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Milli Sel Afrikada 
• 
imparatorluğun her tarafından gelen 

neisit'iiınhur ismet İnönü. Bii
~iik Britnnva krnlı majeste İkin 
cı .. Georgc'u.n doj:,rıununun yıl ~ö: 
bunıu ınünascbctilc tcbriklcrını 
telgrafla bildirmişler, majeste 
l\l'a) da, Rcisiciimhura tc cltkür 
telgrafı ile mukabele etıni ter
dir, 

uhare 
b 

geni fırkalarla müdafaası kuvvetlen
dirilen büyük Britan_ga adasında ... 

- ---------
İki yıl dönümü 

Fransa inhidaının 
dan bir yıl sonra 
Alnıanya ve Sov 
yeller birliği ... 

Nizanıettin Nazif 
D un, ehemın iy 't İ inki'ır edile

rniyecek ikı ) ıldönümü, hemeıt 
hernen hisscd ilm<>den geçti. Hal
~~ki uı:eı inden b ir yıl geçen b 
•kı hadısedcn biri, Avrupanı~ 
Ve Bnlknn ların talıhi u'z . d rn·· . 1 enn e 

uessır o muştu D igw eri ise b . 
~· • k • ır sı-
... ası ve as ·erı egeme 1·-· k 
2'.ı · • n ıgın en ·a-

uzcrındc ka k k _ d . • za ayma · amlıgı 
crccesmclc b. . -çnlı ır otorıte kurmaga 

h 
~nlıuın İııc bn"lnd ki .. .. 

ntırlatır. " ı an gunu 

Yani, Fr:ınsan ' l"h 
lirn ed' . . 1 M ın sı a !arını tes-

lngiliz resmi teb· 
liğlerine göre ; 
ziyet: 

uzzo 
• 
1-

a I-
ı ·· -

İngiliz taarruzlan
nı bizzat Vayvil 
idare ediyor .. 

1§1 ı e areşal P .. O 
c;üncü F .. eten ın, -
hny t r~~sı~ Cumhuriyetine ni

e verışını. 

--<>--

LONDRA 
İ11giliz B<~ııc/,·ili Çiir~·il, Kanatla kuııııelleri™' mensup l>ir K ofornu kumandanı ile tJirlila,• 

BritmıyaAdasmın miülafaa vazi etirıi tethik ediyor. 

Acaba F d 1 . hiJ · ı· d • ranııız or u arının ın-
a ın en d - 1· İçinde M" o~an t~ as ve heyecan 

nık ' osyo Pıycr Lava! ile 
Yar~daşl~rını!1 teşvik, tahrik ve 
0 •

1 
I 1~1 ıle, l· ransız milletinin diz

., n er · ı 1 f: ını c e n an yaşlı Mareşal 
ransayı .. d 1 h . . ' le .. muca e e arıcı etmek-
Ve tttmh · .. · \.' urıyet reıımıne nihayet 

~r~eklc doğru mu hareket cth/ ır} 1940 hazharu ile 1941 
l.ıtanının d. · .. .. 

eınd on ye ıncı gunu ara-
p a geçen hadiseler Mnreşal 

eten'in h 'k' h k . . haki .. er ı ı are etını dahi 
.... ~ 1 Gormeğe veyn özürlü bul-
•11aga .. d 
il musaa e eder bir mahiyet 
t~ctrnemektedir. 

lle Mahc al Peten, kendisini, cher 
p dPa asına .olurs olsun A vru
k: nn aynlmnmak> prensibine 
battırrnl§ttr. Bir muharip olmak 
ta 1.rnından bu hareketini tarihe 
•vıp •tt• . • k" 

dı ) " ırmesıne ım an var mı-
•a r E.ğer Mareşal Pt!ten, Fran-
nın Alm h ·ı· . ~i .. anynya arp ı an ettı-

•" glun bun~ doğru bulmad:ğını 
oy eıni l · · • l be b 11 ıır sıyası o snydı, har-

tutt ~ tarzda bir nihnyet vermesi 
olu ~gu yolun tabii bir neticesi 
l:ı) t u. Fakat Peten, Veygand'ın 
buJç çektiği gün bir protestoda 
biti u~ına~ şöyle duuıun, günün 
ba,~ e. bır Reyno kabinesinde 
ctnıi ct~ıl ruuavinliğini dahi kabul 

ı. 

Al~cçc,.. yılın haziranında, büyük 
J:'rıı. •in tattrruzu inki§af ederken 

nsada.ki •w· d h 1 tccea· . pnnıgın e şet i de-
len'· •nı gö~öni.inc almadan Pe-
~ ı tahlil t k . k~ d IUphe . e me · ım ansız ır 

812'., 
ı> • 
•rıa kT l . clinnll • .1 ıııc erınde Fransa kar
etının; 

-Ey M lturtarJ eryem Ana Fransayı 

ı Diye ban b -· arı g" 1 gır angır bagırdık-
t .. un erde kıt'a A .. Unde b · vrupaııı us-
h\ad - bır muharip Fransa kal-
d ıgı eııbelliyd ' '-1 • . aha ·ı . 1

• r atta bıraz ,_. ı cnye g"d k . 
ııtı bir F 1 ere dıyebiliriz 

ıanııız h"k" 
devlet halinde k ı ·~m~ti. değil, 
F ranaa . a mak ıstıyen bir 
etmek :~i;ıl~ct halini muhafaza 
•ız knlrnıı ını taşıyan tek Fran-

F k rnı§tı. 
k a at, bun L 

uvvcti ya · da hlUKabil manevi b. r ~rın e 
ır · ranaız d ve mükemmel 
.. k f onan çu • o.kat vh ·r rnaeı vardı Ku·· - h .. ~. c . • • -

mege azır bir F aını her i.n gör-
vcti vardı ve niht<ınaı2'. hava kuv
nız bir Avrup ~Yet Franaa yal
bir kıt'alararıı.sı ·ırncvleti değildi 

Par t 1 • 
Peten bunları, bclkt 0 ! uktu. 

Yarı esir olıirak Ya§arnakır "eya 
ınutlaka Avrupada kalın 'k fakat 

''Çarpışma 
bir meydan 
muharebesi 

halini almak 
üzeredir,, 

BERLIN -• 
"lngiliz taa 
ruzu şiddet

le devam 
ediyor!,, 

Hindis
tanın talii 
Akdeniz 
harbine 
bağlıdır 

---o---
Orta şarkta harb 
etmemiz ve kaza-;, 
m a m ı z lfızımd"'Ç;. 
Aksi takdirde ... 

ROMA Akdenizi, 
"Şiddetli bi Irak ve İran 

muharebe 1 petrollerini 
başladı! " düşmana tes-

Afrikanın en • 
şiddetli harbi lıme mecbur 

Berlin 18 (A-:;;:r-- Halen cerc J 
yan etmekte olan Sollum muha- 0 uruz 

----o---rebesi, Afrika ha11binin en mühim 
muharebesi olarak telfıkki edil -
mektedir. İngiliz taarruzu nikbin Kanada Başveki-
lik göstermektedir. Eğer İngıhz-
ler, Tobruk'a varmak projelerin- linin yeni beyanatı 
de muvaffak olamazlarsa, Alman 
mukabil taarruzu Mısır için çok P.r'nceton 18 (A.A.) - Ame-
telhlikeli ola'bilecektlı·. rikada kı a bir beyahnt yapmak 

• ta olan Kanada Başyekili n. 
/ta/yanlarda m U J:)lackenzie Kingc bugün P.rin-

h 
ceton Ünüversitesi tarafından 

ar ebe şiddetlidir fahri doktorluk payesi te\'di e-
d · l dilmiştir. 
ıyor ar B. l\f, King bu ~ıüna ebetlc 

Londra 18 (A.A.) _Roma rad talebelere hitaben bir nutuk ~öy 
yosunun bu sabah bildirdiğine liyerek demh;tir ki: 
göre şimali Afrikadn Sollum etra (Devamı 'Üçüncüde) 
fında lhalen pek şiddetli bir mu- 0 1

-----

harebe cereyan etmektedir. B. l "k A "k 
Ç a r p ı ş m a b i r ır eşı merı a, 
~meydan muhare Arjantinden üs ara• 
besi,, halini almak mamış. 

·· d- Buenos • Ayres, 18 (A. A.) _ 
uzere ir. Stefani ajanııındap: 

•ine feda etmiştir. 11 
hcve. 

Bir yıl tarihi bir ı. • Kahire 18 (A.A.) - Sollum-
• • ııı;;anaat ... h Kap H lf .. 11 ' · · için k•f' bir zaman d w'ld'- arı UZ7.0- a aya muse esı ıçın-

. Reisicümhur Castillo eazete
cılere beyanatta bulunarak A
~eri~a'nm halen Arjantin'den 
hıç bır arn7.i talebinde bulun
m~dığını ve üs tesisi i~in de 
ınuracaat etmediğini bildinni • 
tir. 

il 1 egı ır B· deki la hakiki b ' naı:'nnl h geçelim ' 1• d çarpışma r ır mey-
ş. de~ · ·b. l'h an muharebesi mahiyetini ala-

li . ım ı ne gnrıp ır ta ı tcccl~ cak vaziyette ~ eder &zük-
11 karşıeındayız: lllcktedir g 

"' Sovyet Rusyanın, müttefiki 1 Dün nı:~~- k ~ ak la "rıı. k d ·ık· v rd.i ~n as en m am rın \i ~aayı ya asın an sı ıp atışı e ği nuılUın t .. u· • .:etınden yrrmi bir ay geçtikten le~ Alınan vc ı~ı8 !{;;~ ;;il~~ Londradakı Japon 
te~tt· bugün Frnnsayı yer~. v.u- ~çıc~ Vo Capu:Oya varmışlar- elçisi memleketine 
k uvvctlerin Baltık demzı ıle lü · akat Capuzzoya girmeyi • 
ll"ı:kadcniz arasında tahşid edil- d '~~u .. 'bulrnanıışlardır. Ö(,rrenil gitti 

Bir Fransız artis• 
tinin anlattıkları
na bakılırsa: 

runıanya, Ameri 
~karşı harbe 
haz1rlanı rken : işgal altındaki F ran-

U k ra n ya , sız topraklarında .. 
Türkiye Aiti Fra n-

v riye sız ba;u-
petrolleri na b 1 r 
M .. h. h' b Alman u ım ır ya ancı •• •• •• 

devlet adamı Berline sungu su 
gidiyormus düşüyor! 

Almanyaya gore, 
dayanan Vaşing
tondur. Yoksa ... 

İngiltere Birleşik 
Amerikayı teşkil 
eden d~vletilerin 
49 ncusu olmuştur 

Berlin: 18 (A. A.) - Bir hu
susi muhabir bilcliriyor: 
Alınan mutbıuıtı. ı,:iıtıKre da

ha faıla AlııuıJı - Aıu..rikıuı mii. 
na~cbctlerile rnc~~ııl olnınl,ta ' '<' 
Amerika Uirlesık J>c>\ letl~rin in 

<De, amı ikiindiıl" 

---o---
Ve gine rivayete 
bakılırsa, Fransız

lar şimdi hücuma 
kalkmak ıçın sı• 

perde fırsat kol
layan askerlere 
benzemektedirler .. 

PEK YAKINDA 
~ - -:::.=--- - - ---

Birbirinden güzel üç roman 
tefrika etmeğe başlıyor: 

1 - Zola'nın 
şaheseri 

? ? ? 
T ercenıe eden: 

HAMİD REFiK 

• 
2 - intikam 
Aşk, lhtiras,Heye
can dolu bir ma• 

cera romanı 

Türkçeye çeviren 
H. R. TIRPAN 

Suriye
de muha 

re be 
İngiliz tebliğleri
ne gör'!,_ bugünler 
vaziyet şöyle hü· 
fasa edilebilir 

1 - Bir Fran
sız torpidosu 
batırıldı !' 

2-Şam dü 
mek üzere 

3- Vişi kuv 
vetleri Fi/is-
tine girme
miştir 

Kahire 18 (A .A .) - Şimdi 
müttefikler Sam ovasına hfı
kim tepelerdedir ve şeh irc 
:Ioğru agır ağu· yürümektedir. 

HİR 1'EKZJP 
Kud.üs 18 (A.A.) - Dün ak-

am, lngiliz askeri sözcüsü, İn
gili7. kuvvetlerinin Şam btikame
tinde yeni terakkiler kaydettigi
ni bild irmiştir. 

Askeri öze~. Vıchv kıtalarıının 
Fılistine girmeğe mu~affak olduk 
lan hakkındakı şayıaları en kati 
bir surette tekzip ctmi.ştir. 

Şı\l\IA DOGRU YÜRÜYORLAR\ 
Kudüs 18 (A.A.) - Ordu ruı

mma söz söyl:erneğe sel.filıiyettru 
bir zat Şam isti.kametinde taar
ruza geçen İngiliz kıt'alarının 
bu şclırc bir rnıktar dnha yaklaş
tıklarını bildirmckf.edir. 

Cebeli Abu yaylası ışgal edil
miştir. Şam 'a 30 mil mesnfede kfi 
in Kisvenin şimali §llrkisinde bu
lunan Riz de İngilizler tarafından 
uıptt.'<.lilmiştir. 

(Devamı üçüncüde 

Anketler, 
Hikayeler, 
Röportajlar 

3 ? ? • • ? • -
Esrar, muamma 
ve meçhullerle 
dolu bir zabıta 

romanı 

• • E!t 01d.~ğu bildirilmektedi.r.. • J~~~:ior& Almanlar ve İtalyan-ı Londra: 18 (A. A.) _ Reuter 
~i tcab' rnuttcfikinin yere serılışl· dırlar Fak ~\Unda bulunmakta- ajansının öğrendiğine göre Jn. 
de bu 1~ e~cn tarihin yıldönümün- ki ya;lada ~ Sol~urn'un üzerinde] ponyanın ı ... ondrndaki bilyi.ik el

a CT, cidden manalıdır. rin münak 1:;cknt Sollwndakilc- çisi B. Şigcmitsu kendi talchi ü-
Nlz MErı1N NAZİF (Devaı:nı 1~ kesmek tehdidı zerine pazarte~i giinü Tokyo'yn 

s~llı 1fövodi& _ 
• n<:u sayfada) hareket etmistir. 

