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Nlzamattln Nazif Günün en son haberlerini veYİr S iv asi Akşam Gazetesi ... 

-Kızıl . 
Ordu 

Manevra için... 

//ıtigat erleri 
dti'Oet etti 

S~ıler Birliği tefi 
B. Sıalin 

l'eni yıl biitçeslDi M-u- . 
• - tevdı eden Bapekil Dr. Refik Saydan 

Meclıs geni ____ _ Moakova 22 (A.A.) - Asker1 
Krasnaja gazetesi, Sovyetler Bir-
1.ği dahilindeki ihtiyatların ma • 
nevralar içın &ilih altına çağınl· 
maja barJıadığını yaz.ıyor. 

B "t Girit' de u çe müza-
kere[ erine Almanlar, 
başlarken ••• Su'da limanı- · 

Nizametin Nazi/ nı zapta ça/ı-

----oı----

Giridl 
~ktor Refik Saydam bükQ. l / 

:;tı ~eni bütçesi ile~ MiUet Ve- Şl yor ar 
'"u lez.i huzuruna gelmiıtir, ya. 
._ gelmek üzere bulunmakta-

' BüyJe bir onda Türkiye ik
'it ~vkiinin en ufak bir te
lirae!•asetmemekte oldufunu 

. ek doiru olur. 
it ~ Millet Meclislerinin 
·~Vet k t' 'Ve udretini tezahür et-
ll'eQ en b .. "'k 

L· uyu esastır Bir ka 
ıuıııeni . • • 
r· 

11 
n, Yahut bır icra Vekille-

1 eyer · k de . •nın ıynıeti, her şey. 

~~.;·~~de, bütçesi ile Millet 
da b 

5

1
1~ 1n huzuruna celdiği an-

e lı olur. a·· 
... _ ut.~e ınü:ıakeresi. iktidar 
--=vk11nde b 1 . lrka u unan şahsıyet ile 
li daılarıııın, umumi itimada 

. ~·Yı ık olup olmadıklarım ken 
... erine ' . 
"• .1 tevdi olunan yüksek 

ıı eleri h b·ı· 
.ın.d aşara ı ıp başara-
~tteıklar1nı, başarabilecek liya
\' olup olmadıklarını göze uran .. ,. . 
~r ki ~uş ıredır. Bunun için-
ltı. Mıllet Meclislerinin bir 
J.:.r;;Ya sahip bulunduklan re
t. •-~de . iktidar mevkiinde o-

• 11"411' büt 1 . 
tikle .' çe crıni tasdike arzet-
te rı .zamnn daima endişe ve 
1" hıssederler. Yahut end" 

'Ve teli• h. tın ışe 
ILi ·•--Y ısse ekten kendileri

... hlaalar. 
ıtcı - 1942 b''t . tıı u çesı ile Meclis 

.:=una celdiği bugUnlerdr 
tlnt. ~ İlefik Saydarn hUkCıme
ta. ta yle bir endişe ve teliş· 
1la IÖ mlarnile izade bulunduğu. 

Yemek ta .. il t 
CiSste ·ı 1 • on arafındaı• 
ettiftı: 1 olan itimadın ifadt 
•.ı.. bet derecesini bir defı 

• •öae vurmaktadır 
~..._ il . 

Meclise ı.~4'!1'!ın~t . bütçesin: 
sünil gere aere ~nııştır. Ve göğ. 
4ikiai beldetıaek. u bütçe'nin trıs 
2ira, karmakalrlf:e~inded ir. 
içtn&le, Türk aenıila . hır dünytı 
iArafmdıu çizilh'liş :İ '1illi ŞeI 

• •n rota ile tlerece uygun bir t Yu 
•tada ld 

re etm~ olduiu hepinüz.. a 
1 'e ına 
iıınclur. -
Bu hUkuıneti, harici sins.,.tt 

eldatu gibi dahili siyasette dl 
~ienmiş olduğumuzu ve he. 
teıadiğimizf söylemeliyiz. Çiin 
\il Cumhuriyet Tiirkiyesiı·d 
~lttlnun ,.e nizamın hakimi~·cti , 
'°" iki bu•·uk .... 11 icinde, hisse 
~u· 3 ~ • 

•r derecede artını ur. 
- ıı~at, endiistri. ekonumi, sılı 
)~t, l'tlaarif, dahili ve hıırid n'>a· 

.,~e emniyet sahalurıu~a~." 
t ve ınuvaffokiyetlcrı u· 
'h,.., -ııtıı :t iincilde) 

Giride paraşütçülerin indiği 

yerleri eösterir harita Londra 22 (A.A.) Giridin mU-

Vişi 22 (A. A.) - Giridde dafaası vaziyeti ile Britanya ada
cereyan eden hadiseler hakkın larının müdafaası vaziyeti ara -
da Alman membalarından he- sındaki fark muazzamdır. Bu 
nüz biç bir haber tere§şüh et· farkın en farkın en mUhimmiaıi, 
memiştir. 

Al lnı.•ilizlerin Giridde tayyare mey 
mao başkumandanlığı- J 

danlarına malıik bulunmaması ve 
nı11, ancak hadi elerin kıymet [ngiliz hava kuvvtlerlalin Mıs~r
inki§af ından sonra tebliğ ne§· 
redeceği zannedilmektedir. lan veyahut Kıbrıstan harekatta 
Her an yeni bir taarruzun icra '>ulunması, ve buna mukabil İn · 
sı muhtemeldir· ~ilterede tayyare meydanlarının 

Başlıca taarruz Banyayı Su nuaza.m bir mıktarda olması tcş· 
da körfezinden arıraıı yarııı :il etmektedir. Tayyarelerin he
ada~ında kiiin bulunduğu ho nen demal mUdahalıe etmek üze 
ğaz Üzerinde teksif edilmi§tİr ·c hareklt mahallinde mevcudi

Ha~y~n~? .. Lü~ün. girit limanla- yeti, dilşman kıtalarının hava ye 
rı ~ıhı kotu hır lıman olmasına tu ile ile indirilme6i te§ebbilsüne 

~:eie~. s.?da mükemmel bir karşı koymak için en mühlın un-
• ustur. Burada muazzam surlardan birisidir. Diğer clhet-

tesısat mevcuttur ş et Al 
manlar b 

1
• a) . • ten, İngiltere, Giride nazaran fov. 

urayı e e geçırmeğe 
muvaffak olurlarsa f k ı·d kalade daha bUyüktür. ve kuvvet 
h . ev a a e tahk' d 'im. b 1 e enımıyeti hıia bir İ .1. 1ıi surette ım e ı ış u un -

b h . .. ngı ız N''- t iL 1 ·ı a rı ussünü iskat etıniı ola • maktadır. waye , uava yo u ı e 
Almanlar buraya mühim istilaya karşı toprağı müdafaaya 

caklardır. hazır askerlerin ve m
0

üdafaa mal· 
miktarda insan ve malzeme id zemesinin tank ve topların mik· 
dih.ar edebilirlerse kendi emir- tarı, meseİenin bütün vaziyeti 
lerıne tahsise muvaffak olur- de~işfüecek mahiyette bir unsu. 
far. runu teşkil etmektedir. 

Kansık bir kir yolu ... 

lstanbul • Edirne 
1olu üzerindeki 

Pityon 
veNea 
O resti 

istasyonlan ••• 
Dimetokada yapılan 
müzakerelerden son 
ra, galiba tarafımız-

dan işletilecek-
S.irkeciden l'dirneye, Yuna-ı 

nistana ve Bulpeya üzerinden 
AvruJ>"Ya aklen maqandiz, 
konvansiyonel ve ekspresler / 
Uz.un.köprü İstasyonundan son 
ra Türk toınizı bırakıp Yu· 
nan topraklarına •eçiyor ve 
yarını saat süren bir yolculuk-

1 tan sonra Karaağaçta tekrar 
rurk toprağına 1iriyordu:. Hat
tın Yunan toprağında ujradı· 
ğı iki istasyon vardı: 
1- Pityon, 
2 - Nea OrestL 
Yunanlılar harp esnasında 

bu civardaki hatb tahrip et • 
tikJıeri için sevkiyat zorlukla
ra uğruyordu. Şimdi hatt:ın ve 
atılan bazı .köprülerin tamiri 
için Dimitokada bir , toplantı 
vapıldıtı ~ bildiril-

1 

mektedir. 

Taminlen IOma hatttn bu 
kısmının da - muvakkaten .. 
Tilrk Devlet Demir Yolları ta
rafından .i§letilece~ anlqıi -
maktadır. 1 

Yunanistandaki Pitron ve 
Nea Oristi isıasyonlarinm 
mevkiini gösterir harita 

''Sulh goligle 
halledilemi
gecek hiç bir 
Avrupa mes' -
efesi yoktur,, 
Ribbantrop gaze

tecilere böyle dedi 

Lehistan' da 
golcu trenleri 

lcaldırıltlı 
Aynca Almanya'cla 
21 ekisprest tereai 

lağvedildi 

Buton hatlar arkarı 
sevklyata tahsis 

edilmistir 

Almanyamn Şefi 
B. Hh'LEB 

Zürih 2Z (A.AJ - Almanya
ia, yarısı yataklı olmak üzere 
ıcniden 21 ekspres daha kaldml
n ıştır. Bu, esasen evvelce tahdit 
>dilmiş olan Alman demiryolla
·ı servisinde yeni muau.aın bir 
.ahdit teşkil eyJıemektedir. Kra -
auer Zeitung pzetesinde neşre-

lılec bir ilin, Ahnanye ile Polon· 
;a arasında iflyen ekspresler ha
. iç, meşgul Polonyadaki bütün 
olcu trenleriniıı ~a~ırıldtlın 

oildirmektedir. Bunun Hbebi, be? 
.d de askeri sevkiyat hareket?eri· 
iir. 

ikinci 
Tomislav 
Spoletta Dükası bu 

bu isimle tahta 
çıkacak 

Yeni Kral 
" Dıvanskopolye" dr 

taç giyecek • • 

1 

SudyeyJ zapta blkıım•n Lond rada sevinçle ~ ~ 
ral De Gaulle .................... -

Hür Fransız 
kuvvetlerifıin 
Suriyeye giı

En Son 
Ha vadi 

mesi Londra- Girid harbi 
gı sevindirdi hakkında 11Z 
İngiltere, Almanya
nın bir Suriye ve Irak 
harbine hazır olma-

dığını sanıyor 
Londra 22 (A. A.) - Hür 

Fransız kunctlerinin Suriycye 
giroıe-i burada, dün öğleden 

,om'a öğreııilnıiş ve bü) ük bir 
:ıcvinç uyandınnl§tır. 

Bu lıadise Yakın§arkta Müt 
teiik kuvvetlerin boş avlanma· 
yacaklarıw göze vurmaktadır. 
\imanların Girithleki faaliyet 
!eri Suriye ve Irakta bir sefere 
hazırlanmamış bulundukları
na delil aktedilmektedir. 

Hür Fransız kuvvetlerinin 
Suriyeye girmesi yalnız askeri 
değil ayni zamanda 1iİyasi bir 
hadise olarak kabul edilmekte 
dir. 

