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Kaçakçılık kanununun 
tadili layihası Mecliste 

. • -----------------. 

Acaba 
nerede? 

Köylü mallarını koruma ka
nunu bugün görüşülüyor 
Ankara 15 (İkdam Muhabirin • 

den) - Mufassal izahatını bildir • 
diğim çiftçiyi koruma kanununu 
tetkik eden ve hazırlayan muvak· 
kat encümen mesaisini bitirmiş ve 
Jayihayı Meclise sevJte1mjştir. 

Mezldir 15.yiha yarınki Mec!E 

SiY ASI HALK 

Amerikada 

HARP· 
hazırlığı! 
Nevyorktan sonra ----
Santiago ve 
Los an geles 
limanlarında 
askeri tedbir 
ler alındı 

-·-

SAYI 687 - SENE 2 
F 1AT1 

DİKKAT TAKViM Her yerde 
Ga:cele7a Yıl: 19'1 - A7: 8 Gün; 117 
gönderilen 16 - llarinın - PAZARTESİ 3 ("Vralt: •mi J:nml: 1357 - llAZİRA.'1 3 
verilmez. Hicri: U6~jyelevvoı ıe 

GAZETESi Son Telsraf Matbaaımda Baaılır. Kuruttur 

BalkanlaTdaki Alman OT· 
dusu, Almanyanın ŞaTkı
na ve Şimali ŞaTkisinde 
toplanıyoT. T ass ajanaı, 
bİT Alman • Sovyet harbi 
etrafındaki şayiaları•• 
kat'iyetle tekzip ediyor. 
Almanyanın, Balkanlarda 
ve Şarkta bir hare/rette 
bulunmıyacağını kabul 
etsek bile bu hareket•iz· 
lik devTe•inin sonunda 
büyük ve yeni bir hamle
nin ba§lıyacağı muhak
kaktır. Acaba nerede? 

ruznamesine alınmıştır. Tertip e • 
dilip Meclise sevkedilen Jayiha mu 
cibince memleketin her tarafında 
köy, kaza ve viUıyetlerde bir ta • 
kım korwna hey'etleri kurulacak 
ve bu hey'etler vilayetlerde teşei<
kül eden diğer ikinci bir hey'etin 
kontrolü altında faaliyette bulu • 
nacak, her cihetten çiftçi ve köy • 
lülere yard1m edecektir. Aynca 
kurulacak olan yardım sandıltları 
vasıtasilc failleri tC'sbit edilemiyen 

Nevyork limanına 
mayn dökülmesine 
dün başlandı 

Mülıim .kararlar arifesinde bulun an Amerikanın hükumet merkezi Vaşingtondan bir ıröriintiş 

Ziraat Vekili Muhlis Erkmen 
bir takı.ın zi.ral ziyan ve zararlar 
köylüye ta7l!llin edilecektir. Bu 
yardım sandikları tahsisatlarının 

(Dnamı 4 üncii sayfada) 

VAŞiNGTON 
r· Hı ~va ti;t~~-

ii ç l ü pakta 
iltihak etti 

Y.u.1: Abidin DAVER ... ,,.. ....... .....,,.,.,.w.,,.0#*.,. .......... ............... 

Mihvere karşı 
iktisadi tedbir -

ler de aldı! VENEDiKTE 
An.tara, 14 liazfran 

/?:!!.. irit adasl 12 gün si.İren kan· 
~ lı hir boğu ıua ntiicrsindc 
Alınanların eline geçtikt~ıı sonra. 
harp hareketleri bir durgunluk 
dc\·rcsinc girdi. llaziran ayının ilk 
}arısında, ~·alnız Suri~·ede bir nıik. 
tar faali}· et başladı. Suri~ cdeki ha
rekat da daha zi~ adc. si}asi bir 
nıahiycttcdir ,.e a,ıJ ınuharipler, 

yani İngiltere ile '.\lihver arasında 
değildir, Mihver, Surhedcki İngi
liz _ Fransız ınücadelesinc, şiJndi

ye kadar, seyirci ,·aziyette kal -
nuştır. Halbuki istese) di, general 
Denlz'e de, Raşit Alile }·aptığı gi
bi h8\'a kuv~etlerile ~e daha mü
essir surette, yardım edebilirdi. 

• 
... .. ~ 

Va; ngt n, 15 (A.A.) - Banr,e Ne. 
zaretı ta~4 ın n Nevyork llman:t.a 
ma) '.l v z'ı ':Jjzırlığı yapılacagı b ldirıl
ıe ı uzcrıae Bahriye Ncz31reti.:un bu 
ıc :ıLJJ..;:,dar şuhc j ttı izahiih verr.ıı~

tir: 
)!ayn dokUleı f'k ı ıın• ka. ddrt kOşe 

bır :ı::aha h.: k ı e~m<.1:.te ve Sandyhook 

(Dernmı dördüncü sayfada) 
----o--

İngiliz tayyareleri 

Halep tayyare 
meydanını 
bombaladı 

Dün imza merasimi 
yapıldı, Kont Ciano 

bir ziyaft~t verdi 
\'enedık 15 (A.A.) - A ı,;ıdaki ns· 

il'. \E'bliğ neşredilmlşt.r; 

B ıgı.inkü Pazar gunu ıaat 12 de Ve
nedikte D()ga'lar sar~ıyıiıat.ı unza edi
len bir protokolle miıstakıl Hırvat dev
leti 27 Eylül 1940 da Almanya, İtalya 
ve japonya arasında akledilen üçlü 
pakta iltihak etmiştir. 

Venedik 15 (A.A.) - Resmen bil -
dirilmektedir: 

İtalya hariciye aazın kont Cinano 

bugün Rezzoniga sarayında Ante Pa· 

"" · il• Alman bari<: ye pa:ı:ın Von 
-o---- R.ibentrop ve Hırva1'st.aruıuı iltlü pak· 

Büyük bir Alman tay- ta iltihakı protokoırınüo imzaSı müoa· 

YareSİ tahrip edildi seebtile Venedike gelen bey'etler 
yaw17 şG:aşr- md md md mel md 

Kahiı-e, 15 (A .• '\.) - İn&ili7 hava kuv Şedetine bir öğ1e ziyafeti verilmi4tir. 
vctleri tebli"i: 

Milli Şef 

Mihverin, )\layıs ayında mühim 
bareketlctt sahne olan Şarki Ak -
denizdeki hareketsizliğini, yeni 
bir hamle için hazırlıklar yaphğı
na atfctınek kabilse de, diğer bazı 
haberler, Alman kuvvetlerinin Bal 
kanlardan çekildiğini bildirmekte -
dir. Yunanistandaki Alman kuv • 
vetlerinin yerini İtalyan birlikleri 
almış; Bulgaristandaki Alman kıt
aları buradan ayrılmış; Romanya
da, Alman askerlerinin nakli için 
yüzden fazla tren ilga edilmiştir. 
Balkanlardan çekilen Alman or • 
dusunun nereye gittiği ise artık 
biç bir şüphe ve tereddüde mahal 
bırakmıyacak surette malılm bu · 
lunmaktadır. Bu ordu, Sovyet Rus 
yaya komşu olan Alman toprakla
rına gitmektedir. Bunu, Sovyetler 
Birliği ile Almanya arasında an -
laşnıamazlık bulunduğu bnkkında· 
ki haberleri tekzip eden Tass ajan
sının son uzun tebliğinde gördü -
ğümüz şu <Ümle açıkça ifade et · 
mcktedir: 

Suriyerıin Akdeniz sahil !erini gö.sterir harita 

Suriye'de Ingiliz ve Avustralya ha\·a 
kuvvetlerine mensup tayyareler, kıta1a
nmızın ve Suriye s<ıhillcri açıklarında 
kara..l\.ol gezen ingiliz harp gemilerine 
,,·_•Jzaherette deYJm etmişlerdir. Halep 
t<.ıyyare meydanı üzerine mu:va1faki
yeUi bir hava hı.icwnu yapılmı~tır. Bü
yük bir Alman bombardıman tayyare
~inin bir tara isabetle tahrip edildiği 

Dün Ankarada at 
yarı ş la r ını takip 

buyurdular 

cSovyet mah!ıllerindeki kanaate a:ö
re Almanyanın Paktı bozarak Sovyetıer 
Birli~c karşı taarruza geçeceği hak
\;ı,daki şayialar her türlü asıl \.'e ~
d:...n aridir. Zira Balkanlardaki harekfit

SURIYEDE 

Müttefikler 
Sayda şehrini 
işgal etti/fer 

Ki s venin ş a r kın da 
müttefikler Vişi kuv· 
ve ti erinin i kinci mü-

dafaa hattına girdi 
tn sonra Alman kıl'nlarmın ~imdi Al· Vichy 15 (AA.) ..,- Bugünkü Fran· 
manyanın ~arkına ve şimaU şarkisine •a tebliği Saydanın Ingi:lizler taratın • 
Eevk edilmeleri tahmin edileceği gibi ~an işgalini bildirınektedir. 
başka sebeplerden ileri gelmekte ve İNGİLİZ TEBLİGİ 
Aln1an - Sovyet münasebetleri ile hiç 'ı Kahire 15 (A.A.) - İngiliz tebliği: 
bir 'ilırette alAlcadar bulunmamaktadır.> Suriyede müttefik ku\·vetler şimdi bil 1 

Görülüyor ki 1\1oskova, Balkan- tün cephe boyunca \ı'ichy kuv\·ellerile 
Jardaki Alnıan kıt'alarının şin1di temas halinde bulunmaktadır. Kıt'a -

. kına ve "imali ar- iarunızın di.ınkü terakkısi evvelkl gun-
Alnıan~ anın şar .• · ş lerc nisbetlc <.1 •• ha •ı&ır olınuşsa da i -
l<isinc St'\ kedildiklcrını knbul et - lcrlryi.ş mihı·L·r!mizın merkeı.uıdc yeni 
mcktc, yalnız bu sc,·klyatın •tah- bir gırtı,ı yapıln11.~tır. . 
miıı edilebileceği gibi başka se - ş.n1 Dr>)~IEK l:ZERE 

b l •r l n ileri clmekte olduğu - Loııdra l5 (~.A.) - Londrad.ıkJ Hür 
rp ~ < ~ g • _ Franstt. Umumı kararg5hu1da bugun be 

nu Jddıa ctmcktcdır. Bu başka yan olunduguna ı:öre Hü.r Fransız ıruv
se1,rpleri bizim tahınin edcıncdiği· terinin p~k yakında ŞJ Y!a girmeleri 
ınizi itiraf ederiz. Çünkii Alınanya. beklenebilir. 
nın düşmanı olan İngiltere garp • VİCHY'NİN VERDİÔİ 
tadır ,.e Almanyanm şarkında ve TAFSİLAT 
şimali şarkisinde de Sovyet Rusya. Vichy 15 (A.A.) - D. N. B: Franınz 
dan ba•ka<a devlet yoktur. Tass askel'i mahfillennde bugün öğle üzeri 
ajan$l ~tahmin edilebileceğini. söy beyan olunduguna göre, dü:smanın Cu-

. martesi gtinü faaliyeti mahdut olmuş-
lediği brışka sebepleri de ızah et-
nıiş olsaydı, bizi bir miişki.ildea tu~er şeyden evvel Fransız hava kuv- 1 
kurtarınak ltitfiinde bu1unını1ş O· \•etlerinin bütUn mınt;.kalarda ve. bil -
Jnrdn. nhşsa Lübnnn f.ahıli boyunca Ingi.li:a 

harp gemill;!rıne karşı yapılan hare -
kellerdeki ruuvaffak!yetlerine İfa.ret 
edılnu~tedir. 

Alınanyanın siikfı(uno rağn1en 
T;ıss ajansının Aln1an - So\·~·et 
n1iinnsehctlerinin dostane oldu~u 
hakkında. henı Moskova. hem de 
Beri in namına ) aııhğı kat'i tek · 
zip ve \trdiği kLtv\·c-tli teminat 
kar~ısında, Aln1:tn)·a ile Sov~·etl~r 
Birliğinin harbe giri~ecekltriııi id-

(Denmı dördüncü >aJ fada) 

Bcyrut'tan alınan bir habere göre 14 
Haziranda Lübnan ~ahil mıntak~f.ında 
daha siddetll muh.lrebeler olmuştur. 
Dun de İngıliz !ilosu Sayda ıruntaka -
sını boınb:ırdımana devam ebniştir. 

13 1Iazınır akşamı z.ırhlı İngiliz kuv 
velleri Saydayı müdafaa eden Fransu 

(Devamı dördün<Ü sayfada) • 

G l D t t • • ve bir avcılar grupunun çok büy\U<. haenera en Zln emtı <an maruz kaldığı sanılmaktadır. Toz 
B t 15 (A • ) _ F k lad 1 dm;,anları ha'ar'.n. &en işliğin; tam ma· 

eyru ı ..n.. ev a e nasile te~bite manı olmuşsa da, pılot-
komiser neşrettiği bir kararname. larımu müteaddit şiddetli yangınların 
de bütün devlet memurlarının, a- cıklığını ıönnüşlerdir. Bombardıman 

. . . . t,a,·:yarelerimiz hür Fransız kuvvetlerine 
mırkrınden hilafında emır aldık· d~ müzaheret etnıi ıerdir. Atılan bom· 
lan takdirde vazifeleri başında jbalar seçilen hedefler üzerine düşmilş· 
kalmalannı emretmektedir. tür 

DÜNKÜ MİLLI KÜME MAÇLARI 

Beşiktaş Feneri 
3-1 mağlup etti -• 
G. saray, lst. spora 3-2 galip 

• 

Ankara 15 (İkdam muhabi • 

rinden) - l\tilli Şefimiz İsmet 
İnönü bugün Hipodromu teş· 

rif ederek şehrimizde bir müd

dcttenberi devam etmekte o • 

lan ilkbahar at yarışlarını ta· 

kip etmişler, ve bu yarışlarla 

yakından alakadar olmuşlar • 

dır. Spor sever Şefimiz İnönü 
Gazi koşusunu biiyük bir var

lık göstererek kazanmış olan 

Sabutay isimli atın sahibi Sa • 

lih Temel'i tn1ıünlrrine çağıra. 

rak kendisine iltifatta bulun • 

muşlardır . 

