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Baş nı u har r iri : 
Nizamettin Nazif 
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P AZA R 25 Mayıs 1941 .. _. _____ _ 
Ortada bir Su 
rige meselesi 
olduğu nasıl 

inkar 
edilebilir? 
Nizanıettin Nazı/ 

Cetıuıı lıududumuzdn, esen 
fÜZgirfnı·a ı.:ıirc dönen. fırıldak 
halinde IJir Surivc hulunınak
lt0ısa, ıııilU rnukadclertmıı hu• 
lı.i111 'Vt• t'l'İ\ eli \'afımper\'Cr 
devlet ndaml~rı ~ıırafındnu ida
re edilen biı· mii tnkil Snrin 
bulunması, hiziın milli mcnfo~t
lertnıize cihette daha uygun 0 • 
Itır. 

('cnuıı lıudutlarımızm en mı 
tik . bır uoktıısında beliren her 
t!fc d' "k 1 h n ıye ul uk, kölelik chncğe 
~7.tr bir Suriye, bizim için bu

g~;ıı. her aıı nrtan hir dikkatle 
lC'»7. önünde bulundurulması cl
teıu bir diyardır. 
Sııvrulnn ı . h ıeı ~·a ancı ~·ıınıru-

ı:n t">y un ıı:. 1 h· esen, açı nıt her yıı-
a&ı~ı keseye elhıi daldırınakta 

teerddiidii olım\'an hir S . 
.. . • urıve-
"111 ıs ı .. · 
t ' ~ ı orıcc O mauh iınırn-
atorluğuuun feci akıbetinde 

tsQ b' . llC 
ıı ır rol oynnmış oldu·u 

nıcctı ı ·· .. g 
·~ u urnu~ değildir. Kırlc par-
~ Ya aynlmış huluuan , e her 
~arr b' t.· ,ası ır başka hırsın esiri ''e 

•ı· başka türlü cehaletin ka• 
11 - ••• 
,_~C'I olan bugünkü Surİ) e, h:ı-
'~tte hic biı· ınina ifade et
''"" . h' . ~en ır imparatorluk müs-
fth&ses· . . 
r· 1 ının l{Ölgesi altında, her 
ur ti kiitü ihltınallere abne oJ. 
ıııalr . t'd 
\ir t ıs 1 admı taşıyan başıbo~ 

0Praktır. Buraya karşı has. 
~a., ve ihtiynth ohnanrnk lıiziır 
~•erec . ' 
t" emı7.dc ~·iiksek hir ·i..,.a 
~e 1 · b • ı le sa HJ> ulunan hir menı 
" etten hekleneınez. 
"- Sur' · F'l' · \ ı~ c~·ı, ı ıstın \ 'C 1 · 

l'r11 • ı-: et Yı ~rdtiu hudullıırından ssıl 
lrdıfı h' ld' ·ı h" \ ı ırı en ur Fran .. ı 
U•ve() • · 

1. erınııı baştaıı basa isı · 
ıt ı dal . 1 • . . ıı m nııntakn • ı biziı 

•rııı ''-İdeli snyılacak bir tarz ı 
•Btui . 
ı n hHntııkn .. haline sokun 

lı t\ltıaz n·ı fi' .. 1 akis hu lınl, lrnk ha 
'!iclcr· ·ı ttı" ı ve ı c ile yapılmış olaı• 

h lifahalt•l<>rin bu cfcr dt• h 

1,.~ seheııle, foruza umcsn 
.1 llıllsa~ a ~ardım" gibi bir \ e il < 
1 .. h' 
t ' •r kat dıılıa fazlnlasnıası ilı 
•ıtıallc . . 

d 1·1nı ol'taya atnbileceğiıı 
l!n Surh·e 'k' · . d " •• ı ı ucu ıns ne,re m-
en tutulurstı eli kirletir hiı 

~ıe.~ıe olmakta de\ um edecek
~~. _nuı~un çıkar tarafı, bizzat 

l IW'a)'ehlcrin miittchid \'e mü~-
er .. t · ~ 

'.\ ~ır hareketle kendi aırn 

9 
ltt4Jarını her istiladan kurtar. 
ltıh B7.metıncleri olabilir. 

* tı.,"~tiklil! istiklal• diye bit 
• Ylı P•hrta etmiş olan Surh··· 

"'Yllai liderleri Suriyenin ta-
ıruonlıgw ını v . t 'kt·1· •. . . . e ı!I ı a ıoı temın 
l<'IQ " l • 
f( OD erme çıkan fırsattan İS· 

1 a4e et w, b'J' nıeg, ı ırlerse yakın 
wrlJ.ta hiıdlsel•n'n . .. . d ~ seyrı u:ı:erın-

e _:~essir olmak \'e niha,·et 
a.er.., .. 11 b' • 
in11ıttnı ır hüviyet sahibi olmak 
ln. arıllı elde etmiş olabilir-

S . * . urıye ın~ı . 
( . h'd' h esınde H" i tı ı ın •kit olct\l mıey n 

• •• yok deiit•ıı., iu taraflar 

NiZıUt~l>iN NAZİF -------frakın resınj -
harp tebliği 

ISeyrut: 25 (A. A.) - 27 •u
._ ralı Irak tebliği: 

Garp cephesinde: kıtalarun12 
~~'dau gele• motörlU düş. 
"•-.• kıtalarma tesadüf edeı·ek 
tı.ı 
._ .~ı eylemişlerdir. Anudanc 

•r Dıtıharebcden sonra diişman 
~elrilnıeğe mecbur edilmiş ve 

ttıuteaddi t"aralı ile hasara uğ· 
llll\t ·' 

,.,._ ş "lrQbalar ı•uharcbe mey· 
'lltda bırakınıthr. Kıtalar•· 
~ ~kiltnekfe olaıı düşmanı ta 
~~t~· lr. 

Hayrete Değer 
bir haber: Beri in 

Romayı 
tekzib 
ediyor ----

Şili, Nazi 
partisi Şefi
ni Tımarha
neye tıktz! 

Dahiliye Nazırının 
emirnamesinde 

deniliyor ki 

Von Marses bir 
tımarhanede doğ
muştur ve bir 

delinin oğludur!,, 

Düu batırılan Hud nrhlısı 

Girid mu
harebesi 

Almanya, Tür
kiye ve Sovyet
er Birliği top

Almanlar Suriye'yi aklarından as-
Fransızları Za_pt için kervemalzeme 

Amerikahların köle gibi ku İngiltere Vi - akletmek tale 
. fikri: • lanmaktadır şige harp ilô.n inde bulunma 
lnoiliz tayyarelerı edecek mi? mıştır Santiago, 25 (A.A.) - Şili 

Dahiliye Nazan tarafından cu
mnrte"i günü ne:ıredilen bir emir
!\ame ile Şili Nazi Partisi Lideri 
Gonzalca Von Marscs, hir akıl 
hastahanesine yatırılmı~tır. 

ilildada yetişmezse .. Alsas ve lngiliz gazetelerin· [Berfin, 25 a.aj A/-
Loren ile de deniliyor ki= man hariciye neza-

Bu emirnamede deniliyoı ki : 
4':Ammc osoyi~ini ihlal eder 

mahiyette faaliyette bulunan bir 
hnst vı serbest bırakmak umum 
için ''ir tehlike teşkil eder. Şilı 
Nnzi cşl:;f.(ıtınm bütün azaları 20 
yaşındcm ufaktır. Ve bunlar da
ral:.t. n ins.ın öldürmiye kadar 
büt' ı suc;!arı işliyorlar. Bu genç
.erin hali şeflerinin anormal olan 
siyasi akidelerini göactrmek.tcdir. 
Nazi ıeflcri gençlerin fikri kabi-
1 iyetini mnhved~rek söyledikleri 
nutuklarla onları cinayetler işlc
miyc hazırlıyorlar. Nazi gefleri
•lİn 'utuk ve hareketleri mutat 
normal ıiyaai ıahıiyetlerin nutuk 
ve hareketlerinin tamamiyle zıd
dıdır. Hahrlardadır ki bazı ma
ümnta nazaran Von Merees, bir 

delinin oğludur. 

Almanlar ada
ya top ve tank 
çıkarabilirler! 1 

retinde. Almanya -
Aras, Lil, Reymis ... Harbin büyük ka- nın Türkiyeden ve 

Epinal ve Nansi rarlarından b i r inip ;;:~~:~eı0::~
1!~:: 

Kahire: 25 (A. A.) - İngiliz 
avcı tayyareleri, Girid üzerin
deki harekata J·eniden iştirak 

etmektedir. Bu yeni inkişaf, Ka· 
hirede bugün bildirilmiştir. İn· 
~iliz uzua mesafe avcı ta~·yare· 
ler~ '.Alman Junkers - 52 asker 
nakliye tayyareleri arasında bir 
~ok hedefler bulmaktadır. Bu 
Alman askeri nakliye tayyare 
leriuin bazıları, küçük plajlardı 
~·ere inmekte idi. Buralarda çı
karalaa kıtaların harekette bu 
lunması ,.e bu nakliye tayyare
lerinin yeniden ı.avalanıaası çok 
~ç bulunuyordu. İşte bu tay
\•areler, İngiliz avcıları tarafın· 
dan mitralyöz ateşine tuhılınuş

tur. 

Vilayetlerinin arifesindeyiz ! " binde buıundutuna 
Almanya 'ya Londrn, 25 (A.A.) - Star dair Corriere De/-

\teZetesi diyor ki : l • lf" • · ı 
h k d l «lngiliz siyaseti, Vid.y hüku- asera nın neşre ıgz 

Almanya Huiciye Num 
FON aiB&ENT&OP 

il a e i e- ınetinin kalben de Gaulle t1&ra{- haberlerin ve Ro
tarı oldu2'ı ve kurtuluş .. atini tn~ 

• • zette de Lausanne ır: 
Ceg~ i S Ö g / e- ... ıl için Vichy tarafından hl!rşe· ma'dun gelen diğer 

yin yapılacağı kanaatine takılmı- l 
• ' ~a benziyordu. haberlerin tamami e 

Berfin muhabirinin 
verdiği haberler de 
ayni tarzda tekzib RlgOT • Vichy' ye karşı duyulan ıbu zô.f, a!:?f~ız o/dug-u bildi• 

nihayet timdi ortadan kalknııı-

• 
Alman yadan 
Amerika ya 
savrulan bir 

tehdit! 

Sovyetler blrliği ile 
Almanya, ltalya 

Fransa ve Japonya 

arasında bir ittifak 
hazulanıyormuş 

İngiliz tayyarcleı-iuin Girifl 
semasında yeniden göziikıncsi . 

Girid ıniidafileri iizcrinde uıii· 

him mauevi tesir ~·ııpmnktadır. 
Gayri resmi intiha, vaziyetin 

iyilcşmili olduğu merkezinde· 
dir. Çiiııkü Almanlar şimdiye 
kadar Maleme'de ancak tak,·i
ye ]utalarının gt•lınesi sa~·csinde 
kalabilmişlerdir. Kandiye'nin \'c 
Resıno'nun yeniden zaptı, miit· 
tefik kıtaları l\lalıne'~·e karsı 

harekat için serbest bırakacak-

tır. 

----o·----Londra, 25 (A.A.) -Sunday 
Tirncs ıiyasi muharriri yazıyor: 

«Alman propagandası İngiliz B b h 
ve Amerikan efkarı umumiyesini U Sa a 
yakında Almanya, İtalya. Fran· ' 
sa, Rusya, ve Japonyadan mü- Ankara da 
rckkep kuvvetli bir blokla kar-
şılaşacaklarına inandırmak isti- şı•dr -'eflı• bı•r 
yor. Öyle muauam bir blok ki a~ 
Birle§ik Amerika harbe airmek- z l l ld 
ten sakınmalıdır. e ze e o u 

Almanya ile Ruıya ara11nda 
guya müukerelcr yapılmakta ol- Ankara: Z5 (A. A.) - B~ün 
duğu hakkındaki haberler müp- saat 11 i iki dakika geçe Anka
hemdir ve biribirini nakzedecek · rad dipten gelme kuv~etlice bir 
mahiyettedir. Maamafih gerek • 
Londrada gerek Moskovadn Sov yer sarsınhsı hi55Milmiştir. llıç 
yet mahfilleri bu müakerelere bir hasar ve biç bir zayiat yok· 

A1nİral Darlaıı 
Londra: 25 (A. A.) - İn

gilterede bulunan hür Fran· 
sız ıniimessilleri, Almanyıı· 

nın hakiki harp gayeleri 
hakkında üşnatta bulun· 
mu~lar ve Wit-shaden mü
tareke komiı.yommda J.'mu
sıı. he)·eti reisi bulunan ge
neral Do~·en tarafından Vi· 
chy bükfımetinin Harbiye 
nazırı general Huntıinger'e 
geçen 5 şubatta gcinderilen 
hir raporu neşretmişlerdir. 