(Devamı 3 üncüde) 

-

nan en son 
haberler 

Londra: '22 (A. A.) - .... 
gazeteleri, Giride karp ,. ...... 
Alınan harekatı ve Sariye'Mld 
vaziyetle meşgul olmaktadır• 

News Chronicle guet.11 _.. 
kcri muhabip diyor ki: 

Salı günü, şafaktan ınuı
güneş batmcıya kadar, ilan Je-' 
lu ile nakledilen kıtalar, s..ı. 
koyu ımntakasına indi.O. .... 
Bu kıtaları, asker nakli,.e laJ"' 
yareleri ve planörler ptinlı+ 
tedir. Bundan başka ....... tctl
ler de atılınaktadır. Glftd' .. 
l\lnginot battı yoktur, fabt ,,._ 
nız sahil vardır ve bu ..... ıa,. 
giliz filosu m~I olmıWw'=· 

Daily Telegrapb'aa ••• ı m • 
muharriri yazıyor: 

(Devamı 3 üncü .. h"e•ı) 



s.ıhifo 2 EN SON HAVADİS 

En Son Havadis'in Edebi Tefrikası - 29 S.M.TOMISLAV 11 
2! Mayu 1941 PERŞEMBE 

En Son Havadisin Tarihi Tefrikası : 4 

A Burada kırk elli Macar kızındall 
mürekkep bir orkestra vardı 

Müelli[i -; Ni~a~~tti;-Naz~f J 

,Kahpe za~an, Ali paşayı, dev-
let meydanında tek bırakmıştı 

Orke tra şimdi Vi) ana val- Şu Rumelidcki ticaret 
ini bitirmiş, bir İtalyan sere- relerinden İllallah. 
nadına lı.ıiıamı.tı. Avukat al- Aruk bıktım yahu. 
uıı ııatiııe şöyle bir göz attık- Ve, kadehini kaldırarak: 
tan sonra: : - Sıhlıatine do tuın dedi. 

llu 1ıf'rif ı;clmiyecek mi aca· Bir aat sonra, §İ~elerde ra· 
b.ı? ... Dı) c mırıldandı. kılar bitrni ti. Garson, buz 1e· 

- Ev\ clce haber vermiştik. ğenlerine bir şise daha koyduk 

(Bu bir tarih debrildir. Vııl:ııat tamamen Jo{!rıJ 
olmakla beraber karil.atüri.zc edilmek $Urt•tüe .. a· 
zılm~tıT. Kullanılan wlüp da bu bafamdmı 0-

kımmalıdır.) 

- Mübarek kademinizi pa
şa ef.endinıize arzedelinı. Pa:ıı;a 
selamlıkta yalnızca kitap mii· 
talea buyuruyorlar. Pek mem· 
nun olacaklardır. Biida azze 
ve elle hııkkiycün zikri cemili-

sul (3) ile kamiyap (4) ol· 
mak dileriz. Az -e'.\H:l Fran"ı• 
sefiri cenapları zi) aretimiıd.0 
bulundular. Zivade mahzıııı· 

) eti eniycyi ı~ucib haberler 
aldık. Atinadan dahi a\ rıcıı 

-. Yoo. tan onra biraz iyalı havyar, 
- - Stn de amma adam ın üİr tabak dolu u ıuercnp ta\ a-

ba!. .. llari lıiz Lirer kadeh iç ı 'c hir düzine kadar da man-
sek. laliıın getirdi. 

-. Evet, evet ... Haki ın. 
1 

.) i 1n a i bir başka 

' niz sebkedip dunıyordu. Allnh, 
Allah, teşrif buyurulacakmıı> 
zahir, diye taha~buıo etmcğe 

ba:ıı;ladı. 

. ., 
mahrem telgrafnnmeler \'M1 

oldu. Avckt hu) urulduğuııdll 
etraflıca arzedersiniz. . 

Hafız folımet beyin ) üıİJ 
giildü. Kendi zeka~nı t.'?k.t!r 
edi)ordu. Sabahleyin hünk1,. 

rm 6adriizam1 soru~turmac:ııt• 
daki hikmeti iyiden iyiye kes· 
( e) J.eınİşli. 

lrenke bekle ek ... Garvon., /" 
(,ar on Kolombo otelinin masaya geçe ım. 

Spoletta dükası Tahranda Celaliye hipodromunda ... 

~aJlı miı.teri inin peşini hıra
kır mı? Il men : 

A)ııi dakikncla bir ba§ka gar 
.. on bir bnz leğeninin içine kır 
nıızı kordonlu bir şnmpanya şi 
~e--i ) erle~tiri} or '\ e üzerine l<' 

miz lıir peı.ıNa ile örtülnıü~ gÜ· 
miiş },ir tabııJı fj akalı jc tler· 
le ma anın Ü tüne koyuyordu. 

[Mcrdi~ııden inenlerin en ünündeki Diiktür. Arkasındaki İngiliz kralının" amcası Lord Atlon'· 
dur. Otomobil öniındc duran fesli. Mısır Kraliçe si majeste Nnzh'nın nğabcyisi Sabri Paşadır.] 

- Ori ti! 
Diyip pe:ı;kir o) nattı. 
- Bize iki şi\;e man) as ra· 

kı ı getir • 
- Emreder iniz pa am· 
- Li te)i de getir. Sonra ka 

tibe öyle... Bugün benimle 
heraher gelen iman doktora 
haber yolla ın. Kendi ini bu

Burada ıla lıir orke tra çalı
yordu aıııınn. hu or'kcstraouı 
bir çok hu u .. i~ etleri vardı. 

' 

iık 
etta Dükası 
da bir k ç.söz .. 

rada hekliy orum. 
- Peki pa am. 
Bir iki dakika onra, buzlu 

ko'\ al ar içinde rakılar ve haci 
Safvetle arkadaşı tarafından ı 
marlannn mezeler büfeden ka
natlanarak ve anki lıavndan 
uçarak gelmisti. l"akat Alınan
dan ancak yarını saat sonra ba 

E\'ı.cla çah .. 'lnların hepsi Liı 
birinden ı;iizt>l M .. ('tır k .zhırı 
idi. .. 

Sonra Kolombo otelindeki or 
ke tra beş ki~iden miirekkcp 
olduğu halde burndnk; kırk cJ
li ki.)lik muazzam hir muzik 
heyeti idi. 

Yeni Hırvat krallığının 
samimi birkaç 

ilk kralı ile 
saat ... 

her alınabildi. 
Otel katibi, bizzat a' ukatın 

ıua a ınn kadar gelerek §U cc
\ abı 'ermişti. 

Ifedersiniz be) elendi. 

Kızlnr şakrak '\c kl\rak ha· 
valar çalıyorlar, müşterilere 
güz kırpmayı da ihmal etmiyor 
lardı· Be) nz di)erini göstere
rek 1::-iilü§iiyorlar, türlii türlü 
.aklabanlıklar ) n pı) orlardı . 

(Daha var) 

mii )Ö Ge ler gelir gelmez el- l -ı 
l>i-,e deği tinni ... derhal okn· ı Her gün bir 
ğa çıkmış. Doi'.,'l'll unu hilmİ)O• J uhavere , 
ruz ınıma bu akşam Alınanya !-----------
kon olo"u )emeğe dnvet etmi. Sulh malıkemelerin-
gnliba· deki davalar 

iki kafadar zaten çakır ke-
yif hir hale gelnıeğe başlam1~· 
lar<h· \\uknt 

- SallH·r ana ını ! diye lıo-
nmrclandı: 

Sonra 'kadehini hacı Safre
te doğru uzatarak: 

- Çek bre Aretlik! Dedi .. 

- Yahu, hiç sulh mahkemele-
ı ine gıttin mi.'! 

- Hayır. 
- Git bır gün de gör. Sulh 

hakımloerine acıyacaksın. 

- Neye? 
- Baz.ı vatandaşlar, öyle ma. 

Evet, rıvayete göre rnüstakıl 
bır Hırvatistan teşekkül etmış

tır. Ve bunun yakında bir de 
Kralı o1acaktır. 

Yugoslavyanın parçalanısında 

ve bu yeni Hırvatıstanın kuru
luşunda en büyük rolü oynamış 
olan Ustaşi komitesinin meşhur 
şefi doktor Pavclıç tarafında.o 

Hırvat Krallığı tacının İtalya 
Kralının yeğenlerinden birine 
yani Spoletta dükasma teklif c
dıldiğini ajanslardan o· rend.k. 

Bu hareketi ile doktor Pavelıç 
Yugoslavya Kralı rahmetlı Alek 
sandırin kendı teşkilatı tarafın
dan katledılmiş olmasına rağ

men Krallık alcyhdarı clmadı· .. 
P,ını isbat ebpiş bulunuyor. 

Acaba cenub Slavları b rliği 
hükümdarından memnun olma
yan ve duydukları kini Marsil
ya sokaklarını kana boyuyar k 
tatmin etmış bulunan Hırvatlar 

Yazan: 

N. Tepedelenlioğlu 
yeni Krallarını sevecekler, on
dan memnun olacaklar mı? 

Allah bilir .. Fakat Hırvatların 
yeni Kralım bütün Hırvallnr

dan ve hattu Dr. Antc Pav lic 
den daha iyi tanımıs ve kend'sı 
le onlardan evvel karşıla~mış 

olduğum iç n divebilırim ki eı:;cr 
günun birinde Hırvatlar veni 
krallarına diş bilemege kalkı

ş_acak olurlarsa bunun kab:ıh -
tini Spoletta dükasma viıl !e
mek mümktin olamıyac<..kt r. 
Spoletta dükası neş'clı bır deli
kanlıdır. Bır devlete resmi ve 
t~h reis olmakla bir mılletin 

mukadder;ıtını milli Şt.>f sıfatı 

ık ıdarc etmek arasındn engin 

farklar bulunduğu için Hırvat
ların bu intihablannda yanıldık 

• larını söylemek doğru olamaz 
Zıra. Spoletta dükası, Agram 
şehrinin bir sarayında ikamete 
memur bir Prens olma.ğa mah
kum edilmiştir. Hakikatte Hır
vatyayı idare edecek olan şahsi
yet doktor A.o.te Paveliç olaca.'lt-
tır. 

Umumi harp sonunda Avu 
turyE.fd~ aynlrnış olan Hırvat 
vilayetlerinin, Karayorgi oğul· 
lan tacına bağlandığı günder.
b ... ri Belgrndın düşmanı kesilmi 
ohın ve Yugoslavyanın p<>rç • 
lanması için tam 23 yıl, geccl' 
gürtdüzlü her vasıtaya baş vu 
rup çalısarak nihayet muradım· 
ermiş gibi gözüken Doktor Aı 
t~ Paveliç, Mussoliniye kaı 
m:nnet hissetmiş ve Hitlcr 
dos(luğunu kazanmış bir ıhti 
lfılc 'dir. 

Bununla beraber bu siyase' 
içelim. 

- iç lim. • 
Katibin dudnl..larıuda garip 

bir giilüm eme belinnişti. iki 
arkadaşı eliinılı) arak uzakla;ı

nasız şeyler için birbirlerini da-
11'3 edıyorlnr \ki ... 

- Faraza. Şoför Halid gömüldü d mı gavet mağrur bir •indi-
• Mınli51.n tir. Kendisine hük 
medilmec;ini sevmez. Spolett 
Dükasının bu bakımdan. uzur 
zaman, d~ktor Ante Paveliç'" 

u. 
Bu ırada Lir ınandalinaııın 

Jrnbuğuııu o)mağa ç.ıhtan lıa

- Anlatılmaz. Hakimlerin ön· 
terine yığılan dosyaların çoğu 

ncir çekirdeğı doldurmaz seyler 
') derece mfınasız şıkayetlcr kı 

''l anın, mahkemeden ç kanları 

Poturla lstanbula gelan ve zengin bir 
sportmen olan kanadh hakkında 

bir kaç söz 1 rahatsız ctmiyeceğini ı;öylemek 
J mümkündür. Zira yeni llırva1 

CJ af\ et: 
azif ... diyordu. Sen n· 

'\'Ukat ıu, aklın erer. Eğer bir 
adam tütün kaçakçılığı } apar· 
ken )akalanır a ... Ct•za ı bü
yiık müdür? 

Çok zeki hir ad m olau a· 
zif Celaleddin be) leh deınr· 
den leblebi~ i anlnyı\ ermi ti· 

- Ila)ır ola bacı! cli)e ha· 
ğırdı. 

Eğri ) ola apmağa nİ) eti eni 
)Ur un galiba? 

