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1 Suriyede: 

Harbe ni
hayet mi 
veriliyor? 
Muharebe 
yavaşladı ve .. 

• 

Şam 
teslim 
o 1 m a· J 

- Akdc11iz /ilosuna 1'1"1ısup bir lıa/i/ krul'az-Or;;,ı ..Ivo are~i 1 . isti y o r ! 1 
l~ta_l_y_a_n_k~u-v_v_e_t_-w~~A~S~O~r~~,-=4~s=a~at~d-ev_a_m_e_d-en- . iki ~raf murah· 

hasları müzakere-
leri Yunanis . 1 bir müzakereden ye girişti 1 er ... 

tanı ı•Şgale baş• adaları 1 sonra Londra, 12 (A.A.) _ Mad-
rid' den gelen fakat lngiliz resmi 

1 n k . b . ı· a po n ya mahfillerince teyit edilmiyen bir arken ••• · rorte lZ, lT• ı haber, Madrid'deki Fransız Bü-
yük Elçisinin lngiliz Büyük Elçi-

/eş .k A ı· kat' -, sine Suriyeye nüfuz hakkında ikin 

Akı . me r - ci bir protesto notası tevdi etmi~ 
ımıza . k , b. t olduğunu bildirmektedir. 

Q ga lr nO Q kararı Suriyedeki askeri harekat, Iü-
geleıı bir ikı• d• (Devamı 3 üncüde) 

ver ı V d. -o-
sual er 1 tladise bu iken .. 

Amerika, garp yarı . 
~~~:~;:=i~ti!~a1:b:~:~ 1, küres·ın·ın emniye Hollanda ım- Vişinin iddia-
~' edilen Alman kuvvetle- l •ı b b k f 
~ne::k~i~?bir yeni vazife ve. t'ın·ı d'u'ş'u'nd'u'g .. ·u·n·u· za arı l e, un- s 1 na a 1 n. 

Vichy, 12 (A.A.) - Fransa 

~~b~ Yunan milli baysiye. bı'ldı' rdı• dan SOnra, 1 larbiye Nezareti Suriyedeki as-
tını hır kat daha kamçılıya- keri vaziyet hakkında dün aşağı-
c~k .0l~n bu harekette, aİyt&~ •• k daki tebliği neşretmiştir: 
•ı hır ısnbet bulmak ·· Va ' "iııgton 12 ( . A.) - muza erege kün .. d .. ? mum. '" 1 O haziran öğleden sonra ve 
- rnu ur· B. Ruzveltin 27 mayısta Atlan [ 1 1 haziran eabahı lngilizler mev 
N· tiktdki porı.ekiz adnıarı 1ıaı&.ın girişi mi-1 ziıerini takviye ettikten ve yeni 

ızanıetiin Nazif da yaptığı telmilıleııe dııir Por· kuvvetler kullanarak Lübnanın 
Yunani t k tekizin Vnşington elçisi bazı g e C e k cenubunda Fransız mevzileriı;ıe 

i tikb ı· 8 ana mu adder olan Ü karşı şiddetli taarruzlarda bulun-
d*ı-..,ı·,a ı karanl.ık görenlerdeıı (Devamı çüncüde) ... ., rn y Tokyo 12 (A.A.) _ Stefanl a - Fransız mukavemet merkezlerini 
h~ı · . · unanıslanın bugünkü o---- b 1 · .. •nı Yu . lA 1·ansından: Hükumet tı?.alarıyle ateşe tutan ir ngiliz hava filo-
lcr·' nnnıstana ayık gören- d . d h·ı b 
l ueıı olrnad v d 1 • ·• 1 R K ı baş kumandanlık mi.imcssillerl sunun y~r 1~1 say.e~ın e .sa ı. o 
iyim. ıgımı a ıı soy eme- omen ra 1 arasnıda alktedilip 4 saat devam yunca Lıtanı nehrınııı şımalınde 

Ev t b b' d h eden 'konferanstan sonra Janl\n. ilerlemeğe .muvaffak o. lrnuşlar.dır. 
ha b' • unu, ır a a, bir da- s·· k El . }""'" F k 1 h ', ır rluha söylemeliyim : U re ÇI• vanın Halamla Hındıstanına kar- · ransız ıt a arı va ım :rayıata 
trıo.~ıcbdevlct halinde teşkilatlan- Şı alacağı kat'i vaziyetın t esbit 1 r~~men kendisi~e a~et~e üstün 
Ya akımından, ne de içinde • • b ı edilmiş olduğu beyan cdilmi§tir duşmana karşı ,.ddetlı hır muka-
kı~Yanların medeni hüviyeti ba- mızı a ll (Devamı üçiindidc (Devn•nı iidim:iide 
di . ından Yunanistan bugün ken-
- i~nern ·~cvu görülen hakaretlere etti yemeg" e 
trıij hustııhak olmnmt§hr ve asla 

stu ak dev ·ld' ı k d M· ıı· gı ır. 8 U lıır ' 1 1 menfaatlerini, insani hak- ı . oy 1 
clo.~nk vh vatan hudutlarını bu ka- Bükrcş, 12 (A.A.) - Ro-
trıış b'a rnrnıınlıkla müdafaa et- manya Kralı Samajeste Dihail, 
bir g~~e~ill~t, ~e~adilr kahredici dün, Bükreş Sefirimiz Hamdullah 
•un b de KnZctnı mış olursa ol- Suphi Tanrıövcr'i refiknsile bir
tnı ~ • crece feci bir akıbete ıa· - 1 k 
J '" "o ·1 i ·te huzuruna kabul etmi" ve 

O., ru memeliydi. k d .. 
rtad d w. en ilerini yemeğe alıkoymuş-

~ik"t ad egı mez bir tarihi hn-
w var ır: tur. 

Yunan· t ı lll'h ıs an talyaya d v·ı M 1 Vere rl d V • ı d egı. ançuya geçen Yaya vlc egı sa ece Alman-
İ rnag up olmuştur. J a 1 

lea:ı~k~adan, l\lakedonyadan, pon ar 
IYony an, Moradnrı, Ege ve H 1?'k~ng: 12 (A.A.) - Mançu. 
l" c-n adaları ile Ciritte .. .. 'ko hükume-tınin bıldirdiğinc gö-\ 
up atılması ~ n suru- re 1941 knnunusanıs· ı'ndnn"--n' 

el ' t111 b' nn rugmen, ortada ... . uc 

' 

Vnrdır, ır «muharip Yunanistan• 9800 Japon ail~si Mançukoya ge. 
lerek yerleşmiştir. B. HİTLER 

Ccneral Çolak ~ı . ---------------------------Uı.ınına u . og u, nuhver nı- -
Ygun bı h."k" aöyledigv i nutukta Sı'nyor '"'usso- 1 rnu olnbilir 1 .r. u umet kur- )' b 1 m mana verilmiııtir? Bunu bilmiyo-

denız h ' ııgılız cephesindeki ıni i dirmişti. Şimdi bu kara- ruz şüphesi:r.. Fakat Yunanistanın, 
a~naı~da ıı;~uhe . kayra kuvvetleri ~n, derhal tatbikine geçilmiş. Bu İtalyaya bağlı bir «Mora eyaletiı 
aıt olanlnr arıp unanistan> a emektir ki şu anda Yunan mil- haline ııokulmıyacağını da ıan
d,ı: olsi\, ort:~ llabilir. Fakat ne leti, asla müstahak olmadığı bir mak mevkiindeyiz. Zira bu dere· 
tı ny Üstün d" l~lyaya kar,ı, al- hakarete maruz'bırakılmış olyuor, ce bayağılaııtırılm~. marabalaştı
tarafından ma -;j~uım~ş ve ltalya Seriinin böyle bir karar vere- rılmış, hiçleştirilmis, bir Yunaniı
ni İspat ctıniş b-P edılemiyeceği. bilmesi nasıl mümkün olabildi? tan, bütün devirlerin en biiyük 
Bu _, evlet, kıt'~ devlet vardır. s.an. ıyoruz ki bu karar, ancak azabı 1 M.h h.k. 1 u .. o ur. ı vere a ım o an 
düşmanlığını asla ı:ı. Avrupaaında, ıu ıkı sebep yüzünden verilebil- zekanın böyle bir frengi çıbanı 
ğu bir Almanya ta::Tadını oldu- miıtir: yaratmaktan çekineceğini ııan-
lup edilmiştir. 111 an rnağ. 1 - Yunanistanda kargaşalık mak isterim. 

rttıkça artıyor. 1-lem öylesine 
Führer' in hakkını F··h artıyo k' C 1 ç 1 k ı t M u re • d r ı, enera o a oğ u-

anımalıyız. ndcrnki Yun .r e nun bununla baıa çıkmaeı imkan
Alman orduları tarafında:nıst~n sızlaşmııtır. 
lu d .l . . B y rnag. 2 
,... P e ı mıştır. u unanistand 'k - Almanya, mihverin hiri· 
". eneral Çolakoğlu'nun otor'tıı., cı rn h · k •ı b w d'w. l ı e- u arıp uvveti olan kendi 
y ne oyun egrne ıgı an aıılan b· askerlerini Yunan ıehirlerinde 

unanistanda Alman ordular; e.alizon olarak bırakıp hareket
tarnizonlar kurmak ve kendi il. 3vtiremiyecek bir vaziyettedir. 
b'.ı\niyetlerine taalluk eden ted. rarn - A

1
tea hattında bir işe ya

h'.t· crj almak hakkına malik olıt- nan·1Yı:n talyan askerlerini, Yu-
1~ ırler. Ama yalnız Alman ordu. zifel: • n1a Polis ve jandarma va-
B~· .. . hale :•k c kullanıp cbir işe yarar 

do. d cu_n ne duyuyoruz) Atına ceği d~ .?1~k1 > mümkün olabile-
Vu a~ıl olduğu halde, bütün §Unu müştür. 
kcd~j.nıs~n ltalyan işgaline ter- Acaba, rn'h *. 
~ 1Yornuış. fw • •. 1 verın tasnvvur et-
ounu ·ı.· ı~ıtarnustakbel Avrupada Yun.a-

1 ·ı gün evvel, Romada nıs na nasıl b' ·...-
ır mevki ve bir 

* Şimdi mesele şuradadır: 
Acaba Yunanistandan artacak 

Alman kuvvetlerine nasıl bir va
zife verilecek) 

Acaba Meata Karasu civarında 
Bulgaristanı destekliyecek olan 
İtalyan irıgal kuvvetleri ne zama
na kadar burada kalacaklar~ 

Acaba ltalyan iııgalinden, Yu
nanistanı kavuran açlık ve sefa
let kargıaında nasıl bir mucize 
bekleniyor? 

Acaba Yunan milli haysiyeti
ni bir kat daha kamçılıyacak olan 
bu harekette siyasi bir isabet 
bulmak mümkün müdür? 

NİZAMET'l1N NAZİF 

Darı n'a 
bir sada
ka verildi 
Berlin, Vişi-

e e A 

nın sıyası 

zikzakların -
dan memnun 

değildir 

Buna rağmen: 

Fransanın 
müdafaasını 

temin için 

Mütareke 
şartları 
ta d i 1 
edildi 

Bal, ' ı z (A.A.) - Berlinden 
bildirildiğine göre, Suriye anlaş
mazlığı hakkında Almanya, Vi
şiye sadece siyasi sempatisini ve
recek ve bu işde yalnız başına 
hareket etmesi lüzumunu bildire-: 
cektir. Franaanın, kendi müdafa-

~evamı üçüncü sayfada) 

.. 

Yukarula Adil!; • Abebada Negü.s'ün. ikamet ettiği saray_ına milli HabC§ bayrağı çeldlir/i'Ctt • 
A,ağıda : A<lis .. Abeba sokaklarında birİ11giü: taburu - --- ----

' 
lsviçre 
partisi 

komunist 1 Dediği çıktı: 
lağvedildi Y . 

Japonya ile 
Sovyet birliği 
arasında dost 

Berne: 12 (A.A.) - İsviçre 008015 an 
me'busan meclisi, komunist parti • 
sinin yasak edilmesi hakkındaki it ı a ların 
hükumet kararını tasvip etmiştir. a y n 

luk i er iyo · - işgaline ter-
Mo..<>kova 12 (A.A.) - Ste! ... nı 

njansmdan: 'l'ass ajansının bıldır 
di:'!inc göre bu sene 17 şubat ta
rü~indcnbcri harici t.caret komi . 
seri M\koy~ ile, Moskovada!ci 
J apon b üy ük elç:si Mate'k~wa. aı-a 
s nda bir ticarc-t mukavele~n ve 
kar.şıİıkh tedi; c ve mal mübndc-

1' ıl!ı • 

~/ ._~il/• 'I .... ,,, 
' 

~ " 

B. PETEN 

Yahudiler ileride 
bütün haklarını 

alacaklar 
Londra 12 (A.A.) - Londrada 

toplanan Polonya kabine.si, müs
takbel Polonyada bütün vatan -
d~lara milliyet, ırk ve din farkı 
göz.etmeksizin müsavi haklar ve
rileceğine v·e yahu.eli aleyhtarı si. 
yasıctin fesatçılık, tel.ak.ki edile -
ceğ:ne dair başvekil general Si
korskinin beyanatına ta.svib tt • 
~. 

Almanyada: 

Harp filosunun 
yeni Başku
mandanı 

Berl!in 12 (A.A) - Harp filo
su kumandanı amiral LUtjens'in 
Bi.srnarak zırhlısından öhncsi ü
zerine bahriye genelkurmak reisi 
amiral Schniwing harp filosu kıu. 
mandanl.rğına tayin ~ilmiştir. 

kediliyor ! 
ltalyan kuvvetleri 

Atina yolunda 
Roma, 12 (AA.) - İtalyan lesi anlaşması akdi 11?,'kkuıd~ Y~

kuvvetJerinin Atinaya doğru yol- pılan müzakereler, ıııutıclrnbıl nıu 
Ja oldukları bildiriliyor. Bu kuv saadekadklarla mesut b·r cerl'· 
vetler, Yunanistand aki Alman iş- wm takip dmiş ve JJ h.'lziran 1..ı
gaİ kllVvetlerinin yerlerini ala- r ihlnde bu mukm•clelc-r ptırafe 
caklardır. f edilm~ir. 

