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Siyası dünyanın 
eskisinde olduğu 
gibi yenisinde de 
ve her zamanki1-
sinde de türk'ün 
hürriyet ve istik
laline umu mı bir 
saygı mukadderdir 

YA 
• 

. -.. 

f'itrı.-ın• Cumlıı1riyeti ile Alman Jfofr/ı'i llrttsıruluhi aula . .,Jrıtı nırı 'l'ıirkiyc• il<• İngilt.erc wtı· 
•\lfulaÜ mii11 a:.eb,.;/erirı '.'ff(PI' c.,iJ,. ımırruz cımcdi~ritıi kabıJ ııc. ilci11. ed,,n lngiltere1lİ11 ,,;. 

)·as'i rm•r/.-,-.z'i f,ornlra (Homb<1rdmımılardcm <'t' rdhı lıfllı) 
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ganırl h~r tarafında memnuniyetle karşıla 
bu siyasi hadise, lngilterede hayret u~qandırmamıştır 

an 

Mili;. sef · l l · I 1 d 1 · · · 
d 

~ 111 < <'llllm ı ır~at arıruı u ·ara,.- ii11 ·a cc uımıenıı ınll 
e 1'" 1 ' • İd rır ~ t•atanınırı cennet sul lımm, Milli 'ere/. i tihliil ve 
(•allerd<>n. ZP.rre feda etmehsi zi11 idame ettirme/; taliine ula-

-.. .şan lıiihftmetimizin re i i J)r RBFİ K • AYJ)A 11 

Şaşmaz yol "Ne Al-
Hamid Re/ ik 

i~~settc knlleşlik.--:n: m a n ya' 
kun bilmediği bir eydir: d 

lcaa fabt siyasette •soup- n e e 
tad e:. v.e genış ani. Y•!! ruhu, cüs-
. . Pohtıkacı> olan T" k'" k • 
'Yı bild'•• ur un ço 1 t 1 
<lir. lgı ve becerebildiği §ey- a ya ••• ' ' 
.,_,~u «aouplesse nereden ileri o, __ _ 
... ı::.ııyor) 

Vakıuc b "T .. k. d llluo v lr ımparatorluk kur- ur ıye en 
~atırrn e Yaşatmıı, sonra da onu 
lih iki~i~!m.Wttan doğan bir ta- k • b • 
tine, xı~ umernlekct idarecile- ımse ır şey 

. . 
' 
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Tur!.· i~ıil.-lnl azmini t'<' 11111/i 111('11/nat /ıwtullartrıı ,/,J,/, 
ı (' takdire ,Jcg,.,· lıir sf'::i~ft-. l.a t'rmıw/.·ta israrı. 11H'l'<'lll mmııı 
.wlll'tlıorcl<' lıcr lımıgi lıir ı.wrı:i11 /iği ı·arit /.'füte1111h <'<'t•J, lıır 
do,ılul; 11wrlw1'•:;J lf'~i,im• 'Hır</ 1111 Nmİ_; oları İı{iıtu ii Jlr•ıı lı 

~<·fi n,, ,. 11i·ı ı ı.n 

Paktın metni 
Ankara ıs (A. A.) - Bıı 

:ık mıı ~aat 21.l:i dı• lhırJriyc 
\' ckfılcti hina!-.ıııda Tlirl.h t' 
'c Almnn~·n arasıııd.ı imza 
cdihni olan nnlnlıcdcııin 
metni a a~ıdadır: 

Tiirki) c Cümhuri~ di ilt• 
Alman ltcich'i nrnlnrrndaki 
miinııscbetlcri miitcknhil iti. 
mat 'fe :.aınimi do::.tluk csu
sma istinat ettirmek nrı.ll'<ll 
ilt'. ,.c her birinin clyc\ ın 
mcnul ıaahlıiillcri ka~dı ih
tirazisi tnhhndu, bir ınımlıt•· 

~rnuva.z: ~cu aerın mcohur • 
:tinden b~eii sı~~s~t!_:. bakiy!el~- ıstemiyor ' 
l\c 'lrc 1·u,~ nku. T urk haysıyctı· • " 
kYfun l>olitik~lh menfaatlerine Berlin, 19 (A.A.) _ İtalyan 

Vnimi ir~uı ,.,. miinı/,"'luı.'>İ alımda bulwum lıii/,·it11u•ıi11 /,.,,.;"; .,iyuwıi mf•mlel.c•tte dm11w 
umwııi lıir /a!;rilw 11/o~ırhnı yiib<>I.· şulı~iy<•tiırn 1-<tll':jl be.,foncns~vı!}niıı ha:·.rranlıkdcrec·e lll ' 

ili' a.~tığ111ı giinliiğiimilz Milli ŞEFllllZ 

• <le akktnw~c karar \'ermi.,. 
h·r \C hu maksatla ınurah
hıı~larını ta) in etmi!ilcrdir: 
~ö~·le ki: 

0 ayl_ılda "c ınıa. mnlzemesini gazetesi Gnzettn Del Popolo 
karabilrnck ilı:~vaffakıyetle çı- Mussolininin nutku hakkında ı j 
m!ıtır. Bu inıa. arın_ı kaznndır- haziran tarihli maka.lesi Bcrlin 
aı~man, Atatu~k!llıyyesinin ba, mahfillerinin nazarı dikkatini cel. 
'.f"u~k c~v~crilc 'b~ lnönü'nün betmiııtir. 
Clogan teslıs içind lrlcı.ırnesinden Türkiye garp devletlerile yap-
b · 1 c, deh& v 1 1 • esıne .u aııan Politik a merte.

1 
tıgı an aıma ara ragmen von Pa-

Bu sıyasi scntc;,; H ~~klı.dır. pcn·le daima teması muhafaza et-
kaletinin arşivleri ~rn:rıciye Ve. miıt ve matbuatının nıırı ncşriyn
yeni bir vesika daha knn, bugün tına rağmen de fiilen kiyasetli bir 
lunuyor: Türk - Alman nt~ış ~u- siynsct takip etmesini bilmiştir. 
cavüz paktı. a cnııte- Herhalde, Türkiyeden hiç kim 

Onun yanıba~ındn. daha ba _ sc bir şey istemiyor. Ne Alman-
kalan da var: T urk - lngiliz d ş Y • ne de ltal:ra. . 
hık anlaşması ve hatta ittifakost- . Musso!ini ancak şunu demek ıs-

Üstüste yığılan bu vesika la ı .. • tıyor ki, lt,ıılya 19 28 deki dostluk 
"-sandaki müşterek vasıf, bi:; (Devamı ii~Unciidc 
eöre, riyasız samimiyet ve ahde ba k l ı -\' f ş a nri e münasebetlerinin ann-

e a ruhudur·, Türk politikası- Ynıas h 'k ı · •• 1 u müne koyan vezin i yiı-
llın hiss·ı tesı'rlerden uzak muva- ruyü ·· z d Hu ~e bundnki şaşmaz ısrarı· & 
.. eneli durumdur; Türkün dostlu- ır. ulnan b ı t .. ~ b d u an aşmn, son ecru • 
t nu kazanmanın bir nimet, ka- e evresini de geçirerek eke· Almcmya llarit•İ)<'sİ11e 91 /.<J/8 
,..~~kamanın felaket olu udur; mn~ e vnrmış ve bır teknik ol- iıı "" /edal•ar iliilı arlmclm.Jı. 
h~b· milli menfaatlerinin )nbanrı ~a t~n ç~~rak bir snn'atolmn se- ğrnı ;P.rre /:adar ilımol ~ 
te:_ 1 ~) menfa.ati ne tehdide, ne de vıyesıne Yuksclmiş Türk milli si-ı · 1 • · I • ı· ·••81 d k ynsetinin had' 1 . .ııırmeyen >1r t'll.' ıe ı•ı>n ın .. 
takteri e. en :rüz.de yüz milli a- bütün tnhm"ınlısecrı' crmı avtceducnygmunuscuı·~ /,il111İo; olduğu cmfo~ılmı 
'nln dır: dostluk, hatta ittıfak .,..... " rrııı) k ıcvi tahakkukudur. Rü·'ı'iik f;lçi 
•ik, k 

1 
k rını, ne- fazla, ne ele e -ı ılına ı .. turunu, Hayırlı ve uğurlu ol unl FIU1\ f'Z POY PAPE V 

·rürk ve Alman 
m i ilet leri ye ili 
dostluk havası 
iç inde birbiri& 
rina bir daha el 
uzatlyoriar 

TUrkİ\'e Rch,iriiınhuru. 
İzmir. l\Ieb'usu \'C Jlaririye 

Vekili Şiikrii Snrn(oğlıı: 
Alman Rt>ich şansölyı•si: 
Ankara Biiyük Elçisi I:k. 

selfıns Franz Von Papen'i. 
Bu murnhha lar usuliine 

nıu\'afık bulunan salfıhiyet. 
namelerini teati ettikten son 
ra atideki ahkamı kararln~
tırmı:ilnrdır: 

Saracoğ-lu .. Madde: 1 

Osmanh ordu--sunun safların· 
da bu milletin 
6Vi at 1 arı ile bü 
yük ve şeref 1 i 
bir dava uğrun 
da yan yana 
!!_arbetmiştim •.• 

F'on Papen 

:Madde: 1 - Türkiye Cüm
huriyeti ve Alınan Rcich'i ıı
razilcrinin masuniyetine \'C 

tamami:reti mülkiyesine mü
tckabilc"'n riayet \'C doğrudan 
doğnıya veyn dolay~silc yc~
diğcri aleyhine ıniltcveccı~ 
her türlii harekattan te\'akkı 
etmt>ği taahhüt ederler. 

Owıynrıın lwr ıırrafmiia mrııı· Madde : 2 1 
mi bir tasvip ile lwrşıfo.ııan bir 
c/0 .,tlul: ,,al:tmı Tiirl..-iyc Ctlm.· ı ~ndde: 2 - Türkiye Cüm

huriveti "e Alman Rei.tı'i 

1 
lwriyeti 1wmıruı im::alayan · ı mü terek menfaatlerine taıı • 

il arfri')·e J' ekili (De,,amı üçiincilde 
Şii/. rü SAR ACOG 1 F ·--..J-~~;;:.,:...;:.ı.=;;=-..._.;... 

~lmmıya Hariciye J\aiİrİ 
FON RlBBENTROP 



Sahife l EN SON HAV ADlS PenJeml>e 19 Haman 1941 

En Son Havadis'in 
Edebi Tefrikosı-56 

~·----~MAU~~. =---

J [ş~ ve Meniıeket Haberleri 1 
• 

lzmir Fuarı hazırlıkları --iiiiiiiiiirBize göre:-~ 
Ondüle makinele
rine ilave edilecek 

cihaz için müddetin 
biraz daha uzatıl-

Mechul ve esrarengiz Suriye : 17 
' 

Tek kolu kalan her dürzi ... 
Romanya hükumeti fuara 

Müellifi : Nizamettin Nazif iştirak edecef ni bildirdi~ 
Silahında ki son kurşunu da sıktıktan son• 

ra Fransızlar Süveydiye ye girebildiler. 
---

Kızıl alevlerin ışığında, kara 
ması lazımdır. Fakat iş bununla bitmedi. 

bir kayaya sırt vermiş kırmızı 
somakiden bir heykele · 

benziyordu 

(Fuar kupası), güreş ve tenis müsaba
kaları yapılacak. Müsabakalara lstanbul 
ve Ankara sporcuları da iştirak edecek K

adın berberlerinin kul
Jandlklaın ondüle maki
nelerine, ureyanı hafif

letici birer tranıforınatör ili
veaine lüzum aörmÜf olan Be
lediye, alakalılara, bunu ta
mamlamaları için bir de müh
let vermiJ. Tedbir yerinde ve 
doğru. Ancak bu iıde berber• 
leri müıkülata uiratan bir 
nokta var ki şudur: Cihazı vü
cude getirecek aksamın piya
sada bulunamaması. Hatta hiç 
bulunmaması ... 1 lnlbuki müh
let bu ay sonunda bitmek ü
zeredir. O zamana kadal" Be
lediyenin emrini yerine getir
memiş olanlar iş görmekten 
menedilecek. Bu yüzden bir 
kısım berberleri ıimdiden hak
lı bir telaş nlmış gibidir. 

il Yazan: Tarık Mümtaz il 
1941 İzmir fuarında İzmir dır. Bu hususta federasvon 

vilayet paviyonunun geçen se nezdinde siındiden tesebbüse 
nelerdekinden üstün olarak geçilmiştir. 