KURUŞ 

Milli Çin <l<!rılrtinirı ~<"fi 
Gerı<'r<ıl ÇanJuı '('<'"-

MilH cin -Bi rmanya 
' hududu hakkında 

bir anlaşma 
Çunking 18 (A.A.) - Reuter 

ajansının İ;\'İ malumat alnn kn~ 
nnklnrdan öğrcndiğnc göre uzun 
ıniizakcredcn onra Çin ile Bir
manva nra ındaki hududun t:ı
·' ini ·hususunda nihayet hir an
Iasmava ,·arılm ıtır. Anlaşmn· 
nm y;kındn Çin ,.c ingiliı h~
kltınctleri tarafından iınıa cdı
h.•ceği tahmin edilmektedir. 

Japonya mu
ammasının bir 
yeni safhası 

l. .. ondrn, 18 (A. A.) - •B. B. 
.n Holnnda llindistanı , .e Ja

pon müme illeri nrn ınanki ik
ti adi müzakereler iyi netice~e 
varmadığından durdurnlınnsıııa 

iki memleket miimcssillerinee 
karar ,·erilmbtir. l\laanı:-ıfilı hu 
vazi'.\·et iki memleket nıiiııası'

betleri ne hall•I Hrıni \ ecektir. 



Salıife Z 

En Son Havadis'in 
-::::. Edebi Tefrikası-54 

..t=>-M'AUDV«\~.~~ 

Doğan Recep ve Manasbrlı 
Kaleş Şevki ... 

319 lhtilô.linde Albay Cahid bey fırkasın• 
dan nasıl bir Teğmen Ali bey doğmuşsa 

tıpkı öyle ... 

Müellifi : Nizamettin N-~~if J 
-

- Be birader kibrit bu ka
dar ucuza satılırken bu kulla· 
nılır mı? 

- Ucuzluk, pahalılık için 
değil· 

Bulamıyorıun. He'Ill o bal
kan •enin, bu balkan benim do 
la~a dolas:a ben artık yabanlaş 
mıya ba~ladun. Binbaşı bir kili 
rit çakarak arkada ııııİ uzattı: 

- Doğan, sen bu kadını 

hangi çetenin kaldırdığını zan 
ncıler,in? 

- Onu Allah bilir. Yalnız 
verilen haberlere bakılır;a 
«Sandan..ki» nin hu i~ıe parma 
ğı yok gibi geliyor hana. 

- Belli olmaz· 
- Böyle deme. Çünkü on 

be§ gündenlıeri Ge' gili tarafla 
rırnla dola§ıyor. Halbuki Ame
rikalı kadın Cumaibiila da or
tadan ka)holmuş. 

- Canım, diyelim ki San· 
danok.i'nin bu i§~ parmağı yok 
f•kat ihıiyatlı hareket etmek 
lwm olduğu için, Selıinik mm 
taka"l kumandanı Ferit paşa, 
Ge'gilideki lıalü.kleri de hare. 
l..ı·t e getirmi~. 

- Y aııdık Ö) le i e· 
- :'leden? 
-- l'ieden olacak? Eğer Köp 

rii lü Kazım, anclan-1..i'yi kö
y ünde sılu~tıracak olur>a San· 
d~n•ki ) aka..ını zor kurtarır. 

- Daha iyi ya ... 
Doğan, «-iz de anıma cahil

•iniz !• gilıilenlen dudak bük· 
ıü: 

Faraza bak, şimJi Şevki·yı • 
bekliyorum. Bir saat sonra o 
da yola çıkmış bulunacak. Ha 
Jil beyin avcı ta'buru dün yola 
~ıktı. Belki ele şu anda teğmen 
irfan çetesi Yenice gölüne var
mıştır · •V ardar güne§i Ap06to
lu kaçırttmı, artık o, buralar
da clola~amaz> diye bölhürleni
yordun ya ... 

- Eeeeey... ııe olmuş? 
- Herif bir aydaıiberi etra· 

fı kasıp kavur-.ıyor. Teğmen İr 
fan'ı memur ettik bakalım ne 

yapacak? 
Bu sırada kapı tekrar açıl -

mış, ~riye poturlu bir genç 
girmişti. Haaan Tosun hey der· 
hal yerinden kalktı. 

Ona doğru bir iki adım attı 
ve elini sıkarak: 

- Bravo Şevki! dedi. Tam 
zamanında geldin. Tanışırsı • 
ıııı değil mi? 

Kısa boylu kol ağaşı da ye· 
ııi gelenin elini eıktı. Totmn 
bey yer gösterdi· Poturlu genç 
oturdu. 

Fakat ikram edilen sigarayı 
mahcup bir eda ile red etti. Bu 
otuz yaşında ya var ya yoktu. 
Yapıoında erkek güzelliğinin 
bütün umurları göze ~arpıyor 
du. 

Uzun boyu, ) iğit tavrı, ha· 
kı1larınılıdi diklik anlatıyor · 
du ki hu genç tam dört yiiz dir 

lıcın bir erkektir. 
Hakikaten de böyle idi. Ka

ra kaşlarından ince kınrcık lıı 
- Diırlıa::ıın ! diye bağırılı. 

Eğı·r bu i~i kan ız halletmek is yıklarından kinaye ona Kale~ 
ti) or>ak, Sandaıı,kinin ölme • Şe' ki derlerdi· 
me>i birinci şarttır. Hayret et· :Mana>tırın içinde doğımı~. 
uw. Bak anlatayım· erkekçe büyiiınü~ civarın efe 

. . . . . . . . . geçinenleri ara<ında hürmetle 

- Biliyonmn ki bu çeteler anılır bir ün salmıştı. 
Lir J.aç partiye men upturlar. Yalnız bu kadar mı ya? En 
• \ erhov i.,tler• •Saotrali.tler» çetin tepelerde tüneyen komi· 
falanlar, filıinlar gibi... San- tel er, onun c~a':'1ini ~~. nü 
dan«ki, bilha .. a Verhovi,tlere mune olarak ılenye soruyor -

düsmıındır. halbuki ben iki ke lardı: . . 
re iki dört eminim bu dalave- Bır defa, «Serezlı Pamça• 
nyi Verhovktler ;apmıştır. nın çetesi, •Kaleş Şevki» yi 

T06un bey dikkatle dinliyor telı: başını balkanda kı.tırıver-
ara sıra notlar alıyordu· mişti. 

- Binaenaleyh diye devam Fakat Paııiça bu fnoattan 
tti Kol ağası eğer Sından~ki isrilade etmek istememiş, pu u 

ile el altından muhabere te • kurduğu yerden: 
min ffieılıilir.en ben kuvvetle «- Git be arkadaş! diye ba 
'İİl'.nİt ederim ki bu m~lenin ğırmqtı. Seni öJ.diirmeğe gön-
;ç yüıriinü öğrenebiliriz. lüm razı ohnuyor !> 

- Ali... Kale§ Şevki işte böyle bir 
- Ba~k.a bir U.teğin var Kaleş Şe~ idi. 'Ye 319 ihtila-

1111? li esna ında Albay Cıhit bey 
Huaıı T06un bey gülüıme. fırkasından nasıl bir teğmen 

di: Ali hey doğmu\'Sa il) Manas-
- Tdıii... ne o? Yoksa uy tır takip kuvvetled arasından 

mu geldi? da öylece bir kol ağası Doğan 
- Hayır ama, hazır gelmiş- doğınu~lu· 

lı.tn eve de hir uğrayayım de. Pınarlı 1\1 e<lonya balkan· 
miştinı f\t. Üç &)danheri daj lacında Yalnız Ferdinand'ın 
başındayım. Öldüler mi, kaldı- boru.u i>tecek değildi ya ... 

!ar mı ~unu bir anlayalım. 
- Evine uğrarsın. Fakat ni 

ha) et bir aat oonra tekrar yo
la çıknıı bulunacaksın. Böyle 
ııetiimeli bir günde •Doğan Re 
cep• gı'bi bir kuvvetten mah -
nun kalamayız. 

Kol ağa.ının kaşları çatıl· 
dı: 

Az ~onra kol ai;ası Doğan 
ReC"ep hey odadan çıknıı , Ka· 
leş Şevki ile Ha•an To<un baş 
ba~a kalmışlardı. Şimdi sokak 
!arda ayak eı-leri fazlala~ını~. 
pencerelerden giren güneş ~te· 
şi küllenen sobaya yardım et· 
meye başlamıştı. 

KN 80N HAVAD!S 

) Şehir ve Memleket Haberleri f HERG 
==Bir Muhaver 

Çarşasa 18 Hasiraıı 1941 

1--Bize göre:-.-. 
Kahveye 1 kuruş 

.. S ir,, liğe .. fon"luğa Yeni bir kararname 
dair 

- Peyami Safa, clnııiliz mu
harriri Bernard Şow bile lngilte
renin zayıfladığını söylerken ba
zı baımuhanirlerimiz. lngiltere 
için ıöyle söylüyor, böyle ıöylü
yor> diyerek Hüıeyin Cabit Yal
çına (Sir) lik, Necmeddin Sada
ka (Mister) lik tevcih etmekte

Ticaret vekaletine yeni selahiyetler ve
rildi. Vekalet lüzum gördüğü zaman 

bütün hububata el koyacak 
dir. 

ikdam da ,öyle mukabele edi
yor: cA Peyami Safa, 1ana da 
fon mu diyelim h Bu i§e ne der

Alınacak malların parası peşin verilecek 

sin) 
- Bence, Türk dütüncesine 

Türk duyu,u hikimdir. Unutma
malı ki Türkiyede (Miater Ha
lük) dan gayri Sir ünvanını !aka
bileceğimiz kimse çıkmamıttır. 

- Kim bu Miıter Haluk}. 
- Büyük ıairimiz T evlik Fik-

rctin oj:lu.,. 
- Demek Peyaminin dağıt

tığı ünvanlar yerinde deiil . 
- Bazı İnsanlarda menfilik 

bir ruh hastalığıdır. Halk arasınd:ı 
bile bilmez miein, to karaya be
yaz, beyaza kara deu diye bir 
söz vardır. Peyami, bütün haya
tınca böyle kalacaktır .. O, Harbi 
Umumi faciaaını tenkid ederken 

Ankara, 16 (Telefonla) -
Bugün neıredilen bir kararname 
ile hükumet Ticaret Vekaletine 
mühim bazı 1a!ahiyetler vermiş· 
tir. Bu kararname, hükümlerine 
göre, Ticaret Vekaleti, idrak e
dilecek olan 19'4 I yılı mahaul 
mevaiminden 1942 mahaul yılı
na kadar lüzum gördüiü zaman
da ve mıntakalardaki buğday, 
çavdar, arpa, yulaf, mısır, ve 
mahlutlara el koyabilecektir. 

Malum olduğu veçhile, Milli 
Korunma kanununun 14 üncü 
maddesine göre, hükumete hal
kın ve ordunun ihtiyacını temin 
edecek ıtoklar yapmak üzere hu
bubata el koymak aal&hiyeti ve
rilmittir. Binaenaleyh, yukarda-

ki karar, mezkur kanun hüküm
lerine iıtinaden verilmiıtir. 

Keyfiyet derhal mevı:ii fiile 
çıkarılmıyacaktır. Ticaret Veka
letinin lüzum göreceği tarihte hu 
bubat sahipleri beı gün İçinde bir 
beyanname ile ellerinde bulunan 
mahsulü Ticaret Vekaletine bil
direceklerdir. Alınacak mahsulle
rin bedelini Vekil et, peıin para 
ile ödeyecektir. 

Ayni kararname mucibince, 
Ticaret Vekaletinin lüzum gör
düğü yerler el koyma keyfiyetin
den istisna edilecektir. 

Bundan batka. deiirmenlerin 
ancak bir ıenelik ihtiyaçları bıra
kılarak fazlasına el konacaktır. 
Böylelikle, bütün değirmenlerin 
çalı§ınaıı mümkün olacaktır. 

bir Sir ve bir Mister gibi dütü- I---------------------------
nür. Çünkü o zaman AJmanlarld. 
dosttuk. Buııün bir cermanofil 
olarak görünmesin mi canım) 
Bizi Almanlara düıman sanıyor ... 

Bir mahkum f Coğrafya konresi 
Tevkifhane baş gar- Umumi heyet bugün 
diyanını dövmek hazırlanan raporları 

• •• 

Kısa istedi ve müşahe· tetkik edecek 
::::::;;;.;,___H ab er 1 er deye alındı 

Dün latanbul tevkifhanesinde * Eski T epebaıı bahçeoinde baş gardiyan Osman, tevkifhane 
yapılan çocuk bahçeainde, çocuk- bahçeıinde dolaşan mahkumlar
lann ve halkın taşlara oturduğu dan Halil oğlu Mehmedin üzerini 
görüldüğünden, şimdilik buraya eroin ıüpheaiyle aramak isteyin-
25 sıra konulacaktır. ce mahkUm üzerine atılaTak ken· * Adalarda, merkeplere ıyı disini dövmek iatemiştir. 
bakanlara 7 5 lira mükafat veri- Mahkum Halil oğlu Mehmet, 
lecektir. Muayene ağustoıta ya- Osmanı döve~ince hırıından 
pılacaktır. yerlere yatıp bağırmaia başlamış * Muhtelif semtlerde ayın tır. 
yirmi üçünde açılacak olan ço- Mehmet güçlükle teskin edil
cuk bahçelerine gelecek talebele- miş ve baı gardiyan Osmana ha
re Maftrif Müdürlüğü ile ilk okul karet cürmünden Birinci Asliye 
yardım birliği heraün meccanen Ceza M~hkemesine verilmiştir. 
jkindi kahvaltun verecektir. ncak mahkUmun mahkemedeki * Dün, ilk okullarda okuyan etvarı da ıüpheli a:örüldüij:ün
fakir ve kimsesiz ıekiz yüz çocu- den adliye doktoruna muayene 
~un sıhhi muayeneleri yapılmış- ettirilmiş ve akli vaziyeti bozu'J 
lır. Hasta olanlar aanaloryom ve görülerek mütahecle altına alın
hastahanelere, zayıf çocuklar da mı~tır. 
prevantoryoma gönderilmiştir. * Talebelerin, ellerinde bu
lunan kitapları mektep koopera
~iflerin..! veya idarelerine verme
leri kararlaıtınlmı'ltır. Bu kitaplar 
kendilerinden ıonra ayni sınıflar
da okuyacak talebelere dağıtıla
caktır. Bu suret!e, kd.ğıtsızhğın ki
taplar üzerindeki tesirinin önü 
alınmış Qlacaktır. * Takaa tetkik heyeti dün 
son içtim•ını ya.pmlf ve şimdiye 
kadar yaptığı ışle< hakkında Ti
caret Vekiletine bir rapor gön
dermiıtir. 

