eski" olatı 
nesnelere bazı dalgın kalemleri• 
zaman zaman gösterdikleri gari• 
sempati, tahtcşşufırlarmda hali 
c.ihnemiş bulunan bir "eski has· 
reti" nin zararlı arazıdır. 

Artık, o "eski" nesnelerln, an· 
; cak seyyah oyalıyan birer antild 
1 olduğunu çarşı esnafı hile miid 
riktir. Eli kalem tutanlarımız a· 
rasında, · zihniyetçe çarsı esna· 
fından geri kalanlar bulundu~ıt· 
nu görmek, yüzlerimizi kızart· 
maz mı? 

Eskiye rağbet olmadı!ı kin 
Bit pazarına nur yağmıyor. Fa
kat, eskiye rağbete kalkı~an ga 
fil münevverlerin haşlarma iştı 
hövle ... Tas yağar! 

POLIS'l'E: 

Mezbahadan iki 
Manda Kaçtı 

Dün sabah kesilmek üzere met 
baha.va ,gönderilen mandalarda! 
ikisi ürkmüş, mezbahadan kaC 
mıştır. Mandalar Sütlüce sokale 
larında bir hayli heyecan uyarı 
dırdıktan sonra polisler tarafııı 
dan atılan kurşunlarla öldürül 
müşlerdir. 

Camla Yaralanarak Öldii ..... 
Sişlide Bilgiç sokağında otura; 
Dimitri adında biri sarhoş bl 
halde evde dolaşırken kapıY: 
çarpmış, ve kırılan camlarla mu 
telif yerlerinden yaralanmıştı' 

Dimitri, kaldırıldıjtı hastahane 
ele ölmüştür. ___,,____ 

Bahariye Mensucat 
Fabrikasının Gençlik Kliibİ 

Beden terbiyesi Eyüp Bah;:ıri 
ye mensucat fabrikası genç.iik 111 

ke1efiyet klüblini.in açılış türer. 
dün bircok davetlilerin lıuzurıY 
le yapıl~ıııtır. Merasinı Psnasınc:l 
gençler muht0lif spor har<'lccı lC 
ri yapmış ve hır de temsil vcr:l 
miştir. 
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~anlann vaziyetten istifade e
derek Sellnik ve Rodostaki asker
lerini ve harp malzemelerini ltal
hn donanmasının ve Alman tay
hrelerinin himayesinde Surlyeye 
tıaldetmek teşebbilsllnde bulun -
lllalan muhtemeldir. Fakat Al -
bı.antarın bu h issi vererek ve İn
llliz donanmasını bu tarafa çeke
Z'ek Garbi Akdenizde de bazı ha
l'eketler hazırlamalan milmk Un -
dür. Herhalde bütün bu haberler 
Pek yakında Akdenlzde çok mü· 
biın hareketlerin vukua ıeleceğl
ld göstermektedir. 

Akdenizde: 

Dün Amerikan kaynaklan, 
Bodosta ve Selinikte, 

8Qrlyeye nakledilmek .üzere, çok 
ltallularcla Alman askerlerinin 
!! harp malzemesinin tahşit e
'llldiii ve 8 denizlatısmm Bey
._tta bulunduiunu haber ver
lbişlerdi. 
h _ Bugün de, kuvvetli bir İngi
ıoq filosunun tam silratle Akde
'ize doğru Cebelltanldan ayrıl
~ bildirilmektedir. 

Bu iki haber arasında sıkı bir 
llıı.fbıasebet söze çarpmaktadır. 

Almanlann İrak partisini, Ra
.at Aliye kili mikdarda tank, 
ı.nare ve askerle yardım ede
!lledikıerinden dolayı kaybettik
~ anlaşıhyor. Suriyeyi de kay 

emek ve dolayısiyle bütün 
~ld Akdenize hakim olabilmek 
~ buraya kafi mikdarda as
~e ağır harp vasıtalan sön-

eleri lazımdır. 
L~mİ_!enin, Almanların hlkim 
:'."'UaD.duldan kara parçalarlyle 
~li olmadılı ve bu toprak
.._Girit kadar yakin bulunma. 
4liı için, bu nakliyat ancak de· 
'iz yolu ile yapılabilir. 

l'akat, Selinik veya Rodos· 
'-- Beyruta siden yolun üze-
L ~~ Kılms aüsı "' Mlluaaa 
~donanması vardır. 

Aneak şu noktayı da unatma. 
~ lhımdır ki, Girit harbinde 
!'rdiii zayiat dolayısiyle ol
~ça zayıflıyan İqiliz donan
~ ~ın aldıiı son va
'IJet dolayısiyle, her türlü ihti
~! karşı ıarbi Akdenizi boş 
·~ak için ikiye ayrıl
~ mecburiyetindedir. 

Bu takdirde bütün İtalyan do. 
'-maaıııııı. Akdeniz ln,ıiliz do
~ının yanımdan üstün bir 
~l'Vette olduiuna hükmetmek 
-qp eder; bahusus bu donan-
-..: Alman tayyareleri ve hil-
' botlariyle takviye edilecek .._. ... 

kabildir ld Almanlar, hu va
'l,etten istifade ederek Selinik 
"'- ltodostaki askerlerini ve harp 
~ini, İtalyan donanma· 
~ ve Alman tayyarelerinin 
~yeainde Suriyeye naklet
~ teıebbilsilnde bulunsunlar. 
(qtbi Akdenizdekl nıilis filosu
~ll bası semileri de, bu ihraç 
'"'Qeketine mani olmak maksa
«iyıe alelacele hareket etmiş ol. 
•~r ... 
L~liz donanmasmm bu hare
~·. Fnmıs donanmaamın her 
-agı muhtemel bir hareketini 

~ 

önlemek, talyan donanmasını 
baskına uiratmak, yahut Kıbrı
sı müdafaa etmek gibi dlier 
maksatlarla alakalı olması ihti
mal dahilindedir. 

Fakat Almanlann, Suriyeye 
asker ihracına teşebbüs ettikleri 
hissini vererek lngiliz donanma. 
sına bu tarafa çekerek ıarbi 
Akdenizde bazı hareketler hazır. 
Januş olmalan da mümkündür. 
Toulon'dakl Fransız donanması
nın derhal haftkete hanr bu
lunmak üzere emir aldıklan ha
beri bu bakımdan şayanı dik
kattir. 

Ajanslar, Kıbnsta halkın. şe
hirleri terkederek dağlarda yer
leşmiye başladıklannı; Malta 
valisinin bir beyanname neşre
derek, Maltanın Girit ile muka
yese kabul etmez bir mükave
met imkinıllJl malik olduiunu 
blldirdilini ve halkı adanın isti
la teşebbüsüne karşı mukaveme
te hazırladıiını haber vermekte. 
dirler. 

İki gün evvel de İskenderiye. 
tekrar mühim hasarlar tevlit e. 
den kuvvetli bir hava taarruzu. 
na maruz kalmıştır. 

Bütün bu haberler, pek ya
landa Akdenizde çok mühim ha. 
reketlerin vukua geleceğini gös
termektedir. 

Askeri Harekat : 

Bu· Harbin Yeni Silahı 
T orpito Tayyareleri 

y orpito atan tayyarelerin ka-
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personaı bakımdan fedakArlık ti neticeyi temin eden bir azdır. 

silah olduğu son deniz hareki - Tayyare çok süratli ve hareket 
tında meydana çıktı. Bilhassa in- kabiliyeti çok fazla ohnası dolayı 
giliz hava kuvvetlerinin bu 11mfa siyle tAbiyevi müsait vaziyetleri 
ait tayyareleri deniz muhare - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • zamanında görür ve istifade e • 
belerinde çok ..,üyük muvaffakı- debillr. Ustelik sürati ve cevvali-
yetler gösterdiler. yeti sayesinde kendisine karşı mü 

Taranto baskınını yapan, Ma • dafaayı güçleştirir, düşmana bir 
taban burnu muharebesinde mü· su üstü gemisinden daha fazla 
hi.nı Italyan kuvvetlerini imha sokulmak imkAnına kazanll'. 
eden ve en son olarak ta liia • Torpito tayyarelerinin bu fay-
markın batmasında en mühim ro- dalanna mukabil mahzurları da 
lü oynıyan sil.ihtar torpito atan vardır. Bu tip tayyareler gör • 
lngiliz tayyareleridir. meksizin hücum edemezler. Attak 

Büyük Harpten sonra torpito tarı torpitoların su üstü veya de-
silihının süratli tekamülü, bu ıi- nizaltı gemileri tarafından atılan 
lihı yalnız su üstü gemilerinde torpitolara nazaran isabet ihti-
kullanmarun maksada kifi gel • mali azdır. Torpitolarmı atabil -
mediğini gösterdiği, tayyarelerle mek için alçaktan uçma mecbu -
de torpito atmanın yolları aran • riyetleri en mühim mahzuru teş-
mıya başkmdı. Bu sahada bUhaa- kil ederse de faydalarına naza • 
sa Norveç ve lngiliz bahriyeleri ran mahzurları az olduğundan 

Suriyede iki ıilndenberi bat fazla bir meSai göstererek tecrü· torpito tayyarelerin! kullanmak 
lıyan askeri harekatın in- belere giriştiler ve muvaffak ol- müstakbel harpler için bir ihti -

kişafı, hür Fransız ve lngiliz dular. Fakat torpito atacak. tay• yaç olacaktır. 
kuvetlerine kaqı Suriyenin yer yareler torpitolarını ancak 20 • 30 Bu tip tayyarelerin atacakları 
li ve Fransız kuvvetlerinin gös- metreden atabiliyorlardı. Bu iae torpitolar, tekerlekleri arasına ko 
tenliği mukavemetin derecesi çok az bir irtifa olduğu gibi bu nulmaktadır. Torpilo taşıyan tay 
ve şümulü hakkında henüz sarih kadar aşağı inince önlerinde top• İqillz tayyarelerine tor pidolar -l-tirilirk, yare deniz tayyaresi ise torpito 
mahlmat almmallllftır. mermileriyle husule getirilen su ., .... -. alt kanatlarına konulur. Ingilizle-
Şimdiye kadar ıelen haber • sütunlan tayyareler için büyük 2 - Torpito atmak jaltmqtır. Eskiden gemilerin rin bu mabat için kullandıkları 

)erden; müftefik kuvvetlerin Şa bir tehlike teşkil ediyordu. Bu 3 - Mayin atmak (Torpil) borda zırhları çok kahn yapılır' - tayyareler kara tayyareleridir ve 
mm 50 kilometre cenubu garbi- mahzurları ortadan kaldırmak i- 4 - Makineli top taşımak (de- ken şimdi güvene zırhlah kalın • torpito iki tekerlek arasına yer • 
sinde Merceyun, iki demiryo • çin torpito harici zarflarının ıi • nizaltılara kal'§ı ve yahut esUha laştırılmış ve tayyare defi sjlih - le§tirilmekte, atış mevkilne ge • 
lunun iltisak noktast olan Dn'a hanları kahnlaştırılmıya başlan • nakli hususunda kullanmak) ları fazlalaştırılmı§tır. Bu suretle lince bir maniveliyı çekmek sure 
sahilde huduttan 25 kilometre da ve müteaddit tecrübelerden 5 - Mahrukatı taşımak. bombftların gemilere tesiri kıs • tiyle pilot tarafından denize dü-

Türk Kacltnı 

imtihandan Geçiyor 
Yazan: Sabiha SERTEL 

Her gün gazete siitunlann 
da ıönüllü hastabakıcılı 

kurslarına yazılan kadınlan 
hayret verecek şekilde arttığı 
llÖrilynruz. Yardım Sevenler C 
miyetini ora-anize eden bd 
teşkilitlan, askerin ihtiyaeını 
mamlamak, yardıma muhta(' ali 
lere, çocuklara yardımı arftrnna 
idn seferber bir halde ~fl1ıyo 
1ar. Memlekete faydalı olmak i('i 
herkes kudreti dahilinde nzif 
sinin bq1n.dadır. Sözle. elle, ır·· 
nülle. para ile yapılacak cok isle 
vardır. Kadınlanmızın kendil 
rinden heklenen bu işleri lfa içi 
ıösterdikleri bu tehaliik. birin 
imtihan.da kazanılmış bir muv 
fakıyettir. .. 

Tarihin en nazik bir devresin 
de ya,ıyoruz. Harbin içinde deli 
liz. Fakat harbin Avrupa sema la 
nada biriktirdiii bulutun, saia 
11ak halil\de halla'i l(iin ba$ımı 
Yaiacatını bilemeyiz. Kanet v 
siddetle, cönülleriınizin kudreti 
ni, azim ve irademizi kırmak i('l 
~eferber edilen propapnda u 
yu,mu$ deıildir. Kırılmamak f('i 
etllmek lüzumundan bahsede 
ses, bu ıönltin ve şuurun ilzerin 
sıkılan bir oktur. Kırılmamak i 
çin eiilmeyi kabul edecek hed 
bin irademiz yoktur. Varsa bil 
umman içinde hırsla köpürmil 
katrelerden başka bir şey deiil 
dir. İstiklal, teslimiyet ile deli 
ilıttin kuvvete dahi karsı koy 
istiklal şuuru ve azmiyle kasa 
nılır. İstiklal imtihanından ı 
bir millet kin bu imtihandan bl 
daha a-eçmek, zaruret elac 
bunu da yapacağız. 

mesafede Sur şehirlerinin işıal sonra bu irtifa 70-80 metreye çı· Bu tip tayyareler muhtelif bah men azalmıştır. Saniyen bomba- ıürülmektedir. lngilizler bu 
edildiği ve prktan harekete ı:e- karıldı ve bu suretle tayyareler riye1erde ya deniz tayyaresi ola- nın isabet ihtimali torpitoya na - harpte 45 santimetre kutrunda Türk kadınlannın cephede n .. 
çen diier motörlii bir kuvvetin bu tehlikeden biraz olsun korun - rak ve yahut tekerlekli kara tay- zaran daha azdır. Ancak pike su- Adm.iralti torpitolarmı kullanı • bet bekllyen askerlerin arku 
de Halep istikametinde ilerle • muş oluyorlardı. Bununla bera - yaran olarak infa edilir. UÇUi gü retiyle atılan bombaların torpi • yorlar. Bu torpitolar haı·bi umu- da, cephe serisinde btiytlk te 
dili anlaplmaktadır. ber bu bahriyeler tecrübelerJn • vertell tayyare ıemisine malik toya nazaran isabet ihtimali faz- mide su üstü gemileri tarafından lük ve aşkla mevki almalan, hu 

lnsllizlerin burada da Habe. den -vazgeçmiyerek bu irtlfaJ ela- olan bahriyeler bU tip tayyare. ladır. Fakat geniilerde te.il edi - atılmak üere yapılmqtır. Fakat dut boyunu bekliyen askeri 
fistanda takip ettikleri, ;.uhte. ha fazlalaıtarabilmek için torpi • leri ekseriyetle tekerlekli kara len tayyere defi siWılatuım ba • aonra ufak bir tadilatla tayyare. yüretıne de azim ve kudret v 
lif cephelenten ayni umanda tolar üzerinde Uir8§1Dıya başla - tayyaresi olarak inşa etmek ıu - raj eteşi ve bizzat gemilerin ka· !erden atmak imkAnı da elde e- ren bir meşaledir. Kadın, erk 
taarruz etmek taJdilinl kullan dılar. Bu harpte Ingiliz torpito retiyle tayyarenin ıikletinden ıs- çınma manevraları bombanın dilmiş bulunuyor. eocuk, ihtiyar, Atatürk'ilıl bize 
cbldan hissediliyor. tayyareleri torpitolarını 80-100 tifade eder ve kazanılan siklet isabet ihtimalini azaltmakta ise Torpito zatülhareke bir siJAh· ~anet ettiii istiklali, İn6nü'nti 

Nevyorktan gelen ve henüz metreden atabilmektedir. Demek yerine yüklenecek cephane mik - de, son deniz muharebelerinde olup istenilen umkta seyrederek Y~!k bAir kumandan, 1tasriet 
teeyyüt etmiyen diğer bir ha-' oluyor ki, Ingiliz bahriyesi bir • tarını çojaltalar. Torpito tayya - Alm~m pike bombardıman tayya baş tarafındaki infilik maddesini ~ır s~ya~~ ~ehasiyle elinde 
ber, modern teçhizatlı 4808 çok tecrübelerdeıı ve dı4ilittan r,!@riııiJl tekqlekli .glarak yapıl Td•lı»flı ~ xoller ,..Qynadıiı düpnıma götürür. Bu torpifolar itli koprunün anahtarlanm. 
Fransız askerinin Cebeli Dürfb sonra ideal irtifa olan 100 • ıso masının en mWüm Taydası tay - ve ,-GiFü eırafında cereyea.. .as, 200 tilC1 tiroit barutu taftt?ar. li talipierine •ennemek tein, • 
mmtakasmda müttefik kuvvet- metreyi temine muvaffak olmU§ yarenin hafif ve manevra kabili- deniz harplerinde 1ngiliz donan - Deniz içerisindeki ıüratleri iza • h~ çok imtihanlardan te(eceii 
lere iltihalunw bildirml!ktedir. tur. yetinin daha fazla olmasıdır. masuıa fazla zayiat verdirdiği her mi 3S mildir. Azami menzilleri T.ürk ~adı~lannm bugün K 

