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Gazetemize gönderilen mek- ı 
tuplar Baımuharrir adresine 

önderilmelidir • 
KURUŞ 

MİL F 
• 

MIZ YALOVAYA 
• Ti Gİ 

• 

Bu Sevincin sebebi mi işte 
Bizim Alman milletine olan 

değildi. Aradığımız şey , devamlı 
dostltğumuz sarsılmış 
ve .karşılıklı itimad dı .~ •. 

Davayı eniyi teba· 

1 rüz ettiren yine 
Milli Şef oldu: 

' • .. ... • " · • •• ... . , ~ il( - . " .. • • ~ • • • • .. -~ - • . . • .. 

Acaba devam edecek mi ? etmiyecek mi ? 1 
Türkiye, bu iti-

• 
nıat evresıne, 

''içinde kalmak 
azmi ile,, 
giriyor 

Nizametiin Nazif -Biz bir imza verdik mi, üstün-
deki taahhütlerin tamamile yeri
ne getirileceğinden hiç kimse şüp
h; edemez. Bu taahhüt, belki bi
llın için umduğumuz derecede 
faydalı, yahut evvelinden tahmin 
edilemiyecek bir der~ede zararlı 
lleticeler verebilir. Fakat ne su
retle olursa olsun ve neye mal 
edilirse edilsin, İmzamızı yala
tnayız. 

Türk-Alman dostluk paktı al
t~?a koydugumuz İmza dahi, hiç 
t~Phesiz böyle bir imzadır. Zira 

Q., muhtelif tnrzda İmza atan 
l>olitika bezirganlarından değiliz. 
llunun böyle olduğu bütün ciha
~a malumdur. imzamızı la§ıyan 
~1Yasi vesikalara gösterilen kıs
İiinç dikkat bunun en büyük de-
İdir. 
Yapacağımız işi iyi düıünürüz 

~~z verinciye kadar hadiseleri en 
:"4l!Sas fÜphelerin adesesile ince
l,riz. Biri bin tartarız. Fakat söz 
"erdikten sonra biz daima bulun
duğumuz yerde bulunuruz. İmza
~ızı koyduğumuz hiçbir siyasi ve
'•ka, bir ba§ka türlü istismarın bir 
'lıerhalesi suretinde telakkiye mü
~t değildir. Balkan paktındaki 
k;1~mızı, Türk-Yunan paktında
d ltnzamızı, Türk-Sovyet paktın
~ki imzamızı, Türk-İngiliz pak-

daki İmzamızı ne için vermif
~ek daima ve sırf orada kalmlfız-

ır. Sağa sola, geriye ileriye kı
~ıldatılmamıza imkan vermemi-
112dir. 
'-n 't~k-AJman paktı altına alı
d 1rnzamızın nasıl bir mana ifa
S:ı ettiğini, Milli Şefimizin, dost 
f 1 let Şefine gönderdiği telgra
i;rıd ıu cümlesi, tam bir belagatla 
il e etmektedir: 

~ « · ·: Buııün, iki memleketimiz r: nulleUerimiz, kartılıklı bir iti
tll •t devresine, daima orada kal-
~ ka_~'i azmi ile giriyorlar.» 

1\ u cumlenin ne engin bir ma-
aıı var! 

do 11f ~ere, Milli Şef Türk-Alman 
t• st ugunun herhangi bir vesika
tQ. ~uhtaç olmadığını tebarüz et
llli~~I ol~yorlar. Türk ve Alman 
e~ 1 4:"1 •• a~ası.ndaki dostluğun, 

. e kı &ununü d'. ·· ·· b ·· rıünü • ununu, uıu-
'tü k" ve Yarınına anlamak için 

r ıye Devleti ·· · b' • )'aai "e . ._ • mueyyıt ır aı-
aı-.ay .h. 

8-ektedir 
8 

• 1 liyaç hwetme-
lenmİ4ti. İ<··~ d~ıtluk vardı: Kök
Jülünü ar: lerıni taramak tema-
lc

• lt\ı~d. .. 
ımse yoktu "e ı-·· ıroıteren biç 

dostluğu ebedi b· urlc milleti bu 
bak addediyord~~ j.~'"!• müsta. 
nıeti, milletlerin d""k.İye hüku
ıüphe etmiyordµ . o:•tlufundan 
ıey, dünyanın buaün~ aradığı 
İçinde uka111lıklı bir iti::..~rl!•r:ı 
Ve sözden :ziyade İte. bul » dıdı. 

• d h ı_• Ya lln 
'7e vaadden zıya e aaıkate nt 

• · b 00 1 b" ey. Y•I olduğu ıçın,_ oy .e ır itinta-
da. ancak, hidıselenn aeyri ile 
ulaıabilircli. 

An'anevi dostluk, hadiselerin 
llliiabet ink~afını bekle.~i~~ ırün. 
lerde yapılabilecek berturlu men
fi telkinlere likayd kalmasım te
~İn etti. Fakat inanması • an~ak 
badiaelerin tllm ve ınüsbet ınkııa
ft ile kabildi. Nitekim Alınanya
"!n durumu da bundan farklı de
tıldi. 
'I 1914-1918 de kan ve ateı için

• biribirini tartmıf ve tanımı} 
(Devamı Üçüncüde) 

NIZAMETrlN NAZlF. 

Surı:redcki Vişl ıımkavcmctini unıuldul:n derc-c-~ılc sii_r'atle kı 
ramadıkları anlaşılan iki askeri şef: V AVEL ve DÖGOL 

Suriyede 
muha
rebe 
----(>---

Edua sokak
larında süngü 

•• •• sungu ye 
çarpışılıyor 

Şu anda, diin~·anın her tarafında, devam edip edemiyce<'ği m crak , .e alaka ile beklenen me<,htır •Sov~·etlcr Birliği • Alınan
:va• anlaşması 23 ay cn·el Mosko\'ada imzalanırkt'n. 

lngiliz resmi tebliği 

1-Arzzak fırkası Da-
1nur nehrini geçe· 
medi. 

Kudüs 21 (A.A.) - Kudüs 
radyosunun selahiyctli bir mü
fcssirinın söylediğine ~öre Mer
cavum mıntakasında Educıa k -
s b. mm o'lrnklannda ve €\' e 
nnde Avusturah ahlarla Vıvhv 
Fransızlan arasında sünı;!i.ı si.ın
güve şiddetli muharebeler cer
vnn ctıncketdır. 

Cenubu şarki A\'rupasına yeni kuvvetler yı~makta oİan Al
manyanın :Uare~allan Bay Bitlerin huzurunda 

İki Amerika Ga· 
zetecisinin anlattık -

/arına göre : 

Beri inin 
ellide biri 
Yıkılmış 

tır! 
N evvork 21 ( Amcrik A.A. ) - Maruf 

zareff 01R ~azctecilerinden La
ri tarah~d <>ot 1ng_ili~.tayrarele-

an Berlın uzerıne ya-
pılan akınların pe'k tahripkar 
olduğunu yazmaktad 1 B 

il ır ar. u 
gazetec er Berlındn h h . 
b. "stik ... er anj?ı 
ır 1 amette Yürünürse ·· -
·· ·· lli d yu runsun e ev en birinin kami-

(Devaını ü(iincücle 

Denizlerde 
muharebe 
Bir lngiliz resmi 
tebligine göre: 

mihver 
10 hazirana kadar 

1,239,000 ton-
luk gemi kayb 

etmiştir. 
İngilizler 98 gemi 

kagb ettiklerinide ka· 
bul ediyorlar 

(Yaz•t 3 :üncüde) 

Almanya 
Sovyetlere 
hücum ede-

cek mi? 
İngiltere, S o vg et 
/erin sarp bir mü 
daf aada bu lunaca 

. 
gına ınanıyor 

Sovyetlerle 
• 

lngiltere ara 
sında ki müza 

kereden ne 
çıkacak? 

Finlandiya, 
hükumet 
merkezin
den kadın 

ve çocukları 
çıkartıyor 
Helsinki 21 A. A. 

Finlandiya h ü kıl· 
meli kadınlarla ço• 
cuklann He l sin ki 
şehrinden uzaklaş• 
mala r ı n 1 tav s iye 
etmiştir 

2·Donannıa her ta
rafı şiddetle bom
bardınıan ediyor. 

3-Alman tayyareleri 
donannıaya müteına 

diyen pike hüc11mu 
yapıyor . 
4-Şam düşmedi. 

Kudib 21 (A. A.) - Şanı t·i. 
'nrındn ~iddt'tli mulıan•helt•r 
t·t>re\ mı etnwktediı·. Rt•,·rut {i. 

zt•ri;ıc yiirii~·eıı İngiliz km ,·et 
lt•ri sehrc ~ akln:-.ını~tır. Anzrık 
fırkusı Daıııur nehri üzerindt• 

(Devamı iidindidc 
--o-~ 

Amerika 
Japonya
ya petrol 
verilme
sini men 

etti! 
\'işi kı" \'ctll"riııin l?İddetli mu. V::ıo;İngfon: 21 (A. A.) - B. 
ka\'etnetiJc knr:.ılasmış hulunıı- Roföe\'clt. hiitiin ı>ctrol 111 ıımı
' or. O derecede ki ı\nzak fırlrn- Jatı ihrat·.ıt koııtrolıinc tabi 

d 
... ıııın hu nehri gedp gecemi\ t'· hıtımı tur. Romanya an cd'!İ lıeııiiz hiliuıııemckll'dir Pt•trol 111:ı1ı111l.ıtırı111 sark rı-

İnaili7 isgalindeki Cez;ine hillerinden ihrm·ı .rncnk İngil-
Londra 21 (A.A.) -- Alrnany~ • k ı t ·a a m ı < ii,man tarufınduıı tereye, l\lısıra 'c ~arp 'nrı kiı-

ile Sovyetler arasındaki gerginli- esrarengız 1 h d ·ı k . mm ar ıın:m t•dilmektt'dir. ıcsinc yoıulnhı Cl'C' hr. 
ğc dair olan şayıalarda, baLı mah _________ ...;_ ____ ....::,..;.;..;;. 

~:~:.· ~üpheli noktalar bulmak· haberler ge- . 1 
Diğer bazı mahiellerdc su mü- ı· ' Bırkaç Satırla ... 

taleada bulunmaktadırlar: ıyor 
«- Bilıinmesi Iazımgclen en y . f l 1 ı· kı· Asker h;c;bir politik zarurett~il doğma 

mühim mesele, Hitlcrin İngiltere. bir netice değil, karJıiıklı bir seY• 
ye kar;?ı ne niyet beslemekte ol- enl SlRl ar • gi ve saygının iihamlarile vücul 
duğudur.> mıllet mertçe bulmu~ olm~sı noktasında topla. 

