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B o ş 112 u h a r r i r i : 
Nizamettin Nazif 

CUMA 20 Haziran 1941 Günün en son haberlerini verir Siyasi Akşam Gazetesi 
KURUŞ 

Türkiye ile Almanya aynı boy
da şeref ve haysiyet sahibi iki 
müstakil d vlet halinde imza 
atmış 

bulunu 
yorl 
kırk sekiz saattenberi dünya 

«Türk-Alman dostluk paktı» nı~ 
i1'islerj ~le çalkanıyor. Bu akis
ere hakım olan unıumi knnaat 

l"· k. c h . ' ur ıye uın urıyetinin asin yan-
lış bir harekette bulunmadığı 
•herkezindedir, 

Biz, Ankara tarafından yapıl
ın!' olan herhangi bir siyasi hare!\ •. 
ak· j·'·. hudutlarımızın dışındaki 

ıs erılc ölçen1erden olmadığı
trıız ·b· t fs' gı ı, başka memleketlerdeki t,\ ırleri de, nihayet, malumat ka
"l.1. ınden gözönüne alanlardanız. 
ıra biz biliriz ki Türk hükumeti 

~e. Yaparsa, mutlaka Türk mille-
nın feref, ha)siyct, istiklal ve 

:ıenfaatiıü yüzde yüz muhafaza 
,.. .. erek yapar. Ve yine biliriz ki 
• lır-k hükumetinin imza koydu-
t~ he h · b" • • 'k k di • . r. angı ır sıyası vesı a en-
ki st ~çın olduğu kadar, yanında-

dığer devlet imzası için de 
~lUllaluı faydalıdır ve bu iki fay
d~ asla diğer bir üçüncü, bir 

0 rdüncü, bir be,inci veya onun
~ devletin şeref, haysiyet, istik
d' \'e menfaati aleyhine hareket 

: ~~tek elde edilmiş bir fayda 

Bugiin ~arın Jııpon:;anın Londra bii~ük elçi~i Sigcmitsu İll' nılilıiın hir konu~mada lnıhına<·ncı 
ıınlasılan Japon Harid) e nazırı l\Iatsuoka Beri in 1i~ arl't i C'-na::.ında Hitlcrle konu!-ııı·ken 

egıldir. 

~ 1'-lirkiye Cumhuriyeti bugüne 
~dar ne yapmışsa hareket nok
tib lrıı bu esııslardan almıştır. Bu 
tı ~t. bugün için olduğu gibi ya
rı.: •çın de böyledir. Zira insan ol
'n k, medeni olmak ve menfaati 
l'ttı tak emeğinde arayıp başkala· 
to 111 zararından istifade etme
'ı~k, Türkiye Cumhuriyetinin en 

Almanya, su anda umumi ve milli 
bir bayram içindedir denilebilir ... 

ıl an 'd" 

Gazeteler sütunlarını Türk dostluğuna ait 
destanlar neşretmeğe hasretmiş gibidirler 

anesı ır. 

"'• llerlinden gelen haberler, Sa
~~Oglu Şükrü ve Fon Papen im-
1\.~ttnı taşıyan dostluk paktının 
b anyaya bir umumi ve milli 
lt~Yraın ya,atmaktn olduğunu 
~ettirmektedir. Berlin, viya
~ . ve bütün Almanya, bu hadi-

