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iSTiKLAL 
Sene: 2 - No. 185 
Başmuharriri: 

Nizamettin Nazif 

Perşembe 29 Mayıs 1941 
KURUŞ 

Şefe ve hüku~ Ruzvelt'in 
mele biz niçin nutku Alman 

inanır~z? yada nası I 

Mecliste Bütçe müzakere edilirken Nafıa 
Vekili Ali Fuat Cehesoy dedi ki: 

Arasıra gazetelerde ~öyle k 
cihnlelere tesndiif ediyruz: arşılandı ? Harp, elbette bizim 

f aaligetlerimizin de 
istikametini az çok 

•Türk devletinin iç \'C dış si-
)'asetindeki avanı bnvrct mu- Sarih bir ithamda 
'Vaff akiyetlcri .. : ilh... . b l d 

'l" u,, u nma ı ıllz ıçın .•. lirk devletinin umumi ida- 5 

resindeki muvarfakiyetiııin her- Almanya 
hangi bir derecesi, ncabn neden 

hayrete değer bir hadise olarnk cephe almag"'a 
telakki ediliyor? 

Runuu bch le olması kadar ta- / Üzum go••rmı•
bii ne olabiİir? 

Türk devleti, ic ve dı siyase
tinde daima \'C ~)bette muvaf
fak olacaktu. Zira buglinkii 
diinyaya '!ı!iiyle bir göz atarsak 
t:iiriirüz ki bizde oldu~ gibi 
u.. ' 
Ylhdar mevkiini hakiki ınUnev-
'Verelere teslim etmiş bir haş
!(a ıuillct )'oktur. 

. 1-:vvelki giin bu sütunda çıkan 
im: yazn1u· şu başlığı taşıyoı·
du: 

. "~lilU Şefjn asil tahammül ve 
sükununa hürmet ediniz.• 

Bu yazının izah etmek istediği 
Bu yztnın izah etmek istedigw · 

d • I 
e_n, "''lll'lu ellerine tevdi edil. 

tııı . olan milletinin, cehenneın 
ltalıni alan bu dünyada, tutaca
iı dikenli veya dikensiz en i ,• 
Vol JI 
· . u. se~nıek salahiyetini yalnız 
\fıJlı Şcfde gi;rmekte bulunn1a. 
lil idi. 

h··8'.~· bununla hıı milletin er 
.. :~uk nıilli hakikatini tcbarib 
hrmiş oluyorduk. 
\'er ·· ·· d yuzuıı e efleriuin heı 

tıtırin' · ı yerıuc getirnıh·e karaı 
''crnı· . • il ış ınılletlcr yk değildir; fa. 
•t bizi 'h' · lııaı m gı ı manan, bi1iııı tar-

tıı')Jızda bağlı olan başka te? 
fe~. et ~österilcmez. Zira biz, biı 
..... 

1
e
1
, koru körUııe bağlanını bir 

... ı ~t d ğ'l' . • 
ııl c ı ız. Bız ne g(jzlcr 
unıanh • 1 A 

... . ·gayız mrlnrız, ne t.ıhu 
,.e •nd k 
d e oşau ıııacerncılnrız 11 

1 e gôlleri haglaıımıs nıcl:~lllı· 
ar. 

Biz si• • .. 1 1 . · ,, usı ruş( e sn uı• \'c şu 
lltlu b" . 
, ır mıllct tc kil ederiz k 
elınfr · ze ıuancıınız onun bilg" 

~eka 1 , .. , 
' C('l'll•'C' 'c şuuruna oln• 

llıııtın{ "(' l 
l" 1 1 lllUI( ıml'.llll 1 abiı tıt 
•ce İdir. 
lhınünk" l . . 

1 u c 1111,ayı ırlnrc cdcı 
ere sih·lc b' . 1 " ır goz gezdirecek < 

lu~. oık, Milh Sdlik nlC\ kiind 
non"'' ·· 

1 

unun hul11ııtuasmd·1ki '"ili 
•ek talih <lerhnl mılu ıı'ır~ · 1 

Rug .. k.. 1 c . un u < iin ·ncla 0111111 dcrr 
. ı~dc miınc\'\ er tek ılc; I<· 

reısı g(istcrilcmcz. 
in" ·· .• onu, •M iilıcndishnnci Ber. 

l"u il .. 
. . uma~'lllln u birincilikte hi 
~.rınış bir ıuiiue,·vcrdir. Ymı :r Politeknisi~ cn'dir. A:-.•rır 
Lrkan ı J • ~ b" • 1 ıar ıı~·c 11\cktcbini, yiı 
lı ırınciliklc bitirnıis 'e hnı·ıı s~ı 
~- .ıııda kum.andan olarak \'Cr 

~ıgı lllU\'nCCaki~ et dereceler 
~anında d •. 1 . 

' C\ et ndaıııı dıplı 
nıat hrkA • . ! ı uııu~t reisi \ c ele\ lı 
reısı sır tl . 1 , 
r'"b a ım~ e de a~ ı ız tec· 
ıı e yılları yaşamı~ \'e muhte
şem hluvaff k' 
vcrn•" t' a ıyct •tıiinıuııeleri 

•ş ır. 

Koskoca Biri . 
lıa~ındaki ıt rşık Anıerikauır 

Ul,\'clt 1 b .. k 
tuulıasım de 1 , ı~ ugun 

' et.er· . 1 
ler, n~ de hitaraf 1 ıc are eden 
ılığer de\'lctlcri .~·eya taraflı 

11 huk'" d 
si temli tahsil, u~· ıu·ları 

terbıye 
devlt•t ida&t; İnde tecr"b \'C 

d İ .. Ü •1 u e bakı-
nun an nun ı e Yaııyaıı . 
r'l' k d'I a &etı. ı ıp mu ay~se e ı eıneııe r. 

