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r--- -

Zavallı Surlrede 
nihayet kana 

bor•nıror 

Suriye 
harbi 

Müttefiklerin üç 
koldan yaptığı ileri 
harekat devam etti 

LUb•n IÇlklarııda 
donu111lar çarptflı Aym ....... t ra•11 

. ....... 1ı .. aMam olu 
F r ... DnletR• .... .t.t 

A..tral Darla• 

Fransız 

harbe hazır 
Fransa, Suriy e 
arazisinin ihlali 

üzerine, lngiltereye 
bir nota tevdi etti 

-
Nev ok 9 (AA) NeYl'ork T 

mes gazet.esıı ın Be n muhabırıııııı 

verdiği b habere go e Toulonda 
bulunan Fıan z donanma r 
sup birçok c z tanılaı dl' h 
kete hazır buhınm k Uz 
mıtlardıı . 

Frama lnailtere,e ltir nota verdi 
Vichy 9 (A.A ) Ofı ajan ınırı 

blldırdiğine goıe, Madrıtteki Fran ı 
Bflyilk Elçisi Franço11 Pletıı, dün 
İngiliz BüyGk Elçlııi Sh Samucl 
Hoare'e, İn(rilfz kuvvetlerinin Suriye 
araz.iııiııı ihlali hakkında Frnn ız 
hilk\imf'thı in bir notııııını tP~dı et 
mittir 
p.........., harp ilin etmemesi 
Lonclracla memn ...... ~anclardı 

J ondra 9 (A A ) Reuter bıldırı 
yor: 
Madı itt.ekı İnırıhz BiiJ uk Elçl ıne 

Vıcby hükiintetı tarafından tevdi 
ettirilen notanın mahiyeti hakkındo 
Londrada memnuniyte izhar olun. 
maktadır. Londrada ,u cihet kayde. 
diliyor ki, bu nota herhanaı bir 
tekilcie muaaamat Uinını tazammun 
etmemektedır. 

(Dfffl1M Miti/• ı, .-ıı .. t a) 

ingiliz 
adaları 
isti il 

6nOnde 
----

ı: ::::z& il !!%! • 

Gümrük ve inhisarlar Ve ili 

Berliıe gire, kafi 
harp saati yaklastı 

Vekiletine it 
işler hakkında 
beyanat verdi l n gil tere Devlet 

Nazırı da istilaya 
yakında teşebbüs 
edileceğini söyledi 

Bertin, 9 (A.A.) - Bır husu.i 
nıumabiır bildiriyor: 

Şarki Akdenizde ve ar!cta Yf" 
ni bir hareket hazırlandığını ıoı 
teTen aarih ifllretleTe ve Alman 
efkanumumiyeainin Ortaprk mın 
takaaının kafi harekat mıntaka
.. olduiuna kani bulunmaıına rağ 
men fU cihet tebariiz ettiriirr.el'd"r 
ki. Alman askeri ricalinin b~yana 
tı, daima, yalnız ııarp cephesinin 
kat'i olduğunu ıöylemittir. Mare· 
,.ı Von Brauchitach'in Franaada 
ve Mant civarında seyahati, kıy· 
metli IMr i .. rettir. Girit umumi 
provasından sonra, Alman zi· 
mamdarlan, yakın \lir tarihte, 
kat'I muharebeyi Mant üzerinde 
vereceklerdir. 
t.pq DeWıt .....,., bt'i ...... . 
rel.. ıuı· i ~ ti,liyor 

Londra, 9 (A.A.) - Reuter: 
Devl~t Nazm leırcl Rea•-........ -~ ~-

Menı .. hllleriadeld Hyalaati 
o dakça maddar 1'Örile1t 

Marqal Von Braaelaitaela 

broouk, Kanadaya hıtaben net· 
rettiği bir mesajda, lngiltf!rcnın 
ıstilisı saatinin yaklatmakta oldu· 
ğunu ıöylemİf ve demittir kı: 

istilaya ne zaman teşebbüs edi 
leceğini bilmiyorum, fakat mu· 
hakkak olan bir teY vardır, o da 
muharebe saatinin yaklcıııtığ.ıdır 
Her er, bütün fiddet ve azmile 
mukavemete hazır, yerine konui-

(D ... ,,... -1ı,if• 1, ftıhın 1 4-) 

General 
Marshall 
Cornwall 
Mı•ırdekl lnglllz 

kuvvet1erl11ln a.9 
kum•nd••• oldu 
Lonclra Harbiye 1 N ezaretı, Ge. 

nenl Manıhall CornwaU'ıa, Ona 
Şark Baı\cwmalUl .. ı Geneı·al Wa. 
~l'ia idal."88i altında, Mıaudaki 
İngllia kıtaları ~~~h. 
tına tayin edUditfnı ~ıldirnıekte. 
dir, 

Raif lara~eıiz ~e~i ki: 
BUtUn memurların hakları korunacak -
Açık t • memur kalmıror • Rakll•rın 
alkol derecelerl lndlrllmlrecek • Şarap 

\. k • n unu M e c ı_ı_._,_• ___ _ 

işçiye bedava yemek verilecek 
Rıı haftadanbeıı şehrimizde bu. ıdaıe ı faal :ı. tin tamamen e: aıılı 

lunan Gtimrbk ve İnhisarlar Vekıli ~e hukuki Ç( rç~ve ıçlne alnııstır. Bu 
Raıf Kaıadenııı:, dfin akpm Ankara kanun adcce kııdrolaı ı degil, idare 
va donmilştür. VeJuJ hareketinden 1 orı.."llnlarının v ubelerinin taıra 
evvel blr muharririmize muhtelif t~tkılatındakı memuıivetlerin vazif .. 
meselcler hakkında çok milhim beya ve salahı~etleı nl de gostermekU?dıı 
natta bulunm111tur. Bu kanunla halledılen belli baı 

V'"ki), yeni teşkilit kanunu hak. ışlt'rd n biri idare nıemurlannın 
kında ıunlıın aöylemiftir "inıdı~e kadar ne oldugu aıılqıla. 

- Tetlulit kanunu lnhı aılar (D..._. •.I& /• ı, riı• ı • > 

Amerikada 

Nevyork 9 (A.A.) - Reisi
cümhur Rooaevelt orduya, gre 
vin devam etmekte olduju Nc.rl 
hamerican Aviatıon> tayyare fab 
rikuına elkoyrnak emrini w rmı • 

ı tir. Bu fabrikaya elkoym3k em 
rinin verildiği Vaşingtonda Rt-i ı· 
cumhurun katibi Early ta afından 

Groenland açıkfannda 

Bir Alman 
Amerikan 
çarpışması 

-

Gl••lk Ye lnhlurlar Vekili 
Raif Karaderiı 

= 

İskenderiye 
tahliye 
ediliyor 

• 

Almanlar tarafındaa 
yapılan son bava 
hücumu çok ıenit 
mi k y a sta o ld u 

Kahire, 9 (A.A) - lakende
riye sakin bir ıece aeçirıniftır 
Bunwt: la beraber aivillerın tabla 
yeıi devam ediyor. Bir Arap aa
zeteai pazar ıünıi ,ehri terkeden
lerin milctannı 40 bin ltifi olarak 
tahmın ediyor. Dün bir çok hu 

(Dwamt aaA '/• ı, rihat .ı •J 

bıld r"lmıştlr 
ilk defa olaraktır kı lıukUnıet 

bır grev hidıaeıinde bar ştırmak 
uaulune muracat etmeksizın boy 
le kat'i biT tedbir almaktcı~.r 

Suriye 
hadiseleri 
ve Almanya 

B. M. Meclisinde· 
müzakereler 

Alman Hariciye 
Nezaretine göre 
hadiseler alaka ile 

takip ediliyor 
-·-

Tlrtdrenı11 v•zlretı 
h•kkınd• eorul•n 

eu•I c•v8P••z kallh -
Berlin, 9 (A.A.) - Yarı rea

mi bir kaynaktan bildiriliyor: 
Bugün Alman Hariciye Netll· 

retinde beyan olunduiuna ızöre. 
Almanya Y akıntarktaki ukeı i 
hadiseleri büyük bir alaka ile lt'• 

kip etmekte, lnııiliz kuvvetleri 
tarafından Suriyeye kal'fl air·f•· 
len harektin hakiki aiyaai sebebi 
iııe daha büyük im alaka ile kay
dolunmaktadar. 

(DetJMM _,,,,,, 1, nıe.ı" 1 N) 

Dan A lmanga, ltalga ve Ramaııga ticarel 
anlaşmalarına ait bazı lcanıın 

18.gıhaları kabul edildi 

Ankaıa 9 tA.A.) Buytık llıfiUet 
Muclisı bugun Şemsettin Günaltaym 
bqkanlıgında toplanarak, posta, teı. 
graf ve telefon umum müdur)üğü 
938 mali yılı hesabı katlıılne aıt 

Balcıılar .................... 
TUrk mucizeel 

tekdir 1 
Peraml SAPA 

kanun liyıhuım ı1tuzakere v kaW 
etmiıtır 

Mechıı IM.ınu takiben Almanyaya 
ihraç edilecek 'Türk mallanna nnı. 

(Dna- Mltif• • • ..,_ • •J 

milli benliiimizin tuurundan ve 
yalnaz ondan doian bir mtida~ 
f aa barnleaile harbettik. 

- General de Gaulle de. 
dolayaıile, F Tanaanın iatlklali i-
çin harbediyor. ' 

································································ ............................... . 
Türkiye ile Amerika arasında 
ticaret münasebetleri 

- Dünkü yazında Frantaz· 
l.n ikiye ayıran ve birbirine 
kırduan Suriye vakaaının aeç
mifte bir eti olup olmadıianı 
tarihçilere ıoruyordun. Buna 
cevap vermek için tarihçi ol
maya liizum yok, sanıyorum 
İatildll Harbi de bizi ikiye aya
ran ve birbirimize kardnan ya
lun Mr tarih vakua deiil mi) 

- Ben yakın d.. uzak 
dünya tarihinde de istiklal Har 
hjndeki Türk ~in bir 
epi aöremiyoıum ve bazılan· 
mmn, bele fikırleri gazete ıa
hifelerine kadar VUTanların, i
kide bir, ruıele bu harbin su 
veya bu ıafha11nı eşsiz Tü;k 
mucizeaine benzetmelerini asla 
doğru bulmuyorum. Evvela hız 
yabancı bir memleketin iatikli· 
li için değil , kendimizinki için 
harbettik: sonra İngilterenin el 
ulağı olarak değil, hatta Ami
ral DaTlan'ın zannettiğı gibi ln
gilterenin tepikile de detil. 

- Pek doiru; fakat fU fark 
la: Buaünkü Franaanm hiçbır 
parçaaa, mütareke hükümlerine 
raimcn tecavüze uğramlf, ittık 
lali reımen irdcar olunmtıf de
iildir: General de Gaulle, mai 
lup Fran.ız milletıne eski tere 
fini ve hakimiyetini ıade et
mek için ortaya abldı. Fakat o 
zamanki Türkiye 111iıtareke ha
kümlerine raimen tecavuze uğ 
ramlf ve toprak bütünlü
iü partalanmıttı. Mustafa 
Kemal. lıtanbul muateana 
bütiin memleketi tem ıl eden 
Buyük Millet Meclisine dayam· 
yordu ve yanında ordunun he
men bütün erkanı vardı. Sonn 
biz topraklarımızın dışında de 
ğil, b.irkaç çefit iatıla ordusuna 
karfl vatanın her bucağında 
h~ttik l pklll HaTbındekı 
Türk mucizesi, ikide bir teker
rur eden aundelik ve orta m ı 
zaferlerden bıri deiıldır. Tar h 
herhanga bir istikbalde bu m 
cızeyi tekrarlamak iateTle 
~ürk İ9tikllli açİn Tiirke 
caat edec k ır 



• &&! 11 . ... . 
SiYASi VAZIYET I Ş E H i R H. A B E R L E R i 
Suriyede harp 

Sebehsiz bir jGönüllü lıastabakıcılar için Kiğıthanede 
akraba ilk kurs açıldı işlenen feci 

i .,ilterenin sİJui .... ukeri ...... 
zırlıklarile General De Gaulle 

laraftarlarmm Fili.tinde toplaa
malan, Berka ve Yunaniııtanda 
lngiliz kuvvetlerinin kumand
bul .. myt olan GeDel1d Wikon'ua 
yeni bir cepheye tayini &aktan 
...... Scai)enin laarp Mhneai ola· 
c.ima fi!Pbe blnlı:mallllfb. 

kavgası da/ıa Alb tıastanede birden baılıyan derslere bir cinayet 

..... crrahpaf& JıaaıbPHi f5allli llutabaloalık kanlan 
talebeıi deral dinlerkeD 

Genç kızlarımızın bu işi makatlde~ bir 
vazife olarak benimsed_ikleri görünügorJu 

H eı· devirde olduğu gibi, bu buh-ı almak lazım geıtrsc onu da yapaca
ranlı günlerde de Turk ka- ğız. icap ederse erkeklerimizle omuz 

dını, vatan mlldnfaasında erkeğine omuza dövüşeceğiz. 
yardım edebilmek endişosile işe baş. Bugün yaşanmak için çalıştığımız 
lamış bulunuyor. gibl, yaşamamız için ölmesini de 

Gönullü bastabalncılardan bahset- bileceğiz. Esasen bu söylediklerim, 
mek istiyoruz. Öyle bir gönllllii or- Tilrk kadınıııın her icap etUği za. 
dusu kı; yarın, icap eder de kardeş- mım ynptığı ve nrtık bizim için ~i
leri babaları, kocalan, dayı1an ve l"Cr meziyet olnrak sayılması bıle 
a~lan sınır boyunda can alıp can tuhafımıza giden hallerdir. Biz, bun 
verirken, bunlar da geride .bugun dan daha fazla ını, düşünem~diğirniz 
artık ileriden hiçbir farkı olmıyan kadar fazlasını yapmak istenz.> 
geride- ıııavaşacak. Bnloyorum, heı kesin yüzünde sc. 

Onlardan bir kısmını gördüm: vinçli, daha doğrusu mesut bir ifade 
Şimdiki halde 600 kişi imişler. ile- var: İyi bir şey yapmış olnnlarda 
rlde 6000, belki de daha fazla ola· görillen saadet ifndesl. 
caklar. Hepsi de azimli ve imanlı Henüz biribirinl tanımıyan gönü1-
kimseler.Esasen başka türlü olmala. !iller, aralannda koııuliuyorlar. İç. 
rma da imtin yok ki. Onlar, bugün le.rlndcn birisi: 
sınırlarımızı bckliyenlerin kardeşle- - Ben, diyor. Evvelce hastabakt 
rL cı olmnk isterdim. Hatta Kızılayın 

Hemen hej>Shıin ewe uım.sıunnı. f Hemşireler mektebine de kaydol-
yacalt ehemnıi)·ette isleri de var. Ço- dum. Fnkat huy bu ya, hiç bir ecy. 
ğu orta halll ailelere mensup; evle- den korkmadığım ve tiksinmediğim 
rindeki işlerini kendileri görmek halde iğne yapmak hann iılıimden 
mecburiyetinde olan çalışkan, na- beter geliyor. Heı·kes iğne yemekten 
muslu ve fedakir Türk kadınları. korkar. Bense iğne yapmaktan. 
Bugün, kendilerini beklemekte olan I Mecburen bastabakıcı olmaktan vaz 
vnlfeyl halriale kavramJJ]ar. Yapa. geçtim. Amıı bu seferki bir heves 
t•akları işin G&hısla11na hiçbir maıl- dcğD, vatan vazifesi. Artık ne ya
di menfaat temin et.miyeceiinl bili- pıp yapıp kendimi sıkacağım ve bu 
yorlar. huyumu yeneceğim. 

YapacakJan işin kendilerine bir Bir başkası anlatıyor: 
isim. bır :ıııını kazandırmıyacağını c- Ben gönüllü hastabakıCı olmak 
da bniyorlar. Buna mukabil :rapa- için Yardımsevenlcr Cemiyetine nıü. 
cakları i~ için kCiçilk de olaa, maddi racaat edeceğimi söyleyince evde her 
b r takım fedakirhklara katlana· kes hayret etti. Ben, değil bir basta
c. klanm dn biliyorlar. Bunlar gö. ya bakmak, ufacık bir çıban görsem 
nullü Tuık kadınlan ordusunun bi- fenalıklar geçirirdim. Amn şimıll 
ı er meçhul askeı-leridlr. iyi ve cesur bir hııstabakıcı olacağı. 
Yapacnkları, göruuüşte küçük, fa. ma imanım var.> , 

knt hakikatte gayet kıymetli vazi- . İlk ders, bazı sebepleı·le geciktiği 
fenin, tnı.n birer ehli olduklarını için hepsi snbırsızlanıynrlar. Bu. dn
in an ilk konu ınada anlıyor. l\Iah. ha ziyade bir sevgili beklemenin 
'iyctkiır, fedakar, namuslu, çalışkan VCl'diği sabırı;ızlığı andırıyor. Mernk 
T\lfk kadınlan. Emin olunuz ınsanın lçlndeler: Nasıl bir ders gorcıcckle. 
lm önulluleıi göı ünce, gözleri y11ş11- nni konu uyorlıır. •e şekilde çalı
ll)or; caddeden şnrkı söyliyerek şacnklnn hakkında mütalealnr beyan 
geçen bir a keri kıtayı gördüi',rumüz ediyoı lnr. İleride yapacaklnrı işler 
zurnan duyulnn ayni his, a)-ni sevluç üzerinde duruyorlıw. Konu maların. 
ll guı ur hi i ın anın içini knplısor. da öyle bir edi var ki, bU işi bir 

Oya kadar güzcl ve scıvimli, çok vazifeden dnho üstün, na ıl öyli~e-
g nç bir kız konuşuyor: :o.1m, lbndet gibi kutsi bir iş olaınk 

c- Bit Türk kadınlal'ıyız. Tarihin benimsedikleri belli oluyor. 
her devnnd oldugu gibi, h tta her İlk ders ,•erecek olan hocanın kar. 
devredckind n daha u Wn bir azim- şırlan gorilnmesi gonüllü1cı·i öyle se
le bız tcrettup eden vazifeyi yapnıak vindil'di kl; derhal he~ i dershane) e 
bo numuzun borcudur. Bugiln haata koşup birer l ere oturdulnr, k§kıt 
bııkıcı olmnmız lazımmış, oluyoruz. kalem hazırlandı ve nk deı'S başlamış 
Yann dah ağır, çok daha fazla oldu. 
fcdaklrlığ1 istilzam eden bir vaıife .. . ................................................................................................ 

Az tama çok 
.ziyan getirir 

fzmir, (Ta virl Efkir) - Ölen 
kocasının tekaüt ma&Ş'lnı evlendiği 
halde almaJrta dtl't'Blll eden 91! 1ot
lama ilmühaberini dul diye doldurup 
Belediye memurunu iğfal ede"'k tas
dık ettiren ve bu suretle huineyi za
rara sokan Zeynebln İkinci Asliye 
Ceu mahkemesinde cereyan eclea 
ınuhakınesi sona eı·mlıUr. 

lzmlrde muhteklrler 
hakkında takibat 

yapıldı 
1zmir, (Tasviri Efkiir) - Kundu

ra ve manifatura eşyasınn Vilayet 
Fiyat Murakabe Komiayonu tnra • 
fından tayin edilmiş olan Ciyallnr 
fizerlnden satış yapılıp yapılmndığı
nı anlamak ifin sıkı bir şekllıle kon
trole ba~anmışbr. 

Fiyat nııırakabe memurları, haf
tanın belli olmıyan günlerinde an. 

lhuu m• .. •• •llencell 
•hbabllktan sonra 

btçala dökUldU 
Evvelki gece gene bir yaralama 

vakası olmuştur. , 
Hadise enelld akoam uat 22,:10 

da Silivn"kaJ>ı Be,çayın sokağı 24 
sayılı evde cereyan etmiştir. 
Banıakçı Ali isminde blrl kayın 

biradeıi Saimle birlikte, kurdukları 
rakı masasında bir müddet içtikten 
sonra Ali kayın "biraderine kansın
dan şikayet etmiye başlamış ve Sai
min aksi bir cevabına sinirlenerek 
ka.ap bıçağını çekmiş ve Saimi goğ. 
sünden ve karnından ağır surette 
:rnralamıştır. 

Kendi i de bu esnada parmakla
rından }'Uralıınmışlır. 

f f~deyc gayri muktedir Saim Cer. 
rahpaşa hastanesine kaldırılmış, ea· 
rlh yakalanmıştır. 

Maarifte• 

Üniversitede 
diploma tevzii 

• • 
merası mı 

yapılmıyacak 
'Oniversitede bu seneki mezun

lar için diploma tevzii merasimi 
yapılmıyacaktır. Mezuniyet ik
mal imtihanlarının neticeleri a
lındıktan sonra diplimalar tasdik 
edilmek üıere Vekalete gönderi
lecektir. Geçen devrede mezun 
olanlann • diplomalan tasdikten 
gelmektedir. Hukuk Fakültesinin 
diplomalan gelmiştir. 

ÜNIVERSISE HAFTASI 
Diyarbakırda yapılan Üniver

site haftası nihayet bulmuştur. 
Haftayı açmak: üzere Rektör Ce
mil Bilselin riyasetinde Diyarba
kıra giden heyet çarşamba günü 
şehrimize dönmüş olacaktır. 

Adllyedeı 

Peynir satışında 
ihtikar 

yapıyorlarımış 
Sarıyer de, Y enimahnllede bak

kallık yapan Şunyip adında birt
si, 90 kurusa satması lazım gelen 
kaşar pr.ynirini 600 kuruşa sat· 
mış. yakalanarak Asliye ikinci 
Ceza M hkemesi tarafından dün 
tevkif olunmuştur. 
bİR KATİL 12 SENEYE 

MAliKÜM OLDU 
Bir müddet evvel, Balatta, 

köfteci Rifatın dükkanında bir iş 
meoteleai yü:ı:ünden arkadaşı Ah· 
medi bıçaklıyarak öldüre:ı Hü
samettinin muhakemesi dün 2 nci 
Ağırceza mahkemesinde bitiril
miştir. Mahkeme Hüsamcnini ev
veli 1 8 sene hapse mahköm et
mİf, anak Ahmedin kendi.tine 
yumruk atmasını tahfif sebebi ad
dederek cezasanı 12 acne~ indir
miştir. 

FATiH CiNAYETiNiN 
MUHAKEMESi 

Zeynep, 11ç ay hapse mahkum dil
miştir. 

lzmlrde lldUrUlen 
domuz I • r 

smn ~arşıda mııhtellt mağazalara ETvelki giin Fatihte kendisin· 
cirerek. satıt fiyatlarını kontrol et- den kaçan karısı Mükerremi, sev· 
mcl<tedirler. Tesbit edilen fiyııta ve 
klr nlııbetlne nazarn yüksek satışlar gilisile sokaktan giderken öldii-

İsmir, (Tasviri Efkar) - VilW.yet 
Y.iraat Müdilrlüğtinee. tesbit edildi
ğine ttare, 1940 :ınali yılı zarfında 
vUiyetlmh mıntakasında 2398 do
muz itlif olunmustur. Öldilnilen do
muzla rm derileri istanbulda Beyko& 
fabrikasında işletilecektir. f'abdka
ya teslim ıartlle domuz derilerinin 
beher ktlosu 20 kuruştan mübayaa 
edilecektir. Yalnız derilerin tele kur
şunla TUruhnuş olması, temiı r1i· 
zulmüş ve tuzlanmıt bıılunması li· 
zımdır. 