BırnkJnkayı da bana dog 
rıı diirü ı hir ı·e\ ap 'er. 

\, ıkat arkadu mın göz he
b klcriııe gözl('rini d'l.l ·ek biı 
aniye ) dar dü ündıi. Sonr ı 

azarlıyacnğı geliyor. Ölünıiinü diln teessürle haber 
- Haklısın. Hakimin kıymet- verdiğimiz ıncşhur şoför Ulj<.:J 

'ı zamanını manasız i lerle öl- Halid Kanadsız hakkında yaz
ltirmek ve zekasını fındık ka- <lığımız azıdan mütchnssis olan 

i ui:'Unu doldurmaz şeylerle yor- bir çok oförler matbaamıza ge

ınak doğtu değildir. Ben daha i-1 l~rcl·, telefon cdcrc~c, ~ektup 
eriye giderek dcr'm ki manasız gondererck çok evdıklen arka
ebeplerle dava açanlar hakkın. daşları hakkında gö lerdiğinıiz 
la kanunlarımıza ayrıca bir cc- nH\kadan memnun kaldıklarını 
a maddesi iüıvc etmek laz mdır. bildirmişlerdir. 

Fakat caddelerden adliye koridor Halid, yllnıak bilmez bir ça· 
' rına intikal edenler, çok defa lışınanın timsali idi. Mnksndı
ccmiyetin posaları değil midir? nıız; hayatta muvaffak olmak 
Bunlardan b5kimin zamanına ve istiyenlere, onun hayatını çnlış-
7ekasmn hUm:ıet bekliyebilir mi- ına aşkını örnek olarnk göster· 
in? mektir. Asçılıktan şoföıJüğc, 

şoförlükten servet snhibi olmı- 1 
ya doğru adımlar ntarken \'e nt- ı d SU J rlten, Hafü"de muv ffak olmP· 
nın azmi ve imanı v rdı. O İ· ı 
manchr ki, onu k bnrık ~ c A 'l. 1 

bir servete 1 "u turnrnştur. ı 
--

Çocuk bahçelerinde, 
halk plajlarında kon

B ili ohu.ız.. dedi. Bu. 
n ı Hri. cd f'e -;İn irkcti11 l-.m 
ı.ctine hağlı bir ~e>. l r za e
ğ r Vi'ks kumpan} n ı ile i. ) n
]1\) or n, tutulduğun zaman u-
cuz kurtulur un, Onların adı ser verecek · 

Halid iş adamı oldtt"tı knı'ar 

dn neş'e ad. mıvdıda. i inin icin-ı 
de ~c dışında da'ma r,iir kah' -
halarla etrafı şet lend'rirdi Şal
,. in İstanbula gel n bu zeki 
Türk çocuğu, güniin birinde A
merikanın en ık sporcularına 

parmak ısırtacak bir insan ol
muş ve spor severliği kadar şık· 
lığile de meşhur olmuştuı 

na ~po tolidi denilen açık göı:' Şehir bandosu llru:ir ııdan i
lıir adamları ı. ardır. Ka\ alnda tibarcn halkın knlnbalık bulun
ki jandarmalara kumanda c • du,:'1.1 mahnlfcrdc haftanın u
den ecnebi zahiti ile il'>ini U)- ayycn zanuııılarında kom,crlcr 
durduğu için reji kolcuları verecektir. Bu kon erlerde klü
\ iJ... kumırnn)asına prk di ... sik ve milli parçalar çal caktır. 
goçiremİ) orlar. Bando aynı zamanda halk plujln 

- Yanan!.·· rmda haftada iki gün, çocuk bah 
- Yaanası mna ı bu işte. çelerinde haftada üç gün öglc· 
- ••• . • • • • • • • • • • • den sonra yanm§ar saat de\ anı 

a.i d bir parça çakıştıralım· etmek üzere küçük kon erler 
- Şimdi bırak tiitün i Jcri- vcr('<'eklndir. 

Cenazesinde yiizlercc ve yüz
lerce kiş"nin hult•'l"'"" •., o
nun istanbul halkı t:ı"'"•ından 
çok sevilen bir in an olduğunu 
gö terea bir nıi aldir. 

'«'nm ilk kralı aslıı ınuh ter is bır 

\adam değildir. * 
1 Ben, Spol~.tt~. dükasını Tı: h 
\ randa görmu~tum. İran p 
ı.ahtında bir ha) li bol olan It 
yan sefareti ~emurlarına {*) 
!.;atılan yaverlerı ve hususi k" 
tipleri ile bir hayli kalabalıkl 
şan bir fevkalfıde heyetin b 
şında idi ve Valahazrcti hüm. 
vun vilayctahdın düğününde 1 
talyan sarayını temsil ediyordl.4 

Boyu pek uzundu. Savoya h. · 
nedanının reısi olan majeste i 
talyan kralından en az bir met 
re ırtifada dolaşan başının 
günlerde olduğu gıbi bugünkı 
de de polilika ıle pek meşgul o 
· b.lcc lmıvorum. 

Ağabc ·is· olan Duk D 
on yıl evvel, İ tan bu 'u 
eden bir ital)an kruvazo• u 
kı resmi dave te- d niz yüzb ı 
sı ünifonna.n içinde g?rmüş ol 
duğum için, ilk karşıl;:ışı t 
k nd.mi, rr di ı· rnlı.1ır Mısın 
veya Hab şist nın bir şehri d 
harp esirı olarak bulunan D~ 
Daosta ile km-.ıl.'.u1ın.ş ~ar. 1"-

A0şç1 Ha/idin son tım. 
• İki kardeş birbırlerine p 

re s m l ı benziyorlardı. Şu fark ile ki 
Bugün hatırasını tekr r ıınar Dük Daost, gayet durgun vt:: 

ve Tanrıdan nıağfiret dilerken, 
ailesine tekrar taı..i~ etlerimizi (•) Yalnız iki tane ataşena-

suıınrız. \'a 1 n vardır. 

Hafız Mehmet bey, §aİr ·ve· 
kilharcın ardıvmı ) üriidii. 
Sadrazamın uşakları koridor
nrda koşuşup kaçışı) orlardı· 
adir ağa Ali pa:ıı;anın yanına 

giroi. Ardından Hafız Mehmet 
beyi buyur etti •. Sadrazam pen 
cere kenarına çekilen hir kol
tuk üzerinde oturuyordu. Bu
radan Boğazın Anadolu yaka
sını seyrıettiği anla§ıl'lyordu. 
Vekilharcın dedi~ gibi_ kitap 
falan okuduğu yoktu. Ali pa
~anın rengi soluktu. Yüzii çok 
zayıf u. Seyrek t.akallarından 
çene kemikleri görünüyor gibi 
ıluruyordu. Ayakları cüs~esin· 
den ziyade uzuııılu· Mehmet 
Beyi görünce yCTinden kımıl
dandı. Azametle ayağa kalkar 

0ihi görünmek i tedi. Hafız 
Mehmet Bey doğruca mağrur 
adrizamın eteğini öpmek ıis

tcdi. 
Ali pa§a : 
- E~tağfurullah efendim. 

ezaket meftureleri (2) a arı. 
biiyüklük gösterili)or.• 

Diye tebessüm etti. Elile i
şarıet ederek: 

- Şö}le rağbet huyurun 
beyefendi lıazretleri.· dedi. 
~ lunot }ıey pa anın gö terdiği 

kanepe kenarına oturdu. Hafız 
f eJıınet bey oturduğu yerden, 
adriizamın böyle Cuma giinü 

1 11,,11.ın ziy<treti ı::el,eplerini so· 
rup urıı'iitırıııasını h<';.kliyord1L 
Şerbet getirdiler. Ali pa:.;n 
[ehnıct beyin yüzüne bak· 

•uıvarak ~ordu: 
·- Şe\ ketlii ef endiıniı:in bir 

'radeleri mi var? Cuma oldu· 
~unrl~n hakipaye yüz siiremc· 
lik. in allar alessabah me· 

(2) 'f aradıll§mı::claki ne:w· 
fıet. 

Melankoliktir. Spoletta Dük&s 
sc her an infilak halinde biı 

kahkaha volkanını andırır. Öylt 
sari bir neş'esi vardır ki dünya
nın en asil doğuşlu kadınlarmn~ 
n zarifi ve kibarı olan Mısır 
alide kraliçesi majeste •Nazlı 

·un durgun yüzünde bile, ar 
ıra h f f de olsa bir gülümseme. 
clirtebıliyordu. 

* Acaba Hırvatya, yeni kralı-
m bu hususıyetine uygun biı 

arihi seyir t.akip edebileceK mi? 
Acaba, geçen bahaıdn bafayla
mı yaşamış yeni ve bahtiyar 

oır zevc olan Spoletta Dükası 
'mdi İtalyaya bağlanmış eskı 

r Hırvat şehrinin adını taşıdı

' ıçin Mussolıninin tavsiyesi ile 
;,ıl olnn bu prımse, ne 'esini 
vb tmek muk dJer midir 

'~bılir. 
q md ki hal e, Hın atya tac 

ı b.r İtalJ an prensine kazan
rm lkla Musso ini, Ante Pavc.ı
' C'lındc tutab ldigini ihsas 

ed bilmekled'r. Fakat unutma
• alıdır ki Hırvatistan üzerinde 
Avusturya ımparatorluğu uzun 
zaman hakim olmuşt.ır. ·Ve u
ıutmamalıdır ki Hitler Avus

tury nın miraslarını başkaları

na terketmek nıyetinde olduğu
nu Uan etmemiştir. Günün bi
rinde Ante Paveliç'in :ı!itleri 
Mussoliniye tercih etmek iste
miyeceğini kim tem.in edebilir 

İşte Ali paşa da teyit ediyor· 
du. :Mutlak §CVketliı padi~aJııO . .. ., 
merakı «Imparatoriçe Ojcıı1, 
meseleıı,indendi. Fransız elçisl' 
nin sadrazam pa~anın konıığı: 
na husus:i ziyaretinin sebeplctl 
de başka bir şey olamazdı. Yo~ 
a, daha Fuat paşanın hariche 

nezar>Cti zamanındanberi be"' 
. . b tJ 

leocıı lsparatoriçe liitan u 
mı geliyordu? Çünkü bu ha"'' 
dis sarayda üç ayda bir k~t'~ 
yenileşip e kiyor, bayat 1§ ~bJ 
ikide birde tazeleneı-ek kot"' 
rihp ortaya sürülüyordu· B~j 
kalım bu defa da öyle değt 
ıniydi? Aslı aranacak olnrııllı 
cennetmekan Abdülmecit Jlıııl 

11'· zamanında da haylı hazır 1

1
• 

lı1rda bulunulmuştu. Sonu gc 
ıneuıi~, hakikat telakki edHtD 
ccy rriinün llirinde Arabis111ıı 
~ ' ö~ • r 
çöllerindeki araylara benz•'. , 
rck bir hnynl olup gidiverı111:. 
ti. Mehmet bey sadrazamın ytı 
ziine lıakt1: • 

- Efendimiz, zatı fehirfl~ 
d . . o~ 

n l rinc mnlıeyin aıret!JO 

intizar buyuruyorlar .• dedi. 
Ali paşa pencereden dı~ıırı• 

d d • d'".;('11 ya bakıyor n, enıze u, ., 
yağmur tanelerinin durgun gı 
hi uyu~aıı deniz üzerinde }lt' 

uekleşme ini eeyrediyordu: 
11

, 

- Manzur (~) buyur~lrfldt 
) or mu'! Romatı7.1nadan zıyıı 
ıztıraplı olduğum günlerdtll 
beridir .. dedi. 

