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Hüseyin Cahidi ve PegamiSa
f agı bu temiz Rıillete ve bu. te

·miz milletin Milli Şe /'inin asil 
tahammül ve sükii.nuna lıür
metedavet ederim! Bisinark 

Batırıldı! 
lngiliz 

donanmasi 
Hood'un 
intikamını 

aldı •.• 

Biz, bu nevi safsata ve amgalitalann 
hangi tahriklerin eserleri olduğunu biliriz. 

Haydi çocuklar kısın dilinizi ! 
8a&iin, ltlri Y eai SaHh'ıa 

~ .. .at-..... Bi8wia C.Wt 
~uaı t.fıY-.k n ~ Tu
''lr'İ Efkar .. ilk .......... , Pe .. 
\' .... Safa. tarafında i......_ 
--~ ........... 
....uJe ' 'C bir fıkra ~ 
~ n ayni zama-ıa c....., 
laari1et Türkiyesi vataıulap ol
lllaak laa~ gjyet ve terefüü •aJaa. 
'-a etmek imkansızdır. 

lliiaeyin Cahit Yalçınıu, •Dik. 
~e pyau bir vak'a .. başlıiın~ 
llfıyau } azısmda hlicunaa ui· 
rıyan kötü insan nüınuneleri 
'riiı-k nıi1Jeti11in asil kalabalıiı~ 
'-11 '"ab· t• " ancı n nnunelerdir Pe 
Ya • • ' • 

ı.... mı Satanın •Hüseyin Cahitle-• ... .....,. 
~, •-'\ıt J"eSbalc.ri0 baslığını ta. 
....:::. ) azısında. •İçimizden ba 
~a fopumuzuıı birden dij · 

" ktt> eldutmnuzu• iddia 

'İl• .~. ı.d~· ~-"il • .., ...... 
hırı "'~ .er ı~ı tesanüdü enda. 
lcr' nııllı ecı emize ''e bu mil
h tn heı· tn. her fınatta her 
~ llreketi ile ifade etn1ckte ~ldu 
~·~khİl'lik ve tecanüse o de.rec~ a, ır b' 
r~k ı tı· ıddianm ifadesi ola. 

kabule mecburuz 
llüsta · c • · · ın ahıt, Peyaıni s.ıa \ c: • cld.. 

ten ı &alları gibi, eier, hakika-
kendilt-riue uyanla.r V"-.. 

'e h ı --un ar Tiirkiyenin bugiink·· 
'~tand I u 
~ a arı arasında apartı-
t aıılarını konımak cndişesiııe 
tıtuJınus olan bir sınıf ~·ahtıl 
•ı.u d • , ~ 
"im. evırde §u tarzdn hareket 

ı~ olanlara di~ bile" en 1 . 
lıtkıoı .. ıı " "r 
1 zunırelern vchınedh·or-
~:s-· sayıları hiç de yüksek ol-

cbtı ınuhakkak olan hu bed
~tlar, diiftükleri delüet ucu-
t11anu,.d b' -ao ır an evvel kurtul-
~alıdırlar. Zira, Türk ınilleti 
v~r _§eyi a~feder, fakat velev bir 

hını lıalınde dahi olsa 'k"J:~· tii l ' 1 1 o.gı, 
b" nıre enıneği vatandaşlardan 

l ır kı~nunıo bia kı nuıuı dis bi-
eblesın· :ı: 
'k . 1 'eya diş bilenıeğe tes. 

'ı edılmesini. asla affetmez! 
Peyaıui S r 

ld.:x. a anan fıkrasından 
a "5lnl n. .. 

.. ~- atnıleyc bakınız: 
tılluM!yin C 1 . ı · 

-....ı a U( ın üstiine 
-..::.. nıilli kiniu kızıllığı, 
zet.ıel't a8: heıncu hlitün ga
ve iç y~~ başmakalelerine 

na da 'urdu.• 

Vatanda~ ftıt.._ • 
'4ae) ın C 1 'd ' karşısında bir nevi a 11 nı 

eihad ilMn etmiı olanınıukaddes 
ea ben deriıi varını? ar araaın-

Hayar! Peyami'nin bu 'd . 
l dıa

sını kabul edenıem. Ve inan ,_. ırı .. 
ili hu memlekette, bu ıneınlek 
ti." selametinden bqka hiç b: 
41tifiinceı;i ve temennisi olnuyan 
0n sekiz milyon insan içinde bu 
İddia taraf tar bulamaz. 

Jteyami Tü'rkiyede harp isti-' . 
~en bir ziimrenin mevcudiye-
tınd Tü' k" d hü en bahsediyor. r ıye e 
\, Yle bir zümre voktur. Fakat 

u de .. ı · ~1 • • d b'r . • etnı hudut arı ıçm c ı 
ll\ıllet d ' 
111 k Yaşamaktadır ki kcn ı 
tiıl u ıtdderatı ıncvzuu hah olun· 
ı.._ .. h~rp ilahı Marsın korkudan 
--1) ... • d 1 

ttrduracak bir dchıjl' tlc 

Nizamettin Nazif 

İç ve dış politika41a Tiirk milleti ni yalaı~ Miltt ~fi temail eder 
ve hayati meselelerde bu mnteti irşad salahiyeti yalnız onda ve 

onun ithnadmı telllii il edea .hükiunettetlir. 

harbe taraftar olur. 

Londra: 27 { Rad
go} lngiltere BaŞ'lJe-
kili Mister (Vinston 
Çörçil) bugün Ö/le .. 
den sonra, avam ka• 
marasında, Bismark 
adlı Alman zırh/ısı
sının batırılmış ol
du/unu res1ne11 be
gan etmiştir. 

Londra, 27 (A.A.) - 8 . B. 
C. r Şimali Atlantikte vukua ge-
1-.... muharebe ı..klM<!a 'bazı 
·"~ uı . . ;.Jat'iJ~ Hasd T.trlı hanı baltt~ismark iarİılwnın 

takibine devam edilmektedir. 
Dün gece bahriyeye mensup 

ka bir isabet elcie etmişlerdir. 
torpil 'taııyan tayyareler Rismar
T ebliğ «takip devam ediyor> 
cümlesile nihayet bulmaktadır. 

Cumartesi .abahı Croenland 
açıklarında vukua gelen muha
rebeden 7 2 saat sonra düımanm 
kaçma9Rla müsaade edilmemiş ve 
düıman yüzlerce mil mf'•ııfode 
takip edilmiftir. 
· «Biamark-. :zırhlısı ilk müsa

demede hasara uğramııtır. Kn
çamama.cıı dn hasara uğrama91 
yüzünden sür'atinin azalmaıına 
ve yahut takibinde daha aeri bir 
İngiliz harp gemisinin bulunma
sına atfedilmektedir. 

(Devamı ÜçüncUcle) 
Türkiye herhangi bir kalemin ATevgork Be _ 

tahriki ile hir harbe sUrükleue- l Y ~ 

;!nlt~e:::~ ~:u~u::13.!:ınt~ ledige Reis i Su rı·y0 ede 
ketin gören gözü, ayni aam .. nda L d 
... memlekette çapul istiyen bir on ra ga vazı· ret 
zümre bulunmaclığını seze<!ek • J.• 
kadar da •çıktn-. gıuıgor 

Mugaletaya geleıneyiz: Tür- Londra, 27 (AA) - Eınni-
kh ede, .. 1 • Ti ıı. ' B H b 1\1 · " goz erı 'irk kanına ve yet ı..,azın . er ert erııson 

Royter'in bir 
r ivayeti kesesi Türk servetine doynunn Nevyork Bdediye Reisi La Cu

bir zümre yoktur. Bu millet. ardiyayı Londrayı ziyarete davet 
ti d etmi~tir. H ) sır an vatan as yaratınab·ııın n~ La Cuardiya hu •davete, ilk 8 ep mınta-

yaşatmıyan bir millettir. fırsatta icab~ edeceğini bildir-
Hüseyin Cahidc gelince, yet- mi§tir. Malumdur ki Nevyork ka da Al 

misinci yaşını bir kaç yıl e' vel Belediye Reisi, Amerika Pasif 510 • · 
ld k tt·x.· h ld h ~ I korunma teşkilatının '"elidir. • f 

ra e 151 a e, a i çocukluk ,.. man nu· uzu 
heyecanlarından kendini kurta-

ranuyan bu ntandnş, artık •n- Bu harp ne za- Azalmadan 
lanıabdır ki bu memlekette dört 1 ~ 

satır yazısına kulak asacak man bitecek' o ev a m edı·-
vataudaş yoktur. 1 

Bu millet, kaza ' 'e kaderini 
Milli Şefine teslim etmiştir. 

Tehlikede miyiz? Eniyi o cö
riir. Bu memlekette sulh mu 

Londra, 27 (A.A.) - Belçi. 
kanın büyiik devlet adamı Hi- yormuş 
manı' ın hatırasını taziz için ya-
pılan bir toplantıda söylediği bir Hayfa; Z'1 (A. A.) _ 'Beuter 
nutukta Bay Crinvud ıöyle de- ajansından: 

deva• edecektir. O emreder. mittir: 
'l'ür c- Bu harp tecavüze uğramış Suriye.de vaziyetin ıerıinli-

. kiye bir tehlikel'İ göğüsle- milletlerin hüniyetleri iade edil- ğini muhafaza ettiii Beyruttan 
~k için harbe nıi girecektir? medikçe bitmiyecektirb alınn haberlerde bildirilmekte
kııne karşı girecektir? Ne u- - ------ - ·---- dir. Bununla beraber hükumet 
ınan rinnelidir? Bunları hep o tahammül ve sülWtuna hürmet halkı teskine muvaffak olmuş
bllir. • edenlerin safına girmelerini, \'e hır. Halk askeri harekata sii-
. Cihanın bu~kü şartluJ İ· bir an evvel girmelerini iste- rüklenmekten korkmnktndır. 
çınde Vatandaş, ister ünifom1a mek hakkımızdır. Hiikumet Petain ile Darlan'ııı 
giyıni ister giymemiş olan kad- Biz biliriz böyle safsata '''-' hnlkın menfaatleri için ~ahstı
ro içinde bir erdjr. Hüseyin Ca- nrngaletalann ne gibi budnlaen ğına inndırmağa çalı maktadır. 
hit Yalçın'dan ve Peyami Safa- tahriklerin eseri oldukla ı·ıııı. Bilhassa Halcı> mıntaknsmdn 
dan, Tiirk milletinin bu husu.. Haydi ~oeuklar, kısınız dille- Alman niifuzu azalmadn dl'\ anı 
~iyetine \'e Milli Şefinin e~siz rinizi!. ctıııck !ediı·. 

~rad edec~i ~ut~·ha.rbin plU ve iasaolığ'ın ·U-deri ii~rinft nı illiiııı ~irier1~{ ~itir.Ji!~ 
~.; Birlefik Amerika Cumhuriyetleri reisi'.&uzvelt ls ~\"'t ,_.ı.~ ~ .. , 

Ruzveltin . . Asker gözü ile ... ır 

ağZ·ıada ·n A·meri·ka :donanma· 
bu gece sinı harb8 ·Sokme 
''Harp' -· .. .,, ğa met.burdur 

s6zu çıka 
cakmı? 

Naiulc, ~irn.li:
ge kadar sö g-
1 eni/ enlerin 

en mühimmini 
teşkil ede

cektir 
Londra. 2 7 ( A.A.) - Alman 

donanma• kumandanı Amiral 
Rador İngiltereye malzeme nak
leden Amerikan vapur kafileleri
ne refakat aistemi tatbik edildiği 
takdirde harekete geçileceğini 
söyliyerek tehdi tte bulunurken 
Nevyorktan ve Vaıingtondan a· 
iman telgraflar, İngiltereye daha 
İ)' İ yardım ~t.mek için yeni karaı
lt\r ılhndıi.ınt hildirmitlerdir, 

B. Ruzvelt dün zamanını bu
gün söyliyeceği ve §İmdiye k~· 
dar irat ettiği nµtukların en mu
himmini hazırlamakla geçirmit· 
l lT. 

