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. ı:-eni tip ekmek Alman 

===-~~~~~~~~ 

.~r kılo ekmekten 50 gram indirmekle orduları 
· ~~n.de 75 ton buğday tasarruf edıliyor Sovvet 

Almanya 

1 
Türkiyeden 
asker geçir
mek istemedi 

,; ,~ 12 (VAKU~ - BU' kil~ ,ındn <ilndn 1200 • 1'00 t.>n tanzim h udu d u na 
g ıtlt:nda :.ıı ~50 g-rama indirilmesi satışı yapmaktadır. / ~!§ t-,lk veıılen karar bllğdaydan Bir kilo ekmekten 50 gram indir· ta h ş El d 

Oltı:ıakYasta tasarruf yapmayı mu. mck suretilc gUnde vasati 75 tonluk [I 
~"~?ilen tadır. bir tasarruf temin cdilmi~ buıunmak-

ll~ri Ofi::~~lere göre Toprak Mab· tadn'. ed ı• ı d ı• Alman 
Türk 

Münaseball 
hakkındaki 

hariciyenin telgrafı 

~ buyük i•llh,.k mn<knzl~ 

'

. unanistan Alman Fransız Muazz~etlerin 
Şgalınden lıaıyan taarruza geçeceği f İ ı O 5 U haber veriliyor 

ışgaline geçiyor 1 Şarkl akde- UKRAYNA 
~ı~;;~~y:~/8~.~~ nize açıldl Buğdayları ile 

, ... ,, »t;~·\ug .. Javy& rn }"una- J<m0<•. 12 (.>.A.) - • ..,.,. KAFKAS 
ı1. - ıuı-~-a. a. ettikten ~o.n. r.a. a.da.· · ı ,, ı t m ha ,"q> """il,, Taymiı; gazetcsın n aş ng on u • Petrolları elde 

edilecekmiş 

Almanya Türkiyeye 
çok kuvvetli ve hususi 

bir sempati 
beslemektedir 

--<>--

~ ~l'ldi s~~r~;}-arak <.ırıdc l'ia- birinin bildırdiğine göre, Vaşington-
'\ "Ial-ı d· B~yük fedakarlıklarla dan gelen haberler, Touıouda bulunan 

Jwrckiitında muraf fakı 
T,-zıııvct Teri yıiı~ü 

\ t~~l'at a. •::-~al etti, Ondan ... on- Fransız filosu cUZütamıarınm şarki 
~~ . itrı~~r muamma halini aldı. Akdenize hareket etmiş oldujtu mer. 
1ıı ı\J,.,_ 1 ne yapacak diye her· 
'lh. • ""'" ın • kezindedir. 

Domfra., 12 ( A.A.) - Alınan 
haberlerden anla.51Jdı~ına göre 
Sovyet Jıudutlarmıd<l muazzam 
Alman kuvvetleri tahşit edilmek. 
kdir. Bu ha berleriıı alınması ln
giltercnin Moskovadaki biiyük 
elçisi Sir Stafford Cripps'in Lon. 
draya muvasalatı haberiyle aynı 
zamana tesadüf etmiş olnı<IBı bu
günkü Lon<lr"'.ı. gazetelerinin na. 
zarr dikkatini celbctmekt:OOir. Te
min edildiğine göre, Sovyct hu. 
dutları boyunca tahşit edilen Al· 
man kuvvetleri hakikaten mu. 
azzam kuvvetlertlir. 

: ................................................ . 
i Surıye i "SPANY i harekatı 1 1 A v~l'rıı .. . uamma~mm ruı.."iıl bir ı>. 'll l\f ,.,efıreceğini dfü~iinürken -:-::::::;;;;::::::;::::::::::::===:,;:, :::.,,.,: .. ;; 

~llJ ııssoJi . . . ·ı 
~ y

0 
nırun hır nutkundan j Niçin / HARi~~YE NAZiRi Almanya 

ııı.~ ı\J l'ıız ki l"unanlstanı is"'a.I 
~· trıa .~ ~I · llitı n :ıskulcri çckiliyor-

l l\ıı or~r l unanist.anm i,galin• 
.\ı"'aıı u..,una hrrakmı~! 
~11~ Ordusu Yunanhtanı iı:;~al 
~- fl'k:nra. biiyiik Jmnctlorini 
~ 1~jl', l1' ~i bir dcrccc~ c kadar 
~~''rl'ı.·~ı. ak~t .. .'Jan~arma nziff'ıo'İ
~ haı-p l..1ıç11k hır i":>gal lnıno· 
S '.e b sonu~a ~ıdar heklenıe
~~lıtı~~ vazıfenm de ttatyııya 
S ha~k 1 nedendir'! Acab3 Al
t~ l~ket~rn.ıınıfanlıitf i~gal edilen 
~ bıttaı. erın gcni)llğlnl dösünc

' llııkt':rda <'mniyeti muJıafar.a 
~ ~3)fl hıdundum1akla ordusu-

'1 t~ t
11
;1t)asmdan mı endi~ c

\ ~ıı\\'e Ut Yınıanlstandan ı:.eke
~~ tleri A~ nıpanın şarkın

\\ tıta ~a.rbnıda hat;hyaeağı ye
' Itır • rııı7. hareketinde kuIIAn· 
~ ı... tııth· • . ıı·~aUtı· ·'.or? Yoksa }unan:ısW 
·~~ ~lıı 1 ltaJ -aya bırakmak su· i'ij lf';~olinh·c Afrikadıı k.-ıy
~ 1~ ııııı ere ve yahut 'FransM -
hıı !'"ılg aıı.ma,mı kolııyla~tırma!• 
o~? hir ~1 eylediği iddialara mu
lh lll'Jl hedi)"<'Sİ mi \'Cri-

ı~ltı<ll • ıtııı ir, ı.!ö iil le 'o ihf.imal id 
~~· ~ır kiakat ı:;unn kabul et mel• 
~··,aıı 

1
• Almanva. Yunan' ... tanı 

~llı ~ Şg 1 • v~ ~~ti 8-inc bll'akr ılda bıı 
~1~~'tır"ıt kahramanlık lıi!<!lcrhıi 
·ııı, 11ıııı ;,'k~rrnr~t.ır. Zira. Y!lnao 
'aıık{'ı..ilrJi ~~1 ~ cephesinde' rie.at. 
~ rla111 )ö zaman Alman ba~-
\.."• \· 'gına .. t . \lllı tınanı mııracaat c mı~-
ı~ fa!\at ılının t <.~lim olııcak
Jı~ liıo 

01 
l·.aJnız Alman ordusu· 

\~ llıiita ıtC"a'ktarı.ıı hildirmişlcr
~ 

111 
tıııı1H ff'ke hu ~:ı.rt üzerine 

.'lltı. "ıııı,,_'·t Onun için Yunanlı-
·•1.111 f\e 1" . ni ~el<iı , nnden Alman or-
'" ~ ~e • ~rel;. y~rinc italyan 

'\\~;liııfl ~~rılrnP...,ini milli in:eti-
~aı 1 !';{)"<>:~ ne\i ha.ka r!'t ~ihi 
~""lllt . • l<'rdir. 

\, ~k ·~•n asıı .. h. 1 ih 
·•.ıa , ceııh ' . m~ ım o an (' r-

~~ ~ \ Utıan~ı değildir. Eğf'r Al· 
' \r '."ıll<ıtı ~<stanm i!:lgalini ftal
t.,. tı'~ suretile Musı->olini-

Hitler 
Romen devlet reisi 

Antonesko'yu 
kabul etti 

~Iünıh, ı:.ı (.'\ .. ~) - f{itlcr bugün 
t 

11 
de partinil1 merkezinde Gene-

saa t ıt· Bu 
ral AntenoskOyll J<abul c m ş ır. 
müliı.!{atta hariciye nazırı Von RibCn• 

trop da ııazır bulunmuştur. 
Bitler ı:nUiiı.kattan sonra Ckncral 

.Antoneskoyu öğle yemeğine- aJıkOY· 
muştur. A t 

da devlet reisi General n o· 
Roroa . .ıı-· rniltcal<ip Bükrcşc don-

nesko yemcı;ı .. c 
ınek uzere tayyare ile Mü.nilJten har . 

ket ewı.iŞtir· b-
Münih 12 (A-A·) - Aşııgıdakl tc-

ıı- neı:ıroınnnıu~tur: . 
g DliD saat 18 de Alman barleıye na-

"'ibentroP R.oınaıtYa devıet 
zırı von '" bul • • encral Antonc:ıkoyu ka e .. 
reı.sl g miınl bir n1uıa.1tatta 
ı:ni'} ve uzun ve sa 
bulunmuştur. 

* *. 
ib 1

., (AA.) - D.:N.B. 
l\llilı° ' N ' Ri beD t. 

ba.rleiye nazırı ton 
AlrnfW _, .Antoneslto şcı-

dün a~..a.m genenw 
\ r·t~llı.ay ~Ybettiklerini \'C ya
\..~,:~leli;~' ött><lenbcrl id
.rı. ~i dit alde bu d<'fu fera-

' ~lkan tklcri telafi etmek 
l ~"~ ~~d~n bir harp bedi
' · ''lıı u~unmü" i"~ bu ha-

rop . k bir ziyafet vermiştir. 
refine bUyü 

•Prı.ı l>a<J > .-..; 

\ ~~I tıi).a a. kurulml'k M <'ni
"I t ~t 0·-,.,~a göre mfö\·('rcilc-

e , ll!i!" ~ 'kiı 1111c )lf'k canlı bir 
~'tı~ Nfe<'d<fir. 

ili'. lf'de ..f:kka ~ ~· i • .t\1 •u to dC'g<'r nok· 
1..lı t'll,. lııan:va G"ı "t "b. ,. -
,l\ ııı a. ~ih· • rı . gı ı u 
\ ~İit~~~ı ha' 1tal\·an adaları 
~ı·''ıtı~rı ltav 

1~.e A \ rupamn he!· 
\:''l·1: ~lt... a. tısl".rioi kendi l"li
\"ll \ ~<ır Şırndi Yımanistanı 
\,~aıa..:, a~~;~ıerini ba.~ka 
ı1~t li'ı-arı . goturil~or; a.ynı 
~ ""JL sa-..a "tt"f .. ~ " •ı t •' ı ı aka mustc-

'titı.ı'~ tkta, ,"k~if edi,ror. Bu ı.;JJ· 
n~tit Jıall'ılee~a ~arpta ;\'f'Ri bir 
~ ~:": Gi~ı~e hazrrlaıur ~ibi 

ı: ~ltt lrra ~ dın zap~mdan son
~.~ ~it l(,~1en ihtimalin hila · 
~ lallta)( rı~~ ve oradan Su· 

~IJ1.j • J>lanınr adeta t.er
l'or 

~~tr~ .. · ·---
~ 12 ltı Berlin elçisi 

"llıı btı ( ı\.I\.) Sovyet bil· 

\ tq~.1l"rıov•~ elçiliği esld rrıU. 
Y4ı et... 'ranran btiyUk elçi

' ~·lııtir, 

Romen kralı 
Büyük elçimizi . 

yemeğe davet ettı 
. 

12 
(;\ .A.) - TUrkJyc buyuk 

8üitre-'' ber dün kral ta. 
elçisi refikasile bCr~ine davet cdiJ.. 
rafmdaı:ı öğle yeıneı; 

mtştir. 

carcil'in 
nutku 

--<>-

' ingiliz Başvekil~ 
Irak, Suriye ve ~a!>eşıs· 

tan zaferlerını 
tahlil etti 

rY azısı 4 üncüde) 

(Devamı Sa. 4 sii. ~ tc) 

MUSOLiNiNiN 
NUTKU 

A tma nva
da kısmen 
neşredildi 

--<>-

Hayat sahası 
hakkındaki 
parçalar 

Gazetelerde 
çıkmadı 

Bcrlin, 12 (A.A.) - Bir hııııusi 

muhabir bildiriyor: 
MusoliniD nutku, nahoş bir intiba 

basıl etmiş olan Berlln bitaraf mıı.h
fillerinde heyecanla. tefsir olunmakta-

dır. 

(Devamı Sa~ .& sü. 9 de) 

1 i! Turkiye 
1 ra_vas ,, elçısıyle 
! gıdıyor? i görüştü 
f • -<>-- j JadrH, 12 (r\. \.) - .Stdnnl a.ııuı. 

~ 1 n g i 1 iz 1 er ~ 1 ~:ı;~:.~l~ ı yc Jıazırı, İUtly m, Al~n, 
: : orl~kı:ı:, 1ngllı • Sılı ııcfırlcrıylc pa_ 

l
:fazla kan do""k""I f • punın vekilin! \O TUrkiye mıısJ~algu 
1 u me-i ızarını l<ahııl clıııişlır. 

1 sine mani olmak 1 

ı istiyorlar 1 . . 
= : j Dö Golcülere iltihak i 
f devam ediyor i 

IA.ındrıı, 12 (A. \.) - Madrıtteıı I:'C• 
len fakat İngiliz resmi mahfillcrlncc 
teyıt cd!Jmlyen Oir hııbcr, .Mndrlttelll 
Fransız bfiyuk elçisinin lııgllız hll. 
yilk elçisine Suriycye nilfuz hakkında 
ikinci bir pı otcslo notası tcvmlf' et
miş olduğunu blldirnıektediı. 

Suriyl'drki askeri harektı t, Iü _ 
zumsuz yere kan dökülmr'siniıı ö
ııiine geçilmek ıuzusıınun ve ihti 
yntın dikte oftiği bir betn:ıtlc cıo: 
vam clmekleöir. Hiir Fransız vo 
lngiliz kıtala.rr kumandanları, Su
riye garnizonları kumandanlnTı ile 
miizakere imkiınlarınııı hiç bbini 
kaçırmamak endisc>sile harc>kct oy 
lemcktP.dir. Londrada 1eyit r>dil 
miycn hab0rlcrc göre· bilhass~ 
Şam hakkında bazı müzakereler 
şimdiden yapılmaktadır. 

Tebliğlerin bildirdikleri dı ·md,ı. 
(De 1ıa1111 ~a. ] Sii. 6 da> 

E 
ve 

HiN D 
Askerlerinin Eritrede 
bir muvaffakiyetleri 

2 general 
8 7 tayyareci 

esir edildi 
h.ııhın ı•> ( \ \ ) ' '" · · - Orta Şurk 111. 

gılız uınumı kunırgabının tebliği: 1 
ı.ıbyadn, vaziyette hıç bir dcğışlk- ı 

!ık yoktur. 
llnbcşlstnnd l, Adi.saba banın 270 .ki 

lomctr gnrblııde bulunan mühim ı . 
kent rıebrl Habeş vatanperverleri ta. 
rafından z:aptı.:dllmlştir. 

(Dcı·amı Srı. 4 sil. 5 de) 

Günlerin P~şinden: -• 

1 ngiliz Aşil inin 
too•Jau 

Meş'um tren 
Buı.:i.rı u~·un<·i.ı ~~·-' hımız•l ı lııtsl.ıılı. tt.r 1,11~· ı:ıııı ~iırı·~·clı oll'n hıı rıw

raklı ve heyrcanlı l111kiki 7.ab•lll \ıtk'ı~ını ze,,·l•lr ol.uJucak.,1111~ .. 

Türkiyenin emniyetine 
hiç bir vakit taarruz 
niyeti beslememiştir 
.Berlın, JZ ( \..,.\.) - Hususi mu

habırlmlz blldıriyor: 

Aııağıdakl tclgmf ınctıılııin aynen 
koşldcsl hususunda bana tıalAh.iyct 
vcrilml§tir: 

Ecneb1 gazctcdıcr t.ara!mdan Al 
mımyanın TUrkıyc topraklarından 

geçme mlısaadcslni talep ettiğine 

dıı.lr .Bcrlındc ya.yılan §ayialar hak. 
l>mda salAJıiyctıar ma.h!lllcrle ynpı 
lan konuşmalar tJll tıurC'tlc hillA 
Nlll .. l>Olr• 

.Alma.nyn. bir. bir \'akıt Türk ar 
zlslndcn asl<crl nıahlyrtle transitler 
icrasını ne istemiş no de dUşllnmu;. 
tilr. Irak ve Suriye vckayll Alman. 
ya devletine isnat olunan plA.nların 
haklkalo tcva.fuk etmediğini ı.·c Al· 
manya devletinin hiç bir suretle 
TUrlu.) enin emniycllnl tebdil etme. 
ğc veya Türklyeyc karşı Türk hU
kflmetlnln arzusuna, TUrk milleU
nln §Crl'.! veya mrnfaatlno muhalif 
talepler serdetmcği dilJllruncdlğini 

isbat ctm~lır. Almanyn isnal olu
nan transit projeleri t:cncbt gnzete
ellcrbı terUplcrl ve TUrk!yc ile Al 

nıanya ıırıısındalcl mUmısobalr lhltıJ 

etmek lı.Uycn ecnebi manevraları. 
dır • .Ayni zamanda bu tcrtlbatla Al. 
nınnyııda l>lr llksillı\ınel lmsula geO· 
rcrck ml19lekbcl Jıarclıctl<>r hakkın. 

da Almıın askeri plflnlarımn nnl:ı§tl. 
ması g:ıycsl de tnklp olunmuştur. 

Almanya, 'rtlrklycye karşı. her 
hangi bltarıı! devlete karııı beııledl
ğlndcn çok kuvvcU! ve hususi blr 
sempati bcslcmeltlcdlr. Almanya .sı. 
yası '\i nskcrı vnzlycUC?rl inkişaf et.. 
Urccc!t surette kararlar ltUhıız eder
ken daimu eski nıilltcflki olan, 
'flırklye ıle bır fhlllAf zuhur ottira. 
bilecek her hareketlen çekinmek 
IUzıımunu üa gözönündc tulmu~ur. 
Zaten hnl<ıki vaziyeti anlnınalc lçln 
hiraz vııtııh vo a l<llııclim ııc tetkik 
otmelt kll ıyeL erler: l!:ğcr Almanya 
b ta.rıı.f ı nen1leket rm ole tu rıı.Cma 

~~o~~~~ 

lngiliz A .ılı11in toııuğu İrlanda- asker n:ıklt'Lınek lstcrııc cJındc bu 
dff. lkl giin evvel A\·nm Kamara- husus için Ege aılalarfle Giril var-

BENE~Li 80.ı 
JiQnıetli Jıil,;ı.}ı' \C romt11rı L.:nan bı!!kul'ın ııwn ııııııMl'ttrnht•ri 

VAKiT için bazır.tıdı.ı;ı • 1nı::-.·EKI.l BO!li<'l'K,, m ' · ı. ~il 
cdebı a~k "-e nııu:l'ra nımuıııılır. Onünıiiıdclti hafla lı;iııdc ba::ılı.}onu. 

--- --o 

ŞAHiN ·REtiS 
Son üç formayı bugünden 

itibaren veriyoruz 
Kupon mukabil inci<; okuyueoJ.arınııza \ermekte ulduğwuuı; ŞAHl:\ 

.RELS romanının son ilı; form.ı.smı. ;pırıl romanmııı;ııı "·r. beda\a ııhonıı için 
okU\-U<.uJarımız. ıuaı.ında açtığıllll7 nılls:ıbııkanm 11d<iiııl teı.bit etme ha.· 

zırlddan ~·üı.ünden g~~ Wni ııtn'!C"li mı·eburlyetinde kııldık. Ol>U),1ruları• 
ınııdw özür di!CJ"ktn. bu gt'(·ıkmeniıı gem• oku)ıwıılıırıml7..a daha bol he
diye ,,·ermek cndi~n~indcıı ilı!rl gl'ldiğini ı.a.)dl•tnıck iı.tcriT- "Aı;;K Ul•
:ıtUNDA,, roınaru jrln ne:;retnırktc oldıığunıuı; lrupunu toplama;) ı ihmal 

etmeyiniz. Bu kapanlar, slı.e yciDr7 para ız roman değil, parıı,.ız abone 

de t.emJn edebilir. 

sıııdnki milmıka.'}Rlar anısında L~Çİ dır ki mUkeınme.l ve klfl bir yol 
mebu hırdan Smith'in sözlerinden hizmetini görebilir. GLrltln mptı, kr 
mknn mana budur tnatın ve ordu lc\'aZJmmın kara yoJ. 

Serbest İrlanda 0

1ngillcro il , i. _ lnrınıı mUrncaat edilmeden nakli im 
blrlıği -~ ı.pmrunak neticesi icap c- kli.nmı tamamlylc isb:ıt etınlşUr. 
den mud:ıfıın tcch.izatrnı tamamile BugUnkU harbi bilenler ise, 'T'tlrklye 
lemin t:d mcrn.i,"?tir. yollarının ve Şarki .Aııadoludı:ıkl 

Şi~1diy.o kadar harp yüzü gür- lele baUı dcmlryolunun asri bir or-
~<'mış btr memlı•kl'l olmak iLiba. duyu mı.kil lıususunda Utzım gelen 
rı le J rlanılalılar ccııgivcrlik bakı- nııııızznm thllyuclara ne derece az 
mmdan Non·ciçlllcrdcn farksızdır tr.kab!ll eilebllcccği de bfr sır do. 

