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ABONE BEDELi 

TClrklye Ec:nebl \TDrklye 
1400 Kr. 1 eene 2800 Kr, 400 Kr. 8 Ay 

750 • 6 Av 1500 • 150 • 1 Ay 

Ec:nebl 

800 Kr 
800 • 

Dünyanın 
Siyasi 
Manzarası 

1 - Suriye hadısesi karşısında Al
man mrıhafilının v.c matbuatının 

Vaziyetleri çok şayanı diki.attır. 

Sebep ne olursa ol un vakıa, Al
manların bugunc kadar Surıye ha
rekatına askeri müdahalede bulun
lnamış olmalarıdır. 

2 - Almanya Fransız donanması
nın Suriye hart-kfıtına iştirak etme
Si mukabilinde Fransaya sulh teklif 
et.rniştir. 

3 - Avom Kamarasında Girit hnr
bi hakkmda münakaşalar başla
tnıştır. 

4 - Bir Amerikan gemisinin b!r 
Alman denizaltısı tarafından batı
rılmrua yllriind('n bu iki devlet a
rasında harp çıkacağı hakkında hü
küm vermek a<.'ele olur. 

.. 
)Uriye'de: 

Su riyede mütefik kunctle· 
rin pazar sabahı başla· 

dıkları taarruz, gelen haberle· 
re göre, normal bir surette mu· 
\'affakıyetle inkişaf etmektedir. 
Cenuptan ve sahilden ilerliyen 
~uv,·etlerin Beyruta yaklaştık · 

harı bildirilmektedir. Diğer ci· 
etten mühim miktarda Fran· 

•ıt subu·lannın müttefik kuv
\'etlere iltihak ettikleri ve di · 
ter bir çoğunun da döğiismek· 
~n nzgeçtikleri baber veril· 
bıektedir. 

Suriye hadisesi karşısında 
.\lınan mahafilinin ve matbua· 
tının vaziyetleri çok şayanı 
dikkattir. Yarı resmi Alman 
ltaynaklan, Suriyede Alman 
t•talarının hulunm.adığını ve 

U işin münhasıran lngiltere ile 
li'ransayı alakadar ettiğini be· 
hn eylemektedirler. 
. Ayni kaynaklara göre; İnJti· 
lıt1er, Fransızlardan çok daha 
l'iiksek vasıtalarla Fransız top 
taklarına taarruz etmekle Gi· 
tit mağlubiyetini vicdansızca 
~lilfiye çalışıyorlar. ln2iliz ha· 
OJerlerinin hilafına olarak ta· 
•arruz, Fransızlardan ziyade İn· 
kiliz kıtaları tarafından yapıl • 
lllaktadır. 

riye hadisesini İngiltereye kar· 
şı bir harp vesilesi addetmeğe 
hen üz 111 ii tema) il göriinmemek 
tedir. 

Vichy'nin hu vaziyetinin Al· 
rnanyada iyi karşılanmaması ga · 
:ret tabiidir. 

Almanya Fransa: 

Son gelen bir habere gö· 
re Almanya Fransa)'1i 

derhal bir sulh akdi için kat'i 
bir teklifte bulunmuştur. Bu 
teklife giire; Frnnsa donanma· 
sını ve silahlı kuvvetlerini İngil 
tereyi Suriyeden cıkarmak i · 
cin kullanmağı kabul ettiği 
takdirde, Fransadnn miisadere 
edilmiş olan biitiin harp malze· 
mesi. bilhassa tavvarcler ve 
toplar Fransaya i~de edilecek· 
tir. 

Göriilüyor ki Alınanva, neti
cesinden emin olmadıi!ı bir ha 
rekete istirak etmemekle hcra· 
ber, Fransayı İngiltere;\·e kar· 
şı harbe mecbur etmek kin hii· 
tiin gayretleri sarfetmektedir. 

Fakat hundan, Almanyanın, 
müsait bulduğu zamanda, Suri· 
yeye rniidahnle etmiye<'ei'!i ına · 
nasını da çıkarmamak lazımdır. 

Avam Kamarasında: 

Pantekot' )ortusundan son· 
ra mesaisine başlıvan A • 

vam kamarasının bugiinkii İç· 
timaında, Orta Şark vaziyeti 
ve Girit mağliıhi;\·eti hakkında 
bir (,'Ok hatipler tarafından hii· 
kümete sualler sorulmuş ,.e 
tenkitler :npılmıştır. 

Mister Churchill, mal!'IUhiye· 
tin sebeplerini ,.e neticelerini 
anlatarak. Giridin Yakın Sark· 
taki harbin bir safhası olduğu· 
nu ve bunun mağllıbiyctle ne· 
ticelendi~ini, fakat asıl biiyük 
harbin Atlantik harbi olduğu
nu ve bunun de\·am ettiğini be· 
yan etmiştir. 

Avam Kamarasında baslıvan 
bu hararetli müzakere ve ~il· 
nakaşalar hakkında tefsirlerde 
bulunabilmek için, söylenen nu 
tokların ''e yanılan tenkitlerin 
metlerini beklemcğe ihtiyaç 
vardır. 

İtalyanın h:ırhc giric;inin bi · 
rinci :nl dönümii olmnk miiııa· 
~ebeth·le bugiin biitiin İtalyarı 
ga7.eteleri, hu hıubin muhtf'lif 
safhaları hakkınd:ı uzun tafsi· 
lat vermislerdir. Sinyor Mus· 
solini de bir nutuk sÖ\"Iİ;\'erek, 
harbin siyasi ve askeri safha· 
lannı izah et"'; ve bilhac;'ia, hii · 
tiin Yunani· t-' nın is~alin~ Al· 
manyanın muvafakat ettiğini 
bildirmiştir. 

Almanlann kendilerini her 
t•lde şiddetle alakadar eden 

u meseleye heniiz müdahale A .k d 
elatrnemeleri, Suriyeye, Balkan· m e rl a a ! 

rda olduğu gibi, yavaş yavaş 
lliifuz ederek hazırlanmak im· 
ltitn \'e zamanını bulamamala • 
tiyle izah edilebilir. Almanla· 
l'ııı yüzde doksan dokuz hazır· 
lıkJı ve muvaffakn·etten emin 
:•ınaksızın harekeie başlama -
•klannı da bir çok hadiseler 

dolayisiyle öğrenmiş bulunu • 
t:ruz. Kabildir ki Almanlar, 
. r zaman geç kalan \'e vak· 

:•ilde hareket edemiyen ingi • 
~tlerin bu sefer de ayni suretle 
li' areket edeceklerini, yahut 
ı.~•nsanın kendilerine karşı har 
~ Rinnesinden korkarak Su· 
:!Yeye miidahale etmiyecekle -
•ııi sanmış olsunlar. 

A Sebep ne olursa olsun ,·akııİ, 
~lınanların bugüne kadar Su· 
b•Ye harekatına askeri miida • 

Günün mühim hadiselerin· 
den biri de. Cenubi Af· 

rikaya eşya taşıyan ve içinde 
bir çok Amerikan yolcular hu· 
lunan bir Amerikan ticaret ge· 
misinin Cenubi Atlantiktc bir 
Alman denizaltısı tarafından 
batırılmasıdır. 

Hatırlardadır ki. haber veril· 
meksizin bir geminin baiırılma· 
sını devletler hu\mkuna nykı· 
rı sayan Amerika ge(,'en 
harpte böyle hir hadise yiiziin· 
den harbe süriiklcnmişti. 

Bu hadise hakkında Ameri· 
kanın salahh·ettar re.snıi ına· 
kamları henÜz bir şey sö~·leme· 
dikleri ıçın, Amerika ile 
Almanya arasında ciddi bir ih· 
tilaf çıkacaih hakknda bir hü· 
kiim vermek me\'simsiz olur. 
kanaatindeyiz. 

M. ANTEN 
•lede bulunmamış olmasıdır. 

lı Vichy hükumeti ise. - bil· 
assa Amerikanın tesiriyle • Su 
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l< ADIFE BACI • • • 

cutlerini giilgede tutan bir şem· 
siye altında gizliyormuş gibi 0 • 

turlar. 

le l(adıfe bacıları getiren gemi· '1: ~oktanberi gelmez oldularsa 
lta) eskiden gelmiş olanlardan 
l'eı'!'•ş. Yahut onların soyundan 
o ... •Şrnış olanlar hala bulunur. 
llit ardan birine tesadüf ederse· 
~ ellerini ve kollarını okşa· 
~ .. r elbette ihmal etmez. ... iniz. 
lıuıafakta yemek pişirenlerin ve 
~e ~ık Yıkayanların elleri sert· 
au'Yo ursa da, kolları ve bulaşık 
~ ... una temas etmi:ren ,·erleri 
J~nı . . 
hac Uşacık olur. Onlara kadife 
btg! denilmesinin sebebi, şüp· 

•t, hudur. 

)u~ hacıların ciltlerinin böyle 
tere~ak ~1?1asına sebep ne ~Isa 
~il · Bızım memleketimızde 
•ltaieşte ıçok ge:ı:enlerin ciltleri 
bt ne sertleşir. O halde kadife 

ttlar d ()lll ne en yumusak olurlar? 
"thep •nn Yumusacık olmalarına 
ttille . kar~. olmalandır. Karalık 
_,il t!'. Vucudc verdiii boyala· 
ltiill •r.ıkmesi demektir. Fakat 
"· :1,;ır kere ''Ücudii karartın· 
b1t11 •• e daha az tesir eder. O· 
te ~~1t ~adife bacılar günes· 

1 lerı zaman. bütiin vii· 

Halbuki bizim memleketleri· 
mizde güneş ,·ücudü ne kadar 
karartsa, kara hacıların kendi 
memleketlerindeki kadar siddet· 
li olmadığından, bizim vlicutle· 
rimizi onlnrinki kadar kararta· 
maz. Ondan dolayı bizim mem· 
leketlerimizde ,·ücutlerimizi bir 
taraftan az karartmakla beraber 
bir taraftan da sertlestirir ... 

Giineş banyosunun tam kıva· 
mında olduğunun bir alameti 
cildin sert olmamasıdır. Giines 
banyosu viicudii karartmakla be· 
raber cildi kalınlastırmamah, 
sertleştirmemelidir. Onun için, 
1.?iines banyolarına devam eder · 
ken bir taraftan da her gün cil· 
dtni'zi yoklamalısınız. Cildin bir 
oarçası iki parmak arasında bi · 
raz yukaı:ı çekilerek yoklanınca 
ince ve '.\'Umu ak olmalıdır. Gö· 
riinüşü de parlak ve gökyiizii 
mavisine yakın bir renktte ... 

Cilt sertleşmeğe ve pek ka· 
ra olmıya başlayınca, güneş ban 
vosundan, aman. vazeedni7. ... 

TAN 
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Türkiyede Kaç • 
eşıt 

Ekmek Tipi Vardır? 
Memleketimizde ekmek çe-

şitleri. muhtelif mın
takalarda mahsulün vaziye
tine. mahal!i teamüllere ·ve 
istihlak tarzına j{Öre de_ğiş
mektedir. Vaktiyle Ankara Zi
raat enstitüleri profesörlerin -
den biri, bu mevzua merak 
etmiş, Türkiyede 22 cesit ek
mek tipi olduğunu yazmıştı. 
Profesörün anlattıklarına j{Öre 
francala, pide ~ibi buğdaydan 
yapılan ekmek sekileri de. yir
mi iki çeşide dahildir. Bundan 
başka profesör, cavdar. arpa. 
mısırdan yapılan ekmek şekil
lerini izah etmektedir. Bunla
rın içinde profesörün bilmedi_ği 
öyle mahalli ekmek çeşitleri 
de vardır ki, bunları da birer 
birer yazacak olursak, çe$itle
rin yirmi ikiyi ~ectiRine şÜ'p
hemiz kalmaz. Mesela mısır
dan yapılan ekmek çeritlerin -
den başlıyalm: 

Mısır ekmeği en ziyade Ka
radeniz vilayetlerinde, bilhas
sa Samsun ile Hopa arasındaki 
sahil vilayetlerinde taammüm 
etmiştir. Bu nevi ekmek en zi· 
yade ev frmlarnda yapılır. Bi
rinci şekli, şudur: 

Mısır ekmeğini doğrudan doi 
ruya fırına vermek .. Bu nevi 
ekmekler daha kokolu ve daha 
pişkindir. Köy zen.ıinleri ve 
büyük toprak sahiperi bile, 
fırında yapılan mısır ekmeRi
ni tercih ederler. Fakat bu mı
sırın unu. fırında kurutulan hu
susi bir mısırdan yapılır. Ba· 
zan bu mısır ekme~inin içine, 
paskalya çöre~inde olduku ,nbi 
yumurta konulur. ' 

İkinci mısır ekmeği şekline 
de, fakir köylülerin evlerinde 
tesadüf ederiz. Çünkü köyler
de her ailenin bir fırını yok
tur. Hatta fırını olmıyanlar, mu 
kabilinde ekmek vermek sure
tiyle, ekmeklerini zenJtin bir 
ailenin fırınında pişirmeıte mec 
burdurlar. Fakir aileler. mı
sır ekmeğini saç bir tepsi üze
rinde pide halinde pişirir. 

Rize vilayeti dahilindeki köy
lerde de mısır ekmeği "pilaki 
denilen taş bir kabın içinde pi
şirilir. Hamur bu kabın hacmi
ne .ıöre bir şekil alır. üzeri kı
vılcımlı küllerle kapanır, niha
yet mısır hamuru, bu taş ka
bın içinde ekmek haline Rele-

Bir kaç gündenberi yeni bir ekmek yiyoruz. HatJat 
TMvsimine kadar bu ekmek tipinin devam etmesi za
ruridir. Maamafih son yağan yağmurlar, Orta Ana
dol.udaki köylünün yüzwıü güldürmilftür. Her taraf
tan, feyizli yağmurların tesirleri hakkında telgraf -
lar gelmektedir. Yine bereketli bir hasat mevsimi id
rak edeceğimize fÜphe yoktur. Biz bu yazımızda, yeni 
ekmek tipi vesllesiyle memleketimizin muhtelif mın

takalarında kaç çeşit ekmek istihlak edlldiğini, ve a-
lelumum ekmek mevzuunu anlatacağız. 

Mısır ekme.ğinin içine muhte
lif maddeler de karıştırılır .. Bu
nu da hesaba katarsak, mısır 
ekmeği çesitıerinin arttıl?ını id
dia edebiliriz. Mesela: bir tepsi 
icinde pisirilen mısır ekmeği
ne, kabak da konulabilir. Bu 
tip pişirilen mısır ekmeği. en 
ziyade Sürmene köylerinde ya
pılır. Kabak ezmesiyle, mısır 

unundan yapılan bu ekme~in a
dı Hacatur ekmdidir. Bilhas
sa Sürmenenin Haçatur ekme
ği, büyük bir şöhret almıştr . 
Hatta Sürmene köylüleri, şe
hir ve kasabalardaki tanıdıkla
rına bu ekme~i hediye olarak 
takdim eder. 

Mısır ekmdi. yalnız köyler
de değil, sahil şehirlerinde a
ranılan bir ekmektir. Sahil şe· 
hirlerindeki fırınlarda, buğday 
ekmeğinin yanıbaşında mısır 
ekmeği satıldığı çok vakidir. 

ZonjO!ldak kömür havzasın -
da, ekseri işçiler, sahil çocukları 
olduğu için, Zon.ıuldakta mı
sır istihlaki artmıştır. Bundan 
başka Adapazarı, Düzce. Hen
dek taraflanna yerleşen Ka
radeniz köylüleri, buralarda 
mısır ziraatini tamim etmiş -
lerdir .. Ayni zamanda mısır ek
meğini de ... 

** 

köylerde tandırlarda yapdan 
ekmek ceşitleri üzerinde du
ralım. $ark vilayetlerinde tan
dırlarda. muhtelif pideler yapı-
lır. Bilhassa Erzurum ve civa
rında liı.vas denilen ince bir pi
de vardır. Tandır sahibi bu pi· 
deleri bol miktarda yapar. Bir 
kaç _günlük ekme~ini temin e
der. Bu tip ekmekler, en asaR• 
bir hafta, daha ziyade dayana-
bilecek bir kabiliyettedir. Bu 
suretle ekmek yapmak icin, sık 
sık tandır yakmağa ihtiyaç da 
kalmaz. 

Köy zenjlinlerinin fırınlann
da da muhtelif şekillerde. pi
deler ve buğday ekmekleri ya
pılır. Fakat bu ekmeklerin un· 
ları. köy değirmeninde. veyahut 
ev değirmeninde ö~ütüldüğü i
çin renı?i esmerdir. Ve kendi· 
sine mahsus ayrı bir lezzeti var· 
dır. İclnde kepek miktan da 
fazladır. 

