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Sene: 2 - No. 184 l 
Başmuharf'iri: 

Nizam et tin Nazif 

Çarşamba 28 Mayıs 1941 --
Amerilca, ı RUZV?.lt'in Nutku 

harbe g~irmek 
Bismark-1 
t ntek '' /\ T 'l ., . ıvozz erı n rsfedigi 

için ÜızıJor;n.a 
" sınz giymek! e 

meşguldiir. 
------~~~~------A ıııl•rihı hılfiil hnrlıl· gird" 

ıd giııı Fraıı!ıa donnnıııusı 
l\liln t·riıı t•ıııruıc gİtcC'eJ •• 
lir 

h 

oldu 11 

p 
• 
ı ar-

am kur 
tulmadı ! 

b • A mi r-..J 1 da d a h i 1 , 
~ lr gemi süvarisi ve 

y bütün efrat Okya-
Nizamelfin Nazzf • d. V nusun derin sula· 

Anıerikadnıı bııgiiıı lıç miihinı 1 1 r • ,, rına gömüldüler ... 
tclgr.ıf gı•ldi: llı•rli11, 28 (AA.) -

Birincisinde ııu:.n_cll'in nutku ğer Almanların «Radyo Ue» Almaıı Ami-
~,::ır. lkiııcisi, Vısi hukuı11t•tiniil arşısında kUVV0f• ra/Jıj,rı, içlc•rimft-. filo 1.-u-

r, n 11. donnnmnı.ını Alınan~a- ~ k maıulcmı Amiral Lütjms 
Ya te~liın ctmiyecq;ınc dair A- e çı mazsak, Ame- "'' dahil olduğu lurMe, 
Ol('t•ıkn lıiıkfıınetiıw \erdiği bi ri "'a, nazi istilası• gemi Sİİııarİsİ l'f' biitÜfl 
tııl • • r 
• •rırı t mhhüdii hildirıyor. C. n ~n bir konak veri ı·fnıdm Himwrh iu• bir· 

nı.ııctiı.u ise, llh lrşik Anıerika • • J /il iP lmımı~ olduldarmı 
< uınhurrcısinin, clon.ııuna ve I hahn ı a!acat ... iır ~" lıihlimıı•kle miitı•elliuulfr. 
u~du enırindt'1ti hava kıl\ vetl<'-' "A / J 0 

• 
KURUŞ 

~ ... i. arttmnak için. kongrt>dı manya' ue Romanyada 
.~ •nıl:1 ar 319 milyon dol:ıı • """ • 

"YCD• bir '-h~,.. istcdıg 'Z zz/ ere hakzm b ·ı 
haheı· \'eriyor. eş mı yon k il · Ab• k' dcn1zlcrdc \ azifcsini mu· lııgiliz donunnıası, hasmının u andığı şeytanı ta ıycyc :rağmen, diiııyamn dört bir tarafında ı 

Bu oıı iki haber, nal nu .J/amazsa dün •• 1 •• 
;~t'in uut~ ına katılınca. Biı """ • • koy U ça)ıştı-
eşık. Amcrıknnın dünya cehe, ga .,.1Q hakzm ld 
nemı karşısında tuttuğu cephl ,., rı ı 
.re ne biiyük bir azimle nnizrı olamaz 
~e.rct etmekte oldubrı• çok dalı ' 

1 
• ••. Bu yıl 5,000,000 

ly~:~ıaş~.11l~Or. • . Ve nııhver lngılte-
. Şı .~ukumetınııı Va iııgtoıı 1 9 

~ak~ ~~~ii~. elçisi Mösyö Uenn reyı yenemezse mut-
C), ıkı guo ev\'el Vaşingt 

dn Unricile nazırı 'Bay Kor~ıı laka mahvolur' 

hektar arazi 
ekilmiş 

Bükreş 28 (AA.) Stefa.ni ajan
sından: Resmi bir tebliğde bildi· 
rildiğınc göre bu sene Roınanya
:Ia bcs buçuk milyon hektar era-

IJoJ tarnfuıdıuı kabul edildiktc~ı 1 9t 
iOnra gazetecilerle, &ayet iisL 

:~rdcden konuşmu ' adeta teh-
•t Stl\'urmuştu. 

Bu bül ıik elçi hazretleri "arp 
tıı ıf k.. . . ' b 

urcsındckı Fran ız .. 

' tl ekilıni v.e bu ernzide ~"' mıl. 
yon köylü çalısm~tır. Bu rakam. 
lara eskiden hatta büyük Roman· 
ya zamanmda bile tesadiif edilme 
mişti. 

Mühim 
birtaah

hUt ! 
Fransız doııan
ması Almanya
ya teslim edil-

miyecek ! 

kiyctlc başarmaktadır .. 

Almanya yalnız hava kuv
vetleri ile Denizlerde ha

kim olamaz! 
Girid de, Groenland d,a ve Uuninıarka su
laruıda ceryan eden deniz ınuharebeleri 

• neyi göze vunnuşfur ? 

fyazan : Sabık Bükreş Ateşenıiliterimiz 

3 Milyar 
319 mil

yon dol ,ır 

j R:uvelt kongreden 
i bu kadar JtiH İ idh

sisat istedi 
Bu para ile 

t<'ıııJ k . mus-
b e cJcrıne kar ı alınacak h 

<lıı i b' . . er 
hu g ır trdhırı, t msil ctt:ği 

1 
kunıctin, derakap, sil:ıhıa kaı 

i M 1 do d- Vaşingtondaki se· 
Uğ 8 8 Ün tiri vas,tasHe v;ş; 

Ginin ADASININ MUKADDE. Hava kuvveılerıne ginrenen A - donanmaya 
RATI: n an k tııları iç.n tayyare ntydc1. 

G;r·d dıı ın in 'Il Alm n · t, n ~ d t birer can kurtaran r k 1 
1 1Yaca ~ ·· ı · k . gını soy eııuş \ 'e Aıneri-
~ lınıanlarıııdaki Praıısız ge-

ıııııcr· . . 1 
1• 

1 ıçın n ınması tasav\ ur c 
1 •lıni b · 

ıızı tedbil'lcı·i siddctl 
flı•otcs~.o etmişti. ~ e 

Uıı"tın .... ., ne ~ortnoruz? v· 
'elk ~ · ış 

.enleri su~ a indirmiş ve A· 
nıcrı ka il . . 

• d' . nrıcı.)c nazııının iste 
ıgı teıninatı Ol Zll ediJd'v, d c d ıgı er~ 
e c sarahutlc verıneınczliJ, 

dcıııcıııh.tir. 
Bu teminatın \Crilisint 

tır'r.t v· . . . . 
• ı..,ı clçı ııııu üç gıin <'\ 

'el. B ı lc ik ' ıııcrik.ı il r· . IJ M 1(1\ 

C'İ;ıırı tarafından, en az gn7e l 
trc 1\ uıdugu tclıdıtlc>ı rlı 

t(•(esinde hir tehdide ınuhnt 
t·dılıııiş olduğuna dclnlet cd; 

1 Gc~eıı .\ılın ı,azirnnındanbL·ı 
~ı:n.ctc değ<'r bir tnha\'\ iil İIL 
.crlıııtlcl,iJerden Zİ.) adc Bcr' 

llın ndaı k ·ı , • ııı ·esı ınış olan Amir 
llurlnn'ıu 1 '"t" m uıı gayretlerin 
ı·agıneu I'. 

l ansız donanması 

'Mıh\ ere fa ideli bir :\'ardııı 
ı.ıhne s k ~ 

Al o amamnsı, her lıaldt 
ı· m~.n geııelkurnıayını bir hn\ 

ı ınutecssir t . 
t . . c mı ol a gerek 
ır. 

Bu hlidisedc · 
1tıül · goze vuran eı 

ıııu nokta k 
'"eu 'h • YJI arıda da kıs-

ı saı; et . l 
bi, Atııerlk ınlş o (luğunıuz gi. 
1 l uıun it' , . 
et crnrtısı h ıansaya ınıl 

ile değil, an ~~uk ııazaril•e ler 
caııı. hakikA• . 

b:ıribc yakışan dd . 11 hır ınu 
ı·ih bir dille bit dı, sert 'c sa 

ap etnıi olın" 
ıdır. " 
İşte Cüıuhurrei ı n. 

b U7.\ elt'i 
u ~efcrl.ı nutkuna huk' 11 

. ıııı olan 
<!Sa da '.\ine boylc bir c'ldd' 

· ı ·et 
bir S<.'rtlik 'c sarahat olnıu t 

n d 
ll~ 

u bakımdan <•nilebilir k 
!lirle ik Ant<'rika, uUı, dipto'. 
••ıasi, idarei maslahat, gizli \'c 

il 'ık yardım mcrhnleforinılcn 
•oııra, niha et, kcndisinı muka,1 

clı•r olnıı muhnriblik mcvzuuııa 
0 kncnk en son mcrh:ıleyt' ayak 

lıasın 
ış b1ılunmaktnclu·. 

I)·" 
unc kadar <lemokrasidl'n az 

~ok llliiccrrcd bir tarıda linhs· 
~dC'n \ l s·· "k ~ . e ıarp sözünü, tQ u • 
tı: ıdtan~ ll~ ı bir m:ışa gibi kullan-

a an 1 
'" as a ağ-tma almamı ol ı 
.._:_,.1lıtıveıt, diinkıi nutku ile 

ı, •Amerikanın harbi11, ya·. 
O>e\'aını Üçündide) 

1 gece 11 zelze- HükOmeti, Ame-

le daha oldu rikaya 1 • • 

' r• H nya ve l\Ialt:ınc bblgc;ın z ra bu Sayede nal,J e l..ı~~tııl· ve ara orau-
~c tutunmağa ve mevzilerini hır l~rile takvı} rnv"l:c rı al nal - • 

ı. geniş'etmege muvaffak olmuş- • (Devamı dorduncu sr:~fılda) suna tay"T8f , 
}ardır. Fakat bazı ınuharrırlcrın J 

Ankara (A.A.) - Diin gece Bunu resmen bıldı ~' 
1 
Muğla'da 11 zelzele daha olnıu 

z.nnncttiği gibi adanın garp kıs - Ingı·ıı·z.ler du··n yap,ft..~rılacak 
mı Almanların heni.i~ taınnm • .c. W...i 