Üçüncü ordu, elini atbiı ber
yerde, Makedonya komitainin 
ihtilal kundağını söndürebiliyor
du. Fakat sönen her kundak, Ü
çüncü ordu subaylarmın kafala
nnda Omıanlı sarayı için daha 
korkunç bir yangın hazırlıyordu. 

bır. Kuvvetlenirıin ..• Ve... ci
denin. 

Yatajtn bqucwıda bir mavzer 
asılıydı. Bir an gözleri bu mav
zere dalar gibi oldu. Sonra kor
ku veren bir rüyadan uyanıyor
mut gibi ıilkindi: 

tan2'im için, hazırlıklara bas- Günes ve tenis müsabakala
lanmıstu-. Vilavetin gecen bir rı tertibi icin de f ederasvonla
sene zarfında elde ettii!i ve - ra müracaatlar vaoılmıstır. 
rimli neticeler pavyonda ~a- Güresler Türkivenin her tara
fiklerle eösterilecek ve istihsa fından eelecek vüksek kabili
lat rakamlarfo ifade edilecek- vetli eürescilcr arasında icra 
tir. edtleceeinden müsabakaların 

Genç subaylar hiç farkına var
madan ihtila.lcileşiyorlardı. Pır
narlı Makedol\ya balkanlaruun 
barut ve kekik kokan havası bu 
eençlere yarıyordu. 

- Acıktın değil mi? Dur ba
kayım, çorba pİftİ ise getireyim. 

Pavvon. dekoratör bulunur ehemmiveti büvük olacaktır. 

Ve, yine, eıyayı ılık bir mel
tem gibi yalıyarak yürüdü. 

bulunmaz hazırlanma~a basla Furın açılıs günii olan 20 a

nacaktır. ?!ustosta saat 8 de eüreslere 
Fuar mevsiminde eecen se- baslanacak ve ertesi eünü de 

nelerrleki eibi !zmirde zenein devam edilerek eece varısı bi-

DAGBAŞINDA BİR 
KULOBE 

Dışanda rüzgar gittikçe tid
detleniyordu. Kocaman bir ~ 
la kepçeyi bakraca daldırdı; kay
nıyan çorbanın tadına baktı; bir 
iki kere yutkundu: 

bi: ~oo.~ faaliv~~i ~l~ca.k~ır. tirilecektir. Bu m.ireslerde de
~llı küm~e bınncı ve ikın- ırece alan bölge ve gürescilere 
cı dereceyı alan takımlı:ır Al- tat 1 İz · fuar h t 

Bir çan sesi, dağdan dağa ak
aederek ulaııyordu. Kirnbilir, kaç 
saat ötede, hangi ortodolu köyii

- Olmuı ... -diye mırlldandı-. 

mu o an mır ı a ıra-
sancak stadvomunda karsıla- ları verilecektir. 
sacaklarclır. Bundan baska h"'kfun · f 

nün çanı idi bu! •• 
Tahta bir kovayı teraine çeYİ

rip üstüne oturmuı, başı renkli 
renkli ve bin bir oyıılı bir talla 
örtülü ıenç bir kız, kıoalı ellerini, 
batan gÜne,e doğru böiüren ine

Sonra, ocağın üstünde dmli kap 
kiseyi doldurdu. 

Kırıl alevlerin ııığında, kara 
bir kayaya sırt vermit, kırmız' 
aomakiden bir heykele benzi
yordu. 

Ankara. İstanbul ve İzmir se- , ~ommıva .. ~ . e~ı- ua~a 
hir muhtelitleri de fuar kuoa- ıştırak edecegını İzmır beledı-
31 musabakaları vaoaca.klar - vesine resmen bildirrnistir. 

iin memelerinden çekti. 
Uz.akta, mor kadife kılıflara 

büriinmÜf ıibi duran sisli dağ
lara döndü. Oç parmağını aimna 

- Devamı var -

Kısa ':...___ _______ "!@ 

..:;_----=Haberler 
sötürdü. Sonra bu parmaklar sai . 
omuzundan sol omuzuna sekti •e . * Başöğretmenlerın makam 

Francala yalnız 
hastalara veri

lecek 
ıöbeiine dokundu. tahsistlannm kaldınlacaih 1 - Francala yalnız hasta-
Apğıda Uatruma nehri, bol ha~kındaki neşrivat asılsızdır. hanelerle basta bulunanlara 

afaç.lı bir ova!1. ik!>:e ~lmiif, .. •- *Bu yıl Ayvalık. Edremid tahsis edilmistir. Hastaların 
t~:~d~ ~~~~~ b~~~=tJ;;: .ve Burhaniyenin kadastrola- francala ihtiyacı mahalli hü-
dı. Dudaldan, bir in, kıpU"dar p. rma bşlanacaktır. kumet veya belediye doktor
bi oldu. * Maden direi!i ithali müsa tan tarafından verilecek ra-

SoğUk bir rüzgir esiyor~!'- t- adeve tfıbi tutulınustur. porla tevsik olunacaktır. 
neğin karnı albnda d"!r~.1'1 ~t * Dün sehrimizden muhte- Bu raoorlan hamil olanlar 
dolu bir kovayı aldı; meıı yedı· lif memleketlere 400 bin lira- kavmakamlıklara müracaatla 
yerek yürüdü. lık ihracat v::ı:oılınıst1r. isim ve adresleri ile beraber 

On adım ötede bir ev vardı. 
Ama tek bir ev... Bacasından 
çıkan dumanlar, derbaJ havada 
eriyor ve etraftan ses sada gel
nıiyordu. 

İneği ahıra benzer bir yere 
bağladıktan sonra eve girdi. Ka
lın tahtadan yapılmış bir mandalı 
dikkatle sürdü. Ovayı kU§ ba.kııı 
gören bir tepenin üstünde yap
yalnız oturmanın tehlikesini pek 
iyi bildiği anla~ılıyordu. Zira 
mandalı sürdükten sonra kapıya 
kalın kol demirini de vurdu. 

Gümü.t kabartma bir Meryem 
ana tasvirinin önünde cılız bir 
balmumu yanıyordu. Kerpiçten 
örme bir ocaim çengeline büyü
cek bir bakraç asdmqh. 

Bir kötede, ucu tavana deien 
pernar ytimından bir kucak al
.la. Yavazası azalan alete attı. O 
anda kwl bir ale•, bakracı IU

dı. Oda a:rdmlandı. 

* Dilsizler cemiveti. lstan- raoorlarındaki vevmi alacak
bulda dilsiz ve saEırlara mah- lan francala mıktarını ve de
sus bir okuma ve vazına kur- vamı müddetini subelerdeki 
su acmava karar vermis vece listelere kavdettireceklerdir. 
mivet binasında bir daire ha Raoorlarında listeve kavdedil 
zırlamıstır. Kurslardan körler diföne dair mesruhat olanlar 
de istifade edeceklerdir. semtlerindeki fırınlardan fran * Bursada veni vıl koza calalarını alacaklardır. 
mahsulü "Divasava eelmeee 2 - Bu karara muhalif ha
baslaınıstır. Yeni malların ki- reket edenlerle francala alma 
losu 105 ile 117 ckurus arasın- ea hakkı olmıvanlara franca
da satılmaktadır. Gecen vıl. la satanlar. börek. nasta vesa
bu. mevsimde avni avar mal- ire imal eden müesseselere ve 
lar 75 - 80 kurus arasında sa- rilen unlan tasrava satanlar 
tılıvordu. ve Toorak Mahsülleri Ofisi * İzmitteki Aksam Kız oku tarafından isletilmeven !abri
~~- önüınüzd~~~ ders vılıııdan kalarda un imal ve kacak ola
ıtibaren enstitu olarak acıla- ak t.anl h kkmd Öcli İda 
caktır. r sa ar a . a . * Besiktas Halkevi tem.sil re kanununa tevfikan takibat 
kolu. vakında Anadoluva tur- ta 'bulunulacaktır. 
neve cıkacaktır . * Önümüzdeki cwnburivet 
bavramında 803 muallim bi
rer d~rece terfi edeceklerdir. 

BELEDİYE MUHASEBE 
M'ODOBO 

Kıdem zamlarının ödenmesi Belediye MuJaasebe Müdüı-ü 
Ne ıüzeldi! ici nlazımeelen tahsisat temin Muhtar Acar yana Ankaraya 
itlemeli beyaz hüriimdilden edihnektedir. gidecektir. Müdür, belediye ver 

l»ol kollu bliızunun cöjsünde tat- * Sene sonuna kadar sehri- gi ve rec!mlerlne yapılatak o-
h bir ıerıinlik vardı. Yürürken mjzde 9 cöo fırını vaoılacak:- lan zamla Haliç vapurlarının 
l&:alçalannm ve dizlerinin büzme tır. Cöoler. bir kiinunuevvele Münakale Vekaletine devrolun
belli fütanına •erdiii hareketten kadar denize dökülecek. on- ması işi etrafmda alakadar Ve
belli oluyordu ki so7unmuı olsa dan sonra bu fırınlarda vakı· kaletlerle tamaslar yapacakttt. 
endammdaki Ahenk, insanı, anu- lacaktır. Her yıl tatil aylarında yapıJ-
dan çıldırtabilirdi. Basık ve da- ması mutat olan şehrimiz 
raak bir kapıdan bir batka oda- * Sisli - Maslak arasında 1ilk okul öğretmenleri gezi i bu 
ya seçti. Duvarlarmdan tauna ki volda. en fazla virailı olan yıl Ağustos ayı içinde yapılacak 
budaklı destekler manan bu o- vedi kilometrelik kısmı veni-- tır. Geziye ilk ve ekalliyet okul
d..la da, önünde balmumu yanan den tamir olunacaktır. ları öfretmenle.rile çocuk bah
Pmü. kabartmalı bir Meryema- * Taskısla volile Mete cad- çelerinde ve kamplarında vazife 
aa tarflri vardı. Yübek bir ke- d~ mevdana baelavan vo- alan bütün istekli öğretmenler 
re.ete aerilmif kaba bir yatak- !U? msaatma önümüzdeki av işt rak edeceklerdir. Gezi Bur. 
ta. hafif hafif nefes alan ve ara- ıcınde baslanacaktır. saya yapılacak, tarihi yerler ge. 

Ekmekler 
kontrol 
edildi --

Yeniden alınacak 
tedbirler konuşuldu 

Belediye Reis Muavini Lutfi 
Aksoyun başkanlığında yapılan 
toplantıda Toprak Ofisi İstanbul 
aubesi müdürü B. Vahid, lktısat 
müdürü B. Saffet Sezen, ve sıh
hat i§leri müdürü B. Q.man Said 
Kurııuncu da bulunmuııtur. 

İçtimada ıehrimizde ıon gün
lerde fena pi§mi§ olarak çıkan 
ekmeklerin daha iyi çıknnlmnsı 

için alınncak tedbirler ve fırınla-
rın kontrolü görüşülmüştür. 

Diğer taraftan dün emniyet ve 
Belediye tehiş heyetleri tarafın

dan fırınlar, ekmek ıatan bayiler 
ve seyyar fırıncılar bir .kontrole 
tabi tutulmua ve 9 ceza zaptı ke 
silmiştir. -

K~ve 1şi 
Dünden itibaren 
tevziata başlandı 

Şehrimiz.de bulunan 1 400 çu
val kahvenin bu~n Vilayet ta
rafından tevziine başlanmııtır. 
Askeri birlikler için şehrimizdeki 
ordu müfett~liğine 150 çuva\ 
kahve verilmiştir. Birlikler ihti
yaçları olan kahveleri müfettit
lilc levazımından alacakla,ıdır. 
Diier kahvelerde kaza kayma
kamlarına, daire ve müessese ida 
relerine tevzi edilmektedir. Her 
daire memur ildetlerini vilayete 
bildirdiğinden buna göre gelecek 
kahveleri memurlarına tevzi e
decektir. 

Belediye Kooperatifine de bir 
miktar kahve verilecek ve Bele
diye memurları ihtiyaçlarını bu · 
radan temin edeceklerdir. Bu 
tevziatla vilayetimiz ha1kının iki 
aylık ihtiyacı lcarşılanmış olacak-

Tebar ediyoruz ki hfıdise
dc berberler kadar Belediye 
ve Belediye kadar da berber
ler haklıdır. Ancak iki başlı ve 
iki taraflı olan bu hak noktala
n şöylece tc:"lif edilemez mi? 

