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KURUŞ 

So\yctlcr .Birliğinin Şefi Stalin ve en l'nkın munvini :Molotof Bol evikliI.rin umu mi karargahı oinn iYioskovanın Kremlin sarayı.. · 

Hitler, Mo otof'- Rus - Alman arbih 
un gizli tekliflB- Amerikada n~ 
rini if sa e iyor: Karşılandı ? 

Sovyet :e 
bir ıği bu ha 
sat mevsimin 

de harp biç' 
ınektedir --

- usya Birleşik 
i nbul Amerika 

Zira 1939 son V Çanak !1~yeca!1 
1ı!~;a;~~~;ti ~a e bo- ıçli~~~~a~~ 

az 1 n şunu söyledi : 

n - " -Almanyayı mah
vetmek icin hazır-• - , 

lanmallyız ! ,, 

Nizameltin Nazif 
hJhloskovn ektiğini biçti. 1939 
lot~ •na~·ısmda, l\lnreşnl Vorosi
~ tın, lngiliz ve :Fransız nskcrı 
h ~l'ctlcrini istiskal etme i ve 
ııı"lt" kovması ile harekete geç. 
lt~k iınktınını bulan Berlin, iş. 
e;..\'arşovn'yı, Prng'ı, Oslo'yu. 
~k el, Lfıhe~ 'e Pnris. Bel
'o d 'c Ati nayı zaptcttiktcn • 
lıtn l\losko,·aya yürüyor. 

k 
ıı.· O\ Yctler Birliği il nriciye ko
~ ti Molotof, bu sabah radyo. 
\: ;Almanyanm, hiç hir tahrik 
~~1 olmksızm Sov~·etlcrc tanr. 
'~ n ha'ilndığmı» ilan ederken 
!( llhn, bir buçuk yıl evvel 
11;cn1lin'de, Almanya Hariciy<' 
da {Jtı Pon Rib6entrop tara{m. 
, 1 ı:ı ltzatılnn hir muahede nlhnr 

trıı ld ... . ·ı b .. h o ugu ınıza ı e ugur 
~ .. lıYan taarruzun arasındaki 
ıq ltııascbcti nnJamı~ huluınıyor 
(!~lt~·du? Bulunmuyor idivsc ve 
l·ocr hala nnh"amamıs bulunu
h;ırsa ~ııfletin bu derece ine, ni-

ht h . .. d lı • a~-rct etrnenıızc musaa • 
. U~·urınalıdır. 

ıtıeı~\':\·etıer Birliği ektiğini biç-
"'tcdir 

h;~1\'Yetİer Birli~i. btıl?tİn, harp 
lli,/:ktedir. Zira bu So\'y~tler 
har ·~i l 9:t!l .sonbaharı ha lnrkcıı 
fli,.1~ .. ekmişti. Eğer Sovvetlcr • ıg· b 
llııı 1 oas,·ckili Molotof, Al 
f."0:Yaıun 1\Ioskova bii~· iik elci.,: 
('&k' Sulenhurf?'la konu urkcı• 
Pt8

1 
müttefiki Cüınhurfıvcf 

t,1ı:i~;asıı1a ve onun müttefiki 
lıarnı:re-' e karşı ba~lı~·ncak hir 
dııt) Alınanyanın sark lıu-

nruıda . . 
tckerr-·ı cn!nıyetın de,·aınınJ 
•ııe111i u 

1 
cdehılecei?ini ih as et-

lltııhnrc~~a"dı Bitler Alman,·ns1 
tıınk iht' 'kanıp:ınasını calın=' · 
t-l!l'.., R ı:vahn ı l!'iisterecckti Vl· 
. , • • <l\'Yı-t) b· , ... , '. 

'iC tı tnk'ı er nırl•"ı h11 sı,·a-
ı> ctt ... . · 

elan hisse • ı:ı anda I.ehistan-
Ralhk devı:ır1nn:ıarnış olsa~·dı. .,. • l'tııı· 
sı ınmcsıni heder •n. haritadar 
snvdı ve nih::ıve:t edı.~ıncmi ol
ıırnı;uın ve ınedeni .dttnvanın en 
t-'inlcri iml1a et!lı~~ııa~ıları olan 
!ermemek diravefindzafını l!Ös
ııl\ts olsaydı. 1939 ~oe. k lı ı·~un. 
lasınns1 Son·etlerin 

5
h.0 ' 'n nn. 

. • • ' I)' 1 
~~n kurtulmak i~in, c;evirdi~~rn: 

'1' rnnvaffnk sıvasi ıııan erı 
s11 • JAkk' d' evrrı retınde tc a ı e ıl"'bil' d' 
~o O ı•Wo h ))' 1 vvetl«'r Bır ıeı Prn lJİÇrtıek 
~~dir. Zira baska eller tnrnfın: 
~ rtn ı>erpilmis harn fohnrtılnrı 
\ 

0v\•ef ~·a~nru olmasnwfı hu 
adar kuvvetle J'eşcremczdi. 

* 

Ben buna muvafakat 
etmedim! 
2 • Rusya, 

Bulgaristanı 
işgal etmek 

i s tedi: 

Ben buna muvafakat 
etmedim ! 
3-Rusga Fin-
landiyayı mu 
ha/aza etme 
memi istedi: 
Ben buna muvafakat 
etmedim ! 
4 • Rusya, saldır
dığı takdirde Ro
manyaya yardım 
etmememi istedi : 

Ben, buna da mu
vafakat etmedim ! 

·~, 
~ I ,-

Vaşington 22 (A.A.) - Alman 
yanın Sovyetler Birliğine ilanı 
hnrp ettiği hnberi Vaşington dip 
lomatik mahfillerinde büyük 
heyecan uyandırmıştır. 

İlk olarak ortaya çıkan mesele 
Birleşik! Amerikanın Rusyaya 
yardımı meselesi olmuştur. 

Ayandan Georıre demiştir ki: 
Bu hadiSc Birleşik Amerika

nın siyasetinde hiç bir değişik
lik yapmaz. Alman meydan o
kuması tamamile hazırlanmak 
için zamanını biiyüık Britanya 
ve Birleşik Amerikava zaman 
verecektir. 

Bu demckt!ir ki Hitler önü
müzdeki bir kaç ay iç'inde bii
yü'k Britanyayı istila etmek ü
midinden vaz geçmiştir. 

iKJSACA 

Bir kehanet iddiaşı 
karşısında 

Berlin, 22 ( .A·) - Bugün Bugünkü Son Telgrafta dostu-
Ritl~r Alınan milletine lıita· muz Etem izzet Benice, Sovyetler 
hen neşrettiği bepmnıııncde Birliği ile Almanya nrasında ba.1-
lındi ntın ilcaaeile h,temiyerek !•yan harbin mukadd~r. ~ldu~u~u, 

(Devam 3 üncüde) ılk defa olarak, kendısının bıldır-

R ı miş olduğunu ya:zmıya lüzum gör-

ODıen vapur ımüş. w·. w ~ l\eaba Jıarbi kim kazanacak ) Biz bu kanaatte degılız. Eger 
°nl'et~cr mi, Almanya mı? • . arı donandı arkadaşımız, inanmaz.sa, kendi~!-

tıt · u cıhet, su dakikada beşmcı \ ne 1939 temmuzunun onuncu gu-
~ida bir kcyfi)·ettir. Diinkü a_ıii haınızda limanı- nü çıkmış olan Tan gazetesini ka-

~lı~ ta Sovyetler de ka~ansa, ~ız~a deınırlcdikleriııi bildirdi- rıştırmasın1 ve cRusya Alman ka
)~ıı.trı:va da kazansa, harhın h~ı gıınız Rumen \.'apurları, Alınan fesine giriyor mu~> serlevhasını 
~~ h'safhasından doğacak net1- • Rume\ı • Sovyet muharebesi taşıyan makaleyi okuma&ını tavıi
ttı;l 1

\' bir iafaf için bayırlı ol- şerefine bayraklarla donanmı • ye ederiz. 
llcaktır. )ardır. So~·et \.·aputlnn sakin Bu malmlc cNiLt\metıin Nazif• 

NİZAl\rrmiN NA1.İF ve niim yi sizdir. imzasını taşıyordu ... 

İtalya da 

Sovyetler 

Birliğine 
Harp ilin 

e diyor! 

Nevyork: 22 A. A. 
Amerikan radyo• 
sunun Roma mu• 
habiri diyor ki : 
''İtalya yeni düş
mana karşı Al• 
manganın yanında 
bulunacaktır.,, 

Rus - Alman harbi 
inoilterede nrn! 

Ka rsılandı ? 
Londra, 22 (A.A.) - Bitler 

bugiinkü beyannE_!mesinde Baltık. 
devletlerinin Sovyetler tarafın
dan işgalini takbih etmekte ve 
bunun münhasıran Almanya aley 
hine müteveccih olduğunu söyle
mektedir. 

Hitlcr beyannamesinde müte
madiyen İngiltere ile Sovyetler 
Birliğini ayni maksat uğrunda ça
lışmak bakımından birleştirmek-

Sovyet Rusya harbi 
su cümle ile 
karşıladı 

Düşmanı 

ezeceğiz! 
Molotof, Al
manganın, 

tahrik edilme 
den harbe 
başladığını 

ilan etti 

tedir. Sov~ et ordula~ı haskuın:ındanı 
Hitl...r Yugoslavya darbei Hü- 1'tarc~a) TllUOCENKO 

kumetini Sovyetler Birliğinin ha- Londra, 22 (AA.) _ Mos-
zırlamış olduğunu ve Sırp sefer- kovad:ın alınan bir habere göre, 
b.~rl~~ini Moskovanın İstediğini Molotof Yoldaş Moskova radyo-
sovluyor. l lannda beyanatat bulunarak Al-

, 

manlann tahrik edilmeden Sov-
yetlere iliını harp ettiklerini bil
dirmiştir. 

;. • ' Molotof Yoldaş Sovyetlcrin 
"'··~ "- muzaffer olacaklarından tamami-

B. Çörçil 

le emin bulunduğunu söylemiş ve 
şunları ilave etmiştir : 

cDü~manı ezeceğiz 1 > 

Belgrat'ta 

---o---

Alman kumandanh
ğının bir tebliği 

---o·---
"Halk, Alman as
kerlerine terbiye da

iresinda muamele 
etmelidir. ,, 

Bolşe,·ıkliği ortada nkaldıraca ğını ilan eden Almanya efi 
Hit ler 

Bir nümarall Roman A ı ma n a 
ya resmi tebliği Sovyet-

" !>~ut neh ıer birliği 
rını geç- muha----

-tik ! " b 
BiU<reş: 22. (A. A.) - •Stefn-

• 
1 

ni•: 
Rumen kıtalnrı bu sabah Pnıt 

nehrini . geçmişlerdir. Romanya 
ile Sovyctler Birliği arasındaki 
hududda buluıınn Alman kıta
ları da hnrckctc geçmişlerdir. 

