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t:ee::zız 

İngilizler 
teşebbüs 
ınevkıinde 

Suriye hareketi, harbin gi
dişinde esaslı bir değişikltk 
Yapacak kadaf" mühimdir. 
Su belki de bir kumardrr, 
fakat kar ihtimali çok. za
rar ihtimali az btr kumar. 

\'azan: Ahme1: Emin YALMAN 

1 ngi1izlerin Sariyede hare
bi kete geçtikleri duyulunca 
di ~ Çok zihinlerde şu sual belir
~' «.A.ca,'ba bu defa işi sonuna 
0 '"1.Jrecekler mi?~ 

f • 

Tulon'·da 
Bulunan birçok 
Fransız harp 

gemileri 
Harekete hazır 

bulunmak emrini 
almışlar 

Nevyork, 9 (A.A.) - Re
uter ajansından: 

Nevyork Times gazetesi, 
Berne 'den istihbar ediyor: 

5 

D6Gol 
Neşrettiği 

beyannamede 
şöyle diyor: 
Fransanın tekrar 

harbe başlamasına 
kar ar verdim 

Kahire, 9 (A.ıA.) - Hür 
Fransanın efj Genıeral De Gaullc 
Suriye ordusuna hitaben aşağKla.. 
ki beyannameyi neşretmiştir: 

Sur.iye ve Lübnanıclaki Frans\Z 
subay, e11baş. asker, balır~·eli ve 
tayyarecileri 

le ~n~lizlerin hazırlıksız girdik
?tı. 'ti hır harpte gösterdikleri az
~ ~ke, iyi niyete kimsenin 
ti .diYeceği yoktur. Taahhütle
d nı Yerine gclirmek için ellerin
di~ ~eleni yapıyorlar, fakat ken 
ıı flı1den dört sene evvel ha
.: 

1klara başlıy.an bir atişmana 
\' !'§ı ellerinde hudu:tmız memba 
~1ltnkanlar yoktur. Bunun için 
?tı. cephelerde kabul etmeğe 
l'e~ kaldıkları bir takım ha
la etlerden net.icede ımağrup o
~~k çrkımşlardır. Bununla. be-. 
'le • ~ esas cephelerde hayret 
te tic~ bir dayanma kudreti gös
da 11nışlerdir. Eğer bugüne ka
~ olan neticeleri mevcut va-

1nriliz ve hir Frauz bayrakla.... taflJ'llD müttefik ask erler bir seçil raminde 

Fransız filosunun Toulon'
daki cüzütamlarından bazı
larına kendilerine tebligat 
vukuunda hareket etmek i
csin hazırlanmak emri veril
miştir. 

F.ranaanın ku~tulması için :mu
harebeye tekTar başlamağa karar 
vc"<!irn. Gt:-neral Katru0 y11 mü
mes&il ve Sur.iye ve Lübnandeki 
Fransız kuvıvctlerınin başkuman. 
dam .tayin et!tim. Onun emirleri· 
ne itaat etmek mcohuriyctinde· 
&iniz . 

. "e imkanlara göre ölcmek 
~ olsaydı şimdiden İngilizleri 
~men galip ea.ymak caiz e>-ı 

u. 

Müttefikler 
Dört koldan 

hücum ediyorlar 

İngiliz gazeteleri 
harekatın büyük 

ehemmiyetine işaret 
ediyorlar 

~ye hareketini. Norveç, Bir gazete: "Türkiye 
\eti n, Girit gibi diğer hare- •1 F'l. 1. d 
dir ere kıyas etmek caiz değil- 1 e ı ıs ın arasın a 
..,~Burada 1ngilizı:re düşen tehlikeli bir geçit 
\> e, Almanların bır yere kuv 
~ğmak suretile iptidadan vardı " diyor 
l:ılti ladrkları bir baskına karşı 
•L~~aaya geçmek değildir. Te Lonıdıra, 9 (.A..A.) - lngiliz 
"'Oll\l •• alını la matbuatı: 't . su kendileri ele § r, Bugünkü .lıngiliz mat!buatının 
~ ltnkanlann hepeinden iyice başlıca nC§Tjyau Sariye barekatı
'-l> G.de etmişlerdir. ôyre görü- nın tesiri altında yazıknıştır. Hür 
~°"'ki. vaziyete tamami1e ha- Fransız kuv:vcticrine L::nparat-0r• 

S dirler. luk kuvvetler.inin ileri harckitı 
~Yede esas dava şn idi: bqlıca döl't: yıol üzcıinıden yaptı
~ d.. z kuvvetleri ciddi suret- makıtadır: 
illi? 0Vüşecek mi, dövüşmiyecek 1 - Beyrut ,istikametinden, 

})o 2 - Şam istikametinden, 
bir .. "Üşseler de uzun ve sürek?i 3 _ Aımman'dan Suriyeye gi... 
bekı lllukavemet göstermeleri den yt0)u takmp ederek, 
~llıi enemezdi, bununla beraber 4 - hak'den Fıraıt nehr.i va· 
~edeki Fransızlarla lfür d.iaiyle. 
iab·· ızlar ve bu kadar yıllık Beyrut' a doğru yapılan taarruz 
~it müttefikleri olan fngı'liz- Sur ve Say,da"<lan geçen mükem
~5ıtt.aı-asm~a cidd_i bir dövüş b~ mel 88!hi1 yolunu takip etmekte· 
~~ errnesı her eıhetıe tatsız bır dir. ikinci oir b>l memle'ket da
liııe olurdu ve har?in seyri üze- hilinden Şam'a doğru giden yol 

S ~k fena tesırler yapardı. üzer.inden yürüme'.kıtedi~. Bu ;lc.i 
~Ul'iyeden gelen ilk haberler, kU'V'Vet, mahaUi kuvvetlerin ak
~ llsız kuvvetlerinin yer yer 

1 

süliımellor.ini dik.kat\i. bir sur.ette 
la kuvvetlerine teslim olduk- tetkik ederek ya.vat yavaı ilerle
~nı, Yani iltihak ettiklerini mdcte ve kan döbnckten müm
~~l'iyor ~ bunun çorap sö-

1 
kün olduğu kade.c çekinmektedir. 

~ gibi devam edeceğini, Fı-.arunz ma~ akmda yaıa· 
~illl.aız kuvvetlerinin Almanya ~arı.. ~cm~et~~-Lfu~~udu~~an 
b_11 l'e Al 1 filet lanla :ııçe:rı gıımcmız BlllQ4Ul AAranıı·1ın
~ v man a~ . . O • n.n da ve güç ,eralıt: altınıda vukua 
llh e menfaati ıçm ke~ .f!l- gelmi§t.ir. Bir çıok tanklar, Bernn 
~lt~~daş~a.nna ve eski mut- mit.ralyözleri ve nqeli Avustıral· 
'e~n7 sıla~ ~ullanmıyacak- yalı askerle_rl~. dıolu bir çok kam-
~ Unut cttirıyor. yonlardan muııckıkep u-zun kafj. 
~r Suriye hareketi sonuna leler müteaddit nOiktalar.dan iler
lılti . böylece inkişaf ederse ve lem-işler vıe İngiliz kara kuvvetle. 
~ lıııer Iraktan sonra Suriye- ri, hava kuvvetleri ve donan.ma, 
~e hakim bir mevkie vanr- askeri vaziyetin .icabatını gözö
'h..:~_ bunu hem askeri, hem de nünde tutara~ ~dcıdiğerinc yar 
-.,~ büyük bir muvaffakıyet dını etmişlerdir. 
~Mm Sa. 1, Sö. 1 de) $/$/ (1'twuw Sa. 1, Sil 2 ele) -/-

Smederovo 
Cephaneliklerinde 
lllUthiş infilAk 

~~le, 9 (A.A.) - Budaıpe§
~ Basıer Nachriclıten gaze-

'l\_e bildiriliyor: 
~ \Qla üzerindeki Smederovo 
~~indeki mühimmat depola
~ Vuku bulan ve kalenin ta
~ ;n Yikılmasına sebep oldu
~ ~~}dirilen büyük bir infilfık
~~l'İiılercesi ölü olmak üzere 
' ~~k zayiat vardır· Geçen cu 

"'a. gunü vµku bulan bu infilak 
~ ~a. bulunan bir şehrin de 
ta~ 1kısini tahrip etmiştir. 1n

~ı ..... 1n sebebi henüz bildirilme-
"'illt. 

llt.._I\ lT ALY; 1LE MONASE
Q • BA TiNi KESTİ 
~.dad. 9 (A.A.) - Irak hü_ 

~tı, ltalya ile diplomatik mü. 

Fransanın 

notası 

Londrayı memnun 
bıraktı, çün ki 

muhasamat ilanı .. .. . 
sozu geçmıyor 

Almanya hadiseye 
seyirci kalacağını 

söylüyor 

Müttefikler 
Litani nehrini 

geçtiler 

Üç şehre giren 
müttefiklere 
4000 Fransız 
iltihak etti 

İskenderiyede 
Ölü ve yaralı 
miktarı çok · 

Bir günde 40 bin 
kişi şehirden 

ayrıldı 

General Vavel 

General 
Vavel'in 
Suriye Fransız 

askerlerine 

Kat'i harp 
Yakın bir zamanda 
Manşta olacakmış 

beyannamesi : Girit muharebesi 
"Müşterek düşmana bu. yolda ~u~i 

. bır prova ımış 
karşı sıze yardıma 

Londra, 9 (A.A.) - Reuter Berlin, 9 (A.A.) - Bir buu-
Hür Fransızlar a?ansınm ~kdenizdeki tngiuz geliyoruz, siz de bize si muhabir bildiriyor: 

fılosu nezdındc bulunan muha- d d" . Şarki Akdeoir.de ve şarkta ye 
Alman hariciyeai Tdırkiyeain 140 Alınan biri bildiriyor: yar ım e ınız " ni bir hareket hazırlandığını 

.. t .. . fskenderiyeye karşı y.apılan K· h. 9 (A A ) _ 0 t gösteren sarih işaretlere ve Al-
vaziyetine dair aorulan bir paraşu ÇU €Sif hava hücumunun Almanlar ta- ktaa lciı~ei, .11• k . .eti . . br a man ~fkan umumiyesinin orta 

btraktı . tar ng1 z uvv erının aş 

Mlali cev11p91z ettiler rafm.?a.~ ke~ıf .uç~şlarmdan son lcwnandanı General Sir Ardıi.bald şark mıntakasının kafi harekat 
Lonıd'ra, 9 (A.A.) _ Re~r ra buyuk bır ıhtımamla hazır-ı Wavell dün akşam Sur.iye<lckl rnmtakası olduğuna kani bulun 

bil:d.iriyıor: Kahire, 9 (A·~.) - !ngiliz landığı !i~.di··- öğrenilmektedi~. Fransız askerlerine hitaben a§a- masına rağmen. ş11 cihet teba-
ıMadrid't.eL İngiliz büyük elç.i. Orta şark umumı karargahının Pazar gunu ogleden sonra bır. ğ..daki beyannameyi neşretmi§tir: rüz ettirilmelidir ki, Alman as

aine V.iıchy hükUıneti tarafından, tebliği: düşman keşif tayyaresi düşürül Fransızlar. Fransız askerleri, keri rica.linin beyanatı, daima, 
tevıdi ettiıilen notanrn mahiyeti Suriyede: Müttefik kuvvetle- müştür. Hava hücumu büyük dünkü muharebe arkadaşları, ya- yalnız garp cephesinin kati ol
ha'kkında Londırada memnuniyet rin girişi terakki etmektedir. Bu mikyasta olumuş ve İskenderi- nnın zafer aika.da~lan, ~ duğunu söylemiftir. Mareşal 
izibar ~.~ada fU aaba.h müttefık .kuvvetler Sur'- ye banliyöailne kadar ~ullea- Muhafaza ~c o~uall'll~ von Bn.~t.ach'ın Fnuısada ve 
dbct ka.~ k.i, bu nota dan ötede bulunuyorlardı ve ~i~ir. Henüz tam rakkamlar bu topra'lclara ~ırmdt lÇWl ~nur Manş civannda .seyahati, $ay
her hanıg.ı bir ,ekılde mtdıascmat sonradan Litani nehrini geç- bılınmemekle beraber hastaha- ald.ık. Bu hareket bu toprakları et;'l: b" . tti 0 . 't • · • _,_ d" Al . ,, _ _ı_ '-- k . . m .u ır ışare r. ın umumı 
ı.anını ~mmu.n $nem~te ır. mişlerdir Sag-da umumi Ezero nelerde yapılan bir tahkikat ne man ı~aumu::n KıOruma .ıçın nd .a.ı- · 

* 
Va.Şington, 9 (A.A.) - Fran. 

sanın V a..,ington büyiik elçisi B. 
Haye bugün Amerika hariciye 
l'Ml.2ırı B. Hull ile bir aıaat görüş
müş v~ Suriyeye tahrik olmaksı
zın yapılan ıtaarruz.da.n dolayı 
Fransa mıiılletin.in infialini bildir
mi§t.ir. 

Almanyanm vaziyeti 
Par.is, 9 (A.A.) - Alman 

ra<lyoeu, Sur.iye meselcei hakkın. 
da dan.iftir ki: 

Sabıık. müııtef.iıkler arasın.da hl· 
z.i doğrudan doğruya alakadar et
miyen anl~zlığa paeif aeyirci 
olıa.rak bebnaıJdayız. 

* Ser.ün, 9 (AA.) - Yarı res
mi bA- k.gnaktan ıbildiriüyıor: 
Bugü~ Ahnan harıi<:iye nezare. 

tiınde beyan •olunıduğuna göre, 
Almanya yakın §arktaki aıtkeri 
hadıieeleri büyük bir al-aka .ile ta· 
kip ettlJleldte, İngiliz kuvvotleri ta. 
rafınıdan Surzyeye kal'§ı ııirifilcn 
hareketin hakiki 6iyaei sebebi Me 
daha ıbütvük bir alm .iie kaydo
lun:makıtadır. 

• 

Sur.i.Yede Altman kıteları bulun. 
(Devamı ı;.. ı, sa. ı ele) L=J 

• . . ' . - . . .. .. . - • n edir provası an sonra, .l'UUl&n zı-
Şeyka - Mıskine - Kıneytra hat- ticesınde olu ve yaralı mıktarı- Y~ e çar . · . .. mamdarları, yakın bir tarihte, 
tından öteye geçmişlerdir. nm çok olduğu anlaşılmaktadır •.. ~l~n ç.ızmcsı Fran~nın u?t.e kati muharebeyi Manş üzerinde 

Londra, 9 (A.A.) - Sal8.hi- Şehir dün dikkate değer bir ~mı ~~al .. etmekte, rnutebakıaı. vereceklerdir. 
ta b 1 d .. - "ld·-· ·· t · t' M l nı de hukrnu altın.da tutmaktadır. yet r mem a ar an ogrenı ıgı manzara gos ermış ır. ısır ı Al ,_ ·_..ı· d ··~ 1 k 1 · - • ·ı l k f'l h li d h · t rnanıar §llll<lJ e mu.,.em e e e. ne göre, Sunyede harekatta bu- aı e er a ı e a n e şe n er- . . . tı ba 1 ~• d GENERAL MARSHALL . . . . nruzın zaıp na ~ a.rn.ı9-1ar ır. 

lunan müttefik kuvvetler, Sun- ketmektedırler. Kafıleler kılo- Suriye ve Lübnan halen giizled- l..ıondra, 9 (A.A.) _ Harbiye 
ye - Şarki Erdün ar8;smdaki .~u metr~lerce . uzun~u~tadır: Bir nizin önünde ya.pılınakla olan bu nczar~ti. General Maınııball Corn_ 
dudun hemen ötesınde kaın çok aıleler şıltelennı, mobılyele- harclcetin ilk merhaleaini tcşkd wall'ıın, orta ıark baelamıenıdenı 
Derra'ya, Şamm 60 kilometre rini, modası geçmiş gramofon- et.mekte<lir. SU:e d.üpnan olarak General Wavell'in idareei altın
kadar cenubu şarkisinde Mer- lannı. her türlü nakil vasrtala- ge\miyoruz, !bilakis müşterek düş- da. Mııeır'daki İngiliz kıtal.an bat
jiyum'a ve sahilde Sur'a girmiş- rmı yüklemişlerdir. Vaziyetleri menmuza karşı aize yardım için kumandeniığ111e ta,rin edildiiini 
lerdir. (Devamı: S&. 6, Sil. ı te) - (De•amı: Sa. 6, 8L " te * 1 bitdinncbedir. 

Müttefikler 20 bin kiti 
Londra, 9 (A.A.) - Ameri

kan radyolarının Vichy'den a
larak Reşrettiklerl haberlere gö 
re, Suriyede ilerliyen Fransız -
İngiliz krtaları 20 bin kişi ka-
dardır. . 

(Devamı: Sa. 15, stL s tıe) ı-ı 

f ' B. Roosevelt 
Bir tayyare 
fabrikasına el 
koymak üzere 

orduya emir verdi 
Nevyork, 9 ( A.A.) - Re

iaicümbur 8. Rooeevelt ordu
ya, ~ devam ~e ol
duiu «North~ Avia
tion:o tayyse labrikuana el 
koymak emrini 'ffl'lllittir. 

Bu fabrimya el koymak 
emrinin verldiii V Afİnlton
da reisicümharun kiıtibi B. 
Early tarafından biklirilmiı
tir. 

tık defa olanıkdır ki hiiıkU
met bir srev hiıdİMIİnde ba· 
nftJnnak ustılüne miiracut 
ebneiuizin böyle kati bir ted
bir almaktadll". 

BiR AMERiKAN DESTRO
YERi BİR ALMAN DENlZ
ALTISINA HÜCUM ETrl 

Nevyork, 9 (A.A.) -
Nevyork Herald Tribune p
zeteainin bildirdiğine ıöre, 
bir Amerikan destroyeri Gro-

Harp • • 
va~ıyetı 

Surigede muharebe 

' .ti 
I 

I 
• I • 

I . 
·' ,. ., 

' • 

~urıyeae ınuuenıu~rm ınıcu m ııw.lıiUUlleuennı "~tayyare ıney danlaruu goateren oaı-ıta 

enland sahillerine ya.lan bir Suriyede muharebe karada, YAZAN: kİfİ) hür F........,_ iltihak -. 
yerde batan bir 1nciliz vapu- bavada ve .bMti denime bat'IMntt '1111• ao•. 'U rnq'•dir. 
rwıun miirettebabnı kurtaran§ •.1lunuyor. Şam ve 8eyrut .ialim- ~---- ~ s...iy..wd dört hava me,m. 
ve bir Alman denizalt&ama f t.ı~tleo-inde ileri.iyen hür Franaz - (ilmekli Kurmay Sobay) nmm üçü ş.nı, Rayak, D-.a. 

denizaltı bombalari1e hücum ~ lngiliz )atalan Suriye topratd.ın_ c:ivanndlıdar. Banlann ilk ;::::; \:}~tl:: katetmiştir. ha~an
~tıtc memleketi t«ke- Korkuluk ....,...,, c a 30 kilometre bdar .iltrilenıif.. miflerdir. Tam tıecbi:zatla bMa -de ele pçirilme.i, AJım.n ~ 

~----------'\ Lr ve ..hilcle (Suveyde) 1'e .... F-&'eDIG~UV.Vetleri (,...,.illr4000 ~ l!l9. 1. 81. 1 .... -



Avrupada 
20 Senem 

Nasıl Geçti Vali geliyor 'Askere gidenlerin kimsesiz Dünkü ihracat 
lstanbul Vali ve Belediye reisi 

Dr. Lıitfi Kırdar dtin akşam An· 
karadan hareket c•mişt:r. Bu sa· 
hah şehrimizde bulunacaktır. 

kalan ailelerine yardım projesi Dün Almanyaya kepek, Ro· 
manyaya balık ve maden olmak 
üzere 350 b.i.n li.ralrk ihraca< ya· 
pılllllt;~!. 

Sokak sokak dolaşıp diş 
yapan bir dişçi ----e>--

Yardım Sevenlerin 
toplantısı 

Vali- ve Belediye reisi Dr. Lüt. 
fi Kırdarın Da.hiliyoe: Vekaietine 
takdim etmek üzere Arıkaraya 
götürdüğü bir proje, askere gi· 
den1erin kimsesiz kalan arlelerine 
ne şekikle yardtm edileceği hak· 
kında bir kısım malUınatı ihtiva 
etmekte.dr. Bu projeyi, vali mua. 
vini Ahmet Kınık'ın reisliğinde 
t-0planan !bir komiay.on lhazırla-

göremediği iç.in, lbütün nakil va· 
sıtalarında birinci mevki bilet üc. 
reıtlerine birer kuruş, ikinci mevki. 
lere d.e yirmişer pa!a zam yapll· 
masını muvaf& görm~ür. Bu su
retle, senede bir mil;ıon liralık bir 
varidat temin edileceği ümit edil. 

Çay ekimi arttırılıyor 

Yazan: Be illa '16 vllk BAŞOBÇU 
Yardımsevenler birliğinin ida. 

re heyeti azaları dün saat 1 5 de 
Bayan Hayriye Kırdar'ın rıyaşe
tinde topları,:nışlardır. 

Ankaradan alınan bir habere 
göre, her sene blr buçuk milyon 
liralık dövizim.iz.in yabancı ellere 
gitmesine sebep olan çay ithala
tımızı azaltmak maksadile hüku· 
met.im.iz, Rizede!ki çay C'kiminin 
bir kat daha arttmlmasını karar· 
laştır.rnıştır. Alakadarların verdi. 
ği malumata nazaran, bu mıntn· 
kada'ki çay istihsalfı:tımızın önü· 
müz.d'Cki yıl 150 bin kiloya ibla
ğı için gerekli ted.'birler alınmak· 
ta ve mevcuda ilaveten 18 bin 
dekar arazinin daha çay ekimine 
tahsisi tasavıvur olunmaktadır. 

Telif ve tercüme hakkı tamam.ile ma!hfu2xiur 

-55- mcktedir. Fakat, böyle bir zam

mın icrası ancak bir kanunun ya. 
pılmasına mütevakk~f bu-lunması 

itibarile bu hususta faaliyete geç· 
mek için hükumetinüzin vereceği 

karar beklenilecekt.ir. 

DoKtor Fikri iyi ikalplı bir çocuk
tu Bızim çalışmalanmı:zdan ilhnm 
iarak gazetesine bizim ~ur> 

terzlhanc hakkmda bir de uzun ma
ltale göndermiftl. 
Artık Par!si terketmek zamanı 

gelmişti. Madam Kilne Bnnaşlardan 
benim oda kiramı bile kurtaramadı· 
ğtnı ne zaman Bertme döneceğimi 

yazıyordu. 

Şlll\al istasyonunda Leyifıdan ny· 
rıhrken varlığımın yarısını Parlste 
bırakıyormuş m gibi bir teessllt duy 
dıım. Bu, çocuk gibi sat konuşan ve 
dalma JAUfe eden fakat blltfüı. bun· 
lann arkaSJnda kendi benliğinin zırh 
lı kalesinden hiç çıkmayan öu kadın 
benı de esrarlı kuvvetinin tesiri al· 
tına ahntftl. 