Diğer bazı mahfiller de, bida - •ı ,. h /f 1 nır .. Hakikaten anla4mıtyı vüc.1de 
yette Rusyaya Alman tecavüzü S l a a lllQ 1 k t ) f getı:en sebepler düıünülürse gö· 
şayıalarına inanmazken şimdi bu .., ld e Si iŞ ı ar. riilecektir ki ne Türk, ne de Al-
nu çok kuvvetle kabul etmekte- çagrz l. man milletleri, biribirlerine tek-
dirler. Londrada şu kanaat İ7.har HfITnid_:Refik rar el uzatmak ve yeniden bag· 
ediliyor: Londra 21 (A.A.) - H.um~nya lanmak karannı, ucu menfaat• 

Sovyctler Birliği yen: harp ta. daki Alman kuvvetleri b.ı~ku • on Türk-Alman dostluk dayanan saiklerle vermişler dc-
biyelcrine vakıftır. Bundan baş- mandanı, umumi karargahı, anlaını:ısı, kelimelerin mu iil; ruhi yakınlık sebeplerile, kk-
ka bir çok tank ve tayyareye ma· Biikrcştcn 25 kilometre uzakta, tad mana hudutlannt - rar, ayni saflarda buluımu,lardır. 
liktir. Binaenaleyh Suvyetler Bir- prens Nikolaya ait olan Sınago ıan bir ifade semizliği içinde ve Bu ruh yakınlığı, eski bir silah ar
lıği kendisini müdafaa edebilir. malikfine::;ine nakletınıştıı-. Ro - canlı bir realite halinde, iki ıün. kadaılığının her iki tarafın kalb-
Almanyanın Sovyetlere karşı va. manya gendkurmayı dn bur:ıda denberidir ki dünya tb t )erinde bı,raktıiı unutulmaz dcria 

1:m Al 
·ıe avni ve ma ua mı 

ziyet a asında asıl mühim ııoe- ınan gı~cı .. wrmayı 1 ., "' • işgal etmekte de d' A izler ve hatıralardır. 1914-1918 

b i l
·e naklcdilmistir. Romanyaya vam e ıyor. n-ep Sovyetlcr Birliği ile ngi!te- .. J t af d k. harbinin kanlar, ihtila"çlar, ateo.Jer, 

d ılcr. gün mühim mıktarda Alman a~ma e. r m a ı tefsirler, nere- ... 
re arasın a cereyan etmekte nlan f d ı 1 · b fakat sönmez bir azinı ve ıiddet 
müzakerelerin bir hayli :1:-r]emiş kıt'aları gelmektedir. en ge ırse ge sın, müs et, zama· 
0lrnası ve fbir netice/~ yaklaşıldı- Çarşamba günü yeni sınıflar 1 nında ve yerinde, yüzde yüz mu- içinde geçen birliği ve beraberli. 
ğnıı ihsas etmesidir. silah alfına alınacaktır. vaffak olmuı bir hadiseye aid ğidir. Alman ve Türk milletleri-* l Romanya radyosunda mütema takdir ve tqcilcri de birlikte ge- nin birçok noktalarda hiribirle-

d
. k • 1 al · k ec1· h Jd 1 rine benzemek ve batta biribirle-Ya~ington 21 (A. A.) - Bir ıyeaı as erı marş ar ç ınmakta tırme t ır; ıu a e an atma. 

Amerikan denizaltısı Ni.) ii ve vatanperverane şiirler okun • alelade dostluk anla,malannın rini tamamlamak talihinin mazha-
Hamp ·ayır açıklarında dalma maktadır. fevkine çıkan ve bu bakundan riyetleri içinde bulunmalarıdır. 
tecrübeleri yapıyordu. ussune Matbuat, pek yakında kıt'i ha. hususi bir mana ve kıymet taııyan Anla,ma, asker bir milletin. 
nvdeti 7 saat gecikmi tir. Büyiik diseler beklenmesinden bahseden bir karakteri haizdir. kendi&i ıribi asker bir millet• 
l•ir endi~ his<ıedilmektedİT. yazılar nr_şretmektedir. Anlaımanın bathca hu.usiyeti, mertçe el u:ıahnasıdırl 



. ~ -- - . .~-

Sahife! Elf SON HAV AD!S c .U:2ıı..-..t94t 

En Son Ha'lJ<ldis'in 
~ Edebi Tefrikası-58 

B; -- ıze gore:.-- Dostluk paktı münasebeti ile Asker ailelerine 
yardım c.~ ~~ -

--~-~-s.l~K• 

Subay, nara atar gibi haykırdı: 
" - Bunlarını onlar? ben şimdi 

gösteririm size ~~ 

Fakat gine o anda hayretle 
durakladığı görüldü: 

,, -AAA!AA !,, 
----. 

ı _ Müellifi : Nizamettin Nazif f 

lle} ecan iç.inde parmağı 
tcLıkte ibckledi. 

llir kaç d kika c.laha geçti· 
Şimdi, hır takım damların ka 
) , hklarda ko;;;u:tukları ve toes 
!eri a<lam ıllı du) ılu)oru -
• l u. 

Rüzgar uğulduyor 'e gürül
tü ) uk1a~ı) ordu. Kapının üs -
tünde hir i mantarı gibi du 
ran, ) erin n oynamı:-. İt" bu
dak parça mı çekti. 

Açılan deliğe gözlerini U)

,Jıırcfu. 

Gece, çok k ranlıktı··· Bir 
ey göremedi. 

Fakat o ıında kiifüreımeğe 
alı kın ir adamın lhıçak gibi 
ke in ini i~rtti· 

gırdatarnk içeriye ir uha} gir 
m "ı; ı. fıra atar gibi: 

- Bunlar mı onl:ır? Di) e 
ha) kırdı. Den, imdi ı:( teri -
nm ıze· 

Fakat ) ine o nn<la lıa)TetJe 
durnkla-dı: 

naaa... aan.ı. 

- Arımı! A! 
Bir ba ka ha) reti ifade ıe~len 

fkinci , entarili ndamın gırt 
l ğındnn çıkmIBtı. 
Şa kın a~kın mırıldandı: 

- AğnbC)İm ..• 

Jandam1alar ne olduğunu 
anlı) amamışlardı. 

Sl ay çavu~:ı emir \enli: 
- Bizi ) alnız !bırakan. 

Jnndanmalar derhal gözden 
kayboldular. 

- l:.ık y c;k anının, duman 
tiitii) or. 

Kırııı, ! O zaman subay entarili n -
\ e \bir nnİ)e geçti geçmedi, damı koJiarından tuttu· Yiizii-

ekiz on <lip birdm kapı) a :ııii ışığa çevirdi. 
iımıeğe ba .. Iadı. - Ali .•• Na ıl oluyor da s.ı 

Li'ibin ka C\ ela geri geri çe mı bnrr,Ia ra tlıyorum? 
ki itli. Sonra, Lir &ckiştc ) anda- Entarili adam kii~ik Pari 
ki odny n daldı. kö) iindeki güzel Lcpi kn 'nm 

Yatnkta ) atan adam ayağa fıi:ıkı ' Dedenğnçh Hacı Suf
knlkıııı", nuınerini ka\Taruı~ı. fet ]>C)lo ruri nbrnnın ortni:',"l kn 
Ona okuldu· Göğsiinü göğ,.,ü- çakçı linin ln lkend ... i)di. 

T ramvaglarda, gaş 
meselesinde yolcu
nun " hegan,, ı ile 
iktifa etmek 

zaruirdir 
ahne: 2 nd mevki bir 
tTamvayın içi. Şahıs
lar: Üstü te yığılmıı 

bir jnsan kalabalığı. Yakit: 
Sabah erken. 

Biletçi bilet 'kesmdde me,
guldür. Sıra, kucağında çocuk 
bulunan biT kndına gelir. Ka
dın kendine ait bilet parasını 
\J:zatıt. fak.at biletçi bununla 
iktifa etmez ve çocuk için de 
ayrıca bilet İster. Çocuğun 5 
yaşından küçük olduğunu ile
ri sürerek, kadın itirnz eder. 
Biletçi dinlemu~. Kadın ı.srar 
eder... Israr, itiraz, itiraz. ıs
rar... İş böylece uzayıp gider 
ve neticede, yolcuların da mü 
dahalesile, tatlıya bağlanır ..• 

Oüşunduk: Tramvaylarda 
daiına Tastlanan bu halin cid
di bir tedbir ycsinde önüne 
geçilemez mi. diye .•• 

1 

Tramvaylarda yaş j bab i
çin nüfus tezkeresi mi taıımak 
lazımdır, yoksa ahit ikamesi 
mi lazımdır~ 

Herhalde. dünyanın herye
rinde olduğu gibi bizde de, 
yolcunun deklarn yonu lle ik
ti Ca etmek; pyet pek fa~ bir 
beyanda bulunuluyorsa o :za
man iki kişinin ~ahit olarak ad
reslerini alıp bilahue hak iddia 
etmek en doğrusudur. Zaten, 
herkcain gözü önünde, 5 ya
§ından pek fazla büyük bir ço-

' cuk için kimse daha küçüktür 
iddiasını ileri süremez. Müşte
rinin, bahusus bir kadının izze
tinefsini başkalarının yanında 
yaralamak doğru değildir. 

Bu ~. gö terdiğimiz ıekil
de veya ona benzer bir çare 
bulmak lazımdır. 

-Bu, böyledirl-

Kısa 
__ Haberler 

ne }n-.lndı. Kulitmu yi)ip d:ığrlan :ı,,a{!ı * Vali Muavini Ahmet IÇı-
- Sarıldık· · · J)j) e fı .. ılda • } m arlanınc:ı orada La) ılıp kal nık dün Ankaraya gitmiştir. 

dı. açalım. mış, gözlerini açtığı zaman * Dün hrimizden 300 hin 
S l .ı • l k kerıdı'ı1ı· >U c•dc ))ulmu,tu. liralık ihracat )apılmıştır. 

- arı uı ı"en na ı aça • • ~ * fiyat Mürakabe Buroları i-
bifüiz ! Hummalar içinde B) ıklayarak çin şef ve kontrolör yetiştirmek 

S n bilmez iıı. Knrı,.m:ı giiıılerc~ ) atakta kalını~ ve o- üzere açılan kurs bugün kapanmı~ 
~a-Ouk ol, "ll ! na hep hn giizel flulgar kızı tır. Pazartesi günü imtihanlara 

Adamın ırtıııJa be) az ilir ha km ıştı. başlanacaktır. 
vüııılek , nrdı. ·· lelik , :ıhna • l l b k ·~k· * Çorlu ticaret ve zahire bor-
0 " l iç ta nıınat ığı ıı ız, ıı · m sa sının muhitine hir faydası ve 
)Ub.tı da· onu ürküunii~tii. Kim<li? .ı. ·ey- hizmeti dokunmadığı görüldüğün' 

Kapı, 'ıınılan dipçiklere ar di '! Bu <lağ ba:.ınd:ı ) apayal • den kapatılmıştır. 
ilk zorlp'kla ·da) ıuuıhili)ordu. nız oe ~n.pl}"<>rdu?· * Dahiliye memurları kanu
llemeıı kundurnlnrını D) akla - Bütün lbu uaUerc cevaı, bu nunuo 2 nci ve üçüncü mnddMele

rini deği~tiren layihn Millet ec-
ua geçirdi. la'hilmek için günlerce kaf a,.ı· !isine gönderilmiştir. 

Kıı. acele acele elbiselerini nı }OPIDU~ ve bulama) ınca lıa· * Evvelce Almanyaya ısmar-
topladı. şrnı alıp gitmek i teıni:.ti. La - !anan 750 bin liralık tıbbi ecza-

- Ecee ... bö)le mi ~ıkaca- kin giizel Bulgar kızı onu tatlı nın bir kısmı gelmiştir. Mütebaki 
.. .1 .. 1 'I sözlerle ahko,·nındu, kısım da, yakında yola çıkarıla-guu uag >a.ına. J -r caktır. 

Su ... Gideccğillliz yeri bil- - Ila .. tabın· .. yoLda gider - *Çocuk kamptan 30 haziran-
mi) or un? ken öl üre ün. İyil , ura gider da açılacak ve bir buçuk ay sü-

GeJ ! ein. recektir. Kamplar, Bartında, E-
:ı\.1ervmu aua ta viriııin ö • Demi \C bir gün ha~ ucuna renköyünde, Kartalda ,Pendikte, 

" 1 Kızıltoprak ve Maltepede kuru-nün<le ) aıınn nıuıou öıı<liirdü. bir mavzer dahi a~arak gii üm lacakbr. 

