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KURUŞ 

• 

Bu Darlan, çizmeleri dibinde 
Yuvarlandığı B. Hitler'in ·son 
_nutkunu da mı dinlememiştir? 

Şu dakikada lspanyol ka -
Girid tamamile binesinin giz
Almanların li toplantıla -ı 

Fransa 
bir kar
deş har 
bi arife 

----n----

Kurtuluş sa
vaşı Alfabe
sinden Dokto 
rasına kadar 
yalnız Türk 

eseridir ... 
Nizanzettin Nazif 

Dün, bu siitunda, Amiral Dnr• 
lan'ın hezevanım karşılayan va
a~ız, tahmin ettiğimiz glbi, 
'l'Urk mntbuatındn bir umuıni 
ıı~~ılnnı.şın ~'~ lnngıcı oldu. Bu
~un, hır ilusı ıniistcsna bütü 
·ı~tanlml ve Türkiye gazetele .n 
nı b ··t 1 rı-

11 aş su un nrı ve birinci fı]·. 
raları, bu hilekar Fransız Aın~ 

1. . ı-
ra ının savurduğu büvük '.\' l 
karşısında duyulan ı;ıill• .baı ~11 

7. b" ıg
·llll ırer terciimanı halindedi 

!\tniral Darlan, u anda T .. ~ 
~nılletinin unnınıi nefreti ~~e 
nr ı karşıyadır. 

. Sukut etmis, tereddi etnıi 
f·ırkcfleşmi bir sosyetenin · ş. 
::Ul!'u olnn Darlnn, cıı ufak bı"r<:o
li:Cr"' f a.: 
k 1 şere ten mahrum olarak 
n:~t~~ ~nra etmiş b:r donannın
•~ ~ ıınıforınasını tnşıynu bu A 
.... ırııı . 1 . l"b" t kl • cızını.~ erı cıı ınde val 
....ı' .?11dığı galiııleri dahil · '"'eı 
'"ZUnd J • b• • ' ,,, lef e ııç ır mıllet ve dev-
bıı~n sempatisini cclbedcmivcıl 
• c.an t"k . ·' . 

·ı" ı sınti ha7an ınerhamc• 
nnıla b' . • 

hıetin n ır mtistehase Jıüku-
'llttn yalnaln, ı larma '\·iiz kı
lltnk'Cak derer.ede fazla ~bir j _ 

ıtıiJı ':/10n bu adanı. artık Türk 
l>c .~ •ndcıı, ne kendisine, ne de 

1 sıra ·· ··11 · ~n ''fnk b~uı·n IA cknıp gidc.•nlere 
Q('kl' •r n n n ''e sadaka 

1~eme .. h' # •• 

•7., D·wJn ' l A ltıın • n ın m manasız, Iü-
sıı:ı: ve h . 

ııc h · c cpsız zevzeklil!i-
getir <'ın nhsınıız heın de eli' 
~lıı ıııek nwvkiinde bulundu 

lltl7. efkA • 
llıtıkoh J '•rı unmnııye nnnıın., 
dik, z·e c etmemezlik e<lemcz
lı.ıttt•:ı'ra hu milletin istikllll w 
l "" •• ] 1 • ''l::ıslnd ınucac c e!>"'lne nasıl 
d nd'k~ını hem en iyi bilenler
i l'an

1 
• hcın de 1919 - 1D20 de ıll· 

~a eıle.n, silalıı eline alıp da 
-.:ıkan ' d'" l:eçenı e u mrmın kaı· ı uuı 

llu ır er nrnsında bulunnuıştuk 
htıdr uıel tnlihimizden oldıl!ımı-L 
~•tııı:'ı ve alftlıiyl'tle tekrnr ha-

ıv:ıı: 

'l'iirk j 1"kl .. ~İııd s ı ul snvn ının, Alfa. 
111 .. 1.1 e.n doktorasına kndar "" 

"l'\.ICyı • d ' "' rhır \. ın en ş!lhlanışın~ ka-
l ' " vvalık v Öd • an ilk c eım te sıkı· 
S ,_ kur unlarındnn f ·· ·· · a.,.arya , 1 nonu 
ıfnr j ~e >mnlupınnrına kn 
tin~ stanhııldn yapılan ilk ıni-
:rnıı'd ve niinıoyi 1erinden Lo-

u ula tıfı .. k 
ııi:'\'n i ihf ı:oz nmaştırıe• 
:ın \'e 

10 
ış~u~ıu~ kadar lıie bh 

hnııcı te:k. a esınde lıiç bir ~·ı:ı 
olnınıuışhrın, teşvik ve tnhrlk; 
nıcz. ' Yoktul', gösterHc-

Urfn, TUrk·· 
1nr'ns T·· k1!~ kendi eseridir 

• ur un kend" vvıılıktrık· k ı eseridir 
nn ve B ·'d ~r unu Türk sık
heklcr kı~~u~~dnki efe ve zev 
k:uarı ile 1 ııveşına kend 
ıniic·a<lr.lesi ~.:, ıaınıstır. Antcı 
ılelcsidir. 1nöııu1117. Tiirk nıücn 
Tiirk nskcı·i deh: ferleri Ynln11 
dir. Snknrva ve na ı:;nı eserlcri
llleydan tnuharcb Je~;11n.ndantıı 
nız Tiirk nskeri dehas Yıne Ynl 
leridir. ının eser. 

Bu Darlan, ne kadar nh 
lır. Kendishıe ynltaklnnınak~n~
ııc yapacıığrnı bileınediği 1A'ı" 
•nıınyn devleti şefi B. IIitle • 
n lk r, :? . nn hnrbi sonunda, zaferinin 
~~lı hudutlarımızda dnrduğ-11 

n s(iylediği nutku da ını oku. 
~n1'1ıştır? $imdi B. Hitlcr'iq, şu 
ır nnsayı lS giinde yenmesinin 

luırnıı ndanmkılh anlamış hu-
1ııyorum 

t'l'nti~~kUn ~ıe2iyetini Türkte ve 
ur) " liirkt <~n 1nrihi hakkını Ata-

te e goren ve bunu söylemek
l!Ü~t c:ekiıı111eınek dürüstlüğünü 

erell kauuıııuştu. Yalııııcı 

eline geçmiş rından çıkan 
bulunmaktadır ilk duman: 

Vişi l<'rnnsasını, artık tanıami le kendisine bağladığı aııln~ılan Bay llitler, Japon:raıım 

üçiizlii paktn ı.adakatini bir <inha ilun eden Bny Mat .suoka ile konu~urkcn ... 

Bu harp artık 

B 
· • • tamamile bir 

u, lngılız Baş kumandan- h h b. 
1 v ff d·ı b. h ava ar ı 
ıgının a e ı emez ır a- 1 t 

tası olm ş ur 
Girid, bir zelanda fnkası ve üc. beş bah-, 

riye silah endazı ile müdafaa edile
bilir miydi? 

Hakikatı gizlemeğe çalışmayalım: bu ih· 
mailer devam ederse lnğiltere Akdeniz
den tamamile çekilmeye mecbur kalır .. 
,--... ----- - ---- .,.._,..,,,.,,,._ , ~, 

Yazan : Sabık Bükreş Ateşemiliterimizl --- -·· .. ---------. 
Mütarekenamedeki 

garip bir kagıl 

Irak Naibi bu 
esirlere ne 

Bıtndan sonra ne olacai? 
Harbin yaz devresi başladı. 

İn_gilizler Habeşistan, Irak me
selelerini muvaffa;1dyctle hal
lettiler, fabyrıda Mihver ordu
sunu durdurdular. Ccbeltıttarık 
müdafaasını takviye ettiler. A
merikıa İngiltere menfaatine o
lan fevkalılde milli tehlike hali 

(Devamı 3 iincüde) 

o muş ur 
Ciridi paraşütçüler de 
ğil tayyarelerle nakle 
dilen nıuntazam kızv-

vetler zaptetmiştir 
Kahire. 2 (A. A.) - B. B. C. 
R. A. F ye ınensııp yüksek riif 

beli bir zahit, Alınanların Gi-

rid'de 1000 tayyare kullandıkln 
rını, bunlardan :rüzlercesiniıı 
tahrip edildiğini söylemiştir. 

Ayni zamanda Giriddcki pa
ra-.iitciilerin nihai , .a7.iyt'ttc pek 
ciiz'i bir rolleri görüldüğünü, ,.e 
aMl ehemmiyetli eyin tayyare
lerle nakledilen kıt'aların teşkil 
ettiğini de bildirmiştir. Zahit, 
lıu harbin, gittikçe bir ha\·a hnr 
bi olduğunu beyan ettikten son-
ra, AlıııanJarın Girid adasına ta 
ınamile hakim olmaları için bir 
müddet daha beklemek lazım 
geldiiini ilave ehniştir. 

lngiliz ask.erl ma 
kamlan şu tebliği 

nesretti: , 
Girid bundan fazla 
fedakarı ık göster· 
memize değmezdi 

Kahire, 2 (A.A.) - Askeri 
makamlar Girıd vaziyetini şöyle 
hülusa ediyorlar: 

Giridi tutmak için bazı fec?a
karbklara hazırdık. Fakat icap 
eden fedakarlık Giridin tutulma
sına verdiğimiz kıymeti aşınca o
radan çckilıneğe karar verdik. 

As:k ri makamların mütalen
..,,ına göre, Girid'deki imparator
luk kuvvetlerinin l>arlak muka
vemeti olmasa idi Ingilizlerin Or
taşarktnki vaziyeti QOk daha fo
nalaşabiliı·di. Bu mukavemet, 
İı-ak ve Suriyedcki vaziyetle ala
kns~ değildir. 

Girid'dc yaralı ve ölü olarak 
uğra& ğımız zayiat ta'biatile ağır
dır. Fakat düşmanın ağır tazyik' 
nltında 15.000 ac;kerin 1nhlıi~si 
~aşlı ba.c;ına bir muvnffakiyct tcş
~il eder. 

o----

Şimdi lrak'ta bir 
tedhiş devresi mi 

yaşayacak? 
Kahire, 2 (A.A.) - İngiliz 

mahfillıeri, Irak - İngiltere müta
rekesinden sonra ayrıca bir sulh 
müzakeresi.ne girişilmiye~ğin
tilen bahsederek şu fikirde bu
lunmaktadır: 

«- Irak ile İngiltere arasında 
Cınrp ilan edilmemiştir. Raşit Ali 
hft<lisesi tamamile geçici bil' vnk';;ı 
olmuştur ve İraJ( - İngiltere ınü
naseıbetlerini ihlal etmemiştir. 
frak lıukCtıncti, karor vermek ve 
•atbik etmek balarını mutlak su
rette muhafaza etmektedir.» 

o 

Amerikadan bircok 
' bombardıman tayya 

resi gellfii8 
Londra 2 (A. A.) - Şimdi A

mcrikadan çok miktarda tayya
re Relmektedir. Bunların çoğu 

ağn bombardıman ve uzun me
safe tan·art'leridir. Bunlarfo 
Alınan üslerinin tahribi dalrn 
kola:v olacak ,.e Alınan taarruz 
ı;trateji!;i bozulacaktır. 

yapacak? ş· d. s·· Bir aile faciası: Bunlar harb esiri, ım 1 sıra U 

yokk~ad~s,! mi telak veyş ve Kızıl ~ d k •• •• •• 
ıe ı ıyorlar? • • . a l oyun gu 

11.!ahir~ 2 <~· A.> -:- .tngiliz _ denıze gelmış • 
ınütarckenan1esının metni L . 2 (A A ) L T 

uduı· uıon, . . -:- e em1)5 

1 • . . gazetesi, Girid'dcn Ingiliz kuv- lb e k 
- Harp bıtecektır. vetlerinin çekilmesini Adadaki ze r genç lZl 

2 - Irak kuvvetleri, sulh zn- harhi.ıı nihayeti geldiğine alamet l 
mnnında bulunduklnrı mevki- olarok göstermekte ve btmun 
lerc (ekile~~klerdir. • ~ağdadı İngilizlerin zaptetmesi 

3 - İngılız harp esırleri ser- ıro aynı zamanda vaki olduğunu u· M R A N 
best bırakılacaktır. kaydetmekte ve şöyle demekte-
~ - Irak harp esirleri Krallık dir: • 

n ıb~ Abdii.l llah'n teslim edile- . c- Balkan :bnrbi bitmiştir. 
cektır. $ıındi Süveyş \"C Kızıld'cniz har

• 
bi başlamak üzeredir.» 
ı----~~~~~~~~ * 

Knhire, 2 (A. A.) - Krallık Dikkatler: 
nni~i1!in Bnğdadıı giri ine dair ------
tafsılat verilmektedir. Nnib B b 
~hdiil ilfıh chrin dı mda 1ngi- u ir ayıptlr ! 
.ız ~efiri ,.e Iraktaki İnl?iliz kuv- Tasviri Efkarın cPazardnn Pn 
~etleri kumandanı tarafından zara:ı> sütununda c~rhamclte 

nr ılnnrnışhr. layik harflen başlıklı fıkrada 
..__ .şu_.cümle goztimiizc ilişti: 

ve tnUnkir'e , .··. .. U~tadımızın ckü:t ye karşı za-
lllU\•n[[ ı.· • l er ~ uzunde znfcr, afı otedenbcri mulfımdur: f~at 8 ·ıyct '' • f 1A1 J • b' ı~ b ' znınan .. ~ c a ı uç ır a ııa em~c kıı.bul cd'ilıniycn 

Ağabeysi Abidinin boşalttığı 
beş kurşunla yere serildi 

Tabancadan çıkan altın~• kurşunda 
betbaht delikanllya isabet etti 

. ~iin al,·~am Kmlıl:<>yiimle /f' J /wllesinde Çcşm.~ so1wğwda 18 
cı bır ı:a~ o/mu~, Brr genç, laz 19 )'aşlrrrında Um,.arı ~minde 
l.-ar<h's1111 IJC.~ l.-11r.~111tla ";;ır :>U· 1 •• l b' ı 1 't ~ ~ ~ /5 ~·nı~ guzP ır ı.-ı;; o urm<11• a • 
r<'lte yantlmlıl.-ıa11 .-~mıra arola· d 
ruula 111dma gt•l<'n hanlı mika· ır .•. 

t nıuye er olamnz - "ks h fi. d b' "lt'f ~ te Darı 1 . A ' • • 
11x - 1 » ar ne e ıraz 1 1 a. dele sıra~rnda tal><mcwlan çt • 

b . nıı, stıklnl haı-bınm olunsa çok mudur? . . 

h)ar~~nı taşıyan bir Tıirk Bur::ı;l ,..,.,., d 1• 1. .1 k<uı. sı·r bır kıtrt:ımla 1.-emlı 

llmranuı güzelliği Kadıkö • 
''Ümle meşlıurcfor· Biitiilı genç 
ler, omm bir bul.·ı~uıa lı~dc/ ol
mal; mahsaJilc. rası gcldildcri 

nnı arnrı . a cu,. a > .t>C ın1esı c .. d 1 l"l 1· b" 
ccği on ?.1tı. sana söyJiychilc- kastedilen, Halit Ziya Uşu'khgil-ı srnr 11 le ı ı .e ı rr surette ya-

~1.z hudur. . . ldir. rnlımıı~tır. 
ZA IEDDlS NAZiF (Devamı ikinci savfoda) KaflıJ..ö..,·ii:nde Rıza ı~o ma (Devamı 3 üucilde) 

Almanya ispanyaya 
A'mele gönderiyor 1 

GE. rERAl. t"'RANKO 

.Madrid, 2 (A. A.) - İspnn 
i]c Alınanya arasında işçi miib: 
dclesi haklundaki anla"?ma, sor 
kahine dei:'işikliklerindeıı soıır: 
Ynmlan ilk toplantılardan birin 
de taııdik eıt:lmi.,tir. Bu anlıı 
•naya göre, Alınan i cephesi ile 
~nlanj seudikalarınm milli lw 

•ti araı.ında isçi ıniibadeles 
npılacnkhr. 