OOnkli Fe11erhabce - B~ilrlao nuı çmdaa bir intıba (Yazışı 3 tnctı ıayfada) 

VELS DEDi Ki: 

Amerikalılara 

TEHDiT 
tesir etmez 

Matbuat Robin Moor

un batırılmasına karşı 

harbe girilme
sini i•tigor 

... -

Amerika hariciye müsteşarı 
Sunner Vels 

Vaşington, 15 (A.A.) - Ameri· 
ka hariciye müsteşan Velles, Ro
bin Moor vapurunun batmlmsaı 
hadisesinin bitarafane bir tahlilini 
yaparak şunları söylemiştir: 

•- Bir Amerikan ticaret gemisi 
harple hiç bir alakası olmadığı 

halde Atlantik denizinin ortasında 
(Devamı 4 tindi sayfada) 

' ........ 

lngiliz deniz
altıları on iki 
gemi ha tırdı 

AKDENiZ DE 

12 gemiden başka 
5000 tonluk bir ge
mi de tahrip edildi 
Londra, 15 (A.A.) -(B.B.C.) 
Dün akşam neşredi!en bir t b· 

!iğe göre İngiliz denizaltıları Ak. 
denizde 7,000 tonluk bir düşman 
ticaret gemisini, 8,000 tonluk bir 
petrol gemisini, bir müsellah tica 
ret kruvazörünü ve diğer 9 küçiik 
düşman teknesini batırmışlardır. 
5,000 tenluk bir düşman petrol ge
misi mühim hasara uğramıştır. 

lngiliz 
filosu 

Cebelüttarıka döndü 
Balinea, 15 (A.A )- Bugün saat 

lO'da Ark Royal Victory tayyare 
gemilerile Renown zırhlısı ve dört 

destroye~ Akdenizden gelerek Ce
belüttank limanına girmişlerdir. 

Bu sırada milliyeti meçhul bir 
tayyare alçaktan müstahkem mev 
ki üzerinde, hava dafi tonlarının l şiddetli ateşine rağmen uçuyordu. 
'u tayyare biraz sonra ayni tipten 
diğer bir tayvare ile birlesmiştir 
8ir saatten fazla bu iki tayyare gi
dip gelmi!Uerse de bomba atma· 
mışlardır. Hava ldafi bataryaları 
da bunlara isabet kaydetmemiştir. 

Amerikadaki Fransız 
elçisinin beyanatı 

Nevyork 15 (A.A.) - Vichynin Suri 
ye meselesindeki vaziyeti hakkında 
llull tarafından yapılan ebyanattan 
balıoeden Fransanm Vaşington büyük 
elçisi Henri Haye Suriyede hiç bir 
Mihver kuvveti bulunmadığını tekrar 
lamış ve Hull'ün yeni teft;irlerini hay
ret ve hayal inkisarile karşıladığını bil 
dinnlştir. 

NAKiL V ASiT ALARININ MUA YENESi 

Perşembe gü 
muaye e başı 

~-------ı---------

•• 

or 
Muayene günlerini neşrediyoruz 

Motörlü nakil vasıtalarının se. I menedilmiş olan hususi otomobiı
nelik muayenelerine bu yıl da 19 !erle motosikletler bu muaye'le; e 
haziran perşembe günü başlanacak tabi olmıyacaklardır. Diğer motör. 
ve nihayetleninceye kadar pazar- lü vasıtalardan bu muayeneye ır 
tesi, sah, çarş<ımba, perşembe ve tirak ctmiyenler scyrü seferden 
cuma günleri yalnız Ayasofya mey menedilecek ve sahiplerinden 25 
danında ve cumartesi günü de Ka· lira para ezası alınacaktır. Ma•e· 
dıköv hal bina5ı önünde yapıla· retleri dolayısile mua\'encye geiP
cakt;r, miye,·:" ise b'r ist dJ ile n~ı~d: ·e 

Bu seferki muayeneye mayıs ni. fen işleri mudürıüğıine murac. at. 

h t . k d l"- 1 b'T. !e plakalarını mak!ne şubrsın" 1 aye ır>e a ar p =• a mış ~ un 
mo örli.ı kara nakil vasıtaları 1 ştı· vermek mecburiy~t.nde t .. IL u,· 

j ra kedecektir. Yalnız evvelce Ve- !ardır. Motörlü kara nakıl va,ıta• 
killer Heyetinin kararile seferden (Devamı t iincü •·~ h<la) 



• 

SAYFA ·-Z t KDA M --·---
B 0 YÜK TAR l H 1 TEF R t KA: 4 

zre i Muhammet 
--- VE Son Posta içki anketine hala de 

1.sLAM ORDULARININ MUHAREBELERİ vam ediyor ve bu ankete cevaı 
verenlerden her biri bir türlü sö·;. 

C yazan : z 1 y Ş A K i R ):. ıüyor. •işte mostrası!· lıi.kiıyesinı 
. bilirsiniz tabii.. hani, herifin biri 

Resulü Ekrem Efendım; ııı bu I bir surette metanetini muhafaza e- l tezgaha sokulup meyhaneci bar 

Dün gelen Rozita şi
lebi tevkif edilecek 

bar. '<eti, bugün en tabii b'r asker- 1 derek: baya: --~-----111-------~ 
li.k tedbiri teld.kki edilebiLr. Fakat _ Yasir!. .. Sabır ve tahammül - Rakıların nasıl, iyi mi? 
yaşadığı zamanın ve muhitin icap- et. Çünkü sana ve zevcene {Cen _ Deyince b~rba, fıçıları.~ dii:ıindc 

Adliye vapur hakkında haciz kararı verôi 
ları düşünülürse, onun bu ihtiyatlı net) vadedilmiştir. sızm7 olan bır sarhoşu gosterocek: 
hareketinin çok yüksek bir akıl ve Dedi. Ve hissettiği tees .. .. - Işte mostrası! 
hikmete istinat etmiş olduğunu 

1 

müor"klere ~ös.termem k . . su~ Demiş .. mesele aşağı yukarı bu
d.erhal kabul etmek lazım gelir. d d.:ıı f 1 d e ı- ıçın, 0 '.a dur. Rakı gibi yüksek dereceli ve 

a edi a az a urmaya uzum gor- ağır içkilerin iyiliği, fenalığı, fay-

. * ! m das· zararı hakkında sorulan sual 
Amcası {Ebıi Talıö)in yaşa<Lğ· Bedbaht Yasir, yapılan işken. - ve ~çılan bütün an:ketlere karşı 

. İsta1'bul ınıntaka liman reisliği diin sabah limanımıza gelen Pa.. 
nama bandıralı Rozita şilebinin tevkif edilmesi için alakadarlara 
emir vernıi§tir 3000 tonilato büy iiklü.ğünde olan vapur burulan ev• 
ve! limanımızdan geçeı·ken bura da boşalttığı ticari eşya dolayWle 
vapur acen'ası ile ithalatçı arası ndıı bir ıhti!ô.f zuhur etmiş ve bu 
ihtilaf ticaret mahkemesine intikal etmştir. 

müddet .zarfında Resulü Ekrem E- c~lcre tahammül edemiyerek, de - verilecek en uygun. en kestirme 
fendimize müşrikler büyük tıru--' rın bir sükün ve tevekkül içinde ve en veciz cevap, herhangi bi.r iç
ruzlara ve suikasllere cesaret ede- can verdi. Fakat zevcesi, bu man - kizedeyi göstererek şudur: 

Adliyece vukua gelen zarar ve ziyan sebebile Rozitanın haciz al
tına ahnınasınıı. karar veri!mi§tir. 

--~~------~ı~---~----~ 

memişlerdL Müslümanlardan ço- zaran:n fecaatine dayanao:nad.L E- - İşte mostrası! 
ğunun da aile ve kabileleri kalaba- bu Cehil ile orııda bulunan müş • İçkizedeyi nereden 'J:ı.ulmah? di-
lık olduğu için onlara da alenen riklcre kar;ı en ai;,'ll' hakaretlede yecek olursanız, mübareklerin kıt
tecavüzde bulunmaktan çekinmek- 1 feryada ~laciı. l'.ğına kıran gwmemiş ya, herhan
telerdi. 1 O zaman; Eb·ı Cehlin emrile, bu gi bir romanı, eseri açarsanız bun-

•• 
Usküdarın ima 
rı yolunda yeni 
çalışmalar Fakat, himayeden mahnım olan cesur ve vefak3r kad ;nın bir baca-\ lardan yüzlercesini görür~üz. 

kimsesiz müslümanları tenha yer-; ~ı bir_ deveye, dif:e_r b0 ca~ı da di -/ Yaln~z, benim vaktile, Açık soz ga 
!erde ele geçiren müşrikler, bun- ·ger hır deveye baglan.J.ı. Iki deve, zetesınde çıkmış olan •Akşa.ıncı - B 1 d • R • 
lar hakkında cok zalimane hareket-! makus istikametlere sürülerek, za- lar. B;imli tefrikamda bu zavafü- e e ıye eıs mua-
ler gö:,teriyorlar; hatta o bedbaht- 'ı vallı kadın, böylece parçalandı. lardan düzünelorlc vardr. v i n i Üs k Ü darda 
ları, işkencelerle öldürmekten bile Bu gaddarane cinayet, Müslü - İşte size bu içkizedelerd~n bir tetkikler 
çekinmiyorlardı. 1 manlar üzerinde çok acı tesir hu •

1 
örnek daha .. bunu, yine iÇkili yer- yaptı 

(Ebıi Talib)in vefatı, vaziyeti sule getirdL Eğ~r Resulü Ekrem E- • krdc geceler; ç:algı ve tegan?_', ıle İstanbul Belediye reis muavin-
büsbütün değ~tirdi. Art k, Resühi fendimizin tekrar ve tekrar itidal 

11 numaralar yapan .bay Sıtkı "'n:'.-ı ]erinden B. Lutfi Aksoy, Üsküd~r 
Ekrem Efendimiz hakkında, sui- ı ve sükunet tavsiyeleri ol-masaydı. bi; zatın, ~anzum olara.k. ya.ptıgı ve civarındaki iınar faaliyeiini, te · 
ka':t düşünceleri b~östcrdi. hiç şüphesiz ki, daha feci hiidise -ı makamlı •h1ır numaranın rkıncı par mizlik işleri.r.i, Üsküdar meydanını 

F k b ·b· ı b" d b" ı ı k k .. ··k b" k-'-- çasmdan 11 ıyıorum: tetkı"k e'mı"ştır· a at u gı ı şey er, ır en ıre er o aca .. en uçu "" mu """-- . . d h ' · 
yapılamazdı. Muhitin usul ve an· ! leyi bahane tutacak ol.an müşrik - Babam •Ç'P sızar ı er ~e Üsküdarın imarına çalışılırken 
anesine göre, böyle bir harekette l Ier tarnfından, bütün İslamlar iıın- , . ım~arı. e, burasının tarıhi kıymeti göz ijnün. 
bulunabilmek için bir sebep veba- ıha edilecekti. Bütün zevki, neş esı bır • kırık de tutulacak, camilerin meydana 
hane Jazımdı. ' Tabiidir ki, müşriklerin eza ve ., .. ~n~de! çıkarılmasına, tarihi binalar.ı:ıa m'< 

M. "ki hem Resulullah Efen. f , b da f 1 t h ··ı 1 Saıiıoşluk dcdigınız, ışte böyle j hafazasına çalışılacaktır. Uskü~r 
uş-rı er, ce as.na un n az a a ammu olmalı d t · · ·· ı· 1 

dl. · · h m de onun etrafında d"l.e di Çünkü" •• 1 1 
1 mey anının anzımı on p ana a ın~ 

mızı ve e . e ı mez , a enen yapı an Ş.i.mdi ~nsiyonerdir beylik i t . El kt "k l t·· 1 bulunanları tahrik ederek yapıla- b" · . . 1 . · . . mış u · e rı • ramvay ve une 
. . . . . ır cına} etın mukabe esız ve ceza- bmarnancde! ı ış· ·!etmesi umum müdürlüg" ü me'·-

eak suıkaste vesıle b.ılmak ıçın. kal ·· ikl ür'. t ' 
.. . . . . . 1 sız ması, muşr ere c e ve - Bu dört satırlık manwm parça- danı modern şekilda tenvir edecek 

mumınlerın fakir ve kımsesız o an- . .. . . ... . t . ' 
la k 1 . ~ıar her taraflarını recek.. lııiç şuphesız kı bu facıayı, yı Son f'0sta y,;r.nki nüshasmıda Üsküdar, Kadıköy ;·e bavalisi tra'll 
rım ya a ıyo, .. d h .. • •• 

kanatacak derecede dövüyorlar.. a ~ muthiş facialar takip ede - ank:te cevap olar~k ~kala neşre- vay idaresi meydanı ?ü"'I bir h~le 
birkaç dakika zarfında yumurtayı cekti. dclıilır. koyaca~ şekilde tadılat yapacak.':· 
pi§irccek derecede sıcak kumların (Daha var) Omın'1 Cer,ı.~l KAYCILI B. Lut~ı Aksoy C.H.P. kaza. bı-
içine saatlerce gömüyorlar.. (Kiı- -- ·· ---- ------ n.asına. ugramış, nahıye ve ko?le. 
be)nin harimine götürere.k orada ""\ rırı ihtıyaçlaf'.nı tesbıt etmek uze-
güreşin tahammülfersa harareti 1 AHKEMELERDE ve POLiSTE 1!r: top1an~n .kaza. :n"nsupıarının 
altında; dileklerını d:nlernıştır. 

- Kureyş'in putları, (Muham-
med) in dininden alildır. 1 

Dedirtinciye kadar, o kızg:n taş
larda çıplak ayakla bekletiyorlar .. 
o sözleri söylememek için bu zali
mane işkencelere mukavemet eder
ken düşüp bayılanfarı, bir köşeye 
fırlatıp atıyorlardL 

Dilenci ile çocuğuna yeme!:;: ye
dirmek istiyen bir hayır sahibi 

~~-----~ ... ı--------
Lokantacıyı yaraladı ve mahkum oldu 

Emirgandaki doklarda çalışan 'meşhut maJ:;Jreınesinde muhakeme 
Nihayet müslümaı'llar, ilk kur- 1 edil- · 30 l" Mehmet Taki isimli inşaat ustası mış ve ıra para cezasına 

banlarını vermişlerdi. Bunlar da, paz~r tatilini geçirmek ve biraz 1 prptırıhmşt<r. 
Resulü Ekreme en derin iman ile eğlenmek için dün sabah Emirgi..n- Polise hakaret etmek isteyen 
merbut olan (Yibir) ile onun zev- dan vapura binmiş ve köprüye çık- delikanlı mahkum oldu 
cesi olan (Semiyye) isminde iki mıştır. Evvelki gece yarısı muhtelif 
fakir ve bikesti. Mehmet Taki, Köprüye çıkar 1 meyhanelerde içerek sarh~ olan 
Müslümanlığın en büyük düş- çıkmaz pejmürde ~ı) afetli bir di· Vedat isimli biri, Beyoğlu cadde

manı olan _ve, Kureyş kabilesinin !enci kadının keneli çocuğu ile kav. sinden geçerken bağırmak suretile 
en nüfuzlu şahsiyetlerinden bulu- ga ettiğini görmüş ve bundan mü- gürültü etmiş, kenclisine müdahale 
nan • (Ebıi Cehil), artık (Hazreti tessir olmuştur. cd~n nokta pPlisini de dövmek is-
Muhammed)i ve onun müminlerini Fedakarlığı göze alan usla, di- \emiştir. 
tedhiş etmek istedi_ böylece on- !enci kadınla çocuğunu dcıvurmıya Vedat, polise hakaret suqıı ile 
lan tahrik ederek hayatlarını mu· karar vermiş ve her iki.sın; ae Cümhuriyet müddeiumumiliğine 
hafaza kaydı ile silah istimaline Köprü altındaki a§'"ı Nezirin dük- teslim edilmiş, yapılan muhakeme 
mecbur etmek ve bu bahane kanına götürmüştUr. ~ı Nezir sonunda bir ay hapis ve 30 lira pa
ile hepsini birden imha eylemek ;istü başı temiz olınıyan dilenci ra cezasına çarptırılınıştır. 
maksadile, bu fakir zevç ile zevce- kadın ve çocuğunu dükkanına sok.. 
nin yakalanarak çarsının en ka - mak istememiş ve dı,arda yeme
labalık bir mevkiine göt'tiıiilımele - !eri şartile yemek ver"<.egim söy
rini emretti. Bu emri icra olunduk- !emiştir. 
tan scııra da, kendisi bi.ttat oraya Bunun üzerine Mf!hmet Taki: 
giderek evvela {Yasir) in işken - - Para~ı ile değıl mi? Be" bu-
ce ile ölrlüıiilmesi için emir wrdi. rı:.da yenıelerini. fatiyorum, demiş 

Resulü Ekrem Efendimiz, bu ha- • ve aşçı ilf! mün..kaşaya başlamış... 
beri alır almaz, doğruca oraya git- tır. Mürıaka~ sırasıncia aşçı Nezir: 
ti. Müşriklerin yapt.ı.k.ları işkence . - Seni polise vere-.-eğim, d-eyin
ler altında, iztmrbından kıvr:m ce, Mehmet Taki sinirlenmiş ve 
kıvrım kıvranan (Yasir) i o hal - koltuğundaki testere i:e Nez:in ko
de görür görmez; son derece te - iundan kesettk yaralam~tır, 
essiir hissettL Fakat, harikulade Mehmet, bugün nöbetçi cürmü.. 