Almıınlıır Giridi Yuırnnistandan ha~ ğihl'r. 
va Y(?lıı ile> zapictüklcri gibi ce- Bnlkon, Irak VI) Surly<' hlıdlsclerl 
nıılı.ı ırl~ıdayı da Fra.nsanın ı,ümal lamaıniyle lıılıat etml§tlr ki, Alman. 
salııl_l0.rJndcn yine paraşiltı;üler ve ya Tilrklycnln l!'ınnlyclıne hiç bir 
n~klıyo t ayyarclcri ile isgal ede- vakit taarruz etmek emelini besle· 
bıllrler. Bugünkü vaziyette Noı·- mcml§tır. Almanyanm TUrkiycyl' 
vcç - Holanda • Belçika • Fransa karıµ olan ıılyasctlnln c.usı hiç bir 
arasında Britıınya adn.srru kucakla- tUrlU lhUIAla meydan vermemckU-
nuş olan Alman ablukası ondan dir. Bundan lS ny evvel ımlqma-
sonra lrlanda cihetini de tutacağı mazlıklnrn sebebiyet veren Tllrk ııf-
lçln her taraftan snrmrs olur. ynsctlnln bugün Tilrklyeyl fbtil!f'-

İngillz .Aşili lıunda.n a;ım.. be.: I' bi.n uznıc tutmağn malut olduğunu 
şeyden ziya.de topuğn:Da cWckat -et- ~ek iee a"rlln !çirl kA!! bir tını: 
meli,Jir. nw"ı: ~ ofıı.?el t!'l\kt.i ı.'<titıncktn 1 j 

ıı.ı.. a.....,.yc 1 • _} 
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ı-Radyo Gazetesı I~ 
Sariye vaziyeti 

Sun.yed .lııt;lliz. ~e HUr Franms 
.ı.ııvvet• n Sunyede Uerlcmcktcdir. 

ingilterenin 
Moskova 

elçisi 
Londraya vardı 

Hava hakimiyetini 
kim kur.abilir? 

• 

COrcil 
Londrad8 
Bir impaıo-

lngnteredt"!l gelen haberler hiç bir 
cephede nıUc. dclerun §iddcW olmad -
g-uu anlatıyor. Bunun sebebi İ.ngilizlc. 
rln Surıy..ıyı Vlşi ile muharebeye g!rlş· 
meksizin ve lmn dökUımeksizln alma
) a ça~mal .. rıdır. Vaziyete bakılırsa 
\' 1 de harpten Pt:!klnly( lııgillzlerl.u 

Mdbaınıı. göre \'ışi Almanyadan kork
maktadır. Son görl!;.ımelerdc Vişi im· 
paratorluğunu sllıUıla mUda!an edece
ğini Almanyayıı. \ a.."l.detmi§tir. Alman
vaya r:orc lug:Jtcrc Surlyeye taarruz 
etti"'lnd n Frnn.sa kcndl.sini müdafaa 
etmrllu r. Bu Alman dtıı;Unccsid!r. Vi· 

l.onrlra, 12 ( ;\. \.) fnr>ıltere. 
.n hlo .. !ı:ova 1-ih iik d<'i~I Sir Stnf
ord Cripns'in Lonara' a geldi.ğinı 

hu nkr-ım hnrlch P nezareti bildir 

Almanyanın bire karşı on tayyare sayısile 
yapamadığını ingiltere başarabilecek rnidir 

torluk 
konf eraı•sı 

1 de mtld "aa~ bulunduğu hissini 
\crml'k lr.in Surlyede ciddi çarpışmn
ııı.r olduğunu eık ok ilAD etmektedir. 

Almanya VlşJyi İngiliz kuvvetleri
ne karşı ka!ılı bir mücadeleye giriş· 
mesuıı ıstcmektedir. Visl dUn lngilte. 
re• lkuıci bir protesto notası vermiş, 
ra -~. İngiltere ıı rnııharip vazlyetlno 
gcçmcmi§Ur. Geçen Pa.zıırc!!m beri 
başlıya.n harcktı.t Suriyede Alman kı
taıarm::n mevcut olmadığını göster
mt.,Ur. Aııla§ılan .tngnızıcr Vl§i ile 
Almanya anısındaki münasebatm u.. 
mumI m nz::.ras:mdan kuşkulanarak 

bu hal'C'ka.ta tt'~bbtis etm~lerdlr. 
MlJSOLINtNlN NUTKU 

• +' 
"it ~ır. 

Hntırlard."I oldnö-u üzc-rr Crlpllf' 

ıaricjye nazın Eden tnrııf'ındnn 
Londrayn davet edilmiRti. Biıytik 

elçi birk:ı" gün sonra M o<> kova~ 3 

döneccıktiT 

Rusya ile _Ja
ponya arasında 

Ticaret 
mukavelesi 
Moekova, 1% (A.A.) - Stl'fani a. 

jansmdan: 

Ta.81! ajllDSlnm bildlrdil11nc gorc bu 
sene 17 şubat tarihllldcn tıerı, harici 
ticaret komlı!erl Mikoyan flc, Mosko. 
\

0 adakl Japon bUytlk elç!ııi Matckava 
arasında, bir ticaret mukavelesi ve 
k&r§I!tklı tedlye ve mal mubadelesi an 
laJIXUlSI akdi hakkında. yapılan mliza
kerele.r, mütekabil mUsaadekli.rhklar
ıa mesut bir cereyan takip etmiş \"C 11 
haziran tarlhındo bu mukaveleler pa.. 

Musolıııuıw yeni Balkan haritasını 
çızcn nutku altdca uyandırmı:ştrr. Mu
aolınlye göre AmavuUugıtn huduUan 
ı;enlşllyecek, Karadağ İtalya hu~utıa· 
nna girecel•, Almruı hudutJan Sava rafc edilmiştir. 

nehri iitcsioo kadar Derllyecek, Hır-
vatıı;t.a..ıı krallık olacak, Filomada lıla
carfstana. mahreç •erilecek, Yunan.is· 
tan ruırbin devamı mtlddetlnce l•aı. 

yanhr tarafm.dan işgal edilecek, harp 
ten sonra ltalyanm bayat .ahaııma 
girt' i)ktlr. 

'E;erl en gelen bir haberde nutuk 
Alman3 ııda bltamt mahfillerde iyi bir 
tesir rusule geUrmemf§tir. Ancak bi
taraf ırıahfi11crln nerem olduğu blldl
rilmlyor. 

ALMANYA..'iIN ATAOAlil ADDI 
Almanyanm yakmda atacatı adllQııo 

tar dQııyayı alA.luıd eden mevzular. 
d:ın biri olmuştur. Almanya yaz ar 
lan geçm .. den evvel bir 19yıer yap. 
mak lstlyrrcktlr. Ancak hamleaiDJ 
hangi tarafa tevcih edeceği ~ 
)or. !ngılizlere göre Almanyan.m -
hareketleri hep ıatırtma. hareketled
dır. A!!1l hcdcti Jsc Britanya adasına 
hUcumdur. fn.giıizler yaz çıkmadan 
t'VVC'l Alır.ıuıyanm :ıdal3nna taarrus 
ettcceıtını ümit edlyorıar. 

AMEtıhtllNIN YAR.DiMi 

Japon tayyareleri 
Çüngkinge şiddetli bir 
hücum daha yapillar 

Tokyo, 12 (A,L\.) - Merkezi 
Cindeki Japon filotillası matbuat 
bürosunun bildirdiğine g6re, öğle. 
den sonra Japon bahriyesine men
sap bombardıman tayyareleri Çun 
king üzerine 9 uncu muvaffakıyet
li akmı yapmışlardır. Müteaddit 
Japon tayyare teşekkllllerl bundan 
evvelki taarruzlarda şehrin sağ. 
lam k&ıan askeri hedefleri Uzcri _ 
ne yük.tek infllik bombaları a.tmıs
lardır.. Hava dafl bataryalarmm 
tılddetll atc§!ne rağmen Japon tay
yareleri birçok askeri tesisatı yık. 
mış veya yakmışlardır. Bütün tay. 
yareler üslerine dönmüşlerdir. 

Batan İngiliz harp 

1 ~ylf:I 939 d:ı Avrupa harbi lıaı< 

lark n hnvu kuvvclll'rinln bu k dnr 
1 gtiznr olacnğı belki tabnım cdilmi 
yordu. ı: ıkat mutınrcbcnın hrr ı;afba. 

harbln ba~
:.m.,r ıııda muh rıp dt'\"letlerin ha\·a 
cılı'tl u.nı ortaya koydulnr. Huı;:lann 
ara. ınc!<> AJm:ın t yyarc mc\ urlunU 
5800, BU) i'< Brt .nya nll'VCUdünU de 
3000 O'drak gost rıı.ıer. l"cıkat zaman 
ve h!l.c!isclcr Bil) U t Bnl 1111 anın 't:tJ'• 
yare s_yısı .zcrlnd • t.ir lnzla hata 
yapıl:n::ıdığmı \'CJ faknt Al111:ın havacı. 
larmrn 5800 rakamındnn c;olt daha ltn· 
bank lılr yek(ına s.Uııp bullındu~ı 

meydana çıkardı. 
Almanya Sovyet Rusy,ı cephesıni 

de nazı.rı itlbarc alarak v,. mUtearnz 
vazfy>ttc harbe devam edt>ceğinl hc
aplıyarak ıa~arecmğlnt on binlerin 

Ustund" rakaml.ırla hazn lamı§tı .. 940 
4ôen1ıııl sonlannd t Aımnn propaganda 
maka.'11lannın ve Büyük Brltanya Is. 
tilil. h:ızırhltlnrına önderlik l'decek ku· 
mand"!D'arm ifadelenn•• göre Almaıı
ya hav .. cılnnnın tnyynrc Rıışıları kırk 
bl'R. ol:.ırak ilAn rdlldi. Bu kırk bin tay 
yn.rcrun muhakkak ki otuz bini harbe 
giıi§ildiği gUn Almnıı ordusunun clin
d--ı idi. 

Rakamlara bakarsa!< gorUrUz kJ, 
Almanyanın otuz bin ta.}:yarclık bir 
mevC'.ıdü karııısmda İngiltere impa· 
ratorluğunun üç bin ı;ını!aruıda bir 
havacılığı vardı .. 

Bu vaziyette §iddelll· baskınlar ve 
kUtıc halindeki gece taarruzlar!ylc 
BUytlk Britanya adalanna karşı ha
rekete geçen Aımanyarun onda bir 
nisbet dahlllndckl mevcudlyle hava 
hAkimlyetini kuramadığı görtllmekte. 
dir. 

Bu sıralarda lııgiltere ha vacllannm 
Almanya Uzcrlndekt bombardıman 

taarruzları bUyUk mikyasta inkişaf 

Jar an.etmemekle beraber, Alman 
mcnb.ıları 11zerinde ve bflha.aa BU.. 
yilk Brttanya a.daamı lııUUi. teşebbUııU. 
ne MbM ölaii "*9J .ıtmdatll lln\&n· 
lam. bask.nlartla mu\'affak olnn net• 
celcr elde etml§lerdlr • .l<"'akaL inJ<fir e. 

ı 
dilemez bir hakikattir ki, Alman tn.· 
arruzları daha g~z doyurucu rakam· 
larl:ı. yapılmakta idl-

Ruzveıt demokrasilere yardan hak. 
kında ko.1S'rcye Dk raporuna verdt 
ı ı Martt .. n ?.!.:ıyıea kadar !ngllteroye 
7!> roOyo:ı '.>lar malzeme ve m'.lhlm
mat devredllml~lr. Bunun 26 mnyon 
<l 'ın ge1""1dlr. Ruzvclt İngiltere ve 
Çınc y· rdımm zlyadeteııeceğlnl, mUte· 
c vlz lmvvctlerln dUnyaya Mk1m oJ. 
ır. m r için Amerikan azmi!lln arta
c ğtnı söylcmJı:-Ur. 

Zaman ve hMlsclcr; bu derece ııid
deUl bombardımanı:ıra mukabele eden 

gemileri Brttanyaıı Avcılanıı. :lngiltere tızerln· 
Loodra, 12 (A.A.) _ Amirallık dal· ı' de bir hava OatUnlllğtl kurulmamasın-

reslnln tebliği: da Amil olduklarını meydana koy. 
mu~ur. 

Amirallık dairesi kon~yı, Terror Almanyanm, lngWz mll.nevlyatnu 

Amı-rtka demokrasilere yiyecek 
ma 11" 1 g6ndcrmektedlr. Ve gHnde· 
rce<>ktir. Makine 11.111.t ve edevat ite 
madenler de g6nderflmektedlr. Ame. 
ril<a ı:anıı.yil son bir kaç ay zıırlmda 
harp malzemesi istihsali yoJ· nda in. 
ktsaf göııtermfye bqlamL,br. 

ve Lady iBird harp ı;emiler!nln, Libya bozmak, sanayi merkezlerini tahrip 
snhlllcıi açıklarında yapılan harekl'ıt etm<?k yolunclaki bOytlk cepheli akın· 
esm:..ı:mdn. d~man tarnfındruı batını- lan bit" ha\•a UstUnlllğünll ifade et. 
nııı olduğunu tcessurıe bildirir. Telef mcl:tcn ziya.de, maızeme sayısmm 

olıınlıı.rm alleleri keyfiyetten derhal çokluğunu g6sterlr mablyeUerde ot. 
haberdar ec'lllmi§lerdir. muştur •• 

SURIYEDF.Kt HARJl:H.\T 
Sunye harckAtr hakkında az haber 

g lmektedl!'. lng1llsler Şama 15 kilo
metre ynk}ll\ıtığını, SUrtye bll§kuman.. 
danlı '(t uıe Vf.şi kuırveUerinhı 25 kilo-
metre n .. n tteflk kuvveUert 
~riye tı r tUI rbl :tıfldlnni§tır. 

Buradaki muharebelerin çetin oldup 
anlaşılıyor. 

:salı.iden Beyrut lBtik&meUndekl ha 
rekAta gellnce İngilizlerin Beynıtun 
85 ltilometre ccnubuncl& Haydanm ö
nilne geldikleri blldlrtliyor. Burada 
yolun .ııağ tıınıfı .sarp tepeler, sol ta. 
ı a!ı denizdir. Burada barekfltm ağır 
olması mub~meldir, 

Iraktan hareket eden kuvvetlere ge
lince, bunlann nc:-.. da tıulunduklarma 
d lr sarih bir malQmat almm&Dl.Jftır: 

Milttdik kuvvetıu harekatta bulu-
nan Ju:talarmı mütemadiyen takvi1'! 
ediyorlar. Mısır cephea'.nde bugtınkU 
\ azlyette h.arck!.t yapıJamıyacağma 

göre oradan kuvvetler alınarak Suri
ycye gönderi~ olabillr. 

İngiliz tayyareleri Halep ve Beyrut 
h va meydanlarını bombalamI§lardır. 
Bcynı' diln gl'ce dHrt deıta bombalan
tru'f, defi b:ıtnrynlan dört saat faali· 
~ette uulunmuşlardır. Df#er taraftan 
Hayra. ve Teıaviv de Fr:ı.n8ız tayyare. 
leri bTafınclan bomb:ıl:uımqtır. 

-65-
Iiı.tifeslle odaya girmeliydlın. 

Onun da diğer şefillcr gibi soyun
duğunu, deko!tc kıya.fc:tlc masa
nın başına geçtiğini, iğrenç §arkı
lar söyliyerek iç~rini görmeliy
dim. Ve onu, ilk tanıdığım dıı.ki· 
kadanberl bu tıynette bir mahlük 
olduğunu bili),""Ormuşum gibi hiç 
hlddetlenmiyerek o meclisin bü
tün Millklerlnc, zı'lletlcrinc lnme
liydim. Onlar gibi olmak lazımdı. 
Ve o zaman Mcfıkfıre, şüıı-hesiz a
çılacak, içtikçe serbestleşecek ve 
bana yaklB§acaktı ... 

.t\Im bilir, daha bilmediğim isit
mediği:ı:n n2 bayağılıkları vaı'Clı. 
Kim bUir orada neler ynpn.ca.k, ne 
valanl:ı.r söyliyecckt! ! Tama.mile 
~oş olduktan W>ıxa, o ynbanct 
~e bedmEl6t erkek .r..n .kirli hü
cwnlarma karr;ı görnleğini de ata
cak; Sabahat gibi kısa kcsilmiq a
lllfte ~rmı daE;'lta.cak ve süz· 
gün gö&lerlte: 
-- Çal; kesme! .. 
Diye mestane emrederek o;'"'lı

yacak, oynıyacak, kendiliğinden 
veya. bir sarl.oş erkek clllc yıkı
lıncaya kadar oynıyacaktı .. 

Ben, nihayet onu kir~' parmağı
nın en ucundan tutara}·. BUr!lkle
yerek o meclisten ctkaracalctım. 
Zate son çiftL kadını o, crkeğı ==============ben değil mivdiın? Bu hakkonı bfr 

VEFAT 
maksat uğrunda kullanar.aktmı. 

1 Onu karyola.sm.<ı y:ıt.Jrncaktım. En 
Anııdolu Ajansı muhıurlrlerlnden, mülevves günahların bir hfl.sılas• 

FenerOOhçe eski oyuncularından Ni-ı olan 0 sarhQ1J vticudü örtüp bastı
yazi Sel'in devlet liman işletmen me· racaktmı. Ve ben dP. sabaha kadar 
murıanndan Al\ Sel, diln gece fUcce- uza.ktn, hir kıı.napenin üstünde bek 
tm \•efat etmfttir. 1 Jlyecektim. Ve AOnra ... 

O..zea ,.arm aat 11 de Cihangir :işte intikam başlıyor; sonra, 
camlludea kaldmlarak Edimekapı- sabah olurken 1-'C'fkurenln hayat'l, 
dakl aile muarlıfma det'nf1di1eccktir. o sahte ciddiyetlf', mUtemadl ya

Cenabrhak nhmetl 1Wılye.liıı1 llııMuı 1 !anlarla dolmuş olan taklidi ha.ya
•loola. ta dönli§iınü gösteren uyanma ha-

reketıerini hissettiğim vakit bir 
banknot arJmsına büyük bir hare
keli yazı ile: 

". r"ühendis Fikrctten merhum 
doktor ..... pasn hafid~ Ml'fkürc 
hanııme f cndiyc.,, 

İbare!:JL'li yaza.cak; onun göğsU· 
ne okup oradan kaçacakt•m. Bu 
para, bütiln f0.dakArlıklarmm be
deliydL. l:yanıp da hata bC'ıdınest 
olan gözlc·ri ile kendisin<' baktığı 
zaman. sarhoş Fikretin de adadı.' i 
1''ikrc.t Jm<la.r ~tik.sek bir haysiyet
i<:' l!.r"ıd sinP alço.lme.dığon göre
cek; ~kınırı, yahnlarınm, sadıı
katsizlıklc>rinln bedelini sinesinde 
bulacak: fa!cnt utanarak mıypı? .. 

Onlar utanır rn'? .. 
Bö~ lo ya.pmalı~dım. Onun layık 

o duğu şey 'bu ıdi. Halbnld ben bir 
çocuk gibi haykırmış, bir ka.dm gı
bi bayılmıstw. Kim bilir ne kadnr 
eğlenmlruı•rıli! Bütün gece, sabah
lara kad ı r hf'nim zıınfım·, budala .. 
lığımı birıbirlne anlatarak eğl"n
mifilerdi ! Ve ~ilphesfa meclis, sa
caha kadar taaa.vvur ettiğim şekil· 
de uzımu.ştı. Orada yalnız ben yok
tum ve o, fazla idi; hcP3fnin, sira 
ile hepsinin olmuştu! .. 

Bu anda, taş ,gibi dorun~ vücu
duma sicak bir ra.havet ynyılıyor; 
m.:fekkircmde bir güneş doğuyor; 
o kara ı:1islPr, o fena • 'l.yaller da
ğılıyor; kul:ığnnın dibinde bir ses: 

- Bugiln nasıl.sın babacığım? 
0ıi9ımr_ A.inmıda --.il, miftimiııri 

Hatbın 'b(tŞınt.lan bugünı; kadar ge· 
rek eı. man. gerekse me.ızenıe c!he-

• indrr. t.lrbirlerınr na.zara'l fazla bir 
tekAmill ve s.'ı.yi çokluğu ifade et.mıı. 