Birkaç_Şafırla. • • J 
İsabetli bir 

teşhis 
Hamid Refik 

Y nrCii'mseverler Cemiyeti ni· 
zamname.inde yapılar. ıon 

tadiller arasında çocuk düşürme 
fenalıklarile mücad<?le faaliyetinin 
ön plana alınmı§ olduğunu görü
yoruz. 

Bu tac:a teşhiade de, tedavide 
de isabet vardır; yarayı içinden 
deımek, hastalığın, bünyeyi ke· 
miren mikroplarını yuvaaında öl
dürmiye çalışmak en iyisidir. 
Ben, kendi hesabıma, bizdeki ço
cuk düşürme illetinin, başka mem 
leketlerde olduğu gibi, içtimai se• 
falet veya ruhi sarsıntılar yüzün
den vukua geldiğine inananlar
dan değilim; bunun, daha çol., 
bir cmoda sirayeti> halinde m ü
talea edilebileceğini saftılyorum. 

Nüfus istatistikleri, kötü taklit 
cereyanlarından uzak kalmıt yer
lerde bu fena adete hemen hemen 
hiç raııtlanmadıiını gösteriyor. E-

ıısen Türle an<ısı çocuk dii:;iürmek 
nedir bilmczt 

Sanayii ve o nisbette içtımai N 

faleti ileri gitmiş, Sll1ıilar arasııt
dn müsavatsızlıklar artmış olua 
memleketlerde, çocuk düeürme. 
bir nevi sosyal anomııli halinde 
kenc!;ni göot*rir; bir de, cemi~ e
t;n -sözde· üst tabakasını teşkil e
den dejenere tiplar vardır ki, sırf 
züppelik yüzünden çocuk doğur
mayı istemezler. Bu iki kat.egori
den birincisi bizde yoktur. IHnci
si ancak taklit ve sirayet yolilc te
tekkül edebiliyor. 

Yapılacak şey, bu nevi taklitçi 
tiplerin küçük toplulukları üstün
de seri halinde telkin şırıngaları 
tatbik etmektir. Diğer tali tefer
rUat da ihmal dılmemek pıtile 
bu, asorti bir tedavi oJur ve o zn· 
man modanın aksine bir istikamet 
aldığı görüliir. 

J {imnyei l layvanat Cemiyeti 
Relcdi.) } miır .ı< n . • c • , k ni

;.ı:,,. ·.ııııJ .1 f ı.zlu ) ii. , ' l.• en )3 
. . ' .. ıcını . i :mlı ri · rmi~ ve 
ı .. n tt'm!ni:ı! i temişt ı~ 

Cemiyetçe ha:ı. ' .. • ma eziyet 
eden 8 kişi lı..ıkkınd da ayrı~ 
~eza uıptı tu:ularak Belediyeye 
verilmiıtiı. 
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Salılite 2 

Usturumca kazası kayma
kamı Kini bey, bugün 

• pek kızgındı .• ~ 
i.. 

- M..!!__ellif i : Nizamettin Nazif _J 
Bir kaç büyük rütb eli rüha· 

ni, p rensin üç adım öteüinde, 
tahta andalyelere yarı otur· 
wuflar, ellerini uğuşturarak o· 
n.u dinlemeğe hazırlanıyorlar· 
dı. 

bir i b:ı!layacakur. 
Eylül ayının on Le;:inci c;ü· 

nü idi. 
Bir cumarte i gii11ü. 
Ustrumca kuza ı kaymaka -

mı Kani bey (1) arıklı lıir a· 
Mitrepolit efendi Ferdin an damı kar :ı ına almış Jıiddetli 

dın arka ında duran pala Lıyık biddetli konu:.uyordu: 
laJarı tanımak için çok dü Ün· - Ben ne )apacağımı fa.ır 
nıeğe ihti) aç hi _etmedi. Sh·il dım. eekJyıa, eli ıyahk ediyor. 
elhi eli adam, 318 senesinde Zarar gören in anlar lmna mü· 
Pipiliçada lakedonya istikltili racant ediyorlar. llir ıkaymaka· 
ni ilan etlen, fa'kat kırk sekiz mın ilk ''azifesi mmt.akası <la-

at onra Bulgar pren liği top bilinde emni} et tcsi etmek 
raklarına kaçmağa medmr ka· değil midir? Derhal, emrim al
lan ıne!dıur ihtilalci Sal'.afofltu tındaki kuvvetleri, harekete ge 
a keri üniformalı ı i e tanıma tİrİ)Orunı. Fakat haddin varsa 
}an Bulgar yoktu. Bu Verho • , i r i gör! Sadaret umum mii· 
l"'İst Pırtisi rci leriııden gene- fcui lik, vilayet o anda elele 
ral Pcoıogeroff:ıu • ''erip kar~ına dikiliverİ) orlar. 

Peren Ferdınand !bir iki ke cSa'kin baaa... Arlam ölcfü· 
re ke ik kettik öksürdükten ıon re)im dem~!> diye bir ağızdan 
n: tuıturuveriyodar. Böyle İ;ı; mi 

- luhterem papas efendi- olur yahu? 
ler ! di) e öze başladı. Rilo ma 
na tırının Bulgar tar1hiode !ka· 
~ndığı -~~?'iik adı, ya rınki ne- (1 ) Eski Jııanbul valilerin-
ıller bu)·illc ha)ranlıklarla a· de 'mdi A.~'4111 ga%ete$inde 
nacaklardır. Rilo mana tırının t in J:a ulıarriri 
giriştiğimiz ·utani m ücadelede e r: m 
hu güne kadar oynadığı rol, Kısa 

bürük Bulgar idealinin arka-~--- H a be r 1 e r 
ıdan ko anlara gurur ver • -

mektedir· Size gö terdiğiniz gü * Üniversite Fen Fakültesi 
.ı.d rni-allcrden dola) ı te~ekkür di~çi ve eczacı talebelerinin as-
aedm. ker1ik ders imtihanları haziranın 

on bc§inde bitecektir. 
Büyük rütbeli papa lar, * Darülacezedeki hastalarla 

prc.n i, )erlere tadar eğilerek 1 küçük çocuklara saf süt temin ct-
elimladılar. Ferdinand, ha~ı mek maksadile burnyn inek. man 

ile bir i1"nret rerdi. General da ve koyun alınacaktır, ve bu
Protogeroff, derhal, ) averlre • radn bir ahır yapılacaktır. 
den hirfoin dincle duran hü) Ü * Gümrüklerdeki sahipsiz eş-

. '.)'llların bir kı mı Darülaceze ile 
ce lıir kutu) u açtı. içinden Çocuk Esirgeme Kurumu arasın-
çıkardığı ni~anları, birer birer- da tevzi olunacaktır. 
ruhanilerin öğüslerine ili,,tir- *Son günlerde Şt"hir '\e civa
di. oııra, Mitrepolit Ke.rıLi • rmda 1300 köpek, 367 kedi öl
rnofn kohmdnn tutarak pren• dürülmuştiir. * Dün şehrimizden 300 bin 
c ) alda tırdı. liralık ihracat yapılmıştır. 

- Eft'ndimiz ... dedi· Tanı· * Birinci sınıf sinemacılar, 
ınak i-tediğiniz bii) ük vatanper film, sigorta ve navlun ücretleri
\eri takdime ce aret ediyo . ıin pahalı1ığmı ileri sürerek lo

calara elli, lüks yerlere 1 O, diğer rum. 
F d" d d"" K b b ' yerlere de 5 kuruş zam istemiı-

er nıao 0 0 urg, u erdir. Belediye bu talebi incele-
Eözleri clinley:inoe ayağa kalktı ıektedir. 
elini uzattı : * Ankara. İıtanbul ve İzmir 

- Sj:Di tanımakla §Cref du· iaşe müdürlüklerinde yapılacak 
')U\ ormn t-lendim. Diye mırıl- tayinler ha~kındaki .kararname 
da~ı hazırlanma\tadJT. 

1 
• ••••• • • * Devlet Konservatuarı opera ' e. goı;ıaslennck allıman nı kısmı bu akşam. Ankara Halkc-

tan1ara bakarak kohn'klarını vindc teın.sille.re başiıyaca1dır. 
kabartan R uh anilere döndü: * Dün Eminönü mıntakasında 

- :\1 ulı tercm papas efendi- yapılan Belediye teftişlerinde 

l r d-,]• n __ ! b ' ı__ç d akika fÜplıeli görüle n yirmi dört sıda 
er.. ı:uJ. D OIU ır !lfiia d . .. d dil . 

b akı ? ma d~ muaa ere e Dll§ ve 
)&lnız ır T muanız .. • nümuneler kimyahaneye gönde-

Bn anu derhal yerını \Jul- rilmiştir. 
4!u. Bir dakika son ra yaverler * Bdediye umumi bahç~lere 
ae ruhanilerin arkasından o da yeniden kanape koyacaktı.r. thale 
) ı terke<li) orlanlı. yın yirmi altısında yapılacaktır. 

p eral Protoger of * Otobüs şoför ve biletçileri· 
. ren '. gen . f b l 1'İn tek tip elbi8e ıekli tesbit e-

~htrepolı t ve Sakara a., k'lli& d'ıl · t" Elb. 1 k k.ah mış ır. ıse er oyu v e 
kal<lılar. rengi olacak ve yakalanna numa-

Çamlı dağlarda güneş yava~ ra 'konacaktır. 
) 3 , aı: görükmez olurordu. :Ma * Anadoluya göç işi aona er
na~ıı~ın avlm.unda bir ~aç Ke· miştir •. X eniden git~ek istiye'?ler 
· hla k" k' bu ay tçınde eevkedıleceltlerdır. 

şı a nan, ı ~neyen e ız * Permanat makinelerinin 1 1 O 
on ata ba4nr leğenlerle .. araplı voltla çal1ttınldığt ve bu yüzden 
u içiri'yorlardı. bazı feci neticeleT zuhur ettiği gö-

Rilo raflarının orta~inda rülmüı ve volt miktarının tahdi
youtulmaoan üstü Le yığılmış dine kara~ ~eril~iştir. 

· • 1aı l * Mecıdıyekoy çarşı yolu şo-
ta ları ıle hır rta yu asını 

1 
__ ı_ . d"l ı_ .:. B d se o an11 ııııa e ı ece...... un an 

andıran manastırın. çan kule\e ba 0 yine yıl iç.inde yapılaca~ 
rinde zangoçlar h:ılatlara asıl · yolların listesi hazırlanml§hr. J-
mağa uğra§ıyorlardL haleler bu ayın muhtelif günle-

Güneş bntıyordu. rinde bitirilecekti~. • .. .. ~ 

E~~ · · ·· erı·n.1-0 ..... do * Mıntaka Tıcaret Muduru 
:..ı"anesının uz uc v.u • S · R ·· k d 

k 
- ·~· l 1 ~ut aufun bugun An ara an 

uz . ır ve UÇ sene ~eçtıgı ıa; ehrimize geleceği haber verili-
de cJ a> nın hatıralarım hala yor. 
innnarak ananlar, a'kşam dua- * Fevkalade vaziyet dolayı-
tJna lı:ızırlnruyorlardı. sile bazı vergi ve reşimlere zam 

yapılmnil hakkındaki kanun li
y;hasına ait bir talimat hazırlan. 
maktadır. Talimatname, yakında 
alnkadarlara gönderilecektir. 

BİR nADİSE 

Hnyır efendim, Jıayir c· 
fendim ... e odur, ne de hu ... 
Ru j i iki kere iki dört eder e· 
kilde herkesin malumudur. 

Bugünkü eriat clenım ettik 
t~ bu vaka!Mın biri bitecek, 

* Suriyede cereyan eden hn
diseler üzerine, Suriye Üe ticaret 
münasebetlerimiz durmuştur. Ban 
kalar, t!,s;ar'i muame.leleYde, Vişi 
hükfımet'ile yapılan ticaret an
taşmasma göre hareket etmekte 
tereddüt etmektedirler. 

----Bize göre--•1 

1 
Bu gibi/erin isim
lerinin de teşhiri 

lazımdır! · 

Y eni çıkan ekmeğin bazı 

yerlerde beğenilmediği 

ve tek tük şikayeti mucip ol
duğu söylenmektedir. Sebebi, 
ckmdtlcrin hamur halinde çık
masıdır. 

Fmsab ganimet b ilen bazı 
fınncılar İyi unl:ın kötülerile 
değ.İştirme.kte ve ekmeği bu
n unla piıirmektc imişler ••• 

Eier doğru ise, iıte üzerinde 
durulacak bir mesele dahal 

Bu derece mühim bir gıda 
maddesine fesat ltanıtırmağa 
lca11cıım:ılt, vatanda~ .karp iş
lenmif ve iılenec;ck suçların en 
ağırıdır; dün b u sütunda teıri· 
hine çall§tığımız childc.irlık> 
bile bunu tavsife az gel ir. Bu 
kabil suçlar için, nek.adar ağır 
olursa olsun, sade kanuni ce
zalar kafi gelmcı.; bunları us
landınnak. baıkalarının cesa-

1 
retiııi k~r~k için isi_!lllerinin 
de teşhırı lazımdır. Ta ki va
tandaı. ekmeğinden, dolnyısi-

1e hakkından ve sıhhatinden 
çalan bu adamlarla alışveriş 
etmemek suretile ası1 luyık ol
duldnn cezayı vermek fır.atı
m bulabilsin. 

