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SURIYEYE 
GEÇiYOR 

ry . r· EL - L lskenderiye 
enı 10 11me11 UssüneAğır 

Suriye mHelesi İnailterenln başı
na bir de Fransa meselesi çıkar
nıak istidadını ıoıterlyor, İngilte
re Suriye7e taarruz ettiği gün 
karşısmda Fransız kuvvetlerini 
bulacak ve o vakit dojrudan dol
nıya Fransa ile harp haline glr
nııı bulunacaktır. İngiliz ku'v~t · 
leri burasını belki kolaylıkla iş
ıaı edebilir. Fakat Fransanm, Af
rikadaki kuvvetleri ve Akdeniz -
deki üsleri ve donanması ile Al
ınanya tarafma geçmMI İngiltere 
için h<>&a ıldecek bir şey değildir. 

Hasat Mevsimine Kadar 
Ekmeğe Yüzde 30 Arpa ve 
Yüzde 20 Çavdar Katllacak 

Ankara, 5 ( A. A.J - Başveki- mandan eski tip ekmeiln vasdla
letten teblit edilmiştir: Rüku rını tamamiyle haiz olduiu fennil 
met 6 Haziran 1941 tarihinden i· tahlillerle sabit olmuıtur. 
tibattn yeni hasada kadar ekme- Memleket in bir ~ok mıntakala. 
(e yüzde 30 arpa ve yüzde 20 (av. randa yalnız arpadan yapılmış ek·I 
ılar katılmasına karar vermiştir. mek yenilmekte olduiundan bırl 

Bu tedbir, halkın ve Milli Mü- tedbir sadec:e bui~~Y iıtlhllk ~
dafaanrn ekmeklik ihtiyac:ını tam den mıntakalann ıtıyadına hitap 

i l b' ,_ . t b vl k etmektedir. 

Bir Hücum 
Alman Tayyarelerinin 
Bombardımc!lnı Çok 

Şiddetli Oldu 

100 den Fazla insan 

Öldü, Hasar Mühim 
~·e sa ~m ır ..ı;mına a a• ama Yeni tip ekmek hakkında ali-
makaadıyle alınmı,trr. kalı makamlarca kabeden tedbir 1 • • • • 

M. Zekuiga SERTEL Yeni tip ekmelin ~da bakı- ve tertipler alınmı,tır. ngıhzler de Bıngazı 
Son günlerin haberleri, har- \.., s • .J il • ·· 

,__ bin Giritten Suriyeye at- ,. ·ı+ d e Rodostakı Uslere ;.ımYoakr. üzere bulunduğunu göste- Vichy'ye Göre ngı ere e 
Hücum Etti Alınanlar karadan, denizden 

Ankari, 5 (Radyo gazetesi) ~ 

r 
Bahçekapı'da: Yeni Açılan 

K U L A 
Mensucat fabrikası T. A. $. 

Büyük Mağazasını Görünüz. 
Toptan ---Perakende 

• 

:7_e havadan Suriyeye kuvvet nak • s 
1 
h 

~trııektedirıer. Suriyenin Lazki- Hıtler U 
Ye .. limanına vapurla asker ve 
lrıühirnmat nakledildiği teeyyiit 
~l?ıektedir. Turist kıyafetinde 

Mahdut Azalı Iskenderiye, harp bqhyaiıben 
ilk defa olarak en tlddetll bir ha 
va taarruzuna ujranuştı.r. Taar
ruzun Alman tayyareleri tarafın
dan yaWmı§ olması muhtemel -
dir. Bombardmıan büyük ölçüde 
olmuştur. Bu hareket, Almanla
rın f'arkİ Akdenizdeki taa.ıTUZ 18 
halarını genifletmiye başlamala-

Müdafaası l nsiltere i~in hayati bir ehemmiyeti haiz olan Slivey •len bir cörllnlt 

rgün yüzlerce Alman asker , .e 
Z&bitinin Suriyeye sızdığı htıber 
~erihnektedir. Suriye havcı 
~eydanlarına haftalardan be -
~ &ünde vasaU 20 - 25 Alnuin 
,..l'Yaresi inmektedir. 
Alınanıaran bu hazırlığı Jngi

l~eri telaşa düşürmüştür. Çün
ku Suriye Orta Şarkın anahtarı 
llıevkün(ledir. Irak, Musul pet
~lleri, Kıbrıs, Filistin ve Süvcyş 
~Yede yerleşecek kuvvetlerin 
ln didine maruzdur. Onun için 
M liliz matbuatı ve Ingiliz aske
., l!lüteh81118ları hükılmeti bır an 
~el Suriyeyi işgale teıvik et
lrıektedir. Filhakika Ingiliz Orta 
~- k_wnandanlılı ela Suriyenin 
::'"4QUUUar tarafından bir üs ola
~ kulJe.nılmuı ihtimaline kar11 
h irlerinl almaktadır. Suriye 
~una hür Fransız kuv -
.;. '..:ıt ~. SilVE>l'fln 
~ sahfllert boyuİıca yeni bir 
~aa batta vücude getırn
-tıir. 

~eyli Dd taraf ta aske
!!.L~lıklarını Suriye etrafında 
-.aif etmtş bulunmaktadır. 

Bu askeri hazırlıklara muvazi 
0larat Vichy'de de siyasi bir ha 
~~faaliyeti müşahede ediliyor. 
-<o&oga ınüstemlekeleri baş ku
:-nc:1anı general Veygand Vichy 
~ hükUınetıe müzakere halinde

dir. Vicliy hükılmeti bütün Fran 
~ l!liiatemıekelerini her hangi 

tecavüze karp tek haşana mü
~aaya karar venni§tir. Alman
IQ~ amiral Darlan arasmdaJd 
ıı. ereler de artık son ıafhası-

