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Suriyede 
Harp 
Başladı 

Sunyenin İngilıı kuv\ etleri tara
!mdan işgalme teşebbüs edılmesi. 

askeri oldutu kadar ve belki :te 
ondı1h fazla siyasi bir ehemmiyeti 
haizdir. Fransa, mustemlekeleriııi 

herhangi bir teca\ uıe karşı mil -
dafaaya karar vermiştir. Alman
yanın bu vesileden ıstlfade ederek 
Vıchy hilkıimetinı İngıltereye kar
şı muhasım bir cephe almıya da
vet edeceği tahmin edıleblllr. 

' 

Suriye ve Lübnan hudutlarını aşan Hür Fransız kuvvetlerine me nsup motörlü müfrezelerden birı 

Kuvvetli 
Bir İngiliz 

Filosu 

Lalinea 8 (A.A.) - Stratmore 
vapuru Cebelitanktan tahliye e
dilen 2000 kişiyi himıl <1Jduğu 
halde dün öğleden sonra Atlıtn
tik istikametinde denize açıl -
mıştar. Bu vapurun meçhul hir 
sebepten dolayı bir hafta ıçln
de iki defa Cebelitarıkt3n aynl
dıktan sonra tekrar döndugu ma
himdur. 
Maltanın müdafaası 

İngiliz ve 
Hür Fransıı 
Kuvvetleri 
Dün Suriye'yi 
işgale Başladı 

o 

iki Taraf Arasrnda 

Çarpışmalar Oluyor. 

Şam Bombalandı 

G. Dentz Kuvvetleri 

Mukavemet Ediyor 

lngiliz ve Hür Fransız 

Kıtalarma G. Wilson 

Kumanda Ediyor 
Londra, 7 (A.A.) - "Reuter., 

Hür Fransız kuvvetleri bu sabah 
saat 2 -de İmparatorluk kuvvet
lerinin de müzaheretiyle Suriye 
ve Lübnan topraklarına girmiş
lerdir. 

I ngUiz resmi lebliği 
kahire, 8 (A. A.) - "İnJı?iliz 

Orta $ark umumi kararJl?ahının 
tebl.iAi., Suriyede. bu sabah er -
k~. General Wlison kumanda -
sındaki müttefik kuvvet~r. Al
man müstahdimleri ve Alman 
nufuzunu devamlı bir sızma ile 
kendllerine ht\Jrim bir vaziyet te
min ettikleri bazı mıntakalar -
!fan izale maksadiyle Suriye hu
dudunu aşrnışlardtr. Eiter Alman 
lann bu mıntakalarda enJı?elsiz 
Alman üsleri tesis etmesine mü
saade olunursa bu, Orta $arkta 
mlittefildel'in •azıyeMntll oemRi 
vetini tehlikeve kovabilecek ve 
Arap memleketlerinin mihver 
devletleri tarafından iseali ile 
neticelenebilecek.tir. Bu işte, 
'fi'ransızlann ve Aranlann i"bir
li~inin elde edileceği ümit olun
maktadır. 

(Devamı: SL S. Sil. 1) 

Mrl. Petain 

Suriye' deki 
Fransızları 
Teşci Etti 

"Davamz Haki.dır, 

Bütün Fransa Sizinle 

Beraberdir .. 

r 
İDEAL BURO 
Yazan : lktısat Doktoru G A S S O N 

Diyor ki: "Az masrafla iyi is yapmak para kazanmak 
istiyorsanız "lDEAL BORO., yu okuyunuz ... 

Satıs VPri: TA N fstanbul 
Ftv A Ti 50 Kr. 

Mütfrf;k ordulara kumanda 
eden General Wilson 

Hür 1''ransızlann Orta Şar,.. 
Mümessili G. Catroux 

·De Gaulle'cüler 

Mahkum Edi&yor 
Vichy, 8 (A. A.) - Clermont 

Ferrand Divanıharbi, dun, Gene-
de Gaulle taraf tarı iki suba

yı ölume mahkum etmiştir. Dl -
vanıharbin muteakıp celsesınde 
de Hattıüstüvadaki Fransız or -
dusuna mensup 3 kişi İnJı?ilizler 
lehinde propaJı?anda yaptıklan i
çin 3 sene hapse, altı sene me -
deni haklardan istifade edeme -
miye mahkum edilmiştir. 

Suriye'nin 
istiklCili 

ilan Edildi 

Manda Reiimin 
Nihayet Verild 

--
G. Catroux Bütü 

Mes'uliyeti Deruhte 

Ettiğ ini Bildirdi 

lngiliz Hariciyeslniı 

Neırettiği Teblğ: 

"Suriye Almanların 

Kontrolüne Bırakılınc 

Harekete Geçtik .. 
Londra, 8 (A. A.) - Brltany 

nükumeti ıle Hür Franmları 
~efi General de Gaulle namın 
hareket eden Hür Fransanın ort 
;ark umumi murahhası Genera 
:atroux bir bevanname nesrede 
rek Suriye ile Lübnan'ın hürriye 
ve istiklalini ilan etmişlerdir. 

Beyannamede Britanya hükU 
ırıeti ile General de Gaulle'ün b 
hedeflerin tahakkuk ettirilmesi 
temin edecek bir muahedenln m 
zakeresini taahhüt etmekte ol 

1 
duklan ilave edilmektedir. 

/ngillz dekltiraagonu 
Londra, 8 <A. A.) - İngilt 

hariciye nezareti, buaün, aşail 
daki tebliği neşretmiştır: 

1 Temmuz 1940 tarihli clekJl 
rasyonunda, İn~ hü!-toınetr&I 
Suriye ve Liıbnan'ın haJID'l b 
devlet tarafından iş•al edilmesin 
ve İnıtilterenin müdafaumı ta 
ahhüt ettiği orta şark memleket 
lerine karşı bir hücum üsstl ol'3 
rak kullanılmasına müsaade ed 
miyeceğini bildirmişti. 

(Devamı: ~a. 5, S ii. 

Askeri harekatın cereyan etmekte olduiu Suriyt 

Mac~rlara Fiume'de 

Serbest Liman 

lllf)ilizler B rest 

Doklanna Tekrar 

Hücum Etti 
Londra. 8 (A. A.) fnJı?iliZ hava 

kuvvetleri, aece, Brest dolı:lanna 
hucumlar yapmışlardır. 

2 vapur tahrip edi1'1i 
Londra, 8 (A.A.) - "Teblig 
Bu sabah bombardıman servi 

sine mensup tavyarelerimiz düs
manın Holanda sahili acıklann 
da iaşe gemilerinden mOrekkep 
bir kafilesini yakalamışlardır. En 
büyük vapurlardan beser btn ton_ 
luk ikisine Lnbet vaki olarak van 
«tn cıkmıştır İki vaou't" da rnuh 
temel olarak tahrip edilmiştir. 
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Oevrim Üzerine Düşünmeler : 

Hayatta 
Türkcülük 

r ·-------.. --·---·-------·--··· ........ -, 
i Hayatın kendi oluşu gibi dil de kendi öz varlığında oluş i 
1 halindedir ve hayatın kendi yapısındaki dinamizm bu i 
İ oluşu hiç durmadan Türkçülük yolunda yürütmektedir İ 
\. . ...... ........ "_ . . . ......... - . ......... ......... .. _.. 00 ·-----·--·-..... ..) 

Yazan : Halil Nimetullah ÖZTÜRK 

T ramvayda iki gençten biri J sert !öessizle biten bir kelimeye 
bilet istiyor: yapıştığı zaman sertleşmesi yo· 

(- Bir Bayan, bir Subay.) !undaki iki yazı kurah, gazete -
Bugünkü türkçede adların çağ terde ve özel kitaplarda kimi 

daş demokrasiye göre sıfatlan - kullanılıp, kimi kullanılmamak 
ması1 insanın ne kadar hoşuna ~·üziinden yeni bir iınta işi bir -
gidiyor .. Eski osmanlıcada adla- kaç yıldanberi ortaya çıkmış bu
rın sonuna ,JlC'len sıfatlar ne ka- lunmaktadır.,, 
dar eski, adeta bir Ortaçağ zih- Spiker söylüyor: 
niyetini göstermiş oluyordu .. İn- "- Sev~ili ,·avrularm ... Simdi 
sanın kendi öz değerine hiç bak- size ilkokul öğrcnkilerinin TiArk 
mayıp onn beylikten bir derece- Ha,·a Kurumu .. " 
nin verilmesi, onun de~erini art- Birdenbi:re kula,ğma yeni, fa
tıracağı düşünülür, buna düş· kat çok sevimli Türkce. bir keli
künlük gösterilir, ve bunun so - menin tatlı sesi çarptı: Öğrenici.. 
nucu olarak insanlar kendi in - Bizim şu "talebe" nin Türkcesi; 
sanlık dei{erlerine göre de.ftil de, fakat ne kadar yerinde ve ne ka
kuru "rütbe ve nasıp., a göre dar .ızerekli.. Osmanlıca "talebe'' 
ölçülürdü.. Halbuki ça~daş me - bilindi~i 2ibi "medrese" den kal
deniyet artık bu boş şeyleri yık- ma, ve "talebei ulUm" cümlesinin 
mış, insana yalnız insanın kendi kısaltılması.. Kelime cemi olup 
değerini vermiş.. "Türk devri - müfredi "talip" yani "talibi i-
mi.. de kendi çevremizde bunu lim - ilim istiyen". Bu erkek i
ne güzel tatbik ediyor: Bay Do - cin, kız olursa "talibe". Tek için 
Jian, Bayan Işık.. Demokrasinin "talip" demek lazımızelirken "ta. 
vc>rdi~i insan esitli~ini bundan lehe" diyoruz. Bazılarımız da ke
daha J,!Üzel ne ~österebilir .. Bun- limenin ne oldui!unu bildi~i için 
dan dolayı halk da bunu ne ka- "talebeden" demek istiyor, ve 
dar benimsedi.. Bundan ba ka, öyle söylüyor .. Kız olursa ne di
bu sıfatların sosyal derecelere veceğimizi düşünmek zorunda 
hiç bakmaksızın bütün yurtdaş- kalıyoruz .. 
Jnnn adlarına takılması, ne ka- Bütün bu karmakarışıklığın i
dıtr güzel.. Sonra bu .!lıfatların cinde Türkçe "ö~renici" ne kadar 
adlanmızm hasına konulması 'ia apaçık, ne kadar .ızüzel.. Ve bütün 
adlarımıza medeni kılıltını ver - bu karızaşalı~ı ortadan kaldırıcı 
miş oluyor ve böylece eski os- vapısiyle ne kadar verinde .. Ciin
mıtnlıca sıfatlarda o boş. valnız kü Türk dili Türklüğün kendisi 
kPlimeve bakan "şark teşrifatçı- ~ibi sosyal varlıkta erkek ve ka. 
lıi!ı .. n°dan kalma olarak adların dm farkı ı:?Özetmiven demokrat 
sonuna sıra ile dizilmevi .ızöste - bir karakter tasır .. Ve. her vakit 
r"n o kof "hiyerarşi,, de atılmış yazdı/!ım ~ibiı yeni nesle -kendisi• 
oluyor. dbi- duru ve öz Türkce kelime

leri vererek onun kafasını -bizim. 

TAN 

·Fatihteki Cinayet Eroinci 
Bir Kadın~ 

Bir Celep, Karısını 
Bıçakla öldürdü 

Yakalandı 
-

Suçlu Tevkifhaneye 

Sokmak Eroin 

istiyordu 
Evvelki akşam Fntihte bir ci- mütemadiyen birbirleriyle kavga ı Akşam evine dönen Fazıl bak-

nayet işlenmıs. Fazıl adında bir etmişlerdir. kaldan aldığı anahtarla kapıyı a-
ka.sap, karısı 27 yaşında Mtiker- Kadın evi.rıi terkediyor \'lP içeri girdiği zaman evin .. ta-

Kadirga caddesinde 4~ numa
ralı evde oturan Nigar adı.~da 
35 yaşında bir kadın dün tevkif· 
haneye eroin soknrken suc üs -
tünde yakalanmıstır. 

remi kasap bıçağı ile öldürmüş- ' mamen boş oldui{unu gore-
tür. Nihayet geçen Cuma günü Mü- ı ek hayretler icinde kalmıstır. 

Voıka şöyle olmuştur: kerrem, Mezbahada kesici olan Tam bu esnada komsu Zeynep, Nigar sabahleyin erkenden 
tevkifhaneye gitmiş, tnnıdıkla -
rından Vedat Işık adında bir 
mevkufa götürdü{!i.i çamas~rları 
~ardiyanlara teslim etmiştir. Fa
kat kadının vaziyetini şüpheli 
~ören gardiyanlar, Nigarı bırak
mamışlar ve çamasırları tetkike 
başlamışlardır. Neticede bir 
frenkgömleğinin dikiş verlerindc 
bir hayli eroin bulu"nmustur. Ni
gar bugün adliyeye verilecektir. 

Ramide Cuma mnhallesinde kocası işine gittikten sonra eşya- annesini özliyen ve a,gıamaktan 
Şeh sokağında oturan Fazıl. bun- hırı toplayıp bir arabaya vükle- ı?Özleri kıpkırmızı olan kücük Yıl 
dan bir hafta evvel askerden dön- miş. henüz bir yasındaki kızı Yıl- dızı getirmiş, babasına teslim et
nıuş, ve doğruca evine ,gitmistir. dızı komşularından Zeynebe bı- mistir. 
Böyle habersiz gelisinden karısı rakarak akşam babasına teslim Kızı ile beraber geceyi, Mü
Mükerremin kimbilir ne kadar etmesini söylemistir. Bundan son \terremin almıva tenezzül ctme
memnun olacağını hesaplıyan Fa- ra sokak kapısını kilitleven Mü- diğl bir kanepe üzerinde ızeçiren 
zıl Mükerrem tarafından asık bir kerrem anahtarı komsuları bak- Fazıl, sabahleyin Yıldızı yine Zev 
suratla karşılannca neye uğradı- kal Mustafaya bırakmış, kendi- nebe bırakıp dışarı cıkmıya ha
ğını şaşırmış, onun bu hareketine ı;inin cok uzak bir yere ızideceıtini, urlanırken bir kadın ızelmiş. 
hiç bir mana verememistir. Bu- Fazıl onu ne kadar ararsa arasın kendisinin Fatihte oturduğunu ve 
nunla beraber karısına cok itima- bulmnsına imkan olmadığını söy- adının Hüsniye oldui!unu söyle
dı olduğu için başka bir şeyden lemiştir. Bu esnada evin önüne dikten sonra şunları ilave etmiş- yeni Maliye Tayin 
<:Üphelenmemiş, mümkün olduğu toplana komsuları ile ayrı ayrı tir: 
kadar onu yatıştırmıyn çalışmış- vedalaşan Mükerrem çocu~u Yıl- -Sen buradan gideli karın Mü- T rf•I • 
tır. Böylece 4 j?ltn ,geçmis. fakat ~ızı öpmüs. koklamıs ve bir semti kerrem, Eyüpteki kontrpHik fab- ve e 1 erı 
bu dört giin icinde knn koca. rneçhule doğru uzaklaşmıştır. l'ikasın.?a ustabaşı .Tahirle sevişi- Ankara, (TAN) _ Maliyede 
......................................................................... -......................... i V?~· Du~ eşya lan ıle beraber Ta: ı yapılan yeni tayin, terfi ve nnkil-

: hırm evı~e kaçtı .. Bunu s~n~ ha J leri bildiriyorum: ! ber vermıye geldım, demıştır. izmirde Körlerin Konseri 
• İşittiği sözlerin tesiriyle bey- Maliye .k~rtasi~e mü~~irlüğü 

ninden vurulmusa dönen Fazıl muhasebecısı. Bahır 260 lıra, .. ~s
kadma teşekkür etmiş, meyus ve tanbul kır~asıye deposu atolye 
bitkin bir halde, kontrplak fahri- ustası Şadı 130, Istanbul kırta~ı: 
kasına ji(idip Tahiri bulmuş ve: ye ~eposu ~~ş memur mua.vmı 

_Sana rice ediyorum bir va- Avnı 175 lııa, Istanbul hazıne 
şındaki çocuğuma acıyını~. Karım avuka.tı Edip 170 lira, lstanb~l 
bir cahillik yapmıştır. Kendisini kırt~sıye del?~su anbar me~uı? 
affediyorum. Söyleyiniz eve ~el- Rasım 140 lııa, Ankara kııta~~-
sin" demiştir. ye ~eposu a~bar memuru llu-

"k l · seyın 125 lıra, İstanbul kırta-
Mu errem eve ge meym ce ... siye anbar memuru Orhan 110 

Mükerremi _göndereceğine dair lira, kırtasiye müdürlüğü mu-
1'ahirden vaad alan Fazıl dof!ruca hasibi Süleyman 120 hr.:ı, kır
evine gitmiş ve karısını beklemi- tasiyc müdürlüğü memuru Ka
ye başlamıştır. Fakat saatler ,ge- zım 100 lira, lstanbul kırtasiye 
cip de onun hala gelmediğini gö- deposu daktilosu iffet 75 lira, Is 
rünce Fatihin yolunu tutmuş ve tanbul kırtasiye muhasebe me
Mükerremin oturdu,i?u evi aramı- muru Ismail Kadri 75 lira, Istan 
ya başlamıştır. bul kırtasiye muhasebe katibi 
Sokaklarda bir hayli dolaşan Fa- Cemil 75 lira ücrete terfi et

zıl tam Gelenbevi ortaokulu önün mişlerdir. 

* * 
O kuldan dönen Türk yav -

rulan aralarında konu -
şuyorlar: 
''- ötretmen bugUn benim 

çalışmamı helendi.. Böyle çalı -
sınan hem yoklamada iyi not a
hnın, hem de sınavda geçersin 
dedi .. 

ki _gibi- hem kendisi lüzumsuz. Tzmır, (TAN) - Izmir sağır, 
hem erameri lfümmsuz olan ve dilsiz ve korler müessesesinde 
sonradan atmaya uerasaca~ı va- ders kesimi münasebetiyle kör 
hancı kelimelerin el!retililtinden talebe tarafından bir konser vc
kurtarmaktaki eüzelliği bir düşü- rilmiştir. Konser, büyük alaka 
ııiln! .. Zaten bütün Osmanlıca ke. uyandırmış, küçük kör sanatknr
limelerdeki eJ?retflik hep böyle !arın en ağır parçaları büyük 

maharetle ve noksansız olarak 
çaldıkları görülmüştür. Müzis -
ven körler, kız ve erkek talebe 
olarak virmi iki kişidir. Gönder-
diğim resimde. gözlerinden malı· 
rum sanatkarları son konserle -
rinde görüyoruz. 

den ji(eçerken Tahirle Mükerre-
min karşıdan kolkola geldiklerini Ankara kırtasiye deposu baş 
ı:törmüş ve doğruca yanlarına gi- memuru 175 lira, tevzii arazi ko
derek eve dönmesi icin karısına misyonu reisi Numan 175 lira ile 
yalvarmıya ôaşlamıştır. Fakat terfi etmişlerdir. 
Mükerrem: "Sen benim kocam Ankara ' levazım amirliği mu
deR'ilsin. benim kocam Tahirdir. hasebecisi Rıza 60, altıncı kor 
Senden aynhp bununla evlene- muhasebecisi Mehmet Ali 50, 

·- Bizim öfretmen de bugün 
heuimize ayn sorular verdi .. ,, 

Okuldan dönüşte çocuklar o
vuna koyuluyorlar; hepsi de 
Türk yavruları : Yıldız. Doğan, 
Aydın,. Meral, Gök, Ülkü, Işık, 
Tekin, En,llin, Yeşim, Çetin. .. 
Kendi öz varlıklarına uyjl\Jn 
türkçe adlariyle nasıl ulusal var
lıklarını ~östermiş oluyorlar. 