- Bu böyledir! -

EN 90N HAV ADts 

1 şehir ve Memleket Haberleri] 

G::.:: ~~~~h- Sebil ailelerine maas 
y eni:~:~::=.~r için b a ğ 1 a n a c a k 

bazı kayıtlar Asker aileleri devletin daimi 
konuluyor himayesi altına alınıyor 

lar~e:~';1i~ıe k::~:7d:: g~J!~: " A alcer ailelerine yardım ıçın harpte ıchit düoecek er ai.leleri-
~elt tahdit edilmeleri için tetkik- bazırlanan yeni bir kanun li.yiba- ne de daimi ve geçineb ileedt bir 
fer yapılmaktadır. yeni kahve ve 51 Büyük Millet Meclisi Enclimen- para verilmesi düıünülmektedir. 
gazino açılması için de bazı esaslı !erinde tetkik olunmaktadır. En- Bu kabil ailelerin kadın ve 
kayıtlar konulmuştur. cümenlerin layihada yaptık.lan kıilanna talep ettikleri ve icap 

Belediye Re~liği kaymakam- tadilata göre hiçbir taTaftan ge- eden kanuni evsafı haiz olduktan 
Jıklara gönderdiği bir tamimde, ıiri olmıyan muhtaç asker ailele- takdirde diğerlerine tercihan dev 
mıntakalarındaki kahve ve gazi- ri müşkülatı..~ bırakılmıyacaklar, let memuriyeti verilecektir. Ay:n
nolaTın sayısile sınıflarını göste- !ıer ay nüfuslarımn ço1ı:luiuna ve ca çocuklarının tahsillerine de
ren bir cetvel göndermelerini bil- azlığına göre devlet tarafından vam edebilmeleri için birçok ko-
dirmiştir. kendilerine muntar.aman bir pa- ]aylıklar gösterilecek. çocukların 

---o a verilecektir. babaJanndan görebileceği yardı-

Mısır çarşısında 
Bahkçı dükkanları 

Mıs~r çaTşısınm içinde buluna
cak 1 6 balıkçı dükkanına soğuk 
hava tesisatı yapılacaktır. 

Balıkçılar, dükkanlarının kapı 
yanında olmasını istemişlerdir. 

Diğer taraftan muhtemel bir mı devlet taahhüt edecektir. 

Yanın 
kiloluk 
ekmek 

Kitaplar arasında 

Keşfüzzüniin 
Maarif Y ekaletinin tc;:kil 

• 
ettiği htı1U.1i bir komi yon u· 
zun ve cidden yorucu bir çıı· 
lıpnadao i onra büyük T ürk i · 
timi Katip çelebinin •Ke~{iiı· 
zunu> nun birinci cililini tıı· 

mamlamı .. tır ve bu arapça cset 
Dev:tet )fatbaa ında ha ıJuıı;· 
ur. 940 ütun halindedir· 

Maarif Vekili Ha an .Ali \"ii• 
edin i areı ve intihaLile ) ap~· 
lan bu efierin füıtünde Tiirk•· 
yenin e n !büyük ilimlerindcJl 
eski Beyazıt .kütüphane i ıııii· 
d ürü İsmail Saip, Ordinar) lif 
Profesör Şerafettin Yahkıı).a' 
KHUi Rifat çalı mıılardır. l·· 
mail Saip eiendinin ömrü 'cf~ 
etmediği için !lıu ;İ§teki hizıııc11 

çok kısa olmu,.tur. .. 
Hu eser pmdiJe bdar uÇ 

defa tabedilmi~tir. Dunlardııll 
ıbiri ini 1835 • 1858 enelcrİJl' 
de litince teroüme ile J,crııb1'' 
Flüg l La mıftı. Fransızc~ı) 11 

dn tercüme odilrııiı:ı ve :fokııt 
lô ·ıı 

ba ılanıaınıttır. Gerek Şar~. 

Yardım sevsnler cemiyetinin faaliyeti 
Çocukdüşürme felaketile 
mücadele edecek 

r ecrübeler iyi netice 
verirse, uzun ekmek 

ler çıkanlacak 
Belediye İktısat işleri Müdür

üğü yeni elcmeğin pipne ve ka
.'.larma hbiliyeti üurinde tetkik
er yapmıştır. 

Belediye fırınlarda 4 7 5 grnm
ık yuvarlak ve 950 gramlık uzun 
•kmek imaline teşebbüs etmiştir. 
r ecrübf'ler muvaffakıyetli netice. 
er veTdiği takdirde ekmekler bu 
ekilde imal edilcrnektir. 

Opera tem
sillerine 
yenide !ı 
başlanıyor 
Bu akşamki ilk 
temsil "Madam 

Baterflay,. 
operasıdır 

tabilerin ' 'e gerf'.k e Flügel ıll 
ba:ı tıkları u ii:,lıalar Lir çok ]ııı• 
talar ' 'e nok;;anlarlıı cloltuhı<· 
Sulithiyetli komi::.} on Kiitip V'' 
lehinin mÜB\·e(lde , . .e ~ı ynıı~; 
rını t':.m; tutarak kitabı lıii) tı 
hir 41ikkat ve itina ile lıar:ırlll~ 
nu~lar<lır. E~ki tab''ı1arındıı\J 
nolwmlar ve hatalar lıa İ) e la• 
linde yeni tab'ıda gö~terihıM' 
tir. . 

Katip Çelebi, eserini ,pi~· 
)' 

ro:ı> ıııaddeS'ine k11d ar da ı rıı• 

Cemiyet, genç kızlann ahlôkc vaziyetile 
geniş öiçüde meşgul olacak 

de 
Ankara, 12 (A.A.) - Bir 

müddettenberi tehir edill!li~ olan 
cOc,1et Operası ~msillerİ> ne 
bu akşamdan itibaren tekrar bat 
'anacaktır. Bu akpmki temsilin 
mevzuu cMadam Ilaterflay> ope 
rasıdır. Temsiller Halkevinde ve. 
r.ilecek ve 14, 1 7. 20 ve 24 ha
tiran günleri tekrar edilecektir. 
rem illere saat 21 de başlana
caktır. Ankara Tadyo m~'kezi 
emsilieri aynen nakledeceğinden 
radyo programlarında muvakkat 
>ir tadila t yapılacaktır. Her ak
am 22, 30 da verilen ajnns hn-

ze çcluui ti. Ömrü vefa etıııt' 
I ·~· • . i k .. .,{tle < ıgı ıçın at ı-.ını mu \t • 

halinde k.almı .. u. Bcvaza çr1'i" 
• 7 •il(" 

len kısmı Topkapı sarayı >• 
Ankara, 12 (Telefonla) -

Reiıicümhurun refikası Bayan 
\1evbibcnin himayelerindeki Yar 
:!lımaevcnlcr Cemiyeti yeni bir 
beyaname neşretmi tir. Bu be
yannamede cemiyet, Türk mille
tinin bir tek kuruluş '\:e yükseliş 
olu olan Atatürk Tejimine bağlı 
aı.lmak yolunu tercih etmekte ol
.:iuğunu bildirmekte '\:e bu hu
usta bütün icraatını bu )ola doğ 
u e\'kedeceğini bildirmektedir. 
Diğer taraftan Ankara Yar

lımsevenler Cemiyeti Ankara 
:adınlarını pazartesi günü toplan 
nıyn davet etmiştir. Ankara ka
lınları hudutlanmızı bekliycn 

kahraman askerlerimizden başko 
yoksul mektepli çoeuklar için dr 
kazak örecek1erdir. .Belediye vergileri 

hangi .ayla da 
alınacak? 

Diğer taraftan genç kızlar icin 
de bir cli§i atelyesi açılmı!Jtır. Bu 
atelyede çalışan kızlarımız muh
taç oldukları takdirde muayyen 
bir yevmiye nlabileoekler ve bu Belediye Re"a.l~ği bu sahalı a
suretle önümüzdeki ders senesin- • kndarhra gönderdiği bir emirle 
deki mektep masrnflnrını kapata-\ leledJ}e '!.ergi ve rcsimlerinin 
bileceklerdir. • ngi ayl rda kaç taksitte tahsiJ 
beyanname neşretmiştir. Bu be- >lunacn~ını bildirmi,tır. Buna 
Ve bu e~msa bağlı olaral:, çocuk öre bina ve buhran vcrgisi ten: 
düsürme fenalıklarının önüne ge- nuz, eylfıl, _ikincıtc rin,. ikincika: 
çilmesi için mücadele edeCl"ğİ gi-1 un .o~:k u.ıer.e 4 ta~sıtte, arazı 
bi, genç kızlarımızın ahlaki du- ıergısı aguı:tos l'e teşnnıevvelde, 
rumlıırıle de me ul olacaktır. ol v ergi i haziran ve teşriniev

rleri bu ak am 2' ,50 da dinle
ilecekti:r. 

Zi A 

•• 

'an kö,..kü kütiİJ>lıane inde Jııl' 
lunm o;<lu. «Düro-> ınaflclt' 
iud;n couraki el ) azıwı..ı uı.~İ .. 

v.-11dej de Fatih Millet küt11I; 
hnne inde Carallah efendi p· 
lDpları ara:ıında idi. 

1 Cıır:ıllalı efendi, Katip Çe de; 
hinin UılelJeı:ıiuiıı tclcbc İ) ~ 
Ellnde bulunan nü Jıaııl ,. 
üzM"me ) av.dağı 1ıir derkt'11 :ı ıı 
ıla «Kfıtip Çdrbi rncrhnı111'., 
miis\ edde lıaHndt"ki bu c-l't• 

.-.. ...... ._._. .................. ~----~~--- "elde, tanzifat, tenvirat ha7.İran. 
srinievvclde olm::ık üzere iki

•r taksitte, k ra nakil vasıtaları 
esmi hnzirnn, eylu1, 'kanunu~·· 
·el, mart ay) rında olmak ÜT.ere 

ca ele 
i altı zat okuma}'B çah~tıl~: 

fnkat mm affak o1mnnıh1ar» 1;.ı 
. o r<ln . Şimdi el<le bulnnan e-

11 ı1:ı.tb11 nü~hnlar, bu .Ui luıdUt 
reljt>i ı•üzcl okuıunak suret 

Beledi ~~en 
alanlar 

aş 

Emekli, yetim ve 
dulların üç aglıkları 
yarın veriliyor 

Belediye ve Hususi idareden 
mııaş alan mütekait, eytam '\'e e
ramile haziran aylıklarının tevzi 
olunmasına yarın başlanılması 
kararla§bnlmışlır. Tev:.ıiat ayın 
on ye<Üsinde nihayet bulacaktır. 

Fakir ve kimsesiz 
çocukların sıhhi 

muayeneleri 
Fatih 'kazam d ahilinc:k'ki ılk 

mekteplere kayıtlı kimıesiz fakir 
çocukların .,hhi muayeneleTi bu
gün Kocamuııtafapaşada kain 28 
inci ilkmektepte Maarif Müdüri
yeti sağlık doktorları tarafından 
yapılmı~ ve tedavileri icap eden 
~ocuklann da lazımgelen dispan-
er, prevantoyom ve h astah ane

lere gönderilmesine başlanmış· 
tır. 

a oc, k . ' . 
ıspanu~n 

Galata/dar 25 bin 
liralık yardın1 da 

bulu~dular 

takııitte, deniz nakil ''asıtalan 
emmu;; ve ik:jncikanunda, tr.\n-

Şimdiye.kadr 
22.0 milyonluk 

servet kurtarıldı 
lallara ait re&'im ağustos nihayc- Ankara. 12 (1".eldonll\) _ 
it1de istifa olunacaktır. 1ü.t·ük zirai kal'.ınmnmız için hü-

o uınctin .aldığı yerinde tcdbirler-

;:, • ç 

lrnzırluumı~tı. t 
E.:.ki tah'ılarına ralıacıll 
"'· · H .f d . ıe-vıınun 'e anı za anın 1 • ·ı'ı . d · ı~ --1·1 . . f tf ) ı erı e ı av-e C'.11 mıtLt. ,. 

ıu b 'ıda bu ze} iller koıııtl•11 

bi r basmacı len çok iyi neticeler elde edil- mı ur. -"' 
Çocuk Uirgeme Kurumu Gll- ektedir. Zirai mücadelenin §İm Katip Çelebinin el yazı>'", 

lnta nahiye subesi tarafından yap cezaland ı r ı ld 1 "ye L:adar kurtardığı .ervet 220 ftndan bazı yapraklarda "'~ 
tırılm ış olan yeni çocuk d ispan- b s·· ·ı 1" d ç ı f ..,,.., . d V Fiyat Miirnka e urosu mr.. mı yon .ıra ır. egirge erin im- bolmut1\U. Profesör Şera tt-:, 
'len Ün ali ve Beledive Reisi ~ url~rı, l\ıJ,~hınutp~:-,;ada basma ='-- _.. J ·ı 1 20 ·1 1 k • · ı~.-
L• f' Kı d · • .... " " ıası raUCAD.e C$l e mı yon u ı.uı1ları bulmuı: ve esere 1 • 

ut 1 r ar tarafından açılmış- atışlarını yiiksck fi:;, atlarla satan ıervet kurtarılmıştır. Fare müca· u :. 
ıır. ~1eolevİ adında bir manifaturacı- .:le1esi 1 O senedir devam etmek- eıınijlir· -crJ 

Banyo evi ve gündüz çocuk . ın dükkanında cürmüme!!hut ter- .ıedir. Her yıl munta.7.aanm 10 Maarif Vekileti yalnız P,,, 
bakımevi olarak Üç kısmı ihtiva ip edilerek sahibi Adliyeye ve- in hektarlık arazi temizlenmek- .üz..züııuu·u bastırmakla i1'rı/W' 
edt:n CÜtpanser. Mimar Si nanın M J • d- 2 5 1 . ı rilmiştir. eo evı. un ira pa- cdir. Meyva ağeÇlannı lturtar- etıniyttektir. &ki ianoıt _.,. 
isarından Atikalipa•a medrese- d kk- · b" h ft k 1 L- el ., a,. "' l a ve i.i anının ır a a ka- oıa için yapı an uc:ır 11e11 ik mü- diresi.ikinci ~ube miidliriİ v ..._ 
sinde İnşa edilmiştir. n~aat için panması cezasına çarpılmıştır. ~addede 1 O milyon •iac; kurta- - 5 art'"' 
cemiyet 2500 lira sarfetıniş ve ya 0 rılmıştır. t.latlı Is.mail pa3anın 3 se JI 
oıya lbım olan ma lremeyi de 

500 
1 Diğer taraftan çiftçi mallan- yorcu bir mej:ai ile ha:.ı:ırltt f' 

Kurumun Galata · ubesi izalarile 1 ÇUVal ı a ait bir kanun hazırlandığı ve z.e}illerle hoca İ:-anıil Sa ip ı• 
bu civarda bulun;n vatandacları- M fl M ı· · E 1 1J " ... ~üyük i et cc ısı ncümen- fendinin wpladığı ıua aıua -""' 
ınız temin etmişlerdir. k a h v e ~rine verildiğini bildirmiQtim. lı _ ı. t ı· ıu·ıil ,.. 