-- - ()----

Hamburgşe 
ri acınacak 
bir haldedir 
~6 fabrika tanıanıile 
malzruol11ıuş birçokları 
da hasara uğra1nışt1r 

Manhaymde beş kim 
ya fabrikası tahrip 

edılmiştir 
l.ondra 2 (A. A.) - Mayıs a· 

yı içinde yapını~ olcluğuınıız ha· 
va akınları neticesinae Ham
burg Ye ViJhelmshafcn'de miit
hi~ tahribııt ''uku:ı gelınistlı-. 
Hamburgdn boınbardıınnnlar
dan biri Stayinberger fabrika
larının biitiin binalarını lak
mıştır. Haınburg acınacak hir 
haldt>dir. Bu ~ehirde :ıarar giir
miyen tek nıalıalle J'oktur. İn· 
filak ve yangın bomb:ılnrırım 
tesiri hakkında tam bir fikir el
de etmek kabil olanınnıışs:ı ı1n 
keşif tayyarelerinin fotoi::rafla
l'l \·aziycti kafi derecede avdın· 
latmaktndır. Bunlara gi)r~ 3G 
fabrika tamamen nıahvolmustur 
Bir <:ok fabrikalar hasara utrı·o
mışlardır. 

:Manhayim'de he bliyiik kim. 
va fabrikası nskeri makamlar 
tarafından tecrid edilmiş ''C iki 
gün müddetle hu fabrikolardnıı 
"ed~·e ile yaralı tasınmı. tır. 

Darlan'ın 
hezeyanı 

sindedir 
Almanya, müta· 
reke mucibince 
aldığı silahların 
bir kısmını Vişi 
ye iade ediyor 

Bu silahlarla Visi 
üHr Fransa'ya 
karşı harbe 
~başhyacak 

Suriye, _hergün bir 
parça daha Alman 
planlanna uyar 
bir tarza giriyor 

Londra 2 (A.A.) - Miıstakı 
Framız ajan!n 1svi.Qredeıı ald -
-!ı şu malumatı veriyor: 

Amiral ~rlan'ıı. biir Frall.3~ 
npar::ıtorluğuna h~-ı> .ı;,;rnaı 1 

rnt'i surette karar Y"rd,gi nn 
,ılmaktadır. 

Darlan Dakara takviye kuv-
·etleri gÖndermi.ş ve hür F · ' • 
·z imparatorluğu hUdutlaı ill n
knrakolları tahkim ctlinni!rtır. 

(Devamı Üçüncüde) 

---o 

lngiliz hava tebligi 

Akdeniz üze .. 
rinde 7 Alman 
tayyaresi 
düşürülmüş 

Girid'te üç Alman 
tayyaresi tahrip 

edilmiş 
. Kahire 2 (A .A.) - Orta nrk 
lııgiliz hava ku\'\·etlcri umu
mi karargahının tebliği: 

Akdeniz. üzerinde doln n 
tayyarelerimiz bir harp netice· 
inde 7 Alın:ın boınbardıınan 

tayyaresi düşürıniişler ''e bir 
çoklnrını, bir dnha kullnnılanuız 
-lcrecedt• tahrip etmişlerdir. 

Sfaks liın:ınma iltica etmi ı>
lan bir İtalyan vapuruna ür 
bombıı is:ıbet etmistir. \'aııur 
~·nnmakt:ıdır. 

Giridde tan·orelerinıiz ~Jnlc 
u1e ve Kandiyedeki hn,·a nwr· 
danlarına nıuvaffnkiyetlc lıü
<'llnt etmiştir. o\'. tliişmnn tn.v
yare i t:ıhrip cdilı.ıiştiı'. 

Bingnzi üzerine yaptıi:<JnıJ7. bu 
nkın iyi neticeler \'ermiştir. 
Hnbcşi .. t:ındn Ciınmn mınt:ı

kasındııki İtalyan knrıırgfıbhırı 
hombnrdıınnn edilmiştir. 

Hıı nmlınrebclerde 4 ta~· yar,. 
knybcttik. 

:ret adese inden iradi eleri tc-r~ 
görme.oıi ue )·alan ,·cmlış tef.~i1 • 
lcrde b11lmuna.~1 gibi misil ı"z 
bir bunaldık eseri değil, /a1 cıt 
bunları lmsd<?n tahri/e kal!. • 

Haimd Refik ması mwimlen bir lmncıHık 
nıah uliidiir. 

Fransi: bünyesini saran le· Fran ada «detılet adanl<ı•, 
fe.~sülı mikropları ufım.etini vas/mm, i~·iml,.n yeti§tiği dl•ni:s 
ve kokusunu etrafa yaymağt1 T.uııtwılcri11i uitşmana t.eıtlinı 
bQ§ladı: Kilikya müda/aasmm miizt1lrereleriııe girişmiş bir a· 
ıarilıi sebep ve kıyn&1Jti11i in • miralın §<rlısında bu derece iP.· 

kfir! reif<liye uğranUJ.<Jı elimdir. 
Milli h.assa.~iyeimizin bu sica Bu terecldinin hendi ıurilıi· 

ğuula talıammiUiimü:ii taşı,.a· nin enka::ı iistmıden, b~ka 
cak bir tesir payını haiz, o tıi.s· milli tarihlerin şeref ve asalet 
bette yalan ve if ıira dolu sö:::- üll<elerine . aldırmak der?ce!e: 
Terden ilıaret bu tecavü::, ;Jmi- rinde azgınlık gösterm;sı, • ık~ 
ral Darlan•ın., sade paslı bir ri& kat, )'Ü:: kat, bin kat e'linıdır! •. 



Sahife 2 

En Son Havadis'in 
Edebi Tef rikosı -40 

~Ç> r-~ 
----~-a.- ~! ':}.-~ 

Kizım Nimi Cemal beye, 
'' -Ben senin adam seçmek
teki maharetsizliğini bili-

rim.,, dedi 
---· ---------

Müellifi : Nizamettin Nazif 

Bu sözler Kazım 'ami he • 
) in bir kulağından girİ) or, ö
bür kulağından çıkıyonlu. Kol 
ağa ı hunu anlamakta gecik· 
ınedi. sordu; 

- ... ~iye omurtknn duruyor 
mn öyle? Doğru değil mi söy -
iediğinı ıı;e)ler? 

- Doğru Ö))Ü)or~un .. doğ 
ru öyliiy orsun Kolağat.ıın a
ma, benim komı:;. ·ak 'aktim 
)Ok· 

İ)e? 
- Şimdi Mii ir pa~ndan e· 

mir aldım, derhal hareket ede
cc&rim de ondan. 

- Ne tarafa? 

- Ergiriye )Ollanı) orum. 
- Tuhaf §C) ! Mühim bir 

'uifc mi bari... 
- Zannederim. Oku şunu! 
Ya\ er, önündeki yığından 

çektiği hüyiicek bir kağıdı u -
zatU. Cemal bey, her saniye 
bir parça dalın ) ükııelen bir 
hayretle şu allr]arı okudu: 

- l\luallinı Ba) ram Feh • 
mi dendiııin biraderi Cercis 
namıııda biri Ergiriden dağa 
çıkmış pe arka ıııa taktığı .,i -
lahlı hir takını adamlarla Pür-
111cdi lıapaliııinde dola~arak a· 
lıali}İ lıüküıııet ale)hine tahri· 

Jte lrn~lanıı~nr. Muhtelif gizli 
cemi) etlere mensup Bulgar kÔ 
ıııitelt!ri ile Sırp c~kl) a::ının fa 

li) etlerini on derece arttır -
dıkları lıir ırada, Cerci çete· 
inin zuhuru, Lillıassa Hırif)ti· 

) nn un urlarla me:ıkiın olan \i 
Üi) etlerde a a) i§ı içinden çıkıl 
maz Lir \ azİ) ete okacağı için, 
umumi müfettişlik hn mc ele
) i henüz çıhaıı başı halinde i
ken e~mcge karar 'erıni:ı;tir. 

.. ekiip, fana tir \ e St•Ianik 
takip kumandanları 'aka) ı ha 
lıl'r ahr alınız mıntakaları ela· 
lıilindt: derlıal faaJi.) ete hafla· 
ruı~lar .ı da umumi ınüfetti:;lik 
lıadise)i bir defa daha İ) nsi 
) ollardan lınllet.ınek çare mı 
tl<>ğru hulmu~ ve gizJi vazife İ· 
le, Arnanıtçayı '\ C) a o eh arda 

konuşulan diğer dilleri bilen 
bir zaun Pürmedi havali ine 
gönderilme,.ini kararlaı:tımnır 

tır· 

Selinikte1d hususi km"\ et • 
ler kuıııaııdanı Ferit pa:ta haz· 
retleriııden umumi ınüfeui)i· 
ğe gelen malumata nazaran i · 
tenilen vn~ıfları haiz })İr suha· 
yın (*) «mniyeti devlet> inizde 
bulunduğu nııln:.;ıldığmdan, li· 
çüncü ordu mü~irliği ya\ eri 
Kazım anıi heyin süratle, 1a 
aa tırda lliıdi pa a hazretleri 
nezdine gönderilıncı.ine mü a· 
ade hu) unılması i tirlıam olu· 
rıur.• 

Bu Yceikayı okuyup bitirin 
ce kolağa ı Cemal bey : 

- Vay canına!. .. diye ha -
ğırdı. Arnavutluk ta baş kal· 
chnnağa baJadı de eııe ... 

- Bımtlan anlaııılan o. 
- Eh, ne ) apacakı.ın §İııı-

di? 
- Fe imi hn ıma geçirece· 

ğiw, kılıncı heUıne takacağım 

•e ... 

mı§, maroken lıir çantaya tık 
makla ıııeşgulJii. 

- Hilir·in ki ... diye devam 
etti. Ben, ) a\Cr olıııazılau ev 
,.el Tiran Redif ı.ıhurun<la ::u 
ba)dıuı. 

- E\et. 
- Sarafof, Pirpiliça da i~· 

yan ettiği zaman, bizim tabu· 
ru dn ilah altıııa alma~lar, o· 
ra) a göndenııiıı;lerdi. Tiran' da 
iken Arna' utların ileri gelen· 
leri ile, faraza «Toptani> lerle 
tema ediyordum. O zaman 
Cercisin adından halı edildiği· 
ni hatırlar gibi oluyorum· Di· 
raz okur yazar l>ir gençtir. 

Pürnıedi taraflarında do
la~tığına bakılırsa kendi ine A. 
dem heyin yardım ettiği anla§I 
lır. 

- Bu Adem hey de kim? 
- Torba sakallı bir Arna-

\'Ut mütegallihesi. Oralarda 
prens gibi hüküm süren bir a· 
dam. Onu da Tiranda görmii., 
tiim. Velhasıl aşağı yukarı talı 
oıin ediyorum ki bir §C) ler ya· 
pabileceğim· 

Ve, nyağa kalkarak arkadn
~ma elini uzattı: 

- Şim<liiik Allalıu ısmarla· 

dık. 
- Güle güle. 
- Unk, az kal m unutacak 

Um. 
eclc acele çanta ını açtı. 

Etrafa .,.ö~ le güz kulak olduk· 
te çıkardı: 
tan onra çantasından iki üç g:ı 

- Bunları al oku, ) alnız 
kim eye 'ft"eyim deme ... 

- Bu ihtara neden liizmn 
görii) or ... uıı? . 

- Giiccnmc ... lyi··.İn, hoş -
sun ama, adanı seçmekteki ına 
hart-t izliğin hence ııuılünulur. 
Allaha ı marladık ! 

Ya' er siiratli adımlarla o· 
dadım çık"tt· 

Şiımli pencereden giren ı~ık 
hortumlarının i. t ikametini lle 

ği:.mi:.ti. 
Cirnr ıtıinar~lerde öğle e · 

zanları okunuyor<lu. Cemal 
bey de kalktı, kıhncını taktı. 
Bıyıklarını burarak, kenıli ken 
dine homurdımarak elini kapı 
ııın tokmağına attı. 

Bir karşılama 
Pınnr küme inin hirhiriııe 

sarmaşmı:. ince dalları ara ın· 
dan mor menevi li çelik bir 
namlu uzandı. 

Çiftlc~cn )iiz bin arı gibi 
birbirine ginui§, )Uı.yunıak ol· 
muş, kenarları dikenli, sert '\'<' 

) eıı;il yapraklar hı ırday arak 8) 

rıldı· 
fer.nevi li çelikten namlu, 

meçhul bir tlü:;;uıımın izini a· 
raftırıyornıuş gibi bir nn olu 
döndü, bir nn sağa meylet6. 
Sonra tıpkı av koku u arayan 
cins bir tazı gihi burnunu lıa· 
\aya dikti, dmdu. 

Ovaya dağın gölge i sinmiş
ti. Şimdi dallı l>Udaklı )aban 
ağaçları ile damalanan dağ. 
sanki kulnğmı yere daynını~ 
ini külahlı bir devdi. 

(Dalw ı-ıır) 
Cemal hey, arkada§Uıln Ö· -------------

r.iin_ü ~u:!~ ornıuyoruııı ~ana. Resim sergisi açıldı 
Cerci le ne )apncak ın? 

- Ha... henüz bir karar 
wermediıu amma... zannede -
rinı ki hu me cleyi halayola 
ko) nbileceğim. 

K.iz.uıı ami C\.Takı avuçla• 

( •) l" ani e'h-se/..an~l.arı yanin 
tla ~alı§aular arasında manası· 
11a 

Maarif Vekili bir 
nutuk söyledi 

Aıtkara 2 (IIusu i)- Giizel 
san'atlar birJiği ressanılarınm 
sergisi f:Jlat on wcdide, Maarif 
Vekili B. Ha an Ali Yücelin bir 
nutku ile açıldL Sergi evinde 
mümtaz bir kalabalık vardı. 

- --- :_ ··- - - :::- ~ . . . 

