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R oman yadan 
elen koku g 

r 
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Romanyada görülen ha· 
zırlıklar ve yapılan net· 
iyat ejer bir Alman 

blöfü deiiJıe Sovyetle· 
rin hatti tekziplerine 
rağmen Sovyet - Al
man münasebatının ye
ni ve ıeri bir inkitafa 
doğru gittiğini kabul et· 
mek lazımdır. Bu yeni 
nkiıaf ya bir Alman -

Rus harbi teklinde, ya· 
but ta bir menfaat an· 
lqmaıı teklinde teceUi 
edebilir .. 

e ~•zan : ETEM İZZET BENİCE 
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Ro 

Ankaratları • 
manya Başvekili General An
ko Münibe yaptığı seyahat· 
ükrcşe döndü. Ronıanyada 

loııes 
t•n n 
\()n ti ç hafta içinde göze balan fev· 

c bir hazırlık vardı. Genera· 
ııkreşe dönmesi ile beraber; 
azırlıklar üzerinde Rumen 
uatının da dikkate şayan ncş

~"I"'' l;ıı li 
hu h 
llıatb 
riyalı göriilmek!edir. Hatta Bü~

n "erilen bir telgrafta: •l\lu· 
!-.eyahaiinin Roınanyanın is
li ,.e A\·rupanın cenubu ~ar
deki ~-rni ,-aıiyet üzerinde 
k elı;ınıniyc!i haiz bir tesir 
caffı zanncdiln1ektcdir... de-

'•şte 
~ih 

litba 
~isirı 
büı ii 
lapa 
nildi ' 

iA ltuı11 
~ ' d gi gibi; Üoiversul gaze~es.ı e 

tınd 
en haklarının tanınacagı hak
a bc~lcnen üınltlcrin yerinde 
gunu ,.e Müııihtc bir hafta süı ~ bldu" 

~ 

~ 

ı 

• 

il' 

tc-11 h araretli faaliyetin sonuna er
i kaydederek şöyle diyor: di~in 

• 
~ın 

_ Hitlcr . Aotonesko Avrupa
cenubu ~arkisindeki vazi~·eti 
şnıii~lt'rdir. Önüınüzde~i gii~
aL"ıkalı olacağı tahmın cdı-

türü 
ı,rin 

'>ili r., 
ili r başkn Rumrn gazetesi dl': 
-- Ronıanya A \•rupanın cenu

Jrkisiııde k~ndisinc trrettüp 
vazifeyi ilap hazırlanmak-

• 
b,, < 

•.ı.~ 
1•dır ..• 
n. ınektedir. Biitiin bu ncşriyat

u arılasıhyor ki, cenubu ~arki 
upasıncİa Romanyayı alakalau

t:!n ~ 
' l\,'r 

dıraı ı . onu vazifeye hazırlıyan, hak 
11 yeni bir va~iyet vardır, O 
e sual şudur: 

tiide 
'••ld -
lııan 
~ıtbi 

Bu yeni vaziyet nedir?. Ro
yaya tekrar Transilvanya, ce
Dobruca iade mi olunacaktır? 

bette ki, taksime uğrıyan Ro
yaya tekrar mih\'er müttefiki 
Macaristanı, Bulgaristanı ı:ü· 
irerek bu iadelerin yapılınası
lbette ki imkan yoktur. O hal

m 
lıtan 
•lan 
••nd 

'• e 
de 
ti,. 3 

Romanyaya arazi ilhak edecek 
rda bir başka saha da yoktur. 
oslavyanın taksimi tamamlan· 
ır, Slovakya Alman garantisi 

nda istiklaline kavuşturulmuş-

\' ıı~ 
~ 

ııı:, ı 

llıı 
tıı,_ 

R 
~ha 

omanyadan Sovyet Rusyanın 
k eylemiş bulunduğu bir de 
arabya vardır. Acaba, Bcsarab
ın tekrar Romanyaya iad<-si 
mevzuu bahis?. Herhalde Ro
ıyanm arzusu \'eya Sovyet 
~:anın dunıp dururken, hatta 
Alman iltiması ile Besarabya
yeniden Bükreş hükumetine 
andırmıya kafi değildir. Al
nyanm Besarabyayı Sovyctler

lles 
hıı 
tıı; 

lııaı 
!\," 
hir 
h 
~az 

"'• ~"n alıp R6manyaya iade etmesi 
hır aıılasma ve\'a harp işidir. 
vaıiyett~ ise; d;, .• yine dönüp 
a~ıp Sovyet Rusya - Almanya 
selesi Q]uyor. 

İı.;e 
llu 
dut 

·~· 
ti t 
lı[i) 

Alnıanyanın Şark hudutlarında
al"idatmı kabul eden Sovyet 
~fın~eti, resmi dili olan Tas A· 
sı ile bu hususla bir tebliğ 
tchnistir. Bu tebliğe göre; 
vı·ct - ·Alman nıünasebe!lel"i ii
inde diinya matbuatında uya
n yeni dikkati ve neşrolunan 
herlerin malıiyl"tini kendi göriiş 
Viycsi ile tahlil eden Ajansın i

jİt)\ 

~·~ So 
ter 
~. 

ha 
ta 
!ad 
ıııu 

esini iki noktaıla hulasa etmek 
tnkiindiir: 

hic 
A- Alnıanı·a; Sovyet Rusyaya 
bir siyasi ve iktısadl teklifte 
lıınnıamıştır, Her iki devlet de 
ıtekabilen dostluk ve ademi te
\·ijz paktına sadıktırlar 

hu 
~ ... 
•• 

1 
it,, ı_ Alman tnhşidatı; Sovyet 

'Ya~·a müteveccih değildir. Bu
n '•bcbini iaşe kolaylığı ,,. saire 
i diğer ınev-zularda aramak Ja. 
lldır. Sov~·ct Rusyanın tahşidatı 

~tı 

~ih 
>-11 

(Devamı 5 inci Sa1Cada) 
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Sunyede muharebe cep h~sinde l'~ansız asırerteri 

ŞamdaFransız 
mukavemeti 
kuvvetli, sa
hilde mukave· 
met gittikçe 

• 
lngilizler 

Akdenlzde: 
• 

I ngiliz deniz· 
altıları bir kaç 

lgemi daha 
batırdılar 

Denizaltıları limanla
ra kadar sokuluyor 

Loııdra 15 (A.A.)- B.B.C. Dün 
akşam neşredilen bir tebliğe göre 
İngiliz denizaltıları Akdenizde 
7000 tonluk bir düşman ticaret ge-

(J>evanu 5 inei Sayfada 

AMERiKA, 
Almanyayı 
protestoya 

hazırlanıyor 

Amerikan ticaret 
vapurlarına t o p 

konacak 
Vaşington 15 (A.A.) - Robin 

Mor vapurunun torpillenmesi do. 
layısile Almanyaya gönder;recek 
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zayıflıyor 

Sayda'yı iş
gal ettiler, 
fakat geri 
çekildiler protesto notasının muhteviyatı ne Suriyede hare kat salıa•;nı ~·e lıaşlıca şehirleri gö steTir harita 

(Devanu 5 inci Sayfa<fal l r----------'\ 
Esir ahnan Vişi as
kerlerinin haya t ı 

Fransız Tebliği: 

Vişi 15 (A.A.) - D. N. B. 
Fransız Harbiye • 'ezaretinin 
tebliği: 14 haziranda düşma
nın şiddetli hücumlarına rağ. 

men, Fransızlar bütün cephe
lerde mevzilerini muhafaza 
etmektedirler. 

Kudüse birkaç 5 uR 1 YE 

bomba atıldı 1 
Harbine 

Kudüs 15 (A.A.) - •B.B.c .• 
Askeri söz~ünün beyanıma gö

re, İngilizler tarafından esir alı. 
(Devamı ürüncü Sa.hlfede) 

Anadolu'daki 
telleri toplıyan 
ihtikar şebekesi 

4 üncü Vakıf hanın asma katın. 
da faaliyette bulunan bir müesse
senin Anadoluya adamlar gönde
rerek birçok vilayetlerdeki telleri 
yüksek fiatle topladıkları ve bun· 

(Devamı 5 inci S..yfıula) 

(Devıum 5 lnd Sa,yfada) 

Eğlence yerlerindeki tedbirler 

Emniyet müdürlüğü 
halkın aldatılmama
sı için kararlar aldı ________ .. 
Tarife levhaları asılı bulun
mıyan ger/er kapatılacak 

Mesire yerlerile gazino ve bira
hanelerde halkmıızın aldatılma
ması, taksi ve otobüslerde rahat 
etmesi için Belediye ve Emniyet 

Müdürlüğünce dün yeni karar • 
!ar veril.miştir: 

Basın Kongresi dün 
seçimlerini bitirdi 

1- Gazino, kır kahveleri ve bu
na mümasil eğlence yerlerinde 
halktan tarifenin fevkinde para a
lındığı haber veriliyor. Geceli gün.-

ıDevamı 5 inci Sayfada) 

Topraksız köylü
ye toprak tevziatı 

İdare hey' eti dün akşam toplana· 
rak riyasete Hakkı Tarık Usu seçti 

~------~ .. ı~-----~~ 
Ankara mıntakasının kongresi de yapıldı 

Toprak.sız köylüye dağıtılacak arazi 
için teşkil olunan komisyonlar Trab
zon, Girc~un, Ordu \'C İstanbul Vüa
yl'tlerin<le icraata başJ<ıınıslardır. 

Kon1bycınlar her sc·h~ ınuayycn vi
lüyC'tlere günderilece>klcl'dir. 
Dağıtma i~i hakkında program ha

zu·ınn<lığı ~ır~da 9484 köyde 14 n1il- 1 
yon kusur dt·~ar boş ar3zi bulnn
ınakto.ı idi. 

Türk Basın Birliği İstanbul rnın
takası kongresi dün de öğleden son 
ra saat 15 te Enıınönü Halkevı sa
lonunda toplantısına devam etmış. 
tir, 

İntihabın ikmaline geçilmezd<·n Hukiınıct, 7.5 milyon dekar araziyi 
muhacirlere devretmlştir. evvel, ""~rilen bir takrir üzerine, 
Beş sene içinde hükılınet, vergi öl

gazetelerde çalışırken silith altına çüleriyle 26 mnyon lira kıymetinde 
alınan azanın ailelerine yardımda toprağı çı.ttçilcre dağıtmış olacaktır. 

l.Devımu 5 inci Sayfada -

Basın l:lir!iğinin dünkü kongn•sınde riya.set divanı 

\ 

Bir Bakış 

MÜTTEFİK 
Kuvvetler 
Şama hakim 
Tepelerde 
Bekliyorlar 

Şam'da yapılan 
sulh mlzakere- · 
ıerl hAIA netice

.. ..._ _ıeomedl. _ _,J. 

Diğer cephelerde 
kan dökülmemesi 
için sarfedilen 
gayretlere rağmen 
muharebeler oluyor 
ŞAiWIN BİR KAÇ 
KiLOMETRE ÖNÜNDE 

Anadolu Ajansının ve Ankara 
Radyo gaz.Ptesinin vcrdiğı haber
lere giir<", Suriyedeki Vi.şi kuv

( Devamı 5 Juci Sayfada) 

Samatyada 
Yangın 

Samatyada Hacıkadın sokağında 
Ummiye ait 78 numaralı evden bir 
yangın çıkmış ve bina ile içindeki 
eşya kısmen yandıktan sonra sön. 
dürülmüştür. Yangının mangal • 
daıt sı§<ayan kıvılcımlardan çık

tığı anlaşılmı~Lır, 

"'a•~ıne ye 
erirke 
ldığmıız 

felgraflar 
• • 

eşıncı 

ahifede 

( HARP VAZİYETİ ) 
Suriyenin kan dökülmeden işgali 
bahanesile ağır hareket doğru 
olamaz, İngilizler Mısırda sür'at
le toplanmıya mecburdurlar! 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
SURİYE CEPHESİNDE: 

Cenup cephesinde müttefik kuv

vetlerin sahil kolu Beyrutun ha

len 33 ki1ometre mesafe kadar ce
nubundadır. Şama doğru ilerliyen 

kol da şehri müdafaa eden hiıkim 

Bingazi lima
nında iki va
pur yakıldı 

Kahire 15 (A.A.)- B.B.C. Dün 
neşredilen resmi tebliğe göre, per
şembe gecesi Bingazi limanı ağıl' 
surette bombardıman edilın4tir. 
Üçer •bin tonluk iki gemiye tam 
isabetler kaydedil.mi~tir. Şiddetli 
infilaklar olmuş ve çok mühôm ha
sar ika edilmiştir. 

Trablus limanına da ağır bir hü
cum yapılmıştır. Şehrin şark ve 
garp .kısımlanndaki binalarda bü
yük yangınlar çıkarılmıştır. 

KISACA 

Amiralin malıbuı 
donanması 

A. ŞEKIP 

Dö Golcülerin Erkinıharbiyl' 
Reisi olan zat, şayanı dikkat b~ 
iddia ortaya attı: 

«- Eğer, diyor, Amiral Dar· 
]an, Fransız donanmasını Hür 
Fransızlara karşı kullanmak Ü· 

2ere emir verirse, donanma, Vi-. 
şi hükıimetine itaat etmiyttek 
ve derhal İngiltere tarafına ge
çttektir.• 

Bu sözler, pek de boş lilıırdı
ya benzeıni;yOl'. Çünkli, Suriye
de muharebeler devam edip du
nırken, Amiral Darlan donan· 
madan da istifade etmek tasav
vurunu, bugüne kadar kuvve
derı fiile çıkanrıamıştır. 

Suri3edeki Vi5i kuıuandaaı 
General Derıtz'in kime emniyet 
edilmesi 13zım geleceği nokta
sında ne kadar müşkül \'eziyet
te olduğunu ev\·elre kaydetmiş
tik. 

mevzileri ele geçirmiş '"<' durmıuş
tur, 

Şarktaki motörlü birliklerin i
leri hareketi hakkında bir haber 
yoktur. Öyle anlaşılıyor ki Fran
sızlar ciddi mukavemete !başla· 

(Deva.mı 5 inci SaJfada) 

Bulgar Kralı 
Musolini ile ne 
görüştü? 

Roma 15 (A.A.) - D. N. B. Bul· 
gar Kralı Borisin Musolin. ile 
yaptığı mülakattan bahseden ga· 
zeteler, Musolininin son nutkun· 
dan sonra Balkanlar meselesinde 
tenvire muhtaç hiçbir gizli me • 
sele kalmadığını tebarüz ettirmek 
tedirler. Teferrüattan bahsetmek 
için sebep yoktur. Mülakatın Bul· 
garistanı tabiatile alakadar eden 
yeni nizam etrafında cereyan et· 
mesi muhtemeldir. 

Bugün, Amiral Darl•nın da, 
karşı karşıya bulunacağı man• 
zara aynidir. 

Donanmaya emniyet edebilir 
"? mı .. 
Hangi filoya, hangi donanma 

kumandanına emni~et etmeli
dir?. 

Bu suallerin cevabı~ı, müs· 
bet olarak, şimdiye kadar, bu

lamıyan Amiral Darlan, donao
mayı, limanlarda hap.e!ıneyi 

daha ihtiyatlı bir hareket say· 
mıştır. 

Harekrt etmek üzere emir v• 
receği donnnınanın. ke.ndh .. ine 
nasıl bir faaliyet tarzı ve ,ahaoa 
seçe<rii;i meçhul iken. Amiral 
Darlanın, yapacağı başka ne 
vardır?. 

Zavallı Darlan, kimden kiuıe 
şekva etsin, kime, nasıl i1~ıuat 
etsin?. 

C::aliba. Amiral D•rfou. il· 
nlanlarda de::nirli bufu11an do
nannıa'."ının, hareket<> gc-t•nıek 

üzere, hır gün deınir turan1ası
nı, all\la göreıui:verek. bu zevke 
kavuşamıyacak!. 



BEYAZ RENGE ---
BOY AlıllŞLAR 

Garip bir karardaa Mı.o. 
diliyor: Emir verilmif, bütüa 
Sirkeci otellerinin pencere 
camlan beyaza boy•tılmıı. 
Sordulı: 

c- Yeldan reçenleriıııı cö
züne otel karyolamı fena 
bir muıaara halinde ıımükiı
yor. ıt 

Dediler. iyi, bot amma, 
menim yaz.. Ba otellerin, 
caddeye bakan pencereleri 
hiç açılmıyacak mı?. 

Bari, §ehrin manzaran ( !) 
için bir hayır iılemitler, pen
cere camlarının açılma9UU 

da yasak eueler de, it tamam 
olsa! 

YANAN 

SAÇLAR 

Berber dükkanlarındaki 
ondüle ıaakinlewinin oock 

dozunun bmıYk olduğu ta
hakkuk etti. Bir çok kadınla· 
rm saçı, bu bozuk makineler 
uğruna yanıyonn'ı'§! Saçı ya

nan kadının, na.ati bir eüzel
lik ve süa hazinesinden maJı.. 
rwn kaldığını dütiinünüz .. 

İnsanın bqı Nira yanar 
da, ba kadar acınmaz. fa· 

kat, aaç yaD&raa, acmmaz 
olur mu?. Her teli, bir batka 

ııönal ottaa,ı halindeki ~ 
lar ... 

RAKININ 

KôTVSU 

Bir habere söre, piy ... da, 
rakı çe§İdi &İttikçe çoııah
:ronmıJ ! Muhteltf ieimlerle 

çıkan hir çek rakılar var. Ta
bii, erbabı, dalla iyi lnlir. 

Söyleadijine göre, bir lıamı 
rakılar, sıhhati bozacak de
recede ,_ tu\lar alhnda 
imal olunuyormuı!. Bu cibi 

rakılana, daha .. ıu itil' koa. 
trol altında bııluııdurulma.u 

Rakı, zaten, aıbhati 1-ar. 
Artılr, bir de, btınun kötü ya
pılmq olanlarmı düı~ 
neleri bozmaz? .. 

ALAFRANGA 

MUSiKi 

Ga:ııetelerin ,azdıima ııö
re, alaturka muaı i ıan'atitM· 
'8rı ııibi, alafranca muaiki 
ıan' atkrları da imlıhana ti.bi 
tutuJacalrmıt ! . 