Bu haber resmen bu s:ıbnlı sa
at yedide veril mi· \ e gnzcteler 
hususi ııushalar çıkarını )ardır. 

Bir kaç gündcnheri umumi ka 
rargôhta buhınnn General An. 
tonesco millete hitaben bir me
saj ncşrctıni · ve orduya bir em
ri yenni giindcrıniştir. 
----o---~-

Başkumandan Gene
ral Antonesko'nun 

Beyannamesi : 
Z i l leti m i zin 

---o--
Hiflerin 

beyannamesi: 
" Ben, Bolşe
vikliğ·İ orta
dan kaldır

mak için harp 
ilan etti m ! ,, 

intikamını al- 2400 kilomef .. 
mak ve bir relik bir cep

haksızlığı or- he üzerinde 
tadan kaldır- dünyanın en 
mak için har- bügük harbi 

be girdik! ba /adı! 
Bükre ·, 22 (A. A.) - General Ş 

t\ııtonesco orduya hitaben u be Devlet Reisi Hitler bu sabah Al-
yannamcyi ne rctmistir: mnn milletıne hitaben neşrettiği 

Erler, beyannamede Almanya kendi 
(De\llını iiçüncüde) emniyeti için Finlandiya ve Ru• 

-----o man) a ordularile Alman orclula-

Suriye hadiseleri 

Alman nikbin 
liğini haklı 
çıkardı _ 

Berlin, 22 (A.A.) :-: _!arı res 
mi bir kaynaktan bıldırılıyor: 

Alman &İyasi mahfilleri, Suri
ye hadiseleri hakkındaki Alman 

(Devamı üçiincüde) 
-<>---

1 numarah Sov 
yet resmi tebliği 
londra, 22 (A.:A.) - Mos. 

kova radyosunda Y oldaıı Molotof 
cepheden alınan şu ilk haberi 
vermiştir: 

c:Çarpışmalar olmuştur. Şimdi
ye kadar 1000 kiııi ölmüş, 200 
kişi ynralanmı§tır. 

Mes'ut bir 
izdivaç 

Londra: 22 (A. A.) - Alman nikbinliğinin yanlış çıkmamış ol. 
ordusu kumandanlığı, Dclgrad duğunu tebarüz ettirmektedir. 
gazetelerine verdiği bir tebliğ. Alman nikbinliği, Suriye' deki 
de, sivil halkın, Alınan :.ubııyln- çarpı~maların neticesinden :zlya
rı ve n:.kcrlcri He miinaschctle- de, cessurane bir surette organize 
rinde icabcdcn dikkat \'C hür. edilen ve beklenileni çok aşan 

N A N A mcti giistermediğini bildirmek- Fransız mukavemetinin kuvveti
tcdir. Şu cihet tebarüz ettiril- ne ve enerjisine dayanmakradır. 

Emil Zola mcktcdir ki halkın büylik bir İngilizlerin karşılaşmak mecburi
kısmı, sokaklarda yaya kaldı- yetinde kaldıkları muvaffakıyet
rımlarda yol vermemekte, bila- sizliğin bütün düny:ı.yı hayrete 

Ka)kavanzade Bay Tahsinin 
kızı sa) ın füı) an ~1ilııi;,ah ile 
gazetemiz crkuıımd:ın O ınao 
Kazına"nın 'e IIü eyin Kaz-

Humid Refik kis ekseriyetle ınütekebbirane düşüreceği beyan edilmekte ve ma' n\11 kar.le lcri çok kıy· 
bir tarzda :volu kapamaktadır. çarpışmanın neticesi her ne _olu~- metli arkaJaıoımız Ilü yio ' yarın 1 A~keri ~u!n.andanlık, bundan sa olsun, .entere~n .. ol~_n cı~etl.~ Kazina)ıııı nişun \ 'C uikalı t~· 
~ö~·le bu gıbı hareketlere karsı, halen İngılterenın dun~u. r;ıut~e- reni hugiin Park Otelinde 1...-<ı· · · Ba· şlıgor ·' en büyiik bir şiddetle mukabe. fiklerine !.ar§• yaptığı ıs~~Ialarda iı J ir toplnntı ile tcs"it edil· 
le edileceği k eyfiyeti iizcrine şiddetli bir mukavemet gormekte ~r . 1 

Iİl•••••liıl••••il halkın n·ızarı d ikkatini celbe\'- olmasının teşkil etliği ilave olun- nıı{tır. . f d ) ı • ~ kt dır (DC\-·amı uÇüncu sa • a a. 
ıer. mn a . 
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Sahife Z EN SON HAV .ADtS ZZ Haziran 19'1 PAZAR 

En Son Havadis'in Bir mühim tarih münakaşası münasebetile : Almanya ile 
yeni ticaret 

anlaşması ya
pılıyor 

Berlin Türk ticaret 
adasında bir 

pavyon açılacak 

Asker aileler!
ne yardım 

Zamlartemmuzdal1 
itibaren başhya· 

cak 

· Edebi Tefrikası -60 

~-.. ~i'AtiBv.:~~--
' .. ' .. ~ . . \. 

Reji, işlerini karakitaba uy
durmuş bir hırsızdır. Biz kaçak 
çılar ise, karakitabın yazma
dığı nev'iden birer kahraman r --ivTii~Üif i : Nizamettin Nazif : f 

-Mithat pas ya ücum etmek, -
onu hicve ka kısmak, affedilmez 

bir .. nah ve küfrandır. 
v 

"Nizam, Hamid Refik, ne telaş ediyorsunuz tarihi roman,, 
diye lanse edilen bir eserde "ıakikat aranır mı? 

Dostum Snmi Karnyelin Sultan dayanan bir hünerl Halbuki tari
hi roman yazanların çoğu, mek
tep sıralarında iken öğrendikled 
şeylerle, hafızalarında kalan ma
lumat kınntılarile iktifa etmişler· 
:··-. ondan sonra tetebbüattn bu
lunmamıı;lardır. Ve yazdıkları ro
manlarda tarihi tahTif etmişlerdir. 

Almanva ile yeni 1ıcaret an
loşması yapmak için hazırlf.ıda
ra başlanmıştır. Müzaitereler 
Ankarada ceryan edecektir. Bu 
·ş için y~mda Almanyadan bir 
ticaret heyeti geleceği haber \•e
rilmektedir . 

Belediye Muh~be Müı Uril 
Mümtaz. Acar yarın akşam Anktl' 
raya gidecek, asker ailelerine ya1 
dırn için belediye vergi ve resi(ll' 
terine yapılacak zam projesini 
Dahiliye Vekaletine götürecekti! 

Proje bir kanun halinde Bii ' 
yük Millet Meclisine verilecektif 
Önümüz.deki ~ydan itibaren cJt 
tatbikata geçilecektir. 

Belediye vergi ve resimlcritl" 
den başka eğlence yerleri dühıY 
Iiyelerine ve vesaiti nakliye re' 
simler.iıne yapılacak zam da oyııı 
zamanda lbaşlıyacaktır. 

'.Artık her ı;ün iLir a:ı;ka ba· 
lıaoe bulu) or, Lübiu,.,ka: 

a ılsın? 
Dedikçe kalı ha talanıhğın· 

dan, 'kaL derman ız kaldığan
dan de.ılJ. 'uru) ordu. 

Açıkçası kıuı aha~ ı ) akmı:ı; 
u. 

Onun dalgın dnlgm d<>la:.ına 
ındnn~öderinin hnkışmdan 

ara ıra nte ini anlamak baha
ne ile ellerini alnında ı;ezdir
ıııosüıden Jıi ctıui:.ti ki kız d:ı 
kendi~ine karşı pek laka) it 
dc~iM.r. Fakat bir türlii açıla· 
mı) or, 'gi ini Ö) lem ekten 
çekinİ)ordu. 

lifihiıı kıı onu ölümden kur 
tamıı~u. 

Bu nıuhakkatı· Böyle olma-
·•) dl hiJe dnğ ha:ı;md:ı :rnpayal 
nız oturan bir kıuı kar .,ı erkek 
çe, mertçe har et ebnek ge • 
rckti. Eğer bir eJ.ıirde, hatta 
l>ir köyde kal'§llaşml§ ve Luht§ 
muş ol lardı göf?iünü gere ge
re: 

- Seni &e<\iyorum LUMns
ka... Seni çok, ama pek çok 
eviyorum, istiyi>rum seni Lu

lıiıı ka ! . 
Diye lıa)gmfüilecektıi. 
Ii'al-.aı burada şu hir buçuk 

od.aıın içinde, i) ilcilir İ) ile,. • 
uıez oua t~ekkür borcunu eda 
ei.ıneğe hile lüzum görmeden, 
a.,.ktnn Lalısotnıeğe utnııı)<>rdu. 

Geceleri, biran e\'vcl sabah 
ol un (Ja onun ) üzüuü görsiin 
di) c günc~in dor,ru~ıınu hckli
) Ocdu. 

Gündüzleri ancak öğleden 
S'Oııra, takatı tamamile tüken· 
diktı•n sonra, hiraz göz.üne uy· 
ku girdıil!ı) ortlu. 

Lepi ka) ı ıla, «Kiiçük Pa • 
ri • köyünü de, ölen arkada;:· 
lararıı d.ı, kemli indt>n <liirt göz 
Jc hir lıdher bekle) en ortakla
rmı da hcır ey it ılüıı) a) ı Lile 
unullUU tu· 

- Ali ... Hi ! !!kına öylüyo
rum canım··· 

a ıl oluyor da en burada 
hulun uyorsun? 

Aliden cevap çıkmıyordu. 
gözlerin~ ateşi küllenen ocağa 
daldmnı~ iz durur.ordu· 

Stibay, onu tartaklıyarak: 
- Caııun öylesene ... dedi. 

Sen nıana tır hapisbanesin<le 
değil miydin? 

