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Başmuharriri: 

Nizamettin Nazif 

Pazartesi 26 Mayıs 1941 
. .~ 

Günün en ·son h~berl~r-ini verir Sivasi Akşam- · Gaz~tesi ... KURUŞ 

Yunus Nadi -j 
nin hatası ne-ı 
reden başla -
rnış ve Hüse -
gin Cahidin 
hatası nasıl 

1 
i raı Ciritten gUç 
1 Ukle ~za~ıasabil-

bitmiştir ? 
Nizanıettin Nazif 

lhıgihı, ne Ttirki .. ·ede ne de 
d" ,, 
."0Yanın her hangi bir meı·ke-

:nde. fena niyet gütmeden, aklı 
r hastalığa tutulmadan ve pis-

~· . 
. ~ llfa su .katmak teınayüli.i 

ıustermede1t, hiç kimse, Türki
;.e hükumetinin iç ''e dış peli
I •_kasındaki sağlaınhk, diirüst-
iik, vuzuh \'e insani ınananıu 
d~iiJnıezliği üzerinde en ufak 
bır tereddüde düşmek hakkını 
kendinde bulamaz. 

An ••rika • b' t hd'd 1 ~ a ır e ı savuran A manya donanması Baskuınan danı Amiral Raeder, Bay ltit-Biz, 'k· ·· 1 1 ıun ev,·el, bu esasa 
•hıyanarak " . S b llarririain ... enı . a ah başınu- lerle konuşurken. 

. nep-ıyatını, yan)~ ,~----------~sırlere meydan vermiyecek ı----""'""7-------------------

hll' tan.da ayarlıunak lüzumunu Bir Alnıan - Anze
:uymuştuk. Şimdi de, yine bu ikan harbine doğru .·: · . · · Aşker g.özüfile,. ~. _ .. ~ 
la Kasa dayanarak, Cıunhuriyet 
~uharriri tarafından ortaya 

•hlınuı 1 b' • ,. o an ır sualı karşılamak 
lltlevkiiııde bulunuyoruz. 

\'!unıu ~adi, Hüseyin Cahid 
çaaa hitap eden yazımızdan 

~an ya do ı Girid muharebesinin hedefi, 
n anması baş ''Girid" in zapb mıdır? 

.. 'ki P 1 saat sonra yani 25 mayıs 
•ıar sabahı, Yeni Sabah baş. 

""-lasıı--:...: "" -••ual meyzu edinen \'r 

---· dü l'iir~ nya hubi karşısmda 
ltir Ye- baılıiını taşıyan mun 

., llıakale neşretti. 

....... ., b' .. u 'İitııı·· ır ... ıı evvel ileriye 
''ıl • u! ohluğamız fikirlere ınu -

ıı lur · • ~k • sıyası seyir takip edil-
~""1ae 1atendiği hissettirilmekle 
•t~ r, ortayıı şöyle bir sual 
!u 'b·da • her nedense • lüzum-

" 11• 1 &örülmüştür: 
~ikJ~er bu siyasette bir degi

Otpl .01.acaksa, onu mucip M 

ınes·:~• ıle birlikte salahiyeti 
ltıu makamların söyleme• 

"alık ve lazımdır.• 

kumandanı 
bir tehdid 
savurdu! 

Amiral 
Raeder 

Amerikan ve Ja 
pon gazetecile

rine dediki; 

t Denizlerde inoilte 
~ğcr b reye yapılan yardım •la .u sual, her eline kalenıı a 

iı ~ırı .. "Yasi tahlillere kalkıştı- f 
fındUgUJı)erde bir müptedi tara- .. ıara göz yumamayız 
•ilke an SOı'ulnıuş olsaydı omuz 
bö 

1 
r «eçerdik. f'akat bu sual Berlin 26 (A. A.) _ •B. B. 

Ye bi ' C "I ~iıı· r sual IOrnıağa, kendi. ·• -~ nıan bahri) e ku\•\ etlc-
1 asla - ri k d liııı.11ı ... ezu• addetmemes unıan anı Amiral Kader 

a~d gelen bir Yunus Nadid dün Amerikan oazetecilerine' 
- lr 1 eıı • 
~tıh 0 .rnuı;tur. Sayla\' Ye baş yaptığı beyanatta, kafilelerin 
tai .. arrır Yunus Nadi, Tiirkirc himayesi sisteminin Anıcri-

.. takarri" · · • • k k "- lı ır ettırılmış si~ asi ı; aca abulii, Alman~ a~ a kar-
atlarındaD ha · · ·· . "• tah 'k · b' .te, nıısı uzerın '3 rı sız ır harp ye tccu-

di· t•e •aman ltir irtidat &öster. vüz addedileceğiaıi bildirmiş-
i: ile §ahit obnuştur? tir. 

Alnıanlar "gaddarane,, harp ediyorlar. 
Bu muhakkak. Fakat <izaıni fedak<irlıkta 
bulunmayı göze aldıkları da meydandadır 

-Yazan : ~me~li Aii1~g -S<:_dı":_ D~~anj 
Girit muharebesi, Almanya- ,,-----------

nın, Devlet Reisi tarafından, Bal
kan harbinin bitmiş olduğu ilan 
edildiği günden 24 mayı• ka
dar boşu boşuna vakit geçirme
ı. i olduğunu ıç.at etındctedir. 

Bu müddet içinde Almanya, 
bır taşla birçok kuşlar vurmak 
istıyen bir avcı gibi çalışmış ve 
hakikaten şeytani ııddedilecek 
bir plan kurmuştur. Hf,diselcr, 
Alman Başkıımandanlığının bü
tün planları gibi bu planın da şu 
ıki esasa dayandığını izah etmiş 
bulunu) oT: 

1 - İngiliz hava ve deniz 
kuvvetlerinı bir noktada toplan
mak imkanından mahrum etmek. 

2 - cMacera:t yı kısa zaman· 
cl..ı bitirmek için nekadar cgad
darlık-. ve. .. cfcdakarlıb yap

(Devamı 3 ünciide) 

Girid'de iki 
şehir 

mahvoldu! 

Amerikayı dUsündü
ren bir mesele -
Deniz 
harbi 
nerede 
yapıldı? -----

Groaenland ci 
varında mı? 
• 
Izlanda sula-
rında mı? -

lii hayır... Bu &ual tamanıiylt Bundan ha,ka Doınei ajan-

ka~~u~du. Nitekim ayni nıa ın muhabirine verdigi be~·a- Kandiye bir harabe 
C1inıJ ıçınde rastladığımız '\ ~atı da Amiral ,u sö7.lerle hi- R it'• 
, .. ~ı::e ayni derecede lüzunı tırmiştir: halindedir; vaktiyle uzva ın yar 1 n 

Bunun sebebi nedir? 

•l>iiny . 
1 

• • ·-Amerikan har1, ıemile- bir Venedik edebi- söyleyeceği nutuk 
kiye de :u;' erı, içlerind" Tür- rıa.ia lnıiltere nef'ine ve Al- bunun için 
ıeketter .. aııan pek çok mem- manya aleyhine yaptığı yar- yat fikri olan Resmo mühimdir 
linde.lir.:çaa demir leblebi ha· clımlarıa Almanya tarfı d • d 11 alikasızhlda karşılanmas~ ~:k nun yerın e y,e er Vaşington, 26 (A.A.) 

'I'tlrluJ'ede bu Ü l Jeneme:ı.• • Hood muhareb
0

c kruvazörünün 
if..... ... c m eaia sakat esıyor ziyaı, lngiltereye yapılacak bah-

i mtıfir ... 

1 

1 ki n ·c i 
orgi . az 

kalsın 
esir 

olacaktı! . 
1 l k paraşütçüİe 

t ralın oturduğu ev
/ den 100 metre ile-

riye inmişler 

Almanlar, hapisha
e 1 e r i n kapılarını 

açtllar, mahpusla-
ra silah verdiler 

mah 
uslar bu si

lahlarla Al
manlara ate 

ettiler ! 

Yunan kralı majeste İkinci 
Yorgi 

Kahire, 26 (A.A.) - Reuter: 
Yunanistandald lngiliz a•keri 
heyeti ıefi General Hcıinood ve 
Yunanistandaki İngiliz Atqemi
literi albay Blunt. Giridin istilası 
ve yunan Kralı ile Yunan Başve
kilinin ve lngiliz Elçiliği erkanı
nın, Ciritten nıı.if arakatlerindeki 
'ICrgüzeştlerini anlatmaktadır. Ge 
ıeral Heywood ile albay Blunt, 
Yunan Kralı ve refakatindeki ze
\'ata muhafızlık vazifeıi görmüt
crdir. 

General Heywood, pazar günü 
Kahirede yaptığı beyanatta ez
ciimle demiştir ki: 

(Devamı 3 üncüde) 

bulmak .. ::::.::- tek vataıulaş ~H;:ay::ıT:,-:B::-.y~Y:"u_n_u_s_N_a_d-i!-B-iı: _ (Y11Z111 J üncüde) (Devamı 3 üncüde) 

:~·~~~:.=: ~~:!SS?EıE.: Ortako''yde sarhoşluk ~}ı;~:ac:ddi olmak 
~Utüu dünya ınilletl ı._~ belki tika bize hiç bir taraftan ~- lazım / 
~ hir leble~i oı.,;' .~çia tle- dınlnumıq oldalu içln • ~ilir. . •oa&erile- etmektedir ve bize .. ımnı:: yu' 1 zu·1 nden b. k ıı kü s:n..::ır.ok~=-n•nb.!:i .. ~~,:.::::::::w ::ı~ :::.::~-; ::: .: ır an ~:=!ı.ı ~ ı: 
\etler bulunabildiii larzedil' e- ZU'lliı badi mtidafusuaa ve dolannı dolandnnalanndan iba-
e 111- •X• lhtbnaliıle kaqa4ır. kav 

1 
a ı ld ' ret buit bir zabıta ha..dmai 48 e, a.la U11utmemak icap e4ller ki u puntoluk harflerle iç ....... p-

~ nrasında veyahut laa- L,_Ne ...,ad• ki buctin, uzun çirilmit olank kari• .-limit ol-
?~--. nıutJ .. '--, Tür. kiye va-...:ıı.... uir aazuiyat tleryasıada kulac • ma11..a.n dol- Mr llaJrel• diit-
Y -.-uı ~.. attıktaa sonra Bay Hüseyin ca: A v ı miifl.dlr. Acüa cliiapnm dört 
~ i.öy)e biz takdir mevzun bit Yalçua da fU satırları ile bu rap eyse adında biri bucaian yanım.,. tallribia ear• 
lll lıaoın11ca •demir leblebi•, milli hakikatimize intibak etmiş k d dljı biyle bir umanda, bu raze-
"' tldYeıain tam kendisidir. Kop buluanıaktadır. ar a aşJDJ tabanca ile VUrdu ::-:.aa:::dmıa,·aluettibula

0

=··~ır?
0 

'· adııı Jai..; ç'ıx...etebilecek avurd Tü lı:: ··-·_,, wı eıeı, ~ ... • r siyaseti bu harpte men- •Dil . 1 Kaldı ki, bidiae, haddi atµıda 
ftı·k ilecek dit yoktur. Ve her faatlerine ve taahhütlerine kar· d . : gece, Ortaköy çarşı ead- la~ k.avga çıkmıştu. Neticede bayafının .,atııı ve ikinci dejil, 
tıa; .. eti Yaratabilen ağır çelik şı sadakatİlıi Tiirkiyenin ha' uti eıun e numaruız bir kulübede Hu~yın tabancayla Veyseli iki Uçüncü derececle bir poliı valc'a
.ı "'ı bisU.ia iınka"nlan haricin· menfaatleri ile t 1.

1
· t k · oturan Aralt VeyHl, arkadaşlrı yennden ağır surette yaralamış ııdır. Çünkü bar miifterilerinin 

~ o •ıa . . , e 1 e m nıu·ı . tır. cebinden çalmdajı iddia edilen 
'-'ı;ı, §ey de işte, yalnız bıı vafiakiyetı?ı cösterdi. He~ecan ~ulunan Hilseyın ve İzzetle rakı Yaralı hastahaneye kaldırıl- parA · •ı tc'>u 180 dolardır! Bu 
~İ)J~ llılaJn. bir avurd ye böyle NIZAMEDDlN AZfF ıçerlerkea aralannda sebebi an- mış ve su 1 k 1 ak t h para '> gazetenin bidiseye 

Y~l'ııtabılnıf'ktı•n iharC'Hir. {Devama 3 üncüde) lantamıy- bir mest•Jt>den do· kikata ı.-a~ u yata anar a - • vennck lediği .'°'.""" çıetniıi i-....aranmış ır. (D v .mı ıkincı ı;,yfada) 

Çarşamba günü Erenköyde 

Bir san' atkinmızın 
yaptığı 

Alarm düdüğü tecübe 
edilecek 

Bu bir hava taarruzu tecrübesi değildir, 
sıanaklara girilmeye~ktir 

Pamukova'h Turgud Mete tarafından yapılan n !i k.ilometrt•) e 

kadar ses \'eren bu ~iik alarm düdüğH 

Bu çarşamba günü, öğleden,-------~---
sonra, Erenköyiindc bir alarm 
düdüğü tecrübesi yapılacaktır. 