Bunun gibi, Türk devlet . . reı-
"•nin yakın, en yakı11 ıncsai ar-
lı:.adaılan da, diğer devletlerde 
ll)·ni mevkileri tutanlar Yanın. 
d~ ayni ölçilsiiı kudreti göste
tırler, Faraza, Baıvekil Refik 

~~~daın, mesleğinin eri bir ta-
• h .. k . .. • ınu emmel bıı munevver 

"e Uı • erine aldığı isleri hayatını 
hpr ~ 
b· •t~asıua çalışarak başaran 
•r "at n· •adaştır. 
~ .. ;:· \u hali totaliter de\'let· 
\ihtı olduğu gibi iktidar nıev
'd t~düflere n demokra· 

ek.i iİbi \ollfrolsii7. ,.e dil-

yormuş.,, 
BerJin: 29 (A. A.) - Yarı res

mi bir kaynaktan bildiriJİ\'or: 

. . 
ispanya ile yaptığı son anlaşma} arın Jalnız ispanya ile Portel[IZİ 

değiştirmiştir! 
ilgilendirdiğini bildiren Bay Sa lazar De,·Jet reisi ile birlikte 

Ruzvelt'in nutku hakk~nda. 
diin akşam BerJin sivasi mahrn-11~••••••••••
lerinde şu miitalead~ bulunulu
vordu: bu nutkun da şümuJii 
Ruzvelt'in harpten önce ve harp 
esnasında söylendiği diğer mı 

tokların aynıdır. Ve yeni hiç hiı 
delili ihtiva etmemektedir. 

B. Run·elt'in garp yarı ki.irc 
sinin tehlike altında bulunduğu 
iddiasına dinle~·icilerini daha ıi 
Yade iknaa teşcbbli etmesi mn 

Bay Ruzvelt' e göre: 

Bitler neleri 
öğrenmek 

istiyor? 

Manalı bir beyanat 

ispanya 
Bnoüne kadar hic 

kiniseye ' 

"imar işleri iyi günler ister •• ,, 
Mazhar Müfid, Rasih Kaplan ve Besim Atalay 
''Müteahhitleri amelenin parasını vermemekle 
ve suiistimaller yapmış olmakla,, itham ettiler! 

Yan ve sahte 
dost olma-

Ve bu meyanda Abdurrahman Naci bir talepte bulundu : 
nalı giiriiliiyor. 

Garp yarı küresinin Almanvıı 
YÜZlinden manız bulunduğı 
tehlikelere mütedair B. RU7· 
velı'in söz tufanma gelince. hm• 
larm esassız ve yersiz siizler ol
duğu mütaleasındadır. Reisicüm 
hurun sarih olmıyan ifade tar
"ına binaen, Alman Hariciye ne 
t.areti bu kadar ıniipheın bir ifa
de karşısında re~ınen ''aziyef 
nlmaktan imtina edecektir. 

Japonya'da 

Amerika 
]aponya
ya petrol 
göndermek
te devam 

edecek 
Va!?İngton 29 (A. A.) - Ruz

\'elt, gazeteciler toplantı~mıta. 

•Bitaarfhk kanununun» tadilini 

Kab'ına uzun b'ır top-, diişünmediğini ve yeni \'aziyefin 
icabatına uymak nrzusile şim-
dilik emirnameler neşretmek 

-lantı yaptı ni~·etinde olmadığını hildirmi~
tir. 

Herkesten kazancına göre 
mıştır! 

Portekizla o 1 an 
anlaşmalar yalnız 
bizi alakadar eder 

yol parası allnmahdır! 
Ankara 29 (A.A.) - Büyük 

Millet Meclbi dü.n Rafet Canı· 
tez'in başkanlığında yaptığı top • 
Lantıra 1!\11 yılı muvazenci umu• • 

Madrid: 29 (A. A.) - İspan- mivesine dahil daireler bütçcleri
ya Hariciye nazırı, İngiliz gaze- ni..;_ müzakeresine devam eyle .. 

- miştir. 
telcrinin lsp~nyal ı bir yan düş- Bugünkü iqtimada jl:k olarak 
man gibi göstermelerinden hahs müzakere edilen bütçe Nafıa Ve. 
ederek demiştir ki: kaleti bütçeşi idi. 

- ispanya hakiki vaziyetini Bu mevzu üzerinde söz nlmış 
bir daha tesbit etmektedir. is. olan hatip?er umumiyet itibarile 

. , • . , • • • yo1lar, hava işleri, bataklıklar, şi. 
p.ınl anın tarıhı an anelerı ıçın- mendlifer inşaatı, feyezanlara 
de mane\i l\e shasi 1tadakat de karsı alınması li'izımgelen t<?dbir· 
mevcuttur. Biz kimseye şimdi- !erle müteroıhitJerhı taahhütlcri
ye kadar yarı ve snht~ dost ol- ni H:ı ~derken göstel'di~leri di~ 7 

.. 
j 

----
Girid mu
harebesi 
Hava üstün
lüğü hala Al
man I arın 

elinde .. . . katsızlıkler ve amele ucretlıerııu 
Gemi kaCiJelerini himnvc sis- ınadık. Asırların tecrube!'ı, Is- ödemede-ki teallülleri üzerinde 

lemi hakkında Ciimhurrcisi şu
nu söyleuıi~tir: 

.. nenİ7 hi.irriyctinin bitaraflık 
kanunu ilo telif edilebilcct•ğine 

panyaya yarı dostluğun ııe de- dunnuşlardır. 
ınek olduğunu söylcmşitir. Bu me~anda doktor Muhtar 

Hariciye nazırı, 1sı>an~ u ile ~r~er • Içel - bütçede küçük s~ 
Portekiz aı·asında ya)lılmıs olan ıslerın.e ~~rılmış olan parnnı_n kı· 

: fayetsızl ğındeıı bahseylemış ve 

Almanlar, garpta
ki hava kuvvetle
rinden mühim bir 

Sonra· Genel 
Kurmay' da 

1vaziget tet
kik edildi 

Tok~ o: 29 (A. A.) - Stl'funi 
ajansıııdaıı : 

kaniiın,» son anla~ınaların ynlıuz Jsııan- Anamur ovasından bnhseôcrck, 
RuZ\'clt, harici lsi~·n:oıct hak- ) a ile Poı1ekizi al5kndnr ettiği- yurdumuzun en çe .. •tli ve en rnC'b 

kında sorulan ·u:ıllcrc cc\·np ni ilave etmiştir. ızul meyvaların yetiştigi bu ova-
• nın Dragonda çayının ic;tiüısına 

vcrmcını-.:, ünd b" b • maruz kalınası yüz·· en ır a-

1\lccliste, Vekaletinin mesaisini 
n~ıkca izah eden Nafıa Vekili ı 

FUAD CEBESOY 

kısmını Giride 
nakletmişlerdir 
J~ondra 29 (A. A.) - Girid 

ii leri iizcriııde de,·amla ha\ a 

harpleri olmaktadır. Adadaki 

hrıva mlida{aa ,·asıtalarının ki· 

fayetsizliği meydandadır. Yuna
ııishuun tahliyesi esnasında bu-

Baş\'!Ckilin resmi ikaınetgfı
hında bu al>ah ııazırların 'c as
keri crknnm huzuru ile biitiin 
lıükfünet miişnvirlcri bir konfe
rans aktetmişJerdir. B. RnZ\'eJt'
u nutkundan sonra siyıısi \'azi-

- llitlerin de öğrenmek i te- eı·r lngı'lı'z denı·z taklık haline gel'diğini ve küçük len şekilde istifade olunamamak. 
diği budur. • dt·miştir. - bir tahsisat ile bu vaziyetin icı. ta ve bu hizmet yüzde yetmiş nis 

Ciimhurrcisi, karakol i temi it d h lah edebileceğini söylemiş \'e bet~nde heder obnakt.adır. Diğer 
hrıkkındn da fil ir söylememiş. a ısın an ayır yok böyl;e küçük mas1aflnrla mazar - taraftan yol bedeli nakıdisinin hu-
.Jnponyııya ı>ctrul ihracının men ratları defedebilecek olan su iş. susi idarelere ayrılan kısmından 

Londra 29 (A. A.) _ Aıniml- leri.nin de bir pmğrama bağlan- geriye kalnn mıktarı ise ancak 
cdiliı> cdiJıniyl•ccğine dair soru- hk dairesi. Aı·tz adlı cfoni1:nltı masA·ıbndı israhtemiştir.N . De . }:. i1if!c[0~ir1.!~b0euti~,?1ed1 .)~l· ~1~9k)1s'Zı!!l lan bir suale de; . . . .. .. ur man ecı .mırae; .n.. ı- """~t ~ı: .-ı'"'' ""''" "· '"' 

yetio aldı,,.. şeklJ mii~akere ~
dilmisfü. 