EN 90N HAV ADtS 

içki yasak edilebilir mi 
Mızıka ile meydan dayağı ••• 
• ikinci Abdülhamit önüne geleni döğdür-

EnSon Havadisin 
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meğe kalkışmıştı. Fakat millet yine 
meyhaneleri. doldurmuştu \''Padişah mülkünü nasıl ve

rir?.. Bir kere ·Napolyon 
hazretlerine danışınız.,, Hatip 'bir meb'usumuz, bun- .. eden ve fenalığa teşvik eden :ve-

dan 'kırk sene evvel hükümran T.. k fl k gfme şey «Yasak• denen bu 
olan içtunai nazariyelere istinat .l ur a anı meş'um kelimedir. Hayatta, bod-
ıle güzel bir hutbe irat buyur- bın düşü.ru..-eleııımizin tesiri~ zn-
muşlar: RakJnın men'i. ' ' vu da rakı man zaman sarfeattiğimiz 'bu 

Univcrsıtede okunan Hirş'in .l ~ il • «Yasak> keliınesi bulunmnsaydı, 
ufzıssıhha kitabından alınmış f • «Fenalık> kelimesini qokt.an ka-

... ır çok istatistiklerle tezyin cdi- gı mene mış ' mustan tnyetmiş olur<i\ı. 
en bu autbc hemen :hemen hepi- Asırların tecritbeleri ile vtıkll 
. .ıiı.in istediğı ve bcklıcdiği bir ilj~ b ı·r dam la ı·çen olduğum~z ?ir ~~~i~at vardı_r: 
~ır. Mızır telfildci ettıgımız şeylerın 

Ancak nazariyat ile ameliyat [ • ., [ •ı kökten yo edil bilmesi için gen·., 
.ırasında dağlar kadar fark bu- eTl a z e eTl e bir _h~rriyet lazımdır. Beşerde 
.undu_ğunu da hiç bir :zaman da ganıyı varlı hasıl e<ler. cBıktım» 

.ıni~~ıra:~:ı::~ ;~alı oklu- beraber öldür ~a~~ım::e~~~. bolca sah.p ola-
ğunu iddia etmiyecegim. Fakat .., h Cinayet istatistiklerinin knbar
menctmenin zaruri teşditten m e g e m a - mas. ını da. içki~ atfetmek, ilmi 
başka bir ~eye yaramıyacağını haJukatlcrı tanımamaktır. 
da söyliyebılıl'im. k A f • f • Içk.nin tl.\Zlayüdü, iktıscıdi şart-

Bunu aııl yahilmek içın büyük Um e m lŞ le 1arın tevli~ ettiği işsiilıiğın bir ne-
tarıhi gözümüzün önüne ik.oya- ticesidir. Insan var iken sal"ho• 
lım: Fakat bunun olmnz. Yok iken sarhoş olur. 
Milfıddan evvel 2500 senelerin- Eğer biz oidden cemiyetuniı..e 

de yanlışlıkla Çin dediğimiz d I d mızır olaın içkinin yok edilmesini 
Türk hakanlarından Yu da, şa- a ay aSl istiyorsak., bu hücumu rakıya 
rabın kudsl me?Vkiini ıkayıbettir- değil, fakat iktısadi anunlarımı-
memek için rakıyı menetmiş, bir olmadı zın tabii kanunlarla uygun olmı-
damla ıQenleri ailelerile beraber yan şekillıerine ~arşı tevcih et-
öldürmeğe mahkum etımişti. Bu memiz lazımdır. 
emir d~ bütün dehşetile tatbik 1 v azan .· Her tahdit edilen hürriyet bir 
edikli. Eki :sene sonra yapılan de- l ı fenalığın müvellidi olmuştur. 
rin bir tetkik neticesinde rakı i- R Ç d 1 Burada büyük Napolyo.nun 
çenlerln üç <lefa fazlalaştığı hay- ıza av ar ' bir sözünü tekrar ederek yazıma 
retle görülmesi üzerine ilk emiı nihayet vereceğim. 
ve iradesinden :feragat etmek Napolyon menfast Sent Elen 
medbunyetinıde lkalrnıştı. ıle İran Şahı ('l'ahmasp) 8 uzun giderken nedamet ya lan arasın· 

Burada uzağa gitmege lüzum bir mektup gönderdi. da şu sözlıeri sarfetmişti: 
y:ok. Osmanlı tarihine bakalım. Netice ne olctu? Şarabın mu- cHa1kın hürıryetıni tahdit et-

hLbbi, dostu ve hatta hamisi İkin-Buratra uıman zaman şarabın ve Sel _._ mem, zevkiıne karışmam, matbu· 
kı cı im tillıta çıktığı zamön, 

ra • nın men'.i.ne dair pek mühim Müslümanlardan şarap içenler ata bir serbesti vermemem yr 
kararlar, pek vcJışi fermanlarla bir misli daha artın!§ oldukları nız h<?nim felaketimi mucip ol-
karşıkışmaınak mümkün değil- tel ~akla ka.lmaclı. Kurm3,k istedi-
dir. ha~:retle görü il. gım cemıycti kurulmuş olanilc 

.. Uçüncü Murat ta aynı .• teşeh_ • beraber yıktı!~ 
Kanuni Sultan Süleyman da b t b 1 <l F k b b (Nakr.:s) hastalığına tutulduktan us 7 u un u .. • a at. ta ıı ır Fert cemiyete tabidir. Fakat 

,__ \'ergı olan zevkı, Y. anı şarabı ve cemiyet tc ferdin zevk ve ıhu""r-
onra, ter~tmek mecburiyetinde k d d h tlıi f l 
kaldı pek sevdiği şarabın hnsre- a. ını, en e şe ern~an arına riyetinin bir küfcylidir. Bunla-
ini, umuma çektirmek istemiş ragmen halktan ayırmaga mu- rın hirifinden birısini hazfetmek 

lm
• • va!fak olaı:nadı. .. .. cemiyeti ~·ıkmaktır. 

mene işti. Hattii LnLnız Türki- ş b t k t t "' yede degil, bu""tu"n slarnA mcmle- .. ara ı sıyane .. en .~a -~yı ve u u RIZA ÇA VDARL' 
nu meneden Dord'uncu Muradın ı--------

dk~t~crindc, ~ geç anlatl ğı çocukça teftişlerini hı:pımız bıli- ----
mm mencttıgı «Humru> sattır- ı·iz. Dikkatler ; 

::::mak v_e m~rha~e1ı:ri kapat- Bu yasak ta neye yaradı? Tü- --------
k azmıne duşm~tu. Bu gaye tünün ve sarhoşlugun ziyadele - Bu bir ayıptır 1 

mes ne. 

Hergün bir 
Muhavere 

En nıbayet son Abdülhrunit (Başı l inci sn:, fncla) 
de' r.r de bakabilıriz' Rakı içen- Telmihin neye dL>'v'et ett ~· 

- ·-----
imparator İkinci 

helm hakkında ... 

ler mız ırn ile meydan dayağı ye- ve ihtiva eU:•,ı çiı!<inl h. h r tuı 
el kJ"rt Jıald~. Saıhos1nr istatis- !ü izahtan vareste ol:ıc K kadm 
t ·•e iin~n güne d. ha fazl:a bir aç~ktır .. 

vil- ~ı('kun .. ,..,al e liyorlardı. 1 Şavct b..ı ima altında b"r mik-
1 B_u ~ .. .ak. M'" ruti:v t ve Cüm- te y:::ıpılmak ıstenm c;sı\ boyl 
1 ı rı~ L d vı nac d l"<'rube e- Z' r!lki ve F;rem; nük•c'er.n k h 

Biri, gazetesmı okuyordu. Ö- d"'d·. Bızim le b~r~bcr -:'?-· r"lrn 1 kaba. değıl, nefret uyandıracağ -
~eki kahve içıyordu. da nynı hatanın ıçme du,mt.s o na lııç şüphe yoktur. 

Biri, gözliı.,ünü burnundan da mı>n'ctmişti. Rusya a bir kk ı F..clebi ve içtimai hays~·yet 
çekerek: ,. votka bulmak imkanı yoktu. Fa- QOktan teessüs etmiş muhtercn 

"::- Hayret! dedi, dirilmiş. kat soaklar sarhoşlarla dolu idı. bir üstarla karşı işlenen bu gü-
Oleki son:Ju: Sebep ne? 1 nahtan, kendi hesabımıza biz u-
- Kim bu dirilen? İnsanları ruhan isyana tahrik ıandık Vallahi. 

- Almanyanın eski in paralo-
ru. 

- Bir yanlışlık olacak. 
. - Berlinden •lmber veriliyor. 

Ölüm hnberi de yine bu kaynak
an verHmiştl. Ölmu~ olsny<lı 
Jerlin, durduk yerde, kendi keıı

===W=WBize göre======= 
Kahvede 

d~ tekzip eder mılydi? 

yapı lan müdhiş 
önle nmelid irl 

ihtikar 

Oteki kahvesin.den bir yudum 
alarak gülümsedi: PiJ<ıs"'la kalıı•e yoh. Jlallıu· 

- Sen benim söyledibtimi din- ki biz gu:::.etelı>r, ildılc bir, fi -
le. Başkalnrıına kulak asma. Vıl- itin yerden '1i11, falan er<letı 
nelm dirilmemiştır. Zira MnJes- 011 bin <;ıwal lrahvc Pt•lıli·. 
telcri, bir hayli zaman evvel, bır n 
!aba dırılmiyecek ıbir tarzda bu Giimrüğc çıktı, ~·ıhıyor·. Es"''' 

dünya-dan göçüp gıtmışlerdir. fa lt'l'Zİ <!dildi, f•dih•ccl.-. di •e 
- Ne er söylüyorsun ~ahu? )'azıp tluı·uJ111"llZ. Amma pi)'a· 

Bu adamın ölüm haberi daha iki sada yine /m/z rı• ,·ok. Var ama, 
5ün evvel verilmişti. nuJılüıu. 

- Demek Berlin, bu haberi "d · · ı Gelc>rı. kttlıveler rıereye gı ı· 
tam yırmi üç yı snklaınış. 

- Deliri~r musun kuzum? yor? Şa et midcfen/el•i telve 
- J?cliren ben değil, sizsiniz... balıi:r'J"si11i 111ey<lat1a ~·ılwra· 

Hala !kinci Vilhemin ölü.şünd'cn calı.· llir ronıgerı !.·ihazı lmşfc • 
dirilişinden dem vuruyorsunuz. dilmis ol!icıwlı, bunun nere e 

Bu hükümdar 1918 yılana ka- "'·ııiTtı~ıı; 1;;;la'\'Cll tayin <·tlcl>ilir 
dar dünynnın en diri, en canlı ve o n • "' 
olmez ndamıydı. Fakat 1918 de dik.· 
kapalı b"r otomob lin içıindb Hol- 1 He,·lıaı '/..-i elde lıcniiz böyle 
1~~-hududu:ıa ~g-~u Y?ll~nd 'il bir iiletirrnz yok! Şinulilih bir 
,un oylesınc olmu tur kı bır da- l b · 
ha dirilmesine, anılmasına ve... sır olan bu ~w ·~"Y' ır taraf <ı 

mile ~<,;nıe~~e oMuğumuz gnrip 
malılutu. t·u~udrı getiriJnr. Bu
ıum malLJ<'l11u• gı•lince: 

1 kilo nolıw-t.ı lwtılmı 125 
gram lrahvcnin f iyutı 17,5 lı:u· 
rwıtur. Bu mil.tam l>ir /,·ili no

lwtwı bedeli olan yfrmi kuru· 
Şu da iliiı:e edi11i:::, ,·el.·itıı 3:',5 
kuruş eder. Şu h<1le giire, 1 /(ilo 
125 gram karı.~ıl.· kcd11•t•11 i,, sa

tış fiyatı • .s<1tıcıya ait ve lımldi· 
zatında fazl<ı olan %25 1.-ıir /ıi.~ 
se.'>i de daltil - 50 lwrus olnwlr 
lıizımgelirken, bu f iyaı .r.l altın 
darı 260 a kadar çılmrılı ·or· 
Dalıa.sı ı-ar: 260 lmrııştan 03 

kurzı§ nolıut b<'tleli tnı:il ede
cek olur.sal~ geriye 240 lmru.ş 
kalır ki bu da 125granı saf halı 

hortlamasına imkan krılmam~- bıralı-amh, lJZr kılo kar~rh 1wh 
tır. 

1 
venin (yalı ut. dcılıa doğru.su, ıxmirı fiyatını U!§hil eder. Ki· 

- Anladım ... Vilhelm'in, si- kahve bulaşığmm) 1raça mal ol loya uarmak ıçuı bunu 8 le 
Y?5i manadaki ölilmünden bahse- duğunu kaleme vurmak sureti darbetmek zahmetine lmtlanır 
dıyorsun... ·· [' smıız bir kilo halis kalıve11i11 

- Bir hükümdar tahtı ilzerin- le gostere mı· 
250 "1"'t'ln kalıı·e)·ı" ı k ·· lıahikatte 11mralmlıat'l)'ll 11e tr-

de v-e bir şef makamında, ö?me- ,,. '' • s 0 · ııucu· 
ğe mahkumdur. Böyle insanlar, dt1 µ,etifnıck surctile • 35 lmrıı- mitı ettiğini d<!lı~cılc gifriirsii· 
hayat kaygusuna kapılıp taç ve şa maleımi§ bir ktılwe tar.iri nü:! · 
tahtlarını terkcıtmek zfıafını goo- farzcditı. Bu ad,mı., bu mil~.lar Artılt gelen halzveler rıı•reye 
tcrdıkleri gün birer leş halini n- kal . ı 'ki. l·'l l ka ·a· a· d" .. w lırlar. Belki teneHüs ederler, do- ıveyel. wbn. ı .. .ı ~ ':O mı . gı ıyor, 'le u~ımnwge hacet 
laşırlar, yemek yerler, gülerler, ırıştırara :, ugwı «ımııvc> ııa- dr mı? 
ağlarlar, fakat yaşıyor sanılamaz- •• l d • f 
lar .. Artık onlar birer leştirler - - Bu boy e ır. ==== 
dedım a... ' 

ENSARl BÜI..Er..'D 

CB u bir tarih değildir. Vukuat tamamen doğru 
olmakla beraber karikati'irize edilmek sureıile ya
zılmı.1t ır. Kullmıılau. iislfip d« bu bakımdan o-
1.:un malıdır. ) 

Sultan Aziz Cevher ağayı gön- bir {ermanlıarı mı var? dedi. c:e~ 
derıp nazırlardan gelen olup ol- her ağa, Sultan Az.izin iradesırıl 
nındığını sordurdu. Padişahın ca- tebliğ etti. Padişah: ~Kim vars~ 
nı sıkıl yor, hiç olmazsa ve7Jrler- al, gel!» demişti. Hüseyin AV11