............ 
- K ııçtın ııu yoksa? 
- Evet ağabey. 
- Su:bay, bir kenar~:la thı 

ran kırık !bir i kemleyi aluııa 
çekti, Otmxlu. O zaman, ik!n.ci 
fenerin 1-1••1 teimıen J:t"'ehııtinın :. o' .,--
!(3llk kaJı., gergin \C zaif )8 

)laklı } üzüne vunfu. Ba}ret! 
Kaçakçı Ali teğmen Felımiuin 
kar<lt! i idi ha? 

Aziz tcfrikaSJ, iki aziz arkadatı- ı Yazan : 
bö)le bir kard ı biraz hayatı mı /:Oşturdu; Niz.amettin Nazif 
anlamı ayılır. Eğer kaçakçı· kefimclcre renk ve iıhenk veren M. S. Çapanoğlu 
hk yapıyorsa inanırım ki hu coşkun üslubu ve alev gibi kale- ·•----...;;......;-.._...;;..._--: 
doğru hir harekettir. r:ıile, değerli muharrir Hiimid Re Sami Karayelin dedikodu mev· 

- fn~allnh ... demek kn~nk fik, ilmi iddialara dayanan terki- zuu olan tefrikaaının çıktığı {ik
çılık namu lu ndnmlarııı gö - bi ve tah:ili hkrasile, dünün cid- dam) gazetesinde çıkan bir tefri-

1_1 den bir kıymet olan spor mu har- ladan bahsederken dedi ki: trii lerim gere gere ynpnca~ arı · · k lk b k 'h• 0 rırı ve a ay ve ugün Ü tarı ı _ Bunların jrinde öylelerine 
i::.lcrden biridir sence? tefrı''·a l S ı· K le "' 
• ııo. sıra ayıc.ıSJ am araye :rastladım ki, bir buçuk sütunluk 

- J;~Jctte. Hcjiııin, ilitrimi- hücum ediyorlar. bir tefrikada tamam ı 5 tarih yan 
zi, k~nıiğinıi7!i söıııiirmesine MünakaşaYJ doğuran sebep lışı vardı. Şaşma, mübalağa et· 
güz ) umacak değiliz } n? malum: Sami, bu tefrikasında, miyorum, eksiksiz 15 yanlış! 

1 I? büyük müceddit Mithat Paşa T .. 
1
. ld v .b. 

-. · • hakkında, hiçbir ilmi ve tarihi e- arih b_ır l ı?1.0 ugu gı ı. mu-
- Y Eihancılnr aç kurtlar gi sasa dayanmıyan bazı münasebet-. hakkak ki tarıhı roman yazmak 

bi, üzerimize kolcularını saldı- iı. feyler yazmış! da bir hünerdir: Tarih kültürüne 
rl) orlar. r~çin? l~lkın elin- Ben, Saminin yazdıklarım o-
dcki tütünii )Ok haha.ına sa kumadım. Fakat eğer denildiği 
tın almak i~n. Değil mi? jibi, Mithat Paşa hakkında fena 

şeyler yazmıısa, tecrübeli bir ka
OnJar kara'kitnba uyôurul- lem sahibi olduğunu zannettiğim 

Almanlar, tiftik ve 
yağh tohum ah

yorlar mu§ hir lı.ır ızlık yapıyorlar· Sami Karayel, büyük bir hatada 
Biz do kıırakitaba yeri olma- bulunmu~tur. Türk - Alman dostluk muahe-

b . k-ı. l 11.1ı·that p ..... gibi, bü,.·ük bir desinin imzalnnması \izerine, iqa-"'an ır iUlrnnııın ık. n .. ,.. ~ • t f• la .. 
' devlet ve halk adamının aleyhin- zı Alman tıcare ırma rının mu 

Reji hükumete para vo.ri • de bulunmak, onu hicvetmek, küf messilleri piyasada. faal:iyete g~ 
yor. ranlı:ırın, ltadirnaşinaalıkların en m~lerdir: ~.an fırm:Iarı en ~-

- Daha f ena~ı bu ya. affedilmezlerindendir. eade den, tiftik yapagı ve yaglı 
eden? Eski Osmanh Sadrıazamı Mit- tohumlara karşı alaka göstermek 

_ N~en olacak . .. Bu para hat Paşa, namuslu, dürüst ve çok ted.irl~r. Alına~rm teklif .. ett~.k-
~t- .ı dı temiz bir insandı. Millet ve mem· lerı f ıyatlar nısbeten ıdt1şuktur. 

yı vermelde . lmıa dıı ya~at· leket için çalış:ın bir Türktü. Bul- Mamafih lhus~i lbir. anlaşma ile 
mış oluyor. garistanda, Tuna boylarında, im Af~~nlaı:Ja mutekabil ohra~ ta

- Ya hapishaneden niçin di yB.dellerde ağlıyan ve inliyen Shhut edilen malların teshmatı 
kaçtın? Dunu ııa ıl n.uh edebi bu eski Türk ülkelerinde gördüğü muayyen zaman iç.inde bitirile -
l'ir~in? i ler gösterdiği faaliyet ve ye- cektir. Almanlar ilk olarak 75 

ıı · · k L nilikler, hala ve hala söylenmek- bin liralık tiftik, 60 bin liralık kit 
- Eğer e crımı nnn oya· te, minnetle yad edilmektedir. ra ve bir miktar bakla ile sair ala 

mıw hir katil veva herhangi ı· ı b. d ı caklardır 
• .1 Hem de söy lyen er, ız en o - · 

bir kim eye l>ir fooah~ dokun mıytm yabancı milletler ... Ya- ------ıl----
mu,. bir efil olsa} dım, lıo)Jlll· bancıların bu kadir lnaslığı karşı
mu büker, cezamı bhirince) c ınnda, hiç olmazsa biz kafiri ni
kndar lıapi.tlıanedc kaİırchm. met olmıyalım, gülünç olmıyalım. 

Bu münakaşada, Sami Karnyel 
li'akat bdülhamid'in tazır mi haklı. Nizamla Hamit Refik 

lnnııa ~ara ) cdirerck 1ıalkı 0 - mi haksız. hunları tetkik edecek 
yan :reji ile boğuşmak bir ~eref dcğılim. Ben hazır fırsat ele geç
tir. Dıı ş r:efi Lileııler \ c ıaılaıı mişken başka bir mevzun temas 
lar, hır ızlar , c katiller ara~ın edeceğim. Yalnız, mevzuuma te-

l mns etmeden evvel, Nizamla J la
da lıapseıdilrneye tnhamınü C· mide birkaç söz söylemek istc-
demez.ler. rim: 

Bii)ü'k hir talalrntlc konu:ıu _Boşuna telaş ediyorsunuz 

Bakır şilebi Ame
rikaya gidiyor 

Bir kısım ihraç mallanmızı gö 
türmek ve dönüşte ithalat eşya
sı getirmek için Amerikaya git
mesi takarrür eden Bakır şilebi
nin, hazırlıkları llitirilmiştir. 
Gem: bu hafta içinde hareket 
cdecektır. 

Bakır şilebi cvvelfı İzmire ul!
rıyarak bir miktar tütün oklık
tan sonra Mersine ve oradan da 
Mısıra i!ideecktir. 

) ordu. Se&i gittikc;e ) iik~clıni~· ayol! Samin in tefrikası ciddi bir 
t'i. O derecede ki dı:;urıılan hu şey değil ki... Tefrikanın başın
muhavereve kulak mi afiri o- da roman olduğu ilan edilen bir 

• d d tefrilcaYJ tarihi bir etüt diye cid- FLORYAYA fL.&VE SEFER-1,·ın ra\ u,.., biran en İ><t>)e ii-:· ı 0 ,. ,. . - diye alıp kıymet vererek maka e- LER 
mÜ§ ve kafasını kapu1an uza· Ier, fıkralar yazmak doğru bir şey 
tnrak içeri ini Ö)le hir dikiz değildir. Bu günden itibaren Sirkcci-
etıni~. ••• Florya arasında her Pazar j!ÜnÜ 

Aİi, k!iınhilir dalıa nel~ söy Bizde, on, on bq yıl içinde o ilave olarak 4 tren kaklırılacak-

Bu kabil tehikalann gazeteler
de nasıl bir kabul sütunu bulduk
larına şaşmamak da kabil değil
dir. Bunun tek sebebi v rdır:.E
serlcri alakalı kimselerin okuma
maları 1 Amma, diyeceksiniz ki 
okusahır ne olacalt? Kim anlıya
cak?. Onda da siz haklısınız? 

Tarıhi roman veya buna ben· 
zer şeyler yazan bir nç muharri
rin eserleri istisna edılirae. diğer
lerinde hakiki tarihe, tarihin ken
disine ait cöu den :_ v damla bi
le bulmak kabil değildir. Bütün 
bu kabil neşriyat arasında ne 
Türk tarihine, ne Osmanlı tarihi
ne ve ne de İslam tarihine ait bir 
cruh~. hakiki bir vak"a yoktur. 
Yalnız', o devirlerin efsaneleri gös 
terHmiş, efsaneler sinemalaotırıl · 
rnıştır. Vak·alann yüzde aeksen1 
uydurmadır. Yalnız eaere -amiya
ne bir tabirle söylüyorum, affe
din- sözüm yabana tarihi bir ma
hiyet vermek, tarihi bir vak·a 
katmak için, tarihin a 'Ur cubur
Jan, çerez kabilinden !erpiştiril
mi~tir. 

içine eski devirlerin hakikatle
ri bir salça kabilinden karıştırılan 
veya üzerine mayonez gibi dö
külen romaneıık maceralann hi
kayeleri, ancak 2nmanımızı ho 
geçirmiye yarıyan, gönlümüzü eğ
lendiren şeylerdir. Onların örü
lüşünde, terkip '\'C tahlilinde, 
mim risinde tarih, tarıhin kendı
si yoktur. Ve bu kuntla eserlerde 
tarih yalancı bir gölgedir. 

Bu seraplarla, geçmiş günlerin 
karanlığına gömülen vnk'alar, 
lıadiseler hakkında, daha şümul
lü bir tabirle, mazimize dnir bir 
hükcrn sahibi olamayız. Bu iti
barla, Sami Karayelin yazdıkları
na tarihi bir kıymet vererek, o ya-
21ları hakiki bir tetebbü mahsulü 
olduğu zannına knpıl:ırak, asabi
leşmeyi doğr11 bulmuy.onım. 

Tekrar edeyim: Üstünde ro
man olduğu işaret edilen şeyde 
hakikat aranır mı? 

