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iSTiKLAL 
Sene : 2 l. No. 200 
Başmuharriri: 

KURUŞ Nizamettin Nazif 
'Günün en son haberlerini verir Siyasi Akşam Gazetesi 

Cumartesi 14 Haziran 1941 -
Ya şundadır, 

ya bunda, 
helvacının 
kızında •.. 

Kır kahveleri, gazinolar, plijlar Vişi sefiri merasim Tarihi hakikatları tahrif etmiyelim ! 
~deniz hamamları devambve le. gömüld~ ... Hayır' Sult ri Aziz'· 

• l l l d lvl<lrasımde Valı, orfı • 
sıkı hır kontro atına a ın ı. idare Kumandanı ve UMithat Paşa,, 

Artık politika bir 
fincan oyununa 

döndü ! 

Daimi Doktoru olriıı- kon~~:~U:Uıa:azır öldDrtmemiştir ! 

Bir buçuk yıl evveline kn
dnr nihayet karı ıkca bir 
cebir muadelesinden fark 
sız olnn siyosi seziş zorlu. 
ii'u, yerini, bugiin, hamin. 
ncleriıniıin oynadıkları e . 
ki fincan oyununun tesn. 
diiflerine tcrketmisc ben 
:ziyor. 

ylln plajlar derhal 
kapatılacak! 

Nizameltin Nazif 

Harmana uygun Ekmek çıkarmıyan fırıncılardan yüksek 
para cezaları alınacak 

Bugün bütün Kag'!!-akamlar, Nahiye Mü
dürleri ve zabita Amirleri harekete geçt; 

Günün muamması, bermutacı 
Almanyadır. Bu muammayı do
k.~yan meçhullerden bir kısmı 
şo\le sıralanabilir: 

-:- Almanyada kafi m iktar. 
da yıyccek var mı? 

2 . - Atlan tik ablukasının id B • k . . d ı 
detı artıyor mu, eksıliyor mş ? - ısmar ın yerını oı· 

3 - Alman devletinin y~·. ______ -.,;;;.... ___ _.._ 

harplere ihtıyacı var mıdır?. A~ı durmaga Çıkar l fan 
~an milletinin hükumet ~eka - -------------
nızmasında herhangi bir Ye : /~[man zırhlısı 
muharebe temayülünü dest ~ı 
l~m~ kudreti artmış mıdır., ek. A b b 
sılmış midir? . e - ca. a u ge-

4 - Eğer bir muharebe 
kadderse bunun nasıı bir h mu~ Tj ı· de Bı·smak 
olacaktır? Ekmek için ırı" edefı 
Cak bu muharebe t ı ola. • 
n · • oprak · · k b t• 
ll, rejım için mi, yoksa ıçın lll 8 1 e ıne 

Pae:anda için mi? · Pro. 

Se5 -:- Almanya yeni has mı• ug"' rayor? 
cınış bulunuyor mu? ~A_mı_nı • 

Bugün, bütün -.....-.-- ,...,,___._.. 

zabıta amirleri
ne, kaymakam
lara ve nahiye 
müdürlerine hi
taben Belediye 
Reisliği tarafın

dan bir tamim 
neşredilnıi ş tir. 

Bu tamim bütün ~llJ~ 
İstanbulluları a
lakadar eden §U 

dört mühim e
saıı ihtiva et
mektedir: 

I.ÜTFİ 
AKSOY 

Bir 
Meb'us 
meclisten 
çıkarıldı 
---o--

Bu2ün gömülen Fransa büyük 
cldsi Jiil Henri'nin bir portre ' i 

(Yazısı 3 üncüde) 

' ' - Bakalım 
biz mi daha 

iyi torpil 
atıyoruz 

onlar mı?,, 
se b · · vq,:nuş <l u şarktn mıdır J?arpt -
d~~'? denizde midir,' karad: :~= Güğertesine iki 

torp i 1 isabet etti. 
.. sürati hiçe indi 

1 - Seyrü~f er mesele i, 
2 - Kır kahveleri ve ga.dno

lan, 

Bu !vlardin nıeb'usu 
ve Son Posta Baş• 

muharriri B.Muhittin 
B 

Va~inglon: 14 (A. A.) - 'l'or-
irgendiı, · pillcnen Amerikan gemisinin u-

yandırdığı galeyan efkfırı umn
miycyi tahrik etmekte devnnı eSualler b.. l 

buçuk l ov e . sıralanınca, bir 
Yet ka;;ı .E:\"Ve~ıne kadar niha
lesinde ş~kça bır cebir muade
~iş zo~ it~ksız ~l~n siyasi se
'lhllln~le • Yerını bugün ha
ki fincaı miftfı oyna ıkl::ırı es
line ter 

1 0Y~unun tesadüfle
he.r finc:etm~şe benziyor. Eğer 
Şftndi, hen~ b.ır ~evlet sayarsak, 
sıva.set ı:ı~:z fıncanları azalan 
Voruz dı~sısı 'b~ında bulunu
kunııa mektır ve tereddütle 
fıncan:~ıı..~ ~le~mizle kah şu 
rak ve a a u fıncana dokuna
Cl.l{ıu:lan ç~aktan çekinerek bir 
Vız: şovle mınldanmakta. 

-Yaş d 

Londra, 14 (A.A.) - Şimali 
Atl ntikt tnyyarclcrimizin hü
cumuna "\lgruy n Alman cep zırli
lıaının, batan Bismnrkın yerini 
doldurmak ü:z.r.re çıktığı anlaşıl
mı~tır. Bu gemi, ya Lutsoz, yahut 
Amiral Şer'dir. Atılan ilk torpil 
zırhlının ortasına isabet etmi§ ve 
az sonra dumanlar tüten güver
teaine bir ikinci torpil isabet et
tirilmiştir. Bu sabah aıı.at onda 
bu gemi Manznr açıklarında gö
rülmüştür. Bu mevki ile dün hü
cuma uğradığı mevki arasında 

3 - Plajlnr ve deniz hamam• 
ları, 

4 - Ekmek ve gıda madde
leri. 

Tamime göre, nakil va ıtaları, 
bütün eğlence yerleri, lokantalar. 
kır kahveleri ve gazinoları, otel
ler, plajlar, deniz hıı.mnmları ve 
f ınnlar devamlı surette ve mutla-

(Devantı üeiincfüle 

~-------o~-------

Dün, radyo 
Mıı.tdin meb'usu 
ve Son Postn 
Başmuhar r i r i 
Muhiddin Bir4 
gen'ın meb'us· 
luk vazifesine 
nihayet verildi. •~Brr4~~ 
ğini bildirdi. 

Anadolu ajnn
suuo bildirdiği 
ne göre hunun ıı:· ,,._ .. ..., .. ';~~,;,~!lıll 

sebebi de,·am • 
sız hktır. t.:.:i2iu..ıti':i~!m 

n 

diyor. nazetc)erden bir kı mı, 
Ahnanyaya kar ı en ..,iddetli tcd 
birlerin almınasım ta\1-:iye et
mektedir. Bir kıMm anuhnrrir
lea· ise itidal ta\' iye cdi.) orlar. 

McJ-ımlaı· meclisi Ordu cucii-

1 
meni reisi Bay l\lıly ~öyle de
mistir. 

- Harı> gcnıileriınizi ticaret 
~ı_.m ilerimizi hiuuı~·e) •~ meınur 
<•hneli viz. Bakalım ilk atan mı 
daha i~·i torpil atabiliyor, biz 
mi? 

Vacının k un adır ya bunda hel-
AP ızında. 

a ... Fakat h ı nerede? e vacının kızı 

ancak 50 mil mesafe vardır. Hal 
buki bu geminin normal sür'ati 
26 milden aşağı değildir. Bu dn 
gösteriyor ki gemi ciddi surette 

Suriye'de 
Kayın kalesi 
zap edildi! 
Kahire, 14 ( A.A.) - İngilız tl!lllil•llll 

resmi tebliği: Suriycdc kan dö-
PEK VAKINDA 

- . .::::~;_;:=~~- ..::.::., - -
13u suale B r tı.raınak b er ınden bir cevap 

larna" z·ızce pek mantıki sayı. 
rna h~unYa Berlin ile muhasa. 
let kalın e olmıyan hiç bir dev 
den kcnaa·d~ ki Vilhelmştrasse•= 
Röndern ısın~ bir dostluk buketi 

Es ınemış olsun. 
k asen Avru d altnıştır s pa n kaç devlet 

İspan · avalıın bakalım. 
""" Ya, Portekiz İs · · ı -Ba Sovyctler Birli~i. vıçre, s-

y şka vnr mı? 
f' ok... O h ld 
ıncanıarın a .c:·· Acaba bu 

Berlinden hanJ!ısı dolu? 
bakarsanız A;;ınan haberlere 
son fincanla pa tepsisinin bu 
'dolu olmadı~~dan ?iç ~irisinin 
~ak lnzundır. Zfnetıcesıne var. 
dadeçle tnünase~~ Alınanyanın 
rn ır. Bofor silfih f r~ Yolun-
anvanın emri d ~ rıkası Al. 
Gcıeurn t n edır. 

canın d spanyay B 
klnı . n boş olci ~ a • .. u fin. 

bir J~~~Jıs~~1ebil~;;ı~aö;;~.fz~e haftada bir ~ ~erlinded. unve 
ncr . ' oay S ır. e 

aJanslara F·· errano s 
ter gazetesin~ b 0lkişe Beob u~
lecek bir resmt t\şrnakale ola~. -

k ed
• ~y i-

me t ır. Alnıatıya anat ver. 
İspanyaya hücunıu~~n ~-öyle bir 
~lünç oluT. U\!kl<'mclı: 

Acaba sıra İsviçrenin 
tıra lfü c.Belki..,:ı. Re~iulia.
~er mevsım bu mevsim ı;11 • 
saydı. Alman Gcnelkurma~ı a. 
b~ en güzel harp mevsimini nın 
vıçre da~larında israf edeceği~İ 
sanma'k büyük hatadır. 

Ya Portekiz? 
t İberya yarımadasında Mıhve
tı.tn. büyük elçisi halinde bulu
d~ İspanya hükumeti, daha 
l°nid· Portekizle anlaşmış değil 
fin ır? Binaenaleyh Portekiz 

~anı da boştur. 
canı. lıyor Sovyetler Birlıği fin-

Bunu kaldıralım mı? 

hnsara uğramıştır, 

20 bin ltalyan tes
lim olmak üzeredir 

Kahire, H (A. A.) - Cummıı
da kuşatılan 20 bin kisilik İtal
yan ~mvvctlcrinin teslim ola
cakları anla ılmnktadır. 

külmemesi için sarfettiğimiz bü
tün gayretlere rağmen salı günü 
Fransız cephesinin mukavemetile 
karşılaşılmııtır. Kayın köyü civa
rındaki istihkitmlnrda tutunan 
düşmana karşı yaptığımız hücum 
lar neticesinde kaleyi zaptettik. 
Fakat köyde henüz boğazlaşma 
devam etmektedir. f ngiliz IOBÇU· 

su köyü dövüyor ve Avustralya 
kuvvetleri siingü hücumu yapı-ı 
yor. 

[Meçhul ve esrarengiz Suriye : 14 

Dürzü, ölüme 
inanmaz! 

Birbirinden güzel üç roman 
tefrika etmeğe başlıyor 

1 - Zola'nın 
Şaheseri 

T ercenıe eden.· 

HAMiD REFiK 

Edib arkadaşımız, bu muh. 

tc~em e~eri, aslındaki kudreti 

asin tckziı> etmiyen bh· üslup 

ile dilimize <'evirmiştir. 

• Gene: ve güzide edih 
Hamid Refik 

Hıristiyanlardan nefret ederler -
müslümanlarla evlenmezler 2 - İntikam 

il Yazan: Tarık Mümtaz il 

Mithat Paşa yeisle bağı rmıstı : 
" • Gördün mü hanım başımıza 

gelenleri? Şimdi herkes benden 
şüphe edecek 1 ,, 

Hür Fransa Ge· 
nel kurmay baş
kanı general Pö· 
tinin beyanatı : 

Fransız 
Donan-
ması 

Amiral 
Darlan'a 

itaat 
etmiyor! 

F ranszz Ef kiirı 

!!. munıiyesi / n• 
giliz düşmanlı• 

ğına aleyhtardır! 
Kuhire, 14 ( A.A.) - Gene· 

ral Dö Gol'ün genelkurmay ba~
kanı general Pöti bir mülaL:nt 

Unutulınaı Türk bii;rU~n· 
• ..... 1\IİTHAT PAŞA 

Sayin ba;ınuharrir, 
İkdam gazetesinde c5ıuni 

Karayelı- iınzıdlc çıkan )azı· 
ları okudunı. Iler millete:: Keş 
ke bizden ol.saydı• dedirtec~ 
kadur büyük olan «~litlıııt pa' 
a• baklanda yazılan yanlı" 
~eyler, IJt"r 'l'iirkü rencide ed~ 
cek mahiyettedir. Bu nıuharrır 
}!I ba'kikntları 'hilmi}or, yahut 
lınkikutları tnhrif edi ·or. ı,u. 
nun için ta lıilıe lüıum ını'.'C 
buriyt:t lıi eltim. 

(De\•amı dordüncu sayfada) 

eıınaııında şunları söylemiştir: :===--~-·-~-------~--ıı 
c- Suriyedeki Vişi kuvvetle- Bu bir Hikayedir 

rı 30 hini yerli olmak füere 45 
bin kişiden ibarettir. Bu kuvvet
lı·re Almanyada esir iken hiçbir 
.ı skeri vazife almıyacaklarınn da
ir namus sözü yererek Frnnsaya 
dönmek müsaadesini alını olan 
bazı Frnnsız generalleri kuman
da etmektedir. Binaenaleyh biz, 
Suriyede Almanyn ile harhedi
yoruz, dediğimiz znman doğru 
söylemekteyiz. Suriye hnrbınin 
bitmesini büyük bir askeri mu
r.afferiyet suretinde ilan edecek 
değiliz. Yalnız bu harpte bilin
mesi icap eden karakteristik ta· 

(Devamı üc;iinciide 

ırakta telhis 
başhyor/ 

l'nıaıı: 

Gıiun Giinna1 

* * 
Paz rte .. 
si gUnU 
Gazete

mizde o .. 
kuyunuz. 

