
t 

r 

' 
' 

,. 

İSTİKLAL 
Sene : 2 - No. 199 
Başmuharriri: 

Nizamettin Nazif 
-

C U M A 13 Haziran 1941 Günün en son haberlerini verir Siyasi Akşam Gazetesi 
KURUŞ 

Berlin diyorki : 
''Türk top-

Müstakbel Avrupa 
muamması ... 

Mihvere düş-
Harp ve Hayat: Bomba k·ızıllıklarile tutuşan Mısır 

seması altında bir sevinç şehrô.yini 

a )arından 
asker geçir
meği aklı
mızdan bile 
eçirmedik,, 

"Türk milletinin 
şeref veya men/aa .. 
tine aykırı istek
/erde bulunmagı 

düşünmedik,, 

" .•. Almanya, ».1.:1TLER. 

Türkige'ge Bu, Japon 
herhangi bi- ya için bir 

man olan Av
rupalılar Lond
rada bir top
lantı yaptılar. 

---o---
Buna İngiltere ve 
Döminyon Başve
killeri de iştirak 

etti 

Üç maddelik 
bir karar su

reti imza 
edildi 

Londra: 13 (A.A.) - Reuter: 
James ııarayında dün bir toplantı 
ynpılmııtır. Bu toplantıya, İngil
tere, dominyonlar, Hindistan ve 
bütün müttefikler ayni :znmanda 
da Hür Fransız hareketi mümeı· 
silleri i§tirak etmiıılerdir. 

' 

{ara/ bir dev ihtardır! 

l
lete besledi .. 

· d Amerika ile 
(Devamı iiçiincüdc ( l1'ukaridald resim Başı!ckil H esin Sırrı Pa:.:anin 1.-ı::ıniıı eı•le nnıe ):çnliklerini gii t.criyor.) 

ğ ı n e n çok S ço··rçı·l'ı·n 
k l ovyetler de 

uvvet ive nutkundan.· h bundan bir ders 
ususi bir ''Biz bu Vatan 

sempati bes- payı çıkarabi-
lemekt edir~ lirler! müdafaası 
ne n -o- uğruna kılınç 

hab· ~Un 12 (A.A.) - Hu. usi mu Royter askeri mu-

~ Mechul ve esrarengiz Suriye : 13 

Dürzü kalesi 
Süvegde ırı.rniz bildiriyor: Ç k • b / ~ğıd~ teıgnıf metninin ke- harriri Suriye har- e mış U u-

·:ı~":""'nda bana sallhiyet binin bu devresini n'uyoruz Öl- E d 1 h ı Al 1 . 
ntıbi a ciler arnfından bö e tahlil ediy_or . ...,_ ~ srar o u a v~t a em erıne 

~~ nn ı ~ topr.ıkla - (/; .- ;Jl ' -.·ttığ~n geçme miisaadesinı talep ve d iyorki : ıı..:;; "" 1':\'f ;:, l yabancı bir göz nüfuz edemez 
yı~~~ dair Berlinde yayılan H maglup olma• 
:~rıuerd~a~ı;~:n ~~~:;:!1: Bu muvaffa- d k k Muammaya benzeyen mezhepleri karanlık 
uA~~lt hu!&.a ed. ilcbilir: l ça n "'·~1ıan h/ b k • f l • O U l- ve esrarlı olduğu için büyük bir gii11ôlı 

• ı·u.,.ı~· ya ıç ır vakit Türk l g e e r Cl '-....,ınden nsk ıi -L' ' - k 0

b · · ı · / k d tı . c l mwııyette tran h . . nına so mı- f.!l l gzz l tutu ma ta ır 
düş:r ıc::a ı.nı ne istemiş ne de h b 

"hir ~ntn~tür. Böyle bir ihtimal an ar. lnln yacag""zz .f,, ) :mm: 'f'.HUK tıtCM'I' ız 
\)( ayal mahsulühden "'--~1-

•r Şey d 'Id· ""'i""ıa k v~a ii egı ır. lmk ve Suriye ÇO genış umu Henili. söıun~ kor.kwıc bir CC• 
tıat :ıun Alm~ya devletine is • · , , hcııneme benzeyen kara taşlı ve 

\1 fuk c:~ı:mğ.l~ıın hakikate te- mı"' bı·r sahası kavrulmuş topraklı yalçın bir evımı . ını ve Almanya ,- dağın doru..,buna yapışan u köy. 
\ Cnin :ın ~iç .bir suretle Türki- ,,. den bUyük ve kasabadan ktiçük 
Veya ~yetıni tehdit ctmeğc u··zerı·n -'e' Je- ,, ~C,: .... doı!rn..·crlcr yat:ığının adı Suvey-

k(\ Turkıycye it arşı T" ~- h.. U ı U 1 u-. 
<ı.Ineti • • ur~ u- ) 

t' nın arzusunu "'u"JI_ ·1 n·· 1 . k 1k l 1 

• 
urıye 

cephesi 

lngiltere krall Yu
nan krahna bir 

mesaj gönderdi 
Aynen şöyle diyor: 

''Size ve 
milletini.! 
ze karşı 

d·y 
y m·n
ne tarz!. 

Londrn, 13 (A.A.) - İnr.iliz 
Kralı Altıncı George, Elenler Krn 
lın ttşağıdaki mesnjı göndermiş· 
tir: 

Assa 
Düştü! 

Afrikada ve 
Şarki Akde
nizde İngiliz 
tayyareleri .. 

Resmi Teblig 

Bingazi ve 
Halep dün 
gine bom· 
balandı! 

Ciridııı ziyaı sizın için "\ e E-
len milleti için acı bır darbe ol- Knhirc. 13 (A. A.) - Ort 
mu,tur. Bu bi7.İm için de öyledir. nrktaki İngiliz havn km \'CtlC• 

Eleminize iştirak ediyoruz. Fa- rinin cliin akşamki tebliği: . 
kat ayni zamanda ümitlerinize de Libya'da çarşamba güııii iııgı-
iştirnk ediyoruz. ı 1iz lınva km•\•etleri düşman te-

Bnşı Birincide (Devamı üçüncü sayf ndcı) 
ının !>Cref ' "l llK mı • o akı•ster uşman ar lÇlll Ol unç )lr ngı•ız•z resmz"' teblz' ,,,,. 

.. veya mcnfaa:tierine r ı n sırtlan ini, fakat dostlar ve ıni a- 6 
(Devamı üçiiııcüdc firler için alnh.ldigj~ şcf'ırntli ve ' 

V 
o bırakacakt 1 sıcak bir scq~ili kucagı olan Su- G 1 D 1 B. k s- l 

jinin resmi tebfi . zr,, vcydc, Suciy< ve Lübnonm gök. enera en ij lT ~- _QllT Q • 0 
o 

G 
ğı Londra: 13 (A. A.) _ Rcutcr yüzüne en ~·akın daslarınn scrpi- ,. d eneral D ajanının a.keri mııhnrriri Ge- len yüz bin Dürzünün hem Ka- z ID ayanma Bı·r hakı·katın tamıımilc isbat etmiştir. Bugünkü enz nernl Gough diyor ki: besi, hem de tahtsız ve tacsız pa- harbi bilenler için ise, Türkiye 

sag~ ı b. . Suri~ edcki harckfıt, ha hen a- yıtahtıdır. • k A • 1 A yollarının ve Şarkf Anııdoludaki am ır cep 1ukn gi.i. terilen mcnu tcskil et İri mavı gözhi ·ı;re sims.yah siir. sına im an 1 a n ı tek hatlı dcmlryolunun asri bır 

h 
ıncktcdır. liittcfikler tnrnfın- (Devamı ikinci 63yfodcı) orduyu nakil bususund lfızmL".!• 

e tutabilm. t' ~?· Sur;yeye knr. olman ted. [Bu nutuk, bugün b;, ••. yoktur Hô.mid Refik len munzam iht;yaçl•m ne • 

V
. ış ır ~~~. :rı .. nız sn~kl Akdcnizde sev- =.ı:-~~~:n:~eti:~u:.l.ı:.: Antonesko B'u"krese F k 1 . reırccdaczg"ı~ledkı·ra.~ül edebileceği de bir 
ıchy, 13 (A.A u .. ~c~ s vnzıyetiıniz üzerinde ' "I "' lıarbiye llcza f :> - Frnıısız de:ı.:ıl a)·ni z.amandn (lt\ bu cihan nutkun aslındaki tiddet ve 1 d d'' ransız as er erı- B UltUll Berlinden nlınnn -ve Soruyoruz: Şayet vaziyet bch 

:~~rekat hakk~~d111ın Sur~~~dcki ha~bin~n çok geni umumi snl:u. manayı canlandıramadığını on u tnm metin halinde gazete- le olmayıp da Almanyanın işınt' 
·~= a ne retugı teb. Si uzerınde de dl·riu oki lcr l\lt.'\' aördüğümüzden biz, aılına - n·ın · yarısı b·ızı·m !erde inti~ar eden· bir telgraf, Al- yarıyabilecck bir §Ckilde ole >dı, 
.. •.2 lınziraııdn 

1 
. . ~ d.an . gctir~cektir. Bu tc ebbii~. mümkün olduğu' kadar sadık 1 Bükı-e~. ıJ• (A.A.) - Stefnni nıan-Türk münasebetleri üstüne. bundan i8 tifadeye kaikıo;ılllc 

'H~•1 diisnı.. k 4ıhını ırınag1111 şımdı hnrhın ıınsıl hir t•nCrJ·İ "tİ kalmağa çalışarak yeniden ter-) ajansından: General Antonesco ·ı f • t• f hwlürlü tereddüdün, lekesini ırjle- n1ıvdı? Yani Almanya toprakları-
sıııllb ··il 11\'\'ctl • l' tr h ' k .• ,, - .. . r k f k d 1 ara a oecmış ır " d· günii S· ·d , erı -:ar. e ı ıı· arar \ 'e cesaretl ·e\ k cume ve nqrctmeyı muva ı 1 re ? . l\tİn ~ A manyıın·ı·n Biikreş bilecek bol bir aydınlık serpiyor. rnızdan asker geçhme talebind• 
.,:.,:ın;du~~·lnn~'ıu~ •;:; ce~mbun ;• idnre etU;;;..,;,;0 ı,;,. dc1;ı;,ı;,. bulduk.] •efnı oldugu holde dun okeam ı .

1 
Bu telg.oftnn anhyo••• ki. A!• bulunocak moyd•l Eğe< öyl<°f • 

.
1 

• nırı ıruı ki F · crcı Ayu. ponyn bu hareketi gört•t·ck ve.• (De,•ıunı üciincüdt: tayyare ile Bübesc dc>nmüftür, Kahire. 13, (A.A.) - Suı·iyc- ~a.nya ile Türkiye 14ra~ındn h~r Almnnyanın hizi pek mutchııs.,i• 
;• ~ıne zırhı. tc ~~"i:!~ıı mev. (Dc\·mnı ih:iinciide ---------- -.... ı deki miitcfik kn\"\'etler imkan ı htılilfın meYzuunu teşkıl cdt;r!· ettiğin; söylediğimiz dostc.a 11L:T.· 

JIL an yapıla nb· 1 ullcr tara. o G l olan her ;\'erde dih·iişiiu önüne lecek hiçbir mesele yok~ur: bı il• lerinı'n.kıyr. nt ve n'a.nasıiıdan •Üp 

t•dilıni tir. ller ır ılic\lm turd R ece yarısı ı·ş enen esrar gcrııtc(;.e gn r · t ed k ·ı . h kı' kı' ı'lt.h arkadaılıgının §C-t • • • • • • ı" k d illan d ~ • oman a d 1 ı· . " .. ..y c ere l erı n 9f1'· ehs si .. · ı ··k1u·· bı'r do•·- he etmi"c hakkımız otabılır: )e-ın a \ 'C Ki \c'n· u ının r. y ev e ının rekctlerine dc\'Vın ccliyorlnı·. re 1 aura arı e yu . • .J 

cenubi ·arki İnde '3u ccııubu ile • b • • f l\füttcfik kuv\'etler, Sayda ci- luk, bir karfılıklı sevı:J ve saygı mek ki bu sözler yürekten kopmu 
iZ me\'zilerini, iddeı~7n" .. Fran n·u·ıusu ne kaohır ", en gız ır c ına ye \•arına Ye Şam'm 15 kilometre- münnsebetleri ınevcutl:\li'. Almnn· değil, :zaruTele boyan cğm~nin bir farına rağmen Y•rm ı;,. hucum. IQ " deki varo larmo kadar gelm; • >•· TU•kiyc ile anla,mazlık doğu· netice•idfr. Yok, öyle delili.., '~ 

fok olnmıımı 1ır. nıuvnf. B' k G h d 11 111 11 )erdir. En bü,·iik muka\cıncte ril~ bilecek hareketlerden çekinmiı ki siliıh arkadaşımız Almanya, t 5· 

il h · d F . ü ref, 13 (A.A.) - Stefani az ane "' ki müttefiki Turkiycnin;ne-türlu azırnn a nınsıı h ı nsından: Yapılan umumi sa- e s o o r u n J .. itnnt ırınağııun geçildiği yer- -nitekim Türkiye de öylel- ve . • . d l 1 
ktı\'\'ctlcri dii ma nkolnrı i1 nva Y•m neticeeinde Romanya nüfu· (Devamı üçiincüde bundan b:ışka, Türkiyeye, her· ahval ve ıcraıt ıçı~ ı: 

0 

ursa 
0 

• 

lcnnobil teccnıınü1erine kca o. sunun 13 493 938 hangı bitaraf bir meml .. ketten sun toprokl.arındap ıstıfade ~tme-
L t'Şı l · · kişi olduğu .... bJ b 1 1 tı d •ıarck&tn devanı ctmi ve d ·· an n•ılmıat B ·k A d k• çok daha kuvvetli ve husuıı"ı bir yi r n ı e. ta. r!n an geçırme• 

u . -v. .,. ır. u mı tarın yüzde 

1 
a 1 T·· k' · h'!l-·· 

n•nna nj;rır zayiat \•erdirmi tir: Ylrını üçü §ehirlcrde, yüzde alt- t d v • • ı · 1 vrupa sempati beslemiştir. diKini, ve ur ·ıyenın u~umran• 
u zayiat Ki ve'nin cenubunda :i1'1 Yedisi köylerde bulunmakta- ra s a 1g1 ya r 1 o u • • h ı• Bu sözlerin c:aklı!elim~ in 7.a· lı~ haklarınn so una kadar saygı Sannıncin mt•vkiindc bilhassa ır. motör l.Stl S3 1 feri olduğuna ~phe yok. Bundan gosterme.kt ınarla sebat edece· 