Bizce, bu beyhude :aahmet
tir. Çünlro, bü n iddialar hı
lifına, hakiki alafrap masi
kisinden, yani, Garp müziğin· 

dea anlıyan pek az insan var· 
dır. Ala.traııga Dlll.li..ci ıan'al· 
kizlan, bir gürültü, bir patıl'· 
b ile bil' ,eyler çalmakta do
Vlllll ebiııler _ 

Eğer, çalmen p•rça, çift. 
leri zıplatan, oynatan, fık• 
fıkır kaynatan ciuaiııdea iae, 
deimeyin keyfine! 

AHllETRAUF 

Ed~bi Ruman: 91 

Halkevi 
kam pi rı 

Şehir civarında, kır· 
larda kız ve erkekler 
için kamplar açılacak 

Bu yaz, ~hrimiz Halkevleri 
şehrin civarında, sayfiye yerle • 
rinde, kırlarda kamelar açacak -
lardlr. Halkevine mensup genç· 
!er mı:ıayyen bir para mukabilinde
iştirak edebileceklerdir. 

Kamplar kız ve erkekler için 
ayrı ayrı olacaktır. Önümiizdeki 
ay bu yolda faaliyete geçilecek -
tir. Bu kamp 1.5. 2 ay kadar geceL 
gündüzlii dtvaın edecektir. 

Anlraradaa ekmek 
nlmaneıı getirtildi 

Belediye İktısat Müdürü Saffet 
Sezen Ankaradan bir ekmek nü
nümunesi getirtmiş ve dun Vali ve 
Belediye Reisim! göıürerek şehri
mizin ekmeğile mukayese yapıl • 
ml§tır. Ankara ekmeği yumuşak 
:rodan yapıldığı için daha beyaz 
fakat cenup vilayt,tlerinin sert u. 
nundan yapılan İstanbul ekmeği 
daha lezzetli bulunmuştur. 

BABEBLEB 

ViLAYET &1• BELEDlYEı 

+ Üstii barı pis ve y>rı.Jc olaıı biı
'alı'" dün Belediyeye gel~ aç ol
duğunu, memle~tine &itmek .istediği
ni oöylemiştir. İsmlııin Sürmeneli 
İbrablm olduiu anUışıları bu f3Jışm 
üstü, Beled1ye Rebliği kapıt>ında bu
lunan memur S<llcyıııan l:ıra!ından a· 
ranıldığında tenasül mahalline bağ

l.mm4 btLler:iı:ı arat:iında 116 lira p.a
ra çıkarak. lıakkında takibata lfirişil

miştlr. * ~e Daiınl Encümml dün 
k:ü toplantısmda 1U yollar.IA ilıalesın.i 
yapm~tır: 

ONIJŞMAK 
Bizim Basın Birliği kongresi, üç 

gün üç ıı;ec:e, tıpkı c.>ki zaman dü
ğünleri gibi sürdü, gitti.. üzüldük. 
yorulduk, terledik. 

!Uuhterem okuyuculardan, kea
dileriai drğil, doğrudan ıleğruya 
bizim me Jdduı olanları, yaai 
gamecileri alakadar eden bir 
DM1Seledn ı..Jısettiiimi• için, be
ni ma:ıur &Wmeleriai rka ederiıa. 

Yalnız, bu münasebetle, bizde, 
bizim hayatllllJ2da, ;raai memleke-

• 
tin umumi bünyesinde mevcut bir 
haleti ruhiyeye pumak basmak 
istiyorum. 

Biz, bala, idııtti maslahatçıyız. 
Filan adam idarei maslahatçı de
ğildir. 

O halde - O adam, böyle birce
miyetia faal teşkilatı içine gir· 
memelidir. 

Bir takım münakaşalar geçer, 
temenniler ileri sürülür. 

Ve daima isteriz ki, kongreler, 
toplantılar sütliman bir halde ol
sun, münakaşa ıı;eçmesia, bir şey 
söylenmesin.. 

Halltıüci, hayatta, koa~mak, 
konuşabilmek, ne ı:-iizel şe;rdir. JCo. 

nuşmak Jaumdır. Konuşuhnken, 

belki, baı.ı insanlar kırılabilir. Fa
kat, unutmamak lanmdır ki, ha
kikatleri söy !emek mutlak ve m•· 

halı.kak, bazı insanlan gücendirir. 
Ejlor, koauşaıı samimi ise, kona

şana kar,ı giicenmemek lazımdır. • 
Fakat, me'ICle şurada, söderin 

samimi olduğunu aasıl kabnl et· 
tir meli .• 

Bamı Biri.iği kongresi, en çok 
konu ulan cemiyet kongreleri a· 
rasınıla olmakla, ba•ın mensupla
n iltihar etseler yeridir. 

REŞAT FEYZl 

Günün meselesi: 

e e 

-

a 
u 

alaca 
Francala satışlarında hastala
rın hakları nasıl korunacak? 

Belediye Reisliği Ankaradan ek. [ 
mek nümuneleri getirtmiştir. Bun-1 
!ar dün Belediye İktısat Müdürü 
tarafından Viliıyete getirilerek 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır
dara 'ft'rilmiştir. Ankara ekmeği 
!s.anbul ekmeğinden buğdayın 
cinsi dolayısile biraz daha bey az
sa da lezzet ve ~eşni itibarie is. 
tanbul ekmeği daha uygun gö
rüimüştür. Maamafih Üsküdarda 
bir fırında yapılan tecrübelerle 
yeni çeşni üzerinde çalışılmak -
tadır. 

Diğer taraftan bazı hastaların 
ihtiyacını karşılamak üzere tuzsuz 
ekmek imaline karar verilmiştir. 
Bu ekmeği Gala•ada Necatibey 
caddesinde 122 numarada Mch • 
medin francala fırını imal ede • 
cektir. 

Bazı kimseler francala alabil -
mek için doktordan aldıkları ra· 
poru Belediye doktorlarına tasdik 
ettirerek francala imal eden brın
lardan ısrarla francala istemekte.. 
dirler. Beledıye, raporla müracaa
tin francalacıları mutlaka francala 
teminine icbar edemıyeceğini ala

kadarlara bildirmiştir. Francala 
unu mahdut olduğundan ilk mü· 
racaat edenler francala alabilecek.. 
lerdir. 

Fakat bu şekil hazan izdihama 
sebebiyet verdiğinden asıl hastası 

olanların francala tedarik.inde 
müşkülata maruz kaldıkları söy
lenmiştir. Binaenaleyh raporlu
ların tercih edilmesi Belediyeden 
istenmiştir. Keyfiyet tetkik olun-
maktadır. 

~-------... ~------~ 
Deniz vasıtaları 

Tekmil vasıtalar mu
ayene edilecek 

Deniz vasıtalarının senelilr. fen
ni muayene ">e kontrolleri ıçın 
Liman reisliği bir program ha • 
zırlamaktadır. Muayyen müddet 
içinde bütün vesait sahipleri Li· 
man Reisliği Fen Heyetine vasıta. 
!arını muayene ettireceklerdir. Bu 
müddette muayenelerini yap -
tırmıyanlardan ceza alınacaktır. 

---0-

Spor Bayramı 

Kasmıpaşa - H.alıcıojilu yolu, Aya· 
sofya - Dalıçekapı - Afayköı;kü -
Dinn,.ollı ve dlğtt bir çok cadde!.,_ 
rin trotuarlanıuıı inşası, Taksiın-İn
<ırıa Gezisi 10U:ırı, Flar)"ada binala· 
nn tamiri. 

+ Galata Yolcu Salonundan Top
han~ kadar olan 701, ınouyilı: olarak 
~niden yaptlacaktt.r. Faaliyete bu.
günlerde b8flanacalı: • ayda bitecclı:· 
U.-. Bunan dolayı bu JOI, • a7 müd
detle biitun nakil vasıtalarına kapalı 
eı.u,a1<m. 

Aıker aııeıerıae 
yardım 

yekl\nu beıaplam1er 

Altın fiatleri 
Altın fiatlarında dünden itiba· 

ren tekrar seri bir tenezzül başla· 

ınıştır. Fia\ların daha ziyade sür· 

Halkevleri arasında 
bayram yapılacak 
Halkevleri arasında büyük bir 

spor bayramı yapılacaktır. Bu hu
susta hazırlıklar yapılmaktadır. 

Kızlar ve erkekler arasında muh
telif müsabakalar ve koşular ya. 

pılacak \'e kazananlara mükafat· 

!ar verilecektır. Müsabakalar her 
sene aynı günde tekrar edilecek· 
tir. Müsabakaların Fenerbahçe 
stadında yapılması düşünülmek· 
tedir. 

Polis kollejine 
talebe ahnıyor 

TlCARET uc SANAYi: 
+ Dün şelı.rimizdm 260,000 liralık 

ihracat y•pılmiftır. Bu ihracatuı kıs· 
mı a.am. İsvi(l·eye olıııuetw'.. 

+ Kahve tevziatı ı1e İstanbul vl· 
~eti esaslı ı.w-eUe uı.~ul olınakı.
dır. Kahve fiaUeri önümüZdcki Paz.ar
test gUnü kara?"laş nlacaktır. 

Meveu.t kab.velıttuı resnıı müeuese
lere ya;nlar;ık tev-..ıatından sonra h~
ka d~ğıtılm:ık için de Jwhvecilere teY
z.iat ~tır. Her ail<:ı'e ~ ıram 
kahve veri:ecektir. 

MÜTEFERRiK: 
+ Kilolaıce lım:mwı. baııdan .mnra 

gtrıneK ut.yen deniz vasıtalarının id.b

k.cri kı.Ia .. uz. Jlma.lan luıun &eJd....t.;;; 
BoıD<'n lıılkU=·uıce bıldlrıldı in<l•n 
bu cihet vapur ra da bildirilm~Li.r. 

+ tanbul ::>ıhlM<t MU< w· Mua\"inl 
Aziz Sena! Bmuımı Sıbb .. t Mildilrlü
tüge tnyın edıLniş•ir. 

+ İzmırde Karantina.da IOkak4..an 
~ fiR.YY3r satıcıla.rdan aJQ;tkbn 
mid)'eyi ye~ buluıı:ın şehdmizln ta
n ı.ucc: · r!a.rınd.;ı.u Tatart ;ı ı les. 
zehirlcıımıştir. Yarıld.n tedaviye rai
men kilçfik. yao;;ra l."c.'.l.r."':et Ta;art kur
tulamıyarak 81mi!J!!ir. -..tıcı lıaklwı.
da lakıbııt yaptl-aktı :IJr 

+ Dün Eınınönii ln:za.u cı..Jıilinde 
bulunan 500 kız, kadıu. lıeden 1'-rbiye
ai mültelletleri saat l-i,30 da Cülhane 
parkında toplammş r. ı:..ıııo•ii 
Kaymakamı Cevat. Decieıa Terbiyesi 
İstanltel J1öicesi. m mttz•llnı ve ma.
c:Jlimlcri kadın ınükelle!ieri gruplara 
4oıaşlaıdrr. Bucüın ~ .. mahal.de er
kek mükellcller lopiaomaktachrlar. 

Belediye muhasebecisi Muhtar atle düşeceği tahmin edilmektedir. 
Acar dün Vali ve Beledi~ Reisi Dün bir altın 26 lira 46 kuruştan 
Lfıtfi Kırdarı ziyaret etmiş, mu.h. muamele görmüştür. Bundan baş· 
taç asker ailelerine bu ay yapılan ı ka bir müddetten beri artmış olan 
yardımın miktarı hakkında izahat ' 
vermiştir. Bu arada az yardım altın bilezik ve altın ziynet satış· 
gören veyahut yeniden yardım lan durmuştur. 

Emniyet Umum Müdürlüğü An· 

karada bulunan polis kollejine orta 
mel:t~p mezunlarından müsabak1 
lmtihanile talebe alınmasına karar 
vermiştir. 

görmesi ~abeden aileler ve bun· ---------------------------
!ara lazım gelen para miktarlan 
hesap edilmektedir. Bu miktar 
derhal Vekii.lete bildirilecektir. 

Fakir çocuklara 
dal!blacalı elbiseler 

cİlk mekteplerdeki fakir, kimse
siz çocuklara yardım birliği• de
posunda mevcut elbiselik ve man· 
toluk kumaşlardan binlerce kat 
palto ve elbise yaptırmıştır. 

----'ADLİYE ve POLis-;
Kadın yüzünden işlenen cina
yetin faili dün tevkif edildi 

B;rlik bunları vilayetimizin tek. 
mil kazalarındaki ilk mektep!er
de okuyan fakir ve kim.sesiz ço
cuklara Cuır.huriyet Bayramında 
tev~i edecektir., -Kabvecller Cemiyeti 
de kallwe dalJtacak 

Kahveciler Cemiyeti alakadar· 
!ara müracaat ederek şehirdeki 
kahveci esnafına verilec<>k kahve· 
nin Cemiyete verilmesin.i istemi:t
tir. Bütün esnafa ihtiyaçları mu
kabilinde Cemiyet tevziat yapa • 
caktır. 

- Azizem oynıyalım. mı? Kabul 
eder ınWniı.? 

Oazllane yolauda Bayatiyi 6Jdlrea katil 
lllllılddln ıorpsanda neler slyladl 'l 

Evvelki akşam Dolmabahçede, 
Gazhane yokuşunda Hayati ismin· 
de birini tabanca ile vuran Muhi:t· 
tın ile suç ortağı olarak gösterilen 

şoför Şükrü ve Kenan dün adliye· 
ye verilmişlerdir. 

Hadiseye sebep Hayati ile Mu. 
hiddin arasında bir kadın reka • 
betid.ir. Dünkü sorgusunda Ha· 
yatinin tecavüz ettiğini söylemiş 
ve: 
•- Bıı vaziyet karşısında kalan 

ben de kendimi müdafaa için ta
bancamı çekerek ona doğru çevir. 
dim ve geri geri giderken ayağım 
takıldı ve düş'üm, düşerken ta· 

- Kt'kançlığından. 
- Bir kuzen kıskanılmaz mı? 

banca ellinden düştü ve patladı. 
Hayati de tabancadan çıkan kur
şunla yaralandı. Ben de kendimi 
kaybettim. kaçtım. Sonra beni 
Ayasraşadaki halamın evinde 
yakaladılar.• 

Suçlunun suç ortağı olarak geti. 
rilen şoför Şükrü ve Kenan sucla 
hiç bir alakaları bulunmadığ~ 
söylemişler suçlu ile Hayatiyi ta
nıdıklarını ilave etmişlerdir. 

Mahkeme Muhittinin tevkifine 
ve diğerlerinin serbest bırakılma
sına karar vermiştir. 

Diğer taraftan Hayatinin öl • 
dü.ğü tahakkuk etmemiştir. • 

OLKOLA 
- Sevinerek ... 
Kız ayağa kalktı ve fazla bir 

teklifsizlikle delikanlıya sarıldı. 

Enfes bir şeydi doğrusu . 
Müı:ik" başlar başlamaz, Nadyi 

aramağa ba.şl•dığı anlaşılan Rez
za~ bu sırada. rrık tenha olan bu 
salona dalmı~tı. Onları görünce 
kaşlarını çatı ve işi şakaya vura· 
rak: 

- Deı·eces; vardir. Bu bayan s!zi 
sevilen bir koca g;bi, yahut bir i.. 
şık gibi kıskanıyor da. 

Naci fırsattan istifade etmekte 
gecikmedı: 

azdırıcı figürlere başladı. Kız ona 
o kıza öyle sarılmışlardı ki. onların 
bu tongasını biri görmüş olsaydı 
parmak ısırırdı. Nitekim ayağı bu 
tarafa düıen metridotel, anlan 
görünce, bütün pişkinliğine :ağ • 
men parmak ısırmaktan kemi'ni 
alamadı. Bu hal Nacinin gözünden 
kaçmadı: 

Müellifi: 
Sarbo~ olmak istiyorum. 
1.:ııles bi.r karar sizi tebrik 

ederim. 
- Evet, ev-et ... Sarhos olmalı • 

yı.,... B · g.ce, sarhoır olma'ıyım. 
Ve •'. be, .e dıyerek asabi a

sa: . ' J.ta cılgın rılgın "iilmeğe 
b"'ıia ~ 

Nacı, f~;nc!eki kadehi kıza U· 

za tı 

- Lütfen şunu tu•ar mısınız? 
Şund. elı> m. 

Ve ~ ~-"" t .: b!r funit belirmiş 
erke' ,)° eteklcrı L.; k çala-
rak s !Ol1dan ı;ık ı. Bu1el rdrn bi. 
r ne a tı, ..ıı.r kadt:h §MilP al
dı. Doner n .i.liı çobanın yanın· 

da d r ı G ' bcr.ın. !tendisı.ne bir 
iprct e•t '.m sanar gibi oldu. ' 
Fak.at arka,;.ııa dönunce bu işare- l 

izamett"n NAZİF 
tin kendisine değil merdi venden 
inen biri.ne yapıdığıı:ı.ı hayretle 
gördll. 

Evet, gördü ve hayret ettL Zira 
merdive:ıden yeni indiği anl~ılan 
bu adanı Ad3:ıalı kwn n4anlı;ın. 
dan başkası dcğ.ldı. Kendi ken • 
ıfuıe sôyleru:U: 

- Yaa ... BeI!Se Galfüe ile gi>
riiınce hanım ÇQ):>anı paylaşamı· 
yorlar sanmıştım. Bak sen şu mini 
mini yaramaza. Deserı!"ze ki bizim 
kızın n' nlısım kapmağa çahŞ1yor. 

Bu sırada c b · r tango çalmağa 
ba lam ... tı. Kacl !ı; uzattı[lı zaman, 
Adanalı kızın (!~ r nde bir §ey. 
ler vadeci n bir bakış ,ezdi: 

- Elveda ai! .:.ıad€ti' .. 
Dıye mırıldandı. Gözlerinin tam 

içine bakıyordu: 

- A sevgilim ... • dedi • bula bu
la benim hırtlamba kavalyeıni mi 
giizüne kestirdin 

Adanalı kız, tereddütsüz cevap 
verdi: 

- Bizimkini başkaları gözlerine 
kest'r'yor, biz bi~ey söylemiyo· 
ruz hanımfeendici~ım .. 
Doğru söze akan su durur de

mezler mi? Rezzan da buna üs•ün 
bir cevap bulamayınca uzak~tı. 
O zaman kız Naciye sordu: 

- Hakikaten akraba mısınız.? 
- Niçin sordunuz? 
- Olmndığınız anlaşılıyor da 
- Nereden? 