!er nde degıldır. Burnc.·ı kaı 'ı H } b h 
tur. Sarsıntı köylerde de hisse· 
dilmiştir. Hasar yoktur. 
~~~---o~--

iskoçyada bir şehir 
bombalandı 

! Londra 28 (A.A.) - Uau \ t 

Dahili emniyet Nnzaretinin teb

liği 

Mii •• forit bir diisınan tan·nresi 
dün i.iglcden sonra :şarki h:koç;rn 
da bir ~dıir i.izerinc honıbalnr at 

·ı mıştır. Bombalar. hafif hasarı 
mucib olmuş ve pek az kişi öl-

müştür. 

.atık Almanla ile sulh halinde 1 
aydamı.) acnk 1 B' 1 . yekvücut oluşu, bugünkü harbın 

o an ır eş1k 1 l b' 
Amerikanın Rci i Ruz\•elt gittiği yo da e zem ır zaruret 

olmuştur. A"rupa Nazilerinin İs·, 
Va İngton 28 (A.A.) _ tediği gibi. bir tahakküm mi.ıca· 

'i.ımhurrei i Ruzvelt dü k delesi sahne İne çevrilmi~ ir. 
. yaz ~a.rayda tarihi ::tk~an~ Hitlcrin ilerleyi i şımdidcn kuv. 
oy\e nıştır. vetle durdurulmazsa, Garp nmf 
Ruz~lt Panam"rikan s· ı·v· kuresi de tahrip silahlarının eri· 

· id ır ıgı- ~ · b k 1 1 ıın are Meclisine hitap tt•V· . şecegı ir mınta ·a o aca ;tır. .. ı· k e ıgını B ?Y ıyere nutkuna başlamı ve u akşam bir beyanname neş-
nlhaua demiştir ki: rederek, hudutsuz milli fevknlude 

et.celi olan k.ınlı muhaıebe de. a e ) Om - Vaşington: 28 (A .A.) - Bn;v 
,ıT' et ncı<tedır. İngılizler ,\'eni b d i Ruz\·elt konr.rcden 3 mil~ ar 319 
in ye kuvvctlcrı gond•ıdile:. ar ı m an ınil:ron dolarlık ~eni krccli iste· 

Almanlar başka mn•kılcre yem· . · . . si aris 
rle'll parcısut kıtaları in i. n .,c • ı f ı m stır. Bu pnra, l enıdcn P• 

• uret ede .cm. )cıdır . 1 ett_ er • etliJccek ta))arclcrc Jıasrel . 

İng:lız dananmasın n z, v • l l!evrit 28 (A.A.) _ Ofi: ln"İ· cclttir. • • 
J kruvn ... ör 4 dcstroyerd n 'L 1. t 1 . .ı· b h H Rei<ıiciimhurun husnsı katıbı . . ız : "vnrc erı. nı n <;a a . a-
rettir Bu f .o Gıı-ıd ul rıııd ı 1 • Bny Jforti bunların ne nı .t 1• 

devam ctm kkd.r. ı cb <
0

\aıı da no:ab hn3are .• 
1 k d " l 111"' d nı ill<'rindc uçmuslnı:, nm hoınbarclıınun ta)) aresı o 

\ ıan r n ye t ar " • ' . kt ckın· 
r çık<uma h, IC'k ti yap. rr a 11 • tal'~ .ıre ınc' ">f· nııın boınbahır lacngını ta .. rılı etme N~ ç 
rhr. Ik n'.11 ve takvıyt:~ i Al • atmıslnr 'c ıne~ d ını ınihnl\ ciz miştir. 

anlar haJii hava kuv' etleri} ya ateşine h•tmuslnt·dır. Uma <1nfi 'l'alch cdil<·n kredinin iki nıil· 
P bılıyor' ·ı· B;ızı mulnır.rler b.tt.ın lnrı miıdahalede bıılml· nr 90 nıihonu ordu ve 5CO mil· 
11:.hvt'I' kaynmdarından gc1<.'n • · h 
ni.tbalağalı haberlere kap lclıkla- nıu<.tıır. Hu ar 't• insmıcn z113 int ) onu donanma tn3 yarclcrmc ta 
rından lngiliz donanmasının Gi- .) okhır. is edilecektir. 
r"d wularından tarde:i ld ginı, H 
'kruvazör 8 d '~'ri.iyer, 5 hiıcum 

Büfun garrctıerme ragnıen do- ıtu kay'bettigıni, ndndaki mu 
naııınay1 Alınanlara teslim cttı- b:ır b nin son s, fhaya gcldiğıni, 

remiyen Aınirul Darlaıı 1 ıı n ır > bi' ,esine )\}mania. 
• rm h:ık m oldu~unu, Giridın sı.ir' 

Va ington 28 (A.A.) - Fran- t1 'cJYal dılc-b:ıeecı~ini yazdılar. 
sız hiıkumeti, Fransız. f los..ım n I a Giricl suiar-ındakı sevkul
ve müstemleke'ıcrinin Alman~ a i vnzh·ct ,-~ .ş.ıı Harını, .t.kı ta
ya v.eyahut henhangi dı •er bir rafın kullandığı vns.taların n · 
devlete teslim cctılıniyeecgi hak- kuvvetin miktarını unı.ıtnra.k de
.mda Amerikan hı.ik\ımctine tah. mz kuv\ et' ri ale~ hındc yenı yc
riri teminat vermiştir. Frnnsaın n ııı nazatıy<"ler b.le t.;ıknrclıl:ır. 

Harp ve 
Amerika 

rın geniıli;i niabetinde, sira
yet dairf'Sİ küçülecektn. Her
ıeı ı bu yardlmın sür'at, ge
nitlik ve emniyet huduth\l'a için· 
de cereyanına bağlı. Bı.ınun d~ 
tek 1artı denizlerin serbestliiİDI 

«Amerika Cümhuriyetlerinin (Devamı 3 lincüd<') 
_ Va.ş.ı1gton büyük clçısi B. Hnye, Dogrusu bu ~ azılara şa.şt.m Bfı. 

Hanıid Refik temindir. 
Amcrik&n donanmasının (ki 

Ruzveltin nutku iki mühim ha· Ruzve!l hala ihtiyatlı bir F n 
kikati gözlerimizin önüne seriy~r: ku'lnnnrak buna «devriyeı> de· 

Almanların Yunaniatanı q.ali üerine orada hükimet kuran 
YUNIO Generali Çolakojla Nui erkanile ilk temaa inrnda ... 

Haı·ic..yc Nazıı· muavini B. Sum· dic;o er onları kfıf, mıktarda mah· 
mer Wclles'e bu hru usta snrih cup ve miıbaltıgacı çıkardını :çin, 
garanti ihtiva. çelen bir nota tev- bu hususta c"vap vt'rml'.ı<tc bir 
dı ey lem~ir. fav<la görmüyorum. 

B. Henrı Haye, ga-ı.etecil('rc Evvelce tle l aı.dığım \'l'(,.llll<', 
((Bu not ıyı, Frıın.: ız - Alman ış- ,ara;y a a~ ak ba.:;ıp :v<;r)e n bir 
birliğinin gen şluğ hakkınJal.ı cluc:man d ·ma bir tehi kedır. 
Amerikan end;şclcrini iz:ık· ıc'n tI rya ve Maleme böıgc ndc in. 

(De"l:aını 3 Ün<'tidc) ~ l..ıkr'n ıaarruz etmc-s, lazın l'. 

Bu hafta yapılacak maçta 

• - Nazi tehdidi dünya mık· m kle devam ediyor.) Kafile} te 
yaııında b r tel lilcedir: ~ilıver.:i- rdnl:nti "e İngiliz h3rp gemi! rİ· 
lerin k... i yutmak ıstıyen ka- le birlikte Okyanusların kontr~-
b ~ · ~r:mn dinmesi im an liınü elinde bulundum:ası d ız 
ve jhti. !ıli yoktur Bu istila hır- hürriyetini tem:n edecek em 1i
aınıı•, b" uye büyüye, niha .. et yet tcdbirler~in en ~~a -'e 
günün b r!nde Am rikayı da iç'ne lcı idü-. Amerıka ,ımdil-.. b u 

m;m r •• u!. d ~rdir. Mihvercücr yapmn'da df'vam edecek. Ş t 
l'\ va~ iç'n denizleri tut- mıhvcr dah:ı ileri gi<!er de u 

k m cburiyetindedirler. Hal- işi yarıda b, aktırnı ğft kal~' r
buki di"ıy nın kurtuluşu denizJe- sa, kendinin en y n m 'nfa l e
rin scrJ. _trı;be bağlıdır; o hal- ıinde tnarruza ugranıı1 oldugr u 
de bu J.ıir İ'I til') müdafaa ve mu- kabul ederek silah~ d:ıvrar.ı. y h faz, .,ı lnzıındır. İşle Ru:r.veltin harp ve dün}'• 

• 2 - Şu hıılde Am rika ister m-se!clcri kaışısında Amcrik U1 

i temez harbe girecehtir. Fal.at "e~İ} etini belirten nutkundan a
r. uman'? Bunu şimdıdcn tayine· lınnu c~nslı fı.kı lcr. Biitü ı. 
'm' ··n ;:yok · r. Çünk:i • m rı- 1 r<lnn ::onra, şimdi ıu iU lı 
ı~ yı b, ircnin içine sürükliycbİ· kendi kendimize sorabilıriz : 
ı c k y ,.. h.ı h sebep, en cnn cıMi:wu, bu açık konu ın3 v• 
ala nk n ı !arından tehdide uğ- bu sru h tehdit kart•sında, pi.an· 
raı .a ıchr. Bu tehdit, ş:mdi d~. lal'ının garp yn~ım küresine t al-

• 

• • • gil, et C'ekoslovakyanıp i~gali luk eden kısmmı tatb;ka ge~,. .. k 

l
lkı taraf da dıkkatle hazırlanı;ıor heye-ı r.ıralarınd l adı ve gıtgide bü- mid'r?ıt 1 

• d ... • • · • yüJü. F • .',at henüz önüne geçile Bunun ceva~ır:ı ~n~k At an
Ca n h bır maç seyre ecegız gaı1ua... mez bir tehl'ke halinde degıldir tiJc mubarebelerınm mıu,af aafba· 

(Yan•ı :J wıcıidr) v .. inıiltereye yapalen yardımla- lan Yee-ecek. 



Sahife 2 

DONDEM H 

BUGUME 
Üçüncü Napolyonun bir suali ve sad· 
razam Fuat Paşanın bir cevabı .• 

Nice nice ı...ı. ..oic:addeler d- - .a.a,.111, Köpriir de 
F uıl Ahmet Pqaıwı indirdip nihai darbe neticeainde Omıanlı 
İmparatorluiuna bailanan Girit 1861 den itibaren lstanbul arayı 
için eıaD bir pile olaıufla. Batta Rmya Çan olmak iizere bütün 
Anupa ad•lılan n dolayıaile Yuunlı!Hl lotlmtımtlar ve siiD 
biriacle resmen müdahrle eclerelı: &dayı ııüJa lııimayeleri alıma al
mıtlardı. 1898 de Kandiyr.'da Omaaalı - i:= yamedı, al· 
tı A.,....pa devletmia bayrakları da daJcalanmap '-fle ıb.. 

Bu hal OmanJı ülı:iıeıiyetiaia ufıra inmeoi '1= it Bir müd
det ııonra, yani 1912 de V enizelos, kwnu bir Mrelr.etle Girit 
meclisini Y onan parlimeatosu ile birlqtirince, o urada patlıyım 
Balkan harbi ciriiltüleri içinde ada Y1man tacma bail....,...eraütti. 
Binaenaleyh buııiin müdafaaya çahttaldan be ada, ancak 29 yd
danberi Yunanlıların mat.dır. O.dan evvel bizimdi. 

Ciritten bah""detkeıı, Fruı .. lmparatoru Üçüncü Napol,.ooı 
ile Sadrizam Fuat P- ......da cereyan eden bir mahanreyİ aa
kilden kendimi alanuyonım. 

Sulwı Aziz'le birlikte Parioe ıidea Sadrizam Kevıcivıde 
Fuat P- bir sim tofrada, imparator n ınaiyetile bir!ilde yemek 
yerlerlcen, ınuluıv«e dönm;;. dolq-. deYletin ebedi bir çıbanı 
01- Giride intikal etmİf. imparator F1111t P-Ta hitaben: 

- Altes, d-U.. fU Giricli, iyi hir ıınütteri bul...,ız da.. ..ı. 
ıanız fena mı olur, ADki ? .. 

Fuat P- 1eğukkaolıldda: 
- H•klcm•z _,., Majeste -demit-, çok ııiizel ltir fikir ..• 
- Kaça satmak istersiniz? •. 
Hazar cenp ve nükteci aadrbam, ona ela fU ııüzel cenba 

veırmİf: 
- Ciddi bir miifteri bulunak, aldıiımız fiyata .•. 

H. N. 

, 

Suri,~Je, bU- miktar 

Dr SO:ıır HAVADİS 

son si st~m t'e üraıli ta1ılr ~·ardı. Bu 
Frım sız kuvı:etkrine koııldıklart bi 

• 

ıılarm da Fili tiıuleki lıiir 

Uüriliyor. 

eçhul ve esrarengiz Suriye : 5 

EnSon Havadisin 

%8 lhyıs 1N1 ÇARŞAMBA 

Tarihi Tefrikası: 70 

SULTAN ABOOL'AZİZ ~ve~ 
IMPARATORİCE OJENİ 

1 ___ , 
_____ j Yazan: Ayhan -------

" Bre kahpe arap ! Kel p 
dalamış keçiler gibi böğürüp 

ne yapmak istiyorsun ? ,, 
CBu bir tarih değildır. Vukuat ıamameıı doİ(rıı 

olmakla beraber lwrikaıüri:ıe edilrruık sureıile ) ıı
zılmı~ILI. Kullcuıılaıı ii>lup da bu bakımdan lt' 

kunmalıdır ) 
bekliyordu. cPertev Piyale> de 