1 

den b.ri iJıe görüştip avunmak is- paşa: 
Liyordu. Gözleri dünyaları gör - - Geliyorum.. Gösteriniz efen· 
müyor. latif misafirine mahcup dimizin hangi salonda olduğun" 
olmak endişesinden bunalıp hele- ben ne bilirım. d.iye iri çizmele· 
cana geliyordu. Fransa imp:ıra - rini gıcırdatarak odadan çıkt1• 
toru Paris seyahatinde hünkfırı Serasker, yukarıda merdiven t · 
agırlamak için az büyüklükler (iında karşılıklı camckfınlarkı a~· 
;ni göstermişti? Padişahın şerefi- rılan daırclerdeki faaliyeti bılDll: 
ne yaptırdığını söylediği sergi, yordu. Malumatı olmak ihtiıllalı 
tamam (146,588) metre murab- de yoktu. Sofra kabul sal:onu kıS-
baı zemin üzerine çevrilmiş, yir- mında glip gi:i:enler karıncalar gi 
mi mi]ıyon frank sarfcdilınişti. hi kay.naşıyordu. Camlı ka~•J..·n·ıll 
Ya, İmparatoriçenin bağı iremc üzerine Osmanlı ve FTansız bat 
(30) benzettirdiği (Elfza) sarayı rnkları a.rmalanmıştı. Hüseyıll 
gül bahçelerinde bir kaç gün i- Avni pa...-a ardına bakarken, ha" 
çinde az sefalar sürüp cok cün • demelerle, küçük memurlar ye~ 
bü.şler mi etmemişti? Öjeni haz- lere kapanarak slam veriyorlardı. 
retleri Rıdvanın (31) bekçilik Hünkar dairesine açılıp kapan~ 
ettiği cennettan nasılsa 'ou fani iç içe saJıonlarla odalardan her bi" 
dünyaya nüzul etmiş mele.lelere rinin önünde el pençe divaJ) 
benzemiyt)r miydi? O ruhu ya • bekleyen ıhadımlar görünüyorıill~ 
.<an reftar ile kanarya öter gibi Serasker duraklıyarak Cevher' 
:;ıkan müzıkaJıı sesi, insan .oğulla- dikçe sordu: . 
ı·mda bulunup g()rülmüş şey miy- - Efendimiz, darülmesailerııl" 
di? de midirler? (32) 

Cevher ağa, vükela odasına in- Cevher ağa yılışıp morca dıı " 
Jiği zaman, denize bakan pcnce- daklannı kıpırdatarak mırıldall" 
re önünde kılıcına dayanarak dı: • 
3eylerbeyi sahilini seyre dalan - Hünkar odasında aram b~ 
:>erasker Hüseyin Avni paşayı :vuruyorlar. Arz.edip ruhsat dı• 
gördü. SeraSker sırtını kapıya lıcyelim. 
dönıniişfü. Dalgın duruyordu. rını çatarak küçük geçit ba.şıp<I• 
Ce,·her ağa Hüseyin Avni paşa • durou. Cafer huzura girdi. ~ 
nın kendinden ziyade dı.k çıkan ötede iç b~çeye açılan kapıya~ 
-.alın sedasından ürküyordu. Pa- nen merdıven vardı. BeSbe 
,aya yerden temenna ederek i- hünkar baştaki odasındaydi. Ce\1" lerledi. Yavaşça: her a~n kapıyı açarak ince sesı e 

- Devletli Serasker paşa haz- - Hüseyin Avni paşa k~ıa.• 
retler.i. diye mırıldandı. Hüseyin bağ•rır gihi söyledi: 
l\.:vni paş::ı omuzları üzerine ba _ - Serasker paşa hazretleri. ~ 
ık gıbi duran başını Qevirerck f<'ndimiz irade buyuruyorl::ır! 
.aşlarını çattı. CeVhcr ağa kar- Hüseyin Avni paşa fesini di.ıı• 
s ında, önünde duruyordu. foyip omuz ba~larından sarl<al' 
- Ne var a~a hazretleri. Efen- sırma s~ak.11 apuletl~rini elfö8 ' 

l"miz bızleri mi irade edıyorlar? r k huzuru hüm.ayuaa girdi. lW' 
{oksa başka bir maslahat mı dülaziz Hım otuz y~ında ~ 
ar? Valde sultan hazretlerinin .gibi duruyordu. Sakallarını J<ıı:ı 
------------ çültüp toptaştırmıştı. Halbıı_z;: 

Ç 
tam kırk bir yaşında vardı. "i~ 

orbada tıız : dı7.lı koltuk üzerinde oturu~'()t • 
- - - du. Hilscyin Avni paşa tazirn il• 

Devlet idaresinde uç adım atıp askeree se1~m ıwt" 
du. Sultan Azizin bu yakınlard' a 1 inin niçin r o 1 u serask~re teveccühü vardı. IJ\Pe' 

Yoktur 
rin Avni Giridde vali ve kuınat>' 
dan olmasaydı yüz akile Avru~ 

~~bette biJirsiniz, üstün zeka- ya gidcmiyecekü. Ziyade olat~ 
lı ılım adamlarından, yahut fi- imparatoriçenin istikbalinde ı-;: 
ıc_z~_flarından birinin şöyle bir laca hinuncti de görülmüş, yo 11 

:zu vard B"T" k tan taburlar yaratarak Anad~~ 
' · ır: c u un es i bilgi- ve Rumeli sahillerinı ikı" tar»>r 
r bır kı>nara atılmadıkı,·a in- • süngiilülerle ·~virtmı<"+i, HU11 

.ın yeni bir şey vapamnz.,. .. ....,. 
(De Kart) da aşağı yukan bu- kar tebessüm ed~ek : 

b - Gel bakal'Im, benim iktid"! 
ıa enzer bir vecize söylemiş mücerreı> (33) ser"'"kerı·m. ~· 
erdendir. ....., 

Alimler \"e miitef Pkkirlcr, zin mükafatını görürsün . Şuraya ~~ 
· I nnra olur. Sen misafiri hasspll"" 

·•r eme o)r ilim tckerrürüniin gördün mü bir kere? Nasıl işte"' 
ı;ınde çıkmaza snpmıs insanlar- Muhibbi alişanım1Z Napolyorııı" 
lır. Bilgilerinde, ko\'U muhafa- haremidir, şakrakça şey<i'ir. zs-:1

1 akar .olmaktan ileri ~cçemivcrı hirine aldnnmağa gelmez. aaı 
l"mler mucid, kaşif olamazlar. sırası gelmişken sana geçen "· 
Ekseriyetle meden ~ete en a- _..ı 

meli, faydalı keşü, ya tesndi.if- yahatimizden bir fıkra nakleue 1 
l·im: Bir şeb ~öyle karşı kars'tı 

!erle veya kendi ölçülerine göre lınlvetce oturuyorduk. Fuat d' 
çalışanlann eliyle olur. Alim ve vardı ama. canım sılalıyor. ~ 
mfitef eklcir ba ka. kaşif, mucit d ·· b k tıY miibdi yine başkadır. , en yuzüme a ıp uzarı enve J1 

(35) soldurarak cKaradağln 
Bunlar ilmin ve fennin realist şefaat dıledi. 

leri~ir. Kovu muhafazakar bir A'bdüliiziz Hru:ı kahkaha ili 
lim ve fenni, bcşerivete, yalmz güldü. Şişman göbeği :;arsılıp of 
kitap kazandırır. Fakat medeni- nadı: 
vet ilimle değ")]. kitapla dei!il. .J - Ne c~'·ap verdiğimi bili>:, 
elle tutulur, ~özle görülür, fay- ? J ~'. 
dalı vasıtalarla ilcırler, t"'ki\mül ı~us~n. Hi ane?.sin elbet, sana .. a 
eder. hl•cyım: «Pd.d~ah olan mülkı.1~ 

nasıl verir. Bir defa Napöb 
Bir inkıiap, bütün maltımlan hazl'etlerioe danışınız. dedim· ~ 

bir kenara atarak yepyeni bir- zarıpv boynunu büktü. Onun s: 
sevi varatmağa derler. Sonra. ~lıgınJ anladın mı sen şimd 
ilim, bunların arkasından ve on- Hüseyin Avm paşa önüne b"' 
lm-ın kitaba uydurulması fr n kıyor, padişahı dikkatle dinli) 1j 
al!ır ağır yürür. du. Cevap vermek düşmezdi. 5ı.1 

Beşeriyetin .t~kfımü.l yolunda tan Aziz tekrar dedi: 
geç kalması, ılımde'lci muhafa- B k A . d b" _1tt' 

k • t v nu··nahıdır B' .. - a vn., sen en ır ~,. za ar ıgın r. • ır mu- A t ı · t · k" M ı .. d:;n\ 
tehassıs, eski anlayışlı alim, e- ı·ı a ım ıs erım ı.. ıs.ııı ..... r1· 
dindiği ihtisasın klasik malz1>.. da mesbuk (3) olmasın. İınP d' 
mesine el sürdijrmeyen sin~rli toriçcnin hayret parmağı ağzıfl d1I 

kalmak gerek. Hoş bilirim. ır 
bir müzeciden başka birşey de- ( il>aha vat) 
ğildir. 

Fakat bilmelidir iki ulusları, 
devletleri ve medenivetleri sevk 
ve 'idare etmek de mumyakınn, 
müstehaselerin knrı değildir. 

cDünyaya neden ilim hakim 
olamıyor?• diyenler bu tahlili
mizde belki ai'adıkan cevabı bu
labilirler. 
Münir Sülevman ÇAP ANOOLU 

(30) Cennette bir lbahçe. 
(31) Cennetin Jlek~isL 
(32) Çalışma odası. 
(33) Denenip anlaşılmış. 
(34) Gece. 
(35) Nurlu yan<!klarını. 
(36) Kurnazlık. 
(37) Geçmiş. 
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.Jtiaberleri 1 A .s k e r g ö z ü i 1 e ... ] H o r ti ak dile , geldi 
Birkaç kelime de benden 

dinleyiniz Amiral 1 -Adana D ünkerk'ten kırk kere belalıdır. 
Et er H atay, A danadan kırk kere fazla 

tekinsiz degilse senden kırk kere 
daha günahkar olayım Darlan! 

~ilcltlerini c Versay> muah~ _ Ay~ tetılt olan Darlan me
Binin amansız kelepçesine g~ ~rse. eline de çabukmuş. Müt -
~ 'Prangalı ve kelepçeli Alm~ ~ş ~r el. Q3bu'k.hığile Lav afi in
Yanın önUnde on yedi bu~ gun d~ı, yerıne kendi çıkıp tünecfı 
de dize gelen ve amana düşen Bilmem kaç aydır Fr.msan~ 
Fransayı yık.ıld'ı zaaınc(lenler al • haysiyetile beraber hayatım da 
dan.ı.yorlar. mezada çıkaran bu şom ağızlı 
t ' ~ransa, bir sene içinde hakare- ~ahlCık, nı1ıayet esir Parisi unut-
ını kanıksadığını ve kokusuna u, Alsas L:>renden . 
a~~tğ ezeılı'i iki düşman çizme- Manton•u Ni:si bağl'şhıaı,~~;~ 
sının soğuk nalçalıırı altında ve kaya kulağını, Fasa ... .. .. '"'-
Secde h ltindedir zayi kalbini gozunu, l,A;· 

c_ı... a · ., .b. k , - ~-- kapadı ve dünya 
-..cuılanmanın olıdugu gı 1 yı ı.- cogra~.r<.ı:>ının üzerinde ha laz bir 

ı:ıanın da namusu vardır ve şere- mektep QOcug~u k nıı~·ı- b " 
fı "l ·· "'zd"' l ~ ı gı.ı.-t: ır o ÇUsu ur. şey er ararken parn v lan 

Kahramanlara yakışan, alhmın inine kaptırdı ıagını ars 
Çatından ve kalbinin ortasından Fransızdan · b b . 
l"ara alarak sırt üstü yıkılıp yü- olan ı.e · anı aşka bır ırk 
. • JYon etran· · · li · t Zlinü Tanrıya çevim1e'k ve sırtı- kazıktan boşa Je ısım ıp .~n 

nı vatan toprağına ken~tlemektıir. teınleke kıtal nma, Fkransız ~us: 
Darlan Fransası bu büyüklü- yılı evv 1 arına arşı y.uını 

f:U Afri.kada yılla~anbcri ka 1 k h e Cukurovayı zindan ed n 
n - a! raman Ada ·ı n·· k ı..· nı somurduğu sömürge haşaratı bir~· na ı e un er.l"ı 

kadar bile gösterememiştir . .ıınl e karıştıran bu tatlı su 
. . _ . · ~m J Son beyanatile gümrah 

l Ikı ayagı. bird-cın ıçukurda o- b~r hıyanetten başka kapkara 
n Fransa ımparatorluğunun sa hır cclıaJıet• d k k · ·1· 

dık ko··1 l · ı b" k ,,__ - . . ı e arışı sıcı ıne ge-SC e erı o an ne ır apA.ara çınnış oluyor 

t 
negnl zencisi ve ne de adam e- IBaştan ı..~_: ı sahil 1 ı 

i_ Yl iyen bir Gobi yamyamı, adam dolup t ..... ~Fı~ansurızu tar"hi e. er .e 
og una secd t -'-t h'....h' . d ,...._u ı nın ı-
rn f 

. ~ .e ffit:A e ı.,..,ır 7.ra- çın e kara bir gölge olarak ebedi 
an e t'lldisinin bug'" ~+crdiv. leş luvraklığı becer ~ ~.,.,.. gı ec;ek olan amiral Darlfuıa kar-
Dantonları &m~tştır. . şı bın hiddet w yüz bin hınçla 

jüstleni, l\far~lar~~~lerı, Sen ~erilen hassas Türk vicdanının, 
Jcnlcri, ve niha ·~t ıl Demu- u ad.~~~ ~arşı bir tek fakat 
:rı, mareşal Foşl~ı J~nsod :ı- ~~ buyük hır teşekkür borcu olt-
:ran 'b • 0 r rı ogu ugunu da unutmamalıyız. 
bir· du ~~~ ana, eğer günün Hatayda zafer taklarımızı yı
hir ~in:[ ~ıy't:n LaJa~ ve hele ~ Türküm diyenleri at nallaTı 
hayalinde ar. eydi01.1,racağuu j tında çiğneten, rnilü şarkı söy-
Yeııinc ıtaş n d g;çırs rd Unların ..... e:_en neşeli çocukların masuin 

Mulm oguru u. ~larını tankların canavar dişle-
dan kaça ı-e'bede t~an karşısın- :ri altında parçalayan, mektep ki
Uur :fuk nın. en . . f ~~7:?S1 ölüm taı>~nndan Türk büyüklerinin 
~ bo at ırulletının butün nesil- resmıforini koparan, Türk liscsin 
~ Y\lnca mezarına Yakdıra • den Türk tarihini kovan duvar
lt.el'e ~- lağnct bu ölümden bin lardan vatan ooğrafy.asın'.ı söküp 

~rkunçtur. atan habis ruhun hortlar hortla-
haAnlıral Darlan, işte böyle bir maz nerelere saldıracağını Dar
te~· kaçaklığında kıyaklık gös- lan b.iz~ vaktinden evvel haber 
ve ış. ve rekor yapmış yepyeni ve~. 