Delikanlıyı kolundan çekerek &emi§ti: ~ * Dün H esnaf. 2 1 şoför, 8 
lekrar ocaklı odaya girdi. - Eğer ana itimat etmiyor hamal ve tramvaylardan atlıyan 

Kin1bilir burada ne yapa • nn al nn lbir Hah getirdim. 7 kişi cezalandırılmıştır. 
caktı? Sonra rriinler geçmi~ Ali İ)İ· * Rüstem Paşa medreseei ta-

~- mir edilerek Belediyece ambar 
Fakat h nüz iki adım ya al- l mişti, fakat canı bir türlü olarak kullanılacaktır. 

nıı:.lar, ya imamışlardı ~ ya Bulgar kumdan ayrılmak i e * Fenerbahçeye dikilen ağaç-
rı parçalan n kapı, müthi bir meıni tİ· ların iyi muhafaza olunmadığı gö 
çaurdı ile rezelerini kopara • (Daha ı:ar) rülmüş, buraya muhafaza duvar

ları çekilmesine karar verilmiştir. 
rnk yıkıldı. * Kahve tevziatı hakkındaki 

Paldır küldiir içeri) e dalan Basma satışları talimatname henüz Ticaret ve-
heş ki i silahlarını ç ·irdiler. kaletindcn gelmediğinden tevzi-

- Dauanıntı)lll! - ata ba§lanmam1Şhr. Maamafih ta-
- Gdbertiriz! - Yüzleri görülmeyen li~tın bugün gelmcıi muhtemel-

\ e yine o anda oda . den· banan/ara basma yok! dır* Altın fiyatları düşmekte de-
Lire &)dınlaodı. '::I A • N 'il' b vam etmektedir. 

Kocaman iki hner taşıyan lktısat Vekaletı, azı 1 as- * Nakil vasıtalarının muaye-
;h" d k ıd ! r . . 1 malan vcair pamuklu mensuca- nesine dünden itibaren ı,aşlan -

ır. a. am, a? .a. >_C ı~ıuı~tı. tına karşı bazı açıkgözler tarafın-, mıştır. Muayeneler Sultanahmette 
lkı tar:ıf huibırıııı gordu: dan gösterilen tehacüm karşısın- yapılmaktadır. 
Gel uler:in üstünde jandar • da Nazilli mamulatının satışları * Deri ithalatçılan Milli Sn-

ma iinifomı , \ardt· için bazı yeni tedbirler te bit et- .nayi Bırliğinde toplnnarak; halk 
Pala bıyıklı bir tnvuş, vazi- mittir. .. . . tipi ayakkabı fi~a.tları A üzerinde 
• cidd' . ~ ·-ı Bu karara gore. Nazillı mamu- amil olacak derı ıthalatı etrafın-

) etın 1
) e.tı?e ragmen gu _- latı, bütün memlekette Yerli Mal da görüşmeler yapmışlardır. 

mdkten kenclını alama(lı. Elln- lnr Pazarlarında hcrgu .. n saat do- * v·ı· t. · bag·Iı muhtelif • · ı aye ımıze selcrı kır kadın tarafından taşı kuzdan on ikiye kadar satılacak- 1. 1 da yapılmakta olan '°se-
ş h • . d 1 k J ,.aza ar 

nan euUtrili bir ıerkeğin elinde tır. e rımız e ya nız mer ez s- ı · b yıl tamamlanması için a-
ma\ ur ıbuhuıına ı gal"ba tuba tnnbul ve Kadıköy Yerli MaHar ı:r::da:lara emir verilmiştir. 
fma gitmi i. laaınafilı derhal Pazarında 88.tı§lar yapılacaktır. * Bir haftadanberi Amas)l<•
kend ' . 1 d L.. rd İstanbul ubcsınde basma satışla- da hüküm süren sıcaklardan mez-

uı,;.,_top a ı '\ e uumu an- nrun büsbütün ayrılması da dü- ruat .. ok ziyan görmü;tür. Yirmı 
dı. ~ ··1 ckt d' , 

• . . • . ıunu m e ır. .. yıldır Amasyada böyle sıcak ol-
- EIJ rınızdekilerı hıra - Çarp.fla ve kapalı yuzle gden- mamıttır. Hararet gölgede 40 

kın! lere basma verilmiyecektir. Pera- derecedir. 
l.1ıi.binska ar'kada mın ila • kendeci düllincılnnn adamları * Balıklı ha tahancsine giden 

hını elinde~ aldı \!e kendi tü- iddctle ta.kip olunacaktır. iltisak, Sarnçhnne - Zeyrek yoku-
f 7ri ile her be et• d• asa- Fiyat murakabe büroıu kontro- ıu iltisak yollarile. Yedikule is-
e" .. .• r ı; ır 1

• m törleri Mahmutpapıda iki dük- tasyon yolunun yapılmasın ka-
nın tuneı K<>} du. kinc.ıyı Nazilli basmalannı paha- rar verilmiş ve buna aid .kC1iflcr 

Bu ırada malımuzlarini şın lı satarken yakalamıştır. hazırlanmıştır. 

Milli Sel ile Alman Seli arasında 
teati olunan telgraflar: 

"Bugün iki memleketimiz ve milletlerimiz karşıhkh 
bir itimat devresine, daima orada kalmak kat'i azmi 

Zenginlerden de tak· 
diri muavenet iste· 

necek. 
Ask.er ailelerine yardım tekli• 

nin deği~tirilerek nakil vasıtaları· 
na ve biletle girilen aeyir ve eğ· 
lence yerlerine yapılacak zamla 
teminine karar verildiğini yaz· 
ffilfhk. Bu karara göre btanbul• 
da işliyen ve biletle yolcu ta,ıyaıı 
bütün nakil vasıl.alarmda; tren· 
lcrde üçüncü mevkiler, diğerlerin 
de .ikinci mevkiler hariç olmak 
üzere yolcu başına beher aefet 
için birer ku:nıı alınacaktu. 

ile giriyorlar.,, lnönü 

"- iki memleketimizin karş .. ıkh bir itimat devresine 
girdiğine dair olan kanaatinize aynen iştirak ederim.,, 

Alman Barıciye N :ızırı 
FON RİBBENTROP 

Çocuklara 
francala 

Baston ekmek tec
rübesi iyi neticeler . 

verıyor 

Toprak ofisi İstanbul:ı verilen 
20 çuval francala ununun ihti
yaca kafi gelmediğini gözönün
de bulundurarak \"e bilhassa ço
cukların ihtiyacını temin mak
sadile mevcuduna ilaveten daha 
20 çuval un verilmesine karar 
vermiştir. 

Uzun baston ekmek imali için 
yapılan tecrübeler ikmal edil
miş, bunların rutubet miktarı 
kimyahanede tahlil ettirilmiştir. 
Yeni ekmc~in rütubeti 42 den 
38 e düşmüştür ki bu şeklin da
ha pişk'n olduğu anlnşılmıştır. 

-----o 

Sahte tecil 
listesi 
yapanlar 

Örfi idare mahke
mesine verildi 

Bazı mUessees ve fabrika sa
hi· ve direktörlerinin müessese
lerlnin tecil kadrolanna o işle 
alakadar olmıyan kimseleri koy 
duklan vapıJan tahkikatla mey. 
dana çıkmış ve bu suçlulara ait 
tahkikat evr:du Ör:fı idare Ko
mutanlığına verilmıştir. 

Ticaret Yeki linin 
seyyah ati 

Ticaret Vekili Mümtaz Ök
men, Karadeniz sahil şehirlerin
de bir seyahat yapacaktır. 

şirketi hayriyenin 
abone kartları 

Şirketi Havriye, temmuz ba
şında nitibaren fcVkalade tenzi
lfıtlı abonman kartları hazırla
mı.ştır. Dünden itibaren satışa 
ÇJkarılan bu fevkalade tenzil~t
lı kartlar bugün esasen tenz lat
lı olan Bo~aziçi vapurları b let 
ücretlerinden de yüzde 40 tan 
yüzde 50 ye kadar tenzilathdır. 
Karneler üç aylıktır. 

Milli Şeften B. 
Hitlere 

Ankara, 20 (A.A.) - Türk
Almnn dostluk muahed~nin ak
di münasebetile Reisicumhur is
met İnönü ile Alman Reichi Füh
rer Şansölyesi Adolf Hitler nra
mnda telgraflar teati edı1m~tir. 
Ekselans Adolf Hitlcr 

Alınan Reichi Führer 
Şamöl;rcsi 

BERLlN 
Türlı:iye ile Almanya arasında 

samimi ve hakiki dostluğu tem
hir eden muahedenin imzası mü
naıebctile, Ekselansınıza tam 
memnuniyetimin ifadesini bildir
mekle bilhassa bahtiyanm. 

Bugün. iki memleketimiz ve 
milletlerimiz. kargılıklı bir iti
mat dCVTcsine, daima orada kal
mak kat'i azmilc giriyorlar. 

Bu mes'ut fırsattan bilistifade. 
&ize dostluğumun bütün temina
tını yolluyorum, Bay Şansölye. 

Ankara, 18 haziran 19 4 1 
ismet tNöNO 

B. H itlerden Mi ili 
Şef'e 

Ankara. 20 (AA) - Türk
Alman dostluk. muahedesinin ak
di münasebetile Reisicumhur İs
met İnönü ile Alman Reichi Füh
rer Şansölyesi Adolf Hitler ara
sında telgraflar teati edilmi tir. 
Ebelins İsmet İnönü 

Türkiye Reisic:uınhuru 
AH KARA 

iki memleketimiz arasındaki 
samimi dostluğu teyit eden Al
man-Türk muahedesinin imzası 
münasebetile, benim de bu mu
nhedenin akdinden dolayı en 
buvük memnuniyeti hissetmekte 
olduğumu, dostane tdgrafınıza 
cevaben, Ekselansınıza bildiri
ıim. Ben de iki memleketimizin 
bundan böyle devamlı bir karşı
lıklı itimat devresine girdiği hu
susundaki kanantini.:ze iştirak edi-
yorum. 

Dostane hissiyatınızın te:ninn
~ tından dolayı size teşekkür eder 
i ve ben de size ayni dostane his
ı~rimi en hararetli bir •urette 
tekrarlarım. 

Berlin: 19 haziran 194 1 
Adolf HİTLER 

Türk-Alman Harici 
ye Vekilleri arasın- -

da teati edilen 
telgraflar 

Ankara, 20 (A.A.) - Türk
Alman dostluk muahedesinin ak
di münasebetile, Hariciye Vekili 
Şülı:rii Saracoğlu ile Alman Ha
riciye Nazın von Ribbcntrop a
rasında telgraflar teati olunmuı
tur: 

EkseJ&ns von Ribbentrop 
Hariciye Nazll'l 

BERLİN 
ilci memleketimiz ve milletimiz 

arasında !lamimi dostluğu ve tam 
karşılıklı itimadı teyit eden Türk-

Jman muahede.ini, Ekselans 
~·on Papen ile imzalamış olduğu
muzu Ekelanunıza bildirmekle 
bahtiyarım. 

Bu mes'ut neticeden sevinerek 
bu hususta Ekselansınıza en ha
raretli ve samimi tebriklerimi bil
dirirken dostluğumun bütün ifa
desini beyan etmek isterim. 

SARACOGLU 
Ekselans Şükrü Saracoğlu 

Hariciye Vekili 
ANKARA 

Alman-Türk muahedesinin im
zalanmış olduğunu bildiren ve 
bu münasebetle samimi tebrikle
rinizi ifade eden Ekse1ansınızın 
telgra(ına cevaben, ben de bu 
muahedenin akdinden dolayı en 
h •. r .. tli ve samimi memnuniyeti
m bildiririm. Bu hwusta en 
:1amımi tebriklerimin kabulünü 
rica ederim. 

84. muahede sayesinde, iki 
memleketimiz ve milletlerimiz a
rasındaki dostluk ve karfılıldı tam 
itimadın mühürlenmiş olacağı 
hususundaki derin kanaatle ha
reket ederek ke.ndimi ekselansı
nıza t'n dostane bir tarzda bağlı 
addediyorum. 