Hariciye teşrifatçısı Kamil Beyle 
ı~1ran11z tercümanları vardı. im
paratoriçenin vapurunu istikbal 
,derek yol göstereceklerdi. 

Hünki.r durmayıp üzeri pır

anta itlemcli dürbinle Ahırkapı 
1çıkla11na baluyordu. Selimiye, 
;ışlaamdak.i topçular (Egl) sefi
eaini aeçince (yüz pare) top a
~caklardı. Vakit haylıca geçmiş
'· Öğle vakti geçeli iki buçuk 

1.le yakındı. Neredeyse cami
ı·de ikindi ez.anı okunacaktı. 

Gelen giden yoktu. Hava inadına 

Cevherle Talha ağa, Padişahın 
ardınca scğirdiyorlardı. Sermüsll" 
hip Haşim ağa, rrıabeyne geçerı 
kapıyı ardınadek dayamıştı: 

- Efendimiz teşrif ediyorlar. 
diye avazı çıkhğı kadu haykırdı: 
Sultan Aziz, Haşimin göğ•ünU 
muştalıyarak geçti: 

En Son Havadis'in 
Edebi Tefrikosı-35 

'~ .,..._ Merce meydanında ı·pe çeki- -~;!~r~~nıı:"erk:~~~k~.ş!~d~~~ 
" de ( 1286) senesi recebinin 

- Bre kahpe arap, kelp daia· 
mıt keçiler misillu böğürüp d• 
ne yapmak istiyorsun) Ardım<• 
gel, dedi. Mabeyin cihetind• 
hünkardan haber alan kimse yok· 
tu. Karinlerin hepsi de rıhtım bo" 
yun da sal tan at kayığı yanınd• 
duruyorlardı. Kayıkçıları "°yre 
dalmışlardı. Mabeyin dairesind• 
birkaç hadım vardı. Sultan Az;i:I 
eğleıuniyerek dört cepheli geııJŞ 
merdivenlere atıldı. Cevher ağa ... 
nın yorgunluktan kırmızı dili ll" 

zayıp sarkmış, Talha ağa ihtiyer 
olduğu ıçin hafakanı tuımuttd• 
Sermüsahip Haşim, Cevherin ya· 
nıbaşında koşuyordu. Padişah aJı 
kattaki genış medhal salonun• 
indi. Orada da kimseler gö:ı• 
görünmüyordu. Besbelli deni.< 
kenanna aeyre çıkm14lardı. Bar 
kitip daireaı kapl9l1la ııenç bır 
katip yaslıı.nnut, boynwıu bük.,.. 
rek düşünüyordu. Şevketlu hün
kin görünce: 

len bey.az go-mlekıı· ku lalar nu (1869) efrencisi ıe1rini.ev-
• • ~elinin l 3-l çarJ&mbası ıdı. 

J \sitanede bu mevsıınde sıkça 

•• 
'' Vardar Güneşi Apostol,, 

kafe şantana girerken 
locadaki rum öldürülmüştü! 

Cemal Paşanın yirmi yıl once ortaya 
athğı iddia bugün tahakkuk etmiştir ! 

Şamdaki siyasi idamlaTdan ev- satmaia uğraşanlara karşı tatbik raatile, Dürzü daimı da ha1is n
vel Lübnan aayliyelerinde veri- edilen bu cezayı halk ca.n ve gÖ- yar kırk sandık çil altınla fetht
len tantanalı temenni ve tcfaat nülden tasvip etmektedir. Suri- tiğıne inandığı zaman belki uf· 
.ıiyafetlerini, idamtann ertesi ak- yelilerin ~emal Paşadan tek bir danını. h. Fakat ~~riycnin mrt~
tam daha tantanalı tasvip ziya- şikayetlerı vaTSa o da, icraatın1 dan bır zelzele gıbı geçen ve ha
fetleri takip etti. noksan bırakmasından ve bir IA da •rsıntıları devam edip gi-Müellifi : Nizamettin Nazif 

1 Cemal Paşa, bu kanlı icraattan hayli azılı hıyanet unsurunu ih- dt:n müthi~ manda siliııdirinden 
sonra: c:Mımrı zaptedemedimse mal_ edişindendir. sonra Cemal Pa~anın ~irmi yıl 
Suriycnin kalbini fethettim• de- Şamm ea.ki Müşirlik dairesi Ö· evvel ortaya attığı iddıanın bu
mişti. Dördüncü Ordu Kumanda- nünden geçip Hicaz istasyonuna gün tahak.k:uk ettiğinde ıüphe kal 
nı bu hükmünde ~abetli miydi giden yolun iJri tarahnı CemaJ Pa- mamı.-.tır. 

P•·ld am;ı kaptan .. Lô
,;; ·uuı lıaçıua na<ıl bir Ielak<t 
~'uıe-inden korkuyor un? 

.\ılımıı «\ ardar Güne~i A· 
po-ıol• olduğunu ö~rndikırn 

oııra. artık, r•nıleHtya gelınit 
olan adanı, •Arkada» demi· 
yor, c)Lıptan• diye hitap edi· 
)Ordu. Ar:ılıa lıu Apo.tol'ııu 
V ardar Güne~i ıinvanı ııere· 
Jt'11 geliyordu? 

Apo>lol bir parça dü.:ün· 
dül..Len '""rıı ""' ap \erdi: 

- Korku)oruı. çünkü yeri· 
ne bir lıa,t..a,ı lıuluııd ıı~u için 
İ.oıııitr artık Lôlinın ele grÇ· 
me .. ine thrı11111 i) et vt>ra1i)"ec~L.
ıir. Rum lÜttar her a~m Ka
fe ·anlan 'a 41:elip lUza, foca
.ında. 1aıupanya ıçUrıyorm 
Eğer Sandalciy..ff, ıiittarı Ka· 
f, Şantanda ötdürmeğe kalkar 
••· hiç ~iiphe etme, L.endU.i ka
çabilrcektir. Fakat Lôla kaça· 
maz, ele ı;eçen<e hele poli ler 
onun, Tan,.'m11 karık i oldu· 
ğwıu anlarla..,.a unllı kız 111u 
lıakkak mahvolaraL.ıır. 

- Şimdi anladım .. 

- Bun ua iı;in >ende11 bir 
t~miz 'ar. Zateıı Tane, ırf 

lıu me,deı i kon mamız için 
rna mektup yazmı,tır. Bura

da onun ıerine beni gördüğün 
içitı aklına bir şey ı;elme~in. 
Çü.nlr..ü o, Dırunada jandarma 
binha§uının )&nında emirlıer
lik ediyordu .. , Biliyorsun ... 

- El et. achııa Ha ip diıor· 
lardı. 

- Tamam ... 
- Tane oradan kaçınağa 

m<Tlıur kaldı, Eğer dağa çıkıp 
~ ... ır,iniu ba:ın• ge~lıiheydi 

"'"""'• ı·oktw. Fakat lıinlıat•· 
nın ~ •nınıla onıı bir t<>lı. gö· 
rf'nl,.r olmuııu. Tabii binlıa•ı 
l1n tarafa habrrler aldırdığı 
için. bir jıındarm.ı )abut hir 

11 lıa) tanıündan görül ecel o
lor-a Taııe'niıı gideceği yer ip
tir. 

- Bilirim, onun defter; çok 
tan dolnıugtur. 

- EHt ..• 
- Peki kaptaıı. iıııdi ne 

f'mrediyor un bana~ , e ıap-
111alıı ım? 

- Sen hana Sandalciyeff'le 
Yul an 'ın adrc.lerin.i \'er, on· 
dan Öle me karışma, 

- Yuvan, Kolomho otelin· 
de oturuyor. On altı numara· 
da. Oı•lin katibi de kard~idir. 

undaleiyefe gtlince onu an· 
ak Yman bulabilir. Çünkü 

Kule kabeleriııdeki dükkan· 
da bomba patladıktan ><Hıra izi 
kaı bo1!nu~tnr. 

- Ala .•• Yarın ak~am. }İne 
liaat on birde burada hulu~ıt

buraya, tam on birde geltm<'z· 
ruz. Şiu. li gidelim. Eğer ben 
•em, beklemez. gider,in. 

bilinemez. Fakat hu icraatın Su- şa tek parmağının küçük bir İşa· Bu.günkü Suriyenin hihzası 
riycyi kaybedişimizde it.mil oldu- rctilc bir &'ece içinde yıktırmış ve ~hirlcr meydanıru bil' türlü na
iunu iddia edenlerin alabildiği- yerine Seriinin Unteı der linden briı)·arn.ıyor. Fakat Cemal Pa
ne yanıldıklarına hiç fi,ipbe yok- isımli muhte~em bulvarının bir eanın bel\r~iz mezannın hatırası 
tur. eşinı getiri.p kurdurmuştu. Suriye günler geçtıkçc Fırat ke.narında-

Emrecler,iniz kaptan· 
Allaha ı-marladık. 

Suriyenin içyüzünü bilen1er ve ve Lübnanın hila en güzel cad- ki Türk mezarı gibi aziz hatıra 
geniı halk tabakasının kalbıne delerinden biri olan bu bulvarın lar ara11na kan maktadır. 

Kargalar >al,.•ağanlar, ıne· 

~ıl·i mezarlığın~ beuzi}eıı bu 
ağac;lıkıa durmadan ötü~üyor
lar ,ara,ıra hep birden •pırr !• 
edip han hını} orlardı. Sonra 
tf'k.rar dallara konarak ~ÜI· 
ıülerine de' aın ediyorlardı. İ· 

-ıokulup kulağını verebilenler iyi ismine o zamanın belediyesi t..Şa
bilirler ki Suriyeyi yabancılara ri Cemal O~şa» yani Cemal Pa

Kısaca: 

Halis beyin kitap· 
ları hakkında 

Eskı hazineyi ha sa müst~arı 
ki adam •)<I ayrı i-ıikametler- merhum Halis Bey Türkıye<le en 
de gözden uzakla~mı~larclı. yi kitap tanıyan bir alimdi. Yaz
Bunlardan biri iki dakik:ı <.on· ma Şarl< eserlennden muazzam 
ra Bc~çinardıın han·keı edrn bır kütüphane viicude getirmişti. 
Jıir tramvaıın lıa.ırlı kanepcoi Bahriye Nazırı Hasan Pa'3 için 

de zengin bir kütuphane haz-rla
üzeriııde sigara içerek, ı slık ça· mı:ıtı. 19 sene evveı Maanf Veka-
larak Tahıakaleye doğru ) ol- !eti Halıis Beyi:ı ba;u kitapların' 
lanmış hulunu)ordu. satın almı.,tı. H.alis Bey kitapla. 

İsta,,yonun önünden geçer· rn lcıymetlilerini Ortaköydekı 
kütüphanesinde SiOlclıyordu. Ken

ken kirli gömleğinin ıııülıiuı disi kitap toplarken çok borçlan-
.bir kı•ınını örten yeleğinden m~ı. Vefat eder ~bnez alacak. 
bir saat çıkararak baktı. Yir· lıları evlenle beTaber bu kütün· 
mi beş kur~a iatılaıı tapou !haneye .de haciz koymu<larrlı 
bir şimendifer saati idi bu· Ve Evl~~ı satıldığı halde kütüphan. 

·ı..;· • ·· · d varıaıerı terekeyı reddettiklerin 
tam on 1 ) 1 go•terıyor u. den ve alacaldılann bir kısmı i~ 

AdllUU \arılar Giiıı€4İ A · firari olduklıan i(:in davalarını ta· 
po tol olduğunu söyliyen bu kıp edemedilderiınden kütiipha-
adam bes dakiL.a sonra ne .olıduğu cibi kapalı k.almı tır. 
GRAND O,TEL ·· ·· d Oğrendiğimiz.e giire bu kütüp-

. . onuu e tr~· hanede çok kıymetli kitaplar var
vaydan ındı ve Kafe Şanıan a dır. Bunları çürümekten kurla. 
daldı. ramaz mıyız? 

.................................... 
Bu hidiııe Be<;çınarda cere· 

yan ederken Kale Şantanda 
ber ağızdan bir se• ~ıkıyor, 
ı;algırı Iacar kızlarının her 
biri bir m~aya angaje olmu~. 
oarhot mülıerilrr çılgın bir İ•
ral ile p.ınpauyalar, iili ~arap· 
lar açtırarak özüm yabawı eğ· 
IHıjyorlardı. 

Hele Apo.tolidi-. tamanıi
le zom olmmtu. Artık kadehi 
tutan elleri titriyor, mezPleri, 
~kilet'i il.tüne b~ma döküyor· 
du. 

Lôla, onuıı ilıifotlarıııa gii· 
l~relı. kırıtualı. mu.ı...bele edi· 
ıor, bu bal, tiiccarı bir kat da· 
ha ro tıınıyordu. 

Fakat güzel kız, her ı.ıman 
bir b.ıhane buluyor. Apo,Loli· 
diı.in sıırJ...ınulıklaruıdan ger· 
danını, mse.ini. yanaklarını 
•e duda!Jarını knrtarabili) or· 
yordu· 

Aradan bir >aat, ya grçmi~ 
ya yçmemi~ıi. Körkütük olan 
Rum tüocar: 

·~~~~~~~~~~ 

- Gar.un!. diye bağırdı. 
Kim bilir ne emreclecrkti ! 

Btlki 'lcak bir nıeze i•tiıecek
ıi. Belki de Lôla i~in bir çiçek 
büke ti. 

~ocanın apı,ı derhal açı ı. 
~ı. iri yapılı bir adam b..linli· 
iri yapılı bir adam diyoruz, 
çünlü .aatlerdenheri loeaya 
hizmet tden gar.on tlrğildi lıu. 

