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Milll Sef ile Afgan Doğru ise... Pek mühim bir keşif ! Genis sal&hlyetli bir 
padişahı arasında ı T l . k .. harp kabinesi 

~u~.~':ri~ıı~e/i:~n~:>21-m~is;; ·J' apur arın pro 1 e tor . İSf8DİY_Or 
clo t Af1:anistıının istiklal millı J · 
bayraını münasebetiyle majeste k lZ l l f 1 n· h 
Afganistan krnhna tel,,-afla leh u 1 ng iZ a r p 
rlklerini v miisarünileyhin de anma arı a e e- . 
Ce\•aben miiteh"assisanc te ek- .- ' d k d 
kürlerini bildirın ilerdir. ve 1 are a -

.- ' nerı·ne· lu··zum' kalmıyor rolarındakök 
Kahireden gelen bır ~ ten bir temiz 

habere göre: Yeri aydınlatan, fakat tayyarelerde~ leme yapıla -
Yunanistan _ görünmeyen bir ışık cak ! 

C Ya:- ısı ikincide) 

~~~yü.A-~-.k--J---------_-A-~-n-~-,-G-ö-~i-~-e-; 
.. d • merı a ue- B 1. f k · zun en ısyan k . . . er ın e zıp vap veriliyor : 

Şinıd(lJ;-ı,adar (6) ve· 
kô.let ile idare edilen 

ınilli miidaf aa 
lar o 1 m ak .. ~o rasıyı ediyor 

t d 1 mudaf aa ede- Kı rı Bundan sonra tek el-
a ır. k . ? ce mı. 

Yüzlerce 
adası zapt 

edilemez 
den idare edilecek! lnık harb!ndt• biiviık hizmeti eri giirülen Ürdii nkııw~th· ... 
Londra: 5 (A. A.) - Rcuterin - l ak Naibi az 

adam 
ida,m 

ediliyor! 
Livadyada halk, Al
manlara erzak taşı
Yan trenleri yağma 

etmek istemiştir 

Alman kuman
dan, ateş emri 
Verınekte tered 
düt etmemiştir 

l Kah;, ", l ( tA.) _ .. 
'' Y•·tl' I . . • tı 
ııi[tJ ··'· ,,,. l.a) ıwhta11 iiğrC'· 

ıgıll4 · "iir<> A / ı · 
111 • " ' lllt01 fJO I S ( iti ıırl . ,, . 

a11 l J t mcm 111 100 /r · 
''' <'lrc I d L· 
ı · ı · •cı "' IJctlı ~iuwliudı•· ,, ıı:c /' I . 
< u ıu "' ' ,,., lwll.-ına alt·~ 
'~or,,J. I 1 . 
• ı oro '" ı111 " hmluı l. <' 

' <>t ııh t l I 
l, ı a "' '"""' bfr ço/, ,,, c/,.,. . " f I " .. I 
IJ 1 rı c urmus t•rtlir 

1111~' I I . 1 • . 
(' 

it \(> > (> ., wll.ı,, l1üln ... 
!' ,, .. l'>'-

ı,. ıu~ıulı·"· ,.tfih•11 \'İyı•cc•/, . 
,.,,, )·ı"l l ı · .. 

' ; ' ' i l{ ıgı ,,.,.,,, fi. ,,,,,,, I 
/, it• 11/11/ı•riıw nıp,111 ,.11 
"şıılt,,,,, ,, I l I d . ,..,, , ,,,., 111111:: u mw,ı· '' · u,, .. . 111111 u:ı•r111.(' 11• l 

"1 0111 J • J I i l • 
• •w l'/,,,11 ı • ıılmlıulm11 t ı , f J,, I 

uı11 • umwıdwıı tn•uc 
1 ( ' \ '11 

I b 
uııtn•ımlora '.)al.losma ·•. (');(' b .. .. . h 

1 
11 ~muJP. lmlımacak 

t l'11 ,.f <' • .. • 
• n11 u::,•ruu• ates edil. 

'''''if . ~ 11 ' ''tııı·,•tmistir 

I A titıada f c>vk~Uidt• leci bir· 
' '" hıırar it l 
.. " ""' fi uım ıstır ı·c 

' it ~/,.r . ' l ~ ' "' , (' ' ımrm ı lıarp tli· 
ı anlaı·wa rt•rilt•rı•l iclaıı " 
,,, <1/11.-ıi.n -' ·ı k • .,. 1 eur mt• ·tedir. 

-- o----
Doğru ise müth" 

b
. iŞ 

_•r hezimet f 

13 .Çin. fırkası tama
mı le ımha edilmiş' 
Diğer 10/ırkada 1 

· .. mev 
cudunun uçte ikisini 

kaybetmiş 
Tokyo: 5 (A. A.) - Bir .Japon 

•ıaaenbaıod n Domei njauSJna Ke
ltıa bir haber göre general 
ıın.Kay.Şek'in kumancln ında 

~ılı.uıan iki ordu gnıpu He diier 

lı Çin {ukıı ı, Şansi'nin ccnu. 
lll\·' ' • ı· d 

J "• \'e Hoııuıın an şuna ın e 
"il k~ 0ıılann .. ·nph 1 on hare at ncr ·' •cesindc ciddi bir hezimete 

1.tı:ralllaşlard ır • 
t.;ı Uu hııberde 13 Çin fırkasının 
~ •naınil•le iuıb edild 1~i ve di-
l::f.'r 10 -.. 
:taı) fırkanın da zabit \'e ef. 
old~k~n Ü~te ikisini kaybctmi 

•n bcyau edilmektedir. 

Berlin 5 / A. A.j 
Domei ajansının Ro 
ma muhabiri tarafın 

ı dan bir Almarı - Sov 
ıjyet askeri paktı hak 
kında verilen haber 

: resmi memba/arca 
tekzip edilmektedir. 
~===·---

• 

------
İngiliz kaynakları bu 
adanın havadan mü 
daf aa edilebileceği 

ni bildiriyorlar 

parlamento muhabiri yazıyor: Amerı·kan donanma r 
Parliırneııto, içtimalnrına ye. k [ f 

u ideo ba ·layınca, ingilidcrin d . Q sın agga-
GiridcJen geri ~ekilme i üzerin. Sin a es ra ren OIZ 
de bir ınfükerc cereyan etmesi hazırlıklar ~e bomba/arz muhnkkaktır. nu miizakerc es. 
nasında, Clıurcbill \ •e AtJce, hii. 
k6met adma beyanatta buluna. ' . - ( ) ıle parampar-·• ;:nıgtoıı, ~ . . 
caklardır. ıucrikn donanma .. ı ha !.:unum· J 

Girid'in tahli~·e i, islerin gidi. ÇQ oluyor. U 
ini beğenmiycııleriu hazı dü. chmı Amiral Huslıund Kimıııt>I. 

sii/ıcelerini tesbit etmiştir. Ez. dün halıri) ~ n~.~ıı·ı Hm) L''ını .. r Abdullah f /alzuı 
etimle, mahdut nznlı bir hnrıı Knok J dcııiz harekiit .,; ıılır. ... i L 
kabinesi tnlch edilmekte w ta- reisi , e deniz erkaııı ile giirii;;· Bağda da girerken 
maıniyle müessir bir tr.rzdn ha. ıııii tiir. nı i rnl Kiııııııc1.iu lıa · 
reket etmemi. olan bütün idare geçı"r 'Jı't'fi macerrr 
udamlarıuın ıncrhuınrtsizcc tas- rckctiıulı · il"" ı• l Hıiu~ı· H.Jth· a 5 r 
fi;resi istenmektedir. Bu \ •azi. görii ... ect•gı zaıııwdilnwkt cıli r. K utlii ... , ;, ( .A·) .- Şiıı~(] ~ 
\.·ette, müzakereler, pek muhte- - - o- if,,a ed i ldii'iiııe göre. Irak uııihı 
mel olarak, bütiin memleketin J k "" E:uir hıliil İliilı Bağcla(ln ı;i· 
\•nrınağı nznıetmİ. oJdu~u nihai aponya as erı ıle rJ..en dört (;iİ11 iircn )O.lcU· 
zafer hedefine dokı·u iııgiltcrc• 

1
. • b• 1 hıf.'lı c na ındn nıiitemndıye.n 

nin daha yeni ve daha eri u ul mec ısı ır top hoıııhnrdıınnnlor:ı ,c mitral"" 
lerle hareket etme i talebinin 1 

Bir hezeyanın kar• müteaddit safhaları iizcrincle c<' j d 1öz ate ine maruz ka 1~11:11~· · 
rc~·an edecektir. antı ya t ~lk Jıiicum Jlaip tn)1 ar<' l~C J~~r 

d-Ş Mı.,..:rdu!d -1-ds Bizzat hukumct mekanıznrn- Tu'· r: (A A) D N B K _ ı Irak ıan r. rc ııı c)dnnınn mdı.gı 
• mm, kontrol ve istihsalin t.ııı- b' _''0 

" •1 rd. - r.' ,. .' 0 zıuuaıı , ıı ıHlmı .. ıır· Boıııhalar 
ıer 1 ' ' b " l 0 'I 0 1 ' t ıne .ıuısı J e o u sc ıcıı •ır ns n• • }" A 

Amerjkanın l~oııdrn bih: iı k .. • • • zıın;. asıt cstırı ınesı 'e ıs ene. da rntitad içtima dun sabah b.ı~ ) akininc rliiftiiğü zaman ~mır, 
çi i Vinant Adana yalnız eckK ır. l'k . · ı 1 d 1 ., 1 k vc-kalcttc vapılın stıı-. Toplonl kendisine refakat edenlere su eza ı ıs l,'. ı er t e a ıı o ma 

V · ( ) .. ' : . . .1 dan sonra haı•b ve nnztrı gN1c-ral 1111 orıııu-.tur: 
ıı1'ıngtoıı, 5 \.. \. - Sa· •• •• uzcı·c. J~e~·ctı um111111)_csı ı ~· t•ıı- jTogo ımparato-r'U .7.İyorct denk İçi ı!lztlf• Kw!ii-.tc Kiııg 

llıhi) elli lıir kıı~rnıktan iiğrcııil T U R K u N diis trıııııı sefc~b~r cdılıncsı, lı~r vazi,;et hr ~<lonrlaki raporunu V<.>r· • • 
diiğııe göre Lomlrn lıiiyiik elçi· şcy~en e.' ,·eı ıstıhsalc w hı ı htı · nıi tir. Hariciye .nazu·ı B. ~latsu J);ı' ia otdiııe <Wııınek ı~tlJ)t'll· 
· ''7 hat ıthnlı.ıtmın nnıltı_lıııası balın- oka da }ınrbı'vc ve ı..-tır'ı."e ııc~n. leı·lc benimlı• birlikte lO arııııı 

• l ,\ innııl. bii) iik Uritnn~ :tııın f •d• ! ,, UQJ .• L 1 k' ı Za eri lr sına .dalıı _olsa Ol'.1111. a~. ıı·ındn u ""'tlcı·ı· cı•ka·n·. ıl" uzun m•'ıddct ıh• \ ıun ı• tuı f'k İ·Iİ) l'U er ıuı ı•r-\Jn erikuıı u l..er rnii lıiı l~ri la· ·1 d A k · · ... '" ' Lı >ya nki lmnn ll\ 'ctıcrınııı makıne, yme mnkıne. ,· nıc ma- g"ı•" ,.m·· t'" • c sö.' lemi Jer?. 
f l • } ' f - ı b k d • · ı· . • O U" UŞ lll'. ·ıı ıııı an tespıt N ı eJt \ :tı-lıı a· a uman anı k ine ıtha atma dıcnııııı;\·et ve- B u sabah kabmc bir ictimn ak. ·nip ve ııı ni ) cti l~)~·ırı• 

ura gör e lııırp c:.n. ıml a elılr Darlan hakkındaki l\Telbounıc: 5 (A .A.) - Kıh- ril:~wsi. de talcb olu~ı,:ıcaktır. detmiş ''e toplantıda Çin :muha- meydanı <·İ\·nrında gn) c ı ıp pe· 
l'll İği teeriibe) i ilıth n t•tlt•n ta111 rısta muhasamat ha lndığı trık lavsıye ohııdıa~ı dıg~r ŞC;\ ~~r. re-besine müteaUik meseleler gö ('clcnnıi olaJJ kaıupa n)akl.ı 
bir raıwı-lor tliinmii tiir . H.ıııo· yazılarımızı Bütün i clalı ~eni , .e n ıa sı ·ı ' 'c 1 8 rü.şülmüştür. • 1 ı 1 dirde ngiliz, Avustrıılyn, Ycıı usuliinün tntbiki \ 'C auarntanrla gitıni -;l e r(lir. li'ukat il 1 ~:

11aıı .ı.ı run ) ahıız a .. k cri \ fılıh;rn ıl e· M • t l • •k ı k l · ]' u. l'rııı ısır gaze e erı 1 • Zclanda ve diğer iınparntoı· ll ""'ai ınndde \'C diğer esaslı mad '1 uecikmistir. fakat e~er lıc . larnfmtlnn t C): 11 cc ( . 1 . 
r.ı, 8 \,'lll zaııı:uıclıı Hr itun) a ~· · h d ı · t'h ı· · f J J t 1 ~ l l 111 0 tı•bas ettiler kıtalarma müessir bir a\'a ~·ar- c er ıs 1 sa mm az 8 n. ırı • ''eti unıumiye:.i fü• hiitiiıı en. <IPn , dii-.ıııau tn)) nrc crı , .

4 

kouom i i, in,.e 'az İ ) eti 'ı· iç ı i- dın11 temin edilmi buhınnınk- nıu ı kin dnhn geni · ımıpnj!'ım. clii trise te mil edifüst•, hu haf. rnnıl :m ı~mııpı nıitrn l)ÖZ a ıe·ı· 
· nıai §ar tlar lı:ıkkn11ln tat ilfüı Kahire: 5 (A. A.) - Uiitiin tadır. dadır. ta is<'İ ırnı-füi kongre i nıll' i tih- ne tııtııııı-.Jnr \'t' un ihi ölıliir· 
tla ilıth a f' tl İ;;i lıilıli rilıııekıı-. l\lı~ır gazeteleri. Amiı·al nada. Salahi,·etli bir mcnhaclun bil. Hiitiin bunlar aru ııula hir rnl ~uı usullerine.• kar.ı?ı yaı>ılan tt'n- • ı · p 

C' k · f ın"' h'ıı·.· latııt dı'ı" st·ı· nL'"' 'ınc !.!İ:n• ııwk İ<·İıı ı•llı •rindcu ge cm yn · dir· run beyanatı hakkında Tlir t!R· clirilrliğ-ine giire, AvtL,tralyn • " ., '" ., • kitf(•r. h:ıklrnniyet dairesindt• ol. ~ l 1 
• • .J· t 'kt'L • d L h .. ı 111t·ı· ı11' 1111cı·'ı. Jıı'ı'ku· ıııet 1111 I':\ . · ı · ·ı ı · nıı slıırcl ır. F ukat A ıııan ar llıt-inaııt bir ıııii l iil.nı 1 . .. 11a. zetelerınm ıwsıı ı~ :ı mı ı 1ı1as tisnrc harp kon~~ın c .. ugüıı ıı .,. •· mak saı•tı~ · t• ısrı er uw ... c csın- ~ . • 

etmektedir. hııs,1st"' lıe.nmatta bııhmııhw~ıı,. ıı i1.ıııasıııa, istih..,ule \ 'C hillıassn de herh:ın~i hir harekt•Hc hu . ihin \":ıl:ııııııa dönıne~ııu' . '' ında gnzctedlerc :>'1·• rJ,.rn is· .. • · · ı 1 ı ıııt• ' · .... ~ El-. fokutlaıaı g:ı:r.etcsi, Darla- t l'l cmc~ırw :ut 0 811 aı· ı 11'- hmııııınm i ·d p:nth.i t anıfnıdaıı \ n:zifc ~i ııi n l1ıı § ııın ~cçım·· 
lir: ır. Ba "ekiJ B. Chun:hill, simdiyt, 1 _ı 

· nın tecrübe i:r.Ji{:ini kharüz et . ·Kıbns'ın l\lısıra ve f ' ilistine kalmHi ıri bi telakki ohınabilf'. mani ol:ıın rımı§ arnır. 