Suriye halkının müttefik kuv * * Bu harpten evvel bu sınıf tay- kesçe malUnıdur. Şu belde muh· de 13-14 bindir. Süratleri 45 dıklen bu ımanb ~alışma, hu~ 
vetlere kup aldıkları vaziyet 'l'orpito tayyareleri muhtelif yarelerin en mühim ıillht bom - telif maksatlı tayyarelerin esas mil ve menzUieri 16000 metre o- ·~~ aşk, ba imtihanlann birin 
henüz malllın olmamakla bera - 1 milletlerde "Muhtelif mak ba olarak kabul edilmek'teydi. Fa siWıı ne bomba ve ne de torpi· lan torpitolar da vardır. Bu tor. cısıdir. 
ber, Cebeli Dilrüz mıntakasın - satlı,, ve yahut ".Mteaddit mak- kat son deniz muharebelermde todur. Bu tayyareler her maksat pitolar hilen su üstü ve denizaltı -------------
da yaşıyan ve cengaverlikleriyle satlı,, tayyare ismini almıttır. Bu torpito taşıyan tayyarelerin ka - için elverişli ve kifayetlidir. Bu gemilerinde kullanılmaktadır. pty ASADA: 
meşhur olan Dürzilerin, Froa • tip tayyarelerden maksat erzu - zandıiı büyük muvaffakıyet fi - tayyarelerle yerine göre bomba Bu torpitolarm kutru 53,4 santi-
111zlara karşı derin kin ve nefret ya göre kullanmak. imkAnmı elde kirleri değiştirmiş ve bu sınıf tay veya torpito kullenmak muhare- metre olup taşıdıkları infillk mad Ayakkabıcılann 
hisleri besledikleri ve lngilizle- etmektir. Bu sınıf tayyarelerle ke- yarelerin esas siWıı torpito ol • benin ve tlbiyenin inki§afına desi 300 kilogramdır. 
ri bir haliskar olarak karşılıya. şü yapmak mümkün olabildlli mU§tur. l'akat bomba taşımak ıu bağlıdır. * * 
caldarı tahmin edilmektedir. gibi torpito, mayin, ağır bomba retiyle düpnana çok büyük infi- * * 'l'orpttolar hakkında bu kısa 

Suriye harekatını idare ed•n atmak, veya 3, 7 santimetrelik lak maddesi götürülebildiği ve 'l'orpitoyu tayareden atmak 1 maltlmatı verdikten soııra 
Cotroux, Suriye halkına ve Su- topla teslih ederek denizaltı ge- iubetl halinde de imhakAr tesiri- 1 su üstü gemilerinden ve tayyarelerden bu stllhın ne ıe
rlyedeki Fransız kuvvetlerine milerine karp kullanmak ta Din fazla olduju dtifünülecek o- denizaltılardan atmaya nazaran kilde ayrıldığını izah edelim: 
hitaben neşrettiji beyanname • mümkündür. Şu halde bu tayya- lursa muhtelif maksatlı tayya - daha avantajlıdır. Bu faydalar Torpito tayyarelerinin hücu • 
de: Müttefik kuvvetlerin Al • relerden apjıdaki 19killerde ia. relerhi esas siWu bombadır, de· donanmaları hem büyük masraf- mu üç safhada cereyan eder: 
manian Suriyeden kovmak, tifade edilir: mek Jlzımgelir. Llkin tayyare - larc:lan ve hem de büyük kayıp- 1 - Harbe hazır bir vaziyette 
Suriyeyi hürriyet ve istikWe 1 - Bomba atmak <atı? bom· lerin süretli tekimülü bu siWıa lardan korur. Çünkü tayyareler- olan torpito tayyareleri kıymetli 
kaVU§turmak mabadiyle hare • ba) karp görünme çarelerini de ço • le torpito atmakta meteriyal ve (Arkua 4 tineil sayfada) 
kete seçtijini, Insiltere ve A -
merikanm kendileriyle beraber 
oldutunu bildirmit ve Fransız Anıerikada Bakır ve 
askerlerini, ailahlariyle ve teç· 
hizata ile beraber, müttefik kuv Çinko seferberlifi! 
vetlerin yanında olan hakiki ytır 
lerini almaya davet etmi~tir. 

Uzun zaman Suriyede ça~ • 
DUf ve çok iyi tamdıiı hu ınem· 
lekette iyi hatJralar bırakılllf o
lan Cotroux'nun bu hitabesinin 

(Devanu 4 ilncflcleJ 

Bundan on bir gün evvel 
verdi;ti nutkunda Am~ 

ka Cümhurreial Roolevelt bü
tün SimaU Amerika devletleri yazan • 
dahilinde umumi bir miW tebli- • 
ke hali ilin etmı,tt. 

dahi bu yasak ~ katılmış 
olması enteresandır. 

Demek ki, Amerika Filipine 
ıinderilen malzemenin Japonya 
ya ıtttilinden şüphe etmekte
dir. Ve Japonyaya bilvasıta yar
dmıa dahi ıöz yummıyacaitım 
ıöstermektedir. Bütün bunlar 
Amerikanm artık hiç şakuJ ol
madıbna delilet eder. 

Bir Müracaat. 
Ticaret odası halle tipi ayak 

kabı yapılması için ayakkabıcı 
lara tebligatta bulunmuştu. Rıu 
ayakkabıcılar, ticaret od811113 m 
racaat ederek 660 kuruşa ayalt 
kabı imal edilemiyecejini .Oyle 
mişlerdir. Ayakkabıcılara görf 
ayakkabıcılık komisyonu tetkik 
ler yaptığı bir sırada, deri ve kc 
sele fiyatları artmıştll'. Komisyc 
nun son deri ve kösele fıyatları 
nı gözönünde tutmadığı ileri sü 
rülmektedir. Ticaret odası bütw 
bu itirazları dinlemek mecbudi 
yetinde kalmıştır. 

l!•lBl~!IllfiiiM 
'iineı Banyosunun Zararları 

Avrupa.da ve Yakın $arkta 
ıeçen vakalara Amerikanın kat. 
iyyen lakayt kalamıyacaitını 
çoktan anlıyan Amerika Cüm
hur reisi en nihayet bu vaziyeti 
Amerikan halkına da kabul et

merita devletleri dünyada en 
çok ı>etrol çıkaran devletlerden 
biridir. Fakat bu petrol husust 
sermayeler tarafmdan i'1etildiıi 
için kullanıldıb yerler miltead
dittir ve büyük bir kısmı da ha
rice sevkedilmektec:lir. 

ne karsı açıktan açııa cephe a• 
lan Amerikan hükt1meünin ih· 
tlyacı ıelmektedir. 

Bu unda alınan tedbirlerden 
biri ele ırev yapan ameleye ih
tarda bulunmak, bu ihtara ria
yet etmiyenler olursa hükt1me
te bu fabrikaya el koymak r•li
hiyeti verilmiştir. 

Yine bu arada alınan tedbir
lerden birinin neticesini cbha 
dün ıördük. Bu karara ıöre ve 
açık denizlerde bulunan Ameri
kan ıemilerinin kaptanlan ani 
bir vaziyet ile karsılaştıklan ZL 
man; eıer Amerikan devletinin 
mevcudiyeti mevzuubahis ise, 

Dünldl ihracat - Dün mu.lttE 
lif memleketlere 100 bin lirah 
ihracat olmuştur. En ziyade Al 
manyaya 76 bin liralık kepek gô: 
derilmiştir. Alman firmaları F.g 
mırltakasından 350 bin liralık 1.1 
zilin alacaklardır. 

Afyon Milbayaab - Topra. 
mahsulleri ofisi, afyon sataı al 
mak için hazırlıklara başlamıştaı 
içinde morfin nisbeti çok olaı 
afyonların fiyatı daha ziyade o 
lacaktır. ft .... dtlnyada her eeyin iki tara- den clqanya çıkar. Onun için ifil. 

o.._~: Biri iyilik, biri fenabk.. neş banyosunda ifrata aidilince 
~~ banyosu da öyle: Bir ta- burundan kan gelir, peklik çeken 
~~ »ek çok şeylere faydalı, lerin banaklarından kan gelir. 
-...:._~raftan da ·ifrata sidiline- Bazılannda güneş banyosunun if
~.. ratı akciierlerinde zatUrree hu· 

!ılt ~ banyosa yapmak keyifli talığma benzer bir kan toplan. 
~ oldufundan, pn(lerden ması hastabima bile sebep olur •• 
~ vilcutlan iyiee karardık- Vücudiln içindeki suyun onda '1:°'8 yine her l(iln ve saat- biri eksilince hayatın devamı 
~ anyoya devam ederler. Vil- mümkün olamaz. Ondan dolayı 
'l1ice karardıktan sonra, sa- güneş banyosunu vaktinde bırak. 
~ keyif için, bir l(fln, bir kaç mamaktan dolayı son derecede a
lt, fasıla vererek devam edilir- iır neticeler de çıkabilir. 
~ ~ biiytik olmaz. Fakat ay. 
~ '1lıoetle devam edilirse o va- Güneş hayat ve gençlik kay
-._ tilt soyulmaya ba,lar, kaşın- naiı olduğundan ileri gelse ıerek, 
~ lelir. İnsanın aizı kurur, sal- ihtiyarlan hi( sevmez. Onun için 
~azalır, idrar azalır .•. Kısa söyledijim o salcatlıklar en zt. 

\1 '96cadiln suyu çekjllr. vade vaşh kimselere musallat o. 
ti ._:cudiimilzdeki su mflvaırene- lur. İhtiyarlık da zaten vticutta
S Yatın pek ehemmiyetli bir 1d suyun azalması demek oldu
'! oldutu f(in, vücut su)'1Ulan iundan, bir de l(tlneş banyosunun 
-=.asına dayanamaz. onu azaltmasına ihtiyar vticut 

.. ~ izlik bq lar, suyun azalma. hiç dayanamaz ... İhtiyarbiın kaç 
~udun zayıflaması demektir. ya,ında geldili bUinemeue de. 
"'- • ~ün suyu azaldık~ d11111arla altmış yaşından son.ra l(iln~ 
~çı~de iyice dönemiven kan, banyosu yapmak hiç bir vakit ih
-.;;.:dün ötesinde berisinde top- tiyath bir hareket sayılamaz. 

· Snnra o lelllandıiı yerler- füitı'fR1'1'clkta 

tirmiş bulunuyor. 
Harbin ilk zuhurunda Avru· 

pa işlerine ellerinin hamuriyle 
karışmamak niyetinde olan A· 
merikalılar, bul(iin bunun im
kan harici oldu~nu kavral1l1' 
bulunuyorlar. Bunun en iyi mi. 
sali de Roosevelt'in ilin etttıı 
fevkalade milli tehlike icabı al
makta oldu~ tedbirlerde her
kesin canla başla hisaeline dütL 
ni yapmasıdır. 

Bu fevkal&de vaziyetin ilA· 
nmın ertesi l(iinü Virıinia ve 
Wisconsin devletleri dahilinde 
bakır ve çinkodan mam61 eş
yanın bolluıiyle tanmmq iki 
şehirde bütün halk fazla çinko 
ve bakır eşyalarını hükllmetçe 
tayin edilen bir meydana l(etirip 
bırakmıya davet olunmuttur. 

o l((lııdenberi bu eehir çocUk· 
lan kapı kal)ı do}Qmakta ve 
halktan lüzumsuz olan e.,.Jan
nı istemektedlr. TOJ)lanan bu 
çinko ve balar ıümestnin mil
himmat in'8atmda kullanılaea~ 
anlaşılmaktadır. 

Yine Amerika hükt1metlnfn 
bu son on bir ıün zarfında at
dıRı tedbirlerden biri de .,etrole 
11itti1" MA1~mt"1T' 1d MilttPhft A-

Harbin bütün dünyaY"l sardııı 
bu sırada müttefiklerin petrol 
ihtiyacının ne kadar büyük ol· 
dulunu hesaba katan Roosevelt 
ayni zamanda bu .kıymetli mad-
denin yanlı• ellere yani mihver 
devletlerinin eline dilemesine de 
mani olmak maksadiyle dahiliye 
vekili Ickes'i Amerika hük1lme· 
ti ı>etrol (coordinater) i tayin 
etnüftir. Böylece Amerika cüm. 
hurreiai İckes'i bütün devlet 
petrolleri üzerinde bir diktat.ör 
gibi her salihiyeti haizdir. Bir 
petrol kumpanyası onun izni oı 
madan malını satamaz. 

Ayni zamanda o emrettiıı 
takdirde kumpanya elindeki pet 
rolü derhal onun ıösterdiAi ye
re devretmiye mecburdur. Böy. 
lece Amerikan hük<imeti Ame
rika c:levJetlert d•hillnde bulu
nan tekmil ihncatı dolrudan 
dolruYa kontnaın altına aımı. 
sayılabilir. Bundan böyle~ 
rikada herşeyden evvel harp ik
tisadi.yatı (lhtiyacatı) için istih. 
sallt yapılacaktır. Artık hiç bir 
kumpanya kendi menf aatfni da
ha evvel dü.Unemez. Her şeyden 
f!\PYf!l Am~T'fkRn1n N A7!i T'f"timf-

* * Japonya ve Anıerika: 

Harp malzemelerine anmt 
ihtiyaç oldub bir sıra

da amele ile sermayedarlar a
rasında şu veya bu sebepten do
layı çıkan münazaabrın. netice. 
de devletin siyasi ve askerl va
ziyetini tehlikeye koydulu dik· 
kat nazarına alındı~ için, hükil
met, artık buna llÖZ yumamaz. 

Bütün fabrikalar szamt nis
bette istihsalit yapmalıdırlar. 
Ve der fabrika sahipleri bunu 
yaptıramazsa hükilmet onlann 
yerine bu işi üzerine alacaktır. 
Fakat ne pahasına olursa olsun 
tstihsaJ.e devam olunacaktır. 

Bu on bir ıün zarfında alman 
cHıer bir karar da ithalat ve ih
racata aittir. $imdiden J.,,on
yanm er~ kendine ne kadar 
zarar verebileceıtnl farkeden 
Amerika bundan böyle Japonya 
ve Filh>in adalanna her türlO 
ihracatı menetmiştir. Amerika
va bht nlan Filinin 11dAl,.nnın 

daha yüksek mevkilerden emir 
almadan kendi tesebbüsleri ve 
kararlariyle hareket edepilecek
lerdir. 

"Amerikan devletinin mevcu
diyeti" kelimesi yine bu karar
da verilen izahata ıöre eJlstild
bir kelimedir. İcabında yabancı 
kara sulan da Amerikanın mev. 
cudiyetlyle alikadar mıntaka o. 
larak kabul edilebilir. 

Tiftik Milbayaatı - Ziraat Baı 
kası, müstahsilden tiftik almak ı 
çin hazırlıklara başl81Dlftır. Müa 
tahsilin elindeki tiftik fiyatlaı 
her sene olduğu gibi düfkütı de 
jildir. Bankanın müstahsildet 
mal alacağı hakkındaki baberleı 
fiyatların düşmesine mini olmu 
tur. 

Dünkü nzetelerdeki haberle- C VT' ti -=-:....1. 
re ıöre, Groenland acıklannda enup 1 aye e~~e 
bir Amerikan destroyeri bir Al. Yapılan Tetkikleı 
man denizaltısına hücum etmie- Ankara, 9 (TAN) - BJr müd 
tir. Görülüyor ki Amerikan ıe- dettenberi cenup viliyetlerim,lz 
milerinin kaptanlan bu karar ü- de tetkik aeyahati yapmakta o 
zerine derhal harekete l(eÇ!Dit- lan tqe müsteşarı Şefik $offt 
lerdir. refakatinde petrol ofisi umww 
• Bundan on ıün evveline ta- müdürü ~ ~buncu ve ttca 

dar Amerika biik6meti hAlA dü- ret ofisi müdmu Ahmet Conk il 
tünilvord1,1. Rooaevelt, bu kara- beraber bugün Ankaraya avde 
n ilAn edince artık ok yaydan ~..:_. ..na...ııiL..-.._ 
eıkmıstır -. .... ...,,..., cenup y~~ 
Şimdi her ıün bir kae tedbir de petrol ve tiearw:_ qlnllm mi[ 

daha alınmaktadır. Amerika bu dürlQkJerinbı.. ~~ aiı hı 
J(iın resmen harbe J{irmemie t- 8U8lar ve-bu ---.anın hubu 
.se de artık bu harbin içinde A · bat mevzuata etrdıncıa teftlfJer 
..,,1 111,.m.. de bulunmuttar. 
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Af gonkarahisar 
imar Bakımından 

Çok ilerdedir 
Vilayetin Kültür Seviyesi de Bir Çok 

Yerlere Nazaran Çok Yüksek 

... 