Münir Süleyman Çapanoğlu 

Permanat 
makineleri kadar tarihi roman yazıldı ki, sa· tır. Trenlerin Floryaya muvasa 

liyecekti. Fakat hinlenbire ~ 11" yısını Rabhitaala itilir. Rabbitaa- lat ve hareketlerinde intizamı 
tu· Zira ağn11eyisinin gözlerini la bilir diyorum, çünkü bunların ve otomobillerle arabaların ha- Belediye makine şubesi Mü
Lepi ·aya diktiğini ve yi}tt.ek pek azı kitap halinde çıktığı ve reketlerini tanzim etmek üzere dürlüğü permanant makineleri
gihi baktığım görnıü;'tii. diğerleri de gazete sayfalarının Pazar ve Cumartesi günleri Flor nin voltajlarının değiştirilmesi 

Ff'lıim hey artık ;nu dinle- me~rı~da gömü~~ kaldığı .i.çin vada Belediyece bir scvrüsefer ve bazı makinelerin mühürlcn-
. . ı ··- 1 • katı hır rakam soylemek mum- memuru bulundurulacaktır. meleri mi.inasebetile berberler 

rniyorclu. Ceketıııın < 11erıne eı-ı· k.. d -ı·ldir Fakat hakikat şu- 0 tarafından yapılan itirailan tet-__ .1 •• ,_ • _,,_. un eg . 
ni acele acoıe tozere-., ıç cnvın dur: Biraz eli kalem tutan, az bu- kilk etmiş ve bu hususdaki nok-
den dönle bükiilmii~ l:iir kağıt ı çuk mürekkep yalıyan (tarihi ro- TARİHİ YALILAR tai nazannı Belediye Reisliğine 
~ıkardı. Açtı. rnan) yazmak kaygısına d~mü~ Boğaz.çinin iki kıyısındaki ya bildirmiştir. 
~ Berberler istenilen tiplerdeki 

Bu ki!hdıo i~inde mini mi· I ve yazmıştır. . . · b' lılann umumi bir tetıkike tabi vedek "'arçaların =hrimizde bu 0 

1 
Osmanlı tarıhıne dcrın ır vu- . • il . t t- v~ 

ni bir fotoğraf \ıtrclı. 'kufu olan değerli dostum ve mes-ı tutularak tanhı kıymc erı es- lunmadığ1nı be •an etmclttedir-
Dnh~" t•ar lekdaşım Muzaffer Esen, bir gün bit olunacaktır. __!:::,_, _________ _ 

Diğer taraftan, Berlindeki 
Türk ticaret odasından gelen 
bir tezkerede Türkiye ticaret o
dası binasında bir meşher açıla
"ağı burada. yeni Avrupa har
binden sonra ihracına müsaade 
edilen emtca n:imunelerinin tec:: 
hirinin mukarrer bulunduğu bil 
dirilmekte ve nümunelcr l?Ön<le 
r'ılmesi istenmektedir. Bu meş
herde avrıca halılar ve şarkka
r'i e.şya da teşhir edilece'ktir. 
\fıntaka ticaret Müdürülüğü 
-ıla'kadarlara bildirmiştir. 

Limon 
ucuzladı --

Cenup vilayetleri
mizden ve ltalyadan 

limon gelecek 
Son ı?Ünle.rde 25 - 30 ıkuruşa 

\{adar çıkan limon bir iki gün
rlenbe:ri ucuzlamıştır. Peraken
de olarak en iyisi beş kuruşa a
lınmaktadır. 

Cenup vilayetlerimizden dr 
yakında şe}$.mize mühim mi'k
tarda Hmon gelecektir. Ayrıca 
İtalyadan limon getirtmek için 
teşebbüslere Reçilmiştir. Bun
dan başka Suriyeden ı?elerek 
Haydarpaşada bekU.ven limon
ların .da en kısa bl:r !\'Hiddet zar
fında pi 1asaya tevzi edilmesi 
işile Yaş mevva ve sebze tarım 
satış ıkooperatifi meşgul olmak
tadır. 

TOPTA ~cı KASAPLAR 
Fıyat muraknbe !komisyonu, 

· annki toplantısında. toptancı 
kasaplardan muhtelif işler etra
fında faahat alacaktır. Bazı et 
toptancılarının yeni narhtan 
sonra İstanbula kasapltk hav
van getirmemiye kalktıkları öğ
renilmiştir. 

Komisyon, söylendiği gibi 
böyle kasap varsa ve sucu sab't 
olursa ı;iddetle cezalandırılma
<>ını istivccektir. 

Kısa 

====Haberler 
*Ticaret v~kaleti teftiş heye. 

i Kutlucanda bir dair~ye naklet
niştir. Bundan sonra orada çah
~acaktır. * Dün bir altın Hatı yirmi beş 

Almanyaya yaş 
sebze ve meyva 

göderiliyor 
Yaş sebze Tarım ve Satış koO' 

peratifi Ahnan Macaristan ve s1° 
vakya piyasalarına yaş sebze o;t 
mcyva ihraç eİrn€k için gen ' 
nikyastn hazırlıklara başlamış • 
tır. 

Mevsimin .ilk yaş sebze ihracıı• 
ı Romnnyaya yapılmıştı. İkincl 

ve üçüncü partiler Tuna tarik1l• 
Almanyaya yapılacaktır. .. _,.;ı 

Meriç üzerindeki ahşap k<i:P': 
l:er tamir edildikten sonra yol J1lil 
him mıktarda kısalacağından ).şf 
meyva ve se'bz.e ihracatı daha '/J' 
yade artacaktır. 

Almanyaya ilk gönderrrece~ 
partide, eni.inar, patlıcan, do111B' 
tes bulunmaktadır. 

Eğlence yerleri 
Yalnız vergi zamla
rının ilavesi kabul 

edildi 
Eğlence yerleri tarif elerifl; 

zam yapılacağını, tabldotlara Z 
kuruş, meşrubat fiatlerine yU' 
para zam edileceğini yazmıştık· 

Bu taleb.i, daimi eıncümen tııts" 
fından tetkik edilmiştir. Encô~ 
men, ıtarifclerde yahıız son ve p 
zamlarını 'kabul etıni§, tabbiot 
atma 25 kuruş, me.ırubatn ) oı 
txU' ımvesi teklifini reddeUJ>İ" 
tir. f 
Eğlence yerlerinde yapılan te' 

tişler esnasında gazino, lokanlll 
ve emsali yerlerde tnrifeyi göSte· 
ren Olüyük rovhaL~ın saklandığı• 
n:, müşteriden gelişi güzel pS~ 
stendiği tesbit <edilerek lcv:hııl f· 
tekrar asdırılm~tır. Fakat, te ~ 
tişten sonra tekrar le\iıaların 59 
!andığı görülmüştür. Beledi)'e 
müşteriye tasdikli tarife göste~ 
yenler hakkında sıkı taktbat Y.' 
pılınasım a 'fıkadarlara l>ildirJllİt 
tir. 

Ekmek 
lira;-ıı idi. meselesı· * Sirkeci. K.ocam~tafapaşa 
arasında işleyen 3031 numaralı o- B l d• • k• 1'' 
tobüsün fazla yok:u aldığı görül- e e ıye, pış ın e 
mu~ ve sahibi ceı.aıanctırı1ınıştır. mek çıkarmak içiJJ * Şehrimizde kurula<:ak olan 
iaşe müdürlüğü için bir ıbina a - tetkikler yapıyor 
ranmaktadır. iı> * Eyüp • Keresteciler ar~ın- . Ekmeğin pişkin yapılması iÇ t 
da ~leyen otobüslerden ikisinde tecrübelere devam edilmekted., 
müşterilerden para ahp bilet kes Şehrimizdeki kimyacılarla Jllll). 

med!.-:lcri tesbit edilmiş sahip ve mütehassısları, Kız Sanat mek ~ 
biletçiler cezaya çarptırılm~ır. teplcri p</:>tacılık muallimi ve et 

1 Halt an l n D e dl•k Odu SU 11 oiı!mM~~"v~' i:~;~:~,i d~~ iS~·Ef.~7~;~~:, 
yeni bir kanun projesi hazırlama- ıçtima yapılacak, bu hususta )(O' 
ya başlamıştır. ı k 

Lokanta ve kahvehane tarife- nuşu aca tır. --=---:--:---,.•a••••••••••••••• lenine yüzde 25 niSbetinde bir Bir kısım fırıncılar una ~ 

İki kardeş bir müdd'et dik BİR SOYADI VE BiR SAN'AT 
dik !bakıştılar. Sonra Fehim: ANLAYIŞI 

1 V Cemşid zam yapılması hakkındaki teklif fazla kepek ilave olunduğu .ı~ \ 
l azan: dirde daha !beyaz ekmek elde eu' 

ı---·---·-----~----- kabul edilmem~tir. '-eceği fikrındedirler. Beledi)'" 
GENÇLİK VE BOBSTİLLER 
Son umanlard:s Bobstil mo-

KAHVE TfRYAKILlGiNDE KAFA VE Mh>E MF.SELELERt * Haliç vapurlarının muvak- daha beyaz ekmek imaline y~arl' 
ROÇHAN ARASINDA MÜNASEBET kat idaresini tasfiye ve Münaka-

- Sen keooiııfi Lenim yeri· A ktör Burhanettinin kendisile 

pm ... diye homurdandı. Bir d ~Ya bet arıyanlardan biri 
nıe ko) dş bu işi 11 11leıt haka-ı adı olan cTepsİıt arasın-

__ .ı k' h .. .. k k a mun se kltl"U- ı em tutun aça çı- ·· 1 d d" --:ı: v fOY e e ı: 
ıdır hem hnpishnne kaçagı - _ Ostad bu soyadmı intihap 

dır - 1 ederken vücudünün heybetli ta. 
Gece yar i ~ki) 8) a ) atak- rafl.arı~dan birkaçını ~özönüıte 

hk eden hir ev.ı !ha ıyorsun, retırmıı olacak ... Mesela kat kat 
bir de ne görüyo un? Ka-rd , ensesini~ y~varlak kam~ı, ilh ... 
elinde bir ınav.zer karşına diki . ~u film ka~ul etmıyen1erden 
J • • K" d k. b k bm de, ıu munasebet noktuını 
l\ eı'1yor. ım er ·ı u ar • ileri sürdü: 

de _idadi nıcl1ehini (eski li c) 
bitinni tir ve Selanik hukuk 
mektdhinin ikinci sıwfında ta· 
lc'LecF.ir. 