General Doyen, hu rıı · 
(Devaını 3 Ütl('İifl• ) 

Groenland harbi ve dair çıkanlan haberleri tekz1b c· tur. 
diyorlaraa da muhakkak olan bir 
VCY varsa o da Almanların bu 
müzakerelerin ehemmiyeti üze
rinde 11rar etmeleridir, 

J a_p_o_~_y a- bir Amerikan 
donanması 

Bu günkü çok yeni de- Londra, 25 (A.A.) - Gro· 

Dİz,aııJblar yap enland aahillerinde Hood zırhlı-.cJ.8Ç_... sının batması ve Biaınark kruva· 

---- bracak zorünün hasara uğramaılle neti-

G l t celenen den~ mUharelteıi, Al-
Q Q QSQTQg Tokyo, 25 (A.A.) - Japoa· manların Groenlanda parafiitle 

3 il l . ya da Almanya sibi var kuvve- Aaker indireceklerine dair seçen go e ga ıp tile denizaltı yaptırmaktadır. Mü- ay alınan raporlan tevıik etmek
lfaftaa111 küme •açlanndan tek.ait Visamiral Vnnami, Aahi tedir. Hatırlardadtr ki Cürahur

ikiuciai, burün Fener &tadyo- Şimbon gazetesine verdiii bir reiıi Ruzvelt, J,ir aazeteciler top-
munda Galatasary ile Demir- mülakatta ıöyle demektedir: lant11ında; 
spor arasında ''.apılmıştır. Bi· «- Vaıington muah~deai bbl - Almanlann, Groenlandm 

• <J zırhlı itibarile zayıf bir vaziyete bazı noktalarına .. ıuu çıkarma· rınci devrede, (Galatasaray: 3 
eokmuıtu. Bunu denizaltılan ço• dıklanna emin değilim. 

Demirsporlular: 1) Galata a- ğaltarak telafi edebiliriz..ı. Demifti. 
uyhlar galip vziyetteydi. MütClcait Amiral denizaltı be. O tarihtenberi. faeiliz ve A-

Fcnerbahçe • Geneler Birliği deflerinin zırhlılarla tayyare ııe- merikan donanmalan Croenlnnd 
maçı, gazetenıiz makineye \'eri· r.ıileri olması icap edecciini ila ... sulannda müıtereken deVTİyt! va. 
lirke• de\'anı etmekt.-ydi. ve eylem~tir. 1ifeşi K~rmçlc.teydileı. 

edilmektedir. ıır. Fakat bizi durduran yalnız dirilmektedir, Ga -
hır nokta daha vardır ve o da a· ı~---•••••••••lil.j•lil•••••••• çık bir ihtilafın Fransız milletini 
bizden ayınnlll!I korkusudur. Ma· 
mafih Fransız milletinin cesarc-

• lnl kıı.ybemğine delalet edecek 
J•tada bir §ey yoktur. İngiliz hü-
'.i'ımetinin iki vazifesi vardır. ln
-.iltcre, ev\' ela de Gaulle' e daha 
fa7.la yıuclım etm~lidir. Sonra da 
f' ransanın filen harbe iştirak et· 
mesine knr§ı tedbir almalıdır. 

Suriye tayyare meydanlarının 
hombnrdımnnı, «tahrik edilmek
,ızin tecavün diye tavsif edildi. 
Halbuki bu nevi tecavüzlere her 
H pahasına olursa olsun devam 
·dilmelidiı .• 

Suriye istiklalini? l~gil~e~e 
.ırdfındım ilan cdılmesı ıçın 

c en te~rınisaniJc yaptığı tck-
t İ hatırlatan muharrir, Suri-
• ye karşı en büyük ııiiratle hare-
•\ r.dilmcsini talep etmektedir. 

(Devamı 3 üncüde) 
----0 

Bu hafta ------
Almanlar 72 ve 
İngilizler 22 tayyare 

kaybettiler 
•. ondra, 29 (A.A.) - Ceçen 

'-ıaf ta, mihvercilcr Yakınşark mu-
İıarebo meydanlarında 72 tayyn
c kaybetm~lerdir. Buna mukn
,il müttefikler 22 tayyare kay. 
lJetmiılerdir. Bunlardan ikisinin 

pilotları kurtulmu§tur. Müttefik· 
lcrin mihvercilere nazaran tay
yare zayiatı üçte bir noksandır. 

Kısaca: 

Musikimiz 
Dün radyoda sultanı yegah 

ile mahur aruııula bir fuıl bi· 
tinee bir arkadaf; 

_ Bu •tisik, 1tkina ını.iziği· 

miz ... ._ aetıı - Ne ilihi °"ir okşa
yqtır. 

Oturanlarda biri KÜlerek 
mukabele etti: 

- Haklısın... Garp musikisi 
bir masaj ve caz bir bokstur. 

Ve ikisi birden söylendiler: 
- Bizim muzikimiz, zf'ki \ ı 

efendi bir ınilll•tin v,1ii • i .i rli . 

r; r .! 

Bu günkü feci kaza 
İskele devrilince, üç amele 
yere yuvarlanarak yaralan 
dı. Birinin · hayatı tehlikede 

Bugiin aat 14 de Sirkeci De~· ı \·ur i kclcsindcn ukut ııctic<· i 
le( Deıııiryolları idaresinin l\11•· :rurnlnnıın lnrdır. \'rırnhbr dcr
snjcri ambarında bir kaza olmu!? tıkap imdadı sıhhi ile Ccrr:ıhıın· 

ve bu kazada duvar ü tünde sı· .,a huıtlanesine kaldırıhnı. fıı • 
\'a işilc meşgul olan ilç amele Bunlard,m İsımıilin )'Rra. ı _.,;:ır· 
İsmail, l\lehmed ve Ceınal du· dıı·. 

---------~--~----~----

~ 

Irak Kıra/ naibi 

Birlesik Amerika 
Martinik'a hücum 

ıgg 
===:. . c:::: 

Eski Irak nai 
bi Basra'ga 

çıkti 
Bağdad: 25 (A. A.) - JCraJ 

naibi Emi rAbdullah yanında 
bir çok tanınmış lraklıiar bu
lunduğu halde nııeınlekete dö•• 
ınüştilr. Irak general üniforına
ıwıı giymiş bulunan Emir, Raşiıt 
Ali hükeımetinin Irak ordusunu 
manevra bahancsile iğfal etti· 
tini ve iuiilizlerle harp ettiğinı 
anhyaa bazı Irak kıt'alarınua 

Bağdada döndiilderini memuu• 
niyetle öğrendilhıi ve hu klt'a. 
ıaruı ıimdi keDdi emri altın• 

edecek mi ') fi.rmek istediklerini söylemiştir. 
ı Ve avdetinin Bai•ad halkı tara· 

---·--- 1 fUHlan 'iyi kartılaDİııcajına emi• 
Fransız makamları oıdutuuu ilan e.terek denıit· 

k .b d. 1 t.rki: ta ZI 8 ıyor ar •- Jrak topralJartnda DlU• 

amma . vakut bir hillilimet kurmall 
... . lk'tle dötünmekteyiz. Gayenıiz lı aka 

Lonclra, (A.A.) - Martin i~ltereniıı düımanlarmdu 
uıuııtcmel bir taar!'UI• karfl ••· 1rurtannaktır. İngiltere ile müt· 
keri hazrrlıklanla 1>ulwıuldu- teme olduğumuzdan onun dü~· 
rlul;ırıımı ınnhaUi oteriteler tek· mantarı lrnkın da dU~manlan· 