Sark vilayetlerinde. arpa ek
meği de taammüm etmiştir. Bil
hassa taze arpadan yapılan ek
mekler daha lezzetlidir. Bun
lardan başka, cavdar ve arpay
la karışık buğday ekmekleri 
çoktur. 

Esmer ekmde alışanlar için. 
bir francala veyahut beyaz bir 
ekmek tatsız bir ekmek çeşidi
dir. Maamafih her yerde mo
dern değirmenler kuruldu_ğu i
cin. Anadolunun ekseri yerle
rinde ekmek çeşidi de~işmekte
dir. Çünkü modern değirmen
ler, un fabrikaları, daha ince 
un yaptıkları icin unda kepek ıd 
bi yabancı maddeler kalmamak
taqır. Son on beş sene kinde. 
Anadolunun bir çok şehir ve ka
sabalarında yeni yeni un fab
rikaları açıldığı ıçın, un nevi 
de de_ğişmektedir. Esmer ve 
kepekli un ancak köy ddirmen
leri tarafından YwPllmalttadır. 
Bir zaman, bu nevi esmer un
lar keçe çuvallar icinde kağnı 
arabalariyle köylerden şehre 

nakledilirdi. Simdi sanayiin ve 
pancar ziraatinin alelumum çe
şitli ziraatin inkişaf ettiği ve 
Ji(ittikçe nüfusu artan büyük 
köylerde, şehirlerde kurulan 
un fabrikalarından un taşın -
maktadır. Trakyada nüfusu ka 
}abalık bazı pancar köylerinde. 
ekmek tipi, şehirlerdeki ekmek 
tipinden farksızdır. 

Görülüyor ki bazı yerler -
de nüfus kesafeti arttıkça şe
hir ve kasabalardaki müteşebbis 
sermayedarlar un fabrikaları 
kurdukça, ekmek çeşidi de a
zalmaktadır. Ekmek çeşitlerinin 
azalması, un fabrikalarının ço
ğalması iktisadi bir inkişafa 
delalet eden hadiselerdir. 

•• 
Bugünkü ekmek tipi, bugü

nün icaplarına .!{Öre tes
bit edilen bir ekmek tipi ola· 
rak kalmamalıdır. Mümkün ol
du,ğu kadar yurdun her tara
fında, bütün vatandaşların ay
ni tip ekmeği istihlak etmesi
ni temin etmek lazımdır. Bu
nun için de ~da sanayii plan
ları hazırlamak, ilk iş olarak 
un fabrikalarının ve ekmek fab
rikalarının, yahut kombina şek
lindeki fabrikaların miktarını 
arttırmak icabeder. Bu fahri· 

. bilir. 

Buğdaydan yapılan ekmek· 
lerin de muhtelif şekil

leri vardır. Şehirlerde satılan 
buğday ekmeklerinden başka, 

Netice itibariyle, Anadoluda 
köylerin hepsinde, bazı şehir 
ve kasabalarda da ekmeğin ren
,gi esmerdir. Beyaz ekmek tipi, 
büyük şehirlere müyesser ol
muştur. 

kalar vasıtasiyle köylüyü, ma
yasız hamur Jtibi tandır; tep
si ekmeklerinden kurtarmak 
yollarını aramak için bugünün 
şartlan dahilinde bile bir prog 
ram tatbik etmek kabildir. 

-

Afyon 

Fişekleri 

Emperyalist emellerin en 
çok arttığı bir devirde 

yaşıyoruz. Emperyalist dev
letlerin istila ettikleri yer· 
lerde !kullandıkları metodlar 
müteaddittir. Bu arada yal
nız top, tüfek Ji(ibi mühimmat
tan değil fakat akla Jtelmiyen 
daha bir çok vasıtalardan da is
tifade edilmektedir. 

İşte size bir misall.. Çin -
Japon harbi başlıyalı dört se
neyi bulmuştur. 3 senedenberi 
Japon işgali altnda bulunan Çi
nın Suiyuan eyaletinde herkes 
tarlasında afyon ekmiye mec
bur edilmiştir. Bir tahmine JtÖ
re, bugün bu eyalette afyon 
ekilen arazi 2,500,000 hektan 
bulmaktadır. Bu afyondan Ja
ponlar iki türlü istifade etmek
tedirler. Suiyuanda uyuşturu
cu ickilerle meşgul olmak is
tiyenler evvela hususi Japon a
janlarından yük~ek bir ücret 
mukabilinde ·bir izin tezkeresi 
alırlar. Bu vesikanın üzerine 
bu şahsın resmi konur ve bu
rada kendisinin afyon ekebile· 
ceA'i bildirilir. 

Suiyuanda istihsal edilen bu 
afyonlar uyuşturucu içkiler ya
pılmak üzere Tienstin veya Pe
ipinge gönderilmeden evvel 
mutlaka eyalet merkezi ohn 
Kweihuaya yollanmalıdır. Bu
rada Japonlara ancak ağır bir 
ihracat vergisi aldıktan sonra 
malın Çine sevkine müsaade e
derler. Sonra Cinde yapılan 
uyuşturucu madde tekrar sa
tılmak üzere Suiyuana ıeri 
vollanır. 

İyi gelir Ji(etirdi~i için sehir
lerde bu uyuşturucu maddeler 
işine j?irenler pek çoktur. Bu 
gibi maddeleri satan ma~azala
n açmak icin· yapılması icabe
den şey güç dej?ildir. Evveta 
dükkan ruhsa.tiyesi almak için 
. TAnonlarA viiksek bir nAra ver 

mek lazımdır. İkincisi de satı
lan her 25 kiloluk uyuşturucu 
madde için muayyen bir ver.ıi 
vermek icabeder. 

Sözde Japon makamları u· 
yuşturucu maddeler kullanma
yı kontrol altına almıştır. Fa
kat hakikatte bu iş j{ayet Rev
şek bırakılmıştır. Suiyuanda ol
duğu ,nbi iş_ıal altında olan di
bir vatandaş olabilmek icin u
yuşturucu bir madde kullan -
ğer şehir ve eyaletlerde de iyi 
mak esas addedilmektedir. 

Bir vatandaş uyuşturucu bir 
madde kullanmak istediği tak
dirde evvela hususi Japon me
murlarından bir müsaade vesi
kası almalıdır. Bu ona her is
tediği yerde, arzu etti~i uyuştu
rucu maddeyi kullanmak sala-
hiyetini verir. Fakat bir insan 
bir defa icmiye baslamasın, zi
ra artık bundan sonra istese 
de bir daha bu maddeleri kul
lanmamasına müsaade edilmez. 

** 
Esrarkeş Yetiştiren 

Hastaneler 

Sehrin içinde yaptıkları do· 
laşmalarında hususi Ja

ı>on ajanlan her uyuşturucu 
madde kullanan şahsın her srün 
bu zehirden biraz daha fazla 
kullanmamu temin ederler. E
,ler parası kafi Jlelmiyorsa ona 
borç vermekten çekinmezler. Zi 
ra nasıl olsa bir ~ün bütün bun
ları fazlasiyle ona ödetecekler
dir. 

Ve en nihayet o ~ün de .ıe· 
lir TTvmrtıırU<'1l mıınnPv; knl-

lanan şahsın artık bir afyonman 
oldu~una. onsuz yaşıyamıya
cdına kanaat .ıetirdikleri ı.;in 
artık mesele yoktur. Bu adam
cağıza bol bol uyuşturucu mad· 
de vererek kafasını daima bu
lanık tutarlar ve onu casus o· 
lar::tk kullanırlar. 

Japonların elinde olan Kai
fen.ı. Honan .Ribi şehirlerde Ja
ı>onlar tarafından işletilen alt
mışa yakın uyuşturucu madde 
yata~ı vardır ve bu şehirler 
halkının yüzde yetmişi afyon· 
mandır. NanchanJt ve Kian~si
de de vaziyet aynidir. Buralar
da e,ğlence yerlerinde esrarkeş
lere, onları teşvik etmek mak· 
sadiyle Japonyalı ve Koralı 
kadınlar hizmet eder. 

Bu vaziyet Cenubi Shanside 
l ,000,000 na yakın Çinlinin ha 
yatına mal olmak üzeredir. Bu· 
rada her çiftçi tarlasına af· 
yon ekmek mecburiyetindedir. 
Bir teşvik mahiyetinde olarak 
bu afyonlann tohumlarını Ja -
ponlar onlara bedava olarak 
verirler. Bu kaideye aykırı ha
reket edenler Japon askeri ka· 
nunları mucibince cezalandırı
lırlar. 

Bu "içinden uyusturma., si· 
vasetlerini vüzde vüz muvaffa
kıyetle elde etmek icin J aoon
lar bir çok evaletlerde hastaha
neler acmı$lardtr. Görünüşte 
Cinlileri tedavi etmek icin aeı· 
lan bu müesseseler aslında on
ları mahvetmek iclndir. 

Zira birisinin hasta olduiu 
öğrenildi mi derdi ne isterse ol
sun derhal Japonlar tarafından 
hac:h>h.ıınPvP 'kı:ı ld1nlmıı'ktı> ,,,. 

orada kendisine afyon çektiril
mektedir. Eğer elde edilen şa
hıs fakir ise onu hastahaneye 
bedava kabul ederler ve bu za
vallı az bir müddet sonra bir 
esrarkeş olarak hastahaneden 
çıkar. 

Eğlence yerlerinde bu mak
satla kullanılan kadınlar müşte
rilere içlerine _ıizlice uyuşturu
cu maddeler konmuş şeker ve 
sili(aralar ikram ederler. Ve iş
te böylece Japonya işJ;!ali al
tında olan Cin eyaletlerindeki 
halkı topla tüfekle dej!il, fakat 
afyon fişekleriyle elde etmekte
dir. 

** Makine Hastanesı 

Makine harbi devrinde ya
şadığımıza göre makine

lerin kıymeti de ona göre artmış 
bulunuyor. Şimdi lngilterede 
harpten yaralı dönen hastalara 
bakacak hastaların olduğu gi
bi, bir çok yerlerde harp ma· 
lCılü makineler için de hastaha
neler açılmıştır. 

Her hangi bir şekilde hasara 
uğrıyan bütün ordu makineli 
malzemeleri bu hastahanelere 
getirilmektedir. ilk önce bu 
hastalar sıralarını bekliyerek bi 
rer birer yaralarını teşhis eden 
mütehassislar tarafından mu
ayene olunurlar. Nereden bo
zuk oldukları anlaşıldıktan son
ra icabeden daireye tamire yol
lanırlar. Burada her makinenin 
ayrı bir doktoru - tamircisi -
vardır. Her makine burada lü
zum olan müddetçe tamirde 
tutulur. 

Icabeden tamirat yapıldıktan 
sonra da bunların nekahet dev
releri başlar. Kimisinin tutka
lının kuruması, kimisinin içine 
konan bir maddenin P.rimcsi, i
Jih. beklenir. Ve en son dok
tor muayenesinden sonra o ma 
kinenin iyileştiğine dair rapor 
verilir, böylece her makine ge
riye orduda iş görmiye yollanır. 
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Bir Müfahede:-

Halkçı· Memur Tipi 
- Bir dakika hayan! Bu ma· 

kine bozuktur ... Şimdi sizi diğcı 
n~akine ile konu turacağım .. 

Camlı kapısı ardına kadar a· 
çık duran telefon kabininin için 
den dışarıya doğru çıkarken hı 
sözleri söyliyen zat, "şehirle 
arası,, miikalcmelcrine mahsu 
kabine doğru gidiyor ve, ha 
deme, makinist veya memur o 
lan diğerlerine hağınyordu: 

- Çab
0

uk! Söyleyiniz! Burav 
32 numaralı ınakine)·i getirsin 
ler. Bunu da çabuk tam.İl'e 'er 
sinler ... 

Şehirler arası telefon knbini 
ne girmişti. Açık duran ka 
bin kapısı öniindc bir bayar 
hen ve benden sonra erkek ka 
dın bir kaç kişi sıra bekli) or 
duk. 

Şehirler arası kabinindeki te 
lefon makinesi, tabii, otomatil 
değildir. İstenen numara\'ı an 
<'ak dahili merkez \asıtasiyl 
elde etmek miimkiindiir. Ça 
buk, çe\'ik ve enerjik hareket 
terinden telefon idaresiniı 
"genç,, denecek ya ta, dinç mii 
fettişlerinden biri olduğuna ih 
timal verdiğim zat, önltmdek 
ihtiyar ecnebi bayanının 2üçliik 
le türkçe kekeliyebildiği telefoı 
numarasını merkeze söylerkeı 
bir taraftan da kabin içinden bi 
ze dönerek: 

- Bu ani bozukluk eok aks 
zamana rastladı. Sizi bekletmi: 
olduk. Affınızı rica ederim. Şiın· 
di, sıra ile, ben sizi çabucak bt 
telefonla göriiştürürüın ... 

Halka azami derecede kolay· 
lık ve siirat göstermeğe, halkı 
kar 1 azami derecede nazik da1 
ranmayı memurlanna ilk ,ı;e eı 
ıniihim vazife artı diye göste · 
ren biiyiik Amerika ,irketle1' 
senislerinde hile nadiren tesa · 
düf edilecek derecede samimi vı 
giizel olan bu hareketin resm 
bir memurumuz tarafından JtÖS 
terilmesinden duyduğum guruı 
ve se\•inci nasıl izhar edebilece 
ğimi diişünürken, galiba telefoı 
santralının geç cevap ''ermesin 
den hiddetlenen ayni zat, santra· 
lın dikkatini cclbetmek ıçn 
makineye şiddetlice bir kaç dar 
he verdikten sonra: 

- Size, şehir içi '"mükllemesi· 
ne mahsus otomatik telefon bo· 
zuldu, diyorum... Halka şehiı 
mükalemesini buradan verece · 
gım, diyorum, çabuk olunuzt 
Ben müdür! .. 
Makamını, koltuıtunu. masa• 

sını, evrakını, kırtasiyesini ... het 
sini bırakarak halkın işini ya· 
kından gönnek için halk ar"sını 
karışan modern zihniyetli biı 
müdür! .• 

Ehemmiyetsiz bir vakayı izan 
mı ediyorum? Hayır. Bilakis 
O anda duyduğum se\·inci ve o· 
radaki Türk, yabancı karışı} 
halkın takdirkar hayreti·.· bile 
anlatamadım. Fakat bu vakayı 
zihnimde çoğalttım ... Yalnız Ga· 
latasaray postahanesi gibi şehri\ 
mizin bir noktasında değil, mem 
leketin her tarafında. her giin 
ı>ek tabii olarak. vukubutu~ oı 
diye tasa\ vur ettim. Bu hare• 
ket tarzının böyle miidiirlexden 
memurlara sirayet ettiğini tahay 
)"iil ettim. Gözümiin öniinde 
halkçı Tiirkiyenin vakur, terbi· 
yeli, ciddi, miitehessim, ilk ve 
en miihim vazifesinin halka hiz· 
met olduğunu miidrik, hakiki 
halkçı zihnivetli, miistakbel me· 
mur tipi belirdi. GöğsUm fahir· 
le, gururla kabardı. O kadar ki 
hunu sizlere anlatmak ihtiyacı· 
na mukavemet edemedim. 

V. Birson 

Ziraat Vekilinin 

Edirnede Tetkikleri 
Edirne, 10 (TAN Muhabirin 

den) - Ziraat Vekili Muhli. 
Erkmen büp;un öğleden evve 
sehrimize ~elmis ve zirai tetkik 
lerde bulunmuştur. 

uJıumi Müfettiş General Ka· 
zım Dirik tarafından Alpullud: 
karşılanan Vekile Edirne hudu 
dunda bas müsavir ve vali mlİ 
laki olmuştur. Doğruca fidanlığı 
gidilmiş ve öğle yeme~i umum 
müfettislik konağında yenilmi: 
\'e daha sonra da Kıyık haltları gı 
zılmiştir. Memleketin ziraat istil 
salat işlerini 2özden geçiren Ve 
kil maiyetiyle birlikte saat 16 dı 
şehrimizden ayrılmıştır 

Toprak Altında 
Kalan Amele 

İzmir. 10 (TAN) - Karşıya 
kanın Turan nahiyesinde taş o 
caklarında bir kaza olmuş t01J 
rak altında kalan Erzunımln a 
mele Akif ölmiis. ame-le cavu ı 
Bozkırlı J\hmetle a~""le Musta 
fa ağır yaralı olarak kurtarılm· 
!ardır . 



r·················-··············· ..................................... , 
i Memleket Röportaiları i 
'-...._ ......... : .................................... -...•.......... :./ 

Türk I sviçresi 
Denilmige Lllgik 
Bir Yer: Burdur 

Burdurun Bir Hususiyeti de Kadınlarıdır, 

Çünkü Burdur Kızları Hem Dudu Dilli, Hem 

Servi Boy!u Olmakla Şöhret Kazanmıslardır 

rine geçiyor. Eminim ki, Ahmet 
Haşim merhum Burdura gelmiş 
bulunsaydı, mısralarında kuğular 
dan bahsettiği için, kendısinı fren 
gane tahassiıs1er ile ittiham eden 
Jere şiddetle cevap verir; çizdıği 
tabloların, halis yerli malı oldu-
ğunu söylerdı. · 

Fakat, o da Eyneş göliınün far
kında değil idi, hasımları da! Ne 
yazık ki, memkketimızi, hakika -
ten tanımıyoruz! 

