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Sene: 2 - No. 174 
Başmuharriri: 

Nizamettin Nazif 

Gençlik 8 ayramı --------Yarın yurdun her köşesinde 
ınerasimle kutlulanacak 

Sembolik Bayrak bu akşam saat 17 de 
Çankırı' da olacak 

Samsundun Ankaraya götüritl
nıektc olan Sembolik bayrak bu 
akşanı saat 17 de şehrimize gc-

tirilıui olacaktır. Voli ''c diğer 
alakadarlar bu sabah atletler. 

Adolf Bitler 

19 mayıs Gençlik ve Spor ba · 
tanu ınünasehetile yurın sabah 
laat 18 da Taksim Cumhuriyet 
bıeydanmda ~ aınlacak bü~ ük 
geçit resmivlt• saat 16 da Fener. 
bahçe stnd;·omunda ve Halke

~inde yapılncak merasimin tck
ttıil lınz1rJıkları ikmal edilmi . 
tir. 

' ·il al et hududunda i tikbah 1 s • d k• 
gitıni!>lerdh-. Şehrimize gelen 1ı., uny e 1 
~:.~·':,:,~;~. ~·~~,.::":~::·:;: Fransız fay ya recileri ÇANKIRIDA SEMBOLİK 

BAYRAK JU<;KJ,ENİYOR 

Çankırı, 18 (Hususi) - Ebe. 
di Şef Atatürkiin Samsuna a~·nk 
basışlnrmın ~ ıldonümiı müna
lebetiyle atJctleı ıarafından -

let1cr Sembolik Bayrağı diin Çcı F·ılı'st'ıne oeçt'ı 
rııın atletlerine verınşilerdir. 

Vilayetimiz atletleri Corııınhı· 
lardan te lim alarak ~ ~rın saat Kudüs 18 (A.A.)- Bir rok 

11 de Ankarada 19 ;\1ıırıs sHıı. 
~ uıuunn g(itiireceklcrdir. 

Alman tayyareleri A M E H i K A' n ı n 
lrak'ta harekata Zırhlı sayısı 

1''ransız tan·art•cileri tayynn·le
riJe birlikte Suriyedcn ayrılarak 
Filistine ı:clmiıılerdir. Bunlar, 

artık Vişi hükiımetine hizmet 
etmemenin \'azifelcri oldugm111 
siiylt>mİljlerdir. 

başladı 
--..... o,..--

İngilizler Musu/d'a 
birçok Alınan tayya
re/erini tahrip ettiler 
l. !tabire: 18 (A. A.) _ ing·ı·. 
•a\'a • ı ız 

tamunu karargahının dı: kü l4ll• 
ta ktebliğinde. Iraktaki faalh·eti 
a kında f ·ı· · 

ledir: u ta c;ı at \'erilınek-

in ·ı· rı ız tan·ar 1 • 1'.c 
far • • c erı lfltısul tay. e rneyd 1 • 
Yeti an araua mtavaffaki-

e netic:el 
llll§la...a enen •kınlar yap-

. ~-luna Al :Yenle 'bu-
n ınau ta .. ·var 1 • . 

raı ·· · ~ • e erını mit-
Yoıe tutmu lar b' 

tah • ' ır çoğunu 
ta rıp etmişlerdir. Bir Ueink 1 

YYaresi ateş almıştır D e 
bul • onan. 
"ık' y~ mensuıı ha\'a ku\•vetl . 

ınrı d r erı 
' . e a olarak hu harek" t 
'ltırak etn11' 1 d' a a 

t 
er ır. 

n ·ı· gı 12 tayyareleri 'l:> 20G k·ı , oasranm 
.&- ı ornetrc kadar şimalinde 
.-.uııara • d k · ' 
h1uvaffa~· ı pt•trol depolarını 
e'--· . ıyetıe bombardıman 
•uuştır. 

l\tesaer • d' . 
'" it . rnı ler:n refakatinde 
ba . eı~kel teşekkülleri, Uab~ 

nıye dek' t .. 
danını bo~ ngılız tayyare ıne~· 
d' bardunan etmişler
ır. llafif h 

-.au•tu asarat ve telefat ol-
• ır r. 
kah~e· 18 ( 

tay ' A. A.) - inııiliz 
Yareleri, Binl'azl .,. __ 

•ale v . ' ~e, Ga. 
le bt7 Benınayı muvaffakiyet

tnbardıman etmi .. lerd' 
Ya 1 ır ır. 
"~!ın ar ve şiddetli infilaklar 

fl-nlmıştır. 

-
Mısır'da Alman 
a~keri kalmadı 

Kahll'e lR (A 
muhabirine .. · A.) - Royter 

Kore. •l d' toııraklarnıd ır h\ ı Mısır 
• •n~ak bir k" ük 

Alman askeri kıt' uç 
İngilizler tarar asdı kalmıştır. 

ın an e . . 
len 500 Alman esiri . sır edı-
"- k "f 1 . P1Yade ve '-n mu reze crıne ıne 

• nıuptur 
Bunlar vasıtaları tahrip tt•k · 

. e ı . 
tan sonra, yaya gıderlerkeb eair 
~ilmi lerdir. 

·-0--.-

Üc ayda hiznıet"d gi
,~en Zırhlı tonu 

35,000 
Vaşington 18 (A.A.)- Şimdi 

Amerika 17 zırhlıya maliktir. 
Bu zırhlılardan en son hizmete 
giren gemi dokuz adet 400 mili· 
metrelik toplarla mücehhez 

35,000 tonilatoluk •Vaııington• 

dur. Bu harp gemisi birkaç ay 
evvel donanmaya iltihak eden 

•North Carolina• nın eşidir. 

•Vaşington• tahmin edilen müd 
detten altı ay C\"\'el bitmi~tir. 

Bu da Amerika deniz tezgiıhla-

nnda ne kadar 1'iiyük bir sür· 
atle çahşıldığını e:östennekte· 

dir. 

Hicaz krab 

Araplann 
gideceği yol 

"lngiltereye müza
heret olmahdır.,, 

diyor 
Kahire: 18 (A. A.) - Reuter: 

Ötrenildiğine göre, Suudi Ara
bistan kralı ihnissuud, Irak l\la-

liye n•ırı Naci Elsuudi Paşayı 
kabul ettiği zaman kendisine 
funlan söylemiştir: 

Raşid Ali ile, takip ettiği si
yaset hakkında hemfikir ols8'\·· 

dım şimdiye kadar ona Yardı:n 
etmiş bulunurdum. Arab. mille-

tinin takip etmesi" lizungelen 
yecane yol İngiltereye müzahe
ret etmektir. 

Yunan mekteple
rinde Almanca 

tedrisat. mecburi 
Londra, 18 (A.A.) - Alman-

1ar, Yunanistandaki bütün mek-

teplerde Almanca tedrisatı mec. 
burt tutmuşlardır. 

Suriye bombardı
manı şiddetlenecek 
Kahire, 18 (A.A.) - İııgilüz 

tayyareleri, Bcyrut, Şam ve Rıı. 
yak tayyare meydan1armı muvaf 
fakiyet1e bombardıman etmişler
diı-. 

Salahiıy«ttaı· askeri ınc-hafilde 

İngiliz tayyarelerinin Suriyetfoki 

bombardımanlarının gittikçe kc. 
~afet peyda edeceği beyan edil· 
mektedir. 

---o-
lngiliz 

tayyareleri 

Şimali Fransayı 
bombaladılar 

Londra, 18 (A.A.) - İngiliz 
tayyareleri Şimali Fransadaki i~· 
gal limanlarını muvaffakiyetle 
bambardıman etmiştir. 

Romanya'da 

Yiyecek maddeleri 
vesikaya tAbi 

tutuidu 
Bükreş: 18 (A. A.) - Siara 

glzetesi iaşe müsteşarlığının bir 

resmi tebliğini awşretmiştir. Dl 
tebliğde, şeker, et, un, ekınek 
vesair yiyecek maddelerinin 

Bükres ve civarında vesikaya ';: 

tabi tutulaca&ını bildirmekte-
dir. 

Suriyedeki 
Fransızlar si
laha sanlma

ya davet 
edildi 

Kahire: 18 (A. A.) - General 
dö Gaul'ün yakın şarktaki mü-

·-----· Yeni tariht tefrı"kamız messili General Katru dün rad
yo ile Suriyedeki Fransızlara hi 

Sultan Abdül'A .. :z ve tap etmiş ve Suriyeyi Almanla-
.... ra terketmeyi ihtiva eden Vişi'-

1• paratoriçe o·· • • nin yanlış politikasına karşı m Jem mücadele için, kendilerini sili-

k ı kol ha snrılmıya davet etmiştir. 
0 a... Suriye halkına hitap eden Ge-

Yaza n: AYHAN neral, Suriyeye Alman niifuzu-

y 1 b 1 ı..ı/ nun, memleketi tamamen işgal 
e.:~:~3 as ıvor -~ --,·---·· için bir başl:ıngıç teşkil ettiğini 

e;öylemiştir. 

Hess, mühim if sa
atta mı bulundu? 

Roprlar büyük bir 
dosya halini almış. 
Londı a: 18 (A. A.) - Londra 

gazetelerinden Ewening Stan· 
dart diyor ki: 

R.udolf llcss'in Alnıan)anın 

vaziyetine dair söyledikleri ılo 

naı:ilerin planları üzerint! ver· 
diğı malumat hakkında hazırla· 
nan gizli raporlar şimdi büyük 
bir dosya teşkil etmektedir. Rudolf Hess 
Ba~,·ekil bütün raporları oku·.-----------
mu~tur. 113.len bu raporlarda 

bakar bakmaz göze çarpmyıan Suriye komiseri 
ınnlumat olup olmadığı nıiite-

hassı~lar taraf mdao tetkik edil- radyoda beyanatta 
mektedir. Temin edildiğine gci-

rc, llesı. tarafından verilen n~a- bulunacak 
lunıat öyle bir mahiyeti haız· 

dir ki h~nların tafsilatını B 1 Loııdra ~~ (Aö~.)- .ne:\'rut 
Hitler bilmiş olsa planlaruuıı radyosu, dun Surıyedekı 1- ran
bazalarmı dcğiştirmcğc ınccbıu· sız yiiksek komiseri General 
knhr. Hess'in her söylediği de Dentzin bu akşam 20 de radyo
ayrıca tahkik edilmektedir. dn mühim be;vanatta bulunacn· 

8. Hitler'iıı eski bir sır arka- ğını ııöylemiştir. 

daşı olan tanınmış muharrirler· 
den Hermann Rausc:hning, 
Spectntor'da yazdığı bir maka
lede diyor ki: Amerikan 

çiftçileri Rudolf lfess'in harbin ortasın 
da düşman memleketine kaç-ı 
maM Hitler için kaybedilmiş bir -~ 

muhart-beden daha büyük bir M"h h rt1 
ehemmi~cttt:dir. A~keri harekat 1 ver, mu a 1 e• 
en yüksek dereceyi bulduğu bir rinin yiyecek ihti
anda bu hadi!.e B. ll:tlcr içiu yaÇIClrlnl Önleye
ınüthiş bir darbe olmustur. R 

Bitler en sadık ve en a; hodbin C8k tedbirler 
mesai arkada~ın· kaybdmt>kl_l alıyorlar 
kalmamış hu arkadrışrnm nazı· 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Amerikanın Visi 
sefiri ıeıi cağnlacak 

Amiral Lt>ahcy 

Kıopenhag, 18 (A.A.) - Stefa-
ni ajansından: 
V~invton'dan geleo habcrl<.•r 

Amerikanın Vichy hükumeti nez. 
dindeki sefiri Amıral Leahy'nın 
Fransız - Alman yaklaşması üze-
rine· geri çağırıldığını teyid et· 
mek1edir. 

Şimali Afrikadaki 

Fransız kumandan
lan görüştüler 

---<>-

Kara, deniz ve hava 
kuvvetleri arasında 
işbirliği yapmak 

istiyorlar 
Rabat: 18 (A.A.) - Hava na

zın General Bergeret umumi 
vali General Nogues, Şimali Af 
rika başkumandanı General 
Odis ve }'astaki hava kuvvetle· 
ri kumandanı General LahouUe 
ile. hava, deniz ve kara kmıvet
lerinin işbirliği meselesiyle ti
cari havacılığan inkişafına mü
teallik meesleler hakkında gö
rüşmuştü r. Bilahare General 
Berg• • Me1 ııes'e hareket et· 
ın• t : 

Londra, 18 (A. ı\.) - l..on· 
drada ~·akan Star gazetesine \'n 
şingtou'dan gelen bir telgraftı 

bildirildiğine göre, Amerika. 
çiftçileri, programlarında hii) li1 
dejifildiJder yapmağa lüzun 
görmeden İogilterenin \"e milı 

vere muhalif olanlarm yiyecek 
ihtiyaçıarını kar~ıhyabilecek eh 
rumcfa olduklarmdan emindir 
!er. ~:.•ecek maddelcriu:ıı ~ :n 
.hm olarak g(inderilınesi Anwrı 
'rn taarfından dipJ"mutik bir .. 
.ih olarak kullanılaraktır. l\l ,fı 

vt~den çekinen milletlere giin· 
erilecek yiyec~kler iidünç 'er-

ıe \'e kiralama kanunu muci . 
ince a~·rılan 337.500.000 İngili. 
rnlık tahsisatla karşılamtl•ak-

ır. 

Ge~cn harpte Amcrikanm ıta· 
•ılıısı şu idi: •Harbi yiyl~·t·~ 

wddelcri kazanacaktır.• bugii 
ıün parolası da aynıdır. 

R. Roosevelt'in emriyle ingi
l"ı halkımn \'e ordusunun İaıjt' 

programını tanzim etmek üzere 
Londraya gitmiş olan \'C iaşe 

ışlerini iyi bilen iki müteha!'"ıs 
Aınerikaya dönmüştür. 

Si talin 

Rusya' da 
yabancı siyasi mü• 
messillerin seyahat 
mıntıkaları tahdit 

edildi 
(Y az•ı 3 ünci"tde) 

KURUŞ 

Sişli'de bu sabah t EnSon 
Pasi.~ korunma tec- 1 Havadis 

rubesı yapıldı 
Bu sabah Şişlide &ir pasif nıü- Ambanın 

dafaa ve paraşütçülere karşı Jm
runma tecrübesi yapılmışhr. 