Yı ıe . 1 1 kt .. be . vınç e karıı ama a şup-

\'c 
1~ haklıdır. F kat bu sevincin 

a.ı ı/ bayramın Almanyada en 
le ır Yıl gecikmiş olduğunu söy-

lllek nı k-· d . n· ev ıın eyız. 
ı, 12 Tiirkler u konuşan iıısan-

rız. z· . . ' k . d . ,.. ıra ı ı ve hare eh aıma 
O:tc V • 

°'"k e tasavvura tercih ederız. 
·• arad • 1 , 

tıii-h l a ımza anan ve resmı 

Uhublat d~lJorki: 
~~~~~~~~-----

Fölkişer Beobah-

Bu dost- ,, ıe:.de ş~yle diy:r: 

1 k k 1 Turkıye bı-
U an a tarafkalmak-
mlihlir-
lenmiş
tir! 
---·o--

ta israr etti , 
-

Bunun kıymetini 

~il a arı Yakında Berlinde teati 

luıc ecek olan «Türk-Alman dost- Hı'tler Tu"'rkı'yeyı· "e J>"1<tı» altındaki Saracoğlu 
tlllt ~n Papen imzaları müstear mı·ıı"'ı kalkınmanın 

Hitlerle Musolininin 
nutuklanndan anla
mak mümkündür 

tn";d r~ır .. Tıpkı bu paktın üç 
esı gıbi. rı---

1'ürk rn'll . parlak hı' r m ı·salı' Hitlcrin kendi gazetesi olan 
tte kar 

1 etınin Alman milleti- Fölkişer Beobahtcr'm Tiirk . Al· 
bir taJ~.olan duygulannı ve eski 
"•l"tı .o Ulla•ndoagı!.ı._uiun hadtıraların. a. olarak go''ste rm ı'ştı' r man dostluk paktı hakkındaki ·:r _ makalesini bugün sabahlc) in çı· 
"e düny h amızın erecesını kan gazeteler noksan olarak ve. 
esas d'' ~ ce ermemi hakkındaki Bcrlin 20 (A.AJ - Almanya. 

Lokal Antza_L;ger 
f!azetesirzden: -

' 'Omuz 
omuza 

harbettik 
Arkada-, 
ş 1 z ! '' 

Almanya, dostunu 
hicbi r zaman sıkın-, -
tıda bırakmamıştır 
~~------o----------t. uıunt"-ele · • b t 1 robilmişlerdi. Ajans ıuakalcniıı 1 QÜyük fi tını, u milletin nm büti.i.n gazc c erı he• ecanlı 

te ı b ·ıı " tam metnini ö!!leden sonra vere· B l' "O (A A ) p. · · tıun :: .1 ' u mı ete aid ordu- makaleler neşret.mektc devam e. ~ er ı·ı t: • • - •f'rıının eıı 
.. nı orma Al bildi. A•·nen nc<:rcdiyoruz:) k k t · 1 Lok ı •t!l"'e•İıld sını manyanın diyorlar. Bu ne§riyat Ahnanlaı-ın " ':>'. ço o .Junn gaz;- e.sı <> an a 

rında do\ en evvel Tuna boyla- bu paktı mühim bir siyasi hfidi- Berlin 20 (A.A.) - Völkiscr Anzeiger, «Milletler .ır;ısı.nds 
fi derec-d•ttınnaını ... olmakla ka". kl · <l · 1 k Doo'bahtet• ezcüml:c şöyle demek. ciostluk• baslıklı makalE>sindc dı· •• 

1
• .. .: 41111 .. t " se addetti .erme aır o on nna. tedir: .. 

uti asının d._ı " hU§hr. Nitekin-, ati ,gittikçe arttırmaktadır. Ga- ~ur ki: 
geldiği gün c'u"\rı hudutlarımız1ı (Devamı üçüncü sayfada) (De\'aını Üçiincüdc) cAlın~ıı: millc•ı, Türk milktl ı. . k lllquri 
sme mu adder 1 Yet Turkiye- le dostluğundan derin suJette 
L l o an 
11usuru o mıyan bir . saygıyı tek • • • R - d ı 1\ (Dcnmı üçünciide 
bizzat Milli Şefinin ıf~d~ ile ve /ta/yada sevınç zçınde omanya ne ıyor r o---
etmekte tereddüd et •nıle izhar 

A.lman milleti de l'~diği anda M ı· ı· pak ı· ·ı· Bulgar Krah 
kal'fıolan duygularınıve~Uletine uso ın ' - ngı iZ propa Slovakya'da 
ıil~h ~rkadaflığmın lı.an~4-9~~ • d 
hürleyıp kahra?1anlık, !an Ve~u:,tın ımzasın anı gandasının Sofya 20 (A.A.) -Bu\knr kra 
ragat çelenklenle ıardıgı bir ~ lı B,,or;:;, dün Presburg'a gelmıc:: 
tarihi dostluğun hiıtıralarına k:.r. çok memnun t it ve S~ovakya devlet reisin~ zıyarct 
tı olan alakasının dereceşini ihaa 500 eme acı etmıştır. Bilahara füıBvcl:il dt> 
~rniştir. 

1 J Y 1 bu konuc::maya iştit•ak etı,1iştir. 
tıte asıl pakt budur ki herne. 0 mUŞ 1 ortadan kalk K.r~.a .. aray nıınrı 1·efakat etmek-

~~ine bakılsa Türk milletinin • Romu: 20 (A. A.) - Stefoni u- rı tedır. 
t~~bt Jnönü ~le ve Alm~~ ~!:~~- ınnsı bildiriyor: mıştır! 
ti ın .. ızzat Hıtler'lc temsı 1 ı- T"~koll\a'dn söylenildiğine göre, fından teznhürntln knrşılnnmıştır. 

torülür. ur • Alın kt • ı En Son Havadis -- Bu son Efkarı umumiye Balkanların sü-E B akt na ~ nn pa · mm ımza a-
S "et hakikat budur •• u P ~· ned~~;nı n. '\Ton Uibbcııtrop Ye- cümlenin manasını anlıyamadık. kiınetini ihlal etmek için ingiliz 
t.0"~oğlu ile fon Papenın degıl, • en Kont Cinno'ya haber Bükreş. 20 (A.A.) - Türk- propagandasının teşebbiislerini 
~·;.nu ile Hitler'in müıterek ese- vcrmt t

1
ir, l\lualıcdcııin imzalan- Alman muahedesinin imzası si- istinat ettirdiği son temeltaşının 1 

il', nıası ~J'ada büyük bir nıcınnu- ynsi mahfillerde derin bir tesir ortadan kaldırıldığı kannntinde-
r• ~ '\IEDDiN 'AZİF evn.nu 3 UncUde) ynpml!I ve efklırı umumiye tartı- <lir. 

Moskovada şöyle ------diyorlar: 

Bundan sonra yerli ve yabancı şehir ve ka .. 
saba adları nasıl söylenecek, nasıl ~lfazılacak 

Ne Ro
manya 
ne Al
manya 
Rusya dan 
birşey 
aramış 

d ğildir! 

Coğra/ya 
kongresi. .. 

Umumi toplantıyct yine Maarif ,.. 

Vekili Hasan Ali reislik etti 
Ankara 20 (A.A.) - B rinc. 

Türk coğrafya kongre~ komıs
yonlar halindeki çahsmalarını 
tamamlnmış ve bu gün saut !'~ 
birde Maarif Vekili Hasan Alı 
Yucel'in reisliği altında umumi 
he\ el halinde toplanmıştır. Sa-

Türkige ile Sov• 
yeller birliği ara
szndaki müna~ 
bet nege dayanzr? 

; at on dörde k~dar devc1m eden 
sa hah toplan tısında kon ızre, te 
rim komisyonunca coğrafi isim
lerin imltısı hakkında hazırla
nan \'C azaya bir sureti dtığıtılan 
r.ıporu tetkik ve müzakere' e 
başlamıştır. 

Kombvonun bu mevzuda ı:u .. 
Jışmı olan tali lkomitesinın ra
portörü Profesör Faik Sabri Du 
ran muzakercye arzulunan ra
porun esasları hakkında ayrıca 
şıfahi izahat da vermiş ve rapo
run ıhtiva ettiği maddeler uze
rindc müzakereye _girişilmiştir. 
Ufak bazı tadillerden sonra kon
~rece tasvib olunan bu raporun 
esasları şunlardır: 

a - Türkiveye ait coğrafya 
isimlerinden Vilayet, Kaza, Na
hiye, şehir. kasaba ve lköy adları 
Dahiliye Vekilliğince neşredı- lUaariC Vekili 

HASAN ALt yücı:ı, (Devaını ücüncüde 

' Birkaç Satırla . .. 
Sami Karayel de biliiki ... 

Su\ :yc·tlcr Birli~i S<·fi 
Slalin 

Veya bilmesi lô.zımgelir ki, ben, Sami Kara-

.l\losko\'n, 20 (A. A.) - lW~ tt•r' 
muhab"ri bildirİ)o,.: 1 

yelin bile anladığı en dar manô.11ın en 
ınüsamahasız hadleri if_inde Türküm!,, 

' lo ko\·ada, Roman) u \ c 1-
nı:ın) uııın So\'_\'cllcr Birliğinden 1 ithal PllJa ve ben;ı:erleri- LJ.. 'd R .lı'k 

nin Türklüklerinden fÜp- I?allll .!!J.;__ 
(Dl•,·aını iiriinl'iitlc ~ he derecegİne varan bir akide bozukluğu, mikroplu her 

hastalık gibi, sirayet dairesini 
gitgide geniıleterek, Sami Kara
yelin yontulmamış kalemile, fcrd 
halindeki tek tek ,•atandaşların 
kanlarıı\daki lnı·mızı küreyvecik-

--------------

Pazartesi günü edebi roman sütu· 
nunda şu şaheseri neşre başhyor: 

NANA ... 
Büyük Fransız edibi Enıil Zola'nın 

ölnıez eseri 
Türkl'eye <;eviren 

Hamid Refik 
ESERDEN BİR PARÇA 

• 
« ... Nanayı belinden kav- da böyle latif ve ilahi geceler 

radı; başını omuzuna daya- hayal ·etmişti. Trenden yere 
dı... , yak bastığı dakikadan itiba

Hava birdenbire değiş.iver- ren gördüğü şeyler, etrafında
mişti. Biraz önceki saf Ye n- ki bütün bu başkalıklar ve de
paydınlık gökyüzii imdi siyah, ğişiklikler; bu geni:z düzlük, hu 

gürbiiz otlar ve çiçekler. bu ev, 
kesif bulutlarla lcaplanmağa 
b 1 B 1 b. l 'k bu hava, hep, her ey ... Ona a amıştı. unun a ır ı ·te, 
bulutlar arasından Si} rılnbilen sanki yirmi ~enedir Paristen 

ayrılmış olduğu hissini veri
ınehtap, şurada, burada, gü. 

yordu. Düne ait hüviyeti iın-
miiş lekelerden irtisamlar vücu di çok uzaklardaydı. Bilmedi-
de getirmekteydi. Ağaçları ği, tanımadığı şeylerin lezzetini 
nurdan sütunlar halinde tatmak üzeıe bulunuyordu .. · 
yük elen geniş ovayı kaplı} an Tam bu esnada Gt.rgcs, Nnna
sükunet, ilahi bir sessizlik ha- nın ensesine küçük çapkın bu
linde havayı sardığı müddet- seler kondurmağa haııladı. 
çe, Nanamn kalbi, tıpkı bir ço- Nana, birden titredi... Ve 
cuk kalbi gibi, şefkat ve kor- sonra, tıpkı scvil~e.kt~n u.s~n
kunun girift ihtilaçları içinde mı~ Lir çocuk gibı. ıstıcP.l ıçın
çırpınmakta devam ediyordu. de' kıvranan bir elle. onu ge-
0 , hayatının uzak, hatırlıyamı- riye doğru ~tt~ . ve «- ArtJk 
yacnğı kadar çok uzak anların gidelim I> - e ı.-

T ü r kiyede ilk defa olarak bir şaheser ken
disine l<iyık bir kalemle tercüme ediliyor 

Sizi hayran edecek olan bu eseri 
23 Haziran Pazartesi günU 

Edebi tefrika sütunumuz
da bulacaksınız 

Jeri cılk bir yumurta sarısına kaJ
betrnek meylini de gösteriyor. $a· 
yet «Türklük» hüviyetimizi isbat 
için Sami Karayelden vize alm11-
ğa muhtaç olsaydık, tesadüfen, 

1 

Ka. stamoninin bilmem ne köy~n: 
de doğmamış olan bizler, mılh 
protoplaunamız.ın renksiz ve ko-

1 kusuz maddesini tahlil ve nev'ıni 
trı.yin ettirebilmek için, kan ve 
balgam ti~elerinin sıra beklemek
te oldukları bir kimya laboratua
rına müracaatla rapor alınaga 
mecbur olacaktık! Bereket ver 
sin ki, Türk vatanında, bir madde 
değil, bir cevher olarak .alınan 
«Milliyet» meselesini Samı Ka 
rayelden b ıka kiın:ıe bu tarzda 
anlamıyor • 

Sami Karaycl, anlayışında tek 
ve bu halile hazin olmaktan çok 
gülünç olsa bile, yine de .bir c«:
vaba layıktır. Onun bu lıyalmlı, 
bir türlü flkir ve yazı haysiyetine 
ulıqamıyan iddialarının çürüklü· 
ğünü ve ele ~l!nm~.z P.~rişanlığını, 
kendisine degıl -çunkü, artık ye
ni bir ıeyi anlamakta çok geç kal
dığına kaniim-, zchirlemeğe ça
lııtıiı körpe yahut da lecrübesis 
müfekkirelere anlalm<!k ve Sami 
Karayele sade tek bir şeyde; 
ccmugnlata» da nasıl üstad oldu
ğunu göı:;termek utruretinden do
ğuyor. 

Sami Karayel de bilir '\ieya 
bilmesi lazımgelir ki, ben, Sami 
Karayelin bile anladığı en dar 

1 
mananm en müsamahasız hadle
ri içinde Türküm! Buna delil ola

! rak amcam Ahmed Hikmetin 
1 edebiyat tarihlerini dolduran 
biografik hüviyeti ile pek tabii 
ittisalimi değil, naçiz «Türk mu
harriri» vasfımı ileri Üreceğim 1 
yetmez mi? Şayet S mi Karay el, 

' 

bir-an için, «milli nisbeb j atom
luk derekesinden kurtararak bir 
ruh ve bir cevher olma kıymet 
ve manasına ula,tırabilecek bir 
damla zeka ve bir tutam insaf 
ıösterebilirse görecek ve anlıya
caklır ki, sade bu kadan bile, bir 
Türk nüfus dairesinin mührünü 
taoıyan hüviyet varakasını ,erefle 
kullanabilmek salahiyetini verir. 

(Devamı iicünciidc 
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Sahife 2 

En S on Havadis'in 
~ Edebi Te/rikası-57 

----==-~M~U'o~J«~~. ~ -

EN SON HAV ADtS 

17:!& 1f&a§Xa; Meçhul ve esrarengiz Suriye : 18 

İstanbulaher Kuşlar gibi ağaçlarda 
şeyden evvel f •• f •ı 

bir Eskieserler Une gen Çe eCl er .. Rüzgar, usta bir Casus gibi 
her sırrı onlara ulaştırır~. 

h:a:.i~~:r1 Çerkez süvarileri bu sık ağaçllk
D inamit gihi ir ga)İz ve t · dü~;:~~nu~~a~~~i:s~~;rüt~ie:~~~~ lara doludı•z ı ı•n ho''cum etmı·sıerd•ı ----- =ı 

Kepçeyi hakracın içinde hı 
ral""lı· Ka e) i yatakta ) atan a· 
dama götiirdü. 

l\ler) em ana ta \irinin al • 
umla, kocaman hir ~h İ) e ıakı 
h yırtik pırtık bir zembil 'ar
dı. Lotar)a çeker gi1ıi kolunu 
bu 2eıı1bile daldırdı. Sapı ke -
mikten tahta Lir ka ... ık alılı. a· 
dama döndü: 

lık meltem gibi iu~aııı ge\ :;ete· Şehrin üstünde ve topraklannın 
rek ~aran lıir e\·gi: altında muhtelif medeniyetlerin 

İ§te l\Iakedonyaımı dı~ı -:e sayısız yadigarları vardır. Aıır-
i:ac;tc fakedonyanın içi... l:mn tı hribindcn kurtularak bize il il 

Si .. li halkunlur uğuldu) or kadar gelen abideleri, ııelecek Yazan : Tarık Mümtaz 
ve gerıe ilerli,,·onlu. Liıbiıı kn nesillere sağlam bir halde bı-

J rakmak vazifesini omuzlarımıza 
şiirleri., eli gözlerile emerek almıı bulunuyoruz. Meşhur Meyselon bozgunooda tebini kendine karargah yapmış. tankları bu Arap saçı gi'bi do1a-
bit iri) ot-; ço~ acıkmı:. bir ohur B' "k k b h . A Fr.ınsızlara karşı harp talihlerini tı. şık ve sıkı ağaç deryasından j. 
Lir taluığı ömiinlitkten ~oııra b'd 

12

1 a?s çko .her cin d~I !!~ t~ın E-a- deneyen Suriyeliler bu i§i ağızln- Şamın etrafındaki bahçelerde çeri bir adını bile sokulamıyor. 
ı e erı ço ı mn e ı mış ı. b 1 d 

n:ı .. ıl lıa;:lrn taiıağa al"ırm.a ğer Fatih İstnnbulu almasıydı, 28.-rmn burunlarına u aştınnışlar- gizlenen, köylere ve .şehirlere a- u. 
Ilu .elin ne garip Lir }npılı sahifrlt'ri Ö) le açı) or \e şeln;et yıf ve mütereddi Biznns idnresi dı. . .. kınlar yapmağa başlıyarak hare- Kuşlar gibi ağaçların tepesine 