Daily Mail gazetesinin Nev-

İngiltere n1aglup olursa Anıerika Pasifik 
de Japonya ile ve Atlas denizinde al manga 
iit: u:k buşuıa ka, ~ılaşnıağa mecbur olacdlt 
Yazan; Sabık Bükreş Ateşemiliteri~iz ı 

- - - ~ 
. - -- ~ 1 Amerik,. gemi kafilelerin ı ,. 

kım maddelerın topragımızda . .. d k ~ 
mebzulen bulunmaııı gibi hallt:r n.ayc usulunu kabul e ece · 
Amerikalıları infiratçı yapmıııtır. Almanya, Btlyük harpteki gibı. 
Maamafih bugün milyonlarla A· iktısadi cephede h arbi ka~bct
merikalı şuurlu bir muhakemeden k . . 1.. sanayünden 

. f . . . . t k t meme ıçm Marp sonra ın ırat sıyasetını er e - ek f ı,. 
ıniftır. Artık harbe o ka4ar gir- Avance'ni muhafaza etm ' a 
mi§ bulunuyoruz ki geriye döne- ıikalann hnalitmı arttırmak 
meyiz. Bu me9Cleyi münakapya Fransız sanayilııdeu istifade et,.. 
ddevam eylemek bile lüzumıuz.- mclt yolunu tuttu. Harbi kazan· 

ur. rib 
Nevyork Tinlca ıazetesinia mak için İngiltere ve ~1P 

zannettiğine göre, eier 8. Ruz· saııayiine karşı iistünluk elde 
velt, reami Amerika ıiyaaetinin etmesi lazımdır. 
şimdi kendi mu~.arehe meydanı Amerika üç mühim mesel" 
olarak tayin ettfiı ıahaya nakle-
dilecelc ha11> malzemesini Ameri- karşısında bulunuyor: 
kan donanmasının himayeıi al- 1 - Fabrikaların ,imaliitını art 
tında Amerikan ticaret vapurla- tırmalk, 
rile nakletmeyi teklif ederse\ 2 t .. ... ·ıt . l va kuvn•t· 
kongre ve millet derhal kendisi-\ · - ~1.6 1 eıeye .. ıa ' d ) 
ne müzaheret edecektir. (Devamı 3 uncu e 

-
york muhabiri diyor -ki: 

cB. Ruzveltin nutkunda Ame· 
rikan milletinin mukadderatı ta
mamile İngiliz zaferine bağlı ol
duğuna işaret ~tmesine ve bu za
fer iein her türlü vasıtalara mÜ· 
raca~t' ederek ve her türlü leh- ' 
likeleri hatta harbe iştiraki bile 
göze alarak müzaheret edeceği
ni söylemesine intizar edilmek-

Deniz 
Kuvvetinde 

•• 

yerde, ı.arutmau ~-una haru· 
mn•an avcı ,Phidir • 

Denizin, yalım: kendi miilki• 
yeti hudutları i~indc fcthe41iJe. 
miyeceğini gii<.:tercn bir miııal 
de Girıt harhidir: Ustünlük Ajarı!. telgrafları, hnrn h·hli

Hamid Refik keleri yiiı.iindcn daralan bi.r su· 
ha üzerind barmamamak ıı·b· 

tedi~ . 
Hood'u~ ziyaı A tlanlikte Jn· 

giltereye daha büyük bir deniz 
yardımı yapılması +ıakk\ndA Re
ısicumhurun vereceği karan tea
ri etmesi ihtimali vardır. 

Daily T elegraph' an V aşin~on 
muhabiri de ıöy)e yazıyor: 

cRcisicumhurun dıt siyaıi mü 
şavirlerinin ümit ettikleri ~y ~· 
Ruzveltin en az Monroe kaıae.ı,
nin yeni bir tarifini yapması ve 
harbetmck pahasına da olsa -de
nizlerin aerbestiıini temin etme~ 
için donanmanın kullanılmaıına 
karar vermesidir, 

En nüfuzlu İş adamlanndan i
kisi Amerika radyo korporasyo· 
nu reisi ve umumi müdürü B. 
Hnrborte' la Amerika hankerlerl 
birliği reisi B. P. O. Houston ge· 
çen cumartesi günü harbe girmek 
hususunda ısrar etmışlerdir. 

Nevyork Herald T ribune d iy\lr 
ki : 

Co~rafya vaziveti 'liC bir ta· 

İua:ili:ı douaama11, aD'anevi likesi 'başgöstt>ren iııgilrı do· 
şöhret kabutunua içinde, göze nanmasının GirH snlarmdan ıı· 
bir nı1sli fazla rörünen heybeti- zaklaşmak ihtimali bulundu • il· 

Je, düne kadar, .üstün ve rakip- nu bildirdiler. Dı,fiTu 'e~ a ya· 
siz bir muharebe kuvveti hissini lan. lıtimal tahakkuk cltığİ 
vermekteydi. Netice ha)dBnda takdirde buna sebep. bar.,l.ct 
tahmin yürütenlerin hepsi de, kabiliyeti binnisbe az olım ine 
bu farkın, İngiltere lehine af'lr donanaıanıu · kendınc ıla lı ıı c
basa~ğını . kabul etmekte miit- -.ıio ve milsait sahalar arafmık 
tefik gibiydiler. 'Fabt .. Gioen in~buriyetinde kalnıı.-. olmıı .. ı• 
land,. hadisesi gösterdi ki •mü- dır. 
cerrct adet ve tonaj f~lahğma Her ne olursa olsun, İngi liz d4'
dnyanan bir deniz hakimiyeti nanması, kendisinden bekh•ne• 
kıı\ovet ve tesirini j)inihaye mu· ·hareket \ ' C ~eviklik unsurunu• 
b~faznda devam edemez. Sa· . semerelerini yaknula ''er~ekte 
ym aşağı, fakat cesaret ' 'e gecikmi~ ecektir. ' 'e Hood u A bıt· 
ohlgnnlık itibarile iistiin, hare- . taran Bi mark 2ırhlısının a~· 
ketli , ·e ma<'era peşinde ko!?an beti de ayni :nt>viden olınR.P 
.bir donanına. &'VHU lustırabildiif ·mıılıkunıdur. 



Sat.ile Z 

I~~ 
~ela o ;ı.ı;.;. verdiil ı..t•~li-J 

-~ • ge uyar& muhakeme ve muva· 
._ ___ L..I=~~~---- zeneleriıai luıybetmefe mahkim 

F .0 . durıar. ranSJZ mı etJ FraDSJZlar işte lıu talıü iletin 

M•JJ" f J"k • mağdurudur. Biç lıir Fransız ve 1 1 e a etı yoktur ki kelimenin tam mana-

Fransıuun bugünkü felaketi- sile bir egoist olmasın; yine hiç 
n in sebepleri nedir? Bu 

lekcıin kalkınması çok 
. üre~._'k midir?. 

mem- bir Fransız yoktur ki, bütün 
uzun bunlara rağmen, vataıııaı ılü-

şünmesin ve sevmesin! • 
Bu tezat, varlıklar bir halita 

haline girince, bilhassa büyük 

olduğuna inanan başlarda, hak 
ve hakikati röremiyeceJı:, idrak 
edemiyecek derecede bir aarlıo 
luk husule ıeltiri:r. Bııııa, bir de. 

•Büyük Fransayı yaratma• ha· 
yali, yahut da •yaradılmış Fran
sayı muhafaza• endişesi inzi
mam edince, mantık lıü bütii~ 

ortadan kalkar, her hareket '111• 
ursuz bir iradenin neticesi ola. 

tıık belirir •• 

Cebeli Dürilz üzerine 

EN SON HAV AD!s 

bir ., ,r; anlar, alabildiğine 

i"ransız uçakları.ndan biri 
hon1balar savurmuş olan 
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SULTAN ABDllL'AZİZ '.:::ve 
-- İMPARATORİCE OJENİ 

1 -- ---, 
1 Yazan: Ayhan --

Oynaklık gösteren F ransanın 
yekta kanaryası nihayet 

kafese girmişti 
CRu bir tarih değÜ<[ir. Vukuat Utmamen doP:rd 

olmukla beraber karikatürize edilrru!k suretile 1ır 
:ılrııL~tır Kullanılan üslup da bu bakımdan r 
lmıımalıdır ) 

giyn1ış. göğsu•ıün yan tarafına 
nır rnura!lsa Osmani nlıfanı ycr
P~tirip yakı!?lırnııştı. Belınde kah 
a:;ı pırlanla i~lcmeli kıvrık lSey
ı cel5.detı-. asılıydı. Öğledcnbcri 
Umüş lizerinc altın kakmalı yu-

r; arlak el aynasına bakarak üç. 

liE bu İJİ siyasi eepbeden tet
k:k edeuk deiiliz. Çünldi hazan 
bilinmeden, hiuedilmeden yapı
lan öyle hatalar ve günahlar 

vudır ki, hunlann faiUerini, si· 
yıısi ve basit bir bakış ile eü
nahkir mevlı.iine oturtmakta ek 
!<Criya isabet yoktur. le. ela. i
çimizde, Framanın bugünkü sa
kim siyasetini Borjuvazyanın 
bir eseri olarak göstermeğe ça
lışanlarımız vardır. Bu kafile, 
bütün kabahati, •halk cephe i· 
ismini verdikleri mesleğe dii~

manlığın bir neticesi olarak cös 
terir1er. 

Bu gibiler, tabiat ve onun ka
nunlarını, bir cemiyetin bu 
kanunlar karşısındaki mevkii

nin ne oldu_Wıınu tayin edeme
mek mevkiinde olanlardır; bu
nun cezasını burunları önünde 
ki hakikati ıörememekle öder
ler. 
Bunların tahminlerine cöre, 

felıôketin miisebbibi Borjuv.&%
yadır!. Dü~ünmezler ki yabancı 
bir milletin esareti altına düş· 
mekte en ziyade zarar görecek, 
İşçi kütlesinden ziyade bu grup 
tur. Aklı başında zengin ve fa
kir hiçbir Fransız bö;ı:le bir e
sareti ne ister, ne de di.işüniir. 

İşle tabiat Fransaya bu has
talığı vermi~tir. Beynelmile' 
keşmekeş arasında, hasta ruhlu 
aıağliip Fransanın böyle bir pş· 

Jı:ınlığa düşmesi mukadder vr 
nıukarrerdi; düşmemi olsayıl 

yaşadığı iklim şartlarının anı 

ve emirlerine uymamış oluYdu. 
Yalnız, iklimin de bu bodbi 

halka müsait davranmadığm• 

itiraf etmeliyiz. İklim, bu bed 
baht hodbinlere pyri şuurilik 
ten kolayca şuuriHğe geçmek 
fakat geçtikten senra da yin< 
beyhude bir gurur ile tekrar 
meş'ınu unntmak ~aafını ver
miştir. 

eçhul ve esraren iz Suriye : 4 
Albag Kole ... 

Jefa !!lakallarını kırkıp düzlemiş
i. Berberba!;lıya emniyeti olına

.. ::uğı için ellerile mübarek yüzüne 
C"ki düzen vermek ist.emi~ti. Has 
dadan dışarı çıkmıyordu. «Ha

ı.... nıi hüınayUn > pencerelerınin 
k kafeoleri Dolmabahçe sarayı 
.pıldı yapılalı ilk defa efora> 
..L.lmişti. Samur saçlı dilberler, 
.rman ebrülannı çatarak deniz
cn yana nig3.h ediyorlardı: 

rın şu darı dünyada istedikle•1 

başkaca ne olabilirdi} lmparaıo' 
riçe de bakalım böyle değil ınil" 
di} Memleketindeki sarayların• 
diyecek yoktu. atebesinde ( Q) 
sade kut •Üdü ebik olan bahll' 
yar idi ama, ne de olsa. Abdulıi· 
ziz Han gibi ,ehriyann iltifatıfl9 

bigane ( 1 O) kalmamak gerekil· 
t:I lerdem ~taze civan dilberler e: 
lınden bağn yanıp cijetl 
hun ( 1 1) kesilen Padişahı cı· 
hanın haline biginelik göstef' 
mek kabil miydi} Bir iki yıl ak' 
dem ( Elize) ef\r<tyında İmpv.ra.' 
toriçe haz.tellerinin candan k0 ' 

puşarak gönülden !a~an teveC; 
cühleri nasıl olur da unutulurd~. 
Tam fırsat gelip çatmıştı. Ab'""
liziz Han gücü yettiği kadar .. ölt' 
ran tekaddümesinde ( 12) buluO' 
mak diliyor, geçmişteld boıç• 

cağızını ödemek istiyordu. Bu0f 
da yadırganacak ne vardı? {,5.U 
ve ho,güftar ( 13) lmparatoıı• 
çenin şerefine, işte Asitaneıioı ,., 
yaklandırınış, vüzerai feharnJfl' 
yalı boylarına döküp serpmiiı: 

.. -ransa devletinin kadın aultanı 

Bu Fransız subayı Cezairde doğmuştur. •Iİyordu . Padişahı cihana gönül 
erdiğinden ötürü deniz dalga 
lemeyip fırtınalara ıöğüs gere
ek geliyordu.> Nazenin cariyeler 
,jribirlerile İi<JÜp cümb~lenerek 
;üzlcrini pembelendirip kızartan 

Babası Fransız, anası Cezairlidir 

Fran,..nın felaketini, herşey
dea evvel lıotbinlikte ve hunun 
neticesi olarak <enelerdenbe:ri 
saplanıp kaldığı şaşkın siyaset
te aramalıdır. 

Cemiyetlerde Jı:ütlenin tekba
~nıa rol e ·nadığı faraziyt'sini 
hiçbir vakit üeri .tiremeyiz. Öy 
le milletler vardır ki, iklimin, 
) a adıklan coÇafya vaziyetinin 
karakterleri tizerindt:ki tesiri 
neticc~i zanıan zan1an scrc:en1lik 
göstermefe ,.e hu ~a~kınhk ara .. 

Tarihe bakalım. Her zamar 
ani bir aldanma ile esarete ıliô 

ten Fransanıa bu e areti daimı 

çabuk attığını cörürüz. Bir gür 
evvel alkışlarla göklere ~ıkardı
ğı şefler, bir gün sonra giyotin 
başına ıötürülmiişlerdir. 