Tecrübeye on birde çalan aliirm 
düdüklerile başlanmış \'C sokak 
lardaki halk en yakın sığınak
lara, evlerine iltica etmişlerdir. 

Tecrübe yalnıı. Şi~li ınerkc1 
nahiyesinde yapıldığı için traın· 
vay \'e otomobillerle arahalnr 
nahin hudutları içine girip rık· 
kam~mışlar, oldukları yerlerdc• 
beklemi lerdir. 

Deneme t>.snasında muhtelif 
verlt•rdc mefruz yangınlar çı· 

karılmı~ ve tekmil ekipler çnlı
şnrak bunları !>Ür'atle söndiir· 
mii-;:lerdir. 

Tccriibede Pangaltıdaki slitçir 
ıliikkanformdan birinde yangın 
çıknrılnu~, Harbiye mcydanmıh 
tramvay teli kopmuş \'e Abidei
hiirriyet ch·anna inen paruşüt
çiiler esir edilmiştir. 

Siyasi mahkumlar 
affedildi 

Kahire, 17 (A. A .) - Bağdat

tan Hğrcnilrliğine göre Rnşid A
li hükumt'ti htitiin siyasi mah
kumları tahli~·e etmi~tir. Bun
ların arasanda eski başvekil ilik 
met Si.ileyınon da vardır. Sii
lt•yman "!nıJi lrah.ın Mo,kov:\ 

Elli bin Hırvat 

zaptı bekle-
• 

nıyor 
Kuhirt• 18 (A.A.)- Hahe~is

tanda, Amha-Alagi İuıb·ao mev 
ziinin işgali ie"in şiddt>tli muha· 
n·bclcr devam ~diyor. 10 ila 15 
bin İtalyan burada anud:me mil 
fndnadn bulırnnıaktadır. Amba
.ı\laginin akıbeti iaayyün etmiş 
gibidir. Burada, şcr:ı~t Kercne 
ıcnzcmektcdir. Amb~·Alagi a· 
hndıktan sonr:ı , İtalyanların e
Jinde yalnız Gondar \"e Ciınna 

ıne\'zilcri kalacaktır Adisah:ıha 

, c Asınarn yolu açılacak '\"e in
gilizler biifiin Haheşistanm kont 
rolünii temin e:dcbilecckl~rdir. 

Bir Alman 
• • 

gemısı 

batırlıdı 
Londra 18 (A.A.) -B.B.c ... 

Diin güudiiz fngiliz tayyareJeıi 
Non•eç açıklarında gemilere hii 
cum etmi ler 2000 tvnlıık bir le· 
vnzım gemisini bahrımşlardu:. 

Evvelki gece iiç Alman tR' • 
yaresi imha edilmittir. Gündiia 
de 8 düşman tayynresi dfö:iiriil· 

mü tür. 

Blumbergin oğlu 
gömüldü · 

ı~ondrn: 18 (A. A.) - Miist.-A/man11a'ya çalışmıya K hin 
'.:7 kil Fransız ajansısının a 
gid(qor · muhabirinin bildirdiğine ıöre, 

Zağrnt, 18 (A.A.) - Stefanı a. Alman Mareşah Voa Blumberı' 
J&nsmdan: in oğlu Aksel '"on Blumher& 
Takr~ben 50 bın Hırvat amelesi Cuma günii Bağcladda .tefncllil

ç~lışmak üzere A!manyaya g:de- ınistir. Ra id Ali ~·aptlan ce_. 
Cl'ktir. Bunlara günde vaspti on ıe ~eraıimint>: hinat i tirek e6-
rrm·k verilecektir. ruicıtir, 

Milli küme maçlarında 

Bugün Beşiktas birinci devre Altınorduya 
2-o galip vaziyette 

• , 
Askeri muharrirlere göre ~ 

• Harp vaziyetleri ıM 

Okyanusda mücadele- ikinci çeşit~ obruk
Sarkl Akdeniz havzasında vazıyet 

H. Emir Erkilet, Ali ihsan Sabis ve 
Ihsan Boran'ın fikirleri 

I·k. • T b k bilmeleri mii:kiUdü· İki )Ü: 
ı çeşı t o ru bin yaralı lwstalıcaV!lcri Jol.-

Eski Ordu KuınaııJanların
clan Emekli General Ali İhsan 
Salw<S Tobruk'un İngilizler ta· 
rafından zaptı ve Alıııanla~.ın 
Ltirdadı hakkında §unları soy-

liiyor : 
•Bu iki. çeşit Tobruk miida· 

faa ve mu1ıa-~rn~ın.da belli b<l§ 
/ı f!U /arklar vardır: 

"ı - İkincikanun flfuulaki 
mulıarebr.lerde mevsim mii~it 
ve su ihtiyacı t'e tedariki rıisbc· 
ten daha kol,aydı. 

2 - Müdafaa eden Jtalyan 
kuvveı/Rri sayı/ t1e yılnu, üli· 
ler; bunların tayyareleri, t«nk
ları ve ıleniz kuvvetleri yoktu. 
Kabiliyeti askeriyeleri ve me· 
ıaneıleri de kafi tkfildi. Hu· 
susile çoğu yerli. laalkıan mü· 
rekkep mütlafilerin :aptü raP" 
tı ve manevi kut1tJetleri iyi de
jilJi. İtalyan subay tıe erb~ltr 
rın bunları btqkı altın.d. h&l• 

Jurmıl§IU. 

:~ - Bww mul-..ılıil İngı"lir 
/er dalın lowııetli idiler. Mar!il 
lfatrulw kadar şimendif erle 
celbettiklf!ri her m~i af:tr top, 
cephatıe vaJairl'yİ koUıyrn 1'ob
ruk önüne Ketirebilivorlardı 
Bundan btql.-.a Tobruk'un '\'Üa 
otuz kilometre şarknulaki Rrrr
dia Ünumına da deniz -volile 
aynı ~eyleri kol.aylıldn getire
büiyor1'ırdı. O~ Tobruk
ıa mahsur :ayı/ iki ltalya:ı fır
ka..maa kıarıı üç Anzak ph'UIÜ! 
fırkası, iki JnPiz zırhlı /ırl.-ası 
ve iki pek atu- topçu alayı i1B 
ıaarrus eJiliyordu. DPnizde 
/ngiliz luvp semifori lıalraıa 
tahkimatının arl.-asırı.ı boml)(lr 
dvnan ediyordu. İtalyanlal', 
önden /ngüi: kara kuvvetleri, 
ı~peren /ngi.liz ta}yare'leri v• 
arkaılan /ngiüz harp gemileri
nin aıe,i altında otuz altı snM 

(Devamı 3 üacil sahif~de) 



S11hife ı 

En Son Havadis'in Edebi Tefrikası - 25 

L _ __!Aüellıfi : . Nizam etti~ Na~if J 
Peşinde bir hafiye kulağı oldu
ğunu düşünmüyor, ihtiyata lü
zum görmeden konuşuyordu 
Gazete okuyan, beyaz yelek· 

li adam geldiği zaman ona yer 
gö•tererek yüzüne bakmış fa· 
kat aldın etmemi~ıi Sesini i~i
tince bir daha dikkatle baktı 
ha) retinden az kalım bağ:ıra· 
l"al..u. 

Bereket versin he) az yelek· 
lı tam zamanında müd.ılıale et· 
ti· Ağız doln•u bir kahkaha •a· 
vurarak: 

- \'ay canım, •en burada 
mıydın? dedj. ""e Hr ne )Ok, 
i9ler na ıl ) olunda mı! 

BinLa,ı. .. Fal..at llakkı Ley 
ölınü,_ Bin b~ k gibi nıüt..va 
&İ olduğu için aral..ad.ı~ları onu 
çok a ahi olan Ceul bı·y e tl'r· 
cih ederler. Fazla se.-rlcrdi, 
yakı~ıl..lı binba,ı beyaz Pldhen 
li eli ile uzakta bir gemi i~aret 
etti: 

- İ~te dedi. bakın ora;ıoı 
giirdüniiz mü? Hani <u cadde 
ke'llarııı.ı i,J..emle attıkları ) e· 
rı. 

- E>et ... Evet ..• 
- Oraya gideceğiz. 
Ve bu bıılıııu bir te7. 

nnidafaa etti: 
gibi 

- D ·mek oluyor ki molo· 
&U boydan boya katrıln 
Bunun ~u İ} iliği uardır. r' , .•. 1 • 

oturnn14u·a~ız, l uru yt>l"t"gll t 

ıonra ılrnizi ve grıılm lıol hol 
'"}rrdec..-ğiz. Bittabi grçen yol
ı·ıılar l..enarındaki imli\ derılt', 
gıızinolarıla oturanlar lııı hı·· 
,.ıplan lıari~. 

Kazım, •. a i , e c~ınal hq. 
ler itiraz etnıeıJil,.r. l ç arka· 
Jaj J!f'ni .. , 1uunt~1ıaLn 'r öl~ii

lü aılımlarla rılıtıuı İİZt·rinde i 
lı·rlı•ıı11·~ı· lıa:laılılar. Ül'ııiz ı·ıı 
it Li. 

(;rı.p ınuhıe .. t>ın. \rardarın 

ü!'\tiintlt"' ~(•n. h.ırr11ızının her C:" 
•İtli ilı• renklı·umi;ıi. Kö;frziu 
(ÔIP Larafırula kaııalunun kı) ı· 

1.arında j .. e h11lut-uz ına~u1a\. i 
!.ir -ema hrrrak ,uı a (L~ldır· 
mı~ temiz J.ir ü,e gihi inip ay
rtlık hallı çizını•ueıı d ... 11izlc 
l.irlr~ıııi~ti 

Şimdi ılıL. bir meltem e,i
)<>r, L.üçiicüL. dalgalar tatlı 'lir 
rı!ularla rıhtımı yalıyordu. 

\~ık ıra111vaylar düz yolda 
J,;r ~arın tepe-inden ııçıııak i· 
ı;iıı ) ılıhrıın uratli kızaklar ıı:i
bi ka)aral.. gı·~İ)orlardı. Yal · 
Jı:ı:lı .rabaların Lenpolu nal 

ı~lerine ağdan >oldan lıer ta· 
raftan gı·le.n kalıl..ahalar kavu· 
U)ordıı oh .. Bu ,.Jıir lıa•lan 

lıa•a giilii) ordu. K;nılıilir ~ı· · 

ler koııu-mordu su iki Tür!,. > • , 

11tt'kteplisi? Fakat giilli;İİ) ur 
lardL 

Nami diye sordu sen bu i i biz 
den iyi bilirsin ıslık çalarak 
yürüyen Şu üç adam deli L.an· 
lı-ı galiha onların peşleri sıra 
gidi)orlardı. Fakat onlar da 
bunlarda ı<iilüyorlardı Rıhtı -
mın babalarından birine otur 
muş avaz avaz bağıraı·ak bo~ 
dolma şu ya~b zenci ·kadın t· 
ram,ay maka;ını açıp kapa · 
yan >e ara,ıra cebindeki rakı 
~iieoini diken bu kırklık ame· 
le o, bu, şu yrr gök kaldırım 
'" rny !ar bile gülüyordu. Olim 
poı" ~inewa:-ıının önünden g<'
çerkrn Cemal bey: 

e mes'ut ~ehir deıli 
- Ya lıir düıüniiniiz »ıra· 

yın kapısı ıkalkmı~ olsa bu ~aa· 
detin ılerecr,j ne olacaktır. İı,
tipdadın biitün şiddetle hü • 
kiim sürdiiğü bir devirde ve 
her özün ıı;•·nç zahit hiç dii • 
~ünmeden pa•tacıya gireüm de 
di fakat kulağa•I bunu itiraz 
eııi: 

Bu havada dört duvar ara· 
,ına girilirmi şurada gazino • 
nun önünde oturalım atraiı 
•ry reeıle ede birer bira içeriz 
hem Haklı projeyi yapan sen 
drgilnıiydin burada oturmıya· 
ral..ıuı idik? 

Cemal heyiıı i,aret ettiği ı<a· 
zjno Run1 \.C ınfı .. r, i ailclrri i~ 
le genç ve ~ık dt>likanlıhırla 
zengin Rumeli tüı·carlarile do· 
lu idi- Üç «ılıit l'ÜÇ hal ile bo 
ırıa a buldular. \z >onra g.r· 
-onıınıı grtirıliği buzlu hirnları 
lt'k dfki~ıe 'n,·arlaıru .. Lulunn 
pırlıırdı: ll~kkı lırı bÜ}iik bir 
nP,e ile güliiııı,eı erd;: 

Size Lir ıuiijde 'ıtr dedi. 
- Hayır ola 
- Kemal buraya gPli)oı 

halla nın·kı·,.lı· kalarak bizim 
trk5uı lıarhiı•·)e mPınur e<lili· 
yor. 

- Tarif etmi1 mi'/ 
- Cemal be) in lıiraz fazh 

rütbe mcral..lı-ı olduğunu ar
kada~ları bilirlerdi. Buııuu1" 
bnaber Ilukl..ı bey lıu ,uale ~i 
nirlenmi~ti: 

- Kolağa-ı Krıııal bizim 
erkanı harbiyeye gdi)or diıe 
hoınnrdaııdı. 

- Bu ı.;f"ni meınnun etn1rk 
için kafi ck~ilnıi Cemal be) 
,[,.rlıal kı'lıdiııi topladı Hııl..kı 
lıeıiıı l..oıağa·ı Mu-tafa K··ma· 
li ne kadar e\lliğini H bu '" 
ı;i)i her iC)İn ne kadar ii<tüıı 
de tuttu~uıııı bilirdi. Gar-onun 
getirdiği )l'ni hir ;i,l'ılen lıar· 
.taklarını duldururkcu,. 