RİBBENTROP 

Hitler 

Harlicye Vekili 
ŞÜKRÜ SARACOOLU 

Meclis umumi 
heyeti pazartesi 
günü toplanacak 
Ankara, 21 (Telefonla) -

Almanya ile nkdedilen dostluk 
anlaşmam tasdik edilmek üzere 
Büyük Millet Meclisine verilmiş
tir. Anlaşma pazartesi günü, Mec 
lis umumi heyetine scvkedilecek
tir. 

Tavzih 
16 haziran tarihli sayımızdn, 

lzmirde turistik yolların inşa ına 
dair bir telgraf neşretmiştik. Bu 
yazıda, lzmir muhabirimiz, müte
ahhidin inşaatta tatlı su yerine de
niz suyu kullandığım haber veri
yordu. 

Bugün, İnşaatı yapan, müteah-

Abonman kartlara 52 sefer o• 
!arak kabul edilmi~r. 

Hususi otomobillerden, tabi 
oldukları aylık resmin dörtte biri 
nisbctinde yardım parası alına• 
caktır. 

Beygir kuvveti l ila 11,5 ola~ 
otomobillerden ayda 1 liTa, J 2 ıla 
19,5 beygir kuvvetindekilerderı 
1,5 lira, 20 veya daha ziynde 
beygir kuvvetinde olanlardan 2,5 
lira tahsil olunacaktır. 

Bu mükellefiyetin gazeteye ve
rilecek ilam takip eden günden 
itibaren her vesaitte sureti umu· 
miyedc ayni zamanda tatbiki için 
bu vesait idarelerine tebligat yı.· 
pı!acaktır. . 

Duhuliye ile girilen tiyatro, sı• 
nema ve konserlerde sarfedile· 
cek biletlerin bilumum vergilt:f 
dahil olmak üzere müşteri tara• 
fından ödenen bedelleri üzerin• 
den yüzde on nisbetinde yardırO 
parası alınacaktır. 

Bu miktar, biletlerin üzerine 
müesseselerce münasip görülece~ 
şekilde yapJacak sürşarj ruukabı• 
linde alınır. 

Bu suretle de temin edilen pıı" 
rn, ihtiyacı karşılamadığı takclir• 
de ayda b~ yüz liradan fazla ka· 
znncı olan zenginlere doğrudan 
doğruya merkezden ve daiıni erı 
cümence takdiri yardım istene• 
cektir. .. 

Bu zamlarla 1,853,000 k~· 
sur liralık tahsilat yapılarak ihtı" 
yaç karşılanacaktır. _, 

bit hit Ahmet Kaya Fesçiden 
mektup aldık. Bu bahse temas e• 
den kısmını neşrediyoruz: 

cBu yolda deniz suyu kullarııl• 
mndığı gibi bu gün kaplamarırll 
sfnltı yapılamayıp beton yapı!• 
masında sebep de böyle fenni biT 
mnhzur göriıldüğü değildir. Bj: 
ton kaplama asfaltın mevcut o 
mndığmdnn ve asfal~ ya~pma İ~: 
kansızlıklarındnn dogdugunu b 
diririm.> 

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

NANA ... 
Büyük Fransız edibi Emil Zola'nın 

ölmez eseri 

l ____ H_~_üRl_rk-~-~-e_ç_Rev .. :_~_ik __ _...l 

ESERDEN BiR PARÇA 

• • , O, hiç hi-
cab duymamı tı. Bütün mu
kavemet ve isyanlanna rağ
men, gitgide kuvvetinin tüken
mekte olduğuou hi.Aediyordu .. 
Kıyafetindeki bu değişikliğin, 
bu kadın gömleii, bu gecelik 
hali onu hala güldürmekte de
vam ediyordu. Sanki bir kız 
arkada§ile şakalaşıverdiler gi
bi geliyordu ona .•. 

... Son bir gavretle: 
- Oh! Fena, çok fena ..• 

-diye mırıldandı.-
Ve bu latif gecenin gözleri 

önünde, bu güzel delikanlının 
kolları arasında hareketsiz kal
dı. Etraf uyuyordu.> 

vagazi lambalarının me4 ale· 
leri w:akta birbir yanmağa bat 
lamıftı. cMadcleine> derı 
cBastille> e doğru uzayan bir 
insan selinin gitgid-: kabarıP 
11a§makta olduğu görülüyor· 
du .•. 

Ayni bir humma ile yanan. 
müşterek bir maksat uğrunda 
ayak clireyen bu şuursuz fakat 
sakit kütleden birdenbire bir 
M!tı yülueldi. Saflar dalgalandı: 
dalgalar geriledi; ve küfür]er 
arasında, kasketli ve be}'11% 
gömlekli bir avuç insan, kala· 
balığı yararak ortaya atıldığı 
ırörüldü. Kalın hançercl~rdc:P 
havaya yartar~asına çıkan ve 
tıpkı örs üzerinde demir dö· 
ğen balyoz sadasını andırır. 
kalın, tok tok sesler: 

- Berlinel Beı1inel Berli· 
• • . • • • • .. net 

c .... Gece ilerliyordu. Ha- Diye haykırdılar.> 

Türkigede ilk defa olarak bir şaheser ken
disine layık bir kalemle tercüme ediliyor 

Sizi hayran edecek olan bu eseri 
23 Haziran Pazartesi oünü 

Edebi tefrika sütunumuz
da bulacaksınız 
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Mechul ve esrarengiz Soriye: 18 
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Fıstıklı Sarag •• 

Asiret Reislerinin dolgun ayhklan 
Türk altını olarak dağıtıllr. 

Bedevinin gözünde Fransız frangının helvacı kağıdl 
kadar bile itibarı yktour. 

SuriyelileTin hakim olacakları S küçük çöl hükümdarlarinın altla-
tnüstakil bir Suriyede mal ve can- uriye po/itikacz• rında Fransa Cumhurreisini imren 
larından emin bulunmıyan Çer- direcek mütenddid lüks otomo-
ltcaler cansız ve kansız bir ihtiliıl farz, Çer k e S feri biller, göğüslerinde Lejyondonör 
taslağ; olnn Suriye iht~lulini felce isimli meşhur FTansız nişanının 
uğratan ana kuvvetlerın anası ol- kör bir gafletle, ofisiye riitbesine mahsus çiçekli 
nıu lardı. ------ al kordeleler vnrdı. 

Suriyelileri.'\ kendilerine çok Fransızların kuca Fransızların otomobillerine, ni-
Pahalıya nınl olnn ° manasız Çer- - / d şanlarına ve o lüks oyuncaklar 
kes düımanlığı, daha manasız ve ğına at m l ş a r z. kadnr cicili bicili kadınlnrınn ha-

ve 1918 senesinde Şam sokakla- Yazan : leri, FranSJzların yalnız bir şeyi. 
rındıı Mchmctciğin şahsına ve ha- T k M ne inanmaz. ve 1·ıu·f~t etmezler: 

kn - ·L ı ı arz ümtaz .. 

Cmz rteliı 21 Jee • w 1MI 

Roman yanın bütün geni 
vapurları lstanbul limanında 

demirledi 
Basarabya, hareketini tehir etti. Aldığı yolcu 

ve mallan boşalth ~ ! 
Romanya ile vapur seferleri nan yolcularla mallan çıkararak 

tamamen durmuştur. Son seferini Salıpazarı açığına demirlemigtir. 
yaparak İstanbula gelen Basarab- Basarabya vapurunun bir e,i 
ya vapuru nohut, bakla vesaire olan Transilvanya vapuru da Ro 
yükleyip, yolcu aldığı halde ha- manyadan gelerek Basarabyamn 
reketini hükumetten aldığı bir e- ynnına demirlem~tir. 
mirle tehir etmiş ve içinde bulu- Romanyanın burada bu iki ge-
~---~------_;..------~-----------------

miden baı;ka Albo-Julie ve Bol
dc olmak üzere iki gemisi daha 

vardır. 
Bu dört gemi bugün Romanya. 

mn en yeni gemilenndendiT. 
Diğer taraftan haber aldığımı

za göre ncenta Ank.arııya müra-

c:aat ederek bu gemiler iç.in de
mirlenecek münasip bir yer iste
mi tir. 

:R, men vapur acentuı gemile
rin hükumetten alacağı emre ka
dar lstıınbulda kalacağını ve se
ferlerin tamamen münkati oldu
ğunu bildirmektedir. 

sal.at bir zihniyetin mahsulü olan 1 t yılan bu ynğız çehreli çöl prens-

Yatına r§I naıu;Ör suikast er e Bedevinin gözünde Fransız fran 
tecelli eden Türk düşmanlığının -------------- gının helvacı kağıdı kadar bile i- ' 
devamından baş_kn bir şey değil- Cenupta Rnvale aşiretinin e- tibarı yoktur. 
di miri olan Nuri başa el şu'lan, yir 

, İngilizlerin meşhur Filistin ve mi bin kişilik kuvvetile bir tar!; Bunu bildikleri için Fransızlar 
~~?'10emFuaft3ihsisn(l lr)"pMoraurneşdaal d~lyena= fa çekilmiş, imalde ise Emir Müc t~~kT~na~i~f~:~ia;l~;:ı:;1İ~5:::ı; , 

.. himin idaresindeki meşbu) Aneze altını olarnk. verirler ve her ay 
tıa, yakıla şiknyet edildiği gibi Su- aşireti, çöllerin hür ve münzevi başında Beyrnttaki <Kasr el 
riye Çerkesleri, Suriyeden ve Şar- ufuklarına yaslnnarırk Suriye ih-
ki Ürdu''n'den çekilen Tu''rk ordu- snôben yani cFıstıklı saray> de-tilalile alakadar bile olmamışlar- diki · F ı 
tunun snrp ve çetin ardçıJan ola- d en ransa yüce komiser iği 
rak tanınmışlardı. ı. binasının önünden, albn şıkırtısın ... 

Suriye ihtilalinin şerefini ve Beyrottaki Fransız yüksek ko- dan geçilmezdi. 
l'tıeauliyetini doğrudan doğruya miscrinin itibarlı dostları olan bu (Daha var) 
~yıf omuzlarına yüklenen Suriye ------------....;. ___ __;~-

l\1üslüman Arapları, silahlı bir ih- bı•r şu••phe yu••zu••nden 
tila} için aranıp ta bulunamıyacak 
tnühim bir müslümnn unsur olan Bı·r f k b• ki d } 
Suriye ÇeTkcslerini böyle kör bir ame e arısını ıça a ı. yara ının 
gafletle Fransızların kucaklarına vaziyeti tehlikeli 
•tnuşlardı. 

Suriyede bir türlü yerleşemi
Ycn, emniyet ve istikrarı nsla te
min edemiyen Fransız JmparatoT
luğu, Suriyedeki yirmi iki senelik 
hakimiyetini doğrudan doğruya 
~apiten Kole isminde bir müs
temleke yii:r.bnııısına borçludur. 

Kartalda dün sabah kanlı bir 
hadise olmuştur. Pınar mahalle
sinde oturan çimento fabrikası a• 
melC3inden Ali, lrnrısı Hamdiyc
yi ve ev sahibi Şükriyeyi bıçakla 
ağır surette yaralamıştır. 

Y apılnn tahkikata gôre, ame
le Ali, birlikte oturdukları evin 
sahibi Şükriyeden ho lanmıyor, 
hernedense onun hal "e hareket
lerinden ku kulanıyormuş. Ali, 
fazla kıskandığı kansının Şükri
ye deliıletile bn ka erkekle.rle bu
luşabıleceği kanaatini benim e· 
miştir. Bu şüphe üzerine karısına, 
evden çıkmak teklifinde bulun
muş: Hamdiye iıe, teklifi kabule 

kırarak isyan etmiş. Karısının is
yankar vaziyet alışı, Alinin asa
bını büsbütün bozmuş, tepesi at
mış. hemen bıçağını kapanık, ev
vela karısının muhtelif yerlerine, 
sonra da ev sahibinin birkaç ye
rine saplamıştır. 