** Her bakımdan zengin olıın 
Burdur, varidat bakımın -

dan fakir. Çün'Rü, topu topu üç 
kazası -Tefenni, Bucak, Y"ş1!ova
bulunan ufacık bir vilayet. LA -
kin, vali Sadri Aka, az para ·He 
çok işler başarmanın sırrını bul -
muş: Bravo! 

Misal olarak. vilayetin yolları
nı ele alıyorum: 

Gül Kupası Maçı 
Pazara Y apılıgor 

Tasdikname Alan 

Edilen Klüpler Bu 

Mekteplilerle Takviye 

Hafta Çarpışacaklar 

Atletiı;m federasyonunun pro,g 
ramında senede iki defa puanlı 
müsabaka v;ırdır: Glil kupası ve 
bölı:re birinciliği müsabakaları. . 

Gül kupası bu hafta Robert 
Kollej sahasında vapılacaktır. Bu 
nokta üzerinde biraz durmak liı
ıım. Milli küme fikstürü yapılır
ken. sahalann. atletizme akılları 
vatmıyan klüplere ait bulunması 
dolavısiyle. bölQ;enin atletizm 
oro~ramı kale alınmamıştır. Be
den Terbivesi tec;kilatı. ana spor 
olan atletizme ilk nlanda chrm
miyet vPrecel!ini iddia ede dur
c;un, Milli küme programı yapıl
mıs. vani sahalar her hafta anJ!a
ie edilmis. atlt>ti:r.m aianlı!Tına da 
saha kiralamak iC'in vf'rdiği vüz
lcrce lirava mukabil iıfleta "boc; 
h;ıfta hulursanız silin olsun" de
nilmiştir. 

demektir. Atletizmin asıl form 
zamanına t<'sadüf eden ve klüp 
rekabetine esas puanlı miisaba
ka tarihlerini içine alan tatil dev
resinde kliipler talebe sporcular
dan istifade etmek imkanını bul. 
duktan sonra, Maarif Vekaleti
nin memnuivet r.mri pek de ka
bili t:ıtbik de~ildir. 

Vaktiyle talebenin kliiplerde 
bulunması serbestti. O vakit mo
nitörlük eden \'e klüp!Pri. talebe· 
vi mPkten namına müsabakava 
c;okarak. felce uğratan simdiki 
<ıtlrti1m miitphrıc;sıc;ıııııı. hııı?ün 

kii hı> le her halde esef ediyor ol
-n::ı lıdır. 

Muğlada 
Son Zelzelenin 
Tahribatı 

1500 Yıkıldı, 3 

Ölü. 

Ev 

8 Yaralı Var 

Zelzeled e hasar ;:-ören 
binalardan biri 

Muğla, (TAN) - On beş gün
dür devam etmekte olan zelzele, 
Muğla ve mülhakatında mii.him 

il ti - 1141 

7,30 Saat Ayıl.rı 

7,33 Müzik (Pl.) 
7 ,45 Haberler 
8,00 Müzik (Pl.) 
8,30 Evin santl .. 

12,30 Program 
12,33 Şarkılar 
12.45 Haberler 
13,00 Orkestra 
13,20 Şarkılar 
13,35 Orkestra 

* 18,00 Program 
18,03 Saz 
18,15 Ziraat tak-

vlmJ 
18,25 Politika 
18,45 Çocuk sa 
19,30 Haberler 
19,45 Fasıl 
20,15 Radyo 

Gazetesi 
20,45 Haftanm 

Türküsü 
21,00 Memleket 

Postası 

21,10 Müzik ( 
21,25 Marşlnr 

22,10 Türkçe m 
22,30 Haberler 
22,45 Caz (Pl) 

Raif Karadeni 
An karada 
Vekil, Muhtelif 

işlere 

izahat 

Dair 

Verdi 

Burdurdan AntnJyaya giden 
yol - il çevresi içinde uzurıluğu 
70 kilometre - tamamlanmış. Bır 
kolu Ispartaya, bır kolu da Af -
yon Karahisara gider. Burdur -
Bcladız şosesinin yapılm.u;ı bit -
miş. Burdur - Tefenni yolu da, 
yer yer, ya tamir. ya tesviye, ya
hut inşa olunmuş. Bu hat, vilayet 
için, çok mühimdir. Çünkü, h\!m 
yeşilova, hem Tefenni kna 1arım 
merkeze bağlıyor; hem de Bur -
dur - Denizli. Burdur - Muğla 
şoselerinin telaki noktası oluyor. 
Ayni zamanda, Yeşilova yolunun 
67 nci kilometresinden Korkudc
linc diğer bir ~ose ayrılıyor. 

Bu çalışmalara. Ispart" - An -
talya yolunun toprak tesvıycsı 
işini ilave edebiliriz. Ayrıca, Kış
la köprüsünün beton olarak ye -
niden yapıldığını da söylem~li -

A ianlık hu nokta üzerinde dur. 
malı mıydı durm;ımah mıvdı? 
Sunu şimdilik bir tarAf:ı bıraka
hm. Ancak bos kahıl'l haftalardan 
istifarle etmesini bilmesi muhnk
l(;ı k lf171mdı. 

Pa7Rr {Iİİnkü müsab:ık;ılnr seç
'Tlesi finali 'ldil"iik VC' biivük ka
~ıı"orileri dahil olmak iizere sa
'hnht::ırı cıkc:ama kı:ı~ıır siirecektir. 
~ ianlık kavıt miitideti kovmadı· 
<'rına {1nrf'. hu kadar isten bıtc;kn 
<ıvni eün hir rle kavıt mıııımPle
ci vanaC'aktır ki. intİ7::ırnc:111ık l!Ö
.. ülmp7c:n biivük muvaffnkıvı>ttir 

A innlık eeC'en sene vPrinde bir 
lıarPkPt vnomıs ve rı11::ınlı mü~n
hak:ılcırdan evvel klün mur.alı
hııc:l:ırını davet ederek. miiı;a
bıkların v::ızivetin<" vapılarıık iti
razları halledin c;171Jtıs1z müsaba. 
len yanmak imlcRnlarını arnmıc:tı 
Bu sefer dP höyle olmasını te
m~mnf rderdik. 

tahribat yapmıştır. Muğla \"e Gümrük ve İnhisarlar Vek 
Muğlaya bağlı Pisi, Bayır. Kafaca Raif Karadeniz, şehrimizdeki t 
Akçaova, Yerkesik ve daha bazı kikkri hakkında ~azetecilere 
köylerde bin bes yüzden fazla ev d.,.,. b tt · t kTt 
yıkılmış ve hasara uğramıştır. Uç ı,.ı eyan~ a. yem efe; 1 a . 
T' 'k" ğ r lt h fü rrl nununun Inhısarlar dareo:;ın 

Mesela. 8 Haz.iranda Fenerbah 
ce stadınna hareket voktu. Bu 
koskoca Pat.arın vörmcmezJil'te 

0 u ve ı 1 ~ 1 
• a ı a ya '\ ı faalivetini tamamen esaslı 

vardır. Zar~tın bu kada~ az ~ -, hukuki cerçevc icerisine aldığı 
mas~, zcmının sağlam .• bu~alaı ın bu kanunun tatbiki dolayısiy 
metın olmasındandır. tJ.~tehk zel- acıkta kalan 39 mPmurUn açı 
zele sırasında halk henıız yatmn· ta kaldıkları müddet zarfın 
mış olduğu için, enkaz alt.ınıia ka maaslnrını alacaklarını ve i 
lanlar~n sayısı pek mahd;ıttur. münhallere yerleştirilecekleri 

Burdur ~~Jıriniıı umumi mnnzarasi ı aelinmesi netirPsidir ki. o 11iin 
- + - Galatasarav ve Fenerbahce kliio-

yiz. 

~ imcndifcr, Afyon Karahi - gölün içinde, birkaç tane sandal 9 urdur - Antalya, tren yolu leri bir futbol m;ıçı yapm:ık LYibi 
~ sardan hareket etik•cn son dahi yok! Su, arsenikli olduğu i- ile birbirine bağlanmış de- hiç olmnz.c~a faydası olan bir ka-

ra, istiklal harbindeki tarihi vat- çin, balıklar yaşıyamıyor. Fakat, ğil. Fakat, bu yokluğu, otobüsler rar vrrdiler. 
ları ile hafızalarımızdan silıri"mi- bu mahzur, "ncv'ı beşer., in ele hissettirmiyor. Binaenaleyh, im- Gül kupasmrn. Milli kiimc mar 
yen iki istasyona varıyor: Tımız Burdur gölune darılmasını icGp kan şartlarının mevcudiyetin':! na !arının en mühimlPrinden hiri
tepe, Kocntepe. Arkadan Çi{~ilte- ettirmez ya! zaran, Burdura kadar t,tıdcn her 1'\in oynandığ'ı .J?Ün. Robert Knl
pe ve Sandıklı geliyor. Şirm l>ir Yalnız, birkaç sene ev-.:el, ufak vatandaş için Antalyayı gönnck leide vaoılmasınm avrır:ı teknik 
kaza merkezi olan Sandıklının ye bir plaj yapılmış. Kabineleri ihti-ı bir emel olmalıdır. Zira, karlı şa- mnh?.Urlan 08 vok de~ildir. A
ni yapılan ilk okulu ile J~blebi - va eden binanın üstü ele gazmo. hikalar ve portakal bahçeleri ile ianlık Beb,..kteki iki yüz bilrnC'm 
leri pek meşhur. Burdur plajının ufak bir hususı-ı Akdenizin nasıl öpiiştüğiinii. gör· l<ac metrelik ve vumurta seklin· 

Gelelim kuparıın, ban~ tarafa 
var olar.ııi'!ına: Gül kupası ilk o· 
larak 1938 de vnpılmıc: ve Günf'· 

Mugla, 10 (A.A.) .- Yer s~r - söylC'dikten sonra rakıların 
sı1?tı~arı seyrekl~şmış ve hafı~le- litrelik sic:eler icinde satılaca~ı 
~ıştır. Ha~kın bır kısmı e;•lHıne rlair olan haberden bahsetmiş 
gırm~~t~~ır. Yalnız evlen yıkı - demiştir ki: e nasip olmuştur. 1939 ve 1940 

c;en<>lerinde en kuvvetli takıma 
malik olan Fencrbahre üstüste 
Giil kunnsını kazanmıstır. 

lan ko~l':1le~ ~ızılay çadırlatına "- Bövle bir yeş yoktur. 
yerleştırılmıştır. vasada halen mevcut olan şic: 

Hat, karakuyuda ikiye ayrılı - yeti de şu: Belediye, şehirden, mek, hfıfızalarımızdan silinmesi rteki pistte dört viiz metre m~mia
yor. Bıri, Nazilli - Aydın yolu ile borular ile tatlı su getirtmiş. Boy imkanı bulunmıyan emsalsiz bir lı koc;ıısunu kosturAmıva""ktır. 

Memlekette Atletizmin besiğini 
c:;allamıs olan Galatl'lsarav. bn c;e
nc atletizm vadisinde bir kalkın
maya l1iric;miştir. Fenerin cezalı 
olRn Melihten mahrum bulun
ması. iki '!Ün e..,·vel Galatn~arava 
qecmis olan Riza Maksutbın da 
istifade edememesi nrtirf'ı::i Gala
tasnravın bu senPki Gül kuoası· 
nı k:ızıınacal!ı anlaşılmaktaihr. 

Ko .. ylu··nu··n R ıerin satışına devam edPC'c~iz 
omanı... VaSadaki sisPlPrimiz 15, 25, 5 

100 ~antilitrliktir. 

Izmire varıyor; diğerı de Eğridir, lece, müşteriler, banyodan sonra, tablodur.~ l3u itibarla bu müsahllkA Fener-
Isparta ve Burdur yolcularını da arsenikli sulardan kuı·tulmak Semih AGLJ hahce stadında vanılmak üzere 

Rakı dere<'C'sinin dü~rülm 
için bir tet'rübe :raptık. İvi neti 
vermedi. Binaenııleyh böyle şe 
lerlC' mcsıml olmıyacağız. gıtan Baladız istasyonuna. için, bir de duş yapıyorlar! lı.ııft:ı ımı~ına alınmı~tır. 

Karakuyu, yaz aylarında kara Burdur, yalnız tabiat güzelHği- A fl,..timı icılPrimizde c:ı>nPde i-
değil, yemyeşil; amma, yine ku- ne değil, insan güzeliğine dl! sa- POLİSTE: ld def., uiiriiltii konar. Fakat h 11 -

yu kadar serin bir istasyon. Yol- hip. Fakat, ben, şehrin bu şöhre- .,un ef'kan ul"1umivPv" :ı .. ze;til-
cu salonu ufacık. Afyon Karahı - tinden gafil olduğum için, tren- Bir lmalGıthanede rrıesi ekseriv;ı ihmnl PrlildiP.;nrı"'" 

(Baş tarafı 2 ncide> 
sının peşine takıldığını söylüyor. Ta
rihin me$hur "Kuyucu,, su Mutat 
Paşa, Yenic;erierine bu çocu -
ğu bofmak emrin.i veriyor. Fakat 
V cnlc;erilerin nasırlı vicdanları bile, hu 
emre itaat etmelerine mani oluyor. 

Rakıyı balen malum derecc1 
ri ilC' muhafaza ene<'eğiz. Sade 
vaoııC'ağımıı is: Rakı istihsali 

Ve o zaman, abdest alan "Kuyucu tahdit edebilmek irin meYC 
sardan ve lzmirden gelen katar- de adeta teçhil olundum. Karşım hu snn..,ın f'sii!ine kadnr gt>lio oP 
ların bıraktıkları muşterilcr de, da, yaşlı bir Ispartalı natıın otu- y hir türlü }noısından il"ı>riv~ sıi-
maşallah, fazla. Bu yuzdeıl, jn - ruyordu. Bana: angın Çıktı "PmivPn 'hı:ılkn'l"\ı7. l-•• ...ı 0dikodu-
san, ayak üstimde saatlerce ayaz- "- Sen de Burdura mı gidiyor ı,.~._n hAbP .. dRr a,--nıur. 
lıyor. Çünkü, hem kalabalık~an sun? Dün sabah Eminönünde Sabun 1 "kl 

·" cu hanında Kamil Hol ta ait kn•m Bu kec:rnekf'sin baş ıca sat e-
sığınacak bir dam altı yok, hem Dedi. ' rinden biri "kimin nercve men· 
de Ei'tr"dı"r Is rt e B rd d C d" · imalathanesinde yangın •·ıkmıs, 

b ı - pa a v u u r evap ver un: "' • c:no olduj!ıınun" bilinmemec;idir. 
katarlarının manevraları saatlerce - Evet. bina ile içindeki eşya kısmen yan- Biz saha ÜTerinde renk nei!isti· 
bitmiyor! Istasyon memurhırı da, Kadıncağız, gülerek sordu: dıktan sonra söndiırülmüştiir, ren atlet "nrrH.ik: vaktivle her-

İki k}iiu bundan sonr~ Tem
muzda fc;tanbul birinciliği kin 
bir kere dah a k<>rc;ı. karşıv'I ıtPle-
cektir. Füruzan TEKİL 

Belediye Memurları 

Tekaüt Kanunu 

Murat,,: 
"-Belki büyüdüğü zaman Ssi olur!,, 

Diyerek. zavallı c;ocufun sefaletten 
incelmi11 boynunu. kanlı pnrmakln
riyle bizzat sıkıyor!., 

her nedense, hangi vagonların "-Evlenecek misin, yoksa?,, Yangının havagazi ocağının par- hanırl hir kliibe eirP<'Pİ!i hakkın-
hangi katara takılacaklarını, ma- Bu suale hayret etmek ile be- lamasından çıktığı anla~ılmıştır. tia sifrılıPTl ı;:;;.,. verdii!i kin mPn- Ank~ra. 15 tTAN) - Belediye 
nevraların nihayet bulmasından raber· imalathane işçilerinden Cemile ld - k1·· ·· h memurlarının ı'stı"kbalelrini te-

Hüseyin Avninin eseri, • adın
dan da anlaşıldığı gibi. "feodali· 
te reaynsının hugiinkii köv:ii tip
lerine nasıl tahan·ül etti~ini .. -
mevdana koymakla sona ermek· 
tedir. 