Fransa yine bir hata i~lemi"'" 
tir. Bu hata, kendi,ine bir def• 
daha gayri snurilikten sunriliğ• 
grçmek fı1'alını vermektedir. 
Bıınun ergeç veya geç olması. 

a~ılan yaranın kapanmasında er 

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

Çorbada tuz: 

·'Amma yapbn hacı 
Süleyman a(ial,, 
Mahkemelerin hapıs. •iirgün 

ve para cezaları ve dükkin ka
patma kararları vermelerine rağ
men, muhtekirler yıne faaliyetle· 
rine devam edip gidiyorlar. 

Görülüyor ve anlaşılıyor ki ne 
iki.yctlerin. ne cezaların. kazan .. 

maktan gözü doymıyan tacirin 
küçük esnafın ve perakeudecinın ! 
ustünde ufak. bir tcalri olmuyor, J 

Kole'nin cerkes 
1 

bölükleri, Genaral 
Dubo f ı r kasını 
son neferine ka
dar kılıctan oe-, 

ıniiessir bir rol o,·nıyat'akt1r. imam yine bildii~ni okuyor. i 
RİZA CAVOARLJ Bir zamanlar l•tanbulda yol 

cirmiş olan "Dür-, 
zü., leri yenmişti ---keoenler vardı. Kö~eba,larında 

1 
pusu kurarlar. gelenleri geçenlerı 
oyarlardı. imdi de bir takım Halayda ki Türk-
viedansızlar, inıtafsızlar memlc: 1 
"-etin lıer kö~•·ind~ bir pu_•u _kuı- Fransız miizakere
muşıar. yiyecek, gıyecek ıhtıyaı;-
arımızı vergiye bağlamak. ke~ I !erinde Kole bizim 
erimizi kasalarına aktarn1a r' ı 

mek nıyetini güdüyorlar. 1 için müspet bir rol 
;eçinen ve birer tufe)'·Ji hctvv~Hl aynamış l. 

Bu Gesler, prens Ferdinand'ın 
hususi katibi olan Geslerdir ! 

Her biri başkalarının sırtınd"' n 1 f 

dan b-.ka bir tey olmıyan mub . 'l\ı:ı•••• .. m••ııii 
tekirleıin kafalarının ezilıp. ~ Franaanın mcghur l...avren.ti ku
huylarından vazgeçtllc.lerinı, ın mandan Kole, kumandası altın
•afoızlrğı bırakıp meıru bir şekil •·ki Cezayir alay ile birlıkte Su
de para kazanmayı tercih et.tik. ıye - Filieti.n hududunu geçerek 
~erini elbette göreceiiz. Hukiı t.ı Fransızlara iltihak etti. 

Müellifi : Nizamettin Nazif metin azmine baktıkça bunu :..; Suriyeyi ilk i§gal eden Fransız 
28.k bir hayal sanmak ha ti oluı. Kumandanı General Guro' dur. 

men Donçeye haber ııöndermiş, Vaktile köylünün biri t.ıanbu- ıCaJcat Suriyede yer yer başkaldı· 
Lepiskayı alıp Seliniğe getirsin a gelir, bir İş bulmak için ~ur~- ı·an kanlı isyanlan bastırarak va
diyt". J\.1alUm a. Petriç taraflarında .la burada dolatırken, gözüne hır liyete hikim olan ve F ransanın 
Donçe!lİn çetea.i dolaşır .•• Oonc;e >Örekçi dükk.inı ilişir, kar,ııın- hak.iki otoritesini temin eoen en 
derhal hazırlanmış. Fakat o sıra- 1a balon gibi §iımi,, kabarık pul mühim ph iyet Koledır. 

- Hakh•ın. Fakat o. kız kar
.l~ini yalnız, 9uhaylarla duşüp 
kalksın diye buraya göndermiş
ti. Halbuki komite ~imdi ona 
kanlı i~lcr ıördürmeğc niyet et· 
mtş. 

- Sanmam. Lola buradaki va
ı.ife ini o kadar iyi yapıyor ki o: 
nun başını beli.ya sokmak komi
teye kir getirmez, zarar verir4 

- Ben de bu fikirdeyim ama, 
bana kalına. Tan~. şojphelerinde 
haklıdır. Çünkü Lola namuslu kız 
olduğu için. komıte kt·nditıindcn 
beklediği kadar fayda göreme· 
mıf. Kulağıma çalınanlara bakar
san. LoiJ bugüne kadar hiç lum
senin metresi cimayı kabul etme
mi . Halbuki casusluk yapan bır 
kddının yatak j lerıne ehemmiyet 
vern1emeai lizımgeliyoı. 

- Burası doiirudur. Fakat bu
na rağmen Loli. çok kıymetli iş
ler görmüş, birçok tehlikeleri za
manında haber vcrmittir. 

- Orasını bilmem. Komite o
nun vazifeaı için bir ba,kasını a
ramış ve bulmuttur. Petriç yanın
da cKüçük Parie~ köyü var ya .. 

- Eeeey} 

- İtte orada ııüzel bir kız 
varmış. 

- Sakın Lepi•ka olmuın} 
- Tam kendi~i. işte onu ~ç-

111ifler. Bu kız. Loli. kadar güzel 
oynıyabiliyormut- Hem. biraz da 
fazlaca pişkinmİf. 

Sonradan gelen adam güldü: 
- Evet, öyledir. İyi tanırım. 
Ve birdenbire ciddifeterek: 
- Bu takdirde ... -dedi- Tane 

nan memnun olman lizımgeJir. 

Mademki Lepiaka geld•iiı ııün 
Lol~ın nzifeai bitmif olacaktır. 
Eh. o da kız karde ini alır, köyü
l>e ııötürür. Bunda teliı edecek 
Re var~ 

- Daha oöyliyeceğimi oôyle-
111edim ki ..• Dinle balı: ... Komi
le bu kararı verdôlcteA eonra be-

da bir başka i çıkmıf. Rumel. >Öreklerini görünce ağzı sulanır, Suriyerıin ilk inal günlerinde 
beylerinden birkaçı birleşmişler. birkaç para feda ederek mıde.ını .laylı bir zabit vekili olarak Ha
İ•keçe ve Kavnladan büyük bir sevindirmek ister, tezgih• yana· c.;Üe &ele:l Kale, evveli ,imali 
parti tütün kaçırmai:a karar ver- ıtır, başlar yemeğe.·• 3uriye Çerkesleri arasından gö
mişler. Bu işi yapacak adam ne- J Eh. köylü bu, kolay kolay nüllü bir süvari bölüğü teşkil e
t3.meli ve gözü ateşten yılmaz bir ı~oyar .~ı? Beş ?n. tane yer, n~- derek faaliyete ba~lamış, ve bu 
adamrn•t· Adına Ali diyorlar. fıle. Şoyle lc.endını yoklar, mı- bölüğün başarc!ıi:ı i~ler Fransızla-

- desinin mes'ut olmadığını anlar. rın na1arı dikkatini ceJbe.derek, _ s·~ .. ~damın yolu na•llsa On tane daha goçurur; yine na
cKüçük Paris> e dü~müş ve Le- file. Bol bir i,tihaya dayanan çe

lik bir sıhhat sahibi olduğu içın 
piskaya Atık olmuf. Lepi•ka. ye-

doymaz. On tane daha y~r. bir~ 
ni iııkından tütün mewlcsıni O~-
renince Donçeye haber vermiş. kaç bardak su içer, yine rnide~İn· 
Donçe de tabii, derhal komite ile de bir boşluk sezer ve on tan~ 
muhabere etmiş. Rilo manastı- daha yedikten ıonra «çok ~ükiir 

yarabbi!• deyip elinin tenile du
rından gelen emir üzerine Lepis-
kanrn bir müddet daha köyünde 
kalmasına ve Donçenin ne yapıp 
yapıp bu kaçakçılan mahvetme
sine karar vermit- T ahii Loli, 
yerine bir başkası a:elınciye ka
dar buracla kalmaia mecbur ol
du. Hem hep•i bu kadar olsa yi
n~ İyi. Dün haber aldık ki San
dalciyeff ile Yuvan, burada bir 
•uikası hazırlamakla mC4gul bu
lunuyorlar ve jşe ba~lamak ıçın 
Loliyı ilet gibı kullanmaktadır
lar. 

- Hangi İf bu} 
- Ka villalı tüccar 

dlt' i bilir mi•in? 
-Hayır. 

Apootoli-

- Bu adam, komitenin öldür-
mek İstediği adamlardan bıridir. 
Fakat bir türlü kapana aıkr"tıra-
mamıtf;ık •.• 

-Yaaa .•• 
- Evet. Apootolidie, bir it i-

çi.o buraya a:elmif ve Loli'ya vu
rulmuş. Yuvan, fırsattan istifade 
etmeyi düşünmü, ve komiteye 
meseleyi bildirmiş. Ya bu ak
f&D"I, ya yann aece Kavalalı tüc
carın haabı ııôrulınüt olacaktır. 

Biz bu akşam trenden 
Cesler'i gördük. 

- Cesler mi? 

inerken 

- Evet, Prens Ferdinand·ın 
hususi ki.tibi Gesler ... Bilir~in kı 
onun bulunduğu yerde ya brr 
homba patlar. yahut kamalar. ta• 
bancalar kılıflarından fırlar. 

- Adam ıende. Telaş euiğin 
İ~e bak. 

- Arkadaş. bana «Vardar gü
neşi Apostolı derler. Ben ne der
.em, kulak asmalısın. 

- c Vardar Cün•şi Apostol > 
ha} 

- Ne sandın ya} 
Sonradan gelen adam bu İsını 

itilince, birdenbire, saygı go tr .. 
ren bir tavır takındı. Kd.rljıtoınd.t· 
kinın eline sarılarak Öptü. Bu· 
nun üzerine öteki 

- Ben, dedi. kamadan taban
cadan ürken adam değilim . ) al
nız Tane'yi gözünı gibi severln1. 
Ejer ana.1ını kaybettikten ıonıiil 
kız kardetinin ba,ına bir bela 
a:elecek olursa Tane, pek acı du
yacaktır. Bundan korkarın1. 

- De\.·amr var -

dak1arını !İlip hesabını ıorar. 
Bör.kçi kabank yekünlu bir ra
;am söyler, köylü haykırır: 

- Amma yaptın Hacı Süley
man Ağa! 

Tesadüf bu ya. börekçinin adı 
la Hacı Süleymanmııl Börek~i. 
1ayatında ilk defa yüzlinü gör
düğü bir adamın, ismini hacı ];}. 
kabile birlikte söylemesinden bı
. dZ tuhafla§ır gibi olur. Hayretle 
ı'Orar: 

- Benim Hacı Slileyman ol
luğumu nereden bildin) Daha 
vvel. ba~ka bir yerde görü~tük 
ıı ıydü) 

Kö,·lü, 7eki. ışıkları pırıldıyan 
'lzlt-r inı ona çevirıp !1U zarif ce

vabı V('rir: 
- Y di tutup bö,.ğe dolduru

tundan Sülcymanlığını, hır tu
a m una akla dıırgunluk ver,.n 
)İr para istf'n1cndt'n de hacılı~ı
nı anlndım ! 

Münir Süleyman Çapanoğlu 
• * Arazi tahriri komU.yon re-

• leııııin ütrctleri hazirandan i

tibaren 60 ltradan 80 lira ·a çı
karılacaktır. Komısycmda a<a 
olan vihh·et ve belediye meclis
eri azalarına da günde lki§er 

l.ra ücret verilecektir. * 23 hazirandan itibaren İs
tanbul ve Zonguldakla 7 çocul: 

Kolenin gönüllü bölüğü, Çerk.,. oyler fmlda1ıyorlardı. Valide 
bölükleri grupu isnUni alınıı ve )u!tan bile atlastan yanar döner 
..,kiz bölüğe çıkarılarak iki ala-
ya yakın bu • stivari livaaının ku- uyruklu fistan giymiş. kenarla
mandaoı. henüz mülazim olan bu · a leblebi taneli inci iılettirdi-

.i chotozunu> akaaçları üzerine genç ubite verilmişti. 
Koleni'l Çerkes bölükleri. Fran ğmiıti: cValide Sultan olsun da 

0

ranota Padifahı haremine bir 
!tızların methur General Dubo 

niıli bulunmaz incilerini gös
fırkoınnı, ıon neferine kadar kı-
lıçtan geçiren Dürzüleri yenerek ermeyip anın gözlcrinın kamaş

•rmaaın> olamazdı. Aslanı da F ranaanın Dürzü dağına girme. 
·üz.üne bakarak net' e ile tebeseini temin ettiğı gtbi, Suriyenh 
iim ediyordu. Bunda ne vardı'} 

~a~~ ::t~~:r• bt~'rgt~:t~;:raikyS: .lbet aslanının haı miaafirine di-
ı·ıyede istikrarı temin eımişti. atını göstermek gerekti. Kadın 

K 1 fendilerden birkaçı kül kesile· 
o "nin mcsaisıne hayran o ~ 

lan Fransa, bu zabiti binbaşılığa ek. haremi hümaylln pencerelPrİ· 
kadar yükseltert-k Çerkea aüvar e abanm~lardı. Anlar dj\ Öjeni 
1 ivaınnın kumandası uhde11indC" azretlerinin hiç olmazsa vapu
kalmak üzere Suriye yüksek Ko· unu karııdan görüp seyretmek 

•tıyorlardı. «Acep onun da pa· 
mı.erliği umum istihbarat servl· lişahı cihanın olduğu gibi deniz 
Sinin batına getirdi. 

icl~rlerini &ndıran simsiyah se-
Cezayı1de tioğ-an ve bir Fran- ır.t-leri var mıydıf > Sonra. hün .. 

