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Günün en son haberlerini verir Siyasi Akşam Gazetesi 
KURUŞ 

• lilaTESINE 
RELİM ••• v 

vazife Artık bir milli 

• halini alan bir vasiyet 

Türkiye, ne 
Coğrafi bir 
köprü ne de 
siyasi bir 

Istanbul, bugün, adeta bir 
Spor bayramı yaşadı! 

Abdülhak Haiıf din bu 
son arzusu bizce 

mukaddestir ... borsadır 
Nizanıetlin Nazif 

Galatasaray ile Fenerbahçe Kadıköyünde 
Stadında karşılasblar. 

Fener 
"Lüsiyen Hanım11 Büyük Şairin ~ütevazı 

dileğini bakınız nasıl ızah edıyor. İs\'İcrcniıı •Cenevre" adla elı. 
ı-inde ;ıkan al..c journal de Gc
nl!ve .. g zctcsi, Türkiyeniıı dün
\•a cehennemi kar lSlndaki \•a. 
:GİYeti etrafında bazı müphem [ 
tahminler yiiriitcn bir yazı ne . 
retıni tir. r 

İsviçrcdeki Anadolu ajan 1 
ınulıahirinin, dün, c ash nokta. 
lar1111 telgrafla bildirdiği bu ~·a
zıyı bu sabahki lstanbul gazete. 
leriudc kısmen okumak ınl\m. 
kilndüı-. 

•Le juurıuıl de Gene\'C•, i'.\lil- İ 
letl~~ Cemiyeti kulislerinin birJ 
ımlıtıka borsası halini aldı'Y .. 1 d . . gı 
~n er ? mnddı ıstifadeler (e. 
mııt l'mı olan isvicrc ,.e A\'ru. 
Pa. gazetelerinin ha ında gelen. 
lerıııdcndiı·. Bu itibarla bizden 
bahseden on yazısını da . ad 

k ' C-ce endi tahrir heyetinin sanı· 
ıni .. fikri olarak kabul etrne~ 

-Ma ita 
Zapt 

EDİLEMEZ! 
Mihver Maltaya 
hücumu göze 
alabilecek mi ? 

•lol{ru olmaz. . 
Simdi lm yuzıda bize dokun. 

durulan esa hıra ııiiyle bir " ... 
lf .. d" ı · ..,oz .. , 7. ıı·e ıın: 

Bugiin Fener stadmda ıüıel blr ~por b~:uaını yapnn Fenerbah <'C n Galata~ara~ kuli.lpleriınizin birinci takımları bi~ ara.da .. 
- Spor bayramı maçları ile denizcilik neticeleri üçüncü sahifemızdedır-

l\IaJıta, 8 (A.A. ı - Malta va
lısi Dobbie ahaliye hıiaben rad
yoda söylediği t>ir nutukta ada
nın bir istila te~P.bbü!:ıü ih~ ""Rlı
n,. karşı koynıas: icap edeceğini 
~öylenı~ ve ~öylt> demiştir: 

l - A\'l"uım ile Orta şark a. 
r~~ın~11ki kö1>rii (yani Tiirkiye) 
1_1111dıye kadar harbin dı ınd~ 
.. ııldı. 

k 2 - l'nkın ~ıırk, şimali Afri. 
a \'(! Akdeniı: ~dalarında cerc. 

(De\'aını Üçünciide) 

NİZAMEDDİN NAZİF 

--------------------~ it .. 
lir Fransa Generali 

Catroux de bir be· 
Yanname neşretti: 

~ür;iyet ve is
tıklal getirmek 
• • 
ıçın toprakları-
nıza girmiş bu-

lunuyoruz 
. ~ndl'a 8 (A 
Jansı b'ld; .A.) - Reuter a-

li.. ı ırıyoı·· 
ur F · 

baJı saat ronsız. kuvvetleri bu sa-
Vetıeriııin 4 de Imparatorluk kuv
) e ve Lüb d-c ntüzaheretilıe Süri
lll.ışlerdl nan topraklarına gir-

Lo 
r. 

ndra 8 ( 
hükUnıeti' ile hA:·A.) - Brıtıanya 
f general d gr Fransızid.rın sc
~\ et eden e .. aulle nanuna ha
ec 11'k uınuınt ~· Fransanın oı-ta
Catroux bh· 'be urahhası general 
tek Su . Ynnname neş .. ~-'e 

rıye il<! LU'b •.:u -
Ve İ.<>tik:Uiliı · ·ıan nanın hürriyet 
Beyann~~ etmişlerdir. 

l'neti ile G Britanya hükQ-
h - O <meral de G ll' ete eı·in tahnk.k a~ ün bu 
tı.~ının cdet.'ek b.uk 't!ttuilnıesini 
lTlÜzakcrcsini ta ıı .. ınuahedenin 
duk~rı illi , ~ut etmekte oJ 

ve t \ lı,ınekt~1· 
---- '-'ltr. 

On iiç 
0

- ·ı --
p .. nıı Yon 

Suriye'de 
Harb 

başladı 
• 
lngiliz ve 
Fransız 
kuvvetleri 
Suriye ye 
Lübnana 

uirdiler ! 
Suriye ve lübna
nın istikl<ili il<in 

edi/d;J 
Kudüs, 8 (A.A.) - General 

Catuoux Sliriyelilere ve Lübnan 
lılara hitsben ne ı:ıettiği beyıın
neınedes unlaı·ı söylemektedir: 

«Büyiik Britanya 'kuvvetleri
nin de iLtihakHe hür Fransız kuv 
vetlerinln topraklarınıza girdiği 
şu anda Fransanın şat.k müıncssi
li sıfutile bütün salA.hiyetleri ve 
mos·uliyetleıi deruht<; ediyorum. 
Bu beyanatı hakikt Frama ile ve 
onun a:ı'ane'erile birad et:t•V• 
h"" Fr ıgım 

ur ansa namına ve onun se§ 
General de Gaulıle namın n~ 
rcd. a e§-
.. !yoııım. Bu sıfatla manda l"(!-

Jımıne nihayet vererek sizleri 
se.rlQest ve müstakil ilan ediyo
r~. Hür Fransa kuvv<rtlerile İn.
gılız kuvvetlerinin hudutlarırııza 
tecavüz ctmoo.i hürriyetinizi kal
dll'Unak için değil bi~kis sizlere 

(Devamı iiçiincilde 

ı 

Profesyonel Pehli- Amerikada, Visi 
vanlar Şeref sta- düşmanlığı artıyor: 

«-... MaM,ı, Girid'le mukl yese 
kabul etı.ı~z bir mukavemet im
kanına maliktir. Mcstul subaylar 
da bu miitaJıcaya tamamen işti
rak etmektedirler. Maltayı ter
ketmiyeceğiz. Adanın ne Alman
lar ne de İtalyanlar tarafından 
işgalı:ne müsaade etmek niyetin
de değiliz. Bunu vazi~ etin müsa
ade ettiği sakin bir itimatla söy
liiyorum Maltn kendisinden bek 
!enen vazifeyi ifaya muktedir ol
<lu,ğunu isbat cdecC"ktir. Hüku
met ve haııp hizmctlıcti Maltan• 
tndhinc mazidekinden daha p.ır
hık sahifelerle katması içın hiç 
bir şc>y ihmal etmemektedirler.> 

rrurk nesillerinin iı'aoınJuıı 
:.ilinınb•ecck bir ~atırA: 
ABDÜLHAK HA:'\fİD 

(Yazısı ikincide) 

AcebaFrank
f ort Şilebini 
aramağa mı 

çıktılar? 

dında güreştiler ! 

• 

BuauukU maçta ~Iülayiınle ~re~n Mersinli Alunet, ee<;eu 
macluından birinde T ~k.irdailı ile yanyana., 

"Şeref siz bir 
devletin . ' • nışanını 

takamam!,, 
Karneci nıüessesesi 
Reisi hamil oldugıı 
Fransız nişanını Pe

taine iade etti 

----o-~ 

La 1.iııca: 8 (A. A.) - A~gus 
tayyare gcıniı;i Cchchıtü~ı·ık. ' 0•

11 

harck<'f chni tir. Atlaııtık ı~tı
kaınctimh· dt•nize a<:ıhuı gcın.ı;\ t" 

Holanda Hariciye lki torııidu muhribi rcf.ıkut t"ı-

Nazırı' Kanadaya \t;;gand Afri-
vaşington, 8 (A.A.l - Kar- gitti k d.. d .. f 

neci enstitili;ü reisi, hamil oldu- Otta\ a: g (.'\. A.) _ Hull:ııu1n aya 0 fl U. 
ğu cI~ion ~·~o~eur) nişanı-ı Hariciye mızırı B. Van Kll'ffcıı Vichv: R ( . A.) - Hır kaı,; 
nm alfunetler.mı bır hususi tay- Otta\'n'vn mm'n nlat etmi tİı'. ~iiıulcı~hl'ı·i Vidı;\·'dc iı:lisart -
yare ile Mareşal Pe1ain'e gönder- Nazır Kunadanın ıııcı·kczinclc 4 lerde huhınnıı imali fdk.ıd ıı
lll.İ§tir. giin knlac:nk 'c bu miidclrt znr- ki J•'rnıısız uınurtıı ınurnlıhusı 

Vişi Fran asının Almanya n.r- fında Knnnda hükiıınctilc il,i Gcıll'nıl Vl'ygnnd dlin ta) a.re 
z.ulnnna boyun eğmekte olıma~ı- memleketi al:ıknrlar ccll•n nw- ile :.imali Afrikn\ a nYdct l'i111•4'-

(Devamı iiçfüıcüdc sch·lcr hakkında ~füii..,t•t·cktiı·. tir. 
.~~~...:.:.:..::...._~~~~-----

Bir kadını kocası, aşıkının 
gözü önünde öldürdü! 

" - Al şunu, Babasına ver!,, diyerek ço
cuğunu komşusuna bırakan ve sevgilisine 

kaçan Müker . ı 
rem'in kanlı ~ 
macerası •.. engoye ına) 

~lan bir 
- Ma(ların neticesi üçüncü. ~bif eınizde -

i'!uhab~rliğe mi gittikdi, dilenciliğe mi? 
Küçiik ağa~ kfüneleri ik• be

nekli yeşil düzlüklere bakan 
Rami'nin küçük bir evin.le ba • 
hyan bir aile f adasının son A 

manasızlık ı 
---o,---

Al/acarlar yürüyüşle
rini de Almanla~a 

uydurdular 
t lleı·Jin: 8 (A. A.) - l\lacaris. 
e':••ıla, ~·olJarda sol tarafı tnkiıı 
11 

11

1
1ck usulüniin kalldmlmnsı ı:; 

ı ı \ . 
t· 11 °11 Pen<>\.iliik bir ına:-rafı ı-

• 1etr .. 
11 • •rınektcdir Hu vE·..,ile ile 

C•lıc t d . ı.· AJ 
•11:111 c ka.\ dedil~or .-ıt -
tiı 1 •• ~skcrlcri a«larmı takip ct-1 • 'rı . • ,.. 
ıı t ol 1 ·ın l\lal·ari hmdnn tran-
4uıitt~rak ı:cttiklc-ri zaınau mı 1 

tı •tl ~ ltlnruz k,.Jmıslarrlır. Bı 
"" et'l.bı. lı adiıa·lcrin <'ıkına ımı' 

ıe ,,. 
·et \'f'ruıİ!;lİr. 

• 

.. ,. . .. 

ı\.n·~er Vilhcl ·1 b" l"k 6 . · m ı t• ır ı te l"ruta gıdcrken aAhmet Rasim .. 

perdesi, dün ak am, Fatihin ses 
siz bir kö~esinde pek kanla bir 
sahne ile kapanınıthr. 

1 KASAP F AZiL VE ... KARiSi 

J İ~tanbulu.o, kendi halinde ,.e 
temiz ruhlu insanları ile dolu 
olan Raminia Cuuıa mahalle~İll• 
de bir evde, hallerinden mem-
nun, birbirlerinden lnemnun gi. 
bi gözüken bir <;ift )'asamakta. 
dır: 

Knsap Fazıl ' 'e karısı Miikt•r • 
renı. 

Fazıl mezbahada çnlı ır. kocn
sma biiyiik bir muhnbbetJc haA
h gibi göziiken Miikt•rrcm c\'İ 
i<}:ue eder ve her ikisinin iis
hiııe titrer gibi gözüktükleri bir 
hucuk ya!:ıındaki mini mini ya\·-

in bindigi iznıir krıl\ a•ı,-tı .. 1111.} a bakar. .. . 
(Yazısı üçiincii ı.ahifemizd<') (He\ nnu 3 unı uclt>) 

- 1 
::\1i.lkerrcmin ö}dliritldiiğu 'er. ( ıuhnrrfrimizlc konuşan k\tçilk 

çocuk. katili ynkalntmı tı{") 
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Sahife Z :ıtN SON HAVADİS ti tbsimıı 1Nl PAZAR 

En Son Havadi.s'in I Şehir ve Memleket Haberleri l Abdülhak Hamidin bu son 
~ Edebi Tefrikası-46 

~.· ~ cJtAD'lW8~•~~ ~~;~: Almanlarla yeni bi r§:~I~m~s~· 
Baş Papaz, ''Türkler ''aka- K!?!!:;::_ licareı ilfllasması ya-~:;~ szq~g 
cak kan damarcla durmaz. " ye başlandı pıt ası m te 1 b:.ü~~!n:;1::bir:::(:::_~:~ rau::, ~~:. i=y~: 

İktısat Vekaleti tarahDdaıı ~~ .... ..., .. ~ •-

d 1 d "' d d di. H" · kuV'lleıini bıılacJctrr.Bu bü· er er 8 OgrU Ur. il e n Kocaeline ~ııdrrikıa :!OO do- ,ea~~un"!nw..ı!:;~: yük bir i§tir ve talurkkukı.ı 
kmaa tetıgiıhı, hususi ulaase- gelen yardımların yırpılmasım ;s. uzun bir :amana müıevalv 