B d b ·· d · "b ~ avrıca asttra<".aA ır. • •• 
ura a ugun en ıtı aren ço- (akında umumi heyette müza· / • 20 J) t v 

culdann m uayene ve balı:ımına, j •ere edilecektir. , Keı:f-üz..sü:nfııı a JJI ~ 
anneleri İfe giden çocukların mu- Varın tevzi ata Her kaza merkezinde biT ko· kın kitaJ' ilave etuıi ,tir. ~ 
hafazasına ve yıkanmalanna bat-, başlanıyor nıma meclisi kurulacaktır. Çiftçi ayrıca Ke~-ii7.-zünim'da .. 4' 
lanmıştır. • ~ 1 Kahve • . •. . .. mallarının koruma maSYafı olarak hıcakılan tarih )er1erıı11 * 19 hazırandan agustos so- 1 ıçın mut~ddıt mura- çiftçiden ufak bir para a1maeak- l Z ·"l (817) jJ' 
nuna kadar Ayasofya camii önün caatlar lı:ari18Ulda kalındığından clolc urmu~tur. e} ~ . )il'. 
de motörlü nakil. vasıtal_arının mu ' Vilayet ta~afı~dan bu aabab Ti- tır. o- ~i{eli~ ~ullm~ hl1' ~~lt b~ 
ayeneleri yapılacaktır. ille olarak j ca~et _\' elaletıle telefoala temas ımlerını ve hali ıtt'Clllllel~ 

Kaplıca 
içmeler 

doktorlann kullandıklan hususi 1 edılllllf ve cevaben btı&ün lizım- Kadınlardan yol ..,iml eriin ve b ali te.re\i01el / 
V e otomobiller, sonra tak!!iler, oto- ge~en müsaadenin ıhemen tebliğ • • d cllediyeıülarifin ]<°)€fl'l ~ 

büs, kamyon ve kamyonetler mu edı~eceği bildirilmıştir. Buna gö- VerglSI ahnacak ~. llifi > dlı ·ki' ciltli~ JY 

Sıhhat ve İçtimat Muavenet 
Vekaleti, memleket dahilinde bu
lunan bütün kaplıca ve içmelerin 
esaslı ıuretıe ıslahı ve halkımızın 
buralardan daha geniş bir tarzda 
ve ucuzca istifadesfoi temin eyle
meyi kararlaııtrrmı§tır. Alakadar
lara gönderilen bir tamimde kap
l ıcalarla memba ııuları ve içmeler 
hakkında mnllımat ve resimler i~
temi.,tir. NeşredileCek bir broşür
le de bun1arın sağık üzerindeki 
faydaları tebarüz ettir.ilct:dctir. 

ayene edilecektir. re stanbul günırüklerin_de bulu- Ankara, 12 ' (Telefonla) - I ınue n l a 
1
. B ela vıl*" 

nan 1500 çuval ık.ahı.·enın yann . . · 1 e!orde top anlljUr U 
te·~: .. d . J L b'. Calışan kadınlardan tank bcdelı l 1. vill r ar""l __ J _ _ lıt• J: v 1 •" musaa eu ge ece., "e u-ı ~1 h kk d k" •. 1 M acaı.: zc, e _, u.uau • fi lsaca: tu"" L __ ı ki . ld - d d a ınma!iı a ın a 1 temayu ec Keff .. .. • iL" ·-...ı / 

1 n uazır ı ar } apt ıgın an er ı· h f' l" d ld k t ·UZ-ZllDUJl 'Ulfi....--h l · us ma a ı m e o u ça yer e - :wı 

d l 
a tevzıata bapanaca.J,;tır. Evvel·· •şt· 8 . k kadı b" .t _ d" 1500 nü'='ha olank P"" ~ y d ., • n e C.C t • ViJ• f d ffil ır. lr 19lm n me U & l, ,. )f"" 

u r l ç l ivzıat.ıkn 1 ayet ~ra ın an rıınızla erkek meb'uslarımız va~ mıftır. Şimdilik (5002 n11~ _dl 
T urizm ~apı ~;~ı arar atmlj$& a so~ra- tandaşlığm bütün haklarına sahip gatışa ~rılacaktır. ÖH'lki ~ 

~~ ı ayet ma am.ının ~a nız olan kadınlanmızın çalışanları ta l ci 11"' 

H a rp çıktı Ç1kalı seyyah akını murakabe yapıp tevzıatın Tıcaret ~ d 'k b d 1. .1 . . h nlar ,eser taınam O un 
M .... ··-·· raıın an ~arı e e ı ven mesını edil---l· · 

durdu. Vatandaşlar arasın· udurlugu tarofıncian yapılması cı - b 1 -'-t d _.1ar x... d " bir arada netr ~ur· .ti •. . •. .. _ .. <10gru u mıuı;; a ın . vgren 1- • el"' .. 
da da harice gidebilen . yok gibi munasıp gorulm~tur. ğimize göre Meclise bazı mel) us-- Pcof~ör Şeraf~1n. ~"' 
bir ~ey. Halbuki bazı kımsel~rd_e Zonguldak santralı lar tarafından bu hususta pek ya- .lbailıba:ı;ına kıyıneth bır <1~ 

ıptila halindedir. Bunu hrsat bı- açı ıyor eektir. d qludrr Bcynelı11J,1t 
~ezmek, yer değiştirmek zevkı b~r 

1 

I kmda bir kanun layihası verile- olan· uıunca 'bir mukııd ·t~ 

!erek memleket dahilinde turis- Ankar:ı. 12 (Telefonla) - İNHİSARLARDA TAYIN ilim~ Y~~m . hö• ·l I yJ;ı} J ,..;ı 

B 1 d 
tik gezintiler tertip edilemez mi? lstanbul hariç olmak üzere §imdi- Ve NAKİLLER 8 emme )w e a d""-~ 

oş arsa ar a Bahusus ki çoğumurun akrabası ye kadar 140 şehircle elektıilc te- ı Y:eni kadro mucibince İnhisar- eier akazandırdıgından~ Ü ,,. 
S iy ınak yapı - ~ak veya dostları şimdi Anndoluda- sisatı yapılmışur. • larda yapılma\tta olan tayin ve Maarif Vekili Ha n ! eJ,r.rif' 

g 0 "- ,. dır. cHem ziyaret, hem• ticaret» Bir fen heyeti. memleketin ta- nakillere devam edilmektedir. celi amimiyetle tebrik er)'!). 
Siper. 11ğınak inşaatı devam et- kabHinden oralara gitmek isti- bii kaynaklarından istifade etmek Yeni ibda. olunan umum müdür İl rahim. Jfo1.:kı KO~ 

mektedir. Vilayete ait boe ar1!a- yenlerin önüne düşmek, kendile- için büyük bir enerji ile çalışmak muavinliklerine henüz kimlerin ' . . ... 'f .lı.,;P 
)arla, sahipleri tarafından hoş bı- rine azçok kolaylıklar temin et- tadır. Az bir zaman .sonra yurdun tayin edildiği malum değildir. mi,tir. Memurin müduru " fJf 
rakılmıt arsaların bir listesi tesbit mek suretile bu teşebbüs pekala her yeri ı§ık deryasına bürüne- inhisarlar idar~ i~leri müdürü de lnhi.arlardan eynl__a1'9 ~ 
edilmektedir. Bu arsalarda ııığı- kuvveden file çıkarılabilir. cektir. Zonguldal:taki santral ya- H ürrem Vekalet fnlıi.arfar müra- bank tefti• heyeti azalıgın• 
naklar inşa edilecektir. Şu halde ne lıe.kliyoruz? kında açı!cıcattır. k.abe lı~yeti reisliğine tayin edil- olunmu_§tur. 
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Eski lstanbul -

Meyve 
Yeni lstao~uı : 2 ~U G.ünün 
halınde 

E.N SON HAVADI8 

Haberleri 
/ngiliz harp tehli§i Yeni bir keşif 

Almanlann 
eline geçen 
ganimetler 
mahvolmuş 

12 H..tran 1941 Perıcm'be 

General Anto
nesko Hitleri 
ziyarete gitti 
Münı"lı, 1 2 (A.A.) - Apğı

daki tebliğ neşrolunmuştur: 

Rodos Kadı!1 çorapla-
• '· rı Nılon mad-

------- -Devam- Bınga 
"kitip, parası kadar değil, 11 v •• ZI desi ile yapı-
İstediği kadar ver! Adresini -Eger bogle ve Tarab ı a c ak 1 

almayı unutma ha!. müzakereler lusşiddet ~r:;,2~!:~ •. ~:;~; 
it f h •k d •ı • b b sun'i doomma el.Y.afı imalı edecek 

ÇOrçil'in 
Nutku bir saat ... · Belgrad 12 (A.A.) - D. N. B. 

.bildiriyor: Alman ordusunun top 
lad:ığı .haıp ganaiminin konulmuş 
olduğu bir kampta vahim bir in. 
filfilc obnuştur. Mühimmat Se -
mcndria şehrinin oııtaçağdan kal 
ma kalesinde bul.unuyordu. Sivii 
halk arasında yüzlerce ölü ve ya
r<olı vardu. Kaı.acian şehir u..rar 
görmüştür. KalenUı büyük biı 
kısmı hasara uğramamışt,r. 

Alman askeri makamla:-., harı; 
tt~şk·ıatımn da yardu::ı~ ıle hemen 
;enış bir kurtamı., 1şıne '!:>a~ln -

Dün 1aat 18 de, Alman Hari
ciye Nazırı B. Von Ribbentrop 
Romanya Devlet Reisi General 
Antoneako'yu kabul etmi, ve 
uzun ve ııamimi bir mülakatta bu
lu"....,uştur. 

İngiltere de 
kadınlar dip 
lomat olabi 

lecekler! [
Yazan : K. Bertan] a ' .. ı e l ır- 1 e 0 m 8 olan bir fabr&anm inşaatı ikmal _ _ d / edihnek üzeredir. Bu yem doku-

Gıd .. a ve sıhhat mevz.. uu. üzer.in... yet .m. cv .. cu .. ttur. Se uşman ar 1 a n d 1 ' ma elyafında sellüloz bulunmıya de ih v~.lün o:ık.tır. Bu maddeye ni1ıon denil. 
ınış!ardır. 

Beyrut tekrar Londra 12 (A. A.) - Ka • 
ılıııl:ır erkeklerin yeni bir ka· 
le_iTıi daha zaptetmi§lerdir· 

8unUn en mü}ı.:ıın tryecını ı- ... -...v;r un arktısında .. .. d b • • 
h
fade eden yaş sebzenin, h~~ .. bi1ı. dilin ve hal rıhtınunclanyei~~~ aramız a ır- meıkte olup kadın çorapları ve pa 

assa meyvanın günü gunune, seslendim: -s Kahire 12 (A.A.) - İngilıi2. ha- raşüt kumaşı ve saire imelıinde 
hat•" ı •k [ d """' va kuvvetleri Or•--~..J.. umumi ku.llamlacalkUr 

loCl saati saatine uymayan sa- - Ağam senin 'ro b' k l o ma g ~- . tış fiatları arasındaki fark, bi2.i n~. A~lad ~ 1 
•• ıraz . o. l l karargahının tebliği; ---~ı>----

bunun sebebini araştumağa ve di para aldığın ~~fz%a go~e~ ş:1t b •ı • Rados: Dün ve evvelki gece. R 
ndihayet de .Mcyva hllline> ka • zunalınız olacak. Bu:~erlsaızıanlı" ~•c nl SQlla l lT- ler, İngiliz hava kuvvetlerine 0manyaya 
ar _.,!_ t • . 1Uil ~ • men."5Up bombardıman tayyarele-.,.,.~et i.. tı::ş:mizi nasıl y ? ..:'<l.}nt -1_ • J k • 
Meyva hfıli. .. istanbulun her bir USUlünüz ola~:;n~ a:;· t~ /er 1 ri, Rodos adasındaKi düşman .tay gıuece gemz-

nev.i. ~t·•yva ihtiyacını temin ve mısın? · a ır n yare meydanlarına muvaffakıyet 
tevz. ıçin alıcı ve satıcının her 'Hiç tanı ........ ..ı..:. b' d "' le tetevvüç eden ağır hücmnlar /erı·n kapf an-sabalı to la d "' ·eri· ....... ~ı ır a amın ~ yapmıştır. Kalato'da büyük mik-

'1>-k P n ıı:;~-E~zar ~ h. SO?gUsunu garip b~an köyiü cin 
L_ ... !' ı para, uuure ve ayva:n vı, beni h-...-_ _ •• d" B Londra, 12 (A.A.) - (Bay tarda benzin yanmıştır. Tayyare. l k f 
'UOl"Sası gibi. 6Ü .. ":'.<1i'i.ön aşa?1 suz u.. \... Çörçil'in nutkunun devamı): Bu !erin yerde serili ıbuJıunduğu biı arı o usun . 
b Bu, öyle bir pazar yeri ki; mü- O'~-!:ıpheden uyade bayre böyle olmazsa hükumet müşkül mahalde bir yangın ve infil5!kler Bu··l,....,. 12 

aret t.oprakbrımızda yetişen çi. Anl ~.. devrede, cesaret kırıcı bir devre- çtkaran bombalarla iki düşman ....,...,~ (A.A.) - Stefan 
lı!t, kiraz, vişne, portakal ve bun- - ;~aga ba§lndı:.. .. . Je harbeden askerlere ve onların tayyaresi yakılmış, bir mı'kt.ar ajansından: Romanya Bahriyt 
lara mümnsil meyvaların imren B - n ( ...... ) koyundenım .. <umandanlarına icap eden mü- baŞka tayyare de tahrip edilm~ Nezareti Köstence limanına gire. 