'I3 garıp bir şöhrettir. lçinde sürü, sürü arslanlar din-
flatu U adam paniğe tutul F nen Adananın içinde kız oynatı-
Stıı ll tncşhur Dünkerk an ran- lan Majinoya benzemediğini 20 
laıı da i$J:tı.i duyufan ve k~ışma. yıl evvel bu arslan inine bilekleri 
lrıi ' 1a.vağına tetik bir ~e Lı ur o- ni kaptıran müstemleke kabada-;,a idil'. t su a- yıları çok iyi bilirler. 
d !'ansan Adnna, Dünkerktcn kırk kere 
e, vatan ın yere serildiği günler belalıdır. Hatay Çukurovadan 
~Vfthn :~ar5.belerinc ~üneyen, kırk kere tekinsiz deMlse senden 
~ :Vltuş sest .~ız vıcdanına kırk kere daha günahkar olayım 
~ gelınişr gı ı ıgrcnç ve uğur- Darlan! 
~ ı. Tnrık Mümtaz 

G -
alatasaray - Fenerbahçe 
nıaçı hakkında kısa bir 

Kı·· etüd .•• 
llçiik F"k . F go/ 1 reiın enerbahçeye kazandırdıgı 

' son zaınanl d ·· d" .. ar a gorme zğimiz, en/ es 
Saha . . şut/erden biri 

lik b" l ı çcvırcn altı bin ki ·i-
dan ır taraftar kütlesi taraf ş rıdn da izah ettiğimiz gibi, ili-
}'... scncdilcn Gnl tas· ın- zumsuz rtliğe kaçmanın ce-

... ncrbah aray - znsı çok k'Jd" c· .. lata çc nınc;ı, niha:vet Ga- t k çe 1 ı. ılıad ve Omer 
lehe~~ayın ıMyc knrşı b;rlc ga- .;; ımın ~Ikemiği idiler. Eğer 
\'el ~ .c neticelendi. 8nndnn ev- le~nc~k Ömer lüzumsuz fnvül
butsp~ nnnnıı Bcşiktn - istnn- Kü !.kP~~a en iyi sol haftır. 
dn B o~kıııaçına gelince bunda \•c çutt•):,.' etin takımına hedi· 
ı . ı tas be k b. ~ e 1~1 gol son ı rd ıp geld· arşı ırle ı::a- 0··rın ... d·~· . • zaman a a 

ı. ., ıgımız enfes ·· tl d 
Biz b .. bir· "d" şu er en 

?.iyac}~ tn~un, ınaçın seyrinden ı ~ ık . 
l"nda tetki~nılnrın vnz!yctini bu- lude ngü c"i i~nzı oy1;1nu fevka-

t t e çalı ncagız ze nre etti. yerinde 
ve o n~~ulspor, çok can·lı güzel ~a~arJarı ile lüzumsuz sertliğin 
oyıınd,_ıs~~~c şnn sız bir oyun k~ıuı; .. g~c~.i ve _müsabakayı bir 
ofsaydden en~ Feridun Kıbç r ov~ u. hnlıne getirmeden 
\:·e ı·· vcrdığj iki rrol k ' sona erdırdı. 

uzuın~n.ızdu .., ararı B 
altısilc bize b'r sa~dığımız pen- \ 5

1
°n .0.vun. da her iki tnltı-

'tnsaray ma ır Guneş - Gnla- mın as ıhbarıle, çok düşük ve 
Dii~ on ı?1• 1~atırlııttı. fut~ol scviyelerin:n vnsrıttan cok 

' 1 ı •k F n agı olduğunu 1 · ·· · karşısında Galnt cnerbnhçc t" $ , >•Z~ go terrnı -
. . asrır Yın aldıw ır. lll anı menmunı~l't olan ci-

ııetıce hıç .de pnrlnk d .x..: gı bet kavgasız ..,;; ··ıt•• ·· 1 F b h • k Ct;ıldir ' ,,,_ru usuz, ıeve-
ener a çc ;Ln ımı o~"lllıc 1 · c:ınh bir ma,. evret • d. · 

111 ı·· rtl'l u arı. F " ~ memız ır. 
n uzumsuz se ı - Ynpına ının enerbahçeye geçmi olsun der, 

kurbnnı olmuştur. G lat sn:r Gnlatasarayı tcbri ederiz 
ise Saliihnddini takıma nlnınk~Y · AniL YURDAKUL 
:ne kndar isabet etmi se Cemi~ oldukça .. h. b. 
ortaya nlmı:ıkln da o kadar hatıı mu ım zr 
<!bııiştir. Çünkii futbol yalnız a- haber 
;•lganlık ve hasmı taraf müdn-
nasını işgal değildir. Cemil, son 
~~çta gol kaçırma rekorunu kır 
k 1'-'1 gibi diğer arkadaşlarının 
g~~disine hnzırlamak surctile 
a kaçırmalarına da sebep ol· 

lt. 

~~alnta aray tokınundn bize 
ta ı hat vndedcn iki oyuncu na
~; dikkatimizi eelbetti: 
..,.. tıstaf a ve Mehmed Ali.. 

"tter b h n çe tnkımındn, yuka· 

nı~~:ı;a~arnym Ankarada ) np
Bi r·· tıgu l\laskcspor, Gcnçler
tn r ıgı nıaçlarındn her iki takı-
'i'rı ın b~bancı oyunculnr o~nath-
~. :ı ıt old .. d h:. mn"l . ugun an u ·men 

g up edılecekleri ve bu vüz-
den G 1 • ld .. • ntnsarayın !kaybetmiş 
~... u~ !ki. puvanı kazanacağı 
ogrcnılmı h r . B u takdirde Ga
lntasarayla Beşikta arasında 
heyecanlı bir yarışa phit ola
~ağıı. dem~ktir. 

Bir A merikan gaze Papa dün, yine bir Suikasd 
Bu, lngiliz Baş kumandan
lığının affedilmez bir hatesinin fikri : 

frakı kazan - nutuk söyledi mi? 
m k · · a· •t "Milletler, bu derece d v • 1 •? 

tası olmuştur 
!Yazan·: Sabık Bükreş AteşemiliWimiz j 

a .ıçın !rl mal ve kan fedakar• eg 1 m 1 • 
/eda ıııına ma~k~m edil- Amerikada 

(Başı Birincide) tında barınması pek müŞkül ~ 

edilebilir memelıdırlern 
Londra 2 (A.A .)- Papa, dün 

radyoda söylediği bir n utukta 
•maddi varlıktan, işi ve a ileyi 
i~timai ve iktısadi hayatın ii( 
esası• olarak zikretmi~ " e ııöz. 

Londra 2 (A.A.)- Amerikan 
gazeteleri Irak ve Girit hadise
lerini uzwa uzun tahlil e tmekte 
dirler. Nevyor k Herald Tribune 
gazetesi başmakalesinde i4)yle 
demektedir : 

lerini şöyle bairmiştir: 
•- Milli iktısadın, milletlere 

devamlı m al ve kan f edakfırhk
Iarı yükletmiyecek b ir yola g ir 
mesi için devlet adamları mil
le tlere rehberlik etmdli, sulh 
vo refah temin edilmelidir .• 

Avustralya Başve· 

'C' k l A J kilinin yeni bir sözü 
r ev a aue ' ' o·· .. .. J . 

1
. .. - numuzue-

.ırak hadisesinin halledilmiş 
olması Gir idin kaybedilmiş ol
masından (Ok dah a mühim bir 
kazanc;hr. Fakat I rakta, Alman 
nüfuzun un tamanıilc ortadan 

maddi \.'arlıkları, işi ve ailevi. 
nanmak henüz doğru değildir ... 

gız ı ve mu - k . l h 
h . b. h b 1 ı ay arın te 

ım ır a er. 1.k • . l 
A T 1 b·ı · ? · ı esını ana-
ı ve o a ı ır. b l 
Vaşington 2 (A.A.)- Gazete- mış U UllU• 

I~rin. verdikleri bir habere göre 
şımdı Ncvyorktan Vaşingtona 
gitmekte olan Amerikanın Lond 
ra elçisi, Londradan fevkalade 
mühim ve gizli bir h aber getir
mek'edir. • • 

lngilterenin 
Petrol kralı 

··ıd ·· ' o u. 

yorum,, 
l\lelburn, 2 (A.A.) - Avu s· 

tralya Başvekili B. :\lenzies 
dğduğu şehir olan Kew'de söy
lediği nutukta şöyle demiştir: 

Londra, ! (A.A.) - İngiliz 
petrol sanayiinin büyük şefi • 
Lord Cadmnn diin gece ölmüş- J t•kı A J dd 

Avt,sfralyaya önümüzdeki ay
ların teh likesini mi.idrik olarak 
dönüyorum. Zaf cr yoku~unu 
makine bo ·luğunmzu doldurdu
ğumuz nishet te hrmanabilcce
ğimizi her zaman dah a iyi hil· 
meliyiz. 

tür. s ı a ca e 
Musolinin hususi • d 
katibi istifa etti Si e 

• 
ır aza 

Roma, 2 (A.A.) - D. N. B. : Diin gece 23,45 de Beyoğ • 
Duçe'nin husus.i katibi doktor hınıla i~tiklnl caddcjndc frci 
Osvaldo Sc.hn ~ıa?i ahsi scbe.p- bir tramvay kazası olmu4=tur. 
ler dolayısıle ıstıfnsmı vcrmış- T l 1 J 6ı.0 tir. ar a ?n~ım a oturan yn~ 

lspanua'n · k . lımnda llırahinı j .. ı_ninrle J,iri 
J 1 n 1 1 evine gitmek üzere I tiklal eacl 

yeni as eri valisi clc:.inde kar§ıyn gitmek j ı; tcr -
Vichy, 2 (A. A.) - Ofi Ajnn- kcn 237 ııumaralı Vatman .Alı

sına l\lndrid'ten gelen bir tel- met idaresindeki 1ruııı\ nv ara· 
graftn eski İspanyol genelkur- ha ı "arpmı,, \'e 'f'rt' dü !o;Ürmiis 

h k 
~ ~ ,J ~ • 

may . nş anı gc;nernl Carlos tür. 
Martınez Campos un Cadix as- Il · 
keri ,·aliliğine ta~~in edildiği bil . a:.m<lan Ye ın~lıt~lıf ) erle· 
dirilmektedir. l\tajorque askeri rmden yaralanan ılıtı} ar ile -
valiliğine genernl Ultrilra tayin yoğlıı ha~tahancsinc kaldırıl -
edilmiştir. mışsa da biraz ~onrıı ölmiistiir. 

Ankara'daki maclar ---- ' 
31:~ heraberlik Y:tZİ) etini ıleği;: 
tİrl'rııeın i~tir. 

• 
esrarengız 

yangınlar 
oluyor 
lngiltereye gönde
rilecek milyonlarca 

dolarlık eşya 
yandı 1 

Jersey - City, 2 (A.A.) - Dün 
akşam Erie'de bir marşaııdi1 
garındaki iki depoda ç1kan iki 
biiyiik yangı nüzerine lludson 
kıyıları boyunca doklara ve 
fabrikalara silahlı muhafızlar 
ikame edilmiştir. Hasar milyon
larca dolar tahmin edilmekte· 
dir. Şimdiye kadar bir sabotaj 
\l.tkuunu gösteren delil yoktur. 

Bir gazete, depodaki emteanın 
İngiltcreye ait olduğunu ya7.
ınakta ise de bu husus te~·id e· 
dilmemiştir. 

iltın etti.. Buna mukabil, Akde- lur. ... 
nizde imparatorluk yolunun Şu halde İngilteren'in müda· 
mühim bir istinat noktası olan f aa edeceği hedefler Malta, Tob
Girid adasını kaybettiler ve Ege ruk kalesi, Kıbrıs, SuriycdiT. Be 
denizinden tamamile çıkarıldı- nim kanaatimce bunların içinde 
ıar. Suriyede bir Alınan istila en evvel hücuma uğnyacak 
tehlikesi ile karşılaşmış bulu- olan Tobruk ikalesidir. 
nuyodar. Tobruk limanı Almanla-