Ali Pa§a itizar ediyor . 
Sultan Azizin iradesi irade ı 
Bfr söylediğinin iki olduğu 
riilüp işidilnıiş değı1di. Ka 
.. rnman, Ali pa~ayı koca de 
me~ danında tıek bırakın 
Patlişalı bir türlü azline 
ıniyordu. Çiinkü sadraz 
) c'rini lulncak vezir yoktu· 
fız Ley hileye sapmak isi 
Sadriıznını alarak mutlak 
IJeyini hümn} una götünne:k 
miııdc)di. 

~lelunct B-ey: "' 
- Efendimizin mahsıt I 

lnndo irade hu) urduklarınl 
zcdcriın .. diye ayağ~ kalktı• ıl 

Zeki ınabe) inci, Ali pnşııııf İ' 
,_ . • c ~ 

gururunu 011.~a}ıp ızzetı Jl 

ni ) iikseltmişti· 
Ali pa§n: 1tl' 
- Az intizar buyurun. d~ 

graflar var. Alıp geley:iuı.· 
) e ) erinden knlktı. "~ 

~ad~.a~.~~ uzuıı bo? u ik ~-· 
znrıf goruntı) ordu. Ilır kaç ~ı 
kika gcçııwdrn. ağalarındııll 

b ,ı 
ri gelerek Hnfız .Mehmet e Jf' 

- Buvurmı. Pa~a ıefell V' . ı · .k .. . d iıt ınız. Jıne · la ,ı uzerın e 
zar ediyorlar .. dedi· .. 

l\f chıııet h") acele ) ür11 ıJ 
Hakikaten ısnclri'izam mabr~Jı 
lamlosunn binııwk üzere 1 fi 
Arnlıada pa"'annı kar§ısın11 

turmak isteıli. Ali paşa: 

(1) Görm<>lc. 1~ 
(3) Padi§a1ııtı lıuzuruııl1 ' 

ma. 
(4) Emeline, 

mek. 

ef 
mercuuuıO 

(Dalıa ,,tıf) 

b 
h 



..,. ·--------------------------------------------------1 ayinler - T erfifer 
Tapu ve kadastroda 

Şimali Afrika- Fransa da ki 
daki Fransızlar bina basan 

Ji.N SON BAVADls 

Nişan .. - "' .. .. • guzugunun 

G• 'd hakk nı1. I iadesi 
ırı lııua l ı~an güzünden ... 
'!'n.~'!"1~~!~1 Bir genç, bir 

2Z Mayu lNl PEBŞE ... 

Küçük haberler 
* Dün §ehrimizden harice 220 

bin liralık .lıracat yapılın ştır. 
*Belediye, Mete caddesinın ae 

Ialt, XwmpafB • l:luköy yolu. 
lunun da makadan ıose olarak 
ınşasma kara:r vami.Şir. * A.m ma.a.rlıiııı cWıi1' yol. 
lırrınuı in§a.iı için Belediyece 8 
bin lira ayztlmıitır. 

Ankara 22 (Teldoıala) -
Münhal bulunan Tapu ·.-e Ka. 
dastro müdürlüğü 11akea Ka
dosu. miidiirlüğüae Trabzea 
G111pu Tapa Sicil Müdürü Ta
lat UJger, İzmir Grupu Tapu 
Sicil Müdürlüğüne Samsun 
Grupu.. Tapu Sicil Müdürü 
Feyzi O;Wı, Samiwı Grupu Ta 
pu Sicil M.üdiirlüğüne İmıir 
Grupu Tapu Sicil .Müdürü Se} 
feddin Menendoğlu 70 er, ve 
Trabzon Grupu Tapu Sicil Mü 
dürlüğüne Erzurum Grupu Ta 
pu Sicil Müdürü Yümnü Opan 
E:ıunun Grupu Tapu Sicil Mü 
durlüğüne <le Edime Kadast
ro Müdürü Eşref Tüziinerin 
6_0 ar lira ın:uıçla naklen ve ter 
fıan tayinleri tensip edilmiş • 

Amiral Darlan'ı 
tahkir etmişler 
Boneyide ıshkl~ 

80 bini buldu. alan mahfiller, General Dentz'iıı ·Giriddeki harekatta, Alman· kızı Öldürdü * Muhtelif semtlere dikilecek 
te:ıyiai ağaçların dikUeceji JDa· 

tir. 

Maliyede 
Ankara 22 (Telefonla) 

Mali)e Vckiletindc )eni tayin 
ve nakiller yapılmı:ı.tır. 

Yeni ta) in \ e terfileri hildi
riyorum. 

Varidat Umum Iiidürlüğü 
Şube Müdürii .Miılıaı 70, Bolu 
Varidat Müdürü Ürfi 60, To
~at Varidat l\lüclürii Mu tnfo 
<>0, Talısilat Müdürii Kontrol 
memuru Mediha 40, Merkb 
Mulıa~ebeciliği Tahakkuk Şu. 
be M iiıliirii E ut 40 lira a 
nıaap ' 'e T<..·vzii Erazi Komi1:1-
yonu Reisi Hamdi 175 lira fü·. 
retle terfi etınitlerdir. 
• _Tevzii Erazi Komisyonu RE 
ıslikl~rinc llü nü, Nwnan, .N, 
hat, Ihsan, Şükrü 150 şer· Se
l~hattin 175 ve Hiise)in '12:i 
lıra ınaa~la tayiıı edilmililerdir. 

Tevzii Erazi Komi yonu • 
ıalıklarına uri 150, İ"mai~ 
Alıınet, Selahattin 125 er lir~ 
bıaaşla; Te.ı zii Erazi Konu ) < 

~-~ Fe~ mem~rl~ıklarına Şiik . 
1 
u, Şerıf. Fcthı, förnhinı, :Nnil 
~O §er lıra nıaai?la ta) in edi]. 

nu lerdir. 

Nakiller 
z Ankara 22 (Telefonla) _ 
tı onguldak 'aridat Miidiirlü~ü 
. e, l\rani a Varidat n ··d ·· ·· S~ lp M· . m uru .. 
At' anı:,aya Sam un nıüdiini 
..... nrat Tnvınnn hl miidiirlii rQe Kütallı:> a Tah il ~efi H. 
Jt, A)dın Talı il Kontrol nıe-
ltıtırfuw v w 

a.~ . guııa .ı. cgrnhcy memuru 
1·11ır1 1\1 1 b 
d .. ı' u ıa c at uınuın ıuii • ur ••w•· 
~I l ug~~ ınennırhığıına Di)rtgij l 
'r a ınıulürü Hilmi, Vergiler 

cın,,·iz k · • 1 \1' alı{ "' orııısy onu aza ığınc1 
hı t; Sc)hau varidat kontrol 

k eknıurlnğuna; i tanbnl tnhak 
u "L . 

l ıı;ll e ınemunı l1ıc:an maa . 
arne b k"l . . . "ı; 

d. 8 ı ve tayın edılmıo:ler. 
ır • 1ıi 

..,,. . 
~nı petrol 
alaşması 

Bunların bir çoGu 16 mayırta neşrettiği tebliğdeki Iarın prestiji mevzuu bahistir. 
Bir Alman muvaffakiyetsiıliği· 
nin llaşka memleketlerde ciddi 

karşı lam rşlar 
Londra 22 (A. A.) _ Lond

rada hür Fran ı:dar tarafından 
çık_arıla~ «France> gazeteııi, 
dogrnlugunu temi etı·-· " 
h~d· D ıgı ;oU 

8 1 eyi nakletmektedir. 

t " I h l blı: fıkra ile evvelki gün f'ransa. 
amamı 8 arap nm Amerika büyilk elçisi B. 
Vişi 22 (A. A.) - Resmi Henrihaye•in yaptıjı beyanat an 

rakamlara gör~ harp ei&ı.asın-,sındaki sarih ve bariz tezadı te
da FnMIS ,ehmerimle lıa ara barüz ettirmektedir. 
uğrayan Liııalar 80 hine baliğ Fransarun Suriye ve Lübnan 
olmaktadır. Btmlar<lan bir ço yüksek komiser!, 16 mayısta neş
ğu tamamile harap olmuştur. rettiği tebliğde §Öyle demekte 

aksüiamelleri olacaktır. Fakat 
şu cihet de unutulmamalıdır ki 
bu hücwn, Süveyş kanalını al· 
mak ve f ngilizferi Akdeniı:den 
çıkar nak hakkındaki 'Umumi 
plıinın ancak 'bir saOıasıdır.• 

Düıı Fatihte iki nişanlı ara haller tesbii edilımektecm. Ona 
sında nişan yüzüğünün geri ve göre kazalara tevzia\ yapılacak -
ri1mesi yüzünden kanlı bir fa ur. 
cia o1mu~; gen~ erkek, nİ§an- * Şe'hriu. aıuhtelif yerlerinde 
]ısı lnılunan kızı tabanca kur- diJeDcilerin çı:ıga'ldJğı göriilmi&§ 

§UDU ile öld~innştür. Bu !~cin· \'e Belediyeden ve emniyet al.ta
) 3 knrlıan gul.~nlerden hın d~ cı tubcsiııe ya2.llan bir ıezkende 
0 ırada tesa<lufen vaka mahaı bwılarla mil.c«dele edilmesi idte
tinde bulunan 14 yaılarında nilmiştir. Amiral Darlan 24 nisanda 

Şimali Fran alla kain Beauna· 
is şehrine gitmi§tir. Fransaııın 
le.::.liın olma ındanheri llcauıı:ı 
i ilk defa olarak, bu mmtakıı· 
larda çahşurılan esirlerin taş ı 
dığı üniformadan farklı bir 
Fran~ı~ üniforması görmİİ!tÜr. 
Bu ziyaret şehirde duyuhııu:. 
'e hüyük bir kalabalık Darla
nıu ) emek ) ediği lokantarıl)l ö 
nünde toplanmı_.tır. Amiral, 
Ahuaıı karargah ınclnki ıııüza -
kerclerdcn oııra ::>and, i~lı· 
kahve )erine ikame cdilıni :ı; o· 
lan bir içkiden ibaret Jıir ) eme 
~i üratle )eıni:ı;tir. Yemekten 
onra .Amiral ve maiyeti erki· 

ııı taraça) a çıkını )anhr. Ami
ral halkı görünce kısa bir te -
rcddiitten sourn re,..mi eyalıa
tc çıkan dc,Jet adamlarının 

söylemeleri mutat olan heylik 
Lir kaç cümle söylemi5tİr· 

Bu urada kalabalığın arka 
ı::ıralanndan l>irdenhire hir 
honıba patlar gibi, sert 'e acı 
hir ı hk se i İ§İtilmi~tir. Bunu 
diğer bir çok ıshklar takip et· 
uıifLİr. Hunun iizerine amiral 
sarararak çekilıni~, fakat ıııai
) etinden Liri suratı kıpkırıııız.ı 
olduJu Jıalde halka dotrru iler 
H) erek «Franııızlar biraz terbi 
}e-li olunuz» tlemİ !i \C ,.unları 
ıHhe etıni:.tir: 

Beaunai li Ji'rnnsızlar. -,;a -
baııcıl.ır ize bakı) or. • 

Paris'teki 
Amerika 

diplomatları 
Vaşington 22 ( . A.) - Ha 

rici}e Nezareti, iman hüku
metinin Amerika lıükiımcıin -
den Pari~te Lulumın hiitü 11si-
yn i memur1armı 10 haziran
dan ene! hu ehirdeıı çckıncsi 
den çı knıeı;ini talep elliğini bil 
dirmel tedir. Alııı:m hükfııı\ftİ 
Pari"in lı111J11an hö} le genişli ye 
ceke olan harekat saha ınu da
lıil telakki edilme i ,folayı~ile 

im tellbirin alınını~ oMuğıınu 
bi lılirmi~tir. 

Alman biikfıınf'tinin ıliğer 

diğer hiikiımetleri ile kayfiyet
teıı haberdar ettiği zannedil -
ıncktedir· B otedhir Vi~i hiikiı 
mt!lİnce teşnıil edilmemi-tir. 