Hadisatın seyriyle, giiniin bi · 
rinde, Galatanın k uyruklu sar· 
rafları eline diisen hiral"e köylii· 
n iin , · ayni eserden aldığım - şu 
acı valvarısına bakın: 

. ve Raşel muhtelif yerler•nrlen c:up o ugu un namına mnc:::ı a-
evvel, bir türlu söylemıycrlcır! - Hayır! lrn vım:ımlVaca,i!ı resmi aihzll'lr- min maksadiyle hazırlanan te-
Yolcular, "Sabrın sonu selamet - Mukabelesinde bulundum. Ak- yanmışlardır. Bunlar Haseki has •::ır;ıfındıı hey::ın edilerı koc:ncu bi kaüt kanunu proiesi meclis da-
tır.,, dıyerek bekleşip duruyor - lım sıra da, meselenin kor cltiğti- tanesine kaldırılmışlarddır. 1iri:r. ve isin d:ıha ~arihi. hirinri- hilive. malive ve bütce enciimen-
1 N ·t k" ı hb .. .. · k k 'd ı i · Kemer Altında Kaldı - Ev -ar. ı e ım, yo cu re erıne na munu çözme ma sı ıy e, ı· n 'il!i ka:zı:ınan takımın. iti .. ::ız1ar Ü· lerinde tetkik ve kabul edilmis-
zaran, 17,30 da varmamız icap e- manahnufihini kurcaladım. Mu - velki sabah Kemcrburgaz civarın .,,.. .. irıe Jrno:ıc:1n1 iki hafta sonra tir. Kanun lavihası vakında mec .. ..:._ Köylü der - Yarınlık da bu-

den Burdura, ancak 19,30 dn kn- hatabım: daki su kemerleri altında 11stü -.1,'h<hnı na (!Ördük. lisi umumi heyetinde müzakere 
Vuşabı.ld"k " A ,,..,1 d b" b·ı taşlarla örtiılü bir çocuk cesedi edı"lecektı·r. 

rada kalsak, biraz basma, kesme, ye
meni alsak. Kirkora borcum var, ko
layın bulsak, yenilesek sırtımdaki aba ı · - Y Oıs ... •sen e ır şey ı Vaktlvle sıılıidi olıhı~uıııuz bu 

~•a f'h b ı y • ı bulunmuştur. Yapılan ?.ahl~;kat h 1 ı•ı ama 1 , u yorgun ıu,'l.ln acı mıyor muşsun.,, '·omediler. s:ınPl'e uiiliin" bir ha- Dahiliye Vekaletince -azır a-
s 1 g·ı· k d ,, D · "? sonunda cesedin Kcmerbıırgaz "" 1 ı ı, n ı ız umpanyasın an vev- emesın mı. ., ... ., Tn",.7"'1 kalc::ıvdı: ~ükreder- nan proiede beledive memura- yı ·• 
r l kt b d M - l I t 1 h t halkından Mustafanın o!!lu 10 "·n- ... k o· <Ylardan bı'r çok karanlıkla o unan eme ar ve o •1r v.:ıgon eger, yaşı spar a ı a un ·· "' .:ıı·k. Halbuki bu sefer dE' hlr vrni- rının maluliyet. vetim ve te a- ıma,. 
lar rl t 'kt • B d 1' 1 k i 'd şında Ahmede ait oldu:iu anlaşıl •ı l .,·deren r 0··nmez hı"r ıcık ve a ye eş ı en sonra çucmıyor ur ura ge ın a ma ıç n gı ı~'or ::-> c;ini '7nrrnC'miz cok mııhtemel- üt hakları devlet memur arına rı ... • " ., ' 
deg-ı·1· Manzara f k .. l.d · el muş' zı·r r k 1 · d mıştır. Ahmet vaka yerındeki su h"·k- ı · ·· · ·ı··ı reklerde. asırla rca öksüz hıra· . ev ... a e gııı . . a, o anın ız arı, nem u- .:ıı·r Miiidec:ini hı"z verelim. tekaüt kanunu u um erme go- • 
I t 1 d kl k d d d il . h d 1 1 kemeri duvarlarına tırmanırken -l t _ 1 T"" k k .. 1"' ·· ·· ·sı· s asyon ar a, çocu ar, çıçe: c- u ı ı, cm e servi boy 'l o ur Klüolrr kendi ntlf'tlerini tec;ril re temin edilmiş haklardan aşa- Kı nnş ur 0 " ıısıı nun ma:r.ı · 
metleri satıyorlar. Lakin, müm - !armış' duvar yıkılarak altında kalmış . 1 d" gvı deı:.ildı"r. ne karşı derin hir sızı hırakaıı · ve ölmüştür. ...+tirmevi vinc ihmal etmıs pr ır. k( • h b h k 
kun olursa! Zira, bu küçük satı- Burdurun, bir de tczg~hl.lrda o5tP1ik talebe n1An snorl"ulara. Vekalet tesis edilecek tek;ı- bu ec;erı , uıriin anı n n 
cılar ile memurlar arasında d.ıi- dokunan "alaca,, ları meşhur. A- F urgondan Düşerek '1'\ektenlerin<lPn birer tascJ~n~mP üt sandığının az ma~rafla ida- hir merhalede bulunan köYlii 
mi bir kovalamaca var. N1tekim, di iplikten olanları da var, ıpck- -,lırıarak fTIPkteuten ayrıl,Hd::ırı resi icin bu isi belecliyeler ban- davasına sarılmak istivenlere 1nv 
bir demet menekşe alnbılınek i- lileri de. Parçalandı c;üsü vercHrilmistir. Mıu•ri.f VPkA kasma terketmektedir. sive etmf'mf'k miimldin rlei!:il· 
Çı·n aşağ · k t B d "d 1 tl k E İ ft D h"l" V k• dı;r·. Ct"ı"nku·· Tı""ı rk kf"ı,•l iisu .. n iin hu ıya ınmc ve ıs asyouun ur ura gı en er, ma et a '..Y- zmir. ıo (TAN) _ Demirvo- letinin, brrmutA.t "talebe> klüp Dil!er tara an a ı ıye e a-
arkasına kndar dolanmak ınecbı.:- neş gölünü görmelidirler. Kar:ı~a lu köprü inşaatı ustalarından Tlamırı:ı müsabaka yap;ınıa7" div<' leti bcledive memurları icin ve- aiinkiinden cok l\Arlak olması 
riyctinde kaldım. lı deresi ile beslenen bu pırıl pı- Galip Aydın demiryolu üstün _ vazettiPi nrensine rağmen işin ni bir memurin statüsü hazırla- 187.ım grlen ic;tikhali ni h ir rii:rıı * * rıl gölcükte kuğular kanat ~ırpı- de Selçuk ve Çaylı istasyon- ıcoıı:ıv1 bulunmustur. mıstır. Bütün belediveler suaba- halinr1P kalmakfan kur tJ•rmak i· 

Burdur, tıpkı Isviçreyi ondı - yor ... Etraf, volkanik tepeler ılc lan arasında marşandiz für~o - Me1'tr>nlerde snor yurtlnrı te- tının istifade edecekleri bu sta- cin. lJiic;evin A'·ninin hize ka· 
rıyor. Şehir, göli.ın, sol sa- çevrili. Bin bir renkli ve bin bır nundan düşerek tekerlekler a- c;isi ıTibi h:ıyırlı bir '1RVe iiC'run- tii bütün belediye mem~rlarının zandırdıih neviden eserlere c;arı

hilinde, karşı sahilde ormanlık. arızalı arazi içinde, kuğ11l ırın be rasında kalmış, parçalanaq!k öl- da Mnarifin gösterdi~i ~avreti istikhalelrini Jj!aranti edecek ma- lnrak tarihi hir ınac;al c;eklinde 
F k t k d t h f B - 1 'I" ti · t b" ·· · 1 tt okumnktl"n kurtulmak l ilz1mdır! ~a_a_,_n_e_..;3_a_r~_u_a_=_~u_g_u_z_e_y_a_z_s_ı_u_e_e_r_ı_am~--ır_s_u_rp_rı_z_~_·e_-_müştür. bo~şa:_ç:ı:k=a~r:ac:a:k.:......:ç:a:r~e:__~b~u.:....:..u~n-m_u_ş.:.._~h~i~v~e~e~d~ir~.--------~--~--"-~---:----:-::--:---:--

Nasılsa, o büyük tufana yctişemiyen lki tem
bel göz yaşı, yavaş yavaş yanaklarından aşağı yu
varlanarak, boyalı dudaklarının iki köşesine sin
diler .... 

- Hayır, teşekkür ederim, dedi. 
- Bana bir şey söylemek istiyordun. Sanki a-

vukatınmışım gıbi, her şeyi anlatabilirsin ... Kon
sultasyonlara alışkınım ... Ve eğer, bir tavsiyeye 
falan ıhtiyacın varsa ... 

Lusi, şapkasının o hazin menekşelerini titreten 
kuvvetli bir baş hareketıyle: 

- Hayır, hiç bir tavsiyeye ihtiyacım yok, dedL 
- Hayatta her zaman mnntık para etmez. Al· 

laha hın şukiır ki, iki kere ikinin dört ettıf;i zn -
rnan doğru değildır, bazan de beş eder. 

Thorp iş hayatında, bu atalar sözunün çok za· 
man doğru çıktığını görmüştü._ 

Lusi ona dikkatle baktı: 
- Çok değişmişsin, Stev. 
- Doğruysa memnun olurum. 
Lusı söylenenleri işitmiyor gibiydi, dalgın dal 

gın ona bakıyordu. 
- Buraya gelirken senin bana yardım edebile

ceğmi di.ışunmüştüm. Fakat sen ... anlatmamı .. is
tıyorsun .. Bu gi.ıç Stev ... 

Çok ağlamış çocukların yaptığı gibi, hızlı bir 
hıçkırık koyuverdi. Bu hal, onun boyalı suratına 
hıç yakışmıyordu, hiç gitmiyordu, fakat nedense 
Thorp'a dokundu. Bir çeyrek saattir Ninayı bus -
bulun unutn:uştu: Sanki Ninayı hiç görm<.:mi~ gi
bı gelıyordu ... 

Lusi: 
- PC'ruci ile evlenmiyorum, dedi. Onu kovdum. 
Thorp nezaketle: 
- Ya! Onu zaten benim de, hiç gözüm tut -

m mı tı. 
Artık sel. bütün setleri birden yıkmıştı; Lüsi 

ko'Jarını tozlu Pını: pong masıı-ına atar'lk, bar
daktan boşanırcasına ağlamıya başlamıştı. Acıklı 
h k" ~esınt gözyaşları ve hıC'kırıklar arasında. kE'
ı"k kt>Sık ~ok zaman anlac;ılmıyan boğuk bır ~esle 
anlu tma0 a bn)adı 

Yazan : V icki Baum 

- Gözüm tutmadı mı ... Ne gezer!. diye avu1:
Iarının içine hıkırdadı; o bir dolandırıcı ... Bir cani! 
Benim de sırtımdan geçindi. Benden para sızdır
dı, ve onunla ne yaptı biliyor musun?.. Ve züm
rüt yüzüğümü de o aşırdı. Evet, her halde o aşır
dı ... Ben bunu daima biliyordum, fakat ses çıkar 
madım. Dilimi tuttum .. Bir erkeğe nasıl söylenir. 
Yüzüğümü çaldın diye?l-. Ben, bunu kendi kendi 
me bile itiraf etmek istemedim, hep bildiğim 
halde ... Sonra o kaba halleri, hem de bir İtalvan 
olduğunu iddia ettiği halde ... Puh, bir Kontn"ıu,, 
fıstık satıcısı bile değil! .. Yemekten sonra sofrada 
dişl~rini karıştırıyor... Ağzı pis, dilinden kiüür 
eksik olmuyor!... 

Ve ben bunların hepsine alışmıştım ... Durma
dan asılzade silsilesiyle övünür ... Sonra da benden 
borç para alır!. .. Benimle Verona'da evleneceğine 
söz vermişti... Romeo - Jiılyet'in gömüldükleri 
ıycrde ... Ve bu öyle şairaneydi ki... ben ... onun ... 
paramı ... mctreslerle harcadığını öğreninceye ka-
dar .... Bilmem kaç kadına hep ayni sözü vermiş: 
Verona katedralinde evlenme! ... Ve tabii o zaman 
ona doğrusunu söyledim ... Yüzüğümü çaldığını ... 
Asırdığın yüzüğümü ver, diye bağırdım, ona. Be
ni kendisiyle aldattığın ve beraber dolaşmakla. 
kendini, cümle aleme kepaze ettiğin tnetrcsin için 
o fazla güzel! Bunu duyunca ... sanki çıldırdı, d~
liye döndü... saçlarımdan yakaladı, beni... dıdik 
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didik didikledi, bana vurdu... lşte şurama... İşte 
burama .... 

Lüsi, tozlu ping - pong masası üzerinde, göz 
yaşlariyle çamurlanmış yüzünü kaldırdı ve tüllü 
şapkasını kopartırcasına sıyırarak, tırmalanmış al 
nını ve sol yanağındaki bere izlerini gösterdi. 

Thorp, bu tufan karşısında adeta şaşırmıştı. Fa 
kat karısına dayak atıldığını duyunca, - hatta 
çok zaman, kendisi bile, ona bir tokat aşkedebil
mek ateşiyle yanıp tutuştuğu halde - adeta göz
lerini kan bürüdü. 

Ona "kendi,, ikonyak bardağını da uzatarak, 
ciddi bir sesle: 

- Al bir kadeh daha iç. dedi. 
Lüsi konyağı bir dikiŞte içti, şapkasıni giydi, 

gözlerini sildi, ve tülünü düzelterek, yüzünün 
darmadağınıklığını toplamak için, çantasından bir 
pudralık çıkardı. 

Stev'c en çok dokunan şey, karısının, biraz mah 
çup, af dilemek için, gülümsemeğe çalışması ol
muştu. 

Müşterilerini yatıştırmak için, daima kullandı
ğı o beylik teselli cümlesiyle: 

- Şükret ki, bütün, bunlar, evlenmeden oldu, 
dedi. 

Lüsi ciddileşdiştl: 
- Siz erkekler!... dedi. Hep ayni soydansinız. 

Sen de ... Senin de evinde bir kadın var .• 

Thorp bu iki iri damlanın o hayırsız güzel Ji-
gola için değil, kendisi için olduğunu anlamıştı: 

- Bu hiç bir şey ifade etmez ... Eğer seni ala
kadar ediyorsa, her şeyi anlatabilirim ... 

Lüsi başiyle acele bir "hayır,, işareti yaptı: 
_ Sana kusur bulmam... Buna artık hakkım 

yok ... 
Thorp: 
- Hak meselesi mevzuu bahis değil! dedi. 
Şimdi Lüsiye karşı nasıl davranması lazım gel

diğini düşünüyordu. Temkinle: 
- Ne düşünüyorsun? Niyetin ne? diye sordu. 
O dalgın dalgın: 
- Bilmiyorum ... b ilmiyorum Stev. Tıpkı bir 

yer sarsıntısından çıkmış gibi, altüstüm ... Vapur 
biletleri geri verilebilir, ufak bir kayıp ta olso.. 

Thorp avukat edasiyle: 

- Umumiyetle deniz kumpanyaları, biletin fi-
yatını aynen öderler. dedi. ". 

- Otele dönmek istemiyorum, onun gerı gele
ceğinden o kadar korkuyorum ki. 

Stev'in kaşları çatılmıştı: 
- O seni bir daha dövemiyeccktir. bunu sana 

söz verebilirim. 

- Hayır. af dilemesinden korkuyorum .. ben 
ben .•. sen onu tanımıyorsun ... istediği vakit, i.>yle 
şirin olabiliyor ki ... 