.-ilı «'h • ktcriir. dır.• r 



Sahile Z 

o0MDEN - ,; 
~~~~BUGUME 

Girid .•. 
Giridin çok yaşanuş yırtıcı bir /kartalına 
Sorunuz, kaç kişinin beynini bel' etmi§tir; 
Nice biçare çocuklar, nice biçare ana 
Kuşa kurda yem olup gitmi§tir! .. 

Şair Hüse)in Suadın bu güzel manzumesi, zarafeti nisbetin· 
de, de,·irlerin tarihi hakikatlerine de ne kadar uygundur .. 

Girid, yakın ve uzak mazilerde, kimin eline geçmişse dai. 
mi \ e ebedi bir gaile kaynağı olmaktan kurtulamamı , b~ iti

barla, oe kendisini ne de sahibini uzun zaman rahat ve huzura 
kavuşturmanııştır. 

Biz de bir vakitler, bir çok eza ve cefasını çektiğimiz, onun 
bin türlü kapris n şımarıklıklarile ut'l"aŞtığımaz için bu acı ha
kikatten hisse ve nasibimizi almış bulunduk .. 

Sıra, bugün başkalarında, roller değişmiş bulunuyor. Vakti-
Je Girid tiyatrosunun kan lekelerile b9yanan dekorları arasında 

Hiliil ile Salibe oynatılan faciayı sinsi bir zc\'kle seyredenler, 
şimdi bizzat, ayni sahnede, tarihin en agarip" hailesini temsil 
etmekle me gul.. 

EN SON HAVADİS 

.. 

%5 Mayıs 1941 PAZAB 

En Son Havadisin Tarihi Tefrikası: 7 

ı----·~ - --- -
•---===L_!~z~n..:._ Ay~_an 

',~ediğin Rüstem kim oluyor? 
Italyan zade m Ü h ted i 

Rüstem midir?,, 
(Bu lıir tarih değildir. Vukuat tamaml!n dofrrıl 

olmflkla beraber karilmtüriz.(• 4•clilnıek .'IUrf' tile ~·tr 
zılmı!jllT. Kullanılwı iislıip dn bu lJfll.:ımdatı O' 

kunmalıdır. ) 

Snltau Aziz otuı<luğu kol· 
tuktan -c\'inçle kalktı: 

Girid bir zamanlar •Ha.sta Adam» ın mezarı olmak i stidadı· 
nı gcistcrmişti. Şimdi, aihtiyar İngiltere• nin Akdenizde tutuna
bileceği son istinad noktası olmağa namıcd görüniiyor. 

E\'et, hu harbin devamı miiddctinrc. hatır \'C hayale gelmi
~·cn fhalara, umulmadtlt hadiselere şahit olduk. Bu gidişle, da
hn da" olacağız. 

Libya, Sü\ ey~ Irak, Girid, Ffüs tin ve SW'.iyedeki harekatı idnre eden İngiliz harp meclisi nin 

- Bilirim. llo~. s afı;.a "~ la
k in ~ahi tabiatlıdır. Korkarım 
'aıliııdc durmaz! Bari ~1,,"ll İ) i
sini Lilir .. iu ki , lmııunla kaç 
defadır iutizar<la hırnkır. 

Iister Çörçil'in, geçenlerde Avımı Knmnrasındn bizzat •ga
rip• kclimcsile tavsif ett iği Girid h,arbine, ben de naçiz görü
~iimle bir türlü akıl erdiremiyorum .. 

' bir toplantısı 
la:ılahat 'e İ) aset i<·alıı 

hazan tn a\ ' 'urda olanı Iile 
çıkmaktan nırnctti6-i kesr etle 
göriiliir. Efendimize mnlimı o· 
lagt'l nıiştir. _ Adaya •yaLrnıur gibi• inen «şemsil eli• kıt'nların, yere ayak 

basmadan imha olundukları bildiriliyor. Ben, hu imha amelr~ e
findr- bir fcvknladclik gönnüyorum. İş o raddeye \•ardıktan son
ra, ~ apılacak yegane ey, ya ölmek, ya öldürmektir.. Binaena
leyh, iki şerden elıvcnini intihap etmekten başka çare tasa\'vur 
edilemez. Asıl garabet, muharebenin ~eklinde değil, o §ekle gir
memesi için almnıası lazımgclen tedbirlerin ''aktinde alınmamış 
olma ındadır! .. 

H.N. 

Yıldızll ve ışıkll bir nece idi. Bütün Lübnan haykınyordu: 

''Allah Ordu Kumandanı Ce
mal Paşaya Zafer versin! ,, 

- Behey Ali, daim llir İ· 
'a el ~özü tutturup gidiyorsun. 
S i)aset Jt•diğhı nettir? Yapıp 
euir,ıini bilen için .,j) aı:et mi o· 

hır~ 
Ali pa§a padişahuı hazır ce· 

vaı1lığına hayrım kaldı. Bir 
tulıuııı1a hö~ le zannedilehilirdi 
Iluzurda olduğunu unutarak 
rak elini :sakalına götiirmek İs· 
tedi. Ardınca toparlandı. 

İmparatoriçe Öjen 

İı :ılyanzadt! miihtedi RüetetJI 
ıııirliri' (*) Gayretini Fuatıııtl 
i~itir dururduk. 

- Buyurduğunuz RüsH''° 
bc)<lir. Öjcııi hazretleri Napo~ 
yon ha~rttleri İtalyan \'ahtletl 
hami i olduğu için Yeneclil•'t 
/e,'kalade tezahürat gönııiİf 
tiir. 
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Lübnanın kor .gibi sıcak, ufuklar kadar engin ve kömür gibi 
kara gözlü bakireleri ak zambaklar gibi dördüncü Osmanlı 

ordusu kumandanının gollar~na dökülmüştü 
----------·---------- ----------·----------· Seması yıldızlardan, dağları }azan: tekbir gibi dolaştı: 

- Hoş, Venedikte.n Atiıııı: 
ya gittiği evrakı havadistJIJ 
ihbarah bakiyeden (6) 'anlıı: 

~~· M~ - ışıklardan kaftan giyen Lübnan
da, aydınlığın ,.e bnhnrın coş

Tarık Mümtaz 
ne, en sapa maııashrlarma, ' en 
mahrem , .e münzevi köşelerine 
kadar uzanan nsfnlt yollar, her 
taraftan l nğan ışık yağmurları 
altında gün~e tutulmuş up u
zun bir ayna gibi göriiniiyor. 
Bu billur yolların üzerinde bin· 
!erce otomobil durup dinlenme
den ışık ve ateş oyunu oyQuyor
lar. 

Dikkat .. Sdaın tlur!. 
Önünde Dördüncü ordu ku

mandanlığının ilıfo~amlı bayra
ğını dalgalandıran kızıl teker 
!ekli, J{a~ze.r markalı torpido o 
tomobil selam kıt'asının öniin
de irkilip durdu. 

- Efendimiz kalbi hüıua· 
) unlurını rahat tutsunlar. İm· 
pııratoriçc hazretleri Derali) .. 
veclcn mukaddem Mısıra git
~1eleri yakışık almıyacağını Lİ· 
liyor1nr. Mathııdan sonra tabii 
zi~·nret kavnidi nezaket icab 
olduğunu efendimiz kuhmnz· 
dan İ\ i bilirbiniz. Be) lıuclc kc· 
tlcr b~ıyurıııayın. Hem Pirc(lcn 
i~tanhula hareketleri ant be· 
l:'nat Atina elçi inden tdgraflu 
beklenir. İki ~aat e""'elimleu 
alanım rapor ye telgraf ıniicdd a 
tarını (5) arza <1nii aade i tir· 

ılıyor. Senden dahi i~ittiğioı' 
Laı ırhvorwn. 

- Efcmlinıizin hafızalarJıl1 

tcbrike mii ·aade küsta.lıJığıı>' 
ıln lııılıınuruııı. Atinada yıı· 
nan Kraf. ve milleti sokaklB'~ 
dökülerek istikbale şitabruı (1. 
oldukları rapor edilivor· ı\lf 
na clçiti, ha~ruetmeap İıııP11' 
ratoriçe hnzretlPriniıı iki gii~ 
tliir Pirede i tirıılı a t huyurıtJ·' 
ta olduğunu bild.irj~ or. Üç ı;~; 
k:tdar Pirrde te,·akkufları 1

11 

ıuul göriilıne.kte oldıığuııclııt•·" 

t-~ kun şenlikleri vardı. 

"" B hale kızanların başında kol-
ağası Cemal bey vardı. 

Müellifi : Niz7ı;;ıetti~ N~zif --, 
- Hangi loca? 
- Şu ikinci loca ... 
- Yeni gelenler ıni? 
- E\'ct, öııdo duran. 
- Ynnındaki kim? 
Ge ler, gözlü •ünü çıkanp 

mendili ile sildikten sonra, tek
rar \'e daha bii~ iik bir dikkatle. 
baktı 'e hayretle homurdandı: 

- Tuhaf şey. 1-,akat bu da ne 
arıyor burada? 

Hayret etmek ıra ı şimdi 

Y il\ an 'a gelmişti: 
- Nasıl? Bu adamı tanıyor 

musunuz? 
- Elbette. Bir sene evvel Sof 

yada Yunan konsolosunu öldiir· 
müştü. Tehlikeli bir adamdır. 

Dur bakayım, dur bakayım ... is
ll'li neydi?. 
- .... 
- Hayırlıyacağım, batırbya

cağun .. Pavli mi idi.? Hayır ... 
Pavlo da değil ... 

Yu\'an, ibaştan aşağı kulak 
ke ilmiş, Almanın ağzından çı

kacak kelimeyi bekliyordu. Ni
hayet Gesler, 

- Evet - dedi • Pavlo 'tur ... 
Pavlos Melas.. Sofyada iki se
ae kadar kaldı. Hangi kadın bu
ııa rast geldi ise aşık olmuştur. 
Fakat ben onun Sofyada, aşkla 
\'C hovardalıkla vakit eeçirdİ· 
ğini pek sanmıyorum. 

Ve a~ını Yuvan'm kulağına 

dayayarak işitilir işitilmez bir 
KS1e fısıldadı : 

- JJisteyc dahildir. 
- Eh, öyle ise tam fırsat diiş· 

tü demek. 
- Sakın haaa ... Olmaz. 
Diye Alman ağzını tekrar ar

!kadaşmm kulağına dayadı: 
- Belki burada da resmi va-

1ifcsi vardır. •İpi sarpa sardır-• 
mak istemem. 

- O halde derhal Sandalci-
1ere haber verelim. İşimizi bu 
akşam 1:öremi) eceğimiz anlaşı

ıyor. 

- ı •edcn! Bunun kolayı ''ar. 
Pavlo,.'u buradan uzaklaştırırız 
olur, biter. 

Bu ı.ırocln alondakilerin hep· 
ili gii:r1rr:ni locaya dikivenniş
lerdi. < " ·1 ii giiz~I JJôJi salla-

na allana local a girmis ve ik 
erkeğin ortnsma oturarak ikraıı 
edilen şampan~·a kadehini du 
daklarınn değdirınİ§tİ. Müşte

rilerin alakası o kadar umum 
\'e ve niiınayişli olmuştu ki Lô
ıa, dudaklarına kadar giitiirdü
ğü kadehi tekrar masanın üze 
rine bıraktı. Yauındaki. giilerek 
bir eyler söyledi. Pavlos l\leHh 
derhal nyağa knlktı. Bir ~ani:n 
sonra locanın perdesi kapanıver 
mişti. Gesler, arkadaşının kula
ğına; 

- Mükemmel ... • diye mırıl
dandı -

Bazı seyirciler hu hali tabii 
addetmişlerdi. Fuknt bir kı~mı 
da içerler gibi olmuştu. Hani aı 
kalsın tabancalannı ~ekip loca
ya •yilryaa• edivereceklerdi. 

Kolağası Cemal Bey de bun
lar arasında idi. Garsonu çağır
dı: 

- Bana bak: Yunan konsola
tosu katibinin yanındaki adam 
kimdir? 

- Kirye Apo tolidi Beyefen-
di ... 

- Neci bu adam? Ne i yapı

yor? 

- Efendim, bu adam ... Nasıl 
derler? Tüccar adam... Amma 
çok bilyük tüccar... Bunda var 
yüz lıin, beş yüz bin altın. 

- Amınn )'aptın ha! 
- Evet beyim, bu, Viks kum-

panyasının adamı. Kavala, Dra
ma, Eskiçe hep bunun için ça
lışıyor. 

- l"aaa ... . 
Yine bu şırada, diğer bir gar 

son, Almanın masasını gözetle
mekle rne guldii. 

Gesler'in beklcmcğc \ •akti 
kalmamış olacaktı. Para çanta
sından çıkardığı bir beşibiryer
deyi ma nnın üstüne fırlatarak 
Yuvanı kolundan çekti ve onu 
adeta sürükler gibi çekerek sa
londan çıktı. Vestiyerden şap
kasını alır almaz sokağa fırladı. 

Bir kaç dakik:ı onra, on üç mı 
dört > n;:lnruıda bir Mıı e\'i ço
cuğu Kafe Şnntnnın birinci k:> ' 
locnlarrnn hhnıct edcn ;:r :-ı • " ' '" 

Sıcaktan bunalan ve ko koca 
bir testi gibi ırıl, şırıl sızan 

Beyruttan kaçıp, Lübnan dağ
larmın eteklerine kapanan ar
dı arası ke itmez otomobil ker
vanları, ncş'eJi dnğlarm dilber 
~öğsünde dolana dolana gök yü
züne tırmanıyorlar. 

Be) rut kıyılarından, Lübnan 
dağlarının en yüksek tepeleri-

Dört satırla 

Lübnan'ın sannto11 omların
dan sonra. gt>k yüzfüıc en ynkm 
yeri Sofar'dır. Buradaki şarkın 
Monte Karloı,'su olan miikellef 

Güzel ve uzun kesilmiş sim· 
siyah alabildiğine giimarh bir sr 
kalın çerçe\'cled iği u çuk biı· he· 
nizin üstünde baktıkça derinle 

•o \'e korkun iki uç,urumn bcıı 

Liycn kapkara bir çi ft göz pur 
ladı. Gür bıyıkları yele gibi k. 
barımş , ·e ulcarı kirpiklerine u 
laşmıştı. Heybeti ruhlara \ e ha 

Oduncu bunu otele yerliler Neccarın oteli di- \'alara elektrikli lıir tesir yapaı 
Anhyabilir m"?lyorlar. Avrupa sefahat erbabı- bu kuınandanda bir nevi cihan 

1 mu dilinde •Grande H'ôtcl de girlik hali \ 'e fatih aznınct i 
Gazetelerde çıkan bir ilanda Liban• diye meşhurdur. Be~ nel-

~u cümleleri okuduk: var. 

O 
. . milel bir şöhretin damgasını ta- Suri\•enin kı,·amete kadar u-

• · ·· rmandakı eşçarm cıns-t b t ld ı. b .. ··k ~ " 
ilh 

. şn·an u o e e uu gece uyu · (Devamı dordunciı sayfod_a_) 
!eri meşe, kayın, · .. . • , c • • • I ş- d':_.. h ı ki b • .. ugun azır ı arına enzer __ _::::.:~-----:--:-
ıetme plnnına gore yapılmış ıh- h 1 b' f 1. t b. 

1 
umma ı •r aa ıye var. Her gun ır 

titap kabiliyeti, ılh ... •, • ... 'l'e- L'"b k "b" k { k u nanın or gı ı sıca , u u · 
cessümat hariç, nh.... ,.b. ng·ın . k.. .. .b. . h 1 Muhavere ı ı e \ e omur gı ı :sıya 

Bu kelimeleri anlıyacak ara- ·· ı·· b..... b k" 1 · b ı goz u ULUn a ıre erı eyuz a- d 1 B 1 1 mızda kaç kişi var? An1aşılmı- ra bül'iiumü~lcr, ıpeklere gö- A a ar ve u gar ar 111 