·-
Müellill: İRFAN DOOAN 

Halkevleri de yazlık kamplar 

açacak 

Bu yaz, şehr.imiz Hallrevleri şeh
rin civarında, sayfiye yerlerinde, 
kırlarda kamplar açacaklardır. 

Halkevine mensup gençler muay
ven brr para mukabilinde iştirik 
edebileceklercl.ir. 

Kamplar -kız ve erkekler için ay
rı <ılacaktır. Önümüzdeki ay bu 
yolda faaliyete geçilecektir. Bu 
kamp 1,5 • 2 ay kadar geceli gün
düzlü devam edecektir, 

1 
- Peki, dedim. Biraz sonra ken

disini görürüm. İkinci ameliyatlı
lar ko~uşun<la dediniz değil mi? .• 

- Ent, ev~ .. 
Ondan aynlır aynlmaz odama 

geldim. Bir kaç gün daha kalaca
ğını şu hastahanede başıma yeni· 

Eolelıi Kamını: 55 den bir iş açmak istemiyorum. He-
. . . le iki gün evvel gel.en mektuptan 

Vallahi tam amile altlı.m.da ı nızı ışı\mış te, ı:öriişme kistiyer. sonra buı:ı.lara hiç lüııunı kalma. 
kalmadı. Mes'ut muydu, Sadi mıy- Kendısı de sol oınuzunun alt kıs- ı mıştı. 
dı, hatırlıyamr,-orum. Esmer bir mından ve t?puğundan yaralı.. Bir ilci saat sonra her şeyi öğ
şey .. on beş gün evevl gelmişti. 1- zannedersem sızın ge!diğiniz yer· rendim. Hemşirenin bahsettiği Su
kinci ameliyatlılar koğuşunda ya- den gönderamİi·· herıi.iz gezinecek 1 a: 0 imiş .. şimdi bir an evvel bu
tıyor.. vaziyette olrnadıgı için yatağmcan : radarı uzaklaşmak istiyorum. Dok. 

Birden bire sarardım ve socdl.lm.: kalkamıyor. O da tehlikeli bir haL j torlar ise tebdil hava kağıdmı ge
- Suat mı?.. de idi am=ı bugün için korku lınceye kadar hastahanede yatma-
- Hah tamam.. yabancı bir ısını yok.. mııı liizumundan bahsediyorlar. 

tlegil amma, nedense aklnndan çı.. Bir an için düşürıdüın. Eğer bll Bu ise ea aşağı bir haft.lya müte-
lı:ı; erdi. Tanıyor musunuz siz o- İstanbuldaki Suat ise çok fena.. vakkı.f .• 

* 

Turfanda sebze 
fiatın-:fa ihtikar 

Bamya, patlıcan ve domates fi
ya·tlarile turfanda mesvalann fi -
yatlarında muhtelif semtlere gö -
re hazan kiloda 10 - 15 ve hatta 
20 ikurıış fiyat farkı !bulunduğu 
hayretle görülmüştür. Bunım iza
lesi için kat'i bir tedbir a.rayan 
Belediye Reisliği ani bir kon trol -
de Beşikta~. Balıkpazarı, Büyük -
ada, Ü skü.da.r, Kadıköy ve Edir -
neh• ıda bu kabil maddelerin sa
tış fiyatları.ııı tesbit etmiştir. 

Bunlar sebze ve meyva halin -
deki alı§ fiyatl&rllla göre muka -
yese oluJ>acaktır . 

Fakir çocuklara giyecek 

hazırlanıyor 

cİ!k mekteplerdeki fakir, 1.--imse. 
siz çocuklara yardım birliği• de
posunda mevcut elbiselik ve man
toluk kumaşlardan binlerce kat 
palto ve elbise yaptırmıştır. 

Birlik bunları vilayetimizin tek
mil kazalarındaki ilk mekteplerde 
okuyan fakir ve kimsesiz çocukla. 
ra Cümhuriyet bayramında tevzi 
edecektir. 

Ziraat Vekili gitti 
Bir müddetten beri İstanbul ve 

Trakyada zirai tetkiklerde bulu
nan Ziraat Vekili Muhlis Erkmen 
uün akşam.ki trenle Arık.araya dön 
m~ür. 

olmadığı gibi, ürerindeki adresi de 
doğrudan doğruya alayımdaki ad
resim. Yani vaziyetten haberi yok.. 

Mektubu açıp okudum. Fakat 
hiç istemediğıın bir hiidise ile kar. 
şılaştım. Annem İstanbula hareket 
ediyormuş.. Bu neden icabetti? .. 
Beridin intihanndan hiç bahset
miyor. Halbuki kız kardeşinin ona 
bildirmesi lazun. Belki de biliyor
dur da bana ya2'1lııya lüzum gör
medi. 

Anadoluya gi
decekler tesbit 

olunuyor 
---<>---

Bazı mazeretlerle vak
tinde gidemiyenler 

be d ava nakledilecek 
Hüklımet tarafından Anadoluya 

nakillerini isteyip te 15 nisana ka. 
dar beyanname veren fakat bila
hare muhtelif mazeretleri çıktığın
dan bilhassa çocuklarının mektep 
vaziyeti, hastalık gibi mücbir se
beplerle hareket edemiyenlcrden 
şimdi gitmek istiyenlerin kayma
,kanılıklar tarafından tesbiti bugün 
akşama kadar ikmal olunacaktır. 

Kaymakamlıklar, bu hususta yal

nız vaki olan müracaatleri teshil 
ile kalmayıp ayni zamanda evvelce 
müracaat yapmış olanlara zabıta 

vasıtasile tekrar gidip gitmiyecek
lerini sordurmaktadır. Bu son tps
bit işinden sonra artık her hangi 
şekilde olursa olsun müracaat ka
bul olunmıyacaktır. 

Bugünden sonra isimleri kayde
' i'r· i< olan İstanbulluların Devlet 
Demiryolları ve Denizvollarile be
raber muhteif postalara taksimi 
''apılacaktır, Bunlar yolcu vapur 
ve katarlarile küçük kafileler ha
linde evvelce gideceklerini beyan.. 
namelerinde bildirdikleri mıntaka
lara sevkotunacaklardır. 

YeUıenli haline ge
tirilecek motö rler 
Koordinasyon Hey'eti kararı mu 

cibince seyrüsefer yapamcyan mo
törlü deniz vasıtaJarının sahipleri 
bunları peyderpey yelkenli şekli -

ne koymaktadırlar. 
Birçok kimseler Lôman Reisli -

ğine başvurarak teknelerini bu şe

kilde tadil edeceklerini bildirmiş -
lerdir. Liman Reisliği müsaade ver 

mek için vaziyeti Vekalete bildir
miştir. 

Yalan yere yemin e
denlere verilecek ceza 

Adliye Vekfiletinden Müdkieru -

mumiliğe gelen bir taıınmırle, Hu 
kuk Mahkemelerinde tekevvün eo 

den yalan yere yemin suçunun ce

za mahkemelerindE!ki ıluruşm a . 
larında hakimlerin yazılı delil a . 
ramaları lazım geldiği hakkında! 

ceza mahkemeleri tevh.i.di içtiho 
hey'eti umumiyesi tarafından ve 
rilen karar bildirilm~tir. 

dım. Hatta öyle zannediyorum ki 
annem bu yüzden İstanbula gitti. 
Kardeşinin çocuğu intihar ederse 
elbette ki üzülecek .. Üste!Lk o Be
ridi çok masum buluyordu. İhti. 
mal ki bundan sonra annemin na
zarında iyice haksız bir mevkide 
kalacağım .. 

Kendimi iyi hissettiğim şu sıra
larda Suatla aynı yerde bulunu
şum öyle fena oldu ki.. odadan dı. 
şarıya çıkmak istemiyorum. Her 
hangi bir yerde karşılaşmak benim 
için çok fena olacak.. kabahatli 
kendisi olduğu halde, bir de be
nimle görüşmek isteyişi hiç hoşu
ma gitmedi. Benimle sanki ne gö
rüşecek? .. Daha İstanbuldan ayrı. 
lırken ona dargın olduğumu belli 
etmemiş mi idım. 
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ı 101.s PoLiriKAJ 
Sığır derisi 

Dimağ mı kalb mi 
Yazan: Prof. Şükrü Baban 

f i a t l a r 1 A iman ordularının şimale çe
kilm.,leri neticesinde, Rus -

Y Ü k s e 1 i y o r yaya bir taarruz hazırlığı bahis 

1 

mevzuu olduğu, tasrih edilmeğe 
başlanmıştı. Esasen İngiUz başve -

Fiat Mürakabe Ko• kili Mister Çörçit, iktidara geldiği 
gilndenberi, söylediği muhtelil 

misyonu b u g ün nutukların hemen hepsinde ve her 

toplanıyor vesile ile Bitlerin Moskovaya te -
cavüz edeceğini tekrar etti. Baku 

SLğır derisi fiatlarında gö- petrolleri, Ukraynanın buğdayı 
r" · 'de olan yükseklik de. Britanya hükiımet reisinin her bi-

tmektedir. Fiat müra- tabesinde Alman zimamdarları -
komisyonu bugün ının- nın gözleri önünde parlatmak is -

ıa!<a ticaret müdürlüğünde tediği bir gayedir. 
toplanarak deri fiatlarının Büyük Britanyanın, her zaman 
daha ziyade yükselmemesi i- tekerrür eden ve malıim olan si -
çin alınması lazım gelen ted. yaseti, muharebeyi uzatmak, dal • 
birleri kararlaştıracaktır. !andırmak, budaklandırmak, böy • 
Toplantıda şehrimizin ta- lece hasım taraf meşgul iken ha -

nınmış deri tacirlerile fahri- ı zırlıklarını ikmal ederek n.ihai 
katörleri de hazır bulunacak- darbeyi vurmak ve istenilen In • 
!ardır. giliz sulhiinü elde eylemek. .. 

Deri fiatlarının yükselmesi Fransız başvekili Amiral Darlan 
ayakkabılar üzerinde de tesı. son nutkunda bu ciheti pek açık 
rini göstermiş ve her nevi a- olarak tavzih etmiş idi. Diyordu 
yakkabılar cinslerine göre Jı;.i: 

vüzrle 10-15 miktarında art- •Daha 1940 tarihilN!e yani he -
1 mıştır. nüz Almanyaya karşı koynrn'· ii • 
L.., ____________ J zere çıkarılacak kuvvetlerin en 

mühimmi ve en satvetlisini Fran .. 
Gıda fi a t 1ar1 sız ordusu teşkn ettiği bir sırada 

bile, İn~lizler uzun seneler har -
be hazırlanıyorlardı. Bu be~ yüz 
milyon nüfusluk imparatorluk mıı 
hasamatın ilk on ayı zaı·fında an .. 
cak {200.000) kişi gönderdi. Ada -
lanndaki betonlu sığınaklarında 

veya uzak Kanada müstemleke -
!erinde belki İngilizler böyle uzun 
vadeli bir intizara tahammül ede
bilirler fakat bu esnada Framız 

milleti ameli bir surette yn3~ bir 
ölüme mahkiım olacaktır. Giiliinç 
bir faraziye olmadığını kabul ..ı -
sek bile İngiliz kuvvetlerinin Pa • 
risi kurtarmağa mm•affak oldıık -
ları vakit ile bu kuvvetleı- Fran • 
sanın payitahtına değil bir mezar
lığa gireceklerdir.• 

__ __,,___ 
Fiatların yükselme ve 
dÜşıneleri mürakabe 
komisyonuna bildirildi 

Belediye İktısat işleri Müdür -
lüğü her hafta piyasada kontrol -

ler yaparak gıda maddeleri fiyat -
!arını tesbit etmekte, haftada iki 

defa fiyat listesi hazırlamaktarl:ır. 
Fiy.atlarda birdenbire yükselme 
veya düşme görüldüğü e611ada, bu 

hususta malumat verilmektedk. 
Fiyat Mürakabe Komisyonu me-

murları sadece kontroller ve ona -
lUın işler üzerinde çalıştığından fi-

yat temevvüçleri Belediyenin naza
rı dikkatini celbetmektcrli.r. Be -
!etliye, bu tetkiklerden sonra ha -
zırlanan istatistikleri her ay mun
tazaman Başvekalet İstatistik U -

mum Müdürlüğüne göndermekte -
dir. 

Halkevleri arasında 
yapılacak spor 

bayramı 
Halkevleri arasında büyük bir 

SpC>r bayrrunı yapılacakt.r. Bu hu
susta hazırlıklar yapılmaıld.adır. 

Kızlar ve erkekler arasında muh
telif müsa,l>akalar ve k.oşulru: ya -
p.lacak ve kazananlara milkafat
lar verilecektir. Müsabakalar her 
sene ayni günde tekrar edilecek -
tir. Müsabakaların Fenerbahçe 

stadında yapılması düşünüMrıek -

tedir. 

Çocuk bahçelerine radyo 

konacak 

Küşat hazırlıkları ikmal edHme 
diği.nden açılmaları .Haziranın 23 ü 
ne .bırakılan muhtelif semtılerdeki 
ilk mekteplerdeki <Çocuk bahçe -

!eri> nde bu :Yıl ·birer raıdyo da bu

ILındurulması !kaırarlaştırılmı~'t<l". 