Belediye, bu işde imkansız
lık derecesindeki zarureti göz 
önünde bulundurarak, ya müh 
leti bir müddet daha uzatabi
lir; yahut da, kendi kanalın
dan yapı]acak teşebbüslerle bu 
cihazı veya onun lüzumlu ak
samını getirtmek veya müm
künse burada yaptırtmak ça
relerine baıvurabilir. Makaat, 
iki tarafça da, lüzumıuz müı
külit çıkarmak olmadığına gö
re bu itin çarei halli olsa olsa 
budur. 

--Bu, böyledirl~ 

Denizcilik bayramı 
Münakalat Vekili 

Bundan yirmi iki sene evvel 
genç bir miiluim olan meşhur 
Albay Kole0 nin kumandasındaki 
iki gönüllü çerkes süvari bölil
iü, Ceneral Grankur ordusunun 
öncüsU oJarak ve dolu dizgin ile
ri atıldı. 

Dürzi dağı dört tarafından 
karınca sürüleri gibi saldaan 
askerlerle sarılmıştı. Dürzi ka
le:.i Sii\'eydc son taşına ve ayak
ta kalon son evladına kadar cf
nncleri şaşırtacak bir kahra· 
manlıkla çarpısa, çarpısa yıkı
lırken, Şam zil seslerinden yıkı
lı~·or ve çapkın naralarla sarsı
l.') rdu. 
-Dür.lİ dağı, Fransız impara

tor]uğunun kuşısında tek başı
na kalmıştı ve gövdesinde tek 
kolu kalan her Dürzi, silahının 
namlusundaki tek kurşuna ka
dar attıktan sonra Fransız,ordu
su bir harebc haline gelen Sü
vcydeyi ele geçirmişti. 

Dürzi dağının kahraman kar
talı Sultan Atraş paşa, C:-.rafın
da '.'lai kalan bir avuç muharip. 
le Fransız muhasara çemberini 
yararak esaretten kurtulmuş, 
Şarki tirdün isimli komşu Arab 
devletinin topraklarına ge~erek 
bu devJetin hükümdarı olan E
mir Abdullahın pek itibarlı mi
afiri olmu tu. 
Fransızlara çok pahalıya mal 

olan Süvcyde'nin sukutile, si
lahlı Dürzi kıyamı ona erdi 
sanmayınız. 

Suriyede Dürzi dafmdaıı s ..... 
ra sıra sıra Dürzi. dağları var
dır. Dürzi kalesi Silveyde'den 
başka dalga dalga Dürzi kaleleri 
bulunduğu gibi Lübnan dağla
rındaki Rnşiyc ve llnsba isimli 
Dürzi ~·uvaJarı da. sönüp sönüp 

ala"'kadarlara bı"r ta• vnnnn ve dinlenip dinlenip par. 
hyan ynnnr dağlar gibi ateş Vt 

mim gönderdi. intikam pliskürmilşlcr ve Fran
sızlara senelerce kan kustur 

Bu senc'ki 1 Temmuz Deniz- mu lnrdı. 
c lik bayramı fevkaliide mcrn- llu kanlı ''C ateşli kalelerin en 
simle kutlanacaktır. Bayram bn ındn gelen ve ikinci bir SU
hnzırlıkları iJc yakından alaka- \'eyde olan arp bir knlc de Su
dnr olan l\fünaknHit Vekili Cev- riyc topraklarındn bulunnl' 
det Kerim İncedayı, diin chri- l\lccdel cms ltöyiidür. Şeyh 
mizdeki alakadarlara gönderdi- Genç ebft Snlih isminde tedbirli. 
ği emirde ezcümle demi tir ki: tecrübeli ve cesur bir reisin 

Türkiyenin tam istiklalini tc- hiikiiın siirdilfili hu köy, Cenc
min eden Lozan sulh muahedesi rnl Grnnkurun biiyilk kuvvetlc
ahkamı mucibince Tiirk ~ula- rinl Uzerine çekmiş ve ikinci bir 
rında kabotaj hakkının Tiirk SUveyde kahramanlığile aylnr
bayrni{ına devrinin ilk tathika- ca ('.arpışmış ve Fransızların kon 
tına geçildiği gün 1 Temmuz gü pıhtısı haline gelen Suriye hntı
nüdür. Bu suretle Türk suların. falarına kıpkızıl bir sahife ek
da yolcu ve eoıva taşımak, Türk lem itir. 
limanlarında biltiınum liman Suriyeliler bütün bu bii:viik 
hizmetlerini görmek, rularıınız- fırsatları ellerinden kacırdıkları 
da avlanmak hakları münhası- gibi kuvvetli ve müstcrek bir 
ran Türk bayrağın:ı ve Tilrk va- dilşmanın karşısında daima yal
landaşıoa bugün geçmiş bulun- nız bıraktıkları Dürzilerin em
m.akadır. nivet ve muhabbetlerini de ebe. 

Türk vatanı ve Türk ferdi a- di. olarak kaybetmi5lcrdir. 
leyhinc asırlarca devanı edeıı ka * 
pitülisyon devrinin bu son şea- Silahlı Di.irzi is;\•auları bu ~u-
nıetinin de bu suretle tarihe ka- retle Suriye ve Lübnanın her 
rıştıiı 1 Temmuz ıtinü Tilrki:ve- taraf mda hashrı1dıktan ve Frnn 
de denizciler için kutlu bir bay- sız iş2al kuvvetleri tamamlle 
.-am günü olarak kabul edilmis. serbest kaldıktan sonra, sıra Su. 
ti. rivcnin çıtkırıldım ihtilalcilcri-r. ., 

ı Temmuz 1941 günü bu bav- ne ıeliyor. 
ramın 16 ncı yıldöniimüdür. Bı · BiivUk ve anlasılmaz hir gaf. 

·· ·· bu""tiln h'll • d k " Jetle, hiitiin fırsatları göz ızöre gunun sa ı erımiz e 
şehir ve kasabalarda mahalli ·•()re kaybeden Suriye mi11ivet-
imkanların azamisi nisbelind<' rileri, 5ilah1anıp da ayaklan
tes'idi milli bir zafer savılan bı 'ıl<ları vakit. bu harekete, bu 
J{iioün vatanda larının -şuurun- efer de. pek haklı olarak Diir
daki yeri tazeJemeğe idrakin· ziler \'abancı kaldılar. 
arttırmağa ve çok lüzumlu ve l\.fiikemmel tiirrar olan fakat 
yerinde olan denizcilik aşkmı "ic :ı<:ker oJamıyan Suriyeliler. 
takviye:ve medar olacaktır. bu silahlı hareketi ba arnhilura inliyen biri yatıyordu. 62* B6eğ~1~ 4k6. 

1
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tanbul 13. zilecek ve Uludağa ~ıkılacaktır. 
Mumun, koyu karanhjı ıüç- ve ıncı o u arın tamiri 

lükle yaral>ilen zayıf qığmda, ne karaı: verilmis ve lazım E!e v 
rnck irin fenerle asker ınikros-

tır 1 Temmuz denizcilik bayramı d ki h ı 
·K...... kahvccı·tere kaymakam- h kopla kumandan ara ı arı a · 

.... ... h . programını azırh~·acak koınis- it" bulamıyorlar \ ' C ihtllii1i bir 
perçemleri alnına düpnÜf bir er- len tahsısat avr~~m .. ıstır.. ı nısaca: 
kek yüzünün çiqileri, hayal me- . *· Romanva ~~kumetı 1941 
yal farkedilifordu. Sea çıkar- I~ır ~uarına ı~ e~e.c__~i- Bir tokadın ifade 
maktan çekinerek ve qyayı bir nı İz.mır . ~ed!v~ reıslıeıne 1 
meltem ıibi yalıyarak yürijdü. resmen bildırmıstir. ettigi ... mana 
Meryemana tasviri önünden ee- * Türkive ile Macaristan a-
çerken parmaldan, mekanik bir rasında imzafanan ticaret mu Bir polisin, nöbet bekleme 
laareketle yine alnına dokunmut- hedesi tatbik mevkiine l?innis yerinde, bir sazete mü-
tu. Ve .•• bir dizini yere değdirdi: tir. Yeuiini, kulaiın1n dibin-

Balgar laza istavroz çıkanyor, 

1 

* Madrid s··rd o· b -de fazlaca bağırarak euete aatı-
- . d b kı . ~ . ıı ve ıvar a d" tokatl d ~ ·· zı . dua ~ıyordu. Adanı a, u 11ra- y r ~?Vetlerinde sao hastalı- yor ıye a ıgmı ıo erı-

da, hır ~danıı o.ldu. Y01'~~n e:ı.eorulrnüs ve Ziraat Vekale- miile gördük. 
n boiuk bır aes keaık kesik soy- tı ıcao eden tedbirleri I t Esas itibarile polisin kimseyi 
lendi· * H k a mıs ır. divmeie hakkı olmadığı bir be-

_·. "-LL-•~ • -".L!__.__ A as övle Kasımoasa ara- k • h rk · ·· ·· a..u1HnaKa ..• .L.uUuıaııLa... eahındaki baz b" ] . dabel. Bu hare etı, e esın ıozu 
O zaman ıenç kız doiru}du. timYk" k 1 ına arın ıs - önünde yapması ve gazete aatan 

Yataj'a Yaidath: a ıne ~arar verilınist~. küçük bir çocuğa reva ıönnesi 
- Naad? Ain var mı yine?. . * Be~~t.-:- Koskn caddesi ise mühimce bir kababaL 
- Haya. Yalnız çok kuvvet- nın tanzimı ıcın 32 .bin lira av- Bu tokat iki feyİn birden au-

tD:im Liıbimka. rılmıstır. Bu Dara ile uretuar. d"rilm" d k. M 
- Biraz aahır. O da .,_,.... duvar ve volun tesvivesi v:aoı- rahna in ı lf eme lır: a-

·-~ la ak sum bir neıe ve gayret içinde alın 
Samda bir anne, bir ku kar- c ·tır. terile ekmek parası kazanma te-

def, arkada, ve 'bir anlıyan ka- * Yeni mahsille el kovma fd>'büsünün; Türkiyede matbua
tha aJiha nrdı. Hafüçe içini ka~ mer'ivete kovan İcra ta devletçe ve cemiyetçe verilen 
pekenlı cleYam etti: Vekilleri karan dün ... """smAı "'a- .___ L • • ...... ted •"' "" .,,,.._.. Ye enernmıyehn . .. 

- A% ••• Bina aı.. sa- ze e intisar etmistir. - AKARSU -

lıklar tarafından hazırlanan i tı- :von, toplanmı~. programın ana •iirlii memleketin biitünlüğiine 
yaç nisbetlerine göre kahve veri- hatlarını tesbit ctını"stı'r. 1 d 

d c:iravet ettiremivor ar ı. lecektir. Halk kuru kahveoiler en 
kahve alacaktır. Zcn~in Surivcde hol para var-

ık 1 • h 1•. Fakat ihtilal uğrunda bir ---o ma ımti anla- ' ·nru ll feda edebilecek tek zen-
Barbaros türbe· rının günü in yoktu. Surh·ede. Tiirk or-

' 

dnsundan vadigar bol ubav. bol 
Sİnİn etrafı açıh- Okulların ikmal imtihanları- kurmay, bol kumandan \'e hol 

nın günlerini ve aynı zamandn doktor ,·ardı . 
yor yeni ders yılı ihtiyaçlarını tc - F:ıkat bu zen~in kadronun i-

Barbaros türbesinin etrafı, hu bit etmek iizcre. Maarif vckale- <".inden hemen hemen hic kimse 
yıl yapılacak Barbaros ihtifali- tinde bir komİ!l~'on tc ckkttl et- 'qo ihtiliılin şerefli hizmetine 
ne kadar acılacaktır. tik olarak, mistir. Avın sonuna kadar ik- koşmak zahmetine katlanmn
denize nazır cephesi ikmal cdi- mal imtihan]arının gUnleri kn. mı hr. 
lecektir. rarlnstırılarak okullara tebliğ c-

Beşiktaş .karakolu yıkılacak- dilecektir. 
tır. Arsa planına göre tanzim c- Muhtelif vilavetlcrc naklet
dilecek, tribün yanındaki deni- mek isti~·en muallimlerin arzu
ze bakan rıhtım yeniden yapı- farı bu yıl imkan nisbctinde .re
lacaktır. Keşifnameler hnzırlan- rine getirilmesi irin aJiikadarb-
mı tır. ra emir verilmiştir. 

İstimlak işi sonn erince rad
deden deniz görülebilecektir. 
Türbe daimi s~ctte Barbaros 
deuine ait bir fenerle aydınla
nataktır. 