yacak, anlaşılamıyacak olduk- ··ı ·· ı b··ı·· ı k mu muş er \'C u un \'o enar-
tan sonra, bunları kullanmakta 

1 
b b ~ki .b. _ Tac:oz adasını Bulgarlar iş-

• •• ? . arına eyaz zam a ar gı ı ~ 
ı.crpı ıp ızı ınış er. , . ne faıde ve ne luzum var. Bıl- ·ı· d' .1 · 1 l ga1 etmı~. 

fa rz birinci misalde sözü geçe n ,, 
11 

b t b k 1 - Evet. Taşozda da Semendı-... o arı aş an aşa ap ı~ an B 1 b 
ihtitap kabiliyeti» yerine co- ağır Acem halılarının kenarla· rckte de u gar ayrağı dalga-

dunluga yararlık» tabiri peka la rını oya gibi siisliyen küçiiciik lanıyor. 
kullanılabilirdi. İkinci misalde- - Bunun man~ ne olsa ge-

ki •tecessümat• yerine biz bır 
münasıbini bulamadık; çunkıl 
bu bir ıstılahtır; ve çün'kü ma
nasını biz dahi anhyamamışız
dır. Öyle olduğu halde, odun 
müteahhidi bunu nasıl anlar, o
na hayretteyiz. 

lardan birine hır :zarf uıahyur 
du: 

- Bunu Mösyö Pa\ los Mc· 
las'a veı·iniz. Kendisi sahnl'ııııı 

sol tarafmdaki ikinci locada o· 
turuyor. 

Garsonlar, zengin ve hovard:ı 
ınüsterilerc daima bii~ tik ne2a
ketler gösterirler. Bu defa do 
öyle oldu. Mektup, sahibinin hu
zuruna, giimii bir tep i için
de çıktı. Yunan konsolosunun 
katibi, mektubu bu gümii tep
siden aldı ' 'c okur okumaz he
men ayağa kalktı. Eski Yuna· 
nistanın bii~ iik \'C ilahi hnlibi 
Demostenis'in ağzmda nsilleş
miş olan Yunanca~ ı çok daha 
güzelleştiren bir şh·e ile~ 

- Beni affediniz efc°ııdim ... 
- dedi - Ufak bir i im var. Şimdi 
gelirim. 

Ne de güzel bir gençti bu Pav-
los Melas ... 

(Dc\·anıı \'ar) 

be> az iskarpinler telaşlı teH'ışh 
dalgalandı. Bakirelerin penbe 
yüzlerinde Lübnanm tatlı bir 
fecir kızıllığı dolaştı. Tazç 

bançerelerden billür gibi ber
rak, hıçkırık gibi bir feryad bo· 

!ııandı. 

·Ehlen \'e ehlen ya cıniril-

muazzam!• 
aHo;r geldin, sefa geldin 

biiyiik emir!.• 
~ıkılgan \ e ürkek kız.h\r hiı 

iahzo içinde şakrak birer biil

biil kesilmişlerdi. 
Beyaz \'e ipekli saflar, secde-

ye \ arır gibi dize gel eliler ve 
, •iicudlarma en tatlı inhinaları 
vererek , ·erlere lrndar eğildiler. 

Otelin °büyiik kapısından frnk
h \'e redingotlu bir sürii kibar 
in an boşandı. Liibnnn zengiu
lerfoin Rokfcllcr'i olan ıne lıur 
Sunmk da bu şatnfııth teşrifat 
hey~tinfo başında göriiiinyor. 
Dun~ aııuı en nıiiıntaz ordu

sunun içindt.>n titizlikle seçilmi 
üğliin gibi bir 1'lirk klt'ası kıı 

manda aldı. Siingtller yahınlan
dı. Süngulü sıll'ıhlar Mchmed
ciklerin (irs omuzlarımı bir SC\'· 

gili dudağı gibi ynpı~fJ. Selnm 
kıt'n!lı kumaııdnnının yanık sesi 
I.iıhnan dğlarının doruklarrnda 

rek? 
- Açık. Makedonyanın b ir 

kısmı ile Yunan Trakyası gibi 
bu adaiarr da Almanlar tara
fından Bulgarlara hediye edil
miştir. 

- Sen bunu basıt bir hadise 
mi addediyorsun? 

- Bu dunyada her hadise ba

ııittir. 
-Hata ediyorsun. Bulgaris

ttı n artık bir Ege devleti olmuş
tur. Hem yalnız, Ege denizinde 
kıyısı olan bir devlet olmakla da 
kalmarnıstır. Adalar uzcrinde 

ı,; 

seke seke denize aç ılmağa da 

baş1amıştır. 

- Ne olur? 
- Den1ek sence bunda b ir 

fevkaladelik yok. 
- Yok tabii. Egcr B ulgarlar . 

senin gibi bunda b ir fevkalııdc
lik bulabiliyorl arsa tıpkı senin 
gıbi harnya dtişmektedırlcr. 

- Neden? 
- Ziı.;a biz hiç bir Zı.lman B11l-

garların Ege de\'1cti olmalcırınn 
mfıni olmuş dc.ğ.lizd.r. Boğa:.:
laı d an ıstüade e tme:lt-rinc dai
ma imkan vermışizdrr. Ye h a1t-
1arı oiduğu halde Dc<lcağaç lı
manından istıfade etmem~kte-

~ Çok ınrrak ediyorum· A-

tioa t•l çi inden fifalı havadi'· 
ler ' 'ar mı? Ne ııınliıınnt veri-

,or? 
· \li pa ~:ı ak~aındaıılıe ri . 
ııııılıt e lii elçiicrdC'lı kucak\:::ırl ıı 
,.i frcler almı-;tı. Şifre malıliil· 
leriııi ·ahillıan e:.iıııle Lıra'ktığı· 
na pişman oluyordu. Karin 
Hııfız 'lehınet Leyle aı·ele çık
nkları için )unına yalnız hir 
tdgrnf alıuıı;:tı. Yok,a, h:ıyah 
gibi çalı~rna ı dll cliirii l \t nınıı 
tazam olan sadrazaııım un~ıt· 
nıa ıua irnkin olamazdı. Ali 
ııa~a gelen raporları hatınnd:ı 
tutuvordu. En mühirnleri ital-

ya<l;ki orta tlçi. ~Rüc:tcm) h.") 
ile Atina sefm (Fotyadıs) 

pa,.anm verdikleri malfunnl 
ic\i. Floran a elçi i Riit.l<'.Jll bt') 
(paşa) mektup ile tal ilii~ vı~· 
ınişti · AtinadanA u1.11nca hır ~ıf~ 
re de gc·lıni~lİ· Ali pa~a cllermı 
kavuşturarak arzetli: 

- Hikipayi 16aban~lcrinc 
hangisini arzedeyinı? Itnl_) a· 
dan RiLiem hey kulunuz irn
pnraı oriçeniıı Veueiliktcki el ört 
giiuliik nıisafer~tind •n ım~fas· 
al h ııh ediyor. Kulağı clelıkçe 
zattır. 

_ Dediğin Rü·teın dt kiw .. , . . 
ohı)oı·? Yok~a ~n cu:u. mnuz· 
ıln iOllra (1278 tarılu) Fln· n •w• • 
rau aya mu.kiıu elçi ettıgımtz 

(5) İçinde bildirilen. ıeyler. 
Aıılaşılanlar. 1~· ___ _ 

ki ısrarlarını daima hayretle 

karşılamışızdır. 
_ Sen pek nikbbı bir adam-

sın. 
Hayır, sadece vakıaları 

izam etmeden tetkik eden bir 

adamım. 
_ Ya ya~·ın, Taşozla Semcn-

direk gibi Midilli, Limni, Sakız 
ve Sisamı da Bulgarlara verir-

lerse. 
_ O zaman iş değişir. Fakat, 

Almanlar da Bulgarlar da bu 
adal&rın Bulgaristana verilemi
yec~ğinc akıl erdirebilirler sa

rnnm. ENSAR! BÜLENT 

- YPter gayri. Anhı<lıı~Jo 
B i.1.iın e1!:imiz İuıparatoriçt·ıJ~ 
11iyah ıııii takhcJesini ne ,·es. 
le kang1 nokta,Jan i,.tihrıtÇ t'd

1
'. 

) or'? ll !ç İ111paratoriçe 011~· 
Ben falan ) erde şu mfül<lrl ,~ 
di m(8) edeceğim, der mi? '~ 
ki olııgelıni~ midir? Bu nd11

" 

yalan öylü)or. Bu herili ' 
rin~e tutıııa) ıp azlet. . d 

Ali paş:ı kıpkırıuıı.ı kr ıl t 
lliinkir ne di) ordu? Dur1'.~r 
dururken aklını oynatıp ~~.,r 
<leıı mi çıkını;tı? Atina eJrıi 
nin ne isyanı vardı'? AbJii l1' · ~ 

. . d . . . ld ı ırı 
7lll ır~ c ını gerı a ırına" .. i,r 
huzurda saatlerce t-er wi ıh\~· 
cekti '! Dertliıııent aefirin ~ıı 

1
1 

lıati <lm· dııklarını Balııf.lı' 
~ifre ile •bildirmeci miydi? ( ( . ,. 

- Ina)et bn~urunuz "d•'' 
dinıi7... Atina efiri (Fot~·~Jif 
pa!ia kulları adık ~ir elç1 ~ 
iicudüıı<lcn de,·let.çe ııı ı 

Uifaı)e lemin edili)Or· DJ\r 
enedenlıcri Yunaııitı~ndıı JI 

·11 
- Hiç Hmııe ınemlck.rll "' 

Ortotlok elçi i.utulur 
11Ji 

Şaınılıuıuı zi~ a. ı <i.hiııe ıır r' 
i!u göriilınii~ ~·..:y midir. Elbet~( 
rnfma urııp a~· ılınlatır. Scll 

ıl clii iinmecHıı? ~11 
Sadra:ıam mii~kül Jlıe' ·~' 

Jii.nıii§lii. Cı \'ap ' ' erll1
"\, 

1111.:) dan bırakmadan lıılv 
ziz Hau dik e le çıkıltı: 

(D<'Jıtı 1 

-----
(•) Riistem bey miih ı>T1'l ı 

di. Soııra P"~a olm.u~c ı r . ~ 
bası Fr:an-Ç"~ko ıuınıuı.d~ ,1 
talyarıdır. H~nhı.ırgta dul11~t 
tur. (1279) da AbcHililziı.tJI 9' 
sır seyahatinde sadraı.ı.ıı~ 
sera5~T Fuat ~ .,. ,,.jf 
nmda orta elçi/ile ıwfi '11' 
tir. / 

(6) - Gazetelerdoki ı 

bildirilerinden. I 
( 7) Acele, Ptma. ~' 

ma· 
(S) Kalmak. 
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HAFTANIN 
DEDiKODUSU · 

~ Yazan : Akarsu 1 

Bazan felaketin de 
olurmuş hayırlısı •.. 
İtalya Kralı haşmetlü 111 ün-

cü Viktor Ernanüel'e, Yunanis· 
tanda, neticesi bo çıkan bir su
ikast yapıldı. Sa Majesteye 
•geçmiş olsun• dedikten sonra, 
§Öyle düşündük: Suikastın mu
\'affak olmamasına sebep, i[,rti· 
§aŞcınııı silah kullanmadaki 
ıneharetiszliği değil, belki tabi· 
atin nadir bir talih eseri olarak 
Sa l\tnjesteye bağışladığı lütui 
neticesidir. Malum a, Viktor E
nıanüeI diinyanın en kısa boylu 
hüküındarlarmdan biri olmakla 
maruftur. Hatta bundan dolayı 
kendisinin boy yesnıinin çekil
ıncsine biJe müsaade etrnediğı 
söylenir. Faknt belki de bir ku
sur telakki ettiği hoysuzluk, 
hayatını bir tecavüzden koru
rumak hususunda kendisine enı 
snlsiz bir yardımcı teşkil etmiş
tir. 

Düşünün bir kere.. ya Ha~
nıetlü l{ral kısa, çok kısa bCJ~. ltı 
0.lınayıp da Habeşistanda 1ngi
hzlcrc teslim olan kahranuuı 
Ycğeııi Dük Daostn veya kardeşi 
Yeni Hırvatistan Kralı ıı inci 
'l'oınislov gibi uzun, çok uzun 
boylu olsat.·dı' hal' . 1 d . .. · ı nıce o ur u 
bıçarcnin?. 

Kur<:una hedef t k'l . .. ·:t eş ·ı etnııyen 

boyle kısa boyluluk dostlar ba
şına. 

Yeni bir reklam 
asulü 

Bir gazete, günlerdenbcri, 
Yeni başlıyacağı bir tefrikanın 
adını ilan edip duruyor. Fakat 
bu itan tanı bildiğimiz usuller
den hiçbirine benzememektedir. 
~sasen karii pek az olan bu ga. 

~~te, tefrikaya mevzu olan ha
dısenin tarihi şöhretinden istifa. 
de ederek, muharrirlerine, muh
!elif vesilelerle, bunu tekrarla-
ıp. durmaktadır. Bu u ul gcııiı.. 

1 •tıldiği takdirde, güniin birinde 
•tef ik· · r anın tcfrıkası• şeklinde: 
devamlı rcklfim neşriyatına tl" 

&adüf etmemiz beklenebilir. 
Bundan ne çıkar, diyeceksiniz 
Şu çıkar ki, o gazete, hakikat. 

te herk • b'ld'w·• . esın ı ıgı tarıhi bir 
Vak'ayı şi ·irip roman haline 
koyınaklrı işlediği günahın ke-
faretini ·· d "d·· 
tıgw • • 

once en o uyor ve yap-
1 1 ın doğruluğuna kendi kc 

dini inandırmagw a 1 d 
ltıektir. 

ça ışıyor, e-

liakikatt~ fena bir usul dc
dcğiL · 

"Hüseyin Cahit Bey, 
ve Bay Hüseyin 

Cahil yalçın 
Bay Hüseyin Cahit Yalrın ı. 

l'ak h"d· 3 , . a ıseleri dolayısile, harbe 
:ı~rnemi:ı lüzumu etrufmda ma- . 

a eler yazdı \'c yazmakta de
Vaın ediyor. Hüseyin Cuhit Yut. 
çın'ın gör:lişlcrindcki hatalı nok-
talar .. , .. .. 
11c,. us une, dun, gazetemizde 
4'1 ızıını tt· ' e ın Nazifin söz götür-
nıcz kuvvetli delillerle nasıl ııa 
nıak bııstıtını gönnüşsünüzdiir 

T
Bu neşriyata bakarak csk 

" •ninci• ruh t kr ' 
ın d u e ar hortladı 

ı emenıiz icap ediyor?. 
Batırlnrdadı k' 

bil t '·- r ı, Umumi h:ır-
"' 8~dd'" hin de unı eden günler, hnr-

vanıı sı 1 i ıııeb'ust ra arında " stanhu 
l Ve '.J' • 

Hüseyin Cab'nıun Başmuharriri 
kiine ben:ı:cr ~~· hpkı bugün

lr eda • • d ·· , e harbe gin ı~ın e, on-
ııc111i:ı 1 .. dnir sonra da uzumunn 

' ' lnuhareb . 
leylı1eki tecclliJ . • enın n-

. c.rını örtb 
der şekilde makalet as C· 

kir ve hisleri tehyieer Ya;nr, fi. 

Netice Tanin basrnuha:r~ş~r~ı. 
.. l 'kl • • ks" ırının Göy edı ermın n ınc çılttı. F 

kat neticenin böyle olrnasın: 
ll1es'ulleri arnsında Cnhidin a. 
dına bir tiirlü raslnnmadL 

Meb'us sıfatı miistesna, gaze
t~i Hüseyin Cahit, bütün bu 
batalı görüşleri ve aldanmaları 
!tıcydanda dururken, vatanın 
llllıkadderatma taalluk eden bir 

~le etrafında bfı1a çalakalem 
hZJ b Yaınıağa devam etmekte 
.:k}ı lllıdır?. 

Groenland muha 
rebesinde 

Hood 

Romanya' da 
Halkın kilerlerinde 
ve ambarlarında 
bulunan hububat Battı ! 

müsadere ediliyor ~aakt donan-
aBükreş;. 2~ (A. A .) - Resmi ma, Alman 

g zetede ıntışar eden bir karar· f •ı •ı 
name mucibince ahali ve mües- 1 osu 1 e te
seseler elindeki buğday, çavdar 