.,z zabittle, yerli bir Cezayirli ka· 
dının mah•ulleri olan Kole. çö 'rın asabiyete kapılarak sehere· 

'e-lc bütün gece cney> üfleyip 
arapc;asile, Şanı arapç.asını bir a. ·anık tak!limler etmesinden de 
rap gibi konuıur. ihtilal ııünlerı 

uıkulanmışlardı. Bu gelen bir 
ae Suriyeyi kasıp kavuran bu a 
dam, a~ayi" takarrür ettikte ıu.nım sultandı. cSahibi saadet 
~onra Suriyelilerin harimine v r .iti idi Olmıya ki, şevketltl Pa. 
kalbıne •okulnıa.,nı da bıldı. lişahın ciğergahından yaralıya-

Bır Züman geldi kı. Kumandaı ak kendüne bend etsin 11> O za
Kole bir parmak lıaretile hüku rıan ne yaparlardı} Hem, Sultan 
metler indirıp hükUmetler bindi \ bdüliriz Han istedikten sonra 
recek hır ıahsiyeat ke•ildi. Surı •elere kadir olamazdı} Hünkar 
yenin meşhur Vezitler Heyeti Re- abaha kadar has odada iram e
isi Şeyh Tacüddin Hüsni, Ko,lr Jemez olmuş, tanyeri ğardan 
nin yarattığı ve elinden tutup ık ~ ;ün doğuncaya kadar durma
tidar aanCalyesine oturttuğu a· il p sakallarını kırkarak. ay. 
damlardan biridır. ' aya bakıyordu. Huzura girip çı-

Hatay dava31nın en heyecanlı .an hazincdarlara, «gayri can
ve 

0 
ıbi dcvirl~rinde de Fransa, arın dayanamıyacaiı ,eyler aöy

Koh.:nin nüfuz ve ıöhretine mü~ üyordu. 
racaftt etnıi,ıi. O da. cidden mü- Abdülaziz Han. Dolmabahçe 
kemrnel ye t.İ.şmİ ~. harp ve daı pta arayı hürnayUnu rıhtımında ei· 
büyük vasıflara malik olduğunu !eşen yedi çifte kayıia bakıyor
ispat etmiş bir kuvvet olan meş· Ju. Ne iyi etmişti de İrnparato
hur süvari bölüklerini müteaddit •içe için acele tezgiha vurdıtıdu
kollardan Hatay üzerine tahrik .u k.ayıiı kırmızıya boyatmış, kü
ctti. ekçileri en gürbüzlerinden inti-

Suriye ordusunun belkcn1iğini ıap etmişti. Herbirinin al yana
vc ana kuvvetini te~kil eden Çer- ~ından kan damlıyordu. Kürek
kes ,üvari kıtaları, hedefin Hatay Jer bwıtan aşağı kırmızı ipek 
oidui!unu •nlar anlllmaz, çok kuv ~ömlek ve açık kan renginde şal
vetli hatıralar ve baglarla bağlı vat giymi~lerdi. Kayıkta değme 
bulundukları şefleri kumandan otağlara değişilemiyen bir kö,k
Kolcı e: ·eğiz vardı. Y c,il atlas pndele-

. Emret~igin yerde gözümüzü rinden sırma ıaçaklar sarkıyor
atest<n n budaktan •akmmadık 1 du. «Ah. imparatoriçe kimbılir 

Hepsi de has misafirine feda l 
lup yetmiş bin kere yedi bin 1' 
kul köle olsunlardı. Sanki ne ) 
lurdu} Mülk kendinin değil "' 
idi} Y alınayak baoı kabak c!t' 
nize uiirıyan halk bir başkaoıoıP or· kullanmıydı? Salıpazarından . , 
taköy canibine kadar sarayı h0 

mayiinlarla F eriyeler nhtunı01 
ikifer sıra asker dizilmişti. Serf 
ker Hüseyin Avni Paıa Anad0 • 

kıyısında tam tertibat alnıı~ 
Üsküdarda Şemsipaşa meydaof 
da deniz güzergihına saf bai 1' 

k ,. 
yarak aelinıa duran as e ... 
ler •ıralanmıştı. Beylerbeyi J-
hili karıncalanıyordu. iğne j,,ıı· 
ıa yere düşmezdi. Sadrazam, l 

1 
yi (Sultaniye) vapur.ile .K• ~ 
Sultaniyeye izam etmİ§lİ. AJııı) 
beraberinde Fransa Elçisi (Bor< 
dahi vardı. Paris Sefiri K•b4'ı 
( Ce1f!il Paşa) onlarla bile ( 1 I· 
idı. Aliden bir gece evvel, !:>"~· 
tan Az.iz süddesine ( 15) Çar» 
kaleden hususi telgraf gelın!!'(ı 
İmparatoriçenin alessabah (1:$ 

0 
nam vapurla Karanlık lifti"~ 
methalinden Boğaza duhulü ~1 1 
diriliyordu. O dakikaya k• ~ 
Padişahın Öj eninin gelec<S,1_

1
, 

eınnıyell yG ktu. Kaç defa bo> ol 
haber verilmi1ti de sonunda b ~ 
y~re bekleyip durmuşlardı? lı r 

paratoriçc söz_ünde oynaklık go~, 
terip gelmemlf, Abdülaziz J-1~ 
intizar atcfine yakmıştı. frs.ı1

1_, nın yekta kanaryası İşte na;ı fi' 
kafese giriyor demekti. G• -~ 
fÜphe caiz değildi. Fransız El'.~. 
bile Ali ile kalkıp giımi,ti. ı-1°1,ı ki.nn içi içine sığmıyordu. oe• ' 
daireleri başt"n baJa al Y"fil "'r 
raklarla donatılmı~tı. Şirketi J-1• r· 
riye - F evaidi Osm.tniye v•PıJ( 
ları reııcii.renk bayraklar çe~~{11J" 
lerdi. Küçüklü büyüklü .. u ~,.. 
hümayÜn• ( 16) donatılf!I' f 

Yeşil. vişne çürüğü feraceli ~ ~ 
dınların beyaz yaşmakları de~,. 
üzerinde köpürüp ağarıyot"". 
(Pertev Piyale) vapuru Sat•.ı . '" burnu açıklarında c:Ettl> ge111lf) 

(Daha var 

ve hiç de sdkrnmayız. Fakat Türk nokadar hoşlanıp sevinecektih (!l) Efiğinde. ~ 
'rıle çarpl'mak ınevzubah• olun- !'-lekadar ol;a o da kadındı. Ala- ( 10) Yabancı kal~'' 
ca bi i ilk fıuaııa Türk •atlarında ~·İşe kapılmamak mümkün değil- (11) Kan, (12) hediye, <15 
örürsünü2~ diye ctvabı dayattı- di. Ehemmiyet verilerek itina e- ıırır.ı sözlü, (14) beraber, (1 

lar. dilip hiirn••t gösterilen kadınla- C$ik, (16) ıremiler. 
Keskin bir psikoloJ< olan Kole ----------------/ 

heıfıen bır çevirme han:kf"tile i~i 

••tlıya bağladı v• bır ıaıalıan· da ====Bize gÖre==========A~.:::;; 
»aziyetı ,Beyruta bıl dil rli. 1 

Bu vak"aclan sonra Koloyi bü- K · • f" t h d b" f il 
yük bir sulh ve Siyaset achmı o- uzu etfnfn ıa f er yer e. fr 0 ma 
larnk ve ı~i derece bırden terli Kuzu eti bolla.ıt•K• lıafd,., bu m.iibarrk· rml{lt'ltt jiı ;f 
t~ ı rilıp Albaylii:a yi.ık»thilerck. J r d ı· B k ~ 

11 F atı mllıila. evanı P< t)"O·ı··· al;ıyor.mrıu;;, filıin yerılel.-i a-_ -" 
•tay1n -Tanıız fcvkal.iJe dele- / / .ç· 

,eliğine t>yin <dılnıiş olduiiunu ta. 60, a an yerde 70, ou•1:•nrle 80 Bıraz dalıa mulafl1• rl" 
.ı•iru}oruz. bır semt ka<abıııda 5.S, lwwi 50. Su fiy,,ı ırvafüıiiniııı ıf' 

Hatayclaki Türlt - Fran ız mü - belıi. murnhobr. k~'''.ıi•yoflrınuıı h<ifri .«ılı§. /i11ıı'.u Ü1T11rl~~ıl 
Lakı-re ve ını;n•••:betlerınde Kole n'.amı;ı olnımıdır· lıtn ııılıafı koı'.U>Y<m bır fııtfi..dımberı bil 

ayet ınu•bet ve muvaffakıyetli /(Ull IOf>lrmdıf(I t'I' bu llll'l'ZU e/rn/ıwla konu.\luju lurldr· 
bir ro1 oynamı,t1. / 1 · · 

tüı ii lft •llrrur juııı ı ıtirememi <tİI" /1 
Bu~ünkü !>tıı·iye İ~tihharal qcr- _. '1" 

vü~lerilt-, ınli. tc:ıılcke: kıt larıılln . ıf~a.lı.a l(_''':·'·nlt•rf/e i~·_y;;~.iln.~ dPı..tiğin~i:: eı. m4•.ı;,e/.e.'"',,.i 
ba,larında bulunan bclliba,lı bu· U••ı-ıye .-.lmdırı a/ıuw bır turla ~d111rk 1>Lemııt•n bır 114 
tün elern:ınlar üzerinde Kumetn.. :.İrt•f>sİ 11ıi /ıôkiuwlir? Ö)"le J<'ğ 'ı'1tfl, konıi.f)·on bir cm "' .d 
d ' 

•• 
an kolcnin derin bir nı..ih.;,z "c kararıııı t'Prr11eli l'f. ralaıulu~ları.n, 1nrı•.ı;iı11in<le, hul ı·e 

tesiri olduğ:u ınalUıudur. 8u jtı- el Y'l'·bilnu.f,·ri in!lii'uıını ıı•nıiu. t·tuıt:ıli. 
b:ırla Kolenin Hür Fransızlara il- A 
tih•kından çok mühim ihtilatlar ========= Bıı bo··yledı·r.' ~ 
\'C neticeJ,..r beklemek çok doM;ru -

' (j r. 



..,. 3 ----------------------- EN SON HAV ADls H llayas lMl PAZA&TESI 

1 -
Hergün bir -ı ı 
Muhavere _ A s k ~ r g ö z Ü i 1 e ... . 1 Bu Gönorll =t:f 1. J':]t1aberleri 

Prens Nikola ve 
Abdülhamit Amerıka donanma

sını harbe sokma-

Kısaca: - . 
HUseyin Cahit, Pe· 
yami Safa ve biz ... 

-Karadağ, yeniden hortlu
Yor mu? 

Holanda da genç 
kızlar va erkekler 
mecburi hizmete 

Arjantin limanların- G i ritte 
daki ltalyan harp 

Peyami Safa, sütuuunun 
beyaz perdesi üstünde iiımne 
uicdanında mahkumiyet f.:arorı 
t1lmı~ binlerce «Hiheyin Ca
lıit» e ~çit resmi yaptırıyor. 

Fakaı Jeüklen vuran aydırılık 
<iZ gt·lmİ§ ulcıca/; ki, çelırclcrin 
hepsi de simsiyah göriiııüyor : 

«H ırsı::ı,,.,., liipçükr, jurnalcı· 
lar, yahmcılar, lroncıJ.lar, dal· 
hauukl((r, döne1der . .>, tek bir 
mihver etrafmd-0 pere11deler a
ıaral:, şddlden ~elde girerek; 
ldilı dillcrhıi çılmrtıp sıntarak, 
ldilı Pllcrilc lmrunltuı iistiinde 
nanihler yaparak gözlerimfriıı 
;jniind<'ll geçip gidiyorlar .... 

-Kinıhilir. l\lümkündür. Çün ;u bu minimini kralJığı ihya, 
talyan sarayı için bir haysiyet 

ıneselesidir. 
ğa mecburdur 

jngiltere m_ağlup olursa Amerika Pasifik 
e Japonya ıle Atlas denizinde Almanya ile 
tek _haşır:_~ karşılaşmağa mecbur olacaktır 

çaljrıldı 
Londra: (A. A.) - Alman ma 

kamlannm emri ile HoJJandada, 
18 den 25 yapna kadar kadım ve 
erkekler altı ay müddetle mec· 
huri hizmete davet edilmi in. 

V•Pnct~~~~~.ı -ArJKandiy a ve 
- Neden? 
- Çünkü İtalyan kraliçesi 

~~jeste Elenna Karadağ kralı 
olu Nikola'nın kızıdır. Karadağ 
geçen Umumi harpte itilaf dev
letleri ile birlikte harbe girdiği 
~aldc, harp sonunda Klcmnn!>o 
de Loid Corc ve Vilson onun 
topraklarını Yugosln\'ya tacına 
bağlamışlardı. Bu hadise o za
nıan 1tal~an sarayını pek mü
teessir etmişti. 