Böylelikle domuı derilerinin kıy· 
:.ıetlendirilmesile köyUlmüz ıstifade 
edecek, mauulita nrar veren bu 
hayvanlar da ualmıı olacaktır. 

yapanlardan iki kişi derhal nıahlce- ren mezbaha kwcisi Fazıl EnGin 
meye Terilmişludir. Bu ır:fbi bnzı sa- hakkındaki tahkiat bitirilmi~ ve 
tıcılar lıaJdcında da takibat icra e- suçlu dün Adliyeye teslim edil· 
dilmektedir. miştir. 

Fuhu9a te9vlk etmlf Katil bu sabah eğer vakanın 
tamir (Hu usi) _ fkiçeşmeJiktc -.ah.i~i b~~unan 3.0 ~İfİ ~dliyeye 

Veli kızı 40 vaşında fsmet namı dl. gctırılebılırse !kıncı Agırcezada 
ğeri Medine: tanınmış kadınlardan muhakeme ed.ilc.cektir. Bu yapı
Ülkerl, menfaat mukabilinde iki er- lamadığı takdirde de umumi ah
kekle evine kabul etmek suretile kama tabi tutulacaktır. 
fuhşa vasıtalık yaptıfı iddiasile za-
bıtaca tutulmuştur. Necmlyayl lifal etmlf 

İTİZAR - <Ankaraıun llk gün -
lerİ> tefn1taml%m. yazımızın çoklıı. 
~undan dolayı bııgün dercedemcdik. 
Ozir dileriz. 

!Si .. 

İzmir, (Hususi) - Çurnkkapıd 
Fikret. sokağında Hüseyin oğlu ma
rangoz Mehmet Ekincileı·, Ferhat 
kızı 14 yaşında Necmiyeyi ığfal et· 
tifl zabıtaya şı1ciiyet edilmiş, Meh
met yaknlanmıştır. 

t~~~~~~~~~~~~~;;:::e:=~~~~~~~~~~~:"i· dııarak: - Sen mazursun, dedi, tamarnile 

Milli roman: 53 Server BEDi -··········· .. ············· 
- Hayır! dedi Nejad, bu mesele 

için hiç kimeeye gidemem. Şalüt ml 
dinliycceğim? Çirkin, çok çirkin bir 
şey bu. 

Benden &uphe etmen daha ~·
kin değil mi? 

- Şüphe etmek lazım geliyona 
daha çirkin delil, daha elt111, çok 
t lim.. Bu ıOphe b<.>nim ~ kanser
den daha korkunç. 

Ya benım için bu &uphe altmda 
knlmak? 

Eellmm ııc i tıtriyoı-du. 
Nejad, masum olması ihtimali git. 

tikçe artan bu kadına karşı duyduğu 
hicabı merllamete çeYirmiye başhyan 

teteddüd6 jçindf'., aordu: 
- Sende Safıyenin yazıS> val" mı 

hiç? 
- Olmaz olur mu? Dolu ••• 
- Yanında var mı? 
- Yanımda yok ... Londrada hep. 

si ••• Fakat kolay .•. Getirtiı"lm ... 
- O çok uzun !!Ürer. 
Nejad odanın içinde, başı onfınde, 

sallana sallana gidip geliyordu. 
Bir hıçkırık duydu ve dıırdu. 
Yaklaştı. Elini BelkıBJn başı üs

tünden, saçlarına değdirmeden geçi. 
ı-erek: 

- .A!!et, beni affet, diyebildi. 
Belkıs yaşlı yiizQnü ona aoğru kal-

mazursun. Stnin yerinde b:ıııka bir 
erkek daha kaba, daha vahşi olabf. 
lirdi. Ben ..• Ren ... Şansıma ağlıyo. 
rum. Safiye gibi •.• Safiye gibi ... Eşi 
gl>rühnemiş bir alçağm arkadaşı ol
duğuma ağlıyorum. Orıu parçalamnk 
lstiyonım. Hem de nasıl, ?ıAaıl... 

Şimdi Belkı ı teselli etmek ihtiya. 
cını duyan Nejad 'bn sefer avucunu 
onun saçlan .üstüne koyarak, öfkesi 
azalan ve ıc.fkati artan ııesile: 

- Merak etme, .dedi, ondan inti
kamımızı alacağız; yalnız onun bu 
alçnklılrtnı isbat eden bir delil bula. 
hın. Öyle bir delil... Öyle bir delll 
ki... İnkar etmesine imkan kalmaSJn. 
Bu cYedad> kelimesini onun par
maklarının yazdığını isbat eden bir 
dem ... Elimde onun bir yazısı olsay. 
dı belki bunuıı isbatı mümkündü. 

- Ne yapacaktın? 
- Bu itfa mütehaMıslan vardır. 

Hattatlar vardır ki hlç aldanmazlar_, 
mahkemeler i tiktııp içııı hep onla. 

180 kişi iştirak ediyor 

Gönüllü hastabakıcilardan 180 ı tabahcılarin bu ilk partisi kursu 
kişiJjk alt parti, dün şehrimizdeki bitirir bitirmez, diğerlerinin kursu 
altı hastanede kurıılara bAflamı' başlayacaktır, Hastanelerde 30 
bulunmaktadırlar. 30 ar kifiyi kişıdeo fazlasına ders vermek 
ihtiva etmekte olan her kurs, ayni imkanı görülemediğinden bu ted· 
tahsil seviyesinde bulunan.lan .ih- bir alınmlfUr. 
iva etmekte ve bunlar ayrılırken Bundan bafk.a 13 haziranda 
semt meselesi de nazarı dikkate Gureba, 16 haziranda da Ame
alınmış bulunmaktadır. Kurslar rikan hastanesinde birer kura da-
45 günle 2,5 ay arasında devam 
edecektir. 

MalUın olduğu üzere yekünu 
600 ij bulmuş olan gönüllii has-

ha açılacaktır. Diğer busu.si has

tanelerde de kur lar açılması için 
tetbr1er alınmak.tadır. 

-.,. ••••• •••••,.•••-.-u•••••••••• ••••• •• ••••••••• •• ' '''' ••••••••••··-·-·•·•••••••••••••••••••.,. 

Gönüllü 
hemşirelere 

paso verilecek 
Yardım~evenler cemiyeti bundan 

sonı aki toplnnttlannı, hazırlanmış 

olan Taksimdeki ~eni yerinde yapa. I 
caktır. Bu y r Beden terbiy i bi
nasında ayı'llmıştır. 

Cemiyet. Ankarada oldui;'ll gibi 
şehrimizde d bir cDert dinleme bü. 
rosu> ııçmıya karar v~rnuştir. :Ru 
büro bilha-tsa erkekleri askere giden 
kadınların dertleıl ve l len1e meş· 
gul olacaktır. 

Bugün. Taksimde yapılacak olan, 
toplantıda bilhaua göniı1lü ha taba. 
kıcı olmnk içiu müracaat etnıiş bu
lunanlarla me~gul olunacak ,.e bu 
arnda bu glbilerin yol ma:ırafları 
üzerinde alınacak olan tedbirler gö. 
ı üşülecektir. 

Cemly t g(inüllil hnstabakıcılara. 
şehir naln1 nsıtalannda talebe gi. 
bi tenzilfıtla sevnhat edebilmelerini 
ve bu U11Ctk, y~I masl'afı yüzünden 
müracaat edemi~en ,·atandaşlann 
da kurslnra iştirakini temtn i~1e de 
meşgul olneakbr. 

··································"··-··-····· 
ı Polisteı 

1 Sarhoşluk yüzünden 
hastahanede 

can verdi 
Şişlide Bilgiç sokağında oturan 

Paskal oğlu Oimitri evvelki gece 
ke.ndisini bilem" •k bır h~de 
sa.hoş olar k e' ine gitmı • mc.r
dh enleri çıkarken sofadaki cam
h kapıya çarpmı ır. 

Kapının camlan kmlmı ve Di 
mitri de üzerine yuvarlanmı . tıı. 
Bu suretle bıleği kesilen Dimitri 
Beyoğlu hastane ine yatırılmış, 
ve dün sabah da ölmüştür. 

Vakaya 1üddeiumumilik el 
koymuş, Ad'iye doktoru cesedi 
muayene ederek defnine tuhsaı 
vermiştir. 

9 YAŞI O \ BiR ÇOCUK 
2 Y 4.SlNDA'Kİ 

ı(ARDEŞiNI ÖLDÜRDÜ 
llün Eyüpte, misli. nz göı ülur bir 

cinayet. i"lenmiştlr. işin feci tnrnfı 
bu cina)'ffin 9 raşında bir çocuk ta. 
rafından işlenmesi ve maktulün he
niiz 2,6 yaşında bulunan kendi kar
ıleşi olma ıdır. 

Hadi e eciyle cereyan etmiştir: 

İlnıel' ismini tnşıynn çocuk, akşam 
Ozeı·i küçCık kardcşilc oynarken, he
nüz bninmiyen bir ı1eb(']ltcn dolayı 
ku:mış ve konsolun görllndelti tftban 
ca~ı kaparak iki. fiç el ateş etmi~r. 
Çıkıın kurşunlnr zavallı )•avnıyn 
isabet ederek ağtr f!llt"etie yıınılayın . 

en, kardeşini kanlar içinde gören Ô
meı· feryadn başluınış ve ctruftan 
yetişenler yaı:ah çocuğu Şi lı Etfal 
hastanesine kaldırmışlarsa da yaralı 
biı·az. sonra ölmü.tür. 

Bik R ANDEVÜ EVi 
BASILDI 

r " Na fl afi n mevcutları 
beyannameye 
tabi tut urdu 

Fiyat mürakabe komisyonu 
dün topanarak naftalin m vcut
ları haklmıda mfihlm bir karar 
vermiştir. Bu karara göre elle
rınde naftalin bulunanlar mcv. 
cutlarını en geç bu akşama kadar 
beyanname ile Tiearet Mıidürlu
tüne bndireceklerdir. 

Fiyat mürakabc komisyonu bu 
naftalinlere azanıi sabş fiyatı 
tayin edecek Ye ondan sonra p1. 
yasaya çıkarılmasına müsaade 
edecektlr. 

lldıaat hAberlerl ı 

Almanyaya 145 bin 
liralık kepek ve 

tiftik sabldı 
Almanya ıle yapılan hususi anlq

ma hükihmerine göre, bu memlekete 
dün 75 bin liralık kepek saUlmıştır. 
Bu kepekler limanımızdan Tuna yo. 
lile Almanyaya sevkedılecektir. 

Cundan başka, Alnıanynyn tnnh· 
hüt edi1cn 70 bin lhalık tiftik s.-ıtış. 
lnrınn ait tevzinttn tiflk ve ) apağı 
biı·l"ği arafındıın ynpılınıştır. 
nunlasın teSliraatına yakında haş

lnnncaktır. Diger taraftan d-n muh. 
telif ili• nılckf'llerc 1 oı; bin lırnlık ilı
rııcat muamelesi knydedilmi tir. ...................................•........... ' 
Kahraman bir ana 
çocuğunu kurtardı 

takat kendisi boi;uldu 
Kandıra. (Husıı«i) - Kaza zın 

Kovunağ'ı?ı itöyündcn Rab'me ad:n
da genç bir kudın Saknrya ııchı i kc
nn rında çamaşır } ıkuı kcn G • 7 ~. ~
lanndakJ kuçuk oğlunun birrl<'llbiı-..: 
neh e du tuğünü gorunce kat.ranuın 
ve cesuı ana yavru unun yardım 

bekliyen feryadına şuuı unu kaylıct
nıedcn koşmuş ve nehıiu it ~u renkh 
•uloıma nLılınak ynvrnsunıı kuı·tıır· 
malı: i~temişUr. 

J<ahı ııınnn ve ce ur nna m:uıı n• 
devamlı bir mücadeleden sonra ç'l • 
eıığunn bularak onu ölümün mutlJık 
pençesinden kıırtarmıyıı mU\"affak 
olmıışsa da, Ana yfizmclt bilmcıUğin
den nehrin $Crt cereyanma knpllarak 
knhrnmnnc:a boğulmuştur. 

\ 'aka mahnl1inc Kandını müddei
umıınıl"i ve hükOmet doktoru gide
J'C'k tahkikata derhal eıl bymoşlar
dır. 

Bu hazin facia DM'mleket.inıizde 
çok biiyük bir tesir ve acı htrakm~ 
tar. Halk kalıraman ve yiğit anayı 
takdir ve ilıtiramla anıyor. 

Ak,ehlrde J&lmurlar 
yeni ba,ladı 

Abehir, (Husu i) - Ak e.hirde 
bahar yağmurlan daha }'t'nJ tıaşla
mışbr. 

6/6/l!l41 pcı şcmbe ı.,-.finü <'ğleden 
sonra saat 18.15 de ha!"'ıf hafif Yai
mıya başlıyan yağmur, gittikçe şid
detini arttınnış ve sağaıu.k halini 
almışt.w. Bu e.<1nadaı. yağmur birden
bire doluya çevirmiı ve 5 dal..ıka ta
d:ı r üren bir buz yağmunı y2ğmı • 
ur. 

Divanyoluııda, Çocuk Esirgeme 
Kıırumunun kütfiphancsl )'anındaki 
4 ııuııınrnlı .:vin rundev(i evi olarnk 
kullanıldığı haber alınmış ve dün 
basılmıştır. Yfik cl<.>n sular nuı,ğazalnı ı lstili 

Polisler içeride üç erkekle, döı·t cdeı:'ek kndar tehlikeli bir nınnzua 
kadını suç üstünde yakalamışlar ve arzetmiııtir. 
miicldeiumumili~ t !im etmiıler Netice itibarile, çiftçilerin yüzleri 
dir. gülmiift;ftr. 

KllçUk bir çocuk 
öldOrUferek t•fl•r .. 

h.piZier ile De Gaalle men• 
auplan pazar sabahıındaaberi Fi· 
limtin, Mayenj Erdin " inik ize
rinden SariJ'e arazİaİne ıirmek te• 6rtUlmUf 

Dün, Kiğıthane clnnndakl o ke- ,eWımüncle bulundaldan sihi İn· 
merlerini tamir etmekte olan iKller ci1iz donanmua da Be,nıt civa· 
tqlar arasında küçük bir ceset bul- rmcla Suriye aenlailme Wr ilraç 
m11Şlardır. Kanlar içindeki bu Olü yapmak İatem:İftir. 
dertıal jandarmaya haber nrilmit S..iyedelııi Fnm bnederi 
ve iş bu aureUe müddeiumumiliğe ~ GeDeral Deab da· 
aksetmiştir. hi elindeki lnlalan harbe Mide· 

Yapılan tahkikatta ölünün, Kemu denk biitüa p~ memlelıeti 
burgu köyünden Mustafanın oğlu -"'~-L..- -L--L dır •--· 
Ahmet olduğu anlaşılmıştır. İlin en ._...__ya .,-.,.._ta • :augl• 
iğrenç tarafı, çocuğa evveli taarruz lizler en yakın bir Yf:"len lnıkın 
edildiii ve sonradan öldürülmüş bu. merkezi Bağdada bulun yaptık· 
lunduğudur. lan ıibi timdi de Sariyenin mer· 

Faili henüz bclll olmıyan bu şen! kezi Şum en ima bir yoldan ele 
hidiu etnıf:ında ehemmiyeUe tabki- ıeçinniye ve bu suretle bütün 
kat yapılmaktadır. memlekete hikim obmya pyret 
============ ediyorlar. 
llütefenik 1 Fakat Fransamn harpte pifkin 

ve bahusus müstemleke harple· 
Tıbblyad kızlarımız rinde tng11izler kadar mükemmel 

ı, ba,ında teıkilat ve hesapsız tecrübe ıabibi 
kuvvetleri de Almanlara mağlup 

Tıp Fakültesi kız talebelerin· olan Fransız ordusunun bir de İn· 
den hastabakıcı yetiftirme kur· gilizlere kartı yenilerek feftf"uıin 
sunda çalışanlar bu kursları mu- sekteye uğramaması için Şaman 
nffakyetle bitirmiflerdir. Tıbbi- cenubundaki topraklarda ve ba· 
yeli kızlar dünden itibaren has· husus harekat İçin a•1rimüsait 
tanelerde çalışan gönüllü hasta· Havran havaliıi.ni kant kan9 mÜ· 
bakıcı kurslarında muallimlik va- dafaa etmektedir. 
zilelerine başlamı~lardır. Almanya hükumeti, Suriyede 

Operatör, Ürolog we Fransanm uğradığı taarruza klll'fl 
Kadın Dok torlarının ıiritrnit olduiu müdafaaYI derin 

bir teveccüh ve sempati ile takip 
mu.terek toplantısı etmekte bulunduiunu mabsis ıu-
Türk Ginekologi cemi;·eti, Türk retle izhar etmektedir. 

cerrnhi ve üroloji Cl"llliyetlerl azası. Almanya, mütareke aWmi 
ma da iftlraldle Dr. Ahmet Asım O- mucibince kendisine Fransanın 
nurun reisliği altında fevkalade bir tesfmı ettiği yahut emaneten ma• 
toplantı yapmıştır. Bu içtimada aşa. halaza altına aldıf1 hesapns harp 
gıdaki mcvzulal' üzerinde tebliğler 

1 ynpılmış, vaka ve mfistahzarlar gös- malz~inden Fransız ~~-
tentmiüt.ir: nun lnaı1were- k&'ll harekatta 11· 

ı - Glnekolojik röntgen teşhisbl- tifade eylemesine müsaade edece· 
de dikkat edilmesi Hizım gelen nok- ii kuvvetle muhtemeldir. 
tnlar Dr. :Mahmut Ata Bu teçhizata rağmen ve Fran• 

2 - Her iki yumurtalığın iri n sanm Avnıpadan Ye Şimali Afri· 
çabuk biiyüycn psödomusinli kist kadan göndermekte olduğu tak· 
adenoman. Dr. ASlm Onur. viye kıtalanna ve Tulon'dan ha· 

3 - Amdiyatla çıkardıi:'l bir ra- reket eden framn donanmannm 
siye vata.sı ve tedavisi. Dr. Asım yamnna rağmen General Dentz 
Onıır. b' --'-"d k ld ~ lak . • mustar ır m.::v5J e a ıgı • 

4 - Hu usiyeti olan havnlel nıfa- d"-'l"' Al b" ı 
•· d 1s· · D A ınıe manya son ır çare o •· iye ı. ... a ı v te av ısı. r. sım ak k d" . h fi1 1 d" 

Onur. r en. ısme ava o an ve t-

ı; _ Bir Kist drnoma papillar1s ğer müsellih kuvvetleri v~. harp 
mu tahzan. Prof. Kenan Tevfık. malzemesile yardım edeceg1 mu· 

G - Gebelik kusmalarının modem 
t d vi ve al an nctıccler. Prof. 
K n n T<dik. 

Bundan sonra muhtelif ameliyat. 
!ara alt tıbbi filmler gö terilmiş ve 
bu n nin son celsesine nihayet ve
rDnıişUr. 

Hava Kurumuna 
para verenler 

bakkaldır. 
Almaııya Sariyedeki harbe as· 

keri noktadan ziyade, aiyui cİ· 
betten ehemmiyet vermektedir. 
Çünkü A vruparun müstakbel n;. 
zam ve teklinde kendiaile itbirli· 
ği yapmak istediği Fransaıun Al· 
manlarca bu krtanm yabanaaı ft 
en büyiik düpnam lngiltereye 
ka111 111iha arıtman kadar Al· 

Türk Hava Kurumuna yeni- manya:y1 sevindirecek bir hadise 
den teberruda bulunan vatandat- _.__ 

d '-') u..maz. 
lnnn isimleri ve ver İL eri para Fransa lnsiJtere ile diplomati 
miktan ap.ğıda yazılıdır : mina.e'bah kesmit oldağund.a 

Albert Sion ve biraderi 6820, ne Londnda bir Fnınınz m......_ 
Şuhubi Fahri Birol ( 1000), Agop ıili, ne ele V'tchy'cle bir lqiliz se
Mısırlıyan 500, Soryano Hana· firi WanmaJOI'· 
ncl 500, lbrahim Tqçıoğlu 500, Bm..a için Frama, s.iyqe h. 
isimlerini bildirmek istemiyen üç ıiJiderin taarnzda Wwwwwla~ 
kardeşle.r tarafından 500, sabun- m. 1..,-yadalri keneli Mfiri v..
cu Teolos 500, Naci Muhtar Keh- tuile ondaki tn,ilis wfiaiııe ~ 
nemoni 400, Löbet biraderler ta ıiada-melı .-etile ~et a&-
400. Salamon Penso 300, Haron lnlfbr. F,......11'1 1- YUİJetİllİll 
Sevi ve fsevi 300, Davit Danon ilim harp pBldinde olap ....__. 
ve fiirekisı 300, ismini bildirmek 1111111 ıihewwwıa,eti ,olds. Muı'e 
istemiyen bir zat tanhndan 200. nia eJw;muiyeti Fn• film 
Naci 200, Osman Ayaz 200, Ya· lasiken ile llarp hali..iıle ~ 
ıef Hillel 200, Albert Yeruşalmi .............. . 
200, Suphi Erkin ve şüreki.sl 200, Fra ... lnsiit-e ile harbe ~ 
~, ordan Y ordaniclie 200, Kimil lartıen Amedmmn fiiplwla iııi 
Kural 100. bettanf elmiftir. Orta A U• 

Teberrüat yelr.ünu 13.520 lira· chılıi .... bca misteaılekelİ dls-
dır. tinik .......... Ameriaın ....... 
............................... --·---- mas~ clewriJeler ır ı· • .-.. 
lztn1rde bir aft tuccarl awle .,c;.tvvnıek wwwetile ._.. 

tevkH edlldl Amerisama ~ laiıÇWr 1ıııa
~memen. (Basılli) - Burada ta

nınmış tüccarlardan Tahsin, fasla 
fü,·atla un attığından dolayı Milli 
Korunma kanununa tevfikan efirmü
nıcşhut yapılnrıılt satış esnasında 
yakıılanmış ve tevkif cdllmlştir. Ay
ni zamanda mağazasında bulunan 
1&8 çuval un da musadere cdilmiı • 
tir. 

re1uıtte '-~ ...... 
teminat ............. 

Muharrem Fevzi TOGA Y 

ı-""'""'"""'""mnı•HIMt"........-W .. n Vecizelerin Şerbi f~ 
Nct'•yi ir• rleıi- ,,_ 

-'- "" inHnM .. ı.u. tam 
bolıtiyalrlo iGOaflllDf olvr. 

n çağırırlar. Düşün t::ı onların ver- için, değı1 mi? Yani .•. Ne demek ••. , - Bllmiyorwn. ~ de ~di ne 
dikleri knrara istmat enerek mahke. Hııkikat meydana çıkar mı demek is- yapacağımı, nereye gıdeceiimi bil· 
ıııeler hüküm verirler. uyorsıın? miyorum. Fakat burada ~mam. 

SHELLY 
Nee'eyl iradeye raınetmek. iıı. 

..am istediği dakitada kendim 
rahatsu eden, kederlendiren, u -
fuklarmı karartan dü~ünccleı i 
bir yana atarak bunlann tnun
tfisünden 1.-urtulmaSJ VI! 1çıni f<"· 
nıhlandırması demektir. Süııh 
yok ki neş'e kuvvetini bu oelo1de 
iradeye nmetmek kolay bir tef 
değildir, falı.at. miinıkiindiir. İnsan 
buna da kcndinı alıfbrahilir ve 
buna alıpnakla bilyü bir kıısanç 
elde eder. Çünku bu sa,yed gam
dan, kasavetten, yeisten kurtu· 
lur. Bunlann sınir ve beyin üz -
l'lndcld tesirlerinden halis bn -
lur, neşe ıle ıruvvetlcrlnl tazeler, 
mukavemet imlcinlannı Eağlam· 
la~tırır ve nihayet kcndislni rn -
hstsız eden duf(incelere plebe 
ç:ılAr. 