- Halen bii~ le hit· ui~·ctim gt•nmını, hareket ussınw a\'Ch·· - Sıv.as - Yollaı·ımızın vaziyetine (De\'anı1 Öçünciide) 
~ok! _ demiştir. ti uıun zaman geciktiğinden mn temas eylemiştir. Abdurrahmnııj 

Celse, öğle \'akti tatil edilmiş
tir. 

Bundan ~oııra, Ciimlıurreisi, aJcscf knyholmu~ klfikki et- NP.ciye göre yollarımızın bu vazı. Japonya vahı'm vazı• 
nwktedir. vett~ kalmasında ve yapılmasın- -

.. uitıerin bilmek i tediği :-e~·ler• \'İl.Kİ NE FİKİRDF'' dak: haşL ea sebe-p yol para~· VC' 

1 1 
k 

1 ~öyle sıral:ımışhr: 1 . . . • yol parası kar~ .lıgı veren mukelı. yet er e aşı asacak 
ı - Karakol ı:wınilcrinıiz.c Y<'· Bay Vılkı de gazctccılcrc ~11 leflerden tatbikat sahasın'la hak-

ni emirler ,·eritip , f'l'ilmrdi~i. be~·anatta buhmınn tur: kiıc istkit .. de
1 
~diblc00mcrri eı:idir Yo: Tokyo: 29 (A. A.) _ Amirnl 

Pkc az bir nıfüldet sonra biikfı-
nıet erkim ·1 d 1 1 e or u vt• donun-
ınn miinıessilleri b"ır k r on crans 

- Ciinıhurrcisi Amcrikaı,111 parası arşı ıgı en • ıı. Tıcte t~ 
2 - ingiltereııin elindeki ge- b" t t l ı b ··k l'- f t' Togo, Japon> ;mm, yaknıda ''a· 

hülvalarmı tahakkuk etlirı•ı<'k 1 u u an ar, u mu em: ıyl. .e 
uktehnişlcrdir Bu k f . · on ernns, 
hır kaç saat de\'am etmiştir. milerin tonilatosu. .. · . ' rini muayyen hui utlar dahilind him 'ıı:ti~ etlerle kar~ıJnşncağmı 

ıçın memfoketı tek gaye etrafın- jfa ile mi.ikeflef olduklarından bt•yan etıni~ ''e 15 emekli Ami
dn hir)e~tirccek ~olu tuhnushır. bunforclnn tam olarak ve btt:ni -; .. Ak -~- ' l ;"' .' ..! s ' .. -.. . - -~. / lr .... ' 

• •• • -- - ,_ .. <· •• eı;~. gOZ\1 .. · ~~~ ~ !.'• · ~ . ; .·. ~ 
f ruli kendisile is birliği yapmağn 

Hariciye Vekileti resmi dmt eylcm;şfü. . .,. .. ,,. . '-/: . 

A 1 manya, Atlan tik j tebliğ neşretti : 

na gelmemiştir. Almanlar Giritle :'ah::~~:~::kl:~ h~:~:y:ing~:~ c e 1 em 1 a re e e 1 
kendi üsleri araıında emin bir de- d b 
niz muvaııalaıı temin edememit- al·e·t:~da_ri ı:::t:e:~inı~:v:t:~ı~~;ııLa~~ 
ler ve lngilizlerin ada ile olan de- k b 

· yu ır ~uvaf_fa,kıyct sayılabilir. 1 
nız muvasalasını da keıememiı- S _ A k 
l d anıldıgı gıbı donanma Girit n ara 
er ir. Adaya gönderilen İngiliz fim_a_ lin_deki sulardan uzaklasmıı 

takviye kuvvetleri müdafilerin d ld · 
mu arebe kudretini arttırmııtır. manların esaslı çıkarına yapmala-

vapuru Cumartesi günü öOle üzeri 
Pı reye uıasmıs olacak h egı ır; eğer böyle olsaydı, Al-ı' 

Eier lngilizlerin elinde kafi mik- rı ve zırhlı vasıtalar g«"tirmelcri j. 
tarda hava kuvvetleri olsaydı, Al- cap ederdi. Halbuki bütün nakli- 1 Ankara rad~·osu bugün, Jlari., Ankara \'apuru cumıutt>si giinii 
manlar adanın garp bölgesinde (Devamı 3 iindide) ci~·e Vekaletinin şu tebliğini Hğle \•akti Pil'e limnuıa yanaş· 

ginsiz kurnazlık hüııe..Jerine . ~aymıştır: ınış bulunacaktır ... 
•r sa~detıni bahşetmiştir. 1 •Atiııada Tiirki)·e hii~·iik (•l•·i- * 

terketmenıiş olmamıza horr.lu- t b · · ~ l~ e unun ıçın biz Milli Şefe si Bay Enis Akaygen'e;• 
yuz. 

Rejimimizin otoriter demok
ratik bünyesi, bize, iktidar mev
kiimizi seriflzeşt ve macera a 
ılanılarınııı oyuncağı yapn1amak 

ve ış arkadaırlarma inanmış 'c ı .. sizi mai:retinizi ve tcnsiı> e
b~ğla?1mış~zdır. Ve bunun çin-I deceği~iz ki;nseleri taşımak için 
dır kı bu ınanış \e bu bağlanış emrinze tahsis edilmis olan An-
b • . ld ) s 
ızı a atmamıştır ve aidatını- J kara vapuru bu aksam saat se-

NİZA."\IEDDİN NAZiF 1 kirde Pireye hard,;t edN·ektir. 

Ankara vapuru, gazetemizi 
baskı) a verdiğimiz anda Galata 
rıhtımında idi. Bütün hazırlık-
larmı ~·apınış, koınunyasmı ol
mış ve istim tntınuş bulunuyor
du. 

-
Vatandaş 

haysiyyeti 
Hamid Re/ ik 

Vatandllf haysiyetini korumak
ta daha dikkatli davranmamaa lü
zumunu 'bize hatırlatacak sebep
ler mevcutturı Türkiyede ceza 
kanunu kadar «Unme vicdanı» 
nın hükümleri, bu neviden Jü. 
zumsuz taaddileri önliy~celı: mü· 
eyyideJerle doludur. Bunun da 
fevlunde ahlak kanunu, ferde, 
hertürlü tecavüzden nıaıun kal
mnsı Jazımge)en bir sahaya ayalı: 
basmaktan alıkoyacak cDur!» 
emrini verir, Böyle olduğu halde, 
uman zaman ,eref ve haysiyet 
ipliğinin paza;a çıkanldığı ve bin 
türlü nıiirabaha bile)cri içindf! U • 

raya pl•k az miktarda hava mii· 
dafna vasıtao;ı gitnderfü•bilıni!.· 

tir. Dii<oman tayyare adedi itiha· 

riJe faikiyetini muhafaza etınck

tedir. 
Almanlar, .A, rupanın batı İ· 

maliııdel.:i hnrn ku\ \'etlc-riııi, 
hissedilecek derecede aza) tım~
lar ,.e buradaki itU\'\'etlerinı 
Bıılk~ılar iizcrindcn Girici<• 
ı;cvkctnıişlerdir. 

cuza ntılJığı aörülüyor. Neden? 
Acaba bu itin komisyonculuğunu 
yapanlar, bu ticaretin ~i ~vaç
ta olduğunu zannettildenndcn 
mi? Eier öyle iae, ~~and~~anaı 
aöyliyelim. Bu ııbıler agrenç 
yayıaralannı bast'!'lan sırada 
toplana ıördülden kal~balık. 
kalp iıporta mallanna pey sunnck 
istiyenler sürüsün değil, nefret 
ve hicap ihtilaçları içinde kavra
nanlar kafileeini tetkil eder. 

Türkiyede, bava ve ıün~ b5-
le dahli, maddi veya hukuki İm· 
kanların müsait bulunduiu her
teY ve her saha üzerinde istismar 
hak ve imkanlan mevcuttur; fa. 
kat vatandaı ıeref ve haytiyeti 
gayrimetru kazançların va.sılası 
haline indirilemiyeceği artık bi
linmit olmalıdır. Bunu anlamak 
i&temiyenlerin cezaaı, immf'.nİn 
nefretidir! 
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Sahife 2 

DOMDEN liJ 

• J!N SON HAVADİS 

EnSon Havadisin 

29 Mayıs 1141 P.E&ŞEMBE 

Tarihi Tefrikası : 11 
BUGU~E Meçhul ve esrarengiz Suriye : & 

Ulubad'Iı Hasan için ... 
Şam Belediye Reisi, Erkanı -
harp feriki Rıza Rikebi Paşa ••• 

SULTAN ABDUL'AZİZ §ve:::::::::- = 
IMPARA TORiCE OJENİ Altı yıl önce, Taa'da, İstanbulu.n imar hareketiııe başlamak 

kampanaııını çalmış olan bir seri makale n.e retmiştim. •Ben 
bir Buhhmasır olmak istiyorum!• başlığını ~ıyan ilk makale
mi •Haşm.ethl kazıua haz.retleri• başlığı altında çıkan diğer

leri takip etmiş ve nihayet F1orya köşkünde, bir bayii hara
retli bir toplantıdıı yaptığımız müdahaleler, bizi o devirde çok 