dirici kokularının imtiı.acınd • ·~g ve ~ahçelerimiziın mahsulle- lahereti yapamaz. Eğer hüku- ve hasara uğrahlmŞır. cek gemile~ hakk1nda yeni tedbir 
husule 11clen bayııtıcı rayıhasınanı r~.ed.~·çını· ·riı. Köyün kabzımal b Libya: Bıng' azi limanına """'i- rer alm1....+ır, Bu limana girecek ne _,_

1
° 1 , gor ugun yazılı . ah'bid' met, aca a arkadan bıçaklanıyor J -- ~· 

au.<.1 arın çamlarında ve ne de .K ancnın s ı ır. muyum diye mütemadiyen omuz den b.ü<:um edilmiştir. Bir vapur olan bütün gemiler Tuzla burnu-
~nlıeanın bağlnrında bulabili- b'ışın, kabzımallar b:tzi, yazları dr ba~ndan geriye bakacak olursa :le mendireğe isabetler kaydedil- nun şaıık ve cenubu şarkisinde 
rız. }Z kabı.ımallan besleriz. Para ~özlerini düşmana dikmek imka- miştir. O aivarda Ben.illa hava dört buçuk mil uzakta askeri bir 

Şehrin en hücra köşelerin ~1~ oldukça alır, meyva mev. nını bulamaz. meydanı da bombardıman edil . klfrvuz. be'ldemeğe mecbur ola -
den bil:e gelen manav ded~ Buninde öderiz.. Halimizden mem Avam Kamarasında benden miş Deme Gambu. ve Gazala oa:klardır. Bundan işaretlere mü. 
llle:yvacı esnaf her sabah bu ce nunuz. Ço:k defa kabzımalların beyanatta bulunmaklığun i.atenil- meydanlarına hücum edilmiştir. teallilk neşredilen talimat J.ağw
net bahçesi içlnde mütereddit n. adamları köylere kadar gelirler .fi mi herzaman beni müşkülatla Gazala'da, bombalar tayyareler dilmiştir. 
dı:rn~ıa gez.erler. M~~ sc;.bun, §eker ve kahve gibi ihti- .makan diğer bir nokta daha var arasına düşmüş ve bunlardan bir -----r\-----
le'.'\kine uygun m<!-yvayı seçmek Y ç~arunızJa beraber parayı d~ Jır: Hususi harekattan beklenen miktarı hasara uğramı ır. Ağır 
;. güçlük çekerler. Bir düzi~ :Yag mlsunl2la ka<}.ar getirirler. Allah leticeler hakkındaki ümitleri teş bombardıman tayyarelerimiz.den Madridde mü

himbir diploma 
tik f~aliyet var 

Uzel arasından hangisini intibQ azı o - vik mi etmeliyim, yoksa efkarı bir tanesi, ayni zamanda, Gaza-
edeceğini bilemeyen daha d _P - Malınızı kabz.ımallara vere. umumiyeyi ciddi olabilecek beya- ladaki düşman tayyareleriıl mit-
~ hepsini birden' özlıo e og. C!e~ize getirip kendiniz satsanız ıata mı hazırlamalıyım~ Münha- raltöı: ateşine tutımuş ve tayya. 
lıide dıllcr gibi dalgın v1 n ~u- da!ıa faideli olmaz mı? ~ıran lngiliz bakımından ikinci reler arasında müteaddit yangın-
adıınıark:ı. dolaşırlar. ŞS§ ın lçi~. çekerek ŞU CC'\"Obı verdi: ,ıkkın, hazırlamak usulünün iyi lar çılkarmıştır. Avcı tayyareleri 

Y-azıhanelerden birinin - Oyle kar~şı;k işlerıe aklımu :>lduğunda gü,phe yoktur. Ve be- Barce ile Deme ara::;ında bir mo-
~ind .. pence. erm 1.:..· Ist-~-· . l k '-ğ en taşan gur bir. ses k 

1 
ez u.u.ım. t.'U'lgımız zamar. 'lim mutat o ara tB11.ip ettiğim törlü nakliye kafilıesini milTalyöz 

1Inda çınladı: u a- Para ve.recclı.: adrun lazım bize.. usul de işte budur. İşlerin ne de- ateşine tutm~ ve ~serisi samıç 
- Rülip!. Parası kad d -· Yoksa hem malını ver ve sonra rece fena gittiğinin kendisine söy- kamyonu olmak üzere 30 kadar 

l(;tcdiği kadar ver. _ F:~ir e~.ı, da para almak içip günlerce uğ- enmesini, en fena haberlerin bil- kamyonu tahrip etm.i~tır. 
l'Srıafa benziyor adres' . d ır raş.. P.aranı ;\-Ule alırsın ama çol dirilmesini, ileride daha da fena Suriye ve Filistin: Ingiliz hava 
~ ~e §ahane ~ir b ? ınBı e al.: ~an bir, flti gün han köşele. 1-ıaberler ve muvaffakıyetsizlikler kuvvetleri, kara kıtalarımızın 
,..za""-"· u.. u emrm rınd .. ·· .. .. El' b' h b kl · ı· ld'V• · 1 ~ ··•..:u karşısında h . e _surun ursun.. ıne ır e- e emesı azımge ıgının söy en- ıleıü harekatına tam bir müzaha 

1 l
l'aka du=....n- eyecanlı bir sap kağıdı verirler. An?!ıyamadı. mesini seven y<"gane millet İngi- ret rmCk. .. ~ d tm'.ctl 

er.edin.. r•'= sergıye doö.,.., i. g-ınıız bı'r ~~,·ın1 masraf. Komı's • · ili d' F k b k 1 ve ·ı.c evam e ı~-r. 
.,. "'"· .,... - ınK 1z m· eti ır. a at aş a mem e- Tı.idmür tayyare meydanı bonı. 

ı_ u~a ınaıhallel . . .. .. YO!l, kap, kacak ptı.raları.. ıe:etlcre giderseniz, bedbin farazi- b rd ed'lm' ~.n, °''nu·nu" . c.rı. mizdc goru - lyı' ve temız· mal sus" ı·u· kap ıs.· 1 d b 1 y • • a unan ı ~ ve hangarlara Çı C>" gunun kaza 1 ve er e u unmaga ıtınn etmeniz tam isabetler kaydolunmuştur. 

1 
l'etı nıut~a . fak' b' ncı e ge. temcz, akıllı müstahsil de fantaz fızımdır. Burada yapılacak bed- Dün Hayfadn iki alfmm isnre-

e manavı .
1 
ı.ı,k ır ır mahal- masraflarını ödemez. Hey oğuı '.>in mütalealar dostlarımızın ce- ti ·ım;.-+ı~ B ' d 

Yan kat.ıp: 1 e onuşmaya başla. beni daha fazla söyletme!.. •aretini kırar, geniş mıntnknlara rcs~e~;u~U:ür.üşman tnyya-
d' -. Bızirn t Bu haklı sözler beni düşündür endişe ve ümitsizlik yayar, tam Sah günü İskenderiye üzerinde 
,..~r. lstedıijin ~al~~ ~.erh~1?ctli- dü. Köy'!il dayı dilinin altındn muvazene haline'.. bulunan bita- bir !keşif uçn<:u yapan Alm"'n tay 
""l' al, u.an ıstediğin ika d>:......ll"rdü'- .. b-~-1 b' fi d" _,.. 

0 

Jli<i sat, parasını eti no- uau:u gu wuayı ır türlü çı- ra arı sarsar ve uşmanı cesaret- yaresi avcılarımız tnrafmdan dil-
ersen burası . g .. r. gru karrunıyordu. Biraz ağzını yoklr lendirir, o düşman ki bedbin her şürülınüştür. 

~z bir ck.ınaıt ı:nın ıçı~. kapan. dım, nihayet yavaşça bir kaç ke. ııözü, her cümleyi ele alıyor ve Bütün bu harekattan tayyare. 
l:nı ne ist' pısı., Söyle ba. lime fısıldadı. o bir kaç kelime- gürültülii propagandasında on Jem-yn: .. ı~ he.....,ı· us·· lerınc· domn" ii~ 
- l'>· ıyorsun?.. n· ·· ·· d b. l d f '- 1 H d .-................ Z;- .,.. . oııfım semtte k ın onum e açtığı geniş ve haki ın erce e a teuar ıyor. u ut- tür, 

~ı Ve Pahal 
1 

pc o kadar i. katen tetikike değer ~esici ,: uz ve emsali görülmedik tehlike-
~ :Ucuz ve ~~a satılmaz ki .. Bi- kinci bh- yazımda anlatacağım. lerle karşılaşmı§ bulunduğumuz 

litnınad, - mal olsun. bu harpte beyanatın çok kıymetli 
~?\'lsınct ıgı bu kredi ve itimad _ BERTAN öğretici terlkide bir fCY ilave et· 
Cdılerl a zavnllı adamt>ağızın ı• · memesi ıayanı teessüftür. Filha-
~ !>arlı sonsuz bir minnet ışığı i- ngı·ıı·z t kika bunlar hakiki manalarından 
'iti: Bu ~ı:ıu. O dakika anladım 8 yya- çıkarılarak, aramızda birlik olma 
d~ ~kır mcyva satıcısı keıı. J • J • dıiına ve davamızın fena yolda 
ıtrnaı1a i~r b~km~ d:tapısı, kah- re en a abıl- bulunduğuna bir işaret olarak bü-
~ll'. ır müŞterı kazan • d• v • tün dünyaya yayılmaktadır. 

Çunking 
dokuzuncu 
defa olarak 
bombalandı! k~~1 kabumaı ue pera _ ıgıne bomba 

~bil . esnaf arasındaki bu mil Asor Adaları Tokyo 12 (A.A.) - Matbuat ~ ıne.:~~~~ ruhumda yarat~ savuruyor' Bürosunun bildirdiğine göre, diin 

ıar\'«<ttit itnhn ... danyguy? doymağa 1 öğlıeden sonra, Japon bahriyesine 
'- "" çekmge d Başı Birinclde . ııa sat- . . n a ım. o "l"h 1 'h . d bır' mensup bombardıman tayyarele. 

tiy~ 11:>' '""'":? sergısınc sdkul ih 't __ ~ mu a aza arı ı tn a e en ri Çunk.mct ·· . 9 nı_:_ 1ır köylij gözüme it:~ Ko- ı.., 1~a 12 (A.A.) -İngiliz sa- . . . . -- UXıerıne unou mu -~ua arını işilec ~·ı. ım teŞkilatına ~ lbomb nota teY<lı etnnştır. vaffakiyetli cıkıru. yapmışlardır. 
lzıda idiırn. 

0 
.. .~dar yakın dı.ınan tayYarcleri ~ ar- Hariciye Nazırı B . Hnll bu Müteaddit Japon tayyare t~e'k _ 

- R.ö ..... ı . Söyluy0rdu: sadn Saint N u gece Fran_ diw• di k"ll · b d lk' di:zn. 
4 

_:,.'Ucn bu· mektup getir Norvnn+~ l\
11 

azairc doklarını ve notaya ver ı;ı cevapta ıyor u erı un an evve ı taarruz-
ı.-,.;~oa Be-y nerede? - +"'"· "'-Y...,. '~andel ve Stvanger ki: larda şehrin sağlam \kalan askeri 

d 
~~ı.ı:oın cev · -..r;rare meydanlar bo hedefleri üzerane yu"ksek infilaklı 

.aıı k--1--d ap vermesine Dl""- m1c::1-rdır. ını mhala - Bir1ec:.iJ~ Amerika hükiımeti -.ııc an .1.. "'-1 ~w ıı.: bombalar atmışlardır. Hava dfıfi 
sınden uza ' Yazwane :ı>encere nin hi,. bir devlıetin hakimiyeti t t la t1 _ l:t " ~ bb- baş: Torpil tayYareleri, Norv a ı. )a arya rının şiclde i a~ine 
kaııı Yan • .:~ d

1

ay
1
, Hele bir yu l~rmda 2,000 tonluk bir ia§; ge~~ ne vaya toprak bütünlüğüne ra~en Japon tayyareleri bir çok 

T% -;:'"' gel... Sine isa'betler kaydetn-.~~lerdir kar~ı tecavüz Iikri yoktur· Bi- aSlreri tesisatı y.ılonı.ş veya yak. 
k' 1<.uylusr .. .. -·~ • · • d'L! • • · edd mt§lardır. Bütün tayyar.eler üsle-ıngcnliği 

11 
ınun 0 ınasu Duşman ~~ı~ftf . . zım §l!ll ııı.ı Ryasetımız r e· 

§ııi.ken fk c ınercı· nı 2e- İngi]h bom ~JA.....,.., amme karşı dilmez meiu müdafaa }nı U· rine dönmüşlerdir. 