• 
ikinci 

Tomislav 
Zağreb 22 (A.A.) - Doktor 

Pa,•eHç, Ustaşı teeşkküllcri önüı 
de söylediği nutukta, dük d( 
Spolcto'nun llın·at Kralı olaraı 
ikinci Tomislav ismini taşıyacn· 
ğını bildirmiştir. 

Zağreb 22 (A.A.) - Stclani 
Bu cümle E:Ö) lenmİ) et•ı•k hir 

ajansu dan: 
d irnle idi. Hiitiin hail .. hi r fır-
Lnıa gibi gürle) erek lınkarcti- Yeni mti tnkil lhn at devle 
:ııurz özler .ırf etınİ§tir· tinin. rui~li meclisi. B: f>a' eliç~~ 

lleaunaisiıı Kadın , e erkek ilk sıyası nutkunu dınlcmek u 
leri fÖ) le lıa) kırrnblardır . zere diin Zağrcb de toplanmı~· 

K:ı balını kiıntlc? :ı; Dunu· ı:İz J tır. R. Pav·eliç Hırvnti~ta· 
i tedini:ı. fötart>kcyi kim imza nın esaslı hudutlarını şıın· 
la<lı, Fran anuı kııpılarmı }. diden tahdil etmi~ olduğumı 
ınanlara kim açll? ve diğer hudutlarını yakın bir 

k zamanda tahdit edet:cğini beyan 
1$ enderiyede ki etmiştir. 

Yunanlılar 
i kenderi} c 22 ( . . ) -

Yeni Hın·ati tın Kralı ikinci 
Tomislav adını alacak Duvans
kopalye'de taç giyecektir. 
Budapeşte 22 (A.A.) - Stefa· 

ni ajansından: 

Bir Hırvat heyeti, :Macaristan 
ile Hırvad.istan arasındaki yeni 
hudutların tahdidine miileallii 

idi: Daily Telegraph gazetesi, baş· 
tSon günlerde, bir miktar A~

man tayyarcli Suriyeden traınsit 

olarak geçmiştir. Bunlardan 15 
tanesi, Suriye tayyare meydan
larına meabu:ri inişler yapmıştır. 
Mütareke şeraitine tevfikan, 
Fransız makamları, bu tayyare
lerin mümkün olduğu kadar ça
buk yeniden hareketleri için tcd· 
birler alım ıştır.> 

Fransanın Vasin~n büyük 
elçisi B. Henri Haye ise şu beya
natta bulunmuştu: 

Mütareke ~artlarına nazaran 
Alman tayyareleri, Snriycdeki 
Fransız tayyare meydanlarına in
mek haldnnı haizdirler. 

Aıyni mnhlililerde şu cihet de 
tebarüz ettirilmektedir: Eğer 

mütareke şartlan Alınan tayya
relerine Suriye tayyare meydan
larına inmek hakkını veriyorsa, 
ki esasen vaı.iyet böyle değildir, 

o halde, Fransız makamlarının, 

Alman tayyarelerinin Suriye ara 
zisini mümkün olduğu kadar sü
ratlıe terketmesi için terti'bat a -
'anmasına ne lüzum vardı? 

-------o--------

mnkalesinde diyor ki: 

•Şimdiye kadar hiç bir ATmnn 
tankının Girid'c nakledilm"diği 
sandnıaktadır. Hava yolu ile 
nakledilen yeni kıta1rm gefİ· 

rilmckle devam olunacağı ınulı
tcmeldir. Bu hiicuınun neticesi, 
geçen Hollandaya karşı yapılan 
hiicumun neticesinden çok d: 
ha manidar olacaktır, çiinkü Gi
rid meselesinde, ne sürpriz, n~ 
hazırlık ooksruılığı ııe de Guiı;
ling'lerin nüfuzu me\'('Uf değil-

rtir.• 

Karışık bir 
kar yolu 
(Ba~ı Birincide) 

nelerce pişıncnin, kurd olmanın 
verdiği bir kurnazlıkla ''C hilc.
kfarlıkla adeta hiçe saymakta \IC 

et pi)·asasmı istedikleri gihi oy
natmaktadırlar. Ve eayet basit 
bir hileleri vardır: 

Kun·etli sermaye solıibi olma 
nın ,erdiği inakanlarla istnııbul 
piyasasına et gönderen diğt>r 

tali pıyasaları önceden ıutınuş· 

tardır. V c her şeyden ene) de Ribbent rop'ın 
beyanatı 

(Başı Birincide) 
1 

kendi aralarmda km•\ etli biı· 
tröst kurmuşlardır. Bıı sayede 
1'nşradan İstanbula ynpılacal· 

':ir Avrupa siyasi meselesi bulun 
"lladığına kanıdir. Fakat iki hü
. lımet, kuvvet tahdidine karş 

· rp:şmaya ve şt.reflerini ve mıl
ctlerinın hayati hikltırını müda

!:a için bu tehdide ellerinde bu
ınan bütün vasıtaJarla kar~ı 

'wymağa da kat'i surette azmet. 
ıiş bulunmak.tadır. Almanya ile 

'talyan imparatorluğu arasında 

'!levcut dostluğun bowlmas ma. 
hiyetinden, dünyada artık kimse 
?Uphe edemez ve hiç kimse bu 
iostluğu sarsamıyacaktır. ital -
-an - Jman menfaatlerine ve dost 
•uğuna karşı her hücum, iki mem 
eketin azimkar kuıvyeti ile karşı-
laşılacatır. 

Mecliste bütç 
müzakereleri 

scvkiyatı burada istedikleri buh 
ram yaı·atabilecek şekilde tan· 
zim etmektedirler. Bilfnr.L şclı· 
riu güııdclık et ilıtiyncı şu k:ı· 

dnr bin kilodan "b ... , et oldııgl 

halde, bunlar onun dalın nz mıl< 
tarını, me ela yarısuıı getirtme!, 
tcdirler. Ru suretle arz talebe 
nazaran az olunca bittabi buh· 
ran da hasıl olıooktadır. 

Günlük ihtiyaçlarını istc ı· j .;. 

tenle% temi.ne mecbur olan mü

esseseler, lokantalar, bu vazi-
·et kar~psında el altından, narlı 

harici fiyat teklif ederek iht i 
yaçlarmı savuşturmağa mccbıır 

kalmaktadırlar. 

1kinci bir oyun da ılarıı iht• 
rinde yapılmakta \'e bu mt•şrı• 

sayılamıyacak kir: bir ihti. 

kira sebep olmaktadır . Bu a
damlar, getirttikleri siiriilı·r= 

auçsuz bir kızcağızdır. * Belediye §imdiye kadar ba-
Hiiclise §Ö) 1e o1nıo~tur = ıı hoş köpeklerm itlafile uğra§· 
Fatihte Hacıüveys mahalle

1
: makta idi. Badema tasmalı oldu· 

h - • ı 
sinde oturan Fır runnut,. ğu halde BOkak.lnra salıverılen 
Özdemir namında birile nı an köpekler de imha edilecektir. 
hdır. Ötetlenheri iyi geçinmek· * Belediye, temiz.Iik ame es1 

re olan bu çiftin arac:ı son za· tahsisatı almak ÜT.ere 317,740 hra 
manlarda bazı sebeplerden do· ayırmıştır. Bcledıye b ilhassa te
la), açılrm,.tı· Nihayet evleuip mizlik amelesi yurdunun teka -
te me,ut bir yuu l..'"llramıpca~ mülıü için çalı~ktadır. Bur\ldn 
tarını anhyan Fahrünn" a nı· ki amelenin ıstirahati temin cdıl
şan rür.iiğünü iadeye karar ver mekte idi. Şimdi meccaru yemek 
mİ§ Ve bu maksatla ni anlısı· yemelerinin de teminine çal!§rla
nı evin~ davet etmiştir. Bı~!l· ~ktır. 
dnn fevkalade muğber olan Oz 
dl'mir, miimıkaşa ı!lr& mcla bir 
tl enbire a~alıilc~crek tarnmcası 
nı çekmiş ve hiç bir mukaveme 
t~ meydan bırakmadan · kızın 
ii tüne Loşahmı,.ur. Çıkan kur 
~unlardan dördü Fahrünnisnyı 
c:ın ıı olarak yere sermiş ve 
bu e nada yukarıda da söyledi
ğimiz gibi, orada bulunan mi-
afir kızcağız da yaralanın•~· 

ur. · Silah se lerini i~itcnlerin 
f ervadı iizerinde yetİ§en zahı· 
ta ·katili yakalamış, müddeiu· 
mumilik talıkikata el koymu§· 
tur. 

Yarah 'kız ha talıancye kal· 
dırılını~ \'e teılavi altına alın· 
ını ~ur. 

-----o---
lngiliz hükumeti 

Ma tanın kahraman
llöını takdir e~ti 

Londra 22 (A.A.) - lngilız 

hi.iumeti, kahramanca cesaretin
den dolf'yı 1\'Iolta halkına hayran 
l ğını bildiren bir mesaj gönder -
•niştir. Maltada şimdiye kadar 
65{) alıarm işareti verildiği ve bom 

hardıman ve avcı keşif kolları ta 
rafındaıı 300 den faı.la hava bil • 
cumuna uğradığı tahmin edil:mek 
te<iir. 

* Fazla müşteri ahın bazı Si· 

nemalara da ceza kesilmiştir. 

* Şehir dahilinde Evkaf, Milli 
Emlak gibi resmi dairelere ait ar~ 
salarda siper kazılmasına mez • 
kilr idarelerce müsaade edilme
diği ,örüim~ür. Vilayet, Veka· 
lete müracaatla mezkClr ansalar
da siper ve sığınak ~ma müsa 
ade edilmesini isteıni§tir. 
* Yaptıklan inşaatta fennl 

şartlara uygun riayet etmeyen ve 
iyi malız.eme kullanmayan 4 nu· 
mar ve kalfa icrayi sanattan men 
edilmişlerdir. * Şehrimizde bu yıl 3 ille mek 
tep yapılacaktır. Bu mektep yor. 
lerinin seç.ı1mcsin<le nüfus ve ta
lebe kesafeti göz önil."lde tutula • 
caktır. 

*Son günlıerde İsv1çre, Alınan 
ya ve İsveçten fındıkkırımıza 
karşı taliplerin çoğalması üzeri
ne f ıatlar 38 kuruştan 52 kuruşa 
çıkmıştır. 

* Hukuk faküftesi imtJıanla· 
rınm neticesi yarın ibildirilecek

tir. * Hayvanları Himaye Cemiye
ti, hayvanlara iyi muamele Pdil
mesi hakkında Amerikadaın film· 
ler geürtm~i:r. Bunlar mektep
lerde ve hallt evlerinde gı&rteri'e. 
ccktir. * Ü~ kız taktJeler 
Kızılay bastabak1cı kurslarına . ., . B I • yazılmış);ardır. 

VIŞI nın o vıya 1 * Bu yıl Diyaıbakınia y~~ 
Fransa!~:~=~::c: 

lin riyastinde olarak aym yirmi 
skizinde bur.dan hareket ede • 

elcisi de hür 
Romenler mebzul 
Petrol verecekler 

Pe~~lerte aramnda Yt!ni hir 

imanların Giritle )nptıkları 
taarruz. fı ırii:ıki Yunaıılılar 

ara,,ında hii) iik lıir infial do· 
ğnrnıuı::tur. El eııl('r ve Giritli
ler koınitclcri reisleri Lu on 
hareketin müttefiklerin onu • 
na kadar harpeııııek hu usun
daki ar.imlerini artlıraca;;.ını 

meseleleri müzakere etmek iizı (Başı Birincide) Tefkııs gölü ci·urmda barımlı 
• ya kahldı 

ccktir. 
La Pıız 22 (.A. A.) - Vi§i ı-----------

R anlaşması yapalınıştır. 
l"' ıın_ıenlcr, petrol ofisinin hii-
1 un dıleklerini kamilcn kar ı 

blYacaklardır. Anin manın mfi. 
adele 1 • t . 

