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iSTiKLAL 
Sene : 2 • No. 214 
Başmuharriri: 

NizametHn Nazif 
Gazetemize ıönderilen mek· 

. tuplar Baımuharrir adresine 1 KURUŞ 
lclarehaneı Caiafoila, Nuru-

GUnnU haberlerini verir Siyasi Akşam Gazetesi 
Haziran 1941 oamaın,. caddesi Noı 36 en son ırönderilmelidir. 

CUMA 27 
-

Pek mllhim bir haber 
• iki Ame-
ri n va-
puru da
ha torpil 
ile a ı
rıl ı ! 

Nevyork 27 A~A. 
Rokos ve Bortkin 

Şehremininde Çiçek bostanı sokağı~ 
da Bizans definesi bulunabilecek mi? 
~----------------

1 
Abdülhamid dev 
saraya verilen j 
Kazmalar durmadan işliyor. Topraklar ehram gibi yükseldi. 

Ne kasadan ne küplerden eser var ! ... 
(Yazısı 3 uncüde) 

• 
1 

dlı Amerikan 
urları şimali 

Suriye kırılannı bomba rdımana devam eden tngiliz do naıunanndan bir filo 

Sovyetlerin resmi 
tebliği 

Avustralya 
sahillerinin 

emniyeti bakı
mından mühim 

bir keşit.. \ 

a? 
Bir dokt r; ''Beni ö dür -lan ti kde torpili ene· 

rek batırılmış/ardır. 
Bu gemiler, lngil· 

tereye yardım ıçın 

önderi/en cephane 
ve malzenıeyi hami· 
ulunuyorlardı. 

Macaris
tan da 

Almanlar Ri
ga ve Libav'a 

girdiler! 
Stokholm, 27 (A.A.) - Al· 

manlıır perşembe sabahı Leton
yada, Şarki Prusyaya en yakın 
şehir olan Libav'a girmişlerdir. 

Viloo., Kavnas ı.•e Libavdıı.n 
sonra, Büyük Riga ehri de Al
manların eline geçmiştir. 

Sov) etler yalnız Estonyada tu 
tunabilınektedirler. Buradaki va· 
ziyetleri de iyi değildir. Estonya· 
daki ihtilal gittikçe genişlemek
tedir. 

!spanya, 
lngiltereye 

tarziye veri
yor! · 

Baltıkta 
iki deniz 
altı batı
rıldı ! 

Sovy t- Suriyede 
le arp o--

Almam tayyareleri 
hava akınlarımızı 

menedemiyor 
Lonclra, 2 7 ( A.A.) - Son 

l 
haberlere göre, Sovyet Rusyada 
mücadele gittikçe vüs'at ve şid· 
detini arttırmaktadır. Almanlar, 
muazzam kuvvetleri muharebeye an e r Vişi kuvvetleri 

dayanıyor Roma, 27 (AA.) - Maca
!~tanın kendini Sovyetler Birliği 
1 c haıl> halinde addettiği Buda· 
t~§tede neşredilen bir tebliğde 
b•ldirilıncktedir. Stdani ujansı 

U tebliği iktibas etmiştir. 
Roma, 2 7 (A.A) - Haber 

~erildiğine göre Sovyet tayyare· 
it. M k · ı rı • acaristanda açı şehır ere 
lıtarr •w· • • M · ta S uz ettıgı ıçın acarıs n ov 
retler Birliği ile kendini harp ha
ınde addetmeğe knrıır vermiştir. 

-------o-----
M!car resmi tebliği: 

Sovyet tayyareleri 

Budapeşteye gelen 
bir trene hücum 
etti! -kassa şehri 
bombalandı 

Kudiis, 27 (A.A.) - Son a· 
lınnn haberlerde, müttefiklerin, 
Suriy de, Vi i ku~ ~deri tara- {ngilterey tarxiye verdiği söyle-
fından şiddetli bir miidafaaya ma nen Faşist ispanyanın .Şefi: 
ruz kaldıkları bildirilmekLedir. GENERAL FRANKO 
fngili,.dcrin Beyrutn doğru ilerle- L d 2 7 (A \ ) 1 on ra, .ı . - span· 
yi;ılcri ayni nğır tempo içinde cc· ya hükumeti, Büyük Britanya E.1-
reyan ediyor. General Denz'in çisi vasıtaıile yapılan protestoyil 
Bcyrut etrafında yeni müdafaa cevap vermiıtir. Bunda, lııpanya 
tedbirleri almakta olduğu söylen- hükumetinin müesşif hadiseden 
mektedir. Zannedildiğine göre dolayı tam tarziye. vermeğ~ ami4• 
Denz'in elinde henüz bir miktar de bulunduğu bildirilmektedit. 
motorize ku\•vet mevcuttur. Britanya Elçisi. İngiliz ııcfareti-

Polmir mıntaknııındo muharebe nin taılnnmasını protesto e:tıni ti. 
devam etmektedir. ı Bu hadisenin, ispanya ile fngilte· 

lngilizlerin ~gallcri altında bu· ı renin arasıııı açmak isıiyen Almnn 
lunan Surİ)e ve Lübnanda hayat tahrikatçılannın eseri olduğu 
normal ıcklinc dönmü~tür. meydandoydı. 

atmakta. fakat son derece anu
dane bir mukoveınetle karşıla!!· 
maktadır. 

Bir Sovyet askeri tebliğine gÖ· 
re, Litvanyada ve Sovyet Polon· 
yasında kü~ük Alman kuvvetleri 
Sovyet hatlarını yarmağn muvnf· 
fak olmuşlarsa da, Alman piya· 
cleleri ile irtibatları kesilmiştir. 

Prut mıntakıısında bütün Al
man - Rumen hücumları püskür· 
tülmüştür. 

Plöşti' nin bombardımanı üze
rine, petrol kuyuları ate;ı almııı· 
tır. 

T cbliğde, Sovyet tayyareleri 
nin Alman tayyareleri tarafındur 
zayıf bir mukavemet gördüğü zik 
redilmektedir. 

Baltıkta So\'yet deniz cüzü
tamları iki düşman denizaltı ı 
batırmışlardır. 

Moskovaya 
kimse giremi-

Londra, 27 (A.A.) - Avus
tralya Harbiye Nazırı. tayy~rel~
rin yerlerini tayin ede~ genı~ ~ır 
radyo tesisa.tı yapılacagını bı~dır: 
(iliştir. Yeni keşfedilen bu aletı 
kullanmak için mütehassıs memur 
lar yetiştirecek bir mektep ııçı~
mıştır. Bu tesisat yapılınca, denız 
ve hııva kuvvetlerinin, pek uzun 
olan Avustralya sahillerini kon
trol için devriye gezmelerine lü
zum kalmayacaktır. 

Hür Fransa 
donanması 

Londrn. 2 7 (A.A.) - Hür 
Fransa deniz kuvvetleri büyük 
bir faaliyet sarfetmektedir. Bun
lardan ikisine mensup müretle· 
bat büvük hizmetlerde bulunduk 
ları

0 

içi~ Başkumandan tarafından 
ni!lıınla taltif edilmiştir. 

Hindistanda 
zelzele 

Londra, 2 7 (A.A. )' - Hin
distanda Madras ve Kalkiite ıe· 
hirlerinde şiddetli zelzeleler ol
mu hır. 

Budapeşteyi bom• 
~dunana gel~ 
~a filolarını 

yor! 
Saat on ikide şehir 
zifiri karanlık içi· 
ne gömülüyor 

püskürttük ----f ~udapcııte 27 (A. A.) - Ste 
aııı ajau ından: 

Nihayet, memleketimize avdet 
edebilen Atina Büyük Elçimiz 

B. ENİS APAYGEN 

cekle !,, diye bağırıyor. 
Bir serom keşfetmiş, nisaiye doktorla

rının karlarına kesat gelecekmiş .. 
Maçkndn Tc~\ikiyede 761 Demektedir.r 

ıımna ra 1ı a partıuıamla oturan Doktor Kenan oldukça } n • 
cnıekij ıloktorlardan Kenan itı· lı Dıir adamdır. Komplo kur • 
uıinde lıiri diin mü<ldeiwmımi tluklarını SÖ) led'iği doktorlar 
liğc garip hir miiracaat yapmı~ ara ında en tnnınmı!i dol:...1orla• 
tır. nu zat. ni aiye lıa-tahkla· rumz da lrnlunıııak--tadır. 
rt için çok te~ir1'i lıir ~l'ı .... mı k~ l\f füldciumwnilik müraoa • • 
fcttiğini fa:'lrnt l-tanbuldaki ni- at ahilıiııi lıir kere tı'hb1 acUJ· 
~aiyt~ h~ı~tahklarına hakaQ hü· ele mua) t'ne ettirnwğe karar 
tiin doktorların l>~mclan mem· verıni~tir. 
nun olınl) arak lııı1kkınıl:ı,. lıir ı-----------

İngiliz İmpra
torluk kongresi 

komplo tcrt~p etliklı·rini hil • 
ılirıni rir. Söylediğiue göre bu 
eroıu piya~aya çıktıktan sonra 
nrtık keııclilerine iş kalmıynca 
i;mı gören diğer doktorlar ıbu 
t•mckl1i do!ktorun pe;İtH' adıun· 
!ar koyundardır. 

Scrom ka)fi ver<liği i lİ•ln· 
ılıı: 

«:Nereye gitc:eııı a-Oamlarını 
ve~iımle gi>riiyonım· Ht·p fır . 
~nt kolLuyorlar, hn yiizden ar· 
tık okağa çıkamaz oldum.» 

;ııwr 

Londra, 27 (A.A.) - Önö
müzdcki sonbaharda bütün Do
minyonlar Başvekillerinin i tira
kile Londrada bir büyük lmpar • 
torluk meclisi toplanacaktır. 

Maltaya hava akını 
Londra, 27 (A.A.) - Bugün 

Malta bombardıman edilmiştir. 
Üç ltalyan tayyaresi düşürülmiiş· 
tür. 

7 

Birkaç Satırla. • • J 
''B. ı·"' ır ıge,, 

doğru !!i
den dünya 

Nizaıneltin Nazlf 
Müstakbel harp tiOnu dünyası· 

nm, meçhul bulutlarile örtülü çch· 
resini, tahmin ve ke-hanet deii;il, 
istidlal yolile aydınlııtmak müın
·ün olamaz nu? 

atlerde, iki dünya arasında -bil· 
diğimiz· nazariye ve ı;İ6tem ihti· 
laflanna yol açacaklar. Nitekim 
açmııtır. 