kar<l•r., 'L,~1'nıın ı~e yalda - ~ fından bardıman tayYareleri R d 
S "6' uır~füt .acasllid:'.an çı_ a yapılan gündüz taar- sundak.i h ukn (1iİVf"le dayan omanya a ma-
ıntı, sıkı tutuy0rd~ıru elinde ruzlnrına dünkü salı günü d d ımal.ta<lır. Birleşik Amerika hü d •• 
Ne konuştıu:kıa u.. vam edilmiş ve harekat. . e e. kumeti, bazı mulıarip devletle SOn UŞmanhğl 

dum .. Aradan lv.~nı işı.'teınr.,0r _ da Yirmi dakika su"-~ Lır· ~ın- • b 1 d ı..._ ..... 11 ..ı~1~.. v d ·~ u çarp ş rın ~mdi bizim varı kiirt.'1'Ilinle aş a 1 
•lil az bir zaman ~~n.dan dı.. ma n. ağır bir bonrllardun"n ~- · .ı ...... ...-'lrın;.,.. L · .._ ".ar b ' .. ı.uy ki milletlerin sulh ve enmi)·eti 
•vnun sesi.yine IDirled~·ı ~ pat- J es~. ır düşman avcısını dü - Bükreş 12 (A.A.) - Stefani 

- Katip!. Ağall.141 ~· 'kt ş~uş ve ~r birini de hasara ni tehdit eden tecavüz hareket a?a•iıı.nd<rx General '.Antoneseıo 
al, istediği parnyı ve.rı e :ubunu Uğratmıştır. lerjnin in3,;.isaf ını endiı.;e iz gö- Mason t~Hatına mensup olan-
lcn .Katip ikişer buçuk" lir 1~ 1 

remez. lı&ın listelerinin neşrine müsaa-

da Iınoa bir deste parayı ak""~ ınoı'lter . M . k Reisictunhur s!Mlece mezkfır rde. e~ ve n.msoı;ıluk aleyhinde 
~a _uzattı. . . oylu enın os ova a~aJa~ ~iinya?ın ft>t}ıi '\'e haki- :~~~.bır sergı teslSine karar ver 

\oc oylü para destesıru Stl.Ytnnğn Sef • ı mıyetı sıya~etmi takiheclcn dev 
lll.ı1'rı ın:~:e~~'=°=a8'1 lü _ lfl let~~ tarafından i:ı.gal r.rliMiği Dün geceyi /ngiltere 
tı.J. ...... 'D-·' gı nl'asına Londra takdırrle Bundan garp yarı kü- h l · d' 
~~urmağa çabalarken; patron remn l\ıT_ ..... 12 (A.A.) - İngfüe- re.:ıi irin t n} ··ı .] ·} ·ı k ra a geçır l 

arıdan sasleniyordu: S ··4U::UWva büyüik. el.-.:....: . . :. . a ıassu cuı u ece ı.. __ Ağa _ıı!- ·-...ı ~rd Cripps•· Lo .........,,. Stt t.chlıkeye ışaret etmek Uıtcımiı:;. Londra 12 (A.A.) - Hava ve 
•«ıceu ya Sı.:.uuıı SOy.e. Paha dığıni bu ""'-- .ın ndraya gel. . n . w • • :,; Dahili emniyet Nezaretlerinin teb 
l hi, t \'~rsa haber salsın!. Uı.fun rQ!'i, biW1-~ın Hariciye Neuı- tır.. . 0 nd.ılara cografı vazıy.et J liği: Düşmanını dün İngiltere ü 
a <nniz Yetiştirsin! 'D'-lır~la41.ı.ı:şlj ır. le.rının Vı>rdiği ı;e\ kiilf"ey§ e • zerindclü faaliyeti nz ·•Le . t. 

ı.... d...,-i.k =<l rd 1d l · • . . . 1 .. n mmıye 
~ ~.....: a içinde taınnml~an Cripps ~. o uğu üzere B. ıemm1yetını r('ı ıcıımlrnr ıniin li olımuştur. 
~ nıüst al~ ~erişi bana gösterd' tarafından .;:-·e Nazırı B. Ecfon h~~ır~n bu adaların garp yarı 1 

. Bu akşam geç. ':'akıit İngiltcre
d<l ~eni§ ahsiı ~ kıı:b:ı.ımal arasın- mişti. Bü .. k nd~3:'a davet edil- kuresıne kar~ı Mr tnarrn7 için nın cenubu garb ne az mı:ktar-

blr djmat ve hUsnüni. ra MoSko~a e~~.1 bır kaç gün sonJ hareket ııokla·ı hnkJJnım1nn I ~a bdboınhba~~r at1ılın. da b 
oncccltt.ir. ka)·<le)le . . n a . enuz ma Omat alınamcı. 

nııı> ır. 1 mı.,c;tır. 

Madtıi.d 12 (A.A.) - Stefani 
ajansmdan: Har;ciye NaZlrı, İtal
yan, Alman, Porreiı, İngiliz, Şilıi 
sefirlerilıe, papanın vekilini ve 
Tünkiye maslahatgüzarını kabul 
etmiştir. 

. Vişi ile İngiltere, 
lspan ada nuşuyor 

Madrid 12 (A.A.) - Fransız 
büyük elçisi B. Pietri bugün İn· 
giliz büyük elçi.si B. Honr'e Suri
yeye karşı vuku bulan İngiliz 
tecavüzü haktkında Fıron.sız hükf. 
metınm yeni bir protesto notası. 
ııı vemıiştir. 

Bu, B. Pietrinin ayni mesele 
hakkında yaptığı &fınci resmi te
şebbüstür. -o---

Macar Harbiye 
Nazırı Romadan 

döndü 
Roma 12 (A..A.) - Macar Har 

biye Nazırı general Be.r.tha Bu
dapeşteye dönmclc üzere bu ak. 
şam İtal~an hareket etmiştir. 

Suriye de harbe 
nihayetmi veriliyor 

(Başı Birincide) 

zumsuz yere kan dökülmesinin ö
nüne geçilmek arzusunun ve ihti· 
yatın dikte ettiği bir bataetle de
vam etmektedir. Hür Franaız ve 
İngiliz kıt'aları kumandanlan, Su 
riye garnizonları kumandanlan i
le müzakere imkinlarmın hiçbiri
ni kaçırmamak endişesi ile hare
ket eylemektedir. Londrada teyit 
edilmiyen haberlere göre bilhas
sa Şam hakkında bazı müzakere· 
ler ıimdiden yapılmaktadır. 

Tebliğlerin bildirdikleri dışın· 
da, asıl harekat hakkında Lon
drada sarih malumat elde edil• 
mcsi aşağı yukarı imkansızdır. 
Mücadele hiçbir yerde çok fid
detli gibi gözükmektedir ve umu 
mi hissiyat, Vichy hükumeti k.ıt'a
larının daha ziyade İngiliz ve 1 lür 
F ransız:larla arkadaşlık yapmağa 
mütemayil bulundukları merkezin 
dı-dir. Esasen kendilerile temas 
tesis edilmiş olan kıt'alar, Fr:m· 
sızlara karşı sarih sempati göster
mektedir. Müttefiklerin ileri hll
reketin~ karşı mukavemetin da· 
ha fazla kendisini hissettirdiği 
noktalarda. Vichv hükumeti ta
rnfındnn kullanıİan cüziitaınlar 
ekseriyeti itibarile yerli kıt' nlar
d..ın mürekkeptir. Bunlar, şefleri
ne köriikörüne itaat etmekte ve 
bunların arkadaşlık hissiyatına 
y .. pılan hitaplar pek az tesir icra 
-:ylemektedir. 

bombalandı! 
Vichy, 12 (A.A.) - O.fi . ~

ıansının bildirdiğine göre lngılız 
lıava kuvvetleri dün öğleden son· 
a müteaddit defalar Beyrut" u 
bOmbardıman etmişlerdir. Fran
ıız hava dafi topları faaliyete geç
niştir. 

Harici) c :Nazırı Eden A,·:ım 
Kaıııaı:a~ında beyanatta Lulu • 
nnrak lıiikimıetin diplomatik 
, .e kon olo lıık i lerinde mccli 

96 bazı i lahat t klif etmeğe kn 
rnr verdiğini ve en ) iik_ek ınev 
kilerin kadınlar tin cl:ıhil ol • 
ıak üzere her İııgilizc açık bu 

n·a rlana sadaka 
(Başı birinci sayfada) 

asını temin edebilmeşİ için mü
tareke şartları tadil edilmiş, fakat 
bu ıartlann ne olduğu bildirilme 
ıniftir. 

Gazet dö Lozan, Almanyanın 
bu anlaımazlıkta tam bir müşa
hit vaziyetinde bulunduğu müta· 
leasındadır. 

Berlin Vi.Jinin siyasi aklültmel
lerinden gayri memnundur. Bun
lar kafi derecede enerjik addedil
memelctedir. 

Amiral Darlanın nutku umu· 
mi bir ye'ııe terı:üman olmakta
dır. Bu yeis ~undan ileri aeliyor: 
Eğer Vişi İngiltereye harp ilfını 
na mecbur olursa, bu, bir dünya 
harbine sürüklenmek t<"hlikc.sini 
doğuracaktır. 

---o~--

Japonya kat'i 
karar verdi 
Başı Birincide 

Bu itibarla Batavyada'ki Japon 
murahhas heyeti reisi Yoshi Za
vaya talimat göndel"i1cceklir. BL 
talimat, mahalline vusulün.Ocı 
sonra ncşrolunacaktır. Hükı1mc 
bu hususta şimdilik hİÇ bir beya. 
natta bulumnamıştır. 
İstihbarat servisi tarafından 

nC'Şl'IOlunan tkısa bir tebliğde, ak 
tedilen konferanstan sonra hükC 
met politikasının Holanda Hindi. 
tanındaid Japon heyetinin ger 
çağttılması şeklinde tesbit edil· 
miş olduğu umumiyetle talı.mm 
olunmaktadır. 

Bundan başka az saminıt olan 
vaziyetlerinden dolayı Ho1and& 
makamları ile müzakereye deva. 
mm İay<iasrz; olduğu beyan edil
mişfa. Bazı müşahitlerin fikrine 
göre Japon murahhas heyetinin 
geri çağırıbnası mutlaka Japon -
Hollanda münasebetlerinin ink.ı. 
taı mlnasını tazammun etmemet 
oodir. 

Holanda Hindistanı resmi ma
kamları va211yetlerin'in yeniden 
_et~ik. edecekleri ana kadar mü
zakereler sad(!Ce talik edi~1iş o. 
lacaktrr. 

Visinin iddiasına 
bakın 

Bası Birincide 
vemet göstermektedir. 

Hermon dağlarının garbında, 
Merciun·u müdafaa eden Fran• 
sız kıt'aları Asbaya yükaeklikleri 
ne çekilmişlerdiT. 

Hermon dağlarile Cebelidürüz 
arasında Fransız kıt'aları hava 
kuvvetlerinin yardırnile mütead
dit taarruzlar yapmı,Iar ve Sama 
doğru ilerlemeğe çalıpn d~ma
nı Kisva'nın cenubuna atmışlar
dır. Burada muhar~be sah giinü 
de devam etmiştir. F ranm: kıt'a
l arı, düşman piyadesinin tankla
rın müzaheretile yaptıiı ıiddetli 
taarruzlarda çetin bir mukave
met göstermişlerdir. 

fraktan gelen bir düşman zırhlı 
teşekkülü Suriye hududunda Abu 
kemnl civarında Fransız .kıt'ala
rile temas etmiştir. 

Fransız hava kuvvetleri her ta 
rafta muharebelere muvaffakıyet
le iştirak etmekte ve düşmanın 
kara ve deniz kuvvetlerine, bom
balar atmaktadır. 

6 ve 9 haziranda 9 İngiliz tay
yaresi düşürülmüştür. 1 O ve 11 
haziranda tahrip edilen İngiliz 
tayyarelerinin adedi henüz tesbit 
edilememi~tir. 

'ıın<lurul:ıc,ağını lbildimıiştir. 

\nngilterede fevka-
lade bir harp kabi • 
1esi kurulabilecekmi 

Londra 12 (A.A.) - Dün, 
.vam Ka~1ıırasında muhtelif me
: leler hakkında beyanatta .bulu, 
.an Bay Çörçil, Londrada hır lm
Jaratorluk konferansının toplan
nasına ve dominyonlar. B~şvekil-

. . bu konferancıa ıştırak et-
~ı::mın · ·· .d · rdedi-mlmelen luzumuna aır se 
·n tek.lifleri memnuniyet ve mu
afakatle karşılamış: ancak bu 
ralık böyle bir konferansın. top· 
anmasının ve bütün domınyo~ 
nurnhhaslannın bu konferansa ış 
· k · ·ı l · · mu·· cıkül ola-ra ettırı me erının ~ 

'lğını söylemiştir. . 
Muhafazakarlardan birinin bır 

hnrp kabinesi> kurulması hak
ındnki tnlep ve teklifine <:e':'P 
eren Bay Çörçil vöyl_e demıştır:v 
c:- Eğer bu yaz ortalarına Clog 

u dominyon Başvekillerinin 1:-?n 
;lraya gelmeleri temin olunabıhr· 
~e bütün bu meseleler orada ko
nuvulabilir.> 

400 milyon-
/ey! 

Romanya'ya 
şümendüfer mal
zemesi veriyor 
B üktıe§ 12 ( A. AJ - Ro • 

manya ile Almanya arasında 
yeni Lir mukavele imzalanmı~ 
tır· 

Bu muıi.<a~le mudhince Al 
400 manyadan Romanyaya 

milyon leva k.ıymi!tinde §iıne~ 
di!er malzemesi ve otomobıl 
g9~rileıeektir. 

lngiliz donan 
ması Sur ve 

Sayda 
cıvarını 

dövüyor! . 
Vichy, 1 2 (.A.A.) - Ofi a

jansı bildiriyor: 
Bazı haberler hilafına ola.ak 

ancak 1 O haziran günüdi.ir ki ln
giliz ve Fransız kuvvetleri Suriy• 
ile Irak arasında çöl hududunda 
temasa gelmi;;ferdir. Temas tam 
hudut üzcrınde Abukemal mev• 
kiinde vukubulmuştur. Abukemal 
biri çölden Tüdmür' e diğeri de 
Fırat vadimnden Halebe ve mü
him Fransız askeri merkezi olan 
Oeyrizora giden iki yolun birlr-.,,
tiği nokt da küçük bir kasabadır. 
İngilizler topçunun da müzahere
tile bir motörlü müfrezeyi ileri 
sürmü ler ve bu suretle Suriyede 
üçüncü bir cephe ihdaa etmiıler• 
dir. Bu cephenin hedefi de Abu• 
kemal' den 400 kilometre mesa• 
[ede bulunan Hal ptir. 