Iİ!'rniftir. Ve ADiiral Darlan
~:ı_~tma bakılırsa Vichy İn. 
l' ı.::~..:.Ye kaqı Almanya ile be· 
'~ çalışmağa hazırdır. Paris 
~tbuaı. da bu noktai nazarı mü 
btr aa etmekte Fransanın anc&k 
c &.ı~lrnan zaf~riyle kurtulab,.le-
e5"11 iddia etmekte ve Fransa-
~~~ıAne düşmanı Ingiltere ol-

u5"11U yazmaktadırlar. 
1~ılan şudur ki, Suriye In
uır... er tarafından bir taarruza 
bli':~. Alınanlar hazırlıklarını 

l!'inceye kadar, burada bulu
~!'!_ansız kuvvetleri Ingilizle
ç:ı.~!!! bilfiil h-!be girmekten 
~Yeceklerdir. 

S uriye meselesi, Ingili~ : 
8o Fransız münaaelJetlerını 
rn n derece gergin bir !ıale R>k
te~t.ur. Mister Eden'in Fransayı 
so dıt eden son beyanatında!" 
ak~a bu vaziyet düzeleceğine tııl 
l..o 18 "aharnet kesbetmiştir. Gerek 
\ri~dran_ı_n ye gerek Vaşin~~'ııun 
ları Y hükumetine artık. ıtı!!'at
huk .kaı~~ıştır. Bilik ıs v.ıchr. 
dat Ulnetının, müstemlekc'.?lerı mu 
lik~a '1esilesiyle, Almanlarla bir 
t ~kert iş birliği yapması ib
l~~ı kuvvetlenmiştir. Büti.ın 
di 1 ız \1e Amerikan matbuatı ve 
ıa~ 0ınatlara artık siyasi mülahahar ~n bir tarafa bırakılarak kati 
dit~ ete geçmek zamarumn gel-a ·kanaatini izhar etmektedir. 
Irıg·raenaleyh Suriye meseıesi 
sa 1 terenin başına bir de Fr~m
löa~~leat çıkarmak ıı•tidaGını 
tct enyor. Ingiltere Surıy••ye 
ll'r'::°l'Uz ettiği gün karşısmda 
0 "';!~z kuvvetlerini bulncak ''e 
._ ~ t doirudan doğruya Fran-
1\ac harp haline girmiş bulu
Jtu aktar. Franaanm Surıycdcki 
~V'\retlel'i az olabilir ve Ingiliz 
"~'ketleri belki bura11nı süfttle 
.. t ~aylıkla işgal edebilir. r Fı-

&" '"Bnaanın bütün Alrikaadaki 
' 

<De.ama: Sa. t, Sil. ZJ 

Taarruzu 
Yapacak 

Hess'in lngiltereye 

Sulh için Gittiği 

Teeyyüt Ediyor 

Ro1adoU e .. 

icra V .-ıcmeri Heyeti 
Toplandı 

Ankara. 5 ( A. A.) - İcra VP-
1ri1leri ltPVPtf bu~;,, psıt 1 R rı .. 
qAwPkllette BaRVekil Dr. 'Reıfilr 
Savdam'ın rivasetinde haftalık 
tooll'Qtıaını vaom1stır. 

Kabine Teıkili 
isteniyor 

1 n hasebiyle büyük bir m.ina ifade 
Giridin Tahliyesi ıi etmektedir. Ayni zamanda Ak -
. denizde lngiliz donanmasının mü 

Yakında Görüıülecek !:t b:ın.U:ü h~1: ~~=~ 
Londra, 5 (A. A.) - "Reuter" 

in parlamento muhabiri yazıyor: 
Parlimento, içtimalanna yeniden 
baelayınca. İnJdlizlerin Giritten 
cerı ~ilmesi üzerinde bir mü
zakere cereyan edece~i mullak· 
kaktır. Bu müzakere esnumda, 
CJlurchlll ve Attlee. hükumet adı 
na beyanatta bulunacaklardır. 

hedef teşkil etmesi ltlbariy le teh 
likeli bir mıntaka olmuşıur JQ. 
bu da Giridin kayblyle alikadar
dır. 

Neımlllen nallll le/JUi 
Kahire. s (A..A.) - Remli teb 

lil: Dün pee Jatendıeri~ bir 
hava hücumu yapalmııtar. Tay -
yare dlfi bataryaları ateş a~mlf

Giridin tahliyesi, tenkltklr fi· tardır. Şehir üzerine yüksek in· 
kirlerin bazı noktalarını t.esbit et. filik ve ,,._... bom>ıe••n atal -
ıni$tir. Earllmle. mahdut Uafl bir mlfla'. Bu htteum inlanea bil -
hap kabinesi talep edilmekte ve yük zayiata sebebi1et vermif ve 
tamamiyle müeuir bir tarzda ha- yüzden fazla iılMn ölmüştür. Ya 
reket etmem~ plan bütün idare ralalann adedi henüz ma1üm de
adamlarının merhametsizce tasfl- ğildir. Birçok evler yıkılmıştır. 
resi istenmektedir. Bu vaziyette, • • 
mü:aakereler, pek muhtemel ola- Bıngazı ve Rt>tloa fiddetle 
rak, bütün memleketin vannıya bombalaltdı 
azmetmiş olduku nihai zafer he- T bl' 
define do~ru İn~ilterenin daba • Kahire, 5 (A.A.) - " e ı~., 

Denizden de 
Nazi Askeri 
Getiriliyor 
Srl. Dentz Orduyu 
Müdafaa için Hazır 

Olmağa Davet Etti 
Ankara, 5 (Radyo gaıeteaü) -
~· re4)'0llU, Al~Jana Sq
riyeye kara, deniz ve hava yoluy 
la asker naklettiğini bildiriyor. 
Ayni radyoya görf'ı, Suriycye 
her gün ondan fazla tayyare gel
mekte ve balıkçı gemilenyle as
ker çıkarılmaktadır. 

Suriye Komiaeri orduyu 
vazifeye ~ğırdı veni ve daha seri usullerle hare- 3/4 Haziran gecesi, lngiliz ha -

ket etmesi talebinin müteaddit van kuvvetlerine mensup &ğır Beyrut, 5 (A. A.) - Fransanın 
bombardıman tayyareleri, Bin - Suriye fevkalade komiseri Genesafh~ları üzerinde cereyan ede- gazi limanı ve civarındaki l>ir ral Dentz bu akşam saat 20 de 

cektir. tayyare meydanına muvaCfakı • Beyrut radyosunda yakın sark 
Bizzat hüldimet .. me~anizması: yetle tetevvüç ~el! _yeni bir hü- 'Fransız subaylarına ve askerleri

nm, kontrol ve istıhsahn tanzimı cum yapmışlai'chr Merkez n1en - ne bir hitabede bulunmustur. 
ile basitl,stirilmesi de istenecek- direkte çok büyuk hasar vııkua General Dentz her tehlikeli an. 
tir. getirilmiş katedral mendireğin • larda olduiu cribi bu aksam da 

Kezalik i~iler de dahil olmak ' 
üzere heyeti umumiyesi ile en- ~vamı: Sa. S, aiü. C) ı 
düstrinin seferber edilmesi. her 
şeyden evvel istihsale ve hububat 
ithalitının azaltılması pahasma 
dahi olsa denizasmndan makine, 
vine makine, yine makine itha
latına ehemmiyet verilmesi de ta. 
lep olunacaktır. 

(Devamı: Sa. s. Stt. 4) 

,Devamı: SL 5, Sfi. 1) 

Hü; ... "Fransız"' Filisf in de. 
To!»raldarı~a G.de Gaulle 
Hucum lçın H I .,, 

Vichy'nin Harekete 
Geçmesi Bekleniyor 

Fransm Tayyareleri 

Dün Amman Şehrini 

Bombardunan Etti 
hamız hududunda bit yerden 

bildiriliyor: 5 CA.A.) .ı Siyasi 
mü'8hitler, Alman tazyun altın
da hareket eden Vichy hükume
tinin General de Gaulle'e iltihak 
etmiş bulunan fı'ransız miatem
lekelerini t.ekrar ele ıeçinnek i
çin yapılan hazırlıklan tacil et
mekte olduiunu zannediyorlar. 
Vichy ayni zamanda, İngilizler 
hücum etti~i takdirde. Suriyeyi 
müdafaa için de hazırlıklar yap
maktadır. 

General Weyıand'ın Cad ıö
lü mıntakasında simdiden ask'!!' 
tahşit ettiii zannolunmaktadar. 

* 
Kahire, 5 (A.A.) - Haber a· 

lındıbna .ıöre. Urc:tün"ün merke
zi olan Amman. Fransız tipinde 
tayyareler tarafından bombardı
man edilmiftir. 

(Devamı: SL 5, SiL 3) 

Amerikada 
Hazırlıklar 

azır ıga 

Başladı 

Hür Fransız Kuvvett.I 

Her ihtimale Karıı 

Hazır Bir Vaziyette 

Bayfada General de Oaalle De 
cöril.- Hür Fıanımlana ora. 
Sark mlimeuili General Catrotq 

:tondra, 5 (A.A.) - Haber • 
lındıbıa ıöre, Hür Frannz ~ 
vetlerinin Yakın ve Orta Sari 
delel(esi General Catroux, Hay 
fada General de Gaulle ile JCÖ • 
rüemiiştilr. Bunu müteakıp ~ 
Fransız Generali, Filistindeld u. 
criliz kuvvetleri başkumanı Ge 
neral Sir Maitland Wilson ilt 
mülikatta bulunmU41arcbr. ,,. 



( ASKERİ TETKiKLER j 
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Donanmaya 
Karşı Tayyare 

r " ' i Bu Harbin Ortaya A ttıgv ı En Mühim i 
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1 
Hakikat, Tayyare Üstünlüğünün Harbi ' 

i Kazanmak Hususunda Baıllca Amillerden 
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Amiral Darlan'ın 

Devirdiği Çam 
Yazan: Naci Sadullalı 

1-çinclc huluncluğu harap tek· 
neyle kıyı kıyı gitmesi Hızını 

gelen, kopabilecek bo~ucu fır
tınayı kestiremeden riyn engin· 
terine açılan gafil Fransız nmirn· 
lı, şu anda, biçare Fransız mille· 
tinden bile beter bir haldedir: 

1 Biri Olduğu KeyfiyetEdir Profesör Halide Edip tarafından dün Eminönü Ha/,ket'irnle ı·erilen konfera1ıstan bir görü11ü~ 

Çiinkii Fran.,ız milleti, dibine 
ym·aı·Jandığı esaret gayyn&mdnn 
kurtulabilir. Fakat }'ransız .'\mi. 
rnlini, içine diiştiiğii iftira clerya. 
sının erişilmez çukurundan kur
tarabilecek hir kudret yoktur. 

Dünkü ciddi \'C vakur götiinii 
lii kumandan, şu anda, biitiin 
dünya matbuatının miiştcrek ka· 
rikatiir mc\'zuudur. l\lnlınlle ço· 
cuklnrı aralnnııda tiireyen lcü~iik 
yalancılara, "Amiral Darlan,, la
kabını takıyorlar. Tarih ve <'Oğ· 
rafya hocaları, derslerini hcltc -
miyen haylaz talebelerinin mini 
mini yüzlerini: 

\. ............. .._ ______________________ ./ 
Yazan.: H. KORUR Gönüllü Hasfabakıcıları l air Muhtekirin 

Bu harbin ortaya attığı en mesine sebep olmuş ve bunları 
mühim hakikat, tayyare def için seri ateşli silahlar mey

ustünlüğünün harbi kazanmak dana cıkmıştır. 
hususunda en mühim amil oldu- 3 - Torpido; büyük gemilerin 
~u keyfiyetidir. Bugüne kadar ge- su altı mukavemetinin -arttırılma. 
rek karada gerek denizde cereyan sını mucip olmuş ve gemilerin to
edcn harplerin hepsinde muvaf- najı büyümek suretiyle cesameti 
fakıyetin başlıca amili tayyare artmıştır. 
olmuştur. Bu harplerden alınan 4 - Gemilere {Torpito - şot) 
ders, devletleri bu silaha karşı denilen (Balkank) lar yapılması 
hazırlanmak ve ellerindeki silah- 1 ihtiyacı hasıl olmuştur. 

600 Kişiye ·Dün Kurs 
Numaraları Verildi 

ları bunların icap ettirdi~i tekni- f 5 - Gemllerin hep borda sa
Re gore tadil ettirmek mecburiye. tıhlarının takviyesi ve bölme ter. 
tinde bırakmıştır. tibatının çoğaltılması mecburiye-

Tayyarenin harpteki mühim ti haSll olmuştur. 
rollerini biz yalnız deniz cephe- Yukarıda saydı~ımız kısa hüla
s:nden tetkik edecek ve sayın o- sadan anlaşılıyor ki. Büyük Harp 
kuyuculanmıza bu hususta bir te ve ondan evvel J?;emilerin yal
fıkir vcrmiye calışacaj:!ız. nız borda zırhlarına ve borda 

Son cereyan eden deniz harp- mukavemetlerine ehemmiyet ve
lerinde savaş tayyarelerinin ve rilmiştir. Güverte mukavemeti 
bılhassa torpido taşıyan tayyare- hmal edilmiştir. Fakat. Biiyü~ 
lerin kat'i netice üzerinde mühim Harpte tayyarenin faaliyete gec;
tesıri oldu~u artık tahakkuk et- mesi ve Biıyük Harpten sonraki 
mi<; bir keyfiyettir. tayyare (teknil?inin) tekamülü. 

Kurslar 
Günü 

Pazartesi 
Baş il yor 

Halkevlerine müracaat edip, 
Yardım Sevenler Cemivetinin 
gönüllü hastabakıoı kur"slarına 
yazılan altı yüz kadın dün Emi
nönü Halkevinde toplanmışlar 
ve kurs numaralarını almışlar -
dır. 

Yardım Sevenler Cemiyeti a
zaları, dün Eminönü Halkevinde 
toplanan kadınların bugünkü ad
reslerini tesbit etmişler ve han
gi hastanede kurs göreceklerini 
kendilerine bildirmişlerdir. Bu Gönüllü hastabakıcı yazılan bayanlanmızdan bir kaçı 
kadınlar Gureba, Haseki, Ccrrah-

Esasen Taranto baskınında İn- ı?emi mühendislerini müskül mev 
ailız torpito tayyarelerinin mu- kide bırakmış ve gemi insaatın
vaffakıyeti ve Mataban deniz mu. da esaslı tadilat yapmak mecburi. 
hnrebesinde vine İnlliliZ tayyare- veti hasıl olmuştur. Borda zırhı 
le rinin başardığı işler. bu sila- nzaltılmış, bunun verine ı?iiver
hın harp J;?emilerine olan üstünlü- te zırhı kalınlaştırılmış ve hava
ıninu ve bunları imha hususun- dan ,5lclecek her türlü tehlikevi 
daki mühim rollerini cok aşikar önlf vebilmek icin bir cok miiskül
surette ortaya koymuştu. Daha lerin halledilmesi mecburiyeti 
onra Girit sularında cereyan e- hasıl olmuştur. 

den muharebelerde Alman pike * * 
bombardıman tayyarelerinin İn
ılız harp ı;?emilerine vaptıjiı mü

h ım hasarlar bu hakikati teyit et
mı~tir. 

Bundan maada bu icat, bir 
çok yeni j!emi tiplerinin 

orta)"3 cıkmasına sebep olmus. 
Büyük Harbe kadar hic kullanıl
mavan vP inşası düsüniilmlven 
veni aenı "' r yapılmak mecburi
vetinde kalınmıştır ki, bunlar 
da: 

paşa, Beyo~lu Etial, Haydarpaşa r
Nümune. Haydarpaşa Askeri ve 1 
Amerikan hastanelerine tevzi e
dilmişlerdir. Amerikan hastane-
si her av 15 kadını diğer hasta-
neler de- 25 - 30 kadını yetişti
receklerdi!': 

Birinci devre kurslarına avrı -
!anlar oazartesi sabahı saat 7 de 
hastan~lerde bulunacak ve res -
mi hastabakıcılarla beraber faa
liyete j!cceccklerdir. Yardım Se
venler Cemiveti, gönüllü hasta
bakıcı kurslarına devam ede· 

Firınlara De 
Günl·ük 

Almanlann iddialanna ~öre, 
bu sularda Alman stuka tayyare
leri 9 İnJ(iliZ kruvazörü ile 6 
destroyer b'atırmışlardır. İngiliz 
makamlarının tebliğlerine J(öre 
de bu mikdar daha azdır. Fakat 
mikdar ne olursa olsun esas me-
ele, tayyarelerin burada mühim 

ı ler basarmış olmsı keyfiyetidir. 
Keza İn5{iliz ablokasını yarmak 

vE.' Amerikadan Britanya impara
torlu~na .l{elmekte olan Remi 
kafilelerini vurmak için korsan 
eemisi olarak tek basına Atlanti-

e acılan Bismarck da yine İn
n .. Jız tayyareleri tarafından imha 
edılmiştir. Bu gemi. Almanlar 
tarafından en son tekni~e J?;Öre in

,.. edilmisti. Hatta deniz harple
rınden alınan tecrübelerden isti
fade edılerek geminin bilhassa 
~ava silahına karşı olan müdafaa 
teçhizatı ve mukavemeti <ırttırıl. 
mıstı. Fakat bu $!eminin inşa ta
rıhlerinde torpido taşıyan tavva
relerin basaracaklan mühim is
ler hakkında henüz kat'i bir fi
kir elde edilmemis oldul!undan 
bu husus inşaatta nazarı dikkate 
alınmamıştı. 

* * 
1870 - 1880 yılı ortaların-

Un Verildi 
1 - Tayvare eemileri. 
2 - Deniz tayyare gemileri. 

cekıer için önlük ve başlık ha - Halkın ihtiyacına Yetecek Mı.kdarda Ekmek 
zırlatmıştır. İlk kursa verilec~k 

3 - Tayyare ana ızemileri (u
CU!-1 P.'iiverteli vemiler) tiplPridir. 

kadınlar tcsbit edilmiş olmac:ına 
rağmen pazartesi ve salı günü 
vine yeni kayıtlar yapılacak, i -

Çıkarmıyan Fırıncılar Cezalndırılacaklar 
Diğer taraftan tavvare hücum

larını defedebilmek icin de yal
nız tavvare dafi silahları tnşıvan 
ve ynlnız tavvare dafi hizmeti 
eöre<.-ek ızemilerin insası lfııımdtr 

leride açılacak kursların kadro- Toprak Mahsulleri Ofisi dün 
ları hazırlanacaktır. 

1 
şehre bu··ı·· f 1 .. .. , un ırın arın uç gun -

Di2'er miihim bir hadise de. 

Eyüpte kursa istirak etmek is- lük un ihtiyacını karşılıyacak 
tivenlerin vaziyeti tetkik edil- nisbette buğday vermiştir. 

C?Üvertc zırhının borda zırhma 
tercilı edilmesi kPvf=vetidir. Me· 
sela fnızilizlerin Nelson. 'Rodney 

miş ve bunlnra hususi bir otobüs 
temini için teşebbüslere girişil
miştir. 