ıs emme uygun oldugı 
ıaanedilnıcktedir. 

e;. ··.ıd 
- ııuau ettenbe.ri B "' '--huh uau-eştc 

L tn~n heyetimiz de, mi.izake
Peııcr ınta .. ed ' l.ı·. - .. 
Jı: • • :r ı aıgı ıçın memle-
etımıze don- ··..1·· y muıı.ur. 

k 
akında mübadeleye ba lana

ea hr. 

Mecidiye kö Ü 
hast h ~ 

l\lecld· ~- anesı 1
' eköyuııcı . na karar v .1 e ınşası-

c.rı en h 
ne için bu . astaha-

Yılkı b"" 
de 300 bin lira konnı t utçel- e 
·ıA 'I h t uş ur. Yeni 
ı ave ı e as ane için 6{)o b" . 

· dili · b 1
• Jı. ta talısı c nJ§ .uluıunaktndır 

Gelecek yıl 300 hın liı-a ayrıl 
cak \ 'C 1943 ten itibaren inşaa:~ 
başlanacaktır. 

Ö~ernic:ln ve hu yeni istilıf te· 
şt·Lhii .. iiniiıı kaıi urctıe aka • 
~ııetc uğra} ne.ığı knn.ıatlerini 
ızlrnr etmi~lcrılir. 

~ ·, Bulgar hey'eti 
ltalga'ya gidigor 

. Sofya 22 (A.A.) - S.tefanı a
ıansından: Zıraat NC>zaretı tara • 
nian tayi.n edilrru:ş olan bir Bul 

6ar heyeti Italyan uı·aat 
naı.ırı 

B. Tnssınariııın d.ıveti u· z . . erme 
30 mayırta Ita1yaya gidecektir. - -----
Vat an ve Stad gaze-
teleri ve Con k mal 
Heden terbiyesi Genel 
Direktörlüğü tara
fından açılan dava 
Beden terbi~ e i Gene! direk-

Öğretmenlerin 
sicilleri 

tôrluğü hakkında Vat:ın gnzctc· 
talinı sile Stad memına ında ynzdı-

ğı Yazılar dolayısile muhrrir 

Orta tedrisnt öğretmenlerinin 
bir Yıllık çnıbsmnlnrı etrafında 
iter :ı: • ı· · . sene tanzim cdılcn ta ım 5!-
tıU • d'l • ~ ~rı bu yıl da tanzim e 1 mış· 
L•?hetınenln ~alışması, hak· 
._... okul Direktörü n1ütalea 

~ lelU'1I Maaıif miWürlüiii ._.._i ilive edecektil'. 

Con Kemal ''e •Stada sahibi 
Osrnan ve Vatan neşriyat ınü
diirü Ahmet Emin Yalman hak. 
1annda ftfılan tla\•an111 rüyetine 
Anluuada hatlanmıştır. 

Ba da'ft hiç tfiphe yok ki, 
spor eflrln 111m1111iyeshü en tok 
alakadar eden bir hadise olarak 
kabul edile1ri1ir. 

re öniimiizdeki hafta içinde bu- zerinde durmak, bundan evvel rırlar. Fakat lm, hayvan kesil
raya geleccktiT. l\1üzakeratııı muhtelif vesilelerle tebari.iz et· medcn önce geçirilmesi zaruri lıiiküınetinin Bolhia Elçisi 

Hen·e Grnnclin de Leprevier, 
diin Boli'} a hirid} esine gide
rek Fraıı,ı,anın Alman) a ile İ§· 
hir1iği si~ 11 etini tasvi petmiyc 
re.k Viri lıiikiimetinc j tifas.ını 
!!Ö•ıt.forıni olduğunu bildirmiş 
ıir. 

Bir Hazirandan iti
baren değişiyor t~en
ler kaçta kalkacak ? 

hir kaç giin devanı edeceği tah· tirmiş elduğunıuz kıymctlr•rİ bir dinlendirme müddeti değil
min edilmektedir. tekrar ele almak demek ulac:ık- dir ve lüzumundan çok uzun sii 

tır. Fakat bu son nokta, yan· -----o.---

Hür Fransa 
(Başı Birincide) 

Yunani tamu on kaleiini 
almak için Alııumlar·biitiin gay 
retlerini sarfetmcktedirlcr. Fa· 
kat Almnnların giiHmlilderi 
en mühim taraf bo~a çıkmıştır. 
Alman genel kurmn) ının talı· 
minleriııe göre, Girid Ü7..erindc 
planörlerin görünü;ü halkı he 
} ecana ve paniğe 'erecekti. 
Halbuki Girid hadi e)i la)ık 
olduğu sükfınetle karı.;:ılamış -
tır. 

Bu lıadiı.e me ut, )alıut gay 
ri mesut bir netice vernıi§ olsa 
da b ui ... in para§Ütçülerle lınl
line kalkı,mak lüzumsuzdu .. 
Zira Almanlar İtalyan donan-

ma ının hazı eüzitanrları i le 
yallut denizaltılar tarafından 
himaye edilen nakliye kafile
leri ile adaya daha kolaylıkla 
hücum edebilirlerdi. İ§gal edil 
mit olan Yanan adaları ve ge
cenin karanlığı bö)lıle bir hare
bir hareketi mümkün kılabi -
lir. 

Türkiyede idarenin çok, dnimP 

daha çok adlileşıucsi ve me\·cuf 
kanunlara riayetteki sckterJili 
hugünkii hiiklıınetimizin en ha· 
riz vMfıdtr ki hu ciheti ~ ka 
dar tekrarlarsak o derece doğrı 
hareket etmi~ olacağımıza inanı 
yoruz. 

Polisin, jandarmunın «İdarin 

bir kuvvet olmaktan çıkıp ta
mnmile •hnlmki• bir mahiyet 
almış bulunması. ve idarenin bu 
esns iistünde, her giin, bir par
ça dnJıa tahkimi, Milli Şefin 

takdirini ve Millet Medi imizin 
umumi hayranlığını celbetmiş 

bulunmaktadır. 

İşte İnönü'nün itinındını haiz 
bulunan Ye çok ~alışan, ço"k di· 
dinen ve mutlaka h:ı~-ırlı işler 
gören Doktor Refik Saydam ile 
arkadaşlan yeni yıl bütçesini 
böyle bir hüviyet ile .Millet Mec 
lisimize arzetnıi§ bulunmakta· 
dırlar. Bu bütçenin tasdik edi
leceği tabiidir. Zira her proje
nin tahakkuk ettilileceği, her 
vlNMtin yap1JHaiı ve arfiyatm 
h-- ı.w tlikkate tabi iutalau
ğı herkesin mal(unutlur. 

ren bn müddet zarfında hay\ an 
lar tamamen aç bırakılır. 

Tam kesime gönderilecek gü. 

niin gecesi hayvanlara bol bot 
tuz yedirilir. Açlıiın ''erdigi 
zorla uzviyetin ihtiyacından pek 
fazla klor dö sodyonı alan hay· 
, anlar, Tcrkos gölünden tonlar-

Almanlar 
Zamzam 

'n su içerler, tuzun tesirile ada· • vapurundaki 
leleri sıkışan ve içtikleri su yü. 

ziinden de büsbiifün şişen hny- Amerı·ka/ı 

Trenlerin hareket 
saatleri 

ı Hazirandan itibaren Devlet 
Dcmiryoliarmda yeni sefer tari
f eleri tatbik edilccktir. İstanlbul-

Ankara • Eı..zurum arasında her 
gün bir iluv<' katarı konmakta
dır. 