Radyonun neşriyatta bulunmadı • 
~ı saatlerde pla:klarla çocuklara 
mahsus neşriyat yapılaca.kıtır. 

ben buradan çıkmış bulunurum 
da, kendisile hiç görüşmem~ olu. 
rum. 
Hemşire ise bu düşünüşümü an

lamadığı için, Suat hakkında iza
hat vermekle beni memnun etti
ğini zannediyordu. 

- Ne tuhaf tesadiif değı1 mi 
Ferit bey? .. Aynı alayda çalışmış 
iki arkadaş, aynı zamanda bir has. 
tahanede yaralı olarak buluşuyor
lar. 

- Onunla aynı alayda çalıştığı
nıızı nereden biliyorsunuz? .. 

- Kendisi anlattı. O p.a sizin gi
.i&i kanı sıcak bir subay .. yaralanıp 
ta buraya geldiğine çok müteessir. 

- Benim bu hastahanede oldu. 
ğumu ona kim söyledi acaba? .. 

- Vallahi bilmem .. belki de dok-

İııgilterenin çok eski bir miHtc
fiği olan ve harp planlarını miiş -
terekcn yapan bir hükumet re;s; -
nin bu sözleri Büyük Britanyanın 
harp siyasetini açıkça göstermek -
tedir ki; Cermenlerin Ruslara bir 
taarru-ı.:i hazırlık için, Bi.iyük Bri • 
tanya imparattJrluğuna en geniş 
bir imkan bahşeder. 
Yalnız Lonılra hükiımetinlıı pek 

ziyade arzu edeeı>ği bir h:ırp şev • 
rini Berlinin takip edeeeğini talı -
mjn etmek behenıebal isabet gÖ'>· 
termek değildir. Almanva mÜc3 -

deleyi bugilne kadar istediği isti -
kanıette ve istediği şekilde idare 
ebniştir. Yoksa Sen Ceymiş kabi -
nesinin ıuzularına göre değil.. Bi
naenaleyh aralıkta intişar eden fa 
kat Berlinden değil Rusyadan ge· 
len bir tekzibe inanmak kabildir. 
Rus istikameti bahis mevzuu de -
ğilse ve bu yazı atıl veya biıtıl ge
çirerek Anglo Sal<Sonlara hazır • 
lanmak fırsatı vermek de Milıver 
icin en makul bir yol değilse ha • 
diseler ne türlü inkisaf edebilir? 

Artık burada tahmin ve hayalin 
dizgininj salıvermek kabildir; )lal
nız takriben iki yıllık harbin isti • 
ka·meti tetkik olunarak bazı mu -
hakeme ve istihraç?ıuda bulun -
lunınak kabildir. 

Almanya, Fransa izmihlalinden 
sonra, Adaya derhal taarruz ede • 
memekle belki bir fırsat kaçırmış
tır fakat bilahıue bu ziyaı telafi 
için ada sıkı bir bombardımana 
tabi tutuldu. Bundan gaye; harp 
imalatını kuvvetle sektey0 uğrat
mak ve şelıirleri mütemadiyen 
il.övmekle de halkın maneviyatını 
yok etınek.. iki gayenin birinde 
bir parça muvaffakiyet olsa da bu 
muvaffakiyet ikinci noktada biis -
bütün aksi bir netice vermekle te
Iafi edilmiş sayılabilir. Yani İngi
liz halkı bombardımanlarla telefat 
verdikçe maneviyatını daha yiik -
seltti ve intikam hissi de diğer 

hırslara inzimam etti. 
Bunun üzerine hu vadide yü • 

rüıı.ınekle beraber imparatorluğun 
kafası sayılan adalara ilaveten İn· 
giliz kalbine de hücum düşüniil -
dü. O da Mısır ve Süveyş idi. Bil -
bassa İtalya bu vazifeyi üzerine 
aldı ve iki noktadan taarruz etti: 

nu? .. eski fecaati tekrar yaşamak iste-

- Suat ısminde tanıdığım subay m.iyorum. Hatta yanına bile git
rnr ~mma, belki de bu başkasıdır. mek niyetinde değilim. Çünkü na. 
Ç· nkü onun bu hastahanede bu- sıl her şey bitti. 

Anneme yazdığım mektubu da' 
ha dün postaya attırdım. Bugün 
ise kendisinden mektup aldım. Bu, 
ta;bi.i benim mektubum eline geç
meuen yazılmış bir mektup.. Zira 
aramızdaln mesafe bu kadar yakın 

Şimdi iş tamamen değişti. Dün 
yazdığım ~ktupta tebdil hava za.. 
manımı arzu ettiği yerde geçir
mem için fikrin:i sormuştum. Hal
buki annem bu mektubu almadı. 
Ben de karar verdim. Alayımın 
hulunduğu yerde !;:alacağım. Zaten 
o sessiz ve tenh.a kasabayı da gii
receğitn gelıii. 

Kağıt kalemi elime alarak an. 
neme ikinci bir mektup yazdım ve 
her şeyi bildiroim. Hatta Beridin 
intiharı hakkında izahat bile iste
dim. Bakalım ne cevap gelecek .. 

Kendi keooime düşii.nürken od.a-
ya hemşire girdi: torlardan işitmiştir. Hem bu o ka-

Libya ve Yunanistan. Her iki sa -
rada da uzun müsaraa-lardan ve 
İngiliz Yunan kuvvetleri!e boğuş
malardan sonra Libyada Bingazi -
ye kadar dönıneğe ve Balkan cep
hesinde Arnavutluğu da kısmen 
füte vermeğe mahkfun oldu. O 
ıama.n Alman kuvvetleri işe 1nü -
dohale oo"rek Libyada eski vaLi -
yeti bir hafta içinde iade ettiği gi-

lu~rr ası'la imkan yoktur. Size be- HemfİI"eyi meraka düşürmemek 
ni ne dive sordu? için bir kaç §ll:V aöyleyip yanıııdan 

- Yaralı olarak burada yattı&J. uza~tLlll: Bea ondan ziyade ailesine ll<l!--

- Biraz evvel asteğmen Suadı"1. dar garip bir şey değil ~i. Bir has
yanında idim. Kendisini göreceği- tahanede yatan ikı arkada<m biri
nizi söyledim, çok sevindi. birinden haberdar olmamasına im

Bir an için sevindim. Belki o ge- kan var nu ?_ 
zebilecek bir hale gelinceye kadar (n.ha var) ~J.)evaına &. iıin"ü sayfada)-. 

.J 



ıc HAZiR<\M - lUl SAYFA 

ır SPOR 
Yunan Kralı 

J~··· 
• Cümhuriyetten sonra 

Edenin mesajı çıkan gazete ve 

eşiktaşlılar dün F ener-
1 

bahçeyi 3- 1 mağliip etti! 

Belediyenin 
yeni kararları 

--<>---- mecmualar 
Ma~buat Umum Müdürlüğü l>u 

İngiliz Kralının me- 1 1 rakın istiklaline 
sajına cevap verdi / riayet edilecek 
Lon ra, 15 (A.A.) - Elenler Kralı Bağdad, 15 (A.A.) - İngilten Ha-

• 1 içimle Türk mat:buatına fayda
ıı eserler neşretti. Bu eserlerden 
oiri de Feridun Faz! Tühntçi -
nin büyük vuklıf ve mesaisi n"e -
ticesinde meydana gelen <Cüm -
hllriyctten sonra ç:kan gazete ve 
mecmualar. adlı eserdir. 

Beledi) c, bu yaz tatbik erli!nıek 
üzere ci;lcncc yerleri hakkında 
bazı kararlar vermiş. Alakadarlara 
tebliğ edilen bu karar[, ra giire, 
Belediyece tastik edilen tarife ha
ricinde halktan para alınmasına 

mani olunacakmı. Nanemolla: 

JOIJ, lngiliz Kralıntn Yunani!standa ve rjciye Nazırı Eden, Ir::ık Harici:re Nc
Grrı de 'Yunan mjl1ctuıin kahr::ımanh- · ıl'eline bir mec;a.j göndererek Ingiltc
G nı en mesajına verdıaı:i ~vupt:ı ez- J (·nin Irak'ın istiklaJlııe raiyet etmek 
rum!e unları söylemiştir: ıyC't~nde olduğu hakkında teminat 

cln&ıhz ve k~ralorhık kıtalannın \·ermiş ve Irak'ın refahını temin edc
muh t-m cesaretm4 hC'plınjz iyi bili- bileçl·k bütün tedbirlerin alınması v 
roıdult. Yunanistan muhurcbesindc ve y b<.ı.ncı bir mütecavize karşı I~ak'ıt 
Epik nıücadelenin Girjd deki nihai s:ıf- I ıniid:ı.faa ediln1esi hususlarında IngB
basında, maje.stelerinizin kıtaları, kud- ter~nin jşbirI;ti yapmağa hazır oldugu 
ret "e şohretıerinin fcvk:ne ç-ık.mışlar ı nu bildirmiştir. 
ve saltanat de\.·rinizin tarihinde a~:ın 1 __ ___,, __ _ 

harflerle daima yaz.ılı kalacak ıccaat 
ve cesret harikalan y::ırtnuşlardır .> Yedek pilotlar 
İspanyada 

ilkbahar manevraları 
nihayetlendi 

900 den fazla Alman 
tayyaresi düşürdü 

Londra, 15 (AA.) - İngiliz ha
va nezareti istihbarat bürosunun 
bildird'.ğine göre harpten evvel 

Madrit, 15 (A.A.) - San Piedro boş zamanlarında pilotluk talimı 
talimg.ihında General Frankonun görmüş olan İngiliz hava kuwet
huzıırunda yapılmakta olan Pna- kri yedek pilo»ları, şimdiye kadar 
dar ti:..nenin!n ilkbahar manevra. · Ingiltere üzerinde 900 den fazla 
ı:r ruha. ·e tbulınuştur. Yedi haf a Almon tayyaresi dü<ürmuşlerdir. 
suren manevralara Gcn<ral Rad:ı n "kt 1· ·ıt d k' ·· d f 
k 

~, t · . l? 
1 

u mı· ilr, r:gı ere e ı mu a aa 
u anu.. e mı~tır. • Ispanyo ge- t k'l" t t f d d .. ·· ·· ı t • . • - 1 eş ı a ı ara :n an uşuru en ay-

neralı, Alınan asken ataş<osı ve Ar 1 · d"' tt b" ·d· G 
. . .. 1 yare erın or e ırı ır. ece av. 
Jantın, Bolıvya, Kuba, Unıgvay 1 bilh d"kk d " 

•• • • 1 cı arı, assa ı a e eg-cr TI"'l.4-
nıu!"essıllcn manevrada hazır bu· 1 ff ki ti ld t · ı d" B . • va a ye er e e e mı~.eı· ır. un 
Iunmuşlardır. Manevranın n:haı J 1 d M"ddle iv f"l d-

b
. d.. 

1 
ar arasın a l ı .) _... ı osu uş-

mu arebc afnası, ır usman mev 30 d f ı k . . . . . . . nıanın an az a gece a ıncısını 
Eı nın ışgalile netıcelenmıştır. d.. .. .. t·· . . . u!=\urmuş ur. 

Mall"evralara i.kı pıyade alayı, A .1 M 1. N 
ıkı ırhlı bölük, ağır ve hafif top. merıKa a ıye a-
çu, mi ralyöz müfrezeleri, alev sa- zırının nutku 
çan al<>t <·r, bombardıman ve avcı 
tavyareleri iştirak etmiştir, Ma
nevraların sonunda Ge""ral Fran-

Arnherst, 15 (A.A.) - Amerika Ma
liye Nazın Amherst kollcjı talebeleri
nin verdiği ziyafette bir nutuk ıöyli

ko kıtaat kumandanlarına mem- ycrck dcmi~tir ki: 
nuniyetıni bildirmiştir. ı cAmcrikan milleti, hürriyetini müda-

ctmek için harbe hazır olmazsa 

ı hürriyetini muhafaza ede:nez. Derhal 
talyan teblig"' İ harekete gecmcz...ek layıneıli hürriY"

lmizi kaybetmek tehlıkc.sıne maruz 
kalırız.> Roma l.'i (A.A.) - İtalyan ordu

ları umumi karargiıılunın 3'15 nu -
macalı ı.ebligı: 

14 Haziran gecesi tayyareleri -
miz İskenderiye deniz üssünü 
boır.' .ırd..ınan etmişlerdir. 

Şimali Afrikada İtalyan ve AI -
man hava teşe.kkuleri Tobruk 
istihk5.rıılannı mükerreren bc.m -
bardunan etmişler ve büyük yan
gınlar ç.karmışlardır. Müstahkem 
mevkiin semasında Hurricane ti
pinde iki tayyare düşürülmüştür. 

Ege den.izinde İngiliz tayyare -
leri Rodos adasının üstüne bom -
balar atmışlardır. 

Japonyaya gönderi-
len mallar 

Nevyorlı:, 15 (A.A.) - Tass: 
Ncvyork Po<;t ga.zetei b:r makale

Wıde, Amcrikadan yapılrnakta. olan ih
~~!'<ı.t ve bu meyanda japonyaya gön

derilen petrol hakkında tal.sil.at n~re
<lilmesini meneden ve t.;caret nezareti 
tarafından ittihaz olunan kararı protes
to etmektedir. 

Küçük haberler 

• Vaşinzlon, - Federal istikraz ida
resi ayda beS yüz bombardıman tay
yarCl:ti lmaline ait programın tatbild 
cümk!sinden olarak, bu jmal!ı.b. yapa-

l
cak fabrikaların tesisi lçın bir milyar 

.... dolar tediye edecektir. 