- Iıı,.ı'lı' .. '-r "fa ı· · F kadar b'ır cok defu. ınahchıt hir 

e ı.u: ' re ııııız \ ' ti· tirınckte ve Aıniınla, • rnıl'm , ıkın bulunması dolayusile kuv ,·ektir. Hi!h•r t:ıraftaıı bütiiıı d 
ıt ile Ilirle ı'k 11ıcr1·•u ]11··,. hnrı't:ı' .. ·esı'ııı'n ''esaı'kı' ara~ ı ııd u. b' h l' h t ' lrnrh kahinesi fikrini reddctn1i". ,., 1 ı· . . ·ı Romanya a ;ı.. ., " ·' " , ·etli ır ava m ıza er<' ı y:ııu- oı:ır ı er. ıe.\·e ı ıınımnıyc.,ı ı " 

kinuetine harp r.nmamnn ait Adanadaki 7.nfcrin tnnuımiylc lohilcceği tcbariiz ettirilmekte- tir. fakat harp znrnnnındn hii- l'n<liiı.trinin <..eferbt•r edilmesi. 
t " l ld • • l-fınwt mckanizın""ınm n , ·en• ki C ru >r. \C \:ı.1- ıu}·ırı J ') J • ' ll"tr 'l'it' rk zaferi O U"Ullllll ' 'C dı"r. ~~il hakka11'1,·et ~ •lİr"sİnc)c hir v ar ya 

• ilti; .., ' il Ull'l\l.!!f .. htı ..,\1Tt"tle hasitJc (İrİ)ıııesİ t•ot r . ı ı. • · sıgna • 
tır. Ilu nıali'ım t llı' r1 .. -.. 1·k Aıııe- Frans11htrm bıırnda büyiik ıt4İli 1 _ • hareket olnrai!ı fikrindedir. 

"' "' k b J .. ;tfdl•tlc istcıu.•ce"tır. rik "I d"ın k · . .ı tarda g:maiın ter ·chnsi ıı un- Bazı nıch'uslar. hiilcn :rnrım } (?1) • ' o ra ınnı Jllt
0

İw.ıf•1 ,"· 1 'd . • ı . f k t •• · ı . f h ı· ~ · . . " " t yor • ' duğımun biirhanlnrını arııına ı- Dar an l aresınııı ıazın a 0 cı erm c er er ıı:ı. ıs('J ,... ıliiziıw kmhlr idıırf' alt 111da ~:ılı . pı 1 • • ııuı hnzırlnııııık ı'•·'ın lıı"ı,t"ı' k lıı'ı· d' · · ı · d td ~ t hıı 1· • ı' ene..ırııdıır ,~ 11tı scföı• 
)> •ıı lcv~h·e etmekte ır. gcçıcı ur e\TC 0 ugunu e · ısm n m n " ' · "an .,h il miicla foa c;cn i ... Ierinin 

n keri eh ımui) ıi lıaizchr.• Bours.e Eg~ ptiennc ı:rrı:ı:ct~ i. riiz ctt irınel tcdir. hı•rlik, her haltfc buııdıın ctolrı . hir tek ıı ,.zıırd rıltnufo tıınlıuı- o--

-------------------------------~------------------ ımısını .ıa ıa1c1ı •·tml'ktt-,fü. Acaba Romanya ne-

Bu gün üçüncü sahifemizde: 

1 mparator Vilhelm'in Suriye Seyahatı ••• 

Suriye'de bu gün çarpışan hırsların tohumu, Kayser 
Vilhelm tarafından elli yıl önce nasıl atılmıştı ? 
-

reden gelecek hava 
Bu 1 gar akınlarını karşılama 
k 1 ğa hazırlanıyor ? ra 1 Betlin: 5 (A .A.) - Alımııı t! ll • t 1 •7.t•teleri Roman~ nda l f'llİ ~ rrnl-

H 1 er ve tı sığınakları insu rdilınek1c ııl
Juğuna dair hahcrll•r neı:ret-

G •• • n g mektedirler. Romanyuya ha':ıı o r 1 lıiicuınları heklenildiğinc clela
let eden hu lınzırlıkltır merak ti• 

ile k 0 n u ş M8C3'r'Basvekili Pa-
lu ' ·ı ö .. , .. 

«Öld" d' 'Id' ·1 1· 1 d vı·'\'aııa, 5 (A.A •. ) - D. N· pa J e o fUŞ u r k n, ırı ı» uerKCn i~te Yillıclıq, nihayet öldii. Ge·ıf'atı ile i§t.irak etuü \C lm:m imparatorımu ac im 8 un ta· " ( n l 
e ıneıufokcti Ye gerek ı d l 1 . . d B. ·. ö~enildi;;Tne aöre, Al· Rouın, 5 A·.ı\ . ) - ıırt ~, ... 

l YmAZAN: AHMET RASIM ll 

ğı rol i . . -~ r n a yaşamı~ o an ar ıçın oyııa •· kip etmişti. ts• o· " 1 ey refjkası 'e maiyeti ile lıır-
d' ter ıne-nfı, ı&tcr muslıet ol un yakın tarihte lıa}ret mcutycula M!yahatM bu ıuı<rn • V · 0 
ilccek derecede mühim bir rol oynadığı iııkur edilemive-1 Türk gHetıecilib.;uiu hü) ük üstadı tarafmdnn yazılmış Bıılgar Kralı Boris t!ii~ 1'! ·a· likte, bu ıınhah saat 9 ela ntı· 

ce~ ?lan bu ah iye\, Abdülhamit d~ninde Snriy yi ziya~et olaıı bu satırlar Jıen1 tnrih, hem de bugünkü hadiseler bakı· rurJa muMsalôr etnu~ıır. 1\.rol kanda Papa tarafından re·nıen 
ettiği tarnau L ı· Ah R · L h d k ib ı k J'd ' el w ıl kaimi edilınhtir. Papa, lacar ra met ı met a nn u eya ate gazeteci sı· mmdan i kat ' 'e ret e o unmağn değer ı ır. Borü, boba.-;uıtn ogum .~ • • 

' 
O• l ı. .. Slo lıiikfmıeti reisini kütiiphan"" ört beş gu·•n devam ede~ak olan bu mühı"m ro•"portaı"ın ı•ık kısmını dön.iimfütÜ /mt amOh' ıı::erc .. ) - ı·a/.·:yaya gitmiştir. Kralın ili~· inde ) nlnız olarak kabu ıM· 

bug ün üçüncü sahifemizde bulacaksınız ) ı lcri ııc Mare§al. Giiri_n~i de Zl• uıiştir. Iiilitkat 'hir saat kadar 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ yMAf eUi~~nlrrnşn~ ili~iişW~ 
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En Son Havadis'in 
-.......__ Edebi T e/rikası -43 

.----:M~~'\•~ 
! Müellifi : Nizamettin ~f J 

Kendini Hüsamettin baba 
diye tanıtan bu adam ko
miteci Tane Nikolof dan 

başkası değildi 
Adına Mevhibe hanım der· yı lokomotifini yanında dola§I· 

lerdi. Hüsamettin baba,, araba- ken gördüğünü ha tırlar gibi ol· 
sından tam 1§ zamanı inmi,..~ti. muştu.> Bundan öte i meçlıul-

Tekkenin kapu her zaman dü. Yalı ut meçhul kalını) acak
her gelene açık hulumluğu için tı. Eğer Sdanikten kalkıp i~
:Mevhihe hael, belki de onun tanlıula giden tren De.mirhi~ar 
geldiğini duJnll)lacaktı hile. i ta yonuna urdığı zaman ha· 
Lakin Hü aınettin babanın ge- '3 zifiri karanlık olma-a~ llı ..• 
lirken Dıraınadan geçtiğini, kız Evet~ ~ğer ha~a karanlık ol· 
karde inin e' inde bir hafta kal ma a> dı belki oradaki memur, 
dığını, onra, Muhittin he) den lokomotife hitifik üçü11cü mcv
hir de lıedİ)e getirdiğini haber ki kompartımandan bir kadı-
' enni;:lerdi. nın indiğini ve bir haşka va· 

O zaman le~iıibe hanım gonclan yere atlayıp bir hekta· 
misafirlerle biraz fazl:ıca ala· şi baab ınıo kadını alıp üç atlı 
kadar olımı:tn. Baha) ı ) anına bir lindona bindirdiğini gö· 
çağırım§, ormu~tu: rürlcr<li· 

caba hıma ne lı edi)e Fakat dedik a . . . Dt·mirlıi ar 
getinliniz 1laba efe.udi? Ltaııyonu zifiri bir karanlık İ· 

Hfü;amcttin haha. kıı-;ağının çinde di. Zaten Şark şimendi
ara ıudau gazete ka~ıdına sa- ferlerini i~lcten Fran ız kum· 
rıh bir §e) i çıkarmı .. tı. Bacı paııya ının eline geçen hangi 
Jmnu merak 'c acele ile açnıı~, i:-ta::yonda ı:.ık hulwıahilirdi 
~ind~ ya ı Ye uzU'flca hir kdı· ki... 
rihar ağızlık hu]mu~tu. Fakat Maamaf.ilı 1\fc,lıihe hanım, 
Mevhilıe hanım hediyeyi gÖ· hu hadi enin iç ) iizünü ) ine 
rünce memnun olacak ) nıle öğrencbilmi tir' Yalnız hunun 
hayret etwi lİ· Zira bu ağızlık, için araılnn be~ giin geçıne~i ' 'e 
geçen sene, eni_ıe ... ine hediye hektaşi Hü ) in Muhittin heye 
etnıi olduğu ağızlığın tam ken gönderdiği mektuba Dranrndaıı 
<lisi idi: k ,. gelen cc\•ahı o unıa ı azını 

- Tuhai !iey t demi§ti. Aca· gelmi:.ti. 
ha niçin lıunu hana gönderdi? ( Dernm·ı r(lr) 
Yo~a «lıetlİ) en ~enin ol ıın. al·------:::::::--...--
da h.1)na çal!• mı deııwk i ti· Kısa 
)or? :::=::Habe r le r 

llii-aıncttin hal>a hu ;;11ale, 
)Umu ak kumral -ak.ılını -ı· * Gaz"no ve bahçelerm yaz ta-
uzlı)~rak arifane Lir t.ı\lrJa ı rifeflerı tesbilt edılmışt r . l Lrdu 

. . sını a ayrı an nıucs:.ese e en 
şu ce\ nbı 'cnm~tı: maada diger sınıfların usretle-

- Erenlerin ırrrıoa ual 1 r ne 'ytızer para zam yapı\mış-
oluınz. .h inılıilir belkide hnn· t r. 
da bir lıa~ka hikmet rnr. .. *Türk iye - İsveç ticaret miı 

Ve ~onra ~ı~" hihe hacı hıı zakerelerınde 1am bir anlaşma-
. . ' . . ya varılmı;ştır. Aınlasma da yakın 

lııkıııetı arı) a dur~un, kenclı ı· da Arıkarada imzalanacakt?r . 
ne talı i t~dil.-ıı oda) a Ç<·kilmi-. * Amavutıköyündeıki idarey 
delik,. iz bir uyku) a dalını:stı. husus~eye ait 19 ev satılığa çıka 
Yani doğru) u ö' )emek lazım rılmıştır. 

1
. ' b h • * Kadıköy Altıyol ağ;ıının is-

g~ ır e, a a a kadar gözüne ı· u.1..: b"t' · ı · t• İm r tan . . . ımlldhı ı ırı mış ır. a ve -
11) ku gırmeınııı;tı· zim işlerine yakında başlanacak-

İ,.tedikleri ka<lar oııa liii-a- t r. 
mellin Laba de-inler. i~tedik- * Şehrimizdeki yolcu salonla-
) · k d • 'L 1 k ' 1 rı bundan böyle numara ile anı-
er1 ı ·da ar .ıtıTar a ;.~r~lı a:;ı~ıı~ lacaktır. Sirkecideki (1), Gala • 

o un u; hıç ane .ı. ı~o ef gıbı tadaki yeni salon (2). eski salon 
bir komiteci yabancı bir ) atak· (3) ile numaralam:hrılmı:.ştn. 
ıa göz ) umabilir mi) di? * Almanlar İmıiroen 350 bın 

Evet, Tuııaclan geldiğini v~ liralık incir alaca'klardır. Bu hu-
'LI' .ıı.. • • h J lı d' · susta anlaşmaya v:ırılmrştır. Bun 
.ınuuıttm e) en e •) e getır· da bft..._ 350 b" ı· 1 k b" 
d

•v• • •• L l ·l T· n ~ .... a ın ıra ı ır par-
ıgııu O) le) en u >a la .ıne ~i incir daha alac~ldarı gibi, pi-

Nikol erin tam kendh·i) eli. ~·asada mevcut 300 ton hurda in-
.Me' hibe lı:.&nım biraz daha ciri de mübayaa edeceklerdk 

ı. d" kl d - * Çarşal11ha ve Yenikapı semt 
ıe\ezc ık e ıp uza · a::ınca og· !erindeki yolların inşasına yakın-
ru mutfağa gitti. Çorbacı Der· da başlanacaktır. 
vipa ikram ettiği bir ka e et * İnhisarlar Vekili Raif Kara
&U) unu dikti. Tuna tekkelerin· deniz, dün. de tetkiklerine devam 

d kk l 
· · f" l etmiş, İnhısarlara ait müessese _ 

en te e erın~ .?11 a ır ~e €11 l!:!rde meşgul olmu.ştur. 
baba) a kar~ı but un clervı~ler, * Mısır çarşısının dış duvarfa 
11aııı l hizmet edeceklerini bile· rı tamir edilecek, iç kısmlan ta
ıni) urlarClı. Onun Lir dediğini dıl edilemiyecek, yalnız temizle
iki yapmaınağa çalH) orlar. Bu necektir. Elektrik tesisatı yapıla-
k 1 k U b 

.. h l c~k ve mevcut dükkanlardan yal-
umra a a ı a ayı ıep .. d ""k • . n z uç tane baharat satan u · 

memnun etmek ı tıyorlarclı. Fa kan kalacaktır. 
kat baba çok koııu;:ınll} ordu. * Ta~rşladan DoLmabahçeye 

itekinı öğle yemeğinde türbe- inen yolun yapılması için 600 bin 
darın aorduğu bir kaç nali lira a:vrılmıttır. 