İsviçre gazetelerinin 
Berlin muhabirine göre 

Almanlar 
Suriye mu
harebesirıe 

sevirci ka-
lacakmıs! 

.> 
n~ı. 1% (.\.A.) - Kövtt·r. 
Ba '·er • 'ach:ichtcn gazetesJnm lJcr 

lin •ıı..ı.ıabirınin blld!rdlğlnt: göre. Al
man hariciye nezaretinde, Almanya.. 
nın, Sı.ıriye anlaşmazlığınd."UI, l<,ransa. 
ya a.ııca.k s!yast scmp:ıtlsi.ıl vcreceğ'i
ni ve Fransanın yalnız hart>ket etmesi 
icap eyliyeceğl beyan oJunmU§tur. 
Fra.naruım kendi mUstemıekelerfnln 

mildafaasuu mtlmkUn kılmak üzere 
mütareke oartlan tadil edllmiJtir, fa. 
kat bu tadillerin mahiyeti bildirilme. 
mekt.edlr. 

Gazette de Lausanne'nm Berlin mu. 
lıabiri diyor ki: 

Alman hariciye nezaretl, sırf Fran. 
sızlan alAkadar eden Suriye anlafmp 
lığında Almanya.nm yalnız mtıp.btt 

olduğu noktal naiarmı muhatua. et
mektedir. Fakat Berlln, Vlşinln 8iya. 
si akBWAmeilerlnden gayri memnun. 
dur. liu aluıWlmeller. "ltl%.umu ka.. 
dar 311erjlk n arilı,, tela.kk.I edilme. 
mektedir • 

Neuer Zilrcher zettung gazetesinin 
Vişi :nubab!.rine göre, amı....ı Darlanm 
nutku ve gayri mefgUI mmuka gaze
teleri Suriye hldiaelcri hakkında umu 
Jrlt blr ;yeiee tercUman olmaktadır. 

:Vi9i, hükumeti, çok ;w!l§klll bir fl\i 
yoı ağzında bulunmaktııl''h .. : Eğer 

1ngiltcr6ye ve Dö GolcUlara karın mu
ha.ııam:ıt açar.sa Fransayı umumt har. 
be ElirUklernek tehlikesi \"ardır. Dl. 
ğer taraftan Burlye de bir İngllb mu.. 
vaffakiyeti Dö Gol hareket.ini kuvvet
lendirecektir • 

ERtTREDE ASSAB 
ln~ilizler tarafından 

itgal edildi 
Aderı, ıı (A.ı\.) - lngillz kara, de

niz ve hava kuvvetlerinin 1ıfbirliğt ne 
yapılan bir gUndtlz hareketi neUceffin 

· de Eritrede Assabfl) znptedllmi: ol.. 
duğu bildirilmektedir. 

-
Y•z•n: HAYDA' .Al.MfUT 

bfr ~ı doJtıqıyor ... 
Gözlerimi açtım; hasta kuvvct

si:z kollaronla o yavruyu kendime 
çekınt'k, göğsümde Mkıma.k istedim. 
Annesi onu karyolanm üstüne çı· 
kardı. Kucağnna yatmış, kollaımı 
bo:ınuma sarnu~tı. Onu öptilm ..... 
sonra, çok I7.tırap <'ek~ o annc
re minne\ıtarane baktım: alnıma. 
benı bu dünyada en temiz bir aşk
la sevmi<J yegine kadının mütehas
si r dudakları dokundu. Sonra yine 
her taraf karardı. Odaya bir zul
met çöktü. Yine bu karanlıkların 
kinde, tavandan inf'n mutantan 
bfr liımbanın altında saçlan kesik. 
c:ıplak VP. sarhoş bit- lı:adrn, oyna· 
dr, o ·narlr ... ve sonra hepsi bitti! 

* * * 
Her gün böyle ohuhraıılııl' ic;lnde 

aylar geçti! Bu ayların ıztrralıını 
hicı <lu)rmıyacaktnn; yalnı:.. hasta 
olsaydım, fakat dilşünmecıeydim ... 
Kimseye ondan bahsetmedim; klm
SC' bana ondan bahsetmedi .. Bu
nun n~ faydası vnrdı7 Ben her 3n 
onunla, yalnız onun oynıyan mü
levves ha.yallle beraberdim. 

Ne Takdirden, ne servetten, ne 
Hisalden o gecenin sa.ba.lıma dair 
bir şey sormadmı. Bence o, sa.ba
bı ohnıyan bil" gece kaklı. Zanne
diyorum ki beni bir leş gibi bqka 
odalara silrtikled'ler ve kendi eğ
~celerine devam etliler. Benim 
hassasiyet im bayılmıştı; adaya 
geldiğimi, oodaa '8ıOnr& gCÇM haf-

olmalarına r-ağnten ne blıı, ne de ıtc. 
k1 bir ha.va bO.kimlyeU kurmu"I de· 
ğildir. 

Ancak: Balkan ceplıcsinde ve Gir!t 
Adası Uzerlnde Alman havacılart kısa 
devreli b~r hava hAkitnlyeU teals ede
t.Umlşlerdir •. Neteklm: BUyUk Britan. 
yalı luı.vacılar da Arna.vuU.ak cephe· 
sinde, ı;:ok az mevr"~lu Uıy.rare birlik. 
lerlylc, İtalyan havacılarını susturma
ğa Ye bu cephe Uzerln<le diledikleri 
şeklldc hareket etmeğe muvaffak oJ 
mU§lardı .. Bu hflkimlyet de muayy~n 
o.r cephenin l\ı&:ı suren üsttlıılllğUdtır •. 

BugOnkU vaziyet nedir? .• Almanya 
vı'ya lngiıtereden hangi.il! bir hava. 
hakimıyeti kunnak yolund..-ı muvaffa. 
kıyet gösterecektir ve acnba AJman. 
yanın harbin başındaki blre on nir 
beti~ kuramadığı hıwn UstUnlUğtlnU 

tngUtero imparatorluk ba\•acılan bu
ı;ünd:!n sonra bfışarabllcceklcr midir? 

Harro girerken 3000 tayyare bulun. 
dutu .söylenen İngiltere imparatorluk 
1'.avaeılı~ Amerikanın yardımJyle de 
gUnde:ı güne kuvvetlenmektedir. A· 
merikıımn 941 Martında tayyare ima. 
lııtı 1200 e kadar yU.ksclm~tlr. HAlA 
da bunun 5500 !le 15000 tayyare ara
sında c.ynadığ'ı söylenmektedir. İngiliz 
lmalA.tı l.se ayda 2700 tayyaredlr .. 

Alman tayyare lmaJAtınm IKl Kar
tmda 5000 tayyareden afatı olmadr.. 
ğını ayni tarihte beyanatta bulunan 
1ngUiz hava nazın Archlbald Slnclair 
lıatırtr.tmqtır. Yalnız IU var ld; Alo 
man .sayiatı Brltanyalı b&vacdarm sa· 
yiatmdan dalma fazladu'-

Demek oluyor ki; lngl.ltere t.a)')'U&9 

cWtt AJ'I itibariyle Alman b&vacılı
ğmdan ileri geçmlf bir b&lcle delfldir. 
Tayyare sayı ~kıutunun da NJ CS. 
kabll oJaCalı Uerl aortllm~lrtedlr. 

Tayyare •J'1811UD &ıomtmdeld yıl 
zarfmda bire iki nJabeUDde Brltanya 
imparatorı.uk b&vacılığl leblDde bir 
fııkJşat gileterdltfni kabul edelim. Bu 
halde bUe bu*11ftk11 mevcudiyeti mu· 
halasa edecek lıılr Alman ba'ftClltlı 

kaıııı.sında bire on nJ•betinin kurama. 
dığt UstUnlUğll bire illi mevcut farkı. 
le kurmanm kolay olmıyacağmı •e 
belki de mev:tıum bir iş oıac ~ı keS" 
Urmelt çok gflç bir §eY dl'ğlldlr -

Aı;cak; ha.mn tayyarecillğtnl mey. 
danJarmd<ı butırm"k ve toplu imha 
etmek tabiyeat tatbik edlllnıe; bir lls.. 
UlnlUk bil§ g6ııterebUir .. Bu kadar ga· 
fil davranarak tayyarecllitlnl mey. 
danlarmda baskına uğratacak bir ha. 
sım olata.k da Almanyayı ele almak 
nlkb!nllk olur .. 

BUtUn bunlara nazaran muUak bir 
bava blkirnlyetinln muharlplerden bl· 
ri tarafmdan kurulmunıı istemek de 
faala tnsafBtzlık olur- T. A. 

talan hiç bilmiyorum 
Kendimi bildiğim va.kit gü

nahkar göderim refika.mm unutan 
ve affeden nazarlarının :iÇinde eri
di; o bilyük. bedbahll aylardanberi 
vaki olmıyan bir 8lC&k muhabbet
le kucakladmı ..• 

o, beni teee)li oden kuvveUnln 
ruhunu ~ avruınadan alıyordu. Kı· 
zmıız, yalnız bisi bı:iblrimlte de
ğil ikimizi de hayata bağlıyan bir 
nmkaddes rabıta olmuştu. Gören 
ve anlryan mavi göZJ.erinhı nurun
da iyılik ve şifa güne,lerile her 
gecemin sabahmda. bana doğardı. 

GM:eler, gündtızler, mewlmler 
ve imıanlar bana ber an "ÖIUm 
golecek ! .. nn.karatım söylerken el
lerimin ortasında :iki nermin kud
ret ruhumu haya.ta, dünyaya sev. 
ketti. Onun teshirinde isabet var
dı. Eğer bu kadar ayıp bir ~ey ol· 
duğunu görmeseydim, hicranı ta
hammillsta blr hal alımr. Şimdi o
nu hatırladığnn daldlı:alarda hlca -
bnnı saklamak için J1lzümü yut.ık
larm arasına gömüyorum ... 

topla mai' 
düşünüyor 

,\ 

Loaclra, .L2 (A.A.l - DÜJI 
ka.m~raamda ııorulan blr sualt 
veren rıa~vekll Çörçil, tu l't. 

bulwı.muıtur: 1' 
''T..c>n•Jnıda bir impe..ratorluli 

ranmnaı toplannıaBJDdan ve dOpı .-

ıar tıa,.,ektllerlnln bir tçunıaııııl' 
ol r 

pılın&'Jlndan çok memnun 
Fakat bu hususta güçlUkltı ' 
Bu nazırların hepsini aynı 
Lon•1"3.ya gelmelerini teınill 
kolay oeğildir ... 

Bıı esnada muhafazaklır ınebll 
dan Moore, askeri barekitı ıdlrt 
blr imparatorluk geneıkUmıar1 ıı • 
tejlyı idare için bir tmparntorl11 

dafaa komitesi bulunduğU gibi-rt • 
gayretini ;dare için de bir tJ!IP' 
ıuk harp kabineai bulu~r 
Uld olacağım tebarüz etttrıııl~fl1' 

Ç'5rçll buna cevaben de efe& 

''Eğer domlnyonı&r ~ ıJI' 
ba yaz W?yabut bu aontıaııard' ~ 
draya gelmeleri tem!.n otıSll' 
bu m~eler o zaman muzal<eıe ~ 
btıecekUr. Fakat bu meaeletel'~ 
bahia mevzuu edUmeğe değıll ' 

o 

BismarKırı 
batmas1nCJc311 

sonra . 

Almanyanın ye
harp filosu 
kumandanı 

Bertbl, lJ (A.A..) - :aatı'.,, 
kumandanı amiral LOtjenııln ;.!' 
zırhlımıda ölmeai Uzerıne ıış~ , 
nelkurmay reisi amtral .,fi 
harp ID08U kumandanlığına 
dllmlfUr. 

o 

Rodos 
bombaLanJı 
Kabitty 1% (A.A.) - 1Jıgitll ~ 

kuvvet!eri ortqark umuıol 
bmıa tebliği: 

Rados dün ve evvelki gece""~ 
Uz hava kuvvetlerine menatl~ 
dıman tayyareleri, RadOlll 11 "'° 
dUıman tayyare mey~anı.arsıı-11 
fa'kiyeUe tetevvUç eden s~k fPl 
ıa.r yapmıştır. Kalatoda b01~ ~ 
da. benzin yann: ;jtlr. Ta)~IÖ' 
de eerlll bulund.:ğu bir ~ 

yan0 m ve infilaklar çık~~ııııı'f 
la lk1 dtlfman tayyaref ı Y ıırlF 
miktar baf)ta tayyaN Ci• t1' 
mi§ ve ha.ııara uğratılınlltJJ'· 

-~ 
AlmanY" ~ 

·11· 
Romanyaya 4oO ~ıt 

)eylik şimendıf~ 
malzemesi ve.ree tP1'. 

~olJl _uı 
Bükreı. ız (A.A.> - 'dl., 

Altnan)"tl liU'8.81!1da )Cni bır iP 
lm.Zatanmıııur. Bu mukavel: "1J 
ce Almanyadan Roman,a:ı1er 
yon ley kıyme~~~e~~::~~ 
m,.ı ve otom~ 

1 Y.~~,~~ 
Aylarca bir lovae iışık oldum! Jtıfl ~ 

Bu günahın yt»gane tcsE'lliei cismi· * Franswann bir h~; 
mln de nıhum gibi temiz kalması- memeyi iyi bir ~y ~ 
dır. O. beni kirleteınedl; dernek manlar giıbi nUfusJsrı s~ ~ 
ki yelanlaı·ı akim kaldı. Bu netice nlld!1er. Evlenmeyi ta ~~~· 
benim için bir mashariyet değil Alınan protestanlığın111• t~ 
mi? .. Beyaz bir sahJn gibi izzeti lığı iyi sayan Fransız Jtll~ ~ 
ncfsunln. en derin ve çamurlu u- den iyi olduğu da. bu :ııa.;, "7 
çunımlıu-.n derlııliğinden uçup yük dana çıktı. 14 ilncil L~ ~,r 
seldiğini görüyorum ve doktor da dı proteetanlığs yaı>t~d ~ 
diyor ki: mezalbninden dolayı Y""-

- 1şfo seni yaşa.taca.k bu sc - zarırdı. ıoı.ıt J1 
kilde bır dü~tinced1r. * Zalim derebeylerlO; ,-~ 

. diki mUda!aa vasıtaJs efl o 
Bu düşünce; onun nefrete, a.cJ- çrQmcek 8~ hUknll\Dde lJt fi" f 

mağa layık oir 8lüfte t..ldugu mü- ıl derebeyi~ ıtaat edeıılet ~~ 
lihaza"Sı! .. Bir zaman bir şüphe tu 7.amanımızm tahrip~""",; 
ile fleceğimi zannederdim; bugün §~deUi old tu halde ,ııııdi1:?:f"'~ 
o ııilphe değil, bir hakikat halini ill U u ,_.,kl .. ,91~ ıs 
alarak~ Y&§at.acak... yqamağı namuuusJul< 

. 
1 

ver m e er ........ 

(~ı ~) ne kadar fark! 

• 



Belediye kimyahanesinde 
tahm edilen maddeler ~h 

lhllarlanın nutku Jcrnnsıı- 36 kahve nürnunesinden 
ınuruıcc.Icsinc ha7.ırl:ın- • 

ıı et etmektedir. Amirnl 17 sa bozt~K· çıktı 
f! ııuıh muahcdeshıin bel- i 1 

'. ~1 t. l in ct.-nis bu lıın. . . 
. nı:rnı Dnrlnnın tasa.\. B~·Iedi} , • mı) alıancsindc bır ı{<yrİ muvafık gôrülmü5tür. 

>tılh, nıa~ifıbiyeti ltabnl ;.y zarımda yaınlaıı tahlil netice. 14 şn...kerlemeden 4 iı mJlı!Cıt. l2 
·" ;rnın aeılarmı t.ahfif ( _ krine ait ~Porl~ ~~dar ma- helvadan 2 si mahllıt, 40 <'ikula-

o olıırnk tasın, ur c- 1 kamlarn go .. derılmiştır. . ~an l~ i eti~etine uygun tarzda 
r. 129 sat nümunesinden 12 sı, 11!181 ~lın~, 2 :bo~k, 7 :rx:.Y-
~Ş\ efilJ muıl.\inini.1 llcrj 25 ga.z >Z nümunesindE'.n 10 u, l~ rıır nınn1!nesınd7n 2 sı . mahlut. 
·,'«al nazar rn: . ruıııı ıncnba. suyu nümunesın~en 2 sı, 10 çay numune~ınden 1 ı An~do. 
b· c A.\rupa. ır:ndc·I i ııwn· :!'J firancala unundan l ı, 24 ek- lu '?tuyla kano:r.•. 36, kahve n~mu 

~ta~ daha tem ir bnkımın- me.k unundan 2 si, 16 firan.cala. n_e ındcn _l 7 sı matluba \'C etı~e-
dır. • 

1 
J. l98 ekm-kten 11 ı ha. tine gayrı mU\ af ık olarak gorul-

r1ı.... aan ' 22 k ·· t .. la &Hİrlerine tı:ıı.:r.ı o- rnur ve 2 si yenlılez,. . :ma .~ • muş ur. 
~~ ,.6 şehriye nümuncsınden " u, 
bnı..L ~J nnın ı.nm A' nııl.l
~~ıycfi, 

Uıı a n~ada mel\ cut ol:ın .U
!~ a~a. t l'ID:!Jrfilü, 
'ı>ı _nsndaki topraj;rn nv
itaı:fe YCni A\•ruır.ı. Jıi1.a

ınutnbalmt esasla· 
\ .. 

Et fiyatları beşer ku-

S- \ 'AK'" l" • .. • 7.İRAN 1941 

italyadan iplik lıırı, , .. 9u•••f•: 
ge~i.rtilec~k .. Geyve bog~ azı 

Mukabılınde zeytınyagı 

ıstanbuie!ı~~es~!yj birliği ve Metulla 
çorap encümeni dün sanayi bir. s URIYEDF..N gelen telgraf. 
liğindc toplanmıştır. lar, li'ransızlarm Fransı::-

Çorapçrlar , lta.lya~n "Vaki tek-
lif fü.erine ltaıyaya zeytinyafı lara ikarı,ı. ''Mctul'::ı." da mukn-
ihracı mukabilinde bu :mcmlt. \:?met ettiklerni bildiri~ orlar. 
ketten iplik getirt.mj~ e karar ve ~letulla: ~a! p ve. yalçın bir 
mişlerdir. B u h ususta ticare. hbıat 17,t !~t\-~.mı ımı . Or~yo. 
vekalet inden emir istenecektir. / ,~rlc~<'n \ 1"'1 Fr, nsızlnn .. ım. 

dı Hur Fransızlara lmrrun ve 

Kahve tevziatına 
gülle atıyorlar. 

Knrdcs lrnr111m. '\drri<.><: c'J\"'c 
~ökülm<' i. in. an ~ut !ı, d. d _ 

Gelecek hafta , ı rm !=ızılar U)~ııdır.yor. DUnya-
başlanacak nm neresi.ııde olurı:a olc:.un kar-

Dün. b:ızt gazeteler. kahve tev- d~ş kanına bulnnm.<ı ell,.;. hiç 
~i.i için aliik11darlara emir g ldi. kımsc t.ıraf11 darı hacı göriilm.z. 
gıni yazmıştır. Fak .. t b:.ı r nm:mnd "· h.rkC's. 

B u hususta dün akşama ka. 1 a~nı det re~k nrı duvm z. 1. iıı 
<lar ne \'iHi) ete, ne de diğer ma- j icmdeki li} i.ık h ... ileyi. la} :kivle 
lcamlara hic; bir emir "dmf'nıiş- ldrak, bazı f.lartlarn b ... O-lıdır. Ca. 
t :_r. Kn:hve _tcvziatn'1 önümüzde. 1'!11. Y~an adam, iç nt~ini daha 
kı hafta içınde başlanacağı ha. ıyı bıhr. 
iber verilmckt3dir. Simdi, bizdC'n r:ok uzaklarda 

-o- patlıvan bu ~ilahların ı;esin<leki 

Basın Birliği 
azalarına 

Tilr!, n.uın BlrllJ;rf İstanbul Mıııta. 
kn"ı J;f'fsllğlndf'n : 

acılığı. devrilt:'n hu delik::ın.lılann 
yaprak yaprak sol m cenazelerin i 
'bana öyle geliyor. ki biz, bir çok. 
larmdan daha olgun bir azapla 
ka~tlıyoruz. 

