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Nizamettin Nazif 

• 
. IS 

C U M A 6 Haziran 1941 0Unün en son baberl•rinl verir Siyasi Akşam Gazetesi -
j B. Hitler Amerikalı

lara hitap etti ; 
" • Amerikanın 
istilası, (Ay) ın 
istilası gibi ha
yali bir şeydir!,, 

Al manya, a 1 t ı n ı n 

'
ı kredi esası olarak 
f a y d a s ı n ı tan•· 

1 maktadır -----
!"Davamız sizin men-

Atlantikte ık sık rastlanan ınau zarıılardan: Dalgalarla uzun ,.e ~·orucu boğuşmalardu sonra, bir deniz tayyaresi taraıuıuuu 
görüleerk kurta rılan kazazedeler 

Bitler sulh Hindistan'da Ruzvelt mal -1 Veygand 
ister gibigö.. • fara el koyma Dögole 

Yabancı yardımı ile / .Ah • i • ' 
zükmektedir hazırlanmış sa. a. ıge 1 karşı ha• 
C' k • -b-::- •• k ıslıyor k t 
r a at şimdi. r UYU Sebebi, harp sana· f 8 e 8 
d A •k • ' yiine ait birçok pa- • e merı a yan. 'tentlerin Almanla- geçmıye-
harp kampa- -----'-<>----- rın elinde bulun • k 
nasını çalıyor Bütün camile Vaşing=~~!~·r - Harbi- ce • t k ye nazırı Stiınson, gazeteciler 

Nizamettin Nazıf rı zap a arar top!.antısında Rooscvelt'in ne içın 
n f mallara ~ı koymak salahiyetini 

h f u ~aftaya .. ~e önümüzdeki veren Üni Or• i<>tediğini .anlatnuştır. Stimson 
n .ta~ a ne hukiım edecek? demi~tir ki: 
S~lh ınii, harp mi? [ b it Makine ve aletler husu::ıtıı:ıda 

Vichi, memur 
/arla ordunun 

b;~I~hv_e~in ~efi, İtalyan devleti ma ı ve a a ve keza aliminyum noksanı ve 
n Hkılı 1\1. l\lussolini ile ko ıınilll müdafaa imalatına nit esas. Hür Fransız 

fara kamilen 
iltihakından 

l\ı;1: ~reımer'den ayrılınca~ / z bir teşkil Qf 1ı usullerin Pctentleri Ahnanla-
tıelk n \e İtalyan orduları Ge. rın elinde bulunması yii~ünden 
nnc~ll'nı~y baskanlarının bile bir çıkmaz hasıl olmuştur. Bunu 
tildiklc~r ~~~!.'1kınn istirak etti. Jngilizler,DelhiLahor izale etmek için Reisicümhurun 
"İf mu a ·nt elrafmila ilk istediği salahiyetler elZemdır. 
ltnı~nt .. a, yahut ilk tahminlere PeşaverHaydarabad Stimson bu salôhiyetlerin me-
tdil~~n gazcte!criııde te adüf N "" d k busan mq.:iisintle bir tfl'kım bo: 
lluda. Bm~lara 1?anıhrsa •Avru ve agpur a mu a- itirazlarlıı- tcehhUr etmemesi icap 

harita:~:!lıun tc.s~si \'C A\'rupn bil tertibat aldılar eylediğini söylemi~lir. 
korkuyor 

hın . ·. ın ycnı şartlara giire ---4(.il _ 

~ıını .. Br • ··ıAk 
Londra 6 (A.A.) - Taymisin 

Fransız hududundaki muhabiri 
I Simin, 6 (A.tl ·) - llindi.,. ·ı 'lf k' "'ffe Waygand-Petaiu gfüiişmclcri
tan lıii.ldwwti llw;/mr rli~·,, tw noı ere es 1 mu nin J•'runsu-Alınan i~birliğini 

hal< enner mu a atının 
tııeı:n~ esası olduğıınu kabul et. 

•cap edi:vordu 
'rnb·· · · 

\·c a 11
• bu sulh •nasıl bir sulh 

fa rtları ne olacak?., diye ka. 
oh)b'?1~ınağa IÜ/.unı yok Bu sulh 

' ı ır e l\1'1 • . • • l'İ tckr ' _ı ıve~ın ıkı yıldanbc 
"t'" nr ettıklcrı esn lara viizde 
J ız u:vgu b' 1 . 
tıi J\J ~ n ır su h olabilir. Ya. 
leh· ınan ordu unun Norvecte 
da, ~lt~n~a, Danimarka, lloll~n~ 
)}İs( ~çıka, Fransa ve Yuna. 
hin~~ a \·e Alınan diplomasisi. 
~·a \'e oravyn, ~lo\·akya. Roman. 
ekil Bulgnrı:.,tanda 'arattı!!• 
kabı 1 ~:e neticelerin olduğu gibi 
ıılhı une ınlincer olauk hit 

Ya • ' f !'et h' 01 m acto ınevcut vnzi. 
on\· ır hukuki kalay vurmak 

~·asi ır lın\'.uk YJllık askeri ve i. 
()1 tnnı-ruzlardan elde edilnı"ı• 

an n t• 1 . . 
zor) e ıce l'rı, tatlılıkla "~"· 
ne 

1
3 Anupnın uınuıni tasvibi. 
lla7lıar etmek 

Runu b" · B 1. draıt • ırı er ınden biri I.011. 
· an nk eden ''C ikis· b" b' · nı te~ · t l . ı ır ırı. 

ti: ·'1 e< en iki haber takip et. 

1ııtu.uı Batı· Şimal lıwlmlu mi· f'kl • b d k aydmlatmıyat·ağı ve basitleştir. 
litarist le§l:ilaımın tttşra lıiil.-ü- 1 enne e ava e - ıniycccgı kanaatinde bulıınclu-
Jtff>tlcrint·e /:mıı111 uz iliin l'di· k d • • ğuııu bildirmektedir. 
lPbilcN•ğiui tebliğ etmİ§Iİr. me ye 1rmıyo.r Fransız-İngiJ;z m'imısı•lıctle. 

rinin akibcti bu işbirlijliniıı tc-
ll iil.twu'I bu lıusu icı m·~n·t· Lumlrn, 6 <A·A.) - lngil- relli ~ekillcrine hai:lı huhmmak 

ti!Ti teblivde bir miiddette11l>1'ri 'I b 1 t tadır. Bıı mulı•ıbı're go""re Geı'.e-
0 ° tere< e u u11011 re nı ,.,.,ıas ·o· · • 

nwıızım balıi t<'M'lddilii11, lıti· · ı·al 've ... •gaııd .. ,.,h ... en, de Gaulk • ıı<d mecburi ;_, hmııuw m 11rı · J ""< 
len mevlmf lmlu11wı şefi Alltt· • ·· karşı harekete gc\'.mck taraftarı 

bi11ct' ı·(l/ıstırıl"'·a/,· olıuı 11Ntl" 1 . 
ma'mrı crb<·st '1ırııhılmt1.,ı için f .

1 
~1 1

• l l l .1 /•' değildir. ve Dar anan Snrıye- n 
• A ~ • 1. k- te ı • '4•ıı et ı'r tc nw ttrı e • · ı· Af "k ı a 1 k 1• t •tl"ı ta/ırılwt ·uptıgrnt lnlı trnt<! l . .. sıma l rı a< a ~· pn u ~ c • 

. rmı.~ızlm m /mvrı nııuwıe t'M 0 • i:"i sc:dere muhaliftir. \Vc)gand 
t cıl, ,.. . . .. .. l 1 f . . 1 1 ~ 1 niim iizJı•/;İ ımzw te'ı gıuw ifl.~· bu mu ha c ctıni ımistem e"e er 

IJu telıliğr. gürt• Allmı111 lw· ı ı 't le manda altındaki arazide yu. 
• l V(f('fllı' ır. 

r~ule 11t~lllllll 111 u/wlıcrnla tct:<,·' ~ M e::.lair Tmn '"' n,·A~·i lwltf tr Si\ ıın halkın ekst>ri\'etlc <tc Ga-
r el l l l ı~n t e 1 ııllc taraftarı olmasına btinul 

s mı~ ve mm <ı mm , ra, Çı>J.-oslonıldıır11 Jı'rt1ıısız" • dtirnıektedir. Gc•ncral \\'t·~·-
mm·o/fa/; olar11l: taraftarlnrımı il ll I lılartı Norı.:ı•rlilı•· · ı . . . ro, o ""'" • ' ~mıd"m hu hattı lı:ın•ketın( c se 
Sf:rlıt•l;t 1>ı_~·t1T.·ılmu.~_ım tr11111ıı. ı: re ı·t• Po/ıırı ·11/ı/ar(I §lllUiltlir. rcf hissinin <le rol ovnudıi:ı z n. 
!,"lll tc:ulıurat lt'rtııı ctmclt.!r11u ' --ı---- nedilmcktedir. Filhakika.c " 
t•mrcylt•mi§tİr. • 'it k" • •• • h ıııiittdik ingilten•yc karsı -.il:ı 

JJugİtllforde 1J11sf:fll" ffllZI'[('" ınnı ere omur 1 ra ha sarılmak \\'eyg1111d'a ai:ır J.!t'
1 

sinde inti:,ıar Pdetı bir )"fl::.Ula Y nıcktedir. Rmıun gihi. Frmıı.. 
biitiiu llrı lwr'l<trın 1mgii11 /;ü cını daralttı nın aııaıwvi do ... tu olan Amcri 
Cuma giinii ii.rıiformalı l'P- lıal· l<a:ya karsı harckt"'tc geçmek dı 

d (. (AA) Gal eua \\re r!aııd irin zor hir istir. 

i aatlerinize aykırı de 
ğildir. Fakat size söz 

dinletemiyoruz,, 
V a~ingtou, 6 (A .A.) - 1.ife 

mecmıwsı, Hitleriıı 23 .Mayısta 
m<'cmuannı Berlirulehi muha· 
l>iri olan Cudalıy"yc yaptığı l>ir 
l><')'fmtılı neşrctmekı.edir. C": 
dalı·• Rirlesik Amerıkamn esk~ 
Bel;ilw :o.<!İiri<lir. 

Hitler Amerihmı mulıabiri
ııe v<•rdiği bu ilk miHa/..-atında 
~iryh> demi:ıtir: 

_ Kafi/"~ :ıistemirıi11 J;abulii 

lwrp demek olur. ~lmarı !ı~· 
/mnumdunlığı Amerıka k~t ~s~ 
um bfüiin bir kıMnırım ıstıl.a-
:;mt avın istiMsı kadar lwyal.i 
İ,;,. ~ı·)· u./i'ild<i <>tme1't<>d_iı·.. . 

H it in· A lmmq.(lnm, ışf;tl4•n 

. • •ıA f' kr" . hayali bulduğunu soyıedi-
Bay Hitler; Amerıkayı Jstı n ı ını F Bravçiç'le bir 
ii Alman ~lareşallanndn Fon Kaytel \'C on 

müzakere esnasında 

Berline boyun 
eğdikçe ..• ------

Vişi Fransası, 
Amerika' dan 

merhamet 
umamaz! 

zorlu çalı.~tımıak imkanı ~d;e· R. l 'k A .k h 
bilt• Ameıilw için iktL~adi l>ir A.;ır eşı merı a a 
telıfihe olarnğı fikrini rccldct· rzczye nazır; mihver' 
mi:; ı·e <ilfotlı•n hi Alman ·wıın düşmanlığını bir daha Dli Gol'ün hava kuv,•etleriııık 
,-d;al>ctimlmı korkuluy(Jr, o f:b!.!§Cln eski Anısturyan!n şef. 
haltlc 11içi11 mii tf•ml<>h<'l'•ri e· ihsas etti lcrindcıi f.rcns ŞTAHRENBERG 
l J l lı ·> tf"n1ı' ılr · k ..ti"e cdl" onız. 
111 en a ııu · ~' · Vaşington 6 (A.A.) - Harici- ~yetten ço cıı .. :-: J .. 

l l . . 'k F- -•1 ız hu-llit ler, 4 vrupa t<>§ld ılt "n.· ye Nazırı B. Cordell HuJI tara- Bırle ık Amcrı ·a, ra ... ~ 
· · · · lukım:;nı uw:.ttııu Almmı ilırac11tııw pı· fından Fransa hakkında yapıl metıne '"a:1.1yctınııı zor ... 

· · b l bevanatın metni şudur: takdir etmekte olduğunu 'c 
.. ,,~tılıır <lrzetle<'t•ğını ı·ı· " :H ~ " • ı· c ' I llk raporlardaki i~aretin ter- Fransız milletinin selaıııc 1 ın" 
,·nt/ı• Rı"ı·lt>.~ı·J,· .11111erilm.'-"tl re •a· u· 1 ı ··kA · · 1 ] · · ı ı · · k"ııdı""inc • ·' ' sine olarak w ıc ıy nı uınctıııın S(' t• l'rını ıu Jçııı ~ " 
lıel imhıi11;11w tızfllacnğıııı bir şimdi taarruz maksadlarile di. mü.ııküıı ol .. ıı biitün mi.izaha· 
delil oltırnk· ileri ,.;iirm ii1: rı• ğcr devletlerle i~birli~· · si) ast•ti rette bulunmak azmiııdo bıılu.n-

/ l · ırıı "' kaJ•ııl •c t"tbı'k "fmes inanılır tlltm•nu Amiral Lcahy ,·asıtasılc ,j;:f ı·riıw ~" .sıırrt c < ''' < .._ • , • " '" ... - F 
bir şey değildir. Bi)yle bir siya. miistt•ınirren h11rlirınistir. D· 

mi~ıir: set yalnız nğır bir mütarc•kc hü- knt Birleşik Amerika nıın sb·n· 
Alınaııywmı mii.~tııhlıd ti· kiimlcr·ni teca\iiz ederek kıy- ı..etinin Fı·ansayı istila eden '~ 

cıırr·ıi faiğıt e.~amw ıleğil, sııe- metli lıaklarm ,.e menfaatlerin onu bovunduruk alhnA nlmn · 
l.iil<i.q oıuuı tıoıwmen ilg" ·ı ile terki demek ohmyacak, ay111 z.a. üzere ı;ulunnn km·,·etlcre ~a~~ 

• · / ıııaııdn Fran:.a'-'l derhal askeri kemli ini miidafaa i~in huyu ı•mtia "'ii.lHıth•le:-.ı c.•uı~uw ' ayn· "' k ldn 
l ve siyusi bakımdan tabi bir dev- Britnın aya yardım etme 0 