zırhlılannın J?iivertelerj 150 mi- Hali.de Edibin kongresi 
limetreve, Fransızların Richelieu Profesör Halide Edip dün sa-
zırhlısında 200 milimetreye çıka- at 17.30 da Eminönü Halkevin
rılmıştır. Buyük Harpten evvel de "Kadınların yurda karşı va
insa edilen gemilerin güverte zifesi., isimli bir konferans ver· 
zırhlarına bakacak olursak bun- . f 
ların cok az olduj!u eörülür. mış ır, 

Bu suretle ~üverte zırhı için. Hatip bu konferasında Yardım 
borda zırhından fedakarlık vap- i Sevenler Cemiyetinin neşriyat 
mak mecburiyeti hasıl olmuştur.! kolu namına. bir Türk kadını 
Fakat bu harpte torpido taşıyan sıfatiyle. bir İstanbullu kadın 
tayyarelerin harp sahasına atıl- sıfatiyle olmak üzere üç bakım
ması donanmalara bu fedakarh· ı dnn konuşmuştur. 
iiın cezasını cektirmiştir. Su hal-
de ~erek Taranto'da J?erek Ma- İYE 
taban harbinde ve ızerekse Bis· BELED DE: 
marck hadisesinde toroido tası-
yan tavyare1enn ızörmüs oıdui(u G ö k suda 
is biitün deniz mütehassıslarını 
hayrettt> bırakmıs ve borda zır
hından yapılan fedakarlıqın akı
betini mevdana cıkarmıştır. 

Yeni 

istimlak Yapllacak 

Belediye Reis Muavini Lutfi 
Aksoy ve Belediye İktısat İşleri 
Müdürü dün bütün kazaları do
laşmışlar ve fırınları teftiş et -
mişlerdir. Ekmeklerin noksan 
yapılmaması ve pişkin çıkarıl
ması için alikadarlara direktif
ler vermişler, kaymakamlarla te
masta bulunmuşlardır. Halkın 

ekmeksiz kalınaması için her 
türlü tedbirin alınması, yedek 
hamurkarların çalıştırılması, fı
rınların dinlenme devresi geçir
memeleri temin edilmiştir. 

Dün sabah Toprak Mahsulleri 
Ofisinde de bir toplantı yapıl -
mıştır. Toplantıda Belediye Reis 
Muavini ve Belediye tktısat Mü
dürü hazır bulunmuşlardır. Bol 
un tevziatından sonra fırıncıla
rın halk aleyhine herhangi bir 
suiistimal yapmalannı önlemek 
için tedbirler dü,ünülmüş ve 

kararlar verilmiştir. Bu kararla
ra göre, ekmeklik unu peksimet
çilcre, francalacılara satan, Be
lediye hudutları haricindeki ka
zalara kaçıran veya normal ih
tiyacı karşılıyacak miktarda ek-
mek yapmıyarak hususi surette 
un stoku vücude getirenler gö -
rülecek olursa, bunlar en ağır 
şekilde cezalara çarpılacak, ica
bında işten menedileceklerdir. 
Fırıncılar her günkü ihtiyacı 
karşılıyacak kadar rkmek çıka -
racak ve bu suretle halkın ek -
mek sıkıntısı ('ekmesine meydan 
vcrilmiyecektir. 

Umumi hava denemesi ay so
nuna doğru yapılacağından hcll-
kın telaş göstermesi yersiz te -
likki edilmektedir. Zaten dene
me gününden önce halk ikaz e
dilecek ve her tiirlü yiyecek, i
ÇC'cek ve yatacak ihtiyacının te
mini istenecektir. Bunun ıçın 

halkın Vilayetin ve Belediyenin 
tavsiyelerine göre hareket etme
si icap etmektedir. 

Cezası 
Arttırıldı 

Diğer Bir Tüccar da 

Mahkum Oldu, Malları 

Müsadere Edildi 

"- Darlanın haline bak da ar
lan!,, diyerek kızartıyorlar. 

Kendilerine "Darlan,, ismiyle 
hitap edilen nanıuskfır külhani
ler, ıslık sesi duymuş birer haha 
hindi gibi, derin bir öfkeyle lı:a
hanyorlar. Ve bu acıklı manzara 

300 kilo jelatini 1280 lira faz- karşısında, bu biçare amirale miis 
la karla satarak Milli Korunma tabak bulunduğu me\'kii hala ver 
Kanununa muhalif harekette bu· rniyen Fransız de\'leti, nçıgn çık
!unan Raşit Scvil'in duruşması- mış edc·p yerini örtmeyi unutan 
na dlin Asliye İkinci Ceza Mah- dalgınları andırıyor. 
kemesinde devam edilmiştir. Ay- Bizden sorulursa, Amiral Dar
ni mahkeme Raşit Sevili bu su- lan, en biiyük hatayı, dibinde hu
c;undan dolayı 3 sene sürgün ve lunduğu bu öfke fırtınası ynra-
750 lira para cezasına mahkum tan o mabut sözlerini söylemekle 
etmişti. Fakat karar, Temyiz değil, arlanmaz yüziine günler _ 
Mahkemesince suclunun aleyhi- denbcri sa\'rulan haklı ihtar !;a • 
ne bozulmuş, bu sebeple duruş- nıarları karşısında susmakla ğös· 
maya yeniden başlanmıştı. Nak- termcktcdir. Çiinkii, suçunun 
zan yapılan bu duruşma diin ne- heybetini ımladıi:>ı gün, Türk mil 
ticelenmiş ve muhtekirin 4 sene Jetine tarziye \"etmiyc mecbur 
8 ay müddetle Yozgadn sürül - bulundut;'lınu unutmasaydı, gi.ina
mesine, 1550 lira para cezası ö- hını sadece celıaletine verip ge
demesine, bu parayı vermediği çebilirdik. Fakat anudanc 5iik(ı • 
takdirde beher lira başına bir tunun hala de,·am etmesinden 
gün hapsine. dükkanının 6 ı?Ün anlıyoruz ki, amiral Darlanın o 
müddetle kapatılmasına, 300 ki- muazzam çamı devirmesinde, ma 
lo jelatinin müsaderesine ve 38 sum bir cehaletten daha atfolun 
lira mahkeme masrafı ödemesine, maz müessirler ,,ardır. Bu vazi • 
karar kesbi katiyet ettikten son- yet karşısında, alnının koyu leke
ra bu kararın müddeiumumilik 

t · 1 b'·ı·· t t b 1 )erini temizlemesi mümkün olmı 
vası asıy e u un s an u gaze- b b db h · 1 d .. 
tel · 1 ·1A- ·ı· bed 1. yan u c a t amıra c uıen 

erıy e ıuuıına ve ı an e ı • ·b. k . "f k b , . ,.1 k 
nin kendisinden alınmasına ka - ır t~ . 'a~ı c .. n ~ 0~· .n a aının 
rar verilmiştir. d~n ınıp b~r k?şeyc sınerck, l<en-

• • dı mevcudıyetıyle yaralı ve mnz-
M al satmak ıstememış tarip Fransız milletine daha faz. 
Yemişte Hasırcılar caddesinde la hicap vermemektir. 

42 numaralı dükkanda kuru ye
mişçilik yapan Vasll adında biri 
dükkanında 25 çuval kabak çe -
kirdeği bulunduğu halde, kendi
sinden 50 kilo çekirdek istiyen 
bir zata mal satamıyacağını söy
lemiştir. Bu zat zabıtaya müra
caat etmiş, memurlar dükkana 
gitmişler ve istenilen çekirdeği 
vermesini söylemişlerdir. Fakat 
Vasil bunlara itiraz etmiş ve: 

"- Size ne canım! Mal benim 
değil mi? Satmıyacağım,, demiş
tir. 

Bunun üzerine hadise Fiyat 
Mürakabe Bürosuna aksetmiş, 
Büro memurları, Vasile müraca
at edip çekirdeği satmadığı tak
dirde kendisini adliyeye vere -
ceklerini bildirmişlerdir. Fakat 
Vasile bu sözler de kar etmemiş 
ve nihayet Mürakabe memurla
rı bir zabıt tanzim ederek onu 
adliyeye vermislerdir. 

Dün Asliye İkinci Cezn Mah
keme11inde duruşması yapılan 
Vasil, malın kendisine ait oldu
ğunu ve satmak istemidiğini söy. 
lemekte devam etmiş, neticede 
mahkeme kendisini 25 lira ağır 
para cezası ödemive mahki'ım et
mi!-1, dükkanının 7 J?Ün miiddet
le kapanmasına ve 25 cuval çe
kirdeğin müsaderesine karar ve
rilmiştir. 

PİYASADA: 

MÜTEFERRiK: 

Ye ni Bir Şara p 

Fabrikası Y apıhyor 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

İzmirde Bayraklı bağları arasın
da bir şarap fabrikası kurmıya 
karar vermiştir. İnşaata elveriş
li bir saha bulunmus ve istim -
lilki için teşebbuslerc girişilmiş
tir. 

Kurulacak fabrikanın ihtiyacı 
karşılıyacak şekilde mükemmel 
olmasına ve dinlendirme hava -
larının bol olmasına gayret edi
lecektir. 

Kurulacak fabrika için lazım 
olan makineler İnhisarlar Umum 
Müdürlü~ü tarafından Almanya
ya sipariş edilmiştir. Makineler 
iki aya kadar gelmiş olacaktır. 
Fabrikanın pJanlan hazırlanmış
tır. 

Deniz Hastanesi - Devlet Li· 
manları İşletme Umum Müdür
lüğü tarafından bir müddetten -
beri Galatada iç hatlar yolcu sa· 
!onu iizerinde hazırlanmakta o -
lan yeni deniz hastanesi 1 Tem
muzda merasimle açılacaktır. 

Tamamen modern bir halde 
inşa edilmekte olan yeni hasta
ne 25 yataklıdır. 

da torpido silahının keşfi; 
ı:erek o zaman mevcut bulunan 
~emilerin muhafaza şekli ve ,ge
rek yeniden inşa edilecek olanla
rın bu silaha karşı korunma ter
tıbatını az çok havi olması keyfi
vetınf ortaya atmış, o zaman:ı 
kadar tatbik edilen bütün olan
ları altüst etmişti. İşte bu silahın 
ke'ifini o zaman her şeyden ev
vel torpido denilen veni bir tip 
'!eminin vapılması takip etti. Bu 
eeminin her şeyden önce fazla 
siiratlf olması icap etti.ğinden kü
ciık tekneli olması esası kabul e
d"ldi. Bu suretle o tarihten itiba
ren bilvük dritnotlar verine bun
ların insasına ehemmiyet verildi. 

Bütün bu misaller. harp llemi
lerinin tavvarelere karşı cok za
vıf vazivette oldu~unu ve bu ~e
milerdeki tavyare defi silahları
nın mühim bir vazife ~öremcdi
~ini de isbat etmiş olmaktadır. 

Belediye Göksudaki eşhasa aft 
araziyi istimlak etmiye karar 
vermiştir. Göksu etrafında bir 
ağaçlık saha vücude getirilecek
tir. 

AyasofyaclaYenilir l Halk Tipi Ayakkabı Bulgarlar Pamuk ve 
• • Demir istiyorlar 

Telefon Ücretleri - Eczaha -
ne, bakkal, ,gazino ve lokanta 
gibi umumi yerlerdeki serbest 
telefonlarda halle tarafından ya
pılan konuşmalara yeni ver,ı!i 
zammı münasebetiyle zam yap -

Bu silahın inkişafı ve tekamü
lü. top silahının da tekamül ve 
inkişafını lüzumlu kılmıştır. Hat
ta muharebelerin cereyan seklini 
bile del!iştirmiş, eskiden yakın
rlan yapılmak istenen mahmuzla. 
mak. bindirmek tabiyesi verine 
muharebevi uzaktan yapmak rnec 
buriyeti hasıl olmuştur. 

Bu silahın tekimül ve inkişa
fının deniz silahları üzerindeki 
tesir ve rolünü şöylece hülasa e
debiliriz: 

1 - Torpito, top silahının men 
zıllerinin artmasını ve muhare
benin torpido menzili haricinde 
vapılmasını z:ırurl kılmıs ve top 
menziliyle torpido menzili arasın. 
da bir varıs başlamıştır. 

t - Torpidobot denilen veni 
bir sınıf Reminin meydana gel-

Yapılmakta olan ve bundan 
sonra vukua ~elecek deniz muha
rebelerinde torpido tıışıvan tay
\ arelerin korkunc bir silah oldu
ltu ve deniz muharebelerinde mü
him roller oynıyaca~ı meydana 
cıkmaktadır. 

Fabrikada Bır 

Yangın Çıktı 
Dün sabah Balatta iskele cad

desinde Sami Özene ait iplik fab 
rikasında yangın cıkmı(, 20 bal
ya pamukla binanın bazı aksamı 
yandıktan sonra söndürülmüş -
tür. Fabrika 20 bin liraya sigor~ 
talıdır. Yangının sebep olduğu 
zarar. ziyan miktarının 4 -5 
bin lira olduğu tahmin edilmek
tedir. Ateşin elektrik kontakın
dan cıktığına ihtimal verilmek
te, tahkikata devam olunmakta -
dır. 

Ça~lavan kasrı satn alınarak, 
Maarif Vekaletine verilecektir. 
Kasrın etrafında Koruluk vapı -
lacaktır. Büyi.ıkderedeki Beyaz 
Park ve Kticiıksu 'J)lailannda 
veni tesisat vücudc ı;?etirilecek
tir. 

Çi\'i Fmnları - Belediye ye
ni yapılacak çöp fırınları için 
bütün hazırlıkları ikmal etmiş -
tir. Bu fırınların altı aya kadar 
yanılmasın~ ~lısılacakt,ır. Bu 
müdd'iJı 1:m ~ Ç}Wl2r eM)si gibi 
dc,Qiı.ç, ~qk;. ecik1fr, <i t ; r • 

Suriyeden Getirilen 
Limonlar 

Suriyeden getirilen 12 vagon 
limon, İzmir gümrüğü vasıtasiy
le piyasaya verilmiş, tüccar f z. 
mirden İstanbula sevkettiği li -
monların behcrine 30 kuruş fi -
yat koymak istemiştir. Fiyatları 
Mürakabe Komisyonu bu fiyata 
itiraz etmiş ve tiiccardan mali -
vet hesaplnrını istemistir. 

Sergı Açllacak imaline Başlanıyor 

Ayasofya müzesi avlusundaki 
taş döşemelerin tamire muhtaç 
bir hale geldiğini ~ören Maarif 
Vekili Hasan ıAli Yücel, gerek 
burasının ve gerek bahçedeki 
Fatih devrinden kalan sibyan 
mektebinin tamiri ile mektebin 
bir sergi haline getirilmesini a
lakadarlara bildirmiştir. Bu bi -
naya Ayasofya müzesine ait ma
ket, resim ve p1anlar konulacak
tır. Müzeler müdürlü~ Ayasof
ya müzesi bah~sinde açık bir 
arkeolojik müze vücude getirmi
ve karar vermiş, hazırlıklara 
başlamıştır. 

Antika Paralar - Sıvasta na
f ia garajı yapılırken bulunan 16 
adet altın antika para, Maarif 
Vc>kaletinin tasvibi ile tetkik e
dilmek için İstanbul müzeler i
daresine gönderilmiştir. "Ru pa -
ralar tarihi devirlerine göre tas
nif edilecektir. 

Fiyatları Mürakabe Komisyo -
nu dünkü toplantısında, Ticaret 
Odası Meclisi tarafından kabul 
edilen halk tipi ayakkabı rapo -
runu tetkik etmiştir. Bu rapora 
göre, bir milimetre kalınlığın -
daki vidaladan ve yerli deriden, 
yüz astarları Adana ve Tarsus 
bezlerinden olmak şartiyle 660 
kuruşa kadar ayakkabı imal et
mek kabil olacaktır. Halk tipi 
ayakkabıları satan mağazalar, bu 
ayakkabıları vitrinlerinde teşhir 
edeceklerdir. Ayrıca ayakkabıla
nn iç astarında "Ticaret Odası,. 
nın bir etiketi bulunacaktır.Halk 
tipi ayakkabıdan şikayeti olan-
lar, Ticaret Odasına müracaat e
deceklerdir. Ticaret Odası, halk 
tipi ayakkabı imali kin ne gibi 
malzeme kullanılaca~ını ayak -
kabı imalathanelerine bildirmiş
tir. Bu hususta ilan sayfamızda 
da tafsilat vardır. 

Bul~aristanda yan resmi bir mak ve her mükalemeden on 
teşekkül olan itha1at ve ihracat kuruş almak istiyenler görü!I
müessesesinin mümessilleri, dün müştür. Belediye ve Telefon U
Ticaret Odasını ve Ticaret Ofi- mum Müdürlüğü, telefon müka
sini ziyaret etmişlerdir. BulJ;?ar- lemelerine zam yapmak istiven
lar, bu ziyaret esnasında mcm - lerin tecziye edileceğini alfıka
leketimizden pik demir, pamuk darlara bildirmic;tir. 
istemişler ve buna karşılık da Isınnrlnıınn Bandajlar - Tranı 
çivi, mukavva vereceklerinden vay İdaresinin sipariş etti~i bt-S 
bahsetmişlerdir. Bulgar ticaret yüz bandaj Köstence limamnıı 
heyeti şehrimizdeki ihracat ta - getirilmiştir. Kösten<'ede bulu: 
cirleriyle temaslarda bulunmak- nan Devlet D~miryolları hevet1 

tadırlar. bu bnndajları tesellüm edecek· 
Fabrikacıların Teşebbüsleri - tir. Gelecek bandailarla venidrJl 

Yünlü kumaş fabrikatörleri. İk· 25 araba sefere çıkarılacaktır. 
tısat Vekaleti ile temas etmek Veni Pa\'yonlnr - Haydarptı.· 
üzere Anknı:a:va gitmişlerdir. şa Nümune hastanesine yüz }<1-
Kumaşçılar. Iktısat Vekaletinin şilik, Heybeli sanatoryomuna dıı 
tesbit ettiği kar hadlerine itiraz 200 kişilik birer pavyon ilave· 
etmektedirler. sine karar verilmiştir. 

Lastik fabrikatörleri de bir Sıhhat Vekaleti doktorlara btt 
iki güne kadar ham madde me- · tamim göndermiş ve rc>ceteıerc 
selesi hakkında J?Örüsmek iizere memlketimizde bulunmıvan i
Ankaraya gideceklerdir. $eker - !açların yazılmamasını, bu i]~c: 