Yeni okuldan çıkmış astd -
men formasını taşıyan ~ençler 
konu~uyorlar: 

"- Astetmenden sonra teğ • 
men, sonra Ustetmen, yüzbaşı, 
binbaşı, yarbay, albay •.. 

- Evet, fakat bir de akade -
miye girip kurmay. subay olmı
ya çalşmah ... Bir kurmay subay 
orduda alayın, tuğayın, tUme· 
nin.. herhanJri bir asker bötil -
münün düşünen kafası demek
tir . ., 

İki Bayan kendi aralarında 
konuşuyorlar: 

"- Yeni geldii!i için henUz 
öğrraememis. birka( gün geçsin 
o \&i sizin türenize uyar . ., 

Bursa yolcuları vapurda konu-
şuyorlar: . 
"- Tırhan ''apuru bizi Mu -

danyaya ne çabuk gHtürüyo~ 
- Adalara 1 liven Ülev de ne 

büyük, ne gii:r.el değil mi?,, 
Spiker söylüyor: 
''- Gelen haberlere göre . . 

sözciisil bugünkü durumu şöyle 
anlatmış ... ,, 

Sözcüsü ne güzel türkçe .. E -
~er eski osmanlıca zamanında 
olsaydı, "Osmanlı edibi,. bövle 
kaba türkce bir kelimeyi so~uk 
bulur kendisince bunun mutlaka 
arapc~ olması lazım J(elecdi i .. -
dn düşünür, taşınır.. Mesela, 
"muhabir,, olamaz manası baş -
ka "muhbir .. olamaz mfınası baş.. 
ka: o halde buna da "muhabbir,, 
der ve arapça kökten "nasara, 
vensuru., ızramerine göre. osman 
hca yeni bir kelime uvdurarak, 
Türk diline ( !) vermiş olurdu .. 

** 
Y eni çıkmış tilrkçe bir ese

rin başlanJ{lcında şu sa -
tırlan okuyoruz: 

'' .... ilk denemelerin verimle· 
rine göre küçük defistirmelerle 
veni Türk va:r.ısı kanunlastıktan 
;onra okull~rda ve ders kitapla
rında tutulan imll sistemi, düz
gün ve detisik!liz olarak sürüp 
gitmektedir. Ancak kelime so -
nundA sert sessizlerin, bir sesli 
ilf' okunchık1arı zaman nımusa· 
mas1 \'f." hir de ~·11musak .;e.;siz -
)erle ba~Iıyan bir takım eklerin 

birer birer atılacak birer bos a- ====-=-=-=
~ırhk olmalarından ileri !(etmiyor Elbistan Orta Okulunda 

~eğim.,, Deyince adamcağız ken- İ1evazım ve kıymetli evrak mü
dini kaybetmiş ve taşımakta ol- dürlüğü ayniyat muhasibi Mu -
duğu kasap bıcdını çekip ikisinin vaffak 50, Malatya muhasebe mü 

mu? 
Bilmem bu ihtivacın ve bu gü-

zellii!in karsısında bizim ülema 
ve üaebayı kiram "nevverellahü 
rüusehüm ila vevmilkıyam" yine 
"talebe" yerinden kımıldavamaz. 
onun bunca aı;ırlık hakkı vardır. 
diVF•cekler mi? .. 
Hayatın kendi olusu gibi dil de 

kendi öz varlıihnda oluş halinde
dir; ve hayatın kendi yapısındaki 
dinamizm bu oluşu hiç durma
dan Türkçülük yotu·nda yürüt
mektedir. 

Fırınlar Bazı 

Sahte Francala 

Yapıyorlarmış 
Francala imalinin tahdidine 

rağmen bazı fırınlann irnııcnln 
çıkardıkları nazan dikkati cel
betmiş ve belediye iktisat işleri 
müdürlüğü tetkikata başlamıştır. 

Alınan bir knç nümune tah
lil edilmek üzere tahlilhaneye 
gönderilmiştir. Alfıkadarların bil 
dirdiklerine göre bu francalalar 
francala t.tnundan yapılmum:ık -
ta, fakat ekmek yapılan undan 
imal edildiği halde francala şek 
linde çıkarılarak yüksek fi
yatla satılmaktadır. 

Belediye İKtisat işleri ekmeğin 
başka .şekiller vererek narhtan 
fazlaya satmak demek olan bu 
vaziyete mOsaade etmiy1.?Cektir. 

Kızılca hamamda 
Bir Cinayet 

Kızılcahamam (TAN) - Yıl
dırımören köyünden Mehmet 
kansiyle münasebette bulunan 
Hasan ismindeki komsusunu 
öldürmüs. karısı Haticeyi de ya
ralamıştır. 

Mehmedin karısı Hatice 3 co
cuk anasıdır. Sevgilisi H6.sanın 
da dört çocui{u vardır. Mehmet, 
Haticeyle Hasanın münasebetle
rinden şilphelenmis. fak:ıt bu süp 
hesini belli etmemis. bir elin 
"pazara ızidiyorum,, diye köyden 
avrılmıstır. 

Mehmet ~eceye kadar köy ci
varında dolaştıktan sonra, ~ece 
köye dönmüş ve kendi evinde 
Hasanla kansını bir odada vaka. 
lamış, tabancasını Üzerlerine bo· 
saltmıstır. Hasan ölmüstür. Ha
tice Ankara nümune hastahsne
sine kaldırılrnu:1ır. MPhmF't v::ı 
kalanmıştır. 

Bu sene Elbistan orta okulun dan 40 talebe me-zun olmuştur. 
Mezun talebenin hepsinin cll•rcc esi pek iyi ve iyidir. ' t:esirnrle 
.Elbistan orta okulunun son smıf talebesi gi)riiJmcktedir. 

\l U'J'Efi'EIUUJ{: POLİSTE: 

birden üzerine hücum etmiştir. dürü Saffet 50, hususi kal~m 
Hayatlarının tehlıkede olduğunu müdürlüğü büro şefi Emin 40, 
hisseden Tabirle Mükerrem sela- Yozgat muhasebe müdürü Tev -
meti kaçmakta aramıslar ve ba- fik 40, lstanbul muhasebe kont
caklarının bütün kuvveti ile kaç- rol memuru Yunus 40, lzmir 
mıya başlamışlardır. Tahir karısı. tahsil şubesi şefi Halil 35, hu· 
na pek çabuk yetişmiş, bıca~ı susi kalem müdürlüğü müıney
boğazına saplamıştır. yizi Raif 35, Erzincan muhasebe 

Mükerrem, aldığı bu öldü- müdürü Canip 35 liraya terfı et 
rücü yaranın tesiriyle yere dü- mişlerdir. Tevzii arazi komis -
şünce Fazıl onun tek.ar üzerine a- yonu reisliğine 140 lira, Abbas 
tılmış, ve bıçağını rasgele yer- Mutlu, emlak müdürlüğü kont
lerine bir kaç tane daha vurduk- rolörü Ali 140 lira, tevzii arazi 
tan sonra kaçmiya başlamıştır. komisyonu azası Hüseyin 140 li
Fakat hadiseyi gören mahalle ço- ra, tevzii arazi komisyonu reisi 
cuklarından biri ona bir celme ta. Lutfi 120 lira ile tayin edilıniş
karak yere düşürmüş, bu esnada }erdir. 
polisler yetişip yakalamışlardır. 

Hadiseye müddeiumumi mua
vinlerinden Kemal Özçoban vaz'ı 
yed etmiştir. Fazıl kabahatini i
tiraf etmekte ve: 

- Karımı çok severdim. Fakat 
Tahirle evleneceğini yüzüme kar
sı söyleyince aklım başımdan _git
ti. Ne yaptığımın farkında de
~ilim demektedir. 

Kibrltler Neden 
iyi Yanmıyor 

Bir Otomobil Bir Dün sabah cesedi muayene e-
den adliye doktoru Enver Karan 

• Giresun defterdarı Sıtkı An· 
kara mektepleri muhasebeciliği
ne, Kırşehir tahsilat şefi Ah
met Plüver ' malmüdürlüğüne, 
Bursa tahakkuk şefi Ali Rıza Ga
ziantep varidat kontrol memur
luğuna, Izmir Yeni şube tahak
kuk memuru Fazıl Karşıyaka şu
be tahakkuk şefliğine maaşla -
riyle naklolunmuşlardır. 

' 
Son zamanlarda kibritlerden 

iyi yanmadığı ve maytap gıbı 
patladıgı için şikayet cdilıyo)'(lu. 
Bu mesele hakkında kıbrıt in
hisarı muciürü Bamdi demı~tir 
ki: 

"Kibritlere sürdüğümüz ynnı
cı maddeyi harpten evvel ls
veçten gc-tirıyorduk. ıjimdi bu 
memleketten bu maddeyi gctir
mege imktın yoktur. İhtiyacı -
mızı şimdilik kısmen Almanya, 
Romanya ve Italyadan tedarik e 
diyoruz. Bu memleketlerde ya
pılan yanıcı madde de lsveçtc ya
pılıfhlnr kadar iyi değildir. Mn
amafih bu mahzuru kısmen 0n
lcyebilmek için icabcden tedbir
leri almış bulunuyoruz. 

Yeni Akıl IIastnhancsi - Gu
reba hastahanesinde yeni bir a
sabiye servisi ihdas olunmuştur. 
Yeni servis faaliyete b:ıJlamış
tır. 

Ziraat Vekili 
İstanbula Geldi 

Zirat Vekili Muhlis Erkınen 
dün sabahki trenle Ankaradan 
şehrimize (!C'lmiŞtir. Ziruut Ve
kilinin lstanbulda bir kaç gun 
kaldıktan sonra zirai istihsal 
mıntakalarını tetkik etmek tiz0re 
Trakynya gitmesi muhtemeldir. 

Çocuğu Yaraladı ~ömülmesine izin vermiştir. Fa
zıl buji(Ün adliyeye verilecektir. 

J 

ADLİYEDE: 

Fındıklıda Mebusan caddesin -
de oturan Rızanın oğlu 7 yaşın
da Mustafa Mutlu ayni caddenin 
bir tarafından kliğer tarafına ~e -
çerken. şoförünün adı henüz ma
him olmıyan 2044 numaralı o -
tomobilin altında kalmıştır. Muh 
telif yerlerinden a~ır surette ya
ralanan Mustafa, sıhhi imdat o
tomobili ile Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Adana • Kozan Yolu Bir Hırsız Mahkum 
Ordu 

iskeleden Düştü - Küçük
mustafapaŞada Şeref sokağında 
l 1 numaralı evde oturan Osman 
Aydın adında biri, o civarda bir 
inşaatta çalısırken iskeleden düş.. 
müş, muhtelif yerlerinden tehli
keli surette yaralanmıştır. Ya -
ralı baygın bir halde Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Bayburtta Bir Cinayet 
Bayburt (TAN) - Bayburt'un 

Rumel köyünde bir cinayet ol
muştur. Zülkarncyn oğlu Ah
met adında bir genç, ayııi köy
den Akif oğlu Aliyi, aralarında 
çıkan bir kavga sonunda bıçakla 
kalbinden ağır surette yaraln -
mıştır. Ali aldığı yarnnın tes.i • 
riyle bira:r sonra ölmüştür. Ah • 
met kıtçmıştır. Zabıta katili ara· 
maktadır. 

lslah Ediliyor 
Adana (TAN) - Adana Nafia 

dairesi yeni sene yol f aaliyctme 
başlamıştır. Yeni yıl faaliyet 
programının esasını hemen ta -
mamen Aaana - Kozan yolunun 
ıslahı teşkil etmektedir. Şose· 
nin 7 - 12,650 kilomctreieri ara
sında yapılacak inşaat için 72 bin 
liralık bir keşif hazırlanmıştır. Yo 
lun 23 - 30 arasında bulunan 
Sançam mıntakasında bugünler
de bir istikşaf postası çalışmağa 
başlayacaktır. Bu kısım bir kaç 
ay sonra seyrüsefere açılmış bu· 
ıunacaktır. 

Yine bu yolda, 28 bin lira har
canarak Incesu üzerine beş met
re genişliğinde betondan köprü 
yapılacaktır. 

Bütün bu inşaat için takriben 
140 bin lira sarfolunacaktır. 

Mıntaka Ticaret Müdürü 
Ankaraya Gitti 

Istanbul mıntaka ticaret mü
dürü Sait Rauf Sarper. Vekfıfot le 
temaslarda bulunmak üz~re dun 
akşam Ankaraya gitmiştir. 

Kasımpaşada Sakızağacında o. 
turan Ali adında biri, komsusu 
Hüseyinin beygirini çalmış ve 
satmıya götürürken yakalanmış
tır. Dün Beyoğlu ikinci sulh ce· 
za mahkemesinde duruşması ya
pılan Alinin suçu sabit görüldü
ğünden, 9 ay hapse mahkum ol
muş ve· derhal tevkif edilmiştir. 

Kütahyada Dokumacılık 

Kütahya (TAN)-,- Köylerimiz
de yün, pamuk ve kendir do
kumacılarının teessüsü icin vila. 
vetimizde gecen senelerde baş
lıyan faaliyet bu yıl yeni inki
saflar ,göstermiştir. 

İktisat Vekaletinin ızönderdi
ği tezırahlardan tamamlanan -
lar derhal köylere gönderilerek 
faaliyete ı:tecirilmektedir. 

İki dokumacı ustası bu köy
lerde ıı;ezcrek usta işçiler yetiş
tirmekte ve faaliyete nezaret ey
lemektC'dir. 

Simavda kendir ziraatinin tesis 
ve inkişafma çalışmakludır. 

Yazan: Naci Sadulla 

A ldıi:11m mektuplnrdan an 
ılJ" lıyoruın ki, bundan b 

kaç giin evvel bu siitumla çıka 
ve gençliği saran miifrit "~iir i 
tilfısı,, nclnn bahseden yazım, al 
bildiğine yanlış bir tcf<;irc uğr 
tılmış. o yazımı manalnudırma 
ta yanılanlara göre hen, adına ş 
ir denilen mefhumun hizumsu 
luğıına kaniiın. Halbuki, bilaki 
- miisbet bir dı\\'nnın ifadesi o 
nıası şartiylc - kudretli "°c gi 
zcl şiir, hence, bir tekfımi.il yol 
iizerindc bulunan cemiyeti ilcr 
ye doğru itelı miicssir bir nıiicaı 
dele unsurudur. Bunun içindi 
ki, tesbit ettiğim mahiyeti lıai 
bulunan güzel bir ~iir knrıpsıııd 
heyecansız kalmak sade bedii bi 
ze\'k kısırlığına değil, ayni zaınn 
da, keskin hir miicadele silahını 
gafletine deliılct eder. Ve bunu 
içindir ki ben, hu kanatimiu ta 
nıanıiyle aksini diişiinmckle itti 
ham olunmaktnn teessiir duyma 
ta haksız değilim. 

Fakat aleyhtar olduğum nokta 
bizde gittikçe umumileşen kötii 
riim bir şiir tclnkkisiclir. 

Bizde şiir, - neşrolunan niimu 
nelerinin ekseriyetine nazaran 
şöhret şahikasına çıkan kullnm 
Jışh ve portatif bir merdivendir. 
Bizd~ şiir, mariz bir hassasi 

yetle beslenen geniş muhayyelc 
lcrin, lezzetli fakat kalorisiz mey 
vasıdır. 

Ve bizde şiir, kiiçük, ve fcrd 
zaaflann teşhir olunmasına yara 
yan garip bir vasıtadır. O kadn 
ki, ''şiir,, c hazan, Beyoğlu kal• 
dırımfarında hovardalarla yosmn• 
!arın aralanm bulan sefil mah • 
lfıklann vazifesini gördiirmck is· 
tiyen mahli'ıklnr bile var. 

Benim o giinkii tenkidinıiıı 
muhatapları da, hu nevi şiir ip• 
tilfısını, ve bu nevi şiir telakkisi• 
ni, sade ıniiştcri kazanmnk arzıı• 
suni:hın doğan sefil bir halfıskôr• 
lıkla teşvik c<lcn neşir \'asıtaları· 
dır. 

Bu sahnda, - ticari lıcsnıllarb 
<lavranınıynn vatandnslara <liişcıı 
\'azife, - hakiki istidatlan \'tıkuf• 
in, dikkatle ayılı;layıp inki,nf :;o~ 
Iuna ka~uşhırnıak, \'e aliıkayn la' 
yık biri istidattan malımın hulll' 
nnnlara da değerli bir şair olnııı' 
nın müstesna şartlnnnı sarahatle 
anlatmnkhr. Şiirin sayısız he\ e5 
karlan arasında böyle bir tasn)'' 
yapıldıf,11, 'e şiirin hakiki mahi• 
yeti, miitemacliycn anlatıldığı tn~ 
dirdc> bir şair olmnk iddiasiylj. 
ortaya atılanlnnn azalacağı mt 
hakkaktır: Fakat lıiç şiiphc yı>~ 
ki, şuurla ~·apılacak bir tasfiycni.
doğuracağı o azlık , şuursuz hı! 
iptilanın doğurduğu bugiink\I 
"çokluk,, tnn çok daha ''verinıJİ 
olacaktır. Bu mlisbct netice~.., 
kavuşmanın en basit çaresi de, )lt 
veskarları ' tenvir,, etmeyi, :'I aJl 
onlara. hakiki \'C makbul şiiri 1' 
ratabilecek san'atkarcln bulunnı' 
sı farz olan C\ safı anlatmayı, oJt 
lnrı ticari hesaı1larla tcş.•ik cf' 
miye miirnccah snyınaklır? 

Dün Gece Bir 
Ağır Yaralama 
Yakası Oldu 

Dün akşam Silivrikapıd'.l bil" 
vaka olmuş, Ahmet adında bi~ 
kainbiraderi Ismaıli bıçakla vı.ı 
cudünün 8 mühtelif yerinden B 
ğır suı·ettc yaralamıştır. 

Carih ile mecruh Silivrikapı' 
da Kuruçayır sokağında 24 nı.ı 
maralı evde oturmaktadırlar. Dtif 
pazar olınası münasebetiyle e' 
de kalan Ahmctle Ismail nkşaı11 
ü1.eri oturı.:p rakı içmeğe başlıı 
mışlardır. Bir urafık Ahmet fa~ 
loca sarhoş olmuş ve ortada }111 
bir sebep yokken Ismailc küfre1 

meğe bnslamıştır. Ismail de ın" 
kabele edince hemen bıçağıt 
çekmiş ve kainbiraderinin ras 
gele yerlerine vurmaga başla 
mıstır. Biraz sonra hadise mıt 
halline gelen polisler carihi ) 
kalamışlar ve yaralıyı Cı:?rrahpa, 
hastahanesine kaldırmışlardır. 15 
mailin yaraları ağır ve tehlikeJı 
dir. Bilhassa karnına tesadüf e
den bir bıçak darbesi barsakl9' 
rının bir kısmını meydana çıkar 
mıştır. Zabita tahkikata devaıı1 
etmektedir. 

Kütahyada Güzel 
Bir Sergi 

Kütahya (Hususi) - Gecen se
ne açılan kız enstitüsü. birine 
ders yılını bitirirken bir scfl!1 
hnzırladı. 

Vali Hamit Oskay eliyle ve k9' 
labalık bir davetli huzuriyle ac1' 
lan bu serJ!inin Camaşır _ nakı5'i 
biçki - dikiş, moda - cicek. ev · 
darC'si salonlarında vüzlerce cr
~it zarıf ewa tP<;hir c>d:ldi. 