Rum tüccar. bunun farkına 
varmamı~ı. Hele gtlen ada· 
mın Lôlfıya göz kırptığım \'e 
giizel kızın lıirdeubire '"P'arı 
ke-ildiğini hiç <ezemeıni;ti. 

Bulut gibi •arlıo~ıu. \ğzın
da dilini güçlükle döndiirı•rek: 

- Gar on! Garson! diyP 
nıırıldımdı. 

İ~te hep i bu luıdar... Gelen 
adam, cebinden hir talıanra 
çık.arını~ ve bunu berlhahun 
alnına dayıyarak iiç el ate~ et· 
tikten sonra tabaıicayı nıa'a· 
nın ü,tüne lıırakarak kaçıver-

( Dnfıo rnr) 

şa cadde.i deını ·ti. 
Osmanlı Tli.rkjy~ı Suriycd<>n 

çık•p.dae~vetaKratFaysalın i-IM'lrk .. edetakırr 
daresındekı Arap dev leh ve a7. 1 1 U ffi ı 
sonra _rransızlann manda_ ... al~'. ların vaziyeti ve 
tuldakı yarı mi.J..lt.emleLe !:)urı) ~ı 
zamanında köıuklencn Türlr. <iti' futbolumuz 
manlığı cereyanları sıra!'lında h r: r Milli Ki.ime maçlannın her ~e-
1 -ürk isim ve kjtabeai gibi Cemal ·ıt"n haft.a. 84 takımlanmfztn alacak
f'a.._q caddesi de isim ve hüviyr-1 .rı dt:receJcri tebeHür ettU~ı)·e 
de~· tirerck Şariinasır yan ı Ja~lan-ııstır. Bu vaziyete ['Öre ik 
zafer c.adde.. i isn1ini alm1ştı.. Be- na'çJarı~da olduğu gibi Mill. \ ı
lt:dlye icilleri, gaz~teler ve nıü- nede de &.iktaf t.akı.aum1, Jı
nevvcrler. ta.m yirmi a.ene dille- Jerliği muhafa&.Za etmekle ve r..1nu 
rine doladıkları bu yeni ismi hal-· tal~iben de Fenerbahçc ve Cala
ka bir kerecik olsun hecelcteme- .a!aray gclmek.tedil'. 
c!iler. l'<ihayet halkın vicdanı yu- Batta ciden üç lıtanbul takı
karıdan gelen bu gdyri tabii taz- ınım·ızın futbol seviyelerini elt:: 
yiki yendi ve c~mal Pa anın na- ı!acak oluraak aerek ferden ve 
mını eserinin üı~nnde ipka etti. ~erc~~e cem "i olarak. futbol se-

Aliye dlvanı harbi mahkUmla- vlycmizin çok düşmüş oldt~ğu 
rının idam cdıldıkleri Mcrce mey- derhal g-öze çarpar. Her geıçl"n 
drnına 5.ahaıuş.,uheda yani ~ehil- seııe futbolumuz tedricen dümtek 
ıer meydanı i9mini vermek i- ~retile bugünkü biç.oı!.- h;,.,ıinc 
çin politil~actlann yaptıkları bü- dü~nlüştür. 
tiin gayretleri hükümetin de des- Bunun sebeplerini tah •• I ede
teklediği halde halk ne aoılanla- cek olursak ha~ta bugün için ıat
ra şehitlik mertebesini, ne de bikine imkan o\nuyan ecnebi te· 
\ıterc.eye ıehitlermeydanı adını ya ması noksanhiı gelmekle beraber 
kıştırdı. Tarihi. olmıyan ve tarih futbo1cuların amatörler aibi nazlı 
.cal etmek istiyen bazı müfrit A- oldukları halde filen profesyonel
ra p tel}ekkülleri bir aralık da bu !erin göstermesi lhırngelen me
ıdam gününü, Suriyenin mil1i ma ıaiyi göstermemeleri, senelerden
trm günü yapmak hevesine düt- beri futbolumuza bir sistem ka
ınü,1er, fakat bu liıazin günü bir bul etmememiz ve nihayet klüp 
panayır tiyatrosu gülünçlüğüne idarecilerinin işleri büsbütün ye
di.işürmüşletdi. Merce m~ydanın- nilerin ellerine bırakması gelmek· 
d3 ku-rulan darağac;lann1n yerle~ tedir. Son olarak buna Futbol 
rine :ııra sıra sehpalar kurdular ve Federasyonunun futbol lc..:lkınma 
·nahkUmların asıldıkları günün ~- sı için esaslı ve faal olarak hiçbir 
bahında beyaz gömlekler giydi- hareket &Östermemesini de tlive 
rilmiı, bir takım kuklalan getirip edebiliriz. Futbol Federasyonu 
yalancıktan ipe çektiler. :nevcut olduğuna göre futbolun 
Şam ahalisi üzenndc tatsız bir ı htiyari sp0rlardan madut olma.

sirk numarası tesiri yapan bu ıH hiçbir z..aman maıeTct leş.kil ct
sahneyi bütün halk u:r:aktan uza- mez. Kanaatimizce bu ifin en 
ğa, dudaklarını 1s1Tarak ve ya- kestirme tarafa Umum Müdürlü
bancı gibi seyretmi,ti. ğün bir türlli önüne geçemediği 

Suriyenin üç Cemal Paşası ol- gizli profesyoncHiğ.i tamamen 
duğu için, bunları biribirinden a- ortadan kaldırmak üzere futbol
yırı etmek için biz Dördüncü Or- da hakiki profeayonelliii kabul 
du Kumandanı Cemal Pa.,aya bü- etme11idir. 
yıil. Cemal Pata derdik. Sekizinci Ümum Müdürlüiün memleket 
Kolordu Kumandanı Cemal Paşa bünyesınc ve eAs prcnaiplerinc 
Mersı'nli di)e marullu. Bir de UY!,"UD bir tekilde hazırlıyacağı 
Lübnan Fırwı Kumandanı l\1ir- bir talimatname Jc kabul edeceği 
liva Cemal Pa,a vrrdı ki ona da profesyondlık. futbolumuzun 
üç numaralı Cemal Pa~ derlerdi. yükaeJmesi içın en keetirme yol 

,\rap vicdanı, Cemal Paşanın. olup bundan baıJı;a çıkar yol yok. 
ismindeki büyiik k.elime~ine ma- tur. Bugünkü va.-tiyet hl':r bakım
nevi bir ululuk izafe ederek Ce- dan biçare ve gülünç bir ~azİyf!t
mal Başa Kebir dedi. \.'ar~ın po- tir. Umum Müdüılü"tcn bu gü~ 
litikae>ların kalemleri aefih Ce- lünç ve biçare vaziyete bir ııon 
mal damgasını buz Üstüne yazıp vermesini rica •e temenni ediyo-
dursunlar. ·uz. 

Ce-ınal Pa,a Suriyrvİ kah ir ic- .Adil Y urdaku! 

ıağmur yağıp havalar fırbna ol
nak lazımdı. Ama, hikmeti Hü
Jaya hayran olmamak elde de
:ildi Yaradan Tanrı havayı bir 
~üzel a9p berraklandırmıştı. De
,iz dalgalı olsaydı, Hünkarın en
dişesi artmıyacakh. İmparatori
çenin hava uygun•uzluğundan 
geciktiğini sanacaktı. Hal böyle 
ıken ortada teahhura sebep yok· 
tu. Yoksa 4haa misafiri> lüzumu 
.<adar mihmannüvazlık ( 1 7) göt 
mediğine incinmi~i de Ağdan 
..,.eri Mısıra mı dümen kırdırıp 
;al'k çevirtmişti) 

Pertevniyal Sultanın da keyfi 
.acıyordu. Ne halet idi bu) Fran· 
a sultanının öğleden er ( l\lersa
i Dersaadcte) çatacağını aöyle-

mişlerdi. Vakit ııeçiyordu, Vali
ie dairea.ine- çekilerek öğle nama
ıoı eda edeli lam üç aaal olmut
u. Aslanı Has oda penceresine 
banmış, sırmalı eavabı nekadar 

Ja yara mıştı? Görenler imren
memek mümkün değildi. Arka
mdan bir yarınlı kaddü kame· 
i ( 1 8) vardı ki, kanlı benzi 
:irmııinde erken yiğitlere benzi
ordu. Pcrtevniyal Sultan aala
ının ensesine sokuldu. Sıkça ao

uyup duma_nlı gö-ı.lcri ile Ahır
.apı açıklarını araştırdı: 

- ~cı:nelcr görünmez. Ne if
ir bu ettikleri} diye mırıldan
iL Abdü!i.ziz Harun da canı •· 
..ıhyor, belr.leır.ek firakının al~
_cn ziyade ınsanı yaktığını "anlı
ıordu. Celalı üzerindeydi. Elin
leki dürbünü köşeden yana hr
alarak yüzünü arka)'a döndürdü: 

- Sen ne söylenip dururaun 
ırdımda. Sa.na. var odana git de
nt'dıl; mii' Söz anlamaz mı ın~ 
elem s:ına ne) Beklereem ben 
>ekleıim .. diye homurdandı. Va
;de Sultan ürkerek birkaç ayak 
.eriye çekildi. P&dişahın kemali 
:aubmdan az evvel düzlediği n
<alları dikenlenmifti. Bir acayip 
>akan sözlerinin akları kızar
.nıştı: 

- A.lanım için ııuua.lanıyo
um. Y .zık dejiil mi teha.bına. 
Yürejiinin yaiları eridi ııayri. 
Elbet gelir. Ziyade kalır mı 
'>İç) Biraz da kadınlar wahna 
;it. Eilenip açılırdm. Senın itine 
.<ar1Jmanı ben. Yine aen bilirsin. 
·\mma ki sen üzülüp müha.rek 
canını 11ktıkça c.aneYİme kan 11· 

ZJyor. 
Sultan Abdülizizin dudakları 

oynuyordu. Kan b&fUIA aıçradı. 
Ağzını açıp tera cevap vermeden 
'Selimiyeden toplar patladı. işte 
ik.ıbet ımparatoriçe limana ya. 
naşmıştı. Toplar be~arct haberi 
veriyorlardı. Kılıcını türüyerek 
hae oda kapLJına seiirtti: 

- Gayri ben duramam. Yakı
şık almaz. Ne yapan.an yap. Se
fineye gi~mem mukanerdir. Sa
lcın delilik edip ardımca gclmi
vesın. Sabret. Elbet onu görür
ün I 

Dedi. Pertevniyal Sultan neye 
uiradtğını p,ırmı tı. Selimıye ile 
lcadiye tepeainden atJ&n toplrra 
B.,.iktat karşıaındaki zırhlıların 
attıklan l.uru11kıların giimbür
tüsü k.arıt•yor, haremi hümayun 
camlan zırgırdayıp titrelfiyordu. 
ikindi rüzgarı, muzika ıcslerini 
ürüp açık pencerelerden İçeri 

dolduruyordu 4.Haremaaray biri 
birine geçmişti. Abdüliıziz Han 
göbeğini eallıyor, pırlantalı kıvrık 
kılıcı yerlerde oürünüp baldırları
na çarparak dol~araktan mabey• 
~e ııiden koridorda ko9uyordu. 
• -fa:r.İneda-•ar f&.tk:ınla.mı,lard1. 

- Aman Allah. Efendimiz ge• 
liyorlar .. diye içeriye kaçtı. Hafıj 
Mehmet Bey d11 nıerdivenlerd.e 
duruyordu. Sultan Azizin kendi• 
ne doğru gelmcl.te olduğunu eö~~ 
dü. Hafız Mehmet Beyin göi!<'" 
bağn açıktı. Acele rcdingoturı.d 
ltavUfturup yerden temennalar ~ 
derek el bağladı. Şevketlu, bas• 
eız aralan gibi gürledi: 

- Bu ne hamiyetsizlik) SaroY 
at"şc yansa kimsenin haberi olı"P 
gözleri görmiyecek. Orada tern•· 
pya dalanmız. Bu yanda ~
gelıp gittiğinı bilmezsiniz. ltt• 
imparatoriçe ~eliyor. Kimseler 
yok mu} Şimdi ben kiminle v•• 
np hoşamed; ( 19) ederiın 7 
F rcnkçe bilir mi!ln sen) 

Hafız Mehmet Bey iki yaııııı• 
oendeledi. Kabahat kendilerind• 
deiHdi. Sarayda v.ikeladan kin1

• 

se yoktu. Bir kısmı, (Pertev pe
yale) ye süvar (20) olup Öjen1 

hazretlerini İ•tikbalc ıitap (21) 
etmitler, diğe•Leri dahi Bcylerbe' 
yi sanyı h:i~ayunu mcydanıncı
toplanmı~Jardı. Şimdi ne yap~" 
caklardı) Mehabetlu padişah e>''. 
lenmeyip rıhtımda bekliyen ycc:I: 
çifteye binerek bir ayak c.,.,,1: 
ir.ı.paratoriçeye kavutmak i.ti)'~': 
du. Hünk.ira ne cevap vercbih' 
di) Padi,ahın dik aaduuıı az j).e' 
ride duran Fahri Bey de iıitıııır 
ti. Yaverler toparlanıp sağa sal' 
kaçı~yorlar, görünerek c.ga~bl 
scniyeyo ( 22) uirarnaktan iW 
küyorlardı. Hiinkir gözlerini açıl' 
Halız Mehmet Beyin iiuriru: r"' 
rüdü. Cevher ağa ile aermüsahiP'. 