* Madam KUnenln e\iıtde eskisi gibi 
bırkaç n,çı Ue çahşıyordum. Artk 
kimse Ho ış ortakbğt yapmıyacak· 

tım. Ne vakit kendi param birikirse 
o vakit iflıerimi kendbn büyütecek· 
tiın. Belki ~a. da o vakte kadar 
Sorbonu bitirir, bana yaritıma g~lir
dı. Beıtd9er ~ o da çok iSti
yordu. 

Geldikten bir gihı SOMa Y-ördis 
Kagerah'ya telefon ettim. Görece
ğim pimlfti. Biı· ~nbcri akra· 
hadan da'ha fazla bir samimiyetle 
g~ordlfk. 

Bir pı Y&-dis bent evferinln bal· 
konvnda bir akşeım yemeğine davet 
etmişü. SoC~ oturur oturmaz gU· 
lerek: 

- Bnm Rebta size bir teklifim 
var. Böyle ka.rdc~ gibi görüştı.1en an· 
laııı!an dostlarla senli benli konuş

mak bllıdc Mettir. Biz sizi brdc~ 

gibi &ewijOi'UZ, H~ Alf size :t>esle
dlti sevgiyi hiç bir Alman kadınına 
g&ıtemıemifttr. Hatttı Madam G<S· 
tlng'e bile. .• SenH tıeml konuşmak 

için bbıde meraelını yapılır, şaraplar 
lçıllr tıı.. rneraelmden 80ftl"a. artık bir· 
blrimize stz diyemeyiz. Hep senle ko 
nu~z. Sız de kabnl cdıyorsanız 

l bu ak.fam o met a!Pimi yapacağız. 
- Oh, dedim ne güzel Oıdet bu ... 

H~ ıkabt11 etmeE olm- meyum? Stzı 
~n zaıtett ibu1"ada btr kardeş gibi bl-
llyonım. 

O alqı&m bıtlkontm. kenanndan 
fışkıran kUme kUme çiçe~n arasın 
daki kt\ç{ik sofrada üçtimüz arka
daşlık merasiımine uymak için kolla· 
nrmzı birbirine dolıyarak şarapları· 
mrzdan birer yudum içtik. Artık o 
gUnden başlıyarak en samiml dost
luk misakını kalben imzalamıştık. 

Yördis cidden eşi bulumnaz bir ar 
kadaştı. Dostlarını tıpkı kendi gıöı 

d~nür, asla allno"lUlhk etmez. her 
şeyin daima iyi tarafını görUrdil. Ben 
Berlin gibi bır şehirde böyle bir ar
kadaşım olduğu için tatibime bin te
~kkilr ediyordum. 

1 
Alf'da çok scvtmH btr arkadaştı. 

Karısına çok lhUmıet gösteriyordu. 
Hıç bır arzusunu reddotıtlğini görme· 
dim. 

Telefonda, Partsten dUn geldiğim! 
soyler soylenıcz Yördis: 

- öyle ise fbu akşam mutlak ye
meğe bekleriz, Rebia, dedi. 

- YörcU9clğim, ben bugiln çok yo
ruldum, çayla soğuk yemeğe ve ye
mtşo razı olursanız Alf'le beraber 
sız gelin. Rica ederim, çok ıgörcce
ğtnı geldi. 

- Peki, dedi. Alfa telefon edeyim 
de bürosundan doğru sana getsin 
ben de hemen geliyorum. 

Bir saat sonra. Uç arknda.11 Paris 
havadısleriırl konuşuyorduk. Ben Ma 
dam Bana.şın 'bana oynadığı oyunu, 
Partste yine parasız kaldığımı niha
yet pan91yonda bir ateıyc kurarak 
nuıl çalıştığnnızı anlatırken dedim 

ki: 
- Vaktile lstanbulda Doktor Ba· 

rl ismınde bır dişçi vardı. Diş takını 
lannı çantumı bir araba.ya. koyar 
sokak sokak dolaşarak diş yapardı. 
Ben de kendimi ona benzetiyorum. 
Bakalım bu yersizlik ve parasızlık 

daha ne kadar zaman böyle devam 
edecek? 

Yördilı'le Alf gUlüyorlardr. Yördis: 
- tşte ben dünyada bu cesareti 

ga.teı"emem, Rebia, onun için sen! 
çok seviyorum. 
Kocası da bir taraftan: 

graflara bakarken birdenbire sarsıl
dığını, ytlzünün .kıpkırmızı olduğunu 
gözlerinin lbUyUdUğünU ve kaşlarının 
çatıldıfını gCSrdUm. Acaba Alt, bu 
resimlerin içinde ne görmUftU kl bu 
kadar sarsılmıştı? 

Meyva ıslah istasyonu 
bütçesi tevsi ediliyor 1 

mı:tır. 

KomiS'.Y-0n, bugünkü şekli ile 
asker ailelerine yardım işinin iste. 

letanbul vilayet Ziraat müıdür- nilen şeki1de ya.pılrna•ına imkan 

Yördis kocasının defiftlğinln far· 
kına varmadı. Her vakltkl sakin tat
lr gWUşile: 

lüğü meyva t!~ah irla~.yonu bütçe. ------------------------+ 
- 7.cki bir kadın belli... Adı ne

dir? Evvelce ta.n1Jıyor muydunuz? 
- Ailceintn ismini tanıyordum. Fa 

kat .kendlsilc görüşmemiştim. Boğa
zın Anadolu sahilinde otururlardı. 

Adı, Leylll., gilzcl değil mi? 
- GUzcl, Alfm da lstanbulda iken 

Leyla. isminde ft>lr arkadaşı varmış. 
Evlendiğimiz zaman bana anlatmış
tı. İşte onun için Ttirkleri çok .se
\·er. 

- Öyle ise Alt niçin bize İstanbul 
hikıiyelerlnl anlatmıyor? Yoksa bir 
gün yeni bir .Azyade mi okuyacag-tz? 

.Alf gözlerini resimlerden ayırma
dan cevap verdi: 

- Benim Piyer Lotl ~dar taii
hlm uygun gitmedi. 

Sonra. gayet ciddi bir mesekıden 
bahseder gibi: 

- Rebia, dedi. Şu resimlerden lbir 
tane de bize verir ml:sın? Ben şu a
yakta çıkmışları ıı!ıyorum. 

(Arbaı var) 

Bir cinayet 
Rakı sofrası kan 
çanağma döndü 

EvveEki gece aaat 22 ıtraların. 
da S.ilivrikaptda Beyçayırı soka· 
ğırrda 24 numarada oturan bar
sakçı Şaban oğlu AU. a~ni sokak
ta oturan kaY..ınb.iradCTi Saim Ue 
rakı içerlerken k.avv~a tutupnuf
lar ve Ali, Saimi bıçakla göğsün
den v;e karnırrdan ağır surette ya. 
oralaml§ıtır. Yaralı Cerrah.pa~ya 
gönd~~. suçlu yakalan~ır. 

sine 9 bin 1.iralı'k tahsisat ayırmış
hr. Bu taheisat bilailare ihtiyaç 
ni~lbetinde tevıri edilecektir. 

----n---
Çöpçülerin çalışma saatleri 

Beled:.ye temizlik i§lcri müdür_ 
lüiü ç()pçülerin mesai saatlerinde 
bazı deği§.iklik ı~r yap1-nıştır. Bun. 
dan eonra ca.ddcJerimiz.in sabah
lan eskişme göre ibir saat daha 
eılken olarak temizlenmeşi muva_ 
fek görülmü!ttür. Temizlik amele 
sinin bugünkü hayat pahalılığ; 
karf!sında yapılan ~on maaş zam. 
!arına rağmen iyi geçı.nemedik1cr1 
anlaşıldığından bel.ediye, bütçe. 
nin müsaades.izliğini dü,,ünerek 
bu huŞUsta ba§kaca tedbirler al· 
mağı düfijnmcktedir. --o---
Hava Kurumuna T eberrüler 

Alher.t Sion ve Biraderi 6820, 
Şuhubj Fahri Birol 1000, Aıgop 
Maaıriıyan 500, Soryano Hananel 
500, Jbrahim Taşçıçğlu 500, 

İ11M11lerini bildirmek istcmiyen üç 

kardeşleıı tarafından 500, sabun. 
cu Teolos 500, Hacı Muhtar 

Kehne.moni 400, Lö'bet Biratler
ler 400, Salamoıı Pen$o 300, 
Haron Sevi ve İ. Sevi 300, Davit 

Danon ve gürekaeı 300, İsmini 

bildirmek istemiyen bir zat tara
fın<ian 200, Naci 200, Oaman 
Arrraz 200, Yuef Hillcl 200, Al
oeri: Yeruşahni 200, Suphi Erkin 

ve ~ckRsı 200, Y ordan Yoııda

nic:üs 200, Kamil Kural 100, Ye
k.Un teberru at ( 13,5 20 ( liradır. 

939 evlenmelerine ait bir istatistik 
Büyük ve küçük şehirlerde otuz 

üç bin kişi evlendi 
.~on is_t,.'.1.tis~~ğe göre, hükum~tin 1 Yaşa gelince: Kızların çoğu 

ta .. p ettıg1 nufusu aı~tırmak sıya. 22 • 24 araemda kocaya varmak. 
seti iyi neticeler vermektedir. tadır. Erkekler ise 29 la 30 ara· 

19 39 da, büyük ve küçük şe· sında evlenmektedirler. Bundan 
hirlerde 33,000 kişi evılenmiştır. ba~a 60 - 80 yaşındaki binlerce 
Bu rakkamlara, küçük köylerde erkeğin 30 ve daha az ya~ta kız· 
muhtarlar tarafından evlenme !arla evlendikleri anlaşılmıştır. 
muameleleri dahil değildir~ 1 Bunların arasında 18 yaşında bu. 

Ankarada, ev1enmelerın en lunanlar da pek çokmu-ş. 
çoğu mart, temmuz ve sonte§dn 1 17 ile 30 a~sında 1500 gen• 
aylarında yapÜmı.ştır. lstanbulda, cin ya~lan 60 a yakın kadınlarla 
yaz ve sonbahar aylarında evle· 
nenler ekeeriyeti teşkil etmekte
dir. Umumiyet itıbarilc, bütün 
fürkiycde en çok mart ayında 
evlenilmektedir. 

Gönüllü hastabakıcı 
kursları 

Gönüllü hastabakıcıları kursla. 
rı, dün ehrimlı.deki renni ve hu. 
susi hastahanelerde açılmıştır. 
Azami kırk beş gün devam ede· 
cek olan bu kurelara Halkevlerin. 
deki ddterlere isimlerini kaydet
tirmiş bulunan kıı; ve kadııılıırımıL 
iştirak edeceklerdir. Kurslar otu. 
zar kişilik olmak üzere tertip 
edilmiştir. 

Cerrahpaşa. Haseki, Nümune 
hastahanesi. Hayıdarpa,a askeri 
hastahanC6i, E-tfal ıhaetahaneıi, 

Gülhane hastahanesi olmak üze· 
re a1tı hastahanede bu sabah saat 
8 de derslere başlanmıştır. Ders. 
lere 180 k~i iştiıak eı.mi,tir. 

evlendikleri görülrnü~tür. 
19 39 daki evlenme hadiseleri 

19 3 7 senesine nitılbet1e 7o 5 4 art· 
mı§tır. 

Motörlü vasıtaların 
kontrolü 

Belediye makine §Ubesi müdür. 
lüğü ~ehrimizde bulunan bütün 
motörlü nakil vasıta1arının kon
trolüne bu ayın on dokuzumlan 
itibaren başlıyacaktır. Kontrollar 
neticce.inde bozuk oıdukları anla. 
şılan vasıtalar derhal seferden 
men edileceklerdir. 

ltf aiye mektebinin mezunları 
İtfaiye meıktebinde dün hnti· 

hanlar yapıldı. İmtihanlara 42 
kişi girrruşfa. İmtihanda muvaf
fak olanların miktarı 40 dır. Bun
ların diploma1annı Vali ve Bele· 
dıye rcjai Lutfi Kırıdar dağıtacak. 
tır. 

Naftalini olanlar beyanna
me verecekler 

Fiyat mürakabe !bürosunun 
dünkü toplantısında naftalin sa· 
tış!arı konu!itJlmuştur. 

Halen elde bulunan naftalinler 
ih'liyacı karşılıyacak bir şekilde· 
dir. Bundan ba~ka İngiltercden 
1 O ton daha nah talin gelmektedir. 

Bugünden itibaren ellerinde 
naftalin bulunanlar Fiyat müra· 
kabe bür<>Suna beyanname vere. 
ceklerdir. 

Kuzu narhından vazgeçildi 
Fiyat mürakabe bürosunun 

dünkü toplantısında evvelce bil· 
dirilen kuzu fiya~arına narh kı0y. 
ma mese1es.inden vazgeçilmiştir. 

Buna sclbC'p de kuzu mevsimi
nin geçmiş o1ması ve bütün hay· 
vanlarm koyunlaşarak mczJbaha
da kuzu kesilme~iğinin bildiri!· 
mesidir. 

Altın fiyatı 

Altın fiyatları yükselmekte de
vam etmeiktedir. Dün Reşadiye 
altını 27,00, külçe altın 338 ku· 
ru.~tan satılmıştır. 

Osküdarda bir kaza 
Samattyada oturan amele Halit 
iç.im bindiği bisikletle Küçükçam· 
hca cadıtlesinden geçerken 4 ya· 
şında Galip Gülmeze çarparak 
yüzünden yaralamı~tır. Suçlu ya. 
kalanmıştrr. 

Kavganın sonu 12 
sene hapis 

Balatta köfteci Rifatın d~ki.. 
om.da bundan bir müddet evvel 
Ahmet ve Hüsameckl.in admda iki 
kişi ka~a etmifler ve bunlardan 
Hüsameddin Aıhmedi bıçaJda vu. 
rara'k ölaürmüştü. 

Basın Birliği kong~esi 
ikinci aiır cezada bakılmakta 

olan Hüaameddin1n davası dün 
nihayetknm4§tir. 1-lüsameddinİ:n 
suçunun sabit olduğu yapılan mu- • 
hakernedcn anlaşıldığından suçlu 
18 eene ağır hapee mahkum edil
mi§ ise de hadise.de taN-.ik bulun. 
duğundan cezası 12 scnoye ind.i
rilmi.~. 

l~ıuhtekir bakkal 
tevkif edildi 

Y enimahal1ede bak4tallık ya. 
pan Şuayip kapr peynirini fazla 
fiyatla sattığınıdan ihtikar suçu ile 

• .. 

dun Adliyeye verihn.i§t..i,r. TUrk Burn Blrliğinln l&tanbul Kongn n>.isllğine Nt!Mlettin Sadak, 
Ilı.inci reisliğe RfofUc Ahmet Sevenpl, 
litlplikleıre Refat Feyzi '\'fl B&)·an 
Saat Derv" eeçl.ldl. idare hflyetlnln 

raporu okunduktan sonra münak&!f&. 
lar oldu. Netkede bbi g*n lene 
besaplannın tetklklle, lklnclsl ;vent 
sene bütı;e&Ue, ~tlnclisö de azanın 

dJ.kıklerinl ~kik etmetde meşgul ol
mak üzere üç encümen &flfUdl. Oün ba§lanan .rnubakemesj es. mıntakası kongreel, azadan yiiz on 

naemda suçun chemm.iyetine bi· dört kfıtinin ~ttra.klle 'Eminönü bal· 
naen Şuayip tevkif odihnittir. kevlnln konferans aalonanda 111;ddı. 

- Çok arlllp. Stdn ıtbl 21ekl blr kadın 
böyle mAnAeıızlıldara wd mwtım.rf Boa 
~·orWtt. 

-Hangi~ •• 
iz galiba, kanualan bilm.i.yonwıuz, 

YEŞiL GOL 
ibis Ceh111d bir iM&R ne zaman kıln koca 

olur? Dinen .klllrede ırikih olunca dly~-ek
slnl:ı, değil mi? &et, ba dofnıdar. Fakat 
kanunen 8IK"aJc: beledtyedekl deftere imza 
edi.nee kan koca sayıltrla.r. 8me deminden· 
beri Mlsla Oetvlad dtye hitap ettlibl fark 
etmediniz mi 'r 

Stntya. telA9a d~ttt. :!'la,·ı ırözlerile 

pollll mödftriine heyeciu}a bakıyor ' e: 
- Bana böyle ldiap etmenize 9"f"1'1Mhm. 

Ağunı;ı; alUJmıı;tır, dedim. Şimdi twmlln Bol
den ile lzdlvaıc1111 ıuı..ea nmı.11 değU 

midir! 
- Katlyyen detlJcllr. 

Genı;ı kıun nefesi daı-aldt. Yakaliau c;öz
mek ~n utrıu:tı. Kelimeler bojaımla. takıl· 
dı. 

- Öyle ifıe..,. 
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dadına kOf;l&''&k yeırıW hemen gilltl aldı \e 
çekmesine ke>yd11. Sonra ıtıtt, peecerelerl 

&!:*'· 
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SL~TYA PAZARLIK EDİYOR 
Hayatında ilk defa olarak Slr WWlarn he-

yecana kapılmıştı. BIJ'an Sintyaya baktı. 

Bir doktor çağırmak llzmı gelip ıelmlyece
flnl keetlremlyordu. 

nın yaralarunaelle de ali.k&l!ı ,·ardı. ı:;ımdl 

Slntyanın bu delice hareketi de ayol seriyi 
tamamlı:yordu. 

Raaon istediği kadar BIGini sôylesln, lr 
\\llllam bütün bu lıAdlselerin birhlrlerlle 
r.ıkı bir alAkaaı olduğuna kaııl idi. Raif mec· 
ruh ıenç kızı himaye ediyordu. Ayni zaman 
da Ralf Boklen'in de döğününtle ıjahlttl. :Slııt 
ya genç knı yarah~·or ,.e ayni zamanda da 
Bolden'l oldüren gülün eşlle kendini oldUr
nıek bitiyor. 

Kongre cuma gönü uat ikide l· 
ldlH'l bir t.oplantı yapacaktır. 

Bu &ideı-1 güçlük.le ııöylüyorde. Fakat ar
tık tamamlJe kendine g-ehnlıJtL Ellerlle etraf 
ta bir lljeylt':r arar gibi bir hareket yaptı. 

Polis nriidtirü hemen izahat '\'erdi: 
- Güili aramayınız, ben t:ekmeye koy

dum. Durup durnrlrnn ha:nlmadıgmıu hiH
yonım. ~imdi nMiltHnız? Bir doktor ~ağı· 
Mlfyllll 1111 f 

- Hayır, tqekktr ederim. Sad~e başım 
ağrıyor. Şu tnllıl8dao inmeme yardtm eder 
milll11lz? 

- Ellıüzl "eriniz ,·e ~u kolt.fa ntwıs11m:. 
Şimdi daha fyt ve rahat konuıphlllriz. 

Bu ııözlerl söylerken polis müdürü Slntya
nm elinden tut.arak masa.dan inmesine yar
dnn eimlf ve knı rahat bir koltuğa oturt
ınlJ!tu: 

- Buyurunuz sır WilUlıAI, sizi dinHyo
runı. 

Poll8 nıUdilrUnin akbadan söze şöyle baş
lamak geçti: 

- Senin 'bu lhl\rrtyet a.şkınt benim 
kadar hiç kimse anltyamaz, Rebia,. 
diyordu. 

o aralık • lnt~a t'llerinl apına götürmü,. 
tU. Bumu tla görünmüyordu. SadMıe mavi 
gözl~rlle ~lr wmıam•a bakıyorclu. Btrdenhl· 
re ı&ı; kapaklan kapandı. Ve ~re yıkılır 

Kibl oldu. 

Ge~ kıza hem acıyor, hem de yabant·ı 
bir !}ah ı işe kan~hnnak lstauiyordu, bu 
karUJık faciayı bir yeni seyirci ıörrnemell 

idi. Yazı masuının üzerindeki kAfrtluı bir 
tara.fa çekti. Masanın lilitünü bol]alttı, Slnt· 
~a~·ı kucağına aldı. 

Gcaı: kız hir ~·oeuk kadar hafift1. )la.ı;;a

nın üzerine yatırdı, yllzüne su serpti. 
Kendi kendine töyle 8Ö)·lenlyordu: 

Bu muaımnanın çözülmesi için ı;;1nt~ a·~ ı 

sorguya çekmek lazımdı. Bu gül nasıl olu
yor da kı:ım elinde bulunuyordu. Bunu öğre
necek olursa belki de Bolden'ln katili t;an
dığı Rodanm dinim ortağı meydana çıkar· 
dı. sır \\ Ullam, Hlnt)·ayı tehdit etmeğe 'c 
mutlaka. söyletmeğo karar nrdl. 

- Hem kendiniz kıymafa teşebbüs etti
niz, hem de bir iıwaıı yaraladnuz. ıo;ızı haıpKe 
götllnnek l~teft bile değll... Vmlt ederim ki 
buna hacet hıra.k.rnıyacakllınız. 

Biran diifjümtükton sonra söylemekten 
'aıge~;tl ve sade<>e sordu: 

- Aziz doetlar, size Pariste bir 
rakip çıkt.r. Orada. bir sevgili arka
da.t daıh& 'buldum. Bir genç Tllrk ka· 
dını ... Korkanın ki o bir gi1n buraya 
gelirae benden çok onu sevecek.siniz. 
Bakm atuı Bolonya ormanında bizim 
sefaretin kltiplerile beraber çıkan 
re11lmıleriınizi göatereyhn ... 

Alt, kuumın elinden çektiği :foto-

PoUs müdürü yer!n4en fırladı n Slnt~·a
nın ellerini tuttu. Etrafa iç bayıltan atır bir 

koka yayılmıştı. 
Slnt;yanm elinden bir ıw düştü: 
Acalp bir gül, tıpkı Bolden'in yakasma 

taktığı gülün ~J ••• 
Stnt,w. yere yığıldı. Polk müdürii kızm lm 

- 7.ehlr ne kadar ku\·,·etıı oluna. obun, 
çok miktarda koklamamıştır. Doktor da bu 
benim yaptığımdan fazla bir şey ya.)lllllya
eaktır. On dakika bekl!yeylm de öyle ça
ğınrmı. 

Masanın gözüne koyduğu zehirli gül bu 
facia~ a ikinci defa olarak karışıyordu. Bol· 
denin olUmüne sebep olduktan başka. Roda· 

1''akat krL hilt. kendine gelml.\·ordu, polis 
miidliril bir ta.baka kfığıt alarak yüzünll ha
\alandırıyordu. Tanı doktor çağınnağa ka· 
rar ,·ereceği ııırıı.da genç kız gözlerini ~h. 
Hafif hlr tebessümle mUdürün yUzUne tat
lı tatlı baktı. Yavaş sesle de: 

- Affedersiniz, Slr Wllliıuıı, dedi. l'liıl ra· 
hat,.ız t>ttlm. Galiba bay1ldım, değil mi? 