\'C )'U)af Unlarına el konacaktır. ması muha.,. 

o 

Alsas ve 
Loren ile 

(Başı Birincide) 

porunda, Almanların esas 
itibariyle bütün harp gn
yclerini İngiltere ile ~ aııı· 
lan hnrbin neticesine bn~
ladıldarmı bildirmektedir. 
General Doyen'e göre, Al
man propagnndası, Alman 
efkarı umunıiyesini Seine, 
Loire \ 'e Rhone nehirleri 
havzasına ve Bretagne ve 
Auvergnc dağlık ınıntaka· 
!arına inhisar edecek bir 
Fransa 1alcb etmeğe hazır· 
]anmaktadır. Böyle bir 
Fransanın tabii şimal hu· 
dutları Escant \'e l\leuse 
nehirleriyle tabdid edilmi~ 
bulunacaktır. 

General Doycn'in iıjaret 

ettiğine göre, resmi Alınan 
gazete i Folkişe Beobah
ter'in lmsusi muhabiri, son 
giinlcrde Alsas ve Jiand
çe 'da bir seyahat yaparak 
bir makale yazmış \'.e bu 
mıntakalardn hiç bir zaman 
kendini yabancı bir ınem· 
lekette hissetmediğini söy
lemiştir. Yine on günler· 
de ~ üksek bir Alman me
muru, şarki Fransa hak· 
kında bir kitap ııe retmiş 

'e hali Fransıı olan bu 
mıntnknlnr için Almanca 
isimler kullanarak şarki 
Fransayı Alman toprakla· 
rına bağlnmışhr. Fransız 

Generali, Almanların mcm 
mı mıntakaya nasıl göz dik· 
diklerini bildirmiş \'e m::-.._ 
nu mıntakadaki Fransız a· 
halinin teb'id edilerek ora
daki topraklan işletmek Ü· 

zere bir Almnn ziraat şir

keti tesis edildiğini Alman· 
ların mütareke komisyo· 
nunda Fransız delegesi sı· 

fatı ile kendi ine resmen 
tefhim ettiklerini yazm11· 
tır. 

General Doyen raponın· 
da General Huntzinger'• 
öyle demektedir: 
•Şimali Fransada Frnn

ız işçilerinin nasıl sefer
ber edildiğini ve binlerce 
Fransızın Almanyaya nasıl 
evkcdildiğini siz de gör

seydiniz hatırınıza gelecek 
sual şu olacaktı: 

•Alman hliklımtei ahali
mizi istematik bir tarzda 
naklederek Alss • Loren'de 
yaptığı gibi topraklarımızı 
mı istismar etmek istiyor? .. 

General Iluntz.inger'in 
kar ı ında siikGtu ihtiyar 
et1ii,ri bu rapor ifşa edil
dikten sonra Alman) 81110 

LHle, Arrns, Rciıns, Nnncy, 
Eı>iro1 ve Bcsaııçon da da
hil olmak iizere en zengin 
Fransız vilu~ etlerine göz 
diktiği ve bura halkını dn
,·ar gibi siirmeğe veya esir 
gibi satnınğn hazır olduğu 
neticesine varılmaktodır.11 

Bulgar istan'da 
ahnan bir karar 
Sofya: 25 (A. A.) - Maliye 

nazırı, nıebusan mecli inin tns
dikine liizum kalmaksızın hü
klıtnetin yabancı meınlcketfor· 
den l apılan ithatatı menedil
mesi hUSUsunda meclisten tam 
salfihiyct istemiştir. 

faza etmek
tedir 

Londra: 25 (A. A.) - B. B. 
C. Dün akşam ingili:ı Aınirallığ 
tarafından neşredilen tebliğde, 

Groenland açıklarında vukun 
gelen deniz mulrnrebesi hak· 
kındn tafsilat verilmektedir. 

Dün sabah erkenden İngiliz 
deniz kuvvetleri Groenland a
çıklarmda bulundukları sırada. 

«Bismark,. zırhlısı da dahil ol· 
mak üzere, seyreden Alman de· 
niz kuvvetlerinin yolunu kes
mişler \"e derhal taarruza geç· 
mi~lerdir. Vukua gelen muha
rebede Hud İngiliz zırhlısı cep· 
haneliğine vaki olan bir isabet 
yüzünden berhava olmuştur 

Hud zırhlısından pek az kimse· 
nin kurtulabilmiş olmasından 

korkulmnktadır. 

•Bismnrk zırhlısı da hasara 
uğratılnn~tır. Filonun takibine 
devam edilmektedir. 

Hud ıırhlısı 42,100 ton hac· 
mindedir. 1918 de denize indi
rilmiş, 1920 de tamamlanmıştır. 

Zırhla cereyan eden muharebe· 
de Amiral gemisi bulunuyorc.lu. 

262 metre uzunluğundn, 32 
metre genişliğinde idi. 38.l JiJ; 
sekiz, \4 tiik on iki, 10,2 mili· 
metrelik dört topu vardı. 21 mil
yon İnglJiz lirastJıın malolınuş· 

tıı. 

35,000 tonluk ·Bismark• zırh
lısı harp başladıktan sonrn ik· 

mal edilıni~ti. 
Harbin bidayetinde biznıette 

veya tamamlanmak üzere lngil
terenin 24 zırhlısı vardı. Bun· 
lordan lluayal Uk ile Hud ol
mak üzere ikisi batırılmıştır. 
Almanların 6 zırhlısı vardı. 

Bunlardan Gnaysenau ,.e Şarn· 
l1örst 'llrhhları Brest limanında 
ta~ yare bombalarından delik 
deşik bir hnlde yatmaktadır. 

----o 

lraklllar Basra daki 
1 

lnoiliz gemilerini 
bombardeman 

ettiler 
Nevyork; 25 (A. A.) - Uni

ted Press'c Beyruttan bildiri). 
diğine göre, İngiliz tayyareleri 
22 mayısta Şam hava meydanı· 
oı bombardıman etmişlerdir. 

Irak hava kuvvetleri Habba
ni)·e'deki İngiliz hava meydanı
nı bombardıman etmi~ ve Baı.· 
rada İnıiliz topçekerlerioe taar

ru7. elnıiı,lerdir. 
İngilizler Falluja'dnn Irlaka 

doğru makineli müfrezeler gön· 
dermiye başlamışlardır. 

----o 
Suriye'yi 
~abt için 

(Başı 1 inci sayfada) 
Diğer taraftan Spectnlor gaze

tesi de diyor ki: 
cTek bir sual varittir: lngiliz 

kıfaları, niçin Suriyeyi almıya 
teşebbüs etınemişlerdü) 

Şnyet Suriycnin alınması sırf 
bir askeri mesele ise \Vnvell ne 
yapabileceğini hcrha.1gi Londralı 
bir muhnrrirden duha iyi bilir. 
Fakat mesele yalnız nskeri değil
dir. 

Suriyede yapılacak bir hareke
tin askeri risklerinden başk:ı ln
giliz kabinesini alakadar eden si
yasi riskleri de vardır. af ve ka
rarsızlık Hitlere dalın ziyade yar-

Beritanya adalarının 
istilusi tehlikesı 
karşısında .. 

Çörçi.l'in tavsi
ye ve telkini 

şudur: 

"Sımsıkı 
durunuz!,, 
"Müstevlinin tama
m ile yok edilme· 
sinden evvel ko· 
layca birkaç hafta 

geçebilir.,, 
i'9Londra, 25 (A.A.) - Bşa-

kil Çörçil, lngilteredeki bütün 
erkek ve kadınlara hitaben ncş· 
rcttiği şahsi bir mesajda, bır isti· 
la ihtımalınde, bütün erkek ve 
kadınlara vazifelcrıni bıldirmış 
ve hülasc:ıtan oıkı durunuz, işle
rinizle meşgul olunun demişti.r. 

Başvekilın bu mesajı, önümüz
deki hafta 1 4 milyondan fazla 
nüsha olarak halka dağıtılacak 
bir tavsiyeler beyannamesinın 
mukeddemeaini teşkil etmekte
dir. 

Başvekil, bu ınesajında ezcüm· 
e şöyle demektedır: 
cEğer istila vul:ua gelirse, 

memleketin en büyük kısmı bun
dan derhal müteessir olmıyacak· 
tır. Hatta sahillerimiz boyunca 
dahı, en büyük kıSJm müteessır 
olmamış olacaktır. Fakat düşmn· 
nın ıhraç yapacağı veyahut ihra
ca teşebbüs edeceği yerde çok 
şiddetli çarpışmalar olacaktır. 
Muharebder, yalnız düşman sa
hile çıkmıya teşebbüs ederken 
vu~ua gelmiyecek, fakat, bilaha
ra, düşmanın ayak basabileceğı 
noktalarda çok şiddetli mukabil 
hücumlar yapılacak ve bu noktn
lıı.r mütemadiyen İngiliz bombar
dıman tayyarelerinin çok ağır 
hücumlarına hedef teşkil eyliye
cektır. Bu mıntokolarda, kalma
ları ıcap eden esaslı vazifedar İş· 
çiler hariç olmak üzere nekndar 
az sıvıl ve gayri muharip bulu
nursa, bu o kadar iyi olacaktır. 
Bınnenaleyh. eğer resmi makam
lar sizlere ikametgahlarınızı ter
ketmenız tavsiyesinde bulunur· 
!orsa, vazifeniz, bilşka bir ma
halle gitmektir. Hücum başladığı 
zaman hareket için çok geç ola
caktır, ve o zaman si.dere sarih 
surette başka bir yere gitmeniz 
talimatı verilmezse, vazifeniz. 
bulunduğunuz yerde kalmaktır. 
O zaman, bulabileceğiniz en e
min mahnllere girmeniz ve mu· 
harebe bitinciye kodar orada 
kalmanız lazımdır. 

Demek ki hepiniz için emir ve 
vazife şu olacaktır: Sıkı duru· 
nu:t.» 

Çörçıl, mesajına §Öyle devam 
etmektedir: 

cMemleket dahilinde, mühim 
miktarda paraşütçülerin ve ha
va yolu ile nakledilen kıt' al arın 
civarlara inmesi takdirinde, bu· 
ralarda oturan halk için de va· 
-ziyet eynidır ve hareket tarzı ay
ni olm:ılıdır. Bilhaua halk, yol
ları tıkemamalıdır. 

Anavatan muhafızları, kuv
vetlı $eyyar kolların müzahereti 
)le icap eden yerlerde, derhal 
müstevlilerle temasa geçecektıı. 
Anavatan muhafızlarının bu müs
tevli kıt' alarmı sürat le ızale ede
ct"ğinde şüphe yoktur. 

Memleketin, çarpışmalar vuku
a gelmiyen ve yakından top ve 
tüfek sesleri 1şitJlmiyen bütün 
diğer aksamında. herkes, hattı
hareketini şu ikinci emir ve va
zıfeye tevfik edecektir: İ§lerınizle 
me~gul olunuz!> 

Çörçilin mesajı şu cümlelerle 
nıhayet bulmaktadır: 

cMüstevlınin tamamiyle yok 
l'dilmesinden, yani memleketı
mıze çıkabilecek en son askere 
kadar öldürülmesi veynhut esir 
cdılmesindcn <:vvel, kolayca bır 
kaç hafta geçebilir. Bu emada, 
çalışmağa azami nisbette devam 
olunmalıdır ve vakit kaybedılmc· 
melidır.> 

dım edebilir. Halbuki şidçJetli 
Lir hareket Suriye Arapları ve 
Darlan tarafından miizakeresi 
yppılan ve Peten tıırı:ıfmdı:ın mn· 
zur görülen teslimiyet hareketi 
karşısında hakir bir vaziyete düş

Ruzvelt 
isterse 
Amerika Ayan 

meclisi Hariciye 
ecümeni ona 
karşı on üç rey 

ile bitarafhk 
kanununu 

Kaldırmağa 
hazırdır 

Vaşington: 25 (A. A.) - Va
~itıgtondan bildirildiğine göre, 
Amerika Birleşik Devletleri Ba· 
l·iciye nezareti, bitaraflık kaııu· 
nunun ilgası hnkkında kongre 
deu gelecek her türlü fikir 'c 
düşünceleri kayda haz.ır bulun
maktadır. Resmi mahfiller, B 
Rooscvelt'in pek muhtemel ola· 
~ak salı günü yapacağı •Ocak
buşı musahabesi• nde bu mese 
le hakkmda fikrini bildireceğin. 
tnhınin etmektedir. 

Ayan meclisinin Hariciye en· 
ciimeninde, bitaraflık kanunun 
ilgası taraftarları, 10 na kar ı 

13 ile ekseriyette bulunmakta
dır. 

Habeşistan-
• 

daki son ltal-
yan fırkaları 

muhasara 
edildi! 

Bay Hüseyin Cahit Yalçının 1 umı ortasında bir istisna teıkil 
Yeni Sab:ıh ga2etesinde yaptığı edebilir> diye~iyeli~ ~ 
neıriyata dün Başmuharririmiz Bugün m~cızeye ınan~ıyan
Nizamettin !Nazif Tepedelenlioğ- lar sürprize.1nanıyorlar. Bır ~e 
lu bir cevap yazmıştı. Bugün İle- böyle aürprız olamaz ~ı} ~ugu
dam' da Selami İzzet Tasviri Ef- ne kadar ıkarıılaşılan surprızlerle 
kar'da Velid Ebüzzi;azadc. Cum m:ıkasen mütenasip bir ~ürp~iz. 
huriyet'te Yunus Nadi de birer Bizim için dürpriz telô.kkı edıle
cevap vermişlerdir. Türkiye ikti- bilecek şey de ancak budur: yok
dar mevkiine, milletin tam iti- sa sulhperver Türkiye harbe ha
madını bir daha belirten bu ya- zırdır.) 
zılardan mühim kuıımları aynen Selami Jzzet (ikdam) 
veriyoruz: . CUMHURIYET'ten: 

lKDAM'dan: cEğer bugünkü siyasetimizde 
( cTürkiye Avrupanın ye.!!!...!!!: bir değişiklik olacaksa onu mu

cip ecbeplerile birHkte salahiyet
li mes'ul makamların söylemesi 
muvafık ve lazımdır. Ve biz zan 
nediyoruz ki Türkiye Cumhuri
yet hükumeti §İmdiye kadar ta
kip ettiği ihtiyatlı, isabetli ve 
bundan dolayı azami derecede 
kuvvetli siyasetinden ayrılmıya
caktır.> 

15Vil8yet 
te biiyiik 
sığınak
lar yapı-

lacak 
Bazı Vilayetlerde 

faaliyete geçti 
Ankara : 25 (Telefonla) - İs· 

tnııhul ve Ankara ile diğer 15 
vilayetimizde bii~·ük sığınaklaı· 

inşası için projeler hazırlanmış· 
ht·. Projeler Nafıa Vekaleti ta
rafmdan tasdik edildiğinden 

bazı ''Slayetlerde şimdiden fo. 
nliyetc geçilmiştir. Bu sığınak· 

lardasoyunma, du~ ve revir o 
dalan olacnk ve \"antiliıtörlerlt 
havaları tasfiye edilecektir. BÜ· 
tiin vilayetlerde bu ekilde sı· 

ğınaklar inşasJ için hazırlıklor 

yapılmakta \'e tetkiklere dc\'nm 
edilmektc<lir: 

Eyüpte yaralanan 