"i:ır olmu tur. 11/12 hnziran ge ---0
1
--- • • • dolayı eski İnüttefiğimize teıek- ğıni deıhal ilan etmelidir. Al· 

h:ııi tııgj)jz hava kuvvetleri hiç Lavaı Parise çogv altılacak ·' kür ederiz. Ancak derhal ilnve e- manya tenakuzdan, biz tereddüt· .ır ltıuvarenkivct elde etmeksi- Karnında kalan kurşun delim ki. bu güzel sözlerin söyle- ten ancak bu suretle kurtuluruz. 
~11' neyrut Ji~ıanını boıııbardı- döndü Berlin, l 3 (A.A.) _ Otomo- yicisi Almanya, fikir ve ıfadelc· nıau etıni tir. . P risd, 13 (A.A.) ....... Vıchy çıkarılamadı, bu adam bil crıdüs~risi re.isı fon Şil'in baş rine hukim o1an mantıki seyirden hi:ı:.ar- Dünkü fıkramın sonu-
f İngiliz harp gemileri kesif cıvainndn ah •. Ch tddon' daki malı·ka" kanlığı altında Avrupa otomobil bir noktada ayrılıyor ve ;öyle dı- mı, bir tertip yanlışlığı neticesi o-
01>çu .. t '1 k t 1 nes e ı ı__ d.. · · ·ı ı · 1 larnk, yazının kcndisile hiç ınü· 

it .. c ı c dil mıın ı a arının B p· .:~ç gün ccçirnılf olan o••ımek u•• zeredı•r en ustrısı mümessı crı top an· yor: t~~ddnki hnrckfitına müznberC· : , lde~re ~vat dün akıam Pa- mıştır. Bu toplantıd ·müstakbel «Ciridin zaptı, lutaatın ve or- nasebeti olmıyan bir havadis par ••ıın etmek! dlr, tU e onmu11u.. A,rnpado yop•lacok ~bi•liiiine du levaumnun kara yollanna mü • ..,, aok•ım•~ Taohih ede• ve iti• 
(Yazısı ikiuci alıifomi7dc) nit meseleler konuşulmu tur. racaat edilmeden nakli inıkanmı .zarlarımızı bildiririz.. 



Selııife ı 

nışanın kordelisını 
yeni gelen metrepolidin 
göksünde gördüm!,, diye 
mınldandı Kaymakam..~ 

- - Müellifi : Nizamettin Nazif J --- - -- - ---
Açık renkli pantalonunun - Evet ... Hani ~ön~~e Be-

dizlerine kadar yübelen çiz • ligkada benim nıısafırım ol
.L.~l '? meleri çamurlu idi. muştun. O zaman U"lfl• mı· 

Elinde gümüt «aplı bir gır- - Tamam. Vak'a mahalliıı-
baç tutuyordu. Ar:ka) a doğru de kaçakçıların cesetleri ) n· 
eyilmiş fesinin açık bıraktığı nında iki <iane de ölü hulı;ar 
tepe@inde saçın biraz kıtça ol- konıitacı"ı hulmu~tuk. Kaçakç 
doğu göze çarpıyonhı. lar, ölülerinin kafalarını ke-

Bu kadar tuhaf vaziyet ip beraber götürdükleri için 
hiç bir )erde görlülmemi§tir. kim olduklarını anhyaınamış
Rm~li iki tehctit altında bu· ır.r. Fakat hu1'1ardan btrinin 
Jwıu)or. Eşkıya taldbi dediği- üstiinde ..• 
miz bu görünii§, haıkikatte hir Çekmecesind.e-n kırmızı kor
dahili harptm baı:ka bir şey de deJilı hir ni:.;an çıkardı: 
ğildir. Bu. ,.k411arm bir ctp- - Şunu ibulmuıtmn. 
hesi. İkinci Ct"phesin~ geH~e F..ıSad efendi, kaymakamın 
bu, daha açık olarak göze 'u- iki parmağı ara ına kıstırdığı 
rabiliyor. Biz, ayni zamanda 'kordelinın ucunda sallanan 
bir komşu devir.de de harbe gir nişana dikkat eMİ· Bu, orta· 
miş gibiyizdir. Bu komşu su· 11nda kara renkli bir daire hu 
l'eti bize tal>tdir de. lunan vi§ne çiirüğü mirıM~n 

- .. .. .. .. • yapı1mı§ bir haçtı. 
- Rilo manastırı nedir? Kini bey, nijanı aldığı ye 

büı-ün hıı ııevi komitelerin bir re bırakıp çeloneC<') i kaJladı: 
ne\i genelkumıay dairesi. Gö- - Bunun R) nma nere<le te· 
ya Bulgarlıtan imparatorluğu- sadiif ettiğimi ta. a\ vur e<le1>İ· 
muznn miimtaa bir eyaletidir. lir misin? Düi ün bakalun. 
Bunu söyleyea kim, dinleyen 

kim? 

- Buna inanın vana ıçı • 
ıııizdı•, hin kere halt e'ler. Evet 
Prcıı" Fentinand lıul..-ukan, im 
parntorluğa tM>i bir c§ar:ki Ru· 
nıt>li e) aleti~ uınıııui vali~i ar1-
dolunuyor. Fazla olarak tlev
lf't :oalnanıel erinde im Jlren in 

- Beyhude kafanı yorma. 
Üç gün evvel yeni gelen met· 
repolit Kera imoff'mı 1J) ar4'· 
tini iade·ye gitmi§tİm. Göğeiiıı· 
de Lu ni~anm kordeli81 varflı. 

- Korddadan ne ısıkar'l 
Bizde il e kırmızı kordf l iıh ııi· 

§Un )Ok mu ? 
(l)(>rı<tmı rnr) 

adını fahri ıııii irleriıniz ara - -----------
111ıc11 <la görelıili) oruz. Fakat 
~orarım ize Rilo manastırı bu 
Bu'gari ... ı a ıım lıudıK!u içinde 
buhınınu) or mu~ Hu<hıddnn 
altı ı.naı içeriıle kiiçiiciik lıir 

Papçino ka aha"ı 'ar ki ko ko
, ... Sdanik ş<·hrindf' im ka ııba 
c·ı;;ı n h.ı .. talıanf'"İ kadar mü • 
lk,.ınmf'l bir ha tahane }oıl;.:tur. 
Ac:ıha Bulgari.:tan o derece i
leri ltir mt"lnlek~t midir ki ii · 
çüncü .. ınıf hir ka aha mda bi 
le hizim biiyiik .. ehirlerhniztlen 
si,·ade sıhhaır. itina olunuyor? 

gt"zer. .. Bu hastahaneyi 
kurduran ,..]ı,.p meydandadır. 

Tlllkip kuV\ etlerianizle çar· 
p~ıp yaralanan komitacılar 
için kurttlmuftur bu ... Birkaç 
gün <tWVf'l, viliyett~n gizli bir 
f»lıir gelnıi .. Li. Giiya bulgaı hu
dnd miif rea .. leri de bitınnle 
birl>kte e~ki) H) a \:arşı bar.-ke· 
ile g6Çeoeklermiş. e palavra! 
Yahu, prens Fert1inand ~lake· 
donya meselesini ookadar Lr·. 
nim@emıif: ki yararlıkları görü· 
Je-.n komitacılar için htmıt'İ hir 
•a-dal} a hile ]ıa_tırmı§. 

Ff'~İ lliiri.iil üz. } alına yak 
n çakjırlı bir çırak kulph~ 
ltir tepiİ ile getirdiği kahvele.rı 
maaanın ii~üa e bırakarak çe· 
kildi.. 

Kini be} makamına g'f"~İJJ 
ulurdu. 

Fincanı dudaklarına değdi
rirken: 

- i, i ki ha tır1tna geldi .. . 

Diye mırıldaooı ve birden· 
Lir,e doğruldu: 

- Vay canına! 

Sanklı adam, ara ıra dili
ni damağında :.;aldatarak, işta-
lıı } erinde bir kedi gi:bi dudak~ 
larını yalıyarak kahvesini lıo· 
purdatıyordu. Fakat kayma
kam hirdewhire öyle el!raren
siz bir vazi) el aln erİ'nee, Iin· 
canını pencere :kıyısına hıra· 
karak tda~la }erinden hrladı: 

- Hatırmıza gelen nedir? 

- Sus Esa<I ef emli... Pek 
111iil1İın hir iz ) akaladnu. Bir 
ııy .-~'Yel kolcu ları lta uran çc· 
lr içftı talıkikata eıkmıftım 
)8 . .. 

Kısa 

--Haberler * Mıntıka T icaret ~üdürü 
Sait Rauf Sarper d iin Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. * Şehrin bazı yerlerinde buz 
bulunmadığı tesbit edilmiş ve 
yeniden 2 S yerde buz bayiliği ih
dasına karar verilmiftir. * Bu ay içinde, Belediye kim
yahanesinde yapılan tahliller ne
ticesinde satış yerlerinden alınan 
nümunelerden bir kısmı bozulc 
çıkmıştır. * Floryada plij civarında bir 
tenis sah3sı yaoılması dü~ünülü
yor. Sahanın yeri mimar Proata 
aorulmuıtur. * Belediye doktorları ikamet
gahlarını çalıttıkbrı mıntakalara 
nakledecdtlerdir. * Yeniden haata nakliye oto
mobili alınacak ve bunlar Adalar. 
EyÜp, Beykoz, Kadıköy, Sarıyer, 
ıe Bakırköy kazalarına tahsis e
füecektir. * Yardımsever bayanlann bi
rinci lt•m ekipleri pazartesi gü
"IÜnden itibaren muhtelif hasta
hanelerde çalıtmağa başlamışlar
dır. Kuralar -40 derste bitecektir. 
İkinci devre için kayıtlara ayın 
16 •nda hqlanacaktır. * lnbiaarlar memurin müdürü 
T absin, Etibanlc tef tiı heyeti reia
liiine tayin edilmiıtir. * Beyojlu Halkevi temsil fU· 
besi teinin muhtelif meydanla
rında halita, para•z açık bava 
temsilleri verecektir. tik temsil 
1-4 haziranda Şİ91lane ile Kuım
pap arasında Atıklar meydanın
da verilecektir. * Anl:arada bulunan Maarif 
Müdürü Tevfik Kut pazartesi gü
nü ıehrimize dönecektir. * Yüksek Müh~ndis Mektebi
nin imtihanları yarın bitecektir. 
Tatil devresinde istiyen talebeler 
memleketin muhtelif yerleriade 
staj yapabileceklerdir. Önümüz
deki devrede mektebe kabul e
dileceklerin imtihanları birinciteş 
rinde yapılacaktır. * Dün şehrimize 75 ton çivi 
gelmiştir. Çiviler, Vekaletlere ve 
vilayetlerimize kilo1U 7 5 kuruı
tan tevzi edilecektir. * Üsltüdar meydanının asfalt
lanmasına dün başlanmıştır. * Paşabahçe ve Kandilli va
pur iskele meydanlarının açıl
ması için Belediye istimlake baş 
lamıştır. Muamele biter bitmez 
yıkma ameliyesine baılanacak-* 1stanbu1 Birlikler umumi 
katipliiine Mahmut Bekin tayin 
edilmiştir. 

EN SON KltıV~ ı,; 
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Meç~ul ve esrarengiz 

Suriye: 13 
Tevellütlüler itfa
iye kurslarında 
mecburi hizmet 

gönh.,kler 
Kazalarda açılacak. olan it

faiye kunlan na 1 3 1 0-1 .3 1 1 te
vellütlülerin mecburi olarak 
ittiraltleri kararlaftırullllfhr. 

Bunlar ayın 1 6 ncı pazartesi 
gününe kadar mensup olduk
lan kaza itfaiye amirliklerine 
müracaat edecelr.lerdir. Kun
lu 2 1 haziranda açılacaktır. 

Çağlıyan kasn 
Belediye yıkmak ve 
gerine bir şark kah

vesi yapmak fikrindt 
Maarif Vekilliği, Kağıthane

deki Çağlıyan kaı.nm imar ede
ek burasının tarihi bir müze ha
ine konYlmasını düfiinmektedir. 

Belediye, buna mukabil yeni 
bir teklifte bulunmuştur. 

Çağlayan binası ahşap ve çü
rük vaziyettedir. Buraamın is
' enilen tekilde imar edilmesi i
-;in 300 bin liraya ihtiyaç vardır. 

Belediye, pdırvan ve bavuzla
ın muhafaza ve tamir edilerek 
)İnanın yıkılmasını ve yerine es· 
.i Türk tarzı mimarisinde bir 
ahvenin yapılmasını ve halka 

-'Çılmasım teklif etm~tir. Teklif 
"1aarif V ekiletine gönderilmiş 
.ir. 

---o---
liman projesi 

Z iraat Bankasından 
sonraki ada yıkılaca'lc. 

Galata liman mıntakasmın prc 
iesini, mimar Prost hazırlıyarak 
Limanlar Umuın Müdürlüğiinc 
vermiştir. 

Projeye göre Ziıaat Bankası
nın önünclen Tophaneye doğru 
,:eniş ve asfalt bir yol yapılacak
tır. Z iraat Bankası binasından 
ıcibaren gelen ve de'1iz ticare ı 
müdürlüğünün de ıçinde bulun
:luğu ada istimlak edilip yıktırı· 
.ıcaktır. Yalnız Deniz T icarcl 
Müdürlüğü yıktmlmıyacnktır. 

Makine aksamı 
getirilecek 

lsviçredcn mal mukablii ola
rak getirtilmesi İçin teşebbüsler 
yapılmıştır. Bir anlaşmaya vanl
dığı takdirde kara yolile memle
ketimize mühim miktarda maki
ne levazımatı ve yedek aksamı 
"thal edilecektir. 

inşaat usta okulları 
Maarif Vekilliii inıaat usta o

kullanm dört 11eneden bq seneye 
çıkardığım yaznutt.ık. 

Beıinci sınıfın müfredat prog
ramının tesbit edilen yeni şckli 
şudur: 

Türkçe haf tada 2, unayi, iltti 
sat 1, defter tuttna 1, teknoloji 2, 
mesleki resim 1, atelye 34 olmak 
üzere 42 aa.at den okunacakt•r. 

o 

Taksim gazinosun 
da yazhk bar 

Taksim Belediye Gazinosunun 
üstüne yazlık bir bar infasma baı
lanmııtır. 