- Bu glilü nereden buldunıız? Bana bu· 
nu sii)·ler misiniz? 

Slntya dudaklarını bUkerelc: isterseniz hl
kıiyeye kaldığımız :yerden d6'·anı edelim. 
Rodayı yaraladığan için beni hapse gönde· 
recek mi iniz? 

- Belki de ... 
(Arkası var) 
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.GONfDEM 
t 6nl~ 
Meçhul sebepler!. 

K östencede mühim ın•1;; 
me depolan yanıyor• . 

haberi getiren telgraf ila-ve ~ 
yor: Yangının sebebi pıaı 
değil 

Romanyanın petrol roınt~ 
sı P.loeşti'de bir tren yoldall JJ,• 
kıyor. Bu habere §U satırlar ,,r 
leniyor: Bu yoldan çıkl§ın 
den ~leri geldiği bilinmiyor:Jf 

Tuna üzerinde Smederv,j,. 
kalesindeki mühimmat der-_ 
rı pathyor rve bu patlayl§ ~ 
da bulunan bir tehrin de 
ikisini tahrip ediyor. Bu h•::: 
sonunda §U .satırları okuY .ı 
Bu patlamanın sebebi me?,~ 

Qence, bütün bunlann ~.:,, 
mCCihul tarafı yok: Yan.,..... 
«hürriyet aşkiyle yanıp tul;:; 
yor»; yoldan çıkanlar, ~ 1; 

sokulduklan yolu beğenmı~İI' 
patlıyanlar, «lazyika isyan 
patlıyor.» 

* Amerikadaki 
·~ hareketler! 

manası 
Dünkü yazımda Amerilı~ 

«hava ıkaçıran delikleri» ~ 
birer kapamakta olduğunu, • 

yeni olarak da «grev» -ve '~ 
botaj» deliklerini kapamak ~ 
tedbirler ahnağa çalıftığın~ 
ret elmİ§tim. Anlatılan ./.~ 
kada bu «gren deliii o aOı ııi 
fazla hava kaçınnağa bati bf" 
B. Roosevelt daha fazla _. tf• 
demiyerek, grev yapan ~i~ t }: 
yare fabrikasının İ§gali JÇ~ 
merikan ordusuna emir -ve il' 
Amerika!:f a bu §ekilde het f" 
deliğin kapanıfı, ılngiltereY• 14' 
ni bir yardım kapısının ~ 
demektir. 

* . 
insanları koruma cenıiY1t1• 

if'°' Hayvanları korwna ce~_.-
nin bir ıaylık raporunu go el' 
ıeçirdim. Allah razı ol&UflJ,,4-
miyet, bir çok hayvanın « 
lerine çaresaz» olmuf. ~ 

Hayvanlan koruma ce IJ' 
yalnız Türkiyede kurulıı~f,,.ı&' 
ğildir. Hemen her meınl'"aı* 
böyle cemiyetler vardır ~· 
si de faaldir. tif!.' 

Çoluk çocuk, kadın, ib".Jı" 
sakat bir sürü zavallının -f~ 
metaizce bombalanma ha~ 
ri karşısında insanın, ~ 
memlekette bir «İnsanları~ 
ma cemiyeti» kunılmamıf "
sı noktasından hayvan~~ 
ta edeceği ve bayağı ;ntatt f' 
istifa edip hayvanlaıac•i' 
~or. 

* Hareket emri . . lf' 
Bir Amerika ga:ı:eteıın:,,p 

viçre muhabirine göre T~ 
bulunan Franıız dona dl' 
mensup bir çok cüzütaınl~ 
hal harekete hazır bul frtP' 
üzere emir almıılar. Vic~,a' 
ası her «hareket» in « • tı" 
ıetinniyeceğini Merse~ebi!..a' 
rübe.ile de öğrenmeınıt "1'
mektedir. 

* Derslerden istifade ... d 
ifl~.J Bazı talebeler vardtr, ijddr 

ve zeki olurlar ve bir ııı ~· 
tonra hocalarını gölgede.~ 
lar. İnailizlcre dikkat edı alı-; 
Harbin batındanberi bir ç il' 
diaelerde Mihverin fU "ef:,JI' 
letebbüsünden filan ver.• 1ii1o'" 
deni aldıldanıu açıkça ı.o~Je P 
lar, müteakıp bir hadl$P" d~ 
bu d ' ••w ndikJ • cle«J "tJ ersı ogre enn 0~ 
iyi tatbik mevküne ko)'ll>' ~ 
Bu hu.usta bir çok misalle!~ 
terildJilir. Fakat bunlar1 . .dl' 
lü:aun yok. Asıl mesele ~ 
Eier \bir aiin lneilizlerin •. I 
ta olduğu dersler tük~ 1 
kendileri bütün bu dertler• ,,ıt 
ve .Wtidatlenndan ilive ~.ıf' 
fazlalıklarla tatbika ko~ 
hocanan olduğu yerde J111:;-J 
kaldığınm, talebenin ele ....--"' 
fersah fersah geçtiğiniıı ,,. 

dir. ~· 
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1:: arp Vaziyeti 

~ Yazan: 
ltıan BORAN 
<Enıe:.ıı Kunnay Subayı) 

~yede muharebe: 