Mahir öldü 

Yunus Nadi 
T ASVIRİ EFKAR• dan: 
cVaziyct böyle olduğuna gö

re daha §İmdiden ortaya zorla 
bir Suriye meselesi çıknnlmıya 
·mlkııiılmnsı karşısında nckadar 
1noılsa azdır. Esasen bu kadar 
mühim meselelerin şamatalı nl'Ş· 
rıyatlıı bahis mevzuu yapılması
na akıl erdirmek de güçtür. Bız
.:c bu kadar nazik meselelerde 
\'aziyete hakim olmanın en iyi 
çaresi davayı bağıra bağıra şer-
1etmek değil, ancak soğukkanlı
ığı muhafaza ederek teem~ül ve 

basiretle hareket eylemekur.> 
Tasviri Efkar 

Eğlence 
yeri el' 

Yeni tarifede yüzde 
yirmi beşfazlahk 

var 
İktısat müdürlül,rü bu sene, 

her gnzino , e eğlence ) eri tari
fesini ayrı ayrı tesbit etmekten· 

Dün Eyüpte Tahir fırınında se bu iş için umumi bir formiı1 
Kahire: 25 (A. A.) _ Kahi· snbıkalı arabacı İbrahim tnraf ın bulunmuştur. Bu formiil sn~ e

re n keri mahfilleri, Gene· don ~·aralandığını ~·nzdığunız sinde tarife i leri miistakar bir 
ral Cunningham'm Habeşi tnn- pişirici çırağı 16 ):şında lnhir e asa istinat etfirjlmiş olacak· 
da idare ettiği seferin, fena ha\•a kaldırıldığı Cerrahpa'}!n hasta- tır. 
şartlarına rağmen parlnk mahi· ne inde diin ak am ölnıiiştiir~ Bu formiil hazırlnnarak bele· 

yetini tebariii ettinnektc<lir. Türk borcu tiye daimi enmiimenine e\ko-

Sefcr semerelerini ,·ermektedir. tehvi ileri lunnmştur. 
General Gaunra kumnndn· Yalnız beledi~ c bu sene fe\'• 

smdaki iki İtalyan fırka ı mu· Yüzde 7.5 faizli 1933 ve 193~ knlude \'aziyeti ,.c hayat paha· 
hasara edilmilitir. Soddu'nun Tiirk borcu tnhvillcrinin tcdi- !ılığını nazarı itihnre alarak ta
~aptı, çok mühimdir. Çünkli Sod yatına yarından itibaren ha la- rifelerdc geçen sene~e naznrnn 
du, mühim bir yol iltisak nok· nacaktır. Tediyat yaloız Anka- c aslı bir zaın yapmayı kabul 
tasıdır \'e Jununa civarında i- ra ve İstanbulcla ~·a pılacakhr. ctıni~tir. Zamlar bilhassa i~ki 
talyan tahşid~tı için mevcut bii· Tediyatı Cumhuriyet l\1crkcz fiatları iizcrinde yapılacak . 'e 
tün yotıar buradan geçmekte- Bankası ile. Osmanlı Bankası \'e vasati olarnk geçen seneye na
dir. Doyçe Bank yapacaklardır. 1933 zaraıı yüzde 25 nisbetinde ola

Fransız Hindi 
Çini'si Japon 
müstemlikesi 
halini alıyor 

Tokyo: 25 (A. A.) - Japonya 
ile Fransız Hindiçinisi arasında 
ticaret muahedesinin imnsı mü 
nasebeltile bükUmct ve iş mah· 
filleri Fransız Hindiçinisi kay
naklarının kullnılma4'ı hakkında .. 
büyük iimidler be lcmektedır-
ler. 

Ni~i Nişi gazetesi, Fransız 

Hindiçinisinin tabiat zenginlik
ler ile ekonomik prtlannı esas· 
h surette tetkik etmek fücrc 
Japon hükumetinin muhtelif 
oezaretlerle sanayi ve maliye 
mümessillerinden miirekkep hu 
susi bir heyet göndenneğe karor 
verdiğini yazıyor. 

Cenubi Amerika ha
va hatlan ve Ruzvelt 

Vaşington 25 (A. A.) - l..,fıtin 
Anıcriluısındnki A1111an \'C ttnl· 
yan ha\"a Jıatlarınıı rekabet için 
Ruzvelt milli müdafaa bütçe
inden 8,5 milyon dolarlık talı.:i

snt ayırmıştır. Halen Birleşik 
Amerika, Jfıtin Amerikıısındn 49 
bin nıil uzunluğunda hava hat· 
tını kontrol etmektedir. 

tahvillerinin beher kuponuna <:aktır. 

0,7346 dolar mukabili olarak Yeni tarifeler ı hazirandan i· 
0,9491 Türk lirası, 193' tah,·il· tibaren tatbik olunacaktır. 
)eri için ise yalnızı İstonbulda TAKSİM SU HAZNESİ 
18,75 Fransız frang-ı mukabili Taluıimdeki su baz.nesini• 
olarak 0,5519 Türk lirası tediye kaldırılıp kaldırılmaması hak-

olunacaktır. kında belediye ile şehircilik mü· 
----o- tebassıs:ı arasında bir noktai na· 

Küçük haberler zar ihtilafı çıkmıştu. 
Miitehassıs meydanın tevsii ve 

*Vali muavini Ahmet Kınık 
la Maarif müdürü Tevfik Kut 
yol ve mektep ihtiyaçlarını in
celemek üzere Çorlu ve Silivri
yc gitmişlerdir. * Çorap ma'1dnelerinin sabit 
kısımlarının damgalanmasına ve 
numaralanmasına karar veril
verilmi§tir. 

güzelleştirilmesi için su :hazne· 
sinin kaldırılma51n1 istcınekte
dir. 

LASTİK VE KAHVE 
TEVZİATI 

Yeni parti Jfıstik \'e kab,·ele· 
rin tevği olunmasına Vilayette· 
ki komisyon tarafından ay başı· 

011 kadar başlnuması knrarlıışh· 

1".ılmıştır. * Dün şehrimizden yarım 
mil yon liralık ihracat yapılmış 

verilmiştir. 
tır. * Altın f:iatları düşmeğe baş- * Romanyadan gele\!e'k olan 
lamıştır. Dün beşibirliklcr 120, tramvay bandajları 7 haziranda 
reşadiye altını 27 lira idi. yola çıkarılaf'dktır. * Son günlerde şehrimizde * İst<'klerile istanbuldan A· 
dilenciler çoğaldığı görüldüğün- nadoluya gıdeceklerin sevk ış
den müteaddit defalar dilencilik lerine devam olunmaktadır. 
yaptıkları tesbit olanların vi- * Taksimdekı eski stadvo

lUyet hudutları dışına çıkarıl- mun yerine yapılacl\'k (lnonil 
masına karar verilmiştir. gezisi) nin inşaatına 1 haziran-* Bir müddettenberi .şehri- da. başlanacaktır. 
mizdeki iplik tevziatı işile meş- * Ziraat bankasının bu sene
gul olan İktısat Vekaleti Tetkik ki ikan S.1~2,357 bin liradır. Ser
he; eti reisi Şevket Süreyya An-

1 mavc ve ihtıyatlar da 50 mil) on 
karaya dönmüştür. Urayı aşmıştır. * İstanbul İthalat ve İhracat * Teşkiline bbüs olunan 
Birlikleri umumi katibi Salih Üniversite talebe birliğinin ııi· 
Bnnoğlu istifa etmiştir. 

tiıklerini gören Fransız kuvvetleri keyc makul nisbctte gôğiıs ger
üzerinde bir tesir yap bılir. mcktir. Fakat Frnnııız milletinin 

* İktısat Vekaleti iç ticaret 
umum müdürlüğüne dış ticaret 
reisi muavini Celal Yarman ta
yin cdılmiştir. E .. rvelce bu vazi
feye tayin edilmiş olan dış tica
ret mümessilimiz Cemal Ziya-

.zam.namesi Maarif Vekfileti ta
rnfındnn tetkik ve kabul edile
rek Dahiliye Vekaletine gönde· 
rilmiştir. * İstanbul, Beyoğlu ve F.dır
nekapıda yeniden üçer çöp fırı
nı yapılmasına karar ver.i.Jnıit" 

Harbin büyi.ık knrarlıırındnn Almanlara veya V ichy siyasetine 
birinin arifesindc)'iz. Memlcke- karşı fili muhalefet göstermde· 
tin en hararetli arzusu, şüph,.. rinı beklemek tehlikdi hır neya
mevcut olan yorlcrde bir lehli le l.nP'' .ık o1ıır.» nın v<ızifC'sinde devamına karar tir. 
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Askerı Ceza kanununun bazı 26 M.y~ Paz;u-tesı Ak§amı 
BEŞIKTAŞ GÜLER 

maddelerinin deg" işmesine dair s1NEMA5INDA 
BUYUK TEMSIL 

(R.ı" dünkü sayımuda) 

G) tll Tür!. Ceza 11..aııuıııı· 
aun 12i İnt:i ıuadde:,iuin ii~iin 

Ü fıkra-ıııda }azılı olan, milli 
ıuenfaaılt·r aleyhiııe. ) ahancı . 
ılan meııf.rnt vrya \aat J..abul ,. 
ılcn vatanda:13 lın rııai.. •. aUa pa 
1·M v .. ·r~n \ı ·~ u ınenraul tt'1ni11 
\!"ya vaılrdı·n \l•hannlar lııı 
fıkra hiil..iiınl~rinl' göre l'P?a . 
laoılırılaırl.ır. Fiil rfrrherli!..-
1~ veyahut Tiir!..iH Cıımhuri
~eıini tl'hdit ede~ )akı11 lıi r 
\.arp telılik, -i mevcut olılıı!hı· 

~ 

au gö~terffi fe,kaliide zJnıaıı
larda i~lt· nıni; İ"if", Iaillt·ri öliiıu 
w~z~ile cezalandırılır. 

Eğı.r vara \ C) a menfaat )8• 

ulı bir Le)an ile talep ,.e)a ka
hnl ve taahhüt rdilmi' i;e fail . ' 
tarafından im bepnın mürrr· 
ret ı;önderilmi~ olmuile fiil ta 
W1aın olur. 

Bu bendde yazılı ciiriiml··r 
ancak Milli Müdafaa \"ekil inin 
t~lebi Üzerine tekip olunur. 
Talebin ııcri alınma•ı caizdir. 

12) ,\, 'ahim hallerde )ııku 
rıki henudı· } azılı ölüm cezala
,., yerin6 müeblıed ağır hapi• 
q•ya oıı he~ •eneden a;•ğı ol
ınanıak füe" muvaki..at ağır 
h•pis cezası verilir. 

MiUi H iiıfafna ale-:rlıiıw •air 
J.,m•laU.r 

~Iadde 57 Cl) Hı-r kinı. 

H}a lahiliyetini H a~l..eri ha
~ekeılerini tehlike} e koynıu~, 
1'<' J , 2 uuınaralı fıL.ralarda ya 
zılı <'örümlerin failleri ölüm 
cezıı-ı ile cezalanılırılır. 

:\IJdde 2 - Bu kamın "'" ' 
ri tarilıinıl"n muteberdir. • 

.Maılt.le 3 Bu kanun lıü 
kiimleriııi iı-ra)a İcra \'•killt> 
rı Ilı-)•Iİ mı·nıurdur. 

2.~ 8 <ı 1 
Kanun ;\o 3915 
Kalıııl tarihi: 21.1 8 9 tO 

28 Ağu.•t•JS 1910 ıarilı ıe J.)<ı• 
sııyılı resmi gazetetlen 

aluww:ıır . 

A>i<l'ri mıılıal.-en>P w.ıdii lwııı . 
nıı11utı bazı nuultlelerfoi de#, 

tirell kaııun 
Madde 1 - 1631 'a)ılı \ , 

keri ıııulı:rkeme ıı•ulü kanıııııı 
nuu 3, 30, 219 ,.c 230 uııcı 

maddeleri a~ağıda ı;öotı-rilıli~ 
§ek.ilde deği:ıirilıni~ıir. 

Madde 3 - Aşaj!;ııla )OZll 
suçları i~leyeuler a,keri ~ahı, 
!ardan olmasalar hile a,keri 
muhakeı.nelere verilir. 

A) ı\,keri ceza kanununun 
55 56 57 S8 59 63 6-1 81 93 91 
95 100 JOl 102 121 125 Vt• 

127 inci ınacldclerile 148 inci 
maddesinin (B) fıkra;ında ya 
zıh suçlar, 

B) umumi muhakcmder bu 
lunmayan harp nıınt•i..alarıııda 
i~leııeıı bütün suçlar, 

C) A•keri Ceza Kanunun 
155, 157, 158, 159, 160 ve 161 
inci mucldeleriude yazılı suç · 
lar ( ,\,keri Ceza Kanıınıına la 
hi oldukları mfüldetçe) 

KAN .. 
Facia 3 peı·dt' 

Film Rejisörü Eserin Muharnri; 
VEDAD ÜRFİ 
Bizzat ~ rolde 

Temııilc, Eski aDrillbedayi, İs

' mbul ve Hale Operetleri, Hal~ 
ı h atrosu san'atlıarlarından mü 

ltwjekkil bir grup istirak 
edecektir. 

ir kahve 
muhtekiri 
yakalandı 

Polis bu sabah Müddeiumu . 
Tiiliğe bir kahve mühtekiri tc;.
ıjm etmiştir. Suçlu Katırcılard" 
Şekercilik yapan Sabri ismind• 
bu· tüccardır İsparta tüccarla· 
rmdan Hamdi bu Şekerciye bı r 
mektub yazarak kendisind"ı 
~O kilo kahve istemiştir. Sabr 
180 kurıışdan 30 kilo kahve· gi 
1erıniştir. 

Ispartalı tiryakiler İslanbuldan 
.;clirilen bu kahwyi yağma euc 
cesine satın almışlar, eı1esi gu 
de halis nohut olduğu için hep' 
1cahveyi iade etmişlıer, deıtıa ı 

'Tliiddeiwnumuliee müraeat et . 
11i.~, tahlil neticesinde kahve de 
nilen bu nesııenin halis nohut ol
iuğu anl~ılmıstır. Saıbri kendi-

ni mUdafaa ederken: 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Semti 

Beyoğ>u 

• 
Taksını 

Galat.. 
• 
> 

• 
• 
• 
' 
• 
• 

• 
• 
' 
> 

Oe.-jıkw .. 
Galata 
J(asnnp.J.t .. 

• 
• 

H..iSioôJı 
lloyotlu , 
Bc~ikt.ow, 
Ortaköy 
Kasımpoıı,.. 
Ortaköy 

~ 
• 
• 
• 
• 

Galata 
B<:şıkta.ı 

B•rotlu 

Mahalle.si 

Kuloğlu 

Acıçe~rue 

Kemanke.ı 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
) 

Ycnicrırı, ı 

Dılcht;» 

Yenicamı 

Bedret1in 

• 
• 

Aı><hıs.elıim 
Küseyinağ 

• 
Dikil.ita.; 

11ur iskelesı 
H. H. paşo 
Dcrebovı.ı 

G H pa""' 
C..mükebıı 

Bedı'E'ttttı 

• 
... li pc.~· 

'' .. lankt-• 
<:: .nanpa.·. 
Şahkulu 

Sokai.ı No.sı 

Tornacı~::.ı Seti ''a.ktf Hand-. 

• 
Kutlu 
6 C'I v a.kıJ H. 

> 

' • , 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

!4 A. peşa h;,,,,ı 

• 
Cami altında 
M A . pa.<;a h.>n 
Havuz kaplA!lı 

> 

• 
8e-l'daı·ıömeı 

• 

Dere boyu 

Del'eboyu 
Dört kuyu 
Havuz kapı.'" , 
Kayık iskele .... ı 

NecaHbey 
Nece~ r7..ade 
Erk8n1harp 

• 
18/20 
38 
37 
34 
::::1 
32 
:ıı 

30 
21 
"'8 
2!l 
l5 
H 
\O 
4 
~ 

3oı:ı 

12 
18 
10 
16 
;;6 
58 
6 

d6 
27 
~9 

25 
22 
;g 

;; 
22 

264 
5 