ti vardı ! Bir in an fazla para· ten <lalın kuvvetli bir lıc) ecan bir am dnha bu' şehirde hüküm- Bu acı tecrü:OOdenb. dort se~e kete geçen Suriye çeteleri arka- tüneyen çeteciler, bu ormanlara 
h ve,,·a fakir olabilirdi .Bir ~eh .1 ı,· 1_ k .. ı . .J ran olsaydı, tereddütsüz söyliye- sonra Suriyelıler .. ır ~e genış larını Şarki Erdün devletine ver. sokulan Fransız müstemleke pi-

J • 
1 e ır ıua~ -a şure ~aııuırı) or • biliriz ki tek bir Bizans eseri kal- çapta Gerılla tccrubesıne baş mi.şler ve Fransız kıtalarının s İ<ı yadelerini yukarıdan aşağı avlı-

re ı.c)a hir kö"e Lerbangı· bir du rd 1 tak' ı · · dk h d d d k ,; . mazdı Çünkü son Bizansın ne vu u ar. ıp enne ugra ı ça u u u gc- yorlar ve a am a ıllı canlarını 
dağın tepesini tercih ede-bilir- Aradan limbilir ne kad:ır bütçesi, ne de mimari bilgisi bu En faal hareket m~rk~i Hama, çip bu devletm merkezi olan Am- yakıyorlardı. 
di· Fak t oturacağı odanın ni· zamnn geçmi~. Pmnrl:ırın 3 • eserleri idame etmeğe kfıfi de- Humus ve Ş~m şehırlerı ~laı: ~u m&ı şehrine .ltica ediyorlardı. Çerkes süvarileri, yaya olarak 
ha) et L .l penceretıi ol unlu. levleri nzalnn§ 'e karanlık n· ğildi. Türk istilası Bizans eserle- çet~ !hareketı d~ yazık kı hıçbır Fransız kuvvetlen her şeyden giril.mesi bile son derec ve 

Bir odanın ı>enc'ere ... i~ bir a· l d k' 1 h 1 k rinin bir halaskarı oldu. netı~ veTemedı. evvel ~b~1:'.i k~3 basm,daki Şa~· tehlikeli olan bu sık ağ:ç:-lanı 
tır ar arasın a ı ıeyaz o u Suriyelilerin ellerinde Türk or mat aşıretı uzerıne çul.anarak ih. t üstünde ve dolu a· · h" 

~--

Cuııı a 20 H aziran 1941 

I~~-
Türk· Alman 

dostluk pakllna 
dair bir kaç söz 
Sanırım ki siyasetin en güzel 

tarifi «zaruretlere cevap vet· 
mek> teıı ibaret olanıdır. Bu ıa· 
ruretleri tayin edecek, elbette 
milli emel ve menfaatlerdir. Bu 
menfaatlerin şaşmaz devamlı 
veçheleri, dış ve iç hadiselerin 
tesirlerini karşılamak ve onlara. 
uygun mecralar verebilmek huıu· 
sunda politika dümenini elinde 
tutan gemi kaptanına sağlam bit 
rehber olur. 

Fakat her milli siyaset acab:ı 
bu yolda ilerliyebil~ midir1 
Öyle olsaydı birçok anlaşmazlık· 
!arın zuhura gelmemesi, hele 
harp denen beliyyenin büsbütÜ~ 
ortadan kalkması lazımgelirdl· 
Bahtiyar siyasiler onlardır ki na· 
müsait dalgaların tesirlerini dc:ı· 
ha uzaktan görmüş ve gemisinin 
gidiJini ona göre ayatlıyabilnıiş· 
tir. işte Türk politika gemisi bör 
le bir kaptanın elinde bulunuyor 1 
Bir kaptan ki, her türlü ııd ecre· 
yanların anaforları aar!lında, ro: 
tasının dosdoğru istikametler~n! 
ve gemisinin muvazen~li gidişını 
bir an suların tesirine kaptırarak 
bozmamış; sisler ve dalgalar or· 
t:ısında bile, şaşırmadan, seıarnet 
sahilini aramış ve . •• bulmuştur. damın bakan 'e gören gözleri }arı d ... doWurmnf;a hnslamıstı. Osmanlı imparatorluğu çöker- d d ''- .. im .k .,~ 1 f'k' 1 . d h b a ızgın ucum .. • • usun an ıuenuz .ayrı ~ ı i ge. b.k.I ı ır erın eıı ma n.rı u ediyor 'bir çokları kırıldığı halde 

tleınektir. Giizel kız elinc1tld kitahı ynva~ ken de oehrin abideleri büyük neral, albay ve yarbay rüt'besin· cahiı ~i bir taraftan şiddet ortalı;, temizlemeden yu"z çe ir· Ank.arada imzalandıs• 
ll h l. ·ı .. ı k bir tehlike 0 eçirmi .. ti. Temeller! d b kt d' b' l'k k b' t ft d ·1 d .t.. 1 b' v T L l d Juk u :ı ı ı e §U guze 12, ya- ça ynnına bıraktı. Ka~lnrını ça "' Y e cm, on eş mu e ır ır ı o- ve ır ara an a para ı e erun miyorlarclı. bildirilen ür~-A man ost 

!ı:nıınktan u anmış bir tariki uıra'.k kulak kabarttı. ilme dayanan yeni rejim, mede- mutnnı, piyade ve topçu amirl 'bu önce Zebedaru .kasabasındaki Şa. .. . . . anlaşmasının ruhu, Türk politik• -
dün) a (1) ya benziyordu. niyet eserlerini kurtarmıya az· lunduğu gibi başlarında Şakir matı da sadık bir Fransız müs- Turki~e. çekılir çek.ılm~z ne ~l. sının bu teenni ve basireti cevhe-

Sonra hirdcrihire yerinden metmiştir. İstanbul Belediyesi Nimet sabam, Rüştü Safedi, Mus temleke uşağı yaptılar. dum delısı olan ~~rıy~lıler, ılk rile hulasa olunabilir . . • o Tür~ 
Yerler pek p · ti. Ocaklı oda fırladı, elini Gra tiifeğine at· bütçesinin mühim bir kısmını şeh- t f V f' 'b' T .. k d Şamdaki Kilrt mah il . fırsatta Çerkes koylerıne saldı- polı'tı'kasının teennı' •·e basire• 

ı k J L• . . l k d 1 . a a as ı g~ ı ur or usunun a esme ge- ç kesi . .. d' . 1 • 
ııw ta l!a ..ııpı ı ır zemını o • ti · cin imarına ayınr en, ev etın pek mühim crkanıhnı'biye mevki lince burası da çok şiddetli mu. rıp er erı gucen ırmcmış o • ve asil aydınlığı ki, son bir bu• 
duğunu anlamak epi keramete Acal>a ne olınuıo n ? de yardım elini uzattığını gö- !erini işgal etmiş yüksek rütbeli kavemetlerden sonra kan ve ateş salar ve bu cesur vatandaşlarının çuk as!ın acı tecrübelerinden dO" 
ıııü tevakkıftı. Her tarafı bir rüyoruz. kurmay subayları ve bir ordu te§ içinde bastırıldı. dostlukJa~nJ k~.nabilmiş olsa: ğan bir erginlik, hisden uzak 11.e 
kül ve çamur tabaka l kap la - Dı~arıda r üzgiir ~lduyor- Şehir tarihine ve mazisine la- kiline kifayet edecek derecede Sıra Arapların sığındıkları Gu- lardı Sun~e flıtılfilı muhakkak ki riyazi mantığa erişmiş hauasl· 
mı U. du. B a.,ka ne bir haykırı:ıo, ne yik bii' umrana kavuşturulmak is- geniş bir subay kadrosu bulun- tanın temizlenmesine gelmişti. parlak netıceler veTebilirdi. yetile, tek hedef olarak, önünde• 

bir gürültü ..• Hiç ... Bir çıt hi· teniyor. Şehrin Yenicami gibi duğu hatde, 6ilfilıh Suriye hare. Guta içinde yüzden fazla köy ve Suriyelilerin haJdm olacakları daima Türk milli menfaatlerin10 

.Me eden } apılınıı;; kaba bir le yoktu. pırlanta bir abidesi, etrafı saran keti.ne bunlardan hemen hemen kasabayı saklayan hudutsuz bir bir Suriyede hayatlarından emin nirengi noktasını görmüş ve i~· 
nıawanın üstünde iki üç cilt ki- ığrenç ahtapotlardan kurtuldu. hiç birisi iştirak etmemişlerdir. ağaç deryasiydi. bulunmayan Çerkesler, Suriye resini ona göre ayarlamayı bıl· 
ta p duruyordu. Bunlardan, lra Fakııt, dağ ba larında Y3

:.
3 

• Bir ölüm berzahı olan Koııka ge· Merkezi Şamda bulunan eski Şamın sokak muharebelerinde ihtilalini felce uğratan ana kuv. r.Jiştir: . 
Lına ıua\ i kiiğıt geçirilmi~ biri· yanlar dolcsan dokuz lambalı nişçc bir yola kavuştu. muharipler isimli bir cemiyette son derece işe yarayan Fransız vetlerden biri olmuştu. His ve heyecan aldanabilir; 
ni aldı. Ocai;rın öııünılıe serili radyolara henz.crler. Ve rüz · Dünya harp ateşi içinde kıv· beş yüze yakın harp znbitile yüz. -- fnkal akıl ve muhakeme şnşma:ı! 

gar, sanııtindc u ta hir ca u gi ranırken dünyanın en kudretli den fazla doktor kayıtlı bulunu- ~~ Riyazi düsturların iki kere j~l 
lıir :ı:iltl')C oturdu. hi her eırrı onlara zamanımlıı bir mütehassısı bir taraftan inınr yordu. ---- dört eder hakikati her zaman ve 

Şimdi, alcvl.eriu i~ığındn, pıojcleri haurlıyor, bir tarafta l ihtilalin son günlerinde yapı- ~ : mekan için birdir. Türk politika• 
) iizii, pröjektörc tutulnıui si· ulaştırır. da hazırlanan projeler tatbik sa- lan ibir istatistiğe göre bunların ~ - ı bu esasa dayanarak; dün old~" 
hi bütün inceliklerile tanına· Nctekim nz sonra tn tan ta- hnsınn konuyor. Bunların hep!i içinde kurmay binbaşı Mustafa M•ıı" k•• J ;u gibi bugün de. yarın da hiçbır 
Lili}Or<lu. ~a nthyan çizmeli ayaklardan iyi .. Faknt bu tnrihi ehir yalnız Vasfi, süvari yüzbası Fevzi Ka. l 1. ume maç arJDJD en ·iddi ihtilafın karartmadığı .,,e 

l zl ı 1 ve mahmuzlarclnn çıkan bir mi fevkalade mühim bir şeyden vukçu, piyade v. Uz.başı Zeki Dü· arartamıyacağı bir dostluk ufk
1
11 

Ko) u e a E,-ö erinin ıü ) alı c· h ş h h b. k •k b• d . • A 
- riiltü iJtilir gibi oldu. ma ruın: e rin enüz ır es ı ruhi, Sayit El'fts isminde dort D8Zl ır evre si çinde, eski siliıh arkadaşı ' 

lıir h:ıkı")ı 'ardı. Değirmi çeh- eserler haritası yok.·· .JeŞ fedak:u- harp zabitıle N 'r} manya ile tekrar buluşmak fırso· 
· d • · } J { k Kız ncf erini kesmh.1i. A' nk cı resm en tnın rnr Si ı ınt 1:.. ırı • J Şehir; imar projelerinden ev- Müeyyed isimli biricik doktor - Milli Küme mnçları en nazik luhnttin - Arif _ Gündüz _ ~fak- tını bulmuştur. Bu talih kazaıı. 

)' or<lu. Hala ıudan Ö) le bir ki }arının umınn lbn a ha n kapı· vel mütehassıslar tarafından hu- dan başka tek bir kisinin ıhtılale bir devıes.ine girmiş bulunuyor. Mehmet Aliden müteşekkil Galn- fiırkıye için ne ıse Almanya içi~ 
barlık üzülürordu ki na ırsız ~a yaklaştı· · LJrlanmış böyle bir haritaya muh- ,tirak e:tmed1ği an!a:j.im:··ır. Beşiktas lider olmak üzere, Ca- tasaray hücum hattı, aralarında de odur. O da, şeref ve istiklllh01 

ellerini ) er ) er boya) an kına· Giiriiltü nrll) orclıı. taçtır Bu yapılmadıkça imar ha- Zengin SuriyEJ!.lin :.cıy sız zen- latasnray 3 puvanla onu takip insicam temin ettikleri takdirde, her an müdafaaya amnda vakur 
ceketi senddemeden yürüyemez. :?inleri ihti!fıle kuruş Gt:ı!il n ete. etmekte ve daha sonra F enerbah Bcsıktas hücum hattına muadil bir Türkiyenın dostluğunu kazafl lar bu görüııü~e hiç ) nra~nıı • Dermm ı•ar - ~ · · k h · · · ff kıyet 

• • ıı: Her İmar hamlesi: derinliğini 'k \ ermiy0rlardı. çe gelmektedir. Ancak Gala tasa- bir hattır. Galatasarayın bundan ma maz arıyetını, muva a' 
) ordıı· Ha} ır, ha) ır hu güzel cehilden alan bir cbu yıkılamaz!> Surıyenin alay nlay zabitleri ih ray bu üç puvandan ikisini An- gayri oyuncularla teşkil edeceği lerinin en mükemmeli addetmclc· 
kı7., h\l ince ) iizlii kız, fll dağ (l) Dağ lıa:ılaruula ıs.•ı.:: <1· hendeği öniinde irkiliyor ve bü- •1 15! uğrur..da t>ir dam., kanlarını karada kazandığı ve berabere kal bir hücum hattı Beşiktaş müda· te haklıdır ve bunun böyle oldu· 
Lıı§tnda inek sağmak \'e kulü- dalarda-. f(•k IJO~lar111a )aş<ı,rıp külüyor. Ve muhakknk ki şehir, (!S rgiyorkm!ı. dığı iki maça itiraz etmek ve hük faasında erimeğe mahkumdur. ğundn dn şüphe yoktur. 
hede pineklemek için )Btılını..,a ermek hiilyasımı tutu/mu.~ /ICl· ılmin ve tarihin billur sesinden, Fransık ımparatorluğu göbi bü men galip gelmek mevkiincle bu- Herşeyden evvel Futbol Fedcras- · 

böyle gür bir sesten mnhrumdur. ı1ük ve kaşarlanmış bir kuvvete lunduğu için telafi edebilecek va- yonunun Galatasarayın vaki iti- Bu menuu böylece incele)'lP lıooe pineklemek için ) nrac1ıl- pas <lemektw· b' · · k b' kt göı-
Kuyucular kervansarayının bir rnrşı memleketçe ayaklanmak ve ziyettedir. Galatasarayın iddiası- rnzını tetkik ederek bunu kat'i ıtırlı en, son ır no anın 

0 11
:.:

8 henzemi)onfo. (.?) Mal:{!donya ilıtiltilleri · harabesinden başka bir şey ol- geniş ölçüde bir Gerilla hareketi na göre, berabere kaldığı maç- şekline bağlaması lazımgelmekte- den geçirilmesi lüzumu belirmek· 
Kita'bı } a' n:ı: ) a' a. açtı. rıin lıeyecmum tıeren l>ii ·iih mwan eski hapishane binasının yap:nak isteyen Suriye işte bu larda rakip taraf gayrinizami o- dir. Eğer Galatasaray iddiasında tedir: Acaba Almanya ile irnı•· 

dr alt alta dizilmi.,. iki ha;lık Bulgar §airi. hazin macerasına şimdi bir de halde idı. uncu oynnttıgındaıı hükmen haksızsa Beşiktaş şampiyonluğu lanan bu yeni dostluk anlaşrrı•· 
h S . k h ·ı ilm sı Türkiyenin dig· er taahhüt "'.e 

,; 'U .. TEFERRl.K k 1 f ı· · ·ı ı h ı d ittifaklanııa halel 0 etirecek rnl' 
Bembe'-'DZ Lir abifenin ii~tün 1 Beyazıt amamı ve ım eş anc En buhranlı zamanlarında Su- mag up added' esi lazımdır. Ga garanti etmiş demektir. Eğer Ga-
vardı. " ~ davası anştı. mar aa ıyetl ı e:-- riyelilerden vefasızlık gören Di.ir atasarayın bu itirazı enüz netice atasaray i diasında haklı çıkar- "' 

Tu••tu••D ledikçe daha birçok mü küller ziler, Suriye ihtilaline pek haklı lenmcdiğine göre. ~e~ktaş t.akı- sa önümüzdeki Galatasaray - Be dir:> 
KONSTANTİN VELİÇK~F (2) vıkacnktır. .>larak seyirci kalmışlar, Suriye. ını Galatasaraya maglup dahı ol- şiktaş maçı şampiyonu tayin ede- Asla! Anlaşmanın ruhu d•• 

ELID ILER 'e EŞELER Aksaraydan çıkan geniş ve a- .ilerin fena niyetlerinden daima sa diğer takımları kazanmak şar- ceğinden bu, senenin en heyecan- metni de o kadar sarihtir ki bo~-
Göz.lerin i, geli i güzel açtığı sahclarJ ~açlı cadde Koskaya gelince bir· ;ııüphelencn Çerkesler ise Fransız tile §ampiyonluğa namzet bulu- lı maçı olacaktır. le bir ihtimali hatıra getirmek b_; 