Afyon Karahisardaki asri mezarlık 

A fyonkarahisar, yolları ba- bir yükseklikte.. Oraya tırman -
kımlı bir vilayet. Mesela, mak, zahmetli de olsa, bir külfet 

bir otomobile athyarak Dinar sayılmaz. Vakıa, bu müşkülü ~r 
sosesi üzerinden gidelim. Bey - taraf etmek için, kaleye inen çı
ne lmilel yol işaretlerini ihtiva c- kan bir asansör inşası düşünül
den ,güzergahtaki faaliyet, işlek müyor değildi. Fakat, bu fikrin 
hır şehir caddesini hatırlatacak fiil haline inkılap edip etmedi -
kadar fazladır. ğini bilmiyorum. Her ne kadı:ır, 

. Yolun her on kilometresinde 1 asansör yapmak, çok lüzumlu 
hır goze çarpan mütemadi tamir bir işi başarmak telakki oluna
barakalan, eski zihnivet ile ve- maz, bu, belki bir lükstür belki 
ni zihnivet arasındaki farkı te- de belediye için bir yüktü'r. Psi
barüz ettirmektedir. İmparator- kolojik bir mesele de şu: Yerden 
luk devrinde, mütemadi tamir ayağımızı kaldıracak vasıtalara 
b ırakası denince, hatıra ne ııe- birdenbire alışamıyoruz. Fakat, 
lirdi? Harap, badanasız. pis bir her ne olursa olsun, asansör yap 
kulübe ve çırçıplak, kuru otlar mak fikri, bana, çok cazip gö-
1le cevrili toprak... ründü. Kale. bövlece daimt bir 

Halbuki realite bu düşünce - eğlence yeri haline de gelebilir. 
mizi tekzip edecek kadar baska. Güzel bir gazinonun, bütün şe
bambaskadır: Temiz bir ev ör - birlileri oraya toplıyacağı mu -

rihi, hastalığın adı vesaire ... 
Asri mezarlığın ilerisinde fi -

danlık var. Vilayet içindeki eş
leri ile beraber. hepsi 9 tane. 
Bunların verimi şu: Bir senede 
150.000 fidan. 

Afyonkarahisarlılar, evvelce, 
bağa meraklı değillermiş. Şimdi. 
yalnız Emirdağ kasabasında 1400 
dönümlük bir sahavı. üzüm kü
tükleri kaplıyor. Bir de, yine 
evvelce, tarlalarda hiç yulaf yok 
muş. Lüleburjl?azdan tohum ge -
tirtilmiş ve köylü bu ziraat .şu
besine de alıştırılmış. 

Veteriner teşkilatı. çkek ve 
şap hastalıkları ile mücadele e
diyor. 

Afyonkarahisarda, ikisi vil:i -
yetin. ikisi hükumetin olmak ü
zere dört dispanser var. Bu ye
kuna, bir de şehir hastanesini i
lave edebiliriz. 

** A fyonkarahisar,ın kültür se-
vivesi de yiiksek. Vil:i • 

yette. 142 ilkokul var. Evvelce, 
31 tane imiş. Talebe adedi 
l::J.195 i erkek. 5.30!) u kız ol
m:ık üzere 19494. 

Mektepler, son senelerde bi -
rer mezar, birer toprak yıllını 
olmaktan kurtarılmıs; ısıi?a, ha
vaya ve temizliğe kavuşturul
mus. 

Lise de müthiş kalabalık: Ta
lebe. 1400 e yakın. Tedris vası
talan mükemmel. Anfiteatr sek 
linde fizik, kimya laboratuarla
rı mevcut. 

Sehirde. umumi kütüphane. 
halkın okumak zevkine hizmet 
ediyor. Bu meyanda, Halkevini 
de unutmamak lazım. 

Aksam kız sanat okulu da. iyi 
randıman veren miiesseselerdt>n 
biri. Kendimi, orada bir moda 
mesherinde sandım! 
Afyonkarahisarın kıvmctli kö. 

şelerinden biri de eski eserler 
miizesi. Bilhassa Eti devrinden 
kaJan anıtlar enteresan. 

Kembric müzesine mensup i
ki İn.l?iliZ Bayanı, o civarda araş
tırmalar vapmışlar. Bu meyanda, 
bir de Artemis heykeli bulun -
muş ki, tek eşi İstanbul eski e
serler müzesinde varclır. 

Semih AGLI 

(1) Bu zat şimdi, Bolu Valisi imiş. 

Bir Çocuk 'rabanca İle 
Oynarken Kardeşinin 
Ölümüne Sebep Oldu 

neği , ağaçlar ile çevrili yeşil bir hakkaktır. 
saha'. 

Eyüpte oturan MehmerUn of! -
lu 9 yaşında Omer babıısının ta
bancasını kurcalarken tabnnca a
teş almıs, çıkan kurşun Omerin 

Afyonkarahisarda şehrin içi 
de temiz. Bunu, hem belediye -
cılık, hem de inşaiyecilik bakım
larından söylüyorum. İmar da -
Yası, hızla yüriitülmiiş. Mesela, 
.şehrin merkezi, eskiden, bildi -
v miz mahalle içlerinden baska 
bir şey dC'ğilmiş. Burada hüku
met korta,i:!ı ile belediye dairesi 
adeta knyboluvormus. Fakat, 
genis bir istimlak, bütün bu cir
kinlikleri, şimdi yok etmistir. 
Ortada, .rzüwl bir heykel var. 
Kaidesi dörtköşe taşlar ve yu -
varlak bir çim sahası ile çev -
rili. Bunları. daha j?eniş bir taş 
zeRlin tamamlıyor. Sonra, S('tler 
ve havuzlar ki, anfi şeklinde a
şai?ıva iniyor. 

~ -"1- • karsısında oturan. kardf'şi 2.5 ya 

A fyonkarahısarda, tam sekız şında tsmailin göjtsüne isabet et 
sene Bay Ahmet Durmuş miştir. Ismail aldığı yoranın te

Evrendilek valilik vapmış (l l. siriyle derhal ölmüslür. Vaka et
Kendisinin, bilhassa iki şeve me-1 rafında zabıta tahkikat yapmak
rakı varmış: Heykel vapmak ve ı tadır. 
da{;dan tekerlek geçirmek. --------

Bav Ahmet Durmuş Evrendi- Sağlıklı Çocuk Büyütmek 
lek, Afyonkarahisara ı?elir .zel - Bilgi ne bakım çocuğun sıhhatini 
mez, Atatürk'ün, 25 / 26 Ajhıstos teminle beraber bakın\ zahmetini ıie 
ı;zecesi kaldığı ve harp hareket- yarıya indirir. Çocuğunuzun kaç ay
lerini idare ettii!i tepeve bir fl- lık olduğunu ve altı kurusluk posta 
bide kurmayı düsünmüs. Daha pulu ile adreı:inb:l bize bildiriniz, si
evvelce mC'mıırivct vcrdifü İs- ze (BAKIM ÖGÜT) forlmizdC'n gön-
oarta vilayetinin de Atatürk derelim. çocuk Esirgeme Kurumu 
hevkelini. o yaptırmış. ~enel Merkezi 

Tekerlek gccirmek meselesine ANKARA 

Heykelin cephesine karşı dev
let daireleri var. Sağdaki yeni 
yapılan nafia müdürlüğü ve mek 
t<'p. Arkada da akşam kız sanat 
okulu. 

gelince: Mesela. Balmahmut na
hivesine. yolsuzluktan, köylüler 
~idemezlermis. Havvaıı lann bile 
avaklan kırılırmış! İste, Bay 

As~erli~ isleri , 

Beledivt', j!iizel bir hal yap -
tırmış. Yağcıları. bir araya too
lamış. İç mahallelerde istimlak
lere girişmiş. Bunlara şehir lo -
kanta ve gazinosunu, yeni bele
diye binasını ve asri mezarlığı 
da ılavc edebiliriz. 

Ahmet Durmuş Evrendilek, bu - Beyoğlu Yabancı Aakerllk Şub~· 
radan ve benzerlerindPn, araha alnden: 337 doğumluların ilk yokla
f ekerle,ğini .ı:recinnis . Onun vali- ma ve ihtiyaUarm 941 yoklama mUd
lii!i zam:ınında, Afvonkarahic:ar. detl Haziran nihayetinde bitecektir. 
Konya, Eskisehir. Denizli ve Kü- Gelmiyenler hakkında 1 Temmuzdan 
tahva vilav<'tlerine ba.21anmıs. itibaren nakdi ceza tatbik edilecektir 

Sehrin enteresan yerlerinden Beşlktas ve Beyoğlu mıntakasınd~ 
biri de, asri mez;ırlık. Bunun, bulunan yabancı 337 doğumlulardan 
Avnıoadaki emsalindPn hiç far- ve ihtiyatlardan henüz yoklamasını 
kı yok. Etrafı. duvarla cevrili. yaptmnıyanların ceza görmemeleri 
İci top akasvalar ile siislü. Her için Haziran ayr zarfmda şubeye mü
kabrin muntazam bir ı:f'cerec;i racaat ederek yoklamalarını yaptır -
var: Ölünün hüviyeti, vefat ta - \malan il~n olunur, 

Afyonkarahisar kalesi. bütün 
civan göz hudutları icinc alan 

- Rahatsızlık devam ediyormuş. 
Vaktiyle ortak çalıştıkları avukat Green: 
- Griptir. dedi. 
Bir başkası: 
- Grip salgını var, diye ilave etti. Sıcaktan 

olacak. 
Bunun üzerine gripten bahis açıldı. Ve alel\1mum 

içkiye dair konuşulmağa başlandı. Çileklerin arse
nikle sulandığı rivayeti doğru muydu, ve eğer 
doğruysa bu bir tehlike miydi? 

Tam kahve getirildiği sırada Doktor Bek hav
lusunu katlayıp masanın üzerine bırakarak kalktı 
dışarı çıkarken arkadaşı Stev'e halden anlcır gibi 
göz işareti yaptı, o da doktora minnettarlıkla bak 
tı. Büyük bardaklarla konyaklar içildikten sonra 
misafirler, içinde kitaptan baska her şey bulunan 
Thorp'un kütüphanesine döndüler. Stev Green'le 
~minemin yanında satranç oyununa başladı, ö
burleri de brice dalmışlardı. Stev bir türlü başlı
yamıyorc!u. Çünkii dalgın ve sinirliydi. Nina'dan 
çok hoşlanmasına rağmen bu işin çıkmaz soknk 
olduğunu. kendi kendinden bile saklıyamıyordu. 
Misafirlerine puro getirmek üzere dışarı çıktığı 
zaman düştinceliydi. Arkadaşlarının ona gıpta e
deceklerini umduğu halde, onlar kendisiyle alay 
ctmi lerdi. 

Fakat Stev Thorp'un, o akşamki talihsizlikleri, 
yalnız bu kadarla kalmadı. Henüz üç oyun oyns
mamı tı ki, Tromsted kütüphaneye gircü 
ve T rp'un kul2l!ına eğılerek bir şeyler fısıldadı. 

- Nasıl? Ne, ne dedin? ... 
Trompsted, getirdiği esrarengiz haberi, büyiilt 

b r sukunet ve mğuk kanlılıkla tane tane bir da
ha tekr r etti. Thorp az kalsın tıkanıyordu: 

Affınızı rica C'derim. Diye kckC'ledi vP- oda
d n dı arı fırladı. Çıkışı öyle ani olmuştu ki, hriç 

asasındakiler bile, bir müddet oyunlarını bırak 
r. Grecn satranc tahtası önünde kala kalmıştı. 

\ Yazan : Vicld Baum 

Thorp hole vardığı zaman arkasından gelen 
uşağa: 

- Nerede? diye sordu. 
Trompsted çenesiyle sokak kapısını işaret etti. 

Bu hiç te hürmetkar bir hareket değildi. 
Thorp yavaş sesle: 
- Onu ne derneğe dışarıda bırakıyorsunuz? 

diye çıkıştı. 
Uşak biraz aksi: 
- Madam Thop... Kendileri içeri girmek iste

mediler, Mösyö. dedi. 
Thop onu bir 'kenara iterek, yarı açık kapıya 

doğru Meta atıldı. 
Dışarıda, sokak kapısının elektrik ışığı altında 

Lüsi ayakta duruyor ve çok bedbaht gözüküyor
du. Thorp onu görür görmez: 

- Lüsi ... Ne kadar zayıflamışsın. diye haykırdı. 
O, bedbahtlığı içinde bile, kilosunu kontrol et

meyi hiç bir zaman unutmıyan tedbirli bir kadın 
haliyle cevap verdi: 

- Teşekkür ederim. Evet ... On bir kilo .birden 
kaybettim. 

- Senin için ne yapabilirim ... yani. .. iç:eri gir
mek istemez misin... Birkaç davetlim var... on
ları tanırsın.... Gteen ... Doktor Bek ... Seni gördü
ğüme çok memnunum. 

Thorp kekeliyordu. Lüsi: 
- Zaten onun icin J?irmek istemedim ... başka-

----------------------~~~~---~-~---

_E_ SİNEMA DiYARINDA 

İngilterede Çok Rağbet 
Gören Heyecanlı Bir 

Film: ''Hava Casusları,, 

Resimde Barry Barnes'i onun aşıkı rolünii. oymyan 
Joan Marion ile birlikte göriiyoruz. Pençerederı 
gözetliye.n de meşlıur nıüf ettiş, yatıi hafiyedir. 

lngilterede yeni çevrilen film-ı rafından sevilen kimselerdir. 
ler içinde en çok rağbet gö- Tayyareci rolünü oynıyan Barry 

renlerden bir tanesi de "Hava K. Barnes ayni zamanda usta bir 
Casusları,, ismindeki filmdir. Bu pilottur. Henüz memleketimiz
filmin en hoşa _giden tarafı ga- de tanınmamış olan bu artist 
vet heyecanlı oluşu ve bir cok memleketinde kendisini son de. 
tayyare harplerini göstermekte rece sevdirmiştir. 
Olf!lasıdır. , 

lşin hoş tarafı bu ~hnelerin 
bir çoklarının hakiki harp sah
nelerinden alınmış olmalarıdır. 
Filmin nsıl mevzuu casusluk vap 
makta olan bir tayyare mühen
disi, Thurloe'un etrafında top
ianmıştır. 

Tayyare mühendisleri şefi 

Houghton'un j!?Üzel bir kansı 
vardır. Her nasılsa bu adam giz
li evraklarını koydu~u kasaya av
ni zamanda karısının da elmas
larını koymasına müsaade et -
mektedir. 

Genç kadın Thurloe ismindeki 
genç mi.ihendisle sevişmektedir, 
ve bir gün Hou.ı?hton'un bazı 
mühim evrakları çalınır. Fabri
kada çalışan bir mekanik bunu 
Houghton'a yetistirir. Beri yan
da ikide birde fabrikaya uğrı
yan ve kendine mufettiş susu 
veren bir adam vardır ki orada
kiler bunun bir casus olmasından 
şüphelenmektedırler. 

Derken Thurloe kaza ile ken
disini ihbar eden makinisti öl
dürür. Bir gün Thurloc kim
senin haberi olmadan yeni yapıl
mış olan \'C planı herkeste11 gizli 
tutulan bir tayyareye biner ve 
uçar. Bunun farkına varan mü
fettiş Houghton'u haberdar e
der. Tayyare meydanına koş
tukları zaman Thrloe'nun ha
vada tayyarenin makinelerinin 
resimlerini aldıgını ve camları 
radyo vasıtasiyle üzerinde uç
makta olan yabancı bir tayya
reye vermekte olduğunu görür
ler. 

Zira bu müfettiş aslında bir 
polistir ve Thrloe'yu göz hap
sinde tutmaktadır. Tayyare ile 
U\'tuğunu ı!Örür ı.rörmez arkasın
dan bir tayyare uçurtmuş ve o
nun bütün hareketlerini takip 
ettirmiştir. Aşağıdan polis tay
yaresine ötekine saldırması em
ri verilir ve iki tavvare arasında 
müthiş bir mücadele baslar. Ne
ticede Thrloe'nun tayyaresi a-
teş alır ve düşerek parçalanır. 1 

Filmin artistleri de herkes ta-

Dünyanın Siyasi 
Manzarası 

(Başı 3 üncüde ı 
miiessir olarağı tahmin edilmek 
tedir. 