- Karadağ kralı Nikola mii
h' •nı hir adam mı~ dı? 

- f'rnn ada tahsil görmüş. 
Moskova saraylarında hayatı 
Öğrenmiş, siyasi terbiye almı~ 
bir köylü idi. 

- Peki, bu devlet, kendi ken
dini idare edebilir mi? 

• - Ne gezer? Nüfust1 üç YÜl 

bıo kişi kadardı. Arazi dağlıktır 
l\'ikoht, Rus çnrmın ve Osman!~ 
&ultanı Ahdülhamidin yardım. 
ları ile geçinir giderdi. llntti. 
ıneşhurdur. Abdülhamidden biı 
sef.er, istanbuldaki elçisi vası· 
~~ıle beş bin altın istemiş, Ab
dulhnmid de derhal Os 1 mnn ı 

bankası üzerine •100· bin altın. 
lık hh· çek yazıvermiş. 

- Hayret! 

- Dahası var. Bu prensin Tin• 
!ı~h adlı hususi bir yab vardı k 
)'ıne Abdülhamidin hediyesi id 

Ve llaliç tersanesinde yapılnuş. 
h. 

····· 
- Fakat asıl ha~·rct edilecek 

tıokta neresidir bilir mishı?. 
- Söyle bakalım. 

.. Nikola, istanbula gelip Ab 
~~lhanıide tazimletlni bildirdi 
gı zama · · b' n, maıyetanc ır iki Yt>ı 
tııibnı d . • . 
8 an arlık verılmış tabii 
d unı?rla birlikto Febüs Efcnd 
c bı.r r . k . • 

iild'' esım çc tırmış. Nikolr 
. Ukten sonr11, Yugoslav Tu
tıug k l"h'l 
Çcti ru u 1 nfhı t.-rclimanları 

ne snrııyını gezenlere hı 
l'~snı· .. . 
b' 1 go 1P.rırler ve Nikolanı ı 
ır aılım gerisinde duran bir sa 

~ay had ... mesi iistiine parmak 
a~ını bastırıJ> •işte Abdülha 

l1Hd! d • ·• crlermış. 

d - Abdülhamid Hnn, Nikol ıı 
d aQ bir adım geride gidecek ı:ı 
aın ınıdır? G .. ld.. L- • u urme uc:nı .• 

1 
""': İşte Karadağ böyle bir de• 

P~tcıkti ve Nikola da böyle biı 
rens .. 

-- l~NSARi BÜLENI: 

Şehrimizde 
liüyük sığı
naklar yapı

lıyor . 
Bütün mahzenler 
ve ~ehlizler sığnak 
h~l.ıne getirilecek 

- .. ıli.yet Seferberlik Müdürlü-

yl~rtl ar~fdından §ehrimizin muhtelif 
erın c yn 1 k • bü "k • Pi aca umumı ve yu aıgınakl . . h ve A ı. nr ıçın azırlanan 
nıtaraya ·· d .1 kabul edil . ~on en en projeler 

bal tatb kin rnııtır .. Projelerin der
d" lal.ır~ t geçılmesi için yakın
lcceii h .. te en tahsisatın gönderi-

Hazırla::tı alın~ıştır. 
tanbuldaki buf~~Jelere göre, ls
zenleri, dehliz.! . Yeraltı mah-

'- h 1· erı tad · ı· 'l na& a ıne getirilecek 1 at ı e aığı-
arasmda Yerebatan ~~· Bunlar 
Kıztaşı mahzenleri iı T~~irdirek, 
dır. Bütün ,dehliı vee 'J:el var
tedavi yerleri, du§ verna tenlere 
odaları yapılncak, burala'Yı •nrna 
~ ra 
\Onacak halkın oturabilrnc:ai . ~·-
bölmeler yapılacaktır. Her 1't1n 
rıak biribirlerine telefonla ra:~ı
~ilecelt ve bu telefon hattının 1ı:: 
tıçle de muvasalası olacaktır. 
l' ahsisat gelir gelmez derhal .in
t~"ta başlanacakbr. Esasen tabi; 

iter sığınak olan bu yerler kı
;- bir Ulmanda on binlerce fs
Yan~uUuya modern bir sığınma 
la.er efri haline gelecektir. Diğer 

rata 1· 1 lctlcikJ rı a akadarlarca yapı an 
:trı.ed erde §ehrimizdeki harap 
ltuıı reaclerin de ııığınak olarak 
lt~~abileceği anl~ılm19tır. Bu 
' r Projeler hazırlanmakta-

jantin hükumeti. Jimnlannda mal em ede 

,Yazan : Sabık Bükreş Ateşemiliterimiz 

bulunan 50 bin ton hacminde 22 

Tapum satm almak için İtalya Anudane, gaddarane 
d_ir.,...· __________ n_e_b_ir_an_ı_aşm_--:_'l_·a-•m•şbr. iBİr boğaz)aş-

(Başı Birincide) 
lerı yetıştırmek, 

3 - Atlastakı gemı kafileleri
nı hıma.ye e~k. 

t .. Bırtnci ~e ikınci meselede bil-

ı ~I ~ Soo~·iAıcMal( '2 lmahali'!dede 
-~~--------~--- _. t1"'"'"l vam edıyor ! 

~ Bırleşik Amerika müttefik
tır. Fakat üçüncu mesele Ame
rıkanın muharebelere bilfiil ış
tırak edip etmenıesile alakadar
d~. Benun kanaatıme göre gü
nun en mühim meselcsı budur; 
Bay Ruzvelt bugün soybycceğı 
nutukta bu husustakı karat:ını 
Amer.ütan milletme bıldırecck
ti:r 

A •k d (VAT AN) . da: daha korkunç bularak, portrele-m e Tl a a' Ahmed Emın Yalman, Girit Tini ıöyle çiziyor: 
' ' • A • • har?i. ~ün.~sebc~~~e lngiliz Ba~ «İıte size bir gazete. Fa-
Mı/ [ ı hır dın vekilının ııoyledıgı nutku tahlıl kat bu gazetenin hikmeti n ederek hadiselerin bugünkü man vücudü yalnız sahibine pa-

l B k ' zarasında İng~tere için karnnl:k T~, . a~art~m~n ve lüks temi-
0 an o s un noktalar oldugunu, bu ayın do- nı ıçın bır alet olmaktan i-

nüm noktası olması da pekala harettir. Oradaki kalemlre 
f arihçesi mümkün .. ~.labileceğini işaretle ıatılı'k birer alüftedirler. Za-

şunları &oyluyor: man zaman, garp sosyetele-
Boks, ilk olarak Romablar dev «Bedbinliğe düşmek doğ- rince patlak veren rezalet-

rınde başlamış ve hasımların eL ru değildir. Almanlar Lib- ler, zaman zaman ne§l'iyat 
• ]erine taktıkhan demir elclivenler-
Acaba Bay Ruzvelt'in kararı le, hiç bir kaideye tabi olınaksı. 

nedu·? Gemi lrafilclerıni himaye zın, doğüşmelerinden ibaret şah
USUlünü kabul edecek mı'! Ma- sI, ve mahalli bir spordu. Bu dö
ıfınıdur, ki İngilterenin çok tay- ğüş ~etice.sinde taraflar?an ild~i 
yarey iht' rd Ağ de agır yaralamr, ekserıya da o· 

e ryacı va ır. ır ve lürdü. ç 
uzun menzilli tayyareler hava 1816 iptidalarında, çıplak yum
Yolile İngiltereye vasıl olabili- rukla oynanan bu oyun, İngüıte. 
Yor; fakat hafif avcı ve bom bar- rede spor sahasına gtrmiştir. Bu 
dunan tayynreleriı yedek par- tarıhten. sonra boks Amcrikayo 

ı ' da geçmış ve bu memlekette bfi -
ça ar ve sair malzeme daha zi- ·ka boksör' le +:.. • • rı r ye""1megıne ını · 
Yade gemilerle nakledı~mekte- kan vermiştir. 
dir. Halbuki bunlann bir kısmı Bu şekil boks (çıplak elle). 
'lenizaltı ve hava hücumlan do- gayrimeşru olarak, harpten sonra 
layısne Atl d · ini d"lı" . ı920 ye kadar devam etmışt.ir. Bu 

as enız n 1 mJ tarihten itfuaren Amerikad::ı 
boylamaktadır. Bu sebeple iste- boksu canlan<iırmak ve esaslı bir 
nen yardım tamamile yapılama- teşkilata raptetmek frt.ere İngitte
maktadır. reden cGovin> a<l.lıı bir mütehas. 
Dünyayı saran bu harpte A- sıs getirtilmiştir. Bu adam, o za. 

k . . . ' tnana kadar Amerika topraklarıı. 
merı anın emnıyet ve ıstıkbah da k d . b' ek ld 
İn . . aı esız ır ş ı e cere.v:ın e-

gı1tC'l'cn ı.n mu~ffer olmasılc den boks maçlarını kaidıeye bağ. 
Çok alakadardır. lngiltere mağ- laınağa ve muntazaıxı bir hale if
lup olursa, Amerika Atlası da rağa muvaffak oLmuştur; bu ış· 
Almanya ve Pasüik de Japonya le:cte bilh~a esaslı yardımıırı. 
le yalnız karşılaşmağa mecbur esırgcmemış olan Ne~~k belcd 
• . ye reısı c Walkerıt dır kı. onunla 
kalacaktır. Zaten Amerıkanın müştereken c Walker Boscing 
İngiltereye yardım etmesinin en Bilb kanununu vücude getırm~. 
mühım sebebı de budur. tır. 

Bu sebeplerle Amerika do- Bu.gün Amerikanın 25 eyale-
liınde de boks kanunen meşrudur 

nanmasın~ ~~mi kafileleri1? h i- Dığer eyaletler kanunu kabu 
rnayc usulunu kabul etmesı, ya- etmemekte bugüne kadar israı 
11 muharebe cephclcrınde saf etmi,şleııctr. 
utması askeri bir zarurettir. Boksun bir kaideye bağlanma· 
~ay Ruzvelt Amerikan efkarı sından sonra Amerikada bu spo. 
m . . . ' run ne dereceye kadar ilerlcdıği· 
umyıesı.n~ hı:ırbe hazırlamak ni, ve nasıl boksörlıer yetiştiğim 

çın kıymcUı olan zamandan e- bilhassa halkın bu ~r şubesi
pcyce fed~fırhkta bulunmu~- ne. g?sterdiği alakayı tebarüı 
tur. Hood Ingiliz zırhlısını batı- ettırelım: 
"an Alman donanmasının Atlan Amerikalılar ~~ a~ ~-
• .k sul nd d ] tığı Ak letlerde seyreıtmeyı, ıster. lngılte-

. a_:ı a o aş ve - rede oynanan boks hafif siklctlc-
dcnız bolgcsindc İngilizlerin 3-4 rin boksudur: «Kendini hasmın. 
cephede muharebeye mecbur dan efendice korumak>, işte in
kaldıklıarı şu günlerdt?. Bay Ruz gilterede bo~un manası budur 
vclt'in hbnay ul.. .. k b 1 Fakat Amerıkada boks bam baş-

- . . e us unu a u ka<l.ır. Halk heyecan ister. Bağır. 
'.!decegını tahm.i:n edebiliriz. Za- mak, teşci etmek ister; Amerika· 
ten Alınan donanması da bu ih- da, boksta, sert, dinç, atik, kuv -
limati düşünerek bir :nümayış vetli olmak lazımdır. Çünkü Amc 
vapmak kaygı.sile Atlant?ktc rikalılar geaıç ve dinçtir. Ameri
dolaşıyor. Bay Rt•· it'' k r kada boks demek, cill.'>'ln iD6aila~ 

zve ın a a- d kt" Çti k" A 'k d 
sında Aınİl'al R-..:a 1 • • • eme ır. n u merı a a ya-

wuer ın tehdıdm- pılan boks Amer.ikada doğmuş 
den daha büyük ve nıiihian olan tur. İşte bu yüzdendir ki bu mcm 
zafc~. meselesi vardır. Bay Ruz- lek_et, dü~y~ın. e~ üstün boksör-
"·elt ın vereccgwi karar •. b lerını yetiştırmı.ştır. 

' ı•ay e- İşt D b . ld. 
dilmi bir meydan muharebe- Arn~ ~~.Y>Deuna .mısa ır 
sinden dah "'th• b' . BJA.l mseyı tapınır-

. . a mu 1 ır darbe ın- casına sever. Çünkü, Demse\' 
dırccektn. kuvvetli vurur, bıısmının üstüm. 

saldırması çok anidir, öldürilciı 

Yabancı 
memleketler 
deki Hırvat

lar 
Anavatana dön -

bir sağ yumruğu var.clır. 

meğe davet 
liyorlar 

Amerika. boksun meşru hale 
sokulmasındanberi, ağır sikletlcr 
de bir çok cihan şampiyonları ye. 
tiştirmiş ve Avrupa devletlerine 
bu ağır sporu kaptırmamıştJI'. 
Amerika boks tarihi ve ringler! 
Demsey, Tuney. CQrbett, Süll • 
van, Yeffries, .Tak Johnson, Kid . 
~hocolatc, F:reda:ıp Milllcr, Şrır
Key, Paolıina, Canncra, Şimaling. 
Maks Baern, .Joe - Saiis gıbi &ne 
rıka halkını tatmin f'den müca

ed i· ~cleci ring yılıdızıarı ~ etişlirmiş. 
tır. Son senelerde cih::ın şampı 
vonlugunu kau:nan Joe . Lou "" 
ampiyonlugu elinden kapt1rma

mak için çalışmaktadır. 