• 

'l('(.,,J,·ııı·· .ttlm<W)'tllllll altıtı ,,,., b ... d .F ~ h'"k~ etı'ne .. ,.ık-lct haline kayacak ve u nıenı- gu a • rnnsız u ·um ., 
tamirat ı·t• tazmi11ııt ·'urctilı• c· lekct diğer bir ('.Ok milletler a. t·a söylenmi tir. _ • 
li/lllen alrnmı.<: rr linulisi 111')"· h,yhinde bir taarruz aleti ola- k b 
udmif 4,f altw sız bir ticarı•t :.is· caktır. Bu yazi)·et, Fransız mil- B İr le zi : 
tf'lıd /w:.ırlcmuığa mer.bur Nlil- Jetinin hiirriyetine, hakiki men- Alba~ Kole ı·ntı'har 
,,zi~tir. Bımrmla lwrnlwr Al- faullerine ,.c refahına )'ap:u·ağı 

> hiivi.ik tesirlerden ba~ka diğer etmem ı·ş . 
l,I"" '." ultrnur l.·n•di ı·.~ası ola· · ı k ti · ı ki ka mcın e c erın ın arına r::-ı 

raf; fayrfosmı tanımukıadır teııuınwn hasmaııe \'e ga~·ri 
lfitlt'r Almwı metıfaııtiııirı dosfane ola<'aktır. Beytfü_lah~ ~ (A.A.) ~Ki~~ 

l,l
illetleri e.,tırct "[tına almal,·ta Ui~er tarakın bir gazetet'iuin r.etlcıa ılc (bırlih'"'ie gen 1 sualine ce\'ab olarnk şunları GoL'c Htihnl. eden albay Ko enuı : 

l,l,,lll'Jı,..;;111 ı .,0··) ,,.,,,,·,.,_ ,.,. ıu•Iİ<'t' t" · ıd 1• nıihver •ka'.\J-- .._ - iivlemi,iir: intihar et ıgıne a r 
0111111/,· _,;;, lı• demi~ıir . Amir~l l.caln 'den iptidai ma. nakları tarafından çıkaı:ıian sa~'· 

A./ l ·• ı~· I '/ A- · k ld k S nlaı· t"'kzip cdılmcktedır. A a\ 
_ ,,,11,, < at"<L'>t ur t'~' • hi~ctte bır aç rapor a ı ·. ~ a. · "- . . . d" Ve tamı _ 

uu•rilw mnı/ıwtf(•rim• mulwlif ınimı \'e acık olnrak siiyli~·orum simdi Fılıstin~e ~. 
'/.. tahaddiis eder .,o-ibi l!iiriiııcn va- mile sıhhattedır. değildir. Fa/..·•/ lımm Amerı ti· ~.. 4 = 

l,Aınıfru k d 1 dili B • pe o nnıhnçlı bir 
sını~n '\ .alknıılar ile· Suriye ara. 
Url'liı >!r mmtakadnn .. bahsetti 
•Brt•n~~~~·d gaye! sarih bir dillc 
den .. k c htlhassn Ti.irkive-

ta ile mii clhilı oforuh J)e/lıi • . Lon ra, ı • . - " - n " 

l 1 I' · leti kömürlerinin yabancı mcm- Htmunla bernher de G:uılle'iir 
...a ınr, c ... m•er. JJa ... dar<rlıml d" ı l" f ı · 1 ·· • ~ " leketlcre ihracı tnh ıt o unmuş -.ay aya gc mıs o ınası uı:crm :~:·~:~~~; ::~~~:··;, .-~~~-·k-l··t~ed.:iglet;ıi~rnlıı<.'•k•tllei'iı,lıııv!ieltııdıdillık•ka!a•ti•ııllllJ 

Bmn~~u~ııld ııl:ıwu hildirdi. 
hah<·l'I~&· 1 nıl.:ır ~ılunlar <liinkii 
d • ıugun ısc V • t 
aıı. iizerindc 1'kk nsın~ on-

cnk iki hahc. ~ \ atıc durula. 
lnrdnıı ilki ~: a ı:ı geldi. Bun. 

aHitlcı; Aıncri.k .. 
· •.tıın ıne 1 mccmunsı (Lıfe) in 1 . ıur 

birine - ki enclce 
1
rirel ~~ha. 

Birlesik Amerika sefiri çıl ndlıı 
b 1 o ara, 

ulunmustur - 1eyanat ,·erıı\i 
ve bunda Alınanyanm, hir b" 

"k f " n suretle Amcrı a men antleri i. 
cin bir rakip sn:\'Jlnmı) acn mı 
hildirınis• ve il ıvc etmiş: '"' 
"- Alman ordulnrı başku. 

lbandanlığı, Amcril·a ~ıt:a~ının 
"t!Yn bir kısmının ıstılasıııı 
"ay,, ın istilası kadar hayali ad. 
dclt~ıektedir.» 
b .. 11rlCşik Amerikanın Londrn 

us Uk elcisi Vinnnt'm dosyala
rı ar ı· ·ı le asına Rudolf Helss ile ııgı · 

re llaı-idye neuıreti arasında 
apıllll b ~ 1 'it ış azı gizli konuşma ara 

ınbıtıarı da katarak, Beyaz 

·ve 'oğJlllr camilcrimf,. dini Alınanl:ırm hululü :ızı.ılımıdığ . ·ı l tur. . ı . 111eras11n· vesı esi (' tophmr111ıla- İhı·.acatçılar n 7.anncttık.~~rınc takdirde Suriycdc \'.lknıası muh. 
n <'mrt•dilnwhtetlir. gfüe 'bu tahrltdcıt n hedefi, Iııgil- tcınd lcal'gu~nlıklardan e\'\.'l'1 

l/iwli tmı lııll.ıimeti umıİ· terede bazı endüstrilere kömüı !;arar almak zaruıeti \'artlır. Vi1 

lcriu giiriitıfüıte :;ol.in "" mii· rermek ,.e ihracattan evvel bi·1 - hy ınenıurlarilc ordunun hcıncr 
alemet "t'<Jlu ·il<• olan bu i•gali- t.at an~vatanın k~iir ihtiyaç!arı- hemen kaınilcn de Guullc tara. 
· h · . . l . ~ nı temın cylcmcktır. fına gel·melerinden endise et 

nuı. ~r. ıı.urıgı şı•l.ılt ~ bır r .".'an 1 Faz.la istihsnl edilen bazı nev mcktedir. Bunun kin Suriy('d 
ıc•rııbı ır:__ırı )a111lcıcag11~ı ~ostc- kömürlerin ihracına müsaadl-'<'le ki FPmısızların Gl'stnpo ile bo• 
T<'n malumat elde c>tmı~trr. devam edilecegi haber al nmış- iilçii cbileccklerine kaııant g". 
-d R 1 ,. d . tır. tirmeleri l ilfidir. 
sara~ a, uzvc t ın o asına gır- ----------· -----------------
d~~ı bu~ünlcrde, Li{e'de nrsre- himlcrinden biri de Berlinin de patlıyan bonıbnlnr kadar mü-
dılen bu miilakatın, elbette bir •Altın mik~ nsıııı ortndan l.al. C'-' 'r bir akis yapab:Jccck mi? 
ı ıiıhim manası olnıncıı kap eder. dırmak isteme i• idi. llitlcr Vasingtond:m relen yarı re 
11<.'lc ile s'in, ~ alnız kendi knrn. •Life• e verdiği hl'ynnalta altın mi bir tcl~raf, nikbin o1mak ilı 
rı ile de olsa 11hir sulh davasın işine de şöl le tem~s edi~·or: t'mnlJc i ıi ortadan 1 ald n. l 
v~~ o. hiil~ ası pe inde ko tu~u «Bu madenin en sal71aın kredi tııdır. B1 ndn ve H rkivc nnnr 
guz .öniinc alınacak olursa... mikyası oldugunu I,abul l'dl)O· J{ordcl Hull'ün son be:Hm:ıtm 

lhtlcrin Aıneril.aya \'erd' i rum.• nit h-ık ki ınl'tindc ih• ns edllcn 
U\ nns, Yalnız ccistiltı tehdidini Roman) adn yeni sıf:ınal lnr \':lZh et sı·clur: 
kal~ırınak .. gibi a~keri bir ma- '.\'apılmaktıı olduğu bildirilc1 i~i «Ameril.a. Avruıuwı C7.<.'J 

n~ ıle de tnh<lit edilnıis değildir. r.:iinlerdc, uNc ynpny&m? \•ntan. J un etleri imhaya karar ver 
Hıtlcr, ayrıca Amerikayı, bil. daslnrınızn dcrd anla1nımyorum mh.tir.• 
hassa Birleşik Amerikayı cok ki ... • gibi ciinılclerle karıstmla- O holde? 
dü Ündürcn bir me\'zua da te- rak Amerikava n•rilcn bu askc- Fazla <lü iinnıl'ğc hacet yok 
mas etmi tir. l\lalfınıdur ki A- ri \'C ikhsa<lf n,·an la1·, acaha bu Amerika hnrı> kaınımnasını <:nl 
merikaya, Nazilik karşısında büyük memleketi idnrc edl'nler muktedır. • 1 
cephe tutturan scbe))lcrin mit- iizerinde, diin get·e İsk<'ıulcri) e- ~İZAMEDDİN NA.Zİi-'' 

Yaz·ııarından cıkan Harp ve ınsa.n 7.İ ceklllCKC l!ıyik miinhanilcr rcı:.ı'ıl!tınekll•dir. !\lilli nmkad-
' d R .1 k dcrat vükiiniin omuzlarını t•ö. 

mesele , Hanıi e1 1 kerten~ ağırlığı attıııda hayatın• 

1 
bir cczi •ye gibi ortaya fırlat· 

Adına •topyekun» denen bu makta tereddüt etmiycn Yuna~1 
1 urı> kollcktif enerjileri iç içe baş\ ekili Korizis, lfont Tclekı, 

I ~cçir~n ,.e fcrd.~ ~title iciııd~ ~ri- ve innııdığı da,·aya sadakatten 
nıcJ!"c doğru goturcn tazl ıkıle, hfılfı b'r zerre lrnylıctnınıei o~· 
sos) ol biı· izabcnin ba longıcı du" unn ııazizınin en koyu ınu
ımdır': Ba lıa SÖl le~· işle, düne ridlerinden biri olmak sıfntımn 
kodnr insanlığın ycrl üziindc za- ş JıitJil· ettiği Rudolf Hcss b. ı 
ferini ilan eden uruh hürr·, etin, ne\ 'in , nkın fokat en ulv mı· 
bu şiddetli tnzyik karsısında, ni- sal l'rin" kc;k'l er. 
lıayet cidarını çatlatar. l ~ir l\1 l ii e , 't b'rer ,nk ı.ıı 
duman gibi havya savrulup gıt- olma) ton çpk dalın baş!m kn • 
miş n · lir? met 'c de etleri imiz olnıı btı 

Vakınların umumi se~ ı ine k~· hareketler, ins::m ı·uhunıın i;J. 
pılarak belki de bu ~ oldn hır ınczl~,.i hal kmdaki itikndlnrm. 
karara ,·arnıak ıniimkiindiir. Fa cemiyete rağmen \'C cc~ıi. et 
knt hiiküınlcrimizi yaymakta idnde hir mnna ifade cdeb Ic1ık
pek 0 kadar nede etınediğiı~ıiz lrrini gösterir. Bir cv

1
dnh.? g~~-

. ·· ·· k" l tı taz•·ıka terı'r iri, •.·unnın ltnrtu u uını : takdirde J!İ.ınıru7. 1 ) J • .• r 
h. t k aııcnk insan hiirri~ etinin zn rrı ;h uknt Nurullalı Koral ınıılmveınct halinde ır n mı 

(Yaıı..,1 ikinci salıifenıiıdc) inı1ifıılar :'.\er ~er ı uhları hare- hiznsıadadır. 



Sahife? 

Bursalı Tahir bey misafi -
rini takdim etti: '' -Yüzbaşı 

Mustafa KemaL.,, 
{ ___ Mı_üellifi : Nizametti~~azif f 

Drama jandarma taburunun 
binbafısı, •atızlıfın iadesindeki 
hikmeti· öirenmek utiyen bal
clızının mektubuna §U satırlarla 
mukabele etmişti: 

•Zannediyorum ki ağızlık, ba
zı mühim evrakım ile birlikte 
eski emirberiın Hasip tarafın. 
dan aşırılnııştır. Ve tahmin edi
yorum ki kendisini size Hüsa. 
meddin baba diye yutturan a. 
dam da bizzat odur. E;ter haki. 
kat bu merkezde ise tekkedeki. 
lcrin hepsine, hepinize geçmiş 
olsun.• 

Evet, hakikat bu merkezde i
di. Vaziyeti tam amil le kestire
memekle beraber Mevhibe ha. 
nım ve etrafındaki denişler, 

yine ağız dolusu bir; 
- Gcı;miş olsun! 
Snvurmaktan kendilerini ala. 

madılar. 

BİR GiZLİ CEMİYET 

Bu hadiselerden bir hafta 
sonra idi. Gözlüklü ''e hafif sa
kallı bir subay, Fransız bandı .. 
ralı bir vapurdan :rıhtıma çıkan 
mavi gözlü, san saçlı ve çok te
mir kıyafetli bir adama doğru 
ko muş ''e uzun uzun sarmaş.. 
tıktan sonra bir arabaya bine. 
rek •l\folozboyu• na yollanmış .. 
lnr ve araba oradan İdadi mek
tcbirıe giden caddeye apark 
gözden kaybolmuştu. 

ki hepsini, çok derinden ıelen 
ve kabartan bir heyecan sarı

'Hrmişti: 
- Zannetmeyin.iz ki bu ayrı. 

ilk hareketleri yalnız bıristiyan 
azlıklarda hissedilmektedir •• di
ye ilave etti Mu tafa Kemal . 
Hayır •.• Arnavudlarda, Arablar
da, hatta KürdJer bile şu veya 
bu yabancı devlet tarafından yn 
pılan :tahrikleri benimsemişler 
ve onlar da bize karşı harekete 
gcçmi terdir. Vapurda gclirkeı 
okudum. Avrupa gazeteleri Cer. 
cis adlı bir Bnskmcı (5) içi• 
lar. Şamda iki gün olaşmak 8) 

rılık fikirlerinin Arnblarda n 
kadar ateşli bir kabul bulduğu. 

nu anlamağa kafidir. Bütün hı 
yabancı kuv\·ctlere biz karde~ 
gözü ile bakıyonız. Biz kimiz' 
Bize takılmış bir ad var. Osman 
h diyorlar. Bu keİimeyi tabii 
edelim. Osmanlı ne demektir' 
Osman oğulları hanedanı tara 
fından idare olunall insn yığını 
değil mi? Fakat dostlarım bı 

yığını teşkil eden bütün parça. 
larda bir sarı:oıntı ''ar. Her 2üm
:re bu bloku parçalamağa ruh ı

yor. Acaba bu parçalanma mu. 
kadder midir? Eğer Osman] 
bloku parçalanır a ayrılık isti. 
yen zümrelerin arzulan tahnk. 
kuk edecek midir? Bu cihef 
şimdiden kestiremeyiz. Fnkaı 

nrnhakknk olan bir noktn vnrsn 
O ınnnlı imparatorluğunUJ) Yi

Acaba nereye gitmi lerdi? Kılması ile beraber Mr tl\mrenin 
Gelen yolcu bir otele mi yok- de ort ım loalkncnğıdır. Bu 

sa bir eve mi misafir olmuştu! zijl}~:-enin adı ve izi tarihten si. 
Bu cihet meçhul kalmıştL )inecektir. 
Yalnız o gece, yat~ ezanlan 

okunurken bi! fai arkadaş f{u. 