RİLO MANASTIRI 

1 Mı -11;~ N• -ı be müdürlüğü vil5) et mınta· temiştlk. Dün, Bayan Lüs_yen Alb. kıftır. Söylemekten ""frin. 
___ u_-~'0_ :___ ızamettin Nazif - ka•ına teni eımeğe ba~lamı.- Geçenlerde imzalanan 15 dülhak Hanüdden bu mevz.ua te- mem ki ~lecek aııırlara ~· 

u:_· b k tır. 60 tugiolı Xandıraya, 28 ma& eden bir mektup aldık. Ay- dar u:w.nocak ve bir ,..,k 
.u.ıcJEto, ir aç ackad.aş daha Gebzeye, 20 İzmite, 20 Kara- •ı } k k } aen ~iyoruı: r-

lı.ir pımar yığının arkasında miirsele, 20 Heudek"e, 10 Göl· mı yon U ta as an aşması EN SON HAVADİS DİREK· m.adJi ve mwı.evi cehidlere 
idil. Bir de baktık ki Donçe cuk'e, 20 Adapazarına, 1 tane • eli .ı'İRLÜGÜNE: bağBlıcnccolacyaakltı~:~ d---_L bir 
kaplan yanımızda yok . •Bre .. d ..:1._ menyete gır• • - ~uıım<ı 
k de Karasuya g.>n enuni,tir. B EYEF""'V · te•eklı:ülı bu mü.kelle/iyeli 

aptan, nttcye gittin?.• deme· Kandırada açılını~ olan doku. ., ı Dl, mirasçı· • 
ğe J..almadan oili.h se-lerini duy macılık kursu da bııgiinlerde Almanya il.e yapılan 15 mi[. mahimf11. alm"k i.<tiy•'ıı C1ltika· ları ( •) ile aramda yü.kll!llebilir. Bu fikriırrin 
duk; ko~tuk amma herifi ko). bitecektir. yon liralık takas aııfoşımılıuı daruır, uralar• iiracacı <>debi· ~ereyarı eden davC1nın makul okluğunu zannediyo• 
dun•a bul. Hani diyeceğim kıı· k . ki' · taf.Wiil.ı maliinı. Kerıdi rum. Ancak )iihek kültw 
hah k 1 Kurs mer ez köılerinde -.e m.erıyct m<'t'. me gınrı.ışnr. lirh'r. 1'411'.Mrı Abnanl.la d•· hesabıma bu acı mesele et· rün oc""' bulıuıan Üniversi· 

· at aptauını ır. Ba~kıı.ının bilha»a A.kıue~e nahiye.i ının· Ticaret Vekaleti, arıla\ına lıak· •-bu v-;:...;fey; ;:.
0
.;"

0 
aldıilı 

asıl? 

- Biraz dalar gibi oldu. 
- Harareti indi mi? 
-Otuz dokuz w bir çey· 

uk. 
- Oooo ! Fena •• · Çok Iena. 

değil. Kolcuları kaçırunı~uk. takasında a~ılacakıır. Bu w· kında ıacirlm a)'duılatm.ak ;. lıa geniş bir ölçüde titxcrPI arı· rtı/mda yapılan, gürültüler .., ~ • - -~ n 

Bepz badanalı küçük bir .,. Ka~alçılar on bir li)ydi. Do- I K I . . l 1 · lıl b' la .• mNW )'fl/Jllacauı SÖ)·lellmek· den dolayı pek ziyade miite· takdirde iyi bir surette ne· 
I d lı "'b 1. 'l..i ı. \d ret e ocae i \iliheti dalıiliıı· çın tıcaret oı a arma ıza ı ır " F , tı'c·'---"irebilecekıir. Bu mil· 
ı a a, uzun ra CW> e ı 1 ... ~ kuzunu yaraladık, biri ö ii. deki bütün e-ki .te~ .. r.hlar ye· tamim göndenn~tir. Etraflıca tedir. e,;ı;iri11ı· aı;.aJ, ne çare 1,; bil- ""''"" 
~İ•, ayakta konu)uyorlardı. Kö- Kula kala bir kişi kalmı:ıı. O ....,- yuk bir işim taşımanın tev· essesenin otorite;i, ınünev-

d nilefıııiı olacaktır. z 
~e e, beyaz boyalı, dar bir kar· da kaçıyor i~Le· Al tütünleri, lit etıii,>i aleniyetten içıiııap ver hocaları, tesisi ll!1J' arca 
yolada, argılar ara-ınclan yal· tut kö}iin }Olunu. Yok, '_le O· Kocaeli ceza evin As rlı" ·ziraat Vekili bu etmek mümkün olmamakta· devam eUirmek arzıunıuı "'' 
nı• burnu gö~ii.ken bir adam mu da ya.lrnlaıııak İ•tedi. J,.ıed 11 dır. kuvvetli teminatuıı tefkil e-
ırtiiı.ıü uzanını~, yatıyordu. anuna ht"T i tediğiui )&kalı}&· de Okuma kursu Sabah geldi Bildiğini:; gibi Beyefendi· der. . 

Perdesiz, demir çııbullu bir bilir mi.in'! Yakalryamaz-ın i~· Kocaeli HaU...-.i b4'r yıl ol- veren S Ziraat Ye kili uhlis Erl- niıı m.aksadı eserini bana Bıı teşebbüsiin ba~ltıngt· 
p<"ncereden güne giriyordu. ıe ... Bazı olur ki eHn oğlu )8" tluğu gibi, bu yıl da cez.a evin- • men hu ,. 8Jıahki elspre,k An- teLdi etmekt,. Bu Şe. cm.da sar/edilecek olan ilk 
Ke§i~ler bir dakika kadar ko· ıınan çıkar. de okuma ..-e yaı:ma lur-u aç- layiha Meclzse sevk karadan -dıriıııize gelmi;:tir· 1..il<ie hareket etmesine pek gayretleri ve bıuıun idaresi.-
llU~mad.- karyola)& bakıılar· K1>ın.İtarının sesine teeı;>iir mı~tır .. Kur·lara de'-am eden e d i / d İ Vekilin bir Jı:aç giin ~elırimizde mütenevvi ve elıemrrıiyetli ne ait ıeferrı.wJ.ı kararlaft.u• 
Sonra, kunduralarının ucuna ,-e hiddet, garip bir ahenk Hri· 79 kufl 48 · H laldıktan •onra 2.İrai btih>B.I s•,bepler iirm'l oUluğun..., bi· mak lıususumla, Beyefendi• 
.bıı b od d ık 1 d H h .. 1 . . me\C Lan ı mu•a 

8 l . _,_ 8 (T \ f la) z· . . •H '-ktnd edi . ".ı'n b"hin manevi evlidıırı a a a a an ç U ar. yor u. emen er cum esının .ı lına~ ,.e keıulil rllıe Ulu okul AJu<ara, . ı. e e on - mınıaluılannı t lki.k ebnek üze ırsını:: at< a nnıış ... ...,., 
Duvarlan tlı.ara ta;larla örül· soaunda dizlerini }umrukln ları ~ahadctnam.t°"İ ,·erilıni-tir· Dnlet baıkmı Kanununa ille- re Trak}a)a •tfahate çıkına 1 ollluğum •ruhi bilgi•, mü· olan sizler yaşınız ve edebi 

•üt Lir dehlizden geçl"Tlttken yor, ağzını burnunu oynat.ara!. • 

1 

necek fıkralara dair layiha muhtemeldir. cadeleye /,arşı cesaretin işle· bilKin.i.den dolayı bu hu.ıu.s· 
gözleri «Hlfecri• okm an bir aııratını tuhaf bir ~elle •oku· ieclis umumi heyetine sC'\ko· rimiz fena gidince galip gel· t.a bwmk işbirliği yapabile· 
papasla kar ıla~tılar. ,Bunun }Ordu. Maarifde tayinler llunınu~tur. Layiha e>a.larına uallimlerin mes- mrk U;in sarfcttiğim azim .. • ceksini.z. Bu .ayetle büyük 
göğsünde gümüş J..ordonlu bir Papa. onu teokin etmek i.- Şchriınizde ilk ıedri.aı ınii· gör .-J..erlik der..i okuıacal. Bu ebep!er kafi gelme· Sffll,' aı1'artı güzel bir abide 
alun sal.ili alluıı)ordu. Yanla· tedi· feııi-leri.ııdt-.n Siileunan Ah· .uba} öğretmenl,.r hafı.ada ı ken ta SİSa 1 lidir, diğerleri miinlıasıran kunnm bu!unaca~; eseri· 
nna yakla~ıı: - Can111l, ne olur? İn...n· met 'Ece Arifi)e eğitmen lur· >aaı~en fazla den ok~ıalıileeek İlk okul ö~retınenlt°riııin /111,msidir. Mahkeme salonla· nüı gelecek asırlar üzerinde 

- Biradrrlerim, Donçe kap ı k h r b H b J d Bu ba'1ar li e le orta nd mevzu:ubahs olmam.. nur ne•.retmPsüıi temin ede" ı • ı u... "m en ,ana oU terbi)e ~cfliğiııe ıa~in edil· er ır. . • · • 193:? yıhııa ait ın<'ken tah-ı-:ı- 11 a 
tauın vazi)eli diizelmeğe yüz bir ~ey söyliy<'yİm mi? TürkleT, mi~tİr· Bundan ba;ka .hl>lafa okullarda ılaH ol~ral d.:rs a· ııının bir l.ı,nıı ,ilii)l'l hiiıçt.. lıırı, iilerıi ilıtiliiflara mey· cek olan abideyi. 
ıuııu mu? .. . \karak kan, damarda der· Grıneri, \lııharreın Kıırarııtlan lan eınurlara ~ıTılen ııt·rel< ,inılca ) a.pı.laıı ıa-arru11ı öden· dan ~'('f'JIW!m.eleri dalıa ooğ- Bıı güzel ~·e isımmi,'611 

Ke-.-i.•lerdcR biri ı<eııi•. ouıuz • d l D " d •"h' 1 .. aklard r B d J .. , d / 1 · ld bı'r dava yiiziiııden altüst ol· - maz er er a... o~ ur. ,la nıuhıdif kö' en.ıiıiilecıne - ı o al' . un an .a:· mi İ· rıı ve a ı.ı:ı manu ur• 
lu H ~i~andı : (Dernmı rnr) gi;nJcrihni~tir. · la askeri okullarda ö~relııı<>ıl (;rri l,.ııhmııı da iiılrııııır·İ ;. Mirasın maıldi lo:u11u.11a mu.•tur. Dört senedenbrri 

Ila'ır metropoli tdeııdi l 1 ırruı ınd ı d la~ ı·ı· r· d b 1 ı · go"':c·clc mii.NıdeU> etli.yor ve. - ' ' l<t.anLul ilL LNlri,aı ıdti~ ıu unm• • 'n ° l • a\t' .-in lıiiı~ı·ile a -nal..ale yap1lma· I!'' ıııre, un 11" a '"' mıye· "" 
diye ınırıldftldı. ı ... t l'k ·r- · ıl·- ı· H ı --' / · ı·ı ı /ınr tiirlii ıe,ir i/wuufon i(tı· Kısa karlro"'n 10 ıuü.ff'tti:;P inuıi-:tir. en ot;rl' men 1 ' 8 Z1 "'·"1 ' --- it:in tı ·th.i lt>re lıa':laıııııı":tır. 1111.. uya ımızua >tr L ı: e •· 

- Dcml'l tdılike cle\Cam e· 1\.a<lro Yekiilı·t tarafınrlaıı ı.k- !ar hafıaıla rlörı aı kaı ılı na ~laraklı ;;İ'!"'ımrn ilctart SOO /ıoıııul of.arak talttımmiil el· nalı ediy<>rdımı. llatıri ıntl" 
.. !i,or. __ Haber 1 er ı.. ıaı.i ıuıııımı>'"'"ı..ıar ı..eur1neri- r , 1ır ,,u· ,. ı , 1 1 ,ı n· bı· h~ı,-m 0 ~·ı,de.rine 4alıi ir 

' 'İ) e edilec•· Lir. en '" "' . ~ '" ugumıı.z 'ar " ıs " -~ c c• 
- Şiıudil..i balılt° ~ı el... 0 ıw '"'"'' Jıe,abile , ~ri ec·k ıı·tl· 0 reyalı.ia ıreçmi~ /ı..JU1Mm wn ıirnh etmiyordum. Çirhiıı 

!tın ,alipli papa-. :ı:erisiıı * Husuı;i otomı>billerm işle- . ri• iirreti rütbeleri uıaa-ı tullı- M'ıı~leriııı.i:, ımçirmi~ oldu· bir şeye meydan vermiş ol· 
· )" 1.. ln·~"ıe m ;, -ade cdılınış •= d• Tiırk Basın Biri.im lstanbııl' · .. ., . . . .'. d ın H "EillE l RL Rl- l B l I . · 

l!•·rı~r t ont U· ~- ~~ - •ı 1 1 R . 1 .•. 'd" rınrn urle Jl\1>1111 lt°eaHlZ ı· e- · - jiıımıız ıaJal tarzı.. ım ar "'""'"' ıçın 
L-.- I l henuz vıl~ W! bu busuS'tı. " ırı a ·.a'1 eıs ı~ın rn: • ı. I İK . fET ArrL \.Rl _, 
A<t<a >O) U, lıir J...apıtl»ıı i· bır tehi at rapı.knam Ş r. ~.!ını...k.J konı;ırcs.ntn mÜzaı<.e- ıniıecektir. /.,.,, gayı•t mÜleı•ttzi uf.un !!"'Y· 6 i /...,,.,..,li sPllCJ.er zor• 