e;ah ifelerden birine daldırdı . y denbhe daraldı. Çünkü bir ta- !ara iltihak etmişer ve Suriyeli- nuyor. Anc~k. ~ut~,?l Federasyo- Adil Yurdakul le doğru olamaz. Bu anlaşma. ~ 
Y !ba d d rafında Beya%ıt hamamı öbür ta- lere silah "evirmişlerdi. nunu.n bu gıbı ıhtılaf_lı ı_neselele.ri çüncü hiçbir devlete karşı nÇI anı ııı10 a Ul'an ve kapı Marmara tu'·ru-n pıy' asasında da :. d h il ı- ı K · ı· 1 db" 1 · ... .,. 

rafında Simkeşhane ve l Iasan- Hıristiyan ve Müsevi Araplara vaktın c a etme_••. azımge ır- ısa ve gız ı a ınmı, te ır erın -
mandalına ben zh'e!t bir dsmi mevcut malların kıs~ı ku··111·.; ... _ k G J k k h ı d ··ı k' d ti k v• 

.J ·~ "" - paşa hanı var. Eğer şehrin bir es- aeJince bunlar me faat1 . . S en a atasarayın ıtırazını tet i · aıısa ası egı ; es ı os u ., 
oko,;ıynrak okunıağa ha§ladı. tılm\Şhr. Karadeniz mıntakasın- d eserler haritası bulunsaydı ve ~iye Müslüman)ar;ın 7.;~~n~a ~~ ederek h~la ~ir _nctic~ye bağla- -_---_--., H a be r 1 er ittifakları yıkacak ve yıkmll~ 

Ne tül perdeli pencereler, d a satışlar devnm etmektedir. bu haritada da bu iki binanın Fransızların haAki . t' d .. .. maması bı2e ılerıde bır münaka~a lüzum gösterecek bir vesika hl~ 
So " 1 · t"t"" tı 1 b 'l • mıye ın e goru · ·ıA f k · * Al 90 b' ı· 1 k d ~ 'ld' B 1 b l ,.uı } lllllUıııllk }a tıkqarla tlolu di - n gun erın u un sa arı ı - yıkılamıyacağı İşaret edilmiş ol- yorlar ve zahirde bitaraflığa ben· v~ ıhtı a apısı açacak ~ibi görü- manyaya ın ıra ı . cgı ır. u an aşma, aş angı~. 

d ı k 1 hassa Almanya, Finlandiya, A- saydı; imar hamlesi böyle felce zer bir Fransız sad k t' ··du ' nuyor. Elde mevcut talımatname kitre satılacaktır. TevLİat his- da söylediğimiz gibi, hadiselerıfl 
ivan, ne Pi )iğin arı ve ya merikaya yapılmaktadır. Alman- uğrar mıydı? arclı. a a ı gu )Or. bu kabil ih~ilafların hallinde e- seleri tacirler arasında taksim c- ilham cttiğı ve milli menfaatlef8 

h ir keman··· re de içi krizan- yaya 1 O mı'lyon lı·ralık tu"tu"'n go··n- J - b d·ı 'ctı"r d b' t' kA • t ii!" 
Şehre herceyden evvel bir es- Hiçbir taraftan yardım go"rme- .ın.s tu u acagına göre u işin şim- ı mı,. . e uygun ır zarure ın agı 

ıem dolu hir ak .. , ... Giizd bir derUecektir. Finlandiya• •imdiye Y d k d h il d'I ı * O t k.. J k l - d-k"l ı' i lanrn•1 

k " ki eserler haritası lazımdır. Bele- yen ve her ta ft t k d'le ıye a ar a e ı mesi azJmge- r a oy mezar ı yo u on .une o u meıı ve mza ·ı 
kadına dekor olacak lıiç bir adar yedi aclüı yüz bin· liralık b'ır avuc Surı·._:~ 'hant•JAI ~r. c 

1 ··ın lirdi. Bundan iki sene evvel yine b~ş bin liraya ihale edilmiştir. sından ibaret teamüli bir ~ekl' 
tütün almıştır. Macan·stanın da . diye Neşriyat Müdürlüğünün bu 4 .Jc ı ı acısı, mu - b" 1 b' .11. k' d D * F' M·· k b 1 _ _1 22 d' ç·· k"' bı· 1• Al Jarl•• 

ŞC), hiç ihir ey yoktu. mubayaatı yarım milyon •-ı·loya iicil ihtiyacı karşılamak için eski tefik olarak bula bula Şam kürt- ~Y e ır mı ı ume maçın a e- · ıyat ura a e .-ura.arı ır. un u ne z m man d s' 
Od k K J h · k lerın' ı' ı.u'---uştu m_ırsporla Galatasaray arasında- haziranda bitecektir. ne de Almanların bizimle 0 

ada lA ~ı.. b'l ... o cttı k d k rta • 1 1 eser er arıtası yaptıtma taaav- 'U nn b ' 
ltluua ı e : • n ar çı ·a cagı an ap makta- vurunda olduguv söyleniyor. Fa- Şamda H"''YU.:l ek .. ad dı'ye me" ~· ca' .. 'eraj> ihtilafının doğurdu- * Yük~ek Mühendis Mckte- olmamamız için hiçbir se e 

Yalnı• :ı_ı·r ,, .. r;,n pırnar ko.'k1·i dır. Amerikan kumpanyaJan ve aJ • ~ - k b d b l ~ 1 t d • 'ld' M"I'-· ikW' 
,, ·u J •ı:r l:at bu, öyle aanıldım kadar kolay hur olan Kürt mahallesi, kuvvet- gu_ mu.na ~şa. ve maç cınasındaki İn en u yı 'T6 genç mezun o • mevcu egı ır. u ıu ve . bı·r nıa a ve du\ arda, karanlı- Jngiliz korporasyonu mubayaata e· u f h-d h ı d Jd ad· ı'stı'klıı" lım' ız' e n'ayct'-aA r bJf 

h 
devam etmektedirler. Aynca Slo bir İl deiildir. li bir müstahkem mevki hacne ~. es.sı . a ısc atır ar a o uğu mu tur. 1 1 

"" 

ğa •mı lannu§ gibi duran bir k d ih l İ-'-nbulda yalnız Mimar Sı'nn- 5etirilmic: ve Fransızların i gali ıçındır kı Futbol F edcrasyonunun * Kabataş iskelesinin karşısın Almanya hcrzaman bizim od~'':: 
Gra tiifcği ... j e dekor. vda yaya a racat yapı makta- nın -:;.yıaız cimi, medrese, han, .lltındaki şehire karşı ciddi bir k.arar vermek hususunda biraz is- da ve etrafında yapılan inşaat bi- oukzdurd, ve dostudmuzk~larakDı~:_::. 

K • ır. ·ı tıcal göstermesi ı·· d · ·ı · · A 1 · k ma ta evam e ece tır. S-ara :ı.akraçta lahana ""r hamam, mektep, tu-rbe ve ker- gaı e olmııstu. azım ır. tırı mı,tır. mc enın ı, mev- f h. d' 1 • bi b ,•·• 
u :.~ • VALİ YALOVAYA G._ ...... Bu p' ·· .. b'· 1 "t ı · · d t 1 . · lt ~ara tan, a ıse erın r ıı,.-h k Il l L ı ı ı ı vansarayı vardır. KıymetsizJig• ine Arap çeteleri Şamın etrafında· . uruzu oy ece mu a ea et ıımın e o urma arı ıçın yera ın- .. ı·· · ı ·ı b k k al rd• 

n ı nynı)or \e n gar ~ızı Valı· ve Beledı·ye Reisi Lfıtfı' ' tık.ten son l ı· G 1 t d b' h 11· 1 turu ı cası e. aş ·a no t a ·· k d Jl hükmedilerek yıktınJan eserlerin ki ucu bucağı bulunmaz bahçele. . ra, gc e ım a a asaray a ır oturma ma a ı yaptın • ı f 1 . . b' .. t r~ 
ıır o ll) or u. em de Veliç- Kırdar dün Kağıthane semtinde b' ~ S re dağılmışl.,rdı. ve Bel!ıktaşın. y.apacakları müıa- t men aat erıml.l ır ve muş e 

ı~ f·lf' .• 1 . . ırçogu inanındır. Ve bunların " b k mıı ır. . . . ' •lan İngiltere il• de dostuz, h•'' 
a:O ı un nr ~ın1. yapılan yol ı·nşaatını go .. zdcn ge- '- l G d d kl - b 1 . d n anın netıcesıne * H d 1809 w .... 1 yuu masına müsaade veren ko- uta c i ·ı.cri u çın en çıkıl . · . azıran a?'ı. ıçın e lİl müttefikiz, ve nitekim öY e 

Si li balkanlar uğulduyor • çiTmiş, bilahare Yalovaya gitmiş- misyon bu mühim eserleri anla- naz bahçeler kayısı, şeftali ve . Bu sene. Beşıktaş takımı şam- ton çınko gelmıştır. Bunlar he- olmakta devam edeceğiz. 
d u. Dl§nrıdn r>iizgar ee:i) ordu. tir. maktan acizdir. eytin ağaçlarının teşkil ettiği ~ıyonluk ~acını ~lz konr1·ub~adan nüz gümrükten ~ıkarılmamı~tır. Görülüyor ki Türk politik•"' 

'

T ı·çk ff 1 k · A T Ben lstanbulWl, caAmı' 'd 1ihayetsiz bir meyva ormamd r. azanma · suretı e ş:r~ 1 ır mu- * F.lorya.denız hamamlarının sı'yaset ve medenı'vet du··nyft . ... d• e ı o meme et \e ın • SAN'AT OKULU MENSUC k·ı· • mesc.ı • Ş b k b vaffokıyet elde etmıştır. Galatasa k h 1 f h _ .. 1 
"'an se\ m..inı'n Jıa etı'nı· , e ta· ŞUBESİ ı ıse-, manastır, havra han ha- amın cenu u ve şar ı u 'Stı· k .1 B 'k k b ve a ıne erın ctra ına ta ta par birçok dostlukları-o mihrakı 0 ' 
., ıcr- bil ' ' ti t hd' lt ·ro··· . . ray ta unı c eşı ·ta, ta ımını u '·lıkl 1 k L 

ı b 1 _._ k • k b. marn, çeşme, se , sahrınç ker- .re e e ıt a ına gı ıgı gıbı şi. .. k" k d I .1 k d maı.: ar yapı maSlna arar ve- mak. mucı'z .. •ı'nı· devam ettı'rıne"' dını tatmı bir airdi. atan u enı.;e aan at me le ı d • l d z bed • k b gun ·u a ro arı e mu ayese e e- .1 . . ...... 
mensucat ıubesi ikin ... : mezunla- vnnsarny, me rese, mektep, da- ma ı e a anı asa asında baş k 1 k., "d f d G I rı mıştır. tcc!ir. 

11 t ·ı t'IAlle kı 1 ..... - 'f k h .. b 'b' kaldı Şa t . . 1· 1' ·ı· ce o ursa mu a aa a a ata- * B 1 1 13 a-ya ı 1 ı ı a r, )Rm ar, nm vermiştir. Şubeyi bitiren genç rl!şşı a, uyu, avuz, tur e gı 1 ran mme ısım ı smaı 1 a. h . 1 d B "k u yı at yarış arı tem-
gizli çnh:.malar içinde geçrniı.;.. Jerin hepsi vazife alm·-ıardır. Bu abidelerini ve bunların kitnb_. sireti tarafından tehdide uğra. ~ray~n, t~u ıacır::r. e h etılı ta dm muzda başlıyacak. geçen yıla na-

qı lerı'nı· toplamak için -hazan günde mıştı. ~gırb. as ıgın.: m vın al arın n zaran dört hafta fazla devam e· ti. Hapishanelerin bütün gara- 1Ubeden çok İyi neticeler alındıgwı t :zun me"c t d w 

12 saat r~lışmak ve )'Ürümek şar- General Valyenin kumandası ıs.7 .. ı~. e"\A'a k B · .uk 0 ugunu decektir. ı, tini d11,;01nı::, kaAb kanlı ba • için bu.rasın. ın müstakil bir mck- ...- l · goruruz nca eşı taşın mu l '-
.; ~ h l tile- tam yedi sene çalıştım. tan- na verilen Şamın bütün okakla. h . 1 '. ,: tl' .. d f - * Anado u ya11;asında yeniden '·ınlara ugrw avan kaAh kanlı h ı tep a ı.ne ıftağ edilmesi düşünül- 1 k rı t l .. l acım en en .ıı;uvve ı mu a aa il h b k k 

K • k d bulda Türk tarihini aydın ataca , 1 • c orgü erile kapatılmış köş" b'I h. 1 b' I - 3 gönii ü asta a ıcı ursu da-k t l •. d l me te ır. .. .. .. w .. •• .. • erı ve meyd ' .. ya ı e ıç o ma1.sa ır sayı o sun 1 k K l 750 b 
rn ar )apan çete er ıtın e yı. Turltun gogsunu kabartacak o)le kaplanın anl~rı Blokhavzlarla kaydedebilecek kuvvettedir. Ga- ha açı aca tır. urs ura a-

)arca \lğrnşmıştı. Buua rağmen BEYAZITIAKt TARİHi abidelere rastladım ki bunların kın Franı%ı .wke hır klol?rduya ya- latasaray muhacimleri ise -Gün- yan sırnyla devam edeceklerdir. 
' <'liçkoff, içli bir n<lntn kalını~ ÇEŞME yerleri gibi hüviyetleri de bugiin- kıslası ile 

2 k~'ş'vet erı H~midiye düz ve Arif oynamadığına göre- * Ondüle makinelerini kulla-
k l • . d 1 ] l Beyazıt meydanının açılması ltü ehir rehbercilerine meçhul- 1~:'..+ı·rı·lmı·ş'tı~.s ı am kalesıne yer. en za~·ıf mu'·dafaa o"nu·'ndc dal1'1 nan berberler imtihan edilecek-a emı en mce U) gu ar a ci l· dolayısile meydanda kalan Ç""'me s~ J f k 
J d ıd -y ı- B r d 50 k d 1 k k b. 'b" ı ·ı tir. Muvaf a olamıyanlar kursa er o urn11 u. Tıpkı l.ıu kız nin aynen, fakat baska bir yerde l ur. ugün e ım e 1 a ar Şehirde sıkı bir örfi idare hu". go açırma ta ırı ır ene yarış b' 1 ki d 
... :.ı.i. muhafazasına karar. ven'lmış· tı'r. llefter var. Eğer Belediyemiz şeh- ku"'m su"nı"uor s •·-ki d . cdeC"ek vaziyettedir. Gündüz ve ta ı tutu aca ar ır. 
~ · b. ~ .J. ' oıuı nr a ınsan A 'f' ·ı 'h k'I h · h J * T ·ı· ti · · · 1600 

b k Ç rın. ır asan adka haritasını yap· d •. 1 k I d n ın ı tı a ·ı e mu acım at arı aşrn vı aye erı ıçın J.fı in a na<:ı} !burada otur eşme numaralanarak sökülmüş- egı uş uçuru mu ... ·or u b b ı J 
mıya karar verirse -şehre bir hiz- s . 'ht' lAl ·ı J. • • A ·ı amba ka bir şekil alacnk olan otomo i astiği tevzi edilmiştir. 

mu~, onu okuyorsa o da bura- tür. Çeş~e gene Be>:azıt meyda- met yapm•• olmak için- bunları urıye .ı ı acı ~rının zraı ı Galatasaray takımının, hücum istanbul tevziatı için Vekaletten 
ı :ı. 1 d d I nında bır yerde yemden kurula- -. olan Kapıten K 1 k d h 1 
ara 11Jeuer. .>er er e o aşmış cak ve yerini Müzeler Jdar...i ta- memnuniyetle vermı:ğe hazınm. d k' k' L"'J"kol.ü;, umh an açsın. at arında tevazünü temin etmek yeni bir emir gelinciye kadar mü-

ıı_ . ..c l J ...... a -ı se ız '00 u meş ur er- suretile, neticeyi kendi lehlerine racaat edılm•mes"ı aıa·kadarlara ' e :uu s•ll' et'l ) azmı 1' yin edecektir. İb b. H kk KONY LI k .. l l h k L ra ım a ı A es suvari eri e Şam u uk mek· çevirmeleri beklenebilir. Yani Sa bildırilmiştir. 

Şekip GONoOZ 

T ARIHI ESERLER 
NUMA RALANIYOR 

San'at kıymeti olmıyan, fııkj~ 
J>nkımsıılık yüzünden harap ~ 
mağa yuz tutan tarihi eaerler111 

mu haf azasın da fayda aörülıtıe' 
diğinden Müzeler idaresi bunl•
rın yıktırılmasına ve yerlerine t•' 
rihi vaziyetini gösteren birer JeV'· 
ha asılmasına karar vermiştir. * Zonguldak Halkevinde ıa(; 
lan ve iki ay devam eden çiçe e 
ve fantezi elişleri kursu bit111it 1~ d. "' muvaffak olan kızlarımıza ıp 
malan verilmiftir. 
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rŞehir 
Radyoda san'at saatı 

San'at şubelerimizde mut
lak bir verim darlığımı var? 
Maarif Vekili dediki : " Garb Eserlerini.n 
tercümesi, Fikir seviyemizin yükselmek
te olduğunu gösteren güzel bir delildir,, 
Maarif Vekili Hasan Ali Yü- debiyatı ele alalım: Büyük telif 

~l dün akşam Ankara radyo- eser.len _yennemekliğimize mu
rnın~a bir konuşma yaparak kabıl, ~uı:ıya . edebiyatının şah
san at cereyanları ha~ında 60- eserlerı hıç hır devirde olmadı
rulan suallere cevap vermiştir. itı ka~ar mebzuliyetle dılimize 

Maarif Vekili, halk san'atının mıkledılmektedir. Bu, kendi va
Yarınki büyü'lt Türk san'atını ya zıcılarımızın eserlerini ikinci 
ratınası üzerindeki rolü .etra- pl~na atıyor. Dünya medeni 