Suriye sahillerini bombardıman durmadan bombardıman etme ktc olduğu bildirileD İngiliz do 
gemilerinden " King Jorj V.• 

nnnmasmın en yeni , .e büylik 

Kapiten Kole'yi Knpiten Kole 
tden de herkesçe mnlum bir ha
~ikattir ki bugün ismine Şark Or
dusu Hafif Süvari Bölükleri ismi 
"crılen Çcrkes süvari livnsıdır. 

Suriyenin en muharip iki unsu-
1'\J olan Çerkeslerlc Diırzilerın 
tnıniyet ve dostluklarını kaybet
tikleri gibi kendi aralarında da 
l>ir türlü ittifak edemiyen Suriye 
lrıiislüman Arapları, kendi öz din 
"c kan kardeşleıi olan ve pek 
büyük bir kuvvet teşkil eden be
dc'Vi aıiretlerini bile ellerinden 
~•c;ırmışlnrdı. 
..,..___;: -------
> lnkilôbcı 

yanaşmamıştır. 

Karısının ayni evde oturmakta 
ısrarla durmnısı ve iiııtelik ev sa
hibi kadınla, ihtaılarına rağmen 
ahbaplıkla devam etmesi Alinin 
şüphesini arttırm11. her ikisini de 
gizliden gizliye ve hatta açıktan 
açığa tarassuda koyulmuştur. 

G I • k Evvelki gece, Ali yalnız yat-

Ali yakalanmıştır. Ağrr yaralı 
olan karısı Hamdiye ile ev sahibi 
Şükriye, Haydarpaşa Nümune 
Hastahanesine yatırılmıştır. Ham
diyenin sıhhi vnziyeti tehlikelidir. 
Şükriye ise daha iyicedir. 

