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CUMA 16 Mayıs 1941 
Sene: 2 - No. 172 

Baş1nuharriri: 

N izame ttin Nazif 
r ~~ . I 

Günün en son . haberlerini verir S iv isi Ak$am Gazetesi ... KURUŞ 

Milli ~efimiz ]S~riyede in~-Y1 lız tayyarelerı 
Samsun - Ankara arasında 

tertip edilen bayrak koşusımun 
başlangıç safhasına ait tafsilatı 
Samsun hususi muhabirimizin 
telgrafına atfen aynen bild iri· 

Samsun -inkara Bayrak koşusu 
Yunan Devlet Nazırı ile Irak Harbiye 

nazırını kabul buyurdular 
Irak hariciye nazırı 
yakında tahrana 

gidecek 
Ankara 15 (A. A.) - Reisi· 

ciimh ur i met iııHnii, bugün 
Çankayadoki köşklerinde saat 
15,45 de, 'unan Dc,·let nazırı 

ekselin Argiroplus'u, Yunan 
büyük elçi i ekselans Rnfacl ile 

birlikte \'C saat JG,30 dn Irak 
llarbiye Veziri ekselans Naci 

Şevket. Irak elçisi ckscltıns Ka

mil Gcylani He birlikte, kabul 
buyurmuşlardır. 

Bu mülakatlarda, Hariciye 
\'ekili Şiikrü Snraçoğlu hazır 
hulunınuritur. 

Almanya 
Üzerinde hava 

a k ını 

Ahnan netice he
nüz bell i değil 

Londra, 16 (A.A.) - İngiliz 
bombardıman tayyareleri bu ge
Qe Almanyadaki hedefleri bom
bardıman etmişlerdir. Tafsilat 
daha sonra neşredılecektir. 
Maıta, 16 (A.A.) - Resmi 

lt•bliğ: 

v~arşarn.'bayı Perşembeye bağlı. 
d .. ~ mutaddan kilçük bir 

d:na:i:. ~ava. teşekkülü tarafın-
7..erıne yapılan tnarruz 

~ınd i\•:1 ""lkl rd 
l -.. ,_ "' mu e e .. mühim " •ur,,.,. vukua g lrni '-• ı .. e " ve bır kaç 
11;ı ı: olm·· ı · · "" UŞ ur. 

Bahri 
ttc . :C ~ hava kuvvetten-
~ aı t bınalaı· üz.erine de bomba. 
81 atılmış..cıa da bu servisler ara
b·nda ne hasar, ne de insnca hiç 

Irak Hariciye Nazırı 

İngiliz oazet elerine 
Uöre Fransaya ve
rilerek cevap. harp 

Han ,etmektir 
vaziyet ciddi b ı r 
safhaya girdiğine 
göre, ağır darbeler 
indirmek lazımdır 

Londra 16 (A. A.) - B. B. 
C.: 

Gazeteler, :Fran ız • İngiliz 
müna chetl rinin gayet ciddi 
saflıaya girdiği kanaatindedir· 
ler. Acı bir hatıra olarak kala· 
cak olan rniicadele ihtimııli ' 'ar 
dır· 

Gazeteler, Frıın auın müta· 
rekc şartlarını ihlal etmesine. 

kar:.• İııgiltcr:enin l"ransa ile 
lıarhe giri. me inin yegane cc· 
\•ahı tt"'~kül edeceğini ilaYe edi
yorlar. 

Alman tayyarele
r ine hücum ede
rek bir çoğunu 

tahrip ettiler 
Londra 16 (A. A.) - B. B. 

c.: 
Burada öğrenildiğine göre, 

Suriyede hulu nan Alman ta)· 
yarelerine karşı clüu lıa.-.ekat 

ha~lamışttr. İııt;ilz trınnrcleri, 
tayyare mc) daıılarıııcla lmlu
nan Almnn tanarl'lcriue lıü
cuın ederek hir çoklarını talı· 
rip veya lıa~ara ıığrııtını~lar· 
dır. 

Kahire .16 ( . .) - H. B. 
c.: 

lrak'a geçııu·kı iiznı' uriye· 
ye gf'Jı>n 30 kndar Alnıan tana 
resinin ek~eri i }ıomlmrdıman 
ta\i) aresidir. \ ralarııuJıı nakli 

yoruz. 
Burada son neticeleri \ere· 

lim: 
Dün saat 16 da Samsundan 

hareket eden atletler, bu sabah 
9,30 da bayrağı Amasyalılara 

teslim etmişlerdir. Aına!>yalılar 

da kendi vilayetleri hududunu 
a~arak bu akşam tam 19.40 da 
Corumullara teslim ~tmi htt· 
l~nacaklardır. Çorumlular J8 
mayıs saat 5 de Çankırılılara ,.e 
Cankmlılar da ayni gün ::.aat 
İ4,30 da Ankaralılara teslim C• 

deceklerdir. Ilayrak 19 mayı... 

pazartesi günii saat 11 de stad· 
yoma getirilmiş bulunacaktır. 

Biitiin bu mesafe dahilinde ko· 
sacak olan atletlerin saya:.ı 242 .. 
dir. 

Sam.sun, 15 (Hususi Muhabi· 

} e tan' arclf'ri huhmmaeı da 
muhtı•ıııddir. Almanların Suci 
vede kullandıkları nıeHlanlar 
;ra ımla Ua) ak mı') d~m da 
vardır. Rentcr nııılınlıiri ta~.ya 
r elerden haı..ılarıııın Suriyrde 
kaldıklarını lıilılirİ)Or. )lll 

muJı alıir. lnuın tan nrelcrine tü. 

rimizden) - Ebedi Şef Ata.. 
tücl<'ün Samsuna ayak bastığının 
vıldönümil münasebctile tertip 
~dilen bayrak koşusuna 'bugli.n 
saat tam 16 da başlanmıştır. 
Samsun bu münasebctoo bir bay 
ram günil manzarası yaşamaktay 
dı. Şehir baştan ıbaşa donanmış, 

bütün l~lk sokaklara dökülmüş-

Fran,.ız aw~ ta)} 11~.elerini~ı. ele f Başta Vali ohn~k üzere hüku: 
refakat ctıııı oldıı~ıınn ılave 1 met erkanı, Partı ve Halkevı 
eımektc<lir. mensupları, askr, mektepliler ve 

Alman ta)) an·lı•rin i ıı Suri- h alktan k n '13balık kafil~lcr öğlc
yeye gelmelt•ri ]ıilJııı;:.a Surİ) t~· den itibüaren iskele meydanı ve oi 
deki bu ağır levazımat ,\iman· varını doldurmuştu. Bu büyük 
ların eline geçtiği takılirdı· riı l milli ko~uya iştirak etmek şere· 
rlii bir ''<IZİ)Ct doğur:u•a1'tır. fini kazanacak atletkr büt"i.in ha

1 Numaralı atlet Ankara yolunda - Her 
Vilayet hududunda nöbet değiştiriliyor 
-Bayrak, 19 Mayıs sabahı Ankara stad-

yomunda bulunacak. 

Hangi dostluk 
makbul? 

l zırhlarını tamamlamışlar, ön-
ceden numaralarını almışlardı. \ auın ın oır köşesinden diğer &Ö şe~ine bayrağı ulaştıracak olan atletlerin 15 • l9 tarihleri ara· 

Amerika hükumeti 
F raıısaya kar şr 
vaziyet alıyor 

Londra 16 (A. A.) - · B. B. 
C. Ya~ingtondaki ealalıiyettar 

(Devamı 3 iincü sah ı fede) 

Koşunun başlamasına pek a1. sında kat edecekleri mesafe •. 

1 kala, h;kele .. açıklarında ~emirli yürekleri coşturucu bir kaç söz kurdelayı Samsonun temiz hava-ık.fır genç göıxle~ lka~~l~ncuy~ 
bulunan Gun.cysu vapuıu~dan söylcdi'k1en sonra, elinde bulu- sile .şişirilmiş iman dolu göğsüyl!e kadar, kendisini teşyı ettı. ~a~· 
bayrağı tesellüm ed l hcyctı ha. rag<ı ham"l ko ucmru Halltevı ve 

nan bayrağı 1 numaralı atlete kopararak bir yay gibi ileriye a. 1 
-J 

mil m otör tam yolla ilerlıiyrek is- spor teşokkUlleri mensupları oto. 
'-·' k hu teslim etmiştir. Bu kl.Ymetli cma. tılmıştır, Bu esnada mızıka milli b 'll tak· tm_,_.__.J· ler 
~'l:ıeye yaC'laşmı~ v !Y a mo ı e ıp e Cl\~ır · 
suretle Valiye teslim edilm~tir. neti alan temiz altınlı ve ~miz marşlarımızı çalnta1daydı. Hallt, Her 15 kilometrede bir bayark. 

Bayrağı alan Va~miz, koşunun yfüekli vatan genci, onu bağrına ooşkun1AAk içindeydi; alk~ ve nöbeti değişecek ,.e \•ilayet hu· 

mahiyet ve maksadı ve Ata- basarıık, verilen ~aret üzerine, «Vur ob, «Allah yolunu açık et- dudu münbehasında komc;u \rili.ı· 
tiirk'ün aziz hatırası etrafında önceden gerilmi~ olan kırmızı sin, temennileri arasmda, feda- yet atletlerine devTedilıeceıktiı 

ır zayiat vuku bulmamıştır. 
e ~ra, 16 (A. A .) - Hava ve 
°;1Y~t nezaretlerinin tebliği: 

u gec dü smanın büyük Bri
(De,·aıııı 3 üncii sayfada) 

H_ürriyefi i m h a ya 
matuf bir ittifak!., 

•Time~> ve cDc) li T'Cleg- ı 
raf,. gazeteleri, İngiltercnin ge
~eıı temmuzda Suriyenin işga

line ve bnrnsıııın Orta:.;arka 
kartı ü olarak kullamlma ına 
nıü .. ande etınİ) eceğiııi Fran~a· 

H1rvatistan Kralllöı Mareşal Petene göre 1 En Son 
kuruluyor müzakere 1 er mu- • 

aj:~~:-.:::G (AA.) - Stdnni vaffakiyefle neti- l:'l~lf adıs 
1 

Diin ~~! Zvon~niro hıuı~da· 1 • ! lngılız ha V3 

Ruzv~,Aı .. 
illan-Fransız itti· 
lakı bundan baş
ka birşey deQil 1 

k Londra, 16 (Radyo) _ Anıcr· 
a Reisicümhuru B . Ruı.velt ya~ 

tığı beyanatta demiştır ki· 
rru:!imdiye kadar Fransa. ile a

a mUnascbctler, Fransa - Al 
tnan ·· rnutareke esaslarına d . 
nıakt 'di a~ an-

ı · Frnsa hukGrnet · d b 
mUtarek ı e u 

e sartları haricinde h ic 
- (Devanu 3 iincU sahife<le) · 

ya hildirnıi oMutrunu hatırlat 
maktaclırlıtr· 

ıı ri} ede tnyyarc meydanla
rı ha ara uğradığı takdirde Lu 
har-t"kıeti_n mc~uliycti Fraıı~ıt
nındır. lngiltere için dalıa \'asi 
tc<laLir almak icap cdel'8c, A· 
nıiral Darlan , .e mes1ckcla~ları 
nın §İkayet ctmiye hakları ol· 
nııyacaktır. 

Gazeteler, ağır darhı,, incliril 
me inde is:rar etınek-ıodir. 

-o,._ __ 

Ruzvelt 27 Mayısda 
Nutuk söyleyecek 
Londra: 15 (A A ) A . 

· • - merı· 
kadaıı öğrenildiğine göre, Ruz. 
\'l'lt radyoda 27 ınnyıstn konu
şacaktır. 

Mısıra taarruz Malt d 
b , a a asının 

ve to ruk k~~esinin zaptından 
s o nra duşünülebilir 

-
30 bin adamın gündelik su ihtiyacı 

aşağ ı yukarı 120 tondur 

ı ·Yazan: -Sabık Bükreş 1 
J Ateş~~literimiz ! 