11nda düşüncelerini söyledı~ten mılletlerinin binlerce ve on bin
SOnra, memleketimizde g.uzel I:.rce eseri içerisinden süzülüp 
san'atlerin bütün .~belerın~e turkçcye çevrilen kitaplar kar
bır yeıim darlığı goze. ç~rırtıJP şısında bizimlkilerin j:?Ölgcde ka
SUalıne şu cevabı vermıştır: lışı bir zarurettir. Fakat okuyu
i .~- San'atte m~al~sc~ sad~e c~ kütlenin bu yoldan zevkini 
kı kıymet v~r?ı.r .. Çırkin ve ı?u- Yukseltmesi yazanlanmızı da o 
zeı. Bunun ıkısının. o:tası Yok- zevke cevap verecek hale ~eti
tur .. San'at şubelerımızde mut- rece~i için hakkımızda hayırlı 
~ak bır verim darlığı olmadığını bir tekamül vazifesi görüvor. 
annediyoru~· .. Zayıfl~k manza- Bundan çok memnunum.> 

~~sı. hen~z. bu.tun san at şu bele- Hasan Ali Yücel. • Edebi ça-
ırnızdc ıkincı .derecede kalan lışmalarmız için vakit ayırabili
~~su~ıa:ını ~ılc:_ek büyük ve yor musunuz!> sualine şu ceva
~~z. dn~ı san atk.arların kendi- bı vermiştir: 
derın.ı J??5te~memış oımalann- .,_ Bugün bana tevdi edilmiş 
an ıle~ı gelıyor. Bu hal bizi bır olan vazifeyıi bir san'atkar hale

~evi hıs del~l~tine sevkediyor. ti ruhiyesile ifa etmekteyim. O
d annımca hızım ~~inde b~lun- nun .verdiği zevk, J:>ahtiyarlı'k, 
uğı.ımuz devre guzel san atla- ve vıcdan huzuru içınde çalışı-

~tn .her şubesinde muhatab küt- vorum. Aynca hususi mesaiye 
enın ve münekJdd zümrenin bir tek dakika verebilecek haJ
Yet;.şınesi dev.residir. Mesela e- de dc~ilim.• 

kahve tev
ziatı durdu 
Vekalet tevzi işi 
hakkında tali mat 

hazırhyor 
'Vilayet ıkahve tevziatı için ba

~ı esaslar tespit ettiğini ve mev 
Cut kahvelerden 150 çuvalını or
<lu ınüfettişliği levazım fımirli
ın emrine verdiğini yazmıştık. 
ı· nun Tıcaret Vekaletinden Vi
<lYete gönderilen bir ernrile kah 
~enin İstanbulda tevzi şekli 
~ akkında bir talimatname ha-
8!tlandığını, bunun gönderilme
~l'le kadar tevzıata başlanılma-

38 bin kişi! 
Francala almak için 

müracaat etti 
Francala sabşı etrafında veri

len yeni kararların tatbikine dün 
den itibaren geçilmiştir. 

lstanbul Belediyesi tarafından 
resmen tcsbit olunduğuna naza
ran francala almak üzere raporla 
müracaat edenlerin miktarı 38 bin 
kişidir. Bu rnporlann ancak kü
çük bir kısmı Belediye ve Hüku 
met doktorları tarafından veril -
miş veyahut da tasdik olunmuş
tur. 

Diğer taraftan hastahaneler de 
ihtiyaçlannı Belediyeye bil..f ir
meğe başlamıştır. Belediye, hasta
hanelerin ihtiyacını tesbit eden 
bir liste hazırlamaktadır. 

· Orfi mahkeme 
Esrar satan iki ada• 
ma dörder sene ha

pis cezası verdi 
Esrar satmaktan maznun E

dirneli Akif Kabakyetiştiren ve 
Cemal Söyler'in Örfi İdare mab 
kemesince dörder sene hapis ile 
cezalandın1dıkları haber ahn
mışır. 

Çarık ipi ve eşya bağı yerinde 
kullanmırk. için telefon hattın
dan tel kesmek suretile muha
beratın da kesilmesine sebep ol
maktan maznun Bay:ramiç'ın 
Ahlatlıburun köyünden Hasan 
A'!i dının Örfi İdare Mahkeme
since iki ay yirmi ~ün hapis ile 
cezalandırıldığı haber alınmış

tır. 

Deniz bayramına 
hazırhk 

temmuzda yapılacak Deniz
cilik bayramı bu yıl daha esaslı 
bir surette kutlanacaktır. Bayra
mın programını hazırlamak üze
re bir toplantı yapılmıştır. içti
mada Vali Liitfi Kırdar, Mıntalta 
Liman Reisi Refik Ayantur ve 
diğer alakadar denizciler buJun
muşlardır. Toplantıda bazı csns
lar tesbit edilmiştir. 

Bu esaslara göre her sene Or
taköyde yapılmakta olan deniz 
yarışlan bu yıl Moda koyunda ic 
ra edilecektir. 

Merasime saat 15 de Taksimde 
başlanacak ve bundan sonra mun 
tazam bir halde Barbaroeun tür
beııinc ~idilerek nutuklar tıöylene 
cektir. Akşam da denizde bir fe
ner alayı tertip edilecektir. 

İSTANBUL lASE 
MODORLÜCO 

iaşe Müdürlüğüne Ba vekalet 
Koordinasyon bürosu şefi Mecdi 
Akasya tnyin edilmiştir. 

Yeni müdür yakında şehrimi
ze gelecek ve te~kilatı kuracaktır. 
---~-o.~----
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PaktmD
nasebeti 

ile 
--

f:!.acar gazetelerin 
de görülen fikirler 

1- ,, Moskova 
nın yakında 
almağa mec
bur olacağı 
kararlar ... ,, 

2 - ,, İtalya Tür-
kiye ile anlaş
mağa mecbur 

olacaktır.,, 
Budape:;ite 20 (A.A.) Ofi 
Türk-Alman itilfıfının imzası 

ve Almanların şimali Afrikada 
elde etti'kleri askeri muvaffaki
yet ~azetelerin en rnühi mhaber 
lerini teşkil etme'ktedir. 

Berlinde bulunan j:?azetc mu
habirlerinin verdikleri haberle
re istinad eden mahafil Alman 

ı(aplomatik muvaffakiyctinın 

Suriyede 
muharebe 
Şam'a hücum 

başladı! 

General Oenz teslim 
, tek ifini reddetmiş 

Amsterdam : 20 
a. a. Londra radyo
sunun verdiği bir ha
bere göre Gen er a l 
Deniz, General Wil
son tarafından verı

len ultimatomıı red· 
dettiği cihetle İngi
lizler bu sabah Şam' a 
taarruza geçmişlerdir 

Bu dostluk kanla 
mühürlenmiştir 

Ba ı Birincide 
zeeler İnönü ve Saracoğlunun sL 
yasetlerıne kar!iı hayranlıklarını 
izhar etmektedirler. 

U11U'blat bu münasebetle yaz. 
dığı makale<le ezcümle şö~ le de
mektedir: askeri zaferi de teshil edeceğini 

ve Alman hükumetine Avrupa
vı yeniden tanzim hususuncl:ı 4;Bu muahede adi bir imza ve 
sarfedece.i?i mesai itibarile çok bruoit bir formaliteden ba~ka bir 
muvafık bir hareket noktası o- cydir. Bu vcs!ka eski dostlu • 
lacai!ını ve bunun hem sivasi 'Un bozuhnamış olduğunu izah 
ve hem iktisadi sahalara şamil etmektedir. Türk - Alman dost. 
bulunacağını sövlemektedir. luğu büyük ~redrik zamanın~an 
Akşam gazeelaeri bu itilafın başlar. Yenı muahede daıma 

Türkive ve Almanya arasındn'ki mevcut olan bu dostluğu aydın· 
ananevi dostluğu sarih ve kat'i lntmakta ve 'bir vüzuh yaratmak. 
bir surette tesbit etti~ini yaz- ladır. Alman devleti Türkiy~ · 
"'laktadır. Bu it'lai İtalya ve Yakın Şarkta ve cenubuşarki 
Tiir~iye arasındaki münasebE>t- Auupasında b"r sulh, n.zam ve 
lerirl de münasib bir surftte hal lsükun esası olarak 'kabul etmek. 
imi teshil edecek ve bilhnssa ık' •.tedir. Bay ~itler ~.ev~mlı .tetkik. 
memleket arasındaki iktis .. di lerı netıccsınde Türkıyenın Bal· 

Ne Romanya ne Al
manya bizden bir 

sey istemis 
değillerdir 

Cuma 20 Ha~ran 1941 

Coğrafya ko noresi 
nin kararlan 

(Baş! •irinci sahifede) 

len taksimat ve köyler kitabın
daki imlalarile dağ, nehir, göl. 
körfez ve saire gibi tabii coğraf
yaya ait ısimler harita umum 

Ba~ı Birincide Müdürlüğünce neşredilen bır 
bazı ta1eblerde bulunduklarına taksim sekiz yüz bin mikYash 
dair olan şayialar etrafında a-
demi malUmat eyan edilmekte- Türkiye haritasındaki imJalarıle 

yazılacaktır. Bu madde müza
dir. Hükumet merkezinde sefer- kere olunurken yapılan bir tek-
berliğe delalet eden bir hal yok- lif üzerine Türkiye coğrafya i
ur. Gençler sokakları doldur. simleri hakkında umumi bir en
maktadır. Seferberlik olsa)dı, deks hazırlatılıp neşredilmesini 
hunların sokaklarda dola. mn- Maarif Vekilliği yolu ile Dahılı
nıalurı ikfüa ederdi. Tiirkiye ile ye Vekilliğinden temenni edil
Alnınava arasında imzalanan mesi lkon~rece karar altına alın
doslluk paktı hakkında fazla mü mıştır. 
talca beyan edilmemektedir. b - L:itin alfabesi kuIIanan 
Yalnız Tiirkiye ile So\'3 etler b 

. . • . .· ·· asebetlc. ya ancı milletlere ait coi!rafva 
~ırlı~ı arn~ındakı ı:ıuı_ı lan a· isimlerinin ynzılışlanna gelınce 
rın ~-5 de .~mıa cdılmış 0 

1 
Bu .eıbi is;mler şu hususivet-

deını tecavuz paktına ve u 3 ılın .. .. .. -
24 martında bu pakta istinnd e- ~er ~07: ~nu~de t:ıtulmak şartı 
d.1 k h 1 lan notn- ıle aslı ımlaları ıle yazılarak 

ı ere azu anmış o Tü" k - k 
lnra davandığı söylenmektedir. r çeye_ gore _o unacaktır. 

Yalnız Türkçeye gore okunma ı 
• 

0 mümkün olmavan isimlerin tak 

Bır kac satırla ra~~k~~!~~~~=~~~:~~~~:. ;~~~ 
' sa gibi şehir. kasaba ve köy i-

(Başı Birincide) simleri asli imlıiları ile vazıla-
Sami Karayelin lisana hürmetsiz- caktır. Tabii coğrafvaya ait isım 
liii ve lisan hususundaki laübiıli- lerden mensup oldtrkları lisanda 
Liii dolayısile kavnyamıyacajını hususi ve ekseriya karalrteris
sandığım bu nükteyi burada nok- tik b'r manavı haiz olmavanlar
talıyarak, son ve başka bir iddi- la yüzleri manalı tcrtib şeklinde 
asına parmak basıyorum. bulunmayanlar Türkçe foneti-

Sami Karayel, çam devirmek- ] kt B" k 
ten ba"'a bir ıeye yaraımyan ka- gine ,göre yazı aca ı~ ..• ıs .. av 
leminin bana .hiç muhtaç olma- körfezi. Jrravadi nehrı ı:ııbı Tu~k 
dığun halde. reklam yapm"" ol- ı::e aUabeye göre okunmasın a 

..,. bir "Üçlük olma ·an yabancı ta-
masından çekinmiş olacak ki, ya- "" 
zısmda dunı bile söylemeğe Iü- bii coğrafya isimler~ de asli 
mm ırörmüyor n hakkımda imlcilan muhafaza edilecek• r. 
«yeni yetiıme çocuk» tabirini kul Dover boğazı. Lion körfezi ~~·, 
!anıyor. Yetifmif olmamı kabul Yabancı dillerde ayn ayn rna
etmesi bile, Sami Karayel besa- nası olan tertib şeklinde'ı{İ isim
bına kaydedilebilecek bir hakıi- lerle bu lisana ait lahikalarla 
naslıktır! Fakat Sami Karayel teşkil edilmiş olan isimleTin as
halqinashğında bir derece dah~ 1i imlfiları ile yazılması kabul 
ileri giderek, bize kendisinin bir edilmiştir. Gröland, Puy de Ru
türlü yetişememiş ve neden ye. döme. 
tişmemi~ olduğunu, sebeplerile Türkcede eskideneri muavven 
birlikle söylemeliydi! .. Sami Ka. b r telaffuz şekli almıs \'e bö ·
rayele küçük bir hizmette bulun· lere tanınmış olan isimlerin bu 
mak istiyerek, bunun sebeplerini şekilleri muhafa7.a edilecek \al
bcn söyliyeceğim: ntz, mühim olanlannın lüzum 

<t3ını bildirmiştir. 

ıf İstanbulda yapılacak tcvziatta 
1le başına 4-ım ..... 450 gram kah

ve verilebilecektir. Memurlara 
Ve bazı tcsekkiillere kendi dai
~el~ tarafından kahve tevzi c-

Kaymakamlıklar birer liste tnn 
zim ederek umumi olnrak kaza
nın francala ihtiyacını tesbit ede
ceklerdir. 

---o---

ate 
ele 
a 
yor 

• 

rıüzakerelerin y<>nidC'n açılma- -anlama bir emeli olmad ğ n 
na meydan verecektir. 1-1aca- ınl::ımıstır. Bay Hitler Türkiyeyi 

ic;tan ivi haber alan mahfiller nılli a'lunmnnın parlak bir mi. 
rürk-Alman itilfıiının ımzası ,alı olarak gö">termistir. B.ı tclak 

• ııünascbetile Nevyork'da , e b•l ~i bütün .\lman halkının telakk •. 
'ıassa Moskova da husule ,ı:!cle- ,jcl;r. Almanya Türk dostluğunu 
pik aksülamelleri büv'tik bir a- hiqbir zrınan unutmamıştır. Bu 

'fıka ile beklemektedirler. On- dostluk tarihidir, Kanla miihür. 
arın noktayı nazarlarına ,ı;!Örc. l,cıımişı !·. 

ı-

Sami Karayelin «yeni yetiş- ~öriıldükı:e asli imlaları vcı\ a 
me• dediği bu çoc~k, ben, -kısa bu ı?Unkü şc'·illeri parantez -
aynlık fimlalan bariç- en aşağı cinde avrıca aös erilecektir. Lem 
yirmi senelik -belki de daha f z- h'a ·London• Münib. fünche > 

lal- bir gazetecilik bayab içinde lfar.-;iJya cMarscille> Man~iır 
yuvarlımmaktayım. Ve Sami Ka· cBitolİ\e• Crzair Alj!er ~:bi 
rayclin, bugün hala bir balta ha- c _ Latin harfi kullanml\ an 
'inde kullanmak istediği kalemi· ~; 'kelerdeki Çerraounci San,ı:!hav 
ıin kaba, İğrİ büğrü yongalannı gib coilrafva isimleri için ma
töze batmayacak birer çöp haline halli telaffuzun mümkiin mer
"ndirebilmek için İleri gazetesinin tebe Türk fonetik kaidcler"ne 
tahrir odasında az ter ve göznu- tetabuk ettirilmek üzere yapıl
-u dökmediğimi hatırlıyorum. Bu. ması esas prensiptir. Bu husu!.a 
tün Sami Karayelin herhangi bir ta birlik temini icin StiC"lr's 
müsveddesini bir «tahrir müdü- Hand-atlas'ın endeksi esas tutu
rü» gözile tekrar okumak felake- lacaktır. 

ılecektir. Mahallelerdeki tevzi
~tta mahalle mümessilleri ve 

&rti memurları hazır buluna
tak bu kahvelerin yalnız ser
heSt meslek erbabı aile rcislerı
% satılması esbabı tcmın cdilP
~ktir. 

Omuz omuza 
harbettik 

Ba ı Birincide 
~eınnun olacaktır, çünkü biı, hiç 
ll r t~rnan, Türklerle silah arka· 
ll aş ıgırnızı ve Umumi Harbi u. 
g~trn~dık. Pakt, Türkiyenin İn· 
ok{· _:;.ıstcmindc mekanik bir çark 
r U8:unu sanan :herkes için bir 
~?11z <>lacaktır. Ahnanya için, 
dosıti t~ec.rUbeler geçirmiş eski lV 
ınu Ugun zaferidir. Ti.irkiye ile 
sn nasebctlerimiz, asırlardanberi 
"rrtıekted' ettik ır. Omuz omuza harp 

daşlıkveh~r~adaş olduk. Bu arka. 
ltıernışt·' . ıçbır zaman tehdit edil· 

İn ır. 

önü ta b" 
tan bır 'd m ır. aydınlık yara-
kararlaııtıostiuk sıyaseti yapmağı 