DUnkU ihracat 

Yaş sebze 
ihracatı 

raat murakabe komisyonunda 

ilk sabf Romanya

Et fiyatlan ~eşer kurut 
ucuzladı 

ya yapıldı 
Mevsimin ille ya, ve taze 1eb- y • 

ze ihracatı dün ıehrimizden Ru- , en ı 
manyaya y~dnııttır. 3,000 lira 
kıymetinde olan satııı münhuı-

narh, 15 Ha z irandan 
ta t bik edilecek 

itibaren 

ran patlıcan, domates ve enginar Fiyat m ürakabe komi.yonu, 
tcfkil etmektedir. Yat eebze sa- <ıı dünliü toplantnında et fiyatları 
hf ve tarım kooperatifi daha gc- ile mqaul ofmuı, kuzuya narh 
nit mikyuta yaı sebze ve mey- koymUf, kôyun eti fiyatlarını bc
va ihracatı için hazırlıklara baş- şer kuruş indirmiştir. 
lallllflır. Haber aldıiunıza göre Önümüzdeki pazar giinünden 
bu sene Almanyaya da genif itibaren tatbilc mevkiine girecek 
mikyasta eebze ihracatı yapıla- >lan yeni narka göre karaman 
caktır. •tinin perakende kilosu 60 ku-

Satie davası mü· 
dafaaya kaldı 

Eski Denizbank umum müdürü 
Yusuf Ziya Öniile arkadaşları
un Satie yolsuzluğundan dolay 
Birinci Ağırccza Mahkemesince 
nakzen bakılan muhakemelerim 
-:lün de devam olunmuş, müdde
umumi muavini mütaleasını aöy. 
emiştir. 

Müddeiumumi muavini, Yusuf 
liya Önit. Tahir Kevkep ve Ne
~et Kasımgilin sahtekarlık ve va
ı:Helerini ihmalden teçziyelerini, 
.:liğerlerinin de beraetini istemit
t ir. 

Mahkeme müdafaa yapılmas~ 
ve karar verilmesi için durllflllayı 
batk:ı bir güne bıraltmıştır. 

Kahve tevziatına 
haftaya başlanacak 

Kahve tevziatına dair dün ak· 
ama kadar ne Vilayete, ne dt: 
iiğer makamlara bir emir gelme
niştir. Kahve tevziatına önümü? 

uştan 5) kuruşa, dağlıç etinin 

Halk tipi 
ayakkabı 

Fia tlara yüzde 15 
zam yapılacak 

Halk tipi erkek ayakkabıları i
malatına yakında baflanacaktır. 

Bunun için Ticaret Odası, a
ı:nmi ve perakende satış fiyatı o
arak da 660 kuruş koymuştu. A
yakkabıcılar, ayakkabı komisyo
ıu tetkikler yaparken deri ve 
<ösele fiyatlarının yükseldiğini 
deri sürerek 660 kuruşu az bul
duklarını bildirmiılerdi. 

fiyat mürakabe komi.)ronu 
fünkü toplantısında ayakkabıcı
arm bu iddialarını doğru bularak 
ı·, lk tipi ayakkabıcı fiyatlarına 
üzde 1 ) niabetinde bir zam ya-

:;>ılmasına kc.rar verm~tir. 
Ticaret ve Sanayi Odasından 

~ıınacak evsaf listesine uygun 
olmak şar~ile her kunduracı halk 
ıpi ayakkabısı yapabilecektir. 

pCTa'kende kilosu 6 5 kuruıtan 60 
kuruta indirilmiştir. 

Komi.yon. kuzu etine de 6 S 
kurut narlt koymuttUr. Ancak, 
kuzular koyunlqnuya başladıim
dan kuzu mıntakalarından latan
hula gönderilen canh kuzu eayısı 
hakkındald malumat geldikçe nar 
kın deilfdrilmesi, yahut indiril
mesi muhtemeldir. 

Ekmek gra
mının eksile
ceği yalan 

Son günlerde ekmeğin 900 
grama indirileceği veyahut da 
% 30 mısır katılacağı hakkında 
dolaşan şayialar hakkında Bele
diye İstisat Müdürü kendisile gö
rüşen bir muharririmize ıunları 
eöylemiştir: 

«- Ekmeklerin 50 gram in
dirileceği ve mısır katılacağı p
yiası kat'iyyen as1J91zdır. Ekme
ğin pi~n olup olmaması mesele
si de ancak fmnlann iyi veya f e
na fırıncıların uııta olup olmama
sından başka bir şey' değildir.> 

Münakalat Vekili 
şehrimize geliyor 

Münakalat Vekili Cevdet Ke
rim İncedayı'nın pazar günü ıeh-eki hafta içinde batlanacağı Ü· 

mit edilmektedir. 

ltalyadan iplik 
gelecek 

Bu Yıl 2000 Meccani 1 rimize gelmesi muhtemeldir. 
Talebe Alınacak 

Bu yıl devlet hesabına lise ve Taksimde Yeni Bir Yol 

Dün Sanayi Birliğinde topla-
1an çorapçılar, vaki teklif üze ri
ıe ltalyaya zeytinyağı ihracı mu
mbilinde oradan ıplik getirtmi-
e kara r ve-rmislerdir. Bu husus

a Tıcaret Vekaletınden emir is-

lrtaokullar için leyli ve meccani f Yapılıyor 
rnoo talebe alınacaktır. Bunla- T k · k 1 · ı M dd · 'h 1 • • • a ııım ış ası ı e ete ca e-
ın ımtı an arı a~ustos ayı 1çın- · · d b ·ı 1 
j 1 •- M. 'h sını mey ana ag ıyan yo un as-
e yapı aca1ttır. uracaat tat'I f 1 k '- 1 1 · 

·· dd tl · b' \; .. it d a t ve atran 1tap ama o nrak ın-
vl~ mud"le ekrı . ır aç gune a ar şaaı kararlaşmıştır. Yolun kenar-
ı an e ı ece tır. l C · 

arına ranıt taşlardan Bordürler 
yapılacaktır. 

Silivri Limanı Temizleniyor 
enecektir. Sil" . 1. 'd 

l 
n·rı ımanın ın yenı en te-

Fi orya - Küçükçekmece Yolu ~ mizlenmesi kararlaşmıştır. Ya-
~- 1 kında işe başlanacak ve limanın Beled iye Floryada yeniden ba 

zı yol yapmağa karar vermiştir. 
Florya ıle Küçükçekmcce arasın
~aki yol katranlı şose olarak ye
niden inşa olunacaktır. 

)- her tarafı en az 3,5 metre d erin-
:~ liğınde olacaktır. Böylclıkle bü-

B h ft k• G k vük gemiler bıle limana kolayca 
u a a l ro o- , ırip çıkabilecektir. 

Romen güreşler 
İstanbul Güreı Ajanlığından: 
Bölgemize dahil kliıplerin se

çilmiş güreşçileri arasında 1 ) ha
~ ı ran 1941 pauır günü Grekoro
ncn gürq müsabakaları yapıla
caktır. 

Bu müsabakaya girmek üzere 
ieÇilen güreşçilerin jsimleri ap
ğıya çıkarılm1tllr: 

Fatih Güreı klübü salonların
da yapılacak olan bu mliaabaka
ların tartıaı l 1 den 1 2 ye kadar
dır. 1 3 de başlayacak olan müu
bakalarda 2 kilo tolerans vardır. 

5 6 kilo - Emin, Fehmi, lsma
il, Muzaffer. 

6 1 kilo - Halil, Manol, Be
şik.tat. İsmet. 

66 kiloda - Bekir, Panayot, 
Hasan Karadeniz, Mustafa Çakır. I 

72 kilo - Kandemir, Zeki, 
Faik, M. Ali. 

79 kilo - Hüseyin, Ali Ah
met, Nari, Rıı.ık. 

8 7 kilo - Mustafa. Adnan. 
Ağır - Çoban Mehmet, Ah

met Samsunlu. 

Gece yarısı işlenen esrar 
eneiz bir cinayet 

Gazhaneden ş öf ör ~~ n 
rastladığı yan ölü ••• 
Karnında kalan kurşun 
çıkardamadı. Bu adam 

ölmek üzeredir 
Zabıta ve Müddeiumumili" 

eararengiz bir cinayetin tahki
katına batlamıtlardır. Vak'a şu
d ur: 

bille Beyoğlu hastanesine kaldı
rıl mııtır. Derhal ameliyat yapı.i
mıısa da yaralının karnında bu
lunan kurşun çıkarılamaDUflır. 

Adliye doktoru Enver Karan 

Dürzü kalesi 
Süveyde 

Esrar dolu halvet 
alemlerine yabancı 

bir göz nüfuz 
edemez 

(Bap Biriacide) 

meli ltirpiidi erkek güzelleri bil 
'kapkara dekorun ortasında insa• 
na şaşkınlık veriyorlar. Zümrüt 
göz}ü, fildişi tıenli ve lal renli Dür 
•ı.i kadınları, endam güzelliğinde 
ve kahramanlıkta bütün Sw-ıye
•.-ıin ditinde efsane olan erk.ekle· 
rine parmak ısırtıyorlar. 

Muammaya benzeyen me7bep.. 
·eri lkaranlık ve esrarlı olduğu i· 

in büyük bir günah gibi gizli tu
ulmaktadır. 
Yabancı gözlerden titiz bir kı&' 

-.ançlıkla gizlenen m ezhep kitap. 
arı bir sürü karışık şifreler ~ 

·lfruerle doludur. Bunlar ele ~
;iri)se bile yabancıya sır ve fikİJ' 
vermezler. 
Şahlanmış hazların ve k;'.'d.pr

·n uş şehvetlerin buğulu ve bil• 
ıülü mermerlerin üstünde uyuş
turulduğu ılık nC'fesli göbc'k ta
:ı alemlerini ve halvet sefalarını 
'ıatıra getiren giz)j me:dıep ayiıt• 
erinin adına onlar da halvet de• 

.nişlerdir. 

Bu esrar dolu halvet ilemlert-
1e bit- yabancı gözü değıl, hatıl 
.cendi mezhep eşleıinin CtıhbBl 
ledikreri avam sınıfındaaoı bılc 
lir tek tece5'Slis gözü sızamaı. 

Büyük ve çok kuvvetli bir ~· 
imallc ağır b~lı ve temiz b:t 
.abile ve sıyaset mecll.si olan bU 
:-ıalvet ayin1er:, her nedense etrı-
ında şeytani ve şehvani bir şilP
ıe uyandırmıştır. 

Suriyede adele ve endam P .. 
~eUiğirri, ten ve renk dilberJıiiiol 
.-e beşeri fedakarlığın aşırı ta~ 
.. mi temsil eden bu sarp insan "' 
-ar halvetlere ka,pan<lıidarı d" 
nan, guya mumsöndü rezaletlıe• 
.ne dalar, babatar kızlarına, icat 
eşler kızkardeşlerine kızıl göı"' 
~r ve ;kızgın nefeslerle saıar

:·nış. 

Harpte arslanlar g.bi dövüşCfl• 
ıayatı hiçe ı;ayan, ölümü güleid' 
~ucaklayan böyle yüksek seciYt

-..ı bir cemaatin. bu derece W;ab ,·e 
hlak gev~e iıgı göstcrebılcccği· 

.ıe Dürzileri yakından tan ıyan 
.1iç kimse ıhı.imal vuernez. 

Siyasi mcvcudiyetıeri bin ti~ 
yüz senelık hır tarihe dayanaJl1 

!..1-..nt mılıliyet ' 'e menşeleri ta:rna
nile karanlık bulunan bu cerrıa"' 
ü in Kafkas ııkına mensup oldıY 
~unu gösteren bar.iz delıller vat"' 
lır. 

Dürzi, harp ederken Çeçen .. 
'en, misafir ağ rlaıken Dağıstaıl" 
ıdan, ışıklı mavi gözleriloe Aıth-' 
·al.dan, fidan gibi ndamile Çet' 
.esten ayırd edilemez. 

Çöllerin pasiklı ve çapaltlJ 
nahluklarına hiç beıu.emeyen "il 
ueçhul bir mcdcnıyet ikliminde# 
ürüklenip gekHkleri muhakk~ 
lıan bu insanların, milliyet~ 
e asılları hakkında yazlık ki hıÇ 
ı ir malıirnata \'e vesikaya ral
tclineıncmektedir. 
Yabancı istilasından ve esare• 

loyunduruğundan kendilini ~t 
ürlü kurtaramayan Arabın, ~ 
ek islil.acı ve cihangir tar 
ı:ırd ır. Bunun milt:his k:ıSkacıD' 

. ::.kasını kaptıran hanSt millet ."" 
lursa olsun kurtulamaz. Bu siJriı" 
M ikuvvetin adı: Arap dilidir. .. el. 

TARIK MtiM'l'/ 

Bisiklet birincilikleri 
bu sabah hastanede yaralıyı mu- Kısaca: 
ayene etmiftir. Hayatının hayatı 

* Dün ,eluimizden 300 .. • Ankara, ~ 2 (A.A.) _ Bu sene 
bin liralık ihracat yapılmııtır. bisiklet Türkiye birinciliği 2 4 

Dün gece uat 24 de Daicılık 
klübünün Yanındaki yo ldan o to
mobilile Dolmababçeye inmekte 
olan şoför Ali Gazhanenin önü
ne geldiği zaman oto mobil lam
balarının aydınlattığı yolda bir 
adamın yanmakta olduğunu gör
müştür. 

tehlikededir. R d • / 
Diğer taraftan zabıta ve Müd- a yomuzun guze 

deiumumi muavinlerinden Necati bir icadında a/1110'* 
tahkikata el koymuşlardır. Fa-O haziran salı günü H atayda yapı-

T8ffllann Münıc:aati l lncaktır. Yarışın mcsafcei 120 ki-

ŞeL • h l'f il lomelredir. 
nrın -~u te ı yo arında kul- Koıu 24 haziran günü sabah 

lanıl111ak uzere, taıçılar Belediye- t 7 30 d A tak adan başlı· .. d k A d 1 saa . a n .y 
ye muracaat e ere na o udan kt 24 h 1• LI-tavın Ah-
k- ·ı . b'I ki vaca ır. az ran .-... ~ 
~ mı yon tat getıre ı ece eri ·d t ı'ltı'hak günü oldu-

. büd' -=-• . en anava ana 
nı ır .. ...-erdır. ğundan bütün sporcular başlama 

esnasmda!ci törene iştirak ede
ceklerdir. İkramiyeli 

bilmeceler 
Bundan i'Onra gazetemiz· 

d~ her giin iki bi1nıecP. lmtaı 

caksmız. Hunlardan biri ik· 
rami)~li olacaktır. İkrami· 
yeli j,ilmecelerinıizdt'!J on 

lane,.ini doğTu halledip ku. 

ponları ile )ıirJlkte bize gön- ı 
derenler ılıec1İ) elnimizden 
istifade edebileceklerdir· 

Bu müaabakalara girecek böl
gelerin .. bölge birinciliklerini yap 
mış olmalaıı şarttır. Bugiine ka
dar birincılilderini yapan bölge
leı: Ankara, Balıkesir, Bursa, 
Denizli~ Eskişehir. Hatay, Ko~
eli, lst:ınbul ve İzmird ir. Müsaba
ka tnıhine kadar bölge birfoci
lıklerini yapan bölgeler de neti
cesini federasyona bildirdikleri 
takd irde yarışa davet edilecek
lerdir. 