* Cumarteai günü Sarıyer Hal 
kevinde İ•mail Hakkı Baltacıoğl•. 
(Karagözün eatetik ve karakteris
tik bakımdan tetkiki) mevzulu 
bir konferans verecektir. * latanbulda benzin tabdida
tından evvel ayda 1 O bin ton sar 
!edilmekteydi. Tahditten sonra 
bu rakam 6 bin 600 tona inmif
tir. * Ondüli.syon makinelerinin 
kontrolünden aonra kadın ber
berliği yapanların aıkı bir kon
trole tH.bi tutulmasına karar ve
rilmiıtir. İmtihanlara yakında 
başlanacaktır. * Şehrimizde 42 aaat zarfın
da '4 7 eanaf muhtelif suçlardan, 
1 3 ıoför seyrüsefer nizamlarına 
muhalif hareketten, 1 4 kişi de 
tramvaya atladığından dolayı ce 
za1andırılmışlardır. 

---o,---
TACIRLER PAKETLE NUMU
NE İHRACI lsTEDILER 

Şehrimizdeki tacirlerden bazı· 
ları İstanbul Ticaret ve Sanayi O 
dasına müracaat ederek kendile
rine eekisi ıibi paketle nümune 
tipler ihracına müsaade verilme
sini iate-ınişlcrdir. 

Ticaret Odası, bu talebi Tica
ret V ekal tine arzederek bu hu-
susta direktif i.stiycccL.tir. 
AMERiKANIN BLOKE ETIICt 
PARALAR 

Amerika hükumeti, İsviçre ve 
Türkiyedcn me.ada bütün Avru
pa memleketlerinin paıaıını blo
ke etmi"tir. Bu husustaki karar 
alakadarlara bildirilmittir. 

Jsviçrenin istianaiyet şartı, 
alacaiı mamul veya gayri ma
mul etyayı Mihver devletleri em 
rine vermiyeceiine dair tahriri 
teminattır. Bu takdirde lsviçre
uin Ameril.ada bulunan blokajı 
serbest bırakılacaktır. 
BASMA TEVZlA 11 İÇİN YENi 
FORMOL 

Hergün Yerli Mallar İotanbul tU 
besinin önünde basma almak için 
büyiik bir kalabalık birikmekte
dir. Basma tevziatı sabahları üç 
saat yapılmakta ve basma alacak 
halk, pazarların bir kapısından 
girip yalnız hır robluk alarak di
ğer kapısından çıkmaktadır. 

Veki.letin bu halin önüne g('Ç

mek için yeni bir formül buldu
ğu ve bunun tatbikine geçilcceii 

* Münhal bulunan Belediye 
fen mü1&virliğine, Etibank oabık 
teftiş heyeti reisi Nadir Pekel- anlaşılmaktadır. , 
men tayin olunmuıtu~. Sümer Bank Y er.~ı .'."1.~llar Pa-

Coirafya konııreai yarın An
karada umumi heyet halinde top 
)anarak komisyonların raporları 

üzerinde müzakerelerde buluna
caktır. ilk içtimada aeçilmiş olan 
komisyonlar mesailerini dün ta
mamlamışlardıT. Tali komiayon· 
lar, raporlarını ıon defa tetkik 
etmek üzere buııün de toplana
caktır. 

---o---
Kahve 

tevziab 
Vilayet. yeni ahvc tevziatı

rı yapabilmek için tevzı olunacak 
kahvenin nıaHyırtıni araştırmak
t3dır. Titaret Ofı ine bu kahveler 
200 ku,uı~ mal olmuştur. Buna 
yiizde sekiz toptancı kilrı ilave 
olunacaktır. Vıl.iiyet bu esasa gÖ· 
re sahş fiyatını tayln edecektir. 

Gazinoların teftişi 
Gazino ve meıire ,.erlerinin 

tefti~lerine devam edilmektedir. 
Floryada Y a~.yabey, Yenikapıda 
Safa, Aile ve Şen gazinoları hak· 
~ında zabıt tutulmuştur. 

Denizciler bayramı 
1 temmuz denizciler bayramı

nın sahil ıehir ve kasabalarımızda 
~·u yıl daha co,kun hır fekilde 
tes'idi için şimdiden hazırlıklara 
baılanm1ş~1r. 

--~--

Almanya yeniden 
mal istedi 

Almanyadan yeniden mühim 
miktarda tiftik ve kepek isten
mektedir. Bu hususta görüşmele
re ba,lanmıftır. Bu mallara mu
kabi~ Alman~adan .demir eşya, 
makıne ve kımyevi ılaç getirile
cektir. * Almanya ile uamızdaki ti
caret anlatYD•sı iki ay daha uzatıl 
mıştır. 

Sekiz hayvan ser
gisi açılıyor 

Adliyede: 

Kalay sakla
yan üç kişi 
yakalandı 

Tahtakalede nalburluk yapan 
Mahmut adında biriai, yine ayni 
semtte yemişçilik yapan akraba .. 
ıından G:ılibi lzmire göndermif 
ve onun vasıtaaile 1400 kilo ka
lay getirtmiıtir. 

Fakat, Mahmut bunları piyaaa 
ya çıkarmıyarak fiyatların yük
aelmesini beklemiş ve 1000 ki
losunu Etem adında birisinin 
metruk ardiyesine, 400 küaur ki
losunu da Mihal adında birioinin 
dükkanına depo etmiıtir. 

Vak"a ihbar üzerine meydana 
çıkmıt ve mallar olduğu gibi bu
lunmuştur. 

Mahmut ile ıuç ortağı Galip 
adliyeye teslim edilmiştir. 

* Fiyat Mürakabe bürosu memuT 
!arı; Yemişte patateaçi Mihalın 
dükk&nında 230 ve kuru yemişçi 
Eyüp Ağaoğlunun dükkanında 
1 145 kilo gizli kalay bulmuşlar
dır. Suçlular, adliyeye verilmiş
tir. 

BiR HIRSIZ MAHKOM 
OLDU 

Yuouf adında bir sabıkalı ge
çenlerde, Tahmia ıokağında kö
} üne 6 leğen tahin helvası alan 
bir köylünün bir leien helvasını 
çalmış bir hamala yükleyip kaçı
rırken yakalanmıştır. 

Birinci Sulh Ceza mahkemesi 
Yusufu 3 ay 15 gün hapse mah
kum ve hemen tevkif etmiıtir. 

KÖYLOYO DÖVEN KORUCU 
Kemerburgazda koı-uculuk ya

pan Osman, yoldan geçen Halil 
adında bir köylüyü çevirmiı ve 
kulübeai önünde taıları temiz
letmek is~emiştir. 

- Babanın uşağı değilim 1 
Deyince de üzerine atılarak 

kendisini dövmüştür. 
Sekizinci Asliye Ceza mahke

:..-nesine verilen hiddetli ve açık .. 
göz korucu 1 ay hapse, 3 ay da 
vazifeden mahrumiyete mahki'ım 
edilmiştir. 

iSKELE MEMURUNU TOKAT 
UYAN KADIN 

Roza adında bir kadın, elinde 
büyük bir teneke yağ olduğu hal
de Akay vapurlarından birisine 
binmiş ve Heybeliadaya aitmi§· 
tir. 

KaJın, teneke için bilet al
madığından iskele baş memuru 
Osman bilet kesmek istemiş, bu
na sinirlc·1en Roza memurun üJ 
zerine atılarak tokatlamıştır. 

Hakkında cürmümeşhut yapı-
1tu·ak adliyeye verilen Roza, sor
guya çekilmiş, ink&r etmişse de 
tevkifine ve muhakemesinin baş
lı.a bir güne bırakılmasına karar 
verilmiştir, 

Halk ayakkabıları 
niçin yapılamıyor? 
Ayakkabıcılar kooperatifi halk 

tipi ayakkabılarını yapmaya baş
lamıştır. Ayakkabılar deri fiatla
rındaki palıalı!ıık yüzünden fazla 
fiata mal olduğundao ve Fiat Mü 
rakabe komisyonu da yeni bir fi
at vermediğinden ayakkabılar be 
nüz satışa çıkarılmamaktadır. 

tDeri fiatlarındalti yükseklik 
dolayisile halk ayakkabılarının 
fiatı 660 kur~ yerine 760 kuruşa 
çıkarılacaktır. 

Komisyon cuma günü yapacağı 
içtimada deri fiatları üstümde ye
ni tetkikler yaparak bu hususta 
bir karar vererek, fiatları yük -
selttilcleri söylenen ve yakın bir 
zamanda deri• ticaretine başlayan 
kimseler !hakkında da tahkikatta 
bulunulacaktır. 

izam !.. niçin ? 

l 
atanbul tarafındaki kah
velerde kahvenin fincanı 
ötedenberi 5 kuruşa aatılır 

dururdu. Halbuki son zaman· 
!arda -bilhaaaa Beyazıt civa
rındaki kahvelerde- 6 kuruşa 
aatıldıiı göriilüyor. 

Bu mevzii fiyat farkının se· 
bebi nedir) Acaba kahve pa
halılaştı da mı Belediye bu 
zamma müsaade etti) lyi ama 
piyasada eaaaen kahve yok 1 
Bu adamlar nereden kahve bu 
lacaklar ki zam iatemeğe hak
ları olabilain) Kahve diye ö
nünüze getirdikleri ya kav· 
rulmuş arpa, ya nohutla arp• 
karııığı bir şey... T ecrubeıi 
meydanda. Şu halde müfteri
den alınan bu 1 kuruş fazlanın 
kar,ılığı nedir) 

Bizim tahminimize göre bu 
zam, kahve darlığı hissedilmi
ye başlandığı ve maamafi at 
çok yüksek fiyatla da olsa yi
ne bulunabildiği zamanlarda, 
belki de Belediyenin müsaade· 
sile yapılmı, bir zam olacak. 

Fakat bugün için chikmeti 
vücudÜ> kalmamış bir şeY· 
Kırk para da olsa, biz bu pa· 
Tanın lüzumsuz yere müşteri· 
nin cebinden alınıp kahve~i

nin kesesine konulmasını doğ"' 
ru bulmuyoruz. Hatta, kulla· 
nılan malzemenin ucuzluğıJ 
gözönünde bulundurularak. 
kahve namı altında satılan 
menkuun daha da ucuzlatıl
ması fikrindeyiz. 

·-Bu, böyledir!,,.,.., 

Ekonomi: --
2000 ton tiftik 
asgari ~hraç 
fiyatları tesbit 

edildi 
Ticaret Vekaleti, lsviçreı·• 

1000, Macaristana da 1 000 < 0 ~ 
tiftik satışına müsa::ıde ctmi~tit· 
Jsviçreye satış serbc.:>t döviıfe, 
Macaristana ise mal mukabilind• 
yapılacaktır. 

Diğer tuaftan Vekalet, ti11~ 
~ hş fiyatlarını da tesLit etmi~~~:· 

16 hazirandan itibaren mcr ı~ 
yet mevkiine girecek olan yef1 

tiftik asgari ihraç fiyatları kil• 
başına şu suretle tesbit edilı111ı' 
tir: ., 

Birinci oğlak 2 7 5, ikinci of 
l~k 255, ince 2H, iyi 225 . • ,rf 
21 O, Konya dağ 225, Konya:;; 
va 21 O, Kastamonu 250, y•B~ 
165, çengdli 240, boz 190, d• 
165, sarı 160. 

- , 
Haliç işletmes~ 
Münakalat Vekaleti 
yeni vapurlar getif' 

tecek 
Haliç vapurlarını iıletmek ;; ıt' 

re bir kanun projeoi hazırlanı1'1r 
b~ ~ 

Projeye göre, halen vapurl" 
idare etmekte olan muvakkat jd• 1 

re kaldırılacak, idare ve işlelfl'~ 1 

iti tamamen Münakalat VeU1•1! 
ne ait olacaktır. Münakalat Ve~~ ı 
leti yeni vapurlar eetirtecek. ye ., 1 
iskeleler yaptıracaktır. Llyih• ) , 
kında Meclise sevk ve müzak:e' 
olunacaktır. 

Yeni bir demiryol&l 
Elazığ - Van hattının 71 in; 

kilometresi civanndaki Külüşk tJ 
k?prüsünden başlıyarak 106 ; ,, 
kılometrede eski güzergaha ; 
vuşmak üzere 45 kilometrelik :, 
ni bir demiryolu inşaaı kararl 
mııtır. 

eyog u a evının teTtlp Öz · · · Ah * B -ı H lk . . . 1 z:ırları müeoaese muduru Ahmet 
ettiği açık hava temoillerinin ilki baÖzkır, Aknkar~ya gıtmhş~~r. bil
Kasımpaşada verilmiş ve çok mu met ha ınn u seya. a ı -
vaffakiyetli olmuştur. Halkevi, • hassa Sümer Bank Yerlı Malla{ 
kaza hudutlarının bütün meydan- P~zarlarından basma tevzıatile 

~u yıl 6 knada hayvan oergi
lerı açılacaktır. Fakat mükafat ta 
1 000 lira arttırılmıştır. Birincilik 
kazanan h~vaıılar yüksek fi
yatlarla mübayaa edilerek damız 
lık olarak kullanılacaktır. l--------------

Asker aihtıerine 1 Kısaca: Bir çivi muta kiri 

Jarında temsiller verecektir. alakalı bulunmaktadır. yardım 1 
* Dün şehrimizden muhtelif 

memleketlere 60 bin liralık ih
racat y:ıpılmıthr. ------

* Üsküdar Tıhtımının inşasına Asker ailelerine yardım için 
başlanmıştır. Belediye vergi ve re.aimlerine xa-

yakalandı 
Tanışma kolaylıgı Cibalide Cevdet ve EminÖO~ 

Ünyanın heryerind e, ister de ismi bilinmiyen biri çiviltrı .. 
ni 300 kuruşa sattıkları için >'~1 erkek iater kadın olsun, ·tıi 

inaan aol<akta görüp de kalanını§ ve müddeiumuın• 

- Doğan Recep, Doğan Re· 
cep diye homurdandı. Artık 
fokum yahu! 