41 '&tihvel' Afrika ordu u Libya· sında bazı nıühim farklar , ar-
ln 1\tı . ., dır· 
~ sıra tanrruza geçecek D11 • • 
~ eı-aı Graziani'niu ordusile General Graziani ordusu l\tı-

l"ıll ltonınıel'in ordusu sırıı· ı .Devamı 3 Üncü ay{ada) 

ll lDlll hukumdarhgının yen ıden ce enırse .. .. 1 .. \J •• •• 

1 ihya edilmis olduğu ilan cdil- ı ustun ugunun 
miştir. Bu suretle Hn\'atistaııın F b .. .. k D • J • 
müstakil bir deYlet olduğu gcis- ransa, uyu ev• son netıce erı 
terilm~. ola<·.aktır. .. let mevki ini muha- Birçok düşman 
Resmı cerid<', bu husuı.a lllU· faza edecek gemı"lerı· batırıldı 

teallik b ir kararn ame neı.rt-tmi~ 
tir. \'i1:h~·. 15 (A. A.) - Frnn.,1:1 Loııdra: )6 (A. A.) - İngiliz 

1 Roma 16 (A. A.) - Oıi n rl's· Ofj njan"ı hildiri~or: lla\'a nezareti isti hbarat hiiro· 
İ men teyid ed:lcliğine göre, Hır- l\larc::al Pctain hu ak anı rnd- sunun hildirdifiırn göre.·, İngi l iz 

f 
vatistaııa bir kral bulmak içiıı ~oda 3 ... n~ıdnki dcklaras~ onu hoınbardını:uı tayynrelt-ri diin 

jtal'·a ı'le llın·ati.stan arasında öl!lcdeıı oııra Frizon adaları a · ynı>m"ıtır: ~ 

( 
kon~ışınalar devam <'tnH'ktcdir. t·ıklıırında hinın~·e altında 'c~·-

Froosızlar; • k r· 
-....-<>-- reden bir diisnıan vapur a ılt•· 

137 N I
• h Amiral Darlaıı"m Alınıın~·ııda sine hiicunı ederek 2.000, 4.000 

' 
" ~- orvec, 1 seyya geçeıılenll· llitlcr'lc gi>rü;:tiiC:ii· ,',·~ıtır-r,.1011oı~latrodnıirl.aAto~uskoı•iıı··.: d"u·~ •. ı•ııtııarnu rJI ~- nii (iğrcndiııir~ nu mi.ilakntı t•S:\:> • y .. .. , 

·~!:--E_arM-1 şehrimizde itibarİll· tawi ı> ı·tıni!;itİııı. Bu yt·· ıt\C I tanıır<'lt:ri Jngiliz b.mıhar-
- ~=-;= _ _ _ _ ni giirii ::ınw hiı.c i ... tikhalin ~o· dıııın ıı tnn·arderine hücum et· 

Norveçle araın ııda ınc,cuı · ı d" Dl. l · 

19 nıayıs şenliklerine ııazırlanan kız taıc· 
beden bir grup geçit halinde .. 

19 mayıs Spor ve Gençlik rak edecek, bir ktsmı aa kuliip· 

baYl"amı için ,.ilayet tarafından lerin ihtiyar sporcu azalarından 
neşredilen talimatname alaka- müteşekkil grup halinde mera· 

darlara tebliğ edilmiştir. Tali- sim geçişinde yer alacaktır. 

matnameye göre, bayram kaza- Beden terbiyesi ınükclldlcri 

larda ''e nahiyelerde kutlnma hak i üniforma giyecek ve saat 

komisyonları tarafından tanzim 9 da Kolbaşı Sıraselviler cad· 

- ltmu aydınlatmak n• Alınaıı tıi ı · ıııi~ (•r ır. ı~mnn ta~yarc erın· 
ticaret m uahcdl•si lı i.ikiiıı1lcı·i 1 den biri diisiiriilmiistür. Bir İn· 

1 k · · · ktİııı<'t ı l c giri~ileıı ıniizakett ere • ~ 
mucibiıl('C mem c etımıze gon· • rmck gili7. t.,~·~·aresi ii siinc dönme· 
derilecck makine \e ı:.ksamıııı clc\'am etmek iıııkanmı ,.e · 
kurma küzcre 37 Noncçli mii · tedir. - . ,,, mıstir. 
hendis ve monfor bu sabah Ro· 
manya vapurile şehrimize gel · 
mişlerdir. Jlarp llnşlayalıdan· 
beri ecnebi ziyarctci gclıııcmis 
olan schrimizdc. birdenbire ku· 
{ile h~linde yahancılnrrn giıriil 
mcsi havli ataka 'c ıııer~ık U · Müzmin dertlerimizden biri 
Ylınd ı rmıştır. 

olunacak programa g(ire, okul desinde Taksim nahiye miidiir- . Kıh rıs bombalardı 
talebesi, mükellefler, sporcular, liiğii binasının öniinde buluna· il 

Salım•: Bir tramvayın iin sa·ı Hô.1nid Refik 
hanlığı. Şahıslıır: Bir ,•atandaş . 

) 1
. • . t" k kin vay durağı ıle çarşıkapı ara ı ... 

(yatman . ~ınc ~e ı~ınc ~ . .. , Halkcvlcri .ıniiıncssilled tura- cak ve kol Firuzağaya do••ru J ..cfkoşc: - Resmen bildiril-
fından tezahüratla k11 tlnnarnk- tophuımış buhınnt·:ıkhr. diğiııe giire, hoınbardımnıı tay-

0 giiıı (iğledcn sonra saat 15.:10 :rarcll'rindcıı miirckkeı> kii çiik 
da Reşiktn~ "e İstanhulspor. Ve- hir diişman luwa filo u diiıı sa· 

hah K ıbrıs'a hücum ederek mulı 

tır. Miik ellefler ve sporcular ii ~ 

kısım halinde ge<:it resmi ya 

pacaklardır. Bunlardan bir kıs· fa ve Beyoğlu ı>or kuli.i11lcri a · telif , erlere bombalar atmıslar
mı hftki elbise gi~c(·ck, bir kısmı rn.sıntla iki futhol ma~·ı tertip dır. Üç kişi ~araJanmıshr Ha-

snor kıyafetiyle mera ime i ti- cdılnıi~tir. ar ··lt hafiftir. 

l d b .. (b' gazeteci) Vakıt: oğleye )akın. 
Ul'C t' c eıı ırı ır . . . . . . • b 
1 dh ld , . k dııran kapı· Vatman, smııılı sınırlı ur· 

;\ e a e, ~arı a~ı ı1·k" 

t k · d a elini dın·nııus, nundıın solumaktadır. Be ı ı 
nııı :. or ana ın · " • k 
1 1 d ı 

0 
etrafı sevrcden sabır, temkin ve asgarı (te rar 

' n gm a gı . A') kete 
diğer bir , atanda. (her hangi ediyorum: • ~sgarı. n~za .• 
hir x). Hacliscııiıı bir filim akışı ınhutac bu ışın tanı tersıne 'a 

3 ·· ·· sadada) içiııd.- ı.:eçıigi ~er · Bc,·azıt tral.l'· (Devamı uncu • 

• 
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Sahife 2 

En· S on Havadis'in Edebi Tefrikası - 23 A nkaraHeberleri: 

Kısa vadeli tasarruf 
bonoları cıkartılacak 

1 
Tasarruf bonoları ihraç edil-

EN SON HAVAD!S 

. ~1YA~ıı~2~~ 
~ı- ~ ...,~~ 

16 Mayıs 1941 CUMA 

l D OMDEN ,, -
- BUGUtlE 

F ikrefin 
Aşiyanı 

Bomba patlayınca param parça 
olmuş, elleri kopmuş, ayağı 
kopmuş, suratı tanınmıyacak 

bir hale gelmişti~ 

mesi hakkındaki kanun layıha 

sı l\teclis umnmi heyetine sev
kedi.bn4tir. Bu hususta bütçe 
encümeni mazbatasınad ezcüm 
le şöyle denilmektedir. 

•BUtün dünyaya yayılma 

tehlikesinde bulunan harbin, 
henüz harh harici kalan millet 

ı 
teruı iktisadi ve mali vaziyet
leri üzerinde yaptlğı tesirler 
'{İttikçe ağırlaşmaktadn. Has
atan millf müdafa hazulıkla-

-
Cem, kadınları çıldır-
tacak kadar güzel 

bir in san dı 

Maarif Vekili Bay Hasan JıJJ 
Yücel, dün Basın Birliğindel<i 
toplantıda, meıiıuın Fikretin B• 
şıık ve hayranlarının şükranla .ı. 
kışlıyacağı musip bir karar ıtti• 

haz etm.\, bu kararın bir an ön· 
•:e ta~ike &eçilmesi için de V al• 
ıle görüşmüştür. 

Malum olduğu üezere, ııed· 
bıUıt şairin ,Aşiyaıu isminde~' 
köşkü, bir kaç vakit evvel beledi· r- Müellifi : Ni~;:~ettin Nazif 

O nıü,tehzi gülüş gene yü· 
zündc ddlgalamnıştı· 

- E .• evet-. yo .. yo yolun
da. 

Bu ,i~manca orta boylu ve 
ı.ııühnıel kıyafetli bir adamdı. 
Biraz kekeme kon~ııuyordu. 
Onun sesinde de kulağa tatlı 
gden bir kalabalık vardı. 

Garı>on vi~neli dondurmayı 
getirip telrar merdivenden a· 
ağı inerken kafe•İn arkasın· 

dan iki kadın çılunışU· Zam
para miiı;Leri bunları takip e
di) ordu. galiba ki derhal ye
rinden kalku. Bir dakika ıon· 
ra iki adam erkeklerin kısmın· 
da yapayalnız kalmışlardı. O 
zaman Jİiman adam kor'J.ak ve 
çekingen bir hareketle ba~ını 
)anında.kinin kulağına yaklaş· 
Urdı: 

Petro gece geç ukite kadar 
alıkoyduğum için derin lıir 
uykuya dalmıştı.. Bombanın 
vatlama. ına yarım saat kalın · 

ca uyandtrdım. Çabuk giyin, 
dedim· Beni~ı aoele iııiın var 
ıüratle giyindi aşa~·a indig 
&aman tezgahın ha>ına geçir· 
elim H tenhih ettim. Buradan 
sakuı ayrılma, çekmecede pa-

- Birer sigara içelim d 
sonra çıkarız, dedi. Fakat aıı 

lat hana na•ıl yaptın bu i 
Sandalciyef. 

Gene alaylı alaylı güldii: 
- Kolay be canım anlat? 

yım. 

Bir kibrit çaktı, sigarasını 
tellendirdi. Sonra Yuvanın si· 
garasını da yakarak. gayet ha 
fif bir •e•l-e adeta nefes alır ~· 
bi mırıldandı: 

- Bombayı kurdum, tezga· 
hın altına yerle~tirdim. 

Tenbihimi adamakıllı yeri
ne getirmiş olacak ki bomlıa 

patlayınca param parça olmu, 
elleri kopmuş, ayağı knpmuş. 
snratı tanınınıyacak bir bale 
gelmiş. Poli,; şimdi onu diri 
heni ölü farzt><li) or. İ)eri yok· 
•a e rarengiz mj,afiri hol bol 
arasınlar • 

Şi§man bn taf·ilatı büyük 
bir dikkat ile diıılemi;ti. San· 
dalciyef sözlerini bitirince a· 
yağa kalktı: 

- Haydi arıık gidelim, de-
di. Burada çok olurduk, sen de 
na>1l işi kolayla:tırdın mı? 

Yuvan da ayağa alkmı,u, 
nıağrur bir la\lrla: ,a var .. 

Sonra düillndan çıktını. Oooo di)e hağırclı. htc-
kıı)lıı sokaklardan dola:arak ıliğimlcn ila, herif öyle vur 
Kdcnıeni}e l..apMna gıttuu. gun ki .. lı,;r ak:aın huraya geli
Beninı oraıla bir odam var<Iı. yor. Banı bunı tampanyanın 
Uaıı bazı hm ardalığını tutar hiri bo,alıyor biri açılıyor. 
bu odada g•crlerim. İlk i:itn 1 - Ali iıimiz i~ dt»ene, Yu· 
sakalın1a maka·•' urınak \'e hir \oan o.ığzını onun kula~ına da
Lerbere ourattnıı perdah ettir-, ~ıyarak bir :<.}!er Jı-ıltladı. 
mek oldu . .lve gidip ibtünıl~ki Sandalciyefin güzkrinde :;İnı
elbi,elcri alılım. Anla:ılau P..ı di vahşi bir . ninç ı;ılıhyordu. 
ro: '.\1a•anın Ü•tiiııde duran p<ıketi 

- Sen mi,in. S-e .. ·<e srn 1 alırkrn: . . ·; 
mı. ın. - Yaaa !. ıl ıli. Bu .. k~am-

- üphe aıi ediyor un? dan tPzi ıoL Dı·ıııir ıaıında 
- Ha}ır amma.. iken döıiUiir. 
l\Iütereddiui. parmağını ga- _ Ben de bu fikird<') iuı. 

utenin Ü'lÜnf ha.arak: Kolkola geçtiler mı•rıliHıı-
- G<lrdün mü, bu.. buııu ıkn indiler. Ymau Vq,elin Ö· 

r;figö 1?iirdiin mu? diye sordu. uiiııe bir çeyr<'k aııı H' üotünü 
- EveL d a lııııva liizıım giimıe !'Ti soka-

- Demek senıio. 
Ş ğa çıktılar. Bir dakika oonra 
i~ınan aclam ne kadu be-

l k • Kapalıçar~ı~ a al..an iman seli 
}'<'Can ı onu.ıuyorsa o da ina· 
dına 0 kadar ol..uk kanlı ce· arasında gövlcn ka~ lıolnııı: 
"aplar veriyor ye biİ) ilk bir bulunıı}orlardı· 
le•utl-e dondurma'inı } İ)ordu 

(Daha rnr) 

~ce sat141 alınmış, burasının bit 
·ınm isttlzam ettiği parayı nor 
nal varidat ı1e temin etmek im 
'cansız bir hale ıelıniştir. Bu 
uretle harp iktisadi rejimine 
';irıniş bütün devlet maliyele
dnce tatbik edilmekte olan ve 

f!n1isyonlara mehmaemken n1a 
ni olması dolayısile fiat teref
fülerini önlemekte fa~·dası bu
lunan tasarruf bonolan ıısulıi

nün meleketimizde de tatbiki 
bir taraftan bankalara te\•di e
dilmemiş küçiik tasarruOarııı 

hHineye intikali ile milli mü
dafaanın fevkalade masrafla
rından bir kısmının emisyona 
gidilmeden karşılamalı ve di
ğer taraftan bu tasarruf sahip· 
ferine ellerinde atıl servetler
den kazanç temin etmelerine 
imkin vermek ve nihayet bu 
vatandaşlan asıl matlup olan 
uzun vadeli devlet istikrazları

na alıştırmak gibi hayırlı neti
celer vereceği anla ıldığıodan 
liıyıha esas itibarile encümeni
mizce de kabul edilmiştir. 