Jckahv~ri önünden ~ a\laş ya. 
~ş geçmişler, •Çavuşmanastı

rı» m:ıhnllcsinin karanlık soknk 
)arından birinde iki katlı bir eve 
eirmi lcrdi. 

Bu eve., on dakika ora iJe ~ört 
kişi daha gelmişti. 

İkinci katta alaturka döşen. 
mi , kafesleri sıkı sıkı kapanmış, 
perdeleri mdirilmşi büyücek bir 
odada aöz.lüklü ve hafif sakallı 
subay, gelenleri birer birer U• 

kada ına tanıtıru~tı: 
- Ömer Naci bey •l-... Hak

kı Baha bey •2• •.• Tabii keDdİ-
)erini halırltyorson. 

Nasal batırlmam ... 
- Bu da Naki he.v U>. 
- Soora, arkadşını işaret ede-

rek; 

- Dostlarım... • dedi • Yüz
haşı Mustafa Kemal Şamdan 

relmiştir. Burada oldugunu biz. 
tlen başka kimsenin bilmemesi 
lizımdır. Biliyorsunuz ki ileri 
fikirleri yüzünden onu, Şama, 
adeta sürgün gibi göndermişler
di. Arkad8$1mız Mustafa Kenıa
lin söylemek istediği sözler mii-
himclir. 

Sarı saçlı adam; 

Bur alı Tahir bey, güıniiş biı 
tab::ıkayı dolaştırdı, signrn ik
ram etti. Ve genç yiizbnşı biı 

sıgarn tellendirirken, kn !arını 
çatarak sordu: 

- Bu :zümre hangi ı:ümrl'dir? 

- Hiç dü~ünmeğe Jii:zum ) ok 
Bu ziimre, bizim züınreıniz.dir 

Yani Osmanlı hnpnratorlu&un
daki Türk çokluk. 

- Neden? 

- Zira yalmz hu ınilletirı 

müne\•,·erJeri. burunlara dibjlldt' 
beJiren bü3·ük tehlikeyi sezeme
mişlerd i. Vaziyt>tin gafilidirltr. 
Bütfüı bu siyasi meddüc<'ıirler 
ve kayna malar içinde bir kar. 
puz kabuğu eibi sallanarak, te. 
kerlcnerek uçuruma yalda ıyor. 
Arkada!llar! İnkıraz borusu Ö· 

terken bizim hu ses<öh:liğimiz
den daha elemli nasıl hir hal 
tasnvur edilebilir? Biraz hare
ket_. Biraz fUur .. Küçük bir fe. 
dakıirlığıımz, batan bu tekne i. 
çinde zinde bir millet ynratahi
lir. 

- Devamı v~r --

•hİttihad ve Terakkinin meş
hur propagandacı ve ıi<lealist 
hatibl 

c2> (Bursalı) dır. 
- Teşekkür ederim Tabir (3) Naki bey saylav, Adliye 

HY • dedi • (4). Vekaleti Ceza işleri Umum mü. 
Ve alaturka bir mindere 3 as- dürü Haydarın babası. 

lanarnk; (4) Bursalı Tahir bey - Os-
- Dostlarım ..... di)·e devam manlı müellifleri üzerindeki 

etti- Memleketin haliıti öyle bir tetkıklcri ile meşhur. 
an göz önüne getirini:ı.. Manza- (5) Amavud İhtiliil komitesi. 
ra elemle doludur. Bilhassa Ru- stihm sütun yazılar neşrediyQr
meli vilayetlerinde inkıraz eJle :-------------

Basın kongresi 

EN SON HAV ADlS 

~0-:_~0~~~oNE 1 Şeii.ır ve Memie 
Abdülhak HAmid'in Kahve tevzi-1~-Bize gore 
mirasından bnı~·ı d Çöpler 
doğan dava ah ~a 1 Denize bu türlü 

il~ ıe Jwı lbWjlamıyan bir Bütün vilayetlere iki dökülmemelidir 
miiMka~ çok memnun o- aylık kahve 
lacağaJW; şu iki 'llCti<·e çıku: .. • • 

Çöplerin. nilıayeı denize 
dökülmaine karar ı.-erilm4. ı - Bir davanın, nıilli has· gonderılıyor 

sasiyeıe terciimtm olacak der~· Yurdun altı aylık kahve ibt_i. 
lkni:z:e atılan bu servet 

kafi ıelnüyormUf ~, bu i
lin yapılman için 5000 Üra 
da. ı<ih.siw lronmuı· 

ce<le şiddetli bir ba:j11uıkale11ıv Y&ellll karşılayacak olan 30 bin 
:e mev:u ltt§ki.l eden. bir celse- ~oval kahvenin daiıtılmasına 

· 1U ı ak.~ettirdiği ~ekil<lc bucünden itibaren başlanmış-
sı, ç e . . hı. Şimdilik biltiin vilayetlere 
~reyası etme~tır. ~ ·.r. iki aylık ihtiyacı karşılıyat~k 

Demek ki milyonlıik ser· 
t:etin harcanması bil' nevi 
~ kil'O$ı« na tabi! 2 - A.bdüllıak Hamı ın, miktarda kahve gönderilecektir. 

Tür/• edebiyat ıarilıine ail ol- Bu hesaba göre, her vilayete .ıo 
ması icap etlen «el yazıları•, bin (oval düşmektedi_r. Te1V%ıat 
rıi.ha ·eı 'J'ürk milletine iade ~nasında muayyen kimseler ta: 

lst.aııbul belediyeıcinin 

. ) . · :afından kahve ihtikirına minı 
edüebılecekıır·. . . .. . olunacak şekilde tedbirler al-

çöpleri ckni=8 d.öknıekten 
bU§ka çare bulamadığını ne· 
den kabule mecbur olalım? 

Burıl.ardan ıllcinı, Lusıyen maları vilayetlere bildirilmiş. 
Haııını'uı vekili aııul.-at Bay 'ir. 
rurıJlah Korurın bi:c gö-rer

1 Bu İ§i l)(lşl.-a memleketler 
ımçıJ lıallcdiyor? Tetldh e
,fif mi§ ve anla ılmı! mıdır? 
Herhalde ~imdiye 1.Yıdar be-<liği 11uıscıt.hlak :abıtmıme sun'· 

tinden anladık. 
İkincisini i.se, bugiin, Ta.~

ıiri E/kiiruı, kendisi Ü<~ görii.
erı bir muharriruıc siiylediği 

;u wzlcrle bi:::aı cLüsiyeıı 11 a· 
n.ım» iları etmiş bulunuyor: 

«- (Heye/endi) nin ölünıü 
barıa o kadar &esir etnıi§ıi 
hi u:auı müddet ağır şekilde 
Jw.sta oldum· Bu e.~wıda 
«Heye/ emli>nin ben.dcl•i bü
tün #ıaııralaruıı, el ;)'azılan· 
nı, eserferin.i ~e bu gibi tari
hi mıymeti lutiz eıya.smı mÜ· 
..;cye kaldırunak için müra• 
caaı ettim; olmadı. Esasen 
ben de iyile.:p»itıim. Elimde 
buıJarı tasnif ettirecek ı:e 
torilıe mal etnıeh üzere ya
pıltıbilecek çal'§maları idare 
etmek ü::ere ne maddi. rn ne 
de maneı-i bir kı.ulrct olma· 
dığı için bımJ.<uın Üniversi
teye devri etra/uıda gcküş· 
tüm. Bu sırcıda ise mevzuu· 
ball$ dava açıklı ve bütün 
bıı i ler ];aldı. 

Berı bu hı)'11wtli lıatırala
rı alılwyamam Büylt' bir lıa· 
rcl.eıten keıuli vicdarıım ka· 
dcu- cBeyc/ <'ndi» 11İtı rulııı 
ela mıwzzap olur. Onlar tari· 
lıi nve Tii.r/; milletinin nwlı· 
dır·» 

Bu sözlerde di/;lwıi çekeu 
ve insanı <iii§iindürctı iki 1ıoh
ıa var Birincisi, «l .. iisiycn Ha-
111m~ m büı iin arzusuna rağ· 
men bu t'f'.~İkaları m iize:>·e koy· 
durarıuıml§ olmtı.sı. İ ldııcisi de 
Üuiııcr!>itey<• tleı·rct11u.'k ii.:<'r" 
ı lwrı lıcr lımıgi bir dtwacın 111 

cilıtiyati tedbiri» ile /,ar~ıla§· 
11ıtt ı. 

En nuina.~ız ş<?)·lcre dahi yer 
tf<'rttll'kte tereddiidii. olmadığı
nı, bir çok tıiırinlcrine göz ~e::
dinlikçe derhal anlamakta ol
tluğumuz mii.:derimi::tlen al"tı· 

lıa lumgisi, Ham.idin ,.[ ya.zıfo
rım almama:lık etmi tir? 

İyi hatırlıyorum ki son de
rece lıasta olduğu halde, ff (r. 
mid' in cenaze mera.(imine i:;;ti· 
rak etmekten çekinmemi!; oları 
e.,ki J' ali Üstündağ, A ~ri ~/P.
zarlığın bir kö11e.<>ine çelt-riNliği 
otomobiline beni ,Jm et etmi 
ı:c 311 der.ece f.i,>ı·n! içinde iken, 
«lltimi<l'in neşredilmemiş e.'<'r

lerinin ve ufak tefek ~ ·asuıuı 
/Jir küçük miı.zc halim/o> mı~ 
lıaf aZ<ı:;ını d iişünd iiğiin ii bana 
ııöJlt•nıi~ti. Hir mü.ddeı soum 
da belediye encümeni azamı
Jan, Müellif dostunı Refik Alı· 
m-et bu eurakı ve eno •ı ıas11i/e 
memur edilmi§ti. 

Re/ ik A hmNl, iiZ(•ri ne al· 
<hğı lm i~i lm{!arnmadı mı? Ba
:ı:arammlıy~ a<.-.ıba rıe gibi erı
gcll<>r çıktı? 

* vııkat Bay Nurul.Jatı Kw 
rafa gelince, bu mün<:>rrt('r (lr

JwÔU§a «in.sa/sız aı:ukal» de. 
melde cidden ima/sızlıh ctnıi.~ 

-~--o.~~~~ 

Florya plajları 
yarın açıhyor 

Florya ;plajları ~·arın,g,dn iti
baren a~ılacaktır. Kabineler üç 
iört sınıfa ayrılmıştır. Lüks ka
bineler 5, 3. 2 lira. duhuliye 30 
ve 45 lntru"tur. 

Kuzu fiatlannda 
n isbetsizli k 

Bu anlaşılmaz muam 
ma tetkik ediliyor 
Bazı scmtlerddki kasap dillc

'tan\arında koyun ,eti görülme
neğe 'başlamıştır. Kasaplar satı
m se11best bulunmasından istifa-

~ lcdiyc namımı müıch<1s ıs 
1 sı/atile '}'alıancı menılclı·eıle
rc gönderilmiş oları kimse· 

i ler arasuula, bu mesele ·e 
dair pratik ı·c /aJ,lalı lıal 
şekilleri teklif edenler ul· 
muştur. Bunlardan nccfon 
İstifade eclilmi)'Or? 

Kom~u Balkan mem'le-
1.-t•tleri ar<ısında iptidai. mml· 
de olarak bunları Slltın al-
m<ık sti)'e11ler rnrdır. 
Acaba böyle bir imkan ara§· 
tırılmış mıdır? Bwılaruı lıi{· 
biri -tjimdilik- mii.mJdin oı. 

1 masa bile, mütealılıille ı·eri
' lecck para ile belediye icav 
1 eden vesaiti kendüi İıl§a et· 
twerek, ılenize attığı rn uoz

~ zam .!Jerı·eıilı bir kısmırıı ol· 
~\'illn tasarruf edebilir. 

- Bu böyledir !-

1e ederek kuzu eti satmağı ter
cih ve diledikleri ıiatı is'temc~de
lirler. Bunun içindir ki, ku1.u c
i şehrin muhtelif semtlerinde 
Jiılbirine uy.mayan fiatlarla satıJı. 
'llnkta ve hatta bu !iat farklarına 
ıvni semtteki dü:kkfuılarda bile 
astlan'maınaktadır. Diğer taraf- Halk tİpİ 
..ın kuzu eti Kanlıca ve Anado-
uhisarında 75, Üsküdarda 70 kk b 
.;amlıcaıda 75, Beyoğlunda bazı aya 8 1 
'<asaplarda 65, bauların<la 70 - 75 v k d • 
'<;tan.bul Balıkpnzarıntla 50 - 6~ ı a lD a pıyasaya 

uruşa satıld :ğı görülmüştür. ba- k l k 660 
l yerlerde de 40, 45 kuruşa sa- çı arı aca ve 

ı~t~~ı;~a 25 30, 35 kurusl kur~~a satıla~~k 
ıbi büyük 'bir fark -gösteren bu Halk tipı ayakk~~ılar !çı~ ya-

rnlin neden ileri geldiği beledi- pılanakta olan tetk lcr brtm s ve 
vec~ tetkik olunmaktadır. bu aynkabıların evsafı 1esbıt C· 

dilerek GSO kıur~a satılmasına 0 
karar ve.ı.""ilnuştir. A~;akk:::.bılıırın 

f ürk - Alman ticaret :~~e ~-l~r~e ~~~~~tc~~,~~ 
anlaşması 

Tütüne mukabil ki'ıAzt, 
kimyevf madde 

alacağız 
Alınanlarla aramızda yapılan 
ni ticaret anlaşmaları, dünden 

Ubaron mer~yet mevkiine gir -
mştir. Hususi takas esası üze
-ine yapılan bu 10 mil:v<>n liralık 
anlaşma iJı~ Abnanlar memleke
timiz.den tütün alacaklardır. 