Bağdnt 14 (A.A.)- Rnd oda 
millete hitaben bir nutuk irat 
eden yeni Irak Ba ,·ekili Sen·id 
Cemal :\lndfa geçen ay zuh~~ e- Bü}ilk i.stidatl 
'1en hadi .. clerden mes'ul olan genç hikayccımiı 
l'an ilcı·c karşı şiddetli tcdbirleı· ~G~.u~· z~iı:.:.ı _..-:G;;;,;i:;.;in~ı-ıa,.11;._ ____ _ 

•nı söylemi!Stir. 

E 

1 Birkaç Satırla •... 
Boşuna ümid 
ve boş hayal ! 

Hamid ~Refik 

baksanız, hep iktısadi hareket ve 
kaynallmaların siyasi tali' üzerin· 
deki tesirlerile kar~ıln,ırsınız. 

Böyle olduğu halde, bir mıltet 
\eya devletin siynseten hür. fo. 
kat iktısadcn bir başkasına hıı ?lı 
kalabilmesine nasıl akıl erdiı bı· 
lirsiniz? 1 te ndınn cyeni ıııın » 
denen cAvrupa konfederasyonu 
vahiınesi> nin tatbik etmek ı:;tc• 
diği sistem budur. 1 in gn·ibı, Lu 
yeni nizamııı -Türlttin, iktısndi 
istiklaline ei istiklali kadar 
bağlı olduğunu bildiği veya hil· 
meııi l&zımgeldiği haldo--, çer• 
çevesine hi2d de ~okmağa knlkıı· 
mı§ olmasıdır: Ajana telgrafları 
Fon Papen'in şimdi bu eme-Ilcr 
pe'linde koştuğunu bildiriyorlar .•• 

Yeni müstemlekecilik ruhunun 
Türk topraklarında barınamıya· 
cnğını tekrara hacet var nu? 

O halde Papen ne yapmak is~ 
tiyor? 

Do!luna ümit ve bo ha.rall 



l 

Sah.ile Z 

Merdiven başında Kayma
kam Kini beyin önüne 
bir Jandarma dikilmişti 
[ Mii~llif i_:_ Niza;~ttin Nazif -1 

1\Iakedonya - 1 
- Bu kadıırln kaLa, ben de 

enin gihi dii;:ünecektim. La· 
kın masanın üstünde hir jirinç 
çerçe\ e iç.inde metrepolitin ye 
ni çckıirmi hfr resmi \ardı. 

Onun güb...:iimle de bir ni3 an 
gördüm de cm ne hu}urur,u· 
nuz? 

E at efendi, ) üziinü gözünü 
huru:,:turaaıık derin bir nefc 
ldı, omuzlarını kaldırdı: 

- O zaman ... 
Fakat birdenbire dudakları· 

ua gelen kelimeleri ) utlu: 
- Nedi) '}im ... bilmem ki· 

Üİ)e mırıldandı. 
Kani hey acele acele ıkaln e 

ini hitir<li, fesini di.izeherck: 
- Ben yapacağımı lıilirim, 

Jiye homurdandı. Bu pnpa~m 
hal '-:e tavırlarından zaten i~· 
killcwni lim. Şimdi bütün bü· 
tiın kuşkulandım. Ben tahkik 
ettim. Herif, biraz evveline 
gdinciye kadar Rilo mana tı· 
rında oturuyormll:.;· Oradan 
Sofya tarikile lstaııhula geç
mi~· İki gün içinde kendini bu
ra) a ta) in cllirhıerıui~. Bir ele 
utanmadım haııa gelmi,. «Efen 
elim, mnksaclım U~trmucada bir 

İkinci telgraf daha ıuiip· 
hem emir 'eri) ordu. 

eScdaretten gelcıı kat"i tav· 
siyelere riayet etmek lazııı11hr. 
Hiç bir ~kilde §ikayetc cLep 
olmamak, bilha kan ı1ükül· 
meme~ine dikkat etmek lllzım· 
dır. lLmnİ)eti hozulınu., gibi 
gö::.tcrıneuıck için ılc :ı .. her ... c,. 
kcdilmcme i tlirayeıiniı.ıleıı 
beklenir.» 

Kaymakam hunu oku) unca 
kanı bn~mn ~ıçratlı. Kı pkırını· 
zı ke~il<li: 

- Kan dökiihneın i lilzım 
mı:;: demek ki mc ele kan dö • 
külnıc .. iııi tahmin ettirecek tle· 
recccle mühim ... Fakat i~ ne? 
Hangi i': '! niçin lalı:ırrİ) ata çı· 
kı)onız? Kimi arayacağız? 5 .. 
clarcte kadar ak etmi-a olması· 
na bakılırsa ) ine haf ıalarea uy 
ku::.uz kalacağımu anhı;ılı) or· 

Tcl!?Taf memurunun omuzu 
nu <liiı·uü. 

- Efendi. 
- lltı) urun beyim. 

(l)eranır rnr) 

Kısa 
___ Haberler 
Şi"e ve cam fabrikasının Per! 

Bulgar kifo:esi te i etmektir, " şembcpazarındaki fabrikaya nnk 
ııım afnkatinizi ,.jrgemiyece· li tekarrür etmiştir. Perşembepa-
ğinizi tahmin edİ)ormıı> gi1i· zarında yalnız ticaret servıai ka· 
ferden nf;tz •kullanıyordu. lacaktır. 
11 ey riithctlfı Bnlgnr metro- * Rumelıhisanndaki nurların 

ı. · K ~ · {f 1 1 nrnlarındaki binalar yıktırılacak· 
po ıtı era ımo cennp arı A f k' b l . . tır. yrıcn etrn ta ı oş arsa nr 
llakalım en mı benı ym arlı· da istimlak edılccektir. Bu suret. 

k 1 . "? ) ac.ı .. 111 >en mı cnı · le bu tarıhi eser meydana çıkarı· 
Hiitiin sll azimJi \ e irndeli 1 lacaktır. 

talakallnn rnğıncn )iiziincle * Unkapanındnn Şehzadeba
nıütlıi:. lıir ) orgunhıi:,rtın izleri şına çılr.an Atatürk bulvarının in".. 

d G ·· J • d k d d'.'il ıçın kcsıflerı yapılmıştır. in· 
\ nr ı. oz crm n U). u lan~· aata bu yıl içinde ba !anacaktır. 
lı) ordu. Kamçı mı çızıne erı· * Dün şehrimizden 400 bin 
ne 'urarnk: liralık ihracat yapılmıştır. 

Hu ne hal a .Esnt efendi? * finlandiyndan memleketimi 
<lİ} c hnğırdı Çizmelcriındeki 1 ze 6?0 ton kağıt ve mukavva gel-

,,u çamurlarn Lak! '..llıiscm toz mı*tırB. b k l . ı b 1 • . . ~ e e - stınye yo u u ) ı 
top~ak ıçmde .• Ya . ura~ıı~'. a· iç.inde tamamlanacaktır. 
tlcta tıııkal koynnnış gıhıyıın· * Bu yıl da, lise ve ortaokul

en lı:ına mü.aaade el de hen !ara leyli meccani talebe alına
C\ C kadar ~ö)le bir uznna)ım? caktır. Bunların imtihanlnrı ağus 

IT ) h · tosta yapılacaktır. 
- :ın) ıay C)UU. A k d k' l" k ı ·· ,,. k .. - .. * n ·ara a ı po ıs o eııne 

. Ka) nuı H~ ~?e du tu. 1!_e· girme imtihanları yakında ~aşlı· 
hçka adlı Lır ıko}de otnrdUb'll yacaktır. imtihanlara girebılmek 
anla ılnn T~ ut efıendi, onu ta· için en az orta tahsil mezunu ol· 
:kip elli, dairenin ikinci kat ~o mak şarttır. 
fntıına çıktılnr. Fakat henüz * Belediye makine ıubesi ta
merdivenin birinci lıasamağı· rafından kontrol edilen ondülis· 
mı a\ ak ha ını§lnrdt ki a avı· yon & m:ıkinelerinden 126 wsını~ 

• . . :. g fennı şartlara uygun olmndıgı go 
<lan k 0 .. arak gelen hır ıandar· .. 1 k .. h .. ı mı· tı"r " .. • • . ru ere mu ur en . 
ana nefes neie e onlcrme dıkil. * BeJ d" ·· t hd l 1• e ıye mwı a em er , 
di: hastalık ve buna benzer hallerde 

- llıe)İın... sıkıntıda kalmamaları için ara· 
_ Ne ,ur? larında bir yardım sandığı kur· 

.., Telgrafhaneden mnk üzere tetkiklere baslnmı§-
- 11atınızı !ardır. 

çağırl} orlar· 
d "? - Tel<•raf aıane en mı. 

t ., 

lla) llnh lıu) mıı ver jn. he· 
ue ne v r? nn~ önünu-- baka . 
lun. 

U trnınca telgraflıan -j ka) 
:makamlık dairıe inin hemen 
pnilıH§llHlaydı. Sofn)a çıkın· 
ca Kfmi lıe) arkada~ına elini 
uzattı. 

Ila}di bakalım Esat efen 
d'i... Sa nn uf,'tırlar Qlsuıı . 

Bari en gitte Liraz i tirahnt 

et. 
Acele acele yürüdii. Telgraf 

memurunun oda ına girdi. le 
n1lU dumıadan tıkırdayan ma· 
kineye kulağını eymi , önünde 
ki kağıda mutta ıl hir yler 
) azı) ordu. Kaymakama iki tel 
grafnı:ıme uzattı. Bunlardan bi 
rinde §u kı~n emir \ardı: 

cDerbal )Ola çıkıııız, 57 mı 
maralı ifrede beliren mınta· 
im} ı taharri ediniz.> 

Kiini bey can sıkıntı ı ile 
di~lerini gıcırdatarak ibağırdı: 

- Talınrri ediniz, arayınız·. 
Ala, giizel. 

Ama kimi? ·eresini? ~i • 
çiıı? 

* Temmuzda yapılacak de.nız 
bayramı için hazırlıklara başlan
mı tır. Bu hususta örfi idare ko· 
mutanlığından bazı mtisaadelcr 
istenecektir. 

* Sümer vapuru Portaaitte ka
raya oturmuı ve hamulesi bopl
tıldıktan sonrn kendi vesaitıle 
.kurtulmuştur. * Devlet limanları işletme u· 
mum müdürlüğünün Tophane yol 
cu salonunun üstünde yaptırdığı 
25 )'ataklı hastahanenin açılma 
töreni deniz bayramı giinü yapı· 
lacaktır. * Sabık Adliye Vekıli Fethi 
Okyar, dün liman işletmesi U· 

mum müdürile bir saat kadar glS
rüşmüştür. * Perakende çay satanlar, pe 
rakende çay satışları için fiyat 
konulmasını istemiJlerdi. Mümka 
be Komisyonu bu müracaati red
detmiştir. * İstanbul ve Beyoğlu semt
lerinde yapilan kontrollerde 16 
asansörün bozuk olduğu görüle
rek mühürlenmiftir. * Sivas çimento fabrikası in
ınatında günde üç aaat fazla ça
l11ılmasma müsaade edilmiştir. * inhisarlar birinci sınıf mü
f ettiıJerinden Hakkı Tankut U· 

mum müdürlük başmüfettişliğine 
terfian tayin edilmiştir. 

DÜNDEN 1 .____ __ 
: .:--~ BUGÜNE --
Gıda maddeleri 

üzerinde sabotaj 
ve ihtikara karşı 

tethişl 
Har.bin hakiki wana~ı §U• 

dur: 
«)luka\lmlet edebilmek, ya

hut ınukavenıeıi kıraLiLuıek> 
Harbi ) pan in an olduğuna 
göre ve bu in an, yemeden 
kuvvctleııewediğ'inc ve hatta 
ya~ayaınadığına göne her de
virde «mukavemet »İn en hii
) iik un~uru mutlaka gıda ol

ınu~tur. 

Binaenaleyh, «gıda madde· 
i•, <lüpooiiz <harp maddesi> 

dir· Bir milleti im maddeler
den az çok veya tamamile mah 
rınıı etmek, o milleti, kımıen 
veya tnımııııen eda'\ ana ınaz» 
bir hale sokmak clen~ektir. 

1917 Ru ihtilalinin mücu· 
dele günlerinde elle) az> Jar 
tarafından da «Kızıl» ]ar tara· 
fındau üu en merhamet iz ce
zalara açrpılanlıır, daima gıda 
maddeleri üzerinde her lıangi 
bir suç i)emiş olanlardır. Ya· 
ni, ihtikara katkı anlar, anhar
lardan hır ızlık )npanlar, erza· 
kı giz1eyenler, yakanlar, yahut 
tahrip edenler. 

Zira Beyazlar da Kmllar 
da ya:.:aınak için gıdaya muh· 
ta ~idiler. Der iki taraf ta bi· 
liyor<l u ki yiyecek lrnhuııaınnk 
demek •dayanawamak» (le 
rııektir. 

Ne kadar gariptir ki gt>ç~n 
umumi harpte muharip de'\ lt'l 
]er, gıda ınadtlcleriııiıı yük ... ek 
ehemmiyetini ancak harLin iİ· 
çiincü ) ılında takdir e<lebilnıi§ 
ineli· 

Bıınnn iki ehehi yardı: 
1 - Bir kı~mı ııınJıarip <1C\• 

lt•tlcr ) ani ha .. ta lngiltere ol-' ı. . 
clul"m halde hiilüu «J tiliif> de\· 

ı::ı 

lt·tleri. harp n.e kadar uzun sii-
rer"<' iir ün ) iyect>ksiz kalım
) acaklarııın emin lıuhınuyor· 
lardı. Zira bütün denizler 'e 
biitiiu kıt'alar ellerinde idi. 

2 - ittifak ceph:" inde i c 
bir kı ıın ele' Jetler harhin p k 
uzun üremi' eccğine kani lrn· 
lunın urlarch. BiııaPnıtle\ h eJ. 
lerin;leki LQklıırın lıütii;ı ilıti· 
yaçlarını kar ıl:ı) ahilıeceğiııi 
"ant) orlarch. Bir kı .. mı i-e -ki 
imparatorluk Tiirki~esi tle hun 
lar ara~ındadtr· ) arıııı hiç <lii· 
:;Ümııeden i~i mira-. ) eti iliğe 
'\ urınu:.lnrdı. 

Nihaye~ bir tnraf ın umma· 
dığı hir §ey olımı .. 'e diğer ta· 
raf kendiliğinden apa Qtur· 
111u.tu. Uınuluııyan C), aman· 
ız d.enizaltı harl,iııin ınııaz· 

z, ııı te iri iili· Bir ~apa oturur· 
kı•n itilaf ceıllı i de 'f$ika U· 
ı,ullerinc ha~ nırııınğa meehıır 

kalnıı~tı. 