mütehassis etmiş ola:o güzel bir takdir ile karşılaştırmıştı. 

Bu neşriyatunda ve bir müddet sonra münevver ve san'at
kar dostum Sedat Sinıavi'nin •Yedi Gün• de çıkan bir uzun 
yazımda, İstanbul fethinin yaklaşan beş yüzüncii yıl dönümün
de Fatih İkinci Jl.lehmedin, artık, bu şehirde bir heykeli dikil
mesi doğru olacağını belirtmiştim. 

Toplu neşriyahmdan altı yıl sonra \'C dostum Sedat Siına
vi'nin Yedi Gün'delı:i makaleden tam bir buçu.lı: yıl sonra İstan
bul Belediyesi, Maçka yolu üzerindeki Vilayetkonağının az öte· 
sine İstanbul fatihinin bir hey kelini dikmek için, hükumetten 
izin aramış bulunuyor. 

Güzel. Fakat İstanbul fatihinin en kahraman Türkünü, 
•Şehid Serdengeçti Ulubadlı Hasan• ı neden unutuyoruı. 

Beşiktaş veya Fındıklı kıyılarındaki Diplokiyonyon (I) 
mevkiinden başlıyarak Fatihin, hafif donanma:--ı, bugüııkii Gaz
hane sırtından hi ·a edip Halice naklettirmesi ve bu şehri Türk 
milletine kazaııdırnıa>t elbette unutulamaz bir hadisedir, Fa. 
kat surlara ilk önce çıkan ve ~· ralanıncn, diri diri giremediği 
şehre cesedini olsun sokmak dirayetini göstermiş olan Ulubad
lı Hasan da bu şehrin bellibaşlı fatihlerinden biri \'e bir halk 
çocuğudur. 

Fatihin heykeli, Valikonağtnın önünden Diplokiyonyon kı
yılarına bakarken. Edirnekapıdan girenler de •Ulubadlı Ha-

---~ · ,--
__ ::- _:: 1 Yazan: ~y han -- - -~...--- -

Bu adam, BedevHerin başına uecip kıtalanmızı arkadan vurmak Padişah heyecan içinde idi. im
ve namerd bir hancer gibi sirtımıza saplanmak istemişti paratoriçenin gelişi damarla 
~ misH kalaJ:ıa)ı:k,. beş yüz 

1 
ni önlemek üzere olanca gayr~· 

1 
rındaki kani kudurtmuştu 

m,.lı zeı:ıgın en büyük iki Avru. ''F k f b ni sarfeden düşman hecin süv. 
pa .ordusu.na ka"iı Filistin çölle- Q Q U rileri Şamın cenuıbundaki Çe ı <Bu bir tarih deği/;Jir. Vukuat tamamen doğrll 
ı nı ve Sur,ye topraklarını tam h kes kôylerinden geçerken şaşır olmakla bPraber karikatürize edilmek suretüe ya· 
beş sene mübare,k lı:anile karış, dipdiri iga- tıcı bir ateşe tuıtulıduklarında.ı zılınlijlır. Kullanılan üslüp da bu bakımdan o-
karış su?ayan Turk ordusu, Şen- Rabo boğazına ulaşmakta gecjk. ; kuıımalıdır.) 
ye ovasında son kurşununu ve f • • • m<şlerdi. ç 
son takatini sarfettikten sonra ö- ne llll gerlll Dü. b k b· ş d _Ferman efendimizin .. dedi. köy) önüne varacaklardı. Frao· 
lümden ve esaretten kurtarabil- şmanın u ayıı ~nı arn a Biribirini enseliycn yedi temen· sız vapuru yanaştıkça hünkar ne 
diği bakiyesile aç ve bitkin bi~ d • b • ll e SOk- ki gayretli belediye reisimiz, er· ı a ederek rıhtıma koştu; rıhtımda edeceğini bilmiyordu. Sadrazam 
haı;ta kafilıe.si halinde kendını l l karuharp feriiiıi Riza Riyilkl pa- başka kayıklar vardı. Hepıi de Ali Paşayı Çanakkaleye götür•" 
Şama wr atmıştı. "" 11 /T h sa, gümrah bjr hiywetle telafiyE saltanat kayıkları. idi. Bunların, (Sultaniye) vapuru daha gözler• 

Suriyenin vilayet merkezi ve maga, Jfl e • ye1<tenmekte tereddüt bile etıne· vakitsiz çıkacak iTadeye intizar görünmüyordu. Sultaniye yolsuz .. 
Cemal Paşanın bütün harp ıııfül- di. ldetleri iktizaıındandı. Etraftan du. Kimbiliı hangi ıularda kal· 
detince saltanat makarrı olaı1 metçı"g""z"n o""/u"" - Ordumuz Şamdan çıkar çık . .. tılan toplar, havada sarsılıp in- mıştıl (Forbin) in de lmparato· 
Şam, daha 4imdiden eski tarihi maz. düsman parasile kiralanmı~ .iyor, Fahri Bey de orada bekli.. riçenin vapurundan çok geriler .. 
.ıüYiyetine bürünerek Asematü k 

1
. 6uursuz bir bedevi gürubunur yordu. Hafız Mehmet Bey bir kır- de kaldığı anlaşılıyordu. 

:ı!1€veyyin kesilmiş yani •Emevi SÜ bile Q l başlarına geçel'ek ve kılığına gL langıçla rıhtımdan açıldı. Saray- Böyle külüstür gemilerle ooıı 
Ja~·ıt.ahtıt nazlı başını tam dört rerek Rabo sırtlarından kıtalar!· bumu açıklarındaki Perteş piya- sistem vapurları karşılamak caiı 
yüz sene ~efkat!t göğ:,ıimüzde [ • fz" lll1Zl.D arkasııııa düı tü ve namerd leyi karşılamıya gidiyordu. Veli- deiilcli. Ama, işte Ali bir ker• 
ı•nlendiren bu gümrah sular ve ge mlŞ •11 aht Sultan Murat olsaydı, tercü- yola düzülmeyi göze alını§. yoll•· 
~rarlı gö'.geler cennetinin her kö bir hançer gibi sırtımıza saplan· man a:ratma.lı: aılr.ıntısı kalmıya- nıp gitmişti. İş olup 
esine s;nsi bir ruh sUımi~. Sa- mak istedi. caktı. Cennetmekan Abdülmecit bittikten sonra denecek ne va,.dı; 
;nın taşına, toprağına TUrk düş. Yazan: Bu dipdiri hiyaneti, yerin dibi· Han güzelce Fransızca bildikleri Abdülaziz Han yeşil ati.as perde-

ŞEKİP GÜNDÜZ ınanlığı aş>!amağa uğraşıyordu . ne sakmağa Mehmetçiğin ölüsü halde, cPadişahı cihan> nasılıa li köşk içinde azamet ve gurıırı.. 
Ağır yaralı ve ümitsiz hasta· Tarık Mümtaz bile yetmişti. •alim edip belliyememi~ti. Geçen etraf;nı süzüyord\ı. Saadetlü (B0 

58.ll• ın heykelini görebilmelitlirlar. 

(1) Çüte sütunlar. l&rımız ba<Şı boş ve lagar bir ta- Hamiyetsiz paşa tatlı canını, Fransa seyahatinde de az ıılı:ıntı bart) paşanın karakolları, kayık• 
---------------------------·'knn hayvanların çıplak S!rtlarına şuursuz bedevi de canından kıy· çektiği mi eöylcnmiyordu) Sul- ları dağıtrp cBarişahı (2) cibaıı' 

kurumuş birer kabuk gjbi yapııı- lokma ekmek koymayan bu peri- metli oLm hecin develerini daı tan Aziz. mermer merdivenlerin kırmızı renkli kayığına yoh ac;J' 

En Son Havadis'in mısl.ardı. . _ . şan kafileyi jpek entari.ti, ağbo.ni kurtardı. alt başında başım önüne eğen ma- ycrlaMı. Sultaniye ile (Forbin) 
Gunlerdenben agızlarına bır usakl:, uzun ve çarpık fesli bi~ Tarık Mümtaz beyinci Fahri Beye baktı: bala görünürlerde yoktu. Hünkİ------.., Edebi Tefrikası -36 

~MaUDV~···-
------------- heyet karşılam~tı, Yanlarında . - Rükabımda gelecek.sin. Ca- rın Canln.l sıkan da bu idi. Ali oL 

seı>et sepet mili g;bi taze ve has 

1 

~ nım sıkılır. Gördün mü sen bir madıkça, has misafirini nasıl iS• 

' 