Vichy hükumeti, bizzat Ma -
reşal Petain'in ağzından, Suri -
yeye karşı yapılan işgnl tesebbü 
siiniin haksız ve Fransız hliküm. 
ranlığını tehdit ede" bir hareket 
olduğunu beyan ederek Suriye
dcki J<'ransız ordusunu mukııvc· 
metc davet etmiştir. 

Fransız matbuatı da lngiliz -
Jcri Fransanın mUşkiil vaziyc -
tinden istifade ederek Fran -
sız Imparatorhığunu ele geçir -
mck istemekle ittiham eylemek
tedir. 

Jngilizler ise, bir taraftan as • 
keri Jınrekata devam ederlerken, 
ayni zamanda Suriye ve Lüh -
nanlılara, kendileriyle hcralıer 
oldukları takdirde, istiklalden 
başka, ablukanın kaldınlması, 
ithalat ve ihracatta kola\'lıklar 
g() terilmesi gibi mühim ~aafler 
de bulunmaktadırlar. 

Mih\'er matbuatı ise, teıcbbü
sün mesuliyetini Ingilizlere yük 
]etmekte ve hunun, son zaman
larda çok bozulan lngiliz mane
viyatını kuvvetlendirım•k nııık
sadiyle yapıldığını söylemekte· 
dirler. 

Şayanı dikkat olan, ~imdiye 
kadar Alman kuvvetlerinin mü 
dahalesine ait hiçbir haber alın 
maması keyfiyetidir. 

}'akat zannediyoruz ki, asıl 
mühim olan mesele şudur: \'i
chy hük(ımeti hu hareketi, Da
karda olduğu gibi sırf mahalli 
bir hadise gibi teliikki ederek 
sadece Suriyeyi müdafaa et -
meklc iktifa edecek midir'? Yok 
sa hunu. lngiltereye kar~ı bir 
harp sebebi sayacak mıdır?. 

Mare;i&l Petain'in birinci nok
tai nazan torcih edeceğinı, fa -
kat Amiral Darlanın ve Alman· 

Suriy.e' nin işgali 

Karşısında Fransa 
ve Mihver Ne 
Yapacaklar ? 

(Baş tarafı 1 incide) 
Bir senelik tereddütten sonra 

Vichy hükumeti selametini Al -
manya ile anlaşmakta arıyorsa, 

Almanyanın da bu fırsattan ısti -
fade etmek istiyeceğinc şüphe 
yoktur. 

Nitekım evvelki akşam Homa 
radyosunda kQQuşan muharrir 
"Ansaldo": 

- Vichy hükiımetinin şimdi -
ye kadar Afrika müsteınlckelc -
rini bizzat müdafaaya miıktedir 
olduğu hakkındaki iddia,.,ının ne 
dereceye kadar doğru ulduğu Su· 
riye tecrübesiyı. sabit olacaktır. 
Vichy hu yerlerin nıüdaiuası icin 
şimdiye kadar mih\'erin yardımı 
nı reddetmekle, ınüstcınlek,•leri
ni müdafaa nıe.suliyetini üıcriııe 
almıştır. Şimdi kudretini göster
mek zamanı gelmiştir .. , Diyordu, 

Demek ki, Vichy hükumeti Su 
riyeyi müdafaada aciz gösterır -
se, o vakit Almanya ve ltalya 
Vichy hükumetini bundan mcsul 
tutmak istiyeceklerdir. Bu da 
Fransız müstemlekelerinin ınih -
ver tarafından müdafaası mese -
lesini ortaya çıkarabilir. 

Onun için Suriye meselesinin 
askeri neticeleri kadar sivasi a -
kisleri de enteresan olacaktır. Su 
riyenin işgal teşebbüsü karşısın
da mihverin ve Vichy'nin alacağı 
vaziyetin büyük ehemmiyctı bu
radadır. 

MAARİFTE: 

Diyarbakır do 
Üniversite 

Haftası Bitti 

BUGUNKU t>H.W.KA!\1 
'7.30 Saat ayan 
'7.33 Müzik (Pl.) 
7.45 Haberler 
8.00 Müzik (Pl.) 
8,30 Evin saaU ,,. 

12.30 Saat ayarı 
12.33 Türkçe 

plAklar 
12.45 Haberler 
13.00 Müzik (Pl.) 
13.30 Müzik (Pl.) 

* 18.00 Program 
18.03 Saz 

Denizcilik 

18.30 Ziraat tak• 
viml 

18.40 Müzik (Pi) 
19.00 Yuva saaU • 
19.15 Orkestra 
19.30 Haberler 
10.45 Orkestra 
20.15 Radyo ga-

zetesi 
20.45 Orkestra 
21.00 Memleket 

postası 

21.10 Mi.ızlk (Pl.) 
21.45 KUısik pro

gram 
22.30 Haberler 
22.45 Caz (Pl.) 

Bahisleri 
(Başı J unciideJ 

hedeflerin mevcudiyeti kat'iyyet
le bilindiği takdirde hücuma kal 
karlar, ve hücum uçuşu rüyet şe· 
raitine ve bulutların vaziyetıne 
göre hedefi görebilecek bir irti . 
fada yapılır. Bu uçuş irtifaı 2000· 
3000 metredir. Hedefe 3000-4000 
metre mesafeve kadar sokulduk 
tan sonra kayma uçuşuna başlı -
yarak su sathına çok yakın ola -
rak yani 100-150 metre irtifada 
ve hedefinden 3000-4000 metre 
mesafede bulunan bir mevkie ge 
lince asıl hücum başlar. Kayma 
uçuşu esnasında tayyare düşma • 
nın tayyare dcfı silahlarının tesir 
sahasına girmiş bulunur. Ve bu 
tesirden kurtulmak için zikzak 
seyrederek kendisıni düşman a • 
teşinden korumıya çalışır. 
Torpıtosunu atmıya karar ver· 

diği anda artık zikzak seyretme· 
yi bırakarak torpitosunu atıncı • 
ya kadar 1000-2000 metre dü2 
bir surette uçmıya mecburdur kj 
ikinci safha budur. Bu safhada 
düşmanın küçük çaplı toplarınm 
tesiri fazladır. Bu sebeple bu sa1 
hanın en kısa zamanda nihayet 
bulması lazımdır. Bu mesafenin 

Ay başında acılan Diyarbakır nihayetinde tayyare torpitosunu 
Üniversite haftası sona ermiş, 12 atar ve düşmandan uzaklaşmıys 
profesörden mürekkep Üniver- çalışır ki bu da üçüncü safhadır 
site heyeti Diyarbakırdan İstan- Bu safhada tayyare hafülcr ve 
bula hareket etmiştir. Üniversite bu suretlle daha fazla bir süratlE 
haftası Divarbakırda çok alaka daha fazla bir manevra ve ha • 
görmiiş ve yapılan tetkik ve an- valanma kabiliyeti elde edeceğir 
ketlerle Diyarbakmn bir cok hu- den dafi atış tesirinden çabuk U• 

susivetleri meydana cıkarılmı!:tır. zaklaşır. 
Köy Enstitiileri - Maarif Ve- Bu uzaklaşma güneşe kar· 

kaletinin hazırladı_i!ı bir istatisti. şı ve rüzgarı arkadan almak iize
ğe göre. köy enstitüsü haline ıı.e- re yapılır ki, bu da pilotun dira· 
tirilen 4 ö~retmen okulunda ve yetine kalmıştır. Torpil tayyare · 
lO köy enstitüsünde biı sene al- cisi bu aralık sis yapmak suıetil 
tı bin köy çocuğu okutulmakta- le de kendisini düşmandan sak • 
<iır. Yeni ders yılından itibaren lamıya çalışır. Bu hücwn muh · 
bu 14 köy enstitüsüne 3 bin tale- telif tayyarelerle kıskaçvnri uiı 
be ilave edilecek ve üç sene son- surette ve dalga halinde de yapı· 
ra ile bin kişi mezun olarak köy lır ki, maksat, düşmanı pşırt · 
kalkınma~ının kültür cephesini mak ve dafi atışını taksime ugraf 
takviye edeceklerdir. On sene son maktır. Bu tarz, isabet ihtiına· 
ra da 30 bin köy öğretmeni en lini arttırır. 
az bir milyon bes yüz bin köy co- Işte Ingilizlerin bu harpte kul· 
cuj!unu -bu rakam tahsil çakında- ]andıkları bu yeni hücum şekll 
ki c;ocukların yekununu göster- gerek ltalyanlara ve gerekse Al· 
mektedir. okutulacaktır. manlara mühim gemi zayiatı veı 

İtfaiye Mektebi - İtfaive mek dirmiştir. Almanların ve !tal -
tehi imtihanları sona ermistir. Bu yanların elinde uçuş güvertell 
imtihanlara 42 kişi girmiş, 2 ki- tayyare gemisi bulunmadığından 
şi muvaffak olamamıştır. İmti- Alman pike bombardıman tayya· 
hanları kazananların diplomaları releri üslerinden çok uzakta ce • 
vakında verilecektir. reyan eden deniz muharebeleri· 

Maarif Miidiirü - Maarif mü- ne iştirak edememişlerdir. 
dürü Tevfik Kut. şehrimizde açı- =============
lacak çocuk kamoları icin temas. 
larda bulunmak üzere dün Anka. 
raya ~itmiştir. Maarif müdürü 
Ankarada ilk tedrisat kadrolart 
üzerinde de görüsmeler yapacak. 
tevsi edilecek mektepleri tesbit 
edecektir. 

yanın bunu lngiltereye karşı Jıir 
harp sebebi saydırmak için bü-

KAYIP: Eminönü Malmüdür
lüi{ünden almakta olduğum ma
aşa ait tatbik mühürümü kay -
bettim. Yenisini yaptıracağım 
dan hükmü kalmamıştır. 

Tahir 
Harzmnn kavmakamlılmdun 

mütekait 

tiin gayretlerini sarfedeceklerini 
tahmin ediyoruz. 8 U L MAC A 

M. ANTEN ı 2 3 4 5 6 7 8 9 

Çeviren: Ha • Ça No. 46 

!arı var diye ... Seninle yalnız konuşmak ıstiyorum. 

ilk dakikalar, Maks'la Morits'e dair bir kaç 
sözle geçiştirildi. Sonra Thorp, Lüsi'ye bir hasır 
koltuk uzatarak oturmasını rica etti ve gözleri
ne gelen lambayı biraz kenara aldı, onun yüzüne 
bakmak Thorp'a azap veriyordu. Eğer bir giin, 
Lüsi'yle tekrar yüz yüze gelirse, ne yapacağını 
belki bin defa düşünmüştiı: Soğuk bir istihfaf
tan kahredici bir hakarete, onu hiç tanımamaz
lıktan gelmeden, "katle" kadar, hesapta 
her şey vardı... Fakat şimdi, işte öniinde, ayak-
ta duruyor da, ona bakmağa gözü varmıyor, içi y 
sızlıyordu ... Ona: Şapkasının gözlerine kadar inen kısa tülüni.i 

sinirli sinirli çekiştiriyordu. Şapkasına, ilkbahar 
modellerine uygun bir şekilde, yapma bir menek
şe demeti Diştirilmişti; Thorp bu dPmetten daha 
hazin bir şey görmediğini sanıyordu. 

- Gel. dedi. Onlar briç oynuyorlar, seni kimse 
görmez. 

Ve elinden tutarak içeri çekti. Hole girdikleri 
vakit onu nereye görüreceğini şaşırdı. Lüsi tirtir 
titriyor, ve Allah canını alsın, o kendisi de titri
yordu. 

Kütüphaneden briç oyuncularının gevrek kah
kahaları duyuluyor, yukarıki odalardan Doktor 
Bek'in yeknasak homurtusu geliyordu. Onun yiik
sek sesle dualar okuduğu sanılabilirdi. Birdenbi
re Stev, Nina'nın orada olduğunu hatırladı. Ka
nı haşına sıçramıştı. Salonun kapı perdelerini kal
dırdı , fakat hemm t<'krar indirdi. Green bir karış 
suratla. şöminenin yanında oturmuş, eski bir mec 
mua karıştırıyordu. Radyo açıktı. Toni yeınPk oda 
sını topluyor, kilerde, Trompsted bardakları §ı
kırdatıyordu. Nihayet Thorp, ani bir kararla Lü
si'yi ping - pong salonu denilen boş bir odaya 
soktu. UmumiyPt1e orada, köpekler yatardı. Eski 
aşinalıkla derhal Lüsi'nin üzerine atıldılar, dost
ça bağırışmaları, hemen hemen bir şikayeti nnctı
yardu. 

- Bir şeyler yemek ister misin, diye sordu. Soldan Sağa: ı - Haftrının 
(Yüzü öyle zayıftı ki!.) günlerinden bıri 2 - llir şair -

- Teşekkür ederim, perhizdeyim. Bir renk 3 - Haraplık i - Süt 
Thorp, onun bu perhizlerinin kendisini kaç veren bir hayvan - Fena bular 

kereler çileden çıkardığını hatırlamıştı. Ona baş- 5 - Ters okunursa: Bir cihet 
ka bir şey soramadı, mutfağa giderek iki bardak Bir sorgu 6 - Hayvan barınağı· 
konyak doldurdu, ve frijiderde bulduğu bir ıs- Lahze - Babanın yarısı 7 - Ters 
takoz bakiyesini, bu mi.idahaleden hiç te hoşlan- okunursa: Sık nefes almak 8 -
mıyan aşçının aksi ve kindar bakışları altında bir Ters okunursa: Istanbutda bir 
tabağa yerleştirerek karısına götürdü: Bu dede semt 9 - Eksik değil - Bir çeşit 
mirası bir sevkitabiidir; evvela zevceyi doyurmak şeker 
Sonu nasıl olsa gelirdi, ne çıkarsa bahtına... Yukarıdan Aşağı: 1 - Cahillik 

Hakikaten de öyle oldu. Lüsi konyağı büyük 2 - Usanmaktan fail - Bir nota 
bir r.ninnetle içti, ve kendi kendinden bile saklı - 3 - Ters okunursa: Istek, arzu -
yormuş gibi. (çünkü perhindeydi) birkaç lokma Denizde bulunur 4 - Şe'ni - Bir 
da istakoz oldı renk 5 - Şumullü 6 - Tavaf e· 
Ağlamaktan göz kapakları şişmişti, ve dudak - den - Ters okunursa: Sobada ya· 

)arının gayri muntazam bir şekilde boyanışı, ha - nar 7 - En tavik - Ters okunur 
kiki bir iimitsizlik ifade ediyordu. sa Saçsız 8 T ~ ıı... ve r.,.ı ·J 

Stev, onun ağzına bir cigara sıkıştırdı ve köp ,... Kn' ırmn k . 
leri sepetlerine -sokarak, nihayet karısının yanına Evvelkı Bulmaca - Sol<fau s 
oturdu. O artık titremiyordu • ğa: 1 - Rayak 2 - Arak - Ha· 

- Şapkanı çıkartmak ister misin? 1 ta 3 - His - Aasık 4 - Tz - Es· 
Lüsi tülimil gözlerine kadar çekerek, at.:ele a- lAf 5 - Antep 6 - Pardo - l<'a 

cele: 7 - Jtaat - Lak (Kal) 8 - Tank-
lArkaaa var) Lira 9 - Aşa - Kemer. 
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... • Cornwall Surive'de tma bqlamqlardır. Suriye ve Lübnan 
&. ' halen s6ılerlnldn lnllnde yapılmakta 

...___ (Bq tarafı 1 incideı (Bas tarafı 1 incide) olan bu hareketin ilk merhalesini tet-

D a CJ
._ ların Ardından ihtimamla hazırlandığı şimdi öğ- /ngilizlere iJtiluık edenler kil etmektedir. Size dtısman olarak 

Akisler Eski Irak Baıvekili, 
(Baş tarafı 1 incide) H lk M •• d I 

Vichyden ahiıan haberlere na-{ a 1 UCa e eye 
renilmektedir. Pazar günü öğle - gelmiyoruz, bUllds mfteterek dtıtm•-

~ den sonra bir düşman keşif tay - Nevyork, 9 (A.A.) -- Nevyork nımıza karşı size yardun tein gellyo-
~ yaresi düşürülmüştiır. Hava hü- Times gazetesinin Beme'den al- ruz. Mukavemet etmeyiniz. Mılletl-

zaran Fransanın aldtiı vaziyet ŞU- D • 
dur: Fransa fngilterenin caniva- evama Davet Etti 

Yazan: TUNARA ~ cumu büyük mikyasta olmuş ve dığı bir telgrafa göre, modern nizin kanına susamıs olan du!lmana 
~"""" ' Iskenderiye banliyösiıne kadar teçhizatlı 4000 Fran~ız, Suriye- k r ı bize yardım ediniz. Muazzam 

ne bir taarruzuna ulram1$tır. Ve 
ahval ve şeraitin müsaade etti
ii nisbette ve her nerede taar
ruza ulrarsa kendisini müdafaa 
eylem~ktedir. 