Ooo derli buna emin ol 
,enın kaılar bende memnun 

Kiınbilir hanıd alış uri, · oldum billıas-a bu günlerde 
len lıah,edi)ordu- u çatal ·•· gelme ine I' k ını-rununıını· 
kallı ihtiyar rnÜ-e\i~ Fakat gi.ı Ve kaddıiııi !..aldırarak ar· 
ıiiyorı.!a ne )anında ) ürıi) en katla lar l..ola~a,ı Kemalin ~e
!111 genç mü-e~inin ıüzüncle refine kadehler tel..rar doldu 
tdıe bir tebe,,iimün i~i nrdı tekrar ho~aldı, gene doldu gr· 
~u çıplai kolin iki Rum lm ne bo,aldı. 
rıf'de ruhu yakın eylerdi Elle· ~ihayet kiınbilir kaçıncı ,i· 
rı ceLlerinde. pe inde bir lıafi· ~e açılırknı Ceuıal Lı•y :n tek· 
~ e kulağı varken Cemal ht' in lifte bulundu : 
hiç hir ihtiyata lüzum ğör- Oo,tlar boradan doğru kafr 
uıeden ortaya ıttıp bu fikir i-· iantaııa gidrlim na ıl ıuükPın· 
ki ı bitte ne bir korku nf'ile mel bir fikir değil nıi? 
ıı:r hayret uyandırmı;tı. Bili· - Belki mükrııımel bir fi· 
ili >Öylenen sözleri gayet tahi- kir fakat hu grcr benim çok 
ıı:i telakki etmi,lerdi, be)az ku !;alı:mağa nı~cbur olduğıımu 
le<lı-n beri intiznm ve öl ii qnii biliyormu~ gihi kO'llu\ll)Or>U· 

kaybctmiyen adımlarla bir par nuz 
ça daha ) iıriidülten onra te· Bu cevabı nrrn hinba .ı ol· 
nıİL bcı az örtülü. h 0 alarda mu tu yavere gelince 
lıcneklenuıi~ bir meyilanda - Ben dedi kafeşantana gi· 
c.ırJular burada lıeryeri tık • deceğime tiyatroya gitmeyi trr 

· tıklım dolu bir sürü gazi • cih ederim. lanakynn kmn· 
DO !cah,·e ve pa•tabane vardı panyası bn gece son tem. ili ve-
Hakkı bey y8\~re döndü. riyor, 

- Nerede otaralım Kazım (Dalıa var) 

EN SON HAVADİS 18 Maya PAZAR 

MüteferriJ:_ 1 Tarihten bir yaprak 
Boğazda yaz tarifesi '-~-~-~-....:............:..::.=.._~ _ _J 

DÜNDEN H -
BUGU9"E 

Geç vakte kadar 
vapur bulmak 

kabil olacak 

Havaiyata dair ... 

Şirketi Hayriynin yaz tarife· 
!erinin tatbikine 10 güne kadar 
.ba§lanaealotır. Bu tarifeye göre 
Boğaıın muhtelif iskelelerine ak.. 
şamları daha ıı:eç vakte kadar 
Köprüde vapın bulmak imkan· 
\arı hasıl ol:nuştur. Bundan ~ 
ka §irket eldeki vapınların verdi· 
ği en geniş imkanlara göre her 
halde halkın ihtiyaçlarln! gözö. 
nünde bulundurmwı ye sabah 
saaUerinı ona göre tertip e'tm!§· 

tir. 

Genç şehzade, taht ve 
taç için kardeşile 
boğuşmaya haşladı 

Bizim gazetelerin, a:kıllarwa 

estiği vaklt, dalla doğrusu, )<Ü· 

çük havadislerden mahrum kal· 
dıkları vakit, sütun d.oltdunnalt 
için her gün temcit pilAvı gı1>i 
ortaya koydukları ckılişevarl• 
havadisleri vardtr. Boşluk fag)a 
ise, İstaılbul ve civarırun imarın. 
dan, bahsederl .. r, uzun bir 1i:St<' 
halinde ""'lıiyetegayyer bir tasnJr 
ile şu veya bu cadde ve sokakla· 
rın asfatlanınasma ne vakit ba!i• 
lanaeağını, ne vakti bitirileceği· 
ni matematik bir ka.t'iyetle bildi· 
rirler .. Netice itibarile siz, yine 
senelerdenberi kışın çamurdall· 
yazın tozdan geçiknez, sıokakW' 
başka her şeye benziyen mahııi 
yerlerden lahavle çekerek işilıi• 
ze gücünüze gider, akşamları da 
tıpış tıpış evinize dönersiniz ... 

Tarihi abideler 
tamir ediliyor 

Cem, on üç yıl süren bir maceraya atılıyordu 

Vali ve Belediye Reisi Liitfi 
Kırd:ır dün Vakıflar Umum Mü· 
düdüğüne bir telgraf çekerek ta
'ihl abidelerın ve camilerin ta
mir ve muhalazaları için Evka. 
fın yaptığı planlı çal1'jmaları tak
dir ve tebrik etmiştir. 

1. Hakkı Konya~ 
Sultan Cem'in Rodo•ta bu

lunması Mf'galı Mastori'yi de- 1 
rin ,.e korkunç bir dü~iinceye 
sevkecliyorclu- Cem Rodos için · U 
bayati bir tehlike olabilirdi. Ah frenk Süley

man, sen haklı imiş
sin. Başıma gelecek
leri isabetle tahmin 

taha0oürle andı. İncı gibi yat
lar sakalından süzülüyordu. 

Cem' 900 ene•i Cemauyül· 
evvelinin yirmi dokuzuncu gÜ· 
nü Napolide hayala veda edin· 
ceye kadar sürrn tam 13 sene
lik hazin bir maceraya atılıvor 
du. Bu macera Şark'ııı ve Gar· 
bın bir çok lıisoi romanlarına, 
ciddi eserlerine mevzu olmu~· 
tur. Onu herkes bilir. Biz hu 
maceraları burada tekrarla· 
mak istemeyiz. Cem'in çok sev 
diği bir papağanı hayatında 1· 
'ken ona daima •Allah Yansu· 
dım etsinş!lıi \>kinci 8 
rfüsülta = Allah Sultana yar· 
dıuı etsin• derdi. 

Şimdi, vaı.iyeti hazııra dolayı. 

sile, buna beını.iyen ve bir türlii 
eskimiyen bir takım yeni\iklet 
daha görülıneğe başlsdı: BreziJ. 
vadan Basra yolile gelen kahve· 
ler!. 

Diğer taraftan öğrenildiğine 

~öre Vakıflar Umum Müdürlıüğü 
bu mevzuda 1941 mali yılı için 
de yeni bir faaliyet programı Jıa. 
zırlamıştır. Ay~ıca 1940 mali yılı 
içinde tamir edilen eserleri ve 
mezkur yı1dak; faaliyeti gösteren 
bir rapor h0 zırlanmaktadır. Bu 
faaliyet meyanında Üsküdarda 
Mesihpaşa medresesi ve camünin 
Azapkapı camiinl, Sokullu, Fa
tih ve Kasımpaşa caminin tamir 
ve tanzimleri de dahil bulunınak
ladır. 

Bizanstan kalma 
yerler meydana 
çıkarılacak 

Fatihte Kıztaşıııda Bizans za. 
manından kalına halen bükümha 
ne olar~k kullanılan bu su haz'. 
nesinin Müzeler idaresince istim 
lakine karar verilmiştir. Beledl. 

den bir heyet giderek tetkik
lerde bulunmuştur. Burası ev
velce kıymetli ~Ülunları ihtiva e
den hır mahal olduğu halde son. 
.-adan bir çok yerlerinin yıkıl-

II. Beyazıt karde~ini istiy•bilir 
dı. Şörnlyeler bu arzuya mu
vafakat etmezlerse Beyazıt kar 
deşinin vücııdiinü ortadan kal· 
dırmak için her §eye, haıtii Ro· 
dos i~galine bile teves ül ede
bilirdi. 

Döbüsson şiıra meclisini top 
!adı. Uzun müzakerelerden 
sonra Cem'in Franoada Rodos 
~övalyeleriniıı idaresinde bulu· 
nan manastırlardan birisine 
gönderilmesine karar verildi. 

Cem bn haberi alır almaz se
sine ve iradesine hakim olamı
yarak baı; ... rdı: 

- Ah Frenk Siileyuıan! 
Sen çok haklı imi,sin?... Ba· 
şıma gelecekleri çok isabetli 
suretle tahmin etmişsin! 

Frenk Süle)manın ta,,iye
lerini dinlediği içi11 çok nrcla· 
met dııydıı. Saltanat ihtira•ile 
drdelerinin ve o-manlı .alta· 
natının düşn1anlarına te~lim ol 
tluğu için vicdan azahı çekmi· 
ı e lıaıladı. Yaptığı büyük ha· 
ta kar"ısında ne kadar küçül· 
ılliğiinii görüyordu. 

IIa lıların; kendi-.inin Ro· 
dosta hıılıınma-ından İ·tifade 
ederek Tiirk topraklarına sal· 
dırmaları ihıimali kar~ı&ında 
lıir ,uçlu gibi titri}ordu. 

etmişsin ! ,, 
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mata göre bunlar evvela Ge
dik Ahmet paşayı görecekler 
w onun vantasile Snhan Be· 
yazıJa takdim edileceklerdi. 

Cem'in hareket günü teshil 
eruldi. 11 Eylül 1482 Miladi 
tarrlıiııe rastlıyaıı 887 yılının 
Recebinin ou yed inci Cumarte 
si günü yola çılı.arılacaktı (1). 

Rodos beyi hareketinden 
bir gün evvel Cem'e kendi sa· 
rayınıla miikellef bir ziyafet 
verıli. Bir •ofrada beraher ye· 
nıck yediler. !\.legali l\la,ıori 

ihanetinin Cem tarafından an· 
la~ılnıı~ o!thığıınu seziyordu. 
Ceın'iıı na<iye;inıleki tee"ür 
bulutları bunu pek giizel anla· 
tıyordu. Rodos beyi o,ınan oğ· 
lııııu neş'elendirıuek için ona 
~arap ikram etti. Alclı~ı kı>a 

ce\·ap ~u oldu. 
Şarap dinimizde haram· 

Vefatından onra Cem'in 
bütiin eşyası ve metrükatile 
beraber bu papağaru da Top· 
kapı sarayına getirilmi~ti. O 
val..it papağana bi rkelime de· 
ği~tirilerek şu ciimle öğreti!· 

Bir gün, bu tarik ile bilme!ll 
kaç bin çuval kahvenin gümrU1t· 
!ere geldiği ilan olunur; ert.eS' 
gün, bu kahvelerin gümrük:lell 
çıktığı, daha, ertesi gilll< 
çı'kan kahvelerin, bihnem hanııl 
koınisyon tarafmdım alikadarls· 
ra dağ'ttılac~... Üç gün eoıırt 
da, dağıtıldığı, ve bu Sl'yede pi
yasada kahve buhranı kalmad:ıiııl> 
büyük puntulıarla gözünfuıe çat• 
par.. Netice: Siz yine piyasntl• 
iyi kahve bulam&Z!nlUZ, kahve
den başka her şeye booziyeıı. 

yüzde iki yüz nohutlu, arpall 
nesneyi kemAli iştiha ile ıçersl• 

mi ti: niz ..• 
<Allah Yerhamüsoulta = Öntimüz yaz. Bu mevzua d9 

Allah Sultana rahmet el8in!•. yeni bir havadis bulmak llzUll• 
Evet hu bedbaht sultana Allah dı, o da bulundu: Vapurlann ye' 
rahmet et,in ! Bn hazin mace- tarifesi! Ha bugün deifu;iyor, l>• 
ra,ına bir p;azelinde gfıya: yarın değişiyor .. değişti, deği9t' 
kendi i de ağlanıı,u: k ce ... 

1'aılar döğürıüp 1·iirür ooı Sayfa bağlanırken, açık bir~ 
revanı gör· kaldığını gören sekre~r sorar. 

Rahm etmRdi bu lıukiıne ~ - Oraya koyacak bir şey Y 
lceı:n ümekaııı r m ? .• 

Dağlar ba~ında ebri felek - Var, var ..• 
ağlayıp gider Gele gele, gazinoların yenl ~ 

Yaıııııca Riidiı~ ahü /igam- tarifesi gelir .. 
- Başka kü.;ük bir yazı eah9·• 

nı gör. 
ası ve delikler açılması sureti. 

e asli değ~lirilmiştir. Gerek Be
lediye. gerekse Müzeler idaresi 
~ehirdeki bu g>bi yeraltı inşaatı

'" tespıt ve bunların ı>trafını te
uızleterek meydana çıkaracak-

Kiilıya.ındaıı kiii•ıl, kalem 
~ dır! 

i-tedi. Karılr~ine uzun bir 
- Var. 

Çok t•Jlt·di kaba.mıı derdilc 
ubhigah. 

tr. 

yarın resmi dai
reler kapalı 

19 Mayıs genç\k bayramı mü. 
rıasebetile resmi daireler yarın 

kapalı kalacaktır. 

Kültür. 

Maarif Vekili 
Ankaraya gitti 

Bır haftada.nheri şehrimizde 

~ulunan Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel tetkiklerini tamamlayarak 
dün ak~aınki trenle Ankaraya 
dönmüştür. 

ÜNIVERSİTEDE YAZ TATİLİ 
Dün imtihanları biten Üniver. 

site de bugünden itibaren yaz 
tatiline ba~lamıştır. İkmal iınti. 
hanlarının ne zaman yapılacağı 

henüz maliim değildir. 
ASKERLIK ÖGRETJ\IENLERİ 

Maarif Vekaleti. Maarif mü. 
d;irlüklerine gönderdiği bir ta· 
mımde, köy enst tüleri askerLk 
...... t.:J"Slerine muvazzaf subayların 

~ ;ıyin edilmesi ınlimkün ol~·yan 
yerlere emekli subay rın veya 
>'edek sobaylık yapını~ hocaların 
• •Yin edilrbilecei:ini bild;rmiş· , . 
~ır. 

ENSTİTÜLERE ALINACAK 
TALEBE 

ıııektııp )azarak duyduğu ne· 
ılan1eti ve \·icclan azabını an· 
laıtı ve affıııı rira etli. Cem 
llıri,ıiyanlık aleminin Tlirklr
re kar~ı beolediği korl..ımç iıııi· 
kam @iya...,tine alet olacaô'1nl 
anlıyordu. Fraıı<aya nalJeılil· 
m~ı..ini ~errin ehveni sa~ıyor· 

ılıL Şiivalyeler verilen kararı 
kendilerine tebliğ etmeden ev· 
.el, kendioi böyle bir istrkte 

1 hulııncluğuıııı Rodo• be) İne 
lıaher verdi. 