Hergün bir 1 ekmek taı;ıyan bu adam!ıar, ilk P. ~ 1 kere hamiyetsizleri? Ali bırakıp tikbal edebilecekti? Pariste ~ 
görüı:te insana hayırlı bir Kızıl Kaleye CJ'·•» gitti. Sairleri Bey- ken Fuattan (Fuat paşadır) harb 

Muhavere ay heyeti hissini veriyordu. erbeyinde bekleşiyorlar. Hüseyin merasim işlerı öğrenip belle.mit' 
__ _;~,,;;;,;~;;..;,..;;.,;..... __ _, Hol huhuz, hot huhuz, yani al RÖKOR TECRÜBELERİ Avni asker başında. Burada kim- ti. Fakat l>'.'dişah olan acaba ,._'. 

Acaba bu Apostolis'i kim 
öldürmüştü ? Lola nereye 

götürülmüştü 

Şair Asaf Halet'e ekmek, al ekm"k dı.:ıı.·e askerlere İstanbul atletizm ajanlığından: seler bırakılmamış! Elbette hesa- pur ~;ı.ıııeakayak atıp yukarı. 
sokulup ekmek uzatıyorlar. Meh. ı 8 Ha.ziran ı>azar günü saat Hı bını •orarız. Kayık hazır mı? Va- ıya kçı . y t ı.şı .k . aJ,r nuk ~~~. 

dair nıeLçıkler. de. "-Illamad.ıkları di1 -ıda Fenerbahçe stadında aşağıda kit geçmesın diyorum! o sa =.paıa orı,-e~ı kayı ıçı k 
den kendılerıne ekmek ıkram. e- yazılt mesafelerde yeni TürkiyE Fahri Bey birkaç adım gerile- d.e ayı:k uzerı'1_de mı kabul .,trıc • 

G .. gazete<;ini okumw; de h t b lazım<l-? l't~ '\.lı olsayd· bu e!l • un> n ve aya ını sunan u ınsan rökoru kaydına teşebbüs edile cUkten ıonra demir parmaklıktan . 1 · · ~ - · k im '•, < 

olacmın tabii. kılığına girmı,. hızırlara fersiz cektir. . rıhtıma çıktı. Kayıkçılar czati hü- oışe e~ n/~t. , •. l ıyaca~''b .. ·it 
- Ona ne üphe. gözlerinde yanıp sönen minnet K 1 200 t (M ff mayuna> tazirnen ayakta dikeli- t-k e ''!'lirı...koty e yapdıp oıy·' 
- Beğend.iın mi? hısl ·1 te kkür . . me re. uza er l d l·k. fl .. b . h eme 'anı a ı ızasın an "..-· 

- No•----'arı vok deg' il, fakat erı e şe e ça ıyor ve Cezmi, Zaven ve dığer i:;tiyenler) yor ar ı. ı tara ı no etçı assa d. . d' Ahd··ı· . H «i 
....au.ı , derman.sı z kollarında kal.an son ı 4X1500 metre bay k k 1 . ı • d . r d l ıyıver ı. u azız an ne ı,. 

bunları görmemezliğe vurmak takatle ekmeklere uzanıyorlardı.) 1 _ Raif Veli ~=ntlr ~· ~~~ı··~~ am H:,.r va~ıye _ın e er- etmişti de Hafız Mehmedi c;::;ı 

Lôla lıu lıale lıa)n·tle baka-
1.alnıı~ıı. fakat en kiiçük lıir 
h"rı:kette lıile lıulunıuııaılı. 
Zira o a,ııJa loca kapı.mın ö
niinde. \artlar Güne~i Apos
tol lıclirıuişti \e kızı kurak· 
lar kucaklamaz lo<'alar lıoyun
ca uzHtU\n koridorun sahne) e 

d~ılao kapıda gözden ka lıolu· 
'ernıi~ti. 

llıı sırada, lıirdPrıbire allak 
bullak olau salondan, mü~u-
rikrılen lıiri kolunu uzatmış 
'e locanın bala .kapalı bulu. 
ııan pı-rde,ini çatır çutur ) ırta
rak atı,·ermi:;ti. 

.\l,ı.,aları devirerek, •İseleri 
J..ırarak koı;u~anlar lo;aya Ü· 

ı;iiıtüler. Kanıyan boynu ile 
>ıırah korkunç bir şekle giren 
ıiiccar Apostolidis efendinin 
ee.edi }erde yatıyordu. Öliim, 
)ıldırım çarprnl§ gibi ini ol
mu~tn· 

Acaba bu adamı kim öldür· 
ıuü~tü y 

~imdi, arlıo~lar hep l}Jl
ııııı;lar, binbir faraziye ) ürüt
weğe ha~Jaııuı;lardı. 

Perde kapalı olduğu için 
lliç biri bir şey görememi~ti. 
Fakat lıep;i biliyordu ki giizel 
Lôla bu kapalı perılenin arka. 
unda idi. Bazıları Lôlinın, ta· 
banca gürültülerine karı;an 
ftt} adını da i~itmi,lerdi. Hat· 
ııi, bu • i tanıyanlar da ol· 
um~tu. _Binaenale)lı Jı.erkeı.in 
aj<zında dolaıan i. tiflıam uy-
du: • 

•Aralıa güzd Lôla 
l.açmı,tıY, 

nereye 

Poli., tanı znnıanrnda )eti~· 
mi , genç bir l.omioer l.apıları 
lulluımıış, hiç kiınoenin d"a
rıya çıkma l'lla müsaade etmi
) Ordu. 

Bir çok ınü~teriler buna .i
nirlenwi !erdi·. ·e demek, ken
dileriııdro üplıe mi ediliJ or
du~ )ül.. k !erle konu9'l1"al. 
poli !erin kapılardan çekilme· 
!erini talep ettil~r. Fakat ko
ıııi.ıer, bazılarının ifrata var
dırmaktan clalıi çekinwedi!Je· 
ri bu tlıldete nırtl'l.ik vermedi, 
bakırdı: 

- Efendiler! lfüddeiumıı
ıui gelinciye kadar buradan 
kut uçıırtmıyacağım. B~ybnıle 

lazım. Bır deri, bir kemik kalan bu el-IRıza. ' ' Eşref 1~· 1 u azız d n a~ı~tgır ~e~- s•ra cteşrifatU hariciye• Kfı . 
- Neden? ]er ekm<>ğe kavuşamadan, ekme- 2 _ Halil Ko;1:antin Galib, ' ıve_n ~~ .. ınz.'." ~·1 

1 ımr 0
.g- Beyi arayıp taramağa vohlıunl§!J. 

- Çu··nu·· en usta gazeteci dahi il b' k 1 k , ' ru yuru u. gır 1 ıcının a tın ış~ Hafız Mehınet 00 . · ı.ooerj~ 
yere kendinizi yormayınız! ğl uzatan e er ırer e epçe e. Ahmed .emeli ucu kumları yarıyor, kız- f t . b la k :er; . e .""'• ~, • 

B.. .. h h .. . . d ne kadar dikkat eder.le etsin, ye- sılıyor ve zava~lıları b•icklerin . K. III. Balkan bayrak. larağası ile aermüsahip arlı.asın- a ıyık lu . rda. rakııçoom vapuh. 
ulun u ercuıııerç ıçın e ni bir gazetenin ilk sayu;ıro ha. doo kavradıkları gibi, al sana l .. l d T 1 . k m .s e esın e <ev etlü padi§a • 

yalnız bir adam, gözlerini ci- tasız cıkaramaz. ekmek diye kaldırım taşlarınuı l - Cihad, Remzi, Kamuran, ' ~n .yüru~or arı ı. op ~es:~~ .. ~- intizar etmesi lradesini ula,t·,-ıı· 
na bt l 1 1 l Tuh f ı Ferid. •,· mı. dştı. ·zıaphur arın zoru u ut - ...,,ktı. Belk"ı de bu ana kadar' .-9. y .. e a ıne o an ocanın, ya - - . a 15ey . • , üzerine cansız düc(ırlıyorlardı. .n-1 ı.ıhaf b l • ' 2 - Hüseyin, Adnan, Sezai, N .erı cnı e . avayı sarsıp yır ı~ mil Beyi bularak Sult.an Jdo.JJO 
nız bir tarafınılan kıııııldatıl- - .. ster. t u ıs'.cr .. ı:arıı> . E11> üçüncü fırkanın erkanıhar- Ergül. yordu. Podışah azametle yedı :ı-adelerini tebliğ- 1 . 'd' o•· 
ııııs olan perde,ine 'e bu loca· b.u lıövledır .. . Fakat cGum u.n ne» bi oldu':u hileginrleki altın bile- "ft k - b. d. M hfil ahal ey eırıış 1 ı 

- rıyat dırektoru, bu gazetenm .•. M< ~in üstü.ne İ\ııenm~ künyesin _ Bayanlar: 4Xl-O metre bay · ".ı e ayıga 'j' ~· 'F \ . B 1- Hünkar başkaca hareket edeb.;,.ı 
ya biıi~ik locap dikilıuiı, Sİ· sayısını bir hatadan kurtarabılir- den anl•<ılan "<?Il" ve sıhhati ; rak: ıne geçıı;ı Y.an ak ı. ta rı eyk e - miydi? Aliden ba~i<a Fıuıkçe ııı· 

b. . . ı. _ b' . . .. """"' ,.. ""' erını gogsune aVU'! urmuş, ·ar- (D h . r) 