Bundan sonra ne ola~? Ha- rın elınc ~eçerse Malta'nın 
tıra bir çok su_aller .~elebilir. Fo~- müdafaası çok güç olur. Suriye 
kat kanaatimıze gore en mu- şimdiden işgal edılmekle müda
hirnmi şudur: Alm~la~ Mısıra (aa edilebilir. Bu işgal, Kıbns 
kar;iı tasavvur et~kl:rı _kıskaç adasının müdafaasını da kolay-
taarruzu tatbik içın il~ bar~--l_aş_;_b_rı_r_. -·---- ----
kete devam edecekler mı, etmı-
yecekler mi? . Fransa bir kardeş Dcvıam etmemelerinde bır 

~~~:~~~k~~tt!e=sJ~~~~ harbi arifesindedir 
Suriye ve gaııptaı Lıbya çolunİ (Başı ı inci sayfnda) 
de toplanıyor. Almanla: ası Alın tahriki ile hazırlanan bu 
hedefleri olan Mısır ve Suveyş- ta 8:zun Fransada halk tarafın
ten henüz 600 kıilomctre uzak- arr nefret He karşılanmakta ol
tırlar. Irak istikametinde bir ha- ~~ un 00 büyük iki dlelill şu
rekct, İngiliz muvafiakiyeti kar d u~n 
şısında artık zayıflamış bul~~u- ~· _ Parls radyosu miltemadi
yor. Şu halde Alınanlann bıaa- Fransız milletini birliğe da
yette Suriy~e y~rleşmeğe de- ~:~etmekle meşguldür. 
vam ctmclen ve Lıbyada Mısıra p ·s gazeteleri Darlan 
t · · h 1 aları rok 2 - arı aarruz ıç~ azır anm ... aleyhindeki husumet ve nüma-
muh temeldır. 1 . t kit etmektedir . 1 k ~iş en en · . 

M a a Ş Gerfek Sur.ıyede yer eşme Geştapo tarafından yenıdeın 
ve aerekse Libyad.a Mısıra ta- tcşkirtlandırılnuş olıan Fransız 
ar:ruz . için hazırlık, ~va kuv- polisi~in şiddeti karşısında, hür 

e m r I• vetlerile yapılacak ıkmal ve F ansız imparatorluğuna halkın 
takviyeye bağlı bulunuyor. Al- afenen sempati göstermesi ihLi
man ordularının İtalya ve Yu- mali yoksa da Fransız efkarı u-

g e 1 d I• nanistan üzer.inden Reçen !11u- mumiycsinin Darlan ve arkad~
vasala hatları karada ve denızde larma nefreti ölçü k.a:bul etme-ı 
2 _ 3 hın kilometre uzanmış bu- b ir derecede olduğunu söylıene

T evz i af a bugün lunuyor. Bunlar Dedeaj!aç, Ati- bilir. 
b I d na ~e Mesina boğazına kadar Faslı, yüksek rütbeli bir su-
aş an 1 demıryoll~rına ve bunda~ so_nra bay şöyle demiştir: 

llazirn maaşlarının tediyesi - nz.ı denız vasıtal'arına ınhısnr HAd' le . ·ı tı ile bo-
için bu sabah efterdarlığa Ma- etmek üzere - büyük kısmı ha- c- - a ıse .l'!kam l caa dahili bir 

ı va kuvvetlerine dayanmaktadır. yun _egmek lbaş şey!ne b""'k'• 
liye Vekaletinden te grafla emir Elier Almanlar Malta adasını da harb~ kabul e~ yı ...., " 
gelmiştir. Defterdarlık bugün- '"' .. . şcydır. Artık aşıar olan ve Dar· 
den itibaren dairelere maaş tev almış olsalardı bugun ıkmal vn- l ' la ,_, __ adıg·ı vaziyet 

ziyetleri daha müsait olurdu. anın as ısaıu=u 
ziatma başlamıştır. · ıneydandıdır· 

Çünkü İngiliz deniz kııvvetleri . · . 1ıudut-E mek tasarrufu nihayet İskend~riye. Hayfa su- Bu -~ır~l, .~ımanya ~e 
• • t db" 1 larına sürülebilir, Girid _ Tob- suz b.ır ışbırligı yapmaga karar 
EÇIO 6 lr er ruk ve Sicilya _ B.n.gazi nrala- verı:nış _bulunmakta~ır.> ·ıı bu-

Ekmekten tnsarruf için hiik(ı- nnda denizden azami istifade Şımdı :r.nesele, Şışı}'.e ~ag t-
metin bazı tedbirler almnkta ol- ed bil" 1 d' lunan mustcmlekelerı ıdarc e 

Be u 'ıtrı"bearr lıa. Almanya ve ı· •~}ya ın. ekt.e olanları_n bu hakikati bi-
duğımu \'e bu arada ekmeğin 24 ı . ""k lip bılmedildcrıdır. 
sant fırınlarda bekletilerek ba- {!i:'rek Surıyeden ve gere se B 1 .. h. b' kısmı a-
"atlamış olarak sntılnrnsının ta- Libyadan Mısıra ve Süveyş ka- . un arın mu ım .

1
r • kad 

J • • b .,_ mıııala baglı olan dcmz harp -
sarruf noktasından faydalı gö- nalına taarruz ıçın u 1~mal ve "ks k b 1 d k" bir 
rülerek tetkikat yapıldığını yaz- muvasala vaziyetini emin ve rkıosu yu · : t su . ay aistrı ır . ·eı ı"ta 

.. b ' hal k k · smının ıs emıye cmı) -
mı~tık. Vekiıletin ·sorduğu sual- sal!lam ır e oyma mec- t tt"kl .· hakk ktır Fakat 

l ~'- d b · · d ~ ..:ı · G' ·dd . t ' f a e ı cıı mu a . tere Vilayetin cevabı n ~n ar- urıvetın \..-uır. ırı en ıs ı a- b" 5 1 b ·· ·ı1e ,,e hu··ı-. . · 1 ır ı m nın azı umı r 
fora gönderilm:ştir. Beledi;ı. c, de ıçın Tobr;ık dhma1nm?li~ cdde yalar gütmete olıdu&,'11 da inkar 
hunlardan tatbiki kolny olaıılıır- bulunması ıa:ıII? ı:. '?_g.ı ~ o- edilemez. 
la tatbiki bazı ş!lrtlnrn hağh o- ?~nmasının hakimıyetını ımha SURİYEDE VAZİYET 
!anlar lıakkmda Vektilcte icnbc- cın de Malta ve Kıbrıs adala- S . 1. b ad Vid · · · · cd •. rrıl eye ge ınce ur a .,..-
den malfımatı gönderıniştır. rının zaptcdıl~e.sı ıcap er. ye mütavaatın u:rıumi old\ığu 

Belediye, lokantalara. siitçü- Bunlar ele _geçınld ~ten . soı:ı~a şüphelidir. Almanların Suriyeye 
lcre francala wrilıncsini menet- Ort~ şa~k . v~ A~denızde lnJ?ılız girişleri kımseyi sevindirmeIDi.ş
miştir. Francala imal etmek ii- dcnız hakımıyetınden eser kal- tir. 
zere ayrllan fırınlar da ~endi maz. O zaman donanmanın İs- İngiliz _ Irak mütarekesinin 

Albnordu: 3 ikinci maçta lnmtakalnrmda ubeler tc is et- kcnderiye ve Havfa s~la.rında vukuu üzerine, şimdi, Suriyede, 

M İ • ı·ı }" mek mecburiyetinde bulunmak- Alman hava ku~etlennın ve vazıyetin süratle inkişafını bek-
askespor: 3 . zmır l er ga lp ...,ta;;d.;..ı,;;.r1..;.;:ı,;;.r. _ _ ________ d.;;;.c.;;.;n..;.;i;;;;,za;.;.1..;.tı_lar;_.ın_ı_n_h_u_c_u_m_l_a_n_a_l- lemek doğru olur. S1;1riye yo~u 

Ankara 2 (lJn::ııısi) _ 19 ikinci kar:..ıla:ıma Harbiye i · f • açık kab.cak olursa Ingiltercr.ın 
~Iayı:ı sta<lın<la )npılan M illi le Altay arasında olurn. tur. Kadıköyde bir aile acıası Iraktaki vaziyeti tehlikeli olmak-
Küıne ınaçlarıntla Altınonlu • H arbi) eliler daha O) un b<~§lnr ta devam edecektir . 

h l ı ·· ı h 
1 

(Ba~.ı B irjncide) -« Sen bana M 1.arı.~ıyor· FAS"l'A 
l\la::ıke~ııor kar4':ıla ııın 1 3/3 he a~ am az ıucum ara a~ :mıı~ ' ~ ıı: 1 1 1· a· · · l · k :ı R . ter·. 'b. Fas'ta teı'his olunanların bir 
rahcrlikle, Altay_ Hnr bi,.·e i d- lar ve rakipleri ni ~ ıkı ıırııta)U 'N ı•r<" l\P11 ı~mı ta ;ıp etme fiUU. en ıs c ıgtm gt ı gezı•- _ 

• • J k I ] d J> ··k tedfrfor. Ümnmm b ir ihi j'<r ~ rim . Kmmsunım. Eirlen irim . ~ey yapmamakta olmalarına rag-
ınau. Yurdu ıııaçı :V2 Izmir1ile "O)U nıu11 ar Ir· >U encr3ı · o- • 

0 
men umumi hoşnutsuzluğun faz-

• )"h" . 1 'tıııun n tı"c . d 10 <l biiyiik Abidin ismilldc bir er- 'i\'e itıter em ~·aptn-ım·• elemi'~ • laln<>+ıg~•ı hissedı"lmektedir. rm ga ı ıyetı i c ona crmi~tir. J e: e ın e uncu a- -s ..._... 

I
.lk k l ~ k~ka J k b · ı · · T~h kartle~ı;i rnrdır. tir. Abnanlann mu""tareke mucı-- ur~ı aşına Altıııorclu ile •• c a ıııer ·ez mu acun crının • .. ·ı ·ık l İnlıisarlar müfctti<ıliitinc ta)·in Bıı liilardrlar laskanç lrnnle hince sılfihlı kuvvetleri silahtan 

Ma::ık.-e5por ara ıncla ,.aınlını'.'i. - ayagı ı e ı ayı annı ynp· 'S o .3ı...ki J ) • • l l · · · b ·ıs· b ··ı ·· hı'dd ~ıleıu•ı,,.,ı·ı·"' tecrit cttırınck hususunmı ar-
tır. ilk deneı:.i 3 3 lH.~rnherlik- Dil§ ardır. Bu ayı lzıııirlilcri lld gt•nç. ba Ja arı lzmıtle §Hl 

1 11 
un c ' ""' '"" l.ularını, Vışi K~ınali sadakatle 

le biten Lu kar-ılıı~madn her j . ga) rcle getirmİ§ olduğundan eclildiği11cle11lwri Katlr1töyii.lıde sebep olmu:.. ve lroru olun tatbik ettınniştir ve ettinnckte-
i taraf ta hii) ük bir enerji ile Altınordu ınuhaciıııleri güzel cwu.·aları El:remin yanında o • gö::.iindcn çılumlığı bir talJOn· dir Zıra böylelikle Darlan bir 

h . l ·ı H } · k J • I · d l c<ı ·ı Ümra11m göTr ... ürıe da ·a ·a· taşİa iki kuş vurmaktadır. Yani 
O'Utrn }rnı;(nın ı~ ,e hiikimi,c.ti ı r ıın a~a ı c ar H~e a e;:ı turma aa ır ar. o 

J • • J rak : mütarcc şartlarını yerine getir-
t e .. i:ı için nıiicade]eye girİf111İş· ni telıdi<le Laşlaıııdardır. Bir Abidin l.:ız 1iard<'§İ11İn ııeşin· mek bahanesilc memleket dahi-

b. · · k" 1 b k ı d l - « Yaa Ö)'lc mi? şimdi tir. Karşılıklı eri ·akınlardan ınnı ta ıp e< en n a ·ın arm de bir siirü genç o aşmasına !inde, kendi otoritesine !karşı 
h. · .ı 34 ·· ·· d k0 k 1 Al ·1· • 1 d b<•n sanrı {1ezme)·i, eg"'lcnoel·i, t "mk"' b rak ak sonra maııkclileı· 10 uncu dııki ırınue . uncu n -ı nı n - içerlemekte ve 11>1 ı•llr e~ ar<ı- ,., mukavcmc ı ·anı ı marn 

koda ilk sayılarını yupını~lar tmorılu 1/ 1 bcrahcr vaziyt•ıc 11ula bu yiizderı sı1r .~ık kmıgtt- ijğretirim!.» tadır. 
1 

· · · F k · ·· ·ı d A l Ek Dİ"-'C lwylarm~ ı·e taba11c,,· V~i naurları, Pıariste yaptık· 
on <lakikn sonr da zmirliler gırmıştır. 'a at 8) nı t•nı•rıı 1 c lcır olmakla rr. mra arı - J ları son toplantılarında su ffit;V-
' - k b I d Il L" ı·ı 1 l · m11 tetivinc dcıyarrnııştır. , mınn mukabele t tmi-=lenlir. mu ·a e c e en ar ıye ı er rem ıer zam<ın ara <ırımı grre· 0 zuu ımüzak~re etınişlerdir: 
' ' ,. L d k ı. k ı d u··mran ilh lmrşumı ·reryc· lenideıı hücuma .ll'eı>ı•ıı l\Iıı ke ir a İırn ~oııra mcr ez mu uı rc1; rulmrı muhtemel lıfı i - ' ~· · · cMütareke iizcrine alınmış o-

c " l 11w- birdC>ııbire ağabegı mm ı · 1ı-.ı...1_ d ı 
sporlular biraz oııra knzanchk cinılcriniıı B) ağı i c 21 inci sn- s<•leri (inlemektedir. Nihaveı ... , . l · an sı i.Ullilr an bir kısmrnın )\ • 

ı f
. ·k·k } 1 I O · üzcriue atılmış V4'l ikincı ı~r na.nya tarafından iadesini ve bu 

nrı ın ı ten tekrar ~ 1 galip ) ı arını yapmı :ı; arc ır. ) un gıt son "iinlenle bir ilci arlwdn,ı ı w / f l d r- lmrşwıltı -.·nrcJmu ıgı rcı t. -O lir ılahların müstemleke kuvvetle-
'azi) ete gcçmi)erdir· tikçe daha seri bir cc~eynn al· Abidine 1..-ız Tmnle~iı1i11 bir lwç derle lJoğıı~mağn başlamıştır. rıne verih?.rc.k hür Fransız impa-

Her ilci t.arnf ın l'nerjik O) u- mı;: iki dakika sonra lzınirli - gençle müncısebettc bulundu • Bu sırada ta1Jtıncadau çı· ı-atorluğuna karşı taarruz ettiril· 
mı, lmgiinkii kar,.ılnı::mnda h er lcr de merkez muhacimlerinin ı ·~.:ı d mesini.» :ı; ıı ğunıı 'Öylcmişlcrdir· A ıi.uüı 1-cuı diğer 1iUrJıınlar an l)ir 1ns 
golün ze,kini uzun iirdiırımi;i a) ağı ile beraberlik ayılarını 'bunları duyunca büsbiitü.ıı lıid mı Ümrana t•e bir tC1nesi ,le A-
tiir. itekiın bir kaç dakika yapını~lnrdır. D re 2 2 bc.ru· d tl it; ve aksam eıw geldiği büline isabet etmi, dört yeri~ 
sonra Altınordu kaznııdığı kor her.Jikle sona crmiı;:tir. < enm .1 :ı: •• l 

1 2 2 ı ı · ık· · d l ı 'k. f -0111011 Fmram tesndu/en ya - den ,,:aralanan lı:ız bir tarafa 
neu en >cra H'r 'azı) ete ·mcı C\'1"<'{ e ıer ı ı tara u B l l 1 • .1 · · · ı 1 } · ru- 11ulmwı;tur· u '\'a 1ıız ,,,. r- 'l' <' ,.ısaM er1.e1' bir tarafa yıı -
gırınıştır. ıir mfü det sq.ıırn ur çok gol fır"ntı knçırdıktan ... ~ ~ . ' 
l\f k 

·ı ı· · ı· lı~i htrdec <1ra:.ınd,Jcı 1.:uı•gala • varlaıwııslarclır. 
... n ... esporun ) aptığı 3 üncü sonra. nı ıayct zmır ılt'r 30 cı ı ·· • 'S. . • • • ~ 

_, l ı k ı ı · d k.k· 1 ı·ı · 1 rm <'il muthı.mım b~lama uuı 'l'llluınca sesine koşan malwl 
ea}1~a ucr uı mu ·a 1e e etmış a ı ac a gıı ı H) rt ayı nrıııı • . A • • 