beı adım geride el bağlamışl•' 
dı: t 

- Tez cevap Vf'r. Şimdi " 
yapmak lazımı Frenkçe biler 
yok mu orada duran aüfeba (23 
içinde? • 

- PadiJ&hım, onlar ayak 1~ 
kımı kullarınız. ne bilsinler? DtJ' 
rüetçe ana lisanlarını tekellü~ 
muktedir değiller . Ama, ıe.rif•", 
hariciye Kamil Be)' kulları P~, 
tev piyale vapuru hi..ımayunotl. 

·ııı· bulunuyor. Fuih FranatZca bı , 
İradei vehnimt-te iktıran bu>'" 
rursa kendisini bu1mak kolaY ~ 

lurl -
- Ba,koca bir kayıkla ön lı' 

aıra cit .• ne dedıjimi iyice ,rı ; 
yor musunl Kamil dediğin Pi).~. 
leden imparatoriçe vapurun• il , 
ain. Bir mahalle kıpırdanmı:ı•'~; 
Sen de onunla bulun, iradcle~) 
miz olur. Fahri rüübırruzda (2 
ııelıın ı 1,, Fahri Bey Sultan Azizle. t:i• 6• 
Mehmet Beyin görüştüklerınt 1 11 
rüp önünü kavuşturarak yanf•r~~ 
yanaştı. Üç bet adım açıkt• 
ruyordu. Hafız Mehmet Bey: ıtl) 

Da.'ıır •' 

( 1 7) M.iafirseverlik, 
,,, 

Boy, endam. ıo) 
( 19) Hoı ııeldin demek, { ~· 

binip, (21) koımuılar, (2~) ;iti 
difahm hiddetine, (23) ;,ırkı;' 
ve .W.yeriften çakmu abıll• ıft>' 
elemek, ( 23) hwuru:nda, ı.-<~ 
da elemek, ( 24) Canakl:•l•>' 
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! arihten notlar t ı 
o -~ 

GIRID ADASI 
Bu adaya ilk önce, Milattan 
4000 sene evvel Sihir Türk

leri hükmetmiştir. 

Türk dilinde "Kandi}ra,, de
nıek "Şeker kamışı diyan,, 

demektir 
Bugiin ateşler içinde yanım hatta resımlcr bunun en bariz 

·ıwalJı Giridin tarihi mazisine bir tasdikcisidir. 

lçük bir göz atmak bu bed· Böyle olmakla beraber Giride 
t Ulkenin :ıııman zaman uğ- e k " f n es i zamanlarda tevcih edi-
gı claketleri bilmek ve öğ- len . n · h 
tek olur. ıs ı a arekctlerinin ne za-

manlarda ve kaç defa yapıldık
büyük Fransız aliminin, hırını tayin gü<'tür. 

ller (l) ile Stanislas Ju. y ., .. nlnız l\liJaddnn evvel t4 ün-
- <.~) nin iddialarına bakacak ·· tu k cu veya 15 ini asırlarda Giridc 
rsa , bu ada, Miladdan ev- h · 

el 4000 seneferinde ilk defa arıçtcn gelen bir ıtkın taarru-

Sibiryanın şarkında nıutavattın ~una uğramış, ve bunların ·~· 
v d kcncc ''e zulümleri altında halk, 
e •. _ünyanın ilk gemicileri <>lan 

(~ ı ) T eskide.nberi \.'e sıkı bir müna.se· 
.1 1 ürkler tarafından istila edılrniştir. bette \'e iktasadi alakada bulun· 

Her iki alim de bu iddialarını duğu Mısıra hicret etmek mec-
cepl buriyetindc kahnıstır. 
.. ıe nıenbalarına \'e arkcolo. -
Jık k•c:'fl • Bu istilacılar kimler olduğu 

• -yl. ere ı tinad ile yaparlar. 
i{ANDIYE ADiNi T:ÜRKLAR muayyen değildir. Bir rivayet 

VERl\liŞLERDiR. bunları Dorienne'ler olmak Ü· 

. Bu Türkler Hindistanda da zere gösterir. 
hır çok yerlere kend" · · l . MAKEDONYALILARIN' J •• ı ısım e.rı 0 _ 

d~n (Nıl) ve Nili) isimlerinj ver- l\IÜDAllALESİ 
ikteıı ve Amman denizinde Yalnız şurası muhakkaktır ki 

tıpkı Akdenitdeki 'Malta adası~ daha en eski de\'irlerde Girid 
ll~n oynadığı rolü oynıya·n kü. güzelliği ve serveti itibarile bir 
Çtık bir adııya (l\taJta) dedikten çok halkların hücum ve tasallu
sonra, Mısıra gelmişler L;ıd· y. tuna maruz kalıyordu. Bun-
atıiı . ' ..,. ıgı-
. (Nıl) nehrine yine kendı' 

1
• ların başında Finikclileri gös· 

sınıı . • 
bur erıne izafetle Nil demişler. terebiliriz, Makedonyalı Dördün 

ndan tekrar inşa ettikte . cü Filipin de Girid İ1ilerinc ka· 
te1ııiJ I Akd · ' rı r t ğ h d k 1 · b" tide er e emze açılarak Gi- ış ı ı, ura a i prens erın ır-
ola çıknıı lar, .şeker kamı 1 bol hirlerilc olan manzaralarına 

. n bu adaya da (Kand) d müdahale ettiği siiylenir. Fakat 
bıışlerdir. e- bunu bir istila ile ,·eya asker 

Bu iki al" · b • sevkilc yapıp ) apmadığı meç· 
te)•jd ımın u ıddia1arını huldur·· . 
.\ edecek başlıca deliller 
:t- tnnıan denizindeki ada \e ,.,.

8
' Giridin maruz kaldığı istila· 

11~d . • o1 • 1 t "h. ' ad a JSınılerile Akdenizdek" arı arı ın mua~ ;\'Cn oıan za. 
a \•e yarıınad · · 1 

1 manlıır.ından itibnren takip et-
ı.ındak· . . 8 ısım eri ara-
ba.-'· ı bırlıklcrdir. Bundan mek daha .mmmfıktır. Bu \'nkt<' 
~a, en eski :\J 1 kadar Girid )'Üksck nıcdcııivc le . . . a ısır şe ıir isim- .. 

il rıbn~n niba)·etlcriııin •Kend" tine rağme.n, tam bir ed korsan 
c ıtrnesi c· "d" ·ı -ır.ağa olmak iizere tavsif cdilc-(k ' ırı ın ı k ismi olan 

8ttd) ın 'l • · bilir. 
hip ol • rı ve etınıolojiye sa-
linde anı~ınnsı ,.c el'nn Türk di. GİRİD TARiHİNDE ROl\IA ... 
bil eskıden olduğu gibi bugün iJk defa Girid Miladdan 67 
\'e e (Kand) kelimesinin şeker liene evvel letelluı,'un kuman-

şeker kaınııoı ın • da d d ~idir. :ı anaaına gel sm a a aya taarruz edilen &o 
~ ınahlar tarafından -zapt \'e istila 

GE MEDENİYETfNt ...-'- cdilmistir. 
l.};ft B ı \JnK- • 

URADA YARATMIŞ- Fakat bu istila, rahat ve J>li 
Ş LARDIR. kun yüzü bilmiyen GiTidde tatr 

t.n u halde Girid, ilk Türk va. ve hakiki bir asayi.: temin et-
larından \'C ilk T" k k ~ •iyet b _. . ur medc. me :imkinanı verememiş, ni-

.. eıilderındcn bir "erd· ha ... ·et 395 · d au Tü hl · ., ır. J senesın e Roma inı-
r er burada E d · pa to l • )•eti dedi~· . ıe me enı- ra r ugunun taksiminde ada 

•i:vet· gıınız. muhteşem mede- ~arki İmpaartorluğa düşerek 
· ı yaratmısla b K •-- . sıta ·1 ., r, u .ada ''a· oswa.otııtin hüküm ve idaresi 

sı e Mısır medeniyetinin do . altına verilmi .. tir. 
bl.asında yeogr A • ı ~ 
.mır. ane •mıl olmuşlar- ARAB İSTİLASI 

Yu 673 tarihinde ada Arabların 
nan nıitolojisi de bu ı"d.;ıı:._ •un c1~ 1 llUiıl• naun dikkatini c•Jbey'-- · 
""" ~ uğunu tevsik eder. d "' ~•ş a-

Bu nutooojiye .. anuı bazı )'erlerini işeal etmiş-
iJe peri ldaa'd • d!ore, .Jiipiter lene de, adalılarnı ilddetli mu· 
k . an unyaya gelen kavemeti neticesind d 

res naoıındak" b" • . e, a ayı ta-
•daya lr • • ı . ır çocuk bu nıamıle ıJeal edememişler, bir 
Fakat ~endı asınıni vermiştir. asırdan faz.la devam ed d" 
Jisi ze~~~~ ayn.i .Yunan mitolo- muharebelerden sonra en_bşe ıt 
ğında b~nli ?ınddeki tda da- (Ebu Basan) uı a..... __ ft_:~ aydet 

uy hild .. fil U • •uım.__ıın a 
Halbuki Z ,.. u n liiÖylcr. sevkedılen bir ordu ile o ... de 
•. . eus un Yu . _.. 
J•.l!lıne, n...... _ nan mıtolo- Ar bl t 1un·ı ..,..aa Aa . a ar e ı adayı i11•al ede-
kıdesinden Yanın Turani 8 • b ı k -hi F na ıt Re t"ğ" ı rne fırsatını elde etınişlcr-

r rans~ aıı ç 1 •ni yine dir, 
giizel giisterrnıb\I Meilluard pek r ş Ve isbat tm• Arab istilası üzerine adayı 
ır. e l.f- tahlis etmek. :için Biı.ans büyiik 

Yine bu ülkenin "lk bir faaliyet göstermiş.tir. t.kinci 
Dactylcs'lerin, ilk 

1 
aaldnJeri Mitel zamanında tahlis irin g 0••0 • 

"'••en · ;>· 
:rak gö terilmelerl et ola- derilen bir ordu Arabları rıkar-

, '\e ilk d f " 
bronzun \'C demirin b e a mağa muvaffak nlamazsa da Gi~ 
rafından işletildiğinin ı:::•r ta. ridin tam bir korsan yatağı ha-
h l 

• N'I" aaı da Ji . . b u snıı'at erm I ı ı Türkler· d • ne eumesıne se ep olmuş. bu 
laldle buraya ~etirild~ii e: yUıden Akdeniz bir aurdan faz-
nıeydana kol''ar. nı la inlemiştir. 
ARKEOLOJİDE GiRiDtN BİZANS İŞE KARIŞIYOR 
ÇEHRESİ TURANfD1R. . Bundan sonra Yedinci Ko11tan 

8 1 ··k t tk"kl tın de ayni şekilde Mkum et-
'- Ugüukü arkco oJı c ı er rnii ve ad L 1 h L-

"''şı ında da Girid ilk Turani • ""an 1 mu are01::lerc 
Çehre • . sa~"e .. olnıuş fakat bu da ikinci 
. sınj arzetmektedır. Ele ge- Mışel uı tal"h . ı·~· ~ Slrile l ı sız ııme uaıramış-

ll keramik'lcr, yazı ar \'C br. 

c-U-- . , . Nihayet ffl de, ikinci Bome-
<llogi Quclqucs invantions arche nın altanatı zamanında Nisefor 

<ı que. Fokas'ın !kumanclaın altındaki 
) Lts Pelerius chinois. ordu adayı Arablardan kurtar-

Amerika, harbe gir-1 Ruzvelt'in 1 

mek için üniforma- ':.~ !,~.~ 
sını giymekle mesouı 

(Başı Biıincide) 

ni Amerikanın •hayat ve ölüm 
mücadelesi• o]arak ''asıflandır

mış ve bununla da kalmayarak 
•hudntsuz, fe\·kaladc bir milli 
tehlike hali• ilin etmiştir. 

Bu nazilik karşısında Ameri
kanm, deniz, kara ve hava sat
veti tesiıo edebilmek kutlretini 
haiz olduğu her noktada bir •Ör· 
fi idare ilan etmek» demektir. 

İmdi, buna, nutkun nkabinde 
kongreden aranma~ olnn 3 mil· 
yar 319 milyonluk yeni hava 
tahsisatmı da katarsanız Ame
rikanın, İngiltereye, aşağı yu
karı şö;\·le bir hitapta bulun· 
duğu neticesine varabiliriz: 
•- Aman, sıkı tutun, biraz 

daha dayan! Ben geliyorum.• 

Evet, Amerika harp sahasına 
~irmek için üniformasını giy
mekle meşguldür. Giydiği gün 
hadiselerin şekli mutlka dei:ri
şuektir. Hatta Vişi Fransasuıın 
<liin \·erdiği teminat dahi. 

Fransa donanması, Amerika 
harbe girdiği ıUn Mihverin em· 
rindedir. 

NiZAMEDDİN NAZİF 

Frasız 
Donanması 

(Başı 1 ind sayfada) 
Vicby'den aldığı talimat üzerine 
yazıp vermiş olduğunu> söyle. 
miştir. 

Fransız. hükumeti, herhalde, ge 
çen hafta B. Cortle:l Hullı tarnfm· 
cian ileri sürülen talep üzeri.ne bu 
notayı vermiıftir. B. Hull, Vithy 
jen, cHitler taraftaı·ı unsurların 
Vi.chy hükumetini kontrolü nl.tın
:la tutmadığı hakkında dünyayı 