Kartal jandarma kumandanlı
ğı ve Üsküdnr Müddeiumumiliği, 
tahkikata el koymuştur. 
~~~~~oı~-~~---

Birleşik Ame
rika 5 Milyar 

dolarlık tayya
re ısmarladı e n Ç 1 l malı:: arzusunu eöıtermiş, böyle

li1de odasında yatan karısının yal 
Universitenin ve ınenıle. nız kalınca ne yapacağını öğren· 

iletin en mümtaz fikir ve ak. mek istemi§tir. Gece sabaha ika- Londra 21 (A.A.) - Nevyork 
•iyon gençliğinin iştirakile dar, yarı uyanık beklediği halde, dan Times gazetesine bildirildi
Yeniden inti$Bl'a başlamış ve şüphelerini doğru ııöaterecek bir ğine j?Öre Amerika tayyare en-
1 • 60 ınci sayı bugün çılanış. vaziyetle karşılaımamıştır. Fakat, 
ılır. sabah olup da sofaya çıkınca ka· düstrisi beş milyar dolardan 

Bu sayısında, içtimai iktı. rısının ev sahibi kadının odaaın- fazla tutan askeri tayyare sipa-
S.di, kültürel yazılar vardır.. dan çıktığını ııörmüştür. Zaten rişlcri almışlardır. Bu rakamın 

.\yrıca memleket mesele ve kabga etmiye bahane arıyan Ali, bir misli daha artması muhte
~avalar.~nı i-;ı.celeye~ .m•~a- bu ziyarete son derece . kızmış: meldir. Verimi mütemadiyen 

1ele~ •. a-uzcl sıır \'e bıkayeler. cUyan:r uyanmaz, ilk işın onun artmakta olan Amerlkn tayya
te. alını adamlarımızın haya. odasına gitmek oldu, ha'? Onun- re endüstrisi şimid ayda 1.500 t 1.a ve fikri hüviyetlerine la konu!lma demedim mi sana h tayyare yapmaktadır. Fakat ar. Yazılar da bulunmakta-ı diye bağırmıı, Hamdiye de: cBa- Harbiye Nazareti altı hafatya 
'tar Yı ve özlü yazıya susayan-

1 
na karışamazaın aen, onun odası- kadar senelik vasati imalfıtın 25 

nı a KenÇlerin bu güzel mec- na giderim, o benim odama ge- bin ila 30 bini bulmasını bekle-
- ua.mıı tavsive ederi%. lir. Sana ne bundanh diye hay- mektedir. ........_._ . 

Tarihi aydınlatacak bir keşif 

Türk imparatoru Bü
gük Timur'un kemik

leri bulundu 
Ne yazık ki asırlardanberi sızan sular bu büyük Türkün 

kata tasını tahrib etmiş ..• 
Semerkand 20 (A. A.) - ıo · · · b kal ı L-

ft • G mirdeki Yınatla ışlenıniş ve rcDgı solmuş u çanm at -.ısmı da kısa-
'-~zıranda da oure d es. kıYlnetli bir örtü bulunmuştur. dır. Bütün bunlar 15 inci asır 
~• nıezarlann acıJmasınn evam Altın gümüş .1 • len miiverrilılcrindeıı İbni Arab 
tdilıni , Jihdin altında işlenmiş nıiş ~lan bıı .~·et•~ı~atı e ıtş • Şah'ın Timurlengin sağ ayağın. 
t h b or unun ers ara- k 
~tan yapılmış beş lev a U· f mda da Yazılar '\'ardır. Tabu. dan topal olduğu hak ında vcr-
luıunuştur. Bunlar )anlan. a s. •· tun .:içindeki i keletı"n Tı'murlen- di~ malômata U)gundur. Ti. 

ı ı murun kafatası iyi muhafaza c-t~lannuş bir halde keşfedı mı - g: aıt ~ duğu anla 11mış1ır. Çün- dilmenışitir. Çünkü Jfıhdin "çinc 
tır, Menner lahdin içinde tahta- kü b~ 1 keletin sağ ayağının diz su sızmıshr. İlmi heyet Timu
'1an bir tabut buluııınu tıır. Ta- kapagında kenıiiin ka na tığını ı·un kemiklerini tetkike de\·anı 
~Utun üzerinde yazılar \ 'C tez- gösteren emareler olduğu gibi etmektedir. 

Petrol Ambargosu 

Japonyanınn 
yaptığı teşeb

büs Ame
rika cevab ver 

medi. 
Tokio 21 (AA.) - Japonyaya 

Amerikadan Japon vaptrları ili 
petrol nakline konulan ambar
~onun kaldırılması için Vaşing. 
tondaıki Japon elçiliği tarafın
dan Hariciye N azareti nezdinde 
yapılan teşebbüs hak'kındaki su 
ale verdiği cevabta Japon söz
cüsü, Vaşington hükumetinden 
hiç bir cevab alamadıi!ını beyan 
etmiştir. 

lngiltereye gönde 
ri lecek harp 
malzemesi 

Londra 21 (AA.) - Daily Ma 
il'in Vaşington muhabiri bildiri
yor: 

İngiltereye, Orta şarka veya 
lüzum görülecek her han2i bir 

gönderilmek! üzere hazır 
bulundurulacak her nevi harp 
malzemesi stoklarının vücudc 
getirilmesine Harbiye Nazareti 
başlamıştır. Bu stoklar İn2ilte
reve mütemadiyen artan mık-

J darlarda gönderilen harp mal
zemesinden başkadır. 

Adua sokaklarında 
(Baş! birinci sahifede) 

Müfessir, şehrin anca'k yarı
sının Fransızların elinde bulun
cl u~nu ilave etmiştir. Fransız
lrın Edua'ya tamamile hakim 
bulunduklarına dair verilen ha
beri bu zat tekzib etmiştir. 
Aynı zat, Fransız mukaveme

tinin sertleşm~ olmasını müttc
füklerin ileri hareketine atfet
mektedir. Çünkü müttefıkler 
şimdi Suriye ve Lübnan'daki 
başlıca Fransız müdafaa hatları 
ile temas halindedfrlcr. Müttc
fütlerin Beyruta ve Şama yak. 
]aşmaları üzerine Fransızlar bü
tün ku\:vetlcrini ileri sürmüş. 
lerdir, 

Nazi ihti
IAlcileri 

ni mahke 
meetmek 

• • 
ıçın .. 

Buenos-Aireı, 21, (A.A.) 
Stefani ajansından: Cumhuriyet 
müesseselerine ve milli hakimiye
te muhalif olan eşhuın ve teşek
küllerin faaliyeti hakkında tahki
katta bulunmak üzere meb"usan 
meclisi yedi kişilik bir korniayon 
teşkil etmiştir. Bu komiayon tam 
salahiyeti haiz bulunmaktadır. 
Tahkikatı müteakip komisyon 
meb'usan meclisine alınması li
zımgclen kanuni veya idari tedbir 
h:ri bildirecektir. 

Bu komisyona araftnmalar yap 
mak veya tevkifatta bulunmak 
üzere polis kuvvetlerinden istifa
de etmek salahiyeti verilmittir. 
Bu tedbir mecliste bire kaııı 9 5 
reyle kabul edilmiştir. 

Hırvatistanda deri 
sabşı menedildi 

• 
in önü 

Yalovaya 
gitti 

Y nlovada istirahat etmek üze
re dün nkşam Ankarndan ayrılan 
Mil:i Şef Cumhurrcisimiz ismet 
lnönü; bu sabah saat onda hususi 
trenle Derinceye tc:şrif etmişler ve 
büyük tezahüratla istikba) edil
miıılerdir. 

Milli Şefi karşılamak üzcıe, 
lstanbul Vali ve Belediye Rei5; 
Lutfi Kııdarla Emniyet Müdürü 

hah erkenden Derinceye git
mişlerdir. lzmit Valisi ve askeri 
komutanı, bahriye erkanı ve di
ğer askeri ve sivil erkan Cum
hurreisimizi Derincede istik.hal 
etmiıleıdir. 

istasyonu ve sahili dolduran 
binlerce halk, büyük bir sevinç 
içinde lnönü'ı Ü karşılamışlar, hep 
bir ağızdan, ~Varol, yaşa Büyük 
Şefimizi> diye bağırmışlardır. 

Cumhurreisimiz, halkın bu coı
kun tezahüratından çok mütehas
sis olarak, muka'bcle ve iltifat et
miılerdir. 

Milli Şefimiz. Savarona yatile 
Yalovaya haıeket etmi§lerdir. 

Berlinin 
ellide 
biıi 

Başı Birincide 
len , ,eya kısmen harap olduğu-

Zağreb, 2 1 (AA.) - Stcfani nu görmemek imkanı olmadı,ğ'ı
ajansından: Sanayi Nezareti tara- nı söylemektedirler. Bombala
fından fabrikalara ve toptan sat rın isabet ettiği askeri hedefler 
yapan firmalara gönderilen bir arasında Bellevne mahalleleıin
emirname ile deri ııatıgı 1 4 gün deki ordunun mühimmat depo. 
müddetle bütün Hırvat arazisinde lan, Glasdre·ch istasyonu, Sie
menedilmi~tir. Ecnebi firmaların mens telefon kumpanyas ıve Ul
Hırvatistandan yaptık.lan eşya lstcin matbaasının atöly leri 
mübayaatını kontrol etmek üzere bulunmaktadır. Bu hedeflere İn 
birkaç giine kadar bir merkez te-, ,t?lliz bombaları isabet etmiştir. 
sis edilecektir. Bu merkez Hır- ı Amerikalı ~azeteciler bombardı 
vat firmaları ile ecnebi (i.rmnlar manların hal{{ üzerinde pek ma
araııındaki kontratlan tetkıke sa· neviyatı kır:cı bir tesir bıraktı
liihiyettar yegane makam olacak- ğını iddia etmektedirler. Fakir 
tır. mahallelerde halk bombardı

--- o---
ltalyada bir tren 

kazası 
Bolonya, 21 (A.A.) - Stefn

ni ajansından: Romn-Bolzano hal 
tında işliyen 66 numaralı tren 
dün öğleden sonra Bolonya civa-

man konkusu \ile uv+ku u •uma
maktadır. 

rında San Giovanni istasyonun
da yoldan çıkmı tır Y olculnr a
ra91nda iki ölü ve iki yaralı var
dır. Ayni trende halk kültürü na
zırı Pavolini de bulunmaktaydı. 
Fakat mumaileyhe bir ~ey olma
mıştır. 

1 Denizlerde mu hareke 
Londnı 21 (A.A.) - Resmen 

bild'rild gine göre, Mayıs ayın
da İn~ilız, müttefık ve bitaraf 
ticaret gemisi zayiatı cem'an 
461.328 tonluk 98 vapura bahg 
olmuştur. Bunlann teferruatı 
şudur: 355.032 tonluk 73 İngil z, 
92 bin tonluk 20 müttefot \ e 
14.095 tonluk 5 bitaraf vapur. 

Şariki Akdenizdeki zaviat da 
bu rakamlara dahildir. Mecmu 
zayiat toniltıtosu Mart ve Nisan 

rına n isbetcn daha azdır. 
Almanlar Mayıs ayı ir"nde 

cem'an 805.460 onluk gemi. ba
tıdıklarını iddia ediyorlar. Ital
yanlar ise 56 bin tonilato ile ilk
tüa eyliyorlar. Binaenaleyh düt 
man Mayıs ayı içinde r.em'an 
861.460 tonilato batırdıjtl iddia
sındadır. 

Tahmin edildiğine göre 10 Ha 
zirana kadar müsadere edilen 
batan veya batınlan düşman ti
caret vapurlarının tonilato~ 
Almanya için bir milyon 888 b~n 
ve İtalva için bir miJvon 239 bın 
tonilatodur ki cem'an üç milyon 
270 bin tonilato tutmaktadır. 10 
Mavıs tebli!inde dü~an ~ap
atınm 2 mil 1on 912 bın tonılato 
olduğu bi1diri1diğine nazar.an o 
zamandanberi J?eÇen bir a •lık 
muddet içinde düşmanın 299 bin 
tonilato zayi etti.2i anlaşılır. 

Başmakaleden 
devam 

Başı Birincide 
olan iki millet, bu sefer birı"birinl, 
uzaktan tedkik ederek biribirile 
olan münasebetleri bakkmda ~ 
ni notlan vermekte tereddüd et• 
mediler. Türle milleti en temis 
vicdanlı bir biıkim hüviyeti ile 
verilen bu karan mukacldea Mill 
Şefine borçludur. Bunan Alman
ya tarafındaki sevabını Bay Hit• 
ler' de tanımak luımdll'. 

Türkiye bir etki dostu, yeni 
kostümü içinde eskisinden farka• 
bulmanm sevinci içindedir. 

Şerefli, büyük bir tarihin ese
ri olan Türk seviniyor. Zira 914-
918 harbine giderken yanına oi
lunu katbğı Alman askerinin bu
günkü oğlunun, kendi lOJUI!~ 
kartı dost ve insan bir duygu ıçın· 
de e) uzatıJından memnundur. 

NİZAMEDDİN NAZlF 
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Eskiden Eyüpte meyhane açılmasına mü
saade edilmezdi. Sokaklarda raslanan ser
hoşlara mükemmel bir sopa çekilir ve bu 
dayak zaptiye kapısında da tazelenirdi 
Eı SL n İ uı n ·ıı 

meihur ve tarihi hır kösesi. Yal
nız Peygaıuber Muhammedle 
Fatı:h Mehıned'n asırlarını hat r· 
latan cami avlusile değıl, d:ni ve 
tarihi kıymet .tıbarile de - vü· 
cutlerini manevıyatın vecdıne a
lıvermı.ş • buti.ın Miıslüman dün
rasınca n1alüm hır ~ erdır. 
Buranın Kendine ınahsus Dır 

havası var ve bu hiç değişmı

yor Piyerlotiyi kendine bağ'a -
yan, çökmüş, taşları kırılmış. so
ğuk Eyüp mezarları, hayat: sc\'· 
dikten, ağladıktan, neş'c ve şeta. 
ret iç.nde güld kten sonra toz o
lan ecdad:n yaz !arı silinmi~, ) ok 
olmuş taş ka,·ukları da ayni de
kor, ahret ve dünya korkusunu 
dal.galanıııran ayr.. hava ıçınde 
bı...lunuyor, inz.ıvanın ·1~rınl yaşı. 

ror. 

* 

grbı duiıyaya okutan i,üyük ku
mandan ... Ne acı bır yiırl tarihi 