Bu tecrübede halk evlerine ve
ya sığınaklara kapanacak değil
dir. Düdük çalm.ağa başlaymca 
normal hayat yine eski:si gibi 
<levaın edecektir. Yapılacak bu 
tecriibe, Pamukovalı Tnrgud 
Mete isminde bir sanatkar tar.ı· 
fından imal edilen ve elektrikle 
müteharrik olan büyük bir a
larm diidüğüniin ne kadar me
safeye ses verdiğini anlamak i
çindir. 'J'urgud Mete, elektrikll• 
müteharrik bu ilk yerli düdii· 
ğün beş kilometreye kadar es 
verdiğini söylemektedir. Diidiik 
1200 liraya mal olmaktadır. Tcc
ı·übe mll\·aff akiyetli bil' 11etice 
verirse Vi18';et Seferberlik mii
dürlüğü bu düdüklerden yaptı· 
rarak şehrin muhtelif yerlerine 
koyduracaktır. 1 

Times şu fikirde : 
"Donanmanın vazi • 
yeti enaişe doğur

maktadır.,, 
İngiliz donanması 
Girid sularından 
uzaklaşacak mı? 

Giritte Alm n 
lar şimdiye 
kadar 250fay 
yare kaybetti --
Parçalanan planörle-
rin haddi hesabı yok 
Almanlar ınuharebe 
meydanında sayısız 

asker, malzeıne, 
gemi ve tayyare 

yzgıyorlar 
Londra: Z6 (A. A.) -
Girid'de planörler hesaba h· 

tılmaksızın 250 den fazla Alman 
tayyaresi tahrip edilmiftir. Al
manlar büyük fedakirlıkları go 
ze almıp benziyorlar ve muha 
rebe meydanında aayısı:t asker. 
malzeme, gemi ve tayyare atl-

(Devamı Üc;üncüdc) 

ii takdirde bu «net• mn bir Solugv U kat'iyyete inkılap ed...,ilır. Fa-
kat timdilik Dö Gol taraftarları· 

Kesilen nın harekete pçmeal sibi bir Ü· 
mit bakiyyeıi me•cutlur. Bit 

K 
kuYveti temsil etmekten siyad• 

OŞUCU bir hayatiyeti ifade edebilecek o
lan bu ziiınre ne yapabilir? Irak 

Hamid Refik harbinde Müttefikler lehine bir 
· - - - müdahale mi? Tobrak'da müd .. 

Harbe mukaVemet ıktıclan, so- faa mı? F'uta dipdiri bir muka· 
luju kesilen bir kotucu sibi, da· vemet baribdı nu yaratmak 1 Dö 
ha ilk Mmlede aıfara diifen Fran- Gol ve taraftarlannın hareketi, 
.. timdi bir naq halinde yerde nerede \•e hangi nevjden olursa 
_:ilmit yatıyor. Fransa ölmiit olııun, netice üzerinde miieasir o
müdür? Ölü bir uzviyeti saran IAbilecek askeri bir kıymet ifade 
tefeı.süh mikroplarının hareketsiz etmez. Fakat üç renkli bayrailn 
bu beden üzerindeki kayna.flllaıı gölgesi altında henüs ölmeie ...._ 
haline bakılırsa. evet. Fran:;at i- :ıır kimselerin bulundujunu sö.
çinden tapn ufunete kaqı koya- tennek suretiledir ki, f ram&Jlo 
bilecr.k tedbirlerltı v•ktn ve ku•· tarihinin en aCI majliabiyet lelı• 
•etli bir aksülamel RÖstttemedi- ıinden bir nen. kwtanlhiliw. 



Sahife 2 
EN SON HAVADİS 

pOND,fıruGd'ME Meçhul ve esrarengiz Suriye : 3 
Arnavutlukta bir suikast.~~ G.. 1 k 1 ··ğüsl·· • - • be k 

Yazan: Şekip Gündüz J uzdel~ı iZ ar, gol denBneglenış •• t~8.:deur-
- -- e iU&r asmış ar ı. un ann us 

Sinyor Benito Musaolini'nin, Habetiatan imparatorluğu tic:in-

21 Mayıs 19il PAZA.BTESİ 

En Son Havadisin Tarihi Tefrikası: 8 

SULTAN ABDUL'AZİZ §§ve:~ 
iMPARA TORİCE ·OJENi 

' 
_:-=--~===rYazan: Ayhan 1---.-............-· 

dan eonra, Arnavııtlak ti.cmı da, DUll bir parlak nferin ıntın.i şu ibare yazdı idi: 
olarak Savoya hanedanına hediye etmif olduğu batırlardad ... 

Hqmetlu Negüa'üo Adia.-Ababa sarayına tekrar ıirdi.ii ve İm-

paratorluk Naibi Dük Daost'mı, Hindist...daı, belki tatlı belki aca ' ' Affet ya Em ,. r '· ' ' 
bir eaaret Myab aeçirmiye huırlandıiı ba ,ünlerde, ffabetİllan 
İmparatcwlujunun yerinde yeller esiyor tabii. Fakat SaTOya Wıne- _____ , ____ _ 

Dördüncü Ordu kumandanının korkunç iki uçuruma benzigen danı reisinin, ıu anda, İllet ve ikbal ile Amamluk tahtında ..ı
tanat aünnekte olduklarm.ı kim inkir edebilir? 

"Ne dirsin Ali? Ben nezaketlfı 
has misafirimize Beylerbeyi 
sahilsarayını düşünüyorum,, 

CBu bir tarih ckğildir. Vukuat tcuruunen dok'" 
olmakla beraber karikatürize ediJ~k $UTeıile r' 
zilmt§tır. Kullanılan üslup da bu bakımdan r 

fıte bu ııffat ve aalibiyetle Majeste Oçüncü Viktoriyo Emına· 
nuele iki b.lta evvel, cYunan istiliundan kurtanlmıt olmaaıımı 
veaile ederek Arnavutluğu ziyarete ıitmİ§lerdi. Biz de o zaman 

gözleri birdenbire bir baba şef katile parladı ve ağlayan yavru
ları gö §süne basarak uzun uzun okşadı. 

İtalyan kaynaklan tarafından verilmİf olan tebliileri nqrebrÜJlik. Bugece bütün Lübnan zengin
Bunlara bakarak Majestelerinin, ArnaV11tluktaki aadık tebaalan lcri, keselerin ağzmı açmışlar. 
tarafından hararetle kartılanmlJ olduklarını kabul etmek lazım- (Sofara) bo§Ctltmıılardı. 

------------------ ---------------~ Yazan : ki bütün hassasiyeti doğrudan 

Tarık Mumtaz 
geliyordu. Halbuki, dün Tırana'dan, yan resmi İtalyan ajansı va- Göz kamaştırıcı bir fantazi a-

ile · J- rasında karşılanan Dördüncü Or- lerin kalplerindeki oeylcri birer 
aıtasi yayılan bir haber, bu seyahatin biç de tatlı geçmeıruı o Ce al p bı·rcr okuyarak ..,ı'rdi. du Kumandanı m aşnnın o 
duğunu ihsas etmektedir. zl ·1· · Neccar 0·- 1ın· ı"n aranit aütun-keskin gö eri nereye ı ışırsc o- u:.ı e-

Rivayete göre, cMa,·este Viktoriyo Emmanuele, kendilerini Ro- d 1 b. ki farla su-slü ve somaki mermerler-' rada afus I iye yo varan ır · -
maya götürecek tayyareye hinmek üzere Tirana bava meydanına tabe ile karsıln~yor. Kulağında le döşeli yemek salonunda bc-
giderlcrken, yanlarında yu .. rüyen Arnavutluk B,...vekı1i Verlacı''ye h b" yazdan başka renk görünmüyor. ~ dolaşan bütün sesler ep ır n- b k 
me,..,.up bir Rum, tabancası ile birkar el ateı etrn:"» tir. 1 d Belli ki Lü nanın zcv c tapan 

:r- :r ··-:ır ğızdan afuv diye in iyor u. sefih ruhu karanlığı ve gölgeyi 
Şu dünya üzerinde, nice nice hakikatler gizlenmiıtir. Fakat yi- Heybetli kumandan, yüzünde yok etmcğe kasdctmiş ve bu ge-

ne nice nice hakikatler olmQftur ki bütün gayretlere rağmen giz- belli belirsiz bir tebessümle etra- cc Sofarda Cemal Pa!JMın erc
lenmeleri mümkün olamarnışbr. Bunlar «mızrak hakikatler» dir fma iltifatlar yağdırarak büyük finc bir beyaz ve benak gece ya
ki daima kendilerini gizlemek için üstlerine konulan çuvalları yırt- otelin azametli bir ;ıafer takma ratmağa azmetmişti. 
mıılardır. benziycn kristal mcthalindcn içe- yollara beyaz zambaklar gibi 

· - d l 1 etrafındaki- "crpı"lı'p, Pacayı ayaklan altına 
Bu hadisede de bir t<ml%rak hekilcab ıınbyor: :-ı ngır a ım ara ve 0 

,.. 1 b serilerek karşı ıyan cyaz ipekli 
Vak'a kahramanı Mibailof'un, kurıunlarma, Arnavutluk Baıve- 1 H .. b" yüzlerce baki~e, yüz ~ctrc ~-

kilini hedef edinmİf olması. ergun ır zunluğunda bır T harfınc benzı-
Bebey efendim •.. Bir meydanda İtalyan Kralı, Habqütan İm- ı!I Muhavere yen ve bembeyaz ketenden ko-

paratoru ve Arnavutluk Kralı Majeste ikinci Viktoriyo Emmanu- ~------------ lalı ve sakız gibi bir fistan giyen 
de bulunur da insanın gözüne Arnavutluk Batvekili iliJir mi? Böy- "Dıvanskopolye,, muhteşem sofranın etrafına nur-
le bir hengamede insan ona mikroskopla ar ... tırsa bulamaz. k . dan bir kuşak gibi sıralandılar. -. nı·o Tu·· r çesı Bütün kızların gögwüslerinde 

Yoksa, vak'a fi.ilinin bir meçzup olduiu bundan mı istidlal edi- ... _ Hu-vatlar, krallarına tiç sol omuzlarından geçirilmiş ipek-
liyor 7 li geniş kordeleler peyda oldu. 

giydireceklennif. Büyük nişanlara mahsus korde-ŞEK1P CONDOZ 

En Son Havadis'in Edebi Tefrikası - 33 

Selaniğin" eşçınar,, bahçesin
de meşhur udi Ahmet efendi • .! 

lVlüellif i · Nizam ettin Nazif 

- Tabii bir ıey bu. Bir prens leleri andıran bu zarif hamailler· 
kral oldu mu, merasimle tiç ıi- deki sarı sırma ile işlenmiş yazı· 
yer_._ Maliım. Fakat Yugoslavya- )ardan, elektrik sağnağının al

tında şimşekler çakıyor. 
nm Vaıingtondaki .efiri bunu Ne tarafa baksanız cAfuv ya 
protesto ebnİf. • d · b b k b · _Bu da tabii bir şey. Va- emır:t ıyc oynunu ü en ır 

·k yazı ile karşılaşıyorsunuz. Türk 
şington harpten evvelki atatiı ?.· kumandanına arapça yalvaran bu 
yu yani devletlerin toprak bu-
ru~lüğünü aynen devam ettinnek yazılnnn manası cAffet ya cmiu 
ıstiyen devletlerden bir mühim- dir. 
minin sİya5i merkezidir. Yugos- Yemeğin bütün devamı müd
av topraklarındaki yeni "Siyasi detin bu af ve efo.at temcn
teşekküllcri kabul etmiyeceği mc- nileri şekilden şekle girerek te~
hakkaklır. Belgrat düşman_ elin- likelı birer variyete numarası gı-
1edir. Yugoslavya Kralı ikinci bı tekrarlandı durdu. iki yemek 
Piyer de Kanadaya gitmeğe ha- arasında bir sürü kız, ürkütülmü 
"Eırla.nmaktadır. Fakat Yugoslav- bir bıldırcın sürüsü gibi yerlcrin
va. ki.ğıt üstünde de olsa el'an den hrlı) arak kumandan Pn anın 
nevcultur. Sdir, Kralının o top- skemlcsinin etrafına. konu} or ve 
:-aklar merindeki hukukunu bir iki ellerde beynz ve uzun ctekle-

k · t • rini kaldırarak diz çöküp. cAf
Sclaniğin meşhur musikişinaı:ı :lefa daha göze vurma ıs emı,. fet ya emirlıt diye CJvıldaşıyor-
udi Ahmet Lfen<li. konserlerini tir. tar. E.mir kelimesi hükürndarla-
bu bahçede vermeyi tercıh et- - Peki ..• Spoletta Dükaıunın ' o• -1• 1 rn Ve prenslere knr§I kullanılan 
memış olsaydı belki tek adam taç giyeceğı ıu « ıvan~opo ye» 

l ? bir tabirdir. Lübnan Cemal Pa-
Beşçınarda rakı içmeyi hatınnn .şehri de ne 0 uyor d el 

doğruya mahkumlardan Refik 
Rwkın, nam ve hesabına idi. 

Çünkü Refik Rızık, Lübnanlı 
ve Maruni idi. Lübnanın ekseri
yetini teşkil eden Maruniler A
rap katolik.lcrdir. V c katolik ol
maları itibarile F ransulara karşı 
hayranlıkları çok sıkı ve eski idi. 
Eski idi diyorum~ çünkü bugün 
başta en büyük ruhani reisleri o
lan Maruni patriği mübarek i im 
li mutaassıp ve anut şefleri bu
lunduğu halde bütün Marunilf'r 
Fransızlara karşı çok hararetli 
bir mücadele ile mC§guldürlcr •• 

Sofar gecesi, ışıklann ve zevk
lerin coşkun cümbüşleri arasında 
sabaha ererken. Şamın Merce 
meydanında ~c sabahın alaca 
karanlığında Aliye divanı harbi
nin kahir hükmü yerine getiril-
mişti. 