kna etmek isterse, vazi'yetinı sa
ih suretle tahriren tesbit eyle. 

mcsini> istemişti. 
B. Henri Hayc, gazetecilere 

notanın metnini Mldirmekten im 
:na etmiş. fakat demiştir ki: 

- Bunun, Fransız . Amerikan 
münasebetlerini ihlfıle çalışanla
ı kedcrlendireceğini ümit ed!yo
uz. 
B. Haye, Fransız cWinnipeg> 

vapurunun, Karaib denizinde bi
araflık mıntakası dahilıinde İn. 
:iliz bahriyesi tarafından önlen. 
nesi ke_yfiycti hakkında Ameri -
kan hariciyesi nez.elinde tahkikat
•a bulunmu tur. B. Hayc, «Win
nipeg'in harp kaçağı eşyası götli 
rüp götüıımediğini anlamak ic' ı 
yalnız araştırıldığını mı, yahut 
Ingiliz.ler tarafından müsadere 
mi e<lildiğini• ~nlamak istemi~ 
::ı':iuğunu söylemiştir. 

Cümhuriget müddei• 
umumiliğinden : 

940 mali 5enesinin bitmesi ve 
hesabatı umumiyenin 941 sene
sine devri dolayısile Mayısın 

31 mci Cumarte::;i ve Haziranın 
2 inci Pazartesi, 3 ii ncü Salı VL 

4 üncü Çarşamba günleri İcra 
Muhasebesinde tnhsilnt ve tedi
yat muamelesi yapılmıyacağı 

füin olunur. 
1.1. T. 941/27369 

mağa muvaffak olmuştur. 
120. de Latin imparatorluğu

nun teessüsü üzerine Girid ada
sı Montferrat Marki"i Bonifas'an 
hissesine isabet etmiş, fakat bu, 
adayı elinde tutmak istemediği 
için bin mark kadar kiiçük l>ir 
para ile bütün hakkı ile Vene· 
dik Cumhuriyetine satmıştır. 

Bu halden muğber olan Girid 
halkı, Venediklileri kabul etmek 
istememişler, Venediklller mi.it. 
hiş bir mücadeleden ısonra Gi
ridde yerleşebilmişlcrdir. Vc
nediklilerin ezelden düşmanı o
lan Cenevizliler, bu muharebe· 
de Giridlilere yardım ediyorlar
dı. Bu harı>lcr 1223 senesine ve. 
ya 1332 senesine kadar de, um 
etmiş. satın alınan adada bir 
hakimiyet temin etmek imkfı· 
nını hulaınııınsılardır. 

Girid büyle;c iki iiç asır daha. 
korsanlara, onların taarruzları
na; Ceneviz. ve Vcncdik entri
kalarına sahne olmuş. Bütün bu 
felaket anında. zavallı Giridli
ler, her zamanki gibi kendi \•a-
tanlrınnı ıni:,• r • ., , • .;ı, ı. . ı,., · 

ahval ilan ettim, rnilli otoritenin 
ve kudretimizin son haddine :ka
dar müdafaamızı kuvvetlendiıe-
ceğiz, 

Esaslı bir vakıa yarsa, o da 
Avrupa harbinin, Nnilcrin arzu
larına iÖre, dünyanın Nilliler ta· 
rafından tahakküm altına alın
ması için bir dünya harbi haline 
çevrilmit olmasıdır. 

KENDİ 9t1NİYET1MlZIN 
f.SASI 

Kendi emniyetimizin ba§lıca 
kaygusu demokrasilere yardım 
programına istinat etmektir. Gön 
derdiğimiz her dolarlık malzeme 
diktatörler, nısıf küremiz.den u
zak tutmıya hizmet, etmektedir. 
Biz kendi milli menfaatimizi baş
ka bir şekle koymadık. Bunu Al 
manyanın anladığı gibi, İngiltere 
de anlıyor. 

HARP MALZEME.Sİ 
İSTİHSALATI 

Şimdi. bir seneden fazladır ln
giltere mücadeleye cesurane de
vam ediyor. Geni~ iıtihsalatımı
zı ve harp malzemesi teslimatını 
hem 'kendimiz, hem de lngiltere 
Çin ve diğer demokrasiler ıçın 
artıracağız. Bu malzeme hiç ek· 
silmiyecek ve artacaktır. 
GALiP HiTLERİN ŞARTLARI 

Amerika hükumeti, galip Hit
lerin bütün dünyaya teklif ede
ceği prtların neler olacağını pek 
iyi biliyor. Bütün dünyayı ba§tan 
başa parçalıyacaktır. 

Avusturyayı iogal ettikten eon
ra, Münihten sonra, Çekoslovak
yaya girdikten sonra olduğu gi
bi, bize de yeniden: cŞimdi ben 
tamamile arzulanma kavuştum, 
son arazi talebim bundan ibaret· 
tir.> diyecektir. 

:e.yni zamanda Atlantik ve Pa
sifike hakim olmak, istila ve mü 
dafaa etmek için, Avrupanın e-
ir milletlerini hava ve deniz 

kuvvetleri inşasına mecbur ede
cektir. Bütün milletler etrafında
ki iktısadi çemberi daral tacnktır. 
Faraziye yürütmüyorum. Dünya. 
nın istilası için Nazi planında 
mevcut olanı tekrardan başka bir 
şey yapmıyorum. 

Bu Nazi hulyasınm tahakku· 
kuna müsaade etmiyeceğiz. 

AVRUPADAN :SONRA 
Naziler hemen bütün Avrupa· 

yı istila ettiler. Şimdi Mısırı vr. 
Süveyş kanalını tehdit ecliyorlnr. 
İspanya ve Portekiz ~er an işguı 
edilebilir. Nazi tehdidi yalnız şi
mali Fransa Afrika~ına, Akdenı
•in "garp sahillerine müteyeccih 
değildir. Atlantikte Dakar kale· 
sine. Asor adalarına, Yeşilburun 
adalarına kadar uzanmaktadır. 
Tehlike vatanımızın hemen yaki
nindedir. Atlantikte herhangi bir 
adanın işgali veya kontrolü A
met"ikanın emniyeti için derhal 
.:ıir tehlike tqkil eder. 

DENİZ HAKiMİYETi 
OLMADIKÇA. .• 

Şimdiye kadar iki ~ey dikta
törleri durdurmuştur: 

1 - İngilizlerin tarihi muka
\•emeti. 

2 - Çinin hayre\ verici mü
dafa<ısı. 

Mihver devletleri, denizlerin 
hakimiyetini elde etmedikçe, dün 
ya tahakkümü hedeflerine kat"iy
yen varamıyacaklardır. Buna na
l olmak için de İngiltereyi mağ
up etmek lazımdır. Eğer mihver 

denizleri kontrol etmeğe muvaf
fak olamazsa. muhakkak mağlu}J 
olacaktır. 

Bütün hürriyet, denizlerin hür
riyetine bağlıdır. Bütün Amerİ· 
kanın tarihi içtinabı gayri kabil 
~urette ıu kelimelere bağlıdır: 
~ Dcni:ı:lerin serbesti si.> 

A TLANTİK MUHAREBESİ 
Atlantik muharebesi ıimdi oi

mal kutbundan itibaren geniş bir 
mıntakada cereyan t!diyor. Bu 
mıntakada Alman korsanları ve 
deni7altıları birçok ticaret gemi· 
lerini mütezayit surette batıra
caklardır. Hakikat şudur: Bugün 
kü tempoda, Naziler İngiliz tez
gahlarının yeri.erine koymak için 
inşa edebileceğinden üç misli faz 
la gemi batırıyorlar.:. 

AMERİKANIN MILL1 
SiYASETi 

Ruzvelt Birleşik 
milli siyasetini tarif 
miştir ki: 

Ameriknnın 
ederek de-

cCarp yrırım küresi. her taar
TUZa karşı koyacaktır. Diktatör
lerin deniz hiıkimiyetini ele ge
çirmelerine miisaadc etn,iyeceğiz. 
lngiltereye ve demokrn ilere yar
dım Vadimizi LUlacağız 

Devriyelerimiz, İngiltePye mal 
zeıne tcslinıini temin ede•·cl..ler· 
dir. Malları t•"sellüın ;çiıı icap 
eden bütün tedbirler nlınmıştır. 

Menfaatlerimizin nerc>ct.: ve ne 
:zaman tecavüze uğr.lClığını ve 

için. pisi pic;ine 
nıiişlerdir. 

kanluranı dök-

(Dcvnmı var 

Ri:uı <;11ı•<lrırlı 

28 Mayıs lHl ÇARŞAMBA 

Giridde 
şiddetli 

çarpışmala~ 
devam ediyor ----Almanlar artık pa

raşütle değ i 1, nak· 
liye tayyarelerile 

Bu&linkU Cumhuriyete Nadir gı°1>i bUde de siıllh aJltına alınan 
Nadi, «Bir üstad din deiiftirda. unsurlar )ktisat ve ticaret saha. 
lbqlıklıı fıkrasında şöyle diyor: sında en ziyade faaliyet gÖS1eren 
cHüseyin Cahidin düne kadar vatandaşlardan mürekkeptir. Bu 
müdafaaya çalıştığı modası geç- hal, tabiatile memleketin iktisadi 
mit Adam Smith'in fikirlerini ha- hayatı Ut.erinde ve binnetice Dev
tırlaıdnn. let varidatı üzerinde de müessir 

İki gün içinde mey.dana gelen olmaktan hali kalmaz. Diğer ta. 
bu değişiklik nazarım.da büsbü- raftan fevkalade ahvalin icap et
tün kıymet kaz.andı. tirdiği milli mUdafaa tedbirleri 

asker yağdırıyorlar Ancak, sittin senelik dinini ter. masrafların çok kabarmasına da 
keden Ustad, birdenbire muallak- sebebiyet verir. Nitekim bu sene 

Kahire: 28 (A. A.) - Kahire ta kalmamak idn bundan böyle ki bütçede yalnız müdafaai milli. 
askeri mahfilleri, dün aktaJ11 Gi aUı okumuzun prensiplerine sıkı yeye adi ve fevkalade tahsisat ol
riddeki vaziyet hakkında aşa- sıkıya bağ~anmalı ve onlardan mak üzere lGl milyon lira ayrılı 
~ dak" l. t · ı d" b'r karış bıle ayrılmamaya gay. mış'tır Bu yekunun içinde Ievka
gı 1 ma ~a 1 vermış er ır: . ret etmelidir. O prensipler sağ- lfıde ~üdafaa tahsisatı 83 milyo-

Mal.:me ile Hanya arasındakı , d o kadar ki biz kendi i- b l -~ d M li v_ı_.:ı· . . ~am ır. .. ' • nu u m~.a ır. a ye ~· 1 
ovada çok şıddctlı çarpışmalar nanclarıınıı.ı mudafaa ug~un~.n bundan bahsederken (şimdilik) 
vukua gelmektedir. Alman kı- başkalarınınkine taarnna bıle )µ. kaydını da ıllive etmeyi unutma. 
taları Maleme'de yere inmeğe zum görmilyoruz. 1 mıştır. Bu, ileride milli müdafaa 
devaın eylemektedir. Ve vnziyct Halbuki imanı zayıf olan ar, için yeniden tahsisat istemek ihti 
ciddidir. Almanlar fe\•kalfıde 8 • Y.ahut kötil Dil et ?esakleyenlket ak~ malıi olduğuna işarettir. hte hü-

. . ' . sme yapıyorlar; bır t ım aıan k(ımet böyle kabarık yekunlu 
ğır zayınt vermekte.dır, fak~t lık fik;rlerJ kütle icine yaymak bütçe ile memleket karşısına çık· 
Almanların, hedeflerıne varabı· hırsile şu ray' buraya çatarak te. · mak mceburiy~tinde kaldılıındaıı 
Urle"e hayıblara pek az ehem· zadlnra düşüy-:>r1ar. Mese~a, sene- dolayıdır, ki tabiatile mü~ssir
miyet verdikleri malumdur. Me ı-..rce evv~l sayın Ustacı J:iüseyİT\ dir.> 
sele Almanların Girid'e tay\'a· Cahid Yalçın liberaliz.mi ve onun Yeni Sabahta, Hüseyin Cahid 

1 
'

1 
k d k ~1 öz evHidı kapitalizmi müdafaa C· Yalçın cZor sene> baş1ıklı yazı· 

re ere ne a ar zaman as er er derk~n onlar bu sistemlerin har. d . 
· d" ;:. d d ki "d" ' sın a. m ırme19e evam e ece erı ır. bi körüklediğini, çünkü gıdasını 
Gelen kıtalar, paraşütçü kıtala- harpden aldığını iddia ediyorlar- cGi~A~a~~r tarafın~~ 
rı değil, fakat yanmış tayyare dı. Şimdi ise ayni adam\ır, Usta· zaptı A1:1an .ıstı~. hareketikn.m 

d d.. d • ın· b ist 1 ·1 lemesı netıcesını verece lı.r 