EN SON HAV ADtS 

Mühim bir layiha hazırlandı 

Kaçakçıllöa karsı sıkı 
tedbirler ahnacak 

Hükumete geniş selahiyetler 
veriliyor. bazı eşyanın alım, 
satım, nakli men ediliyor 

Ankara 14 (Telefonla)- Ka
çakçılığın men ,.e takibine dair 
olan kanunn ek olarak Gümrük 
\C İnhisarlar Vekilliğince hazır. 
lanan kanuıı Ifı:rihası hlikfünet 
tarafından Meclise arzedilmiş. 
tir. Kara hudutlarımızın bazı 
yerlerinde giiınrük muhafaza 
tc kilatının kaçağa karşı muha. 
faza ile mükellef bulnndul!u sa
hanın çok uzun ve sıkı mania. 
hırdan mahruın bulunması ve 
diğer bazı sebepler dola:rısile 
buralardan kaçağın sızmnsını 
önlemek bazı müşkül v imkfın. 
sızlıklnr doğurmaktadır. Bu iti. 
barla giimriik kordonundan sı. 
um eşyanın geride pek ynltın 
,·e.rlcrdeki köy ve kasabalarda 
kolnylıkla depo edilmesini ve 
dahilde gayrimcsru rekahcti ön. 
)emek için ;veniden bazı kontrol 
tckavviitlcri ,.e :vasaklar kon. 
mas; ·zarureti b~ıl olmuştur. 
Bu maksatla hazırlanan kanun 
tayihasının e aslarına giire 1oğ. 

Kahve tevziatı 
başlıyor! 

Ancak gelecek 
hafta dağıtılabilecek 

Dün ticnrct ofisi umum mü
dürlüğü Haydarpa~a gümrükleTin 
de bulunan 1386 çuvnl kahveyi 
lstnnbul Vilayeti emrıne ver· 
mistir. 

Vilayet herşeyden evvel hh· 
velerin maliyetini tesbit e<lecek 
ve sonra satış fiyatını tnkdir e
derek tevziata başlıyacaktır. T ev
ziatın ancak gelecek hafta yapıl· 
masına imkan hasıl olacaktır. T ev 
ziatın nlim bir şekilde olması İ· 
çin bir heyet seçilecektir. 

Yeni silolar 
yapıhyor 

Toprak Mahsulleri Ofisinin 
meşgul olduğu işler manzumesi· 
ne pamukla. bakliyatın da ithal 
edileceği haber alınmıştır. 

Mevcut aeltiz siloya ilaveten 
Akşehir, Akça•,nle, Beylikahır, 
Ce.rildi, Çardak. Çankırı. Çay, 
Orlu. Dinnr, Diyarbakır, Ereğli, 
Erzurum, F akili, Kayseri, Kırk
lareli. Hurşitpı:ıar, Şefaatli, Şar· 
kışla, Tekirdağ, Yıldızeli, Yahşi· 
han ve Zil ede 15 00 ila 2 000 ton 
hacminde hububat ambarları İn· 
şa edilmektedir. Bir k1S1nı tamam 
!anmak üzeredir. 

---o,---
Gazi terbiye Ens

titüsüne talebe 
alınıyor 

Ankara Gazi Terbiye En~titü-

rafi ve iktısadi vaziyet ve şart. 
Inr dolayısilc knc.;akçılıj!a ıniisıı. 
it olan hudut ''e sahillerde giiın
riik hakkında dahile doğru 51 
kilometreyi gec;nıiyen mıntnko. 
larda veva hu mıntakalar irin. 
de Jüzu~1Ju göriilcn sahnla~dn 
yabnncı ''e.rn yerli bazı nevi 
es) anın alım, satım ,.e devrini, 
muayyen miktarda fazlasının 

depo edilmesini, bu tiirlii esya
nın imalini nıenetme;!e ,·eya bu 
nevi esva naklini liizu mgiirc. 
ceği şekilde ka ·ıt vn :artlarn ta
bi tutmni!a İcra Vekilleri Hevc. 
ti snlfıhiyetli olacaktır. · 

llüklımetin bu salahiyeti kul. 
lanarak ittihaz edeceği kararlar 
icaba göre tayin ve ilim edcccğ'i 
bir müddetin mürurundan son
ra tatbik olunacaktır. Layihada 
Vekiller Heyetinin ittihaz olu. 
nan kararlara aykırı hareket ~· 
dcnler hakla.rında tatbik edile. 
c:ek cezalarda giisterilmektedir. 

Beşiktaş kara
kolu yıkılıyor 

Meydana Barbaro
sun bir heykeli 

konacak 
Barbaros türbesinin etrnfında· 

l.i bn21 binalar daha ıstimliık c· 
,~ilerek yıkılmıya başlanmı tır. 

Yeni planda Hasanpaşa kam· 
kolu da yıkılacaktır. 

Tramvay cıhetine isabet eden 
binnlann yıkılması bir hayli pa
rayn mütevakkıf olduğundan 
~imdilik bu i ten vazgeçilmı tir. 

Barbaros meydanının antresi
ne btıyük denizcinin bronzdan 
bir büstü konacaktır. 

Meydan tedrici surette tevsi e
dilecek, bilahara Al:nretlerle Tür 
be rasındaki ahşap barakalar yı· 
kılacaktır. 

Yanın kiloluk ekmek 
6 kuruş on paraya 

satılacak 
475 gram yuvarlak ve 950 

•rııı ı u;.ı:uo ekmek imali etrafında 
belediyen.in tetkiklerde bulundu
ğunu yazr:ııştık. Ankarada imal 
edilen yeni çeşni ekmeğin daha 
~üze! ve pişkin olduğu anlaşıldı· 
ğından Belediye iktisat işleri mii 
dürliiğü Ankaradan ekmek nümu 
neleri getirmiye karar vermiştir. 
Ni.imunele1 birkaç güne kadar 
lelecek, 950 gramlık U:Lun ek
mek tecrübesi nümunelere göre 
tekrarlanacaktır. Vali Lutfi kır· 
dar. ayrıca, lstanbulun muhtelif 
lırınlarınd:.ın ekmekler aldırarak 
tetkikatta bulu:-ımu~tur. 

Dunun üzcriııc lıer iki ta· 
rafta da kuduz bir ihtikar, ve 
insaf ız ıbir aıfbar }ur ızlığı 
lıaı.lamı§tı. O dcnecede ki Ta
Hıt paı.a adrazaın olduğu gün 
ınecli tc okunan be) annamt> i 
bir :zahire tacirinin bilanço· 
wunrlan farksız ohııu~tu. Zira , 
Lütiin dahili' Jıarici, n ikeri, İ· 
, a ime eleler döniip dolaşın•~ 
~vıda> kelimesi ile bula. 8 edi- sü pedagoji, türkçe - edebiyat. 
o· ,_ tarih, coğrafya, resim, musiki, 

4 7 5 gr:ım ekmeğin 6 kuruş Leş 
paradan satılması lhımgelmek
tcdir. 

lir bir hal •.lmı tı .. Fakat «ea· beden terbiyesi şubelerine önü
mek meselen• yanı «gıda me· müzdeki ders yılı ıçın yatılı "e 
~ele i• artık öyle elemli Lir yatısız talebe kabulüne ba§lan
devrel e ı;inııişti ki lnıou kö • J mıştır. 
kiinden lıalledeceğini , adet· Pedagoji, türkçe - ede~ıy~t ş~ 
nwk hnta,.ına sııplanan Talut belerine girecek taleb~~ın ımtı
paşn} a ve arknılu§larına mu· hanlar~ 14 ağu~to~ta,. dıger şu~· 

Musiki kursu 
dün açıldı 

ı. dd aki1 d { lcre gıreceklerın ımtıhanları ıse 
11o.a er )Cl sa ece muva • 6 ağustosta yapılacaktır. 

l:.ğlence yerlerinde alaturka 
ve alafrang;ı müzik çalan san'at. 
karların imtihana tahi ıutulduk
lnrını yazmıştık. 

imtihan eylulde yapılacaktır. 
zımdır. illllıa a gıda ınndılele- San'atkarların mesleki bi gilerini 
ri iizcrİn(IC kazanç iıııkiiıı ız· ~rttırmak ve imtihana haL.ırlamak 

fak olamamaktı. iteıkiın Talat ---
pn:.a ıııurnffok olamadı. Yal
nız muhtekirler \'le ıınhnr hır· 
sızları muvaffak oldular. Adı· 
na harp zenginliği verilen bil· 
) iik kcpı:ızelik ve 1915 • 1918 
yıllarında Türkiye} i ka .. ıp kn· 
vurınn§ olan u~hk i~Lc WÖ) le 

do~rıııuştlır. 
Kıs.adan his e: 
Biz harp içinde dı•ğili:ı. Fa· 

kat «Harp içimle ,]eğiliz» <li) e· 
hilir 111İ) iz? Diinya lınrp için· 

de. 
Dö) le bir ılli11) ada en miit· 

hiş haı~.hi kalml etmiş gihi bir 
ıkazırnç di iplini kurmak lô-

1 • d Üzere musıki san'ntkarları cerııi-
H§tırıhııahdır. ccNc gihı te • yetinde laırslar aı;ılmış ve tedri-

hirler aLnahyız diye dii~iiııme· sata dünden ıtıbaren ba lanmı • 
ğc lüzum yok . .Aluıneak ted· Lır. lmtihandn muvaffak olnmıynn 
J>irler, evv('lu, gııla rna<Mele· hır çalıstınlmıyacaklardır. 
rinde i4tikrıra, subotrıj:ı im • A k r k :-;::;-ı 
kan VCrİlmİ)"t'<.'Ck tlt'l'l'l'C~lı• ~ağ· $ er 1 i~leri ,, 
Jaın tedbirler olmalı. Ve ... E- Beşiktq Yerli Askerlik Şube. 
ğer Lunlarn rnğmen ihtikara sinden: 
.. nhotaja ra tlar ak ga) C'l ıner· · 312 ila 332 dahil bütün snkat 
lıanıı'tsiz olnrnlı) ız. Htı) ıli tek lar derecelere ayrılmak fö:ere mu 
c•üınlc ile kouu§aluu: ayene ettirileceklerdir. Ellerin 

H ık d '] k deki nüfus hüviyet cüzdanı ve 
a - ~n. gı a'~ 1• e _oynıyncn · eski raporları ve altışar adet ve· 

olanlar ıçın tethış ı !) .~ruz. J sika fotoğrafları ile hemen §U· 

F.mrıri RlJLTr~VT beye müracaatları ilan olunur. 

14 Hazran U41 CUMARTESİ 

HEAG0tffifl/m , • 
~FIKI~ 

Nefret 1 Lanet 1 T.Orkiye 
ltalya 

,Gazhane yokUJU cinayeti> 
ahlikan !ukut derekcsinin en aşa
iısıdır. 

Ticaret ve seyrise
f ain muahedesi 

Bir yıl daha temdit 
edilecek 

Bir genç, bir genci (ve daha 
doğrusu bir arkadaşını), kadın 
yüzünden, otomobilde yaralıyor 
ve sonra. utanmadan, bir libza 
titremeden, zavallıyı, sanki lü
zumsuz bir yükmü§ gibi kaldırıp 
sokağa atıyor ve ... kaçıyor! 

Türkiye ile İtalya arasında 
mevcut 29 ilkkanun 19 36 tarihlı 
ticaret ve aeyrisefain muahedesi 
bir sene daha t'i.mdit edilecektir. 

Kasden arttınlmıs 
Kösele ve deriye 

narh konmak 
ihtimali var 

İstanbul Fiat Murakabe Komis 
yonu •n zamanlarda kösele fi. 
yntJannın yükseltilmekte olduğu
nu gÖrt>rck bu yükselişin şiddetle 
önlenmesine karar vermıştır. 
Bilhassa, halk tipi ayakkabıların 
satışa çıkarılmak üzere tertibat a
lındığı §U sırada görülen bu yük· 
seJiş ayrıca ehemı.~iyetli telilkki 
edilmektedir. Bu yüzdendir kı 
halk tıpi ayakkabıların 660 ku
ruşa imali imkanı kalmamıştır. 

Fiyat Mürnkabc Komisyonu
nun pazartesi günü yapacağı iç
timaa deri fabrikatör ve tacirleri 
de çağırılmıştır. O gün icap eder· 
re komisyon deri ve köseleye 
narh koy:ırak fiyatları makul bir 
hadde indirecektir. 

o---

Osküdann iman 

Kaçıyor ... Fakat nereye? Fa· 
kat kimden? 

Farzedelim ki kaçtı; kurtula4 

bilecek midir? 
Bir kere, adam vurmakla, bir 

kere de, bütün vahşet hislerini 
gölgede bırakan bir gaddarlıkla, 
henüz ölmemiş ve kurtulmak ih• 
timalleri mevcut bir yaralıyİ 
-hem de bir arkadaşını!-, yüzüstü 
bırakmak suretile 2X2 şenaatin· 
de işlediği cinayetin ebedi utanç 
azabından nasıl kurtulmak müm 
kün olur? 

Cemiyetin nefret ve tel'inleri. 
birer manevi ceza halinde de ol
ıın cezaların en ağırı olarak, vic• 
danını, öJünciye kadar prangalar 
altında tutmak kararını vermi~ 
bulunuyor. 

Artık, o kaçsa da kurtulamaz! 
o 

lzmir Haberleri: 

Bir balta vur
muş,kafasını 
ikiye biçmiş ! 
İzmir, 17 (Huıusi) - Berga• 

mada Durmuşlar köyünde Muıı· 
taf a oğlu Mustafa Dereli. Meh· 
met Ali oğlu Adem Köseyi bit 
tarlayı sulamak meselesinden ka\' 
ga ederek bir balta darbesi ile 
bnşını ikiye bölmek suretile öl· 
dürmüştür. Katil tutulmuff adli
yeye verilmiftir. 