EserlC'r muh·tte biivük bir ta1' 
dir ve aliıka uyandırdı. 
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lngılizler, Surıyenın ızgaU hare -
ıı:etı ıle tcsebbusu ycnıden ellori
ne almıs oluyorlar. Beyle bır ha
rekete, bugunku ş rtlar ıçinde do
ğurması muhtemel büyuk tchlıke
lere rağmen teşebbüs etmeleri için 
ciddi sebeplerın \re muvaffakıyet 

ihtımallerinin bulunmnsı ıcap e
der. Ancak, gayri muntazır hadi
seler müdahale etmediği t kdirde, 
Vıchy hukümetimn ing !tereye 
karşı muhasamata br.şlaması da 
kuvvetle muhtemeldir. 

Suriye de Harp.· 

Hür Fransız kuvvetlcı-i, In
tcrc Jınparatorluk kuv -

\·etleriyle licraber, dün s:ıhah 
snat clörttc Liibnnn toprakları
na girmişlerdir. 
General Catroux bu hareketin, 

lll.emleketi Alınan tchlikc~inllcn 
kurtarmak ve Suriyenin istik -
lalini temin etmek mnksadiyle 
Yapıldığını söylemiştir. 

Ceneral de Gaulle de Lonclra
da neşrettiğf beyannameclc, . bu 
hareketin sebep ve maksadım 
Şu suretle izah etmiştir: 

"Vichy hükumetinin Alman-
• larla anlaştığına ve Almanların 

:F'ransız mustemlekelerini i'!'Ogal 
etmek üzere bulunduklarına ka
naat getirilince, ikı tiırlü ha
teket etmek müm1mndu: 

1 - Ses çıkarmamak ve em
l'ivakii kabul etmek; 

2 - Her tehlikeyi göze ala-
rı· l'ak Suriyeyi işgal etmek. 

Biz ikinci hattı hareketi takip 
lıı ettik, çı.inkü Fransız miistcmle

kclerini Almanlara vermC'k ıs
te.miyorut. Maksadımız, istik
lale Irıyik olan Suriyelilere bu
nu temin etmektir.,, 

Jngilterc hükumeti ele. Gene
l'al de Gaullc ile mutabık oldu 
ihmu ve Suriyenin istikBli i~in 
elinden gelen her şeyi yapnca
ğını bildirmiştir. Wilhclınstrnsse 
hu hareketi l\tonstrucux, kor
kunç Ye feci olarak tavsif et -
lllektedir. Çiinkii Suriye ha\•a 
llleydanlarının Ahnnnlar tnra
fınclnıı işgnl edildiği lıaklunılaki 
Şayialar, lngifü:ler tarafuulan 
Suri1•eyi işgal etmek mnksmli~·
le uydurulmuştur. Suriycde 
J\lman askerlc·ri yoktur. Alman 
hUkunıcti bu ınescic hakkm<la
ki hnttı hareketini hcnfü ka
l"arlnştırnuş değildir. 

Alman resmi mahfilinin hu 
tekziplerine rağmen Amerikan 
knynnkları bu icldiada ısrar ct
hıekte ve şu yeni ıııalUınııh 'l'r 
tncktedirler: 

Be,·ruta iki Alman tahtclbn -
hiri ·gelmiştir. Bunlar Kılıns 
adasının etrafına mtwin dökmek 
tedirlcr. Rodosta, ~ Sc1ıinikte, 
Siitiycye nakledilmck iizerc 
b.iiYiik kuv\'etler talışit edilmiş
tır. Faknt bunlann, hangi 'a
sıta ile Suriyeye gönclel'ih!leği 
henüz mal(ım değildir. 

Muhtemel Neticeler: 
İngilizler Suriyenin işgali 

harek!:ti ile, harbin ba<:lan
gıcındanhcri, Jzlandamn işgalin 

--~ 
den sonra, ikinci defa olarak 
- belki biraz geç - teşehbii-ıü el
lerine almış olu~:orUır. 

Böyle bir harekete, hugimkii 
şarilar içinde doğurması ınuh -
temel biiyiik tehlikelere r:ı~ -
men, tcşcbbiis etmeleri kin, 
ciddi sebeplerin \'C muvaffaka -
yet ihtimallerinin bulunmnsı i
cnheder. 

üu hareketi, ıne\'cut In~iliz 
,.e Hiir Frnno;ız kU\'\'ctlcı·inin 
ye harp \'nsıtnlarımn bu i~gali 
muvaffakıyetle neticclenclirıne 
~c kafi olduğunun bir ifndesi ve 
Akdcnizi ve Mısın rnnuna ka
dar müdafna hususnnrlnhi azim 
lcrinin bir tczahiirü olarak ka
bul edebiliriz. 

lngilterenin bu te'Şehhiistrki 
mu\'nffakı~·cli; kendi kttV\ctlc 
rinirı iistiinlii~iir•den hnskn ;\ 1-
manlarm alacakları n~l'kahil 
tedbirlerin yih,'utine, hizzqt ~u 
riye hnlkmdan ''e ı::uriycf'cki 
Fransız ktıv\'etlcrinilen ı:tör.:c·ek 
Jeri yarclınun derecesine Ye 
bilhassa Vichv hükiımctinin ve 
General \\'eyg~nd'ın ve lspan -
.ranın alacakları Taziycte hağlı 
dır. 

Ge·ncral Dentz, her hangi hir 
istila tcşehhii üne. Almanların 
da yardımiyle mukabele e<l«-ce
ğini alenen söylemiştir. 

Vichy Jıiik(ımeti 'e General 
Weygımd da hu hareketi hir 
harp \·csilesi addedip Almanya 
ile ıniiı?tcreken Ingiltercye kar
şı muhasamata ba~ladığı takdir 
de; Irakm, Suri~·enin, Filisli -
nin. l\h"lrın, Siİ\'eyş kan,ılmın, 
Jngiliz donanmasının \ ' C hiitiin 
Akdenizin mukadderatının ta -
ayyün edeceği kat'i Ye nihni 
harp ba laınış olacaktır. 

Bu takdirde Almanların l\tı
~uda şiddetle tnarrm:a geçmele
ri, Suriyeye asker çıkarmaları, 
Kıhnsı işgale te§ebbüs etmeleri, 
Siiveyşc ve lskendcriycye l.ar 
şı kesif Ye dc\·nmh ha\•a hücum 
larında hulunmalan, Ceh<'litn
rıkı zorlamaln11, Tanca, Septe, 
Bizerta gibi iisleri işgal ve 1ah
kinı etmeleri. Fransız donan -
mnsmın ltalynn don:mmnsiyle 
ınii tereken Tngiliz donanması 
na taarruz ctnıelci"i gibi lı ıı
rckct ve tc~cbbiislerin a)'nİ za
manda vukua gelmesine inti7ar 
etmelidir. 

Vichy hükiımetinin haşlıa 
tiirlü bir vaziyet alması, Gene
ral Weygunrl'ın Fransız iislf1ri
ni Alın;ınlnrn teslim etmemesi, 
Fransız donanmasının ı\miral 
Darlan'ın emrine itaat etmeme· 
si. Akdenizdc tom:ııniyle lngil
te-re lehine yeni vaziyet hasıl e· 
deccktir. 

Fakat bu ihtimal ı>ck zayıf 
göriilınektcdir. 

Iııgal altında bulunan, mah
rumiyet \'e ıshraptan hayati.rc
tini kaybeden Fransız ıııifü•lini.n 
Vichy hiik(ımetini rlcvirt•t·ek 
kadar bir enerji gösterme i, aı-ıl 
kendi da,•, ları icin daha nuies -
sir bir surette ı.;iidahale l'debi
lecekleri znmıına infrrnr <'den 
Fransız amelesinin bir ihtilal 
hareketine teşebbiis t'tnwlt•ri 
beklenemez. Belki haza nuinfe
rit küçiik isyan fiarekı!tlcri , ·u
kun gelebilir. 

Binaenleyh, gayri muntazır 
badireler müdahale ctınerliği 
takdirde, Vichy hiikfüııt'tinin 
lngiltereyc karşı ımıha!>cmnta 
bu~hyacağınn lıiikmolunrıbilir. 

Bu takdirde Ingili7.lcrin (le, 
ellerinde bulunan Fransız harp 
gemilerini kııllanınnlarma ve 
Garhi Akdenizdc, Alm:ııılanlan 
C"\'Ye1 harekete geçerek Tancayı, 
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Güneş Banyosu Y apamıyacaklar 
•k Giineş banyosu yapan esmerler 
k adın olsun, erkek olsun- t:abuk 
ararırlar. Giineşte çabuk karar · 
~ak iyi bir sıhhat alametidir .. Sa. 
~ ınlnr ·yine kadın olsun, erkek 
~·k~n· kararmakta biraz daha ge· 
hı 1rler. Sarışın olunca, giineş 
tıı~nYosuna daha ziyade ehem
la 'Yet vermek lazımdır. Tabii, saç 
5i rı kendiliğinden sarışın olanlar. 
i; 11!.:larını sonradan bovatanlnr, 
l llceki rengin hiikıniine tiıbi olur-
ar. 

d Çocuklar da, cocuk olınıyanlnr 
&~n önce kararırlar. Bu da iyi bir 
ıtrnet ••• 

::va Faknt ihtiyarlar giine banyosu 
~i~nrlarsa kararmakta pek ge
;y ırlcr. Onlar giine ban:rnsu 
d "1>n1ak itin pek ge<: kalını lar 
'V "tnektir. Giines banvosundan 
llıgeçerlcrse daha ivi olur. 

le Se~ebi, giineş banyosunun sert 
'h·tnış dnmarlara ve yUksek tan · 
ıtU ona dokunmasıdır. O zaman 
lta~;~ ba. ... yosu yaparken ka7.a çı
~·o i ır ... ihtiyar olmadan, tansi · 
\ıı ~arı yiiksek, yirmiden fazla o · 
ltı~tr günes bnnvosmın taham-

ıı edemezler. Yiireklc.rinde de· 

\·a ınlı çarpıntı olanlar, viizleri 
fazla kırmızı. boyunları kı~a olan 
lar da öyle... ı 

Ciltlerinin iizerinde, kanseri 
lıatırlatccak, de,·arnh yaralar bu· 
lunanlar, giine banyosundan c:e· 
kinnıclidir. Çünkü kansere istidat 
bulununca, RÜneş onu çabuk mey 
dana çıkaran sebeplerden biridir. 

Karaciğeri ~·orulmuş olanlar 
da giincş banyosu yapamazlar. Bu 
uz\'tı en :.ıiynde ~·oran şey alkol 
olduğunu dn, şiiphesiz, bilirsiniz. 
Onun için ('okça alkol kullanan· 
lar yahut kullnııınıs olanlar gii · 
ııe · hnnvo undrın ·zaten deniz 
banyosuıı'dan da. cckinmelidir. 

Bacaklarda \'arisler, basur mc· 
ıneleri, bir de akciğerlerde verem 
hastalıih ateşi yükseltir, nab12:1 
hızlandırırsa gün.eş banyosuna 

1 
mani olur. 

Bayanların o günlerinde güneş 
banyosuna fasıla \'ermeleri iyi o· 
hır ... Kadınlık ıııu\'larmın birin· 
de hastalık hıılıınuı·. de\'aınh dem 
gelirse giincş banyosundan hiis· 
hiitiin \'aZg(•çcrek et.ıha tlıwe has· 
tahi!ı teda\'i ettirmek doi!ru olur. 
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Miithiş Bir Teşkilat 

Kadrosu 

Merkezi Beyrut'ta bulun:ın 
Ho - Komiserlik idare 

kadrosunun bir büyük devlet te$
kilatındkn farkı yoktur. Orada 
devlet reisi -müstebit bir hüküm. 
dar salahivetleriyle- bizzat Ho
Komiserdir. Bu zatın maiyetinde 
bir umumi katip. askeri, sivil ve 
politik olmak üzere üc kabine, 
konsoloslar. hususi müsavirler, 
avrıca 13 nezaret mevcuttur. Ta
biidir ki her birisi lüzumsuzca ve 
vüzlerce memur barındırmak 
şartiyle ... Ordu ve donanma ayrı! 

Fakat iş bu kadarla da kalmaz: 

r ........... -.. .... Yazan: ..... - .... -~ 
i 
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''İstihbarat Şebek · esı,, 

Skandah 

Halbuki Milletler Cemiyeti-
nin vaptığı Manda kanunu 

Fransaya sadece yerli hükumet
lere rehberlik ve müşavere vazi
fesini veriyor; hatta bir madd~
sinde sarahaten diyor ki: "Ml
halli hükumetlerin nüfuzunu. 
halelden masun olarak muhafaza 
etmek lazımdır ... Di~er taraftan 
yukarda bahsettiğimiz istihbarat 
zabitlçri hakkında yapılan tali
matnamede bunların "İdare işle
rinde hiç bir rol ovnamamalan, 
münhasıran yerli memurların ha
rekatını uzaktan takip ederek is
tihsal edecekleri malumatı Man
dater devlet dele.ı;:ıelerine bildir
meleri., lüzumu tasrih edilmekte. 
dir. 

Suriyenin en esaslı derdini ve 
felaketini bu zab1tler teşkil et
miştir; hatta Fransanın şeref ve 
haysiyetini kıran, halk nazarın
da Fransız milletini kaba, mürte-

Ho - Komiserin Şam. Halep, Dey
rizor, Ha.ma - Homs. Lazkiye, Su
eyda ve Iskenderundaki birer de
lege veva delege muaviniyle bun
ların maiyetini, kalemlerini, me
murlarını da hesaba katmalıyız. 
Ama yine mesele bitmez: Suriye
nin muhtelif şehir ve kasab~la
rında 27, Aleviyyin hükumeti 
nezdinde 6, Cebeİidürüz'de 3, be
deviler arasında 3 istihbar:ıt za
biti ve maiyeti, yani manda ida
resinin hakiki icra kuvveti var
dır ve hepsi de Ho _ Komiserli~e 
bajilıdırlar. Ho - Komiser in em
ri altında valnız intidap teşkila
tına dahil dairelerin yekunu 73 ü 
bulur! Bir Fransız muharriri ya
zıyor: "Osmanlı devleti zamanın
da bu arazi -1914 senesi istatisti
ğine nazaran- sadece (350) me
murla idare edilirdi. Şimdi (4000) 
kişi ile ..... 

S .... . .. .. _ kip, ~eri kafalı telakki ettirip 
ona erdıgı b~eu~k~ı hab.erl~rdcn, anlaJıla~ man~a id~r~~i altında Manda idaresine nefret besleten, 

maziye aıt bır sahn~. Bır ası kafılesı Şama getırılıyor kıyamlara, ihtilılllere sebebivet 
veren de onlardır. ~şağıdaki ma
lümat, bu şebeke aleyhinde .ı::ıa
yet açık ve sert neşriyat yapmış 
olan bir Fransız muharririnin ki
tabından, hafifleterek ve kendi
mizden vaka ilave etmiyerek, hü
Iasa olunmuştur: 

** 
Hükümsüz Hiikfunetler 

Serisi 

.. 
Bir kac tane iyisi, vicdanlı ve 

haysiyetlisi istis~a edilirse .ı;:ıeri 
kalan!ar bulundukları kazalarda 
zulüm aleti olmuşlardır; emirle
ri altındaki silahlı kuvvetleri su
iistimal vasıtası yapmışlardır; 
kendilerine birer derebeyi payesi 
vermişler, "senyör" ve "şövalye" 
tavrı takınmışlardır. Hatta bazı
ları ~ececekleri vollarda ve uğrı
vacakları köylerde seyahate çık
mış birer kral gibi karsılanmak 

· H er hükumetin, yani Suriye, d~ı:ces!!1de ~u çıl_gınlığ~ ileriye 
Lübnan, Aleviyyin, Cebe- ~oturm~şlerdır. Ha}ka, hıçten ve 

lidürüz ve İskenderun müstakil her vesı~eyle n~~dı cezal~r ta~-
sancağının yerli idareleri de baş· Çölde bir su dolabı h.etmek. ~detlerıdır; mesela ... zabı-
k d H tt' : s · .. 1 tın kedısı kaybolmuş, tavugu ça-

a ır. a a urıye ve Lubnan · h. ··d ·· ·· h kk d hk· ı .. · ·1 tt'"'" · ı t H d' k b h lk 
da t O

··tek'le d . b. 1 na ıye m u uru a ın a ta ı- musavıre ve temsı e ı.ı;:ıı ecnebı ınmış ır... ay ı, asa a a ı-
am, ı r e yarım ırer k t 1 .d ... . . . .h ·a k k 11 l k d b. f k ı H devlet mekanizması iŞlemektedir: a yapı ~r: s:tı ecegı yerın ıstı - ı arey~ avu ~a a:. ar. Kazal~r- !la. şu a ~r ~n ran ceza. ~r 

Cümhur reisleri nez retler barat zabıtınden de sorulur: Fran da nahıyelerde ıse nuruz en başın, ıstıda ve şıfahı talep, yahut mu-
busan meclisleri: hattt bir ~r:R~ s!~ ~~nda~ma sadık m.ıdır? Kö- e!l . kat'~ şekilde !stihbarat zabi- racaat ici.n _on ~ra~k resi~ ~lan: 
minimini Lübnanda ayan azasiy- ruk.orune ıtaa~ eder mı? Nasyo- tının elinde ~ı~.ugunda~ kayma- lar da gorul~ustur; ta~mdır kı 
le! Avrı ayrı valiler, ~utasarrif- ~a.lıst emellerı var mıdır? Cevap kamlar ve ~udurlar ... ~m~r kulun- b!1 para husu:ı kasaya gı:.mcktc
lar. kaymakamlar, nahiye mü- ı~ı çıkarsa, evrak "muvafık" kay- d~n _baş~a bır ~ey ~egıldır~er. Ta: d~r .. Halı! antıka eşya, mucevh~r 
dürleri, devlet şüraları.' temyiz dıyle vezarete iade edilir ve an- b!ıdır kı haysıyetlı ve .Iıyakatlı gıbı ~~dıyeler de ayrı! Y~ Surı~ 
mahkemeleri, divanı muhasebat cak. o zaman devlet reisi tayin hır memur bu şartıa.rl~ ış başına :v~de~ı Osmanlı altını ~stoku .. 
ve sair teferrüatiyle! Ya hudut- karannı imzalayabilir! ,gelem;

1
z.'. ~!se de dı~ı~ t~ttura- FSımdı bu .. setrve

1
t.k ~m;r1ıkat~a~kı tar b · b · · · t · · d maz. •~ usavır ve zabıtın ınsaflı- ransız mus em c esı •~ ar mı 

ma'la ır .. teırık~1h .. ka:ıımeıtyleane Jan bar - 111- 11- sına düşmek de nadir bir tali e· -adasında yatmaktadır. 
r, o ı u um r yan a. ·d· 

kan, düşman muamelesi yap an Emir Kulu Yerli serı ır. 
emniyet memurları! · İşte yirmi su kadar sene inti-

Fakat bu"tu" bu ı de Jet Memurlar dap idaresi altında yerli hükıi- "T. O. E,, Ne Demektir? 
. . . n .~ !r·.. v re- metler bu halde tutunmuşlardır. 

mısıannden na?~ye mudurune ve o~- Nafiaya ait icraat hiç mi yapıl-
. ~e~çısıne kada~ ~fanda a- Dahası da var: Faraza Halep mamıştır? Yapılmıştır: Askeri 

mırlerının arzusu harıcınde en u - vilayeti nafia müdürü u. b k d h · · 
fak b . · .. k ı.:. ı.. · t · d f k b. a ım an e emmıyetı olan yollar 

ır ış gorme sa öJ ııye ın en acı ır şose projesi hazırlamış- k ·· ıd· b · b. 1 ı 
mah d 1 M

. 
1 

ı· k 
1 

t h pe guze ır; azı ına ar kuru -
rum ur ar . .ı ısa o ara e e ır: ya ut maarif müdürü dört h d t ·· · d k' · k 

alalım: Suriye yerli hükumeti, kelimelik bir talimatname yap- ~uşkl u ~ u~~rı~ e 
1 te~ı . a:.a

hem de farzedeÜm devlet reisi- mıŞtır; yahut da bizzat vali ehem :;ıc~ a.r .; vducbu e.d,ge ~:ı 1mıbş .. ır; nin dem· · 1 b' h. .. . t . b' k 1 k 1 sup esız, o e e erı e şoy e oy
dür·· ta .ımasıy e. ır na ıye mu. mıye sız ır arar a aca , be edi- le birer umran manzarasına ras-

u vın edecek ... ~.u muamele ve reisi iki abc diktirecektir... gelinir. Ama bunlar cok daha ge
~~elusul yapılır, dahılıye vez~r~- Bu amirler, evvela, kendi daire- niş ve şümullü olabilirdi· ş-avet 
t~~~~k:vr.atkıed ha~.ırianHır. Lakın leri nezdine memur edilmiş olan kendi cıkardıjiı isvan ve İhtÜal~ 

,gı m en once o - Ko- Fransız müşavirinin reyini almak !er· b t · • 1 
miresin o devlet nezdı'ndek"ı dele- b . . . d l asfırkn:ııysa m. embur .. tçışga. or-mec urıyetindedirler. Bu sebep- usu d nesin'ın ta 'bl 1 y na a ır urıye u esın en 
,., svı ne arzo unur a- ledı'r kı· h s' de k'l · d h 95 ·ı · f ni dele~elik d . . . t • ep ı mev ı erın e er sene mı yon rank ayrıl-

aıresınce namze kalmak ve terakki etmek icin o masaydı! 