k ~alip \'e muzafferken, Ethem 
pa~anırı kunıanda ettıg.i o sava~ 
tan. maglüp çıkmıştık. 

İlerlivoı um kalemin ve rengin 
aniataı~ıyacağı uçucu bir cilve 
ve ahenkle ı~ıldayan e~siz çiniler· 
le ~iisll·nmi.:? sah bl'nın türbesine 
yakla tıın. Btr kaç kadın, üç beş 
ihtiyar e,.kek, ya!d:zli parmakli~a 
başlar nı dayamışlar, oymalara. 
ellerini kenetleını~ler, dudakları_ 
nı hafı! hafıf k'pırdatarak bır 
~eyler okuyorlardı. 

Galiba faniligin bu noktasın -
dan baltayı görmeğe savaşıyorlar 
cL. Peygamberin bayraktarındar 
bır şeykr istıyorlardı. 

* Osrrıanlı de...-rınin ~on günlerin-
de balrnr..sız bir halde bır-~kıl .. ~ 
bu güzel semt. :<lrihı 'ibidelcr le. 
mabecl ve 8a!'<tylarılt? esk.ı. dcv1r. 

İ tanbulı..: h.çbır yerinde, eski lerdc de peJ< meı;nurdu. 
İst.ınbulu canl.,ndıran bır eye 'farihın muazw.ın b•r nıiimurc 
~a,larnak m mkun dcğilcı r Top. halinde tari! elliği •Eyup> .,,ne 
kupı sarayın n şeyhülisltım, Ser· tarihin rivayetine göre o cfr.ıvırlc.r 
darı :Ekreoın, Darüssüeda ağası, de bag ve çiçek bahçelerıle, su:. 
Reısülk.tap, Yeniçerı, Kasapbaşı tan ve vezir sarayları m<şhur, ye 
m nk.enl<'rı belki bir kaç dakika di yüz parça kariyede 9800 ev ve 
ic,;ın o eski hayatı, eski insanları, saray varmış; köyler,de 2600 ka
k ·afetler. goz önünde caınlandı· riyeye bağlı imiş, ınahiyeleri de 
r·r Fakat, ıı;te hepsi o kadar. naipler idare edermiş. 

Yalnız Eyup Sultanda bu değı- Bin seksen bes dükkanlık çar. 
ş yor. Burada eskı hayatı canlan. şısında yoğurtçu ve kaymak. 
dıracak bazı şeylere rastlamak ~· dükkanları pek meşhurclu. 
ınıi!"'l<~ndiır. Ve hele cMasumlar çarşı • 
Camı adusundan çıkınız, he- çocuk oyuncakları yapılır ve satı 

ıren <ıracıkta r:: sk. anber, hacı- lırmış .• Çöml.ekçıler> semtindek. 
) a~ı kokular. sa• ları görürsü· 2501, kadar dükkanda Kağ.thane 
r. .. z. ve Sarıyerden getı.rileın çamur _ 

l~tc bugünKı..ı l t~uıbulun, renk, hırdan pek ıısan'atkarane yapılan 
r 1.Lh, şekil drği.ştlrmeyen bır kö. testi ve sürahiler o devirlerin vü_ 
Ş<" • uhrevi bir belde... zerli ve erkanına hediye edilir . 

Avluda dol,<ırken. kalabalık m· ..., ış ... 
bcr cemaat camı:n me~:n perdeli . * 
K<pısınd;,n agıı· ve sessiz süzülü- Istanbulun fethınden evvel, E. 

,,. T. 1, BANKASI"' 
Kıltlık Ta&&rTUf ll~aplan 

1941 İKRAMiYE PLAN! 
KEŞtDELER , 4 Şubat, 2 Mayıo, 

l Ağu•tos, 3 lkıncıtqrin 
tarıhlerlnde yapılır. 

J 941 ikramiyeleri 
l adet 2000 liralık == 2000.- ı.. 
3 • 1000 • =3000.- • 
2 • 7:1() • =1500.- • 
4 • 5'00 • ==2000.- • 
8 • 250 , ::;:= 2000.- ... 

35 > 100 , == 3500.-. > 

80 • 50 , ""'1000 - » 
300 > 20 • :::; 6000.- > 

lstanbul Adliyesi 
zabıt katibi alıyor 

lstanbul Adiiyesinde açık bu 
lunan 1 000 kuruş asli maaşlı La· 
bıt kAtipliğine mrmurin kanunu
nun 4 üncü rnaddesinde yazılı va 
sıf ve ıartları haiz daktilo ile ıe
ri yazı yazmasını bilenler arasın 4 

da mUsabaka imtihanı yapılarak 
müna~iplcri alınacağından talip
lerin imtihan günü olan 26 6 · 
941 perşembe günü ııJaat on bu
çuktan bir gün evveline kadar 
.oir dilekçe ve evrakı müsbiteleri
le lstanbul Adliye Encümeni Re· 
i~liğlne müracaat etmeleri. 

941 32383 

lstanbul Adliyesi 
mübaşir alacak 
ı.ıanbul Adliyesinde açık bu

lunan 1000 er kuruş maaşlı mü
ha~irliklere memurin kanununun 
4 üncü maddesinde yazılı vasıf 
ve şartları haiz olanlar arasında 
müsabaka imtihanı yapılarak mü
nasipleri alınacağından taliplerin 
imtihan günü olan 27 / 6/941 cu
ma gününden bir gün evvellne 
kadar biT dilekçe ve evrakı mÜs· 
biteleriyle lstanbul Adliye Encü
meni Reisliğine müracaat etme
leri. 941 32 38 1 

EN SON HAV ADts 

, . . . 
llARUllll Bmıl 1;, IUllKASlllDA 
IKR~YE.Li tjES4f' A~~ 

ISTANBUL ASLİYE ÜÇÜN· 
CÜ HUKUK HAKIMLIGINDEN 

Mediha Öıbayar vekili Avukaı 
Faruk Haznedar tarafından, Bey
oğlunda Tepebaşında F resko pa· 
S<C'.jt Pinto hanında 1 No. lu dai
t'ede mukim iken hali hazır ika
metgahının belir~iz olduğu tebey
yün eden Avni Özbayar aleyhine 
mahkemenin 941 100 No. lu 
dosyaısile açılan bo~ann1a davası
nın yapılan duruşması sonunda: 

1 Kanunu medeninin 1 34, 1 38 ve 
142 nci maddelerine tevfikan ta
rafların bo~anmalarına ve Avni
nin bir sent- müddetle evlenmek
ten memnuiyetine ve Dicle İsmin
deki kız çocuğunun veldyetinin a
naya tevdiinc ve on beş lira i"ti
rak nafakasının babadan tahsili
ne 4 6 94 1 de kara verilmis ve 
yazılan ilit.m mahkeme divanha
nesine talik edilmiı olduğundan 
mumaileyh Avninin tarihi ilıin
dan itibaren on be~ gün zarfında 
n1üracaatla temyizi dava edebile
ceği ve ak~i takdirde hükn1iin kat
ile"ecel{i hu usu ilan olunur. 

1 ıılıı 
SINAMALAR 

BEŞİKTAŞ YAZLIK 
Sİ SEMASINDA 

l - Rer.kli Mil<i Mauz. 
2 - En yeni dünya harp 

berleri. 
3 - Bir Kıt Gecesi. 

* 
BEŞİKTAŞ SUATPARK 

SİNE~1ASl'.\'DA 

ha· 

1 - E~n yeni dünya harp ha· 
b~rleri. 

2 - Sürgünler. 
3 - Tuzak, Maurice Cheva· 

)ier . 

* 
BEYO(;LU HALK 

BUGÜN 
sisını.\sı 

Askeri i k işleri 

Eminönü Askerlik Şubesinden: 

1 - 337 doğumlu ve bu do
ğumlularla muaye;)eye tabi (okur 
lar, sıhhi sebepten dolayı bu do
ğumlulara terkedi\mi~) olanların 
son yoklamaları 1 temmuz 941 
tarihinde başlıyarak 30 ağustos 
94 1 tarihlııtte sona erecektir. 

2 - Yoklamaya gelecekler nü. 
fus cüzdanı. mektep vesikasilt: 
n1uayyen günlerde saat 9 dan 12 
ye kadar şubemizde toplanacak 
Askerlik Meclisinde yoklamaları
nı yaptıracaklardır. 

3 - Yoklamaya gelecekler a
~ağıda yazılı günlerde gelmeleri 
lazımdır: 

A - Eminönü merkez nahiye· 
si: 2, 4. 8 temınuz. 

B - Kun1kapı nahiyesi: 1 O, ı 
14, 2 2 temmuz. 1 

c - ;\leındar nahiyesi: 1 8, 
22, 24 temmuz. 

D - Bey;mt nah;yesi 28. 30 
lt·mnıuzda. 

E - Kiiçükpazar nahiyesi; 4, 
6 ağu<stosta. 

4 - Temn1uz ve ağustos ayla
rında bila mazeret yoklamalarını 
yaptrrmıyanlar 1 1 1 1 No. lı asker
lik kanununun 84 ve 8 5 incl mad 
deleri hükümlerine tabi tutula
caklardır. 

* 
Eminönü Askerlik Şubesinden: 

Görülen lüzum Üzerine sakat 
eratın muayeneleri yapılmaktadır. 

Bu muayeneler için tayin edilen 
nıüddet dolmak üzere olduğun
da.ı raporlarında veya nüfus cüz
danlarında sakat. silit.hııız ve gay
ri mÜsl!"lllih kayıtları bulunanların 
acele ~ubeye müracaatlaTJ ilan o
lunur. 

* 
Beşikta§ Askerlik Şubesinden: 

Cumartesi: 21 haziran 1941 

Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Samsun Şubesinden 

Bankamızca satısı açık artLrmaya çıkarılan Samsunun Çar
~amba kazasının P-0rsuk köyü civaı·ındaki Porsuk ormanları. na· 
mile maruf orman,mız hakkındaki ilanı tavzihan aşağıdaki husu· 
satı belirtiyoru1. 

1 - Ormanın tapu kayıtlarına nazaran mesahası üç yJ.z on 
yedi hektardır. 

2 - Orman:n Yük.ek Orman mühendısleri tarafından yJpl
!an işletme planma nazaran mesahası dokuz yüz yetmiş iki hek
tardır. 

3 - Satılacak orman sahasmdan başka Porsuk çiftliğinin mü
temmımatından olan çayır ve tarlalar da ormanla birlikte saıı
lacaktır. 

4 - Orman işietıne plfuıı ile makta haritalrı Ankara, İstanbul 
ve İzmir şubelerimizde de görülebilir. 

5 - 940 senesının A ve B maktaından kesilmiş olan tahmi
nen 4500 ton mıktarındaki odun bankamızca satıldığından isbu 
satı~la alakadar değildir. 

6 - Orman'ıın çayır ve tarlal<orla birlikle hey'eti umumiye, -
nin muhammen kıymet altıııı~ bin liradır. (4857) 

Nafıa Vekaletinden: 
Bursa - Mustafalrnmal paşa - Okçu~"iil arasında yapılacak 

ol.ın demiryol etüt ameliyatı kapalı zarf usulü ile m(i.ılakasaya 
konulmuştur. 

l . - Münakasa 25 16. 941 tarihine tesadüf eden çarşamba gü
nü Suat onaltıda vekaletimiz demir yollar iru;aat dairesindeki ko • 
misyon salonunda yapılacaktır . 

2. - Bu isin m·ıharnmen bedeli yirmi sekiz bin ikiyüz lira
d:r. 

3. - Muvakkat teminatı iki bin yüz onbeş lirad.r. 
4. - Mukavel"' projesi, eksi!tme şartnamesi, bayındırhk işlerı 

genel .şartnamesı, etüt fenni şartnamesi güzergah haritası ve dı .. 
ğer evraktan mlileşekkil :nünahsa evrakı yüz kırk kuruş muka
biJ;nd<> demiryollar inşaat daircsınden tedarik olunabilir. 

:;. -· Bu -rııinakasaya gim1ek iste;·cnler;ın her türlü referm•,
ların g(lsterlr ves:.Kalarını hır istidya bağlayarak ınünakasa tar~
hlnden en az üç gün evvel vekaletimize müracaat ederc-k bu iş iç: 
ehliyet ,·es:kası istemeler ve alacakları bu \'esikayı teklif zarfla
rına koymaları ıazınıdır. 

6. Münakasaya ı~tırfık ede ekler;n, tek:u zarflarını 2490 nu• 
maralı kanunun ve eksiltme ~aıiname.s,nin tarifatı dairesinde ha
z:rlayarak münakasanın yapılacagi saatten bir saat evveline kadar 
numaralı makbuz mukabilın.de komisyun başkanlığına verm.Ş 
olmaları laztmd:r. «4373• 

----- - --~--------------
• 
ilanen Tebliğ 

İstanbul Beşinci icra Memurluğunda" 
Ahmet Naşit varisleri olup Ur la iskele gümrük muha.faı.a üçuncU 

böl ik kumandanlığından mütekaid yüz!başı l\.Iuammer Sener ve AY .. 
vacık piyade taburunda teğmen iken hali haur ikametgahlan malufll 
olmıyan Ahm.et Nuriye: 

1 - Murisiniz :\hmet Naşit ta rafından Vakıf Paralar Müdürliİ"" 
ğü~d~n 20<J40 ikraz numaı-asile mu kavelcsinde ya?..ılı şarUarla 16/7 / 931 
~:ıhı~de borç alınan (250) li.raya mukabil birincı derecede ipotek 
go~t.erıle'rt ~yasofya~ A,>·asofyayi sa.gir mahallesinin Çatladıkapı sO"' 
l'.agında esk1 17, 5 mukerrer 15 ve 5 mükerrer 17 numaralı iki arsa bo•• 
odenmemesinden dolayı Vakıf Paı·alar ida!'esi tarafından rehn;n pıı• 
raya çe\'rilmesl yolile salı;ı istenmıştir. 

yordu, dalga!, mermerlerde ayak yüp, Bizanslılarca da pek makbul 
sc !eri bir kaç dakıka süıükl.endi, bir belde imiş .. Bizans hükümdar 
so e söne h.rıltı bir nele.; oldu. farı imparatorluk tacını burada, 

Ortada, ye~il parmaklık içinde (Takful' sarayında) İstanbul pat. 
İ\c ca çınar, dallarrnın bır kısın - riğinin elinden merasimle alırlar 
n ca..,ıi kemerlerine, bir kısmını mış. 

1 ENSON HAVADİS 
ı İLAN FİYATLARI Kuruş 

Maline 1 1 de, gece 8, 30 da 

l - Bay Çetin denizler hıi· 
kimi, 25 kısım birden. 

2 - Karagöz çifte cadılar: 

2 - 30/5/934 tarihinde borcun baliğ olduğu miktar (790) lira .~3) 
1337 doğumlular ve bunlarla kuruş olup lbu tarihten sonraki faiz ve biliı.mum icra masrafları vt" 

bunların faiz1eri tarafınıza ait olacaktır. 
muayeneye tibi bütün erlerin son 

3 - Bu ilıinın neşrı tarihinden ıtibarcn 30 gün zarfında. bu horcurt 