Alay kalabalıktan sökemiyordu~ Nihayet 
öndeki tulumbacılar, zeytin yağlı su sıkarak 

halkı dağıtmağa mecbur oldu. 

<Tevfik Fikreı Müzesi• haline ;f· 
rağı dü~ünülmiiştü. SonradaO 
rnlaşılmış ki. m~rhumun bugliP 
~Oe mevcut hususi eşya ve el 

yazıları, böyle bir müzeye k:fT 
yet edecek miktarda deiı:In·li; 
binaenaleyh, Aşiyanın yalnıı 
Tevfik Fikretin hatırasile değıt 
onun .kurduğu cFecri A!i• ıı~· 

mmdaki ed.,bi birliğe mensUP 
bütün şair ve ediplerin hatıra.s:· 
nı da iht'va etmesi münasip ~ 
rülmüş ve dünkü toplantıda )ııJ 
fikir, Hasan Alı Yiice~ tarafın<I•" 
ortaya atılmıştır. 

Liyıha esaslanna göre, tasar 
ruf bonoları ihracına dai rka
oun ile kurulmuş olan amor
tisman sandığı tedavüldeki 
miktan 25 milyon lirayı ıeç

memek üzere hazine kefaleti 
'le hamillerine muharrer kısa 
vadeli tasarruf bonolarının ih
racına mezun olacaktır. Tasar
•uf bonolarının hasılah amor
f <man sandığınca hazineye dev 
redilecc-k ve bu hasılat hazinece 
milli mUdafaa hizmetlerine nıü
tf"allik fcvkalilde tah,isata kar

ıılık olmak iizcrc irat kaydolu-
nacaktır. 

MİLLET MECLİSİ BUGÜN 

TOPLANACAKTffi 
Ankara 16 (Hususi Muhabiri

'Tlizden) .. Meclis bugün üçte tvp 
' narak. hariciye teşkil.atı hakkın 
'laki kanuna ek layiha müzakere 
edilıecektir. 

l\lATBUAT UMUM l\IÜDÜR 

MUAVİNLİCt 

Ankara 16 (Hususi Muhabiri
mizden) - Matbuat Umum Mü· 

ür Mwıvinlig:ıte. İktısat Veka. 
' i Müfetil~lerinden İzzettin 
Tuğnı tayin edilmiştir. 

ÇİFTÇİ MALLARINI 

KORUMAK İÇİN 

- Bunu yapmaya neden lüzum ,.....,,...---------· 

/ f. Hakkı Konyalı 1 görüyorlar? 
Çaşnigir başı şöyle cevap ver

di: 
- Bu eski bir adettir. Daima 

zehirlenmek ihtimali bulunduğu 
için kral sofralarında eskiden 
böyle yapılırmış. Rodos beyleri 
de bu adete sadık kalımışlardır. 

Cem vakur ve mert bir sesle: 
- Efendim dedi. Ben burada 

kendimi bir şehzade değil, adeta 
bir insan telald<i ediyorum. Ben 
necip ve sözlerine itimad edilir 
şövalyelerin arasında zehirlenece 
ğimi hayalimden bile geçirmem. 
Eğer ıçimde ufacık bir şüphe dfü· 
ğümU olsaydı. Mukadderatımı on 
!arın elıllerine tevdi etmezdim. 
Böyle şeylere lüzum yoktur. u. 
lüvvU cenaplar•na irandığım şö. 
valyeler arasında bulunuyorum. 
Hiç bir şeyden korkmam. 

Kısa ipekli etekleri 
baldırlarını öpen 

genç kızla r, berrak 
ve iştihall gözlerini 
Geme cevirerek, onun 

1 

istahasını kamcıla-, 
mağa çallşıyorlardı. 

- 24-
Bundan sonra Cem önüne geti· 

·1 kt b. ld lınca idi. Burnu şahin gagası gi-
rı en yeme en ır parça a 1 ve 
tabağına koydu. Sözlerinin sami. bidir. Ortası bıraz açıktır. Kum· 

• p • .. term k . d ral ve hafif bir sakalı cazip aima. 
mı o.uugunu gos e ıçın e . .. .. 
hemen yemeğe başladı. Gemı sı~.ı çerçevelerdı. Vuc.udu çok 

·· hd' 1 . h d . mu~enBJ;ıptılr. lHaJ.f şışman ol-musta ım erı ~e za enın neza- 1 

kt. h ld, l ş h d . ınakla beraber çok çeviktir. Her 
ıne ayran o u ar. e za enın 

nezaketi ve civanmerdllği hakkı!'l 
a ötedenberl i,<fttlkler: şeylerin 

hakikat olduğuna inandı~ar. Fati 
hin oğlu gözlerin.de bir daha bü
yüdü. Akşam olmuştu. &va a
çıktı. Donanma Akdeniz;n çarşaf 
"bi açılıan sathından kayarak 
mağl(/p şehzadeyi Rod<ısa götürü
vordu. Bu Y<>lculuk on gün sür. 
dü. Artık Rodoıs görünüyordu. 
Cem güvertede idi. Gözlerini; uf
ka tılsım.it bir hayal gibi yaslR. 
yarak uyuyan yuıduna çevirdi. 
Orda esen hürriyet havasile ci -

Türk gibi ata binmekte, ok at. 
m&kta · k mümarese.>i vardır 

Evsaf ve Ş"lnaili itibarıle çok na
rin bir gençtir. Adaleleri çok 
kuvvetlidir. 

Kendisindeki vakar başmın 

çok fevkindedir. Arzusu yerine 
getırılmediği zaman sesi çok sert
lıeşirdi. Çe'hresini değiştirmekte 

müthiş bir kudreti vardı. Şimdi 
bir uşağına bağırır ve onu haş

larken yanına hürmet ve itiba· 
ra layık bir adam giriyorsa der
hal yüzünde tebesısüm çizgileri 
belirirıdi. Sıhhatli adamların iş-

ğerlerifu doldurdu. 
Doınanma Rodos limanına de- tiJ:ıasile yemek yer. Kat'iyye~ 

mirlemişti. İskeleyi müthiş bir müskirat kullanmaz. Şarabın ı. 
kalabalık. doldurmuştu. Bu ka1a- çine bir çok ko~ular . ka:'.şt'.r· 
baNı: Cemi alkışlıyorlardı. İskele malt suretile mahıyetını degıştır
den denize doğru tahta bir köp- eliten sonra içer. Meyva~ çok se-

ça. Farsça ve Türkçeyi çok iyi 
bi;irdi. Türkçenin bütün Gavamı 
zına vakıftı. Devrinın en kıy. 
metli şair ve edipleri arasına gır 
m·,ti. Ona tezkerelerlerde, Eşari
süerayi hanedanından Al üs. 
man, derlerdi. İmlada eski usule 
pek bağlanmazdı. Konuştuğu gi
bi yazmayı tercih ederdi. Baha
sının bir tarıh.ini yaz.nuştı. Fil. 
hakika Topkapı sarayında bulu
nan el yazılarında bu husus pek 
aç.k olarak anl§ılmakta<lır. 

Hulasa Cem maddi ve manevi 
güz<:llıikleri kendisinde toplamış, 
kadınların çıldırırcasına sevebi
lecekleri bir tiptL Cem'in cek
diri'si iskeleye yanaşırken bütün 
kalabalık tek bir adam gibi nefes 
alıyor, ortalnğı derin bir sükUt 
kaplıyordu. Bütün gözler ona ba
kıyordu. Cem çekdirden çıktı. 

Çok zarif giyinmişti. Leveoıd en
damile halılar döşenen köprüntin 
üstünden yürümeye başladı. Şö. 
valye uluları, bütün devlıet a
damları ve uıizade genç akdm
lar onu köprünün başında karşı
ladılar. Burada b~Jıyan a~ 
bir tufan halinde bütün güzer. 
~ahta devam etti. 

Genç kızlar ti_u_m_ a-cera kahra
manı yakışıkln delikanlıyı avuç
ları patlarcasına alktşlıY<>rlardı. 

Önünde mızLka bulunan muhte. 
şem alay Soo. Sebastiyen kilise. 
•inin yolunu tutmuştu. Halk so
kaklara dökülmüştü. Alıay kala. 
balıktan sökemiyordu. 

Bugünkü genç n~sil, te1'1~ 
ruhlu. nezıh fikirli ve öz sı;ıJiİ 
Fikreti lüzumu kadar tanlJllaJ<tl 
devam ediyorlar. 

Bizim nesil, hususile onun yalı• 
lei tedrisinde bulunmak şerefiııİ 

' ihraz eden bizler, Fikrete göıı~· 

verdiğimiz gibi onun uğwruııÖ' 
canımızı da fedaya razı idile. 

Galatasaray cSultanisi> nde r 
ken, onun dersini, günlerini si' 

bırsızlıkla bekler, munis ve selr 
har sesinin bizde bıraktığı ~rr 
le vecd için.de başka Aleml...,.ıt 
yaşarken, ancak emektar BeJ<il 
ağanın, bizi teneffüse davet edt~ 
cctanburu> ile kendimize gelit' 
dik ... 

Bu ses, el'an kulaklarımda çıı> 
lamaktadır ve hayatımda, bu ;r 
;e benzer, onun kadar munis <fi 

ahenkli sesi yalnız Pierre Loti'd' 
bulabilelim .. 

Bu suretle~,-H=-is_ar_ın~t<e-peşill.l'> 

Rober Kolej ile kalelerin of" 
sıoıda, çamlarla muhat şairin b~ 
•airane köşkü, yakın bir at'dl 
edebi bir müze hallnde, hepiııı1' 
mize, açılacak, gerek Fikreıi' 
gerege arkadaşlannın bir çol< ~ 
!lt!rlerinin, şahsi eşyalarını ve .l 
yazılarını doya doya seyre~ 
7.evk ve imkarunı bize ve~ 

Nihayet 1tulum,,acılar kalaba· 
lığın üstüne zeytinyağlı su sık
maya mecbur olmuştu. Böyle bir 

db
. tir. 

te ır yolu ancak açabibn~ti. .il 
11ır~ b Abdülhak Hamid, Recai""". 
··-• Mastori ve maiyeti er- . y 

kanı resmi lb. 1 . . . • . Ekrem, Cenab Şahıbettin, _,ı, 
old·-'-'-- h eld ısCe en~ı gıSeyınmış Paşazade Sezai, Saffet NeY 

wuarı a e enıı n Se- .. ~ 
bastiyen kilisesinde bekliyordu. Saffeti Ziya, Ahmet JU? 
Bu sırada kalelerden istihkAmlar Mehmet Raı>f, Sülieym.ıı N 
<lan top sesi · · 't'"- b Jad Kemalzade Ekrem, Raif N.,ol" erı ışı uaueye aş ı, . 
calgıl.ıır çalınıyordu. Cem'in Si.Ueyuuın s.ını ... r .. bığın içindeki 'on parça\l 

da dilinde eriuil..ten 'onra l..:tç 
l•rını kaldırarak gözlerini ıı
çarak ve >omurıarak: 

O iyarıbakır - Irak 
ve iran Demiryol
ları İçi n bir istikraz 
lay ı has ı bazırland ı 

Ankara 16 (Hususi Muhabiri
·•ı.zden ) Çiftçi mallarının korun. 
ınası hakkındaki kanun lAyihası 
ınüzakeresine dün muvakkat en

.. k Jm şt c · b. d·- \•er. Şeker şerbetine ayılardı. ru uru u u. emın · ın ıgı ge ld • . . 
· b k" .. ışt K" Sportmen bir genç o ugu ıçın 

mı u opruye yanaşın ı. op. _ • • a ıı·a tah .. 
bindiği altın eğerli at yavaş ya- Evet, Aşiyanda, bunların )ıl 

sini, hepsini toplu bir halde 1ı" 
lacağız, senelel'<l«ıberi ~if 
miz hasret ve hicranı biraz ıJ 

rüoün üstü bayraklarla halalarla sıcaga, soguga, çd g :mmul vaş kilisenin önilne geldi. Cem 
·· 1 · t' C b ,_.. "d tdebilirdi. Sofra a ekmegı "' 1tından ineli. Kendisini bekl""'en us enmış '· em u xopru en ,.,.,,_ ift' ., 
~eçtikten sonra bir ata binecek yerdi. Giyinişi """' zar 1

· Sık ';Övalye t>.yilte ilerledi, hürmetle 
cümende başlanml'Jtır. 