... cl4ı·-. ,....,......,......,......./'a./'a./'aJ<1a.-.-................... - . .-• .-. şümullenmiştir. Henüz tam rak- de Cebeli - Dürüz mıntakasında bir kuvvetle geliyoruz, tarafınızdan 
~·· ile mahzun mahzun derUeı;ir ve kek- kamlar bilinmemekle beraber İngilizlere iltihak etmiştir. her türlu mukavemet beyhude ola-

~ Sabahtanberi soğukla beraber lıkle yanyana yaslı yaslı gezermiş. hastanelerde yapılan bir tahkikat * caktrr. Kahramanlar gibi dovUşebıle-
aın eden sıkı bır çalışmadan, ba- "Dicleye buluUar haber götürmüş- neticesinde ölü ve yaralı mikts:ı _ Londra, 9 (A.A.) - Amerikan ce~inizi biliyoruz, fakat bu dövu me 
~avantı, kUçilk odama ı;lmdı dön- ler. Onun aklı da Fırata takılmış. rının çok olduğu anlaşılmaktadır. radyolarının Vichy'den alarak ümit ız olacaktır. Yanyana yaptığnnız 

Berlin'in siyasi mahfilleri şu 
mütaleadadır ki, Suriyeye karşı 
yapılan bu taarruz bizzat İnJ{il
terenin tarihinde bile emsali go
rülmeven yeni bir İngiliz hiyane
tidir. İ~ilizler Fransanın bugun 
malik oldu~ vasıtalardan ç0k 
vüksek vasıtalarla Fransız toP
raklanna taarruz etmekle Girit 
mağlubiyetini vicdansızca telafi
ye çalışıyorlar. İngiltere bu hare
keti, iddia ettiği gibi arap mil
letlerini kurtarmak için de yap-

il Fakat zalım Ararat mantosunun bir Şehir diın d)kkate değer bır neşrettıkleri haberlere göre, Su- muharebelerde şeref kelimesinin Fran 
er zamanki gibi oldulum vul- etetfni aralarma ırermfş ve bu etek manzara göstermıştir. Mısırlı ai- riyede ilerliyen Fransız - İngi- ız kerl için ne ifade ettiğini öğ -
• ilze ınde senın gulumsıyen res- aşılmaz bir duvar ke!ıılmiş. Dicle leler kafile halinde şehri terket- liz kıtaları 20 bin kisi kadardır. renmiş bulunuyoruz. Bunu lekelemek 
duran tahta masanm önilndeki kanlanlaşıyor, kRvadRn kayaya ken - mektedirler. Kafileler kilometre- Esir edllen Almanlar aklımızdan geçmemektedir ... 

eTnleyeı gözlerim resminde 1"11 - dlslni çarpıyor, sevgilisine kavurnıak lerce uzunluktadır. Birçok aile - Kahıre, 9 (A.A.) - Hür Fran- General Wavell yinni sene evvel 
·• S c k bakışlarından kAfi mik- için yol, iz araym duruvormuş. 'P'ı- ler şiltelerini, mobilyalarını, mo- sız Şark radyosu, Suriyedeki ha- Almanlara karıı elde edılen miltte

la e erji bulunca, u7.aklara, karlı rat ise sel gibi gözyaşı d~küyor. ahu dası geçmiş gramofonlaı•ını, her rekat esnasında, aralarında bir fık zaferini hatırlattıktan sonra be -
rın ardma bakarak ufuklarda lb l k ·· 140 \lın · 1 tl b0 

1 kt fiı?anı ııoklerl tutuyor, iniltisi dRltları türlü nakil vasıtalarını yüklemiş- a ay o ma uzere ~ an pa vıınnamesın su sure e ıt rme e -
arıyordum. Oda hizmetimi ıor- utretlyormuş. Bu hale davanRmıva- !erdir. Vaziyetleri müs!lit olmı - raşütçüsünün esi& edil.dinini bil- dir: 

te ol n Mehmet. ufak ..ıtıerle ...__ "' ""-la b. k d ~ A "'' ;ra rak m~rhamete gelen Sihirbazlıırba- yanlar ise yatak veya sair eşya - dinnektedır. Vll " ır ere aua matlup ede-
IObada çay pişirmekle meuuldU. eı riızdr şeklıne srirerek kul11klıırma larını başlarında taşıyarak müş - Bu radyonun ilaveten bildirdi- ceğiz. Bu 1 1 size karsı delil. sizinle 
laf Anadolu cocutunun sesi, bir- umulmıyacak tılsımlı bir emir fısıl - kulatla yürümektedirlef. Bazıları ~ine gôre mahalli hallt, '"'1diye yanyana, izin yardmımızla, bu harp-
re beni hülyalarundan ayırdı: damış: keçilerini de beraber tôtürmek - kadar işgal edilen Suriye mınta- teki arkııdaşlanmız.la birlıkte yap -

mıyor. 

Fransa ŞU anda Almanyanın 
Fransaya mukaddes bir hak ola
rak tanıdı~ şeyi, yani toprakla
rını müdafaa ediyor. Fransanın 
bu hareketi pek 818 anlaşılır. 

- Be,im, dedi; senin bu halin. k Iar d dl "- Blrlf!llllenfz lcln ayrılmanız ve tedir. Gar bütün gün alabalıktı. a ın a mütetfiklere hararetli mayı arzu e yoruz ... 
meramıma dokunuyor. Heı- kl ı•- d y 1·1 b" h.. ··k b 1 

b uza aşinanız .uım rr Birbirinize ar- er ı erin evleri kerpiçten olduııou ır usnu a u göstermekte ve ''Hu"r F-··•z kuvvetle·ının· • u karlı da"larm ardından ka- 6 • ...,._ •, 6 kanızı cevirfp yilrilYilnüz ve bir ınln için bombalar bilhassa kalabalık bu mıntakalardaki Fransız kıta-
1111 mı beklfvonun? .. Gözlerin ""- 1 İ l •~- l l " 8 .. vilzyüze .ırellr. kol kola ılrer ve ku- fakir mahallelerinde büyük" hasa- arı, ngilizlerin ve Hür Fransız- il ounu M:BFnelJ n Z,, 

k vu tulu yeri delip daha öte- 1 nda 
Ö 

cak kueafa bulu!llnunuz.. ra sebep olmaktadır. Jifü:uma arın yanı çarpışmıya hazır Kahire, D (A.A.) - Hür Franaanm 
Berllnc!e şu cihet kaydediliyor 

ki, İnJ{iliz haberlerinin hilafına 
olarak tecavüz Fransız kıtaıann
dan ziyade İngiliz kıtaları tara
fından yapılmaktadır. 

1 rrnek istiyor amma, nafile uğ- b. · "O zaman bir aece Dicle bac:ını ıı- rağmen şehirde panik ve intizam ır vazıyette, intizam dahilinde Q..fl General de Gaulle Suriye ordu-
Bu dallar tok zalımdır asla- · k"I k """' tıp ınırbet ::rolunu tutmu,. 'Fırat d:ı sızlık alametleri yoktur. Halk Al- ~en ce ı me tedir. suna hitaben aşağıdaki beyannameyi 

a dman gil('tilr. Ben siz n hali- başka bir yoldan ileriye atılm••. MO- lan b h · h k · F t bl".. •• IU karlı tepelerin ayırdıtı sev- .., rnan n u va şıyane are etı ransız e ıgne gore neşretmiştir: 

be 
temadiyen birbirlerinden avrılarak karşısında ad bir his duymakta- B t 9 (A A) --- "Fransanın kurtarılması ltln mu -

lft. nzeUyonım!.. aylarca bin zahme• bin .vüçlükle ya- dır eyru ' · · - r uuJöSlZ vaktiyle Ararat lamlnde heybetli ., . ordusu Başkumandanlıbnm teb- harebeye tekrar başlamıya karar ver-
Alman mürakabe komisyonu

nun Suriyeye karşı yapılan taar
ruz üzerine hasıl olan vaziyetle 
meşgul olup omadıb sualini Al
man hariciye nezareti cevapsız 
bırakmıştır. Keza Türkiyenin va
ziyetine dair sorulan sual de ,:e
vapsız kalmıstır. 

Jleri padlıahı varmış. Başına giy- bancı divarlıra, dh vorının. dh coş- Mıaır btqvekillnin aözleri uıi: Düşman karadan ve deniz - dim. General Catroux'yu milmesall 
..._ kun buluşmak Omidi.,le koşuyorlar- s ı Lüb d ki F .....,.az kavutunun tepesi göklere ;r Kahire, 9 (A.A.) - Mısır bükü den taarruzuna devam etmekte- ve ur ye ve nan a ransız 

sırtma aldı:iı yeşil cilppenln mrş. meti Iskenderiyeye karşı yapılan dir. Düşman her tarafta önlen - kuvvetlerinin Başkumandanı tayin 
denizlere --"-'-•• aa.ıo "Fırat sultan ezgin ve mecalsiz sO- hava bombardımanlarınan zarar miş ve bazı noktalarda kıtalan- ettim. Onun emirlerine itaat etmek 

L ,,.~...... rilklene ııOrilklene kum dlnrt nnı b r1 tt d ı •- d d 11:1tı dolmut. Lepiska saçlannın gijrenlere yardım edilmek üzere mızın ve tayyare kuvvetlerimi - mec u ye n es n~. J\u efa üşma-
ıtamlYa çalummnua Dicle. bir erkek llA ed....aa•- - h b a işaret olarak, altm •U 300 bin Ingiliz0 liralık bit kredi zin mukabil taarruzuna u~a - nı ma up ~~"" ve ....-ansa ar 
lı:aplan şld~eflvle çllTierf. dallan YR- İ ~.. k kt Slzinl k k d b na Fırat tesmiye etml lennıs. B'"'lmasını kabul etmış· tir. mıştır. Dört nnfüz tayyaresi dü- azanaca ır. e pe :ra ın a u-

t rıyormuıı. Bir ırün bu iki ezeli bık r "" ı ,. bittabi bir peri km tıbi IÜ - lskenderiye faciasından bahse- şürülmüştür. Tayyarelerimizden uşaca.ız ... 
bulusuyarlar. Setler ..,kan crl-"ID bir G 1 Catr d S t d 

lngUterede: 
ltvimll ve alımlı imff. Bulutbın ". den Mısır BHvekili demiRtir ki: ikisi dönmemistir. enera oux a ur ye or usu-
l 

<Jevfnele birbirlerinin duşuna atılı- .,. .,. hitabe tt:ı.· b """' Lo d 9 (A A ) B ""~"'k .. erde sallanmıs, yosun şilteler- "Biz müslüman bir memleke- Ha~eL~ta daı·r mal~mat na n neşre 161 eyannam-.,e. n ra, · · - u,....u. u 
ı... vor ve rnehtanlı rl\l JtecPlerinln dur- ~ " Vlch ' in in •ta tın 1 !hl İ .-:ı:. tb t ı..ft.ı "'1Y6mUş, çayırlar üzerinde ıette- tiz. Onun için Allaha güvenerek Y n mır e ı at e eme er n"""" ma ua mın ~ıca n• 

Cam gölgelerinde ıezer lAle, eun kucalmda blrlectlvorlar... felAkete göğüs germeliyiz. Sıhhi- Vichy, 9 (A.A.)- Havas - Ofi ve Surf.1eye giren Hür Fransız kuv- riyatı Suriye harekatının tesiri 
l derermiı. Yedili enek. muz "DahR ııonra havabn hiçliitlnl ve ye ve nafıa nazırları ikinci şid - Ajansı bildiriyor: vetıerlnin yolunu kesmemelerini ta- altında yazılmıştır. "Daily Mail" 

..ıa. skm fAnili.lini anlıvarak. elele, ku - Dün Suriye hududunu g-n 1 --ı u azet · H.. Fr l la t ·1tz ... dem, dinledlti kaval ve bül- detli hava akınından sonra yar - -~-· ep ~ .... 1 r. g esı ur ansız ar nl(l -cak kucab kendilerini denize atı - Ingiliz ve de Gaulle'cü kıtalar bu ı taraf d S ·yed b la arkadaşı turna ve ... ekllkml• .a- ış· len·nı· tanzım· etmek uze-re Almanla S • er ın an un e aş nan ... ., vorlar. Bu vaııık a!lk macerasına hür- \.lllll gün 9 haziran öğleden sonıa ta - rın ungege h kAhn eh . tini ure• 
et ıeUnlfk çalma lfrmiı. Onu Iakenderiyeye hareket etmişler - are • emmıye şu S ı.-
daiı padişahının olluna vermek mpten ııectfkleri yerlerden iki coskun dir. lsüyenler hük\imet hesabına arruzlarını şiddetlendirmişlerdir. 11%ma8& hak/antla le tebarüz ettirmektedir: 

ler. Tıaş yQrekll, kaya yüzlü ,,ehlr hasıl oluTOr. Bu nehirler etrafa şehri terkedebilirler. Mektepler_ Cebeli Dürüz ile Haoran dağ - alınan haberler "Biz Suriye üzerine yürüme-
ı, taze, nazlı Fıratm gönlü çek- feyiz ve bereket sacıyor ve insanla- den bir kısmı hastane haline ko- ları arasındaki mmtakada bu ta- mit olsaydık, Almanlar bu mem-

Zaten ona turna demltmle ıtr· .. m ilk tnedenfvetl bunlllrm kenann- nulmuş bir kısmı da evsiz kalan- arruzlar büyük nisbette tankları Kahire, 9 (A.A.) - Hilr Fran- leketi fevkalade bir tarzda tah-
Şu sırtm ardmda a'"n ondördil •fa kuruluvor Deni~• 11hld1klan lcl\r- lar tah . ec1·ım· l.· H b ihtiva eden mühim kuvvetlerle sızlarla İnJ{ilizlerin Suriyenin kim edecekler, Kıbnsı ele aeeire-

J· fez ise, Aşıklann ~l\ktmderl ı6zY111- ---~-- 6s1!.~ı- ış1.ır.anlaraasta a - yapılmıştır. Setr cüzüıamlarınuz Alınan kontrolü altına geçerek cekler ve -.ır.lebi ihtimal Filisti-
llarlak bir er :raş17or. Nleanct larma benzlven dilnvanm en seçme aa:JMU .1eJaAÇt.e uğrıy . yar- topçu ve hava kuvvetlerimızin muharebe me-ı--. olmasına mi ni d · ..,..zi te dil - kl 
•tacıdır. Bundan dolayı adına ·n~llerini yeti tiren bir Qlke oluyor dun olarak nakten tevzıatta bu· müzaheretiyle toprağı karış ka- ni olmak için.J;:;rt.ıan hareket dl. ~:~~~~eise ~le e!: 
)'ani ok df::rorlar. Kaplan libl llain Ararat l9e yaz, k1' karlan ek- lunuyorlar.,, . l'ıŞ mudafaa etmişler ve duşmana tam zamanında vukubulmu....,·r. h mm1 tll tte b. t hl"-

r :::n, ~~;:.o:C:a b=k~~;:~ cilmiyen bir dal kesilerek cezuını . 1\1...r B~ill de diln tan~ ciddi zayiat verdirmişlerdir. 01- Zira .rfttikQe artan bir ~ mearuz I:'alac:~. Suri~:in ;~ı 
yamacıı ... 

1 
.. r... buluyor.., ıle Iskendeıiye7e hareket etmış- dukça zırhlı araba da tahrip edil sızması hakkındaki deliller J(it- tefikler tarafından işgali Türki-* * "Beyim wen de durma 1it bUTalar- tir. miftir. tikçe daha ço~almaktadır. Veri- yenin cenahlarıııı muhafua altı-

dan' .. nnzeı aezıona bul, biraz: ken- Son bombardıman lıakkuula Lübnanın sahil mmtakaaında len maltimata göre, Framız Fev- na alacak ve Türldyeııin Alman-
"t ırat sultan bu eebzadeye ku- dine ~1' .. düşmanın suvari ve zırhlı cüzü- kal8de Komiseri General Dentz'e lara kar81 asker aeçmesine müsa-
\ laktan itik olmul Yanık ~- Müjde tclAHm . izin aldnn. hattaya Alman tebliği tamları Litani nehrinin eenubuna son günlerde Vichy'den tebligat ade etmemek ve bava üslerinden 

öten bWbOlO diDJlyerek, turna ıtelfTOn11T1. Hasretli ııev«fler•... Berlfn, 9 (A.A.) - 7/8 haziran atılmıştır. Muharebe umumi Lita yapılarak Halep bölgesinin idare- istifadelerine meydan bırakma-

ereyl ls+U r 
Saati Yaklaııyor \ 

Vichy'cle 
<Bat tanf1 t tnelde) 

Vklaıl Suri11enin 
mütla/tulı(llnı miifkül (Jlq tarafı ı iDt'tdeı 

hürriyetlerimiz ve havatı-

bi(ın çarpışmayı beklemeliyiz 
u l(ün ıelince, kendi muda

için esliha imali kudretl
e tabiativle geniş bir fasıb 
edilecektir. 