- Aman ne gfizcl şr~·! Nejad Bclklstn elini Uıtmak için Beynimin üstünde kazan gıbt aln: 
- Bu da biraz ı.:-{i)iinç olarak ama iki elini birden uzatarak bağırdı: bir yük var. Yalnıa kalmak beni 

ben bu mütehassıslardan birkaçına - Yok canım! dedi, ranhı anlı- dehşete düşürüyor. . 
gidebilirim. yorsun, onu söylemek istemedim. - Sana bu ıztırabı nrdiibae eok 

Belkıs cıınlandı: Tehlike ••• Yini ••. Mütehasaıs alda. muteessirim. Fakat ııenin yanında 
- Hemen git, dedi, ıiındi gibneni nabllir. Bu yar.ı eenin değllkl!ll sana ıüpheli bir insan olarak bundan :fu-

istiyorum. olduğunu zannedebilir. la blmalc 1 temem. Tahkikab~ hl· 
F k t ] . d Safi ı . . . . ---~- tirirsin. Aleyhimde tarar Tenraen, 

a a e ım e yen n yazısı - Se.n l>ırkaç tanesme gıtmıyea:&· h t d fÜ hen devam edene bir 
yok. misin! Hepsi bi~deıı aldanmaz ya? •• dayahau L~I h~ç, hiç görmezsin. Eski 

- Olsun 1 Benim yazılaı1m var y h..--: bırden aldanırsa' ucu 

n·'"'·~ b"ı"',. el N · dda ·-k itimadın yerine gelirse tekrar görii-ya... Bu kclinıerl benim yazıp ynz- o:lAUO raz evv eJa n a· il _ 
madıg·ımı anlıyamazlar mı! Hepsi çırdılh elini .. -tu· ' ruz. ... ...... · B Ikıs elini çekiyor, Nejad bıralc-
bir değil mi? - • ... •. d d dl - Ast ıreva.r ... CJa e , ne ya. mısordu: 

- Bilmiyorum. Zannediyorum ki palım? O zaman da sen aldanmaı ı- _ Fakat Belkıs ... Ruhum ... Din. 
tetkik edllccclc kelimenin bir tane. yn çalışırsın. Sen de aldanırsan, ne le beni. .. 
den ibnrct ulması işi gilç1~ürecek. yapalım, o zaman demek ki bu dün- _ Hayır Nejad... Artık blribiri. 

Belkı ayağa kalktL yada Safiye gibi alçak olmak lazım· mizden i itehileceÇ:lmiz hiçbir &Oz 
- Güç olsun, dedi, sararı yok. mış. kalmadı. Haysiyetli bir in an için 

Ben istiyorum. Nejnd Belkısın elini tuttu ve bı- bu kaclnrı bıle çok fazlndır, snnırım. 
Fakat bunun tehlikesi de vardır. rakmadı: - Fakat Bc•Jkıs •.. 
Belkıs dargın gözlerle Nejada ba- - Dur, dedi, gitme, bernbcr çıkn- Kadın he.men ayı,ldı ve o kadar 

kanık· hm. siırntle çıktı ki Nejad arka11ından 
- Olsun! derli, tehlihcsi benim ı - Beraber mi? Ne için? bakn kaldı. (Dıvamt Hr) 

Hiç şüphe yok ki neş'e üzerin
de bu kuvvet.i kazanmak, en bü
yük bahtiyarlıktır. 
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-------e-s_e ___ r J bugünden 

İngiliz hava 1 
kuvvetleri 
her tarafta geniş 

faaliyette bulundular 
londra, 9 (AA.) 

Nezuetiınn tebliği: 
Hava 

Boşanma vak'alarma ait 
umumi bir istatistik 

1940 yılında 4027 boşanma yak' asının 
yüzde 15 i ihanet yüzünden 

Cumartesi güııdüz, bombardı-
ma: servisine mensup tayyarele- uh b · · 1 1 be1t.. k 1 rimiz düşman vapurlannı bom· Ankara 9 (Hususi .m .. a ı~~- rene~. ar a mamaktadırlar. 
b _ı:_ mizden) - Memleketmıızın nu- Bu ıtıbarla evlenme miktarına 
ar=nıan etmislerdir. Cumartesi b J d ~ .. b ik · fus artışile alakası u un ugunu gore oşanma m · . tarı gayet az-

~~'!ü~~:~~il:. tt;~iı~:ıa0:!iit evvelce yazdığım evlenme vaka- dır. 
k1 d d 

!arından sonra bu gün de mem- M t · t tı' tı"kJ ·· b açı ann a üşman iaşe gemile- b evcu ıs a s ere gore o-
rinden müte,kkil bir kafileye hü- lekette umumi olarak . oşa_n~~ şanmalann en çoğu 6 dan 15 se-

vakaları hakkında bazı Jstatıstıkı k d l' l l 
cum edilerek iki iaşe gemisine a- .. . I neye a ar ev ı o an ar arasın-
t~ş verilmis ve muhtemel nlarek malumat verı~oru~: dadır. Bunlar umumi bosanma 

h 
. l 940 senesındekı boşanma va- k.. .. d 45 . . .b . 

ta rip edilmiştir. Bu kafil&!ye da- . . 'k k 1 ye ununun yuz e ı nıs etın-
h 1 b 

kalan son ıstatıstı ra am arına d d' Y . l'I d b' . 
i ulunan diğer vapurlar hasara O 

1 
l k b't d'l · ı e ır. enı ev ı er e, ır seneyı 

gÖTC 4 2 o ara tes ı e ı mış- d ld l b 1 uğratılmıştır. I .1.. ) k t I o uran arın osanma an da en 
tir. Bu boşanma a.r 1 aml arı ka - az rakamları göstermektedir. Yir 

Ayni gün daha geç vakit Nor- ileşmis olanlara aıt bu unma ta- . d h f l l'k 1. 
veç sabili açıklarında himaye al· d 1'939 nesindeki bosanma mı ve a a aza sene ı ev ı o-
tında bulunan bir iaşe gemisi ile ır. sosoe d h ·ık· )anların boşanmaları da yüzde 4 

1-Iolanda açıklarında diğer bir ka- iede 3500 idi. Bu rakamlar, köy mı tarın a ır. 

Medeniyet vesika 
B eyazıtt.an ~ k.ı<araya doğra uza- temlı:leniyorduk. Ec<ladınıız tertemn bet ve kat'i mahiyetini -vereee'k olan 

nan ı.:okagın sağındaki kısım in:sanlardı. İstanbul hamamlarla do- cnnb ve8ikaların, sanat e~erlerinin 
hummalı bir faaliyetle bir buçuk hı idi. Evliya çelebi ııeyahatname - ifnası devri 11ftık geçeı.·elı:Ur. 
~ıldanberl yıkılmakta, genij bir sinde yüzlerce haınamı sayarken Be- Beyazıt hamamı mimnrt t.ckamü
cadde açılmaktadır. Şimdi toprak yazıt hamamını da Alimlere tabsis lümüzün seyrinde liir mevki tutnr. 
yığınları, taş birikintileri enkaz kil- ediyor. Bu hamıımlaı·dak1 mera~im 'Mimarimizin usu! ve kaidelerini 
meleri hel' tarafı kaplıy:r. Bu gay ve teşı:jfat yakın vakitltre kadın: tesbit eden, zannolunduğu gibi Mimar 
retle. birkaç sene içinde de ___ .,......_....,_._ .......... -..._.._ ..... ____ ....,....,.-......,,..;. Sinan değ.ildir. Türk mı. 

bu ınşaat dök .. t" - - y E • A• ı•ı ç 1 ortadan kalkacag"unu d~~ın~~n azan: mın av f marisi Bur!>a ve Edime ci-
. · 

1 
ı, uzgun vannda tecrübelerini ıkmal 

;e~·i~i~a .~ .. bir yolun göz- • - etmiş, İktnci Beyazıt devrın 

1 
_ onun<le, geniş ve ferah, açı- mevcudiyetini muh:ıfaı.a !imişti. d~ İstanbuldıı. !«>n ,eklini almıştır. 

aeagı anlaşılı ... •or. B t h b C <ld . ., eyazı amamına ugünkii peri- Şimdi bu binayı kaldırmalda mühim 
a enın açılması bir m2~elenin şan halile bakmamalıclır. O, l,ir mi- bir ı;anat Yesikasmı yok etmiş olaca

~.anl~.annıasına sebebiyet vereli: Yol marın sanatkar elile tamir eılil<lik -
us uııe Beyazıt h . t B b' ~ hamamı k amamı çı~ ı. u ten sonra ıitun necabetini vuzuhla 
. . yı mak, cadde-ne ıstenilen gösterecektir. Binanın temelleı·ı'ııde 
ıstıkamet· ~ • .. 1 vermek icap eıiıyordu. bulunan Bizıı.ns heykel ve kabartnıa-
Do_rl buçuk "sıı·danbe"ı· vakuı· ve l b t · d d .. • arının il anın· e mey ana çıkurıl-
saglam yaşıyan bu sanat abidesi ko- ması için ba:;it bir mimari ameliyesi 

ğız. 

Harap ve peri~an evlerle ddu bir 
caddede bu taş binayı y1kmnk nedir. 
Bunun hiçbir tarihi kıymeti, vesikıı 
mahiyeti, şanat ifadt••i olms"a lıile 
dört bueuk a!<n• uyakta durabilmek 
gibi bir sağlamlık kabiliyeti olması 
kafi kıymet eleği! mi? Kalrlı ki o, 
bu ınuhtesem vasıfları da tanıamile 
ihtiva etmektedir. 

miktarı 3 ve a a evve ı se- ı 'k d d 

fileye dahil vapurlara bomba ve ve nall1yeler de dahil olmak üze- Çocukların boşanmalarda bü-
mitralyözle hücum edilmi~tiı. Bat re bütün memlekete şamildir. yük bir rol oynadığı görülmekte- Tarih, yani içtimai hndi:;elerin 
mış ve hava dafi gemilerile mu- Halbuki bundan evvelki yazımda dir. 1940 senesi zarfındaki bo- seyı·ini tebyin ve izah ancak vesika 
hat büyük bir geminin yıınmda evlenme vakalarmın 30 bin oldu- şanmaların sebeplerinde, mütead- ile mümkün olabilir. Vakıa, ''esika 
demir atrriış vaziyette bulunan bir CJ.unu yazmıştım. Halbuki bu ra- dil evli olmak, hastalık, ihmal, ve heniiz tarihi şekle bürünmemiş bir 
kurtarma vapuru bombaıdıman kam yalnız şehir ve kasabalara ait kayıp gibi sebepler son on sene malzeme mahiyetindedir. Mdverrih, 
edilmiş ve vapura ateş verilmiş· bulunmakta idi. Nüfusumuzun zarfında azalmış olmakla beraber onu tetkik, tahlil, tefsir, !zah ve teı-
lir. yüzde 80 i köy ve nahiyelerde ol- geçimsizlik, ihanet ve terk sebe- kip ettikten sonra asıl kıymetini bu-

Tayyarelerl.mı'z do'"nerken, du",._ . k b'r t h · b'l b 1 d "h' b" f lacaktır. Fakat burana ve;dka ha-" 1 1 l reket nokt.asıdır. Vesika yoksa taTih-" dug~u j..-ın en ya ın ı a mıne ı e oşanma ar a mu ım ır az 
İnan avcılarının şiddetli bir hücu• göre bütün memlekette ev enme a ık vardır. Bu sebeplerle bo- te yok demı:klir. Beşer tarihinin o 
muna uğr;mış ve Bu avcılardan miktarının 200 bini geçmesi icap şan anların ~iktarı yüzde 60 ı geç- hudutsuz ve nibay<> ~lz sahasını bize 
!eri ağır ağır daireler çizerek si- etmektedir. Elde bulunan mah1- mektedir. ihanet sebebile boşan- :anlandıran ancak vesikadır. Mazı-
yah bir duman sütunu çıkarırken mata göre köylerde evlenme va- malar füzde 1 S dir. Boşanma da- le ,,ukua gelen bir hadise t.'r eser 
görülmüştür. kaları şehirlere nazaxan daha çok valanndan yarısından fazlası da ıırakmış, o eser de bize kadar gel-

AvCJ servisine mensup tayyare- tuT. Köylerde evlenme çağına gi- erkekler tarafından açılmaktadır. miş, tAhrip olunmamışsa o hadiseye 
)erimiz cumartesi günü p 5 de -----=;o;ı.~·~~:.c;;;------ intikal etmek mümkün olabilir. ::'.fü-Yü•OıtM b '- 1 b 'b~ B "abedc llimlel'iııde hadisenin kavbol-
Calais ile isgal altındaki arazi ü- • U ıraıu an, mef UJ' tarı ı eyazst hamamı .. " 
zerinde taa'.,.yuzi keşif hareketleri HususAı okul o·•gv retmenler· maı:ının hiçbir ehemmiyeti :ı,·ı.ktur. . 1 layca bir arzuya mutavaat etmiyor-ı kafidir. Bina tahrip edil d 1 I}fa onu her zaman tekrar edehilir1z. 
yapmışlardır. du. Taştandı. Üzerinden geçen yüz· rip bir tesadüfle sııkh du~en e~, ga_ Alim her znman hudutsuz tecrübe 

Bu gündüz harekatından üç h kk d • b• k !erce yıla rağmen, sıbhati~i asaleti· nat eı;erlertnden de . tı'f·al tlı ı:la sahasına maliktir. :Fakat tarihte bu 
bombardıman, bir de avcı tayya· a JD a yenı ır arar ni muhaf11.za ediyoı· kıı·nn döken olunabilir ıs al e cm n imkan mevcut <lci{ildir. Vesika bir 
resi dönmemiştir. yıkan badirelere k~rşı nef~ini he: J . · . . . . . kere ~ahı:ip edilıli mi onu telf\fi et-

men teslim etınh•ordu 
0 

. k k Bınanın en ulvı vazıfC'~ı bızım ıne- mek ımkanı kalmıu:. 
Cumartesiyi pazara btığlıyan ge· B •• " t } • •f } • k h b ~ · nu '

1 

ma ' den· et· · · · k J' bi \ ce, Almanların Brest hava üssÜ u ogre men erın vazı e erıne anca . ~ra eleı~ni SÜl'ükleyip ıı:Ötürmek 1 ıy muz .. ıçın. ·ı?'~ıet 1 
r .uzu.v E~dadınıızın bize bıraktıf{ı (':<erler 

D 

· ıçın, cmege, nıasrafa, iradeye ıhtiyaç olm.ası, taı. ıJıiıııız ı_ı,;ı'.1 kıymellı bır tahı·ıp olunmakta devam ediyor. Ba-

bombardıman edilmiştir. cnız :j. vekaA letı·n tastı.kı·ıe nı·hayet verı·ıebı·ıecek v d H lb k 1 ve~ıka teskıl etme<:ıdıı· bi .. . l ı 
I 

ar ı. a u i bu vasıta öyle kolav- • ' · · zan l' umıt şu es nin parıldadığı, 
zeıindelci sis dolayısile ne·ice e· ca ted 'k ili · :\fc le ' t k .. 1 ıh h · 1 · k k b' 

d 

.. arı ec emiyordu. ı .: ı . nıye anca nıutenı i tera- u azme erı.n .•. ıs _a~.ç. ır surette 
rin tesbiti zor olmuşsa 11 hucum - ----- Müfrit me 

1 
. kumleıle meydana gelir. Ilı!r a rm muhafaza edıldıgı goruHlyor. Baznn 

muvaffakıyetle tetevvüç etMiştir. Ankara 9 (Huslıst muhabirimiz- ban ~idebilecekleı-int nazarı itibare bu hu~u~t· k.< c;:~y~t taraftal'ları~ın kcndısine göre bir ifade tarzı var-ı da cesur ve biperva, abidelerin yı-
1-lavuı:lar.a birçok bomba salvola- den) - Şimdiye kadar yabancı az- almış, bundan sonra vazifelerine ni- tiı" B~ ~ a 

1 1 rı ve kar:ın şarı h- dır. Ecd:~dımızın temiz in~anlar ~ldu kıldıgına şahit oluyoruz. 
rı atılinıştır. !ık ve Türk hususi mekteplerinde hayet verilecek muallimler hakkın- ıiJr: Kakı:ım~~ m~hakkak y;ı;ılnıalı. ğunu ~·alnı:z. e<lcbi cümlelerle değıl, İyi ve doğru nb·etlerin, bu tahri-

l muallimlik edenlere icabettiği takdir da ki clos~·a vesairenin Vt.>kalete gön- mi. . 
11
• alı ve .. çıçcklerle n,·zennıe· şahsi vıırlıklaı-la izah etmeliviz. Ta- bata nihayet vere><!ej'ô;lni kuvvı>tle Ü· 

Sahil servisine mensup ayya- de mektep ı'dareleri tarafından va·'ı·•·e deı·ı'leı·ek tclkı'ke a"zedı'lıı·ıe~ı·nı· ·•c ş, çın er<', sutunlarla ~·i ·lenme ·ı · 1 1 · · -·" T 11 

f d 

n - ı h ' ' "' • 

11
· t' B f " " · 1 rı ıın ya nız yazı ı e~Pı·lerlı: m<>vdnna mıt ""ıyoruz. ese imiz hndur. 

reler ayni gece zarın al oebrgen- !erine nihayet veıilebilmekteydi. :\Ia- ancak :\Iaarifin taı;dikinden sonra 
11 

.f:i ır. u vas 1 olmadığı içl:ı i.i!;ıırı g·clc·ofcrini iddia etmek . · ' Elli~ Ali "'AVLI 
deki havuzlan ve gemi eri om• arif Vekaleti bu kabil muallimlerin bu muallimlerin vazı'fele .. ine nı'ha,_·et utıkadaıı sayılmaz Vııkıa hu taq a b' d-"' ·· d nıa:;uıııane ' ' , " ' -' b'd · k. · • • · ır uşuııee en baı<ka bir şey değil 
bardıman etmişlerclir. istikballeı·inden emin olmadıktan gi- veri.lebilecei?;ini alakatlarlara bildir- 1 _enın arşısında cleı·me c.-ı.ıa ev- ılir. Tarih ~·alnız yazılı eserl-.rle cle- Müzelerdeki 

eserlerimiz hakkında 
bir talimatname 

Bu harekatta hiçbir tayyare- bi bazı ahvalde haksızlıklara da kur- miye karar vermi'itir. !et, ahşap konaklar, sefil diiid:fınlar ğıl, insıııı elinden çıkmıs binbir esy·ı 
. k L> 1 t ------------------ ınevcı~tt~ı-. Fa~at bunlal' ;voLm mev- ile meydana gcleblliı'. i'nsan ('!inde~ 

rııız ·ay o ma.mış ır. ı•k 1 k ı } b ı • • hum ıstıkametıne gelmediği için yı- çıkaıı ''e hiı· hadiseyi bize telmih 
Afrikada ma e a an ta e e er IÇlll kılıp ~,kılıııaınalannua beis yoktur. edeıı herlınngl bil' e~er ve,,ikadır. 

Kahire, 9 (A.A.) İngiliz Asıl yıkılacnk bina, Beyazıt hamn· 
Hava Kuvvetleri Ortaşıırk Umu- } k h } k } ~ııdıl'! Sultaııapmet Jl\Pyclanıııdaki Tarih, vc~ika ile yazılır. Kütiipha-
mi karargahının tebliği: açı aca azır ama urs arı lbnıhim Pa~:ı sarayı nasıl lıir moloz neler, arşıvler nasıl birt<r vesika de- Ankara 9 (Hususi muhabırim\z. yığını haline getirilıni~e 1ıu bina da 

1 
posu ise abiıleler, kitabe!C'r .le o va- <len) - l\laarif Vekaleti müzelerin 

l.ibyada 7 / 8 haziran gecesi, ayni akıbete uğramalıdır. p.,~11 ı;;:ı- zifc>yi ifa eılel'. Kitap iizerinde bir 

1 
·ı· h k ) · ı 1 namına yapılan her türlü neşri.vat 

ngı tZ ava uvvet erme mensup rayının bu feci nıaeerasına hhkılın- vıı rnnın suret cereyanını naklede-
tayyareler, Derne, Gamb..ıt ve 23 Temmuzdan itiba 1 en tedrisata ra bu dü~iiııccniıı hiikiimrnn .olı.luğtı bilirız. Fakat onu ~arsılmaz. nir ve- fotoğraf, kopye ve mulajlann satım 
Capuzzo tayyare meydanlarına b a f 1 a y a C a k k U r S } a r, 2 3 bu ı;an'nt veıliaı.ının da ·.yni 1 ctiee: sika ile canlanılırılığırııız aım:m f?ö- ve yayımını tenıin maksaclile bir ta-
'dd lcr<' ::<ÜJ'iiklenl'l'<•g· i tahmin e 'ı'lın"k· zfiıııtiziin önünde bii.-bütün ba~ka bı' 1• linıalnanıe bazlJ'lamıştır. 

~ı etli hücumlar ya.pmışlardır. u ~ . 