Diyarbakır ista;yonuodan 1 

ve kendisine tahsis edilen Fran- sık soğuk ve sıcak su banyoları <elfunladı. El sıl<~tılar. Tercü- fif edeceğiz .. 
ız alxısıına gidecekti. Osmanlı yapardı. O mükemmel bir yü. man vasıtasile konuşa konuşa 

·- Evet do.turu Yu,an, dr 
di. Kar;Mndaki adam benim, 
•en neooruvor,un. Sandaki ı Pfi 
'andalci)ef ,aUanmal.. i.İ~ıli 

mi efendinin dani,ka,ı olur .. rak ve İran hudutlarına kadar Müteferrik 
yapılacak demiryoll~rı:nıo ik
mali için istikraz akdine dair 
kamuı lô)·ıhası alakadar eocü
ıııenlcrden geçcı·ck Meclis 11-

ş<iızadesinin geçeceği sokaklara zücü idi de.. .araya doğru ilerlediler. Saraya 
çiçekler serpilmiş, duvrlara, baL En müteessir zamanlaruıcıa bi- ~eklikleri zaman Döbussan Cem
konlara 'bayraklar ve kumaşlııır le dü manlarına karşı şen ve den müsaade aldı: 

Ekonomi 
- O halde niçin gelnwdin 

otele? 
- Ben deli miyim? 

Şı man adamın çene,inde 
hır tutam alı.al vardı. Onuu 
lf'lleri il O) ntı) ordu. Hafif 
Lir • -le: 

- .\h ıJn .. ıuın \-u,·an, Ji,e 
ıııırıldaııdı Siz hala bırakİı
ı;uıı )erde oturuyor,ur.uz. İ.ini 
taıııanıi} le ka)lıetnıedeıı >enin 
unına hiç gelir miyim hen. 

Sanılalt·i}ef bu i;in artık ll'ta
•ı oldu. Fakat doğru unu i,t~r
•rn Petroııun ölümüne acıına
ılını der,eııİ )&lanJtr. Beşikle· 
rimız beraber ullamııış, anam 
ona üt \t>rnıi~tir. ı.. el ~e olan 
u!.lu. 

\nla-ı 1 ııor li bu adam üt· 
çıi SanJalcİ) efin tıi l..en<li i i· 
<fj. Ohalde na ti olınu tu da 
poli Sandaki) Iin öldüğüne 
~ni olmu tu. Şi~ınan Yııvan 

.ıa bit' türlü bu ncıktayı kavn
~ aıuı~ ordu, Tabaka-mı uzata· 
uk: 

mun.i hcyetiı..ıc sevkolunmu~ 

tur 

L3yıha e~n..-Jnrına gOre, hası 

lalı Diyarbakır is!asyonundan 
Iralı ,.e İran hudutlarına ka
dar uzatılacak dcmiryolfar111' 

Ağa oğlunun 
yıldönümü 

Büyük mütefekkir ve muhar
ririmiz merhum Ağaoğlu Ah
medi 19 mayısta kaybetmi~tik 
YıldUnümü olmak dolayı ile 19 
mayıs pazartesi günü sabahle
yin saat 11 de merhumun Te ·vi
kiyede, Ihlamur caddesinde 29 

in asını tamanılanıaya tahsi numaralı evinde bir toplantı 
edilmek ve •enclik faiz ve ik- yapılacak ve hat.ıraları anıla
ramiye tutarı ~ üzde yedi ol· caktır. 

nıak vr itibari kiyıneti ı.er e- Bir profesörün 
ne on beş milyon lirayı geçme-
mek ve yirmişer s.-ııcde itfa şikayeti 
edilmek şartile 35 milyon lira- Edebiyat fakültesinin profe-
hk hamiline muharrer tahvil sörlerinden biri Fiat murakabe 
ihraç etmek suretl'!e İstikraz 

akdine l\lal;yc Vekili me7.un 
olmaktadır. Bu istikraz tahvı1· 

!erini halin icabın güre yalnız 
faizli olarak ve iızaml senelik 
faiz nisbeti yüzde yedi olmak 
üzere ihraç hususuna Maliye 
V ekılli ıelahiyetli bulu.,..akta-
dır. 

• 

komisyonuna müracaat ederek 
ka~ıt fiatına kilo ile sattığı 600 
kitabının bir kitabcı tarafından 
25 kuru~ fiatla satışa çıkarılma· 
sından şikayet etmi ve kitabın 

satı mın mer'i ile kiitüphanc sa
hibi halılanda takibat yapılma
smı istemiştir. Mesele polise ha
ber verilmiştir . 

asılmıştı. neş'eli görünürdü. Dindarlığı ta- - Yorgunsunuz, i9tirahat bu. 
Rodeo; isloelesi ve iskeleye ha. assup derecesine yaklaşırdı. Haz. yurunuz!. Yine görüşürüz .. dedi. 

kan bütün şatxıların damları me- reti peygamberin sünnetlıermi Cem gösterilen hüsnükahulde:\ 
raklı seyircilerle dolmuştu. Se- yerine getirmekten büyii]ı: bir fevkalade memnun olmuştu. Ma
yircilerin çokluğunu ipekten kJsa z~vk alırdı. iyctile beraber kendisine hazır?a-
ko ve etekli entari giyen kızlar Cem, parlak bir satıh üzerine nan saraya çekildi. 
te kil ed:yorlardı. Fatihin oğlu dökülen cıva gibi akıcı ve kayıcı- Cem, saltanat pöstekisi yüzUn. 
Cem'in güzelliği, inceliği nezake· dır. Çok sinirli olduğu için bir den kendisıni din ve milletinin 
ti ve centilmenliği günlerdenberi yerde uzun müddet kalmak onu müteassıp bir düşmanı olan Ro
Rodosun kadın maıhfillerini işgal sıkardı. Sarayında, evinde, şato- dos şövalyelerınin kucağına at
ediyordu. Cem Rodosa çıkariı:en .,unda yatmadan evvel bütün o- mıştı. Bu hareketi bütün Hıristi. 
henüz 23 yaşının nevcivanlnğını daları uzun uzadıya gözden ge. yan lllemini seviındirm~ti. 
va ıyordu. Cem'i gören Garblı çirmeyi bir adet haline getirmiş- Cem'in Rodosa çıkınasile Os

bir vak'ai ne\·is onun çehresini ti.> l manlı Tüvklerinin Şima ve Şi-
ve huylarını <öyle tasvir ediyor. Bu odalarda birisini<ı saklana- mali Garbldeki bütün isti!!\ ve 
du: ralt uyurken kendisine suikast fütuhat ümitleri sona erebilirdi. 

• Fatihin kücük oğlu uzun, le- yapması ihtimalini ön1emek için. Fatih eski Roma imparat.orlu.. 
vend boylu ve sağlam yapılıdır. di. Bu dedelerinden kendisine ğuna ait olan İtalya Yarımadası. 
Alnında gurur ve ciddiyet oku- geçen bir 5.detti. nun Cenup kısımlarına tevarüs 
'lür. c·;zlerinin rengi denizlerin Cem açık havada uyumayı se- ediyordu. Bu tvpraklann; Fati
ma,·iliğınden alınmu;tır çocuk'lcen verdi. Yatağını ekseriya bulun- hin sarih bir hakkı olduğu, bu 
gecirdiğı havale ha>tal ğından duJ:u bınanın balkonuna, taraça· Yarımadaya hüıkmeden bir çok 
sonra gözlerinde hafif ve tatlı sına yaptırırdı. Anası Sırp hane- herler tarafından iddia Vf' ihbar 
şehelalık vardı. Ka~lar kalır. ve lan na meru;up bir kadın olduğu edilmemiş miydi? Büyük Tlirk 
catıktı. Ağzı ufak, dudakları ka· için Cem S rpçaclan başka Arap- (Daha 'w) 

DENİZ KAZALARINA g~ 
Marmara havzasında 1 

yapan motör ve istimbot~ I 
kotra ve saire gibi yelkeolı 

1 
kil vasıtaları ve bu va"'I' , 
kullananlar sıkı bir kontrat 
tına alınacaktır. Bu tedbir,~/ 
kazalarına mini olmalı 11 .J 
alınmaktadır. Liman idar<". 
mensup motörler badema 1 ı 
mara havzasıııda her tes,."d~1 
decejii nakil va .. tasını ı..0 1' 
edecektir. 

500 ÇUVAL KAnvı . 
Ticaret Ofisinin eetirt.ıi~' ,,, 

çuvalın piyasaya çıkar 1 .• .,ı 

söylenmektedir. Fakat gilll
11 

nüz tesbit edilmentfİtir. ·ıı' 
*Birleşik Amerika hii1'11

' ~ ·b"'. 
tarafından 4 mayıstan it• ıİ 
her dört beş günde bir "./ 
ile Süvey\ arasında sefer ~, , / 
masına karar verilmiştir. ll,ıf 
-seqııq ııpupnduA uudu,C ı> ı/ 
sa tıbbi maddeler, gıda .,e 
at malzemesi getirilecektir· 



ı 

el 
fj• 

Suriyedeki hava Us
leri A ı m a n ı a r ı n 

emrinde 
Irak' a sevkiyat için, 

_Naziler bunları kul-
lanmay abaşladı. 

Harakab önlemek 
için lngiliz kuvvet· 
lerine emir verildi 

Londra; 15 (A. A.) - Barici
Je ııazuı B. Eda, lnıgiiJl AYllDl 

kanıarasında yaptığı beyanatta s . 
urıyede Alman tayyarelerine 

kall'l İngiJterenin harekete geç
inekte oldufuııu bildirmiştir. 

B. Eden denıi§tlr ki: 
İngiliz hükitmctinin elde et

tiği nıufassal maUunat Suriye 
~akaınatının Almnn tayyarele
rıne lrak'a uçmak üzere Suri
;re tayyare meydanlarından mcı 
hale olarak istifade etmelerine 
ıııüsaade eylediklerini göster
nıektedir. Binaenaleyh Bü:rük 
Britanya hükumeti Suriye ;ay. 
l are meydanlarmda bu AlJnan 
tayyarelerine kar~ı harekette 
bulunulması için tam salahi . t 
ver · . , Je 

.nıışh.r. Fransız lıükfüneti ı... 
Vaz· t' • 'Ol\ . ıye ın nıes'uliyetindcn ke -
dın· k n . ı Ul'taramaz. A1manlnrın e-
nıırleri ~:- · • 

. . &U.erıne 1' ransa hükU-
nıetının 'bu 1 rrı k . uçuş ara miisaade et 

e suretıJe ~ 
n .. t yaptıgı hareket 

lU nreke şartlarına arık 
gav·rd· :r ca mu. 

.,1 ır ve Frı.~ız h .. kA • 
nin i · . u uınetı-

. g n§lltış olduğu taahhütl l 
tclü götürmeı. er e 

İşçi mcb'us Cockf şu suali 
ırttl§tvr: sor. 

~işi hük\ımcti Milıetlrr C 
hııyctind e-s . . en çckilmş olduğund 
urıye üzerindck' nn 

da n'h ı mandasının 
ı ayet bulmuş olması ı·· 

fdnıez mi nııın 

=~:Eden cevaben demiştir ki . 
suaJe Ce\'8.P vennck •.. 

tvveld h ıçıo 
•- . en nberdar edilmek . 
-.::rııtı l\Ja (' IS· 
ı.:. • ama ıh, Cockrin . 
~· tclınih hi .. . 3' ap
lıdir. ç §Uphesız kırınct-

1\tilJi 1 'L_ 

ı-1$ J 4ıuera] mcb'us B f 
ons Vi . h" • · or-

fiycttcn J şı ukuınctinin keJ-
ıabcrda d' . • 

Qhnadığını . r c ılmış olup 
B ' tıurınu~tur. 
B. F4dcn cdmi;itir ki: 

u husustak' · . 

'

i 1 n~- ı vazıyetınıi.,· V' 
ı-unıet" ... 1 I· 

Ve b • 1 pek ala biliyord 

<'İbeı~:ath:::di dtaahhütleri, ''e~ 
:rettir. m a kifi bir işa. 

llu hadi ..ı • • .... "- seaen Btrle ık A • •&a h "k. ıne 
'-- u umetinin larn • 
~berdar dT . anul ı~ 
lrındaki e ı ıp edılmediii hak. 
tabii suale de B. Eden: Gay~f 

ıar:ı.~Vet Ce\•abını venni t" 
~caqtre: 15 ır. 