-··············· 
- Cevap \er ne? .l rC ) a-

par ın ibu kard :ı.e? 
Ali büyük bir siil.."iınetle: 
- Biç lbir fCY ) apmam ... 

dedi· Çünldi düşiiııcbilirm lld, 

- Burbanettin, bu memle"et
te benüz aan'at anlaytfınm «parsa 
toplama» aeviyesinden ileri l'e
çemediji bir devirde ortaya çık
DUJbr. Ya bu hissin tesiri altında, 
yahut da buna acı bir telınih ola· 
rak cTepıb kelimesini intihap 
ehnit olaa &'erektir. 

Orad. bulımanlardan çoiu bu 
tefsirin doiru~ iıtirak etti
Jw. 

dasının alıp yürümesi ve bir 
kısım edebiyatçı ıençlere de bu 
unvanın verilmesi, bu moda hari
cinde kalmak i&tiyen renç.leri ha. 
rekete getirmiJ ol:ıc&k ki, bunlar
dan bazıları gazetelere mektuplar 
göndererek, kendilerinin bobstil
ler dıtında sayılmalannı ve -filha
kika- onlannkine uymıyan yazı
lar da yuarak bunların nepini 
istemifler. Bu, zaten beklenen lbir 
ıeycli; bu itibarla biz bu akıül'
ameli tabii bulduk. Ancak tabii 
bulamadığımız nokta bu aksül'a· 
meldeki c cerilik » kokusudur. 
Kendilerine henüz ne ad verile
ceği maliım olmıyan bu gençler
den birinin pzetede çıkmış olan 
yazısuıa göz ablırsa ne demek is
tedijimlz anlaıJır. Hele bu tiirin 
bir maaramda geçen cCivan ser» 
tabiri bir f&beser doğrusu! 

Şimdi de yüz sene geriye mi 
"'önecefiz 1 

yacak unun temini için To 

M emurla ale'lide vatandq a- G azetelerimizdetı biri, iç sahi- latkVedkfileehtin.e ~ed\T~~ekk ~z.cre Mahsüllcri Ofisi ile temas etn1e! 
• -''-'l''- bak ya ın a ş rımız e vır oınısyon tedir. Bununla ıı...eraber bugun1'~ rasında .tiry-.ı && ıının- fesinin alt kö}esinde, sailı kurularak faaliyete geçecektir. '' n)l· 

dan- bir fark olanııyacağmı ileri sollu iki sütun açmış. Bunlardan * Memleketimizde radyoya suv·~ızi-,o·fi~ts·ınmudvaklk attır. Ycnl~~!ril· 
sürerek, kahvenin önce memura 1 (H b .. .1 ~iL. .. d .. epo arma yer "'ıi" 
tevzii kararını doğru bulmadığı. birinin bq ıiı er gün ir ye- gösten en ı-agıvet gun •. ~n .su.ne dikten sonra ekmek çeşnisi def;J 
mızı ıöylemiıtik. Görüyoruz ki, mek), djierininki (Her rün bir artmaktadır. 1937 de 'lurkıyede t lccckt· 

fıkr ) 25 bin radyo kulianılıyordu. Bu ır~ıhlıat 1t- kAI f d b l di)e" 
evvelki kararda ısrar edilerek, a · ınıktar bugün 93 bin beş ·yüı.ü .. d .

1
e ab~ ıntezenk ede e hV' 

k b · ·· l t -:· Yemekle fıkra arasındaki mü- b lm c-1 ye gon en cın ır er e, .. tr a venın once memur ara e .... ı. b . b" d b' k f-.ı u u~.ur. t t 
1 

ğ •• L+- lduP' 
ne bqianmak üzeredir ... Ne ya. nase etı ır en ıre ~ oı:ueme- * Bu yıl Çukurovada 221 bin a a arın yeme e mı.ııa ... ç -~ . 

11
, 

palım? Bükemediğimiz eli öpüp dik; fakat her iki sütunun muh- 649 hektar pamuk ekilmiştir. Ve ı:u-1 tuzsuz ve kepek ekz:ıew.. ~rıl 
de baı1m1za koruz! Ancak bu tevalannı dikkatle gözden geçir. bunun yüzde otuzu kuraklık se-- lınde g:\"Şek da~raıuldıgı bild eı-i 
yolda ısrarın sebebi ne olabilir? dikten sonra anladık ki, böyle bir beb.l çıkmanlL'rtır Mevsim • mcktcdır. Beredıye, Tophanede) 
diye dü•ündük ve neticede anla- münasebet vardır ve hem de pek ı e 'k ı't . lA" ~ fırınlardan birini tıw;uz ckJll,.. 

.. zasız geçerse, re o enın ...ı 'uın . l' tahsl trv· .M> y .. ksCı>' 
dık ki bu'karan ittihaz ve tatbikte yakın.·· balyayı bulacağı tahmin ediliyor. Jkmaldlıne dakisb~ ıgfı g dı dua 1Jte' 
ı:rar gösteren makam noktai na- Çünkü fıkrada «nükte» diye * 23 haz.irandan itı:barcn Ha- a :rım Y• ır ırın a 
zarında haklıdır. Şöyle ki: Kahve ortay~ sürülmek islenen şey pek dırnköyüne ilave trenler işliyccek pek eknıegı çıkartacaktır. 
bir münebbihtir. Zekayı ve gay. bayat, adeta tekerleme kabilin- tir. Trenler her pazartesi sa'bahla 
reti kamçılar. Gerek evinde, den birtakım söz kalabalığından ı·ı saat sekiz ve dokuzu beş geçe 
gerek dairesinde bol bol kahve ibaret.·· Bunu görünce midemiz Sirkeciden hareket edecektir. 
içmek farsatuu bulan memur, ka- h~landı ve bittabi y~ek listesi- * Şehrımizdeki umumi kütüpna 
fein sayesinde, elbete daha çok nı okumaktan vaıgeçtık. Jnclcr, ay başından itibaren cu -
tevlde, gayretle çalqmak imka- ------------- martesi günleri öğleden sonra, pa 
runı da elde etıniı olur ve binne· Dolayıaile cbalkçılık» prensiple- ızar günü .akşama kadar kapalı bu 
tice balkın işleri çabuk ıörülür ••• rine uy~ bir netice! lundurulacaktır. Diğer aünler a-

Çıktır. 
.'// * Temmuzda yapılacak denl ıJll 

cilik bayramının proğraınlat ~ 
hazırlatmak "ÜZ.ere toplanan ~e' 
misyon, yarın tekrar içtima t>'' 
rek deniz şenlikleri etrafında 
zı ~ararlar verecektir. 



..,. '·~--~---- ----------------------------------------·-----------
ltN SON HAVADTS 

• 
Dünkü Istanbul, Bugünkü l stanbul: 

f yübsultanda eskiden, adak için 
kesilen koyunlar y ğma edilirdi 

Şimdi, bu iş bir nizama konmuştur~ Etler, 
hakikaten muhtaç olan hkaraya veriliyor 

(Başı dünkü sayımızda) tır. Bunun için §imdiderı baı.ırlık alkışlamalf ~. 
hatta daha garibi; mezarın yaki- lara ~~~b~· EyübUn imar i§leri yapılırken, 
binde akan suyu, şifa vereceği i- Eyu un spor hareketlerini b~ tarihi varlağını korumak 
tı"kadile hastalarına içirir,ler dol. canlandıran, halkın yardımile fı.. esası üzerinde durulacak, seyyah 
durdukları şişe ve testileri san • karaya ~a;dını, kwlay, hava ku- !ar için Avrupanın bazJ. rneınlc
dtltlara koyup uzaktaki ~ta ak· rumu .~ı~ı bayır müesseselerini ketlerinde tatbik olunan teşkilat 
l"aba ve dostlarına göndenrler - P~ ~ühım ve takdire değer ça~ vücude getirilecektir. Bunları da 
llıiş! ma arı~e koruyan Eyüp kaymakn· ikinci yazımızda anlatacağız. 
Osmanlı saltanatı devrinde cE- mı Saıt Ali Yücel'in :faaliyetini K. BERTAN 

YÜp> ün ~azı hususiyetleri vardı. 
~cseJa meyhane. itkili gazino Lu··zumlu Bı·r "'arar açılmasına müsaade edilmezdi, n j 
kahvelerde isknm:bil, tavla gibi o. 

Yunlar yasak edilmi~tL Kı·ra ·hı.-k A o'' ,. ~:~~~~~::s3 · ı ı annı n ıye-
Zaptiyc Nezaretinde tazelenmesı 

Ödet hükmüne g;nnişt.i. cek tedbı·rıer al n yor ~~~:~~~~~~:~ 1 1 
tardı. Hele muhitindeki komşula- E'L'I , İl k• al 1 
rı nazarında en kötü ve ·kızıl bir ~ya e ır anan yer er 
günahkar vaziyetine düşerdi. Bir 