Sokak hizalarını 
aşan binalar 

Bazı semtlerde yapılan inşan-

(Devamı ·ur) 

tın aynı hizada olmadığı, nrsa 
veva caddelere tecavüz cdild ~i 
B elcdive !en heveti Müdürlü
i!ünce kontrollerden anlaşılmış
tır. 

Bilhassa yangın yerlerinde1ki 
inşaatta çok görülen bu halin 
menolunması ve her yeni inşa
atın ayni hizada olması kayma
kam lık]ara teblij! olunmuştur. 

l 
\ 

Albay Kolen'in. Tm11unulasın • 
dahi m~hur Çerkes süverile• 
riu.detı bir l1ölü 'kummi.tlmıı 

RECEP KAPTAN -
Asker ailele
rine yardım 
Asker nilclerinc yapılan yat· 

dımlarm daha e aslı bir ekle 
konulınn ı hususunda Dnhifo c 
VckUlctinln bir kanun ıa~ 1Jıııs1 

·ı !I hazırladığını yazmıştık. Lftyı •: 
tamamlanınca meclise se\'k cıl•· 
leccktir. . 

Vekillet, dün Beledi~·eye lı~t 
emir göndererek layiha kanurı:· 
yet kcsbedinceye kadar beJeJı· 
yenin yapılan yardımları o:gıı· 
nizc edecek bir sckilde tatbıkB• 
ta geçmesini istemiştir. , 

Bcloc1iye Daimi Enciinıc"~ 
dün bu vaziyeti tetkik edere 
yeni bir şekil etrafında miizake 
reler yaınnı tır. • 

Buna göre badema tram' n) 

lanı birinci mevlde bir kurıı1 
zamml'dilecektir. Tramvaylardıt 
ikinci mevkilere zam yoktur· 
Tren ve vapurlarda üçüncü me'" 
kilere zam yoktur. Sinemalıırd.ı 
yüzde on zam vardır. Bazı Bele· 
diye vergi ve reıimlerir.e de zaı11 
vardır. _,,,, 
----~ ...... ~-----------__..,.. 
HEAG6~,. 

~FIKJ!l, 
,.Şark kahvesi,, ne 

demek? 
eyazıtta yeni açılan med'!"' 
danın köşesine, biı .• 
Çamlıcada, Belediye bJ• 

rcr ıark kahvesi yaptırmaia k~ 
rar vermiı. HeT in§a te§cbbii .ı• 
-eaaı itibarile- alkıılanacak blf 
harekettir. Ancak bu cıark kalı• 
veai-. taıavvurunda bir parÇ~ 
Lotflik kokmuyor mu? __ _.. 

Bir !tere ark k;hveai ne dC: 
mek? Şarkn mahsuı, prkkfl1~ 
kahve mi demek? cŞark> tabıtl 
gayet müphem bir tabir. Buntı11 

hududu nereden baılar. nerede 
biter, belli değil. Hiç olmazsa W 
lakkiye göre deiiıen bir ~e)'· ·• 
Eier bununla Türkiyeyi ve )ata~ .. 
bulu kasdediyorsak, inşaıı dtı• 
şünülen bu kahvelere örnek ~I~ 
cak, nerede, hangi semttekidır 

Bize kalırsa, cCafc Orient11l:t 
hayalini bir tarafa bırakıp, İstıı~
bul kahvelerinin, devirlerin jıt~· 
he.leıi içindeki hususiyetlerini b~ 
araya getiren güzel ve muvaffıı. 
bir terkibe kavuamuı bir clst•fl"' 
bul kahvesi> prototipi meyd•"11 

getirmeli. Eser, eıer olarak, •il"' 
cak odur. 

NACI GALiP 
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.,,. '----~ EN SON HAVAD!S P~~enllbe 19 Haziran 1941 

lzmir Haberleri: Arjantinde 
bir ihtilil ha
reketi hazır-. 
lanıyormll§ ..• 

İnhisar barut 
depolan 

Büyük bir tehlike 
atlatdı! 

Batan Ameri
kan vapuru 
hadisesi ~.~ 

341 milyon dolar ! · İnğiltere var 
kuvveti ile pa
raşütçü yetiş

tiriyor, 

Birleşik Amerika 
muhacirlere karşı 

yeni tedbirler 
alıyor 

Şama 
dOrt kilo

metre 
kaldıı Hük u m e t n a z i İz.mir, 19 (Telefonla) - Evvel

- ' ki gün Kokluca civarındaki kuru 
partisine m e n s u p otlar tu~UŞ . ~e bu yüzden 

tırlıisarlar ldaresmın barut de--
çok kimseleri tev- poLarı büyük bir tehlike atlatmış. Galaba, şiddetli bir 

lJ u, Amerikanın 
bir ayda ihraç et
tiği malın kıyme• 
tidir. 

k ~ı etmı·ş tı:rT. -L'-•1. ta .. . nota ile geçiştirilecek 
ı1 UWUAa ,gore, meçhul bır yol 

. cu tarafından atılan yanık bir si- · Vaşington: 19 <A:. A.) - B. 
Vaşington: 19 {A. A.) - Ti

caret bürosunun bildirdiğine 
göre nisan ayı içinde Ml milyon 
dolar kıymetinde Amerikan nıa 
mulatı ihraç edilmiştir. Bu mik
tar harpteneri yapılan iJıracata 
nazaran bir rekor teşkil etmek
tedir. 

C ~~enos - Aircs:. 19 (A. A.) - garadan otlıır tutuşm~ , t Samner Welles bugwı beyanat-
~ca gazetesi diyor ki: kısa bir zınnanda tevess·· ~ a e~ ta bulmıarak şöyle deJDiştir: 
SoyleJMiiğine ~öre, sağ ceDJab İnhisarlar idaresinin u ere - Bobiıı oor'iu batmlması 

f~rkaıarı tarafından hazırlnna.n olarına d v _ ıbarut de -- meselesinde Almanyaya karşı 
bır suikast keşfedilmiş ve pohs ~e başlam °f11 ;:ırntlc ilerleme tevcih edilen ittihamlan, va
tahkikatı bu suiknstt~ bazı as- una ~~~~· _ teş banı~ d~ - purdan kurtulnnlnnn Kap'a mu
kerle~i~, miirtecilcrin ve tanın- :S za'bıta~tıgı e~a~a . ıtf~ıye vasalatile haiıfletmi değildir. 
lnış fıkır adamlarının me.thaldar ve . kuvvetle:,ı ~~~.şm1:!ler Amerika alınacak tedbirler 
hııı~:11duğunu göst~rıni~tir. tür,}angın derhal sondurulmuş - hakkında yakıpda uihai kara-

8ukfamct mabfıllen bu hu- z . rını verecektir. Kap'taki Ameri- Amerikan do
nanmasında 

umumi seferbe 
rliliğe doğru ..• 

susta bir şey söylemiyorlarsa da ib ara~ ve zıyan yalnız otlardan kan konsolosuna Robiıı Moor'. 
ı:aiete vaziyetin ciddi oldui:~ınu arettır. . ~ dan kurtulanlara ait ifadelerin 
laznıaktadır. İ 4 BiN ELTEZG1:\H~ hülasa olarak gönderilmesi hu-

Gazetc l>itarnffık maskesi nl- A zmır 19 (Telefwıla) I~tısat Ve susunda talimat verilmiştir. 
tırıda bir' çok nnzi ve nazi taraf. kaletmin, Izmt: ve O~emişte B. Welles, her ne kadar alı
tarı netıri ·at yapıl~ığmı 'e bu yaptı:z:ma~t oldugu el ~ezgnhların narak tedbirlerin ne olacağını 
SUretıe Arjantin - lngiliz dost. ~an şırndiye kadar~ bın tane tes söylememişse de en hafif halde 
l~ğu arasında ve Patınme.r.ika 1 m ahnmı~. ve t?5b~ t~dilen m,:m- şiddetli bir protesto yapılacak 
ıy . k . 1 takalara gonderılmı.ştır. Tezgah- tahmı'l edı'lmektcdı'r 
nsetınc arşı manıa ar ko- • 

tıulmak btenildiğine i aret et- lar esaslı şekilde islfilı edilmi o----- Vaşingtxm 19 (A.A.) - Bahri
ye Nezareti bütün Bahriye ihti -
yarlarına hitaben ıneşrettiği bir 
emriyevmide «hazır!» bulunma -
!arını bildir.miştir. 

ltıektedir. · ve bir met.re eninde bez dol.-uya
bilmcJ...-t.edır. Bunlar gayet kulla 

llükfımetten iddetli tedbirler n~'lıı ve otomatiktir. 
k~ınınasını istiyen Sriticn, hü- Vekalet, çıkırık ta imal ettir-
.uınet. tnrafı!1dan takip edilen mektedir. 
sıyasetın ArJantini tarihi do t- BİR DiLENciN1N ÜSTÜNDEN 
~rı~dan tecrit ettiğini ve br . 107 LİUA ÇIK'fl 
balın, doğru olmamakla bera- Izmir, 19 (Telefonla) - Çorak-
rcr, Arjantini nazi davasına il- kapıda Basmahane önünde Meh 
:r~~:k cdec~k ve nn'ane,..j dostla- met ~Ş'l~ D:amalı E~~m .ismin-

dostıuınınu ke c:ekmi ,;bi de hm otekindcn bc.rikinden pa
bir \'azi:Yctte gösterebileceğini ra dilenirken zabıtaca tutulmuş, 
)raznıaktadır. üzeri aranmış ve ceplerinde 106 

lira 92 kuruş para bulunmuştur. 

PAKTI IMZALAYAN
L AR NELER 

SÖYLEDiLER? 
AlDun, Türkiye Cümhuriyeti ve 
el lllanya Reich'ı arasında bir 
taostluk paktı imzalanmıştır. iki 
iatafın biribirini anlayışından do
ç n hu üç maddelik paktın türk · 
ti:...-e. almanca yazılmış olan me
V k~ Türkiye namına Harici} e 
it\ e ilı Snracoğlu Şükrü ve Al
f>:nya namına Büyük Elçi Fon 
l>a~en tarafından im7.alanmıştır. 
ı11ı tın. imzalanışını C.H.F. Parti 
l'e tu ıçtimaında bildiren Harici
"clq ekili ve paktı izah eden Baş. 
ııl~ı Refik Saydam uzun uzun 

P anmışlardır. 
bu aktın İmzası akabinde, mat
~ila~ ~Ümessillerini · kabul eden 
lı.ııı tıcıye Vekili şu beyanatta bu-

ll'IUştur: 

bı.ı t- Türk ve Alman milletleri 
ttrı ~uahede ile yeni ve kat"ii bir 
rıe h~et hava11 içinde yekdiğeri
~orl ır kere daha el uzatmış olu -

ar, 

~ctind ·· ··ı V• h"I tilfe . e goru ecegı veç ı e, ta-
tıı .. {1110 mevcut ahdi vecibeleri 
b.. ~ tutulmakta ve böylece de 

" Ve "b 1 ~c . cı e erin munhedcde mün-
rıç rn n 1 

l'lı.ckt eın~m arla tearuz etme-
1' e 'hldugu teyit edilmektedir. 

"~n i ve mühim bir dostluk 
~aaın;'bü 01.:uı ~u muahcdenin inı
litkk; Yuk bır memnuniyetle te 
l'lı.c-Jeekde~ ve bu münasebetle 
• '" etım· · · ı~ı. y 1 ıyı tanıyan dostum 
• 0 n Pap ·· için vak" 1 en ın neticeye vusul 
l:ıi!hallS& 1 

?tn kıymetli mesaisini 
dederj zı rctmeyi vecibe ad-

ın.> 

liariciyc V dcilind 
tnanya a·· .. k E en sonra. Al-
.ı uyu 1 .. F 

AYNALI FALCI 
hmir, 19 (Telefonla) - Zabıta 

Emine ve Aihmet Konuk'u iki ki
şiye fal lbak.nrlarken cünnilmeş
hut halinde yakalamış ve mahke 
meye vermiştir. 

Maznunlardan emine mahke -
'1!ede verdiği ifadede bu işle ar
tık bir kaç seneden'beri ugraşma
dığını, evinde za:bıta memurları 
lnrafından görülen kimselerin 
misafir olduklarını söylemiştJ·. 
Diğer maznun Alunet Konuk 

böyle i lerle hiç m~gul olmadı
gını iddıa ctmi tir. 
Aralarında kadın ,. e erkek b u 

lunan şahitler verdikleri ifade
erde, Eminenın a;rn n ile fallarına 
bakması için evine gittiklerini 
fakat polislerin kendilerini tutup 
karakola götürdüklerini söylemi.c 
!erdir. 