Çoban İspiro'nun Macerası 

Giri~l~ çob~n Ispiro, sarp 
Gırıt daglarından biri11in 

yan:ıa~ında yan gelmiş, memle
ketının başına gelenleri derin 
bir iç üzüntüsü iJe düşüniiyl)r
du. I~te memleketrerinin yega- y 
ne hur kalan toprağına, Giride azan: 
de düşman ayak atmıştı. Her ta 
rafta kan gövdeyi götürüyordu. 

Yaşı altmışı geçmiş olan Jspi
ro hala eski dinçliğini muhafaza 
ediyordu; neden ona hiç bir 
yerde vazife vermediklerini bir 
türlü kestiremiyordu. Yaşh ço
ban derin derin ah çekti. 

Gün geçtikçe elindeki hay -
vanlar da azalıyordu. Sahiple
ri açlıktan bir çoğunu kesm_i~ -
lerdi. işte Ispiro bu düşünceler 
içinde dalmışken, birdenbi~e.ya
kınc\an gelen ayak sesleriyle 
kendine geldi. Ayağa kalktı •ıe 
etrafına baktı. Görünürlerde hiç 

çüleriyle doluydu. Bu ı:;ert mu 
amelelerinden dolayı Ingilizle
re kızmadı . Gayet kolaylıkla 
onlara paraşütçü olmadı,,mı is 
bat etti. 

0 

Buna kanat getirdikten ~on
ra lngifüler Ispiroyu serbest 
bıraktılar, fa.kat o eline g~çmiş 
fı~~tı kaçırmadı. Mademki bir 
mufrezenin arasına clü~müştü 
ne yapıp yapıp onlarla birlıkte 

döğüşmenin yolunu bulacaktı. 
Onun bu kararında musir oldu 
ğunu gören kumandan onu da 
yanlarına aldı. 

** 
bir şey yoktu. Bulunduı1u yer
den aşağıya inip soldaki döne -
meci dönünce bir Ingiliz müf- İspiro Ateş Altında 
rezesiyle karşı karşıya geldi. 
Askerler derhal onun etrafını 
sardılar ve sert bir lisanla kim 
olduğunu sordular. 

Ispiro evvela şaşırmıştı. Fa -
knt kendini çabuk topladı. Oy
lc ya bugünlerde böyle dağ ya
maçlarında tek başlarına bulu
nanlar pek hayıra yorulamaz
dı. Her taraf düşman paraşüt-

Artık lspironun sevincine 
· payan yoktu. Nihayet ar 

zusuna nail olmuştu. O gece 
bir orman içinde konaklarlar -
ken telsizle aldıkları bir haber
de bu müfrezeye şöyle bir e-
mir verilmi~ti: · 

Bu emir karşısındn kuınan -
dan evvela fena halde şaşır -

mıştı: beş sat içinde 200 kilo
metre yol almak imkan haricin 
de id,,i .Bu .~ş~!l ~.çinden nasıl çı
kacagını duşunurken bir taraf 
tan da yanındakilere arazinin 
coğrafi vaziyeti hakkında sual
l~r s?ruyordu. Işte bu esnada 
şımdıye kadar hiç sesi çıkmıyan 
Is_pironu~ ileriye atıldığını gör
duler. Şımdi o heyecanlı bir 
sesle: 

- Ben, diyordu, gayet teh
likeli olan kestirme bir yol bi
Jiyorum. Eğer istersenız :.izi 3 
sat içinde gitmek istediğiniz 
yere çıkarabilirim. Fakut şjm
diden haber vereyim ki burası 
çobanların bildiği patikalardan 
biricyr ve bir çok yerlerde düş 
manın elinde bulunan araziden 
geçer. 

Kumandan ufak bir düşünce
den sonra lspironun teklifini 
kabul etti. 

Ve o gece bu küçük müfreze 
IiJ1ironun kumandası :-ıltında yo 
la çıktı. Tam beş defa dfr;;man 
taarruzuna uğradılar. lkınci 

Peki, bu derece bozuk seciye
li adamlar nicin Suriveve 

ı;tönderiliyor: Sebebi basittir: 
Metropol Fransada fena not al
mış, anavatanda durmaları mah
zurlu $?Örülmüş ne kadar zabit 
varsa bunlara ŞU emri verirler: 
"Ordudan ihrac edilmek istemi
yorsan T. O. E. ye ~önderilmek 
için bir istida yaz!" (T. O. EJ nin 
manası (hariçteki askeri harekat 
sahaları) demektir; Fransızcası: 
CThcatre des operations exteri
eurs) ... 

(Arkası 4 iincü sayfada) 

seferinde !spiro kendisi ko -
1undan fena bir yara almıstı. U
çüncü hücum şiddetli bilbom
bard~mandı ki bunda çok zaiyst 
verdıler. Cesur çoban h:ili'ı bal
dırından aldığı ikinci bir yara
ya rağmen en önde gidiyordu. 
Meydana 50 metre kala hir 
su kenarına indikleri zaman 
burada bir defa daha ateş al
tında kaldılar. 

lspironun baldırındaki yara 
çok ağırdı, kolundan bir yn.1.'a 
daha almıştı. Bir aralık artık 
yürüyemiyeceğini ·sandı; ba -
caklarında hiç kuvvet kalma -
mış gibi idi. Dişini' sıktı. Eğer 
bir kere onları bu dolambac:Iı 
yoldan düz patikaya c,:ıkarabil
seydi, ötesi kolaydı. Zaten mey
dan oradan gözüküyordu. 

!spiro göriilmemiş bir gay -
retle bu kararını yerine getir
di. Düzlüğe çıktıkları vı:ıkit ls
piro birdenbire yere çöktti ve: 
"Kumandanım, dedi, işte şu 

uzaktan görünen yer.. Den da
ha fazla gidemiyeceğim ... ,, 

Sözünü bitiremedi. Oraya yı 
kılıverdi. Herkes şaşırmıştı, kim 
se lspironun ağır yaralı oldu -
ğunun farkında değildi. Hemen 
bir asker iğilip ona su içirmek 
istedi. Fakat iş işten geçmiş
ti. Vatanını kurtarmak uğrun
da akıttığı fazla kan ihtiyar ~o
banın hayatına mal olmııştu. Yit 
zündc mesut olnnlara has tatlı 
bir tebessüm vardı. 
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Şark ile Garp 
Arasındaki Köprü 
Yazarı: Sabilıa SERTE 

I• syiçrede çıkan "Journal 
Gcne,•e" gazetesi neşretti 

bir m:ıkalcde bazı miitalc:ılar 
leri siiriiyor. Bu gazeteye gö 
Tiirkiye, Avrupa ile ortaşark ar 
sında bir kiiprüdiir. "Gerek Be 
lin, gerek Londranın elde etm 
istedikleri bu köpriiniin annht 
İsmet İnii'niin elindedir.,, Tiir 
~·c kendi menfaatlerine nz tch 
keli gördiiğii ingiltere ile ittif 
etti. Fakat "Şarkn doğru Alnı 
genişlemesi Atntiirk'iin vatnnı 
dnn geçmektedir.,. Almanya. 
karsı sinıdiye kadar hiç hir nıe 
lekctin mnthnatı muhalefette 
kadar ileri gitmemiştir. Türki. 
coğrafi sebepler dolayısiyle So 
yetlere Jmj!hdır. Tiirki~·e Poloı 
~·a \•azi ·etine dii ınemck içı 
So,·yet Rusya ile dost geçinm 
ister. Bu miitalealara ilave olara 
da, ismet inönii'niin vatandnsl 
rını diişiindiiren daha bir şey va 
dır. Alınan zaferi kar. ısında ha 
hetmek mi, )'oksa yaziyetin a 
tehlikelerini mütalca ederek k 
rılmaınak için eğilmek mi? Di:ro 
ve bize ikinci ıkkı tavsiye ed 
bir eda takmıyor. 

Şimdiye kadar Alman siynsile 
tarafından Tiirki)·eye söylen 
~öz. Almanyanın hu köpriiye i 
tiyacı olmadığı, Tiirkiyenin mii 
ki tamamiyetine dokunmı:yaca 
merkezindedir. Gazetenin husu 
ınütalealarına göre Londra d 
Bertin de bu köpriiyü elde e 
mek arzusundadırlar. J.ondanı 
bu köprüden geçmediğini, geç 
medif:ini hndisat ish~t etti. Tiir 
İngiliz ittifakı nııılıtıemel bir t 
caviize karşı yapılmı bir ittifa 
tır. Teca,·iizi hiç bir gayesi o\m, 
dığı içinrlir ki. bugiine kad 
Türkiyeyi harbin dı ında bırakt 
Tiirkiye de Bnlkan de,·letleri g· 
hi toprak kaYgaları peşinde ko 
~aydı, bugün harbin içindc~·d 
Tiirkiyenin bu bitaraflığı, I.e 
dramn da. Berlinin de nıenfaat' 
ne uygundur. Fakat, Cenevre n 

7etcsi İsmet ini.iııü"nden hn kÜp 
riiniin anahtarını ne maksatle i 
ti.}·or? "Alman geni lenıesi At 
~iirk'füı ,·atanından geçer.,, diyo 
I te o zaman, bu küprii, bir mil 
Jetin istiklUlini berhava etmek i 
çin bomba ile uçurulmak istene 
bir köprii mahiyetini alır. TUr 
matbuatının tecavüzi hareJı:etlıJ>r 
karsı duyduğu isyanın manası d 
budur. 1914 te paraınpar~ edi 
len. l 920 - 23 de cetin miicadelc 
lerle kurtarılan bu istiklali, ko 
ı umak içindir ki hepimiz h 
köprüniin ii tünde, anahtarlar 
teslim etmemek için azmede 
İnöni.i'nün arka ındn nöbet bek 
liyoruz. 

Tiirkiyenin coğrafi sebeplcrl 
Sovyetlere ha~lı olduğu kanaati 
ııe i tirak ederiz. Yalnız ".lour 
nal de Gcne,·e'' hu mukaddera 
heraberliğinden bahsederken, şa 
kı gnrhe ha~lı~·an bu köprüde 
geçecek ıniitecaviz ordulara kar& 
mukadderatı beraber ol:ın So\• 
yetlerin Htkayt. knlanuyacağın 
hesap etmiyor. Sonuna kadar do 
hı olan bardağı bir damla ta ı 
rabilir. Belki de son damla, hı 
köpriiniin iizerinden geçmek isti 
yen bir dii ·man neferi olacaktır 
Hadisntm biitiin mii kiilntı kar 
sısında İniinii 'niin ve Tiirk mille 
tinin verdiği bir karar vardır: Kı· 
rılmamak icin eğilmemek. Buka· 
rarın değiştiğini gösterecek or
tnda hi<; bir aHimct yoktur. $arkı 
garhe hnğlıvan kiinrii. ayni :ıa 
manda Tiirkii biitiin yiirc$yle is· 
tiklaline bağlı:ran kiipriidiiT. 

Çay istihsali 

inkişaf Ediyor 
Ankara, 8 (TAN) - Her sen 

bir buçuk milyon liralık bir dô· 
vizin harice cıkmasına sebep o
lan çay istihsaliitını azaltmak mak 
Eadiyle hükumetçe Rızede yapı 
lan çay zer'iyatına önümüzdekı 
sene yeni inkişaf imkiınlan veri
lecektir. Bu mıntakada yapılan 
cav istihsaliıtı şimdiden ic istih -
lakin üçte birini karşılayacak 
miktara ~elmiş olmakla beraber 
daha 18 bin dekar arazinin c:ay 
fidanlı_ğına tahsisi lazungelmck -
tedir. 

Alfıkadarlar alman ve a1mm:ık
ta olan tedbirlerle istihsal yekü
nunun 942 de 150 bin kiloyu bu
lacağını ve nihayet bir sene son
ra na mf'mll'ketin cav ihtivacı -
nı dahilden karşılamak müm -
kün olacağını bildirmektedirler. 

Çanakkalede Bir Sergi 
Çanakıkale, (TAN) - Dicki di

kiş Işık yurdundan bu se~c se
kiz talebe diploma almıştır. 

. Talç~e bi~ s~;tc z~rfındn Öğ'rl"n
dıklcrı ışlerı gosterır bir sersı 
mışlardır, nç 



Manda ~ Altındaki Suriye 
(Başı 3 üncüde) 

İşte Suriyedeki zabitlerin mü
him bir kısmı böyle bir talepte 
bulunmak mecburiyetine sokul
mus kabahatli, liyakatsiz asker
lerdir; ~oğunun yiizbası riitbesin. 
den daha ileri gitmeden tekalicfo 
sevkedilecekleri muhakkaktır. B ı Galatasaray F enerbalıçegi 

Dün 1-0 Mağlii.p Etti 
Ankara.da Harbiye i. Sporu ·-4 - O Yendi, Beşiktaş Maskespor 

Denizcilik Bayramı Güzel Oldu Berabere I' aldılar. Galatasaravm 
G<'çen hafta milli küme turnu

vasında Fenerin mağlubıyeti ıle 
neticelenen Galatasaray - F'cne,.. 
bahçe maçının rövanşı dün Fc
nerbahçc stadında hususi mahi -
yette ve altı bin kadar tahmı!l e
dilen bir seyirci kalabalığı önun 
de yapılmıştır. 

ı naenaleyh bütün emelleri. elle
rine J;?ecen fırsattan istifade ede
rek beylik sürmek ve para birik
tirmektir; iclerinde bir, iki mil
vonluk kıymettar esva ve nakit i
le memleketine dönenler bile var. 
dır. İşin fena bir ciheti de o za
bitlerin kendilerini sürgiin ceza
sına uğratılmış mağdurlar telakki 
ederek hükumete karşı kin bes
lemeleri ve hükumet nüfuzunu 
kırmak icin ellerinden geleni va
oarak intikam almıya kalkışma· 
larıdır. 

Hakem Adnan Akının idare
sinöeki bu karşılaşmaya G~hıta
saray geçen hafta oynamıycın I::ş
fakı da takımına almış. Fener
bahçe Melihi ()ynatamadıgı gibi 
Rebii ve Esattan yine istiiacle e
dememiştir. 

Dun rövanş maçı yap:ın Fener 
bahçenin yine üç bek şeklinde oy 
naması yani rakibinin hiicuın-
lıırını karşılamağa hazır bır va- . 
ziyet almış olması calibi dik'<ııt- Galatasaray - Fener mn!:ınd nn hey~canlı bir enstantane 

tir. Bu şekilde oyunun büyük en tehlikeli oyuncu olan Kü~ük rak yarışında 3.41.8 ile Cihat, 
bir kısmı sarı kırmızılıların ha- Fikret paslarını daima genden Remzi, Kamran, Ferit takımı y€-
ki~iyeti altında geçmiş Fenerin alıyordu. ni Türkiye rökoru yapmı~tır. 
mudafaası canla t:aşla çalışarak Galatasarayın kaçırdığı müte- Birinci kategorinin 4 X 1609 
fazla gol yememege muv~_fiak ol f addit fırsatlara .mukabil Fenerli- me tre yarışına, Halil, Kor.stan
muştu::. <?alatasaray mu~afaa- 1er bir kaç gol pozisyonu ya- tin, lzak, Ahmet 20.16 ctakl~a ıle 
sın? bı~.ıncı d~v~eden soııra faz- kaladılar fakat her ıki tarafın da 4 X 1500 de de Raif, Viladf'.mir, 
la ış duşmemıştır. gol çıkaramaması neticesi oyun 1 Eşref, Rıza takımı 18.0.5. ile ye-

Oyuna saat altıya on kala. ta- ı _ O Galatasarayın ikınci defo 1 ni Türkiye rökoru yapmışl:ırdır. 
kımlar şu kadrolarla çıkmışlıır - galip gelmesiyle bitti. Bayanlar arasındaki 4 X 100 
dır: Fener takımından ikinci devre 1 yarışında 60.1 saniye ile · Jale, 

Galatasaray: Osman. .Faruk, Niyazi çıkmış ve Lebip oyuna gi- Hale, Selma, Dürnev takımı eski 
~dna~, Musa, Enver, ~altın.'. Sa- rerek sol haf oynamış, .Ali Rı- bir rekoru yenilemişler. 
lahattın, M'!-5tafa, Cemıl, Eşfak, za da santrfora geçmişti. G" 1\1;~ b k ] 
Mehmet Alı. . . ureş u;:1a a a an 

F b h . C'h t u Hake~ Adnan Akının ıdaresı Profesyonel pehlivanlar ara-cner a çe. ı a , ıvıuammcr, normaldı 
1 
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Murat, Ali Rıza, Zeynel, Onwr. · 1 sında~~ serbest gureş musabaka-
K. Fikret, Naci, Yaşar, Niyazi, Küçük Tak'ımlar -Arasında ları ~un Ş~r~f ~~adıı;~~ .~alaba -
Halit B" .. k t 1 l 'k " l lık bır seyırcı kutlesı onunde ya-

. . .. uyu maç an evve 1cr ,ı ı 1 t H f'f k "l 1 d k" h Oyuna Fenerlıler ruzgarı ar - kl"'b .. 'k' . .. .. .. t k pı mış ır. a ı ı o ar a ı pe -
kalarına ala.rak başladılar llk l u ~n ~ m~ı ve rçu;cu I~ ·ır~- livanların karşılaşmasından son
dakikalarda çok seri geç~n o- k~n a darş2ı aş2mbış arbır.ıu-ı eıb· 'tı- ra ilk olarak, Kara Ali ile Pelli-

ı oyun a - era er ,..e ı - .. t t l d K Al' yun her iki tarafı da tehlikeli va- 1 t' nen gureş u muş ar ır. ara ı 
ziyetlerde bıraktı fakat Fenerbah m ş ır. ., . . rakibinden daha. zorlu b~ güreş 
çeliler yavaş yavaş ağır basma- Galatasarayın Denızcllik çıkarmış ve Pe,llınen mute:ıddıt 
ga başladılar. Bu arada Niya- Bayramı oyunlarını bozarak. daha. zıya~e 
zinin attığı şütü Osman güçlük- Galatasarayın denizcilik bay- alat.urka oyunları ı~e hakım ~ır 
le tuttu Nacinin de otuz varda- r d" "ğl de so r Beb<>kte- vazıyet almııitır. Nıhayet 27 ın-

• w amı un o e n n a "' · d kik d K Al· ı ı · 
dan çektiği şüt Galatasaray ka- ki lokalde yapılmıştır. Lokalin cı a. ·a a ara ı tu7 a ı;a ıp 
lesinin üst direğine vurup ge- ve mevsimin açılış mensimini gelm_ışt~r. .. . 
ri geldikten so~ra o~un birden beden terbiyesi direktörü Feri- . l~ıncı muh~m ka~ş~laşma Mer
Galatasaray lehme bır hız aldı. dun Dirimtekin yapmış ve mü- sınl~ ~hmet ile Mulayım arası~1-

Yav8;Ş ravaş Fener nısıf sa- sabakalara geçilmiştir. Fen':!rbah da ıdı. On beşer dakıka~an~ uç 
hasına ınt~al eden ~yun. Galata- çeli kürekçilerin iştiraki ile ya- ~e.vre ol~rak yapıla~. bu gure~ her 
sarayın sagdan yaptıgı hucum1ar- pılan müsabakalardan sonra ka- ı~ı pehlıva:ıın da guz~l oyunl~ -
l~ sarı ltıcivertlileri müşki~l va- zananlara mükafatları verilmiş rıy~e geçmış fakat n.etı~e~e ymc 
zıyetlerde bırakıyordu. Bır ara- ve davetliler büfede izaz edilmıs- beı abere kararı verılmıştır. 
lık Fenerbahçe bir daha düzeldi lerdir. Ankaradalci Maçlar 
ve Galatasar~ müdafaası ep~~ Alınan neticeler şunlardır: Ankara, 8 lTAN) - Milli kü-
zorlu~ çe~tıiüen_ sonra o~na mu Iki çifte bayanlar: Birinci Ga- me maçlarına bugün 19 Mayıs 
tevazın hır şekıl. vermege n:ıu- latasaray, ikinci Fenerbahçe. stadında Harbiye idman yurdu -
vaffak olm!:1şt1;1 kı F_ener kalesıne Iki çifte erkekler- Bırınci Ga- Istanbulspor ve Beşiktaşla - l\fas
y~pılan anı hır hucumda top latasaray, ikinci Fener. kcspor araşında devam edilmiş -
Cıhat ve Eşf.a~ a~~sında kaldı. Tek çifte erkekler: Reha (Ga- tir. 