Koşucular 26 hnz.iranda Ha
taydnn ha reketle Ankaraya gele
cekler ve burada yapılacak 100 
kılometrelik bir koşuya ıştırak e· 
decekl,.rdir. 

Şoför, otomobili durdurarak 
adam111 yanına gitmiı ve acı acı 
inlemekte olan meçhul §ahsın kar 
nından kanlar sızmakta olduğunu 
görmüştür. 

Bunun üzerine yaralıyı derhal 
otomobiline almış ve Betiktaşa 
götürerek polis merkezine teslim 
ctmi§tir. Burada yaralmm karnı 
açılmıt ve bir kurıun yarası ol
duğu görülmüştür. 

Yaralı inilti halinde adının Ha 
yati olduğunu ve üç arkada!)ı ile 
beraber gece eğlendikten •onra 
otomobille Garhane civarına gel 
diklerini, fakat burada kavgaya 
tutuşarak gırtlak gırtlağa boi';uş
Qlağa başladıklarını ve bu sıra
da içlerinden birınin tabancasını 
çekerek kendisini vurduğunu ~ 
sonra da üçünün birden otomo
bılle kaçtıklarını ıöylemiş ve bü
tün çalışmalara rağmen başka i
fadede bulunamıvarak bayılmış

t ır. Bunun üzerine )'aralı otomo-

kat bu dakikaya kadar ne ııuçlu çak ders/er 
iiç kişi ve ne de meçhul otomobıl ,I! 
bulunamamıştır. Yaralı karakolda D un akşam radyomuzun JI 
ki ifadesinde baza isimler .öyle- zel bir yeniliğine pbit 
mişse de bunların adresleri ve duk: ~ 
kim oldukları öğrenilememittir. Mebus ve romancı arkadafl ,4 

S .1• • • f • Reşat Nuri ile, Radyo Mücfii O' 
1 IVrl Cınaye 1 Vedat Nedim Tör karıılıkb ~ 

Köylülerden ~üleyman o(:lu ı nuştular. Biri sordu, öbürii ;:i 
Yuuns Ergin ile Ibi oilu Mus- vaplar verdi... Bu nefiı ~Pi' 
taafnın arası bir müddettenberi muhaverenin çok hoşa gittll 
bir a lauk yiizünden afıktu. şüphe yok. ti' 
Dün kö:v dışındaki tarlada bir- Biz. bu münasebetle, akhdl 
birlerine rastlamışlar ve kav- gelen bir noktayı aöyliyeliın : i6" 
~ava tutusmuşlardır. Bir ara Ra dyomuzun eseri olan b~·ILJ' 
'\f P '> l11fa belinden atbnııcasını zel ic~tt~n acaba dünya p~htÔf 
t·ekınis , . .,. Yunusun üz~rine ho- cıları ıstı.~a.~e edemezler mı1 dit" 
şnltmıstır. Etrafian yetı.şen kii~·- le ya, butun anla,mazlıklar _,,, 
liilcr Mustafayı tabancası ile ka lomatların açık kalple konu? 
cakcn yakahyarak jandnrına~·a malarından ileri geliyor .. • 1"' 
tf'sliın etmişler, haşındun ve buki Makyavclliği bir taraf• b"' 
muhıelif yerlerinden ağır suret- rakıp da, geçseler radyonuPd"~' 
te ~·aralı nlnn Yunusu Silivri şına ve içlerinin dertlerini 

0
._, 

hastahnesine kaldırmt!!lardır. seler: biri sorsa, öbürü c:e.-~, 
Yunusun lıavahndan korkul- verse; cefkarı umumiye> de 
maktadır. · münü b ildine, olmaz mı ) 
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( 
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Serser i 
t 

' 
. Çıplak ayakları ıslak cadde. duğu günler. Yankes.icifık 18• 

~1 Öperek, ok§ıyarak yürü· bahladığı cami avluları, A . 
j 0 r! Ani bir '*'üriik (fud~k- lıun weyhanesi. Çıplak ay!l. 
arı~~ yapıpı§ olan sigara ız· ları ıslak caddeyi öperek. ok§ı· 
~~arıtıni düşiirüyor. Meyın yarak yürüyor. Etrafta. 
uıır L-1.2 _.J "1 ·· l n res· ... .. ~e yağmuruan go cu- er .•• 
b'lln içine d~cn ibir santim U• - Serseri! Se.r eri! Ser eri! 
zunJuğunda olan izmarite U• llavagazı fenerinin dibinde 
tun u:ıun !bakıyor. Öksürüyor. bulunan 1· ı· n ır ıra, alınan tay· 
. '.' ırada yanmdnn geçen ynrc. bileti, vuran bü iik ik· 
ıkı kadın, öksiirüğii kendileri· ramıye. •• } 
ile tianarak onu: 

- Ser l'ri! Ne olacak ser· K d l * un ura ı a} ak1ari i-lak 
s~ri! di)c nzarlı}orlnr. Hiç se- cadde · dö 
t>1 çıkını" ar. E,lerini cebine o· ·· ·· ) 

1 
'erek, lurpalı) nrak k J )~~~ 

·arak hir kutu çiknrıyor, di. z · l 
~er cebinden \lir parça gnv. t& şil..~n~~ ik, evlilik alemi:. h;-
knğıdı. Kuııını açı) or, izma. '-'en ,.. rulanan, dadı) la huy • 

• • J J av ar J> I 1 1 rıtleri teker teker bo~altarak, lıavatı · te 
3 ı, ça 

1
:.ma 

b"1lzctıe kağıdına Narı) or. Son- "y b. ' .... ". 
ta onJarm ıızııldıpıııı görü w a au<'ı !hır adamla yata· 
4_ • " ı=ı nce gında vak l u v k Kes:kiıı çi:v•ili ) nnaklar1u "ki . J a a ıgı ·:ul'·ı .. ··•• 
d " a 1 Cına'-et k' 1et aıııla )ll§ yuvarlanıyor. ad J , namu unu ır _en 

- Hey Allahuıı f Şu , .. v. 1• aıw ~e kaclını birer kurşwı-
. . ı ag a teınıı.l' • .J1 • ...1. ··ı .. 

ınur tla <lınmcdi ki ı.iraz <1alıa k l)OI', erı\.c.. o uyor, 
loplıyayım. Dire ö,.·]eı • adın kurtuluyor. 
K'h . . J J ll)or. * 

r rıh )akı)or. D:ılıa 6İgara- ·~ 
ını ynknmuclau atı>~ sönü , Bapısaneden ıktf. 

lıir daha, bir daha 
0 

da 1..~to.~, Çıpla kayakları ı~lak cnd-
1."' d :uı tı. deyı' .. ı. ıır~ _n_ .. .. 
~ar ı an ~igara ını tütt" operc~ oa.ı:ıyara:K yunı· 
rekten bir külhaı·'--ri ı·~e> Y?r· Kıesik bir ök ürük, ani 

~, ge l)or. !hır d" -
- ~t~iııi verir mi in? UŞUıı; • .. • • .... 
- Af anam, at~en hol Etraftan koM:ınlar ,.e ses· 

var ki? ne ler. 
- Beııinık.i 1bitti d - Ser ri öldü· Ser&eri! 

d e paranı S . ı S . ' 
a yok, izmaritler de ersen. ersen. 

~kti. uyu Güzin Gfmnan 

. Külhatihr.yi ona Lir kutu 
ıgara lıir de kibrit uzatıyor· 
g·ı:; Al ağabey, enin işler i; 
h~ kıyor salt.ha. Ben lm ... ün 
ır aç 1 ı::ı d ' l nnc yonttum. Herhal-
e a~ ı d G ç k' n a. el şurada hiraz 

dr ... ~I~ zıkkıınlnnahın, onrn Ö· 
~ rız, dhor 
Güzı . J • 

'- crınde se\ inç ıt-ıkları 
J a1u) or: ~ 

nıü- Sıı~ol, eli) or açlık ta öz 
ekn: ~e.kız giindiir bir lokma 

1 
) eıuerliın. 

* 
d"}~ıı~~ak '1)akJarı ı<.lak cad-
Yor 

1
;P l'<lk, ok~1ynrak yürü. 

si,.~ ~dal<laruıa yapı ... nı hir 
" ra ı?.ıu • . il tıe d.. .. arıu yı Eırca t•n cli-

onu) or. 

* Aune k v h 'e 
111 

k ucagı, aLa evgitıi 
araısı e '1.c~. kitııpları, Hauralar 

na ı..ro .. 1.. • " ınu 11) or· 

* Gönm 
tııa\· .. oyunları, arı açh, 
der ı) ~o~lü iküçük w. gili. Kc-
(' ll~ .. • •Üzy, gorıııı) ı•n giinlcr. 
ler uu ~ nedir'! hilnıhl"tı r•i.iıı-

"eçı'" ı · · " 'or }lflı-V hirer, 

"~ * cıe an k 
gi i ne da ·uc·ağı, ne l>a1ıa ~"'· 
li kt>n )' ~ arı ln küçiik , gİ· 
ı.:· - c ı ıle h~·rahcr 1ekt 
•t.apları Da · · ır.. . ep 

'\\> • tk , ru ununun yolu 

h 
.ıı :ıdıı Jarı. Bir d:.......ı ' a e ~en 

"az1 al~ya. yi.izü ı;önni) eu oda 'ı 
" ııtnı . sı· - ~ 
Çaına§ırları ·": ~ lant1ha, kirli 
lnua k d' }anıalana vama 
k·lln en ı kumafında.; ~ 

• ıaynn el!ıi i J)• l • ıp oma! 

* Satıla n , .-.ı. 
._. 'I ııUKtcı• k' ) .... ırıı ı c ıı\(u 1 ~ ıtap arı, 
·u· ·-• < ııgu ı ıldı~ı iinifo 'romanlar· 
1ı i" nlı PÖzl .. 111un, İ) alı a~ 

' ; " u e, ·ı· 
lira pları ile kl\ raııgıd ~' a k i · 

lgı kn 
lık ge l r.· Haq>! )) ~· ran
t.· . .. .. d ogı Pn el-

ı esı yuzun en etrafa ,. .. 1 "l" . K ., .. ) ı nn 
u um habcrı. nrdeşile ev} 
ne .~.1· • B y e. n e~ı;"'ı~ı. Ob'llCu gü,ıJer 

~? tahammiillü, en •ncrt oeıtcC: 
l• ağlatan günler. 

* t' '\" '<!ni doğan §UllS, bil) iik hir 
l(.'ar • 1 • ki et, uzun for seyya ıat ıç-

• kadın, kwnar aleııılerilc ge· 
~en 

ütuu eneler. 

* Alk l!ı to il Oı.uı;: adam. Boynlı Lçpir-
U ) 8 §1} an :ıdnnı. 
ıuıu--L d nJ ~r k •uuıne ı arı, n1e-
aı.ıcılık .. l . o" ı ·· ,.,,., .. gtlll ~rı, u ""J 

Assap düştü 
(Baş! birinci sahifede) 

cemmülerine kar ı hiicmnlarma 
devam ctmi ler '\'e motörlü nıık
Jiye vasıtnlarilc kıtanla ai,rır 7..a
yiat verdirmi lerdir. A'•cı tay. 
ynrclerimiz Ga7.aln, Cnpuzzo 'c 
Eladem mıntakal:ırında dii ma. 
nın 20 büyiik nakil vasıtasın 
tahrip etmi lerdir. Elgubba • 
Apollonin yolu iiıcrindc Rey. 
land tipinde ta"~·arelcrimiz biı 
diişman kolunu bombardımnı 
etmişler \'C mitralyt>z atc~inc 
tutnm tardır. E na n~ı 7 naki 
vasıtası tahrip cdilnıi tir. lO/l 
haziran gecesi müteaddit diis 
man tny.ynrelerinc hiicum l•dil 
ıni tir. Gazala ,·e Gnmbut'a a. 
tılnn bombnlnr da!rınık hir lıal 
<ffi huhına ndfü;ma ntayyaıcle
rj ara uıd:ı patlam ıtır. 

Aj'!ır bombardıman tayyare. 
lerimiz Bingazi'~·e hiicum ede 
rek limonda ve merkez mendi. 
re,gi si\'nrmda bulunan gemile 
ri hasara ul:rrahm lardır. Pilot
ların raporlarına nazaran sor 
boınbardunanlar netice inde er 
n njh alh deniz ta}'\'aresi ne mi 
tcaddit ticaret geı;lilerinin cu
kazı limanda göriilmektedir. 

• Berka tayyare ınl'ydanı ii;w. 
rınde u~an dü man ta"'•arcler: 
?Iitr~lyöz at ine tııt~l~uş w 
ıçlc.rındcn bir miktarı ciddi ba. 
sara uJ:rntılmı hr. 
• $a~lô Afrikada, diin A !;ab'ır 
1 gahle neticelenen nıuvaliaki
yetli harekat esnasında tavvare
leri:ıniz bra kuvvctle.riD·e~ mil
z?haret etmi lerdir. Assab-De.,.. 
ıye yolu civarında •münasib h~. 
e~rı~~ ~ombalar atılmış ,.e şc. 
hır uzcrmde bir nümayi ucuşu 
yapılmıştır. 
~ • .ll ., • 
...,urıyeu cı crı hareketine yar-

d_ım eden hava ku\'vetleri, ke. 
ı;:ıf u~ı ları yapmı hır ' 'c avcı
larımıı mütemadiyen de,•rh <' 
gezmi lerdir. 10/ll gecesi Hnlı•l 
ta~·y~rc rneydaJHııa hiirnın <·<lil. 
~tır. 