c;Cl?.cte r.ıruştır.> 
ı. . •bunda 

so ını ve llitıcr'"n sonra, B. Mus-
tırlatmakta " ı~ nutuklarını ha 

cTürkiy , ~l Şöyle demektedir. 
tunu higbir ~nYan•n bir dos
etmedığine inanabılsıkıntıda terk 

G t b ır.-. 
aze e, undan so 

~adıya İngiliz siyase::ra uzun U· 

setmekte ve maknlcsi~d ~ balı.. 
4linnektedir. §oyle bi. 

«Türkiye ile Almanya a~ 
,, . l . . k •asında 
,,enı zaman ar ıçuı ıYnletl;i .. 
l"natkar münasebetler vardır ıtL 

Bu tefsirler ve Alman gaz:t 

MECLlSTE BUGÜN MÜZAKE· 
RE EDİLECEK MADDELER 

Ankara, 20 (Telefonla) -
Meclis bugün 15 te toplanacaktır. 
Ruznamede iki ölüm cezası hak
kındaki tezkere ile birinci müza
kereleri yapılacak layihalar var
dır. Bu arada çiftçi mallarının ko 
runması haldundaki kanun layi
hası da vardır. 

---o--
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DERECESi 

Bern, 20 (AA) - Moskova
dnn lsviçre Telgraf ajansına bıl
diriliyor: 

Kızılordunun organı olan Kras 
naia Swjesda gazetesi, garp mın
takasındaki bazı mahallerde ahş 
talimleri yapılmakta olduğunu 
bildirmektedir. Bu talimlere mayn 
atan cüzütamlar da iştirak etmek
tedir. Odesa mıntakasında ihraç 
kıtaatınm talimleri de\•am etmek
tedir. 

MEB'USLUKT AN r.ıKARl
LAN ÜÇ FRANSIZ 

Vichy, 20 (AA.) - Dün 
reami gazetede intişar eden bir 
kararname ile B. Jean Zay, Pi
erre Vienot ve Paul Anticr meb
usluktan iskat edilmislerdir. 

ÇÖRÇİL ÖNÜMÜZDEKİ 
HAFTA KONUŞACAK 

Londra, 20 (A.A.) - Avam 
Kamarasında dün M. Çörçilden 
harp vaziyeti hakkında beyanat
ta bulunması istenmiştir. 

B. Çörçil, bu suale şu cevabı 

Ankara, 20 (Telefonla) - · 
Teşkilatı esasiye kanununun 5 7 
nci maddea.inin aııkeri adli ha
kimlerJe Temyiz Mahkemesi müd 
deiumumi ve muavinlerine de 
şümulü olup olmadığınln tefsiri 
bir tezkere ile Meclisten istenmiş
tir. Adliye ve teşkilatı esasiye en
cümenleri meseleyi tetkik etmiş, 
teşkilatı esasiye encümeni ,öyle 
bir tefsir karanna varmıştrr: «As
keri adli hakimler, teşkilatı esa
siye kanununun 5 7 nci maddesi 
hükmüne tabidirler. Askeri tem-· 
yiz müddeiumumisi Üe muavin-
l . b dd . vermıştır: 
erı u ma e hukmüne dahil de B ·· ·d • 'ld. • ")d" B k «- ugun zamanı cgı ır. 
gı ır.> u ararın birinci fıkra- F k t ·· ·• •· d k" h ft t 1 y f z· a a onumuz e ı a a op an-
sına usu ı~a (~kişehir), i~in dığımız zaman bu belki mümkün 
ci fıkrasına Zıya Karam·u·rsel (lıı- l O O . o acaktır. zaman, rtaşarkta 
tanbul) muhalıf kalmı lardır ıh d "dd ti t k" d"I · • u erece şı e e a ıp e ı mış 

* B 1 d. b h 1 .. d.. olan mühim harekat üzerinde ba-
e e ıye a çc er mu ur- 1 ·· ] kt·• · h 

l··- ·· · A b" l" 1 k h • z.ı şey er soy eme ıgım mu te-ugu emrıne "' ın rra ı ta sıaat ld" 
verilmiştir. Bunl.ar.la yen.i açıla~ 1 mKIB~;S AÇIKLARNDA BiR 
meydanlara yeşıllık ve çıçek dı- MISIR VAPURUNA HÜCUM 
kilecektir. Aynca Topkapıda kü- Lefko e, 20 (AA.) -Alman 

.. k b · k da ynpılacnktır ş çu ır pa~. _ . • . · tayyareleri Kıbns açıklarında bir * Otobusçuler, Sırkecı-Florya Mısır "t 1 ·· t · k .. vapurunu mı ra yoz a eşme 
arasında seferler yapma. uze~c tutmuşlardır. Vapurda vukua ge
Bclediyeye müracaat etmışlerdır. len hasar ehemmiyetsizdir. Ya
Bu. talep kabul olunursa'. seferler ralananlar, tedavi nltına alınmak 
E.dımekapı-Topkapı yolıle yapı- üzere burada hastaneye yatırılmış 
lncaktır. lardır. 

le . _r: • 1 . yfa1 c-
rın lbu teısır erı t>a .. arl«lda i. T'EKUF KABUL EDll.MEDİ 

l'~e. edişleri arzı şunu gos.ternıeğe . ZA1i lrüıdir ki Almanyada, hıçbir za. B fnknra, 20 (Telefonla) -
:tnan, bir muahede böyle bir heye 0 ~ meb'u u Lutfi Gören. 2330 
~an uyandırmamış ve ıbu derece ~Yı ı rıf kanununun §Ümulüne gi-
1aın bir tasvible karşılanmamış. ı:~n~;lnrd~n maznun olup hak
tı: Sabit olm~tur ki Tür.kiye. bu 

1 

dolayı ~:~b~t yapılmamasından 
t~· büyük tari.hl dünya hadise- görenler ve dh ve ~nevi~ zarar 

l'ınde, birinci derecede bir rol, larını iddia d akaızl_ıııa ~ ugradık-
fil.ılJıl'IA--- • ---~ .. d ·ı .. e cnlerın alakalı mer 

......... vıı:r ibır rol oynaw-- ır. cı ere muracaatla h '-1 d k" 
nıı; nnn a ı ta-

Rize :ı;ulbe "n<len alınıf o],]u. 
ğum a.ıkerlik tezkeremi ve nii· 
fu.: kıiI;rı_ili.!nı kayhett im. Yeni· 
lcrini çıkaracağımdan •,Jdleri 
niıı Liikınii yoJ...-ıur. 

1320 doğumlu Recep 
oğlu ZeTkif Kurt 

\foskovanın vaziyeti vaktile An -----•)-----
'<ara üzerined nasıl müessir ol
muşsa ~imdi Ankaranın vazive
ti de Moskovanın vanında itti
hazına mecbur olacam mukarre
rat üzerinde o suretle bir tesi ... 
vapacaktır. Bu zaviveden tetkik 
0dildiği vakıt Tüııkive sivase
tinde'ki cephe tebeddülünün Bri 
tanya sivaseti için vakın şarkta 
lıarp sahasını ı?enişlctmek nok
• asından bir muvafüıkivetsi7Jik 
tcskil edeceği n Almanva tara-
fından müdafaa 4'dilmekte olan 
·eni ni7.amın istihsaline fc,·kıı 1-
icle mühim surette vardım ede
·c-Tri anlasılır. 
-~---o-~--..---

• 
ltalya Ameri 
ka konsolos 
)arını çıkarı-

yor 
Roma 20 (A.A. 1 - Burada res 

men bildirildiğine göre İtalyada. 
ki bütün Amerikan konsowsluk
ları kaldırılacaktır. Buna muka· 
bil Amerikanın, derhal, bütiin İ. 
talyan konsok>sluklarını kapatma 
sı beklenmektedir. 

50 Japon harp 
gemisi denize 

açıldı 

50 den fazla Japon 
harp genıisinin A· 
moy' dan cenup isti
kameti denize açıl

dıkları bildirilmek
tedir. 

Musolini paktın im
zasından çok mem

nun olmuş 
(Başı 1 inci sayfada) 

niyetle karşılanmıştır. Türkive 
Alman:rnnm kendi hakkındavki 
~ulhııerverane nh·etlerini anlı
yarak takdir ettiiini isbat et
miş ulunmaktadır. Türkler bu
nı:. ge(:en aylarda İngilizlerle 
Amerikahların Alnıan.}tıı ilt 
Tiirkh·c arasındaki vaziyetiı 
ta\'azzuh etmesine mani oinını 
kin :rnptıkları ima, teshir ve. 
tehdid te ebbü. !erine rağmen 
göstermişlerdir. 

tine uğrasam eminim ki yine ayni Konı?er ö~leden sonra saat 
leri ve gö:murunu hem de fnla- 16.30 da İstatistik umu mMüdü
üle dökmeie mecbur oJacaimı. rü profesör Celal Aybar'm re s
Çün"ü Sami Karayelin karalama· liğinde toplanmış ve nıznamesi
larmda 4imdi sade cümle bozuk- ne dahil maddelerin ikincisini 
'uiu dikenlerini değı1, fılôr na-
mına ortaya atmak istediği zehir- teşkil eden J>TOj!ram ve itap is-
li mantarları da ayıklamak mec- leri komisyonunun müfredat 
buriyetinde kalacağan. proi!ramlan halkındaki ıraporu-

Not. - Bu mevzu üzerinde, nu telkik \'C müzakere etmiştir. 
ilmi esaslara dayanan biT tetkik Kom isyonun reisi profesör En· 
yazısı haıırlamaktayım. Yakında ver Ziva Kara1 komisvonun ça· 
n~~redilebileceğini !'anıyorum. lışma tarzı ve haz.ırladıi?ı ranor

HAMİD REFlK la -proj!ramlar hakkında izahat 

Türkiye bitaraf kal
makda ısrar etti . B. Mus~olini'nio dediği gibi. 

ltalya, bu muahedenin akdinden . Başı Birincide 
bilhassa memnundur. Çiinkii 1- «Almanlar kendi yanlarında 

vermiş ve sırası ile pro!!ramla
rın müzakeresine başlanmı tır. 
Uzun münakaşalardan sonra i 
ol< ullar için hazırlanan . müfrc
da proğrnmt ön~müzdeki ~1742 
ders yılından itibaren tatb kıne 
başlanması Ma~r'i ~~illif!in
den temenni cdılmek uzere av
nen kabul ve tasvib olunmu.:;tur. 

talya Tiirki~·e~·e karsı daima bir nücadele etmiş insanları ve ya· 
anlayış ve işbirliği ~i~·nseti tn. ıut milleUeri unutmazlar. Biz si_ 
kip etmiştir ,.e bu ııiya et dahı> 
1928 seensinde ba lanu:.tır. Fil ·ın arkadaşlığında kısa bir devre 
hakika itaı~·a ile Türkiye ara. Jeğil fakat değişmf'Z blr dostlu • 

~Uın bürhanını görüyoruz. Alınan 
sındaki dostluk paktı 1928 de kanla temhir edilmiş dostluğu 
akt<'dilmis olup el'an mer'i)'ette hiflbir zaman unutmaz. Biz bu 
bulunmaktadır. ~ · dostluğu eski müttefıklerimız 

tJ!k okul müfredat ~ro~amın 
dan sonra Orta okul müfredat 
proJ!ramı ve talebeye harita öt
retme meselesi üzerinde de u .. 
zun müzakere ve münakaşalar. 
da bulunan ve neticede kom·"""
vonca hazırlanan proi?ram tek
lifini aynen kabul eden onl!t'e 
varı nsaat 9,30 da toplanma!k Ü· 
zeıre bu günkü mcsai.."inc son 
vermi tir. 

Do ... ttuk muahedc~inden bns- 'l'ürkler için daima muhafa_za c~
ka. diin, Ankarada iki memle- tik Biz onların kahraman ınkıla· 
ket arasında matbuata ve iktı. bın.t tanıdık ve hayranlıkla mü_ 
... adi me clelere ait anin malar ~ahede ettik. Türkiy~ istfktali i • 
da imaz edilmiştir. Bütün hun- .:in mücadele eden ıbır mernlekc_ 
lnr iki akit tarafın, aralarında. tin parlak nümunesidir. Biz Türk ------------
ki dostluitu inkisaf ettirmek hu- lcri kıskanıyorduk v~ onlara Bü- ri sahüelerinde ir.ıe edrşleri tarzı 
usundaki kat'i azimlerini gös- yük Atatürklc:rinden d?layı gıpta şunu gösterıneğc kafidir ki Al • 

termektedir. ediyorduk. ismet lnönü eski manyada hiç bir ~ ibir mu. 
Bu anlaşmaların haiz olduğu Türk - Alman an'anesini yenile- ahede böyle bir heyecan uyan • 

ehemmiyetin düsmauın göziin- miştir. Paktın imı.ası bizi çok dı:-mamış ve bu derece tam bir 
·•en kaçmadı~ı Romada tcbariiz memnun etmiştir. Türkiye ile tasviblc 'kan;ılanmamıştır. Sabit 
ettirilmektedir. Buıuıııln hcra- münası;:bctlerimizdeki buhrandan olmuştur ki Tilr he bugün bii. 
her diisman darbeni ntcsirini itı yalnız Ingıltere mes'uldür. İngiJ. yük tarihi dünya ihôdise:terincle 
rf ctmi tir. Hn<11m, imdi hu an. tere iki eski rnütte.filti birbirine birinci derecede bir rol, sulhper· 
]asmaların Jıarhn de,·a~1ı bakı- karşı harbe sürüklemek istiyor- ,·er bir rol oynamaktadır. 
~n!ı~~a~ ne demek ?ldugunu pek du. Türkiye bitaraf kaldı. Füh· V<>lkişcr Beobahter, bundan 
ıyı ıdrak ctmektedır. rer ve Duçe nutuklarında bıı ha. sonra, makalesinde ekonomik mu * V~ington 20 (ı:-.A.) .- .Kau reketin kıy.metini takdir ettiler. ahedenin ehemmiyetini te~riiz 
çuk ıhracntı tahdıt edılmıştir. Almanya ve İtalya Türkiyenin ~ ettirmekte ve bilfıhara her IngL 
Milli m.ü~afaa için st~k yapıla· ı ki dostluklarını bulacaklarından liz ittifak sisteminin kum üzerı· 
c.aktır. Istıhsal 817 bın tondan daima emin olmuşlardır.> ne lbina edilmiş olduğunu söyle-
600 bin tona indirilmiştir. Alman gazetelerinin 'bu tefsirle mektedir. 
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SULTAN ABOUL'AZİZ ~ve 
iMPARATORiCE OJENİ 

' 
Yazan: Ayhan 

• 
Abdülaziz Seraskere emir 

etti. Otuz bin altını askerlere 
dağıt! sen de bin altın al ! 

YaHrler Jıl' .. çHte kırlan
gıçlara yt•rl(' .. ıııi:lcrdi . Tt'~rİ· 
fotçı Kiiıııil lıc) İmpıırntori· 
çcnin :hindiği ... ılı!mat kn} ı~ı· 
111 iki ar~ıın gC'riılcn t.ıkip ı·di

) ordu. H i!nl~:ir i 1.cle-i i)niinC' 
g• ]dikleri zaman etraftan (~ iiz 
p.ırc top) atılıııa)a bn .. l,ulı. 

\J>diil.iziz Han artık otağı 
lıiiıııay un içinde durnılll) or. 
nlur .. ızlığındnn apl•l nra,111a 

soku tıırdıı"..'U .kılıneınııı ziiııı· 

ı iıt ii ktıhza..,ını .. ıkı-tırı) ordu. 

ran '! (.elip ıııulıilıhiJıa- .... 11111 

zııı irrulclcriııı• tı•rı·iiuı,ııı ol· 
mı! 

:\Tabı•, iıwilı·r hirılt>ıı ı•,ı<lır· 

daıı ti ı:r;rı ı.e~irttilrr. K<lıııi 1 
hl'} 'crdeıı l•'lllC'nn:ılılm· etlı•· 
rc.k İmzura girdi. İınpıırrılorİ· 
çe \},diilnziz llanııı nğımlıı o· 

turu)orclıı. Patfi-:ahı ı·ilıaıı fer
ma ıı lı ıı) ıı rd u : 

_ Bak hfı .. rni-.ufiriıııiz lıir 

~<') ler (İ) lt> .. i~ orlnr, JI(' ir.ıde 

edi, orlar"! 
-Krımn n(', )<''ti )t'rcıeıı it'· 

meıın.ılı f'llt.>~ı·k İıııpııratoriçe
) e arzt) lt.•ıl i: 

..... Eft•ıııliıııiz. zntı Jı.ı~ııwl<ı· 
ııelcriııin ııu·ııııııııı olııp olııuı· 

dıklarını i .. ıjf,nr lıtı) tırıı) nr'! 

Bir ezalei bi
kir davası 

Vak'a kahramanı 

koridorlarda düşüp 
düşüp bayıldı 

saat 1 .. de İkinci Ain
cezada muhakemesi görülen Hijs 
nü isminde bir genç mahkemeden 
şonra koridora çıkmış, birdenbi
re bayılmış ve yere yuvarlanm~
tır. Adliye doktorunun müdaha
lesile suçlu gen,. bir müddet sonra 
kendisine gt 1 1i . fakat baygınlık
lar birkaç defa arka arkaya biri. 
birini takip ctmıstir. 

Hüsnünün ma 1erası sudur: 
Bir müddet evvel Fatihte So

fularda oturan 15 yaşında Huriye 
ıle tanı!inııştır. Huriye, sarıııın, u· 
faktefek, fakat çok glizel bir kız 
dır. Hüsnü de yakışıklı ve güzel 
bir delikanlıdır. iki genç bir müd 
det sevışmi§ler ve günün birinde 
Hüsnü, Huriyeyi oturduğu odayd 
götürerek nasıl olsa evlenecekle
rini söylemek suretile iğfal etmi 
ve kızlığını bozmuştur. iş mahke
meye ıntikal edince Hiısnü izdi