Emine tevkif edildi ve mahke
m e başka bir güne kald ı . 

ştTA DEMİRİ 
İktisat Vekaleti, mıntakamızm 

yük arabalarının tekerleklerinde 
kullanılmak üzere ihtiyaca km 
miktarda şina demiri göndermiş.. 
tir. 

Köy okulJarında 
san'atda öğretilecek 

Şehrimiz köy yatı okullarının 
kadrolarının genişletilmesi dü
şünülmektedinr. Bu okullarda 
tahsil görecek talebelerin faali
yet sabalan genişletilecek, na
zari derslerle beraber ameli ve 
tatbı.,ci bil.ı:?iler gösterilecek ve 
ımkiın nisbetinde talebelerin de 
prtaik kabil yetler:inin inkişafı
na çalışılacaktır. 

Her talebenin istidat ve !kabi
liyeti göz önünde tutularak kü
ı;ük mikyasta da olsa birer san
at ö~retilecektir. 

"le şu b çısı on Papcn 
eyanatı v . . 8 k c- Bu h ernu~tır: OZU meyve ve 

~etini, devr~u~. edenın ehemmi- b 
h~d;- 1 .. ırnızın tarihi b"" "'· se zeler ... e crının uyw.;; 
l'rıiitale çerçevesi İçinde de B ] d" ı-k el 1 b" tn a etıncmiz: ı- d e e ıye, a a a ar ara ır ta-
y uahede &Yni :tam a~m ır. Bu mim göndermiş, pazarlarda, aey
... ~nınd ve müttefik dan I atJ A!mnn- yar satıcılarda ve manavlarda aa-
... Pa a d 1 eve enn Av 1 b 1 . "~"rn a a ete daya . b. l lı an yaş mey va ve se ze erın sı-
de, iatik~r';lndaki m~aı:ı ytf . ır kı bir şekilde kontrol edilerek 
yasetind "~~i kot'l.ıma ca he e. ı:rı~u çürük ve bozuk bulunanların der 

e nıtlti yı arıcı n- h l · h d"I · h' 1 · · Türkiycye 'J'-rn csa8 İtrih d a lm a e ı mesı ve sn ıp erının 
uzun bir ~r·h':'rlt milletin az c eln cezalandınlması bildirilmiştir. 

1 Y 
ı ın :mi e, şan ı o-

garp a akınşa1lt 1'aı olarak ve 
rabıta te§kiı etnıe1taraaanda bir Yeni bir fidanhk 
olduğu mevki .ve rı~~~atilc layık 
cylemeğe azmetrni b ~u temin 
l'lnın da bir delilidir. u undnlda-

Bu suretle ben. Osnıanı 
d b ı ordu 

ıu safların n u memleketin -
lutlarile büyük bir müşterek d~.,,-

- h ıı.vn Ugrunda yanyana aıbettiktc 
•onra, bundan böyle de bn İ§: 
atılh sahasında sebatla devam e
We~lc: vaziyette bulunacağım. 

Bu memleket ve bu millet dai
(a sarsılmaz adalet hislerile meş 
1.u .olagelmiştir. Binaenaleyh, nes 
t1trı1ıin ııahit olduğu tarihi kal-
ııı:ırı,_ " b' 
~ ... a ve ihya davasının muc ır 

L l'lıretlerj içı" n yeni bir anlayışın, 
ilet r· 1 Ga •• ur ü fesatçı propagandanın 

tunde 1 w• • •• "t ttrne _ o arak, gelişecegını umı 
ile ictisar e)•nyoruz.». 

!raky.adıı devlet ziraat işletme 
len emrınde bulunan Lüleburgaz 
ve Türkgeldi çiftliğinde büyük 
bir fidanlık kurulacaktır. Burada 
Yetiştirilecek asma ve diğer fi
~anlar bütün Trakya köylülerine 
ağıtılacnktır, 

---o---
y ardınıcı öğretmen 

alınacak 
y . 

sat k:ı:; ders yılı için orta tedri-
rosuna 'd "'h" miktarda yenı en mu ım 

Yardım -v 
lınacnlı:tır y cı ogretmen a-
bilh o· . nrdımcı öğretmenler 

ru'\/ . E 
Fen F akült l ~r~te debiyat ve 

e crınırı Ü d- d"" cü sömestr taleb ~ ve or un-
k elerınden alma-

ca tır. 

Lond radaki Japon 
elcisi, Matsuoka 

' ile konuşmağa 
Didiyor. 

Londra: 19 (A. A.) - Japon
yanın Londradaki büyük elçisi 
B. Shigemitsu Tokyoya doğru 
seyahatinin ilk merhalesine ba 
lam.ıştır. Büyük el~i, Japon Ha
rici~-s nazırı B. Matsuoka ile 
görü!?tiikten sonra Londraya dö
necektir. B. Shigenıitsu, B . .Mat
suoka'nın bu sene Avrupayıı 
yaptığı seyahat esnasında ken . 
disile görüşmesi mümkün ola
madığı için Tokyoyn gitmekte
dir. Bül ük elçi Atlantiği ve A
merikayı tayyare ile katedecel· 
,.e seyahatini vapurla bitirecek
tir. 

Büyük elçiliğin birinci ve ü
çüncü katipleri B. Shigcmitsd' -
·a refakat etmektedir. 

Kıbrıs tahliye 
ediliyor! 

l..cfkoşa: 19 (A. A.) - Kıbrıs 
sh•il halkından arzu edenlerin 
tahliyesi hakkında şu malumat 
verilmektedir: 

Kıbrıs'tnn kendi arzularile 
tahlİ;\'C edilenler arasında Vnr-
ova vcsair başlıca Polonya şe

hirleri ahalisinden 500 kadaı 
Lehli fikir adamı ve eski hüku
met memuru bulunmaktadır. 
Bir senedenberi Kıbrısta ikamet 
etmekte olan Polonyalılar im. 
di hükumet hesabına nakledil
mişlerdir. Nazi tethi. i netice. 
sinde memleketlerinden kovu
lan ,.e Kıbrıstn kücük ticaret iş
leri yapan vahudi mültecilerin
den büyük bir kısmı da Kıbrıs'ı 
terk~tmislerdir. Bunlardan baş
ka Ingiliz memurlarının kaduı 
\'e çocuktan ve bazı ıniitekaitler 
ele hareket ehni.Jcrdir. 

Harp filosu ihtiyatları henüz 
hizmete çağrılmamışlardır. 

Bahriye Nezareti ticaret filo
sunun genişletilmesi için icnbe
dcn mürettebatın temini için de 
adam tedariki hususunda bir be
yanname neşretm~tir. 

Bahriye Nazın albay Knox, ge 
çen hafta alakadarlara gönderdi
ği bir tamimde ticnreti bahriye 
subaylarının her aın donanmada 
faal hi:ıımete çağırılabileccklerini 
haber vermiştir. 

Fransa mütem
lekelerinden 
neler getire

biliyor? 
Lizbon 19 (A.A.) - Burada bf 

renildiğine göre Fransız deniz k7 
gablaruıda vapur inşaatına hara
retli bir surette devam edilmek
edir. Bu vapurlar Fransa ile Al 
ikadaki Frans ız müstemlekeleri 
ırasındaki denız ticareti yolların 
Ja işliyecekJ.erdir. Söylend:ğine 

öre, deni7.§ırı Fransız müsteınlc
.'{elerindcn teşrinievvel ve şubat 
aylarında Fransaya 5000 ton et, 
260.000 ton lıububat ve 180.0000 
ton yemek yağı. 135.000 ton rney
va ve sebze, 3000 ton balık, 35.000 
ton şeker ve 1.000 ton kakao ve 
daha az mıktadarda sair yiyecek 
maddeleri gdmiştir. Bunlardan 
başka 3.630.0flO hl!kföJitre şarap 
da ithal edib.i~1.iı·. 

Darlan, Hür 
Fransızları 
kandırmağa 
çalışıyor! 

Vidhy 19 (A.A) - D. N. B . 
Başvekil muavini amiral Darlan lngiltere, bir "Hür 

Aımanlar,, teşkilatı 
kurulmasını iste

mif ar . 
1 

Suriyede harbeden general df> 
Gaulle taraftarlarına radyoda hi
tap ederek mütarekeden sonra 
düştükleri hatayı izah etmiş, bü-

' tün vaziyeti kavrayamıyarak va-
1 z.ifelerini ifa etrniyenlerin mcsul 
o!duklarını söylemiş ve şunları i
lave etmiştir: 

._IA!ndr~ ı~. (A:. A.) - İngiliı - De Gaul1e taraftarlarına Al-
hukum~tı, ~u~ Fran ız)~rı~ ':~: manya ve italyaya karşı muhare 
ya nazı .~eJınu.ne kar _ı. ışhırlıı:-ı beye devam etmeleri Jazungcldi
yapan dıger mılletler ıçm yapıl- ği söylenmiştir Halbuki öz Fra 
d}ğı gibi •Hür Alı_nanlar» ~ tc ki- sız vatandaşl~ından başka ha": 
latı mey~ant' a getırmcmcJ:e ka- sım olarak karşılarına kim ç.ıka-
rar vermış ır. rıldı? Daknrda G .... bond · B" b' . • .. a ve şun-

•. ~ me u. Avnm knmnrasm- eli Suriyede karşılarında tek bir 
d' soz nlnrnk. harpten c\•vel nn- Alman veya İtalyan d .? 
· ·· · fil h . varın. u . 

z:ı reJımıne 1 en nsım ''az~,·~t De Gauile taraftarları kendileri-
aldıkl~n. malu~ A Al~anlar ıçı.n ne yapılan vaidler hilafına mün
h~sı. ~ırt tkel.kif lat .~·_ucude getı- hasıran Fransızlara karşı müca-
r esını • c . ı ~ttıgı zaman B. dele için kullanılmakt:ıdır. 
Eden demıştır kı:. Bundan sonra amirnl Darlan, 
kik -Bd~ıl m.est~lc Fbırkknç dh~~a tctl- de Gaulle taraftarlarını FI"ansız 

e ı mı ır. a at ur A - bayrağı etrafında t ı ğ-
~~nlar için hususi bir teşkilat davet etmic: v~ mares 

0f ;n;na . .. 
vucuda getirmenin ameli ve is- d G il """ . .,.a • e enın, 
tüadeli ol x.. d' c au e taraftarıar.n.n nataları 
l'Um, 

myıaca,..,nı znnnc ıyo m affetmeğe hazır o!d:.ıgyunu söy· 
liyerek bu aftan yalnız şeflerin 

Z AYi 
istifade edemiye.rek kanunun /bü
tün şiddetilc cezalandırılacakla
rını ilave ctmİı,.c:;tir. İsparfn Askerlik şuhesindcn 

-0lm1ş olduğum crhis tezkeremi 
kn)•bcttim. Yemsini çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

ELÇİ l\fADRİDE VARDI 
Liibon 19 (A.A.) - Japonya

nın Londra biiyük elçisi B. Şige
metsu ıbugün tayyare ile Liibona 

1311 doğumlu Ah et gelmiş ve saat 16 da Madrid'e git 
oğlu Hakkı miştir. 

Londra: 19 (A. A.) - Mebus. 
lardan LipSOD Avam kamara
suula beyanatta bulunarak Gi
ridde cereyan eden son hadise
lerin bava yolu ile nakledilebi
leccl. kuvvetteki İngiliz kıtala
rı teşkil edilmesi lüzumunu is
bat ettiğine işaret etmi~tir. 

Hazine nezareti Maliye miis
tesarı B. Lan, cevap olarak, hn
\'a yolu ile kıta nakli bakımm
dan Giridden alınan dcrsleritı 
!'itıretj malı~m.c;ada ve hiitiin te
ferrfüıtile tetkik edilmekte ol
duğunu fakat hava yolu ile nak
ledilecek İngiliz kuv\'etlcrinin 
nrttınlması hakkında takip edi
len siyasetin !05imdiden alenen 
bildirilmesinin umumi ıncnfaat
fara aykırı bir hareket olacağını 
söylemiştir. 

B. Lipson Girid hadisesinden 
evvel Harbiye nezaretile Hava 
nezareti arasında tahaddiis eden 
müşküllerin bertaraf cdildii!i 
hakkında teminat istemiş, R 
Lan da müsbct cevap , ·ererek 
demi~tir ki: 

- Girid hadiselerindl'n bav 
dersler aldık. Simdi bunlardan 
istifade etmekte;\· iz. Bun<'l..an fa7 
la izahat vermekliğin doğn• 
değildir. 