Merce meydanının ortasında 
Hicaz dcmiryolunun Medincyc 
ulaşmasının hatırası olmak üzere 
İkinci Sultan Hamit tarahndan 
yaptınlmış, dört cephesi çeşme
lerle ve etrafı güz.el bir parkla 
çevrilmiş yüksek bir abidedir. 
Yirmi metre uzunluğundaki bu 
tunç abidenin tepesine Yıldızda
ki Hamidiyc camiinin bir maketi 
oturtulmuştur. 

Darağaçlan bu abidenin ct
ra fına kurulmuştu. Birinci sehpn
dn Abdülhamit Zcbravinin be
yaz gömlekli gölgesi sallanıyor-
dlL 

Lübnanın ihtilal şaırı Refik 
Rızık, aırbnda beyaz gömleği ve 
göğsünde ferman gibi uzun yaf
tasile ayaklan dolaşarak meyda
na gctırildi. Abdülhamit Zchro
vinin sehpasının önüne gelince 
arkasına kelepçelenen kollannı 
bütün şicldetilc gerdi ve başını 
havanın boşluğunda aallıman Ö· 

luye kaldırarak: 
- E.y hürriyetin babası mer

haba! diye haykırdı ve kendi 
sehpasının altında duran iskem
lenin üstüne bir hitabet kürsüsü
ne çıkar gibi sıçrayıp boynunu 
ilmiğe geçirdL 

Lôla, baygın bir bakışla ona 
bnktı. Apoatolıdıs E.fendı. bu sı
rada ycnı hır şampanya şışesi aç
m ... kla mc uldiı. Hıç sesini çı
karmadı. Pavlosu uzal.laştıran 
bu tc adüften bıroz fazlaca mem 
nun olduğu acı.ili) ordu. 

Ad •• t•• d o· ko cnya bu tabirle hitap c er i. 
"etirmezdi. - ı us un e. « ıvans - ,. "' o· eh · d kt. Hedefini tayin etmiş ve kn-

E'vct. Bc.,.ınara gdenler, yal- polye» « ıvan f rııo eme ır. 

kunmal.ıdır. } 

Allah Allah, gayri bu de'\ le 
te hizmet görecek bir ınü lü
ınan yok mudur? Şa~tım doğ· 
ru u. Bu ne hamiyetsizlik? A
ma en !:öyle bal..1-ılll yok mu'! 

beş kere de sadrazam olmu~t\l• 
Bu kadar tilzir ifittiğini hatırlı· 
yamıyordu. İmparatoriçe İ§indefl 
evvel Atlna elçisi m~eai üzt:• 
rine mim koydu. Sertçe dedi: . 

- Ahval naılk.tir. Atina eJçı• 
sini infisal ettirmek kadar ınab· 
zurlu iş olamıyacağın~ arz c~· 
rctindc bulunurum. imparator_!: 
çe Yunanistandan ayrılır a)'fll"" 
maz sefiri azletmek ..• 

Sultan Abdülaziz çok haklı 
sö}lü}ordu. Ali pa~anın etraf· 
lı düıı;ünmesi icap ederdi. Fot· 
yadis tam dokuz sencdenberi 

Atinaya yerleı~mi§ orada Os • 
manlı cfiri vazifesini görüyor 
Ju. Böyle adama emniyet edi· 
Jir de devlet esrarı faş edilebi
lir mi idi? Padi~ahın yerdt•n 
göğe kadar hakkı vardı. Fotya· 
di pa:,;a, kimbilir Ynnan1ılar
lar ne derece içli dı~lı olmus
tu? llakikatı_ Allahtan ba§ka 
bilen yoktu. Ali pa§a terlcmeğc 
bn§lndı· Hünkardan çekinnıi • 
yor<lu. nasıl o];.a pndi ahı nvu· 
cunun içine almışu. Balmumu 
gibi )Uınu~atarak istediği şekil 
ve 'kalıba sokup dökmek elin
de idi. Abdülaziz Hanın özle
ri milli hamiyeti'De dokunnu~ 
tu. Fakat, tıe yapabilirdi. i 
clancla İ§len anlar adam yoktu. 
Atinada olduğu gihi Berlin, 
Viyana ve hatta Londracla Fot 
) adisc benzeyenler vardı. A • 
, u tur) a gihi bir yerıle (Kali· 
maki) bulunuyordu. Beın de 
DP\ let O mnniyenin lıii) iik el· 
çi i idi. Loudrada ( l\hı oro ) 
pa§n ~ardı· Onun rütbe '\'C sı
fatı da büyiik elçi idi Ortada 
inkfır edilmez hir zaruret sırı· 
tıp duru) ordu. Sadra_z~m ke.~ı
Jini il• ke çıkarmak ıçın yuz 
dcrcılen hin de ti su q.etirmeğe 
bo~ladı. 

Abdüliı.ziz Han Ali PapnıO 
tam kar§ısına dikilmişti. Padişah 
ayakta dururken Sadrazama o· 
turmnk düşmezdi. Naçar çckiııt:• 
rek kıyam etti. Ellerini önüne k•• 
vuşturdu, Mikyası kaçudıit"' 
anlamı§tı: 

- Efendimiz, Fotyadis P~ 
işinden İmparatoriçe hazrctlı:rl• 
nin müteessir olmasından korkıJ• 
lur. 

Padişah yumupdı. Te~ 
edere~ geçip yerine oturdu: it 

- iyi ki söyledin. Varsın b 
müddet daha yerinde kalsın. ~~ 
ne dersin Ali) Ben nezaketin 'P"'"' 

misafirimize Beylerbeyi sahil~ 
rayını düşünüyorum. Benim j~ 
de gidip gelmek kolay olur. Or 
le değil mi ama} . 

Sadrazam başını önüne ci;nı'r 
ti. Ne diyebilirdi) Padişah :i.ıı~ 
dikten eonra itiraz edemeZ 
Halbuki. Çuağan sarayı lrnpıı_lij 
toriçcyc daha elver~li idi. ısİ' 
Pata hula ayakta duruyordu. S 
tan Aziz de oturmasını söy}eJ1lt' 
mişti 

-2-
Abdülaziz Han yaka ve k~ll~ 

rı som sırmadan hünkar elb~} 

----------~--<_D~ 
Çorbada tuz: 

ak Partisi ve 
Musikimiz 

Dün gazetelerde şöyle bir h'' 
Efrmlinıiz Foıyadi:. :va.:;:a lıu 

df•\'lC'lC sadık aclaımltr ( 1 ti fa· 
naki Vuguridis) hey kulunuzun 

!Jer çıktı: e-
cCümhuriyet Halk Partisi ~ , 

damadıdır. 

Alı(lülaziz Han ka . .Jnrını ça 
tarak hn mı iki tarafo salladı: 

Saat on bire yaklaşıyordu. Se
laniğin bu meşhur mesire ve ga
zinosunda lamh.!lur söndürül
mügtü. Döner dolabın gıcırtısı 
kcsilmış. nışıın atılan kısmın kc
pcnklcrı indirilmişti. Yalnız ince 
sazın çaldığı yerde aydınlık vardı. 

,..,.. ·ı· tl • • O 1 rannı vermiş idealist bir adam 
mz udi Ahmet E.fendiyi dinle- Htrvat vı aye ennın aman ı •-- l - t"b. ld ki görünen Paşa bütün bu acıklı te-
mek için bu saatlere kadar içki unparator uguna a ı o u an •· wlu T'. k · 1 ahürat kar..,sında sarsılacağa 

Relik Rızık. tıpkı Fransız ih
tilal kahramanlarından Sen Jüst 
gibi ölmüştü. 

Sen J üst, kiyotin satırının al-
tına başını uzatırken her . g~~~~ 
vazifesine gider gibi dürustlugu
nü ve intizamını hiç bo~man~ış. 
hatUı. bonjurunun di.iğme~ın~ ılık-

- Anladım şimdi. Efendili 
f;inıizde ()DU Babıilid~ Re.,,it 
pa:.a tutar dururdu. lngiltere 
.:iva.etine mail bir kefere oldu 
ğı~nu bilirim. Bir vakitler bi· 
raderi mükerriıneniz Abdülmc· 
cit Han (Süsam) a hey dahi el· 
ınişti. O zaman bir münasebet 
\e ~umı görmü~tük, Ko tak~ 
ha na bir hatun idi. Hiida bı-

nel Sekreterliği Halkevlcrine g~~ 
derdiği bir tamimde milli şark aJ" 
rımı:t.ın daha geniş bir ölçüde t 1,, 
ıanmasına, ve bu havaları çJl e' 
cak elemanlar yctiştirilmeıı.İDe ( 
tıemmiyct verilmesi bildirilıt11 

tir.> ~~ 

Sckız. on masa başında, otuz 
'kırk kişi çakı1tmp duruyor, nra
sıra hoşlarına giden bir şarkıyı 
tckrarlntr.ıak için çalgıcılara ra
kılar, biralar ısmarlıyorlardı. 

Beşçınar bahçesinin birkaç 
kısmı vardı. F nraza Lünııpark 
kısmı, çocuk bahçcııi kısmı, hat
ta Ortaoyunu oynatan ve vahşi 
hayvanlar teşhir edilen yerleri 
bılc vardL 

Gündüzleri oraya gidenler, 
küçücük bir kameriye içinde tu
haflık yapan cüceleri veya bin 
kiloluk gülleler kaldıran ccihan 
pehlivanlan> ( 1) nı seyrederler, 
baz.ı geçkin çapkınlar da. çocuk 
bahçesinin etrafında dolaşarak 
dadılar. sütnineler ve körpe hiz
metçi kızlarla caşna fişna> eder
lerdi. 

Sular kararınca pehlivanlar, 
cuccler ve hizmetçi kızlarla da
dılar bahçeyi terkettiklcri ıçın, 
bittabi, bunlarla alakadar olan
ların kalabalığı dn yavaı yavaş 
Bcşçınardan uzakla§ırdL 

lıtc, asıl bundan sonrn Beşçı
nann çalgılı rakı İlleınleri b~lnr
dı ki Selnniğin belli başlı keyif 
ve cğlencelerındcn biri de buydu. 

içiyorlar ve oturuyorlardı. devirlerde uç tug ur vez.ır e- ,.... 
Üdi Ahmedin saz tnkımındn ri burada divan kurup civardaki benzemiyordu. 

k be l • · 'iha)'et ıl'-·afctin sonlarına 
kemancı Ethem Efendi gibi ma- beylerbeyileri, sanca Y erını, " 

_..J _ _. kah l - .ı '- dı· dog" ru "ampanyalnrla nutuklar 
hir san'atkarlar, ve çok güzel kale diuuı.narmı u euCrK:r • ,.. 

ENSARt BOLENT arasında Pa..,.ya karşı talihlerini 
sesli büyu'"k hanendeler vardı. ,... - son Lir hamle ile bir daha dene-
Bunların herbirl yalnız Sclaniğe k . diler. Biri kız. biri de erkek ol-
dcg·il, civar viliiyctlere, kazalara duran yirmi bet kuruşlu • ıımen-

J f k l bl. ati mak üzere on, on iki yMlannda 
ve köylere nam salmış adamlar- i er mar ·a ı tapon r sa n ·:ıdranını aydınlatmış ve kibriti beyazlara bürünmüş ıki İpek 
dı. ._ d )'f\VTU, Paşanın önünde diz çökc-

Ahmetıe arkada-'arı arasıra çaKan a am: ~ ' O b. ·· di ho ıek minimini ellerini biribirinc 
Çıkarlar, Rumeli aehirlerini dola- - n ıre uç var •• • - ye • " d D '- d ha üç yap• .. tınp; affet ya emir 1 diye du-
"'rlardı. O zaman bu mütevtızı mur anmıştı. eme~ a 1 ..... .... d '- 'k a eder gibi yalvardılar. 
mu5iki san'atkiırlarının bir şe- aKı a var. 