•Ö) le bö) le bir iki ce' ap il e * İlk ~ul mual~mlerini~ tat~) 
saVU"lllrU\ cnııi ti İki J" ayların:da ıstc.-drklerı yere gıdebı-

v s • !i • 11 1~ c. lccekleri Vdkalctten Maarif mü-
clogru ı e hnkesten ayrılmıt, dürlüğiıne biklırilın~tir. 
ha:.mı alıp tarlalar araııında * Yenicami arasındaki kuşçu-
ge7.iııtiye çıkmıştı. arın bulunduğu sahanın tema.-

çıkış i le o rıkı ... Buııc1ao lenme işi sona erdı.ğınden, bura-
.. li :.. =- .. da yapılacak otomobıl parkının 

11onra Hu aıncttııı baha)l go· ınşasına yakında başlanacaktır. 
ren olmamı ll· * Ordu için alanan hayvanla-

Ak!iaın y~nıeğinde, o gece r n sahiplerinden bundan böyle 
Jıtisap resmi alınmamas· alaka

yapılan iyini Cem'de gormı· ıarlara bildirilmişt~r. 
llH') ince ertesi sabah ve dalııı * İı,;ki fiatlarına yapılan zam 
ertrııi ahalı onu bt•kliyenler. üzerine eğlence yerlerinin içki ta 
rıilı .ı) et, Tuııadan gelen baha· rifclerinde değişiklik yap.#acak . 
nm t.tnluna gitme inden kork- tır. Zam nisbeti bugün tesbit e-

tu.1.:ları için İti poli e ak ettir· 
nıi !erdi. 

\ apılan re mi tahkikat hiç 
bir nttice wnnemitli. Y a]ııız 
Tekke i ta yonuudaki şimendi
fer ııwınuru, İ tanlıul postHl· 
nın lıart•ker zamanında • Baha-

dilecdktir. * TicaMt Vekileti, Hamburg
da bulunan bir tütün rr.üessese
silc 10 milyon liralık bir anlas.na 
imzalamıştır. Buna mukabil, 
makine, yedek malzeme, t .bbi ec 
z.a, çivi, çember, madeni eşya ve
recekJıcrdir. Anl~nıo tatb:ki
ne dünden itibaren ba lnn ır. ı l r. 
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DÜNDEN 
~~ BUGÜNE 1 Şehir ve-M9mleket Baberl8ri] I~~ 

-··-----Ahmet Haşim ile 
bir dertleşme · 

Vali dün Bize göre Bir vatandaşı Japonya ve Holan: 

A k Halk · · f 1 Mühi• • da müstemlekeler• 
D araya DIÇIR lr10 ar mızın m J aponyadan ve Ameftkadan ge 

Otuz kişi,.. •ttİ •• •• d 1 b• k f• ]en haberler, artık uzak şaı'kt• 
işie Haşim, öauuünüıı ffki- gı onun en ayrı mıyor Jr eR 1 da, ipin kopmak üzere bulundu· 

zinci yıl dönümünde, mezarının 'S' ğunu sanmanıak imkanswf.ır. ~ 
başıında, temiz hatıranı ve büyük Şehir planları ve as- Fannların önü dün ~ Gündüz zaptettirli sasen bu haberler gelmemiş ol· 
a-dını anın.ak için toplananlar bu .. • • 5 saydı bile, herşıeyden her sabada 
kadardı: . . kerı aılelerıne gardım şamki gibi bugün de yim· ışıgı geceleyin neşr sarahat isteyen, ~~ğe ve ilti 

Otuz kişi. 1 • l • • .. ·· k pek kalabalık Eawelki ~ün- d b. dd yüilıülüie asla musamaha etıne-
Ve aralarında, hayatında peş.in lŞ erını goruşece lcü ve Jaha evvelki ~nkii. e en l T ma e... ~ bu asırda, umk şarit ~e-

d~n hiç. ~yrılmayarilardan, ebe- Vali ve Belediye reisi Lütfi gibi demiyoruz. Zira /ıalk, İ,.nıail llakkı isıninde-'bir lelerillin. d~~~. hünerleri ı~e 
nım en ıyı dostlarımdandır~ diye Kırdar dün akf801 Ankaraya Pasif Korunma m1ı _'-'apıl- zat al:"k d 1 ·· d pamUk ıpligıne baglanamıyacağl sa·;J;1adıklarmd• hiçbiri • a.m ·ı . . "'>'. J a a ar ara muracaat e e- -~ıı....ı. ,,,.. ıı mıştir. - 1-- • bı·- k b 1 b. h k ~~ t hiç biri _ yoktu. Val' M" p t ' h 1 _ m11 UM1n r e.mu tc ıgata uy· re m u teme ır arp vu U• Japonya Hariciye Nazırı Ma .. 

Gazeteler, adını h~ ~n b dıkı n~zı:'p~~nl~;: d~• b:~:.,:r gıuı bir ha:ıırlıkta bulwmıak unda geceltti ı~ık yerine kul- suokanın, bir hatta evve~ v~ 
a 

ve5ile ile istismar ed~ sut~nl götürmüştür. Aynı zamanda, kaygusuna tutulmuş bulu- lanıla·bilecek mühim bir kim· beyanatta ccen\ll> • denizlerill4e 
doLduran gazeteler, hanı sek.ız sa dün Vilayette yapılan toplantı. nııyordu. Fakat diin ak!'J11& ye~·i madde kesfettiğini bildir- sulh istl:yoruZ> derruş o~d 

ir 
ar 

tırlık bir f*ranı neışredebılm d k ·ı 
1 

. 1 k b . b ~ . .. . ne Jaıpooıyarla, ne bu denızlerd 
İ"in birbirlcrile yarış etmiş ola a as er aı e erıne yapı aca ve ugün, Valinin ~a::eteler· uıı V!'; u madderun tecriihesı k" b"' ük rakibi Amerilkada o• 
v . . 

1 
•
1 

yardım hakkında bulunan for- d ka b - _, \1 ı· o f" •d K · y· 1 
uy . . . ' ~ 

-
elk 

ların, bırbır en e gırtla.klaşın · .. 
1 
.. d '-- b. ··ı ·· .. t"' e çı · n eyanafınamı .~mı· a ı, r ı ı are omutanı, ı· <le dünyanın hıç bır yerınde kını 

1 
__ 

11 
ec.· .. l ka n1u u e ıR:ra t.r go urmuş ur. ı 1 f l .. .. I I . 1- S ~ - b ı·k ' ·1··<l·· ·· .. .:ı Eğ · " .. owuuarın ve P -cını, gun erce D h"l" V k"l t• f .. 

1
.. ra (lr ıı~ ırm ,,,. onum" a ayet eııcr er ı .1• u uru ve se inanamaD.ıı. er manan o• 

n-
iŞ 

. . d k 1a k k 1 1 a ı ıye e a e ı ormu u mu- 1. 1 .. ı. l 1_ l k d tı-~- ld 1 rdıı ter ıçın e n ra ova a:mış o f k ·b 1 d h ı t t•··k· h·a <wa ıtd4nlan eser ,,;;rii.l- ılii!er a a a ar zevat ve ınüte- mu.~sa mu .. ~a a anmış 0 
u ' 

l 
tel i E .. ,.. b va ı u ursa er a a uı ınc ,., " .. ı. ııP arın gaze er , yup un ıssız .

1 
kt" rnt>me.·ı· 1 ~-ımdı . lı ı~la o··n··nde ıl 1. . Zira muıuterem nazırın ecen 

n 
an 

k
.. • de ya 

1 
b . . . geçı ece ı r. • ı.az ası; ~ r u yap ın ~ 'e d ,_1 • d" .. tünk' .. .. bah-oşesın pı an u mıru mı • . . . .. .. , ,. . h lk f 1 k . ff k . 1. 1. . en\<c.ıerı> ıye us oru 

4xphıı . / ya dn ak~mmaz sah'if Lut.fı Kırdar kendısı~~ goru- hzçm o · ırm ar iiniuı· ço mma a )et ı lır uetıce settiği şeyden asli maksadı ne 

ir 
ni 

!erinin en görünmez k~elerind şen hır arkadaşımıza şoyle de- ı den ayrzlmıyor? Vaüye mi alınnıı~tır· olabileceği, saıklanamaz. cccnuP 
- lutfen - sdkizer satır verebi nıiştir: iıimntları )'ok? Bu ıııadclenin en miilıiıu lnı- denizleri», Japonya bir HariciY' 
diler. Sen ki daima yalnızlıkta •- Ankaraya muhtelif Vila- Hayır, bwıwı sebebini fı- u::iyeti, gündüz zaptettiği ı:.;ığı Nazırının ağzında Holanda ~n:-
şikayet etmiştin Haşim, hayatı yet , .e Belediye i leri hakkındn rıncılaru• lıarek"'tlerı"ıule a· j · · h distanı adı verilen adalarla fılıı-
da hiç bir zaman dürikü kad Vekaletlerle temslar yapmak ü- .. c: gece e) ın ne~rctmesı ' 'e oya :pin adaları, A\~usturalya ve ,'i<; 
valnız kalmam~ olıcluğunu san zere gidiyorum. Seyahatim iiç ramalıdır· Müsebbip lHm· lıalinde siirüldüğü yerleri a) · ni Zelanda manasını alır. Iptı-
söyliyebilirim dostum. gün sürecektir.• ' Zardır. dın]atıııasıdır. Daha ınülıiıu o· dai madde ve pazar olmak baik rn-

e-
e 

·1-
n 

n-
ar 
a 

Ve ne garip şey şu hayat dos Zaten bu meml4•k,•tte ne ·lan nokta da, bu ı~ık yerde gö· !arından fevkalıtde verimli olaJ1 -
tum! Dost diye tanıdıklarımız d Telefon ücretleri zaman 1ıir ekmek buhram riil<liiğii halde havadan kaL'iy· bu yerler üzerinde Japon~'9llııı 
ima cJyi günlerin dostları> ol d Ç k l ne zamandanberi ne gibi projelıef 

,ll• • e lı"/111· l / • ) en farkedilmemesi ir. o a • ı-~ 
T.:akta is'rar ediyorlar ve haya artmad 1 .~:; ( I ŞSC Jll11lt ( <ll1lla kurmuş old.Uğu ve bu proje~· 

a 
-

ta hazan düşman, hazan rakip g zahire tarirlcri. df•j{İrnH'w·i· çak.tan uçan bir tayyareden hi· tatb~k etmcı~: için ne htimınab 
bi gördt1klerimiz kara günler Eczane, dükkAn gibi bazı umu- lcr '"' /ırmcrlar doğurmu.~- le lıu maddenin ne,r:ettiği ziya bir şekilde çalıştığı malumdut• 

t-
ı-

mi7.de bizi hatır?ı:yorlar. mi telefon muhabere merkezlıcrin tur. Bu. memlck·ettf• bu ziim- gi)riilnıemekleılir. Bu macl<le Yıllaııdanberi F ilipi.nde, Holanda 

K dk .. ·· dek' · · · de son vergı· zamları münasebeti- l k d 1 d t h k"t A·•Uf" a ı oyun ·ı o mını mmı h" d b' h )'erı"ııe go .. re, altı reuk o ara a a arın a a rı a yapan, n;v 

·i-
' 

d Jıe ı 1 le halktan beher mükaleme ile- re, ıç oynuız u· para ır· ı d"'rt uha · ·· d re-partımanın a senin gü üşen kullanılmaktadır. Mei!eli deniz tura yaya o m cır gon e 
ri, şiirlerine hayran, zekana m reti olarak 10 kuruş alınm$ ııuw ıu.tu.lmuştu . ~imdi mı bilnnak içirı yırtınan Japonya, bıJ 

a-
e-

min gibi gözükenleri, ve Seyr kal:kışıldığı görülmüştür. işini Ofi.•, bü.viilc bir tlikkat· iizerinde bulunan pmandıra~ karuna karışık dünya içinde emel
ı;afain vapurlnrınıda föhref n Telefon Umum Müdürlüğü bu le ba§ardığı i~·in zalırec ve !ara, vapur i::kelelerine, kara· !erini tahakıkuk ettirmek isterrıeS 
dellallık edenleri gördüğüm gün sabah yaptığı biı tamimle muha- değirmenci belôsı kalmamış- ela bulunan binalara, insan ii- de ne zaman bu işi başarınaJ• 
[erde şöyle dil ünürdüm: vere ücretlerinin artmadı~nı. Y tır. Falwt fırıncı? O lıôlci zerine ha .. ka ba§ka renkler de kalk~ır?b, f tle-

ü-.. 
(' 

-
«- Garına, Haşim.in dostla ne 7,5 kuruş aJırnması icap etti- -u"ru"lwu.ktedir. Bu maddeden, Eğer ugün, Japon .:men~ rı 

hakiki dostlar ... Bunlar, bir gün ~ini, fazla alnnlarm tecziye edi- biuliğini olau11aktaclır. ıo..... rini çok alakadar eden bir a11ü1.B .. 
fırsat düşerse cyalnız iyi günl eceklerini bildirmiştir. Valinin ı •urgwıa kulhı- tramay d urak i~aretlerine, kerenin cereyan ettiği Batavyr 
n n dostlan> olmadıklarını isba ~mı fırınrılar halrkımla, ı:a- tarmvay tabelalarına, sokak da, Japon bayrağı için dalgabtl .. 

t 

e- 1 

Eclecekıer.• Hareket memurlar ı d 1. b ıe, balarına, hastahane, ecza· mn.k mukadder ise bu heden ıa-
d 

, ettiği ta1'İ otı, dikkatle ı:e ı kk · ı. 1 dr Hadise göster i ki Haşim, ya hane ve karakol kapılarına sii· ıaı uk ettirece.K zıp amanın 
nılmışım. Dün, bu fena dünya alınacak ı ~ı."ddet!P latbil• ('flllt>.~ini bek-ı d b kikası, saati ya şimdi çalm~ 

• . 
-

s:nın İstanbul adlı ehrinde, E)' lı)·oruz. rülerek gece karanlığın a u yahut hiçbir zaman çalmıyac~-
yüb semtinde, sırıldığın !kılıfın Devlet Demir Yolları id'ares· f ·r-· liizuınlu yerleri farketmek tır. 

-. 
kapladıği iıki dirsclt toprağın ba orta mektep mezunlarından imt:- f-- Bu böyledir !-. mümkün olacaktır. Aynı za· Bir kaç gün evvel ölen sabıi' . 
mda top1;:ınanlara k im baŞkan hanla haretket memuru ve nemzc ınanda polis diğn memurların S"yam kralı P.rajadipc&'u Bıdl" 

lıık etti birr mısin'? di aıaccrlctır. Yardım seven- vakalarına ve kol işaretlerine k~ktaki sarayından aldırıp ~ıı-~; 
Salih Zeki. 18 - 30 yaş arasında bulunma • ·aya ne~cıden hü'kumet daf1~ 
Hani şu şiirlerini manzume o ;.arı ve askerliklcrinı yapmış vc. ) f - iiriildiiğü takdirde karanlıkta valnız Japonyanın eseri değil 

-

larcık ıtabule dahi yeltenmedıği va yapmalarına en az bir yıl kal er me aatına 1.mnlnrı da a)<lınlatınnkta<lır· miydi? Siyam donanmasının ı5' 
Salih Zeki. 'll ş olır.ası icabcden talipler ey • Bu ına<lde ile tabelalara ) a· ah. Japon eseri değil midıt! 

-
n 

Hani seni «İhtiyar hayta> d 14 üncü günü öğleye k~dar Hay- Bu akş·am Ankara'd zı \azmak mümkündür. Sığı· Ve Siyama gosterilen bu dik!cll-
e anışına daiıma siıurlendiğin "a darpasa. Ankara, Sirkeci ve Sa· a naklara Piden ) olları gö teren tın i!ki sebebinden biri SingapurJ 
r . r vilayetlerde'd De-.; Jet Demi c karşı stratej!k bir vaz ~et alab • 

Yollar 1 ietme mtıdıirlıü:klerin oa r o~z'ınosunrln.111 le' halarla yukarıda yazdığımız rnek ve diğeri Fransız Hındiç rı~ 

i-
. 