Miqahedenin birinci neticesi 
bu. Gelelim ikincisiM. 

i:.. 11 ")~t tanareleri dün ör.le 
"<-C • K • b rı OfQ mez() • Budape§tO 
att~tıcl~ doğru seferler yapan 

lrcıu nutr 1 .. • 

Londrn, 2 7 (A.A.) - Gece· 
yansından sonra Moskovada ışık 
brın söndürülmesine karar ve
rilmiştir. Tiyatrolar, ı~ıklan sön
dürme saatinde kapanacaktır. 
Resmen vazifedar olanlar harili 
olmak üzere günc.lüz hiç kimse 
Moskovaya girmeğe mezun de· 
ğildir. 

Atina Büyük elçimiz 

Harlıc müessir sebeplerin çe
şitliliği karşısında, hir ~birlik» 
noktası bulamamak korkuaunu 
yenmek c~hdiınizi esirgemediği
miz takdirde, böyle bir neticeye 
nrmak mümkün olabilir. Bu ne· 
tice, yü7.de yüz hakikat kıymeti 
taşımasa bile, teccı;siiıümüzü tat • 
min bakımındnn, ona yakın bir 
kıymet ifade ede!.ilir. 

Demek ki ortada bir muvnze· 
nesizlik, bundıın doğan bir hu
aumet, ve bir çnrpıpna zarureti
nin kaderi peşinde sürüklenen iki 
muhasnn kuvvet vıır. Nitekim 
vardı. Heriki tarahn birbirinden 
üstün iradeleri üstünde, ı;Ö% ge
çirecek daha üstiin bir irade. 
müessir üçüncü bir kuvvet yok. 
Demek ki dünya, inkisam ve vn~· 
detsi.ıliğin ıztırabım çekınekteJır. 
Nitekim onu çekmekteydi ve h". 
la da çekiyor. Her ıztuabın, 
uzviycHn ti içcrilcrinden gelen 
bir müdafaa nksülfuneline geçe
ceği ve onu dindirmek için, mcv
zuubabs olan asli maddeyi, biz· 
zat h yal cevLerini bile ortaya 
sürebileceği mali'ım. Nitekim öy
le olmu~, ve bu ha• p, iki taraftan. 
birinin nihai ve kat'1 wfiyesi p -
haımıa <"•ba bile, çik:nakta gecik
nıcmi,tir. n l 

1 
il Y'oz nteşı altına al· 

nş nnı,.r. 

ii 1~1.ctılardun Lir kişi ölmüş 
ç ~~~ ~~r~:ııun lır. ltalya ve ya. hancı 

Amerikada büyük 
bir faaliyet gös er

diği anlaşılan 
Lord Hali faks 

istidlalin birinci şartı, hadise· 
ler kar§ıt:ında bilnraflıktıl"; ikinci 
şartı, hareket noktasını intihapta 
dil<kattir. Bu iki unsurun birlct· 
mesind.n husule gelecek net.icc, 

Ankara radyosu· Atina Büyi.ik Elçimiz Enis, ya- herznman değilse bile ekscnyn, 
• nında refikası, elçilik müste arı vuzuha yakın bir açıklıkla yolu· 

Bugün oeldi Mü~ah,.denin ikinci netİcf!sİ de 
bu, ~imdi bu ih.i maH':mdıı.n, lu
snca, istidli\1imizi yapmağ•., yani 
meçhulü çduırm ğ~ c.a1ı'1ahm. 

r· ,. : 50'1el tayyarcle 

ttııti lerdir· Bomlıalar ~i;n:_an. . ra yo 
nun neşrıyatl Sülc}nıan Faik, Atoşcmilitcr Scy muzu aydınlntır ... 

29 h 
. .. .. d · fi ve iki katibi olduğu halde, dün Tecrübe edelim. 

t
-b aAzırakn !azar dgunun en r~- akşam otomobille .. le ve Bulga· Şöyle bir suali kendikendimize 
ı aren n a... rn yosu, neş ı· . l .1 Ed' 1 · B h d k 

1 Kassa §chrmi :Loıuha d 

1 
d l&r 

e, • 1 . . ·11.aç 
.l e ı n Jt'l etnuştır. sivil nlıali R 27 (AA) - Yaban-
"'-ı.:u he ki i ölmüş b. 1 oma, . .' · · k· :o :. ' ır çok cı ro.dyoları dınlıyenlere venlece-

t 2 3 d 
b 'f kt' ı • ıstan yo u ı e · ırneye ı;e mış· sorabiliriz: « u Zlt"J> ne en çı • 

yatını saa e ı ırece . ır. !erdir. tı ?» Bir tarnf!a sermaye ve ip--------------=-=------------- Sefirımiz şerefıne Edirne Be- tidr.i madde tcrakümünün şi~kin
lcdiyesinde bir ak m ziyafeti ve• liginden adeta nefes alamaz ol· 
rilmiştir. Büyük Elçi ile rcfokn- ınu~, knlbi znyıflamt§, tansiyonu 
tindeki zevat geccyı E.dirnede yükselmiş ve uzviyeti hi\rap ol
geçir:mişlerdir. . muş bir dünya; bir t:ıro.fta, he

İki dünya parçasından herbiri, 
~ki ayrı uzviyc~ "c gec;.im '\·alıidini 
lC'msil clıneklc:iir (birinci ro".\· 
h1m). Böyle bir dunya, 1zt•rab11u 
çehmcktc olduğll inkis~m ve 
vah~c-t:: lik nct:c~:ndc, bir ha· 
ynt memat müc~dclesi içine ahi· 
mı tır (ikinci malum). 

ını eler ) aralanmı tır. ği evvelce bildirilmiş olan cezalar 
Saat 17 ,30 da bir Sovyet ha üç derece daha. giddetlendirilmiş· 

~a filo u Kas aya tekrar lıü • tir. 

cullı etmek istemi. c de Macar 
laYYnrc dufi bataryaları Sov • 
'ı '-'t tay~arelcr'İnİ boniha ham u 
ele . . k' b kn 

Binoazi yeniden 
bombalandı ! 

Şu halde: 
Mademki ayni bir zemin üze-

Scfir ayın on dokuzunda Atı· nüz yol'u)mamış, çalışma ve le· 
nadan otomobille hareket ctıniş· messül kabiliyeti fazla, fakat bun-

t •ı f tir. 22 haziranda Sofynya gelmiş, lar icin lazım olan vasıtnlardan e e da rını atm.ığn 'a ıt ıra ut· 

tı ~ ~acar topraklarını terkct 
lcge icbar etmi lcrdir. 

" Saat 16,15 de iki So' yet tay 
litre . n kl k 

Londra, 27 (A.A.) - lnsiliz 
tayyareleri bu sabah Bingazi} i 
iddetlc bombardıman etn;ıişler

dir. 

Sizi heyecandan heyecana götürecek 
bir zabıta ve sergüzeşt ronır•anı 

Q dört gün istirııhut cttikt<'n sonra mah~m başka bir dünya ... Her
Bulgar hükumet ıncrkezinclcn ay- iki dünya arasmd:lki gc~im ve 
rılmıştır. uzviyetin i1leyi§ farkı, lıkir ve 

Elçimizle yaıimdaki zevat, hu-ıhiı.!crd~, taointile, birtclnm ay-
r,iin otomobillerle şehrimize gel- nlıklnr doğuı-:ıcalıbr. Nitekim 
mişlcrdir. Sefirin hirkaç gün is- doğurmuıtur. Ilu aynlıklar, iliın
tirahat ettikten sonra Anknraya <le, felsefede, askerlikte, ekono· 
gideceği habı-r verilmektedir, mide., siyasette, hnttft gü?.el san· 

rinde iki nyn yü.-ü1ü~ün temposu· 
nu devam cllirmcite imkan :rok
tur, dünya da ettir~miycc~b.tir; ''e 
nındemki inkis:ımdan nefret v~ 
şikayet i~in.de yapılım her mü 
cadcle, azçok, bir v11l-ıdctc knvu~
ma yoludur, clü:.ıya da erzcç böy-. 
le bir vahdete knvuıacaklır 

Şaphe etmiyelim = Dü:ıya l:ir 
Tercüme eden: Faruk Fenik 

...... ,,.-=..,.er· ~~' ~ ""!ıi]~:.Em~~-
birlik» e doğTu gidiyor. 

İııten ~ oıulape~te) e ya · aşma _________ ....._ __ _ 

'al 11 e de tayyare <lafi batar da geri dönmeğe mecbur ol . 
llrı111ıı nrnkıihele i kan;ı m mu:.;lardır. 

• 



Sahife 1 EN 80N HAVADlS 

E·n Son Havadin'is 
~ Edebi Tefrikası-65 

1 I Şehir ve Memleket il Parasız küçü 

.--~M---\~.~ 
Güzel kız, delikanlıya bir kara 
dağ tabancası ile bir mavzer 
ve iki fişeklik uzattı: ''Haydi! 

al bunları, kaç ~' 
l Müellifi : Nizamettin Nazif l --- .. ....-----

sıra ı geli)ordu. Sa~lanı ci~er· 
li Balkan kızı, Ö) le ~kılar 
tıÖ) Jüyordu Ji.~ 1ıer nağıııe~i ) iiz 
\ azof'u ve ~in \ eliçkof"u u· 
ııulturu) ordu. 

Ali hir ona bakı) ordu :bir bu 
fla J)akı}ordu ... Sonra, hangi 
tnr.ıftaki ottan yemt>ğe haflı· 
}al- ~mı şa~ıran bir açgözlii 'e 
k. rar: ı, ~ek gi.1Ji yutkunu
) ordu. 

Günler geçi) ordu· 
Bır abalı, Ali U) andığı za

man, C\ de, kendL:.indcn L~la 
kım c lmlunınııdığmı gördü. 
«Belki ıbir yere gitnıi:i\erdir, 
sıerede)SC gdirln> di)e dii..;iin
du. Bekledi, Fakat saatler gcç
tı· l\e gelen \'aar, ne giden ... 
N ilıa) et, köy kföse-inin çanla
rı çalurken Litbirukanın tela~ 
ile c' e döııdüı;ünü gördü: 

- Neredesiniz kuzum? 

-Su -··· 
Güzel kızın yüzü sapsarı ke 

silnıişti. 

CeHıp vermedi, oda ına doğ 
ru ko tu .... onra, bir elinde bir 

. ~aradağ ud>anca ı, bir eMnde 
}Jjr mavzer, Alinin ) anltla gel· 
di, burnund:ın oluyorrlu: 

- ~u fi~ckJiği beline tak! 
- • c ufu, or caıııııı ! 