C"iinkıı. biz•m d 0 tarihimizde 
~ir. "G~Y'·e bJğazı", bir '"Kuvvayi 
ır.zL:;atıye" var. Çünkü biz de, 

bu vatan topraklan Ostunde, 
karde.1in kaı d şle çarı J masın
dakı acıl ~ı tatmı ızdn. Lpan
yndıkı ıhtLl,iJlerden, şehirler 
km gnsmdan evvel re yazık, ki 
biz de böyl bır J,ara talihle kar. 
şıl. tık. Gerçı ''G\!}' e" hadisesi 
ı.uçu\ bir )-di Bır vuruşta bız 
tu cıbanı kok salın ın:ı vakit 
bır ıkmadan Jrnı nı ıp attık. Fa.. 
ı.at lıii.lfı onun hntırasi}lc für,. 
glinuz. 

Fransızlar "& n B::ırtelemi'' le
ri} ı~ goç.mıı;tc bu dcrı-i almışlar. 
t:h. Onun içın umuyoruz. ki ''Su. 
ıiye". Fr.u sız tarihine yeni ve 
büyuk bir kardcs boğazlaşması 
ılave etmiy cck. 

Şımdi, karşı karf'ıya duranla
rın vicdanlnn titrevecek ve te
tıkteki parmaklar gevı:ıiyerek ku. 
caldar a~ılacaktır .• •·tekim bazı 
ı':ı rlcrdc> bu mesut n<'ticenin 
mujdES• sanılabilecek alametler 
bclıriyor. Birçok kıtalar daha 
aimdidcn Hı.il" }i'ransızlar ta.rafL 
na geçmiştir. 

Afrika kuvvetlerinin başında 
bulunan Vcygnı'd, "Suriye mü
dafaa cdile.."UC"Z!" diye kestirip 
attı. Bu hükümde. vn.lnız bir 
asker görü-üniln izinı aramak 
beyhude olur. Veygand, hem ku
mandan, hem de bugünkü F ran. 
sanın belki rn büyük yükünU ta. 
şıyan siyasi :bir adamdır . 

Jlakkı Süha Cezrin 
J .e:en !i<"nc bugünlerde 

.aJacb-lııalanuştı. l\IU tare-
~IJt gı 1.aman bir~ gün 

eren· ı !erk ın de a.ym 'icltilclc 
t etlecebrinl sanıJ or
!ıad~n bir sene geçti ,·e 

ruş daha indirildi 
Kuzu e.ire de 65 lturuş narl< kondu 

oikçe narkın değıştirılmesi. ya. 
hut ındiıilmesı muhtemeldir. Fİ\·at mur kab:! . k misyonu. 

dün <le vah muavını ·~<'t ı<ı-

Mıntaka kongresinln ı:: haziran 941 
cuma gtlnll (bugtln) saat 14 te Emın -
nU hr.lkcvi .salonunda toplnnıı.cağuıı 

hesap, muamele, bütçe, dilekler cncO
mcnlennln raporlarını müzakere He 
idare heyeU, hayslyot divanı CU:ııslyl 
umumi kongre murahhasları 'e ) c
dcklcrlnl seçeceğini sayın arkııdaşle. 

_G_:-:ı _o_· _N_D_E_f\._ı_r-_,_o_· _N_E_ı 
lııım ler <'ercynn etti. 
haı.ııı l<·r~ ile Almanya. mil
ıı" dedır '~ mücadelt•nfn e•. 

nığın reisli~: ai.mdn toı 3 ımı. - Hnlk tipi n)nl•kabılar mescl~i 

tır.Du··nı,u· · tor Jartı..ı" I{ rı iıı.,. _'ıı. J)ığ<'r taraftan fiyat muraka. ' ı k r.c komisyonu dünkü toplantı m. 
f
. tıarı ile m ""UI 0 muı:ı. u. · k b 1 

!(.IJde nihayet l<>nccc-
~tittıı/>ati hüklim vcmıcl• 

ra, lln ~ej;rilı.Ilr. Fakat bıi-

et ıy<ı · "' k . t• da halk tıpı erkek ara ·ka. ı arı-
ya nark l,oy mı.ı, O\ un c · nın 1 ıyatları üzerinde de meşgul 

;~tıarını b · ~r ı ı:rıı ır 0 " ını • olmu~tur. Malum olduğu üzere 

tiı·. ·ın 
15 

,
11 

• ,, 
1
• h r 1 tat- a) akkabıcılar. halk tipi ayakka-

rımızıı. hatırlatır , hnzır bulunmaları
nı rica ederiz. 

Y. S. C:ı nin 
nizamnamesine dair 

1, , . l'ar·mcn D ırlanı Al
»ır "U h 

Bu a) . 
1 11 

,. nı ı.ısınn konulan 680 kuruş fiyatı 
Münakalat Vekili 

Pazar günü şehrimize 
gelecek 

n . alıdiııe 1 uraftar 
a tnı'aftarlılc mlitarc

lltlı ~ ı unc> ruızn.r:ın 

bik mevkiine l!;ıre ' 0 • . a.z bulmuşlardı. Ayakkabıcıların 
k go·, c karı an ' 111 l LI a c.·c ı· , ...... ko··sele fiuatlarmın degyic: _ C UMHURHElS1MlZ1N mu~ 

§Cbb1s eşi Bayan Mevhibe ln

önUnUn rlyns U altında, önce An· 
kıırııda bir nUve halinde vücuda ge~ 
mlş olnn "Yardım Se\>enler C.:mlyc. 
tl", ı;Unden gllnc bUtUn memleket 
muh!Unl ım:-nn feyizli bir tcşklltl.t 

hnllnl alıyor, mr iki gün evvı.-1 neş· 
rcdılen nlz mnames!ni okuyunca an. 
nelen, kızlan ve kız ıcnrdcşlerl bu

lunan bUtUn erkek vntandll§lnr nıı· 
mıno., vatan namuın derlndcn deri. 
ne mUtehııssls olduk. Bu cemiyet, 
nnnclcrln sıhhi, lçUmat ve nıht lhU
yacııı.nnı tntrnln ctm ğl gnyc edinl
yor. Çocul< dllfUrme .tenalıklarmm 

önUno gcçmeğl, genç kızııırm ahl!ld 
vazlyetıenylc alAkadar olmağı vazi
fe bUlyor ..• 

çnlı§U'ken, memleketimizin bUtUn 
kadm neslinin her tUrlll ml'.'sclc.stn!, 
miltcktı.mll bir kııdm guzıylc h:r1let
nll'ğo yol açmıı oluyor. i.la li'ra.ııs·ı ı, in ümidi 

"· rtlıı. iinııt "iizlii:ri ifade 

nar 3. . , rQ t t jJ , L'· J ~ 
kende la.o: ıı . . , ı · t:ği )Olundaki iddialarım doğru 
ruşa dağlı~ ttır n bulan komisyon, halk tipi erkek 
Josu 

165 Inıruc;tan C:'> 1• 1 m·akkabısının fiyatJanna yüzde 
rihnişlir. , ı 5 nı~b<>tinde bir zam yapmayı 

Münakalat Veki i Cevdet Ke
rim lncedarı'nm önümür.deki pa
..ar günü şehrimize gelmesi muh. 
temeldir. 

nu IUbarlıı bu ccmlyııUn faal ye· 
Uno f§tirAk etmesi bekle.nen kadın. 
lıırmıız, doğrudan doğruya kendile
rine hizmet etmiş olacaklan gibi, 
yine l<cndl cllerlylc, cumhurlyetiml
.ze ldyık, parlak bir fazilet nesll ye. 
ttotirml§ bulunacaklardır. 

a linı· 
il. \ crt•ıı nokta şu- I:omı·svon 1·11ı11 t, •••. < • ... ..... ı .~ J t A • r • ı~.trmı,.,. r. 

'· ~ •'Rrr. \'{, druı:ı da uza· 
11 ~na.ıeyh ll7.ayan bir 
il l'ansa Almanya iı;in 

kuruş nark ko nı.ı uı . , 1. 'IO ba1?k'.ı komisyon, bas. 
k~ar ko,"Unla :.rır b' 1 ı- m' f, ati .ı.rı vc:> çar satışları et-
y dan kuzu mınt. 1'1laı 1 d n - rnf 1 0 . drı. alakadarlardan izahat 
~ula ~önJeı ılen ca:ılı k •zu 1. alınu tır. 

Yeniden hasta nakliye 
otomobilleri alınacak 

,.._ ilde <'d"'b·ı· q'eti ': ı ır. 
~il takclır etmek Al
ı. llcl<' ise bu kl'rmcti 
'I <l , • 

1 
tıı1ı ". FransnJ a aittir. 

llıııtı fıJ,rincle hu nokta 
"ııtta.k1 ndır. 
'"n Pmıısa bir s<"nO 
~ l'nn Alnuıny:ı. kıırsı

"'l').;ıvır 1ıir ı u" ettir. .. \\~ 

ı \ ce- unı:ıılandı~ı ,._a. 

r ftflcadakl \'eygaııd 
~ransay1 tuftın 'c 
" bira 71) ... clt~ <'lıcnuni~·<'t \t' tnı.tor :cıi, halbuki 
~~ lcu, 'etini Akdc-

C'ı Yet fııaldirl<'r. 
laıı Snıl ı:ını;:uıııı lst mat 

~llı.i~ , alı Afri!.a. \runet
~ ~en~ t L;n dü,.ürmüştür. 

k~le l'rı oluıı ı iten a..'i-
ı. r P il lı~ı-· rıuısnıım su ı 

tııt' 1
( •ue bii~·It·<><" ıııii<'S-

fotı • ıl.. " 
) in ° Gol) il<> Darlan 

\ilk bir nrasnıd:ı bö~·lect> 
11 ıılltı'• uı;urum :-c:ılmı"tır. 

"-.ı il ı,~ 'ıt.zh·ct ten btifa· la., tıı;ada ötC'denberi ."'tta,::a Alnıa.n a. ile sn
~(' rınıu dii5ünccle

iıt-l' i· 0lnıuşt ur. .llu dii· 
aı>tı}( l'ansa. İngtltcrt• il~ 
hın c:a Alma.n;) nd:ı.n 1n-

lıt-, a dnyak y<'meğe 
(\ İ.<i(. 
:ıtalc 1kıt uun lıariciııılc
ı lı ).' ı , 1'onı taıL<ın n gllt ı"-
tl.iği SUsu olan Alınau
!taııa {ı"at>ntaiıclır. Uilhas• 

I< bit- havzaları bu fil•
"~ 1 rn~n<>t vazifesi ni 

t' t•r 
t.. l>arf, • 
."f'\ftar~te i-Oşckkiil eden 
ll'tn 1'.t Partlsi bu sıı

ltıaz senıpatbinc ' c 
1')'89 d~ olmaktadır. 
f>rı, Ya an C\"\ clkl hayatı 
tıaıin °1 toprağa a\de

~taıırıı t· s_okan Ct'rcynn 
~1 1/l'rı ilrdü~rü leni 
artın c• tetabuk ıhalin

l:'h artık sannyit> tl<'-
<"n-· . "l' l> t "'llYN \ f'MUCSI 

• 1111 e l'nclliğjn ruhunu 
~k ::ı~tndn. da Alman

tııı l)al'tl •ncledirler. 
1~ l<ad ar f~iııde J<'rnnsa
l'tllteı~ ro~u lı:in~ ~ rmr

"ledır 

8.A:Önı ERTEM 

dedi hakkır.daJd malOmat ge ·------------ -

Yardımsevenler Cemiyetinin 
hastabakıcılık kursları 

ikl!!C! ~evre için Jra ti t başlıyor 

Belediye sıhhat işleri müdür
lüğü hasta nakliye ot.omobilleri. 
nin sayısını arttırmıya karar ver
miştir. Yeniden altı hasta nakli. 
ye ot.omoblli alm:ıcaktır. Bunlar 
Beykoz, Sarıyer, Adalar. Kadı
köy, Eyüp, Bakırköy ka7.alarma 
tnhsis edilecektir. 

·eve~ Jcr Ccmıyetı , Yardım sevenlerin c.ocuk kamp 
Yar~ım .. . mi ·y sta de- !arma verecekleri çocuklar maa

faaliy~tınckt gd~nış !Kinci devre rif mı.idiırlüğlinün aC'acağı kamp 

Bundan başka belediye doktor • 
!arı ikametgahlarını ~lıştıkları 
mmtakn.lara nakledeceklerdir. 

vam etme · ~ 1~urslarına talebe lara scvkedileceklerdir. 
hastabakıcılr · '"nünden iti- Ticaret Müdürü Anka

radan geldi 
Mmta'ka ticaret müdürü Sait 

R auf Sarper. dün, Ankarndan 
Fıehrimfae gelmiştir. 

k.aydına paz'.ll"te"ı ıru 
:ı... 1 nıc ktır. . 

baren ,,,a5 Se ... •er Cem ) ctın·n ,,.r dı:ın veı· -~· nı 
... " 1 ·vve cttıgı Y 

nizamnameye ! al şubesi t::ı.ra-
:maddeler lct~.I~ c.'ileceği içi~ 
fınd:ııı ?a tn , l~nınışt'lr. Ycnı 
baıırl1Jc,ara ~i!ı \'C kadı •tarı 
ilaveler c.oc

1
u
1 

atrafından yapı. 
himaye ko arı 
ıacaktır. -------

- .. en bir seyaha~t.en uzun sur rdum. ve buın-
döntnÜŞ lbulunıg~ bölt~n'da otu. 
cikanun arını r~~d?:ı:m !\li<:~er 
:ran sevgılı 1~ misafir ıenne 
Jonatan J e c;k olan evinde ge
dainuı. f.apısı a ok sevini) ordum. 
çireoegımden c. istasyc..nunda 

YJeybÖre trenb r ctomo'bille 
bekliYec<:k olan m~ ;ı:ıfe aldıkta? 
dokuz m.ıl bırJ nntan J~lfin evı. 

?tiı'•tcr o 
sonra ·ı c'·til· cd. ne varabı ~c ,h, r.e. •·etir<len y . ı 

c.ın a " l Eksprc . t1syonn gc mış-
dakikn evvel 1~mıa bO!'i bir ıwm
Tren u1er.ıuru , c:"dc bir tavırla 

artı p.. u k partunan " · k ci('l'aranu ~ a • 
kö5E:Ye k~ruıara, olc~mıya b~la: 
ton. ve kıtabım h t edece~unı 
dım: Böylece· . r~ \iı:'C inkisaı 
düşiinürk;n. bır e~n hareket 
ha} alc uğrad~· bir yolcu ko
ctmek uze:.c .!ı:enir tel&ş iç.inde 
şa. :koşa, buyukd :aususi bır a. 
vagonuma :3'~1~ ~lan kOmpartmıa· 
nahtaı 'a. kıJıdı ntı. ocı'İP otur

~"' kaı·şn b " 
n.ımı nc;aı-•1.n• 

du. t ar adnını ~v-
Karşıında 0 Uf•örnıiıs otdugu. 

velce bir ycr~e. g oldum. Uzun 
ınu hatırlar gıbıl k gözlü ve ince 
boylu, 1.4l):ıf • par a.. 1• GörünUı:ıte 
dudaklı bır agarrı .Ak düşen ~ç
birnz ka.nbur udu. V" hE'n1erı be
Jarı ('l'avct uzunk d'ar sarkıyordu. 

D - .lr rta 8. • 1 \! men y;.ı..ıı.ası . cmprirneab ~": 

F loryadn teni'& sahası 
yapllacak 

Florynda plajlar civarı~c1~! ?,ir 
teni::; sahası yapılma-.ı . dus~nul
mektcdir. Sahanın yerı. Mımar 
Prosta sorulmuştur. Göstereceğı 1 
yerde inşaata :baı:ılanacaktır. 

Diğer taraftan İstanbul ia.~ 
müdürlüğü kadrosunun pek ya. 
kında alakadarlara tebliğ edile
ceği haber alınmıştır. 

Meş•am Tren 
~ ~ -~ -

B
. kaç gün devam edecek esrarengiz ve kor-
ır b" . t k' kunç ır cına ye va ası 

Çeviren : Cevad Tevfik Enson 
rektörlerinden değil misiniz? .. 

zayıf ziynsr altında üç sene zar
fında pe!c ~.ok ih,,~~y~rlamış old": 
ğunu gördum. y uzu saraT?1.!şb . 
ve halinden büyük bır duşuncc 
. cinde olduğu kc !ayca ~ t.ıınşıh
~ordu. Halbuki Uç sene e~;ı. a. 
damda böyle bir hale t c:;ad Uf et-
memiştim. .. 

Avurdu epeyce çökm~ ; ~·c a!
ıundnn. y::ı.naldarından buy~k bır 
meyusiyet içinde kıvrandıgı ba-
. bır surette göze ~arpıyordu. 

U~iıncü veyahut dördünci~ ?c!a 
olarnk ytizünU bana çcvırın~: 
kendisiyle konuşmak ccsaretuıı 
kendimde h·ssetmiye başlamış. 
tım. l\1. 

_ Eğer yarılmıyorsam :s-
ter Viverınınaz ile şerefyap olu. 
yorum?.. . 

_ Evet ef endım. 
_ Uç sene evvel. Dö• tölton-

da sizinle karşıla.,<mlak fırsatını 
cldc etmiştim. ~ . 

Mister· Diverinmavz eg•ler ek: 
_ Ben ce sizi bir y~rd~n t.ı;

nıdığıına emioo:m. Lfildn ~ır. tur 
iti isminiz aklıma gelmemıştı. 

Mister Vivcrtimavz derhal: 
- Sözii geçen ~nrketin hem 

direktörlerinden ve hcrn de en 
büviik ııksyoncrlerindenim, de-
dı: . 

Mister Vivertimavz, bir aralık, 
Stokberi~ tren hattının yapıln. 
bilme ı için ne gibi maniaları ber 
taraf C'ttiğiııi anlattıka.n onra, 
bir takım küciık fıkralar anlat. 
mıya başladı. Uykum gelmisti. 
Blitiin gayretlerime rağmen göz
lerimin kapanmasına mani ola
madım. Niha~-.et. su sözler iizerL 
ne ll) andım: 

- T:ım ) etmiş beş bin lngılız 
lirnsı. 
Büyiık bi rt.elaş içinde: 
- Tam yetmiş beş bin İngiliz 

lirası mı? .. dedim. Bu. büyük b ir 
paradır. 

Ceketinin iç cebini göstererek: 

- Bumda taşınamıyacak ka. 
dar büyük bir miktardır, dedi, 
halbuki bu para. taahhüt ettiği
miz meblağın küçük bir kısmı 
sayılır. 

B:ı ccmlyctln kurulmaslyle, her 
§CYd n evvel, bir ehliyet ve ihtlsaa 
kazancı ~mln ctUğimlzi .sanıyorum. 

Kadın işleriyle, bir ı.1 kad111lann 

ıılı\kaaar olması gibi, modern blr 

zllınlycto rc\•nç verdik. Kadınlann 

her hangi bir nıhl inceliğini, 831\

dctlnı, ıztırotunı, ı:e~lt çeşit ihtiyaç· 
!nnnı. kndınlıırdan dahi\ iyi anladı
ğımızı lcldl:t ed bihr miyiz? "Y. S. 
C ... yl !darı~ eden lmdt'llnnmız, sırf 
hnym mllııt('nlt gayelerine crlşmeğc 

at sekiz buruktan ewcl Sir To
masm vcznc-siı e ~atmış hulunına· 
sı Hizımdır. 

- Fakat gecenin bu saatinde 
yetmiş beş bin lııgiliz lirasırıı lıa. 
mi1en Birk Votcrde ı Stokbriçe 
gidilir mi? .. 

Mi ... ter Vıvcrtimnvz: 
- Stoh."'briçc mi .. dıye haykır. 

dı. Anlnşılo.n sızı bu mesele hak
kında iyice tenvir edememişım. 
Bu parayı l\tanikforda kadar 
götilr'l"Ceğimi size söylemiş oldu
ğumu 7 . .anncdiyordum. Zaten 
Malnigroddan itibaren Sir To. 
ma.sın topraklarına girilmiş sa. 
yılabil ir. 

- Affınızı rica ederim, diye 
kekcledım. Biraz dalgındım. De
mek bu g~eyı ~1alnikfordda ge
çırcceksiniz. 

- Evet .. Sabahleyin de Blek. 
voterden sureti hususiyedc gön. 
dPrilcn bir otomo"i:lc yoluma de
vam cd~eğim. Ya siz? .. 

Kadını, kadmlıı tckı:mmill ettir
mek yolu... Tllrltlyo bu sııhıuun da 
yab:ıncIBı olmadığını liyakatle orta
ya koyuyor. 