* Şemsi paşada Park İzmir, 17 (Hususi) - Ka· 

l k ·· • k rantimı.da soknktan geçen &e-Y-
yapz aca çop ıs e- yar ııatıcılardan aldıkları nıicl· 
/eside kaldırılıyor yeden şehrimizin tanınmış tüccar 

lanndan Tatati ailesi zehirlcn• 
Şehircilik mütebawsı Prost, miştir. Yapılan tedaviye rağmerı 

Şemsi paşa camisinin tarihi kıy- küçük yavru Mehmet T atari kur• 
metini gözönündc bulundurarak, lnrılnmıyarak ölmüştÜr. Satıcı 
burada bir park yapılmasını mu· hakkında takibat icra edjlınekte• 
\ afık görmüştür. Bu civarda bü· d ır. 
yük mikyasta inşnnt yapılması ya ı--------------~ 
sak edilecektir. Yapılanların da 
Prost ) ıkılmn!ını ileri Ürmüştür. 

Şemsipaşn p:ırkı Salacığıı. doğ
ru uzayacl'lk, bir de aıpor sahası 
vücude getirilecektir. 

Diğer taraf tan Üsküdar mey
danının planı Prost tarafından 

tetkik edilerek imar işleri mü· 
dürlüğüne verilmiştir. Plan üze· 
rinde bazı tadilat yapılması dü
ştinülmcktedir. lskeJe yanında bu 
lunan çöp iskele i ile Kalafatyeri 
de kaldırılarak Anadoluhisarına 
nakledilecektir. 

---o---
lstanbul iaşa mU· 
dür muavinliği 
şehrimiz İaşe Müdür muavin· 

liğine Jstanbul ihracat başkontro· 
lörü Hurşit Koral tayin edilmiş
tir. 

Polislere Yazlık Ceket 
Şehrimiz emniyet müdiirlüğün 

de resmi dbiseli poliı:lere yazlık 
elbiseler tevzii tf'karrür etm~tir. 
Elbiseler krem renginde olacak 
ve yalnız ceket verilecektir . 

Apoyevmatini 
Baş muharriri 

bir kaza geçirdi 
Dün, Basın Birliği kongresin. 

de, intihap esnasında reyini kul
lanırken Apoyevmatini gazetcıi 
Başmuharriri Bay Yaveridisin 
ayağı kaymış ve yuvarlanarak 
baıını açık bir kapının keskin ke 
nanna çarpmıştır. Bay Yaveridis 
sol kaııı üstünden yaralanmı~tır. 
Bu müstait, zeki ve kibar meslek· 
daşımıza geçmil! olsun d-:riz. - --<ı.,__ __ 

Maarif Vekaleti Kağıt Getirtiyor 
Maarif Vekaleti taro.fından Ro 

manyaya sipariş edilmiş olan 
590 ton matbna kağıdı Roman· 
Y"Ya ihraç edilecek, palamut ve 
balıkyağı ile takas edilecektir. 

Hep kadın 
... 

parmagı 

Sancaklı k~yünde 
Dıırmuı oğlu Ahmet Tunç, Ha
mit oğlu İsmail Bilgini bir kadın 
meselesinden aralarında çıkan 
kavga neticesinde bıçakla göğ· 
sünün snğ tarafından ve :ıol ko· 
!undan 3 yerinden ağır surette 
yaralamıştır. Suçlu tutularak ad. 
liyeye verilmiş, yaralı memleket 
hastahanesine kaldmlmıştır. 

---HERGÜN 
==Bir Muhavere 

"-Yeni nesil! yeni 
nesil ! bize gel 1 ,, 

• 
- Basın Birliği kongresinde 

bulundun mu) 
-Hayır. 
- İsabet ettin. 
-Neye~ 
- Beyhude vakit kaybetnıİŞ 

olacaktın. 
- Demek can 11kıcı oldu. 
- Asla. Bilakis, pek eğlen• 

dik. 
- O halde ben gelmemekle 

nasıl bir isabette bulunmuo olo• 
,yorum~ 

- Bazı sak.at fikirleri dinlenıt 
mİş olmak gibi bir isabette. 

- Şunlardan birini söyle ba• 
kalım. 

- Faraza, cmevcut gazetecile~ 
kafi olduğu için gazetelerin :)"eni 
yeni muharrirler, muhabirler .ı· 
mamasını> istiyenler oldu. 

- Peki, bunun sakatlığı nere" 
gİnde? İşsizler dururken meslei' 
yeni adamlar sokmak doğru rrıu 1 

- Senin de bu sakat fikre t'• 
raftar olduğun anlaıılıyor. 

- Elbette. bu bir mesleki te" 
sanüt meselesidir. 

- Azizim, bir kere ounu -~; 
lına koy. Gazetecilik bakkal!• 
değildir. Amelelik de değild~ 
Çiftçilik de değildir. Gazel 
hergün yeni bir imtihan karŞ,,.JI 
dadır ve mutlaka bu imtiharıd1~ 
muvaffak olmağa mecburdur. O 

"' nadı mı, olamadı mı, cabnlaf11 
•ı beyhudedir. Sahayı terke ~~; 
burdur. Böyle bir arkada§ ıçli' 
yapılabilecek ıey yeni bir iJfll 
handa muvaffak oluncaya kad•r' 
reni ve muvaffak bir eser v?~ 
rinc~·e kadar yaşamaııını teflll 
etmekten ibarettir. Yoksa, gerıÇ; 
zeki. yaratıcı unsurlara ınatbll" 
kapılarını kapayıp onu koruJllfl 
el eğil. 

- Yanlıı dü~ünüyorsun.. , 
- Hayır, yanlış düşünnıü~J, 

ıum. Yanlış düşiinen sizsiııİZ· "' 
patron halinde siz, fikir işçisl ~,, .. 
linde siz, hepiniz, böyle düşııfi• 
mekle, bu memlekette sayıs~1 t" 
kir ve sana't istidatlarını kôt er• 
mişsinizdir. Matbaa kapılatı91 
ardına kadar açmalısınız ve ]cıı "' 
önlerine çıkıp ellerinize birer ıı> 
gafon alarak bağırmalısınız: 
ze gel 1 Bize gel 1 9f' 

- Yeni nesil 1 Yeni Ne!ill ..ı 
rıı ..... 

s 
n 
<l 

~) 

)J 

E 

) 
{' 

t 

g 

el 
Jı 

' 
r 

6 

t 



ltN SON HAVADtS 14 Httraa tMt CUMARIES .. ,,. '----~----------------------------------------------------------

Dürzü ölüm- . . Besıktas bu haftaki e gve Q lll e 
den korkmaz! Alman propaganda : Alman parası Kıbns'm karşılaşmada na- • 

Milli küme şampi· 
yonluğunu garan
tilemiş olacaktır 

~~.:ı~~iv~'~t,;:~:n:·~\ir:~::: nazırının bir SU31İ: iktisat nazırı Funk'in müdafaası lip Clka(S3ııı b l r S Q Q t • • • 
d.rzılerin hu ınuk:neınet .e - beyanatı , 
·~'hı~;,::~:~r~~=·~~.~~; Acaba Çörç·ı Mark şimdi Avru- Her tarafta hummalı 
t~~:pın~~~~:~:~- iJdinlar•· .ki 1 

paya hakimdir 1 birfaaliye1 görülüyor 
tın ·· J ay S0Dra Viyana 1' (AA.)- Stelaııi: 

_ !ore, 'im ) üz hin kişilik bil· İktısat Nuın ve Reicsbank n- Aefkop.. 14 (A.A.) - İngi-
r~k 8§İrct Ali Teıuıu1ı i imli y;ne gül• ebı•- isi Funk burada irat ettiği bir liz, Avustralyalı ve Kıbrıslı kıt-
l 1~ araı> knbilesine men uptur. _... nutukta •Almanyanın ayn preo alar her tarafta müdafaa terti-
lıcretin iki yüzüncü senesin· J k siplere dayanan bir iktısadi fa- bab alm&kta~D'. Lefk.op yollan 

de Mısır··ln Jıt"ıku"ınct ~ı·iren Jı'a- ece mı• " aliyet sahibi diğer memleketler dar olduğu isin yangmlann 8Ön-" " r,, le i•birliX..: yapaııya-ı:.. lıaklun- dürülmesini kolaylaftmnak için 

Bn hafta Milli Küme ınaçla
rına :Qehrimiz takımları ara·ın 
da devanı edilecekıir. İlk kar· 
plapna Galatasaray • İsta ul-

Bu kadar tenevvü arzeden 
masra/liJ.rın satış tutarının 
üstüne çıktığını söylersem 

hayret etmeyiniz! 
hıtıi de,leti lıükiimdan •Haki- N :1. v ,,.. "1&5• b k ~ '-··im n .. e\'.YOrK M (A.A.)- n0 ... 1•0 • daki iddialan tekzip ctmi ür. irço evıer yııu lfbr. 

lll Bieuırn~lalıııı• vani Alla- "' Ç'ftçil L di kala 
h 

J n~s ıansı. na gelen bir teı-rafa Bu,;mkü Almanya hakiki nltın ı er -.en mınta nnı 
ın eıurilc lıiiknıeıleıı hüküm· ~ore nazı partisinin gnzet:;,i 0 _ esasına dayan.:uı paralara karşı müdafaa etmek :için hükümetten 

darın ileri gelen admularındım l~ ~olkischer Bcobabtet·in hasmane vuiyet asla alma~- silah aramaktadır. Kıbrıslıları a
barrnr'ın IIaıuzn j inıli miiri- GobhUlsın ·İngilterenin istfü1.,1_ tır. Şimdiki Alman parası dev- sll memnun eden cihet. Alman 
di tnrafu;<lıın yeni }ıir mi.'zhcp nın yakın olduğunu gösteren bir Jet tarafından fiat ve yevmiye tayyarelerinin.. Akdenizdeki ge
Ort l makale ini ihtiva eden 6011 ıtt··, .... _ meselelerinde alının"' olan fay- mi seyrüseferine miıni olanıama-

por, · inci karşıla:.ma, Beşik· 
ta • Feneıbahçe ara mda ola
caktır. ['Yazan: K. Bertan 1 

a) a rııılıııı')i ,c i~ anı anı ın· h , ~ dd. ı 
da "eni l>ı'r fı'tııc çı.l..:ırılmı~.t·. a 1 Alman makamlnnnın emri- dalı tedbirler sayesinde ''e Al- sıdır. Almanlann bütün i ıa a-

Bu haftaki maçlarm en ıuii • 
hiıwni tabiidir ki Fenerlba~.e- Birinci yaz.ıda, köylü dayınııı "···· Malııı seııl>i ~M.iUuW 
B iktaş karşıla~mruııdır· !illi kulağıma fısıldadığı bir kaç ke. hadis ola/Jilceıek her /ıan.gi bir 
Küme nıaçlarının bac:lamaı:ııı· ümenin gevıiş bir te~ik sahası kaza nt>ti~ irule llirlifre bir f!Ü 

~ üh' bir n')f.'V'Z.U ·' 
danberi fi türde ön affında o açacak kadar m ıro .. - nli mcsuliyı•ı teı·cih ctmemPk 

·ı ed b·ı •· · söylenuŞtıın. 
lan Be~iktaşlılar ıbu eneki t e ~-~ndını .1.!!. etlerini .faTLile malı teslim etmcğe walı 

· l - .1 . . Bu m~-z.u uzen e şı-Y l .. d . 
§ampıyon ugu garmıtı eını~ gı· döken muhatabtm, kalın nasırlı ıüt e fTZm. 

l) J I~ müsadere cdilmistir. Hu ted- man milletinin yaratıcı faali. nna rağmen Kıbnsa nakliyııt 
Ürzilik J. te htı fitııMJin malı· l:nr hakk d h. · t' ti · d wl b. un~-- ya ılmaktadır 
1
• 'li • ·ııı a ıçbır iznlınt ve- ve ı ne cc ın e sag am ır esa- m uu.am.an P · 

ll ıidür. rtlmeıuiştir. lsa istinat ettirilmiştir. Funl Bir lsviçre vapuru 
Allnhın hirliğiııe, t>c~gaın . , Do\\iones njansınn göre Göb- şunları ilave etmiştir: 

ber~eriııc \'C ldtnplnrrna ina ~cls. •Girit misalin hnş)ığı altın- •- Mark müstakar bir para balb 
ıı n 1 akı makn1csinde ezciiınle ö~·- dır ve istiknrmı nrnhafaza ede 

an iirzilcr, pc} gam lcrin An le demektedir. ccktir. l\lark şimdi Avrupay:ı Bera 14 (A.A.) -Fransa ile 
~arırıclım } ani zamanında ~ n~.· «Cörçil Almnnlnnn 7.ablri ha- hakimdir ve harpten sonra bey- Cenova arasında i~liyen bir fs. 
) ·ııı \ e mıılanr<"lıdC'rine i_.tirrıl "ckctsizlik devrelerini miitend- nelmilel piya ada bugünkü ra- viçre vapurunun Cenovaya gi. 
1.'ılcn do ... tlarrnılnn Selıuuııı Fa. lit defa tecrübe etmiş bulun- yicini muhafaza t·deccktir... derken battığı haber alınmıştır 
ti iye göniil hağlaıııış ,-.e pe"· nnktadır. Bu hareket. izliğin Al o Bu · ilebin hamul ini mısır, yu-

; ma t b k d '·-1 · ..1· _ , laf ve ray teşkil ediyerdu. Gemi 
gııııılıl'r gibi lı:ığlanııııı;ılardır narın iiyü ar~- er ınuır- Amerıka grevlere İspanyol bandı.1'1l5. ı altında &e· 

Rıri ti'-: anlarrtnn 11efr"t ,... _ eden evvel u7.uı1 uzun nefes .ı ._ "' -ıldıklarına delfı1et etti~ini pek- yahat etmekte ıdı. 
ılPrll•r, :;\Jü:ıliiın::ınlnr<lnn lnz ;ı. 'I • 1 k t db• ' ııv kız vermezler. ~:n~!~;~ \ğa~~r:: ·ti~~·;:!i:ı1~ manı o aca e ın Fransız donanması · 

Bir<len zİ) adc ka<lın nlmnk Giridi alncakları söylenmis o\. ld 
\ ~ l.t0~adığı kadını L"'krar ni . ~ydı Çördl hunn hi<; iiphcsi7 a 1 Başı Birincide 
\.ıılılnıııak uıezlıeplen"ncc ha • r;ilerdi. Eğer bugfüı de iki a, A raflar vardır. Bir defa bütün kuv 

"ionrn ne olaca;, söylenecek ol- Vaşington 14 (A.A.)- yar vetlerimize ıu emri verm'iş bulu-
tanı<lır. . sa yeniden gülmesi ek muh- meclisi, Reisitiim'hur.a, harp nuyoruz: 
.ı .~iirzileri, knhraııınnlıkta ft. temeldir. Halbuki iki ny sonra malzemesi im61 eden fahrikala- cltk defa ate" eden siz olmı-
qaı) k d · k ' miişku"la"tla kar ılnsacaktır.• Ta, istihsal durmak tehlikesine yacak.sJnızb 

1 erecesme •'ı aran aııırı ...... b 1 d L.. h t ce Ji ıı; manız n un u;;u ve ya ut 'P8 • Binaenaleyh kuvvetlerimiz a-
.~ ~r~tlıcri Je ıııczlıcp1eriuin Madridde ki /ngi/iz ronlarla amele tavassut teı;ki- te~ açmadan 1lerlemekte ve mu-

~ı ~rlı Lir ıııiijde ... indcn gelmek tat10a müracanttnn imtina e~·le- 1.:avemete rastgeldiğimiz yerde 
edır, elçisinin be,9anatı dikleri takdirde el koymak 5C- harbe girişmekteyiz. 
~u nıiijdc <«lenasiih> diir y lahiyetini veren :kanunu 25 mu· Suriyedc.ki halis Fransızlar bi-

ııı })·· . l , u "Al 1 9 b"' .. k halife karşı 46 reyle knbul et- ze te.lim olmaktadırlar. Bunlar 
o.o mıstır. bir ellerinde Fransız bayrağı bh l•••'lt]ı'rt.ırzı)e (i iiın mnkatlıler clt• man ar ın uyu .. 