Şiıudi 
0

unJa~ m. Tak :ıoll 
f ı::<'klcri ! 

Aı'.ı, ')Ucuk gibi dolu iki fi. 
~t"kliği Jıdine ardı. Tab.mca
) ı ho) nuna a tı. Liılıinika hu 
iı:m hitmesini ahır ızlıkla bek 
Ji} ordu. iha) et, mın zeri de 
gcııcin .cföıe lutu~luruııc~.: 

- Il:ına bak ... ded•i. Olnıc· 
md i tiyorsan, ~iındi buradan 
katınnlı ın ... 

- Ne dİ)orsuıı? 
- Ö~ınt>ınek i tiyor an,1> hu 

radan kaçuıalıiın, di) oruıu. 
Anlatamadım mı? ı 

- Anladım anıma, niçin Ö· 

lecckntişinı '! Kim öldürccok 
lltni? ~mu bir öğrenl)em de 
öyle git em ... 

LUbinskanın ka!i:ları çaUl· 
mıştı· Pencerenin talıta ke~nk 
)erini arahyarak dı anya bak
tı sonra acele a~: 

- Senin, cKüçük Parii» et 
bir dOillun varw~... dedi., 

-Yok ea•llD.. 
- İv.kir mne... Lepiı!layı 

sen de seviyomıuş un... Uğu· 
ruoa avuç dolua.u altıa sadet• 
m~in. 

Ali yine inUr edece-k oldu. 
Fı*at (.iizel kn, ağız açma ma 
meydan lhırakmadan de\ am et 
ti: 

- Mesele burada değil, lm 
Lf'pİ8ka on gün evvel öldöriil· 
müş ..• 

bire değiısmi~i. Az C\Vd öldli
ğünü öğrcııi.nce, içiudc Lepis
knuın tatlı hatıraları depreşir 
gibi olmuştu. Fakat 'İmdi, bun
lurııı iıep:oi s:ilini' ermi~ti· Göz
leıincle uefretJc karı:.ık nıÜt· 
lıi~ bir kin lwlirmi ti. Dem& 
o kn rnk Lep'l-.ka kendi ini ele 
\ cnııi:ı.ti Jıa? 

İçinde hin bir duygu çarpı· 
:.!)ordu. rn .. Jerini gıcırdatara1. 
lıomurdaııdı: 

- Lfrhin ka... Bana inan 
ki onu hen öldünnedim. Fakat 
hana ~imdi anlattığın şeyleri 
h•,lnıiş ol aydım, ıımhnkknk 
kaltağın ölümii lbeniııı elimden 
olurdu. 

Ilu hal'ı ile Ali } i) eccj;;<i Ka
rncayı haşka ... ına !kaptırmış hir 
kurda hen2i)ordu. 

Kız, gözlerini onun ) üzüııe 
daldınnı~ı· Çok kudretli bir 
mıknatısa tutulmu§ gibi, göğ· 

sü, Vı.rdeıım,ire, <lelikahlının 
göğ üne. )apı:tı. IlaflDI onun 
nıa\ zerli omuzuna ya .. lıyarak 
dua okur gil.ıi mırılılnndı: • 

- Onu öl<lünnediğini bili
yorwu Ali. Çünkü onu öltlür
dükleri gece sen e\'c.Ie iılin ve 
U)uyordun. Hatta bir aralık, 
açılıııı§tın. 'Üiümt•n•len kor14-
hım. Sç_ni Örlliiğ\inıii lıatırh

yorum. 
Genç adanı, kula'klarma ı· 

nananıl) ordu: 
- hi anıma, lıcrkeiin D}U

<luğu natlcrdc eıı ııc di) e u· 
)anıktın? 

- .ı. eye akhya) ını ~ Gidi
) or:.un artık ... eni kı,,k:tnı) o
ruııı li. .. Seni tôladan kı ka· 
lll) orum. Kırlarda do!a~ırkeu 
onun arkılarını ço!I,. beğeni

) or•luıı· Onun pi§irdiği çorba· 
ları çok lez.zelli hulu)ordun. 

Gencin yıınak.larıııı ok~ıy a
rak devam eui: 

- ('~riime uyku girmiyor
du. Ha ~imdi Lôli odaeından çı 
kacak, lıa Ali şimdi onun oda· 

sına gicfocek Jiye kaç gece ~a
hahlara kadar ocak başında 
bekledim bilsen... Fllkat son
ra vaageçtim. 

-N~? 
- Çünkü bir gece, Üı;;tünü 

örttüğü.rn gece. . . Sayıklıyor

d nn. Ağz\ndan bir tadın adı 
çtktL Bekledim, •Ardından ue 
diyttek?> d'i)e ... Bir iey &ÖJ· 

lemek i tiyordun. amma bir 
türlü eöyliyemi,.ordun. Bir da
ha o adı sayıkladın· 

Ali, haııuı ouuıı haıına yak· 
laıurdı. Kızın gözleri köçiil· 
mü ü. KiTpikleri lkıoırdanı· 
yordu. 

Asker ailele-1 Zam isteği ka
rine yardım bul edilmedi 

ilanlar servisi 
. 

açıyoruz~ 

• • 
ışı 

Esaslı bir şekle 
bailanmak için bir 
layiha hazırlandı 
~ ailele.riue Japılan ) ar 

dımlarua .karıılığı olmak üzere 
belediyenin ve.sa'iti naklh e 'e 
biletle girilen eğlence ) ~rleri 
tarifelerine yapılan zamlar \C· 

saiti nakliye biletleriude sur· 
tajlar ve eğlent·e ycl'leri },ilet· 
rılacak pullurln tıııiu olunacak 
Jcriode !biletler üzerine )apı:;tı 
rılacak pullarla temin oluna · 
cakıır. 

Pollann ta'bettirilıııeı:ıinc 
ba;;:laıııııı;tır. 

Diğer taraftan hiiktimetin 
a::ker ailelerine ) ardını için hn 
zırladığı li) ılıa meclia encii • 
menlerinde müzal ere edilmek 
teclir. B.u liıyılın ile asker a'ıle
Icrine ) ardım ;şi daha e a lı 
bir şekle bağlanmaktadır. La) ı 
lıanııı öniiınii7,J~ki giinlcrdc 
ıncclis ı•numi heyetine evke
<lileccği 1>il<lirilmekteclir. 

K pcJ./i :ve ~uz ekmek 
Bazı ha talıklımıı icap ettir 

diği tuzsuz ve kepe'kli ekmek
lerin imaline ba§1anını~tır. 

Ça' -lir dkmcği imal Jıu .. u • 
mnda da hnırlıldar )apılmak 
tadır. 

Şehrimize kır]~ çuval /mıncala 
unu verilecek 

İstanbul belediye i toprak malı 
olJeri oli ine miiracaat ederek 

:>elırinıizclcki küçfıl çocukların 
fıranC'ala ihti} açlarını kar§ılu· 
ıuak makudile ycr'ilen ) irmi 
çuval franealahk undan lıa':ka 
claha 20 çmal un i temi~tir. 
Ofi belediyenin lm talebini 
ticaret V e!kaletiıı bildinni~ 'e 
Vekiilclıı\;bu teklifi kabul ehni~ 
tir. 

Bir kaç giine ka<lnr .. dırimi
ze 'erilecek giindelik mı mik
tarı kırk çmala çıkarılacak • 
tır. 

Gazinolardaki tahldot fiyat 
larına yüzde yirmi bet nirA>et· 
le ve ıneşnlbat fjyatlarına da 
yüzer para zam _yapılmaBı hak 
kında Belediye Iktisat Müdür
lüğü tarafından hazırlanıp b~ 
ledi) e Daimi Encümenine eevk 
edilen rapor encümen tarafın· 
den kabul edilmemi~ir. 

Müteferrik : 

Lotn Al'.soyun 
tetkY"lerl 

Beledi) e ~eis muu ini Lutfi 
Ak_oy, dün l•'e.n i leri müdürü 
ile birlikte Bef{ıktns, Kabataş 
'e Taksim emtlerindeki bah
çelerin~ azİ) etini 'e in:;aatını 
tetkiK etmi lerdir . 

anayi sergi i 
1911 Milli Saııa) i Sergi i

nin her cihctçe mükeıwncl ol
nıa~ma ~:ılısılııınktmhr. Bun -
<lan ba,ka i ıanbul milli ana-

ı. • 
yi ergi .. i ile bınir Fuarının a) 
ııi zamanda açılınaısına dikkat 

e<hl ccct!i r. . 
Hundan dolayı 1 l~ııbnl mil 

li sanayf aergiiinin 26 teıooıuz 
da açılıp on ağusto l& kapan· 
ıııa ı esas itiharHe kurarlaıtırıl 
Wl)tlr. 

Para cezan ilamları 
1939 &eneıfİ iptida odan 

1940 'cnesi gayesine kadar mu 
li) C) e verilen para ce:ıa-ını ha 
, i il anılar balkkında tanzim u· 
lunacak cetvellerin bu ay sonu 
na ka<lar hehewahal Vekalete 
Lildirilınesiııi Cumhurİ) et 
miicltleiumumiliklcrine bildi
rilmi~ir. 

/ ş arayanlar, iş ve
renler ve evlenmek 

istiyenler için ... 
Bundan 10ma j~ ve it

~ arayanlarla evlenmek 
iniyenlerin gönderecek
leri \.üçük ilinlan neşret 
meğe karar verdik. 

Biz, diğer tCl'kkrde 
oltlu«u Pbi ıönderil.ecek 
ilcinlara bir de lmp<m ya

pı§lınlma.nıuı lüzum l(Ör· 
müyoru.z. Karilerimiz val· 
mz eı:lennıe ıekli/lerim!, 
okunaldı bir yazı ile a· 
rih adreslerini koyma/an 
farttır. Ciddi addeililemi· 
yecek uklijkri ne"etme· 
mck hakkını muha/aza e· 
diyoruz. 

~f elttup gönder<>cf>/~ o
lmıkır, luıklannda (lzaıni 

bir ketiımir<•t m.ulıa/aza 
edileceğine inanabilirler. 