az ilerisindeki cSil{ihtarağa» ve ı•çı•n yenı• cekil tesbı•t edı•ldı• 
~l{fığıthane> sarhoş nllralarile 96 
~lkandığı halde, ibinlerce servi Koordinasyon h ti - J ağacının gölgelendirdiği lbu ölü. eye son gun- H b • • 
!er diyarı bir ölü sükfınu içinde ~i~ ol~ ım:~~elf:;ihakk:;:~;) arp eyannamesını 
Y<tşardı. vem bir karar hazırlamıştır. Bu d ki G" 
~~~=leEY.!!~r Eyüp ~~e:ıe:i~=ms~:11ye~: o or obels okudu 

~ının bugünkii nüfusu 34,830 ve bir takım hilelerle kiracıla
*den ibarettir. nndan fahiş ücretler astiyen 
İdari ve içtimai sahahı.rda yeni- "avri menkul sahiplerinin bu 

~). ve tekamüle doğru ilerliyen kabil hareketlerine iznlkan bı
l U semtin imar i§inC henüz baş- ı-akmama:ktadır. 
antnamıştır. Malfim olduğu üzere gayri
. Çünkü Eyübün, tarihi abidele- menkul ashipleri ev ve apart-

l':i ve manevi hüviyeti ile müs • lannın kiralannı arttırmak 
tesııa bir varlık ifade ettiği düşü- çin ôdalara mesela bir masa ve 
lıUierek hükumetçe baı.ı imar ted bir kaç sanadlye koyarak cmo
birleri tatıbik edilmek Uzeredir. bilyalı• bydiyle ve kiracılar
la Son zamanlara kadar İstanbu- dan çok fazla ;para almak sure-

gelen ecnebi seyyahlar bilhns- tiyle ihtikı1r yaptı'ldan J?örül-
6a cuma günleri hazreti Halic'in Y!lÜŞ ve bu bir çok şikayetleri 
tıı11besine giderler, pek iptidai mucip olmuştur. 
larıda yapılımş elmalarına rağ • Yeni iknrarnaıneye ı.?ôre bu gi
bıen çeş·d, çeşid oyuncakları me- bi b ·nalann kiraya verilmesi ha 

k!a alırlar, sonra da semızya linde evvela ~yrimenkul mo
)ukselen o gür çınar ağaçlarının bilyasızmış gibi kabul ed'ilerek 
:?lgcsinde alnturka kahve içerler bir ücret tayin edilecektir. Bun-

1· dan baSka aynca bir mobilya k . 

Berlin: 22 (A. A.) - D. N. B 
bildiriyor: 

Doktor Göbbels bu abab saat 
5,30 da radyoda Führer'in Al
man milletine beyannamesini o
kumuştur • 

Fiilırer bu beyannamesinde 
Sovyetlerin İngiltere ile brilikte 
Almanya aleyhine müteveccih 
hareketlerini Alman milletine 
bildirmektedir. 

Lüzum var mıydı ? 
Yugoslavya muha• 
sımlarile harp ha· 
/inde bulunduğunu 

• daha şimdi • bil· 
diriyor! 

Hitler ifşa ediyor 
(Başı 1 inci sayfada) 

Ru~Iara tavizlenle lntlunmuıo 
oldu6'llnu, l}rnnım da eıbdbi Al· 
man milletıinin öniine geçile
bilir fedalclrlıklarJan korun
ııı.nk olduğunu ka)detmi~, fa
kat Rusyanm nıüte:ı:ıındiyeıı 
metaUbatını arttırmak fiureti
le Alnıanyaya kar~ı adeti nn· 
uj yapllll§ olduğunu ~Mir
mi~ V'e ~ayet Rusya ile lngil· 
tere arasında aynı hedefe doğ· 
ru yani Almanyayı za) ıflatma. 
ğa dobrru bir iŞbirliği ınü~ahe· 
de ~tmesi üzerine l\folotofu 
Ber1line davet et'tigini söy]erni~ 
ve l\lolotofun :kendiı;;inden u 
dört nokta hakkında istifsarlar
dn bulunduğumı kaydetmiştir: 

1 - Almanyanın Roıııan) a 
va verdiği karanti Rusyaya kar
fl da muteber midir? Bitler, 
Molotofun wu sual'ine ycrcliği 
cevap1a hu garantinin kat'i ' 
umumi oldu,h'llnu, Rusyanm 
Romanya üzerinde menfnatl~ 
ri olabileceğini zannctmeclij',rini 
söylemiştir.e 

2 - Molotof Rın~ anın ye· 
mden kendisini Finlandiya ta
rafından tehdit edilir hi setti
ğini öyliyer.ek Almanyndnn 
Fiıdandiya tarikile :ı. • orvcçe gİ· 
den A'lman kıtalarının oratlan 
çe'kilmelerlıti istemiştir. Ilitler 
verdiği cevapta Ahnanynnın 
Finlaodiyaya kar§ı hiç Lir · · 
ynııi emeli olmadığını fal.:ııt 
Rusya Uw kfrçücük J?illlaudi)n 
milleti ara:.ında }Cı6. bir harLi 
ı~&'Vip edeaniyeceğini bil(Jirıııi~ 
tir. 

3 - Molotof Bu1gari,taııa 
Rus garantisine ve Bulgari ta· 
11a Sovyet kııalarının gitme~·; ne 
Alınan,-anın ınuYaf akntini ie
tmniş ~e lhu münaStllietlt" Bul· 
garisıandan kralı kovmak nİ· 
yetinde o1duğunu ta rıilı cimi~ 
tir. lliıler, Bu4;aristanm. Ro
many.anın Alman) adan oltluğu 
gihi So'1 etlerden garant!İ i tP
meıniı. lbulunduf,runu 'e her 
halde İtal) a ile bu bnpta i~ti
arede bulunınııs.ı lôzun gclıliği 
cevabını vermiştir. 

evvelce caddeyi iki sıra doldu- rası kabul edilecektir. Bu ücret 
tan oyunca~ dükkanlarmdan bir senede, mobilya kiymefuıin 
ttı ısi kalmıştır. San'atlarında pek •beşte birini geçemiyecektir. Bu 

Uhafazakar olan bu iki oyun abil yerledeki mobilyanın kiy-
~kcı davu~ kaynana zırıltısı .... ~ meti Belediyeler tarafından ta
~na benzer eski çeşit oyuncak. vin ve tesb'it olunacaktır. 

4 - ftfolotof Sovyetler Bir· 
Va§İngton, 22 (A.A. Y - Yu- n-~ J ] 

goslav Hükumetinin ajanslar tat Hğinin ikat'iy)en vvcaz ıır< '' 

b· ı Yapıp satıyorlar. Yeni açılan Yeni kararname 20 şubat 941 
ı: dükkan da bu~il oyuncak- tarihinden itibaren meriyete gir 

~ iptidailikten kurtarmışlar ve miş addolunacaktır. 
~ı bir değişiklik yapmışlardır. Evvelce bu suretle kiracılar
d O eski kebapçı ve kaymakçılar ian alınmış faila ücretler de 
~adeti eser kalınamıştır. mal ahipleıi tarafından kiracı-

l' .. tA.Yvansaray• dan itiharen E. lara iade edilecektfir. 
it~~ muhitinde hala meyhane, iç· Ucretlerl esasen Belediyeler 
v 1• gazino açılmasına müsaade tarafından tayin ve tesbit edil· 
O:l'ılrn.iyor. Dikimhane, mensu _ mekte olan otel ve pansiyonlar 
~f fabrikaları gibi resmi müesse. l:nı karardan hariçtir1er. 
~ b:den manda Eyüp civarında
rn 11' çok Uibrikalar bu semti he
tirell. h7men işçi muhiti haline ge. 
da ll\iştır. Eyübü.n içtimai hayatın 
Yat~ Çok bir canlılık, esnafın lıa 
l<a ında görülen ırefah bu; fabri-

Hitlerin 
Beyannamesi 

~M~nıkel~inin varlığından ilerl 
c tcdir. Başı Birincide 

rafından neşredilen bir r~mi dek- rOOst 11ir geçi e ilıti) acı oltlıı 
1nrasyonuna rnazaran, Mihver ğunu ö~lemİ§ '\ e !kt>ndi hiıııa
devletlerinin yambanında Yugos- y .. j için Çanakkale '<! Kar:ule 
~vyaya ~.r§~ teca~~ ve. Y.ugo- niz Boğazları ahillerindc mii· 
$ a~ ar~~ taksımıne ııtırak-ı l · . b' .ka ÜSSÜ ~gal huı;ıı un 
Jerı netıcesınde, bu iki memleket- nm ır ç :o • 
le Yugoslavya araaında, Bulgari&- da ısrar ~İııı ve lhtlerden lıu 
tanla 6 nisandan, Macaristanla ı O lıusustıa muta1Lık olup olmadı· 
nisandan itibaren harp hali mev- ğmı sormuı;tur. Ilitler Knradt·
cuttur. mz sahilinde im1unan do tlar 

NEVYORKTA SICAK 
DALGASI 

Nevyor'k, 22 (A.A.) - Ste
f ani Ajanıı bildiriyor: 

Nevyork ve civarını bir sıcak 
dalgası kaplamıştır. Güne~ çarp
ması neticesinde birkaç killi öl
mü,,tür. 

Jehine olarak Montreunk:ı ınu
kavelet"i~in tadiline lıt>r an mu 
vafakate amade oldu:ğunu 'e 
fakat Almanvanın Ilo~"tlzlurda 
Rllt') anın üsler ele gt>çirnw~ine 
muvaf~atten imtina ettiğini 
lbildirıni~fu· 

Ey··b rının bu sab h Sovyetler Birliği- JIA ' b 
lıcası~kün, hususiyetlerinden baş ne ltuıı harekete geçmiJ olduk- ırıes ut ir izdivaç Lord Hali/aks 

Endüstri ve 
deniz kuvvet
leri işbirliği
nin zaferin 
dan emin! 

Velcc' .unban eti dağıtmaktı .. Ev lannı bildiriyor ve diyor ki: 
dUeğ· b.ır kısım halk, lbir işinin ve cŞu anda dünyanın en büyük 
llerle~~t olması için kur.ban ke- ileri hareketi yapılmnktadır. Al
<lağıııı · R~n~an etinin fıkaraya man kıt'alan, Finlandiya fırkala-yuJ;1 goru!ccek lbir şeydi. n ve Norveç fatihleri Norveçteki 
lliiııe b:l ~ :fakir kesim yerinin Ö. kumandanın emri altında müıte
kakl§a t anır .. Birbirlerile itişe, Teken Sarki Prusyadıın Karpatla
~Urlıırdı.1~;1' et Parçası alıp savu· ra kadar ilerliyorlar. Alman ve 
Yunun ıeti t· tesadüfen de iki ko Rumen kuvvetleri de Karpatlar
nun ettn~ e bu kadar halkı mem dan cenuba kadar yürümektedir. 
heng~e :1ü1?kUn mü?.. Bu Bu cephe yalnız bu mernle.ketle
cı]t et ~r ~erme brner parça _ rin ferdi !himayesini değil, ayni 