Uçu abalarında <laihııık bi· 
vaziyette bulunan tan·are1f'r 
arasına \'C binalar fücri~ı~ bom
balar diişanÜ ''e miitcnddit '• r 
~~nlar cıkmıstır. İngiliz h·a,. 

~vcllcri \'e donnnm::ıva men. 
du bta · ·nrelcr Be '"fut liınıınm. 
rna_ 

1 
ulu.nan gemilere hıicuın cl

ış erdır v· ·h ' 't ı. re d'" . • ıc '.\ c oı ıır ~n\'Ya-
u lİriilmii lür. · 

talt:ıçsda d'" lı' katinde . • un. ır S. 7 rcfn-
109 in ınhtcnddıt Me erchmit 
de hi; ı1~ 1•1ihı h:ıldc ııdıı üzerin. 
sehhüsiind~f tt<;u u yapmak it•
tnvynrel . ~ıılunnıuşsa cl:ı a\·cı 

· · crımız d" emi ler g .. 
9 

usmann hücum 
fes r~lı~ıi~t'l~r~ü ü.~ın~~ le.r .~·e 

lerdir. Bir Jtnı . 1 pu kurtmu • 
dcnİ7.e düşerek~ an tayyaresi de 
mürettebatı kurrar~nlnnmış '\'C 

B"t" b h arılamamıştır. 
u un u arnka· tn . f' '· "- • ı ıra..: "· 

den tayvnrelerirniz.de , 1 
b

• t . .. .. n n nız 
ır anesı u une döeımemiştir. 

Batan gemi Peten hükumeti 
Almanlar ta- Suriyelilere hita~ 

rafından torpil- eden bir beyanname 

72 Japon 
• 

taggaresı 

Çinking'i 
bombaladı 

Berlin diyor ki 
Türk toprak 
larından as 
kbr geçirme 
ği geçirmedik 

Başı Birincide 
muhalif t~cr tierdetmeği dU· 
~ediğini ~t etmiştir. Al

13 B11mm 1941 Cuma 

Japonyaya ihtar 
Başı BiriDcide 

bu hareket düşünlilmesi hoş ba. 
zı hayallerin izale edilme;sine 
yardam edecektir. Bu hareket 
Amerikada da kayacdilecek ,·e 
İn&iltueye beslenen itimad 
kuvvetlenecektir. Bu hareketin 
İrlandadan Sovyetler Birliğine 
kadar biHin bitaraf memleket. 
lerde de kaydedileceğine emin 
olabiliriz. Bu h~rek~t ayni :za. 
manda Bedin ve Boma için bir 
tehlike i arcti teşkil etmese bi
le lfü ihtar olacaktll'. lenmiştir ! neşretti 

Amerika Hariciyesi 
bunu resmen ilan etti 

Vaşington, 13 (A.A.) - Ha
riciye müsteşarı B. Sumner Wel 
let>, gazeteciler toplantısında A
merikanın Pemambouc kenso
losundan gelen raporun hulasa
:sını okumuştu. 

Vichy, ~ 3 (A.A.) - Hubiye 
Nazırı General Huntziger, Mare
şal Petain namına Suriye ve Lüb
nan ahalisine brr rneeaj göndere
rek dem4tir ki: 

ı manyaya isnat olunan iransit pn> 
jeleri ecnebi ga?.etecilerin tertip
leri ve Türkiye ile A1rnanya ara. 
sındaki münasebatı :iıhW etmek 
isteyen ecnebi manevralarıdır. 
Ayni z.runanda bu tertibatla Al
manyada bil' aksülfunel husule 
"ctircrdk. müstakbel hareketler 

Çungking, 13 (A.A.) - 72 
Japon tayyaresi dün Çungking"i, 
bilhassa şehrin cenubu garbi va
roşlarını bombardıman etmi tir. 
insanc<t ·~ zayiat olm~wr. Az 
hasar vukubulmu~tur. 

B. Cburchill'in nutku bazı su· 
allerl cevapsız bırakmakla bera
ber bir ~ok vaziyetleri de izah 
emiştir. B. Churcbill tarafından 
verilen mallımabn en mühimmi 
azim ve cesare tzihniyetinin za. 
fa uğramadığı ve bÜtün mcm· 
lcketin nıüzaheretiııi gördüğü
dür. 

Bu rapora göre Amerikan şi
lebi Robin l\loor 21 mayı.sta ce
nubi Atlantikte bir Alman de. 
nizaltısı tarafından batırılmı~
hr. Konsolosun raporunda yal. 
nız 11 kişinin ölümden kurtul. 
-luğu ila\'e edilmektedir. 

Bulgar krah Mus· 
solini ile konuştu 
Roma, 13 (A.A.} - Resmi biı 

menbadan haber ,·erildiğinc gö. 
re Bulgaı lualı Boris Vcnedil 
ı;arayındn B. Mussolini ile gi' 
rüşmü~tür. 

Avrupa muammasi 
Başı Birincide 

İngilteTe, ıimali lrlanda, Ka
nada, Avustralya, Yeni Zelanda, 
Cenubi Afrika, Belçika, Yuna· 
nistan, Lükscmburg, Hollanda, 
Norveç. Polonya. Yugoslavya ve 
muvakkat ÇekoSlovakya hüku· 
metleri ve Hür Fransızların tefi 
General de Caulle'ün mümessil
leri. hep birlikte giripniş olduk
ları tecavüze karşı mücadele hak 
bnda aşağıdaki kararlara var
mışlardır: 

1 - Alman ve İtalyan tecavü
züne karşı nihai zafer knzanılıncı
ya kadar mücadeleye devam edi
lecek ve bu mücadele için ellerin 
c•c bulunan bütün vasıtalarla mü· 
tekabilen yardımda bulunacal·
tır. 

2 - Hür milletler cebir ve 
şiddet istimal edilmek suretilc 
Almanya ve ortaklannın tahak-

ümü altına girmeğe mecbur edil 
dikleri veya böyle bir cebrin teh
.Jidi altında yaşadıkları müddetçe 
İstikrarlı ve feyizli bir sulh ola· 
maz. 

3 - Hakiki ve devamlı bir 
'lulh temelinin atılması, tecavliz 
tehdidinden masun bulunan bıı 
dünyada, hür milletlerin kcncJı 
ırzularile işbirlıği yapmaları vı 
ktisadi ve içtimai emniyetten 

mütefit olmaları ile kabildir. Bl 
milletler kendi aralarında ve di· 
{er hür milletlerle bu maksadın 
ahakkuku için harp esnasında w 

\arpten sonra çahşmak arzusun· 
Jadırlar. 

tSahtc bahaneler vesile ittihaz 
edilmek suretile Fransanın re
fahını idame etmek istediği top
raklar üzeyİne haksız bir harbin 
fecaati çökmüştür. 

Mütecavizlerle müdafiler ara
sındaki işidilmem~ nisbetaizliğe 
rağmen Fran11z kıt'alan müstev
iye karşı şiddetli bir mukavemet 
~östermektedirler. Müstevli bir
çok ıeyler vadetmiş olmasına rağ 
men, bu topraklara ancak sefalet 
getirmektedir.> 

Nazır meaajının sonunda, Su
riye ve Lübnan halkından Fran
saya karşı şimdiki itimadını mu
hafaza etmesini istemektedir. 

---o---
Alman, ltalyan, 

Fransız otomobil 
sanayicileri ara
s ında işbirliği 

---o---
Berlin, 1 3 (AA.) - D.N.B.: 

Otomobil sanayiinin umumi mu
rahhası General Von Schell'in ri
yaaeti altında Alman, İtalyan ve 
Fransız otomobil endüstTisi mü
.ne~sillerinin iştirnkile 5 haziran 
~ünü Berlinde bir toplantı ya~ıl
nış ve müstakbel Avnıpa iktisa
diyatı bakımından yapılacak iş
birliğine ait meseleler üzerinde 
göriişmelerde bulunulmu!!tur. 

---o--- -

Fransız pet 
rol gemisi 
batmamış 

Vichy, 13 (A.A.) - Fran~z 
Bahriye Nezareti tarnfından ner 
redilen bir tebliğe göre Alberta 
ismindeki Fransız petrnl gemisi 
Akdenizde bir lngiliz denizaltısı 
tarnfındn:ı "asara uğratılmışsa da 
,eıni batmamıştır. 

---o---

Yunan 
Kralın a 

• mesaJ içtimada B. Çörçil, B. Eden, 
B. Attlee, Lord Cranhourne. 
Lord Moyne, Sir Archibald Sine Bası Birincide 
laire ve Butler lngiltereyi temsil Hergün lngiltereye gelmekte 
etmiılerdir. olan haberler, Yunanistan facia-

Dominyonların herbiri, yük- .ının kahraman milletiniz.in ma
<sek. komiserleri tarafından temsil neviyatını bozmadı[;ını göster
edilmiştir. B. Amery Hindıstanı mektedir. 
temsil etmiştir. Bu yiğit milletin üııtun dü;jman 

Müttefik hükumetler namına rnvvetlerine kar~ı gösteıdiği kah 
başvekilleri bulunmuştur. Yalnız ramanlı.k ve istihfaf!\, tarihin biç 
Yunanistnnla Yugoslavyayı l.oıı- İr devrinde rastlanmamıştır. 
dradaki bü)•ük elçileri temsil et- \fomleketiniz istilaya uğramıştır. 
miştir. B. Cassin'le Hür Fransız ,:akat Yunan milletinin manevi
liderlerfoden B. Oejean, Gene- vntı ayni derecede yüksek knl
ral de Gaulle namına içtimaa İti· mıştır. Yunan milletinin göstcrdi
tiralc. etmişlerdir. ği mukavemetin şöhreti düşma-

B. Çörçil bir nutuk söyliyerek mn yaptığı munk.kat feuht.en 
celseyi açını§. öğleden sonra <la şüphesiz ki daha uzun müddet 
General SikoTsld, B. Lie, B. Ger- payidar olacaktır. 
brandy, B. Pieriot, B. Dupong, Yunanistanın gösterdiği misa1-
B. Cassin, B. Masaryl;, B. Simo-' den kuvvet alarak ve muharebe
pulos ve B. Subbotiç birer nu- den sonra donanmanızdan kalan 
tuk söylemişlerdir. harp gemilerini, yeni Yunan ha-

içtimaı müteakip mümessiller va kuvvetlerinin nüvesini ve 
Krala takdim edilmi !erdir. yımi bir Yunan ordusunun kad-

suriye cephesi 
(Başı mr;ncide) 

ele ''C Mtulla'nın siınalindc kar. 
şılanmıstır. Her iki noktadaki 
mukavcm tebilhnss:ı, tiifcnk , c• 
uzun menzilli to ı>ların ate ile 
kırılıuı tır. Fransız kıtalarınm 
l arısı teslim old uktnn sonrn 
n~üt!cfi~l~re karsı sempatilerini 
bıldırmıştır. Şimdi General 
Dcntz emri altındaki km' etle
rin kısmı kiillisiııin lnılunclul!u 
n:mtaka?~~ gclinnıi~tir. Vich} ·
ıun tcblıgıncle iddetli mulıare
beJcr rereyan e tiğinin bildiril
mesi burada söylcnidğine giire 
çok fazla izaın edilmiştir. Ka. 
hirc'ıle zannedildil!inc ı:örc, Vi. 
c1ı), nihai teslimiyet 7.cminini 
haz.ırlamnk mnksndile keyfiyeti 
kasten izam etmektedir. 

Hlir Fnınsız kuv\•ctlcrinin Su 
riyc Fransızlarile çarpı hklan
na dair şimdiye kıu1ıır hi bir 
haber ahnmanuetır. 

rolarını yanımızda görmdde if. 
1hnr duyarak mücade1eye de
"am edeceğiz. Hükumetimin öğ
cndiğine göre denizaşırı mem~ 

'ckct1erde bulunan Elen cemaat.' 
,.ri. mlicadeleye devam etıneğe 

karar vermişler ve en iyi hangi 
ckılde yardım edebileceklerini 

sormu lıı.rdır. Kıt" a üzerinde ve 
Ciritte kahıaman Yunan ordu
lannda harbedcnlerin hepsini bil 
hassa yaralıları ve aılelerinden u
z.ak düşenleri şahsınızda ırelt,mla
rım. Jşbirliğinizden, kazandığınız 
muharebelerden, askerlerime yap 
lıi?ınız yardımlnrd.:ın ve müşterek 
düıımanımıza indirdiğiniz hi.iyü~ 
manevi darbeden dolayı 11izc ve 
hepinize teşekkür ederim. 

Size ve milletinize karşı eb~di 
yen minncttanz. Bu minnet his
lerimiz. arasmdn. ltalyanlant 

geçmiyeceksiniu diyen Me
taksas' ı, bu hüyük asker ve devlet 
adamını ve daha kudretli diğer 
bir düşm:ına «haymt diyen hale
fini, Koryaiai unutmuyoru:ı:. 

Cörcilin nutkundan 
' (Başı birinci sayfada) 

Londra, 13 (A.A.) - Dün 
Sen Ceymia sarayında toplanan 
cMüttefüder arası Konseyi> nde 
iÖZ almış olan Bay Çörçilin nut
kunun başlıca esaslan şunlaYdır: 

cNazilerle yapılan harbin bu 
22 nci ayında, burada. bu eski 
c.Sen Ceymin sarayında toplan -
mış bulunuyoruz. O Sen Ceymib 
sarayı ki, binnefis düşman ateşin
den masun kalamadığı halde, yer 
yüzündeki hür insanların ve hür 
milletlerin emniyetlerini sağlam
laştıracak tedbirler almak husu· 
.,;unda A vrupa:ıın, yurtlan istila
ya uğramış me§'JU ve meşruti hü
•umetlerinin yüksek hedef ve 
"ararlannı ilana sahne teşkil e
.:Hyor. Burada. önümüzdeki şu 
.:nasanın üzerinde, memleketleri 
istila ve yağmaya uğratilmıı, e.r
kekleri. ikadınJan "Vc çocukları öl
dürülmüş, yahut da Hitlerln bo
yunduruğu altına sokulmuş 011 

millet veya devletin hakimi.ret 
hernt1arı duruyor. 