, liz milleti, bu muharebeye 
in-en tereddut veyahut tees
lihniyeti ile ıirmiyor. Bız. 
1'tıharebeye eevkle ve dtllmızi 
"1ılann hepsinin tasvip et
bır dava için bir darbe lndtr

't~e rnesut bir halde giriyoruz. 

l
ikat, sizlerden cok eeJler 

le
il'oruz. Mücadeleye lüzumlu 

re, tanklara, ıemilere. tay-
ı ıere, endiıstrinizin muharebe 
lıııııza verebileceti her seYe 
)acımız vardır. Bize verebile

butün kudret, ibtlyaçtan-
tecavüz etmiyecektir. Tank
~ tayyareleri ödemek için 
l'a, bunlan kullanımak için 

a, bir sene evvel muvaffa-
ttle İngilterenin müdafaa olun 

llluharebeye iştirak için ıön 
iz erlere benzer erlere ih-

tnız vardır. Bu. tnıiliz mıl
Ralip J{elmek veyahut ol

~~eti ile ıtreceıt bir mu
<"-~· Ricat yoktur. 
:~ ufkunu gözlüyoruz, aemi
~kliyoruz ve Kanada domin
l~n muazzam kavnaklan ile 

t)e larında yaptıb her seYe 
.. bakıyoruz . ., 

tfd'i muharebe Man(ta 
verilecektir,, 

~liı\, 9 ( A. A.) - Bir hususi 
bır bildiriyor: Şarki Akde-
1_~e sarkta veni bir hareket 
-.ıtdıbnı ıcösteren sarıh işa-

bı Ye Alman eftAn umumi
t1 !?__ .orta şark mıntakasının 
~ekat mıntakası olduluna 
~~unmasına rdmen, su ci-

orcırüz ettirilmektedir ki, 
~keri ricalinin beyanatı. 

Olclu~ Yalnız "'arp cephesinin kat 
~ ~unu söylemi.ftir. Mareşal 

8rauchitach'in Framada ve 
hı; ~~annda seyahati, kıvmet.. 

..arettir. Girit umumi ı>ro
•n sonra, Alman zimamdar 

~akın bir tarihte. kat't mu
• Yı Man, üzerinde v'recek-
......... . 
ltOnıanyada Zirai 

~erberlik Bafladı 
"8 9 <A.A l - "Stef ani" 
~ezarett zirai seferberlı -

t kllik kararnameyi tatbik 
arar vermiştir. 

göri.i11or 
Vichy, 9 CA. A.) - "Ofi": Su

riye ve Lübnana karsı J"81)l1an 
taarruz hareketi üzerine, ecnebi 
müşahitlerin tahminleri hilAfına 
olarak kabine toplanmamı,tır. 

Y a1nız Amiral Darlan askeri 
ve mülki yüksek şahsiyetlerle 
doirudan doiruya temas etmistir. 
Kabine toplantısının vuku bul
mamq olması hadieanin Mare.,.l 
Petain hükumetini .raf il avlama
mış olduıu suretinde telakki e
dilmektedir. 

Askeri haberler henüz karışık
tır. Ecnebi memleketlerin ve bil
hassa mihver devletlerinin müta
lealan ise henüz ıelmemistir. 
Fransız halkı bu ihtilafın bilhas
sa kardes harbi mahiyeti üzerin
de durnıakt&_dır. Mareşal Petain
in Suriye ve Lübnandaki Fransız
lara mesajı büyük bir tesir yap
mıştır. 

İnl(iliz kıtalannm Suriye ve 
Lübnana karfl Jdrlştikleri muba
seınat Asyayı da harbe acmakta
dır. Yakm sarkta İnıriltz ve Fran
sız kıtalan arumdakt mücadele
nin neticesi ne oluna olsun tn
~iliz hükumeti tarafından bayle 
kasten çıkanlan bu hadisenin oek 
'f.ıınıda vuku bulacak askeri ha
reketlerin inkişafı üzerinde fev
kalade müessir olac~ muhak
kaktır. 

Bir günlük muharebeden sonra 
Suriyedeki vaziyete dair bu sa
bah Vichyde pek az malömat var
dı. Ancak mevcudu zavıf ve vat
nız sil&h ve mühimmat itibariy
le delil. yiyecek ve mavi mahruk 
itibariyle de iasesi fiilen imkan
sız olan bir ordunun yakın sark 
topraklannı müdafaada müşküli.. 
tı tevit olunmaktadır. 

Hull, Franaız bügük 
elçiBi ile görilftü 

Vaşington, 9 (A.A.) - Fran -
sanın Vaşinıton Büyük Elçisi 
Haye buKfin Amerika Hariciye 
Nazın Hull ile bir saat görüş -
müs ve Suriyeye tahrik olmak
sızın yapılan taarruzdan dolayı 
Fransız milletinin infialini bil -
dirmistir. 

Macar Başvekili 
itaıyadan Döndü 

Budapeşte, 9 (A.A.) - Stefani 
Başvekil Bardossy, Italyaya yap 
mış olduğu resmi ziyaretten av
det ve dün Budapeşteye muvasa 
lat etmi§tlr. 

gecesi, Ahrian hava kuvvetlerine ni Murciun - Kuneitra - Şeyh si ve kontrolü için 15 Hazirana mak hususlarında 2österdiği mU
mensup teşekküller hava dMi b' Meskin hattı üzerinde çetin bil dobıı Halebe bir Alınan heye - kavemeti bir kat daha kuvvetlen-
*1aliaı'IDm ateşine raımen, Is • tarzda devam etmektedır. ttnbi muıvualat edeeeli bddiril- ~tir. 
b1,)deriye fnglltz deniz üssüne Münferit uçan lngiliz tayyare - mfştfr. Keza Mayıs bidavetinde Suriye etmdt1d vaziyette earkm 
çok mftesmr yeni btr hilcum yap leri, Halep, Rayak ve Şam tayya- General Huntz~er'in, General anahtan m'esabesindedir. Biz Dar
mışlardır. Liman tesisatı ve bah- re meydanlariyle Mercian mev f Dentz'e tebligatta bulunarak lan'ın yaptııı şantajlarla şimdıye 
riye tezgahlarına, ağır çapta bom kilni bombardımana devam et .. Darlan'm Hitlerle yaptııı Rörüş- kadar bir çok vakit kaybettik. 
balar tabet ettirilmlftir. Askeri millerdlr. meler MDumda AJmınlara Su- Bunun neticesi olarak Almanya 
bakımdan ehemmiyetli tesisatta Av tayyare ku+wtlerimuı Hw rlyecle hava 6s1erl :terkettllbıf lehine harekit aöze batacak de
müteaddit büyük yangm çılmuf - ricaDe tipinde üç ~ d&i§ür - bildirmif ve General Dentz'den recede arttı. Simdi artık Dar-
tır. ..Üf)el'dir. Bava '8jekküllıeı1.mfa, ba tıedblria Suriye ordusunda lan'a açıktan açı;ta meydan oku-

l 
. . . .. mevzii müdafaa kuvvetlerimizin b.r"8'8lıklar lnıdusuna sebep o- vabiliriz ... 

ngUız hava teblığl çarpl§tıkları düşman kuvvetlerine lacak mahiyette olup olmadı~ Amerlkada: 
Kahire, 9 (A.A.) - .. Teblil" kaqı mldahalelercle tuhı~ vı eebep olacak mahiyette ise, 

Libyada, 7 /8 haziran gecesi, in- te.iı'U bombardm.a J8P"'ıtw - ban• wıl mani olunabilecelini Londra, 9 (A. A.) - Vaşhı~n
giliz hava kuvvetlerine mensup dır. sormuştur. General Dentz ver - dan gelen haberler, Suriye hadi
tayyareler, Derne, Gambut ve Lübnan sahilleri yakınında de diği cevapta tayyare meydanla- seleri k8!'$1Smdaki Amerikan ak
Capnzzo tanare meydanlarına nia kuvntletimizle duşm~ da rınıa Almanlar tarafından tan- siilimelinin lehte ve müsaıt bır 
şiddetll hlcmnlar yapnuşlarcbr. ha mühma bJr de1* avveU ara- sit olarak kulJad••ı tawlye akaüliinel oldulunu bildirmekte-
Binlul limanına da iki hücum ID'lda cereymı ed• -~ etmı.&ir: dir. 
yaprlmştır. Demede, bü....Ak yan bir ~-..:il& destro.....,ı .. ...._ hasara Vacrın· ..+ .... n hük. ılmet mahfille-.J... &US& 3- -e- Suriyeye hiirrlyet ve lltlklil ~ A"" 
gınlar çıkmış ve infillklar oJmuş uğratılmıştır. veren beyannamenin ehemmiye- rindeki kanaat, İpailiz kıtalarmın 
tur. Asgari iki düşman tayyaresi Askeri vazifelerine sadık olan ti küçümsenmemekle beraber, Suriyeye ıcirislerinin, şahsi mü
yerde tahrip edilm~ .. ~ambut ~etletjmjz dupıı~"hll adetçe fnJdliz ve Hilr J'ranftı beyanna- dafaa sebepleri dolayısıyle t&ma
tayy.re meydanında buyük haur ustun ve kuvvetli bir tanda si - melerindeki iktısad" hükümlerin miyle hakh olclula merkezinde
yapılmıştır. Bingazide, merkez rıh ~lanmış kıtalarına karşı sebatlı ehemmiyetçe bund.:n a~ ol _ dir. Hük6J:pet mahfilleri, t.aıliz
tımında ve katedral rıhtımında bır m1*avemet gtiaermektectir. madııı tebarüz ettirilmektedir. !erin ve Hllr J'nmJZlarm bu ha-
y~gın~ ~ ve yangmlan lngiliaer, miilılın Fransamn teslim olme-ndanberi rekeUni tıı.iliz askeri iıısiyativi-
muteakıp infılAklar wkııa gel - s · · ik'1Mdl ha t hem Din ilk tuahüril olarak aellmla-
miştir. krm_Mler kllllanı11orlar h=;:ıı:Jce ~.'lhıac~~ makta ve bunun .m':1vaffakıyetle 

Ha11eıiatanda harekat K.udüs, 9. (A.A.) - Ingilizlerin ve ithallt .....,_ ~ ve tetevvile edecdi ümidini izhar ey 
Surıyeye gırmesi, haftalarca ev büyük Jaabt,Jo llQlfluldan ile ~. 

N~irobt •. 9 .<~·~·). - ~esmi bir vel ibtimamh teşkil&t yapılmak k ,ı .....6.. Dtllr tmaftan ltfllllOlla: 
teblığde. bıldı.nldığıne gore, şarki suretiyle hazırlanmıftır. Son gün s~ ---;;-.lıta boırD1arly1e pet-
ve garbı Afnka kıtaları, Habeşis lerde hududun Fransızlara eit rol J:':-1~ Roma, 9 (A. A.) - "D.N.B.": 
tanda Omo nehri mınta.kuında i- kmmmda u ha7at 88eri müphe- Salahiyettar Roma mahfillerin-
leri. ha~etl~~ dev~ e~mek de ednmıpe de Iiıgilizlere msan- Ge1*1W Wa.. • ,,..,.,,ı de bildirildiiine göre, İtalya, tn-
tedır. Dun bildirilen dort bın e- ca ve mühimınatça külliyetli tak 'C,,,,._,, """"r1 J(iliz kıtalanmn Suriyeye ıirme-
sirden başka, daha 200 Avrupalı Yiyeler geldiğini gördüm. Gene - sine karşı çok derin bir alaka gös-
ve 1,000 Eritreli esir alinmıştır. ral Wavell karşılaşacalı hıuhte Lonclnt. 1 <A.A.> - SariJe budu- tennekle beraber bu hususta çok 
20 kamyon iğtinam edilmiştır. mel mulküJAta küçük görenler - dunu flClll lnsWs ft Bilr Fransız büyük bir ihtivatkalık. muhafaza 

den değildir. Suriyeye karşı ya - kıtalarmm Jtunwıdan1 aen..1 Wil- etmektedir. $imdiye kadar, neti
pılan harekitm sulhpervP.r mahi- on, f ndlz motiklO kuvvetleri Sidi- cesini beklemek icabeden aske
yetini muhafaza etmek içın elden Barranl'den Binlazl7e ilerledikleri ri harekatın bahis mevzuu oldu
gelen ~a~ret ~~ed.ıliyor~a da Vi- z man Ltbyadald tnıruz ordusuna ~ hatırlatılmaktadır. İtalyanın 
chy hukumetınm ılhamıyle yapı kumanda etmekteydi. General Wil - resmi noktai nazarına aöre, Su
lacat herhangi bir mukavP.JDete IOD, Yunanistandaki 1naillı: kuvvet - riyedeki Fransız kıtalan. tnıiliz 

iki Alman laıe 

Gemisi latınlclı 
Londra, 9 (A. A.) _ Amirallik tarp da tedbirler alan!DJ§tır. ler ne lrumandanlık etmişti. General kitalannın istilasını geri püskürt-

dairesinin tebliii: Bismarck'ın Suriyedeld l'ranmz kuvvetleri WHllOD, 90n zamanlarda l'llittfn ve mektedirler. Suriyedeki vaziye
tahribi ile neticelenen harekat es- 30 bin na 80 bin kisi kadar tah- $ukt 'lrdOn'deld tnırus lanwt1erl tin müstakbel inkişafı beklenme
nasmda. 6 Haziranda tahribi bil- min edilmektedir. Fakat bu mik- Başkutnand~llfma ta,.m ~1unmuttm'. lidir. 
d.irilen üç lQe va1>W'Ulldan ve bir dann yalnız 15 bini Frarwı:, mü- Kendisi, çok iyi taktikçi olarak ta - .,., • • • 
~illh~ balıkcı aemtsin"en baeka. tebakfsf yerli askerdir. Bazı su- nınnıllbr. Tuna l.lzenndeki Bır 
ild dutman İa'9 vaı-uru daha ya- baylar 8l'Ulllda h0tnutaaz1Uk ol- General Catroux, evvelce Leaılon Şehirde İnfi1ik Oldu 
lraı.ıvnıe ve bai-1-· ..... ·- d ..,.... k d *a&m14w-. ulu unnecüJmektedir -~ wnaıLanı idi 82 7qmd Bale, 9 (A. A.) - Budapesle-

G. w avelrin me1t1/ı olan General Catroux, hale Orta den "B••ler Nachrichten" naaete-
Londra, 9 (A. A.) - Amirallik Şarktaki Hür Fransız kuvvetlerine - "" 

dainm. ThisUe ve Breahaın balJk.. Kahire, D (A.A.) - Orta Şarktaki kumanda etmektedir. General Cat - sine bildiriliyor: 
eıbildl(eınn· m~~~~.batmıf olduiunu fnıruı lruvvetlerfnln Ba lrumandam roux geçen Teşrfnlsanlde HQr Fran- Tuna üzerindeki Smederovo 

~-.u.L" General Sir archibald Wavell din ak- sanın Mısır, sudan, Suriye ve Bal- kalesindeki mühimmat deı>0lann-
Almanya lzerlnde eam Suı17edekl l'ranm aabrlerhıe kanlar umumi deleJelltıne tayin o- da wku bulan ve kalenin tanmı-

Londra, 9 (A. A.) - Hava ne- h taben a tıdakJ beyannameyi neı- lunmuıııtur. Kendisi. Surf::reyf ~k fyi men yıkılmasına sebeı> oldul\I 
zaret.in. in tebli~i: Bombardıman r9!;!.'Ur: t nunakta ve bütan Fran ız tmpara- bildirilen b1ü1:'yüklm~~ - infili!!: 
- anarzJat, Pransız askerleri, dün-. torlulh•-da -k f..1 bfr ·----ı bulu-- yüzlercesi ö o - uzere ... -
_.rvıame mensup tayyareler ......_ kil muh be kad ,..... ,,_ ,,.. .,~, .. k i t ardır 
ce, ıcarbi Almanyada hedefle"; are ar •ılat"r, :rannm za. maktadır. General Catrowı:, Cezalr'de CO AY a v • 
b.. •e1 d fer arkadastarı. d--... ve b'--'- -·-e ...__ ... _ ....... on- Baıe1-Atı S da ucum etmı'f&er ir. Harekat. bu··- Mub f ...... _,, ...... A --· r ... -.. ._.. Gm" •t ~IUI U8SIJl 

a ua etmekte oldutunuz bil da kmnandanbk etmfıttr. Parla'- ••-yük bir mikyas üzerinden yapıJ- toprakl li ek 1 " n~- i ·r a.- n-:1-..: 
mamış olmakla beraber, btlhas- ara rm çtn emir aldılı:. Ba kert hayatmm bayQk bir kısmı l'ran- .ua11111Dgl •• .awp uauua-ı 
18 Essen ve Dortmund'da ivi ne- hareket bu toprakları Alman lfgalln- ız mOstemleketerinde ıecmff ve bu- Londra. 9 (A. A.) - Amirallik 
ticele{ vermiştir. Buralarda hü- den ktmamak için yeıtne çaredir. -ada gerek ces retf ~k fd re sa- dairesi. Giritteld ricat harekAtı 

k 
Alman ctnnesı !'ran nm Uc:te lk aııınd ki kabfliyettert ne tem 1(1'7. esnasında tayyare dafı kruvazl>-

yük yanJV.nlar c:ı anlmıstır. Bu ıımi fşgal etmekte, mOte kisini ie tmlştlr. Generııl, Vlchy'de 1 d m- rü c lcutta ile Hereward ve fm
harekattan tayyarelerimizin hep- hilkmO .altında tutmak dır. Alman- lan reddetmiş ~ bu ad ml r d ae- perial destroyerlerinin de batmıs 
li salimen üslerine dönmüştür. lar ~lmdı de mQstemlekelertnizin za» nerall idama mahkQm eylemi tir. olduklarını bildirmektedir. 