ı:ı. 1 

Cmai 

2 ci daift 
S ci > 

Ap. 3 cü daue 
6 cı katt" odo 

• 
• 
• 
' 
' • 

'i ı daıre 

' 
' 

" '' kM 
• 

• 
Dükk tn 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
> 

• 
' 
' 

Ev 
Dükkiııı 

Ayı.ğı 

25 
~a 

27 

5 
13 
6 
6 
G 
ti 
6 
6 
r. 
6 

12 
16 
12 

2 :.o 
25 
12 
12 
12 

4 
18 
6 
3 
3 

27 
12 

2 50 
6 

:ı 50 
l 50 

{ 

8 
15 
10 

Yuke.ı ~do. }a:tıit gayrimenkul~ r Jl/5/942 günü. soıı.wı.o.ı kC:1da1· ki rGY4 verilccekti.t. ituı.le-ler 28.'51!J4l 
!Ül>Ü eaat 14 do Y pılacağından is<e kliierin Beyoğlu Vakıflar \föılürlü ğüne müracatlan. (:!876) 

lstanbul Defterdarhğından : 
Ka1:.t<knt.ı.dıe Kü.agı·a tahlı!-<ıye mevkii önünde batnıı.:ı ıı:..ın Dobo· 

ı·unik vapurtıııun enka.zı 2/61941 pa ı.artesi günü saat 15 <W Milli Emliık 
Mlıdürlügurule wplanacak olan.komisyonda açık arttırma ile satılacak· 
ur. Mtılıammen bedeU 2000 tkı bin lira. wminaıı 150 yüz elli liradır. 
Faı.hı: tuhat içh. Milli En11.ü: Mtl dürlüğ.ü 4 lhlCÜ kalemine n1üra"'·aat 
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Enson Havadis-
Abone Şartları: Tüvkiye Hariç 

için 
Kr. 

için 
Kr. 

1100 

1000 

550 

Mechul ve esraren-, 
giz Suriye: 2 

(Ba ıkmcı sayfada) 
nutan11yacaiı tnüthi~ gözl<"l'İnı 

evveli ayakta durau asker ,.u · 
Jarıoa fiCVİrip , nereden geldigı 
belli olıııı) aıı sihirli bir ,.,ı.: 

- )lcrhaba asker! dedi. 
Ayakta duran et ,.e keınil .. ••·11 

~aflaı· tunr kesildi \·c ınaclen1 '•· r 
""le dagları, ta,Jarı Iİlrdtı 

lerhaha Pa~am ... 
Suri.' enin 

\ ut·unda, ha~<.ıtını ikj dudagınırı 

ucunda tııtan biiyük çaplı ı>'a· 

1nc~hur göılerini Ryukta duran 
asker1cı·in t11u~ çehrcleı·in.dt!•' 

kaldırıp ayaklarının dibimlr 
yerlrrt• serilen brynz ipekli l>a· 
kire){'rc 'c ~i ."ah kostiiınlü Lüp
nan biiyiiklcriue çevirdi. Yede· 
lere kapanan et ve kt!nıikteıı ; n
san s.•fları balmwnıı ke•ildilrr. 

Paşa, çöllere hükmeden bir 
Ar-.h Eıniri gibi elitıi secdeye 
vaarnalrın başları iizerindc do
la~tırarak onları kendi dillerin· 
den srlilınladı. 

Paşanın Esselaıııii ale~·küııı?

nü ka'.'tidc}e, duaya v~ uilnta
' ;'ı" benzer coşkun bir beste 
kal'~ıladı. 

Pırıl, pırıl bir ı;ık dcni•iniu 
içinde yüz('n So{ar inim inhu in

liyor. Sıra ;ıra ve bo~· bo)' daiı· 
lar, Sofar'ııı ilahi•ine kelin,. k~
liıne ceva~ vt-riyot·lar: 

•Aflalı yıuısur Cemal b .. ~a.• 
İçten geldiği çok şüpheli o· 

lan bu saffetsiı ve samimiyetsit 
duanın Tütk(·c"i ~udur: 

Allahını C'•ınal Pa~a:vı ınwıaf

fer et ... 
!\lchlaplı 'e ışıl<lı o ıu~huı 

c;;ufar gecesini sabahlara kadal' 

l.ir ınÜ•tahkem mevkide, bir 
harp liın•ııındu vephut di~"' 
hir askni nıüc. -e•ede '"e a-k•·· 
ri sabada, cleııiz ordu,una ııiı 
hir gemidı, }ahut cJe,·lpt J.ııra

.tıları içinde devletin bir mal..a 
uıuıa. hir ııwmura veya bir a . 
L.cre kur~ı ;,ıni ve ~ab,j haller; 
•ıfatı, mc-lt•ği, ikamet mahalli 
"'Ya taJ.ii~· ti hakkında kaoteıı 
vaol~ nıaliiıııaı verir veya nıa
ıimat Hrıuekten çekinirse üç 

•>elan ii~ •f'ne}C kadar hapi
,ı,. rcıa l aııılırılır . 

- Ben bunu Vasiklcn aldım 
'<endim yapmadım, diyordu 
Sultanahmet Sulh birinci ceı • 

hi.kimi sorgusunu yaptı. Suçlu 
ru tahkikatın tamamlanması ı D) Seferberlii..te ~,keri Ce· 

za kanunıın 75, 78 ve 80 inci çın müddeiumumiliğe iade etti 

Devlet Deniz Yolları işletme umum 
Müdürlüğü ilanları 

ı 
dııa.nın \'C nbudiyetin ruhani ha· 
vasıle dolduran adam, Dördün· 

J eü orrlu ktunandanı ve Bahriy~ '---- --------..! nazırı Cemal Paşa idi. 

SL'tlclik 

Altı aylık 

Üç :ıyhk 

Aylık 

1000 

550 

275 
100 

maddelerinde pzılı sııçlar. 

Rcı.nıi-u tahdit ''" ilan .. dil· 
.,,;, olan enınİ}et ııııııtaLıları 

" ' ordunun ilıtiyaçlarıua tu:ıl
liıl.. edeu nıt·rnıl ve e;}&}I ima l 
"" t ;ı ıııir v" ııınhafazaıa tııh.i· 
... lilmi~ ol3ıı •ınai ınii;,,e.der. 
tlrpo1ar dalıi a.-.lrrj ınür.ı .. r.,r 
ıulıi teliikJ..i olunur. 

Madde 30 - ı\) Her tümen 
de ve muadili ıoal..aııılarda. 

erden binlıa•l)ll (Binbaşı da- 1 

bil) kadar İılaıı muatlil i bulu
naıı şahısları mulıak~ııH }t' nıe 
zıın lüzWl'.IU kacl.ıı· a;k..-ri mu· 
hAkem• tı-~ekkül eder . 

Harun-ür-Resit 
Müellifi. 

/. Hakkı Konyalı 
Abbasi saraylarının muh· 

le~eın dekorları it:inde ya. 
şanan tarihin en btl~ iik 
a k ve eıı bii:vtik facia şaft. 

eseridir . 

26 Mayıstan 2 Hazirana kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, 

kalkış gün ve saatleri ve 
kalkacakları rıhtımlar 

Sel: P de (Cumhw·iyet), Pe .. ~embe t2 ele (Eg&) 
ve P.,1.ar 16 da (Tnrı) Galata rıhtıınından. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 

(2) Tiirl.. Cı•za kanuııun 
1 ;~~ İtıl'İ ınacldf' .. in<lr ) azılı fj. 
illeri i~liHnkr, hu marldNle 
l(Ô• tı·ri!Pn t'Nalarla c"ıalandırı 
lır 

• B) Her l<orda ,.. uıuaılil ı 

makamlarda. er<len alha}a ka· 
dar ( \lbay dahil) olan §ahı-
ları tnuhakeını-) e mezun liiıu· 
mu kadar .\,keri mulıakemı • tt 
~rkl..iii eder. 

C) Genelkurma) ba~kanlığı 

emrinde '"e r,eferberlikte ordu
larda ve ba~J..oımıtanlık enırin 
,ı~ erden ın•re~ala i..adar ~ahı•· 
hırı nıulıakeıueye ıncıun lüzu· 

lfil/i 1111ıhm·nnı·ti lıırımıl• mu ladar ,\.ı,krri mulıal..em• t• 

fadd .. :>8 - Her J..im Türk ~el .. lül eder. 
t: .. u Kuuununun 153, 161 iıı- D) .\,kcri ""'" l...ınunlllı 
t:İ ınaclılrlerinde yazılı ,uçlar- 55, 56, 57, 51! ~e 59 uncu matl
dan biri>İııi H 155 inci ıııadd,. dclerile 118 inci madde•iniıı 
,j., ıazılı halkı askerlikten •0 • (B) fıkra>ıncla )azılı su~ları 
ııuımak ) o hında nr;riyaıta H i§liıenl<rin muhakemeleri "" 
ıdr<.inall.t lııılunınak H ııutuk hü}ük Adli amir larafıııdJn C\ 

u·Ht etnı"k fiillnıni i~liı reek 0 velce tf'.,bit ve tayin olunan 
un;oı milli ıııuka,ern~ti i..ırıual.. lor veya muadili veyahut mfü 

• iirmündrn d11layı nıezlıofır takil tiimeulerde te~ı-klül edı·· 
nı.,ddelt'rcle gösleril<'n cezalar· c<'.k a•keri ıuuhakemel<'rrle ııö· 
'" cezalandırılır. riilür-

.lf illi lliidofaa l'<Nlalaruu kmı.un yollan 
t.4rip ' M\DDE 219 -

Hadde 59 - il) \Jilli .\Iü. l Kanuni yollar itirıı:t \e 
.ıafaayı ilıL11 kaodile uıüdafa- ıem) izden ibarettir. .,a yarayan '·uıtalardan biri- 2 İtiraı yolu )alnı• karar 
.. ; veya her hangi bir te,i•i tab lııra kar,ıdır, 
r;p eden, )Ok eden, !erkeden, 3 _Temyiz yolu a&keri mu 
kullamnıyacak bir hale geti • hakemelerin hükliınlerine lı.ar 
rrıı nya kurnrlıı olarak jmal, 

l
. ,,dır. 

'""mı VC)·a t.Nellüm eden veya 
lounlara her hangi bir suretle 4 - Tenı}i~ yolu da,ayı ta-
urar Hrenler sekiz seneden 

8 
kip eden adli amirle b\ikümle· 

rHğı olınanıal.. üzere ağır hapiı; rin inlazı !U.Wl'.luna iııtiralı: e!· 
.,....ast ile c~ıalandırılır. melı: salahiyetini haiz olan adli 

(2) Milli Müdafa.nın euıni amirlere ve munuu ve davarı· 
ya açıktır. 

yt>Iİ için ehemmiyetli olan bir 
· ı .. ımeye nıuktazi her hangi 5 - Askeri Temyiz nıuha-
ı!Nr vasıtayı Milli Müdafaayı ih kemesinin kararları katidir. 

'<il kaııdile kı•men veya tama· Tamyi: ıalebinin müddeıi 
•• <'il bozara!.. veya tahrip ede- ve Filan 
"' ı. veyahut ıne.ai&ini ihlal ey· Madde 230 - I • Dava)ı 
lı;cr"k ijletmenin faaliy.-tini temyiz talebi, hül..ıuün tefbi • 
ı ·lılil..eyc dü~ürenler veya mıı· ıııinden ve hüküm gıyaben tef 
~ u.l bir bale koyanlar sekiz ı;e him edilıniıse tebliğinden iti-

:.lı:n a,ağı olrıamak iizere a· hareıı bir hafta zarfınila olur. 
11\•r lıapb Cf'~ ı·ı ~ c,•ıalaııdırı· Temyiz etmPk salillıiyetinr 
'IJI'. 1 malik olan üst adli amirler için 

(3) Fiil. ·derlorrliklt" yapıl temyiz müddeti t~ihinı tarihin 
Olli Ye7a rledoıiıı harp hazır- den itibaren bir aydır. 
lakLınaı v·~ ·ı harp kudretini 2 - Temyiz U~ıhaf>il~ ınii•· 

Harıın-ur-Rıe.;it kız kaı-

d~sini, torunla.rını ve ve· 
zirini kasaplık koyun gibi 
doğratıyor. 

Bu kıymetli e•er sahsa 
çıkarıldı. Kurilerimize lav· 
siye ederiz. 

ıı..ndırnıa 11"'1 ıın .. 

Salı 18 .ı.. (Çaonaı.ı....le)' Cumaıieııi 18 d (Ana. 
farla). Sırkeci nhtunmdan. 

Pu.ar, Pazartesi, Salı 9.50 ere, Çat;,amba, Per
;em·be, Cuııı.a 16 da (Suo), Cumart.e..i 14 rle (Ma
rakazı 
Tekmıl MucLınyeıı 

Karakö~· c hetine 
kalkarl.a·ı 

J>OStalaı-ı 
yanaşıı 

Ga1ata rıhtıınının 
ve aynı ınahalden 

(NOT: Pet sen1be po:.t.a~ı ist.a.nhula geLı·k~n v~ 
Cwnil postası Mudanyaya" gidM'ken liı.\'eten İm
ralı adas:ı.n.ı uğrıyacaktır.) 

Pazarte.i, Çarşamb3, Cunı.a 8.00 de (Marakaz) · 
tf•niJutı, te-myiz İetida~ı 1<:111 G.alata rıhtımından. Ayrıca Çe:1ıı·?8ınh<t ve Cu-
nıuayyen olan müddetin bit • marte•i 20 de (Konya) Tophane ııhtımmdan. 
ınesiııden yahut hüküm esbabı Kaubt&a ıı...ttırua Salı ve Cwnu 19 da ('.\.lenin) Tophane rıhtı· 

rrundan. 
mucibe.ile tebliğ edilıniş>e leh İmı'QZ ... hattına Pazar 9 da (Tay~ aı) Tophane ııhlımından. 
liğinden bir hafta içinde maz- Ayvalık hattı'la Ça.rş;;mbe 15 de (Bursa), Cunıaı'te•i 15 de (Sa. 
ııun veya müdafii Larafınılan »del) Su koci rıhtımından. 

Kurulw Tat'ılı•: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk 
Şube ve Ajans adedi: 265 

7irai ve Ticari her nevi bunka nuuunelcleri. 
Para biriktirenlere 28.800 llrn lkrmniye veri) o< 

l,_ 

222 inci madde veçhi).., '~ri • lzrnll" su .. 'at hattuı. - Pa-.aı 11 de (İzmi.r). Galata rıhUmından. Z 
I ir ımir 2. siu·'al pos· P~r:ıemb• 13 de (Kadeş). Galata ı·ıhtımındaıı. rraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf he.sapla-

3 - Hüküm. tenıı iz eden ""'1 rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 

Ç kk 
,_ l' a ile aşağıdaki pi.na göre ikramiye da&ıtılacaktır: 

tarafa esbabı mucihe<ile tebliğ ana ""' •at·• 
l 

post.ısı Perşembe 9 da (Seyyar). Tophane nlıunıından. 4 adet 1.000 Lirnlık 4.000 Lr. ' 
100 adet 50 Liralıık 5,000 Lll'a 
120 • 40 • l,800 > 

160 • 20 • 3,200 • 

edi mi~,e temyiz olunduğuna 4 • 500 » 2.000 • 
nıahl..emeniıı ıtıılaınılaıı lıir Not: Vapw aeferleri lıakkmda 1ı .. ,. tiırlü malı'.ımal aşağıda telefon 4 • 250 > 1.000 • 
hafta içinde telıli~ edilir. numaraları ya.ulı Acentelerimizden oğrcnıleb.Ur. 40 > 100 • •.OOO » 
• f dd 2 B ı · G.tlata Bati Acen- Galata rıhtınu, Umanlar Unılln\ !\lüdüı-

1\ a e - u .. auuı:ı ııe•rı ! l.i"' İKK 'b' d b d' · · le gı iüğü bınası altında . 42362 D • AT: He.aplarındaki paralaL bır .sene içı.nde 50 lıra. 
tarı ın en mute "r ır. Galaw ,,uh• •cen- GaJa.ta rıhtımı. Moııak~ Lım•n Re,,.li~, dan a~ağı düşıniyenlere ikramiye çıktığı takdirde ~; 20 faz. 

:Madde 3 - Bu kanun hü - teliğı hinası altında. 40133 !asile verilN:eklir . 
kümlerini icraya İcra Vekili~- Sirkeci ~11be """'· Kuralar serııedt' 4 defa 11 .Eylul, 11 Bırinci.kanun 11 
ri II")Ni memurdur. loliği Sirkeci. Yrılcu S. .. n,, 22740 Mart ve 11 Haziran iarihlerinde ~~kilecektir. ' 