Bunlara mukabil ıkağıt ve kim
yevi maidtleler verec~lerd1r. 

-----o--·---
Bir kız pencereden 

düştü 
Samatyada oturan Haçik kızı 

l,5 y~ında Marika evin ikinci 
'cat penceresinden <lüşm~ \·e ö
'üm halinde yaralanarak Cer -
rnb:paŞa hastanesine kaldu·ılmış-
.ır. 

Şüpheli bir ölüm 
Samatya .Muhafaza Tt~l.:i]i

tı mcınurların<lan Halil Sıtkı 
Kaya, Samatya tramvay tevak
kuf mahallinde iizerine frna· 
lı kg lmiş ,.e ffü.•t•ctcm Hfnl et· 
ıni;:tr. 

Zabıta ve Adliye ölümli ~iip
iıeli gördiiğii için cesed morg~ı 

Bu suretle evsafına uygun ola
rak yapılmayan ayakkabılar şika 
vet üzerine denhal iloontroL edıle
ce.k ve imalat sahibi cezalandır 
lacaktır. Ticaret Odası hazırladı-
ğı evsaf şartnamesinde ayakkabı" 
ların imalat:ıında kullanılacak c· 
vi, iplik, derj, kösele ve bi.itün 
bu ayakkabıların evsafı tesbit e
cins ~ evsafı teı:;bit etmiştir. 

Çoğrafya 
kongresi 

Bugün Ankarada 
açıldı 

.Ankara 6 {Telefonla) - Coğ
rafya kongr.e~i bugün _ısaat 14 de 
Maarif Vekıli Ha,,an Alıi Yücelin 
nutkilc açıldı. 

Coğrafya tedrisatı ve lstilahlar 
meseleleri üzerill'de hazırlanmış 
olan muhtelif tekliflerin tetkiki 
için muhtelif encümenler teşkil 
olunncaktır. 

İstmıbuldan ve diğer yerler -
den iştirak edecek murahhasla
rın hepsi bu sabah ve dün şehri
mize gelmişlerdir. 

----oı----

Yeni tip 
ekmek 

aıdıraımıştır. Pazar günü çıkarılı-
'anmda. bize 1'ir de, Fransız yor. Fia Harda deği· 

ilıtiliilinirı lamlı gatltTarı ı·e 
Frmısız <lilinirı büyük lıati/Ji şiklik yok 
U. de Sairıt Jiist'iitı m<'::lıur Ekmeğin, ~·üz.de otuz arpa, ~rüz 

tutulur derecede maddeleşmiş. 
tir. İnıparatorluiun her cins 
tebaası bir başka aynlık politi. 
kası güdüyor. Bulgarlar, Sırp
lar, Rumlar, Ermeniler her bi
rer milli .ziimrc halinde te~ki

litlanmışlar ,.e imparatorluğa 
uldırmı lardır. 

Türk Basın Birliği t tnnbul olduğumuz anlll§ıldı. fı1 usad-
sözünü lıatırlattı: de yiıımi çav{!ar ile karışık ola-

. . . rak imal edilmesi hakkındaki hü 
~ Bamı lnr adam111 ık~ ~a- kUmctin karar! uzermre Belediye 

Genç ~iiıba nıın damdan dü
tcr gibi böyle dikenli bir mev. 
sua girı.ıesi, dinleyenleri bir an 
teli:,~ düşürmüştü. Fakat Mus
tafa Kemalin gözlerinde Ö)·lc 
ltir enerji ısıldıyor -.e sesinde 
ti} le ateıll bir insan )'anıyordu 

Mıntakası Reisliğinden: ı dal• :abıtnameye göre avukat 
l\fıntaka kongresi ynnnki cu-ı 1\ ıırull<Jı Koral, mahkemede, 

martesi günü saat on ü~ buçuk. şijy/e demiştir: 

tn Eminönü Halkevi salonunda «-Hiinıicfin eserlerine kır· 
~plan~caktır. Kongrenin çıla- met bir.i"lece]; bir zamanda bu· 
bılıncsı 161 arlmdn ın hnzır bu- lurımuyoru::;. Zira bu eserlere 
lunmn ına bağlıdır. O ,;in bu k et b" k · · l · •c lı·ı 

·ıynı ıçme · ıçm us t •. • 

ekseriyertet b~lu~~mazbsa-~~PI lan. yale laymet veren in anlaruı 
tının esı gune ır-ı ınası • 
merkez idare heyetince kabul diinyasını lmlm.ak lazımdır. 
edilen talimat icabıdır. llalbuki. asrımı: lıir §lir asrı 

Birlik izası arkadaşlarımıza ı tkğil bir. ~tal. a~ıdır.» . . 
hatırlatıyoruz. Bu hôdı:;e, Kflzel ıwııcelerı 

tırlıJ. bir ;,·a:;ısmı giist'•:uuz. bu sabah fırınları teftişe baş1lya
Onu der/ıal Uluma malı/mm f>." , rak eski un m ktarmı tesbit et-
dcbilirim .~ n·;~ir. 

Falmı bir fikir ya tmn ola· 
rak aksettirilmeli, Jalıut lıiç 
<1ksettirilme11r.elidir. «ı\ ;,:in» i 
cuasıl »ı ilımal e<lilcrcl; arım. 
yamfllalı· dl~selfirilen fil.irf ,•r 
daima ;,mılı~ tcbirle.re )Ol aça· 
bilir. 

B:.ı rün ve yarın hr~ınir.de es
ki tıp unda!l ekmek yapılmasını:. 
devam oiundrak ve PaıEır saba
hından it bnrl'n yaıi tip ekmPk 
imal olunactrktır. 
Y~ni tip unlar yar ndan itiıba

ren dağıtılmaya b~lanacaktır. 
Y:eni tip unun ve eıkmeğin fiatın
da hi bir değişiklik ohnıyacaktır. 

ENSARİ BÜLENT dökülecektir. 

l HAZiRAN 1941 CUMA • 

ri]\~~ 
Limoncuların 

talebi 

ı· f'.rankfort,, gemisi, 
ablukayı yarabile-

cek mi? 
Bir limonu 30 kuruşa Dun, öğle Uz.eri,. Riyo dö Ja

ııeyrodan alman !bır :telgrafı, A• 
salmak istediler. :nadolu ajansı bültenlerinde oku

muştum. Bugün gazetelerde ara-
F akat. . . dım buıamad.1m. Halbuki bu ıeı-

Mevsim :münasebetile nıahsu- ~ Köze görünür 'bir yerde, gü
lü.ıı tükenmesi ve baritten de liinç ~~· yaduganmadan 
gelmemesi sebebile limon fiya. neşredilebilirdi. 
tı _ _ço~.~~kselmiştir. Haydarpasa ~~f' 5 (A.A.) _ 
zumrugune gelen ve ithal mua- c aneyro 

5 000 
t.onltlk 

melesi yapılmamıs olan l! va- Alman bandıralı b ' lıın·s 
gon limonun 2 vagonunu ba7.ı Frankfurt ~apu~ . uraya ge ı 
· · · l . .. .. ve -erzak yilklemişt.ir. Vapur kap
ıt~alat5ıla~. ~.mıre g?turen-k ~" tanı ablukayı yarmağa teşelbbiiS 
mır gumruğünden ıthal etmı - ed ğini beyan etmiştir.> 
!erdir. Diin limonları ithal eden ece 
ler l\~mtaka Ti~aret müdür)~~- Hiç tereddüt etmeden kab~l 
ne numune getırerek tanesının etmeliyiz ki bu tıelgrafta ilk gi:>· 
30 'kurustan satılmasına müsa- ze vuran şey «'kahra.manca bit 
adc istemişlerdir. Fakat limon. meydan o.ku~ tur. 
ların maliyeti malüm olmadık- Bismnrit diretnotunun batırı1 · -

ta bu sahsa müsaade verilmiyc- şından dört gün sonra ve n 
ccği kendilerine bildirilmiştir. Ruzvelt'in <hususi varifeler gö-

Diğ"er taraftan limon yokluğu :reook hususi deniz kU\'\'ctlerine 
\-Üzünden, limontozu fiyatlarJ kumanda etmclc. üzere a:ledi ma
tla l üksclmiş, C\'veke 80 • IOC l\ı'm olmayan yeni vis:ımirııllcr ta 
kuruşa sahlan bu ınadde, on, on yin etmek,, ile meşı;r.ı1 oldu~u 
~c 2'Ün İ(İnde 6 yüz knnışa ka- b i.İnlcrde, 5000 tonl'..lk bir nnk}'ye 
dar çıkmıştır. ,~.nisi çıkıyor ve cen11bi Amerı· 

'm sularında salma salınn dola • 

Kısa 

====Haberler * İnhisarlar Umum müdür
lüğünün kadro teblifti iş· bitti
gi için dünden itibaı·en memur
.ar yeni IJradro üzerinden maaş
larını almışlardır. Yeni kadroda 
Jazı kimseler açıkta kalmıştır. * Sıhhat Vekfıletinden, Sıh
hat müdürlükl~ ~önderi.len 
bir tamimde, memleketimizde 
bulunmıvan ve yaabncı ülke
lerden gelen ilaçların yazılma
ması bildir.ihniştir. I>Oktorlar. 
bundan sonra yerli ilaçlar ya. 
zacaklardır. * Sivasta 16 antika ıpara bu
lunmuş, tetkik edilmek üzere 
<şehrimiz müzesine gönderilmiş
tir. * İstanbul gümrüklerinin 
1940 varidatı 29 milyon liradır. 
1939 varidatı 39 milyondu. * Dün şehrimizden 200 bin 
liralık: ihracat yapılmıştır. * Birlikler Umumi katibi Sn
lih Banko oğlu'nun istifası ka
bul olunmuştur. Salih, bundan 
sonra esas vazifesi olan Taka. 
Limited müdürlüğünde cal~
caktır. Birlikler umumi k ip 
H,i!ini Borsa komiseri Memduh 
vekaleten Jclare edecektir. * Avasofya müzesi bahçesin
deki taş döşemelerin tamir edil
mesine \ akım:la başlanacaktır. 
Tamirattan sonra buraya arke
olojik: eserler koncaktır. * Köstencede bulunan 50C 
bandaj yakında şehrimize ~eti
rllecektir. Bandaj1a.r ~ldilcten 
sonra sefere çık.mıyan 25 tram
vay arobası tekrar ç.alıştınlacak 
tır. * 15 hazirandan itibaren baş
la taşınan tahta kaplar icin
~e balık satılmıvacaktır. Balık 
lconacak kaplar, çin:ıto veya .ıal
vanizli olacaktır. * Çocuk ~eme .kurumu 
"T'ophanedc Kılıc Alipaşa med
"csesinde bir (Çocuk dispanse
'"i) kurmuştur. Burada avrıcP 
(!ündüz bakımevi ve yı'kama 
\.-Urdu da 1apılmıştır. Bunlar. 
çar.şamba ~ünü merasimle açıla
caktır. * Memleketimizden ipek, de
mir ,~ pamuk nlmak üzere Bul
ıtaristandan bir heyet .şehrimi
ze gelmiştir. Heyet alfikadarlar
larla müzakerelere ba.cslamı.ştır. * Eyüpte Gümüşsuyuna ve 
mezarlığa, oraclnn da Piyerloti 
kahvesine ,giden yolun parke o
larak yapılmasına dün başlnn
mıştır. 

*Görülen lüzum üzerine Ga
lata köprüsünün iki dubası de
P.istirilccektir. * Şehir tivatrosu önümüzoc-
1'i tivatro mevsiminde oynana
raik eserlerin tasnüine başlan
mıstır. Komedi. eocuk v·e dram 
kısımlan için ,gönderilecek eser
ler haziranın sonuna kadar ka
bul ro ilecektir. * Galatada iç hatlar volcu 
salonunun üzerinde hazırlan
makta olan v-eni deıiz hasta
hanesi 1 temmu?.da açılacaktır. 
Hastahane virmi beş yataklıdır. 
Ve mo8ern bir şekilde inşa cdil
mistir. * Hevbeli sanatoryomuna 
WO. Havdarpasa hastahanesine 
lP 150 kisilik b ver paviyon ila
''e ed '1ec<'ktir. * İnhisarlar Umum müdür
lül!ü İzmirde Bayraklı ba~lan 
arasında bir şarap :fabrikası ac
mağa karar vermiştir. * Yeni yapılacak çöp fırınla
rının bütün hazırlıkları tamam
lanmıştır. Fırınlar altı aya ka
dar yapılacaktır. İnşat bitinceye 
kadar çöpler eskisi 2ibi denize 

cırnk o limarıa bu liınaııa uğrı· 
yarak boy gösteriyor ve bu J:ı 
ttrui gelmiyor, resmen ilan edi • 
yor: 

cAt1antikte-ki İngiliz n'bluikası· 
nı yarmağa teşebbüs edeceğim.> 

Bu gemi. abluka hatlarmdall 
5cçdbilir mi? 

Binde ~ir ihtimaldir bu. Mu • 
ha'kkak gibi ıgQzüken neti<:e, yUs 
le dokuz yüz do.ksan dokuz :ih· 

timal ile deni7.in dibini boyla:ı119 
.;ıdır. Faıkat ister geçebih:in, U;tet 
~eçomesin ortada muhte.şem bit 
hadise vardır: 

Orta boy bi.1: şilepin ıdcniz de\f• 
Teri tarafından örülmüş ölümlU 
t•hditieri, pervasızca göğüslen>C-
si. 

Bu ne göğüs~yiştir! 

Acaba Frankfort şilepi, bu nıad 
de ve serefsiz kazanç asrında, sa· 
.)~e !bir, c:irt)ıçağ kerdeng~sl 
gibi ışu veya bu ıi.nancın ve<Xl~ 
tutularak. tantanalı gösterişe tJ\~ 
kalkışmıştır? Bu lkahrman feO~ 
maskesi altında pek şeytani bil' 
harp planmın saklanmış oıması 
tlıtimali de yoık mudur? Fara
za ... Frankfurt. Alman amiralli· 
ğinin emri ile Atı.antikte gezdi· 
ril n ıbir yem. olntn.AZ Jm4? 

Bir yem ki nümayişli bir tarı• 
da bulunduğu yeri ilfuı ediyor, 
boyunu, bosunu gösteriyor, sO~ 
ra 'birdeıibire Atlantiğin enginlı~ 
terine atılıyor. İn6iliz amiralliği 
böylıc bir meydan okuyuşu ce • 
vnpsı~ bırakabilir mi? 