L._ (Bt.ıjı ı incide) -
""11\'v~Je . ..: • • bü" ük" b" d '--ola.._~·-·~·• ıçm y ır aruc 
~· Cebelitank' dan ayrılan 
)lf etli bir deniz fiıo.u iki tay
bt e Renıisile Akdenize açılmw 
· : . llunbuın Suriye harekatına 
~ etmeleri ve Almanların S:ı
. -,,Wft denizden asker cönderme 
~iale. ine kati ..-ette mini 
--...,.. kuvvetle mubtemelclir. 
~İday F,....... bükilmeti Suri. 
~ Alrnanıarıa birlikte miida
~ ~ •etı "Jtir, F._ Su
~~ Fnın11& _.;.....,. 
.. ~ lm.-..etlerin ..... ekleri
~ hür Fr........._ ve Anpi.
)~ ınütemayil ~eclir. 
~ .,. lan Ndetin dörtte iiçü 
)~ ırııiiltem' ı~rl•iae memup 
- .. ..&c.lerdir .• ttm.ria iyi 

~~~ edec:eklsi ve yardım 
~ ·-...ıara wıkit~ 
:~ ~- olecaW.. fiipbeli: .... 
~ ...... ~ .. 
~ ....., dola,,.m seç bWtk-
~ ..... i~ .... 
~; fakat Jaer ilröraılı "-ta 
t .... ~t .... -L-F:c.....:..... 
~..._, ı... _. -- ve 
'il~ «le iyi MH iwı ıld1bn ve 
t.ı. ce kuvvet taplı lı4kn ..... 
t\ t0r. Makavemeti pae alanık 
~~ bu_ ileri b.eket bunu p. 
~~ .. 
~ ' izlerin Suriyeye •ıWllA 
L.~cWrı.n fU .sırada,~ 
:"llltere adala.r.a iatili t.lıbsi 
~ .... -.li.Y-.ıöllirıün 
~ı.de laü,ük IMr Aı.- taa.-
~ da a.beedillwi belrle
~:_Fabt WıtiiD ba ~·•lleı 
~~S•i>•J•tee l'WtM• 
,-......... Bv ...... >Jwın_ 
~ ..... ~ l8hilleriade ..,. 
ııı. ... ~ u...,_.. ,... ro'z'wı -
~ ..... 1 deri, ı.2· h i Su-
·~ '8alcien .ııı11o7-. s..i. 
~: 191111 demete, ofta .-kta 
~.---~--..et. 
~ Jııani .Alman ve ~ 
~ çiilüncle •a&: =- mecbur 
'9a.--.c ~ir. İARci ,.,._, 
~Ofta~ Asap ile
~~ ve mğneeeNııtini Uma· 
l'i.._.lııewılliill&tir. Oçüncti ,., ... 
,-~!'enin ~ ile --. ha. 
~ deniz muvaalulnuı emtti-
'1 ~.... Bu b.bndaa 

't ~ de mühimclir. 
~ ~liti ile tilllHDllHf olan 
~~ mubarrir JtaJyanJenn 
~ ~aki mukavemetleri si
~1 bir takım ı..nketler hak
~ liİtunJarJa yasacak yua "1u. 
~ ~ Suriye hareketi sibi mü
~ hareket bakluncla yuabi. 
~ ~ bet on aatJr ya:ıı bul
-...~ ..... İnıiliz • Hür Franm: ta
~~ h·1-1--.I il . .. clii" 
L~'-a -.mu& S'I an U 
L. - .. lar da bedabete pek ay"ıtı tö .. 
~ ~rtirııneldedir. Şahaa ve fik. 
'~~borcumuzdur. F.kat 
"'-t~ bildiji ve sim kadar 
ltL_:, ~~ olan bu meae&ede o 
~e ınüt~ar içtibad hürri
~. ~\icludunu epeyce a,makta· 
~lın.nyanm orta tarida e
~ Yokaa, Suriye hava ~
~a ve 1nkta ne iti var? 
~~"."" eyi Mııaar ve Süvende 
ti ~P ~ınek için Suriyede ikin
~ bir yol anyoraa, iki.i dö
~"ariar, elbet arar. Fmıkat ln
~ ve hür Frannzlann da 
~ lrıini ohnak için Suriyeye 
'~ seçmeleri o kadar tabii 
~'lıki deail midir? Bu-· 
~ ~eınmiyeti ve faydalan 
~bilir mi, fayda Y•İne 
~ IÖatet"ilebiHr mi 1 

~ 
~ Sıvasta at yarııları 

la, 9 (A.A.J - Dün bu
. ~apılan at yanşla.nnm i

() sı Uzunyayla aygır depo
llilndeki sahada yapılmış-

' ti ilci tay koşusuna Sıvaa 

11 lltlu Cemil Eryurdun saf
ı:ti ara.p Tarzanı tek bqına 

~ ~ci handıka.p koşusunda 
~ Gôkserenin Payrası bi-

1~ Dabaettin Gökselin Sey
a tlci, Musa Cennetin Sene
~Urıcu oldu. 
~ ncu safkan Arap kısrak

~usunda Cemil Eryurdun S: . birinci, Ali Arpacının 
~ . tkınci, Şirket lbrahimin 
~ tlçijncti oldu. 

il ~~cU koşuda M. Ali ör
~ l'tn l:>öneıd birinci, Sabri Yar
~ l{rhçarslanı ikinci, Ziya 
~ttn. Ycldınmı UçUncil gel-

t! ~!iıığde bir maç 
d,~. J (AA.) - Dün hu
~~a Genç!& kulühü ile Di

' •tın Gençlik kulübü ara
•l'apılan maç aliıka 1le tak.ip 

,. ,.t· -rJr F Aı:ıi Genç. 

HADiSELERiN E~EBIYATI B. Millet meclisinde , ı sıv Asi ıc;~AL ı 
~-----~::::::=:======.. z 111r:================= Martinik 

Bir yıldönümü münasebetiyle iskan kanununun 39 uncu 
maddesi tadil edildi 

anlaşması 

Yazan: Yüap Kadri BABAOSMANOÖLU 
Ankara, 9 (A.A.) - Büyük masma dair notanın ve yine 

Millet Meclisi bugün Şemsettin Türkiye - Romanya arasında te
Günaltayın başkanlığında. top- ati olunan 14, 19 şubat 941 ta
lanarak, posta, telgraf ve tele- rihli notaların tasdiklerine ait 
fon umum müdürlüğü 1938 ma- kanun layihalarının ikinci mil
li yılı hesabı katisine ait kanun zakerelerini yapmış ve tasvip 
layihasını müzak~re ve kabul et eylemiştir. 

Ahmet Haı;im'in ölümünün 
sekizinci yıldönümü münase
betiyle yapılan törenlere, ben 
de, bu satırlarla iRtirak eder
ken, kafamın ilk kareketi, Ha
şim'in, bu nevi hörmet ve mu
habbet gösterişlerinden ne ka
dar irkildiğini endişeyle ha-' 
tırlamak oldu. 

Evet; Ahmet Ha.sim, yıldö
nümü töremerini, daha doğ
rusu, sadece Tören 'i yani me
l"aSim denilen şeyi hiç sev.' 
mezdi. Zira. Türkiye'nin bu' 
seçme.ve ince şairi, bütün öm.' 
riince, bir çok değersiz kimse
ler şerefine yapılan biT sürü 
törenlere, daima. uzaktan 
nefretle ~y:irci kaimış ve keR~: 
disi hakkında hie bir resmi ve
ya kollektif semPati tezahürü
ne şahit olmamrştır. 

Şihit olsaydı, ıacaba, başka: 
larma yaprlan meraaimi ho§ 
görecek mi~? Bilmiyorum .. 
Ahmet Ha§im'in sinir sistemi 
dolaşık bir yumak gibiydi. Bu
nu çözüp a~mak değme ma
haretli elin, hatta bizzat bu 
sinirler sahibinin biic hasara-' 
ml)'6eağı kadar zor bir işti. za; 
ten, uzun arkadaşlığmıız es
nasında seygili şair.in, insan <>
larnk hoşuna giden veya git
ırriyen ~ylerin ıneler olduğl,ı
nn, ben, bir türlü anlayama
mışımdll'. Bağzan, ağızdan düş 
me müdahanelerle onun gön
lünü çelmek veya gururunu. 
okşamak müınkün ohırdu· 
Bağzan da en samimi, en iç
ten gelme medih ve senalar, o
nu. kayıtsız bırakrr veya. is
tihzaya mağruz kalmış gibi 
öfkelendirirdi. Uıkin, pek iyi 
bildiğim bir şey varsa, o da Ah 
met Haşim'in, şa.irlı1t va.cnınm 
kendisine. mahdut ve fakat 
güzide bir zümre nezdinde, 
teemin ettiği şöhretten başka 
bir ikb&l; resmi tağbiriyle tav
sif edebileceğimiz bir ~eref 
hasreti içinde ölüp gittiğidir 
ve onu-n bu zağfmı. her fırsat
ta çok ~Jğa vurduğu için bi
lip öğrenmiyen hemen hiç kim 
se kalma.m.l§br. 

Bir gün, ona takılmağı se
ven muziplerden birisi: «Ah
met Haşim; demi~. Siz, son de
vir edebiyatımızın en parlak 
simalanndan birisirriz. Bunun
la. ber'aber, bilttin çağdaş ede
biyat arkadaşlarmız devlet ve 
memleketin en yftksek mev
kıylerine gCQtiği halde, siz, ha
la bir lise'de muallimlik et
mektesiniz.• 

Bu adi §aka, zavailı Ha§im'\ 
ta ca.nevinden wrmağa ve o
nu. göğsüne bir zehirli ok Mp
lanmış kaplan gibi gthderce ve 
aylarca kökretip ktvnndınns. 
ğa kafi gelmişti. Bu Bıralarda, 
bana. yazdığı bir mektupta:, 
<Ben, mezbeleye atılmış bir a
bide gibiyim ......... nim şahsımds, 
sanatın ve (...ıebiya.tm ezeli 
kudsiyyeti bir kUfre heder ol
muştur. Bunun günahı hepini
ze ve bütün memlekete riıci 
değil midir?» diyordu. 

• 

Edebi şan ve şöhretin en 
yüksek mertebelerine varını~ 
sanatkarlar aruında, resmi 
sere! ve ikbal hırsı yalnız Ah
met Haşıma mahsus bir zaaf 
değildir. Eski Yunan trajedi
yacısı Sofoklis'in gururunu hiç 
bir edebi muvaffakıyet, Olim
piad'lard.a kazandığı zafer çe-. 
lengi derecesinde tatmiyn et
memi§tir. Li.tin şairi Horatio, 
A vgustoe'un sarayında, velev. 
ki en pespaye kölelerle birlik ... 
te. bir kerecik bu'hınmamış ol
manın hieranını ölünciye ka
dar çekmiştir. Bütün bir ası-· 
ra kendi namının turasını vur 
muş bulunan Voltaire, Versa
illes'm mutantan çatık altın
da. biyhude yere aradığı iyti
ban, bir ekti, bir sığmtı sıfa-. 
tiyle küçük Prusya Kralınıll. 
kapısında dilenmeğe gitmi§lir. 
Göt.he, adı .Alman.Ya'ya şeref 
veren Göthe, Cermen ırkının, 
Cermen dünyasının bu muhte
şem güneşi, bir danı.cık Du
kalrk'ta ma.neıp sahibi ohnak. 
nişan ta:tnp onif omıa giymek 
ihtirası yolunda. kendi kendi
ni, yıllarca bir avanak Prens'in 
şatosuna kapatmtŞtır. Victor. 
Hugo, Na.poleon .Booaparte'm, 
bu ikinci yaradanı, bu emsal-. 
siz destan şairi, bu mehabetli. 
şiir devi, Thiers isminde bir. 
cüce ile bir siyasi ikbal kavga
sında mağrup düsmüştür. Os
manlı şairi Baluy'yi en ziyade 
ta.tmiyn eden şeyin bir <Sul
tanı - şuara» lık unvanı mı, 

yoksa bir Şeyhülislamlık ıpa
yesi mi olduğu bilinemez. Her 
halde, Haşim'in hemfjerisi 1',u-. 
zfıli'nin «rilşıret değildir diye 
selam1> nı ahnayan evkaf ke
tebelerine yılla.re& avuç açtı

ğı hepimizin .milumudur. 
Fakat. bunlar içinde öylele

ri de var ki, bir Yunus Emre 
gibi crhanı, hep kendi yağiı kil
li.hının altından seyretmiş, za ... 
manında hüktim .süren tacdar 
larm ad ve sanlarını bile öğ
renmeğe lüzum görmemi§tir· 
Ve c:öyle garip bencileyin ... ». 
derken ikbal ve refahın has
retini asli duymamıştır. Şii-. 
rin sarayından pabuçsuz girip 
pabucsuz çıkmıştır ve tannsal 
topukla.rma hiç bir ımasu va.i 
hmcm dikeni batmamıştır. 

Ahmet Haşim'in çok sevdiği 
ve kendi çehresiyle onun çeh
rem arasında bir benzerlik bul 
duğu Paul Verla.in, Ondoku
zuncu asımı bu en büyük şiir 
dehası da, mansıp ve ikbalin, 
resmi şereflerin ne olduğun11 
hiç bilmeksizin bir guraba ha~ 
taba.nesinde mağsum bir ço
cuk tebessümüyle öldü. Gene 
Haşim'in gözde şairlerinden 
Rimbea.u da öyle; Baudelaire 
de öyle ... Fakat. aziz Türk şa-. 
iri, Frenk üstatlannın yaşayı§ 
ve ölüş anhı.nndaki bu dra~ 
matik ihtişamı, bu «f a k ı y
r i . p a d i ' e h A. s hhğı ve 
bucgedayi muhte
l e m > ?iği as1e. hiseetmeIJli§
tir. 

miştir. Meclisin bugünkü toplantı-
Meclis, bunu takiben Alman- smda ikinci müzakeresini yapa.

yaya ihraç edilecek Türk mal- rak kabul eylediği kanunlar a
larına. mukabil kliring hesapla- rasında iskan kanununun 39 un 
rındaki ticari mukabelelere mü- cu maddesinin tadili hakkında
tedair husuııi anlagmeya dair ki kanun layihaııı da bulunmak
teati olunan notalarla Türkiye- ta idi. 
İtalya. ticaret ve seyrisefain mu Meclis, gelecek toplantısını, 
ahedesinin müddetinin uzatıl- cuma günü yapacaktır. 

,....... tam 
il anlan 

16 Temmuzda 

Allkara radyo 
gazetelfDe' gire 

Suriye vaziyeti 

Bunun sebebini, acaba, Ah
met Haşim'in çok modern bir 
insan oluşunda mı, yoksa kim 
bilir kaç kuşaklık bir devlet 
memuru ailesine meruupluğun 
da mı ıara.ma.k l&zımdır? Ve 
yahut, bu yukarda isimlerini 
saydığım şairlerde olduğu gi
bi sadece bir mizaç meselesi 
midir? Tayin edemiyorum. Yal 
nız, bildiğim bir şey varsa o 
da Haşim'in edebi şöhretini 
marazi bir surette a.zmıeadığı 
ve isminin etrafında. daha. ge
niR,' daha resmi bir şeref ha
lesinin tekevvününü dört göz
le beklediğidir. Son demine k& 
dar hep bunu beklediğinden 
ve buna nail olamadığından 
dolayı gözlerinin arkada kal
dığına emmim ve ona hicran 
olan her şey bana da lriC!'an Ankara, 9 (Telefonla) - «Hafta başında üzerinde 
olduğu için ölümünden ~ra Maarif Vekaleti, ikmale kalan durulma~ı • ~ere~en . siy~ 
kendisine yapılM'.l hönnet ve talebelerin imtihan zamanına. ve askerı hadıse şuphesız Sun
rnuhabbet tezahürlerini, sekiz kadar yetiştirilmesi esbabını te yeye yapılan harekattır. 

lk' t ta 1 «Dün sabah saat 4 te hür 
yıl evve 1 0 an na 1 cenaze min maksadile orta mektepler- Fransız kuvvetleri, 1ngı'lizleri11 
alayından bu sekizinci yıldö- . 
nümüne kadar, bütün Ahmet de «Talebe tatıl kursları> açmı- müzaheretile Suriyeye girmiş-
Haşim ihtifallerini, bunlar, ya karar vermiştir. !erdir. İngilterenin Suriyeye gir 
sanki kendisine malum otu- Bu karara l\aze.ran açılacak mesi, haftalarca evvel ihtimam 
yormuş. sanki, kendisi bunları kurslar 16 temmuzda ders ver- lı teşkillt yapılmak suretile ha.
görüp işitiyo~uş gibi &e\'ine- miye ba.şlıyacaklar ve 23 ağus- zırlan11ııtır. 
rek takıyp ediyorum. tos sonuna kadar faaliyetlerine «Fransanm, geçen ha.ziran a- ı 

Bununla beraber, bir büyilk . yında Almanya ve İtalya ile 
. . b" bü"yük atk• devam edeceklerdir. Bu kurs- mütareke imzalayıp harpten çe 

ışaınn, ır san arm lard "h . .. ed b' 
şan ve şevketine resmi debde- a ı tiyaca gore, e ıyat, kildiğinden sonra Petene iltihak 
benin hiç bir şey ilave etmedi- türkçe, felsefe, tarih, coğrafya, için tereddüt eden Fransız müs
ğini, hatta, aksine, bir çok de- yurt bilgisi, matematik, tabiiyc, temlekelerinden biri de Suriye 
fa onu, kadir ve kıymetten dii- fizik, kimya, ve yabancı dil ders olmuştu., Bilahare Gl. Mitel-
şürsfüğünü san-maktan da ken leri gösterilecektir. hokzer,~. ~ır ~taantnatmt~ğin~~li. -
dimi alamıyorum. Bence Karls İk . re ışıye ı a e ı nı ı n 
Aug'lıst'un başvekili Göthe'nin, male kalan . ~le~n.ın bu etmişti. Geçen mayıs ayına ka-

Hususi mekteplerin 
ınaallimleri 

şan ve şeref bahsinde, (Fa- kurslara devamı ıhtıyarıdir. Ay- dar Suriyenin vaziyeti değişme
ust) ya.radanı Göthe'ye çok zi- rıca mektepler, kendi talebele- di. Fakat, son zamanlarda Vi
yanı dokunmll§tur. Voltaire'in rinden başka diğer şehirlerde o- şi hükumeti Almanlara, Suriye 
hayatında Sans • Sou~ie ~to- kuyan ve mekteplerin bulundu- tayyare meydan~rından ~~~a
sundaki misaferet bır zıllet ğu yerde tatil geçirmekte olan de hakkı~ı ve bir çok muhım-
devresidir. Bu bakımdan, me- . . mat verdi. Almanlar, Suriye Aabra 9 (Teidoala) 
sela Paul Verlain bir Akade- başka mektep talebelennı de meydanlarından Iraka geçtiler. Şimdiye kadar yabancı. aslık 
miy~ azası olsaydı ve yahııt k~rslanna ~~bul e.debilecekler- Nihayet ~ayyare meydanl~rma ve hususi Türk mekteplerinde 
Yunus ~re bir Kadı - Askeır dir. Bu~ ıçın. de ikm~e kalan yerie§mege balladıla~· .~nyeye muallimlik edeaMıre icap eıttilli 
binişi giymiş bulunsaydı, 'ken- ~lebenın ke~dı mekt~':'i idare- verleşen Almanlar. Filistindekt takdirde bu melrt idareleri 
dl. havatlarından bize pek gu... sınden alacagı karneyı ıbraz et- İngilizleri tehdit edebilecekler- rafında va..:' t.....:. f!P ill .....,. ta 

,, , , . k" f' l kt' K l rd . n .c.ue1enne n •.:r~ .. ve 
lünç bir hatıra bırakmış olur- mcsl a 1 ge ece ır. urs a a dı. rilebilmekte idi. Maarif Veklle-
lardı. Acaba, bunu hissettiği i- derslere erken sabah saat 8,30 clşte bunun içindir ki, lngi- ti, bu kabil muallimlerin iatik
çin midir ki. kurnaz Anatol da başlana~ak, ve en ~eç te ~- lizler Suriye hakkında seri bir hallerinden emin ohrıadıklan gi
France, kendilerine Devlet ta- at 1~ te nıhayet verıl~c.ektır. karar ıvermiye mecbur kalmış- &i bazı ahvalde haksızlığa kur
rafından cö 1 m e z 1 e r» pi.- De~ın ~la~a saa~.lennı ma: lardır. Ve maksa.tlan Suriyeyi ban gidebileceklerini nazan iti
yesi verilmiş olan Kırklar Mec h~h~ va~yeti~e gore, maaı:ıf işgal olmayıp, Almanları kov- bara ıdmış, bwıd0an sonra vazi
fürlnin kubbesi altındaki koltu.., mudurlen tesbıt .~dec~k~erdır· duktan sonra Suriyeye istiklal felerine nihayet verilecek mu
ğuna. blittin ömrünce, bir ke- B~ suretle ~erek bu~esmın dar vermek olduğuna dair bir be- allimler hakkındaki dosya vesa
re oturmak istemedi? Ve i- lıgı dola~ısıle hususı hoca tuta- yanname neşretmiıtlerdir. irenin vekalete gönderilerek tet 
si.msiz, fani insanlardan mü- mıyan aıleler çoo~klaz:ını mec- «Suriye hareketi Vi§ide bü- kike arzedilmesiai ve ancak ma 
rekkep halk tQplantılannı bu ca~en çalı~~k ımk~nını b~- yük bir aksUlimel uyandımıa- arifin taadikinden sonra bu mu 
ölmezler dernegine tercih etti? la~ıleceklen gıbı, Maarif yeka- mıştır. Vişi, Suriye hüktimeti- allimlerin vazifelerine nihayet 
Ve gene, acaba bunun için mi- leti de 0~ mekteplerdekı tale- nin, Iraklılara tren dolusu mU- verilebileceğini allkadarlara bil 
dir ki. bütün dünyanın Tann ... beden çogunun 81~ ~alma- himmat verdiği hakkındaki tn- dirmiye karar vermi§ttr. 
sal Sarah diye çağırdığı sahne muı esbabını temın etmı~ ola- giliz iddiasına cevap v.ermiyor. M .. b d•I T•· ki • 1 

Kraliçesi ihtiyar Sarah Bern- caktır. Dakarda, Oranda haber verme- U a l ur erm 
h~t. kendisine. sunulan .~- den harekete geçtiğini söylüyor tasfiye bonoları 
gıon d'Honeur nışanmı elının bir eski tahta ola, bu sandal- ve Fransız imparatorluğunu is-
tersiyle geriye itti? y., velevki, hasırları dökülmtig tila etmek istediğini iddia edi- Ank~ra. 9 <Telef~nla) -

Büyük şair, büyük sanat- bir ayağı kırılını§ buluna ... yor. Vişinin tebliğinde dikkate MUbed~l Türklere venlen tasfi
kar kendi dUnyasmı kendi ya.. Şiıir ve aaııa.t Cümhuriyetinin. değer bir cümle vardır ki, o da ye ~~~1 bonol~nnm veruet 
ra.tan ve kendi dUnyaAmda tek, gerçek zimamdarları, bize, a. şudur: «nk kan bizim tarafı- ~ergılennın. ~reti ta~akkulnı 
başına saltanat süren bir ruh sıl bu halleriyle daha büyük, mızdan akıtılmaımıştır.> Maa- ~kın?a ~l~yetlere hır ta.alnı 
hükümdarıdır· Hiç bir mev- ve daha ulvi görünürler. mafih Vişinin harbe geı;eceğİlle gondenlmıştır. 
kıy, hiç bir makam, onun için, Ahmet Haşim, bunlardan başka emare yoktur. Suriyede 9!.-. IBl!!!l!l9lPIP!~.I!-~-.-'-.-" 
ölmez eserlerini vUcuda ge- biriydi ve böyle olduğunu an- 45 bin kişilik bir F:ranmz kuv- bını .Fransız, digerlen Yel'~ aa-
tirdiği masa ile sandalyadan laımayarak öldU. veti General Dentz'in kumanda- kerdır. Bunlann da manevıyab 
daha yüksek değildir; bu ma- Vakup Kadri &lnda mukavemet etmektedir. boluktur. . • 
sa, velevki kurtlann kemirdiği KARAOSMANOCLU Fakat bu miktann yatnız l'5 «Almanlann Sunye harekatı-

na. müdahale edip etmiyecekle-

Ba.fı:Pıı beyaz bir örtU tlfl ll&l'dlm, EDF.BI ROMAN bu son mektubumdur. Bwldan böfte, ne o
lUN& olaun, •iH )'9ZDUYac:atun. Malmadmıı 
size hakaret etmek değildir. Bu m•bere
nin ikimiz için de zararlı oldujıuıa kani oı
dutmn için çok geç 'kabnadan bu kararı it
tihas ed;,c>rmn. Hiç bir k\wvet beni ıtıu az
mimden ç&\ltrm.,ecek. 

rine dair henüs bir haber gelme
miştir. Mih\ler devietlerinin bu 
defa gafil avlandtkian gazetele • 
rinin lisanmdan anlaşılıyor. 

yüzüme beyaz bır mMke ım,dum, El
lerimi dezenfekte ettim ve doktorun yanın
da a.yakt& durarak hutamn gehneain1 belt
ledim. 

Ameliyathanenin iki kapssı açtldı. Bir 
hemşil'e i4"ket"lekH t'ledıyeyi ~ar üzerinde 
sttrerek içeri gtrdi. Hasta yarı b&:Y'R'Jn btr 
halde etrafına. baktyol'du. Bizi görUnce ma.n 
zaranm de~ Ofta korkuttu, göslerl bti· 
yüdU, dudakları titredi. 