«Vanlar güneşi Apoı.tol fa. 
lan yere gelmi •, ko · Doğan 
•Gııta kaptan çetf:!!İ U -turuga 
) ı ha -mı~• ko~ doğan ... inal -
lalı Le birader! Bir in. anın 
t&flaııunülö hu kadar suiisti • 
mal ffiil ez. Biraz da ha kala 
rı çalı~ -ın. 

Büyük rütbeli kumandanla 
rııı ka)ıtsızhklarına umumi 
müfettişle sadrazamın ihtiyat 
ti\ iye etmelerine rağmrn or
dunun genç subay kadrosu kay 
na1ıyor, en ulak fır.atlardan 
istifade ederek yuvalarından 

çözülmii~ zeınherekler gibi dağ 
lara fırlayorlardı. Acaba bü
tün bu yorgunluklar, uykusuz-

luklar hep şu Amerikalı kadın 
için mi im? yahu ba,kıııa uğ· 
rayan herhangi bir po•ta ara • 
hası yüziinden mi idi?. 

pılacak zamlar hakkında Beledi* Cerrahpaf& hastahanesinin 
d 2 

Ye reiıliği tarafından hazırlanan 
hariciye pavyonuna yeni en 5 
yatak ilave edilecektir. projenin Ankaraya gönderildiği-

ni yazmıştık. * Basın Birliği lstanbul mın- Belediye Muhasebe Müdürü 
taka~ı haysiyet divanı, Müddeiu- Muhtar Acar da Ankaraya gide
mumi ~e Vilayet hukuk i~leri mü- rek bu hususta izahat verecektir. 
dürünün i•tirakile toplanmış ve iNHiSAR BAŞM0D0RL0KLE
reisliğe R~fik Ahmet Sevengili RI 

tanımak iıtediği bir kimseyi, b&f verilmişlerdir. 
kaaının deliletine hacet olmak- yardım sevenleri11 
saın, nazikane oel&ınlamak, mü- f . 
saadesini almak ve önceden ken. aahyeti ·· ~ 
dini tanıtmak suretile pekalıi ta- Yardımsevenler cemiyeti d~-, 
nıyabilir. Muhatap istemezse, yi. haftalık toplantısını yapmış, .. g•, 
ne kendisini nezaketle ael&ınlı•a· nüllü haıtabakıcı ve taahhütlu •, 

- Herke.. çalı~ıyor. Çalışmi 
yan )OIL. 

( 1) Sabık Nafıa tıf! münaka 
lat VPl.-ili Ali Çetin Kma. 

Bu hıunmalı çalı~manııı dı
~arıdan görün~ü böyle idi. Fa 
kat bu canlılık içinde bir lıa-ı· 
ka kayna~manın. lıir ba~ka ha· 
reketin, hwe-fi heııiiz pek ına· 
lfun olruıyan bir ~nurun bazı 
i.tidatlarını sun)()k hiç te zor 
<lriildi. 

fi •rnm ı rnr) 

seçmiştir. Memleketin hiTt;ok yerlerinde-*_ Galata ve Yüksekkaldırım ı ki müstakil İnhi. arlar idareleri 
civarında bazı ev ve apart~man- lağvedi1miş ve bunların yerleri
brın harap olmalarına ragmen, ne Batmüdüılükler ihdas edilmiş 
fa%1a nüfus oturduğu görülmüş 1 tjr. 
ve bunlardan tehlikeli ve gayri ı * !sviçre ile yapılan yeni tica
c:hhi olanların derhal kapatılma- ret anlaşması ta!dik edilmek üze. 
dl alikadarlara hildirilmi~tir. re Meclis~ verilmı,tir. 

' tU • 
rak -ve özür diliyerek- derhal u- za kaydı işile meşgul olmul 0 
ıakl8'fl\ak ıartile ... Bu aiizel i- Bunlar için de yakında yenide 
det, nedense bizde teeosüa etıne-1 kurslar açılacaktır. ~·· 
mit- Halbuki İnlBnların biribir-, Kartal ve Pendikten gelen r· 
!erile kolaylıkla ta.mfıp dost ola- dınlara mahsus olmak üzere J:'60, 
bUmeleri için pek münasip bir a- Jarpap Askeri haatahaneolj,.:ı' 
ıul. .. Acaba bunu da adetleri- 25 kişilik bir kurs açılacaktı'" ıl' 
ıniz arasına aokamu mıyız? nca Deniz haatahanesinde 

Bir teuiibe etsek fena olmaz ... kurs hazırlıklan yapılmaktadır• 
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Askerlikle ilişiği olanları çalış
dıranlar örfi idare mahkeme

sine verilecek "' 
Resmi ve hususi müessese sahipleri 
iş verdikleri kimselerden askerlik 

vesikası isteyecekler 
Gazeteler tarafında maluma- 18, 91 n \'e 93 maddeleri delal~

ten neşri muvafık görülen husu- tıle askeri ceza knnununun 75 
Gat hakkı da· maddesine tevfikan Örfi İdau 
İstaıfu~ · b 1 resmi ve M< hkcmelerinc ve kaça~ bakaya 

hUsusi b a .. u unan sahıp ve a- \•e saklıların da ait oldukları mah 
azı mucssese kemeye scvkedild'kle · .. v • lnirlerin · . .. eselerinde istilı ı rı ogrenıı -

"1-- ın, muess . . mi,.c;tir. 
"4U1 eyi dikleri memur ve ışçılc- h 1 .. 
ri, 1704 sa 11 kanun hükümleri· . ~u a e gore, resmi ve hususi 

Y ı d f bılumum mü • · · ih ne göre tutulması icap eden e • . . . esseseıerın, .ıı.i -
terlere askerlik vaziyetlerini tet- cam etti~J:rı :·~ edecekler~ me. : 
kı.k etmeksizin kaydettikleri cı - ~ur ve ıçşılerın askerlikle ilgılı 
hetle esasen umumu beş on kişi- 0 up ?lmadıklarını tetkik eyle -
den ibaret olanlardan bir kısmı melerı ve askerlikle aliıkası olan
Yoklama kaçağı bakaya ve saklı- lar varsa_. derhal mahalli urbıtası 
ların askerlik kanununa aykırı vas.tasile askerlik şubelerine tes-
0larak işe alındıkları Örfi İdare lım eylemeleri ve askerlikle ala-
1(0ınut l ğ t fından istihba kaları bulunınndıgı askerlık şube 

aıı ı ı ara r Jer· · ı k • ik 1 ediltnes· •. . aptırılan tahk' ınce verı ece resmı ves a ar 
k ı uzerınc Y ı 1 t 'k cd'lmed k . . 

at neticesinde; bunlardan, asker a evsı ı ~ ·çe ışçı ve m.e· 
likle ilgilı olan bazı eşhas istıh- rnur almamal.an ıcap etm;ktedır. 
daın eyledikleri anlaşılan ve ara- Bu y~ yı Örfi İdar~ ~~muta-
larına ıh' t b" , t ' d nı ıle goruşen Basın Bırlıgı Mın
l· a ccne 1 a 11~ e ın e olan- taka reisi yollamaktadır. Kom~ 
s:r(da d~il bhuluna.n on müesse- tan bu esaslnr dahilinde neşriya{ 

resmı ve ususı) sahi A d · 
tnırl . . k l'k P ve a- ~ apılmasını matbuatımız an rıca 

erının, as er ı kanununu tın t n c ış ır. -----------
Francala meselesi hal edildi 

1 
Francala yalnız hastalara verilecek 
akat hükumet ve belediye doktorla· 

1 
rı ndan rapor almak şart 

Dr Stnb:U vali ve belediye reisi 1 - Francalalar, .belediye ve 
k.aa \ıtfı ~ırdar bugün öğleye hükumet doktorlarının vereceği 
gu} :rJ!ehrın francala işi ile meş· raporlarla alınacaktır. 
arad b f ~lakadarlardan ve bu 2 - Pasta, börek, bisküviye ay 
ğijnd:n ~ edıye iktisat müdürlü - rılmış unları satın alıp da başka 
Verın· . izahat alarnk kararını ellere satanlar bulunduğu vila -

V ~· yctçe haber alınmıştır. Bu gibi -
bun~~ılen .. karara göre, francala, ler, şiddetle takip edilecek, yaka
hastahn böyle şehrimizde yalnız !ananlar idıu·ei örfiyece ccznlan
Ce i ta anelere satılacaktır. Evvel- dırılacaktır. 

s nbuJ.da günde 30 bin fran- ------------

~la snrfolurunaktaydı. Francala- ÇobanMura
ıe~nu~ 20 çuvala indirilmesi Ü· 

la ad c ~ıtdtabi imal edilen franca- dı o·· l'du·· renler 
hı~. e hemen hemen ynrı~ a 

le:U."l.dan dolayı hükumet Ye be ya alandı 
cak_Ye doktorlarından rapor ala
Ce-kt~talara fırancalalar verile-

ır. 

İst ViLAYETİN TEBLiCi 
ita anbuı vilayeti bu sabah hal
~bliği yapmıştır: 

İstanbul iaşe 
Müdürlüğü 
------

Müdür muavini, 
~~zırhk yapmak 
uzere bu sabah 

4nkaradan geldi. 
tt fatan'bul ı' ""d" · rıur · aşe mu ur munvını 
dan ııt K~r~l, bu sabah Ankara
hug .. ve~rıtnı1;e gelmiştir. Muavin 
~c~n. ls.tanbul Vali ve Belediye 
lıaıcıc1~1 21Y~ıet etmiş, yeni teşkilat 

T· da lzahat vermiştir. 
•ıe ::rd.~ ~ ekal.eti, ku!ulacnk i
fırıd b. urluklerı teııkılatı etra
trıııtı~ ır kanun lnyihnııı hazırla-
Mccli~i r akında Büyük Millet 
ta1,_.lı: n e kanuniyet kesbedip 

oı ınevlt'" 
t~nbul A llne konacaktır. İs-
lacalc ' l nkara ve İzmirde kuru· 

o an iaRe "'d" ı··kl İlUJı çıka ky ınu ur u eri ka-
<:elı:Icrctı' r çı nıaz faaliyete geçe-

ı 
r. 

atanbul . 
~ .. tt ıaıe rn·u·d·· l"V" il 
·h- C Va)• • Ur Ugu V fı. 
lı a.cu'ktır~nın nezareti altında ça-

Kuıulac le 
!Jl~htel~f i:,e i~= müdürlüklerine 
lfl verilecekti ddclcrinin tevzi r. 

Bir kaç gün evvel Kartalda, Ba 
s biıl ük kö~ tinde Süreyya paşa 
·ıitl ği civarında ıb'r ceset bu un
dugunu yazmıştık. Usküdar müd 
demmumiligi ve Kartal jandar
ması, kısa bir zamanda tahkika
tını tamamlıyarak katilleri yaka
lamıştır. 

Cm.ayet şöyle işlenm~tir: 
Maktul çoban mühtedi Murat, 

l
b.ir gun köy muhtarı Mustafa ıle 
kavga etmiş ve küfrederek haka
rette bulunmuştur. Muhtar bun
dan dolayı çoban Murada kin bağ 
lamış ve her gün köyliılele ken-
disinin dönmelığinden bahsede
rek aleyhinde fena cereyanlar u
yandırmaya başlamıştır. Nıhayet 

•geçenlerde, Sabahattin, İbrahim 
ıle köy bekçisi Halil: 

- Şu Muradı öldürürseniz :si
ze para veririm. Ceza görmekten 
de korkmayın, o işi ben sarar, dö 
ğer, sız.ı kurtarırım! diye kandır
mıştır. 

Bunun üzerine üç arkadaş, a
~·ın 14 üncü gecesi saat 12 de 
Muradın koyunlarının kayboldu
ğunu ve mandırayı arayacakları
nı söylerni§ler. Murat 'bunları i -
çeri alınış. Bunlar, araştırma fa -
lan yapmadan, hatta bir söz söy
lemeden ıbirdenbire Muradın üze 
rine atılmışlar ve kendisini ye.re 
yatırarak, tekme, yumruk ile dö
ğe döğe öldürmüşlerdir. Bundan 
sonra ellerine geçirdikleri kalın 
bir teli boğazına sararak sür"kl" _ 
Y_? s~~kliye cS~ çukur» ~ ~ö 
turmu~~cr ~e. cesedi dere içine a
t~rak uz.ennı taşlarla örtrnüşl~r
dır. Katiller çobanın üzerinde 
bulunan 150 liraya dokunmamış
lardır. 

-----o Katil Sabahattin, İbrahim ve 
HİNDİSTANA ------- bekçi Halil ile kendilerini cina-
HEYETİ Glpty~~ 11CARET jyete teşvik e~en muhtar mu.sta-

"' 1 fa lbu sabah Usküdar müddeiu • 
Hindist::m ve Ortllfatlc mumiliğine teslim sevkedilmiş-

ketlerine bir ticaret h rnernte- tir. . . e:veu .. 
IUlrnesi ve tıcari temas v mızın 
rn 1 r yapması takarrür :tz:':'1~ ... 

---o---
Doğum ~u heyete evvelce Hindiıta11ı:· 

~caret mümessilliği yapan s~ a Tnsviri Efkar İdare l\lüdiirü 
lı lltdizaayon müdür muavini T~; ICfızırn Öcahruı diiıı sabah bir 
._ıı.rı Bornyın riyaset edeceği söy. luz evladı dünyaya gelmiştir. 
~llıelttedir. h ~k dasımıza ve eşine hnyır-
ttl<tRCELERLE MÜCADELE siir~~e~evl.iH. ve mes'!lt bir. hayat 

1' KOZA .;ını tcrnennı edenz. 
~ırıı rakyu köylerinde çekirge a- B YA 11..ARI YÜKSELDİ 
1 ....... arı .. ba lamı.,tır. Gelen haber- men uh~c Pdt bol olmasına rağ-
,c,. o ıt arıçten l f zl 1 
hhı ... orc, evv.e.lce bu hususta ted karpsınd k Yapı an a a ta ep ha,::.. alınrnıı olduğundan bu ruşa knd o. oza fiyatlcn 201 ku
t>,_ ·«tın b' 1 tün mahsnulr çı~mı§tır. Fakat bü-
-·ıqlllııtı ınezruata ır zaran o - pıyasa kı f folt :v ı· Çekirge sürfeleri bir- yatlann normal ecJa r-ı"ca14~ 
Urıl}ıuert erde açılmadan imha o- -15 O kuruş nl"tlsına Yd~ 0 ~~ h 

!I ur 1• l k ugecegı ta • 
• m n o unma tadır. 