Büy4k rütbedekilerin ekserisi 
de umumi harpte acizleri sabit 
olmuş liyakatsizler. v:ıshlar, bu
ııaklardır: hatta Generaller ara· 
sında bile öyleleri mevcuttur. 
Yalnız Halepte uzun müddet bu
lunmuş ve halkın samimi muhab
bet ve hürmetini kazanmıs olan 
gene General Billotte bir istisna 
teşkil eder. <Bu zatı Ho-Komiser. 
ler çekemezler. mevkilerini kap
masından korkarlar. ikidebir ye
rinden atarlardı!) 

.. . 
Gelelim Kadınların 

Vaziyetine! 

1. şgal veya Manda altında bu
lunan bir memlekette va

bancı devletin mevkiini yapan a
millerden biri de bu devlete men
sup asker veya sivil, her kısım 
memurun beraberlerinde ~etirdik 
leri kadınlardır. Kitabını mehaz 
olarak aldı_ğımız muharrirlerden 
birinin tasrihatına göre. maale
sef, o kadınlardan bir kısmı men
sup oldukları milletin ve berabe
rinde J;?eldikleri memurun havsi
yetini kıracak secivededirler. Ki
misi aile terbivesi ~örememiş, 
süfli tabakadandır: kimisi ne ol
dum delisine dönmüs. yerli halka 
vahşi ve zenci göziyle bakıp ta
hammülü güc sımarıkhklar, küs
tahlıklarla etrafında nefret•µyan. 
dırmıştır; kimisi "salon" kadını 
olmak merakına kapılmıs. hic bir 
(!Örgüsü olmadıihndan, Üzerlerin
de ticarefhanelerin ismi vazıh ka
dehlerle musamba örtülii masa
larda misafirlerine cay ikramına 
kalkışmıstır. Büsbütün adi sevi
veden, vasikalılar. metresler bile 

rüzgarı da arkalarına alan Mas
kesporl ular ilk sayıyı kaydetme
ğe muvaffak olmuşlardır. Bu 
golden sonra daha en~rjik bir 
oyun çıkaran Ankara takımı 16 
ıncı dakikada topu ikinci defa 
Beşiktaş kalesinin ağlarına tak
mıştır. 

22 inci dakikada Maskespor 
aleyhine bir penaltı olmuş ve 
Beşiktaşlı Hakkı takımı lehine 
gole tahvil etmiştir. Beşiktaşlı
lar bu golden sonra canlana -
rak bir gol daha çıkarmışlar ve 
beraberliği elde etmişlerdir. F'a
kat Maskespor 35 inci dakikada 
bir gol daha atarak galip vazi
yete geçmiştir. 

araya katılmıs. ts büsbütün cı~
rından c:;ıkmıstır. Bu güruh için
de hangi milletten ve ırktan ol
dukları tayin edilemiyen dökün
tülere de raslanmaktadır. Lakin 
bunların resmi sıfatı "Frans11 
memuru ve zabiti ze\·cesi" dir· 
balolara. kermeslere. bütün me
r-asime ve ayinlere davetlidirler! 

•• 
Başka Ne Beklenebilirdi? 

I• şte Suriyede Manda ve yerli 
hükumet mekanizmac;ı btın. 

!arla. bu sekilde ü:lemistir. Nf'· 
tice ne olmustur? Yalnız. tarih 
c;ırasivle. kilciikli.i büvüklil isvrın - ı 
ları savarsak kafi bir fikir rdi
r:cbiliriz: 1920 de mahrılli Hav- · 
ran kıvamı -vine avni senede A
levi ve Halep bedevileri 1 isvanı-
1921 de Hama. Homs kafTc;rklık
ları. Devrizor vukuatı. General 
Gouraud'va suikast, Mf'vselum 
muharehesi -(Büviik Di.ir7İ isva
nma kadar. yani 1919 _ 25 sene
lerinde isıtı:ıl ornıısunun mac;r;:ıfı 
2 milyar 595 milyon frank tut
muştu. İsvan sırasında hunun hir 
kac misli harr:ındı!) 1925 ile 192fi 
o;;enelerindP. Dürzi isvanı ve aran 
ihtila 1 i.- Bu tarih lerdPn sonra. 
heı; sf'neve muh::ıkkak vinP hi.r is
van. bir karısıklık. askPri divanı 
harpce idam, hanis. silre:ün hü
kümleri. carsthırın kan::ınmast 
müsellah kuvvetlere miirac;ıat 
carpısmalar. eskivalık. cete bas. 
kınları gibi vakalar. kaydPtmek 
icap ~der. Hülasa yirmi iki vıl 
zarfında bir tek sene sükun, hu
zur icinde e:ecmemistir. 

Suriyede Fransız Mandası -vi
ne Fransız muharrirlerinin fik
rince. kat'i bir iflas ve muvaffa
kıyetsizlikle neticelenmistir: o 
kadar ki: "Bu Mandayı bırakıp 
kurtulmaktan baska yanılacak 
bir şey kalmamıştır!" hükmiini.i 
veren. çekilmek tezini müdafaa e
den Fransız münevverleri -bel
ki de hakiki vatanperverler bun
lardır. hala. eski sekilde. eski teş
kilatla tutunmak isteyen sömür
geci ve sergüzestc:;i politikacılara 
karsı ekseriyeti kazanmıslardır. 

Nitekim su yazıyı okuduğunuz 
gazete nüshasının· harp havadis
leri sütununda :Wür Fransa na
mına Suriye ve Lübnan hudutla
rına giren General Catroux'nun 
-Britanya devleti siyasetine uy
gun olarak- bu memleketlerde 
Manda rejimine nihavet vererek 
iki ü lkeye de istiklallerini iade 
ettiği haberini de okuyorsunuz. 

Mazide. alınmts derslere n-aza
ran bu defa istiklal vnadi bir 
harp propaı?andası ve sömür!!eci
lik hivlesi de~il. artık hakiki bir 
kanaa·t mahsulü olsa gerektir. 

Hic kimse Suriyeyi Catroux'
dan daha iyi tanıyamaz: zira Ge
neral, henüz albay iken manda i
daresinin istihbarat servisleri se
fi olarak memlekette uzun müd
det bulunmuş, vaziyetin bozuklu
~unu kavramıs ve -asıl mühim 
nokta- temiz bir isim de bırak
mıştı. 
Şimdi asıl mesele. dünvamn şu 

harp afetini havırlısiyle atlatma
sına kalıvor. İstiklal de, istikbal 
de -bütün milletler icin. doE!acak 
sulh bünvesi'nin ruhuna ve se
ciyyesine bağlıdıı. 

soı 

J ~ .. J. 

İspartad-a 
Gülvaacıhk flEtS:Jt•J . . . .. Jr . . ; . - • 

l BUGÜNKU PROGRAM 

İsparta. (TAN) - Hah ve ı:ıül
yağı ile meşhur olan İspartanın 
gül mevsimi bu hafta içinde baş
ladı. Gülvağı fabrikasına buııüne 
kadar gelen ırül çiçeği miktarı 
40 hin kilodur. 

İlk tomurcuklara soğuk vur:' 
duğu için. gecen seneye nazaran 
çok az gül olduğu tahmin edil -
mektedir. Teshit edilen gül ci -
reği fiyatı kilosu 8 kuruştur. 
Her sene bik miktar artan bu 
fiyat, ızülcünün yüzünü güldür -
mektedir. 

Eskiden el kazanlannda imal 
edilen ııülyal!ı. bugün mod<'rn 
hir sekilde j<;tihsal Nlilmekt<>dir. 
Resim. fabrikanın içini _göster -
mektedir. 

Dünyanın Siyasi 

Manzarası 
(Ba51 3 üncfide) 

Septe'yi işgal ederek Ccbclita
rık hakimiyetini takviye etme
lerine intizar edilebilir. 

Amerikaya Gelince : 

A kdenizde ba~lıyan bu ni
hai miicadcle karsısıncla 

Ame;ika nasıl bir vaziyet ala
caktır. 

Haber verildiğine göre Ame
rika hükumeti, Vichy hükume
tine tevdi edilmek iizerc hir 
nota hazırlannııtır. Bumla Fran 
~anın iki yüzlii bir siya•H•t ta
kip etmesine Amerikanın mii
saade etmiyeceği açıkça bildiri
lecektir. 

En son gelen bir hallere J!Öre 
de, Amerika Harici~·c Nnzm 
Mister Hull Uzak Şarktaki l"ran 
sız müstemlekeleri hakiunda 
Vichy hükumetiyle anlaşnu~tır. 
Bu miistemlekelerin umumi mii 
messili, bu nıiistemlekefo.rcle 
Amerika menraatlerine muga -
yir hiç bir harck~~in yapılmı
yacağı ,.e şayet boyle hır ha-
reket vukuhu1ursa Amerika hü
kumetini derhal haberdar <'de -
ceği hakkında teminat vermiş
tir. 

Bi:r. Amerika hükiiınetinin. 

7.30 Program 
7,33 Müzik (Pl.) 
7.45 Haberler 
8,00 Müzik (Pi.) 
8,30 Evin saati 

12.30 Saa t ayarı 
12.33 Şarkılar 
12.45 Haberler 
ı3, 00 l\Iuzik (Pl.) 
13. 15 Şarkılar 
13.30 Müzik (Pl.) 
13.00 Saat ayarı 

* 

18.40 Müzik (Pl.} 
19.00 Mchmcdln 

santt 
19, lli Köy hava -

lan 
19,30 Haberler 
19.45 Cazbant 
20.15 Radyo ga 

zctcsl 
20,45 Haftanm 

tarküsü 
21,00 Memleket 

postası 

21.10 Şarkılar 
21.25 Ho:ıbeş 

18.IHI Fasd 
18.30 Ziraat 

viml ı 
21.45 Orkestra 

tak- 22,30 Haberler 
22. 45 Caz (Pl.) 

Malatyada Güreş 

Müsabakası Y aplldı 
, 

Malatya (TAN), - Halkevi, 
muhitteki pehlivanları teşvik 
ve pchlıvan olmağa müsteit ka
biliyetleri teşci etmek üzere, bir 
güreş müsabakası tertip etmiştir 
Bu müsabakaya, Malatya ve 
mülhakatından 10 pehlivan iş
prake etmiş, (Dernek) civannda 
yapılmış olan bu güreşleri gör
mek üzere kaza, nahiye ve köy
lerden binlerce seyirci gelmiştir. 
Güreş alaturka yapılmış, fevka
lade rağbet görmüştür. 

Müsabaka neticesinde Tecde 
köyünden Mehmet Tomu birin
ci.· Banazı köyünden Ali ikinci. 
Eski Malatyadan Ahmet üçtinc..ü 
olmuşlardır. 

-0--

Antakyada Yol Faaliyeti 
Antakya (TAN) - Asfalt yol 

inşaatı büyük bir süratle iler
lemektedir. 25 kilometrelik As
kerçayırı - Illice yolu bitınek ü
zeredir. 

Bundan başka şehir dahilin
deki yolların da tamir ve inşası 
ilerlemektedir. 

YENİ NESRİYAT 

Flzi KOTERAPI - Üniversite Fi -
zlkoterapl Profesöril Dr. Osman Cev
det Çubukçu tarafından neşrolunan 

bu eser: 
1 - Tedavide kullanılan fizik va

sıtalar, 

2 - Flinikte tatbrk usulleri Yl! ne
ticelerini havi iki esaslı Jla;ımdan 

mürekkeptir, 
~ 

TAKVİM ve TARIHf - Xay~erf 
Halkevi Dil, Tarih ve Edebiyat Ko
mitesi nesriyl'tmdandrr. Yazan: Lire 
Tarih ve coğrafya öğretmeni Şefik 

Türker. 

* HAVA HÜCUMLAR! ft SfNIR 
MUKAVEMETi - Matbuat Umum 
Müdürlüğü tnafmdan baı::tırılmış bir 
eserdir. Lisanımıza (;eviren: Sekip 
En.cincri. - -;,. 

ATATÜRK el BLIOÖRAFVASI 
F.bcrl! Şef Atatürk'ün hayatı, İstlklAl 
Savaşı ve Ti.irk inkıl8bı için flmf "!:tir 
~ehberdir. Matbuat Umum Müdürlü
~il tarafından çıkıırılmıstır. 

* HAVACILIK ve SPOR - 287 inci 
sayısı Anknrada neşredilmi.dJ,._ 

* 

l'Y!uradın Y.etışıp mudahale e~t7e· latasaray) Mehmet !Fencrbahçe) Ilk karşılaşma lstanbulsporla 
sıne _vakıt. bırakmadan F~ş ak Dört tek erkekler: Birinci Ga- Harbiye arasında yapılmı~tır. Bu 
kısa bır 5ekışm:d~? sonra oyu- latasaray, ikinci Fenerbahçe. müsabakanın başladığı ilk da
n?n yegane golunu çıbr~ı. tDa- Dört tek bayanlar: Birinci Ga- kikalardan itibaren Harbi-vl'lilcr 
kika 36). Bundan sonra bır!z da- latasaray, ikinci Fenerbahçe. çok enerjik bir oyun tuttÜrarak 
ha .coşan Galatasarayın hucum- Tekaütler arasındaki ynrışa rakiplerini 4 - O mağhip ctmış
larıyle devre 1 - O sarı kırmızılı- Galatasaraydan Nedim Feıırrden lerdir 
lar lehine bitti. Seyfi iştirak etmişler fak>it yan- : 

!kinci devrede Fenerhançe ta- lış rota tatbik ettikleri ıc;in her Beşıktaş 3 - lUaskespor 3 
kımında bir aksülamel görı.ilece- ikisi de diskalife edilmiştir. !kinci ve günün en mühim rna-
ği beklenirken hiç bir müessir Yüzücüler ile acemi kiirekç-iler çı bilhassa çok heyecanlı olmuş. 

Beşiktaş bu golden sonra mağ 
IUp bir vaziyetten kurtuimak i
çin çok çalışmış ve nihayet oyu
nun bitmesine bir dakika kala 
bir gol kazanarak beraberli.i?i 
güçlükle temin etmiştir., 

Yurtdaı : 
Sıkıntıya dilşmemek istiyor-

san, bir harp dünyası içinde ya
şadığını dairna düşün, tasarruflu 
yasa; 

ERCiYE$ - Kayseri Hnlkevt JIP.r• 

ıcisldlr. 17 inci sayısı çıkmısttr. 
Akdenizdeki Fransız iislerinin 
Almanlar tarafından i~gali fok 
dirinde Vichy hükfımetine kar B 
şı muhalif bir vaziyet almakla u L M A C A 

hareket olmamıştır. arasındaki iki çifte müsabakası- tur. 
Galatasaraylılar rüzgarı da er- nı yüzücüler kazanmıştır. Her iki takım da oyuna çok 

kalarına ah.'\·ak tazyiki adamakıl- seri bir tempo ile başlamışlar-
lı arttırmışlar ve Fener müdafaa- Rökor Denemeleri dır. l\Iüsabaka çok zevk!i bir 
sı fazla gol yememek için canla Dün sabah Fenerbahçe stadın- şekilde devam etmiş ve birinci 
başla çalışmağa başlamıştır. da bazı mesafeler üzerinde l'Ö- devre hiç sayı yapılmadan bera-

Fenerbahçenin muhacim hattı kor denemeleri yapılmıştır: oere bitmiştir. 
dağınık bir vaziyette oynuyor ve Uçüncü kategori Balkan bay- !kinci devre başlar ba§Iam:ız, 

- Bana vakit bırak ... Çok ... Çok iyi kalblisiıı 
diye mırıldandı. 

Uykuda olsun, uyanık olsun, Erik'i hatırladık
ça, bunu yapamıyacağını anlıyordu ... 

Çarşamba akşamı çok heyecanlıydı. O gün Stev 
eve her zamankinden daha erken döndti, ve he -. 
men banyoya girdi. 

Nina kapı arkasından: 
- Ne giyeyim? diye sordu. 
- Koyu vişneyi. 
Thorp'un elbiselerinin rengini bilişine bir - an 

şaştı, ve böylece koyu vişneyi giyindi. Fakat tam 
giyindiği sırada, birdenbire başının döndüğünü 
hissetti, ve oturmaya mecbur oldu; dudakları fı
deta buz kesilmiştL 

Aşağıda, mutfaktan bir tavuk kızartması koku-
6iyle, yemek odasından,• tabak şıkırtıları geliyor
du. Yemeği hatırlamak, midesini bulandırmıştı, 
fakat Nina bl\ hale kuvvetle karşı koymıya çalıştı. 
Can sıkıntısiyle: 

- Grip olacak .. Bir de bu eksikti, diye düşün
dü. 

Aşağı indi ve yemek odasını gözden geçirdi. Baş 
uşak, büfenin yanında duruyor, içlerine hohlıya 
hohlıya bardakları siliyor, sonra hepsini birer bi
rer ışığa tutarak temiz olup olmadıklarına bakı -
yordu. Bu, Nınanın yeniden yine midesini bulan
dırmıştı. Bardağı uşağın elinden alarak yeriııe 
kovdu. En nihayet. bardakların nasıl temizlcne -
ceğini ve yemek sofrasının nasıl kurulacağ•nı, on
dan daha iyi biliyordu! 

- Alfı. pekala Trompsted, dedi. 
Baş uşağın ismini, nihayet öğrenebilmişti. 
Uşak: 

- Madam, tavukla Pomar şarabı mı, yoksa 
Ren ~arabı mı arzu edereler? diye sordu. 