İkram'ıy eli hihnec·clc
rin ne rine iba hyorııı 
Bıııılar<lan her on taııesi 
ni doğru halledip hize 
gönderenler, hazırladığı • 
mız )ıedi) e stol-untfon i~ 
tif ncle edef'Aler(ijr. 

ilk bilmeceyi yarın 
neşredecetiz 

Eyüplü Halidin 
hatıraları 

(Vatan) da çıkıyor 
A~tyan Ut.mir edilecek 

Te' fik Fikret in Rumclilıi - Eyüplü Halit uzun ene1er-
ı:ıarındaki a)') anı tamir Pdilc- tlenberi ıunwnun alaka ını ccl 
rek müre h:ıline getirilmesine, Letımş bir adamdır. Halidin 
karar vcribıri:itir. Bir heyet her rnacera81 merakla okunur, 
diin nıalıalliııe giderek rapor her dau ına heı\ e koşar· 
ıanıi nıetmi:;tir· Kim olduğunu, neler yaptığını 

Binanın tamiriıulen onra. anlamak için herkc::İıı tatmin 
l\Jaarif \T eıkaleti He tema. a ge· edilmemi:.. bir 1ec ~ iiı•ü 'ar • 
çilerek müzeye konactik eı:;er • clır. 

B 
• • ler te ... bit eclileeekt'ir. Ayui viinıt i~·iwlf• il.i ruh asma ışı K ;;ıiiplwrıc miidiir S;nelcr<leııLcri ik"i Halit 

F 1 f • ti muaııirıliği rnr: 
az a ıya a satış Maarif \ ckaleti kiiıüphane İn anların zadını, hır ını 

yepanlara bir daha )erinde )Ük ek tah il görmÜ, hir av. aha .. ı haline kO)llD ma-

b "I · rten"lerılc 11 ele i Lifacle cdelıil- cera meraklı,ı Halil \ e lıarc-asma varı mıye- 0 '» ıne ini temin 'ıçiıı kiitiiplıane- ketlerinin baba ının rulıunu 
C&k Ier kaclrosmula tleğj'»ildik ya . la:tip ettiğine inanan, herke e 

Basma &atı larına dair hazır pılını:; H ) iik,.ek talı il ınezu- elden p;elen yardımı ) apan iyi
lanan e a lar alakadarlara bil- mı gentJerin alabilecekleri ına lik merakh•ı Halit ... 
dirilmiştir· a::lara mii<liir mnavinlicleri ih Bu •ikind Halit hirinduin 

İaıtanbul Yerli Mallar pazar· clu:o c•clilrıı'İ~tir. ) aptıklarmı tenkitli bir göz· 
ları miidürliiğii de bamıa atıı: iİnit~rsitede Jmllcmıfoc<ık le takip etmiştir. §imJi macera 
larını bu CHBlara göre tanzim terimler ıncrakh ı llafü1in bütün yap • 
etınİftİr. Buna nazaran Kadı- Ünivcr~tede kullamlıu·ak tıklarını anlatıyor ve balkın 
köy ve htanbul .ıi>elerinde terimleri tetkik ve te bit etnıe.k nıed'onı tatmin ediyor. 
teksif edilen bu au~lar stıbalı- iizcre kurulan terim komiıryo- Zahıta romanı yaun hiç bir 
ları uat 9 ile 12 arasuıda yapıl mı cliin Rektör Cc·ınil lliJ..,ı·liıı • nmlıarı:ir, h~r kö,e~nden ha
ınak ve her miitteriye yalnız }ıa-:kaııhğında toplanıııı~tır. kiki ha) at fı~k.ıran bu macera 
dörder metrelik robluk ,,.eril- Kouıi .. yon §imdiye kadar romanının yüzrle birini bil~ ta 
ıne!ktedir. yapılan i~leri gii?.fl('n geçirnıi: ba) )iil eclemcmi,ir. 

Bütiin bamıac:ılara birer tir. Her perşembe giiııü topla- Hatıralar bir kaç gün~ ka ... 
~art vmlmekte ve bunda satı:: nar:Jk faali) etine dc\·a meclc · llar t;ıkma~ ha·h) or. A) ni za 
fiyat1arı götteri1mektedir. eektir. nııında (Vatan), filmi iiyiik bir 

Her satıcı bu kartları mü::- * Limanlar Umum Müdürlü- r:ığlıet kazanan (~falakalı ka
terilere gösterıııeğe mecbnrtlur. l "'..riinün Gala;a ykolcu salonu bina- thn) romanını bu pazardan ha~ 

b kı • "1lıda açmnga ·n.ar vcrdi;;i sağ- f "k r.· -..1 1 '•· Fazla fiyatla ao:ma attı nrı , k -
5

•
11

, ·ın k;: .. ~~ . 0

1 l ı) arak ıe rı a f"m) or. ı• a :St1;a .: sen:ı • .. .,.. resnu teın-

görül enlere bir dalıa La ma 'c· muzda yapılacaktır. Hastnhnnc lı l ... aılm, Rezzan Yalman tara-

Cwna 27 Haziran 19.U 
• 

Refah vapuru, torpillendi mi, 
yoksa ~kazaen mi bath? 

Kurtarılan yolcular, Mersine çıkarıldı 
Refah. ,ehrirnizdcki Barzilay ı .. 

acent~sine aittir. s bin küsur to~- Kahve almak 
luk bır vapurdur. Mısırdan do· 

• • nütte Portaaitte bulunan mühim 
miktarda ithalat etyaıını da menı 
luetimize getirecekti. 

ıçın numara 
Vapurda bulunan 185 yolcu 

ile vapur tayfasından 2 Andal 
içeriande elli kiti kadar Mersine 
çılunlflır. Diğerlerinden daha 
bazl9&Dln da kurtanlacaiı ümit 
edilmektedir. 

verilecek 

Vapurun bir torpille mi. yokıa 
bir mayine çarparak mı btttığı 
hakkında hükümetçe tahkikat 
yapılmaktadır. 

Halka !kahve tevzii iti, ~i
Jayetin lmlduğu bulunan ffllf' 
ınülle halledilın.iftir· Her va • 

Anadolu Ajansı, Mersinden 
lıkenderiyeye hareket etmit olan 
Türk bandıralı Refah vapurunun 
battığını haber vermektedir. 

tandat bulunduğu mıntaudıııli 
kaymakamlığa giderek bir 119" 
mara alacaktır. Bu numarada 
hangi kahveciden ve ne zamaJI 

kahve alacağı kay'dedilecekt.ir· 

Açık 
teşekkür 

22 haziran pazar günü Park 
otelinde ln:zI!DlZ Milıritah Kalka
van ile oğlumuz Hüseyin Kazma· 

Knh\ chane, gazino, otclltı 
gilJi ~ok ~hve nrfeden yerler 
lınlku talı is edilnıi; olan kurtl 
kail\ eciicrdcn lkahve alamıyr 
cakkırchr. Bunlar k:ıhveleri:rıİ 
Vilayet uırııfmdan Le d1it cdi • 
len e.kildc alacak1ardır. 

nın nikah törenlerine huzurlarile mizc iştirak eden bütün ahbapt.
,eref veren sayın misafirlerimize nmıza alenen tqekldir ederi:ı. 
ve l'elemiyerek telgrafla aaadeti- Tahsin Kalkavan - Harun K~ 

Devlet Demiryolları il8nları ----Muhammen bedeli 2250 lira o!.an 3000 kilo Sülyen 7/7/1941 
pa7.artesi günü saat (11) on birde Ifuydarpngada Gar binası dahı· 
lindeki komisyon tarafından pazarlıkla satm alınacaktır. 

Bu işe girmek Jstiyenlerin 337 lira 5Q kuruşluk kat'ı teminat 
ve kanuııun tayin ettiği vesaJkle birlıkte pa.ırlık günü saatine 
kadar Komisyona mUracaatlari lhnndır. . 

Bu jşe alt şartnameler komi!Yondn parasız olarak dağıtılmakta-
dır. (4858) 

İstanbul Defterdarlığından : 
Dosya No. Muhammen 

Nev'i Bedel TeınL 
3/'ı277 Büyükrlereac Kuyu So. E: 6 Y: 12 No.lı 70 75 5,75 

1\12 arsanın 2116 h~esi. 
52301/2531 Beyoğlu eski ve ycnı Kamerhaturı mah. 24-00 180 

eski Dalyan yeni Tutkalcı So. E: 20 Y: 
24 No. h ev. 

55100/4366 Sarıyer Büyükdere&ı Derelçi sokağında 
E: 32, 34 Y: 38/2 No. h 50 M2 arsa 

52301/2452 Unkı:ıpanın<la Kasap Demirhun ~h. Un
kapanı caddesinde E: 18, Y: 26 No. b 
dUkkanın 43/48 Hıssesi. 

114644 A'Iahmutpapda Süruri mah. Camii şerit 
So. E: 13 Y: 40 No. lı 76 l\i.2 odalı di.ik
kiının 3/80 hıssesi. 

52301/852 Beyazıtta Mcrcamığa mah. Uzunçarı:ı 
caddesinde E: 344 Y: 85 No.lı kagir dük
kanın 378/55376 hissesi. 

52301/2440 Fenerde eski Ü'skuplü yeni Haraççı Ka
ramehmcd mah. Hi.s:ıralb So. E: 40 Y: 
44 No. lı 211 M2 ahın havı arsa 

Sıra/102 Beyoğluncla Kamerhatun yeni Çukur 
mah. Karnaval So. E: 66, rı6 mükerrer 
Y: !!4 / !) No. lı altında dükklım olan ev. 

52301/2448 Fatih Sofular mah. Saraçhane So. E: 74 
Y: 24 No. lı dükkanın 1/2 hissesi. 

5230112664 Büyükada Ni1.amcltin mah. Franko So. 
9 No. lı 439 M2 al'sa. 

115128 Eminönü Ahıçelebi mah. Limon Lıiltelesi 
So. 46 No. lı dükkaıun 60/120 hlıısesl 

1/6236 Kumkapı Nişancı Mchınetpap mah. es
ki Havuzlu bostan yeni Yeni.!okak E: 1 
mükerrer Y: 5 No. lı ev. 

52301/2204 Samatya Kürkcübaşı mah. Küçüklanga 
cadckıinde E: 158 Y: 162 No. b 40 M2 
fınn arsasının 1/3 hissesi. 

75 

2580 

562 

G,i5 

600 

2160 

45 

121,70 

1372,.50 

720 

27 

5,7~ 

193 

42,25 

1 

45 

162 

S.50 

9,25 

103 

54 

2,25 

3/3708 Beyoğlu eski Kamerhatun yeni Çukur 3600 270 
mah. eski İkikuyulu Y: Demirbai So. E: 
10 Y: 8 No. lı klsir ev. 