Doktonm m°'fik .sesi: 
- Koclona kardeşim eMınmlyetli lnr şey 

değil... Dedi. 
Zavalh kadını sedlyeden masıwy& ~i

lcr, ellerini, ayaklarmı lbafladıtar. Allahnn 
bir insanı böyle lrurbanbk koyun "8.Ziyetln
de görmek ne xrrlU:hif bir manaara idi! Ben 
buna ilk defa fllhit oluyordum. Bayılmamak 
içın kendimi gilç tuttum. Doktorun sakin 
yüzU, enerjik elleri yavaş ya.~ bana ııülrll· 
net verdi. 

İlk haZırlıklankn sonra. h~irelerden biri 
hastanın yüzthıe maskeyi koydu ve eter kok 
Jatmap başladı. Ondan aonra geçen feyle
ri pek kanşık blr şekilde ihat.Irlıyonım: Dok· 
tor Nazım bır kumandan t&\TI almıştı, bana 
serl ve kesik emirler vertyordu: 

- Lfıtten pensi verınlz! 
- Ka.tgtlt veriniz? 
- Makas veriniz! 
- 'fendürdiyot vennlz! 
- Pamuk ''e sargı veriniz! 
- Hastanın ~nı tutunuz! 'Bn'a.kmrz! 

Y azen: Muazzez T ehıin BERKAND 
Kalbim çarpara.k, '8kaklanm ııonlduyarak 

bu emirleri bir :makine gibi yerine getiriyor
dum. M\Sıakeme kabiliyetim tamamile yok 
olm\lflu. Ameliyat kaç dakika ııürdU? Bil· 
miyorunı. Her taratta kan görüyor, zavallı 
hastanm 1>otazından çıkan hınıuıarı duy
m&mllk için kulaklarımı tıkayıp kaçmak is
tiyordum. 

Kuvvetimin tU.kendığini zannettiğim bir 
dakikada her ~y bitti v~ ben odama çık
trm. ~m d0nUyor, gözlerim kararıyordu. 
Çok ıyi bıldifiniz ve her gihl içinde ya'8dı· 
ğınız btı ha.yatı size niçin yamyonım biliyor 
musunuz Ferit Bey? Arka arkaya yoUadtğı· 
nız lkl mektubun beni ne gibi titr vaziyette 
buMufunu sDyıemek için... Görllyorsunuz 
ya., ben de za.yıf noktalarımı itiraf etmek· 
ten Çf!kinmiyorum. 
Koltuğa yMlarnnı", bıraz evvelki manzara

yı hM.ırlamıı.mak ir,in sinirlerim üzerinde bU 
yUk 'blr tuyik yapıyordum, kapı açıldı, ha· 
deme iki zarf unttı. 

:Ben kendiIM bir hayat yolu çismiftim. 
Düşünmemek, unutmak için bUtiln fedakar
lıkları göze almlfbm. Nıçin önUme obın müş
kilA.t çıkararak yolumu kapatıyorsunuz? Nı
<:'in b<1mı. böyle yazılar yolhıyorsumız: Ferit 

Bey? Berwe ~ artık evlendlflnbd zanne
diyor ve btma sizin namınıza. ııeortntyordum. 
İkimiz de lcat'l h&yat yollarımızı tayin et
miştik. Niçin geriye dön~m.muıı:? 

Vivetle olan milnuebetinlr.den bana bah· 
setmege lüzum görmemel1Jdjni&. Bu nıüna
sebetinlzln iyi ve.va fena obnaauım belli &IA· 
kadar edemez. Ben ıUi birbirinizin tıüeyo
rum ve ~a tttrltısönll t&aavwr etmek is
temiyorum. 
MakAdmız 'kalbimde hiç bir saman yan

mamst olan ttmtt ı..ıms t:utuprmak mı
dır? Bu ÇOk zaHrn bir anu olur Ferit Bey. 
Beni r&ha.t tirrakrmz. Sizden ne kadar uzak
ta oJdulunıu görmüyor mueunuıı:? Aramn:
daki yllkaek dallan. senit denmeri bir ka
lem daribeııile kaklırmqa tefebbUa etmek 
neye iyi! 

Eğe!' beni cidden seviyorsanız bundan böy 
le bana yazrnueınız Ferit Bey. '.Betı sizin
le ancak iki doat gtbl muhabereyi. ka'bul et
mi'1im. Şımdi, aeklz aylık ııükOttan sonra 
sıze kendimden haber verditiro gUne llnet 
ediyorum. Ra.h&t ve huzurumu bUabUtiln 
kaçırdı. 

Bana ya.zmayına. Gelecek mektupları o
kumadan size iade ederim. Bana gelince, 

Alı.tıa. r.ıımarladlk Fıe1it - be1t1 
ınmta~ 

«Genentl Katnı, bir beyanna
me Mfl'ederek Sviye ve Lll'b
aanın istiklalini ilin etmiftir. 

unut- Bu işin siyasi cephesi budur. İs
tikbale iu.f e edilmig bir taah

D 
Fblle Hanım Aınerikada ve Avrupaıda 

yapbfı seyahatini uzatm!fb. Bu seyahatin 
bir daha tekerrür edemiyecettnl bildllt ~in 
bır ~ '9irlikte Cnıp(aB &yl'dmıf, u
mıunt aıesinti programı haricinde kalan :bir-
çok fehirierl dol~. • 

lstanbWdan tam a.)tı ay :uzak kalmlşıtı. 
Bu müddet Ml'trnda. "9kit vakit, ailenin 

her ferdinden mektapiw almsf, em,& abahı 
ölüınllnü öirenmif, KMbamn gitmemne ait 
tafaiii.tı Güzideden celen mektupta <>HınUf
tu. FakM yent yerler, yeni insanlar tanı

:ıne.k t.eltıf wı heyecanne bütün bu vek&yte 
lA.yık ohkıklan ehemmiyeti vıennete muvlf
fak olamamıf.lı. 

tstanbUla donünce, çok sevdiği enilpteainln 
aralarnıdan ebedcyen kayboldutunu l'&km· 
dan ve samiml bır acı ile hissetU, onun 61tl
mttne dertn btr Uzünttt ne ağladı. 

Kellbanm gitmesi de hayatında bir befhık 
yaptı. Onuma her gece. bh1caç dakika ol
sun, b~ bq& konUfUl'lardı. Eter o gitme
mi' olaa.ydı, bu seyahat intibaları. araların
da bitme tUkenme b!lmiyen bir :ı:nevaa t.et-
kl\ edecekti. (Aıba ar) 

hüt, bir vaittir. 
«Bugün Suriyeliler için en 

mühim şey ablokadır. Hilr Fran 
sulara iltihak eden Franm 
m68teın1ekeleri ablokanm hart
oiııde bırakrlm!Ştır· Suriye zirai 
bir memleket olmakla beraber 
kendisiııi beetiyecek halde delil
dir. Harpten evvel ithalitmı 
P'ransa, İtalya ve İngiltereden 
yapmakta idi. İhracatı da dur
muştur. İşte bu durumda olaıı 
Suriye için lngiıterenin Kahire 
sefiri tarafından neeredilen be
yannamenin büyük ehemmiyeti 
vardır. Sefir, bu beyannamede 
ablokanm kaldınlacağmı eöyltl
yor. Şu halde Suriye, Hür Fran. 
sızlarla Britanya kuvvetleri ta. 
rafından ifP!l ile bir aeneden 
beri çektfti iktisadi müektıl&tm 
mühim bir kmmından kurtuJa.. 

caktn'.• I 
(Radyo Oa11111J 
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Adliye Koridorlarında: 
-

u 
Efsane memleketinde 

bügüy en çocuk 

Hu agu lıse arkadaşımdır, İn· j - Sen sever misin} Diye aor. 
e duygulu hassas bır 90Guktu. du. 

( m e}e faza iltifat etmedıği Şaşırdım. Sualine ulu ~ bir 
ı:rbı, klm.sedcn de lüzumsuz ah· ceva.p verdim: 
'>aplıkla.r beklemeuii. Kendine - Güzel olursa, beğerul'9em, 
aas bLr yaradılışta ıd.i. tuhaf bir severim. 
şahsiyeti vardı. Öyle zengın. yük Bu cevabı beğen~ miydi, 'be. 
ek bir aileye mensup olmadığı ğemnem.iş miydi bibni:yorum. Bu 

halde gururu Himalaya dağını nokıta hak.kında b.İ4' ~ ihsas et· 
~ardJ. Fa'kat o buna rağmen üs· medcn: 
tunlük iddiasında bulunmadan - Ben çok sev.iyorum, Diye 
bıze varlığını taedi:k ve kabul et· mırıldandı. 
tınrdi. - Kimi} 

Ben onu ç.ok severdim, çok be. - Bir kızı .•• 
ğen'rdım. O da benimle olan ya. - Gü:zel mı} 
kınlığından. a ·ada~ığından haz - Sazan güzel bulurum, ba-
duyardı. Bunu her halinde belli zan a.deta, fa/io.at onu her zaman 
edercli. Ben de anlar.d~m. Benı sevcrj,m, 
görünce hemen yanıma gelir: - O da seni sev.i.yıor mu} 

- Nasılsın, ~ik? Der. - Her ba~e. .• 
Ben de ona: - Sev~ini bil.ir mH 
- lyıyim, sen nası , Hüs· - Tahmin eder.-

nu > Dıye cevap ver.ince . ı ~a· B\rkaç saniye SÜ
1 Utı etti:kıten 

bi bir li3anla söze başlaro.. Ve sonra ilave elti': 
her zaman da her ~yden şika· - Hem, dedi. Nazmlye tq>kı 
yet ederdi. Tatlı, samımi bir ru· bana benzer. 
ha sah-.:Ptı. Onun ıgör.iinüşün.ün, - Aman, dedim. Daba ko· 
ruhunun romanlık halı bana uza· nuşup a.nl~a.nıışsınız ki... 
ğmda bulunduğum başka iklim· Bu sözüme alındı. 
er hava ınt verirdi. - Bea se~.iyi ba ka türlü Clü· 

Asıl ad1 Hüsnü ıdı. Arkacl~laı §iinürüm.- Diyerek eustu. 
Hu agiı ~ıni takımşlardı; Tatar Bir müddet ses&z durduk.. 
olduğu için Cengiz.in torunu yap. Vapurdan daşan vuran elek-trik 
mı lardı 9ocuğu... Yalnız ben ziyası, karanhk denizin sulannoa 
kendi adı ile hitap et.tığimden bu. ışıl ı~l ak.islerle yanıyordu. Dal· 
na son derece memnun olur, her- ga.lar arasın-dan kopup gelen tuz. 
k~tcn 90k benim yantma daha lu t.omiz bir hava yüzümüze aert 
kolay 80kuluııdu. Hülagü ismini sert çarpmağa başlamı.,tı. Hüla· 
ıtıraf ede.).nn ki ben de ona ç.ok gü kıonustu: 
yaloştıny.or v:e .milnas.ip hul~r· - Refik, ben sevgiyi b ka 
dum. F a'kat çıocuğun bundan kı· türlü dü,.<>iinürÜjm, bunun neden 
rılacağıru bildiğimden hiç bir gün olduğunu tahmin ede~. 
k~flCI· ini asla bu isim.le çağırma. - Mümkün .•• Her yiğitin bir 
dım. Narm 'bir del' anlı idi. ince, y.oğurt yeyişi vardn. 
uzun görünürdü, fakat boyu eaa· Bana açılmak. bir izahta bu· 
sında ortaya yakındı. lunmak, bil ır tevdi etmek bir 

Butıın hususıyet,i yüzünün haL hayalden bahsetimok isti.J"Or gi
larında idi ... Çekik ve küçük, ka. biydi ... Ona müsait dawan<lmı. 
pak uçlazı k ık. koyu kaiıve ren. K.ollarau demire !Ya6lı.yarak 
g.ı gözlerini, c;dci: • kısa kaşlarını ~zkrini ka:ranl uzaliara dik· 
gören henüz i;k kar~laşmada· ti. ŞimPi ağzıooan kelimeler bİ.ı' 
onda özunii, hangi kıta toprağı- kitap okn:y.ormuş eibf dölkiilüynr. 
nın 9ocuğu olduğunu hemen far· du: 
kederdi. Mini mmi A1lyah yüzü - Beru:m dedelerim Krimden 

pinin ma.n· ını en açık. b.ir şe· gelerek bura:>'a yen~işler.. Kaç 
kı de tamamlıyordu. sene evvel olduğunu tahmin ede-

T ahiatı d.ürütrt. asil görünütlü miyıorum hunu ailemlzdcn tayin 
ve temi.idi.. Bununla beraber mü edecek vaziyette bulunan kimse 
nakaşalarcla dehşetli kız.ar, ofke· ler ek y,ok. Küçükken yüz.il bu· 
leninli. Bu yüzden de çokluk ru~ buru bir ninem vardı, öldüğü 
grup t.oplanqları.na o'kulmaz. on sene oldu. O bana Tatar mem 
yakl~azdı. •• Hü:lagü sade milli ldc.etlerindcn bahsederdi. Bunlar 
mevzular üzerinde yapılan ko· masala benziyen fakat beni haki. 
nu malara dayanamazdL Bu nok. ket olduğuna inan'dırdtğı hikaye. 
tada hepimizden fazla t.itiilik gÖ6 ler efsanelerdi. Bilsen onun bu 
terirdi. milÜyetpeıverliğini her şe anlaı:tıkları şeyler ne güzeld.ı, be· 
y.in ü&ünde tutardı. ni nasıl rüyalara sürük4erdi.. Bü· 

fakat onu kemiren bn hasta· yüyünce tarlh kitaplarını altüst et 
lıgı vardı. Bu hasıahk ıı'fa bul· tim. bunu bana gösterme& lazım 
mıyacaktı bundan kıntulu~un im. gelen her şeyi okudum ki; bir 
kanı .)"Okıtu. O da Tat.arlığı tdil... tarihçi ninemin bahsettiği iptidai 
Hulagu Tatar olmamış. Tatar doğ memleketleri tanımıyordu. Ni· 
mamış o a;ı."Clı belki dünyanın me nem derdi ki: cValct.ile öyle gü· 
sut .ınsanlarından olacak. bahtı- zel, öyle zengin Tatar memleket. 
yar yaşıy hılccekıti. Ta:t.arlık guya ler.i varmış ki asil halkı ulu ha· 
bu yer erde nerode olU'n58 ol.sun kanı Asyanın en mün!b.it en · lck 
a.o;ağıhk bır lakaptır. bir kısmında ack. mesut bir ha· 

Elini kolunu sallıyard: ba koş yat sürerlermiş.> 
erbest dolaştığı anlarda dahrın Hele en çak sewliğlm Sedd 

bu tak.ahı bağrına yan yana ikı şehri der:di Bu şehir b.i.r'bir.ini sc
muvaz.ı iğne gjbi ııoku.lımu , uçla. verek evlenmi§ olaruarın ~hrı 
rı zehır kahredici birer kargı gı· imiş ... Sedef kakmalı mermerden 
b batırılm tır. Niçin keridisine evlerin bahçelerini kıı, yaz yaprak 

Tatar> denerek bunu bir haka· dökım.iyen bodur zümrüt gibj ye· 
ret istihza aleti, silôhı olarak kul. ,,il ağaçlar süsleım~. Günün baş· 
laruyorlardı?.. Asıl iş.İn ıç yüziı ka ba ka saatlerinde ba~ka ba,ka 
Hu agu Tatar olduğuna deği!, kokulu esen tatlı rüzgarları var· 
ılude bir önünden, arkasından Ta. m~. Bu şehrin insanları ne has· 
t r denıld:q;ine yanıyordu. ta, ne de fena olurlamıış. çOk ze· 

Halbukı onda aslını, kend.i~i ki haı:ı&as ve nazik imişler. Kadın. 
be-ğenen bir his mev,cuUu... lan hütmetkar, erkdt.leri feda· 

Uçları kısık çekik küçük. koyu kar.mı" hep... Ozanları hem 'ir 
kahve rengi gözlen içinin uçsuz söyler hem saz çale.nn!jo •• 
bucalosız alemine açılı.r. orada ya· Bu ehir öyle bir şdı.ir .imi ki 
attığı ~ka b.fr alemm ışıkları Buradan bütün dünyaya yoBar 
kayn~ırdı. g!demUş fakat buraya hiç bir ta· * raftan (YIOI açılmannış_ lste-

Bır talı gunu &runoniınden yen çıkar, her dileyen .içer.i. gee· 

Ada ıskclesme gidiyt>r.dum. Ar· meııni ... 
kada larl bulu"up b.ir Ada ge· c- N~nc, der.dim, D.u 1Chir 
z.mt.isi :> apacahtk. Hiiliıgüya Köp yine duruyor mu} 

E. Anadolud a VATAN : 1 

iğde de iki hatalı iş 1 
H er kuşun 

Hesapsız bara·, sağlık yuvas ı yerine satma yuvası 
eti yenmez 

Yazan : Cemal Bardakcı 
Kuşun affına mazhar olmasalardı, 

halleri fena idi •.. 
- B~m1za ne bela gel.ir.sc bı:ıp rrtzy"ı0r.larch. Biz de buntm ~~ 

yaretçilerm sayısı a_rtacak, Niğde. • senin yiiziin:.clon gelir. tramvey:dnn .indik. Onlaz da pe 
liler de c,peyoe faYıdalanacaklar- - 9.Yle ya aen ualu akıllı. ~ ~en. Biz g.m;bk. onlar gıt.U-
dıT. 1 Allabı~ .zıpı.r kulu.. Sütte leke va.r, j l\ıihay.et babmı .ki oJ.u.a.k. gib.i .de· 

Niide, kayalı'k, taşlık bir saha aenıde leke~ ğ.i1 ~nüp: 
üzer.inde kurulmuştur. Geni§ ve - Bana bak, buak alayı da. - Ka.rdeşleılm, her k.up1Cl .ek' 
bitek tX>prakiarı da yok:tur. Bu hu isten ~ı .oaısıl szyırac.ağız ~ haıeli işiıWze sidio- dcd.İIJ'I' 
yüz.den geçimi dardır. En başlı onu söyle. Oni.a.r ise hen yi.iz ~ gı. 
geÜr kaynağı. memleketin içinde - Onu k:a.dmın peşine takılcL. bi büsbütün y~lu. • • ~_.dl. 
dışında büyük rağbet bulan bil· ğın zaman dü.,...ünseypin. Artık tahll!Jlmiilimı ~, 
diğirniz nefis ehnasıdır. Kırk elli - Ulan kadmın p~e ben 1 Bir pol#s memuruna J]]Ürac.aa 
yıl önce bu elma pazaa-a çıkan!- takı.ldun da, een ee&'cimize haktı.o eıderek. ~et d!.i.m. Ondan ~ıı: 
maz, satl§B. aned:i1mezmiş. Bair değil mi~ . ra bun.ı;ya getJ:rciller. Her ~ 
çelerin meyve çC§i.d.ini arttımnş - E1bot de ya. Sen haıdi glde· don de da~ dodi. . . 
olmak, çoluğa çocuğa, eşe dO&ta 1im deneseydlın, beo gi..der ıniıy- Hak.im suçluleıra. y.an gözle ~ 

Niğde valisi yedirilmek. hediye edilmek mak. Niğde belediye reisi c:lım. çap.1anla.r eler ehi balctıktan ,,otı 
8. Safa sa.dile ye~rilirm.iş. Elmacılık B. Ahmet Hamdi Öztekin -Ben sana hadi ö1el.im ~ ra bıi.cisine: 

11..~.::....ı-. tek 1 ancak on be§ yılıianbe.ri, husuaile 1 . • . ölünsün zahir. - Kal.k baık.ahm, dedi. ~a· 
·~'U"C Tıoros dağla.:ının Kaysed • Uluk1<5la dern.iryıolu ya. Zıraat Vek.aletı, Jsta.8)':on ya· - Arkıa.da§ hatırı ol:masa. vat- Biraz ~d. nrkadaşırun aı-

!cçid1 oJ::n ~~r (G~1ek) ~ pıfcilktan ve bu mühazdt meyve. kınında bir örnek elmıı fidanlığı la1ıi de bıllahi ele bir a.dmı atmaz. daşlığıru hile inkar edeıı geı>Ç: . Ji 

gazının şlmale açılan agzına ha· . .. d --'· fa·....ı 1 ı_ı - meydana getirmi .. Fakat bu ye· ...ı__-. _ Va"-ı.' ı. ... ,_:....._ ı...-·, d~11• k · b · :k.id bulu k d run vucu e y..-. yua ı oıougu ....,. unur MGll1 naııuw. ~ _ 
nn b: mev: e . nma ta ır. anlaşıl'dıktan sonra miihim ve ça- rin bu işe pek elvert§}ı olmadığı - Hadi oradan sen de, kadın. Ben bir §OY yapmadım. Bii'! 

Bu ~.. ~le ~k e~ ~~~nlaroa_n buk bir inki.;..cıafa mazhar olmut· sonraoanı a.nla~ılm~. E.peyce pa· da gözün olmaşa idi. sen zor be- bunlar btmut1 b a1tu:ıdan k#"'' 
bcrı türlü mill.ctlerın .ıstılasına ug. tur. Elma bahçeleri, NiğdeıUn raya ve emeğe mal olan f.iıdanhk nimle gelirdin. Hem bana hak tı, beı:ııim 8UıÇUm yıokıtur. . ı 
ramış, Avrupada.ıı ~~~a, ve (Kaya ardı), (T~ bağlan), daha müsait ba~a bir mahalle 1 yıolda ~er.kcn (ne güzel ka.clın Bu eıa:.ada diğer meznuıt ıııa 
§Arktan garba g~ 'bü~u~ o~u- (Tepe bahçeleri) den.ilen mev· nahlecülecekmi,ı bak hele) cliye bunu sen beAA ct!ti: 
lar tara.fmdan ç.ıgnenml§tir. Sın· '-'I . _ _ı .... :,; . G'" - N.iğdede go"riitıtiig-üm bir göç- ......n...ı,e....., ... .J:_ mı·-. _ y-L _L __ ..ı:.........., .L.- 0 ~ I l ahat b .. .. - Lı eruxıe ve .....,.. yenı umuş. ...,. 6 ........ .. 44ou..m r ~ mcıı;ıc;uın ~ 

eııce. y~ rS l '..u uzul r yuİzlhu nilg.or· yeşil Burç, Saz1ıca, Maden köy· men bana §Unları anlattı.: - Töbe töhe, o senin bümü Hakim: 
mem~r. e çuıou arın a e- l ·-..ı b 1 aktadı 923 _ı - Aba.ray civB.Tında (Kara kuruntun - Sus -" ~:..._ -~-...ı~. Sı-. ci · 1 · d Osm • 1l er.lnqe u pmn r. ue , - .. ~ ~ 
~ evır erın e,_ an ogu a· bu bahçelerde (35.000) elma a· saz) denilen hir bataklık va.muş. - Zaten bizde kabahat ki. se. nm gelinc.e konu, 
~le Kar~an ekgulları aras~~da ğacı varın~ Bugün ıbu mi'k.tar Altı yıedi yıl önce kanailar açıl· nin gi.b.i ar:kadaşla y.ola çıkı:yoruz. Del.Wi.nlt sustu. Öteki arpc)ıl· 

emen yuz a sen sene euren ( 100) bine yaklaşnıştu. Trenle mış ba:ta.1ıdık kurutuhnuş. Ve bu Adamı yarı y.olda cascaıvla.k bıra_ batınna.k.ta devam eN: dY 
mücadeleler, boğuşmalar esna.sın- başka taraflaza sevkedilen elma· kurutulan topraklar üzerinde dört kıp kaçarsınız. - Bu hep höyledlı ~ .ı:lt 
da da 90k cefa ço~r, nihayet, lar da (2) milyon kili>yu bul· yıÜ-z evli bir göçmen köyü kurul- - Yok sen elin karısına sataş, )l!Ol'CN. J i gücü ka.c:lın ~ ııı· 
Fatihin Karaman oğullarını orta· ~ur. masına karar venim.iş, Yüz otuz ben de bcrabez ateşe gi,rey.im ö,r- j ko.,.cırıuı!k.. Ben de tıosa.düfen ~.,. 
dan kalclımıası üze~e. ka.t"i ola- Çek:irddt'ten ye~ilen elma y~j ~v ya,!>tırı~ış. İşte ıh.izi.. dört Le mi?.. ela buiwwyoııı!um. ~ !J· 
~ Osmanlı devlet.ının sınır~rı fidanları .iki üç ya,şında 3.§ılanı· yuz a.1~~ goçmenı ~uraya oturttu· - Şuna bakın hde kabahati ıµnıda yaş da yanar <kırler ya 
.ııç.mde kalma§. ( 1469) ve do.rt )llOr. ~inci yılda yiımi ikilo mey- lar. Koye de (Saglık yurdu) a· nıısıl d.!! hana yükledi. j ersen lcim bey biz ~ öyle olduk re· 

1 
~z elli sene devam eden derın Ye ver.iylor. Ya.şla.ajıkça da ·Verim d.ını :veNiiler. Fakat köyümüz muhakemede de benim a.l.eyfUme HtJcim eliyle işaz.et etti O tP' 
bir uykuya dalını~tır. O~u ~u. u~- lerj ar:Uyıot. Ve iyi bir ağaçt:an şimcü (&trna .. yurdu) oldu. ~adet et. du. Öt.eki kalktı. İ1 
kU6'lnda, ZMnall'la gayrJ ınıllı bır her aene ortalama olaf'a.k )riiz. - Neıdent - Yo ..• Yalan sö~ecek!tinı - Vallahi biıdcim bey befl b. 
~kül. ~üne .. gire~ ~t_anbul yüz elli kno elma alınıyor. - Neden olacak, baiakhk ye_ değil mi? ER>ette doğ:r~u ~ §CY" demedim. dedi. Hep bu >'ş!, 
hükUm.etUUn z.u1ümlenn-ı: !t~a~- Nafıa vekil eti Niğdenın (Ge· ni.den meydana Ç)ktı da ondan.. yeceğ.im. tı. ~ akhmı bile çddi. ~a· 
rı_?a_ karşı şahlanan .ihtılillcilerın bere) ırnevkiinıde beş yüz bin }i· - Bo1ki kanallar dohn~ur - Al bakalım. Ulan sen.ın -gibi ·ka.dmla madı.n!a alakam ,.ok· 
n~ral~r1?1tlan başka rahat.~z eden ra sar.file !bir tıo.prak baraj yap· da suları çekmiyordur. arkadaşı inısra.n mumla aıeısa bu- bahat hep onun. ...k· 

bır badıse obnam~ır ••. Nı~e de, tınnaktadır. Bu baraj (843) met - Belki ..• Faka.t bataklı.k da· la.maz.. ' H&1dm BDÇ-}ulann kabahst:1L· 