Bir yolcu tay
yaresi düştü! 
Dokuz Alman, iki 

Bulgar, bir Romen 
öldü 

Blikre": 19 (A. A.) - D. N. B. 
Biikrc le Sofya arasında i le
mcl.."ic olan yolcu tayyaresi mu
tad cfcrini yapmak iizere saat 
8 ,20 de Bükrc~ tayyare meyda
nındnn ha\'alanırken alçak bir 
) ükscklikten diişerek yanmıs
tır. Tayyarede bulunan 12 yol
c~ ile Uç tayyareci ölmii tiir: Ö
len yolculardan dokuzu Alman 
iki.i Bulgar, biri de Romanya
Jrdır. 

GeneralFrankonun 
• bir sözü ... 
Madrid: 19 (A. A.) - D. N. B. 

General Franco Taceres'te in ı> 
edilmekte olan sulama tesisatın• 
ziyaret etmiş ,.e bu miinasehet
le su beyanatta bulunınu tur: 

- Falanj ordusu, İspanyol 
inkılahının en kuvvetli bekrisi
dir. Ordu harice karsı İspan)·a
nın iradesini \'e azmini ifade et
meli, Falanj da dahilde ~-eni
lcsme hareketimizin siyasi va
sıtası olmahdır. 

Men edilen bir 
film 

Santiago: 19 (A. A.) - ŞiJi 
film sansür komisyonu Alman
laı· tarafından yapılan •Garpte 
zafcrn ismindeki filmin göste
rilme!'iini nwnetmistir. Komis
yon azaları bu filmin U)·durrna 
propaganda filmi olduğunu sÖ)'
lemi. ]erdir. 

---~~o-----

Nevyol'k: 19 (A. A.) - İitmad 
edilir bir menbadan öğrenildi
ğine göre, muhacir sıfatile A
merikaya bozguncu unsurlann 
girmesine mini olmak üzere 1 
temmuzdan evvel muhacirlere 
karşı sıkı kontrol tedbirleri a
lınacaktır. Bu işle meşgul olmak 
üzere Hariciye, Harbiye, B3h
rive ve Muhacirin neuretleri 
~ümessillerinin iştirakile bir 
heyet teşkil edilmeı.i der'i>i~ ~
dilmektedir. 

---o~--

Şam teslim olacak
mı? 

Londra, 19 (A.A.) - B.B.C. 
Suriye Kuvvetleri kumandanı <?e 
neral Vilson bu sabah radyo ıle 
Vişi kuvvetleri kumandanına b~r 
hitapta bulunmuş ve Şam ş~h~ı
nin derhal teslimini istem ıştır· 
Vişi kumandanı henüz bir cevap 
vermemiştir. General Vilson si
vil halkıı zarar verecek bir hücu
mun önüne geçmek için bu te
şebbüste bulunmuştur. 

Şangho!~t ve 
Prens Ojen 
zırhlıları 

bombalandı 
Londra, 19 (A.A.) - B.B.C. 

Britanya hava kuvvetleri dün 
büyük bir faaliyet ç.östermiştir. 
Şamghorst ve Prens Ojen Alman 
L.ırhlılannın bulunduğu Brest li
manı ile Almanlann Bremen li
manı bombardıman edilmiştir. 4 
Britanya tayyaresi düşmÜ§tÜr. Di 

Hür Fransızlar 
Mezzeyi aldılar 

Kuvvetler her ta
rafdan şehre doğ
ru yürümektedir 

Kudüs: 19 a. a. 
Şam'ın 4 mil gar• 
bında olan Mezze• 
nin hür Fransız kuv 
ve t le r i tarafından 
işgali Üzerine müt
tefik kuvvetler 
Şam' a taarruza baş• 
lamışlardır 

lnoilizler Kuneytara
yı istirdat ettiler. 
Londra. 19 (A.A.) - B.B.C. 

Dün Vişiye mensup seyyar kuv
vetler tarafından alınmış olan 
Kuneytara bugün istirdat edil-
miştir. ---o---

lskenderiye 
bu sabah yine 
bombalandı! 

Ker bir filomuz Fransada Bulon- Kahire: 19 (A. A.) - Mısır 
ya üzerine kadar uçmuş ve bit Dahiliye nezaretinin tebliği: 
askeri kampın üzerine birçok Bu snbah iskenderi~·c füerine 
bombalar ntılmıştır. 9 Almnn yapıl:ın hava akını esnasında 
tayyaresi tahrip edilmiştir. )•nlnrz bir kaç oomba atılnu tır. 

l Alarm bir sant sürınüş 'e tay. 

E d 1 d \'are dafi topları ateş açmıştır. 

De a a an arasın a Bir. k~ i ölmfü;tiir. Maddi basar 
. lıafıftır. 

lngiliz tayyareleri 
devamlı bir faaliyet 

göstermektedir 
Londra, 19 (AA.) - B.B.C. 

Ege adalarına levazım taşıyan 
3000 tonluk bir İtalyan gemisi 
batırıldı. Biri dört bin biri beş 
bin tonluk iki gemi ile bir hnlyan 
keşif gemisi de imha edildı. Bun 
!ardan birinde Alman askerleri, 
diğerinde petrol ve erzak vardı. 

• 

Ne Almanya 
Ne İtalya 
(Baş! birinci sahifede) 

siyasetini tak.ip etmek emelinde
dir. Ankara yekunu topladı ve 
vaziyetinin itidalli bir tetkikin
den çıkan neticeyi lehte ve aleyh-, 
te mütalea etmesini bildiğini is
bat etti. 

---o----• 
Bazı lspanyol 
lar Fası içet
mek istiyor 

lar ! 

Paktin metni 
(Başı Birincide) 

liık eden bütün meselelerde 
bunların halli için mutabaka
ti temin etmek üzere arala
rında atiyen dostane temas
ta bulunmağı taahhüt eder
ler. 

Madde:3 
Madde: 3 - İmzası günli 

mer' i.ret mevkime girecek cı· 
lan bu muahede on sene 
miiddetle muteberdir. Yiik· 
sek akid taraflar, muahede
nin tenıdidi hu usunu vakti 
me.rhununda aralanncla ka· 
rarla hracaklardır. 

Bu muahede tasdik oluna
cak ve tasdiknameler sür'ati 
mümküne ile Berlinde teati 
edilecektir. 

Türkçe ve AJmaıu-a lisan
larında, her iki metin•• ayni 
\·eçhile muteher olmak iize· 
re, iki nüsha olarak tanzim 
edilmiştir. 

Ankara 18 Haziran 1941 

Fatih Cinayeti 

Vişi tekzib ediyor - Moskova, 19 (A.A.) 

Karısını öldüren 
katil yedi seneye 
mahkum oldu Vichy: 19 (A. A.) - D. N. B. Tas ajansı bildiriyor: 

Ccbelüttarık'a karşı yapılan bir İspanyada çıkan Arriba gaz:e-
hombardınıan esnasında lngili:t tesi neşrettiği bir makalede Fran- Geçenlerde Fatihte Gelcnbnl 
dili batar,yalarınm Fransız tav- Orta mektebi önünde bir cina-~ sanın Faş'ı muhafaza etmek ar-
yareleri düşürdükleri hakkında yet olmuf ve Sadık isminde birisi 
haric;te dolasan şayialar Fran- zusunu takbih ediyor ve diyor ki: karısı Mükerremi Tahir adında 
sızlar tarafından re men tekzib cVaktile Fransa hiçbir. ha.k~ı birıne metres olması yüzünden 
edilmektedir. olmaksızın Fas'ı ele geçırmı§tı j bıçakla öldürmüştü. 

---o Ve bugün de muhafaza etmekte- Son mahkemesi bugün yapılan 
Lehistanda bir köy dir. Halbuki Fas hukuk&n İspan- ~?.tilin cürmünde kasıt ~örüld~ 

"ttir Belki Fransızlar bu- gund~n 22 seneye mahkum edil-

d 
1 

yaya aı . . v " mesine ancak cinayeti bir tah-yan 1 nun mazıye kan§mı§ oldugu mu- "k '. . d t v d · . . rı neticesın e yap ıgı a ccz::ı-

d Be~ı~ 1: <A:· A.) -b';ad~ş'!;';- talensında bulunabılırler. Fakat yı tahfif edici sebep olduğundan 
3.11 • • • aıansına 1 ırı 1- Jspanyollar ve Faslılar böyle dü- 7 ,., 4 ay hapse mahkum edil-

ğine göre Lehistan Solo1ov mın-ı .. nmüyorlar se .. e 
t k d K k

.. .. d şu · :rr.iştir. a asın n oczew oyun c çı-

kan ynn~ın e!'n&sında iki saot j. ------------ lskenderun için 
('İnde 235 bina ynnmışiır. ZAYİ 

16 Alman ve 10 İn· 
ğiliz tayyaresi düşdü 

Londra, 19 (A.A.) - B.B.C. 
HaV8 Nezaretinin tebliği: 
Salı günü ~imali Britanya üze

rinde 16 Alman avcı tayYaresi 
düşürülmüşttir. Kaybolan lngiliz: 
tayarelerinin yekunu ondur. 

Daday askerlik subesinden 
aldıeım terhis' tezkeremi ve 
nüfus cüzdanımı lkavbettim. 

Yenilerini alacaeımdan eskile
rin hi.ikmü voktur. 

Dadav kazası Cörekli 
köyünden 1322 doğınn
lu Emir oıfullarından 
Yahya oğlu Mustafa 

müşterek tedbirler 
Münakalat, İktısat. Ticaret Te 

Gümrük inhisarlar Vekiletleri lı
kendcrun limanındaki ~·cin ça· 
buk görülmesi için müşterek ted
birler almıya bnşlamıjlardır. 

İlk karara göre, İskenderun li
manına malı gelen kimaeler 'ba 
mallannı hiç bekletmeden clu
hal çekmeğe mecbur wtulaqlıllıj 
dır. 



EnSon Havadisin Tarihi Tefrikası : 32 MÜTEFERRİK 

Bir basma 
muhtekiri 

Yazan: Ayhan 
Cürmümeşhut 

halinde yakalandı 

Eyvah, işte cana can katan 
mahmur gözler geçiyordu. kim 

bilir Kraliçeyi bir daha ne 
zaman görecekti. 

Fiyat mürakabe bürosu me
murları Mahmııtpaşada Karnik 
adında birisini basma ihtikarı 
yaparken suç üstünde yakalıya 
rak adliyeye vermiştir. 

Karnik yerli mallar pazar]a. 
nndan metrosunu 31 kuruşa al. 
dığı basmaları 40 kuruşa sat. 
maktan suçlud...-. Yerli mallar 
pazarlarından aldıkları basınları 
yiiksek fiyallarla, satan diğer 
muhtekirler de takib edilmek
tedir. CBu bir tarih değildir. Vukuat tamamen do?;ru 

olmakla beraber karikatürize Pdilnwk suretile ya· 
zılmtıtır Kııllaııılan ü,,/ıip da bu. bakımdan o· 
ku11malıdır ) 

Y ARl\I KİLOLUK 
EKMEKLER 

Belediye İktisad l\tüdürllii{i' 
bu gün 475 gramlık nıiidev\cl 
ve 950 gramlık uzun ekmek ter 
rübesi yapacakbr. 

Abdiilaziz Han İnıpa ralori
"e Öjeııi) e a,I..eri bir r<,mi ge
ı;iıl .•e)reltirıııel.. İ•ti)ordıı. Ha
zır ı:-ıra .. ı grlrni~L.en gt·ı·e fe, • 
kaladed eıı , >enlikler H fenrr 
aı•>• oaptırı ına.ını frnl!all 
bu) urınu~tu . Olıııaz·a geC'e~ i 
orada nıe,..• il )anıııdal...i cle~İr· 

du ! \ilah kı-ıııt·t etınİ~>e 'a
mjmi) el gö ... terip cantlan göniil 
Hnliği dila~up kralirrı i kiııı
l1ilir l>ir daha ıı P zoıınan gör· 

m•·k na•İ[ı olacaktı~ Diinıaıla 
ölüm 'ardı. halını oluıordu. 
Ikıı i)i iılı aıııa , ~ıı aırılık 
firkatı in~a nın ci ğ'crinP dağ ur· 
nıa!'la\dı ! 