- Demek ki bir kadının sevgi· 
lisinl de kocası kadar kıskarun::.i\a 
haklı olabileceğini sanıyorsunu~. 

- Şüphesiz. 
- O halde, neden nişanlıruzı 

kıskanmıyorsunuz? 
- Onu sevmiyorum ki. .. 
- Sevilmeyen bir adamla Ada· 

nadan kalkıp Bursaya kadar ge
linir mi? 

- Niçin gelimnesin? Bir arka. 
dq. 

- Haydi gelinlr diyelim. bir O· 

dada kalınır mı? 
- Bir odada kaldığımızı nere· 

den biliyorsunuz? 
- Öyle sandım. 
- Hata e:tiniz. Biz bir odada 

yatmıyoruz. 

Bu cevap, galiba 'acin!n pek 
ho~una gitmişti kı birdenbire en 

- Ne oluyorsun? 
- Hiç bayım. 
- Tango böyle oynanmaz rnı? 
- AHedersiniz beyim ... Madem 

ki sordunuz. Söyliyeyim. Bir Fraıı.. 
sız nazırı böy:e bir tango görmiiJ. 

- Adını söyle .. 
- Bilmiyorum. 
- Bilmyiorsan öğren. Briyan. 

Meşhur Hariciye Nazırı Arislid 
Briyan tekrarla bakayım.. 

- Briyan ... 

- Evet, ne demiş? 
- Siz biliyorsunuz elbet. 
- Mademkı bir defa ba~ladın. 

Söyle ... Hanımefendi de duysun. 
Adanalı kız. kıvrılmakta devam 

ederken söze karış•ı: 
- Malfım malılm. .. •Niçin ayak-

S bze 
fiatleri 

Semt 1 er arasındaki 
fiat farkını te s bit 
için kontrol yapıldı 
Bamya, patlıcan ve domates fi. 

atlerile turfanda meyvaların fiat· 
!erinde muhtelif semtlere göre 
hazan kiloda 10 - 15 ve hatta 20 

kuruş fiat farkı bulunduğu hay • 
retle görülmilştür. Bunun izalesı 
için kat'i bir tedbir arayan Bele. 
diye Reisliği dün de ini bir kon· 
trolde Beşiktaş, Balıkpazarı, Bü
yiiı<ada, tl"skiidar. Kadıköy ve E· 
dirnekaı;~da bu kabil maddelerin 
satış fiatlerini tesbit etnu~tlr. 
Bunla~ sebze ve meyva halinde. 

ki ali§ fiatlerine göre mukayese 
olunacaktır. 

Yelkeall •ekli•• 
konmak 

lateaea mot6rler I 
Koordınasyon heyeti kararı mu· 

cibince seyrüsefer yapam1yan mo. 
törlü dcruz vasıtalarının sahip -
leri bunları peyderpey yelkenli 
şekline koymaktadırlar. 

Birçok kimseler Liman Reisli -
ğine ba~ vurarak teknelerini bu 
"ekilde tadil edeceklerini bildir -
mişlerdir. Liman. Reisliği m!isaade 
vermek çin vaziyeti Vekalete bil. 
ctirm<itir. 

Yalan yere yemin 
edenler 

Adliye Vekfıl.etinden Müddeiu· 
:ıniliğie gelen bir tamimde, Hukuk 
::.lahkemelerinde tekevvün eden 
:ralan yere yemin suçunun ceza 
mahkemelerindeki duruşmalann

da hakimlerin yazılı delil arama
ları lazım geldiği hakkındaki ceza 
mahkemeleri tevh!di içtihat m.yeit 
umumiyesi tarafından verilen lı:a. 
rar bildırilmiştir. 

Bolazlçl geaçlerl· 
nlD spor hareketi 
Boğaziçinde Yeniköyde kurulan 

gf.nçlik klübü tarafından Bebek
t""1 Yenimahalleye kadar olan Bo
ğazın Rumeliyakası gençleri ara
sında voleybol ve atletizm ınüsa.. 
bakaları tertip etmiştir. Müsaba
kalar Tarabya ve Büyükdere sa· 
halannda yapılacaktır. 

Yeniden kallve tevzi 
mııaadell istendi ı 

Vilayet, Ticaret Vekaletine mü
racaat etmiş ve müsaadesi verilen 
1300 çuval kahvenin ihtiyaca kafi 
gelmiyeceğini ve 500 çuval için 
daha tevzi müsaad-esi verilmesini 
istemiştir. Askeri birliklere veri. 
lecek kahveler ordu rnüiettlşliği 
tarafından tevzi olunacaktır. Önü
müzdeki haf,a umumt tevzia.a 
başlanacaktır. 

---<>--
Çocuk IJabçeıerıne 

radyo konacak 
Küşat hazırlıkları ikmal edilme. 

diğinden açılmaları haziranın 23 Ü· 

ne bırakılan muhtelif semtleı deki 
ilk mekteplerdeki •çocuk bahı;e· 
!eri• nde bu yıl birer radyo da bu
lundurulması kararlaştırılnuştır. 
Radyonun neşriyatta bulunmadı. 
J!ı. saatlerde plaklarla ~cuklara 

mahsus neşriyat yapılacaktır. 

ta?.• demif. 
Naci, şakrak bir kahkaha a!arat 

haykırdı: 

- Duydun ya?. Tüy bakaiım 
şimdi. 

Ve kızın kulağına dudaklannı 

yapıştırdı; ateş gibi yakıcı solak· 
larla fısıldadı: 

- Acaba bu tangı, Briyanıa 

gördüğü tangoya benziyor mu? 
Kız kıs kıs güldü: 

- Hft halde, o bu derece de • 
ğildi. 

- O halde neden vaz geçmi • 
yorsun uz? 

- Biriyan gı"bi düşünmiyorum 
da ondan. 

Müzik durdui!u za.'Y!an, ikisi de 
çok yorulduklarını farkettiler. Kız, 
gencin göğsünden a)rılmakta is· 
tical etmemişti: 

- Bana bir sigara bulal:il'r mi
siniz? 

- Şimdi. 
(Arkası ..... , 

arelret as eri 1111 
siyasi mı 'l 

Yazan: Ahmet Şükrü ES 
İngilizler ve Hür Fransı.l! . 

!arı, geçen pazar günü, S 
girerken, başlanan hareketi!! 
ked olmaktan ziyade siyasi 
ğunu bildirdiler. O za.maıt 
müphem olan bu söziiıı ın 
bu memleketteki harekat i 
ettikçe, daha vazıh olarak şP 
Il"'ıya başlamıştır. Görüluyor )J 

rek İngilizli!!" ve gerek Hür 
sızlar, ayn ayn ı;ebepler ve 
şüncelerle, Suriyede bir ıııu 
beye girişmekten çckinır.iŞ! 
Hiir Fransızlar, Dakanla 
sadık olan Fransızlarla do,.U 
!er ve bu harekette Frans 
:ıktığcndan dö Gol geri çeki 
Dö G>lün Vi<iye sadık kalan 
sızlarla dövi4mek istemcd . 
giltere ile Hür Fransa Udcrı,-~,,nl 
sında il!< imza edilen muka,e1 

ki bir hükümden de anl:ışıl:111 

dır. Dakardan !'Onra d Gel 
tecrübeyi Suriyede tekrarl 
istememiştir. İngilizler de 
ya ile boğu urken, Fransa ilt 
harebeye gırişm!ş olmak ,. 
tinde kalmaktan çekinın41 
Ve galip ihtimale göre. Suri 
son günler 1;inılc ka~an bazı 
sız subaylar tarafından \•er~ 
minata da inanarak mcmlt 
siyasi mahiyette bir askerf ~ 
ketle istili,ına teşebbüs cd 
tir. 

İngilizlerin bu teşebbuse 
ınezden evvel. Vişi hükumet 
kında ileri sürdükleri itb 
üç kısımdan ibaretti: 

1- Alman tayyarelerı S 
tayyare meydanlarını bir ııs 
üssü olarak kullanmlŞlard r 

2- Vişi hükumetinin e 
Suriyedeki silah ve harp 
mesi Iraklılara verilmiştir. 

3- Almanlar Vişinin ın' 
basile, Suriye tayyare me) 
nnı ellerine geçirmişler ve 
vaziyetinde giden Alman ııı 
memleketi istila etmek üt 
Ier. 

Vişi bu ithaır.ların bir 
cevap vermiş, bir kısmını 
geçiştirmiı;tir. Vişi hükı'.ı.mell. 
harekatı devam ederken fıfl",J 
tayyarelerinin Iraka geçt#-~~ ..... , 
ve geçerken de Suriye t•:..ı ~ 
meydanlarına indiklerini it'- <f 
mişµr. Sonra da ayni tayY8 Ilı. 
şarktan garbe uçmuşlardır. )\ 
Vişinin tefsir ve anlayışın• ~t 
bu mütareke şartları.na ııı~ 
değildir. Çünkü mütarekenil' 
ikinci maddesi, Fransız ts 1 meydanlarını Alman ve fi' 

"( 
murakabesine terketmck 
gilizlere ve Amerikal!l2r 
murakabe sal.ihiveti. Al.,. 
ve İtalyanlara ·Fransız ıs 
meydanlarından istifade lı• 
temin etmemektedir. 

Vi.şi hükiı.meti, Irak ılar" 
yede ki depolardan ·:z · c n 
harp malzemesi gönd r'l ' ı 
kındaki sözleri ne tekz . ıı 
yit etmiş, bu noktada. su -ı)tO 
hafaza etmiştir. Bunu ilk &e 
!arak ifşa eden albay Kaile j 
albayla birlikte bir çok fr 
!arın dö Sol tarafına geçıtl 
amil olan sebep, tayyare 
!arı hadisesinden ziyade hs.ı1',A 
zemesinin verilmesi meseleP'J 
Diğer taraftan Vışi hÜ~ 

Suriye tayyare meydanlar~ 
man işgali altmda bulundu-..ı 
Suriyeye turist veya herhııfll'~ 
retle Alman askerlerinin it 
hakkındaki haberleri şiddet 
zip etmiştir ve bu haberle~ 
mübawgah olduğu anlıışı ılı' 
dır. Maamafih İngilizleri ~ 
dü;üren vaziyet, şu ve bu ro 
rit vak'adan liyade Vişi t 
manya arasındaki münaseııe ı 
umum.!. manzarası oımu~tUJ 
ile Almanya arasında ~ır l<I' 
ğine matuf bir takım JJ'U~~~f 
rin uzun zarııandanberi ,:tı· ıvı11 
rnekte olduğu herkesçe ııı;ıer 
Bu müzakereler devaı:n 1, 

Darlan İngiltereyc karşı ,.~ 
mahiyetinde bir takım b~ ıı 
bulundu. Almanya ;le !~bı.rl'J 
Fransaya temin edeceği P3 
!ikbalden bahsetti. Tam b~e 
Alman tayyarelerinin Su~Cr 
danlarından istifade rııne ıI 
rivcnin, bir yeva diğer sııı J 
birliği müzakere ve pazar 1 
ne karıştırılciğı h'ss'ni lı• 
Ve bu .meıdekı:-t, i ~nıc~~ 
derece lıü' ük e"rmnıi ·rtı 1 
stratejik ,azıvettetLr J<ı~ 
Jer ve Hür Fr~nsızlar. b!'cri'J 
vel davranıp Suriyeyi el's,ıır ı 
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Ali Kemal SUNMAN 
harbi Akdcnize kadar 

iOnra Suriyenin mukad-
teni ve kay i ile kaqılaşa-

i 0 laJımin edilen keyfiyet-
b• iter zaman böyle mühun 
,?, ı tiyenin bir rolü olmuş
i :.ı •n.:; .ye sahiilerinın İn

nllr ınas, tarafından büyı.ik 

r i1 liahııe olması, sonra ka
•ter suretle harekatın u
vUriy(·de tam bir ası.r ev
lıöy!c bır İngiliz müda

vuku buldugu zamanı 
Ot. 

"n Suriyede Fransız nü-
1.ıısır valis Mehmet Al. 
lasııe yerleşmesıni iste

iltere pruıanın oraya ka
Otd L •unu çıkartmak ı

.. ·te geçmiş bulunuyor-
~ daha evvel de Napol-
1l>artın askeri Suriyede 
diye İngilizler az uğra~-

Arısırı elinde tutmak is-
111 ergeç Suriyeyi de nü
~. almayı mutlaka düşün-
1Suı-iyeye sahip olanın da 
<rşı lakayt kalamıyacağı 
ihın hiç unutmadığı ve 

t avdet ettiği böyle bir 

Suttan Sehm Mısırı aldı, 
1 de beraber. Mısır ile Su
lıındakı alakayı tarifi ve 
'iyiden iyiye tesis elmiş el 

'il~ her iki diyarın mukad
•k zaman birbirine girift 1 
·Bunun bugün de misali 
· Yanı 1840 da İngiliz

tiye için o kadar sür'atle 
; &eçtikleri bir zamandan

sene geçtiği bu sene de 
Suriyenin ne kadar bir-
1Yrılmaz surette mevzuu 
~u gözönündedir. 
~ sene zarfında Suriyede 

1 
lca1ıtıamıştır. İngiltere -

ı' •kabetinin her yerde ken
"' ~rdiği senelerde Suriye

~Siyasi çarpı.şmıya sahne 
&Örülüyordu. Fransızlar 
.t~ Lübnandaki katolikle

~~ 'Tf'ml..kl"-tlr..rW.io 
i:ıugün artık yüz sene ev
velki euarı kalmamış ol
aa gerek.. Yabancılar da 
kendilerini gizlemiye lü
zum görmiyebilirler .. 

lü mi•alleri vardır. Dürziler Lüb
nan dağlarının en cesur kimselı>
ridir. 

Bugün şarkın her tarafına gire
bilmek, görmek artık zor değil, fa
kat bundan bir asır evvel İngiliz
lerin Afrika cemiyet; tarafından 
tetkikata memur edilerek yolla
nan Alman Brukhardın gezdiği 
yerlerde ögron<liklen az yorgun
luga malolnıamıştı. Onun gibi da
ha niceleri de öyle. Bu Alman sey
yahı evvela arapça öğrenmiş. son
ra Arap kıyafetine girerek Şeyh 
İbrahim adı tak:nmak suretile u
zun yolculuğa çıkmıştı. Bugün bu 
külfetlere pek lüzum görülmüyor. 
Şarkın yerlileri uzaktan gelen ya
bancıları daha iyisi kendi kıya
letlerile görmeyi istiyorlar. Şarkın 
yüz sene evvelki esrarı kalmadığı 
gıbi yabancı seyyahların da ol
dukları gibi görünmeleri bekleni
yor. 

,L-HALK 1 

L-SÜTUNU- ... 
iş Ve lffi Anyanlar, 
ıilıayetler, lent«wıf. 

ler ve müılriiller 
Lise 1 le kadar okumuş ça• 

lııkan bir genç iş arıyor 
Lise 11 inci sınılına lerti etmiş, ça

ll.$kan, zeki ve yazısı, i!ade-!$i düzgün 
bir gene;;, kanaatkar bir ücretle tica
rethane, yazıhane ve hususi müesse
selerde bır i• aramaktadır. Talip olan
ların lU.tren Son Telgraf I-lalk: Sütu
nunda ibı·ahinı'e yazmaları rica olun ... 
maktadır 

İş arıyaıı bir genç 
İşsiz 23 ya~ında bir gencim. Taruı..i

litn Lise ikidiı·. Askerlikle ilisiğim 
yoktur. Münasip bir j~ arıyorum; ya ... 
pabileceğim ijler ŞWllard1r; Hesap ve 
yazı işleri, okul kdti.pliği, bir sinemayı 
:idarE' edebilirim. Rcld.irncılıkt.an, film
cilikten anlarını, veznedarlık yapa
rım. fabrika \-eya i3 yerlerinde ame
ley! çalışhrabiliriın, taşraya giderim. 
Kapıcı1ık, evrak postacılığı gıbi işlere 
de talib;m. Lutten Son Telgraf Halk 

Biz, şu et meselesi hakkın
da çok yazdık, çizdik. En 30n 
haberlere göre Fial Müraka
be Komiayonu, et narhını 5 
kuruş ucuzlatmıştır. Narha 
nazaran, et fiatleri, normal, 
addedilebilir. Ve bir çok ka
saplar da, narh üzerinden sa
tış yapmaktadırlar. Fakat, 
doğrusunu isterseniz, narlı Ü· 

zerinden satıf yapan kasap
lardan ekseriya, iyi et almak 
mümkün değildir. Arzu edi
len yerden, iyi et almak için, 
mutlaka narhın üstünde para 
ödemek lazımdır. 

Bir defa daha işaret ettiği
miz gibi, ete narh konurken, 
bu cihetler göz önünde tutul
malıdır. Herhalde, narh, kö
tü ete değil, iyi ete konuyor. 
J yi et, narhın haricinde ol
mamak lazımdır. 

Bu iddiamızın doğruluğu
nu anlamak istiyenler, iyi et 
satan kasaplara müracaat e• 
derek, hadiseyi kolayca teıı· 
sik edebilirler. 

Erbabı bilir ki, et, sadece, 
karaman, dağlıç, kwırcık, ku· 
zu diye ayrılmtu:. Bu cinsle· 
rın ayrıca bir çok neııileri 

vardır. l1yle kwırcık vardır 
/fi, karaman etinden daha 
kötüdür. işte bizim iıaret el· 

mek istediğimiz nokta bu· 
,dur. 

Herhalde, Belediye vcı Fi
at Mürakabe Komisyonu, et 
narhı işini, daha salim bir 
meCTaya sokmak için uğrCJfa• 

· caklard ır. 
Aksi halde, konulan nar• 

hın ve teabit edilen esasların, 
tatbikatta faydcuı değil, za• 

rarı olur. 
BURHAN CEVAT 

l tavrını takınmışlardı. 

lltan Dürzilerin de İngi-
sütununda Talihsiz rumuzuna mUra- /=============== 

1"-!ından teşvik edilerek 
~n aleyhine tahrik olun
' ran.sızlar daima iddia e
lerdir. Suriyenin geçen 
Sonra Fransızların eline 

•~erine ise Dürzilerin va
t Fransızlara karşı ayak
~i?rülmüştür. Suriye ve

lonüne getirilirken Dür
~~iyeti unutulur gibı de-

~llt kalem erbabı Suriyc
bnandan, luıtolik Maroni
~nra Dürzilerden bahse-

> ırer maksat takip ede
Söyiemekten kendilerini 

lflar. Onun için bunların 
"I. ınizaçlarl!lll dair ma

' tılinınek merakında olan
llıa1 edemiyecekleri bir 

1 
Cevdet Paşanın meşhur 
Sa gerek. Paşanın yaıdı
~ Dürziler gayretli, sabırlı. 
.ıl!ü .nsanlardır. Bilhassa 
~fena söz söylemekten çok 

t· hiddetlendikleri vakit 
'~ aleyhine çirkin lakırdı 

1 
1 

· llele dostl uklan çok 
,'1· Verdikleri söze pek 
il ~erler. Birbirlerine düş
Ultları zaman da mertliği 
lıırakmazlar. Bunun tür-
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caat olurunasıoı dilerim. 