l Hazirandan itibaren 'I'or09 
vanlnr, bir kaç saat sonra götii· 

~~~:~~::ıi t:r~:~~~;:;. ,:~i~.~:~ yolcuları :1';~in~~=::i~:~ ~ 
l b kt l ikide, Ankara - Samsun trcnı OD 

bii ikletlerinden hemen ~ orı ıra ı ar 
beşte, Adapazarı treni on ~ed yi 

yarıya fazla gelirler ' 'e kesildik 
22 
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tcn sonra tabii sıkletleri azalır. V ngl tokn d 'ı t.l · b . . en :r:X: } f Anadolu ~"'it' 

ka Bır ·•!n ev e en arıcıyes on dokuzda ve yenı ilave edi n 
Armhıki b\ı şişirme fazlasını, gc· 

k k d ·ı gcı ek lınlk A m r ıkan konsolosu Vatermaaı- Ha~darpa~a - Ankara - Erzu • re pcrn en ec.ı er, , . . . . 
ödcmcğc mecbur kalır. Toptancı ın Vıchy yolu ile Bordeaux dan ru~ troni de yrrtmyt yırmı b • 
ise bir taraftan bu şişirme faz- gönderdiği bir rapordan, Alın:-.n te Ha~ darpaşadar roket oo • 
lasıwn bir taraftan da gayri ta· deniz makamlarırun zpmzam va- ceklerdir. 
.. f' ' t ff"" ·· ·· t" d"ğ" pur'ardaın kurtarılan . .\merik~ı- ZAM Y.~BILACAK MI? bıı ıyat ere uunun gc ıı· ı ı . 

haksız ve kanunsuz kan cebine farın Fransayı tcrke1ımelcrme Devlet DemiryollaTındn yolcu 
atar. Bu kfır, ıinutmamnk Hizıın· f müsnade vere' iklcrinden haber ve yük nakilı ücretlerine yüzde 
dır ki, veremli hastanın, zayıf'' almıştır. Konsolos B. Waterman, on beş nisb~nde zıa:m yapılacağı 
vatanda~ın, teşekkül çağındaki raporunda, bu Amedkalıların ha bu sabah bir gazete tarafından 
gencin cıdasmdan eksiltilen bir len bulundukları Saint - jean - Anka:a haberi olarak 0!1dirilmş· 
hayat ve afiyet lokmasıdır. İıtef Luz'a hareket C'tt iğini bildirmiş· se de fehrimizdelci alAkadarlaı-
e t meSt>fosinin iç yüzfi! tir. bunu teyit etmemişlerdir. 



..... 
8Dnlln blHQn 

Haberleri -----
Ayakkabı 

fiatlan 
Tiıı:aret Vekaleti, ti.at aun

blte komisyonu tarafından a
fakb,hı satqlan içia koaulmıq 
elaa kir yüzdelerini muvafık 

cinai7uek tasclik etıaemiştir. 
KGaaiayon, ayakka'IN satqla

.... Ur alsbetiıai ayakkabı.lan 
iç a-& ayırarak tesbit etmiş
ti. Ba ••iyete Köre, maliyeti 
lelm liraya kadar olan ayilla
Wadaa yüzde 25, 12 liraya ka
t. .ıa. ayakkabılardaa yüzde 
... •• 12 liradan fazlaya mal o
'- a7akkabılardan yüzde elli
re bdar kir alınabilecektir. 

Ticaret Vekaleti, bunu doğru 
l.almamakta ve bunwı ayakka
•darı daima pahalılığa doiru 
söt&recek bir esas oldujuna ip
ftt etmektedir. 

iaşe müfettişleri 
Ticaret Vekaleti, yeni bir İa· 

fe müfettişleri kadrosu ilhdas 
etmqtir, Bu iaşe miifettişlerin
tlen b:r kısmı şehrimizde tef 
tiş.ler yapmaktadırlar. Bu me· 
;randa istanbul fiat murakabe 
komisyonu, fiat murakabe bü 
l'osu, toprak mahsulleri ofisi w 
.. bte kooperatifi muamelatı 

laJ«t müfettişleri tarafından tet· 
lük ve teftiş olunmaktadır. 

iaşe müfettişleri piyasada ba
a tetkikler yapmaktadırlar. 

iaşe işleri Hzcrinde şimdilik 
ldtı müfettiş çalışmaktadır. 

ARABA VAPURLARI 

'Fudan çarklı Haleb vapu· 
nmdaa sonra Bağdad vapuru d. 
waba vapuru haline getirilmh 
ıre YapUl' seferlerine başlanmış· 
br. 

8-a vapuru da yakında ara· 
ita vapuru haline getirilecek 
tir. ingilterede Türkiye hesabı 
aa iaıa edilmiı olan 12 arabr 
vapuru da yakında gelmiş ola 
caktır. Bu 12 araba vapurunuı 
•ir kısmı feribot vazif~si göre 
cek nziyettedir. 

EL TEZGAHLARINA VERİ
LEN İPLİKLER 

Mıntaka JktJsad müdürlüğü . 

.. aayi müesseselcrile el tezgah 
farına verilen pnmuk iplikleri· 
nio mahalline sariedilip cdilnıe 
diğini tetkik için kontroUar yaı 

maktadır. Tetkikler umumiyetlı 

iplik olan müesse elcrin bu ip 
likleri yerinde kullandıklarnı 
«östcrmektedir. 
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Malakemelerde : 

iki bin lira 
ihtilas 

Milli piyango vezne 
kitibi tevkif 

edildi 

1 Askerlik lıieril -
Yedek subayların 

yoklaması 

emri veya ciiiw lllllwi vesaik su
retleri. 

B - NUfw ci.izdanı, iki adet 
Fatila Askrlik pabeünden: fotoiraf. 
1 - Yedek subay yoklaması C - Hekim, eczacı, di§Çi, ve-

1 Haziran Nl den 20 Haz.irao 941 terinerlerin diploma ve ihtisas ve. 
günUne kada.r devam edecektir. 5ika auretlıeri, 

MiW Piyanıo idaresi lstaaltul 2 - Her yedek subay yokla- D - Mühendis ve kimyagerle.. 
bUrosuada vezne katibi İrfaam maya bizzat ıe'lmek mecburiye· ıiJı hangi şubede ihtisasları bu -
ild ltiıa lira ilııtills etrafındaki t.incledir. lunduğu (Su, elektrik. yol, llab) 

Maliye miifett:Şleriam tahkika· A - Rahatsız olup ıelemiye- &ibi vesaiklerl. 
tı aeticelenmiı ve bidise 10rcu I cek halde olanlar (Mahalll hükO.- 14 _ Halihazır mahalle emnl
hakimliiiııtı intikal etmiıtir. met tabibinden musaddak rapora yetleri tarafmdaa -tasdikU ikamet 

Dün aorruya ~ekilen maznun, f t>ailıyacaldan taabhütlil mekt~ senedi, 
sorguyu müteakip te•kif edil- ba ıube defterinde kayıtlı oldu. 15 - Her sınrf için tayin edilen 
miştir. ğ'u sıra kayıt numarası ve rütbe günlerde yoklamaya gelinmesine 

ne sınıfını bildirmek prtiyle ıu- riayet edilmesi, 
beye gönderilecektir. 16 - Yoklama sabah saat 8,30 

(Meseli: 6/10 gibi)• dan 12,30 za kadar. Öğledeo son· 
Kasımpaşada oturan Sabri, 3 - Hüktimet memuru olup ra 2 den 18 ze kadar devam ede· 

metresi Fatma ile pkalaşırken da berayı vazife §ube mıntakası ceği, 

Metresini öldüren 
şoför mahkum oldn 

elindeki tabanca patlamış ve haricinde olanlar (Tavzıf edil - 17 - Temmuz 940 ve dahn ev-
Fatma ağır surette yaralanmış. dikleri emrin sureti) serbest mes 
kısa bir müddet SODl'a da öl- lek sahibi olup da Haziran ayı 
müştü. zarfında harı9le bulunmaları 

velki senelerde yaş haddine uğrı
yanların nüfus cUzdanlarına y~ 
haddine uğradıkları kayddilece -
~inden şubeye müracaatları narı 

olunur. 
Birinci ağır cezada devam e- mecburi olanlar (bu mecbUTiyeti 

den bu hadisenin mahkemcs; bulwıdukları mahalıliın emniyet 

dün neticelenmiş ve Sabrinin 
dikkatsizlik "'e tedbirsizlik yiı· 
ziinden }"'atmanın ölümüne se
bebiyet ''erdiği anlaşılarak iki 
sene hapse mnhkum edilmiştir. 

"' 5 

6 
.,. 
8 
9 

Soldan sağa: 

1 - Ranınzanda tutulur -
Şiir yazan. 2 - Ü} c. 3 - İnan 
mak. 4 - Kı~ın olur - Dağdıı 
yaşayan bir haynn. 5 - l\f aç· 
farı olur - Komaktan emir. 
6 - Bü)ük bir hap'an - Git· 
mek (Franı:ıızca). 7 - Tamam 
lamak. 8 - Mu ikide bir frıI-
9 - .ı. ariu - Zeka . 

Yukarıdan aşağı)a: 

1 - Tırpanın kiiçiiğii -
Muvakkat. 2 - Rir erkek İs· 
ıni . 3 - Biiyiiklü. 4 - Kilise· 
Icrde olur - M. ilave ederse· 
niz krem olur (Yazıldığı gibi>. 
5 - Tavlacla atılır - Kör. 6-

müdürlüğü veya Amirliklerinden 
alacakları vesikalar) yoklamala
rını kerre dahilindeki vesaiki 
mctupla göndermek suretiylıe 

yaptıracaklardır. Vesaiksiz gön • 
derilen mektuplar makbul değil
dır ve yok1amaya gelmemiş adde
dileceklerdir. 

4 - Mektupla yoklamnlıarını 

yaptıracaklarla bizzat yoklamala
:-.:aıı yaptıracak subaylar getire • 
cekleri aşağıdaki vesaiki de t:.ah
hütlü mektupla gönderecekler
dir . 

5 - Şube mıntakası haricinde 
olup da yoklamalarını yaptıTa -
caklar istenilen vesaiki bir dilek-
çe ile şube başkanlarına mtiraca
at etmek suretiyle yaptırabilecek 

!erdir. (Ma1iye müfettişlerine a-
ttir.) 

6 - Gerek mektupla, gerek di 
ıekçe ile müracaatlarda ınt\fus 

·üzdanlarında 940 yoklamasmda 
vazılmış ıu:be defter srra kayıt 

"lumarası ve rüt'>e ile sınıfının 

ı,ildirilmesi lazmdır. (Meseli: ye
iek top. Tğm. 4/ 160 gibi). 

* 1. Tümen Askerlik Dairesi Baş 
',canlığmdan: Yedek subay yok
lnmalarının 2 Haziran 941 günü 
haşl:yarak 30 Haı.iran 941 günü 
:ıihayet bulacağı evvelce gazete -
erl~ bildirilmişti. Bu ~klamala· 
·ın 20 Haziraın 941 Cuma günü 
nihayet bulacağı ilan olunur. 

* Fatih Askerlik şube&nden: Yd. 
>. 8. MI. Me. M. Emin oğlu M. 
\ li (590 - 117) 1031 İstanbul. 
L\.dresi: Kadıköy Feneryolu Nail 
1ey kOşkünde. İşi: Galıata Ba\ık
>a:zarı Kurşunlu Han No. (26) . 

~KLİ VE YEDEK SUBAY
LARLA ASKERİ MEMURLARI 

ŞUBEYE DAVET 
Beşiktaş Askerlik Şubesinden: 

Beşiktaş askerlik şubesinde kayıt 
\ı henüz yaş haddine uğrnmnmış 

>lan emekli ve yedek (Eski tabir 
le birinci ve ikinci sıınıf ihtiyat 
·ahit.an ile memurini asker iye) 
>ubaylarla askeri memurların se
"lelik yokkıma1arına 1 Haziran 
'l41 gününd~ itibaren başlana -

7 - Yoklamaya gelmiyenler U· ~ak ve 20 Haziran 941 akşamı ni· 
sulüne tevfikan mektupla yaptır- 1rnyct bulacaktır. Bu yoklamaya 
mıyanlar 1076 numaralı kanuna İc;tan'bulda bulunan Ieva7.tm, vete 
!Öre (50) lira cezaya tnbi tutula- r'ner, eczacı ve taliplerin ~'Qk'la· 

<>ak1ardır. maları 1 Haziran 941 gününden 
8 - Haziran 2 sinden 7 .sine ka 7 Haziran 941 gününe kadar dc

dar (Kimyager. levaz m. veteri - vam ed.lecektir. D ğcr subay ve 
ner. dişçi. t abip) sınıfı~ ait bi.i- ı.;kert memurların yoklamaları 
tün rütbe subaylarının yoklnma- 13 Haziran 941 gününden 20 Ha
ları yapılacaktır. !.Tan 941 gününe k adar dcvnm 

• 
i İMllM lilll IS IAllKAS lllDA. 
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1 ~--------------------------------------
T. C. Ziraat Bankası İstanbul Şubesinden 

Kliçtlll Tawnf B• 111tn 

1941 iKRAMiYE Pi.ANI 

Kartal Tannı k.recli kooperatifine elli lira ücretle bir işyaf 
almacaktu. Taliplerin en az orta tahsilini bitirmiş olmalan f8rl'" 
tır. 26 mayıs giinü ıaat dörde kadar Karaköyde kiin bankamısd 
kooperatif servisine müracaat edilmesi. •3946• KEŞID!:t.ER: t fubat, Z Mayra. 

1 Ağuatoa, 3 lkincitqriA 

1;:,·;,:m~=~ ,·i ["""" lstanbul ~~~~ .. ~~~!.~ğınd~n J 
Kandillide Kilise sokağında 13, 15 sayılı e'\in enkazı 29/5/941 

ı adet 2000 liralık = 2000.-= ı.. b ...:ı •• perşem e & .. nu saat 15 de l\'lilli Emlak müdürlüğünde toplan•• 
3 ı lOOG ı = 3000.- • 
1 • ™ 1 = ısoo.- • cak olan komisyonda pazarlıkla satılacaktır. Muhammen bedeli 