Bırakırsa, yani bu gemi, Ole• 
yanusu yara yara, Alman tica~ 
bandırasını dalgalıındıra dalga ' 
tandıra 'bir mihver limanına ula· 
şabllirse, buncfan Atlanti.kteki a'D 
h.lk.anın füsafiso olduğu neticesi" 
ne pek ulaıiı!amaz tabı1. 

Fakat bunun hi~ ufak olmayaıa 
ve ~ di.işündUren Nr mlnasl "" 
labl.1eceği de inklr edil~. 'f:llf 
le ki: 
ı - Atlantikte, bir kısmt rnr 

yin tarlaları ile, bir kl.!nl ko"' 
san gemilerin tehdidi ile bir k1"' 
mı da Avrupa ft Asy.takl 'F-dl"' 
stt USleriaden kabn tayyarelr 
ri1ı himayesi iie emin bir. bal' 
S?etirilmtş ıbrr 9eYir hattı teısiS ~ 
dilebi lmiş oknası. 

2 - Lt.tin Amerlltasuıa, At. -
lantikdek.i İngiliz laontmlüni111 

(Deven 3 Unc6de) 

Sekip Gündiil ____,,_, 

1 Bir az Mizah] 

Meşhur piyanist. 
daktilo olursa 

-3· 

-Son-



..,,. 3r 

':!muarator Vllhelm,, in Suriye seyahab: 2 

Aç kaldık sanırken 
önümüze Tnükelle f bir 

sofra çıkardılar 

lngilterenin yeni 
kararı; 

lngilizler 
Hallerinden 
Şikayetçi I 

t Umumi acllk kor- Amerikada istenen 
yeni harp tahsisah 
2 milyar 250 Nerede 

Alman 
varsa 

!'firalay Şefikül!°üeyyed Bey, yahnayak oraya 
iskele başındaki neferlere bizi göstererek ta a r r u z ! 
enıretti: ''Bunları en sonra salıvereceksin,, Ve ~rti!ş.arktak_i 

emnıyetlnın tehdıt 

Asebileşen efkarı 
umumiye, zihniyet 
va usullerin değiş 
tirilmesini istiyor 

, 
kunc adımlarla 

' yaklaşıyor! 
''-Bu 4500 
vahşi hay
vanı kesip 

. ı· ' yıye ım.,, 
Fransa' da sıra hay-. 
vanat bahçesine mı 

milyon dolar! 
Ruzvelt "milli tehli
ke hali,~ nin 4 sene 

sürebileceğini 
söyledi 

Va~ington 6 (A.A.) - Birle
şik Amerikn hiikumetinin l!M2 
c;cn i askeri n rafl:ln için 

İzmir kruvaıörü (Yafa) ön
krinde demir atar atmaz, ben 
de de, (Ziihtü) de de şafnk attı. 
Osnuınh matbuatının iki mü
llıcssiU, misafir şchriyari bü
YÜk Almanya İmpnratom (Vil
h.elrn) hazrellerinin (Kudiisii şe 
tı{) seyahatleri nıunkkıbleri ka
~aya ~ıkar (ıkmaz ;,; a~ a kalma
g;ı mahkum bulunuyorlardı. 

"İnsanın kadehle 
değil, şişe ile ilk lak 
dikeceği geliyordu. 
Yedik, içtik, karnı· 
mızı doyurduk. Os· 
te bir de mis gib" 
kahver Artık do· 

nıadıf!mı halde mü"iaııde istedi. 
Söz daha bitmeden oradaki ma
nastır heyeti ayağa kalktılar. 
Zivadcsile 'mükedder ,·e mahzun 
ol~caklarını kemali tazarrula 
• b:ışk:ı bir tibir bulmadım • 

edilmesine asla 
müsaade etmemek 

Londra t (A.A.) - Tnymisiı 
diplomatik muharriri Almanla
rın Suriyeyi. Irnkn ,.e :;\lıssr:ı 
karsı yapılacak brekatta bir ü: 
e>lnr~k kullanmak istediklerini 

Lon~ra, 6 (A. A.) - Britanya 
imparatorluğunun Girid muha
rebesinden sonraki ~tratt'jik va
ziyeti, İngiliz efkarı umumiye
sini biikiımeti idare edenlerden 
bu kabil mağli'tbiyetlerin teker
rürüne mani olmak i(in biitün 
milli kuvvetlerin azami derece
de bir arya toplamnaı.ını iste. 
ıneğe her zamandan ziyade dn
\'Ct etmektedir. 

l\tiiteaddit aıazcteler Chur
chill'e tam inanlarını teyit 
ctnıekle beraber, impnratorlu
i:'lın biitiin hayati miadafaa nok
talarının kafi miktarda tayyare. 
tank ve diğer makineli malzemf 
ile teçhizi için İcab ediyorsa 
zihni:)·et ve usullerin de değişti. 
rilmesini istiyorlar. Gazeteler 
bilhnssn Büyük Britan:va havıı 
meydanlarının bir istila teşeb
biisü takdirinde düşmanın hı
tunma!!ına mini olacak şekildt 
hususi kıt'alar tarafından mü
dafaa~• i~in bir kumandanlık ih-

geldi? 
Vichy 6 (A.A.) - cTass~ Fran 

sız gaz~teleri Pariste iaşenın y~
ni b:r vahim safhasını ikaydcdı 

' 2.250.000. O İngiliz lirası gibi 
mttaZ7.nm bir tahsisatı son daki
:tnda kongreden istemi oldnl.'lı 
hakkındaki haber hib ük bir C· 

hcınmiyctle karşılanmı~hr. Bu 
mebla~ kongre tnrnfından ge('en 
harp e nasında knbul c_-dilen 3 
milyar İngiliz lirnsı talısi-.atın 
kabuliimlcnbcri istenen en mu
~m tnlı isattır. A) nı zaman
la B. Roosevelt kongreye bir 
mesai göııderuek milli .. teb1~1like Çıkmak için herkesi bir telaş 

aldığı esnada ikimizin de elle. 
l'İnıizde birer bavul, dillerimiz. 
d : 

- Böyle parasız, kimsesiz, bu. 
talarda halimiz ne olacak? 

Sözü, vnpurn yanaşan sandal. 
ı~_rdao birine atlamak teşcbbü
Stınde bulunuyol'duk. 

Kolumdnn biri <,:ekti döndüm 
h~ktnn. Yn,eranı p;dişahide~ 
nııralnl' (lhnmzndc Şcfikülmü. 
cyye_d) bey ... Surata ık, bir ka. 
rnr~ah kumandanı tavrile; 
,_ - Siz gazeteciler en sonra çı. 
-.acaksınız! 

Dedi, sebebini sordum: 
- Program böyledir! 

:\' ~m:rini verdi. Koca gemide, a. 
it~. •anna ı?iyecek bir terlik es 
1

1sı bile bulamndrklan i~in ya: 
iı11aayak geminin iskele nıetha. 

n c. duran iki bahriye nef"rı· e h . .. " • 
• ttı gostererek: 

t .. 1 .-:-Bunlnrı en sonra salıvere 
"-"Sin! • 

la~iye~ek bizleri onlara ısma:r. 
.. ıp 2ıtti c·· . 

ltcy~~cş,. grup hazırlanmıştı. 
liter ınıhın:ındnrı azası ikişer 
lardı. 8:ındallarn atlayıp gidiyor~ 
(~iihr)er ıtiden de yn bnna~ la 

tı '-'e· ' -s· ". 
sa r:e~~ ne duruyorsunuz? Yok

lliy. de mi kalacaju•ınız? 
c C;i so~~yor~ardı. Biz ikimiz n· r boyle ınıiş! 
O ı~or~uk. 

lliıkıı nrılıtc Ya,·erler arasında 
hııllli~; ~·shakın (1kinci Abdiil. 
le dııha 11~ kayu, olmak hasebi
ltınıın n·zıyade nıiitemeyyiz bu. 
o)ltıtı t ııa h?y ·ki bilahare liva 
~Czııkc~;~ • hızc yanaştı, kemnli 
•~le~ o da sordu. Ona da 
lal'.tnı vap verdik. Merhum ka • 

eattı· -n . 
sı) lie .. ~ ne terbiyesizlik! Bu na. 

l)· J. 

IYereft I'-' ı . 
ltıızdan ıumıu de kollnn-
sanda]a tiuh!p . kendi biıiecelf 

- t ndırdı. Bize: 
1'er ~:,~erbk etmeyin, ben size 

.ı\ltı ulurum, dedi. 
~b ~,_l'tdi kişiden ibaret olan 
tek, tlir~da~~ıl~rı farkı söyliye. 
edettk b' turlu $&klaban1ıklar 
Yere ul ı:zi sahile, iskele gibi \air 

- ll aşt'!dılnr. Rizn bey; 
--.. co •1nıdi gelirim' 
uıye h • 

ılot..- ıdı ndımlarla h 
L~-..111 Yil "'d" • re ..,.,,ulu ru u. Ilız, ikimiz. iki 
.:1 lllU2.)a .. • "tletj k gune ıa son han. 
ld, on d:~~ında kaldık. Filva
Yaaıında .. a sonra Ri:ıa bey 
1'ir llap ı:uler Yiizlü, temiz pak' 
d.. ns old • h ' • u. Bu . uı:u nldc ı:öriln-
tikhanc ~apns ~.eğer Fener pat. 
Jnj7Jn d ter~urnanı imi , i)d. 
le e ellerınıi7.f 
ıtrnk, fasih b. ·• nyn. n:r:rı ,,_ 
- Bu ır thrk(e ıle: 

df': illi aTI:.1lnuz, tenezziilen biz. 
dedi. alınız, rica ederim! 

~reve -ad 
r .. k h'. . K• e~ex.inılz' L'I • ' • • lrınıiz wl; .ı JJI mıye. 

kunmayın bize 1,, 

Yazan: 
Ahmet Rasim 

yn. ı:yrı söylediler. 
En ' On tercüman dt'di ki: 
- imparator hazretleri yaıır 

ak am ~elccekler, doğruca (Brı
bülvad) tarikile Kudüse i. 
de~ekler. Biz de ertesi sabah. 
hell beraber gideriz. Bizi arka
daşlığınızdan mahrum etmeyin1 

1 
Bu teklifi knbul etmek bize 

1 

her iki noktai na7.ardan da :ıa. 
rı c-i hükmünü aldL 
Öğle yemeğine bekleriz! 

•••••mm::i:Bıt.ıiii:Dmd Dedi. Bl2 de: 
rünce davrandı. Terclim3b A
rabca bir şeyler söyledi; o da 
bize: 

- Ak ama geliri%? 

aydetmekte ,.e ayrıca, İngiliz
te;le Fransızlar arasında muha
samat doğuracak bir vasıta ola
rak istimal etmek niyetinde ol
duklarını· da tebarüz ettirmek
tedir. Almanlar Fransıdnra tam 
bir müzaharet ,·adetmişler vr 
daha şimdiden bir (ok asker 
göndermişlerdir. Fakat ilk çar
tnşmanm Fransızlarla fngilitler 
· ·nasında olmasını arzu etmek
, ledirler. 

Aynı muharrir orta şark va. 

- lana tınmızm baş papası ... 
Efendi! 

Dedikten sonra bizi de isml
nıizle birer birer takdim etti: 

- Malumat gazetesi nıuhnr-

Dedik, onlar da ~arna(al' bu
nu kabul ettiler. fanastırdan 
cıktıl:•mıızda Zühtü diyor du ki: 

- Dof?ru telgrafhaneye eide-
lim. Halimizi bildirelim. 

-Olar! 
AH1\IET RASİM 

- ikdam ı:uctcsi muharriri... Ticaret vekili 
Dedi. Ba papns yer gösterdi, 

~tyetini tetkik ederek bu mın 
takadaki İngiliz siyasetinin gn 
vet açık olduğunu ve bu siyase
tin, Almanlara, her göründük
leri :verde taarruz etmekten iha 
ret ~lduğunu kaJ.•dediyor. İngil 
tere orta ~arktaki emniyetini• 
tehdit edilmesine asla miisaadl 
etmiyecektir. 

:riri... l 
oturduk. Pohpohumu:ı bir\1enbi. geliyor 
re o kndnr arttı ki tercüman \'a- Ticaret Vekili Mümtaz Ök- Amerı·ka, den·ız aşırı 
sıtnsile konuşur olmuştuk! men bir ka~ güne kadar şehri. 

Bir sıralık livn formalı bir znl mize gelecektir. Vekil bilhassn ı " d ·ı k 
dn geldi. (Kudüs) kumandam ihtikfırla mücadele ve ia~, stol yer ere gon en ece 
Osman Pa a l'mi!': ... Tanıstıl'. Ar. - j ~ • vaziyetleri '\'e ithalat, hraco• k 1 kasından bir sivil girdi. (U.udüs) Birlikleri i lcri ile me gul oln m-ode rn f 1 r a ar 
mutnsnrrıfı imiş. O zatla dn ta- cnktır. 
nı tık. Encümen tamam olmus- h 1 
tu. Di{:er bir papas yauusu elin Maarı"f mu""du""ru""nu""n azu ıyor 
de bir gümüş tepsi, usuz. me-
zesiz birer rnkı verdi, ictik. Öm- t ff 1 • Vaşington: 6 (A. A.) - Ame-
rümde ilk i(tif:rirn nefis bir rakı 8 iŞ eri rika harice seferi bir kuvvet gi)n 
idi. Yarım saat f sıln ile bir da- Maarif müdürü Tevfik Kut. dcrmcğe karar verdil.ti takdird( 
ha doln tardı, onu dn i tik. Silivrikapı ve Kocamustaıın a «Birinci muharebe fırknSl• A-

- Buvurun yeınel!c!.. semtlerindeki mekteplerde bu- mcrikan ordwmnun ltıt'n dışınıı 
Dediler, kalktık. Bir z yürü- gün bir teftiş yapmıshr. Bu nıc- evkedilecek ilk tiizütamlarm

dükten sonra bir bii~ i.ik odadan yanlln 28 inci okulda yapıl mas don birini teşkil edecektir. 
içeri 2'İrdik. Gayet ıniikellef bir İazım~elen tadilatı giizden gc- Genelkurmay rei!ıi General 
sofranın bir tarafı bizce ancak çirmiş ve gördükleri intiı:undan Mar~hall Mebmınn meclisinin 
mezelik tabir edilebilen bir ~e· dolayı mektep idaresine tcşek- l\tali~·e enciimeni tali komis:ro-
kildc idi. kürlerini bildirmiştir. nunda söz alarak ezcümle df>. 