parçaları ile dolu Malenıe tay- ın un yaz ıgı gı ı u s cm e- ı er . . rd 1 

. ri hnroden kaçmak töhmeti altı- Bu .neüccnın Alman o u arını 
Yare ıne ... ·danına naklı"c ta ... •ya· · l ed' t ı·'Ceceg·ı· soll . " " " na sokmaya çalıliıyorlar.> zafere ısa 1? .~ m J •• 

relerıoden çıkan kıtalardır. Tasvirlcfkar<la Bay Ebüzziyaza. derece meşkuktur. Fakat hu-
Girid'den Kahire'~·e gelen ha- de Veilid cBiitçıe meselesi» inden- cum dalgası Gırit adasında kırı. 

herler, tebliğlerdeki mal<unat- den bahsederken, diyor ki: lacak olursa bUtün Balkan c:eferı 
- 11 • Jıek ı· ··d fa h · f d İngiltereyi l:ayati bu tan gayri pek az malumatı ih- «-ıvıem e ın mu a asını er nın a} ası, . k d 

tiva etmektedir. Muharebenin h~susta elde1:1 gel~i~~ kadar te · noktas:nC!an .vu~mak U<l ımın ar 
. . , . . mın eylmek ıse büyuk masrafia- sıfıra ıneceğı Bşikardır. 

merkezını l\Jaleme nın teşkıl et- ra muhtaçtır. Bugün bir kıstm İngiltere için hakika· 
·•· 'ht" Ad k 1 k ta d la · • Zor &ene ''- 1;.. d tagı sarı ır. anın a an. ıs· va n aş rımız sılfıh altına alın- ten zor bir şekilde l#<:r ... ,orsa 9 

mındn, Alman mukavemetı an· mıştır. Her memlekette olduğu şimdiye kndar cereyan ~en va .-
cak iki merkezde devam etmek- kayi hiç de ümit kırıcı bır mahı. 
tcdir ve bu ilfr merkez.den biri- yetı haiz görünmüyorb. A1•

1
kmtean1• • 

• 1 k • ha kSt ıle ır ı O• 
i Hanyanın garbında uhil iİ· ASKERLiK ar as erı re ... .J-• . ailterenin dikkat ve roesaısını Ud-

zeriode Resmo cıvarındadır. ~tacak şaşırtma hareketlerini de 

Bu haftaki 
maçlar 

iŞLERi hmal etmediler. Başlangıçta Irak 
syanı bÜyük bir gaile teşkil et • 

Yedek Subay Yoklaması 
Beyoğlu Yerli As. Şubesinden: 
1 - 1 Haziran 941 giinü Ye

Bu hafta milli küme maı.;kır dek subay ve askeri memurların 
İstanbul takımları arasında cere- seuelik yoklamaları başlıyaca'ktır. 
yan eclecektir. bu maçlar ÜL.crinc Ve biı ay devam edecektir. 
umum'i alôkayı davet eden mü. 2 - 20 Haziran 941 günün
him sebeplerin b~mda, hiç şüp· den 30 uncu gününe kadar her
hesiz Fenenbahçe ile Gnlatasara- hangi bir suretle gününde gelmi-
~·ın karşılaşması gelir. yenlere tahsis edilmiotir. 
. Maçlar hakkında bir tahmın 3 - Yok.lamaya gelirken iki 
yapmak doğru olmamakla bera- vesika fotoğrafı ile, nüfus hüvi
ber Fcncrbahçcnin daha avantaj. yet cüzdanlarını, askeri hizmet 
lı bir vaziyette bu1unduğu söyle· vesikalarını. umumi ahvali &Jhhi
nebilir. Zira son dakikada verı - ye .raporlarını. doktor veterfoer· 
len haberlere göre bu hnfta er, eczacı, ve dişçiler diploma 
E'enerbahçe muhacim hattında ve ihtisas ve:ıikalannı birlikte ge
Melihin de görüleceği anlaşılmak ireceklerdir. 
tadır. Şu halde Fener, muhacim 4 - Yoklamaları esnasında is 
.ıattını en kuvvetli ~eklıi ile saha- tenilen malumatı şifahen veyn 
ıa çıkarabhlecektir denilebilir. mektupla bildirmemiş ve ııubeye 
_v.ı:uavin hattında Alı Riza gıb. P,elerek kayıtlarını yaptırmamı§ 
ecrübeli bir oyuncunun yeı· al. >lnn yedek subaylar ( 50) lira 
ınası üı.erinde de durmak lazım· ,>ara cezasına çarptırılacaktır. 
dır. 5 ·- Mayısta yapılan maaş 
Müdafaanın genç olması, geçer- yoklaması il~ haziran yoklaması

\.ıaftaki oyunlarda olduğu gibi. nın hiçbir alakası yoktur. 
..::ihed'ı şaşırtabilir. Fakat ne dt 6 - Temmuz 941 tarihinde 
.>~a son zamanlarda Fener takı- va§ haddine uğrıyacak yedek su
.nı. umumi heyeti itibarile biı ">aylar yoklamaya gelmeye mec-
hnyli dlize1miş vaziyettedir. ' ııırdurlar. 

Gelelim Galatasaraya: 7 - BÜ yoklamada raporun 
Galata!>aray da bu mühim kar- hiçbir maksada kifi gclmiyece

~ılnşmaya sür'atle hazırlanmakta ğinden rapor gönderilmemea.i 
hr. Son oyunlarında Gahıtasara) 8 - Taırada bulunanlar, bu
takımınıaı aksayan tarafı daim; lundukları mahallin aakerlik. tu-
ıuhacun hattı olımu~tu. Galnt3 belerine bir dilekçe ile müracaat 

'~a4:\Y muha~erlnin kuvveti· edecekler veyahut taahhütlü mek 
,ütler çekememeleri dikkati celı ıupla ıubedeki defter aıra No. aı· 
etmiştir. ıı bildirmesi ve tercümei hal ile 
Eğer bu hnfta Galatasaray fo. askeri vesaik suretleri gönderile-

haltında değişiklik yapmazs cek. 
Fcnerbahcenin kar ·ısında sekte 9 - Bundan baJka: 
·e uğrıyabilir. Hiç olmazsa geçe A) Halen iÖrdüğü it ''e me-
ıafta (B) takımında seyrettiği muriyeti ve ikametgah adreai. 
n ·z Cemili for hatında oynatmalı B) Tahsil derecesi. 
Galatasaray haf hattı ve ınüda _ C) Mühendis ve kiinyqerle-
·nası hakkında bir şey denemez rin hangi ıubedc ihtisaslan bu
Ya?nız iyi bir oyun sistemi tut. lunduğu (Su yolu, elektrik. sa· 
urmnları ıtız.ımchr. Kalede Saim nayi, vesaire) vesika suretleri. 
)smandan daha iyi vaziyetlediı D) Doktorların dahili, harid. 

işte bu şartlar altında iki ez.c kulak vesaire ihtiaaslarının veai-
i. rakip bu hafta hiç şüphesiz ta ka suretleri. 
rnftarlarına heyecanlı bir gUn yr E) Yabancı dıllerden hangiıi-
atacaklardır. ni ne dereceye kadar bildiji, 
iEŞİKTAŞ . iSTANBULSPOr (Tercüme ve tekellüm). 

Bu maçlardan başka Be ikt. . F) Askerliğinde gördüğü kura 

.stanbulspor karşılaşması olıacak- lar. t G) MalOI olanfar maluliyet ve-
ır. &ikaları ve yaş haddine uğrama-
İstanbulspor bilhassa son za - mışlar k.imilen geleceklerdir. 

nanda takviye edilen Bcşiktnsın H) Yaş haddine uğrıyan ve 
!.arş1sında mi.ihim bir rakip de. yaş haddine uğradığına dair nü
•ildir. fus hüviyet cüzdanlarına iearet 
Beısiktas son oyunlannda daha ı:dilmiyen eubay ve askeri me• 

murlar mürecaat ederek nüfuau~ 

rnek i'itidadını gösterdiği ba'de 
~ittikçe müzmin bir şekil alıyor 
t1e biiyük bir zarar yapmıyor. 
qindistamlaki Müslümr.n • ~cu 
.i kavgaları ve Hindlilerin muha
efet harekctılerı de Almanlara 
.>ilyük bir yardım sayılam~ .~i· 
mali Okyanusta en büyük Ing._J~.z 
zırhlısının 'Ziyaı nncak Churchıl-
n tnhmin etmiş olduğu acı fak~t 

neticeye tesirsiz vak'alardan bı
ridir. 

Hulasa, Almanyanın bi.itıln 
"ayrctile haı-bı bu sene bitırme. 
e ~lışacağı yolund~ beyı.natı 

Jogru ~ıkmıştır. Alman;·a çal~ı
vor. Eclen'in zor seneden baru;et· 
mesi de doğru çıkmıştır. ingı1 z
leı· hakikaten zor bir sene gec ri· 
yorlar. Fakat ezilmh'()rlar. geçıri· 

c. 'ı nt i. •nektc<lır. 

--~----------
cıa ı erdir. 

1 O - 'ı c,,-..:.ı: suLay yoklama 
günleri aşağıda yazıldığı veçhilo 
sınıf ''e rütbe şırası takip edect'k 
tir: 

1 ) 2 Haziran 94 1 günü Gene• 
ral, kurmay, piyade albaylar. 

2 3-4 Haz.iran ııünü Tabip, dit 
tabibi, eczacı, veteriner, kimya· 
ger aubaylar; 

3) 5-6 Haziran 941 günü le· 
vazım, ietihk&m. muhabere, t1Ü· 

vari her rütbeden; 
4) 7 haziran topçu, alçme. ı

!ltldak büyük, küçük rütbeli ıu• 
baylar; 

5) 9 Haziran 941 günü jan
darma, harp sanayi büyük kü· 
çük rülbdi subaylar; 

6) 10 Haziran 9.f I günü nak
liye, otomobiJ küçük büyük rüt
beli aubaylar; 

7) 1 1-12 Haz.ir:ııı 94 1 günü 
<!eniz, demiryolu. ha\·a. harita 
her rütbeden subaylar; 

8) 13 Haz.İran 941 günü he
sap memuru, ve muam~le _... 
murları; 

9) 14 hazirarı 9• t günü .a .. 
ri hakim v~ müşavir, müzika, i
mamlar, esnafatı askeriye: 

i 0) 16 haziran 94 l günli pi
yade yarbay, binbaşı, yüzbaoı
lar: 

11) 17, 18. 19. 20 haı:irıın 
94 l günü piyade üsteğmen. tei
men, asteğmenler: 

12) 21, 23. 24. 25. 26. 27. 
28 haziran 941 gÜnÜ; herhansi 
bir aebepten dolayı yoklam11ya 
gel.niyen subaylar. 

(7178) • k olgunln~ınuo:ına ragmeeı; İs · 
lanbulspor sür'atle formun<l.;m 

u ıncktedır, buna bir de sol hnf 
B '.1lm sakatlığı ek1eniıısc üst ta• 
ı-af. kolavca tnhmin dılr•b;lir. 

KadıkÖy v"akıflar D
0

irektörlüğü ilanları' 
O . Yazıcıoğh 

• ırı '> · • tim izin nerede tehdit e
<ıı ·~·nİ hız ta) in edeceğiz.. Mü-

'l:th kuvvetlerımi.zi askni stra
tejik bir vaziyette bulunduruyo· 
ruz. Bir tnnrru7u tıudctm,.k için 
"T>Ücırlli\ h kuvvetlerimizi kullan-

Semti MahaUcsl Sokağı Sa. Cinsi 
Aylık K. 
L. K. 
5 00 Kadıköy Göztepe Mehmet efendi 81 Dıikkln 
700 > > > 85 > 
5 00 Boğaziçi Anadoluhisarı İbrahun~y 4 BahQPli f# 

Yukarıda cins ve nwvkil yaz.ılı yeıler Sl.5.942 6(111Una kadar mUd
ôctle kıraya 'erilmek üzere mU.zaycdelcri 5 giln uzat.ıhruştır. tı.. 
1 1 ı .! 5 9-il pcrş<'mbe gUııu s.ıat 15 dedir. İ.!tcklilerın müdiirlük ~
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Almanya yalnız hava kuv
vet eri i ~ D~nizlerde ha

olamaz ! • 
ım 

(B~.~ı Btr.ncuıc)-1 
ma ıhı yaç r ru ""' -5Ji!!_ -, 

~.e~ ddek Kd~,"'~~ z; r "gı~e- /ı ~ı 
her ıki tar_.r icnı t!e k~ ~ .... · 

. n
1ar1 \8 Sun d niı. 

gchn nıı t Donanm:ı '..ız 
ayni azimle d ~, 1111 er 'c J 
lız kıt· !arı b " ' lan mukab 1 
taarruzda mu\ .ıff '" o)ut' ır~ 
>\lınanlar n hezımctc u.ğraır-Jl.ır 
f! ~ t l'Cldir. 
AÇI • DE İZDE 1\IUUARElW 

Groe<: nd v.ya 12" ında açıkla
aa İngıh }l. .d zırhlıs nı \:.u 

• mı a muvaffak olan Almar 
Bıs.nark z rhlıısı, yine baz mu . 
harrirlıerin acele verdiklerı he
•aps 1. talı:': n~r h. Jiı.hıa olarak 
rk· g.;. ... \.e .. gece suren hır ta 
kıp ve ara t.rrr.adan sonra Brest 
çık\arında bır lııgıl•z tayyare• 

t.ırafından gOru~dü \·e bir İna:i· 