Lise Mezunu Genç Bir 
Kız it Arıyor 

LL<:e son sıru1ını .ikmal etmiıt genç 
bir kız resmt ve hususi müesseselerde 
~ aramaktadır. İş sahiplerinin Son 
T.e1grar Halk sütunu vasıtasiyle (Sa.
nüye) ismine rntiracaat.ları rica olu
nur. 

Küçük bil' kız münasip 
bir it arıyor 

Ortan1ektebin 7 incl sınılına terli et
m~ on ıki ya~ında bir kız fakir anne
cij;ınc bakn1ak üzere yaşı Ue mütena
sip bir 1:,; aramaktadır. Btı şekilde, kU
çUk bir müslahdl'me ihtiyacı olan iş 

sahiplerinin Son Telgraf Halle Sütu
nunda Şükrana bir Rıektupla müra
caatlar• ric' ohınmaktadu:. 

it Arıyan Bir Genç 
+ 17 yaşında lise 4 te kimsesiz bir 

genç acele u; Cjrıyor. Riyaziyesi kuv
veUi, yazısı tüzeldir. Ticarethanel~ 
ınüesseeelerde bu işler üzerinde çah
~ır Taliplerin Son Telgraf IIalk Sü
tununda (Hasan) ismine müracaatları. 

Bir mwiki muallimi aranıyor 
Sağırliii.r, Dilsizlrr \.'e Körler Tesa

nüt Cemiyetinin yetiştirmekte olduğu 
Körler Ül'kestrasuia bir musiki mu
allimi alınacaktır. Ders haftada 3 Cün 
ve günde 2 saattir. 

TaHp olanlarm Cağaloğlu yoJcuiu 
Narlı Bahçe sokak No. 5 Sağır, Dilsiz 
ve Körler tesanüt c~nlyeti Başkanlı.gı
na ınüracaat eylemelerı [ıca olunur. 

Cinayet Davası 
Yazar. : fTEM İZZET BENİCE 

. ~~l\lerı >eh·lerı.eu ,.,,inin 
il: • 

~~ hildığiniz oda hizmetçi
! doğ'ilını. Evin bir ikinci 

'ııı~tııını ı:ibiydim. 
j bir ten vartlı ve ılMam 
~: 

;,,. '-
·•ııt geceJerin1 uykusuz, o-

~ 2•çorıli. Ben ilkönce Şük
loıll\cfendinin evlatlığı idim.

1

. 
lltq SOıva ODUM 9z kızı gi-
1\onra da yakın dostu, da

~l'la.hreınİt.."srarı olınuştuın. 
. sorunun ıne\'zuunu tek-

., litdi: 
~at lıa. ka birşeyler söyledi 

- Paraları almayı. Güziui salı
\ernıeyi de kôli bulmuyor. Şükri· 
ye hanıaıefendinın haftanın uç 
dort ıüniinde kendisile beraber ol
masını de istiyerdu. Hatta, konuş
ınanı11 bu tarah çek heyecı>nlı ol

muştu. Şükriye: •Ayol. Be.ıı. kocalı 
katlımm. Nasıl IHı lıüurdılan ağ

zına alıyorsun? .• dedikçe o •sel 
gider kum kalır . .-; ·herşey .. ıına 
döner• diye ııa~·et geniş bir ahlak 
kaydı ile miibaliits" konuşuyordtL 
llammefeııdi bu Iiıkırdılardan 

çok muztarip ohııu~tu. Hattiı bir 
araiık «Beni Nc\'İn oıi sanıd.ın!.• 

diye de haykırııu~tı. 
- Nevin de kim?. 
Ayşe lıir tereddüt ,·aJ..fesi geç"r

dikloıı ~onra aıılatmai!a haşladı: 

- Haııımefeııdiııin biı lanıdıj;'l 1 

r------, 
f!I!][Jurmt 
Gt.(!)[;J]·t 

Vltamlaler 
Şu son zarnanlard• vitaminler

den çok baJu;edildi ve herkes al
dığımız gldalar vasıtasiyle uzvi
yetim.ize giren bu maddelerin, te
messülü lrolaylaştırdığını biliyor. 

Bir çok vitaminler varsa da 
bunların içinde beşi daha iyi bi
linınel<tedir. 

A vitaminleri vücudü bli;rüten 
ve yetiftiren vitaınindır. Tereya
guıda, ywnurta sarısında, kay
makta, beyinde bulunur. Hasta
lıklara muk.a vemet Jcudtttı verir. 
BUhassa ciğer hastalıklarına 
kal'fı .. 

B vitaminleri hazmı kolaylaş
tırır. Meyvada ve yumurta sarı
sında bulunur. Fıkdam inkıbaz• 
ve barsak rahatsızlıklarına ;,ol 
açar. 

c vitaırunleri de sari hastalık
lara karşı mukavemetimizi arttı
rır. Çiğ et suyunda, taze sUtte bu
lunuc. Fıkdanı insanı sinirli ya
par, diş ağrıları yapar. Maisallar
da raı.at...zlık husule getl.rir. Hat
tA ı.Irorpite yol açar 

D ve E vitaminlerinıien de ya
rın bahsedeceğiz .. 

\. ~---
idi. Kocası bir şirkette memurdu. 
Günün birinde Nevini bir zengin 
ve galiba hatırı çok sayıhr bir a
dam görüyor. ~k oluyor. Nevin 
bu aşk ilanları karşısında kendi
sini koruıuağa çalışıyor, fakat a
şığı hu yoldan gitmenin bir fayda 
ve-rn1iyeceğini anlayınca kocasını 

işinden çtkartıyer. Her yerde onu 
adını adım takip ediyor, Nevin aç 
kalıncıya kadar kocasu\ın peşinde 
bu nıücadoleye dayanıyor. 

Ancak en sonunda öyle bir va
ziyet oluyor ki, kocası da kelldisi 
de bakıyorlar ki bu mücadele hep 
aleyhlerinde olacak, batta karı 

koca lıaınallik, hizmetçilik lıile 

edeıniyecekler, Nevin kendisini o 
adama teslim ediyor. Şimdi eski 

kocasile benber otur11yor. Mükel· 
lef bir apartımanı var. Dehşetli 
lüks yaşıyor. Kocası da iyi ve ka
zan~lı bir işte. Fakat asığı da eve 
serbestçe gelip gidiyor. i.:ıte hanım
efendi bu arkada~ına benzemek is
teıtıi~·ordu. 1-Jem arada benzeıne 

~rtlan da yoklu. 
FerdiBcy çok genç, çok ı;enıpa-

-"İşte ben böyleyimdir. Bir pire için 

1 

yorgan değil dünyayı yakarım!,, 

--1 _=_v_az_a_n_: _n_s_ı_n_·N_a_ı_a_çı_T_=f_. __ 
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1 Başmabarri"J.er 

Ne Diyorlar? 

IK DAM 
B .• \.ltidia D.ıver .Ti.irk.iye - Al

tnaJly .ı. mün..lit" l>e-Uerinde vüzuh» *imli 
bugunku ba., yaus~ czcü.ıııle flllll&
rı y;,ı.nna.k!tadır: 

-

•Bcrlıode \·erilen teminatı memnu
niyctlo karşılıyor ız; çunkü Almanya- Galiba, her ay ba§ı olacak• 
ıun b<T.im dürü•! ve berrak siyaseti- Belediye kimyanesinde tah: 
mizi biraz ge-c; olsa da nihayet anlam~ I 'I d"le 
oldu~ıınu görüyoruz. Bütün temenni- ı e 1 n ırıda maddeleri nü
miz, A1manyaııın ve liderliğini ettiği munelerine ait, bir rapor DC§• 
.Mihver a:rupunun bizi daına böyle an- redilir. Zaman zaman, bu ra .. 
lamalarında ve Türkiyeye, dıiri.ist ba- h J 

. porun u asasını aazetelerde rış sıyaseti.nde devaın edebilın~.i. iç~ • 
yardım etmelerindedır.> okuraunuz. Son neJredilen 

CUMHURiYET bir iatatistiğe göre, Istanbu

R. Yunu.1 ~adi «Bir Alman baJn.» 
isimt bugiln.kU b ... yaıı.o,ınd1: 

- Ben yutmam azizim, ben yut
mam. Bana sf'bzeyi, meyvayı yut
turacak edamın da alnını karışla. 
rım. 

- l\Iabınev de kim? 
- Bizım hizmetçi ..• i ·i kilo ça- 1 

•D11 ızah, Türk - Alrnan mun~e
betlerıne dairdir, ve cert..~yan halinde 
bulun~ın harpte al.:i.kadar olmak uıere 

Berlınden gelelek ev\"elkl gı.inku mat
buat &iıtunlaruıda neşrecıilnıijtır. İki 
nıer: 1C'ketin münasebetlerini ve Al
ır.anyunın TüJ-kiye mu\ acchesindeki 

lun muhtelif yerleri.1den alı
nan bir takım gıda maddele
ri nümuneleri, tahiıJ netice
sinde, yine mutat hakikati or
laya koymuı •• 

- Canım kardeşim. bunun yut
ması, yutmaması olur mu? Fasul
ye fasulyedir. Pişirir, afiyetle yer
sin. Keyfine bakarsın. 

- Yook! B<'n enai yerine kon • 
dum mu kızarım. Doğrusunu söy
lese, ne olacak sanki... 

- Belki o da bilmiyordur .. Ça
lı diye almıştır. 

- Ne olursa olsun .. Ya sonra 
Terslenmesi... Ona ne diyeceğiz? 

- Sen meseleyi izam etmiş -
sın .. Hiç yoktan başına iş çtkar • 
mışsın. 

- İşte ben böyleyimdir. Bir 
pire için bir yorgan değil dünyayı 
yakarı mda gözüm görnı<?z. 

Bir pire için dünyayı yakan zat, 
biraz sonra, mahkemedeydi .. Ha
kimin huzuruna maznun olarak 
çıkmıştı. Davacısı bir sebzeci idi. 
Sebzeci davasını anlatmağa baş· 
ladı: 

Arif Beyi iyi bir zat olarak ta
nırız. Mahallemizde namusu, ter. 
biyesi, nezaketi ile tanınmıştır. 
Benden, senelcrdenberi alış veriş 

eder. Dün öğleden sonra hizmetçi
yi yollamış. Çalı fasulyesi istemiş. 

İki kilo çalı fasulyesi tartıp yol
ladım. Biraz sonra hizmetçi fa -
sulyeyi geri getirdi. 

- Bey diyor ki, dedi, bu fasulye 
çalı fasulyesi değil şeker fasulyesi 
imiş. Selam söyledi. Bunu değiş.. 
tirip çalı fasulyesi vereceksin. 

Biz bu fasulyeyi çalı fasulyesi 
diye alıyoruz .. Çalı fasulyesi diye 
satıyoruz. Kimse de şimdiye ka
da ritiraz edip birşey söylemed. 
Şeker fasulyesini de ilk defa işi -
tiyorum. Her neyse .. Hizmetçiye: 

- Kızım, bundan başka fasulye 
yok bizde. Bu, çalı fasulyesidir. 
İstersen:z alın.. İstemezseniz geri 
getir, bırak! dedim. 

Hizmetçi tekrar gitti. Biraz son-
ra Arif Bey geldi. Öfkeli öfkeli: 

- Bu ne fasulyesi? dedi. 
- Çalı fasulyesi, dedim. 
- Ne? dedi. 
- Çalı ... dedim. 
- Beni enai yerine mi koyu. 

yorsun? dedi. 
- Estağfurullah.. dedim.. Am

ma, beğenmiyorsanız hı.rakın! 
- Hiç ümit etmediğimiz Arif 

Bey bir killüre başladı.. Bir l<ü
füre başladı.. Arkadan da iki to
kat. Manav Mehmed, kasap Hüs. 
nü, bakkal Mustafa, mahallebici 
Cafer geldiler. Bizi ayırdılar. Hep
sine onlar şahittic. Haysiyetime 
tecavüz etti.. Onun için 50 lira 
manevi zarar isterim. 

Hakim maznuna sordu: 
- Bu söylenenler doğru mudur? 

Ne ®rsiniz? 
- Efendim ben de anlatayım. 

Mahın~i bu davacı Şefik'a yol
ladım. 

tik bir erkek olduğu halde kazancı 
da yolunda bir koca idi. 

Hakim de biitün dinleyiciler gibi 
dudaklarını ısıra ısıra bu hikaye)'i 
dinledikten sonra sordu: 

- Şükrye yalnız para karşılığı 
mukabilinde Güziniıı serbest bı
rakılnıasına razı oldu muydu? 

- Han1n1efcndi ona razıydı. Fa
kat Vedat razı olmuyordu. 

- Şükriye ile Vedat yalnız bir 1 
defa mı konuştular? ı 

- Telefon ettiği de oluycmlu. Bir 
kere üç saat kadar hanımefendiyi 
telefonla tehdit etli. 

- Ne di~·e?. 

- İstedigiın parayı verınezses. 
.ıözünün önünde Güzini öldürü
riiın. Sonra da seni öldiiri.lrüm de
miş. 

lı fasulyesi istedim. Kız gidip gel

di. Şeker fasıı \'CSi getird •. Tekrar 
yollayıp söylettım. Kız yıne dö
nüp geldi. 

- Bu çalı fasulyesidir. Keyfi 
isterse alsun! dedi, dedi . 

Kızdım .. Kendim gittim. Bana 
da: 

- Çalı fasulyesi budur. hter • 
sen al.. İstemezsen bırak! dedi. 
Aksilcnince büsbütün kızdım. 
Hiddetle, istemiyerek, bir tokat 
vurdum. Hepsi bundan ibaret. 
vurdum. Hepsi bundan ibarettir. 

- Küfür etmediniz mi? 

- Hayır! Küfür etmeğe terbi-
yem müsait değıldir zaten ... 

Şahitler dinlenmeğe başladı. 
Arifin hizmetçisi Mahmev kav -
gayı görmemişti. 

- Ben, dedi, evdeydim. Yalnız, 
iki kerre Şefike gittim. Bir kere

sinde fasulye aldım. Bir kercsin. 
de de geri götürmeğe gittim. Baş
ka birşey bilmiyorum. 

Bakkal Mustafa, kasap Hüsnü, 
mahalebici Cafer ve manav Meh
met şahit olarak dinlenildiler. 

Bunlar, Arifüı Şefike küfür et -
tiğini, sonra da birkaç tokat vur
duğunu söylediler. 

Hakim, Arifin üç gün müddetle 
hapsine ve davacı Şefike yirmi 
lira tazminat ödemesine karar 
verdi. 

Mahkemeden çıkılınca, davacı 
Şefik maznun Arife: 

- Beyefendi.. dedi. Ben davam
dan da, tazminat almaktan da vaz 
geçiyorum. Gidelim, hakime söy· 
Iiyelim. 

~aznun dudak bükerek: 
- İstemem, dedi. Tenezzül et

mem. 

Sebzeci, maznuna uzun uzun 
bir şeyler anlattı. 

- Vallahl hiddetle yaptım .. 
Dedi. Nasıl siz sinirlenip yaptı • 

ruzsa ben de oy le .. Rica ederim ... 
Davadan vaz geçiyorum .. Geliniz. 

Arif, teklifi kabul etti. Tekrar 
hakimin huzuruna çıktılar. Şefik, 
davasından vaz geçtiğini söyledi. 
Ceza iskat eaildi. 

Mahkemeden ikinci defa çıktık
ları zaman bakkal Mustafa seb
zeci Şefike: 

- Niy~ vaz geçtin be Şefik? 
dedi. Havadan yirmi lira alacak
tın. Fena mıydı? 
Şefik: 

- Ben yirmi lirayı ondan bir 
buçuk ayda çıkarırım. Ondan son. 
rası caba .. dedi. 

Arif, hızmetçisi Mahıneve: 

- Haydi kız, yürü bakalım, düş 
önüme .. Dedikten sonra bastonu-

nu sallayıp saVtırarak yürüdü. 
Mahallenin esnafı da, kafile ha

linde, arkasından gidiyorlardı. 

Hakim yeni bir suale geçmişti: 
- Ferdi Güıinin kaçınlmasııu 

nasıl karşıladı?. 

- Herhalde teessürle. 
- Polise ilkönce hadiseyi haber 

veren o ınudur?. 
- O gece hanmefendi evde yok

tıı. Hatta bu yiizden Şükriye ha
nımefendi ile aralarında bir atışma 
oldu. 

- Ne gibi? 
- Hanımeft"ndi Ferdi Beyia bu 

hiıdis&ler karsısında büyük bir a
laka gihtermcdiğini zannediyordu. 

- Ferdi takayt mı)·dı? 
- Hayır lakayt dci'ilol:i. 
- O halde?. 
- Hanımefeadi istiywdu ki 

fıkır ve niyetler '11 dYdJ.nlatmalc bakı
mm1 n büyük ehE"mmiyeti haiz o~ 

bu ızahın rnemlcketin1iıde ,.e dünyada. 
L1yık oldl.g:u dikkatle karşılanmli ola
caguıda şüphe yoktur. 