ınahrutn ~~lenıcr dua ederler zamanda bütün Avrupanın hi. 
lerle inkisaı- lar da galiz kellin~ mayc:sini tqkil eylemektedir.> 
değnekç~leri ~derdi .. Bunlarla Hıtler, !beyannamesinde AI
lardı_ Şımdi is başa çıkamaz manlann Rusyaya ikarıı 2400 ki-

cEyüp fı~ıa~e: - lometrdik bir cephe üzerinde §İ-
neği !kurban kCsztı1: lltol'\una der. malde Finlandiya'dan cenupta 
halli> \'e tevzi illa- Karadenize kadar uzanan bir 

Lcvıhası asılı bir Y cephede yürüdüklerini bildir-
ku~ban etlerini, cnı erde kesilen mektedir. 
fındnn muhitin ~lar tara • Hitler •. ~usyaya kar§! Alm~n
taç olanlanna dağıtıy ~ lllulı • I yanın nıçın harekete geçmıye * or • mecbur olduğunu uzun uzadıya 

izah ettikten eonra şöyle diyor: 

Başı Birincide 
Toplantı<la İ~anbul matbu

atının en mümtaz Fiıuaları 'c 
iriT çak libar aileleır h zır bu-
lunuyordu. · 

Tören tam saat 4 te f.>a .. Jn- • 
:mış ve telbrikleri ta'kip eden ı 
dan lı çay geç vakte kadar de· 
vam etılii§tir. 

Boston, 22 (A.A.) - ~ngilte
renin Va§ington Büyük Elçisi 
Lord Ha1ifax, Boston endüstri zi
mamdarlanna hitaben öylediği 
bir nutukta ezcümle demiıııtir ki: 

Sizler ve bizler, birlikte, nazi
liği yıkabiliriz. Mali ve iktisadi 

En on llamtlis sahada, yanyana yürümeliyiz. E-
1'alırir Heyeti ğer böyle hareket edersek, insan-

Çok güzide, münevver, <lii
rüst '\"e çalışkan bir genç olan 
arkada~ IlüsC}in Kazma
ya ve <?._nunla izdivaç etmek ta
lihine maihar olan g.cnç ze\'
ceye m 'ut bir haynt arkadaş
lığı tcmenn'i ederiz. 

lara daha !büyük bir emniyetin 

Suriye cephesinde 
Vişi bütün 

kuvvetlerini 
muharebeye 

•• •• suru yor 
Kahire. 22 (A.A.) -Yapılan 

ke11ifleıdcn ve alınan harp esirle
rinin ifodcainden anlaplıyor iki 
Suriye Fevkalade Komiseri Ge
neral Oentz oimdi bütün kuvvet
lerini muharebeye eokmuı bulun-
maktadrr. 1 

Öyle zannediliyor ki General 
Dcntz'in elinde bulunan bütün 
tnnklar da kullamlmnktadır. Cep
he gerisinde ihtiyat hiçbir tank 
kalmamııtır. 

Denz' in asker 
leriŞam'ın ge 
rilerine çekil 

diler 
Kudüs, 22 (A.A.) - Beyrut

tan bildirildiğine göre General 
Deniz kıt'aları Suriyede Şamın şi
malinde yeni mevzilere çekilmig
lcrdir. 

---o---
Vayvıl'ın bir 

talebi 
Kahire, 22 (AA) - General 

Wavell Fransız Somalisi Umumi 
valisine bir nota tevdi ederek 
Fransız Somalisinin Hür Fransız 
lara iltihak etmesini ve mihver 
siyasetinden tamamile ayrılması
m talep etmiştir. 

---o,__ __ 

lngtliz hava kuvvet· 
!eri 28 Alman tay
yaresi düşürdüler 
Londra, 22 (A.A) - Res

'Jle:ı bildirildiğine göre dünkü 
.:umartesi günü 1ngiliz hava kuv
ctleri 26 Almıın tnn: aresi dü-
ıürmüşJerdir. 

Harp Sovyetlere 
nası bildirilei? 

Berlin 22 (A.A.) - Alm~n 
Hariciye Nazın Von .Ribbenrtop 
!Berlindclci Sovyet büyük elçi
sine verdiiti notada SO\")'cilcr 
V€ Kızılordunun Almanya !hu
dutları için tehlike teşkil eden 
lÜyük tahşidatına binaen Al
nanyanın Sovyetler Bi:rliğinc 
karşı askeri tedbirlere tevessül 
ettiğini tasrih eylemektedir. 

---oo -

Harbin ilanı mat
buata merasimle 

bildirildi 
Berlin: 22 (A. A.) - •Stefani 

bildiri~·or•: 

Na:ur Göbbels rad,yoda Füh
ırer'in mesajını okurken Alman 
\'C ecnebi matbuatı mümessille
ri Hariciye nezaretine da\'e.t e
dilmiŞle.rdir. Bu toplantı esna
sında matbuat müme r.illerinl' 
!Haridye nazırı Von Ribbentror 
tarafından dün ,gece Berlindcld 
So\'yetler Birl~i sefirine tc\'d. 
edilen notanın metni okunmu • 
tur. Nota bizzat Von Rib'bentrop 
tarafından okunmu~h1r. Ilarici
ye ınüste~arı Von Weizsaechcr 
ile hükumet ve partinin matbu
at bürosu şefi Ye dc\'let nn7.ırı 
doktor Dietrieh, llariciye neza. 
reti matbuat bürosu şefi 'e d::
ha bazı ı:e\'at bu ıtopJantıda ihn
zır bulunmuşlardır. 

Balkan ve orta 
Avrupa trenleri 

16 mart §ehidrerini sinesind 
'aklayan «Bahariye> lbu aziz e 
llitıerin her sene üıtifailne ~ 
0lınaktadır. 

cBinaennlcyh Almanynnın ve 
milletimizin mukadderatını ve is
tikbalini Alman askerlerinin elle
te tevdi etmiye bugün yeniden 
Allar verdim. Bu muharebede 

hudutlanndald bu vahim tehdit ve daha 'Lüyük bir saadetin ikapı
karşısında atıl durmnk niyetinde lnrım açabileceğiz. Katedilecek 
değildir. Binaenaleyh Alman yol uzun olsun, kısa olsun, en-
ku tl düstri kudretleri ile deniz kudret- Sofya, 22 (A.A.) - Stefani 

vve <:rine bu tehlikeye ibütün I . · · b" ı·w· ı__,. •• 1 k nı"ansı bildiriyor: 
varlıklnrile karıı koy:malannı em- erının ış ır ıgı, il.Ut ı o aca tır. . •w. .. 

b. lfer sene cKemer Bwgaz> na.. 
1Yesinde açılan «ehli hayvanat 

~~&isi> Eyüp kaymakamının ifti 
it ar \re takdire değer çalışmasile 
d Uruhn~ur. Bazı idari sebepler 
el <!ıtı dolayı sergi bl sene temmuz· 
a <Ali Bey> köyünde açılacak-

B
ah Yarduncamız olsun.• 
olı viklik Hatl'w e Nasyonal Sosya-
ıge lcaT'ln ~ıd·· - - b" d .. 
d 

.,,. ıo urucu ır uş-

ınan ır. Bolıevik M k ' yona) So al. oı ova, ae-
diyeti i i': 11t Almanya mevcu

ak ç. . sav~ırken arkadan 
vunn ıstıyor. Alma_rıya Şark 

rettim. HIRVATlsTAN-MACARİS- Gazete'lerln taiı;nın etlıgıne go 
TAN ARASINDA NAKU- re. l temmuzdan ıtıbıırr.n Sofya -

Bu mücadelede Alman milleti YATA BAŞLANACAK }iBclgr~d ve Zagrep - Budapeşte 
tamnmile müdriktir ki yalnız n- . hntlarıle Balkanlar ve Orta Av-
navatnn topraklannı müdafaa de- . 7..agre!'• ~~ (A.A.) - Stefanı rupn arasında tren seferleri başlı-
ğil, ayni zamnnda medeniyet fıle- Aınnsı hıldınyor: . . yncaktır. 
mını. · bol"e.,ikligw in öldürücü teh- Yakında Hırvatıstnn ıle Maca- 7 _ c.ı· , d B ] d B " .. ~ . d .. k k 1 L.Cmun \arın a egra ı u-
lik-.; den kurtaracak ve Avru-, rıstnn arnsın a yu ·ntnr nn nor- d t b wl k"" .... ...... n 

1 
. 

1 
. b _1 _ . ._ apeş eye ag ıyan oprunun de 

d h kl.k• bı"r ı'çtimai terakkiye ma surette :ı em!) e n""ıync<a.- ı. d . 1 w pa n a ı t o zamana .Aa ar tamır o un cagı 
yol açacaktır.> ır ümit edilmektedir. 

General Katru 1 

Şama girdi 
Londra, 22 (A.A.) -Müsta

kil FranSJz Ajansının öğrendiğine 
göre Y akınfarktaki Hür F rnnsız 
kuvvetleri Bnşkumandanlığına ta
yin edilen General Catroux Şama 
ginni§tir. 

Gene1'J.l de Gaulle gönderdiği 
bir tebrik telgrafında General 
Legentilhomroe ve diğer subny 
ve askerlere derin memnuniyetini 
ve büyük itimadını bildirmekte-
dir. 

----o-
Afltoneskunun 
Beyannamesi 
Başı Birmcide 

Milletin tarihini kirleten le
keyi silmeği ve alınlarımzıdak · 
zillet damgasını söküp atmağ 
size vadetmiştim. En muka~dc~ 
mücadele, ecdadımızın mıra• 
bıraktığı haklar için, kilisenir 
hukuku için, ocaklarmız \'e Ro· 
mdnyanm ebedi mihrabları için 
mücadele saati gelmiştir. 

Erler, 
Size, Prut'u geçmei:>i ''e dü 

mnna gerek şarkta ve gerek si 
maide czmegı emredi)·oruın 
Bolşevrzmi nkızıl boyunduruğa 
alhnda esir kardc lerinizi kur 
tarınız. Eski Besarabyayı ve Bu 
kovinya ormanlarını, tarlaları 
nızı ve ~ayırlarınuı ana\'ntnm 
ilhak ediniz. 

Erler, 
Dünyanın en kun·etli ,.c eJ 

anlı ordusn ile yanyana \'e kal! 
kalbe çarpı acaksmız. Bu ordu 
Moldavya toprağında hudutları. 
ınız için ve dünya adaleti kir 
çarpı~ı~·or. Büyük Reich ordus1 
taraiından, onun emsalsiz Fiih 
rer'i Adolf llitler tarnfmdaı· 
tarih adına yapılan serde HlyıJ 
olduğuımzu ~österiniz. Zilleti. 
nzin intikamını almak ve size 
yapılan Jıaksızhğı tamir etınd 
idn çarpı ınız. 

Bunu, sizlerden, milletimiz 
kral ve gencraliniz istiyor. 

Bu gece saat onda 
Çörçil nutuk 

söyliyrcek 
Londra, 22 (A.A) - Bugün 

Türkiye saatile saat 22 de Chur
chill radyoda beyanatta buluna
caktır. 