leme ve c;ikolata fabrikatörleri, tarın vasıflarını tac;ıvan vc.rl; 
dün Ankaradan şehrimize gel - mamlılfıtın hastalara verilmcsı!l 
mişlerdir. bildirmiştir. 
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bünyanın 
Siyasi 
Manzarası 

l - Bugunkü 5artlar içinde Al -
rnanya ile İngıltcre ve Amerika 
arasmda bir uzlaşma ımkfınsız gi
bi göriınmcktedır. 
2 - Almanyanın bugundcn yap
mak istediği 5ey, butun Avrupa
yı kendi plfınına gbrc tcşkıUitlan
dl?'Inak ve idare elmektır. Fakat 
bunun tahakkuku Almanyanın 
nihai zafer! kazanması ile mum-
kundiır. Hattiı bu takdirde bile, 
böyle bir Avrupanın ne kadar de
vam edeceği de ayrıca tetkıke de
ğer bir meseledir, 

Winant'm Seyahati: 

Amerikanın Londra büyük 
elçisi Winant'ın Vn ing

tona seyahati bir takım tefsirle. 
l'e yol açmıştır. 

Bazılarına göre büyük elçi 
1"ister Roosevelt'e: Amerika 
harbe girmediği takdirde İngil· 
terenin Amanya ile sulh yapa· 
cağını söylemek, diğerlerine gö
l'C de Hess'in sulh tekliflerini 
bildirmek maksadiyle Vaşing-
tona gitmiştir. . 

Mister Winant'an, Jngiltere
:nin müdafaa ve mukavemet , ·a. 
:ıiyeti ve bu mukavemetin mii· 
essir bir surette devamını temin 
edttek tedbirler hakkında Mis
ler Roosevelt'i tenvir maksadiy
le memleketine gitmiş olması 
gayet tabiidir. 

Brenner miilakatının yapıldı
i1, Almanyanın harbi 1u tan ev
"Vel bitirmek maksndiyle c;ok şid
detli olacağı şimdiden tahmin e. 
dilen yeni hamlelere hazırlan· 
dığı ve Fransanm yardımını te
ltıin ettiği bir zamanda, Ameri
kanın ingiltereye henüz kafi ol
:tnıyan yardımını çok kısa bir za. 
ltıanda daha miiessir kılacak ted 
birlerin alınmasına çalı mak 
l\Uster Winant'ın en esoslı va· 

~ 2ifesidir. 
Rabildir ki, Mister Winant, 

ayni zamanda, İngiltere hiiku
:tnetine teklif edildiği söylenen 
sulh şartlarından :Mister Roose
Velt'i haberdar etm~k ve Ame
:rika hiikumetinin bu mesele hak 
kındaki noktai nazarını öğrenip 
l\ıister Churchill'e bildirmek is
t~in 

İn~iltere hükumetine böyle 
hi:r sulh teklifi hakikaten yapıl
nu sa ,mukadderahnı Amerika
l"a bağlıyan ingilterenin hu hu-' 
8 Usta Amerikanın muvafakatini 
alrnaksızın, lehte veya aleyhte 
hir kanır vermesi miimkiin de. 
i'ildir. 

Bugiinkü sartlar içinde Al· 
ll"ıanya ile ingiltere ve Ameri
ka arasında bir uzla ma imkan-
812 gibi görünmektedir. 

İngiltere ve Amerikanın bir 
tok Avrupa devletlerinin miil
ki tarnamhğı ve i tik1alleri hak
kında sarih taahhütleri vardır. 
lfalbuki Almanya hu de,•letleri 
şinıdiden. mütu;fikleri arasında 
l>aylaşınaktadır. 

l\lmanya, Tamamiyle benim-

-sediği Avrupa kıtasında. kendi 
askeri, siyasi ve iktisadi hakimi. 
yeti altında yeni nizam dediği 
şeyi tesis etmek, İngiltere ve A
merikayı A \'rupa işlerine karış. 
tırmamak emelindedir. İngilte
re \'e bilhassa Amerika ise, de
mokrasinin \"e milletler at"asın. 
daki miinasehetlerde ticaret ser
hcstisinin hakimiyetini idame 
etmek ve A vrupanın yeniden i. 
marına büyük mikyasta iştirak 
etmek azmindedir. 
Almanyanın, İngilterenin \ ' C 

Amerikanın ho una gidecek ba
zı tekliflerde bulunması ihtimal 
dahilinde olmakla beraber, hu 
kadar biiyük hir ideoloji ve men 
faat zıddiyeti karşısında iki mu
Jıasıın gnıp arasında bir anlas
ına, hir kompromi sulhuna \'ar
mak imkansız gihi giirünmek. 
tedir. 

Şiiphc::;i:r., Almanya, Amerika 
yardımının hir miiddet sonra 
çok miiessir bir hale ~elecei?ini 
diisiinert'k iddhlanndan feda
karlıklarda hulunabilir. Fakat 
hu fedakarlıkların, bir taraftan 
Alman milletine pek fok şeyler 
\'sadeden Nazi riiesasını millet 
muvacehesinde miiskiil va:r.ivet
fo bırakmıyncak kadar az, diğer 
cihetten İngiltere \'C Amerikan 
tatmin edecek kadar çok olma.sı 
lll7:nndır. 

İngiltere \'e Amerikanın da, 
hir tanıftan ınağliıhiyet ihtima· 
Jini diişiinerek. diğer cihett<'n, 
harbin uzaması neticesi hiitiin 
Avrupada komiiniznıin yerles
ınesine mani olmak ınaksaıfivle 
kendi iddinlArından hazı fecta. 
kôrhklarda bulunmaları da ih· 
tima1 dışında değildir. 

Avrupa Sulhü: 

Brennerde, harbin sonu hek. 
lenmeksizin A\•rupa kı

tasının yeni nizam esaslanna 
giire organize edilmesi meselesi· 
nin görüşiildüğii haber \"eril· 
misti. 

Alman matbuatı, daha evvel 
bu mesele iizerinde dcl'amh neş. 
riyct )'apmışlnr ve bilhas~a o;u 
iki nokta üzerinde durmuşlar
dı: 

l - Avrupada harp bitmiştir. 

Norveçten Matabana, Polonyadan 
:Manş denizine kadar Avrupa, Alman 
işg2U altındadır. 

Umumi harp sona crlnciye kadnr 
biltun bu memleketlerin Almıınya 

tara fından idaresi lfızımdır. Alman
yanm bunu başaracak kadar ndamı 
vard ır. Evvela bu memlcketlerd.:: 
a kert idare tesisi icap etmektedir. 
Bu iş için harp kabıllyctim ize zerre 
kadar zarar venneksi 7 in bir milyon 
kadar insan ayırabiiirlz. 

2 - Avrupada harp bittiğine gö
re, blıtıin Avrupayı iktısadi bir su
rette organize etmr.k lfızımdır. Hu
nun için, geniş mikyasta tC'kn!siyen 
\'e mutehnssıslara ihtiyaç vardır. Al
manya, bütün A\·rupanın sanayi ve 
ziraatın! organız~ edecek kadar tC'k
nisiyenlere malıktir. Esıısen uzun 
zamandanberi A vrup:ının birçok 
memleketlen ne makine ve tcknisi
ycn temin etmektedir. Mütehassıs
larımız, memleket dışında Is arıya
cak kadar çoğalmıştır. Bu cihetten 
h iç güçlük çekmiyeceğiz. 

Görülüvor ki, Almanyanın is
tediğ-i, k;ndi nizamını cnktan
heri tesis etmiş olan So\'\·et 
Rusya hariç .o1mak ii7ere. bü
tün A vrupa)'ı kendi pl8nına J!(). 

(Arkası 4 ündidc> 

- 1 - ı Bundan sonra diişünülecek şey, 
. CUneş banyosu her yerde, ya· viicudü giineş bany~sun~. yavas 

tıı dağda, ovada, deniz kenarın· yavaş alı .. tırn~.aktır. ilk gu.nlerde 
da Ve yerine göre her me,·sinı· haftada ııç guıı, beş dakıkadan 
de Yapılabilirse de bizde adet O· b?şlıyarak her defasında beş d_a
lan g" deniz ıka uzatarak ... Baııvo yapıldıgı
kena~neş banyosu?,u .~azın ·uzlar nın akşamı hararet ·de~ecesi ah-
}(.. ında yahut buyuk ha\ nır şayet tabii dereceden ·\"ukarı 
"narı d kt ' · 1) ? a yapma ır. . . olursa, orada banyoyu kesip bir 

de enız banyosunu yapına~ ıçın kaç giin istirahatten sonra tek· 
de ~aktiyle karpuz kabu~un~n rar başlanılır. 
di ~ııe dii me ini heklerlerdı. Sım On iki defadan sonra \'İİcut 
llu2 Zaten pek haklı olarak- kar- giineş banyosuna alı ınış deınek
lar ka~uğuna ~akı~a~an, sıcak· tir. Banyodan sonra rahatlık \ 'e 
ha]dRelınce denıze gı.rıyorl~r .. Su kevif hissetmek banyonun yara
gUnee deniz hanyosıylc bırlı~t~ dı~ına en iyi alamettir. Cilt faz
J{elnı1 banyosunun da ~ı~vsı~~ı la kararınca, yahut fazla soyu
lle h demektir. <?nıın !~!n gu· hınca, bir de banyo ~aparken ya
l"ııcuı8n:rosunun kaıdelerını , oku- hut banyodan sonra rahatsızlık 
isth arınıa kısaca hatırlatmak \ 'C yorgunluk gelirse hanyo)·a a· 

oruın... ralık vermek Hizuınlu olur. Bir 
oı~enj~ banyosunun tesiri tanı iki defa yeniden tcfrii~cden .~on
h tak ic:in, hiitiin \'\ •utla hera· ra bu haller tekrar gelırse gun<:ş 
tı7r ·kadın olsun erkel olsun- yu· banyosundan \'az get:ınek zarurı-
ti:rtalıkların .1lundıığu y•rle- dir. . . 
~ de hiisbii açık olması la· Deniz banyosu yaparke~ •. ~lJ<ın 
ba~~ır, Yalnız aş ve gözler ka- arka üstü yatılır, son!'a yuzu k~
:Ve r. Fakat bu da, tabii, her yun, daha sonra saga, sola do
lte~de ~Ütnkiin olamaz. Yalnız., niilerek, dö?e. döne keh~p olunur. 
l'ahkesın göremiycceği bir yerde Fakat şimdıkı yaz saatıyle ~n a}
l·o ut l>erde arkasında giines ban. tıdan sonra giineş epe):ce ınmış 
,.:~ ::\'allrnnk imkanını bulanla- bulundııjhımlnn o v~k!t a~·.nkta 
e.ı 11• u noktayı hatsrlıüııaları iyi giineş banyosu daha ıyı tesır e-

df'.r. 

1 

TAN 3 

r Manda Al+ı;daki Suriye J 
Mütarekeden Dürzi Ve 
Şam isyanına Kadar 

Ziyafet Sofrası 
Yazan: Sabiha SERTEL 

1 ngiliz amele fırkası liderle -
rindcn Mister Atlec amele 

fırkasının kongres i miinaschetiy
le söylediği nutukta, lıu~ünkü 
harbi bir ziyafet sofrasına hen • 
zetiyor, bu sofrada Sovyetlerin 
bir misafir olarak ot:.ırduö-unu, 
yarın bir yemek olup olmıyacu;:ı
m Allahın bildiğini söylüyor. Al
man milletine bütiin bir diin~·a -
nın kin ve garez duyduğt.!nU, Na
zizm imha edilinciye kadar har • 
be devam edeceklerini bildiri~ or. 

(Başlangıç) 
Milatta11 önceki devirler

den tutunuz daha dünkü 
vukuata kadar bütün Suri
ye tarihini hem kitaplarda 
hem de yerinde uzun uza
dıya tetkike zemin ve za. 
man bulmuş, bu memleke
tin yıllarca içinde yO§amıf 
bir muharrir olmak itiba
riyle niyetim notlarımı sı· 
ralamak ve bir eser hazır
lamaktır. Fakat bu eser· fa 
yet düşündüğüm gibi temiz 
bir iş Olacaksa • aceleye 
gelemez. Hal.buki Suriye 
bugün dünya efkarını üze. 
rine toplamış, çok merak 
verici bir vaziyette bulu
nuyor,· diğer taraf tan kom
şumuzun son yirmi iki 
senelik karmakarıfl,k ve 
yıpratıcı hô.di8elerle dolu 
sergüzeştini bllenler de pek 
azdır. 1919 • 1910 yılları 

arasında orası nelere §ahit 
oldu, bilhaBBa FramJız man 
da idaresi ne şekilde ifl,edi, 
bunların • özlü noktaları 
ele alarak ve sırf objektif 
bakımdan sadece vakaları 
tesbit ederek, mütal.ea ve 
muhakeme yürütmeden • 
bir hülasasını yapmak fay
dalı olsa gerektir. Şu nok. 
tayı da ilave lüzuiiıltıdur: 

Bu hültisa tamamigle ve8i
kalara istinaden vücude 
getirilmiştir. 

-1-
Fransız Mandasını 

Suriyeliler İstediler mi? 

r- Yazan: - l 
1 Re/ ik Halid 1 
·-,------·-----··------·---------·· 

1925 Şam bombardımanından bir sahne 

Baalbek barabc~i: "Baküs mabedi,, 

mıştır. Baalbek. Buka, Hasbayya, Ra· 
Suriyeliler 1916 -senesinde i- şayya kazaları vardı. Zaten 

ki devlet tarafından resmen ve Fransızlarla İngilizler 1914 teki 
ka~t üstünde kendilerine vaa· Sykes _ Picot muahedesinde bu 
dedilmiş olan istiklali işte bu sı- son dört kazanın Suriyeye ait 
rada ısrarla istediler ve 1920 se- oldu~unu kabul etmişlerdi. Kral 
nesi Martının on birinci günü, Favsal, kurduğu devletin dcni
Samda Millet Meclisi karariyle ze bir kapısı olmadığından mii· 
Faysal'ı Suriye kralı olarak seç. teessirdi. Onu temin maksadiy-

M illetler Cemiyeti, 24 Tem- tiler. Ayni sene, 8 Nisanda da le Paris'e kadar gitmiş, so~uk 
muz 1922 tarihli kara- yine Millet Meclisi Suriye dev- karşılanmış, mahreç alamamış, 

riyle Fransaya mandaterlh1i Jetinin istiklalini ilan ediyordu. fakat Clemenceau'vu, icabında 
verdi,ği zaman Fransız matbuatı * * Fransaya her türlü yardım ve 
hep bir "ağızdan o kararın bütün hk Suriye Devletinin kolaylık ~österilmesi sartlariyle 
Suriye ve Lübnan ahalisinin ar- bu devleti tanımıya razı etmişti. 
zusuna uygun oldujtunu yaz- Hudutları Artık Surive, iyi köti.i. bir 
mıştı. Bu, do,ğru değildi. Zira, devlet h3lini almıya çalışıyordu; 
1919 da Amerikanın riyaseti al- yeni devletin hudutları i· dahili idaresiyle meşguldü ; ka-
tında üç devlet mümessillerin- çinde Halep vilayeti, Ha. rışıklıklar azalmıya yüz tutmuş, 
den mürekkep bir tahkik heye- ma ve Homs mutasarrıflıkları, hükumet nüfuzu kendisini ı?Ös
ti, Suriyeye ~iderek yerinde.------·-----------------:-:----
vaptığı tetkikler neticesinde ı 
hazırladı~ raPorun sonunda 
şöyle diyordu: "36 şehir halkı 
da istiklal istemekte ve şayet is
tiklalin temini şimdilik 'müm
kün değilse, Amerikan manda
sını tercih etmektedir ... Bu ra
por, gizli tutularak Amerika hü
kumeti tarafından, ancak Fran
sız mandasının tahakkukundan 
sonra ifşa olunmuştur! 

* * Askeri İşgal İdaresi 

Müttefikler ordusu Şam'a 
1918 senesi Eylulünde 

girmişti. Birinciteşrinin 6 ıncı 
günü de Amiral Vernay kuman
dasındaki bir Fransız filosu Bey. 
rut limanına demir "atmış. Hay
fa'dan gelen 250 Fransız aske
ri de şeb.re çıkarılmıştı. Ayni 
tarihte, Ingiliz baskumand:mı 
Allenby, Piepape ismindeki bir 
Fransız albayına bu şehrin ve şi
mal bölgesinin idaresini tevdi e_ 
divordu. İşte Fransanın o hava
liye ilk ayak basışı ve idareyi 
ele alışı bu şekilde başlar. 

Halep, Birincitesrinin 26 ıncı 
günü İngiliz kıtaları tarafından 
işgal edilmiştir. Fakat İn~iliz
ler Suriyenin Sam. Hama, Homs 
ve Halep şehirlerini ihtiva e
den şark kısmını Emir Faysal i
daresine bırakarak kısa bir 
müddet sonra oralardan çekil
mislerdir. Fransızlar garp böl
gesini. yani Trablus, Beyrut, 
Sur ve Sayda'yı ellerinde tut
maktadırlar. 

Vaziyet böylece, kör topal 
gitmekte iken Fransa, (Yakın 
sark ordulan başkumandanı ve 
Fransız yüksek komiseri) ünva
niy le 21 İkincitesrin 1919 da 
General Gouraud'yu Bevrut'a 
volladı. İngiliz nskerleri ise ar
tık !Filistin ve fraka dönmüş- ı 
lPrdir: mevdan Framm:hır.ıı lc;ıl-

Amerikalılar ve Harp. 

lngiltere ile Almanya arasın
daki bu harp ilk basladııtı 

· ~ün Amerikan halkının bir tek 
düşüncesi ve arzusu vardı . Bu 
harpten uzak kalmak! Gecen 
hamten derslerini aldıklarını: 
bu seferki mücadelenin de vine 
sadece Avrupa kıtasına ait ol
du~unu ileri sürenler hemen bii. 
tün hir ekseriyeti teşkil edivor
du. Fakat hatj, ilerleyip de gün 

lük hadiseler mücadelevi biraz 
daha onların diyarına vaklastır. 
dıkça bu düsünce değişmive baş
ladı. Bu harbin onların diyar.ın
dan tamamivle uzak olma.dığını 
ilk hissettikleri J;?Ün: meşhur 
Alman jl;emısı Colümbüs'ün 
Amerika acıklarında battrıldı
~ı zaman idi. 

Kazazedeler kurtarılıp Ame
rikada Nevyork şehri civarında 
hususi nezaret altına alındıkla· 
rı vakit şehir sokaklannda her 
µmankinden daha büyük bir 
hevecan hissedildi. Ve bunun 
_gibi her hadise harbi biraz da
ha Amerikan topraklarıl)a yak
laştırdı. 

Halle arasında umumi anket
ler yapmak ile meşhur Gallop 
müessesesi ieçenlerde yaptı~ı 