Burada, neler )'oktu ncaba? 0 nıi~tir ki: 
Havyarlar, tuzlu balıklar, pe~. • k I Birinci fırka nmtlnk bir iis-
nirler, bmor kaplar içinde 1,rrın 1 Merı nos oyun arı tünlüğe sahip bir hiicum kıta. 
ne dolu yemişler, türlü .tiirlü l\ferinos (İftliklerinden yctis- · ıdır. Ve bu itibarla yiizdc yüz 
ezmeler, salatalar, zeytinler, tirilen koywıların cok u bir ·!crecede :veni malzeme ile te(
ı~cu'.klar, turşulnr, köf.teler... para mukabilinde köylii.:ve ~atıl- '1iz cdilmis bulunmaktndır. B:ı
Elh ı ..ı k ş - 1 1 bakımlardan diğer bir takım 

ası vnr evı, erem evı... n- masma karar verilmşitir. Yn-
rapl k d f' t' k" i .. üzütamlar da bu fırka gibi rüc-ar o a ar ne ·ıs ı ı... nsa- lnnad te,·ziata baslanacakhr. Bu 
nın ~adeble dci!il, şişesi ile lık suretle memlekette Merinos ko- '-aniyet arzedebilecek ,·a:ıiyet-
lık dı~~~ii, geliyordu. )'unlannm fazla ~·etiştirnmesi 'edir. l\feV7UU bahis fırkalar 
Yedık, ı_(tı~, kanumm cloyur- temin oluaacaktıı. -nuhtemel ban harekatta kul-

~ .. uk, keyfimız de tamam oldu. lamlınak İ(in bilbassn se('ilıni:ı 
l.llte bir de mis «ibi kahve ... Ar- G.. .. S • l" kıtRlar tasında bulunuyor. 
tık dokunmayın bize!.. Unun ıyase I Birinci fırka filen askeri ya. 

Ellerinde mum, iki hizmet(İ (Başı ikinci sayfada) .ziyettedir ve $İmdi Devenc;'de 
papas önümibe dü tü, manasb- kudretsi:z.li~i etrafında bir fikir karar::ah kurmu$tur. Bu fırka 
nn ikinci katma (lkhk. Geniş vermek. f?C(en harpte ilk Alman t>sirle
bir oda, içinde karşılıklı iki kar- 3 _ Bizzat Ruzye}t'e meydan rini alınağa muvffak olan fırka. 
yola, ortada temiz bir masa ü- ok k ·u.. dır. • • \llila • lı:rı •• 
z.erınd hokka, kalem, nıektup-l k ki A:ksi ihtimaJd düşünürsek, ynn 
u · ğıt, :zarf. [akat bunlara İnnı"ltere neye mal olursa olsun 

kim bakar? .., n h 1 bu gemiyi batı:rnmdc 'kararını ve-
.. er a .~yundum, ka( gecedir rirse 0 zaman da lbundan, Alman-

mutehns ırı olduğum uykuya ya, şu iki hedefi gütmiiş olabilir: 
kaVUimak emclile o ter te~iz D h h b' k 
ydatata atıldım .Ben de, 7.iibtil 1 - iger er angi ır no ta-

c: da hethangi bir filo dQlaştırabil-
-Oh' p mesini temin için, A.lınanyanın 

· a a iyi etti de. bizi bir ıkısım İngili:ı kuvvetlerini o-
yanından defetti, diyorduk. ya]aınak kararını vcrmis olma~ 

Faknt her ~ecenin bir sahahı 4 _ Atlantik kontrolünü dana 
Yok mu ya! U\•andığımda ilk o. şıkı bir dereceye yükscltm~ i<.'İ 
larnk hatırladığım: lngiltereınin ıba.şka yederde,bilhas 

Berlin vakın
da bir sulh tek 
lifi yaparsa .• ~ 

yorlar. . 
Bugün bir Faris ga7.ctosı, et 

asını talebediyorlar. -<>----
Amerika ordu 
su için bu yıl 
46.000 tayga 
re yapılacak 
Vaşington 6 (A.A.) - On mil

"ar dolardan faz.la tutan bu yı 
bUtçesine ordu için 46,000 tayya
re ima1ine kafi tahsisat konmuş 
luı·. 

--~o-

Japonyada yü lü 
bir gün ... ,, a. im n a 

merika sefirlerinin 
faaliyeti ... 

Tokvo 6 (A.A.) - Dün Tok
yoda büyük biz siyasi faaliyet ol
muştıı\". Almanya büyük elçısi 
Hariciye Nezaretine gelmiş ''<' 
Avrupa bürosu dırl•ktörü ile ko
nuşmu:~tur. Saat on dörtte Harı
ciye Nazırı Matsuokn İtalya bü
yük elçisini kabul etmiştir. Bu 
İmül~Jrnt µ~un 'SÜrm\..htür. Geç 
vWtit, Birleşik Amerika bUyük 
elçişi Gru, hariciye nazırını ziya
ret eimlş ve bir saatten fazla ko
nu.şmuşt.ur. 

iK1 iNGİLİZ 
GEMİSİ BA1'ffilLDJ 

Londra 6 {A.A.) - Amirnl
lık dairesi, Bengaim ve Jevel is
mindeki balıkc;ı gemilerinin bat
tığm1 bildirmektedir. ~ainı 
de ölen veya yaralanan yoktur 
Jevelde ka~~bolankmn yakın ak
Taıhaları keyfiyetten haberdnr e-
dilmi lerdir. . 

BES ALl\IAS TA YY ARESI 
- DÜŞÜR0LDÜ 

Londra 6 (A.A.) - Hava ve 
Dahili Emniyet Neznrctlerinin 
dün ak am neşredilen tcbli~i· 

Bu gece İng"L'ere üzerinde dili; 
manın beş ibombardıman tayya
resi tahrip edilmi.;tir. Bu a~om 
saat 20 ye kadar kayda değer 
hiç bir hadise olmamıstır. 

---o--

noksanına bir çare olarak, ha~· 
vanat bahçesindeki 4500 hayva
nın kesilerek etlerinin satılması
nı tcldif etmoktedir. Et noksan 
bilhnssa boynuzlu bayvanların k( 
silmesi yasak edildiği :çin vahrrr 
bir mahiyet almıştır. 

Gazetelere göre, iaşe vaziyet 
bilhassa cenup şehirlerinde hele 
Marsilyada QOk \'ahimdir. Bu se
ne balık avı bi.i'den bire azalmış.. 
tır. Çünkü k~ ve ~lkbaha.r çok 
soğuk olmuş ve balıklar sahiller
lcn açık denize uzaklaşmışlar -
hr. At: denizde ise Fran.sızlaı 
bittabi avlanamıyorlar. 

Gazet'eler halkın yalnız et ve 
ba\ ktan mahrum ohnakla kal • 
'lladığını sebze isühlaldni de tah
fü etmek meoburiyetinde bulun
luğunu yazıyorlar. Çünkü Parir 
;in bazı toptan sebze .satı-: firma
arı beleıdiyeee konulan n:zıcılar 
hın hoşnutsuzluk göstererek Pn
risc sebze getirmcmeğe başlamış
lnr ve diğer firmalar da sebzr 
getirmcği azaltmışlardır. Mama-
i.h sebze lıu1unsa da tesbi.t edi

'en Iiatlar o kadar yüksektir ki, 
'ıalkın büyüık bir ekseriyeti bunu 
ılacak vaz.iyelte değilctr. 

90 O işci grev 
' i an etti! 

Anıerika ta.1Jyare fab
rikalarında sıkı tetbir 

alabilecek mi? 
Nevyork G (A.A.) - Kalifor

niya:ia, büyük «North Am(!.l'ican 
Aviation> tayyare fabrikasında 
-.al•şan sendi:kaya .dahil 9.0QO ış 
ı ücretlerin arttır lmasını isti -

,erek grev ilan etmiştir. 
Bu suretle işçiler, Amerika ve 

Büyük Brltanya hesa:bın.ıı mcz -
kCır !a'brikaya sipa.r~ edilen 196 
milyon dolarlık tayyarenin yap~ 
ma:>ını .gecikfa."Ui.ş olu;·cd~r. 

Vichi'nin rnüs
temlekelerini 
Almanlar mü-
dafaa edecek 

Suriyeye gönderi
len Almanların va

zifesi budur 

' . etinin dört sen sucr ı ece 
\8V) • • 
- . · l>cYnn eylem ıştır. 
~ını • -

istanbulspor takı • 
mı Ankaraya hare· 

ket etti 
'D..(·ı..taş takıını, .dun akşam ~~ 
~1A 1sp da bu saoaıı 

mişü. ist.anbu or ı.mdı düşü
Ankaraya y-0nan:dı. ş 
nül.en şudur: Aıtkarada iki 

Actiba Beşiktaş id' r? 
~iyet ıclde edebilecek .m. ~ 
".ı-·L:ı:..... .,,,·mp"yonlu:k Uini1 
.:.u~.,e _... Beşikt~ 

.trtmış olacaktır. Faka~ccek o~ 
ıapacağı bu maçı kay . ne 
ursa Feoor ve Galatasara,,_ k 

frm~ ·a u-ası.nda anca! .. bir puvan iktaş 
acaktır. Bu takdirde Bes 
JU kulüpleııden biri ile y:wa~gı 
naçı asra ka}•bctınıemegc n)ec ur 
llacaktır. An 

Giden iki İstanbul takımı • 
arada (Harbiye) ve (Masker 

>0r) lak1mları ıle k::ırşılaşaca -
rdır. r 
Hatırhrdadır ki Maske.spo ' 

'\nkaradaki maçlarda Fenerbah-
ve Galatasaray tak..nılarını 

>C'k yormu~ "e bir « berabt'rhk te 
1ini için bılc» bu iki takımın 

•mdiği süt bur:nundan ~ elm' ~1• 
Harb;ye tak mı hakkında \la 

,ylcncbileoek söz, nihayet, «pek 
uvvdli bir takundtr> demekten 

baret oin:bılir. 1 Beşiktaş Ankarayo şu tak. m.a 
tif..mı~tir: 

,Mdhmot 'Aü, Yavuz, t:ıusnU, 
9'cy7.i, Hüseyin, Halil. Rifat, Sa:b
·i, Hakkı. İbı·ahim, Şeref, Şükrü, 
eşref ve Şakir. 
İstanbulspor ise bu sabah şu 

yuncularla hareket etmiştir: 
Fikret, ı. cvzat, Sefc.r, Semih, 

Enis, Rüştü, Cel51, Tarık, Müker
em, Kadir, Süleyman, L<::met, Mu 

1.affer. • 
Her i:ki takıma da rnuvaffaki· 

vctler dileriz. 

Su sporları 
Su sporlan proğramı h~rlan

mıştır. Buna p;öre bu yı1 ytim?e 
müsabakaları Modada ve itttrek 
yarışlari Boğnıda yS"Pılacaktır. 

l\füsabakalara temmuz iptida
lannd:ı başlnınacaktrr. 

Mülayim ile Mersin 
li Ahmetgüreşecek 

Londra 6 (A.A.) - Viclıy hü- Giiı"cş antrenörü Fııılandiyalı 
kOm tin(n general \"e valilerile Pellinen ve :Mersinli Aluneı. Ka
müzakerelerde buiunduğu, Suri- ra ~ ile Miilcl un pehlivanlarm 
veye A!ıman sızmasının devam et güraş ~erini le<" ul 'i 
tıği ve Fransız makam.lannm lcrdiT. Fakaı r..cıra hlı ve MiılA • 
Fransız rmparatorhığunu her tür- yirn ıınüsaba anın yen· lııcey.e b 
lil tecaffüıe karşı müdafaa nıyc- dar obnasııı. ~klif ~ gazetcle:r
tinde bulunduklarını i15na de - le il!ın el.mişlerdir. 

solundn YUrii~~nda, diğeri~1i:ı 
ın bey: e '<ı ha~lndık. Ri-

- Ben sizi Yarın 
öri.irüm. sabah yine 
Diyerek nazikane , 

nyrıldı. Bir · papns Y: cdn edip 
ha, ulJanmızı nldı ,.,vrusıı da 
d. • .1.ercu 

1Yordu iti: nıan 

- Ri:ı ne )•apcar_ıı:ı.! sa AkdenmJe bulundurduğu kuv 
bl!;°dişesi idi. Ben kendi kendi. vetlerden bir kısmını Cebt;?!ütta

rıkıtaın Clkannası 
-:- Baba Tahire bir telgraf çe- B ' 

ke~ım. Heyet lıizi götürmiiyor. İ inaenaleyh işin çıkar yolı 
ge]ı, <ırum, derim! n~ilterenin, Akdenizıdcn tedt f! 
Knrarını \'erdim, knlktık. Ev. mı nyırunaksızın bu cfodai> l-' ı 
1 yakalıayıp lbatırmasıdır. \'(' a hu telı:rnfı yazdım, omfon 

sonra huhı giranı rnhntc d 3 J_ O :ırunan Atlantiktc kontrolür. 
nus olnn Ziihtiiyii uynndırt!un. ~mnmlığı değilse bile, kudret; 

Bunu red edecek 
olan İngil tereye 

Amerika müzahir 
kalacak 

Vaşington 6 (A.A.) - Berlin 
lıükümetioin yakında ,yeni bir 
sulh taarruzu yapacağına dair 
dün burada birçok haberler sayi 
olmuştur. Fakat bunun. B. Hıl
lcrin B. Cudahy'ye verdiği mii
lakatın pek yakında Life mec
nmasmda intişarına intizar edil
ıııcsiudeıı ileri gcldiğ'i zannedil
mektedir. 

Almanlar 
Giritde divan 
har er kur-

vam etukleri .şu sırada İngiliz cf- Fiıılandiyeıh Pellinen Kara A· 
ktlrı wnumiyesinin dikkati ortıı linin Y"lUŞİnciye kadar olan tek· 
şarka çevriimış bulunmaktadır. lifııni kabul etmiştir. 

Birleşik Amerikanın Vicfıy'ye Mersinli Ahmet Mülayim1n ye 
yaptığı ıbtar baz !arı tarafından ı nişinciye kadar -0lan teklifini ka.
Vaş ngtonıın Darlan'a ve taraf- bul etmişt"r. 
"•.J lnıl na ı:ıon (bir .ihttrr olarak l\füsnbak:ı bu hafta 'Beşiktae 
tclfıkkı ediliyor ve gazeteler bu- stadyomunda t;aat üç buçukta 
ınu ınunr.4 ım :başHklar 2 ınd. yapılacaktır. 