3/5784 Beyoğlu Kamerhatun Kalyoncu kulluğu 670 51 
mah. Kömürcü Zeynel ve Turunç So. E: 
10 Y; 10. 9 No. lı ktıgir evin 1/4 hissesi 

52301191 Mercanda Kilit han alt katında eski ve 110 8,25 
yeni 28 No. lı klıgir dükklnın 3216' hi!eesi. 

52151169 Fatihte Sancaktar Hayrettin mah. Koca- 272 l0,50 
mustafapaşa caddesinde eski w y~I 251, 
253. 255 No. lı 136 M2 arsa. 

51196/19 Harbi Umumi senelerinde Boğaziçinde 600 45 
Umul")'i!ri ile Sütlüce nra.ında batık Re-
ka bet romorkörü. 

Yukarda yaz.ılı emval 7 /7 /fl41 pa7.artesl giinü 'aat 15 de Mi111 Em· 
lak mhdürlüğünde müteşekkil konıisyonrln ayrı ayrı ve açık artU~ 
ile satılacaktır. Fazla izahat için Mılli Emlak 4 üncü le.alemine m:;; 
~at. 

&un? 
'e? Sahi mi iQ)lÜ)Or• · -Devam.ivar - rilmiycrektir. ?~ v.-.tsıP·"·~ r,. ı.,., ır .. ,.•rmP rrf:lıni•1; ... 

____ , ______________ ;,._....;. ________________________________________________________________________ ~~-----------
Evet, boğmu lar· Sonra 

dii ünmöşler, kim boğabilir 
bu kızı, di) e ... O zaman, seni 
hatırlamışlar. 

- re müııa ebet?. 
- Çünkü sen, &oıD defa «Kü 

pk Parit> te görüldüğün za
man hir kaç hey ile konnşnıu§, 
sonra İ keçe<len tütün kaçır
mağa gitmi ·o. Lepi~a hu ip 
biliyormuş. Sarhoşken eni ko-
ıınştumm~. Sen de ne yapaca· 
ğını, nerelerden ~eçeceğ'ini 
biillıül gibi söyleıııi§ .. in. Halim 
ki kolcuların çaVlı§u biti ik o
.lada eni dinliyorınuı.· 

- Vay ana ını! 

- Daha ı var. Bununla da 
kalmamış, Donçe Kaptana da 
Laber yollam • 

- ki ate§ ara .. ında niçin ka1 
chğımı imdi anladım. 
Kaçakçı li'llin )Üzii birden· 

manlarm terennümlii aealerile. 
çalcJanıu akord ediyorludL BQ.. 
tün seyirciler, oturma yerlerine 
gö.terilen tebilük ve hücmn İıçilt· 
de, konuıuyor, iti§ip k.kqıyor, 
biribirlerine yer kaymyorlardı; 
dl.fanda o kadar sert ilifip kakıt
malar oluyordu, ki her kapı, bit
mez tükenmez bir inaan dalıasını 
güçlükle içeriye satabiliyordu. Ba, 
davetkar ipretler, kumatların 
bir örrelenmeai, bir ıiyah elbise 
veya redenıotla katedibniı, bir 
fistan ve ıerpUf)ar reamiceçidi 
idi. Bwıunla buaber, koltuk taf
lan ağır •iv doluyordu. 
Parlak bir tuvalet çözüliiveri· 
yor, topuzunda mücevher parla. 
yaa ince profilli bir blıt, iiiliyor
du. Çıplak bir omazb&Ja, bir lo
tada, bir İpek beyazlığı içinde 
titriyordu. Diler kadınbr, saJUn, 
balkan tebacimün6 seyrederek 
bitib yelpazelenirken, yelekleri 
fazlaca açak ve ceketlerinin ilikle.. 
rine birer Gardenya takda seaç 
beyi., ön-awalarda, ayakta, 
eldivenli ellerinin uçlaril~ dür-

biaı.n.i ayar ecliyor1ard l. 
İki yeien, bu esnada, tanıdık 

ıimalar anıclılar. M~on ve Ste
ner, kollannı önlerindeki kadi-

istiklal · EnSonHavadis'in Edebi Tefrikası 

A feye dayMlllf, alt kat localardan 1 
birinde yanyanaydılar. Blanş Dö· 
sim, sahneye yakm «avant· 
ncene» bir locayı tekba~ma ~gal 
etmiıe benziyordu. Fakat Lafa-
1uaz, kendininkinden iki ııra ileri 
bir ön-koltukta oturan Dagene'yı 
gözden geçirdi. Yanında, pek pek 

Müellifi: 
EMİL ZOl.,A -5-

on sekiz yqlannda, körpecik bir 
delikanlı, güzel melekane ıö:dc
rini pek fazla açını§ bir lise kaç
kını vardı. F oşeri ona bakar&k 
tebeaüm etti. 

Lafaluaz, birdenbire: 
- Şu, balkondaki, yanında 

maila giyİnmif genç bir kız bu
l1111an hanım kimdir? diye soı-du. 

Korsasımn altında kızarmq 
fİ§man :bir kadmı sösteriyord&ı 
ki, eskiden Al'lf .. kn, aklatan 
saçlar1111 timdi sarıya boyannfh 
ve ali.la aiiriilmiif ablak yÜzÜ ha
fif ürpertiMriıııı riiqin alımda tit
riyordu. 

F oıer~ sadece: 
-Gaıa. 
Cevabını verdi. Ve bu ismin 

yeienini hayrete düıürdiiiünü 
görünce, jlave etti: 

- Caga'yı tanımıyor musun? 
Lui-Filrp devrinin ilk senelerinin 
safa.sına sürdü. Şimdi de kızını 
heryere birlikte sürüklüyor. 

Lafalaaz, gençluza bakmadı. 
c~ga'nın görünüıü onu tehyiç 
ediyordu, gözleri ıtrbk ondan ay
ralamıyordu; onu hi.la anuya ti
yan buluyordu, fakat bunu söy
lemeğe cesaret edemedi. 

Orkestra ıefi, bu esnada 
değneğini kaldınyor, çalgıcı. 
lar uvertür'e gecivorfardı. Ha-

&a gelenler vardı. kal1tbalık 
ve gürültü artsyordu. ilk 
tcmsiUcrin bu mürlavrmlerinin 
miltebessinane oo:bflukları, de
l.! ·mez s mımi köşeleri vardı. 
A;ioalı..-, ,apk;ıl:m ~lannda, 
biribirlerini tcfdifsi:zce ıeliımh· 
yorlnrc!ı. 

Pufa, ed.ebiyatm Pariai, ma
liyenin ve 2C'!vkin Perisi orn aydı. 
B"rcok gazeteci, bazı m.ı arrirler, 
Bo;-sa adamfan, iffctJi l..admlar
dan :ziyade ıenç kı lar; çehrele
rinde ayni yorgunluk okunan, 
ay.ııi. hamına yanan, her meslek
ten, her zevke a1ina kimselerden 
mü. nld:t'p 11arip surette l<"m~ık 
bir 1 "' 1 ' '·. Fo~f'rİ, l<c.,.::isine 

sualler soran yeğenine, ıazetele
re ve kiüplere aid Jocalarl göı
terdi. Sorıra, drem münekkidlerİ· 
ni isimlendirdi. Zayıf, kuru çeh
reli, ince, mü:ste!ızi dudaklı biri. 
Ve bilhassa, yanındaki, babaca 
bir bakı§ ve ıefkatle aardığı, saf 
bir kadının omuzlanna doğru 
b ııı kayan çocuk yüzlü bir ıiı· 
men. 

Fal•at, Lafaluaz'an, karfl taraf 
localardan birini itıal edenleri 
selamladığını gorunce, söziinU 
kesti. Hayrete düşmüş gibiydi. 

- Nas I! dedi, Kont Muffa 
Döbövil'i tanıyor mt11un? 

Hektor: 
- Oh l çoktan. cevabını ver

di. Muffo'l~nn bixe civar bir ma
l'k" nrleri vardır. Ekstıri onlara 
g" Er'm ••• Kont, karısı ve kayın
pederi Marki DÖ§Uar ile birlikte 
oturur. 

Ve, yeğeninin hayretile mea· 
ud, müftehi,.ane, tafsilat verrne
ğe ba,ladı: Marki Surnyı Devlet 
aznıındnndı. K0nt, İmp:ıratoriçe
oin m:. .,... " · e hı ·in edil-

mitti. 
F oıeri, eline dürbününü aı.r-Jf 

Kontete baktı. Bu, güzel k-" 
gözlü, tombul, teninin rengi br' 
yaza çaltm bir esmerdi. 

- Perde arasında beni tan~ 
rırsın, dedi, vakı.a Konta tep.OÜ
etmif tlın, fakat kabul ıünler.id" 
de bulunmak istiyorum. .. 

Ost galeı;Jerden, tehdidkif 
uusalıml» sesleri yijkseldi. u~.,... 
tür ba,11adığı halde bili se~ 
vardı. Geç kalanlar, bütün bit 
ıeyirciler safını ayaia kal~t
zorluyor, localann kapılan ~ 
ruyor, dışgeçitlerden kaim k•"" 
ıa ae&leri ıeliyordu. Ve muha•!° 
re gürülLülcri, bpkı geve.- ~ 
serçe sürüsünün gün batark..,., 
cıvıltılnrıtıl andırıyordu. c-; 
kalnnan bir bat ve kol halitası>' I· 
ki, bir kısmı oturup rahahnı bO 
maia çalıııyor, hir kunu da, ~ 
bir ;ö.ı daha ıudirebilmek ~ 
ayakta durmakta inad ve iP_. 

ııösleriyordu. Parteri saran ~~ 
ranlıim d~rinliklerinden, tidd~., 

- Drmım t rnr .-
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Btf <JLinün. . .. '" . ; •• ,: · ·· tlaberlerF 
,-;.. : ._.·,_: ·~. •. - ' " __ ,, . . ~ ·-,, ~; :; 

Askerlik işleri 
Eminönü Askerlik Şubesinden: 

1 - 337 doğumlu ve bu do
ğumlularla muayeneye tibi (okur 
lar eıhhi sebepten dolayı bu do
ğu:.Uulara tcTkcdilmit) olanların 
son yoklamaları 1 temmuz 94 1 
tarihinde ba,lıyarak 30 ağustos 
94 l tarihinde ıona erecektir. .. 