bir ankette halita şu suali sor
muştur: 

- İn,gilterenin düsmana tes
lim olmasına mı taraftarsınız, 
voksa h~r ne bahasına olursa ol-

sun Amerikanın harbe girmesi. 
ne mi? 

Alınan neticeler şudur: 
Halkın yüzde altmış ıkisi; her 

ne pahasına olursa olsun Ame
rik3 harbe iştirak etmeli; yüzde 
yirmi altısı; İn_giltere teslim ol
malı; yüzle on ikisi; mütered· 
dittir. 

İste bu son rakamlar Ameri
kalıların harbin aldığı seyir kar
şısında fikirlerini nasıl değiştir. 
diklerini gayet açık olarak J?ÖS. 
termektedir. 

* * Londrada Gece Hayatı 

Londra şehri istatistik me -
murları bir gece za:·!ın· 

da yeraltındaki tren biasycm -
larında, sığınaklarda , ve bu gibi 
sair yerlerde toplanan halkın va 
sati bir sayısını almak için bır 
nüfus sayımı yapmışlardır. 

Buna göre: 
Teşrinievvel 1ıyıitt vasati o

larak bir geec~1e Y, rfüpda rns 
bin kişi toplarH!iıŞP . llt18n8 ~'ş 
rinde bu rakam 116 l>ine ınıniş 
tir. Sene başı gecesinde ise hal 
kın ancak 75 bini yer allına in
mişlerdir. 

Sığınaklann en kalabalık ol· 
duğu gece 27 Eyliıl gecesıdir. 
Zira bütün halkın bir gece ev -
velki müthiş bombardımandan 
sonra gözü korkmuştur. Bu r,rce 
Londra şehrinde yeraltında tam 
177,500 kişi toplanmıştır. 

termiye başlamıştı. İşte tam bu 
sırada General Gouraud, ordu
sunu Şam üzerine yürüttü. 

* * Üç Ay Süren Bir Devlet 

ve Bir İstiklal 

Türkiyeye karşı Kilikya~ 
asker ve cephane sevki i

çin General Gouraud, Surive 
hudutları dahilinde bulunan 
Rayak - Halep demiryolu hattı
nı kullanmak mecburiyetinde 
kalmış ve bu maksatla Kral 
Faysal hükumetine, a~r lisanla 
yazılmış bir name göndermişti. 
Hükumet, mürac:ıat tarzının 
müstakil devlet mefhumuna ya. 
raşrnıyan münasebetsiz sekli 
karşısında ve yeni kazanılmış 
istiklal mıruru tesiriyle hidde
te kapılarak bu talebe muvafa
kat etmemek istedi. Fakat 9 
Haziran 1920 deı Generalden 
yirmi dört saat mühletli bir ül· 
t imatom aldı: Şaştlladı, memle
ket ve istikliıl tehlikeye girmiş
ti; boyun eğmekten baska ne ya 
pabilirdi? " Geç yi.2:itim ı?eç!" 
Demeye mecbur kaldı. Artık iş 
isten ~ecmişti. Fransız ordusu 
-fırsatı _g-animet bilerek ve hu
dutta bazı asayişsizliğin askeri 
emniyeti ihlal ettiğini vesile 
tutarak- Surive hudutlarına gir
di; Sam civarında Meysalum 
mevkiinde bizzat harbiye nazın 
Yusuf El Azma'nın idare ettiği 
yerli kıtalarla karsılaştı. Bir top 
mermisi bicare nazırın basını ko 
parip attığı ve zaten hazırlıksız 
olan asker de dağıldı_i:?ı icin er
tesi günü 25 Temmuz 1920 de 
General Gouraud, Faysal'ın bı
rakıp gittH?i Sama bir fatih deb. 
dcbes ivle giriyordu: Suriye, da
h a doğrusu arap istiklali de bu 
suretle üc ayda sona ermiş olu
yordu. 

Yusuf El Azma'nın öldüğü 
ve gömüldü~ü yere sadeli_gi in· 
sana rikkat veren bir abide v:.ı· 
pılmıştır. Her sene, bu hadise
nin vuku buldu~u tarihte orası, 
kaybedilen istiklalin remzi ola· 
rak ziyaret edilir. ..... 

Lübnan Büyütülüyor, 

Suriye Küçültülüyor 

• • 
Bu öyle bir sofra ki, altın, gü 

miiş tasların içinde sıcak 
insan kaniyle pişirilmiş istiklal 
çorbaları, açlığa mahkum crlilmiş 
milletlerin naaşlarından koparıl
mış biftekler, hürri~·ete lıasrct çc 
kenlerin tankla ezilmiş ciğerle • 
rinden sanduviç \'e esaret dolma 
lariylc doludur. Diinyayı bir da
ha taksim için, insan sa'yzyle bi
riktirilen milyonları bir saniyede 
ha\ aya uçuran, servetleri, ına • 
murelcri, insan dehasının yarat • 
tığı sanat eserlerini yansın hoın
balariyle ateşe 'eren milyonlara 
milyonlara katarak fira\ unun e
sirleri, nıiihacirle:ri gibi zincirle
re vuran, sulh içinde yuwısuu, 
memleketini onartııııya \'ahşan 
milletleri bu ateızin içine atan, bu 
miikellef sofrayı kuran ıne:ml, 
herhalde bir tane değildir. 

Biz bu sofraya kaç defa otur • 
duk. Her defasında diinyayn sa· 
hip olan, diinyayı aralarında bö
liişenlerc ne kıymeti ödenmez. in 
san yığınlan, ne miithiş enerji 
kudreti, beyhude istihlak edilen 
ne muazzam istihsal kuvvetlerini 
peşkeş çektik. Her sofran1n so • 
nunda yüzbinlerle dulun, yeti • 
min posa haline gelmiş millet· 
lerin azap ve ıztırabını ~eyı"Cltik. 
Seyrettik değil, yaşadık. 

.... .... 
Efendilerimiz bu sofraılan ne 

muazzam ganimetleri puy 
laşarak kalktılar. Biz bu ziyafet 
sofrasında ne misafir, ne de ye • 
mek olmak istiyoruz. lstiklalleri
mizı korumak, bu sofrayı düşman 
lann başına çalmak için icap e
derse bir daha, hir daha istiklal 
savaşlanna girişeceğiz. Milletle· 
re vaacledilcn, kalp akçe ı,:ibi tc
daviilden kaldırılan Kellogg mi • 
saklanna, yaldızlı haplar zfbi yut 
furulan hiirriyct sahtekurlıkla • 
nna inanmıyoruz. Bu sofralardan 
aldığımız bir ders ,·ardır... Her 
millet kendi i tiklalini kendi kur 
tanr. Fakat müsaade ediniz de 
bu sofra bir daha kurıılnıasııı. 
l\Jilletlerin milletlere kini yok .. 
tur. Bu kini yüreklere sokan, 
milletleri milletlere saldırtan, bu 
sofradakilerin doymaz İ§tihım • 
dır. Biz ziyafet sofraları değil, 

Gouraud'nun ilk işi müs- ınüt.evazi kö~e~crimizde. ~endiıniL 
1.. S · d · t' 1 ve ınsanlık ıçın, sulh ıçındc ya. uman urıye en ın ı- . ·. 

k 1 k · · h dutla ı ratınak ve yaşamak hakkı ıstı .. am a ma ıçın onun u • ı yorı 
rını daraltmak ve bir kısmı H i· L uz. 
ristiyan olan Lübnan'ı büyült-

me~ ~lmuştur: 31 Ağustos. 1920 hesi kumandanlığında bulun-
• tarıhlı ve. 318 n':lmaralı bır ka· muş olan S arail (Saray) ı seç

rarname ıle Surıyeden. yukarı· mişti 
d · · 1 · d '" rt k zavı al- · a ı~ım :rı geçen . 0 a "' Sarail haşin delişmen pata-
dı, otekıne ekledı ve bu suret- . • • 
le bir (Büyük Lübnan) 'devleti vatsız bır_ adamdı; Beyrut rıhtı-
kuruverdi. Yapılan işin m ah i· mına. ay~ı::ını basar basmaz, pa
yeti hakkında bir fikir vermek pas, zabıt, m emur. eşraf, karşı
icin not edelim: Mesela Baa lbek sına kım çıktıysa ha~la~!ya ~~s
kazasında on bin hirist iyana l~dı. Zaten, Generalın hı:r fıkır
karşı yirmi beş bin müslüman lı _?ldu~unu bılen Marunı cem~
vardı; bunu da genişlettiler. Ba. atı, da?a. evvelden. onun aleyhı
şında hiristiyan b ir devlet reisi ne hırıstıyan cfkarnı . hazırl~
bulunan şimdiki Liıbnan cüm- mı~tı. Yen~ Ho • Ko~ıs~r '3ca.ıp 

· · · · 1 hareketlerıyle herkesı gucendır-hurıyetı ıdaresınde Baa bek ka- d . ~ · 1 k : L "" b h . · t• 
k .. ··k b' h' · ı· 1 ;;. ı . .ııı ı va ·ı u nan ırıs ıyan· 

r.ısı uçu ır ırıs ıyan az ııı:.ı- 1 b ' lh l\" ·ıe teskı' 
f l 'kt· k · b ' arı, ı assa ıarunı r, • usu na ma ı ır ve e serıya ır 1• ti .. d 'kle · de dol . . . a arına J?Uven ı rın n a-
hırıstıyan kaymakamla ıdare o- yı esasen şımarık idiler; kilise-
lunur. . . lerc g itmek ve sonu gelmez i-

Asıl ac~ıp ~lan ~ıhet b~ de- y inlcrde bulunmak fırsatını ka
rc~e ~enışı:tılmesıne raı?men çırmıyan Wenand bile onlar
Lubnanın yıne memnun olma- dan yaka silker "tahakkümle
ması ve Fransız mar_ıdasır_ıa. kar- rinden bıktım!" derdi. 
şı mırıldanmak vesılelerını ka- ,,_ JI. 
cırmamasıdır. Sarail Felakete Seben. 

• • t" 

Govraud Geri Alınıyor; 

Weygand Bir İş Göremiyor 

Suriye bir türlü sükuna ere_ 
miyor, ufak tefek. fakat 

daimi isyanların ardı arası kesil. 
m iyordu. Fransa, silah altında 
yetmiş bin :asker bulundurmak 
suretiyle bu memlekette ı:tücbe
la tutunmaktavdı; hem de. ~ün 
ı?ectikçe aleyhdarları çoğalarak 
muhalif cerevanlar kuvvetlese
rek .. General Gouraud'yu, ni-
hayet ı!eri çektiler ve verine 
1923 Nisanında General Wey
gand'ı yolladılar. Bu iki Ge~.e
ral da mutekit hıristiyandı: Lub 
nan papaslariyle ba~daşıyorl:ır
dı: fakat, o nisbette de Surıve 
tarafında hoşa J;?itmiyorlardı. 

Weyjland'ın komiserliiii sö
nük ve kısa sürdü: 1924 İkincl
tesrinine kadar ... Lakin vakastz 
Reçmişti. MetroPol Fransadaki 
sol cenah hükumeti, bu mevkie 
dindarlıktan hazzetmiven bir 
General ı?Öndermevi diisünmilş 
ve umumi harpte Selanik cep-

Oluyor 

Selanik'in eski başkuman· 
danı , nihavet. Sur:.:ede 

en b üvük hatavı işled i: En. lan· 
na musallat edilen vii1b:.ı!'1 Gar· 
billet adındaki dcı:r:st>k bir 
müstemlekeci idare amirinden 
sikiıvete eelen Cehelidüru~ he
yetini ı:rünlerce beklettikt~n !!On 
ra huzuruna kabul etmeden. 
hevetten bazılarını sürı::ünc yol. 
ladı. kalımını da tcrsyüzüne ı:te
ri cevirdi. 

Bu hakaret, D ii r:::i isvanına. 
isvanın Snma siravetine ve b ü· 
tün Surivcve samil bir ihtilal 
mahivet i almasına snb"P oldu 
Senelerce Fr:ınsTz kı:ını. S"rveti. 
şerefi bir ı-ah cfomarındnn hosa
nır gibi nktı, aktı; hezi!l""'tler 
bombardımanlar. varl!Inhr, i
damlar. katlhmlnr birbi.,.ini ta. 
kip ederek -dünvn nek f nrkın~ 
varmadı~ı hal<lc. 8urive toor2k
]an sulh devri tarihin;n en müt
his vakalarına -.:~hnı> oldu. Ya
rmki vazımızr.n bu knnlı ,.e ka
rışık kısmı h ula a edeceğiz. 
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dan bir tanesi, Mehmet Çiniye ~ltJ ~f- ~ a~t ki, hakiki bir fabrika. y~anıl; • \ 1ıııı. ~-
bır şahıs olan bu zat, yenı bır tc- ı Y 
şebbüse de girişmiş: T~lgraf fm- t 

r .............. _.. ............................. ___ ............... -, 
~ Memleket Röportaiları i 
\._. ______ ..._.. ........... ..-..- .. - ....... .! 

Bu Hafta Dış Ticaretimizde 

Vilayetlerde 
Yapllacak 

Hissedilen İaşe Teşkilatı 
• 

ienişleme-Haftahk ldhalôtve ihracatımız' Ü~ Vilayette Birer 

Haftanın iktisadi manzarası-! raya sevki için teşebbüslere ı:tiri- Müdürlük Diğerlerinde 
nı şu suretle tasvir etmek si)Jnektedır. Bu yoldan ümit ke-

numkun olabilir: sildi~ini gö.~önünde . tutan bazı Birer Heyet Kuruluyor 
Gecen haftalara nisbetle dış naklıyat muesseselerı, Benderşa-

caretirruzde nisbi bir surette pur - Erzurum arasında bir tran
r J,?enişleme hissedilmiştir. Bil- sit yolunu bulmıya muvaffak ol
ssa merkezi Avrupa ile ticari muşlardır. Şimdiye kadar Sümer 

Ankara, 5 (TAN) - Ankara, 
İstanbul ve İzmirde iaşe müdür
lükleri ve diğer vilfıyptlerde ise 
birer iaşe heyetleri teskilin·e dair 
olan Koordinasyon karan neşre
dilmiştir. 

Kütahyada Dikkat 
ile Durulacak Bir 

Yer: Şaphane 

canı yapmak. ı 
Kütahya vilayet dairesi, Tür - BUGÜNKÜ PROGRA.M 

kiyenin, en kıymetli demirbaş eş 7.30 Program 18.30 Ziraat tn~-
yasına sahip bulunan resmi ma- 7,33 Müzik (Pl. ) viml 
kamlarından biridir, diyehilıriz 7.45 Haberler 18.40 Kltısik par. 
Kütahyaya, ikınci Abdülhamit 8.00 Muı.ik (Pl.) çalar 
zamanında celadetli ve hamiy - 8,30 Evin snnti 19.00 Konuşma 
yetli bir idare amiri gelmiş. Mem Jf-. 19,15 Müzik (PL) 

1 k t . · "h t' l 10,30 Haberler 
e e bı~, r~1':gıntekve ş~. re 11~~ ıy- 12,30 Program 19.45 Orkestra 

gun ır vı aye onagı yap 1 mış 12.33 Oyun hn _ 20.15 Radyo ga -
Dinanırl', içi de çini, dışı da. Aynı vnlan zetesl 
zamanda, adam boyu vazolar et 12,45 Haberler 20.45 İncesaz 
rafı süslüyor. '1- 21.00 Memleket 

Yüile-rce Yıl 

Etmek l<iin 

Önce Şap Madeni istihsal 

ihdas Olunan Bu Hazineler, 

Maalesef ~etruktür 

Kütahyanın ortasından cere postası 
geçer. Yaz aylarında cılızlaşan 13.00 MQzlk (Pl.) 21 .10 Temsil nubadele artmıştır. Almanya ile bank'tan başka bu vol üzerinden 

,.,n yapılan ticaret anlaşmasın- mal getirmive teşebbüs eden mü bu su, seylabi karakterde olduğu 13.15 TUrkiller 22 oo Oda milzlğl 
için, kışın feyezan <;?der, ner ye- 13.30 Muzık (Pl.) 22 30 Haberler n sonra, bu ticari mübadelele- essese görülmemiştir. 

n daha ziyade genişlemesi ih- Port - Sait'le cenup limanlan
malleri de hatıra ııelmektedir. mız arasındaki münasebetler vü

re snldırırmış. Ayni vali, blok ı5.oo Program 22.45 Dnm ınilziğ 
18.03 lnccsaz 23 25 Kapa"'"' 

İaşe müdürleri. merbut olduk
ları vilavetlere mevdu inse işle
rinin tedvirinde valinin do~u · 
dan doğruya birer yarduncısı o
lacaktır. 

Şimdi 
halindeki Kalker taşları ıle ya - ·-
taklar yaptırmış, bu Metin önü· ~on anlaşmaya gore Almanlar 10 zünden Mısırdan mühim mikdar

nılyon liralık tütün alacaklar- da mal getirmek kabil olmuştur. 
hr. Esasen haftalardanberi Al- Bu hafta 5000 ton şeker ithal e
r.anya, memleketimiz piyasasın· dilmiş, ayrıca 20 ton kalay, oto
ian da mütemadiyen tütün al- mobil lastiği, kahve gelmiştir. 

ne geçmiş. Fakat, meselenin ~a - SPOR 

.ıktaydı . .Son 10 milyon liralık Bundan başka Romanyadan 3Y
tün partisini de ilave edersek rıca 10 ton da naftalin. Suriye

' !manya memleketimizden 15 - den de 12 vagon limon ithal e-
.v milvon liraya vakın tütün n- dılmiştir. Hiiseyin AVNi 

-2- ., şılacak tarafı şu: Bu zat, Kutah
yadan ayrılırken, limon kaı.,uğu 
ile teşyi edilmiş: Anıma, bugiın. 

1 heybetli bir resmi, vılfiyt~t ma -
kamına şeref veriyor. Geç te ka
lınmış olsa, yerinde bir takdır. 

* 

ili Kü 
Maçlarl 
Bu Pazar G ü r e ş 

.arak demektir. Almanlar, tütü
e karşı, çivi, madeni eşya, tıbbi 
at ve eczalar, makine yedek ak

Dünyanın Siyasi 

İase heyetleri ise, valilerin ri
vasetinde Mıntaka Ticaret mü -
dürü, mahalli Toprak Ofisi sube 
müdürü veya ajanı, Ticaret O<la
•n baskatibi ve Fiyat Mürakaoe 
Bürosu ı:efinden terekküp ede
rektir. Mıntaka Ticaret müdür
lüğü merkezi hulunmıvan yer -
lerde Mıntaka İktısat müdürü ve 
bu müdürlüklerin bulunmadığı 
verlerde ziraat müdürleri be..ve
te dahil olacaktır. 

Kütahya karakteristik bir A
nadolu şehri. Sokakları 

dar ve dolambaçlı. Fakat araziye 
dümdüz, yeknasak diyemey iz. 
Kütahya, göze eza ver miyor. Te
pelerin, derelerin inen, çıkan de
korları, güzel manzaralar vül.!u
de getiriyor. Bu sevimli dağılış 
ve serpilişi, akan sular bu.sbu
tün serinleştiriyor. 

Kütahyadan, gelişte olduğu 

rıldım.gibi, yine sabahleyin ny - Müsabakası Yapılacak 