çeriye clalılı. Burada. iİ·IÜıııle· *Son vergi kanunları rounz- ·eye başLa~·abilmesi ic;ın Jiızırıı Ui~ilıaya rk.l!"llen Lir rnud- B .. Jediıe J..aza.lırra hir ta· ler .. · fm<la üıııiı.,i: t:P .>ılmıtılı )il" 
ki çapraz fi~elleri '" belinde· ,ebetile al"-kadar ıücnrlar def . 'elen nisab hasıl olmadı~ındmı tle ile ı.u hüliiınl,.rin 19.10 ma- mim ı;ön<l,..rrrrl. J.a.ıalardan ;ıı Seı·l!ilim.in ı·e/atırı.ilan aıler geçirdim· İ'!ffl'Pt etrr1'.J; 
li lıoınlı•ılar talıanralartı 'e)· lardarlıga 600 beranna.: e \'erme ·ongre varınki pazartesi gü~ü li \llında efor, okutan -ulıa~ rılan b le ,~,. e :bilha--a mı· _,011 ,... gayem bir «A.b<lülluık 11ıcrburi)"'ti111ieJ·i.m hi., l.tıt 
) ar hir ~ilr.lı depo-unu andıran lerdır. Ta;nıi ı~:r.e >ar,nd•n ıt.- ,aat 14 de b1'. 1kıldı. Kongre ta- iih .. ımenlere de- tr•mili der pi~ ha·e,he rmurlanııllı on i a· Himül miil<fi/au• k',U el· sıralllrd<ı," /<'vl>llüilJe yii/•· 

b başla · · [ · · Jıınatı mucıbınc-? varın mC\'Ctı t ' "' f 1 · a iki adaın otnru'-ordu. ~"'· 0'1 aren naca.K ve vergı <'rıtJa ı u ı r me•-:.ı.ıarmın te~hitini i:··tc~ 111 ek ol111ıtJ.sttı,· toharrur etle- sek manevi et.1MI ı w.u.z t' ; ' c· rı tahsil edilecektir. aza ile iktifa olunarak müzake- 0 umu • u · ~ 
ı<Ö<l..rir bir lanr takınarak a· re.ı•e b•olana~"klır. · -----ıt>----- mi-•. Lir. r<'k eııa•lar ü'5Crinde lı:ıcrula· ta11dnslarımılan gördiiğinTI * Halıç ıdaresinin Mün»!ia1'it -. ~ "" 
~)ağa kal.l..ııl.ır· Papa, bir ,.ani. VokaleLıı~ deni ha'k.lwıdaki ka· e• • • rtıh bir komi.R! tarafınıl11ıı ihtiram, meçlwl ve her ıa· 
~· katlar gözlerini onlar .. fil. nun bu 11ünlerde M.lleı :viecliSLh· Kızılay umum ma vergıs ınta a Ticare ıerilecrh QÜtn edebi bir nıil· ra/twı gelen t11zim1ııiirff~ 
ıi. Sonra, bo)nunrlaJ..i altın hr de :müzakere edılecektır.B.J<.dı)-. Tahsilat ay başına u- d u- r u·· l.ıi/nı o mükii/aı edebiyaı- nıe/,'l:uplar sayesinde maııR~ 
çın gümil~ kordonu ile o~nıya· de, muv .• -1.kn~ irhırc:u, ta>''•\'e< müdürü tarı mezun ol.ncak geııce Vf'· yarmnda mücadek erfilJijiı• 
ra.k: tçin bir heyet teşekkül etm!itir Kızılay mnumi merl.ezi An· kadar bitecek İ...ıanhul mınıakıt-ı ticaret rilecek t'e m~lii bir ııeya· ni hissediyor ve bıınd11n /atı" 

_ Ev'cıları.uı ... dedi. Kap· Heyet bir iki gün kadar çalışma- . l b 1 l I 'b .L rd • 
ıa ı;a başlıyacatır. karada toplanm.t>;tır. Bina 'ergı<i ıahsiliııının •) ıııiidiirü Sait uf Sarp.erın ıat, ir neşir ıa" a, veya e· veı ı..,..yo .U:.ı ... 

ta.ıı, ı..~ııJini hilıucz hir halde * Dün şehrimizden 150 bin İdare heyetinin maruzatı bo~ma kadar tamımılannıa'ı i· bugün .Aııkarll)a gid.-c~r. debi ii;tifad~i ıemin edecek L ·syen Hanunm :;ıııkarı>'' 
)atıyor. Beni dinler.......U, hıra· liralık lhracat yapılmıştır. ~. 1941 .hüıı:e,inin ıaı çin beJ,.Ji}e l>iitiin rıihelere Müd" car r er .. ırııhııda' e· her/umgi bir hususıaıı iba- u · bmıda nW 
lmu:, bir ha:fta Lıdar mana.- * Limanlar Umum Mu"dü'rlu" - ' 1- • 1 k B b ı· Jercettiğımlz mdktu . · 9 

.,o• bikine mezun) et 'crilıni~tir. lıir ınmim göndermi~tir. Akar- J.iilrıe i:ıahııt 'ert'c .t<tır. ret o accı ·l.ır. u te erru S· .,Jrys>r ki, .A.bdulöıak HJimid ... , 
tırdo kal-ın. Yok. t'~l'T «İlle gü ~eni mahazn Yl

1
l dolayisHe bir iş Yeni ihdao eclikn Kıulay u· !arda buhran ,.trpsiniıı fü;te taııl.tul Üni1.·~'fİl4'Sİııe yapı· nına tesis edilecek edebi ın~11 Dapnitza ha•tahane>ine götü· programı ır amıştır. Müna- la ı .. · b" <* --· 

kalat Veki\le<ti tarafıf1'lan tasdik mum iidfülüğüne Malal) • biri, _il.ca'.".~~rda g~~e ~ulı- * Bebek ~ · ye :>ıilımdaki rak ue nıe.z; •İİr nuı.essesl' e· .atın serınay.,.inı, uy ~ tli 
rt'ı·el',>iz• ıler-eniz, alıp götürür· edildikten sonra faaliyete geçi- bez fahri.kast ummn miidiirii ran \ergı•ınm aluda birı n»he- istiır.ll<kler tamamlanmak. üzere- seri11 ıalıaU.:uku.nu temine refikanıda ık.alınış olan kıy~· 
•iİ1riİz. Fakııt <'ğer olC'l'.llnğıı lece'l<ıir. B. Ziya Tahsin A)giin tayin e· ıinde müdafaa ,ergi,,;. z.amme-~dir. Y&i<ıı:ıda yol İJ\ı;ruıt.ıııı ba<;la- JJ1t'Jllıtr edikcektir Tevdi 11· •·debl hatır~~ ve el! J?' 
ıalıaırunlil edemez, fazla ağır * F tih • ı.... J dilnu'....:.. l h il ıl _,_ l•rnnn .,,,....0 .,.. bedii m~ larmdan ımuiefekk.il maneYJ pi a ve .nNNUay park arın. ~~ di erek ıa ,·at yap acil1'1lr. n~.-n'k" r, - .. -,,._ ,- zine teşkil edecektir. Yine .. •Y

11
,, 

la0ır'a imdiden -Ö)lİ)eyuı' ı lJ da ··"'- bandaısu he "- • • ,cuu- r pazar ,.,OIJ- 'll'l'lid:uptau .anlaı,ı.l:yor ki, B~? , 
ıne, ·nli) eı kabul etmem- <er verecektir. Şair bunu bayatta iken d~~k-

Koıniıacılar, fada dii~re- * Dün, 6 araba sürücüsü, 32 H f D •k d roii~ ...., öli.iınünden sonra t.aı>'"' 
li durtı}Orlardı. Biiyiik bir it'· muhtelif esnaf "'" 22 or, bel..< a t a n l n e l o u s u t<Uk ettirilı>cek bir vasiyet bal"". 
, .. iir içinde olduklannı anla· diye nizamnameleri.ne a~·.kırı h.;;. de zevcesine f~ı.ldam'~~'.· 1.''~ 

k . . ı,:.. '"· k _, . rEikeUerinden dolayı cezalandırıl u~~ =--ım, .Hamıdin oJümıl!l""_ .
1 
:· 

ıııa JÇın .,.., te ) w<>C ZCAa) a ,~ .adil 

mıı;ıır. Ce · .. kadar bu kudsi vaııfd 
ihtiyaç yoktu. v "'n - sid ı:mg~ . . ı • 

1 . h * Bulgaristandan şehrintize l az< I • tahak:iruk ettırmek h.ulDIJlRŞ• bl' 
Papa ... ittrin~ tahta Jır aç =-'~-- so •~- ~-• · n-•--·'- - "-"'""tı ' - .....,.,,, ....... naı ...._.ın ......,.,.,.,..., cındıe tutıışmru;, fakat ı.wıU- ...., 

m.ıirilmi~ bir ırnıtnğn kurula· bütün naftaınııer brr araya top- Aşk, Erik mevsimi ve mide bozuklugu ... Galatasaray - Fener ıinen dava safhaları dıı>layisiıe~:; 
rak: !andıktan sonra fiat mlirakabe ""tın.at ve imkiın bulaıruurr~, 

- Çarp1~tığı adamın pek a· ~nu tarafından teı'Zi edi- maçı - Tahta kurusu, sümürgecilik Vaı,;yetin tahakkukunun,-~ , ~ 
r·ar bir ~y olduı;u· anla,ılıyor.. * Dun" ~- meıille şairin ruhunun.. inc.U--1, - ilk. ~~...,, · · fa k banla · ki' b --"-L •. ı.. •'"a dö'"''-'''-M bir maç ..bası.dır. o di)c ho nrdandı. za,·allı kap- 1 '-'· ı vagon AŞK, ~ l\ılEVSil\U VE olduğuna göre, 1111a ur . - -"P ı> ün y .. nuuu;ı ...... 1... ., s...,~ sinden ne derece muteess±r "" 

amba şışe& ile~lir. MİDE BOZUKLU(;{) nnın fazlaca erik yiyrck mıdele- Hulusa bir curcuna, bir kıya. ÜSlıelilı: seyri de bedava! duğu mektubunun samimiyet " , 
tan, diriden ziyade ölüyü an· * Mecidiye köyilndeki !.kör Dün, gazetemizde cölürken de rini bozmuş olması mtimali ha- m!'f. k1>pardı ki dctme g1 m... TAHTA KCJIU.JLAJU E vasından anlaşılan Lüsyen lJlı..,. 
ıhrıyor- Buraya k dar na .. ıl ge· fabrikası bomonti fabrikasına beraber. ~l ltlı zııiııta Jım .. i:;i. lıra gelebilir. O \akdinle ıddla sa Sade o kadar mı ya? Maçın de· SÖ .. RGR:İLİK JllDl, uihayet teklifi ortaya"*"'" 
lehildiğine hayr t ediyorum. devrolamnuştur. :ıı okumuşsunuzdur. Sekrder. hiplerı.ue h..:k vemnek 1izmı. \'am,ı müddebıncc ve crıesi ve Sömürge - yani Tüı:l<çesi cmüs trr. .,., 

Komitacılardan ibiriıı.in ni· * Dün şehrimıze 13 ton çiv, hakh olarak, buna cRomeo - GALATASARAY - FENER daha ert"5i günler işin dediko- te'mlci<e -, <başlrasmın, üz.,,.;rure Şimdi yapılacak y, baş-ta l" ~ 
lıa}t't çenesi açıldı. Drrin o,.. ııehıüştir. Bunların ba· kısmı Ju]ııret hlki'ryesinde olduğu gibi» İki ezeli rakip olan Galaı.ı,;a. duı.u, münaka.>a -.-e ihtiliıfları :,;e- boza pişirilen eı:u;esi» demektir. arif Vekilet.i ll'e "niversi1e ol>t1 f> 
ri n >Çini çelerek: tehriımi.ode tevzi edilecektir. :ii;'e ikmci bir serlevha daha at • rayla Fener, b_ugün tekrdr karşı. di mahalleyi S'arar, İ!!taııhu-1 hop Smnürgecı .de, har>! harıl bozayı üzere, Ha:•k Partisi ve Halk<"' le~· 

* Kendi mularıle Anadolu- mış. Hadise, aradan seneler geç- !aşacaklar. hop kalkar otururdu. pişiren adam. Bunlar n.e yıl~ık te;ckkiillerinden, güziıie ve rı1 ~ 
~po . d di, - et- ya gitmek istiyenlerin .son kafile- m~ olma.sına ra,_<!.rnen, bala yeni Fakat .,..iti maçlaı·ın heyecanı Halbuki bugün ay.ni aliıka ve ..kimesne> !erdir, ma!um. Kovar- nevverlerden mUTekkep olaı~9 

repolit eit:ndi, d.-di. açma der· si dün harek_et etmiştir. evL!erml:ş_ gı'bi sevişen bır karı nerede 1 Orta çab;,Jaki okırmw- heyecanın devımunı hioıeetm ·o- sı.nız, gitmez; :..--tıskal ederı;iniz, kurulacak heyete cAbdülhak -~p• 
diııiiı:i. Bir oldu İ• e. biz, * Beşiktaş - ~aretlıer yolu- kocanın, Dılamur taraflarındaki lar • siyahlan ihtilafını göl ede ruz. Neden? Acaba halkta spor aldı.rı bile etmez. Ve bu mınval nıid miikitlaiı> n;,n ılıdaıi ve"'~ 
lıır unu lakindem Lıı der e dP nun bir kısım Arnavut kaldırım- bir bostan kuyııSunda, birlikte ö- bırak.an csarı lacivert - sarı, Lr- zevki ve merakı mı •Onmili. Ur" ü:&..tt, yapıştığı uzv,yetin J.anın.ı, resi ~c&J •,:eı\ln..; hı bit etltJirırı" 
3 , un ığmaz bir .d lı.i· lıınnm da pariı:e alarak yapılma- lümün kucağına atılmı..:; olmam. ffil2.I> rekabeti, 10, 15 sene evvel• Zaten eskisi böyle bir alü:ıın:n e- iliklerini emer durur. Tahtaku· ve derhal faaliyete geçmektir. 