S ·· d · k k 1 n ol Korkunç iki uçuruma bcnziycn 
hirdc bir hafta kalmaları o şe- ırtını, gov esı pe a 1 

• 

b . ı.. ~ daya müthiı kara gözler perişan bir 
hir halkı içın· mühim bir hadis~ mıyan ır saıuz agacına -

k d d baba •cfkatile parladı. Gururunu 
şeklini alırdı. rruş. aya ta uruyor u. " 

Saat on bire yakl••ıyordlL 1 tc Bulunduğu yer. sahile pek ya- ve azametini kaybeden kuman-
..,, D ı 1 · u· • d dnn, yavruların güzel başlarını 

herzamanki gibi bu gece de Beş- kındı. a ga arın serpin sı c-
rınann her tarufmdaki lambalar ğilae bile sulana aerinhği ensesi- sarsılan omuzlarına dayndı ve 
,.. d bundan sonra sizin babanız bc-
aöndürülmüıtü. 1c vuruyor u. 'ı Arkasını denize dönmü~tü. nim, diye saçlarını uzun uzun 

Koskoca bahçede, yalnız ud d 
Ahmet Efendinin mızrabından Dallarında kargalar ve saksağan- okşa ı . ı l · d' b - -1ık bir Mecusi Meg~ erse o gece, Lübnanın So-
çıkan ahenklere meftun olanla: ıar a şım 1 u aga..-

1 - d d far aibı dilber ve mc,,hur kasabn-
kalmıştı. Ve Ahmet, kimbilir na- mezar ıgını an ırıyor u. ... " 

Ç k den kumsalda bir !arından biri olan Aliycdc kuru-
sıl olmu"-lU da CO""Vcrmiatı• ı Saz 0 geçme ' 

" -r- " • d b 1. d'• · ·· "'ld" lan divanı harbin son ve kat'i 
heyetine mahsus kameriyenin ön ikincı a arnın e ır lgl goru u. V d Y it ·n hüküm gecesiymiş. Başlarındn 
tarnfındakı bir iskemleye. otur- e o an a l ı 1§1 yanıp s~ - Osmanlı devletinin en yiiksek 
muıo, ayak aynk üstüne atmıR; dü. İkisi de birden, kibrit kutu a-

.. " k" b . kib t k !ar mevkilerine yükselmiş bir sürü 
hürmetlu göbeği ile sırtına aban· nnı çc ·ıp ırer · rı ya ·mı 

·· d'" ·· 1 d · B h halde büyük ve iub rlı adamlar da bu-
dlgw ı udun tdlerindc mızrabını ve son urmu er ı. u er 

ld 1- l t 1 bı"r ı'sa lunan bır hıyanet sebckesi, çe-
ko turnrak Kürdili Hicazkaıdan evve en . .-nrar nş m mış " - • 

d 
ret olncaktı ki kumsalda bekliyen tin bir bnrplc mCfgul olan dcvle-

bır taksim geçiyor u. d k d k · ·dam, sünıtli adımlarla ilerledi. ti ve or uyu ar a an vurma ı-
Çok ağaçlı yapraklar, duvatla. Bir iki saniye onrn ağaçlıktaki çin. karşımızdnki c.n r.orlu düş

nna kadife perdeler trakılnuş bır adam yaklaşmış bulunuyordu: mania p:ızarlığn girişmiş, muka
radyo stüdyosu gibi. sesi bır yer- - Bravo! Tam znmanıncla veleler imzalamış ve tam hareke-

! ı. b'ıl ı'hmal etmcmıştı. Re-emcy c .1 ••. 
fik Rızık da, ölümün ! ı;ııgı~.e 
boynunu geçirirken fcsı?ı du
zeltmesini jandarrıtada!1 r~~ et-

1
• sacak adama da ılmıgtn en-

m ş, a. . . k 'k• 
sesine getirilmesını ço nazı ane 
tavsiye etmiş ve halk arasında 
gözüne ilişen bir mektep arka• 
dnşına, ecnebi cnt~ikasına kur
ban gidiyoruz. Sıyasctc brı . 
masaydık' belki büyük bir şair o
lncak ve kıymetli eserler verebi
lecektim .. diye yana yakıla dert 
yanmış ve bu işdeki meş'um ec
nebi parmağını ifşn etmışti. 

Tarık Mümtaz 
Not: 
Bu hatıraları, bugünkü Suriye 

ihtilalcilerinin daha iyi anlaşıl
ması için ytızc1ım. Bunları takip 
edecek yazılarda Suriye ihtilalile. 
büyük Arap harl'kc-tinin fnal 
sahnesinde isimlerine sık sık te
sadüf edeceğimiz muhakkak bu
lunan simaları yakından tanıtma
ğa çalışacnğız. 

Kısaca: 

Biraz ciddi olmak 
lazım! 

de teksif ettikleri için olacak, ul- geldin arkadaıl te geçerken uç üstünde )akayı 
tan, notlar, kapağı açılmış bir _Ben herzaman böyleyim. ele vcrmı tı. (Bnşı Birincide) 

Hr Fotyatlis pa§a dediğin nıez: 
bure:vi almış olcak. Haremı 
hiiııı:ı) una ) :ına§Illak istediğini 
hatırlıyorum· 

Ali paşa dudaklarını mrdı. 
Kt,ndi,i Fotyadi in knyın pe· 
ılerinılen lıalı,cılerek ka ynpa 
., ıııı derken göz çıkarmı .. tı. S· 
"an Azi7. mülahham vi.icudii 

ile otla içinde nşar,rı yukarı ge· 
1.iıı11wğc ha~ladı. Sıkıhp hid • 
ılet1eııdiği anla~ıhyordu. Dı a· 
r na St'slcn<li : 
·- Bir ~erbet getirin. Damn 

ğım kurmlu. Na ıl hadımlar a-
nız ğz? 

Dı·nrıda c~iıer ağa padi"a 
hm e ini işitmi;ti. Yerlere ka 
pannrnk hünkar odn ına girdi. 
Celfılli padi.,.ahın gözleri du -
manh bnkı ·ordu. Kapı dışmdn 

Bu güzel havadis gösteriyorfl"' 
artık musikide de milliyi aT• r-' 
nın ve onu köklqtirmenin .. ,. 
geldiği anlaşılmıştır. Fakat bu ,, 
rayış, eskinin kör taklidi olrn1i 
caktır: -

Meşrutiyet musikişinasları" 
gafleti, ııu~kınlığı buydu. • : .. ~ 

Kültür ve san' at ilerleyip~ 
kazançlarını inkar ve rcddede il 
yiz. Garp musikisinin ifade el1 ~ 
realiteye şaşı bir gözle bakP'~r 
medeniyete karşı büyük bir ~ 
ran olur. Fakat bunları dinle ,. 
ve sevmekle benimsemek 'dı-· 
sında büyük fark vat J' 
Biz musikimizi. bu toPr ~ 
!arın üstünde binlerce J,ıı 
lık h~yat tecrübesinin mir• ,r 
ve halk ruhundan kopmu§ ~,J' 
mdcrlc zcnginleştimıiye çal~ 
~iZ. ~ 

Yeni Türk musikisi bu iki 1'ıı1 
ve yirminci asr~n malı olac3 ,, 
Yurdumuzda lngiliz, Alıtl ,'I 
F ranmz ve daha başka millet~ 
müziğini taklit için mektep • Jr 
yacağız. ltri'lerin. Dede Efe~ııı' 
le.rin, Hacı Arif lcrin eserleJ'Jcl-' 
ve nihayet milletin bnğrıfl tı1 
kopmuş ve oya gibi işle~# 
halk şnrkılarmın, ma§erin J'1.1 tıı' 

n kopmuş bestelerin yef 
,fozartı, Bcthoven'i koyarnıı>fe'r 

Sır def Bcşçınar büfeainde rn
k.ıya hile :katılmazdı. Yani ka
fnlar tütsülcndikçe garsonlar. kör 
kandil olmuş müıtcrilerin burnu
na rakının kötüsünü dayamazlar
dı. 

kuyruklu piyano gadası ile çıkı- Bulgarca konuşuyorlardı. İlk Aliye divanı harbinde nylnr- çinde, bir mihraceye yak~ır §e-
yordu. Fakat bu sada, ynlnız o- gelen ndam, arkadaş di~e- h;tap danbcri cereyan eden bu hıyanet kilde eğlenilemez ... 1.80 dolar, 
rada, kameriyeyi çcrçivcliycn a- ettiği adamın omzuna clını ota- davası o gece sona ermış ve Os- orta çapta bir İ5ianbul hovarda
ğuçlığın ortaaında kalıyordu rak: ve Ayan Mccli•inın ikimi re- sının, bard~ eğlenmeğe yetecek 
Yoksa ötede, gittikçe knbaran -Tane Niknlof an çok sela- i i olan Abdülhamit Zehnıvi, değil, «cebımde para var» de
dal~alarla denizin yaladığı bir mı var .•. -dedı- Bu sabah bir- Osntanlı Meb'u n Mechsinde mdrten bile utana~ı kadar az 
kumsal vnrdı ki kız ağaçlarının Jiktc geldik. Kendıııı şimdı Tek- 5.ım meb'usu bulun n Şefik El-. p. rad.r. 

bclde f'n erbetçi oğlnuları t z 
elden şerl)et sundular Sultan 
Aziz : 

Musıkımizi. yüksek bır l\ıı' 
kür seviyccine çıkarırken, ıJ 
önderlik edecek şey, Türk ~111~ 
kisinin motifleri olacaktır-.. t1e<' 
Partisinin, Halkevlcrine gofl t 1( 
dıği tamil!lin bu mııksat göıe,. 
rek.. yazıldığında şüphe yo1't11

111,} 

Ma teri ne içıyordu) Namyas 
mı~ G rsonlar ona sab ha kadar 
Namyas tatırlardı. Sonra, mez.e
lerın al&sını, ko*-oca Sclaniğin 
ıçinde y lnız Beşçınarda bulmak 
kabildi. 

Fakat Beşçuınr bahçesinde sa
b hlara kadar devam eden rakı 
alemlerinin en büyük hususiyeti 
bu dciıldi. Halk buraya yalnız 
temiz nala içmek veya iyi meze 
buf mak için ~lmiyordu. Eğer 

dallnrını çıtırdatan uğultulu rüz- ke istasyonunda ... Şey •.. Bekta- mi.ıey) cd, mülkıve ~üfottışle-1 Hem öYle s~runz ki, iki Nor
görı ve ç:ıkıl ta§lnrını kumsala a- şi tckkesindedir. Lol"'nın başına rınden Şükni Aselı, ErK;ınıhurp veçlinin dört buçuk meteliği ça
tıp kumsnldnn tekrar iç_ine çeken bugünlerde bir beln gelmesinden binb:ı ısı Sdım Ccz.aM. Abdili- lmdığı zaman değil, Norveç ya
dalgnlı denizile Karnburnun ıasız korkuyoruz. Bılirsin ki Loln, Ta- vchap in ilizi, Abdülkadir Şem·a rımadası yerinden kaldtrılsa, ha
kıyılarınd3n farksızdı. ne Nıkolaf içın en kıymetli §CY- ve Lübnanın genç ve ateşlı ıhti- dise bundan fazla ıişirilcrek lc

İ§te BC§Çınarın bu ıssız tarafm- dir. Anası öldiiğü gündenberi kız lal ~airı Refık Rızık hakkında ve- barüz ettirilemez. 
da, zifiri karanlık içinde birden- kardeşi için çıldırıyor. ilen idam kararları sabaha karşı Ho , o gazetenin bu kabilden 
bire bir kibrit çakıldı ve hafif bir Peki amma Lôliiyı buraya gön Samın Mercc me)•danında infaz mühim dünya hadi:;elerinin far-
ziya belirir belirmez kayboldu deren kendisi değil midir) cdılecekti. kında bile olmaması az görülmiit 
Bu ııık, natırlı bir avucun içinde - Devamı vnr - Lübnan zenginlerinin bu işdc- ,eylerden değildir a ... 

Nedense Ali Paşaya şerbet ıs
murlamayı unutmuştu. Yahut 
ka'JClen öyle yapıyordu,. Şerbet
çılcr giderek Sadrazamla halvet 
kalınca: 

- Bu so.ntten tezi yok, azil i· 
radc ı yazılsın. Hazırlık için ne 
dersın? Misafiri hô.ssımı:a ( Bııl
la) lımanı kasrına mı konukla.da· 
lım ~ Yoksa bir bnşkaca müna
sip mahal düşünüyor musun} 

Ali Paşanın da kaşlan ça.tıl
mı~ı. Atina sefiri meselesini bir 
türlü hazmedemiyordu. Şimdiye 
kadar sekiz defa Hariciye nazırı 

Maamııfih gurasını itiraf e; 1ıfJ 
ltızımdır ki, yalnız halk şark• 11

ele' 
toplamak ve onları çalacll~ 1\l~ 
manlar yetiıtirmekle rnillt fl't" 
musikisi doğmaz. Musikişi~J'' 
mızı derin bir fikir ve ı> • tııf 
mümkünse o kadar wnuf1l}tJı1" 
müzik terbiyesi yaratmak ;jıı'~ 
dır. Böyle yapılmnzsa, ya et-<'~ 
yahut yeninin gcli§igüzcl ~ ~ 
içinde bocalamaktan kurtU ' 
lar. .... ... p,J 

M. Süleyman V-



.,.. ·--------------------------------------------------------- &M SON BAV ADls 

•• -Asker gozu ile ... 