. yadaki rnuvaff akıyetli ta• aleminde vukua gelen ifşa-
arruzlarma geçtilderi zaman at o memleketleri .kemiren 
o hızla Süveyşe kadar var- manevi kanseri meydana 
malan _beklenmİ§ ve pek vu~muşlardır. 
çokları lngilterenin Akdeniz işte ıizc zenginler.. Bun-
hakimiyetinin ıonuna vıtr• ların gayesi ıadece apartı-
mak üzere olduğunu san• manlarından, tahvilatların-
mışlardı. Halbuki İngiliz dan muntazam irat ve faiz 
kuvvetleri Tobruk ve Sol- almağa inhisar eder. Vatan 
lumda sağlam bir surette müdafaası. harp tehlikesi 
tutundu, bir taraftan da onlann u~ıilannı kaçırır. 
Haibeşistan temiiliğrni bi- Memleketin uğnyacağı teh-
tirdi. likeden dolayı değil, kar. 

İngiliz ve Yunan kuvvet· larına, sermayelerine gele-
leri, sarfettikleri büyük gay- bilecek teşevvüşten dolayı! 
retlere rağmen Ciritte tu- Tekaüde sevkedilmiş gene-
tunamazlarsa bu Alman za- raller, bir baltaya sap ola-
ferinin kuvvetli bir manevi mamış harisler, katır gibi 
tesir yapacağına ve Almao- inatçı ve laf anlamaz mu-
lara bir takım askeri menfa. harrirler, kokain, eroin ve 
atler temin edeceğine §Üp· saire iptilası içinde muva-
he yoktur. Fakat böyle bir zenelerini kaybetmiı hasta 
zafer elde edilebilse bile ruhlu muvazenesizler, ukala 
bunun harbin neticesine te- yarablmış beyinsizler, entri-
sir edeceğini ve lngiliz ada- kacılar Avrupa sosyetesini 
larının istilası hakkında bir ve medeniyetini yıkmıı a-
ölçü olabileceğini sanmak millerdir.> 
ağır bir hata olur.> 
(CUMHURiYET) de: 
Yunus Nadi, bugün {Topye

kun) adlı başmakalesinde Ciri
din, Hanyasını, Kandiyasını ve 
Resmosunu, bu şehirlerin içinde 
oturan fnasum insanlnra birlikte 
tahrip ve imha eden bombaların 
tarihe heıap vermek mecburiye
tinde olduğunu, bu türlü hare
ketlerle belki bazı yerlerde harp
ten çabuk neticeler alınabileceği
ni, fakat tahrip ve imha beheme
hal misli ile mukabele azmini ö
nüne geçilmiyecek bir ihtiras a
teşi haline getireceğini tebarüz 
ettirdikten sonra netice olarak 
şöyle söylüyor: 

c Yirminci asır medeniyeti 
bilerek ve istiyerek çoluk 
çocuğu dahi öldüren bir 
harp usulünü asla tecviz ve 
terviç etmiyecek ve bir hil
kat galatı gibi nasılsa mey
dana gelebilen bu fikri öl
dürmek için sonuna kadar 
uğraşacaktır. Hanyanın, 
Kandiyenin ve Resmonun 
'tahrip ve imhası bu davayı 
artık en mütebellir şeklile 
ortaya koymuş bulunmak
tadır. 

Siz bugünkü halile Avru
panın aciz ve dünyanın eş
siz karı§ıkhklar ve ıaıskınlık
lar içinde adeta meAuç gibi 
olduğuna bakmayın. Vic
danların ihtilacı Okyanusla
nn fırtmalarından daha 
müthiş ka11r.galar yaratmak 
kudretini haizdir. Bir kere o 
ihtilaç tabassul ve hele te-

Ruzveltin bu 
akşam söyli
yeceği nutuk ------
Altı dille dünyaya 

yayılacak ! -
Bu nutuk ile 
Amerika, ar
tık sarih bir 

cephe 
alıyor mu? 
Vaşington, 27 (A.A.) - B. 

Ruzveltin bu aktam aöyliyeceği 
nutuk için huıusi katibi şunları 
söylemiştir: 

«- Reisicumhur bu nutku 
hazırlamak için çok zaman sar
fetmiştir. Birçok mühim şahsiyet
lerle istişare ederek çalıımıştır. 
Bunlann arasında meşhur mu
harrir Robert Şervurt ~a vardır. 
Nutuk bütün Amerikan radyoları 
vasıtasile bütün dünyaya neşre
dilecek ve en az altı dile çevrile
cektir.> 

şeddüt etmiyegörsiin, belki o-- --
biraz geç, belki biraz gi.iç, A • k t 
fakat behemehal müspet ne- merı a ya 
tice tahakkuk eder: Yaka-
rak, yıkarak, nihayet bir si- •• enmekte 
lindir gibi bütün ar1zalar guv 
üzerinden geçerek, on in- haklıyız '·· 
rm hepsıni yamyassı diiz-
leterek. Bu beşer hayatı- Adie-Abeba, 2 ı {A.A.) 
nın tabiat kanunudur. Ma- Jimnadaki İtalyanlann vaziyeıi 
sum şehirlerin suçsu7. insan- fenalaşmıştır. Bir hafta evvel, 30 
larını tarümar ve perişan et- .40 bin raddesinde olan bu kuv-
mrktc hiçbir kahramanlık vct devamlı firarlar ve mağlii-
yoktur. Bu tı.irlıi hareketler biyetler doln) ısile bir hayli za-
müstakbel nesillerin ancak yıflamıştır. 
yüzlerini kızartır. > Londrn. 2 7 (A.A.) - Birle$ik 
(YENi SABAH) da: Amerika ve Kanadadaki seyalıa-

Zağrep: 27 (A. A.) - Hırva
tistan Hariciye müsteşarı bir 
Macar gazetesine u beyanatta 
bulunmuştur: 
•- Hırvati tandaki Sırpların 

Uı&aklaşması dolayısilc boşalan 
~o~rakları işlemek için adam.1 
ıhtıyacınu:ı: var. 8 :uihtiyucı ya 
hancı n1cmlcketlerdc ynşıyaıı 
Hırvatları nnavatana da\ et e 
derek karşılı ·acağız. Şimdi l\tn 
caristanda 50 bin, Macaristan
dan evvelce ayrılmış olan top-

(Kara kaplan) unvanlı Z<'ncı
nın ayak oyunları, sür'ati ve ıno' 
hur sol direkti bir kaç uınınn ha. 
sımlarını korkutabilir. 

Boks demek, Amerika milli 
sporu demektir. Amcrıkrılı ların 
ş arı, mücadele, dninın mücadele
dir. Ve bu iHbarln bu spor, Ame
r 1;ada bir ibadet htikmtindcdir. 

Hüseyin Cahit Y"lçın, bugiin- tinden avdet eden Avusturya 
kii (Yeni Sabah) da vatan mü- Bnsvekili Mcnzi şu b<"ynntıtta bu

raklarda 80 bin ve !\'.Jnroristann 
~·eni bağlanmış olan toprnklar
da 120 1!in Hırvat ynliamakta-
dır. 

dafaası, harp tehlikesi kur~ısın- lunmustur : 
da, baz ı insanların gösterdiklt:ri «- T.ırıhimizin p<'k miihim 
telfışın vatan cndişesilc mcmleke- bir devresini yaşıyoruz. Bi.itün si
lin uğrayncağı tehlike dolayısile yasi partıl l'rİn de"amlı işbirliği 
dl'ğil, k:ırlarına . sermıwelerine yapması laz.ımdır. Arnt."rıkaya bo§ 
gdebilecek zarardan ve r l-ıntla- bo unn gü" enmediğımıze inanı
rının bozulması korl:u!lund n ile- yorum. Amerika her snhada B. 
ri ge!dığiııi tı>hnrüz <>ttirdikten Ru ' ' ' iti takı be hazırdır. Fa ket 
sonra, bunları bo .. r, ıınculaTdaıı ve öni.imü7rleki altı ay için valnız 

b <' .inr i kol. m~rsup ndarnlnıdnıı ı kr ııcl iıni ı:e g İ"t>:ınwliviz. 

Kahire, 27 (A. A.) - Kandi 
:re ve Meleme mıntaknlarm

da halen şiddetli muharebeler 
cereyan etmekte olduğu bildi 
rilmektedir. Almnnlar on 21 
saat. zarfında yeni kuvvetler in 
dirmeğe muvaffak olmuşlardır. 
İngiliz ''e Yunan ku\'vctleri n· 
nudane mücadelelerine devam 
ediyorlar. Almanlar da onlardan 
aşağı kalmıyorlar. 

Amerikan 
imalib arbn
caya kadar 

Almanyanın lngilte
reye zayiat verdir· 

mekte davam 
edecek 

Sikago: 27 (A. A) - Amerika 
İmalat şefi William Knudseıı 
beyanatta bulunarak dcmi~tir 
ki: 
Amerikanın tank ve tayyare 

imalatı Almanya imalatı ile bo~ 
ölçüşünciye kadar Almanya in
giltereye zayiat verdirecektir. 
tan dolayı denize 

Dublin: 27 (A. A.) - MecJis· 
te dün öğleden sonra şimali İr
landada ıncburi askerlik hizme
ti bakk:uuia beyanatta bulunan 
B. De Valera ezcümle °Şöyle de
miştir: 

Esas hukuka, her hangi bir 
kintesyi mensup olmak isteme· 
diği yeni bir memleket için mu
harebeye icbardan daha ağır biı 
darbe indirilemez. 

B. De Valera, İngiliz hiiku· 
meü fİmali İrlandada mecbu
ri hizmetini ilk defa derpiş etti· 
ği zaman bunu Londra nezdind 
P"Otesto ettiğini hatırlatmıştır. 

Bismark Battı 
(Bq! birinci sahifede) 

Londra, 27 (A. A.). - Alınan· 

larm Bismark saffı harp gemisi

nin İngiliz kuvvetleri tarahn
dan ylunun kesilmesi, parlak bir 
sevkülçeyşi manevrasının neti
cesidir. 

Bımdan bizd" lmlmı şey, <ı· 
caip Mr rleh~ctin ifadesidir. 

Peyami t<'§lıislerinde haklı 
mıdır? D<'ğildir §İiphedz 
ı<~frn'i İhtildir Komi.~,·onu Re· 
i i», «İ tanbul feb·usu», «Ta· 
rıirı başmuharriri> Hiiscyin Ca· 
Jıit, geçmi~, h<>SaplaTl kcıpan· 
mı§ l>ir deırin adamı,·dı : 

Bir «O man1ı det'ieti politi· 
ha adamı» fa1mt lw.gii11 orta
da bir «Bay llii f.>')i:n Cahit 
Yalç..ın» vcrrdır ki onunla ~et_· 
hangi temi::. bir nrıauda~ ~h.~, 
lıer sahada omuz omu:n y~r~· 
meh miimhiiıuliir. Pevamımn 
feveranına lıir mlimı 1wrcnı.e-

dik· ... 

Dük 
Daost ------

Kayaların 30 metre 
altından 

Harbi idare 
ediyormuş! 
Kahire, 27 (A.A.) - Dük 

Dnost'un esiT edilmesinden sonra 
Habeşistıında imar faaliyetleri 
başlamış ve Adis-Abeba' dan mu
ı;av,. aya giden yolun bütün kop 
ruleri tnmir edilmiştir. . 

Alagi dağındaki Jtalyıın tııhkı
matı tetkık edılmiş ve bunun Ma
ı ino sisteminde bir müdafaa hat
tı olduğu anlaşılmıştır. ltalyan u
mumi karargahı kayaların 30 
metre altında tesis edilmişti. 

----ıı-----

Amerika 123 
yeni şilep yap

tırıyor 
Vaşington, 27 (A.A.) - .Se

kiz bahriye tezgahına 12 3 ıılep 
ınşası için emir verilmiştir. Mas
raf 3 1 2 milyon dolar tutacak ve 
tezgah inşası için ayrıca 6 milyon 
dolar sarfedilecektir. 

- --o----
Irak resmi tebliği ------• 

lngiliz tayya-
resi tahrip 
edilmiş! 