.14.;Wte "ibi bir yuzu vardı. Bu 5ualin ciddi mi, 

alay mı olduğu hıç anlaşılmıyordu. Onun kendı -
siyle daima eğlenmekten hoşlandığını Nina bili -
yordu. Masanın hazırlanmasına yardım etti. Ta
bak ve bardaklara dokundukça, ellerinin onlara 
karşı eşki alışkanlıklarını, yeniden yavaş yavaş 
duymıya başlamıştı. 

- Benim bunlardan anlamadığımı siz de bili
yorsunuz, Trompsted, dedi. 
Uşak e!ildi. _ 
- Doktor Bek "fıkillünnebattır", yalnız ot yer. 

Et yemesi için, kendisine ısrar olunmasmı hiç 
sevmez. . 

- Siz nerelisiniz, Trompstcd? Diliniz hoşuma 
gidiyor. 

Trompsted her servisin önüne, içleri cigarn do-
lu bir tabla koyarak: · 

- Danimarkalıyıın, dedi. ' 
Sonra geri geri çekildi ve başıni yana eğerf.!k 

masayı gözden geçirdi. 
- Ya ... Danimarkalısınız, ha!.. Ben ... Benim rle, 

Danimarkalı ahbaplarım var. Kontes Ben~ston ... 
Baş uşağın onu hemen tanıyacağını bekliyordu. 

fakat böyle bir şey olmadı. O sadece, dalgın dal
gın. Ninanın masaya yerleştirdiği çiçek vazol'..ll'ı· 
na bakarak: 

- Ailemiz Danimarkada cok tanınmıstır. dedi. 
- Ala, pekala Trompstcd. 
Bai uşak \Uaklaştı 

Meaell \ Altay 1 - Altınordu O 
Izmir, 8 ('1.' AN) - Milli küme 

maçlarına bugün Alsancak sta· 
dında devam olunmuştur. 

Müsabaka çok seri ve heyecan
lı olmuş ve Altaylılar rakiplerini 
1 - O mağlup etmişlerdir. 

Önüne yiyeceğ'inden faz1a ek
mek alma, kuruyan ve atılan bir 
lokma ekmeğin bile, bu~ün her 
zamandan daha büyük bir haram 
olduğuna inan. 

beraber ancak Casablanra, Da 
kar gibi emniyetini yakuıflan 
alakauar ,.e tehdit eden üslerin 
işgali te~ebbüsii karşısında dd 
di bir surette harekete geçcce
eini tahmin ediyoruz. 

JJJ. ANTEN 

Çeviren: Ha - Ça No. 45 

~tev içeri girdi. Traş sabunu kokuyor ve ne
şeli neşeli ellerini uğuşturuyordu. Bacakları ara
sında oynaşan köpekleri: 

- Eh. ne var küçük dilenciler, ha? diye ku
cağına aldı. 

Maks düpedüz bir soytarıydı. Morits de ise bir 
facia artisti edası vardı, , Greta Garbo vari poz
lara bayılırdı. Zil çaldı, ilk misafirler i~te daha 
şimdiden gelmeğe başlamıştı. 

Stev'in beş erkek davetlisi vardı, ve Nina ka
dınların olmayışında, her hangi bir acayiplik 
görmüyordu. Heyecanlıydı, hem de vitrinde teş
hir olunduğu günden daha çok fazla. Burada bir 
vitrin işinden, sık sık konuşuluyordu. Çünkü 
Stev, her lfifın sonunda, dönüp dolaşıp hep vit
rine geliyordu. Hatta hikayeyi misafirlerinden 
her birine ayrı ayrı anlattı: Nina'yı sergide ilk 
görüşünü, onu satın alrnak isteyişini, istihbarat 
bürosuna baş vuruşunu, hep birer birer... 13u 
alış verişten, adı ne olursa olsun, Nina'yı vitrin
den "kaldırıp,, evine, masasına kaçırışından, vel
hasıl tek bir kelimeyle bu muvaffakiyetind(!n 
ağzı kulaklarına varıyordu. 

Nina'nın, isimlerini bi1e pek iyi an1ıycımadığı 
bu baylar ona karşı nasıl davranacaklarını kes
tirememekten gelen çekingen bir teveccüh g<is
teriyorlar, ve hayranlıklarını Nina ile köpekler 

'al'aswda gaylastırıvol'lardı. Doktor Bek, kar gibi 

beyaz saçlı, mavi gözlü ve . henüz gönlünün t~p
taze olduğunu iddia eden bır adamdı. Ste"· bugun 
Nina'ya karşı söz ve _t:~r~~etleri~de,. bilhassa hu: 
susi bir itina göstcrdıgı ıçın, mısafırler de aynı 
misale uyarak çekin~en davranmak suretiyle in
ce bir nezaket gösterı~orlardı. 

Trompsted kokteylleri getirmişti; Nina ona 
Danimarkalı olduğu için a~ina ve dost bir güzle 
baktı. Radyo çalıyordu, misafirler hep birden, 
hızlı hızlı konuşuyorlar ve durmadan gülüyor
lardı. Yemekten biraz evveldi: birdenbire oturduk 
ları kütüphane odasının duvarları, Nina'nın gözle
ri önünden uzaklaşır gibi olmuştu: Bu acayip bir 
haldi, ona sanki artık orada değtlmiş gibi oluyor 
konuşanlar kulaklarına sadece birer mırıltı halin
de geliyordu. 

Bu sırada, kendisine bazı bazı uşak üniforması 
giydirilen Toni yemek 9dasının kapısını &çtı. Dok 
tor Bek ayağa kalkarak kolunu Nina'ya ''ennişti. 
Nina, dört bir yanını saran kara bulutlar arasın
da onu çekip götürdükleri için adeta minnet du
yuyordu. Trompseted haşlanmış ıstakozu, omuzu 
üzerinden· ona uzatırken, kendısini büsbütün has
ta hissetti, evet hastaydı, buna hiç şüphe yoktu. 
Bu halin belki de kokteylin tesiri olduğunu dü
şündü. Fakat masadan kalkıp ta odasına koşmak 
için ancak vakit bulabildi. Trompsted hiç değiş 
miyen maske yüzüyle işine devam ederk·:m, Stev 
gülmeğe çalışarak: 

- Dumana hiç dayanmaz, dedi. Okadar n ari " 
dir ki... Adeta çocuk. 
Beş davetli - Nina tekrar geri dönmediğinden . 

bu nahoş havayı dağıtmak için, hep bir ağızdan 
konuşmağa başladılar. Stev Thorp, baş uşağın ku 
lağına bir şeyler söyledi, uşak uzaklaştı, biraz 
sonra döndü ve cevabı fısıldadı. 

Thoro'un biraz canı sıkılmışa benziyordu: 
(Arkası var) 

Soldan sağa: 1 - Bir hava 
üssü - kazanç 2 - Ters okuırnr
sa: bir renk - yanlış 3 - Duy
gu - ·ilk harfi değişirse: bir uz
vumuz 4 - Eser, nişan - bizden 
evvelkiler 5 - Bir şehir 6 -
Ters okunursa: bir Musevi ismi -
bir nota 7 - Muti olmak - ters 
okunursa: kalmaktan emir 8 -
Mühim bir harp vasıtası - yüz 
kuruş 9 - Aşmaktan fiil - bele 
takılır. 

Yukarıdan aşağı: 1 .:... Papas • 
vermek 2 - Etraflı geniş - ters 
okunursa: köşk 3 - .l\latem - bir 
vilayetimiz 4 - Bir renk - ters 
okunursa: hüviyeti bildiı·ir 5 -
Tersk okunursa: tatmaktan te
menni siygası 6 - Bir Suriye 
şehri - ile 7 - Et satar - ters o
kunursa bir mesafe ölçiisü 8 -
Bir erkek ismi - bir hşyvan 9 -
Ters okunursa: gökfPn yağar -

ıfi ı...ı;..,.&'l d f S Z ,,) J 

* 
Evvelki bulmaca, soldan sağa· 

1 - Mazuller 2 - Ncsail lmesa· 
.1) 3 - Ut - ural 4 - Raf - si 
5 - Arabistan 6 - bile - aaşi 
(işaa) 7 - Ikame - rif 8 - Sak
vamuni 9 - Etaat (itant) - mas . 
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lngiliz ve Hir 
Fransız Kuvvetleri 

<Baş ı...ı6 1 ineide) 
Siddetli çarpıımalar 

bafladı 
Londra, 8 (A. A.) - General 
entz'den Vichy'yc gelen ilk tel
rarıar, Suriyede Cebeli-DürUz. 
a Süveyda'nın hemen cenubun
~J~ddetli çarpışmalar olduğunu 
'e ırrnektedir. Süveyda, Suriye 
' Şarki Erdün arasındaki hu -
~ttan takriben 35 kilometre me 
a~e ve Şam'ın 80 kilometre 

ar cenubu şarldsindedir. 
General Dentz'in umumi ka

argahı Beyruttadır. 
ileri hareketi delJam 

ediyor 
la londra 8 (A.A.) ,_;H'A!i,, Ak-
i~a .doğru gelen haberlere göre, 

~ıt ıstınden hareket etmiş ohın 
je ~ar, Şaının cenubu garbisin
:ia. Uduttan elli kilometre ka
~ r.1ınesafede Kuveitra'ya doğ-

1 eriemcktedir. 

* ~ londra 8 (A.A.) - 11Reuter,, 
:aece yarısına kadar muhtelif 
.(!~aklardan gelen r..!lberler. mut 
·e kuvvetlerin, yüz kilomet-
7 

1 
mesafede Şama giden dcmır 

~~ boyunca şimale doğru iler
ıt tklerini ve pazar sabahı erken 
rı Uz kilometre .kadar bir ilerle
~.Yapılmış olduğunu bildirmek-
·~ı.ıır. 

lu 120 kilometre daha şimalde 
ı}unan Hurııs'a karşı şarki Ur
la tiden veyahut Iraktan bir cc
·eh hücumu yapıldığı hissini ve· 
len haberler de mevcuttur. Bu 
n tleyiş: Beyrut ile Trablusşam· 
lıJ~eri kalan Suriye arazisi ile 
ıe~akalatini lehdit etmektedir 
't ~ noktalardaki bütün Alınan 
a~ıstıeri,, nin vaziyetini fevka-

e fena bir hale sokaooktır. 
"ıı~aşka .kolların, Aka'dan Bey
IJt sahil yolu boyunca ilerle-
~~ri de tahmin olunabilir. 

ıq Uyük bir mukavemet olmaz
ıti bu maha11erin hepsi 2 i sa
~ e mütte~lerin eline geçebi-

ektir. 

'tayyareler müzaheret 
ediyor 

1al(ahire, 8 (A. A.) - fni(iliz 
1U \>a kuvvefleri Orta Şark umu
re ~arargahının bu akşam neş-

ttı~i hususi tebliğ: 
·u llgiliz hava kuvvetlerine men 
zeD tayYareler, bugün hududu 

Çetek Suriyeye giren İngiliz 
etı aratorluk ve müttefik kuv
~ erine tam müzaherette bulun 
'ilı~lardır. İlerliyen kıtalar üze
!! t e karakol uçuşlan yapan av
"(, İyYarelerl, hiçbir mukave
t-t' t e karşılaşmamışlardır. 
an8ız kuvvetlerine general 
f)entz kumanda ediyor 

::ırYichy, 8 (A. A.) - "Havas -
ı~' Suriyeyc yapılan hücum 
11.ı kında alınan ilk haberler, bu 
ltJcu!1'1un pazar gününün ilk sa
~t~tınde vukua J;!eldi~ini tasrih 
f11 .ı:kt<'dir. De Gaulle'cular ve 
'h~~liz kıtaları, Filistinden gel -
D ·11;~ idi, Bu kıtalar. Cebeli -
ra~~z'un J:enubundan Suriye a
'ar ıne girmişlerdir. Çarpısma
~ "Ukua ızelmektedir. Müdafaa 
1(.t~katına, Suriye yüksek komi
llıı:~~C"neral Dentz kumanda et-

~e>l"!ir 

ilk. Fransız tebliği 
~ ~J'rut 8 (A.A. - Suriyedeki 
~.~tısız kuvvetleri kum.ındanlı -

t'l'l .t~bliği: 
it ~gı)ız kuvvetleri, bu saonh sa
ıı.ı~Çİ.i 45 geçe Suriye - Liibn~n 
~t Uduna hücum etmişlr>rdır. 
qt~l'lsız orduları, bütün noktn -
1~1'tı a. Paria1c bir surette ınu~~
.q et etmekt~ir. Uç lngılız 
li{Yaresi düşurülmüş, mütead
~ tank tahrip edilmiştir. Şam. 
1qıı~l> ve ha°Yhk tayyare mey -
>İQrjatı düşman tarafından bom-

1ınan edilmiştir. 

,/aarruz istikametleri 
~u/chy, 8 (A. A.) - "D.N.B,, 
't~le ve Lübnandaki askeri ha
le ~ in1<işafı hakkında Vichy-

V· az tafsilat mevcuttur. 
ıs~ 1c,hy'dc salahiyettar Fransız 
:ııı Ctı kaynaklarından bildirildi
·ı:~ı> l~re, İngiliz tecav~zü. ~.e -
l n ılıstin, gerek Şarkı Erdun
er1 ~'loılınıstır. İngiliz kuvvet
lı.ıc <'rj - Ayum istikametinde 
·ı~ kllı ('tmiştir. Muhalif Fran -
ltılu 1laları ise Mafaa civarında 
"llb tlrnaktadır. Hücum cephesi, 
'fili tıan'da Mers - Ayum'dan Cc
tqda • l:>ürüz'un cenuo kısmına 
'°~a.r bir sahayı kaplamaktadır. 
1atı tb fasılasız bir muharebe 
'narı: a~is mevzuu değıld~r. Düş 
lıiy tnunferit kıtalarla ılerle -

e teşebbüs Ptmcktedir. 

V· * li'ı-11~chy, 8 (A. A.) - "D. N. B.": 
t1>rıiı~1.~ :ıskeri mnhfillPrindcn ö~
l(ltın· 1Rıne göre, İnıriliz kuvvet- 1 trııııe1~ Suriye ve Lübnana gir
ltatırıtıni müteakip inailiz hare
~(!~ ırı cerevan ettigi mm taka. 
l; ıt~ Vadisidir. Huduttan hemen 1 , 'ııııe ~onra, araıi çok dağlık ve 
· ~, ~1t tıce asılması cok J?Üçtür. 
t 1 ~bezde Lübnan dağlarım An
~· \>anan dai!lnrından ayıran va
ıı:ll ~i tdır. Dnha sark ta. arazi da-

\>adc cöl ve binneHce askeri 

lskenderiye Bir 

(Bat taraf. 1 inoideJ 

~· bilhassa motöHü ve 
~lı ... kuvvetlerin hareAitı.na da-

1 
Pia ·Ziyade müsaittir. Pek mu~t~ 
mel olarak, İngiliz ve de Gaulle'
cü kuvvetlerin hücttmu, Merj -
Ayum'a müteveccih bulurumıkta
dır. Bundan başka, bazı hasım 
kuvvetlerinin Deraab'dan Şam is. 
~ti.kametinde harekete J;!ecmiş ol
duğu müşahede edilmiştir. 

Berlindeki düşünceye ~re, 
böyle bir protesto. nazarı dikka
te alınması için, İsveç'in salahi
vettar olmadığını bildirmesinden 
dolayı, İran vasıtasiylc verilme
lidfr. Esasen burada. mihver as
keri harekatının sivil hedefleri is
tihdaf etmediltini tebarüz ettiren 
Alman ve İtalyan deklarasyonları 
tebarüz ettirilmekte ve Almanlar 
tarafınd~ şu cihet kaydolunmak 
tadır ki, Iskcnderiye bir harp li
manıdır ve bir İngiliz deniz üssü. 
dür. Eğer İnj?ilizler. bu vakada 
da, bir kere daha, sivil hedefler 
fikrinin arkasına gizlenmive çalı
şırlarsa, bu ancak itih::ırden dü
şürücü bir hattı hareket teşkil e
decektir. 

Beyannameler atıldı 
Kahire, 8 <A.A.) - İngiliz ve 

Hür Fransız kıtalarından mürek
kep olarak pazar sabahı Suriye 
hududunu geçen müttefik kuv -
vetler, Genernl Wilson'un ku -
mandası altındadır. Pazar şa -
fakla beraber, müttefik tayyare
leri, Fransız ordusuna ve Suriye 
makamlarına hitaben beyanna -
meler atmışlar ve Suriyeden Al
manları atarak İnniliz ve Hür 
Fransız kuvvetleri ile işbirliğine 
davet evlemi<:lerdir. 

. Vichy, imparatorluğu 
müdafaa kararında 

Vichy, 8 .A. A.) - "Havas -
Ofi,. Salahiyettar kaynaklardan 
beyan edildiğine göre. İngiliz ve 
de Gaulle'cular, kendilerince Al
man 'kıtalannın isı:rali altında bu
lunan Suriyeye hücum etmiş
lerdir. Sabık General Catroux, 
manda altındaki arazi halkını 
Fransaya karşı isyana teşvik C'
den bir beyanname neşretmiştir. 
Fransız hükumeti, Suriyede Al -
man kıtaları bulunmadığını tcİt
rar eder. Irak'a gitmek üzere 
Suriyeden transit geçmiş olan 
Alman tayyareleri, garba doğru 
geri dönmüşlerdir. Suriyede an
cak tamir edilmez vaziyett~ sa
kat üç yahut dört tayyare kal -
mıstır. 

İngiltere, bu suretle, Fransız 
İmparatorluğuna karşı yeni bir 
haksız tecavüz hareketinde bu -
lunmaktadır. Bu İmparatorlu~u 
son kuvvetimize kadar müdafaa 
etiecP{!iz. 
Surigege yerleşen Almanlar 

Londra, 8 (A.A.) - "Reuter,. 
$imli Suriye hududundan alı -
nan haberlere göre, aralanhda 
Kavacılık teknisiyenleri, tayyare 
mürettebatı ve propa'?andacılar 
da dahil olmak üzere birçok Al
man halen Suriyede bulunmak
tadır. Bütün Suriyedeki hava 
dafi bataryalarının hepsi, Al -
manların elindedir. Almanlar, si
vildir. 

I ngiliz resmi tebliği 
Kahire, 8 (A. A.) - İngiUz or

ta şark umumi karargahının teb
liği: 

Libyada, Tobnıkta. iki taraftan 
topçu faaliyeti olmustur. Sollum 
mıntakasında, şiddetli kesü kol
lan faaliyeti devam etmistir. 

Habesistanda, şarki Afrika ve 
ı?arbi Afrika kıtaları, Omo nehri. 
ni iki noktadan geçtikten sonra, 
ilerlemektedir. ~imalde bir ~eçit
te. düşman yüzd~n fazla ölü ver
miş ve binden fazla esir terket
miştir. Bundan başka 20 top, 200 
kamyon, bir çok mitralyöz ve bü
yük mikdarda başka harp malze
mesi iğtinam ettik. Ricat halin
deki düşman, şiddetli surette ta
kip ohınmaktadır. 

Bingazi'ye hücum 
Kahire, 8 (A. A.) - İngiliz 

hava kutrvetleri Orta Sark umu
mi karargahının tebliği: 

TAN 

Bir Amerikan 
· Zırhhsı Daha 
Denize indirildi 

Camden "New - Jerscy,, 8 (A. 
A.) - 9 adet 16 pusluk topla 
mücehhez bulunan "Southdako
ta., zırhlısı dün Camden'de de
nize indirilmiştir. Geminin inşa
sı 13 milyon sterline mal ola -
caktır. 