Bununla beraber, ıniçin dürü nüracaat edebilecek'erdir. imti- U UU0 tli<'rer liizumlu yerlere bu m:ıd- i -Uz r inde e Holınt.tm Hın<fl$tll" 
o1cluğum kadar dürü. t olmı:y a han 3vın 16 ıncı glinü saat 14 de. B ~ ---- ·- J dt•c ile yazı ) awuık ' c i.,,arct nı üw rmde daha kolaylıkla il;lt" 

i 

1 

vım?Mezartnın; başı.nıdnbuluna vaı.ıılaca:ktır. Kazananlara aydr İryemeklİfOp antt ıiıınık knhildir. 11ek imkCınlarıııı araştırmak cJe' 
3r arasında ben de yoktum dos O lira ücret verilecektir. yapı lacak ~ JI Prlı:mgi bir tehlike vuku· b1~ miydi? 

. 
r 

tum. Binaenaleyh, 4Cenup deıuzlt-
DiJier dostlarının, belki yapılıır Ankar a, 5 (Hususi) -- Bu ak- unıla .:okaklnrda elektrik ynk· rinde sufüfüı devamı> nı istc01

-

o 

davetleri görmemek, duymamm o•ı k e • şam Gar ga:ııinosunda .Bayan in- nııı"•rı liiznm dahi knlmıyacak· ğini söylemiş olan Japonynın. ş~ 
~ibi bir t~ım özürler söylC'lı 1 ongr Si önii'n ün hima;\·esi Hında, Yar- tır."Elektrik fabrikasmın bo· ,ı.ı)({a, bu denizleri, bulandmna.lt 
.le hakları vardır. Amma ben kerı <iıın se,•enler cemiyeti mcııfaa- zu hna,.ı ile it ahi Lu nıadcle ile .;-;n ne !az.unsa yapmakta old-uıtıl .. 
dimde böyle bir hak da göremi Kongre, dil ve gra- tine yemekli bir toplantı yap•- d h _. ... 1 k na inanmak ıa.zımdır. . 

Z
. b . .. k h<'m P. avaoan goru meme Jal"\l"l'~""l, mev',.,,d an·ı barc'•e' 

yorum. ıra enım ayagıma a t f d k• d Iacaktır. ,,.,... ,, ... ., u ı> 
dar gcldner ve israrla çağırdılar mer era ın a 1 e- ---cı>---- .nrtile gece hayatının fazla bir . ten alıılroyan ~ s~p var -
Hatta bir kaç söz söy!ıemem içir d•k d 1 •h ,.ckteye uğramama ı temin O· iır: 

-

beni o kadar pohpohladılar ki k~ 1 o u ara nı ayei Şoförlere yekne- lnnnt'nktır. ı - Cin ordusunda .'\ime~ 
bule mecbur oldwn. verilecek k tb• Il I b k h' lan ve RusyadCin gelen son Y~ 

Böyle olduğu halde yine mew sa e ıse llllC an a~ a ır cereya'll dımlarla uyandığı görülen yt"' 
rının başına gidenler arasına. Maarif Vekaleti, Türlt Dilıi ve Şoförler Cemiyeti; otobüs bi- inkıtaı vukuunda b ir haı.taha· mukavemet. 
bulunamadun. Grameri etraflndaki dedikodula- letçi ve şoför.beri için 200 takım nede hıı maddenin ne:.;redeceği 2 - Japonyanıın henüz, l<iJ 

Neden acaba? ra nrhayet vermek ve bu meV2u- :i- eknasak elbise yaptıracak ve ı~ık ilt· h ir haı;;tay ı ameliyat et· derecede hem.in ve petrol iddi ' 
J * a ı hni arastırnıalar yap!lıttk iı- bunları kolaylık olmak üzere keıı ııwk hile kah il ol duğu tecr übe har edememiş bulunması. 
l Sanıyorum ki biz unutkan de- ere Dil Kongresını toplamayı ka d'isi satacaktır . ğiliz, ve çok iyi dostlarız ama 1ti arlaştırmıştı r. Kongre kaide ve Bu Y il kavun kar• ile tr"pi t olunmuştur. Bu madJ 

mimize Eyyüb uıak geliyor. K; ·tılahları da tayin \'e tesbit ede- ılı· ile va vu rlar projek Lür kul· 
mimiz, .-gelecek sene gideriz.> d! ektir. puz bol olacak ianıııad an h•keleleri görebile· 

r . 
ı.s - c . 

\•oruz. Baz.ılarımızı beş kuruşluk Kongrenin önümüzde' .i avlaı l't•kl rrdir. 
b. kA 'nd k h ı · d t 1 M h h ·ı Trakyada bu uıl kavun ve ka ·-i ır ar peşı e oşmak ırsı a a cın e op anacagı a eı· verı - "' Blı J\ı,ı<l<l e !'iir iildiiğü yerde 6 
koyuyor. :nuktedir. Dil kongresine ilmi puz çok bol olaca!{tı r . Çok müsait 

Ve?hasıl Ha im, bu dünya, g()(;. hliy.et liyaıkatlcriylc tanınını cı giden havalar bu nıahsü lı1cri be- ay 111iicltlctle ha:,-aiyetini nrn· 

-

tüğünden sonra, hayatında ıztıra- müteıhass s kimseler davet olu- rı ·tlend irrnıstir. Yak nrla i l!< hafaza elııırktedir . 
hını duyduğun dereceden çok da- acak . bunların hnz rlad klar• mahsü llerm piyasaya ~.tkacağı h· 0, ___ _ 

~ 

ha fazla maddileşti ve b ~ bir ta- aidelere ıstinat ederek Ti.irk d . bcr verilmiştir. Balıkesir ve f z ,, 
km "raboto-. lar olduk: ve gramennin tedvmine çal ·- n ir havalisinden de bol ka"'UIT 

n 
ı.; 

iaşe 
Müsteşarı 

Histen mahrumuz! lacaktır. arpuz beklenmektedır. 
i . 

Ensari Bülıenc -

Esnafa kredi 
Halk Bankası esnaf· 
la temasa başlıyor 
Verilen Y~n~ bir karara göre 

pek y~kında hır e»k vılayetlerdc 
Halk bankası şubeleri açılacak Vl 

esnafa kredı ı le yardım yapılıa . 
carktır. Bursa şub si ,çılmıştır. 
Yak.nda Kastamonu şubesi dt 
faaliyete geçecektir. • 
Şehrimizdeki küçük esnafın d, 

kredi ihtiyaçların n kolay bır e 
ılde temini için alakndarlarla \' 
esnaf cemiyetlerile de temas ed -
lec~ktir. 

AR OVA Eu;hıiz GELDİ 
Varıı:o\a Bü)iik Elçimiz Ct · 

mal Ilii-nii Bıır-ıulırn ,. elıriıııİ· 
ze gt•lıııi ~ tir. 

BİR S IflL IBUİYE 
İDARESi K P .r Dl 

\nam ur Salı il Sıhhi) e İda· 
re i muvakkaten kapatılmı . ııı-. j 
Bu ]imanda gemilerin ılıh 

muameleleri lıir H.ızira • 'an - ı 
tihareu görülıııi' c ba~ • .ıo&: 
tir· 

[Bir az Mizah f 

Meşhur piyanist, 
daktilo olursa 

-2-

L 

Maç 
..... enerbahçe Galata· 

sa ray büyükleri 
arasında 

Cenup Vilayetlerimiz 
de tetkik segahatına 

çıktı 
İa e Mi\steşarı Şefik Soycr, 

renup ,•ilfıyet1erimizde bir fot
kik seyahati \"aı>mak i.izere, An. 

P azar günü, İstnhulda, ;'\J illi k~ırm1nn aynlını ·tır. 
küme maçı olmıvncaktır. Bıı. Scvahat b ir hafta sürecek. 
nun :verine Fcnerbnhçe \"C Gn- ~ 

l>etrol ve ticaret ofider inin \ a • 
l.ıta arny bib iiklı•ri kendi ara- zit'clcrini teftiş ve tanzim cde-
larmda birer hususi kaıŞlla<1nıa k cci!i aibi, cenup nunta ·asındaki 
':ıı>:ıt·akJardır. ,... lıulwh:: ! \'n7.iyetini de tetkik ey. 

B11 kP rştla nınlnra h<'r iki ktt- . . .. . 
liihi.in A ve 8, Gcnr. ,.e T(•kaiil vccektır. Mus.tcşara Tıcuret o-

l 
t:tkımlan j..,tir. k edecrkln<:ir 1 fj.,)er i umum müdürleri refakat 

Cl·rcn h a!ln !\lilli künı~ lı :.ır- dııwktcdir. 
l?!~~~lm~Ç"":;D!,..,;:r~~ •:t ) a Slll.ı" l 11 •1 . ı :1 r il g ~fo il t : a 1 :ı. --~---

( ı .. a r:ı ' . · " · " " 1 ı rrn · n !\l IJılc iORT \KÖYDE KÖPHÜ 
) \PILı\C \K 

1 
kııvvctlcncf'Y<r · i fnkmuı l;;ır l 

nn~d h .r " C"'" r al .:. ~· mer;,kl I 

l 
l?cklenmekiedir. Orı akii~ ılı- mezarlık ) olu-

Büy Ü bir spor llllll M:ıkaıleııı :o .. r, olarak iıı-

1 

ba\I ~ 1 ~:hl ': r] ~ .. renin ılc temiılcnc-
.1 ı k kopr:u ) apılınan kararl aş-

1 
Bu luıfta l"enerbahçe .stallın- 1 1 l 

.. F b 1 G 1 ırı mı ır. 
'!lla!IJt:~lk:..~~NSi. l nn. cı•rr a ı1:e - ııa ntı:ı arav · 

1- ı l i: .. 1 cı-i tarafuıdnn l1ii"<:iik bir İ1ıale ayın 19 unda vapıla· 
(nıdı" rur t ~ııor il··~ ramı J'aı>ıl:lc:ıktır. r:ıl.tır. 

Son dört gün içinde muhtel~ 
.,Çin• cephelerinden alıınan }ıll ' 
berler, Japonların her fedaiditll~ 
~ı göze alarak :Yeni tecbiz edil • 
ıniş olıan Cin kuvvetlerini en ~,5' 
laımanda imhaya Qalışmakta o!• 
cluğunu göstermektedir. 

Petrol meselesine gelin~: . 
On giin evvel gazeteeilerin bit 

ualine, Amerika reisiownhurll" 
ıun verdiği cevap da unutu!P"• 
nıştır sanırız. Ruzvelt, cJapOsY 
vaya petrol göndermekte de' ııtıl 
decek misiniz?> şeklinde'ki sıııı
c açık~ ceveb demişti. 

Zira bö~1e demeğ-e mecJ:.uııdıJt• 
Neden? Ruzvelt, J aponya " 

rafından çekileceık petrollerin ti 
gibi işlerde kullanılacağını bi11 
/Or mu? Biliyor şüphesiz. Fal' 
vermediği takdirde de, ne ba~ 
:Hna olursa olsun Japonyanın •. -.ı. 
felaketi dahi gözıe alerak de~ .. 
«cenup clenizlerinı> bıulandırt1 ~ 
~a ıkaUn~cağım da biliyor. Fıfl' 
ne yapsın? 

Singapur'a asker yo1Lanı•~91 
de\·am eden ve Hollanda Hind~ 
tanında herhangi bir isti.layı S 
fahla karşılıyaca,i:.11nı dahı c7jltf' 
nen> ihsas etmekten oekinme>'eo 
Amerika. J:ıponya ile bozu~' 
tan çekinmektedir. Zira Pasifi~! 
bir harbin vereceği ilk zarar, P' 

gilterey.c yapma'k istediği ys~ 
mın yüzde elH eksilmesi otac~ 
tır. 

Bugiin, bütün fabrrkalarını :; 
•an1i randmanla çalışttrchğı tı..., 
de. denizlerdi! kontrolün ylıj
yüz temin edilmemes!nrlen. ıı 
~ilıtereye istenilen dt>recıvlc • 1 dmı edem~yen Amcrlta, Jap0f11 
ile bir harp taktlirinde !ıJ()6111';: 
mühim bir kısmını da JIJO!Oflf 

(Devnmı 3 üncü•e) 
Şekip Güntlfıl 
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,ınParator Vilhelm,,in Suriye seyahab: t 

Elime yalnız iki altın 
vermişlerdi! 

EN 90N HAVADlS 

Bu 
lngiltere 

Donanmaya mak
tepli lerden gönüllü 

alacak 

Musuldaki 
petrol 

koyulan 

'5 'Hazim 1Nl PERŞDIBZ 

Ankara haberleri: 

40 bin el 
tezgahı 

köylüye bedava 
dağıtalacak 

Paşa dedi ki : " - Ben sizi buraya kadar getir
dim, bundan ötesine kanşmam. " Artık ben 

(Veyselkarani) olmuştum 

Londra, 5 (A.A.) - Ami· Muharebe esnasında 
hiç hasara ugramamış rallık dairesi, mekteplilerin ve 

diğer gençlerin hahrireye ve 
deniz hava kuvvetlerine gönül· 
lü yazılmamıa imkanveren ye. 
ni bir proje hazırlanınl§ oldu
ğunu bildirmektedir. Göııüllii
lerin 17 ya~ına varını~ olınala· 
n lazımdır, fakat hunlu 18 
zinden evvel çağrılnıı)acaklar
dır. 

JAmerika sahil
leri açıklarında 
Son günler içinde 

9 lngiliz vapuru 
babrıldı 

Ankara 5 (Telefonla) - İkh
sat Vekal~ti ,.iJayetlcrdeki fakir 
halka bedava el tezıihlan da
ğıtmak için hazırlıklannı ikmal 
etmek Uzendir. Ge(en sene %3 

Nev. York, 5 - (A. A.) - vilayette 30 bin kadar el tezgab
nl ları dağıtılmıştı. Bu sene de ay. 

Suriye illerinde bir 
. Sa~ık Almanya İmparatonı İ

khıcı (Vilhelm) in i tanbula 
İkinci gelişinde idi. Şehir toplar, 
rnuıikalar, şehriayin1er içinde 
kalnıış, halka yeni bir temaşa 
iclrnişti. Ben bu esnada (Malu. 
ınat) da (Baba Tnhir) in matbaa 
•ında bulunuyordum. Ya ikinci 
"~Ya üçüncü günü idi. Tahir, 
l>lll' teliiş geldi, beni çnğır~ak: 

- Şimdi iradesini talısıl et. 
tim, Sen de imı>nratorla, heyetle 
beraber gideceksin. 

- Nereye? 
- (Kudiis) e! Hemen hnzrt 

bulun! 
- Para! 
Çünkü en kazalı, en belalı 

ınc ele bu idi. 

"Derhal an 1 adım, 
hem geme, hem 
~emi faresi,,bunlar 
1 n sanın burnunu, 
kulağını, parmakla 
rını kemiren takım 

dandı 1 

Yazan: 
. 