Girid 

Almanlar "gaddarane,, harp ediyorlar. 
Bu muhakkak. Fakat azami f edakarlzkta 
bulunmayı göze aldıkları da meydandadır 

[v ~zan : - Emekli . ~lba!!.~ Sadık D~-;;-,;_1 (Başı Birincide) lngıhz deniz ve ha k 
L 1 • • h va ·uvvet-

rnaıı; rnürnkünse yapmak. ~rının u parçalanışı, acaba, Ci-
Evet... Modern Alman harp rıt adasının kolaylıkla t . . 

t-L ·~ 'd' y zap ı JÇln 
aıı;tJgi budur: mı ır~ oksa Girit d d h"l 1 

Nekadar gaddar olmak müm- duğu hald • . e a 1 0 
-

L!· l k e Atlantıkte, Suriyede 
ltllnse o derece gaddar olmak ve ra tn Süv Lib ' 
b 1 1 b 

' eyş ve · yada yapı
una rnukabil insanca ve ma ze- an ütün b h 

ınece Yapılması mümkün foda- dah b k hu arekctlere, çok 
k • ı I a aş . a ir hedef üzerine ya-

ar ığın azami derecesini sineye pı acak bır tanrruzd .. ı· 
çekmek. T an once n-

H b b 
gı ız .kuvvetlerini parçalamak. 

anya ve Besmonun om ar- ga J • 
dırnanından bahseden bugünkü e:kı~;;ü~~irişilmiştir~ 
İngiliz tebliğlerinde ~u cümleler 
kullanılmaktadır: 

<Almanlar, muvaffakıyetsiz-
liklerinden doğan hiddetlerini 
Yenmek için sivil halkı insafsızca 
bombardıman etmektedirler. Al
man tayyareleri bombalarını a
t~rken ·askeri hedefleri ser;meğe 
bıle lüzum görmemektedirler.:> 

Alman ordusunun cazami gad
darhğı:. klasik bir harp usulü 
haline sokmuş bulunduğunu, in. 
gilizler, kimbilir neden, hala an
lamamııı gibi göı.ükmektedirler. 
Buna mukabil ne c&zami derece
d~ feda.karlığa katlanmaktan çe
k~~me~ı~lerini> de yine bugün
ku lngılız tclgraflarından birin
den anlamak mümkündür. Yu. 
n~n Krala Majeste İkinci y orgi
nın, Cirıtten nasıl uzaklaşabildi 
ğ~ni bildiren bu telgrafta, Yuna= 
nı~t?ndaki Jngiliz askeri heyeti 
r~ısı General Heyvud, paraşüt
çuler hakkında şu cümleleri kul
lanmaktadır: 
. . <- Paraşütçüler yığın halind 
l~ty~rlnrdı. Köylülerden teşkil e~ 
dılmış olan milis l."Uvvetl~ri bun
ları mitralyözlerle avlıyordu. Bir 
çoldnnnın paraşütleri açılmıyor 
v~. ~arnşütçü bütiin hızilc Yere 
duşup parçalanıyordu.:. 
. Binaenaleyh, Giritteki harbin f1ddeti hakkındaki nazari itiraz. 

har rnlinasızdır. Dü§man nasıl 
._ ar?edıyorsa düşmana karşı da 
l Yn_ı .tarzda harbi kabul etmek 
t ~ılWer içın bir zaruret olmuşur. 

• A •• iman planıı t ı'l1• .l'ani J •1. h • esa ına, 
'Ve .ngı ız ava ve deniz kuv-
hı tlerınin bir noktada toplan
tıeasına_ irnkün vermemek ciheti
!" 

1
gehnce, bunun safhalan da 

oy e ııralnnabilir: 

rik 1 
-:- ~a~it Ali hadisesini tah-

. edıp lngiliz hava kuvvetle 
rındc b k -~ . n . lr ısınım, o ane kadar 

Sadık DUMAN 
----~--~------

Almanlar Giri-
de yeni kıt'alar 
indirmeğe mu-
vaffak oldular 
Knbirc: 26 (A. A.) - İngiliz 

orduları umumi karorgaht tara· 
fından dün akşam neşredilen 
tebliğ: 

Almanlar <"Umnrtesi giinii Gi
ride yeni kıtalar indirmcğe mu· 
\•nff· k olnıu tardır. Fnknt bu kı
talar daha ev\'cllci giinlcrdc in· 
dirilenlere naznran dnha azdır. 
Kandiya ve Resmo bölgelerin· 
de şiddetli muharebeler de\'am 
etmektedir. 

l.\lnlcmo ile Knndiya nrasındn 
göğiis göğse şiddetli çarpışma

lar biitün gün dc\·am etmi~tir. 
Yeniden şiddetli ve kesif pike 
hücumları yapılmı!<jtır. Daha ön
ki giinlercle oldui.'ll gibi ku\'· 
vetlerimiz bu nııntakacln di.is-
mana hü) iik zayiat verdirmi~ ve 
yerde bulunan diişmnn tayrn· 
releri topçu ateşlerimi:!lc tnhrib 
edilınistir. 

lrak'da Fnlluja ch·nrınclaki 

•olların tamiri de\ am edi~ or. 
Donanma \'C ha\'a km \"etleri il<> 
is birliği yapan kıtalnrınnz Das
rnnın 10 kilometre kadar sima
lindc Dide iizcrindeki mevzi-

50 vapurluk 
kafile 

------
lngiltereye gelen 
vapurlar harbin 
en übüyk nakl iya· 

tını yaptl 
Londra; 26 (A. A.) - Harbin 

50 vapurdan miirekkep en mii
hinı vapur kafilesi 26 milyon 
İngiliz lirası kıymetindeki ha
mulesini çıkarnnştır. Bu hamu
leler emniyet içinde memlekete 
dağıtılmıştır. 

De,rli Meyi gazetesi bu kafile 
hakkında diyor ki: 

Seyahat sulh zamanındaki ka
dar sükunetle yapılmıştır. Va
purlardan birinde son model 
bombardıman tayyareleri bu
hmmaktnydı. 

Kafile ayni znııımıda yiyecek 
maddeleri de getiriyordu. Mii
rettcbat duydukları sevinci giz
lemiyerek şunları söylemişler

dir: 
Z:ıyiaatsız gelen ilk kaWe deği

liz. Denizalhların hakkından 

gelmek hususunda muvaffak o
lunmuştur. Atlantikte Ameri
kan donanmasının bize pek bü
yük fa;ydası olmuştur. 

--------o--------
Deniz harbi 

{Başı Birincide) 

ri yardımın arttırılması meselesi 
etrafındaki münakaıalar üzerin
de büyük bir rol aynıyacak gibi 
görünüyor. 

Müstakil ayandan Noris gaze
tecıleıe beyanatta bulunarak A
merikanın kafilelere refakat va
zifesi görmek üzere Kanada ve
ya İngiliz donanmasına derhal 
ehemmiyetli miktarda harp ge
mileri devretmesi liizımgcldiğini 
öylemiştir. Son denfa muharebe

si, Ruzveltin salı günü irat ede
ceği nutukta, Amerikan harp ge
mılerile kafileleri himaye ettir
mek veyahut İngiltereye yeniden 
ıarp gemisi temin edecek tedbir
"r almak şıklarından birini tcr
ıh etmesini tesrie yarıyncaktır. 

Kongre liderlerinden bir ço
- u. hususi mükalemclcrde, Ruz

el tin harici siyaseti umumi hat
arla izah etmek niyetinde oldu
{unu ve harbe daha faal bir şe

ilde iştirak hususunda şimdilik 
~eni fikirler ileri sürmiyecegını 
.ıeyan etmektedirler. gWın hır mıntaka addedilip ln

t k~ Ortaşark kumandanlığı ha-l at Planlarında bir kuvvet ay
:11 'j:'51 dü1ünülmemiş olan Iraka 
rn:kcclc hava filoları sevkettır
hl ve Hınt Okyanusu donan
B aaının bazı mühim kuvvetlerini 

Birleşik Amerika Devletleri 
hükumeti, Groenland'la bu mın-

1 ki şehir mahvoldu akayı ihata eden sulan garp ya-
L d . 26 (A A ) R ım küresine dahil telakki ettiği 

lerinde tccemmii etmiş huhmal' 
nsilera karşı muvaffkirctli bir 
hareket ynpnuşlardır. Basrada 
sükun hüküm siirıııektcdir. 

--------o~--~--

asra körfez.ine tıkamak. 

b' 2 - Baıta Bismark gibı 3S o:n ton~~ bir Alman diretnotu ru:u'k .. u~ere .Alman donannıası
nizJ muhı~ hır kısmını, açık de
hle e~d.e hır Yemlik, bir kurban
u~ · g~bı .d<:'laıtırıp lngiliz denizci
A~~~Jn. l§llh~sını tahrik etmek ve 
1 antı.ktekı nakliyatı Croe 
and - lzlanda ş· · n-
rn" il . ve ımali lngfüerc 

usc eaı arasında tehdit t ı. l ilizl e meıı;. 
.. z ng crb una karşı da kayıt-

t ,~n ra. . : · --:_- eu- 1 cihetle Amerikan milleti deniz 
er ın Knhıredekı lıusuı.-ı nıuha- muharebesinin hangi noktada ce-

biri bildiriyor: reyan edeceğini sarih olarak öğ-
Alman tayyarelerinin cumar- renmek hususunda merak et-

tesi gUnkü kitlevi bombardıma- mektedir. Bu bakımdan Berlinin 
mezkur muharebeyi izlanda ada
sı etrnfındaki sularda cereyan et
miş gibi göstermesi manidardır. 
İngiliz Amiralliği i~ muharebe
nin Groenland açıklarında cere
yan ettiğini bildirmiştir. 

nı, Girid'in esas şehri olan Kan· 
diyeyi duman tüten bir harabe 

haline cetirnıiş ve vaktiyle bir 
Vencdik edebiyat merkezi olnn 
Resmoyu da harap etmiştir. 

--------O>--------
i n g iliz donanması 

--------o,__ ____ __ 

-Bir gazetenin hüku-
mete yaptığı dokuz 

tavsiye 

Amerika'nın müdaf a 
asına neresi lazımsa 

hemen zaptediniz 
Nevyork: 2G (A. A.) - Ame

rikanın durumu hakkında mü
tnlea yürüten Ne\'S Rcpublie di
yor ki: 

Amerika hiç değilse şunları 

ynpmalıdır: 1 - Yalnız harbin 
devamı müddetince işgal altın

da bulundurulacağını resmen 
vadederek ,.e İngiltere ile bir
likte hareket ederek Dckar'ı zap 
tetmek üzere yapılacak sefel'e 
iştirak etmek. 2 - Mihver ta
raftan olan Vichy hükumetine 
ait olarak garp nısıf kiire inde 
bulunan biitlin adalan zaptet
mek. 3 - Müdafaa için lüzumlu 
görü9en diğer bütün Atlantik 
topraklannı himaye etmek Ü· 

zere iHal etmek. 4 
l\lihverin Amerikndaki bii
tün kıymetlerine vnz'iyed 
etmek. 5 - Biitün mih\'er mem
leketleri ile diplomatik miina
sebet1eri keserek bunların casus 
ve propagandacılarından kur
tulmak. 6 - Amerikan donan· 
masını, İngiltereye giinderilen 
harp malzemesi vcsair maddele
ri nakleden vapurların himaye
sinde kullanmak. 'l - Bitaraf 
kalncaklannı iimid ettiğimiz 
memleketlere yardım etmek gi
bi gülünç ve neticesiz siyasete 
nihayet vermek bu pJanı yalnız 
mihvere hasım olduklarını isbat 
eden memleketlere tah.,is et
mek. 8 - Şüpheli bitara!Jarrı 

yardım siyasetinden biiviik nis
bette mes'ul olan faşist taraftarı 
,.e yahudi ale~ htarı biifün me· 
murları nezaretlerden çıkarmak. 
9 - Dünyaya yayılan faşist pro
pagandasında mukabil bir pro
paganda ile gedik açmak ve de
mokrasiler hakkında herkesi 
tenvir ederek nazile.r tarafından 
yaydan yalanlan temizlemek. 

o 

Yunus Nedi ve 
Hüseyin Cahid 
(Baş• birinci sahifede) 

\'e hissiyat irademize hakim ol
madı.• 

* 

Ad aya saatlerce 
boınba yağdırıldı 
Kahire; 26 (A. A.) - B. B. C. 

Haber verildiğine göre, cumar
tesi günü Lutfvnffe tarabndan 
Giridin başlıca şc.>hirJcrine ya
pılan bombardım:ın, bu harbin 
en şiddetlilerinden biri olmuş

tur. 
Kandiye, Resmo ve Hanye ü 

%erine dört saat müddetle müt 
lıiş bir bmba yai'.,'llmru ynf,'llışı
tır. Bombalar itina ile, bir bati 
miistakim şeklinde atılmışlar

dır. Uç şehrin de ticaret mahal
leleri kamilen harap olmuştur. 
Bununla beraber, insan 7.ayintı 
nisbcten azdır. Girit halkı fcv· 
kaHide soğukkanhlık gö termiş
tir. Bir İngiliz 1.abiti, bu hu us
ta, Giritlilerin de İngilizlere kı
yas edilebileceğini söylemiştir. 