Masa üzerine 
düşen adam 

Karnına bıçak 
saplanara k öldü 

Bcyoğlunda. Ncen.tibey cadde -
sinde 350 numaı-fı Muradın kah
vesinin Ustundekı oda.da oturan 
lbra.hlm ZUhtU adında birisi, diln 
odnsmdn dolıışırkcn ayn.h"I sandn.1-
yayn. çnrpnrnlt rıuısanın Uzcrine kn
paklarunıştır. İbrahim Zatinin kar 
nınn masa ilz<'rlndeki bıçak sap • 
lruımıs ve )aralı bnygın bir halde 
kaldınldığı B<'yoğlu hastanesinde 
biraz sonrn ölmilştilr. · 

----o---
Satie davası 
Müdafaa İçin başka 

g üne kaldı 
Eski nenizbank umum mUdüril 

Yusuf Ziyn Önlş'Je arkadaşln.rınm 
Satie ;)olsuzlui;"lllldan dolayı birin
ci ağır CC'ZR mnhk<'meslnce nak
zen b:ıkıl:ın muhakemelerine dün 
de dC'vnm olunmuş, milddelumuıni 
muavini mUtalcasıru söylemiştir. 

Milddciumumt muavini z:ya Yaz
gan netice olruıık Yusuf Ziya Ôll;!ş, 
muavın Tnhlr Kev.kep ve ya.pı şu· 
b<>si şefi Neşet Kruırmgllin '88.hto
kllrhk ve vazifelerini ihmalden t~ 
ziyel .. ıinı, dlğ<'rlCTinln dP bcranU.. 
nJ jStl'tnlŞtir. 

Mahkeme' mildn.fan yapılması ve 
karnr verilmesi içi duru ınayı bBş-

- J clf, beni Klc\ borddan o- ka bir gtinc bırakmIŞtır. 
tomobille nldırncnk. · Kendilerine - ---0--

söylcnecek bir . öziinüz var mıdır Sokag"'.a bırakılan 
acaba? 

- Sizinle beraber seyahate. çocuk 
dip onlarla bulumnnyı pek arzu EmtnönUndc Şlrvnnzade soka-
ettiğmi; fakat mlimkün ol foğu gındn, dün tcrkedllmL'.l Uç aylık bir 
takdirde N"elden evv.:-1 kendile- çocuk bulunmuştur. 
rini ziyaret edeccJımi Föyliyc:bi- Çocuğun ebeveyni meydana ~ 
Ursiriz. ka.rılrunrun'l! \'e k<>ndisine Fatma 

- Söyliyeccklcriniz bunlardan ismi vi'!rllflrek esirgeme Kunımu-
i.baret midir?.. nun kreşini" tcellm edilmiştir. 

Arık reıaıte bı_r re ~em"ive-Jlll 
"' · ·nı \ .. • mişti. vaıızı ko)'Tllı.. tu. 

kanapcnın altına · d" ivi 

_ Lanfkord, Vilyam_ Lanf. 
kord .. Jonatan J elf berum ~ 
cukluk arkadaşımdır. Av me':_sı.. 
mind~ ekserh a 'birka~ hafta~ 
Oöltonda kalırım. IIer ha,!?e ~~ 
de oraya gidiyorsunuz. degıl mı . 

- 'Gzcrinizd~ yetmiş beş bin 
lngiliz lirasının mevcudiyetinden 
mi bahsetmek istiyorsunuz .. de
dim. 

Mister Vıvc.ı tima\"Z acı acı Bir çivi muhtekiri 
gtilcrck: tevkif edildi 

- Yiğenime, b0ııım uirumda Sultanhama.mındn, Mısır ça.rumı 
:kadnşımı şun 1 

• 
Seyahat ar ordum. Üc f;e~ 

den iyiye hat~r~ı)_ \lister Jona
ne evvel kendı~ıd~ görmüştUnı· 
tan Jclf n evır: :rn gibi dostla
n.anıck o da ben-. diiaünmüs o-
!ftU•• • ' t etrnevı ....,.. ·d· 

MU.er Vi rertima\.-Z "ıCrt bir 
sesle cevap rerdi : 

Ratoyu yakmasına lüzum olma. arkasındn nalburluk yapan Yagm 
dığmı soyleyiniz, de ij, ~atoyı.t adında birisi, çivi Uzcrinde ihtilmr 
gelmemi beklemeden m·wi eda- yapmış, ynkalanarak adliyeye ve
mn ocaklarını tcmizletirse ken- rilmiştll', 
di!_ıine minnettar kalacağmu da Maznun diln ıuıllye ildnd cezn 

rını zıyare . c Vh·crnirnaz ı. ı. 
, . lncaktı. tsmı d n.nf'<l ~rsem Mıs. 
• bı~a ' Avukattı: "~-za "di ı.: Uun'banID 

ır ' tris J clf!n ) ıg->....nı ı . 

_ Hayır, efendim. ~cari bil: 
iş için seyahat etmek!~· Yenı 
bir tren hattı çek~rz d.<'·: 

_ Jst Angliyan şırkebrun di • 

- Efendim.. Yanın saatten!:><'. 
ri eize anlatnıak istediğim nokta 
da 'btl\'<iu. Satış Afık~mma ~öre 
bu paranın a.kşa.ın ii7.Cri, yanı sa. 

ayrıca bildiriniz. 1 mııhkcmesindc sorgusunu nmtcn 
(Dcrrımı ''ar) kip tcvkü olunmuştur. 
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Çörçil - 123456 
Londra, 12 ( A.A.) - B. Çör. 

dlin nutkunun devamı: 

Çörçil'in 
nutku 

vcyşin almaca -ını s .. , ·,m ... lcri üze
rinden üç aydan fazla bir zaman 
geçmLs bulunuyor. Malüm olduğu 
uzwo Almanlar Süveyş almdıktaıı 
sonra, İspanyolların da har:ba gir
meleri icap edeceğini söylüyor -
Iardr. Daha iki ay evvel bir çok 
kimseler Tobruktan kovula.cağnıu
zı yahut taslim olmak .medburiye -
tinde kala.c:ağmıı:zı zannedİyol"lardı. 
Harp haJckında. cereyan eden son 
müzakereler esnasında. ahv8le va
krf bir lıatip Almanların Nil delta
sında görUnmcleri üzarine zuhur 
edecek tehlikeye ehemmiyetle na 
zarı dikkatimizi celbetmişti. Daha 
altJ: hafta evvel Irak ateş içinde 
idi ve Rabbaniye doğrudan doğru
ya br tehlike teskil ediyordu. Bu
na rağmen kadmlar ve çocuklar 
hava yolu ile tahliye edildiler, dü.5 
man !ıafilleri teslim olmak mecbu
riyetinde kalacağmıızı işa.e etti. 
Asi hUkfunc.t, Bağdatta Almanlar 
ve İtalyanlarla sıla bir fş'birliği ha
linde ıcroyı hükfunct ediyordu. He 
nüz karaya çıkan kuvvetlerimiz 

b:W:~~~~ı- Ege denizinde torpille_~ 
man edildi Fransız. ~apurunun mürettebatı} B. Çörçil Suriye harekatı me- Alm.l,lann d:.ılma yn">tJ.AJW"ı bfr şeyi 

selesine temas etmek üzere oldu.. Y z>ı. al: I.' •~:1 l:h vkAta hAkim ulrca. 
ğu bir s:ırada B. Hore Belisha mızı istiyorlar. Bu hususta hiç kizwıç 
lrendisindmı hava ordusunun di- benim kadar mutabık olamaz. Fakat 
ğer askeri kuvvetlerle yaptığı iş &öylemek yapmaktan çok kolaydır. 
birliğinden bahsetmesini rica et.. BUtun bu sebeplere binaendir ki, kısa 
miştlr. B. Çc>rc-il gesıen sene av- ve kolay bir harp hakkmdak! nmıue
c.ı tayyareleriyle lbombaroıman ri ası:ı. teşct etmedim. 

getırlld, yaralılardan biri 

tayyn.relerini arttrrmanm rnüsta- Bununla beraber bir mUntehadan 
cel bir zanıret teşkil ettiğini be- diğer bir mUntehaya gcçl'.rck memıe· 
ya.n etmiştir. Bu, çok büyük e. keUmiz ve ordularımız tara!ından eı. 
hemmiyeti haiz bir mesele ol- de edilen dikkate dcgcr neticeleri kU. 
muştur. çtlk g6rmek de do~nı dcğtldir. Mem-

SURİYE MESELESİ nun kalacağımız ve minnettar olaca. 
B. Çörcil Suriye meselesinden ğunız bir çok şeyler varcırr. Bu adaya 

bahsederek şunları söylemi.cıtir: karşı yapılan bava taarruzu biz! sars. 

Vişi hükOmeli sık 
sık toplanıyor 

Vtııl. 12 (A.A.) - İyi haber alan 
mahflllerden öğrenildifine göre, dlln 
sabah toplanan nazırlar heyeti, bllbas 
sa Surlycdeki vaziyet ile mexuı ol. 
mU§tur. 

Alberta ismini taşıyan bir 
Fransız şilebi 7 haziranda Ege 
denizinde meçhul bir denizaltı 
gemisinin taarruzuna uğramış, 
atıJan torpiller gemiye isabet et
miştir. 

Alberta., torpillerin isabeti ne. 

Bizim Suriye topraklan veya madı. BllAkla bu taarruzdan daha 
dığer Fransız toprakları üzerin.. kuvvetli ve şerefimiz artmış olarak 
de asla gözümüz yoktur. Fran- çıktık. 
sn~lara ait araziden hiç bir müs. F&brikalanmızdaki fstllısalAtm en· 
te=nleke isreınediğimiz gibi ora- dfae verecek blr derecede ualmakta 
lnrda herhangi bir menfaat pe. oıduğunu iddia eylemek hlı: doğru dE'. 
şinde de değiliz. Bu harpte ke.n.- ğlldir. Bu !stflısalıı.t belki blzim iste
dimiz için hiç bir müstemleke ve. diğlmlz kadar sUrntıe ilerlemiyor. E· 
ya hcrha~i 'bir menfaat temin 

l'Jşl, 1% (A.A.) - Ofl ajanmım 

bildirdiğine gore İngiliz hava ı..-uvvet
lerl dUn öğleden sonra müteaddit de
falar Beyrutu bombardıman etml§ler
~PNIMa hava dafi toptan faallye.. 
te geçmiştir. 

Yedek subayların hiı 
hakkındaki kanuıı 

etmek İ"tmniyonız. Fransız dost- ter lstıhsall hızlandırmak fçln bir yol 
lanrnıuhn hiç biri bu hususta g6steren olacak olursa memlekete bU. 
Almanya ve Vişi hükfuneti tara.. yük bir hizmet yapmış olacaktır. Fa
fından yapılan propagandalara J.at sadece emir vermek ve sert bir 
aldanmamalıdır. Biz, Fraooanın sesle talep!erde bulunmak klıf! gelml· 
hüniyet ve istiklfili ile bütün yor. lilltUn fabrlkalanmızı matıOp 
haklannı yeniden temin etmek §ekUdo işletebilmek tçtıı bundan fazla 
için elimizden geleni yapacağız. bir c;ok §eyler IAzımdrr. Ukin lsUJısn. 
General Dö Gol'e yazdığım bir Un 1mdi§C verecek mahiyette azaldığı. 
mektupta Fransarun hürriyetini nı söylemek bakfkatln tnmamlyle ak· 
ve haklarım iade için yedi ikti- sin! idd1a etm~ktlr. MeselA top ve n .. 
danmızda. olan her ~.eyi yapıca. ğtr tank imnı!\.lında lOU senesinin ilk 
ğımı7.I teyit ettim. Fakat Fran- Uç ayının vasatll!f 1940 yılının son Uç 
sanın azametini iade için bi7.e ayındaki vr atiye nazaran yüzde 50 
yardım €tmck Fransıilann vazi. nisbetinde fazladır. Mayıstaki lstlhsa! 
fesi olmak lazundır. General Dö §imdiye kcdar eld<' edılen en yUksek 
Golün, dü.ş:rnan Almanya.ya mü- dereccy! bulmuş ve 1940 senesinin son 
tavaa.t politikası güden Vişi rica. üç ayındaki vasaUnin iki misline ba
lir.e nazaran Fransa.nm en gay- ut olmu§tur. 

Basradn. adeta muhasara edilmiş 
bir vı>z.iyctte bulunuyordu. Ker -
kük ile Musul dilşmanın eline geç
mişti . Bütiln 'buraları şimdi tek -
ro.r bizim elimizdedir. Suriycdc 
kuvvetli bir surette ilerliyoruz. 
Garp çölünde Masra .Matruhtaki 
cephemiz sapasağlam olduğu gibi 
müdafaa hatlarımız da her zaman
ki ndcn ziyade kuvvetlidir. Ha.be -
şistnnın fethi ile m~gul olan bü
yük kuzvvctlcrimiz şimdi serbest 
kalmış bulunmaktadır. Bu kuvvet
ler, muazzam miktarda nakliye va
sıta lan ile Nillıı deltasına doğnı 
ilerlemektedir. Hatta ibir kısmı 
§İmdiden oraya varmış ibllc bulu -
nuyor. 

Basra -Bağdat 
yolu açlldı 

Ankara, lZ (\'.A.Kll) - HUkQmet ı rar vermiştir. B~ 11' 
yedek sub&ylann hazerde ne wret.ıe kanun Jt\ylhası bUsU' 
terfi edecekleri hakkında Yedek Su- edilmiştir. 

bay Kanununda tadllft.t yapmaya ka· 

retli bir müdafii olduğuna hM; Her şeyden evvel, hava hücumları 
§irphc yoktur. netlceslndc sarsılmadrğımızı ve istlh· 

Almanlarm Suriyeye hulfillerl aalAtıınmn. a.zalmak ı;ıöyte dursun, 
ile İrakta çevirdikleri entrikala- ' BUratıe artmakta olduğunu tekrar et.. 
rm, Nil "adisi ile Süveyş kana- mele ıstcrlm. 
lmdaki şark cephemizin bütün Atlantlk meydan muharobesi de iyi 
müdafaa tertibatı i~ çok bil. bir surette idame edilmektedir. H!Uer 
yük ibir tclılike teŞcil ettiğini an- lklncikft.nwıda yapbğı beyanatta bize 
lamak için biiyük bir zeki.ya. ih. kar§ı deniz llzcrlndekf gayretlerinin 
tiyaç yoktur. Bir müddettenberi Kart aymd& aon haddin! bul&cağmı 
bu sabadaki siyasetimiz., Hür söylemi§U. Öyle hlicumlara intizar e
Frans!Zlan bir muka:bı1 huhll ha- diyorduk ki, §imdiye kadar misli gö· 
rcketi hazırlamalar iıususmıda rfilmemı, olacaktı. Bıze karuı yUzler. 
te<}Vik ctmiye matuf bulumıyor. ce deıılzaltı ve sayısız tayyare kullanı
du. Burulan ~a daha ziyade ıacağı rivayetleri dolqıyordu. Bu ha· 
geç kalmaJc tehlikesini göze ala. berler btıtu.n dünyada bizim aleyh!. 
ra:k burada 'bU:yü:k bir kuVftt ha. misde tem yapmak makaa(IU. ;yapı.. 
zırlamayı da dlişünüyorduk. Ni- lıyordu. Filhakika bunların endişe do· 
tekim bugün bu kuvvet hazırlan. turan bir tesir :yapbğı görüldü. Mart, 
mış ve harekete geçmiş bulun- Nlsan ve :M.ay.ıa geçti ve §imdi Haz!
maktadır. Bundan maada. Surl. ranm ortasına geWU,, bulwıuyoruz 
yede ciddi bir ileri ha:r!keti .ya- AkClcnlzde uğradığımız c!dat zayi&~ 
~Ilı?~~ evvel lraktakı V!1Z1Y8- istlna edilecek ol.ursa lırayıa, Atlan
tmıw ıade etmek .zarureti var- tncte bir müddettenbert geçirdiğimiz 
dı. . . . . _ aytann en iylııl olmu~tur. Gemileri hl· 

Vışı hükCtınet'!yle. olan muna.. maye ~erek hamuıelerlnin bize kadar 
&ebatımwn mahiyeti ve mczldllo ımemnı 
hükCimetle kat'i .münasebet ihti- ge temin etmek için muazzam 
mar . ud. t" ... h ket gayretler aarl'edilmfş ve bu gayretler 

. ının mevc ıye ı ·uu aru . boşa gitmemiştir. 
lerın askeri manasına. son dere- vapurıarı batnmaıc cnıa •ft•O 
ceehemmiyet verilmesini mucip ' rı -s- et· 
olmuştur .• Netice itr"bariyle şunu mekteıı vıeya Okyaııualardan emniyet 
söylemeliyim ki Alınan krtala.rı altında geçirmekten daha kolaydır. 
ile takviye edilmlş bulunan ibü. Gemi t:ıtırmak huausunda blz de da. 
yük !talyan kuvvetlerin.in de ha enerjik blr surette hareket etml§ 
mUzaheretiyle !harekete geçecek bulun..ıyonız. Mayıs ayında batırdığı. 
olan Sireruı.lk'deki .Alınan ordu- mız, yakaladığımız veyahut kendileri· 
sanun MISI:rJ istili. tehdidi altm. nt b&tırmağa mecbur ettı:ı.ı:ılz dil{. 
da tutması bizi dü.'Stindiiren m man gemilerinin 257.000 tonlıtı.toya 
mühim meısclelemen biridir. l\1ı- baliğ olması, hayretle karşıl1U1ması 
sırdaki Alınan ordulannm ileri lf.zım gelen bir hAdisedlr. Bu rakam 
hareketi iki ayda.n'beri buradaki blzluı dUşınana hedef olarak dcnizler
'YBZİyetimizi tehdit etmektedi... de dolaştırdığımız gemllerin ancak 
Garp çölündeki müdafaamız kı- onda birlnJ te~kll etmektedir. DU,ıınan 
nlacak oldu'ktan sonra Suri~ vapurları limandan limana kıyılan 
hasrl ohm vaziyete karşı koynu- takibeıı ve tayyarelerin b!mayeslnde 
ya. çalışmak her halde lbüytik fay giderken ve yahut ancak kaçak anı· 
da temin edecek bir hareket ol- rette denizler geçebilirken biz cilıan 
masa. gerektfr. mUnakala.tmı yolda her ~ıın en, ~ 
Generaı Vavel goeçen pazar g1trıll .2..000 vapur bulundurmak sureWe ld<:· 

~ıyan ileri hareket için emir .ere- me etıncktcylz. En tehlikeli mmta.lı:a.
cek V&l!lyctte bulunlluğuııu bildlrdiğ'! larda l:er gJln en a,ağı 'o vnpunı.muz 
zaman cidden nevlndlm. Bti ana kadar gidip gelmekteuir. Vaziyet böyle ol• 

~. ~e-zkQr llcr.1 doğu halde .Mayısta bblm dU}mana 

·-~ıor.&Jıiat. dllşmanm biz.e ver. 
tm ~rtt.e üçüne baliğ oı. 

nağdat, 12 (A.A.) - Suriye harbi 
Bnğ<lıtta yakından takip edilmekte· 
dir. Bu muharebenin Irakm istikbali 
üzerindeki hayaU ehcmm!yetınf her
kes !.drAk etmektedir. 

Köylüden yeni mah
sulün mubayaasına 

başlandı 

Şimdiye kadar rnyanı dikkat bir 
derecede rn4vaffakıyetle tetevvüç 
etmiş bulunan bir müdafaa siste -
mini, Girldin kaybedilmesi gibi ba
riz bir muvaffakıyetsizliği naza:n 
iLlbara alarak, bütün orla şaıilt 
müdafaasını muvo.ffo.kıyots.izllğc 
uğramı ştclfıkl-J etmek çok yanlış 
haksız ve manasız bir hareket o
lur. Filhakika orta şarknı .nıüda. -
fansı için yapılan bUyük muhnre • 
be §lmdiye kadar hep muvn.ffakr
yetlc inkişaf etmi§tir. Bu muha
rebe bugün yeni ve nazik bir saf
haya girmiş bulunmaktadır. İstik
bal hakkında hiç bir teminat ver
miycceğim .gı.'bi hi<; bir valt ve ke
hanette de bulUDJJUyacağııa. 

Musolininin nulhu 
(Baş taraf• 1 incide) 

Raşit Ali isyanından, yani Mayısm 
ilk haftasından beri Basra ne Bağdat 
arasm.ia kesllmlş olan dcmlryoıu mU
nakallltnım yarın tekrar başlıyacağı 

flmlt edilmektedlr. 

Almanyada 
Dans yasağının 

kaldırılması hakkında 
tefsirler 

BerUa. 1% (&.A.) - Bir hususi mu· 
habir biJCtirlyor: 

Dans etmek yaaağınm kaldırılma.. 
smdan .aonra barekAtı harbiye hak
kında umuml bir tebliğ n~dilmesi. 
faal satlıanm llilıayet.e erdiği ve ha· 
len bir vakte geçlril~kte olduğu tn. 
Ubamı teyit etmektedir. lı!aamafih, 

bunun hasmı aldatmağa matuf bir 
harekP.t olması da muhtemelcllr. 