Londrada .öğrenildiğine göre 
Bisınarkt bir Norveç liınanına 

gizlenmiş idi. Perşembe gunu 
bu geminin denize açılmış ol
duğu keşfedilmiştir. Halli icap Bağdat, 27 ( ·A.) - Irak 
eden mesele, Bismark'an takip tebliği: Irak km' etleri, Garp 
etD\csi muhtemel olan bütün yol ceplıeı:;indı· ilerleyen düşın:ını 
tarı tutmaktan ibaret idi. Yapı- Raıııadı ınıntakas.ına doğru 
lan cesurane n mahirane iıdik· püskiirtmiiı;:lrrdir. İııgilislen 
şaflar, cuma giinü bu geminin iıı au 'e ıııalzeııwce ağır zayiM 
nerede bulunduğunu tayin et· ,·crtlirilıııi~tır. Guyri nıunta1t 
meğe medar ohnu~iur. zam Mili km"\ etleri, R:ıuı~~ı 
Almatı zJrhbsının ne sebep- f ' le U ntlı:ılı nra~ımla lııgılız 

ten dolayı denize açılmış oldtı· 1 ıııe\ zileriıw nıll\ afiaki) etli a· 
ğu halü bilinememekiedir. Maa. kmlar ) nımııf 'e e,:,irler alnı.ı~· 
mafih Bismark, Alnıanyanın en lnrdır. Diişıııan iu .. nnca 7.a)Ja
seri ve aynl zamanda en lmv- ta uğrnınl§tır. 
\'etli saffı h:ırp gemisi olduğun· Cenup l'f'phejnde, Lir lıü· 
dan ehemmiyeti tali bir hareket cuınu uıiit<'nkİJ). 160 clüfıııan 
için tehlikeye atılmış olması çok askeri öldiirülınii§, ) aralanmış 
~tiphclidir. Bununla beraber bu , t'~ _. esir edilmiştir. Bunlar a· 
bapta malUmat me\'Ctıt olma• rasında bir Jıa) )' ulıay .Ja \ar• 
.ıı<:rındnn sövlenilecek sözler fa- dır. " "' ~ 
raziye hududunu gesemez. Jrak tayyareleri Senedel~ 

Bismark'm takibi de\'am et- ane'ı bonıLardıınau ve sekıı 
mektedir. l\laruz kalınması muh düşman tayyare i :tahrip etmi~ 
temel müşkülatm büyük oldu- ler, ekiziııi dt• lıasara uğrat• 
ğunu ve sis ''e fırtınanın ''e şi- mı ı;:lardır· . • .. 
mal sularmdaki zayıf rii'yet ka· Buna mukabıl lıl§llız tay 
biliyetiuin takibi daha ziyade yareleri Ramadry:i b~~bardı· 
mli~kiilleştirdiğini hatırlatmak man etmişlerse de. m~ıın b .. 
muvafık o1ur. ı;ar tevlit cı.leıneıııı~lerdır. 
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Günün bütün istanbul Defterdarlığından: 
!7 !'ifa) ı:. 1841 SALI 

Haberleri Ka.a.ı.ııç. BW: ...ı1 l1"'«"v-
Sı.r~ No Adı ve Lşı Malıall""i Soka&< N. kalılde """'• Cew Sen•" 

Muvakkat 
vergi zamları ~~ARA 

l 
2 
3 
4 
;) 

Karabet İplik boy .. cuıı 
Ali Terlikci 

'). H . İmomeli. H . Ki2 8 
• :\1ercan H. Ki2, 13, la 
, Ali pa~ H .• S.'7 

20, 32K, 4, 06B, 3, 66C 
ti, 37K, 1, 27B, 1, 15C 
4, 33KO, 87B, O, 78C 
14, 6~K, 2, 92B 

4";'İ .. 

-Nelere zam 
yapılacak? 

Bir hazirandan itilıııren ban 
.ergilett )etıiden muvakkat 
tamlar vapılacaktır. Zam yapı 
lacak vergilerle miktarları "ıı 
tardır: 

\ 8.\YAT YalWjU<DI 
·oiREKSiYONUOUR' --

T. iŞ BANKASI 
Ktu;~ık T&b&J"ruf Jteaapla.n 

1941 iKRAMiYE PLANI 

ıwrıiııi aiıq IS a.ıtıc.uııtoA 
t~YDJ iı~.Y. ·~ 

- - - ---------------

6 
j 

8 
9 
ıo 

il 

12 
13 

14 

l~ 

16 

Artaki Kunduı·acı 
Aı:op Terhon Teı·zi 

Mehmet , ... e Ha'ôan Ahl·t ~-e 
köfteci 
Yusuf Terlikçi. 
Ah Emek Kahvc'Cı 
Abdullah Kahveci 
Raınauın Gülbay Mualdtip 
Çelebon Terlikçı 
Karabet Dramyan Ya'Zl1ttl M

tıcı ı 

Ha .. an K. Tamircisi 
&hor oğlu Yaşuva Hırdav • .ı 
ardiyesi 
ftı;ı.a<'l Terzi 

Kciınıl Yılmaz Kunduracı 
K:ıııın Kııhveci 

> Müradyan H. Kı:ı. 10 
• İmameli &n Kil 9 

t İmıımeli H. Kıl, 7 
> Sultan odaları :; 
• Tığcılar 1511 

• • • 
Süleymanlye Tanbut·ac~. h••• 
Mcrcaıı Şerif~a H K ia. :ı:ı 

D H. Tara.kcılar No. ® 
Meı·c;ın Kilit H. Ki2, 12 

u. H. Yaldız H. 6 

M. Sünbüllü han Ki 1, 6 
D H. Ekberiyc H. Merdivoo-

altı bilıl 

2, BOK. O, SGB, O. 4;,c 

6, 05K, 1, 20B, !, 08C 
9, 20K, 1, 84B, 1, 6tiC 
lG, SOK, 3, 30B. 
14, OOK. 2, 81B, 2, 53.C. 
2, OOK, 0.40B 
3, OlK, O. 608. 

fı. 25K ,l, 05B, O. 94.C 
~. 92K, O. 78. O. 71C 

1, 20K, 1, 44B, 1, 30C" 

2, 52K. o, 50, o. 45C 
5. 93K. 1, 19B, 

' 

Sinema, ti:ıc ıtrıı ve teınsil ~·•·ı 
1etinden a]ıuan verKilere yü7d ı 

on, telgraflıırdan 50 km'll'il\ kı. 
4ar olanlardan bes bucuk v1i 
lnıru~a kadar olanİnrda.n ;ü~d· 
on - i8 kurusa kadar ol.ıolardar 
..-irnıi kııru•, adi mektupbr 
kartpostallar, kıymetsiz ticare• 
<".fYUı örnekleri ve adb tebli 
ıcatlan bir kuruş, taahhütlü m.-• 
~uplar için ayrıca bir kuruş, ia 
deli taahhütlü nıektuplardn,. 
:fen.iden iki kurıq müdafaa ver 
,Ui almacaktır. 

KEŞlDELl!:R; f Şubal. 2 Mayıs . 

1 Ağuslo>, 3 lklncılcfl'Ul 
tarihlertndo yapıl11'. 

'TO .vULAR 
''~azıklıbağ,, 17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Artlıı .Balciyan Kunduract 
Andrea Terzl 

D. H. Müradyan H. 3 1t 
D. H. Yaldızlı H. Kil, 7 

13. Cı8K 2, 628, 2, 35C 
2L, GOK, 4, ~2B, 3, 89C 
26. 64K, 5, 33B, 4, 80C 
5, 65B, 1, 13B, 1, 02C 
1, 10 ceza 

' 

Ticari telgraflarda ikretiı 

:rizde beşi nisbetinde müdafn 
•e.rgoisi alınması kararJ-.tırıl 

ıaqlır. Telefonlann aboıwı be 
tlelleriııe de yüzde on •İsbetin. 
<le müduaa verırisi koaulaeak 
hr. 

Bu z:uııl•r tanıamile muvak 
kat mahi ettedir. Dilnyanuı va · 
~ıvet; düzelince kaldırılacaktır. 

Defterdarlık 

memur alacak 
İstaJıbul Defterdarlıgı lise v< 

urta mektep mezunlarından mii 
"'baka il<' erkek meıuur alacak. 
ıır. 

İmtihan Hi haziranda Üniver 
•İte konf .. raos salonunda yapıl 
•·aktır. Talipler 12 hazirana ku 
ılar bir istida ile miiracaat ed~· 
~~kleıdir. 

ÇAMLICA TEPESİ 
Al:AÇLANIYOR 

Çamlıca !eııesiı>de yapılması· 
1ıu karar veril~n otelin inşasın 
cl:ıtı ev~eı lıiitıin tepenin etrafı· 
"'° tamanwıı ağaçlanmasma ba.-
1.nacaktır. · 

J 941 i~remiyeleri 
1 e.det 2000 llr&lık = 2000.- ı.. 

s • 1000 • = 3000.- • 

2 • 150 • = ıwo.- • 
• • ııoo • = 2000.- • 
8 • 250 • ;:: 2000.- • 

15 • 100 • = :ı:;oo,_ • 
89 • 50 • = 1000.- • 

300 • 20 • ::; 6000.- • 

Soldan ..P: 
1 - Kanatlı bır h.oyvıın - Tat

l ııtı ile meHhurdur. 2 -- Bıl" trkek 
8nı i_. 3 - .t\rkada:f -- Karanlık 

- lşa,ct sıfatı. 4 - Keder --
'"Ç'l:l baş. 5 - Kı11n. olur - Bır 

kam. 6 - Eğri - Kirli. 7 -
ııyı yuvası - Koc'l!\lL k.adl'ı -

Rabıt edatı. 8 - Bır köy (?İm 
d1 nahiyedir). 9 - Viıcudün it
razatı - B.kla (arapça). 

Yukarıdan qaitya: 

içkili ve Danslı Gazino 
Geçen sene müşterilerinden gördüğü 
rağbet Üzerine, bu sene daha güzel bir 
şekilde tertip ve tezyin edilmiştir.Fiyat-

lar geçen senekine nisbeten daha 
ehvendir. 

.Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kumll.lf Tarihi: 1888. - Serın ayesi: 100.000.000 Tü~k 
, Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 lirli ikramiye \•eriyor 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

86 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 
44 
45 
46 
17 

48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
5.5 
56 

Ahmet M"lik Bağmakcı 
Sadettin Terlikci 
İlyas S..ndıkcı 
Osman KunduracL 
Osman Kunduracı 
Kalost oğlu Mevahim 
Hasan Kahveci 
Mehmet Haşh~ 

• 
Hristo Kasapoğlu Tuhatıyecı 
Mehmet Osman Teker 
Cern.ü H uzil 
Andrea Ter ~ı 
Ceymis Manifatul'a ardıy.e~j 
İstep.1n Koço Köfteci 

• 
Haçatw ve şeriki Kolleldiİ 
Çocuk •rab.ısı 

Saranti Gömlek dikicisı 
Yusuf Bakkal · 
Esad Göğse! Sandık ardiye." 
R. Ropen Mmıifatuı·acı 
İsrael Çorap imalathımesi 

• 
İhsan İrfan 

Onnık Kaffayan Ardı~<· 

• 
Kamil Çimentepe 
Şükrlı Terlikci 

• 

H<ı..:an v~ İ~mail Kaı·acaO\ <ılt 
Bakıı:cı 

Fnhrl Savat 1\.Lıranı{OA. 
Hoı iyeı T(.•rlikci 
Ran1.aıan Kahvcc ı 
SC'liın Eı·.Jı:in Ah..;ı 
S~rgcy S<·h'1f T<ı1ht~ k<.ıplaın~ 
Atelyo Sand..:.1yacı 
Neşet Kolacı 

Onnik KundurHt'ı 
Sava > 

D. H. B. Yeni han Kil, 18 
> 1mameli H. K 12. 5 

M. Kilit H. Kil. 19 
M. Caferiyc H. Kil, 7 
lf. Caforip H. Kil, 7 
M. Sünbüllü H. 7 
Süley. Siüı.lıdar H. 18 
Kuma!' ütiicü:;ü M. V~dide H. 

11 kemeı ultı 

• 
M Mahmud paşa 203 
D.H. Abudefcndl H. Ki 1, No 1 
D. H. 6. Yeni han Ki2. 23 
O. H. Kürkçü H. K/2, 39 
D. H. Kürkçü H. K ıt, 43 
.-\ol. Uzun çar~ı 2 

> 
'<f. Şeıifpa.~a H. 53 

M. Silııbüliü han K i2, 12 N.,. 
M. Valide H. kemeraltı KilNo 
M. Nasuhıye H. 14 
:\T. B Çorapçı H. 1 
:l.1 Aı l~n Fresko H. 11 

> 
Terzi nıütcahhlt D. H 

ni H 1. Ki2 5 
> 29 

• 

B. y,._ 

D H. Yaldı7.lı H. K/2. I~ 

D H Pastırmacı K /2 t) 

O. H. Taıakcılar 2:ı 

O. H. Tarakcılar 8(J 
D H. Ekbcriye, K /2: 6 
D. H. E:.t.beriye mc:ıdivcıı ttH.. 
D H. Knlcılar H. Kı 1, 40 
il D. fş han l~ 

O H. K Y H. 1.ı 
• 2 

D. H. Kaleılar H. Kı~, 7 
O H. Kaııkcı H.. K/2; 1 

16. 12K, 3, 22B, 2, !IOC 
27, 6.'iK, 5, 55B, 4, 98C 
1, 58K, 3, 03B. 7, 58 
47. 99K, 9, 60B, 57, 99 • 
23, 74K, 4. 75, B 

15, 83K, 3, 17B, 
5, 00 hakkı huzw 
204, SOK, 40. 90B, 
20, 25K, 4, 05B, 3, 64.C. 
17, 99K, 3, 60K, 3, 24.C. 
11. 68K, 2, 34B, 2, 10.C 
3, 35K, O. 67B, O, 60C 
9; . 77 ceza 
16: 87K, S, 37B, 

l, 09K, O, 22.B 

' 

, 
• 

10, OBK. 2, 168. 1, 94, C ' 
1; 62 ceza 
108, 73K, 21, 64B, 130, :!7C ' 
8, OOK, 1, 78B 
O: lOK. O, 028 
~8. 61K5, 72B. 5; J .>C 

28. 35K, ;;, 67B, 34, 02C 
28. G6K, 5, 73B, 34, 39C 
4, 74K. O, 95B, O, 86C 
i. 14K. 1 138, O, 1. 29C 
i2. OK. 14. llIH 

10, 12K. 2, 02K. 1, 82C 
14. 62. 2: 92B, 1. OlC 
J. 84K, O. 77B, O, 70C 
2, 83K, O, 5iB, O, 51C 
3. 40K, O, 68B. 
10, BOK, 2. 16, 12, 96C 
3, 76K, 75B, O, 68C 
O, 47K, O, 09B, O, 08C 
;; 29K, 1, 06B, O, 95C 

8ilılhar~ evveli gazino 
sonra da otel yapılacaktır. 