1--farbin son inkişafları neticesinde 
Alman:r•nıın Turk iye topraklarından 

geçmek talcbınde bulwıduğuna veya 
bulunacağına daır bazı ecnebi gazete

leri nl'şriyatı etrafındaki :tıyialar do..
l.a,yısiyle Berlindc yapılan konuşmala

rı hulfış3 eden telgrnt metni, Berlin 
resmt mahfillerinin aynen neşrine ıne

zwıiyet salAhiyetiyle Anadolu AJan• 
sı n1uhabiri tarafından verilmiştir.> 

Diye başlamakta ve bilahare iki 
memleket muna.<;ebeUerini tahlil et
tikten sonra şoyle demektedir; 

cAçık olarak .ifade ve Han ederiz ki 
Türkiye harp haric.-i kalmaga itina e

den siyasetinde dalına ittifaklarına 
sadık olarak yilrlimiiı;tür. On sekiz ay 

evvel bôyle idi, ~ımdi böyledir, e&:er 
harbin uzaması mukaddı~rse on sekiz 
ay sonra gene böyle olac<ıklır.> 

VATAN 
B. A-ı Emin Yalman .Bizde 

lwı&'I lip insan ren<>1a.drl» ls\mli bıı
cımkü , .... ıwı. nem.... Şıv'm eor
çil hakkındaki ~erau mevzuu Nh
oetliklen sonra: 

cHer memleketin tarihini dikkatle 
tetkik edersek şıaıu görüyoruz: Tarihin 

c;levrin.de tercih ed.Uıen ve revaç bulan 
bir nevi le.san vardır. Memleketin gi

dişi seçilen tipe göre ya yükselir veya 
sukut geçirir. Bakan>ınız kı, e::;k.i Yu--
nanistanda ve Fransız i.htilcilinin ari
fesinde olduğU gibi, baz.ı devirler ka-

fasını kullanan, tenkit eden ve yara
tan tiplere kıymet veriyor. Romada 
olduğu gibi bazı devirde hareket, ida-
re ve kac.un ada.nu yaralıyor. Yoku§ 
aşağı yu\'arlanan memleketlerde re-
vaç bulan tip t:;e; büyüklerin eteğini 
öpen, küçükleri ezen, keyfine bakan, 

keseyi dolduran, entrikacı ve açık ıö~ 
tipi<: n~~nfaat :~dJm1d1r,, 

Den1ekte ve bil:thare şunları yaz
maktadır: 

•Türk t.arihinın yuksıeli,} devri bQ· 
tün cihan tarüıi içinde, canh, iktidar
lı, garant.'1.i, namuslu !ikii ve hareket 
adamına azamı kıymet verilen devir .. 
dir. Bu tip adaınlar, hangi yabü.ncı 

millet ve wı.sura ıncnsup olurlarsa ol.a 
sunlar, :ırıµınıı.ş, bulWlmuş, yetişti

rilmiş, temsil olunmuş, mevki sahibi 
edilm~ ve faydalı olmalarına imkan 
verilrni.$ti.r., demektedir. 

TAN 

B. Zelı.eriıra Serle! cBa.lkaoılarm re
n; harilaM» isimi.• bllC'Ülllıü 1>34 yan
sında ezciimle tunbn yazmaktadır: 

« 1.lihverciler Avnıpada milll hu
dutJarda yaptıkları tadilat ile, mi1Jet-
1etin siyasi ve -tısadi istiklAlleirini 
ellerinden alarak Orta ve Cenubu $;1r
kt Avrupayt birer nü!u.z mıntakası ve 
hayat sahıası halinde istismar için teş
kilat yapmakla Avrupaya sulh getire
ceğine yenı harı:> tohumları ekiyorlar. 
Çünki.i l\I~oHnıni.n anlattığı ve Al
manların tatbik cttlgi şartlar içinde 
ne Avrupada, ne de Balkanlarda sul
hiJ temin ve idame etmek mümkün 
değ;ldir. Gallbın p:;i.kolo)İ.<i de~-
yor., 

vam etti mi?. 
- Devam etme.iL. 
- Şükriyey Güzinin eve gel-

mes;nde ısrar ediyor muydu?. 
- Bunu çok istiyordu, faka1 Vo-

dadın inadı ve acır talepleri kar-
şısıııda bu kahil olmuyordu. Mu
hakkak kı Güzin mahpustu. 

- Cin·a)·etten ön<e Vedatla Şük
riye uasında son bir k011ıışma ol
n1wş ınu!t-·du?. 

- Cinayetten iince Şiik:riye ~ok 
mütelıcyyiçti, korkuyordu. Bu 

adam bellieı ı.a,,ıııı.a mutlaka bir 
beli getirecek .. diyordu. Kendisiııi 
bir e~ ham da sarınışlı. 

- Bu hisleriıoi herkese İflıi• e
diyor ınuytlu?. 

Süt, ııazoz, memba suyu 
ekmek, makarna, §ekerleme' 
çikolata, helva, yağ, peynir' 
kahve gibi bir takım gıd~ 
maddelerinden alınan niimu
neler, tahlil neticesinde ek-. ' 
serıyetle bozuk çıkmıştır. 

Biz, ıııda maddeleri numu
nelerinin ekserisinin bozuk 
çıkması neticeaiyle o kadar 
ahbaplık etmiıizdir ki bu 
hal, bize, hiç te fevk~lade 
gelmiyor. Yediğimiz, içtiği
miz bazı maddeler bozuk ve 
gayrisıhhi İmi§.. Ne çıkar., 
Belki, hakikatte, bu hadi" 
çok mühimdir. Fakat, bilini~ 
niz ki, hayatta, itiyat denen 
bir kuvvet vardır. Biz, artık, 
alıımııız, adeta, gıda ma<!. 
ı:felerinin, böyle mühim bis
kısmının bozuk olmasını ~ 
bii olarak karıılıyoru:ı. 'Hiç 
kılımız kıpırdamıyor. 

lstanbu!un, bu gıda mad 
deleri meselesi çok eskidir. 
Tarihi bir ıeyri vardır. Hu 
ıehirde yafıyanlar, kendi)e.. 
rini bildi bileli, bu hal, böyle 
devam edegelmiıtir. 

Şöyle bir sual sorulabilir: 
Peki amma, bugüne kadar 
bu manz.aranın öı,ıüne ge9 
mek için, hiç bir fikir ortaya 
altılmamıı, bir tedbir dütü
nülmemiı midir?, 

Muhakkak ki, Hüsnüniyet
le bB§lıyan bir çok hareket
ler yapılmııtu. Fakat, çoğu, 
yarı yolda kalmış, bir kısmı, 
kırtasiye ve formaliteler için 
de kaybolup gitıni§tir. 

Size, bu bahse dair bir m •. 
ıal vereyim: 

Farzedin ki; Belediye İk
tısat Mudürlüğüne bir yeni 
zat tayin edilmi§tir. Bu zat, 
derhal tehrin, bilfarz süt iti
ni tetkike baılar. 6u tetkık
ler aylarca sürer. Rapor
lar, istatistikler hazırlanır. 
Sonra, nasıl olur, bifinmez, 
bu tetkikatı ihtiva eden doa
y& ambara gider. 

Yeni bir süt lakırdıaı çıktı 
mı, evvelce yapılmıt olan tet
kika • uı, hemen kimsenın 
habtn yoktur. Farzedin kı, 
İktısat Müdürlüğü makamın
da yeni bir değişme olmut
tur. Yeni gelen zat ta, ayni 
hamle ve enerji ile işi tetkik 
eder. Raporlar hazırlanır, 
dosyalar meydana gelir. 

Aradan bir müddet geçer, 
bilinmez, nasıl bir sebeple, 

,süt bahsi tavaar. Bu uzun tet
kikat dosyaları da yine evrak 
mahzenine iner .. istanbulda, 
Belediye tetkilatı kuruldu 
kurulalı, tetkik olunmıyan 
mevzu kalmamı§, raporu ha• 
zulanmamıı mesele bırakıl
mamııtır. 

Fakat, ne çare ki, bütün 
bunlar evrak hazinesindedir. 

Mesel&, 30 yıl evvel, lstan
bulun su itine dair yapılmı;ı 
uzun bir tetkikatın raporunu, 
evrakını, Belediye evrak ha
zinesinde bulabilirsiniz, inan• 
mazaanız, arayınız. 

İstanbul, sisteme 
bir ıehirdir. 

muhtaç 

R. SABiT 

- Hanımefendi bu lakırılılar
dan sonra iiç güıı. lıayı:ın ve hasta 
yattı. 

Ferdi Bey işinl gü.eiinü bıraksın, 
hep C\'dc. sokakta bu işlerle uğraş
sın; hu ınevzuun dışında hi~bir 

şeyle nıeşglll olnuısııı.. Ferdi Bey 
ise bu kadar ileri gidemiyeceği11i, 
lıcr~e}İD itidalind" bırakılmasının 
en doğru hareket olacağını söy
li.i~·ordn. 

- E.ı.iyenhı_ Evia içinde lıilmi
yeoı yoktu. Demek kadıneağızm i

~i11e doğmuş ki öldürülmeden hir 
iki gün önce •Ay~, dunnaclau ~ö-

7ÜJ11 seğıriyer, kalbiın daralıyor, 

it:inı i<:ime sığ-ınıyer. Hep ba.'"?-una 
lıir i ı:elttl>kmi.ş gibi sıkıntı du
)·uyerum.. diyordu. 

Mektepler e tamirat 

- Daha başka?. 
- Yine bir iki kere e\'e gelmiş, 

fakat. o g:eli~lt>rintle bcu buJunu1a
d11n. Cirb.indt• kita11 alıuag,a, biri
sinde de tcrzı.)·e cıkuı.ştuıı. 

- Şiikriye ile Ferdi arasu daki 
bu a~ kırı fikir ,.e his düşiin ·· ~" '1~-

Şehrimız L,,;, Orta ,·e ilk oirnl 
bına.arından ta;-ııre muhl c; olan• 
lar nın ,venl ders yılı bidayctHı~ 
l<adar !Jm olunmalar, 'e , k· 

'"!n P ıkmal edıln-ıc k ~'"r• 
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t.HU 7&1J,,lı,1,&\ mMDUert ~ 
AJ- bQllelılerindm alııım.,tır) 

l'elhiaeden: lla-Alot.ı 
Almanya Hariciye Nazırı Fon 

ltibbentrop ile İtalya Hariciye Na· 
Zırı Kont Ciyano bugün Venedik. 
te buluşmaktadırlar. Mülakatta 
lı.lmanyanın Roma biiyük elçisi 
ron Makenzen de hazır buluna • 
caktır. 
Hırvat elçisi Periç de diin Ve

l!t'dığe gelmiştir. 
Haber verild.iğine göre, Hırvat 

tııümessilleri Mihver Hariciye Na
zırları huzurlarında Hırvatistamn 

Üçlu paltta iltihakına dair olan 
re.;ni vesikaları imzalıyacaklardır. 

FRANSIZ DONANMASI VE 
DARLAN 

Tulonda bulunan Fransız donan
tnasının Akdenize açıldığı hakkın
daki haberler Vişide resmen tekzip 
edilmiştir. 

İngiLz mehafilinde Suriye işin
de Amiral Darlan'ın donanmadan 
ll:!izaberet göremiyeceği söylen • 
lllektedır. Çünkü donanma müret
tabatından yÜEde altmışı Brelan
Ya.l.ıdır. Milli hisleri çok kuvvetli 
olan Bretanyalılar Almanlara çok 
derin bir kin beslemketedirler. 
Şayet Darlan Donanmaya hücum 
~ınri verirse, Birçok Fransız harp 
&emileri İngilizlere iltihak ede -
Cek:ir. Amiral Darlan, Dakarda 
buıı.ınan Rişliyö zırhlısına üret 
liınanına dönmek emrini vermiş. 
le de geminin mürettebatı bu em-
~ itaat etmemiştir. Binnetice 
Zırhlı Dakar'da kalmıştır. 

KIBRlSTA MÜDAFAA 
HAZIRLIKLARI 

Gıridin tahlıyesinden sonra Kıb
rısın müdafaası hazırlıklarına ge
ce gündüz devam edilmclct.edir. 
Şehirdeki halk hükı'.ımetin yardımı 
ile köylere dağılmıştır. Lefkoşede 
l'ollar dar olduğundan muhtemel 
Yangınların genişlemesine maru 
olacak tertibat alınmaktadır. 

Çif!çiler hükı'.ımetten sillıh iste. 
llıektedirler 

' 

BREST'E KUVVETLİ BİR 
AKIN YAPILDI 

İngiliz bombardıman tayyare -
•erınden mürekkep kafileler, dün 
&ece Brest üzerine gelerek bomba· 
lar atınJşlardır. 

Evvelki gece Rur üzerine yapı-
4n hücum hakkında alın.an ilk ra 
l>or!ara nazaran, bilhassa Şverte 
&anayi mıntakasındaki hasar çok 
ağır olmu~tur. 

BATIRILAN AMERİKAN 
VAPURU 

~rlın meha!ili Bobin Mor L~ 1 
llıinaeki Amerikan vapurunun ba
lırılmıısı meselesini siyasi değil, 

-

-Alman ve İtalyan Hari-
ciye Nazırları Venedik· 
te bulu§mUf bulunuyor
lar. Hırvatistan mümes
silleri de bu ıehre gel· 
mişlerdir. Hırvat mü· 
mesıilleri bugün Mihver 
Hariciye Nazırlarının 
huzurunda Üçlü Pakta 
iltihaka dair olan vesi· 
kalan imzabyacaklar· 
dır .• -

at.eşi açml!jtır. Amerika ticaret 
vapurlannı silahlandırmak ve bun. 
lan donanma himayesi altında 
işletmek zamanı gelmiştir. Ame-

riltan gemilerinin yamnak mecbu. 

riyetind~ kalacakları muhariplik 
hareketleri hukukan ve manen 
şimdiden meşruiyet kesbetmiştir.• 

HÜCUMA UCRIYAN CEP 
KRUVAZÖRÜ 

İngiliz mehafiline göre, Norveç 
sahillerinde torpillerle yaralanan 
Alman cep zırhlısı cBismar.k.> ın 

yerini doldurmak üzer~ Atlantiğe 

çıkmakta idi. 
Bu geminin eski Doyiçland, ya

hut Admiral Ser olması muhte • 
meldir. 

Birinci torpil zırhlının ortasına 
isabet etmiştir. İkinci torpil ge
miyi saran düman bulutlan içine 
atıhnıştır. 

İngiliz Hava Nezaretinin sözcü
sü gemiye yapılan hasarın ço!t bü

yük olduğunu kaydetmet-edir. 
YUNANİSTAN BULGARİS • 

TANLA HARP HALİNDE 
Ege ajansının bir tebliğine gö

re, Yunan hükfuneti neşrettiği res
mj bir deklarasyonda, Bulgar kıt'a
ları Yunan topraklannı i:;tiLi ve 
işgal ettiği içın Yunani>tan'a Bul. 
garistan arasında harp hali mev
cut olduğunu bildirmektedir. 

FRANSADA YAHUDİLERE 
KARŞI TEDBİRLER 

Vişiden bildirildiğine göre res
mi gazetede iki yeni kanun neşre. 
dilecektir. Bunlara.. nazaran, Ya
hudiler Fransada bankacılık, b~r
sacılık, simsarlık, radyoculuk, ,:a
zetecilik ve filimcilik gibi tm!Slek.. 
!ere giremiyeceklerdir. Yahudi ta
lebeden Üniversiteye girecek olan.. 

!arın adedi tahdit edilmektedir. 
Fransada Yahudilerin tehcirjne 

halen imkan olmadığından, bu 
mesele harpten sonra kat'i bir h!ll 
suretine bağlanacaktır. 

Genç bir çoban · 
telle boğu.arak 

öldürüldü! 
•s.ıteri mahiye' te addetmektedir. ceset "Öm 1 ı~a 
ll·naenaleyh Almanva bu mese • D ::il 
:ey münakaşadan ~ink3f etmek- yer en çık rıldı 
lc!c:.. r. 

Maltepecle Ba~ıbüyük köyü ci-
Alman mehafiline göre Rob;n varındaki Sürcyyapaşa çifUiğin-

lnr kaçak eşyayı hiınil hulu- de çobanlık eden 35 yaşlar!llda 
nuyor ve lngiltereye gidiyordu. Murad birkaç gün evvel ortadan 
ll·~ sebeple mezkur vapur, ayni kaybolmuştur. Mahalli jandarma-
"azJyette bulunan diğer herhangi sı Muradı araştırmağa başlamış ve 
~ .. vapur gibi batırılmıştır. Al - nihayet cesedini çiftlikteki köşkün 
lııanya, kaçak eşya götüren her yak:nında üzerine ağaç dalı ve taş 
"apuru, mi !iyeli ne olursa olsun, yığı~ olduğu halde bul=uş-
batırmaıta karar vcrmşiLir. tur. Yapılan muayene.sinde telle 
Amerıkan gazeteleri şöyle di- boğıılmak suretile öldürüldüğü 

"-!ar; anlaşılmış ve ceset morga kaldınl-
liıtler Amerikan bayrağına ilk m:~ır. Katili aranmak1adır. 

.......... ~~~~~~~~~~~~~ 

HARP VAZİYETİ 
(1 inci Sa7fadan Devam) 

lıııı;lardır ve çetin muharebeler ol
~ a adır. Surivedeki Fransız ku
lııandnnı Gene~al Dentz ordu ku
l;· ı na terfi ettirilmiştir. 
.~i hüklımetince bu Generalin 

' Utıy~'<iekı na.le.san kuvvetlerle 
~apabil'Ciiği müdafaa; ta:krlirle 
~a,• · • nmış demektir. General hu-

ut borunda oyalama muharwe
• b.: parça zaman kazanmağa 
~ 

ıde Şam ve Beyrut istika-
.. r! kapatmak uzere bir mu

et cephc$ı hazırlamıya fır
u. Şınıdi i"._uizler bu 
söl>~p atmaca uğraşıyor-
.ıl r Suriycnin kan d~ 
~gali için ağır hareket 

ık, rırı .ddia edh"ıflrlar, bu 
nce vcrıntledir. Fakat iş mu

t ,.e dliküldüktcn sonra bu 
e ile zaman ka betmenin 
lll'arl ğı uph.-sızdır. 

'r Sur.yeyi sür'atle işgal 
v Orta Şarkta sı:-rıbest kal-

111 b\'rivetırdedirlcr. Şarki 
1e bir Lib) n cephesi var
' r hava kuvvetleri Tob-

• b:-ni \'e limanını sık sık 1 
"Q • 

' 'o, hman etıne:tte, Mersa Mat-

ruh ve İskeru!eriyeye de hava hü
cum lan yapmaktadır. Almanların 
Libya cephesinde h:ışladıkları işi 
yarıda bırakmalan hatıra gelmez. 
M.sır ve Süveyş henüz istila teh
likesir.den kurtul.muş değildir. Mü. 
saıt mevsim gelince veya hazır
lıklar ikmal edilince Alman ileri 
hareketinin tekrar başlaması muh
temeldir. 