E<a>en il Beyazıt hPniiz 
karcle;inin mektubunu alına
ılan evvel Ceıııin Rodo.a •ıj!ıu· 
<lı~ını öj!re'lllni~ oldu~u ıçın 
Ö\al~elerle seri bir . ulh yap· 

ıııak i'tiıordu. 
Şii' aJ~~eler ,u!h şartname-in 

ıle Cem "in iade,ini ön planda 
geleer~ini tahmin ettikleri için 
bir giin Ceın'c · 

- Sizi Fran~a)a ~(inder8 

nırk ~ok i•abrtli olacnknr. Ü· 
ra<lan rla Ungıır~a = lacarİtoı· 

tann µ:r~er, ta-.,avvur 
planların tatlıikine 
nız .. dediler. 

etti~iniz 

lıa~Lırsı· 

(>ın hu tı·klifi ınrnıııtıni· 

p·tle kabul ·ı·ıti. Fran-a J ralı 
Oııbirinci Liiiye kar,ı lıii, iil.. 
hir itimadı vardı. . . 

Lüinin n l\Iacar karlı · lal· 
)-Os Kot"e'nin ~.ardıınlarilt• 
Tiirkİ)rııin Garp hıı<lııtlarına 

•okıılaral.. karılr,ine l..ar•I ha-
.Maarif Vekaleti bu yıl ensti-1 rehı rdı>lıilirıli· • ' 

tülere 300 talebe daha al0caktır. I :\Iı·galı '\fo,tnri lıir taraftan 
Yeni al nacak tale-benı.~ yatak., Ceı:ı'i 11 ,,.f.-r lıazırlıl,.larını )a· 
h~ııe.' d~ane ve atolye g ıb ı parhn hir tarnftan ıla Bi•) a· 
mühım ıht.yaçlarını karşı lamak zııla >lıllı •artlarını ıııiizakerr 
üzere yeniden bazı inşaat yapıla- İl-İn EılirneYe ıı<önılcrı•ı•ı•iii ., .• 
caktır. f;ırel he~ ıi;ıiıı İlıtilıalıı il~ 1111•' * İktisadi zaruretler dolayısı. gııl olıı~ordıı. Fillıak:\a hir 
le talıebe pansiyon ik'rctlerinin kaç giiıı ,onra iki l..i~ilik lıir 

bir miktar arttırılması diişiinül· muralıhas lırp·ti İ.ıaıılııılıııı 
nı..ektedlr. ) olunu tulafukıı. \ rri'Pn ı.ıJi. 

Döbü.,on tPklifinin lıu ;e
kildr reıltledili;indcu ınrnııııuı 
gibi görünerek 

- Ben •l.i~inin kendi dinin· 
ele sadık olcluğunu gönnekten 
çok ho~lanırım·. dedi. 

Cem yeıııck ötra•ında çalı· 
nan alafranga musikiden de 
sıkıntı cl11ynyordu. Şövalyeler 
re1'ı bıuıun farkına vardı. 
Ceııı'i'll adamlarından birisine 
milli şarkılar, vatan tiirkiileri 
söyleııi. 

Crm bütün bıınlıırıu mana· 
sını aıılıyordıı. Hain Döhüs
sonun yaptıklarını tamamen 
ıınlaıJıi;'lnı oÖz ve hareket ima· 
larile l..rncli,ine nnlaııyordu-

i,t" bıı .ıraıla Döbü. son 
C:rn;'le bir misak daha imzala· 
ıh. 1i•akın altına Ceınin bir 
ıııiihiiriinii de ha•tırclı. 

Bıı:riin Malta ıııiizesi e\rak 
lıaziııe,inde mahfuz bulunan 
bu nıi,akııaıııe ile Döhü--on 
C:eın O•ıııanlı talılıua oturdıı1'ıı 
7anıaıı Roılo• için lıir çok ıu~n 
foatleri ıeınio edi)ordu. 

Nilıa) et Cem 887 Rrrebi· 
11in on }edinci giinü bir gemi 
ili' Roılo• liınanın<lan Frnmava 
ıloğru a) rılılı. İ~ı·lden ı;elee;•k 
ulan aile-ini ılı· lll'raher ;ılınak 
i-ti)orılıı. Fakat ona dt·ıliler 
l..i: 

Çar/un ~"fıık makwnma 
döktüğü lwııı gör 

<>dik Alunet Pa a İtalya 
Yarım ada>ının Şark ahillc· 
rindeki Polre elıirlerinden 
Otrar.toyu ve bıına yakın daha 
bir ~_ok kaleleri alın!§ ve sefe· 
rini lıalyanın içlerine lı.adar U· 

zatuıock için -yardım istemek 
Üzere· İ<tanbula gelmi~ti· İ~
te bu sırada büyük metbuu 
Ilazreti Fatilı ölmüş, yerine il. 
Be) azıt geçıni~ hulun::}ordu
Cem dP taht ve taç için karde· 
~ile boğn~ma}a başlamı§ll· Be· 
yazıl Oıranto kahramanı ve ba· 
ba"nın büyük serdarı Gedik 
Alıınet pa~ayı keneli taht ve ta· 
cını kurtarmak lııımmnda kul· 
]anmak istiyordu. Onu Cem'in 
tenkiline memur etti. Gedik 
Alııııet pa~8)1 Pol)e 1.alderiııi 
zaptedeıı muzaffer Tür.I. ordu· 
sunun ]ıa,ından ıızal..la,urnıal.. . . 
ı.uretile İtal)a yarım ada.ıııa 
çıkaıı Tiirk a,kPrleriue feri 
hir akilı<'l ha~ırlıyordu. Bunu 
o .. ınan oğullarının n1ü::tt>r<-k 
dü~nıanları olan llıı i,ıipu hii-
1..iiıııdarlar ve beyler anlamak· 
La gPcikıneıliler. 

Klıılıriya cliikası İ p.ınpı ' 
, apoli l..ralı Ferdiııuıul'ın 40 
lJarçaılan uıiite~d,kil lıir do· 
ıuınına .. ını Oıranto i-ahi11erinc 

:inı lıım·I. l rL. onları çıkan Tiirl. orılı1'!1tıa H· hu or· 
ıla Hrka111Lı11 l!iindt"rİriz: dıı,u tlı·ııiz4lt•n lır~li}f"n Tiirk 

Şfi,al~l'lt'riıı ıııuhafcıza .. ın· do11anııı.1 .. ına ku1laııtna)i te· 

tlaki parc;a )Clkı·nlniııi :ıt·tı. ıııinetıııi ıi. 
t:,•ıu'i Fran~a~ a cloj!:ru gi.iliirii· 11B1 ~ılı E~ lUlilnüı! .~uun· 
\ordu. (~ı·ın ~iİ\t>rlP\-f' <·tktı. eu ~iiıılİ ()rranıo~a vr 1 urkle· 
;.. .. 1 · · l'}·lı"ıl ~ı·· •. · 1 rin j ... ,.ı; .ılıııııh lt11l1111:ın eli· 
\7UZ t'rllll ?"" 111 .. ~llltn a • r • 

ıınıla parlı)an \ıı:ırlolııy:ı ~e- ;:ı·r J,.~l,, l r~ k~_•mlaıı H denız· 
, irıli. () ana) urıluıııı, ana-ını l .ıen :ıdtletlı lıuruın_lJr ) apılıh. 

ki ka ı ini b . I I 'ı• O , aki. Lr kaılar I.tanlınl<lan cocu arını, , r "' ır < ;,ı ıa 
" serdarları .\h:ıwt pa•ayı H 

vardım kunetlı·riui bekli) en 
(J) V(l/,t(lft Sıtlımı CPm . • a· T ... I d · · k d .. 

1 
'/ 1 ur .. or u~u ezırl ,.e <:o 111 .. 

it p 8· 

Bu sefer, buzun, bu yll'L ıçiP 
tespit edilen fiatı, yahut kı~ 
ile karamanın üç gündenberi ,.,. 
~ıla yazıla bitmiyen ve her giiP 
değişe değişe bir hal oloaıı. pııJ°' 
hı ... 

Ey Allahım, ne günler yılf" 
yoruz?! .. 

Naci GALif 

Maliye ve 
• 
Iktısat 

Vekilleri 
Geldi 

. Maliye Vekili Fuat Ağralı ~ 
ı:ktısat Vekili Hüsnü Çakır d 
~amki trenle şehrimize geırıılf 
]erdir. 4 

Maliye Vekili mali yılın nih~ 
Linin yaklaşması münasebe Jl' 
sehrimizdeki vergi tahsilatı di ,ı 
mail isler hakkında defterıl . .ı 

Şevket Adal'dan izahat aJını~I 
Bu yıl ~ehrimizde ""rgi tah•~1~J 
tnhakkukatının yüzde sekseJ>ı lı 
Juğu tahmın olunmaktadır . ./ 

nrnıı kıın:eti kRrşNnda ;ıl~ 
lfıp oldu- Italyunlar mağlüV ,1 
''l · T .. k k 1 ' '· ,r itli rrı tır .a'- er erıne I\' (16 

pek vaJı,irc hareket ettiler· J( 

!arı ıiiLiiıı dı·ıneti gibi doğr~;tı 
!ar. Aılriyatik denizine ,e!Jıı' 
ı:ilıi Tiirk kanı aktı. Tür!' JI' . r 
ııanına>llll ) okular. Ik; k• ,.ı 
. 1 k .. ··pıl 

~Pı .. a tanat avga"'ı yuzu }i:' 

hem binlerce Türkiin kan1 ' 11 
tı, hem de Ü•m ınalevdJety;,ı 
ıı. Hem de Osma'lllı de•. ı• 
mevru• mülkü olan Cenub' 
tdyudaıı mahrum kaldı. 11 

(Daha •' 
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~I Askeri muharrirlere göre 
n (Başı 1 inci sayfada) 

ugUn de Şeref staduıda M. 
K. ınaçJanna devam edilnıistir. B . • 

eşıktaş - Alhnordu 
Maç ı;aat 3,45 de ba~ladı ve ilk 

15 inci dakikada Beşiktaşlılar 
Şeref vasıtasile birinci gollerini 
•Uılnr. Devrenin ortalarına doğ 
ru gene Beşiktaşlılar penaltı

dan Yumun ayağı1e ikinci gol 
lerini attılal'. Az sonra "birinci 
devre 2 - O Beşiktaşın galibiyeti 
:ile bitti. Gazetemiz makineye 
\' 'ld' erı ıği ında oyun devam et· 
lncktedir. 

Atletizm birincilik 
seçmeleri bugün 

yapıldı 
İstanbul atletizm •bir.incilik 

fiCçnılcri ve dömifinalleri bugün 
Bebekte (Kolej) sahasında yapı. 
lDll§tır. 

(Bap 1 inci sayfada) yani Malta, Kıbrıs ve Girit ada
ftmlauı nıüılı/aa yapmıya lar1DJ zaptetmedikçe Suriye ''e 
mecbur hal~lardı. Libyaclaki clenizapn hareketleri 

Müstakil Hırvatistan Basra mıntıkasında Radfoda yeni İngiltere ik/Atıı!:a~~!a~:ı~İır:: yiL~::.i=~~>h::::·e::::ierde 
kurulmasını m h b b . .1 dır· BwJar şpülıe.si: İkllya_nlar İngiliz seyyar ordu birlikleri 

u ar e e program usa- Amerikadasıvı dan t1a1ıa iyüulı.erdirl~r. ıngi· epeyce işler becermeğe başıad•-
Yugoslavya olmamış b h b.ka tayyare mektepleri li: harp &emil.eri timdi Tobruk lar. Almanların be~ koldan yap 

Kahire, 18 (A. A.) - Irak fob- a tan tat J k müdafilerinin yardımcısıdır. , tıkları ileri hareketi tardetti!er 
profeSfO 8ff İ fiğinde Basra mmtakasında bü- b la d 8Ç8C8 Şıı ludde arka taraf emniyette ve mukabil hfıcllma geçerek 

Londra: 17 (A. A.) _ y _ yük bir muharebenin başladığı, aş 0 ) N~rk, 17 (A.A.) - Yük- demelair. Müdafaa tarafının SoJJum • Capuzzo kalesi ihath· 

lav hükfuncti müstakil bir~- tafs.ila~ b~~ ~ir .te~liğ1e nrş- Bu sabaıhtan itibaren radyo- sek biı Amerikan memurunun a: da ol~ yine Unıkları ~ tay- na kadar ilerlemeğe muvaffak 
vat devleti kurmak iddiasında zedileceği bildırilmı§tı. muzda yeni bir program tatbik bugün bildirdiğine göre İngilte. yarel.eri oardır. Her nevi ihıi· oldular. Sollumu iJgal eden kı· 
b.ulunan nıihverin 1ıareketiııi . ~albuki son iki ~n içinde fn- olunmasına başlanınıştır. Evvel- re hükllm.eıti Bırle§ik Amerika- yaçlarrnı, nok~mılarım. deni.z ta1ann Capuzzoyu zaptetmderi 
şıddetle Protesto etmiştir. gıhz or~~u uınumı karargahı- ce her Pazar saat 9 da başlanan da bı.r kaç sivil tayyare mektebi yolile ~fbetlebiü!o""":, .tyara.- de mümkünd~. Bundan so~ı:a 

Londradakj y sJ nm tebligınde, Basra mıntaka- ~'"""'ta _,..; procr.... ..... . muc:l..=-- açacaktır. Bu mekteplerde oku- lılarmı ""ne deruz tan.1..-ıle $1- Tobruk kalesile beraber İngiln 
İ . llgo avya elçisi -r·J- .r- e·-- w.w r ,_ 
ngıltere Hariciye nezaretine bu sınd aü~kue~ t~~kü.m. sürme~- ce bu sabah saat 8,30 da başla- yacak u lıebe, enteı4na.syonal iiı- kcnderiyeye ~öndere~iü.'o~ıar: se~ar ordusu ileri birliklerinin 
pr.ot~tonun metnini tevdi et- te oldugu bıldır!ilmıştır. Kabı- nılmış ve 8,45 e kadar müzik a. tılatlara meydan vermemek içın Ümitsizlih doğuran luçbır amıl ''azıyeti daha sağlam olacaktır. 
~ıştır. Bu protestoda deniliyor redeki salahiyettar mahafilde, lındıktan sonra 8,45 te Ajans ~a- Amerikaya sivil gelecektir. Mek- yok demelı·tir. ·u halde Almanların Mısır hu
kı: şimdiye kadar Basra mıntaka- berlıeri verilmiş, 9 dan 9,JO a ka- teplerde Amerikan tayyarelerı 5 _ Bu defa taarruz eden dudunu 50 • 60 kilometre gc~ .. 
.. Y~goslavyayı teşkil eden bü- sında ~ir mnhare~eni~ ba~adı- dar yine müziğe yer ayrılmı~ır. kullanılacak fakat öğretmenlerin MihN"T kııvııeıl.eri t:ok zayıftır. meleri beyhude o~~o~ur. • 

tun aza devleti 'b' H . ğmı gosterecek hıç hır alamet 9 30 da da Evin saati> aÇJlmış ücretini İngiltere vereoek.tir. il ,·,·.., auır ,01.,.11[.arı yol.tur· lraktn Basra korfezınde ş.u1-
er gı ı ırvatıs- • . . • « - . t•n "' ,.. '~ il ı· . . . . 

tanda Yegane .. • . olmadıgı beyan edılmektedır. Ur Yme bu Amerıkaıı memurun R ları Aı•ruwdmı ce JC< ırı dctlı bır nmharebeoın başladıgı 

ola~ YtıgosJ:ı,.)~e~rü~~ue:~s~~ LON'DRA VÖA~~ '.ENDİŞELi Badema her Pazar bu şekilde söyledi~e gö~, Amerikada her m::'lı.ruara hattına yerl~tirmr1. haberi verilmektedir. Ir~hla,r, 
katıyen dom..1 ı G Rı:nuıOR yapılacak ve d"ım.r günlerde de sene binlerce Ingiliz tayyarecisi. - tu-r 1e im sıcaktır ve mu· Almanlardan aldıkları dırektıfi " Havanın güzel alınası .,., o mıyan tarzı ha- c.- . . . guç • • • • · ...:ı· 

1 
. 