-----o 

İkinci Y orgi az 
kalsın esir 
olacaktı 
(Başı 1 inci sayfada) 

(YENİ SABAH) da: 

Hüseyin Cahit Yalçın, bugün
kü (Yeni Sabah} da, (Her ıey
den evvel vatan için, yaf nız va· 
tan için) başlıltlı makalesinde, 
Türkiyenin bugünkü harp ka111-
sındaki vaziyetini tahlil ederek, 
Türk siyasetinin bu harpte müt
tefiklerine ve taahhütlerine kar§ı 
sadakat ve bağlılığını, Türkiye
ıin hayati menfaatleri ile telif 
etmek muvaffakıyetini gösterdi
-ini, heyecan ve hiasiyatm irade
mize hakim olmadığını kaydede-
ek §Öyle diyor: 

c ~ürk hükumetinin diplomasi 
elkin ve tazyiklerine karşı me
in, ve milletin beşinci kol pro
pagandalarına kar~ uyanık ve 
.ıırhl ı bulunması, ordunun mut
Lasıl daha '.kuvvetli bir seviyeye 
.·ükselccek surette çalışması~ır 
.j bugüne kadar bizi harp harı~ı 
tuttu ve aleyhimizde olanları ~l
e metod değıştirmeğe sevkettı. 
Eğer hükumet mütereddit ve 

znyıf bir siyaset takip etseydi, e
~er matbuat uyanık ve cesur ol
mas:.ıydı, eğer millet beşinci kol 
propagandasına kapılsa idi, bu
gün Türkiye, Rumanyaya döner
di, Bulgaristana dönerdi. Tür
kiyeye dokunmadılar. Çünkü 
fürk milletinin bütün azim ve 
iddetıle sonuna kadar kendi.si-

1i bir kahraman gibi müdafaa 
edeceğinde §Üphe etmediler. İs
tikbalde de tehlikeyi uzaklaştır
manın yegane çaresi ayni selim 
'iyasete, ayni metanet ve irade 
ıle devamdan ibarettir.> 

(TASViRi EFKAR) da: 

Ebüzziyazade Velid, bugünkü 
yazısında, Hüseyin Cahit Yalçı
ıın Suriye ve lrak meselesinde 
Türkiyenin vaziyetini incdiyen 
bir yazısını tetkik ederek Yeni 
Sabah ba§muharririnin telaşını 
yersiz buluyor ve §Öyle diyor: 

«Şu halde yakın bir zamanda 
A1manların Suriyede de yeni bir 
cephe daha açmaları ihtimalini 

rımız civanna sıçramam ihtimali 
<ar11sında hemen sinirlerimizin 
bo~anarak ne söylediğimizi bil
mez insanlar haline dÜfmemiz 
lizımgelmez. Yarın Suriye hu
d utlımmızda da zuhuruna ihti
mal verdiğimiz tehlike, dün ta 
'ip dayanmış bulunan tehlikeden 
daha büyük olamaz.> 

(VATAN) da: 
Amel Emin Yalman da ayni 

mevzua temas ederek memleke
timizde cfyice şekil almış bir ta
'.ım cereyanlar> olduğunu. fakat 
<müfrit cereyanların da eerbest
çe ifade bulması faydalı> olaca
-;ını ve münakaşa hürriyetinin bu 
ekli memleketimiz için yeni bi( 
şey oldusunu kaydederek sözü 
harbe nakletmekte ve memleke
timizdeki hakim cereyan hakkın
:fo şu fikri ileri sürmektedir: 

el-larp meselesinde, memleke
timizde hukim cereyan şudur: 
Kimseye meydan okumamak, 
kimseye tecavüz etmemek, fa
.:at tecavü e uğrarsak ferdi ha
at '\'e menfante ait her türlü a
aka ve dü.,ünceci('n sıynlarak hür 
yaşa) abilı.ıek jçin seve se,·e öl
mek: hüklımetin bizi hıırbe sok
mnmnk için elden geleni yapa
cağına inanmak, yann harekt"t i
ureti verırse bunun istiklal ba
kabul ederek Türklere yakışır su
kımından önüne geçilmez sebep
lerden ileri geldiğini iptidadan 
rette sonuna kadar vuru~mak ... > 

lngiltere üstünde 
bir tayyare 

Londra: 26 (A. A.) - Münfe
riden u~an bir kaç Alman tay· 
) aresi dün fngiltere üzerinde 
dolaşmıştır. Saat 17.30 u kadar 
bomba atıldığına dair hiç bir 

haber ahnmamıştıT. 

ZAYİ 
c- 20 mayıs sabahı çok er

ken ~iddetli bombardımanlar ol
muş ve sabahın saat sekizinde 
paraşütçüler inmiye başlamıştır. 
Paraşütçülerin kütle halinde Han 
vanın cenubu garbi mıntakasına 
ınmekte olduklarını gördüm. Ce
nuba ve cenubu garbiye paraşüt

artık hepimizin düşünmed la- Çankırı Askerlik şubesinden 
zımdır ve bu ihtiyatkarlık icabı- almış olduğum terhis tezkere.mi 
dır. Yalnız harbin, Avrupadaki kaybettim. Hükmü yoktµr. 
Trakya hudutlanm12.dan ıonra ı Çankırının Dumanlı Köyünden 
bir de Asyadaki Suriye hudutla- Emin oğlu Hakkı 

~üler ve ayni zamanda nakliye rar verdik. Hadiseler o derece 
tayyareleri iniyorlardı. Para§Üt- süratle biribirini takip ediyordu 
çülcr Hanyanın şimaline de in- ki bir nakil vasıtası bulamadık 
mişler ~·e • Maleme" de yere in mi- \ e yalnız ellerimizde götüre bile
ye de teşebbüs etmislerdir. Pa- ccğimiz eşyayı alarak dağlına 
raşütçülerin inişi, dört sı.ı.at de- doğru hnreket ettik. Ba§lc:n bir 
vam eylemiştir. Paraşütçüler, oeh oara,,i.ıtçü gıupunun yolumuz Ü
ri ve ağaçlıkları mitralyöz atcııi- ıerinde yere indiğini gördük ve 
ne tutmuşlardır. Paraııütçüleriıt cok sıcak bir havada 500 metre 
yere indiği her yerde çarpışmalar ;.ükscklerc çıkmağa mecbur kal
vukua gelmiştir.> dık. Yüzlerce tayyare her istika

Albay Blunt, şu beyanatta bu- mette üzerimizde uçmakta oldu-
lunmuııtu.r: ğu için her 1 O metrede bir SJğım-

·or ve hepimiz yere yatıyorduk. «- Yunan Kralı, bir köyde 
Prens Piyer, tayyar~Jerin çok albir evde oturuyordu. Bu ev, bır 
çaktan uçtuğunu, o derece alçakjandarma kıt'asının, bir Yunan 

kıt' asının ve Sırbıstamn istilasın- tan ki arkadaki topçulıınn yüz-

dik. Girit garnizonunun ve Yu· 
nan kıt' alarmın, bilhassa genç 
askerlerin hattı hareketi tebcı e 
şa,yandır. Bunlar, kendi mınta: 
kalarındaki bütiın paraşütçülerı 
muharebe lıaıicı yapmı~lardır. 
Girit koylüleri. her türlu tüfekle 
mücehhez mahalli muhafaz.a kıt
alan lc§kil etmişlerdfr. Krnl ve 
maiyeti köylerden geçerken bu 
muhafız kıt' aları kim olduğumuzu 
soruyorlardı.> 

General HeY""·ood, yapmıı ol
duğu beyanatta ba~kaca §Unlıırı 
söylemi,tir: 

danberi harbetmekte olan Lir lerinin bile farkedildiğini söy)ü
Yeni Zeland kıt'asının muhafaza- yordu. Çıkıııı müteakip, bir ço
sı altında bulunuyordu. Kral ban kulübesine vardık. Burada 
Jorj, kuzeni Prens Piyer ve Yu- bir müddet istirahat ettik. Ve o
nan Başvekili, Alman tayyarele- rndan Penagya köyüne gittik. 
rinin gürültüsü ile uyandılar ve Buradan Suda ile telefonla ko
bakmak için dışarı çıktılar. Bida- nuıımaia muvaftak oldum. Kralın 
yette bu, şiddetli bir hava hü- 23/24 mayıs gecesi vapurla Ci
cumu gibi gözüküyordu. Silaha- ridi terketmesi için tertibat alm
ra, şimalden büyük miktarda tay- dı. Bütün bu seyahat emaaında, 
varelerin gelmekt~ olduğunu gör- herkeı çok mükemmd hareket 
diık ve siperlere uğındık. Büyük etmiıtir. Kral, bu seyahati. sanki 
plan0rler, evin üzerinde hele- bir gezinti mevzuubahis imi§ gi

Hüseyin Cahit, kendisjne hj- zonlar çiziyordu. Bira;z ıonra, bi yapmıştır. İngiliz Elçisi Sir 

c-- Ele geçirilen Alman emir
lerinin ifşa ettiğine göre, Alman
lar para§iitçüierin umumi karar
gahı olarak., bir Yunan ~ölüğünün 
nezareti altında üç bin ltalyan e
sirinin bulunduğu bir noktayı 
seçmi§lerdir. Parafiitçüler, ltal
yanlara verilmek niyetile yedek 
silihlar taİımakta idi. Alman pa
rll§Ütçüleri bir tchrin esas barp 
sahneıindeki mahpusları da eer
bcat bırakmıtlar ve silfthlandır
mışlardır. Fakat bu mahpuslar Ü• 
::erlerinde hala hapishane elbise
leri olduğu hald~ kendilerini ser
best bırakanlara hücum etmiıler
dir. > 

d ~alamamışlar ve mühim bir 
enı~ kuvvetin ive bir iki uçak 

Kernı · · ı 

250 tap eden yazımızda söylediğimiz garptan gelen ve üçlu kşekkül- Michael Palairet ·ve refikat11 da t Q g yare . esas. yani Milli Şefin diinya da- ler halinde çok aşağıdan ucan bu esnada Kralın etrafındaki 
•Akdeniz donanması, şimdiye vasını anlayışındaki kudreti ''e nakliye tayyarelerini gördük. grupa iltihaka muvaffak olmuş- Kral bir beyanname 

kadar ax....r vazı'f-ı"n'ı bu denı"z"ın (Başı 1 İnci sayfada) Müteakıben, para~ütçüler yere tur. Grupumuz, iki aünde 2.500 • 
deni s~ ı e bazı destroyerleri Ak-

z en uzaklaştırmışlardır. 
gı ..... siyasetimizin idaresinde hükiı- • eşrettı 

her iki ınüntehasında da dikkate yorlar. Yunkers tayyareleri ha- inmiye başladı. Ben, 1 5 O ilii ~00 metre irtifaa kadar yiik.sddi. Se- n 
d ~ fif toplar naklctmeg· e muvaffak metin gösterdiği dikkati tchariiz kişilik bir paraşiitçü grupunun ri ateşli tüfekleri, miihimmat. ve Kahire, 25 (A. A.) - Yanan l'nı 3 

-k Libyada mevzii bir z&fa 
' yo sa Yenı' bı' .. · 

eger bir ınuvaffakiyetJe "-'ap- tt' k d" .. t)"ğ" d d "" - ., olmuşlarsa da ağır teçhixat ge- e ırme unıs u un en e çe- indiğini gördüm. Paraşütlerin el bombalarını ta§lyan Yeni Ze- krnh buraya muvasalatından 
tchd'd . r aurprız.c, bir 

ı e mı ha 1 d"l w· 

ıılarnıyan bi .~ 1 ecegı anla-
mi§ ve çarpıştığı her yerde düş- kinmemiştir. Buna ''e bütiin ga- bazısı açılmıyor ve paraşütçü bü- landalılar çok takdire "ayan bir soııra mı'lletı'ne hı'tabcn D'"""'et· 

k d tirememişlerdir. Bu ağır mnlze- " -r 
mana en i Uğradıfından fazla zetelerimizde bu miihim haki- tün hız.ile yere düşüyordu. Her tarzda harek"t ediyorlardı. Yeni 

dip bir kıa.ı r •1u .. muhafaza e
"etlerini d rn ~gılız hava kuv-
1"1\alt. e Lıbyaya tutkalla-

. t d' menin şimdi denizin dibinde bu- tarafta, tayyarelerin mitralyöz a- Zelandalılar, dağın tcpHine ka- tiji beyannamede; 
zayıa ver ırmiştir. Fakat ha- 1 d ·d • k k katin bir daha ifade edilmesin-: f b 1 •l'nen parn...:u"t"u"lerı'n J'lk ;,n, unan veya arma agını aç- leşleri, hava da i ntaryn nnmı- dar enerjilerini kaybetmeden ur- -ır ;l' .,.. 

rekat sahasının yeniden daral- mağa Jnecbur olan vapurlarda imkan ,·ermiş olmayı bir şeref 7.ın mukabalesi ve kıt'alnnmızın mandılar. Geceyi, taştan küçük kendi evini sarmak olduğunu• 
ınak tehlikesine maruz bulun- olduğu anlaşılmaktadır. Alman telakki ediyonn. silah sesleri işitiliyordu. Bir ta· bir evde geçirdik, gece çok •o- ifşa ederek mf!iru hükumetle 

Şirndi ,.L1,. •t.• duğu bir zamanda donanmanın ı rassut mevkii te;ıkil edebileceğin- ğuktu. Kral, burada bir İngiliz. bı'rlikte nıiı''-'ef:•-Jerı' ı'le sonııaa 
k .. ııı; .. ı b · ar, son zamanlarda işgal ettik- rekor teşkil edecek kadar kısa ~~ uı. 

tne tedir: toy e fr sual gel- vazıyeti biraz endişe doğunnak- den dolayı hiicuma uğrıyacağı askerinin tayınını yedi. Güç bir 
tadır. leri Milas adasında Girhl'e kar- bir zaman zarfında bir tayyare Trakya hudutlarımıza kadar ge- inişten sonra, bütün bir gece va- kadar nıiicadeleye devam ede-

~tari Arnıan, o~t;ehle;-j;ıA&;;:;;-:i1 ;:-j";;;;;-;;;ı;:;;~~G:::-:;::~::--:;--::--~§'J~t~'i~c~o~l~n~ra~k~k~t~ıl~l~an~ı1~n~ıa~k~i~iz:c:~~c.~m::c~y~d~a:n~ı~Vl:-~ıc~ı~td~e~g:e:t~ir~o~ı:~~l=crd~i~r~.~m~u~h~a~::k~:~:·2b~ı~ıl~ıı~n~nn~~:v~i~t~~~r~k~e2k~a~-~d~e~d~il~r~n~~~r~m~in~i~n~g~,~~l~m~e~s~in~i~b~e~k~·l~e:-.~C=~~ğ~tn~i~b~il~d~ir~n~ı~iş~t~ir:· ______ __ 
yntn'k ''o Yorga"~~ ...... nazım o an mış ısıhyordu. Genç kızlar, bir-

11 -.,.. d i En '°'" LI d' · C · l l'.A T f "k 5 ı d Yabancı adam, ilk sorgu}'U kiyor eskilcrl t • arını i- b derine yaslannıışlar uvuklu- vOn r.ıava lSln ınaye ve ı .v,ıacera e rz ası : e sor u: 