Bu merasim münasebetiyle 
söz söyliyen Birleşik Amerika 
Bahriye Nazın Albay Knox ez
cümle demiştir ki: 
"Dünyanın bugüne kadar gör

mediği en büyük deniz kuvveti
ni tesis etmeliyiz ... 
· "Southdakota,. zırhlısı North

cardlina ve Vaşington zırhlıları -
nın sınıfına mensuptur. 

Camden tezgahlarında diğer 
harp gemilerinin inşaatının inkı
taa uğramasına mani olmak üze
re tezgahların diğer kısımların
da çalışan işçiler, merasim esna
sında dahi çalışmalarına devam 
etmişlerdir. Ancak yemek tati -
linden istifade eden işçiler, me -
rasime iştirak etmislerdir. 

Roosevelt 19 haziranda 
bir nutuk söyliyecek 

Baston, 8 (A.A.) - Christian 
Science Monitor, Roosevelt'in 19 
Haziranda Harvard Üniversite -
sini ziyaret ederek Büyük Bri -
tanya ile Birleşik Amerika Bir -
liğinin remizi olarak yapılacak 
olan hususi merasimde hazır bu
lunacağını bildirmektedir. Fahri 
doktor ünvanını alacak olan İn
giltere Büyük Elc;işi Lord Hali
fax da merasimde hazır buluna
cnktır. Reisicümhurla Sefirin bi
rer nutuk söylemesi beklenmek
tedir. 

Silahlanma programı 

Suriye'nin istiklali 
ilan Edildi · 

<Bas tarafı 1 incide) 
Bu sarih ihtara rağmen, Vichy 

hükumeti. ,mihver devletleri ile 
işbirliği siyasetine devamlD, Su
riye ve Lübnandaid hava üsleri
ni Almanya ve İtalyanın emrine 
tevdi etmiş v.e 1raktaki asi kuv
vetlere harp malzemesi vermiştir. 
Suriyeye Alman sızması bnslamış 
tır. Vichy hükumeti, Suriye ve 
Lübnanı tamamivle Alman kon
trolü altına koyacak mahiyette 
tedbirler almakta devam etmek
tedir. ~ütareke şeraitini pek çok 
tecavüz eden ve Fransanın sabık 
müttefiklerine karşı nerhangi bir 
harekete geçmesine şerefinin ma. 
ni olduğu hakkında Mareşal Pe
tain'in son beyanatı ile tam tezat 
halinde bulunan böyle bir hare
keti İngilterenin müsamaha ile 
karşılaması beklenemez. 

Buna binaen, İmparatorluk 
kuvvetleri tarafından müzaheret 
gören Hür Fransız kuvvetleri, bu 
sabah erken Suriye ve Lübnan'a 
girmişlerdir. 

Abloka kaldırılacak 
Kahire. 8 (A. A.) - İngiltere 

hükumeti namına hareket eden 
Kahire büyük elçisi Sir Miles 
Laupsan, Suriyelilere ve Lübnan
lılara hitaben bir beyanname ne~ 
retmiş ve miittefiklere yardım 
ve onlara itimat ettikleri tak
dirde İngiltere hükumetinin ken
disiyle işbirliği yapmıs olan bii
t ün milletlerin müstefit oklukla
rı menafii onlara da temi edece
ğini bildirmiştir. Beyanname şu 
noktaları ihtiva etmektedir. 

"Abloka kaldırılacak ve sizle
rin Sterling bloku ile derhal mü
nasebata ,c?irmeniz temin oluna
caktır. Bu hal ihracat ve ithalat 
husnsunda da sizlere fevkalade 
büyük menfaatler temin edecek
tir. Mallarınızı memleketlerde ser 
bes~e satacak ve istediğiniz şey
leri sarbesçe satın alabileceksi
niz ... 

G. Catroux da dün bir 
'beyanname neşretti 

Kudüs, 8 (A. A.) - General 
Catroux Suriyelilere ve Lübnan
lılara hitaben neşrettiği beyanna
mede şunları söylemektedir: 

·M. Patain Fransızları 
. Teşci Etti 

(Baş tarafı 1 incide) 
V ichy'nin tebliği · 

Vichy, 8 (A. A.) - Salahiyet
tar bir membadan tebliğ ediliyor: 
İnı?ilizlerin Suriyeye karşı yap
tıkları taarruz hiç bir suretle ka
bili müdafaa değildir. Olsa, olsa 
bu taarruz Churchill tarafından 
Fransanın içinde bulunduğu feci 
vaziyetten istifade ederek. impa
ratorluğunu ele ı?eçirmek husu
sunda tatbik edilen planın bir de
vamı addolunabilir. 

İngiltere kendi taarruztına se
bep olarak Almanların Sufiyeye 
ihraç ~dilmesini göstermiştir. Hal 
buki, Merselkebirde hiç bir Al
man yokken İngiltere bizim filo
muzu mahvetmiye teşebbüs et
miştir. Dakarda yine hiç bir Al
man mevcut olmamasın~ rağmen 
bu bliyük limanı ele geçirmek te
şebbüsünde bulunmuştur Gabom 
da, Kamerunda, yeni K::ıledonya
da, Tnhitide hülasa İngilterenin 
Fransaya oyun oynamak istcdi.i{i 
her yerde de hiçbir Almanın bu
luıuiıadığı ayrıca şayanı kayıt-
tır. 

Suriyede General Dentz hiç bir 
Alman '3.Skerinin mevcut olmadı
ğını iddia etmiştir. Yalnız İraka 
~eçmiş olan bazı Alman tayya
releri Suriye tayYare meydanla
rında karaya inmişlerdir. Şu sa
atte manda altındaki bütün mem
leket dahilinde yalnız üç, dört 
Alman tayyaresi kalmıştır ki, bun 
lar da uğradıkları hasar neticesi 
olarak toprağımıza inmişlerdir. 

İngiltere her vakit takip et
ti_ği usule müracaat ederek Suri
ye ve Lübnan halkını maddi is
tifadeler vaadi ile. ablokanın kal
dırılmasi ve Sterlin bloku ile mü
nasebet tesisi gibi menfaatlerle 
kendi tarafına çekmiye çalışıyor. 
Bu da gösterir ki, İngiliz istilası, 
her yerde olduğu gibi burada da 
sırf İngiltere menfaatlerini mü
dafaa noktasından yapılmışt1r. İn 
giltere şarkta uğradığı maltlubi
yeti bizim sırtımızdan çıkarmıya 
uğraşmaktadır. Ayni zam-adan bir 
kısmı bize ait olan İrak petrol
lerini de müdafaa etmek mevzuu 
bahistir. Bu son nokta Citv de
rununda yaşıyan büyük kapita-
listlerin menfaatleri -vaziyete ne 
kıdar hakim olduğunu gösterir. 
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Suriyede Harp 

Başlad" 
(Baş tarafı l ıncı""'J 

Mareşal Petain bir çıkamzın 
içindedir. Fransa sulhten ümidi . 
ni kesmiştir. Vichy'nin şimd.ı 
bütün ümidi Almanya ile anla 
şarnk Fransaya az. çok nefes a 
labilccek bir vıtLiyet temin et 
mektir. Bu düşünce Mareşal Pe 
tain'i Alma~ya ile anlaşmıya s ... v 
k<'tmi tir. Ingiliz düşmanı bulu 
nan Amiral Darlan da bu iş 
havli müessir olmuştur. Bu se 
beple Vichy hükumeti, Berli 
nin tavsiyeleri ile hareket etıni 
ve zaten hazır bir vazivettedir 
Hatta General Weygand'ın Vi 
chy'ye ça,,.ılması, onun huturiy 
le birçok içtimalar aktedflmesi 
ve neticede Fransız müstemle -
kelerinin müdafaasına karar ve
rqmesi. Vichy hükumetinin de 
İngiltert'.'den bir tecavüzi hare -
ket bekl6nekte olduğunu ve o
n.a göre tedbirler aldığını göste
rır. 

Binaenaleyh şimdi Berlinden 
evvel söz Vichy'nindir. Mareşal 
Petain İngiliz kuvvetlerinin Su· 
riveyi işgal teşebbüsünü bir harp 
sebebi teliıkki ederse, o vakit İn
giltere Akdenizde bir yeni düş· 
man daha kazanacak demektir. 

Şiiphesiz ki, Londra bütün ih· 
timalleri göze alarak bu teşeb
biise atılmıştır. Neticesi ne olur
sa olsun, fngilterenin ataletten 
kurtularak Orta Şarkta teşebbü
sü eline nlmış bulunması, ken
disi için bir kazançtır. 

Suriyedc fiyatlar durmadan 
fırlamaktadır. Meselfı, petrol gi
bi birçok maddeleri bulmak im
kansızdır. 

Ordudaki asker ve erbaşlar :ı
rasında Htir Fransızlar !Jıar<.'ke -
tine ve General dC' Gaulle'a kar
şı bir sempati gözükmektedir. 
Bir yüksek subayın dün Filisti
ne kaçmış olduğu bildirilmekte
dir. 

Libyada, İngiliz hava kuvvet
lerine mensup bombardıman tay 
yareleri, 6/7 Haziran gecesi, Bin 
gazi limaruna ve buradaki diğer 
askeri hedeflere büvük bir hü -
cum yapmıştır. Merkez rıhtı
mında, telefon idaresi binası ve 
askeri binalar yanında yangın -
lar çıkarılmıştır. Bilahare hedef 
üzerine varan tayyareler, yan
gınları bombalamışlar ve bunlan 
o derece genişletmişler ve şid -
detlendirmişlerdir ki, ışıklan 80 
kilometre mesafeden gözükmüş
tür. Derne civarında tayyare 
meydanı ve tayyare yere inme 
mahalleri de bombardıman edil
miş ve büyük yangınlar çıkarıl
mıştır. Yerde tayyareler tahrip 
edilmiştir. Civarda kışlalar üze
rine de bombalar atılmıştır. 
Mısırda, dün gece İskenderiye 

üzerinde bir düşman tayyaresi 
düsürülmiiştür. 

Akdenizde, avcılarımız, ticaret 
g<>mileri üzerinde himave keşif 
uçuşları yapmışlardır. Bir Cenu
bi Afrika avcı tayyaresi. dlişman 
tayyarelerinden bir tanesini ko -
v~l~mış ve bu düşman tayyaresi 
bombalar1nı dC'nize bırakmıya 
mecbur kalmıştır. 

Vaşin$?ton. 8 (A.A.) - Senato 
şefleri silahlanmak programının 
tntbikında müşkülata maruz ka
lınmak dolayısiylc Bahriye veya 
Harbiye Nazırlan tarafından lü
zum gösterildiği takdirde, her -
hangi bir fabrikanın idaresini 
hükumete devir için Reisicümhu
ra salahiyet veren kanun layiha
sının süratle kabulünü kolaytaş
tırmak hususunda mutabık kal
mışlardır. Layiha pazartesi ~nü 
Senatoya gelecek ve derhal mü
zakereye başlanması istenecek -
tir. 

'' IJZgilterede bir barış 
temayülü mevcut değildir,, 
'Vaşington, 8 (AA.) - Birle

şik Amerikanın Londra Büvük 
Elçisi Winant dün Hariciye Ne -
zaretine bir ziyaret yapmıştır. 
Winant cwna günü !Ayan azası 
önünde yaptığı haber verilen be
yanat hakkındaki haberleri tc>vit 
veya tekzipten imtina etmiştir. 
Bununla beraber herhanj?i bir 
tarafta veya İngilterede banştan 
bahsedilmesine doğru bir tema -
yül müşahede edip etmediği hak 
kında sorulan suale Sefir, şu ce
vabı vermistir: 

İngilterenin bu meseleye de 
Gaulle kuvvetlerini de karıştır
dığı şayanı kayıttır. Halbuki de 
Gaulle hiç bir vakit Fransaya kar. 
şı harbetmiyecej'!ini beyanatında 
söylemiştir. Bu taahhüt, hattfı 
kendisi ile İngiltere başvekili 
Churchill 3rasında akteclilmiş o
lan mukavelenameye bile girmiş-

"Büyük Britanya kuvvetlerinin 
de iltihakiyle Hür Fransız kuv
vetlerinin topraklarınıza girdiği 
su anda Fransanın şark mümessili 
sıfativle bütün saÜıhiyetleri ve 
mesuliyetleri deruhte ediyorum. 
Bu beyanatı hakiki Fransa ile ve 
onun 3naneleriyle bir addettiğim 
Hür Fransa namına ve onun şefi 
General de Gaulle namına neşre
diyorum. Bu sıfatla manda reji
mine nihayet vererek sizleri ser
bes ve müstakil ilan ediyorum. 
Hür Fransa kuvvetleriyle İngi
liz kuvvetlerinin hudutlannıza te 
cavüz etmesi hürriyetinizi kaldır
mak için değil, bilakis sizlere hür. 
riyet temin etmek içindir. Bu 
yürüyüşümüz Suriyedeki Hitler 
kuvvetlerini tnrdetmek ve şarkın 
İngiltereye ve bize karşı bir üs o
larak düşmana hizmet etmesine 
mani olmak içindir. Hürriyet için 
harbeden bizler, düşmanın mem
leketinizi bu kadar ezmesine bü
tün insanlarınızı. bütün emval ve 
eşyanızı kendi kontrolü altına a
larak hepinizi esir menzilesine in. 
dirmesine mani olmak içindir. 
Fransanın müdafaasım taahhüt ' 
ettiği milletleri tarihin tanıdığı 
en gaddar ve insafsız bir müste
bidin elleri arasında bırakmak bi
zim elimizden ~elmez." 

Harbin Suriycye sirayeti, yan
gının bu defa da cenup hudutla
rımıza intikali demektir. Bu iti
barla Suriyedeki hadiselerin in
kişafiyle Türkiye de yakından 
alakadardır. Fakat Suriyedeki 
harp, Türk hüklımetinin harp 
karşısındaki ana siyasetinde hiç· 
bir değişiklik vücude J?etirecek 
değildir. Türkiye taarrnza uğra
madıkça hiçbir harbe iştirak ni
yetinde değildir. Suriyedeki harp 
karşısında da Türkiyenin vaziye
ti, Balkan harbi esnasındaki va· 
ziyetin aynıdır. Türkiye, Suriye
deki hadiseler ve- harp karşısın· 
da da bitaraflığını muhafaza e
dC'rC'k sadece hadiselerin seyir ve 
inkişafını dikkatle takip etmekl~ 
iktifa edecektir. Temennimiz sa• 
dece Suriyenin harp saha~ ol -
maktan kurtularak bir an evvel 
istikliıline kav..uşmasıdır. 

hareketi hasmane bir taarruz ola
rak telakki etmemişti. Fakat Su
riyenin İngi'l.iz kuvvetleri ftya İn 
ıziltere naxp..sı ile yasıyan eetelcr 
tarafından ~laya uğrama11 Fran 

Kıbrıs iizercnde uçan. 
Alma1ı tayyareleri 

Lefkoşa, 8 (A. A.) - Halen 
mihver tayyareleri Kıbrıs üze -
rinden yalnız Yunanistanln Su
riye arasında normal yollarını 
değiştirmiye mecbur kaldıkları 
zaman uçuyorlar. Normal yol 12 
ada üzerindedir. Böyle bir mec
buriyet halinde mihver tayyare
leri çok yüksekten uçmaktadır
lar. Resı'.nen bildirildiğine göre, 
düşman tayyareleri dün sabah 
Kıbrıs üzerinden uçmuşlarsa da 
hiçbir bomba atılmamı!':tır. Kıb· 
nslılar -şehirlerin dışında yerleş
miye çalışıyorİar. K<'ndi arzula
riyle şehirleri tahliye edenler a
rasında, mad~n snnayiinde ala -
kaları olan ve Birleşik Amerika 
hüküm<.'tinin iki ay evvel yaptığı 
ihbara rağmen memlekette kal -
mış bulunan küçük bir Amcri -
kan j!rupu da vardır. 

Kuvvetli Bir 
1 nqiliz Filosu 

CBa~ tarl\fı 1 incide) 
da söylc>diği bir nutukta adanın 
bir ıstila tescbbtisü ihtimaline 
karşı koyması icnbedeceğini söy
lemiş ve şöyle demiştir: 

"Malta, Ciritle muk:ıycse ka
bul etmez bir mukavemet jmka
nına maliktir. Mesul subnyJnr da 
bu mütalcaya tamamen i~tirek 
etmektcdirlcı . Mnltayı terketmi 
yeceğiz. Adanın ne Almonlnr, ne 
de Italyanlnr tarafından isgalınc 
müsaade et.mek niyetindC'yiz. Bu 
nu vaziyetin müsaade cttigi sa -
kin bir itlmntla söylüyorum. Mal 
ta kendisinden beklenm vazi
feyi ifaya muktea1r olduğunu ~s
bat edecektir. Hükumet V.:! harp 
hizmetleri l\faltanın tarihine ma
zidekinden daha parlak snyfnlar 
katması için hiç bir şey ihmal 
etmemektedirler.,, 

,. Dr. İHSAN SAMİ 

BAKTERİYOLOJİ 

Yukarıdaki harekattan tavva
relerirnizin hepsi salimen üsle -
rine dönmüştür. 

MartinikteAmerikan 
Kontrolü 

(Baş tnrafı 1 indde) 

"Hükum;tte hiçbir tereddüt 
mevcut değildir. Bu milletin mu
harebesidir ve millet de bunu bi
livor.,. 

Winant, Amerikan yardımının 
Atlas denizini ~itikc:e artan bir 
miktarda ızecmekte olduğunu i
liıve eylemiştir. 

maddelerin, Fransaya veynhut 
Fransız şimali Afrikasına gönde- Romanyanın Nüfusu 
rilmemesi şarttır. Takriben 13 Milyon 

Amerikanın Vichy'ge Bükreş, 8 (A. A.) - "D. N. 
cevabı hazırlanı.yor B.": 6 Nisanda yapılan nüfus sa JI. ~ yımına nazaran Romanyanın nü-

Vaşington 8 (A.A. - Hariciye fusu takriben 13 milyondur. Biik- Londra. 8 (A. A.' - Hür Fr.ın-
Nezareti Vichy ile Vaşington ara- t-eşin nüfusu hemen hemen bir asız kuvvetleri umumi karargahı
sındaki münasebetler hakkında milyonu bulmaktadır. İstatistik nın bugün öğleden sonra neşret
bir kaç gün evvel alınan Fransız merkez. ofisi iptidai mesaisini bi- tiği tebliğ: 
notasına verilecelc cevabı ha- tirmiştir. Yakında sayıma ait ha- Hitıer - Darlan siyaseti, fngi1-
zır1amaktndır. Hull tarafından kiki rakamlar neşredilecektir. tereyi ve müttefiklerini ağır bir 
Fransa hakkında yapılan bcynnat jki şık karşısına koymuştur. Ya 
bu cevabın mahiyeti hakkında gayri faal kalacaklar ve Vichy'-
sarih bır fikir vermektedir. U- Bağdat'ta Tabii Vaziyet nin muvafakati ile Alman kuv-
mumiyetle kabul edildigine gö- d vetlerinin Suriyeye yerleşmesine 
re Herry Haye'in cuma giinü Av et Ediyor müsaade edecekler .ki bu takdir-
yaptığı gibi hareketler notayı ha- Bağdat, 8 (A. A.) - Bai?datta de Suriyenin istiklali kaybolacak, 
fifletmeğe muvaffak olamıyucak- \•aziyet gittikçe düzelmekte ve Fransa Suriyedeki mevkiini ter
tır. Çünkü hiik(ımetin Fransa- sokaklarda seyrüsefer artmakta- kedecek ve Suriye, Türkiyeyi, 
ya veya bugiinkü Fransız ııefle- dır. Fakat tabii şartlann daha bir frakı, Filistini ve Mısın tehdit e
Ierine karşı snbnnın ti.ikcndiği- müddet geçmeden tekrar teessü- den kuvvetli bir kara, deniz ve 
ni gösteren bir çok alfımctlcr sii beklenmemektedir. Ba_ğdat ci- hava üssü hhline gelecektir- ve
vardır. \'arında camilerle di_ğer mııkad- yahut, Vichy'ye sadık kalan kuv. 