Plst ken"~ ... - epey meraklı top- reketin uınumiv t] y J ' Londra, 17 (A.A.) - Londra- sa'bah neşriyatına 8 yerine yarım nuı yetıştırilır..esi için planlar tas- hmıara hodartnda su ·ohıur. ıcra etınr.k ıçm ln.ı;uız cr.ı Bas-
.......... • • e c ugos 8 ' d t t edi d' • ·· S · ~H-:..+:- İlk 1 d d · d"'k ğ ka larnıştı. nulletine nit olduğunu ısrarla be a eyı u ıvıne gore, unye- saat erken 7,30 da başlanacaktır. vıp --~·~~. kafile haziran uırlılı ve motörlü kuvvet ?"' ~ an enıze 0 me ~ rar ver 

N'etioode: Yan eder. deki vaziyet hakkmda telaşa dl~. Yeni program myanında her ak- kursunu Amerikan sivil tayyare rin muhtaç olduklan benzm dılerse, bu karan ıcrada g_~ 
lOOnıetrede - Mu1.afför (ll.2) AlınanJann filet olarak Jrul- meğe mahal yoktur. Vaziyet göz şam 10 dakika cMemleket saati~, mektevlerinde yapaaık ve sonra ve yağ Afrika wpra1darmd<~n kaldıkl~rı nmhakka'ktır. ~~~-

~tnıi (11.2), Turan (11.3), Sa. landıkları adamlar mih\•erin önünde tutuluyor. ngiliz konso- Berşembe akşamları c!Devletleş. ordu merkezlerinde tahsilıini bı- fı~'kırntıYor. Bunuın da guç den sahıle çıkan kıtalar bır kop· 
tnı, Sezayi. emriyle hareket eden PnveJeviç loslukları Suprfyede ktllma'ktı:ı- me Saati• ve cSan'atkarlarımız tırecektir. ~rtlar ~lttndcı Aı'Tupadaıı ccl- rübşı tutarlar ''C oraya adeta bir 

~00 Metre - Sami (24), Cez. ve diğer tedhi~çilcrdir. dır. konuşuy-0r saati> Pazar günlıer ı·ngı'lı'zler Kopozu 1,i zaruridir. kcen giib )aprşırlnr 
~ı (24.3), Muzaffer (26.5), Fc- • Londrada SJ'ıtan Evening Nev- bğle vakti cDereden Tepeden sa- Şu hal.de : (Geçen sefer otu:. 

~ıt (26.6). Ingilizler sın muharririne g'bre, naziler is- ati> Cumaları cTemsil saati~ Pa t tf. 111.tı saatlik bir ıanrru:. ue Tlii· lkı' okyanosta 
800 Metre~ Rıza, AIL-et K - ter Almanya ister Avustralıyacla. zar.lesi ve Çarşamba cHep bir· zap e 1 cum) neticesirıdc ve on bt·~ 

-ın 1:_ .n .. uıu ' a s urı"yen . l ki üslerinden hareket etsinler i . 1 l< •• d 1 ve 
... aımga. zn yo verme. ıikte halk şarkılarını ogrenme Almanlar da ngiliz- ~iin ~ziren mu ıasara sanunı • ffiUC8 818 

110 Metre Mlnia _ V . • d d dört bin kilometreye yakll'l bir satb mevcut bulumnaktadır. T,obruTı· s11kiiı etmi.~ti; bu defo 
di. Merih, Agop. asfı, Su. sın en en işeye muvasala hattı boyunca hareket 1200 y ı Ih k lahit leri tardettiklerini hir ayd<rn fa::ln mulıasara .sür- A 'ka 

1500 Metre - Rıza düşmedi/er etmek mecbudiyetindedirler. söylüyorlar dü ;ve krrk eki: saatlik taar· men 
•ir, ' Raif, İsak. ' Velide- Londra, 17 (A. A., - Londra- Müttefıkier ise dahili muvasn- Karaburunda D~ğirmenyanı A k rrtz ve hücum )'Opıldı; fakat Okyanustaki mücadele ve Af. 

S ık nın ....... • la yollıarından btifade ederek is- mevkiinde köylüler tarafından n ara, 17 (Raayo gazete:,i) Tob--'· da ..... ııdı. ,__,_.k d Eın ,_ 
ır atlam u _ s· • "-o>ını nınlıfillerinae bn !.8· 1. . . nın , ~· rikanın variyeti n•u" ın a eır.-

,,._ a - .. uı.ı.~udi b h be tedikleri gibi LV--, Suriye veya tarla kazılırken çok san'attırane - ngıhz motörJü kuv,·etıer· 
"YeVat. ' a Yan edildiğine göre Al- UJya fuhasara edenleriıı ·e11m1?· li General H. Emin F.rilt şu mü-

yilks. rn lraka akın yaparak da-'--lerinin ~eleri bulunan bır Iahıd bu- Libya - llısll' hududu üzerinde 
ek atlama _ Güner Ra an artlannın Vişi hük\mıeti ııut: leri liizım gelen :orlul.lar çok- taleada 'bulunuyor: 

llp, Alet.---·"- Turan • • tarafından kabul edilmesi iizc- şıddetini iki misli arttıracaklar- lunmuştur. Yerinde ~·apılan tet- ve Libya arazisinde Kapuzzo l:ur; bunlar zammı i.st.er; bu z:a-
..,, AO:>ilZKII", • • d ıklerde bunun 1200 sene e,,,.,_ı. kalesine ait bazı mevzileri h;r.a cBirleşik Amerikanın anu ve 
.ı. k nne Suriye hadi eJerinin aldı- ır. c.u. ,h ma11 ne kadar ürecek? Suali· f :ı.T e adım - Ömer Çaroğlu, • d Bu gaz~ecı' d-·amla divorı· ne it çok kıymetli bir eser oldu- etmişlerdir. ıİngiliiler buradr endişet~rini ~lece '\ l ~\ l et. 

"'leodet K ' gt urımı il keri ''ıtziı·et itibarı- "'' _.. ·J ne kar~ı falcının tledii1i aibi h~ik t da ' anaryadi. ı h. J ki: ğu anlaşılmıştır. Almanlardan 500 esir nlmı lar • n n mek daha doğru ve eri" a e -
U .. adıın o·· e ıç bir endi e ''ermemekte- ·· ··edi san tmi, ."·erli ".ii11 mii, ye- lıa mutabıktır.· 

:r - mer Turan y d" • ş b" d GOZTASI "nl lauk ,.e sair harp malzemesı·n ı 1 
•
1 

" 
lıll Ak ' ' av. ır. ihtiyar ,.e ~·orgun olan Ma- ans ırnz yar ım ederse düş- • ~ di haf ta mı, yedi ay mı? Bir 

' pınar. h 11 - 1 _..J_ Ziraaf.9ilere ırzun ~ .. ı.,.., te- tnhrip etmi~Jerdir. Tobnık'taki 1. Batıdan gelc'bilecek tehlikc-en-·ı reşalin son günlerde mih,·er mana nzır gını tamam am<Ktan """""-ı• yedi göriirıii.yor amma, doğru-
":...~- atma - Şerif, Kemal, d 1 evvel vurabileceu" iz. M"vasaiıa mhu içın bu maddeye 20 kuruş müdafiler de mahdut hecdfli yimenetmck veya onn karşı koy-u~ t e\• etleri tarafından mütemadi- " unu Allah bilir; cffmwla: nıüna· 

~~ .. a ma - Yavrtt ('>ı:: .8l) ll d _.:ı b d satış fiatı konrnn<>+ur. Halbuk bir taarruz yapmışlar, müdnfa: mnk. 
~uçuk ~1 u.ı Yen tnz~'ike maruz kaldıirı tcs- yo arına enız.uen ve ava an ~· ~iııtir. Riitiin lmrılnr, Almmı· 

og u (32.52) Melih ' r "' h" d - · · d bır çok kimselerin e ;nd! bulu- batlnnnı ilerlctmi ler. Mih\•eJ 2. Dog~udan gelcbılcce .tehlike-CUlle t ' · ım cdilınekle ber.aber Vi i biı- ucum e ecegımız e şüphesız. Lann Avrııpadaıı §im.ali. Af ri· 
Ş a ma - Mehmet (12 18) k " d nan göztnşlarmın maliyetlerinin 'cuv\ etlerine zayiat verdirmis · .. l _,_ Ctif (11 · ı tımetinin aldığı vaziyetin tas- ır. • :.·ay<ı lmvvct L'e malzeme geçi- yı on em~. ~ ·29) · Alacdl.Jı·n (10 71 · da-.·a yüsek o~dum• go- ru"lmu··....+ür ' er, ikisi suba .... o!mnk üzere 6~ h -'--

.ttJkarı u • ). \'ıp edilmediği gizlenmemekte- H "h' 'f t J '
1 

c.- ~ · J rP-bilmelcri imJ<eiıılarına ba[!l~- 3. Çinrle ı;e dün,yruun er wu:a. :P~ ... ft- .. da derece alan atl"'tler d" nı·h d ess mu ım 1 şaa • Bunun üzerine hanların ellerin- esir almışlardır. B . d v fındakı' paz .... rl .... ı ]·endi.,;ne ve --.. i:Unk" f "" ır. 1 ' ı \er \lctleri ilkbahar dır. u nıersmı c sıcnguı .u •• ..... •ı;. .-

di.r. u ınnllerc girecekler- taarruzunun birinci safha ındn- b lckı malları malfyet fiyatından SOLI,,Ul\I VE MÜSAİD'UE ve sıısu.:1.u 'un le iri de bü ·ük· ~ermay<:sine açık tutmak. 
~ ki mmaffaniletlcrinden i tifa- tamı ulundu Bırlilkerc satması ikararla!:mı. Kahire: 17 (A. A.) - B~ nol tür·• Batıdan Amerikaya gele'l>ile-

flUSyada b de için istical etmektedirler. ]erin düsmanlarına iltica et1ig·İ· tır. tndnn çatal halinde ~·aııılan Al- Harp vaz·ıyetı• cek ıki türlü tehl.ke vardır. B'· 
S ·ı ... Ya ancı · ff b • f d · · · · t d d k d" Yas . Salfihilcttar mnhfilJcrdc i a- ni de görmiiştür. a eşıs an a rnan mı ını ar c ere u_manı r.incisi, İnuilte eni nbilhassa U-

1 0 

1 mümessı·ı. t d'Jd'V• lk mevzilerine atmış olun ha 1 'l ! erı n re e 1 ıgıne göre, c ki miittc- Zaferle herhnlde ·arhoş btı - Emekli kurmay subay ihsan zakdoğudaki ziifi do ayısı e ua-Seyahat """'ın f ' • t :ckat serisine dC\'8111 eden taıık-
t k •• ı ıkine zarar getirecek hiç bir lunmıyan, bilaki:. s.üı>he ve en- vazıye Hnran harp vau~·eti hakkındn pnnyantn Çindeki Amerika men a alar f h - h k ı Britnnya piyade kuvvetleri H 1 a d İt nre ete girişmiycceğ'i hususun dişe ile bir kıskaç irindc lrnl· şunlan yazı~ or: faatlerine, Filipin ndalarma, o. 

d . ı v· ] . :ı düşmanı Sollumdan \'C tepcllc d ' ç· . ,." 8 1 ld İ < a 1 i ıiikuıneti tekrar hcyn- ımş olan Alman milleti irin bu Naiı'obi, 17 (A.A.) - Cenubi Şimdi'-'e kadar bu bölgede bi- landa I:lindistanına, Hin ı ını:-;e, 
~~l k tt ı 1 ;os \iıin bir köy olan Müsaid'den u J • 1 · e 
(;!_os ova, 17 (A.A.> _ D. M nn n m unduktnn sonra giı"· hadise daima korktu<•u müthic Habeşistanda Siala gölü mıntaka. rı'.~ı· denız· ve adalarda, ikisi ka- Ingiliz ınüstemlek ve ils erıne v 
~ n te d'~ .. " 'ollum'un on kilometrO ekadar " 

k...__.vyetler Birliği hariciye halk. r ıgi zaaf, Almanya tarafın- hir hakikatin birdenbire mey- sında çok meraklı bir vaziyet in- r.ada olmak üzere üç cephe :ur- ni:hayet Avustralyaya hücum e-
~,uı.serliği bu .. M dan \'erilen sözlerin bir kıymeti dana çıkınasını teşkil eder. B:.ı kişaf etmektedir. Bu mıntakad;.. oğu cenubunda bulunan Hal- dı: derek Amerikanın ayağını BU· 

<:ld;~dcb~ ecnebig:etl:rs;ogvo'~ndneerz-- olacağı boş iiınitlc ta\'İz uçuru- hakikat Ahııauynnın uçururrm:ı bir müddetten'beri havaların fen.. .a~ a gcçicliadcn de ~ıkarmışlnr· 
1 

_ Malta • Girit • Kıbns a- vük Ol~y.anusun gar.b sahillerin· 
-c:.• 1 •- nıuna ka"·mak tchlikAsine mn- 11 bo ln dır. Bu mahdut bir hnrekfıt ne· ien kesmek arzu, imkan ve ih· r "'rniınde ecnelb" .., ... kenarında olduğudur. Bu hadise ve yo arın ı.u o 1asına rağ- . • d -''d -.::ııiJ • • 'Al d .. larm.::ıı-n ••-.-n deniz cephesi. 

ve konsoı06luk ' - ı. siyasi ruz bulunduğunun parlak bir 1918 de 8 • t h b · men cenubi Afrika kuvvetlerı tıces'ln e a e ıc.ıı mı tir. man .. ua &~"' tımallerinden il"ri gelmck*dir. 
So\ryct to nıumeıssıllerinin deJil'd' 8 agu os mu are esı esir miktarı ile düşma nzayia- 2 - Garp çölünde MiSii' bu· 

Prükı d 1 ır. u kendisini bir mn- esnao;ında vukubulan ve Alman Adamadan gelerek merkez göl Japonya buna muvaffak olduğu 
ne ait hm... arın a seyahatlıeri. kinen"ın d' . ,_1 , tına ait tafsilat benüz gelme- dudant1a'ki cephe. takdı'rde Amen'ka 'bu··ıu-n !Pası.t!1.. 