B 

A "' t t k k tl'dir. mahiyet almıya ba~lar. u 1. t 
ingazi limanına da iki hücum ya- r gus os a apanaca ., uU ta ıma nameye nazaran miite-

pılmıştır. Demede, büyük y<mgın San'at, fıbiıle, vesika ve tarih se- Buı;!iin başkn mrdenl~·etlerin kınk davil bir sermaye ile idare edilecek 
lar çıkmış ve infilaklar olmuştur. venlcre gi>ı c bu hüküm tamnnıile ak- ılcıkük esederi topraklar nltınılan olan bu iş müzelerdeki eserlerimizi 
Asgari iki düşman tayyaresi yer- Ankara, 9 (Hususi muhabiri- den başka diğer şehirlerde oku- slnedir. Bu bina, bizim medeniyet çıkarılıp teşhir C!<lilmekteclir. lliı.e bütiin dünyaya tanıtacağı gibi me-
de tahrip edilmiştir. Gamb..ıt tay- mizden telefonla) - Maarif Ve yan ve mekteplerin bulunduğu ve hanı sicillimize dahildir. uit. sanat eserleri i~e yıkılıp tahrip rııklılan da bu eserlerin bfrer kop-

d d b k k 1 k l t l b 1 
· ı· yerde tatı'ller' · kt ) Bu hanıaııı ~·apıldıg~ı zaman Avı·u- olunmaktadır. Acaba Beyazıt hama-

yare mey anın a üyii hasar kaleti i ma e a an a e e erı m- ı geçırme e o an . A f ye,.ini kolayca elde edebileceklerdir. 
yapılmıştır. Bingazide, merkez 1 tihan z:amanına kadar yetiştirmek başka mektepler talebeleri de parıın hiçbir tıırafınıla lıi;yJp bir ~ıı yaso ya avlusunda ;ekı.edilen 1 t b 1 U Ukl 

d 1 b h 
kurslara kabul edı'lebı'leceklerdı'r. nıüesseı;e ıncveut de.rildi. lloıııalıla _ iı· iki kınk boşlık kadar ıla bir kıy- S an U g mr 8e 

rıhtımında ve Katedral rıhtımı"!· için orta mektepler e ta e e a- ,., met· · tk" lik ı r.· 
B 

. . 'k J rın hamamlal'I hıl'İsti.yanlı.!'>!l Zlıhu· 1 sana anrneye ma ( t'ı-\"ll mi- rinde tayınlar 
da yangınlar çıkmış ve yangınları zırlama kursları açmıya karar unun ıçın 1 ma e kalan tc..lebe- ~ dir? Vakıa Üniver~itenıizde bir ar-

.. k · f'l~kl k l · · · B k zaran açı nin mektep idaresinden aldıg~ı kar rUe ortadan kaybolmuştu. Avrupıı k 1 'i k·' -· .. b' k Ankara 9 (Hususi) İstabul gu"m-
mutea ıp ın ı a ar vu ua ge mış- vermıştır. u arara na - yıkannıamayı bir meziyet ":\nı:vord•ı eo OJ ursusu, tiyü. şelıirlHimiz-
tir. lacak kurslar 16 temmuzda ders neyi göstermesi kafi gelecektir. ve katiyl•n yıkanınıyordu. M~ıkaddeı- de de arkt>oloji heyetlerimiz \arılır. rüklerinıle bazı değişikliklerln ya-

A 1 d

.. L"b . . vermiye başlıyacaklar ve 23 ağus- Kursta derslere en erken sabah ftl ki 1 d Fakat bunlar topr~k altınrl:ıki me· pılması muhtemeldir. Bu arada is. 
vcı arınuz, un ı ya uzerın- .. .. k d faalı'yetlerı·ne 8 30 da b l k va z suyunu . r ı'tmC' iğini, hiçbir d l ti l ld'· ş· ı· b 

d 

t une a ar • aş anaca ve en geç de zaman yıkanınndı•i-ıııı sö"!Pınl>k dı·n·ı C'n ye· ere nıeşgıı ur. ım< 1 
ir de taııhul :Muhafaza Başmüdürlü'·üne 

de keşif uçuşlarına fFaakl surde.~te j do:v:::.n edeceklerdir. Bu kurslar- saat 13 te nihayet verilecektir. bir şeref teskil ediyordll.J Asil~adeler toprak fü~tünde yaşıyan ın<>d<'niycti- gümrük müfetli•lerinden Zekt Ci-
evam etmişlerdir. a at uB- d b' .. k Bu suretle gerek bütçelerinin dar- miz için bir kürsüy<>, bir lıeyele ih- .. 

manla hiçbir temas h 1 l . da ihtiyaca göre e e ıyat, tur çe, vüeutlarına hiç su dei{rllrnı .. zll•r, tn- hyaç hi~se>diliyol' demektir. ıııHof;lu, maaşla ithıı.Jat gümrüğü 
ası 0 ma- felsefe, tarim coğrafya, yurt bil- lığı dolayısile hususi hoca tuta- affiinü, pudra ve lavanta ile gıdeı-lr-mıştır. il l ki 

1 1
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gisi, matematik, tabiiye, fiz1k kim mıyan a e er çocu annı mecca- ere ı. Frnnsada VersailleH ~arayını u ta ı·ıp una et nin ılnha uzun • 
Su· d l. ·1· h k nen çalıs.tırmak ı'mka .. nını bulabı·- ırezen zair her şe"e tesaduf ~ı~b'ıl!ı- bir müddet devam ctıni,,·ec-eg·ine fetlişlii!;e ve yerine SirkE>ci gümrüğü 

rıye e ngı ız ava •;vvet- ya ve yabncı dil dersleri ı"Öste- " ... ~ ' J leıine mensup tayvareleT ve Avus k l k I lecekleri gibi Maarif Vekaleti de Fakat ornda hamaın ve nehl. . oktur me~ut delillerimiz, Sult.anahmet mey nıüıhirii Cezmi Şahingirayın, istifa 
tralya tayyareleri, kıtal.uımıza rjlecektir. Kurslara ı ma e a an orta mekteplerdeki talebelerden y k 't' d A d 1 d:ınındııki facianın tekı·rrur E'} lt•mi- eden Ha:\'dıırpaşa gümrü&,rü müdürü 

Türk darphaneleri 
Server lalilt ............................. 

p ara basilari veya kesilen 
yerlere cDmpl:iıüıu aen-

8iii malümam. Tairili meraldı1arı 
ve billiiiia para kollelisiyon@la
rınca Lim.lann mevkileri ve lJUıl. 
dığJ senden Jiayli mühiiiidır. 

Yine miJmn olduğu &zere pa· 
r~ liangi ,eliirde baıılımpa liie· 
nnde basıldığı senenin tarihile 
6eraber o ,ehriıı adı da bulunur. 

Para kolleluİyoncUluju ?>Ul kol 
leksiyoneüluğu kadar meraklı ve 
fakat daha muraf1ıdır. Bh:de İs· 
lam ve !ürk paralan üzerinde 
tetkik ve ihtisas yapmıt ilimler 
vardır. Bunlaraan Ahmet Tev
hid, Ali, Halil Ethem, İsmail Ga
lip, Ziya, Mübarek ve Osman 
Ferit ba,ta gelenlerdir. 

Hükumetler paralarını behe
mehal merkezlerinde basmazlar• 
dı. İhtiyaç ve lüzumun icabına 
uyarak bir kaç şehirde birden 
para basacak darphaneler yaptı• 
rırlardı. Bilhassa gözönün<le tu• 
tulan lüzumdan birisi de ıtllın, gÜ
müt veya bakır madenlerine ya
kın olmak hususu idi. 

Eski Erzurum mebuslarından 
Bay Ziya, «Meskôkab Islamiye» 
adh eserinde İslam ve Türk darp· 
hanelerinin adedini iki yüz bire 
kadar tesbit etmittir. 

Bay Ziyaya nazaran bunlardan 
Osmanlı Türklerinin işlettiği 
darphaneler fU tehirletdeydi: 
Amid - Diyarbakınn eski ismi -
Aydın, Edime, Erzurum, Esa? , 
Üsküp, İstanbul - Kostantaniye -, 
Amasya, Ayasüluk, Bayburd, 
Bitlis, Bursa, Bağdad, Beled, 
Belgrad, Tebıi:ı, Tunus, Cezair, 
Halep, Hizan, Hançe, Dimişk, 
Sidre kapsi, Saray - Bosna ., Se· 
rez, Seriyülbayra, Semerkand, 
Trablus, Karatuva, Kara Amid, 
K6'gar, Mardin, Mısır, Musul, 
Nuvar?, Van. • 

Bunlardan Semerkandda liası· 
lan Osmanh sikkesi, İkinci Mah· 
mut namına bir kompliman ol • 
mak üzere Türkistan hükiim'1ara 
ve Kgşgatdaki de Aziz namma 
Yakub Han tarafından bastın1 • 
mı~tır. 

Yukanki listede adı geçen 
Hançe. Gence'dir. 

ilk kurulan Osmanlı darpba· 
nesi Bursadadır. İstanbul da ku • 
rulan ilk darphane ise Beyazıtta 
Simkeşhane içindeydi. T opkapı 
Sarayı içindeki darphane . Mah
mut ve Mecid tarafından ıdah e· 
dilmistir. 

Da~phanemizde bir para, nİ· 
fan ve madalyon koUeksiyonu 
mevcuttur. Halil Ethem merhu
mun bu kolleksiyonlar hakkında 
güzel bir risalesi vardır. Bu ko
leksiyonlardan para kısmında es• 
ki zamanlara ait olanları 7enıPn 
değildir. Ancak, Bay İsmail Ga
libin Selçuki meskuki.hna ait 
zengin kolleksiyonu buradadtr. 
Daha zengin olan Osmanlı ve İs
lam sikkelerile ben \ ıer bunlar 
zengin bir kül teşkil etmektedir
ler. 

Merhum muallim M. Cevdet, 
Hazinei Evrakta «Darphane ve 
meskükib vesikalan için hu.<\""i 
bir bölük açddığ'lnı bir kitabı~da 
kaydetmektedir. Y almz bu ve"1· 
kalardan darphanede ve HnTİnei 
Evrakla bulunanların Kanuni 
Süleyman devrile bundan sonra· 
ki devirlere ait bulunduiYunu. on
dan evvelkilerin muhtelif seb .. n· 
)erle zayi olduğunu yine Cevdet 
yazmaktadır. 

SERVER İSKlT 
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"ht' 'd' A ı annıa ı nn ı vnıpa a pı k ye. •. k k 1. . .. . . . devamlı müzaherette buluıımus- ta e enin evamı ı ıyan ır. y- çoğunun sınıfta kalmaması imka- n·d- • yeceır ne PP unet ı unııtlerimiz Nacıııın yerine, paket giimrüğü mii-1 ır. 1 T lh' .. h'J -lardır. · rıca mektepler kendi talebelerin- nını temin etrni" o1acaktır. . 1var<

11
" ar ımızı 1 

rnyc ''E' ma~aı düı il Riikneltin Bircenin ta"in edil " Ilalbukı hız ~ayet iyi yıkanıvor ve nınhivf'tindcn kurtaraeak o ... 1 l 1 h . J - 8 1 M b' 
-···-·-··----............................ -............ ........ . - . na. mu;;- nıı:: er mu lemcldır. u g a r e us a n 

Diğer cephelerde kayda ıleğer 
hir şey yoktur. 

__.... ........................... ······· ....................... , ..................... ····---············· .... ··-~ .... _. ____ ................... -. 
7 / 8 haziran gecesi Mdltaya bir 

hücum yapılmıştır. Hasar ''e za
yiat yoktur. Bir Fiat fayyatesi a
levler içinde düşürülmü,.tür. Bu 
tayyarenin parşütle atlıyan iki ki
şilik mürettebatı esir almrnıştır. 
Modeli tesbit olunamıyırn Jiğer 
bir tayyare o derece hasara uğra
mıştır ki mürettebatı ta:ııyare ile 
Yere atılmıştır. 

"Bütün bu harekattan, tayyare
lerimizin hepsi üslerine döı;müş
lerdir. 

Alman tayyarelerinin hücumları 

Londra, 9 (AA.) - İngiliz 
Hava ve Emniyet Neza:;ctlerinh 

tebliği: 
Bugün gündüzün Pas de Calais 

l:ıoğazı üzerinde,. Kent sahili yakı
nmda ve keza lngilterenin cenup 
ve cenubu şarki sahil mıntakaları 
Üzerinde bazı faaliyetler olnıuştu r 
Saat 1 8 e kadar bombalar atıl
lllış olduğuna dair haber alınma-
tnışttr. 

Pas de Calais· de seyrisefaini 
himaye eden av tayyarelerimizle 
vuku bulan muharebelerde mü
teaddit düsman tayyarelerinin YU 

rulduğu ve. hasara uğradığı müşa
hede edilmisse de görüş şartları· 
nın fena ol~ası dolayısil.e t:ıhrip 
cdildilkleri tesbit olunamamı.';ltır. 

Av tayyarelcrimizden bi .: ka
p.~. 

ır Rus hikayesi - BiR EL ATEŞ - Çeviren: F. VARAL ~ 
...... köyünde karargah kurıııuş-J kat en küçük bir tafsilat bile vt•ı· _ - 'I -

tuk. Genç zabitler hep gitti, aramız· mezdi. Ilöylc suallerin ho"una "ifıııe.1 tıir muamma olan bu adama herke~._ Sız.inle kunu,ınalıyım, diyerek kasket çıkaıdı ve leafasına ın·çircli. 
1 

" ,., alıkoydu. K 
da eğleniyorduk. çimizde asker ol- diği aşikardı. Müthiş mahareliııln ten fazla ba~lanıııış ve onu e>ırareıı- aı<ket, nlının bir parmak !'"kaı'l -

d H 
Öbürleri "itti, Len kaldıııı. d d rnıyan biı' tek kişi var ı. aya tını, yere serdiği herhangi bil' kul'banın giz biı· hailenin kahramanı olarak . . "' . .. . . . sın an elııımişti. Silvio: 

anlaşılmaz bir esrar perdesi raklar- J vicdan azabını çektiğini tahmin edi- giil'llııiştiinı. Sılvio beni severdi: sev- Sıh ~om~ıı d_uşuncelı bır halı vardı. - Biliyorsunuz. ki bir zamanlar 
dı sanki. Kendisinde Ru~ hali vardı, I yorduk. Esasen içimizden hiçbiı; on- nıese de b<ıııiıııle sert sı•rt konuşmaz, 1 .- JJe~~ı ~ır ~:~ha go~·uşe~l'~iz, b7n d_e zahittiın, dedi. Alayımızda 
fakat ad• yabancıydı. Bıı· uınıanlat· da zaafa benzer bfr şeyin mevcut 

0
_ muhtelif meuulaı· açar, tatlı tatlı dedi. A~ ı ılın,ız~a.ı ~vvel ,.ıze bıı ·.U· l hır hadise olnıazılı ki ben de karış· 

zabitlik yapmış. Sonra bilmem han- labileceğiııi düşüneıııezdi bil~. görü;-ürdı.i. Fakat o nıeşıım gt~e<lcn- su:;u anlutı~uk. ıstcdını. Elb_l f:ıı'1mı- ınıs ulnııyuyım. Biı· çok hadü;elerin 
gi ı<ebepten, birdenbire istifa etmiş. , Bazı insanlar vardır, böyle düşün- beri, namusunun lekC'len<lıfrlııi ve da~ırıız, '.ılnka<lar olm~~lı~ım~ inr~ıı- ıiiüscblıibi de doğrudan doğruya ben
Şimdi oturmakta olduğu köydeki ha- celeri uzaklaştırmıya görünüıjled ka onun da bunu bıle bile teınizlemedi- ~~1 ın hukkıım'.a n_e du~~ııduıd~n_ne 1 d:m ... Hemen hemen her gti.ı diivü
yatı fena şartlar içinde geçıyordu, iidir. Beklenmedik bir hadise hepi- gini üzüle iıziıle ılü~ünüyor ve kcn- . ıç aldırm~m • f~kat. sızı sevdıgıııı şıırclunı. Arkadaşlarım bana bayılır
büyük ması·aflar c<liyol'du. Sofrası, ınizi hayretlere düşürdü. 1 disile e~kisi gibi samimi ulaınıyoı • ıçin, nleyhı~de bır f:~ı ~· b:ı;h•nıeni- !ardı. llfr giin alaya zc•ngin ·•e ıniim
alayımızın bütün müntesip!• dne a - • Bir gün Silvio'ya davetliclik. Iler du:ı~. ~ilvio bunun faı kına vaı-nııyor ~,~·hana agn· gclccegını h sı<t:tmek- ~az bi.r .~lleııi'.1 ge~~ bir oğlu ı::eldi. 
çıktı. Yemekler mlitevazidi, fakat zamanki gibi yani hatldind"n fazla degıldı. I C)Sl~n. .. .. .. . . • ı .tsmlnı soyh•mıyecegım. Fakat bu ka-. ı 'b' k ·d s . t• . . · . . ' ı . . . ıgarasının kulunu sılku .• len su- daı· kiistah b'. 1.1 . şampanya se gı ı a aı ı. eı ve ı, ıçtık. Içınıızde alaya yeni intisap et- Sılvıoımn mektupları bıziın al . . . 1 ıı şarı1<a ına ı c ınsanı 
vaziyeti ne idi? Bunu hiç kimse bll- ı mi~ genç bir' zabit de vaı"lı. K." t gönderilir o da posta günlet" al~:ı <>uyor ve g·ozlenmı yerden ayırım - ı;örmcdim. Düşünün lıir kere: Gcnç-

f k t d 
_, . , . agı • • - ı ge ıp yordum. Devam etil· r .. J 1· · · nıez, a a sormıya a ce~nret eııe- ovun unda ev 'lahibini tahkir cdi - bunları bütün zabitler "'ibi 1 ·d . . . . ı, guze ı ı, z,•ııgındı; çık~-ıcasına 

Meclisi 
Fevkalade bir 
toplantı yapacak 

Sofya !l (A.A.) - D.N.B. 
İyi bir kaynaJ.."tnn ugrcııildi~lııe 

p:öre, Bulgaı· l\Iebu;ıurı ~T~efüinin a1 
sonunda fevkaliide bir toplantı yap. 
ması nıuhLemcldir. Ruznamedı•, Dııl. 
garistarııı iade <'dilen !\fnkcdonya ve 
Trnk)·a aı·n:dleriniıı ilhakı ile alal,a
dar olarak fevkalfıde biı· biılçC'nin 
müzakel'c i lıulunacaktır . 

İki Fransız Generali 
Cebelüttarıka geldi mezdi. Evinde bir çok kitaplar, bil- ~ez mi? Silvio derhal aya••a ka~:~ Bir gün ona biı· mcktu; uza~tı~ ı." 1 - O :snrhoş R... den ıntıkanıımı neşeli ve gfizü pekli. Aslldi •e iste-

bassa askeri kitaplar vardı. Bunla- rak· . ., -ı Silvio zarfı isticıılle yntlı 11İ k; ~ı. a nıa.nıış olmanı l:ıa<'cülıünuze git - digi J,adr.r para haı·cıyabilirdi Be-
n herkese seve seve verir, bh daha ' • okurken gözleri fevkalade. . '! 

1 
~ u n~i~tır ~er~~lde. Siz ıle tesliııı eder- nim pnpııc;lnrım adeta dama ~tıldı. l\[adrit ~ (A .. C ) - Rcuter· Lıı-

geri istemezdi. Kendisine odünç ve- d'-:- ~~t~en ~~şl~rı ç~kı~ız ve dua e- du. Kendi nıekıuplarile mcş~~~ ı~ J~r- :ı?ız kı, sılah ~eçmek bıtna cliiştü - Evvela benimle arkadaş olmak iste- 1 rıc:'d?.ıı ~dC'n halıcı·lere göre, iiç 
rilen kitapları da hiçbil' zaman iade t ın~z ı /1 da~. ~e enım çatım al- zabitlerimiz hiçbir şey fark:t o~~ g~nden_, o çılgın sarhoşun h.ıyatı be- di. Fakat ı·L'<lılettiın. Kcnrlisinl çeke- ~?tıırlu hır deniz. tayyaresi, iç nile 
etmezdi. En büyük ihtira~ı, t •• b.anca ın ~ geç 1' e ı. , ~. . . . ler. Silvio:' me ı- ~ım. elıındeydi ve neden yalan. söy- mez olılum. Gerek al:ıyılaki ve ge _ 

1~ Fra_ıısız G.anerııli ve bir Pransıı 
atmakt1; meı·milel'dcn delık <leşık o- . ~ıkasından ne gc~ecegıııı hepımız 1 . . lıye~lm, ona'. hayatımı ~ehlıkeye rekse b:ıynnlar yanındaki rııuvaffa - tegmenı olrluğu halde, camartesi sa-
lan odasının duvarları, bi ı· arı ko- bılıyor .. \ ~. genç z?bıt ı-ırkucbşıınıza I -: Baylar, dedt, ışlerim ıfo,ayısile koymadan bır ılers veı-ebıl ,eydim, kıyetl~ri bPni çileden çıkal'l~'ordu. bahı, Akdeniz cihetinden Cebelüttn-
vanını andırırdı. Ot.urduğu ;;efil ba- artık olmuş nn_zarıl.~· bakıyoduk. a~elacp,le hareket etmek mecburiye- son drrccc m~ın~un oluı·~um. Aı ıımızda bir kavga çıkartmak i~ti- ~:ık'a. g_elmi~tir. Deniz tayyaresincleki 
rakanın biricik lüksünü, l.eng-in bir Hayret, Silvıo duello etmeill. tındeyım. Btı ge~e yola ı;ıkıyorum; Hayı:.etıe ~ıl':~nun y:izlin~ b:ık- yorduııı. Hicviyelerime, daha atelili uç kışı, derhal umumi valinin ne:t-
tabanca koleksiyonu teşkil ediyordu. Bu ta~ammiilü, delikanhlaı·ımız a- son ~e_fa olarak bır akşam yemeğimi tıı:n. Boyle bır ıt~raf bcııı alı ..:st et- mısralaı la mukabele ediyordu. 0 iı iıı dine götürülmüW.ür. 
Öyle bir maharet iktisap etmişti ki, rasındukı prestijini ziyadesile halel- yersınız elbet. mışti. Devam ettı: alayında idi, bense nefret c<l' • ş - um1111mwıııımıı1t111_u_ı•---lıir kasket.in püskülünü vuracağını dar etti. Gençliğin en az affettiği Bana dönerek devam etti: - . Fakn.t .~c yapayını, ne y,ızık ki dııııı. Nihayet bir gün bir ~~ 

0

~. 
iddia etse, o kasketi başınn koymak- ı ~ey, gözü pe·k· olmamakt.ıı:, ~aret - Sizi de muhakkak beklerim. kt>ıı.?ıml olume maruz bıra~mıya baloya davetliydik. Ara•nız ev o~ i ı~ 

Tashih 

lan kimse çekinmezdi. Bazan aramız- ıı-e, gençlik ıçın en büyük ınezivet- K 1 hak;cıııı yok. Altı şene evvel hır to- olan ev sahibesinin ona f 1 t 'll'fy1.ı . :\ h ~ arar aştırdığım1z ı:ıaatte 1mvio- kat wr d" h"I' 1 1 • az n 1 ı a 
da düellodon bahsederdik. Silvio tır .... la aza .y~vaş yavaş lıcr şey nun evine gittim. Hemen hemen bü- • < ı~~ ve. uşmnnıın a :.ı. ynşıyo_r. ~tıne" nı en içerliycrek gitti;n, kula-

(b k d
. . b-

1 
d d' . h ü unutuldu ve Sılvıo da aramızda cr.;ki Te1:e!lsus hıssım son derece iııhrık gıua kaba bir söz fısllda 1 H'd 

en en ısıne oy e er mı ı u ın - t 
1 
.. b··ıld tün a' 1y oradaydı. Ev "ahibiııin key- edildi. Sordum. d tl d" 1.. · • < ım. ı -es rını , u. f ' . d d' G kt k . e e onc u ve bana bir tok t k 

bahaseye hiçbir zaman iştirak et - b ı yerın ey 1• eç va e adar neşe - Onu.nla düello etmecllniz mi? ti. Derhal kılıçlarıınıza 0
• aı:ılıırlı"'aşKeat--

Yalnız en aı-tık ona yakınlık gös· ile içtik. Ayrılacağımız vakit Silv1o E ~ " 
mezdi. Dövöşüp dövüşmediği ı;orulsa, te •Amı'yordunı R k b' - ttıın ve işte omınia karşılaş- dınludan b ... \.'llan b ... yılan n'- .. ı., · omanes •r mu- herkesin elini sık:tı, fakat bana ya mamız n b' h .... k .. "J " a... ovuş. 
soğuk soiuk dövüşiiğünü söyler, fa - hayyi!eye sahip oldug· uından, havatı . ı lr a .. rnsı._ me uzere dışaı·ı çıktık. ,, vaşçıı: A}ağa kalkarak bır kutmlan bir (D tııcı.ım var) 

• Dünk!i nüshamızda «.Tayyare ima
latında başlıynn yarış> serlevh9.l.ı ve 
Emekli Albay Mecid Sakmar ark&
daşınuzın makalesınde bir mürettip 
sehvi olmuş ve ikinci siitunun 24 ün
cü satn·mdaki (5000) raknmı sehven 
(500) olarak çıkmıştır. 
Manayı deği~iren bu batidan do

la:o.·ı özür dileriz. 



Sahife: i 

( GÜNÜN ADAMI l ~, ______ , ___________________ ., 
Şimdi, harp ahnesi olan Lübrum bütün dün,·aıun 

sevdiği enfes bir sayJiJe yeri idi. KANDEMİR 
buralarda dola tı ve bu yazısında çamlık 

içinde ya ıyan bu güzel ·erlerden inti· 

( KARAMAN De Gaulle'----. 
balar veriyor. 

Mis giLi kokan 
Çok haJ'll'S1Z, çok haylazdı Karaman 

Hiç korkmadan aaldavdı seçene; Bir,_ kirpi seçi,.orda oraclan 
Atilaralr ~edi : 

- Fakat, fimdi p.terirint ,.,. ben. 