• _, " · &illa karar vera•••"'"''-. """-me rınw hazin ~· !erinin en mühım biıdisesinı leş- serı deği.kii ki ... Halkuı. sırf dı>- "1lSile sömürgeci ara&ındaki fark, 1 Gazetemiz u mevzu etraf'."'. len.pn.i ı uum ""eıııen · ıü.. -·w~ ~.,,,.. 
ameliyesine :y;ıkında başlanacak- &ki zaman 4f.ı.k:larına ta çı - kı ederdi. d;knduya, partizanlıga olan tııbü bJrinin koku:.unun öncıec!.eu. ili- da bir an~t açmağa karar ve• . • 

Aıııma ka t liıııde? Biz de tır. lı:art.acalt bir ı;evg; .ilrtiratilnln ,kı,n Ve~ o, İstanbulun her sem meylin tatminme- fırsaı vermesi ğerininkinin ı;cmr"ıl3D meyda.ru; l:miştır. Bütün müneVV'l'rlerfl1'i1'e 
nıi! Ha)ır ... K plannı il di· * Belediye ücretle ç.ııl.şan dilerini sardıjı bu bedbaht karı tindeki her evinde, daha bir .haf- dolııyisile ır ıniına ve ır kıymet ç -ıııasıdır. Fakat can akma !a den bu husustaki fikirlerini bil' 
.ıııde. mii5tahdemlcri arıısınQı bır y~r- .ı...oanın :maceraları caşk bir ım- ta önce:Eıı başlayan ve maç günü ifade etmekie ıdi. "e nelret uyandırnıada her ıki.si bildiımelerini şimdiden rica ed"" 

- llf'ri:f bçİynrdu. ırak 
!.aç e olacak? Hıyır, ~· 
lııen ~alnız bn ı.na, A] ırdı ar· 
ka-ından. B · 11e ğımu 

hy ı ,tık. Bea, hir df' bu 

dmı andıit ıkunıcal:tır. Bunların de baz.ul<luğımdan ibarettir, nıii&- en had eldine giren tarafgirlik Buı:ün bu hid ve ilı ui.lıtiyllç dCr. de musaddir. riz. 
ayWarmdan her ay bir m:ktar hil almakla geçer> diyenlerin .id- münakaşaları, ikilikleri! ... Bakar ,Ya mJ<yasında 'tatmin olıuıab [. Şayet sömürzııeci taifesine bir 

bsilec'1k ~ •bcliil' ~ . . , ölüm vukuunda dWısJnt çür\*oek ~ delil değil dıruz ki kaynana, dam~. b_ir ta. . ~· Rrt iki klii\ıihı. bır- ıu:ma veya rozet tertibi_ lS?'.11ll (*) Bayan Lüneıı ,. 
ııilelerme, lfien r; kanlara verıle. mıdır? Mamafıh vak anın bir l:ıvs rafta, kayınpeder, gelin öbür ta- bı.rlerilıe çarpışmasından baret gelse, bunu, kanlı canlı b" ense- hak IL1m.d. ., .. fil. .uroeP 
coktir. tııııdıı. ~sjne ve "1'.ik mevsi- rafta, küçükıbeylıe küçük en.işte ırnmral bir .hiıdise eskisi gibi ala- yi durmadan kemiren iri ve ~ 1 

DU.J ~ e]jlı•<"' * G~ :hasiahanes!nde yen; .aı:ind~ olı:hığLHnuz için ~ bir klübe tarafıııır; küçük hanım- ka ve he:recıım uyandırabilİr mi! tah bir tahtak:.uruı;undan baslaı b~sederkım daıına hu ı. 
bira biye k~lŞu ııçılm.ış1'r, enk bulunması pek muhtemel la cliger gelin hanJm ra- Şimdi yeryilıü, üzerinde kıya- sıe temsil edeb:lix? Jl kullailllırktadır· 