vaç teklif etmiş, fakat kız bunu 
kabul etmemiştir. 

BANK 
Müfettiş Muavinliği İmtihanı 

140 Ji.-a kadro maaşlı Eti Bank Müfettiş Muavinliği için 19 / 7 / 
C)4 l cumartesi günü müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Aranılan ,artlar funlardır: 

A) Türk olmak. 
B) Siyasi haklara sahip >lmak. 
C) Herhangi bir suı~tte mahkum olm<ımak. 

• Ç) Askerlikle alakası olmamak. 
0) İktisat Fakülteleri veya Yüksek Ticaret Mektebi me.zunu, 

yahut bunlara mümasil ve ayni derecedeki ecnebi mektep
leriniu birinden mezun olmak. 

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

mış olmak. 
H) Yolculuk zahmetlerine mütehammil bulunmak. . 
imtihana talip olanlar 5. 7. 94 1 tarihine kadar Banka Umum Mu-

dürlüğüne tahriren müracaat edece! lerdir. 

lstidaya şu evrakın bağlanması lazımdır: 

a) Nüfus hüviyet cüzdanı (aslı veya tasdikli sureti). 
b) El yazısı ile hi'ıl terciimesi hüliısası. 
c) Askerlik terhis veya tı•cil vesikası. 
ç) Mezuni~ et şehadel•ınmcsi veya tasdiknamesi. 
d) Sağlo.m bünyeli ve yolculuğa dayanıklı olduğuna 

mi tabip r~poru. 
e) 3 adet 6 X 9 eb"adında fotoğraf. 

dair res-

Aranılan evsafı haiz gorülcnlerdcn Bankaca haklarında yapıla
cak tahkikattan müsbct netice alınmış olanlar evvela tahriri ve 
müteakiben şifahi imtihana tabi tutulacaklardır. 

imtihanlar tiıliplcre bildirilecek olan gtinlerde Anknrada bu
lunan talipler için Banka Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. fs
tanbulda mukim olnn taliplerin imtihanları Bankanın lstanbul Bü
rosunda yapılacaktır. Tahriri imtihanda muvaffak olamıyanlar si
fahi imtihana giremiyeceklerdir. Ot.günkü celsede Huriyenin 

babası kızını Hı.isniı ile evlendire-
ceğini ve muamelenin tamamlan. ıMTİHAN PROGRAMI: 

ınası için 1 5 gün müsaadc.- cdilnw ' _ Ticaret: F mtia alını salımları, Ticari sevkirat ve sigorta 
sini i terniş ve mahkeme karar işleri hakkında umumi malumat. 

Cmııa 20 Haziran lt> 11 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kw·uluş Tarihı: 1888. - Serm aycsi: 100.000.000 Türk 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banJrn mwııncleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Zıraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlara denecle 4 defa çckılccek kur' 
a ıle aşağıdaki pi na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 
4 :ıı 500 > 2.000 > 
4 .» 250 > 1.000 > 

40 > 100 » 4.000 > 

100 adet 50 Lıralıık 5,000 f'ıra 
120 » 40 > 4,800 > 
160 ~ 20 )) 3,200 > 

DİKKAT: He:.aplarındaki paralar bir sene ıçındc 50 l ra. 
dan aşagı düşnuyenlere ıkramıye çıktığı takdırde ~o 20 faz.. 
lasılc vcrılccektır. 

Kuralar senede 4 defa 11 EylQJ, 11 Bırincikanun, 11 
Mart ve 11 Haı.irım tarihlerinde çekilecektir. 

lmpnr:ıtorİ~t', i-kt>lt•) e '-Cğİr· 
ten 'likı•lii),l illif,ıtl.ır eclcr k 
Jlf'rlt'nıcgc h,1 .. lı1tl1. iki .. ıra 3 ... 

.ler ura ında · ccHıılıııllrılıı 11 ılil
bcr '.-ılidt-iniıı Jı.ıkir giizelli~İ· 
h-» ) alahldaıııın mağrur L.ı-;ııı ı 
kal<lırmı ıı ı z ile 'ürih or, i· .. . 
l ridc melı.ılırt ü lıünkarııı ç.ı-

verecekken, ~u talebi kabul ede- z _Maliye: (Vergi nazariyeleri ve vitsıtalı vasıtasız vergiled-
rek kararını tehir etmiştir. Faka~ miz) hakkında umumi malumat. T. H. K. istanbul Şubesi Başkanhğıdan: 
mahkemeden çıkılırken f luriyc 3 _Muhasebe: Usulü defteri ( Defutiti ticariye, Bilançolar ve 

hır'.! 

Öjeııi gülerek tı·:;:ekkiir ı·ııi. 
dırı "Örüııiı)ordu. Kaç giiııılı·ııbrri ı .. t.ınlnıl<l.ı 

giirdiığii iltifat \ c ıııi .. afirper· 

'crJiklc·rc eaıı ',.. giiniildeıı 

evlenme muamelesi ile meşgul o- bunlar hakkında nazari "e tatbiki malumat). 1 - Kunımumuza iuzumlu olan ik1 milyon adet fıtre zarfı 
1
an muamt>lecinin iizerine atıl mı 4 _Ticari Hesap: (Basit ve mürekkep faiz:, iskonto. faızli he- icin <.'\'\"elce açılan mi.inaka!.a:ı, a talip çıkmadığından muham· 

\_bclülazi1. H.ın hiiı kür ça· 
dırı çiıı 1 · idi. l\fora .. •a koltuk 
UZ('rİııdc durııı.ı) ıp -.ığına -olu 
na kımıldaııarak karar-ızhım· 
) ordu. I tc neuı lıa tlô inıpar,ı· 
toriçe bnzretlni bağıireın Jr· 

uıakfcırı mi .. illü .. effıı fi) etiie ii 
ziiliip gözlcd k.ıınn~lıraraktaıı 
gı li)or~lu. 

ve: «Benim nüfus kağıdımı ver, sabı cariler. men bedel •3500> lira:va çıkarılarak zarfla yeniden mi.maka· 
yoksa kurı marn. Hüsnii ile evlen. 5 _Hendese: (Satıh ve hacim mesahaları) . sava konmu~tur. 

min neıt.ırlık arzetti. 

Şcrlıetçi gııla111 lnrı azc ':ı'r· 
hctlcr ~ımdular. \]ıdiilaziz 
Han has ıııi .ıfirilt· ötcdı·n )ıl'· 
rtık n· .. mi geçit lı:ıı;lnıu, Kul'ıı 

Hii .. e~ in \' ni, n-.hcriıı }m .. ııın 

mek istcmıyorum.> di)e bağırmı· 6 _Coğrafya: Türkiyenın tabii ''e iktisadi coğrnfj'n ı. 2. _Münakasa 23 Hazirn 941 pazartesi günii saat 10 da ube 
ya ba lamıştır. Bu arada «Ben 7 - Ecnebi Lisanı: (Fransızca. İngilizce, almanca lisnnından binasında vapılac:ıktır. 
Ankara) a kaçayım da gorursu biri). 3 Münakasaya ~irecekh•r.n kanunun tarif et tığı vesika ''" 
nfü., Hüsnu nasıl mahkum olur. > 9_ 62 buçuk lira muvakkilt tem nat ile bırliktc münakasa ~unu Bu" imtihanda kazananlara 3659 No. lu kanunun hükiımleri da-

9 demis, bunları duynn suçlu genç _ı 1 şub"-ı"kı" 'komis\•ona mi.i acaatları. c491. • hılinde Barem derecelerin..: tekabül enell ınan~ veri ı·c:cktir. '".\.h. 

· ~d~u~·s~u~·p~b~a~y~ıl~m~ı!ş~tı~r·~------------,:::.:.;,:. ...... ____ ~--~--~~----------~--::::=::-:-:---:-..... ::::::::=:::::::::::::::::::::::: 
~~ 

lHinkiir artık <lrı) ıııııamatlı. 
l,ii) irk ipek çuılır iiniiııe eri

len \cem lıalı .. ı iizerine I..ad:ır 
çıktı. Bclec.uıııı<lnıı kalbinin 
sö6-iiııe giiıııiıiirdediğiııi du) 11 

) ordu. !\ iizan Ôjeni, cemu•ttc 
tım.• lıüdai gulıu, nlarla çiftl1.:,.
tfı ilen giiıuiis gerdan] ığı 'e pa 
luzt- tenli hurilere ıenzİ)or. 
11İ)az edip i:; e açc1rak .. nJıııı· 
) ordu. 

lıdüliiziz Batı: 

- El'anıaıı. ) aıı<lıın Allı.la! 
di) erek ) ol İİl.l'riııc atılıp l.:ı) • 
ıııt•tH halılar ii .. ıiiııdı• dclwlcıı· 
memck icin kt.>ııtliııi giiç 
ld1ı. 

zap· 

ıttlriizam ile 'iikd:ı irnpıı
raturiçeııin "ağ ' e ol açıkl.ırın 
thı Hcrli) orhır, uıızıka Frııu .. ız 
111 rşını ~alı)ordu. 

lmpaf'atoriçeııin ) a\ eri ~(il 
@l' gibi N·~ini ı.ak"p edi)or. pa· 
di ahın nıliıafilıa .. ını 11 iki 
dıınıdönöriin nc-.ıaketle tutuk
ları etek)<'ri , nlırn.lan ıt) rılıııı
) ordu. 

İıuparatıoriçı· ~ııltaıı luliil
aziz Hıııı'ı g<iriiııce gi;il dudak
ları ~afakta açılan tuıuurcub-

1 mt döııdii. ııhan Aıiz giile· 
rek ilerledi. imparatoriçe lıiin· 
kiirın öuiiııde ıiırİ) erek eğilip 
lı "''diz kırdı · 

gcçıni;;:ti· Şirketi Hayriyeden 
ller ol'W' olılııirıı vİJıi lıll•l'llC ılı• 'H\ ııı lıalkınııza ko· " '"' . 

la~ lık olıııak ii1.(·rt• 1 Tt·111'411ı.lıl.ın iti1.ar .. ıı Ru~ıviı;iııi ıı 

lıer mıııtaka ııı:ı malı .. ıı"' oln rak 

Sadruı,1111. <:iift·rn çııdırlan· 
nı <lula~l} ıll'llıı . İn°İIİ/ ~t·firi 
El) ol ıla ) ııııııula k:mır kıl

uıı:;:tı. Zaten ( \li) nin El)ot -

tan H)l"l
101tt1 g(iriilııwmi';ti. sıııı Fevkala"de Tenzı'la"tlı Abonman kartları 

ki miiban•kle kaııJ...arıl.ı-. i(li· ı 

~(PARA 
\ BAYAT T~IUŞINI1' 

fer! lıal'.1rlu11nıı;:tır. :;a~ ııı ) ol('uln rıınız111 ) irnıi lıuzİrrıı11l 1111 iti-

İıııpar.ılul·İ~f', i.inlerindPn gr ı Lnren im kartları kiiprii ki':ı• lnilı> iılnr('i merkt•1.İ)C' .koııt-

Çf'll a .. keri uı k d i r ı ,. a ı kı .. ı ,ıch. ':.iriıioiilmkiiiaıiil ce"'mııı11i ı•ı6<1~<'iin:?ı1ltılli·<~J ';:;' r:ıi!illkBeEicl!l(•11l ı•i•I c•ı~·"&kil:l •e ı11·illıii 1Cilailıı2131o•l 11u111nuııurcı:. :.:?lla:r.JtmıiJ 
Re-ıııi ucçittc·ıı .. ounı, ıckr:ır ------
ısoğuc:ık hRharlı lıil"'rlwıl('r "il· 

mıltlu. 

Ga) rı lıiinkarın ı·igerlni 

J.nzmı,.ıı. k~a ııı ) ıı klıı .. •) onlu. 
·erı•ılı•) .. e giiıı lınl~wakıı . . Alı. 

çok gt•çuwılı•ıı dr podi'i:alıla 

lıııpar:ıtoriçc, Beyl1•11lı<') i ... ır,ı· 
) ıua kapnn.ıeaklnr•lı !. 

Ha\ ali Lilt> cilı,ııı ıll'ğt·rcli. 

.._ ııltm; ... ziziıı gözleı:i hir (;('}· 
e;kler g(iruıİİ)ordu. J le firkat 
demleri çatı~ ordu. U) rılık mu· 
kacldcrcli ! Kim Lilir J.ir dalın 
nercle glirii iip it) le•ert•k gii· 
lüp kokJa~ııınk na'-İIJ olaeakıı? 
Diin) ımıu iilümüıw kalııııııı:ı 

~Amenna 'r .uıl<lı-t.;;ıı,ı idi ama 
'ile :..ll a)ı·ılık olıııa :ı)ıh'! Bu· 
ııa can ıııı da) anır gi.iniil ıııii 
katlanır? 

İmp, ratoriçe, uh~ıh akı.ı· 
ağııcındaki knıolik patriklııınc 
ine gidt'{'('kti. Katoliklere nıiij 

del<·rlc gitınd.: İ·lİ)ordu. Şıı 
Ila non} an me ı·lcsi nin tatlı 
taran,.dan bitip lı:ıf;lann erme 
il Jazmıdı· Pndi"alnıı göziiııii 

hançnli} erek arayı hiiııta) mı 
da altın kinf e'-lcrde iiıiiscrı ka

nan al:ıra Jırııziven iri ~:ula-. . 

Dilcrler~e (Kıptird gorıı~·ıııı· 
ler. llalı \llıılı , lıİ/ ııe) li~ , .• 

1i111 · 
Kaıııil lw). İıııp:ırnturi~ı·) ı• 

nıiin:ı·İp Ji .. aıılıı urif.ı•tti. İınp<ı· 
ratoriçı\ padi:;:alıuııı ııııılııı lı• l ı·t 

lwkli)onlu. \hdiilu/İz ilan tii 
reği J;':1yılıp rzilir giJıi ~irin O· 
jPni hut.reıleriııin lıa~ kın gii.t.· 
]erine hak1~ onlu. 

İmparatoriç~ frrııı. ııı lıii 
rn:ı) ıııı i"'tedi. htı· \bcliila1.i_, 
Hıın·dan fcrrnm1 koparır a. :ır· 
tık Fr.an ı.t) a ttıın ııım aff.ıki· 
) etle d<iııı>c•cklı i !. 

Sultan ziz: 

- Şiııı<li Inııınıı ·m.ı .. ı ıııı ! 
Hiziııı keıulilerimfc:ıı tH'ı,rıı · ı ·· 

) un hı ~ıiecekti. ı Tt• nım affuki· 
)Cl icli. Paıli-:alıın canını ~.ıkıp 
k:ıilıini ~dıklı) acak. ı.·111• ..... iiın 
lı r Ptlİ)orılu· Ahcliil:ızi_, Jlaıı 

iıııparaıori~ı·ııi 11 lıdi111· ı..arıl:ı· 
r:ık: 

Halıiııı kıl ılı•, lı·tliı ıı l· 
t.ırıırıı ! J)j) c lıa}ktnııaııınk 11·111 

ılııdaklarını i inli. 

Ga)rı ıla):tııanıı)ordıı. 

giiıı d .. hall)orılıı. Ht"·ıııi gı·ı;it 
lı• lıitıııi~ti. \ .ker çt kileePkti. 
Ortalık karnrırkeu k,ı nul:ı n. 
ılı'11İ1.dı•11 cl"uhı nııri) der ~a.1 
kılncaktı. Y:na~ )ıt':ı~ 1_;ekilı·· 
rı•k Hı·)lc·rhe) iıw gidilıııf'li)di. 
Jl 111 llo~.ızılu 11 nıdııulıı ıl:ı ,.,.~ 

n•ılı·rı·~ ruhları 'f'c'f!C' gı·lıııi .. 

T. t• BANBASI 
Kıı•;iık Tac,arruf He!'aplan 

1941 İKRAMiYE PLANI 
KEŞlDELER: 4 Şubat, 2 .l\~ayıs, 

ı Ağu'>tos, 3 İkincıtcşrın 
tarıhlcrlnde yapılır. 

J 94 f ih6miyeferi 
ı adet 2000 liralı!< = 2000·- L . 
3 il 1000 > = 3000.- > 
2 it 750 > ::::: 1500.- > 
4 > 500 > ::::2000- > 
8 > 250 > :;=: 2000.- ~ 

ıoo > = a~oo.- . > 
r.o .,,, = 4 oııo - :.ı 

35 > 

80 > 
~ 6000.- . 20 300 » 

-------
.. irgcdiğinıiz ıııi gciriilıııii;: ( · ol unlu! 11 .. a"iri ;ahaıwrııizı> ıla~ıt: Sı·n 
ğurlarıııa t'atı fr<la. \ıııııı a, o· \ iikd<i cl~('lll'I' di,ıııı clııra· tla lı i biu altın al! 

ıuı gecı• He) lerhı·) iıult• kırııı rak · ır.ılanıııı~larch. Paıli :;: .ılı1 f lii .. ı·~ iıı h ııi pa-;a tı·ıııt'n· 
ararız! cilı:ııı · , .... ıııi .. nfiriııi l,;ıılıııın .ıl· rnılı cılip geri gPri Çl'kildi. \lı· 

Uedi· İmparatoriçe t'\ iıll'İll dı · · lıe-ıelw-ıc j .. kelı·) ı· ıloğ· tliilıu:iz Han İnıparaıoriçı·~ i .ut. 
den ne ~Öylİ )t't·e~iııi lıilıııi)Or· rıı \ iirfüliiler. bdiila:1.i1. llan taıınt ka) ığıııa alclı. Giine tıı· 
du. Gcoc na .. ıl ol .. a, paıli:nlıt<ııı Yc,.ıi l'"fte kırmızı ıılıaıwt ka· ~·· gıırıırp ederken, lıiirı:k ";r , ı• 
dilecliği brilıi ferıııaıı nLılıilir- ) ı~ııııı- lıiııerken, f•ra kı•r. llii· lıııpara!oriçt·, ) f•ıli ~ift{' ili' 

di. t') iu \\ ııi pa:;:u) a tliiııılii Be) lı·ıhe~i ,ara) ırrn floğrıt ii-
Erte,i, Piızar alı:ılıı kaıolik - ~ı·nanı Rii_tiiııiiıı ı.ıM" ziilİİ)orlardı. 

~. • 1 
patriklıant>,iıw forııı:uı lıiiıııa· te,larik cıtivıli~i otıız hııı ıt tıııı - • O~ -

iwuiNİ BİWl tı UNKASINDA 
._&KR~yg..i tfE~~ AÇAR 

Defterdar 1 No. Dikim evi Md. den: 
Biı .No. ıu Dikimevi corap atiilycsinc içşi alınacaktır. Bu saı-.1• 

ta aşina ve askerlik durumu müsait isteklilerin mezkur D•· 
1..,2-4SH6 kımcvi Md. ne müracantları. .. 

ıı ,,1 ''I = SINAMALAR = 
BEŞİKTA~ YAZLIK 

Sİ NEI\IASINDA 
t - Rer.kli Mi'<i Mauz. 
2 - En yeni dünya harp ha· 

berleri. 
3 - Bir Kı~ Geceı;i. 
HEŞİl{TAŞ SUATPARK 

SİNEMASINDA 
1 - E:n yeni dünya harp ha· 

berleri. 
2 - Sürgünler. 
3 - Tuzal.:, Maurice Cheva· 

Her. 

* m :YOGLU HALK Sİl'\l :;\IAS I 
BUGÜN 

Maline 1 1 de, gece 8,30 da 
t - Bay Çetin denizler ha

kimi, 25 kısım birden. 
2 - Karagöz çifte cadılar: 

Türkçe. 
~ - J\Aiki itfai, kediler evi. 