16 11.\ZİRAN PAZARTESİ • Tokyo, - Japon lt'bliği: 
7.ZO Progra.ın. Saat ayarı. 7.33 Hafif Donanmaya mensup t.ayyareler, Çun 

program. 7.-1.J Aıans blil:b ·eler&. 8.00 Ha- kin.g'e kar:;;ı tekrar şiddeUi bir hücum 
fil programın devaını. 8.30 Evin sa.ıti. )°apmıştır, Mühim askeri hedeflere isa-

Feridun Fazıl Tülbenlıçi'nin bu 
değerli eserinde Cümhuriyetin ilii
nından 1940 yılına kadar çıkan ve 
kapanan gazete ve meomuaların 

adedi, hangi dillerde, ne şek.ilde 

Bu galibiyetle siyah beyazlılar bu senenin de 
~illi küme şampiyonluğunu kazan:nış oldular~ 
Yazan: FARUK ERER ~ ·· - --- ~ 

- İ)i hoş am~a, bu kabil ted
bir >'e kararlar her mevsim ba,ın· 
da ahnır, fakat tatbik edileme\11. 
Çünkü kontrol teşkilatı dardır. de
di ve ilave etti: 

çıktıkları ve neden bahsettikleri Milli kiline maçlanna dün Fener 
çok vazıh bir tablo halinde görül- stadında devam edildi. İlk resmi 
nektedir. maçı Ga!atasarayla istanbulspor 

Bu kymetli eserin bildirdiği _ yaptılar. 
ne göre, 2.9 İlkteşrin 1923 yılından ?ala'asaray~ akmi'.e başlıyan 
31 Ilkkanun 1940 tarihine kadar 1 musabakanın 11k dakikaları sarı. 
Tiırk.iycde 211 gündelik siyasi ga- siyahlı kaleni_n önünde dolaşıyor
zcte 6 gündelik resmi gazele 10 du. Her an bır sayı olması bekle-

'. · • te 016 .. d~lik nirkcn nihayet sekizinci dakikada 
gal yrı sıy~ı g~e • t ~50 gund lik bu intizar tahakkuk ederek top 1s. 
o mıyan sıyası gaze e, gun e ls . . . 
im • te 57 ··nctelik lanbu por kalesıne gırdı. 

o ıyan resırm gaze gu O d , · ı 
lın . . • ' \e çık n o•rnzuncu dakıkada Ga ata-

o ;yan gayrı sıyası ı:aze - al h" . . "k "ld" saray ey ıne bır frilı.ı verı ı. 
mıştır. T k b f t - b" ·· tl -. . arı u ırsa ı guzel ır şu e ag-

Gazetelerden başka: 27 sıyası !ara takarak takımını berabere bir 
mecmua, 107 r€6Jlli meomua, 288 vaziyete getirdi 
san' at, edebiyat ve kültur mecmua- Valiyet berab~re olunca Gala ta-

On dokuzucu dakikada Beşiktaş 
kalesine arka arkaya iki korner 
çekildi. Bunlar da neticesiz .. 

Nihayet ·otuz yedinci dakikada 
Küçük Fikretin Beşiktaş kalesinoe 
indirdiği topu Niyazi ağlara taktı. 
Mağlüp vaziyete düşen İstanbul 

şampiyonu derhal hücuma geçti. 
Ve kırkıncı dakikada Şerefın aya
ğile oyun bera~re oldu. Bu bera
bPrlik sıyah - be\•azlıların oyunu
nu ani olarak deai<!innişti. Ve be 
m<!n biraz sonra İbrahim güzel bir 
ü le ikinci golu de attı ve devre 

(2_1) Beşiktaşın galibiyefle sona 
rdi. 

Gala ta saray 
İstanbulsporu 

sı, 158 meslek meomuası, 94 çocuk sarayın tekrar hücuma geçtiğini 1 

ve talebe mecmuası, 26 spor. m-:e- görüyoruz. Bu tazyik semeresin 
muası, 145 sinema, aile, Magaz"'.. vermekta gecikmedi. Eşfaktan gü. 
Salon ve ~1ı.ı:ah ~eon>l'.,ası ve 163 tel b:r pas alan Mehmet Ali Gala
tic:ıri, mali gayrı sıyası ve muh - tasarayı tekrar galibiyete kavuş-

tclif meomua çıkmıştır ki, hu su- •urdu. 1 3 ? yene bildi 
retle Cümhuriyetten sonra çcl:aı. On yedinci dakikada sarı - kır. 1 • ,..., 
gawte ""' mec:ınua.lann sayısı 1558 ı mızı müdafaasına yüklenen İstan- ':ı-•. ·.-·. ------. --·.·. -.-• 
bulmuştur. bulspor'ular tekrar berabere oldu· Ik:ncı devrede Beşıktas ruzgar• 

Bu kıymetli eser içinde Cünıhu- !ar. Ve devre de (2..2) bitti. da arkasına ala~ak akınlarına'>aş-
. t' ık - - ·k. · d ed ·· • daha !adı. Bu devreyı şu şekılde hula.sa 
rıye .en sonra ç an butun gaz"te _ I ıncı ev: e ruzgarmk .. k etmek kabildir: 

- Anlaşılıyor ki. Belediye ka -

Her ıki grupun birinciden beşin· ı' r~r vermeden ~';eı ~wıl~rı t~t • 
ciye kadar derece alanları arasın- bık edecek teşkılatıru ımkan nıslıe 
da tekrar yapılan on dört kilomet- tinde tevsi etse, vatandaşlar le • 
relik bir yarış neticesinde Topkapı hinde daha ~ayırlı, daha müsbet 
klübü mükelleflerinden Sabri Do- işler başarabilecek 
ğudağ 19 dakikada birinci, Taksim • 

Gençlik klübü mükelleflerinden Dilinin altında 
Varuş Bak iknci, Beykoz kundura 
fabrikası mükelleflerinden Halil sakladığı bakla 
·a ma · - T k k 1 Dün bir sabah gazete. İnde gaze-

ş z uçuncu, op apı mu e - • . . 
fle · d N · A d .. d te tahmınlerınden bahseden Ser • nn en Ecmı rgun or un~ . . . . . . 

U •• Fesha ··k 1. !l . d , 1 h ver Bedı, hır çok mulıarrırlerımı· , • ne mu e c enn en " c . İ . . 
net Vurguş beşinci ve Mus!afa zın Fransa, n~ıltere, _ve Ame_rika 
'edizer altıncı olm şlard hakkında tahmındrn zıyede muba
Birin~idcn altınc ~ kadır. d _ lıiı;alı bir şekilde kanaat beyan et-

' ı)a ar ere t"kl .. ·ı . .. • b 1 
ec alanlara birer madalya \'eril. ı crını ı erı surcrcK u ınu ıar . 

~t ır. rirlerin iddialarından biç hirisinin 

'
aslı çıkmadığım siiyliiyor. Nane -

23 mükellefin i tirak ett l'tj bu 
molla: 

k le vik ~·arm çok mur_.az c - ı 

r~\ an etmiş t·e bir ç<1k meraıı:l a
"afı~dan heyecanla takip .. d.lmiş-
tir. . 

Kadın mükellefler 
toplandı 

- Server Bedi doğru su\ hı.., or, 
dedi ve sütlerini «i>le bitirdi: 

- Fakat yanıl:\ıgı bir nokta 
var: İddiaları yanlı' nkan muhar
rirler yalnız dcınokra• iler l•hinde 
yazanlar değil, daha fnzla )lih • 
verpercstlerdir. Kendi. i de bunu 
bildi••i i(in dilinin altında sakla -
dıih baklayı ortaya çıkarmaktıın 
çekiniyor galiba?. 

ve mecmuaların ne zaman, nere - Ş!ddetlenmesı oyunun zev mı a- B "kt .. d. t 'k k 
1 d 1 t B k d iki e<ı asın mutema ı azyı ı ar 

Beden terbiyesi kadın mukellef_ 
!eri dün d-e saat 14.30 da erkek ınü

ellef'er •er'ne Gülhane parkında 
nlanmış!ardır. l\I, K. 

er e ve ne kadar çtktğı, müsbet çıımıya baş amış ı. u ısım •. . ' ' · · ı 
mesainin bir tezahürü olarak kar- taraf da galibiyeti elde etmek ıçın şısında Fenerlı!er sadece ".'udafa~ 
şmuza çllomış bulımuyor. adeta diciinrniye başladılar. oyunu o_ynadılar. s_arı lacıvertıı --Btsüyük tarihi roman:117------------

B .lh . ·-· . . . Yirmi ikinci dakikada İstanbul- forlar bılhassa Ali Rızanın hım- r •• ~ 
ı assa gaze\ecılıg>mızın tan - ı·ı • .._ k im 1 d B J S Jt Az" N } Q}d •• •• Jd •• 7 

ı e ugraşanlara ve ugraşacak - h tt · · F"k e· de h . il - - spor kalesine yüklenen Galatasa- me ı e aucta yo o uş ar ı. u U an JZ a'iSaz)an:M. SamUifKUaraye~ • 
!ara çok büyük faydalar teın<n e- raylılar kale önünde Cemil vasıta. _ ~ ın 7n ıyı oyuncusu ı r • 

. sile bir favl yaptılar. Her kes ha- ı ıkı Beşıktaşlı tarafından marke e. 
decek o1an bu kıymetlı e6et' mat - k . I 1 1 - t h . dilince ötekiler hiç bir şey yapa-
L t . . b" k emın av ça acagını e mın e-
uua hl"TllZ ıçın ır azançtır. d k Ş . T b ld madılar er en azı ezcan una a ırma.. · 

Muhterem Feridun Fazıl Tül - yınca ~ak topu kaptı ve galibi.. B_u devred_e. Beşiktaş t~ İb-
bentçinin matbuatı.ımza lcatandıc _ yet golünü attı. rahımın ayagıle otuz yedincı da-
dığ~ bu uzun ve yorucu bir me - Marın bundan sonraki kısmı de- kikada bir g<>l daha atarak maçı 
<ainin mahsulü olan eserini tak - ğişmedPll (J _ 2) !stanbulsporun (3:-1~ k":'.'anmak suretile ~940-1941 
dir ve teşekkürle karşılarken keır- mağlı'.ıbivetile bitti. mılli kume şarnpıyonlugunu ka-
disini tebrik etmeği vazife bili • BEşiKTAŞ _ FENER zandı. 
rim. Oywıa başla.nıadan evvel Fene. 

HUSUSİ MAÇLAR 

M. K. rin eski sağ açığı Niyazinin ölen 
Sabahleyin hususi mahiyette ya

pılan maçlarda Fenerbahçe ;~nç 
takımı Feneryılınazı (3-1) yenmiş 
ve B<!Şiktaş • Fener B takımları da 
(1-1) berabere kalmışlardır. 

-------·---- bahsı için bir dakika sükıit edildi. 
14 tayyare düşürüldü İlk dakikada derhal akına geçen 

Fenerliler Rebiinn ortaladığı gü
zel bir topla derhal gol pozisyonu
na girdiler. Fakat netice alına

madı. 

Londra 15 (A.A.) - Bugün şa

fakla biten hafta içinde İngiltere -

nin üzerinde ve civarında 7si evve 
lisi ak§am olmak üzere 14 düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. Ayni 

ınüddet zarfında İngiltere üzerin -
de yalnız bir İngiliz tayyaresi kay
bolmuştur. 

Bisiklet ya nşı 
Fenerliler dokuzuncu dakikada İstanbul Bölgesi Bisiklet Ajan-

klzandıkları bir frikikten de bir 1 lığının Beden terb'.yesi mükellef
nctice alamadılar. Biraz sonra Be- !eri arasında tertip e'.tiği ilk tes
ş'ktaş kalesi yine karıştı. Ayaktan vik yarışı dün sabah Mecidiyeköyü 
aya,.a g;den top boş kaleye bir ile Hacıosman tepesi arasında ve 
tiir!i.i gim1edi. iki grup halinde yapılmıştır. 

A 

Ali paşa ikinci Veliahd Abdülhamide 
mahrem olarak telkinatta bulunuyordu 

Bütün bu hıilit Öz Türkleri, a - ı Namık Kemal, tahribi haraba • 
detleri pek az da olsa galeyana ge- tında: 

tirmeğe kaf; sebepl6.'"den_d.i. Sultan yanıktır 0 .işıkın kitabı _ naz • 
Azız d~vrının Öz Turkçulerı ba - mında kokar ciğer kebabı ... dedik
şmda Ispar'ciı Hil;;eyin Avni_ pa • ten sonra, şöyle yazar: •Her ne ka
şa, Amasyalı Ruştu paşa gıbiler dar Arnavut isem de ciğer keba • 
vardı. bını sevmem ...• 

Bunlar, Midhat paşa ve avene -
sine karşı sureta taraftar olmakla 
beraber kat'iyen meşrutiyeti idare 
taraftarı değillerdi. 

Nitekim, Mithat paşa ve taraf
tarları Sultan Azizin hal':nde en 
büyük rolü oynadıkları halde Sul
tan Muradın tahta çıkmasile bera. 
ber meşrutiyeti idare ve, kanunu 
esasiyi tesise muvaffak olamadı -
!ar. 

Mithat paşa, Namık Kemal, Zi
'ya paşalar gibi hürriyetperver· 
ler Şehzade Murada, mason· 
luğu telkin etmişlerdi. Şehzade 
Murat, mason idi. 

İngiliz ve Fransız siyasetınin 
genç Türkler üzerinde tesiri bü
yüktür. Billıassa, İngilizler genç 
Türkleri elde etmişlerdi, 

12.30 Proıram Saat ayarı. 12.33 Şar- bc'ler vaki olmuş ve 10 dan fazla bü
la ve turkuler. 12.45 Ajans haber~cri. yi.ık yangın çıktığı görülmüştür. 

13.CO !'it.arı~ ;c program. 13.15 $3rkı ve • Roma, _ Nafia Nazırı ta.rafından 
t klıler programının devamı. 13.30 Ka- neşredilen rapora göre, birine.; harp 
nşık P1 gram. .ı:;cnesl ı.ar!ında İtalyada 84-t alarm vc-

~iL!~~~~ 
Bir Öz Türk, tarıliin bu kısmı 

ÜZ'erinde oynıyamadı. Yazı yaz -
mak kudretini gösteremedi. Gös • 
termek isteyenler ve, cür'et göste
renler, Sultan Hamidin hal'i ile 
vücude gelen meşrutiyet devrinde 
türlü hakarete ve, sefalete uğradı
lar .. bir çokları da ipe gitti. 

Mithat paşa, İngiltere devletine 
bağlı idi. Mithat paşanın masonlu
ğu İtalyadan başlar ve İskoç loca
larında mevki alır .. 

18 00 Pro~ram, saat ayan. 18.03 Fa-· rilmiş ve İtalv<l<l:ı muhtelif y('rler 70 
sıl S.uı.. 18 30 Ziraat Takvlıni. 18.40 · · ' 
Mızr:ph sazlanlan soz e.er1eri. 19.00 \."a ve 3 deniz bombardunanına ına-ı 
( Mehnıedın saati). 19.15 Bando ptır('il- ruz kalmışlu·. 
Liırı. 19.30 Saat ayarı ve Ajans haber- • Şangha.:r, - Fransız makamları, 
Ieri. 19.-t:i Radyo caz orkestrası. 20.15 ")a~h~y Fransız imtiyazlı mıntakasın
Radvo g zelc ı. 2045 Blr halk türki.ısü da Ingiltcrenin müdafa;;ısı iç!n teberrü 
~ ·n.y uz. 21.00 lrte-mlekct post.ası. ler yapıl:nasını menet.mlşlcrair. 
21.10 .., s.arkılar. 21 "5 (lfos beş) ı • BC*ton, - Forrest ve Fitch ismin-
21 45 Ralyo senfoni ork:e-nrası. %2.30 dekı yeni torptd · tthr:ipll'ri denize in
S.aat B.}<.ın Ajans haberleri. 22.45 Caz- ilmh>itir. Muhripler bir seneden da
band.. 23.25 Yannki proıram. ve ka- a az bir müddet iclnde inşa edilmi.ş-
p:ınış. tir. (A.A.) 