Müteaddit haberlere güre, Bir clcs yerlerin İngiliz bombardıman vctlerle çarpışma ihtimalini da
leşik Amerikanın Vichy'ckki sc- ları yüzünden hasara u_ğradıih hi J?ÔZe alarak, şimdiden Suri
firi Amiral Leal{y'ye k ll'Şı son hakkındaki şavialar tekzip edil- yede bulunan Almanlara karşı ha 
zamanlarda beklenen açıklık gös mektedir. İn.r;?iliz tayyareleri mu- rekete geçecek ve diğer Alman 
terilmemiştir. Ve Vichy'nin hattı kaddes yerlere bomba atmamak kuvvetlerinin ,gelmesine mani o
hareketinin Amcrikada yanlış an için büyük bir dikkat göstermiş.t lacaktı. 
!aşılmakta olduğu hakkında Fran lerdir. Tabiatiyle ikinci hal sureti ka-
sız mümessilleri tarafından ya- bul edilmiştir. Bu şeraitte, 
pılan beyanattan sonra Darlan Amiral Darlan'm Fransız im-
t f d H hakkında ne düşündi.Ağünii yan-
nra ın an arpcuyane beyanat - paratorluaunu tedricen Alman-

ı b 1 l v · lış anlamak için hiç bir vesile- ,., ? u unu ması aşıngtondn in- 1 yaya vermek ve düşmanla iş-
f ı d H ye malik bu unamıyacağını kat'i ıa uyan ırmıştır. ull'iin Fran- birli~i yapmak siyaseti, Suri-
s 7. f . · "iT • • surette göstermektedir ve Fran- " -1 · se ırı n.aye yı, ısrarla vaki yede vukua '"'elebilecek bü-
tale l · ğ k sanın hem Almanya hem de A- "' P erme ra men abul ede - tu"'n çarpışmalardan tamamiyle 

k k·ı b 1 ' merika t.arafından dostlar ida -ce va ı u amamış olması da mesul olacaktır. Hür Fransız kuv. 
LABORATUARI manidar telakki -edilmektedir. mesinc intizar edemiyeceği açık vetlerini alakadar eden vaziY. ete 

U • k t hlil"t 1 -engl Bu m""lAk t t · ·· .. surette sabit olacaktır. mumı an a .. ı. u u a a pazar esı gunu yapı- ıtclince, bu kuvvetlerin hedefi. 
noktal nozanndan (Wasserman lacaktır. Hull'ün sefirler hak _ dai""a, Alman veya İtalyan düş-
ve Kahn teamülleri) kan kürcy- k nda bu suretle h r k t t llJ o kt ' ··• .1 . a c e . eme- o or manı her bulduau yerde vurmak, vatı sayılnlası. Tifo ve sıtma h r zaman k l b 1 . "' sı .. . e . va ı o an ır §€Y Ç I p R U T 1 Fransız ana mı"rasını muhafaza hastalıkları tcşhısi, idrar, cera- d - ld 

tah cgı ır. etmek ve mu'"şterek zaferı· ve Fran hat, bolsam, kazurat ve su - d k Cnd1~ Z"h I Qtclı 1 ll!Atı, ültra mtkroskopi, hususi Vaşington a i memurların hat 1 ye ve ... rev.ye m nıı sanın istihlasını yaklaştırmak i-
aşılar fstihzarl, kanda üre, şc- tı. h~~:keti Ameri~anı,n .cevabı v~-ı. ::;, lt~:::~~a ;,~~~ l\:~~~;1 i~= dn her yerde ve mümkün olan 
ker. Klorür, Kollcsterin miktar- rıJdıgı zaman V~c~y mn Am~n- şc<;ind" Meymenet nptırtımanı hütün nisbette İn,ı?ıltereve yar-

.._ıarınm tayini. ,. hk~nk !rntttı .h~rc~etınFı :eyaA~erık1a J &, Tel : 43353 'j öım evlemektir ve istikbalde de 
• oıvanyolu No. 11a Tel: 20981 • • u ume ının son ıansız ıı:rq,u ı. hovle olacaktır. 

tir. Halbuki bugün görüvoruz ki 
sabık Fransız generali Catroux 
Suriye ve Lübnan'ı, kendilerine 
istiklal vermek vaadi altında, te
reddütsüz İnı?iltercye hediye et
mektedir. Bu hareket Fransa dev. 
Jetine ve Suriye ve Lübnan mil
letlerine karşı tam manasiyle bir 
hiyanettir. 

İngilizler Alman tayyarelerinin 
karaya inmesine karşı bir aksüla
mel olarak Surivedeki tayyare 
meydantarını bombardıman et
tikleri vakit Fransa hüklımeti bu 

sa hakimiyetine karşı hasmane 
bir harekettir. Buna rağmen hü· 
klımet mahfilinde gerek vazi~ 
"\et ve gerek muhtemel inkişafla
rı büvük bir sükunle ve so~uk
kanlılıkla takip edilmektedir. 

JVeygand döndü 
Vichy, 8 (A.A.) - Birkaç ~n

denberi Vichy'de istişarelerde 
bulunan Şimali Afrikadaki Fran 
sız umumi murahhası General 
Weygand dün tayyare ile Simali 
Afrikaya avdet etmiştir. 

TÜRKiYE COMHURIYETI 
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ZİRAAT BANF'A~\ 

Kuruluş Tarihi : 1888 

Se.rmavesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 26~ 

Zirai ,.e ticari her nevi banka muameleler' 

• ' 
Para Biriktirenlere 28,800 Lira' 

iKRAMiYE YE RI YO~--

Ziraat Baftkaaında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 60 
llra11 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apjjıdakl pllna gll• 

r.e ikramiye daiiıtılacaktır. • 
~ 4.dc- t.000 Liralık 4.000 Lir 
4 • 500 .. 2.00I\ • 
4 .. 250 • l.000 • 

40 • 100 • f.000 • 
100 • 50 • 5.000 it 

120 • ... 40 • f.800 • 
ı60 .. 20 1 .9.200 • 

olKKAT: Hesaplarmaaıa pöralar bır IR!rla ıçlnde SO liradan aşağı dtlsmt
ycruere ikramiye çıktılı takdirde ,;. 20 fazlaslyle verilQCektlr. KU?''alar 
senede 4 defa, 11 Eyltil, 11 Blrlnclkftnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde cckflcccktir • 



• ==::::::===:::::!ı========:ıc::::===================================== TAN 

Resimle • 

inıiltereü, 1eraltı trenlerinin garları sıfınak olarak kullanılmaktadır. Bu TeSlmde. bir hava hücumu esnasında bir rara sıtına· 
rak tehlikenin geçmesini bekliyen halkı ıörilyoruz. 

Çocuk Bahçeleri. Talebe Tatil 
Kurslan, Çocuk Kamplan 

lstanbul Maarif 
Müdürlüğünden: 

1941 1U devresinde Vill:yetimiz ilkokul talebesinin neş'ell ve ili· 
tifadeli bir tattı ıeçirmelerlnl temin maltsadl7Je 23 Hazıranda Ço
cuk bahçeleri. SO Haziranda Çocıık kamplan ve H Temmuzda tatil 
kuralan açılacaktD'. 

1 - ÇOCUK IAHÇILERI ı Öiretmenlerin nezareti altmda her 
talebe7J metlUl edecek o,,ın levazunı, mecmua ve kitap gibi vasıta
larla çocukların n .. 'eli ve istifadeli tatil ıeçirmelerine 7ardun eder. 

2 - TATiL KURaLARI: Bilgilerini çopltmak isti7en veya u-
7Jf bir den zümresinden noksanlarmı tamamlamak lhti7acmda olan 
çocuklara mahsustur. Bu kurslarda çocuklar kütüphaneden ve kurs 
idaresinın tertip edeceti tenezzub ve tetkik zi7aretıerinden ve ayni 
binada bulunan çocuk bahçeslnln dijer eğlenceli faali7eUerinden is
tifade edebilirler. 

1 - ÇOCUK KAMPLAR!: Talebe7e 1elecek ders 7ılı için taze 
kudreUer kuan~a, kamp M78tmm çocukla!' için hem sıhhl, hem 
fikri bakımdan fa7dah olmasına ve çocuklarm topl11 bir hayalm 
nel'e ve ellencelerinden f87dalanmalanna çal11D'. 

4 - ıCocuk bahçeleri ve talli kursları parasızdır. Bir ay deV3m 
edecek yatılı tatil kamplarında 1emek parası olarak 20 Ura ücret alı
ıur. Ve bu ücretten her ailenin ıelirlne ıöre tenzilAt yapılD'. 

5 - Cocuklannı sokakların fena tesirlerinden kurtararak onlara 
net eli ve istifadeli bir yaz taUli temin ebnek isti1en velllerin her 
kaada Maarif Memurlarma veya Maarif Müdürlütü Gençlik ve Spor 
bilrolıuna müracaat etmeleri llzımdD'. (4350) ,1 ................................ .., 
lıtaalbul Elektrlc. Tramvay ve Tünel 

lflehnelerl Umum Müdürlüğünden : 
1 - Pazarlık suretiyle satın alınacalı evvelce ilAn edilen ve mu

nkkat teminatı '108 lira olan muhıelif evsafta ampermetre ve voltmet
reler bu kere ı6rülen lüzum Ozerine mektupla teklif istemek suret17le 
utm .alınacaktır. 

2 - Tekliflerin levazundan parasız tedarik edilecek şartnamesinde
ki tarlfata unun olarak 18/8/1941 Pazartesi günü saat 17 ye kadar 
Metro banınm 4 Qncü katmdakJ Levazmı MüdUrlüJilne makbuz mukabı-
linde verilmif olması JAzundU'. (4353) 

Eti Bank Mahrukat Bürosundan : 
MildleHlnble mOlterDer arasında yapdmıı olan mukavelelerden 

mtıtevelıl\ bilcümle baldannuzı 1 8.9U t.ırlhinde kurulan ve merkezi 
Ankarada bulunan 1'TOrkJ7e kömür satıl ve tevzl m.tiessesesl,. ne dev
rettıtlmlzl ve mU.terll~ze kanı olan vecibelerimizi d~ bu müessese-
ıin tamamen tekabQl e7ledill illn olunur. (3006) (4280) 

Gaı p Unyitlerl lıletmesinclen : 
110eue9ernizle müsterller arasında Lin71t k6mtlı11 satqlan hakkm

#9 yapılnuf olan mukavelelerden mütnelllt bilcQmle haklarımızı 1.8.941 
1~-_. .. inde kurulan ve merkezi Ankarada bulunan "TtlRKİYE .ltÖMÖR 
.*TIŞ VE TEVZİ MUEssEsı:st,, nedevrettilimizl ve millterilerlmlze 
~ liıırp olan vecibelerimizi de bu milel8etenln tamamen telabOl eylediil 
ilin c:lw:f · (300I) (4259) ,....,.. 
Mlaij Jleartyaı müdürü: Emia IJmmn. Gazetec:ilı& ve t4eorıya1 

T. L. Ş. IAN....._ 

ÇOCUGUNUZA YERECEGINIZ 
EN GUZEL HEDiYE 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vek&letinden ~ 

Açık Eksiltme Usuliyle inşaat ~esi , 
Muhammen Muvakkat te· 

bedeli mlnat miktarı ihale 

Çocuk Ansiklopedisi 
Mal•tnenln 

Nn'l Miktara Lira K.... Lira Kl'f, gUnU 

----~- ------
Klremit ) 35000 ) adet WO 00 243 75 23 Haziran Ml 11. 
Mab7a ) lOOQ ) ,, Pazartesi 
GalvanJzli saç 3500 Kı. 4200 00 315 00 ,, 11, 

1 - Ankarada Hamamönünde Tıp Fakültesi mO,temilAtmdan 
Jum ve Niaa11'e Kllniti blnaaında emaneten yapılacak Uanal İı)lUtl i 
nevileri, miktarlan, muhammen bedelleri, muvakkat teminat Miktar 
yukanda 7azılı 3 nevi inaaat malzemesi açık eksiltme uauli:yle &bı:MIClall 
tr. 

Her Çocuk bahası, ~ layinetli bir ı.tiJe vermek ister. Fakat bu hediyeyi 
seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtanyoruz ve eoealmıua biı 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tatsiye edQoruz: 2 - Eksiltme 23 Haziran 1941 tarihinde Pazartesi ıono saat ıs 

Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veklletinde tetkil olunacak b 
su.el Komia7onca yapdacaktr. Çüııkil: Çoeuk AnsDdopedisl • CflnkO: ÇQcuk Ansiklopedisi 

PQIUn mektepte bütün dünya çocukla- 3 - Satb'enler bu lfe alt şartnameyi Sıhhat ve İftlmat Muave 
Veklletl İçtimai Muavenet Dairesinde ve tetanbulda Sıhhat ve t 

) 

mektep qnıda. battl niıa yılbap ve bay· 
nektepten IODI'• mub· ram hediyesi olaTak 
taç olJutu en kıy- en çok verilen 81el'dlr. 

Muavenet Mtldürlutünde tetkik edebilirler. 
4 - Muvakkat teminat miktarları her malzemenln ismi hlzıuaıılll! 

IDeterllmiftir. 
metli eserdir. 

Her bedJye kırılıp kıy· 
bolabllir. veyahut u. 
DUtuJabillr. l'akat Ço
:uk AMiklopecUal. ço-
=UIUn bayat1 ozertnde 
teıdr Japacak " bü. 
tan hayatınca iz bıra. 
kacak bir eserdir. • 

--ı~ AN N e~ı·iycıt ı_-:vi 

lsfanbui 
1 

Adres: lstanbulcla TAN Matbaası 

Ereği Kömürleri lıletmesinclen : 
MOessesemlzle müıterller arasm-ta Taı kömüril, kok k6müllil, briket 

ve tali maddelerinin satıfları hakicında yapılmış olan mukavelelerden 
mütevelllt bilcümle haklarnnrzı 1.8.941 tarihinde kurulan ve merkezi An
karada bulunan CTÖRKİYE KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ) 
ne devrettitımlzl ve müfter,ilerimize kart1 olan vecibelerimizi de bu mü-
essesenin tamamen tekabül eyledilt llln olunur. (3004) (4258) 

CünkG: Coeuk A:ts!klopedlll 
ÇOCUğ\IDUza faydalı ve 
bilgili b~ arbdq va
ıifesinl görür.Ona bot 

saatlerinde hocalık vt 
arkad•fl•k eder. 

Çocü AulldopedlG l1d 
cilttir. Mült.enunel tcltllde 
tedit edllmlf olara/c Ud c~ 
dl blrün (1) llnulır. 

Talebe w muallünlen 
tMZIUtlı (1) Ura11a wrllil". 

6 - Teminat olarak nakit ve nakit mahiyetindeki evrak Kom 
ca kabul edllmi7eceti için bu kabil teminat vermek tstl7enler dam 
vel VekUete .müracaatla bunlan alAkalı Malsandıklanııa yatırmalan 
Komisyona makbuzlarmı tevdi etmeleri lAzıındD". (4121) 

Eti Bank Umum Müdürlüğü1tden • 
Banbmınn, 

a - Ere~li kömürleri işletmesi, Zon.,..Jdalr 
b - Garp linyitleri Wetmesi, Balıkesir. 
c - Mahrukat bürosu. Ankara, 
d - Ereıu kömürleri i'1etmesi, 
Kok ve ihrakiye lel"Vislerl Aıikara, İstanbul, 

sin, Ere~li. ..Karadeniz,. 
YukandakJ mUetıaeee ve eervbılertnin. tq kömilrQ. linyit, kok, 

ket ve taU maddelerinin abm ve satanından mütevellit bllQmum 
cudat, taahbüdat ve maUQbatı biltün hukuk ve vecaibjyle 7enJden 
eyledlli.mlz 

Malidut Mesuliyetli 
Türkiye Kömür Satış ve Tevzi .Mües.wsesi 

firmasına devndllınlJtlr. 
Allkadarlarm 1 Haziran 1941 tarihinden itibaren: 
1 - Her cins taı k6mUril. kok, briket ile tlll maddeleri fı:hı 

1 

olarak 7apılacak talepler müeueenln merkezine: 

1 Askerlik isleri 1 Adres: Atatürk bulvarı 21123. Yenifehlr "MObendlaler blrllll 
_ _ Ankara. 

2 - Linyit k6mtlı11 için 7apılacak müracaatların eskisi libl. 

[ 
Şubeye Davet lin)'ltlerl 1$hıtmesi,. Balıkesir adresine. 

Ü•küdar Aakerllk Şubealnden: Bu 3 - Mahalli ihtiyaçlar ile "Taı kömürll, kok kömürü, linyit,, 
yıl Tıp Fakilltesi, Veteriner Fakül _ ki7elik kömürler için o mahaldeki şube veya acentalarrnuza "İıtanDl{!I• 
t.esı, Eczacı. Dil Tabibi okulları ile İzmir, Zonıutdak. Mersin, Ereğli "Karadeniz., de GUbe ve depo 

O oldutu gibi, muhtelif 19hlrlerde acentalar vardD'.,, 
nlversite Fen Fakültesi kimya SU- 4 - Mahrukat kanunu mucibince evvelce intihap edilmiş ve 111 

- ---- - ---- besinden mezun olanlarm 941 Tem - kaveleei henüz hitama ermemtı ace!ltalarımız ile dijer müatehllkl_.. 
muzunun ille yaruından Atustoeun Ankara merkezine. Oev!et Demiryoiları ve limanları isletme idaresi ııar./arı 

Muhammen bedeli (28800) Yirmi altı bin altı )'(1z !Jra olan ('1800 a
det) cart hat çam traversi (2U.941 Salı) ıünü saat (15) ele kapalı zarf 
usulü ne Ankarada idare binasında aatm alaıacaktır. 

Bu işe girmek ı.tıyenlerln (1995) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliOerlni ayni ıün saat (14) de kadar 
komisyon relslııine vermeleri lAzımdD'. 

Şartnameler (100) kuru.a Ankara, Ha7darpaşa, Eskiaehir ve hııur 
vunelerinde aatılmaktadU'. (4411) 

birinci ıünilne kadar son yoklama - IJ - Taı kömürO., linyit, briket, kok ve tall maddelerln1n 
ları yapılacatmdan tubede k87JÜJ o- lflerine müteallik hU8Ulllt için Ankara merkezine. 
lup da bu 7ı1 mezun olanlarııı mezu- Yukarıdaki aclrellere mOracaat etmeleri rica olunur. Merka. 
nJyet vulkalari71• birlikte nüfua caz. _,,._depo..;;....ıu_ ... _m_ı_:an_teııraf....;;;...._adreslerl: ___ ._M_ahrulı: __ at.;.._<.;..3_ooa __ -_ .. _2_s1.;.> __ ~ 
danlan ve fotosra1larlyle tube7e ıet
melerf, taşrada bulunanların bulun -
duk1an mahallin askerlik GUbelerıne 
müracaat eylemeleri ve bu müddet 
içinde yoklamalarını yaptD'mryanlar 
baka1A A)'dacatı illn olunur. 

lstanbul Fiyat "Mürakabe Komisyonun 
'12 numaralı ilAn: 5 MS bk blr.tq)t_ .okslJentn fabrika ftyatı Azami 

ve fabrikadan uzak mahallerdeki~ ıederinde lzaml 29S kuru§tUl'• 
(4411) 