Biz. bir vatan 'kurtarmak üzere 
kılıcımızı çekmiı bulunuyoruz: 
Ölmedikçe veya mağlup olma
Jıkça onu kınına sokmıyacağızt 

Bizler !burada toplanırken, Ok
y:musun ötckıyısındaki Amerikn· 
dan da teşçi -ı1ağmelerile dolu çe
.iç gürültüleri ve fobrika lıorultu
arı geliyor ve bunlar, bize, git
tikçe artan cesaret verici yaıdım 
vaatleri getiriyor ••• 

Bugün, Hitlerin mümessili bu
unduğu cürüm ve nefret nev"in
ien ne kadar ıcnant "l.'aJ'sa hepı>İ 
le yeryÜzünde t.aslit edilmi bulun 
naktadır: Vartjova, Rotcrdam, 
Jelgı-ad barabden, çaresiz ''e 
nıidnfaasız ins;:ınlar üstüne en 
ınce ve şeytani hesaplara dayanı
anlk yapılan hava hombardı
nanlarınm tahripkar teshierinı 
müstakbel nesiller nazarında u
'un zaman yaşatacak birer abide 
:ıüküm "'e kıymetindedir. Londrn 
:in ve adamızın bütün §Chirlerin
:ie ve lrlandada. bu tahribatın e
..erlerini görmek mümkündür. 
Bunların bir bir cevabı verilecek 
ve intikamının fa.zlasile nlınma-
ında gecilcilmiyecektir. 

Fakat bu gözükür yaraların be
teri, mağlup milletlerin ıeefaleıi
dir. Bunlnrın yer yer kovuldulda
rını, tedhiş ve istİıimar edildikle
rini görüyOTUz: Milyonlarca in
san, biıçok. •hva!cle esirlerden 
fuk5IZ oll\ra.k, cebren çalışmn·n 
sevkedilme.ktedir; eşya ve matla
rı yağma olunmakta, yabut da 
kalp paralarla mübacleleye tübi 
tutulmaktadır; evleri ve günde
lik hayatları, önce hinnefis Al
manları menfur bir mutavaala 
rimettikten şaora şimdi de bir 
düzineye yı:ı.'kın memleketin yoJ
ha.nnı ve sokaklarını tarayan giz
li bir tiiyaei ooUsin teccs:;Üs ve 
tarassut!a:ı altınd:ı bulı..nuru~mak 
tadır: müstekreh bir ilahin zulmü 
nü idame ettirebilmc1' için, uy
durma bir putpcrest1ik nefine. 
bunların imanları tazyik ve dini 
vicdanları tahkir o!unmaktndır. 

Bu işler içfa artık Avrupa ha
pıshaneleri kafi gelmiyor; tahaş
şiit kampları dolup do\up boşal· 
maktadır .•. 

işte Hitler, pe,mnde sadik mu· 
a\:kibi Mussolbi ve yanında mu
hafızlık vazifesi gören Dar'!an. 
kin ve ihanete dayanan bir 
ırk hakimiyeti yolile Avrupadan 
yeni nizamı ~urmnğa çalışıyor. 
Hiçbir faninin müfekkircsini §İm 
diye kadar ba derece gülünç ve
him ve hayallerin kapladığı gö-

hakkında Alman askeri plan'ları
nın anlaşılması gayesi de takip 
olummıştur. 

Ahnanya, Türkiyeyc :bırşı, 
herhangi bitaraf devlete k~ı 
beslediğinden çok kuvvetli ve 
hususi bir sempati beslemekte
dir. A1manya siyasi ve askeri va. 
~yetkri inkişaf ettirecek surette 
kararlar ittıhaz ederken daima 
eski müttefikler o1an, Tiif.ı{iye 
ıle bir ihtilaf zuhur ettirebile -
cek her hareketteı.'l çekinmek lü
z.umunu da göz.önünde tutmuş
tur. Zaten hakıki vnzi)"Cti anla
mak için biraz vuzuh ve aklıse
ılınlc tetkik etmek kifa)et eder: 
4er Alnı.arıya bitaraf memleket 
.erin öte tarafına asker ı .ak!,ci
.nek .isterse elinde bu husus için 
Ege adalarile Girıt vardıı· ki mü
ıcemmel ve kafi bir yol hizmetini 
görebilir. Giridin ı.aptı, kıtaatın 
11e ordu levaı.ımının kara yolla. 
rına müracaat edilmeden nakli. 

l\nını tam.amile isbat ctnıiş
ıir. Bugünkü har.bi bilenler için 
ıse, Türkiye yollarının ve şarki 
Anadoludaki tek atlı demiryo -
lunun asri bir orduyu n*il hu~ 
~usunda lnzım ge1en muazzam :h 
ciy~ra ne derece az tekabül 
edebileceği de bir :.ır değildir. 

E'.alkan, Irak ve Suriye hfıdi. 
.:.clı~ri tanıam!ıe ısbat etmiştir k ' 
Ahnmany;a Tünkiyenin emn:yeti
.ıe hiçbir vakit taarruz etmek e
.nelinı beslemenuşhr. Almanya. 
nın 'fürkiycye kar!jı olan siyase
.. ınin esas; hiçhir türlü ihtilafa 
neydan verrnemektedır. Bundan 
18 ay evvel anlaşmamazliklara 
sebebiyet veren Türk siyesetıi
::ıin ougün Ti.ırkiyeyi ihtilaitar 
uza!t ·tutmaga ma uf olduğum 

örm k ise Bed'n için kfıfi bi. 
Lnunan e:>eri olarak tcl!: • ..,ki edıl-

mekte>d.r.» 

ıanlar, Almanlar olmıyacaktırl 
Hitler, zulüm giiden Avrupadn 

şuraya buraya saldırabilir: uğur
suzluklarını dn birlikte .sürüyerek 
tii uz.aklanı kadar gidebilir; hat 
Ui Asyaya ve Afrikaya bile nü
fuz edebilir: fakat eninde sonun
t~a boy ölçüşeceği yer bu müs
tahke.ın adadır. Biz., karada ve 
deuizlerde dayanacağız. Bütün 
mağlup milletlere muavenet ve 
onlan mukavemet \'C isyana sev· 
Jredcceğiz.> 

Çörçil. sözlerine. bütün hür 
milletlere, Büyük Brilanyanın 
müttefiklerine ve kahir yardımla· 
n yitgide artmakta olan Okyanu
wn öte 'ndek.i Amerikalı dostla· 
nna refett~i şu mesnjla nihayet 
vcrrni tir: cKa1ble.riııizi ferah tu
tunf Sonu b yır!J olacak! Sonsuz 
ıztnap ,.c fednkarlıklar, beşeriye
te )rcnidt>n zafer kazandırncak
tır .• 

Girid'c gelince, Girid muha· 
rebesini :raphğınııza iyi ettiği
miz şiipheshdir. Zayinhmız ağır 
olmuştur. Fakat diişınanın ki 
daha n[:ır olm~hır. Düşman bu 
zaferi yüksek bir ihtimamla :re
tiştirilıni 17 bin a kerinin ölii· 
mü '\'e 430 üıyyaresinin imha e
dilme i gibi bir baha ile öden
mic;tir. Jla,·n lmv,·etleriınizin 'e 
"'Jil deltasında bulunan top ,.e 
tankların başkumandanlık tarn
f ıııdnn Giride dahn miiessir hir 
surrttc kullanılıp lmllanılann-
·acağı meselesi benüz. halledil-
mcınis olmakla beraber ana flat 
l:lTI uibarilc ffüid'de bir muha
rebe kahul ctınck kararı serinde 
\'C do!!ru olmuştur. 

.. ' B t' Snrh•c'de Şam ın ,.e eru. u;n 
ccnnhundaki ileri harekcbnuz 
ivi bir suretle inkis:ıf etnw~t:-
4'ir. Bt1 iki ~ehir ynkında elımı-
7e ı?cçmis bulunacakbr. • 

Donanma ve hava lm\'Vctlerı
nin kanıda barf''ket eden mtaln
nm17)n ,•nnt1klar1 ic:birli.!6 deni· 
"C ci\'nr harı> sahnelcrina~ :har: 
"in na511 sevk ve idare ~lmcsı 
'tı7.1m t?eldij!i baklanda güzel bi1' 
misaldir. Orta arktald kuvvet-
• nrimlz.in ha~kumandanlığı bu 
·•iirlcrck ha;t"kt"tin diğer J!fü'el 

.,,isallrrini de J Jb,·a'dn yapılnn 
'Ik harekllt '\'C ftnlynn S-Om:ıli
.,;.,'1.-l{i harckilt ~asında gös-

t .. rmistir. . 
~nrh·ede'ki Alman tn~"'·nTcr.ı· 

'erini; Bnleb'i başlıca ii oln1:'1k 
1'.ullandıklnrı sanılmaktadır. ln
... iJiz hanv kıl\'\'etlcrinin burası
.,, Alınanlar i~n barınılmaz bir 
··aJc getirmeleri muhtemeldir. 
~ı lep lraktan elen bir cc' irıııe 
'1arerkti yapma ta olan ktl\ ,.et. 
'erle. Fırat vadii ndcn ''C Tür· 
~iycnin cenup hudutlarını tnki· 
•en ilerlemekte olan kun·etlcr 
'lraf ındaıı da tehdit e0ilmckte
lir. Bu kuvvetler huduttan 400 
'·ilometrc kadar ilcrlcmislerdir. 
Vichy hıvvetlerinin kısmı l;iil-
1· s; ccnuptmı •aptıj!ımız ileri ha 

kctine m!ıni olmak ,·azifco;ini 

"' mısları:a ·ukarıdan ~·nptığınırı 
ftiir'etli ilcrlevi az muka,·cmct· 
le kaı ılaııncak demektir. Bu 
tnktliı·de H lep siir'~tle i"'gal e_
ditebilecektir. Haleb'in işgnh, 
General Dentz icin bir fcliket 
olacak ve Generalin :rnüdnfaa 
·lanını bir dnrhe ile cıbcaktır. 
·ıalch'iıı i ı:nli neticesinde bir 

l; Alınan ta~·yaresinin müsa
dere \'c}'-O tahrip edilmesi ~ub: 
temeldir. Almanlar müttefilderı 

· .. l·cnıfile.rini feda cbne!e htı• 
:1.ır olmadddarmı ,.e ~deleri \"CÇ• 

le ilk tehlike işaretlerini J!Ö• 
riince ı!lüttcfikle:r.ini lralctn ol• 
<ıuğu gibi terl;ettiklerini gö ter• 
mi terdir. 

Nafıa Vekaletinden : 
Bursa - Mustafakemal paşa - Okçugtll ar ... sında yapılncak 

olı:ın demir~·ol etüt ameliyatı kapalı zari usulü ile mil.1.laka:.aya 

konulmuştur . 
ı. - Münakasa 25/6/941 tarihi:ıc tesadüf eden çarşamb:ı. gU

nii saat onaltıda vekJıleti~iz deıuir yollar in.~at dairesindeki lto -
misyon salonu.."lda yapılacaktır. 

2. _ Bu i,?in muhammen bcd l: yhmi sekiz bin ikiyüz lıı.., 

dır. 
3. _ Muvak!kat teminatı ıki b;n yüz o:ıb~ liradır. 
4. _ Muka"•c.lıe projesi, C!ksiltme şartna~esl, bayındırlık 1şlC:S 

c.mcl sartaaıılesi. eti.it fenni şartnamesi güzer""ab haritası ve dı
ğer ev;.akt..-ın müteşekkil. münak:sa evrakı yüz k•rk kuruş muka
bilinde dcmir;•olfaı· inşaat dainsinden tedarik ohmahilir. 

rülmemi§tirl 1 
Gittikçe genişliyeo merhamet

siz hamlelerle yeryüzünü kaplı- • 
yan bu korkunç harbin netic~i 
ne olncal;ını söyliyebilecek va· 
ziyette değiliz. Ancak biliyoruz 
ki bu harp uzun sürecek ve çetin 
olacak .. 

5. - Bu münakasaya girmek iste}cnlcriın her türlü referans
larını gösterir vesikalarını bır istidya hağlnyarak münakasa tari· 
hinden en az üç gün evvel vekalctimize müracaat ederek bu iş içion 
~Jıyet vesikası ist.P.melcrı ve aı~cal-1..ırı bu 'esikayı teklif zarfla
nna koymaları Iazmıdır. 

Harbin devamı müddeti ve 
safhalnn hakkında bir fCY söy
liyemczsek de bütün dünyanın 
gözleri önünde tebellür etm' §ti 

kat'I, mutlak ve muhakkak 
hakikati ilin edebiliriz ki Avru
panın yarınki bünye.sini kurac:ak 
ve lbirliiini tahakkuk ettirecek o· 

6. - .Münakasaya iştirfrk ede ~rin •. tekM. zru'flar~ı ~90 nu
maralı kanunun ve eksiltme şnrtııamcsınuı tt:ri!at1 daır~de ha
zırlayarak münakasanın yapılacağı saatten bir saat evveline kndnr 
numaralı makbuz mu'kabll'nde komisyon baş anlığına verınış 
olmalan lfizımdır. «4373> 

En Son Havadis 
En fazla okunan gazete dir 
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SULTAN ABOOL'AZİZ §ve-~ -
\MPARATORİCE OJENİ 

' 
Yazan: Ayhan 

(Bu bır tarih değiltlit. J ul:ıurt ltmwıw•11 tloğru 
olmakla bcN.ıber karil.aıilriw '<liluwk :mrı•ıiLP -va· 
z.ılnıı~tır K rıl/(llııla11 i~ lıip ,fa im imi. ımdwı o· 
~wmıalıcl·r } 

Denizciliğe dair: 

Hood ile Bismark'ın 
batışları neyi 
•• goze v rmaktadır? 

~--------~~------___.. 