Bu itibarla İngilizler Suriye i~ini 
~abuk bitirmeli ve bütün kuvvet
krile Mısınla toplaıımağa bakma
lıdır. 

Vişi hükumeti Tulondaki Fran
sız <kınanmasının Şark; Akdenize 
açıldığı hakkndaki haberi yalan
laml!jtır. Bu doğru ise, Fransiz do
nanmasi emniyette demektir. Zira 
deni>.e açılsaydı, İngiliz donaıı.nıa
sı Jıakk.:ndan gelecek ve Vişi hü
kti:neti Suriye ile beraber donan
masııu da kay.rıetmiş olacaktı. 

Hulasa: İngilizler Suriyeyi sür
atle i gal etmeli ve .kuvvetlerini 
Mısırda bir an evvel toplaır.ağa 
gayret ebmel.idirler. Akdenizde 
harbin se»k ve idt.resi için kaııaa
tunız~e bu en doğru yoldur. 

Nevyork limanı
na dolu maynler 

konuyor 
Vaşington 15 (A.A.)- Amerika 

Bahriye Nezareti Nevyork lima
nının aşağı koyuna maynloc ko
nuhnak üzere hazrlıklar yapıl
makta olduğunu bil'dimııiştir. Li
mana daha ziyade dolu mayn Jro
ı:acağı gibi, manevra maynleri de 
yerleştirilecektir. Bu hareketin 
hakiki bir emniyet tedbiri mi, yok
sa talim mahiyetinde mi kalacağı 
tasrih edilmemştir. 

AKDENiZDE 
(Dnamı 5 - Sa.Yfllda 

misini, 8,000 oonluk bir petrol ge-
misini, 1 müsellab ticaret kruva
zörünü ve diğer 9 küçük düşman 
takasını batı.mu§lardır. 5,000 ton
luk bir düşman petrol gemi5i mti
him hasara uğramıştır. 

Bu hareketlerin bazısında İngi
liz denizaltılan d~ limanla
rına sokularak orada bulun.an ge
mileri batırmışlardır. 

AMERiKA 
(1 inci 8&.rfadan Devam) 

9lursa olsun, kongrenin büyük bir 
ekseriyeti tarafından tasvip edi
leceği anlaşılmaktadır. Parlamen
toda gittikçe hakim olan hissayata 
göre, Amerikan vapurlarının silalı
landınlması muhtemeldir. Buna 
benzer tedbirin 1917 de tahtelba. 
hirlere karşı Vilson tarafından da 
ittihu edilmiş olduğu hatırlatıl • 
maktadır. 

Vapurlara konacak toplan faz· 
lasile karşılamak üzere aylardan
beri hazırlanılmaktadır. Geçen 
harpten kalma birçok toplar da 
bahriye ambarlarında mevcuttur. 
HARİCİYE MÜSTEŞARININ 

BEYANATI 

Vaşingon 15 (A.A.) - Hariciye 
Müstşarı Sammer Vels •Robin 
Mor> vapurunun bir Alman tah
telbahri tarafından torpillendiğine 
dair iiraz götürmez deliler oldu • 
ğunu söylemiı;tir. Kurtulanların 

ifadeleri sarihtir. Sağ kalanlann 
ifadeleri alınmıştır. 
Müsteşar Ka~ak mal iddiası 

hakkında da demiştir ki: 
c- Amerika. bu harpte taraf • 

!ardan herhangi birinin mallan 
kaçak kelimesi ile tavsifini tasvip 
etmemiştir. Amerikanın durduğu 

nokta, 1940 da yapılan beynelmi
lel anlaşma mucibince bir ticaret 
vapurunun batırılmadan evvel, 
yolculrının kurtarılması için ted
bir alınması noktasıdır. 

Ejleace yerleri 
(1 lı>cl Sayfa.tan Devaa) 

düzlü gayrimuayyen zamanlarda 
bizzat kaymakam, nahiye müdür
leri, zabıtai belediye amir ve me
murlan tarafından herhalde kon
trollar yapuacaktır. 

2-Bu yerlerde temizliğe fevka
lide itina olunacaktır. 

3- Tarife1er- büyük ve sabit ya
zılarla büyük levhalara yıızıiaralı: 
göze çarpacak yerlere asılacalh ay
rıca masalarda el ilanları buluna
caktır. Muayyen bir müddet zar
fında bu levhaları asmıyanlann 
dükkanları seddedilecektir. 

4- Bu tarifelerin musaddak e
sas tarifelerle muta.ha.kati temine
dilecektir. 

5- Ekmeklerin daha pişkin ve 
daha güzel bir şekilde imali ile 
esaslı surette alakadar olunacak
tır. 

6- PLijlar ve deniz hamamla
rında istenilen derecede temizlik 
temini için belediye zabıtası ta
limatnamesinin ahkiroı tatbik edi
lecektir. 

7- Taksi ve otobüs şoför ve bi
letçilerinin talimatname hüküm
lerine riayetleri temin olunacak
tır. 

8- Otobüslerin durak lıaricindıe 
durmalarına ve haddi istiaplar:n
dan fazla yolcu almalarına mey
dan verilmiyecektir. 

Bilhassa pazarları bütün memur
lar bu kon trol işine sevkedilerek 
neticeleri pazartesi giı ü birH ra
poda makan-.a bililirilecekiir. 

Şimali Fransa Üç memleket 
üzerinde geniş\ Nazırları Vene. 
hava harekatı dikte toplondı 

Lorıdra 15 (A.A.)- İngiliz avcı 
tayyareleri teşekkülleri refakatle
rinde booıiıardıman tayyareleri 
olduğu halde şimali Franosacla çok 
geniş harekatta bulunmuşlardır. 
Sentomerin iki tayyare ıneytlanına 
hücum edilmiş, binalara tam isa
betler olmuştur. Avcılar iki düş
man tayyaresini düşürmüşlerdir. 
Bombardıman tayyarelerinden bi
ri dönmemiştir. 

ihtikar şebekesi 
(1 el S&7fadan l>eTun) 

!arın bir kısmını şehrimize getir. 
dikleri mütehakisini de oralarda 
gizli depolarda sakladıkları anla
şılmıştır. 

Fiat Mürakabe Bürosu dün şeh
rimize getirilen t-elleri depo edil
diği ardiyede bulup mühürlemi; 
ve Anadoludaki valililtleı·e de t.el.. 
grailar çekerek gizli depoların 
yerlerini bildirmiştir. 
Mezkılr müessesenin bir şebe1<e 

halinde bu işı. yaptığı ve topladığı 
telleri kara borsaya arzederek 
fiat!arı yükselttiği anleşılm.§tır. 
Şebeke mensupları yarın Adliyeye 
verileceklerdir. 

Süpürge fiatleri 
de yükseliyor 

Son günlerde süpürge fiatleri ii. 
zerinde bir yükselme görümüştür. 
Evvelce 20, 25 kuruşa satılan sü
pürgler 50, 60 kuruşa kadar çı1<
nuş ve bu vaziyet bazı kimseler 
tarafından Fiat Mürakabe Komis
yonuna bildirihniştir. 

Berlin 15 (A.A.) - Alman Ha
riciye Nazın Fon Ribbentrop Ve
ned.iğe gelmiş ve İtalya Hariciye 
Nazın Kont Ciyano tarafından 
karşılanmıştır. İki Nazır geceyi 
beraber geçireceklerdir. 

Hırvat Devlet Reisi Pawliç ile 
diğer Hırvat Nazırları da Vene • 
diğe gelmişlerdir. 

Şamda Fransız 
mukavemeti 

(1 inci S&.rfodaıı De-.-) 

nan Vişi kuvvetlerine mensup su
bay ve askerler Almanlara düş -
manlık hisleri besh!dik!erıne mu· 
kabil, İngilizlere karşı hiçbir ga. 
raz hissetmediklerini söylemek -

tedir. Sahil ınıntakasındaki ır.üt
tefiltler kolu yavaş ilerlemekte -
dir. Çünkü diğer kollara yollan 
açmakla meşguldür. 
Şam'da Fr-..nsız mukavemetinin 

kuvvetli olmasına rağmen sahil 
mıntakasında Vişi askerlerinin 

ımuk:avemE!fi gittikçe azalmak • 
tadır. 

Kumaş muhtekiri 
Fiat mürakahe te~kilatı }'t'rli 

mallar üzerinde ihlikar yapan bir 
kumaş müessesesinin sah:bini ad
liyeye teslim etmiştir. 
Mahmut~ada Salamon Evgas 

560 kuruşa mal ettiği kumaşı nor
mal karla 700 kuruşa kadar satma. 
sı icahederken bu kumaşı 850 ku
ruşa satarak ihtikar yapmai<tan 
suçludur. 

Basın kongresi dün 
seçmelerini bitirdi 

(1 mcl ~- Devam) ,. 
bulunulması müzakere mevzuu ol
muştur. Bu hususta hararetli mü
nakaşalar olmuş, neticede bunla· 
nn ailelerine çalıştıkları gazete L 
darelerince yardım yapılması hak
kında bir temenni kararı alınml!j. 
aynı zamanda bunun daha esaslı 
bir şekle raptı için idare heyetinin 
icabeden tetkik ve teşebbüslerde 
bulunması kabul edilmU;tir. 

Bundan sonra idare heyeti asH 
ve yedek azalarile haysiye~ divanı 
asli ve y<:dek azası ve Ankarada 
toplanacak umumi kongreye gön
derilecek murahhasların intihabı

na geçilmiştir. 
Reylerin tasnifi neticesinde: 

75 rey le Hakkı Tar;k Us 
52 • Burhan Felek 
46 • Reşat Feyzi Yüzüncü 
35 • Doğan Nadi 
33 • Muvaffak Suna! 
İdare heyeti yedek azalıklarına 

4-0 reyle Cemalettin Sara~lu 
36 • Feridun Osman Menteşe-

lıoğlu 

34 • Fuat Duyar 
22 • Kazım ŞinaSi Dersan 
22 • Nurettin Oryan 
Haysiyet divanı asli azalıklarına: 

79 reyle Refik Ahmet Sevengil 
73 • Enia Tahıııi.n Til 
70 • Ömer Riza Doğrul 
Haysiyet divanı yedek azal;Jtlarına: 
64 reyle Muharrem Feyzi Togay 
28 • Eşref Şefik Atabey 
26 • Burhan Cahil Markaya 

Ankarada toplanacak umwn! 
kongre murahhaslığına: 
71 rey le Seliimi İzzet Sedes 
63 • Burhan Felek 
55 • Viila Nurettin Va_ Nft 
50 • Cihat Baban 
37 • Naci Sadullah Balkara 
36 • Sait Kesk!r 
33 • Peyami Safa 

Seçilmişler ve kongre, büyükle
rimi ·e tazim ve bağlılık telgraflan 
çekilmesini ittifakla kabulden son
ra An karada toplanacak Basın Bir
liği Umuımi Kongresinin mesaisini 
bitirdiği tarihten itibaren bir ay 
içinde ve idare heyetinin tayin 
edeceği tarihte loplımınak üzere 
talik edilmiştir. 

Müteakiben büyüklerimize ta
zim ve bağlılık telgrafları çekilme
si ittifakla kabul olunmuş, Anka. 
rada toplanacak B ın Birliği u
mumi kongresinin mesaisini bitir
cLği tarıhten itibaren bır ay içinde 

idare heyeti tarafından tayin edi. 
lecek bir günôe toplanılmak üzere 
kongre talik edilmiştir. 

Kongreden sonra yeni idare he. 
yeti, aralarından bir reis intihabı 
için toplanmış ve neticede İstanbul 
ınıntakası Basın Birliği iJare he
yeti riyasetine Hakkı Tank Us'u 
seçmiştir. Gerek idare heyeti riya. 
setine yeniden seçilmiş olan Hak
kı Tarık Us'a gerek yeni idare he
yeti azasına muvaffakiyetler dile
riz. 

ANKARA ~fiNTAKASININ 
KONGRESİ 

Türk Basın Birliği Ankara 
Mın'.akası kongresi de dün yapu· 
mıştır. Evvela idaı·e heyeti hesap 

raporları ibra edilmiştir. 
Bundan sonra umumi kongreye 

gönderilecek mur:ıhhas adedin.n 
tayin ve tesbiti ile Basın kartı ni
zamnamesinin bir an evvel in'acı 
ve kanun hükümlerinin tamamen 
tatbikini temin meseleleri üzerin. 
de kararlar ittihaz olunmuştur. 

Müteakiben idare heyeti ve hay
siyet divanı ve kongre murahhas
ları seçilmiştir. Kongre ittifakla ve 
alkışlar arasında Milli Şefe tazim 
ve Meclis Reisile Başvekile saygı 
telgraflan çekilmiştir. 

ingilizler Saydayı 
işgal ettiler 

(1 lacl S&.rfıMlan Devaa) 

Cuma günü Saydayı işgal et • 
mişlerse de, Fransız ve müstem
leke kıtaatı tarafından tarded:il • 
mişrerd.i~. 

Merceuyun ve K~ede yeni hü. 
cumlar püskürtülmüştür. 

Beyruta yapılan hava bücu -

munda hiç bir muvaffakiyet lıa • 
sıl olmamıştır. Fransız bava kuv
vetleri muhtelif cep!ı1'!1erde gece 

gündüz faaliyetlerine devam et • 
mektedir. İki mo!örlü bir İngiliz 
tayyaresi dü<ürülmüştür. 

Bereket sen si 
Bu yıl Fce ve Çukurova ile dllft" 

yerlenle maıı...ııı.,;m;cı., çok bol ola
cağını ve böyl<!ce blr benKrt "'1..,._ 
Din İ<I raJı: edildili Zlnıat milte!ı-..la.
rımlZUl verdikleri raporlardan anlar
;ılm~ır. Silolanmım ~ )'1lk.:m.ı 

da 108 bin Uılı& ~ 
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Romanyadan ! lstanbul Nahiye 
gelen koku müdürleri ara

sında nakiller ( 8 •pmkaledtD J>ttw) 
ise; bir manevra hazırlıiınc!an iba
rettir ve yedi celpler sırf talim ve 
manenalarla a!iıkalıdır. 

Sovyet Rusyanın ae1relliii 1Mı 
tebliğin üzeriaden saatler ceçme
sinc rağmen; Berlinden teyidi ma· 
JıiyeUe lıiçllir seı; yükııelmemiştir. 
Bilakis, yukarıya kaydettiiimiz 
Rume11 luobe.rlui ·ve R1U'llen mat
buatının mütalealan yayılml!j!ır. 
Ba itikrla da Bökreştaı. celal ha 
Jıabf.lerin n pzete •iitalealan
nın hasmı! bir man- olmak ge
rektiı:. Epr Romaayada göriilea 
baımlıklar, yapılan 11e1riyat, ~ 
Ienen ümitler, alınan te4bir ye ter
tipler Sovyet Rusyaya karşı vukuu 
muhtemel teklifler üzeriMe mü
essir 013 ağı zannedilen bir çeşit 
Alman blöfü de !ilse: Sovyetlerin, 
hatta İnanç Te tekziplerine raemen 
Sovyet - Alman münasebabnın ye
ni ve seri bir iakriafa doğru "tti
ğiain koku>U •ayılmak &erektir. 

Bn yeni inkisaf, her vakit ba 
sütunluda tebariiı ettirdiğimiz 
gibi; ya bir Alma" _ Snyet harbi 
şeklinde, yahttt da bir Almaa • 
Sovyet menfaat anlaşması jeklin
de tecelli edebilir. 

Harp; Alnıaııların yapa ·ağı tek
lifin ağırlıfııuı ve Sovyrilcriıı riza 
veya rea.ıiııe Jıaglıdır. llatp vulı.u
uada Koma.ya, ~lacaristan, Slo
vakya. Finlaıııliyanın da Alman· 
!arla loirlikte <ephelerde yeralma
sını herlıalıle mucip olacaktır. 
Anla~ma bahsine gelince; bu da 

Sovyetlerin üçler paktına girmesi, 
Alman ·anın i.ktısndl taleplerini 
kayıts-n: ye 'l"rl$ıı kalıul etmesi ve 
hıma mııkahil arkta "lıHı tavi&ler 
al~ ile mümkün olabil~ ki; lou-

. aua da yine Sov 'Ctlerin ~ine ne 
dere.eye kadar eh:crettti a1Tıca 
ve başlıbaşına bir meseledir. 

Herhalde ve muhakkak ki Şark 
ve Ceo.ubu Şarki Avmı>- yeni 
bir va:ıiyet karşısında bulunuyor 
ve bunun ilk lıariz kokusu. da Jto.. 
manyadan geliyor. Müsbet ve 
menfi neticcftin sökün edeeeği ve 
inki af ı:iinlerinin gelccciti günle
rin ise çoğu ı:-itti, azı kaldL .. di
yebiliriz. 

ETEM 17.ZET BENJt;l!. 

Hareket askeri 1111? 
siyasi mi 'l 

(2 inci sahifeden devam) 
çirmeğe karar -çerdiler ve bu ka
rarı verirken de askeri hareketten 
ziyade siyasi hareketle Suriyede 
yerleşebileceklerini ümit ettiler. 

Bu ümidin ancak bı.r dereceye 
kadar tahakkuk ettiği Suriycden 
gelen haberlerden anlaşılmakta

dır. Filhakika Suriyedeki Vi§i 
Frans:zları ve müstemleke asker
leri, İngiliz ve Hiir Fransız k;t'a
larına karşı her taraftan ayni mu
kavemeti göstcrmemektt'dirler. Fa
kat Suriyenin bir siyasi hareket
le istiliı edilebileceği de çok JÜi>" 
helidir. Bir siyasi hareketle Suri
yeye hakim olmayı düşünen İ~i
lizler ve Hür Fransızlar, ilk gün
ler zarfında, gö:ıterilen mukave
metin zayıf olduğunu söylerken, 
şimdi daha kuwetli mukattmet
ten bahsetmeğe ·başlam.şlardı.r. E
sasen harekatın yavaş ilerlemesi 
de bunu teyit etmektedir. 