Reisiciimhumn, telifibcyn tc. ellerinde beyaz bnyrak olduğu 

lıi ~lulıareh» ıne)damııdaki 2a teşe u .. s·u· bosa şcbbüsüniin akamet.inden evveJ halde bize doğru koşmaktadır. 
ı. rı ol.ııı öliıııı hakikatte ruh- lnt selUhiycti kullanm1yneağı Fakat kumandanları, yerli nskcr-
lllltı k hakkında verilen takrire karşJ lere --'- verı·p bunların ari.·asın-

ı.,.r ~I\{' lan de,,~ı •. ı·ırı·p ha,.kn CI 'mı·ş 1 r : Cll1U 
•> ... o • • • hiikUmet mücadele etmişse dr fan mitralyöz ateşi açtırmaktn· 
dalıa enı rkette clnlıa genç , e 

1 
neticede takrir kabul edHmi tir lır. Eğer yerli aSkerler olmaaa 

... ıne .. ııt ol ırak .. .. Hükumette yüksek mevki i ga' .-oktan Surh•e h bın' ı' bitı'rmı· • o-
eden bir zat, biik\tmctio J!TCY ıurduk. •w ud },:,ıet eder·. ' . goruıımc~İ· Brı" anya adası •J ... 

u <l Ş k- A kd • tcrtib etmekle mes'ul nddcdilc- Amlıal Darlana gelince, bu 
tırj n an )İrıni iki ene e\\c ar 1 enız cek l1crkesi. hnrp san::ıyiindc Çfl· •atın Fransayı çok daha elim bir 

l'Pıı ~C) e } ılılırım ... üraıile gi . l\1adrid 14 (A.A.) - İngiliz lısan fnbrikalaronn nzeklaştır- :ıcrgüzC§te atamıyacağı anlaşılı-
clc t 'rnn ız ordu unu Smc) dl' bü.riik elçi i Samuel Hore İııgi- mak karannı ve:rdiğini söyle- yor . .zrra, efkAn umumiye Fransa 

rpı"sin(f 1 t l iz kralının )'ıldönümü münnse- mi ·tir. ıle İngiltere arasındaki gcrginli-
ltıu ,.,1 "e • en ) 1 ( ırım a nınıl betile tertip ettiüi bir kabul res- 1 T .. ıı; \ "' ng 1• tterede ere• ğin artmasına müsait değildir. Bu 
i, · . ıreıı \ e General 1i 0 nıindc bu barntcki Amerikan 1 F d IJıılı Uz • r Amira in, ransız onanmasını 
!.illi k anıcıJj Frant!IZ geııera- arclımının .:ecen hnrı>te Vilson yağ 1 azald 1 peyn İ r Almanya emrine verebileceğine 
,.

11 
~ii ~.tuaııdn. uıJaki fıı,~a~ı t::ırafmdnn harp ilan edildikten ğ ld ,nanmamalıdır, zira Fransız: do-

ttı kk/uk_ zabıtinden en on onrn ynpılnn ynrdm1n foik ol- ço a 1 nanmasının mürettebatı yüzde 60 
ar~cı f . 111ğuntt sö;>lemi tir. Elt:i bugün. nisbetinde Brötanyalıdır. Bunlar-

lıçı· 11" erıne kadar kı · 'Iii askeri vnziyettC11 memnun Londra 14 (A.A.) - ingiltc- da milli his ço1' kuvvetlidir ve 
· uıı ge•·ire ı 1 · ı L.! • L • b. b rede bıiftalık pe'. ·nir ta'-·ını 30 ı~ l> ..... ıı uım ı•ııın ~ırrı o mama ,ıuçtn nıç ır se ep me,·- .., hepsi de Almanyaya düşmandır. 

U ıh li ] t im d w da be t · Haziranda 28 gramdan 58 gra-gi~}jd· ır nıüjt enin için,)e .. u o a ıgını yan e ını - Bir müddet evvel Darlan tara-ır. ir. Hoare miital ını, dünya- ma <;ıkarılacak, tereyağı tayini fından Dakarda bulunan Rişliyö 
l•'ra

11 
ız] aın her kö inden gelen ma)fı. ise 116 ırrnmdnn 58 grama indi- diretnotuna verilen bir emrin ic-

ll)ıııl k arın lıarp 'e nıü - mata istinat ettirmekte olduğu- rilecektir. Reçel tn)·mı ağust~- rasına mürettebat mani olmuş-
~.. e ·e tarı·hıe · J w · ı · t • ·· 1 · · .. ta &'.\.·da yarım libreden bir lib-'""" I>" n0t e en uı;tn·· ıu ı ave c mıs ve soz erını OY· lardır. Darlan bu gemiyi Brest 

ır Vak'· d' le bitirmi tir: . rey~ (ıkanlacaktır. . d G ile l a ıy:e 'a a\ a limanına getirtmek ıstiyor u. e-
ra ~r .ı • n ge- •- Alınanlar ha lıca hedefle- v• " k b• • mı' el'an Daka ...... adır. ~terıkt 1 0 \ak'a ı, DürzilerJ·ıı iŞi a ınesı T9 

J 
er k ri olan Bü ük &itanyn~·ı istiln 

l. " etme ve Akdcnizin sark l<ısmı- Vişi 14 (A.A.)- Nazırlar he-arın l . e.. ·n'"liı r:,lctıklnrı s."t ır k 
Fr ı~tcisi değjldir, •ıı knp:umık 2ibi iki tcsebbiiste yeti cuma günü öğleden sonra 

lıaeh eıı er, Bürzilrri eski 1lrnmcfc ul:ramı bulunu)·or- içtima ederek Suriyedeki rnzi-
l'llü• L seforI ... riıı lı. p ine} •.. 

1
.. 'nr... yeti müzakere ·etmi tir. 

l'iOVal c o ll· F b • ~İitiileri 1?ı;:a mfı~hi:ı; I knrtul ransa üyük elÇISİ bu gu•• 0 
e en I . e ar§ı arında 

1 rdir. e ernıde gi.iriip titremi... merasimle gömüldü 
llürziler 1 tı ha ' °" nret "' ndalcı j. 

\. )rau oldukları T·· !1.1 
Gr ı • ur!\ ere 
h
. uzun a ırlar 'L - l 
ıç d ~· mı)nnca 'el 

ıııuLaı~~§lı;cyeu hir <lakat ve 
•lır. ' ıcı e ağlı ıkaltııı lar .. 

l Yıl\uz Sııltnı r · 
ctlıinde ib 1 ,. ııııııı Şaını 

Lü) ük \'le 
11 

) ın uz ka1ıilt•nin 
l unutuL 
arı görüloiir.ü naz } ararhk-

1..! • k '""t) ' O ;ınanlı T" 
ıuycsme arıı LüL ur-
ialdıran ~·e nanda b 

rupalıl rd 
vik ve yardım g·· 8 nn te 

Ruhani ayin, Se/ ar et kilisesinde yapıld1. 

Vali ile örfi idare Kumandanı Devlet 
namına hazır bulundular 

Ankarada vefat eden, Fransa- rii1müş'für. Kilisede saat 11.30 
nın ~!mra büyük elcisi Jül da dini merasime başlanmıştır. 
Henrı nın cenazesi bu sabahki Bu merasimde, vali ve belediy<' 
trene bağlanan hususi bir vagon re.isi Lütfi Kırdar. Örfi idare 
la. Ankaradan şehrımlze ~etiril- komutanı Korgeneral Ali Riza 
mış ve Haydar;paşada. resmi me- Artunkal, Deniz komutanı, Em
resımle karşılanmıştır. 

Belediye kontrolu 
şiddetleniyor 

Ba~ı Bırincide 
ka her an kontrol altında bulun
clurulacaklardır. 

Cumartesi ve pazar günleri bü
tün kaymakamlnr, nahiy~ müdür
leri ve zabıta amirleri, halkın 

l 
toplandığı yerleri birer birer do
laşacak1ar ve <bize bir saat ev
\'el uğramışlardı:t diye bu yer\e
rin sahipleri ve garsonları yeni
den dalga geç.miye başlnnuyacak 
lardır. Zira bu yükselt memurlar, 
bir ~at iki saat t!Onra ,.;ne o ye
re gelip kontrol yapacaklardır. 

Bu devaflı ve sıkı kontrol bu
günd~n itibaren başlaflllf bulunu 
yor. ihtikara, pisliğe, intizamsı7.· 
hğa kartı bir nevı harp addedil
mesi çok daha doğru olan bu ha
reketin başında Belediye Reis 
Muavini Liıtfi Aksoy bulunacak-

biclirler. parma'klarile ilerıde bir levhayı Piyasadaki :bnltŞllt ~yri fi 
lilli kümelerde şikta~ın 1.§are& bana gösterdi: ıuıarındmı naliliye lıamaliyP.., 

iki kıır~ılaşuınsı ka1mı:;tır. Pu- «YA~ 1\tEYVE ~ S~ZE fı:: 1ıal resmi saııdı1~ cs1cime payı 
an ,·azİ) eti derece5İ Jle ... ikta~ııı T!!t h.OOPERyTIFLERI B il/; ambalaj 1110/;c.mc bedelleri, 

O kadar iehinded.ir ki, hu m;ç. u .. d flar ile mn•l•urA 8ı"r fo~ıaia.btının gösterdiği bu İğP.T JfMISTa ._,.. • 

!ardan lıirinde mağlüp ol a da messesenin yabancısı değildim. lihten almı~ olduğum nvan ı t•e 
hi gene ~ampiyonluğu e!imlen :B"ırliğin yaş meyve ve sebı.e sa- Birliğin satı~ ve ıe~ı'llüm. ına
ka~ırınıyaca"ktır. tış~ ~r~eki h~ı faaliyet~ sar:i/i kar§ılıBı olmak nıakıu • 

Bu hafta Befiltaı • Fener - lennı gorur, tekfımul ırade eden ·Tnd.en MTU'O bcı· 
bahçe ar~ıla§nıa mda takımla bu f.aa1iyetin. köyli\ müstahsilin an. % l O ıen:ı 1 kı dedi! le 
rın ne gihi ibir derece alacağı nefine olduğunu d~nerek se- kayesi lıesabıma ay er~ 
kestirilemez, yalnız Bıe§ikta~ vinirdim. emrime amade tutulacaktır.» 
takımı gerek enerji gf'rek tek- K-ooperati.{lerin, mü.<rl:ah.sillere Bu dar tenevvü anedeıı 
nik bnkımından Feucrbalıçe)'l"! yardım gibi büyük ve temiz malt masra&nn bir çok defaiar ~~ 

sallarla teşekkül ettiğini de bil- tutarının fevkine çıktığını, rous-
Iaiktir. B~~lılar, kalelerin d.iğim için, devletten mühim yar- tahsil hakkında bir }{it.uf o~ak 
de eluMd Alinin ·yerine dımlar gören bu birliğin endi üzere hesabın başa ba§ getiril
geııç elamanları Fanı(!:u oyna- sahasuıda faydalı h.iz.tnetler gör- di1h .. ~ - 1 em hayret ~ 
tırlarsa daha iyi olur z:ınnında düğüne inananlardandım. ;ı soy ers 
J ız. Piyasaya arzettiği meyve1erin B' ' l'k \ 1cmadan uındu-

'f b 1 ·t... • h lr şene ı ça .._.. . ...:.f •• 
Bu ınaçlnrdan ba~ka Galata zar! am a ?Jll'irı ve !ehııın mu - ğu menfaatle devlet verc~::rmı, 

aray • İ tan'hnlEpor ·al'§tlaş . telif yctlerınde açt1gı satış ma- ~letm.c masraflarını ödedıkten 
ıııası olaeaktır ki, son oyunla- ~zaları ile balkın menfaatine sonra geçim için de elinde bir.ıZ 
rındn fonnlarından dii:. n İs • hi~ct eden _bi:l~~?1 ~~ v~ ilgi para kalacağını ümit eden ıniiS-

ıle \darc edildiğini biliyordum. t-'1--'l 1. k tılmış bir besaP 
ıanlıul-porun Galata;-aray kar B h ·ı "-~-'--=le . t ın.r..ı • e ıne apa nl , _ u aı e 1!'1~~ı.ın ~nı-~e pusulaSı alırsa düşeceğj bay, 
:.1 ında alacağı acrece mera.t..la telkin etmesı ıcap eden bırliğe, ıBUkutunu tasav\•ur edin! 
bekle~elıilir· müstahsilin ıakayd kalmasındaki B "'-.J--Uıde unun arasıra ve ;ı .... ""' 

O l' a::uwğlu sebep bende m~uu etraflıca se'b~lerle hadis olduğunu kabul 

Gül kupası etletizm 
müsabakaları 

Pnzar giinü "aat 14,30 da 
Bobek Kolej -ahat!mda eıı<, -
:nin mühim atletizm kar ıla§ • 
ma~ı (Giil kupa~ı} yapılacak· 
ur. 