__ 4 _ Hf\Şmetlü nnp. ral.<lrıçe l'kız · 
. • den cv,.c1 Pertev Pı~~le vapun I'ayyarecilıg.in geniş ölçüde durulamadığı içın Alınan filosu }eri olacaktı. Ve harp esnasında 

Ab<.ioloz.ız Han akıoam ab.rsız.- hüm ... yununun Beylcroc~ ne ~ • harbe iştirakinden alınan netice- hdvadan muhnfazasız kalmıştı.. dfuimmı ağır donanmasının ate~ 
lı.kla bekli) ordu: Yass d .. m sonr~ n~tıı:.ım goriınce hayrctı artıı ler hnı-p dcnizcildginde büyük Artık, kıyılıardan çok U7.aklarda hattından daima uzak bulunduru 
~ cdı çıfte ı t "ess.ızce Bc:ylerbeyı memnuniyeti zi) nd kc;ecu.;.tı. 11 de~ışiklikleri lüzu; nlu göstermek verilen kat'i neticeli deniz muha- lıacaklardı. J utland hal'bindcn 
~ıli~ çıkmak eftı:.:ırurdaydı. le, Sara}burn.ıııda ctr .f 11• sırm. teı;iu-. rebelerinde tayyare taşıyan ge. sonra p!fında bazı tadilat yapıldı. 
lmparatorıçc} c haber ?.ıl~ V(?r • lı sakolu mızrak} hi.mi...t1r :.i.h·arı· Bu.giinkü harp dcnizcilıiğinin milerin ne büyük bir rolü olabi- Bütün Ingiliz ağır zırhlılarda ol
dınnek ısteınıyordu. Oyıc ansı. lerınin sardıklorı saltanat araba- tt_tk ~ma hava kuv\'-ctlerJ ile leceğ\ kendiliğinden anlaşlır. duğu gibi bu geminin de zerre 
ı.ın yapılan ziyarctlerı~ zevki ~a~ lnrını görür e, kıntbıl r na"' l c:c baş cdemiyeceği artık tamamile Şimdi, şöyle bir sual sorulabı- payı da c5000> tona yükselt.ildi 
kaca oluyordu. ~ck~llüfe ne 1~ • cu..'-.lar gibi sevınçl~ sıçra~· P anlaş.ılmıştır. O derecede ki on lir: Buna mulkabil gemi sür atinden 
:ıum vardı hem. Imparatorıçe, lecekt.i? gün ewcl Birlesık Amerika Bah - Peki amma, Hood kruva- iki mil kaybet.ti. Ve böyleliklıe 
padişahı cıhanın teşr'f n duyun- Sultan Aziz. kamış l,aıem· ıle riye Nazu'.ı ALb~y Knoks, deniz zÖrünün akibctine ne buyurulur? Hood, ayni zamanda hücum ve i
ca şüphesiz arzu edilme~_ en~~~ tezkerc.-yi yaz!;p bitırdi Haz ne - endüstrisi mı.imesslllerine söyle- Bunu da tayyareler batınnadı sabetlere mukavemet kabiliyetle. 
lı'klarda bulunarak nedune.crını dar dizüstü vazıycltc b<'k1-yip dıgı b.r nutuikta §Öyle bir cümle ya. . :ini to~la_mış bir mü~n:ıaneI nU· 
hep ayakta tutacaktı. Sijylc bll' duruyordu. ŞPvkelli'ı p.~ış.ıh [er- kullnnma'lttan kendini alamam~- Buna verilecek cevap şudur: duğu gıbı bu gemırun ıırh 
halvet o'.arırk tenhaca .başbdl'a man buyurmadan yerinden aura tı: - Hood kruvazörü 1916 sene- - Sonu yarm -
verip zevk ~ata~a~ sefa surmedık gelemezdi. Abdülaziz Han ıcı.kc- ~- Efendiler, sizden bir mu'. sinin düşüncelerine göre yapıl- ------------
ten sonra, Abdulazız Han _ ıe <l:- releri bükerek uzatfı: cizc 'aratmanızı bekliyorum.> mıs bir gemi•ıtli. Yani menni i-

_,_ t ,____ k •ecenı hır 1 J ~ " * Kazalardan tarihi türbe ve. ye c<Uıa ını ı.xu . ..ıra · g 11 
- Al bun'arı. Amma sen e 11- E\"'t, ha"a kuvv"'tleri ile tek .....,,.,_tı._..:...,. karşı da•rıan·'-lı ol-

_1 ... :_..ı_ Doı- b ı..~..ı ka " • "' ..... ~ ı.eı.ıım.. " ııK tekkelerin tesbiti için alakadar-
VCM.~u~ '.una ttH., ... "'en · rŞ1. le Tallıaya ver. Ccvhel'e dahi o · bac;:ına, •·ani •-vvarc yardımı ol- •nasından zivade hücum kabL ı 

•• 1• • ıd'' B .. l 1 k " ki,,_, • J lara emir veri miıtir. Bunların ta-~~aya geçsn oy e 0 aca lur. İkismin fark. yol·tur. <Emi- madan boğusabilecck gemiler liyet'uı'ın fa11lal1'"1 dii<:.u"nüler,.n. h 
ldıikta f ·d · ~ "°. .,. çr.. mire mu taç tesbit edilecek ve 

o n 8•1) l' . \'arsın ru esız ne) (56) götilrsiinlcr. Vnkit fe\·t vnnabilmck, art•k biı· mu'cize y,.,...ılmış bir gemi idı'. h l · b ı k d k k r'tl 1 "_.. • -r der a tamırata aı anacaktır. 

13 Ha~irau 1941 Cuma 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kw·uluş 'l'al'ihı: 1888. - Sermayesi: 100.000.0ÖO Türlt 

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

Para biriktirculerc 28.800 Jira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlata dcnede 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki• pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet ı.ooo Liralık 4.000 Lr. 
4 » 500 » 2.000 , 
4 ıt 250 :t 1.000 » 

40 > 100 ıt 4.000 , 

100 adet 50 J.iralılk 5,000 Liri 
120 » 40 » 4,800 , 
160 » 20 » 3,200 , 

DİK.KAT:· Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 )ıra. 
dan aşağı dilşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz. 
lasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa 11 Eylo.I, 11 Birincikanun, J.l 
Mart ve 11 Haziran iarihleriiıde çekilecektir. 
z w uzuyu agc;.ı • u ar para a • etmeden icabına bakılsın! bcklcm€'k gibi uznk bir ümit, Bir harp gemisiaıin hücum kabi -

n! Ha~eduy~~Up ~m~M ~~ ~ hlr ~~l ~m~tu~ li~Ud~n~~~~ili~ ~-----~--~--~~~~"~~~----~~---~~~~~--~ VaJ.de sultır.ı Be~ lerbeyınden ederek geri çekildi. iç merclivm Satıtte 3:> • ıo mil sür'atle yüzen 
1 

Sür'at. ~~ 
~anaklarının a~.ı 1~oı-.ı:11a kaı_ısıp başında valde sultanın lıazincda- bir gemi, GOO - 800 kilometre sür' - k . ~~ 
kızarar~lan dondu. Bır bayi• yo rı Ce\1ıer ağaya tesadüf etti. Tez ntle uçan bir tayyarenin altında 2 - Ateş udretı. ~ 
ulmuştu. Arslanına Fransa sul- kerelcri uzattı· sabit bir hedeften farksızdır. Buna mukabil gemi zırh ba • 
tanının selirı_nlar n~ s.~rkı~ı. Efendimiz, irade buyuruyor- Son ay içinde batan bazı harp kımından bir hayli ihmal edil-
Suıtan_ Azız, sedır uzenne ~an- lar, durmayıp ba~ati-he götürü- gemileri üzerinde biraz duralım: mişti. 

ıilmış,_ a~n sularını akıtarak- nUz! Girid sulıarında üc kruvazör 1928 de a:Shipso:f Roya1 Na. 
tan dinlıyordu. .. . . Dedi. Cevher gece sa:baha kar- ve ahı torpido batt~. Neden? V}'> adlı İngiliz bahriye mecmu-

Gece el ayak çckııerek ıyıce ~~ şı on altı bin kese baha ile alınan Zira Alman tayyar~lerinin hU. asında Hood'dan ı::övle bahsedili-
1 anl.ık bastıkıt.a!ı sonra mabeymı şalın bcdelı isi için Pertev.niyal cumlaruıa karsı Ingilız hava ., "' 
hilmayun r~htımında~ .yedi _çi.:fte sultana gidryo~du. kuvvetleri bu ~emilcri müdafaa yordu: 
ıle .yırtıcı ~~locr şıbı de?ız ü- Ermeni şalcı, senet getirmiş, edememişti. cBiı· kısım yüksek sür'atli 
z~-~~n suzulup gıdecekti. Ah, yüzde yirmi noksanına Cevher a- Groenlan<l ile Avrupa arasın- Alıman harp kruvazörlerini karşı 
~bılı~l~nme::n ::::~da ja ile uyuşup uzjaşmıştı. İşte da Alınan harp kruvazörü Bis- lam~k ilzcre 1916 da dört gemi 

,a ge esm en s m rı ne Ocvlher, biı partide ~ on bin maıık ayni l&ibete uğradı tezgaha konmuştu. 1917 de bun-
Kadnr memnun ol~c.aktı? Yardan altın vurmuş oluYordu! Can ala- Neden? · }ardan üçUnün yapılmasından 
da agyardan da halı sohbetler e- cak mesele dururken, mabeyine İ . . . . va~ildi. Yolnız Hood ikmal 
<l~kler, *atlıca söyleşip hara- tezkere götürmenin sırası mı i- .1Zıra neılız bahrı~esıın~.n tor- edildi. 
_.,_ ··..;ı......,.,,,ıı..ı rd'I B . . Pi atan tayyarelerının hucumu. 

t..:wÇ go. ~ e ı. una, can di c:nndı? ,,;... d Alın h k P)flna göre bu aemilere hafif d rd •ı r·- • na '"'O•a ı ve an ava uv- n 
nu ayanı. ı. . Fakat beıklele01ezdi. Valde sul vetlıeri yardıma gelemedi. zırh konacak ve 33 mi~ sür at -

Pertevnıya~ kadın efendı çıkar tanl .. ne zaman olsa hesap görü- B ik' · ld ·IB.a lacak - -- -
ken Abdüliziz. Han tebessüm ede l~bılirdi. Zaten alacaklı reayadan t'u 

1 
, mt ~tte?. ç rı 1 1 

.rek dedi· . . . . . . ne ıce ga.}e ır. 

B. · .. 1 ed' 0 Ermenının hın i<h. Beklemeyıp Denizlere hükmedebilmek jc>in SINAMALAR -- ır şey soy em ın. nu d kt ? A:.bd"'lm 'd ;ı 
ı1 .. rd_ ? ş ld . e ne yapRCa ı · u ecı de bilyük b r hava ku\rvetınc 

nas go un. a an memnunı- Han zamanında saraya ~üp ar ah' Im-L ı~ 

%-PARA .. 
\ BA.l'AT 1'ARl.flınJr 

T. 18 BANBASI 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞlDELER: • Şubat, 2 Mayl9, 

ı ARtıstos, 3 İklncltcşrin 
tarıhlerlndo yapılır. 

J 94 f ihomiyeferi 
~et getirdi mi? Altın işlemeli ku- ih 1 k Se k R s ıp o .._ uazımdır. Donanma, 
maşı b~crunediy~ başkalarını z aıkverere ba ~ e

1
r 7~ .paşa artık, tek başına, denizlerde sal-

_..ı_. _..,_ • 1. ? yı s ~tıran z.ı.5an ar gıbı ya- tanat süremez. 
arctŞlırıp l~nA ettıre un· pamazdı ya' . · . . ı adet 2000 liralık = 2000.- 1-. 

- Beğenmez olur mu' Suru • : . • . Şımdı Groenland ve Gınd 

BEŞ TAŞ YAZLIK 
SİNEMASINDA 

ALLAHIN CENNEn 
Ha:ı~ Münir Nurettin, 

Feriha Tevfik d w zı b' · ı · - Başkatip yerınde mı hıl · muharebeleri arasında mevcut 3 • ıooo » = aooo.- • 
run a agı arı ır yayı ırdı k~ mem' Ulkin bir kere varup ba- b' f k k ded Ü 2 > 750 ,. = 1500.- • 
gônneğ ı A · · ır ar ı ay e ın: 

* 

İMllıilİ Iİ1ll es U•osııDA 
~YIU -..a.r •ÇAi' 

T. H. K. lstanbul ş~besi başkanhC)ınd,.. 
1 - Evvelce eksiltmesi ilin edilmiş ola.n iki milyon fi~ 

zarfının şekli değiştirilmiş ve yeni nümune münakasaya esas 
tulmutur. ~ 

2 - Muhammen bedelı 2500muvak!kat teminat 187 ~ 
liradır. Eksiltme 19 Haziran 941 Perşembe günü saat on beşW f 
galoğhı:ıda şube binasında milter.ekkil komisyon huzurunda 
pılncaktır. ~ 

3 - İsteklilerin yeni nümune ve şartnameyi görmek ;.;; 
her gün ve münakasaya girmek için de kanunun tarif ettiği ~ 
ka ve tcmiınatlarile birlikte münakasa günii subeye mürt 
etmeleri. (4564) ~ 

e yaraşır. rzıruyaza pır- kayım. Yoksa gelir arzederim E- . . . 1 ' > 500 > = 2ooo.- a 
lanta yu"zu"ğu"nu .. verdı'I I _..ı· • ı..:~ L f'' -.:ı· • • Gırıd hal'bınde, l'V\K yakın üs- 8 2,,0 > - 2000 ... · eıııuımızc uv,•;,..:ce re ı 1..-uınız 1 rd . "{ d r- > a ..- .- • C J y ) 
_J -: Sakın almamazlık etmiyey- Dedi... Hazinedarın elinden e ~n ıst:ı n _c ı:;e.~l Alınk an, ~- BEŞİKTAŞ SUATPARK 35 J 100 > ::::3500.-·. s ı · . K t ema ay a 

Q Zıyade ayıp olurdu' ikA. tl 1 k k kt va uvve ıcrı, gı z ruvazor SiNEMASINDA 80 » 50 lt == 4000.- • e 1 m an men K f c JdJ 
Arzıniyaz yu··zu··m· c bak1p La~_ı arı a bara ki o~lnuna d~ u: ve muhriplcdnin bat.1..:ında kah- ·ı D k 300 ı 20 > = 6000.- • QC.anıusta apa)la atı' 
• • mı<:e uzun aca arı e mer ıven- h b" 1 -t l - Canı er 0 toru N 322 

gozlerın~ ~ırpıştırdı. Alayım mı lerı pergarliyerek inmeğe başla- a.r . ır ~ oynamıştır. Bu ge- 2 - Yalancılar Şahı k o. 
deme'k istıyord'u? Başınla i§aret v ld k ıs nd ı:k d mrleı may.ın tarlalarına ça11>arak, 3 -Türkçe harp dünya - Enson Havadis e erci ve Pastacı Etı nefis baklaval.ar, ~ 
verdim. Ondan sonra alıp temen- ~· . ~ol:şa::k 1 ~ ~ ıp ~a • denizaltılar tarafından torpillene bandisleri ffr 
na etti. e~~ h r .. : 1 .~ıneM u a~d - rek batmamıştır. Doğrudan doğ- Abone şartları: Türkiye Hariç ttilar, dondurmalar t•e 