Amerikadan 
Mısıra.~~-----

Ağır bombardnnan 
tayyareleri lnüiliz· 
lere nasıl teslim 

edilecek? 
Vaşington 18 (A.A.) - Dün 

aksam, Beyaz sarayda, Ruzveltin 
rei~liği altında Ha11biye ve Bahri
ye Nazırları bir toplaıntı yapmış· 
lardır. Bu toplantıda İngiltere i
çin hazırlanmış olan tayyarelerin 
hava yolu ile teslimi meselesi 
müzakere edilmiştir. Ağır bom
bardıman tayyareleri Floridadan 
Tirinitad adalarına ve Brczi~a 
sahilinde bir ıııoktaya sevkcdile
cekler ve oradan garbi Afrika sa
hiline uçarak yine havn yolu ile 
Mısıra gönderilecektir. 

En Son Havadis - Bu hadise 
Dakar'm ehenuniyetini bir kat 
daha arttırmaktadır. Bu plarun 
tatbiki için Amerikanın, yahut 
İngilterenin ne bahasına olursa 
:ılsun, Dakarı ele geçırmeğe mec
'bur kalacakları muhakkaktır. 

Şimdilik İstan
bula lastik tev
zi edilmiyec~k 
Şehrimizde bulunan 150 oto

mobil lastiğinin diğer vilayetle
re gönderilmesi hakkında emir 
gelmiş, yalnız bu lastiklerden şeh 
rimize tevzi edilip edilmiyeceği 
hususu bildirilmemişti. Vilayetin 
yaptığı müracaat üzerine Ticaret 
Vekaleti bu defaki tevziata İs
tanbulun d:ıhil edilmediğini ve 
nncak ynk•nda yapılacak kinci bir 
partide lstanbula - da lastik ayrı
lacağını bildirmiştir. Bu sebeple 
.!)erinde lastik alma müsnadesi 
~ulunan kimselerin ikinci tevzi 
ctı beklemeleri icap etmektedir. 

lnğilterede 
harp vekad n 
-~~~~·o-~-~-

Ca n berra 18 (A.A.) - Avus
turalya Hava Nazırı B. Mc. EWn 
in bildirdiğine göre, lıiikuınel 
A''tlsturalya hnva kuvvetlerinin 
büro i terini kadınlara :yaptır
mak icin tetkiklerde bulunmak 
!adır. Bu suretle kendi kabiliyc 
ti olan bir (ok erkekler faal hiz 
metlerde kullanıla bileceklerdir. 
Hilkumet aynı zamanda tayya
re meydanlarında hizmet gören 
miirettebatın sin haddini :1 iik
seltmeii dcrpi etmektedir. 

Battl mı acaba? 
Londra, 18 (A. A.) - Blenhe

im tayyarelerimizden mürek
kep bir filo, bir Alman torpido. 
sile diğer bazı eemiler refaka
tinde giden 4000 tonluk bir va
pura hücum etmi terdir. Bomba 
tar gii\•erte,ye isabet etıni:>tir. 

---o---
Bir kaç satlrla 

(Başı birinci sayfada) 

vahdetini, aşiret ıuhile karışık bir 
racisme anlayışı içinde.. bakınız 
naBll anlatmağa çalışıyor: 

« ..• Mesela bu münev-.erler, 
Sultan Azizin son devri salta. 
natmda ıöyle dütünüyorlardı: 
Osmanlılar ( !) , mefl'uliyet ve 
hürriyet iatiyebilirler, fakat bu, 
öz Türklük ( ! ) zararınadır.» 
Ve bu sakat görüşüne daha 

ileri giderek edin:. l de karıştı
rıyor, diyor ki: 

EN SON HAVADl8 

Amerikada 
işciler, artık 
grevden vaz 
geçiyorlar 

Vaşington, 18 (A.A.) - Ga
zeteler, Bay Vilki'nin aon müda
haleleri ile İngilterede yapılan 
mücadele l·arşı!ında bütün Ame
rikan milletindeki tesanüdün bir 
daha belirdiğini yazıyorlnr. 

1918 de müttefik ordular 
dünyanın mukadderatını tayin 
etmişti. 1941 de de böyle 
olacaktır. Ve bu netice milletin 
her sınıfından ziynde işçilerin. e
seri olacaktır. Amerikan işçisi, 
nnzi, faşist ve komünist tahriki.
ta karşı lakayt kalmakta ve büyük 
hedef için çalışmaktadır. Ameri· 
kan işçilerinin İngiliz mücadele
cine yapacağı bu yardıma Ame
rikım iş federnsyonu müzaheret 
edecektir. 

Her taraftan işçi mümessilleri 
Ruzvelte deniz ve hava kuvvet
le!inin, icabında, kullanılmasını 
tnv iye eden mektuplar gönder
mektedirler. 

---oı---

Baka/ım hÜr 
~ 

gaşamaga 

layık mıyız? 
Londra, 18 (A.A.) - Cenubi 

Afrika birliği reisi bir nutuk söy
liyerek demiştir ki: 

«- Harp henüz başladı. Ce
nubi Afrika bugünkü dünyanın 
büyük bir gayesi için dövüşüyor. 
Allah insanı esir olmak için değil 
insan gibi yaşamak için yarat
mı:ıtır. Şimdi bir tecri.ibe içinde
yiz. Bunu!'l sonunda anlıyacağız: 

Bakalım hür olarak ya. amağa 
layık mıyız? 

Hava akınları 
Londra 18 (A.A.) - ingili1 

bombardıman tayyareleri dün 
gece Almanyanın garb nııntnk 
sına taarruz etmi ]erdir. 

Dün O'ece Almnn tayyareleri
nin İngiltere iizE"rinde nkmları 
iddetli ohnmnı tır. Ne redilen 

re mi tcbliJ!de Alınan tayyare
cilerinin bilhassa şark sahiline 
taarruz ettikleri 14ildirilmclite
dir. Bir miktar basar vardır. Bir 
mahalde yaralanalar olmu~hır. 
-----o~~~--

R uz ve it İn oğlu 
Portekizde 

Lizbon 18 (A.A.) - Orta şark
taki İngiliz kuvYetleri ncuiinde 
müşahit sıfatı ile bulunmakta o
lan James Ruzvelt, bugün, tnyya 
re ile buraya gelmiştir. 

----o~---

H an kon g 'a yeni 
bir Vali tayinedildi 

Londra 18 (A.A.) - Hong
kung umumi Valiliği ,.e Başku
mandanlığına halen Tanganika 
umumi Valisi bulunan General 
Mark Aitchison tayin edilmiştir. 
General Sir Geoffry Ale:under 
sıhhi sebepler dolayısile Hong. 
kong'daki ''azifesini terketıni~
tir. 

Dört Alman tayya-
resi düşürüldü 

Londra: 18 (A. A.) - Ev,·elki 
gece İngiltere üzerinde 4 düş
man tayyaresinin dü~üriildüğii 
simdi tesbit edilmiş bulunmak
tadır. 

Afrikada 
muharebe 

«Abdülhamit, Masonluğun 
Osmanlı İmparatorluğu cimi- Ba~ı Birincide 
asmı yıkacağını ve meıruti ida. ni göstermektedir. Alman ve İtal 
re ile milli ve dini ( !) kudret yanlar alelacele To'bruktan takvi 
ve kuvvetin tezelzüle uğrıya- ye ikıtaları getirmektedir. 
rak memleketin asıl sahibi bu- Harekatın müstaklbel jnkişnf -
lwıan Türklüğü muhataraya ları bakında şimdiden tahminler
sevkedeceğini idrak ehnitti.» de bulunmak güçtilr. Şimdiki hal 
Yarabbi, ahmaklığın bu dere- de bu harekata iştirak eden hü-

cesi tasavvur olunabilir mi~ cum tankları toJ>9Cker kamyon 
Me§rutiyet için, inkılap için lar, zırhlı arabalar ve seyyar 

~~ı~an ve ölen nesiller Türk de- topçu, cmüse1lcs:t içinde yeni b:r 
gıldırler de, Osmanlı camiasının 'ileri üs vazifesi göre'bilçcek bir 
yıkılmasından, milli ve dini kud- mevzi elde etmeğe çalışmaktadır. 
ret ve kuvvetin tezclzüle uğra- Bu müselles mıntakası, işgal al _ 
masından korkanlar Türktürler tında tutan taraf için çok faydalı 
öyle mi? ve işgal altında tutmayan taraf 

Yani, §U hesapça, Derviş Vah- için de çok müziçtir. 
deti'yi diriltip Türklük ideoloji- Sollum civarındaki sahil ovastn 
sini yeni baştan ona çizdirmeli da, yarın üzerinde vukua elen
ve Sami Karayeli de onun çığırt- !erle klyas edilebilecek mühim 
kanı yapmalı t harekat olmamıştır. 

Haberleri 
Al mangada 
Amerikan 

alacaklarını 
bloke etti 

Berlin 18 (A.A.) - D.N.B. Bil 
diriyor: 

Amerika Birle ik devletleri 
hükitmeti Vaşingtondaki Alman 
masJ:::hatgii:zarlarına 16 Haziran 
tarihinde tevdi ettiği bir nota 
ile, Amerika arazisindeki Alınan 
konsolo.;luk memurlarının, Nev 
york'daki Alman istihbarat kii
tüphanesi ve Transocean ajansı 
ınemurlarile Alman demiryol
ları ajanlarının Amerikan ara
zisini etrketmeleri hnkkmda ter 
tibat alınması maslnhatgüzar
lnrdan taJeb etmi~tir. Notn, bu 
memurların gayri kanuni fnnli
yetlcrde bulunduğunu iddia et
mektedir. 

Alman hükumeti haksız olan 
bu keyfiyetleri ret eylemi ve 
Amerikan hükumetinin mulrn
velerle tam tezat teşkil eden hu 
garib battı hareketini enerjik 
surette protesto etmiştir. 

Ukra nya, Türkiye 
ve Suriye petrollen 

Başı Birincide 
A1manyaya karşı aldığı ha ma
ne va:.dyet hakkında efkarı he
men hemen tamamile aydınlat
maktadır. Fakat Doktor Funk'
un nutkunun da isbat ettiği vec;
hilc, bazı mahfiller Vaşingtonla 
bir anlaşmaya varmak ümidini 
halli muhafaza eylemektedir. 
AVRUPA KIT' ASI AMERİKA-

YA KARŞI 
· Deutschc Allgemeinc Zeitung, 
varı resmi bir ba makalesindt", 
halen Vasington'u mukavemet 
merkezi olarak telakki etmekte 
n ingiltetenin an~a~ Amerika 
Birleşik Devletlerının 49 uncu 
devl~tini teşkil eylediği fikrini 
ileri siirmekte~ir.. .. . 

Bu suretle, Ingılte~e uzerınc 

l k ml1htcmel hır zaferden 
a ınaca "k h b" b. kıt'a ekonomı ar ı 
ı::onra, ır ;ı v. f'k 
ile karşılanması icnbeuecegı ı . 
ri ile iinsiyet peyda olunmakta-

dır. . N t' nnl 
Bunun içindir kı, a .10 

•v· 
Zcitung'un tebnriiz cttırdıgı , . . l 
vec:hilc, Alm n diplomnsısı, yn • 
ruz silfıha "değil fakat aynı z~
manda ekonomik şartlara ve 1• 

caplara dayanan bir Avrup:ı te
c:nnüdü kurmak için gnyretleTdc 
bulunmaktadır. 

UKRANYA, TÜRKiYE YE 
SURİYE PETROLJ,F.Rl 

Kıt'a Avrupasının iptidai mnd 
de in1kanları tetkik olunmakta· 

Al anyada bl.flB ı'k dır. r.omam·a petrollerinin hı-m ş tihsali 6 milyon tonı]ur. 1''akat 
ık k 1 Almanyanm pek yakınındaki 

Anı. erı a onso OS Volga ve Ukranya kuyularının 
- ve Türkb·e iJe Suriyede :reni 

milyon olarak tahmin olunmak-larlnl atıyor f1 
kesfedilen sahaların ;stihsali 18 

Londra, 18 (A. A.) - •B. B. tadır. 
C.• Bertin ajansının resmi me- İPTIDAI 'l\IADDELER VE 
muru, Amerikadaki Alman kon- IADENLER ... 
solosluklarının kapatılması ka- $arkta bulunan manganez, 
rarı iizerine, Alman hiiluimeti. krom, alüminyum ve bakır ma
nin Alınanyadaki Amerikan ah- denlerine gelince, ~erek budn1~~ 
valinc karsı mukabil tedbirler ve ~erek bu memleketler e ı 
alacağını, konsolosluklarının ka pnmuk ve ~·ün Avrupa ihtiya(-

lnrına kıifi gelebilecektir. 
pahlınasını şiddetle protesto e- Alnınn Harici\'e nezaretinde. 
deceğini söylemiştir. Amerika Birle~ik De,•letl~rinde 

Aiti Fransız başına almnn Almnn aleyhtarı tedbir-
ler hakkında muhtelif sunllere 

bil r Aım· an cevap ' 'erilmek bfenmiş ve '\'D· 
7.iyet almaktan imtina edildiği 

(Başı Birincide) , bilhas a tebarüz ettirilmi tir. 

bulunan Fransııdaki ahalinin vn Gazeteciler konft'ransı efi, Al
meril·a tarafından tahrik edil-

ziyeti hakkında şunları yazını • memck hakkındaki Almıın az. 
tir: 

Fran a mu1ıarebesi Compieg. mini bildirm bundan iki ay e\'· 
vcll~i Ahnan deklarasyonunu. 

na mütareke~ile nihayet buldu. imdilik '· eniden teyit etmemi~. 
Faknt muharebe devam edh or. 
B.u mu~nrebe~~ Fr.a~sız milleti- tir. ACABA Kil\I BU ZAT? 
nınd ;,·egı· an?l mut~clfıkı .?lardakl ta- l\1ühim bir 'abancı devlet a. 
nı ı,:ı ngı tere ı e nnıca e e C· d . t' h kkındn Ber-
d k k d '"l'" b" k. amınm zı'.\are ı n 
d~ce V-ı_ ~r gu unç ır n~v ~~ liııde gittik('.e daha musır bir 
b~ı en ~c Y J·npmıyor. j nr i tnrzdn deveran e<ten şayinlnl'l::ı 

lıtu.ndt ban! sı ar yapl ıydork .. c;Agal alükadar olarak. Alrnan Harici. 
a ın n u unan yer er e ·ı - t' b ayialnnn sokak 
man askerleri \'a J0andarmalık ~ ye nczare 1• u s , 1 . · · ı Jdujhınu ve mcs u 7.1· 
yapmak yahut ölmek şikların. şavındarıl 0 b 1 rdan hi" bir 
d b. . . t 'h b d marn ar nnn un a " an ırını ercı e mec ur ur. b . b 1 d v nı bildirmiş. 
Her atlı Fransız göğ iinün kar. ~a crı u unına ıw 
~ısmda en aşağı bir siingii hu- tır. d 
lunmaktadır. Alnıanlar hu SU· s uriye e 

Çar~amha 18 Hasiran 1941 

DÜNDEN -r:;, 

BUGÜNE 
Bir hatlra 
ün, bir dostun (bir lise 
arkadaşının) matbaada 
beni ziyarete gelmesi es-

ki bir hatıranın kafamda canJıın· 
masına sebep oldu: . 