Ahmet Rasim 
- Sen merak etme! Ben sana 

\>eririm, Hem rahat gidip gele- d Di~e işaret ettim. Öyle pan. 
teksin. Çiinkii hey~et nerede ise 0ıııınıacı herif idi ki, o da bana 
'~ıı de oradnsın, heyet nere)•e -kVallahi tel8şla unuttum, nıe
Cıderse seni de beraber götüre. ra etıne .• Sana ben yeti tiririm 
cek, :Mealini okşar işaretler verdi. 

- İyi ammn bizim ev! ı .Genıi yıldız pişgahını biraz geç 
- Sen merak etme! Ren her ~~' ltluzika, hiinkürtü ... Döndük. 

hafta P!trn yollanın. Al, şimdi '!_'lartnara ha\'ıasına girdik. Lan
ru b lngilizi, eve bırak ... Ya. ~~r. lungur, lop! .. Anlaşıldı, ma
tırı abah ilk trenle gel, bavulu. ıuneler işti) or. 
nu falan, ne lnzımsa al! (ikdam)da muharrirlik ederdi, 

'!'ahirin yalancıhi:ını, düzen. bir (Zühdü) bey vardı. Bir azda 
bazlıfrmı bildiğim için vaidlcri. lllabeyne mensup geçinirdi. Ona 
:': Yan bucuk inandınısa da is. dedim iri: 
lıi nbuı muhitinden sıyrılma ve - Ne yapacağız? 
tür ay kadar ha ka yerlerde sür. - Vallahi, ben de aşkına 
L P dolaşmak hevesinden de döndiim. Bann matbaadan on li
.:cnd· • ı 
0 

1 nıı a amıyordum. Dof:rusu ra verdiler. Yiyeceğiniz, içece-
ha~aınan için de bö\•le bir seva~ ğiniz. :rntacal:'ınız müemmen, 
l\ h kaçırılacak fırsat değildi. hu para telgraf içindir, avdettc 
0 a usus senelerce siirmiiş olan hesap göriiriiz; dediler. Bilmem 
cli;~a~suri)·eti hayat ve nıahdu. ki! .. 
\ını tı efkfır ve hnyalattnn bık. Hım hım la burun uz, birbirin 
~ kk g~lmişti. ltulıum, başka den uğursuz! .. 

boğuma gırıyonn. Karşıma 
ya,·erandan (Şefikülmüeyyed) 
bey dikildi. Bana: 

- Bir daha burada yatmayın! 
Dedi. Dedim ki: 
- Aşağı kamarada uyumak 

beninı için muhal. Hem sıcak, 
hem fareli!, 

- Ben ii~·le &ey anlamam. Bu
rada yatılmaz.. 

Çattık!. Anladım, karargah 
kumnndani gibi birşey .. Doğru. 
c:a merhunı Şakir Ahmet Pn a
yn 2ittim, anlattım. Şefik Beyi 
(ağırth; 

- Dokunma Beye .• 
Emrini verdi. 
Elhasıl dördiincü gunu mü. 

be~nci K{inii mü idi, sabaha 
karşı (Hayfa) limanına vardık. 
İmparatorun gemilerine kavuş
tuk. Bir top ateşi daha.. Bizim 
zavallı zırhlı (Asarıtevfik) in 
manzarası hala gÖ7:ümün önün
den gitmez boyasızlıktan kül 
rengine ı:irmişti. 

Bir aralık yine biri geldi, 
bana: 

- Seni Ahmet Pacıa istiyor1 
Dedi. Gittim, merhum miirüv 

\•etmend. alicenap idi. Ben ka
marasına girer girme7. ba mı 
kemali teessüfle sa,ladı, dedi 
ki: 

- Rasim Be:v! Reio; paşa diyor 
ki. ben i~t• onları buraya ka. 
llar getirdim, bundan ötesine ka 
rışmnm, ne :vaparlar.sa yapsın
lar! 
Süveyşi gecmeden, Şapa otur

dum zannettim. Artık hen (Su
rive illerinde Vc~·sclkarani) 
idim. 

AHMET RASİM 

mühim 
miktarda ticaret 

vapuru ahyor 
Vaşington 5 (A.A.) - Deniz 

komisyonu Atlantic And Guld 
Steamship ve Guli Stemsnip hat 
ları kumpanyasından vapurları
nm yarısını milli müdafaaya tah
sis etmelerini istemiştir. Bu kum
l>anyalar buna muvafakat ettik
leri taıkdirde, B. Ruzvelt'in milli 
müdafaa ve İngiltereye yarthm 
iQi.n toplamakta olduğu 2.000.000 
tona 375.000 ton daha ilave edil
rmş olacaıktır. 

Amerika 

-----~oı~-,-----

As k er ailele-
rine yardım 
Eğ lence yerleri ne 
ve sinemalara da 

zam yapılacak 

lıask ~afak ve menazır, hevasıın Evet, ne yapacni:'lz? Bunn ve-

bt~~~~l~~1a menasım \ 'C mezahir rillIRe~~~. cevab ga)·et kadt:i idi: ı-3-6-b-i_n_c_u_v_ 1 kah ve 
l> ll~·a n erle vcdal::ıstını: mnt- üzgann onune uşmeyen , 

Dün vilayette toplanan ko
misyonun, muhtaç asker ailele
rine daha fazla ,.e bugünün ha
yat şartlarına göre yardımda 
bulunmak i<:in vesaiti nakli~·e 
iicrctlerine 10 ve 20 para arasın 
da ı.am ~·apnıağa karar verdiği. 
ui ,.e Valinin bu i i yük ek nıa
kanılara tasdik ettirmek üzere 
Ankara~·a gittiğini dünkü niis
hamızda ilk en·cl biz hazer ver. 
miştik. Haber aldığımıza göre, 
vesaiti nakliyeden ha ka sine
ma, eğlence yerleri iicretJerine 
bu sekilde zam yapılma ı arar
lnşı;uşhr. Bu suretle ck~nce İ
çin yiizJerce lmruş sarfedcn vn
taııda..,Jar lJir kaç kuru tn fokir 
aı;ker 'ailelerine :rardımd hnhın
muş olacaklardır. 

~ordtıı 'an.gcldim. Emir bekli. Ahar yorulur. ao .. ıtılac k 
lltir t ;'· Bır nk • m 1.'ahir yine Dedik. 

_ ~J n ı:eldi. bıına: Bereket \'er in ki, lıeyet için. 
ol'sı aıır nıısın? Yarm :?İdi- de tımıdığım bir knç zattan ü- Kahve tüccarları .lJÜZ 

t'ıkaı •nıız. Haydi biraz yukarı midvar oluyorum. Biz o kadar de 4 ka"rı az buldular 
ni:ın! dedi. gidiyorduk ki imparatorun ge. 

clık 1,0rnha, Beyoğluna vaJ'. ınisiııi, maiyet vapurlarını atöz. 
~l~ra ~dik. İdik, gt•zdik. Cnl. den kaybedeli saatler olmuştu. 
bir <'·~ 1ı:

1rılik, cıktık. Bir n~s'e Ortalık da kararıyordu. Biri gc) 
;! "nrn 1 • ' · 1 d 0 h 'k ' A,.ad '· 'cgme gıtsın! ı er ı imıze: 

_ S n .Tahir di~·ordu ki: - Buyunın beyler, yemeğe! 
ıa he .<"ili, Roskfıtiı> rıasa, hilhac;. Dedi. O önde, biz arkada bii. 
ti. n et reisi l>aSa\'n tevsiye et- yiik bir salona girdik. Ortada 
);ı.,_d en dt• Efendimize ;vrı('tl büyijk bir sofra ... Bütiin erkan, 
hiıı~eını. ,istirham ettim. 1\'Iııci. İmparatorun mabeyincisi otur
•ittı a •rnde cıktı. Zoten bili. muşlardı. Bize ti kenarda ufak 
'°akt·' ~vel Allah ... Telgraftan bir masa ayJrmışlar, oturduk. 
illa k~ Vaktine yeti tiril', kotkw Derken biri kalktı, Fransızca 

-
Pc· J>nrn verirsen "er'. b" • ır nutuk irat etti; alin ladık. ara? ...._ o k Diğeri kalktı, Almanca bir nu

ti r .. olay .. , llen sana yarın hık söyledi, onu da alkışladık. 
Ne ır;~ım: Bir Ü(.'üncü davrandı, Türk~e 

tak ,. a, }'ı~·ccek, ic:ecek, yata. söyledi, hakeza, onu da alkı la. 
bir be 1hın<'cek diişiinülıneycn dık, Yeıne'k hitnma erdi, biz sa-

""'l'n ıat! 1 
onu terkettik. Sığıntıların va-

F.rtesİ · .. · .. : ... · · • • • • :ı+reti hu kndar siirer 
l''\ı, ba\' fınu o~lc iistiine doğ. Gece ha dıf!ı için yatmak me
Sirk . u u matbaadan aldım selesini dii iinüyord~ım. Yine o 
bıaı-ı ecıd~n. bir anılal, eski Anı: 7.nt ı::eldi, bizim ikmize makine 
L·1 .. kdcnızı batkım, te.rsnncde dnir · · k 
u • a esının ·arsısında bir kama. 
bitn C sac; levha ı iltivcsi ile ra !!~st:_rdi, girdik. Sıcak bir yer! 
lla h1~!11 kac fonduluk iki torıu- Zuhtu e dedim ki.· 

• urn1etcn (İ · ) 
lÖrii h" zmır c "Krll\n. - Sen Y\tkarıda yat! 
ını k unın~·ıın.. ~i e ~d takıl- .. Derhal SOYUndu, atladı. gömül 
iJ İun:leş: d.ınuhzlak hir İn!.!iliz du. Aras1 bir <;eyrek germedi 

tip i '!1
ttim. T hirin, Rn ka. horlnnıafa başladı Ben d ' 

te:(k~:;. ıle .. t~vdi. etı ... ı olduğu yund11m amma. ;cak art~ı~;~ 
tiler 

1 
gus erdım. Kabul et. a~tt.~. Ter~ivordum. Tam yattım 

Tahir n1 b h ırozume. la"'lltanası gnyrimevcut 
dcU!k, 0 essa n mabeyne gi. karsı delikte o~·na an tıkıl', tı. 
Gclrll h:~~a~ \'apıırll gelcrekti. kır '°' .. "·bir şey ili ti, Kaldı. 

' ı ...,ııldr l J .. 
nmn Ynnınn g'iilür~~şnp m<'..r 111. .>ugruldum, knçtı. D<!rhal anla. 
etti, Un kittibi , ra7.anta d.ım, hem geıne, hem gemi fare. 
knc söz siivlcd;.. nı~ agzındnn hil' sı! 

•• nsn 'k 
til:nen bir 7.nt, Peki' ;

0
"1.' • ~.en Horultu ne ise ... Uyuyacak 0 _ 

du .. ,.. C< ı, tlon. lursam 1 . d d 1 "' , ~ır per e e ~en iJave 
\~apu~. vapur dc~•ll ld~. () lik ederim. i itilmez olur. Fnkat bu 

desık bır yapı ... LıılJ:lrntor Pis. ınurdnr lıayvnn, lıem insn-
t k 1 T t ·· ·· uıı ~ a nın burnu kul .. :ıı:. •-

Şehrimizdeki aliikıularlarn 

gelen haber !ere göre, Ticaret 
Vıekiıleti İ keıuleruncla bulu
nan 36 bin çuva!Jaıı mürek
kep yeni parti Lir kulı\Cniıı vi
layetlere tevziin~ ılair Ji,,ıeyi 

lıazırlamıştır. Bugiinlcrıle vi
layetlere kaln e göndcrilıııeğe \ 
başlanacaktır. 

Yilayetlerdeki tc\ zint <la va 
lilerin nezareti nltınıla olacak· 
tır. En biiyük te\ ziat İ·tanhul, 
Ankara, İzmir ve t'llll:'nli gibi 
büyük :ehirlerc } a pılacaktır. 

A:>rtca on~, kah' e ithalat
çılarına ) iizde 4 kıir vcrıncklt>· 
dir. Tacirlerin, teklif edilen bıı 
karı az hııldukları ı.ii) lı·nınek· 
tedir· Bilindi~i gilıi Brczil)ıt 
kalıv~ fİrketi miiıliirü Ankara· 
ya gitmi::tir. 

Alikaı1arlarla tema a geçe
her bir karara varılma~ına ça· 
lı~maktadır. 

-------o---~-
KUZA 1\fÜBAY~SJ İÇİN 

KREDi 

Bu zamlardan toplanacak pa. 
ra lada olursa asker ailelerine 
ferd başına verilmekte olan a~·
lık para miktarı da arttırılacak
tır. 

Hususi 
otomobiller 
Alakadarlara gelen mallınıa. 

ta göre, hükümet yaptığı tetkik
ler sonunda, hususi otomobiller 
hakkında işleme miisaadc.,i ,-er
meğc karar ,·ermiştir, Bu hu
sustaki kararnamenin ref'i il'İn 
veni bir kararname hazırlrııı
;naktadır. On giine kadar hu.;u. 
si otomobillere de ben:11n yı-.ril
mesine ba~lanacak ve isleıııcle
··ine müsaade olunacaktır. 

Torpillenen vapur 
limanımızda! 

Petrol almak iizcre Köstence
ve gitmekte olan ve diin limanı
mıza gelerek Selimiye önlNin
de demirliyen İtalyan bandıralı 
Stramho ~az vapuru Al denizde 
bir tahtelbahirin hiicuınuna uğ
rıyarak torpillendiği halde bat. 

Ankara, 5 (Telefonla) - Ko- f ın:ıımştır. Geminin bn~ tarafına 
7.a Tarım satı~ kooperatisleri do~ru 15 metre murabbaı bii
birliğinin muhtelif mahallerden ;\-'iik1üğünde bir yara ''ardır. 
satın alacağı kozalar kin Ziraat Torpil buraya isnbct etmis, fa. 
Bankasınca 500 bin liralık kre- kat \'apurun bölmeleri hntması
di açılmıştı. Birlik 1\lalatya, Di- na mfıni olmustur. İt:ıh·an gc
yarba'kır \'c Elazığdan koza mu- misinin chrimizde tamir edil-
bııyaatına başlanıı tır. mesi muhtemeldir. 