.. 
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..,. ~ -------------------------- P 90NHAV~ 

~~~~&~~~4 ~B-u-:G~~~~~~,~·~~:~ı~-~j~•~t~J~H~~r·-e~rire7ri~! 

Muhabirliğe mi git - lngiliz Resmi teP,fi8i: İki Hür Fran- Amerika Bahriye ıia· :T:~E~:] 
--------- zırı şöyle bağırdı ! imi lbir spor bayramı :ıva-

d ikdi, dilenciliğe mi? Bhingaziakye bir sız hidak!!'°' "Dünyanın :;::m·s:~·1!'-c1e'=~ 
a VCl im ma um Fener ~ 'Gn1atasaraym genç ta· • ~ en biiyük do kımları knrşılaşmışt.r. Bunu .ıni.i· 

lnnallah maasahirin~ küfrün adını sen mi yapddı edildi - ~:~~ia~earp~ğ~~ıa::ıı~ 
gu··nah koydun yarabbi ! Mihver Ryyarelerf F!...ı~·~ nanm~ın: Fener ·Galatasaray 

Malı .h · balad amhk&m etmiştir Dn-aı:ıı yapacagız • n küçük ve B takımları 
kale haricin: "Zühtü ile ben bir yüzii! Pek mükedder. adeta ıne. ayı uom 1 ~~~~.-~~.!:' .. :._ Yen1" zırh1t •a mil- Galatasar.ay ye Fe:nerin küçük· 
elde 1>cr • tahkik heyetı"nln te- YU~ oldum. Ço~'kl&rlDl ~ÖzJe- UQl.&.J il.lliUU~ Z:OIMILUl:wı, ıuxıg.....,...- 1( Si arasında yapılan ilk maÇ 2-2 

tanbuldan po1i beyetı rim.iD önüne geldi. Gmlerim dQI Bir İnailiz ve bı·r ~~ ==-~· ~~g~~:_. mım' jıı. yon •ngı·1·1z lirasına ye beraberlikle neticelenmiştir. 
·-1&11· n'ycsiuln bilfiil maman ra d lf du! .İııc.rkcn merd.h-ea basamak- 6- ~ :ı-~IWIQill :.J-ı"'•J.IUllU"I -...- 1 B :tn'kıınrları anısınd~ maç 2-2 
lllıuav ti olu ordum. . (Yu SSU U a ında bu- tarını ~ör .. enu .. 

0

fordum. Her adı- 1talvao ta•yaresİ hapse, aitı ~e madem mal oJmUQ.Wr ~likle bitmiştir • 
stı[) bey ıoammda bir zat idi. lunu d k d d h d h 1 k J 7 _.,:ı. y '.B~iaı n--~ .. daha Yafada i- yor u • o za- mım a uşup ur a aş oma ..ı- ı- brdza ıistifade edememeğe ıuı.vu- • fi ı(t\ Birinci takımlar: 
k L........ ihtimali '1ar Ui. . oUŞ U 1:1W.m ıedi'll:rı.işti. lara a· C11mdım «.~ew11drSeY't 1 m t 

CQ anJ.~tlltıgıb"'alam ~~=k :isti~·or- mani ar' gazeteci o, evd! ha:ata, para ııter. BeD Kahire: 8 (A. A.) - 'lngiliz it ıeın!idein müsaderesme de 'ka- A. .• - ;g adet ı~ puslU!k \lopa t Birinci ıt kımlar araSllldaki 
w. k I burada avare, sergerdan para tı ku eti . i karar- rar 1\ıer.İ}mjştir. ceıhhez 'bulunan cSou1hdmro _nı ç ı6 ) 5 ık la haşladı. .Maç !(Ok 

Qnız ıİdnrei tahsusa vnpurla- ma u esinin ft rar• isterim. (::\lakrıköy) neresi;o ~va ~ı,r~1 ımımn ?:tı1hhsı-dün camden"de denıze ııı ze:vkli '\.'C .besecanh.dır. JBirinci 
l'ından maadasına binemezsiniz. ları Sa ... aytn z·ıyade (Şam) neresi? ... Pc.risan ve ıne. 2ih5/ı:m6_ hn ~ ıg'I. . t rr"!l.'ız 1a,· ~ e dirilmiştir. GcttDinin inşaSl 13 mı del.Tenin ıbitnlesi e :pek az Ja 

ını 'lul olurum. Bu :ra- ı ı Jul '-" b ld ı· d k auran :gec~ı Dı..11 • - Ba -d d il a'kt h d' uır a e, e ım e ıne huı, 1 . s· ., h- et - a camı- yon Ster.lime mal o ac lT. ıtakunlardnn henüz h~ 'b.irj gol 
~~ ~~:':t~·~f:iirz~;0:);:; sinirine dokunu- postıihauea~n çı1~~~11. ~iraen:l-' !ı;r:c~~ir. es~~: aön~~: ,,i; e --- Bu merasim münase'he.ıne b! tmağn Ul.-nffnk olamamsıtır. 
dını ederim. Demiş, sözünde b rc))b·ave.rabnldan ~ma anı ( ·- k ç İngı,iz tayyareoıi Mantubtı' - :er.m· e ha'"a söyliyen Birleşik Amenka .. oc Bebekteki deniz 
d yor, Öyle bı"r halı"n za eyı 11 um. a __..... .::ıı d- ... n a ·w ı riyc naz.ırı Albay Kmox ezcum 
ııruyordu. Bana: • a .Yçı"'e uuran uşman ' • • . . k" ( 
(Zühtü) biraz lıa talıklı bir VUkUUna ehemmi• _Nen var? relerini mitralyöz teş'ine t t- hu••cumlannm domişt1: ı: _ kadaı yarış art! 

genç jdi. Gezip tozamıyordu. Dedi elimden a melrlu'bu ~- muŞlnrdır. ::- D~nnın •. ~ugune . "lL d . ilik Us 
nen her giiıı öteye beriye giai. yet Ver·ı ı ı·yordU • - Bir devriye esnasmcla Mnı:y- E°ı:11~gı. e.n bu~~ denız kuv- Mfl..simin :WI. enızc a-
3'Qı-. üşahcclatta bulunu_yor. ,.,.. ______ .:__.____ dı, okudu. Alicenap genç .düşiin- 1and tipinde ir Amerikan h~y- bır• zararı ~-etıru tesıs etme11yız. sabaknları bugün Bebekteki Ga· 
'llum. Fakat gnzetcyc bir şey ı• medi bıle. Derhal -ceketinin ir ya.resi Cant tipinde iki 1t yan <Southhakota:ıı zırhlısı Nor:th- :tatasaray lokn'lmde YO,P!~ış~ır. 
...... 1 f k . d vazan .· 1 cebinden iki ba knot çıkararak d • . t k d k caratı·ne ve y.,.,ı ... nt.nn ., , ..ı. 1.ıar1 11«e ....... nne saat 14,30 da lstiklfil ., .. znuyor, te gru çe ·mıyor um. I ı enız tayyaresme 'l'n& ge ere o unmadı ~...., """c.rı.ı.ı: - ilV.ı ·~·· 
C..'iinkii (Anettim) telgrafının - .Şunları imdi hastana ·ol- lhiieum etmiştir. Btt tayy.areter- __ nuı sınıfına mensuptur. maşilıe 1b slaınış, . ldüp ve oo~e 
soıı 1 • • Ahmet Rasim la! .. Biz de iki Ü~ güne kadar den bı'rı'nı'n 'llrka tOtWotlSt'D\lh Camden tez,ga!lılannda .-W'<er bft .. ı.-anları lu_sa t>ırer .• ınutuk y-

u ge memıştı. ~ döniiyoruz ... Allah kerim! .... ~ ' Bajd.at, 8 (A.A.) - .Bağ t'ta h gemilerini ~ ,emic:ler, bilaha.ra. musabak ların 
Bir öğle iistü erkenden, bu ••••••••••••liİ Dedi ayrıldı... Muavenet bana tayyareden atladığı görülmü~- vaz~et eittikçe d.üzcJmeık;te w. arp ~ · · ·n ~~~ı. ~i- ~ ~ 

Alınan ııoliı, amiri bana dedi ki: 1. tür. u_...;ı_ .-:~ ~_...__-ı..._ .taa ııgrarnasına manı v=ua uze- icrasına geçilmıştır. 
Jni 'd' 1b' b ""- L ağır ge IyOr1 a~udan doğr\1,, ' aıuaıv..cı. BeylL ı~r CU.WU-·W:I t <> L 1 r-ı • 

:- Ynnn impnnıtor (Şam) a 1 ı. :oız ertesi sn an 1lncaa kerler veriyord~~· Habeşistan'da.' cenubi Afrika ;:l r. Fakat ta:bü şartların daha ıh; re ez.g~u~ın diğer ~ınlarıntln "Müsabakalara sade uaı.a•nsa-
;.utevcccilıcn hareket cek. ~· dna wrcbildik. Derhal bo- !\luhabirlij{e mi ,gittik idi, di- hava kuvveOcrme ~ensup 1ay- müddet geçmeden :tekrar ıteessü- çalışan . işçilıer, :tnt!rası:m esnasın- ray ı.•e Fcnerbahçe iştirak etmış-

•z. ge~e trenile (Y:afa) ya ine. an ık. Trene geldiğimizde yine vnreler Vako 1\lbati Omo '\' l' .ia dahi n .. ı.~..,ı~rma deı•.am et- ·• --1.. -.t.~ ı ., .. _,..1.., .. 
ıc.: ı 'O • ı .:: lenciliğe mi?.. _,- ' ' 5ü bek!lenmemekiedir Bağdat ci- · ~- tir. Yapılan m~ ~-ı;•Z. !ı1erscn sen de gel! IU11'1l ay (ınnmı:ade) ünüme :Bekama maıtn'kalarmda 'bu1u- , ıında m1lrr .diğ~ mukadd ~~· Ancak yrmclt tntilJn: dır: 
- Hay hay! dikildi. B • rıJl rdu: AHMET RASİM nan düşman111evzileri TC lnfa- \:ar:&.r· r ·m barnbardllı:ıania es den ıstıfade eden işçiler merasi- __ ...l" tm, cift 
Dedim amma hatırıma Jıir ey - Gazeteciler, bu trene bine- farını mitra~<n ate ine tutma- }~ ın ~ uğradığı ~J me istir.-.k ıetmişleı-dir. Bayanlar araMlJ!.U1 - .e 

Reldi. Patrik ve ıgidip de ''e. llneıler! ~a ve 'bombardıman etme'ğe mu ~ .en .: tek M edibnek- e Galatasaray ve Fcn.=r lfi10 a.rı 
d.a etınivecck olursnm nczn'ket. Sordwn: '\.' affa1öyetle devam etmi lcrair. tedi i~ +.:......~ ukad. 8a k 1 d in her 'ikisi de d~ edil-
i •~ilk etmiş olacaktım. Alnı n - Neden? Diğer cephelerde, kaydedile- ies ır. l~.._::1_ :tnwn~ . . . ~ma a e en niş,, Bayanlar ara::.ııı?~ iki ç:ft~ 

1 nnl U.m. O da gidecCkmi S t, sert: cek müh'im llrr 'hllaise o1mnm1 • _ : :e ~ a östemı_!_~ Y !e Ga1atasaray1ılar birincilik 3 
• 

'-'usuf beye unlünınt ,·erd' . - Emir ö~·lc! tır. ~UJ ır ıg "l"'r- ııf G 11 a m nış'br. 
ıoııfnr da Ilı z.ırlaııdılar. un. A~ ya (l."u uf b y) ıgirdi. De- 5/6 haziran gcccii, diismar ır. U ıÜ ıf Erkc'klcr arasında tek çiftede 
A..lRen 'Zühtii:rü yanıma alarak di ki: 1avvareleri 'Malta'va 'hiicnm et. 0 

- (Başı Birincide) :Jalatasaraylı Reha birrnci gel'-
~· ll'l~n . ile beraber Pntrikhanc.. - Ben heyeti talı ki kiye reisi- Norm.andı· ge mi~lerdir. Y~pıla.; hasar ehem- Dün vannın bu yan eden .muharebeler.in ani oe- Wşti,t. Yine erkekler ar.asınd i-
~ gıttıın. Patrik Efendi cüınJe Yİln. Bu iki gazeteci:-, i bu trenle miyetsizclir. Olü ''e ynrnlı yo · J · 5 t · ı, 1· ,.;,:,·ede Galatasaray f;tcıS1 bı-

•nııi k"'h l tt ' A d ı - .. t.. ~ 1 tıır. 'Heı"ı·'-el 111 "'ı••ınde L;r a1·1· s. •• k tıcesi Türkiyenin vere~i{i J,;a_ "" lfU"' m.,
11 

., ll e I, ra 3 ıasıl o. ıgo Untl(!J!C 'lnCmurtıın. e e ee d 1A ·~ ı• lh tr 1J 1 ) } 
.. •ııun ef d a , .ıu· ln h- ı· mısı musa e man tayyaresinin bir 1n°ifü: av- gun en aza- rnra ağ ı o abilir. nci ge miştir. l ad r e en o ay1 pek zi. .:ınır y a a: ... 3 B _·r d Lo d d Ar.a.l -IL: .Lasıla esnasında, nn.i· 

)'~ı.~ ~neınnun lrnldığmı, hu • - Olnmaz! cı tay)·arcsi iarnlmdnn :'\·npılan - enın e o ra a bu uaıu ;ı. U 
t ·~tin pek bü!·ük Jıatmılar.1 a. Diyordu. Birer \'llgonun kapı- re edı· dı· '· hücum neıicesincle denize diişii- SL. Ne oluyor bu köprü,yii (yani Tiir.lciye!·j) cldf baka harJCl yüzme göster en 
l'İf:- •

1 
izim, Patrikh ne~i teş. sını açtık. İçeri~·e daldık. Zaten rülifüifü 'Zannedilmclctcdir. ctmcğe çalışmaktadırlar. .Bu yapıbnıştır. Gaı.etemiz ma'kineye 

ıtı~_z .~e! mukny~cd ığı. fazla - :te ne \' kit var idi. ~e Nevvork, 8 (A. A.} -BuZ\'elt Biitün bu harekata ;ştira'k C· oman yaya ?. :köprünün anahtarJ inönü'nün ,erilirken müsaba1wlar d eyam ı.:• 
ll\llll7cuınan vas:ıtn ile nnlattı. de m lıal! Amerikan sulnnnda bala atıl bir den ta:vyarelerimiı:dcn b'lri ii · elindedir. .uyordu. 
le · er, erbeilcr ikram ey. 7 ~da (Yusuf be •) dedi ki: vaz.iyette bulumın ~·nbnncı ge- siine a·.;det etmemi se ile mü- Bükr~, 8 (A. A.) - Dün, pet. 4 - Ankara, Uharı'plerin i. Galata.sar y denizcileri puan 

e bh_· 1 3.arım natte ziya- - Bunlar, ikinizi lhnfiye zan- milerin müsadere \'e 1..-ufüıml. rc1tebatı 'kurtulabilmiştir. rol mıntakasmın merkezi olnr Yllsi faaliyet merhzi .o'ldu. 1n · ubarile galip :\·aziyettel:_-dı. 
ırı ~~ , lıko a1~. iHepimirl ns- nediy dar da iz.den uzak bu- mnsı bakkmdrud k mm muci- ----0 - - - 'Po1c&fİ)' e yakın Albe ti'de biı .zik bir ı•aziyet, tehlikeli bir '\'a. 
ıp tzı edn.ettı. Odasından cı- lunrnak :istilorlnr! hince, ~ 'ormnndi ismindeki bii. s 1 d8 h rtı tren kazası Olmu~ur.. Bu mnhal ziy.ettir bu. 
ifiıniı e.Mneı: en nlu:rıı in- - Biz mi hafhe! )'iik Fr. nsız ~·apnrunwı miisa. unye a Dükr(!ie 5G 'kilometre mesııfedc 5 - 'I1ürki)-e, • di~c r 

latif an uç IPllJ>n ı:uvet - Onlarca fö le! deresine müsnnde etmistir. dir. Oıı ld<.:j ölmüş 30 .ki.Şj yarn e,p JngiJi.z ittifakına &k ot .• 
\· dite 3· pı~?'ı birer biiket - Ya l endileri? b a (! ı ad 1 Janmıstır. :Hi.di&eniıı ı ir snbota rlu_ğurula bahsetti durdu. il\tilı . 
tnf1ı teh·ll'ercuman beni biı· tn- innallnhı manssnbirin! .. Balık A •k y cscrJ .olduğu :sawlmaktndır. İk \'ere kar~ı tchevriir mde · t' 

:ı: cı (Karabet)' in özü hatırıma merı anın (Başı birinci sayfada) gün CV:\ıel, Kö temıede ıbüy"" I n Heri~ıe giden 'l\'e İngiltere iç rı 
tic . i ·i Patrik Eıfe di k geldi: kuvv.etiıerini tardetmek ve ş r- zararlar :\'ermiş man yangın ıil( :m (,',ok jyj ıtenıenniler.de bulunaı 
lesini r. aliım n, e:r.ahnt- (Küfüriin dım en mi giinnh sabn• tu••kendı• .kın İngiltereye ve bize k~ı alı- bu bwı ;arasında .bir münase.he1 Tıür.k matbuatı c0lduğu ıh Iac 
' 'ar i~· ller .ne tiirlü sıkmtınn koy u ~ar l>bi!} üs olarak d~oımıana hizmet etme göriilmektedir. i'ürki!·e dostu :Fuuanist:an tc. 
ıtıi:c. t>:d, çc~ınıneyiniz, söyleyi. Vaziyetimizi anlıyorsunuz a... ---o--- sille mani olmak içindir. Hürri- ------------- ıcavüze uğradığı ıhalde nıüdaUı-