B~ sı:retlo zanıa:::: :iy;rd1u. byo1 rlardı, Fetiş de elinde büyük IJ<AN LI LO KANT = ~;.::;:•z0;; =~~İnsan pa. :~~~:~i~:~::d~~:~:~!ib::. ~:= 
sını burada geçirivo~... az •- r maşa, ateşlerle oynuyordu. . ., 

"' • .... rasız nasıl yoln çıkar. ikinci sorgunun manası neyclı ... 
Gene.. loknntat:a kaldııı:... . Dışarda sesler du) uldu: nal ı•L 

gı ..:ı - 'l'abii çıkmaz. Fakat ben bu Niçin böyle bir sual sormıya u-lerde, olan biten şe)lere b' t§:n- sesleri ... beygir kişnemeleri .. Kız 
k H' b" lganc hır gözlerini açt~ Fetiş elinden sindeki çantayı çözdü, eline nl- knc yıldanberi buralarda e kiya maksafla sormuş dei:rilim, çok zum görmü§fü? 
.alıyordu. ~ ır feYden habe- .nıaşnyı bıraktı, Mndanı Mari ha- dı. Atını ahıra bağlamasını söy- eviren: Jar türedi. Yalnız gelen geçen m1• diye sordum. (Daha t•crr) 

:tı yokmu~ il' şey KÖl'JDeaniş, şını kaldırarak gelen seslere im- ledikten sonra lokantaya girdi. M S Ç l yolcuları so)mnkJa, para1nnnı 
chıyrnnmış gı'bi görünüyor, te- 1 M • • anan o lf U b l 

ak verdi. Löblian'm gözlerinde arten karşılayarak yol gös- ~ ö almakla kalmıyorlar, urun an-
es lirlcrine hakim görüniiyor bir ışık "-'andı. terdi. Çocu'klarln kansı da aya- lll kulaklarını kestikleri gibi öl-l. ) d ' ~ ğini hiç i§.itmcdiniz ıni? 
on~mııdan ça ışıyor u. Fetişe emretti: ğ::ı kalkarak selamladılar. dürüyorlar da ... Bu itibarla ge-
Ocak gu"riil güru."l yanıyordu. - Hayır"" Bu taraflara ilk de-

l\] - Yolcu geld!, git kapı)ı aç! Yolcu, ıslak çizmelerini atewe fa geliyorum. Ben (Pradel) Ji- ce yola çıkmak akıl karı de~il-
le C\'for, Löblan'ııı kızarmış göz Fetiş kalktı. Yolcu kapıya ~ak doğ:ru uzatarak konuştu: yim. Bu akşam orada bulunmak dir. 

rlne çarptıkça, göz kapakları la~,P çalmadan açtı, dıısan ~lrtı. - Doğrusu yolumun üsttinde, jstiyordum. Karımla çocuklanm Katelin söze kanştı: 
~ •~ı kaşınıyor ve bu acıyı gi- Knrpsında bir gölge belirdi. sıcak, tenıi.z bir lokantaya rast- beklerler". Halbuki hava ber- - Yolda size hücum ederler-
derıneJc için ellerine sipel' yapa- Şapkası gözlerini örten ve ku- hyacağımı hiç aklımdan geçir- had, yoluma deva medenıiyece- se ne yaparsınız?. 
~ iri kütüklerin kıvrıla kıvrı- )aklarına kadar geçen bir gölge.. memiştim. Hele böyle dağ ba- ğim ... Burada kalacağım. -Ne yapacağım? Elimden 

i'alllşını seyrediyor9u. Bu orta boylu, zayıf, kuru bir tında... - Havanın bcrbad oluıundan geldiği kadar kup konn11'3! 
•tısı bacaklarını ateşe uzat- adamdı. Attan indi, atın terke- - Lokantamızcl~n bahsedildj- başka, yoUnr da tehlikelidir. Bir Jervej tatlı, ok.pr siW ltir ses-

Matbuat Spor gençliği 
Beylerbeyi ve Çengelköyü mühtelitini 

bire karşı üçle yendi 
l\fatbuat Spor Jrençliii Bey- Matbuat Spor eençliği takıım 

Jcrbeyi ve Çenı:elköy muhtcliti bekleri iki haftayım da pnırla 
ni bier karşı 3 Je yenmiştir. l\'lat 
buat takımı Aziz, Zeki, Hakkı, 
Suad. Ali Riu, Burhaa, Halid, 
SütcU, l\luhiddin, SaPbreddin· 

çahşmşılar ve favulsüs oyu-
mışlardır. Oyuncuların llepei de 

güzel oynadılar. Bilhassa bled 
deıa mürekkepti. Sadi ltir laarika idi. 
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Cimriliğin sonu 
Yazan : Güzin Gürman 

Mihran Nekesya• çok hasisti. 
Aldı!ını verme2, borçlarını öde· 
ınezdi. Fakat rahata, lükse, kou
iora da çok düşkiindii. 

Sıraservilerdeki evini ııüzel 

~tm~ti. Elektrik, kalorifer, 
banyo... her şeyi tamanıdı. Mo
hilyeleri moderndi. Bol ı~ıklı ki 
bik salonları \'ardı. Bütün burı 
ları on para vermeden, hep krt·· 
di ile yaptırmış veya almı)lı. 

ğar• hep birden harekete ıeçe· 
!im. Ne dersiııiz Baylar? ... 

Elektrik ve kalorifer ~iaatı 
~irketi tahsildarları cevap :ver
di: 

- Ne diyecei;!'iz, muvafık ... 
l\lohil~·e mai:azasıııuı memıı· 

\'tı, iki ınetre boyunda, gi.içlii 1·( 

kUV\etli bir adam idi. 
- Borçlunun evde olduğun< 

enıinim. • diye honıurdand1 • 
Bir kaç kere öksürdiiğiinü işit 

tim. Bö.,:lc budala gibi kapııu• 

öniinde beklemenin faidesi yol 
Kapı)I sırlla~ım girelim içeri. 

Muamelelerini hep ~·eğenim· 
yaptırırdı. Bu :yeğen, •Anıcana 

eldüğii zaman bütün mira,ına 
ben konnca~ım• di1e Neke~~· nna 
büyük bir baıilılık ve •adakat 
:ö !erirdi. 

v~ l\lihran lliekesyaııın hı· 

...,öz söy1en1esiııe. itiraz etmesin< 
Antca be)-, Sua~ervilerdekı ıneydan vernıedeo ku\."vetli o 

"vi döşeteceği zaman onu kar~• ınuılarile kapıya dayandı. K" 
ına oturtnıu~, • natllıır çatırdadı. Hep lıirde11 

- Vahan. • demi~tı · Ben ııa çni girdiler ve hayretten don 
••rlıktan ho~lanınam. Sen i•c kaldılar. Holde yakışıklı ve sı 
~ek~ çeki~e pa•arlık edip fiya derece ~ık bir adam vardı. 
tı yarıya indirebilirsin. Bütiiıı Sayın okuyucularımıza şun 

~!eri sana hnalt• ediyorum haber :verelim ki bu adam, ınt· 
BeD Adada bir do;tuma misafir bur hırsızlardan •Elegeçnu 
r:ideceğim. Esnaf beni görnıesiıı Ahnıeı. idi. l\tibran Nekes yan u 

Hamalların, anıclclerin, tuh~iJ. evde bulunınamasından bilist 

darlaruı •balı~iş! bahşi~!· di)< fade bahçe kapısından içeri gir 
tadz etmelerinden kurtulurum. miş, kasayı açmış, içindeki p:. 

* Nekesyın Adadaki do•luna O•• 
beş gün musallat oldu. Yemek 
içmek anafordan olduğu içir 
perhizi bozdu. Ve bir güu Va· 
handan her şe:vin tamam oldı'" 
ıiımu haber ılınca, bu güzel isti· 
rahatİD verdiği bir sıhhat n 
neı'e ile Sıra. er' ilerde ki e,·<: 
damladL 

raları tamamile almıştı. 
Mobilya mağazası memuru. ,. 

lindeki faturayı uzattı: 

- Paraları. dedi. Yoksa " 
karnn boi:azını .. 

Kurnaz hırsız işi çaktı, 

- p.,ki, • dedi · zaten ben ti• 
borcumu ödenıek için size geJı. 
rektim. Ne kadar isti~·orsıınu.,· 

- Faturada yazılı .. 
Ahmet burnuna uzatılan 1 

~ıda yukarıdan bir gö> altı ' 
derhal paraları uzattı: 

2 
ı-+-

5 

Soldan sağa: 
1 - Bir deniz. 2 - Hayvan 

vemi - Yaramaz. 3 - Mecnun 
- Çiftçiler kullanır. 4 - Yemek 
- Güvey. 5 - Deniz ortasında 
kara. 6 - Bir nevi kömür - Kc 
kularuı en güzeli. 7 - Keçi yav· 
rıısu - Bir hayvan. 8 - Vukı 
- Ağaçta bulunur. 9 - Birden 
bire - Erkek ismi. 

Yukardan aşağı~·a: 
1 - Şehirde bir semt - Sı 

\ekilir ve konur. 2 - Kor - Ol 
ınıyanın aksi. 3 - Bir harfim ıl< 
":iştiriniz afaki ohır (yazıldı(: 

~ibi). 4 - Sulu - Rabıt edalı 

' - Serbe<;tlik ilanı - Evin iis 
ii. 6 - Ça:v paııtalonu - Geı · 
•·rıne. 7 - İranlıların mcnıtc
..ti. 8 - Kalın kumaş - Yur

·111nuz. 

Evvelki Bilmecenin 
halli 

Küçük haberler: Yeğen, hakikaten ili çalı~ıu" 
ve evi noksnus1z düzınÜ"?lÜ. Ne 
kesyan bundan memnun, biı 

banyo aldı; wnra rob dö aıı• 

brını giydi .-e bir kanapeye ı• 

:1an1p gözlüfiinü burnuna tut 

tı: 

Haz1'et •nıütalea• ya ba~·ı1ır 
dı. 

- Alınız. 

Sonra. elektrik ve kalorifr 
lesi. atı şirketinin tahsildirlar 
tun faturalarını ödedi ve 1'li' 
ran ekesyana diindü 

- Ya size?. Size ne kaıl 
borcum var?. 

* Tozkoparanla Kasımpaşa 
urasındaki yolun ağaçlanmasına 
ıy başından itibaren başlana· 

· a ktır ı· * İ şe elverışlı medreselenn 
amirleri üç ayda tamamlana
•ı ktır. Bunlar bir kısım çocuk 
ütüphaneleri haline getirile· * Oh! hayat güzel şeydir ... Fa 

l.at Sırasen ilerde ki evin zevk 
uzun sürmedi. Alacaklılar, e' 
\'el& •Saygı tle~cr Ba~·ım• di~ t 
hitap eden ınektuıılar gönd<·t 
ıneğe ba!-lladıar, sonra, bunlar 
dan bir netice çıkmadığı111 gö 
rlintc, birer ikiser kapıya d v 
~ anmağa ba !adılar. Arlık l'llil . 
ran efendiy~ e\:, r<'henne-m gi ! 

gelmeğe ba~ladı. Sabah tan,ııcr 

atarken evden ı·ıkıYor \'C ak~ar ' . ' 
ları hava karardıktan sonra dt 
nııyordu. Fakat bu teknik de ı• 

.1un uıüddet faidı· "'erıuedi. B 
~l'Ce, Neke,~an e\'İue dünün 
kapı önünde ü~ ki~iuin beklcrl ı 

gini gördü. Bunlann ikisi •}. 
lektrik ve kalorifer tesisatı 

'irketinin tahsildarları idi. D 
~erinin ise ınobilyecinin kitih 
ııldu~u anladı. Bunlar, kap 
ıınünde hiddetli hiddetli SÖ)·k 

ni:vorlardı. Tanımamazlığa Vll· 

rarak ters yüzü etti. KarşıJ.. 

kahvenin taraçasında bir iskem 
leye ilişti. Düşünmeie ba~ladı: 
•- Bunların elinden kaçma! 

la kurtulmak mümkün olmıy:ı 
ca.k. Haydi bir gece, be~ gec< 
.ıvışabileyim . }'akat günün bi 
rinde belli cakacaklar. İyisi mi 
bir alacaklı da ben mişim gib 
davranayım. Beni kendilerinden 
bilirlerse kapıda bana rastla. 
dıklan zaman şüphelerini da\·e· 
etmiş olmam.• Ve, kahvesİDi iç
tikten sonra sokağa çıktı, onlara 
vaklaştı: 

- Müsaadenizle kendimi sizr 
tanıtayım, - dedi •• Beıı, Mihran 
'lfekesyımın ev sahibiyim. Bana 
tla dört aylık borcu var. Buaün 
·arm diye aldatıp duruyor. Bu· 

rada akşama kadar beklesellİ2 

:tapıyt açan o• maz. Ben, geçen 
giiD sabııltt:ın gı·ce yarısuıa ka
dar bekledim, ne •ıkan ve ne de 
giren oldu. Kıırnuza karşı kur· 
naua hareket elnıek l&zım. Hep 
lıir el.alım, bir sendika teşkil e· 
d,,,., ......... et. lıirllkten do· 

l\Iihrat1 Nekesyan boğuk b·ı 

sesle inledi: 
- Bana mı?. Bana bir borclı 

nuz yok .. 
Ve dü~tü, bayıldı. Kasa<ını 

nçıldığını, paralarıtıın alındığt 

1 an1aını§tt. Fakat onun ni~·i. 

b .. _, ıldıi:ını •Elegeçmez Ahmet 
den ba~kası aıılıyamadı. İ~ir 
"-arpa sarnıasından evvel kaçıJ 

kurlulnıak isti}en kurnaz hırc;n 
derhal alacaklılara haykırdı: 

- Ne duruyorsunuz?. Para· 
ı uzı vcrınedim ıni?. llaydi. çe 

kiniz arabanızı!. 
TahsUdarlar ile memur, ;va 

pacak ha~ka i~leri kalınadığıı

lüşünerek evdeıı çıktılar. Arko 
!arından da ·Elegeçmez Ahm~t. 
.okağa fırladı. 