• • ....... 4 • ·:- ~-:-ı:.,..r~.-

- ----- ·-

Holanda Hindistanı 
ve Avustralyanın 

müdafaası 
Sydncy. 27 (A.A.) - Fele

lııenlı: Hindistanı erkİinı harbiye 
reiai ve Avuatralyaya gelen Fele
ırıenk heyetinin tefi binbaııı Hun
ter Poortera beyanatta bulunarak 
Felemenk Hindistaru, Malaya •• 
Ya A vuatralya taarruza uğradığı 
talcdirde bu üç mcmleltctin biri· 
birine yardım edeceğini ve müı
lcrelı: emniyetleri için itbirliii ya
Pacağını ıöylcmiıt~. 

Bir Fransız vapuru Onaltı gündenberi 
zapfedildi • lıer gece ... 

Nevyork, 27 (A.A.) _ Bir /ngi/iz/er, A/-
lngiliz kruvazörü Hindiçini ıula- lı·manla-
rında bir Fransız vapurunu zap- man 
ıeıK:~adada pasif rını şiddetle 
korun.ma tecrübe- bambal adılar 

lerı yapılıyor Londra, 27 (A.A.) - lngiliz 

Bükreş hükumet inin 
verdiği yeni bir 

karar 
Kök Oğuz Türkle

rinin toprakları 
Rumenlere mi 

dağıb,acak? 

2 _ yoklamaya gelecekler nu- , 
fus cüzdanı, mektep vcıükasile 
muayyen günlerde eaat 9 dan 12 
ye kadar ıubcmizde toplanacak 
Aakerlilc Meclisinde yoklamaları
nı yaptJracak.laTdır. 

3 - Yoklamaya gelecekler a-

İLE SABAH, öGı.E VE 
·u., >'-"llD 10nn rüıııM ll'ç üfa ....,_ 

4lol•rinlıt fırcal,oymız. 

..:. • • : • • 1 .. ' 

şağıda yazılı günlerde ıelmelcri laı•••••••••••••••••••••••••• .. lazımdır: 

A - F.minönü merkez nahiye
si: 2, -~. U temmuz. 

B - Kumkapı nahiyeıi: 1 O, 
14, 22 temmuz. 

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

Türkiye Cumhuriyeti Otta va, 2 7 (A.A.) - Otta- tayyareleri muntazaman on altı 
vada ıııkları .karartma tecrübeleri gece Almanyanın mühim hedef
muvaffalcıyct1e neticelenmiştir. )erini bombardıman etmektedir
Tecrübeler bir çeyrek aaat aür- ler Ruhr mıntakasındaki endüs
müııtür. tri 

0

merkezleri ile Kolonya, Düssel 
--------------------------- dorf, Bremen limanı, Kiel deniz 

Bükret, 2 7 (A.A.) - Stcfani 
ajansından: General Antonesco 
Besarabya ve Bukovina için ye
ni bir zirai plin hazırlamıştır. Bu 
plin sayesinde köylülere ellerin
den alınmıı olan arazi iade edi-

D - Beyazıt nahiyeıi: 28, 30 
temmuzda. 

Ziraat Bankası 
Abdülhamit devrin
de saraya verilen 

bir· jurnal ••• 
Defıne aramak, toprağın aJ

tı!ldan gömülü ıervetler çıkar-
1"ak.. memleketimizde salgın bir 
hastalık halini almıştır. Buna ha
•adan zengin olmak hastalığı da 
diyebiliriz. Bu illete tutulanlar, 
larnan zaman ellerinde kazma, 
kUrek, nerede bir define olduğu
nu duyarlar, haber alırlar veya 
bilirlerse, hemen oraya ko~rlar, 
başlarlar kazmıya... Bir şey bu
l~rlar mı}. Ben, tim diye kadar, 
hiçbir· kazıdan müsbct netice çık 
b:iını, küp küp paraların ele geç
tiğini duymadım. Hep ümit ve 
hayali .. 

Bu tatlı ümide birkaç vatandaş 
daha yakalarını kaptırmışlar, Şeh 
ttınininde bir evin bahçeıini ver 
:t'•nsın, kazıp duruyorlarmıtl Bu
nu haber alınca, çıkacak Bizans 
altınlarını ve define arayıcıların 
hcyecanlannı görmek için ora
)l'a kadar gitmeğe karar verdim. 

Gördüklerimi yazmadan ev· 
Ytl, define arama işinin bir huli
lt.ıını yapayım: 

Şehremininde Çiçckçibostan 
Sokağında 6 numaralı evde otu· 
tan Mehmet isminde biri viliıye .. 
1• ınü~acaat ederek, bahçesinde 
bir define bulunduğunu bildirmit 
~t kazı için izin istemiş, viliıyel 
~n verince, faaliyete geçmiş. üç 
liindcnberi bahçede hafriyata 
~•ılanmıştır. Fatih malmüdürlü 
tli11den iki memur da kazıya ne .. 
taret etmektedir. 

Mchmcttc dcfi:>e aramak fikıı 
~rüya ile başlamıştır. O, son 

Kısa 
----_-Haberler 

. * Fiyat Mürakabe kurslarının 
•kincisi 15 temmuzda Ankarada 
•çılacaktır. * Ankara iaşe Müdürlüilünc 
'•ki vilayet iktıaad müdürü Ala
•ddin tayin edilmittir. * Belediye talimatnamesine 
')k.ın olarak ıinemada ıigara İ· 
çtn 40 kiıi ile "4 siııeına sahibi ce
lalandınlmııtır. . * Maltcpe-Gümüıısuyu şose
""1den ayrılıp Davutpaşada birle
ttn Bailar yolunun in9asına ka· 
~~r Veritnıiı ve bu ~ için 25 bi:ı 
bta l!t.yrılnuştır. ln~aata tenıınuzda 
•ılanacaktır. 

d lif l:ıu yıl Trakya ve havalisin
b • kavun karpuz boldur. Küçük 
,.

0 Yda ltarpuzlar. 12,5-15 kuru 
ııatılmaktaJır. 

b *. Fiyat Mürakabc Komisyonu 
tı ~un toplanmış. çimento ihtikil
Pıl akkında ycnid,n tahkikat ya-

rn•sına karar vermiştir. 

günlerde, sık sık, rüyasında avuç 
avuç altınlar, küme küme para
lar ıörmi:.ş. Evinin bahçesinde 
dolaşan eli kazmalı nur yüzlü, 
bir adam, ona ikide bir rüyasına 
girerek müj delemi~: 

c:İtte şuracıkta, binlerce altın 
gömülü. Durma da, hemen işe 
başla, bunlara kavuş!> 

Mehmet, evvela buna ehem
n1iyet vermemi,, «Rüyaya ina
nılır mı canım!> diyerek aldır
mamış, fakat bahçesinde bir de
fine bulunduğuna dair ötedenberi 
i!!İtti"ği sözler, kom~uların riva
yetleri kalbinde bir ümit ı~ığı yak 
mış, kafası haya!lc;lc dolmıya 
başlamış, gördüğü rüyala~la, ku
lağına çalınan rivayetler arasında 
bir münucbct bulmaya başlamış. 

Maamafih, define e:-ramak işi, 
bugün başlamış değildir. Bunun 
bir tarihi, bir mazisi de vardır. 
Mahalle ihtiyarlarından öğrendi· 
ğim malUmata göre, İkinci Ah· 
<lülhamid devrinde, şimdi Meh
medin sahibi bulunduğu evin bah 
çesinde, hafriyat yapılmış ve top
rak yedi metre kadar kazıldıktan 
onra, demir bir kasa meydana 
çıkmış. Fakat evin eski sahibi, ka
sayı çıkarmağa teşebbüs edeceği 
sırada, memurlar gelmiş ve riva
rete göre saraya verilen bir jurnal 
Uzerine hafriyat durdurulmu,tur. 

Mohmet mahalle halkından bu 
rivayetleri dinlemi~. ümitlf'nmiş, 
fakat kcndi•i fakir olduğundan 
lıir türlü hafriyat yapamamıştır. 

Nihayet, Ri.'a Uluçam adındn biri 
hafriy~t masrafını define c:ıkarsa 
yan yanya payla:ımak üzere Üs· 

linc almıştır. 
Mahallede bu tahkikatı yap

tıktan onra bir de kazılan yerı 
görmek istedim. Bahçeye gittim, 
birkaç amele ellerinde kazma, 
toprağın göğsünü delip duruyor· 
'ar. Çıkarılan top!'ak yığın yığın, 
uraya buraya atılmış, ehram gi

bi olmuf. Görünürde hala bir şey 
yok: Ne kasa, ne küp, ne bir 
-:ey 1 Me-hmet ve ortağı Riza göz· 
teri toprağın derinliklerinden, çı· 
·.;.acak. serveti bekliyor. Ve ümit 
~diyorl•r. 

Zavallı Ümit! 
Riza dedi ki: 
c- Defineyi bulamazl"am, ınet 

'esi yedi liradan, yedi metrelik 
t er için 49 lira masrafı ben öde
veceğim. Şayet, elimize b!r !'C\ 

~eçecek olur1'a. bunu bahçe ~~. 
~ibi ile payJa~acağız. 1-lüklımet
.<:n mü~n=-.desini aldığımız için, 
... le geçen maldan, yüzde sekseni
lin kanunen bize ait olması icap 
·der. Güzin GÜRMAN 

Ü•leri ve Wilhelrnshavcn şiddetli 
taarruzlara uğramıtlardır. 

Almnnlann işgali altında bu
lunan araziye de akınlar yapılmış 
ve bunlar gündüz yapılan akınlar 
hdar muvaffak olmuştur. Muha
rebe!' ve av tayyareleri fransanın 
şimaiine taarruz etmi~lerdir. 

o-

Litvinof yeni
den siyaset sa
hasına giriyor 
Stokholm, 2 7 ( A.A.) - iyi 

haber alan kaynaklardan öğrenil
diğine göre, Sovyet Rusyanın sa· 
bık hariciye komi~r-ri Llt\: İnof mı..i 
t-im bir vazife vcrilrı1ek Üzere 
~1oş:kovaya davet edilmiştir. 

Bazı tramvay yer

leri değişiyor. 

lecektir. -
Besarabya ve Bukovina hudut

larında munhasıran Rumenler· 
elen mürekkep zirai mıntakalar 
ihdas edilecek ve bu sayede şark
ta ırki bir ileri mlnia vücude gc-.. 
tirilmit olacaktır. 

General Antonesco bundan 
nıaada Moldavya köy mıntakala
rında ikamet eden Yahudilerin 
derhal uzaklaştırı~n1alarına da 
karar vermiştir. Ayni tedbir di~er 
mıntakalarda ikamet eden Ya
hudilere de tatbik edilecektir. 