\' !.' 3 3 lıernher yav.iyet.e geçmiş ynpmı;:lardır· Son da kil alnrdn j ı·e deı·amttuı ıml:an 1ıt•rm1.!ı~r. le lwlki derlwl rrarcılıları oto· 
tir. taz) ikten knrt.ulnn Harbi\·eli • Ayduı hız 1wrde me. fena l.kkır mol1ille 1-lal·darpaşu Niim~uıe 

İkinci dcuı•de Altmoulu da lrr mağlfıp \'azi)ctten ku~tul • dılar !'Öyl<>mİ§ ııe bir daTıa so· /wstalımıcsi~ıc lwldırmışla.r 'tJC 

lıa <liizgün Lir oyun çıkarmı~ mak için lıücumn geçıni~lerse knğa \'alnız çılrmamruım ilıtar zalntayı lıôdiseden. 1ın1Je"'!~r 
ve rakibini n1üteınadiycn sıkış •le neticeyi dcf;İı;tiremenıi~ler • etmiştir. Fakat Ümran lwrdc•.şi etmişlerdir. Miiddeıumımu~ı~ 
Urmış olma 1na ve 25 inci dn- cl ir. 11i11 im Uikmlrları karşısında te tahkikata ba§laml§ttr. l}'ı 
k ik ad an itibaren laskt> porun Maç 3 12 Ahıı) ın galibi) eti i /.:em/ini ıu.umıaml§, sert :.c•rı ,.c karcJe,iu ball(lları da derhal l z. 
1 Ok:işi ile oyırnnıa mn rnbrmen le• on a erm i t ir. ımpfor 1·P.r11u•ğ,, bmjlamJş • mittı•,; İstrmhula gf>lmi~tir· 

----o----
lngil iz bombaları 
He ölen bir Fran

SIZ Z iti 
Londrn, 2 (A. A.) - Tımus• 

tnn Vichy'yc gelen bir tclgrnfn 
göre, Sfnx limanındaki İtalyan 
vapuruna İngiliz tayyareleri tn• 
rafından yapılan bombnrdıman 
esnasında ölen Fransız subayı 
teğmen Saccocio dün büyük 
mern imle defnedilmiştir. Me• 
r asimde D arla1U V isamiral Dar• 
:rien tem il etmiştir. 
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Yeni bir fabri
ka açılıyor 

, --&!<:~! 

Atlet~m Bayramı K..rabükte kurulacak sü~r
fosfat ve asıt sültirilk fabrikasırur 
inşaatına pek yakında 00,.lana 
caktır. Fabrikanın toprak tesv 
yesi ve temel islerı tam"mlaı. 
mı tır. 

Y apıJan muhtelif 
müsabakalardan 
alınan neticeler 
İstanbul 1 (A. A.) - 23 l\la Bir çocuk ha§ 

lanarak öldü 
Beykoz Yalı\j)yünd" doku, 

c..rrı.alin 4 ~ındaki oğlu Y aı. 
kat, evde oynarken içinde ka) 
nar su bulurum ıbir çaydanlı,k i . 
zerine devrilıni-ıtir, 

Zavalaı çocuk, bir an ıçonc 
vücudünün muhtelıf yerlerindt• 
~·anmış, yaralı bir halde Şı,,;li l. 
fal hastahanesine kaldırılnu<tır 

Yankat, burada teci:avi gördük 
ten sonra ha.tahaneden alınar~" 
P.dnga !-t1da akrabasının apart 
ınanına götürülmüş, bir müdd" 
~onra da ölmU.,tür. 

Pilav günü 
Galatasaraylılar dür 
toplanarak an'anevı 
pilavı kaşıkladılar 
Dlin saat 11,10 da Galatasara 

yı.n yeni, eskı, genç ihtiyar lbütuı. 
Gahıtasarayl!iar, talebelik günle 
rinin eyecan ve n~'esi lçindt 
konferan.s salonuna toplanm" !ar 
clır 

Burada Galatasaraylılar ccrn 
yeti Reı.si Saim Gôgen kısa b,, 
hitabe ile Galata»araylıları 'bir • 
raya toplayan anianevi Pilavın e 
hemimyeti.ni anlatmıştır. 
Bundlın sonra mtı<ktebin hayat 

ta bu~uruın en eski mezunu Muh 
tar İ.ofendiyaroğlu çocukluk lı<ıl! 
ralarının anlatmış ve yaıkasınc 
takt:ğı sarı - lkırm·zı Qiçekler. 
gözleri yaşararak öpmüştür. 

Ercüment Ekrem Talı1 da l:; . 
müsahabede bulunarak ark"<!asl~ 
rına hoşça bir vakit geçırt~ er 
ı:enç mezunun hitabesinden son 
,.a yenıek salonuna inilerek me!j 
hur Galatasaraylı:'-ar pililvı iştih. 
,.e neş'e ile yernl.şlerdir. 

Genç, ihtiyar bütlin Galatasa 
raylılar mektebin bah.çesinde c 
yun oynamak ve şaıkala ITTlak su 
retiyle QOcukluk günlerini an 
m::şlar ve hep birlıkte Taksime ~ 
derek abideye bir çelenk ko\• 
mu !ardır. · 

Küçük ---·--'-'-~ 
?-= Haberle r 
* Topapı 1 ,-anı v •Y caJtlesinirı 

gen:.,Ietilmesi için cadde üzerin
dcokı lbirnılar i.>ümiak olunmuş
tur Seyrü.sefcre engel olan bu bi
nalar yıktırılacakt :r. 

* Tübe11kiloz eemiyeti Hazi
ran<!;. tıaplanacaktır. İçtimada, 
ceın:yetin bir .ay i<;indc yaptığı 

lfaalrye ller <4trafın<L görüşüle
Ct>ktir 

yıs 1930 danberi yapıl•n İstan 
.ıııl Atlaı.izm Bayramı bugün 
;,olJej •ahaoıoda muuıazam bir 
pr..ıgram dahilinde yapılmı§tır. 
Hü.abal..alarda diğer bölgder· 
kn de i~tirak cdilmi~tir. Alı • 
.ıaıı teknik neticeler ~unlar • 
,fır: 

100 metre: Cezmi 11, 4, Mı. 
ıaffer 11, 4. Sami 11, 6. 

200 metre: l\Iuzıı ffrr 23. 3. 
Cezmi 23, 4, Ferit 21, 7 

400 metre: Ancoo 53. 7. Alı· 
ıuet 53, 8, 1\ uri 53, 9. 

800 metre: Rıza l\lııksuı 2. 
.3. 6, Kcınal 2, 1, Darılnıaz 2. 

.), 2. 
1500 uırtre: Hıza M.ık•ut 4, 
.W, 2, \ Jaılrıuir .ı. 2.J, 7. Galip 

ı 2'1, 1. 
' 3000 metre: E~ret 9, 2-l 1, 

ILralıim 9, 4 ı, 1, Sabahatlir. 

'), 40. 
ııu ıııanin: \,a.Ii 17, 7, Siı

li 17,7, MeriL 17, 9. 
Diok: YaHu 37, 76, Meli! 

3:l. 3. Kürk,iio[ilıı 32, 39. 
Giille: Je\ia 11, 7'1. Şerif 11. 

61· 
Cirit: Kemal 51, 2, Varak 

:;o, 86 Şerif 17. 23. 
Çekiç: İzzet 31, 09 
Yük•ek: Jerfi 1. 80, Jeba 

l 70 Giıncr 1. 70. 
' T:k adını: Çaroğlu 6, 18, 
·erdeı :;, 88, Knmar) uti, 5.8 l. 

Üç aılını: Yauu 13, 61. 

Turhan 12, 80. 
Sırık: Halil 3, 2:> •. Iiinir 3 

----o 

.;>eker ihtiyacı 
hilden temin 

ed i lecek 

da-

Harp vaziyeti dolayısile harı<,.. 
en şeker ıthali mümkün u.lma<lı-
ndan memleketin yıll k ıhtıya 

~; olan 105 bin ton şekerin dahil 
teki fabrikalarımız tarafındaı 
o;tihsal ed;hnesi esas olanı kabu 

.ctilmi!;tir. Bu fabrikalar, pancaı 
ekımi hazırlıklarını Ibu esasa gb
"" hazırlayıp tamamlamışlardıı 
Bu yıl, ekim sahası rekor teş-k 
edecek kad:ır faz!a okluğu tesp 
edilmiştir. 

bu yıl daha eğlenceli olarak, Tu 
ğaziçinde yüzme ve kürek müsa 
bakaları tertip edilect<kt•r. * Beylerbeyi ve Erenköyün· 
t • açılan tahsil şubeleri bugün
den itibaren faaliyete geçmi~ler
dir. * Muayyrn müddeti zarfıııda * Hi.iktiınct İ.<tanbula 20 çu- radyo taksitlerini yatırmayan· 

va! fırancola unu ayırmıştır. Bu- lardan 2 lira ceza al:.nacaktır. 
nuın oıı çuvalı •hastahanelere da- Yeni yıl ücretlerinin verilme ta
trtılacakt:r. Diğ.>r on çuval fı. ri.hi 1 Teımmuzda ni.hayet!.enecck· 
ranoola yapan fırınlara verilecek tir. 
ı·r. E~nde doktor vesikası olan· * Esnaf:n senelik s!l·.hi mua-
lar fırancola alı..bileceklerd'ır. yenelerine bugündoo itil:aren * Yülksek İkt &ıt ve Tic~re ha~larunı.ştır. 
okultındaıı 50 ta.ebe ipek koza; . * Şirketi lfayrıye ~·az .tarifesi. 
~<.atnpında, keza taıım Sit!Ş koo~ !i l varından ıtı~re~ İittbıke bas-

tiflermdt: ta' .. ___ ,_
1 

d' lsacaktır. Ycnı tarıfe<le Cumar 
pera . .::ı J goı.~ er 1r ~ t' .i ve Pazar günleri vaı>ur sc. * Ekmegın gluten ınıKtarın· i.,ı·Icri artt ; dmı:,iır. 
u.ı da deg.ı.şikl.k yapılac~ı söy-ı * Bu yıl meml<&:ette 628 kö} 
.. :nmektedır. mektobi &çılın~ır. Bu suretle * Bir Temnıu..:da yapuacak 17 scnede yap ı!an ıııekteplcr.i.n sn 
urn 7. bayram''-. prngramlaıın. ~ı.sı GH7 i bulınu~tur. 

Ten is 
turnuvaları 

Ankara 2 (Hususi) - 19 !\la
yı• stadı tenis kordlarında de
vam edilmekte olan tenis teş· 

vik müsabakalarında alınan 
tdm ik neticeler şunlardır: 

Tek Bayanlar 

Bn. Parkan • B n. Eni•e lıiik 
men galip gelmiştir. 

Bn- Pağuet • B n. Bıhtıy 6 1 

. 6/0 
Tek Baylar 

Felıroi • Phillips 6/ 1 · 610. 
Şefik • Semih • 6 3 - 6 ·ı. 
Ahmet Tandoğan • l\farffy 

216 - 6/4. 7/5. 

EN' SON HA.VAD:ts 

1 Askerlik işleri 1 
Kadıköy Yerli Aıkerlik tııbe

ııinden : 
Şubemize kayıtlı emekli ve ye

dek tekmil subay ve memurların 
senelik mutat yoklamalarına ıim 
diden ba~lanmııtır. Ancak bu 
sene yoklamaya 20 haziranda ni· 
hayct verileceğinden bu tarihe 
kadar ıubeye müracaat edilmesi 
ilan olunur. 

Eminönü Yerli Askerlik ıube· 
ıinden: 

Sınıf 8. Muamele memuru Yah 
ya Nüzhet oğlu Recai (35469) 

Yedek piyade teğmen 47597 
Naci Celal Boranel. 

Yedek piyade teğmen Tevfik 
oğlu Reşat San ( 4 54 l O) 

dek euba)· ve aık.eri memurların 
senelik yoklamaları başlıyacaktır. 
Ve bir ay devam edecektir. 

2 - 20 Haziran 941 günün
den 30 uncu gününe kadar her
hangi bir suretle gününde gelmi
yenlere tahsis edilmiştir. 

3 - Yoklamaya gelirken iki 
vesika fotoğrafı ile, nüfus hüvi
yet cüzdanlarını, askeri hizmet 
vesikalarını, umumi ahvali sıhhi
ye raporlarını, dokto r, veteriner
ler, eczacı, ve diıçiler diploma 
ve ihtisaı vesikalarını birlikte ge
tireceklerdir. 

4 - Yoklamaları eınaa1nda is
tenilen malümatı şifahen veya 
mektupla bildirmemiş ve ~ubeye 
gelerek. kayıtlarını yaptlrmamıı, 
olan yedek subaylar ( 50) lira 
para cezasına çarptırılacaktır. 

2 Haı.iran 1'4.1 PAZAll. n:sJ 

Nafia Vekaletinden : 
Elazığ - Van h•tlı üı.el'inde kilonıetl'e 71+700 de m."' olunaca~ 

köprünün t~mel zemininde yaptırılaC'ak soııdaj i.'li kape.lı zarf usutilı 
münakasaya konulmuştur 

1 -- Müııakac:;a 16/6/941 tarihine tesadüf eden pazartesi günü sa•1 

on •ltıda Vekiıletimiz Demiryollar İnşaat Dairesindeki komisyon od•· 
sında yapılacaktır. 

2 - Bu l.~in ınuhammen bedeli yırnıi b~ b1n ı:.eki7. yüz HradJr. 
3 - ~luvW.:kat temindt.ı. c1935 • liı-adıt 
4 - Mukavele proje::;i, ınünakas.ft şartn<:ınlesı, scn~daj fenni ::;art· 

ntınıesi sondaj plfınt ve bayındırlık işfr·ri gf'n~l ~aı1namesinden nriirek 
kep bir takım miinaka:.a ~vrakı 129 kur-us mukabilinde demiryolls1" 
inşaat dairesinden tedarik olunabilir. • 

5 - Bu işe girmek istcyenleı her türHi referans ve vcsikalarıı11 

bir istidaya bağlıyarak münakasa tarihinden en az ü~ gün evvel'\·e' 
kcile1inıüe \'Crmek suretile ehliyet vesikası taleb edecekler ve bu eh· 
liyet vesikasını teklif zarfına koymllJl bulunacaklardır. 

6 - Münakasa>• girmek i!.ieyenlcr, teklif zarflarını 2490 nun••• 
ralL kanur.un ve ekcıiltme şartnamesinin tarifatı dairesinde hazırlay•·, 
rak münaka5anın yapılacağı saatten bir sa.at evveline kadar numaralı 
makbuz mukohillnrle İnı;aat Eksillnıe Komisyonu Başkanlıjjına vernı~ 
ol.a"'1kl.ardır. 

2910 

Vedat Ahut - Kerim Biikey 
6·3 . 7 '5. 

Yedek piyade teğmen Hüse· 
yin Hilmi oğlu Mustaf Adnan 
Bozcalı ( 142 13) nın kayıtları 
tetkik edilmek üzere nüfus hüvi
yet cüzdanlarile birlikte acele ıu 
beye müracaatları. 

5 
- Mayısta yapılan maa:;. ~ı'RKETI' HAYR'IYEOEN 

~~nklh:;: ~l~kha:~i~a0nk{.,~~laması· pt -- Y : 
Çift Baylarda 

Yedek subay yoklama 
günleri aşağıda yazıldığı veçhile 
'ınıf ve rütbe sırası takip edecek
tir: ' 

6 - Temmuz 941 tarihinde v t :1 ' h ' J u"ııc.u" safı 
ya§ haddine uğrıyacak yedek su· / az arz; emız azıranln 

Vedat Abut • l\larff) · Aı; 
ron,ky . Sulzberger 6. '2 - 6 2 . 1) 2 Haziran 94 1 günü Gene· 

ral, kurmay, piyade albaylar. 

~:~~:'rı~;.klamaya gelmeye mec- sabahından itibaren tatbik olunacaktır 
Celal Tannan • Kerim Ilii· 

key . Semih Orhan 6. 2 · 6 1 l 
Fehmi - Ahmet Tlrndo~aıı 

R. Zorlıı adi Kanır 6 3 · 
6 1. 

İş esasına müste
nit ceza evleri 

2) 3-4 Haziran günü Tabip, 
diş tabibi. eczacı, vett"riner, kim
yager subaylar; 

3) S-6 Haziran 941 günü le
vazım, istihkAn1, muhabere, ıü
vari her rütbeden; 

4) 7 Haziran topçu, ölçme, ı
~·I dak, bu yük. küçük rütbeli su 
baylar; 

lrrJrah ce-.4ıevmden başlı~·an 5 l 9 Haziran 941 günü jan-
darma. harp sanayii, büyük lcü