Gnlatasaray Lisesinin ıenç hır 
talebesiydim. Bittabi dostum dn 
öyle. HeT ikimiz -kimbilir bize 
benziyen ba§kalan da var mıydı-, 
<lnha o ya§da §Cydi. birer gaz.et~
cilik fışıkıydıkl Bundan dolayı dı
ğ_er derslerimizi ihmal ede~, yar 
kuvvetimizi edebiyata verırdık. 

(Bugün gnzctecilik için edebi
yattan başka daha neler, neler 
bilmek lazım olduğunu, edebiya· 
tın, gazetecililde umumi münase· 
betler haricinde hiçbir hususi ra
bıtn ve alakası bulunmadığını gÖ· 
rüyor, anlıyor ve mazideki kor
kunç gaflctıme heyretler ediyo· 
rum.) Bu alaka ve merakımız ni
~ayet bir gün bızi bir gazete çı· 
karmağa sevketti. Bu teşebbü
ıün ciddisinden farkı. aokaktn ve 
politika meydanında değil de 
mektepte geçmekte olmasıydı. 
Evet, mektebin içinde bir gnzc· 
te çıkarm3ğa karar vermiştik 1 

Elayası l;ndar küçücük gazr:te
miz orijinal tek bir nüshadan i
baret olacak, el yazısile yazılıp 
hazırlanacak ve cldenele dolaştı
rılmak aurctilc neşir ve tamim o· 
l ııcnktı. Başmakale de dnbil 
:ı~uğu halde ya:zı işlerinin mü· 
h ' bir kısmını ben deruhte et· 

t.ım. az.etenin teknik tarafını ba-
ım, g ·· · ld 11 ag· 1 dostum uzerıne a ı. u-
şarm b'' l lasn iş bölümünü oy ece aramız-
da kararlaştırdık~a? ~?nra .. ~?11-

tl.k Ve ikı gun ustuste 
yete geç · . b" 
mütalea ~aatlcrınden a~ttırıla ı~ 
ı b Zamanlarda hır haylı 
en oş k .. 
.. uru ve ter dökcrc ycryu-
~z n b .. 

.. d kı' biricik nüshası ugun zun e . 1 . d 
belki de mektep arşıv erın e mev 

) · · e'-•dana ge· cut gazete ( 1 muı mv .1 v 
tirdik Fakat tam dagıtmaga _ç~-

• v d oldu bılır karacagımız sıra a ne 
misiniz"> Yaknlandıkl ~~nd~ 
sonra olanları da kısacık ııoyleyı
vereyim: Alim, fa:ıiletli, fakat 0 

d .. - l·- bı'r zat olan nisbette ar goruş u 
müdür Salih Arif merhumun kar-

k b. .. l azar-tıısına c;ıkarılarn ır guıe 
)andıktan sonra, dostum ve ben, 
her ikimiz de birer hafta c:tardı 
muvakkatı. cezasile mektepten 
kovulduk! . 

Dostum kimdir""> Hikaycnın 
hazin akıbeti dolnyısile bittnbi bu 
sırrı ifşaya mezun değilim. 

Şimdi aradan yirmi ~:ıl~an 
fnzla zaman geçti .•• Bizim. onune 
geçilmez bir hevesin c Yap 1 
Yap 1> diyen tazyiki karşısında 
dnyannmıyarak atıldığımız mıı· 
sum teşebbüs, o zamanki telak
kiye göre, tard cezasının kara 
dnmgasını alınlarımıza 'mrdurta· 
cak bir büyük günah sayılmıştı: 
bugün ayni teşebbüs alkışlanıy~r 
ve resmi alakanın seri içinde hır 
nebat gibi serpilip boy verme5İ• 
ne çalışılıyor .•. 

Arada ne fark, ne fark ya· 
rabbil 

-AKARSU

Hindistanın talihi retle askerlerini yıpratma~a de. 
,·am edemezler. Ahnan kuv\"et. muharebe Başı Birincide 
Icrinin bu kadar geni bir saha- Kanada ile Amerika en iyi ve 
da daha (Ok uzun kalmaları \'R· B Birincide mükemmel ko•nc:ulaı gibi bun· 
· 1 · · 'ki t' kt' V aı:ı ....,., k :zıyet er~!1ı _ _naı.1 • ~ ırec~ !1:· e A ·nl zatın beyanatından anla- dan böyle yan yana yüriiyecc • 

;:'ye~ gu~u~. hırm:e ı:!klızler ıc:ıld;ğına göre, müttefik kuvvetle- terdir. Arnmı:zda fikir. gaye ve • 
e~ ı8"7' ır byer e. ge t 1b .. a{~- ;in kumandanları Şam'a taarruz maksat birliği vardır. Ge(ici şey 

c~ 0 uhr .ar
1
sa 11 kv~zıyAe 

1 
u.; :.ı1 t • etmek için Vichy kıtalannın Şam lere müşterek olarak mubakki

!un ''a ım eo;ece hr. ınan ar ın cenubugarbisinde Merjayun rane ve ebedi ıeylerc yine bir· 
'"!!tal altm

1 
d
1
a . bhulu~anh ;\1'1ert1e~e ve Kuneytra civarında muvakka likte şefkatle baknıakta:ru:. 

nı v•mese. e er~ • ~nu% .. n ~ m~:ı ten i.şgal etmekte oldukları :mev Müteakiben askeri variyeti 
deeıllerdır. Bılftkıs gudec;tırmı'! .1 d tılmalarını beklemekte gö:zden geçiren Kanada Başve-
lerdir. Kıfranaa muhnr~hesi git. ~· ~r en a kili sözleriDe şöyle dnam et-
ti~ce ~iddetJenınektcdir. İs !.la~·a ırBbt TORPİDO BATmILDI miştir: 
u~rıyan yerle.r ~atkının buyuk Kahire 18 (A.A.) B.B.C. Suri- Alman)'& Avrupanın uıun .sa-
bır kısm_ı fecı bır suTetfo. an_Ia- yede müttefik kuvvetlerin ileri hllleri boyunca ya\·as yavaş ıler 
mıc;hr kı Almanlar ~endılcrı.ne harekatı hakkında yeni bir haber Jedikçe Kap yolu ile Ortaşarka 
ancak ınahvolmakla <.ılmek sık- 1 harp levazımı .. gönderme~. giiç-
larının birini intihan lnısusundn a ı,e,ınamıştır. K t Lo"lg,,. d' D nnla bızı mec 

h h k k 1 1 B 
.ı.uerceayun ve unay ra ıu ... Jeşmekte ır. uşm • 

ser e~.t ıra ma. t~<:r t11 ... u sn 1 . d Fransızların mukabil ta- bur ettiği yerde ve mecbur e
retlc Fı.,•n<;IJ;l:ır ı t•lm a ugrnmıs erını.lae e d tm kt b dı.ldix.;ınis şek.ilde döğfüııme-

b w arru n evam e e e ve u ;:;• 
ve ınuk.ıdderatına o,·uu eı,.'lne- b"l Iıe d uh b 1 lmakta miz bir zlll'urettır. 
ğe karar ve:rtniş bir millet ofa. 0 ge r e m are e er 0 

- Orta ~arkta dayanmaklığlm~ 
ca~ına lıiicuma kalkm::ık fücre dırV .. 'd 1 h 'L.- 1 lfJor" e ve orta şark icin döğüşmekliii-

• ·1 h ki 'k 1 d" 1~1 en ge eın a~r ere ııı:. ' A d Ak · t kd' d Ak !!;ıpeıue e e'en "" «>r ere on- . ah'll . d v· . Fransası m:z lazım ır. ·sı a ır e • 
mü fer\Hr. Surıye s 1 b:nnd et ışı batırıl- denizi düşınaDa teslim etmek 

na mensup ır es royer donanmamızı oradan (ekmek, 
Vavel iki cephee.l/ mıştır. l t areleri devri-, Irak vo iranı terketmek ve Hin
d k d d.- Avustu~a ~a ~rıa müzaherete distnn yolunun kapı ını açmak, 
..!!_..uman a e ıyor r gezer~ ~~ir. Rayaktaki bn Afrikayı istilaya mar~z bırnk-

Kahire: 18 (A. A.) - Diin ak- v:v~ü~e :ıuvaffakiyetli bir hil- mnk ve İspanyanın .n~ıhnrt;, ~f-
am Kahireye gelen haberlere cum yapılml§, meydandaki bina- rikanın. şill\a1i gnrbısınrle~ l~s er 

göre, pazar günü Mısır - Ubya lar hasarn uğraWnuş, infilaklar vennesı.ni kolayla~tm~~J 1~.a; 
hududunda Hallaya geçidi d- vukuagehniştir. edecek~ır. Bu. urc ei,· ;;:.i~a 
varındaki yarda, hücum tankla- Sahıl açıklarında donarunay: re tngııte;-e~ın .fen~ 1s .. '. •şin 
rı arasında şimdiye kadar g~- muhafaza için devriye gezen tay. 1.mparator ~ 1 e ı:: nr~~::ıuk 
rülınenıiş derecede mühim bır yardt-r, taarruza gelen lbir çok arkında •

1 
a ~n ü P asebetleri 

<.:arpı.;ma olmuştur. Hücum tank 1 Alınan tayyarelerini önlemişler, P?rçal~rı 1 ~.1~ .~n .. ~ n t bı:rtl re 
tarı ve diğer muharebe zırhlı R· 'bunlardan birini denize düşür - nı yen\ ve: urut e B 

1 
t \. 

rabalnrı, kum buluhırı kaldıra- milşfordir. Birçoğunun da hasa- ~aruz :nrn mış uruz. u . e İ• 
rak. şayanı hayret mnncvr::ılnr- ra uğratıldığı muhakkaktır. lı.keler kar ında glayretlerım 
la hücum ve mukabil Jıiicumlar- - - z.ın hudmlu olmamn ıdır. _ 
da bulunmuşlardır. İngiJiz tank- neral Vavel'io aynı zamanda iki J{ahire 18 (A.A.) - Kamerun 
Jarı, Jlnlfa:va geçidinin ccnu- cephe üzerinde de hnrekiit ida- valisi, Kamerun'da ikamet ~tm 
bunda geniş bir hareketle sırta re edecek derecede kuH·etli ol- Suriye ve Lüimı:ınlıların Surıye· 
cıkmı lar ve Hnlfayn - Sollunı • dul!unu göstermektedir. Bu, ny- de harekata iştlr:ık eden hilr 
Knpuzzo muhnrebe meydanı mü nı zamanda sunu da gö teri:1. or Fransız kuvvctleı·ine 10.000 fran~ 
senesine girmişlerdir. ki nylardanber.i durrnndaıı in- teberrüdc bulunduklarını, aynı 

Mahdut mahiyette olmakla gilte~edcn, Ameı·ikadan, Hindis- zamanda da Fram::ada harp e~ • 
beraber bu harekat haberi, .l\lı. tandan ''c A'•ustralyadan gelen mek üzere silfıh altına davet cdıl
sırda biiyiik heyecan uyandır- rnnh:enıc ve teçhizat, şimdi )ıa- dikler! takdirde ic:ıbet edeceklc
nnshr. Çünkü bu, Mısırlılar nra. kiknten ktifi dereceyi bulmuş. rini thildirnıiş oiduklarını beyr.n 
sında biiyiik bir prestiji olan Ge tur. etmiştir. 
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Sayfa 4 ----------,-----------------------.. ·----
EN ~N HAVADtS 

En Son Havadisin Tarihi Tefrikası : 31 MÜTEFf:RRİK 

Yeni bir layiha 
l inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

SULTAN ABOUL'AZİZ =ve Halk Odalarının da hayır ce
miyetleri gibi posta nakliyatında 
maktu bir ücrete tabi tutulmala
rını temin maksadiyle bir layiha 
hazırlanmıştır. 