--------o~~----

İstanbul Nahiye 
Müdürleri 

Arasında değişik· 
likler yapıldı 

AJ~ındar nahiye müdürü Fah
r.i Şilenin Al.açalı nahiyesine, 
KÜ(Ük.Pazar nahiye mü~ürü Ali 
riza Hadunköy nahiye~i müdür
lüğüne, Bey.azıt nahiye müdürU 
.Xuri Yalo\'anın Kılıç nahiyesi 
müdürlüğüne, Sa01atya nahiyesi 
mlitliirfı Celal Bc3·azıt nahi~·csi 
ıniidürl.i{ün~ Kılıc ııahi.nsi mü
dürü Feyzi Alemdar nahi)'l'"'İ 
müdür1üğüne, Galata ııabiyt•si 
nıiidürü Talat Erenk(iy nalıi '<'Sİ 
müdilrliiğüne. Fener ııabi;;esi 
müdürü Abdullah Galata ııalıi
yesi mfüfürlüğiine, Talısim ttn
hi)•esi müdürü Hulüsi Samntyn 
nahiyesi ınüdürliii!iine nnklcdil
mişlerdir. 

tün Jınnlor gayet sıkı ve de,·amlı 
bir kontrol altına alınacaklardır. 
Bozuk harman, vezin noksanlığı 
şiddetle cezalandırılacaktır. Fı· 
nncılar, noksan ve bozuk ekmek
lerin yalnız müsadere edilmesile 
yakalarını kurtaramıyacnklardır. 
A)'Tıca )'Üksek para cezalarına 

tetkik arz.usunu uyandırdı. etsk bı~ emir masarifab gıb' 

Ö ha k
l dun· Bu müphem ve şumullü bir i!ıbir 1lc 

nce tıramı Y-0 a ' Jı...4ahs'l ··ı.1~tn asraflar. 
üessenin müdür ve erkanının, m....,. 1 e }'UIU..' en m . 

m . . . f dan başka bir de % 10 koınısYon 
hatta mUstahdem~ı~~m~- almnınsını birliğin ieŞkilindeld 
sılnrla üç, dörl de a _e5~ın . . ' yü!ksek ve tem~z ma'kısatlara uy
)'1ne klsa aralarla t.eftış heyetınm gu g" .. . Hele -~1; bir• 

~""' ._u.;ı..aU tabi tutuJr n ormıuoruz. ~, 
tetıuk ve ·~ na 1:1. la --ı..-u:--ı~ te-
muş oldu~unu hatırladını. l'lA ;?lemur :11 • ~lll:UJO ~ ••• 

Çok iyi maksatlarfa kuııu~uş sell~ ve bırli~~ ıtemm et@ 
olduğu halde bazı asaldıklar yü- vesaıtle na'klettiğı halde, se~ 
Lünderı gaye.sinden uzaklııştınl- esnasında, çıkabı1ecek tle:rb:ngı 
nuş olan bu mile5.5eye müstahsi- bir kaza neticesinde mes~~·~ 
Lin ha'k1ı olarak itimadının az.ala- kabul etmem~ktcki isabe~Tilig 
bi1eceğin1 düşündüm. . ne buyurulur · . 
Hatıralanmı tazeleyen badıse- A'nlbaUlj malz.eme bedelle# 

ler arasında birlik.teki memur (?!) Köylü, verdiği taahhüt se-
ve mü~~in sık sık tebdili nedinin bir cümlesi ile, ı:ı.alın. 
keyfiyeti yer cıutmuştU\ Çünkü cbirliğin talimatına uygun am-
blr kaç defa teftişe tabi tutulan baUj d~ 4:~1 ~ 
ıbirli w • hesaba tın~ umumi mu hüt etmiştır. Bu taahiıutnarne 
amef:1tın idare tarzlarında bin- birlik, am'ba j işi üııerlnde hu• 
lcrcc lira a mab Olan yolsuzluk- dutsuz bir selahiyet almljttr. Bu 
l.ar görül~üş, müdürü de dahil salahiyetin fantazi beveşiOOen ~ 
olduğu halde muhasebeci ve vez- yade köylünün menfaati g~b
nedar ve 'bir kaç memur açığa ler-dk tasarruf Ye .i,ktısat kaide
çık.arıldığt gibi ecne'bi bir mem- lerl dahilinde kullantlmııs:~i 
W,kete dö\•iz kaçakçılığı isnadı 2.arureti ayrıca izah edecegJZ. 
da tal&ik mevı.uu teşkil et.mi§-" Çünkü bu \'e bwı.a mümasil 
ti. Bumardan başka :tetkike de- masraflar bir]iği y~tan müs
ğıer §11 cihetler de y<>k d-eğildi: tahsillcl'in daha. ne ıka~ar da~n-

Müstahsil ile birlik arasnda'ltl nacaklarını kestmnck bıraz mU§
mUteahhi1. tarı.lan, satış zaman külcedir. 
\'e fiyat far!da.nnm tesplti mese- .Seir masa.rifat .. > bir mal1n. 
leleri, idare masraflarının. çok- nakliyesi, hamal~esi, belediye 
luğu \'e buna ~r tetkike de- hfıl rUsumu, sand k eskime pa.;ı, 
er. ı:ıevwlar tahkikat . ~ı aınbalgj maU:eme bedeli, v.e bü

harıcınde kalmış oldugu ıçın bun t.. bunlrarın da ilfn•esinden :mü
ların .. ~bebiyet verdiği aksa~İk~ ı:nssıl yCkıln üzerinden ~ ıe 
lar haltı devam edegeın:e:tedır. komisyon sarilı isimler.He alı• 

Bu aksakltkl:ır ne!erdır. diktan sonra bir de sair masaı·ı-
Meyvelerln jdJ:a:k mevsimi yak f ·ıe w • • 

!aştığı sırada birlik muhteJıi.f nt namı ne oldugu belirsız ve 
mıntnkalııra sev'.kettiği memur- her şcltle uygun bır masraf ha
ları :vasıtasilc müstahsillere bi· nesı açmakta ne sebep vardır? 
birer miktar a\•ans tevzi eder. Görülüy-or ki müstahsillere 

ıf .. "l' . oreıı rn 
uteva ı ı yanında da 0 .. ~r 

ti ke kin lbir·1e~dih luh urzıle 
r 1'" ki . k-ı.. n~ı ola. 

ur erJ~ ... ıuırauıan •ana 

. ~nazeyi hamil bulunan tren rııyet müdürü, Vilayet jandar
ıki saat kadar rötarla 9,55 de ma komutanı, şehrimizdeki 
Haydarpaşaya varmış ve mera- Fransız kolonisi, Almanya, Bir
sınıde bulunacak olan heyet 00 leşik_ Amerika. İn2iltere, Japon
sa~ 10,10 da ekspresle gelmiştir. ya, ~ran, İtalya, YuJ?oslavya, 
vaıtlı ve ~eledıye reisı namına Belçıka, Bulgaristan, Mısır, Hol 
led. muavını Ahmet Kınık. Be- landa, Macaristan, İspanya, Fin
ler ıve mektupcusu Necati Çil- landiya, Norveç, Romanya, İs-

tır. NAKiL VASITALARI çnrpılncaklardır. 
Tamim münasebetile kendisile 

Köylü müstnhsillıe bir taahhüt yükletilen masraf çok ağırdır. 
name imza ettirilir. Çilek müs- Bunun diğer bir cephesine de, 
tahsillerinden alınan Y®lı §ali- (satış tarzı, fi~·at farkı ve sat 
ları blr misal o rak, aynen ah- mağazaları) hakkında1d tetki.k-

tı ar ında goruyonız. 

1'arık Mümtaz 

Çivi saklanlar 
M. Umumiliğe 

verildi 
:ta~~llkkabı ri\rilerini saklıya-

1\ il .. ... • 
lcıı ~ll~külat ihdas etmek ıste-
~lark ~ınönündc Albcr Şadi ve 
fi~t 0 •snıindc' iki tacir de diin 

ll~ll ~raka~e büroru ta~nfın· 
l'ıııli~· nıhurı~·et :\liiddeıumu· ... •ne~ .., • 

Vdi olunmuştur. 

h Ve Emniyet mu" du" nı" saıa· Ve() ve i-..z --e k"'""""'1osları V" attin . .. - usvıçr '"''°"' "' 
nazevi ve ~tr mu{TeZe :polis ce- konsolosluk erkanı jle merlm-
ze trend mltımışlardır. Cena- mun dostları hazır bulurun~
susi sıure~ alındıktan sonra hu- tur. 
yolları vap e hazırlanan Deniz- Dini merasimden sonra Val 
nulnıuş ve ~!arından birine ko- ve Belediye reisi, Örfi idare ko
çıkarılmıştır ~h~ne rıhtımına mutanı, Emniyet müdiiri.i Fran
ledive m~ alı muavini, Be- sız maslahatgüzarına tazivetle
müdürü To ~ ve Emniyet rini beyan ettikten sonra kilisc
Fransız masl~h=~e.. nhtımında den ayrılmışlardır. Bundan son
ederek ayrıınuısı!uzarına veda ra cenaze otomobille Fe.ı:ikö\•ün 
mobille Beyokluna:-naze oto- deki Fransız mczarlı2ına götü
büyiik elçiliJtinin (S~. Fransız rül~rek defnedilmiştir. Mezara 
des française) k'l' .~t i?.u!s sehır namına bir çelenk konul-

1 ıseSlne gotu- muştur. ' 

Otobiislcr, bilhassa dikkatle 
kontrol edileuktiı. Bunların mun lı:onuşnn bir muharririmize Bde-
tazam işlemeleri, zamanında ha- diye Reis muavini Lutfi Aksoy 
reket edip yollarda müşteri ara- tunları söylemiştir: 
mak bah:ınesile çok eğlenmeme- - T mim gönderilmiştir. F -

' kat halkın bize ve kontrol heyet~ 
!eri, razla yolcu almamalan ve !erimize vardım etmesi la:lımdır. 
yolculara iyi muamele etmeleri · Cc,.en vıl ihtiknrn ve pisliğe kar-
fallllaz bir dikkat altında bulu- ~ ' nacaktır. şı açtı~mız mücadeleye halk, ce-

PLAJLARDA DOKTOR.. . niıs mikya~ta iştirak etmiftL Ço~ 
Pi

,.· h" ı · d k defa, hatta geceleyın b~ma evı-
aJ sa ıpe.rl «o tor mese- 1 f d k 'k" l · · 

leıi> üzerinde en ufak bir mü- ~e !e e on e ere şı ayet ermı 
sama ha L -'-1 

1
• -'·l d · u bıldırıyor ve ben de zamanında 

ocıo em yeceh CT ır. rıer 1 "d h 1 d bT d B 
plajda ve her deniz hamamınd:ı ıfnu a k'' ed ehe ı_dıyd~r um . .. u sll~: 
daimi bır tabip bulunacaktır. En ~r, ço l' a cı ı ve sumu u 
kısa bir z3mnndn, doktor eksikh- j bı_r kontrol kurmak azmindeyİ7-
ğini tnmamlıımıynn plaj ve de.niL. B.ınaenaleyh halkın yardımı bu 

b 1 d h l dd d ·ı 1 _ . • nısbette artmalıdır. 1-Ierkes ,a-ı 
anyo an er a se e ı eceıo:tır. d d ' · 

EKMEK MESELESi t ?m sen. e~ demeden, gayet cıd-
y . "- ·· d · ' b b" dıyt"tle şıkuyet edilecek şeyi za-

lne ·0;tugun en ıtı nren u- d · • · • mnnın ıı şıkayet rtmelıdir.> 

yorunı: ierimizde temns edeceğip. 

lstanbul Belediyesinden: 
Tah. Bed. İlk temi. 
9593.00 719A8 İtfaiye ır ve efradına yat)tlnl cak 403 çift 

cizme ve 36 cıft fotin. 
~60.00 484.50 Temizlik işleri amele ve müstahdeminine s aı>-

tınlacak 1360 .takını yazlık elbise. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazı
lıisler ayrı ayn kapalı ıarI usu lilc eksiltmeye konulmuştur~ 
Şartnameleri zabıt ve .muamelB.t müdürlüğü kalem.inde J!Öni
lebilir. İhale 26/0/941 Pcrşem be günü saat 15 de Daimi encü
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veyn ınek
tı.ıplarJ ve 941 yılma ait Ticaretodası vesikalarile 2490 numaralı 
kanunun tlirifatı çerçevesinde.hazırlayacakları teklif mektup
larını ihale günü saat 14 de kadar Daimi encümene vermeleri 
llzımdrr. l4492) 
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EN SON HAVADtS 

EnSon Havadisin Tarihi Tefrikası : 27 

SULTAN ABDUL'AZİZ §ve 
IMPARATORICE OJENİ 

~--· Y~za~: Ayhan 1 
-

- A 

Çık be herif sana kim bu rütbe 
cür'et verdi! Sadrazam olacak 

adamı da def.eyle 
<Bu /Jir tarilı dfıgildir. Vukuat tumamcn doğru 

olma/,la bcral1c•r k·urikatiirİ:.t• edilmek .ı;urctifo ya· 
zılmı:ıtır. Kullanılan iis/Up da im balmmla1ı O· 

lmrımalıdır.) 

Denizciliğe dair: -
Zırhlı-Tayyare kav-
gasına bir bakış ... 

Mihver, Kara tayyareciliğine ve Anglo - Sak 
son cephe de Deniz tayyareciliğine hakimdir 

' Eti Bank Müfettiş Muavin-
• 

liği imtihanı 
140 lira kadro maaılı Eti Bank Müfettiı Muavinliği ıcin 19 ı 7 / 

941 cumartesi günü müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Aranılan tartlar tunlardır: 

A) Türk olmak. 
B) Siyasi haklara sahip olmak. 
C) Herhangi bir surette mahKCım olmamak. 
Ç) Askerlikle alakaısı olmamak. 
D) İktisat Faki.iltelcri veya Yüksek Ticaret Mektebi nle.ıunll• 

yahut bunlara mümaıııil ve uy,ni derecedeki ecnebi mcktrr· 
lerinin birinden me7un olmak. 