- Tabii.. geçimi bundan. 
L üsi bu sözü adeta Thorp'un a~zından kaparak: 
- Doğru, hakkın var ..• bununla geçiniyor! 

diye tasvip etti 
(Arkası var) 

~PClbirlerimizin tatbikine d eva 
dan ibarettir .. , 

J şçilere yemel 
Vekil, İnhisarlar ame1c!d 

bedava yemek vermek karar 
da şöyle izah etmiştir: 
"- Bizim müesseselerlmiz 

çalışan işciler ekseriva. uzak b 
hınan evlerinden J?C'lmekte 
i;_ğle yemekleri için evlerine d" 
nemiyerek basit ve kuru yeme 
!erle iktifa etmektedirlrr. Bun 
düşünerek "Fahrika. Tuzla, t 
ı,...m..,'' "n"l0ri rrihi is vnrinde trı 
lu olarak çalışan isçilere gün 
bir defa vemek verilebilmesi k 
,.::ı,.lı:ıe+,.·ıldı. C::imAi tPrtibat il 
meşgulüz. Yakında karımm• 
tathika bAşlvaca~ız. İı::cilerin ü 
r0tlerini dP tam olarak verece 
vl"mrk muknbilindc kendileri 
den hiç bir şey is~miyeceğiz.,, 

Vazifeye Davet 
Tstanbul müddeiumumiliğln 

den: Asliye altıncı ceza mnhke 
mesi katiplerinden Yeg.'ine Tuk 
savulun 4 gün zaıiında vazif 
başına dönmediği takdirde müs 
tefi addolunacağı. 
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Soldan Sağa: 1 - Akdenızd 
bir adn - Musabaka 2 - Ankara· 
da bir yer 3 - Askeri tabir - Ha 
mız 4 - Ters okunursa: Dördti 
cü - Bir Peygamber 5 - Baynn 
değil - Odun yarılır 6 - !iiı <;Jf· 
çi aleti - A tcş 7 - Acı değil S -
Ters okunursa: Sıfat yapınıya ya 
rar - Bir böcek - Asker 9 - Bir 
filozof. 

Yukarıdan Aşağı: 1 - Bi:s kn· 
saba 2 - Riayet, saymak - Hır 
harfi değişirse: Nota 3 - Ri\·a • 
yetler 4 - Mamur kılmak - De • 
rinlik 5 - Ters okunursa: Ka -
Arka, peş 6 - Saman yeri 7 -
Irakta hır şehir 8 - IkinC'i hnrfi 
değişirse: Çok ıneşhur bir füozot 
- Nota 9 - Çoğalmak. 

* 
Evvelkı Bulmaca "o•'1 n s" 

ğa: ı - Cumartesı 2 ~. ıl 
Al 3 - Harabıyet 4 - IneK - F'a 
ni 5 - Lamiş (şimal) - kim 6 -
ln - An - Ba 7 - Kamulos ( So 
lumak) 8 - Tersi: Yedikule 9 -
Tam-Lokum 
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~am Kamaras~.nda 
su (Baş tarafı 1 incide) 
gaısuna .haiz oldugu haktan fe
h etnııye razı olmak istemedi 
B Ususlarıdır. 

lskenderiye'de 
Ölenlerin Sayısı 
550 yi Buluyor aşveI,il bu mi.masebetle Su

leb hakkında muzakerattan cv-
1 azı beyanatta bulunmayı ltLn Şehrin 
k~n. de arzu ettiğıni ve f::ıkat 
edıgı haberlerin henüz vürut 

. enn~ bulunduğunu söylcmiş-

Tahliyesine 

Devam Edilmektedir 
13u .. Kahire, 10 (A. A.) - Mısır 

sozleri müteakip müzakere Başvekili dün İskenderiyeden 
e anıeıe partisinden Lee Smith 

beyanatiylc başlanmı~tır Kahireye dö!'müş ve geçen Çar-
ıth bu,.. 

1 
k , · şamba gecesı Alman hava akını 

tta herhgun ~abp_ı ack~ muz:ııte - esnasında 147 ve geçen Cumartesi 
. angı ır ın ve garez· · 1 k d d 

·rıne t d"f ed k .1 ı gecesı yapı an a ın esnasın a a 
esa u erse pe. mu e tak 'b 400 k" · · ··1d ·· w.. •• IYır ol w k d tik• rı en ışının o ugunu 

demi ~~ag~?ı ay et •• en son bildirmiştir. 
''Girl şt kı. . . " Kral Faruk İskenderiveden 2e 
de . d.ın tahlıyesı duşmana E- len muhacirlere tevzi edilmek ü-
f nızınde ve Çanakkaleyc kar K h' · t • ··h· evkallid b" ük b". . 1• t zere a ıre ıs asyonunn mu ım 
rbestis· e uy ı· ~1 ~are ~e mikdarda yiyecek gönderilmesini 
ll'ıtlh ı vermış ır. un an aa- emretmiştir. Kral ailesine men
~alar ım ol~r?k Alman Pmız~r sup diğer azadan bir coi!u da ayni 
l'iltı 

1 
ın~n Sıcıl~a. ve Akdenız suretle hareket evlemistir. 

J'c Ye ıaşe, muh!m.mat v~ tak- Kahirede e1 konulan mekteple. 
t~ alma~aru~a manı olaca.<: su- re takriben 200.000 kişi yer1eşti-

Ingılız fılosu tarafından ya rilm;c:tir · 
~ak hareketleri de tahdide uğ- Tahİiye devam ediyor 
ta %r. Asıl mesele yapılan . , 

lcitda değil General Wavcll İskenderıye. 10 <A. A.)- Hava 

1aY~i zamand
1

a birçok harp sah bombard~manlarından sonra halk 
etıne kumanda etmesindedir. fskenderıyeden o kadar cabuk u
Salınelerin hemen her birinde zaklaşmak istiyor ki. kadınlar ve 

1ka~şı tarafın daha btiyük :kuv hat~a bebekler bile vaı:?o~lar ü
etıyıc veya daha seri hare- zcrınde seyahat etmektedır. Ga
leri~le karşılaşmıştır. Efkan nn bütün methalleri asker ta
lltnıye mesela neden Giritteki rafından tutulmuş olup kapılar 
:ı·are meydanlarının büyiitül _ ancak mmıvven saatlerde acıl
l'lıiş ve tahkim edilınemiş oldu maktadır. ~ıncahı~c dol.u trenler 
ııu ve müttefiklerin orada bu- hareket ettikçe. muteakıp trenle_ 
<lukları yedi ay zarfında n<'den re binecek olanlar tarafından şid

ııı tayyare meydanları' yapıl _ d:tıe alkışlanm~kta~ı~. Paz~r .l?iİ-
ı§ olduğunu sormaktadır. nu trenle 40 bın kısı şehrı ter-

oare Belisha'nın sözkrl ketı;ıiştir. D_emiryo~.la~ı ~?ares! 
~ erkanındaıı hır zat onumuzdekı 
~dan sonra söz alan eski iki gün icinde iki üc misli fazla 

· bıve Nazırı Mister Hoore insanın İskenderiy<'den ayrılacafha ilk şiddetli tenkitlere ~ını tahmin ettiğini söylemiştir. 
~{Yan hatip olmuş ve hükfı- Sehir sükuneti muhafaza etmck
l}J mazide ihtimalleri tama- tedir 
~ ölememiş ve lazım ge- /ngiliz resmi tebliği 

tı .dbirleri "müessir bir su- Kahire, 10 (A. A.) _ "Resmi 
ıe ıttihaz etmemi'Ş olmakla it-

tebliğ": Libyada. hudut mıntaka-
ff .etmişir. sında bazı kesif faalivctleri ol-
' ı at~p demiştir ki: muştur. Tobruk etrafında' vazi-
tij11&ıltere donanması:ıın, biltün vette dei?isiklik yoktur. 

~lı:denizde, 111kenderiyeden baş Ha'besistanda, J,?Öller ve Omo 
ltı.at edebilecek bir üsse, ve İtal- muharebeleri neticesinde yeni-

t~lllarına yakın bir yerde lltfca den ı 15 bin kilometre kare İtal
·lccek bir emniyet limanına ma- van toprağı elimize ji!ec;miştir. 
01ırıamak yüzünden harekat sa Daı!lık arazinin, fena volların V<' 

~.daralmıştır. Tayyarelerimizin c:iddc>tli yağmurların ihdas etti
tne yarayacak meydanların qi biiviik güclüklcre rağmen en 
lıdıycti de İtalyayı. arzu etti- '\Z 4 İtalyan tiimeni muharebeler 

2 ~ Şckılde, bombardıman etme osnasında ihmha cdilnıis veya da-
• ~ lttini otmu~tur. Yunanlıların aıtılm1stır. Jimma önünde her 

c ~irişi bizlere Suda limanın- türlü ciddi mukaw•meti kırdık 
"c Girit tayyare meydanların- ve harekat müsait olarak devam 

iııt fade imkinlarını vermiş, Ptmektedir. 
G rp çöllerindeki kuvvetlerimi - ---------0--------
lltaktan muhafazasını temin et
t r. Fakat Girit Almanların elin 
hu kuvvetlere 

1

kar;j1 ciddi bir 
~ t.ır. 
~ '4 kadar fazla Hurricane a\•cı 
arcnıizin orada bulunması duş-

~~ıı Yunanistan iızerindeki ta
~l:ıünü kırmafa pekill kafi ıe
tdı Girıtteki tayyare meydan
ın ınudafaasını temin edecek 
tr te"ıs edilmemiştir Kara ve 
~ . 
ltumandanlarımız Glritte li-

ıtıtclen bütün sal&hiyetleri haiz 
er kendi hareketlerine mü-

11,8Urctte yardım edecek ve ko
~tıracak surette hazırlıklar yap 
~ı olmaları kabili af değildir. 

lt lrc meydanlarının inşa ve ta
r:dc Almanlar, bizimkine na-
ııı daha 11eri bir usul tatbik 
detlttcdirler. Bu neticeyi bizim de 
t tdebilmemb: için ciddi surette 
~ııa ı ~ t andmlmış bir tayyare ko-

ııı ihtiyaç vardır. Seykülceyş ba
ırıdan ise düşmanın ne süratiyle, 
~ayi seviyesiyle başbaşa yürü
~0ruz Bunu itiraf etmeliyiz. 

~ ChÜrchill'in izahatı 
"dan sonra söz nlan Churchill, 

~~ bitmiş harekftt hakkında değil. 
~ 11Ynl zamanda umumt vaziyet \'e 

1daresl h:ıkkmdn da dilşmana 
~ at ifşa etmeden hiç bir iuıhat 
\ llliyeceğini kaydettikten sonra 
~'\\>devam etmiştir: 

~il ;rdlan Milne, benden, Girit nltı 
1\ tazın bir müddet elimizde iken, 

l ~ bir çok tayyare meydanı ynp
;ıı1t ve bunları en yüksek müda-

l'rıa llzlycUne koymıyarak biltiln bu 
l'it Ilı knybcttiğinılzl sordu ve e~er 
!\la "-lınanlarm eline düşse idi Al
le l'ırı bu isi nasıl milcssir bir su
"tr Yapacaklarını hatırlattı. Herkes 
, "der ki, alçak ''e yllksek atışlı 
~a darı topları ve meydanları mii-

lç· . !t b ın tayyareler bulmadan, Gı-
1 )' u;,uk mikdarda tayyare meyda
ı, ,~rnız bir hata olurdu. Çünkü, 
I~ d •it hava yolu ile adaya nakle
) t Uırnan kıtalarınm inmesini ko
C:ı • ltırdı 

rıtt . 
te rıı e kullanılır vaziyette iki tny-

'> .,.(! !!Yrlanı için nlçin Hlzumu kadar 
" ~11trıediği sualine cevap vermek 

lapların bu Is için tasarruf e-
1 dil C!dilemlyeccği meselesini na-

u, h ~katt' atmnl< kap edecektir. 
t~ daha r.enlş bir sahaya götUr

lılt<ır r. BUtUn bu esnada, Atlantik 
ı hı: 11~sl devam etmişti ve fayda
r ~~ette Ciride konabilecek top

"l , er Wulff ve Helnkel tayya
u1'11 rı hlıcumlnrını tnrd için çok 
1 Y(I 1 "

1kdarlarda ticaret vapurları-
1 1 ~ırnmııı ve bu suretlc bu tay-
" z ar'arı azaltılmı tır 'Run-
t 1 · bız m burada, şiddC'tli ve 
Y)ııre hUrumı:ır altında bulunan 

'trıeydanlarımızın, tayyare fab-

l\facar Başvekili Amiral 
Horti'ye İzahat Verdi 

Budapeşte, 10 (A.A.) - "Ste
fnni .. Basvekil Bardossy. N~ibi 
Saltanat tarafından kabul edıl -
miştir. Başvekil, müşarünileyhe 
Romadaki görü~mclcri hakkında 
malfımat ve izahat :vermiştir. 

rikalnrımızın veyahut llmanlarnnızın 
ve şehirlerimizin, orta şarktaki harp 
dolayısiyl<' 11on altı yahut yedi ay 1-
çindc, toplannm daha fazla azatlıtması 
veyahut daha fazla topla teçhiz edil
mesi icap edip etmediği mesele ini na
zarı dikkate almamız llızımdır. Ayrı
ca, orta şarka gönderdiğimiz her şey, 
Kaptan geçmı.-sl lcabettlği için, ekse
riyetlc Oç ay fltıl kalmaküıdır. 

Akdenizde harp için, büyük risk
ler aldık ve Ingilterede çok ciddi 
rahnelere karşı koyduk. bütün kay
na1ı:lanmız hakkında tnm ve ya
kın malumatı olmadan ve bu kay
nakların karşılaştığı muhtelif ta
lepleri tam bir tetkike tabi tut
madan, hiç kimse, Girit tayyare 
meydanlnrnı takviye etmek ve faz
lalaştırmak fı;in daha hllyilk rlsk 
ter atmamız veyahut kendimizi a
navatanda daha kuvvetli bir darbe
teruneğe maruz bırakmamız icabet
tiğini takdir edemez 

Bununla beraber, Yunan hüku -
metinin bizi Glride davet ettiği da
kikadan itibaren, mühim deniz üssü 
olarak Suda koyunu müdafaa i
çin, civardalri tayyare meydanını 

genişletmek için ve bu deniz üuü 
ile bu tayyare meydanına Akdeniz
de diğer 11tratejik noktalardan ala
bilecciimiz kanaatinde bulunduğu
muz en çok miktarda yüksek ve 
alçak atışlı toplar vermek için 
tedbirler aldık. Nakliyatta dü:ıman 
hücumuna karşı, düşmanın ço1c 
büyük bir ıayretini icabettirmek lı;in 
k•fi tedbirler aldık. Fakat denlzlera: bir çok adalar ve stratejik. nok
talar vardır ve her yerde emnıyettc 
olmağa çah§mak hiç bir yerde kuv
vetli bulunmamak demek olur. 

Binaenaleyh eğer Avam Kamarası 
bu meselelere tafsilatiyle nüfuz ed~
bllse. kuvvetlerimizin dofru bır 
tarzda tevzi edilmiş olduğu kanaa
tine varırdı, Fakat rakamlar \"er
meden ve vakıalar ileri 11ürmedcn 
- ki bunu yapmamı kimse i11temiye
cek"tir- Avam Kamarası için ve hat
ta ıazetcler için bu meselede doğ
ru olarak nisbetli ve mütevazin bir 
hükme varmak tamamiyle imkansız
dır. Hlıtcn kullanıtmıyarak surada 
burada yatan büyük miktarda hava 
dafi toplarımız ve tayyrelerimiz ol
duğunu sanan kimse, mükemmel bir 
ahmaktır.,, 

TAN 

Bir Alman Denizaltısı Askeri Vaziyet 
(Bas tarafı 1 incide) (Baş tarafı 1 incide) 

bir hadise teşkil etmektedir. Bu ıninat altına nlmış, Almanlnnn 
hadise, bundan evvel bir Ame- ı Arap ~ııeml~k~tlerind~ y~ı.abilc
rika harp gemisinin de karşılaş- ceklerı tahrıkata da nıhayct ver
mış olduğu ve bir A1man deni- ıniş olacaklardır. Iraktan sonra 
zaltınsının belki de batmış ol - Suriyenin işgali lngilizlcri Ortn 
masiyle neticelenen hadiseye in- ~arkta yalnız askerlikçe de~il, 
zimam etmektedir. Binnena1eyh .sıyasetcn de ha) lı kun·dlcndır
bütün bunlar vahim şartlar ih- nıiş olacaktır. 
das etmişlerdir. Bu zat demiş- * * 
tir ki: /ngilizlere Göre: 

"Norma] bir ticaret yolu üze
rinde aşikar bir Amerikan ge
misinin torpillenmesi Amerika
va meydan okumaktır. Simdi
ye kadar bu gemiden 11 kişi kur 
tnrılmıştır. Aralarında 3 kadın 
ve bir cocuk olan 35 kisi kayıp
tır.,. 