~~~~ ........ ~----~,=-----= 
EN SON HAVADİS 
İl.AN FİYATLARI 

Başlık mnktu olarak 
l iııcı sayfa santımi 
2 > I> » 
3 > > )) 
4 )) ~ ~ 

Kuru" -500 
300 
200 

75 
50 

Abone Şartj.uı: Türkıye llari' 

Senelik 
Altı aylık 
üç aylık 
Aylak 

icin ıc.;iı ı 

Kr. Kr 

1000 
550 
275 
100 

1700 
10011 
500 

Sahin ve l3a~1mharrı.ri: 
•iZAl\IE1TIN NAZIP 
Neşriyat Direktöri.i: 

ŞÜKRÜ SARAÇOGLU 
ldaı'ı.~lumc: Cağaloğlu, Nu· 

ruosmaniyc Caddesi No. :l6 

Patli....Jıı cilıau hu rüthei 
i H) e ua tl d:ı) nnnhilirdi ~ lı 
i .. ıe elinde değildi. Her dem 
lıa1ka bir çiçt:ktt:n taceze hal 
ıAlıırnb-a çalı I)ordu mnıa, ni· 
lıa}et giri~ıımıın (60) ]}İr fel • 
ı.rna kaptırıp Ntmi ti. ilf' nİ)UZ etli : mirala)a '-tıll •lt·n•ı·ı• ilıif<ıt H' 

- TJ,ı,ıııı•lııtt·aı• Erıııeııi lıürqu·t ı•ıli) orlıırılı. IJı•lı· ıııu· 
Ha mi afiriııf" klol \ eNli • i\I 

En Son Havadisin Cinayet ve Macera Tefrikası: 29 rı ııra-ına hırakıı. 
.Miralay merdivenin ti~ı lı• 

~ına çıktığı lıalclt•, l\Iartcn hii· 
ta ıı::ığıtla j,Ji . <,.:ueıığıı g.)..;ı!ı) or 
Ju•ıııt•ıı ) ııkurı çıkıtıa) tırak Fı•• 
ti~" 'akit k,ız:ıııdırırıuk i~ıi~ or 
ılıı. 

· kııtolik tıılıalıııa Hitince li· d~ıı a artcıı çol'ukln fııda nlfı· 
U ıı lk co~ar.ık lmruıiaue geldi· l ) J ı il • • · saııı hukkııula mii~aınıılııı Jııı· ka< ıır o ııyon ıı. ıı .. a ıır "Cİ)· 

- P~uıi ... ıhım çok ) a,a... · · · · · 1 ı · 
• yurrnakla Zf'H'İnı hu'iS mı•tlı"'.t lii) or, mını ıoıııı) ı C) eııc ır • 

di\e bağırı::ıı• lıa)klrl~)orlar · ıı· k · · ı· ı· 
Fran~ imparatoru lıazretleri i uwk .ı•ii ı irnn11~ ıçıu ıııı ur 

dı. le ad ık umlıiblıclcrini 111111· ~akJah.ııılıkl:ır ) aJH) ord 11 • ~i· 
lliinkiir ile Öjt'llİ çadıra gir· ııcuar bmı1imı olurlar! Jrn) el çucu~ M:ulaııı Iarteuııı 

diler. Vükela, dı,arıda kalıııı~- ı 
• - .A!bcliila~iz Hıııı KumiJ lıc) c kueağıııda U) m u· 

h· Padi.aJı ir de etmeden hu· ı · ı 1 · • ~>akarak ordu: art en mıra ayn orc ıı. 
ı:uru lıiiııUı) nua çıkmak hadle· • ıı. 

1 7 
lJ f - llu taraflara ilk clcf.ı 1111 

ıi değildi.. İuıp. rntoriçe tath - e "ll)llrU)Or ar. ar r 
tehe ümle Frıınııızca mırı it.la· kaçırmıyarak terciiınc et! 1 ge I) or.sBlnnızJ. J • 

1
. 

,.. . - u rac au uç grçıııct. 1111. 
nı)ordu. Ahtlülııziz Han ııe de- Kaııııl Le~· tcnıeıınalar ede· pz UIC\ imiıı<le ,Anlclle çok gc 
tligiui cfhct anh) aıııazdı. Gö· rek arzcylcılı: 1 .. ... . / ırını. 

:ıii ça(hr dı ında IJekli) en ad· c' ketlu pach,. alnnıız ı·· _ ·t·rc) ı• giılecek,.iniz? 
raz;una ili;:ti. 1'e rifatı Kamil fcndinıiz lıazretl('riııdeıı k.ıto· _ Peri\'u a 'ı 
be) daha arkalanla iJi. Sultan lik emrini kııllamıııı liıtiıu·e _ Sizi lıekle) ı>nlı>r \ur rııı 
Aziz knr .. ı ında elı>('nçe di' nn duaları hakkımla mii-naılı• ııi· orada? 
duran mnhe) İncilere irade et- ) az C) )~urlar 1 - ifa) ır. 
ti: - Hak en hir kere?~(',]di Bu ccrnp .Mnrtcnin ]ıo muı git 

- Kiimil mitlir e rada du - cıuccclinıiz Ko1'taıııjni) C) i fcı- ti. Ciinkii miralayı öldiinnek 

lıeltiğindc r-Ca) a ınczlıebiııc do i-.i k1ola) lafı yordu. ere) e, han 
kuıımanıı~. Ondan Lizc 11e'~ gi tarafa gittibrini hilen otmn· 

IKANLI LOKANTA! 
) ıuca, onu lıaıısi taraflarda a 
rayncaklnr. Pi) erJıil'd" öldii • 
riildiiğiiııii nercılen lıilı·ı·ı•kler· 
ti i. 

Çeviren: 
l'vl S. Çapanoğlu 

ı\Iirala) ııı e ııcıliğiııi giiriiıı !.ırak . 
cc: 

lT) kuııuz geleli <ledi. O· 
clamzı diizdııuişln uıi hir ha· 
kayıııı. Sonra gider ynt:ır 11111.. 

- llt>n de onunla ) ukurı çı 
ka) 1111 1111 '! • 

- Ha) ır Hizuuı yok. 
- Ya ~ıo(•uk ne ol ıu·uk'! 
- Onun çar,uiııe dı· t•ıı Yukarı)Ü çıklı Ji',·ti~ }Ulak 

çıırtaflarını clı>ği tiri) orfl ıı 
)U\a~su sonlu: 

lıak ! J\laaııı:ıfilı lıer ilııiııuılı• 
karı:1 ııwrıli\ t•ııin ah lıa--ııula 

J:i· hcklt· ... - 1\liralu) ı yoll'lı t•lııll'k 
zını na-11 yapacnf,rız? 

- Kolay şey ... Yalnız U":t· 

ğı) a in, mira la) a yukarı çıkııııı 
sıııı öylı-. Bm lmrfüln hrkli) c 
cchrim. Öıt·~i ırn k:ırı ma, IJana 

lıırtı-n mira la) 111 ) uıııııa 
iıuli. danıc:ığı~ dirsrkleriui 

ma•:t) a cln)aııııl:, Ia<1aın lnr
teniu kucağuula ll) il) an of;Ju· 
ııa .dkatlc nıuhıılılwtlı• lıııkı -

\onlu. Lok ııtacı: 
• - Oılamz hazır! ~ edi. 

- Pt>k itlfı.. . ço(·uğu t1) ~ın· 

clırına~nl ıııı . Si/, yııkıırı S ·tiri· 

lllZ. 

lnrtı·n. ~ocuğun tı}aıınıa • 
mu ıııa dikkut elli~ karı .. ıuııı 
kıı<"ağnulaıı )ıtVa;;çacık alını)a 
ça lı;:ı t • Fakat gözlerini :ıçtı, lo· 
kıınlH('llllll kucağına tritrııemek 
için titizlc·ndi. çırpındı. Fakııl 
lıalııı 111111 amiranc ~",., i : 
. Jorj, hıı) uzlanma1 eni ku
cakta ) uknrı çıkaracak daha' 
ne i lİ) orı.ıın? 

Sözü, ya' rtı) u itaate mcc· 
l.mr etti. Su_tıı. artık çırpının u 
dı. Kendi ini. l\fnrtenirı kolla-

Arap, uıı•rdh eıı ba;ımln lı(·k 
li) ordu. Minıl.ı) yaııına gt>liw 
ce. lıiirıııc:ıle ) erlere kadnr e~il 
Ji. Hu ırada lı:t§ıııdaki tnkkc• 

) em dii~tü. Onu alır gihi )ıt}'ıı 
ral.1 mirala} ıu hacaklıırıııa :ı· 
rılclı. olaııca kuvvetilc çckcl'{"'k 
uwrdivenıien n~ağl) a ) mıırl.ı• 
(.h. 

Zıınıllı adam taşlı6a ) m ar· 
landı· Sukut feci oldu. Kafata· 
sı } ıırıldı. Marten, hemen kıı· 
ı·ıığındaki çocuğu bir tarafa fır 
hıuı, .fanın üzerint: ablarak 
hıçağıııı bir kaç kere göğ:-üııe 
oktu, çıkardı. 

( HıTrmır nrr' 
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