Yetti (A .A ) - Salibi 
l:Öre s:nıa_hfillerin mütaleasına 

' lll'iye'de 
tayyareleri • n geçen Alınar 
dır. Tayyar n;n sayısı 3ft kadar 
Yokta. F e erde AlmllJl 4areti 

ransız • dıkları s 
1 

1ıareilcrini taşı 
y· anı tnaktaclır 
ıne anlaşıldığ • .. 

ta.vyareler na1d' ına gore, hı 
olına"'p , ... 1 ·~ e tayyareler" 

,p ., .. nız nı"t 

ve ~ivilleri haıuit bu ehassıslar· 
L ıılıınuyord 

ondra 16 (A u to . A.) - Bütün 
ndra ınatbuatı Ed · 

3 ht . enıo Surj. 
e adıselcri hakkındak" ·r 

hakkıada mütaleata ı ı aatı 
lllektedirl . . . r serdetv· . .. ,. er. lngılız gazeteleri 

ı ı htıkurnet" . h k ının tarzı harek t ' 
'n lkında infiallerini izhar ede ·ıı 
.,or ar. -

ı ~~ınlar başladı 
ngılız ta 

Musul YY~releri 
. ve Bagdat de-

mıryollaı-ını b b 
1 d 1 O om a-
a ı ar. ç genıi 

.tutuştu 
Kahire, 16 (A.A.) - 13. 13 

:Pazar gecesi Oniki Adad ki ·..;;~ 
l"iça ve Galeta tayyare tneydanta 

l'ı.na taarruz edilml ir. Musuı 
" Bağdat deıniryolAanna bonı. 
balar atılını tır. 
t lngUiz tayyarelel'i bir gemi ka
ıl"sin~ hücum ederek U.ç levazım 
(,~isini tutuşutrmu lardır. Bir 
a"cı ta""• · d" ·· "lmüştür t .,,. ,,. arcsı ~qıru • 
>.t ngıliz tayyareleri ~l~ 
ili' ~ sa!ıillerindeki müteaddit 
di l'a~ı:ı Uslerine hücum etmişler 
~~~itdeki dUşman vapurlan 

Y~ tutulmuştur. Bir va· 

EN SON HAVADİS 16 Mayıs 1941 CUMA 

'ı 
\ 

Asker gözü ile. .. 1 

Çö rçil' in Rudolf Hess'- Al~anlotaları- Ha~!!!. ~~:·~,~dol 
beya natl in ifm:aab nın ispanyadan m?kaı~ılar, ~iti hükümeti~in 

Y- Hıtlerın yem ~artlarına bo) un 

H_i_tlerin muavi_nin~ geçeceği doğrule~ine k~~; hü!_'ik ~ir ho~· 
Başvekil diyorkJ: gore, Alman mılletı degıv ·ı ' jnu~ıı::: ~:z;:nı:::d~i. k•t 

H 
' harpten usanmış- 1in • giin zarfında nezaktt kesbet· ess in akrı m-ele""la tir H a 1 k 1 n g i 1 i z . ~6 

(A..A.} Stefani mi~ olan Frauı.ız • Amerikan 
l\d • ' aıa . nıünaısehetleri, Petm.in nutku sahip olmadınınıda bombardımanndan Sal!11~~ttar bir memba, .. Al. ile had d~e girdiğini öy-

y d O 1ay1 Ümitsizlik man ind ~ Madrld h~ lCDti§tir. l1r.ri ~elen Amerikan Almanlar'da t k · . . . met eu .. daJl ıaıaatıının fahsiyetieri: <Franııa için At· e Z 1 p IÇlndedır panya arazısm en geçirilmesini manyanın mı yoksa Amerika· 

etml• ~ı d' Londra, 15 (A.A.) - Rudoll iste~iş: :ildeki haber nm mı do:ıtlnğunu kabule ka· 
q er ır "' Hess, indiği mıntakadaki çiftçi- tekzip te . rar vereceği zaman gelmi tir• 

Londr.a, 15 (A.A.) - Bugün lerle konuşurken Almanyada kat Amerı·kan vapur- ıli}·orlar. . 
Avrun Kamarasında Rudolf I lanılan mohrurruyetleri kaydet. Bo ton radyosu .A.ınenkanın 
Hessin İngiltereyc muvasalatı miş ve İngili7. hava kuvvetlerinin ları hareketler·ın•ı son derece kuvvetli tedbirler a 
haberinin neden Hessin mcleka- bombardımanları yüzünden Al- lacağını ınulıal&.ak addetmek-
tı akliyesine sahi lmad ~ man milletinin büyük bir ncv- tehı•r ett•ııer te, Fran .. aya ~riy<>cck maddelr· 
beyan eden Alın p to ~·ı·v· ıgdıaıı midi ve tel~., ıçinde bulunduguy . ri götüren Amerikan vapurları 

an eu ıgın en ~ bl k d · ·ı · · · 
evve} verilmediği Ohurchildcn nu söylemiştir. Anlıaşıldığına gö. Ya.:;ington 16 (A. A. ) .-Stc nm . u a •. a~ ~~r~ mc .. ı _ıı;Jn 
SO.rulmllltur. re Hess, Dük Hamilron'a çok fani ajan~ından: Amerıka .~ukumelmm Brı~n-

Ohtırclııll demiştir ki: mühim bir mesajı hamil bulun- Ya;ingtoıı hükıimctiniıı Fran yatlan nıu ande alını ol<lugu· 
- İstihbarat nezaretinin bu· duğunu ve Dük Hamilton'u Mar- ı:ıaya mal götiirecek olan vapur nu da lıatırlatmaktııdırlar • 

nu yapma;nası bclki de daha iyi ki Douglas Of Clydesdale bulun lnrnı hartketlerini tclıir r.tmi:.. H'u'rrı'yetı• ı·mha 
olnıustur. Çünkü Hessin mele. duğu zamandnn iyi tanıdığını ve olduğu öğrr.nilmi:tir. 
~at~ akliyesine sahip olmadığı İskoçyaya doğru Hamiltonun ma Bu lıa1;er Yişidcki Amcri· 
Lddıası biz.zat Almanlar :tara- likanesine inmek i.izere uçtuğu. kan sefidnin mare~al Petene 
fında:n birbirini tutınıyan Jza:h- nu ve Dük'e bilıdireceği mühim Fran:sa ile Almanya arasında 
larl.ıa tela.ip edilmi~ir. haber1eri olduğunu ilave etmiş- mcıoai birliği yapılma ına ma· 

Bu hususta Avam Kamarası. tir Hess bu haberlerin İngiltere tuf lıer te::ebbiisiin Amerikaya 
na kat'! rnahiyette malumat için büyük istifadeyi haiz bulun- knr~ı haı.ınane bir lıarek-et te
vermek hususunda ilk fırsattan duğunu ve İngiliı.lerin şimdi Al- iakki olunacağını ihtar etmiş 
istifade edip edilmey·eceği sua- manyada hakim olan istibdadı olduğu ~uretinde radyolarla 
linc de Churclıill şu cevabi ver- devirme$ne yardım edeceğlnt yapılmı: olan neşriyatı teyit et 
ıniştir: söylemiştir. Hess, Almanyadan mektedir. 

- Evet, bu mülB:kntı verece. uçmak için hazırlıklarını büyük Almanya üzerinde 
ğinı. Fakat fırsatı intihap eder- bir ihtimamla yaptığını beyan Hava Akını 
ken wnumt menfaatleri gözönün etmiştir. Hamil bulunduğu hari. (Ba~ı ı inci sayfada) 
de tutacagım. ta Hess'.in bu sözlerini teyit et- tanya üzerindeki hava faaliyeti 

Ohurdhill, Hessin muvasalıat mektedir. Hess in yolunu 'tayin küçük mikyru.."ta olmU§tur. 
haberinin bildirilmesindeki te- çin kullandığı harita üzerinde Ekserisi sa:lıil bölgelerinde 0~ 
~hhtirc ait ilk suale avdet ederek çizilen dairelıeri nhcpsi uçuş isti- mak üzeı·e dağını]t yerlere bonı-
demiştir ki: kametinin Dük'ün malikanesi balar atılmıştır. 

- Her halde bu teehhür fe. olduğuna delalet etmekt<lir. He. Sahilde baz.ı yerlerde hasar 
na olmamıştır. Esasen bu teeh. lefinin bu kadar yakında yere vuku bulmuş ve bu yerlerden bi
lıürün önüne geçmek te müm- ınrnesi, Hess'in mahir bir pilot rinde pek az miktarda ölü ve ya-
~tin değıldı. Çünkü her şeyde .>lduğunu da göstermektedir. rah kayd~. 
evvf'l paraş\.itlc inen AJman ta)· Hess, Ahman milletinin harp- Kahire 16 (A. .) - Bd· 
varecis.nin hüviyetini t.esbit eL ~en bıktığını da söylemiştir. tanya Orta ark hn\'a km·vetle-

ak lazımdı. Bu hususta mühim BAZI TAHMİl'ııı'LER ri mnunıi karargahının dünw 
rieliller vardı. FC\kat haberin ha) ıehliği: 
ret verlci mahıve'tine binaen bu Londra, lS (A.A.) - Bugün Sirenaikte 12 - 13 ma) ı ge-
'el ller kafi görülmedi. Zannede balkın ve gazete1erin dikkatleri cesi, Britanya bonılıardıınnn 
r·m k' ·· ·· 'd' b h ~ene Hess'in harikulade macera- ) <l ı ı pazar gunu ı ı unu A· tayyaııeleri bingazi üzerime e 
ber ald ğım vakit inanmadırrı -;ı etrafında toplanmıştır. Efkarı mir)oluna, ıı kni kar.ırgiilıa, 
..,akat H i tanıyan ve onunlra umumiyenin bir kısmı Hess'in lıiikfınıct daireleriııt• -ve katcd· 
Yi Almanca konuşacak bir mc- Almanyadan kıaçı: ında Alınan ral rıhnmma tam i ahetler ka) 
muru derhal gönderdim. Bu es- malmnesinin irihilali a1funriini ~ıetmiflcrtlir. 

(Başı l inci sayfada) 
bir şey yapmıyacağına dair bize 
teminat vermişti. Halb'.lki Fran
sanın şimdi Almanya i1ıe yapmış 

old;.ığu anlaşma, büriryeti imha 
etmeğe matuf bir ittifaktan baş
ka bir şey değildir. Amerikan 
milleti, şu kanaattedir ki 'Fran
sanın Almanya ile yaptığı bu it. 
tifak, dÜ§mana Fransadan ve 
Fransız müstemlekelerinden lst;.. 
fade hakkını veriyor. Bu anlaş
ma, Garbi Afrika üslerinin düş
man eline geçmesine ve birıneti. 
ce Garp nısıf küresinin tehlikeye 
di.işmesine sebep olmaktadır. 

Müzmin dertleri
mizden biri 

HAMİD REFili 
(Başı birinci sayfoda)

sıOara malik, yahut, daha doğ

rusu, kusurları 'kendinde tnşı· 

yan bir adam. Birdenbire aklı
na bir şey gelmiş gibi, yan tnra· 
fma dönüyor , .e «şırakkk! ... • di
ye kapıyı Jı:apahyor. Bir fer.vad: 
eli kapıya dayalı vatandaşın bu 
imi kapanış neticesinde parmak· 
farı demire sıkışmış ve çığlığı 
basmıştır. •Vah, vah .. Belki dl' 
fatemiyerek olmuştur!• diye
ceksiniz. Doğru. Eğer vatman 
hatasını anlayıp da asgari (evet, '1ada da Hessin deliliği ve İskoc-- ~örmektedir. Daha mutedil müşa. Yangmlar çıkarılmıı>• fakat 

\'aya uçtuğu hakkındaki Alman hidler bu kadar ileri gitmiyorlar lıa ~aratıo tclerruatile ıuii;alıa- tekrar ediyorum: asıari!) nezn· 
teblıği çıktı. Binaenale}ıh bir fa- Bunlar, cumartesi günkü Mdise- de Yıe te~biti mümkiin olmamı§· ket kaidelerinin. batta insanlık 
~ziye veya ihtimal telIDi edilen vi Alman hükUmet erkAnı ara- ur. çar~aınba günü bir çok ke-
tat't bir mahiyet almış oldu. ında bir noktai nazar ihtilafı ol. §İf ,Jcvriyeleri yapılını~tır. 
Almanyada g 1 da -fuğunun alAmeti ve Alman iti- 12 adada, bir gece evvel Ma-

arına indirilen mühim bir dar- ritza ,.e Kalato hava meydan· 
maddeleri artbrlldı 'le addetmeltle beraber hemen lurı bombardıman edilm'i§tir. 

BerJtln, 16 (A.A.) _ Stefuni ıir netice çıkarmaktan uzak bu· yan,gınlar çıbtrılmı~ ve yerde 
ljansından: unuyorlar. dağ1111k bir haltle bulunan tay-

Haftada adatn başına veribnt>k Bazılan Hess'in Almanyadaki yareler arasında tam isabetler 
e olan tereyağı :miktarının 62 ·aziyetinin tehlikede bulundu. kaydolunmu~tur. 
~rarn arttırılacağı haber alınını tunu ve Gestapo'nun 11e.ndisini Irakta clii~man mevzilerine 
t•r. bitaraf bir memlekette bulacağı- \ e hava meydanları, denıiryo

Halka verilecek et miktarı şu nı ve emniyette bulunamıyaca- lu, otomolıil nakliyatı gibi as· 