Vaşington 10 (A.A.) - Sün
gü takmış piyadeler. hafif mit
ralyözler taşıyan zırhlı otomo
biller ve müteaddit kamyonlarla 
C!etirilen ihtiyat kuvvetlerinin 
vardımı ile dün geç vakit North 
Americain Avfation Company 
fabrikasındaki beş bin kadar 
grevci ile taraftarlarının büyük 
bir kısmının fabrikadan 2 kilo -
metre mesafeye sürme,ğe mu
vaffak olmuşlardır. 

Roosevelt'in beyanatı 
Vaşington 10 (A.A.) - North 

Americain Aviation kumpanyası 
tayyare fabrikasının asker ta
rafından işgaline oait emrin im
zasını müteakip Roosevelt bir 
beyanat neşrctmiş~ir. Bu beya
natta ezcümle şöyle denilmek
tedir: 

"Fabrikanın tekrar açılmnsını 
temine karar vermiş bulunu -
yorum.. Fabrikanın derhal fa
nliyete Ji!ecmesi lazımdır. İşçi 
mümessilleriyle yapılan bir an
laşma mucibince tavassut ~örüş
meleri devam ettiği müddetçe 
jmalata devam olunacaktı. A
mele bu anlaşmaya riayet ctmi
yerek bir hal caresi bulmak i
cin müzakereler cereyan etti
_ği sırada faaliyetini tatil etmiş
tir. Bu vaziyet Birleşik Dev
letlerin müdaafnsına ciddi suret
te zarar vermiş bulunmakta -
dır. Bu sebeple ve ordunun baş -
kumandanı sıfatiyle fabrikanın 
tekra rişe başlamasına karar ver
imalata tekrar başlamncıya ka
dim.,, 

Roosevelt normal bir tarzda 
dar fabrikanın ordu emrinde ça
lıştırılmasını emrettiğini tasrih 
ediyor. --------o-------

Çiftçi Mallarına 

Y apdan Zararlar 
(Baş tarafı 1 incide) 

Bu vaziyette olan bir adamın 
duyacağı derin infial onu bir tn -
kım şuursuz hareketlere de sevke 
dcbilir. lşte ziraat encümeni maz 
batasında mevcudiyetine işaret 
olunan bitmez tükenmez kuvga 
ve cinayetlerin ve nesilden nesile 
intikal ettiği tebarüz ettirilen km 
ve garezlcrin sebebini bu derin 
infialde aramalıdır. Bu itıbarla 
hükumetin verdiği layihanın mu
cip sebeplerinde izah edildi~i veç 
hile iktısadi olduğu kadar içti -
mai bakımdan da hayırlı netic~ -
ler tevlit edebilecek bir mahiyet 
tedir. 

"Ancak, faili meçhu1 olan za
rarların derhal ödenmesine mute 
ellik hükümlerin tatbikatta bir 
çok suiistimallere yol açabileceği 
hususu da nazardan uzak tutul -
mamalıdır. Malını satmak külfe
tinden kurtulmak istiyen vı"'ya ma 
lına bir zarar yapıldığı ıt\dlasiyle 
koruma sandığından para çekmek 
hevesine kapılabilecek suiniyet 
erbabına bu arzularını mevkii fi
ile isal edecek imkanların veril -
memesi lazımdır. Tesbit olunan 
zararın dörtte üçünün ödenmesi 
ve bu suretle ödenen mcblı"iğın 
hiçbir halde yirmi lirayı tecavüz 
eylememesi mal sahibi tarafından 
koruma sandığından para almak 
maksadiyle yapılan veya yaptırı
lan zararların bütün masraflariy 
le birlikte iki misli olarak ken -
disine ödettirilmesi bu yoldnki 
suiistimalleri önliyebilecek hü -
kümlerdendir. 

"Layihada her ne kadar ç;iftçi 
malına yapılan zarardan ınullnk 
surette bahsedilmiş ise de vahşi 
hayvanlar veya haşerat tarafın -
dan iras edilen zararlar için san
dıktan hiçbir tcdiyatta bulunul -
maması tabiidir. Mürakabe heyet 
lerinin ittihaz edecekleri tcdbır -
lere aykırı harekette bulun:mlar
dan koruma veya ihtiyar meclis
lerince bir liradan beş liraya k:ı
dar hafif para cezası alınacoğına 
dair olan 31 inci maddeye ayrıca 
başı boş yakalanan hayvanlıırın 
bcherinden beş kuruştan 50 ku -
ruşa kadar ceza alınacağı hakkın 
da bir fıkra ilavesine ekseriyetle 
karar verilmiştir.,, 

Sovyetler Birliği 

Teslihat Komiserliği 
Moskova, 10 (A.A.) - YtiksPk 

Sovyet meclisi riyaset divanı ta -
rafından neşredilen bir kararna
me ile Dimitri Ustinov teslihat 
komiserliğine tayin edilmiştir. 

Bir lngiliz askeri miitcluıo;sısı 
lngiltcrcnin hu ynz ic;in 

takiı> ettiği askeri taktiğini ı:jÖy
lc izah ediyor: 

"lngiltcrc hazırlığını hcniiz bi
tirmemiştir. Amerikan ynrdıını 
da hala son siiratini ikti:.:ıp etme 
miştir. Bu hazırlıkJnr tamamla -
nıncıya ve yardım tahakkuk e
dinciye kadar lngilterenin zama
na ihtiyacı vardır. Bnlkım ve Gi -
rit harbi ile iki ay kazanılım tır. 
Şimdi öniimiizdeki aylar içincle 
takip edeceğimiz taktik şu olacak 
tır: 

1 - Alman taarruzunu hayati 
noktalarda yava lntmak v\1 nıiiın
künsc kır:.uak. Giritten sonra Al· 
mnn heclefi Siiveyş kanalıdır. Ka 
nala yapılacak taarruzu Sii\'"YŞ· 
ten evvel kırmak liizıındır. Snri
ye bu maksatla işı!nl cdilınektc
dir. Suriyenin işgali ile SHV(':_\'Şin 
sağ cenahı tehlikeden ve teh<lit -
ten kurtarılmış ve Alman ileri 
hareketi bu cephede durdurul -
muş olacaktır. · 

2 - Atlantik harbine gelince, 
Mister Roosevelt'in son karnn, 
Amerikan harp gemilerinin Ingi
liz kuv\'etlcri vanında yer aldık
lanna inanm~k luzn~gcldiğini 
gösteriyor. Almanlann bu yarrlı
ma nasıl mani olacakları :mlaşıla
mıyor. Bu yardım tahakkuk edin
ce ise, lngiltere taarruz kalıili -
yetini kazanacak \'e harp yeni bir 
safhaya girecektir.,, 

** Almanlara Göre~ 

Alman askeri miitchassısforı
nın fikrine göre ise vazi -

yet şudur: 
1 -- Suriyede Alınan askeri 

yoktur ve Almanya hiçbir zaman 
Süveyşe Suriye yoluyla gitmeyi 
diişiinınemiştir. Alınanyımın Oı·
ta Şarkta takip ettiği askeri. tnk
tik tamamen baskadır. Giridi al
dıktan sonra Alı;ıaııya Afrika sa
hillerine 200 mfl mesafeye sokul
mu tur. Girittc11 kalkan tayyare
lerle Jskenderiyeyi miiteınadi ~u
rette bombarclıınan ederek tahrip 
etmek ve İngiliz donanma:Mnı bu
radan çıkarmak miiınkiindiir. Ay 
ni zamanda Giritten hava yoluy
la şimali Afrikaya benzin, harp 
malzemesi, hatta askeır nakli 
müınkündiir. Bu sureile ı\I -
manya şimali Afrikadaki kuv
\•etlerini süratle ve kolaylık -
la takvi~·e imkanını temin 
etmiştir. Bir taraftan Isk,.ndcıi
yeyi bombardıman ederek ln~i -
liz donanmasını bir iissiindcn mıh 
rum ederken, diğer taraftan 
Solluındaki kuvvetlerin takvi~·e 
edilmesi şimali Afrikallaki mih -
ver kııv,·etlerinin taarrıız knhili
yc tini .arttıracaktır. Zaten SiiVl'Y
şc buradan daha kolny ve d:ıha 
çabuk gidilir. Onun için Alman -
yanın Suriycye ihtiyacı yoktur \"e 
yine bu sebepledir ki, Almanya 
Suriye harbi ile alakadar değil
dir. 

2 - Alınan askeri maharili lle 
tekrar kat'i harbin Atlanfüdc ~·a 
pılacağını tekrara başlamışlardır. 
Hattlı yeniden lngiltereyc asker 
ihracı teşebhiisleri bahis mevzuu 
olmıya başlamıştır. 

Şimdilik muhakkak olan şudur 
ki, Almanlann Suriyeyi ka ·bPt
miş olmalan, Akdeniz harbinin 
istikametini değiştirecek rlercec -
de büyiik bir ehemmiyeti lınizdir. 

101000 Çuval Kahve 

Derhal Tevzi Ediliyor 
(Baş tarafı 1 incide) 

Temmuz nihayetinde tekrar iki 
aylık tevziat yapılacaktır. 

Haziran ve Temmuz aylan i
cin vilayetlere ayrılan knhv<> 
mikdarını gösterir liste şudur: 

Afyon 176, Ağrı 34, Amasva 
38, Ankara 700, Antalya l 42, 
Aydın 78, Balıkesir 268, Bilecik 
36, Bin,ı?öl 20, Bitlis 20, Bolu 72, 
Burdur 34, Bursa 384. Çanakka
le 84, Çankırı 50. Çoruh 42, Co
rum 84, Denizli 80. Diyarbakır 
144 Edirne 142, Elnzıi? 106. Er
zin~an 44, Erzurum 106, Eskişe-
hir 172, Gaziantep 256, Giresun 
78, Gümüşhane 50, Hakari 10, 
Hatay 136, kel 144. İsparta 48, 
fstanbul 1364, İzmir 712. Kars 
98, Kastamonu 102, Kayseri 1286 
Kırklareli 72, Kırşehir 42, Koca
eli 208, Konya 520, Kütahya 100, 
Malatya 232, Manisa 254. Maraş 
112, Mardin 70. Siirt 40, Sinop 
54, Sivas 260, Tekirdağ 60, To
kat 86, Trabzon 216, Tunceli 26, 
Urfa 136, Van 32, Yoz,ı?at 7fl, 
Zonguldak 194 çuval kahve :ıl.ı
cnklarrhr. 

iaşe lJliisteşarımn 
tetkikleri 

Ankara, 10 (TAN) - İaşe müs
ı 

Fransaya Teklifler 
(Baş tarafı 1 incide) 

"Fransayı kurtarmak için ha
yatını Fransaya vakfetmiş olan 
şefimize ne kadar minnettar ol
sak azdır. Fransa. henüz kurta
rılmış değildir. Akim münakaşa
ların ve hükumete karşı acı ten
kitlerin zamanı gelmemiştir. Bu 
gün, disiplin ve birlik zamanıdır . 

Muvaffak olması için, Mareşal 
Petain hükumetine, cesaret, a
zim ve sebat. nefis f eraı?ati ve 
milletin müzahereti Iazımdır. E
ğr>r millet bunu anlamak istemez
<;(' ölecektir. 

Fransız hükumetinin üç vazi
fesi vardır: 

1 - Fransız milletinin bugün
kü vazivetirii ivileştirmek. 

2 - Bir ma_ğlCıbun yapabilece
ği nisbette sulhü hazırlamak. 

3 - Yeni Avrupada Fransanın 
istikbalini hazırlamak. 

Sunu hatırlamanız iyi olur ki, 
mütareke sulh dei?ildir. Mütare· 
ke Almanya ve bizim tarafları
mızdan imzalanmış bir vesika ol. 
duğundan €'ğer bunu tadil etmek 
istiyorsak, Almanva ile müzake
re etmemiz lazımdır. 

Simdiden ve muhasematın ni· 
hayetini beklcmt~den, hükume
tin vazifesi, şerefli bir sulhün te
sisine müsait bir hava yaratacak 
tarzda hareket etmektir. Eğer 
böyle bir hava yaratılmazsa. 
Fransa i~in felaketli bir sulhtan 
korkacağım. 

Yeni Avrupa, mazisinin, mede
niyetinin ve kültürünün Avrupa 
m~nzumesinde kendisine işgal 
hakkını verdiği mevkie konmuş 
Frı:ın~asız va~ayamıyacaktır.,. 
1l!J·l. Petain Franco'ya bir 

mesaj gönderdi 
Vichy 10 (A.A.) - "D. N. B.,, 

İyi malumat alan mahfiller -
den ö,ilrenildiğine göre pazar gü
nü İspanyaya hareket eden Kar
dinal Gerlier General Franco
ya Mareşal Petain'in hususi bir 
mesajını götürmektedir. 

Bir kac Ji!Ün Vichy'de kalan 
Kardinal Gerlier hususi bir va
zife almak üzere Mareşal Pe
tain ve Amiral Darlan ile gö-
rüsmiiştür. • • • w. 
Alman - Fransız ışbırlıgı 

kar~ısmda Amerika 
Vaşington 10 (A.A.) - Fran

sız büyük elcisi Haye ile Cor
dell Hull arasında dün yapı -
lan mülakattan sonra Hariciye 
Nezaretinden ö~renildiğine ~ö
re, Amerika hükumeti Fransız -
Alman isbirliğini tenkit tarzı
nın değiştirilmesini haklı ~öste
recek hiç bir açık sebep bulama
mıştır. İnstilizlerin Suriyeye 
ı?irmesine 2elince, iyi malumat 
alan mahfillerde işaret edildiği
ne göre. İrakta İngilizlere kar
şı hava hareketi yaparken Fran
sızlar Suriye'nin Almanlar ta
rafından üs olarak kullanılma
sına mümanaat etmemişler ve 
Suriyeyi Almanlara karşı mü
dafaa edememişlerdir. Bu mah
fillere ,göre Fransızların İn
J?ilizlcre karşı alacakları vazi
)'et bu bakımdan rnütalea edil
mek lazımdır. 

Fra11sız Fas'ı meseleBi 
Londra 10 (A.A.) - Daily 

Telegraph gazetesi yazıyor: İs
panyol F'3sı fevkalade komiseri 
General Argaz, hükumetiyle is
tişarelerde bulunmak üzere Mad 
ride J;?elıniştir. 

Hükumetiyle yapacağı konuş
malarda her halde Fransız Fa
sından bir kısmının İspanyaya 
terki meselesi de görüşülecek
tir. 
Paristen ayrılan elçililder 
Paris 10 (A.A.) - Pariste bu

lunmakta olan 36 elçiliğin 2,000 
azası bugün Parlsten hareket 
ederek Vichy'ye gidecektir. 

Siyasi mümessillerin hare~e
ti üzerine konsolosların Parıs
te kalmasına müsaade edilmiştir. 
Konsoloslar kendilerini Alman 
makamları nezdinde temsil et
mek üzere ittifakla Macar kon
solosu Binder'i secmislerdir. 

Yeni devlet nazırı 
Paris 10 (A.A.) - Resmen 

bildirildijtine ~öre. Benoit Me -
ehin devlet nazırhi.iına tayin 
olunmuştur. Bu sıfatla da ka
bine toplantılarına iştirak ede
cek ve bilhassa Almanya ile 
vapılmakta olan müzakerelere 
müteallik meselelerle meşgul o-
lacaktır. · 

Mechin şimdiye kadar Ami
ral Darlnn'ın mesai arkadaşı o
larak Almanya ile son yapılan 
mii?:::ı kPrPlf'rP i~t.ir:ı k Ptmi~tir. 

teşarı beraberindeki umum mü
dürlerle beraber İskenderun ve 
lVIersindcki ticaret ve petrol o
fislerinin çalışma ve kurulma 
tarzlarını tetkik etmiştir. 

DijZer vilayetlerde kurulacak 
iaşe miidürlükleri ve bunların 
vazifelerine ait hazırlıklar da bit 
mek üzeredir. 

Diğer taraftan Mısırdan gelen 
heş bin ton sekerin Mersine c;:ı-
1<arılmasına devam olunmakta
dır. 

Vekaletle temaslarını bitirer 
p<'trol ve ticaret ofisleri umum 
müdürleri bu akşam Istanbula 
hareket etmişlerdir. 

Suriye'de 
(Baş tarafı 1 incide) 

* Kahire, 10 (A. A.) - "Reu-
ter": İngiliz hava kuvvetleri u
mumi karar~ahının tebliği, İngi
liz kuvvetlerinin, Şam'a elli kilo
metre mesafede Sanamein'e var· 
mış olduklarını ve lngiliz avcıla· 
rının, İngiliz motörlü nakliye kol 
!arını bombardımana teşebbüs e
den düşman tayyarelerini geri 
püskürttüklerini bÜdirmektedir. 