mı vereceklerdir. 
Bundan bir müddet evvel de, 

!\lmanya ile -aramızda 21 milyon 
ıralık eşya mübadelesine müste

t bir ticaret anlaşması yapıl
nıştı. Henüz bu ana kadar bu ti

ret anlaşması t'asfiye edilmiş 
gildır. Mesela: Alman firmala

.,, bu anlaşmaya göre, bir milyon 
ralık tiftik alacaklardı. Avlar-
anberi Alman firmalarına men
up mümessiller, tiftik tacirleriv
e fiyat hususunda pazarlık et-
ektedirler. Hala bu pazarlıklar 

Manzarası 
<Bası 3 üncfide) 

re teşkilatnıUhmıak ve idare et
mektir. Bu pliinn göre, müsta
kil harici siyasetleri, hususi 
müstakil iktisadi te kiliıtları, or. 
duları olmıvacak olan bu mem

İaşe heyeti azası bu vazifele
rini asli vazifelerinin esaslı bir 
cüz'ü olarak ,göreceklerdir. 

leketler, iktisadi imktinlanna Valinin inhası ve Ticaret Ve -
göre, tek sınai devlet olan bil- kaletinin bfsvibiyle heyet azası
yük Almanya hesabına \'e men- nm' Fiyat Mürakabe Komisyonu 
fnatine, en çok verimli olabile- Bürosu şefi veya oda başkatibi 
ceklcri istihsal faaliyetlerinde il iaşe hevetinin umumi kfıtipliği
bulun.acaklardır. ni ifa edecektir. Kazalarda kav-

K ü t a h y a n ı n en la
tü mesire yeri, şehrin şarkında, 
Alayont taraflannda buranın a
dı, Çamlıca. Muazzam çam ağaç
larının gölgesinde, reçina kokula
rını teneffüs etmek, ne k anar 
zevkli. Insan, Çamlıca adının ve 
sarı çamların tedaisi ile, J.stan -
bulu hatırlıyor. Fakat, K ütahya -
nın çamlıcası, n e bur adaki gibi 
çırçıplak; ne de sarı çamlar, ııda 
!ardaki gibi bücür. 

Çamlıca yolunda bir yar var. 

Kütah yad a bir sok ak 

Uç saat sonra, yani 8 i 24 ge -
çe Afyonkarahisarda olacağım 
Demiryolu, hafif arızalı tepeler 
arasına uzanıyor. Afyon Karahi· 
sara yaklaştıkça, o mıntakanın 
karakteristik tabiatini seçmiye 
başlıyoruz: Sivri, yassı, acayip, 
tuhnf kayalıklar. Bunlar, düm . 
düz vadiler arasında, tarlaların 
ortasında hususi birer işaret gıbı 
yükseliyor. 

Saat 7 ,22 de Gazlıgöl'e vardık. 
Burada çamur banyobrı var. Fa 
kat, tesisat iptidai. 

Nihayet Afyon (Ana) yı geç -

Milli küme rnaçlanna bu haf
ta Ankara ve İzmirde devam e
d ilecPk tir. Ankaradaki maçlar 
Beşiktaş ile İstanbulspora karşı 
çıkacak Harbiye ve Maskespor 
takımlan arasındadır. 

Beşiktaş ve İstanbulspor ta : 
kımlan bu sabah Ankarava ha -
rcket edecektir. Yarın ilk maç 
lstanbulspor ile Maskespor ara
sında olacak, bundan sonra Be -
siktaş ile Harbiye karşılaşacak
tır. 

Rekor denemeleri ovam etmektedir. Pazarlıklar 
vam ettiği kin, 21 milyon li
lık ticaret -anlaşması da henüz 
~fiye edilmemiştir. 
Haftanın hadiselerinden biri de 

\ acaristanla aramızda yeni bir 
• caret anlaşması yapılmasıdır. 

eni anlaşmıva göre, Macaristan-
3 aramızdaki ticari münasebet
r daha ziyade J!enişliyecektir. 

Döyle muazzam bir planın tn- j makamların riyasetinde malmü
hakkuku . Almanynnın nihai za- dürü, ziraat memuru ve ziraat 
feri kazanması ile miimkiindür. memuru bulunmıyan verlerde 
Hatta bu takdirde dahi, böyle valinin tayin edeceği diğer bir 
b ir A\Tupanın ne kadar zam an memur ve mevcut olan yerlerde 
devam edeceği de avrıca tet k i- Ticaret Odası baskatibi ve Fiyat 
ka dej!er bir meseledir. 1 Murakabe kontrolörü ve nahiye-

Bugiin için diinya efkan umu - lerde müdürlerin riyasetinde 
m iyesini yakından alakadar e- merkez köy muhtarı ve mualli
den, harp bitmeksizin A'\TUpa- mi, muallim bulunmıyan yerler
da sulhü tesis etmenin ve Avru. de valinin tavin edecel?i bir çift
pada bir sulh ekonomisi orı?ani- çiden mürekkep olarak kaza ve 
ze etmenin mümkün olup olamı- nahiye iase heyetleri kurulacak· 

Ustünde rıh kadar ince kumlar 
görülüyor ki, bunlar, hububata 
musallat olan bitleri yaşatmıyor
muş ve Mısır'a bile ihr aç edılmiş. 
Sınai kimya mütehassısı Mehmet 
Ali Kağıtçının tetkiklerine göre, 
kum taneleri, haşaratın çon iıı -
ce bir zar ile çevrili karınlaımı 
çizerek ölümlerine sebebiyet ve
riyonnuz! 

devrinde, yüzlerce sene evvel, 
sırf şap madenini işletmek için 
ihdas olunmuş ve doğr•JdJn 
doğruya Istanbula bağlanmış. O 
zaman açılan ocaklar, hula duru
yor: Kanlı mağara, Gelinkaya, 
Derin mağara vesaire... Fakat, 
ne yazık ki, bugün, bu madeni, 
sahibi olan Etibank işletmiyor: 
Halbuki, şap, sanayide chemmı -
yetli yeri bulunan, bilhassa Mil
li Müdafaamız ile alakadar knğıt 
ve sellüloz endüstrisinin Jlk mad 
deler inden birini teşkil eden kıy
metli bir cevherdir. Şaphane da
ğı, ihraç edilmek şartiyle de, Ti.ır 
kiyenin bınlerce, on binlerce se
nelik ihtiyacına cevap verebile
cek bir vaziyettedir. KöyHiler, el 
leri böğürlerinde, Alünitlerin iş
letilmesini bekliyor. Haki.nrı 
var: Zavallı adamlar , şap yığın
larının üstünde ziraat yapacak 
değiller ya?! Halbuki. Türk kır
mızısının meşhur olduğu devirler 
de, Şaphane dağındaki ocaklar 
faal imiş ve böylece de sabit ne 
bati boya tipi bulunmuş! 

tik. Afyon (şehir) de durduk. Bu Pazar günü sabahleyin Fener
(Ana), (Şehir) ve (Garı tabirlcrı bahçe stadında bazı mesafeler ü
de garip birer münakale ıstılahı. zprinde atletlerimiz rekor tec -
Yolcu rehberinin birçok yerle - rübeleri yapacaklardır. Bayrak 
rinde şu kayıtlan görürüz: Edir- yarışlarında muhtelit takımların 
ne (Şehir), Edirne (Gar), Bandır deneyecekleri 4 X 1500 gibi za
ma (Şehir), Bandırma (Gnr), Af- vıf rekora sahip bazı mesafeler
yon (Ana), Afyon (Şehir) ilah. de muvaffak olunacağı tahmin 
ilah... edilmektedir. 

lacarlar da. Romanyalılar, Bul
rlar ı?ibi, bizden. pik demir is
mektedirler. İsvecle de yeni ya
lan ticaret anlaşmasının btbi
ne başlanmıştır. İsveçliler mem 
ketimizden tiftik, küspe, kepek, 
amuk istemektedirler. Hasılı bu 
afta kinde memleket piyasası
n. dış ülkelerden daha geniş ta
pler yapılmıs ve bu yÜzden ti
ri münasebetler nrtmıstır. 

K ütahya - Balıkesir demiryo -
lu üzerinde ve şehirden 10 kilo 
metre uzakta çamur banyoları 
mevcut. Vali HAmit Oskay, bu ra 
ya h em şose, hem d e soyunma 
tesisatı yaptırmış. Banyoların, 
radyo aktivite derecesi müthiş: 
40! Halbuki, diğerlerinin içınde 
en kabadayı olanlarının derece • 
si 15 dir. Farka d ikkat ediniz. 

Işte, bizde (Ana) yi geçUk, Açılış töreni 
~Şehir) de durduk. Istasyona iner Beden terbiyesi mükellefiyeti 

yacni?"a meselesidir. tır. 
Zannediyoruz ki. İngiltere ve 

Amerika harbe dcvnm ettikleri 
müddet~e Avrupa kıtnsı s ulha 
kavuşnmıyacaktır ve zaman geç. 
tikçe İngiltere, Amerikanın yar 
dımı ile, Alman ·ayı gittikcc da
ha müessir bir surette hırpala
yncaktır. İngiltere beş altı ay 
daha dayanabilir '\'C hava haki
miyetin i tesis edebilirse, \ 'azi
yet b iisbütün Almanvanın '\'C 

Avrupa sulhünün aleyhine dö
necektir. 

Heyetler valinin göreceği lü
zum üzerine faaliyete J?ecerler. 
Vilavet iaşe heyetleri halk ve 
milli müdafaa ihtiyacları bakı
mından Ticaret V ekaletince lü
zum ~österilecek her türlü ted -
birleri alınıya ve verilecek işleri 
~örmive. vilayet ihtivaclarını 
gözönünde bulundurarak lüzu -
munda resen tevessül cderekleri 
tedbirlerle yiyecek, icecek, J;tive
cek ve yakacak maddelerinden 
mahallin ihtiyaçlannı bir za -
man icin karşılıvabilecek mikta
rını vilayet icinde her tiirlü teh
likeden mahfuz yerlerde elde 
bulundurmıva, devlet~e idhar e
dilecek maddel~rin hüsnü muh:ı
fazasına, tahdide tabi madd<.?le
rin en uygun şekilde ihtivaç sa
hiplerine tevzi edilmesine ve 
fevkalade hallerd(' yapılacak 
tevziat için şimdiden ı!Preken 
tedbirleri almıva. her türlü ma
halli iaşe ihtiyadannı karşıla -
mıva memur edilmislerdir. 

ınm~z, ~alırı~a. derhal An~ara kanunu ile t<.>sekkül etmiş bulu
~l~ı: ~~n~, h~kumet ~erke7:ınd~ nan gençlik klüolerinden Baha
kinın ku.çu~ hır benz;rı v~ ?ır~ok rive mensucat fabrikası ııençlik 
beldele~ımızd~ oldugu gıbı, .ıs - klübünün ncılıc; töremi pazar gü
tasyon ıle şehı: arasını .da ~ı:ta - nü saat 1R de Evüpte vapılac.:ık
sı ve yanları ngaçh genış hır cad tır. Spor hnreketleri ve ovunlnn 
de bağlıyor. Arka planda da koca takiben bir de temsil verilecek-
bir dağ ve kale! tir .. 

İhracat: Kütahya, eski eserler ile de 
süslü. Gediz'e giderken, Çavdar 
hisar harabeleri karşınıza çıka -
caktır. Burada, Romalılar dt..>vrin 
den kalma neler yok: Jüpiter ma 
bedi, Anfiteatr, koşu yeri, tri -
bünler vesaire .. . 

Semih AGLJ . Prof esyMel güreşler 

Haf ta içinde pek mütenevvi 
mallar ihrac edilmiştir. E.. 

r.ısen ihracat mevsimi olmadıi!ı i
~in, her sene bu zamanlar, mik
ar itibariyle az fakat çeşit iti
arivle fazla olarak ihracat yapı
r. haftanın çesitleri arasında tü
in, fındık, balık, deri, keten el
fı. tiftık. susam ıı;ibi maddeler 
ulunmaktaydı. İhracat mevsimi
·n bundan sonra bnşlıyacaj!ın1 
oı:onünde tutarsak, Herdeki -av-

larda mıkdar itibariyle claha cok 
1 sntılacaj?ına hukmedcbiliriz. 

thracat: 

Almanya, h arb in devamı müd 
detince h arp makine!>1ni çalış
tırmak m ecburiyetinde oldu~un 
dan A vrupanın, dünyanın ham 
madde ka~·nakariyle irtibah ke
silmiş bulunduğundan, kıtada 
normal bir sulh ekonomisinin 
t esisi imkansız J!ibidir. 

/Jl. ANTEN 

l\layısta İzınirden Yapılan 
İhracat i thalata gelince, son hafta i

çinde ithalat imkanları da
a zivade artmıştır. Balkan mem
eketlerinde normal vaziyet avdet İzmir. 5 (A. A.) --= Sehrimiz 
ttıği için, demiryollan vasıta- ticaret odası istatistik bürosu ta
'vle ticari eşya taşımıya başla- rafından hazırlıınan bir istatistil!e 

mışlardır. Bundan başka Roman- ~öre Mayıs 1941 ayı zarfında İz-
a, Bulj?aristan limanlariyle İs- miz limanından dış memleketle-
anbul limanı arasındaki vapur re 1.245.785 lira kıymetinde 4997 
ferleri de artmıştır. ton muhtelif cinsten mahsul ih
Basra yolu hakkında sövlene- raç edilmiştir. Yine bu müddet 
k bir şey yoktur. Bu yol üze- zarfında yabancı memleketler-

inden iş yapan nakliyat sirket- den 261.994 lira kıvmetinde 1136 
ri, hartalardanberi Bağdattan ton esva ile 14.000 lira kıvmetin

~cak 100 sandık çay J?etirebil- de 67 bas damızlık hayvan ithal 
mişlerdir. Basr:ıdaki malların bu- olunmuştur. 

İaşe heyetleri bu iı:leri ııörür
kcm, mahalli brlediyelerle işbir
liği yapacaklardır. 

Bu teşkiliıtın 1941 yılı mas
rafları için Ticaret Vekaletine 
120,000 lira verilmiştir. 

İstanbul iaşe müdürünün ma
aşı dört yüz, iki muavininin iki
şer yüz, Ankara ve İzmir iaşe 
müdürlerinin maaşlan üçer yüz 
ve muavinlerininki yüz yetmişer 
lira ol~rak tesbit edilmiştir. 

t Tekrar kürk deposuna indi, depoda arı bir so
k ve korkunç bır sessizlik hükum sürüyordu. 

urkler, yine sıra sıra muntazam istifler hDlincle 

Yazan: Vicki Baum 

ızıli duruyor, ve aralarından, geniş zık1akh.rla 
eyaz b'>yalı kalın frijider boruları geçıyordu. 
ılip bir köşeye oturmadan evvel, üşümemek ıçjn, 
ır askıdan çekip çıkardığı kürk paltolardnn 
ırine iyice sarınarak, bir kenara büzüldü ve bck-
emıye başladı. ı 

Vilayetin, üzerinde d ikkat fle 
durulınıya değer yerler inden bi
ri de Şaphane köyü v e dağıdır. 
Gediz ile Slmav'ı birbir ine bağ
lıyan şoseden sağa sapınız, önü
nüze koca bir dağ halinde m uaz 
zam şap taşı (Alünit) kütleleri 
dizilecektir. 

Şaphane köyü, imparatorllJk 

Insan , bunlan düşündükçe, y~ 
rinde ve ileri bir adımın niçin a
tılmadığına şaşa kahyor! 

* ...-... 
Herkesin bildiği veçhfle, K ii 

tahyanın asıl şöhroti, çini
ciliğindedir. Fakat, uzun ihmal 
yılları bu sanat şubesine tesiri -

Basın Kongresi 
TOrk Basın Blrlli)I latanbul Mınta· 

kaaı RelallAlnden: 
?.:mt.nka kongresi yarınki cum:ır

tcsi günil saat on Oc buçukta Eml -
n5nil Halkevl salonunda toplanncnk
tır. Kongrenin açılabilmesi 161 arka
daşm hazır bulunmasına bağlıdır. O 
giln bu ekseriyet bulunamazsa, top -
lantınm ertesi güne brrakılması mer
kez fdnre heyetince kabul edilen ta
limat icabıdır. 

ni göstermiş. Bugün, Kütahyada Birlik Azası arkada~lanmıza hotır-
3 çini imalathanesi var. Dunlnr- 'ıatıyoruz. 

,_ Nişantaş KIZI LA Y'ının Müsameresi 4-, 
Şehir Tiyatrosu Komedi Kısmında: Y arm Akşam Saat 20130 da 
Ankara Konservatu:ır 

Muallimi 
Yüksek San'atkAr 

MITHAT 
FEMEN'in 

Parls Konservatuarla
rmdan l ci mükAfatlı 

Bağdat Güzel San'atlar 
Akademisi 

Prof. ENiS 
CEMIL'in 

K•ymetH San 'atki r ili Şehôr Tiyatrosu 

MU~~l~~ADll HAZİ~;f VASFI 
Bedia-Mahmu ve arkadaslıınnın 

P iyano K onseri Viyolon _Konseri ı Zengin K onseri 
P rof. MERAL' in idar esinde PLASTiK DANSLAR - Ri1etlcr: Gişede 

' 
Il İNDiSTAN CEViZf 

satılır. Telefon: 41819. 

NQ. 42 (Caddeyi rüzgfU' gibi geçtiler> Bill orada mı? 
- Yediden beri bekliyor. Bir hazırlık mı var? 
Lilian sinirli sinirli: 

,,. - Haydi küçük... Sus ve yür_ü! diycrf'k içtiği 
cigarayı delikanlının ağzına tutuşturdu. O, mem
nun, sırıttı. Araba adeta uçuyordu. Birden bire 
hızla sağa saptı ve ani fren gıcırtısiyle olduğu yer 
de durdu. Lilian: • 

- Sen burada kalsan daha iyi cdersinl diye
rek otomobilden indi. Bıraz sonra., s~ğuk~~ ~arm~kla:ının: knzık gi-

1 
_ o halde anahtarları ver. On bırde gelır, doğ Bu, şımdıye kadar görduğiı kadınların en güzel 

ı kaskatı kesıldiklerını bısscttı; dışlerı sızlamıya ru atelycye çıkarım! dedi. vücutlusuydu. Bütün lokanta, ona bakıyordıı. U- Bill'in Lilian için tuttuğu apartıman, ortanın 
~lamıştı. Erik cebinden çıkardığı anahtar destesini ma- lian'ın sırtında muşnmbasiyle bile, çırçıplak görü- üstünde, mübaldgalı bir lüksle döşenmişti: rnriş 

Ne gelen, ne giden vardi .. ~ 

Vakit ilerliyordu!.. sanın Üzerinde, hala avucunda tutarak: nen acayip bir hali vardı. O kapıdan sokağa çı- te, sahte acem halıları, kabul salonunda, cam göz 