I. - İdaremiz.in Ahırpakı bakımevinde mevcut 3500 kg. ıskarUı çul 
müteahhidi nam ve hesabına pazarlıkla satılacaktır. -

~~- iMPARATORiCE OJENİ 
11. - Pazarlık 25/6/941 çarşamba günü saat 16 da Kabataşia Leva

zım şubemibdc müteşekkil satış komisyonunda yapılacaktır. 
Ill. - Nümuncler sözü geçen bnkımevinde görülebiliı. 
IV. - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif 

edecekleri fiyat üzerinden ~; 15 güvenme paralarilc birlikte mezkur ko-' Ya~ Ayhan /-~--- Nakil vasıtalarının 
muayeneleri 

misyona müracaatlan. «4738> 

İmparatoriçe benimsediği 
Padişahı, at üzerinde gör
mek için deli gibi oluyordu 

Motörlü kara vasıtalarının u
mumi muayenelerine l 9 haziran
dan itibaren başlanacak, 31 ma
yısa kadar muayene edilmiş olan 
vasıtalar da yine muayeneye ta
bi tutulacaklardır. Muayene iki 
ayda tamamlanacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Hazırlama kursu 
Ziraat Bankası 

<Bu lıir tarilı değildir. Vukuat tamamen do~rru 
olmakla beraber karikatiirizc edilmek suretilc ya· 
zılml.§tır Kullanılan üs/tıp da bu balmndan o
kunmalıdır. ) 

İkmal imtihanlarına hazırlama 
kurslarına devam etmek istiyen
lerin kayıt işine baıılandığını yaz
mıııtık. Kayıt, temmuzun 1 O uncu 
gününe kadar tamamlanacaktır. 
1 O temmuzda lise ve orta okul 
direktörleri saat 14 le İstanbul 
kız lisesi salonunda toplanarak 
okullarda açılacak kurs miktarı
nı kararlııştıracaklnrdır. 

Kuruluş Tarilıı: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Till"k }.\Dit. · 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 1ira ikramiye veriyor 

Öjeninin arkasında mchİın· layıp hi:r.a alına) a ba)ayorlar· 
Hk ince sİ) ah kadifeden hir dı. Birdf'"n~)ire hupııraıoriçe • 
rop vardı. Elbi esi dolgun en- nin ) ürcği oynadı. Genç zaLit
dannnn ) apışarak ) er cdi) or, }erin crt kuuımıclaları işitili 
} U\ arlak gö~ii ta .. ıp kabaran ) ordu. 
inhinalarla titr iı> clalgalanı- - lla dur. Selam dur. 
}ONlu. Bir aralık mabe)incilcr Ali P.ı~a giilerck dedi: 
gelerek ndrazrmı pa:.aııın k-u· Zatı ha:ı.ııietanelerine 
lağına bir şe) ler fı ıldadılar: efendimizin babı hiima) ıından 
Ali p~:ı ) iizünii buruşturdu. çıktıklarını nrzetıııekliğe wil· 

Ahdülfiziz Han U) kudan U· snadclcrini ııi) az eclcrim· 
)Jınarak Camlrkö~e uğrama· İrnparatoriçrnin :benzi sa
dan selfünhk re mine gitmek rardı. O derece tak<lir edip be· 

Oçlü nizamnamesi 
Ölçüler nizamnamesinin bazı 

maddelerini değiştıren nizamna
me neşredilmiştir. Bugün tatbi
kine başlanmıştır. 

Amatörler icin 
' i todiği. irade ini göndermi~. -ııiın_cıl iği Tiirk ::rnltanıııı ::e· 

.M><.lülaz.iz Hnn'<l'ı ibu. Aklına Hımlık re ıııiııde al iizerindc 
e eni o )aJHOa) ıp ta kim yapa· görccC'kti. 
cakıu? lmparatoriçe adraza· 

fırsat 
Nadide ve kıy· 

metli, 8,5 metre 
kare bir "Kirman 

Laver,, Halası 

Ziraat Bankasıında kumbaralı ve ihbarmz tasarruf hesapla· 
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

nıın teliişıua mana , ercmediE',ri Merakından çatlı) ordu. Dil-
ber nedimeler birbirinin üıeiçin nezaketle tdlıes..c:iiııı ederek 

sordu: ı·iııc abannıı lardı.. BiıılJiriniıı 

4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 
4 » 500 > 2.000 > 
4 • 250 > 1.000 > 

40 :t 100 » 4.000 > 

100 adet 50 Liralıık 5,0(10 Lira 
120 » 40 > 4,800 > 
160 > 20 > 3,200 > 

on hı ha)ınetlii ul- edef renginde cronuk beyaz 
tan Hazretlerinden yeni haber· enselerine ohı) ııp ipek açla· 
}er mi aldılar? rını ileudirİ) orlardı · 

A:Ii pna:ı gülerelk : A'bdülaziz Han selam duran 19 haziran perşembe günü 
saat bir buçukta Sandal Be
desteninde satılacaktır. 

DlKKAT: Hesaplarındaki paralar bir ~ene içinde 50 lıra. 

dan aşağı dilşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz. 
lasilc verilecektir. 

a ker ara ından belirıne0:;e ha~-- Manlmisar Ö) le madam· ~ 
Padifalmnız efı•nJimiz idatı ladı. Ba~ tutup kafa ka-uıı gc· 

Kuralar senede 4 defa 11 Eylul, 11 B"rincikanun, 11 
Mart ve 11 Haziran iarihlerin de çekilecektir. 

j LJimiye nmcihince zatı lıa;;· ni-ı g(iğü .. Jü bir at üzerine hiıı· 
mctıJenahi ile m~crrcf olma- nıi~ti. Kı) metini lıilip takdir·--------

eden kadınların , iireklerini yiyip timar edilerek tufanla:;· ko;np imparatoriçe , e nedi· 
dan Cuma namazına gitmek " ) ı · k 1 0 1 · ·ı J • ) O) ııntacak ikn<lar he_, betli du· nıı~ o au at, ıtin arın a tın a ıııe l'rı ı ,. ur giize halvet ola-
medburi)·etlcrine lıc) anı itizar ~ ı ı k k rU) ordu. Arka ında .. ınnalı eaga so a I' alil 'r.rıp 0)111\ .... ra, ze,• etmeyi özlii}ordu. 
Lu) uru) orlar !. dedi. h ı ı C 1 k k kollarını gö{;,ri.i lcri iizeriııe çap ıııa) a ılı. il< ı. .am ı Ö;;;; artık Jtrk:ı4lıı kal· 

Ali pa;;a, hünkarın 'azİ) eti ra tla) an iiç ıra ya' er \C ne- Sn itan zi1. c:ıııı lı ki)şkc lıa· mı;;tt • 
ile hu u"'İ) ini imparatoriçe· diın1cri ) ll) a olnra'k ptru) or- kar ak iınparatoriçı•) i gifrnwk Ahıliila.f.iz Ilım lrnlk , c a -
) e anlataca'k değfüli. Yapıp )a• Jurdı. Dahıı aııkadaıı vükela ge· için can attığı hnldr: kernlini kP-r arasından ilcrli) ercik t•nıııii 
k1-.tırarak Lir :;C) U)durU\er· lİ)ordu. İ le rnlırİ)t' nazırı ile zapleÔİ)or, lkadııılarıı u riit~JC şerife ıloğru )ol nlı)or. İınpa· 
mi:ı;, ara)a hir ele dini mazeret sera-ker )an)nna ilerliyor. Ce· znafı ohnnclığını ha:: ve ıınıe- ratoriçe Öjeui caıııhkii-kün 
o'ku.tunnuitu mil Pa~a ile Da\ ut Pa!i:a kim-e· niu nıi:afirlerine nnlatmuk i-- p4•11cerclerirnlen dalgın lıakı-

İınparatoriçe Conıhki>i'ktcn ) e ezdirmeden duclnklarını kı- ti~orıln. Zaten oııuıı için uy- yor, ) anımla clııraıı adrıfızn· 
caddede lrn)na~an )C\.il ferace· rnıldatıp bir §C)ler görii:;crek kuıl:uı nçılılığı gibi kılııH'lllt ıııa keliınt' İİ) lenıf'k i lemi· 
li h<·) az ) a~ınaklı Tiirk kadın· camlı kö~kt- Joğrn hakı::ı} or· ku::aııarak clfunlığn çıkıııı::tı ) ordu. 
lamı e) rine doyanıı)or,Jn. On lardı. ya'! Padi::nİı t"İlı:ın Fran a iınpıı· 
lnrın iynlı H mor feracclileri ı\1Jı1iilaı.iz Hun H'kar \C a- Yaptığına kalbi bir tiirlii ratori!:c"im· nnz Pıli~cınlıı ... 
de çokt · lla:;ı arıklı elma )a- zanıoıle at üzerine oturaklan· razı olııııpırdu. Gt•c.t• Bt·)leı·- 6 
nanaklı hafızeıklar ~uraıla lnı· mı:.ll· ifasını çe\ irip le lıir lıı· Le) i ara) ındn rİİ) ular içinde 
rada dol'·ı-ı)(ırlar ,..;;,.,1 ,u··.,_ lıiin l ı k .. 

1 
. · 1·~· k ı ti · Artık im gı'iıılt• ha 1111' ,,.,. 

ıı; ' c...,. !ı · rn a un nıaya tcneuu etını- geçır< ıgı ı~:.ıc•ın. na erın zı'' • 
kar ça' u:ı;ları dalkılıç cacMede yordu. İmparatııriçe ahımı i) İ· ki ı,alii lıe) nini duııııı nlandı- firin İ -.t:ınlıulda Lir tek giiııii 
at ko~luru,;orlardı· d l -•- 1 kalını_ oluyordu. Ertr-.i he:: • ; en İ) iye cnın ı kö~iin canı- rı) or( u. • • 

Ali l>n~n pencereden dik~ ... at lamıa )'npı mlı. Padi ah ni- Şiiplı ... jı; iıııpnrutoriçe ) u- tc-.rini en el ııazar ı;iinii kal o· 
le bakan lnıparatoriçe~in Eol gfıh eclerse kendi ini tutamı _ karıdan Lakı) or. AJ.düliıziz lik (Mer) em ana) kili e-.iıulc
geri in~e dunı)ordu· Ojeniniıı )arak elanı verip alkıı.lı)a· Hanin )nn<lan lıeyıl,etli giirii- ki U)iHİ rulıaııi)«' i~ıirak t•)ll'· 
bir kaç giinliik mahc) inci i Kli caktı. Balk bir ağızdan: nii:.iinii içi gidİll kalbi .ızlı) a· ~Hiktcn -onra Üjeni lıazrı·tlcri 
mil be) de, ırncl~ahın has nıİ· _ Paıli~ahıııı çok )a;a ... rak e) reeli yurdu. llc1c 0 mız- lskendı·ri) eye fi) rılaı·akll. 
afiriniıı yanına gelıni;ti. Ya· ı1i)e. ha)ktrıp hağırı .. ı)ordu. h nedimeler, 0 arzı nİ)nzla gii· Ahdiilaziz Uıınııı kt>ılt•ri 
uınclaki peııc.erc.Jen ilıakı,.an Hiiııkar artık cmnlı kö:;kiin mÜ§ten harem tn !arını köpiil'- 'anlı: Geçe1t diirt giin ) arını 
dilber Fraı "'.Z ııediıııelcrc tat- hizalarına gclmi~ti. Ua§llll kal· dcrck lrnlıar d:ıııılnyan lıaııı.uıı aat1ik 11)1...ıı içiıulP giiriill'ıı 
lı tatlı izahat Hri)or<lu. dırıp ta lıir kerecik olsun )U· kuh1ıeleriıw iiflı·)İp u~uraıı cennet H hurili rii}nlara lwıı· 

erede) e A~ulülaz.iz Han kari} ıı ha kınadı. İıııp.ıratoriçe nazeııiıılı•r! Onlar, uıaııwtli zcmi~ti. 

~<PARA 
\ HAYAT Y.1.RlfıNm' 

· DİREKSiYONUDUR 

·T. 1, BANKASI 
Kıiçlık Ta..,arruf llet1aplan 

1941 İKRAMiYE PLANI 
KEŞlDELER. 4 Şubat, 2 Mayıs, 

l Ağu~tos, 3 lkincltcşrin 
tarılllcrlndo yapılır. 

J 941 ihomiyeferi 
il adet 2000 liralık = 2000.- L. 
3 > 1000 > =3000.- > 
2 > 750 > =1500.-. 
4 > 600 > =2000.- > 
8 > 250 > :;::: 2000.- ~ 

35 > 100 > ==3500.-. > 
80 :i) 50 > =~ooo.- ıa 

300 ~ 20 > = 6000.-. 

lıııhı lıiiıııaın)umla esfbj .. ihar siııirlı•ndi. Sol geri-.indc duran lıiiııkarı kimlıilir ııaı:-ıl r:ı.t>lı•r 1\ ıl f'irak ha ıııi .. :ıfiriııılt·ıı 
ol.ırak çıkıp Orta'kö} camii §C• Ali Pn~ayn bir §CY orup· ~ual içindi' gözli)orlımlı'! :ı)rıhlıkt:ın oımı, fın~ gci-·lt'rİp Sera-kel' Ilii-.t')İn ıhni pa .. n 
rifiue gidecck-ıi. etmek i tt>mi) ordu. Abdiilaziz Sultanaziz ııruk lııı~k:ı ,.ey ciğergahına iı;li) ı·rek ) ifrcğiııi gtizılP ıı-.kerleriııi c~nek Iliiıı· 

tiizil a çalını) a ba.,.ladı. Han köı;küu öııiinıleu geçer- dii~iinınÜ)ortfıı . .Aklı fikri cam ılclecckti. kiiı- i-kele-i ıne~ılaııına topla· 

Pa(I. alıııı lı·ı -a a ~ - erlerı" kal k t ı 1 ı ı · · k ] k'" "-ı · ı· C T · · 1 · ıuı:-tı. ı~, •... "- • en a ııı n ııHI§ n 1) ıcc n - ı o.ıK e H ı· ıını,ı namazın- ı•:;rınıc\, c in diinliiıu·iı • 

_d_ır_ı_n_ıl";'.a~n-1:-a::-k_a:-r .. _ı_Iı_k_I_a_a_f_ı_ıa".".ğ"".-"".n:".ı~ı~şt-ı_._E_"st:--n-L"."'il_a_n_ıi~r~c-•l_e~~Jı_a_z_ır_,_ı.ı_,_•_•_l«_iı_u_ıı.·ik_ı4.'t·ı--._o_n_r.;.;a,;. . .;k.;.;o~·ı:::,k:.;;e~~;,;;ii;.:.ıı:.;;ii:.;., ,.:g;;..;i;;,;iı:ıl;.:c;.r(:f;_•-.ı:.:,ı,.;<~·ı;,:ıı.:,:ıı,::n.:.;rl:,:ı·=.i;.i~ıl.:.i·--------_:(~/:,:)::.;/uuı tı(lr) 
- Ötekileri ne zaman getİ· ğiliın ) a bunların; hir.-.r; hirer; 

recek iuiz?.. satqcağıın. İlık fır utta; belki 
- Günüuü L'.l)İll edemem.' bir ay, belki iki ay oııra c:ize 