C~ al 1':.~ ~tl~~· (Dühul etlen dinimize bari yet için hnrp eden bizler d " - menzelesint? indirmesine mfuıi o :asıııa ko anadL Halbuki Ulıv.e-
- Te""kkı"~l~ "!"'~ 111- üm n clsa). " va Alman- .nın :mcınleketinizi bu kadar .ez- mak .içindir~ :Fıransanm .müdafa- ırin Y.wıanistaııa tecaı•ÜZÜ An-

ille]( J''·t"" 1
" ttı bul et. ~~ L 1 mcsine bütün insanlarınttı, bü- .as.ı nı taahhüt 1E!+ .... ~: milletleri ita- karada büyük .bU 'nfial ıele ıu-

tı · ~Unda hulunurlnrsa pek ., ben bu ' iiy-cti bir.az ""'&& 

4 
~•r , ıdaha cr:b Uc! t r ne b • f tün enval ve eşyanızı kendi kon- rihin -:tanıdığı J!n ıcaOchr ve iin· y.andll'Jlll tL 

-..:nıld · se ten ise biz mübaid du- ga ya lZ • , , trolü a1ıtına alarak hepinizi esiı safsız b ir müstebidiın elleri .;ara. 6 - Türki1·enin Balkan luuibi 
Son ı:ö ··· Aynldnn a ma en nirinc, e\•hnmıııa dokunuyor. bürriyet temin etıınek. .içindir. :Bu s...tnda bımkmak bizlm için doğn· üzerine cirmemesinde SoVJ· t 
~ lei insa · 

01t~ğ 00 • nin nazan dikkati öniinde mü- yiirüşümüz Süriyedeki Bitler tlcRi]dir. .Y ın ıela iı:siri elm ur. Zi-
~ıl· .. nıyct arancden pek tekarip )·ani her ikimi:ı ae u Amerı·ka Fran- ra Ti.irkiye harbe gir . :)'· 
t~ıi l:Ötilr .. is ld . Hc_ye.t se. t dıa ~i tahki- eı·r '~ftl'~ 4,ansını, -~~ı"·nın iOİi l u.. dı So\'}"et B.usy.awn .ı'rabzonn 11tı.c'k· Uluyor • .nç, ve su uz ki · AV\IQf 1\ Uy J\t 111 U o;uldırması tehlikc~i de bemc-

Şeref Stadında 
güreşler: 

ProfesyoneUer arasında ~·ap • 
lan güreşlerde: 

Niyazi ve Süleyman hakem he
l eti tarafında diskalifiye ed,l;niş 
:.eııdir. Celal ve Dinarlı ismaı' a· 
rasındnki maç Dinarlının g:ı 'ebe
sile neticeleıuniştir. 

Molla Mehmet .il~ G(jnanlı 
Hamcli arasındaki müsabakaYı 
GönenJıi kaz.nm ır .. Kara Aali 
ıle relinen berabere kr.hnı r. 

Merı>inli Ahmet • ül&yım 
güreşi, bermutat Mülayimin ha
k.em heyetine mrailarile kar;s11nn 
m ~ neticesiz nan ıedilmıstır. 

le.re ~rı. bırakıl·or, kimler l>h: ~·enin .tarassudu a1110da bu- b. iti. il ... fi u·· fl ~ e D .. J d 
21 
•• J ~ u·· b1t~ ... ,; .. 1hnıannüvazhkta bulu- lunuyorduk. o zamanlar.da ise saya ır u ma-

(Yı.fa) gazeteci, ccri<'led makulesinin 
do]cuı JC Ya YÜsuliintüzdenberi f?~non anyın pe'k ziynde Sİ- tum vermek (Baş; birinci sahifede) •l>IJUM!'ll ırica etmiştir. 1:~:: =:-1:!: ~: Gerjye verilen bir 

mm zaptedilcmiyeıee,ğine ino 1· n ·ı ş a n .lıir) 9. uaı R~iş idi. (Baba Ta. 'mnne, e\?lhemine öoknnuyor, Soy adı Ekmen olan Fazıl, bir Bunun - zerine fena halde mii 
Ziih tr Para öacJ · . bövle bir halin vulcuuna eh"em. .. m.jiddet ev"·el uzunc.a SÜl'le.ft .IHr te.essir .olan F.azıl .Hüsai~-edcı1 

Hi ile L ermeııu idi. . .... ·1· u z e r e l'ur, "hiit.ü 'ut;n ;~t ~auaat yaşı- mtycı TCn ıyordu. Tialhu'l<i biz 1 iş icJn İslaubuldaıı ayrılıncıya aldığı adresle karı!ımın .kaçtıi{J 
l 'et; tah· kUıı. linudınuzi polis he- ne ile, hem de a için kaf.aeak :kadar bü.tiin tanı ıle1arı, lıübiri- yere 2iaeiken Mükcrrcmi ilostu 
b• ""'c · - idik? V""c.:0ınrr1on 8 (A A ) lln- b ı'l T 'h' l L ib ıa.. 1 N. tlznecb • ., ret ıne 'bağlnın1ş, .. ,, Ji• , ' • - ni Se\·en bu itan iftOt'DYJ adeta 1 unan a ır e uera er ı;.O ·..:o-
te bulu llrıyc sığıntı 'bir V3z.İ,l·et . Bununla bu.aber müstakbel ricİ.)' e .nezareti, son F.r.nıısız O· kıs'kanmaktadıdar. Oul r, iç. la caadcde rastl:ınnş'trr. 

nuyorduk. ~ır i~e içinde lbulundu,~ınn tasına ce,•abıııı haurlaınnkbı- tikleri su ayn eitmcz ,gibi gö. ÇOCWU İÇİN HER ŞEYE 
Ertesi gü * ~~ edıyor idim. iBir maniv _ dır. Bugüul-ü haıısız cflerine - mekteairler. RAZI ... 

lıwnı h n, ku lu'k znlllanındn · 1 Jnmnl beni ı>ck uzakta .ol- karsı sabrının fükcnaiği ~- akat. 'Fazıl Ekmen, lstanbul- Fnılm o "anda çocuğu ;g&ıli ö-
ett;, o:!~!) ~Udü ) .. a.~ '\·det n~ıyan (Aka) yn, bilüdı $amiye. lan Amerikan hükümetinin bu dan uzaklasır zaJd u nüne gelerek sinirlerine hakim 
·unu, 0 hn ruvnz.oru liünıa. nın her hnrv,:i birine g(inder~'bi- cevabı \'erild.ii:i va'kit Fronsn- şekli ıltiı:az aeğişir gibi .ohu:. o o1nms e bnsına; 
çıklardn biz.~1:\11?nttn1 J:eıni a. lir .iai. ~:'\.,e. "hadi elerdc (se- nın, Amerikanın mılksndını ve sam a kadar, inin ttli~ en sizin var1yetinizi ıbili
rtıi 'bilınenı k e 1Yordu. Bu ge- ~~~n hıç hır mfınaıa yok icli. siyasetini aulamamasına imkaa evinde biç görfüıme.miş h:ua • "\-onun. Artık o111tl o1au. Bcu 
Gen) tfo b t nç sene ev\'cl (1\.. n ~·aklaŞtığmnz sırnlnzda kalmı_yacak ve FrlUl.Sanın he._m a sik liık ükerremi a.i~aret ~ eni "Bffeai~·orum. Çün1tü çoeu-
'Zamnn aa a~u~, oraaa 'bir hnyıti 11suf '!>eye dedim ki: 1 Almanya hem Aıuerikn ile dost- et~e iba • tabii abailedc •um u bakaw kim ·ok, ii 
nu , knp:ı cnızin dibinde .l·.nt _ - Bız burnda nerede kalaca- luk i(laıucsi im'kllnı olmadığı de . .J-~:ı. u ahr .··nır·· • -e 1\, '1l1vanm.-. ..... k r~eu 1hi 'k • gız' IUCll.lA ı:;ı~ 

f.'t nrın1 tem· 1 r uın_pany.n n' kat'i surette tagih ctlilecektir. ,._1,!ı..,._... .ı. •• -ı .... a -L---11· _ B n n ü.erine kan utaan ed esk" n t 17: enıiş b f edj ki: ;lf Ufi,.._u;wuı IUUAllou ~· 1 nhriye • oya anuş, - o yet 'erme% • ı•azıtbkça 1lZlttt. cevabı alınca !'anmaa ta Mlığı 
m1 ? .. O s n neznretinc '"'l'k- - Adam oca sch' d . ı ' k b ... _,_ ı.. "'-•. l "'yli ert d ,~ b • ır e l'eJ" illi n .. , Öyleı;iııe azıtır ıki bir gün ko- n " ~gtnı .. ..,.....rea .ansını 
:~rf er$0~·apn111~tn -,.. ·.v~ ~;-t~~ c~~nhl:z;a~~~~~,!iz hu ge- nomanvanın ıfJU USU : { ~lllUl ; tanbu1!' dönece~<i~j ~~ klik ortasuıd• wıan fkı-

·.orlanlı . .F.akat Yugosiavy.a ile 
Ywıanistanın ı•ı.kılı ·ından sonrn Ba 1 Biriııddc 
ne ~·apmalıdırlar? Polooy.a_, Bel- nı .Protesto makasdl ile y pılan 
dluı. F.raw;a, Yunanistan ,.e Yıu- bu hareketi, Reis, .Mare le _}az
gosla1ry.ayı rı~lUp eclen Alınan dığı bir mektupta ı?ÖY~ iz.ah et
or.dıısuna kar"?• .muzaffera e mektcdir; 
har.betmek <:.ok m.i.işkilldür. c1ngiltercye k.arşı, Alm Y i-

8 - Eğer .daimi menfaatleri- le bir iş lnrliği politik ı 'takip 
nin icap ettirdiii Juu:an erir- etmek Fransa .için şerefli bir Y\>l 
ıler&e millrit Alman lcriJK> değildir. General Dögol'ılin SPk 
kar ko}·acaklardır. J!ahııt ıkı- sevgili Fransanm şerefim iad c
ır1hnamak jçiu ~eki dir. deceği güne kadar ıbu .ni.şamn 

9 - E 'den Türkler Eden'lc kordclasını takmak hakkını ken
ur.Jarılı. ;Şimdi Fon P.apcıı- elimde bulamıyorum.> 

ılc .mü:r.akere edi •orlar. 
! - Türlderin .elinde bir se

Aamet kozu vardır. Bu ıela mem
leketleri üzerinde kök lmı.; 
bir de\'lefin nüiU%11dllf'. 

recek bir ıtaahhı.idünıüz J!\."t'~·n bir 
tahrik mevcut olm dağı idn !Bnl 
kaıı harbine girmcrniŞizdir. 

• ""hl bö 1 ""- •. a- J her .alır 11lmaz itdeta odelı_y do- r ikrtar ıb<;miştir. 
1 p, . :olcu g mil i Y e 1- A4ıÇ gun ur uykusuz yer iz ı 3 •ı 1 · t i.r ikcrrknsu.ıı.d 

ntluk ıtop eti . - ş ltı Yura 117:, geiiyoruz!. S~nin bu~ mt yon • er. za,:a.llı ık~, ZWl • ır ı~s 
.ı1 - · • 

111 'l't! l'adn bir bildi•· . . l retten sonra, se\'ınçle cvı e du- u i'.eci ~~ 
n is,·.içrc gazete~ !~ mda-

ki -esaslarJ böı·le bıre.r ırcr -
.r.alansım. .bunları mnn mun 
.tahÜle kalkışmak için bir hazır. 
Janmn yıl• dım, 
.uıuğüık .ciiınlcleri hasitleştire
.r~ j~ ıçrcli muharririn .ifad · -
.ııj kolaylıkla nn.laşılıl' ıbir ılıale 
sokmaktır. Yoksa l\'erec~ğinı co. 
ı·ap gırnet kısadır: 

4 - ~üı'kiyedc lbiç 'kimıoe hit 
ir siyasi 1':eya uskerı ,·azh eti 
Üç ddetnıez . 
5- Türk gazeteleri ~-e1n1z hn

lcikatlerin üzerinde konusnrl:rr . 
Hayal ve bühtan l'ürln~-ede gn. 
Zeteciye büküın etmez. 

lan 1 uegt ır ik g • ifll'- ıgın \·ar ı e ıs ersen .. k hı na kaçınl$1ır. 
gemi i haline koymak hn h "P onn J?lt! Bükrc : 8 {A. A., - 'D. N. ın. n~nce arıs!.nın. rçm '\'e ~m KATı·ı . KACAR .... ,.,. 

- 11· iL' b't.11··· 6 · _... - hır h.:ı.l mcnne aldırd ını • --~~ 'di. (H iP ) a u;: ulr ı olJ.."llD ·n'k! ntsnuua ynp1l n nufos ayı- · D BİR (JOOUK 
a tİzmir\ ıin t .. - Ö i 'blrlm ,gibi zubn- mmn ınnzanan omnnynmn ft. gürür. . u..,,.,1 anlı .... _ .:ı 0 .. her 

' " rnta i t" ....::ıı :r k 'b . Bu vaziyet, ve gizi eıru11,en ır.-... _,,, ~· 

l 
n•kıf ı~ 'rin • dn ::\' kn' n.nruDn ha çaremiz usu ta rı en 13 ınılyonClur. :ı . ....,,. .. '--- 'ua,.·dar aL-11~ Ka-u .. -.. ... 0 bazı haller. kocan n ııı.idc ini bu ~ .....,.:a.;e.u .ıı ,, - u.u .....,.. 

l"ı batın · · Blikre in ııu""ftısıı bnn1en heıuen " ·' ... {Şıı ) " landırır. Hiç ıÇaklırma ~ii- du·esmc sokakta oturan 111 ~·.a • 
.lıt.irnı t 1 ... 

01 da (Birnmke) lstnsvo- bjr milyonu bulmaktadır. istn- '·--emi •-'·:he ı..ft.·lar.. Folmt fan a ustafa i 'ile 7 yns-
. . ı ... una indiW• . . t• fk k f • 6Ceı- uuu ~ d --' 
"'" bir efi ne b gımız zonum (Zühtü) ıs ı mer ·ez o isi ip'fldru mcsn- bir -iCY .ıınlanıak mümkün olmaz. lnrındaki Ha im tarafın an ~'"""'· 
"""llnıı ulla b en d JD1n 'ba:vsclnıecmu on isini bitirmi tir .. Yn'kında sa '1· Bu sırada ükcrrcm biı·dc.nbirc mc takılmak t>ı.ır:c.tiyıle ~ere dii-
l n1• lürettebatı 0 ld · ·• aa 1 f~di e ile beş ou 1mrus ma aii hırik'ki rakamlar ne rcai. od.ndan ka;·holuvcrir. ··ı·.iilmü tür. Bu .esnada ..oradan 
er l<i nvnkları rırçı 1 k g . • post~~an: 'Var. idi.. Den dol:rru lecektir. Hik.iıyeniu bur.adan nş.ağumu ,ge(.mektc ..olan Ha~·dar bekçisi 

1-ı-, ~ari\' cdhorlardı. Bi- fendi Ye gıttim. Postacı C· o polis .fahk.ikatı ijyle biJidrİ!M: <'l' yetişerek katili yaknlamlfl-
~rıreJcrin ekserisi (İskormüt~ - ınis ~ı;r;:ıına lbir mektup gel. Mayın tarlaları BU DA ALDATILAN HİR .tır. 

idi. rı k u ınu h her ver.di. ZEVCE llfıd.i.se''.e Müddeiumumi ınu-

t
.1k(l1.atu) aün hareket f- · i ~~· .rclikni mc.rbumedcn Vigo: 8 (A. A.) - Vigo deniz Burulan .iki gün ev\"CI lliisni- a•d lcr.iadcu .Krunal Özçoban 

"l " · astaJıgınd muztnri rr.alrnmları Nnvia limanının ü · ~·cisminde bir ık.adın F.a7.ıln mii- ' 'azh·e.t ei.mi~H ... Adliı.·.c .doktoru 
· ~ .tann polisi, biz3 avnl.- n ·ııtmıikta ıa ~ b"ld' • - ·ı · l ' "" ~· 

ı ı. ,.,.. 
1 

yordu İ . 14:Unu ı ırı- mı ıınn ınde mütcnddit ınnyn- racaat ederek karısmın kocnsJ l~ın er Knran iCC5Cdi ıu.n_yenc 
ı-ine b;vüııkü ator lf!~ • dü. n~ •C!~= •CJd1, J:>eyDim llön- lnr görüldüğiinü '1nbcr "\.'e.mıek. Xahiri zaptct~ini söylcmis ve erek defnine .ruhsa1 ~:enni -

•nnıi . Berutn tu•up gıt.. y.oa ın l ttJ. ne Arahın tcdir. bı•ı>"D iiniine ı:cd ini kendi. tiı·. 

1 - B~i .ne ıEdc.n .ne Fon P. • 
ucu esrarengiz ,paurlıklar.:a mu
hat:lb edemez. 

2 - ll'ür.k topr.ağı üzerin~c 
Türk devletinden l>asluı hiç hır 
ae,;:Jcün nüfuzu iddia edilemez. 

3 - Biz. Ru :J"& :tarafından ar-
1mıwuhın vurulacnfıımı:ı tah
n1in ettiğimiz jç1n değil, b5yle 
bir harbe girmemizi icnp etti-

• 

6 - Anknra~a hak~ o1nn 
ı•l.i f inönii'dür '\'e lnönu~ e 
iıkim olan d 5 accc Türk mil-

11ctinin, ıistildru. eref. hnys'i~ et 
,,e ınilli menfaat te1iıldcileriCfir. 

1 - Biz e !kı ıhrtt, ne de ci':ı· 
tiriz. Ba halnnnın hayati men· 
f afierine ili meme ,.e 'kendi 
hayati menfnatlerimi:ı:e ilistir
memel': d ğişmez sıarımızdır. 

* Tiirlfrve ne cogv<rafi kilam(fon 
~ ' 

bir ltöprii ne de siyasi b::ıkıın· 
ü n bir l>0rsadrr. iF 

NİZAJ\!EDDİN NAZ 
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SULTAN ABOUL'AZİZ §ve 