Şam, 9 (A. A.) - "D. N. B.": 
Sabık İrak başvekıli Geylani. t
rak halkına hitaben netrettı~ 
bir beyannamede, İngiltere hiz~ 
metınde bulunan bır kaç ki ının 
hıyaneti ile frakı terketmek mec. 
buriyetinde kaldı~nı ve Bagdat 
emniyet komıte ı denen komite. 
nin bu şehri h ·ç bir ·mukavemet 
gôstenneden İnJlilizlerin elıne 
teslim etmiş olduğunu bildirmiş
tir. 

Gevlani, halkı, İngiltereye kar. 
şı mücadeleye devama ct.vet et
mekte ve memleketin mmt istik
lalinin yakında tahakkuk edece
iini temin eylemektedir. 

* Bağdat, 9 (A. A.) - frak hük1l· 
meti, İtalya ile diplomatik mlinL 
sebetlerini katetmiştir. İtalyan. 
lar, 24 saatte memleketi terkede. 
ceklerdir. 

Askeri Vaziyet 
mat tarafı 1 incide) 

iun ıöstermektedir. Bu .. t ta. 
mamen ge(iline, harp Ma .., 
ntle inkişaf edecektir • 

hakta Ebakemal mmtüasmaı 
toplanan İnariUz motörme kav. 
vetlerinia Fırat nehrini takiben 
çölü qıp Suriyeye sirdlkleri .... 
lqılıyor.Bu kuvvetlerin Jıuduttan 
98 - lot kilometre mesafede ve 
Fırat :q.ehri üzerinde Meyadla 
mevldine R"elmesl mahtemeldiQ 

İarkta daha şimalde Suriye .. 
Türkiye - Irak hududunun blrleto 
tiii mmtakadaJd daha ayıl fn
Kiliz kuvvetleri de Ka.ıl istika
metinde harekete b•ıl•m•ıtır. 

Cenup hududumuzda "NusaJ!i 
bin" in hemen k~ında K..uJ 
mevldinln igal edildiii hakkında 
son dakikada bir habbr pimi" 
tir. Bu takdirde Suriye_ Irak• 
rasındald muvasala keailmlı dei 
mektlr. 

Bu kuvvetlerln Te lrütan h 
rat istibınetiıule Uerliyen diiel 
kuvvetlerin sa)'eai Baleptir. 

Halebi almak suretiyle fqi]is. 
ler Suriye bvvetlerinia arkulf 
na diqmek plinını takip etmek. 
tedirfer ki, General Wavelt Libyfl 
ve Habetlstanda da •Jlli Plint 
tatbik etmişti. 

İngiliz tayyareleri Slll"lyeftkf 
kara kuvvetleriyle n1a Mr qblr. 
llii yapmaldaaır. Bu tanmelerl11 
Fransız tayyarelerinin htlc1Ullla. 

1lframuı muhtemeldir. O. 
nun için İqilider dün 811riyede. 
ki hüttin hava meydanlanaı ho ... 
balamqtır. Mumafih Sariyed. 
modem Fransıs tayyaresi pek as. 
dır. Framnlarm blyle •tr hare. 
keti başarmalan için Alman tay, 
:rarelerhulen yardım ılrmelerl 
lbundır. 

Franm Elçisine 
Ame&yat Yapılch 
Ankara. 9 (A. A.) - Franq 

büyük elçisi Jules - Henry'ye nü. 
mune hastahanesinde mühim bb 
ameliyat yapılmıştır. Bilyftk elçi, 
Din sıhht vaziyeti ciddiyetini mu. 
hafaza etmekle beraber bir saı 
1lh müşahede edıldili ölrenllo 
miştir. 

---~----
Roosevelt, Bir Fabrikanm 

İşgalini Emretti 
Nevyork, 9 (A. A.) - Reisi• 

cihnhur Roosevelt orduya «re• 
vin devam etmekte olduil 
"Northamerican Aviaüon,. tay. 
yare fabrikasına el koymak em 
rini vermi,ıir. 

Bu fabrikaya el koymak em• 
rinin verildili V aşinJ(tonda Rei 
sicümhurun katıbi Early tarafın 
dan bildirilmittir. 

İlk defa olaraktır ki. hiikdmel 
bir llf'f!V hidiaesinde barııtırmal 
usul~e muracaat etmeksiziı 
böyle katt bir tedbir almakta· 
dır. 

Cebelitank'a Gelen 
Fransız Tayyaresi 

Madrit. 9 CA. A.) - "Reuter" 
Lalinea'dan JZelen haberlere ~ 
re, üç motörlil bir deniz tayya 
resi. içinde iki Fransız ~neral 
ve bir Fransız telmenl oldull 
halde. Cumartesi sabahı. Akde 
niz cihetinden Cebelitank'a ıel 
mistir. Deniz tayyareslndeld iiı 
ki$i. derhal umum! valinin Del 
dine ıötürülmüştür. 

Romanyada Kaldmlan 
Trenler 

Bükreş, 9 (A. A.) - Dfbıdenbe 
rf. Romanya demtrvo11an sebeke 
sinde 183 tren kaWmlmısbr BU'. 
lann arasında 8 sOrat Jtatan 1 
ek-pres ve 82 ominbüs 'k tan 
dır. Bu 'trenlerin kaldınlm 
sebe'P o rak res biri 
recede ekonom tm-i'"7•~~• 

ki t y nmak bur· 
terilmektedir. 



6 ---=========================================== ru -6 - 941 ---
Leyli Tıp Talebe Yurdunun 

Tabib ve Eczacı 

Talebenin 

Kısımlan için Alınacak 

Kabul Şartları 
l - Bu yıl Leyli Tıp Talebe Yurduna Tıp talebesiyle birlikte Eczacı 

talebe dahi alm~tır. Eczacılar mezun olduktan sonra üç sene .mecburi 
hizmetle mukellef tutulacaklardır. 

2 - İsteklilerin asağıda yazıiı vesikaları tamamlamış oldukları hal
de, ve Tıp ve Eczacı kısmından hangisine girmek istediklerini bildir
mek şartiyle doğrudan doğruya Sıhhat ve İçtimai Muanevet Vekaletine 
müracaat etmeleri ve dilekçelerinde sabit ve sarih adres vermeleri lfı
z.ınıdır. (DileJtçe ve vesikaların Ve!<Aletçe alındığı taliplerin adrcslerıne 
bıldırileceğı gibi kabul edilip edilmediği de yine adreslerine ayrıca yazı
lacaktır. Müracaat kadrodan faz.la olursa gazetelerle ilan olunacaktır.) 

3 ...- Kabul muamelesi, dilekçenın gönderildiği tarihe göre değıl, \"e
stkaların tamamlandığı tarihe göre yapılacaktır. Noksap evrak ile mü
racaat edenler, vesikalannı tamaııılnyacakları tarihe kadar müracaat et
memiş sayılırlar ve haklarında niçblr muamele yapılmaz. 

4 - Hangi kısım için olursa o:sun pek iyi dereceli Lise mezunları 
tercihan kabul edilecektir. Bunlardan sonra, vesikaları tamamlanmış v· 
)arak yapılmış muracaat sırasına göre iyi dereceliler ve yine kadroda 
yer kalrrsa aynı sıra gözetilmek :;;ıırtiyle ve en küı;i.ık sınıflardan baş

lanmak üzere Fakülteye devam edrn müracaat sahipleri alınacaktır. 
5 - Ya:sları 22 yi geçkin bulunanlar ile Yurtta okumaya ve ileride 

mecburi hizmeUerlnl yapmıya engel olacak bir hastalığı veya Arızası •>
la.nlar ve evliler kabul edilmezler. 

6 - a) - F. K. B. sınıfı için: Tam devreli Liselerden veya Lise de
recesınde olduğu Maarif Veklletince tasdik edilmiş mekteplerden pek 
iyi veya iyi derece ile mezun olmuş, olgunluk imtihanım vermiş olmak; 

br - Diğer sınrtlar için: Bulunduğu sınıfı iyi derece ile geçmiş, ya
bancı dil ve askerlik imtihanlarını vermiş olmak (Tıp Fakültesi 3 ün
cü sömestri için F. K. B. sınıfı fyı derece ile blt!rmlı; ve vizelerini iyi 
derece ile vermiş olmak) lAzmıdır. 

7 - Gönderilecek ·vesikalar şunlardır: 
a) - Türkiye Cümhurlyeti tebaası olduğunu bildiren nüfus hüviyet 

.cüzdanmm aslı veya fotograflı ve tasdikli sureU, 
b) - Lise bitirme ve olgunluk şahadetnamelerlnln asıllac (imtihan

lermı tamamen bitirdikleri halde şahadetnamelerinin tasdik muamelesi 
gecikmiş olanlar Mektep Müdürlüğünün, - ayni zamanda bitirme ve ol
gunluk derecelerini de gösteren - fotogra!lı bir vesikasını gönderecekler
dir. Liseden bir sene ve daha evvel mezun olanlar bu müddeti nerede ve 
ne suretle geçirdikleri~ blldlrmiye ve tevslka mecburdurlar.) 

c - TIP Fakültesi birinci ımı!ı için F. K. B. imtihan notlarını ve a
çüncü sömestri için F. K, B. sındı ıle vize noUarını bildiren Dekanlıtt 

vesikası, 
d) - Okuduklan mekteplerden veya mahalli Emniyet idaresinden n

Jmmış husnühal varakası, 
e) - Basılmış örneğinde yazılı ve üstünde tasdikli fotografı bulunan 

bir sıhhat raporu (Hastane Baştabiplerl bu raporu mühllrle kapatılmış 
zarflı olarak isteklı1ere verecektir.) 

Muayeneler Ankara, DiyarbakıT, Erzurum, Haydarpaşa, Sıvas Nümu
ne hastaneleriyle İstanbul Çocuk Hastanesinde ve Adanl, Aydın, Balı
kesir, Butsa, İzmir, Konya, Samsun, Memleket Hastanelerinde yapıla
caktD'. Muayene lçln istekliler, bu hastanelerin bulunduğu VilAyetlerin 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüklerine blr dilekçe ile biz.zat müra
caat edeceklerdir. 

f) - 4,5 x 8 boyunda altı tane .fotograf (cepheden almmıs ve ince 
kAğıda basılmış olacaktır.) 

8 - Kabul edildikleri kendilerine tebliğ olunanlar, Yurda iltihak e
derken. örneği aşağıda yazılı ve Noterlikçe tasdikli bir taahhüt senedini 
birlikte ' götürmlye mecburdurlar. Taahhüt senetsiz veya örneğine uymı
yan taahhüt senediyle Yurda mOracat edenlerin kabul muamelesi yapıl

maz. (Bu senet istekli tarafından aynen tanzim ve imza edilecek \'e alt 
kısmı örneğinde görüldüğü gibi ke!ili tarafmdan keza aynen ve tama
men yazılarak imzalanacaktır.) 

Taahhüt Senedi Örneği 
Leyli Tıp Talebe Yurduna kabul edilerek herhangi bir Tıp Fakülte

sinden tabip olarak çıktığımda 2000 sayılı kanun mucibince Yurtta ge
çirdigim zamanm (tatiller de dahil) üçte ikisi kadar bir müddetle (l) 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veklletinin lüzum gör.eceli mahallerde hiz
met ifasmı kabul etmediğim veya muayyen müddeti bitirmeden hizmeti 
terkeyledlğim takdirde, Yurtta benim için aarfolunan paranın iki katını 
ödemeyi ve tıp tahsilini terkettiğim veya sıhhl sebepler dışında Faklil~ 
teden daimi olarak çıkarıldığım, y.ııhut Yurtta bir seneden az bir müddet 
kalarak Yurdu terkeylediğim takdirde benim için ıarfedllmiı olan pa
rayı tama_men Memeyi ve bu taahhüt senedi mucibince benden istene
cek paralar için ödemek mecbüriyeUnde olduğum tarihten itibaren 3 
9 faiz yürütulmesini ve 2000 sayılı kanunun diğer cezai hü)tümlcrlnin 
de hakkımda tatblkını kabul ve taahhüt eylerim. 

imza ve aarlh lkametglh adreel 
Yukarıda adres ve hQvi,yeti yıızılı olan nm bu 

taahhütname mucibince ödemek mecburiyeUnde bulunduğu her ders yılı 
içın uç yüz lira olmak üıere bütün tahsil müddeU için ceman 1800 (2) 
lirayı ve iki katını ödemek mecburiyeti hasıl olduğu takdirde, 3800 (3) 
liraya kadar parayı, faiziyle beraber borçlu ile 
birlikte müteselsil li;efil vo milıterek müteselsil borçlu sıfatiyle ödiytı· 
edim. 

Kefilin mHleOI ve tarih adretl 

(1) Eczacılarm tanzim edec:eklf!?'i senetler (Leyli Tıp Talebe Yurdu
na kabul edflerek Devlet hesabına okuyup Eczacı çıktıJımda 3989 sayılı 
kanun mucibince ü~ sene müddetle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka-
letinin • • . . • , ilAh) teklinde yazılacaktu, 

(2) Eczacılar için 1200 lira. 
(3) Eczacılar için 2400 lira. (4448) 

mızı çini döşeli birer mutbak ve 
birer helisı ve alt katları bod -
rum olan hanenin arka cihetinde 
bahçesi ve hane derununda elek
trik tesisatı vardır. Mezkiır ha -
nenin sahası 205 metre murab -
baı olup bundan 90 metre mu. 
rabbaı miktarı bina ve müteba
kisi bahçedir. 

İşbu gayri menkuller Kadı
köy Birinci Sulh Hukuk Mah -
kemesi ilamına müsteniden ve ı 
tarihi ilandan itibaren 20 gün 
müddetle eshabı müracaata mah
keme kaleminde açık bulundu -
nılan satış şartnamesinde yazılı 
serait dairesinde ve peşin para 
ile 7 / 7/ 941 tarihine tesadwf e
den Pazartesi günü saat 10 dan 
12 ye kadar Kadıköy Sulh Mah
kemesi Başkatipliğinde açık art
tırma ile satılacaktır. Yevmi 

lstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden : 

Sattı Müdürlüijünde Sahipsiz 

Eıya Satllıyor 
ihale günil: 

10/6/941 
M lktarı D.11ierl Peyı 

M.K.N. Markı No. Ki. Gr, LI, Kr. Ll. Kr. Eıya clnıl Anbarı 

1 BilA BllA 2471 000 513 81 40 00 Kızmemesi H. Paş:ı 
Yukarıda evsafı yazılı eşya 10/6/941 günü saat 13.30 da Sirkecide 

Re,şadiye caddesi Hnh antreposu dahilindeki Gümrük Satış Müdürlüğün
de 1549 No. lu kanun mucibince ve 2490 sayılı kanun hükmllne tev!ıkan 
açık arttırma usulü ile satılacaktır. İ&teklllerin pey akçelerini ihale günü 
saat J2 ye kadar vezneye yatırmış olmaları i!An olunur. Telefon: 23219 _____________________ (4459)_ 

Küçük Sıhhat Memurları Mekteplerine 

Talebe Kabul Şartlan 
ı - Türkiye Cümhuriyeti tebaaı;ından olmak ve yaşı 18 den aşağı 

ve 26 dan yukarı bulunmamak (20 ğtn yukarı olanların askerlikle ili
§iği kalmamı~ olacaktır.) 