Mes'ut bir evle"!me 

Kahire, 5 (A.A.) - Kahire 
a~keri mahfillıeriııe gelen ha· 
berlere göre ngilizler Musulu 
kara kıf ulan ve tayyarelerle 
naltlt:ttikleri askerlerle i gal 
etıni~lerdir. İngilizlerin muka
vemetle kar~ıla~ıp kar~ılaşma
dıkları hakkında maliimat yok-

Bahriye komisyonu EOD gü er ni miktar vilayette (0 bin el tez. 
de Amerika sahillerinden 700 gihı dağıtılacaktır. , 
mil kadar açıkt,!l cem'an 54286 Tezgahlar imaiatbanelere sı-
t hacminde Iııgiliz npuru pariş edilmiştir. En yakın bir za 
on h'ld. ·,_.· Ko manda ı·maıa·tı ı'kınal olunarak batırıldığını l ırını~.ır. ~ 

d •w• I ta te\'zİİne başlanacaktır. mi. yonun ver ıgı ına uma go 
re hu vapurlar şunlard_ı~: San· Lastik tevziatl 
feliks, Uothermere, Brıtısh Se- Ankara 5 (Telefonla) - l\1o-

curı.tz Darlino(J'ton Court, Ra- törlU ''csaitin Histik ihtiyacını 
tur. ' e knl'Şılamak üzere tedbirler alın-

Ayw mahfil1er petrol ku- milies, Starcro .. s, Silveryew v maktadır. Lastik tevziatına esas 
yuları tulunıhalarında lıa ... ıır Clan Macdoougal. olmak füerc vilayetler tarafın-

k 1 ·ıı d'W' •er İ:.Gİ görülmediğini ve ·uyu arın Gemilerin torpı en ıgı ) ' dan yaınlan tetkikleri gfürtcrcn 
eapa~ağlanı lwlunduğunu he- Labraitor'un 700 mil ;,;arkında 1>cticelcr Ticaret Vekaletine ~el 
yan etmektedirler· ve Grocolund'ın en cenubi nok miştir. Vilüyetlcre gönderilen 

Jfıstiklerin en fazla ihtiyacı olan Bir Londra gazetesi taı:ıından 350 mil kadar cenup· ,•esaite tevzii için talimat \1eril-
soruyor: ta l>ulunmaktndır. miştir. Lastikler acenta bulunan 

-----<>--- \'erlerde accntalara gönderilt'-

Ey F r an S 1 Z 1 ar Portekl•z cek, bulunınıyan yerle~de mu~e-
etlcr vasıtasilc ve mubrem ıh-

n1 k" dw 

b• k h k tivaclnrı karşılama uzere agı-
ıze arşı ar Açores adalarının tııııcaktır. 

d k • • • 'J müdafaa tertibatını Hububat maddele• 
e ece_ mısınız. takviye ediyor rine yeni fiat kondu 
Eğer bıraz kanınız L' b 5 ( A.A.) _ Porte- Ankra, 5 (Telef?1?'1~) - Top-

d ı:ı on, • k hsulleri ofısının yapaca· 
varsa onanmanız kiz hiikfııneti Açore. adalar~- ~a ~:ayaat için buğday, (a\'-

b .. 1" h Ürriyetinizi nın mü<latııa tertiba~ını tı~kvı· ~~r~~rpıı, yulaf, mahlut v~ ını-
a a . . ye etmcl.-ıedir. Sefen tec.lıızat· sırlar alım fiyatları Heyctı Ve· 
kurtarabılır tarı ile Lizbon'dan hareket e- kilece kararla tırılnıı 1'{' 

1 
A 

Londra, 5 (A.A.) - ~ews den veni kıt'alar adalardaki Buğday için Sey~ant .. ı;e i·rı~-
ı kt. t l H t ' Gazıan cp, ' Chrouicle gazetesi Lugünkü "arniıonu takviye edece ır. a ya.. a ~ ,! 

1 
· de kilosu " 1 . I . l\lardın vılayet erın lrn~makale inde Fran u mille- Nevyorkta n g 1 1 z 7 75 den diğer vilayetlerde ~~~ 

tini Vichv hiikiımetinden ta- m İ ileti İÇİ n k'uruştn~ ~a.tılmnsı t~sbit ı.~:~c:i~ 
mamile ;yırmaktadır. Frmı rı- Çavdar ıc;ın 6 kuru5. Y?. Se , 
) a hitalıen ) azılıuı:; Lir JIC\ i a- dini ayin 7,50 kuruş kondu. Arpa ıc;ın. ~-

k 1 han. irel, Antalya \'C Hata)'. \ b "ık ıııektup olan hu nuı · a c Nc\"""rık " (A.A.) _ incıfüz · be ,,e sı\'a 
~ .,~ .., 

0 la:vetleri fiyatı yaz · · d' 
<le ~()yle denili}or: milleti için Saint Patriok kilise- 01;cnğına göre 5,75 ve 5,50: d t-

«Sizc kar~ı harekata p;ın~· sinde yapılan dini merasimde f!er vilayetler fiytı 6.25 ~·~ 6,.; 
mek, artık içtinabı kahil olnıı· pek çok güzide zevat bulunmuş- l\fısır fivab Saınsun u::ın 1 • 

"an Lir hal olmıı;ıtur. Ilıımın tur. Bu meyanda Loııd Halüf•~'"f 'mru • Bolu,. J{o. cae~i, BalE1lk,1e."E1~.~ J ıle zevcesi, B. W:andel Vıll.'.tıc, l T k d K 
U .... ebbipleri izi idare cdeıı- ali B Leh Canakka e. e ~ı r aı,!. , · d.l.d' 

Nevyor.k umumi v ·sı . • · · .. Jn tesbıt e ı •· l('r- k"'11.:ı·ı ah;;"ı mcnfnatleri u- K d A dirne ıcın ' ırus . . ı·voR - ,_ u - nann, arşidi.ik Otto, ana a, • KÖM'flR RES:\ıi iNDIRIL .. 
••ıırtmıla ,.jzi bugiin lıuhındu- vusturalya, Cenubi Afrika ve H ıı Anlrnrn, 5 (Telefonla)- Ercg-
~nnnz noktaya getirenlerılir· diStan ek:i ve mümessilleri de H havzastndnki ocaklardan ~~-

İ ııgilterC} e knr~ı -{'\ gili Al- ayinde bulunmuşlardır. karılan kömürlerden yi~~~ :;( 

ııınnlarla ynnynna harlıetıncııiz - -h~a-berler olarak ulınm~kt~ ol~1:1 nıs, 1 Ve: 
1 .:im , ii:ıdc bıre ındırılmesı "Öriilecck bir manzarıı o "a ge- l i nl 

e ı f f 1'iller he'-etiııce karar n 1 • rektir. hı ~ olininin i ti ı u el· ., 

tiğiniz :ı:.kerlcrile arkaıla~h.k 
rlnıek ~wulrn ... ize pkı~aeak lıır 
rol miiıliir't Fakul mulıtt·ri~ 'ı• 
l{'ntrikacı Darlaıı i;ı.i Lu \ :ızi
vetlen~ mahkum ediyor.> 
· .l"ew~ Ghronicle makalenin 
-oıılarmda tam bir üıııid:.izliğc 
kapılını) arak öyle t~İ}. o~: . 

· «Du, . izin ı;eflennızın }lla· 
nlllır. Onların tediği olur:-a 
-iz Alman ~izmesi nltmda ehı·
di) y<'n çiğnenerek ?~r~alana
t•ak!"ınlZ. Siz zcflerıwzın Lu 
plfıııını tathildle miikellcf de
;;.iJ-iniz. Bahriyelileriniz, gc· 
~ılerile Fran ... ayı hala kurtara· 
lıilirler. İmparatorluk knnet
leriniı de ht>uiiz Fr:rn~ız llliİ-·· 
teıulekelcrini kurtanfüilt!l'Ck 

, aziyettedir' Siz, Fraıı ız mil
leti, Fran ... anııı hiirr~ et dava ı
nı, :-ter eniz tahakkuk t'tt:e'hi
lir iniz. Bu, -izin dinizdectJT. 

Ta)nıLİu diplomatik mu· 
harriri vazi) etin ga} el doğru 
bir tahlilini yapmaktadır. . 

Bn makalede ~iiylc iienıl-
mektcclir: 

•.Alnıaına Girittt·ki lıare'kfı-
tıııı hiın:ı)~ için yeni eZlu111ll~ 
ı>sirlerde nna ll Uif:ule etli 
İ·c ı:imdi tle Fı-ansaılnıı o trkiJ
<lc i~ıifade etmek istiyor. Hu 
.,erat d0&lıi1iııtle, Amiral Leahy· 
~ • \T• 1 nin ~Iarıştl Pctaıne, H' 1) 

* Lızbon 5 ( A.A.) - B. Ruz
··elt'in ~ah.Sl müme.:>Sili general 
Julian Snıith dün tayyare ile bu
raya gelımiştir. Yakında Londra~ 
va gidecektir. * Londra 5 (A.A.) - Dün ak 
sam Ma~ ÜLerinde Massm-chmıt 
l09 tipinde iki d~man tayyarc!>İ· 
nin oü.şürüldü[,t\i haber alınmış-
tır. * Nevyoıık 5 (A.A.) - cAme
ricıu transatlantiğinin Ameriıkan 
bahriyesinde servise girdiği gün, 
deniz ,komisyonu, 9.300 toniliito
h.ık yeni cPrcsident Hayes> ve 
7.978 tonüatolıık yeni cOrlcans» 
vapurlarına da muavin kruvazör 
olarak kullanmak üzere hükumet 
çe e~ konulduğunu bildirmekte
dir. Bu suretle, bu komiı,yonun 
bir haftadan az bir zamanda bah
riye hesabına d ko:'r'!Ciuğu vapur· 
ların adedi, 20 ye baliğ olmuştur. * Rıo de Janeiro: 5 (A.A.) -
5.500 tonilatoluk Alman Frank
furt ilebı, her türlü hamule ik 
yüklıü olarak, Şılıden buraya ~el 
miştir. Frankfurt'un kaptanı, In
giliz ablukasını yaıımağn teşebbüs 
niycc.nde olduğunu Lildırmiştir. * Nairobi 5 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, Kanya umu
mi \'alisi ve refikası, Bdçi:ka kon 
gosu umumi valisini resmen zi
yaret etmek üzere dün tayyare 
ile bumdan hareket etmiştir. 

* Sıoklıolm, 5 (.ı\.A.) - 1 
man deniz ku\'vetleri tarafın· 
,fan mii-aclt•re edilnıi:; olan 10 
f .. , t'Ç lııılıkçı gemisi -t·rlıt>st Lı· 
rnkılını.tır. . 

mı .. hr. 

Radyoya ahnacak 
makinistlerin 

imtihanı 
Ank:ıra rad~·osuna ~lın~cak 

makinistler ic;in açılan ımtıhnn 
17 ha:ıiranda Ankarada rndl 8 

binasında yapılacaktır. . . 
Bu imtihana girmek ıstıyee

ler. en son 16 hziran akşamı~a 
kadnr Rad~o miidürlü):~nc mu· 
rnca;ıt etmefülirler . 

Güzel bir fikir ... 
Radyo müdürü bir 

anket yapacak 
ik 0 d h' rndvodan şikbetler 

ı e ır ··d- ı··o-n hu-oluvor. Radyo mu ur u .. .. ı· ne('mek ve rıulvo nun on ıne ... • nr 
programlarını hnlkıo lumumk ı k 

b , ek c o ma zusuna ll:'ı'J!Un ır • 
i in aboneleri nrasındo hır. n!1-
ç .. knrar ,·e.rmıstır. ket yapmnga 

19U '.\·ılı proı:raınlnrı ~u nn~et 
netic~lcrine göre hınzım c:dıle. 
ccktir. 

Hatayı tanıma 
seyahati 

Üni\'ersite gcnçlerindc.n btw 
nrup Untayda bir tetkik seyahn· 
ti ''npma~a karar vermişler ,.e 
yeİa '·ıkmışlardı~. Diğer tnrnf· 
tan Üniversite idaresi tarafın· 
dan da bıı vntan parçasını tanı· 
mnk m:ıksndilc bir seyahat kr
tip cdilecc{d haber ve.rilmckte• 

ı a ktı. op op ustiine, na il t nu, .""ını pannnK-
''n1>urlı:ırı kalktı. Top top Üstü: l:ırılll kemi.rir tnknnından!., Bun 
Onlar ufka doflru ilerledi, bi~d: d?n maada hnraret takatfersa 
lıenıcn hareket etmek üzereyiz. hır dcre.ı:eye 'nrdı, Rubalarnnı 

Günün Siyaseti 
(Baş-ı ikinci say!adn) 

karşı çı'karunak için Atlantikten 
çemeğe mecbur kalacaktır. 

hiikümctiniıı ne yapmak i ... tı'
diğiııi .orıııa:-ı1Hla :.nşılnC'ak bir 
nokta ) oktur. 

Baynn Miine,·vt'r BeTkn nl ile Daih· Telegraph•ın Vaşing-
iktısadi Yiirüyii mecmuacı n- / • 

* Nc\)Ork, 5 (A.~.) - l§
çi şefleri, cV) ork l1mamnda· 
ki soğuk baHı depol:mndn? 7~ 
fü1de ç:ıh§:m l .00 R?Jlelomn ı
liirı ettikleri gre,'İn Ingiltcreye 
nit lııırp malzeıııe~iniu s i\ kini 

dir. 
1000 hamamdan 

l\s'ıter rımn rivn etti. (P dı kol~ukuma, battaniyeyi. sırtıma 
l.. •. - ' " k Pk~hnleri el~ dışarı çıkdıın ki 

* "<tlll ~ok ya a!) bağıraca . •msete.r lok! 
- T h' f 11 k Deme oluyor ki Ameıiku ve a ır. d 1 bir hava ... Tam da U'-'ktı h - ır ' "' Japonya, iki canbaz gibi, aynı ii-
h ıre aman. Er . G ~~·nsı ... Merdivenlerden çıktım. nerleri göstererek ayrü tel üze-

,,_. Uldunsa koy yerine! ınıı rau'.~.·rteye vnrdını k'ı,,, "'"tnrma- d k k d l 
Qlr d t iki " rin e, arşılıklı oynama ta ır ar. 
b1 •ha cP-bime attım, aın V pu:r ükun. El kadar dalga ,·ok Bu oyun ne zamaım kadar de-
llkı: ık İngiliz, b on ku~s var. .:~Ul'\Uıh l'ekna ak avaz s~~ri vam edcceık? Yahut edebilir? 
Ot ''hay carı-ımız iskele ıse ya cı en ° · Yuva ı:idiyor aın- Belki onlar pek uzun zaman bu 
dıı:Yf.?), ya .. (Yafa) ... İ tanbul- ~!1 d~n_~ırtı tangırtı yok. Oh, hüneri göstermekte devam et.me3k 
.,. r:tınl l't' millerce uzak Su· go! •. ':!.~~z nıü, Yatılacak ) eri! isterl;er, Fakat telin tnhamrnüli.i 
'-

1
l'e sahilleri n~kmdıın, biri ;ı;MoiSHUarı kunduralarla bcra- k»lmamrştır. Bu tel, ya}ıut ıp kor. 

ııt11n •• ••• ~ b h it ~ •d~ç YÜ7. adım titede (eıncn· er aşımın n ınn, battaniye) i mağa mahkfımdur. Kopmak iızc-
e ıyor "'-'L· El. l • iistiime. dal•1Ş1ın! redir~ 

- P ·• ... ..ıır... ım e. .. 
ara! Oözümu açtım ki Çanakkale ŞEK1B GüNDOZ 

. . . l ahiri unları Ya7.ı~ or · hıplerınden mulınrrır nrkadası- ton mu ı :ı; • 

1 , y d'. 'k ·1 Frnuı;a arn .. ın· mız Se im Cnvıd az.mnın 11- ı • merı ·a ı e ld .• 
ğiinleri cumartesi giinii yapıla- dnki miina ebı·tler ~oıı lıac .. ını 
caktır. hulıııt1 ınr. Amerika Hnncı)e 

Genç çi!tlere saadetler teınen N . · Hull'iin Frnn<:ız sefiri· 
• d . l. azırı ) 

nı e erız. , , erıut·k tıı,., 11,, urunı1:ı olı 11· 

ZA Y 1 
Kaınyoııuma aji 3968 numa

rala plitkan kaybettim. Bulanın 
aşa~ııtaki adrese gct irnıc&iııi ri
ca ederim. 

Uııkapanı Tekirdağ i ke
le i 24 nuınnralı orlım de

posu. telefon 20842 
Sabri Akııı 

JIC • , 
ğu notn lwn iiz verilııwııı ı ~lı r. 