Selçuldula.rdan Alaettın Keyku- ıe uzunlug·undadır ln .... at ,_ __ : L _ • de __ _ı k ı - Pek o kadar ileri -"tme za- d1;;e~ atmakta .I•--" .. _ ~ 
be il ( 1 128 l

.lh l I ı: • "$'" nau· 08 ZJya yeııaen aynıyan suıar- •. ~ • ....,... acv-.. 
t e ) anı ann vau· ranın ~ ı..-=-e k-..ı-r L:~--ek ve d 1 K·· .. k ten k:.uo günlük --'--dnaT L'? · · ·· .. ft_Jı..:..ı_...: ·-"'-...:ıı. kr.ind • .....r 'ucı;o.u• u.ua g,ucc; an o u,yozmuş. oyun uruma. ~ it!l"'"° .....,.._ IQ on:ı gorunce ııcu~ ~4?~ 

11
, 

1
_ _ .J, end (S~ngur) Aga ( 1 3 .! 5 >

1 
iki buçuk ırulyon metre mikabı eı kura senelere rutlamış da - Ha ha omı in.kar et de ta- Mahk.e.me 00 .&i gencin ~ ~ 

:ı..cna.ı 8 laKrik anılan ~~~ ... !uze su ~ayaca~ Bu tiayede bu cihet göze ça.rpmamı§ .. Sı.tma· marn olısun. Uta.NQ(l6a.D be.n.i ta· nu ahlaka mugayir hareket oı-ı f 
camı ve nuımıın . ogu~ı d~ mevcut elma bahçeler.inin ıbir dan harap ohıyıoruz. Bazılarınıu: nmıadığı.ıu 151ÖyiİiYcccbıin Ayıp "'Td'·· 'n:d teYkifl . ;.ar• 
(Ak Medrese) d.entien nefas bir misli artacağını, yeniden iki hin ba§ka taraflara kaçıyor ama bu- aYlP be. Kılığwian kı~·aİetinden !:111~: Bı;az evv~l =~~ ~'. 
~er bırakml§!~~ır. Osmanlı dev beş yüz dönüm baJu;.e yetiştir· lwıdu ları yerlerde yakalanarak utan. c.eği gibi cırhyan gençler dut ios 
rınde taş ~ usttme korwhn&ıml§. mek kabil olacağını &Öyfüyorlar. tekrar köye get.i.ril.iy.or. Bir ay k.a. . b<l _genç 'birhirleıine eöz yetiş- m.iş bülhüle dönmüşler, kÖ6 dıll 
tır. Nı~ede bir elma bahçe& vücu· dar oluyor, iskan umum müdürü t.imıege ç.alışrk.en k.ihar 6W'"atlı hi.r önlerine bakıyıorl.atdı. GeOIS ka 

Niğde, mahkUın edildiği o u· de getirmek, sanıldığı kadar ko· im.iş bir zat geldi. Halim.izi. gör· kaıclınla halıinıd.en evlatlık 01,duğu ye:omdak.ı ~e: 
zun uykudan milli saıva~ b~ar· lay bir .iş değildir. Dediğim gibi dü, gıUİ. Evler için sarfed.ilen. elli anl~an on altı ~lannda bir _Şimdi rı.e olacak? dedi'. Jf 
k~ uyanmış, maarif, ziraat, ikti· arazi kanülen lcayalıklır. Evvela altımı§ hin liraya ba.kmıyarak hü- kızca&ız Qnlara gülerek ba.lc.ıyor· _ Ne olacağı filan y.ok. llc p 
sat sahalarında hala. yükselmek bu kayalar pa..rçalanac.a'.k, la§lar kUm.etin bizi bu bataklıktan ka!- la.ııdı. Kadın pek Öy\e laf atanla- de mapus oklu, diye beb;i ce"' 
y.olun~. tutmuştur .. Kasa~.a on üç toplanacak 6?nra da bir buçuk dınp başka tarafa nakledeceğini ra y.üz verecek cinsten değ.ildı. verdi. • •ıc· 
bın nufuahı.dur •. İmar p.ı:anı va~- metre kaiınhgınicla toprak döşe- umU»>ruz. Ve bu lwrtulu~ günü· f-!~ öyle z~ed.i;yıoc.um K,j bu Kadmm ~ birdcn:b.ir~.de.~;. 
dır. Suyu de.mır. borularla gelı- nccek ve bu toprak ela tabii u· nü saibırsızlı.kla bekliyoruz. Şura· gibı.kadınlar ~yd edip mailke. ti. Belli idi ki genı;lere deiil• ... 
yıor. :akat tesısat n~.ndır. zakt;a mcsa.fderden .getirilecek, da de.mizyolu kenarında da 'bir melık obnak.tan da korkarlar. iş. kif edihnelerine a.c.unı.ştı. ıtl 
İ~a.lı ve. her e~·e su verılcbı&ne. hasılı. baraja sarfcdilen para da göçmen köyü ku:rtilmus. Faka.t te lbu yüzden gençlerin !dm bilir _ Ben davamdan va28eç!e 
sı ıç.ın bu pro1e yaptırılmıştır. hesaba kaulır6a bir dönümlük bir bu köyün de suyu yok. Biz bol ne kadar .i.leri git.tö.ğ.ini düşündüm. n.e olur? ded.i. 
i fıa vekaleıtince de ta.Sdik olu· sahayı elma fida.nı dikikJbilecek sudanı, onlar susuziuk;tan yanıyo. Kadın biraz ma:hçu,,p bir hal .ile: _Gençleri bı.ra!kırlar, 0ıye ,e, 
nan bu projerun ger9elcleşmesi bir hale getirmek için evvel emir. ruz. -:- Bay hak~ ... deıeli. Teyzemi vap akh. ,e: 
( 160) b.in. liranın sarfına bağlı· de dört b~ yii2 lira harcamak i· Niğde vilayetinin ek.ime elve· geçımıc.kten donuyorduk. Kadı· İhtiyar bir adam her .iki geJl 
dır. Bu paranın belediyeler ban· cap edi~r demektir. r.i,li araz.isi ( 1150000) dekardır. köy iakcl~nıden •. ~tık. Tra.m. _ Siz hürriyetin.izin kı)'1t1e~ 
kasından alınmasına teşe.ıb'büs e· Büyük şehirlerimiz.de rağbet Nüfusu da üç yüz bin olduğuna tramvaya bmecegı:nuz zaman o bilmiyıonıunuz dıye söze ba~ $11 
dilmiştir. Fakat umumi ahval §im kazanan (Dilmusun) v-e ma.clen göre a.dam ba5ına üç buçuk de· iki genç p~.iın?ze talkıldı. Tram· Onu ~r 'edersiniz, 50lı.ı 11 
dilik bu tqob:hüstcn vazgeçiLme· fa,sulıyeleri de Niğde ve civarın· kar toprak dii_.'\Üyıor demektir. v.ay.a.~iner~~n nir.İı!li .<e.ize refakat tevdtüh~e alınmıız. Her kıl~~ 
sine sebep olmuştur. HükUmetçe da yeli§mekte ve senede iki hin Bundan b~ bu arazinin (300) edebilir nuya) dedı. Ses çıkar- eti yenmez ya. Hadi bakZllıın 
tayin olunan belediye reis.i Bay beş yüz ton mahsül a.lıımıaktadır. bin dekarı her sene dinlenmeye madım. Tramvaya bind.ik:ten eon- daha yapmayın. il• 

Hcuµdi Özt.ckin, yirmi bq sene Yaş üzüm ve §8rap da mühim bir bırakılcyor, (250) bin dekarına r.ı:" ta~ bilc:t .ala.cağım hile? (ei· ,Cençler bayram sevincı ile f
1

• 

muallimlik ve mektep müdürlü· gelir temin ediyor. Adanaya, Tar. da Ç8.Y1r ve daha başka hayvan un bıle~erın.ız alındı) dedi. Ben le oyıuya. çık.arlarken birden ')d 
iü yapmı bilgili, iyi görüşlü, a· susa, Mersine Ankara ve İttan.- yemleri ekiliyor. Bu topra.k.ların, ıııı:':ar ettım. Aadm bu gençleri lanna eski münakaşaları gel•' 
zimü hir zattır. Yeni caddeler aç- bula ve diğer bazı §e'hirle.r.imize üzerinde oturan iru;anlan refah i. göstere1rdo: . .. galiba. Durdular. çeki§l'lle bSf,er. 
tıımakta, ele geçire!bildiğl para ve yıl:da (500) bin 1iucden fazla çincle yaşatacak miktar ve kabi· - ste bunlar aldı. diye aoy- ciı. Sendin benıd.im derkcl\• 
imkan n.iısbetınde kasa.ba.>'ı güzel. §8rap gönderilmektedir. Jiyet~ olmadığı meyıclanoa.-du. Bu km:ü. de yürüyüp gittim.' . 
leşt.irmeğe, halkın medeni ve sıh. Geçen nisanın ilk yarısındaki yüzıden her sene OtJ. binlerce nü· Onlar da ka~ıza geçmiş, sı. Mitat P~ 
hl .ihtiyaçlarını kar§ılamağa çalış. ~detll soğuklar maalesef Niğde fusu Çukurova.ya. Ankaraya, Is- 2E2 _..--, 

maktadır. Kasa.banın rakımı de büyük "ararJara sebc;p olmuş.. tan'bul.a. giderek oralarda geçim r ~ 
( 1237) dir.. Hava suyu güzel- tur. Şeker pare denilen kayıt11la- aramak ve buhna:k zıorunda ka- Zab t Adli r 
d.ir. Sıcak yaz aylarını geçirmek rın hemen kaffesi, elmaların yüz· lıv'<ır. Su hal.de Niğde Vilayet.inin ~ 1 a ve ye Haberleri ....,,,,,,) 
üzere Çuk.urovadan yayliıc.ılar ge- de sek.seni yanmıştır. Bu sene u- iskan mmtcıkalan dışmcla bırakıl_ ~ ~ 
liyor. 1~r üçer odalı birkaç yüz cuz ve bol elme 'bulmak k.abi.l ol- maeı daha muvafık olmaz mıy· K k 
kira eNi yapılsa. şüphesiz ki bu zi mıyacaktır. dı~ arısını asap bıçağile keseJ1 

Japonya da tuhaf bir adet 

Fazılın muhakemesi bugün 
CIJ!!lUtesi günü öğleden eonra tün şahicler bulunmadığı ~ 

F ati!h!te A ı'kıclede cacldesinıde, yol de daıvaşa ad.iyen bakı}a~ut· 

ortas~~!· ~_ı:~ükefr::~E.ni. k~- Bir sarhoş camekanlı PP't: 
sap ~ı .ııe uıu..uen lU.U g.ın .• ı ..wı 
dün Adliyeye ~ edilmiştir. çarparak yandaodı ve ~-

Müddciumu.ıni muavini ~l Şişlide _B~ ~ında ~ 
runıin ba ında ra ladım. Bizz.ml.c <- Durur elbet, diye cova.p 13 ad hl adam at;)( J'"' -ıw B ~--'· pony 6 

.. r .cı- ~e Y"'l!t 1 İr saatte neler oluyor? ,~edflnı&. Zura.fa tse ne bağırır, 
beraber gitmesini tek "f ettim, verirdi. rıldı mı, bütün aile81, l>Utün tnahalle . . ne de ulur. Zürafanın hf!) bir tekilde 

Özçoban yapılllf okluğu son tah- Paskal oglu D.imitn gece O 
a_!ı.... •=~-a:..d M""...ı. __ olarak evine gelip y~· .av 
~t ne~ e ~rem ev· . . · .it r 

rau oldu. O gun çok eev.imli id: ~ ya çok saftı, v.eya çok halkı omı ~rJamak için merasim Bır l5tAU8tlğe göre, yer yüzünde bağrıılJı i'itilmem!Jttr 
yapar Askerliğe ~hın k1rmenln bir eaat J~nde •,600 ~ ölüyor, • 

yı.izu ınoe hatlarla işlenmış, ade· olgun. zeki bir kadındı da ben de ka . _,..__ "-• b1T örtü ile .. 6,400 90euk doğ~·omwş. * Fil btiyük cllsseli olma8ına rağ-
~ ... ıı. le . . _ı - b' ı•ı ı ouuı""' '"'Ja:ı or- men aatt.e J~ ktlomet?e .. ti 

ta bjr Acem minyatürüne benz.i- keneli memı~et rımızaen ır ttilmu, beyaz bir ıma8A konur,~ Dünya 8aklnlerl, yalnız; bir saat debllir. sara e gi-

yordu. Erkekçe bakışları, 90Cuk d~ varataTak hakikat olmasa om Utıtüne de d9stlar ve akrabalar 1-!;lnde 25 mllyon kllo patates. %ıO mlJ 
gulimısey~~ri birbirine karışıyor. bile oana Tataılrk bcınliG'in.i. ~..Ur &&rafından gönderffen lhedty'61er yer· )OD ktlo scb:ıe, 8,5 milyon kilo et, * Daul'B nilf116U her &ene 30 mil· 
d l~Urilir. 3 milyon kUo yumurta, 3 mlJyon ki· yon kadar artmaktadır. 

uB. kada l k yor.du. rl Jo balık \e 80 milyon kilo -kor 68.1'· *Yer ytizrtnde işlb·cıı otomobllle-u zamana r o an u ıı· İşte ben bu şehr.i .içimde Y"'M• A kere: cAJhıha ısına adık. Ya· Y" 

daşlığ•mız zarfında onunla ara· -.. kında tekmr gortiştiriiz. lıışallab fedlyorlamıış rin nıiktan 48,0'%8,680 u bıılnıaştur, 
mız.da kız, kadın hakkında bır tarak büyüdüm Refik,_ slıh:ı.t ,.e afiyetle donen;inJz..» gibi l'ine ayni lsta.tl!ıtlğe gon-.. bir ııaat Bonon SO milyonu ŞlmaJi Anıe.riJca. 
k.onu,,_'!ITla geçme~ti. Adada 0 da VapUTumuz l:skel~e )'ana§ı· sözler söylemek ~aaaırtır. ÇünkU 85• ~inde bütün dünyada. bllktmle.r '"-a- dadır. Aınerlkada. 4 kişiye l otomobil 

b.i fil ı ıd _•.J ı_ı"ı~ · L_ı... E aa.ti olarak J98 ..,.,.l•nrı • muhakeme dlinya.nın diğer in m1la.nnda 48 1r1.aı. 
b.ızim g;: • etra e meşgu o u yorcıu. rnnagu'a OdAJl.1ln. vet kerln, öln k llZt're gittiği sanılır , e --,, ...., ~ -....,. 

b d · kal d rd edi'-'Orlarnu , ye l oUımobll 1'6abet etmektedir. 
bır §'eyOe iz t:n gerı ma ı. artık çok ivi anlıyo um. Ufak acıkerln bu fedııkfırlığı gayet tablı " 
Vaktimız birlikte şen ne eli geç. çekik k;ovu kahve renkli, ı ıklı bir Jın.reket t.eıAkld etm i istenir. * İçinde en ~ yabaiıcı kelinın * Dünyada verilmiş cıı mbtbiş 1-
U. Dönu,."lte gece olmu tu ikirniz gözl-crlni ş\mıd.i daha güzel tanı- E\in önündekl masanın üzerinde bulunan dll İngillroedJr. llJr tngillz dam hülanü ispanya krallanııdan 
~ruptanı ayrılmış güvertenin bir yordum. On.ar Tatar mcmldket- biriken hediyeler, a kerin ailesine a· Uıgntındekl kellmelerin ancak Uçte Flllp'in verdiği karardır. ÇnnJdi 1668 
ucuna grlrnişt.ik. Şundan bundan leri idil.. Ta içlerinde uzakların· ittir. Bunlnn \crmelden maksat • biri hakiki İngtlh:ccdlr. tarihinde 8,000,000 kişinin öliııuiinü 
af ederken bir.denbir:e bana dön· da Sedef şehri görünüyordu. kere, a.ileslne sıkıntı ç ktirllmlyece· * Deve kuşu aralnn gibi ulur. emredon bir kAğıda imza ko;tmll§-
~c Neriman Hll'..MET ğlni hl settirmektir. O kadar kt uzaktan lJ1tlldlği zaman tur .. 

den ~ı zaman Tahir:in, kadını ~gece ~.arll81 ~J§8.l'' çtk~,.ıı 
tly:acını h~ ya~ el' 

alarak ka~ Rızanın eıv.iDe gö· kalkmuı ve odadan ~ 
tür.düğü ve eııteeıi gilnü Faıtihte mdmulı kapıya ç.arprnıfW"• . J.ı>l1' 
Sinanağa caddesinde ib1r ev tut- Çaıpma neıtic~e ojıJJP 6" 
tuklan ve ov sahibine Kıtklarelin- clama!'lan k.~. Ya.~~ 
dcıı geld.iklerini eöyledticleri mey- yıoğlu 8eleıdfye ~~ 
dana çıkımıştır. lkalıd.ırılaru t.eda"i a1ıuna ~ 

Müd.deiumumı1ik ilcinci ağır ise de, kurtanlaauyarak , ~ 
cezaya Yolladığı idclianamee.inc!e tür. Adliye dnkıtıt>ru f.n"" ~· 
Fazılın i-şledjği auçuı:ı Türk ~za "Cesedin defnine rnheait ~ 
kanununun 445 inc.i .madtlesine H"' • eti meçbal b" ad-"' 
yani 24 sene ağır hapse uyduğu uvıy •• .- yıld• 
ancak hareketinde tahrik ve diğer &Obkta diiterek ba ~ıe 
hafifletiı:.i ac!bepler oldtiğundan Fes-iköy caddc$n<ie yiır >t 
suçun hafifletilmesini talep eyle· oian bir adam dun birde~J,;p 
miştir. re yıkılnus ve bay•Jnuştı;·_~ 

Bugün ikinci ağır ceza mahke- <l-erMI Süz:pagop ~;ıp 
mC6İnde Fazılın davasına cürmü ka1dırılmıs ve hUvi;yeliDJO 
~~t olarak ibel;;ı~r • .Şii.. kine çıa~~ ~ 



~ KONGRE: 

8 iF-sta.nbıtl vilayeti niifuş müdürü Tüdc Basm Birliği fstenbaJ 
· alk öLınui'. Edimeka.ptda ve· Mıntal<a Reişliğinden: 

hitler rn~ l • ·· "'--" ·· 1 - Kn.no.-m:... o··nu'"m'·-.ıeki tv r ıgına gomuum;ıt't'Ur. --~ - u.zıa 
~ENENLER: cuma $iinü saat on dörtte top~-
.__ nacak~ır. ATik.11.da lnr,m1zın hazır 

Müttefikler 
Litani şehrini 

geçtiler 
(Bftşı J inekle) /-/ 

VATAN 

Habeşistan da 
1200 esir alındı 

Nairobi, 9 (A.A.) - Resmi l Tüccardan B. Mehmet Ali bulunarak miı.tal:ıalarından fay
t 11.~ıg'ın kızı Ba~n Merih Tap- dtırandırmalannı r.İ<:a ederiz. k: ılc Vakıf paralar müdüriı B. 2 - Dilekler enıcümenj per
C~rnal Güz"ün oğlu Dr. Hamit ~embe günü saat 1 1 de Haber 

Uz cvlenmi ler:dir. gazetesi idare evınde toplanacak 
~ * .~lekıtrik mühendisi Bay ve toplanan tcklıfleri orada tet-
A en ın kızı Bayan Fahrünnisa kik edece'ktir. 

Nevy<>rk, 9 (A.A.) - Nev
york Times gazetesinin Bcrne'
den aldığı bir telgrafa göre mo
dern teçhizatlı 4000 Fransız. Su
riyede Cebelidiirüz mıntakasm
da İngilizlere iltihak etti. 

Esir Almen parafijtçüler 
Kahire, 9 (A.A.) - Hür Fran 

sız şark radyosu, Suriycdeki 
harekat esnasında aralarında 
bir albay olmak üzere 140 Al
man paraşütçiisüniin esir edil
diğini bildirmektedir. 

bir tebliğde bildirildiğine göre, Kahire. 9 (A.A.) - General 
§arki vo garbi Afrika kıtaları, Katru, Suriye ve Lübnanda l>u
Habeşistanda Omo nehri mm- lunan Fransız subay ve erbaş
takasm<la ileri hareketlerine de larına hitaben bir mesaj neşre
vam etmektedir. Dün bildirilen derek Vkhy'nin emrine itaat et 
dört bin esirden ba.şka, daha memelerini ve Suriyeye giren 
200 A \Tupalı ve 1-000 Eritreli e- hür Fransız kuvvetlerinin yolu
sir alınmıştır. 20 kamyon iğti- nu kesmemelerini talep etmiş-

Londra, 9 (A.A.) - Vaşing. 
tonidan gel:en haberler, Surj) e 
hadiseleri karşısındaki Amerikan 
aksülS,md inin lehte ve müsaıt bır 
abülamel olduğunu bildirmekte. 
dir. 

İki Fransız 
generali geldi 

Madrid, 9 (A.A.) - Reuter: 
Lalinea'dan gelen haberlere 

göre, üç motörlü bir deniz tay· 
yaresi, içinde iki Fransız gene· 
rali ve bir Fransız teğmeni ol
duğu halde, cumartesi sabahı, 
Akdeniz cihetinden Cebelitanka 
gelmiştir. 

f\_'6en .~.ie rahmetü yüzba ı Salih Kongrede konu ulaıak bir ka. 
ı;:ı un oğlu B. Hikmet Özgül rara bağlanmas.ı istenen teklifleri 
~I<- de evlennuşlcrdir. varsa arkadaşlarımız g-crek ken-
~ gre gerek mıntaka rcMiğı vasıta-

R.ahrnetı · A'L_ ~ ıı..ı • p sile yazabilirler ve gerek doğru-
tu ı /"'Uunet ı ... un a§a to- ~ . 

rıu Bayan Nuriye Hayırlı ile ı dan dogn.ıya tıo-plantı yerınde ko. 
~nç huk~ıtta~Mn_ızdan Ali Şc- mj,yon reia~~ğine bizzat veya yazı 
~orur nışanl.ıınmış'lardır. ile bildirdbfürler. 

Fransanın Ankara sefirine mühim 

nam edilmiştir. tir· General diyor ki: 
Bingazi ınn.m Pfdetle Hür Fransız kuvvetleri size 

bombalandı karşı değil, Almanlara karşı 
Kahire, 9 (A.A.) - İngiliz harp ediyorlar 'Ve sizinle dövüş

hava kuvvetleri orta şaf'k umu- mek için gelmiyorlar. Hür Fran 
mi karargahının tebliği: sız kuvvetleri düşmanla dövüş

raretli bir hüsnü kabul göster: Libyada, 7 - 8 haziran gece- mek ve şerefsiz biT anlaşma ile 
mekte ve bu mmt_a~ala~daki si, İngiliz hava kuvvetlerine Suriyede Almanlara verilen yer 
F'~~nsız kıtalan, İngılızlerın ve mensup tayyareler, Derne, Gam leri tekrar almak için geliyor
Hur Fransızları? yan~nda ç~r- but ve Capuzzo tayyare mey- lar. Şeflerinize kaf'Şr giriştiğiniz 
pışmıya hazır bır vazıyette ın- danlarına ~iddetli hücumlar yap ta hh .. tler<l h · · · "b 

Bu radyonun ilaveten bildir
diğine göre, mahalli halk, §im
diye kadar işgal edilen Suriye 
mıntakalarmda müttefiklere ha 

Va:ıı.ington nüklımet mahfiHe
rinddti kanaat, İngiliz kıtalarının 
Suriyeyc girişler.inin, şahsi müdo. 
faa scbepk:r~ dolayı.siyle tama· 
miyle ho.kJ, qlduğu me&ezinde
cfü. Hükfunet mahfilleri, İngiliz
lerin ve hür Fı-anşız.Jarın bu hare 
ket.ini fn,güiz adk.eri .in~foi 
ilk t~rü olarak selamlamak
ta ve bunun muvafakıyet1e tetev 
vüç edeceği ümidini izihar eyk
mektecü,-. 

Deniz tayyaresindeki üç kişi, 
derhal umumi valinin nezdine 
götürülmüşttir. 

RUSCUK • YERGÖK FERİBOT 
SERV1St 

Sofya, 9 (AA.) - Bulear 
aja.nıN bildir.iyıor: 

Düneabah, Tuna üzerincl~ BuL 
gar ve Romen dem.ieyıollan ara
sında iHcı defa otaırak R~k • 
Y e~ök fer.bot ecrvisi İşkmeğe 
açılmı:stır. 

* bir ameliyat yapıldı tizam dahilinde geri cekilmek ~ . . . a u en epınızı ı ra e- Ncv:y:ork, 9 (A.A.) - Nev· 

bU~kara~ 9 (A.A.) - Fransa elçinin sıhhi vaziyeti ciddiyeti
ı:ııu k elçısi clules Henry'ye Nü 1 ni muhafaza etmekle beraber 
bir ne ~astahanesinde mühim bir salflh müşahade edildiği öğ
~rnelıyat yapılmıştır. Büyük , renilmiştir. 

. .: • mışlardır. Bıngazı limanına dn diyorum. Tarafınızdan mukave yor:1' Hcrald Tr.ibune gazetesi. 
tedır .k. h"" 1 t De ed S . .-J-•-- . . _.ı... • _J F er.ibot Ahnanıra<Ia .ima 1 edil · ı .. ı .. ucum yapı mış ır. rn . e met gösterilmesini menediyor ~rıy.,,..~ vazıyetı tcnılıl cacrek 

Fransızlar~ göre b_uruk yangınlar çıkm~ .v~ ı~- v~ siliı.h ve teçhizatınızla, haki- 1 di~r kı: m·~. -

. 
Ingilizler 
teşebbüs 

Müttefikler 
dört koldan 

. Vichy, 9 (A.A.) - İngilizler fılaklar olmuştur. Asgan ıkı duş kı muharebe meydanındaki yer Nihayet, demokrcnsi kuvvetkrı, 
Suniyede üç, koldan taarruz e- man tayyaresi tahrip edilmiştir. lerinizde hazır olmanızı emredi- Alman bozguncu rının ve hü
diyorlar. Taarruzlardan ikisi Gambut tayyare meydanında bU yorum. Beni takip ediniz. cum kıtalannın hard.:'fıtının fazla 
Derra ve Saf ed'ten mütemerkiz yük hasar yapılmıştır. Bin gazi- General Katru, Suriye ve I.Aib geç ~ma~~ını beld~eden ( cii
olarak Şam üzerine yapılmakta, de, merkez rıhtımında ve Kn- nandaki Fransızlara hitaben de ~etk~ .. bır ılk te§Cibbus 1al~ı~arüçüncü taarruz ise sahili takip tedral rıhtımmda yangınlar çık bir mesaj ne.srede.rek söyle de- .ır. A!kudr F~an;sd ~nn ve ~ılizle. 