Ben rdeşten geliyorum. Yol Lir kaç tane dalıa getiririm. 
eJJCy. Sonra ehre sık sık in· Ku)umcu l\larteııin ~,ene -
mcın. Paraya da pek ilıtiyacım bazlığırıa lıa)rnn olmakla lıe· 
yok· Çok şiikür kö cmde biraz; ra'ber, müce"·lıerlerin l&anta 
parncığım ur. onra lokan• ve otel horcu )erine bırakıldı. 
tam da i:.lİ)<>r. Hiç i§ilmediniz ğıııu inanmanuştı. Mamafih 
mi canım? Meşhur Pi)er1il lo· hıNız ve uğur.uz lıir a<lnm 

anta ını, Arde~tc dağ )olun· olduğuna da hiiküın veremi· 
41a ... İ:.;te ora ıııın ahihi l>a1ıa yordu. Bu eğer bö) le hir ey ol 
Mart.en benim. Ha hazır, lif saydı kokusu çabuk meydana 
açılmışken bu t~lann elime çıkardı. 
D~ıl gcçtitrini anlatayım: Kendi k~ııdine: 

Bazı yolcular, re ernlnr, ne - 'e olur a ol un, dedi. 
ha tat meraklıları, arti tler lo· Bana ue ... Taşları ucuz aldım· 
ikauta)n gelirler, haftalarca~ Eğer hepsi böyle ise, turnayı 
aylarca kahr!nr. Bazıları ) an· göziiııd-cn vurdum demektir. 
ların<la kadınlarım da getirir- Marteıı gitınıeğc <lauandı; 
ler. MeHut J.larnları, borçları' kuywncu dedi iki: 
•• (tdemcğe ku ·i gelrueyince, - Sizin gelmeniz gecrkece· 
yüzUklermi, kiipcleriııi, saatle ğe benziyor. Ben lokantaya 
rini kolyelerini lıılan rclı:n gelsem olmaz mı? 
hırakırlrır fakat bir daha da - Niçin olmasın? 
gc1 ip almazlar. i~tc bu taflnr- - Öyle i e, bu hafta içinde 
la oteldeki diğer mücc,herat, lokantaya gelirim. 
l!aıttler falan bu suretle hende Marten hemen o gün Liyon 
kal<lı· Tur~ı unu kuracak de· dan ayrıldı, lokantaya döndü. 

En Son Havadisin Cinayet ve Macera Tefrikası: 27 

IKANLI LOKANT -"J 
Karı:~ile kızlurıııa "•') ahati hak 
kında bir fCY SÖ) lemc<li Fakat 
Fetiı.e menıııuııİ) etini lıilclir(li· 
Bunun du :-«"hcplt•ri 'anlı Lir 

Çeviren: 

1 M S. Ç"apanoğlu 

kere İ) i bir Lı•dclle ta ... Jarı ,at· ~C) leri kiiçiik hir 
in o-4 ı . ı b k k• )arak Pheıfüilin ı:;:,ı, u~ aıı a a il\ mııcu J 

d 1 k • ttı. Karı~ına hile a o auta) a gelet·ekti. Onun 

ı:a11tara ko· 
)Olunu tul· 

giuiği ) t•ri 

Piyeı1bile geli§İ, ) eni lıir a\ln tıÖ) lmıedi. 
Ö' • eye tutulmaıs:ı demekti· Yolda Lir kaç Jk(iy de koııak
Çünkii1 herif lıuş gı·lmi} <'<'ek, la<lı· Son merhale olan Pcra • 
elma ları almak için, ce'hine tin Lir ":ı:ıt kadar tliıı1cnip ) o
fazlaca para koyacaktı. la çıktı, ak§unrn dof;ru l'İ) er. 

ilki kafadar, Pi) t•dıilde, ku- ILile geldi. 
yımıcuoun Lir an evvel gelme- Marten L<>bilan, kuyumcu) 11 

&ini beklerlerken, Li)onda da, knrısır~a, kızlarına \"C Feti:e 
kuyumcu hep lokantayı dii~ii- tanıttı. Sonra. hep hcralırr Eof
niiyordu. Aldığı elınaslar kele· raya oturdular. l\Jadnm Mar· 
pir §eyler olduğu, çok ucuza ten, hemen Lir kaç ) emek lıa
kapattığı için, ötekileri de alıp, zırladı, piliç kızarttı, güzel lıir 
atlaınakdlı bir 'kazanç temin et nıaknrna yaptı. )rıen, çe it 
mo'k istiyordu. çe:;it çerezlcr1e ofrayı diizeltti. 

Nilut)t t knr:nrıııi verdi, Yemek y-erleııkcıı, hir tnrnf· 
yolda liizım olacak ufak tefek tan da \:nrup içi) orl:ır • . ) clı•r 

Lidıirini takip cdı)'ortfu. Bir 
kenarda kalıv el erini lıöpürıle· 
ti Jı. ı,,igaralarıııı piifürdetirkt·n, 
1\lıırten ku\uıncuva· . . . 

-- İ) i hir alı~ ver~~ ) apa· 
cağımızı zan netli) orum· Elma 
lar )Ukarıda. Belki )olcu falan 

gelir, oııl•rın yanında ı:ıkar· 
ıııak i-tcmeııı. ifa) di ) uhrı çı 
kalım da gi)-tert') im. 

Ku) mneu l\lart~ııi takip et· 
Li. Bcralıcr yukarı çı,b..ular. 
Marten, hii) iikçc bir dolup aç
tı, içinden hir kutu çıkardı, İ· 
çind't ki taşları, ı:-aatleri. yüzük 
leri hilczikled lıircr lıircr gi)ı:o· 
terdi. Kuyumcu, Lunlıırı t>liııe 

;ılıyor, göziindc verta\,ız dik
katle muayene oetli) or, kıratla
rına, façatalarıııa lıakıyordu. 

Herif, ta;;lartlaıı 
ıı;r., lt>nlen meınnnıı 

''t' diğer 
olmıt,.ln. 

Çar arn1ha 18 Hazirlln llltl 

ET 1 BANK 
Müfettiş Muavinliği İmtihanı 

140 lira kadro maaşlı Eti Bank Müfettiş Muavinliği için 1 CJ /7 / 
941 cumarteııi günü müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Aranılan ıartlar tunlardır: 

A) Türk olmak. 
B) Siyasi haklara sahip ·•lmak. 
C) Herhangi bir surette mahkum olmamak. 
Ç) Askerlikle alakası olmamak. 
D) İktisat Fakülteleri veya Yüksek Ticaret Mektebi mezunu• 

yahut bunlara mümasil ve ayni derecedeki ecnebi mektep· 
leriniu birinden mezun olmak. 

E) 1. 1. 194 1 tarıhine göre 30 yaşından yukarı olmamak. 
F) Bankaca hakkında yapılacak tahkikattan müsbet netice nlın· 

mış olmak. 
H) Yolculuk zahmetlerine mütehammil bulunmak. 
imtihana talip olanlar 5. 7.941 tarihine kadar Banka Umum Mii· 

dürlüğüne tahriren müracaat edecel-lcrdir. 

lstidaya şu evrakın bağlanması lazımdır: 
a) Nüfus hüviyet ciizdanı (aslı veya tasdikli sureti). 
b) El yazıııı ile hal tercümesi hülasası. 
c) Askerlik terhis veya tecil vesikası. 
ç) l\fozunİ! et şeha~lrıamesi veya tasdiknamesi. 
d) Sağlam bünyeli ve yolculuğa dayanıklı olduğuna dair re!· 

mi tabip T'lporu. 
e) 3 adet 6X9 eb'adında fotoğraf. 

Aranılan evsafı haiz görülenlerden Bankaca haklarında yapılıı· 
cak tahkikattan müsbet netice alınmış olanlar e\•vela tahriri "c: 
müteakiben şifnhi imtihana tabi tutulacaklardır. 

İmtihanlar taliplere bildirilecek olan giinlerde Ankarada bu· 
lunnn talipler için Banka Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. Js· 
tanbulda mukim olan taliplerin imtihe.nları Bankanın İstanbul Bü· 
ros~n.da _yapılac~ktır: Tahriri imtihanda muvaffak olamıyanlar şi· 
fohı ımtıhana gıremıyeceklerdir. 

iMTİHAN PROGRAMI: 

1 - Ticaret: Emtia alım satımları, Ticari sevkiyat ve sigortıı 
işleri hakkında umumi malumat. 

2 - Maliye: (Vergi nazariyeleri ve vasıtalı vasıtasız "'ergileri· 
miz) hakkında umumi malumat. 

3 - Muhasebe: Usulü defteri (Defatiri ticariye, Bilançolnr ,.r. 
b~nla! hakkında nazari ve tatbiki malumat). 

4 - Tıcara Hesap: (Basit ve mürekkep faiz iskonto faizli ht .. 
sabı cariler. • • 

5 - Hendese: (Satıh ve hacim mesahaları). 
6 - Coğrafya: Türkiyenin tabii ve iktisadi coğrafyası. 
7 - Ecnebi Lisana: (Fransızca, İngilizce, almanca Jisanındaf'I 

biri). 

Bu imtihanda kazananlara 3659 No. lu kanunun hükümleri d•· 
hilinde Barem derecelerine tekabül eden maaş veriJecektir. 

-----

• z .. 
İMRfSİllİ aiııa IS BANICAS lNOA 

~~~~~--~~~~-'-K.s~~Y@J ~ı;,Ş..,.~ç~ 

ENSON HAVADiS 
İLAN FİYATLARI Kunış 

Başlık maktu olarak 500 
1 inci sayfa ı:antimi 300 
2 > > J) 200 
3 > > » 75 
4 » > > 50 

A'bone Şartları: Tütkiye Hariç 

Senelik 
Altı aylık 
Üc ııylık 
Ayhk 

ıçin ıçin 

Kr. Kr. 

1000 
550 
275 
100 

1700 
1000 

500 

Sa_hıp ve Ba.~:muharriri: 
NIZAL\IE'ITIN' NAZİF 

N'esriyat Direktörü: 
. ŞÜKRÜ SARAÇOGLU 
Idaı•ehaneı: Cağaloğlu, Nu

ruosınanh e Caddesi No. 36 

Hıl.llları a1ahilir .. e. Yt•kiinu 
kalıarık bir kar -elde edt•ct·ği 
muhakkaktı. 

A~uğı iruliklt•ri zuıııuıı, ku
) tmH·un un ) üziindcki nıt•ınnu
niycl izleri, Feti~lc, ıkızlarlll 
\'C madam l\lartenin gözi.iıulcn 
kaçııımlı. 

..\lartcnle ku) umcu ıkı bir 
pazarlığa ba~Jadılar. ihayet, 
iiç a:;ağı, ~ yukarı uyn:ıtu • 
lar. Marten kuyumcunun gör
<liiğii lıütün pırlantaları y Ü• 
ziiklni \ esairc) i sekiz bin 
franga rntmaya razı ol<lu. 

l\lnrten sordu: 

- Para<:ını şimdi ,·erecek· 
ı:-iniz tleğil mi?. 

- Tabii. .. Buraya alış ve· 

ri~e geldim. Ve icap eden para 

)ı yanıma aldım. 

Fetişin gözleri lıüyüdü. Kız 
lnr afatlaşıılar. Madam ~for
teıı, elmasları \'ermeden sekiz 

biıı frank gilıi bir paraya ıko
nacaklarını dü .. ünerek evin • 
rinden kalıına 6ı{;amryorı1u· 

1 1 1 1 
SINAMALAR :::: 
BEŞİKTAŞ YAZLIK 

SİNEl\IASINDA 
1 - Renkli Miki Mauz. 
2 - En yeni dünya harp hl' 

berleri. 
3 - Bir Kıı Gecesi. 
BEŞİ~1'AŞ SUATPARJ{ 

SINEIUASINDA 
1 - Een yeni dünya harp h'' 

beri eri. 
2 - Sürgiinler. 
3 - Tuzak, Maurice Che"'' 

lier. 

* Bf:YOOLU HALK si. 'E~11'S1 

BUGÜN 
Matine 1 1 de. gece 8, 30 dııd• 
1 - Bay Çetin denizler ..., 

kimi, 25 kısım birde" , 
2 - Karagöz çifte cadıl•'' 

Türkçe. . 
3 - Miki itfai, kediJ~ 

G h ı . ·ı ı · · v· ece ay ı ı er eım~ı. 
tık yatmak zamanıydı. f{d ' 
) tuncu ıhı f'-ncuıcğe h:ı;;lııııılf 

·at 
ll. Bu ırada l\larteıı, }''et•> 

bir gö:ı İ3arcti yaptı. A rııp 1" 
!kanla kapı ını ı.ı·kı 10ıkı kll~ 
<lı, oııra döndü, ınutbağll ~--. 
ti, kiiçük bir balta al<lı, )'1'

11 

ıı' ya va~ ku) mncunuıı arkıı.:ı 
gcl<li1 .l\Iarten onunla kouıı;•}" 
ken, baltayı kaldırdı, za' ııl I" 
ııııı kafasına indirdi: Kuyıı~ 
cunun başı ikiye ayrıldı; ~ 
men sandalya ile dü~ü, öldtı· 

F . v•ı.ı· bs .. 1'' 
etı~ egı uı, aramaya İi' 

dı 'e ceketinin celbinden ~ 
tomar banknot çıkarıp l\f ati 
ne uzattı. 

Marleu hırı.la paralıırı 6~ 
dı; tamam 10,000 franktı biJJ 
paralar ... Bu paranın 5 }t' 

frangını Feti§e verdi· Diğer ıal· 
riııi cebine koydu. Sonra. bedi 
tayı tekrar elioo aldı, ece ıt' 
pıırça parça doğradıktall 50 

l'a, tek-e..r teker fırına attı· 

(Daha ''"') 