Diğer cephelerde, son 24 sa• 
at içinde vaziyet hi dilir bir in• 
ki~af göstermemiştir. Öyle görü• 
lüyor ki, Suriye ve Lübnanı çe• 
tin muharebeler vermeksizin ve 
hemen hemen münhasıran siyasi 
vasıtalarla birdenbire zaptetmek 
hususundaki İngiliz ümitleri, Frnn 
sız, Suriye ve Lübnanlı lıat'nlann 
manevi birliği. milli sadakatleri 
ve askeri inzibatlan karıısında 
kmlmıştır. 



. .. --· -- ~---- ~ 

S.y(.a 4 ------------------------·------
EN SON HAVADlS 

EnSon Ha'iJadisin Tarihi Tefrikası : 25 

1 Y_a_zan: ~y~n J---
Pancar yüzlü yaverle, siyah 

fesli adam kimdi ? 
<Bu bir tarilı de{,rildir. Vukuat tamamen doğru 

olma1da beraber l.arikatürize edilmek suretilc ~·a· 
:ıılnıı.şur. Kulfonılon il.slup da bu bahını.dan o· 
kwımalulır.) 

Harem takımı gelirken, etrafı- fun değil midir? 
na bakınmak yasaktı. Valdc sul- Madam Dıizyan kızardı. (Rok
tan Cevher ve Talha ağaların sellıan) diye bir kadın bilmiyor
yardımı ile yroi çıfte 'kayı!k köş- du. Valdc sultan nereden bilirdi? 
küne girip kuruldu. Cevher ağa- Fa'kat imparatoriçenin a:zus.um .. 
yı da karşısına aldı. yerine getirmek mecburıyet~_ndc 

Kalfalar kırlangıç!nra bindiler. idi. Pertevniyal sultana tercumc. 
Madam Düzyan Perlevn:iyal sul- etti: . . 
tanın mukabilıne oturup ellerin; Pertevmyal kadınefendi bır 
önüne kavuşturdu. şey anlamadı. Yoksa Frarı:~ su1-

Arkada saray hümayundan 1anı delirmiş miydi? Deral.ıyede 
Aı'bdüla?.iz Hanın elini alnına si.- Roksellan kadın namında kunes
pcrlıycrclt baktığı görü'ıt.ı~·ordu. ne yoktu. Sü!reymaniy?ye ne di~e 

İmparatoriçe valde sultanın defnedilmiş olsun? Bılmemezlig 
gcleceği;n<len haberı olduğu için de valde sultanlık gururuna ya
kırınızı kayıgı ile yarı yola ka· kıştıram~ordu. Olsa olsa bu Rok 
dar karşıya çıkmıştı. Kafirin ge- sellnn bir vakitler saıTaflık eder: 
lini, bır dolgunca duruyordu kı, dayifei Y~~u~den> birinin madr 
görenlerin gözleri kamaşıp dillıcrı ması olıabılirdı. Valde sultan bu

Eti Bank Müfettiş Muavin-
• 

liği imtihanı 
140 lira kadro maaşlı Eti Bank Müfetti!} Muavinliği için 

941 cumartesi günü müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Aranılan tartlar ıunlardır: 

A) Türk olmak. 
B) Siyaıi haklara sahip olmak. 

19/7/ 

C) Herhangi bir surette mahkum olmamak. 
Ç) Askerlikle alakası olmamak. 
D) f ktisat Fakülteleri veya Yük.sek. Ticaret Mektebi mezunu, 

yahut bunlara mümasil ve ayni derecedeki ecnebi mekte;p
lerinin birinden mezun olmak. 

E) 1. 1. 1941 tarihine göre 30 yaşından yukan olmamak. 
F) Bankaca hakkında yapılacak tahkikattan müsbet netice alın

mış olmak. 
H) Yolculuk zahmetlerine mütehammil bulunmak. .. 
İmtihana talip olanlar 5.7.941 tarihine kadar Banka Umum Mu-

dürlüğGne tahriren müracaat edeceklerdir. 

İstidnya ııu evrakın bağlanması 18.zımdrr: 

a) Nüfus hüviyet cüzdanı (aslı veya tasdikli sureti). 
b) El yazısı ile hal tercümesi hülasası. 
c) Askerlik terhis veya tecil vesikası. 
ç) Mezuniyet şehadetnamesi veya tasdiknameıi. 
d) Sağlam bünyeli ve yolculuğa dayanıklı olduğuna dair res

mi tabip raporu. 
e) 3 adet 6X9 eb'adında fotoğraf. 

Aranılan evsafı haiz göriilenlerden Bankaca haklarında yapıla
cak tahkikattan müsbet netice alınmış olanlar evvela tahriri ve 
müteakiben şifahi imtihana tii.bi tutulacaklardır. 

İmtihanlar taliplere bildirilecek olan günlerde Ankarada bu
lunan talipler için Banka Umum l\lüdürlüğünde yapılacaktır. İs
tanbulda mukim olan taliplerin imtih~nları Bankanın İstanbul Bü
rosunda yapılacaktır. Tahriri imtihanda muvaffak olamıyanlar şi
fahi imtihana giremiyeceklerdir. 

Ial kalırdı! Valde sultan Madam nu nereden bilirdi. O maku:e ha- iMTİHAN PROGRAMI: 
Dü-z.yan duduya sordu: tunlar saray eşiği aşmış değiller-

• - Öjeni sultan mıdır o gelen? di. 
Ne yapmak lazım? Temenna mı - O dooiği kim:bilir hang· 
edelim? bazirgan halilesidir! Bız nere . 

- Sultanımtn yanlar na gelı - den bilelim? Onu bilse sar 
yorlar. Durup beklemek münase- rafbaşı Zarifi He Hiri.staki bilıir
betli olur. Davet buyurursunuz. ler. Dönil§te Cevherle bir soru.:,-

- Hala söylenip dur.ıyorsun. turu.ruz. 
Ben nasıl davet ederim? Onun li- Madam Düzyan imparatoriçe-
sanını bilmem. O dahi benimkinı ye döndü: 
anlamaz! Söyle de yanıma gel - - Zarifi ile Hiristakiden soru 
sin. turuhnasıru vadediyorlar. Yalde 

Zaten impaıatoriçenin kırmızı sultan lı?~etlE'ri. .. 
yedi çiftesi va1de kayığına çat - Dedi., lmparatoriçe Ojeni du
m~tı. Öjcni bütün güzelliği ile tc d~ldarını ısırdı. Valde Sultan Os· 
bcssüm ediyordu. mruı.U tarihini bilseydi şiiphesiz 

Pertevniya! sultana itıbar et - Roksellanı da bileceıkti. Belki dl 
mak istiyerek temeıına ediyordu. hatırlıyamamış olundu. Fakat pr 

İşte Öjeni sulUın s.k eldcın te- dişahın valdesi bir vakitler sa 
menna etmeyi bile belleımşti. rnyı parmakları ucunda oynata 
Amma, yanında pancar yüzlü bir ra'k {Kanuni) yi sarartıp soldu 
yaverle fcslıı bıri vardı. Onlar da ran Ro'ksellan yahut (Hürrem) 
kim oluyordu? sulıtanı nasıl bilemezdı? İmparn-

Valde sultan nezdine erkek toriçe gözlerini kapıyarak mırıl
kuş bile getiri!emiye<:eğini bilmi. dandı: 
yorlar mıydı? Cevher ağanın hid - Hürrem su1tan. 
dctinden kaşları çatılmıştı. İm· Düzyan dudu valde sultana: 
parntor.içenin yedi çi.ftesindcki - Hürrom sultan deyu söyler
fesliyi tanıyordu? Hariciye tcşrı- ler. Ağnaorsunuz? Böyle bir sul
fa~ısı K~mil Beydi. tan var mıd.r sarayı hümayun -

Kirnil Bey teeddüben g~~leri- da? 
ni yere indirmişti. Lakin Ojeni- Per.tewıiyal kadıncfcndi gözle
nin yaveri, ıküstahça küstahça rini açarak başıruiki iki yanına 
valdc sultana bakıyordu. _Hem salladı: 

1 - Ticaret: Emtia alım satımlan, Ticari sevkiyat ve sigorta 
işleri hakkında umumi, malumat. 

2 - Maliye: (Vergi nazariyeleri ve va11talı visıtaaız vergileri
miz) hakkında umumi malumat. 

3 - Muhasebe: Usulü defteri (Defatiri ticariye, Bilançolar ve 
bunlar hakkında nazari ve tatbiki malumat). 

4 - Ticari Hesap: (Basit ve mürekkep faiz. iskonto, faizli he-
sabı diriler. 

5 - Hendese: {Satıh ve hacim meııahaları)'. 
6 - Coğrafya: Türkiyenin tabi! ve iktisadi coğrafyası. 
7 - Ecnebi Lisanı: (Fransızca, İngilizce, almanca lisanından 

biri). 

Bu imtihanda kazananlara 3659 No. lu kanunun hükümleri da
hilinde Barem derecelerine tekabül eden maa§ verilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.00-0.000 Türk 

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

Para biriktirenlere %8.800 lira ikramiye veriyor 

~ırl\RA. 
\ RA'fAT 'l.1.JUŞll"1r 

l K\içtik Taaamıt Reıaaplan 

: f 941 İKRAMiYE Pi.ANI 
KEŞ1DELER: • Şubat, 3 May181 

ı Ağuatoa, 8 lkinciteşrin 

tarihlerinde f•Pıı:· ( I 
'J 941 ihomiyeferi 
~ 
\ ı e.4et 2000 llre.ltk = 2000.- ı.. 

ıa • 1000 • = 3000.- • 
'ı • ı 1 '150 • ı::: 1500.- • 
~. • • 600 • c:: 2000.- • 

's • 250 • ~2000.- • 
85 • 100 ... = 3SOO-· a 
so • 50 •

1 t 4000.- » 
300 • 20 ·"' '= 6000.- • 

Enson Havadis 

Abone Şartları: Türkiye Hariç 

Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 

Aylık 

için 
Kr. 

1000 

550 

275 

100 

için 
Kr. 

1700 

1000 

550 

- 12 Haziran 1941 Perıemtı• 

(iMRrıİMİ 8Üll l$ l]ANUSJNDA 
ıiı<A~YQ.i. ~~~fi •ÇAR 

Nafia Vekaletinden : 

Elazığ - Van hattı üzcrind<ı kilometre 71+700 de inşa olunaca) 
köprünün temel zemininde yaptınlncak sondaj işi kapah zarf usuUl• 
münakasaya konulmuştur. t 

l - Münakasa 16/6/9.U tarihine tesadüf eden pazartesi günü saıı 
on altıda Vekfıletimiz Demiryollar İnşaat Dahesindeki komisyon oJıı• 
sında yapılacaktır, 

2 - Bu işin muhammen be<leli yirmi beş bin sekiz yüz liradır. 
3 - Muvakkat teminatı cl935> lıradır. 

4 - Mukavele projesi, münakasa şartnamesi, sondaj fenni .. şa~: 
namesi sondaj pliını ve bayındırlık ~lcri genel şartnamesinden müJ'C r 
kep bir takun münakasa evrakı 129 kuruş mukabilinde demlryolla 
inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu işe girmek isteyenler her türlü referans ve veilrnlnrıtı1 

bir istidaya bağlıyarak münakasa tarihinden en az üç gün evvel ''~: 
kaletimize vermek suretile ehliyet vesikası taleb edecekler ve bu e 
liyct vesikasını teklıf zarfına koymuş buluruıcaklardır. 

6 - Münakasaya girmek islc~enlcr, teklif zarflarını 2490 nul1l11' 

ralı kanunun ve eksiltme şartname.sinin tarifatı dairesinde h.azırlaY11~ 
rak münakasamn yapılacağı saatten bir saat evveline kadar numarıı 

4 
makbuz mukabilinde İıışıat Eksiltme Komisyonu Başkanlığına ve~ 
olacaklardır. 

Sahjp ve Başmuharriri: 
NiZAMETTtN NAZtP 

Neşriyat Direl.törü: 
ŞüKRO SARACOOLU 

İdarehane: Cağaloğlu, Nuruos 

maniye Caddesi No. 36 

2910 

ZAYİ 
Bc\·azıt niifu~ memurhığıı1l 

dıın aİmı:;; olduğum Nüfııe c·fıf.' 
danııııı k~}hcttim yenisini ııl~ 
cağımdan e .. ki .. inin hükuıii yt' 
tur, 

Cemal oğlu Hıı}-ti 

1 1 1 1 1 
SINAMALAR -:: Hakiki Dostun Tavsiyesi Budun 

Sabah. Öğle ve Akşam Her Yemekten 

Sonra Günde 3 Defa 

BEŞİKTAŞ YAZLIK 
SİNEMASINDA 

ALLAHIN CENNETi 
Hazım, Münir Nurettin, 

Feriha 'f evfik 
BEŞİKTAŞ SUATP ARlt 

Sİ... IE:UASTNDA 
1 - Caniler Doktoru 
2 - Yalancılar Şahı 

3 - Türkçe harp dünya 
havadisleri * . _ .. c:ı 

BEYOOLU HALK STh"h~· 
BUGÜN 

Matine 11 de gece 8 de 
3 Büyük Film Birden .. 

1. Şeyhin oğlu Turkç.e sö-Llt1 

şarkılı. p• 
2. Herkes ond .. n bahsed.iyol' 

vantür. 