!'!i 

SURİYE MUHARl:.BELI:. RİNIN KISA 
SÜRMESi MUHTEMELDİR s uriyede miM'tefiklerın 

•kan dölenıed.en hedefe 
van1ııı. politikası ve Viştye sa· 
dık kuvvetlerin mukavemeti 
!fT•:Unden harekat aiiırla:pnış 
bulunmaktadır. Bu vaziyete gö· 
re Sııriyedeki 1ıarekatın uzun 
s;i1'ec,•gi a11laşılmakladır. Fakat 
ı""şı hmvetleri muslılı.ane bir 
ar,'arnıayıı mııkabi! mukave. 
me· t"11 vazgeçer•e Suriye dava
sı halledilmiş olur. Sem haber
lere göre Vişi kuvtıetleri Sııri. 
yevı müttefiklere terke taraftar 
g:ırümnemekte ve ~etli bir 
mu1:aı·emet gösterrııel~•edirlcr. 

M ii.ttefik!er hcılen Bynı.t ka 
pılarına da1ıan11ııık üzere 

bulunt<yorlar. Divcr taraftan 
Şaıı.ın mulıarebesız teslim ol
ması l eklcrımektedir. 
Eğer bu .«hi.,. mii-akere yolile 

teslim ed mezse kıwvetli lngı... 
li• kıt'alamım Şama ginneleri 
çok gıij. olmıyacııktır. 

Umumi vaziyete güre Suriye, 
lrak isyanı gibi kı,•a m11.harebe· 
le-rden sonra müttefiklerin elı~ 
geçeceğe benzemektedir. 
jg iğer cephelerde büyü.k bir 

faaliyet kaydeditme'1ıtlk

le barber, İngiliz 1ıaı•a lcuı•vet_ 
lerinin hücumları ka~du de,7er 
askeri lıarekı'"tt atu..~d~adır. ·İn· 
giliz tayyareleri isııl<i hmaııla
rına metodık baskınların« de
ı:am ederlerken, Alııı.anyanın 

mühim sanayi merke:terınden 
biri olan Rhur'da miüıım hasar 
ika etmişler, lngiliz torpil tay_ 
!•~!eri de Alman zırhlılarına 
fanı.etler kaydetmi§lerdir. 

Bu akınlırra mukahl Alman 
haı•a kuvvetleri ga.rpte mühim 
lıareketlerd.e bulunmıa11U§lar· 
dır. 

Bugünkü mmraraya göre, as· 
keri ı:a..-iyet nisbi bir si;kun J 
devresi geçirmektedir. 

* 

O esnada bir taksi geçti fa
kat içinde ınüşlcri vardı. Arka.. 
sından bir hususi otoınobil gö
ründü ve Loiseau 'nun telaşlı i
şaretlerine H\kayıt kaldı. Niha. 
yet tekerlek değ~ti ve yola ko· 
yuldular. 

Genç kızın apartmanı karan
lığa gömülmüştü. Loiseau şofore 
bekiemesinı soyliyerek bınaya 

daidı. Ba.sanıakları dörder çıkı.. 
yordu. Kapının ziline bastı ve 
yürcgi çarparak btkledi. Bır 
müddet sonra genç kızın sesı i
şitildi: 

- Kim o? 
- Ben ... Loiseau... Aç ... Ça-

buk! 
J anine bir atkıya bürünerek 

kapıyı aralaciı. Fakat Loıseau 
amiran~ bir hareketle kapıyı i. 
terek iceri girdi. Janinc hayret 
içinde idi. Uysal ve sakin Loı
seall'yu adeta tlllllyamıyordu. 

Sordu: 
- Ne oluyoruz?... Nedır bu 

fır'.ına gibi giriş'? ... 
- Zavallı Janine ... Her halde 

haberin vardır... Fakat hayır ... 
Görüyorum kı Romer sana bir 
şey söylenremiş ... 

Genç kız bir şey söylemiye 
muk•edir olamadan dch!;etle ar
bda,ma bakıyordu. Nihayet bü 
hın kuvvetim toplıyarak bağırı
yorum zannile şu kelımeyı te. 
laffuz edebildi: 

- Bitti mi' 
- Ha),r ... Fakat birazdan ... 
- İmkanı yok ... Olamaz ... 
Genç kız e>lduğu yerde döndü. 

Sonra butün iradesini kullana
rak durdll. Sıması serti ·ti. Loi. 
seau eskıden tanıd•ğı Janine\ 
ceı;sıır ve atılgan gen kııı şimdi 

yiııe karşısında. eörüyordu. 

Büyük Zabıta Romanı: 441 

r- KEDİ~ 
1GÖZLÜ1 
LADAM-1 
Türkçesi M. Feridun 

- Hemen Galbin'e gidelim! 
Jan:ne bunu söyledikten son· 

ra bır lahza içinde gitti ve mer. 
divenden uçuyormuş gibi aşağı 
indi. Loiscau ona yetişmekte 
güçlük çekiyordu. Taksi ile ga
raja gittiler. Bir kaç dakika son. 
ra genç kızın otomobili dokl<>
run k liniğ'ine doğru Sllr'atle yol 
alıyordu. 

Janine kapıyı açmıya<:aklannı 

bildigi için zili çalmak ve ko
nşnıak zahmetine katlanmadı. 
Klinıktekilerin ne mal oldllğunu 

anlamıştı. Bu tecrübesinden 
şimdi istifade edecekti. 

Otomobilini demir parmaklı. 
ğın yanına kadar gelirdı. Körü
ğu" ustüne çıkarak parmaklığın 
ucuna kadar yükseldi. İki arka
da• b.rıbirlerine yardım ed>erek 
par'Tlaklığı aşıp bahçenin içine 
a•!adılar. Karanlığa dalmış olan 
binava yaklaşırlarken kepenkle

rin arasından bır ışık sızdığını 
g ·d~ ler Bu ışık Galbln 'in ış o. 
dasından gelıyordu. Genç kız 
kapıvı yoklayıp kapalı olduğu
nu anladıktan sonra: 

- Havdi bakalım' 
Diyerek kepenklere wrnıya 

başladı. Nihayet doktorun sesi 
işi.ildi. Gece yarısından sonra 
böyle garip bir şekilde kendısini 
rahatsız etmek cür'etini göste
renlere karşı bir şeyler homur-

danıyordu. Pencere açıldı. Gal
bin göründü. Gelenleri tanıyın
ca elindeki kocaman tabancayı 
indirdi. 

- Bunlar bizim gazeteciler, 
diye söylendı. Bu saatte benden 
ne istiyorlar acaba? 

Janine cevap vermeden arka
daşının y ardımile pencerenin 
yanına kadar yükseldi ve dok
torun göğsünden iterek odanın 
içine atladı. Ne olursa olsun, her 
şeyi göze almıştı. Loiseau da öf. 
liyerek, püf!iyerek arkadaşını 
taklit etli, Şimdi her ihtimal~ 
karşı onu korumak için arkasın· 
da duruyordu. Genç kız azimli 
bir sesle: 

- Doktor, dedi, Langlande'ı 

görmek istiyorum! 

- İmkii.nı yok .. Size müsaade 

edemem ... 
- Fakat sızın yüzünüzden 

ben bir masumu kurtaramıyaca-

ğun ... 
- ~iicrim olduğu tahakkuk 

etmiyen bir ada.mm hayatını 
tehlikeye koyarak cürmü isbat 
edilen, mahkıim olaıı bir adamı 
kurtarmak istiyorsunuz. Sizin 
böyle bır şey yapmıya hak.kımz 
yoktur! 

- Fakat ben Laumier'nin nıa
su molduğunu ve katilin burada 
bulunduğunu kat'iyetle bil~yo. 
rum. 

Doktor gülmıye başladı. Bu 
gi"luş nahoş, t hkırfunızd.i. Ja
nine hıddeUe bağırdı: 

(Daha var) 

Öz Türk vatanında devlet işle -
rine ve, rejim işlerine karışmak ve 
Türk millc:inln mukadderatı üze. 
rinde rol oynamak ve, hakim ol • 
mak yalnız, Öz Türklerin hakkı ol 
duğunu söyliyenler ve, yazılarında 
f~ edenler türlü akibetlere uğra
dılar. 

Meseli, bu mü.ııevverler Sultan 
Azizin son devri saltanatında şöy
le düşünüyorlardı. Osmanlılar, meş 
rutiyet ve hürriyet isteY"!bilirler, 
fakat, bu, Öz Ti' rkün zararınadır. 
Öz Türkün gayri anasır, tanzirnatı 
hayriyeden sonra, ecnebi devlet • 
!erin nüfuzile devl'Ct içinde dev • 
!et teşkiline te~ebbüs etmişlerdir. 

Her biri istiklallerine kavuşmak 
ve devleti parçalamak için gizli 
teşekküller vücude getirmişlerdir. 
Binaenaleyh, böyle bir cemaatle 
meşrutiyet ve I.ürriyet vücude ge
tirım-l: cinnettir. Osmanlı camia -
sını bir an e\'\'el yıkmaktır. Bu, 
ruretle hareket Öz Türkü ve, bu 
saltanatın öz varis; olanlar1 arka. 
dan wrrnakla birdir. 

Bu, münevverrer daha ileri gide
rek aralarında şu mahrem dediko
duyu yapıyorlard.J: 

Mithat paşa, ded itibarile 
Arnavuttur ... Namık Kemal, Ar -
navuttur ... Ziya paşa Çerkestir. 
Şinasi, yeniçeri devşirmesidir. 

Ha·ta, Sultan Hamit devrinin 
Öz Türk münevverleri Namık Ke
'Tlalin tahribi harabatında kendı -
sinin Arnavut olduğunu ilan etti • 

ni de dedikodular; arasına koy • 
muşlardı. 

Ali paşanın ikinci veliaht Şeb. 
zade Abdülhamide mahrem olarak 
lelkina ta bulunduğu muhakkak 
gibi görünilyor. 

Abdülhamit, masonluğun Os· 
mantı İmparatorluğu camıasını yı· 
kacağını ve meşruti idare ile mili! 
ve dini kudret ve kuvvet n trzel· 
züle uğrayarak menıelektin as.' sa. 
bibi bulunan Türklügü muhatara
ya sevkedeciğini idrak e:mişti. 

Ali paşa, Abdülhamidi iyice ten
vir etmişti_ Bilhassa, Avrupa istik
razlarının Osmanlı İmparatorlllğu. 
nu içren satın alarak heyula gibi 
ortada kalacağını. da aşılamıştı. 

Bu sebepledir ki İkinci SuU an 
Hamit, kerhen ve siyaset icabı ola
rak Avrupaya karşı muvakkat bir 
rol oynamak için vakit kazanarak 
muvazeneyi buluncaya kadar 11 ı t· 
hat paşanın meşrutiyet idare ve 
kanunu uasisini kabul etmişt'r. 

Tarihin iç yüzü pek ala gösteri
yor ki, doksan üç muharebes r: ha. 
zırlıyanlar hıristiyan unsurbrdır. 

Bu hıristiyan unsurlar, ilanı harp 
için devleti ve devşirme ruhu ıru
cadeleye sevketmiştir. Mithat pa· 
<anın meşrutiyet ve kanunu e " 
daha ilk hamlesile memleketı ba
şına azam bir beli\ getirmişt .. 

Para ile yerinden oynatılan bu 
cahil softalar, Mithat paşa ile be. 
raber hürriyet istiyorlardı. Bu başı 
sarıklı, asker kaçağı, medrese f l
la"' düşkünü, dersle, müdcrr e 
alakası olmayıp yalnız aske. lik en 
kaçmak i in başına bir sarık rıp 

İstanbulun tçınde esnaflık, ve ra
!"azanlarda cer hoca! ile parazit 
bir mevcudi et te•k l den bı ·e
kunu bolca zümre c asen de ır. 

melerdcn murckkepti. 
(Daha var) 



I'JakıJ vasıtaları j Bingazi ve 
Trablusa bas
kın yapıldı 

1 dAı·a c:~~.?.~~c~~~d~ (B.ıt tarafı 1 inci sayfada) 

!arının muayene tarihleri şöyle 

l<>sbıı edilmiştir: 
icra Vekilleri Heyeti kararile 

seyrüseferine müsaade edilmiş o
lan otomobiller: 

19/6/941 tarihinde 400-800 nu
mara, 21/6/941 800-1400 Kadıköy. 

TAKSİLER 

23/6/941 1501-1600 Çift 
24/6/941 1501-1600 Tek 
25/6/941 1601-1700 Çift 
26/6/941 1601-1700 Tek 
27/6/941 1701-1800 Çift 
28/6/941 Tekler Kadıköy 
30/6/941 1701-1800 Tek 

1/7 /941 1801-1900 Çift 
2/7/941 1801-1900 Tek 
3/7 /941 1901-2000 Çift 
4/7 /941 1901-2000 Tuk 
5/7 /941 Çiftler Kadıköy 
7/7/941 2001-2100 Çift 
8/7 /941 2001-2100 Tek 
9/7 /941 2101-2200 Çift 

10/7 /941 2101-2200 Tek 
11/7/941 2201-2300 Çift 
12/7 /941 Tekler Kadıköy 
14/7/941 2201-2300 Tek 
15/7/941 2301-2400 Çift 
16/7/941 2301-2400 Tek 
17/7/941 2401-2500 Çift 
18/7 /941 2401-2500 Tek 
19/7 /941 Çiftler Kadıköy 
21/7/941 2501-2600 Çift 
22/7 /941 2501-2600 Tek 
23/7 /941 2601-2700 Çift 
24/7/941 2601-2700 Tek 
25/7 /941 2701-2800 Çift 
26/7 /941 Tekler Kadıköy 
28/7 /941 2701-2800 Tek 
29/7/941 2801-2900 Çift 
30/7/941 2801-2900 Tek 
31/7 /941 2901-3000 Çift 
l/8/941 2901-3000 Tek 
2/8/941 Çıftler Kadıköy 

OTOBÜSLER 

INGILIZLER 

İki gemiye isabetler 
kaydetti, iki limanda 
binalar tahrip edildi 
Kahire, 15 (A.A.) - (BBC): 
Neşredilen resmi tebliğe göre, Bin

gazi limanı atır surette bombardıman 
edilmiştir, Üçer bin tonhılt iki gemiye 
t.am isabeUer kaydedi lmiştir. Şiddetli 
infiliklar olmı11 ve çok mühim hasar 
ika ed.ilmiştir, 

Trablu• limanına da aiu' bir hücum 
yapılmıştır. Şehrin şark ve a::arp kısım
,ınndaki blnalarda büyük yanıuıJar 

çlkarıJmııtır. 