garanın ırını yaıup ırını ~on· dı. . . hır "ÜZbaşı, M•·hmetçii(e reva ao- Serma, Hale, Macide, Jale ve d d K·· ki .. a a ~• 
d ·· ·· H d ? ' n k k ~ısın a oturuyor u. ure er gum 

uruyor ve ara .. ıra meze ta· - angısm en. rülen bu iskenceye tahammül e- i.1 t~ra etme arz.usunu ğöstere- ~ürdiyerek denizi köpiirtmiye 
lıaklarından çimleniyordu. - '{'a~let vasıtasile iş.l'en - demiyerek . aklını oynatm1' ve cek d.ğer bayanlar. >aıladı. Kırmızı kayık kestirme- (25) Geçeceği yol. 

Bu, kolağa'ı Cemal beyden miş 0 an n. . . . kendini Sam menzıl müfettişt°:Ji: i- BİR TAVZİH ]en açılıp yol alıyordu. ----' 
ba~kası değildi. İkinci locada - Demek Çelebı bır hata ısle- nın be ·inci katından ataı·ak kald' Beylerbeyi spor klübünden: (Egl) vapuru Sarayburnunu --=----Ü°7>'---,,~---./ 

S 1 f{ miş. rımlaı· üzerinde can vemıeğe ui:- 26 5 19H Tarihli sayın gazete- geçmişti. Düdük çalıp yavaşça HEAG M~711Jı • • 
j,e anda ciye sırtını kapl}a -Artık ona Çelebi derneğe di. ra<an mazlum askerlerılıe kucak nizin spor sütununda Matbuat . • ti 
dayamı'·· ... ileri cebinde ayakta r ıyor k 1 JeııiLI yararaktan geliyordu. De- Fll(I~ 

ı~vihlsızl;k ediyorsun. Kıy . u0cadğa ölmü,tü:
1
,,,_

1 
k l Spor Gençliği Beylenbeyi ve Çen· ıiz üzeri kayıklardan geçilemi- ~ 

duruyordu. ;\rasıra. onun da r usunun Sl aıı I ısım arı .-, gelköy muhitlerile maç yapara~ yecek hale gelmi•ti. {Hobart) Mı'll-ı ı'nıan ve Mı·ıı'ı 
d 1 'b 1 1 metli bir genQlir o. ı b 1 k • acak halı • iğrr mü~teri er gı i po is ere _ Onu bana methe kalku;ma. n n dne k a\a:Jını ka• Yk.l' . ' bire kar>;ı üçle yendiğini bjldirh 'aşa be§ çifte bir kayıkta nizamı 
çıkı§tığı görülüyordu. Ben bu kıymeti ilık sevenleı·de- ~e ~l :::: ./c"' b rv~·~ r~~~t v~~- yazıyı okuduk. ertip ediyordu. Karakol kayık- emniyet 

A d h b . · h' 
1 

'· 1 "R hogı enbo_ 1 1 hı . l:i d». · Lig madarı nihayetindeki ta- arı, ıevketli'i Padi•.ahın güzerga-. ra an er ırı ır saat nim. O, muhkem bir istidat ka- u 0 an a gazı ecın uş - . (ZS d;ı 
uzunluı;'\lnda tam yirmi beş f buğtunu güze'.. b!_r hamle ;le kırıp man süvarileri tarafından kesil- r:ıhtenberi fubbol kısm1111 mu vak nını ) açıp yol buluyorlardı. Türk siyaseti, An karanın 
dakika geçmişti ki açılan kapı· ma buat çop~ugunde neşe. saça · mek üzere idi. katen tatil ettik, şimdiye kadaı (Hobart) eski bir lngiliz za- \'C yalçın lı:ayabklan gibi, Jıif 
l d 

1 
.. d "'b b ]Jj rclc dol;;şmaga başlamış bır cıv · Dördüncü, yC'dinci ve sekizin- da hiç bir kulüple maç yapma . ':ıiti idi. Çoktan Osmanlı hizme- bir harici nüfuıa çatlak \•erıııı• 

ar an ırın e no et r yen civdi ci orduların bakiye,i olan bu bı·r dık. Bu hususta yaptığımız in . ine girmişti. Girit seferlerinde 
ı'-1 · · b' d ·y d ? ı h ı ı ki yerek dimdik durmaktadır. pol.lli erın, ıı~man ıra amı •~ı - a şim i. avuc asker canını d;şine takarak celemede Matbuat spor Genç1er ~u unup ay i yararı ar göste-

liimladıklan görüldü. - Yine öyledir. son bir hızla Rabo boğazına dü,. Çen~elkö~lindc mü•afereten bu rerek Ferikliie yükselmiştı. Şim- l920 deki memleket ıtıiidl' 
Cemal bey onu tanımıştı. - Ya.rın? . ' mandan evvel yetişmisti. lunan gençlerle maç yaı>tıkları- .li Tersaneye nezaret ediyordu. Caası ruhu bugün d• :ııaruı dl 

Derhal yerinden kalktı. Kapı· . - . Eger ilk yaratma ham :e.e· Türk ordusunun son bakiyye.; m öğrendjk. Deniz üzerinde mükemmel terti- Türk milletine hakimdir. 
. , . rıne ısrarla devam ederse guzel .at almıştı. Sultan Azizin hey•- J\laceralardan uzak bir si~·· 

ya yakın hır yerde oturdugu ı- bir H:..d horozu olabilir, Ama. ·anından rengi sararmıştı. Yedi 
çin iki adımda yanına vardı. Gün'ün ilk sayısındakı yazısında Bize go""re ;iftenin hızından yüzü gözü yel- set takip ediyorsak sebebi: 

- l\lüddeiumuıni bey ... de- sezilen hatalı taktik onu çelerse.. eniyor, taze kırptığı ıakal diple- •llerşey yalnız vatan için .. ·-· 
di. - Neye durdun? Devıun etse- "içti mai yard I m teşk İ fatın m iZ bı"r i serinliyordu. Hünkar, nazlı Diisturuna bugiin her zarı•• 

_ Ooo ... Siz de mi lıurada· ne!.. an azlı gelen (Egl) vapuruna ha- dan çok daha sadık olu uııııı'' 
-Evet, eğer bu hatalıı t k1ik evvel ·kurufmaSI ıa-zımdır 1 arak, karşısında edeple el bağ-ıdaodır 

sınız kolağası bey? ~aplanırsa kurdun veya karta ıyan Fahri Beye dedi: · A* 
- Evet efendim. Acaba dı· lın birine yem olur... Gün w·r;ın<•:; kı /(CIZ<'lel.-rdl'. wbii iimrii11iin lwduılarıııa - Sultaniyeden hayli büyükçe ı Oğlunun bulunmadığı yet 

~arıya çıkabilir miyim? lü•a· - !!... da.rnwııı~ Hl bir fikir, ya bir Mm'al adamunızın lıazİll aki· ıeline imi~. Hem ıen görüyor mermileri omuzlarında taş•~"' 
ade lmyurulur mu? vallahVı·,ey, az~~ :ı~:" söyliye!Um, 111,11 Nra/wda l>ir im-; <alır vazılmarııLF mnlımııet dilı>nı>ıı ousu.n) Dikkat

1
lice bak bir deci- ve bu taşıma vazifesini kalbi; 

- Aınan b••ı'm Suba•ların l 11 _ _, l ~annuma,, var de yalnız "'·atan ı'•ı'n,.• du~ 
'J ' J Ensari Biilend bir !·pfırp alıııu" (il°(: L bir /otofera/ı nP)rt'tıİ Tll<'miş olrnıı!.. v r . . ı;· . t k > .,,; 

hareketine na•ıl karı,abili· ~ /lıı rıeıleııılir? -b e ınıme1ıı ıÖymırne _ .ere.- ana, çeyi!illni kurşu:o tor 
rim. ?· A ] l J k net uyuruyor ar. e gorunu- f~ 

n aıı an ıer es ,u.nııı:. Araba biule lııı ll('l'i /.-im .\elr•rirı miktarı <ıyılwırıy(UY(/; .ar. Sereninde altın işlemeli yapmasını bilen Anadol•ıo_,ı 
- Te.sekkür •derı'ın, ıııu'"ddeı'ıııııum·ı tarafından )3pı ı ' k b d t ı· · k.. ı ..n • kadar çoldur da bun arı11 /ıpr /,irilP ayrı ayrı mP~Jml alo ron an ıra11 uçu,uyor. nze ge mı, or n topa e, 1 
Cemal bey derhal •alondan lan tahkikatın neticr-iııi lıı·J..le cah, jf'Ui.l.Ptli dt>mlerinde imdnılarırıa lı-o)<ıı·alr rakit mi bu· Sultan Aziz birkaç yüz metre bile cephane taşımağa gittil<t' 

çıktı. Sokak kapuının önünde meğe lıa~laıııı~lardı· lamırorıız? } ok.,a cemiyet l>l'nı/i.,inl' lııiııt>ıı, /u•lhi de ıııw/_. yaklaıtıkları vapura bakarak: sonra boyunduruğa kendhıi ~ti" 