Bu şartlar altında İngilizler ve 
Hür Fransızlar, zor bir vaziyette
ılı:ler: Vişi Fansasile dövüşmek 
istemediklerinden harekat yaveı 
inkipf ediyor. Harekatın sür'atli 
inkişafını temin etındı: için de dö
vüşmek Jh>mdır. Bu S'l'ada Al
manya da bütün dünyaya, İngil
terenin Fransa ile harp halinde bu
lunduğunu göstermek için Suriye 
işine müdahale etmiyor ve bunun 
bir İngiliz - Fransız meselesi, ya
ni mücadelesi olduğunu söylüyor. 
Hatta İngiltere ile daha iyi dö~
mesini temin etmek için Fransa 
ile ayn sulh yapmayı da düşün
mektedir. ÇUnkü bugünkü vaziyet 
ve şartlar altında Almanyanın 

Frıınsa ile sulh yapması, Fransa
n n lııgiltere ile muharip vaziyete 
dü;mesinden başka bir manaya 
deWet edemez. 

Bazı Naldya m d r
ı riDID 1erı e ·ıştt 
Şehrimiz Nahiye Müdürleri a

rasında yeni bazı t3yin ve nakil
ler yapılmıştır. 

Alemdar Nahiye Müdürü Fahri, 
Şilenin A!açtı nahiyesine, Küc;ük
pazar Nahiyö? Müdürü Ali Rıza, 
Hadnnköy Nahiye Müdürlüğüne; 
Beyazıt Nahiye Müdürü Nuri. Ya. 
!ovanın Kılıç Nahiyesi Müdürlü
ğüne; Samatya Nahiye Müdürü 
Celal, Beyazıt Nahiye Müdürlü • 
ğüne; Ta..\sim Nahiye Müdılrü Hu
lusi, Samatya N .. hiyes, .Müdürlü. 
ğüne; Kılıç Nahiye Müdüru FLvzi. 
Alem da,· Na lıiyesi Mıldiirlüğüne 
nakledilmiştir. 

Hastahanelerde 
yatak fiat eri 

Şehrimizde hususi has:anckrde 
umumietle yatak fiaUeri arttırıl· 

mıştır. Her hususi hastanede bil
hassa sanatoryomlarda Vilayet ve 
Belediye hesabına yatırılan hasta
lar hu yüzden müıkül vazıyete 
düşmüşlerdir. Çünkü bunlardan 
en asgari tarife alındığı halde yi.. 
ne yatak ücretleri yevmiye üç li· 
rayı bulmuştur. 

Belediye Daırni Encümeni ise 
zammı muvafık görmiyerek has
tane sahiplerinin talebini reddet
miş ve keyfiyet Sıhhat, İçtimaJ 
Muavenet Veületine bildirilmiş. 
tir. 

Suriye Harbine 
Bir Bakış • 

(l - ~, .... Defta) 
votleri. Şam"ın 15 kilometre Ce
nubunda bulunan Kesve"yi tahü
ye elmiflerdir. Şimdi Şam"a bU, 
kaç kilometre daha yalan yol ü

zerinde ın<"V2i tutuıuı bulunuyol'O 
lar. 

Merltftdıe Mercei;yun'wı S<malinde 
hava kuvvetlerinin müzahereti ile vı. 
şi kollariyle temas halındcdirler. 

Bu kuvvetler ıimdi iki kola aynJ.· 
~rdır. Birincı kol Şimali Garbi 
lstibmetinde N•balya lııl!yune do""' 
ikinci kol ş;maJi Şarltl iotikametmde 
lfasbaya doÇu ilerlemelı:U.'<lir. İkmd 
kolun ıleri hareketi yıkılan bir köprü 
yüzimdcn geolcm.-ktedir. 

Hür Fnımz kuvvetleri bi.r ellttin.. .. 
de Fransız beyrojı, bir ellerinde ~yaa 
bayrak olduğu halde ilerlemi7e çah
&ll"Orlar. 
BEYRUT'A DOGRU 
İLERLEYİŞ 

Sahil boyunca ilerliycn tnı;ıız kuv
v.tler; Beyrut'ıın 35 kilometı:e Cmu
bunda Hibra şehrlılin hernen önü.ne 
eelmişlerdir. Fransızlar çekilirken bu 
yolları tahrip ettik.lerinden hareW 
müşlriil olmaktadır. 

Ş;ırn lstikametınde ilerliym lruY.. 
\'etler, l'thre hı.kim bULün mevzileri 
işca1 etınııı olmalarına ratmen 7erle
rinde bekl~ektcdirler. Sebebi de 
Ş:un"da sulh müzalı:e~leline ıiri;il
mış olma dır. 

HAU:BE İLERLİYEN 
KUVVETLER 

lrak""1 Fır;ıt nehrtnl takib<!n 
Halebe dotru ilerLyen k;,ıvvct.ı:u 
hıııkkuıda yeni hnber gelmeiniştJ.r. ın .. 
ıı:iliz teblıtır.de bulun han~t cepbe
ılnde 7~ tealı.ltileı: elde edild•&i bil
dı cilmektedu-. 
~MAMULATI 
TA \"YARELER 

GeçenJ'!Tde Suriye ıahili açıklann
da üç Alınan tayyaresi d~ttn Avus
tral;yalı pılotlaruı Amerikan mamu
Utmd.ın Tomabauk tipmde l.>.yyareler 
kullanmış olduklan bildıril.mekıcc:u. 
VİŞİ KtJVETLERİ 
NE KDAR!. 
General Du Gol'ün Kurmay Ba$k31U 
Geııeral Petô, VliJ lruvvetleruıln 30 
bıai yerli olmak \lure 45 bin k<;l ka
dar' olduklarını tahmin etmektedı.r. Bu 
kuvvetlere Almanyada bır ~ra kam
pında iken. Almmyaya karşı hiç uir 
yerde nU!U barı·kette bulunmamak 
şartiyle arbest bırakılan General \'e
dlyak ve dlie-ı: C"11eraller kumanda 
etin ek tedı.r, 

Die,er tara!tan \~ıff lıukWneti, Suri
ye ve Lı..ibnan Yilbek Komiseri Kor
general Dcnlz'l Orge~erallite terfi et· 
1ll41'r. 
GÖGÜSGÖGÜSE MU!IAHI::BEI..ER 
DE OLUYOR 

• !crcciyun'un Şlmal ndc ılerı ~yen 

incili:z kuvvetler\ ::..ın cL: .. uı en esi 
iç41 sarfedücn butt g::ı)ıC e e rag
rne.n. ml!kwveıtH"t dolay ~C" mut e
beler olrn.tktb.dır Ka.ın ıst hkfı.0.11 İ:ı 
gilız!er'.n eLne geçmı, tır. Fakat kale
nın altındak koyc!e c gvguse nıu
hıanbe!tt olnu..:ıt.ur 
BOMBARDil\!A,rL,\R EV\"ELDEN 
li<'Jllill "\"ERİLIYOR 

İngıliz tayyarekrl 8 llazuıınd. Bey• 
rut üzc-rinc ıncal • .:ş.:ığı ia yazılı tıe
yanr: me at: 1$Y.rdır 

•İng1 iz 1 yy re h sa t " ta 
Beynıt~ bon1' Clı ~ n <'d . lt. ' "· 
K' rr. av k r K:]hı r 1 depo ı • 
nskerl rd !><> hartlı an e ı·ecek

ıc-d A r .ar1n b -lu marn 'r l ic.-.n 
e\·v ; den habf"'f" \' r yı :ı z • 

Alırumya uzaktan seyirci vazi
yetini muhafaza ederken, İn;ilte
renin Suriyeyi işgal altına atmas~ 
şüphesiz, Almanlann ~!erine el
vermez. Fakat bunun netice.sinde 
Fransa İngilt.ere ile harlıe tutuşa
cak olursa, Almanya, Suriyenin 
herhalde muvakkat adde<kceği zi
yaından doğacak zararın, bu İn
giliz - Fransız lıarb:te telili cdi
leceaine inan.maktadır. 

9 Hazır n '"'ahı ,yy "le .. ı, he
def;erı bo txırdururn dm Prd İh
tar ;.ay ' ı'\ ,r 1! a ı !1 tazta 

1 uıy t olmadı!> .ı.omu:dılmekıedır. 
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Bir çok fırsatlar kaçırılmış, Osmanlı muka
vemetini kıracak bir hal meydana çıkmıştı 
- Peki, bunu kabul etmedıgini

ze göre kendi düşüncenizi söyle. 
yin bakahm! 

- Bir telgraf daha verelim .. 
- O da birıncisi eibi bir cevap-

la ve ayni netice ile nihayet bu
lursa? .. 

- O zaman, sizin dü<ilndüğü
nüz kadar tehlkeli olmamak üze
re daha başka rareler arastırırız .. 

- Yine telgrafı konsolosluktan 
mı çekeceksiniz? 
Fransız süvarisi ani bir buluşla 

çetrefil bir meseleyi bir çırpıda 
halleden insanlara mahsus manalı 
bir gülümseyisle karsılık verdi: 

- Havır .. Bu sefer başka bir va
sıta düşünüyorum. 

- Hangi vasıta bu? 
- Kendi gemimizin telsizile bir 

telgraf verelim .. 
- İtalyanlar buna müsaade e

derler mi acaba? 
- Müsaade etmek ne demek .. 

Gerçi geminin telsiz memuru ya
nında da bir nöbetçi var amma, 
Marsilya liman riyaseti ile gö -
rüşmek lazım geldiği zaman İtal
yanlardan izin almamız icbet -
mez .. Bu işi ben yaparım. 

risi Marsilya ve Cezayir yolile 
gelip orduya katılan subayların 
kıt'alar başında aldıkları vazife -
lere resen müdahaleden mahrum 
edildi. Ve bu mahrum ediliş hiç 
şüphe yok ki yerinde bir hareket 
oldu .. 

Çünkü, Neş'et Bey, Trablus 
müstevli halyan ordusu ve donan
ması tarafından tecavüze uğrayıp 
işgal edildiği zamandaki tereddü
dünü, daha sonraları harekat in. 
kişaf ettiği ilk günlerde de yene
memiş; bu tereddüt yüzünden bi
dayette birçok fırsatlar kaçırıl -
mış, bu halin devamı, Osmanlı Al. 
rikasındaki Türk mukavemetini 
kökünde yıkacak tehlikeli bir is
tikbal göstermeğe başlamıştı. 

Halbuki ordu erkanıharbiyesi 

genç ve enerjik subaylarla kadro
sunu mümlı:ün mertebe kavile -
yerek münferit bölük! re ve ta. 
bur kumandanlıklarına da kurmay 
subayları getirildikten sonra bu 
ordudan az da olsa bir iş bekle
mek, hiç olmazsa İtalyan istila -
sını genişlemekten menetmek im

kan dahiline alınmıştı. 
Altmış sekizinci Bersağliyeri 

alayının ilk hamlede uğracliğı he. 
zimeti İtalyan kuvvetlerinin mü
teakip bozgunları ve muvaffakl
yetsizlikl~ri takip etmekte gecik
memişti. 

Teşrinievvelin birinci haftası 

içinde Trablusa askrr taşıyan İta!. 

CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu' Tarihi: 1888 

Sermayeei: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajaıııı adedi: 265 

ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para bıriKllrenıere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bankasında kun1baralı 'H ihbarsız tasarruf hesapluında ea 
u 50 liruı bulwuuılara senede 4 defa çekilecıtk kur'a ile q.afıdald 

pllna göre i.bıımiJ'e daiıtılacaktır. 

4 adet 1.000 Liralıt 
.. • iOt • 
.. • Z50 • 

40 • 100 • 
100 • w • 
120 • 40 • 
uıo • zo • 

4.000 
Z.000 
1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
:S.200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesaplarındaki ı>l ralar bir sene fç:nde ~O liradan 
"şa/h düşmiyenlere ikramiye çıktıJtı takd'rde % 2a fazlasile verile
c•ktir. Kur'alar senede 4 defa: l Eyh'l.l, 1 BirincikAnun, ı Maı1 

ve 1 Haziran t.arihler'.ııde çekilecektir. 

~~PARA 
\ \ DA Y .A. T YA lllŞININ 

DİREKSİYONUDUR 

~sı ... 1 
Fı - lllARUllll BiLiM I~ BANICAS INDA 

IKRAMIYEL.İ HESAP AÇAA 
Küçült T aaarnıl ı· 1 
.he•ap0ları 1941 ~: 

~t ıluamıye Planı --.-. -. -. -. -. -.-.-.-. -. -. -. -. -. -. -_____________ _..:;...--

$ ~~=~ .. ~ :~te~7 
.. :; [tsT ANBUL BELEDİYESi iLANLARI 1 

'f.~ tarihlerinde 7apılır. ~. -

~ 1941 ikramiyeleri ~~ . Motörlü Kara nakil vasıtalarının senelik 
1 adet 2000 L.Wt = 2000,--Llra :•ı 
ı • 1000 • = sooo.- • < muayenelerine dair talimatname 
J • 750 • = 1500.- • ~. 
'. 500 • =2000.-. ~ 1) Motörlil kara nakil vasıtalarının genelik fenni muayenelortne 19 g.I' 
a • :ıı;o • = 2000.- • l 

~ 35. 100 • =3500.-. ' 
~ 80 • 50 • = 4000.- • ~. 
'f.~ 300 20 = GOOO.- > ~ 

4 

ran 491 Pazartesi gllnil başlanacak ve her Pazarte<i, Salı, Çarşamba, Pe.-.d'. 
be ve Cum günleri Ayasofya meydanında ve Cumarti~ı günJerı Kadıköy JtJ' 
binası önünde yapılacaktır. Alakadarların aŞ3iıda gbt,"terilen pl:lka sııyılatl~ ~ & 
isabet ettiği &ünlerde muayene yerinde hzır bulunmaları mecburidir. 

2) 31 l\J;;ıyıs 9C:l tarihine kadar pl.5ka almış bulunan bih''.ıınum n1ota~ 
kara nakil vasıta.lan da enelik muayene yaptırmıya mecburdurlar. 

15 Haziran 1941 
18.00 Program, ve Memleket Saat 

Ayan. 

ı8.30 Müzik: Radyo Caz Ork .. trası 
11 (İbrahim Özgür ve Ateı 
Böcekleri). 

18.30 Ziraat Takvimi ve Toprak 

Muhaulieri BorsasJ. 
ı8 40 Müztk, Radyo Caz Orkestra

il Proaramının Devamı. 

19 00 Müzik: S<>1ıı Şarkılar. 

19.30Memleket Saut Ayarı, ve A
jans Haberleri. 

19.45 Müzık: İki v~ Üç Piano İle 

3) 14903 No. lu ve 19/11/941 ·lorihli Vekiller H•y"etinin kararoyle •~y ril fi' 
ferden men~ilmiş olan hususi otomobiller ıle motosikleUerin &enf'lik fenn1 ın" 
ayrneleri şimdilik yapılrnıyacaktır. Bunların muöly<'nt"')"e a:etinnrleri i(·ap ~ 
et.n\ez ayrıca ilftn edilecektir. 

4) Mücbir sebepler olmaksızm tesbit edilen gtinde mııayr-ııeye e:etırıtm.i!" 
motörlli nakil va!Utaları bC)'rüse!er Nfcmczler. Ettikleri takdirde bu gibılttl' 
pl3kaları derhal sOkülc~ktir. Ve ~eyrü c:.e:!erden rrı('ıırrlilmrkle beraber ınaktır 
an 25 lira para cezası alınacaktır. Böyle bir muanılcyc t~bi tutulan vesait' 
fenni nnıayencsi kendi s\nı!ının son muayene giluilnde yapıliiC"'lktır. 

5) Fenni muayeneye gelmıyen motörlü nakil \"aS~talarının nıuayenc!eri 1" 
pıldığı her günün ferdasında bir liste Mak n<' Şubesi J\11 ıdürlüğünce ~ 
edj1erck emnıyet 6 ıncı Ş. MüdürlOtüne ,ı::Onderllttck ve ccz;ıh çlanlar ceıa!Jf. 
tal~il e-<liln1edik~·e hiç bir muamele yapıln ıyac•.ıktır. 

6) 1ıfazı·rcUtr dolayısiyle tesbit edil en ı;undc mu y(!?)e,Yf' getir1lmiyen. dl" 
törlü nakiJ vaSJtaları için muüyene gflnunden CV\C'l Relediyc Fen ışlr" 
Müdürlüğüne bir is.tıda Jle mura~at etmek ve pllkalarını Makine Şubesi ~ 
dürliığU.ne teslim etınel<"rt 15zımdır Bu liekılde nlürııcaat ct:-liyt.'tllcr ha,:;.)111' 
madde 4 hıik.Qm1erl •.!.ı J - ed lir 

Motörlü Kara Nakil Vasıtalarının 
Muayene tarihi 

İrra Vekilert Rey'e1i karari.1 le r.ty
ru~efcrine mü&a.a.dc. edilmi. o1oı.n o.ıo
mobiUer: 

Olobush·r 

' 
l 
h 
d 

' b Yeniden bir telgraf verilmek ü
zere iş hakkında karar ittihaz o
lunduktan sonra Fransız süvarisi 
doğru telsiz dairesine gitti. Mar. 
si!Ja Liman reisliğine bir telsiz 
şifresi çekti. Bunda İtalyanların 
gemiyi ne sureıle müsadere ettik
lerini etraiile izah ederek kencli
lrine verılen cevabın hayret uyan
dıracak mahiyette olduğundan, 
bunu kabul etmedikleri için ye • 
niden müracaat mecburiyetinde 
kaldıklarından yana yakıla bah
setti. 

yan nakliye gemilerinin sayısı l 
iki yüzü bulmuştu .• Üç fırkayı bir ,-------------
hamlede Trablus topraklarına çı
karan İtalyan istila hırsı bir tür
lü rahat edemiyor, ileri hareket
lerle coşkun ihtirasını dindirmek 
arzu ve gayesinde bulunuyordu. 

Caz Parçaları (Pi.) 

20.00 Konuşma (Yurt Saati) 
20.15 Müzik : Fasıl Salı. 
21.00 Konuşma: l\.lemk·k<:t Postası. 

21.10 Müzik: Me~hur Operalardan 

Tarihi Plaka :-;o. 