• * 
Koriım-lla 'bir top ola• ~e 

• 
tercemeı 

Salctirmca ajzı kanla ~, 
Aşıığıdalci yazıda bagin 'Sıuigegi inal .ı.IJI 
hür FralUIZ kuDVetlerinin, s~f i General 
Ik Gaull'ün hagotını olcugaealcsınız ııe içiM 
bulumluğamrız harpte sılc sık İ•mi 6~ 
bu adamın k im oldupnu tanıgecaluınız I 

Hey; .. Bu çahm ne'!. 
- Haylaz köpek biytdide her feYe 

güzel Lübnan SeUm bi1e vermiyorsun seçerken 
- Saldırmanm cezuua bUfrnatta .•. 

- 10 

r . . . ' 
Lübnanda kimse oralara kadar harbin sok u· ı 

labileceğine ihtimal fJermigordu, herkes adam 
burada düşmanın işi ne digorda. 

-----f KANDEMiR...J J 
Artık Lubnanın d l rd d tanı r r •" Fran ız zırhlıları onun g 

ol n çamlıkların ı e h" bö)i ınıl rint bu lnrafa )aklaştırır 1111 

)'nz gfinlennde Iraktnn, Fıll tındr.n, snn1d .. lloşunn mn raf, ~e 00, hudo 
Mısırdan akın akın gelen z ngm 1) ere halkı ürkütmek vcs elam .. 
s yyuhlarla dolan ş n koyl nn giri- Fesınl yana )ıkmış, kara alvnrlı, 
)oruz: Şu tırlan )llzd •ım dakı- kaytan bıyıklı bır kayıkçı da lafa 
kıda scyynhtan ha ka geçim kayna- karıemıştı: 

!! bulunmıyan lıu m mlek tın ve J.ıu - Yııhu para mı siz v ı ıyor u
ş ın k s 1 rln şi dı evimin o lnd :n, nuz ) a... Bırakınız bırnz da boyacı 
ko) unun ko) ı d n bır tarafa kıpır- kazansın .•. 
d madı •ı bug ınl rde nrısıl bomboş Tam o sırada Cunycd n ~ı.:len tre
k ldıkl ı nı v n b çım bir kıntı, n yol vermek ıçln şo e kap.ııııncn 
darlık, ıztırnp fçlnd kl\'r ndıklannı onuınüzde bır otomobil durmu tu 
k ayca tnhnıln cd bi i oruın. B şla b p o tıırafa çevr idi. Ön n. 

1 ub n bttd ) n hın tadını d in ıl z bayrn •ı bulun n bu oto-
tat Ekıl k t pr •ı olını- mobıld Beyrut Ingılız baş lton lo u 

nlar ç uklan- vardı. O he)rcnn ıçlnd . Bu bır da
ı- k k lık m cburi karşıl 

h h una g t ı S 
a lı. a k kon ol 
• lan depo! n g 

n, k" 
n taze 1 

u, k t ph n lı, 

h ı· tuılu k forlu l l v
r şcyın, bütun varlı •ın de

r uı n Qlk lcrd n g l n ç klere 
borç! olduğunu gorürd k. 

Um mi Harpten sonra btr taraf· 
tan Amerlknmn, muhacire kapılan
m kıı.pama81, bir taraftan da öz 
> dlarma sen nhın akın etm si yO
ziindcn Lubnnnlı gençler doğup bQ
yüJülderi yerlerden fuxl ayrılamaz 
olmuşlardı . 

Do ebepledlr kl: i!On on lıeş yirmi 
aene içinde Llibnan kfiylerl seyyah 
rağbetine gfivenerk, biribirlerfne 
muntar.am a falt yollarla ballan
mış, gltikçe bfiyümfi , güullcşmiş, 
hele bnııları koca koca ot 11 r, ga&ı
nolar, npartımanlar, m ktepl r, köşk 
ler, }u:r.me havudarı, bahçeleı, mc~·
danlarla temiz, zarif, kalabalık te • 
birlere ben:ıemlşlerdi. 
Kışın uyuklı~an Lübnan Mayıs, 

n ha} t hazirnn geline o:cy~ahla 
h cahıııç dolnrdı. Asıl k yifli tarafı 
i : G 1 n sen nhlnrın bfil ük bır ek
il riyeti bfiUln yazı orada geçirirdi 

h r Lübnan evi }azın topladığı 
p ra 11 yılını refah içinde )aııya· 
b ırd. 

E" 

r mu .. N l 
bi ı r t er d 

k ndını tut 
o lar n nı 

1 r k ( m 1, gü 1 tılı U'l 1. ) 

d m k 1 t mı ı. Yol açıl p tn ot • 
m b 1 har k t et kten nnı 1 
) rmerdcn b r1 uzaklaşan otomob ı 
b ka bnka kon olosun arka ından 
bağırmıştı : 

- İçindeki petrol senden gclmlyor 
mu? .. Elbette guzel olur! 
Kımln aklına gelırdı ki, blr zaman 

,;onm bu depolar blllat f rıgilızler 
tarafmdan bombardıman cdilcc k-
tlr ... 

Yine o ~nlerde Beyrut limanına 
gelen dort İngilız muhnblnln bah· 
rlyelilert echrin lokanta, bar, cazı. 
no, pllj gibt )'erlerıni aclamakıllı 
canlandırDllflardı. Fransız bahriyeli 
lcn1e kol kola, gece yanlanna ka
dar o cadde senin, bu meydan benim 
dolaşan ingillı.lerl halk da r.ek lle
verdı. Bu sevgi.}ı ölçmek letl.}en bır 
bahriyeli grupu antika dı~ e öteberi 
satmak için etranannı saran yerlı-
leı le fiiyle konuşuyorlardı: • 

- Söyle bakalım. . . Fransızları 
mı seversin, İngılızlerl mı t 

- İngılizlerı ı. 
- Neden?. 
- Bir kere onlnr misafirdir. Son-

ra da cömerttirler. Daha sonra da 
paralan altındır. Daha daha sonra 
da pazarlık etmesınl bilmezler. 

Kahkahalarla &1llnşen l• ransız ve 
in ılz bahrlyelıl rı kucak! e rak, ö
pu rek yollarına devam e mlşlerdı. 

•• HiKAYE • ........... 
GAZİANTEB 

KAHRAMANLARI 
B zlmkil r Kilı yolunu tuttnklaıı 1 Kumundan genç çete re~lnı 

zaman Antepte bulunan dü - kere daha kucnkladı ve: 
m n, ıkışık bır dunııııa ~rnıı tı. - Tanrı yardımcınız ol un la~
Turk kahramanlan günden gı.ıne ço- rulanm: vaz.i!enlzln ne kadar bü)1ik 
g lıyor v , slnsı bir yılan gibi, yu- olduğunu unutmayın! dedı. 
vrılanna kadar sokulan tl.işmanı ••. . .. ... ... ... ... ... ... . .. . .. 
bo nnıya hazırlanıyorlardı. Anteptc- Kara Osm:ın pehlivan, o gece ço-
kı kuvvetlcrınden haber alnmıyan cukları yerlerine ycrleşUrdıği za 
du man da Kılı 't n harek te geç - mnn koprü üzerinde cchennemlcrı 
nıek üzere hazırlık yapıyoı ılu. Fıı - andıran bir kıyamet kopuyordu. o. 
kat b zlmldler uyunıu)or; gu:ıQ gu- rada, çetesındckl bütün arkadaşları 

nün hl'r > • öğr ntyorlnr h. 
O znmıın km'Vetlcrımız aınsınd ı 

gonfillü olarnk çalı nn kndınlnrdnn 
maadn çocuklıır da vardı. Bunlıır, en 
tehlikeli yerlere kadaı· ııokularak 
düşmnnların hazırlıklnrını • g enıyor 
ve bnşlnrını koltuklonna; c-r.ıılurını 
dışlerlnın ara ına alnrak 1t11mnndn· 
na haber iletiyorlard ı . 

Antep kahramanlarının Kills yo. 
lunu tutarak ku :ı ~urmadı!darı gün 
lerde de Kuvayı Millıye kumandanı. 
na 6nemli haberler gelmiye başla. 
mıştı. 

Dllşman bilyük bir hnzırlık yapı· 
yor ve Antebı çeviren kahrumanlar 
çemberim kırmak ıçln barckl'te get· 
mek fiz.ere bulunuyordu.' Bu, hıç 
durmadan geceli, gundüzlQ çalışarak 
cepheden cepheye, dağdan dağa ve 
kayadan knya)·a koşnıı kahramanla. 
n bir kat daha harekete sevketmiı
tl. 

O heyecanlı giinlerden birinde 
Kuvayı 1\Illlıye kumandnnı Ali 
Bey, çelelcrıni teftiş ediyor ve 

şehit düştükten onrn düşmanlnrn 
karşı tek başına dövüşeı ek kanının 
son damlasını kadaı· çaı pışaıı Şahin 
Bey de knnlnr içinde köpru u tün 
yuvnrlnnmıştı .. Düşmanlar onun clc
l!k deşik vücudilne bıı arak: 

- Horraaa! .. 
Seslerile koprüyü geçtiler. Kara 

O man artık durumu anlam14tı. Ar
kadaşla rı nı son bir defa olarıık giiz
den geçirdi ve, tek bir keliml'lik kes
kın bır emir verdi. O anda kayalık· 
lar ara ında ikinci bir cehennem tu
tuştu. Bu, on blr Türk çocni:,"1Jnun 
toplu, tüfekli bütün bir fı rkadan 
ıbaret oımank bir dil mana kaı ı 
iboğuınınsıydı ••• 

Cenk çok uzun surdu. Fllknt sa
a tler geçtikçe düşmanın kayalıklara 
yaklaştığı ve ateşin yalnız önden 
değıl, muhtelif taraflardan geldiği 
gorütnyordu. Karo Osman, bir ars
lan rlbi, kayadan kayaya fıılı)·aınk 
ateş ediyor ve keskin emi rler \.'erc
ıck: 

bunları, tutacakları noktalara yer. 
IC1Uıerek emırler verı)ordu. - Dayanın çocuklar! diye ba~ııı-

Bu çeteler arasında on bir kişi. yordu. 

O esnada çocuklar Knrn O manın 
yasland ~ı lmyanın arkasından ate
şin k ildığinl gormüşleıdı. Acı bir 

ilk fedai blı gı·up vardı , ki i.ıunlar, 
17 ile 22 )Ulj arasındaki Tüık ço • 
cuklanndan mürekkepti. Bu kahı:a
manlaı-. Ali Bev, bu çetenin kuman· " ses: 
danı olan I nra Osman p hlıvanla 

Mahmat Ate. AL ~A'NAK 

BİLMECE~ 
1 tanbıılun bü) ük camllerlnd ıı lıi

r Sultnnııhmet camlıdıı. ll r gun 
ı.ı seyyah bu camiı gezmi~e gelı
yorlar. Gezerken kublx•nln yuksekli
• ni o rrcnmek merakına duşuyorlar. 

Orada bulunanlara 11oruyorlnr. Klm
kendilerine tam bir cev p 'cıcml

r r. Kendlleıı d > aptıklaıı tah. 
mınlcı ın d( gruluğuna bir tüı lü iııa

namıyorlar. Kubbenin yukseklıfelni 1 
Ü çmi.}'c knrar veriyorlar, fnk t kub
lıt! çok ) ük ek m rdiven de yok... O 
ı;n rada uı ) a on yaş ıııda kuçük bir f 
çocuk gell) oı. İki lıüyilk 11dnının 
b şlan lıavn)a knlkmış, b·r şc)ler 
ıırandıklarını göruncc oruyor: ., 

... - Anıcn biı şc~ mı nrı:sorsu
mız? 

Seyyahlnı· çocuğa ccvnp \erıyor- 1 
laı: 1 

- J\ubb n·n yuk klı ini m rnk 1 
ettık, @çnı k ı tiyoruz, :fakat~ b - ı 
umu) o ruz. • 

Onun kol yı var am 
v r11ıiz, b n 

Seyyahlar, kcndilcı inin nkıl ede -
nıeıliklcri bu J den dolıı.}' ı çocuğa te

kkur edıyorlnr ve çok ru nmun o
luyorlar. 

Acabn çocuk on kuı·u la ne aldı 
1 da kubbenin yükscklibrini doğru ola
nık kolayca o içebildi? 

HeJigel•r : 

Bu bilm!!Cenıizi doğru çözenlerden 
1 inciye bh Türle bayragı, 
2 nci) e bir resim albllnıü, 

:ı ündiye bir şiıe kolonya, 
4 üncüye bir Tuı kiye haritası, 
6 inciy bir renkli boyalı kalem 

takımı, 

Onum·u) ıı kadar içinde ı?fi Ç('$İt 
pul bulunan birer zarf. 

Yirmi beşinciye kadar birer çocuk 
l'Ontanı. 

Çözüleri adresinizle bırl! tc biı 
kliğıda yazınız, zarfa koyunuz, liı '· 
rlne bilmece kuponunu ~np ştırmız. 
Ayrıca udre )aznıı~a li.ızunı )oktur. 
Zuı fı açık gönderirseniz her ~ crıkn 
bır kuruşa gelir. On beş gün içinde 
gonden enu lazınıdır. 

27 m.ıyıs 1941 taıihli k:1çukl r 
çın bllmecemizln çözü ü 1 S TAN

B U L idi. 
Evet kimin aklına gelcb lırdı ki 

bu in anlar, günün birlnd bıribır
lerınc gırerekler, bıriblrlerlnın kanı. 
nı dokcceklerdı 

bırlıktc bütun çeteyi g!Szden ı.cçırJı. - O man Pehlivan! d')e ha)kır-
Onlan b rer bıı-cr ok adı v hep ı • dı. Kazananl rın 11 t i 6 ncı sahıfe-

da harbe 

$ turadan sonra Llibnon d ğlannn 
tırmanmıya ba lndık ve nkznkhır 
yapa yapn bır haylı ııldıktnn sonra 
Ayni Sofcr'e vaıdık. Buınnın eskı
d b rl m bur hır ot lı ve zıno ı 
v rdır ki burası Umumt Il rp içın
d d rdüncQ ordunun nekah thnne 1 
idl Beyruta yırmi dört kılomctre 
u kta ve ı22r. metre ~ilk Jet bu· 
lun n bu knlab lık k y e mdı birçok 
b. kn otellerle ve çeşıt ç ı t . cm ) a· 
pıl rla RÜ lüdur. Büyuk ol Un kar. 
şısında bır lühzn durdum: Yırml iki, 
yırmi üç sene ev\·el şu çıımlıklnrın 
altında kolkola g01Uşe güllle dola
şan, nekahet dev.relerini getiren 
genç Turk &ahitleri görmCıştüm. 

nin a:s rı. a rı gözlerinden •P r k: _ Dayanın çocukları r n n 1 • mlıdcd,r. 
- ÇO<'ukl ı d dı. nu g buyuk dunı. Sılahlarımı top! ~ ın ! 

koprlinun ü tünd ki k ) alı ı tuta. 
cnk ınız. DD~manın sab hn ka 1 - Bizim sllulılarımızı kım t plı-
köpı uyii zorlıyaca •ını luıb r aldık 'i cak ? .. 
Du manan k prlid n g çm 1 1 J - - Onları evgili vatanı ız t p-
zımdır. Şay t. köprO b ınd l kuv- lnr ... 
vetleıımızı nlllıynrak geçerse, kar-1 n on .. 1 1 t 1 . 

d 
kil u ıs soz er , çc en n en gt!ncı 

şı ına ı k olan son kuvv t, sız olan on l edı ~aşındaki İbra hım • 
olacak mu. Bunu unutma) ın 1 Knr- 1 1 t 
tal b 

. em ş ı ... 
) u~ a ıı a enzı) en o yalçın kaya-

lıklar nra ında yeı !eşecek ·•la"! slzın O kadar ateş ettiler ve o kadar 
gibı Tu k kahraman arı, but n bir dayanclılnr, kt nı tık fişckllklcrlnd 
dü nıan fnka ına knışı gillcrc.k cen- ve tnlı ncalnrınd kurşun kalmamı • 
kcdebillr!.. tı. Bombnlnrına sarıldılar. G ccnın 

Kara O man pehlhan bu ıım:lere, 
elini tnb:ınca mm namlusu.ıa gc.ıtu
rerek cevap verdi: 

Şoforc: 

- Beyruta 
Çeki .. dedim. 

geç 
- Kumandanım; duşmnn, kaıtal 

knlmıyalım ... geçidini ancak biz 61ürsek g çcbılc
KANDEMlR cektir. 

z flri karanlı •ı içinde yalçın kaya
lar muthiş tarrakalarln inlediler .... 
Sonra, nasıl olduğunu onlar <la lıil
mlyoılardı, kayalıklaıa kad:ır tırma
nan duşmnna karşı sılihlannın ıınm
lulnrile; mat.ralarlle, çal'l~alarile, 
kamnlıırile ve ellerine geçlrebıldıkle-

re----m3111-----------------------~ 
ITAL YANLAR 
Be-n öt-Htedim 

BUylik casus romanı: && ············· .................................. . 
- Allo, Madam L ufidis. 
- Buyurun! ••• 
Sesinı tanımıştım. K i mpina petrolleri mt1dürü. 
- Orada mısın ız) 

Oteldeyim. 
Rahatsız edebilir m;yim r 
Yanm saat sonra beklerim. 

- Çok tefekkür ederim. 
Ben yarım saat içinde hazırlanmİ tim. O Cla 

gelmişti, beraber çıktık. 
Mösyö Marinescu (yeni dostumun ismi) Bük

:reşte Kimpinadaki gibi s erbest değildi, otomobile 
bindik. Evvela şöyle uzaklara Strand plajına git
tik. Rumanyalılar orduln n ndan esirgedikleri mas
rafları buraya sarf etmişlerdi. Mükemmel iki ha· 
v uz yapmışlar, dünyanın bir ucundan k um getir-

Nakleden: Cim • Mim ................................................ 
mişler, mükemmel jki plaj ' ücude getirmişlerdi. 

H erkes soyun up bu havuzlara giriyordu. Çeşit 
Çefit kadınlar, güzelliklerin her türlüsünü cami 
erkekler, tuvaletler, mayolar, vücutlar, bumda giı 
neşin altında teşhir edili yordu. Güzel bir orkcs· 
ıranın çaldığı gazinoda oturduk ve haşhaşa mü
kemmel bir yemek yedik. Şehrin üzerine karanlık 
çökmiye başladığı 7aman oradan kalktık. Yine bir 
otomo~ile binerek Çişmecin parkına geldik içinde 
sandalların dolaştığı büyük havuzun kenannda 
oturduk, bir sandala bin dik, ko\'llklara çekildik .. 
ve sonra davetim üzerine benim odama giderek 
sabahladık. - Sizinle, tJı•dim, g 

Sabahleyin o işine gitti, ben de jşirne bat· 

ladım. 

'fıf. Ş. 

Ep\·ela doğruca askeri mahfelin kapıcısına 
gittim. Bu Rumanyalı çocuk, ayda 4000 ley mu· 
kabilinde bize hizmet ediyordu. Resmine iyice 
baktım, evet o idi. Kendisini gördüm. 

- Sizinle, dedim, görüşmek istiyorum. 
Esmer, beyaz yüzlü genç bir çocuk olan 

Clı ristiane iyice yüzüme baktı. 
- Niçın? dedi. 
- Buyük Rumanya I 
Ben parolayı verince o, gühimsedi. 

- Peki, dedi, ne zaman görütıelim, 
- Ben, dedim, Esplanade ote~dcyim. Ser-

best olduğunuz bir zamanı öyleyin, ıizi bekli
yeyim . 

- Bugün 12 ile 1 arasında. 
- Peki. 
Oradan ayrıldım, aaat on buçuktu. Oradan 

C ... tu l gazetesi i(J.ırehan esine uğradım. Gazete 
İstihbarat fcfİ aslen yahudi idi. Esasen gazete de 
) ahudi parasile çıkıyordu ya .•• istihbarat fe!ıni 
EÖrdüm: 

Büyük Rumanya 1 •• 
- Büyük Rumanyn 1 .. 
- Sizinle görüşmek istiyorum. 
- Nerede? 
- Nereyi münasip görürseniz. 

Genel De 

Y: M. S. PEKİN 

riz. 

- Bu akş m Lide' de saat yedi buçukta 
- Güzeli 
Saat on bir buçuk ol muştu. Me hur Herdan 

lokantasına gittim, ayak üstü ucuz bir yemek ye 
dim ve otele döndüm. Saat tam 12 de keri 
ınahf elin kapıeı!!t göründü. 

- Bonjur Christiane. 
- Bonjur Madam. 

O turduk, birer signra İçtik. O bana u izah tı 
verdi: 

cOrduda ayrılık gaynlık vnr. Bir kı un ordu 
erkanı uzlaştırıcı bir politika takip edılerck, hntta 
icap edt'rse fedakurlık yapılarak memleketin bır 
harbe sürüklenmemesi taraftan, 

Diğer bir kısı n ordu erkanı ise, mn w lüp dahi 
olursa, şerefle mağlup olmanın İcap ettı 0 İ ka.uı
atınde. 

H alk, ekseriyetle olan bitenden bıhaber. An· 
cak Almanlardan para nlan Demırmuhr.fızl r 
d hşctle çalı~ı) orlar. Yalnız son zamanlarda 
çanlarına iyi ot tıkandı. Çiinkü onlar Almanlarla 
dostluk edip Ru~ ale) htarıığı yapıyorlardı Hal
bukı, Almanya Sovyet RuŞya ile dost olunca 
memleketin içinde nasıl bir aİyaset gude<::eklerını 
pşırdılar. 



10 Haziran 

Q!!!!.~!! .. l~~!.~~ 
Zavalh Surlyede 

nl~ayet kana 
boyanıyor 

( ........ , ..... ..... ) 
reketinin önünü alnut olarlar. Ma· 
anıafib biz kendi beaabımıza, Al· 
Dlab1ann Suriye tarikile Mıaa Ü· 
zerine yüriiyeçeklerine pek inan
mamaktayız. Bu 11cak mevsimde 
Sariyeden kalkıp Filistini ve son· 
ra da Sina çölünü geçerek Mısır
daki İngilizleri arkadan vunnıya 
kalklfmak kolay kolay batarıla
cak bir İf gibi görünmemektedir. 
Maamafih Suriyeniıı İngilizler ta
rafından istilisa, hiç olınazsa Irak 
petrollerini kurtarmak gibi esaah 
bir fayda da temin edecektir. 

Bu yeni macerada hallerine en 
ziyade acınacak olan Suriyeliler
dir. Daha dün denecek kadar ya
km bir zamanda vatandatlarımız 
olan bu komtulanmızın, İngiliz • 
Alman davasile uzaktan yakın· 
dan bir alakalara yoktur. Öyle ol
duğu halde, asıl Manf sahillerin· 
de halledilmesi lazım gelen kanlı 
dava dönüp dolat•P onlann ül· 
kesin~ kadar gelmiftir. Eğer Su
riyede General Dentz.'in kuman: 
dası altındaki Fransız kuvvetJerı 
fazla miktarda ise ve bunlar ~~ 
Vichy hükumetine aada~atlerım 
hakikaten muhafua edıyorlaraa 
Suriyede çok çetin boğu!ma~ar 
vukua geleceği, birçok teharle~u~, 
kaaabaJann, Ciritte olduğu gıbı, 
yamp yıkılacağı ve bu !°eya!"~a 
da binlerce bigünah yerlı ~a!ınm 
telef olup gideceği fÜPh.~sızdır. 

Zava1h Suriyeliler, Turk .vat~
nından ayrıldıklanndar_ıberı bır 
türlü rahat yü:ıü görmediler. Vak· 
tile Türkün biru gev~k ve raba· 
vetl~ fakat çok tefkatli ve çok sa• 
havetli idaresinden tikiyet eder· 
ler bizden ayrılmak için Fransız 
tes~ilatına ilet olup. dururlardı. 
Nihayet bir gÜn ıelıp •>:"ldılar, 
fakat aynldıklarUJdan berı d e Su· 
riye, .akit vakit çok kanlı kıyam• 
bra sahne oldu. 