_ Onları, kim olursa olsun, bir başknsına vE>r- kınca, Erik yeni bir cigara daha yaktı. Kahvesi 1ü bir kadın, asansörde şirin bir zenci yavrusu; 

mek fcnama gidiyor, doğru değil bu! dedi. önünde, oturakalmıştı. Garson masayı silmek için Lilian'ı yukarı çıkarırken ona, hovardaca kas i!QZ 

Lilian: yanına geldi. Onunla Italyanca konuşmayı dt>ne- işaretleri yapıyordu 
KISrnf : XVII _ Nasıl istersen. Sen bilirsin! diye ayn~a ka1k- di, fakat bugün Erik'in canı hiç birşey istemiyor Lilian sinirli: 

Lnian, elini masanın iızerındt>n Erik"e doğru tı. Gecelerimi bile her istediğin dakıkada sana du. Mağazaya döniip, ipekliler kısmını düzeltme- _ Artık çok oldun, Pedro. Yetişir_ 
uzatarak: vcrdığim halde, daha ne istediğini bir türlü un\ı- yi canı istemiyordu. Tabloyu bitirmeyi canı iste- Apartımanda radyo çalıyordu. 

- Anahtarlan ver, gelirim! dedi. yamıyorum. Ben şimdi, kapıcıya, bekçilere ne dı- miyordu, birinciliği kazanıp, kazanmamak bile. Lilian içeri girince, Bill miskin miskin: 
Enk tereddut edıyordu: yeyim. Mazeret uydurmalardan,. yüz suyu dök- artık ona vız geliyordu. Bir an daldı, sonra kale- - Hah işte ..• Hele siıkür. nihavet !!elehildi... 
- Iyi ama ... Bu olmaz .. yasak.. melerden artık bıktım usandım. mini çıkarıp, masaya yine bir şeyler karAlamağa diye esnedi. 
Lilian: koyuldu. Evvela ipekliler kısmı için bir kaç ı:roki 
_Yasak mı? Daha neler? diye kahk.:ı.hsyi b:ıs- - Eh, haydi öyle o~n .. ~şte bu asansörn:u::ü. sonra hemen parmağiyle sildiği diğer her hangi Oda, her zamanki gibi duman içindeydi. Masa 

ı. Gelmezsem tnblonu bitıremezsin ki ... Halbukı . (~ah tarlar masanın uzerırttl~ c;furuyor, faku1 bir şey .. Tekrar daldı, bir kaç dakika daha orada nın üzerinde, şişeler, bardaklar ve buz dolu bu 
bu son gece. ~ıhan onlara bakmıyordu '.Hl~e~ tHlıf.ôt~"!n fa,_ 1", oturdu, sonra kalktı, hesabını ödeverek lokanta· yük bir kase duruyordu. Atlas sofra örtüsüne. 

- Anahtarsız da pek aln gelebilirsin. ınci katta, yangın ltıerdiVen1ifEr k'allar gıchp srağa dan çıktı. her halde bir bardak devrilmiş olacaktı; yere 
- Kaçta? Dokuzda mı? döner, ıslık çalarsın. Eğer ben henüz yoksnm, atel _ damla damla ağır bir likör damlıyordu. Lılian 
- Daha geç. Bu gece B 8 zi bitirmeliyim. E- yeye girer, orada beni beklersin. Cigara ~kmc- Lakeli mermer üzer inde h ayal m eyal bir krcı- acele bir "merhaba.,, deyip salondan geçerl'k ya 

?<'yce uzun siırer... cededir. kinin çizgileri seçilebiliyordu . Bu, Lilian'ın değil, tak odasına doğru yürüdü. 
- Peki, o halde kaçta? On birde mi? Bana gö· - Pek aHL Pek fazla yorulma. Haydi, Allahn Nina'nın resmiydi. Odada yeşil renkli şapkasını çıkarıp aynada yii 

e hava hoş, bekliyebilirim. ısmarladık Bebek. (Anahtarları alarak çantasına Bu ara Lilian 4 üncü sokak boyunca ilerliye· züne baktığı zaman benzinin bem beyaz kesilmiş 
Erik can sıkıntısiyle: , koydu). Hemen gitmeliyim. rek, acele adımlarla 8 ınci caddeye saptı. Br ote- olduğunu gördü. Bir anda aklına: 
- Evet ama, ben bekliyc.mcm! diye mirıldandı - Okadnr acele mi? lin kapısı önünde duran arabalar arasmua, bir - Ben böyle işler için yaratılmamışım! dfr~ü 

Gene füvoldideydılcr. Evet, Rivoldi'de. Fakat - Evet! Saat yediden sonra, saçimi yapacak, otomobil onu bekliyordu. Lilian hemen atladı . cesi geldi, geçti. 
u sefer Lilian'la. Ve gene ayni rnPrmcr masa yeni bir berber keşfettim. Haydi, gidiyorum; on Şoför, siyah kıvırcık saçlı, yakışıklı bir delıkan- Korkudan burun kanatlan yemyeşil kesilmişti 
ırkasındaki tüyleri dökülmüş. eski kadifeli sırada, birde buluşuruz. lıydı. Bill, LiliarPın odasına girdiğini ~örünce, esniye 
.lLW"mu .. lardı. Lilıan: Liliun çıkarken. Erik onun arkasından baktı. - Çabuk ol, Fid, çabuk, dedi. Vakit 2ec oldu. rek aval!:a kalktı tArknsı var> 

Pazar J.?ünü öi!:leden sonra S~ 
ref stadında futbol maçı bulun
mamasından bilistifade profes -
'voncl ,güreş müsabakalan YllPl
lacaktır. 
Şimdiye kadar bireok ftir.?z.: 

lar ve berabere kararlan ile se
yircileri tatmin etmemiş olan 
orofcsvonel güreşlerin bu hafta 
biraz daha terakki etmis bir şek
line tesadüf etmeyi ümit etmek 
istivoruz. 

İlk karşılasmavı Kara Ali ile 
Pellinen vapaC'aktır. Kara Ali 
bır zamanlar Türkive başpehli -
vanı olmus, kuvvetli ve acar bir 
oehlivandır. Pellinen amatör o-
1arak Olimpiyatlarda derece al
mış bir güreşçi olup. 936 da mil
li gür<'s takımızı çalıştırmak ü 
zere Finlandadım ı:retirilmişti. 

İkinci rnncı Mülavim ile M~ 
cıin li Ahmet yanacaktır. Bursada 
'!\fölavimin calibi olarak ilan e
dilmiş olan Merc:inliye karşı Mii:
lavimin ne şPkilde ,güreş tuta • 
cağı mernk ediliyorsa da, hake -
min yahut orı?anizntör1erin kar
'iılasmacıı teknik bakımdan ziy~ 
de idari cihetten idarP etmelO-: 
rinf' dr çok tr>sadüf edilmis ol • 
duğundan. neticenin knti bir şe
kil almaması da vuridi hatırdır. 

B U L MAC A 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

'~-E- --~ -=-_l=-ı-ıı-ıı 
m•a--- - •• 
==---··= ----,=ı-------.---

Soldan Saga: l - BBıja giyi -
lir - Yunan esatirinde adı geçer 
2 - Y nz meyvası - Bir villlyet 
3 - Servet - Bilgin 4 - Felsefi 
tabir: Ben - Bir kaza merkezı 
5 - Cüsseli 6 - Sonu yok - Müs 
tevi 7 - General - Denızde bulu 
nur 8 - Asmak - Ters okunursa: 
Yüz kuruş 9 - Defa - Bir Tiırk 
hükümdarı. 
Yuknrıdan Aşağı: 1 - Kulnğa 

takılır - Bir edebi tarz 2 - iba
dete davet eder - lçki 3 - Bir 
lezzetli yiyecek - Şiirler 4 - Jh
sas etmek . De\'amlı kılmak 5 -
Eı n ekten emıı 6 - Tupı k -
Bır muzık tabırı 7 - Amerıkada 
bir devlet - Nehrin küçüğu 8 -
Müsaade - Umut 9 - Ters oku· 
nursa: Gnye - Bir kasaba. 



8. 8. 941 

Topraklanna 
H 1 KA V E 

........ ~-~.....,.....,-----

NE S R l N 'l N OLUMU 
HOR FRANSIZ 

TAN 

lskencleriye Ossüne 

Ağır lir Hüc:u111 
İIR YUNAN 
ŞEHRiNDE 

Japon Orda Şefleri 
ile Kabine Aza11 

Yc .. :llrhs.t 



-- t --

Öğle ve Akşam her yemekten 

1 L E 

f ırca1amahsınız 
• 

Cünkü: 
Bir defa fırralanmnkla 

dişler temizlenmlg olmaz. 
Ağız guddelerinin ve da
hıll Uztl\lların mütemadi -
yen alman ecnebi mad -
deler• mikroplar, yemek, 
içki, sigara vesaire dişle -
re, diş etlerine binblr mik
rop a:ıılar, Arızalar husule 
getirir. Bunlar birike blrl
ke nihayet dişlerde çüni
me, eUerde lltihaplar baş
lar. Arttk felfıketl önle -
mek ve durdurmak IA
zundır. 

Vaktinde ihtiyatı elden 

öğle 

bırakmıyarak 

ve akşam dislerinizi 

her 

sabah, 

yemekten sonra 

s A i 
DIŞ MACUNILE FIRÇALA YINIZ. 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
71 Numaralı ilAn : 
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası meclisinin 4 Haziran tarihlı c.else-

5lnde ittihaz ettiğimiz umumi karara uygun olarak satışa arzedilec"k 
"halk tipi ayakkaplan,. müstehlike Azami 660 kuru§a satılacaktır. (4356) 

TAN 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediye~; 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi hu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü: Çocuk &nsiklopedisı A Çünkü: ÇocUK Ansiklopc>disi 
çocuğun mektepte bütün dünya çocukla· 
mektep dışında, hatta nna yılbaşı ve bay-
mektepten sonra muh· ram hediyesi olarak 
taç oUuğu en kıy- en çok verilen eserdir. 
metli eserdir. 

Çünkü: Her hediye kırılıp kay
bolabilir veyahut U

nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço-
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü
tün hayatınca iz btra. 
kacak bir eserdir. ~ 

Çünkü: Ç'ocuk A.1s:klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va· 
zifesini görür.Ona tx>ş 

saatlerinde hocalık vı 
arkadaşlık eder, 

TAN· Neşri·yat Evi 
Çocuk Ansiklopedisi iki 

cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. · lstanbul 

Adres: tstanbulda TAN Matbaası 

1 ~~PARA 
\ HAYAT TARIŞIP'IS 

~lnb OİREKSİVONUDUR 

Talebe ve muallimlere 
tenzilatlı (6) liraya verilir. 

ioAREsiNi silu is aANK"AsıNoA 
iKRAMİYELf. HESAP ACAR Halk Tipi Erkek Ayakkabllarının Evsaf ve r T I B k "\ 

M .. t hlik A dll k c t ş ·+· A : • ş an ası ., ------------ı us e ı e rze ece 4!'a ış eraı ını ! Kü~ük Tasarruf ! --------------------

Tesbit Eden lstanbul Ticaret ve Sanayi i Hesapları 19~.1 d
1 

Ticaret Vekcleti il! Ticaret 
Odası i iKRAMiYE PLANI s 3 

Umumi Kararı = • iKeıideıer.4 ~uba~. 2 M~yıa •. ı Atu•-i Umum Mu··du··rıu··9-u··nden• 
I - Evsaf: 
1 - Yüzleri yara ve bereden art ya Mısu derisinden veya yerli de

rilerin birincisinden mamül yerli vidaladan olacaktır. Kalınlrgı bılhassa 
yüzlerde bır milimetreden a:ıağı olmıyacaktır, her renkte olabılir. 

2 - Meşinler renk mevzuu bahsolmaksızın iyi i:ilenmlli ve orta de
recede kalınlıkta olacaktır. 

3 - Yüz astnrlan yerli bezlerin Adana ve Tarsus fabrikalarının ma
:mQlAb kalın b~er derecesinde veya ayni bezlerden olacaktır. 

4 - Alt köselesi bilhassa afrrrlıksız tşlenmiş sıgır köselesinin sırtın
dan olacak ve kalınlığı dört buçuk milimetreden aşağı olmıyacaktır. 

5 - Taban astarlan en az blr buçuk milımetre kalınlığında kösele
den olacak, fortlar ve bonbelcr de yıne köselenin sıkı tarafüırmdan ya
pılııcnktır. 

6 - Vardulalar köselenin sıkı tarafından kesilecek, ya bakır çİ\"İ Vt'

~ tel :raptiye llc çivilenccekUr. 
7 - Ökçeler vardulaya en az beş katlı yerli ipliği ile dikilecektir. 
8 - Ökçeler tamamen köscledcn olacak, yüksekligi kapakla birlikte 

28 - 30 milimetre olacaktır. Kapaklar köselenin iyi ktsmından ve .;lt 
köselesi kalmlığmda olacaktır. , 

9 - Burunlara gömme usulü ile burun demiri konacak ve kapak çi-
vileri sık sık vurulacaktır. 

10 - iskarpinlerin içerisine boydan boya meşin taban konacaktır. 
II - Bu ayakkabıları, vitrinlerinde tc~r edecek tkarethaneler bir 

levha ile bU tip ayakkabıların mağazalarında bulunduğunu halka ılAn 
edeceklerdir. 

III - Bu tip ve evsafta ayakkabılar içerisine İstanbul Ticaret ve 
Sanayi odasından tedarik edilecek <:tiketler yapıştırılacaktır. Bu etiket
lerden maada, ayakkabılarında satıcı mağazasının da damgası buluna
cakttr. 

iV - Kabul ve nfıı:ı edilen evsafa uygun olmadığı halde Odanın eti
ketini kullananlar Odalar kanununun 5 inci maddesine tevfikan para 
cczaııma ttıbi tutulacakardır. 

Bundan blıyi ve satıcı müteselsilen mes'uldür. 
V - Halkın ııl.kayet mercii İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasıdır. 

(4340) 

1 - Belediye TemlZllk !~lcrl ıçin 2 : 3 tonluk kamyon satın alına-
caktır. .. .... } 1 

2 - Yeni ve az kullanılmış karuscrıleri palanga ile müteharrik olan
lar tercih edilecektir. 

3 - Kamyonu olup satmak lstiyenkrln arabaları Bcledıye Fen He
yetince muayene edilmek üz<'rc Temizlik İşleri Müdurlüğune 4/6/ 941 ta
rlhindcn iUbarcn beş gün zar!mda müracaat etmeleri lAzundır. (4301) 

'Tariı· · .,::1Jıti11.Jfl /l:vatroyd . 
!!.e_/ınİytln _İfıeri 9ırem(lz! 

• 

•tos, 3 İkıncıtcşnn tanhlerınde 1a- : • 
~h~ =.; 

1941 ık • 1 • 30 İklnciteşrln 1330 t..ırihli "Ecnebi Anonım ve Sermayesi Eshama 
r.amıye erı i munkasim Şırkeller kanunu,, hükumlerine te\'!ikan Türkiyede çal~ma

• sına izin vertlmiş olan Ecnebi Şirketlerinden Ste.aua Romana'nm Tür-
1 adet 2000 Liralık =2000.-Llra kiye Umumi vekili bu defa muracaatla haiz plduğu salfıhiyete binaen, 
3 .. 1000 • =3000.- • Şirketin Türkiye Merkezinin fstanbuldan Konyaya nakli dolnyısiyle İstan-
2 • 750 • = 1500.- • bul'da tali bir Şube ihdas ettiğini ve mezkur Şube Müdürlilğüne, Şirket 
4 • 500 • =2000.- • namına yapacağı ililerden doğacak davalarda dava eden, edilen ve üçun-
8 • 250 • =2000. • cü şahıs sıfatlariyle hazır bulunmak sallıhiyetini de haiz olmak üzere, 

35 • 100 • ::-:3500.- • 1nglhz tebaasından Kcnner}('y'i trıym ettiğini bildirmlli ve Ifızım gelen 
80 .. 50 • ::4000.- ,. vesaiki vermiştir. , 

:.~~~ ... :-...... ~~ .... : ....... ;;.~?.~?~:: .. :... Keyfıyel tetkik edilerek kanuni hukumlere uygun görülmüş olmaklıı 
,. Dr. İHSAN SAMİ .. , _ı_1fı_n_o_ıu_n_ur_ .. _________________ _ 

GONOKOK AŞISI 
1 lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 

Belsoğukluğu ve ihtillltlarına 
karşı pek tesirli ve taze asıdır. 
Divanyolu SultanmPhmut tür· 

beal No. 113 

Adalar sulh lıakimli,ğindt.:n: 
941/12 Heybeliada Mehpare :i'>· 
kak 9 numarada Ispiro kızı Sofya 
Ipsilandit'in akıl hastalı5ma mup 
tela olduğu adli tıp işleri müdür
lüğünün raporiyle anlaşıldığından 
Türk medeni kanunuun 364 ncü 
maddesine tevfikan hacir altına 
alınmış ve Kiryako kızı Katina'
nın kendisine vasi tayin edilmiş 
olduğu ilan olunur. 

Zayi - Deniz yeni erat ınua 
melat şubesinden nldığıın terhis 
tezkeresini zayi ettım. YenisJıi 
alacağımdan eskisinin htikmü 
yoktur. 
Dadayın Gökgöz köyünden Ha 

tip oğullarından 1315 doğumlu 
Nuri oğlu }lü nii 

Sahıp ve Neşnyat müdürü Emın 
UZMAN, Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. S. TAN matbaası 

"Hususi takas suretiyle .Alma=1yaya tütün lhracma mukabil muhte
lif Alman menşeli mnmültıtın lthnli kararlaştırıld1ğındnn Almanyarlan 
mal ithal etmek istlyen tAcırleriınızin bu hususta mütemmim malumut 
almak Uzere İstanbul Ticaret ve ~anayi Odasma muracaatları Hlzumu 1 
ehemmiyetle bildirilir. (4308) 1 , - '\ 

SÜMER BANK j 

Deri ve Kundura Sanayii ı 
MÜESSESESiNDEN: 1 

Ufak blr inşaat yapılacağındaıı taliplerin şeraiti öğrenmek ve ya
pıncak işin pl~nlarını görmek üzere saat 12 ile 14 e kadar Yenlpos
tane arkası Asir Ef. caddesi Baker hanındaki Müessese Merkezıne 
müracaat etmeleri ve bu müracaatların 12/6/941 tarıhlne kadar ya
pılması, bu tarihten sonraki muracaaUarın kabul edilemiyeceği ilan 
~~~ . 