'lu~:ıe tespit edilmiştir: ' ~ını düıünerek İngiltcreye ilıtica keri hedeflere devamlı hav:ı 

!erdir. 

gır h'z.metler ıa·· \ h ~t+;n.;nj tahmin ediyorlar. Bu tef !1iicumlan yapılmı11Ur· 
haftada bir k'l ,,orr,n eş asa ~· "' 

ı o, amel;:>')'C 800 -ilrle Hess'in İngilterenin mağlup Anıara, Raşit, lusul ve Bağ 
gram, diğer sivil aııaı·, 400 ılmak ihtimalini varid görmediği dıul '-İmendiiferi bombardıman gram. l}C .. 

neticesine varılmaktadır. cdilmi~tir. 
Bunclruı bnşka sebze bahçele.rı Diğ~·r baZJları trıller'i hfunil IIahc~İ!'tanda, orta Habeıı;İs 

~~:~neye tı.isheten yüzde 25 bulunan bir trenin yoklan çıka. tandaki 1\Iendi kalesile mitral-
e arttlrılın~r. rılması suı-etile Hit1er'in hayatı- yöz po~talarına tnm i nl>etler 

B 1 
=<> - na karşı hazırlanan suikasdın kuy<lolumnu~tur. 

er İne göre nuvaffak olmaması üzerine Cenup afrikası tayyareleri 
H Hess'in ale!Aeclc kaçtığı, diğer Sia~ıamnnna ve Diaha ıı.irdcki 

e n Ü z k at' i bir nüri.im ortaklarının .ise yaklan- kıtaatı bombardıman ctıni~ler-
Alman _ Fransız ıkları hakkında sarih ınalıfımata <lir. 
• h • J sahip oldukrarını iddia ediyorlar. Malt:ıda dü§Dlan tanarelcri 
l t l af l n dan 13-14 Ma) ı ~ecesi l>ir hücum 
b Diğer bazı kimselere göre de C?. 

ahsediJemez Hss haraııe~i bir bo' ...... vi.7.m a- )Bpını1Jardtr. Ingiliz hava b.·uv-
B ~"' \'etlerjnc ait binalarda hafif lıa 

• erlin ] 6 ( • ) leyhtarı olduğu için Almanyanın 
uı ajnn ından: · - Stefo. "mdiki siyasetini tasvip etmedi. arlar mevcut a da iv:il lıiç bir 

Sala} · ınıicn ~·akında Hıtler'le Stalin zayiat yo'l-..ııur. Dün diğer kii-
bı"ld' "ldıı)ettar },ir nıeınhadnıı çük bir hau hüeumıi yapılııııı;: 

ırı ig-i .. h rasında daha sıkı bir itiltu ya- :1 
ki 1 . ne goııeı en üz luıki ılm ur. avcı tan arclcriıoiz, dü -

ır Fransı Al P ası imkanı önUndc nazi ide-
fın 1 L • z - man ihtila- ıııan kun etlerini püskürtıııü -

lan alı et ~ . k- aline karşı beslediği imanı kay. 
cuı değildir. megc mı .ın mev betmiştir. lerdir. 

ll Biitiin bu luırekutta iki tay-
u bnptak' .. k Bazı kimselerin :fikrine 'belki k \a ·ı muza creler de ) ıırt>nıiz ll) ıptJr, :fakat hunlar 

nı etu.ıekt ı l Hess'i Hitler gönderın•ctır. An- .1 J • 1 cck netic l e. 0 UJ' c de .e<liJc- "" u:.ııı ıirinın pi otu parn§iitle 
~ l e crın çok mü lıct oln zak Hess Alman camiasının diğer kurlıılmu:.tur· 

cab ... an!. ılnıaktadır. bir kısmı tarahndan tavzif edil.. Surı·y 
0

.. ..
11 

.. 
1 

• 
pur tut t mjş olabilir. Bu no:kıta a:ıcak bü- e onu U erı 
tayyare u~~~ diğer bir yük bir dikkatle yapılacak ince. Beyrm: 15 (A. A.) - Suriye 

İngiliz. tay:ya~lerind~ lemeden ve Hess le cereyaıı ede- gönüllülerinden mürek:kep ilk 
)Oktur. zayiat ce görilşmelerden sonra anlasıla- kafileler lrak'a hareket etmiş· 

caktır. 

hislerinin icabı olarak, basit, 
makul bir af dileme ile sebep
siz yere canı yanmış ve 'kalbi 
incinmiş olan vatandaşın ıön

lilnü almış olsaydı... Hayır, o 
bunu yapmadı ve elini kapıya 
dayamaktan başka günahı olmı
yan zavaDı vatandaşı bir dere. 
beyinin kölesine nva cöremi· 
ytteği azarlamalara, pa)' lama
lara ve hatta hakaretlere boi· 
du. 

Bu da yetmiyormuş gibi, im
dada yetişen biletçi, pqindeo 
geJen po&, hadiseyi körükle
mekten başka bir §eye yarama
dılar. Nihayet köfede manzarayı 
sabır ve sükun içinde seyret
mekten bıkan üçüncü \•atan
daş, ara bulmak ümidile hadi
seye müdahale etti. İki tarafı 
yatıştırmak için söylediği söz· 
)erden alınan vatman bu sefer 
berikini bıraktı ve ona yüklen· 
di. Neticede ne oldu biliyor mu
sunuz? Hadisenin yegane kah· 
~amanı ve mes'ulü olnıı vatman 
uçuncii vatandaştan •davacı• 

olduğunu söyledi. Polis hareke
te geldi. Şahitler sıralandılar ve 
alakalı mahkemeye yeni bir iş 

daha çıktı. 
Bu •üçüncü vatandap ben· 

dim. 

Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

Maarif Vekili Hasan Ali Yü
cel, dün Vali ile birlikte imar 
müdürlüğüne giderek ilk mek· 
teplerin plfinları '\'C maketleri 
üzerinde tetkikatta bulunınuş, 

ltilihare bu mekteplc.ria iaşa e
dilecekleri yer)eer •idilerek bu 
yerler gözden ceçirilıniştir 

, Mısıra taarruz, Malta adasının 
.. ve tobruk kalesinin zaptından 

sonra düş ün üle bilir 

30 bin adamın gündelik su ihtiyacı 
aşağı yukarı 120 tondur 

Yazan: Sabık Bükreş-! 
A te§emiliterimiz ----

(Başı l inci sayfada) 
sır hududunda istila maksatlile 
uzun umandanberi iyi huır
lanmışiı; harp ına1ıemesi 'Sto'k· 
ları boldu. Muvasala yolları e
min ve sağlamdı. Nakil vasıta
ları çoktu. Geri muvasalasını 
tehdit eden "e muhasara için 
kun·et ayırmağa mecbur eden 
bir Tobruk kalesi yoktu. 'J'rah· 
lusgarp ve Bingazi 1iman1anıı· 
dan daha çok istifade edebili
yordu. Zira, İngiliz Nil ordusu· 
nmı hava Jrnn·etleri ge~cn sene 
hafifti. Bu limanları, bugünkii 
gibi sık sık n şiddetle bombar· 
duna11 edemiyordu. italyan do· 
nanması da Sicilya - Trahlus· 
garp arasındaki deniz sahasında 
'harp malzemesi ve asker yüklü 
gemileri himaye edebilecek ka
dar kuvvetliydi. Yani, Gniiani 
ordusu Mısıra taarnn için ge
ri mm.•asalasmdan emin buluna
yorda. Orclusmmn mevnıiu aa 
Nil ordusundan fazla idi. Rüli
:sa, l\lısıra ve Süveyşe yürümek 
Jçın General Grarlani bütün 
artlara malikti. Mevsim kı 
olduğundan ~öl harekatllla mü

sait bulunuyordu. General Gra
ziani Mısıra taarruz için daha 
bir sevkülceyş üstünlüğüne de 
malikti. Kendisi garp çölünde 

let bulmuşlarsa da bumm ne .ae
rtteye kadBT qe ~radığı ma
lum değildir. Her halde 48 de· 
rece sıcakta tank motörlerinin 
de duracağı muhakkaktu. 

O halile netice §lldur: 

Scvkiikeyş, ınuvasala n ha· 
Zlrlık bal..-ımından l\Uh\•er Afri· 
ka ordusu geçen seneki General 
Graziani ordusundan daha fena 
vaziyettedir. Bıından başka İn· 
giliz Nil ordusu, geçen seneye 
nisbefle ~o'k 'kun·etlidir. Bilhas· 
~ hava kuvvetleri ~ok takviye 
ediJmiştir. Bu sebepler dola· 
yısilc Mihver Afrika ordusunun 

Libyadan l\lıMra taarruza geç
mesi doğru değildir. Böyle bir 
i~ebbüs ancak Maltanın ve Tob 

:ruk kalesinin elde edilmesinden 
sonra düşWıülcbilir. Haıpte 

.. , t eden taraf kazanır; fakat 
.cur e • h 
bu cür•etiıı de nihayet bır u· 

dudu ,·ardır. 

Libyada Almn kıt'~ At 
yiyecek ye ~pbaae eiarl~. çek· 
ındteiir. ae bin 8.iam•• giilMle-
1 ik su ihtiyacı aşağı J'llkan ue 
tondur; l>u küçük hesap Jmaı~ 
kum çölle.rinde ikınal ~
'ilin ne müthiş bir il ~gpa• 
gösterJnei'c kifidir. 

şarka doğru taarruz ederken Polisle: 
doğu Afrikadaki İtalyan ordu- ,, ___ _ 

il cenuptan ~imale doğru M1S1- Denız· debı·r ka
ra taarruz edecek. ingiliz il 

ordu U iki cephede muhaTebC)"e clın cesedi 
mecbur edilecekti. 

Bugün ise , .a-ztyet se\külce~ , 
muvasala ve hazırflfc bakımın
dan ~ok farklıdır. General Rom· 

Kazamı, cinayet 
kurbanı mı? 

mel Mısıra yalnn garp çölün- Karabigaya doğra tbnanuruz• 
den taarruz edebilir; Mmn ce- dan hareket eden Mersin vapu
nuptan Sııdan üzerinden sıkış- ru, Marmarada Kumbağı deni• 
tır.mak vaziyeti kalmamıştır. len meVkie geldiği vakit yole11-
Mu\'asala \'aziyeti emin n sağ- lar Te mürettebat, aenizde ,;a 
lam deiildir; muvasala yolu ü- ceset görmüş1ertlir. 
zerinde !\!alta ve Tobnık iki Vapur, cesedin yanına yak· 
büyük tehlikedir. Malta deııiz lnştığı vakit bunun teınhce .ıi· 
muvasalası ve Tobnık kalesi tle yinmif bir kadına ait olduiu ~ö 
kara muvasalası üzerinde ber· riilmüitnr. Ceset hayli §ipıit 
taraf edilmeii icap eden birer olduğundan ·sahibinin bir nıüd· 
büyük manidir. la.giliz hava det evvel kazaya karban .ıittiil 
kuYvetleri Trablusgarp, Bingazi tahmin edilmektedir. Kuazecle 
limanlannı b~ bırakmamakta, kadının üzerinde bllviyetiıai tes• 
mühimmat ve erzak yüklü ge- bite yanyacak hiç Wr vesika 

mileri yollla veya limanlarda bulU1unallll§tır. 
'batırmaktadır. .Maltayı üs itti- Alakadarlar, taltkıbt J•P· 
haz eden kontrol ve ablukası fi- maktadır. 

lOIU Fransız kara sulrından is- K. M. PAŞA dN.&YETİ 
tifade ederek gesıen gemileri . ,........ı.,eı evvel 'it& 

iJı 1. l . k Bundan bir m~ 
n ayet ıırum ara gırer en ya· eamustafapaşada Sümbül ef'encll 
kalamağa muvaffak oluyor. . d b&....Aan iba} 

dergahı eıvarm a '":?'°"' • 
Mihver Afrikası ordusu ha· ta a kes;lerek ô1dürillmüş <>lm 

~rlık hakımuuiım da bir sok ih· ~van Tl!latm katilleri ba'kkm 
tıl·açlar karşısındadır. Bu or· da zabıtaca yapılan tahkikat yeni 
dunun stok malzeme .depolan, !bir safhaya girmiştir. • 

~·i ettk ve benzin st&klan yOk- Cinayet memurlarının hummalı 
tur; bütün ihtiy:ıslarını İtalya- bir çalışma neticıesi ok>.l'ak mil. 
dan gelecek ~ey)erle temin et· mm bir .ip uçları elde ed~· 
mektcdir. Hem orduyu bes'Je· Zabıta katilin hüviyetini tefibit 
ınck ve hem de ilerde.ki harekit etmiştir. Yakakınması biı· saat 
idn ihtivat hazırlanıak, muva- _....,,.)~:~:-
> • v 1 -u ..... ~~~. 

snlasmm emin ve saglaın ° ma· . 
sını seri nakil vasıtalarının çok KAÇAK CARm , . 
miktarda kullanılmasın.: ıcap YAKALANDI 

ettirir. NakJiye tnyy:areleri hu Bundan bir müddet evvel Ye-
İ§C Jkifi değildfr. Zaten benzin nişehird.c otımm Fahrinin oğlu 
ihtiyaçlnrı bnkımmdan tayyare Akü isminde bir.İSİllİ yaral~arak 