UIRDAYAT F..ŞYASINI • 
Kı\ıı IIADDi 

1 - Miı musiki a1ett - ~ıh~.~ 
,.e hın namlusunda olur. 2 - Erıeek 

.smi. 3 - Ekmclı: yapılır - Ni-
1u.yel - Bir nota. 4 - Boyuna 
ıtılır - Cenis değil. 5 - Boş 

L.ıraat Bankasıında kumbaralı ve ıhbaraız ta.sarı-uf hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlara denetle 4 defa çekilecek kur' 
a ıle aşağıdaki pi.na göre ikramiye 4iağıtı lacaktıf; 

1\-tercün naL)·e ubcst ınük~ll flenr.'" tn ukartda ia.im ve ticare <irc:sleri yaxılı ınükellefler terk1 t1 

caret ettikleri, yeni adreslem>i bildırmediklcı-i gibi lebelluga salahiyetli l>ir kimse de göstennemişler3i' 
Yapılan araştırmada da bulunamadıklarından hizalarında yazılı k81.anç, bulrran ve zamları havi ihbS' 
nameler tebliğ edüememiştir. Keyfiyet 3692 •ayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ ye<' 

J"iat müraknbe komisyonu, 
J.mfava! e•yaı.ı satı~larmda dn 
ıneşru kar hadleri koyacaktır. 
Hu hustL,taki lıuırlıklar bitmek 
Mt.eredir. 

, amurta - Harç yaparken kul
lanılır. 6 - Yün örgüı:ni yapılır 
- Bir nevi ot. 7 - Çok değil 

4 adet 1.1100 Liralık 4.000 Lr. 
4 • 500 .. 2.000 • 
4 .. 250 • 1.000 • 

ne ge~mek üzere ilan olunur. 4078 

100 adet 50 Lirill 5,000 Lira 
120 • 40 • 4.800 • 

* Bcyaııiluı lınat· planının tat 
blkine a) b~ ını:la baş)ıa.rıaca:k-
tı. * Dü.a muhtelü memleketle

'.!68 bin liralık ihracat yapıl
muıtır. İhrncatın mühim bir kıs 
mını bafık teşkil etmektedir. * 10 gün evveline k.adaı· I:ı5 
kuru.şa SulıJ.arı çuvallann çifti 
ı;ti kunı'ri satılmağa baslan-
t• .ı..~tır ~ 

* Üc: a''cJ" bir yapılan hork
len •Ik okı•l hitırme lmtilıanın.a 
hllgün CağaToğln 1 inci mtktcp
«' ba~laıunı tır. 

* Bu yıl elektrik idaresinde 
muşterilcr!c 2 milyon 273 bin 
ıırııı muamele yapılmıştu· • * Yardıms<'venlcr Cemiyeti 
ıındiye karlar yurtta 34 sube 
mıştır, 

* Süınerbank, her yıl ticaret 
nıı ktebik ı ktısat fakülte:;inde 
15 talebe okutmıya karar ver
mi.şt'r. Talebe müsabaka ile se
~ "lı>Cek ve imtihan 2 haziranda 
}°1pılacaktır. 

* Bu yıl Eminönü Halkevin
dcki millet mcktebmden 180 
kışi mezun olm!J§tur. Mektep
kr bu yıl çok rağbet görmüştür 
Bu mezunlara merasimle diplo
ma verilecektir. 
* Yeni tiftik mahsulüne !iat 

t sbfü için Vekaletle temasta 
b ılunmak üzere tiftik ve yapa
' b..-liğindcn bir heyet dün 
• , m Ankoraya gitıni'.jtir. 

* İthaliı ve ihracat birlikleri 
umi kiıtıbı S~lih Banko isti

f etntişfu._ 

1-: Yem ~ , ; ~ '? baı.ıııdan i
:ı!"t'n t-:>rriz,·!< P" ele kadrosu 

rı.1 Vt'niJe-n '.!'() ~mele alınacak 
ı«: bütün amelrye yirmişer lira 
a 1 k '?eri: ..... 1 ıir. 

- Su konur - Mayi. 8 - is-
kambille oynanan bir oyun. 9 -
Köle - Yao. 

~vvelki Bilmecenin 
halli 

,. 
iM 

2 o 
3 D 

, 

------------* Kimsesiz çocukları topla
yıp dilenciliğe a1ı~tıran Çinge
nelerden yirmi ~i suç üstün
de yakalanarak vilılyet hudutla 
n dısına çıkanlmışt. , .. 

Kalbinde bir şüphe kınlcımı 
tutuştu, kıza ce,·ap vernıi}e lü
zuın görmedi, bu n1ü11a!-,ebet~iz 

;orı;uyu na>ıl telakki ettıklerini 
anlamak için Löblanla karısı

wo yüzüne baktı. 
Taın bu sırada, kuı, koca ve 

Fetiş birbirlerinin yiizleriııe ba
karak işaretl~mişlerdi. Yabancı 
adam bu işaretleri gördü. 

Gözüuüu önüne karısile çocuk 
ları celdi. Gözleri dolu dolu ol
du. Ağladığını hissettirmemek 
için, başını önüne eğdi, ellerile 
gözlerini oğuşturda. 

Bu sırada Uihlan çatık bir 
ka~la Feti~ emir verdi : 

- Vakit ge~ oldu. Mös~·iimiıı 
odasını hazırla, çautasını ~ııkarı 

çıkar. 

Feti~ ~'o1cunun oturduğu '.\·ere 
doğru ilerledi. Çanta"m almak 
isterken yabancı :ıdam miıni ol · 
du: 

•o • .ıoo • 4.ooo • 160 • 20 • 3,200 • 

DİK.KAT· He.,apla.rınciaki paralar bı. sene içmde 50 ltra. 

dan ll..."'W düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz, 
!asile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa 11 Eyl\11. 11 Birincikanun, ıı 

Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Harun-ür-Reşit 
Müellifi. 

İbrahim Hakkı KONYALI 
Abbasi saraylarmın muh

te•em dekorları i~inde ya. 
şanan tarihin en lıüyük 

a~k ve en büyük facia .. ah
f'Scridir. 
Harun-ur-Reşit kız kaı-

desinl, torunlarını ve ve
zirini kasaplık koyun gibi 
doğratıyor. 

Bu kıymetli eser satışa 

çıkarıldı. Karilerimize tav. 
siye ederiz. 

NİŞAN 

61 kiloda dünya güreş şam. 
piyonu Yaşar Erkan'ın kız kar

deşi Sabahat Erkan'la; Kenan 
Taylan'ın nişan töreni 25-5-941 

tarihinde Yıl§ar Erkan'ın Sul

tanahmetteki olimpiyat apartı

manında kutlulanmıştır. <rl!nç
lere saadetler dileriz. 

Sahip ""' 'Başmuharıiri: 
NiZAMETTtN NAZtF 

Ne~riyat Direk.törü: 
ŞOKRO SARACOGLU 

Basıldığı yer; 
F.llıı--:vn ;lfntl,nnı:ı 

Bugün 11 de gece 8 de 

3 BÜYÜK FİLİM BİRDEN 

1 - King Kong; Türkçe 

2 - $<-,.,,., ('etesi 

... -

En!=' n f~avadis 
Abone Şartiarı: Tü•kiye Hariç 

Senelik: 

Altı aylık 

Üç aylık 

Aylık 

için 
Kr. 

1000 

550 

275 
100 

için 
Kr. 

-
1700 

1000 
550 

50 

GON 
Siyası ve Edebi Haftahk Büyük Gazete 
ÇIKARAN: HASAN T ANRIKUT 

• 
ilk sayısı Çıktı 

.En .Son Havadisin (,'inayet ve Macera Tefrikası : 6 - Feti~ Mös~·öniin odll'1" - Bırakınız, odaya götürme
ğe lüzum yok. 

Löblan, onlara yaklastı, sert 
bir sesle: 

- Neden? diye sordıı. Kalmı
yacak mısınız? 

IKANLI LOKANT~ 
göster. . 

Yolcu, itiraza cesaret .,.ıeoıl 
d . ı· t . . t . F t' . 11 

1. s enuye ıs emıye e ı~ı 

kip etti. ,.. 
Birinci katta, karanlık 1<0 

-Bayır. Yoluma devaın et
mek istiyorum. 

Löblan bu cevabı işitmemiş 
gilıi bir nziyet aldı. Kapıya 

koştu, enıniyet demirini sür

dü. 
Yolcu şa'kın şaşkın oua ba

kıyor; arada sırada etrafına göz 
atmaktan kendisini alamı~·or. 

Kara kara düşünii~·ordu. 
Lokanta sahibi, kapınm ar

kasına siirgü siirmiye neden IU
ı.uın görmü~tü. Böyle bir hare· 
ket yoluna dcvan1 etınesine n :'ı~ 

ni olmaktan ba~kn birscy değil· 
di. Böyle oldııi':una göre de .-!
bette bir maksatları olmak lii
z1nutı. 

Bu maksat ne olabilirdi?. Pa
rasını alacaklar, ,.e belki de .. 
evet belki de canına kıyacaklar
dı. 

Çeviren: · ~I 
M S. Çapanoğ~ 

O zaman evvelki şiiphcsi bii- fih bunu anlaınanoş gibi görü
tiio bütün alevlendi, ürktü, et- nerek: Fetişe: 

rafında bir tehlike sezerek da- _ Burada kalmak istemiyo
marlarındaki kanın donduğunu rum. Karım ve çocuklarıın bek
hiss~tti. !erler. Kapıyı açın, ben gidece-

Şinıdi buradan ka<:mak, U>ak- (,-im dedi. 
la~ınak bti~·or, fakat bir tiirlü ) - Me,·sinı kış, bu ıamanda 
yerin len kalkann~·orchı. Sanki, yollar tdik~li olduğu için. mi
oturduğu yere a\ ·1klarında.M safirler.ınizi salıver1nck i\dcfİ· 

111i;ı d<'j:ildir. 

- ... Ben gihnck istl~r"iern. 

Löbilau, sö2e karıştı· 
- Sözü uzatmıya lüzum yok. 

Usulüıuiiz böyledir. Haydi ba
kalım, herkes odasma çekilsin! 

Korku ve dehşet içinde kalan 
yolcu, zavallı ve ümitsiz etrafı
na baktı. Pencerelerde parmak
lık vardı. Kapı ise çoktan kilit
lenmiş ve siirınelenmişti. 

Kızlar kendisine gözlerinin 
ucile bakıyorlardı. Gözbebekle
riııde acımaktan ziyade, eğle

nen, ala~· eden bir ı~ık yanıyor
du. 

Kendi kendine: 
n1ıhlann11~, çi,·i't•ıl' .. ~· bir i'.'lkCn· 

ce ınuhkuınu gihi zc.ı' allı ve g-ii .. 
nahsız hir {ani idi. 

LokntuJa hap5tcdildiğinı.• nr-ı - Bu kitdarı da 

- )lalnolduın. Kurtulııs :vok! 
ınünascheı.1 dedi. 

hk c;;ijphl'~İ t,-1.,1 ... rnıç;tı. )J~aına· -.;i71ik, 1 - Patron emretti: 

dorda sordu: • 
~ı( 

- Ba~ka yoleu ~·ok ınıı 

rada? 
-Yok.. , 

- Her zaman böyle mi bıt · 1 

H B .. ~ôl - ayır.. 8*ln nç, 
yolcu bulunur. ,.

Bu yolcn için ümit vefti'ı 
bir cevap oldu. Bwaz cesıı 
lendi. ~;I· 

Ona ayrılan oda basit ~e ~I' 
de dü~enmişti. Bütün e5YD· ~,; 

mir bir karyola, bir masa• ·~ı· 
sürahi ve bir sandalyeden.:,~ 
retti. Pencerede kalın ve ,ı. 
perdeler vardı. ) 

(lkmm ı rftr 