Tecrübelerden elde edilctel 
ekmekler belediye kim) aha ne 
sinde tahlil olunacal ... \e tahli : 
raporlarına gör~ bu tiıı ekıne
ğin imal olunup o1unnu;vaca~ı 
karar la $tırılac aktı l •• 

ÇAY GELİYOR 

i~ı'r buna. tJlıaımınil gıiç, · e 
olıııordu ! 

Irakta bulunan 7 bin sandık 
('a~·dan bir kı .. nıının Irak-Suriye 
hududuna geldiği haber alınını~ 

Sultan .\ti'- 'alıaııat çadı-
1 
ur. 

rıııda , dınrnıulı gözlerile ııı~,. -1-1-.. -ı..----k--t--I- · • 
# un ar, ır a ıııc an Jnl'rt>t-.. 

dam •Üziiıordu · Sağ )<ınllıda d . ". · . ı· . d t . . .. .. ı,· ça ıra .,ırıp )e< ı )er eu e· 
ıınparatorıçe ıçın ınure-,a ır d ~ k H" · n1enna e en ~"ra .. rr u .. t>, ın 
koltul.. hazırlanıııı~tı. Sofrap A · "l" ı· · 

. '111 pa;a) n gu ıun~t--< ı: 
kcndı çadıcma alııııyal'aktı. Af · · d . l - erın ... una. zıy~ı ~ g-a) -
Onlara a)rt bır }er •ı)rı uıı.- · .... ı·· B 1 · · 

EN 90N HAV ADIS 

S ı hhat ve 
Sağla m 

ve 

Güz el 
DİŞLERLE 

Sağlam ve güzel 

D 1 Ş LE R de 

SAN İN 
Diş Macunu 

İl e temin edilir. 

Dişlerinize çok 

Güzellik 

Dikkat ediniz, 
Bazen rn ibtad doktorların bile oehep men;eiııi hulama· 
dıkları hkc ba.talığııı, di~ iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anla~ılmı~tır. •• 
Sabah, Oğle ve akşam Her Yemekten 

sonra 
Giirıde 3 defa d~lerinizi fırçalamak 'c daima 

Kullanarak Dişlerinizi Koruyabilirsiniz. 

Devlet Demir Yolları ilanları 1 

PPr~~ 19 Hasira11 1941 

Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Samsun Şubesinden 

Bankamızca satışı açık arttırmaya çıkarılan Samsunun Çar· 
§aJllba kazasının Porsuk köyü civarındaki Pornuk ormanları, na· 
mile maruf ormanımız hakkındaki ilaru tavzihan aşağıdaki husu· 
satı belirtiyoruz. 

1 - Ormanın tapu kayıtlarına nazaran mesahru,ı üç yüz on 
yedi hektardır. 

2 - Ormanın Yüksek Omıan mühendisleri tarafından yapı· 
lan işletme planına nazaran mesahası dokuz yüz yetmiş ik i hek· 
tardır. 

3 .- Satılaeak onnan sahasından 'başka Porsuk çiftliğinin mu· 
temnumatından olan çayır ve tarlalar da ormanla birlikte satı· 
lacaktır. 

. 4 - Orman işletme planı ile makta haritalrı Ankara İstanouİ 
I . ' ve zmır şubelerimizde de görülebilir. 

5 - 940 senesinin A ve B maktaından kesilmiş olan tahını· 
nen 4500 ton miktarındaki odun ·bankamızca satıld ığından i•btı 
satışla alakadar değildir. , 

. 6 - Orman'ını. çayır ve tarlal<.rla birlikte hey'eti umurrüyesi· 
nın muhammen kıymet; altr.ıış bin liradır. (4857) 

Şirketi Hayriyeden 
Her sene olduğu gibi btı-Mıe de ,a) ın halkımıza ko· 

laylık olmak iizere 1 Temın uzdan itibaren Boğaziçinirt 
her ınıntaka!<ına ıııalı~u.:, olarak 

Fevkalade Tenzilatlı Abonman kartları 
Lazırlannu~Ur. Saıın yolcıılarımızın yirmi hazirandan iti· 
harl"n hu kartları köprii ki~P letilc idarei ınt'rkl"ziye J..onl· 
rol kaleıniııd,•n teclarik edrlıilı· ı·ckle ri ilan olunur. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 

nıt~ncik.tt> g~~irnıek tr i:inc gı · · 

lirdi . • \ıııa , padi~ah olana hu 
na l..üçül..lül..lne ''"a~nıak }il · 

ra-uıazdı. Hiinkar i-1..ele-i rı• .. 
uıigcçi<li döui~iiııde İıupanllo· 
rİÇt')İ lendi l..a)ığına alaral.. 
Be) leı<lıe) ine götürecc•k, ora
da geç •akitlere kadar ka la
r~I.. ııaulı Üjeni hazretlerile 
La~başa mu.·ahahet etlecekti. 
Kim karışabilirdi 'I Kimin had
dine düşmf,tü? Ali)i de ,·ii
kdiiyı da hep•iui de birer hi· 
rer d6foder idi- Sanki )apa· 
waz mı idi? J\.Ier}emden ca· 
rip bir fettan için bir sadrıii
ır:amla beş on \ezir feda etnıek 
.ı i,deu mi •ayılırdı ~ 

.. .. . . . . .. retın goru n)·or. a ırıye n11-
tı. Huni.ar Jıa, m,,afırı \e ,ıy ·ıı·· (1 · ) d ıl l' .. 1.. d d d'll' sı u lerrıyc e H ıı )UZU • 
) uz u, çıtır pıtır ıı u ı ı .. .. k k • 1 . Il'Juzun a · a -:ı acaırıııı an 1\ o· 
nedımelerle lıaılıa'l'I kalıual r • 

Muhammen bedeli 2250 lira o!an 3000 kilo Sülyen 7 7 1941 
pazartesi günü saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binası dahi
lindeki komisyon tarafından f>azarlıkla satın almacakLr 

Kurul~ Tarihı: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
runı. 

emel ediniyordu. Dedi. Hii·eıin .\,ııi Jı.t;a 
evveke gfüiinden dü~Lüğii 
llünl..iirın iltifatından kalııııa 

Bu işe girmek istiyenlerin 337 lira 50 kuruşluk kat'! teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlıkte pazrhk günü saatine 
kadar Komisyona müracaalları Uizımdır. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Hünkar i,ekeleı;i meydanı· 

••· ;araylılar hile dolmn~tu. 
Beyaz ) a~maklı ince hotoıları 
kenarından altın renıtinde •a~
ları lülelenip !..ıvırcıllanan 
nazenin oultanlar, harem•a 
raıı hümayun landoları ile ıol 
boı una dizilıııi~lerdi. Yiikela , 
ayrıca içleri atla kaplı çar
pı;lı ( "ı9) ı;n<lırlara yerle,mir 

Ali pa:a Be}lerheyinden 
iıııparaton~e) i alarak pad~ahı 
cihilna ıuJlıı-u otağa gr-tirect"'k

tı. Pari· diri Cemil pa;a ı!a 
hc•raJwrdi. .\afia • azırı Da~ut 

Sadrazam Ali ıı•~•) ı hile 
wfra canibine •a,up hahe
tinrlen uıalla~tıraca.ktı. 

Hfueyin Avni pa~a, Alıılü
liiziz Hana yaranmak i'tediği 
için lı.ır bir at tizerine hinrnİ~· 
ti. Tozu duııı.ana ~atarak re.<· 
migeçid ala}ları zahitanına 
sert emirler veri}Or(ht· Zaten, 
reo-migeçid bir •aaı 'iirecckti. 
Ardından tll\ai çe~it me)H· 

lerle bezenn1is "ahane .._o(ra· 
!arda yemek yeııecelti. Prlıli

vanlar güreştirilip kızıl i~ilJi 
ve sert mahmuzlu horozlar 
çarpııtırılacak.tı ! 

Bu L,;e ait şartname!~" koınisyondn paras ız olarak da~ıtılınakta-
dır. (4858) 

sığamıyor, ıııakta elpeııçe di-

van duran lırnalara gururla l•~~piliiiiiiiti .. ~~piliipiiiitiiiiii~~============ 
l.ıalt}ordu. 1 1 1 1 

Sultan \ziz tekrarlarlı: 

- Abdiilaziz Hanın >erdarı 
böıle olmak yakı~ık alır. Zi
yacl<"ile miikafaunı göriir,iin 
Ileııı 'iilelaıı al da i-kele)• 
koı;. t'rt"tlt'},.e loplur utda
cak! 

Si NAMALAR 
BEŞİKTAŞ YAZLIK 

SİNEMASINDA 
l - Renkli Miki Mauz. 
2 - En yeni dünya harp 

berleri. 
3 - Bir Kıı Gecesi. 
BESİKTAS SUATPNtK 

. SİJ'\E~tASlNDA 

ha-

1 - Een yeni dünya harp ha
berleri. 

2 - Sürgünler. 
3 - Tuzak, Maurice Cheva

lier. 

* BEYOGLU HALK SİNEMASI 

ENSON HAVADİS 
iı.AN FİYATI.ARI 

Başlık maktu olorak 
1 inci sayfa santın1l 
2 >' > • 
3 > )) 
4 » • 

Kuruş 

500 
300 
200 

75 
50 

Abone Şartla rı: Türkıye Hariç 

Senelik 
Altı avlık 

üç ayİı.k 
Ay fak 

için 
Kr. 

1000 
550 
275 
100 

için 
Kr. 

1700 
1000 
500 

Ziraat Bankasında kwnbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesapla· 
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 
4 ~ 500 • 2.000 • 
4 » 250 • 1.000 • 

4ü 100 » 4.000 • • 

100 adet 50 Liral.ık 5,000 Lira 
120 » 40 • 4,800 , 

160 • 20 » 3,200 • tHı~a , Darı,lıane en1ini Şir' ani 
ra•le Rü;clii pa;anın Öjeııi haz. 
rt'lleri ;erefine tedarik edece
~i (30,000) altın -ikkeye ne· 
earet.e gitmi·ti· 

Karinlerden Hafı~ :\1elı
ınet be) le Fahri heyin kuyum
cu b~l) a iki giiıı C\\elindrn 
l•marlaııp hazırlattıkları mü· 
re 1"1a oF-ınani ni~nn zi~anları, 
altın )aldızlı kutular içinıle 
paclişahıu ) anı baıında duru
yordu. Galip gelen horozların 
boynuna takı)ın,,l üzere, ılıi
rinci riitıbed e n o ... nıani ni~an· 

)arını. Abdülaziz Han ellerile 
has mi-.afirine s1ınacak, o da 
giil yaprağı tırnaklı sedef par
ıuahlarile horozcukların ho
y unlarına takıp geçirecekti: 

Alxliiliiziı Han ııı · ele ••ıli
)Ordu. Hal..lı idi. İmparatoriçe 
ile maiyeti rrkarıı Sa<lriı1,aııı 

pa;a refakatinde Be) lerlıeı i 
sara)ındaıı ayrılalı rılt~} zanHın 

olıım~lu. Sadriiııımla iij .. ıı: 
hazretleri yedi çifte >alıanııt 

la} ığı na ]Jinmi~lerdi. Kar-.ı· 

larında üç malıt'eınalli ıneıeı..
sima daındönör duru) or, im
paratoriçe taze ~>'\il gören lıiil
bül mi-ali ~akı) ıp fılırda~ı-

BUGÜN Sahip ve Başmuharr i ri: DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içınde 50 lil'a-
Maıine 1 1 de. gece 8, 30 da NİZAl\lETTİN NAZİF 

Hünkar bıı otuz hin altını, 

re.ıııigeçid >onunda ha. mi-a
firinin gözleri önünde a.-akiri 
ıahaneye ili-an eyleıip dağıl· 
tırnıak j,ıiyordu. ( 1) Ahdüla
zız llanm riikiilıında Sera-ker 
Hii-eyin ı hııi pa~• ile Za1ıtiıc 
nııı ... ırı lliiı,uü pa~a \artlı. 

Hiinkiir j,1,.rll'!'ine •alıahtan ge
lip niıam alan aokeriıı öniiıı
den gt'Çerek ıııeydanın Ü·t ba
ıııa gilJui>ıler•Iİ. Yüz elli telli 

boynu:ı;lu koç. ke,ilip •Fıkara· 
yı tıbirin» ilr •Ulr-tni)i ~aliri .. 
ne • te~zi kılınacaktı. 