Vels dedi ki : 
(Baş tarafı 1 mei sayfada) 

batırılmıştır. İçlerinde .kadınlarla 
beraber çocuk da bulunan Ameri
kan vatandaşları vapurun hukuku 
düvel kaidelerine ve beynelmilel 
ahlaki ve irısani düşüncelre muga
yir bir surette batırılması üzerine 
küçük tahlisiye sandallarına iltica 
etmek mecburiyetinde kalm~lar. 
dır .• 
Amerikanın alacağı vaziyet hak

' kında da Sumner Velles şöyle de. 
'miştir: 

•- Amerikalılara, tehdit telakki 
ettikleri sözler hiç bir tesir yapa
maz.> 

MATBUAT HARP İSTİYOR 
Nevyork, 15 (A.A.) ,- Robin Moor 

vapurunun batınlması üzerine Ameri
kada haiıl olan tesir Lusitania yapuru
hWl geçen harpte batınlması ile husule 
gelen tesire muşabih bulunmaktadır. 

Nevyork Taytnis gazetesi bu hususta 
şOyle demektedir: 
Vapurlarınuzı teslih etmek ve donan

mamızm himayesi altına koy~k zama
•u çoktan gelmiştir. 

efmek mit.nasız olur; di)"elin1. 
Çünkü harp, iki tarafın yapacağı 

\e yaptığı bir şe~dir. Bir Alman -
So\·yct harbi ihtimali karşısmda i

se, iki taraftan biti olan Sovyet 
Rusya Almanya ile harbetmek ni
yetinde olmadığını ve bunun için 
hiç bir sebep mevcut bulunmadı • 
ğmı en kat'l bir ifade ile bildir • 
mektedir. Alman)·a, Balkanlarda · 
ki ordusunu ınemleJ<etin yalnız 
Sovyet Rusya)·a komşu olan kı -
sımlarma niçin naklettiği hakkın
da izahat ve.rmediğine göre, Mosko 
vanın teminatı, daha ıiyade, Sov • 
yellerin Almanya ile mücadeleye 
girişmiyeceğini gösterir. O vakit, 
şu, sualler karşısında kalırız: •Al
man ordusu neden tamamile em · 
niyette olan şarkta toplanıyor? A
caba yalnız iaşe ve iskan kolay · 
lıkları için mi? İngiliz bomhar · 
dımanlarından uıak bulunmak i · 
çln mi, yoksa, Sovyet Rusyayı taz 
yik etmek için mi? 

Bugün ortada maliım bir haki -
kat varsa, o da Balkanlardaki hü • 
yük Alman kuvvetleıinin oradan 
çekilmiş ve Almanyanın şarkında 
ve şimali şarkisinde toplanmış ol· 
masıdır. Bu vaziyet yeni değildir 
Haziran iptidasında başlamıştır 
Türkiyenin Breslav panayırına iş

tiraki hakkında Anadolu ajansı ta 
rafından verilen ,.e gazetelerde çı
kan bir haberde, panayırı görmeğe 
gidenlerin, şehirdeki bütün otelle · 
rin Alman kumandanlığı tarafın -
dan işgal edilmiş olması yüzünden 
hususi evlerde yatmak mecburi • 
yetinde kaldıklarını okuduğumuz 

ıaman, Alrnanyanın şarkında bu · 
lunan bu ebirde ,-e o mıntakada 
nıiihiın tahşidat l·apıldığını anla -
mıştık. 

Bugün için bizce miihim olan 
cihet, Almanların Sovyet Rusyaya 

• 
SUR iYEDE 

(Baş tarafı l inci sayfada) 
kuvvetlerine taarruz eylemi~lcrdir. F~~ 
kat ~ldukça kolaylıkla tcırdedilmişler -
dir. Ingiliz.ler 14 Haziran öğ'leden sonra 
taarruzlarını tekrarlamışlar fakat bir 
evvelki gün olduğu gibi bu taarruzda 
tardolunmu~tur. 

Fransız deniz ve hava kuvvetleri İn
giliz filosuna karşı mi.lessir bir zasırt ... 
ma hareketinde bulunmuşlardır • 

h.tercayun mıntakasında düşman mü
him hava kuvvetleri kullanmıstır. 

Kahire, 15 (A.A.) - Selahiyet
tar askeri mahfillere göre, fasılalı 
bir mukavemetle ve yollardaki 
tahribatın teşkil ettiği manialarla 

karşılaşan müttefik kuvvetleri, Su 
riyede yavaş yavaş ileri hareketi
ne devam etmektedir ve halen 
Sayda'nın hemen yakiııinde bu
lunmaktadır. 

ASKERİ SÖZCÜNÜN 
VERDİÔİ İZAHAT • 

Kudüs, 15 (A.A.) - Reuter: 
Kudüsteki askeri sözcünün bil. 

dirdiğine göre Suriyede müttefik
lere teslim olan veyahut müttefik
lerin eline geçen Vişi hükıimeti su
baylan ve erleri, Almanlara karşı 
antipatilerini açıkça bildirmekte · 
İngilizlere karşı hasmane hissiyat 1 
taşımadıklarını üade etmekte, fa. 
kat Marc>şal Petene karşı sadakat
lerini izhar eylemektedir. 

Dün bildirildiğine göre, Suriye
deki askeri harekatın bugünkü saf 
hası, Sayda'dan Şama kadar hattı 
düzeltmek safhasıdır. Bundan do
layı, diğer kollar çıkıntıları izale 
ederken, sahildeki kol bunları bek 
!emek maksadile yerinde durmak. 
tadır. Kisve'nin şarkında Burak'ı 
cenubi şarkiye doğru çeviren ce
nah hareketi neticesinde, müttefik 
kuvvetler. Visi kıt'alannın ikinci 
müdafaa hattına girmişlerdir ve 
halen Adliye'ye doğru ilerlemekte
dir. 

Dr. Rüştü Özkun 
vefat etti 

Gümüşruyu ha.!'tanesi CHdiye müte 
ahso;ısı ve İstanbul Beledi)·esi Emra.!ı 
Zühreviye mtJ!ettışı ve Örf1 Idare Ko 
mutanı Korgeneral Ali Rıza Artunkalın 
akrabası Doktor 'Ön yüzbaıı samsun.\! 
Rüştü Özkun bu eeee ve!at etmiştir. 

Cenazesi Pazarteoı ilini! 12 - 30 da 
Fatihte Fevzipaşa caddesindeki (13) 
Na: lu apartımandan kaldırılarak öğ 
le namazı Faüh c.amiinde kılındıktan 

sonra Edin1akapıdaki Şcbitlife defne 
dile<:t·ktir. 

. 

TiYATROLAR 

Burhanettin Tepsi 
Yaz temsilleri 

Pe~rnbe günü, akşamı Beylerbeyinde 
Cumartesi Cağalollunda 

Çiltesaray larda 
Mükemmel bir kadro ile fevka!Ade 

muva!.taltiyetler kaz.anan 

Baba Ramiz 
Piyes _,_ perde 

Pek yakında Neron: 
Büyük dans yıldızı 

Seniye Tepsinin iştirakile revüler 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKl\IAN HEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
Muayene sa&llerl: 2,5-6. Tel: 22398 

1 
.... 1 .................. .. 

Göz Hekimi 
Dr.Murat Rami Aydın 
Beyoğlu - Parmakkapı, İmam 
sokak No. 2 - Tel. 41553 
, Iuaycne n her türlü göz 1 
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Feyzi Ahmet Onaran 

ili -- ll.47.ikA'' . -·••tl 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~-- -· 

:.~. '... . .. ,. ı r~\~ 

Sabah, öglc ve ılı.şanı lııer yenıeıktt ıı sonu aiçia 

di.' mıc11au kullan.ıııalı.dır? SAN 1 N 

Güzel Yüz 
' ÇÜNKÜ: ' 

için ilk şart 
G üz e l Diş 

Güzel Diş 
İçin ilk ve en 
esaslı şart da 

SAN i N 
DIŞ MACUNU KULLANMAK fADIR. 

.Mikropları % 100 öldiirür, diş leri fırçanııı gircmecliii yerlerıı 
kadar nüfuz ederek temizler, parlatır, di§ etle rini besler v• 

hastalanmalarına mani olur. 

Sabah, öğle 
ra günde 3 

ve akşam her yemekten son· 
defa dişlerinizi fırçalayını z • 

- ~ v·' .. -""i • '·· •ı - ' · . ·~ -~ •. .,. - . -_., f·. _, ·: 

o. Demir Yolları işletme u. M. ilanları 
Muhammen bedeli (200.000) iki yüz bin lira olan 1000 ton Rezidü yalı 

2i/G/l941 Cuma günu saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarad;ı İdare bina· 
sında satın alınacaktır 

Bu işe gittlP-.'" ı.:;l.t-yenlerin (11250; on bir bin iki yilz elli lir<ılık muvak .. 
kat teminat ıle ko.ınunun tayin ettıği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14 de kadar Konıu:yon Reisliğine vermeleri 13.zımdır. 

Şartnameler (200) k· tı.Jş:ı Anlcıra ve Haydarpaşa ve211eleri.nde satılmak-
tadı• (4465) 

Antalya Orman Çevirge Müdürlüğünden 4/8/941 
5/8/941 
6/8/941 
7/8/941 
8/8/941 

3001-3040 
3041-3080 
3081-3120 
3121-3160 
3161-3200 

Herald Tribune gazetesi (Korsanlık.> 
~,aşlığı altında ıunları yazıyor; 

Almanlar denizlerde yarattıkları a
narşiyi güya bir nizam altına almak 
için buraları harp mıntakası '\'e ahrp 
harici diye bir takım kısımlara ayır

mışlardır. Bu vaka, denizlerin serbes
tisi hakkındaki tarihi Amerikan pren
sipinin Nazi tahrjki ile nasıl ruce sa
lyıldığını isbat etmektedir. A'lilli emni.
ftyetimizl alakadar eden dcnizyollarının 
temizlenmesi için harekete gE."ÇmCk ar
tık zarurl olm~tur. Böyle bir tecavtiz 
her nevi kanuni ve ahl~kl tedbirlerin 
alınmasını meşru 'kı-l akladır. > 

karşı bir hareket hazırlamakta 0 J. Askeri sözcü mukavemetin, da
dukları gibi alakadar taraflardan hilde, ezcümle Şam etrafında da. 
birinin kat'iyetle tekzip ettiği bir ha kuvvetli olduğunu kaydetmiji- l 
ihtimalden ziyade, Balkanlardaki lir. 