iMPARATORİCE ÖJENİ 

' 

Öjeni, sıcak göbek taşı üs
tünde boylu boyuna uzanıp 

gerinmek isteyordu 
(JJu bir turih değiUİI. Vukuat ıcuıwmf 11 doğru 

olmakla beraber karikatiiri:c edilmek surctile la· 
:ılml§tır. K ullcrnılan ii li'ip d11 im luıkımdmı o· 
kwımalıdır.) 

Türk utbolü 
~ Ft·ner - <~ulata<;ara~· 

mu<'l mfüıaschetilc --
«Galatasaray • F<'ncr rekııhe

tiııin ezeli olması kadar do!>tlu
i{unun da ebedi olmusı, futbol
''tılnl'Jnw;a uıaziclc olduğu gihi 
gihi i. tikbalde de mes'ut in ki. 
saflar vadedt'n funi1lerden biri. 
dir. 

Bundan on on bcs sene (•,·ve
lini göz önüne getirirsek, her 
Galatasaray - Fcııcrbahçe macı, 
genç, ihtiyar, kadın erkek bütiin 
por meraklılarının yiircklerini 

bir hafta evvelinden ('arptırır, 
gazeteler tahminler ;\'Ütiitmeğc 
haftalarca en·el ba lar ve 
ma<: günü yakalarda sarı kırmı
zı, liciverd ve sarı ci<:eklerle ge. 

Abd.Ulfiz.iz Han rehavetle ı<;ı- Madam Duzyan, Öjcnıye sa- len genç hanımlar, ve megafon-
nı çekiıp soluyarak valde sultana dece hi.inkarın söylediıkler~ni ter- larla bağıran kaynana zmltıla
bakp gözlerini süzdü. Pertevniyal ı::üme etti, Alt tarafını gctırıp ~ı- rını O,\'natan taraftarlarla stad. 
iUltan da ars?anının ateşli nazar- karamadı. Valde Sultanın dedık- lar bir ba,\·raın yerine dönerdi. 
Larından manalı eyler se-.anişti. lcrini unutmuştu. Terci~man ka- Eıı gen<" dördiindi takıın1ar
Hafifçc glılilm..c;iyerck gözlerini aın söy1cdikçe, İmparn!~rıçe <te- dan baslıyan hc;\-Ctan, takımlar 
önüne indirdi. Madam Düz.yana: bcssilm edeıek ba mı cgıp kcy~f- vükseldikçe artar ve hi;ylece ge. 

- Ferdaya zı~aretine varma - leniyordu. Abdülaziz Han ayaga rek oyuncularda gerekse seyir
mız mukarrer oıduğunu Fransa kaktı: t·ilerde Galatasaray • Fener kar
aultanına söyle. - M.ab<':ı ıııde ı.ıyafet~ı:ıız var sılasmaları senenin en giizel en 

EN SON HAVADlS 

ru~. Her iki kuliibiimü:ıiin ida. 
recilerini tebrik edel', her iki 
takımımıza da mu\·affaki) etlet· 
dileriz. 

Aniı .. YURDAKUL 
Maça dair tahminler 

Gl'çen kar~ılasııuıda 2 - 1 galiıı 
gelen Galutasara'\ takımı bu 
gün Fencrbahc~nin l\Jeliblc 
takvi~ eli takımı kar~ısındn nc 
gihi bir derece alacağı merakla 
~ı rıılınaktadar. 

(' rılatasarayhlar geçen hafta. 
ki k ... r ılaşmnda galip gelmeleri. 
ne raiimcn beklenen ~·üksek o
yunu gösteremediler. Bu giin 
hiicuın hattında Giindiiz ovnın·. 
sa for hattı işlek hir hale gele. 
bilir. Bundan ba ·ka, haf hattı. 
na E ·fak geçerse Galatasaray en 
km·vetli şekli almış sayılır, 

Fenerbahc;c, hu gün öteden. 
beri dedikoduım siiren l\Telihi 
for hattında o~·natacak. ('oktan. 
beri oyununu se:netınediğimi1 
bu oyuncu h11kkıııda şimdilib 
hic bir sey sö,rleııeınez. Yalnı7 
bu elemanm sür'atini dfü-ıi.in.-. 
rek, Fener idarecileri, takım • 
)'Ürütebilen bir hnf hattı ) apa. 
bilirlerse, ekip bu o) undan rok 
ıteY bekliyebilir. 

T. 19 BANKASI 
K11(11k Tasarruf Hesaplan 

1941 İKRAMiYE Pi.ANI 
KEŞ1DELER: 4 Şub.1t, 2 Mayı&, 

ı Atustoı, 3 lktncıteş:ln 
tarihlerinde yapılrr. 

J.941 ihemiyeferi 
ı e.~ 2000 ıı.rahk = 2000.- ı. 

a • ıooo • c aooo.- • 
• » 700 • c: 1500.- • 
,. > 

, 8 • 
83 • 

\. 80 • 
300 t 

600 • :;;: 2000.- • 
250 • :p; 2000.- • 
lOO ,; :: 3500.- · a . 
00 • = 4000- • 
20 =6000.- . 

Öjcnhrc valde sultanın iadeyi Haberleri olduğunu bılıyorum. he,y<'canlı bir spor giinii tc iri 
zıynret arzusu tcrcüm~ edildi. Lfik"n, kayıtsız duruyorlar. ~ok. ~·apardı. Gazetelerde Galatasa. 
Imparatoriçe teşekkür ederek sa haremden:. ayrılmak mı ıste- ray ve Fl'nerhah<:e taraftarı nm
valde sulrtarıa baktı Pertevniynl miyvrlar? Oylcyse çekinmeden lıarrirler • bilhassa Sadun Galip 
kadm: soylıe inlcr.Kaffesi?i savup sohbe ,.e Ali Naci _ çala kalem, bu he. 

Fener miidufaasmuı gent: ol- ••••••••••••• 
ınası kale i<:in t>pcy tehlike lcs-

Hem hır haceti var mıdır? Bir tuniz.e devam ı:<1elım. Bana onlar '.\ ecanı, yaptıkları tahminlerle 
sorup öğren. Civarı arzularımı? gerekmez! ıtcch. ve ataklarla en Yiiksek merte. 
Edep ~li. Darü!saaıdeti.şerife ter- Mad~ D~z~an hiıınkarın açık lw~ c c;ıkarırlardı: Bu rekabet 
biyesi alm~ üç cariye ihsanını saçı:k .. sozl.erıncıen sıkılıp kızan- Galatasarav ifo Fenerin ıneıthur 
dilerim. Arzıniyaz kalfayı da ~ön- \ oı·. Ojcniyc. ~nda blrini teı:,cü- ou birini, Silih·yayı mağH'ip ede
derelim! ctmeken çekını_yordu. Valde Sul- J ct:k bir kudrete u]ashrır, Ti.irk 

AbdUÜl.7.ız Han dikka~le Ar7.mı tan da ayaga kalktı: futholüntin varlığı ,yiikselirdi. 
)•az kalfaya bakmı.ştı. Kalfaka ı- - Yarın saba'h gc ırım. Pa- Saha haricindeki dostlukları 
ma etmek btedikleri vardı. Ba1- diiŞa}ıı cühan mehtü ülyasıyız. da 0 nisbehe km·vetli idi. Gal<t
desıne dönerek: .. . A~a, g~nlümüz geniş ve pırk- tasara,:. Fcncrbahçe takıml:ın-

. - Arzıniyazd~n . n~.unasebetlu-çedı.r .. declı. . .. .. .. , nın bu~ün tekl"ar a,\ aıı ekilde 
sli oknadıgını duşwnı~ or •• m .de- İmparatorıçe damdonorune ': kr ıla acaklarını duyduğum 7.a. 
cbıderine (47) vakıftır. Durma - şaret ettı Mnbeyın kısmındnk ı ınan mazi bir sinema sendi gibi 
y~ bu geceden Beylerbeyine gıt- zi} ~fotc gitm~k .. ilz_ç:<ı h~zırfanı. ~iizü,ındc ·canla.ı\dı. Bnı:;in Kadı
m. ~"Ordu. Daındonor ÜJenının uzun k"" . t flına ko arken ayni bcVf'· 

Düzyan hanım imparatorice~rc etegini tutup ikalıhrdı. Sultan A-
0

' s a bu duvacak nll~ım? Ud-
fi ld . . .. led "kl . A . k 1f ık şt canı aca -
ünkar ile va ı;sınııı soy ı e- ZlZ Serzınıyaz l ha ~yedaa ç ı ;: Ba'k ki e\·et.. Belki ha~,r .. ll«'r ne O· 

rini tercüme ettt. - n nası azııı rsın · tursa olsun Galatasarav · Fener. 
_ Efendim z ve valde sultan, onunki ne terbi}·e?ıidir? Knrşım- b h. ·darel'ilerinin r(:kahet hta

~met1Cı iınpara~riı.-e ~a1.rctb- dn göz süzüp. gcrdı:ın kırarsın. .a <;e 'canlandırmak diisiincesi
ri hususi hizmet_lcrıne gbzıde ha.ı:ı Hnni valdemızin. eteğini tutmak ;eası~:istiklcri hu te chhiis, •t·· 
nedarlan Arzınıy~ kalf~yı tak- yok mu? Sen bır kere onun ne- .-!n· edelim ki lun•ırlı bir has. 
dim ve kab~lünü rı.ca c?ı~orlaydr.. d~mcsinin ~uaınelesini görüp ~n~ı: olsun. Zira f~ıtholümi.iıiin 

İmparatorıçe sevınç ıçınde .~: dikkat et:mooın mı? ,;iks.·lıncsi ıne\•cut alakanııı 
Şark masallarında olduğu g~ ı Hazinedarın beyaz yüzUne kan fıtzl~lasına~ı için, tcıni 1. ve dii. 
süslenip bezenerek, şaı'klı nedı - dalgası hUoum etti. Madam Düz- rii t hir rl'~abete ilıti' ac:; vardır. 
meler arasında g~muş ~~~ç~.u yan korkusundan titriyordu: Pa- Bu~iinkii murın netict>si, hangi 
nargilıelerıden çekıp ateşlı gogsu- dişa."ıların gazabından i.irkülmek takıınıu Jehiııde ,·cyn alc~ hinde 
si.mü ~işirerekte~ zevk alm?yı ~ lazım geldiğini yüzlerce defa netic~ \'erir c ''"rsiıı. bi~. bu iki 
cuklugundan'berı ;mel 

1 
ed~m~~ zevci ile babasmdan ışitmişti. ınlimt:ız kııHibiimüLlin taraftar. 

l ! ~Jzunb'yı~a~~ tu~n \ ~ ~ İmparatoriç~ olup bıtend<.'n bir larına lıcvecanlı hir giin gcciı·
de işte. ır n a .

0 
d u~d~· T.~~- şey anlamadığı için padişahın kol tccekleri kadar, tcınİ7. bir mac 

kil ediyorsa dn, geride Cihad hu 
boşluiiu kapatarak kudrettedir. 

İşte bu ı;artlar altında her iki 
kuJüpteaı bu hafta teıni:t. bir o
yun beklemekte,\·iz. 

O. Y AZICIOCl.l1 

Altay • Altınordu 
İzmir 8 (Huı.usi)' - Bu sl'm' 

İzmir takımları, milli küme mal' 
larında iyi bir mevki almağa 
muvaffak olmu lardır. Ge<:cn 
haf tn Ankara~·a giden Alta,\' ve 
Altınordu orada da galibiyet kn 
zanmışlardır. Altay, müsabaka
lardan birisini sahada kazanınıs, 
di~erinde mağhip olduğu halde, 
Maskespor cezalı bir oyunl'u oy
natttimdan hükmen galip ilan 
edilmi!!tir. Bu suretle Altaym 
puvan adedi otuza kadar ,\'Ük
selıniııtir. Altınordu da yirmi do 
kuz puvana c:ıkabilmistir. 

Bu günkii ıniisabaka hu iki 
takım arasında olacaktıl". i\-1ıırı 
Altav kazanırsa, milli kiimenin 
dördiincifüi~ünü alabilel'ektir. 
Altınordu kazanırsa, istanbuldrı 
Fener ve Galatasnrayla yapıla
cak maçlardan hirisindl• muhak 
kak galip Jrelmcsi icabedcrcktir. 
Bu itibarJa pazar giinii hı• 
iki tnkımınuz arasında oynaıuı. 
cak oyun her halde aliikalı ola. 
caktır. 

lerbcyı sarayı cmrın e ı ı. un~ . l .. . . bekr .. 'd d" 
i t l . be zemes;ne !hizm.e· \-enp yo gostcrmcsmı ıyor- cıkaracaklarıııı da unu e IY('-

ı,U an nı na n • 'A • • d Hilnkar Neşcbcrk sultan- ----
tine verilen lıaziı~ar ıS,:ka~ }ial' 1:·~ertcvniyal kad'ınefendıye ba- kal. Gıdip tc ne yapncaksn? Ya- Sulıtanı selamladı. Padişah Düz-
d m eder. ?er P ışa , rı ız ka- şile işaret etti: . ruı valdemizle Beylerbeyine gi- yan hanım için Valde Sultana: 
rının gı) ınıp kuşaıınıa arını ta • y rd ah d .1 dersin Frenkce öğrendiğine iyi - Kadın Duduyu bir yana bı-
llt -..ıeb"lirdı Pariste olsa, bu - c en temenn e ıp, 1 - • '. •• .. • k d Fi d ·1 

. ı.-uk 1 ·. ·d ? Ah ·k· tifat gösterin. Niye öyle put gibi eb:nışsın. Evvelden du unm1ye• 1'B ayım eme, arcın e eg r 
llurtı un o m mu, u · • 1 ı ? y k lı ? rek ekrnişin amma bak çok :;on- sin. Sana tcrciinıan cWm. Ebrü-
P<' lerı yanJan yııtmaçlı şal fis- tluruyorsunuz. a ışık a r mı· h l"" ·· "-' ' · Al~lsa kemanın yanına kat. 

d (M Bakı dl " 'bdu""lıa.zız Hanın ha ra ma su unu •uıçersıl\. " -
tanlar gı~ ıp helme ma am on· n "°' .. .. - · ı G"" • ·· k Ka- Dedi ve İmparatoriçe ile ma-
ta li) a•b, ( ) genişçe kuşak sa- rem arayına vardıkta berdulacuz hah nışanı~ı a . ~r,unc ta ... ··1·· beyı"ndc '"'~ı-ı- "'"'alonunda ı.-k-

.,.. ·· lik • ki k ·· dınlara nışan venıığım goru up ., .... l:J\, r..x uc 

Güzel 
Sağlam 

ve iştahlr 

Kullanıyor! 

Cocııkhırınıt.1 küç~ikten 

ANİN di~ macununu kufüın. 
mnya, SANİN diş mııcunu ik 
günde üç defa dişlcriıli fırçala

:nıya a~~tırınız. Gürbüz yetiş· 
melerini temin ı:tmis olursu nıruk ku tüyü •ast klnra yan gc rlen nwnune sogu u onıu gor- . . . . b" ·d . işte le.şen ecnebilerle vükelaya ka-

Wcıek, Boğazın mavi akıntıların- l. .ık desun? Elaleme kepaze edi- ı~ıtılınıe~ış dır hşe~ 1~ ~mma d vü ma , .tti nuz. 
dan kopuşup ge n tatlı meltem- lip rüsva olmak ta var bunda! s:n~en zıya e oş an ~?ım~ e- ;va gı ··· •••••••••••••• 
lerc yüzünü gözünü vererek goğ- - Aslanım. ~zler frenk ade- lilclir. Knlıfalar yer gostcrsınler. - 3 
unu gerec ·ktı Tatlı ve rehavetli tini ne bilelim? Talim mi gör- Haremde ya~.arsın. . . . _1869 senesi Tcş~·ınıcvvclinin 

rüynlar goreoekti. Muhaıbetlu pük? Huremsnraya b~·le misa? Madam Duzyan tekıar ~crd?n ıkmcı ve 1286 scncsı Recep ayı. 
hünkarı şar"n. kıyafetinde kabul fir geldıgi vakı mıtlir? Neşe'berk temennnhlar. ederek. Kralıçe ılc nın on birinci Perscmbe sabahı 
etme ;.sti;yorou. Bir de sark ha • ne bilsun? y~rüyüp ko~ı~ord.a ıl_erlt;y~n .P~- olmak üzereydi. Albdiilaziz. Han 
mamlarına uz.eniyor, şöyle sıcak _ Ben itap etmiyorum. An- ~~ahın eteğını opt~. Oıenının gece saat dörde kadar (alıatul'ka-
koock tası üzerine boylu boyun- k ak t k "d .... ğ etmek gozleri parlıyordu. Tilrk adetle- dır) mabeyin ıdaıresindeki ziya-
ca yatıp gerinerek ten ayaklarilc ~a .nez He k ·nı esını 0 

r ma? rine candan özenip !bayılarak bi- fet salonunda İmparatori~~ Öje