19/6/941 400 - 800 

4/8/941 
5/8/90 
6/8/941 

7/8/941 
8/8/941 
9/8/91: 

3001 - ~ 
30.tl -

Fransa hükumeti, Otrant kon -
solosluğu vasıtasile keşide edilen 
ilk telgrafın tahrif edildiğini, ikin
ci telsiz şifresile anlayı.w:a daha 
ıiddetli bir nota ile İtalya hükô
metine müracaat edild~. Bunda, 
yirmi dört saat zarfında gemi 
serbest bırakılmacliğı takdirde 

Birinci notada söylenilen şekilde 
tekmil Fransız limanlarında ve a. 
çık denizlerde rastlanacak İtalyan 
ticaret gemilerinin müsaderesi -
ne başlanacağı kat'i şekilde bil -
diriliyordu. 

Bu kararın kat'iliği İalyan hü
kumetini telaşa düşürdü. Derhal 
Ot.ranta vuilen bir emirle mevkuf 
Fransız transporunun serbest hı
ukılması, Otrant suları dışına ka
dar İtalyan harp gemilerinin re -
takatinde çıkarılması, bundan son
ra da Avrupa düveli muazzama • 
sının bayraklarını ta~ıyan gemi
lere asla müdahale olunmaması 

bildirildi. 
İşte, bu suretle, Murat kapta -

nın cesur bir hamlesi sayesinde 
bundan sonra Trablusa sila,)l ka
çakçılığını daha kolaylıkla temin 
e<!~ek bir şekil elde edilmiş bu
lunuyordu. 

Fethi Bey Trablusgarp ordusu 
erkanıharbiye reisliğine geçtik -
ten sonra, bu kıt'adaki Türk kıt'a
larile aşiret atlıları ve milisler 
daha planlı bir çalışma şekline 
tabi tutuldular .. Neş'et Bey, İstan
bu ldan türlü vasıtalarla ve ekse. 

Albar Kanovadan sonra Trab • 
lusa gelen İtalyan kumandanları 
arasında albay Dübono ve Kador
na da vardı. 
Kadonıa, İtalyan ordusunun ık

tidarına inandığı kurmay subay
larındandı .. Hatta bunun İtalyan 
erkanıharbiyesini idareye memur 
edileceği bile ordu ve halk arasın. 
da söyleniyordu .. 

Binaenaleyh; İtalyanlar, gafil 
avladıkları ve kuvvetsiz sıkıştır

dıkları Osmanlı Afrikasındaki u
facık ve binbir mahrumiyet içe
risindeki Türk ordusuna karşı en 
güvendikleri kumandanların ida. 
resindeki en güzide ordualrını gön
dermeğe, kadavra halinde Türk 
kuvvetlerinden de nekadar kork
tuklarını hu suretle açığa vurmuş 
oluyorlarclı. 

Tşrinievvelin ilk haftasını asker
lerini Trablus, Derne ve BingazL 
ye çıkarmağa uğraşan İtalyan or
dusu ayın sekizinci günü çöl isti
kametinde bir sevkülceyş taarru
zuna geçmekle muvaffakiyete gö. 
türmek, zaferle taçlandırmak hul
yasına kapılmıştı. 

Ve ... Trahlusta en şiddetli mu
harebelerin başlangıcı bu sebeple 
1911 teşrinievvelinin sekizine te
sadüf etmiştir. 

(Arh.sı VU') 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No.40 ~ 
Yazan: Francia Machard Çeviren: lskemie-r F. SERTELLi 

Bu dediğim şeyi ihlal ettiğimiz gün, onun 
bizi kontrol etmesine hacet kalmaz 

- Kimbilir kaç kişiye ayni iza-
!ıatı verm4tir .• 

Demekten kendimi alamadım. 
- Bu kitaptan çok sattınız mı? 
- Maalesef. ilk defa size satı-

yorum. 
Bu sırada parasını vermiş lıu

lu uyordum. 
Hayretle sordum: 
- Bu kadar kıymeili b~ eseri 

neden satamadınız? 
- Çünkü, alacak müşteriye 

mevzuunu anlatınca. almaktan vaz 
geç yor, ~ıkıp gidiyordu. 

- O halde mevzu~nu anlatma-

yınız .. 
Kadın güldü: 
- Kabil değil. Muharrir, kitap

ları bu şartla piy~ya çıkarınJi· 
tır. 

- Garip bir satış usulü. Fakat 
bu usul, kitabın satışııfi. düşürür. 
Kimse almaz. 
--B&§ka türlü nasıl hareket e

debiliriz?. 
- Gayet basit.. Müşteriye metni 

hakkında tafsilat vermeyiniz!. Mu
harrir böyle bir şart dermeyan et
miş ı0lsa bile, bu, ticaret kaidele
rine m uI'.aliitir .. kendisi sizi kont-

Y'OKSEK IKTISATLILARIN MDTAT 
AKŞAM YEMEDİ 

Y._ :lkt.d ve Tlcuet Mektebbıln 1940 - ı9n :rıh mtzllıtları ...,,,ine Tar.ıbya Toutltl'an Oloellnde Zl lla:tiran 194ı Cuınarı.,.ı «itnü 
saaL 20.30 da nrilecelr. mutat ııiıpm 1emetlnln cn.~tlyelerinJ almak 
üzere mesun &1"kada4la.nn1 

M«t.,p ı.ı..reı.ın.., 4 Ba""•"' KonU-oı Servı..inde C'..,.lyellmla l\lil· 
rıı.lı.lbl Bayan SamlJe Anaal, Galata Billür ııokaiı BÜ}'ülr. Tünel Baru 
No. 14 de Cemiyet Müralı.lbl Ba7 Namık Com re müracaat etn !erini 

İstanbul DurdüncU İcra Memurlu- ı 
tınıdan: 940/1534 

940/1534 ııayılı dasyada mahcuz o
lup satılmasına karar verilen on ton 
miktarında İki yi.ı.z elli lira kıymetin
de muhtellf hurda demirler Galat.ada 
Şair z;ya caddesi 33/35 numaralı fab
rikada açık arttırma suretiyle 17 Ha
ziran 941 Salı günü saat (10) ile (12) 

arasında satılacağı teklif olunan be
del muhammen kıymetinin ( % 75) ni 
bulmadığı takdirde o günkü satış a:eri 
bırakılarak 19/6/941 Perşembe ıunu 
ayni saatte ve yerde ikinci arttırma 
suretiyle satılacağı UAn olunur. - ------------

• TAKVİM e 
lt.1llft 1 1357 Hızır Hl<rl 13ft 

HAZiRAN C. EVVEL 

2 41 19 
i'tl Hı /ı.'J 6 Va.ıı.ati ıı:.a.ıı 

S . D. V&lr.11 S. D 

Sal*ma=tıt Blrtncl Sulh Hukuk 
Bilı.ôml!Ciııd<a: 94ı/323 

Davacı Sümer Bank Yerli Mallar 
Paz!.rı Müesse~ vekili avukat Sabrl 
Ersen tarafından davalı Az.iz Barutcu 
ve Kasunpaşad:ı Belediye tahsil tebliğ 
memuru Yasin Yavuz aleyhine mal be
delinden alacalı olan 25 liranın fa.iz, 
ücreti vekllet ve ta:t.ıni.nat ve masa
rifi muhakeme ile birlikte tahsili tale
hiYJe açılan alacak davasından dolayı 
n1üddeialcyhıe, lkametgdhınJn meı;hw
Uyeti hasebile ilfınen yapılan lehllga
ta ratmen mahkemeye ıelmedijiin
den gıyabınızda jcra kılınan muhake-
mede gıyap kararının on rün müddet
le ilAnen tcbllgine karar verilmiş ol
duğWldan llftn tariblııden ıtibaren bq 
gün zarfında itiraz etmediği ve muha
kemesinin icrası !cin tayin kılman 
30/6/941 tarihine rasUıyan Pazartes; 
ıünü saat H,30 da İstanbul Tapu bi
nasının alt katında Suttabmet Birinci 
Sulh Hukuk 1.Iahkemesinde hazır bu
lunmadığı takdirde muhakem .. iııin gı
yabında icra ve intaç olunacağı gıyap 

(Pi.) 
22.30 Memleket Saat Ayan, Ajans 

IJaberlcri; Esham - Tahvi-
22.45 Ajans SPor Servisi. 
23.00 Müzik: Dans Müzııti (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Pl'cııram. ve 

Kapanış. 

YARıNK~ PROGRAM 

7.30 Program ve Memleket Saat 
Ayan. 

7.33 Müzik: Halı! Procram (Pi.) 

7 .45 Ajans Haberleri. 
8.00 Müzik: Halit ProgTamın De

vamı (Pi.) 
830./8.45 Evin Saati. 

12.30 Program, ve Memleket Saat 
Ayarı. 

12.33 Müzik: Şarkı ve Türküler. 
12.45 Ajans Haberleri. 
13.00 Müzik: Karışık ProgTam (Pi.) 
ı3.15 Müzik: Şarkı ve Türkülerin 

Programının Devamı. 

13.30/14.00 Müzik: Karışık Prog
ram (Pi.) 

DOKTOR 
&alız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE MtiTEHASSISI 

Divanyolu 104 
!Waa.fene saatleri: Z.5 - 8. Tel: ııın 

1 ~arı makamına kaim oln1ak üzere 
iUn olunur. -----DOKTOR ___ _ FAZiRAN 5 2!1 Glinet 8 46 

4 32 

15 
13 14 Öf le 

17 15 iııllMI! 833 
20 42 lı.llıpm 12 00 

PAZAR 
22 43 Ywı 2 03 

3 08 tnıı;;ı 6 25 

rol edecek değil ya!. 
Kadın hayretini gizliyemedi.. 
Dikkatle yüzüme baktı: 
- Ne diyorsunuz, Mösyö?. Mu

halTirle aramızdaki mukaveleyi 
nasıl bozabiliriz?. Satış şartlarına 
riayete mecburuz. Bunu ihlfil et
tiğimiz gün, onun bizi kontrol et
mesine hacet .kalmaz, biz kendi 
kendimizi kontrol ve muahaze e
deriz. 
Kitabı alıp çıkmıştım. 
japon kitapçısı çok doğru söy

lüyordu. HattA bu sözlerle bana 
iyi bir insanlık dersi de vermiş 
ı0Juyordu. 

Çok doğru. Yaptığı hatalardan 
dolayı, insan _ başkalarından ev
vel - kendi kendini kontrol ve mu
ahaze etmelidir. 

İşte japon terbiye sistemi.. 

(Çi-Ha-Ko) nun (Aydaki leke
ler) adlı eserinin ingilizceye çev
rilmiş olan niishasını dikkatle o
kuyorum. 

japon efkarı umumiyesini. japon 
inan11larını, japon edebiyatııu an-

-S-ah-ip-ve-B-aş_m_u_h-ar_r_ir-i:_E_t-em-!-zz-et Feyzi Ahmet Onaran 
Benice - Neşriyat Direktörü ciı..Din: VE ZllimEVİYE 

Cevd-et Karabilgin MÜTEHASSISI 
Baaıldığı yer: (Babıih) Ankara codd•si caıı:aı-
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lamak için bu eseri okumak kafi
dir. 

Bu eserden herşeyi anladım. Fa
kat, hala anlıyamacliğım, keşfede
mediğim birşey var: (B. M.) teş
kilatı. 

H'çbir kitapta hu gizli ve esra
rengiz teşkilata temas eder bir 
bahis yok. 

Çıld 'racağım .. Bu malumatı ne
reden bulmalı?. 

* Bir başka gün .. yine japon kü-
tüphanesine uğradım. Bu sefer 
kütüphanede kadın yok.. yalnız 
japon erkeği bulunuyor. 

Bu otuz, otuz beş yaşlarındaki 
erkeğin pek sevimli bir siması var. 
Kadın kadar çir kin ve soğuk de
ğil. 

Beni görür görmez: 
- Hangi kitabı istiyorsunuz, 

Mösyö?. 
Diye sordu. 
- Aradığım kitabı ben de bil

miyorum, dedim. Üniversitede ja
ponyaya ait tez vereceğ im. Esaslı 
kit~plar bulamadım. Yani aldık-

lanmın hiçbirisi bana japonyayı 
tanıtmadı, 

Kitapçı hayretle yüzüme baktı: 
- japonyayı kitapla değil, yıl

larca içinde yaşasanız, yine tanı
yamazsınız; Mösyö!. ~akat. ma
demki Üniversite tezi yapacaksı
nız .. size iki küçük kitap vereyim. 

Kitapları çıkardı: 

- Bunların biri idari, a<ili, as
keri teşkilatını gösterir. 

Ki tabı uzattı. 
Ben göz gezdirirken, o ikinci ki

tabı tutarak: 
- Bu da japon milletinin an'a

nelerinden, tarihinden, örf ve a
detlerinden bahseden küçük, fa
kat çok faydalı bir eserdir. 

İkinci kitabı da aldım .. Bu kitap 
daha fazla işime yarıyacaktı. 
Parasmı verdim .. 
Kitapçı ile fazla konuşmak is

temedim. 
Bu adam - nedense - bana ka

dından çok zeki, hatta biraz da 
esrarengiz görünmüştü. 

(Arkası Var) 

20/6/9U 800 - 1400 
2ı/6/941. XııAIJkuy 

Taksiler: 

23/6/9H i501 - ı600 Çil'\ 
24/6/941 150ı - ı600 'l'<k 
25/6/Mı ı&oı - 1700 çırı 
26/6/941 1601 - liOO 'fek 
27/G/9U !701 . 1806 ('i!L 
28/6/9U Tekler KoulU.uy 
l0/6/94l 1701 - ı800 Tek 
l/7/9H 1801 - 1900 Çift 
2/7/191 1801 - ı900 Tek 
3/7/9U 1901 - 2000 Çili 
4/7/9tl 1901 - 2000 ~k 

5/7/941 Ç"ıtıler Kadıko1 

7/7/941 2001 _ 2100 çıtı 
8/7/941 2001 - 2100 Tek 

9/7/90 ııo1 - 2200 çm 
ı0/7/9H zıoı - 2200 Tek 
ll/7/9U zıoı - 2300 ç·rı 
IZ/7/9U Tc·kler Ka.dıkö1 
14/7/ 9U 2201 - 2300 Tdı 

l5/7/9U %301 - 2400 Çlıt 
16/7/9U 2301 - 2400 Tek 
17/7/941 2401 _ zsoe çın 
18/7/9U %401 - 2500 Tek 

1917/941 Çiftltt Kadıköy 
21/7/941 250 ı - 2600 ÇiH 
2Z/7/9U 2501 - 2600 Tek 
23/7/9U 2601 - 2700 Çiti 

24/7/9U 2601 - 2700 Tok 
25/7/941 z1oı - 2800 cm 
2617/941 Tekler Kadıköy 
2817/~91 270ı - 2800 Tek 
Z9/7/9H ısoı - 2908 Çili 
3017//941 ısoı - 2900 Tek 
3117/941 1901 - 3000 Çiti 

1/8/941 2901 - 3000 Tetı. 
Z/8/491 Çlltlt'I' Kadıköy 

I 1 Askerlik işleri 
Şubeye daevt 

~· .. Askeri .. Şubeobıden: 
Şubem;zde kayıUı 297 doiumlu 6. 

Sınıf hesap memuru Mehmet ot. Ra
sim (323 - 13) ve Yd. isWW<am tec
meni 316 dotumıu Sadık oğ. Kamilin 
(32577) pek !usa bir zamanda iUbemize 
müracaatı. ElmedilU takdirde hakkm
da 1076 sayılı kanunun maddeyi m&h
swuna &öre kanun! muamele yapıla
catı i».n olunur. 

.... 
Sakatları davet 

Emlnhii Yerli Aıılı.t.rlik ••b<&in...,, 
832 ili 312 dahil bütün sakatlan 7e

niden muayene ettirilerek aakaUıklan
nm bangl k.ıııma ait oldutunun tesbi-
ıın., lüzum basıl olmuştur. Bühin aa
kaUarın Raporu ile Nüfus cüzdanlari

le ve ikişer adet fotoi:ra! ve ikamet 
ıenetlerlyle muayenyee sevkedilm<'k 
üzere 20 Haıiran 941 ıünU~ kadar 
Subeye mür.acaatlan. 

• 
Doktor ve eczrcıları davet 
F.minönü Aakerl:.ıt Şu-nd•n: 

940/ 941 Ders devresi Tıbblyr, vete-

riner, fen fakülteleriyle eczacı \'e dı.Ş 

tabibi okullarından mezun olanlar \"e· 
ya e\'Velce bu okullardan mezun olup 
ta herhanai bir .se8ılple se\·k~ilmrm l 

Kamyon ve Kamyonctier: 

ll/8/9H 3·101 --~ 
IZ/8/941 3a01 ...- ~ 
13/8/941 36 1 ~ 

14/8/941 3701 
ıS/8/491 380ı .... 

16/8/941 Ji-'d 

18/8/941 
1 

3901 ·-
ı9/8/941 4001 --

1 

zıt8/941 4201 .... " 

22/8/941 
23/8/49ı ~ 

Resmi otomobil kamyon ve k,.ıo/ 
ur-ileri: 

,ı 
25/8/141 ı/ı 

26/8/941 101-" 

27/8/941 201 ./; 

28/8/49ı aoı _,, / 

29/8/941 40~ 
3i/8/94ı 

BORS ;;......-
14 Haziran 1941 

1 Sterlin 
100 Dolar 
ıoo Frank 
100 Liret 
100 j v . Fr. 
lGO Florı.ıa 

100 Ra)·i:.mark 
100 Bclga 
100 Drahmi 
100 Leva 
ıoo Çek Kronu 
ıoo Peçota 
100 Zloti 
100 Penıö 
100 Ley 
100 Dt0ar 
100 Yen 
10('1 i iv. Kr. 
100 Ruble 

/ı.Çtllf ve K•~ 
5.2025 
ı29.095 

!9.90 

-
12845 

30.915 
~0.525 

ESllA\I VE TAHViı.A'l' 
A1tın 
İkramiyeli ~ 5 1938 

26 69 
ı~.l ~ 

,ı I, 
ol.anlar 28 Temmı.:_. 941 ııaz rt<' .,..\ 
nü bevkcdilerek lcrindr n sorı y . r 
larını yaptırmak üzere l' TeTI1 ~ ı/ 
tarıhinden 15 Temmuz P41 1' 
kadar nüfııı;: cOzdan \'e yuk 0 r ~ 
gr>Çf"n oku,lardan mezun "'le 
gö <rrir \'e lka~;u ıyJe eubC'~ ,,, 
ctrnelerı. &C'1 mı) nl r h:ı ,.,J f• 

ı:j .&lıMIJ'A :e yi_pı'•ca:zı Utn oıı.ıı· 