O gece, eve geç dönen \".ılta r 
haygııılığı geçen l\tihran Nekt•, 
\'anı, sa~larmı yolarak, <'1rpın1~ 

bağırır buldu. 
Ka~nsı soyulınuştu. Buna 

kadar canı sıkılmıyordu. O borı 
!arını ödediğini işiten bütiiıı u 

laeaklılarınm birer ikişer kapı 
<ına dayanacağından korku:vor
du. Nitekim de öyle oldu v• 
pinti, çaresiz, kesesinin ağzını 

açtı, bütün borçlarını ödemeğc 

•ıaşladı. 
Bu, zannedildiği kadar kola) 

birşey değildi. SabahtaD ak.~a· 
nıa kadar borç ödüyor, bir tiirlii 

bitiremiyordu. 

* Bir hafta içinde tamam on kilo 
kaybetmişti. Vücudü zayıfla· 

ınqtı. ReDgi solmuş Ye sarar· 
mıştL O..ua bu halini görenler: 

- Ölilmüaüa yaklaştıiını his 
etti!i içi• borçlannı idilyor, •i
yorlardL 

G'OziN G"ÖRMAN -
Sahip ve 'Başmuharriri: 
NiZAMETTtN NAZİF 

Nqriyat Direktörü: 
ŞOKRO SARACOOLU 

BaııHdığı yer: 
Ebuuiya Matbaaii 

ccktir. * Beled iye Tozkoparan çu
kurunu doldurmıya karar ver· 
mişti. Çukuru doldurmak için 40 
lı ın metre mikabı toprağa ihti

vaç olduğu tesbit edilmiş ve bu
ıı un nakli için de yüz bin liraya 
lıt ı yaç olduğu anlaşıldığından 

ımdilik bundan vazgeçilmiştir. * Son bir ay içinde Beledıye 
tenbıhatına aykırı hareket etti· 
il• anlaşılan 1317 kişi esnaf, şo
for ve otobüs biletcisi hakkında 
7.abıt tutulmuştur. * Yardım sevenler cemiyeti
ıe sargı sarma ve dıkış ı şlenne 

3rdım etmek üzere, bir çok 

niracaatlar viıki olmaktadır. 

Cemiyet idare heyeti yarın top· 

lo?\arak bunlardan ne suretle 
stifade edıleceği meselesi etra
fında görüşmeler yapacaktır. * Atina sefirimizle sefaret 
C'rkanını ve sefirimizin tensip 

edeceği kimseleri ana yurda ge· 
tırmek üzere Pireye gidecek o

lan Ankara vapurunun hazırlık· 
!arı tammalanmıştır. Vapur per 
şembe günü limanımızdan hare
ket edecektir. * Belediyece son bir hafta i· 
çinde yürüyen tramvaylara atfı. 
yan 398 kişiden birer lira para 
cezası a.Jmıştır. Bundan başka 

tartiları noksan görülen 3110 ki· 
Jo ekmek müsadere edilmiştir. * Asfalt yolların, kenarların
da çıkan otlar ve çimenler yü

zünden bozulduğu anlaşıldığııı· 
dan belediye yolların kenarları
nı temizlenecektir. * MlSU' çarşısı civarındaki 
Mıstr çarşısının buradan kaldı
rılmasına karar verilmiştir. Be· 
lediye (İstanbul Çiçekpazarı) a· 

dıyle küçük bir hal şeklinde kü· 
çük bir pazar yeri yapacaktır. 

Ayrıca. Beyoğlunda da münas'p 

bir pazar kurulacaktır. ' 

26 Mayıs Pazartesi Akşamı 

BEŞİKTAŞ GÜLER 
SİNEMASINDA 

BÜYÜK TEMSİL 
KAN ... 

Facia 3 perde 

Film Rejisörü Eserin Muhamri: 
VEDAD ÜRFİ 
Bizzat ~ rolde 

Temsile, Eski aDrülbedayi, İs
tanbul ve Hile Operetleri, Halk 
Tiyatrosu san'atkarlarından mii 

teşekkil bir grup ıştirak 

edecektir. 

Beyoğlu 

• 
Taksim 
Galata 

• 
• 
• • • • , 
• • • 
• • , 

Beşiktaş 

Harun-ör-Reşit 1 
Galata 
Kasımpa..-. , 

l\füellifi: 

/.Hakkı Konyalı 
Abbasi saraylarının nmh

teşem dekorları içinde ya. 
şanan tarihin en büyük 
aşk ve en büyiik facia ~ah. 
eseridir. 
Harun-ur-Reşit kız kar

desini, torun1arını ve ve .. 
zirini kasaplık ko:vun gibi 
doğratıyor. 

• 
Hasköy 
Beyoğlu , 
Beşikta.ş 

Ortaköy 
Kasım paşa 

Ch-laköy 
Kasımpa.'!2-

• 
> 
> 

• 
Galata 
B<>şikta 

Beyoğlu 

Mahallesi 

Kuloğlu 

• 
Acıçe,me 

Kemankeş 

• 
• 
• 
> , 
, 
• • 
• 
• 
> 

Yenicaml 
> 

Dikili taş 
Yen.icami 
Bedrettin 

• , 
Abdüs<e4\m 
Hüseyinağa 

> 
Dikilitaş 

Vapur iskelesi 
H. H. paşa 

Dere boyu 
G. H. paşa 
Camükebiı 

Bedrettiıl , 
G. H. pa<a 
Keman kes 
SinanJXl ~cı 
Şulıkulu 

Sokağı No.sı 

Tomacıbaşı 3 cü Vakıf H•nda 

• 
Kutlu 
6 cı Vakıf H. 

• 
> 
> 

• 
• 
• 
> 

• 
• 
• , 

M. A pqahan 
> 

Cami aUında 
M A. paşa han 
Havuz kapısı 

• 
• 

Serdarıömı· ı 

• 

Dt-roboyu 

Dereboyu 
Dört kuyu 
Havuı kapısı 

> 
K.ıv ık iskelesı 

N ıe-catibey 
N;•tra zadP 
Erkanıharp 

• 
ıs,20 

38 
37 
34 
33 
32 
31 
30 
21 
28 
29 
15 
14 
40 
4 
4 

30/3 
12 
18 
10 
16 
56 
:;s 
6 

36 
27 
fı9 

2:) 
22 

6 .'H 
5 

2? 

264 
5 

ı:ı ı 

Cınsi 

2 ci de~e 
8 cı • 
Ap. 3 cü daıre 
6 o.ı katta oda 

• 
> 
> 
> 
> , 

5 Cl daire 

• 
• 

3 CÜ kal 

• 
Oda 

• 
Dük kim 

> 

• 
• 
• 
> 

• 
• 
> 

• 
• 
• 
> 

• 
> 
> 

• 

• 

Aylığı 

25 
33 

27 
5 
5 

13 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

12 
16 
12 

2 50 
2> 
12 
12 
ı:~ 

18 
fi. 
3 
3 

27 
12 

2 :,o 
6 
~ :;o 
1 50 
1 
H 

15 
10 Bu kıymetli eser satışa 

çıkarıldı. Karilcrlnıize tav
siye ederiz. Yukarıda yazılı gayrimenkule r 311 S:' H42 günü sonuna kadaı kı , . .tva vcrilrccktLr İhnlelP 

günü saat 14 de yap1laca~ından isteklilerin Beyoğlu V~k1flar M idü. lii jıiinc nıüraci:latlan 
2R 5 ıı-t t 
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Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurul~ Tarihi: 1888. - Serm ayesi: 100.000.000 Türle 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lara ikramiye veriyor 

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

4 adet UıOO Liralık 4.000 Lr. 1 100 adet ·50 Liral•k 5,000 Lira 
4 » 500 • 2.000 • 120 » 40 , 4,800 > 

4 > 250 • 1.000 > 160 > 20 > 3,200 > 
40 • 100 " 4.000 > 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 

dan aşal!:ı düşıniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz. 
!asile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa 11 EylOI, 11 Birincikanun, 11 

Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir 

1 Devlet Deniz Yolları İşletme umum 
Müdürlüğü ilanlan 

26 Mayıstan 2 Hazirana kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, 

kalkış gün ve saatleri ve 
kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz hattına 

Bartın ha1tına 

?tiud-.ı.:ıya haltına 

Bandıı ma hattına 

Salı 12 de (Cwnhuriyet), Perşembe 12 de (Eg•) 
"" Pa.ıar 16 da (Tarı). Galata rıhtımından .• 
Salı 18 de (Çanakkale)' Cumartesi 18 de (An'1' 
farta) . Sırkeci rıhtımından. 

Pazar, Pazartesi. Salı 9.50 d<ı, Çaı·şamba, Pef' 
,enıbe, Cuma 16 da (Sus ). Cumartesi 14 de (Ma· 
rakaz). 
ToC>kmil Mudanya 
Karaköy cihetine 
ıuılkarlar. 

po~tala'l· ı Galata rıht.ımtru.11 

yanaşır ve ayni mahaldeıı 

(NOT· Peo em po•lası iswnbula gelirken v• 
Cuma po>!ası Mudanyay• gıae-r"eu ilıiveten fı ' 
ralı adasına uğnyac.aklır.) 

I Ku~·abıgn hatbna 

İmroz hattına 

Ayvalık hattına 

P•zaı1esi. Çar,amba, Cuma 8.00 de (Mnrak••l 
Galata rıhtımından . Ayrıca Çarşamba ve Cu· 
marte.°'i 20 de {Kon.)a) Tophare ııhtımın<lan 
Salı ve Cuma 19 da (Mersin). Tophane r ıht.J• 
mından. 

Pawr 9 da (Tayyar) Tophane rıhtımından. 

Çarşamba 15 de (Bursa), Cumartesi 15 de (5'1• 
adet). Sirkeci rıht.ımından . 

İzmir sür'at hattına -
İzmir 2. sür'at pos
Wsı 

Pazar 11 de (lzmir). Galata rıhtımından. 
Perşembe J3 de (Kade~) Galata rıhtımından. 

Çanakkale 
postası - Pe1·Ş<'mbe 9 da (Seyvar). Tophane rıhtımında1' 

Not Vapur ·*ferleri hakkında heı· türlü mallı.mat aş.:~ğıda teleforı 
numa .a!a · ı yazılı Acentelerimızden öğrenilebilir. 
Galata Baş Acen- Galat.o.ı rıhtımı, Limanlar Umum ıtüdür-
teliği -.. lüğü binası altında. 423hZ 
Galata ~uhe acen· Galata rıhtımı, Mı. taka Lıman Rcishğ, 
tel,ği bimısı altında ~013'.l 

1 

Sırkflel ul1e ac• n-
tcliğı Si.rkeci. Yolcu Salonu. 

4049 

UN TASARRUFU 
/ 

1 
Francela tahdidine devam e· 

dilmektedir. Günde yirmi çu
valden fazla francelii işlenmi· 

lecektir. f"rancelayı yalnız bir 
fırın yapacak ve lranceta yalnız 
hastanelere verilecektir. 

.------~J~~~~?~--~~~~----~----ı;~~;:JU.~~---.... 
~ 

HARAP l\IEDRESELER 

Belediye şehir dahilinde bu· 
lunan ve tamire muhtaç olan 
medreseleri tamir ettirmiye ka
rar vermşitir. Bu hususta med
reselerin ne gibi tamire ihtiyacı t 
olduğu bir heyet tarafından tes· 
bit edilmektedir. 

Medreseler tamir edildikten 
sonra bir kısmı yurt, bir kısmı ! 
da kütüphane olarak kullanıla
caktır. 

-Enson Havadis-
• 

Abone Şartları: Ti.irkıye Hariç 

Senelik 

Altı aylık 

Üç aylık 

Aylık 

için 

Kr 

1000 
550 

275 

100 

için 
Kr. 

1700 
1000 
550 

T. llJ BANU.Si 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞIDELER: • Şubat, 2 Mayıa, 

\ Atıı•tos. 3 lklncıı..ıırv
tarihlerlndo yapı:lır . 

J 941 ikromiyelen 
1 adet 2000 liralık = 2000.- L. 
3 , 1000 , ;:: 8000..- • 
2 , 750 • =1000.-. 
• > 500 • c::;;;2~ • 
8 > 250 • ;:: 2000.- • 

ııı; , 100 • ;: 8000.- . • 

80 • 50 • = fOOO.- • 
300 J: 20 • ':::; 6000.- • 

CtlRt"1ıİ lhQ {S ~llKA5t110A 
hall&M\'&U .; ... r;~ 4ÇAR 

TOPÇULAR 
'' Kazıklıbağ ,, 

İçkili ve Danslı Gazino .. 
Geçen sene müşterilerinden gördüğ'." 
rağbet üzerine, bu sene daha güzel b•1 

şekilde tertip ve tezyin edilmiştir.Fiyat' 
lar geçen senekine nisbeten daha 

ehvendir. 