lngiltere Üzerinden 
düşürülen Alman 

tayyareleri 
----o----

Londra, 22 (A.A.) - 21 ha
ziranda nihayete eren hafta için
de İngiltere üzerinde ve civarın
da 1 7 Alman tayyaresi tılhrip e
dilmi§tir. Ayni müddet zarfında, 
ayni mıntakada hiçbir lngiliz tay
yaresi kaybolmamıştır. 

londra ve / skoçya 
üzerindeki hava akın 
!arı nisbeten şiddet

lice oldu 
Londra, 22 (A.A.) - (ngiliz 

Dahili Emniyet ve Hava Nez.aret
lerinin tebliği: 

Dün gece dü~man evvelki ,ge
celere nisbetle logiltere üzerinde 
dnha .fani olmuştur. İngilterenin 
cenubunda bir şehre kar§l şiddet
! i bir taarruz yapılmıştır. Bu şe
hirde maddi hasar ve insanca za
yiat vardır. 

Diğer yerlerde, İngiltercnin 
cenup ve cenubuşarkisine ve keza 
1 koçyaya atılan bombalar bazı 
hasarlar ve az miktarda da zayi
ata ısebep olmu§lardır. . 

22 Haziran 1941 PAZAR 

Almanya resmen 
tebliğ ediyor: 

Karadeniz, 
harp 

sahasıdır! 
Bertin: 22 (A. A.) - Alman

ya bütün Karadeniz,i harp sa
hası ilan etmiştir. Bundan şu 
mıntnkalar hariçtir: 

1. - Karadeniz boğazından 
Türk • Sovvet hududuna kadar 
on mil gcniŞiiğinde sahil boyun~ 
ca bir ınıntaka. 

2. - Karadeniz · boğazından 
garbe \'e inıaJe doğnı Romanya 
ile Rusya hududuna kadar olan 
vine on mil genişliğinde salıil 
boyunca bir saha. 

o, __ _ 

Harbin ilanı 
Romanya için 

bir bayram 
oldu! 

General Antonesko 
Romen orduları 
Başku mandanz ... 

Roma: 22 (A. A.~ - Setfani 
ıjnnsı Biikreştcn bildiriyor. 

General Autone.,co ba kuman 
d::ınlığa ayin edilmiştir. . 

J\Jişcl Antonesco baş,•ekıle 
\'ekalet edecektir. 

Beden terbiyesi 
mükelietlerinin 

kıyafetleri 
Kadın ve et.kek Beden Terbi

' e i mükelleflerinin 5por ve dış 
kiyafetleriylc ıltlüplerin m 11~ 
bayrak 'e :levhaları hak'kındak1 
talimatname dünkü resmi gaze
lede intişar ctmistir. 

K.ivafet erkek ve kadın mü
kellefler iÇ'in aynıdır. Spor kiya 
fet, mektep gömleği, s;yah, ıas
"kli iç :panalondur. Gömle~in 
c tarafında !kırmızı bir gençlik 
markası bulunacaktır. 
Dış kivafet ise, etrafında Va

tanı korumıya daima hazırız ı
baresi yazılı haki şapka ve ma
iendcn bir kokard bulunacak, 
~olf pantalon haki gömlek. o
muzlarda apulet belde kemer 
\'e ayakta tozlux olaca'ktır. 

1',İYAT MURAKABE KURS· 
LARI KAPANDI 

Fiyat murakabe tcşkiJatında 
çalışacak memurlar için açılan 
kurs dün nihayet bulmuştur. 

Birinci muarikabe kurslarını 
bitiren memur namzetleri, ya
rın öğleden evvel ticaret odası 
salonlarında imtihana tabi tu
tulacaklardır. 

Bu kursdan başka Ankarada 
ikinci bir kurs aÇJlacaktır. 

Vekalet lüzum 2örürse in~n
ci kursu da istanbulda .açacak-
b~ r 

Giizel 
Sağlam 

Ve İştahlı! 

Dün gece iki düşman tayyaresı ( 
ıtahrip edilmiştir. 

lngilizler Habeşis
tandaki ltalyanları 
açhk ve ölümden 
kurtarıyorlar 

----o--

Lo n d r a, 2 2 (AA.)' - Lon
drada öğrenildiğine göre Cibuti 
valisi General WaveU'in ~eklifini 
müzakereden imtina ederse Ge
n~ral Wavdl kadın ve çocukların 
Cibuti'den çıkarılmasına ve bu 
arada to.hliye tamamlanıncıya ka
dar icabeden süt ve yiyeceğin ka
dın ve çocuklara teminine muva
fakat eylediğini bildirmiştir. 

1 
Kullanıyor 1 ~ 

Cocuklıarınızı küçül'1en 1 
S~~İN diş macununu kullan-
maya, SANİN diş macunu ile 
günde üç defa dişlerini fırçala
mıya alışlırınız. Gür.büz yetiş
melerini temin etmiş olursu-
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1 Askerlik işleri 1 
Eminönii Askerlik Şubesinden: 

1 - 33 7 doğumlu ve bu do
ğumlularla muayeneye tab i ( okur 
la r, sıhhi sebepten dolayı bu do
ğumlulara terkcdilmiş) olanların 
son yoklamaları 1 t emmuz 94 1 
tarihinde başl ıyarak 30 ağustos 
94 1 ta r ihinde sona erecektir . 

2 - Yoklamaya gelecekler nü
fus cüzdanı, mektep vesikasile 
muayyen günlerde saat 9 dan 12 
ye kndar şubemizde toplanacak 
Askerlik Meclisinde yoklamaları
nı yaptıracaklardır. 

3 - Yoklamaya gelecekler a
şağıda yazılı günlerde gelmeleri 
lazımdır: 

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

B - Kumkapı nahiyesi: 10, 
J 4, 22 temmuz. 

C - Alemdar nahiyesi: 18, 
22, 24 temmuz. 

D - Beynzıt nahiyesi: 28, 30 
temmuzda. 

E - Kü ,ükpnznr nahiyesi: 4, 
6 ağustosta. 

4 - Tem muz ve ağustos nyla
nnda biln mazeret yoklamalarını 
yaptırmıyarılar 1 1 1 1 No. lı asker
lik kanununun 84 ve 85 inci mad 
deleri hukümlerıne tubi tutula
caklardır. 

* 
Eminönü A skerlik Şubesinden : 

Görülen lüzum üzerine saknt 
eratın muayeneleri yapılmaktadır. 

Bu m uayeneler için tayin edilen 
müddet dolmak üzere olduğun
d an raporlarında veya nüfus cüz
danlannda saknt, silühsız ve gay
ri müscllah kayıtları bulunanların 
acele şubeye müracaatları ilan o
lunur. 

Il ith.•r, Almanya deniz kuv , ·etler i haskuntandnnı Amiral 
Raedcr 'lc konusurkcn 

* 
Beıiktaı A skerlik Şubesinden : 

1337 doğumlular ve bunlarla 
mueyeneye tabi bütün erlerin son 
yoklamnlarına 1 temmuz 941 gü
nünde başlanacak 30 ağustos 941 
tarihinde hitam verilecektir. Yok

1 1 1 1 
=SINAMALAR 

BEŞİKTAŞ l ' AZLIK 
SİNEMASINDA 

1 - Renkli Miki Mauz. 
2 - En yeni dünya harp 

beri er i. 
3 - B ir Kıt Gecesi, 

* BEŞİKTAŞ SUATPARK 
SİNEMASINDA 

ba-

lamaya gelecekler ellerinde bulu- 1 - E~n yeni d ünya harp ha-
n&n nüfus hüviyet cüzdanı vesair b erleri. 
vesiknlarile (cumartesi, pazar) 2 - Sürgünler. 
hariç dığer günlerde öğleden ev- 3 - T uzak, Maurice Cheva· 
vd Beşiktaş Şube binasına müra- lier. 
caatları. * 

ENSON HAVADiS 
il.AN FİYATLARI 

Başlık maktu olarak 
1 inci sa}fa santimi 
2 > > » 
3 > > » 
4 » > > 

Kunış 

500 
300 
200 

75 
50 

A'bone Şartları: Türkiye Hariç 

Senelik 
Altı aylık 
Üç aylık 
Aylak 

için için 
Kr. Kr. 

1000 
550 
271" 
1 

1700 
1000 
500 

Sahip ve Başmuharriri: 
NİZAMETTİN NAZİF 

Hariç şube mıntakasında olan- Bh"'YOÔLU HALK SİNEMASJ 
lar da bulundukları mahal asker-1 BUGÜN 
lik şubelerine mürncaatları ve bu ( 
zamanlarda yoklamaya gelmiyen
ler yoklama kaçağı addedilerek 
haklarında As. kanununun mah
aJs maddeleri mucib1ııce cezalan
dırılacaklan ehemmiyetle ilan o 
lunur. 

=----~~~. ı 
Yakında başlıyoruz Matine 11 de, gece 8 ,30 da 

l - Bay Çetin denizler ha
kimi, 25 kmm birden. 

2 - Karagöz çifte cadılar: 
Türkçe. 

3 - Mik i i tfai kediler evi • 

İntikam - ,i 
Büyük Roman 

• 
Dün, lngiltere, Sov .. 11et ordusunun tank 
ve tayyare bakımı;r.dan daha kuvvetli 

olduğunu tasdik ediyordu 
J 

Bu yıl yapılan manevralan!a iyi neticeler verdiii söylenen ha fif Rus tanklanodau hirL 

1 
1 

' 
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Tahminimiz tahakkuk etti ti 
Dün bu resmi, üzerine şu suali koyarak neşretmiştik: 

"Devam edebilecek mi? Etmiyecek mi?,, 
Resmin intişarından on iki saat sonra sualimize, hadisenin bizzat kendisi 

cevap verdi : Almanya Sovyetler birliğine harp ilan etmiş bulunuyor 

) 

Hitler, evvelki gece her biri tam bir Bohevik dlişmanı olan Nazi partisi şefleri ve Alınan silahlı kun·etleri kumandanları ile 
konu mu tur. 

.Molotof ile Ribhentrop, P olonya taarruzunu ıniimkiin kı laı; lJlC!'!hur MoskO\'a muahede sini imza ederlerken ... 
(Ne ibret \ 'erici sahnedir bu!) 

Sovyetler birliğinden bahs edilince, 
faponyanın, derhal akla gelmesine 

imkanmı vardır? 

•us bava lruvvetluinde, İn~Jiz ordusunun meşhur Harrikan'la nndan bir çoiu vardır. Ve Rus- 1939 Rus • Alman anlaşmasınu. 
ya Am erikaya bir çok motör siparil etmiıtir. ... Müellifi: Fon Ribbentrop ı hte Japon,\'a Harici ve n azarının Hit1erı ziyaretin i gösteren tarihi bir ıe,,ba ... 