- Temenna da mı etti' Allah maL atay 
1 

mf ud h~~.;.A uda~ı e ruya Alman tayyarelerinin bom. * için için Sirkeci tramvay ler ~ayın mü§terilerinin tt'-
Allah. Bak şunun ettiği ic~? San 5? onu rakın :n ubuetJ\.a1.r d'~ı.ı:e·ı ba ve torpillcrj ilıe imha edilmiş- BEY!>tı .. u HALK SİNEMASI Kr. Kr. rindedir. ,.,J 
ki k rtk • llı'k fre -s •. . - sıne geçme munasc ı uşu - rr . d ~ N 14 

ı İ }I • nk ada'bı bıhyor- yordu. Oradan meı·divenleri ine- 1 
' BUGÜN Ur8yl 0 • Düğiinlere sipari: k 

nuş .. ~pa_ratorıçe sana tekrar ge rek Emin Beyin yanına varabilır- Groenland haıibi Jsc Okyanu. Matine 11 de gece 8 de Senelik 1000 1700 ._. ._. edT 
c mı söy~emedi mi? di. . • . . . s~ g0ôeğinde cereyan etmiştir. 3 Bilyük Fılm Birden D / ı ır. ~ 

- Vallahı hatırlamam. Bir S lta Az.iz b b k Boyle bir deniz havbine ancak 1. Şeyhin oğlu Turkçe sözlü Alta aylak 550 1000 ügün ere sipariş Nctriyat Direktörü: 
~J ler söyledi amma, ben anlıama u b'n k ku perşem ~ka - deniz kuvvetlerine mensup tay- şarkılı. 'Ür aylak 275 550 kabul edı·/,·r ŞOKRO SARACOOLlJ~ d s t kizd As" şamı ır ac te sakızmastı ası- 1 . . t' k _..ı • • . • " • un. aa se e itane tara- yb t .. t rd'Y• . . .. 1 yare<'! ış ıra 1..-uebılırdı. Bıs. 2. Heı•kes ondan ba'h.sl-cl.yor n- A hk 100 İd h C w 

1 
ğl ..., 

fına geçip mesıre mahallerini te- na rag e gos e ıgı ıçıh goz crı marka refalkat eden gemiler ara- vantür. Y are ane: aga 0 u, ~ ... 
ı asa niyethıde okluğunu biliyo. ;ahıl knlulrlaşmd ış, yanadklarıtnınfsaA- sında bir tayynre gemisi bulun-) 3. ~l. Sılahciir Kovbovlar maniye Caddesi No. 36 nwn. a ı arın mı aza e ara ı . ---~~~;.:,;,:.~~;;;,,;,,,;;;,;.;...:.,_.;;,,;,,.~~=,;,;.:...;.;.;;.;.;,;;;.;;.;,:;. _________________________________________ _ 

- S~kıze daha dört saat var. :~~~ ~;ası gtbi kızarıp püt - Marten yabancı adamı görün- En Son Havadisin Cinayet ve Macera Tefrikası: 22 Mal satmaya mı. alma)B .~ 
B<'n bıh:orum. Sana dedıği mesi Ak mı 1

' ce koştu, boy.nuna sarıldı. Ma • ~ __ Koyun ve f1oroıız 11.,.-
deg ldır. Topkapı ile Süleyma- . şa~ yemegını has odada ny. dam Marten yanaklarından öptü. - N TA 

~eye gitmek ister. Frenk değil uct:b~ı. Valdd~ s~~ilanı huzuru· Kızlar samimiyetle eHni sıktılar. KAN L ı LO KA ğun. 
ını? Elbet Topkapıya alaka gös- na 11

' e_tme 1• Guneş batarke::ı Marten, bu vazi~ti hayretle - D:ılıa a.lmafhtı ını? 
erir. S~n durma, yorulmuşsun. Beyfo1:~yı sahı~ne yana.şıp u- seyreden Fetişe, yabancıyı tanıt- H 

Acaba, Alin.n haberi var mı? Va- rayı humayun. pısgahına avdete- tı: kun - -:-----~"""":'--==-~.,......._, - ayır... f 
purlarımızdan birini gönderseler den ~ertev Pıya!e vapurunu gö- _ Kardeşımin oğlu Andre... kaldılar. F~ka.~, bun~ara do .. .. Çeviren : Teklif, Jan Banistiııin ho· - Vcrciye mi alır ıaJ· -~ 
ıyı eder~rdi. zetleyıp durdu. Işte Pertev Pi - Madam Martcn hemen mutba- madılar, oldurmcdıler. Çünkü ~una gitti. Kesesinden lıir ıoan· _ Veresiyeden h<>f lull...,....f 

>\.'bdüliziz Han, ellerim vura- yale demir atıyor, deniz yfü:.ün- ğa koştu, Andre i.çin yemek ha. Andreden korkuyoı-lardı. M S. Çapanoğlu tim 1hilc çıkmadan şarap içip Peşi nalır. pe§İn satarttı• 
r k kapıda bekleşen hazinedarlar de kızıl kabuklu n:ırlara benze- zırlamaya başladı. Sofrada Mar- Bir gün A.ndre, Larnıan pana- karnını do}urmak, hiç te fena 1 dh'md . .J 
dan birini çagırdı. Dışarıda ikin- yen §ama.ndıraya bağlanırordu. ten A:.ndreye sordu: ' yırına gi_t_mck .. iizcre lolk~~:?dan galiba? bir şey değildi· Daveti refldt·l· rar ;r c .. ı .. \'.j . . .. tl"ji 
<'l hazinedar vardı. Huzura g:re- Demek ki has mi~afiri gE>zıp toz- - Ne i~ yapıyorsun şimdi? ayrıldı. Uç gun sonra donunce, - Vay sen misin Anche? .. Bu. h pb ~ h . ıı soz, otf! · ı ~rın 0" ~ 
ıek bir kenal'da durdu. Valde d~ta~ 5?nra Beylerbeyi kas~ı~a Para kazanıyor musun? amcasını .. bir ~enara çekerek bazı rala.rda işin ne?.. medi, e ir n şe rnı en &ihirli hir tesir )ıtplı. ç ;ı/. 
ultan elbiselerini soyl.4nmak için çek~_mı~.tı. Neredeyse Çengelıkoy _ Domuz.cuhık yapıyorum. şıeylıcr ~~ledi. ~u konu~a~r~ meşhur lokantuı olan (Sarı de gözleri fal ta~ı gibi ri 1 
iaıresine çe'kı\iyorau Hünkar ha ve :tJsk~daı· taraflarile Kandilli K§rlı bir~ anınıa, daha fazla ka. Fetişte ıştır~ etti ve er~~ı gunu - Amcamı gönniye &eldimdi. doınuz) lok.aııt~ına gittiler. Şimdi, ihtiyarın paralarıfl1~9' 

z. nedara irade etti: sahillerınde ışıklar yanmaya baş- zanmak için sermaye lazım. Hat hep beraber p:ınayıra gıttıler. - Amcan kim, senin?.. Salon hıncalıınç dolu i(li. ma kiçin, bit' çare bu~~ 
- Oradan, dolap•an benim d'- lıyaciktı. buki ben sermaye tarafından pek Koyun ve domuzların bulun- - Piyerbil lokantasmm sahi- ._ ı l l I b k f 1 1 sr" 

vıtimle kağıtlarımı getır. Sen dıe Valde sultan üç kere haber yol zayıfım ..• Mamafih en karlı iş- duğu yerden geçerlerken, Andre. bi Marten ... Tanışmıyor musu • Oturı1ca.-. ho§ bir ınaaa m a- ta ışıyor ar, 0 a a ar 
burada bekle. Haz:nedar kapal'ıı lad1ğı halde, hünkar ruhsat iste- ler böylıe dağ lOlkant~larında olur. düŞkün kıyafetli, uz.unca ~ylu, nuz?.. uıadılar. Bahçede de y-er htt· 'fİtı ü&tünde iıliyordu. ~ 
..OOef kalanah dolabı aça;ak Ab- ırneğe gelenleri bir gi!zel 82arla- Buraya domuz tacirleri çok uğ- zayı:f bir adamı amcasına goste- Sonra, döndü, amcasını Jana lumayınca, lokantanın üstiin· Marten, iki §İşe dahıt ..,,. 
dillaziz Hanın diviti i1e klğıtları- yıp başından defetti. Öyle ya böy rar değil mi?. rerek sordu: tanıttı. deki odalardan birine gitrneğe ladı. Onun fikrince, Jıtı11~ I 
uı aldı. Hünkarın önilne çökerek le içli zamanında uzun boylu çe- - Evet... - Bu adamı tanır mısın? Jan dedi ki: me<.~hur oldular. radan alıp lokantaya fl-~A 
..ıtm diviti dizi ilzerine koydu. ne yo~p _kafa patlatacak zaman- Delikanlı, bu söızlerile bir şey- - Nasıl tanımam, Jan Batist.., Ismarladıkları yemekler •el· m~ min~dbet.s.iz bır ~ 
Kalemdanlı1~tan çıkardığı saz ka- da degıldi. İkballer içinde ziya- ler kasıded~ordu amma, Marten Kıyafetine bakma altın baf>ası - Piyerbilden bahsedUdiğini " ca, 1dı 
lemi Abdülhiı Hana sundu. Pa- de mu1ıabbetlendiii (Gevheri) onun mabadını anlamadan, a~ dır 

0 
• çok işittim. Yemekten çok ~~ş: meden evvel, tarap içıneğe ten başka bir §Cf deği ~ 

d al, Bahriye Nazırı Nedim pa- kadını bile baştan savup anlat- çılmak istemedi. Bu, büyük bir 'i\r af k ınıl' inti.nin hurmuş. Hele tavşan. ~ah~.s':111 başladılar •• Şarap ıiteleri mÜ· tada bir münasebet 1 ~;,; 
a bir tezkere yazacak, c1ez, Pi- mışt_ı!. Bir kere sarayı hümay.un ihtiyatsızlrk olurdu. Onun için, . -:- . asr tan aç ' P m~dam Ma_rt~n çok ıyı pışmr. temadiyen bo§alıyor, içtikçe, damdan düşer gibi, ·~"{rl! 

\''--~ vapuru hiimayununun Bey- ınezıru yusı ezanını okusun o bu baihsi kapatarak sözü başk bıl?ldiı· amma, bedava şeye bayı- mış, fakat gıdıp yemek kısmet 01- Janın çenesi açılıyor, geveze- bizim lakantaya gidelı~ :ı · dd 
<.'r9eyine tahrikini» irade edecek zaman yapılacak Pli işle-.ri v~r- şeylere intika~ etti~. a l~ . .Ke:"disini y~mcğe d;vet ede. rnadı. Amcanla_ da ~imdiye kadar lik ediyordu· mek manasız bir şeyd•· .. ~ 

tı. lki satır da baŞkatip Emin Be- dJ. Fetişin de Andre hakkında yun mı, ne dersın amca... tanışmadım, şımılı t~ıştı~ ya, M ded ki adam ııüphelenir, gelıııt",. '--' 
•c ~·aıJdı. Maslahat acele idi. Baş- - Ben maıbeyine gidiyorum. iyi fikri yoktu. Bunu saklama _ Marten bundan memnun ol • ~kıantaya ta~·şan ye~ege ~ıde • arten i ·: :ı: ~ ~ 
ttülıbi huzuruna rwet uzun boy. Ma_,lahat m~cedir. diye, usu- mış, Martene şunları söylemişti. makla beraber, belli etmek iste- ı·~· Fakat fıatlar.da ıkra~.ıs~e • - Çok senedir b Uİ§İ yap· mezdi. Beralher gebnt ~;, 
u ınerasi-:- . ..! tubw . İyisi mi iki letJıe ma1beyın kısmına geçip, kim - Kardeşinin çocuğu da olsa mecli, kayıtsız: rım. ;sana, her.kese verdıgı fıata dığına göre, tahü çokça para olmayınca, yaka~ınd11n r . I'_ 

..ı ke~11~ ıle. Sara'-'bumuna dört s~ye sezdirmeden rıhtımdan yedi emniyet etmek doğru değil. .. Va- - Sen bildrsin, dedi. istersen vermıyecek po~yonları... . :kazanmıssındır. eBn senin ye· zorla götüremezlerdi Y' ',it,. 
et ! bır saltanat ar.: bnsı gönderil- çifte saltanat kayığına binerek ziyeti benlm hiç hoşuma gitmedi .. ....en - Madam ki tanıştınız, haydı, . d 1: k w tıun İ"İD, ıııonıgu· sarbOI ~.ti 

· d l' i Be ı _,_ · d. · ır-.,.r. d b' k · · b' l-•· rın e Ott>am artı ugrqmam, ,. •·J ,,,-me uu ıra e ctme:k kifay-et ede- ,.er em Y ewc)"l ıyecek.ti. Bir hafiye olmadığı ne malum' şura a, ı.r aç şarap ıçrp ır \M, • ' • para mı almaktan baş~ 
~ti. SallanAt arabası. ŞUpbesiz Guneş Jyice batmıştı da, kahbe BeUci burayı tetkik ve tarassut i~ Andre, lkanburu çıkmış_ b~sto. ~a bir şey yiyelim, tanışmayı u- yan gelır durur, keyfıme lıa· *"' 
Oıeni hazretler!nin ril!ru~~n i(n- zaınau bir türlü geçmiyordu. çm göndermişlerdir. ~ dilcltatli nuna dayana, dayana yilruycn gurlıyalun. lkarbn. yoktu. ~---
d& • .Malyetl "'" dn ikişer tüvana (Daha var) hareket etmeliyi%. Jana seslendi: - İşim var, gelemem. - Yok canrm akadar para BİT aralık ma&adaJl J,lt ~ 
bcj-:;ırı.: d" • aı &l:.a t..hsisini fer· · Baltalar ~' lokantaya bir - Babalık. Ne alemdesin?. B1r - Meraklanma, senin murafı. kazamnMun. dJ§arı çıkarkei F~(~ ' 
llg., buyur®, (56) Ba$.M(.p, Ç<ık yolcular seldi, Gece burada birimizi güımiveli bir sene oldt· nı hlz vereceiiz. - Paııayitt. niçm ~~ldin? 