b zularını Abdu auz !hanın diL - ıstcrıınl. a sız ..ıım ykımd'ı anı it . tiyordu. Abdiilnziz Han mabeyin ni hazretleri ile karşı karc;ıya 

. . . . Padışa l sarayınua a n su an k d t .nk ~· tıo 
bnr carıYelerıne ugdur.mak ıstı- olan abc5 (48) yfü. göstermesi .ap'llSın nnf ti t .b·çe ken _,_ aVr~ld-

(/Jtılw ı·or> 

Sahip ve Başmuharriri: 

NiZAMETflN NAZİF 

N~riyat Dircl.:torü: 

ŞÜKRÜ SARACOOLU 

İdarehane: Cağaloğln, 'uruos 

maniye Caddesi No. :ıs 

g Hazhan 1941 PAZAR 

iwnİMİ Biuı 1$ IAMKASlNOA 
,t~~lvgL.i ~E~~ AÇAR 

Devlet Demir Yolları ilanları ,j 

Anahat istasyonları ile A •rupa hattı ista.:;voıılan ara:.ırıd 
bazı şartlarla perakende hamulclcre tatbik ech1mekte ol, n dof 
ru nakrvat muamelesi 16.6.941 tarihinden itib:ıren: 

Tam vagon hanıulcsı ile Haydarpa ·a \•cva Siı:kecl\ e ~el~ 
hamuleleı·le Haydal'paşa veya Sirkecide tahmil edilen .Jşle 
me ni:zamnamesi mucibince katarlara kabul olunmayan ,,e l<'. 
ımHi. ba:zı şeraite t~bi bulumın eşva i:le nukut. esham, cn·a ... ~ıı 
l>i kıymetli eşya ve canlı hayvanl11r haı~ç olmak üzere• tam va$Z~lt 
pamulesine tabi hamulelere de duba vaziyeti müsait almak ·arbi' 
Haydarpaşad an SirkeciyP ve.~ n Avrupa hattının her ha nJ! 
istasyonuna Vt; bilmukabPle Sirkeciden Havdarpaşa\·u VC\ 1 ~
hangi bir anahat Lı;tasyonuna nakillerinde tatbik edilebiJcC 
tir 

Fazla taf:.;iwt .çın Haydarp a ve Sirkecıde.k! Dem ı vol ~~(ı 
barlarma müracaat edilmelidir. 

---- ·--- ____...,., 
- Enson Havadis -1 1 1 1 1 1 1 1 

Abone ;>artları: Türkiye Hariç , .• __ S_l_N_A_MALAR 
için için lfüSlK'l',\S R \U(' 
Ki". Kr. \ SİNK\IASl~DA 

l nfüntı\N ELİNDI~ •:~ilt 
1000 1700 1'iirkl·c Siizlü 

1 

Senelik 
Altı aylık 

Üç aylık 
Aylık 

550 
275 
100 

1000 . ...,,ı 
Sl'AT PARK SI~E.\IA~t.~ 

550 
llA l'Vı\NLAŞAN İN 'A1' 

.Jan Gobin 
--------------------------"' 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuı uluş Tal'ihı: 1888. - Semıayesi: 100.000.000 Turk 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zir<ti ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

ı•ara biriktirenlere 28.800 lira lk.raıniye veriyor 

ı ....... 

Ziraat Bankasıında kumbaralı ve ihbarsız. tasar.ruf hesapla· 
rında en az 50 lirası bulunanlara denetle 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılacaktu: 

4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr, 100 adet 50 Lirat1k 5,000 Liı 
4 ıt 500 > 2.000 > 120 » 40 > 4ı800 ' 
4 » 250 > \ 1.000 > 160 > 20 » 3,200 ., 

40 > 100 » 4.000 > 

DİK.KAT: Hesaplarındaki paralar bır sene içinde 50 lif'° 

dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirdcı % 20 faı
lnsile verilecektir. l 

Kuralar san.ede 4 defa 11 Eyl\11, 11 liırincikfınun, 1 
Maı1 ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. ~ 

WP44. %&& pca:w •ıt .4&& ., ordu Sev ııcmden yerındcn fır- .. b t 1 ? rıçe zara e e aş eser~ a e 
k mmıase e a ır mı. ·---------------------------=----------..----lıyara : . Abdülazız Han ayak üt.erinde 1" ft' 

.. Ne b~htıyarl k azı_z.cm. Zatı valde<.ine çıkış rken, İmparatori- Şarlu'ın sefahat alemlerinde do En Son Havadisin Cinayet ve Macera Tef rikasl: 16 Saat ona doğru, M.arteJl t: 1' 

2 / 

mclukfuıc ılc valde_lerıne .nasıl e kendı gU?.elliğınden hah.setli!- !aşıp amcasından sık sık para is- tiş, lokantanıll kapısından 5ı 
şükran arzcdcoegırnı bılemıyo - ~iğını sanarak gurur getiriyor. temcsi, ihtiyarı fena halıde sinir- KA L 1 LO KANT~ lar. Arrebın sırtında Morı~ pJO' 
rum Bın hır gece nas. al_ları deh.- harem kısmındaki hu"'-'k"r oda- b" .. sedi vard. Marten, ahırd_aıı· ..•• 11' 

ı .....ı b 11 .. l~ndiriyordu. Bunun için, ır gun il"' .. ~ı. crıuue yaşayıp gczınıyor gı ı- d k k . b 7.ltk . risio atını getirdi, oesedı ) t-"' 
~ un. Oh, ne saadet. ne mazhari- s~~ an ~ı m; • ~~t ı:;~ı:-5 noteri çağırarak vasLyetnnmesinı dileı·. Hayvanı yecleyerek, }tn 
vet. diye mırıldandı. gostermbıy~1r u.. u an __ .,_ ız .. §ış- hazırlattı, ve bütün emlak ve ser- • 

1 
_ . . .. ..kl .. l 

Hünkar ayakta durarak göz- ~?~ g~ C'G ~~ ıçı~e .~eeı~ vu:~- vctini Morisc bınlkt.ı. şuz. Buldunuz mu? w . şıyorau. ı.g.n ıçıne gomu u er. . tf" 
le nı süzu"'ı> hararetle söylenen du. nu one buk_ın_ uş.tu .. T!_Pk_ 1 Alı- Mori , Piyenbile öğleden evv.el Maı-tenin ve kızlarla anaları- Çevıren : ~ Fıruıda ölünün üstünü aıı dı· Yol, hır saat kadar sürdU ~"' 

t .. ğ b - 1 d ı l raclel) uçurumunWl kcfl f" Öjenıy~ bakıp esniyor, ağzı kulak nın ~apıp e ,.ı ı gı 1 egt ıyor . u. geldi. Bu sırada, Jevez e ~ate ın, nıın cevap vemıd.lcrinc .meydan M S Ç / laı·. Nesi var, nesi yok aklılar. d rd lal' JI 
larına gidiyordu. Gözkapaklarını Sadrazam da az evvel mabeyını önlerinde gümüş kutıu, gizlıi ya- bu-a.kıınadan, Fetiş atıldı: • • apanog U Yalnız elbiselerini soymadılıa\·. gcklild:eri zaman, u u 1

)Jlf"" 
kapıyarak dedi: hUmayıun rıhtımında öylece rü- yın nerede olduğunn bulmaya uğ - Evet, mösyö... Gümüş bir Marten, cesedi yakınak tekli- tiş, bemen belinden nahııt ~ 

B d · d ğl · küa varır gibi sallanıp bükülmüş r:.<:ıyorlardı. Martenle Feti<:. bir kutu deg-il mi?,,, Ben buldum. A- ha iyi ;ınre'bilınek idn Morisin finde bulundu. Fakat Fetis buna ğını çıkaı-d!, atın kanııııa ~.#"' 
- ura a zıya e e cnmıye- il K l k · -.. "'Y ~ " • t Zavallı hayvan can ~il 

lim. Valdcmizle elbet etraflıca t. · u J.!ı1~mı yapardı da, efendı- taraftan kızları seyrediyorlar, bir hırda samanların içine düşmüş ... oturduğu sanclalyanın arkasıı~an razı olmadı, tehlike gör<lii, l3un- ui 
1 
ndı acı k"şnedi tJIJY.1 

-t.. d " 1 ' l o·· 1 d ğ"l sı daha u ıasını neden yapmasın- tar-~""n da pipolaı·ını püfül'detc- Kı.Jln-la ana 1·-rı, sımn=ırı b~r- öne d~g·ru ig"tlen Fetk, Martenin da Arap haklıvdı. Çütıkü karısı ~a 1.a .' acı ı '
1 

.. 1 auJ,jdşıp ın csır er. y c c ı mı . S ık" b kad .. . . iUı.. ~..._. llil ..,.-- • .,. :ıoı., l dogı'" ıçradı UÇltrtıll • 
ama. Hem de dudu kadın (Ma - aıy .aı ı u 0 

. ar guç _bır ış rıek konuşuvo.rlardı. /birlerinin yüzl~in.e baktılar. Fe.- yüzüıne baktı; Marten gci7.Unü ve ba.şkala.rı gümü• küluyu ,'\r~- ı~ıerı - s ' 
dam Dilzyana bitap ediyor) ya - ~_ıydı? Az daha eğılerek elıle yol Mar.tene göre, elmas, saat ve Us deliımiş miydi? İçinde elmas klrptı. maık için buraya geldiğini biliyor varlandı. sı~I 
rın gilnleooe perşembedir. Valde- gosterıp: bunlara benzer şeyler almak, teh dolu bir kutu~~u geri vermek de- O ı.ama.n Feıti§, belinden bir bı laııdı. Bir kaç gün mey.dana çık- .Marteıı, ?ayvanın ark9• f; 
miz Beyleııbcyi sarayına varıp - Artık ~yafet mas:asına gide- Ukeliydi. Çiçekçinin saati yilzün- lil!kten başka bir şey değildi. çak çıkardı, olanca kuvvetile Mo- maYJnca, ellbette buraya gelip a- u~~ı·uma bir .'IC.Y fırlattı; t" W 
nas misatirimize mülaki olur; sa- liın. Saat te ikiyi geçıyor. Hayli den a dllha yakayı ele vermiyor- Fetiş dolaptan kutuyu alarak risin ensesine sapladı. Genç ada- rıyacaklardı. Buoun icinı Fetiş muş utıu idı. Faka ı)~ 
rayda bir can muhabbeti eder- ecıkmı§Sınızdır. Sizi ·,görmekten lar m1ydı? .. Bunun için para al- Mor;se uzattı: mın landalyaylıa ber;aıber devril· iU teklifte bulundu. bofaltılm~, ~ırlan.ta~'. Y~2 
ler. Mabeyind-e bekleyenler var- yiyeceğimizi şaşırıp unuttuk. rnak daha ıtehlike&iz bir şeydi. - İşte kutu... diği törüldü. Bu sefer, Fetiş üs· _ Cesedi gece ata yükleriz, Mıt~~-a~i~' r~t~, ın ~ /' 
dır. Onlara görüımnek melzum Diye İmparatoriçenin yüzüne S&zünU bitirirken: Sonra safiyetle ilve etti: tüne çullandı, gö~i.ine oturarak, uzaıkQa bir yere götürüp atarız. a .~. 1 gız 1 ap:ıır . .A' 
olduğunu dahi söyle. baktı. Kısa adımlarla harem ko- - Görecek.sın, dedi. Kutuyu - Bunl.111 kilidi yok, .• Nasıl a. bıçağını rast#le saplamaya baş· Bu suıoetle cinayet, dağlarda ~- mı~·.~· .. roetr: . 

. V~_lde suttan impar.~tp~~içenin. ridor~arına. çıikt1Jar. Valde sultan aramaya ge~ler ... Bu ~e ih- çı1ır fbu?.. ladı. &en eşldyalara yük1enir. Gumuş kutuyu feda et ~ 
ırı gozlerinc bakar~ guldu: as1arule dılber :misdirinin baş? tiyat.sızlık ettın. Almıyacaktın Moris eüldü: Fı.ş.kıran kanlarla yüzü gözli Martee fikri beğendi. 11in ~bebi,_ §Ü~eyi izale e,f' 

. -:- Yarından. teıci yok, Betle- larındaın altın saçlyordu. kopara- ilc3L?tuyu... - Merak mı ettiniz?.. bulanmıştı; etraf ta kan içinde Salona döndilkJıeri zaman Ma- bu cinayetı, eşkıyala.rıın 1 
yuuz. V~ırun, 1.şte arslanım da toriçenin, erlt(>n yiğitleri tatlııca Dışarıda ayak seslte.ri işiti)ıclj, _ Hem de pek çok ... Anahtar kaimı.ştı. Madam Martenle kızla· dam Mart.en ortalıiı teınUzlemiş- kanaatini uyandırmaktır. -t._ 
ırade .~r .. DılerMı-se ~~ç n.lyalanoda b4l8tırıp aıdıklayanl Marten ayağa kaHctı: deliği. falan gönneyince şaşırdım. )'ı böyle kanlı ve k.orktu1ç sah· ti. Kızlar, kutunun başında, bil- Lokantaya dönüşler~~ 
de ~hr. ~ı~n~e··=P uzu]- akça yi.izlü nedimesi, soğuk hava- - Yolcu geliyor! . AnahtarsJz kutu o~ur mu hiç?.. nelere alışık oldukları için, hiç yüık bir hayranlık içinde pırlan- r~ saat sonra, kapının ° ~ ::.ne er. 1 ~ı:o~ mı. • larda toprağa ıdil§en ılık (Cem- Dedi. Ve hemen kızların clın· Ge.nç adam, masanın kenarına bir heyecan ve orku eseri gös- taları, küpeleri, yakıut yüzi.ikleri bır at du.:<1u. Kapı~ı ~ç8fo.ı. , 
~ lhar say~~ ~· ~nm~.? ~- ~)ler gjbi uyuşuk yürüyordu. den .gümiiş kutuyu aldı, .dolaba oturdu. Kutuyu önüne koydu, el- teıımediler. Madam Marten ka- seyrediyorlardı. ten yol gostererck ıçen a 
fı!• f k'ne .sa a ar~ı . ır er ~~ · - Katmerli gerdanlı DVzyan (Du- sakladı. lerlııi kutunun kenarındaki bir pıya koştu, sürgUyü slirtlü. Kızı. * ~nç l>ir adamdı. ~ 
\J'b 

1
•1 za~a.nı ', efıl. ~~u~ı d~- Ciu) bir kenara çekilmişti. Yerle- Gelen Moristı. Maı-teıı Fetişm yere dokundu, hemen açıldı,ku- lar memnuniyetle birıbirlerine Sandalyeye otururken ıJ 

.ıyı ~ aln acın ~ a nız 0 
umun - re !kapanıp teme.nnahlar ediyor- yüzüne baktı. Bu bı:ıkıs1n: tu... Katclin hayretle haykıror, bakt l;ar. Sevinçlerinden, gülü - Akşam... ne sordu: ~,.... 

u unmaz. du. Padişahın gözleri kararıp - Ben sana demedin mi? .. İş- M~rtcn:n ağz.ı nçık kaldı. Jerve-Lin yorlar, ellerine birbirJne vuruyor Karanlık, bir yarasa glt>i, dağ- - Evvelki gece burada ;;,.t' 
(47) Teşrifat u 11 . lir' gönlU g dıklanarak dimağı bulan- te kutuyu aramaya geldiler. ,gözlerı kararır gibi oldu; rengi sa lıırdı. }ara kanatlarını germişti, Etraf- Mor!B ~ak, bugUn P 
(•) Sult.an 'MU:t°af er~ ıan· mı.ştı. Madam !Düzyana dedi: l Demek istiyordu. rnrdı. :Martenle Fetiş; ölüyü fırına ta ses, saıda, hiç bir §ey duyub. gelıdı mı?.. .,,J> 

marunda İUS{ıJiz ek.is:~ ha:e z~ - Hem sen bu gece haremde Moris mukaddemeye falan lil- Kutunun içinde, gözleri bir naklederlerkcn, Madam Marten muyordu. Her tarafta gecenin ....:;: Ev.et .geJdi, ~ a~.ı" 
1106 • 1115 11 

1 

mı . zum görmeden sor.du: mıknatıs gibi çeken elmaslar pı- de yerdeki kanları siLiyor, cürüm sedi vardı. Martenı ahırdan, Mo- •"'""" i vr'I 
(48) Surnt asma. - Burad~ b'r kııı. ı un•ıtnıu - rıl f' rıl rnNıyor<lu. Elmaslan da- izlerini ortadan k. ld•f'!'\ayn uğra- sus, şiir gibi sükQtt vardı. r(~CtHDn'i 