Alman orduları 
Sovyet hududu.nda 

(BalJ taraft 1 incide) 
~mes gazetesinin diploma.tik 

Alman gazeteleri, nutkun İtalyan - muharriri. Berlinden de Sovyet
Alman temuıUdü ve Amerika ne mil. ler birliğine karaş ibir taarruz 
naseoeUcr Uzertnde uırar eden çok kı. yapıla.cağıru anlatan bazı haber
sa htı!Aaal&rmı neşir Ue Ikuta eyle. ler verildiğinden bahsetmekte. 
mekted!.r. Yunantstan lı&dlseleri halt- dir. 
kmda, Kuaotinfnln. İtalyan kayıptan Mulıarrir diyor ki: 
nı açık surette itiraf ett1ği s6ylenmek- Tahşi.dat yapıldığının gizli tu-
le 1kt1fa oııınmaktaclrr. tulmaması ve B. Hitlerin daha 

Hiçolr guete, MuaollııI;ıfn nutkun.. ziyade yabancı addedilmesi Iazı:m. 
da, Yuruuılıitanm askerl t,gall ve ha.. gelen buı kimselere bu sene için. 
yat v.haaı bakkmdakl pa_rta ne 1taı. de Sovyetler birliğine karşı bir 
ycnm hattA barlct yardım olmadan hücum na.z.ırladığı haıkkmda yap
Yunaniatanda matem.atik surette mat tığı beyanat, AJm.anlann böyle 
!Op edeceği hakkmdaki tıkraları ikU.. bir projenin muvaffak olacağına 
bas eylememı,ttr. tam bir itimat beslediklerini ve 

M:ıso:ın1n1n hayat sahası bakknıda- ya bu işin ihtimamla haztrlan
ki eUmlesinin manası ile alAkadar sa.. mış bir blöf olduğunu g~ter. 
rih b!r Stıal ııorulmuştur. Bize fU el. mektedir. 
bet a:ılatılm?Jtlr. ki aakerl ffgaUn ıd.. Bu hususta üç ihtimal ileri sü-
yast teskilAtlandmna llc ve .naj"~ sa. rüle'oilir: 

llemleketin diğer yerlerinde 20 yer. 
de daha ajans vücuda getirmek :sure. 
tile rnUstahsil ne daba sıkı bir !§bir 
liği yapmak imkAnI hasıl olacaktır. 

Diğer taraftan Ofis 15 Hazirandan 
itibaren yeni maluiul afyon mUbayaa. 
ama başlıyacaktır. Bu seneki afyon 
fiyatları 1939 senesi tıyaUanna nar.a
ran bi:- misli arttırıımıı ve mUstahaf· 
lbı §iki.yet ettiği avans tediye usuıu 
de müstahsil lehbıc tadil edilml!}Ur. 

Ofis. cllğer taraftan bütün t.stıhaal 
mmtaluilarmda faatly Une devam et. 
:mektedir. Verilen malQmata nazaran 
ı~ı senesinin ilk dört ayı içbıde ge
çen bir senelik zaman zarfmda yapı
lan mUbayaayı birden yapmış bulun
maktadır. 

Habeş ve Hind 
(804tarafı

0

Z i11Cide) 
Sahil mmtakasmda, lngUiz deniz 

ve bava ku\"Vetler1nin 'i§blrliğlle Hint 
kuvvetleri birdenbire bir ihraç hare
kett yapmışlar ve Assab llına.ıwu zap. 
teylemi§lerdlr. Şimdiye kadar sayılan 
esirler amsmda 50 bahriyeli, 87 tay. 
ya.reci, 39 Alman bahrlyelJsl ve bir 
miktar da İtalyan askeri vardır. ~· 
neral Bardia da DiacenUni ne bahriye 
yüzbaşısı Oolla da ellm!zdedlr. 

Cin1ma mmtakasmc:ta umumi ilerte. 
yi§im1& devam etmektedir. 

Smiyede, dllnkll Çarpmba gtınO 

mllttefik kuvvetler büt11n mmtakaJar. 
da mtlbim ~rakkller ka)'detıni§lerdtr. 

Sıırtyeye gir:i§imlzin bedelleri bak· 
kında yanlq malflınaUa. aJdatd&n Vl§i 
kıta.lan bazı :mmtakalarda :mukave. 
met göstermekte ileri yt1rtlyU§UmUzön 

maniaya uğramamur için bizi kuvvet 1 
istimaline mecbur etmektedir. Bu kL 
t.a:lıt.r teakll edil4iktcn soma bir çok
tan Suriyenin Alman rfrltlne karp 
himayeBI olan mttttefüderin makaadr 
hakkmda tevecclllllerlni uade ec1tyor. 
ıar. lrakta YaZiyet sOkOnetini muba
fa-. etmektedir. 

mukavemetle kar§llqaralı: devam et· 
mektedtr. 

hası ile hiçbir aıt\kası yoktur ve ba- 1 - ffitler !büyük ordularını bir 
his mevzuu olan keyfiyet, baW genci tarafa yerleştirmek mecburiyetin
kunwıyıata aıt dabl1I aake:1 bir mese.. dedir. Şarkt A~anm geniş ova.
ledlr. İtalyan aakerleri ancak Alman lan Alman tümenlerinin yerleşme
a.skcrlcrlnlıı yerini almaktadır. Se!L sine çok mtiaaittir. Çünkü buradan 
11.ıiğiıı 4ıgali teyit edilmemektedir. Ha_ Sovyetler BtrUğinin hareketleri 
yat sahaama gelince, .Musolinl her hal nCWllll filıı*4'ıeJacszlv.JM.lfı 
oo YW'.anbıtanm artık lngillz sahuma gibi lngllte~~mtRim da bat 
dahil bulunmad&ğnu ve ,ımdlden .t. ka bir mmaııa talik edildiği.nı zan
ta!yan menlaaUeri mrutakasına gtr. nettireıbilir. Bu suretle lngHtere 
m!ş o.lduğunu 96ylemck tstemi;tır. istila teşebbüsünün ya.pılamıyaca
Akdeııiızıkı bulunan Yunanlstan ltaJ. ğmdan emin olarak adadaki kuv -
yanrı.ı ekonomik ve aiya.st \"&ıiyet.e vetlerden !bir ilmımmt d..iler ~ 

muştur. bakkL bulunmaktadır. B&)'t&t sahur lere gönderebilir • .Almanya. ille ..._ 
Bu, dilfm'nıa deıüzden kıtalar ııak· teıakkili, Yunanlstanm hükllmran bı halinde şadlıt.aki iltuftoetıerial' 