Fransızlar bu kıyamlan bastır· 
mak için bir aralık Şamda .yap· 
tıklan g'lÔİ kö,eba,lann~ _mıtral
yö.zler koyarak yerli a~alı~ı baf&k 
doğrar gibi biçtiler. Şımdı de ay• 

. S . lngiliz • Alman reka-
nı urıye, .. l k. 
betinin kurbanı olarak ora e ~ ıç 
arasında kalmıt gibi bir vazıyete 
(Jütmiif bulunuyor. Durma~ıp te· 
kerrür eden bu acıklı vazıyetler 
karpsında Suriyeli. ~omf~arı~ız, 
Türkün mürüvvet!\ ~~~nbıyile.tlı ve 
civanmert idare.sın• Kim ı ır ne 
büyİÜI hasretle yadederle~J. 

Maamafih sırası geldıgınden 
dolayı istitrat tarikiJe bahsettiği
miz bu ahval, tanlıe kanşmı, ol· 
duğu için onlan bugün tekrarla· 
yıp acılarımızı tazelemekte faz.la 
fayda yoldur. • • 

Bugünün asıl meselesı, Sunye· 
de açılmtf olan yeni cephenin ne 
gibi hadiselere sahne olacağında 
ve düyamn bapna bahra gelmi
yen bir takım ıirift ifler çıkanp 
çıkarmıyacağnldadır. • • • • • 

Reuter ajansı, Surıye ıfUU bır 
takım çocukça iddialarla tevile 
uğrapnaktansa açıkça konutmayı 
tercih ederek cArtık zarlar atıl· 
mıttır Suriyeye girilm iftir, ceri 
dönm~ yoktur. diyor . Böyle •· 
çık sözler, bilhaaa cazetecı1erin 
botuna s icler, çiinkii ancak o ~-
yede gazeteciler de diifiincelennı, 
bir takım dolambaçh mütalealar· 
la söylemek ezaaından kurtula· 
rak, açlkça ifade etmek imlsanını 
lnalmat o lurlar. • 

İngı1terenin maksadı Suriyeyı 
'de Almanlattırmaklan k~ 
tır. Bu d efa ilk adama o attıj'ı ~· 
tayet araya bir takım gaynme
mul ha diseler kantm azsa, ~me·. 
linde m uvaffak olması ihtımah 
kuvvetlidir. 

T ASVIRl EFKA R 

lngillz adaları 
istila önünde 

(1 ..... nAi/Hnl d.,,.,,.) 

malıdır. Her top ve her tank ae· 
ferber bir halde bulunmalmr. Her 
tayyare, uçmıya hazır olmalıdır. 
Çünkü burada, az zaman aonra, 
hürriyetlerimiz ve havatı•nız için 
çarpışmayı beklemeliyiz ve bL; 
gün gelince, kendi müdafaamız 
için ealiha imali kudretimiz de ta
biatiyle geniş bir fasıla kaydedi
lecektir. 

lngiliz milleti, bu muharebeye 
kat'iyyen tereddüt veyahut tecs· 
eüf zihniyetile girmiyor. Riz, bu 
muharebeye şevkle ve dilimizi ko 
nuşanların hepsinin tasvip ettiği 
bir dava için bir darbe indirmek
le mesut bir halde giriyoruz. 

Fakat, sizlerden çok şeyler bek 
Jiyoruz. Mücadeleye lüzumlu a· 
letlere, tanklara, gemilere, tayya
relere, endüstrinizin muharebe 
hattımıza verebileceği her şeye 
ihtiyacımız vardır. Bize verebile
ceğiniz bütün kudret, ihtiyaçlan
mızı tecavüz etmiyecelc:tir. Tank
ları ve tayyareleri ödemek için 
paraya, bunlari kullanmak ıçın 
insanlara, bir sene evvel muvaf
f akiyetle Jngilterenin n_ıü~a!a8: ?· 
lunduğu muharebeye ıftırak ıçm 
gönderdiğiniz erlere benzer er· 

Tuna üzerinde 
bir şehirde 

Mühimmat 
depoları 

infilak etti 
Bi1' ıeltrin içte ikisi harap 
oldu. F ozla .,iktarda 

insan zagiatı var 
Bale 9 (A.A.) - Budapeşte~ ~ 

Basler Nachrichten ~zetes1ne bıldı 
r.iliyor: 

Tuna üzerindeki SmedermıJ kale. 
Rindck1 mühimmat depolarıııda \'Uku 
bulan ve kalenin tanıanırn yıkılma 
sına 11cbcp olduğu bildirilen büyük 
bir infilakta yüzlercesi ölü olmak 
üzere pek çok zayiat vardır. 

Geçen cuma gilııO vuku bulan bu 
infilak, civarda bulunan bir şenrln 
de üçte ikisini tahrip etmiştir. İnil. 
Jfılcin 6ebcbi hennz blldiıilmemi~tlr. 

' Suriye harbi 
(1 t11d ıa1ııf ıdm a.._.) 

yaphğı taarruzlar her taraftan ön
lenmit ve bazı noktalarda Fransız 
hava ve kara kuvvetleri mukabil 
taarruzlarda bulunmuslardır 

Sur'un şimalinde . iki F;ansız 
muhribi tarafından yapılan parlak 
bir hareket neticesinde iki IngHiz 
harp gemisi ağır hasara l {?ratıl
mıttır. 

Fransızlar sahile çıkanlan kıtalan 
esir e ttiklerini bildiriyorlar 

Vichy, 9 (AA.) - Ofi Fran
sız ajansının '\'erdiği bir habere 
göre lngiliz harp gemileri, :fün sa
bah Beyrutun cenubunda Lübnan 
~ahi11erinde bir noktaya seri ate"li 
tüfeklerle mücehhez müfrezeler 
çıkarmışlardır. Jhraç hareketini 
yapan lngiliz kuvvetleri bir zırhlı 
iki kruvazör ve beş torpido muh~ 
ribinden mürekk'eptir. 

ihraç edilen kuvvetlerin hemen 
esir alındığını söy]iyen Qfj ajan
u. Suriyedeki askeri vaziyet hak
kında diyor ki: 

Suriye hadiseleri İngiliz ve De Gaulle taraftarı 
ve A lmanya kuvvetli müfrezeler topçunun yar 

dımile Suriye hududundan Şama 
(Birinci sahifeden. devam) giden yoldan ilerlemiye gayret e· 

Suriyede Alman kıtaları bulun diyorlar. Misli görülmemis bu hü
mamış ve bulunmamaktadır ve cum karşısında gafil avl~nmıyan 
hu iş münhasıran İngiltere ile Fıan kıtalanmız cesaretle vazifelerini 
sayı alakadar eder. yapmaktarırlar. 

Vichy' den alınan haberlere na- fngilizler teyit etmiyorlar 
zaran Fransanın aldığı vaziyet ı;.u· L d 9 

ı 1 on ra, (A.A.) - Salahi-
dur: Fransa ngi terenin ce.niy.ıne yettar mahfillerden bildirildiğine 
bir taarruzuna uğramıştır. Ve ah- göre, Suriyedeki vaziyet hak.kın-
val ve teraitin müsaade ettiği nis· da Londraya gelen haberler az 
bette ve her neede taarruza uğ· çok muğlak olmakta herdevam
raraa kendisini müdafaa eylemek- _ı 

<ılr. 

tedir. Vichy' den bildirildiğine eöre, 
Berlinin l.İyasi mahfılleri şu gemiler, sahile fngiliz kıtnları ih

mütaleadadır ki, Suriyeve karşı raç etmişler. fakat bu kıta!ar eair 

~::t!a:a~hi~d:rbi~e b~~::lii~~~İ~ ~::1:~~~~~;ind:~n=~il s~ı!;~n:t; 
miyen yeni bir İngiliz hiyanetidü. herhangi bir ihraç yapıldığı hak.
İngilizler FTansanın bugün malik kında haber alınmamış olduğu 
olduğu vasıtalardan çok yüksek kaydedilmektedir. 
vasıtalarla Fransız topraklarına cHür Fransıılarıt da 140 Alman 
taarruz etmekle Cirit mağlubiye- par&fütçüaünü esir ettiklerini 
tini vicdansızca telafiye çalışıyor- iddia ediyorlar 
!ar. Jngiltere bu hareketi, iddia K lı 

1 a ire 9 f A..A.) - Hür J:".'ln· 
ettiği gibi Arap millet erini kur· sız şark radyosu, Suriyedeki ha· 
tarmak için de yapmıyor. rekat esnasında, aralarmJa bir 

Fransa {IU anda Almaı.yn:.ın Al bav olmak üzere 140 Alman 
Fransaya mukadde-. bir hak ola-

paraşütçüsünün esir edil Jiğ'ni t.-ıl 
rak tanıdığı şeyi, yani toprakları· dirmektedir. 
nı müdafaa ediyor. Fransaııın lu 4000 Fransız İnriJizlere iltihak 
hareketi pekala anlaşılır. etrnit 

Berlinde şu cihet kaydediliyor N 
1 h b l h 'lA f evyork, 9 (A.A.) - Nev· ki, neiliz a er erinin ı a ına o- T 

york im es gazetesinin Berne' elen 
larak tecavüz Fransız kıtaların-

ı aldığı bir telgrafa göre nı· de ·n dan ziyade ngiliz kıtaları tarafın 
teçhizatlı 4000 Fransız, S•J,i,·edP. 

dan yapılmaktadır. Cebelidüruz mıntakasında Jngi-
Salahiyctli Alman mahfiller:, lizlere iltıhak etti. 

en iptidai ahlak kanunlarına karşı Harekatta bulunan müttefik 
yapılan bu yeni jhlalin dü ıyada kuvvetleri miktan 
Yapacağı aksi terirlerin müş1t\e• L d 9 ( A A ) 

1 w •• l on ra, .~. . - Ameri-
desi merakla 0 acagı muta easm- kan radyolarının Vichy' den ala-
dadır. . rak neşrettikleri haberlere göre 

Alınan mütareke komısyunu· Suriyede ilerliyen Fe.mıız • İngiliz 
nun Suriyeye karşı yapılan. taar· 'kıtaları 20 bin kisi kadardır. 
ruz üzerine hasıl o~an vo.7:~·etle Fransız kuvvetlerinin tahmini 
me'"gul olup olmadıgı aual· :ıı Al- ikt 

y N. marı 
man Hariciye ezaretı cevapsız l d 9 (AA ) R 

K Türkiyı~ ıın va· . on ra . • . . -. . euter 
bırakmıştır. eza ) d aıan8lnın ıuyuı muharrırıne gÖ· 
ziyetine dair sorulan sua e ce- re, Suriyedeki Fransız kuvvetleri 
vapsız kalmıştır. 30. 000 • 60. 000 kadar tahmin 
F ansız donanması edilmektedir. Fakat bu IT':l.:tarın 

r b b yalnız l S.000 i Fransız, miitel,,a-
bar e azır kiai yerli askerlerdir. 

(1 itaft H1'if..U. clnom) G eneral Wavell'in Fransız 
A.meftkadaki Frarmz elçisi H ari- askerlerine beyannamesi 

ciye Nazırile sörüt tü Ka_hire 9 {AA.) - Oı·taşuk-
V8'ingt.on 9 (A.A.) .-: Fransamn taki Jngiliz kuvvetlerinin ba~&..u

Vaşington Büyük Elçıııı Haye bu mandanı Genral Sir Archilald 
gün Amerika Hariciye Nazın Hull Wavell dün ak S · .. d k. 
· · örü müş ve Surfyeye şam uny - e ı 
ıle bır saat g e 1 t . Fransız askerlerine hitaben :ışağı-
tahrik olmaksızın yapı an .aaıruz d k' b . . . 
dan dolayı Fransız milletinin infia- a ı eyanne.meyı neşrehııştır: . 
11 i blldlnnJştir. «Fransızlar, Fransız a~ke .. Jen, 

n Frannz matbuahndaki infial dünkü muharebe arkadaşları, ya-
Clermont • Ferrand 9 (A.A.) - rının zafer arkadaşları, 

Ofi ajanjsı bildiriyor: . . Muhafaza etmekte olduğunuz 
l\ferselkebir, Dakar, Lıbr~·ı;ıl~eizlve bu topraklar girmek için emir al

Sfax hi.diselerinden sonra In.?11 et dık. Bu hareket bu toprakları Al-
rin Surlyeye yaptıkları tccnvuz ma . 1. d k . . . 
buatta büyilk bir infial uyandırmış n:an ışga 1d~ en orumak ıçın Yl"· 
tır. Bununla beraber gazeteler bu gane çare ır.> 

tecaYilzG soğuk kanlılıkla 'ile silkunct Size düşman olarak gelmiyo· 
le ka~!l~?!'.ı.\1.'!r!!~~~ ..................... !. ruz. Bilikis müşterek düşınar.1'1ll-B .... M Meclisinde za karşı size yardım için geİiyo· 

• • ruz. Mukavemet etmeyini.:. Mille. 
müzakereler tinizin kanına susamış olan duş-

(1 if&d •a.ltif.dnt dnsm) mana karşı bize yardım ed niz. 
kabil kliring hesaplarındaki Alman Muazzam bir kuvvetle geliyoruz 
mııtlubatındıı yapılacak dd:işiklU< tarafınızdan her türlü mukavemet 
ile Tur.kiye • Almanya ansın<laki beyhude olacaktır.> 
tieaı1 müzakerelere mütedair husu i 
anlaşmaya dair teati olunan nota. 
larla Türkiye - 1 tıılya ticaret ve 
se:;ı üseJııin muahedesinin müddeti. 
nin uzatılımasına dair notanın ve 
yine Tüı·kiye • Rumanya arasında 
teati olunan 14, 10 şubat 941 tarihli 
notaların tasdiklerine ait. kanun la. 
\'lhalarının ikinci nıü:ıakcıclerini 
yapmış ve tasvip eylemiştir. 

Meclisin bugünkü toplantı ında 
ikinci müzakeresini yapaıak kabul 
evlediğl kanunlar arasında iııkiln 
kanununun 39 uncu maddesinin ta. 
dili hakkındaki kanun layihası da 
bulunmaktaydı. 

Meclis gelecek toplantısını cuma 
günü ynpncnktır. 

lere ihtiyacımız vardır. Bu, lngİ· 
liz milletinin galip gelmek veya· 
hut ölmek niyetile gireceği bir 
muharebedir. Ricat yoktur. 

Garp ufkunu gözlüyoruz, gemi 
leri bekliyoruz ve Kanada do
minyonunun muazzam kaynakla
rile fabrikalarında yaptığı her şe, 
ye ümitle bakıyoruz. 

İngilizlere göre, harekatın T ürki
ye üzerindeki tesirler i 

Londra, 9 (A.A.) - Daily 
Mail gazetesi Hür F ransızlaıla 
İngilizler tarafından Suriy~de baş 
)anan harekatın ehemmiyetini şu 
suretle tebarüz ettirmektedir: 

Biz Suriye üzerine yürümemiş 
olsaydık Almanfar bu memleketi 
fevkalade bir tarzda tahkim ede
cekler, Kıbnsı ele geçirecekler ve 
ağlebi ihtimal Filistini de ayni va 
ziyete düşüreceklerdi. Bu talcdır
de ise Mısır bile ehemmiyetlı su
rette bir tehlikeye maruz kalacak 
tı. Suriyenin müttefikler tarafın
dan işgali Türkiyenin cenahlannı 
muhafaza altına alacak ve Türki
yenin Almanlara karşı asker geç. 
mesine müsaade etmemek ve ha
va üslerinden istifadelerine mey
dan bırakmamak hususlarında 
gösterdiği mukavemeti bir kat da 
ha kuvvetlendirecektir. 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekilinin beyanatı ,--....... ----... 

Giril ricati esna .. nda 1 (J i11ei ıolli/•dna ılnı11M) 1 geldi. Bu cncumcnde müzakere&! 
mıyan hakhınrun tesbit edflmlş ol. bitirildikten sonra, son olarnk Günı 

Bata 1 ill maAJdır. riik ve İnhLarlar encümeninde de n ng z Bu husu t.aki uaslara gfire İn. t ıklk cdllecck ve :Meclis heyeti umu 
harp gemı•terl hisar memurları devlet memurları mıyc ine arzcdılcccktir. Liiyıhn, sade 

için tanınmış bulunan her .ahadnki ce şarnptnn bah•etmiyor. 

~ondra 9 (A.A.) _ Amirallık 
daırcsi, Glritteki ricat harekatı 

1 
e nasında tayyare dafi kruva~ö
:rü ~alcutta ne Hereward ve tm. 
perıal destroyerlerinin de batmı~ 
olduklnrını bildirmektt'dlr. 

lskenderiye 
tahliye 
ediliyor 

(J 6'ot 116.Ai/M!.,,. cı.v.-J 
susi ve m~cani tren tahrik edil
miştir. Bugün tahliye işi daha 
muntazam bir şekilde yapılmıya 
başlanmış bulunmaktadır. Hüku
met •. halkı iç vilayetlere, veyahut 
Kahırcye gitmiye teşvik -:tmekte· 
dir. Fakir halkın meccanen seya
hati temin olunmaktadır. 

Hava akınlannın şiddetine rağ 
men ahali sükuneti muhafaza et• 
mektedir. Tahlisiye işleri devam 
etmekte ve umumi servisler nor· 
mal olarak i~mektedir. 

Mısır Batvekilinin beyanatı 
Kahire, 9 (AA.) - Mmr hü· 

kumeti, İskenderiyeye karşı yapı· 
lan hava bombardnnanlanndan 
zarar görenlere yardım edilmek 
üzere 300 bin İngiliz. liralık bir 
kredi açılmasını kabul etmiştir. 
-İsltenderiye faciasından bah!e· 
den Mıaır Batveldli demiştir ki: 

c- Biz mfüılüman bir memle
ketiz. Onun için Allaha ŞtÜvene· 
rek felakete göğüıı germeliyiz. 
Sıhhiye ve Nafıa Nazırlara ikinci 
şiddetli hava akınından ııonra yar 
dım işlerini tanzim etmek üzere 
lskenderiyeye hareket etmişler
dir. lstiyenler hükumet he!abına 
şehri terkedebilirler. Mektepler
den bir kısmı hastane haline ko
nulmuş, bir kısmı da evsiz kalcın
lara tahsis edilmiştir. Hastabakı
cılar felak,:te uğrıyanlara y·ırdım 
olarak nakden tevziatta hulunu· 
yorlar.~ 

Mı ır Başvekili de dün ta,,.•are 
ile İskenderiyeye hareket r.tmiş
tir. 

Son Alman bombardımanı geni;ı 
mikyasta oldu 

Londra. 9 (A.A) - Heuter 
ajansının Akdcnizdeki lngiliz fi
losu nezdind bulunan muhabirı 
bildiriyor: 

lııkenderiyeye karşı yapılan ha
va hücumunun Almanlar tarafın. 
dan keşif uçuşlanndan sonra bü
yük bir ihtimamla hazırlandığı 
şimdi öğrenilmektedir. Puar gij. 
nü öğleden sonra bir dü~rnnn ke
şif tayyaresi düşürülmüştü'. Ha
va hücumu büyük mikyasta ol· 
mu, ve lskenderiye bnnliyösüne 
kadar şümullenmiştir. Heni..ız tam 
rakamlar bilinmemekle :ıernber 
hastanelerde yapılan bir ta!ıkikat 
neticesinde ölü ve yaralı ınikta
rının çok olduğu anlaşılmaktadır. 

Şehır dün dikkate değer bir 
manzara göstermiştir. Mwrh ai
leler kafile halinde şehri tc.rltet
mektedirler. Kafileler kilometrl"
lerce uzunluktadır. Birçok ileler 
filtelerini, mobilyelerini, ı •. odası 
geçmiş gramofonlannı, her türlü 
nakil vasıt~Jarını yüklenıişierdir. 
Vaziyetleri mfüıait olmıyanlar ise 
yatak veya sair eşyalarım başla
rında taşıyarak müşkülatla yürü
mektedirler. Bazıları keçilerini de 
beraber götürmektedir. Gar bii
tün gün kalabalıktı. Yerlilerin e • · 
!eri kerpiçten olduğu için bomba
lar bilhassa kalabalık fakir mahal 
lelerinde büvük hasara sebep ol
maktadır. Hücuma rağmen ,ehir
de panik ve intizamsızlık alamet· 
leri yoktur. 1 ' 11• Almanların bu 
vahşiyane hareketi karşııı•nda acı 
bir his duymaktadır. ........................... ················ ..... 

Müttefiklerin taarruzlan 
tiddetlendi 

Vichy, 9 (A.A) - Ofi ajansı 
bildiriyor: 

tecavüz et.rnlyen ,.. onlarla muadil llnlen mel'i bulunan alkol Ye alkol 
sayılabll cek haklara 5ahlp olmak. lü içkiler kanunu yerine kaim olacak 
tadırlar. ve o kanunu ortadan kaldıracaktır. 

Bu keyfiyet blıim için mühimdi. - inhisar fabrikalarında çalı· 
İstcnUmedi~ ıal'TUln kolundan tutu. şan işçilere bedava yemek vcrile
h:ıp aeılabilecck otan bir memı:ırııı ceği aöyleniyor, doğru ;11 .ıJur,. 
muanen ve kanuni sebeplere i tınat D - d B' . .. 
etmedikçe •azifcslnden çıkarılamlo :--. ogru ur. .1zı~ muc:ss~~e· 
yacak olan bir nıemurun faaliyeti lerımızde çalışan ısçıler l"ksenya 
n mesai•i ar.ısında ehemmiyetli müesseseye uzak bulunan evl«":
fark vardır. rinden gelmekte ve öğle yemek-

Hakll'n tanınmı~ ve neJl.'Tdt:?n iba leri için evlerine dönemiyerek mü 
ret bt 1..ndugu tcsbit edil.mlş olan bir esıeae içinde basit ve kuru ve· 
memurdan vaıi.te;ln! iyı Ye mükem meklerle iktifa etmektedirle::. Bu· 
ıncl yapabUmcsını ıstcmek ve onu d'' .. 1_ 'i h' 1 U 
beklemek bizim de hakkımızdır. Bu 1 nu.. .~ş~~:r~~ ın ısa~ ar mum 
balrımdnn dn teşlrı1fit kanunu, esaslı ~udurlugunu_n . .fa~nka, ~la 
bir meseleyi halletmiş bulunuyor. ışleme yerlen gıbı lf yerlennde 

Bu kanunu şüphesiz okumuşsunuz toplu olarak çalıştırdığı i,cilere 
dur. Onda da, bu ııöyhd!ğimdcn b:ış çalıştıkları günlerde ve gi.ınde bir 
ka faydaı:_ı olabilecek mühim hüküm defa yemek verilebilmesi i~in büt 
Jer de gormfişs.ünüzdur. çe kanunumuza eklenen bir mad-

Knnunun tatbikine bn~lndık. Bu- ·1 s·· " k M'll t M ı· . • 
mın yapılma ını emreylerlib-i nizam. e ı e. uyu ı c. ı .ec ısı .oe:ı 
name Jii.yihalanııı hazırlıyoruz. ~- mezunıyet aldık. Şıındı bu tettı· 
fer tanıftnn kadroyu da tatbik ettı'k. batla meşgulüz. Yakında bii•ün i, 
Bu kadro ile İnhisar memorlarmın yerlerimizde bunu tatbika batlı· 
almakta bulunduktan ilcretler Barem 
derecelerine intibak etmektetir. 