t ktecr la ··t k · . . - un enız e vır taarruz ener-

e mş·e d. :· ' . r d L" r.1ı~k~e yazrn nl m~~ ıp m- mışt.ır: i.isi gö3terd.ikleri öğrenilince, A-

Sobranya levkalide bir top1antı 
yapacak 

Sofya, 9 (A.A.) - D. N. B.: 
İyi haber alan bir kaynaktan 

öğrenildiğine göre, Bulgar me
buse.n meclisinin bu ay sonun
da fevkalade bir toplantı yap
masr ~uhtemcldir. Ruznamedc, ı 
Bulganstana iade edilen Ma
kedonya ve Trakya arazilerinin 
ilhakı ile alakadar olar.ak 941 
ikinci altı ayı için fevk&ıade 'bir 
bütçenin m.hakeresi a.Nnacak 
tır. 

rnevkiinde 
8a (Başı ı incide) * /* / 
~ Ynıak lazım gelecektir· Suri
Ş eye fiilen hakim olmanın, Orta 
r1a~k askeri vaziyetinin inkişa
lll' akımından bUyük bir ehem
l':Xeti vardır. İngilizler bu sa
~lb.~ .Akdenizde mevkilerini sağ 

atınış olacaklardır. 
li~~Ur Fransız hareketinin Su
tı ede muvaffakıyet kazanma
ııı'u ..\.frikadaki diğer Fransız 
~ Slemlekelerinde tesirsiz kal
la ~acak ve Vişi'de Amiral Dar
aı~t gibi, Almanlara kör körUne 
tok olan adamların mevkiini 
~ltı sarsacaktır. Bu netice kar
~ . da donanmayı Almanlara 
~111nı etmek ve resmen lngi
~t ere harp açmak gibi tehdit
~aı ~VUrmağa pek cesaretleri 
slb.ı~aca ktır. 

llıa Urıyenin işgali üzerine Al
re 111arın Akdenizdc hareketle
ta devamdan vazgeçeceklerini 
~~il-Sak aldanırız. Elbette ham 
.ıe· 

\'e • tnuke..bil ha:ırilelere cevap 
ne~iye çalışacaklardır. Fakat 
ni ~al>arlarsa yapsınlar, Suriye 

~~· ~Ur Fransızların ve !ngi
leb~l'in eline geçmesi, İngiltere 
ltltıı~e kaydedilecek mühim bir 
ltet~ a~f akıyettir. Akdeniz hare
!ttaı eli~de İngilizlerin Ustün çık 
"'etıarı ~htimalini her halde kuv 
tne~dırmiştir. 

buırgilterenin Suriyede teşeb
\ıı u eıe almasında belki de bir 
bıı ~ar nıabiyeti vardır, fakat, 
fıı.tı er halde kar ihtimali çok 
ltıa a, zarar ihtimali az bir ku-

tdır. 

. ı~ ~ .. ur ~n şıma m. e .!ta- ı a ar vu ua gem. rr. Htir Fransız kuvvetleri düş- medka Biri.eşik devleıUer.incle ra-

h U 
.. CU m ed ı"yor rı:ı ne n uzcrındc .. 1,1ercıun uze- manı kovmak ve Vichy hüku- hatlık h.Esedilecek ve enxıiyet 

rınde Ş.eyhmeskın de ve Ku- G 1 V 1 metinin hicabaver teslimiyeti- IUırsi gdccekıtir. Hür FrallBlZların 
ne~ra cıvarmda harp edilmek- ener a a Ve ni temizlemek için Suriye ve ve İngiüzierin, mü.mki:in bütün 

(Başı 1 
Incloo -/- tedır. (A.a•ı 1 incMle) * Lübnana giriyorlar. Biz zaferin kuvvet~e ve en süratli bir tarzda 

Times gazetesinin Kahire mu· * __,. 1 · · h .. ·· 
h b. ş geliyoruz .• r>.tukavemet otmeyın· ı"z. mevcut olduğu taraftayız. n- J"ı usnu neticeye .ısa! edecekleri 

a ırıne göre, am'ın cenup ta· v· h 9 (A ) H ! __ L lcd · ~ ~ d rd 
f d b 1 ıc y, .A. - avas - Mille":~:...ı'n kanı~a ··~"'mı• olan giltere ve Amerika bizimle 00· \'e ~ey ıgj t~ i e merna-ra ın a u unan dürzi kaıbileled ..... """' •• "'"'"".. " · h _ı_ ı~ J Ofi ajansı bildiriyor: du··.,,.,..,ana ka-ı b~~e yardım ed.:. raberdir. me'li&iz. ar~ct eyiliyıec:ekleri ü-

açir.ıan açığa ngilıcre ve hür ,..... ..,.. s.. ·d lu ı~- .ı 
Dün Suriye hududunu ge"ell ruz· . ıu'uazzam 'L ·r kuvvetle gelJ.. nu o "'™1'ıaaaır. Fransızlara taraftar olduklarını :ı nı ·ı::M 

söylemektedirler. Diğer kabile· 1ngi.~iz ve d~ Ga~.ı~e'cü kıtalar yoruz, taTafınız.dan her türlü mu. 
kri.n de bunlara uymaeı ihtimai bugun 9 hazıran ogleden sonra kavemet be~de olacaktır. Kah
dah.ilindedir. 1 arruzlannı şiddetlendirmişler- ramanlar gibi dövüşe:bUeceğinizi 

BATAN İNGİLİZ FRANSADA 
DESTROYERi Vichy, 9 (A.A.) - Of.i - Ha. 

Daily Mail gazetesi, harekatın dir. biliyoruz, fakat bu dövüşme üm.it. 
Lontha, 9 (AA) - Amiral- VB6 ajansı !bildiri) or: 

lik dairesi, Cirid"ıdeki r.icat hare· Fransız milleti Suriye ve Lüb
kiıtı eenasında ta')1Yare da fi ıkru· nan· a karşt :>'apı)an taanUZ<ian 
vazörü Calcu1-ta ile Hcrc.ward ve dolayı derin bir acı duymuştur. 
fmporial destroyerlerinin de ba~ 1 Dün sabah V.idhy"cye gelen bu ha. 
mış oJ.clulrkarını bildirmektedir. ber hü.kumct mnhfitıerinlde ani 

ehemmiyetini şu suretle tebarüz Cebelidürüz ile Haoran dağ-
1 
siz olacak ur. Yanyana yaptığımız 

ettirmckıtedir: larr arasındaki mm takada bu muharebelerde ~ref kel.i.mesinin 
Biz Suriye üzerine yürümem~ taarruzlar büyük nisbettc tank- Fransız askeri içln ne ifade etti

o1saydık Almanlar bu mc:mleketj lar ihtiva eden mühim kuvvet- ğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bunu 
fevkalade bir tarzda tahkim ede. Jeı·lc yapılmıştır. Setr ciizütam- lekekmek addımtzdan geçmemek. 
cekl:r, .Krb~ııı"ı el~ . g.e~ircceklc~ !arımız topçu ve hava kuvvet- tcdir. ,· k d • d 
ve ~glebı ~~al FılıştJnı de aynı leıimizin müzaherctile toprağı General Wavell ymni sene ev- S 'en enye e 
va_ zıyet.e duşurect&. lerdı. Bu. tak-. karıc:: karış mu·"dafaa etmı"cıler ve vcl Almanlara kar§l el!de ed:ilen 
d d 1\1 b l h t1 :.- "' müttefik zafedni ıhatırlattıktan (Başı 1 incide) -
ır e ıse n ts~r J e e emmıye J d"" "dd" . t a· . m·· •t ı 1 . t k 

surette bir tehlikeye maruz kala- uş1?ana cı ı zay.ıa ver ırmış- sonra !beyannamesini şu surede us~ o mıyan ar ısc ya a ve-
caktı. Suriycnin müttefiki t r lerdır. Oldukça zırhlı araba da bitirmektedir: y:ı saır eşyalarını başlarında ta-
hndan işgali Türkiye"nin e~e:a~: t hrip edilmiştir. Onları hir kere daha m {:l{}p !;lY'IJ~k müşküliıtla. yüriimekte
larını muhafaza altına alacak ve Lübnanm sahil mıntakaaında edeoeğjz. Bu işi size karşı değil, dirJcr. Bazıları keçilerini de be
hava üslerinden istifadelerine düşmanın süvari ve zırhlı cüzü- siz.inle yanyana, sizin yardımınız. raber götürmektedir. 
meydan rbırakmamak hususların- tamları Litani nehrinin cenu- la, son harpteki arkadaşlarımızla Gar btttün gtin kalaba
da gö tcr.dlği mukavemeti bir kat \buna atılmıştır· Muharebe u- birlikte yapmayı arzu edı}oruz. lıktı. Y er 1 i 1 e r i n evleri 
<!aha kuvv~tlendirecektir. mumi Litani Merciun - Kune- kerpiçten olduğu için 'bombalar 

Sudye §im diki vaziyette şarkın itra • Şeyhmeskin hattı üzerin- az çok muğlak olmakta berde- bilhassa kalabalık fakir mnhai-
anahtaTı mere'be&indedir. de çetin bir tarzda devam et- vamdır· Fakat şu cihet malum- lclerinde büyük hasara sebep 

New!' Ohronicle gazetes.i, §unu mektedir. dur ki, müttefik kuvvetler Der- olmaktadır. Hücuma rağmen şc 
yazmakıtadu:- Münferit uçan Ingiliz tayya- ra'ya, Şanım 50 kilometre ka- hirde panik ve intizamsızlık a-

Biz.im :lruvıvetH müttefikimiz releri, Halep, Rayak ve Şam dar cenubu garbisinde Hcrmon Jametleri yoktur. Halk Alman
Tür.k.iye ~le Filiııtin hududuara- j tayyare meydanlaı;ıe Merci un dağı eteklerinde Merijiyum kö- ' larm hu vahşiyane hareketi kar 
smda teh.1-el~ ?ir ~eçit vardı ki, mevkiini bombardımana devam yüne girmişlerdir. Müttefik kuv şrsında acı bir his duymakta. 
0 da Surıye. ıdı. Ezer .Kı!brıs Al- etmişlerdir. vetler, dün öğleden sonra sa- dır. 
manların elıne geçse ıdı oradan Av tayyare kuvvetlerimiz Hur- hilde Sur'a da girmişlerdir. Kahire, 9 (A.A.) - İskenrle-
81 elece'k Alm

8
an ve .1tal:ykan harp ricane tipinde üç tayyare düşür Vichy'den bildiıildiğine göre, riye sakin bir gece geçirmiştir. 

evazımının eyrut a ç.ı arılması U l d. H t kk".ll · . ·ı h"l 1 ·1· B 1 b b · ·11 · b"r saat rne 1 . 'd " Atm h m şer ır. ava eşe u enmız gemı er, sa ı e ngı ız krtalan unun a era er sıvı enn tnh-
1 sc esı 1 ı. an ava ·• .. d f k tl . · i "h t . 1 f k b r . d edi B" A kuvvetlerinin "stim li ıih 1 mevzu mu a aa uvve enmız n ı raç e mı§ er, a at u kıtalar ıyesı evam yor. ır rap 

hiçıbir tc&r yapmamış ve ecnebi 
müsahitlcrin tahminleri hil-af ına 
o1ar~ naz.ular med.isi tıop]anma
mı.ştır. 

Yalnız Amiral Darlan askeri 
ve mülki y\Jbek phsiyorierle 
doğrudan doiruya temas etmiş
tir. 

Askeri ha'berler henin k&t'ı§lk. 
tır. Ecnebi memlekerlorin ve bil. 
hassa M"hvcr devlct1e.rinin müt.a. 
laaları ise henüz gelmemiştir. Ya. 
kın şat.kıta Jngiliz ''e Fra~ kıta_ 
!arı ına.sındak.i mücaddenin neti • 
ccs.i ne olursa olsun, 'bu hadisenin 
pek yakında vukubulacak askeri 
harekerlcrin iı&işaıft üzer.inde fev. 
kala.de müesıı.ir olacağı rnutiak
kaktır. 

Diğer taraftan M15ır, bazı ha
ber1ere g.ö.re, hakikj bır Alman 
hava filosunun tahaMi.it et:mİ§ ol. 
duğu Giric:l"<kn kütlıc halinde: ya. 
pılacnk bir harcı.kete maruz iken 
General Wavcl'in keneli oFClusu
na böyle :iki ccplhe ıtal\mit etme
sini icalbetı.lren zaruri sebepler 
pek iyi anin ılamı;> or. 

bilecek tarzda Sau;: saıtayyoa;; çarpıştıkları dü§man kuvvetle- esir edilmi§lerdir. Londra sala- gazetE>si, pazar günü şehri ter
meydanlarını kuvvetlendirmeğe rine karşı müdahalelerde bulu- hiycttar mahfillerinde, sahil bo kcderılerin miktarını 40 bin kisi 
hizmd edecek levazım b.tr akın narak tesirli bombardıman yap yunca herhangi bir ihraç yapıl- olnrnk tahmin ediyor. Dün bir 
halinde Suriyeye nakloiunabilir· mışlardır. dığı hakkında haber alınmamış çok hususi ve meccani tren lah
di. Bu suretle ~arka doğru ileıle· Lübnan sahilleri yakınında olduğu kaydedilmektedir. rik edilmiştir. Bugün tahliye i
meğe baflıyacak olan dü§man deniz kuvvetlerimizle düşman Suriyeli Arapların aksülamc- şi daha muntazam bir şekilde 
kuv.vetlerine karıo;ı ise Irak ve İran daha mühim bir deniz kuvveti linin ne olacağı sarih surette yapılmağa başlanmış bulunmak 

'-..... Ahınet Emin YALMAN petrolleri müdafaalilz 'bir halde arasında cereyan eden muha- söylemek için vakit daha erken- tadır. Hiikumet halkı iç vilayet-
- kala.caklardı . . . ~e~'_dana gelecek 'rebede bir İngiliz destroyeri a- dir, fakat şu cihet mal(ımdur ki lere ve yahut Kahireye gitmeğe 

Bir günlük muharebeden son
ra Sudycdeki va~ete dair bu 
sabah Vidh.y"de pek az mal\ımat 
vardı. Ancak mevcudu zayıf ve 
yalnız eilfth ve müihimrnat itiba
rile değ.il yiyecdk ve mayi mah
r~ itibar.ite de i esi f.i.len iınkan 
nz olan l»r ordunun yakın şark 
t.opra'·Ların_l müdafaada müskü · 

~Ü l • tehlikeler.. F.ıl.~n 1• • Mısır'ı ve ğır hasara uğratılmı§tır. Cebelidüriiz mıntakasında otu- leşvik etmektedir. 14.,akir halkın 
•ze er neşrıyat B~~ra korfezını a.ynı derecede Askeri ,·azifelerine sadık o- ran Dürzüler. çok Fransız aleyh meccanen seyahati temin olun-

talimatnamesi bla:Ka~İk 1 e~cc~k~. Bu h~re.kat lan kuvvetlerimiz düşmanın a- tarıdır ve İngiltereye karşı te- maktadır. 
~k u~e ~ T lmr:;~ne geç~~r. detçe Ustün ve kuvvetli bir tarz veccühkardırlar. Dürzüler harp- Hava akınlarının şiddetine 

~?'itr~, ? ~Tel~fo~la) . mak:İesindee e;,yle Y!::~:ı~d 1 ;.ş- da silahlanmış krtalanna karşı cu bir ırka mensupturlar ve mü rağmen ahali sükuneti muhafa-
~leti ekaletı, Turkıye mU- Bütün imparatorluk memlek ·t sebatlı bir mukavemet göster- kemmel askerdirler. za etmektedir. Tahlisiye işleri 
"'rı;: namına yapılacak her ı ·nd b"" t'. h'· ·· eki.! mektedir lf devam etmekte ve umumi ser-
~ " ne · t f t • f k erı e, u un ur ve musta · 
~ llıuıa ~nya • o ogra • opye mentleketler içinde İngiliz ve hür * Vichy, ~. (A.A.) - Iraktan visler normal olarak işlemekte-

lôtı tey.id olunmak.tadm • 

MISIRı>A 

Kahire, 9 (A.A.) - Suriye 
hadiseleri Mısır gazete1erinin baş. 
h.ca mevızuunu teşkil eıtmektewr. 

El Afhram gaz.etcei §Unları yaz. 
ma'ldtadır: 

..:.ıJ 

R 
• 1 

apt Ali'nin ~i 1 
Şam, 9 (A.A.) - Sabık Irak 

&§vekili Geyllni, Irak halkma 
hitaben neşrettiği bir beyanna
mede, İngiltere hizmetinde bu
hman bir kaç kişinin hiyaneti 
i~e "Irakı te~ketmek mecburiye-! 
ünde kaldıgını ve Bağdat em- J 
niyet komitesi denen komitenin 
§Chri hiç bir mukavemet gös- ı 
lie.rmeden İngilizlerin eline tes
fim etmiş olduğunu bildirmi~r 

GeyJani halkı, !ngiltereye kar 
§I mücadeleye devama davet et
mekte ve memleketin milli is
teklerinin yakında tahakkuk e
deceğini temin eylemektedir· 

Y unanitıtanda vesika usulü 
~I 

Atina, D (A.A.) - Stefani a- ı 
jansından: • 

Yunan rnemurlarr yeni bir ta-! 
kım tedbirler almı§lardır. Bu• 
ledbirier mucibince elbise, a
yakkabı. yiyecek maddeler ve 
ekmek için vesika usulü tatbik 
olunacaktır. 

Macar batvekili Pqteye döndü 
Budapeşte. 9 (A.A.) -Macar! 

ajansı bildiriyor: 
Başvekil Bardossy, 1taıyaya 

yaptığı seyahatten dün sabah, 
Budapeşteye dönmüştür. 

Bardossy, Macar ajansına şu 
beyanatta bulunmuştur: 

Mussolini ve Koot Ciano ile 
görüşmelerim, en mükemmel a· 
henk içinde ve üçlü :paktın ya
pıcı zihniyeti dahilinde cereyan 
etmistir. Esas işimiz, Macaris
tanın selameti ve yeni Avrupa
nm menfaati için bu zihniyet da 
bilinde çe.lışmağa devam et
mektir. 

Romanya trenlerinde faaliyet 
ve bir kaza ~ telrı· Jların satım ~e ya~mı- Fransız .kuvvetlerinin Suriyeye Beyrut. 9 (A.A.) - Fransız gelen İngılız kıtalarmın Fırat dir. 

~tııe ~n maksadile bır talımat- ı yürümeleri memnuniydle lrar§ı· ordusu başkumandanhğının teb vadisi üzerinde Su.ri~~~ ilerle- Mısır başvekilinin beyanat\ 
~ll az.ırlamıştır. lanacaktır. Jngfüerc hükumeti ile liği: mekte oldukları bıldınlıyor. Kahire. 9 (A.A.) - Mısır hü-

tQUte lahmatnameye nazaran General Katru tarafından ne~re- DU ·man karadan ve denizden lf kümeti 1skenderiyeye karşı ya-
t~ ed~avn bir sermaye ile ida- dilen beyannameler Alman.Jarı taarruzuna devam etmektedir. Kudüs, 9 (A.A.) - Alınan pılan hava bombardımanların-
~~- llecek olan bu ir; müzeler- Suriyedcn ıtardetrnek gayesi ile Düşman her tarafta önlenmiş son malumat şimdiye kadar mil dan zarar görenlere yardım e
>\ ~eserlerimizi bütün dünya- ~a§iamnış olan .. b~ harekat.m. S~- ve bazı noktalarda krtalarımızm him bir mukavem~t gösterildiği dilmek ü?..ere 300 bin İngiliz U
~. ı:ııtacak bir ehemmiyette- ny~ ha~~ı~a hurrıyet ~.e ıstiklal ve tayyare kuvvetlerimizin mu- ni bildirmemekte ıse de tayya- ralık bir kredi açılmasını kabul 

Bu yeni muharebe, orta şark 

hanbindc çok büyük bir ehemımi. 
yet aneden yeni bir safhadır. 
Çünkü bir ç.ok .ihtilatlar doğura 
bilecek mahiyettedir. M1ıS1r

0 a ve 
Mıeıt'' ın ınüıdafaa51na gelince: 

Bükreş, 9 (A.A.) - Dünden 
beri, Romanya demiryollan şe
bekesinde 163 tren kaldırılmış
tır. Bunların arasında altı sürat 
katarı, 12 ekspres ve 62 omni
büs katarı vardır. 

'-, ge~recegını sarahaten goetermek. kabil taarruzuna uğramıştır. 4 relerin miltemadiyen gidip gel- etmiştir. 
~ tedır. İngiliz tayyaresi düşürülmüştür ~eleri ln~I~~ h~va k~weUeri- İskenderiye faci~~dan ~a~-
ta n f İnşaat ustaları Tayyarelerimizden ikisi dönme- nm çok buyuk bır faalıyet g~s- seden Mısır Başvekilı demıştir san 1 n n o as 1 miştir. terdiğine delil olarak kabul edil. ki: 
~ <Batı ı toclde) l=J tahsil müddeti Sur'un şimalinde destroyerle. mektedir. . • • Biz Mü~l~man bir ~emleke-
~ .! "\e bulunmamaktadır ve rlmizden ikisi tarafından yapı- Cephe nereaı ID\lf? . tiz~ Onun ı~~n.Allaha ~v~nerek 
~ .. ıfl)unha~r 1 ·ıt .1 Fran Ankara, 9 (Telefonla) - lan parlak bir hareket neticesin- Berne, 9 (A.A.) - Stefanı a- felakete goğbs germelıyız. Sıh 
"' ııı.. an ngı ere ı e • Mesleki k .k • d 1 "ki . S L<lkadar ed~r. ve tc nı tedrisat u- de iki İngiliz harp gemisi ağır Jansm an: biye ve nafıa nazır arı ı ncı 

tıı a.a,hiyetJi Alman mahfilleri, mum müdürlüğü inşaat usta o- hasara uğratılını~ır. Suriye harekatına müteallik şiddetli hava akınından sonra 
>~'tlidai ahlak kanunlrına ka~ı kullarındaki tahsil müddetini 4 .__ . .. olarak Vichy'den alınan haber- yarclım işlerini tanzim etmek ü-
>~a 'n .. bu Yeni ihlalin dünyada seneden beş seneye çıknrmıştır. p • ftlB"İlmere gore . !erde İngiliz taarruzunun Filis- zere lskenderiyeye hareket et-
~~i ca~ı akai tesirlerin müşahe· lstanb l ı· • • . Ka~re, ? (A.A.) - Sunye- tin ile Maverayı Erdün'de ayni mişlerdir. lstiyenler hükumet he 
q~lttnerak1ı olacağı mütalaa~un· • u va ısının nın ~uttefık. ku_vvetler tarafın- zamanda başla1"!11Ş olduğu bil- sabına şehri terkedebilirler. 
~ A. • zıyaretJerİ dan ışş-al edılmış olan kısıml.a- dirilmektedir. Ingiliz kıtaatı, Mekteplerden· bir kısmı hasta-
"lır~~rı mutareke k'().ffiisyonun rındakı Fransız memurları, müt Merj - Agoum istikametinde h h r k J b" k 

Müttefiklerin Suriyeyc girmeleri 
Mıt!U

0

ın ~r.k h~ndaıki tcltti· 
key.i .iro1e etmckıtedir. 

Su.r.iyeye girmekle Türkiye ve 
Ira: -'la otan müna&d>a:t kolaylaı;. 
mı§ olacakta-. 

İTALYA'DA 
Roma, 9 (A.A.) - D. N. B: 
Salahıryettar Roma rnah:fillerın

de bildiriidiğine göre, İtaJ,ya, İn· 
g.iliz kıtalarmm Suriyeye girıme

aine karşt çok dcrfo bir alaka 
göstcrmcltte beraber, bu hususta 
çok büyü'k bir mtiyatkarlık mu
hafaza e~ktedır. Şimdiye ka
dar, netkcsini beklemek icabe
den askeri harekatın bahis mev-~tr- c~e karşı yapılan taarruz A~k~ra, 9 (Telefonla) - tefiklerle iş birliği yapmaktadır- taarruza CY'eçmistir Bu esnada dane ~ ınkc l onlu mutşh ı: ısmd"lı 

tıı '?le haa Şehrımızde bulu İstanbul · b "' ' a evsız a an ara a sıs e ı · 
~ı ol ıl olan vaziyetle meş- V r . B l d" nan. . lar. Mafra yakınında general de miştir Hastabakıeılar felakete zuu olduğu ~atırlatılmaıktadır. 

rltcı~ıtp olnıadığı sualini Alman a ı~ı ve e e ıye R:eısı Doktor * Gaulle'ün kıtaatı görünmü§tür ·rav~nlara ardım olarak k İtalyanın re5mi noktai nazarına 
llılttır c nezareti cevapsız bırak- Lütfı. Kırdar, Dahilıye ve Mü- Londra. 9 (A.A.) - Salahi- Şıı halde cephe Lübnanda k~ı·n· dug ~t . ttay b 1 1 na göre, Suriycdeki Fransız icıtaları, 
' . i(e._ T::..r,:... i . . ~a,.a';:.t vekıllerinı· . t .. ..ı . • u en evzıa u unuyor ar. 1 ·ı · k • . ·1A • l. d,· - ...... ,.en n vazıyeh· ·l'. ~ A • • zıyare 'C'Ue- yettar mahfıllerden bildirildiği- Merj • Agoum'dan CebelidUrU- M B kT d d"" t ngı ız rtaıannın ıııti asını gerı 