1' 'JotHası tarafndan hatırı' :lı. 

Bısııurk zırh\.sı. ıx·k zayıf olan 
... -\unan donanrr.:ası ıçın büyük bır 
k"-" :>t r K.ıp.ılı \'e dar dcnC?lcı·· 
de top.tı kı.llar: lan ~ ıva kuvvet 
\ •i belk' gorebılır. rı.~~n mu
\' ıfakı)-·et dcre:ces~ de G.rid sula~ 
r oda cok mıı<tar<la Aiman tayya 
re'<l'l n nihoyet 2 kruvazör 4 des. 
ı ·o} e lJcı t rabı ! , ,~ olmasından 

1 

2 
5 
4 
s 
l 
l 

a ! 

I 1 

9 '--L-1....-L._Ail.....L..J.-L.JJ 

Solda11 sağa) 

1 - Alim - Atların boy 
nun<laki >açlar. 2 - .Muvakkat 
ikametgah. 3 - Köpek - Riiz 
gar - Bir nota 4 - Koııı'lı 
uıenıleketlerin birinin ~iliy;ıi 
- Bulgar parası. 5 - Demir 
yolu - Bir nıenİın· 6 - \'ii . 
rutta bulunur - Bir dla}eti· 
miz. 7 - Beyaz - Ciiriilıii
İ~t•. 8 - ~ızun hikiıc. 9 
Kibar - Harcanır. har<-ttir. Fakat aç·k denizlerde 

k •ntool ve hfıkı!'1 yet için hava 
k vve• erı !<Af: do · d.r l' ulwrıdarı a§ağıya: 

Silithlal aras n mukaye e ,. 
.,ma ya·..,_, fık,rlere , • , • 1 - Kadın mernıua>t -;'\ ı• 

Ayı:'. ç d ve neviden c . aya. zakeuiz. 2 - Bir erkek i>mİ. 
' Jr ba<ka , ~ita m t""' ·13 - Dahil - Sermaye Bir 

n yapılm t r Ancak C' e·· nota. 1 - B~y ·-- San<lalın ilk 
b:• uıde var lır Bu un s 11 . 5 z . 

sn 

• g ı k 
1 

sen. ı. - aman - Te>lıııı ol 
laPS e-" 

'" 1 1 rill t rlu •es .• ıuak. 6 - Sen~ - Kulııp 7-
rınde toı:la Erkek - Yanar ılağların çıkilr 

la aynı c nsten ılığı P) - Bir notu. 8 - Bir 
l ı r:nn veri- Kı·r, i ıııi. 9 - Tee ,jjf- Ba·j 
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üz TI bugünk' 
be t r n · pori!' v z 

v.ı!>"bılmesi ic;ı.n hava k~ vvet 
.ık\ -l 1 n .~ 
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an ya 

r r' 
Kuvv tli 
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vard.r 
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l r· 

Bir 
V rJet r 
no ::ı ! ç•_,rut· 

b b r <l Z r. on 
da ta ı~tın ı. '"'" r g h. , .• , 
rczl 

StılilK ATA~t:MİLITIR 

) ırmak, 1 
Evvelki Bilınecenin 

halli 

--~---

Türkiyç Cumhuriyeti 

r I· 1 
"ııruluş Tarih;; 1888. - Serm ay sı: 100.000.000 Türk h· 

Şube ve Ajans adedı: 265 
Zil'aİ \'C Ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye verıyor 

Ziraat Bankasıaıda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunonlara dcııe<le 4 defa çekilecek kur' 
a ıle aşağıdaki pi.na goıe .kramiye d,,ğıtıiacaktır 

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

40 > 100 • 4.000 • 

100 •cı..t 50 Lır•~k 5.000 Lira 
120 • 40 • ',800 • 
lGO > 20 » 3,200 > 

DİK.KAT: Hesav1ar ndakı para ~r bir 'ene içmde 50 !ıra. 

dan ıqagı duşmıyenlere ıkraın')e çıkt Jı takcl.rctc ~' 20 faz. 
las ie verilecektir. 

Kuralar senede 4 dola 11 -Erlfıl, il B;rıncıkiınun 

Mart ve 11 Tlaziran Tar "'·f•rınde ÇPk.lPcrkt r ' 

11 

Gaip aranıyor 
Babamız E· 

dirneli İhsan 
İmrendi Kırl 

larelinde i . 
Oradan nvrıl 

dığntı 

aldık, 

ha er 
faka 

• 

nerede bulun 
duğunu Öl\'l'C· 

neıncdik. Bi· 
len varsa İs· 
tan huld a, Ge ..... .._"'-...._J.b._.( 

dikpnşada Esirci Kcnıalcdıli n 

caın:i sokaguıda 21 num~ra)g 
hahcr vermesini insaniyet na 
mına rica ederi7. 

AİLESi VE ÇOCUKLARI 

İUrah.i. l.J 
Abb i sara~ · rııı1ıı 111tth· 

(t" enı ctC'J.: orları ıç~ucle ya. 
şan an t r I·iıı en ı,ı;, iık 

ac.;k \·e en bü~ iik facia s::ı.lı, 

.. ~er .ı r 
ıı, rıın·ur-Re,it '"' kaı. 

de-sini, tornnl·:n·ını ve YC· 

:1irini k. -.;nplık loyun ibi 
do«rntıvor 

Bu kı• n1ct1i c~er saf ısa 
~ıl ... arı1dı. KJrilerin1ize tav
°":ve ed r':ıo.:. 

1 
AR 

1 

Sahip ve Başmuharriri: 

N12' AM' I rtN NAZİF 

Nnriyat Oir<ktö•ü: 

BE\ OCLU HALK SL 'l:llASJ 

Bugıin l l dr gece R de 

ŞÜKRÜ SARACOGLU 

lla-ıldığı yer 
f.lıu ,_-ya llatlıa11.<1 

:: B l'lJK Fiı~t 1 ni nı: ~ 

1 - IC ~ Ko "' Tu 
2 - Şc) tan Cek i 

çe 

3 - Kuınarhazlnr rl·ınisi 

• 

• 

il' r•sİııİ &İ!!I fS auııu.! INDA 
1-<~ , i:L.İ H'-" AF> AÇAR 

• 
- -

r . 1 ~. 'r ı.~~~·--- l 
Ku•lık Ta.•uruf ııoııaplan 1 .~ yo~lu Va1 ıf_la_r_Lir _k_t_ör_I_.~ğü İla_An_l_a~!_ 

t .n n1r t-.ıı kl) T 

ı ~::~~~~~1~~::. ~~:~'. ı ~:;~ k~uş • ;;ı" k 

ı Ağustos, 3 lkıncıt.eşrın · 
tarıhlcrlndo yapllır. 

.l 941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 ııralık = 2000.- L. 
3 > 1000 • :;:: 3000.- • 
2 • 7,'.;0 > =1500.- > 

4 • 500 • =2000.-. 
8 • 

35 • 
80 • 

300 • 

250 
100 

~o 

20 

• 
• 
• 
• 

;;=2000.- • 
== 3500.- ) 
-1000- il 

= 6000.- > 

-----
İstanbul Asliye on 
ikinci Hukuk Mah

kemesinden 
9401 .,02 
Muc ·del .Mehmt:-t, Ech nek tpı 

ult.nnh;.ıın.:ın1 Cambaz sokak 22 nu-ı 
~:..ıa ?\-1. 

'\lüddeialC'yh. Naıme, -Edırnektı.

u!a Sultanha n"1 Hasan Hüse\ ıı 

JO ııu na ada M 
Mudde Meh ·ıet rafınrlsn. ml4 -

1cyh Naim aleyhıne eçılu.n 

tı .>02 bıJşanmo: davasına a.t nı

uhal su etı ınudcl~~leybe tl bli; 
edılj ek Lzeıe )azılı adıesıne ~0·1 . 
dr m~ e Jc rr:Jnıaıll~yh,n rı e kUr 
k e a1-tın1 te . "" ı m hıı 

ın 1*y., ı de kı1. m 
uz:Pr·re }-1 J;.ıık U ul ?tli .. !· ern 

ı ka.1un ın 1·11. 1 "~ 1 t3 ve l 
cü m ~ de c ne ev c.;.r de k 

"th davıı ha le ::ıutk! c n 
ıı ~u gi te davLt .i v r k :ı • 

.;.n nahk. rrc d'v "CS ne ıl a-
na ve 911 .:;02 numg ada ku~ıt . 
ıı dava~ ı;ı miı de < hı (1 >) 

c vap v k 

11 he nucı.1Jı .:. 

n 

L 

25!)3 00 mı 'j{• 

5·18 00 41 10 

1000 00 75 00 

300 00 22 .ıU 

1 nıııı 01) j,} ı~ı 

Yukarıda ya"':ılı ga;run{' kult 
ulıncı_k üz.ere 15 gün rı1lı~cl t. e açık 

!haleleri 29.'5ı!)11 p, n b, 
\ "ı ar Ak.:ır ve \1 tlılCıller kll 1 

l)•·Jt en·!" Duyuk ı.ll'<l<' vıe c 
<lı Oto vakı \ 16 ~ ~ L 29 gayılı 
Labcye "te rna uf U· 
lı:.:ı n c a.1 sası. 
f_ • ı Ayaspa.!~ · y.enı Öıner A vnı ~ 
hallesindc eski Bcşjr ye!! I·~mekrlal' 
s kağında vakı eskı l yenı 5 say 1 

ahşap ev 
Gahıtada Yenicami mahallC"sindr 
Kuı,unlu handa üst k .. tıada \22) ı:ır 
vılı oda 
Boğaz.içinde Sarıyerde Del'e sok&
ğından eski 100 - ıooı ı yeni 56 ... 
vılı 01hşap ev. 
li»gazıçinde Boyacı.köyünde Rc,..;it"' 
pa a rrıaballesinin M('ktcp sokaj!:ı.ı:1" 

da e:ıki l 1nüicerrer yel!! B.t ~'1 1 

a lış~r;ı ev. 
H;ıs.i<iıydc Ke('.'ecl piıi mahallesuıifl 
Çi>phik sokağında eaki 4 mükerr" 
ye>ı 12 . 14 sayılı ahqap ikı ev. 
r 'l mulkıyetlen peş.in para ı.le ı;P."' 

1.t..rm ya konulmuştur 
ünü oaal on bc.ıdedir. İ.-tekWeril' 
n m .~ atlan. 3715 

İstanbul Beçinci İcra Meınurluğundan: 
Kadıkoy;i1Jd lkö;.' ~" mah~ll .ı er o : • o. da otuı· 

mak~ 1ken hali hazır ikametg3lu mc-çı lu·ı ıı Hüseyin Hüsniiye 
1 - Vakıf Paralar idaresinde Aırni ve Şefıka Bı"dıa ile b"1·IiJc.lf 

borç a d • ııız (162) lirava muk '>il ı~!'; d cede ıpotck gfuıte,-,lıııi$ 
olan Ka-iıkOyt de Ahunizad~ ve ll ıısan".')a vcnı İkbalıve n1ahalloS1 

.. 

11 n cskı 1'Ti~ant.nşı mi.itcveJli Yent :\! hm lt.·f~ndı sokcık- e ki 29 1
11 

muk~ ·reı yC'r. 3 nur: aralı bı.. ah ı evr 11/11 940 t.arihınU ehlıv11kllf 
t-1.r:tfın - (..127) lira kıymet t.cık<lır ediı nışiir 

'> - Bu husll!..t daırcmu: n 938ı1 i nt..mar _ dos .nd.a mevcı.ıt 
\:az' ed ve tak ıyl"".lct z..3btı.ı~ı oku:ıa uz ve hır ıtir<ı.zınız var:ıa ı,ıı 

:n cşri +..ar hin<ll"n ıt~buren '-ir ay :ı.arfırı4a İcra hikımligı.ne )SV 

c bı dlrmen.z luzt:. ıu, İcra h3krnhğln .... 8/5 lt1 t~'"ııli kararına •eı.:
fi.kan 103 nıuhtar ı teblıği 1n~ık;ım ~na kaiın olmak üzere tnTRftnıza ıl~ .. 
n•n •.ebı ğ olur. • (4{)!lil 

v _ye va ı mahk 
hanes a nı:j olnuıl:L r.:·un 
1 "h N ~ UK ıda ) < 

m 1dd-. t fın~.J. dav~.Yü ce' ,1 > v 
i Siyası ve Ed bi Haftalı ·Büyük Gazete 

ı rek tahkıkal içın tayın k ; 
~ 5 941 « gun t (14) c' 
ınnhk n c ·1~ ha ır bt .unnıası v 
.}'ft k nıı ın! tn _ \ek g<lnda:rrnc 1 

?umı. tcblg yPrıne ge.-- ek u. 
o ı• 

1 ÇIKARAN: HASAN T ANRIKUT 

İll< say ı Çıktı 
"ı. Bırı olunun ba~·ndan, öteki fi 

\aklarından tutuyordu. Löbln111 ı'I 
en~ı k ,, ;111. c.11ığinde duru~'o1 j 

koca5ıle k,\f..ıdartnın cesedi ns.!'
1 

götür~cel ı, t'nl st".}rr:diyordu. 
Sckız on ..ı~ un vüriidi.ıklen ·o11 

ra du:rdul,u. l langl )'olu t1;tklp t" 
dt.:ceklcrıni. cesedı ne tarafa ~er 
lÜtt>:• eklerini. di.ı:otLinüyorlardı. 

Loblan: ., 
- Gündüz oldu. Daha uı~i' 

gidemeyız. ( '.\1ezıak) lı(Ölüne 11tJ" 

verel1n1. ış bıtsin. 
l\Lığaraya gırrlıler, citt~ki \lrtl .. ,. 

na vardılar. 'J ert'Jil. ölü} lı t .. 

yan iki adanı111 ) nınd.ı.•ı gc 
nı ht•settı, olduı.:;u )C.'Idr: bu }... ,~ 
P i gibi büLüiclü. • 

lı•" Usta çırak, bu uçurumun 
şında durdu. LciLlaıı. ç a 

- Sallıya oallıya atalım. D ıJ 
Nehre kadar gıtsin, sular sur ve 
er, götürür. "Böyle yapınazsak 
ki bir tarafa ilı~ir kalır. l r 

Cesedi salladıiar. ııa!l<:tC' " ' 
birdenbire bo,luğn fırlattılar. •

0
.,.. 

ra, hiçbir şey oln1amış gıbı ıJol'l, .. 
rek mağaradan ç ktılar, lok•

01 

ya döndüler. 1 

Usta ıle çırak gittikten •0~;, 
Renç kız, saklandığı yerden <' -
deli gibi koşmıya başladı. t.J•' ·~ 
clım atışında Löblanla f• 1

", 
kendisini takip ettiklerini zaf\rı)t 
derek korkuyor ve bu korlcU 
bir kat daha hızla yiirüyo ·el J· ~() 

(Dalı<1 .-