~~~~~~~~2_3 __ 8~9~4~0~~'::"'~-::::-~-:-:-~~404~9"".""'~:::-~~-:-~~-:-;-~~~~~·~:==ı~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
- Oraya kadar yorulmağa En Son Havadisin Cinayet ve Macera Tefrikası. 4 

hacet yok. Yarın jandarmalar 
•Piyerbil• e gelecek bmada da 
beklersiııiıı. 

Mişel, hu •Özleri oöyliyen a 
damı gönn.-k için başını revir· 
m. Karşısında gözleri kıpkır· 
mızı; kapakları §İşmiş ve ilti· 
haplaşmış birini gör ünce, Jı:a. 

fasının içinde hir şimşek çal..ıı. 
Üzerine balta ile hücıun eden· 
!eri hatırladı. • 

Acaba kar ltiındaki adam, 

yüzlerine enfiye serptiği. insan 
!ardan biri miydi? 

Şüplıe J..nrdu beynini kemir 
meğc ha~ladı. Martme biraz da 
ha dik.katle bakıı, fakat nafile. 
İltihaplı ~e ~ilj göz kapakların 
dan ba~lıı şüphe•ini kuvvetlen 
direcek ba~ka bir şey göremedi 
keşfedemedi. Çünkü k~ndi,ine 
hürum .. denlerin yiixl~rini •İ•· 

[j<A LI LOKANTA! 
ten görmemiı, ellıiseleriniıı ren 
gine dikkat etmemişti· 

L&k anta ııalıibine sordu: 

- Göıılerinize ne oldıı? 

I~ Çeviren: ı 
~:,_S• Çapanoglu 

Çok mu ağrıyor? ... Nl'den tiı Öteki yokularla beraber Ioknn 
ti gözleriniz? tadan çıktı. 

Löblan itidalini bozmadan Yolda başından geçen vaka 
cevap verdi: ile §Üphlerini ilı:i adamla gmç 

kadına anlaıtı. Faluıt onlar, 
- Bir kan .•• Geçen güu av Mişelin şüphe ve endişe,iui ye 

lanırke,. tüfek patladı, barut· rinde bulınad ılar. Hatta i~le· 
tan böyle .ıldu. rinden biri Marteni tezkiye e· 

Filhakika bu ce' ap biru ak d .. rek onlar hakkında ~unlar ı 
la yakındı. Fakat Mi~lin ~iıp· •Ö> Icdi; .. 
helerini gideremedi. Bir daha - Siz yabancısınız. Meınle 
bir tehlike kır!ı•mda kalına • keti bilmezsiniz· Usta Marten 
ıııak, hücuma uğranıamak için zeııı;in, hatırlı bir adamdır. Pi 
oradun "'a\'n~ nağa karar ver,lı. 1 ~t·rlınılf" ht·r.kP~ ona "ıa~ı!t vr 

sevgi g~sterir. Fukaraya yar
dım eder, şuna buna bor çpa
ra verir, faiz bile almaz. 

Bu sözler Mişeli ta tmin et· 
medi, fakat daLa fazla da i'far 
da bulunmadı , Şüphelerini ay· 
dınlatnıak için beklemeğe ka
rar verdi. İleride bu sırrın dü· 
ğümlerini çözmek için bir fır
ı.at ç ıkacağına, bir ip ucu ele 
geçir.eeeğine inancı vard ı 

-3-
HAPSEDİLE YOLCU 

Muvaffakiyetsizlik URia ile 
çırağın sinirlerini son derecede 
bozmuştu. O günden sonra bir 
daha geee avlarına çıkmamaya 
karnr vndiler. Artık l<>kantada 

2 0 o _ _ , ... 
bekliyeckeler, soygunculuk]• 
rıuı binanın içimle yuparaklaf 
dı . 

Kararlarının üzeriııden d"" 
hw bir ıı;eee geçınedeu, talih ~ • 
tesadüf onlara yaver oldu: 1,0" 
kantaya bir .,. düjlÜ. 

:~kşaın yemeğini yeni bitil"' 
mişlerdi. Aile halkı oralı: ha~'" 
dw to.planmtşlar, §Undan hııW 
dan konu~uyorlardt. 

Kenarda küçük bir ma.aıııll 
üstüııde duran lambanın ölıriiı• 
ljığı altında genç bir l..ız di!Jf 
dikiyord u. Adı :\iari Arma11d 1 

bu kız ın ... 

Sahip ve Başmuharriri: 
N1ZAMETI1N NAZ1P 

Nqriyat Dird:törü: 
ŞOKRO SARACOOLU 
Basıldığı yer: 

Ebuz:iya 11-fatbaaii 
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