t • !SOi • c: 2000- 111 80 lira, teminatı 1 liradır. Fazla iz.abat için Milli Emlak müdUr-
1 • 250 • ;:: 2000.- • lüğü .( üncü kalemine miirauat. •3950• 

M t 100 t =3500.- · a 
80 • 50 • = 4000.-. 

300 • . 20 = 6000.- • 

2 - Yedek subay ve askert \ 
memurlar: 

•a) Nüfus htiviyet cüzdanının 

tasdikli sureti. 

'b) Askerlik ve..,ikast (Terhis 
tezkeresi, yedek subay diploma· 
sı) . 

c) Hc11hangi bir fen şubesinde 
Jıtisas yapm·ş ise diploması. 

d) Sıhhi subayların diploma 
ve ihtisas vesikası, 

e) İki adet 4,5 X 6 ebadında ve 
sikalık fotograf. 

Halen btanbuldan hariç mahal 
lerde bu'lunan emekli ve yedek 
subaylarla askeri memurlar yu
karıda yazıla vesikaların birer su 
retlerini bulundukları yerin as -
kerl;k şubesine müracaat ederek 
pul ilsak etmeksizin tasdik etti -
rip taahhiit!U bir metupln şube -
mize göndermiye mceburdurlar. 
~fokt.uplarında bulundukları mu
"1ıı'din açık adresini yazmakla mü 
kelldtirler. Sene~·k ihtiyat yok
lamasına iştirak ctmyen veya taş 
rada olanlar yuKarıda yazılı vesa 
ıka suretlcrile bulundukları yer· 
lıcri b ildirmiyenler 1076 sayılı 

knnunun 10 maddesine tevfikam 

elli lira para cezası tath ik edile

ceği i'lan olunur. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tütk 

Şuhe ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari ber nevi banka m·ıaınelcleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira lkıamiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve Uıblll'Sl% tasarruf hesapla· 
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pi.na • 'kramiyc dağıtılacaktır: 

4 adet 1.000 Liralık ~ Lr. 
4 

4 
» 
» 

500 

250 > 

2.000 ll> 

1.000 > 
40 ~ 100 • 4.000 ... 

ıco adet 50 Liralıık 5,000 Lira 
120 » 40 > <:,Söo > 
160 > 20 • 3,200 > 

DİK.KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene i~inde 50 lira. 
dan aşağı dlişmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz. 
lasıle verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa 11 Eylôl, 11 Birincikanun, ıı 

Mart ve 11 Hı:ıziı-an tarihlerinde çekilecektir. 

* Kadıköy Yerli Askerlik Şube- ~~~~~~~-~!!!!~~~!'!!!!!!'!~~.~~!!!!~!~!.. 

GIDA l\IADDELERiNİN 
KONTROLÜ 

Gıda maddc1cri yapan ,.e sa
tanların temizliğe riayet etme· 
dikleri görülmüş, bunun da Be
lediye kadrosunun darlığı dola· 
)'uile. tef ti yapılamamasından 

Heri geldiği anlaşılmıştır. 

, şöııret - Sopa· 7 - bir hay· 
van. 8 - Cadde, okak. 9 -
Bir içki - ölüm. 

9 - Haz.iran•n 9 undan 12 sınc -dilccektir. Yoklama günleri haf. 
kadar (Top. hesap memUTu. nak- tanın pazartesi, çarşamba, cuma 
.ye. istihkam. Oto.) sınıfına ait •iın 'ıeri saat 8.30 dan 18 c kadar, 
bü1ıün rütJbc subaylar~nın yok- mlı y e persembe günleri ögicden 
lamaları yapılacaktu·.) onra saat 14 den 18 c kadar ·ıc:a-

sinden: Yedinci kor mıntakasın- ZA YI ZAYİ 
dan Kadıköy mıntakas•na yer Çankırı asckerlrk. şu:bcsinder. Kütahya askerlik şubesinde' 
değistiren (330 - 150} sicilli c-ı almış ~lduğum terhis tezkeremı aldığını tezkeremi zayi etti.-. 
mckli topçu yüzbaşıçsı Şükrü oğ- kay.b~t:n1 Yenisini alacağımdan Yenisini alacağımdan eskisini' 

Mevcut emniyet zabıtasından 
ltir- kısmının ayni zamanda Be
kdi7e zabıtası haline sokulması 
Mteailmiştir. Bunlar, nahivc 
miidiirii ve belediye doktorun~n 
•ezaretl altında esnafı kontrol 
e.teceklerdir. Yeni Belediye za
.. ta k.Urolan ay başına kadar 
tespU edilerek faaliyete ıeçile
eektir. 

Usta çırak 
Fransanın «Sven• sıra dağ· 

ları. •Ron• nehrine kadar U• 

anarak •Ardep te en sarp şek 
Jiıai alır. Bu dağlar ça'k güzel
ıtlir. Fakat bütün ruh çeken ve 
pniil ferahlatan güaelliklerine 
rağme11, burada garip ve kor· 
kunç kovuklar da vardır. Yer· 
JiiaW.de huraıı kadar kanla ha 
uralarla dolu bir vadi, bir dağ 
.Mp. bir kö~e yoktur. 

Bmada çamların dağ çiçek· 
Aerinin, kckrkleri0 kokularına 
brıtan başka bir kokv vardı: 

Kaa kokusu. 

«Merkür• onnanlarile mağa 
ralarında, öldürdükleri adam· 
iı rm kanlarile sakallarını ho· 
} adıkları için cKızıl canavar• 
Jar adile anılan meflıur hay
lautlardan c:&fandaren•, «Jufr> 
.-c «Julıo• nun hırsızlıklıırı, ko 
p11 'keaer gibi adanı boğazlama 
lar• .. yu.ı?. cinaydleri ağızlar-

Evvelki Bilmecenin 
halli 

F• e ' 

10 - Haziran 13 den 16 sına ~lda yazılı vesıkalarla birlikte b;z 
kadar (Muhabere, süvari, demir_ zat müracaat edeceklerdir . 
yol, jandarma, hava, ölçme, bari- l - Emekli subay ve memur_ 
ta, imam, adli müşavir, sanayii lar: 
narbiye sınıf.na ait bütün rutbc f o) Nilfus hüviyet cüzdanının 
:subaylarının yoklamaları yapıla- tasdikli sureti, 
caktır. b) Maaş resmi senedi (Beraat) , 

12 - Haz.iran 18 den 20 sine ka c) Varsa askerlik vesikası, 

lu, Mustafanın derha~ Kadıköy cskısının hükmü yoktur. hükmü yoktur. 
şubesine müracaatı tebliğ olunur . Çankırmın Acımanlı kö· 1311 doğumlu Mehmet Ol)' 

yünden Emin oğlu Hakkı Mehmet Vannav 

Kadıköy Vakıflar Direktör lüğü İlanları 
Aylık Kirası 

L. K. 
Semti Sokağı Mahallesi Sa. Cinsi 

5 00 Kadıköy Mehmet efendi 81 Dükkin dar (Bütün rütbe piyadeler.) d) Herhangi bır fen şubesinde 
13 - Bu yoklamalıarda aşağı - ihtiras yapmış ise diploması. 7 ()O • • • 85 • 

iaki vesaik ası llariyle birlikte tas c) Sıhhi subayların diploma ve 5 OO • Boğaziçi Anadoluhisarı İbrahim bey 4 Bahçeli e• 

Göztcpe 

tıksiz olarak beraberlerinde bu· ihtısas vesıkası. Yukarda cıns ,.e mevkileri yazılı yerler 31.5. 142 sonuna kadar kiraya verilmek ü.~ mili" 
undurulacaktır. f) İki adet 4,5 X 6 ebadında yede;\·~ çıkardnuşhr. ihaleleri 24.5.941 cuma günü saat ıs dedir. isteklilerin müdürlük ~ 

A - Temis tezkeresi, tekaüt vpc;fkalık fotograf, kı:1lemıne ınürncaatları 3679 

da bir sakız gihi @;"Velcnir ılu- J::n .)'on Havadisin L.ınayet ve l'Vlacera '[efnkası .. 1 ala}lı bir gülüşle büzülmüş clu kindi. Bolca baııkn-ot_v_a_r_dı-~ 
rur. Bu dağların bavasmda kan d l btl' 
kokusu ile çetecilerin kanlı ha 1 KAN L 1 LO K A N TA- m~~oa:~ui~sana hiç emniyet ver ~:i:~ı~:t~~~a:~a~la;~:erl,I 
tıraları ve hikiyeleri dalgala· Arkadaşı Fetişin asıl adı, göstererek kazanmamışlard'r 
nır. - Jan Roşetti. Fakat hakiki is • Kurtların, ayıların, yılaıılsr-' 

•Mon Peza• dan cObnas> kat nazarlarını çekti. Etrafta 1 ~ • yoldan geçerler. Bundan baska minden ziyade Fetiş lakabiJe a para hiriktinnelerinde mübiJI' 
ve «Piyer Bil• e inen dağlarıJ! tek bir ev, bir kulübe bile gö· Çevıren : ) azın •Sen Lor an> kaphcal~rı. nılırdı. Uzun boylu, dev gibi rolleri olnıamı~tır. Cüzdaııl,ıt 
en yüksek ,.c en vahşi bir nok- rünmüyordu· M S. Çapanogfu na giden aeyyahlar da ınulıak. kuvvetli bir melezdi, gözlerip· nı hır ızlıkla, soyguculukla. ~ 
tannda uğursuz bir lokanta Yolculardan biri konu§tu: • • . . • kak lokantaya uğrayacaklar- de llilenin yalanın ve vah§etin dam öldürmekle, şunu buo: 
vardır. Burada öyle cinayet1er - Bura ı tara sut kulesi gi .Mağaranın bu ':azıyetı ıkıs.ı- dır. Lokantacıların. da~ otelci· ate§leri pıulıyordu. A&al adı , boğazlamalda doldurmuş)ard 
yapılmıı, öyle akla hayale gel bi bir yer. İnsan buradan gelen ni de memnun ett~. Y ~~ım ~ır lerinin yüzünü gülJiiren de Pi yer Marten olan Uıta Löblan Ertesi günü he) endikleri ", 
miyen iıkencelerle kadınlar, }eri tii uzakta iken görebilir. gülüşle hirhirlerinın yuzlerıne seyyahlardır. dan daha gençti . raziyi aatın aldılar- Bir ı.:ıf~ 
çocuklar, ihtiyar insanlar, genç Arkada~ı cevap verdi: baktılar: . • Bu r.özleri söyliyen orta boy İki arkadaşın ıaoatları eam ıonra lokantanın temeli atılCP 
deli'kanlılar öldürülmüftÜr ki, _ Evet tam ite elverişli bir Usta Löblan dedı kı: lu, zengin •Ardef• köylüleri gi bazlıktı. Hokkabazlıkla hayal- Planı hazırlayan Löblan, ıııı1" 
iusanın bunları dinledikçe - Fetiş ..• Bura ı pek mü- bi giyinmiş bir adamdı. Otuz )arını kazanıyorlar, en kor • lenin ustaların çah~mal:ırıo' 
tü"·]eri ürperir. yer ... B' h d t t ., kemmel... İcıimize yaravacak kunç yılanlarla oyunlar yapı· da nezaret edı'yor ala-kadur olll' ; _ ır ay u ya agı. . ~ :. yaşında kadar gözükiiyordu. .. 

1807 de cPiyerbil> kervan. _ Bir de kayalık taraflara ha~ka .hır yer aramağa luzuın Yüzünün !İzgileri düzgilnılü. yorlardı. Yılanların arasında yordu. 
geçıniyen, kuş uçmıyan geniş bakalım. Usta Löblan ! yok· Toprağı satın almalı, J.o. ilk hakı~ta kendi:.inılen ~üplıe hüyiik bir yılan vardı: Feti~ !.. Ustalar planı muvafık b~ 
bir toprak, bomboş bir yerdi. İki yolcu ilerle,li. Kayalık· .kantayı burada yapmalıyız. edilmez, kötü hir insan olein· Jen Roşet, yılanların ha§ını mamışlardı, Bilhassa lokııJJ'ot 
Bu yılın mart &) ında, iki yol· ların arasında Liiyük bir yarık Şehre uzanan bu yo], panayır ğuna hüknıolunamazdı. Bir e§· ağzına sokar, dilini öper, boğa nın pencerelerinin az olına:dr 
cu burada h er taraf1, her huca- tan içeri girdiler. Burası iki 8 • • • l sonb:ıhar başlan- kıya hali, bir katil yüzii yoktu zrna, heli_ne, koluna sarar, ı hk doHru bulmuyorlar, itiraz 
ğı tetkik ettikten sonra biitün ğızlı bir mağara idi. Mağara· mevsımı 0 an 

1 
k il d onda .. Fakat dikkatle hakıl(h· la dans ettirirdi. Bum~n ıçın yorlar: 

ufukları kucaklayan bir yerde nın bir ağzı biraz evvel hulun gıcında en 'kalaba ı yo ar an ğı zaman i:: değİ§iyor, çıkık el· F~ti§ adını lakap olarak tak • - İçerisi pek aydınlık oloı" 
durdular. Manzaranın tenha • dukları tepeye, öbür ağzı da dır. «Overnyi» ye §Rrap götü· macık kemikleri, hcheklcrin<le mıflnrdı. yacaL l\lösyö Lölılan diyorl"; 
lık içinde hüzün saçan hali dik bir uçuruma bakıyordu. ren cLanf,!;dok» kıilırcılnrı bu korku ı~ıkları yanan gözleri, İki kafadarın. cüzdnnları şiş dı. .· (Daha .,,; 

ı.ı 

to 