iki kanun neferi duruyordu. Cemal bey \e,tiyerin öniin / - Gördün mü bir kere) Dür- k d b "d d9

1
' 

1 1 
df'!c·rı /ıi::meılni dolmıımıış bu /edJ.Uirlrır fm{i <•.,iııP l'ninde bünümüzü almayı unutmuıuzl A- şara or U)a ug ay, çn'· r' 

Onu ,.örünce «Hazır o • .-azİ· • e el urdu .. lir~. !'canlı idi, iiç l ·· · 1 / l , ·· ·· d I nusır ,.c bunlardan ı'baret 1'l' . o ,-,onunt a )'LLZ ('f'l'tl'('Cf' ~ < erece < P na11,\'or 111ıı ııvranuıa ı"la· c~le şey itte böyJe kusurlu olurl ... ı 
~eıı· alıp ela'mladılar· Cemal dört dakika ve•tı·, f!"•ıııeılı·. nı·r k k • tı• 
J ~ > ''' dır? jerende sadece bandıra yo tur. c megi yetiştirmek ferag~ ı' 
hey hemen onlara yana;ti; den, alhanoyi görınii~ bir bo· llavır. nl' 0 , "" ılt> bu· . \rma dabi görüyorum. Bak bi- göstermiş 'fiirk dede i buf b 

Ço kla l'md' ı'çerı'y·e .,&anın b<>M-iirn1e-ı-ı'nı' an<lıran ı l ı d·kı · · · 1 lı> - cu r, ~ ı cı 7'iirl;i)e. nice nice « ~ıy '1tPI» leriu lu•nii: >O\' .,,,[ın<r· ,im akı etme l erımızı on ar biln1cktcdir ki oğlu, nişa~ ,. 
giriniz. Sahnenin sol tarafm- korkunç bir ha)kırış i~itilıli. smn mıılıwr bakir bir salıa /ıa/i11dl'c/ir: ('('tnİYl'I dP, 111'.<i t'ar· ' a11l icat edip duruyorlar. Ama, evi ve torunu scrgüzeşılerıfl i• 
da, içinıle cina,·et olan locaıla Bunu bir takım karma~ırı-ık • 1 . l ' il , . b' f betli düşündüm de ııı tekne naforunda htıö-nlmak t•hlil•.r' ı • sn k<'mli ine ıtl'rı•tıııı~, ıw e..·eh· ıw<İ ,.,. 11;111 ırn ınııwt . · ı k d ~- ~ 
deö-il, ona hiti•ik olan locada ~!er, gürültüler takip •lli. ·· 1ahfe11 üzerıne atın taç oy ur-.,- •·n fa<fıJ,.,-,,./ık ııiimune<İ olarıı/,· o''<İ<tNill'l>ilr'ct>h alan bıı cloı}·· 1 ı· t da bu kıanı ne manız deg'ildir 
1 1 ki' lı 1 1 ' Bı'r ı'kı' dakika daha ue•ti. Son· ... " um. • e onun no ' ı· ıeyaz ye e ı, uzun °> 11 ur r ' llW'/» /uin lıiı; birinı• lrilmwl /ıir Jıi.< lll§ım<1:. Bilıikis, knı· .-ar? ,Ilgazlı analar, Niğdeli bO~ •• 
aılam duruyor. n.ızın iiurin~ ra rnlonun. iki kanadı birden f ı · l ı · ı· l:ır, •ru··rkı'lı"nı·n 80 bı':o ko··,·ı"ı ııı~i Jiıulerı ; ınu•n y<lrrlırııı a: {l.\1/,- ra/J""'' ır 1 ı;,ngiimlık lıa· - ilhamı rabbani vak.ı olduğu , 
hücum Pıliniz. Fakat dikkat P· açılan kapı-ından, kı,krvrak t'ı.tSI i,-iııı/edir. Elo.<iğimİ: ~ura fodır ki. biitiin lıu f Prdi '' nlaı.ılıyorl genç kızlart bilmektedirler·' 
ıliniz, ellerini ceplerindMı ~ı- ,akaladılları s.ındalciyefle lıir 1 l ' 1 - Hem perdeleri yeşil yaptır- ı,JV 

> • • k kk 1<·h fı•dal.-iirlı/; f'IH' armı ,,r arnra toı• ıv<ıcalr, nııları bu memleketle her damla " 1ıı karma.ın! }Oka •• folnoJıı. tikte if.j kanun neferinin çı -. C)l'/oıİn• /ıafİnP uetir<-fıi/ı •rt>J; bir «te.ıki/ıİI» 11111: rnf.lıır. namın ıebepl"'ıııi biliyor musun a•ami bı'r dikkat vardır. Ve~··,, 
h ı ıı ·· "I ı·· f"' ~ ;;en? Ne ,$tezcr) Sende o kafa: 1 • 

ruz a. 11 " arı goru 1 tı· k I Bu lt•.ıl.ilıit bir mı l'nd kurıılm11lı ı·l' «lla//;erlt>ri• lııı nı var) Yeşilin murada alamet enerjinin her zerresi ıııul ~,,~ 
Kanunlar aniye sekdirınrk (~fnÇ komi,er, amın arın lııı.,w;la i/h mii.,/l<'t ıulımları at nwlıdır. Ör, .. ,; /;pııtfi/ij(iııdnı ,lduii;unu düıiinmedın mi bir bu milletin hayati menfs~t 

,izin Kafe:antana dalılılar. ~akalarlıkları bu adamın kim o ere> 
C6 wa1 bey onları ,alonun lubilecei'ini merak .mni• •• o da gelir... uğruna sarfedilir. ı·JIİ 

, " Fahri Bey, kızaran ııözlerini Bu emniyetin mimarı !' 1 

l.apı-ına kadar takip etti. İçe- dinde tabancası, arkalarından -Bu, böyledir! .nüne indirmi~ti. Pertev piya.dla, Şeftir. 
ride {imdi tam bir e.-izli.k yar ko.ıııu tu. t Egl) vapurunun önünde gi i- FARUK GtiBTUNC~ 
dı. (Dof,,, ı ,,,., ,ordu. Çok geçmeden {Çenııel-

-1 
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Tarihten notlar : 2 --
GIRID ADASI 

0~~.'2 
( YENi SABAH) da: 

imparator Deli lbrahiôıin Mısıra giderken ~lm~n paraşüt 2 ~yon 873 Amerika, 
lmrsanlar eline esir düşen oğluı çulerıne f e n·a b~ ton... kendini ''har-

Hüseyin <:ahit Yalçın, (Yek
nesak Türkiye) adlı başmakale
sinde dünya vaziyeti karJlsında 
Türkiyenin en büyük kuvvetini 
ta baŞlangıcındanberi teabit et
tiği politikadan hiç ayrılmamak
tan aldığını. bu yelmeaaklık 'Tür
kiye için iftihar edilecek bir me
tanet olduitununu, ve taahhüt
lerine, müttefiklerine sadık bu
lunduğunu söyledikten sonra; 
bir Aemrikan radyosunun .Tür
kiye yeknesak oluyor> .özüne 
şu cevabı veriyor: 

et~ bir çok memlc.ketlcr var 
dır. Bir kısmı bir müddet İngil
tere ile mihver arasında bir rak
ıtas gibi gidip geldiler. Nihayet 
;;oğu mihver tarafına geçti. A
merikalı spikerin bu hareketleri 
takdir etmiı olmuına ihtimal vc
cilemeL O halde, Türkiyenin yek
nesaklı.l;ından neden içi aıkıldı.ğı
nı anlamağa imkan kalmaz.> 

Prens Pedro Ottomano ;~amele Mihver, düne kadar be girmiş,, te-
1 Avrupada bir çok macera- :!.ıın~·<~~~m!.~r ... bu hacimde 561 likki ediyor (VATAN) da: 

• ıann kahramanı olmuşt mi askeri ~ahfillerde dün ak- vapur kaybettı• m!~t~:~e:le~~,· ~·~:ı~~ . . ur ~am gazetecilere §U haber ve• 

.
Bütün bunlardan ba~ka Girid sürdu.·· Burada K . . ri1-:·tir: · nutku etrafında hararetli tefsir--s 

8 
d ~ Londra: 29 (A. A.) _ Resmi Yıne harici taarnulardan masun mi s.... ••ne k d.n. ıyenın yir· Alman b .. .,ı,umandanlıg~ı Al- lerde bulunmakta devaın edi-

c Türkiyenin •yeknesak> ol
ması d~mek mesleğinden inhiraf 
etmemesi demektir. Türkiye me 
sela Rumanya gibi hareket et
seydi, iptida lngiltere ile doııt i
ken -ve İngilterenin garantisini 
kabul etmiş bulunurken sonrn 
Almanyanın kucağına atılarak 
uçlcr misakını imzalıyan Ruman
yaya benzeseydi Amerikalı spiker 
daha mı memnun olaCllktı? 

Ahmed Emin Yalman, (Ame
rilı:ada Hareket) adlı başmakale
sinde. Ruzvdtin nutkunun, har
bin manzarasuu baştan bap de
i:-işıiri,p Amerikanın harekete geç· 
mek kararım artık geri dönülmez 
bir tekilde verdiğini söyliyerelı 
diyor ki: 

d ı:.·1· 1 ""'9 .... en ısın· ··d f ~ ' mahfillerde öğrenildiiine göre 1 