._ii_L ışı ~art{ arına bir ne' i k t 1 h b · ... ;.erinin ötesine, Siaciamanna""' ım 
Bundn. .... -::ucri bildirmiştir. kapt k 1 8 arının mu are eye gıtmt-.A J.. mistir. 3 - hakta Basra ye EMÜD .,:a.. .• .3 

-. bö 1 t .U'.Ola det• •. ktir. i~temeıneJ.er.i hi'cliscsine bem.e· doğru nerlıiyorlardı. Fike'niın znp ~ ve Uznkdoğu pazarını ka.r .... ~~r. 
6.lllcr d:ııi-~ Y c mezur mümes- k k Kahire. 17 (A. A.) - Ortn hududu üzerindeki cephe. -.aıı b ı ın or ulaçnk ve acınacnk mektedir. Şimdi ise, B. Hitlerin t~ndan sonra bu 'kuvvetler Sinla- Bu kere ıbuna muvaffak olacak 
ancak lla~· • u unduldarı ''<?ti taraf v· · cafk İngiliz umumi kararaahı- 16 mal.rıstanbcri Suriyedc •ir •ıcıy: o1 

1 11 1 hüküınclinin zaafı· · • · k d ı k nın iki tarafından ve rıarba dog· . x 19 olan Japony.· .. ı·se bUtün Büyük bahriye e, nulli müdafaa ve n ı en ıyı mesaı ar a aşı 0 an u- '° nın tebliği: harp cephesi olmuştur. Alman ... 
ın....ı..runku-ınezarcUerinin aı="ı·adar rnı~ lh·a nız Fransanın durumuna ursuz 'bir Alınan vatanperveri ru ilerlem~ler .ve Gidu Jrmağını Okyanusa hf\kiın olarak ve bu-

«K ııcuo;. un asır •--ı Habeşistanda: iSmalden Hint ta .. · .. ·arc1eri lraka yardım baha-
lla ı._b ~1 IUJ)'arak 11tütiin k d' · 1 b · b. ı·· · · d b yeçerek Bı..ı:bissaya yürümii!:]er- ~ J" tadaki Bır' ı~ı.. Amerikanın üs. sonra terk .U«. er verd~ten Fransız .. 1 en ısıJ e u ış ır ıgını 11 

:::., İ -:. kıtaları ve cenuptan ilerliycn nesile Suriyeden geçmiş ve bir "'~-
._cak Se ahedebılece!kla··dı'r. Yapı- 1,1

v 

1
.uu tem t•ke imparator- ileriye götiirmekten imtina t!f dir. tnlyanlar şiddetli bir muka lerinJ zaptedere bizzat Amerika-

"« "'"' g\ına cenubi Afrika kuvvetleri Anıba- kr mı da Surı' "e ha"'& meydan Y ati ( . ı.ırayet etınek tehlikesi- · t' H 'k" h .. ,.. d bıl taarruz ~·apmnk fikrinde J'di- •• " • bul &.:lir 
'tevak_kUf ~.J· er gidilecek YQl, dır. mış ır. er 1 1 aaıue e şua- ı~ M J \lagi'yi tutan İtalyan kuv:wet- lıırında kalmşıtır. Alman i§gali- ya da hücuma iınkin av.ı -
dntı__ <='il. ılecek yeder, ınüd. larını uznklara !isal eden bir ıcr. üleaddit tacy.alar kullan· 1 . d h ler ki i..+ ... i.Jdncl tehlike de budur. 
"~ v,...,..,. . F.ransanın •'İrdiö-ı" ... •ılıııı Aıne- ertne 'karşı a a ziyade terakki nin ba bıdığını gösteren 1tu ba- s-

t' ....... ıre kaydedil k "' ı. -' fenere benzemektedir. Bundan mışlardır. Fakat yağmurların l Bu ,....ıı...eple Bır' 1~ra. Amrika U. 1Yle hab mc sure rıkad. aki akisleri Londrada ıııcuı elde etmişlerdir. Bu taly·an frekct iizerine İngiliz tayyare- ... ~ ·~ 
..... er verilccetir. böyle Almanların girişecekler• tevlit ettiğı mtlşklit :izale olunduk zakdoguw da L-=ıte.enin iDOksan 1'~ezkç·r ta . numyetie karşılannustır ,._.b. t S 

1 
ktı\'\'etleri şimdi tamamiylc lcri Şam. Rayak, Tiimdür ha\•I' ~ ..... h .. 

ın"'"'-u ' ınttne, bundan bö".ule ve "dd " · ve ır her hareket bir kararsızlık '\< an sonra ia anın her iki tara- . deniz kuvvetlerini ikmale ~a-
"·• .. 1 y ı J 

1 et hadiseleri Am "k ;a_ f çevr:ılmi~ gibidir. meydanlarına hücum etmişler 
~..... er er ve mıntakal hfı• ·· erı aııw şüphe danıgası taşıyacaktır. ndan taarı·uz cdılmiştir. Bub. rak gerek bu devletle \'C gerek 
"'"l=>~eren .ı..·ı ı· arı .•. a şu .. phecle buhınnn '\'e tered- ı.Cenup mıntakalarmda, A1ge'· ,.e '--.. ı Alman ta ... •yarelerin'ı 
b • ·u r ıste ilave edi1- · d JAPON TAYYAREUERİ ÇU '. , ia mıntakasında ciddetli muha- mı.. J. Ç•nle ~:ı..ır· .ı:~: ,,.8-~l..+.,.Jır. Bun ~U lı.sted b unı.ştır U( gosterenJenn" go-·•.I........:• • ıt OiD 17 kilometre İmn)incJe btl• d l d t h • t • '1 ~ >U .J.&ı&I J • ~-'U 
""u ...... anske ilhassa Aıitange1_,_· .llll"tır. ··~lDJ aç- KİNGi BOMBAL:ADILAR rebeler devaın etmektedir. Sia- nıey nn nr 8 a rıp e mışıer-
4v.ı ... , ~ ., huıan Giahis ire'~i isgal ettik. d' F'I' · .a G I V'I dan mka Sovyet Rusya ile de 
L _ Ve r ..... ı ___ d • c k' 17 (A A ) n·· lanın ~arkında ı· .:1" k ti ır. ı ı~iınot" enera 1 son . . d Cünk' .. ç· 
'41lariyle :ır __ _ l-:-~ra ınuıta- Aınerika radyosu r ~ un ıng. . . - un ıs nV.ıJUZ uvve erı İtal)·an Somali inin .imali d d k' ı· T .._ anlaşmayı istiyor lL u m, 
~a.. T -tntn~ ı berzah., &•~ 1 ti 'rausız mil 54 Jaı>on tayynresi, iki dalga taarruzu püskürterek teşeb'biısü kumnn asın a ı ngı ız -.1.vvct f k ~eh d 

4.IC --• .,a ve Li ...,..ı.. e nden Alnıanya ''e~·a A . kr . şnr1dsin41e miihim bir liman O· ferinin Filbtin ve Erdün hudut- Japonynya arşı m ~·~ e. 
Curnhu:rıYCtı tvanya Sovyct kaıı dostluklarından b' . _ı~er ~- halinde gelerek ÇunMng'in garp te ar ele almışlardır. Ingiliz kıt- lan Dante kıtalarımız iararın- l d S . .. "d"kle • vam eddbildikee ve Sovyet Rusıı,: 
Ukran''a C erı( Beyaz Rı~'a .... h ırıru ıntı- mahallesine bombalar t aları çarşamba günü Dabanda arın an urıyecy yuru u rı "k ·ı ·..ıı..: 1··· k-·'- 1 

.., uınh . ~., ""' ap ctıncsini istemi tir A . a ımş· dan i~al edilmiştir. ı aberı· hcniiz gelmemistir. Al- ya Amen ·aı e ı~ .... r ıgı ı.wu ey-
prak:lar1, ı.- , u:rıyetJerinın garp k b" "k · ıncrı- lnrdır. nehrini geçtikteaı sonra 9 hafıf -

~eı !\{ ? ııy:u • elçisi Amiral Lcahy'. A •k d ımıııya !\Ialta • Girit _ Kıbl'ıs lcdikçe Japonya vukarıda saydı. 
buriyet, K.aracı~ı~:~ldaVYa cuın- nın Mareşal Pctcn'c "a •·ğ :lı Yangın bombalarından schrin tank, 6 dnğ topu, 4 tank d'afi topu men a a ğımız hi.iyük ölçülü "taa<ldilcre 
tn 1 K --uı ınuht l tar ·' Jlu •ı ı - Şialing nherı' kı .. ·ı ındakı" kıs- ' !t' m tm' 1 20 b deııiz cephesinin iki ucundnn 

an al'l ırını, Baku cif Jıi- ~na rağmen ınUtarcke hüküm J ıg ına e ~er ve SlSU ay Fransız müstem· 1ı ıra \'e Si.iveyş kanalına yü- cür'et cdcmiyece kve bilhassa A-
zas• ve S beryanı.n rn:t~lifl hav. l~ınc ınuhaJiI olan Alman tek- nunda bü;\·iik yangıular çıkmı - ve 40 ı İtalyalı olmak üzere 500 rümek niy:etineddir. Bu u~lnrm nerika ile bir harp çıkamuıya 
lel'l vardır. Ye.r- lifleri kabul edilmiştir. tır. Çıin hava dnfi bataryaları esir ve yine ayrıca 100 Afrikalı lekelerinin işğali bir·sı· l\fali.a- Tr:ıblus. Bingazi - ~rnüllü olmıyacakıtır. Bununla 

N k N Japon t:ı, .. , arelcrine "ı'ddetle esir edilrni!'::tı"r 
OrVeÇ ralın , ... aınus ~olunda• ke.ndisiııi "J "' 

7 
• dÜŞÜnÜlu""yor Tobruk .. .ani Lihya .istikan1eti, beraber Amerlkn Sannnyayı uslu tn taki tın 1 ınukabele etmiştir. Sinciamannayı müdafaa etmek .., :r-

h "t b • P .e e eri icin vnktile Fran T L d ı- (A A ) ı · diğeri Suriye · Filistin - Süvc • tutmak için hemen bütün deni% 1 a &Si .z m.ılletine hitap cet .. - p ... 
1
... ASS'IN BİR TEKZiBt İtalyanlar için çok mi.ihimdi. on ra ' · · - ~\\etııng 1 k k 

...... ~.... Moskova, 17 (A. A.) _ Ofi: Stmıdnrt gazetesinin Vaşington lumalı. Sucl~edc.n tl'a ·a geçme '\'e hava kuV\•etlerini Pyifikte 
Londrn: 18 (A. A.) - ll"-ı -~eli kendi sü:zlerile kendin T Çünkü buranın :ziyaı Margerita- de müıukündiir. topladü:.ı aıbi kara. hava ve de-ıı k 'ili ~ eu.l-·- as ırjansı, So'""et hiikl'tmetiııı·n nın r ... ~:k d v__ Doll uıulıabiri yazıvor: •ı; b • 

.ı.a.. oo, Norveç mı • ba"rA ... ı - .... nıaz. ., ~· ın a ve ~a o - Yn- . l d tt --,~-llı ., ... u S Irak ha, a kuv\·etlerine Sovl e.t 
11 

Mihverin, garp yar1 küre ıııi lngilfa. el in deniz ceph ini ıniz kuvvetlermi e ar lnıuuuu· 
.. :uııa cbctile ana\ atanda ve de - ktll'iYedeki vaz.ilete karsı ko" göniillülerinin ika .. •dına ·· I ve 0 ve Yavello muknvcmct gös tclıdit edcıı pH'inlarını akim lıı- teskil <"don Malta - Girit - Kıbrı dır. 
""4ı;Q 1 d b ····• ii:ıı: t · J .. mu aa- teren büyük tttalynn kuvvetler _ ~ ırı memleket er c ulunan lılf ere ngiliz hükfuneti ta- de etmis oldııihına da· B - d t rnktırnmk için Birleşik Amcri- hattına knr ı bir mihu~.r Jınre~ A ı·ikal a dogudan bir tehli-