\ıı - # ı 
KAYIP - Istanbul seyrüsefer .KAYIP --. 3951 cüzdan numa ı 

idaresinden aldığım 4974 sicil sa rasiyle almakta olduğum mdrı~m 
yılı şoför ehliyetnamemi kaybet tatbik mühürümü zayi ettigiın -
tim. Yenisini alacağımdan eskisi den eskisinin hükmü yoktur. 

Galata Çeşmemeydanı yolenza 
nin hükmü kalmamıştır. de sarıkçı çıkmaz sokak No. 12 

Fikret Bi:ıer Şerefnur Ba~born 

6 - 6 - 941 --

TÜRr< TtCAR~T-BANUASI A.~ 
; 

~UPONLU VADt:Ll MtVDUAl 
PARAN 1 BURADA -·LLE·~ 

.~ ~ 

BANKASI 
TÜRK ANONt:'\f SİRKETİ 
TESİS TARİHİ 1863 

.:;tatilleri \"e Türkiye CUmhurJyetl ile münakıt mukavelenamcsi 
2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir. 

(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 lngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARİS. MARSİLYA ve NİS'de 

LONDRA ve MANCESTER'de 
KIBRİS. YUNANİSTAN, İRAN, ffiAK, F!LlS. 
TİN ve MAVERA Yİ ERDÜN'dc 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA. ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE, Lt.tBNAN, 

Filyalleri ve bütün Dün:vada Accntn ve Muhabirleri vardır. 

Her nC\."İ Banka l\tuamelelcri yapar 
Hesabı cari \.·e mevduat hesapları kiişadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küsndı. 
Tiirkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide seneclat 
iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat. Altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsi1atı "'P c:aire 

En yüksek emnivet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları arılır 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası. Su'- ve 

Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

l:'ara biriktirenlere 28.800 lira ikramiye vcriyo• 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında eı:ı 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aliağıdaki pla
na ıöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 1 
4 .. 500 .. 2,000 .. 
4 .. 250 .. 1,000 .. 

40 .. 100 " 4,000 .. 

100 adet 
120 .. 
160 .. 

50 Liralık 5,000 Lira 
40 " 4,800 .. 
20 .. 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde SO liradan aıaitı 
düşmiyenlcre ikramiye çtktığı takdirde % 20 fazlasıyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 Ey lfıl, 11 Birincikiınun, 11 l\lnrt ve 

11 •T-.7.iran tar"" · •rind" ~ekilecektir. 

~ ........................................ ır 