E) 1. 1. 19 .J 1 tarihine göre 30 yaşından yukarı olmamak, 
F) Bankcıca hakkında yapılacak tahkikattan müıbet netice alı11 

mııı olmak. 
H) Yolculuk zahmetlerine mutehammil bulunmak ..... 
İmtihana talip olanlar 5. 7. 94 1 tarihine kadar Banka. Umum rvfu 

dürliiğiine tahıiren müracaat edeceklerdir. 

lstıdaya ııu evrakın bağlanması lazımdır: 

a) Nüfus hüviyet cüzdanı (aslı ·veya tasdiklı sureti). 
b) El ya71sı ile hal tercLime~i hüliisa~ı. Yassıdan yarım saat evvel sad 

rauun Ali paşa ma\ı~yini hüma
yuna uğradı. Paşa Abdülazız ba
nın huzuruna çıkmak istiyordu. 
1\lahsus~n haber göndertti. chi'tki 
paye ehem işler ıçin yüz si.ırmck 
dılerim.> dedırttı 

Sultan Azızin yine gözl~ri du
manlanmış, cncfsi azizi> sabırsiz
lı!k ateşi ile ~anmaya başlamıştı. 
Bir nebze (ney) c rağbet huyu. 
rarak ruhundaki hicranı tclifiyE 
etmek istiyordu amma, müeuinı 
hazreti şehriyari, sarayı hümayu 
nu çınlatıyor, ynssı okunuyordu. 

c) Askerlik terhis veya tecil vesikası. 
ç) Mezuniyet şehadetnamesi veya tasdiknamesi. 
d) Sağlam bünyeli ve yolculuğa dayarııklı olduğuna 

mi tabip raporu. 
e) 3 adet 6x9 eb'admda fotoğraf. 

dair reJ' 

1 

1 

Aranılan evsafı haiz görülenlerden Bankaca haklarında ')·apılıı· Bunların sırası miydı? Sahalı 
ola hayu· ola! Tam iş basa di.iş. 
tüğü an!::ırda işı yoktu da, Alinın 
Rusları çdkıştirerek İngilizlerle 
Fransızları gök~ Uzüne çıkaracag 

- Devamı var -

Mithat Pasa 
masallarını mı dinliyecekti? Bası Birincide 

Alinin kötü tablatlurından biri cc Iitlıat prı;:tının, Sultan A 
<le palitika derdi idi. En rnhat I zizio katJiudt• alakatlnr oltluf;u 
ve a7.11de zamanl~rda camı kırı- ııu yazn or ! le rut iyetiıı il a-
lıp soncn fener grh1 ortal gı zul-ı •.. ıı. • • 
t!_lct·dumanlar na boğuveriyordu! !11111!:111 uç a) t'\\el, vuzıfe ılc 
A 'i paşa şcv1tetlfı efendisinin: lzıııırd~ bul ırntı) ordum. ~az -

- Alessabah gelsin, uzunc. Iıııu ııullet kıırtnrı"~ .. ı :Mıthat 
boylu söyleşiriz. pa:ı;n) u k:ır.;:ı Çol·ukluğııımJan • 

Cevaıbına israr etti: Lcri (hl\ d ıı r.11111 .. C\ .. i \1C a) gı 

kt 
SanSiybe hfevt. n~ tahammü' dola) ı iİe, f~ıııire Üriilrııii .. O· 

yo ur. a a a ış ıştcn gcçeı-. l l . . • 
trad'ei hUmayuna intizardayım. 811 ı:ırcınıııı ne lrnlın .. ına ol ıır· 
diye israr etti. ·• ol .. un giirırn•ğı• gittim· Ya . 

Vasıta müsahip Haşim ağa idi. muda, or~'lıyıı çekilmek içir 
Haşim a~a korku:.und~n. titriyor. ) ılıhza çnğırılım ve bir gün e\. 
du. Sadrazamın s&z.lerını heybet- . l · ·· ·· l k ı· · 
1. h .. _1_1). kl d zd' 'e } ınc ~urgıın o ara · 1,ınırc 
ı urı.ıuıra aynen na e eme ı. .. l .1 .1 . f .ı I h' 

.Abdülaziz. Han ll tekrar h\lzuru- gom etı en aı c ı e rauJD( un ı 
na girdi. Padişah her.şeyi an!!a . ri \'ardı. 
makta gecikmedi. Alinin ckeç ~öz ara;ındıı, Sultan Azi1 
tabiatlı bir muannid adam oldu- vak'a ından da bah:.-eclilıli. Bu 
ığunu> bildiği için Haşim ağaya dcıHkodulu J>ir mP .. ele olduğu 
gbzlerini açarak elinin u.rsile i- ·çı' 1 f l'd 1 ·ı.ı·kl t ır ,.... ı n ıanım e ene ı en u uı · e· 
şare e ı: . . .. 1 . . . . 1' 
, - Çık bre herif. Sana kim bu rmı ~oy cm mı rıca cttıın. ._.. 
ürtbe cür'et vardı? Bir daha yü- reddiit .. iiz §U cevalıı wrcli: 
~ünü göruıiyeyim! Sadrazam ola- - Ktl me ele .. i yalan, ifti· 
c~k adamı da defoylc. ~imdi be- radan başka bir ~er dt:ğildir. 
mm o sıram mıdır? Bır akşam Sultan Aziz tahttan imlirildik
<ia rahat kalmıyalmı mı? Utamp 
kılmak yok mu sizlerde? len bir kaç gün onra. hir ~a -
H~im ağanın korlkusundan balı erkenden clamlıktan lıa

dudnkları çatladı. Padişah kimbı her gelıniilti. Birinin paşayı 
hr, neye Srkılmı.ştı? Tahtı salta. görmek i ticdiğini Ö) lediler. 
nata geQti geçeli bir Ali paşadan Pa:ı;a selamlık daire .. ine gitmek 
ce!kindiği halde bu akşam sadra-
zamı da tanımıyordu. Huzura kt: Üzere yürüdü· O giinlerde hir 
bul etmek istememesinden, hcı takım adamların pa;;a) ı öldür· 
ııey açık beyım anlaşılıyordu uıck i l(}diklerini cluy<luğumn.l 
ff' im ağa yerden temennalar e- için, keııdi iııi yalnız ibırak
derek gerileyip dışarı çıktı. mak j,..temediın. Ben de hera . 

Eh, Sultan Abdülaziz büsbü. bcr } iirii<liim. Harr.rn <luire .. ini 
tUn serbest kalmıştı. Şüphe.siz Ha im sadrazama giderek kuy· -elföıılığa bağlayan kapının Ö· 
ruklu bir yalan uyduruvere<:ek· 11 iue geldiğimiz zanıau, paşa 
tı. Efendimiz sizi !kabul etmek ile l.:oııu:ı;ınak i le) en a<laıuııı 
ıstemezler de diyemezrii ya? Kah orada Jur<luğunu gördiim. 
pe vakit de geçmek nedir bilmi. Bu adam pa:ı.a ile konu:;:ma· 
l'<>T, yassı bir türlü gelmiyordu 
Ortalık hayli kararmıştı. öte ta· ya ha§layınca Jıir kaç adını ge· 
rafta Beylerbeyi sahilrinde yannr ri<le durdum. Bir kaç <lakik:ı 
(gazler) sarayı hümayun bahçe· oııra pn~a hamt döııdii 'e te· 
erinde ış ldayıp sönen ateş bö. iirle unları iiylc<li: «]ıa. 
cc.ıclerini andırıyordu. Hünkfırır: nım, görıliin mü olanları~ Sul· 
misafiri hassı şu saat belki de ye 
me1{lni yemi , nedimelerine yo tan Aziz intihar elınİ:;: ! Şimdi 
vererek gündüzün yorgunluğunu hunu hcrkc_e fo:ın<Jırııınk 
gideriyordu. miimkiin ohmıı) ncnk. V c hir 

Ah, Bcyle11beyınde bir haman takım müf itler lıunun hir kn· 
\ rdı ki mermerleri bile terl ~jd olduğunu Ö) le\ er~k ortalı 
)''lP rehavetle esnediği zamanlar b'l kurİ:;:tırmnl~ isıe)"t'cckler .. » 
'da kurna başında insanın m6 emıği gevşiyordu!. AbdülW.. Biu:al lıanım efcııdiuiıı 
""111: fırtınalı ha\•alarcla sıcactl, ağ1.ından i:ittiğim hu özler 
hamamcikta burnunun ucu forlı- bir lıuJ-.ikattir. lfonuıı uk..,iııi 

IJatuu lloml. büyiikliiğii den•ce,~imle lwrv J;abili')'f•tirulnı nw/ı.rumd11 

(Başı dünkü sayımızda) taşımaktadır ki bunlar üç büyük lacable ve İndefatigabk! gemile-
İngilizler, Hood'un tekn~ini asaSbrle yüverteye çıkarılmak - rine gelince bunlar hem daha sü-

1929 da baştan başa yenilemek tadır ... Bir hava .. meydanı vazifesi ratli olacaklardır. Heın de fazla 
ıstedileı-. Fakat bunda pek mu- ni gören bu gu~crte 240 metre tayyare tajıya\;ilecck'erdir. 
vaffak olamadılar. uzunluğunda ve 30,5 metre geniş- Japonya da tayyare gemisi ba-

Fakat bu batmış genıi üzerin- liğindcdir. .. kımından zengince olan deniz 
de daha fazla durmaga ne lüzum Yapılnn tecrubeler gösteımi~- devletlerindendir. 1922 de yapıl
vnr? Bismnrk'ın batısında pek tir ki bu ~üveı'teye ~okuz tayya- mış olan Hosya, 1927 ele deni:l~ 
mühim bir rol oynıyan tayyare re 11 daki.k~da ineb~lmektedir. inen Akagi ve 1928 ile 1940 ara
gemilerini eke alalım. Bunhırdan Bu gemı.nın taşıdıgı tayyareler sında birer lki§t!r yıllık fasıkılar
biri Aı•k Royal, diğeri de arasında bılhassa 800 ve 803 sını- la donanma hizmetine !;Okulan 
Viktoriyuz. fı av~ılnrla 810, 814, 820 \'C 821 d:ğcr beş 7100 ton ile :rn,ooo to!ı 
Alınan donanması, tayyare ge- sınıfından torpil tayyareleri Bis- arasında tehayyül etmektedir. 

misi ba11:ımından bir hayıli geri markın batırılıııasnda mühim rol Birleşik Amerikuya gc1rnce: 
knlmı.tı. Almanların elinde, bu- oy!'am~1ardır. 33000 tonlu'k Sarntoga \'e Lek 
gün, fevkalade m<>denı i'ki tay- Ing:liz donanm~sının en mo- singtoo çok güzel gemilerdir. 
yare gemisi vardır.Bu gemiler - dem tayyare geınıleri ise şunlar- Bir kısmı 1941 de bitecek olan 
den biri 1938 de diğeri 1939 da dıı:; . . . diğer gemiler de donanmaya tes
denize :ndirilmişti. Her iki gemi Illu t:ıous, . Vıct.orıous, Fıormi- lim edilince amirallığın emrinde 
194 tanberi dOJıanına hizmetinde dahle, Indomıtable. tam dokuz tayyare gemisi bulun-
yer alınış bulunmaktadıı·. Her biri 23,000 tonluk oltan bu m~ olacaktır. 

19,20 hacımlıan ton olan bu ge- gemilerin 114 milimetre~ik 16 şar NeEce: 
Hacımları 19,250 ton olıan bu ye- topları var<iır. Bu gemıler Aıit Mihver devletleri e.n kuvvetı: 

milerde mükemmel bır topçu Royal gemisinin tekeımuül etti· kara tayyarerHiğinC' sahiptir. İn
kuvvcti vardır. Yani hı>r birinde rilmiş nümune.leri<lir. giltcre ile Amerib ise en kuJ-
14 tane 15 santimetre top bu- Şimdi tez.gahta bulunan İmp- retlı cleıniz tayyarcciliğine. 
!unuyor. Her biri kırlt tayyare 

ta~ıınaktadır. ld 1 1 1 1 1 l 1 1 1 
Ingiliz aıniralh,ğı ise, 1039 ~a SINAMALAR _ 
~m~~~uwl~O~G~~~ -
ous'u kaybc~t~ği hald.e el' an 8 EEŞİKT A~ y AZLIK 
tayyare gcmısı.nc. ~mlık bulun- SİNE:\IASINDA 
maktadır. Batan ikı gemi 1917 de ALLA HIN CENNETİ 
denize indirilmişi.erdi. 

İngiliz amiraHığının elindeki 8 
tayyare gemisinin en eskisi Fu
rious ta 1917 de donanma hi:t.ıne
tine verilmişti. (22950 tonluk
tur, 36 tayayı·e ta ır, 140 milimet 
relik on topu vardır.) 

Hazım, Münir Nurettin, 
Feriha Tevfik 

* Bt~Şİ~TAS SUATP ARK 
SiNEMASINDA 

1 - Caniler Doktoru 
2 - Yalancılar Şahı 

3 - Türkçe harp dünya 
havadisleri 

* 

Bu gemi, hafif kruvazör ola
rak yapılmış ve sonrad.an tayya
re gemisi haline sokulmuştu. Bu 
nun için 31 miL sürati vardır. 
cEaylc» gemisi de yine 221590 
tonluktur. Fakat sürati 24 miıl
dir. 152 milimetrelik dokuz topu BEYOCLU HALK SİNEMASI 
vardır. Bu gemi şm hüktımeti BUGÜN 
t r d l k 4 Matine 11 de gece 8 de ara ın an ısmar anmış i en 191 ·~ 8 .. .. ,. . . 
te tatbık edilen ambargo ile İn- · uyuk ~ ılrı,ı Bıı dcı~. .. 

* Fiyal Mürakabc Biirosu, 
basma satı~larmı '\i e tevziatını 
kontrol altına alacaktır. Kontrol
ler, birer mürakabe ve zabıta me 
muru tarafından yapılacaktır. 

Cemal Yayla 
Koı·~ıııtı tafopa:;u 

No. :l22 
CaılıJe .. i 

Cu 11f>/İç luıl.fornfor. p,,,. 
talar, do~ulurmalar re lwh
f ,.,. .~ayın m ii~tl'rif cri11in Pm· 

riwlf'dir. 