letmek suretile yapacağı tstnA teşet. bir de1det k~~I·! gele ~e gmiıe. neidıedebilir. 
bOal.I ile de mkı surette münaaebattar. mez. tHıatr. ı.e :ımıftll~btkt~ 2 - Hitler ~harp makine 

~~~ dir. 

.VAK.frA 
ABONE 

OLUMJZ 

Suriye 
(B~"" 

Surtyedeld vaziyet hemen he.men 
kaybedilml' bir va~t :ktL Alman 
zehiri bUtUn memlekete yeyıbyardıa. 
Irakta ~tinden evvel patııyan 1htı-
1Al ,.aztyeti ~yacak tedbirler al. 
mamaı temtn etti. Fakat bu kadar 
bir JeY için eevinmemiz ve kendimizi 
~emJll doğra detfldir. ÇQnkll 
ayni derecede mll§kUI bir takını hare
kAta gir1fm1I bulunuyoruz.. Ve Alman. 
lama ne gfhl bir mukabil harekete ge
~kleri meçhvl ve muzlim bulun
malttadır. 

dır. Çllnldl .w--. vanurlarmm tab· • ·~er BidlğlDe bl'fl ku-
l'ibl mcmnunl;ret '"'7ftll Yunım ~e yaptığunız ra ~ ve 
bir euret,t,, devam etmektedir. orta konu§malarm da teyit ettiği bıtlbu. yalnız kuvvetlerini göstererek mil- r--------------=--=====.:..._... 
Şıutiakt harp ınanzaruma ibir nua.r mıza göre. yeni vaziyet güçWkJer do- hiln ta.viat elde etmeği düPinmüe 

Knnekkftler ~ menbalanmızı 
ıbw.ba. katmadan, mcaate ve zaman 
mefbwmJermı g&önllno getirmeden 
şurada tıur:ıda harekete geçmemlzl 
talep etmek çok kolaydır. Ontar, hn. 
rl~ l!leı1 bir nuar bile atmağa ıu.. 
zum g~ksizin tr.mu talep edebilir
ler. Fakat Avam kamarası. sat.hl mil. 
talea!arla alel~e ileri dh1llen nok
t&Ja:1 kabulden içtinap 81ll'etlle ciddi· 
yetini. ve otoritestnl muhafaza etmek 
~etindedir sanmm. Bazı kim. 
8dler g1bı9 gUnDne bir lltratejl ~ 
binde~ ııar"'mnzar ~k bal'l!:ket te
§CbbUatlııU tckrnr ele geçirmemizi ve 

atfettiği.mis zaman bo esaalı &ebepler t;ıırmalttadır. Çtinlı:ll Yunuıiatan tes.. olalbilir. • 
orada da bize itimat verecek TUl,et. liDl olduğu zaman. mukadderatının 3 - AJımaırHamı Ukrayna. hJğ -
tedir. yalnız Almanyaya bağlı oln.cağmı aaıı daylarma rve KatkM peıtn>llerine 

21 a,.unbert harpte bulunuyoruz. Dlif ve bqka bir devletle detll tak&l göz lroyduklan mamm olduğundan 
Franııanm bizi t.erkottlği ve ltaıyamn Almanya ile i§birllğirı9 M.zır bulun- hakikaten Hitler Soıvyeıtler Birli -
bize karf1 herbe girdiği g1\ııdenberi ğini jetiJiya teşebbüe edebWr. 
hemen hemen bir sene geçti. Eğer ge- m~:ie. ba auretıe çok aktQeJ bir Da ilçUaqm lkiucill, yani Sov -
........ sene Haziranda biri "Ilrıp ta Or yetler .Bil eu 1ııodwıtanık hm ,,,_ " mahi)"et alml§tır "" bitaraf m&hflller ta . 
ta Şarkta muhafazam İngiltereye mev de sanıldllma ~re. bunun bOtlln AL davizat ~ tiimali IU ..., 
du araziden bir me•- mura~-- b'· en 21'* .__ yakm olamıbr. 

...,, ·UUIUUID denizde alüsle.rl görllleceictlr. u.:..ı • '--dı 
ıe bqkasm& lı:aptmıamryacBğlm. Ha. .u.11.ıer.aı ma--. hemen hemen 

h-4 tam ==============: .her zam-Wniıı aynidir. ""'S'•s , p.rkt Afrikest ve Eritrelli lstedijlMM, lwqwis yalnız tabdiıt 
ne beraber btlttın ltaıyan ~ V A T A N jle elde eılmıı*.. Fakat ihamiıkm:m 
luğuının feth edileceğini. aynı aman. gen9iği ~ lDUerlıı mil _ 
daM:18Jrla F'Rlstinbı 'ftl 1ra1mı mnaf- KADINLARDAN DA hb t..iMt Jst:i~ 4alimıet.. 
:faldyetle müdafaa edfJecetlni a6Jte- H IZMET mok Jiomdır. Bu tavi&Jer StaUnin 
ıq olaydı btttDn bıım1ar JD1bD.tah ' ~n ....,._~mı 
lddlalar olarak ıeidr.tr:t ed!!ebilil"M. BEKUYOR. lllliM'"~ Ve Bitler 
Fakat §U andaki vtı'tiy«t işt• böyle bir ~=:==:::;;;:;:;:;;;;;;;:;:;;:;;; B~ iklÇ*••ıetr'•wıllJ·iii:tııılllil\ 
"ftally'!•tır. 

Alın t b' • EM ~1fll!llii&Uia-~f •--= ~--!) 
a~a.rm ~ "J.f' ._.. ,-._ tr '\1* ·• ~~ ~-... •W'ı!Mıtlııtiııte 
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. B'ltrlK EDaJ BOllAll · Cerniyet tetkikleri: 

MUCiZELER DOKTORU 
1 

13.6.1941 
7.11 Halli .... u 

• p~ • 1.16 MAndnlin 
Garabetleri ile meşbu 

küçük cemiyetler 
Xazan: 

PJTIGR/U/ 
Türkçeaı: aı AJılQ~ kııart..ıı 

3 
niş DlS\i sema rııhuna bir feTahlık l:?.U A,Jaa• :et.15 U~Ju 

M_u_z_A_F_F_E_R_.A_c_A_R_.

1

.,: 2;.,, '!::: :E! .. 
verdi .. Sema insanın göz bebekli'· ıs.ot Kar1t1k pır.ctesı 
rinden içeriye giren bir mQıse:k.kl 45 $ol n· program 29 .• o Duu) anın en gmi µ mezhep w 

cemiyd.lcrine nerede rastlaıur? 
ö.ir. ~ ' dive b•r sual soracak olsak mu-

Bl·r '"aç zaman sonra -tekrar. "7Yr . 
11.:U Kı• fasıl ~rkıJar 

u.. KanplDI ıı.eo femlek4-t 
,. hakkak ki herkes dcrhn 1 · .i\ meri. ne döıım<.'k •. elektrik düğmeelnı ay 

nı kU5Urla, dolap kapağını arnı gı ka. ,·eya Malezya diye cevap ve. 
cırtı ile bulmak, aynı perdelen rir. Fılhakika Amerika, Malezya 
ajroı masaları. aynı eşyayı teıaa \'C Afrikada henüz hususi) etle. 

ri tamamen anlaşılamıya n çok 
görmek.. -x.ı • · • tJ ...:ı B k' _ navır biraz hava dq;dJtirme ganp ceınıye er vaıuır. 11 .:-" ---ı- z ifnld cilk ictimai birlikler1n hUSU!I· 
g-e ihti,·acıın var.. Tt..vuvr u '" -

" h yetleri henüz i<:tima:yatc:ılar ta. b eö1Jerl bir fincan ka ve, yarım 

- prorram poetuı . 18.es .-... .-.. =ı.19 l'fomall . JS.30 Ziraat :.oo Salon 
r Takriınl orkr..ıtrası 

ll.40 Svtac ıı.so Ajını,. 

- orkeetra9ı !!.415 Sahın 

ıuo ıım.at o rk e3t r .uıı . 

ısmi verilmiştir ama, bu ka'bila 
efradı şeytanın ismini bile ağ'ız-
1 anna almaktan (,'ekinirler . .Şey. 
tandan a:>ahsctmek liizım geldi~ 
zaman aralannda: "O .. :·. ··Senin 
'bildiğin . .'' veya "Tavus melek'' 
tsbirl<>rini kullanırlar. Yezidiler 
seytam altından mamul bir ho. 
roz şeklinde tecessüm eder w 
mabetlerinde bu horoza tapar
lar. 

"Dindarlar cemiyeti'' dir. B 
gün biz Urug'>'ayın Portland şc 
rinde muazzam bir salona gö 
dull'r. Medeni .ışığiyle aydm]a 
mış ol~.ı1 bu salonda bir 
bir ba.5!1 kadar muazzam bir 
il vardı ve bu kül'8Ün0n ark 

...mc1a et.rafına toplanmış olan 
!erce genç. ihtiyar, kadm, erk 
canhıraş frrvnUar kopararak 
h\·or, dovtlııüyor. ayağa kalkar 
me"hullere hitap ediyordu. So 
rada.n oğrendim ki burası Diı 
darlar cemiyetinin merkezi im' 
ve bu binlerce halk bu şekilde 
tırnpla kn•ranarak Allahın Ji.ıtf 

-
ş~ maden suyu ve bir portakal rafından bile tetkik olunmamı!i-
d .ibaret olan sabııh kahvaltısıru tır. 
., 
.. :~ren uşağına roylt;micJti. .. .. Fakat ibiz dünyanın en garip 

:Kahve fincnnrnı aguna gotur- cemıyctlerini, mezhepl<?rini iml-
ınezclcn e\'\'CI derin derin nefes a- mak için o kadar uıaklara gıde-
Jarak ciğrrl<.'rinl doldurdu, yanak CPk değili?... Pek yakırunıı1.da, 

. -
~ Cuma ICuınarle . - 13 Hazir. 14 Hazir. > x -

Yezidiler'deki fldetlerden biri 
de CCna7.e11in arkasından ağla
manın gilnah olmasıdır. Bu kabi. 
le hnlkı ölüniln arkasından ağla. 
maz, bllaki-. cenaze cıkrnca san-

1 
"icıi.rdi ,.c kuvvı:-tıi bir üfle- ı ugünlcrde me' zm.ıbnl. i, olan 

arını ·"" · iki t Sıırı·,.,e, Lübnan ve Jraıcta '~"'ı. 
visle ağzındakl çiğr.enmış fi (' ı • fll'la.ttı. Şlklet bir kıı\'is rcs~et- yan kücük içtimqi ıbirliklerirİ g:ı. 
tJ
.kt"n som ıı gidip A vnıpa h::ırıta- ı ip memepl rinden, M tlerlndcn 

' bah!cdeceğiz .. Suri)c ve lr. kta. 
sı fü:crinc ynpı tı. . .. 

Tcot!r~ Zuifdd gözluklerıııı arı- insana, günese. şcytaruı tı:ıpnn 
ganp kabileler vardır. 

ya~~cal.l'.l nereye yapıııtr? M~Ja Liibnan mıntaknsında 
Diye uşeğma sordu. Usak du,·a· ymH} Jll Dürziler insann, hakim 
~aştı ,.e bir isim o".udu: 08- dedikleri in°ana üııı~rlnr. H ı 

rJ. ~ dinin bir pe~gamberı 'nrdır. 
tan.ıi.. · · t k Dürziler ise bu pc) g-.ın1bcı it•. 

Tcodor Zulfcld dı> a)nı ısını e - 1 i Allahın insan şeklinde bir te-
nırladı: Ostaııd.. b 1 · 

Ve tf;lefonu nösterc.rek ilkvc s 
1 

r~~~isi olarak ka u etrnektedır. 

et~ Dcrh~I ~·ııtaklı \ gnnlara te- a11et Dlf Düı'Zilerin iba<letı o kadar şa. 
1 

f 
11 

et Ostand'n ı;aat knçta. trf'n I ,,. ~ vanı dıkkat değfıdir. Ayda bif'o 

O
t-ldougu· n~ı sor ve bıınıı iJJnd mı>\'ki dt'fava mahsus olmak uzeı e. dört 

Kurnadan akan duvar ve bir kubbeden ib ret o-
bir ) a.tak tut· 11 k · d • 1 Harck<.'t l'tme:dcr. cvv<'l bir kaç sarı sular an ve e senya ag yamat arına 

Saat e·~·el u~. ~·•ını rn~ı ..... rak o:u ta- 01 '>k 1 r in .n edilen mabctleı ir.e kup.mır-
•. ~ .. ., " ~ •u " "''' ııyıK'ıımnz "r.' or: lar ı·e yirmi dört !o.fi.1l ibad tte 

JiJl'latı ,•erdi: G ç •:ı.' gün Beyogıunda Ağahanıa 1 G. dilztl ı.:ı 

- N,.. kndar 1.aman burada bu· bulunur ar. ıiın n vutıın 
• .. " i Belki mınn ittim. Kurnadan t mlz su ye Dürziler burada tophfnıı. j.'.t:Cl 

Junmıyacağunı bilm yot'Unı, rlnc "ctps:ın ulnr ııku. fll11tııhclc01. I ] d h lk t b k k I 
ık. d" .. ltı a" Eğer an- d o unca a a · a a a~ı <'e ·ı ıı. 

altı gün ,.C' 1 ' u "" • - lerd~n birini çağlnp aor uın· uUksek sınıfa men up km•"~I r 
· "rmcl< ;c;tl\orsan gıt gor... E• "I h i ki il ldu'' ·' ncnı go .. • -..en•~ m, az Uf! r o 0 un. b d th l d k I 

Çun 
.. kil ben muhakk"k sı:ndcn ev- d 1 00 1 k "O BiZ 116 ,. 11,..3 • ı. ı a e anc er c •• ır H' o z, man 

an ı.-u ar Ye a •.) r. " " giz'i merasını ~lar. Bıı ~ ılı ·ı. 
vel hareket cdt mcm. . • ti lım, cl!vabını \'crdı. .\"ir.in mum söndü n!emi old11 ,;.,,_ 

Fa.kat gün aliırı gelıp ncba ar, Tabıl soyunmu~ olduğum lı;ln bu su ..,.,~ 
.... ,., .. nlar, 8 <'.anlar ve k{'leoeklerle ile y:kandım. Belediyenin bu glbl yer. nu iddia edenler varsa dn. im-
-·s--· · tına' 1 · diye kadar hiı; b·r ecn 'l:ıi bu ,ı-
m...,~I olm.3ğ1 katıyeo unu ·•· leri de kontrol etmesi IAz- n değfl mi ...,..~ yir1erd" bulunmamış ve Diirıi! . 

· · · · ı• dlr! rin gizli merasimlerinin hususi. 
Trene geldiği %&!11&n kompartı· yetleri anlaşılamamıştır. 

bir erkekle Riç \'C Karıtorı o-
nıı::ı ·nın ctlkeUeri Uzı:rinc gayet Merhum Şeref Irakta l\ lusul ci\'arırda yaşı-

mtcuc~n.ereler d()kt-0rıı 2 . ··-ı ihtifali yan kfü·ük bir katile d<.• ı:ı('vlann 
u. lan kJ bü tapar. Ynıdf nammda.kı bıı ka· 

U$talıkla ya.pJit.ınlııUI 0 J fırı Besi/tttUJ ı;,,ınasHk K/;J.bü Bas- bilcnın •fra.dı iyiyı "'C fen vı trun 
vük vali% tarafmdan tama e-n • 1.anlı{fıHdan: sil eden iki ruhun rncvcudıvetinc 
· al cdjlmişti. . Klübümüzün a..<iil ve fcdr.kar 
g Kom-a..tmıan arkııd:_.:ı.şı genç bır hadimi merhutn Şe.rof'in ölinnü- inanır .. Bunlann biri Allah, nı. 

.,... - G.. de Iilzum- ğcri de ~ytandır. Yezidile• c göre 
salon adamı jdi: ozun n f nUn sekizinci yıldönümü mUnase- Alla:hm iyiltöi ve alice..n:ı.p!ıü-r ni. 
~u:r: bir monokl, nğzmdn sönm ş betiyle 14 Haziran 1941 cumar, ,., ... 
b' lngiliz pipoSu. üzerinde. de ru~- tesi günü saat 15 de Scrcf stad- hayctsizdir .. Allaha ın:ınmakta, 

biıroy"•ncularnım giydlldennc ~~- vomu :ır..-ısmda Yahyaefendi ıınnn etmek kli.fidir, ibadet fazla 
.. rd Co.ketııun "' ...... S' •e liızurruruzdur. Halbuki evtrın 

.masil bir elbise va '·· işi' mezarlığındaki ma1<1beresi ziya. in ana. Çf)k fenalıklar yapmak ik-
üst ceıb1nde bir klüblin nr.n:uıı .. 1 ret edileceğinden izamızın ve · 
.d. Yilzii hem tuzlu su. Uc t.erbı} c merhwnu sevenlerin teşrifleri ri- tıdnı ındadır. Binaenale) h S<'yta-
1 1• "ltra vıole ....... aıar- nın şerrinden kurtulmak icin o. 

.. :ı .... ;ş hem de u . -. <'-&olunur. • 

. 
ııcı C <'m.eH ı 11 f Cem ... , .. ı ili 
"- Hı7.ır: ~9 Hrr.ır: 40 

"ıtk.IUcı \i ,.,.. il .. Jr.aru \•-1 l'.1.11n 

Glın~lr· 
5.!8 ııı.4i u.ıs B.46 ... ,.,, 

Öğle- 13.14 4.S-: U.14 l.ll! 
tklıtdl li.lö 8.S.'l li.ll 8.S3 
Ak;;am !?0.42 ı.ı.uo %0.4% ıı.oo 

\ 'ntM 2%.41 %.03 ~24ö :e.os ._ .. !.Oll ff.%t 3.08 4.29 

iA A t • • 

ki diiğUn varını gibi bi.ıyük eğ
lenccl r } apar, kahkahalar kopa. 
ı ırlıı r. 

Yezidiler senede bır defa ve 
he giin muttasıl ibadet ederler. 
İbaJetleri her tarafı bağlanmış 
bir horozun etrafında toplanmak 
ve horoz sıcradıkca SE'vinip coş. 
mal<tan ibarettir. Bu ib3det pev
~aml:>erlcrinin türb~i yanında 
\ ıpıhr. Bu iıyınden manda ye 'lL· 
nu ibadetleri sat hJtm guneı:;in 
do~uğu taraf, do·.ııp hafif ses. 
le dua etm~ .. t. ıı iban. t r. Çiln. 
kii ı:;-üncş ın :ı<adde bir ~v sayı
lır. Yezidil"'r giincsi l,rblc add~ 
d ·r ve oıülerının b:ışını <la giln<'. 
" c;evirirlN . 

Ifo!ebrn c ıııı~ unc!a !:ı•rka<' ki'} 
i ı.,al <'den !:'\a ,, .. ıl<'r dP lıf"!n gUM. 

c> 1ı rı de ~·üzel 1 ıza taparlar. 
Bir iddiıı\, öre : ·a~rıkı orala 
ı md:ı hulunan (:n ~7. .. I kızı Al-
i .• hın r.ıiırne sili addt'der ,.c ona 
lrparlrr Bu gı·z 1 l ız b yuk ma. 
b t!eı ınde H' R('yhin vanında bu. 
lunur. Alelade zarr: nlnrda bu gti
z 1 1 ız herlH•se g· stuılme~ ·nl
ııız Sf'nroc bir defa b'r "y•n <'S. 

nasında ge<'' l \ ın çırıl<'ıp'ak ma. 
be.dt ~etirilır, fakat or:>da hazır 
bulur. n • Tasriler bu güz.el vücu
du gormemek için derhal scode 
ederle:-. 

Yakın ş.11·ktn ynşıyan bu ktı
<'Uk k, hilelerde garip inanL'ılannı 
tr tkik ettikten sonra :)İmdi bir 
de ıcıtrabetler diyan .Amerikayı 
g61dcn ..,ec:rclim. 

na mazhar oluyorlarmış . 
Me:retrı. bunlardan biri gotü 

rüm kardeşinin dualardan sonr 
ifa bulduğunu, ibir diğeri de b 

dilsizin kon11f1luğunu yeminle hı 
Ka}e ettiler. 

Bu .. Dind rlar cemiyeti" rek 
li'ım diyarı Amerikanın en ziJ 
propaganda ) apan cemiyetidir. 
kadar ki cemıyetin propaganda
sını ·apan kımseler, tayyareleri 
IJ('hir. ş hir dola.~ır, konf_...cft_,,.._. 
\erirler. 
Amerikanın garıp cemiyetle 

rindcn hiri de bizim eski Mevle 
'ileri taklit eden "Tekerlcnenl 
ct>miyeti" dir. Bu cemiyet men
suplarının iddialarına göre yu. 
varlanan bir klmse ruha yaJda
şırmı .. Bu cemh'ct gülünç ol. 
maktnn ilcıi gitmi6 değildir. 
Çı.inku bu cemiyet mensuplarının 
blitiln faaliyetleri ıblr mabet.t<> 
toplanmak ve teker mcker vu-
varlnnmnktır. ~ 

Amerikadaki garip cemiyetler. 
cl<'n bıri de "Hazreti Davud" <:"
ıniyctidir. Bu cemiyet mensupla. 
u Aynaros ımpaslan gibi lbiı 
manastıra kapanırlar. hu usi bh 
clbi& giyerler v~ muayyen lbiı 
tnrala ibadet Ederler. Onlara 
gorc en büyük günah saç kea
mei<tir. Ancak bu birliğe dahi• 
o!a~ kimseler A~ naroz papasları 
gıbı muttasıl kapanıp kalmaz, a. 
ı-a sıra büyük şehirlerin bilyük 
cacidelerinde. lıattA kenar soılrak 
larda da dolaşmaktan z.cvk du. 
yarlar. · 

ASKERLiK iSLERi 

IJniveraitenin yeni 
mezunları çağrılıyor 
lr.mlnUnU a.<ıkf'rllk u~: 

040 941 ders dcvn.-sl tıbbiye, veteri

1 

eı~ ' tı Hem denız kenarları· na bağlı bulmunak, şeytana iba. 
Ja yan~e.dağ sporıarmm am&tö- det etmek ve böylece sempati ve 

Filhakika cenubi Amerikanın 
baltn girmı>mfş ormanlarında ) a. , 
sıvan muhtelif iptidai kabil('lcr 1 
vardır. Muhakkak ki bunların ya 
ı:;ayışı sayanı dikkattir. Fakat j 
biz bugün buradr. medeni Ame
rikada ırf ş:ırk'ı taklit hevesiyle 
tUremi olan bazı <>emiv<'tlerin 
~-arip adetlerinden bahsedeceı,rız. 
Böyle sarkı taklidc-n türeyen ce
miyetlPr 'birkaç tanedir \'<' hepsi. 
nin R\ rı avrı hu usiy tleri var
dır. Bir tn~iliz muharrir. bu ce
.niyetlerın hepsiyle me aul ol 
muqfur. Yazdığı m:ı.kalelerlc bize 

ner, tPtı taklllt ler!le enıacı ve diş 
tnbıbı okullanndnn mezun ol&n.lar ~ 
yn C''' ıce bu olrnllıırdan me7.un olup 
da h • hangi bir scbcble ııevk edflme. 
mi.§ oıı.nıar zs. temmuz en pazarteeı 
gUnli ~evk t'dll< ceklerinden 900 yok. 
lamalttrmı yaptırmak üzere l temmm 
941 t lhlndcn 15 temmua 9'1 tarQd. 
ne kaı~ r nut\ıs cllzdan ve vukarda ı. 
mf geı:en okullardan mezun oldukları. 
nı g6sterfr \•eelkalarlle fUbeye mGra. 
caat etmeleri. Gelmiyenler baklanda 
kanwıl mwımele yapılacağr UAn om. 

n!!1
0

hJdemu<n' belli idi. Kolunda bir ~~ V A T A N muhabbetini kazanmak, dohyı-

iğneli belki dünyanın ib1 kol sa'.- KADINLARDAN DA ('Jy,emdir. tşte bu sebeple Yezidi-
ru ,,- en ~.. / siyle fenahğmr bertaraf ("tme!, 

... n.oınetcsi vardı. Bu g IZMET ı · d f ~ • 1 · .an\
1 1 

hayatlarını toptan israf H ~nn ın ayın ennde bütün hc. 
atle n. ,halde saniyenin onda biri- BEKUYOR defleri ~vtanı memnun temek. 

bu cemi) etlerin enteresan husu. 
sıyt'tlerini anlatıyor: 

(·~t klen tamak isttyenlcr kullanır- tir. 
nı hes&P ([)evaMS 1Xll") Yezıdileıt· ··Şeytana tapanlar· 

"Amerikanın en şayam dikkat 
cemiyctl('rinden biri muhakkak 

~lfjHjK4W11(tfl 
· ~ ~ ~) çıldı Müddeiumumi jle &\'Uknt a 

(Ba.Ştaraf• diUskü Ml.T- r~da blr kaç :kelime teatıısind<'n 
Avukat: ...ı..a: misiniz sonra., avukat, genç kızın ikinci bir 
_ Bunu izah ed_.r ' defa daha dinlenmemesini iııtC'di. 

Mil! Morton! ulıa- Hikiın muahazede bulundu. 
_ .Doktor Lana ~m m - Zamıediyonırn, meseleyi •. f. 

aza edfJnıet1fni jıateınJş • ee tenvir edemOOiniz. 
! MilddeiuJJıUDJI: _a-a... imdi - Belki, fakat yeni gctlrdi.ğim 
_o halde, bu sırrı~- 1 .-bit bu meseleyi halledecektir. 

ıt: e~? • -~--..ır için - O ltalde yeni "8hidinizi çağr. 
~ J(ard~i ~;;;. m~ muz. 
.... ~e sak>n- __ ,__ - ~ doktor Leoa'l1 r .ıi;TJn· 
.ıu tini jrJıar etme19 ._...... 

nunfY8 ~~P hiç bir vakit bu 
~· · vukata c)öadü: kader km& süren ve çok hcyocan· Jiik: ~ese.lenin te.nViri si:;:e a- 1ı IJiro celae yapmaml§tı., 

- esedirı doktor ı..anaya iddia 00mm a<Ifm trimlt ve 
ittir. Bu ~ığını antemak ı&mn· ~tleriD aııuma oturdu. Cros-
ait olup 0 siDg'de atnrımıann hepef onu tanı
dır. dJJı}aıacağmıJZl ümit edi- dılar. Hiklme doğru <ığildi.. Vazi-

- AY • varma yeti Jıza1ı etmek mÜll&adeainl at· 
yoruz. }lalde :ınutıatemeYJ • d*tan 80lll'& dedi ti : _o 
b~u. bu suretle iaJcilafı, - ~ bir ~ miamak iste-

JlidiSt: ................. u.""°' ııayretlni ve miJwıım, ftl hm' 19)'i •ça anin· 

}J
.-a.eefn f~u.. _.._ hal- tacağmı. Deli(liida m (Ok eeroi-
~ ip oıuu. ~ ğjm masum ~ o geceki 

meraJarıf 111! .._.~ ~('!)', Mı. ~- --- Itm 1 
• 711""" .., .. ~ JıiıdiBe ---- - a a a -

knı öğrell iddiBJMDdll ne derece- dıtıarmı dalaa en ı'ı bilmis v<> 

Kara 1ıekim 
Yazan: Canan Doyle Çeviren: Fethi Nuri 

rnk dunja)·a geımi Uk. O, bana dı. Ben milt.alealıanemdc oturujor 
çok benziyordu. En i:ıce çlzc;ilc>ı<> , (1 okuyordum. Hemen dışarıdan 
v ı rıncnj a kadar u.ramızda biç im a} ak SC6lerl geliyordu. Biraz son
Caık yoktu. Fakat biraz lıUyüyt.m· ra penceredrı onun çohresi.ıU gor
co bu müşabehet azalıj ordu. Çıi.'l- dünı. Biribirim.izc o kadar benzi j 
.)dl çohremizdcki ifade', ikımı .dn vord k ki ilk ö red k • • tı ne<.', pence e n. , 
de aynı değildi. dimi görüyorum zanncttlnı. Bir 

Şimdi. artık ölmüş bulunan ye~ gözli siyah lıir bezle örtillmUştü 
gane kardeşimin karakteri hakkın- Duclaklnrında, :\ine, o çocukluğun· 
da. bir şey söylemek fstenıl'nl. Bu daobcri t.anıdığun müstehzi vo hl