tecrübclerin verdiği neticeler ü- çük rütbeli subaylar; 
zerıne, i.~ es-'f\ına mfu-tenit ceza- 6) l O Haziran 94 J günü nak
evlcrinin arttırılmasına karar. !iye, otomobil küçük büyük rüt· 
"'erilıni;;tir. Adliye Vekaleti, her beli subaylar; 
.ahada muvafiakiyetle tetbik e- 7) 11-12 Haziran 94 l günü 
Jılcn bu sistem hakkında yeni- deniz, demiryolu, hava, harita 
en tetk.!klere ba..,lamıştır. Haber 6) l 3 Haziran 94 1 günü he· 

.. erildiğine göre bu teşkilat bir sap memuru, ve muamele me
murları: 

-nüdıkt sonra cezaevlerindeki bü her rütbeden subaylar; 
tün mahkumlara i> verecek vüs'- 9) 14 Haziran 941 günü as· 
~t ve ehemmiyet lktisap edecrk- ktri hakim ve rnüşavir, müziha, 
tır. in1arnlar, esnafatı askeriye; 

Bugün İmralı cezaevi.nden baı;-1 ı O) ı 6 Haziran 94 ı günü pı-
'uı Ankarada matbaa halmde ça- d b b' b yüzba•ı .. .. ya e yar ay, ın aşı, y • 

.,aıı, Zonguldakta komur ocak- ı ı) ı 7, ı 8, ı 9, 20\ Haziran 
arında, İspartada ihalı i!;lerinde, 941 günü piyade üsteğmen, teğ. 
'{arabükle domir ve çelik fabri- ııen, asteğmenler; 
0

, :ılarında sınai i!;lerde L'l esa;;na 12) ~I. 23, 24 ... 2~. 26, 27: 
.. . . k 26 Haııran 941 gunu; herhangı 

rnuste.nıt olarak çal~an lbır ço bir sebepten dolayı yoklamaya 
mahkumlar vardır. gelmiyen subaylar. ( 7176) * Bu yıl balık i'hracatımız 2 Beyoğlu Yerli Aı. Şubesinden: 
milıyon 300 bin liradır. 1 - l Ha/İran 941 günü Ye-

~\~ARA ~ '\ . 
\\ B ,\1• AT Y AIUŞI !illf 

'DİREKSİYONU DUR 

7 - Bu yoklamada raporun 
hiçbir maksada kafi gelmiyece
ğinden rapor gönderilmemesi. 

6 - Taşrada bulunanlar, bu
lundukları mahallin askerlik şu
belerine bir dilekçe ile müracaat 
edecekler veyahut taahhütlü mek 
tupla şubedeki defter sıra No. sı~ 
nı bildirmesi ve terciimei hal il€ 
askeri veaaik suretleri gönderile
cek 

9 - Bundan baıka: 
A) Halen gördüğü iş ve me· 

muriyeti ve ikametgah adresi. 
B) Tahsil derecesi. 
C) Mühendis ve kimyagerle

rin hangi şubede ihtisasları bu
lunduğu, (Su yolu, elektrik, sa
nayi, vesaire) vesika surotleri. 

D) Doktorların dahili, harici, 
kulak vesaire ihtisaslarının vesi
ka suretleri. 

E) Yabancı dillerden hangisi
ni ne dereceye kadar bildiği, 
(Tercüme ve tekellüm). 

F) Askerliğinde gördüğü kurs 
lar. 

G) Malul olanlar maluliyet ve
sikaları ve yaş haddine uğrama
mışlar kAmilen geleceklerdir. 

H) Yaş haddine uğrıyan ve 
yaş haddine uğradığına dair nü· 
fus hüviyet cüzdanlarına işaret 

ediln1iycn subay ve askeri me- 1 
murlar müracaat ederek nüfusu
na işaret ettireceklerdir. -·-- ------

ıDARfSİllİ aiwı IS llAlllCASlllDA 
jl(R.yıjq,ı,.i ~~AP ... Ç Af'I 

T. iŞ BANKASI 
Küçük Tasamıf Hooaplan 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞIDELER1 4 Şubat, ~ M&yra, 

ı Ağustos, 3 lkincltcFln 
tarıhlerlnde yapılır. 

J 94 1 ih emiyeleri 
l adet 2000 liralık = 2000.- L. 
3 • 1000 > =3000- . 
2 • 750 • = ıııoo.- • 
' • ııoo • =2000.-. 
8 • 

S5 > 
ıo • 

300 • 

250 
ıoo 

ti() 

20 

> :;:::2000.- , 

• ;::: 3500.-. 1t 

• :;: 4000.- • • 

KONYAYA NAKLEDEN ır: Enson Havadis-
KU~IPA!\'YALA& 1 . . . • Abone Şartları: Türkiye Hariç 

Tıcaret V C'kaletı, şımdıye ka- için için 
ı dar me~k<·zlerı Istanbulda bulu- Kr Kr 
nan petrol ve be~zi.n kumpanya· · · ı 
!arının merkezlerını nakletmele? 

Senelik 1000 1700 
rine nıili aade veıınesi üzerine 1 

Allı aylık 550 1000 
Stan~ard Oy! benzin kumpanya- Üç aylık 275 550 

1 
sının umum müdürlük merkezi 
Konyaya naklolurunuştur. Stauo AyWı: lOO 
Romania ile Şcl Kampani ıner- Sahip ve Başınuharriri: 
ketleri de Konyaya nakledilme· NIZAMETTtN NAZİF 
ğe .baş!annı • tır. Ne~riyat Direktörü: 

Bu suretle·, nı~mleket dahilin- . ŞOKRU S~C._?GLU 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarıhi: 1888. - Sermayesi: 100.000.0UO Türle 

Şube ve Ajans adedi: 265 
ı.-

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

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla· 
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a He aşağıdaki pi.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 100 adet 50 Liralık 5,000 ı.ir• 
4 » 500 > 2.000 > 120 • 40 > 4,800 t 
4 

40 
• 
> 

250 
100 

• 
• 

1.000 • 
4.000 , 

160 ,. 2() a,200 , 

DİK.KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 l·ı·•· 

dan a~ağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirci~ % 20 fal-· 
!asile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa 11 Eylı11, 11 Birincikanun, 11 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Buket İçkili Lokanta 

Yaz mü nasebetile kapanm ıyacaktı r· 
•• 

En sıcak günlerde Büket'in holiJ 
fevkalade serindir 

Soğuk şerbet içmek için 
Büket'e gidiniz 

Akşamları nefis yemekler, i\?ezeler, 
her dürlü içkiler. Fiatlarda azami 

tenzilat yapılmıştır iıaı;• rlamak üzere teşekkül ed:,,n * y aıkında Tuna yolile mü- , 
;,.,yet çal mıalarına duvam et· him mUdard<ı çivi ve d\><rn.ir eşya 
..ııektedir. Mcr<L<İın pro;;ı-amı ~Iecektir. ._ _______ .;;;,,;;;;;;;;;,;~:J :::; 6000.- 1o 

de de petrol ve benzin tevziatın- 1 i darehane: Cagaloglu, Nuruos 
da hir ılwla· lnk tc>m ;n edeC<"ktir. ınanhe Caddesi No. :ı~ 

- -~ ~ Saate sahip olmak ıçi.n be- ortasından kesılen bir karpuz gi· S kaç gündenberi kaybolan çiçekçi 1 - Hoş gddı.nız.. Çantonıı ~ 
rıfi boğaz&.:mak lazım! bi ik.iye ayrıldı. Kanlar fı.şkıra En on Havadisin Cinayet ve Macera Tefrikası: 11 Jan ... İyi ımuna, ınereden elinizel'a _benziyor. MaUarınızı 5~:.f. 

,k;~~~~i~e~~~Ja~~a,~:ı-r1ı~a fı·~~;. h~~Y~ı;~~yaiç~~li. giren [i<A N LI LO KAN TAi get:r~t'ta~~r:r~i~~aya basladı- :li::r:: t!::ı~~~~:ı:rad:ı~1 
- lkı kadeh kafı degıl ... Bır Martene: !ar. Bu bakı.şlarda, şüphe kıVll· ı,;kıUıcd bir iş değild:ı. yoJI' 

daha getir. Sen de bizimle bir.ı;aç _ Usta, nedi, moruğun hesa- ı c:mları parlıyordu. cok eşkiya var. ı;;: 
kadı-h yuvarJ;ç;5ın. hını tamamladım. - ı Genç kız, ıı;in fenaya vardığı· - Eşkiyadan korktıın ,·ol< • 

Üçüncü şişe boşalınca, Jan _ Saati aldın mı?.. olmaz. Daima bir im~~ vasıtası- Ç 

1 

f•kır ve mütalealar hôkın. olu- nı anladı Manıafi, itidalini bo~- yet rastlasam, burada yi~ I"' ,;ı 
Y•tmak iı>tedi; _Evet ... YasUğın altında bul- na baş vurmak iyi degıldır. d' eviren : yo:du. madı, bir pot kırmamak için bil- yemeğin bedeli.ni ödcdikteı._ " 

- Ben artık yatacağım. Odam dum. . Fetiş, fırının ba..,ında ce"." ı M S Ç l Kızlar Janın kay'boluşu habe- tün zekasını kullanarak revap ra, geri kalacak bir bu~m< fr·e 
hazır mı? .. Yarııı erken gitmek _Acaba parası da var mı? bır kasap gibi parçalayıp dogra- • • apanoğ U l'iııin birkaç şekilfie tefsir edil- verdi: memnuniyetle kendilerine ',r 
tiyoruın. _ Ölünün ceplerini yokladılar. mıya başladL_ !\>laden, elıne ge - mesinden memnun olmamı>kla _ Köy köy dolaşaın bir çinge- bilirim. Bizim gibi hırdavırWt;," 
Fetı.ş cevap verdi: Dört bin franktan fazla para çık- çen arçaları .. olun~~ bacaklarını, rini kullanmalıarı nwda idi. Kat· beraber, gooe korkuyorlardı. He- ne karısı vardır. Bu kadın, hem da öyle bol para ne gezer! • ,f 
- Evet... Haydi size yoh gös. tı. Paraları ve saati alarak ~ağı- kollarını, govde>ını, ağzında.n a- !in kıııkardeşile, birkaç gün son- le Katlin çok mü~kül bir vazi - fala bakar, hem de ufak tefek şeyler alır, eski şeyler s~;ı,r 

tel'eyim. ya indiler. !evler saç~ fırına fırlatıyor, ve ra, Sen • Scyr - Amc panayırına yette kalmı~tı. Kemerine ili!;tir- şeyler, kadın eşyaları satar. On - Bundan ne kazanılır ki... 1$1' 
Jaıı odaya girer girmez Mmen Bir arak!< Fetis, ortadan kay- bunlar maı durı;.anlar ç.ıkararak gittiler. diği Janın saatini dansa davet et- dan aklım. maf;.h yanımda QOk para da 

0 ~J 
""Yundu, yattı. boldu. Meydana ~ı,kttğı zaman kıvrıla kıvrıla, buzule buzüle ya. Panayırda herkes, ç.içekçi Ja - rrf",k üzere yanına yaklaşan genç· - Kadının şeklini tarif ediniz. kolaylıkla kimseye vermeıtl~ııı' 

. . . . • ustasına şu haberi verdi: nıyordu. nın birdenbire ortadan kaybolu- !erden biri görmüş, dikkatLi dik- Jandarmaya haber verelim. Bel- gördüğüııüz baston elimde 0 11'ıl 
Iki saat geçti aradan.. J:ının - Fırın hazır! Son olarak, zavallı bahçivanın şundan bııhsediyordu. Fakat fi- katlı bakmıya başlamı.ştı. ki Janı bulmak iQin işe yarar. ça, tabancadan, bıçaktan · 

'~ttığı oda kapısından bir kulak - Öyle ise, yukarı çık, Janın ikiye ayrıhnış kanlı kafasını o- kirler ve mittalealar birbirine ~ms. bitükten sonra delikan- HIRDEVAT ÇI VENSAN korkmam. 
ceriyi dinledi: Horlamadan baş- cesed1nl ımıuzla, aşağıya indir cağa fırlattıktan sonra, usta çı- zıddı. Bazıları biraz .zeng;nce lı Katlıne rıca etti: Hırdavatçı Vensan (Piyer Bill - Cesursunuz demek? ı 
• bJ- şey duymadı. Bir ikı da- Fetiş, yukarı çıktı, yataktaki rak lokantanın mutbağına gire • bir adam olduğu için parasına ta- - Ben saatçiyim. Kemeriniz- den içeri girdıği zaman, Marten - Memleketimde korkııl< 

klka daha dinledi, sonra bir el cesedi omuzlarına aldı aşağıya rek, ellerini yıkadılar, üstlerini, ma edilerek bldürü!mii; olması· deki saati tamir ettiğimi zanne- karısı ve çocuklarile büfenin ö- dam çıkmaz. ~ıl· 
~~a~ ~--vird.'.. Bir g<ilge içeriye fırına indirdi. ' başlarını temizlediler. Başka el- na .htimal veriyorlar, bazıları d11 diyorum. Müsaade ederseniz bir nünde oturuyorlardı. Aralarında - Olabilıir. Baı.ı memlek•;0;· 
suzuldu. Dcı retif,ti. Bir elinde Burru gören Katlin, dudakları- bise giyerek, salona döndüler. yolda bir kazaya uğradığına hü.~- kere bakayım. ihtiyar bir adam da vardı. kının QC>k cesur, atılgan ° ;/ 
Jimba, öteklıı.::e kısa saplı bir nı tuhaf tuhaf bükerek: Fırında ölü kafası hata yanı - medıiyorlardı. Genç kız, saati çıkardı, deli- Marten, sırtındaki torba ilıe e- !arını söylerler. Fakat bıl 5'"> 
balta '"ırJı. Ka.y. laya yaklıaştı. - Nehire atmak daha kolay yor, etrafa gegers bir koku yayı-r Öğleden sonra gittikleri b,]0 • kanlıiva uzattı. Saatçi kapağı a- !indeki küçük çantayı bir kenara başka bir tarafı da var, 111t $ 

Bal~ kaldı.iJ:, ci"rin ve rahat değil miydi? Yakınıya neden lü· yordu. da rla, Janın birdcnb're ortadan çıp muayene ettiktıın sonra: bıraktı. Bir sandalye alarak o- bulunduğunuz bir yerde bı~,)'~ 
,lfır uyku uytıc:uı:u yüzünün hat- zum gördünüz?. • • · • • · '.<ayboluşu etrafında b~r takım - Aldanmamışım. Zenbeııeği- turdu. idam öldürürler, ve sizin de r'1 
:a.ı;:.~?n anh:.;Jan Janın kafasına Bab .. sı cevap verdi: Janın &aatini Katlin almıştı. O İ<••nuşm-ıar isittilcr. ll ı zevk ve ni değiştirdiğim saat .. Bunu bana Yooi müşteriyi ilk evvel Mari tınızı bağışlarlarsa ne yat>) 
.,, " 7,_,,~llı adamın kafası - Her zaman nehire atmak devirde, kad nların erkek saatle-lrf'cnce ~er':ı~e de ;rnayırdak· ,,/isyö Jan getirmisti. Hani bir selamladı: nız? (Devanıı tJ/lf 