Dii;;.iiıılı•rt• "iııari .. o :ı. 

t•dilir. 
k:ılml 1 

Se ı im Kantmen --giliz amirallığına verilmiştir An- 1. Şcyhm oglu furkçe sozlu 
cak 24 tayyare taşımaktadır. şa.~k 1~· ·k . Şekerci ve Pastacı 
Doğrudan doğruya tayyare ge- · ... eı es ondan bahscdıyor a-

misi 01~mık yaptlmış o'an ilk İn- vaııt lll, . . 

giliz gemısi L'Hcrmes'tır ki 1923 3. 3. Sılfıh~or Kovboyluı 
te denize indirilm~tır. 25 mil -
sürati \•ardır. 10.850 tonluktur. 
Adı sık sık işitil n ve Bismar

Kın b, tışında mühim rolü olan 
Aı1k Royal 31 mil süratindedir, 
22,000 tonluktur, ve 16 tane l 14 
milimctre~ik topu vardır. Ostüs-ı 
te :lkJ hangar içinde 72 tayyare 

Sahip ve Başmuharriri: 
.NiZAMETfİN NAZİF 

Neşriyat Direktörü: 

SÜKRÜ SARAÇOGLP 
İc.laı1ehane: Cağal.oglu, Nu

ruoc;man!\ e Cnddcsi No. 31i 

Sir keci tramvay 
durağı No. 14 ... ... 
Düğünlere sipariş 

kabul edilir 

- ilJ 
1 

cak tahkikattan müsbet netice alınmış olanlar evvela tahriri '' 
müteakiben ııifohi imtihana tabi tutulacaklardır. 

imtihanlar taliplere bildirilecek olan gi.inlerde Aııkarada biti 
foııan taliplt-r için Banka Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. • 
tanbulda mukim olan tiıliplerin imtih~nları Bankanın İstanbul aıı· 
ro~unda yapılacaktır. Tahriri imtihanda muvaffak olıunı} anlar ~·· 
fahi •mtihana 2iremiyeceklerdir. 

iMTİHAN PROGRAMI: 

1-Ticaret: Emtia alım eatımlaıı, licnri sevkı}at \e sigor1
' 

isleri haJ...kında umumi malumat. 
2 - Maliye: (Vergi nazariyeleri ve vasıtalı vasıtasız vergiler 

miz) hakkında umumi malumaL 
3 - Muhasebe: Usulü defteri (Oefatiri ticnriye, Bilancolıır '' 

bunlar hakkında nazari ve tatbiki malumat l. 
4 - Ticari Heaap: ( Rasit ve mürekkep faiz. iskonto, faizli fıC 

ııabı diriler. 
5 - Hendeıe: (Satıh ve hacim nıeAahaları). 
6 -Coğt-afya: Türkiyenin tabii ve iktisadi coğrafyaeı. 
7 - Ecnebi Lisanı: (Fransızca, İngilizce, almanca Jıs<ıntn~~~ 

biri). 

Bu imtihanda kazananlara 3659 No. hı kanunun hükümleri d' 
llilinde Barrm derecelerine tekabül eden maaş verilecektir. 

) 

Nafıa Vekaletinden: 
Bursa - Mustafakemal paşa - Okçugül arasında yapıJacıı~ 

okm dcmil·yol etüt ameliyatı kapalı zarf usulü ile ani,Waka.Sıt) 1 

konulmuştur. 

.. 1. - Münakasa 25 ~/~41 taı·ihine tesadUf eden çarşamba gi.I: 
nu. saat onaltıdn vc'kaletıınız. demir yollar inşaat daircsindC'ltı JtC' o. 
m ısvon salonunda yapılacaktır. 

2. - Bu ışin muhammen bedeli rirmi sekiz bin ikiyilı ıırr 
dır. 

3. - Mu\•akkat temimıtı iki bin yliz onbe liradır. 

4. _: Mukavelıe projesi1 e'ksiltmc şartnamesi, baymdırtık ı~ c 
genel şartnamesi, etüt fenni şartnamesi giizerg~h hnritası ve J 
ğer evraktan müteşekkil münak<6a evrakı yiiı. kırk kuruş rnııı-' 
bilinde demiryollaı· inşaat d<ıircsindcn tednnk olunabılir. 

5. - Bu münakasaya gırmek isteyenler·n her turlu referafl' 
• larmı gcisterir vesikalarını b:r istıdy~ bağlayarak ınilnakasa ııır 

hinden en az üç giin ewcl vektılctirnizc müracaat ederek bu iş iC 
ehliyet vesikası isteme1cri ye alacakları bu vcsikav teklıf ıar1 
nna koymaları laz.ımclır. • 

6. - Münakasaya iştirak etle ok1ıcnn, tck'.1 zarflnruıı 2490 ıı 
maralı kanunun ve eksıltmc şaıtııame~inin tarifatı daırcsindC 1 

zırlayarak mi.ınakasanııı yapılacagı saatten bir saat evveline !knd • 
numaralı makbuz mul-abilinde komi yon başkanlığına ,.eril 
olmaları lazımdır. d37~i> 

T. H. K. lstanbul şubesi başkanhğınd8~ 
1 - Evvelce eksiltmesi ilfın edilıniş olun iki milyou 

zarfuıın şekli değiştidlnıi~ ve ~·eni nüm.une münakasaya esas 
1 

tulmutur. 
. 2 - ,Muhrunmen b:<Ieb 2500 nuvakkat teminat 187 1:>1 C 
~ıradır. E.isıltmc l~ Hazıran 941 Pcı <>en be günii saat on beşte . 
galoghında ~tıbc bırıasında müteşekkil komisyon huzurunda } 
p lacaktır. • 

3 .. - İste~Hlcrin yeni. nümune ve şartnamey1 görmek iı~c 
her gun ve 111llnakasaya gırmek için de konunun tarif ettiği ,c ,ı 
ka VP temionatladle birl.kte münakasa giiııü .şube) c ınUı'Ll"9 
e>tmelC'ri. (4:164) __,/ 

yc1 <k az ciıohiişler mi yapıp et ı-bnt etmek kalJil değilılir. Şu- i:;::ıreti ) uvıı, Liral oııra arka· 
mem.şti? Anlayan beri~·e gelsin. nuu hunun ılcdikoıl11 .. iJ4• lıakı'· l F · f k 

• • t l · l · d ıııclun gt> en •cu .. e i riııi aıı· 
ıu. · #ime Ojeni hazret erı t. kat <l<'ği .. tirilcıııez. acaha nıa-

En Son H a'vadisin Cinayet ve Macera Tefrik asc: 23 
,fi' 

tutlı)ıh aıııma, ı•an omfııı1 

lıa ı.·ıılı lı
0

ır c l'ı ~ } ( ... 
1kmdı eıı beri İstanbulda bezir lattı, arnp u~ta~ııım fikrini hc-
toza:maktnn yorularak şu and. I~ale nlıihi ) ıldızdaki ınulıake ğcucli. Janın erbindeki parala· 
dm; arlar nd:ı hararet dalgalanaı ınc taf il atını okumadı ırn '! rı hurnduıı a lıııa) ı nnl\'a f ık 
h~ nama g rm:Şt:'? Belki, orda g.. Bundun ha kıı Sami Kara • irnldu. 
m taslarla su dokUneı·ek Arzı .1; .. ı Iitlıat J>n::ıanın fe\:1.ala~dc F ı · 1 

k 1f k' J... • •eti~, i ılı) arın ) anına l ii· 
n ~az ·a a)a aya ;.arını uğduru- ınii tc'Lit oldugwunu vnT.ı\.·or! ~·ordu? Elbet, Arz.ıniyaza u{,rtluı J niiııce, .Aııdre) i dı~nrı )Ollaılı. 
ca:ktı. Nedimeleri böyle şey bil 1 Bu da de<Ji kodu hududunu l arten ona da fikrini a11lat· 
!ler miydi? Nereden görüp belle- geçruİ)CD nıiieni<l~iz hir iddia ıı. mu,afak:ıt cevahı nldı. 
ml.ş olabilirlerdı? Bu !renk kadın dır. litlıat pa~aııın hu u İ ha· İki §i e dalıa içtiler. Jaıım 
farı ne meraklı şey}jcr oluyorlar- yatım l.ıilenler, kendhİnİ ICJl a· ı kadehine fazla doldlll'U)Orlar, 
c.lı? Başka alemlere ait huzuzata · 1 ı 
co.,,Q:un bir düşkünlükleri vardı. cız en zavallı in .. uıı art nıf 8) rı adamcağızı snrlıo:ı; etmeğe çn· 
Alaturka harr?t:mlara kinrbilir ne lutmndığmı gör.ıııü~ler 'e hü • lışıyorlardı·. D rken, iki, on· 
'Utbe ayıl p bayılıyorlardı? San. ) ükliiğüne §tıhit olnıu;:lurdır· ra yine iki şişe ·dnlı a ) uvarla· 

1..-1 Fı.ınsa sarayrniaki (Banyo) Sami K arayeli dii~tüğü ha· dılar. 
d 'iklerl pestenkerdni şeylerde tadan kurtarmak ve hu hiiyiik Jan sarlıoş olmaya haı.Ia· 
•c-\k mi vardı? İşte seçen sene milletin lıüyük adamı hakkın· mhtı. Bir.kaç ka,Jeh daha gö· 
} · ni görmüş anlamıştı. Batak- daki ittihaınkar özlerinin doP.. ziiııe dayaumca, kendini a· 

l. t·a yatıp serhılerneğe çal~n ° 
d n baylar (manda _ camuş de • ru olmadığını gi; lermck ıçın damnkılh vercU. Aı tık gitmı·k 
ın ' ,ir) gibi banyo yalaklarına bir çok ıni aller yazabilirdim. j ;tedi: 
b.ıg ıza ""' ır.~ k ... Jar gömülme- Fakat, huna lfümm görmNl iıo. - Artık fazlu olclu... Kıı· 
n ı ke}fi mı oh.m:lu? Sıcaktan Çiinkü onun Yalanpı>rvcrliği, fııııı adamakıllı duıııanlmulı. 

b
lt ı Desind k.inI•~drıtamk e

1
» (57) im arcılığı, müccdditHği, lıürri • Daha gidip hayvan alacağım. 

ı eyen mc e.G.ıer n a ın cam. •w• k 1 w • 

far. ıcr1cycn buğulu hamamhrl)d evcrlıgı ,.e demo rat ıgı hır Söz verdim, ~>eklerler ... 
jıeıdeydi? ,1111 lll mCEi6l kaılar ınalunu1ur. Feti~: 

Emekli Yarıhay - Y:oo, dedi, lıiz adamı ko· 
(57) Ay.n on dördU.. Rüıcyin A~T AR lay kolay bırakma) ız. 

I 

KANLI LOKANTA \İLE ıtASIND \ , 

:\Iartı·ıılc Fctİ§, kıır§I ı. 11'!1" 

11 -

- Na~ıl olur ]nı? İ§iııı \31'· 

.A.ltl ığım luıp unlarııı ptıra ıııı 

Hrcreğinı. . 
- Hal gilıi olıır. J~iIHll'll lıi

.le ne... Hcııı o para bize lfı. 
zıuı. 

J au ~arlıo lur•uu a rıtPlll4'11 I ,... et C' J 

irkildi, ha) ret içinde kaldı. 
Kor ku dolu hir g<>zlc Feti:;e 

ıbaku: 
- B enim paranulan İZt' 

ne? Eğer para)a ihtiyucıııız 
\'ar wd J,a~ka ) enlı•n lmlma) a 
çalıi:ınız. 

1 

ho~ hoğadık Cflı') im deme, pu· ıı r 
ram alılığı ıı11zı ~ö~ lcnıı'. .. Bö) ) n oturnıuşlur, hir taraftıı 11il 

ı polal'lnı J»iifürdcth orlar, Jı 
it· ~ ıir han•.kı•llı' bulunur :nı\, J r• 

Çeviren: 
JVI. S. Çapanoğlu 

ii:tc o zıııııan halin yaman ohıı·. tnraflıuı ılu arııp içiyorlıtr bil 
kar paralurı «ehiııtlcn ! J. T erdcy en ora) :ı g~· lir. ölıliiı ii- Madam farten, öufüıJ~ıerl" 

Jaıı Huni L silkindi, Fcti::in rüz. yıgıu çaımt:.ırrın ) ırtık )'~r cJi ' 
elinden kurtıılıııak, pcıH'cn~)e Hep bcı·al H'r lokantadan ni >anıalıyor, sökiiklerio• koı" 
doğru ko up &ııdnt çağırmak çıktılar. P azanla, Andrc evvel· ki)ordu. Kızların lıiri bir ,ıf 

hinPzon djki) or, öteki bir 
1 

i tedi. Fakat, arap lıuııa mey~ ki telıılidi tekrarladı, Ye R) rıJ· 
dan bırakuıaılı. gırtlağııulaıı dılar. a örtii-ü i~l İ) ort.lu. trıli 
ıkarak Juçıığını gö~iiııe rla· Be~ hin frangın elinden gİL· 1\1urıen Löbilan, Feti;:e ' 

)Rth . uıe:.-i Jnnuı canına i:;:le(li, fa. ki: " iı' 
Can korkıL~ınıa ılii~en J an, kat öliim korkıı:.u: paranın a· - Liyuııa kaıl:ır gitıJlf ı~" 

kurtulu.. iimidi kıtlnıadığını cMnı unııttımlıığu için, hiiki'ı· tiyonmı. Hi r kaç elınns fıı e'' 
anlmlı~ı için ı·ebiııdı•ki parala· mete lıalıcr , ermedi. Şayet hatmuk j,ti}urtıııı. K11Jartll ,,-t 
rı çık:ırı p 'ı'rdi. Parn. tnııı.1111 lıö) fo hir 'Zt') yaııar.:a 1 giipe· lenmek çağı geldi, onlıtfl )Jll' 

!l hiıı frnııkn. gündiiz, Liı· fokantacla adaın göz etmek, dıralıonıaJıır1111 

Aııdrt> dcıli ki: SO) urnkt:ın çekiıııııeycn, lwr k· zırlamak lıizım. )JI' 

- Sı·ııi hır.f-.ı)oruz. ]\ıı•'.. mnpm lıtt 111lımılar, mulıakkak - Elmaları satncağı1111;dtJ~ 
hı· rk l'<tıııııı ıla ulırrlık. Fak:ıl kendisini öl,liiriirlerdi. Buııa zır purım )Ok mu? .. Onlıı 

Bu ırn<ln l\forteıı ıt) ağıı 

kalktı. ihtİ) arın yapııula dm: 
ıJu. mire ıle, oda kapı-111111 

öniinc gitti, dı~an-1111 koıılro· 

le lıa:oln<1ı· 
Fl'liı. Jaııııı ) akıMıııl:uı 

t;uak an<;tı: eııı lıeııinı e ki ılo tuııı .. un. iııandıl?:ı, irıı:ın t'lti~i i~iıı. '-m· \'f'r. 

- lla) ıli, çahuk ol! .. I· kı),11al.. i)>tPıııNlik Fakııt "akın 111. ikfı~ t"ltl' hııluıııwı·h. p.ırft 