t~rbe revak 01a ;oslamış, soru;uz Osmanlı padişahlarının ctakli. 
h:r mürakab.,.ye varmış gıbi. .. C:ı di seyh denilen ckılıç kuşanma> 
ı:ar n alt,nda taş;ız, teke'.lüfsü,, merasiminin Eyüpde merasimle 
•·ı 'e bir mezar; İmpar .. torluk yapılması teamül halini almış, 
c. vrınin mcshur sadrazamlar•n· olduğuna göre, Osmanlı padi~ah. 
n&n Küçük Sayıt paşan:n meza. !arının bu adeti Bizansl;ılardan 
ı· ... tevarüs aldıkları hatıra gelir 
~apur Aıı Iakabile anılan, bu İskeleye yakın •e şimdiki (E. 

zck. insan, senelerce :mparatorlu- yüp) carniini.n avlusundaki hazre 
~ıı siyase manivelasını eLinde ti (Halid) in mezarı üzerine fe. 
'-' muş, ikınci Abdülhamidi ida- tihten çok evvel cTekfun tara. 
re etmış bır devlet adamıydı, fından bir kubbe yaptırılmış ve 
Ş: <di, bir yığın toprakla, bir a- dört kandil astırarak muhafızlar 
vu~ hatıradan ıbaret... tayin etmiştir. 

Ötede, kılıçlı, miğferli, merm<. Memlekette kıtlık ve buna ben 
' muazzam bır abide: l\foshur zer felaketler baş giisterince, balk 
l>nırıeke kahraman, gazi Ethem •kabri Eyyüb• un etrafına topla. 
o, .... nın nwz1rı... nır Allah tan yardım dilerlermi.ş. 

Ah. eski muharebe günleri, ( Deıoamı var) 1 
T rK kahı·a31aulığını bir destan ~FR'I'" '< 

(;<X·uk lıa! .. ı-ııırn laıılar irin 
ti• } erde }:ıtıığını görün er ağla 
ııı;ı~a, haji;ırıııaya ha~ladı. Ba
h.ı-ıua do~rıı atıldı. Fru.at Fe
nı<, seri bir lıareıketle huna ıııa 
'" oldıı. Balıa-ımn yanına ~it
ıttrğe lli,.!lUi olıııı aralıın kolları 

''" bütün l.ıı\\ eıile •arıldı. Ba· 

lıa-ının yanına kitrııek için yat 
varıyor, arı acı haykırıyordu· 

F'akat Feti~ lıir taraftan da her 
hareketine mani oluyor, bir ta 
raftan da elini ağzına koyarak 
lıağırma.ıııa mani olu}orclu. 

\farten karı ına .,.,.,fendi: 
- fari fırını yak! 

Feti.sin kucağwda çocuğu 
g;irünce hiddeti< •ordu: 

-- Bu piç hala ya~ıyor mu? 
l\~den gırtlağını sıkmadın! ... 
Oııun saJi lalnıa..ı bize felaket 
getirir. Bnııu dii~iinmüyor mu 
sıın? 

Yavruca~ız yalvarıyordu: 
- Bana feualıl.. yapma) ıııız 

iyi nıibyöler ! 
feıi~ miilee «İr oldu, yüreği 

youdı. Merhamet nedir bilme. 

yen tahta kuru•u gibi adam öl· 
diiren, cinayetlere kanıhayan 
ukp, çocuğun yalvan:ları kar 
' ıııtla bütün benliğinin eridi· 

ğini !ık,ediy ordu. 
Çocuk, bunu anlamı,. gilıi 

kollarını F~ıi;in boynuna do· 
laclı. 'ıkı oıkı .arıldı, arabın 
yiiziinü öpiip ricaya ba~ladı. 

- Si)alı anl!·a en beni kur 
tar! 

Feıi'l titrf'<li, ~ğuğıın yiizü
ne baknıa&a ce•aret edemedi· 
Başım çevirdi. Y avrıınım kıol
larıııın ara•ında bir ku. gilıi 
çırpındığını lıi >ediyordu. 

Madem J\Iarten fırını yak • 
mıştı. Odunlar çatırdı}Or aı .. ,· 
ler ta'iların üzerinde ejderha 
dilleri gilıi kıvrıla kınıla uza· 
nıyordu. 

Uırta Marten miralayııı crp· 
!erini aradı. Porı.föyünü, saati
ni aldı. Bir de tabancası vardı 
Portföyüd•n 10 bin frank çık· 
tı. 

Bu aralık gözüne Fetişin 
kucağındaki çocuk ili~ti: Fcti· 
oe sordu: 

- Hala mı bu? ... Daha }•· 
şıyor mu? ... l\için icalıma ha~ 
madın? Y okı;a kendine e' lat 
mı yapacak>ın? 

- J\e cler,;en de, ben çoru· 
ğu öldürmek ıt;m krndimde 
kuvvet bularuıyorunı. bu kud 

yoklamalö1rına 1 temmuz 941 gü- tamamına veya bir kısmına veya yapılan takibe karşı bir iürazınız var" 
nünde ba~lanacak 30 ağustos 941 Stı: dairemizin 910/721 Numaralı dosyasına yazı ile veyahut şifahen bil~ 
tarihinde hitam verilecektir. Yok- dirmeniz veyahut yine bu müddet zarfında borcu tamamen ödem~nlı 

Başlık maktu olarak 500 
1 inci sayfa santimi 300 

Türkçe. 
3 - Miki itfai, kediler evi. 

2 • • » 200 lamaya gelecekler el1erinde bulu~ liizımdır. Aksi_takdirde birinci fıkrad:ı adı·esi yazılı merhun gayrin1en .. 
nan nüfus hüviyet cüzdanı vesair kulün daircmız marifetile paraya çevrilecc:ği taraflarınıza ödeme ern"' 

ri ve senet sureti tebliği makamına kaim ohnak üzere 26/4/941 taTİlllİ 
3 • • » 75 
4 » • • 50 MevlOt vesikalarile (cumartesi, pazar) j 1 cra hiikim iği kararına trvfikan 30 gün rnilddct1e ilitn olunur. 

Abone Şartları : Türkiye Hariç 
Necip Serdengeçti için Mevlut hariç diğer günlerde öğleden ev- ı 4935 

okutulacak vel Beşiktas Şube bınasına müra- ----------------------------içın ıçin , 

Senelik 
Altı aylık 
Üç aylık 
Aylnk 

Kr. Kr. 

1000 
550 
275 
100 

170() 
1000 

500 

~ırk g~n evvel toprağa tevdi caatları. / 

ettigimiz lstanbul Umumi Meclisi · b k d T H K lsta b 1 Ş b • B k 1 lj d 
b. . . . k·ı· N . S d Hanç şu e mınta asın a olan- • • • n U U &Si aş an 1 1 an: 
ırıncı reıs ve ı ı ·e;ıp er en- d ki 

1 ı . · h 'th f d'I k ·· !ar da bulun u an mahal asker-geç ının ru una ı a e ı rne u- l . . .. 
1 zere 2 3 haziran 194 1 pazartesi lık ~ub<"lerıne muracaatları ve hu 

günü öğle namazını müteakıp Be- zamanlarda yoklamaya gelmiyen
yazıt camii şerifinde merhumun 1 ler yoklama kaçağı addedilerek ---

Sa.hıp ve Ba;=uharriri: 
NIZAME'lTJN NAZİF 
N1'şriyat Direktörü: 

SÜKRÜ SARACOCLU J 

ailesl tarafından mevlidi nebi .o- haklarında As. kanununun mah-
kutulacakırr. Neciı> Serdengeçııyı dd ı · 'b 

1 . sus ma e erı mucı ıuce cezalan-
tanıyan ve seven erın ve arzu e-
denleı ln gl!"lmeleri rica ediln1ek- dırılacakları ehemmiyetle illin o-
.... ,..ı;.. ıı .... 11 .. 

_En Son Havadisin Cinayet ve Macera Tefrikası: 30 

jKANLI LO ANT~ 
_______,1 Çeviren: 

.S. Ç'apanoğlu 

ret yok benek 
Al ne i>ler-en yap! 

M. Çocuğu Martene \ermek ı-· 
tedi. Kiiçiik \ar kuvvetile elit' 
rini Feıi.~in boynund,1 kenetli· ~ından ~ııtarak aleder pü,kü
yerek ağla} ıp yalvarmağa baş· ren fırına fırlaıııcalları >Irada 
!adı. Hl'I, ) iireller pııralapu bir ft'r 

Si)ah amca beni oua verme fcei nıanzııraııııı delı~eıi karşı-
oakla, öldürecek! sıııda kendini tutamamış, lıa · 

Çocuğun hu acı ve )'İireUer }'il. lol.aııtıı}ı öldiir<lii. 
pııralayJl.lı yaharı~ı Marteni - B:ıhaeığım! hahacığını! 
mütec.-oir etmek !:Ö)le dıır,un Haykıran küçük Jorjclu. Bu 
bü>biitün •inirlendirdi. Jorju hasınıu ölii.,,üuiin fotiine atıl • 
·Fethin kucağından zorla çekip mış, ıııini mini ellerile •arıla· 
aldı, kolundan tutarak bir kc· rak, yüzünü öpüyor bıçlıra 
nara fırlattı. hıçkıra ağlıyordu. Fakat lııı 

Zavallı çocuk bir lenara hal çok devam etmedi, Marten 
sindi. Ağla) ıp inlemeğc ha~la· bir srrtlaıı gilıi mini mınınııı 
1 üzerine atıldı, hiddet ve gazıb· ( ı. 

l\Iarten Feti;e dedi ki: la kolundan tutup çel..ti, bir o-

- Vakit geçirmeğe gelmez, dun parçası ghlıi fırına attı. 
bet.ki gden olur. Miralayı fırı- Şimdi, kızıl alnler bu L.ör· 
na atalım. --pe vücudü yalıyor, sarıyor, bir 

}ladam }larten ölünün el:bi- 6evgili gibi kııcaklı}or, ve !\Tar 
seferini çıkardı. Çırçıplak de· ten hiç bir azap duymadan bu 
necekı bir hale koydu· Aarapla korkunç manzarayı zevkle sey 
Marıen bacaklarından ve ha • recliyordu. 

Sıra nıirala~a gelıni~ti· u,ta 
çırak, rc,<'cli ba 0ında11 H ba -

callarınclan tutarak fırına fır 
lattılar. Baha oğlun cesetleri 

kucak J..uca~a ve alc\ !erle 'ar· 
mıı; dolaı olarak hiizüle biiıü· 
le, çatırda}a çatırıla)a, kelem 
&i bir koku çıkararak yandı. 

Ölıliir<liiklt>ri adamların pa 

ralarını, ebııa,lurını, saat gibi 
§<"}!erini tabim meselesi l\1ar· 
tenle Fcıi~ ara-ında biç bir za· 

ına11 nıiinakaşa)a, lıoşnut.;;;uz -
luğa 'ebep olmamıştı. Hepsi de 

aı ni miktarda lıh..e alır, tak.i· 
mat fazla eksik olmazdı. tak»i-

mi mümkün olııııyan !!"Yler i· 
çin ıle aralarında bir lbUI bul
mu~larclı. Bunla~ içiu i-kambil 
oynarlar veya znr atarlar, kim 

kazanır-a, o taksimi kabil olma 
yan ~eyle'l'i o alırdı. 

Garip kumar değil ıııi'~ 

Miralayın fu.tünde çıkan pa 
rayı payla~tıktan sonra, elbi<e, 
taban('a vesaire için zar allılar-

1. - Kurumumuza luzumlu olan iki milyon adet f.itre zarfı 
için evvelce açılnn münakasaya talip çıkmadığından muharn• 
men bedel •3500· liraya çıkarılarak zarfla yeniden münaka· 
saya konmuştur. 

2. - Müııakasa 23 Hazim 941 pazartesi ıı;ünü saat 10 da şulı<! 
binasında yapılacaktır. 

3. - Münakasaya gireceklerin kanunun tarif ettiği vesika ve 
262 buçuk lira. muvakkat teminat ile birlikte münakasa güniı 
:ui>P<iPkı lknmı<vnna rııııracaatlan. ,4919• 

Oı unda FNij kazandı. 
Çocukla baba>ının ce,eıleri 

İ)iC'e }ıtndıktan sonra, kiilleri
ııi. yııııııııyaıı kemikleri toplu· 
dılar. Kemikleri uçurumdan 
fırlattılar. kiilleri dr serptiler. 

Şimdi J'apılacak lıir Şt'y bl
ıııı~ıı: l\fir:ılayın geldiği araba 

)l n· be}giri iıııha !'tuıt'k .. Bu 
i~i Feti~ üı;eriııe aldı· Numara· 
ı.ını söktü. Be}giri ko~tıı. dağ 

yolunu tuttn, 

Bir saat L.adar yol aldıktan 
sonra, bir uçurunıun kenarın· 
ela durdu. Atın ha~ını uçurunıa 

doğru çevirdi. Başladı kamçıla 
nııya· · · Hııyvan kaJlJÇının acı· 

oıııdan ileri doğru atıldı, fakat 

tehlikeyi sezdiği için birdtııbi 
re durakladı· Bu sefer, Feli~ 

kmnasıııı çekti, hap·aııın, kar· 

nma bir kaç kere sapladı . Ve 
bu acı ile lıay\an şalıJandı, aya 
ğı kaydı. Araba iie beraber u· 
çurtuudan yuvarlandı. 

Feıi~ lokantaya döndiiğü za 
nı.ıın, Marten, kii~ük bir ma•a· 
nın ba~ına kurulmuş ~arap içi· 
yordu. Bir harılak ta Fetiş al· 
dı, başladılar içmeğe ... Madam 
J\1art~n çol..tan uyuınııt;tıı· 

Bir kaç gün sonu lokanıay~ 
jandarmalar uğradı. Baıçavııe 
Martene sordu: 

Şu bir kaç gün içinde bura· 
ya arabalı bir yolcu geldi mi?. 
Atın re!'gi de kır ... 

- Bayır! 

- Uçurumda Lir lıeygir ölii 
oü ile parçalaoını~ bir ardı• 
hnlduk. 

- Bir laza ola('ak. 

- Zannetıuem çiinkii, ar~-
b.ı ka:ıaen uçurumclaıı -ruvaı • 
lan•aı il ı, içindekilerin ık f'l

setlerini'l bulunıuaRı, uçuru • 

mun dibinde olma-1 lazıınge • 
lirrli· Halbuki böyle bir ~··~t 

ra-tl:ınıaclık. 

- Du işte bir rina~·et ohu•· 
sınclan mı ~iiplıcl< niyor,uuuz '! 

- Evct ... Çün!..ü ) aptı~ı • 
mız arn~tı:mada ar~·banın ııu· 

mara.;mı, hangi ııelıre ait crltlw 
ğuou gö-tc"l'en tal:ıelayı da bırlJ 
m~dık. söknl'ii.jler. Bu da ~(i>· 
tniyor ki, i.;lı içinde bir nıııua 

ra va.r.şüı,h-e!i bir iş olnıv••• 
clurup dururken amha:ıın ta• 
bela•Lnt sökmeğe ne JüztııJI 
var? 

So 

1 

h 
ı. 
h 
h 
lıı 
ı. 
& 
tı 

'>ı 
d, 
\~ 
•ı 

it 
l( 
~ 

d 
it 
hı 

"' "' ~ 

~ 
h 
d 

"' 
h; 
~i 
h 
~i 
ltı 
1' ., 
1' 
lu 
h 
dı 
ı. 

'" n1 
n1 

sil 

'" ın 

l'; 
te 
ııt 

la 
ı. 
\ıi ,, 
s 
t 
d, 
~ 
\ 

~! 