,,;traorulan sual de cevapsız 1:.k ,~ıa~et ışlen hakkında gö- ne göre, Suriyedeki vaziyet hak- zun cenubu mıntakalarına im- eıs:re ı::::a~;i e:e ~:r ay- P.üsk~rtm~Lidırler. Su~iyede.ki va. 

• şmuştur. kında Lond..tıtya aelen haberler t;d t t kt a· yar. . y w eket ı zıyetm mustak*od nkı!'afı 'beklen-
b • n .. "' me "' ır. etmır.tır. ,.ı·dir 

Bu trenlerin kaldırılmasına se 
bep olarak, resmen birinci dere
cede ekonomik ehemmiyette 
nakliyat yapmak mecburiyeti 
gösterilmektedir. 

* Bükreş, 9 (A.A.) - Rador: 
Pilöcsti civarında Albesti'de 

bir si.irat katan ile bir yolcu ka- ' 
tan çarpı mıştır. 10 ölü, 30 ya
ralı vardır· 

Avustralya başvekilinin nutku 
Melbourne, 9 (A.A.) - A

v:ustralya Başvekili B. Meıızies, 
dün radyoda bir nutuk söyliye. 
rek demiştir ki: 

İngilterenin istilflsından ço1ı 
korkulduğu için orta şarka in
sanca ve malzemece yapılan sev 
kiyatm azaldığı hakkındaki se
fil iddhı lnn r<'l l<' mf'TıJlllilt· ... f h n 

, ... , 



Hayvanları koruma 
cemiyetinin Mayıs faaliyeti 

Hayvanları koruma ccmıyeU cu-ı Ayni suretle son günlerde Be.şik
martesl günU aylık ıçtunaını aktede- ta.ş vo Beyoğlu kazalarmda usulsliz 
rc.k mayıs ayı zarfındaki faaltyettnl olarak köpeklerin zclılr kullanılmak 
gözden geçirmiştir. Rapordan anlaşıl- suretUe it1Af edildiği g6rlilmcsl tlzc
dığma göre, muhtelif cins hayvanlar rine bu kazaların temizlik memurla
dan yetmiş dokuz adc<ıı ayakta to- rı nezdinde tahkikat yapılmış ve her 
davı edilmış ve yUz seksen dokuz ne kadar bu zehir kullanrlmak usu
hayvan iaşe olumnuştur. Hnstahanc- lünlin terkedilmiş olduğu cevabı a
de tedavi edilenlerden de bir beygir lmnuş ise de ltlAf edılecek hayvan
ile ikı köpek iyileşmiş vo 11ahlple.ri- larrn cemiyete tevdii hakkında bele
ne iade edılm tir. Cemiyet. 11ahlplc- diye ve kaymakrunlardan tekrar ri
rlnin harıce gitmesi dolayıslle götU- ca edilmesi karargır olmuştur. 
rillemiyen cıns hayvanları lstlyenler Ccmlyetitı senelık rnporu hakkın
nezdıne yeri ştirmeklc m gul ol- da neşriyatta bulunmak JQtfunda bu
muş ve henilz yerleştırılem yen gU- !unmuş olan gazetelerin bu h mmeti 
r.el köpek ve kedilerden on tanc ka- heyeti idarece şilknuıla yadcdılmiş-

ıbr dnha kalmıştır. tir. 
Ccmıyet nriifetti eri nizamdan faz Erzurum vfl~yeti dahilindeki nak· 

ta yUk yükfomlş olan elll Uç araba· liyatta kullanılmaktn olan oktlz a
yı boşalt.Urmıflar ve hayvanlarına rnbalanndaki hayvnnlanı. sahıplcrl 

eziyet etmekte olan sekiz kişi hak- tarnfmd:ın fevka1Ade f~na muamele 
kında da ceza zaptı tutturmuşlar- yapıldığı gibi fazla ytildU bulunan a
c!Ir. rabalar d::ı s hiplerlnln bir de hay-

Son gilnlerde Kandıllı mmtakasm-
da. kudurmu old farzııdllen b r 
köpekten dolayı cnar lhayvanlarıı ı 
tomyız ve tefrlk edilmeksizin öldU
rillmesi ve bu maksatla bazı evle
re de girilerek ev köpeklerinin talep 
olunnl8flı gtb nlthoş bir vaziyet hak
kında ır!Inıuı rntttetıdd t mektuplar 
okunmuş ı.ıe ıdarc azalarından 

birinin bu Üsküdar kayma-
kamlığı ncm:ndc teşebbtlsto buru~ 

maSI takan-:nr eylemiştir. 

v nlnrm başına dayanan ok başına 
otuı nı ı .. ı fe<>aatl !hakkında yazılmış 
olan uzunca bir rapor teesstlrle <kar
şılanmış ve bu hususta. mahalhnde 
~bbUsatta bulunulmı:ya. karar ve
rRmlştir. 

Eminönü Tayyare dır<ıkt"oılil.ğtine 

tayin olunan Ba.y Sm'lllinin yerme 

Gümrük mlldlirlerinden Bay Cevat:, 

heyeti idare azalğma seçilerek içti

m:ın. nfiıa.yet ı.·~ir. 

Bir tıp toplantısı 
TUrk GinekO'l<>gl cemiyeti, Tf1rk 

cerrahi ve Urolo:j. oemiyetlerl ~ 
nın iştiı:akile Dr. A!ımet Asim O
nurun ceishıD nda fr;p;, bir 
toplantı ~r. Bu içtimada aşa-
ğıdaki fi2crine te r ya.-
prlnuş, "aıa'ka ~ hzarlar göst:e-

rllmiştin: 

1 - G:iı· ~:ilo.iik 

de dlkkat. edi;!mcsi 

.Anıdt,1!J!Cta c:ıka:nhlb bil' ı::ı

lmneeri ~ Dl'. A«m 

Hliııslffff,ycıti olan Jta;w)ei Di:f'a-
6 )le ;teda.\ı •• Dr • .A5Im o-
nur. 

5 - <B k" .adoooma. peptllarjs 
müetlihzan: Pnıf. Kıenmı TC\'fik. 

6 - Gebelik :mnm modern 

tedavisi ve roman neticclor: Prof. Ke
nen Tı wik. 

Bundan so!ll"a muhtelif ameliyat
lara. oılt t.Ibbt tihn3er göatcrfimtş ve 
bu senenin son cci9cslne nihayet vo
rf!miştir. 

Muratlıda .. gunu 
~raıtlı (Husus.' - 1939 sc· 
~ (3) Haziranda ebedi şefi
miz A-tat.ürk Mu.rathyı şerefkn
c::liroikieri zaman ziyaret ettikleri 
g:öçmen ev.inin önüne i>ir anıt 
~ır. Bu ziyaretin be ·n
e.} se.nei devriyesi biiyük :merasim 
le Jaıd.ulıındı. Ha:tlipleııden Talat 
Bilge bliyii.k kahramanın adını 
hömıetle anarak ya:ratt.ğı eşsiz 
inkı1ahm Türk nesline yaptığı fn
.idekrden sitayişle !bahsettikten 
eooR meca ime nlhccyet. verildi. 

BULMACA 
Soldan sağa.~ 1- Btı' balık, 2 -ı 

Y ıudmı ; ı..anot.e m tahak; • 
3 - Ehil üç harfi; Kavruhnuş no- .t ı--+--+--ı--
hut. 4 - Hoode9e tabirlerinden; Ak· 

cığer; şış. G - Olwllar. 6 - Tallı ' ı--+--+-
blr . Vil et. 7 - Gazete ya.- '1 1--4--4-....J--

ZJsr; ı memballarından. 8 - Su; ı5 
İstifham; Kısa. roman. 9 - Hayat , 
ce~ 1st.me.t edilen yer. 10 - llgı; 1 
Kemer. 11 - YOz; Bh· sayı. ı 

Yukardan ro'a: 1 - Ok: Terzi 
IUotlerinden, % - K{iğrt pa:m.: Bir ' 
kumaş. 3 - k; Blr meyva. 4 

Bır nota; Yemek kaplarından; No- "-..._...ı...-'-...ı..

VATAN' IO. 6 - 941 ------

Boğaziçi Vapurlarının Yaz Tarif esi 
• • 

Pazardan Başka Günler için iskelelerden Köprüye 

Anadolukavağından 

Rumcllka vağlndıın 
Y enimahalledcn 
Sanyerdcn 
BUyUkdereden 
mreçburnundan 
Tra.byadan 
Beykozda.n 
Paşa bahçeden 
Yeniköy<Icn 
Çubukludan 
tstinycden 
Kanlıca.dan 

Emirgfı.ndan 

Rumellhisarmdan 
Anado1uhısanndan 

Küçük plıijdaJJ 
Kandilliden 
Bebekten 

S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 
5,40 6,50 7,25 9,00 10,20 12 00 13,35 16,30 
5,48 7,00 7.35 9,10 10,10 12,0S 13,45 16,40 
6,00 7,15 7,50 8,45 9,30 10,35 12,20 14,00 
6,Qt 7.19 7,54 7,49 9,34 10,39 12,24. 14,04 
6,10 7,25 8,00 8,55 9,40 10,45 12,30 14,10 
6,16 7,32 8,07 9,47 10,51 12.36 14,16 17,12 
6,22 7,40 7.45 8,15 9,05 9,55 10,57 12,42 
6,05 7,20 7,35 8,00 8,05 9,35 11,16 11,15 
6,13 7,28 7,56 8,09 9,H 11,18 10,41 13,03 
5,55 6,31 7,00 7,45 7.50 8,25 8,30 9,15 
6,21 7,86 8,18 9,53 11,26 10,3% 13,11 H,58 
6,37 7,52 8,37 9,21 10,17 10,35 11,40 lS,07 
6.28 7,43 8 25 10,00 10 27 11,33 13,18 15.05 
6.45 8,00 8,45 9,28 10.25 10,35 11,40 13,15 

6,52 8,07 8,52 9,20 9,35 10,32 10.27 11.47 
6.35 7.50 7,53 8,33 10,08 11,40 11,45 13,25 
7,45 9,42 10,12 10,17 10.40 10,81 11,4,1, 13,29 
6,·U 7,45 8,00 8,40 8,43 10,18 10 25 11,25 
7,oo 1,15 8,00 8,45 8,50 9,so lo.ıo l0,47 
s,so 6.3o 7,10 7,55 8.57 9,35 l0,82 ıı.oo 
6,48 7 ,00 7.22 7 ,48 8,07 8,52 9,.25 9,37 
5,57 6,37 7,17 8,02 9,05 9,45 10,40 11,10 
6,02 6,43 7,23 8,08 0,11 9,51 Hl,4~ 11,16 
7,00 7,35 8,20 9,05 9,50 12.15 13,50 18,32 

S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. s.D· 
17,20 19,00 21,05• 
17,30 19,10 21,15"' 
15,20 16,{)5 17,45 19,29 21,30• 
15,24 16,59 17,49 19,29 21,34e 
15,30 17,05 17,55 19,35 21,40'9 
19,42 
12,M 14,22 15,4-0 17,20 18,04 19,50 
12.55 14.35 lUO 15,50 11,05 11,25 
14,49 15,58 17,15 17,16 18,04 20,14 

9,20 10,05 10,10 10,50 11,25 12,25 
16,05 17,08 18,13 20,23 22,23H 
14,51 17,36 17,42 20,06 
16,13 17,00 18,20 20,30 22,30•• 
H,57 17,50 20,13 22,20• 

13,22 15,05 17,l-0 17,57 18,57 20,20 
13,35 15,12 16.20 18,28 20,SS 20,43 
13,39 15,12 15,16 16,24. li,20 17,48 
11,50 13,35 13,45 15,22 .15,30 16.30 
10,50 11,55 13,SO 13,52 15,20 15,22 
12,02 u.oo 14,17 15,12 15,30 16.37 
12,02 13,37 15,38 17, o 18,10 18,20 
12,10 12,50 14,()7 14.10 15,45 16,40 
12,16 12,56 14,13 15,51 16,34 17,19 

19,55 21,5<>9' 
17,55 20,05 22 
22,14•• 
13,oo u,25 14,~ ı1,30 11,35 11,45 1s,ss 20,00 22.10 

22,38H 
18,05 18,32 19,05 20,27 20,42 20,47 22,35• 
17,26 18,38 20,48 22,45H 
18,12 18,17 19.22 20,55 22,42 
17,33 18,12 19,02 20,32 21,03 
18,45 19,15 
17,25 17,47 18,05 18.52 18,55 19,50 19,35 20,25 21,10 
17,53 17,59 18,58 18,49 19,41 19,44 20,19 Zl,16 

Vnnıköyden 

Arruı.vutltöy<ko 

Cengel köyünden 
Beylerbeyinden 
Ortn.köydcn 
Kuzguncuktan 
Usklldardan 

6,10 6,50 7,30 S.15 fl,2•ı 10,00 10 50 11.25 12,25 13,05 14.20 15,58 18.00 19,05 19,15 19,50 21,23 
6,20 1,00 1,10 1,10 s.ıu 8,25 9 oo 9,:ın. 10,10 ıı,oo 11,35 12,05 12,s5 lS,15 13,55 14,30 15,05 15,40 16,05 16,55 17,35 18,10 18,15 19,05 

19,15 20,00 20.45 2: 05 21,3(1 22,30 23•, 23,05• 
Bcşilctaştan 7,18 7,42 8,22 9,12 9,57 11,02 12,20 13,57 17,45 18,10 18,40 

1 - Trabyadaıı 12,50 vapuru ooınart.esi günleri 12,45 de Büy'1kderc<1en hareket edoocktlr. 
2 - (•) tşa.r · &eferlel' 16 hazlrandaıı ltıh.ven ynpılııcaktu. 
S - (**) işaretli seferler 21 haz.lrandan ltibaren yalnız cmna.rtesl gUnli yapılacaktr. 

Gerçeklesen 
il 

uya 
Yazan: Ahmet Emin YALJJIAN 

Bu stralarda peJı: tabii olarak hep günün meseJeJerile 
meşgulüz. Fakat yanntn düzeni ve inkişafı hakkında da 
arasıra o~n zihin yormak, kendimizi hazırlamak lazım •.. 
Bu maksat için Ahmet Emin Yalman'm (Gerçekleşen 
Rüya) adlı eserinde bol münakaşa malzemesi bulabilirsi
niz. Bu kitap, hepimizin her günkü ıstıraplarına doku
nuyor ve hakiki ihtiyaçlarm icaptarikı ölü usuller ve kai
delerin yarattığı sun'i kfığıt alemi arasındaki farkı iyice 
canlandırıyor. Derttere teşhis koyuyor ve çarelerini gös
teriyor. 

(Gerçekleşen Rüya) yı her vataooaş okumahdır. 
Tevzi yeri: Matbaamız, fiyatı elli kuruş· Kitapçılar

da da bulunur. 

Devlet· Demiryollan İlanlan 
:Muhammen bedeli (1000) lira olan 2000 Kg. Conta ve salmastra için 

Grntit l20.6.941) cuma günü saat (10,SO) on buçuktıı. Haydarpaşa.da 

Gar binası da.hilındeki komisyon tarafından açık eksilbne usulile satın 

alınacaktır. 
Bu işe girmek i...cıtiyenlerin (112) lira (50) kuruşluk muvakkat te

minat ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme gUnU Matine 
kadar komisyona rnliracaaUarı ltızondrr. 

T. iŞ BAlmASI 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 :Mayıa, 

1 Ağu11t.os, 3 İkinclteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

J 941 il:'.ramiyerari 
ı adet 2000 liralık = 2000.- ı. 

8 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 
4 > 
8 > 

85 > 
80 > 

300 > 

760 > = l!iOO.- > 
500 > = 2000.- > 
250 > = 2000.- > 
100 > = 3500.- > 

50 > = 4000.- > 
20 > = 6000.- > 

~---
1 

Bu işe ait şartnameler komtsyondan parasız olarak dağrtılmakta.
dır. (4455) Bugünkü program 1 

.. . ..,. .. .. 
IDARUfNt Bllll IS BANICASIND~ 
İ~rtf;ı.J HE9AP ~1'fl 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanı~ 
:Mubanunen k1ymeti 

L. K. 
• lın•akkat teminatı 

L. K. 

~00 "50 ~ 
Kadrköyünde Rasiınpa.şa mahallesinin Misakı Millt so'kağınd1' 

ka.pı No. lI evin temel taşlan hariç ve binanın a.rkasmdan açılacak 111J 
ti" 

halli tahta. perde lle kapatmak üzere cnkazmm tmnamı paza.rhklB şa. U• 
lacakt.ır. İhalesi 11.6.941 çarşamba. gUnü sııa.t 10 dadır. lsteklılcrin s11 
dür!Uk akara.t kalemine müracaattan. ( 4450-) 

BELEN 
ta.. 5 - Dtrektifler. 6 - T.erakki et- 4 - Havada; Eb. 6 - lt; Gevele- --------------------------

7.ao Program ve saat ayarı 7.3S 
Hafi! parçalar (Pl.), 7.45 Ajans ha 
herler!, 8 Senfonik parçalar (Pi.) 1 
8.30/8.45 E'l.in saati. 

Belediyesinden Bütün 
Vatandaşlara 

mek.. 7 - Doktoc; FUrnht et. 8 - ınc. 6 - Tura; Edat. 7 _ Trumı.lm, 
Beraber; Bir ha mgası. D - İ tlf- 8 - Lff; Tere. 1) - Adama; ŞikAr. 
ham, BtlyIDt, eekl bır Türk de\.1:eti. 1-0 - Pislik. 11 - Ana, Enis. 
10 - lşaret edatı; ~ n - Kn- Tuka.rda.n a b-JY&: 1 - Ahit, Ba-
rB&miZ tıa.vzasmda. bir , Rabıt ca, 2 - E!M.tun. 3 - La; Lapa. 4 _ 

edatı. Paganirrl. 5 - .Aside; Fas. 6 - Ze--
DC~ K11 BULMA01\. ·ıs HALLI kfıvet; Le. 7 - Ece; Eda.; Şin. 8 -
Soldan ta: 1 - Yelpaze; Gel. Eıastiki. 9 - Ga6'betmek. 10 - Oda.; 

2 - Fa; Seccade 3 - Al.; Pike.; Saf. lra.t. 11 - Lef; Esmer. 

o 
9 HAZ.lB&"W 9 H 

1 Stcnın 
Dolar 
İsviçre Fl-c. 

Drahmi 
Peçe ta 
Yen 

İsveç Kronu 

B:apam, 

5,24 
130, 

30,2025 

-.-
12,937ri 
81,1375 

31,745 

Esham ve 'r.ahvfl t 

1933 Türk borcu I 
1918 İlltikrazı dahill 
1933 İkramiyeli Ergani 
Ul34 Sıva11 - Erzurum 

ı., iL 

19 50 
21 50 
19 35 
19 80 

s A 
Anadolu Demiryolu Tahvili 43 80 
Demıryolu Mümessil Senet 42 25 
T. C. Merkez Bankası 114 00 
T. İş Bankası müessis hisse 119 00 
T. lş BankaSI (Nama. muhar.) 10 30 
Osmanlı Bankası 27 50 
Şirketi Hayriye 26 Oll 

l\'UlruT 
Ttırk Altını (Reşat) 

Türk Altını (Hamit) 
Türk Altını kçük (Hamit) 
Türk Altım kUçilk (Aziz) 
Kalın beşi 'birlik 

> > (Hamit) 
> > (Re., t) 

24 ayar altın gramı 
Mecidiye 

26 65 
25 25 
25 10 
24 15 

115 00 
117 00 
120 00 

3 36 
75 

İstanbul Defter Jarlığın dan : 
Do :-a. • ·o. l'lluhammen 

bedeli Temlwı.tı 

5U69/135 Cihangirde eski Ç , yeni Sormagir 400 30 
So. ~. 18 M2 ve 2 saşıtı arsanın 1/2 
hissesi 

1/391 Bayramçavuş ıtı-h. Kumkapı 1skclc 13-1 9,85 
Arnpzade So. E. 1/67, Y. 1/65 No.lı üs-

tünde odalan olan iki dUkldl.nm 
7992/138240 h esi 

122/12494 :Mercanda Yavaşça Mah. U~ı cad. 258 19,35 
E; 163, Y. 241 No. lı dtlkkAnın 30/48 
hissesi. 

YUkarda. yazılı gayrimenkuller 16,6,9U pamrteai günU saat 15 te 
Millt Em~k mUdürJUğiinde toplanacak olan komisyon~. ayrı ayrı ve 
açık arttırma ile satııa.caktrr. Fazla izahat ıçin lWW :::mr.lk mUdUrlilğU 
4 Qncü kalemine mfutncaa<t. ('<U32~ 

İstanbul Fiat Mürakaba Komisyonundan : 
73 - •o. 11 mın: 

Ellerinde naftu:lin bulunduranlar miktarlarile bulundurdukları yeri 
ve kend adreslerini bir beyanname Uo en geç 12.6.941 sa.at 17 ye kadar 
Fiyat murakabe bUrosu şcfilğine bHdirmeleı·I Milli Korunma kanunu
nun verd"ği salıUılyete istinaden ilAn olunur. (4464) 

Ttlrldye 

Ziraa a 
Kurulut tarlhl: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 'l'Ork Uruı 

Şube ve ajana adedi: 265. 
Ziral ve ticart her neıvi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 U7• .Qcram.iyo veriyor. 

1 

Zınuı.t Bank&amda kumbaralı ve ihbarsız ta.samıt hesa.plarmdn 
en az 00 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ne a.ptı. 
dnki pltına. g6re ikramiye dağıtııac&kttr. 

' acıet ı.ooo llrahlı: 6,000 11ra 
.,,... 100 adet ISO llralılı: lS,000 Ura 

' ll> uuv > 2,000 > 
' > !tiO > 1,000 > 120 • 40 > 4,800 > ,o .. lcıo » t,ooo • 160 • 20 • s,200 > 

DncKAT: llesaplarmdaJd paralar bir sene içinde 60 liradan~
kt dUşmiyenlere ikramiye çıktıtı'ı takdirde 90 20 fazla.slle verilocektlr. 

Kur'alar senede 4 defa., 11 mart, 11 haziran, 11 eyUU, 
11 BirlnclkAnunda çekilecektir. 

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

12.30 Program ve saat ayarı, 

12.33 Türkçe pl!klar, 12.45 AJans 
haberleri, 13 Karışık prQgram (Pl.) 
13.15 Türkçe plAklar programının 

devamı 18.30/14 Karışık program 

(Pi.) 

18 Program ve saat ayarı 18.03 

Fasıl sazı, 18.30 Zınuıt takvimi ve 

toprak mahslilleri borsası, 18.4-0 

Tango ve valsler (Pi.) 10 (Yuva 

saati) 19.15 Radyo salon orkestrası 

19.30 Saat ayarı ve Ajans haberle

ri 19.45 Radyo salon orkestrası 

21 Memleket postası, 21.10 Tanm

mış virtüozlar (Pi.) 21.30 KonUf

ma, 21,f!i Kltuıik program, 22.30 

Saat ayan, Ajans haberleri, 22.45 

Dans mUziği (Pl.) 28.25/23.30 Ya

rınki program ve kapanış. 

r 
VATAN Gazetesi 
tLA~ FiYATLARI Kuruş 

Ba.ı lık maktu olam.k 750 
1 inci sayfa gantlml 500 

2 ll> 

s ll> 

4 ll> 

5 » 
6 :ıt 

ll> 

:ıt 

> 
> 
ll> 

ll> 

» 
ll> 

> 
> 

850 
300 
106 
75 
50 

Abone Ücreti 

HOO 7GO 'OCI lGO .Kf. 
Harlç memlekeUen: 

2109 lüO 

1800 Metre Yüksekliğinde BELEN 
Yaylasına Davetlisiniz 

Ha.~dlı Belıen beJedly ~ urt.tnşla!a blta!tien yaz.ıl:ın ~ 
ğıGld duı'\"<ıtl aidık. MomJJOD.!bcl:le ~~H'dL Belen, ~lli ~ 
rtr.ınln kıymetini takdir ede , buna ~ ~ ~ ~ ~ 
imsa,baaruzdır. ':-l ıiY8 ve ~-e müdürn O!ılna.n, :tnaıı, o~ 
ko~ duğu tcşclıbüs ve olakadan llo~ ı td>rik ıeilcrb. 

Dal~JWne • 

YURTTA.~; 

Ba.şlıya.n yaz :ınevSimUe gün gcı;tı'kçe sıcaklar artacaktır· 911' 
lunduğun ıklıme göre yo.ylA aramak ihtiyacını öuyacnksrn. sunU 61"' 
Jcmek için Hataym emsa1siz, şirin yaylıUarrndan Bclen SoğUıt01~ 
AUk yaylAlarma gel. Htrt:a.yın, döl't mewiml Rinesindc ~ 
milstesna. bir iklimi var. Deniz soviycsjnden 1800 metre~ ~ 
yUkselerek hor cins cam onnanıannm tntıı kokuiarı o.rasında. ı,şbl ı;ıı 
tm müstesna. bir dekoru içbdo ıstediğlııiz ildimi ~· 
Uç yayJA elektrik ve şehirler araın telefonu, lazyıkti memba. ~ 
bütün lll(ldeırt vasıtala.rı ve isttrnhat hnkfinlanıu dımidır. T~ 
iner inmez vesait ha.zır. Yo\lrdun lbu ŞWin köşeleri si7Jerl ~ 

ımektodir. Asfalt şoseden dağ yamaçbrmı btr kuş gibi geı;ef"lt 
duyacnğın zevki bir daha. unutnuyacaksm. Soğukohıkt.aki tu~ 
çamlar, Yeni ?tcl bütUn ha'Zrrlıklarnu bltirmiş, yemek vo ~ 
licretlerindc mUmkün olan tcnzılAtı yap~ ınisa.tirlerini beldi ııil' 
.Belenin Hııtay, A1iağa, ve Yeni Otclleri kcridi evinden farl<sı2l D' 

.istirahat yuvası olarak bulacağını unutma. Yerytizünde nooireıı ttıı 

.sadüf edeceğin emsalsiz bir ıkllrn ve tabii manzaralmile cru~-ıııı ~ 

.oenneU denmiye llyık yurdun bn köşeleri var'kcn bütün varlI!t • 
hazrrlıklarlle sizleri beklerken sıcaktan bunattıdan -şlk4yct vo uıU1 
,ıneğe meydan kalır mı? 

İstanbul Defterdarlığından : 
Beyoğlunda Pirl Paşa. mahallesinin Hasköy caddesınde :ıc ın ~ı 

omllkt<'.n eski 247 yeni 221, 223/2 numaı-alı ve (10055) metre mı.ıt1l ~v 
ııahMındaki arsa: 19.6.941 perşembe günü saat 15 te Milli ~ 1 
dürlüğünde mUteşckldl komisyonda kapalı zııl'f usulile sat.Ilııcr> i> 
Muhammen bedeli 7038 lira 50 kuruş, teminatı 528 liradır. tstolt11~rıt 
teklif mektuplarını ihale günü saat H de kadar komisyon re 1 ~\!' 
tevdi eönelerl ve fazla izahat için Milli Emltık 4 UncU kalean1Ile 
racaat etmeleri iktiza «!er. (4207) ~ 

=============-==========~ 
Sahibi ve Neşriyat :MildilrU: AHMET El\ILV YALI\~N 

Basıldığı Y-er: VATAN MATBAASI 