\hdülaziz Hanın içi içleri· 
ne >tğnıt)ordu: Kayrı olgun 
imparatoriçe hari'tman olıırı 
Marmara u[,ıklarında süzüle
rı·k Frenli-tana gitmek için 
lstaıılıulda Jaha iki gececik 
geçirecekti. İ..J<rnderiyeye uğ· 
raınadan (Kılınsa) da çıkmak 
İ•tediğini, def'atle .öylleyip 
mukavemet edilmez arzular 
gö.termi~ti· 

Hünkar i ~eı.,..; ıııe}da nın

da on he binden artık •a-iiki 
ri mensura» vardı. Fevç fevç 
gelip, otağı hümayun önünden 
alayla geçerek Öjeni hazretle· 
rile padi .ah alemi •elimlıya· 
eıı+.!ardı. 

Ahdüliziz Han I..ırmızı at· 
!as kaplı saltanat çadırı içinde 
bir türlü rahat edemiyor, kal
bi burgulup ini.bara uğrar gi
bi oluyordu. 

Eyvah, işte cana can katan 
nıahııınr günler gelip geçiyor· 

(59) Dörı etct..ı;. 
lerdi. 

( 1) f'iezdimizdeki hu.$u.d 
ı11azbıuaııı ait mıtTardatı. 

Alı, hunun da ba~kaı·a ze\ ki 
vardı. 

İmparatoriçe çocuk tabiatlı 
9t) di. Böı le niiınay i~lere ba· 
yıldığı aula:ılıyordu. . 

Gece, hokkabazlar O) nalı· 
lıp müzika çaldırılarak Alla
lıın ) ıltlızları ilr hezediği oe· 
ma~ iilab nariı eler fı~l..ırtıhp 
pii-kiirtüleeeb.ti- Yakıdan &on
ra da lliinkar, hr)bctle salına
rak ha. mhafiriui lırnıızı 6al
tanat layığındaki ye~il pertleli 
köıke çel-ip yuınusacıI. elleri
ni dizleri üzerine koyarak ok
~a}araktan Beylerbeı i urayı
na götürecekti! 

Abdülaziz Hanın celallan
dıkça ar.lanlar mi~ali içinden 
giiriildeyen gijğ>.ü, nişanlarla 
dolu idi. Yal ut kabzalı mü· 
reosa kılıncı da takmışll. Sa· 
kallarmı az raetıkla koyula~
tırarnk karalaşıtırmı~ı. 

Baylece mİ•afiri ha-•ına ~i
rince görünmek iatiyordu. Ça
dır dışında he>j sıra hünkar 
hademeleri dizilmislerdi. 

İmparatoriçe, HUırkiir i>kc
leoiııe çıkaı!ken karadan deniz
den (yüz) pare top attırılmak 
irade 'hu) rulmuıtu. Abdülaziz 
Hanın gönlü, fe,kaladeden 
böyle dilemişti· Ali yinui bir 
pare selam topu at<lmayıp ta 
(yüz) pare cndahtına şaııırıp 
kalacaktı! 

Vakit gelip y~klajıyordıı. 

1 - Bay Çetin denizler ha· dan aşağı dıişmiyenlere ikramiye çıktığı tak.dırde % 20 fa.1. 
Nesriyat Direktörü: ı · ı l kimi, 25 kısım birden. .. · ası e verı ecektir. ŞUKRÜ SARAÇOGLU 

2 - Karagöz çifte cadılar: ldaı..,hane: Cağaloğlu, Nu- Kuralar senede 4 defa 11 Eylül, 11 B,rincı.kanun, 11 
yordu. 

1 Türkçe. ru0.>maniye Caddesi No. 36 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 
----~---(D~e:!!.'.~ır}ıJ..__;3~-;2M~ik~i_'.!i~~a~i~,~k~e~d~il!er!:.,!e~v~i.;,_,~~:::~~~~~~==:::::::::::..!~~~~~~~~~~!:::='~~~~~~!!!!!!!!!!~~· 

Erte-i sabah fırını açtıkları 
zaman, kuyumcunun ikiye a)• 
rılım; !..afota,i!e, bir talıın 

lımıiklerdeıı ba,ka bir ~ey 
kalıuaını:z hi.itün c~l )aıııın~ 
kül olmu>tu. 

Feti~, fırını iyice temizledi!.. 
ten sonra, külleri ve kemikleri 
bir torlıa) a ko) ılu, uçurumun 
kenarına giııi, kemikleri fırlat· 
tı; külleri de ~a\'tlrdu; riizg5r 
dağım. 

-- 13 --
Marten kızlarını 

evlendiriyor 
l\1arten kafa•ına koyml"J, 

kıılarını beraber evlendirmek 
kararın.ı vermişti· Öyle ayrı ay 
rı düğün yapıp masrafa girmek 
btemiyordıı. Katlinin sevdiği 
bir adam vardı. Fakat Jervej 
e bir I..oca bulmak lazımdı. 
Bunun için, dostlar ına söyledi. 
Ahbaplarına rica elli, el altın
dan kendi aradı. ilıayet, ya
kııı ka,ahalardan birinde şa • 
rap tkareti yapan birini buldu 
lar Genç bir adamdı. Bu, Jerve 
jin i>tediği tiplerdendi: Saf, 
hatta aptalca bir koca!.. 

Anneleri kızlarına ınükem· 
mel bir oehiz hazırladı· İöne • 
den ipliğe varıncaya kadar san 
dıklarını dantelli elbioeler, 
Ast.rıgan mantolar, hu şey her 
şey vardı. 

Löhilın kızlarına beşer bin 
frank para vereceğini söyle • 
miş olmuına rağmen, ke,enin 
ağzını a~ı, daha cömert dn· 
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KANLI LOKANTA 
randı , )edi~er hin franl ver · 
di. 

Diiğiiıı fe,<kalüde oi<lu. Da
vetlill'r •aıı-ızdı. Yalııız etraf
taki kö)lerden ıleğil , la uzak
lardan bir çol.ı seyirciler gel
ıııi~ti. Eglence sabah ba,ladı, 
rrt""i a!. 1 aıııa kadar dr\ anı el· 
ti. Da•ullar, klarnetler köy hu 
rnları çalıyor. ladınlar, erkek· 
ll'r oynuyor, laJııl,alıalar. ~arkı 
&esleri birbirine karı~ı) ortlıı · 

Bir taraftan hora teperler · 
ken öhii.r tarafta bir küıne kad 
ril, ha ka bir genç kalabalıi;t 
da vah oynuyorlardı. 

Gec.e, sabahlara kadar fi ek 
ler yaktılar, fundalıkları tutuş
turdular, ı ıktan sestrn, miizik 
ten bir hale bütiin dağ 11a1nıı 
kucakladı. 

İçilenin yenilenin haddi ve 
he-abı yoktu. Müteaddit sofra. 
lar kurulmuş, şarap fıçıları bo 
şa1tılıyor, mezeler, yemekler 
tabak tabak taşınıyor. Velh&ıl 
herkes n~e, zevk, ~etaret ve 
cüıcl1üş_ .;çinde, gelinlerle da • 
matların yanlarında dola~ıp, 
§errflerine kadeh tok'u~urıı) or 
fardı. 

Diiğiin eğlenceleri bitıilten 
sonra, çiftleri köylerine götür
mek için. bütün davetliler .e 
seyirciler hazırlandılar. Öne 
çalg<cıl;r geçti· Arkasından ge 

Çeviren: 
M. S. Çapanoğlu 

üıılerlr ılaıııatlar geliyor, onla
rı )fortenlc ları,ı \C damatla· 
rın akrabaları takip !'diyorlar· 
dı. 

Düğiiıwüler, çala çala. oyna 
) a oynaya, )euı evlileri, a}rt 
ayrı evlerine hıraktılar. veda 
c-rıa-ıııda hep-iniıı de gözleri 
dolu doln oldu. Biı'birlerinin 
.kucaklarına atılark nzun uzun 
ağlaştılar. Hele Fetiş herkes • 
tt'n !azla miitee•,irdi. Ağlamak 
tan gözleri kan çanağına dön
mü~tü. 

Lokantaya döııdilkleri za · 
man, derin bir boı;luğıın içine 
dii.~ıııü; :tJli oldular. Artık kız 
larının •e&lerini i~itmyeceller
ti. Bu yalnızlık içinde onların 
se.leri, lıaroketkri bir tNelli 
vesilesi oluyor, onlarla meşgul 
olmakla dertlerini, \icdan a • 
zahlarını unutuyorlardı. llal • 
buki şimdi ne yapacaklardı? 
Kızların yardımları da dokun 
nıuyor değil<li. Lokantanın İş· 
lerini görüyorlar, odaları te • 
ıııizliyorlar, çar~afları değj~ti· 
riyorlar, ve!Jıa,ıl her i~e, her 
§<'ye ko~uıorlardı. 

Kızlarını özledik~P ha-ret • 
leriui gidernıek i~in, yanlarına 

gidip gjirebi.lirdi. Fakat buru • 
da ki i,;leri lim gi;recel..ı i ·r l\.iııı 

) apa<"aku lıu i~lcri? 
Bir hiwıetçi alıııay a lıall<0rİ 

kuzaııçl";ı miiMitti· Fakat, o • 
nun cmnİ) t•tli bir in-an olıııa-
61 lazımdı . Ra-tgele her ada • 
mın )anında 'o)gunculıık na
sıl yapalıilidercli~. adam öldü
rüp nıhıl halta ile parça parça 
ederek fırında > akabilirlerd i? 

1'.arı koca bütiin bunları dii 
dii§iiuiirkeu. Fetişle kafasında 
a}nİ mülahazaları geçiriyor • 
du. 

Onlar, burada ıfüğün yapıp 
eğlenirlerken, Lionda kuyum· 
cunuıı e\inde de bir matem ve 
felaket havaM esiyordu. Koea· 
sı bir kaç gün eve gelıneyiııce 
kansı merak ve endişe içinde 
kaldı, iiziildü, uji;laya ağlaya ha 
rap oldu. ibayel zabıtaya ha· 
ber verdi. 

Koyumcu gittiği yeri karı.ı 
na sö)lememi:;;ti· Bunun için. 
zabıta tahkikata başlamakı için 
naoıl bir yol tutacağını evve
la tay İn edemedi. Lionda Araş 
tınnalnra ba~ladı. Bazı şüphe
li ve z~ıtara maruf a<lamları 
sorguya çek.ti. muhıel:if mer · 
lkezlere, ~bir ve köy le re ku • 
yıımcunun e,kaliui yolladı. Fa 
kat biç bir yerden miispet bir 
ce•·ap gelııırıli. Yalnız Perade-

le kadar izi bulundu, oraı :ı J.I 
dar geldiği aııla~ıldı. OradJ'' 
nere) e giııiğini öğrenınt>k J.J' 
lıil olmadı . 

İ~te luyuııını da biiliin ;;tel-' 
lJurlıanlar gibi, kim 'urclııı' 
giui. 

••• 
'\raılaıı tı)lar \e aylar g<'l:ti. !iı 
nüu birinde ları koca torıırı .) 
lıihi de oldular: Jervej Lir ı.ıı· 
Kattin de bir oğlan ~ocıık ,I•,. 
ğurdıL . 

l\Iarten kız-larının )anııı'1 f. 
demedi. Çiiukü, lokanta) ı )·~ 
nız hırakıııak doğru bir şeY Jr
ğilıli. KarNnı gönderdi, 'r lı_'~ 
zı da elmas hedi)eler, çoct" 
elbiseleri gönderdi . 

Madam Mart en, en ela Jtl" 
vej'in yanına giLLİ· Sonra .b.•v 
lin'e gclıli. Torunlarını korll' 
ğında lıoplaıtı, oynadı, oııJarl: 
me§gul oldu. lokantıt}a ••ıı·J 
iki ay SO'Dra döııdii. 

O d .. d"'"' 1 k• 111' nun on Ub'll gece o ' 
)a bir yolcu geldi: l\lirala} J•''1 

Jilyer. Yanında lüçiik bir çır 
cuğıı da vardı: lı.ı ya ınd'1 ı.ı 
dar vardı hu giizel, şen ya•.'~ 

Miralayın karı'ı öleli yeclı ' f 
kiz ay kadar olmuştu· Btı ta~~. 
]arda bir çok emlakl ve çifth 
leri oliluğ uiçin miroala) J,uııl~: 
ra ait iJleri düzeltmek ına ı. .ı 
dile bu se}ahate çıkmtıll· Ü 

Çocuğunu ÇQk se\·iyorchı· ,1• 
nu Pari,tr yalnız, yabanrı ' , 
)erde bı93kmak i temedi J,ı'f~ 
her aldı. 

( Dernm mıd 