En Son Havadis - Bahsedi· 
len mıntakalarda Rumen ırkın-
1an olmıyan ahali Gagauz diye 
andığımız Gök Oğuz Türkleridir. 
\caba bunların topraklarını mı 
Rumenlere dağıtacaklar) 

Rusyadaki 
Japonlar 

E - Küçük pazar nahiyesi: 4, 
6 ağustosta. 

4 - T emmuZ ve ağustos ayla
rında. bili mazeret yoklamalarını 
yaptırmıyanlar 1 1 1 1 No. lı askcT
lik kanununun 84 ve 8 5 inci mad 
deleri hükümlerine tabi tutula
caklardır. 

* 
Be,iktaı Askerlik Şubesinden: 
] 3 3 7 doğumlu1ar ve bunlarla 

muayeneye tiıbi bi\tt.in erlerin son 
yoklamalarına 1 temmuz 941 gü
nünde ba•lanacak 30 ağustoı 94 J 
tarihinde hitam verilecektir. Yok
lamaya gelecekler ellerinde bulu
nan nü fı1ı hüviyet cüzdanı vesair 
vesikalarile ( cumarte!İ, pazar} 
"ıa .. iç diğer günlerde öğleden ev
vel Beşikta~ Şube binasına müra· 
caatl•rı. 

Kurulı..ş Tarıhı: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

1 Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla• 
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 

4 adet 1.000 Lıralık 4.000 Lr. lOO adet 50 Lıraln.k 5,000 Lira 
4 » 500 > 2.000 • 120 » 40 • "800 • Traımay durııklarıııtlan ha 

zılar111ın n1ururu tıhura ınani 
olacak .ykihle lmlurnluğu ınulı 
telif ~i·k.a) eılerdt"ll aala:ılmak 
tadır. Şıkayetlere eelıehi) et w 
rt•n durakların ) erleri değişıi
rilPcekrir· İlik olarak ) eri deği~ 
tirilerek durak Eminönii tram 
'a) ılurağıdır. 

H~riç şube mıntakasında olan
'ar da bulundukları mahal asker· 
.ik şubelerine müraçaatlan ve bu 

~lo.ıkova 27 (A. A.) - 22 zamanlarda yoklamaya gclmiycn
ki~idea mürekkep olan l\fos - !er yoklama kaçağı addedilerek 
kovadak<i Japon tahaa•ı bugün haklarında A •. kanununun mah
Tran-. .. ilierie11 ek!ôpre:o.i ile mem sus maddeleri mucibıııce cezalan· 
leketlerine hareket etmi~ler - dırılacalları ehemmiyetle ilan o-

lunur. 

1 
a ile aşağıdaki pi.na 11öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 • 2so • 1.000 • 20 3 •oo • 
40 • 100 » 4.000 • 160 • • ,.. 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde r. 20 faz. 
!asile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa 11 EyliU, 11 Birinciklnun, 11 ı 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

---o---
• • apur gezısı 

yerine konser 
--o·---

Iv1üsamereye iki bü
yük san'atkar, Naşit
le Münir Nureddin 
iştirak edece~ler 
Cumhuriyet Hnlk Partısi Kü

çükpazar nahiyeısİ•ıİn 28 haziTan
da yapacağı deniz gezisi, ba
zı ecbrplcrden dolayı tehir edil· 
mi~tir. Gezi yerine, ayni günün 
ak.~amı saat yirmi birde, Cağa
loğlunda Çifıesaraylar bahçcsin · 
de bir müsamere vf'rilecektir. Mü 
san1erenin çok zengin programın
dan b~~ka, Üstad Münir Nured
dinlc, Lüyük halk san'atkarı Na
t!idin iştirakleri de temin ~dilmi~
tir. 

dir-
Sovl_etler Birliği neıdindeki 

Japonya bii)ük elçi>inin ze\
re-'ı bayan Tatekava da huRfa 
rın ara-ınıladır-

ENSON HAVADİS 
!LAN FİYATLARI 

Basl:k maktu olarak 
1 ~ci sayfa santimi 
2 > > » 
3 • • » 
4 » • > 

Kuruş 

500 
300 
200 

75 
50 

Abone Şartları: Türkiye Hariç 

Senelik 
Aftı aylık 
Üç ayhk 
Aylık 

için içın 

Kr. Kr. 

1000 
550 
275 
100 

1700 
1000 

500 

Sahip ve Ba.~ınuharriri: 
NİZAMETI'İN NAZİF 

Kadıköy kadastro müdürlüğünden: 

SiNEMALAR 

Maitne 11 de gece 8 de 
3 Bii;vük Film Birden 

1. - Ali Baba - Harun Reşit 
Türkçe 

2. - Franken Ştaynın Niı;;anlısı 
3. - TahP.nra Kanunu I<ov Boy 

BESİKTAŞ BAHÇESİ 
İki Filnı Birc!cn 

1. - Şehvet Kurbanı. Türkçe 
2 - Şahane Çılgınlıklar. Renkli. 

BEŞİKTAŞ SUAT PARK 
SİNE:\1ASINDA 
İki Film Birden 

1. - Emil Zola 
2. - Tatlı Hayal. 

Kütahya Vilayetinden 

Kütahya Meı·kez hastahanesinin 941 yılı iliıç ihtiyacı açık eksil!• 
meye konulmuştur. 

1 - ilaçla ın muhammen bedell 3991 liradır, 
2 - Muvakkat teminat 299 lira 50 kuruştur. 
3 - Eksiltme 11.7.941 cuma günü ... t 15 de Kütahya vi!Ayeti Da• 

nnı encümeni huzurunda yapılacak ve teklif edilecek bedel liyık had 
görüldüğü takdirde Uıale olunacak lır. 

4 - Şartname ve iliıç listelerinden birer nU.bası İstanbul viliıyet 
Sıhhat müdürlüğüne sönderilmiştir. Görmek isteyenler mE>zkllr mli· 
dürlüj"ıe müracaat edebildikleri gibi Kütahya Daim! encümenirıden de 
·~ b"U J 5142 ı.,..~eye ı ı· er. 

Sümer 
Bank 

Basma 

YERLİ MALLAR PAZARLARI Müdüri· 

yetinden: 

Sabşları Hakkında Halkın Nazarı Dikkatine : 

Sümer Bank Fahrikaları B""1llaları Tiirkiyenin her tarafında 

NAZİLLi TIP/ KAYSJ:.RI TIP/ 
Toptan metresi 33.25 Toptan metresi 35.50 
Perakende ,, 36.50 Perakende " 38. 75 kuruşa 
İsıan'bulda Bahç<"kapıda Birinci Vıtkıf hanmda'lı:i İs tanhul mağazamızla Kaılık~ 

yünd-l'ki bağa:ı;amızda satılmaktadır. K eyfiyetin eayın lıalka ıb.ild!!lı' \e dııha yübe'k fı· 
atlarla satın almamalarmı ilan ooeriz. \,lJi,e \ ekalt·tiııiıı ı eıı·"bile Katlıköıde, 11..atlıköy " 

Kartııl 'h.a~alarına ait 'e Kadaotro işlrrini alak:ılaııtlıran ihıi.1 ------
!arların hall ine mrımır olmak üzere }eniden bir mahkeme 
te•i, tcl'ilmi;tir. Alakalıların Kaılıköyiinde sulh runlıkemeleri
niıı bulunduğu binada çalışına ğa ha-l:ımış olan mezkur maJı
krıııe) e ınüraeaaıları liizumıı ilan -;nur, ( 5144) de"t Ay nihayetine kadar Cad

ın dstanı, Bağlarbaşı, Üsküdar 
lu ey anı, T ophan dioğlu, Anad<>· 
~ .. ve Rumeli sahili ve Kadıkö 

En Son Havadisin Cinayet ve Macera Tefrikası: 35 
'"ne Y "d 8 lı cnı en 5 lamba asılacak-
'· * lıtanbul ç f b "- .. 1 ri yenid orap a r1.Kator e-

Röndere~~kl An.karaya bir heyet 
tad:ı çorap etrd1r. Heyet, Anka-

iKA LI LO ANT 
. ı ~nd~rd , 

ıı üzerinde al"'k· nızamname-
• adarlarl ·· ·· b\eler yapacaktır. a goru -* Bu yıl Çukurovad 

'•koltesinin 1 1 5 b · a pamuk 
~1 b 1 • h . •n 5 66 balya

u acagı ta mın edil k d" * Maarif Müdürlüı;uın"ı, te ır. 
~· 1890 kiJilik bir ilk tcud .••
•acı k rısat 
"• 1roals~ yapmıya . ~rar vermit 

a ıyC'te geçmıştır. 

tı * Profesörlüğe terfi edecek 
1 ~Çent!crio hazırlıyacaklan tcz
~•ıı tetkik ve imtihanları yapmak 
ı ıj'•, Rektörlük icap eden ha
'' •klara ba•lamıştır. 

f 'it Üniversitedeki ecnebi Pro
U"ıarlcrinden bazıları, Amerika 
r~"•roitelcrile mukavele yapa
i•ı, ~cınlekctimizdcn a~rılmak 
~il llııılcrdir. Bunların yerme ln-

teıcd . ·1 
"•kı· en profe•örlcr getırı e

ır. 

ti_a'/:' I:>Üniveroitcdc münhal b.ulu
''tid . oÇcntliklcr için birincıteı

• •ıntihanl ara baılanacaktır. 

1ılari, iyi geceler temenni 
ooerek ayrıldı, il.inci kata, ev 
.elce kılların ı attığı o.la) a çıJ,. 
l!. 

.Madam • !arıcın, bu halle,.. 
den fÜpİıclenıni~ti. Kocasile 
Feıi•te fevkalade liir hal va,.. . ' 
dı amma, buna bir türlü ma· 
na ve.reuti.yordu· 

l'\ihayet Şaj da yenı.,ğini 
bitirdi, Fetioş ).ıtvaşça l\Iartene 
sordu: 

- l'\erooe yatıracağız bu
nu? .• 

- Bilnıem! 
- ' aut bilmem? 
- Karda, kı}aruette sokağa 

atacak d ··ı· ı .. egı iZ a, 
- O)le anıma, ya i~i anlar· 

sa ... Belki herif mukanımet 
e<ler. kaqı kor, güriiltüyü dn· 
yaraa?. 

Çeviren: 
M S. Çapanoğlu 1 

yollarız değil mi?,. 
- El.betle! .. 

Bu lron~madan sonra Fe· 
ti~ Loran Şaja: - o ... , .. ne k'i, helayı zorla 

aldık ba,nnıza ... Teul...keli de· 
mem~ler, merh:ıme.tıen maraz 
ba,,ıl olur. 