0rve l'I d"' b ' · · •ndan ıittih ııı ır ag a ınin Jtmm:ıya dovru ricat hatları· 
.t Ç ı Cı wı ır mc J ıun- tedb· ı az ~dilen ınüsbet rad,'osu tarafından ,erilen ha ka hükfuncti 1nrufmdan .tcdb~- keti yoktur. Bu hatta knr:şı y.al- e y.alnız Alman alyan konlis-

l'rn1j f '"•er i1ıakJr d Ed ,. .... __ . • Jll tehdit etmektedir. , +--
~ ~ ır. 'Vatn k m 8 en m A- l.K:.rJD tanıamile uydurma oldu. ıer arıısnıdn Daknr ın ele ~cçi- naz Juwn lnl\' etleri hiicum ede- y;onundnn gk ilir. uıt;iltere bun· 

ltj. ll ıııesajdn czciimle deniliyor de Jtf ~:ınra_sıntln f>Öylediklerin ğuuu beyana mezundur. Hikmet Süleyman rılmcsi rn Fr.nn ız Guynne'ı ile bilirler. Z.xa ınih\erin kafi de- ara ırn ğlup olarak bir Alman 
• a~a hır §e .. w • 8 . . 1 ak 1 
n_

1 
• nı·ştir. 0 ""a ı~ Y ogrenı1eme- ıniştir. Tay~ arclcrdc A'hnan :sa- ag'"' dadın Moskova Mnrtınıgm 1\ num cline ~ ç ne- niz kuv'.\'etlc.ri :ı; oktın. l\ıih-H!r t • ınn u~rayac o ur:;a Am«7 

~ cdı" · · vl · " , , 1 · · 
0 azıın gelen t-"'b" · lb •ı: 1 . . . 1 k · · aı· 1 ik A Af 'nk k tl "ıi d gınuz sag aın mı .. n c e?'.ın lngi}jz '-""U ır- retı uhınmuvordu Ve me' c t f • · ld .,,ne manı o nm ıçıu ış•1• ı :\'e tay.} nreleri n:ıbrıs Girit \iC l\1a • ı an n vrupa ve n ı a-

tdcın_ en dolayı size tcşekl·ür dan ahndığıdıntakaın1an tarafın- maliımata na~an . bunlar kıt~~ se 1 rı o u Fran a;\'ll Ju r ttirlü i,} erek SC\' fo adalul'Jru bombm-duu:ın et- larında ve Asy:ıdnk'l ticareti ve 
rıqa. lJu" N 1 ·ıı· · ed ki ır. Alınanların Su ki" l .Beyrut: 18 (A. A.) - Stclnni kiyntınm kc~ilnwsi 'rır lır. Si- 1111· ... ı"rdir. Rıın ... ınuhabiJ 1.nuiliz mali te _el:Jbu"'sl ... ..: sıfıra inecer.: llıııt-.- r on•eç. şnn ı mı ı rıy e • faaı· 1 ., na ıne rnn ı us ta'°''areJer ~e d " .._ .. .. ...... ır 

1 - -.•nıtJ:ı . • 1 1 et eri hakkında vild" Al .. • - ııJ.Um.-ın an: 'Bnğdnttan Hlman mali Afrikn,·a " "den ••ıclr.ol ,;('· t- ~:ıreı ....... Oııiki adadaki Ü - bi 1-•---ı .Amer'1·a to ........ ı-Jan 
fi !ld çoaıklnnn mes-ut SC· )'a mz I<ahircd I gı ır. ınan tav\•areJerini ida- il h h .. .ı .. .. • .T ""' ~ AA r--
l C!• · ·1 en malCınıt al ed • · .. ır a e c-rgiire IJlikıııct Siilcy- milcrinin tevkifi \C Aıncrjkudu lcri, bah'u garn ,. Bingazi U- da (bilhassa Latin Am:?rika ile 7 ~1.... 1 et ~mmiz gu-.. un, bir maktadır. 'Bu LaL-rl .. ın- re en sn·) mürettebat "e nıii- man ı k' M k 1 .1. . ..-

·• •ı il ~ • S 1 ra lD o O\a e. rı 1<-uıc btı\un .-~ -, i. ·ı· lir. .. ·şı d' ~ • Jıa ""'~ gore u teh· 1 ı k1 . . . . , . ._... ,.. an 1a mı yun .uıgı ız .... sı mnnlarıı•a hucu nıetmı er ır. Kanada) Alınan denız ve va 
11 ,.,.ı.,,. ,. ;-.;,,l' riw·<lr!? :W !-na • ;:ı<;''" ar ra a yere İnmi"- bt\ ı.n edılnıı ür. enı ı;efır der- ikffm ı· .ı F .cı ld . · · · · · · .r._ 

""tn \'111'f'\.1 ... __ • • • ~ " ınue ransız ... aca arı- Mıh ver kıl\ ,·etlc-rmın lngılı:r. ı kuvvetleri tarafından stiUya ul> 
hal \'&Zdetiı ha"ına .gX!ecektir t t 1 ı h ı · · · .. " • 1 · 

"' • • 11111 u '' nın~ ;f :ı mı ft·?• cltli.r. ( <"n•z « c~ hesını dusurmcdıkçc ray.abilır. 
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... ' 

Vazife Kurbanı! ... 

Jandarma çavuşu Veysel kalk. 
ti, şapkasını başına koydu, mut
tıak kapısından karısına seslendi: 

- Allaha ısmarladık!., 
- Ne o? .. Hemen gidiyor mu-

IUJ\ ! .. Güle, güle. Fakat, yavrula. 
rını ISpmek istemez misin? .. 

- Vaktim yok .. Geç kaldım . 

Kumoodan söylenir ... 
Merdivenleri acele indı . Kapıyı 

açtı, dışarı çıktı. 

- Yavrularını öpo;ene ... 
Cevap aliamayınca pencereye 

koştu ve çocuklarına seslendi: 
- Geliniz çabuk, babanız gidi

yor ... 
Çocuklar yemeklerini hıraktı -

1ar, pencerenın önüne ~eldiler 

Min\minicik ellerini sallıyorlar. 

haiiır·yorlardı: 

- Güle güle. baba!.. 
Sonra ağlamıya başladılar. Bü. 

yüğü sordu: 
~ Babam nereye gidiyor? .. 
- İzm:re ... 
- Ne i~i var, orada? .• 
- Bir mahpus götürüyor ... 
Tekrar yem<'k oda»ına dônclü-

1er. Çocuklar, yemek'nine de· 
vam ederken anneleri de pımce. 
renin önüne oturdu; yününü ör
meye ba•ladı.. Kendi kendine 
söyleniyordu: «Yazık! Çocukları 

öpmeden gitti! .. • sonra omuzla
rını sillcti, ve: cerkekler bövledir - ' 
daima vazife, vazife der,12r. VazL 

feden başka bir şey dü~ünmez.. 

!er .. • 

Yazan: Zeki Tunaz 
Jandarma kumandanı Veysel 

çavuşa: 

- Gözüınüzü dört açınız, dik- 9 
kat ediniz. Bu çok azılı bir ka- 1.;....ı........ı..-'-

tildir. Çehresindeki safiyete, rna. 

sumıyte aldanmayınız. Ben, insa
nı gözünden anlarım. Bunun ba
kışlar:nı beğenemedim. Çok dik. 

kat ediniz ... 
Dem:şti. Delikanlı, dalgm dal

gın düşünüyordu. Saat sekize gel· 
mişti. Tren siir'atle yoluna de 

vam ediyordu 

* Veysel çavuş, çocuklarını dü
'ünüyordu: Yemeklerini hitirmi~ 
1erdi. Şüphesiz. her geceki gib 
d 0rs!erıne çalı~ ıyorlardı. 

Nuri bekardı. Zihni, vaı.ifcsin
'ien başka bir !Cieyle meşgul değil
di. Cebinden kocaman gümüs 
oaat'nı çıkardı , kurdu. Yanınd cı . 

ki mahhusa bak.yordu. 
Del:kanlı . akin duruyor ve u

v urnak istermi~ gib i ara sıra göz 
kap klarını kap!yordu. Dakıka· 

'ar geçiyordu. Her ücü de sükut 
ediyorlardı. B rdenbire katilir. 
ludak'an k nı · \dadı: 

- 1\1'.üsaade eder misiniz ça .. 
•us dedi. H•liıya gideceğim .. . 
vuş. dedi. ff,1'-., gideceğim .. . 
'ıirlerine baktılar. Bu gavet tabii 
'>ir talep idi. Fakat, tehlikeli bir 
·aniyi haH\ya eötürmek de bir iş. 
' ı . Ya kaçıverirse? Fakat, sür'at
'r giden tren<len nasıl kaçabilir -

i? 
'Ia1ıii penceresinden ç.kabilmesi 
mkansızdı. 

Veysel cavus kalktı, arkadaşı. 

na~ 

- Sen koriclora bak. Ben götü. 

rl'yim ... 

Soldan Sağa 
1 - Ateş ıutul!Jr - Kom•n > 

ılevletlerd,•o lıiri. 2 - lhzıoa 
t..,.ir eder· 3 - Bir ııotn - E' 
'el - Ayı ) urn;ı. 4 - Fa.ı· 
ı~ - Ba~ta olur. 5 - Bir 
renk - Bir rakam. 6 - Para 
l..iiğıdı - Kokınu~ ölü. 7 -
Doymamış - Tokun ters yazı
lııı - M. İlave edcrseuiı millll 
olur. 8 -Seri nakil va•llaoı. 

9 - Bir ıneyva - Yıl· 
Yukarıdan aşağıya· 
1 - Yuuaniotaıııu bir aria

sı - Ümit. 2 - Eninde sonun 
da 3 - İşaret .ıfatı - Bir ne
' i su yolu - Bir nota 4 -
Kar1ı gelen Bir nevi 
--t(~nıiir. 5 - Bir j;,;iın - A iJa
'e ed~r.Mıiz gemilerin }Olu o· 
lur. 6 - İmanlarııı ayrıldığı 
~ey - Koçlar yapar 7 -Bir 
nota - Y ağmunlan olur 
Bir nota 8 Şalı;i gıdam 9 -
Çorabın ho} u - Kı•ım 

Evvelki Bilmecenin 
halli 

9 

•9M llAVAıe 

KOçUk haberler 
*Kızıll-oprak h&llı:ı. adına !>& 

tediyeye bir istida verilerek ota· 

da l>ir pazar kurubnasına müsa
ade istecilmiştir. * Darülaceze Yardımsevenler 
Cemi~ti adile bir kurum teşek. 
kü} ederek nizamnamesini vi!A
yete vermiştir. 

I 

Müvezzilerden arayınız! $ 

Resimli Çarşamba 
Haftalık mecmua: 3 nci sayısı çıkb 

Büyük Millet Meclisi - Büyük Reportaj 
lskerder Fahrettinin yazısı: Tarihten sayfalar 

SEVGiNiN SUÇU 

* Trakyadan Anadoluya ge. 
çeceklerin nakil işi 7 Hazirana ka 
far bitirilecektir. lstanbuldan gi-
1eceklerden bir kafile dün öğle
-len sonra Haydarpaşadan hare-
1<el etmiştir. 

Mehmut Yesari'nin yeni bir romanı : 
z 8 ....... 

* Amerikadan gelecek oto. 
'>üsler hakkındaki mukavele im-

,alanmıştır. Gelecek otobüslerin 
;ayısı yirmi tanedir. Ve pek ya. 
'onda teslim olunacaktır. * Ticaret Vekllleti teftiş he
,·eti reisi Hakkı Kfımil şehrimize 
ıclmiş ve teftişlere başlamıştır. 

* İşçi sağlık nizamnamesi dün 
ien itibaren tatbik saha.sına ko· 

m\mu~tur. * Peynir imalin.de kullanılan 
'mrSak mayasının İngiltere ve İs
viçreden memleketimize ithali 
çin alllkadarlara akreditif açıl
nasına karar verilmiştir. * Afyon ihracatı son zaman
ı arda artmış ve fiyatlar da bu 
vüzden yükselmiştir. Afyon Ofis' 

'ide bulunan afyonları satın ala. 
, 3ktır. Zilede ince afyonların ki

su 10 liraya kadar satılmakta-

Mahkemelerde: 

Beş bin lira ceza 
verecek 

Kuru meyva tüccarlarından 

Salamon adında birisi, Avrupa
ya gönderdiği kuru erikleriaı ta· 
mamen bozuk çıkması üzerıne 

yakalanarak asliye altıncı ceza 
mahkernsine verilmiştir. 

Mahkeme tacirin muhakemesi. 
ııi dün bitirmış ve bu i<ldia.nın 

doğruluğunu isbat derk 5 bin 1 
lira paı-a cezası ödemeye mah· 
kum etmiştir. 

9 YIL HAPİS YATACAK 
130 kuruşluk bir alacak yü. 

zünden Kadri admda birini öl· 
düren Ahdurrahmanın muhake
mesi neticelenmiş, mahkeme he
yet~ cjnayetin tehevvüren ve 
kasdcn yapıldığını sabct görerek 
katili 18 yıl ağır hapse konuima. 

' sına ve ancak Kadrinin hareket J 

şekli eczayı azaltıcı mahiyette * Fındık mahsullrirun daha L görüldüğünden ceza dokuz yıla 
, ve fenni bil' surette yetiştiril- ındirilmiştir. 

lır. 

ııesi için,, bazı fındık mıntakala. DEMİR MUHTEKİRİ 
rında kurslar açılacaktır. Kurs· Çubuk d.,.mirlrinin kil<>su 25 
\arda nazarı ve ameli dersler gös kuruşa satılması icap ett:ği hal
teril.ecektir. de 40 kuruşa satan Tabanın su. * Aksarayda Kızılay hasta· çu sabit görüldüğü için ikinci ce· 
bakıcılık hemşireler mektebinde 

1 
za mahkemesince 25 lira para ce· 

1 im k 
zası vermesine ve dükkanının hır 

yeni kurs ar açı asına arar ve- . 
1 2 H 

. d hafta kapatılmasına karar verıl-
rilmiştir. Kurs ar azıran a . . 

mıştır. 
açılacaktır. Kurslara 18 - 45 yaş 

Evlerdeki çorap 
makineleri 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş 'l'arihı: 1888. - Serm ayeoi: 100.000.000 Türk 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve 'ficari her nevi banka nıuameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 ııra ikramiye veriyor 

lirasL 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pi.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 1 
4 , 

50
0 • 2.000 • 100 adet 50 Lu&la k 5,000 Lira 

4 
, 

250 
, ı.ooo , 120 • 40 , 4,800 • 

40 • 100 • 4.000 • 160 • 20 » 3;200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki parala!' bir sene içınde 50 !ıra. 
dan aşağı düşm.iyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz. 