- Sizin gibi Ud zatı ınisaf' 
~l1tnckle manastırımız bahtib ır 
o ac kt •• , .• ar 
~ a u. Her emrını:ıın dnki. 
d 1 dnkiknsınıı ifa edileceğin. 
en "' • 1 b'I' · • "nun o a ı ırsını7.. 

l>uİUiyada mıyız? Biz hmir va. 
lı:.a!:ı nıu teskille:rinc böyle yu. 
Ynn an bir iltifat! Zühtü, yan 
lstern~~~ıne bnkıyor, inanmak 

Gel dıgini anlatıyordu. 
knııısı::eıe kocn taş bir binanın 

- B a durduk. Tcrciiman: 
llitnb!furun beylerim 

lı1crdiv 1 
e bizi geni , tn bir 

l'(ik hiren: sevketH. Çıktık, bil· 
llonas d 0h aya J:irdik, köşede bir 

a a oturuyordu. Bizi gö. 

V k dık · bır daha tezahür etm olac:-Ltır. 1 an , l.!'Yindik, 1 ar ı lı:nr. ·-
llYn geçtik. Knc gündeulıeri bi7~ B unl * 
n~us llnt olarak ·nrn k,ra dü- İn itt ~ be~aber, bu je'itte 
GhndUrrnektc ol:m: k~ % n zıy:ıcıc Asncrikny 

-D d·~ vapncağı1.? mak~~~ıran bır taraf gdze v 
r ı • k · nuz " "j onuşnyorduk. Kapı. Dnkar: 

"İ P. a~trtı d.u. İçeriye bir hizmet- Evet ... Bir Alman .. L-
" .,n!'i wrerek· . den , gcmısı ııer 

- Sizi bek · • . şey. evvel Fransanın garbi 
O .. d . lıyorlar! dedı. Afrika ve bilhassa bu .. si · 

lerde:n i~d~lız ar.k:ula merdiven- Atlantiğe en fazla uzanın~ ':;';~~ 
t f 

1 
'· Ilır kahvaltı sof- nına, yani Dakar'a dayanın""dan 

rası e ra mn d' "idik b'" I ib' .. 
h 

ızı ı . Baş papas oy e ır sergüzeşte atıl:ımaz. 
ayrı nyn atırıını:ı sonıyor, (Ya-
fa} dnn nyrılıncıya kadar ma- Bakalfm, 6u Frm , ,., şilehi-
nastırda mi ııfir kalmaklığımı:z.ı ni:n :macerası nasıl bıtecck ... 
rica et!iyordu. ZUhttl, hi( um- Şc'J.ip Cüudü: 

.. 

Vaşingtonda hiç kimse büyük 
R~tnnyamn Bitlerin bu gihi 
tekliflerine ehcmmivct verece
ğini aklına bile getirmemekte
dir. Bıı hususta Ameriknnın nl
dığı tavn gayet iyi frbariiz etti
r"~ bir '\'akıa da Kurt Ricth n
ch ~a mühim bir Alman ajanı
nın Nc\·~ork'da tevkif edilmiş 
olmasıdır. Rn Almnn ajanı Ame 
rika iş adamları arnsında propa. 
L?ıında yaparak onları, Alınanva 
harbi kazan~ıt:ı tai«<hrdc her şc. 
yin daha iyi olncaj:ına iknaıı ça
lısıyordu. 

dular 
Müdafaaya iştirak 
edenler "çeteci,, diye 
mahkemeye verildi 
Ziirilı, 6 ( A.4.) - «/JPder 

Narlırichlt•ıı'» f!ilu>IP inin RPr· 
lfo.,Jc11 üğrmıildigine f:ÖrP, Al· 
mmılar İ11gili: ordusmw ilnlı;/ 
olmu/; rn «Almmı parnşiitçiile
rine fena muanJPle• r>tnı"1.·f,. 

maznun çetPrih•ri uuJın/,·f'lm• 
rtmel• iizere Giriırdc m,k,1ri 
mulıl.-eme.lt,>T kurmuşlıırdır. 

biLcTirlyorlar. 
HORYA SİMANI. MUIIAKE

MESİ BA LADI 
BUkreş 6 (A.A.l - D. N. B. -

Hali firarda bulunan eski Roman 
ya Ba~" akili muavini ve lcjyom 
ler reisi Horia Sim.anın muhake
mesi d!in gıyaben Bükrcş divan 
harbinde başlamıştır. 

l\IOSKOVADAKİ SLOVAKYA 
SEFİRi 

Bratic'.Java 6 (A.A.) - Slovak
vn matbuat bürosunun Mo,,kovo 
d.ın oğrendiğine göre Slovak~ a· 
nın y~ni 1\ oskava elçisi B. Si_mo 
So\'yct Hariciye koml~ri B. Mo
lotof tarafından çnrşam'ba günü 
kabul edilm~ür . 

Limanlar işletmesl 
işçi ahyor 

Devlet liman] İşletmesi U-
mum ınild · lüğii i~çi alacaktır. 
Mlirncaat edecek'Jcr, diğer li
maııf'arn d:ı gönderileceklerdir. 

BİRLiKLER KONTROL 
EDİLECEK 

Tic ret Vekaleti, Ticı:ıret Bir· 
likleri il biitün Kooperatifle
rinin b plarmı kontrole karar 
vermi ve blitiin mınmk Tara 
müfctti ler gönderilmiştir. b
rimize. gelen miifcttişlcr İthalBt 
ve İhracat Bi~liklerinde çılış
malnrına başlamışlardır. 



.. - --- - -~. 
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SULTAN ABDÜL'AZİZ ~ve 
İMPARATORICE ÖJENİ 

' 
Yazan: A yh an 

Ellerinde silme altın dolu 
gümüş tabaklar tutan 
şehlevend iki cariye ... 

(JJu lJir tarilı değildir. Vukuat ıam<ımetı doğru ı 
olm<tkla bcral>er karikatürize edilmek ~urctile JO• 

:ılm4tır Kullanılan ü.slüp da bu bakımdan o· 
kunnıalıdır.) 

_ H~tlu misafiri hassrmız.. ~n aydın, .. ~~un hnıpara~ri
Burada sarayınızda gfüisinıı.. Va: QCnm şa_ffaf gogsune vuru~ (bel
firı intizarmızda bulunup !hayli kis) lenıyordu. Pad~la ımpa -
arzulamu mukadder imiş! Dağ- ratoriçeyi şahlevend bir Fransız. 
daRü kavuşmaz, insan insana ka- dilberi takıp ediyordu. 
vuşur dedı:kleri ne kadar haki- Süfera salonu camlıstndan çıka 
bt imiş şimdi anladık. rak merdiven bo.şluğunu geçip 
İmparatoriçe bır şey mlama- hünkar daire~i kısmında ka~1bol

m.ıştı. Sol elôni göğsüne bastıra- dular. Mabeyın dairesinden dıa
r ak gözlennı kapayıp mırıldan- rcmsarayı hümayuna> geçiyorla1 
dı: dı. 

- Oh ~tmeap. Rüya g'ô- • • • • • • • 
rüyoru~ sanıyorum. Uyanmak- cMabeyni hümaytın> ile ha-
tan korkuyorum .. diye .tebessüm rem arasındaıkı kapı ardında bel
eıtı. li hır telaş vardı. Ha1~n.:dar .. ka!ı-

Sadrazam Ali paşa üç beş adım falar baştan a"agı blirumc..-uk.ler 
~ı.kta duruyor içinden zevkle giyerek kafur beyazlıg.nda ger -
neş'elenıyondu. 'Abdülaziz Han danlarına incı. külçcleı ı takıştı~-ı 
yüzünü sadrazama dönerek dedı: mışlardı. Ebrukeman ve Ar.ll!1ı-

- Gördün ırri.i sen bir kere, yaz kalfalar valde sultan ıle «.N P- 1 

EN roN HAV ADtS 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurul~ Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktireo.lere 28.100 Jıira Ik.ramiye veriyor 

Ziraat Bankası.nda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 dcla çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pi.na göre ikramit e dağıtılacaktır: 

4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 100 adet 50 Lirall 5,000 Lira 
4 ,. 500 > 2.000 » 120 • 40 > 4,800 :& 

4 • 250 > 1.000 :& 160 > 20 • 3,200 > 
40 > 100 » 4 000 .. 

DİKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 lı ra. 

dan aşağı düşmıyenlerc ıkramiye çıktıgı takdirde % 20 faz. 
lasıle verılecektir. 

Kuralar senede 4 defa 11 Eylfıl, 11 Bırincikanun, 11 
Mart ve 11 Hazıran tarıhlerinde çckılccektir. 

1 

T. 19 BANBASI 
KüçUk 'fasa.mal Bataplan 

f 941 iKRAMiYE Pl.ANI 
t KEŞIDELER : & Şubat, 3 M&J18ı 

l Agı,et.oe. 3 lkincitefrin • 
tarıhlerlnde yapllır. 

~ 

J 941 i~rt1miyeferl 
ı ade\ 2000 lirahJc = 2000.- L. 
3 • 1000 ~ = 3000.- • 
a • 100 " a: ı5oo.- • 
• • 600 • c: 2000.- • 

• 250 • ~ 2000.- • s! • 100 • = 3~00- · ~. 
80 • 50 • ;-~4000.::-_• 

300 • 20 • • = 6000.- • . 

1 1 J 1 1 1 
SINAMALAR I~ 
BEŞİKTAŞ BAHÇ 
SİNEMASINDA 

DÜŞ:\IAN ELİNDJ<: ESİR 
Tiirkçe Sözlii 

11 RAZlRAN 194l ( 'UMA 

. -
imrsiMi Iİlll IS 1Afl1<AS nıo~ 
i~Y&&J ~4" AÇ~ 

~~------~~---~~-~ . ----~ 

SANİ N Diş Macunu ile 
Sabah, öğle ve akşam her yemektel1 

sonra günde 3 
defa dişlerinizi 
fırçalayınız 
-=-~~\,' ~ \ \ \ \" 

Yernekleria kınntılan, ıalY~ 
ifraz ettiği mikroplar, dışard l' 
alınaıa muzır nıevat karş:;, 
dişler ve die etleri eier ..ı· 
madiycn temizlenmez e ~ıs' 
mı~·a, çürümiye mahkfı j)' 
Çiirük di ler, mide ve barsalı d-' 
tilatlarındau zatürrieyc k• itil ._ __ _....;o;;;;...;.-._,_ __ ._ ...... her nevi hastalığa yol açab 

Buna can mı dayanır? Haksız- şabürk) kaıdın efcndımn ( ':) ar-__ ':..:..:...:.......:... _________________ -..-___ _ 

mıyım ben? Menamda (45) ol- dında .duruyorlardı. . . tı. Şalın uçları sol yanından sar- ®d'şesile hi.tcrclerine ıkılitlen- SUAT PARK SİNEMASINDA 
du~u sanırım. Gcçtt vc;ıne kınnı.ı Azızıye k:.ara'k kalçalarının yanlarına silr- mı serdi. Albdühıziz Han Uçüncti HAYVANLAŞAN iNSAN 

Ali paşa güldü: feslerı kolı.ıdarı lizHınden taşan t.ünü~otdu. Ah, (Ncşcbürkl Sul- ıkbalıni __ im~arat?,riÇ~i~. istık~- J an Gobin 
_ Efendimiz nusüllü, görduk- kıvırc ı< saçlı h dım. t'tukm sıra- t.an ıçtı bn· ~atlmdı. !\farız yapı- lıne munasıp gormuşeü. Ne..'i c-

leri rüyadan bıdar olmaktan lanm.şlardı. Korı.dor ba.şınıntkı lı, !.O~n bc:niz11 tdı Ve !~kın, sı- belik, Badiyede yetışmiş ılık kan- BEYOGLU HALK SİNE:\IASI 
kıorkuy>orlar!. dedi.. has oda kapısı öniınde gümü vah cokik gözlerının kırpikled lı çöl kı:tlarına benziyordu. Zıya-

İmparatoriçe, Ali p:ı.şanın yü- tabak1ıarda siln alt n tut<m do1rnnuuordu. Endamı, de nazıkti. Yüzüne bakılamal'.dı. 
b k rd S d • ik' k"' "k bekl~iyordu camı.na " 

Z'Üne" a ıyo u. a razaın meın- !. uçu. carıyc " ... · seher vrıkti sabah rüzgarına bel Kı1.arıp gözlerini önüne indire- 3 Filim Biı den 
nun idi. Rus sefiri şu dakikada Hunkfır ıle cFransalı kadını Oıe- ba~lnyıp nnz ile salınan dlkenli rek sedeften kücük tcsb'h tane- 1. - Malck Zoraki Haydut Türkçe 
kintb'l;r nasıl ahp wrcrok hafa- nı Sultan» odaya ,gırerken, Per - ,..;ıı f'-ıanlarına buızıyordu. İs- lerıne bcnziyen beyaz d'1şlerı ile 

Bugün 11 de ge<·e R de DIŞ MACUNU iLE 
Muhakkak sabah, öğle ve akşim ve 

yemekten sonra günde 3 defa 
fırçalamak şartile 

rd ? l ld l l ... ~• iU 2. - Ncvyorı,- Damlan Altmda bnlar ı.çinde boguluyo u · . l:e\•nıya va e yo arına.. avuç a temıyerek odasından çJ~arıtm !Ş- glil dudakJ.:ırını ısırıp kızarırdı. 
Ali paşa, siya-;i hayatındakı alt n serpıp sahavet gOStennek tı. Padlc:aha 7.ıyade gönül verdi- Hüukfırn Oicniye üçüncü. kadını- 3. - Slfıhşör Ko\•hoylar. 

muvaffakiyetı dtişünüyord'u. im- ist~yordu. gındcn ötürü, içinden kaynayıp rıı çıkarmaktan maksadı, Impara- • 
paratoriçenın huzurunda eğile- lrnparatorıcenın Dcılmabahçe - öbeklenen göz::Cri dünyayı ,gör- toriQeyi_ Tiiıık sabahatini gö ter- - Enson Havadıs -
rek telakatle dedi: ~ geldiğmi, harem pencerelerin- mek ıStenuyot.d't.ı. mektı. imparatoriçe sessiz kadı~ 1 .. . . 