- Bir kere oldu. Münaka· 
~aya lüzwn yok. Unutma ki, 
fıkara)a )arılım etmrk, i}ilik
te bıılmuııak iyi ıeydir, sernp
tır· Bu •evap günahlarımızı 

la~ılar. 
- Öı le ioe ... 
- Öyle i,e; yukarıdaki O· 

da ı ardıın birinde yatırnlıın. 
Mahzur görınüyor>an 

.~dam ... e.n de ne olacak 
l ... İcap eıdtt,,e ... 

- Omm canını rl'lıMtnemr 

- Baha! dedi, artık kımıl
dan hakalını. Ateş ba9ında 

gev~edıin. Haydô yerio,i göste
reyim sana ... 

Loran Şaj, Fetişi takip elli. 

Göı<terdiği odaya g;rdi, yatağa 

gi>ınüldii, yorganı ha~ına çel<Lİ. 

Fetiş aşağıya inin.ciye . ka
dar, l\Iarten meseleyi karı~ına 

açmıştı· Madam l\farten buna 
itiraz etm<>k !jÖyle dur;un, 

bila"kis ;evin<li. Hele, para ke· 

se in'in dolgunca ol<lui;'llmı du

yunca .e\inci bir kat daha art· 

ll. 

(Dalıa rnr) 

T. ıe BADAS~ 
Küçtık Tasarruf JWıaplan 

1941 iKRAMiYE PLANI 
1 
KEŞIOELER: t Şubat, 2 Mayıo, 

l Atustoo, 3 lklncltefl'lı> 
tarihlerinde yapdır. 

J 941 i~ramiyeferi 
ı adet 2000 liralıl< :ı:: 2000.- ı:. 

8 • 1000 • :::: 3000.- • 
a • 100 • ı= 1500.- a 

ı• • 
8 • 

86 •' 
80 • 

300 ~. 

000 • = 2000.- • 
2so • o:= 2000.- , 
100 • ;:: 3500.- .• 

50 • = 4000.- • 
20 ı-.1 =: eooo.'.... , 

-
İstanbul Levazım amirliğinden verilen 

harici asker kıtaatı ilanlan 
İhale bedeli üzerinden % 15tel1".nat alınmak üzere 5000 ki

lo Sabun ve hikemi evsaf dahilinde 2500 liralık sade yağ alına 
caktır. Pazarlığı 24/6/941 Salıgünü saat 14 de Hadımköy civa
rında Muha köyünde askeri sa tın alma kom:syonunda yapıla
caktır. İsteklilerin belli va:ıutt~komisyona gelmeleri. 154-5011 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden: 

Taahhüt gerisi 24679 kilo mat boa kırpıntı kağıdı ll temmuz 19~1 
cuma günü saat ,n beşte açık erttırma ile so.tılacaktır. Muvakkat temi
r.a1ıı 18,'il liradır. Şartname muhasebemizden verilir. İsteklilerin ay
ni gün ve saatte iderE'mizde müte- ~kkil komi..ı;;yonda ha7.ır bulunma
ları liızımdır. 5122 
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NSON HAVA DIS' 1 N-IZAHATLI . HAR iT ASI 
• 

Baku, • • Iran ve Musul petrollarının vaziyeti ve İngilizleri Kafkasyadan ayıran toprakları gösterir harita 
Siyası vaziyet 

-
Kaft<asya 
ve lngil

ter,e 
---o---

Kuvvet geçir
mek için Iran 
yollarından 
istifade edi
lebilir mi? 
Sovyetler Birliği ile Almanya 

arasında b:.şhyan harp, Libynda. 
Akdenizde ve Suriyede cereyan 1 
eden muharebelerin ehemmiye
tini azaltmamıştır. Hatta, İngiliz 
kaynaklarından akseden bazı ha-ı 
berlere bakarak cbu muharebele
rin ehemmiyeti yükselmiştir» de 
denilebilir. Zira bu haberlere 
göre, düne kadar cpetrolleri için 
muhafaza ve İngiliz askeri sat
,.-c tini tamir .için girişilmiştir» veh 
mini veren bu muharebeler, yarın 
obürgün, birdenbire, hedeflerini 
~·e istikametlerini değiştirip Sov
yetler Birliği - Almanya harbinin 
talihi üzerinde müessir olacak bir 
istikamet vadettirmektedir. 

lngiltere, radyolarında ve ga
zetelerinde, Sovyet Rusya ordu
larının muharebe kabiliyeti etra
fında yaptırdığı neşriyata rağmen 
Kafkasyayı yakın ·bir Alman isti
lasına namzt"d gibi gördüğünü 

ihsas etmektedir. 

Eğer bu tahmin doğru çıkarsa 
lngiltereyi üç bakımdan mütees
sir edebilir: 

1 - Baku petrolleri Almanla
rın eline geçer. 

2 - Almanya, Musul petrol
letjni kolaylıkla dövebilmesine 
yardım edecek yakın hava üslen 
elde etmiş olur. 

3 - Hazer denizi kıyılarına u
laşmış bir Almanya, hiç şüphesiz, 
Karpatlarm ötesindeki bir Alman 
yadan ziyade Hindistandaki ln
giliz menfaatleri için tehlike teş
kil eder. Hindistan ise İngiltere
nin canıdır. 

İngiltere böyle bir ihtimali kar 
şılamak için b:r proje yapmış ve 
bazı t.edbirler almıığa bıısladığını 
hissettirmiştir. Bu proje";Jn '' baş 
maddesi Kafkasy.ı:1a asker, tay
yare ve motörlü kuvvet gönder
mektir. 

Ala ... Fakat lngiltereye aid 
kuvvetler, ya Akdenizdedir, ya 
Hind dt:nizindedir, yahut da Su
riye ve .lrakdadır. Suriye ve Irak 
ile ise Kafkasyanın birleştiği bir 
hudut yoktur. Nasıl gönderilebi• 
lir bu kuvvet? 

fngiliz kaynakları, Londranm, 
bu işi İrarı<lan geçerek yapmayı 
düşündüğiinü bildiriyor. 

han müsa•de eclet mi'? 
~)"\a\1!1.nn c;~\\\ üzeT\nden döl\ 

Petrol kuyuları ve Sovgetlere gardım golu 
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gün geçtiği halde Tahran, h~nüz, ' 
ortaya bir fikir atmış değildir. Fa
kat kuvvetle tahmin edilebilir ki 
İran hükumeti böyle bir teklife. 
çok düşünmeden, muvafakat ce
vabı veremez. 

Eğer muvafakat ederse Hazer 
denizjni Basra körfezine bağlı yan 
T ransiraniyen demiryolu İngiltc
renin pek işine yarar. Etmediği 
takdirde İngilterenin bu yoldan 
i!Stif ade için İranı tazyika kalkı;ıa-ı 
bileceğine akıl ·erdirilemez. 

~'f.K.\'P ~\)N\l\tt \ 

İngilizlı:-r ne zaman Ru~yaf ni Çarlik Rusya~ının devri]m,. 

İ:i' .lıi_r anla~ıııa veya bir ~:oke·ii:•inden :ııonra ayni topraklarda 
rı ıtl'lfnk yapmı~lar~a daıma,g (ngiliz menfaatlerine uyuguıı 
«bir iltisak noktası hulama - ~'ibir politika takip etnwk İ!'lİ 
mak> sıkmtısına tntulmuşla~ · ye~leri kuvvetlendirip Lol:e • 
dır. -Geçen umumi harpte in- . 1 . k l 1' · B l· 

• : v yen eI'1 ·uvvet ent ırıp o :;;~ • 
gılterc ıle Fransannı ho~azlar- . . .. . · . · » 

d k . . Ç ·kk 1 l <ınten·entıon ınuılah:ıle harp an g1>.çme · ıçın ana · ·a eı e . . . . . . . 
<l<l• • b.. '"k · lerınde ln<>'ıltere vıne hır ıhı· ma ı , manen ne • uyu - ·tarar c • 

\arı güze alını~ 0\,lukları unu- sak noktası arama~a .uıt"Cbur 
\"u\mam\~\ır. 'Bunilan f>onra, "')' a . ·"-a\m\i\ıt. 

•-.. ~, 

lesini~ hiiküıu.ler~, tar~fımiı..·ı İran yoln, egerİran hükfi -ı.kiide~nd:n İran '/lzer.·ıı>ey~ani· 
dan dıkkatle tathık edılnıekte· ıneti müsaade ederse, Mç §Üp· nın Turkiye ve Irak ıle bırleş 
dir . .Böyle olmasa Jnhi daimi lı · 1· ·ıı . .. f d l tigwi noktava kadar sarp dağlar-

• • • • f)5ı:r. ngı ere ıçın en ay a ı . ; 
Vrangelın :mağluhıyetıııe h Gelen ha herler, Alrnanya • hir hava tehcNdi altıııda huhın- . l 

1 
k · .. .

1 
h't· -, la çevrilidir ve motörlü kuvvet 

l K. :ı • d ı ı·ı · S l 1 •. ·~· 1 . 'o oarn gosterıe ıır . .lia!kat tar arauemz en yapı :ı H e.n nın ovyet er e gırıilıgı . ıarp· ılurulalıilecek 1:>öylc .bir yol u ~ . .. . . lerin k2Jaylılkla nakline asla 
d C bA R . t t 1\1 n . . sl..da . 1 . s r· ··ı . h. Iran musaade etmezse lngılte- .. . d w•ıd· B d l yar ıın; Jcııu 1 US) a uma- e, ı n ııaıı K n } apı mu ı ngı tere emın ır vasıta say· · ınusaıt egı ır. ura a yo a· 

milf> Rol~ev:ikler tarafına ge«;· memul yaroımlara mani olmak ınamak rıevkiin<ledir. re hiitün Alhurz yaylasını harp dı verilen şey toprak üzer'ind~ 
tlktf>n ~oııra, hir nıiid<lct te §i· için tedbir alnıağı ihmal etme· Bunun için Londra, iran Ü· ederek geçmek mecburiyetin· araba tekerleklerile açılmı§ iz. 

mal 1hu7!' ıieniz.inde Murman'!k diğini gösteriyor. Karadenü zerinden Rusya ile birlefmek de kalır ki, kolay bir iş değil~ lerden ibarettir. 

\mıı\nr-;;:\a \e~r\ll~e edi\ml.,ti. bo~a-z.ında \se. 'M.onttü mu\.ave. arı.usuna tutu\mu~ bulunu'joı:. <li:r. \ra\. - İran 'hududu 'Ba61'a Sadık Duman 
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