!asile verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 Ey!Cıl, ll Birincikanun, ı J 

Mart ve 11 Haziran iarihlcrindc çekilcct'ktir. 

Genç kadının hakkı vardı. E,·. 
lendiklıerindenberi ilk defa ola -
rak kocasından ayrılıyordu. Bı· 

bir haftal·k yalnızlığı nasıl geçi • 
f'e<lekti? Elindeki işi diz1'>rinir 
Ustüne bıraktı. Llmbanın ışığı a' 
tında derslerine çalışan yavrula
rına baktı. 

Dedi. M hpus önde yürüyordu. 
•falanın kap·~ını açtı. Yana çek'' 
Ji. Delikanlı iceri girdı, kapıy
kapamak istedi. Çavuş muhalefet 

etti: 

arasında olan ve en az ilk okul 
tahsili görmüş olan bayanlar alı

nacaktır. Dünden itibaren kayıt. 

ıiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİ İiİİİİİİİİİİİİİİi l 1ara başlanmıştır. 
Evlıerde faalıyette bulunan Ç<J· 

rap makineleri kontrolüne b....,. 
lanmıştır. Kontrol neticesinde 

bulara plaka ve sıra numaraları TO .LAR ç 
''Kazıklıbağ,, 

Saat altıyı çalıyordu Düşün. 

dU: «Veysel, şimdi trende, İımire 
&idiyor ... • Kocasının hayali gözü
nün önüne geldi. Mahpus yanmda 
kadaşı jandarma ile konuyor, si. 
sanm inanamıyacağı geliyordu. 

* VeySel çavuş, hususi bir kom. 
partımanda 81"kadıışile karş1 kar
'ıya oturmuş konuşuyorlar, ve 
dertleşiyorlardı. Yanlarındaki, bi 
lı!kleri kelepçeli delikanlıyi adetll 
unutmuşlardı. 

- Olmaz, dedi kapı aralık kal· 

* Birdenbire, bir camın kırıldığı 
:sitildi. Veysel hiddetle: 

- Alçak, kaçmak istiyor! .. 
Dedi. Ve halllnın yanındaki ka 

pıyı açtı. Basını uzattı. Mahpus, 
pencereden sarkmıştı, ayaklarini 
•samakların üzerine koymuştu. 
Çavuş, bir elile kapının kenarı

nı tuttu, diğr elile de katilin bo-
ğazına sa~ıldı, bağırdı: 

- Nuri, yeti~!.. 
Mahpus döndü. O, ipten boy. 

Setim Kantmen 
Şekerci ve Pastacı 

Sirkeci tramvay 
durağı No • 14 

·~--· 
Dügünlere sipariş 

kabul edilfr 

-Enson Havadis -
Abone Şartları: Tü~kiye Hariç 1 

için için 
Kr. Kr. -

Senelik 1000 1100 

Altı aylık 550 1000 

Üç aylık 275 550 

Filli mağaza sahibi 
Adliyeye verildi 

90 kuruşluk basmayı 110 ku. 
ru~ satarak ihtikar yapan Fitli 
mağaza sahibi Osep asliye üçün
oü ceza mahkemesine sevkedil. 

miştir. 

Harun-Ur-Reşit 
l\fUeJlifi. 

Abbasi saraylarının muh· 
teşem dekorları içinde ya
şanan tarihin en bü~·ük 

aşk ve en büyük facia şah
eseridir. 
Harun-ur-Reşit kız kaı

desini, torunlarını ve ve
zirini kasaplık koyun gibi 
doğratıyor. 

fstanbuldan hareket edeliden
beri hiç ağzını aQtnamış, bir söz 
•övlememişti. Bu; uzun boylu, 
geniş omuzlu, adeleleri kuvvetli 
bir delikanlı idi. Güzel bir çehre. 
si, parlak ve tatlı bakışlı gözleri 
vardı. Kıyafti düz~ün, elleri te -
miz. tımaklan cilruı idi. Bu el
lerle, parasım çalmak için yaşlı 
bir kadını boğup öldürmesine in. 
sanın inanamyacağ geliyordu. 

Aylık 100 

nunu kurtaram1yacağ1n1 biliyor
du. kendini öldü~mek istiyordu. 
Halbuki çavuş buna mllni olmak 
istiyordu. Kelepçeli ellerini, çavu 
şun eline şiddetle vurou. Sonra 
kendini boşltığa bıraktı. Çavuş I L~Er;;.;;:tes;:_iag_ün_,-j-an-d""a_r:;m:.:a~-k-u_m_a_nJ-l l I 

Bu kıymetli eser satışa 

çıkarıldı. Karilerımıze tav· 

siye ederiz. fstarlbulda tevkif olunmuştu. da beraber dü5müştil. danına İzmirden geleın bir telgraf 

Hilviyeti meclıuldü. Herhalde ki

bar bir ailenin haşarı bir ev!D.dı 
okluğu muhakkaktı. Sefahat, ku
mar ve kadın yilzünden hırsız, 
lt.atil olmuştu. Cürmünü itiraf et. 
m~'li. Sorgu haki!!l1inin talebi üze 
rine İzmire götürülüyordu. 

O sırada, Bayan Veyselı. çocuk
larını yatırırken yanaklarını ok. 
şuyor, öpüyor: 

- Babanız'n yerine! .. 
D;yordu. Umbayı söndürdü, 

yattı. 

- Ben hakiki bir epiker de, radyoda olduğunu zannederek 
f!iliuı. Hakikatte lıiitün sordu- iizerine eğilıni~ti, kendi•ini ta· 
~un şeylerden bfühütün ba~b kip ettim ve ... 

ta şöyle yazılı idi: 
cVeysel çauvş, vazife ba~ında 

ölmü.~tür. Münasip bir lisanla aı
lesine bildiriniz. Çocuklarının 

da hük\lınet tarafından himaye 
olunacağını söyleyiniz ... • 

Zeki Tunay 

Sahip ve Başmuharriri: 
NtzAMETftN NAZİF 

Ne~riyat Direktörii: 
ŞOKRO SARACoGLU 

Ba•ıldığı yer: 
Ehrı·-;vıı. ~r,,ıı.ıın•ı 

En Son Havadisin Romanı: 24 

konacaktır. 
Bundan maksat, hu gibi çorap 

i~leyicilerine yapılan iplik tevzi
atının intizamla tatbik~ni temin 

etmektir. 
Halen 90 çorapçıya iplik tevzi 

edilmiştir. Ayr•ca 110 çorapçı i
çin de bir liste hazırlanmıştır. 

Evlel'dc çorap iş\iyen makine· 
\erin sayısı 500 olarak hesap e. 

dilmiştir. 
Numaralama işi bittikten son-

ra Per~eınbe günü iplik tevziatı 
başlıyacaktır. 

Çamlıca tepesinde 
otel ve gazino 

Evkaf idaresi BUyükçamlıca 
tepesinin ve buradaki gazino ye. 
rinin kendisine verilmesini bele
diyeden istemiştir. İdare buna 
mukabil tepede modern bir kır 
kazinosu ile diğer bazı tesisler 
yapmayı kabul etmiştir. Fakat 
13Jediye Reisliği Çaml.ca tepesıne 
,hemıniyet vermekte ve burası. 
nın güzel manzara ve havasını 
~öıönüne alarak bir şehiı· oteli 
le gazino inşa etmek üzere tet
'1< lcrcle bulunmaktadır. 

İçkili ve Danslı Gazino 

Geçen sene müşterilerinden gördüğii 
rağbet üzerine, bu sene daha güzel bit 
şekilde tertip ve tezyin edilmiştir.Fiyat' 

lar geçen senekine nisbeten daha 
ehvendir. 

Tabiatın güzelliği, gözünüzün göretıi 1 ' 
diği kadar yeşillik ve ağaçlıklar ar8' 
sında çok hoş bir vakit gcçirebilece~ 

bir eğlenti yeridir. 

si ~trafı kollamak üzere yan· 
lara aırıldılar, üçiincü de ce
binden çıkardığı maynıunculr 

tık bu defa evH·lkiler ,,;J,ı J 
kanı kolaı kurtnı·anı:ız.,ın. ,ıot 
ru>u yazıl... ( 

'.A" la merdivenleri çıkara!.. kapı- Neredeıı •;!!"tığı anla:ıı .. 111 

k " "k b" d ı , yan u~u · ır a a111 act· t' i11ı·rle ıığra~ırını. Madomın va· Şimdi susmuştu, devam et· 
.i,i me~kiinde idim. Karde§i mek i;temediğini zannederek 
bana pami-yon ücretini gön· Galua silahını kaldırdı. Fa
dcrdi. Ben ise, kadınların iş•iz kat tam hu sırada kuvvetli iki 
kalrua.ını ~c-.mem, çalı1malı- kol tarafından kavrandığını 
dırlaı. Bu iıilıarla onu çalıştır- gördü. Dö~eıne üzerine yatırı!· 
ıııak istedim ve hildi!,•in şekil· mıştı. İçeri giren iki adanı ta• 

V. yı açınağa çalı,ı)ordu. 
V,iıı;i~:A~. ~ Bu sırada, derinden km·· 

~·Ti ıfflkl'~ . · vetli bir düdük sesi ve arkasın-
l lll 111!!. ~ - __ 1 dan da karanlıl..ıan fırlayan 

_..;,;:;;;;;;:;~...;.~----..;.,;,;;;;,;;...;,;--------~ljlVjl 1 altı !..işi müıcca' iılerin iizcri· 
1 ne atıhnı~lardı. B .rikilcrden 

ıiıınlarla ıakla7ll v~ komi-t
11 

- Borıliy.-, bıı zatl:ı göriil; 
cek ufak bir be•ahını var, ııı 
saade edersen? 

Komiser, Sakızın hu arııı.ıl 
üzerine iki•iııi ıalnız bırJ~1• 
rak kar~ıdaki adamlarının }

1 

nına çekildi. ( 

dl' dr kendi•ine bir me lek le rafından güzeloe bağlandı. nına gelip ayağiyle dürterek: 1 Çeviren: s. s. \ ~izın:~tım. Fakat ablası hunu Fredo, havada tutmakta ol· - Duydun mu Donjuan? 
Jıo, bulmadı. Amerikadan hu· duğu eUerini indirıııi§ uğuştu· Bak arkadaşının avlandığı ne· 
raya sırf bunun ıçın geldi. ruyor ve arkada~launa: bir kıyılarında bir malikiin.,si hizmetsiden ba~ka kimse yok. 
lüııdj•ile knga ettik, küçük - Doğrusu tam zamanında . varmış. Madoyu da orada sak· - Oy le ise haydi ba'kalım, 
l·iitiin söyk"1ikleriıniori i~itti lj yetiştiniz, bravo... lıyormuş· Görüyor musun? marş, diyerek masanın üzerin
i.unları hiç duynıam3"1 Hizım İki adamdan biri ilerliyere~ Böylece onu hem senden, ve deki '!!aati alıp liiıııbayı sön· 
~"lirdi. Dunun üvrine Mado- Fredonun kulağına bir şeyler 

1 

lıem de benden çalını~ oluyor. diirdiiktcn sonra Galııaya : 
• ıı e,inde hir odaya k:ıpaJıın, fısıldamasile Fredonun yüzün Amma, sen merak etme, Fre· - Bak göriiyorsıın ya ..enin 
"' Galıi)İ beralı•rinıde götür- de g>"ıtİ§ bir tebessüm peyda rlo. bu işlue bir intizam vere· sıhhaıini de dii-üniiyorıım. 
,,,~m. Biraz •onra Gmi, (abla· olınut ve: . cektir. 1 G:ız kokusu fenalık verıne•in 
11nın ;•:ııi) !,enden ayrıldı- - Deme yahu~ Sahi mi? Galuayı bağlıyan adama dö- diye söndürdüm. Hoşça kal. 

1' k~,. n r.ıdyoya, M adonun Demek Madoyu, Sakıı sakla· nerek: 1 VII 
rr ,.,;;rı,Jet hasta olıln~ıııııı yormuş ha! İşte burası cidden - Kızı orada kim mulıafa- Ay ışığında giimüş gibi par· 
jıilr1'nM!. üzere gelıni~!iın. G.1 •ı:lıaf... za ediyor? lıyan nehir kenarındaki küçiik 
JJ, kız l~üıiu_ bu ı.~Ue 1 ) enle ' :an r.alırnnın -.a- - Bir ihtiyar karı ile bir lokanta pencere kapakları ka· 

palı uyuyor~U· Dam hacasın· 
1 
ikisi hiçbri miidafaaya bile va

dan koyu hır dııınan çıkıyor, kit bulamadan ikiser adam ta· 
gecenin derin s.ükütunu nelı· rafıııdan sımsıkı • yakalanmt§· 
rin hışıltılı akışıle ayazın ça· dılar. Kapıyı açmak istiycn ü· 
tırdattığı dal~arclan ba~ka lıir çiincü ise vaziyeti kavrayarak 
~~y ilıliil etnu)ordu. çıkmış olduğu on ayak merdi

Bu sırada 'karanlıklardan ve11İ bir solukta atlayarak kaç
çıkan iiç gölge, ağaç kümeleri mak isterken demir gibi sert 
ara.ında büyük bir itina ile bir adamla göğüsle~ti ve se11· 

,aklanarak lokantaya doğru i· deledi. Bu pos hıyl'IJarile ta· 
lerliyordu. Bunlar gayet se•siz nıdığımız komiser Bordiye idi· 
adımlarla yüriiyor, ve arala- Elindeki elektrik fenerini 
nnda konu~tuklarına bakılır- kar~ı.ındakinin yüzüne tuta· 
•a birbirlerini pek güzel tanı- rak: 
dıkları anla;ılııordu. Evin ö· - Maşaallah! Fredo oenap
nÜn• ı:rldikleri 'akit, iiçten iki ları, ~ökiir görii~tiiğiimö-u, ar· 

Sakız, boyundan wıılllJı<" 
yacak bir çeviklikle, Fre ( 
nun iizerin'<' atlayıp yere Y~ 
rarak üzerine çullandı ve 

ğazına sarılarak: . ,' 
- Haydi! Fredo, na•]J ( 

modan ve ümıedeu söyle' ~ 
- Hiçbir §ey söyleıniY 

lua nerde? ... 
Dişleri arasından Fred0

: 

ğim, ve öğı"enenıiyecebıiıt~) 
(Deha .. -

• 

l 