2 - Orta mekteı>ten pek iyl ve iyi derece mezun olmak "(Lise smtf
larında bir veya iki sene tatla okumus olanlar tercih edilecektir. Bun
larla kadro dolmadığı takdirde, or•.a dereceliler de alınır,) 

3 - istekliler, bütiln evrakını tamamlamış olduğu halde, dilekçeleri
ni 15 Eyliil 1941 tarihine kadar Leyli kısım için Sıhhat ve İçUmal Mu
avenet VeklıleUne, nehari kısmı l;ln İstanbul Sıhhat ve lçUmai Muave
net Mudürliığü vasıtasiyle mektep müdürlüğüne göndereceklerdir. Kabul 
muamelesi, tam evrak ile müracaat sırasına göre yapılır. Evrakı eksilt 
olanlar, tamamladıkları tarihe kadar müracat etmemiş sayılır ve hakla
rında muamele yapılmaz. 

Gonderilecek vesikalar şunlardır: 
a) - Nüfus hüviyet cüzdanı aslı veya tasdikli sureti, 
b) - Orta mektep şahadetnamesl aslı (Daha fazla okumuş olanların 

şahadetname ile birlikte tahsil müddetlerini tasdik eden resmi vesika), 
c) - Basılmı§ örneğine uygun \'Eı üstünde tasdikli fotografı bulunan 

bir sıhhat raporu (bu raporu Hastane Baştablplerl zarflıyarak üst.ünü 
mühUrliyecek ve istekli tarafmdan mühürlü zarf halinde olarak gönde
rilecektir.) 

Muayeneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa Nü
mune hastaneleriyle lstlnbul Çocuk Haı;tanesinde ve İzmir, Bursa, Kon
ya, Adana, Samsun, Balıkesir, Aydın Memleket Hastanelerlnde yapıla.:ak 
ve istekliler, bu hastanelerin bulunduğu Vilayetlerin Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürlüklerine bizzat müracaat edeceklerdir. 

d) - Çıktıkları mektepten veya mahalll polisinden alınmış hüsnühal 
kAğrdı, 

e) - 4,5 x 6 boyunda üç tane .fotograf (cepheden almmrş ve ince 
kağıda basılmıs olacaktır.) 

4 - Leyli kısmma kabul edilrllği kendilerine tebliğ olunanlar mek
tebe llUhak ederken, ötndl aşağıda yazılı ve Noterlikten tasdikli bir 
taahhüt senedini blrllkte g!itUrmlye mecburdurlar. Taahhüt senetsiz ve
ya örneğine uymıyan senetle müracaat edecekler kabul olunamazlar. 

Taahhüt Senedi Örneği 
Leylt Küçük Sıhhat Memurları mektebine almarak tahsil edip me

zun olduğumda, Sıhhat ve İçtimai Muavenet VeklıleUnin tayin erleceği 
vazifede beş yıl hizmet kabul etmediğim veya kabul edip de muayyen 
müddeU bitirmeden bıraktığım ve sıhhi sebepler dışında mektepten dai
mi olarak çıkarıldığım takdirde, benim için sarfedllmiş olan parayı Ul
mamen ödemeyi ve bu taahhüt senedi mucibince benden istenecek para 
için, ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren 3 9 faiz yürü
tulmesinl kabul ve taahhüt eylerim. 

lmu ve urlh ikametgah adr11I 
Yukanda adres ve hüviyeti yazılı olan nm bu 

taahhütname mucibince ödemek m~burlyetinde bulunduiu hm- ders yıh 
için iki yüz lira olmak üzere bütün \ahall müddeti için ceman •oo lira
ya kadar parayı, faiziyle beraber borçlu lleblrlikte 
müteselsil kefil ve müşterek mfitesclsil borçlu sıfatiyle ödiyeceğim. 

Kefilin muleiil ve Nrlh •dre1l 
(4449) 
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SANIN 
DIŞ MACUNU 

Dislere Hayat Verir. 
,_ANCAK:~ 

Her saba.h, öğle ve ak-
şam, her yemekten son
ra mutlaka fırçalamak 
şarttır. Bu usul.Ü Şllf
mad.an, muntazam bir 
metodla takip edenlerin 
dişleri mikroplardan, 
hastalıklardan muhaf a
za edilmi.ş olur, paslan
maktan ve çürümekten 
kurtul.ur. Her zaman 
temiz, parlak ve güzel 
ol.arak kalır. 

ile sabah, öğle ve aklJam 
her yemekten sonra 

, __ günde 3 defa -
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ı••• or. lhHn Sami ' 

Öksürük Şurubu 
ÖltsD.rilk ve nefes darlrlr. boğ
maca ve lı;a.amık öksilrWderi 

için pdk tesirli llAçtır. 
HERKES KULLANABiLiR. 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GUZEL HEDiYl 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, ~lana kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük -çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: ' 

Çüııkii: Çocuk Anslklopedisı • 
çocutun mektepte ı 
mektep dJpnda. batta 
mektepten sonra muh· 

taç oUuğu en kıy- 1 
metli eserdir. 

t 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
bütün dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

Çtlnkil: Her hediye kınhp kay-ı Çünkil: Çocu!r A:ıs~klopedisi 
bolabilir. veyahut u. çocuğllnuza faydalı ve 
nu tulabilir. Fakat Ço- 1 bilgili bir arkadaş va-
cuk Ansiklopedisi ço- zifesini görür.Ona tx>ş 
euğun bayatı üzerlnde saatlerinde hocalık vı 
tesir yapacak ve bü.. I arkadaşlık eder_ 

tün hayatınca iz bITa. 
kacak bir eserdir. y 

-ı"'AN Ne~ı·iyc.ıt l~vi 
lstanbui 

Çocuk Amiklopediai iki 
cüttir. Mükemmel şekilde 
teclit edümiş olarak iki cü
di birden (7) Uradır. 

Adres: lstanbulcla TAN Matbaası 
Talebe ve muallimi.ere 

tenzütitlı (6) liraua verüir. 

Kadıköy Sulh Mahkemesi Baş
kitipliğinden: Müddei Ayşenin 
Müddeaaleyhler Hopa kazasının 
Erhavi nahiyesinin Y emi'lik kar
yesinden Saf Altın ailesi Hatice 
ve Zürriye ve Emine ve yine 
Xadıköyünde Omıanağa mahal
lesi Misakı Milli soka~ında 30 
No. lı hanede Mehmet ve Kadı
köy Kuşdili Mis sokağında 31 
No. da Zekiyenin şayian ve müş
tereken mutasamf olduklan Ka
dıköyünde Rasimpaşa mahalle -
sinin Misakı Milli sokağında 
eSki 46 yeni 30 No. lı ve 2000 
lira kıymeti muhammeneli ahşap 
hanenin zemin katında çini taşı 
döşeli bir taşlık ve camekan ile 
bölünmüş sokak cihetinde.bir o
da ve arka cihetinde zemini çini 
döıeli bir taşlık ve üzerinde kö
mürlük ve odunluk ve apteshane 
ve merdiven altı ve bu taşlıktan 
J{e<;ilir zemini kırm1Zı çini döşe
li bir mutbak ve bir çamaşırlık 
ve ocak ve mutbaktan çıkıldıkta 
hanenin arka cihetınde bahçesi 
ve bir müşterek kuyusu vardır. 
Birinci katta bir sofa üzerinde 
biri sokağa, diğeri bahçe cihetin
de iki oda bir Ş(Usulhane ve i
kinci katta bir sofa üzerinde so
kağa ve bahçe cihetine nazır iki 
oda ve bir heli ve hane dahilin
de elektrik ve terkos suyu tesi
satı bulunan mezkiır hanenin i
ikinci katı cumbalı olup hanenin 
sahası 75 metre murabbaı bu -
lunduğu ve bunun 56,5 metre 
murabbaı bina olup mütebakisi 
bahçedir. Ve yine Kadı.köyünde 
Hasanpaşa mahallesinin Nabiza
dı- sokal?•nda 37 ve 39 No. lı ve 
bir çatı altında iki kısımdan iba
ret vl" 1500 lira kıvmeti muham
meneli bir katlı anş;ıp hanenin 
beher kısım zemin katlarında bi
rer sofa iizerinde ve birer oda
lan sokak cihetine ve di~er o
d,lan bah~e cihetine olmak üze
n ild~r odahın ve zemini kır-

mezkiırda satış bedeli kıymeti lik evkaf tavizi ile ihale pulu 1 ~--•••••••••••••--•••••••._ 
muhammenenin 7c 75 şini bul- müşterisine ait olmak üzere sa- 1 ' 1 

madığı takdirde en son arttıra - tılacaktır. İcra ve İflas kanunu- Devlet Den ·ızyolları el etme 
nın taahhüdü baki kalmak üzere nun 126 ncı maddesi mucibince S 
müzayedenin 10 ~ün temdidiyle ipotek sahibi alacaklılarla diğer ldares·ı lla" nlarr 
17 / 7 /941 tarihine tesadüf eden ata.kadarlann hususiyle faiz ve 
Perşembe günü saat 10 dan 12 masrafa dair olan iddilarını ev
ye kadar en çok arttırana iha- rakı müsbiteleriyle (on beş) gün 
leyi katiyesi icra kılınacak ve 1 içinde İcra Dairesine bildirmele
taliplerin % 7,5 pey akçesi ver- ri ve aksi halde hakJan tapu si
meleri lazım geldiği gibi, mezkur cilleriyle sabit olmadıkça satış 
~ayri menkullerin satış tarihine· bedelinin paylaşmasından hariç 
kadar müterakim bina ve evkaf kalacakları ve daha fazla malı1-
ve belediye ver~i bo~ları ile mat almak istiyenlerin mahke -
resmi telliliyesi ve satış harcı menin 939 J518 No. h dosyasına 
ve masarifi muhakeme ve icrai- müracaat eylemeleri lüzumu ilan 
yesi hıssedarlarına ve 20 sene- olunur 

1 - Fabrika havuzlar sahasında 31 Mayıs 1941 tarihine kadar 
marangozluk atölyesinden peyderpey çıkacak takriben yüz ton biçkı 
talqmm kaldırılmuı açık arttırma ile talibine verilecektir. 

2 - Yüz tonun muhammen bedeli (168) lira olup muvakkat te
minat (12.60) liradu, 

3 - Arttırma 23 Hazlran 1941 pazartesi günü saat 15 de idare 
merkezinde müteşekkil alım, satım komisyonunda yapılacaktır. Şart
namesi .komisyonda görülebilir. 

4 - isteklilerin yazılı gün ve ımatte komisyona gelmeleri. (2437\ 

~ ................ -................... , 

,_ ELEKTRiK SAYAÇLARI~ 
Ayar ve Fen Memuru Aranıyo 

Kayseri ve Civarı Elektrik T. A. Şirketinden: 
Şirketimizin Sayaçlar Ayar ve Fen memurluğu milnhaldlr. Talip

lere ehliyetlerine göre 120 - !50 lira ücrel verilecektir. İsteklilenn 
tercUmei hallerini ve :ılmdiye kadar çalıştıkları yerleri gösterir vesika
lariyle bir kıta fotograflarını göndermek suretiyle Şirket Müdüriyetine 
müracaatta bulunmaları ilan olunur. 

~ ............................... ~ 
Mudanya Belediyesinden ~ 

6.6.941 günil açık arttınna ile üç sene müddetle klraya verilece 
evvelce ilfın olunan iskele meydanında belediye gazino ve lokantasııı 
verilen kira bedeli lfıyık hadde görhlmediğihden, arttırma 17.6.Ml Sa 
günline uzatılmıştır. lsteklılerin o gıl n saat 15 de pey akçeleriylc birlik 
belediye encümenine müracataları Uiln olunur. (4422) 

POKER 
Traş Bıçaklarne 

Olmak Bir Traş 

Zevktiı 
Traştan sonra cilde yanıklık 

vermez. Yüzü yumuşata 

ller yerde ısrarla POKER Traş 
bıçaklannı isteyinh; 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanlan 
Cebeci istasyonu civarında yaptırılacak üç kilometrelik varyant 

tesviyei türabiye, imalatı sınaiye \"e Cebeci istasyonu üst geçit köprüs 
inşaatı kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyat uzerinden eksiltme>-• koll 
muştur. • 

Üst geçit köprüsü için muktazi demirler idare tarafından m üteah 
bide verilecektir. 

l - Bu işin muhammen bedeii 220000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe alt şartname ve salr evrakı Devlet Dem 

yolları Ankara ve Sirkeci veznelerinden 1100 kuruş mukabilinde alabi 
lirler. 

3 - Eksiltme 25.6.941 tarihinde Çarşamba gilnü saat 16 da Ankara 
da Devlet Demiryolları yol dairesinde merkez birinci komls7onun 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplan 
birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaikl ayni gUn saat 15 e kadar k 
misyon reisliğine vermeleri lhandır. 

a - 2490 numaralı kanun .ıhk~mma uygun 12250 liralık muvakkJ 
teminat, 

b - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c - Bu işe mahsus olmak üze;e Münakalat Vekaletinden 

ehliyet vesikası, 
Ehliyet vesikası için ihale tarih inden en az sekiz gün evvel bir 

tida ile MünakalAt VekAletine müracaat olunması, ' 
Bu i~ hakkında fazla izahat almak istivenlerin Devlet Demlryollaft 

yol dairesine müracaat etmeleri. (3058) (tl34) • • Muhammen bedeli (2000) lira olan 10000 adet 25 X 300 mim eb'a~ 
dında iki taraflı demir testere Laması (18.6.1941) Pazartesi günQ sa•' 
( 11) on birde Ha7d•rpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafmdat' 
pa:ı:arhk usuJtyle ııatın almacakm. 

Bu i:ıe ıirmek istiyenlerin (300) liralık katı teminat ve kanunu 
tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyona m!l .. 
racaaUarı llzrmdrr. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağrtrlmaktadıt. 
(4387) • 

** İşletmemiz ihtiyacı için satın alınacak olan ve aşağıda cetvel halind11 

yerleri, miktarları, muhammen beclı::lleri ve muvakkat teminatlariyle 
müddeUeri yazılı altı kalem balastın hizalarnıda yazılı gün ve saaUerd' 
kapalı zarf usuUyle Afyonda yedinci işletme müdürlüğü binasında ek .. 
siltmesi yapdacaktır. 

Bu iflere girmek lstiyenlerln cet velde gösterilen muvakkat teminııl 
ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün eksiltme saati 
Ierinden bir saat evvel yedinci l&letme komisyon reislijine vermeler 
lizımdır. 

Şartnameler Afyon yedinci lsle?me müdürlilğünden parasız olarak ... 
lmabliir. (4429) 
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Kuruı Lir• Lira Kr. 

Çay - Ishaklı 8000 140 11200 840 10 27.6.941 Cuma 
Klm. 227 günü saat 10 el~ 

Meydan- Pı- 5000 130 6500 487 50 10 27.6.941 Cuma 
narba§ı Klm. günü saat 11 d11 

394 

Karakuyu is- 6000 120 7200 540 - 10 27 .6.941 CUma 
tasyonu civa- günü aaa\ 15 J• 
rında 

Baladız - Bo- 8000 120 7200 540 - 10 27.6.941 Cuma 
zan önü Klm1 

günU saat 16 el• 
434 

U"k - E§me 15000 100 15000 1125 - 10 28.6.941 Cumat~ 
arası muhte- tesi günü saa 
lif yerlerde .!' 

10 da .-/ 

Balmahmut- 8000 130 10400 780 - 10 28.6,941 Cumar; 
Afyon Klm. tcsi g(lnü sall 

400 - 401 11 de 

Zonguldak Sahil Mu haf iZ Ala11' 

Satın Alma Komisvonundan : 

Muvakkat 
Muhammen temi· 

fiyatı nat akçeel ihale lh•'' 
Clnıl -!.:_a ~ Lira Kr. tarihi ~ 

Sığır eti o 38 4670 12.8,941 Persembe 11 
Ekmek tab'iyesl O 1.497 1111 50 12.6.941 Perııembe t6 

1 - Askeri ihtiyaç itin yukarıda cins ve muvakkat teminat miktar 
}arı yazılı sığır eti ile ekmek pişlı1ne işi 28.5.941 tarihinden itibaren l 
gün müddeUe ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Münll' 
kasa gün ve saatleri yukarıda yazılı olup münakasa Zonguldakta nske 
satmalma komisyonunda yapılacaktır. , 

2 - Talipler teklif mektuplarını en geç ihale vaktinden bir saat ~" 
vel makbuz mukabilinde aatmalına komisyonuna venni:ı bulunacaklst' 
~ • ~I 

• 3 - Münakuaya konulan yiyecek maddelerinin miktar ve evsaf"" 
ıörmek fstlyenler satınalma komisyonuna müracaatla ıöreblllrler. , 

4 - Taliplerin senei hallye Ticaret Odası kaydmı yaptırmış olr'1111 

ları ~arttır. (4452) ./ 
• 1 

:>abıp ve NeFiyaı mudürü; Emin Uzman. Gazetecıl:1'. ve .Ne:il"ıyıı 
T. L. Ş. IAN Matbauı 