\rııerikanın Fran a kar~ı .. nııla 
ki \'azh etini ta rih eden hu 
noımııı~ 'erilnll'"'inin gerikmt>
•İ Fronqz hattı hıırekt>lİ lı.ık· 
kmda bazı noktaların ıı)dınln· 
tılıııa•ına ntz:ır eılilme~inılen 
ilı•ri f!''lıııi ,tir. 

ekte) e uğratmama ını karar· 
laı.tı rıııı: la rdı r. * Melbourne, 5 (A. .) -
A Yn trnl) a hn~Hkili M cnzi es 
lwp na tıa hıılun:ırak .ıh ustr:ıl 
ya lıiikfönctinin )ıtkın ıoark hn· 
rekat w lıa<li atı hakl..1nıla Lon 
ilı-n i}P. daimi tema:: lıalincle 

w .. 1 1• c:: ''e he· lnılnıı<lugımn "oy em l' • 

~imetlcrr mimi olacak tedbır
lf'r alınmakta ul<lnğnnu iliive 
t•tmi4tİr· 

50 tane kalmış 1 
ıstanbulda me\·r.tıt ol_an ,·e 

kseri i tarihi kJynıeti lıaız bu-
e · d 0 ak Jun,C\Ö hama dan ım ı anc 
50 tiıne kaldı&n tcsbit ~ilnı! lir. 
Bir kismı tnrih kıymetı baız O• 

lnn hu hamamların muhafozn ı 
iciıı tedbirler aluıacaktır. 

CEZA "EVLERİ Ul\tUM 
tÜDÜRLUC.Ü 

Ankara, 5 (Telefonla) - Ad· 
)iye müfetti i Ba!ıa Arıkan •. c~u 
ve Tevkil evleri Umum mud~ 
liiii•ıe a aleten tayin edildi. 



rı 

SULTAN ABDUL'AZİZ ~ve 
IMPARATORİCE OJENi 

' Yazan: Ayhan 

• 
Abdülazizin gözleri, lmpa-
_ ratoriçenin içi gülüp par

layan gözlerine s·aplandı 
<Bu bır lllrılı değildir. f ııkwıt UırtUJlllPll dogru 

ulmakla J,..,.11/ı<T harıkuııiri:e edilrıuık 311retile ya· 
:ılmt§lır l~ıılfonıluıı ii•lıip d<t bıt bak'lmda11 O• 

J, Ulttn<tfıdır ) 

<>lunur mu lı:c'• K ırk üç ya~ında- kızuwnın hayalleri agarıp se~ılı- ı 
l<ını. nazeni.n gel>nlere benz'tınek yordu. 
teki mura.dı ne oia? Valdem ı:ıör- AJbdülazız Han'ın 'tike.ası rıh
»e hüsnüne hanan olup ne ede- tın parmaklıklarını geçc!ı lınpa
ceğ:ini şaşırJr. HaıM:lesuıde yanak- ratoriç~yi bekliJtorlar. Al pa$8. 
iarı çukurla'"il", Ftnd.ık kt>.vsa..., Öjent i'e gülli~üp s(iyl~rck ılc-r
durur! l~yorlardı. Artfınrınaan seryavt.!r 

. T. 18 BANBASJ 

t 94 1 İKRAMiYE Pi.ANI 
KEŞİDELER; t Şubat, Z Mayı&, 

1 Atusıos. 3 İktneıtefriıı 
tarıhlerlnde ye.pWr. 

J 941 ihamiyeleri 
1 adet 2000 lirıılık = 2000.- &.. 
3 • ıooo • = 3000.- • 
z • 750 • ı::: 1500.- • 
• • 500 • = ZIJOO.- • 
8 • 250 • ;:: 2000.- • 

11.'.i > 
80 • 

300 > 

ıoo 

50 
20 

• 
• 
• 

;::::: 3tı00.- .• = 1000.- • 
=6000.- • 

Abdü.Laziz Ifan zıyade sö~le- (Brı.;ak) geLyorcu. Karanlkıa 
a1ege vakit bulan1adı. Hünkiir ~· beyaz t::üvcrt•!.nlere benziycn 
d>tSı kap,suı.da bir t.ela 'ara .. damdönö..J,e.r, İmpar~toricen:n 
~rı<Uuı gürültülü sadalar i~i- muvakkat mebcyıncn;ı Kamil 
tiliyondu. Sadrilzam kulak verdi. beyle yürtıdiiier. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Sultan Aziz eller·ni birbiri~ \.'Ll Abdü~z~z Han'ın yüzil !-'arar. 
rap SMlend.i: mıştı. Dudakları titreyip kal-

- Fahı·i ... Orada şamata eclen bi helecanla çarp.'yordu Et-
lrnndir? rafını n.abeyinciler hadım a· 

ASKERLİK 
iŞLERi 

Fahri l>e1nn yerine, yüıü klla- ğaları sarmı,tt. 1\lcr'livcnd~ı Yedek subay yoklama 
t·uak sık .ı.okıyan Hafı.z Mehnı.et bir basamak indı. Ikincl baö•- günleri aıağıda Y'Zıld1ğı vcçhile 
Bey huzura girdi. Telaşlı temen- makta. gözlerini; 1..-i gözlerinin sınıf ve rütbe "ra•ı takip edccck-
DtllUar ederek el bağladı: içi gülüp parlyan lmparatoriçt- tir: 

_ Efendimtz ~iriniz ......... ıilıı kıı.ıllık vuran yu7.unc ve ) 
2 

H 
9

, 
1 

G 
~. Nözlerıne sapladı. Öıenı Ali pas,·a- 1 aziran ., günü eoe-tı:f buyuru•~rlar. Sarayı hüma- " ı •· · d lb 1 

,_ vı bırakp puhu gözlü pa- ra' J<Urmay, pıya e a ay ar ~undan biı· sa•!rna ınıenzilı aşuru- 2) 3 4 H · n ıı··nu·· Tabı"p 
• ' dkalıa o:'o"ru atldı. İmpaı·a- • azıra u • turlar. Ali ~sa. acele yerinden ~ h d b.b · o.· 

...-. torire şiınarık mekk.-n <'OC. uklar;~ i~ ta ı ı, eaacı, vctcrıner, a.ım-Cırladı. Abdülaziz Han şa;:;kın- ' ·~ b ı 
na penziyordu. Fraru;iz sefir yager •u ay ar; (ıkla "···ndan fesıni d'li.sürerek 3) 5 6 H · 94 1 ·· · 1 

._.... (Bure) hayret içinde idi. Öjcn - azıran gunu e-
ıçradA_ı:li .,,_ . altın kafesten kuıtulup azat bı: vazım, istihkam, muhabere, oü-

" ~d. ben .•. oerumd cS:_:ı>Ubşu1ndnu ver. lan kanıı .. .valar gibi hünkara ko,. vari her rütbeden; 
vım ı ner Ji.Ji:E aşı a mı t . 4) 7 Haziran topçu, ölçme, ı-
l>clı:liyeyjm? Tez söyle. Nasıl pa- u şıldak, büyük, küçük fütbeli su-
~-L 1 - Zatı sahanelerin; bir an e\·-......,.m. baylar; 

Sadrazamdrm evvel, M"hmet ve) görmek için sadrazamı foda 5) 9 Haziran 941 günü ian-
ettim (*) diye gülüp criyerektcn 

bey ~n geniş ağızlı fesini hünkarın elifleri (!) kıvılcımla- darına, harp oanayiı, büyük kü-
yı.nnu.şak halı üzerinden alarak n>p tutuşan gözlerine baktı. çük rütbeli oubaylar; 
öpüp üç kere başına koyduktan .. • .. 6) 1 O Haziran 94 1 günü nak-
onra takdim etti. Sultan Aziz, Hunkar, gurı;r ve azamct!ı? goz liye, otomobil küçük büyük rüt-

SaıdrAzaıının yüzüne bakıyordu. kapaklarını. kapa)•ıp süu:J~i. Y~- beli subaylar; 
Ali paşa hünkara arkasını dön- m~ak elım uzatarak Oıcnının 7) 11-12 Haziran 941 günü 
m..den kap•ya doğru geriliyor- narın. parma~a~ını tutup. hafıfce deniz, demiryolu. hava, harita 
du.' ke.ndme çektı. .lmparatorıçeyı sa-

1 
8) 13 Haziran 941 günü he· 

- Efendimız dıs merdiven ha- mrmıyet ve ışhyakla alarak mc.r-, Bap memuru. ve muamele me-
nd · t' b · "k' bas divenden çıkardı. Kolkola bıl- !arı· f'\ a ın ızar uyurup ı ı a- . nd , ....... 1 ~ mur • 

mak inerek misafirlıerini elinden l(}r avızele_r arası an. yum""""' her rütbeden subaylar; 
rutup kol verirler. Kullll\UZ kar- halıları çıgnıyerek yuk~~ıya çık- 9) 14 Haziran 941 günü as· 

1 D . k Lı •• t tılıar Pencerelerı babı humayuna k , h.k. .. · ·· 'h ıu arım. ~yere U1.a&l.<Q- r. bak· ··r k b 1 1 
. ı erı a ım ve ınuşavır, muzı a, 

.. . an . u cra a u sa onuna gır- . 1 f k · A'1xlülazız Han verlere kapana- d'l ö· . . . t .
1 

. ımam ar, cana atı ao crı)e: 
rak eğilen h§ıclu;;ler arasından 1

1

1"..r·b .. ıül~nının 
1 

ndınaıye ' ,' e . .'st'~: 10) 16 Haziran 941 günü pı 
.. • . . . <e a uv < sa o a aya.. u u b b' h ·· b ~ecup aııır gaıı· ıç rnerdıvcnlerı d ·ıa d p d. ahi İm yade yar ay, ın aıı. yuz B'l· 

mmeğe ba,ladı. A.<ağıda vüzera, tu~uyodr r ı.ta ·afa ~~ a ld pkara- il) 17, 16, 19, 20 Hazıra" 
L. . • h.. k d orıçe enız ı ıuua oo a ı o-

94 1 
.. .. . d .. • t , 

nıaoeyın. uınayun ~pısı ışın- daya çekilip istirahate vardılar gunu .. pıya I e ustegmcn, eg. 
ifa sıralan:p saf baglamışlıardı. Sult Az. 1 t . . · hen, astegmen er: 
P .. dişahı gö.ru.·nce hep bırden el- ank .·1 di'~ ır.para 01rıce1 nınt tyu- 12) 21, 23, 24, 25, 26, 27, 
1 k !ara d ,.... . musa cı ) anan e ın u tu. 26 H · 9 • 1 .. ·· h h · erinin tersını um eh"'A.ıre- 0 ,_ l d 1 .. _1 • • az:ıran ., gunu; er angı 

. . al.f:>a ı ve , uman ı goLJer~nı . b d ı kl rek temennah ettıler. cMı.zıkaı ç lk"" sah·l· d.k -· B" hır se epten o ayı yo amaya 
1 enge oy ı ıne ı. m::."t1.ı ır . b 1 ( 7 ılimayun> Fransız mar.;ını çal:- dakika durup iki taraftan karan- gelmıyen su ay ar. 176) 
rıordu. I>ılıru batıçe r htımında lıları yırtarak ş'mseklencn fişek- Sahip ve Başmuharriri: 
U<; adımda bır_!neşalcler yanıyor, le ·i seyrettiler. Deren sadril:zam NlZAMETTİN NAZİF 
k!Zıl kılıçlar uzerıne kara du- Aı. nasa içeriye gırdi. Padi. aha 
manlı alevler savruluyordu. Ka- tereüman}·k edec<>kti. Sultan A- Nc,riyat Direktörü: 
ranlıkta dur,nayıp dö.ne~n .. çar- ziz saı'( elile Bo~azı i'aret ede- ŞOKRO SARACOOLU 
hı felekloer yalazı . puskuruyor- rek azametle söyledi: İdarehane: Cnğaloğlu, Nuruo• 
ken İmparatıcmçenın yedı çıfu! (Devamı var) ınaııiye Cadde~i No. 36 
kırmızı saltanat kayığı Dolma- _______ ....:_ ____ .:._ __________ _ _ _ _ 
bahçe rıhtımına yana.•tı. 

Yeşil perdeli köşkün için<\c Beyoğlu Kadastro Müdürlüğünden : 
Imparato..ı~-.,nm nurlu yüzü ağa- 1. Beyoğlunda Harbiye rr» hallesınin k. · ..,,trosuı • başhnaca
rıyor. üvez göl.zil ceyl.5.nlara ben- ğından iı&n tal·ıhinden itibarC'n bu mahalledck1 gaydmcnkul ~hiplc
r}:ven da.mdönörler, beyaz eLcli· rinın v~saik, ta.<Nı;rrufiyeleriJe birli ~tc· T.ak~ümde Sırascrvilerdc ·18 ını 
venli küçük ellerini dizleri üzeri-

1 nıarah Hiı ısto Vergi apartımanıru.n birinci katında calı.}ın K~dac;tro 
•~ koym~lar, gerdan kırıp sil- po.st.a ıneınurlarına mlu't\oo.atl&rı . 
zülürorlardı. Öjeninin serya·:eri 2. - Bu bir aylık ınuddetiıı h.ıtamıru takip edf'n giındl•n ıtibaıcn 
arkadan .ııclm Kırlangıçta idi. 15 gihı sonra postalar tarafından mahallen tahd;tlere baı)anacagıııdan 
Yanında Fraru;;z sefiri (Bore) ile alakadarların mallaıı başına yeya kanunı vekil ve müme<Sillerinin 
nıü.ste:,an (Labüri) vardı. bulunmaları aksi takdiJ·dc vukuf erbabının tayin ve tasdikine ve elde 

İıt1paratonçe şetaretli idi. Ali edil«.-e-k belgeler göz öııUnde bulurıduı·ularak kanuni icaba.ta göre tes-
J>~at rıht:m üzerinde bekLiyordtı. bit yapılacağı ve al3.kadarlaı·ın tapu sen~tleri veya örneklerini gös-

EN 90N HA VADl8 

tllAllUİııİ ııiı(l t$ IA8KA5 ili DA 
İK.llMliTCU .. tı~ •ÇA~ 

5 UHiraıı 19+1 l'P:ftSb~lBJo. 

Nafia Vekaletinden : 
Elfwt - Vaıı hatt.ı ilzerinde kiloınetJ·• 71 + iOO do ~ olunacak 

köprünün temel zeminmde yaptırılacak sondaj ışi kapalı zarf usulil• 
münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 16/6/941 tarıhıne tesadUf ed .. n paza.rte&i giınü saat 
on altıda V<>klletinıiz Demiı'yollar İn!;aat Dairesindeki komisyon od•· 
•ında yapılacaktır. 

2 - Bu ~ın muh.amm~n bedeli yu·mi beş bın sek.iz yii"r. lıradır. 

S - Muvakkat teminatı c1935> liradır • 

4 - Mukavele projesi, nlilnakasa .şartnamesi, sondaj fenni Ş<Art· 
namesi sondaj pl;inl ve bayındırlık ~teri genel şartnamesinden müı·ek .. 
k<>p bir takım münakasa e\•rakı 1?9 kuru* mukabilmde demi<yoll•' 

' 
-Enson Havadis- ı ı j j ı j j j j j t 1 
I 

Abone Şartları: T~iı:k.iye IWıç = SINAMALAR = 
ıçuı ıçın -

inşaat dail"-esinden ttıclarik olunabilir . 