- atı haşmetanelcrinin lUtfen den se.vretm~lerdı Vahie Sultan Amma. cPadi~ıhı c:Jıan:. bir efendiyi bu rtitbe hassas ve ıch Abone Şartları: Turkıye Harıç 
haremi ~ümayuna te.şrif!erini J.an?osıle M.hran Be~ Dilzyanın kaç gül ile vaz edecek gibi d~il- görünce, hüdal~~I ·r. şa.şıı;p O'>.ı~a- için için O. Limanları işletme Umum 

Müdürlüğünden 
ma11buu mUfahhaaı.ını namlarına zarıf madarnası da musahıp şe~n di. El enşrp gün J:!örmıyen naze- kalacaktı. Abdulaı.ı.z lfan ıŞle Kr. Kr. 
rica ederim. Zatı haşmotaneleri- yari refakatmd.E: val<le dairesıııe ninleri kcıkL-ıyıp soldurara:ktan e- böyle mehtaba renk verıne~en 
nin Osmanlı sarayı imparatorisin gebıi tı. Ojenı He Pertcvniyal rıtiyoı. senede kaç civanın çırağı odılberleri sarup kokluyordu! 
de harem dairesini sereflendirır- valdcyc tercümanlıik eıdec~ı. ömrünü tüketip duruyordu. Sim- Dü7.0ğJunun dolgun göğüslü 
ken, yaverleri ve niidemasıru re- Vakfe sultanın telfişJ vardı. di clile has odayn getirece~i clak!- (Dudusu) dn Valde Su)t.anın kar
fakatleri şcrefind'oo mahrum ka- Arslanının daıma dilinden dÜ$Ür min ne idigü belirsiz (Frenk kn- şısında el bağhyarak boynunu 
lal"kak okın bizlere bahş buvur- mediğı ımparntoriçeyı nasıl karşı dınınn) öz nikahlıı !kadınını el bağ bükmüştü. Padişahla İmparatori
~alartnı Etu1ıama cür'ect edec-c- la~ıp ne. Y<>_lda ik~aında ı,ultL?ıa: !atıp yer öptünneğe çalışacaktı. çenin gelmesini bekliyordu. Mih
ğJ.I_~· _ caı:-ını bılmıyorm.ı. H~s .. odadakı tn! ran beyin ınadaınası halccan i-
Ojenı güldti. Sadrazam Ali -pa. mermer oc~ta ~!ra kulıtu:lderı yla Valcfo PerteVı11iyal, hazinedar- cinde idi Az sonra İmparntori<,.-e-

şaya . kılıp oda bır guz.el ı klandırı - larfa fısıldaş:wken !hasta ruh!u · ld k h 

S('nelik 
Alt ı aylık 

Üç aylık 
Aylık 

1000 
550 
275 
100 

1700 
1000 
550 

Sahip ve B~uharriri: 
NİZAMfffTiN NAZİF - Oh. erkeklerin harem dah-e- mıştı. Hava ilkbahan and rıyor- <Ne berk.) kad;nın yüreğine den ba ka, öm:~ 0 u ~. uzuru 

sme ~irınediklerini Fransada ı- du amma, yıne ocağa yağlı odun- kan çöküp sızıyort:lu. Öteki kadın na çık~ılıeceğın~ tah
1
ayyul ~~e

ken işitmıştik. Zatı vekiılet:pena- cuklar atılmakta mahzur görül • lar bi~r ik~ odalarına ka~tılıp eliği cPadişahı cihana» da gurli 
hılerine, nezaketlerinden dolayı mcmi.şti. Şe.I1betçi cariyeler buz colnlıyıa lki, meydana çıkalar~t (Daha var) mımive Caddesi No. 36 
teşekkürlerimi tadım ederim. gibi taze kıalay]n güğümlerde hoş.---

Neşriyat Dir~L:törü: 
$0KRO SARACOOLU 

İdarehane: Cıığaloğlu, Nuruos 

Keşif bedeli altmış dörl bin al t.l yüz elli ~ lir~ ibaret o~; 
veni yolcu salonu önündekı caddenin mevcut asfaltın nihnyetle if 
~ıokUıdan Tophaneye kadar olan kıstnının mozaik kaldırım inşaıı~ 
kopalı zarf usulilc eksiltmeye konulmuştur. Muvalckat tıemina~ı ''I3t:1' 
cDÖRT BİN DÖRT YÜZ SEKSEN İKİ-> lira c75 -:- ~~IŞ 

5 
dl 

kuru tur. İhalesi 9 /6/941 tari~.in~ ~stlı:an pazarte.sı gilnU saat ~ 
Galatn ı ıhtımındaki Umum mudw·luk bınasmda top~8:1t. olan \,,Jtıt' 
alma komisyonunda yapılacaktır. Teklif zarflarmm bi~ırilen ~ 
ten en geç bir saat evveline kadar komisyona tevdi edilmesi şş 

0
,11' 

Bu baptaki ke,,if ve şartname her gün sözü ~n komisyonda ~ .fi' 
lcbllir. Talipleııin şartnamedeki yazılı evsafı haiz olduklarına daı~, 
sika ibraz etmeleri lazımdır. / 

- Zatı h~metaıwleri, damdö- taamh ~erbetler ezip hnzırlıamırt- _ B era'ber içmek ıni? AlG.h 
oörlerinden ayrılmamakta muh- lardı. yamıysa d>ozsun. Katille hiç ka-
tardır]ıar. Pe.ı'tcvniyal kadın efendinin j. :.ille hiç kadeh tokuşturur mu -

En Son Havadisin Cinayet ve Macera Tefrikası: 14 dan b iri: 
- Kap.1:.Yı açm! 

li<ANLI LOKANT "j AJbdülaz.iz Han sadrazarmn İm- çi içine sı,ğmıyordu. Cemalinin yum? .. görüyorum ıki sen dedik
t>Qratoriçerun ne görüştüklerini mcthıni geçen seınedenberi ku - !erime hiılfı inanmıyorsun. Bir ke 
merak ed;yoııdu. Sürmeli gözle- laktan işiterek ön d~leri çürük r<! yukarı çık ta bu yü:z.ü gibi yü
nnı açtı. Ali paşaya sord'u: ağ't.ını~ sularını akıttığı rcftarı reği de siyah olan herifin ne yap-

- Yine ne var? \.-Ok şeyler ~Isız sul._anı, dıcamında gö- tığını gör. - Kaba.hat sende ... Yukarı çı 
göriısüyorsunuz? Ben ıbir şey reookti. .. Arslanı, gece gündiiı. dur Fetiş, kat'i kararını verınış ol- kal'maınall)ıdınız ... 
aınlamıyurum. Hem, harem mavıp Ojeni sult.anın medhinı e- makla beraber Marten L(;blanın Marten teesStir doJıu ibir ses-
hUmayuna gitmek zamanı gehnc- dıp senasında bulunmuştu. vüzüne baktı. Bu bakışla cBunun le: 
di mi? Burada e~nınek isteme- AbdülAzız Hanın değme gi.ız.cl- da sırası geldi. Boğazlayım mı?> - Ben hayatımı ona borçlu
diğimi amaz mısı.n sen V-akıt lerc 2önul vererek kenc'ı !li kap. demcık 16tiyor, ondan muvafakat yum .. dedi. Yapamamalıydın bu 
ve saati gelmedi mı? tıııdıgı görülmiıs şey degıtdı. Kım ışaretı bekliyordu. ışi Fetiş! 

- İmparatoriçe hazretlerıne bilir, padışahın (olgunca deyu) Jozcle doğru ilıcrledi kanlı <-'- - Hayatını bana da borçlusun. 
e_ c imızin ar.L.ularını tebliğ et- vasfında bulunduğu csah1bi sa- imde büyük bir Kawlo~ya bıı.;ağı Eğer onu ôldürmcseydim, buı·a
WTı. Memnuniyetle gülüp tcbes- adet» nasıl görülmege seza şey- vardı. Löblan menfi cevap verın- dan sağ olıaraık çıksaydı, jaaıdnr-
süan buyuruyorlar. di? ce köpür.dil: mnlar buraya yalnız beni goti.ır-

Sultan Azizin canı sıkıldığı PcrtcMıiyal valde elli yedi ya- - Ahmaklı;:,ın lüzumu yok. meık için gelmiyeceklcrdi. Anla-
bclJıi idi. Imp:ırator.çc kesme bil- şında (") vardı ama, gönlü her Bu herifın sağ kalması biz m İC'in dın mı usta Marten! .. 
~ur kırk kollu avizelerden ta .. an dem taze ıdi. Arslnnı tam kırk tcdılıkcdir. Her şeyi, domuz tiıc- Mari: 
al yeşıl n}'dınlıgı temessül etm.ış bır y ş nda "dı. Dahannın on al- carım nasıl öldürdü!:,'\imu gördü. - Ceset so~umndan evvel el-
en masalları su

1

tanlarına benzi- tıncı sal nde Mahmudu Adliden Ölmesi lazımdır. bi eLcrini ç karalım!· dedi. 
yordu, Abdiılilziz Han hır atlım hfumle kalarak Ahdumziz Hanı Jozef b çağını çekerek araba Ölünün ceplerini karıştıran k z 
atarak kolunu arzetti: dogurın~tu. saliJıroJ. Fakat hamlesi boşa git- !ardan bini bir saat çıkararak go 

- Ra _et buyurunuz! d'~e mı {Ne.şobür1k) kadın efertdi, tı. Feti.ş daha tetik davrandı, e- terdi:• 
~İmı. Ali paşa e ·ı r<!k yol K' mir şal ndan bir ku.şakla ınce .ındeki bıçağı Jozefin !kalbine - Gümüş bir saat! 
'\t'rdı. Paratorıçe le Sultan A- behnı sıktırıp Şirazeye vermiş- sapladı. Martcn hır kaaeh şarap yuvar-
rz.ı yavaş yavaş odadan çıkıp ge- Marten bağırdı: ladıktan sonra sart sert hay.kırdı: 
mş salona ge!dil r. Vu'kela yer _ F .1 y "ld . 1 - Jozefin elbiselerine, parru;J-
d~n tc!llCnn.tbr edı:.vorlar, ecnebi (*) Neşebürk kadın Ahdi.ılaziz -:- etı · apma, 0 urme. O na, hiç bir şeyine dokunmıyncak-
s<'firler l."rmct:c b eğiyoılardı. ifanın ~~ncü .•. ve ziyade ~evdıği "bcnım hayatımı kurtamı. sınız, anladınız mı? .. Koy 

0 
santi 

YUderoe rnumun, a izelerden ak ka'd'ını ıdı. Haı ınde hasta ıdı. Ab Fakat arap dinlemiyor, dar- aldığın yere! 
dülAzi.zin vefatından sonra kede- be He yere düşc.n Jozefin yanına Karısı sordu: 

(45) lJyk11d ı , 

(*) İl?~.~ l 00 l 8i9 ..,...... rinden tel"kiiıayat Erlm~tir. 1293 çömelmiş, elindeki bıçağı müte- - Cesedi ne yapacağız.?. Ya-
CemaziyelevwJ 19 pazar. madiyen göğsüne, karnına, ıoo- kacak mıyız? 

kolletı- ( • ) 2.7 ~ebiülvvei l:WO de ve-1 kup cıkarıyordu. İşini b itir ince Febiş gil.ldU: 

Çeviren: 
M S. Çapanoğlu 

- 8 -

ELMAS KUTUSU 

Diye bağırdı. ~ 
Madaın Mar ten bir meş•al~ ft' 

tı. Löblan karısını talip ettı, ~ 
t~ te ı'bir iköpek gibi arkasıl)ll "'" 
kıldı. • ,,.,. 
Kapının önünde 'bir arabıı d'J 

ruyoııdu. Arabacı, Marıtene 

ki: d' 
01"man beikçıs' ile domuz taciri- - Hava QOk berbattı! .. yolıı P~ 

·-.l • ~· B ycrı nin 'kayııp oluşları hemen hemen vam oe;uemıyecegız. oş 
nülecek. şey mi? Domuzcu ıle kimsenın nazarı dikkatini çekme- mı? .. 
beraber fırına atarıı, ku<:ak ku- di. Çünkü, bunların i!kisi de ora- - <;ok! 
cağa kavrulurlar! aıın y, hancısı idi. Adam geni döndü, 

Marten itirııt. etti.. Bekçi J ozef (Piy.erbil) c gdeli kapısını açtı: 
O.. Jıe im lk. • • d' pek az ıohnuştu. Arlrn:chışı, akra- - Piyer.bile geldik. _ y şey o az. ı cese ı d" k" b' 

de bu gece saklarız. Bir gece j- 'bası yoktu. Ava uş un ır a- niz. t1'' 
çinde kokmazlar ya? Yarın b r dam olduğu ve ıhcres ~.e .. bunu Genç bir atlron arabadaın ~ 
mezar kazar, gömeriz. Hem de- lbild ği t<,'in, .dereye. duşup bo- dı. Kapının önünde dlurdu: 
d m g'bi Jt:ızef'n hiç birşcy.ni, gulduğuna hu.k~ettil 1~· - ·Matilt, dedi, sen aınctıtt' 
tüfeginı, bıçağ nı, elbisesini, pa- Domuz tacınne gelınoo. o~un koluna gir, !ben de sana yarO 
rasını almıyac ks nız. Onlarla be da hryvanları satıp memleketine edcyjm, ıi 
raber gömcceğ"z. döndü;,ü zannediliyordu. Arabanın kap·sında ,sııQ ~ 

Sabah ukcnden, lokaııte.nın c- Martcn, bir çok adam öldür- pembe bir ~arpha örtfiJıırvüŞı ı 
pey uza~ında derince bir çukur muş olmasına rağmen, ?,u cıir~.a- z~~ .~ir~ sararm1$ . bi.r ge~, ı' 
k 1 1 k' ")'" ·· .. v-0tten n:şırı der-ecede muteessır- gozüktu. KolUJlida ihtıyar 

azc · ar, 1 ı 0 uyu oraya J;-m- di. Kendini muhakkak bir ölüm- dam vardı. 
diller. den kurtaran fedakar, ıcmcrt bir Genç adam sordu: 

Madam Marten Jozefin sırtın- adamı öldürdüğü iç.in Fetişe fe- , Al A ;:;....ılan ız de'~ 
daki gömlekle elbiselıerini alama- na halde k12ıyordu. d:- nca; • • ' "& n 

B -"-- d b" k" e ıyormu. ol 
gümi4; saati öliinün üstünde .-,,_ kilm~. yine J ozefi düşünüyordu. - "ı. ... lk-~gım lde na 

D da idd li f d Taş gıuı ~atı o u . -'.dl rl?kmayı bir ahmaklık olduğunu RU ~rı ta.şı.. ;:... e~ ... b.iı;~ına v~t ı. Adı {Layrak) olan genç 80'" 
söylüyordu. Ul.ltin Marten böyle zgar or '-'6' ıuu1 nne -..ıı ı- abacJıy lendi· 

fat .......... ayağa kalktı l\ f"rtMıe ded i ld: - Caıı.ı.m. rdcd~. Bu da 

dıi::tı için üzülüyor, kızı J oroz <la u W\._...m a, ı r oşe.ve <X'-ı · Sol lba ~ f sı.ıllY 

istediği için ölün ün eşyalarını yo~. ar a ses · .,., 
oii!;ü- alarn:ımıs1ar, soyamamıslıardı. Bu sırada kapı vurul&u, dı.şarı (DaU " 

... 