CİLDhE \"E ZÜIREVİYE 
MÜTEHASSISI 

(Babı<~h) Ankara caddcsı Cağal
oı;lu Yokuşu Köşe başında No. 43 

ti 
~~~~--~~~~~~~~~~~~~~ 

ı - Antalya vilıtyetinin Korkuteli kazası dahilinde budutları şartnamede 
fazılı (HacıbekcJr-S-.ırnas) devlet ormanından tahminen (2324) metreküp cll
kili çam ağacı bir sene içerisinde çıkarılmak: Uzere 31/5/941 tarihinden itiba

ı ren yirmi gUn müddetle kapalı zarf usulilc arttırmaya konulmuştur. 
9/8/941 Kadıköy 

Kamyon ve Kanıyonetler 
11/8/941 3401-3500 
12/8/941 3501-3600 
13/8/941 3601-3700 
14/8/941 3701-3800 
15/8/941 3801-3900 
16/8/941 Kadıköy 
18/8/941 3901--4000 
19/8/941 4001---4100 
20/8/941 4101--4200 
21/8/941 4201-4300 

Alman ordusunun çekilmiş olına · 

sıdır. Demek ki Almanya, artık, ı_Deniz Levaum Satınalma Komiıyonu 
Balkanlarda bu yaı yeni bir hare- -------- ----------- -------' 
kete girişmek arzusunda değildir 

lıi.nları 
1 

Almanyanın şarkında \'e şimali şar 
kisinde toplanan kuvvetlerin ne ya Cinsi 

Marmara Üssü Bahri K. Sa tınalına Komisyonundan: 

Kilosu 
36.500 
32.850 

'l'ahmini fiatı Tutan 
Kuru,ı; 

13 
ıs 

Llrn K. 
4747 ()() 
4927 50 
9672 50 

pacaklarını ise, ancak zamanla öğ- Sut 

Zira:ıt kamyon ve kamyonetleri 
22/8/941 
23/8/941 Kadıköy 

Resmi otomobil, kamyon ve 
kamvonelleri 

25/8/941 1-100 
26/8/941 101-200 
27/8/941 201-300 
28/8/041 301--400 
29/8/941 401-500 
~0/8/911 Kadıköy 

Kaçakçılık 
kanunu 

(Ba t tuafı 1 inci sayfada) 

Nevyork Pos;t gaı.etesi de :;öyle de
mektedir: 

Robin l\.Ioor'un batırılması tarihimiz
de harp kilbu.sunu bir kerre daha, daha 

riz hatlarla teressiim ettirmiştir. 

Uzun dcnizyolları bizi doğrudan doğ
ruya harch götürebilir. eDnizleri.n ser
bestisi. daima Amerika. tarafından en 
büyük bır ciddiyetle telakki edilmiştir. 

Nevyork Taymis gazetesi (Harp mi, 
Şekavet mi?> ba~hi:ı aıtında şunları 
yazıyor: 

Amerikalıların ekseriyeti Almanlar 
h;in ikisinin de aynı mahiyette scyler 
şı.!duğu kanaatindedir. Eğer Vaş!ngton 
~vrupa harbine gtrmek ic;in meşru bir 
ebep teşıdl ettiğini Almanlar bLle tas-

'- k eder. De yaz Saraydan bildirildiğine 
!:6re. Roosevelt, Robin Moor h3disesi 
ıie bizzat roeşıul olmaktadır. 

l\ezallk Beyaz Sarayın ibldirdiğine 
'~Öre Anıcri.ka huklıınetinin karan ba
tırılan vapurdan ·kurtarılanların i!ade
lcrinin tetkikinden sonra \·erilecek.tir. 
~ldlsenin vehametini ve muhtemel ne-
. relerini nazarı itibare alan Roosvelt 
,on dakik<lda yapılması muhtemel t.en
':--'Jll"ri önlemek maksadile hf.ıdise hak
"'1nda tn1n ve dogru malılmat sahibi ol

ak arzu.sundadıtıl --
Dimağ mı kalb mi 

renec<'ğiz. 

Fakat, harbi bir an evvel bitir -
mek izbrarında olan Almanyanın 
bu yaz günlerini boşuna geçirmi • 
yeceğini, mutlaka yeni hamleler 
yapacağını tabnıin etmek biç de 
yanlış değildir. Bu hareketsizlik 
devresinin son unda, büyük bir h a
reket başlıyacaktır amma acaba 
nerede? 

A bidin DA VER 

Amerikad ı 
(Baş tanlı 1 inci sa)•ladaJ 

tenarının iki mil kadar mesafesinde bir 
noktadan her istik:ımetıe bin metre ge
ni~lığindc bulunmaktadır. Maynlı saah 

üstUvanf dört kırmızı samandıra ile 
gösterilecektir. h.faynler bugünkü pa
zar günü Ue 30 eylw :ırasında döküle
cO.tir. Dolu maynlel"' vazedildiği za
man ıtıaynlcşmi.ş sahada devamlı dev
riyeler gezecek.tir. 

Los Angcles ve Santlago limanların
da da mlida!aa tedbirleri alınacağı ge
(,·en hafta bu limanda i~liyen vapurlara 
bjldiri1mi,şse de bu tedbirlerin ne ola
cağı sôylenilmiştir. Bahri mahfiller, de
nizaltılara karşı ağlar kurulacağını ima 
•lmişlerse de bu hususla resmi beya
natta bulunuln1nmıştır . 

İKTİS.Wİ TEDBİRLER 

bir kısmını, mezru arazide bulunup 
da tayin edilen müddet zarfında sa
sahibi çıkmıyan hayvanatın müza
yede suretile satışı ile elde edecek. 
!erdir. Ayrıca ücretli bekçi teşki • 
!atları meydana getirilecek ve bu 
bekıcilcr korucu obmyan yerlerde 
de koru<:u vazifesini görecekler -
dir. 

(Baş tarafı 2 nci sayfada) 
bi Balkanlar işini de hallederek la 
Moraya kadar indi. İki hafta ev -
vcl de askeri bir nni harika gös- Vaşington, l5 (A.A.) - Reuter: 

Almaniarı, İtalyanların ve sairlerinin 
tererek Girit adasını da deniz Aınerika Birleşik Devletlerindeki bütun 
kuvveti olmadığı halde işgal etti. alacaklarını blokle eden kararname 

KAÇAKÇlLIÔIN MEN'İ 

Diğer taraftan kaça.kçılığın men İşte J11ihver ordularının hangi hakkında, Beyaz Saraydan şu beyanat.-
ve takibille dair olan 'kanuna ek t.a b l lmmtu · • . .. • istikamette lıarekete geçecekleri u unu ~ r. 
kanun layıhası da hukuanet tara - bu ııazik dakikalarda konuşulu _ Bu tedbir, fıliyatt.a, Alman ve İtal-
fınd_an Meclise sevke?,ilm~tir. 1 .vor. Alman propaganda nazırı yanların iştirnk etlıği bütün mali mua-

Ll h 1 hud t nıel~tı hnkümeti.n kontrolu altına koy 
Y1 a esas_ ar.·n• a gore u ve (Go""bbAls)ı"n nu··,·u··k Britanva ada - -

d h dah 1 • < 1 k..ııcu. Uu kararnamoye muhalif h.a-
sahı:ler e gumruıt attına il larıı1a ı'kı' .,.a '·•der t•ar~:.. "apı -u !\ .... ..: .. ~ ... ı. _,. .. ket edenle-r. rıflr CC2al.ı-:-a: çarpılatak-
mmtakalarda e<Va alım salamı ve- 1 " 1 k. k d 1 · h' ·k ı · ı .1 d f 

1 
acae;ı 1a ·ın a a ır ma a e$ı ır. 

ya muayyen mı.:tar an ifZ asın;n (P il< B b 1 t ) 'b' Bu kararname ezcümle, Amc.-.ka Bır-
d'po e,ı l~'·nı' menetmeg·e veva ·_ob' ıseN~ .co a ıt e~ dı:ı .ı ~an reis l lk "'"·! ı ri dk ı 1 la .... u.~... . mı ır azı gaıe ~ııı ıı ıntısar e • eş' .ı.~:,.v t.l e n c ı ma 1 ko a:ylık rı.n 

kayıt ve şa_rtlara, ta. bı t_utm. ıya. İc- miş fakat derhal bu nüsbal;r top· Amerika, Birleıik Dcllctleri mili! mü-
alih tl dataasına muz.Jr bir Wn:da ku1lanılm.;.ı-

ra v.,kıllerı Hey etı s . ıye ı o - !attırıl mıştır. Bütiin bu fiilin bir sının önüne ge<;mek, cel>ir ve ş;ddeUe 
lJcaktır. şa~ ırtma h areketi olması çok müm ve fetih yolu ile yağma edilen alacak-

icra Vekilleri kararlarına aykırı kiindii r. Adalar mı, Siiveyş mi ya- larm Amerkia Birleşik Devletierinde 
hareket edenlere 15 günden 2 aya ni kafa ve dimağa mı; yoksa kalbe ta:!iyesine mani olmak ve Amerıka 
kada hapıs ve 25 liradan 250 !ıraya mi hücum? Birleşik Devletlerin<le bozguncu faali
kadar ağ.r para cezası hükıınoluna- Sürpriz harbinde olduğumuzu 1 Y•~ri durdurmnk hedefledni gütmek-
caktır Eğer eşı.·anın kıymeti bin hiç unutmamak liizımd ır. Darbe ıe · 
l · ad f la ld - kd d ._ · Mıhverin alacaklarınm kontrolünü ır an az o ugu ta ır e •uır umumiyetle biç beklenilmiyen yer 

kolaylaştu·ınak için kararname, kıta Av 
Aydan üç aya kadar hapis ve 100 de vurulabilir. Kalp, dimağ mü - rupasının bütün diğer memleketlerine 
!ı.raıcian 500 !;raya kadar ağır hapıs nakaşası devam ederken Cebelül- k;ıbili latbiktir. Fakat Finlandiya 
cezası tatbik olunacaktır. A~·ni za- t arık bir hamleye sahne olabilir ve Portekiz, İspanya, İsveç, Sovyetı"er Bir
ınanda eşyalar da müsadere edile- o taıik ile inikaslarla Mısır ve Sü- !iği ve İsviçreyi umumi lisanlarla müs
rektır Musaderesı kabiıl olmıyan \'eyşe bnttil daha uzaklara kadar tesna tutmak için tedbirler alınmış bu
c·9yalar hak.k:nda sahiplertnden pı sirayet olabilir. Cidden boğuşma lunmakt.adır. Bu istisnaiyet, bu allı 
vas;; değerinın ..kı katı nısbettrıde en be:vttanlı safhasına girdi. Fa • 
··~nca oara cez.sı al nacaktır. kat (JIC6} den ses çıkması da im
Kıvn eı dava;;; bakılan .malrke. kanl arın külliyen d~ında sayılma

-ı ier ıara!ından takdir edıle;:ea . malıdır. 

;;z, ffüe7in Siikrü BABAN 

memleket hüküınetlt"rininJ bu umumi 

lisanların kendileri veyauht tebaaları 
tarafından kaı arname hedefleri aley
hinde kullanılnuyacağı v~dini ihtiva 
edE'n kitli teminat itA etmeleri şarlile 
verilecelrtır. 

Yo&urt 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem yıyecek maddelerinin ka
palı zarf usulile eksiltmesi l/Temmuz/941 salı ıünu soat 15 de lzmiıte Tersa
ne kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak ko nisyonumu2dan alınabilir. 
3 - Eksillmeye i~tirak edecek )steklilerin bu !ilerle iJııili olduklanna 

daj.r ticaret vesikalarını ve 725.44 liradan ibaret muvakkat teminaUarile bir
likte tanzim edecekleri teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat ev-
veline kadar komisyon ba~kanlığına verm&leri. (472'1) 

96 adet lirdöndü 
20 c kuru pil 

6 c pil •telefon için> 
5 çili kürek 

10 adet yarım ay skarmo7 
3 çift kürek 

500 kilo sikatif 

:ıt-

40 metre 9,5 cm kutrunda bez ohrtwıı 
4 adet motörler için kanc• 

1 Roda tel halat 6m/m kutrunda 
1/2 • tel halat 3m/m kutrunda 
1 ç;n filika kürügi 75+135=210 
Yukarıda yazılı 12 kalem muhtelit cins malzemenin 18/6/941 Çarşamba 

günü s:ıat 14 de Ka:-ımpaşada bulunan Deniz Levazım Satınalma komisyonun
da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

İsteklilerin belli gün ve saatte mezk:Qr komieyona mürncaatlan U.An olu
nur. ( 4734) 

[Aske r i F a brikalar Sabnalma Komiayonu İli.nlan 

Zey t inburnu S ilah Tamirathaneıi Müdürlüğünden: 
Optik malz.eme tamiratında mütehassis yetiştirilmek ve bi.Jfı.hare de aynj 

1§ \!zerinde çal"tırılmak üzene üç sanatkAr tı;çi aranmaktadır. Yapılaca~ 
imtihan neticesinde muvaffak: olanlar seçilecek.tir. Arıu eden1erin Zeytinbur-
nu silAh tamirat.hanesine müracaatları. '4545) 

* ızo.ooo molre bu 
'l'ahmin edilen bedeli (54000) lira olan 120.000 metre bez A!kerl fabri

kalar umwn müdürlüğü merkez satmalma komlsyonunca 20/6/941 cuma gü
nü saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (2) llra (70) kuruştur. 
Muvakkat teminat (3950) liradır. (4544) 

• 
2.5 lon an sa.bulun kösele 2,5 lon sarı vak~la :a.lmae&I< 

Tahmin ed~l<'n bedeli (18500) lira olan yuka da yazılı kösele ve vaketa
lar Askeri l:'abrikalar umum mLldüı·lüğü merkez -satın~1ma kc.ımıh:yonlmca 
26/6/ 41 perşcn1be günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 

Ş.ırtname parasızdır. 1tuvakkat teminat (1387) lira (50) kuruştur. Bu 
vakc:t.a ve küselelerin hey'eli umunıiyesini birden vermek mUmki.in olmadığı 
takdirde ayn ayn da ihale edilebilir. ( 442Ş' 

* Adapazannda bir tamirhane •e ...U.lemDatnım lnta ,.,.... 
Keşif bedeli (21.500) lira olan yukarıda yazılı inşaat Askeri Fabrikalar 

umum müdürlütü merkez satınalma komisyonunca 26/6/941 perşembe günü 
. caat 15 te kapalı ıarfla ihale edilecektir. Şartname (1) lira (8) kuruştur. 1v1u
vakkat teminat (1612) lira (50) kuru~tur. 

Taliplerin teklif mektuplarını mezkOr eünde s.aat 14 de kadar komisyona 
vermeleri. (4424) 

1 lıtanbul Komutanlıiı Satınalma Komiayon 'u ilanları 

Aşağıda cins ve mlktarlan yazılı üç kalem iaşe maddelerine teklif cdJen 
fiatlar pahalı &örüldüğünden yeniden pazarlıkla eksiltmeleri 18/6/941 günü 
hiuılannda gö:-ıtcrUen saaUerde yapılacaktır. Şartnameleri her gün komisyon
da görülebi1ir Süt ve yoğurt ayn ayn taliplere de ihale edilebilir. İsteklilerin 
belli gün \'e saatlerde Fndıklıda aatınalma komLıı;,yonuna a:elınelerL (4720) 

Cinsi 

Süt 
Yoğurt 

Korun etı 

Mıktan Muhanunen B. Kat'l Ta. Pazarlık' Sa 
Kılo Lira Krş. Lira ~. Saat D. 

60000 
60000 
~0000 

10200 
19800 
17774 

00 
00 
00 

' 
1530 
2970 
2668 

00 
00 
25 

10 
11 
il 

30 

30 

2 - Arttırma 20/6/941 tarihine müsadil cwna günü saat on beı;te An· 
talya Orrnan mtidürh.ığü bina.c;;ında yapılacaktır. 

3 - Beher gc.ıyri mamUl metreküpün muhammen bedeli (490) ku.nıotur. 
4 - Muvakkat teınin~ıt (854) lira (07) kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename projeleri Ankara Orman umum müdür· 

lügtı ve Antalya Orman Çevlrge müdürlüğünde görülebilir. 
6 - Tekli! mektuplarının 20/6/941 (Ünü saat 14 de kadar komisyon rele-

liğine verihnes:f lfızımdır. 

7 - İ.ıteklih·rin Ticaret odası vesikasile 
!<ıatte ihat~ komisyonuna müracaatları. 

blrlilı:t.e belli edilen illn vt 
(4407) 

T. H. K. İstanbul şubesi başkanlığından: 
1 - Evvelce ektıiltmesi ilan edilmiş olan iki milyon fitre zarfının şekli 

değıştirilmis ve yeni numune münakasaya esas tutulmuştur. 
2 - Muhemmen bedel 2500 muvakkat teminat 187 buçuk liradır EksDI· 

me 19/Hazir~n/941 perşC'mbe günü saat on beşte Cağaloğlunda şube binasın
da müteşekkıl komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin yeni nümune ve şarbıameyi iörmek Ozere her eün V'4 

münakasaya girmek 1çin de kanunun tarif ettiği vesika ve teminatlarile bir-
likte münakasa eünU subeye mUracaat etmeleri. (4564) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Türk İnkililbı tarihi derslerinden muvaffak olamayan talebenin 1 inci ikmal 

imtihanlan Haziranın 23 üncü Pazartesi günü saat 9 da Konferans salununda 
yapılacaktır. 

A13kadarlarui bulunması. (4519) 

D. Deniz Yollan isletme u. ~ ilanlarL 
16 Hazirandan 23 Hazirana kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri,kalkış 
gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

Mudan,.a hattııa -

Bnndırrna hattına -

Karabiga hattma 

İmroz hattına 

Çanakkale ilAve 
posta 

A,.valık hattına 

İzmir sürat hattına -

İzınir 2. sürat poı.tası -

Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 
de (Güneysu) ve Pazar 16 da (Ege) 
Galata rıhtımından: 
Salı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 
18 de (Analarla). Sirkeci rıhtımın
dan. 
Pazar. Pazartesi, Salı 9.50 de, Çar
ıamba, Perşembe, Cuma 16 da (Ma
rakaz), Cumartesi 14 de (Sus). 
.lfekrnil Mudanya postaları Galata 
nhtımından Karaköy cihetine yana
:ır ve aynı mahalden kalkarlar. 
Pazartesi, C:ırşamba. Cuma 8.00 de 
(Sus). Galata rıhıtu"lından. Ayrıca 
Çarşamba ve Cumartesi 20 de (Kon
ya). Tophanf! rıhbınından, 
Sah ve Cuma 16 da (:\ılersin). Top~ 

hane rıhtımından. 
pazar 9 da (Antalya), Tophane rıh
tımından. 

Perşembe U da (Seyyar). Tophane 
rıhtımından. 

Çarşamba 15 de (Bursa), Cumarte• 
si 15 de (Saadet). Sirkeci rıhtımın
dan . 
Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtı
mında.n. 

Perşembe 13 de 
rıhtımından. 

(Tırhan). Galata 
((758) 

NOT: Vapur ıe!erlerl hakkında her türlü malumat aıalııda telefon nu
maraları ;yatılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baş Acentelitı - Galata rıhtımı, Limanlar Umuın h.-10-
dürlüğü binası allında. 42362 

Galata Şube • Galata rıhtımı, h-1ıntaka Liman Re-
l.:;liği binası altında. 40133 

Sirkeci • • Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 
(31 03) 

Sahibi: E. 1 Z Z B T. Neşriyat Direktörü: Cevdd Karabilııia 
S.Sıld ıi!ı ver: •Son Telıuaf. Matbaas: 

1 