Açıkta kalan memur yok 
Endişemiz açıkta memur kalmama 

sıydı. Buna çok dıkkat ettik. Kanun 
meriyete girince hesnbca (102) mc. 
mur ııçıkta blması icsıp edecekti. 
Fakat, münball re tnyinler yapmak 
suretile bu adedi 39 a kadnr dütür. 
miye muvnffnk olduk. Açıkla kalrm 
bu otuz dokuz memur da teııkfliit 
kanununa ilô.ve olunan bir madde 
hüknıOne göre, açıkta kaldıkları 
mfidcletçe maaşlnnnı t nm alncaklnr 
ve derecelerine uygun bir m<'muriyct 
açılınca o memurl~·ete yeniden tayin 
olunacakl81'dır. 

Buna göre, açıkta kalan bu me. 
murlanmııın açıkta kalışları k dro 
tatbikatının zaruri bir nctiee~ldir. 

Rakı meselesi 
- KOçiik rakı elş lcrinln kaldın. 

lacağı haberi doğru mudur! , 

yacağız. 
- Bu yemek paraları işçilerin 

ücretinden kesilecek mi). 
- İşçilerimize ücretlerini tam 

verecegız ve vcrcegımız ."T'ek 
mukabilinde kendilerinden hiçbir 
şey iatemiyecğiz. 

- ihracat vergisi gümr{i~'nin 
varidatını nrttmıcak mı). 

- Kanunun meriyete girc!ii:'l 
tarihtenberi çok zaman geçmr.rlı. 
l hazirandan itibaren bunu tatbik 
etmekteyiz. K1ymet üzerinden a
lınacak olan verıtinin ihtaca•ımı· 
zın miktarı ile mütenasip Jlarak 
varido.tımızda bir tezayüt husule 
getirmesi tabiidir. Ancak i~lerin 
kalmaması için ihracat y~rlcrin· 
deki servislerimizi bu kanunun i
cabına göre tanzim etmeltteyiz.~ 

- Bir gazete, verdiği havadisw, 
b··-:ıdan sonra rakılann btr UtreUk Günün adamı 
ııleeler içinde atılacağmn işaret etil. 
Böyle bir şey yoktur. Piy:ıımdn 
hilen mevcut olan şişelerin at~ına 
devam edeceğiz. Eskiden on untJ. 
litrelik şişeler \'ardı. Onlan kBmflen 
kaldırdık. Şimdi pivasadnki tıf li!ri 
miz. 15, 25, 50 ve 100 antilitreliktir. 

- nakının alkol dcrecetl düşürü 
lcc i doğru mudur? 

- Boyle bir tecrube yaptık, iyi 
netice verınndi. Binaenale~ h artık 
boylc bir c)l rn şgul olmıvaca ız. 

Rakıyı halen nı:ılü n dcrccekı ıle 
muhafaza edece#ız. Sadece yapaca 
ğınm: iş, rakı i tlh nllııi tahdit ede. 
bilmek için me\·cut tcdbiı lerlmızin 
tntbklne de\ nmdnn ib. rettir. 

Kibritsiz. knlm,yncağız 
- Kıbı t fabılka mı z ~nr t etmiş 

tiniz. Fabrika na ıl buldunuz? 
- Fabrikn iyi c lışmaktadır. Bu 

g(inkil ahval 'l:C ~ı"Dl ç ııde iptıda1 
maddeler tedarlln n1 k 1 oldugımu 
bili)orsum:z. Jlfı!en bizim için bu 
hususta iki milhim mesele vnr. Biri l 
memleketi klbut lz b rakmamak, 
diğeri de plynıınya çıkanlacak kibrit 
lerin \'aınflnrı dil ük ve ı e yaramnz 
bir hnlde olmnmalnrını temin etmek 
tir. Bu iki işin teminine çalışmakta 
) ız. Kibrit ıirkcti de bu bu usta 
hü nü niy tl çalışmakta ve gayıet 
gll tcrmektedir. 

- Paşabahçe fabl'ika•mde tetkik 
ler yaptığınıza öğrendik. Fabrikayı 
nallll buldunuz? 

- Paşabahtede yeni bir fabrika 
yaptırdığımm biliyorsunw;. Birkaç 
senedir devam t>den fn,.aat ilcmal 
edildi. Güzel bir fabrika oldu, Bu 
gunlerde clhazlanmızı bu yeni fabrf 
kaya nakletmekle meşı:ruUiz. 

Şarap kanunu 
- Şarap kanunu ne oldu! 
- Bu layiha Büyfik Millet llecli i 

nln bazı encümenlerinde müınkere 
edildikten onra butçe encümenine 

inşaat okullarının 
tahsil müddeti 
arttır ıl dı 

Ankara O (Hu .. usf muhabirimiz. 
den) - Me l'ki ve tel..-nik tcdri at 
umum müdüliüğii in,.ant usta okul. 
larındakl tah n nıüddct.ini 4 seneJen 
5 eneye çıkarmıştır. 

Fransız Elçisi 
ağır hasta 

De G a u 11 e ' ü ı 
ıercemei hali 
(Baştcırcıfı -' ilncil sahift1mı:de) 

za, her saat ve her fırsatta darbe 
vurabilecek bir halde olma ı için 
mümtaz bir vasıtanın iluvesi unı gel
miştir. Fılhaklka Fransız müdafaa
sının c ası ordusudur. Fakat bu or· 
du pek yavaş scferb r bale konula
bilmekte, nğır hareket ettirilebilmek· 
te ve devasa gayreti tchllkeyi on 
haddinde karşılayabılmektcdir. İyi ve 
bol t çhız edilmiş, b yuk bır kı mı 
mot!Srleştirilmi~. müterııkki bir ~ckil
de :ıırhlnndırılmış, bu mü. ademe sı· 
nıfına, iı:e baılnmak üzere yüzbin 
kişi ııy1rınak lfızımdır. Alm:ın ordu-
ununl,I bu vaziyett dir. Biz de böy

le yaı>tığımız takdirde üstünlüğunu 
telfıfi edebıliriz.> mutale:ı.larını ser
detmekte ve cmünferid n hareket 
etınlyc muktedir bliyle bir ordunun 
asgnrl kuvveti budur. ErkAnıharpler 
böyle bir t:ıazzuvun tarruzt hareket
ler batarabilec •ini ve üssülharcke
sinden oldukça uzak mesafelerde elli 
kilometrelik bir cephe üzerinde faali
yette bul unabllecctini kablll etmek
tedir.> demektedir. 

1938 de ATilsturyanın Alman7a1a 
ilhakı arifesinde, General de Gaıılle 
bir 6çünciJ kiup yaımııtır. Bu ue
rin adı (Fransa ve Ordusu) dur Ye 

Marqal Petain'e ithaf edilmiıtir. 
General, eserine şu .&&!erle başla

makta: (Fransa kılıç darbelerile -rii
cuJe g~tlrilmlştir) "Ye lııti'kbale aıt 
kehanette bulunan ıu cümlelerle bi· 
tirmektedlr: (Asırdan asra en ağı:r 
ıııtırap bu anın sikletini hiç eğilme
den ta~ıyan zave.llı millet.! Geçtrdlği 
tecrübelerden istifade edemediği i~n 
kötülükl«>rini söküp atamıyan, fııkat 
yeni iş usarelerinln dalma dirilttiği 

ihtiyar milleti Olmıyncak hayaller 
peşinde ko~uğu zaman şaşıran, ııer
$emliyen, onlardan lı:urtulm1y11 mu
vaffak olduğu zaman parçalanamaz 
hale gelen kuvvetli mfllet. Ey misal 
olmıık, bnşnrmıık, mfic.adele etmek, 
zalim, mazlum veya muzaffer olarak 
daima tarihin ön safında bulunmak 
için yartılmış büyük millet. Dehan, 
zaman znmaıı ihmalkar veya deh.etli 
olarak, oı dunun nıakesinde in'iklls e
de!'! ... > 

Anknrn 9 (A.A.l - Fınnsa nn. Büyuyen U!hliice karşısında, a .. kerI 
yfik Elçi~i Jules Hcnry'ye Nfimune \C &ivil mebafıl de heyecanlanmıyn 

Dü S · hudud hastancsınde muh!m bir ameU•a~ n urıye unu geçen ~ haşlıyor. Tank inşa edılmesi ta-
l. ·1· D G il ' ·· k ı b yapılmıştır. Büyük Elçin!n sıhhi ,.n. 
ngı ız ve e e.u e cu ıta ar u lep cıluııu"or. "e vazık ki ""k g""' 

1 d ziyeti ciddi,> etini mtıhnfaıa dmekle " " •·~ ~,, 
min 9 haziran öğ e en soma ta- b L- b' 1 kahnnustır. 
c- ern""r ır sa ah mfiıahede edildiği · 
anızlarını şiddetlendirmşilcrdir. ugrenllmiştlr. b ·ı· d ı 

Lübnnnın aahil mıntakasında Har ın ı anında, General c Gau la 
Almanyanın harp 5 inci ordunun tank uvasına kuman-

düşmanın füvari ve zırh!ı ciizü- dn etmektedir. 15 mayıs 1940 ta Ge. 
tamları Litani nehrinin cenubune. m8SJ"afları neral!ı c terfi etmiş ve 4 ÜOCU Zırhlı 
atılmıştır. Muharebe umumi Li- Roma 9 (A.A.) - StPfıml ajan. fukanın kumandanlığına geçmietir. 
tani Merciun Kuneitra • ısından: Bu fırka lG-17-18-19 mayısta muzaf-
Şeyhıneskin hattı üzerinde çetin Alman l\lalıye Nazırı, hnrp mıuıa· forane mukabil taarruzlar yaparak 
bir tarzda devam etmektedır. rif ve he,.aplnrı hakkında beyanat. Somınfl!'da Alman kllpril bal!lannı 

Münferit uçan İngiliz tctyve.re- ta bulunma tur. birkaç gün t.ardeylem~r. 6 Razi-
Du beyanattan anln ıldıgına gore, randa M6 yö Paul Reynaud tarafın

leri, He.lep, Rayak ve Sam tay- harp ınnsnrifınln tak1"1bım yarısı dnn Parııoe çnğarıldı ve Milli Muda-
yare meydanlarile Merciun mcv- bütçenin füli vnridntı ile kapnbİm:ık- faa VcknleU Müııtevar Muavinliğine 
kiini bombardımana devam et· tadır. Halbnkı n ha rıt bu rna a. tayın edlldi. Bu intihap, General ta-

rif, ancak \ t zde • tı n hl tıııde ka· r:ıfındısn muteaddit defalar ve mute· 
mi•lerdir. t 1 kt idi 

y pn 1 ma a . nmdi)etı teşrih cdılen sevkulcey~'i dü-
Lübnan sahilleri yakınında de- Rumanyada yeni ıunc.lerln hnrp tccrllbesfnfn zorla 

niz kuvvetlerimzle düşmanııı ~a· b• k kabul edilmesinin neticesi idi. 
ır tren azası s d • ha mühim bir deniz kuvveti ara· un an sonra ı h<'pimızce malum-

sında cereyan eden muharebede . D~krcş 9 (A.A.) - Rador: Plocs- ı ddur. ·1ütare.kenin akabinde, General 
t1 cı\annda Albcsti'de hir sürat kn- ı e Gnulle Frnn anın silahlarını te. _ 

bir İngiliz destroyeri ağır hasara ı 
tarı bir yolcu katanle çarpı mışbr. l ım ederek harp saha ından çckilme-

uğratılmı,tır. l O aı , 30 ) aralı vardır. ini kabul etmemiş, lliir ı·ranuzlar 

Sahife: 5 

1 Dünya harbi 
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' lnglllz tebllDI 
Kahire 9 (A.A.) - fogiliz Orta. 

şark umumi karargahının tebliği: 
Libyada, vaziyette hiçbir değişiklik 

yoktur. 
Habcşistanda, kıtalarımız Omo 

nehrinin garblnde ilerlemlye devam 
ediyorlar. Yeniden es.irler alınmış. 
tır. ,, 

Irakta, her ey sakindir. 
Surlycde, müttefik kuvvetlerin gi. 

rişl terakki etmektedir. Bu sabah 
müttefik kuvvetler Surdan otede bu. 
lunuyodardı vıı &onradan Litani ır. 
mağını geçmişlerdir. Sağda umum1 
Ezro • ş~yka, Miskine Kin tra 
hattından oteyc geçm1olcrdir. 

Alman tebllll 
Berlln 9 (A.A.) - Alman ordula. 

rı Başkomandanlı •mm tebliği: 
Denlzaltılan, ceman 31,000 t-0ni 

liito hacminde düşman ticaret gcmJ. 
leri bat1rınıulardır. 

7 /8 hııziran gecesi, Almnn b va 
kuvveUcrine mensup te,ckkuller ba
va nafi bataryalarının nteşıne ı a '· 
men, İ!!kend ri:se İngiliz deniz üs u. 
ne çok müessir :seni bir hüccın yap 
mışlardır. Liman tesi atı ve bahriye 
te"Lgahlaruıa, n !:'lr çnpt.n bombalar 
1 bet ettirilmiutlr. Askeri bakımdan 
ı>hcmmiycUi tesisatta müteaddit bü. 
yük yaııgın çıkmı~ır. 

Gec , savaş tayyare) ıi, İn ılız 
sularıııda, ccman 7 bin tonilato hac
minde ikl ticaret vnpuru batırmış ve 
cenup ve cenubu prki İngiliz sahil. 
!erindeki limanlar tesisatını bom. 
bardıman etmişlerdir. Dır savaş tay. 
yaresi cenubf Jnglltercde bir iptidai 
madıle deposunu muva!!nklyetlc bom 
balnmıştır. 
Şimali Afrikada, Tobruk onünde

ki İngiliz topçu mevzileri, Alm:ın 
topçusu tarafından dovulmOıtur. Al. 
man ve İtalyan savaş tayyareleri, 
Tobruk civarındaki t:ıhklnıata ve 
hava dafl topçu m vzllcrine büyük 
muvaffakiyeUe hücum etmiştir. 

Dün gece, f ngı1iz hava kuvvetleri. 
ne mensup mfinfeı it teşekküller gar 
bt Almanyaya hücum etmfşl rllır. 
Sivil hallt ara81nda birkaç ölO ve 
müteaddit yaralı vardır. Hiçbir H 
kerl ve ekonomik ha ar yoktur. Mi\. 
teaildit evlerde çıkan yangınlar, gij. 

ratle s6ndllriilmü~ttir. 
4 hazirandan 8 bazil'Bna kadar 

geçen müddet zı:ırlında, düşman 10 
tnyyare keybctmi Ur. Bunlardan ı:e. 
kizl hava mubat"t'belerinde ve iki 1 
ileri karakol gemileri tarafındr.n d 
~ürülmfıştnr. A:; nl milddet zarfında 
Almnn hava kuvvetleri 9 taY) are 
kaybctmlstir. 

ltalyon tebllAI 
Roma 9 {A.A.) - İtnlyan c du

ları umumt k rarı:iihının 3G!l numa 
r:ılı teblıgl: 

Şıınnli Afrıknd ftnl~an topçu 
km: vetleri Tobruk lımnnına girmekte 
olıı.n ıkl 'npuru bombardıman etnılo 
lcrdlr. 

IInva l uvvctlerinıız müstalık m 
mevklln depolarını ve mevzfler ne 
ısabetler ka) dctmi 1 rdır. 

DCi&mnnın motoı lu vasıtaları tay. 
)areleı imiz tarafınd n bomb:udıı an 
edJ!et·ek tnbrip cdilmi~lerdn·. 
Düşmnn Bıngıı.zi ve Deme ve 

Trablus fizcrlne hava akınlnn :ı p. 
m.ştır. Şarki Afrlkada Gnlla ve Sı. 
damo mıntnkasında halli anud ne 
muharebeler olmaktadır. 

Gondar mıntakasında düşmanın 
ıiddetll bir topçn faaliyeti kayd dıl
mektcdir. Topçumw; düşmanın bu 
hareketine mukabele etmektedir. 

Franaız tabllll 
Beyrut 9 (A.A.) - Fransıı. ordu. 

su Başkumandanhğının teblığl: 
Düşman karadan ve denizden ta. 

arruzuna devom etmektedir. Düşman 
her tarafta onlenmiı ve bazı nlkta 
larda latalarımızın 'e tayyare kuv. 
vetlerimiziıı mukabil taarruzuna uğ. 
ramıştır. Dört İngiliz tayyaresi dü. 
şfirOlmilştür. Taysarclerimlzden iki. 
si dönmemlştiı . 

Surun eimalındc, de tıoyerlerimlz 
den ikisi tarafından yapılan parlak 
bir hıareket neticesinde ıki lngilız 
harp gemisi ağır ha ara uğratılmıı
lır. 

Irak - ltalyan 
münesebetı 
kesildi 

Bağdat, 9 (A.A.) - Irak hü
kumeti, İtalya ile diplomatik mü. 
nasebetlerini katetmiatir. lıalyan• 
tar, 24 saatte memleketi terke te
ceklerdir. ................................................ 

Kongr eye davet 
Türle Basın Birliii latanbul Mm 

taka Reis1iiinden: 
1 - Kongrcm:z önümüzdeki 

cuma günü saat on dörtte toplana 
caktır. Arkadaşlarımızın hazır bu· 
lunııralt mütalealanndan fayda
landırmalarını rica ederiz. 

2 - Dilekler encümeni per
tembe gÜnÜ aaat 11 de Haber 
gazetesi idare evinde toplanacak 
ve toplanan teklifleri orada tetkik 
edecekfü. 

Kongrede konuşularak bir ka· 
rara bağlanması istenen teklifleri 
varsa arkadaşlanmız gerek kon
gre, gerek mıntaka rci liği vasıta• 
6İle yazabilirler ve gerek doğru· 
dan doğruya toplantı yerinde ko· 
misyin rdsliğine bizzat veya :> azi 
ile bildirebilirler. 

ardusunıı t~ıkll edettk denbde, 1r ... 
ı·nda ve lıRvada Fransa içhl • a.
d•lcy« gır4mlştir. 

U. S. PEKiN 
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( MÜSABAKAMIZDA ) Üoküd., Aake•lik ŞuO..mden, ... A_sk_ır_ı _Kıt_aa_tı _il_~n_lın .... 

MU .. ka" f at kaza nan karı· ı erimiz F.~:ıı:.Tı~:~.ül~~- i.~a::·:'. ~~ 
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~{:;~1~~~,:pgtaü::e~~~~;~ 
DİKKAT: Hediyelerinizi ıdarebanemlzdcn aldırıııız. 

(34 ncü liste) 
( Hedigeleriniıi al~~n! İ•mini~in lıG11fİ 
çıktıfını bilJirmenı~ı rıeo eJerız) 

liıtetle 

kullan ile Üniversite Fen fakül-
tcai Kimya Şubesinden mezun 0 • da Kayseride Askeri Satınalma 
&anların 941 temmuzunun ilk ya- Komisyonunda yapılacaktır. Tah 
rısından ağu.'ltosun birinci gününe min bedeli 50.000 lira, ilk temi-
kadar son yoklamaları yapılaca- natı 3 750 liradır. TaJiplerin ka· 
ğındım şubede kayıtlı olup da bu nuni vesikalarilc teklif mektup
yıl mezun olanların me~uniyet larını ihale saatinden bir saat 
vesikalarile birlikte nüfus ciizdan- evvel Komisyona vermeleri. 
ları ve fotograflarile Şubeye gel· Şartnamesi Ankara, lstanbul Lv. 

1 d b ı 1 b Amirlikleri Satınalma Komiayon-

al k D. alardaa 1 Saın1 Kadem. Izınıl': 775 ıııcl o· me crı, tatra a u unan arın u- I 
K.utpost aza kak, No. 81. lunduklarr mal.allin Askerlik \JU• aranda da görülebilir. 

de•am Fet~ Muratlı; Adanı.:-1 ınc1 oı-ı belerme müracaat eylemeleri ve ( 10-431 7) ••• 
Ahmet 'Demirhan: KoRya: Abalı taokulda Ill D. 1061. bu müddet içinde yoklamalannı 14 adet F ortııen yük otosu ~-

Bankasında vezne<lar Alı Çııay; Goçnı<'n B Yozgııt: yaptırmıyanlar bakaya .ayılacağı z.arlıkla aatın almacaktır. Beheri· 
Şerife Özdemir: Konyıt: Koprüba- Ankaıa cad. N'o .f ilin o1unur. nin tahmin bedeli 5500 liradır. 

~ı. ilkokul öğretmenlennden. . Fuat Akgfil; İrmir: Anafartalar • * • İhalesi 12 6 941 per,embe gü-
Nazını Kaytoz: Ko.nya: Azmye ca- ~ad. Nı:. 492 tutun. mu kııat, piyan· ı R1-yof1l11 l'abınıc~ Aaktı·lik Şııbe- nü saat 15 de Ankarada M. M. 

nıii civarında aebzecı go bayıl. ıindnı: V. Satınalma Komisyonunda ya-
Yahya Şen: Konyıı· Gazele mu- Recep Tekeş; Adnnıı: Hukuk !137 doğumlulaıın ilk yoklama ve pılacaktır. Taliplerin kat'i temi-

ve zii. .._. hi • mahkemeleri başkatibı. ı ıhtıyntların 941 yoklama müddeti natlarile belli vakitte Komisyona 
Neımın İstek: Ankara: Jenı~e '· İffet Sozen; inegol: İnhisarlar Haziran nihayetinde bitecektir. Gel- 1 1 (18 4 80) 

k B 1 k knt ge me eri. - 3 ı Dikmen cııd Tevfı a 1 çı ap. · miıdürlur•ü Y T. uıenıuru Se1.ai Sö· miyenlc1· hakkında 1 Temmuzdan iti. ,;; ... 
3 No. 'I r. zen kızı. baren nakdı ceza tatbik edilecektir. 3250 ton balyalı kuru ot ka-

Bayram: Ankıua: 'ı'ı nı Do~an ma Nukip Tumer: lnegul: Cuma mah. Beşiktaş ve Beyoğlu mıntakasında . 
halleel Rudeniı so Bakkal F eyzı e- Zekimzade o. No. 15. bulunan yaha'lcı 337 doğumlulardan palı :zl.harflla. 2e3ksı6ltm9e;le konmuş: 
ille. h' Al Rekir Ocak. Koıı~ a: ::'llc ... ldıve ha- ve ihtiyntlıırdıın henüz yoklamasını . tur. a esı "' pa:.ı:artesı 

Halil: Ankara: Y nl e 11·: • l~k nı ıttısalinrlc' mııı.ııfutun cı · Seyit ) aptırmıyanlarrn CC2.a görmcmeleı·i günü saat 16 da lzmittc Askeri 
tuık Bulvarı Kur.ala) kar!ı 1 Hır Ocak oğlu için llıızirıın ayı zarfında şubeye Satınalma Komisyonunda yapı -
t.ıerber şube~lnde çırak. Eğ'ri ao. Bulut Gole; Yrnı,.ehıı - nkarn: mıil'ııcıı11t .ederek yoklaınala1 ını yap- lacaktır. Tahmin bedeli 195.000 

Emin İplıkçi: Ankaııı: Kfızımpaşn cad. Onavlık c;o ·o. 111 tmnalan ılan olunuı". lira, ilk teminatı 14.625 liradır. 