!erin geri işlerinde kullanılması kaçan Serkis Şieyan dün g~ 
doi!nı değildil'. Hele petrol kıt· polıls tarafından yakalanml§tır. 
lığı çeken bir ordunun bu ha· ARKADAŞININ BA.ŞTh"I &4.KI 
reketi büyük bir hatadır. ştşEStLE YARMIŞ 

Mevsime gelince, Mihveı- Af- Banyaltıda Eryenek.on caddesi 
rika ordusunun gölgede 48 de-
receyi bulan .. öl 51raklan için- İ58 numar,alı meyhanede otu~~ 

~ smail il B--1•,,..n• lu V ".:;c:.ıı de kum fırtınalan arasında 700- e ~ ap es . 
80~ kiloınetre uzunluğunda bir sobebi henüz anlaşılamıyan bao 
taarru7.a girişmesine manidir. meseleden dolayı kavgaya tutut
İnsan kıs meuiminde bile tan· muşlardır. 
kın içinde ~ıeaJ.."'tan buram bu- Neticede İsmail Ve)'Seli bafDlt 
ram te.r döker. Almanlar tankla dan rakı şişesiyle aill' .sureMe Y.,. 
içinde hava, :1 ıSerinletea l>ir a- ralamıştır. 



A 

Uç Sene Sonra: 
Yazan : Güzin Gürman 

Ge.lıç adnıu bahçenin kum· 
lu yollarmda ı hk çalaTak do· 
t ıyordu. Gene böyle bir ma· 

ı ak mı eve döndüğü vakit 
> uvayı honıho bulnıu~tu, her 
tarafı aramı§, karı.ının mu· 
?.iplik yaparak her va.kitki gibi 
bir yere aklandığını zannet• 

mi ti. Yatak oda ı alt üst ol· 
lllU§tu, garJrobwı kapıları a· 
çık bırakılmış, çama.~ırlar ho-
altılnııı-tı. Bir gün en el iuce 

bir kadıııın zevki climile tan
~im edilen lıu o.la Like:., boy· 
11u hükiik kahııı!iitı . . . Komidi· 
nio ii tünde küçük bir zarf 
'ardı. e\ ııı kalbi çar para~ 
ırtarca .. uıa zarfı açtı, içinde 

karı ının 'nzı~n la üç Le" atlr • • :ı; 

1.: ralanuııı< tı: 

•Cevat! 
•llrr ŞPyi biUyorum, a\·iar

dır biitüıı lmduılıl~ gururumu. 
~·i~n<'dim, belld '\'uı.;wıa döner· 
s;rı di ·ordum, y~111l111ış1111, IJ, •• 
ni bf' ·lıude ar<una, lw ·çu hal» 

imza: Leyla 
Genç adanı o unda Lir ka· 

n.ı peye çökertk lıa~ı ellerinin 
içinde narlerce öyle kalmı~u .. 
)ııdan bu hareketi lıiç Lekle

ıne.nıi~ti .. onun her §C) e rağ
men hu ) U\'&) ı yıkanın aca· 
~ma kanaati 'ardı, kendi kü-
ük maceralarını hof görme

diği için, imdi hodgaıu bir 
f"rlrek dü,.ünccsile karısı'lla kız. 
uuşu hile ... 

Fakat aradan gt•çen lıu üç 
ene ona, çok ncı der ]er 'er

nıi~ti, kadının lıcr nev'ile Jü-
üp kalkıuı:ı;, lıu) atı öğrenmi~

ıi ... Şiındi şu kumlu yolda ge· 
zerken l..eylii yanında olsa ... 
Kiiçük eJlcrilt• üı.lediği sofra
ôa beraberce ) emek ye .. eler, 
onra o gitıiğindenberi kapalı 

ılura.n ) ~tak oda ını.Ia onu tek· 
rar kollnrma alabil e' di ... 

Gen!.: ıulıım kalbini tııkaıı 
lrntıralıırdrm kurtulmak için 
~ a\ a~ ) ~" uı;ı Ert·ııköy iiııc doğ
ru yüriiuıeğe lıa:.lalh. .• Orta
hk adaıııııkıllı karurmı~tı. Lu
t• önüııde nekadar yiirfül üğü
uü hil~ıniyor<lu. Kulağına rii
) adi} du) ulıırn esler gihi 
müphem lıir piyano ec:i geldi.. 
Pi) auodıı tek parmakla hir 
tango çalınıyordu, hu kara .. ı· 
nın ot;n çok SC\ eliği parçaydı, 
ona C\ liliğiııin ilk giinlerin<le 
«Cevat, dereli. ölürken hile bu 
e lerle ölmek i-terim... Se-

ninle ilk defa bu tangoyla dan .. 
l"llnıı:İtik !» Genç adamı ayak
ları, iraılc-iz olarak Lu e-.-.e 
dlığru süriiklüvordu... Bn tek 
pamıukla çalı~an tango belki 
yeni piyano öğrenen Lir genç 
kız tarafından çalmıyonlu, 
genç adam lıer ne pahasına o· 
lur-.a ol un bu kim eyi gör· 
n1cğe azmeııni:.ti, kö~kte kim e 
9lup oLııa<lığıru dü:.iinuıüyor
du bile ... Yük ek Juıh ;e duva· 
rını ntlnınnk e n en çe,ik olan 
Ccut için Jıiç te giiç olmadı ... 

K<i;:k iııı iynhıı. ) aluız alt 

Bu ifadcılı•n oııra Sakı:r. gth 
niş },ir uefe almı;ı;tı. Kızın 

ellerini a' uçları içeri-. ine ala
rak: 

- Bundan hö)Jc korkaca· 
ğın lıiç hir §CY kalmamı tır 
çocuğum, çiinl..ii kız karde:ı;iu 
ölmiiı.otiir· 

akızııı \ ;c nliğ:i bu lıaber, 
ızcağızı o kaclnr arsmı~ idi 

ki, fini hir lın) kırı§la ayağa 
alktı. Fakat, bacaklarıncla 

'\ iicudmıu ta ıyaeak kun eti 
imlıımadığı için Sakızın ) anı· 
iıa~ındaki Lkeınlcye kendini 
bırakmış v c dir eklerini mn· 

n) a dayıyurak ha ını ell ri 
içeri ine almı:;tı. Gözlerinden 
iki damla ) O§ln yannk.larınıl ıın 
Q -ağı) a aktığını Sakız gördü. 
~ Te iiriiınü mazur görıne
C 1 iz. c;iinkü ne de olsa kar· 
~ )mdi. 

Sakız, kızin kuaral sııçlnrı· 
fü elile everek: 

- Ağlayınız ~\TUm, lm 

kat panjurlarından Lirinden 
hafif bir J:.ıkı Ü;i;ülüyordu ... 
Genç adanı pencere)~ doğru 
yavıış yav~ ilerlemcğe ba)ath, 
aralık kalan panjurdan içerisi· 
ni e)Tetnıcğc ba§ladı. Pi) ano· 
yu çnlan genç bir kadıııdı. Ar
ka ı tlöııiiktii, } alnız ~İ) ah el· 
bi içincle öne doğru iğilmi;: 
açık kumral saçları eıı .. e·.ine 
lıırakılmı~tı· Genç kadın ;:im
di La;ı;ka bir ha\'ayn geçmişti, 
gfüıül gilıi hudut uz içli §eyler 
çalın ağa ha~lanll§tı... Bu kon
ser ne 'aktc kndnr de\ am et· 
ti Cevat hileıııiyordu, gt·n~ ka
dm an ızıu <löııiinoe lınfi.f bir 
feryadı menedeuıeıııiııti, hu 
Le) la idi, kendi karM, ;iıııdi 

Juha güzelle~nıİf, ek eri ağla
makı ım kızaran gi.i:ılcri şimdi 
ılalıa tlcrin \C gföwl ) fö:ii clalw 
_olgun \ e mnnıılı idi... Onu 
ou defa a) rılık kararı ahlık

Jarı giin rıııılıkt•mcde görırıii::
lii, ) ine lıii) le İ) ıılılur gİ)lllİ~. 

) ine Htkur ve giizcldi ... 
Na ıl olmu:ı: ta bu kadıııı 

aıılnmaını , onu hiçe ayarak 
küçiik kızların pe§İıule ko~
muştu .•• 

Genç nılam orac1an nynkla
rmın ucuna ha arak ıı)Tıldı. 
bir hnftn her aksnıu el ayak 
ç cilincc bir ııınhedi ziyaret e
der gihi geliyor, Jıır ız gihi du
vardan ath)ıırak genç kudını 
"'e) rctmcğe geliyordu. 

Nihayet karar vcrıni,.ti, hu 
gece LcyJiiyn kendini tanıta
ı•ak, tckrur lıirh:·~nıck için .. öy
liyecekti, daha olmaz a ona 
yah-aracuk, Çl'kliği ruh cfolc
tini anlatacak. ondan e' gi di
lenecekti... Oııuu hala kentli-
ini evdiE;rine ar ı1maı bir ka

naati vardı .. öyle olma a Le)
la hala o parçayı ~ahır mıplı? 

Kalbi ümitle <lolu pencere· 
)e )akla-il ... llaiifçe c·ıımı \u· 
racaktı, eli lu" ada, knlhi tıka
nacak gihi, dondu kalclı ... 

Çüııkü Lı·) la Lu ak:;;aııı yal
nız dt'ğiJdi ora,fa, ) uııwıla bir 
gt•nç aılaııı \arılı... ı\l;ı .. ,uıın 
Ü!!ltimle giizel Lir ofru hazır
lannıı:tı \ e lıütiin 'azolurda 
karhını11 çok C\ ıliği çiçı•kler, 

giillcr. peınhe karanfill er \ar· 
d· . .. &enç kadım o biç lıörle 
taı.kın hir ne~'e içinde göruıe
uıi:.ti. .. Le~ la giiliiyor, ... (i}lii
yor, kar~ı mdaki aclaıııın ya· 
ka .. n~a Lir karaııfil ili~tirir
ken lıütii 11 kaılınlığı) le ona o
kuluyordu. Öteki c mer ) ii
ziinde mert bir ifade olan im
. iyah gö~lii Lir l'rkekti, gcııç 
kadına lıu kun giizlt•riııdı• dl'riıı 
bir cvgi \C efkar okuntı) or
du. 

Cevat ılii:;iiniİ) or~ kar1-1 iki 
_enclik e\ ]ilik lıayaııııda hiç 
bu katlar me .. 'ut göriinmcuıi~ 
ıi, C'ul ek eri CBt!1ıinı gamh. 
mnclonna kılıklı karıcığım) di
ye Le) laya takılmli . .. E·a en 
kemli i eğlcn•·c ve macera pe· 
iımle ko:.nıaktnn onun aacleLİ· 

hakkınızılır. Aııııııa ayni za
uıandn İze ()y]İ).CCcklninıi c1e 
dinle)İniz. Alılamı bilıuiye
rek, lı:ıtta nrw u hilafına ı;e
ııi bii} iik Lir tclılikedcıı kur
tanh. Yoksa oınmn kadar ro
liinc de\3111 et c idi!... Oının 
) egtiıı.e Jıa ta ı .. eni l.e.~ul j .. ine 
rakip a<lcletmc~idir. On iinclc 
kocaman Lir ha) ııt yolu \ar, 
zaman her eyi uııutturcıcaktır 
yavruıJL 

Aralarında ~imdi, bir !'ii· 
kfıt ha ıl olmu:ı:tu. Kız gözle
rinin ya:ı;ını iliyor. Sakız pi
po unu dolduru)or, kar-.ıdaki 
mutfakta da, ıııadam Dii~eııin 
tabaklarını knrul:ulığı göriilii· 
yorclu. Süklıtıı ~ine Sakız boz
du: 

- Şimdi ikinci l>ir me,.,ele 
'ar ki o da iz ) üklecliğim 
hu -ar~tiıı lıitme ine pek az 
hir zaman kalml§ olma ıclır· 
Am·ak hu )akınlarda elıeınmİ· 
yetli hadi t>lf'r olma ı memul-

EM SO!( llA V ADis 

Küçük haberler 
* Resmi memurların hiç bir 

müessesede vazife almalarına 

müsaade edilmemesi aMkadarla
ra bildirilrn~tir. * Dün şehrimizden 200,000 li
ralık ihracat yapılmıştır. * Geçen hafta Haydarpaşada 
batan Edremit motörli çıkarılmış 
tır. 

Devlet Oenizyollan
nın yeni tarif esi 

Halkın memleketi 
ucuza görmesi 

için turistik biletler 
ihdas edildi. 

K MayJS lNl CUMA 

.. ----veni tarihi tefrikamız 

Sultan Abdül' Aziz ve 
• •• 
imparatoriçe Ojeni 

kol kola ..• 
Yazan.· AYHAN * DünkU seyrüsder kontro. 

lünde talimatnameye aykırı ha
reket suçundan on şoför tecziye 
edibniştir. Karnesiz şoför çalıştı
ran 5 otobUs sahibi de cczakındı. 

nlm~ır. 

Devlet demiryollannda tatbik 
olunan yük ve yolcu navlun ta- ••• 
rife esa..nan tamamen dcği ti-

Yakında başlıyor -· ~Zz:!m.. .....,, 
Sol</ an Sağa: 
1 - Bir 'ili) etimiz. 2 -

Kadın isıııi. 3 - Şikar - Ne
~eli - Bir nota· - l>onuk

* Üniversitenin bütün faküft,.. 
!erinde imtihanlar yarın bitecek-

Bir ıneyva. 5 - Açık konu- tir. * Ticart Ofisine alınanak me-~an - İnek } avnı-.tı. 6- Kom 
~u de, h·tlerden biri - Fıma
İık. 7 - Altın (Fran.,ızca) -

Kı ... ın vai•:ır - i .. ıt'. 8 - Etraf-;., .. o • 

ın<la dolaiınak. 9 - Kan nkan. 

}' uharrdmr u~"ğıyu : 
1 - Vapurlarda olur. 2 -

Bir nakil \a un .. ı· 3 - \ 7 iJa) et 

- Bir ajnıı i mi - Uzak. 4 - 
Kokmuş ce ed - Damarda o· 
hır. 5 - Karlın i ıııi - Uzak-

-;arkıta hir ntla. 6 - Ya:;ı)an 
mahlüklar ela olur - Denıİr)O 

lıı. 7 - A)ı )11\tt ı - Ce .. ct
Rir notu. 8 - Ak i - Sıcak
lık. 

Evvelki Bilmecenin 