/ngilizler Şam'a yaklaştı 
Kahire, 10 (A. A. l - Askeri 

mahfillere göre, Ingiliz ileri un-
surları, Sama 25 kilometre mesa
fede bulunmaktadır. 

* Londra, 10 (A. A.) - Son ma-
lümat İngiliz kıta1annın Şama 
doğru ilerlemiş olduklarını gös
termekle 'beraben iyi haber alan 
Londra mahfilleri, Samın iSJlfll e
dilmiş olduğu hakkında bu akşam 
teyit almamış bulunduklarını biL 
dirmislerdir. 

Engeller kaldırıldı 
Kahire, 10 (A. A.) - Reuter: 

Suriye sahil yolu üzerindeki tah
ribatın teşkil ettiği engeller şim
di kaldırılmıştır. Ye İngiliz kuv
vetlerinin ileri hareketi devam 
etm€'ktedir. 

Fransız tebliğine göre 
Beyrut, 10 (A. A.) - Fransız 

ordusu başkumandanlığının teb
liği: Gündüzün harekatın bariz 
vasfını kara ve hava faaliyetleri
nin sarih bir tarzda ağırlaşmış ol
ması teşkil eder. Yalnız Merciun
da İngilizler topçunun müzahere
tiyle bir taarruz yapmışlardır. 
Bu taarruz tardedilmiştir. 
Lübnan'ın cenubunda düşman, 

açıklarda harekatta bulunan harp 
gemilerinin kuvvetli müzahere
tine rağmen ilerliyememiştir. 

Cenupta, keşif kollarımız bil
hassa taarruz hareketinde bulun
muşlardır. 

Cebeli düruz'da kaydedile<:ek 
bir şey yoktur. 

Hava kuvvetlerimiz düşman 
kıtalan tecemmülerini bombar
dıman etmişlerdir. Rayak ve 
Tüdmür tayyare meydanları düş
man tarafından neticesiz bom bar -
dıman edilmiştir. 
Gelen Fransız tayyareleri 
Beyrut, 10 (A. A.) Fransız ha

va filoları yaptıkları cüretli bir 
uçuştan sonra şimali Afrikadan 
Suriyeye 'lelmişlerdir. 

Vichy'den verilen tafsilat 
Vichy, 10 (A.A.) - "CJfi,,: 

9 Haziran öğleden sonra ve 10 
Haziran sabahı, Lübnan sahili ile 
Cebelidüruz arasında harekette 
bulunan ve birisi zırhlı olmak ü
zere müteaddit fırkadan mürek
kep olan Jngiliz ve De Gaull'cu 
kuvvetler, Beyrut ve Şam istika
metinde yeniden gayret sarfet
mişlerdir. Cebelidüruz ile Her
mon dağları arasında Juneytra ve 
Şeyy - Meskin ileri Fransız kara
kollan garnizonları, kendilerine 
verilmiş olan tehir etme vazüele
rini yaptıktan ve düşmana ciddi 
zayiat verdirdikten sonra geri ~e-
kilmişlerdir. Düşman, bu sabah 
Saassa'nın cenubunda Merceyun
Leja çöl mıntakasının garp hu
dudu umumi hattı üzerinde dur. 
durulmuştur. Lübnan'm cenubun 
da sahil mıntakasında, İngilizler, 
Fransız kıtalarının mukavemeti
ni !kırmaya teşebbüs etmişlerse 
de muvaffak olamamışlardır. HÜ· 
cumlar, harp gemilerinin top a
teşinin müzaheretiyle zırhlı un
surlar tarafından yapılmıştır. Li
tane nehrinin mansabında şimal 
sahiline cıkmayn muvaffnk olan 
cüzütamlar, mukabil hücuma ma
ruz bırakılmışlardır. 

Fransız hava kuvvetleri, mü
dafaa ile işbirliği yapmak icin 
kayıplara bakmadan çalışmakta
dır. Dün gündüz, Suriyenin ce
nup mıntakasında düşman mevzi
lerini bombardıman etmiş ve İn
giliz deniz cüzütamlarına karşı 
yapılan harekata muvaffakıyetle 
iştirak eylemiştir. Dört avcı tay
varesi diisürülmüştür. 

JJlüttefiklere Utihak eden 
Fransız subayları 

Kudüs 10 (A. A.) - Mühim 
mikdard~ Fransız subayları Hür 
Fransız ve İmparatorluk kuvvet
lerine iltihak etmişler, diğer bir 
çokları da dövüşmekten vazgeç
ınislcrdir. 

Bir sözcünün ifşa ettiğine .ı?Ö· 
re Pazar günii öğleden sonra ile
ri hareketi 60 kilometre derinli
iiini bulmustur. Dağınık mukave
met merkezlerine tesadüf edil
mektedir. İngiliz zayiatı çok az
dır. 

Dürziler de müzahir 
Kudüs. 10 (A. A.) - Suriye 

hududundan ge1€'n hnberlerc !?Ö
re Dürziler, miittcJik kuvvetleri
ni en hararetli bir tarzda karşı
lamaktadırlar. Mütt<'fiklcrin da
vasına taraftar olanlar nrasmd-ı 
Sultan Elatraş da bulunmaktadır 
c;ultan Elatras. Fransızlara kar
._1 yapılan 1926 isya~ı .b~stırıl
'lıktan sonra Amman a ıltıca et-
·ııMi 

Vichy'nin tJ tekzibi 
Vichy, 10 (A. A.! - "!J· ~· 

B.": Vichy'nin askcrı mahfıllcrın 

Ankaradaki Fransız 

Sefiri J. Henry 

Dün Vefat Etti 
Ankara 10 (A.A.) - Fransa -

nın Ankara büyük elçis J ules 
Henry bu.ı?ün saat 14,43 te nü
mune hastahanesinde vefat et -
miştir. 

Jules Henry, cumartesi günü 
birdenbire hastalanarak nümune 
hastahanesine kaldırılmış ve o
rada doktorlar tarafından bir 
kctnsültasyon yapılmıştır. Neti
cede hastalığın kangren olmuş 
ve delinmiş apandisit oldugu 
anlaşılmış ve kendisine o ak· 
şam bir ameliyat yapılarak te -
davisine fennin bütün vasıtala
riyle çalışılmış ise de kendisinı 
kurtarmak kabil olamamıştır. 

Jules Henry, buraya Fran
sız mütarekesinden sonra gel -
mis ve çok müşkül serait içinde 
vazifesini üa etmekle beraber 
kendisini herkese sevdirerek u
mumi bir teveccüh kazanmıstır 
Vefntı, bütün Ankara mahfille -
rinde çok derin bir teessürle 
karşılanmıştır. 

Yunanistanı ltalya 

işgal Edecek 
(Baş tarafı 1 incide) 

baıılamak, üzerimize muazzam bir 
teşkilat gayretini almak demekti. Kı
talar da mevsimin ağır güçlfiklerlyle 
karşılaşacaklardı. İtalyan krtalan ta
rafından Teşrinisani, KAnunuevveı. 

Kdnunusani ve Şubat aylan zarfın
da stoik denecek bir disiplinle taham
mül edilen gayretler, hakikaten fev
kalade olmuştur. Harekfitın başlangı .. 
cında bu menfi unsurların yanında, 

kşn girmesi iki fayda ifade ediyordu: 
Gemi kafilelerinin seyrini kolaylaştı .. 
ran ve e.'?lniyetini artbran uzun gece· 
ler ve ısıtmaya karşı tahaffuz. Eğc.r 
sefere ilkbahıır bldnyctinden sonr; 
başlamış olsaydık, Arna~tluk sahlU .. 
nin bu hakild felftketinden kendimi .. 
z1 kurtaramazdık. 

5 Hazirandanberl '.l\rnawtluktak1 
İtalyan kuvvetleri başkumandanı bu .. 
lunan General Visconti Prasca, Epl!I 
sc!erlnin sert ve mOsait b!.r surette 
inkişaf edeceği kanaaUnde idi. Ro.. 
ma genelkurmayları ve bizzat benim 
tarafiarnnızdan tasvip edfleı pllhı, 

mukni ve mantıki idi: Şarkı&, Julla 
fırkasının Yanya arkasında Mcçovo 
geçidine varabilmesi ve garpte, nor• 
mal piyade frrkalarmn Kalamas'ı ge
çerek ve Yanyayı dO.Silrer@k Nardı: 

istikametine ilerliyebllme.si ne bir kıs
kaç manevrası yapılacaktı. Merkeı 

yolu ise, Kalibaki istikametinde hare
ket ederck düşmanı orada muharebe
ye mecbur cyliyecek ve l\Ietaksas hat. 
tmın muazzam müdafaalarım parça. 
lıyacaktı. 

i\ğustosta elinde yalnız 5 :fırka Ötl· 
lunan Arnavutluk ordulan başkumac 
danlığı, 28 Teşrinlevvelde a~ağıdal::! 

cüzütamlara malik bulunuyordu: Juliı 
Alp kıtası, Ccntauro zırhlı frrknsı 

Fcrrara, Sienne, Pictnonte, Venedlk 
Arczzo ve Parm frkalan, birine! kum· 
haracı atayı, üç süvari alayı. B:ızu: 

iki Arnavut taburu ile olmak üzer• 
bu fırkalar takviye edilmiş bulunu· 
yordu. 

Julfa fırkasının Pindus daıtlan tepe; 
lcrlnden ilerleyişi fevkalade gUç ol· 
muı;tur. Yağmurlar ve çamurl:ırla {ı. 

tıl bir vaziyete gelen merkez motörll 
kolu Kalibald'yi yarmıya muvaffak o
lamamıştır.Kalamas'ın taşması, Sicnnı 

fırkasını bcs gün tutmuı;tur. 6 Tcs· 
rlnisanidc, kumandanlık, Julia frrkası· 
na, Koniça üzerine geri çekilmek cm· 
rinl vermiştir. Mcçovnya yalnız blı 
merhale kolaya kadar ilerlemiş otar 
Julla fırkası geri dönmek ve miltead· 
dit defa kanlı ve şlddeill muharebe· 
terle kendisine yol ııcmak mecburiye 
tinde kalmıstır. 

Julia'nm geri çeldlrnc~iyfo, Yunan· 
lıların mukabil taarruz hareltfl!ti ba5 
lamıs ve YunanlılaT, Tesr.lnisanidı 
G6rlceye ve Ktınunuevvelde !:rgirlyı 
varmışlardır. 
Yınıan tcşebbQ~ dcvresının, l\.llSU· 

ranm ve Kiarista'nın Paradlte'ye ka· 
dnr "Mali hattı" denen hattm znptı 1· 
le nihayetlı.-nmis tel:ıkki olunabilir.,, 

(Anadolu Ajansı, nutkun ma 
haadini diin gece yeti tirememi 
tir.) 

de buj:(Ün beyan edildiğine jtÖrE 
İngiliz propaJ?andasının verdiğ 
haberler hilafına olarak SuriyE'· 
de ve Lübnandaki Fransız mü· 
dafaa hattı tehlikede dej!Odir YE 

bütiin taarruzlara mukavemet et. 
mistir. 

Yine ayni mahfillerde Alman 
oaraşütcülerinin Suriveve JZeldiğ 
hakkındaki valan haberler de telı 
zip edilmektC'<iir. 

Bundan baska. Suriyede Fran 
<;ız muharipl<'ri arasında bir ço1' 
firarların olduğu ve bir cok as 
kerlerin İne?ilizl<'r tarafına J?r~ 
tiği hakkmdaki haberler de doı:t· 
ru değildir. .. 

Bevrut. 10 <A. AJ - Sii<>vdıı 
il<' MC'rciun'tm düsmnn kııvvpt 
leri tıırafın~nn iscrııl PniHı ,. h .. 
bC'rleri kat'i olarak tekzip cdıl· 
mektedir. 
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TÜRKiYE - iSViÇRE 
Uzun senelerdenberi piyasada ivi tanınmış bir İsviçre it

halat Müessesesi, (Pamuk, Yün, Buğday, Fındık ve saire ... ) 
Türk Müstahselatı ihraç eden: 

TÜRK IHRACATÇILARINA 
münascbata girişmeyi teklif etmektedir. Türk müstahselatını 
İsviçre piyasasına arzetmek için müstesna Fırsat! 
Tekliflerin kabilse nümunelikleriyle beraber şu adrese gön-. 
derılmesi: 

E. Basler et Co. Hadlaubstrasse l 04, Zürich. 

' Adresse TeleJ!raphiq: BASLERJOE. # 

T ~prak Mahsulleri Ofis; 

lstanbul Şubesinden : 
1500 adet afyon ihraç sandrğı mübayaa edileceğinden yapmaya talip 

olanların nümunesinl Beştktaşta çop iskelesinde afyon depomuzda görme
leri ve açık pazarlığı yapılmak üzı-re beraberlerinde 500 lira nakit veya 
banka teminat mektubu ile birlikte 13.G,941 Cuma günü saat 15 de Sirke- ı 
cıde lıman hanındaki şubemize mtiracaatları. (4451) 

' 1 lstanbul Ü~üncü icra Memurluğundan: 

Rafail kızı Vidanın malı olup Veli oğlu Samlden borç aldığı (500) li
raya mukabil birinci derecede ipotek gösterilen Beşiktaş, Ortaköy mahal
lcsınde cskı Kayakçı (Kayıkçı) yeni Akasya ve İşkembeci (halen İşkem
beci, Yaver) sokağında eski 4 yeni 6 numaralı sagı İşkembeci sokağı, so
lu iki parsel No. lu hissedarların diğer hanesi arkası Ahun hane i önü 
yol ile mahdut ve tamamına 1938 lira kıymet takdir edilen blr evin 1920 
hıssede 13!)2 tam ve 96 çıplak miıHdyc>tl açık arttırmaya konmuştur. Ze
min kat sokaktan bir bas.ımakla girılcn zemini Karesiman bir sahanlık 
ve koridor üzerine ocak mahalli ve tulumba alaturka hela solda tavanı 

potrcl volto birinde camlı dolabı olan iki odadır. Odaların altı bodrum
dur. Bu katta ayda 5 lira ile Vıktorya kiracıdır. 

Birinci kat: Bir sofa üzerine iki oda maltız ocaklı mutbak ve helA 
olup bu katta ayda 6 liraya Merkado kiracıdır. 

İkinci kat: Bir so!a üzerine ocak mahalll ve üç oda ve hclA olup 
~yda 5 liraya Basri kiracıdır. Diğer katların tavanları ahşap boyalıdır. 
Elektrik tesisatı varda'. Haricen birinci kattan itibaren köşede ve her iki 
tarafa bir çıkması vardır. Sıvası kısmen boz.ulmuştur. Arka cephede lt
tı alindekı binanın çatısından sonraki kısım teneke ile kaplanmıştır. Me
sahası umum sahası 35.00 M2. olup bu saha üzerine bina yapılmıştır. 
Bına beden duvarları kagir dahıli aksamı ahşap üç katlıdır. Bu gayri 
menkule alt şartname 24-6-941 tarihinden itibaren herkesin görebilme
si için İcra dairesinde mahalli mahsuru açık bulundurulacaktır. Birinci 
~rttırma 4-7-941 tarıhine müsadif Cum:ı günü saat 14 ten 16 ya kadar 
İstanbul 3 üncü icra dairesinde yapılacak ve muhammen kıymc>tlnin his
ı:.eye isabC't cd<'n kısmının % 75 ini geçtiği takdirde en çok rırttırana i
hale edilecektir. O gun böyle bir bedel elde edilemezse en son arttıra

nın taahhüdü baki kalmak şartiyle arttırma 10 gün temdit olun.ırak 

14-7-941 tarihine müsadlf Paz.artesl günü ayni mahal ve saatte kra olu
racak ikinci arttırmada en son arttıranm iistUnc bırakılacaktır. 1po1ek 
sahibi alacaklılarla dığer allıkadarl:ırın gayri menkul uzerindeki hakları 
hu usiyle faiz ve masrafa dair olnn iddialarını C'vrakı musbitelcriyl<' 15 
gun içinde icra dairesine bildirmeleri aksi takdirde hakları tapu sicıllc
r yle sabit olmadıkç3 satış bedelininpaylaşmn~mdan har·ç kalacakları ta
lip olanların % 7.5 pey aktesı veya bu nlsbette Mılli btr banka teminat 
1l'f'ktubu ibra7. etmeleri ve fazla m ltimat almak isteyenlerin h<'r zaman 
30/2966 numara ile daireye muracaat edebıl<-Ceklerl ve birikmiş vergi 
\'C vakıf karesiyle dellAliye borçluya alt olup müşterinin yalnız taviz 
bedelini ve ihale harclyle pulları \'eı-miye mecbur olduj?u ve arttrrmaya 
iştirak edenlerin bütlln maHimata malik ve §arlname muhteviyatını kabul 
ctmis addolunacakları il~n olunur. (4470) 

, .................. ! ............. ~ 

Elektrik Mühendisi Aranıyor 
Kayseri ve Civan Elektrik T. A. Şirketinden: 

Şirketimiz elektrik mühendisliği rnünhaldir. 300 lira üc
ret verilecektir. İsteklilerin mühendislik diploması suretiyle 
tercümei hallerini ve şimdiye kadar çalıştıkları yerleri ,gös
terir vesikalariyle bir kıta fotoğraflarını göndermek suretiy
le Şirket Müdüriyetine müracatta bulunmaları ilan olunur. ................................. , 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
~İRAAT BANKASI 

Kur11lu§ Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

'Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Banka11nda kumbaralı ve ihbarsız taearruf hesaplarında en az 50 
Uraaı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile •i•Aıdakl plAna gö-

re ikramiye daaıtılacaktır •• 
4 Ade \ .000 Liralık 4.000 t.lra 
4 • 500 • 2.00'I .. 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • S.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 .. 20 • 3.200 • 

D l K KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dClşmt-
1enlere ikramiye çıktığı takdll'de 3 20 fazlasiyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 de.fa, 11 EylQl, 11 Blrinclkftnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

J A l'J 11-6-!JU 

•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı ''Bana inanınız,, 
Bu süt kreması 
usulü sayesinde 

Giizel 
Sağlam 

Ve lştahh ! 

COCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

50 Yaşındaki Bir Çok 
Kadınlar Ancak 30 

Yaşlarında 

Görüneceklerdir. Çocuk Ansiklopedisi 
1 Her Çocuk bahası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bit 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz· 

ÇONKU 
Çünkü: Çocuk A..r.siklopcdısı • 

çocuğun mektepte 
mektep dışında, hattfı 
mektepten sonra muh
tac,: oUuğu en kıy

metli eserdir. 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 

Uklarla. işaret Edilen 
Yerlere Tatbik Ediniz. 

Sonra da Bütün Yüz ve 
Boynunuza Sürünüz. 

Çünkü: 

Kullanıyor ! r .. -...................................... " 
Her hedıyc kırılıp kay
bolabilıc veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço-
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü. 
tün hayatınca iz hıra. 
kacak bir eserdir. 

Cünkü: 

'Jütün dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay· 
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

Ç'oclll< A.ls:klopedisi 
çocuğunu:aı faydalt ve 
bilgili bir arkadaş va· 
zifosini görür Ona l>oş 

saatlerinde hocalık vı 
arkadaşlık eder 

Buruşmuş, solmuş ve gevşemiş 
bir cildi, tazeleyip ~ençleştirmek 
için işte size basit bir usul: Ta
kim ve tasfiye edilmis bir mik
dar süt kremasını bir mikdar saf 
zeytinyaJH:vle karıştırımz. Sonra 
hepsini iki kısım en iyi krema 
ile karıştırınız. Bu halita, cildi
nizi besleyip taz<'lestirecek ve 
inanılmaz bir güzellik temin e
decektir. 

C~uklarını:n kü ~iikten SA
NIN diş macununu kullan
mı:ya, SANİN di · macunu 
ile giinde üç defa dişlerini 
fırcalam11va ahstırınız. Güc· 
bii;. yetişme1cri'iıi temin et
miş olursunuz. 

\. ...... -................................. .,/ 
•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı 

TAN . Neş~-iyat Evi 
lstanbul · 

Çocuk Ansiklopedilfl • 
cilttir. /J'lükemmel şek' 
teclit edilmiJ! olarak iki c' 
di birde11 (7) liradır. 

1941 Yıhnın Mayıs A· 

yında Tramvay, Tü

nel ve Otobüs Ara

balarında Bulunan 

Eşyanın Müfredath 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimltfı 

tenzilatlı (6) liraya veriUf· 
Bir aktris gençlik manzarası

nı muhafaza ve idame için bu 
basit usulü tatbik ctmis ve 70 
yaşında, gene kadın roU~rini oy
namıştır. Eczacınız da bu hali
tayı size ihzar edebilir. Fakat 
muhteviyatı az mikdarda olmak
ln bt:'raber pahalıya mal olur. 
(Yağsız) beyaz rengindeki Toka
lon kreminin terkibinde saf zey
tinyağiyle ihzar edilmiş süt krz
ması mecvuttur. Cildinizi besle
mek için en mükemmel ve haki
ki bir cilt unsurudur. Her halde 
memnuniyetbahş semeresi jV'an
tilidir. Aksi halde paranız iade 
edilebilir. 

SiNGER 

Listesi 

Muhtelif cins tantalar 
Muhtelif cins çamaşırlar 
Kadın ve erkek lçln çift ve tek 
eldivenler 
Kadın ve erkek için ayakkabı ve 
terlikler 

Adet 

51 
37 

34 

8 
I Kadın ve erkek için şapka, bere 

\'e kaskeUcr 11 

' 
~ .. 

~PARA 
\ RAl"AT TARIŞINl!lı 

DİREKSİYONU DUR 

r T. İş Bankası ~ 

-- -
foiRUINI BllEll IS-BANKASİND~ 
IKRAMIYEl.C ıı;tE!e,&..-t·~t.Dı--...1 

Kadm ve erkek için şemsiyeler 
Baııton 

Erkek için caket ve pantalon 
Yiin atkı 

Erkek Jçin pardesü 
Cocuk paltosu 

44 
5 

7 
ı 

1 

Küçüle Tasarruf 1 
Hesapları 1941 ı,•-- HiLMi KiTAP EViNiN 

İki İbreli 

Kronometreleri 
Geldi. 

Kromdan 55 Lira 

Singer Saatleri - Eminönü 8 -................. , 
YENi NEŞRiYAT: 

REAYA ve KÖYLÜ - Muharrir
lerimizden Huseyın Avni, bu eserin
de, Osmanlı İmparatorluğunun Feo
dal şartları içinde. toprak kölele:d, 
reayanın vaziyetini ana hatlariyle te
barüz ettirmekte, Tanzlmattan sonra 
zuhur eden köylü tipleri hakkında 

malümat vermektedir. Üniversite K i
tnbcvi tarafından neşredilmiştir. 

* HERKES KENDİ HAYATiNi YA · 
ŞAR - Bekir Sıtkı Kunt tarafından 
yazılmış hlkAyeleri havi bir eserdir. 
Vakit Basımevi tarafından neşredil-

mlştir. 

* DENiZ - Türk ticaret kaptan ve 
makinist cemiyetinin mel'.'llluasıchr. 

72 inci sayısı mesleki yazı ve resim
lerle neşredilmiştir. 

* 

1 Kağıt, kitap \'e evrak 

ı 
Erkek itin kol saati 
Gözlük 

1 
Masa ııaati 

Altın yiızllk 
1 Tesbih 
Dolma kalem 
Yazı makinesi 
Yemek tası 
Yiyecek madde 
Hırdavat 

Bir mikdar para 
(4506) 

2 
23 

10 
1 
l 
1 
3 
1 

12 
23 
38 

IKRAMIYE PLANI 
Ke$ideler 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Afus
tos, 3 İkinciteşrin tarihlerinde ya
pılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık =2000.-Lira 
3 .. 1000 • =3000.- • 
2 • 750 .. =1500.- • 
4 • 500 .. =2000.- • 
8 • 250 • =2000. • 

35 • 100 .. ::3500.- • 
80 .. 50 • =4000.- • 

300 - 20 - =6000.- -············································-·· 

'

Dr. Şükrü Mehmet' İstanbul asliye 9 uncu hukuk 
Gureba hastahanesi eild ve züh- 1 hakimliğinden:~ Boğaziçi Yeniköy 

revl hastalıkları sabık he-kimi, 

1 
Sarıyer 33 üncü İlkokul hademe-

1 hewn saat 2 den 5 e kadar Be- si Hanife Emek tarafından Samat 
yoğlu İstlkl~l candesi, No. 99 yada Davutpaşa Madresisi sokak 

' Tel: 40916 1 21 No. da mukim İbrahim Hakkı 

1 
Emek aleyhine açılan tescili akit 

KAYIP K b h · davasında M. aleyhe gönderilen 
-:- asım pal şa a rıye da\•a arzuhaline verilen meşru-

kumandanlıgından a mış oldu- h tt '1\1 1 h' 'k' . ı 
w k • h' t k · k a a n • a ey ın ı ı sene C\'Ve 
gum as erı ter ıs ez eremı av. b d · · t k d' itW'ii b·1d· 
bet tim. Yenisini alacağımdan ~s- .u

1 
a. resl ınıw erde ıdp g "" hı 1~-

k
. · · h.ik ·· k 1 t M rı mış o dugun an ava arzu a ı. 
ısının t mu a mamış ır. c- . . .. "dd ti 

E • 4 1 
h' . d ne yırmı gun mu e e cevap 

nemen ,mıra em na ıyesın en . hk ·· .. 1 
th . w 1. vcrmesı ve ma eme gunu o a-

Ça\."llŞ rahım oglu A ı Kaya 322 k t · d'l 4 7 941 c do w mlu ra ayın c ı en - - uma 
gu ' saat 14 te mahkemeye gelmesi 

KAYIP - 1939 senesi Beyoğlu 
29 uncu ilkokulu b itirerek almış 
olduğum şahadetnameyi zayi et
tim. Yenisini alacağımdan eskisi. 
nin hükmii voktur. 650 numarı.lı 
Tiirkan Köklü 

KAYIP - İstanbul ihracat 
gümrüğünden almış olduğumuz 
3082 numaralı ve 25-4-941 tarih
li ihracat beyannamesi kaybol
muştur. Yenisi alınaca_ğından es
kisinin hükmü kalmamışt1r. Öz
tiirk Ticaret Limitet Şirketi. 

veva bir vekil göndermesi aksi 
takdirde muhakemeye gıvaben 
devam edileceği davetiye maka
mına kaim olmak üzere ilan olu-
nur. 

İstanbul miiddeiuınumiliği:n

dcıı: İstnnbulda bulunduğu anla
şılan Çanakkale C. M. U. Muavi
ni Reşat Türel'in acele memuri
yetimize müracaatı. 

KARA iNCi - Zonguldakta şim - , -.,,,. 
dilik ayda bir çıkar, e..debiyat ve kül .

1 

' 

KAYIP - Malatva nüfus mc:'
murluğundan aldı~ım hüviyet 
cüzdanı, Sultanahmet yabancı as
kerlik şubesinden aldığım terhis 
tezkeresi ile arabacılık ehliyet 
ciizdanımı kaybettim. Yenilerini 
alncai!ımdnn hükiimlcri yoktur. 
Kumknpı Sis~mcası llnvm:luha 
mam No. l , :n 5 doğumlu Siilcy
man oj!lu Hasım 

wr mecmuaSldır. 3 üncü sayısı neş- Doktor Hafız Cemal 
redilmiştir. Dahiliye Mütehassısı * i 
AKİSLER - Kayseri Halkevi Dil 

ve edebiyat şubesi neşrlyatındand ır. 

Halk kürsüsünden muhtelif vesile -
terle söylenmiş nutukları havirlir. 

Pazardan haska her eiin ~aat 
(2 - 6> va kadıu fc:fonhul 

Dh•ın~,·olu No. 104. 

KAYIP - Rize askerlik şuhe-Yazan· Agah Sırrı Levent. 

Devlet Demiryollan ve limanları iştetme idaresi ılanları 
- sinden aldığım askerlik terhis 

tezkeremi kaybettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü knL 
mamıştır. Rizenin Yanıkta!? kö-
vünden Bekir oğullarından 312 
doğumlu Mustafa oğlu Ahmet 
Başkır 

Muhammen bedeli (26600) Yirmi altı bin altı yüz. .!lra olan (760tı a
det) cari hat çam traversi (24.6.941 Salı) günü saat (15) de kapalı zad 
usulü ile Ankarada idare binasında satm almacaktn-. 

Bu işe girmek tstlyenlerln (199S) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gUn saat (14) de kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lfızımchr. 

Şartnameler (100) kuruşa Ankara, Haydarpaşa, Eski$chir \ c izmır 
veznelerinde satılmaktadır, <4.U5) 

Sahip ve Neşriyat müdürli Emin 
UZMAN, Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. Ş. TAN matbaası 

Yeni Neşriyatı: 

BiR YAZIN TARİHİ - Edibimiz Halit Ziya Uşaklı· 

t?il'in m güzel bir eseridir. Fiyat: 75 Kuruş. 

BUDALA - Rus Romnncısı Dostoyevski'nin en mes-
hur bir romandır. Çeviren Avni İnsel, İlhan Akantdır. Fiyatı 
150 kuruş. 

UYKUSUZ GECE - Amerikalı mcşh ır Mark 
Twain'in eseridir. Pek meraklı ve gülünçtür. Çeviren: Ham· 
di Varoğlu. Fiyatı 100 kuruş. 

RÜZGAR GİBİ GEÇTİ - Amerikalı Mar,garet Mi· 
chcll. Çevirenler: Hilmi Ziya Ülken, Avni İnsel. Bütün dün~ 
yada ve Türkiyede en c;ok satılan ve okunan bir roman. Bi· 
rinci cildinin fiyatı 150 ikincisi de 150 kuruştur. 

GENÇLİK HİKAYELERİ - Bütün dünyaca meşhur 
. Grimm Kardeşlerin hikaye ve masallarıdır. Çeviren: Nazun 
Içscl. Fiyatı 100 kuruş. 

ZAMANIMIZIN BİR KAIIRAMANI - Rus şairi 
Lermontofun şairane yazılmış hikayeleridir. Fiyatı 75 kuruş. 

FİRARİ - Hint şairi Ta_gorcnin nefis bir eseridir. Çeviren: 

. Sahir Ergin. Fiyatı 40 kuruş. 

\a HiLMi KiTAP EVi: 

istanbul Defterdarhğından : 
Muhammen 

bedel 

Haliçle Tekirdağ iskelesi yanında bulunan miistamcl de
mir su deposu 45 
Kadıköyündc Milhilrdar caddesinde 51 No. lu evde mev
cut mllstamel pirinç karyola. 20 
Kachköyünde av vergileri binasında nıc\'cut mc!ruşatn 

2 

?miteallik 16 kalem mUstamel esyıı. 24, 80 2 · l 
Yukarda yazılı mcnkuH'ıt. 16-ti-041 Pazartc ... t günü saat 15 te :Mıl 

Emlfık mUdiirlüğündc- müteşekkil komisyonda ayrı ayrı ve pauırlıkla ı;ıı' 
tılacaktır. Fnzla iz.ıhat için Milli EmlCık 4 üncü kalemine müracaat, (4466 

•••••••••• Eyi 1 ngllizce bilen bir ••••••••• 

MÜTERCiM ARANIYOR 
Askerlikle alakası olmamak şartiyle ingilizceden tfirkçeye ve tOrk· 

çedcn İngilizceye kolaylıkla tercümeye muktedir bir mütercim aranı· 
yor. Maaş dolgundur. (D.S.) rumuziyle İstanbul 176 posta kutusu ad· 

' resine yazılması. - _, 

Ortııkoy mezarlık yolunun Makadam şose olarak inşası derenin tal' 
hir ve tahkimi \'e köprü inşası kap:ıli zarf usullyle eksiltmeye konulmuS' 
tur. Keşif bedeli 15017 lira 26 kuruş ve ilk teminatı 1126 Ura 30 kurııf' 
tur. Mukavele eksiltme, bayındırlık işleri genel, husust ve fennl ııartn.B' 
meleri, proje kesif hültısasiyle buna müteferri diğer evrak 76 kuruş mıJ' 
kabilinde Belediye fen isleri müdürlüğünden verilecektir. İhale 19-6-94

1 

Perşembe günü saat 15 te daim! encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk tt' 
minat makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden 8 gün evvel Beledi~ 
fen işleri mildilrlfiğilne milracaatla atacakları fenni ehliyet, 941 yılına 9 

ticaret odası vesikaları. imzalı şartname vesaire ile 24!l0 numaralı kanıl' 
nun tarifııtı çevresinde hazırlıya<'a 'klan teklif mektuplıırını ihale guıı 
saat 14 e kadar daimi encümene ..-ermeleri lAzm1dır. (4188) 