::~:lı~~e;o~~~~'.~~.nkaı il: lfozkurt 
1 ha~~;nç~~~~ Z1~~~~:0~~~1~~ tıın ~ ı ı : :c ô·n ô ~ :s u:i:m :a c ~-- :( ~~:rr1~~:ktu~fa~~~ıi ih:i:ik;~:;;~~ 

Necati Erden: Kon~a: Akıfpn a İbrahim Çoı>uro~lu, Ankurıı - Ce - - _:: ~ ::; ~ - : : • - : ~: ~: ~: ~ _[ den bır saat ~vvel Komısyona 
lkokulu cü @mü talebeleriııdm bcc~: Sıyas?I Bilgller okulu No 19 ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vermeleri. ( 2.ıf?0-424 3) 
No.135 Nl~ad \üne~; Ankara : Çocuk ••• 

Burhan ThzUn· Ankara: ue~lcl Kuıumu cıııl No 304 Akııayıı ma- 1085 ton mete odunu kapalı 
D mir~ olla rı i11tatıı;t\k amırliğindc. nlfatura mağazıı ı fi k 1 k 

Ali Rıza Tor;ıkh: Ankara: R<ılgc Namık .Koru: Konya: zar a e si tmiye onmuştur. lha-
Sanat okulunda 1-C. d 78 No. Şevket Paşa oku u No lesi 20 6 941 günü saat 16 da 

Ahmet Sncaşmoıı: Karııbuk =.}
5
> sııııf talebelerinden. Geliboluda eski tube binasındaki 

mlr.Çelık fııbrilca\arı ntelvede ..,., Sabri Mermutier i Ankııı 8 • Bend· askeri satın alma komisyonunda 
Semıh Derelı: Ankara· Cıuılm ıka- dne 1 Cuınhurıv~t nıahnıkat depo u yapılacaktır. Taliplerin kanuni 

,,_ cad. Bent "0· No 12 ııııblbının oğlu. vetıikalarile teklif mektuplarını 
Halil İbıahim. Kon~a. Sa-sarpa- Orhan Atabatmıız· Ankaın· At· ihale saatinden bir saat evvel ko-

r.arı cad. Oemir Tuccaı 1 Sıtkı Sayar pazarı Anıbar ııo No. 17, Abdullah mi.yona vermeleri. Tahmin be· 

~d~!'"uğ maz. Konya. Sulh Ct>U oğlu. deli 2 1, 700 lira, ilk teminatı 
a ır _ın · • • ı"ı Halit Kıpcı : Ank11ra: Anllfartalar 1628 lı"radır. ( 24 72 _ 4245) 

mahkemesı zabıt katıbl c ı e. • D k 
hl G k Ankara. İı!tasyon car. J\ur ,unlu camlı ) aııı aracı 

ŞA n una : · N 113 
d• bayi Alllan yanında gazete so. 1 0

• • 
gann Slircyya Oıal; Ankara : 
müveuıı. M k b' 94 Fevsi Işı ai': Adana: Çakma_k c te ı 1. . 
cad. sokak No. 4 lf!, Kanlı fabrika cı. Nadide; Yenışehır • Ankarıı: Ra-
varında Fmn çıkmazında 181 No. gıp Soysal Ap. No. 4 ~at .. 3. 

Faik : Ceylıan: Belediye Sıhhat (Deramı ycırınkl 11ushanıı.ıda) 

nırınuru. 

Kenan An~n: Konyıı: D. D. 1olla
r mait'aza ~muılaıından. lüçiklır içiı 

Soldan aajG v~ 21ııkaı·ıdı.m o.şoğı: 
1 - Memleketimizin şimalindeki 

deniz. 2 - HafriyatUe meşhur bh 
kazaınız. 3 Şehrimizde biı semt -
Bü}·ükçe. 4 - Acele eden. 6 - So
nuDa (R) seline geniş detll • 9 
dan aonıa gelen rakam • .::ok yüzü. 
6 - Erbab • Bir saz - Lanza. 7 -

Vasfıye U tol: Tarsus: Kızılmurat 
ma No. 12 de Ata Ranıaunoğlu Ju
r. ~-------------~ 1 Btr sinir hastalığına müptela olan. 

orta o-

Yıldız. 

Nnfıa 

cad. 

l\on)a: 

Po kutu-

u•· Şık Tu-

Ak ekJ 

memuru. 
:\lehme :ılih Uyu: Koık: Teı-zi. 
Sabri Gur.ıhan: Ankaıa: Yenişe

blı: İsmet lnônu cad. No. 30. 
Abdülkadlı Kalcmdeı: Emirdağı: 

T ırlı: Hava Kurumunda. 
Saniye Öncu : Em rdağ · Keçarlı 

ınahallesinden: 
Abdullah Karnı cı: Malatya okulu 
ıf 3. B. ogretmenlennd~ . 866 
Fikret Sayın: :Kon va Aksarayı 

ınemuı u yegcnı. 
Mustafa Aıbay: Kon~a Aksarayı 

Cumhunyct okulu ikinci ınıf A. 801. 
Mustafa F.kmek~loğlu Adana: İn

hi arlar karşı ında No. 19. 
Etem Güıpmaı: Band11ma, Te&i-

1 r cad. No 4 , Halil Gurpınar oğlu. 
Rüetü Öı:runa. Bandırma: Kırmı

z Köşkde bayı. 

Bahattin Cedıdi. Kn ımpaşa, İs -
ıanbul: SınanpafA Birlık 110. No. 6/7 

Seman Erdin. Marsı: Sinrer kum 
panyası. 

Must~fa Kesklner. C~)·han: Kay
n akamlıkta kitip. 

Halil. Ceyhan: Gazete ve kitap 
bayiı Ahmet Kemal Yelgen yanındıı 

Mehmet Alt Pudayhak. Ceyhan: 
Slııger kumpanyaaı vasıtaıılle. 

Fuat Oz)orünı. Ceyhan: Gazete 
t. yiı Ahmet Kemal elile. 
Nıyad Ozcn. :Malatya: lnhısarlar 

fab. harman memuru H. Özen otlu. 
• nngalh 'Mehmet Koracu. Malat

~ : Tilccar pazarında No. 64 
M-ehmet. endik, iııkele sokak No. 

ııo ı. Bakkal. 
Pulat Jpl k~I. İzmir - Kartıyaka: 

1700 numaralı Ro. No. 840 

Kazananlar 
Biriııcı: Mukbıl Batu. Hıılıcıoglu, 

Şeker ku)·u cadde i No. 10 (Bh kutu 
şeker). 

İkinci: Pakızc Bülbül. Çarşıkapı 
No. 67 (Boyamak için resım defte
rilc boyalı kalem takımı). 

Oçflncfi: Fuat. Şair Nedim cad, 
Sporcu Adil sokak No. 'I, Beıiktaı 
(Biı gilnef gozlliğü). 

Dordüncil: Furuzan ÇenJt-aç. Maç 
ita Spor cad<les1 No. 122 (Bır dolma 
kurşun kalem). 

Beşinci: Birinci ilkokul 11ınıf 3, 
No. 1:} Devr k: Zonguldak (Ilıı ka
lem kutusu). 

• • 
İçmkle 20 adet çefitli posta pulu 
bulunan birer zarf kazananlar 

1 -Liimıa Yenice! r· İnhl arlar 
nıuskirnt fabrika ı muduı u kızı. Ga

Ant p. 
:. Nıgir Ş neı · Şile Caı ııçı 

hoca ı Fahıettm kızı. 
:~ - Rüştu Dinçeı· : Mod!l eudde ı 

Fırıldak sokak No. 2, Kadık >y. 
4 - Orh1111 Çııg: Arz mahallesi, 

Çatal Ma lak sokak No. J, 1'asta • 
monu. 

5 A~ um Ilgın: Kanakh • Gey-

- Şevket Çuhadaı': lk!çeşmclik 
Ulama!Jlı çıkmazı No. 28, fzmir. 

7 - Hikmet Şadllşan: Urastadıı 
ıiııeci Baki Şadaşan cllle, Ödemiş. 

8 - Şule Erdoğuş: Serencebel 
yokuşu Çitlcnbik sokak No. 2 Be ık
taf - lstanbul. 

9 - Kemal Uyguı : Hastane ead. 
No. 88, Ayvalık 

10 Niiveyd Fıdaıı: Unknpaııın-
da bakkal Recep oğhı Adapazaı ı. 

Roman kaz•nanlar 
1 - Atıfet Altıpaımak: Bur a 

pazarı vaaıtasile, Eskiıehir. 
2 - Hulki tirgün: İstasyon cad. 

kunduracı Sıtkı yeğeni. Niğde. 
8 - Ertuğrul Çırağan: Fırat 

caddesi No. 9, Malatya. 
4 Necati Sıdalı: Sıddık Sıdalı 

oğlu . ?tlerain. 
6 - Suat Uylu: İkhsat Banka • 

sıada. Denizli. 
G - Neıide Şendıl: Anad<>luhisarı 

Yeni Mahalle, Kuyu sokatı No. 8/ 1 
7 - Ata Erenoğlu: Halkevi reisi. 

Emirdat. 
8 - Sevim Önder: Yedikule iııtas-

1on tefi k~ı. 
9 - Fetlrt: Ktiltür direktörti ot

lu. Erzincan. 
10 - Turhan Aykul. Sultanah

met, Iıılr sokak No. 6/4, kıt 6 de. 
11 - Ahmet Uysal: Akbıvık cad. 

İpekçioilu çıkmazı No. 14, Hmııa . 
12 - İhsan Bahadır: Dağirmen 

mahalleei No. 17, Reyhaniye-Hatay. 
13 - Sevim Üzrek · Gümrük çar

ııuıı No 160. Akköpru 
14 - Gfln Soy&ıl: Sorgu hakimi 

Re,at Soysal oğlu. Dinar. 
15 - İzzet Mangaltepe: Tah il 

memuru oglu. Zonguldak • lJevrek. 

• • 
Salahatfüı. Diyaıb ır: Gazi cad. OJKKAT: Hediyelerinizi cu· 

laitpqa scı. No. 3 hanede. orta okul madan maada her gün öğleden 
t lebesi. sonra aldırınız. 

8 - Çuvaldmn kliçUğü • YPnir ve 
kokulu bir ot. 9 - Tersi 16 sayfalık 
forma • Denlzleı-de gl'mileıi b;tıran 
sabit \'e yüzen bomba. 10 - İyi ok 
atanlara verilen isim. 

Dlakl lt.J•aeaaıa laalledllmlt 
t•kll 

t 2 5 ' s ' 1 8 ' 10 

S ARI KAMI 

RADYO 
BUGUN.ltU P ROGRAM 

7.80 Prograın 
7.83 Muzık 
7.45 Haberler 
8.00 Muzik 
8.RO Evin saati 

* 12.30 Program 
12.33 Müzik 
12.45 Haberleı 
13.00 M ıizik 
13.16 Muzik 
13.30 Müzik 

* 18.00 Progı·am 
18.03 Fasıl sazı 

18.30 Konuşma 
18.40 Miızik 
19.00 Konuşma 
19.15 Oı kestra 
19.30 Habcrleı 
19.46 Müzik 
0.16 Radyo gaz. 
0.45 Müzik 
1.00 Kona~ma 
J.10 Müzik 
1.30 Konuşma 
1.45 Müzik. 
2.30 Hııberleı· 
2.45 Müzik 

.25 Kapanıı 

1 YENi NEŞllY AT 1 
Herke• kendi hayatını 

:rat•r 
Bekir Satkı Kant 

Mebus ve kıymetli bir hikliyeci o
lan Bekir Sıtkı Kunt, yukarıdaki 
ıııim altında hikayelerini .ıeşretmi:ı 
bulunmaktadır. Vakit müessesesi ta
rafından pyet zarif bır şekilde ba
sılan bu eser nefis hikiyelcı den mü
rekkeptir. Okuyucularımıza h:ıraret
le tavsıye ederiz. 

H a dran ı Sah 

U60 H. 
Cemaıd 
eyyeı 

14 
Güa: 161 

10 
Gl a9f ,y aııaidJ 
Öjl• .... 
Asta• 
Yaa. 
lauk (YanakO 

IJ57 
Rumi 
lla,.. 

21 
riuıı 36 

28 
13 
14 
40 
42 
09 

••• 
Haziran 1941 den 31 mayıs 

1942 nihayetine kadar 15,000 li
ralık malzeme, erzak vesaire nak
liyatı yaptırılacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 14/ 6 / 941 cumartesi 
günü saat 1 O da Eskişehirde As· 
keri Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. ilk teminatı 1 125 li
radır. Taliplerin belli vakitte Ko
misyona gelmeleri. (26 - 4436) 

••• 
1,440,000 kilo kuru ot kapalı 

zarfla eksiltmiye konmuştur. iha
lesi 1 7 941 salı günü saat 16 da 
Merzifonda Askeri Satınalma Ko
miayonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 97.200 lira, ilk te.ninatı 
61 1 O liradır. Evsaf ve tartnamesi 
Komisyonda görülür. Taliplerin 
kanuni vesikalarile teklif mektup
larını ıhale saatinden Lir saat ev
vel Komisyona vermeleri. ( 24 • 
4434). • •• 

50,000 kılo yoğurt alın.ıcaktır. 
Kapalı :rıarfla eksiltmesi 2 7 6 
9 41 cuma günü saat l 1, 30 da Es
kitehırde Askeri Satınalnıd Ko
misyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 10,000 lira, ilk temi
natı 750 liradır. Taliplerin kanuni 
ves.ikalarile teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel Ko
misyona vermeleri. (28 - 4438) 

• •• 
Aşağıda yazılı mevaddın pa-

zarlıkla eksiltmeleri 20 6 941 
cuma günü saat 1 O da Ankarada 
Lv. Amirliği Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Taliplerin 
ihale gününden evvel Komisyona 
müracaatla tartlar ve nümuneler 
hakkında izahat almaları lazım· 
dır. Pazarlık beğenilecek nümu
neler üzerinden yapılacaktır. 

Şapka 
Harici elbise. 
Çizme. 
Portatif karyola. 
Battaniye. 
Kılıç. 
Strma kemer. 
Hurç. 
Manevra sandığı 

(30) (4440) 
• •• 

Afaiıda miktarları yazılı muh
tel if mevat veaaire nakliyatı ka-

fıalı zarfla eksiltmiye konmuştur. 
halesi 25/6/941 çarpmba gü

nü saat 16 da Bo layirde Askeri 
Satmalma Komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin kanuni vesika· 
larile teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir aaat evvel Kom isyo
na vermeleri. 
Miktan Tutan 

ton 
2637 
5987 
909 0 
2959 

Lira K. 
6,856 20 

35,323 30 
23,634 

7,693 40 
d6:t 

••• 

Teminatı 
Lira K. 
514 22 

2649 25 
1300 55 
577 50 

c4446:o 

500 ton saman, pazarlıkla sa· 
tın alınacaktır. ihalesi 14 6 94 1 
cumartesi ~ünü saat 1 1 de Anka
rada Lv. Amirliği Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. T emina 
tı 2625 liradır. Evsaf ve şartna
mesi Komisyonda görülür. Talip
lerin bell1 vakitte Komisyona gel
meleri. «32:. «4442> .... 

1 70,000 kilo sadeyağı alına· 

iDAıuİNİ ailH is ıANKAsı .. oA 
iKRAMlYELi HE5AP AyAA 

T. iŞ BANKASI _ l --.--....._---.._., ___ .__ ...... __ _., 
lil<oçuktasarrlfhesaplan 1 1~~~~~~~~~~~~~ 

1941 ikramiye PIAm GÜÇLÜKLERLE NASIL 
KEŞİDELER: • şubat, ı .,._ Mu·· CADELE EDl.LIR. ? yıs, 1 Ağust.os, 3 İkincitetrlıı 

tarihlerinde yapılır. 

ıe•t lkramlyeleri Yazan : Herbert N. CA8SoN 
h det 2008 Liralık= 2000-·Llra /çindelc.iler : 
s ., ıooe ., =JIHO- ., 
2 ,, 750 ,, =tSOI)- ., 

4 ., MO " :2009- " 
8 .. 250 " = 2000- " 

ss " ,. .. = 3SOO- " 
.. " so .. :4000- ti 

~· ~ .. =600•- ·~ı 
Ayvalık İcra Memurluğundan: 
Borçlu: Ayvalığın Sakarya ma

hallesi Edremit caddesinde 122 

Boşuna kork.r1ayınız. korkan ne1 li~ nıez. 
Zorluklar niçin kıynıetlıdiı? 
Zorluga karıı silah: Öğrenmek. 
Kaıarını vaktinde ver, gccikfr cıı k yhcdeı iıı 
Her şc~e ragnıen sebat <>t. 
Zorlugu ııaınl yenıneliyiıo:? 
Bankadan ne zaman borç almalnı7.? 
lşlnı } enilığc uydm 

ıa• Sahife. Fiyatı so Kur uttur. 
Neıreden: lstanbul, inkılap Kitabevi 

No. Rüstem O. sabık Maliye tah-,. 

11 
; 

~~~if~~~~~]~f~~~~~~:~i: · l:U.,lllt!UI 
cut hi1Seniz 2280 sayılı K. hüküm ı••••••••••••••••••••••••••llJ!! 
ıeri dairesinde ı. 2 nci arttırması 1 latanbul Belediyesi ll&nla n 1 
yapılmış ise de alıcı çıkmadığın-

dan mezkur kanunun sarahatine il••••••• .... ••••••••••••••••• .. 
tevfikan mahcuz hi.sseniz kanuni 
ipotek addiyle borcumuz atağıda 
yazılı şartlarla beş sene ,nüddet
le tecil edilmiş ve mahalli lkame
tinizin halen meçhul olmasından 
keyfiyetin ilanen tebliğine karar 
verilmiştir. Şöyle ki: 

2 nci arttnma günü 22 5 941 
tarihine kadar tahakkuk eden 
masraf ve ücret vekalet ve % 5 
faiz 7 4 lira 8 kuruf resülmale 
ilavesile tutarı olan 346 lira 78 
kuruşun c.c 20 si ile senevi "~ 
7 1 /2 faizin tecili takiben her 
sene mayıs ayının 22 nci g!inü ic- ı 
ra veznesine verilmek tarttır. Ak
si taedird e tecil düşürülerek icra ı 
takib ine umumi hükümlere göre 
d evam edileceğinden borcumuzu 1 
yazılı fartlar dairesinde ödemeniz 
ila nen tebliğ o lunur. (941 1 72) 

Ayvalık icra Memurluğundan: 
Borçlu: İstanbul Beşiktaf Se

rencebey yokufUnda S 3 No. En
ver Payer tarafına: 

Ayvalık Muhasebei Hususiye 
dairesine fazla mehuzattan borç· 
lu olduğunuz 33 lira 7 kuruşun 
masrafla birlikte ödenmesine da
ir namınıza çıkarılan ödeme em
rinin gösterilen adreste bulunma
dığınız ve mahalli ikametiniz.in 
halen meçhul olduğundan tebliğ 
ettirilememesinde hakkınızda ila
nen tebligat ifasına karar veril
miştir. Binaenaleyh ismi geçen 
borcunuzu işbu ilanı taşıyan gaze· 
tenin netri tarihinden itib&ren 7 
gün içinde ödemeniz ve mal be
yanında bulunmanız ve borcun 
kısmen veya tamamına itirazınız 
varsa yiı:ıe bu müddet içınde bil
dirmeniz lazımdır. Kanum.n işbu 
vecibelerini ifa etmediğiniz tak
dirde hapsen tazyik edileceğinız 
gibi hapisle de tecziye edilmekle 
hakkında cebri icraya de\'am olu
nacağı ödeme emri yerine kaim 
olmak üzere keyfiyet ilanen teb
liğ olunur. (941 / 376) 
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caktır. Pazarlıkla eksiltnıesi 12/ 
6 94 1 perşembe günü saat 1 1 de 
Ankarada Lv. Amirliği Satınal
ma Komiayonunda yapılacaktır. 

İstanbul şehri (oplerinın l/B. Kanun/941 tarıhlnc kadaı d \anı cd 
cek müddet içın denize doklilme'k suretile ımhası ııi kapalı 'f u ull ı 
eksıltmlve konulmuştur. 1/ B. KAnun 941 d n onra Beleli ) ftlt.ı M 

müdde~ kadar taaahhildü temdit edebılccektll' Aylık tııb.nıın bedell 
6000 lira ve ilk temin11t miktarı 4250 lil'adır. Umum1 ve hu u ı ,artna
me ve buna müteferri dlger evrak 150 kuı uf mukabılind Beledıye t -
ınızllk iıleri mlldür!Uğünden verilecektir. hale 25/6 94.1 cartamba .go. 
nü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktıı. Taliplerın ilk temınat 
makbuz veya mektuplarile 941 nıali yılına ait Ticaı·et Oda ı v aikala11, 
ımzalı ıartnanıe vesaire ile 2490 numaılı kanunun tarifa: ı ç rçevesind 
bazırlıyacaklaıı teklif mektuplarını ihale gıınil saat 14 de kadar Dı&lnıı 
Encümene ve1meleri lazımdır. ( 4348) 

Daeeffafaka Müdürlüğünden : 
1!142 yılı mayısının sonuna kadar Daı üşşafı&Wa lözuınu olan kc>

~un eli, kuzu eti, sığır eti, ile 450 çeki odun ve ya !lebze p -
zarlıklrı ihalesi yııpılacaktıı. Bunlara alt nııktarlarla evsaf ve şartname
leı Türk okutma kurumu mel'kezlnde tetkik olunabilir. Pazarlık Basira· 
nın 2G ncı perşembe günli s~at 15 de ET, le aat 15 :ıo da odun ve saat 
1G da sebze ihaleleri Nuruosmanlyede Tüı k OktUma Kuı·umu merkezin· 
de yapılacaktu. ( 4457) 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kurulut tlrlhi 1888. - Sermayeai: 100,000IOO Ti~ llnm 

Şube " ajan' adedi: !il. 
ZİRAi " TİCARİ Bl:R NJl:Vİ BANKA MUAlll:LJ:LJ:ıtl. 

Para birlktirealen 18.800 lll' -n1Je ....,.,. 

Zıraat Bankasında kumbarati " abanla tuarraf laeuplanada 
• u 60 liruı bulunanlara eenede 4 defa teldlecek lna'a ile ....,. 
daki plba söre lkraml7e delıtılacaktar ı 

4 adet 1,000 liralık 
' • 500 • 
' • tH • '° • 100 • 

4,000 lira 
2,000 • 
l,000 • 
4,000 • 

100 adet 
120 • 
tlO • 

IO lırahk 6,000 lira '° • 4,811 • 
it • •.ı• • 

DİKUT: Beeaplanndald paralK bir ... ilinde il lirMaa 
aeatı dü1mi1enlın ikrami19 cıktıtı takdirde "'20 fuluiıle ftrilılMlrtll' 

Karalar ....ıe: ' defa, ı qUll, ı birlneikbe, ı .an w 
ı hulran tarthlerlnde ldlecekttr. 

ı lahi .... ıar U. M6dBrl6ttlndea ı 1 
1 - Şartnamesi mucibince 10.000 Kg, bublon kapalı zarf usulile 

•atm alınacaktır. 
2 - Muhammen Mdelı ıif 18.600 lıra o 7,5 muvakkat teminatıl 

1387.50 lfradır. 
3 - Eksiltme 1/6/ 941 salı gih1ii saat H de Kabataıta levuıın ve 

miıbayaat ıubcslndeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname sözü geçen ıube veı.neslnden 92 kul'Uf& alınabilir. 
5 - Münakasaya girecekler miibilrlü teklif mektuplarını bınml 

vcsaikle 'fa 7,6 güvenme paraııı makbwıunu veya banka teminat mektup. 
)arını ihtiva edecek kapalı zarflannı ihale eünfl eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar nıeııktlr konrl,eyoa batkanhğına makbua mukabilınde 
vermeleri luımdır. ( 4329) 
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DİKKAT: 

Tahmin bedeli 246,500 lira, ilk ~~!~~·!.~ .. ~ .. ~~ .. ~!!!!'!'~ 
teminatı 1 3.5 7 5 liradır. Taliple- 8a.iılb1: z. r. •sOzzn A 
rin beİli vakitte Komisyoııa gel- NefriJ-* Jılldtlrl: C, BABAN 
m~leri. «34 «4444* 8uıldliı yer: .,.,.... 'IIBO••lrA 
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