halli 

mw· imtihanlarına ayın yirmi i. 
kisinde başlanacaktır. 
* Tıp Talebe Yurdundaki ta

lebeler, tatil başltmgıcından iti
baren memleketlerine gidecekler 

dir. 
* Bazı sinemalaroa bit, tahta. 

kurusu ve pire gi:bi haşaratın bu· 
lunduğ\l nnla§tlmı~ olduğundan 

biiti.i.n sinemaların muayyen za. 
mnnlnı~a dezenfekte edilmesi a 
lak.adarlara bildirilmistir. 
* Ankara ile İran arasında 

tayyare servislerine diinden iti.• 
haren başlanmıştır. * Mezunen memleketimizde 
bulunan Bükrcş Büyük Elçimiz 
Hamdullah Süphi Tanrıöver dün 
Roınanyaya gitmiştir. 

rilnıiştir. 

1 hazirandan itibaren tatbik 
olunncak yeni tarife ile halkın 
memleketi ucuzca görmesi için 
turistik biletler ibda solunmuş
hır. Bu turistik biletlerle aynı 

vapurla her hangi bir iskeleden 
kalkıp bir yere giden ve dönen 
yolcu bir kişi olursa yüzde 30. 
aile gnıpu yüzde 50 tenzilatlı 

biletle seyahat edecektir. 
Aileler için ~·azları tatbik O· 

lunan yüzde 30 tenzilatlı gidi~ 

,.e dönüş biletleri küçük bir 
fark tediye olunarak bir a) 
temdit olıınahilccektir. 

45 günliik tenzilatlı eyahat 
biletleri miiddeti iki a.) a çıka 

rılnıı~tır. 

Yük nakliyatında bilhassa ha
vayi<'i zaruriye maddelerinin a• 
gari iicrctlc nakli gözöniindc tu
tulmu!;ı>tur. 

Evvelce motörlerlc rl•kııbcı 

için yapılmış olan bazı yük mn• 
11aları tenzilatı kaldırdmaktn

dtr. 

TOPCULAR .,, 

' ' Kazıklıbağ,, 
İçkili ve Danslı Gazino 

AÇILD I 
Geçen sene müşterilerinden gördüğü 
rağbet üzerine, bu sene daha güzel bir 
şekilde tertip ve tezyin edilmiştir.Fiyat-

lar geçen senekine nisbeten daha 
ehvendir. * Beledi~1e Reis Muavini Lut. 

fi Aksoy İmar ve Vakıf müdür
leri1c birlikte Üsküdar • Beykoz 
yolile Üsküdar meydanının ge
niş1etHmesi etrafında mahalli 
tetkiklerde 'bulunmuştur. 

S b Tabiatın güzelliği, gözünüzün görebil~ 
Por ayramı d ..... k d .11 .k 

ıgı a ar yeşı ı ve ağaçhklar ara" 

-Enson Havadisi 
Abone Şartları: Tümuye Hariç 

için için ı 
Kr. Kr. 

Senelik ıooo 1700 

Altı aylık 550 1000 
Üc aylık 275 550 
Aylık 100 

* Milli fabrikalar Trnkyn E. 
rHrne, Çanakkal, Gelibolu ve 
Çorlu mıntakalıarına eksperler 
~öndercrck yeni ınevslm yapağı 

mahsullerinin mübayansınn baş

lamışlardır. Fiatlıar 50 • 52 kuru
"a kadar inmiştir. 

Bugün taksimde 
bir deneme yapıldı 
19 mayıs Gençlik n Spoı 

bayrammda ~·apılacak merasi· 
ıne hazırlık olmak iücre bu sa
bah T~ksimdc hir prorn ~ aınl· 
ınıştır. l\tcktt'pliler \ 'C bedt'I' 
torbh esi miikellcflcri Taksiıın· * Devlet ve banka memurları

·ıın yabancı dil imtihanlarına ~iderek mera. imde tılıu.•aklan 
dün başlıınm1ştır. Mayısın 2fl ınevkileri öğrenmi ler ve bi.i-
c;:nde sözlü imtihanlar başlıya- yiik geçit re:.ıninin ele hiı· pro-
caktır. ,·asını ~,apmışlardır. * Belediye nltı ay zarfınd ı> !\IAARİF BÜTÇESİ 
ı .800,000 lıiral k isthnlak yapını . Ankara 16 (Hu~u .. ı muhabiri· 

tır. mizden)- Biil~e füıdimt•ni Ma 
*<;ay birliğinin vilıiycte ver- arif bütçesinin nıiizakeresini bİ· 

diği 11 Çll\'&) kah\'eden a)lı~ı tirmiştir. 

Belediye kooperatifine, beş çn· ŞEKER MUAMELE VERGİSi 
----·--- --- vah da vilfı~· ete bağlı kazalar:> Ankara 16 (Hususi muhabiri-
ni clii~iiıwınenıi . lıu ı:ok itH'P taksim edilmi-slir. mi:ıden) _ Glikoz ,.e .;ekı.-rin 
kaıhuı daima ):tlıııı. 1ıırakını~- Et beş kuruş ucuzladı kiJosundan ~·edi kurıı'j muameıe 
il, denwk hir ha~ka"ı şiııuli Fiat l\Iıırnkabc koınbyonu vergisi alınması hakknula hn
onn ıııc· "ut Nlelıili} or, ona ıııı· diinkii toplantısmda Kasaplaı zırlanan layiha ::ucclis ruıname
det \erehiliyordn'! .. . O lııılılt> cl'ıniseti umumi kl'ıtibi Ömer sine alınmıştır. Bu ''ergi dolayı
' en iden onun lıa' atını kırııın· Kot;tan et fiatları hakkında iza· sile sckere yeniden :zam yapıl
;.a ne lıakı vnrıl; ?.. Ya, a~ça hat alını-: , .e et fiatlnrınm ten nuyacakhr. 
duvnr,Jıın aılıyıırak çekiltli. ziline karar vermi~tir. KiJo ha- - -""!'---------
kalhi Lir ml'ngı•nı•) le ıkılıııış -;:.ına hee~ rkuruş olarak yapıla!' 

gilıi} '1i, kPıuli ~naıletini lııı,.ka- bu tenzilattan !>onra snnndan İ· 
... uııı lııraknıı-;tı ... EH· gc•lıliği tiharen karamanın kilosu 60 V<' 

\akit iiç t>ıll'ılir kapıılı (hmın dağlıçla kıvırcığın kilosu G:i ku
) atak odıı ını açtı, kııllıi hir ru~a sutılarakhr. Koınİ:.lon ku· 

ınalıt•rlı• girer gibi lıu~iı ile• do· :lll etlt•rine nark konuhnnsı iizl' 
lu) ,hı... He.r tarafı öriimcek rinde tetkiklere' de\'aın olunma· 

sına \'l' ba11 muhtekirlerin d<.' 
bağlamı,. clöşemeler toz iı;indt• 
k:ılıııı~tı . . . Karyolanın lıa:.ın· 

c]a Le) la bir çcr~t·vt·nin içilulc 
gelin t•llıi c.,.j ili' giiliiııı,ii) or

du, Cevat lıu rt'"lll · cloğrıı lıa· 
kurak: «Affet heni L~} la, eni 
he11 çok gı•ç anladım !17' dedi. 

Gii:in Ciirmmı 

mahkl'me~·e tevdiine karar ,·er
mistir. 

-----------------------Sahip \'e Başmuharriri: 
• 'iZAMETTiN NAZİF 

Nesriyat Dirdaorü: 
ŞOKRÜ SARACOGLU 

BıHlılı~ı yer: 
Rl•u·::.iwı \fnrlınn~ı 

En Son Havadisin Ronıanı: 22 

dür. Size vazi) etten telefonla 
haber veririm. K.im. c ilegörii· 
,.eyiıu dcınc 'e şura mı iyi hil 
ki tarafından ynpııacak ufuk 
bir tedbir izlik, Cnhtaııın ha
} atına mal olabilir .•• 

Kız tela;la: 
- İyi amma, Galmı telı· 

likeye maruz iken oon bura· 
da na_ıl kalal,ilirim? 

- Kalmalı ın, öyle Hizım· 
'1ır, çünkü )alnız Galuanm 
ha) atı değil (1aha lıüyiik, dn· 
ha ağır hadi elerin vukuu 
mulıtl'melclir ki bunlara ha· 
kim olınuk .elimde clei:,ril, }al· 

1 Çeviren: S. S.] 
nız korkma<fan üzülnwclen 
heklc ve aGhıayı lıeniın ıııÜ· 
dafaa elliğimi de unıu.tmu? •• 

Kız, Sakıza ıninneıtarane 
bir Jıııkışla hakurıık: 

- Peki, fla~ihaıleriniz mu· 

cihince Jınreket cdc<•t•ğim. 

Artık ak:.am olnıu!i, ortah
ğı FOb'llk bir hava kaplamı tı, 
kız: 

- Oh! zn, allı karde§iın, 
kimbilir şimdi 11ekaclar iiıı.Ü· 
yor. Ye onra na ılalıa yava~ 

Harun-U r-Reşit 
l\Iiiellifi: 

Abhasi saraylarınm muh
le cm dckoriarı içinde yn. 
~anan tarihin en hiiyük 
a~k ve en bii~·i.ik facia sah. 
eseridir. 
Harun-ur-Reşit kız kaı·. 

desini, torıınlnrmı ve \ 'C· 

zirini kasaplık ko~·un gihi 
doğratıyor. 

Bu kıymetli eser satısn 
çıkarıldı. Karilerimize ta~
si\'e ederiz. 

bir ı-.cı;le: • 
_ Ya Robert. Oi) erek e • 

sizce ağlanıağa haşlaiıu tı· 
Mösyö Den il onu, bu lıii

zünile ba~bn§a Lırakıp yava§" 
ça çekildi. 

vı 

l\ladaın Arkilarin kalıvelır 
ııesinin, nadir mii;:terileri çok 
çekilıni~ti. gar ... on )her akşuın 
yaptığı gibi kepenkleri iııdir· 
di, kepengini yarını açık hı· 

raktığı kapıdan eğilerek içeri 
girdi, ayni yoldan dı arı çık
tığı zrunnn, parde ii Ü ve şa~ 
ka ı ha~rnda iili. Kapıyı gii· 

sında çok hoş bir vakit geçirebilecel< 
bir eğlenti yeridir. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası. 

Şube ve A;iaus ~ 2GS.~-~ -~~--, 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 Hra ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsıı. tasarruf hesapla· 
rında en az 50 lirası bulunanlara d'enede 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pl.na göre ikramiye dagıtılacaktu: 
4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr.' 
4 • 500 > 2.000 > 
4 )) 250 > 1.000 , 

40 > 1.00 ,. 4.000 > 

100 adet 50 Lirnlıık 5,000 Lirtt 
120 • 40 » 4,800 ) 
160 » 20 » 3,200 » 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan aşağı düşmıyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz. 
lasile verilecektir. 

Kuralar seınede 4 defa 11 Eylul, 11 Birinci.kanun, 11 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

zcke kilitleyip anahtarı r..ehi- Garson §inıdi, rıu.lde) i tr.I'~ 
ne koyarak etrafı §öylcct• Lir etmiş, lanııılık "e dar wk-V 
gözden geçirip le lıir fcvkaJfı- lara :ıapnu~ acc~ adınılı.ıtl~ 
delik gifremeyiııce cadde ho· i!Prliyortlu. Galtıa da kMııJiııl' 
}Undaki t'' lerin hiza .. ınclan yo- ni kaybctml'nwk için aılıınl~ 
la koyuldu. rııu sıklaşıırdı, her iki i~~r 

Bir göigeniu yan ~kaklar- de ayak1arındnn hiçbir giir11 

dan birinden peiine takılıp tü çılonnmn ı. Jastik ök~ 
kendini takipctmckte olauğu- il' akkaı,lar ~ivıni,. ol<lukl111'•"

1 

.; .. . ~ ' 
mm farkına varmamı tA. Ta· anlatı) ordu. Şimdi hu murdJ 
kip eden gölge, orta bo)IU o- ~ ollımla kendilerinden bıı .. V 
lup temiz giyinmi~, ve üzerin· kimseler yoktu. 
de bej renk bir eınprimeahl Garson, hirdenhire1 irı~ııı" 
vardı. Yolun kö~esindcki ha- da fena hisler uyaııdırau ltlr 
va hazı lambasının altından hat hir evin önünde durn11~ 
geçerken giilge fotr §apkasını ı t11 ki Galua, kendini y:mıl·'., 
alnının üzerine eğuıİ§li ki hu t>Vİ.D kapı altına zor aısılı1e' 
hareket e6nasında ba~ında al-ı ıuişti. G:•r;onun hiçbil' lı~:, 
nından en~esine kadar bir patı· kctini göziind~n kaçırnıı'. i' 
sıman lıağınm olduğu fark du. Garson ağ ve ııoluoı.ı .~~ı' 
olunuyordu. na ile baktıktan tonra öııı'. 1, 

Bu gölgenin, artık Galua d~ durdugu kapıya fasılıı ;.,. 
olduğunda ~Üt>lıe yoktu, Admı· ı iiç defa vurarak, dikkatle d•'f 
larını önünde g.meke olan gar-, lomeğe ha)auıl§tı, ooun ~';&( 
sonun yava~ aılıınlnrma uy- Joce dinlemekle me~ul 01 

,,,. 

ılunmı§. takip .ı-rliyorıhı· ğnntlan i tifatle e<l~n G:t 
1 