3. 3. Silahşör Kovboyl~ 

Askerlik işleri 

de gözlerlni büyiiter~k bakıyor, - Vallahi inarunasınlıar! Sara
arada bir, beş arşın geriden gelen yı hümayunda işte ben varım! 
olgun hazinedar arzıniyazla Eh- Pertcvniyal sultan derler. Cen • 
rukemanı da süzüyordu. Bu na- netmckfun ikballerinden Muradın 
bekara haddini bildirmek ıuz:m- valdesi Şevtkiefza vard1r. Mah-
dı amma, padişahın has mısafıri- mut Adli kıadınlarında Tiriyal ise Şubeye Davet 

nin yaveri idi! p._ \çe hoşuma gider. Arslanıma U"sk::,_/ar -i.~kerlik <izıbesinıle" CeWıer ağa bı.r şey diyemezdi. sadık bir kadındır! ~ • :;- t' 

1 

İmparatoriçenin kay ğı yanaştı{'.,rı Bcyleıbeyi sahilıınde imparato- Bu yıl Tıp Fakültesi, Vet. 
ld l k d k f 1 · F k'"l . E D'" '' zaman va e vu tan ıyam e er Itlçe ta ımı sa bağ amışlaı'Ciı. Ak rıner • n u tesı, ı·zacı, ı:. tJ 

gıbı göründü. İmparatoriçe güle- şam sarayı hümayumı gelen ne- Lihi kimya fULcsin<lcn ıneııJ f 
.rek Cevher ağaya elini uzattı. dime kız da:hi orada idi. Yanın- Yurdda ittifak Haline Gelen Bu Kanaati ulanlarııı 911 TenıınuıunıJ 
Düzyan dudu frenlkçc bir şeylıer dakilerc valde sultanı işaret edi- ilk }arısında Ağustosun uirİll)~ 
söylüyor, imparatpr'çenın neşe- yordu. Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla· Tesı·se Niçin ve Nasıl Muvaffak Oldu? 1 il p 

si artıyord~. İmparatoriçe dalgın görünüyor rında en az 50 lirası bulunan;Iara denede 4 defa çekilecek kut ı·i güııiine kadar son yok at;
11 

, 

Cev:hcr Ojeni.nin yumuşak eh- du. Sahile çıkanlırl\.en mahsl.lb a ile aşağıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır: Çünkü cS AN 1 N» in terkibi dığı için mütemadiyen taze piya- rı yapılacnğındau şubede 
0 

• 
ni tutup valde sultanın yanına hüıııkfü· yaverled selfun duruyor- k" 4 ı_ saya çıkar , vıtlı olup da hu yıl mczuıı , 

d · H d 'd' 4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. yüksek bir ımya §alleseridir. " •
1
• ili gehnesine yar ım ettı. a ım ı ı lar, Peı'tevniyaL sultnn ile impa- 100 adet 50 Liralıı.k 5,000 Lira . 

5 
AN t Çünkü «5 AN1 N» diğer ma- !anların mezuni~et vıe.•ı;i:a.a I • 

ll ..J h l d " 500 2 000 > Çünkü bütun « N» kul- ı ı ve lakın gi.ize ~h.ıen oş anır ı. ratoriçe azrurıetle geçerek yürü- -t • :t · 120 » 40 > 4,800 > cunlara nazaran çok ucuzdur. rh·le birlikle niiful' cüzılııJl l· 
Elinde değıldi. Gaşı olup kendin- yorlardı. 4 » 250 > 1.000 > 160 > 20 • 3,200 :t !ananların diııleri temi~ aağlam Artık bütün bunlardan sonra J l b y.e 
dem geçti. Bu sultan ÇQk gün gör- Saraylı yaşmağı altında ay· YÜ- 40 > 100 ıt 4.000 > ve güzeldir. . «SAN t N» kullanan on binlerce rı 'e Iatograflari~ e ~u eye rıll 
nıeıniş paluze tenli bir sultan idi zü beliren cazip hazinedarlar D1K.KAT; Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 1 Çünkü «5AN1 N» emsnleiz kişinin ne kadar haklı olduğunu melcri taşrada hulunıtnl~et' 
vesselam. . ardları sıra gı'dı'yorlar, ku"f"iicu"k vb · d ı ·ı h' k 1 k k ı 1 hu1nnduk1arı mahal1in ·a.: , 

~- ı 'k . ıkt - takd'rd Cf_ 20 fiU. l 'sagaebııaoha,yı::ıOı •• eğılçestoveyapAınak- şaa" mama ·H ·eoary ayşıre. mekten ıe İmparatoriçe valde suhanın ya aya!darı utan~larından taşlar ara dan aşağı düşmiyen ere ı ramıye ç ıg,ı ı e ıu . lik şuLelerine müracaat e'j dt 
nma oturdtı;...tan sonra, Cevher sına takılıyordu. Daha arkada ikı lasile verilecektir. melcri ve bu nıiiddet içİttıı' 
ağa kürekçilere: hadım ağası vaJde sultanın bedi- Kuralar senede 4 defa 11 Eylıil, 11 Birincikanun, 11 Sonra Günde 3 Defa )Oklamalarını yaptırmıyao " 

- K zı..l ka) ıktan ıraklaşm. On yclerini başları üzerinde tuttuk- Mart ve ıı Haziran tarihlerinde çekilecektir. _ lıııkııva avılacağı ilan 0ıu11~ da namohrem var! ları gümüş sinilerde getiriyorlar- wwwn &WWWAL&O a - w .. =- iEftnnzc . · ~ti 
D y-e homurdandı: dı. 1 - İşler iyi gidiyor mu? f'' 
Zaten tcşrifatçi Kamil Bey de Görenler cihaz götürüyor sa - = :J:;~~? En Son Havadisin Cinayet ve Macera Tef rikasl. 21 k~z~ınıyor mu ~~? . . ~ 

yuzüırü Sarayburnundan tarafa nırlardı. - Yakın köylerden birine, dü- - Eğer her mu~ten scnuı ;'_,M 

döndürmüştii. Allah için bir Uih- lınparat.orıçcnin hoşuna gidi - diine gitti. KAN L ı LO KAN TA hareket etseydi, açlıktan neJe"'"" '"'' b'lc g"-1 erı· k \-lı ıp Y"" bak yordu. Şu Türklerin ne sanıı·,...,·ı 0 • d 
..... 

1 
u-.u ru a u r 

0

'" - "' Yabancı adam, başka bir şey miz kokar ı. ı 
1 mıy-0rdu. Kfunılin yanındatki nce- halleri vardı'! Adctled de bir baş söylemedi, bir sandalya çekerek _ _ Ustanın menfnatini gö.t.ı tt' 

mi Frenk oğ'onı sadece kötü kötü ka idi.· oturdu. Yüzü güneşten kararnıış- m.ekıte halklısın. Fakat biı· n1t1Ş~ 
ba'k nıp duruyordu. Madam Düzyan ÖjcniJ1in sual- tı. Simsiyah ve küçük göı..leri var soğuk:kanLılığı karşısında ~sab.ı. Çeviren : etralıııda dolaşmasından mirle- l'iye de böyle muamele edi!ıfil ~ 

Beylerbeyi sahiline doğru deni- lerine utanıp kız.ararak fısılıtı ka- dı. bozulmaya başladı. Çubugunu nir -gi~ oldu, ~t bunu ~elli Arap kendisine muaşeret ~t' 
zl yararak gicliyorlar.dı. Pertevni- bdilindlcn cevaplar vzdcriyobrd~.BVal Aradan yirmi d~ika g,.,,..i birb;ri arkasına çekerek, duman- M S. Çapanogfu etmooı, gayet soğuldkanlı ve .sah- rerilmesine öfkelendi, scl't -
yal valde Madam Düzyana: e su tan geçen ya an erı ey. --~·' ı h a a ..:ı .. gr· u savuruyor te bir .. yavaşlııkla: .. b..Jn.vlı·. • l d bu müddet içinde tek bir kelime arını av Y \N ' ~ ... 

- Bir yol sor bakalım; Asita- erbeyi sarayına gelme iğı için 1 __ n11 .,..,...adı adam Ne yem"k ıs· arada sırada öksürüyor, salonda t ... 1• • ti ? y • - Oyle ne dolaşıyorsun. Şoy- H ,___ .. d ;;.~ı Uliijtt 
neyi nasıl buluyorlar'! ekseri zamanlarını yeşil ağaçla , ıw -r·· .. · " b' v b' uk d Jastyorou u.rm~ mı IS yorsun· agına i d lron lım. - CtA~ gore e~, 

Dcdj, Madam Düzyan kı:rrmzı altında scrinliyerck geçirdiği sa- tedi, ne içecek şey ... Fetiş buna Nı~haşagıl ır Y ~.ı .. od? dur<W. Yok! Biz suya para alm•yız, içki e o.~u.~ .. • .. ~a lind . risine göre. Senin gibLlere, •..• ,ıJ 
b fena halıde sinirlendi sert bir SPS ı ayet yo cunun onun c ' vereyim Sözünu bıtirmce, be en hır y 1 ad A bın sör»'ı dudıiklarından latif te'bessüm.ler ray aiıçesıni ele özlemişti. "Ah, le sordu·. ' istiskal dolu bir sesle: . K tal bıçag·ı çıkardı m""aya n >nncı aın; ra h 1ıe ha B . bardak suyu esircr:' or a ocny.a ' ' °"' k .rt' ~ik olmayan imparatoriçeye e sarayın rem kısmında bir - Arkadaş bana bak! dedt - ır . e•Y • sapladı. Masaya bıçak splamanın e ... ~ı: ı· , 

valde sultanın sualini tekrarladı. hamrunı vardı ki, diyecek yok- - Bir şey içmez misiıniz? Madem bir §ll.'Y yemiyor, içmiyor sun ha? Sen çok fena bır adam- o taraflardaki manası şuyd\ı: - Danalar gibi .ne ağırı~ 
lll'ı>arat.ıorioc harem dairesin- tu. Kızdırıldığı zaman kemaU ha- Lakayıt cevap verdi: sun. Burada ıne işin var? Bu ka- sın. .. . Kavgaya hazırım! sun? Beni korıkutacağını ı.a~ J"' 

cı .:Ki altın kaf~lcrde ötüşen ka rareti11den insan renginin alı mo- - Hayır!. dar dinlenmek yetişir Dışarıda Adamın bu sozlerı Arabın fe- Fet' . nıd ks'k kal yor.san şaşarım ııklına! .. He) ·ç , 
ı "H'l•acıklar gibi c vıldafl~rak söy runa karışırdı! - Yemeık... güneşin altında dnh ;yl d'inlenebi na halde canını sıkmıştı. II.idde. ta f ı:;oın do? aOn de · ,1.~.. ıırd ne lavra:n bırak, cruıım çubtclc ~ıfı 1 

• rd A t '" d Abd"IAzı'z Han•- · d · · Hayır' b b t' d k d rd H "f" aka ra 1 var ı ... a J\.ü"Vge a a - k · ı· t"t" ·· k ırnııw •• ıyo u. :nuın ne atı:ı u<h. tı a ~ ıra cı senıye - · lirsiıı? .. • Haydi çek ara; anı a - ın en u uruyo u. er~ ı y· d' d 
00 

.. bilirdi S kli me ıs ıyor, u unwn ·a ··tilll 
dıılcri vanciıı. Hani Perıtevıniyal ile gönderd"lğı şerbetçi başılar - Bir lokantaya gidıldiği za- kaLım• .sıııdan tuıtup kapı dışarı atmak mıy 1• 0 b a _ v~ akl · and. • haydi bak.ayım, bana blra:ı tıı 
aultan frer&çe bilmiyordu amma, mıs kokulu ŞCl"'betler ezip hazırla- ınan bir şey içmek veya' yemek Ad~m bu sözlere kızmadı, Fc- istedi. Fakat, birdcnbıre bundan n:ıa~akya k ıçagı ysap am. a ketn ~· ver. ı..ıf 
• I • c.rd",· d-..:ı:ı.ı · · mıı:::l--,.,ı. ··ıd d' B ' · _.ı. ye . . 1 1 b' ·· .. 1 0. d . "" ld ,;ı,, sını 01• utaoagıını mı uınne mış u:b ı·u~ ,. . .c.u aA v ı:KÇC onun \..-uı:A erını ""iln.1 us.u en ır. ır şey ıçrneme.ı<0, - tışı baştan başa a ay ı ır go:cJe vazgeç , on a pa.... o u~ .. ınu t' Fetiş bu emrE ve mı a ı 1:>- ~ 
~ lar gibi oluyoı ı. İmparatoriçe Valde sultan çok durmamıştı. n~cmc~. ka.~aıık;~r. Hem 'burası, si.izdü, gayet soğukkanlı ve du - ~ahmin .edere·k· ~~.rs:ı.tı ~açırmak 1' dı, onun ağ'zının payını vcrıı1 Jı 
• lerdt cevap verdi: Bir saat sonra geldiği yerden yer- agaç golgesı degıl... dakları.nı büzerek sordu: istemcdı, hcrifı olduımege karar Sandalyeye otururiken, Fetıiş için masanın üstündeki bt~ 

- Oh, ög~edeu .s ... nra t~tm'bulu den yedi çifte sa~taruıt kay1ğ na Yabncı adam Fetişin sö-z.ler;nc -- Sen Pıycr r.fartcyıin hızınc~t- verdi. de, kam.asını çıkardı, masaya, ö- çc!kti, alıch. Yabancı adam da 8iJ'jSi 
.' '!Zlnek nly-etındcy:m. Babıali, bine~~~ ~rayı humayuna ~öndü. aldırmad'J, işitmemiş gibi da\'l',,n çisisin değil mi? Kapıya doğru gittıi, dışarıya teki bıçağın yanına sapladı. harekette bulundu. Fakat ·ı µıJ 
· opkaplSal'ayı, Sülcymanfyc ca - Albdulaziz Hanı sabırsızlıgından dı. Ata lbiner gıbi ters oturdı..gu _ Evet! baktı. Yolda kimseler ydktu. Ge- Yabancı adam sordu: de hamle edemediler. Çünkl' ~· 
"ı' erifini gö~ isterim. Lfit - (N j) üfliyerek yanık taksimler sandalyada sallnc"-1

• aç~ kapı- - Öyle ise ban\l bir bardak su ri dönerken kapıyı iyice kapadık. - Martenin yanında ne zaman sıpıda kapı vuruldu, Malte.Il~ , 
I sultan ~rlne sorunuz· ederken buldu. dan caddeyi seyrediyordu. g.ctir! tan sonra, yolcunun etrafında do danbcru çıalı.şıyor~un? ilesi ıe'ldiler. _,,,. 
Ro' llan SUleyman'yede rııcd - (Devami ı•ar) Fet~, sinirlcn.meğe, herWn bu - Bir b:ırdak suile isi savu~- l~ağa ba§ladı. Adam, Fetişin - Burası açıldı.ğı gündenberi. - Daha var 