meııeleyi onu t.anıyanlnra bırak • Iekar tebessüm dolqı}ordu. Evet, 
ınayı tercih ederim. Ben ondan ço. o dai'lla aynı ka.lıru§tı. Kapıyı aç
cınduğumdıınberl çok ilrlanPkt<> um ve onu içeriye aldım. Saat on 
idim. Butün .kazandığıı:n §Bhrct o- olmuştu, 
nun tarafından zaııır göruyordu. "Limbanrn J§ığma gclincC', çclı
.Aramızdaki müşabehet, onun ~ı~ resinden, çok fena gilnlC'r geçlrdı.. 
miR olduğu bfitun ka.balıatleri il8· ğlni nnladım. Llveı,>ulden buraya 
tilme ) ilklemege sebep oluyordu. kadar yürümilş ve çok yorulmuş· 
Artık benim için talıammill edil- tu. Ona acıdnn. Tıbbi lblr gorilşle 
mlyccek bir "Cklc giren bu vazı. onun bohemehal hasta olduğunu 
yetten kurtulmak ve Avrupaya ooladnn. Çok Jçki içiyordu. Her hal 
ka.çmak istedim. Yanımdaki kAfi d(' birisiyle kavga etmiş olmalı kJ 
miktarda para ile İngilteredcı tıp yUziııılin bir c;ok yerinde bereler 
tahs l eUJm VC' nihavct burayn vardı. GözllnU, bir bezle kapatmış.. 
gl'ldim. tr. ÜsUlndclti elbise ve ayağındaki 

nur. 

BORSA 
- ıstanbul 12·6-941 -

v EKLER 
l S&ertı. lUtU 

lOO Dolar llt.086 
100 Frc. -
ıoo Liret -
1 00 lntere l"l'O. n.to 
100 t"lortn -
100 ~ -100 DnlmaJ -100 (Aft -
100 Ra,...,lr -
ı 00 Çet& Kl9a -
100~ 1%~ 
ıoe Z1o11 -
lOO Peare -, .. Le1 -ıoo Dlaar -
100 l'ea 11.9141 

100 bveç Krona ..... . 100 Bable -:Morton'U11 Jıaklkflte ~ olma- ~ omydım daha .-el burn-
ve tadat' ... ..ı..Df meeeie ZAmijş 
:_""' }Jl/J JllU!P diri oım-r ya gelirdim. 

Bir çok soneler, rahatça ve ser- fotln yırtrktı. Bu fakrü sefa}('t onu 
bestçe yıuıadnn. Fakat kardt-şl.m, bana karşı daha vah.cd mua.m<>leyc 
l?Jmi bulmuştu. Bütün parasını tnşvfk \(' teRd et.mi ti 
kaybetmiş olduğunu ve b<>nden Nefreti delilik d~ bul
ya.rdım :i&tcdjğin.i öğrendim. On· muRtu. Aklmca, ben A vrupada pa
dan aldığım bir melrtupt;ı.. yola ~ içinde yUzUyor, o da Centibl A
çl1d.ığmı bildiriyordu. Bu mektubu ır.ulltada açlıktan Ulllyordu. Bann 
alır almaz :rı.ıln.ımd& bllyük bir buh- yaptıkları tehditleri ve söyledı'lt· 
ran baflamıştı. Bu sebepten ken- lerl söilerl tftrar etmek istemi • 

Altın ... 
11111,., .. ~ ~ 1 Arjantin e9"''•'., ı • tarihi-
J8D!l 6111 okl'3k bıJ]ım&ft ye ni bilenler ı.... lımabıl de tlwmlıar. 
ve ~..-kN!ll "° )'llht!!ClfDm u..a....... ~-- - ........ 
kendJılllD8 ~~Mi ve m.eeuUYe.. .._._,_, ....-v-

jJ nııııı-"'-- eye riDdea l*M ---.ea " '* .. 
öUimü e Jı rton'un aıabkent tiJAJde kat!ch ,...._ Mal • 
t; ~ )ı{fs 1~_..-:u.M ,_ mektUP" 
•-. ID~.,_..ll:IUle"' u,. jaDtinlın s iiııallll ~ ... 

gaeterud ttor eU!!lltıoll ittnl edf- "' biraded• -- •imi ıte
ta belki do belJd pD9 Jal. tarde:!: aoma aea' :ww de bıf'otta, " 
yo~,!!..ır: ~ıa, eMi ıı.,atmmr .._. r, , .._ 
ni ınıruu-.._. j(p -- ... ..... ........ ...... 
~ _.ıyotteblrn~ ..... ~ o o,,·-~ ~bir llhkP8 ...... .._ & 
JilıteıliP-

• ietik:balinti ve rahatımı temin Yorum. A~ gelen feYlCrl aöylü
~ ~ kurtuhnak ~in yor ve odanın içinde bir hayvan 
'-8 ~etlerde bulunmağa mcc- gibi dolaprak içti Ye para isti
'-~ ımtii.n arzum, he .. tUr- • Yordu. Ben de sıcak kanh adamım, 
a ı•:a'sdlı: luWll almaktı. faka.t Allaha şWtUr, ki silkünotim! 

• ı••.-n~enm,... (~6nctda) 

lkraml!"•ll % 6 1918 Jt.11 

-
Göz Hekimi 

Ih. Murat R. A7'ın 
Be701fu :hnmldmp, ..... ..-.ı 
No. !, Ttılı fUSI 
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HalkevJarinde tetkikler : 

Beşiktaş Halke
vinde taaliveı 

..>İr aI1kadaşınuz.BeşikU:tş Hı:.L 
kev;ni ziyaret etmiş, Evin genç 
çalışkan reisi Hükmü Erkök ve 
idare heyeti -8.zalariyle tanış
mış, kJmitelerin nasıl çalıştıkla
nm ve son zamanlarda ne gibi 
işler başardıklarım tesbit etmiş. 
tir. Köycülük şubesi hariç olmak 
üzere sekiz komitenin yaptığı iş. 
ler şunlardır: 
Dil ve edebiuat komitesi: 

Senenin muayyen zamanların
da ilmi, iktisadi, içtimai ve ede
bi konferanslar tertip ederek 
muntazam bir program altında 
memleketin tanınmış simaları 
tarafmdanbu konferanslar veril. 
mektedir. Muıhitteki .binlerce 
va.tandaş bu kon:f eransları ibü~ 
bir alaka ile dinlemiş ve takıp 
etmişlerdir. Aynı zamanda bu 
komite taraf mdan harf inkılabı. 
m:n kıymet ve ehemmiyeti. h~
kmda bir büroşür neşredilmiş, 
bundan başka '"Dil derleme faa
liyetlerine" devam edilmektedir. 
B1Kn' komitesi: 

Muhitteki gençlerin spora olan 

Müze ve tarih komitesi eski eserlere 
ait bir broşür neşredecek 

BiR TEMSiLDE HA.ZIR BULUNANLAR 

bir ''Atatürk köşesi" vücuda RC- te ve bunlara ait tarihi malfuna
tirdiği gibi, muhitteki tarihi tı toplamaktadır. Bu faaliyet, 
çeşme, cam.i vesair eski eserle.. tekemmül tetiği zaman b;r büro. 
rin fotoğrafilcrini tes:bit etmek- şür de neşredilecektir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

alı&.ka ve sevgisini arttırmak 
ma.ksa.diyle güreş, koşular, atış, 
boks ve yüzme müsabakaları 

11ertip edilmiştir. 19 mayıs sı:ıor Çag""lıyan kaSrl 1 inşaat Usta.okullarının 
bayramında da. ~ . stadında müfredat programı 
binlerce kişinin takrunne maz - L Maarif vekilliği inşaat usta 
har ola.n geçit resimleri yapıl • • Belediye yıkılmasına [ okullarını dört seneden beşse-
JDJ§, ayrıca da. futbol, ll:ıasketbol, taraftar neye çrkardığını yazmıştık. 

, gülle atma_, v_oleyibol ~~aç- Be · · ıf üf' red t 
edilın şt B M if ,,. k·1ı·-· K- -rh ed k. şıncı sm mm a prog. 

tertip ı ır. u musa- _ aar v_e 1 ıgı_. ~ an e 1 ramı şu şekiide tesbit edilmiştir: 
bakalarda derece kazanan heves. ~aglayan ~a:'r~ı ıma~ ıderek ~u- Türk~e haftada 2, sanayi, iktısat 
kirlara Halkevi salonunda me. r~sının tarıhı ~.ı~ .. mu:e ~lalıne bir, defter tutma bir, tekeooloji 
rasimle hediyeler tevzi edilmi§- koru.ılm~ını duı;;~mekte~ır.. . ı iki, mesleki resim bir, atelye 34 
tir. Bel~.~ye, ?1aarıf '~kaletının olmak üzere 42 saat ders okuna. 
So8utJl 1µ:rdım locmıitesi: bu dU§UJ1cesınc mukabıl olmak caktır 

Muhitteki yoksul ve yardmıa üzere yeni bir teklifte bulunmuş. • .--o--

muhtaç vatandaşlan her fırsatta tur Mevcut Çağlayan binası ahşap Taksim gazinosuna 

• 

, 
GaZetede çdıan blltOD JUi " 
remmıerlD bUkuku maht1L1ıdllr 

&.BONJll rAlllll'ESI 
6'emleUt kem!eket 

ICiDde dqmda 
~ 86 166 lü. 
,.,._ te0 m • 
il &Jbll &76 ıno • 
ı yıUaı IOO 1800 • 
rutfedeD BalkaD Btrugı tem 

ayda otm kUJU§ dO§WUr. Po!lta 
b1rllğ1De gtnıı.lqeD yerlere ayda 
yetmiş beşer kUrU§ zammedWr. 

Abone kaydml bildiren mektuı: 
ve teJ.graf UcretlD1 abone parası. 
mu posta veya banka Ue YOllama 
QcretlD1 ldare kendi Ozerlne a.l.Ir. 
nırldyelllD ber poeta merkeztııdP 

VAK.Ira &bOOe f&ZdD. 
Adrea değiştirme Qcretı 26 K.rı 

DAN VVKETLEKI 
ncaret u~ aa.ııum • ea· 

tın eonda.D ttlbareD ua.o aayfala· 
nı:ida tO, " sayfalarda ~ k111'U4, 
dördilDcU sayfada l; Udncı •e 1 
ücQncUda 2; D1rtncfde ı; ba§hıı 
vaıı.ı kesmece 6 UradD'. 

BUytlk; çok devamlı itll§ell, 
renkll UAıı vereıı.ıere ayn ayn in· 
dlrmeler yapılJr. ResmJ ua.n.ıarm 
18.Dtlm aatm 60 ltUnl§tur. 

·ncart Malıtyett.e OlmlyaD 
KQollll OADJar 

Btr defa 80; uu csetası 60, Oç 
defam ~- dört defası 76 ve azı 
datUl uıo ıruruşıur. 

Beyoğlu Halk Sineması 
}'ugün matine 11 de, gece 8 de, 8 

büyük film birden: 

1 - şeyhin Oğlu, Türkçe şarkılı, 

Z - Herkes ondan bah&edJyor, 
(Avaotur) 

S - Son Zaferi (tl"ç SUı'lh!jOr K·w
boylar). 

KAYJPLAR __________ ./ 
Fatih askerlik şubesinden aldığım 

askerlik tezkeremi zayi ettim. Yeni· 
sini alacağrmdan eskisinin hlikmü 
yoktur. 

ko~aktadır. Bunl~ gerek ,.e çürük vaziyettedir. Burası. yeni bir ilave 
ma~! g-er~ manevı yard.mıla- nm istenilen şekilde imar edil- Taksım belediye gazinosunun şeiızadebaı1ı~hane fırınında 
rını gwıden gune arttııran bu.k?- mesi icin 300 bin liraya ihtiyaç üstüne yazlık bir har kışmı ilave Süleyman oğlu Mahir Oral 
mite 20 yoksul okul talebesının 1 vardır- • edilmesine karar verilmiş ve in. s2o doğumlu. <36177> 
kitap i~tiyaç!arını ka.rşıl~ış, Bel~iyc, bura<la "iuanın yı- şaata başlanmıştır. --------------· 
60 çocuga. elbıse, ayakkabı -ve~- kılmasını.ve yerine eski Türk tar-
mek Süretıyle yanlımd~ ~~ zr mimarisinclc bir kahvenin ya. 
nı'Qitur- Hasta ve tedavıye - pılmasım, şadırvan ve ha••tızlan· 
taç 4 vatan yavru~m~u da. ~· nın tanıir edilmesini ve halka a
vcurtoryomda tedavı ettırmış, çılmasmı teklif ctmiı:ıtir. Teklif 
•-az aylarıı::da ac::ıl~n .kamplara da 

1 

maarif vckaletinı.! göliderilmiştir 
3 çocuk gondermıştır. _ _ ____ _ 

)iisterit komitesi: 
Beşiktaş muhitinin takdirle' 

rini kaza.nan genç amatörler ge
celi güııdüzlü ve hemen her on · 
beş günde bir piyes hazırlıyarak 
her hafta cumartesi gecelerinde 
yüzlerce kişinin huzurunda tem
siller vermektedirler. 

Güzel sanatlar kmnitesi: 

Muhitin muzik ihtiyacını kar. 
şrlarnak üzere gençlerden müte. 
§ekkil bir salon müziğiyle ibir caz 
ta.kunt teşkil etmişlerdir. Bir 
muallimin rehberliğinde bu ama
törler her on beş günde konser 
vermek ve aylık toplantılarda 
muhit halkının ruhi zevklerini 
tatmin etmek suretiyle faaliyet
lerine devam etmektedirler. Bu 
komiteye, yakında bir bando na.. 
ve edilmek üzeredir. 

Gti?.el sanatlar komitesi ilı:i 
defa resmi ve fotoğraf sergisi a~. 
mış, derece kazananlara müıka
f&t vererek muhitteki amatörle
ri teşvik etmiştir. Bu sergilerde 
t.a}hir edilen eserler Ankarada.. 
ki halkevleri sergilerinde Türkiye 
ikinciliğini kazanmış ve sahip. 
Jeti mükafala taltif edilmişler
dir. 

Halk dershaneleri komitesi: 

Kara nekım 
(Ba§ tarafı 5 incide) 

ve soğukkanlrhğnnı muhafaza et
tim. Fakat. bu hareketim onu da
ha ziyade kızdırdı. Çıldırıyor, kü
für ediyor yumruğunu çehreme 
doğru uzatıyordu. Fakat birdenbi
re vücudunda bir ihtilaç hasıl ol
muştu. Elleri kıvranıyor, ve yere 
diişüyordu. Onu oradan kaldırd·m. 
Fakat vücudu buz gihi olmustu, ne 
hareket ediyor ve ne de sualleri
ıre cevap veriyordu. Hasta olan 
kalb ipatlam•ştı. Cebren kendi ken 
disini öldürmüştü. 

Sanki rüya görüyonnuş gibi bir 
müddet biraderimin cesedine bak· 
tnn. Tam bu sırada ev kadınım ka
pıya vuruyordu.. Sonra bir hasta 
kapıya vuruyordu. Ben cevap ver
meyince g~tti. Bir plan dü~ünü -
yordum. Bir sevki tabii ile bu pla
nı kurmuştum. 

... 
TaşçılarJn belediyeye -

müracaatı 
Şehrin muhtelif yollarında kul

Jamlma k Ü7.ere. taşçılar belediye. 
ye müracaat ederek Anadoludan 
beş milyon taş getirebileceklerini 
bildirmişlerdir. 

--<>--
iplikçiler Ekstra 

un istiyor 
Şehrimizin iplik vaziyeti et. 

rafında dokumacılar cemiyeti 
reisi Yahya Yılmaztürk kendisi
lc görüşen bir muharririmize 
şunları söylemiştir: 

''- Dokumacılara ayda sekiz 
paket iplik tevzi edilmektedir. 
Bu tevziat sayesinde iplik nor
mal seyrine girmiştir. Bu ipliği 
haşıllamak için ekstra ekstra u
na ihtiyaç vardır. Piyasada bu 
unu bulamadığmnzdan alakadar. 
lara müracaat ettik, belediyece 
dileöimiz de Toprak Ofise havale 
edildi." 

Doku..'lıacılara ekstra ekstra 
un temin edilecektir. 

--<>--
Birlikler umumi 

k .... 1· .... at.ın 1aı 
On aydal"beri İl'ta l::ul ithalat 

ve : ·1~cat birlikleri umumi ka ... 
tipliğini muvaffakıyetle idare 
eden Salih Banguoğlu'nun istifa 
ettiğini yazmıştJ1k. 

Salibin istifası ka!Cul edilniiş, 
yerine Mahmut Pekin tayin·e<liL 
miştir. 

Mahmut Pekin de bir sene. 
derıberi tiftik ve yapağı birliği 
umumi .katip muavinliğini yap
makta idi. Kendisine yeni vazi. 

lşArayorum 

Son zelzele felaketinden kimsesiz 
kalmış bir gencim. Sıhhatim yerinde
dir. Kapıcılık: odacı veya bekçi vazi. 
fesini yapabillrlnı. Arzu edenlerin aşa· 
ğldak! adrese mUracaatlan. 

Şişli: Boİnonti, SIJahşör sokak 

numara SO, Mürıwıl Yılmaz. 

İSTANBUL BELEDİYESlNDEN: 

Francalalıkunlann çuvalına Toprak 
Mahsulleri Ofisince yapılan 120 kuruş 

zamdan dolayı 13.6.941 sabahından 

itibaren francalanın kilosu yirmi bir 
kuruş yirmi para olduğu iliı.n olunur. 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT Mafhaa..<1t 

Uın\ıın n~rivatı idare eden: 
~fı""k Ahmet Sevenoıl 

* - -==-

fesinde de başarılar dileriz. , , ,, 

. ·ı·urJdfe çama.arıyeÜ=-ı 
ZiRAA T BANKASI 

Kurul.U§ tanbı. 1888. - :)ermayesı; ıoo.uuu,uoo Türk u.r
Sube ve Ajanı! adedi: 265. 

Zirai tll tıcari 1ze7 nevı banka muarruleleri. 
Pan bılrlktlrenien l8.800 Ura ikramiye ftll'lyac. 

A&raat Banıtasmda ırumba.rall ıre thbe.rınz ı:aııarrut ııe~~ .. ·- ·-l'!P ,. " 

so ııruı bU.lunanJara senede • defa •pldlecek ktır'a Ue aşağıdak' 
plAJı.8 göre lkr&m!ye dağrtıl&C8 lrtJr. 

• 1M1eO ı..ooo 11ra.1111 ı.ooo 11ra 100 aded 50 Uraldl 6,000 .... 
120 &G • &.80G • 
ıso • ~ • uoe • 

• • 600 a.ooo • 
• • !5'1 l,000 • 

tO • 100 l.000 • 

OIKKA T: Besaplar'mdaki paralar btr 1e11e ıçtııde MI ı.trad&D ~ 
jQşmiyenıere iltramfye ı;Iktığ"l takdirde % l!() tazlasiyle vertıecf'lt 
K~i ~: 11 Mart. ıı tiaziran 11 E:\'lül. ıı Blrlnclk!l.Duıı ~., 

:-ın•le yapılrr. 

........................ lm!l ...... ım11 ... ~~ 

ıstanbul Beled ıv•• ' 
ııanıarı 

711~.12 

Tahmiu bed. 

3690,00 

533.41 Eriiı.mlçeşm"} • Çıfleh.ıvuzlar ve Suadiye iskele ~· 
zının katraıı !;apıam'3.sı. 

276,75 l'mumi b.1.lı:;l?.lcr için ı:.lınacak H3 adet çaın fi~· 
. ı~cr 

Ke~ü ve t&hmi!ı beddlcrl il~ ilk teminat m:J{darları yukarqa ya:ıııll r1°' 
a.yrı ayrı açık l'lcfliltmC;ye konul~u:tıır. Keşif ve şartnameıerl zabıt ve fi'' 
melat müdürlüğjj kaleminde gi:ı:-:i:clı!lir. 1h:ıle 30.6.941 Pazartesi gnnU ,,.,._ 
14 de Daim~ Encümerr3e yapılat:n.kLt. Tallpk.rin ilk teminat makb~ 
mtktupları, katran ı{ap!ema işi i;~ ihale ta.rlhinden sekiz g!ln evvel ffJ 
Nafia Mü;!ürliipin~ •nt'rııcaatıa. alııtakları fenni ehliyet ve her iki iŞ •::: 1)lt'. 
yılına ait Ticaret Odası vesikah.>:-l'e ihale günii muayyen aaatte Dal ) 
ci"ımcnde bulunmrı~arı. . _ ~ 

rıuamıııımım;q3ur;ann" 
Kad1köyünôe Tuğluc:ıbaşı m".hı>~ie.sinln ~ayışdağı caddesinde 1o:l, ~ 

sayılı gıı)Ti menkıııün 227 lira f5 ku!1l§ bor.=undan dolayı tahtı hBCıB :....ıtJf.' 
tacıcincıı 400" kıdar ~arsilya kı.remidi mahallinde pazarlıkla saııı-;;il)P' 
dan isteklilerin 16.5.941 Pazart<?ai f;l:rİÜ saat 11 de mahallinde hazır 
maları. ~ 

Otel yapılmaya eıvertşll 

l 
\abDeaddeolniL ~l~~.~~ .. ln~l~V~e _IÖ .. -.,,,1 
\'adar \"e aydınlık bir blnu kınılıktu. ..-

Vakit gazetcıd lda.rebP..ne~inc müracaat. 

Muhitt.eki h lk ve talebenin 
bilgilerini a ttırmak, noksanları. 
m tarr.arnlannk rnaksadiyle in_ 
gilizce, matamatik kurstan aç
mıştır. Bu kurslara birçok tale
be büyük bir heves ve arzuyla 
devam etmektdeir. Kıymetli öğ. 
retmenlerin idare ettiği bu kurs. 
larm miktarı i'htiyaç nisbetinde 
arttırılmaktadır. Bu kurslar, 
muhitin büyük bir ihtiyacına ce
vap vermektedir. 

Pek çok hürmet gördüğüm bu 
şehirde, hadiseler gittikçe itibar • 
dan düşmeme sebep olmuşlardı. 
Belki biraderimin ölmesi ~ici bi.r 
hadise idi ve unutulacaktı. Fakat 
eski yaralar daha duruyordu. Bu 
sebepten oradan aynlınak i.cıtedim. 
Kardeşimin bana çok benzemesi 
benim için büvilk bir fırsattı. El
bnsesini değiştirdim. Paralanını 
aldmı. Ve bu memleketi terket
mek üzere Liverpuıe doğru hare
ket ettim. 

Çivinin kilosuna 75 
kuru~ fiv?.t J~cndu 

T. iŞ BANKASI 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye planı 

,j _____ _ 
AN~ARA VALILIGINDEN: . ,Jı!:. 

reittlll)8arau komitesi: 
Muhit halkının okuma ihtiyaJ 

cınr karşılamak üzere tanzim ve 
·ertip edilen okuma salonunda 
her gün birçok kimseler büyük 
!>ir alaka ve süıkünet içinde mev. 
cut bin katiar kita;l>r zevkle mii
talea etmektedir. Okuma odasın· 
daki kitapların miktarı hE'r an 
arttırılmakta ve her türlü mec
mua ve gazete1er okuyucuların 
ilitfyacını önlemektedir. 

'\.fiize ve tarlh komitesi: 

Bti komite Halkevi binasmda 

Fakat namusumla. size temin e
derim, ki, Sir bu hareketimle baş
ka birisi.ne bir zarar geleceğini hiç 
düşünmemiştim. Bilıllds başkaları

nı, benim gibi bir yükten kurtar
mak böyle bir hareket etmeme se
bep olmuştu. 

Nihayet bir gazetede, mesele
nin mahkemeye düştüğllnil ve Mr. 
Morton'un itham altına. alındığını 
okuyunca, hemen yoldan döndüm, 
ve buraya. geldim.,, 

Mahkeme bunu dinledikten son
ra, doktorun biraderinin hakika
ten o tarihte Cenubi Amerikadan 
İnglltereye geldiğini tahkik etmiş 
ve müsbet bir netice elde etmiş
ti. Kara hekim tekrar şehirde kal
mış ve eski nlşaıılmı ile ban§lDJŞtt. 

Şehrimim gelen 68 ton Kar. 
piçe çivisinin tevzi listesi hazır
lanrrıa lttadır. Bu c:vileri"" kilosu
na 75 kuruş fiyat k_onmW3tur. 

--o-
Aşıklar Mezarlığında 

Temsil 
BEYOGLU llALKEV1NDEN: 
1 - Halkevjmizin tenıtU §Ubelli yaz 

mevsiminde şehrin muhtelif meydan
larında sayın halltımıza açık hava 
temsilleri verecektir. · 

2 - İlk temsil 14 Haziran 941 Cu. 

:E,::;slDELER : • Şubat. 2 Mıı.yl.j 
ı Ağustos, 3 lldnciteırın 

tarihlerfDde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 LJık - 2000.-Llra 
ıs • 1000 • - 3000.- • 
ı - ı:ıoo.- • • 750 • 

' • 500 • - 2000.- • 
marteai günü saat 17 de Beyoğlunda 8 • 2fiO • - 2000.- • 
Şişhane ile Kasımpa.şa arasında Aıık· ss • 100 • -~.-. 

• l50 • - <IOOO.- • 
20 .. - 8000.- w 

lar Mezarltğı namile maruf meydanda 

1 
IJO 

verilecektir. 1 !300 

3 - Temail pa.ı:_3eızdn'. ~.ırkee aef jı••••••••••••lli redebilir. 

Na.f!a Müdürlüğü ..<amyonla.!nQd. sar!edilmek üzere (3ÔOO) ~$) l1 
zlnin mübayaa.sı 213.6.941 tarihine:!! rastlayan Pet'§6mbe günü saat ' 1

0 
~ .,JI. 

Vilayet Daim! EncUmen!nde ih'.'.f'&! yapılmak Uzere kapalı zarf utul ~""' 
siltmc,ye konulmuştur. df"'"'"~ 

Mııh,a:-..ımen bedeli (15975) lıra ve munıtkat teminatı (119'~~ 
lsteklilerin tekl!f mektuJ>larını muvakkat teminat mektup veyş .-.Al il" 
riyle Ticaret Odası ves;kalannı lı1mUen yuk&l'da adı geçen J""'5° 
(14.3(1\ a kadar Daimi Enı:Umt:n Reısllğine vermeleri. ~ 

Buna ait şa:r-tnamey! her gU'1 Nalla .MUdflrlilğtinde görebiJ,...eee-~ sdt0808)) / 
(ü63~. • 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Su,,_;~ 
1500 adet afyon ihxaç sanJt~1 mübayaa edileceğinden yşP~ 

olanlarm nilmUDC;E?ini Eeşiktagta Çöp iskelesinde afyon depomuzd'o ~~ 
ve açık pazarhğı yapılmak üzere bel'aberleritıde beş yüz Ura naJdt ~· ,, 
_ka ~e~~A~ ~E:ktub~e tırlikte 13.3 .941 CUma günU saa.t (16) ~~ 
Liman l:ianHıliaki .,ucıemıa :mUracaatıan. · · 