5 - Bu işe girınek LJ~.vcnler her ıürlü referan~ \'e \'e.!:iıkaJ<ııLıP' 
bir i~tida1~a bağlıyarak münakasa t.arihinden en az üç gün evvel , .... 
kitletımize vermek suı«ıtilc ehliyet vesikası talcb edecekler ve bu ,h 
liyet vesi.kasım teklif zarfJna koymuş bulunacaklardn 

Kr. Kr. BEYOÖLU HALK SİNEMASI 

ı Seııelilı: 

, 

~tı aylık 
Uç aylık 
Aylık 

1000 
550 
275 

100 

1700 
1000 

550 

Bugün 11 de gece 8 de 

3 FiUm Birdeıı 

6 - llünaka.saya gitmek iste-yenler, tekli( zarflarını 2490 nunl3" 
rah kanunun ve eksiltme 9'1rtılamesinin tarifatı dairesinde hazırlaY•; 
rak münakasannı yapılaca~ saatten bir saat evveline kadar numar8, 1 

makbuz mukabillndc İn.ıaat Eksiltme Komisyonu Başkanhğına verınil 
olacaklardır 

1 
1 

1. - Malek Zoraki Haydut Türkçe 

1 2. - Nevyork Damları Altında 
3. - Sliıhşör Kovboylar 2910 -

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
31 Mayıs 1941 tarihinde mer'iyete giren yeni vergi zamları kanununun 

tatbiki dolayısile Milli Müdafaa vergileri d~h i l olmak üzere mamulatımı

zın müstehlike satış fiatları aşağıda ilan olunur. 

SİGARA , TUTUN , 
Sigaralar 

Sipahi yaldızlı 
Samsun ince 
Yaka 
Yaka 
Çeşit 
Çeşit 

Çesit 
Boğaziçı 
Yenice ince 
Serkldoı-yan 

Bafra Maden 
Gelincik 
En al:i 
Tiryaki kalın 
Tiryaki ince 
Birinci kalın 
Birinci ince 
Üçüncü incP 
Hanımeli 
Halk kalın 
Köylü kalın 
Köl"lü ince 
Doğu 
ikiz 

Paket şekli 

20 Adet 
20 • 
10 • 
20 • 
25 • 
50 • 

100 • 
20 • 
20 ' 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
> 

ENFİYE , PİPO TÔTONU , PURO VE TÖNBEKI 

~ı 37 
J2 

i~.75 1 
77.50 

155 
26,50 
22 
19 

18 
17,50 
17 
16,50 
17 
14 
13 

9,50 1 10,50 
8,50 

7,50 1 6,50 
6 
8,50 

Tütünler 

En ala 
Bafra 
Tatlı sert Fab. 

• • Atölye 
Beşıııci Fabrik• 
Beşirıci Atiilytı 
İkinci kövlü 

Muhtelif: 

Yerli En!>ye 
T. Pipo tütünü 
T. Pipo tütünü 
T. Pipo tütünü 
Yerli Pipo tütünü 
İsfahan Bohça 

• Tönbeki 
• 

• • 
İkincı İı;fahaıı 
Esl'N'.'r Siganlos 
Toro!': Püro 

Paket şekli 

20 
20 
25 
25 
25 
25 
20 

25 
20 
50 

100 
100 
500 
25 

100 
500 

25 
l 
l 

Gram 
• 
• 
> 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Adet 
• 

Rakı, Şarap, Votka, Kanyak, Likör, Vermut, Bira, 
Nev'i 

Klüp Rakısı 
Hususi Fevkalade 

• • 
• • 
• • 

Ycnı Rakı 

• • 
• • 
• • 

Iyi Rakı 
• • 
• 

Votka 
• 
• 

Tabii Kanvak 
• • 
• • 

Derece 

50 
50 
50 
50 
50 
4:\ 
45 
45 
45 
43 
.n 
4:ı 

40 
-tO 
40 
41 
41 
il 

cı. 

50 
100 
50 
25 
15 

100 
50 
25 
15 

100 
50 
25 

100 
50 
2!\ 
70 
3~ 
15 

Kurus 

160 
304 
160 
q~ 

54 
212 
114 

60 
40 

164 
90 
49 

194 
105 
56 

179 
100 
52 

Nev'i 

• 
• 

Kınakınalı ~:ırap 

• • 
Likörler: Kayısı, 
Ahududu, Çilek 

Diğ~ı- Likörler 
• • 
• • 

Şarıııı: S<"k, 
Dömi-Sek. Kıl"mm 

Misket Sal'abı 
Bira 

• Derece 

17 
17 
17 
17 
17 

cı. 

100 
70 
50 

100 
50 

100 
50 
25 

100 
75 
50 
25 

310 
20() 
70 
70 
50 

zammedilmi ·tir. • 

Kurıı~ -17 
l::! 
12.~0 
10 
8.50 
7 
6 

lY 
2~ 

60 
120 
40 

400 
17 
68 

340 
14.511 

11 

Kuı·uS -132 
104 
88 

132 
88 

247 
143 
71 

207 
207 
123 
6~ 

167 
110 
48.~ 
58.~ 
20 

L"Dparatoriçe ,;altanat kayığından !erdikleri takdirde bir misli fa'..lasıic tahakkuk "ttirileeek kodoötrn 
çık;ırken, ın1:z,ıka se::;lerile fişek harcını tc.sviycre ınccbur olacakları Kadastro W' Tapu Uıthrlı·i kanww· rı ficı · alj>idir. 
ac.rültüleı•i birbirine karıştı. nun ıs. 19 uncu ,.,, 36 ıncı ve 3542 sa},lı nizamru.mesinin 12, 13, H ün· 3 _ _ rapların satış fivatlarıııda si.şe hacıml~·ına da 

Not: ı _ Tuzun beher kilosuna 1 kurus müdafa \'ergısı 
2 Hıısusi eshas tarafından imal edilip muhtelif etike.t!er altında satılan ıakılar 'lcr!'ce ve hacımlarına ,!IÖrt' İd"f~ rakıl8" 

Me,ale kızılllıkları sarayı hüma- cü maddeleri mucibince ve uınııın müdürlüğuıı 18 •1/941 tarih v•• 4 _ Bıra fiyatında şişe depozitosu dahil dcAildiı. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•~!!!~~: )~·:""!!:;.ipe~n~c~e~re~lfe~ri~n!e~u~r~u~p~o~ks!!ed~i-~~l~l~G:-l~r~:._:1~003:'.....:.nurn:::•:r•~lı:..:•~a:m~i=m~ı-v:r:ç~lı~i~J.,~ı~·ı,:·n:_:o~lu:n~u:r~.~--~--~·=4:~:12:..~~!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~~ 
y:r• ,nce yüzlü ceki.k gözlü saray ı.lı. hatta karsı, Jo<efin ceketinin mak istedi, kahkaha ile güııl~ 

Bır k~ da:..ıka sonra dere ke-ıda oturuyorlardı. Babalarını, En Son LJavadisin Cinayet ve Macera Tefrikası. 74 cteğHnden tutarak asıldı a.agı - Adam mı kesiyorlar? .. ıı'JI. 
narına bi:r adam vakla.stı. Yüzü- ı:ıeden tırnağa kadnr çaınur ıçııı· nı doğru çekerken: "M olur bu? .. Buı·ası ıbatal< fi" 
koyun keoıara y~tıtı. ~lini uzattı, de olduı;runu farketmedirlcr - o KAN TA _Canım, dedi, Fetiş•en ne ıs- mi? Sen sarhoş olmuı;sun .. • ~ıl' 
:ı.lartenin elini tutarak yukarı Yalnız, büyük bır <1;kk .. ı KAN L ı L tiyorsunuz? Adamcağız yorgun, yalet &ördün galiba? .. Böyle :ıı' 
çel. çıkadı >'anındaki adama bakıyorlar- lıırakaı uyusy.n ... Aşağı ininiz. dalaca sözler söy1erne, sus, se5•(' 

~>larteni kurtaı·an orman lxkçı· uı. - Jozef aldırmadı, eteğini çekti, kes te, ı:cl kadehlerimizi yı•' 
61 idi. Marncagız, Marteni o hal Madam .Marten, kocasın:n ve basamakfQl'l ilu~er ikişer atlı.ya- lıyalım. 
de bırakmak isteınedi. Lokanta· arkadaşının üst ve başlannı ı;a- _ Yukarıda .. Biraz evvel ge-1 ı Filhalüka, böyle bir ameliye, rak yukarı çıktı. O bir kere kafa- Jozef isyan etti: _,,.,; 
~·a kadar ~ötürm~k istiyordu. mur içinde görünce sru·hoş ol- l .. n bir yolcunun !karyolasını ha- Çeviren : ü:;tüne gelmemişlerdi, bu!.unduk- sına ko.vmuııtu, arapla muha.kkak - Bab~ Marten, ben saf'~i 
Marten buna itiraz etti, bekçinin duklarını ve fazla içtikleıı ıç:n 1.orlıyor. S Ç l ları yeı-de bir cinayet i.\;lenme- bir kaç kadeh içeceıkti. falan değilJın, Gördüğüm lı9·<1' 
kendisi.ne refakat etmesi işine çamura düştük1erini zannetti. Fa - Ala!... M. • apanoğ U mi~. ölü falan n:~yd~a f y~kt~ adam Marten bebeklerirulen değil hakikat .. Arap, yuk9~ 
tıclnıiyordu. kat, o, kocaıanın çamurlara ha- - Artık sen de yal ... İstiraha- amma, Fetiş Y=arı a aa ye koıi.u alevleri parlıyan gözlerile birinin göıısüne oturın~, b1'i" 

Bunun sebebi de şu idi: lacak kadar iQki içmeyec~~ıni le ihtiyacın var, ge<;irdıgin kaza Kadın .ıstemiyerek güldü: halınde idi. kocasına bakarak hiddetle hay- la gırtla·ğuıı kesiyo .. du. Bu,1\1 
O günlenie civar köyLerde. pa- pekalS bildiği için bunda ıbac· -a "'n..İ yormuştur. z hmet mi?.. Ne münase- Kadın bunloırı düşündükçe büs kırdı: zümle gi.ml.üm. ~· 

pıınayır vardı. Yağ~ı bir Y<>lcu- sebepler aramıya başladı. - Doğru ... Pek yorgun urun ... bet! ... a ~i~t~n ~sabı bokzul%or, J bü;~n _: Öyle aptal apt.al ne duru- Bu ıııraıda Fet~ merdivet1 .~ 
tın gelın&i ihtimali vardı. Ök- Bu sırada .Marten karıı;ına; ar- Yalınız bize birer kadeh içki ge- Sonra gitti, büyük bir. ş~e e- k u~un kçıl~en ~ ı~ ubeoze .e yorsun? Yukarı ç>ksana! Yukarı- ~da gözüktü. Elleri kan i<' 
w.eye böyle yağlı bir parça dil$- kadaşını tanıttı· t'r. Beni ölümden kurtaran bu lirerek masaya koydu. iki arka- 0 j 0 ay gı eceııe nzemı- da bir domuz tücc.,.ı var, pana- idi. Bunu görünoe Jozef: ~ıJI' 
~ı i4';e, Fet~ icabına bakmak i- - Orman bekçisi Jozef ... Ca- ,.,u arkadasla toku.sturup şerefi. daş başladıl~r içmeğe... Y<>r u: . . . vinde büliin sürüsünü satmış, pa- - İı;te, dedi. Ellerine b>clıi'' 
ç:n, faalııfete geçmiş olabilirdi, nanı kurtaran dost... Eğer o, ne içelim. Madam Marten, durduğu yer- Yenı gelen sışe de bıtince Jo- ;,,ıar da üstünde ..• Feti.• onun kan k;inde ... Hayalet görın~ •. 
f'öVle bir vaziyette, bir yabancı- olmasaydı boğulacaktım. Kendi- Madam Martenin getird>ği ka- de kucturuyıor, sinirleniyor, gece zef te M~rtene dedı ~: nd k hesabını görü... mi sili: de anladınız değil 1111 jjıı' 
., ,,, lokantada bulunması e!bet- sine minnettarım. dehlcri yU\•arlad,lar. Jozcf, öyle vakti, ytıbancı adamı lokantaya - s;nın arap mey 3 a yo Sözünü tamamlıyamadı, Jouı- Fet~, bu sörderi iı;itince 0 .tt' 
t ı:;ine gelmemi. Sonra avlamııken nasıl dereye bir iki kadeh ickiye doyan insan- getirdiği için J<.üplere biniyordu. Nerede· fi'1, rengi saı'llrmış, gözleri J<.oı·- ğu yende durdu. Dikkatle l\f81,eJ 

Dütün ısrarlııır•na rağmen bek- düştüğünü, saatleree çamurlar !ardan değildi. Bir kaç kadeh yu- Canını kw.'talm'lış bile olsa, bura- - Yatmıs olacak!... kutlan büyümüş bir hat.ıle mer- ne bakıyoı·, arada gülüms•ı;!.f,ı 
< ·yi bir fü,.fü ikna ~memiş, içinde kaldığını anlattı. varladıktan sonra artık ağzı kı- ya kadar getirmemesi icap eder- - Öyle şey mi o'ur. Onunla divenleri yuvarlanır gibi ini~i, iri dudaıklarmın arasından ·· 
' erlf lokıınto•;n k"dar beraber Sözünü bitirince etrafına ba- z ·tığı Jçin mütemadiyen içmek di. Bu bir lhtiyatsızlnktan baska da bir kaç kadeh tokU>turmak son kelimeleri boğazında dül(üm- dişleri gözüküyordu. 1<9' 
~elm!ştl, k!n<lı. Fetişi göremeyince, lo- istiyordu. bir şey değildi. Çünkü, lokanta- isterim. Odası yukarıda mı? ledi. • Marten vazıyeti kuıtar•Jl•k 
Maıten, aralarınd. ki parulay' kantaya bir yolcunun geldi~ni Birbiri aııksına iki kadeh çe- \la her şeyin olması ihtimali var- Cevap b<>klemeden yerinden J07.<'f, son basamağı ınerken gusile sordu; ı:Jit' 

rıöre kapıyı vurdu; hemen kapı- ve onun, yokunun hesabını gör- kince, 18ubaı.iliği ele alarak ına- dı: Yolcu soymak, öldürmek, a- fırladı, merdivene doııru koştu: acı acı bai.pNh: - Feti,. ne oldu sana? .. ·~" 
YJ. Mlldanı M•rt•n açtL mekle meşgul olduğunu anladı. dam Martene dedi ki; dam boğazbmıak, kıtır lı:ıtır doğ. basamakları çıkmağa ba~ladı. -- ati! var!. Yukarıda :ıdem .,e- mi kestin? .• Haydi aşağ1ya .~ 

Kızl&r Mlll Uy~ı. Maamafih yine soI'd'u; - Size za.hımet oluyor. Sise ile rayıp parcalarını fırımia ytk- Marten, aıikasındruı atıldı, yu- sivorlar! Hep beraber l.>irer kadeh • 
h.~ın y.-tlaki kiiQük oılla- - F«~ nerede? getirseniz daha iyi olur. ı>ıak... karı ç kmas.'110 mnni olmak iste- M.ırten, va>İvPti tl"'·'l~ ral <· ••uvarhyahm .. 

.ııöre etik~Jtlerinde \•aııh .şişe depozttola.rı clııhil<lir. 