e .. 1.ıd. kinci Selime Kıbrısın etmesi, b·ır h .ka 1 mu. a. a.;- man parşaütrülerine, devletle .... h b. • yor ar. Gazetelerde şu kabilden fethın· . b . • t ikin _ _, ·0s arı dır. Gırıdın :ı ..- ar m bidayetinden mayıs or- cüml 1 tl ı p.ra ı Jçın c .,..en manidar ı f arası hukuka mugayir hareket- tasma kadar 2.873.00 tona e ere ras anıyor: •Hali 

v~ aslen bi, Po•tckizli yahudi ve teshiri M~ d':"~~: tam .••pi !erde bulunulduğunu öirenm;ş. baliğ olan 561 ~iman ve ltalyaa b..-pteylz! Amerika Mihveri 

0 
n. Don Joseph Nassi Giridin dedir. a 1 9 tarihin- tir. B~alrumandanlık bu hale mağlup edecek! Amerika İngil-

fctbm. d t ık· t ekt h • ı· aga ''apuru batırılmış, zaptcdilmiş ter f d d ilh ı e e ın e m en a ı Bund karşı resmen vaziyet 1 w •• h . e sa m a ır, ... • 

«Ruzvclt filen harp ilin etmi
yor. Fakat denizlerin serbcstisi 
prensibini öyle bir §ekilde tefsir 
ediyor ve Amerikn malzemesinin 
selametle lngüiz sahillerine var
ması için ne icap ederse yapaca· 
ğmı öyle bir lisanla anlatıyor ki 
bu, doğrudan doğruya harbi gö
ze almak ve harbi davet etmek-

kalnııyordu. knd a~. sonra 1821 tarihine bild. . f a acagını veya ınıt ar etmıştir. Bu yekfin 0,_ __ _ 

Bu sebepten Osmanlıların zn. tar Gırıd tam bir ihtilal ha· ınnış ır. 1.773.000 tonluk 346 Alman va- 336 / 
y 1 ak yat YOŞ•tut<lır o pu•unu ihtiva etmcktedi•. Bun- numaralı fa/yan 
~ ınları Giride bu znmandan 1821 d ~ · itıbaren başlamıştı. . e de adaya Mısır erdu- 5000 T 1 k b• ların 274.000 ton tutan 61 tanesi teb/igi : 
Eğer (İne Bahtı) harbi bir fe. ;'' yanı Kavalalı Mehmed Ali on u 1 r müsadere edilmiş, 140.000 ton 

laket ile neticelenmemiş olsay- ~şanın askerleri hiicum et· Al • • tutan 285 tanesi de batırılmış Bir· A 1 b-a y 1 n N af ı a Veklinin tir.> 

Avrupada yeknesak hareket 

----------.,.;..------------
dı, Adalar krallığını, güzel karı. ınışler ve zapteylemişlerdiı:. man oemısı veya kendi kendini batırmıştır. 
sının bimmellle ikinci Selimden c·l~24 den 1840 ıo,Hıinc kı\da• Diğer memleketlere ait olup k a h f a m a D C a 
alınak Umidinde bulunan Joz ırıd l\lısırlılarm idaresi altında bombalandı da Almanya hesabına seyrüse-

b t 
Ruxvelfin nutku Amerikanın 

eyana 1 her tarafında harp diye karşılan-
(Başl birinci sahifede) mışbr. Mücadelenin ate§İ Ameri-

fin telkin ve tergibi tahakkuk e- kalmış ise de tekrar Tiirklere fer eden 67.000 tonluk 38 npur Ö}du•• guOJ •• 

decek ve Girid 
0 

zamanlarda :~ ?e~~iştir •. Fakat bundan sonra Londr: 29 (A. A.) - İngiliz muhtelif suretlerle batırılmış 
tam \'e hakiki bir harp sah . ıhtılaller daha geniş mikvasta resmi tebliğ - Snhil müdafaa nya zaptedilmiştir. b•td• ·ı• ' 

~ile ellerindeki tahsisatı kullana· kalıların ruhunu sarmıştır. Knna
mamakta, teşkilatı olan vilayet - at ve içtihat itibarile azlık hnlin
lcr .ise, ellerindeki paranın azlığı de kalanlann bile bu cereyana 
lo?ayisile bir iş görememekte ve karşı durmaları artık beklenmez. 
>Öy],cce esaslı bir istifade temin Karp duranlar, ya Nazi ve Fa
olurunamaktaıdır. şistlerden para. alanl~~da~ ve~a halini alacaktL nesı b~şlamıştır. 1866 daki başJıyan tayyarelerimizden biri 5000 ton o l lfl ıyor • 

Bu yüzden Osmanlılar Gir·d· b~.•yük ihtilal zorlukla söndü- luk bir düşman iaşe gemisine Bulgar k r a 11 ltalyanlar bir lngilı·z 
zaptetmek için İbrahim devri~ 1 .r~ldüğü zaman 1889 da tekrar hücum etmiş ve bütün bomba-

Memleketimizde şose ve ham Nazi ve faşist ıdeoloıılerıne bag
yol olarak 40,000 !kilometre yol !ılığı bir dini taassup haline çık~
bulunduğunu, buın'UD. meml~cti- np Amerikan vatanın:a .olan b~g
miz ihtiyacı bakımından asgari hhğını ve sadakatler~ı bu yuz
.lir had olduj'.,runa işaret eden .Aıb- den gev•etenlerden ibaret kala-

kadar sabretmişler, bu devird: hır ihtilal başlamış ve neticesi, ııar hedefe isabet eylemiştir. Sofyadan gemi kati ı esine 
patlak \•eren bi• hhdise Ciridi ~smanlı nüfuzu altında Yunan tayyare o ınıntakadan ay•ılll"· • muvaffakiyetle hü-
tckrar kan derya ı haline k l aresinin teessüsü ile nihnyet- kcn gemi yanmakta ve yana yat ayrıldı ınuştu. so • lenm; ti. Nihayet Balkan har· mış bulunmakta idi. CUm etmişler 

Giridin Osmanlılar tarafınd binden sonra Girid tamamile Sofya; 29 (A. A.) - Bulgaris- Roma: 29 (A. A.) - 366 nu. 

durrahman Naci Demirağ, müke1 " 
lef amele usulünün kaldırılarak ~ca:!!k:!b!!r:.!·,~----:--:---::-""'7~ 
her vatandaşın ına'kdi mükellefi. :;ştiıımiştir. Bununla beraber hiç 
fetc tabi tutulmasını, ve vergi ni.:: bir vakit karar~l1'1!1ı.ş olduğu -
betlerinin muayyen gelir derece. muz proğramlar harıcıne çıkma
lerine göre tayin olunmasını iste· dık ve onlara intibak etmekten 
miş ve böylece her scıne elde edi -.r·ı du-.Jık. Pekala takd. ir ~ 

:zaptına sebep olan hadise :: Yunanlıların e1ine geçti. N tau kralı Boris, küçük bir mai· maralı İtalyan tebliği - 28 mıı-
tulıaftır. ç Bugiinkü harpte de Girid ta- orvec,' teşkil e-Oe• yet ile birlikte Sofyadan ·ayrıl- yısta l\laltayı bombaladık. Sol· 

Sultan İbrahim oğlu \'eliahd :rihteki hücumları görmekt~dir. mı~tır. Kralın, babası sabık kral lum'da İtalyan • Alman kuv-
~lehmcdin siit ninesine nşık o- Her hiicunıda metanetle dayan- ceow i orduyu lngı•ıtere Ferdinand'ııı isim bayramını hu vetleri mühim bir mevkii zaııt 
h~r. Ve bununla münasebctt mağa alışmış olan Girid bu se- susi surette kutlnmağa gittiği ve 30 top almışlardır. 
bır çocuğu dünyaya gelir. Bun: fer de ayni metaneti göstere- emrine verm-ektedı• r bildiriliyor. Deme açıklarında tayyarclc-

leceg· ini tahmin ettigı~ · 19 - 20 mil ,,,_ rillHU yurursurıuz ki inşaat ve tmar Jş.-
von lira bu yolların inşasının ba. !eri geniş \•e iyi günl~r ~r. Son 
:.m1acağını söylemişt:r. ra maliyemizin de müSait oldul:'1 

~•k fazla lnskounn (Hnsek") <ekUr. Unutmıyahm ki 1n,jh o- •imiz, bfr düşman gemisi ile bir 
Sultan arasında, İbrahim il ı tckerriirdiir. Londra, 29 (A. A.) _ İngiliz T t b destroyer ve dör.t vapurdan ıuü-
te~·an eden bir kavga nctic:.,~e- (1) Bu üç prensin macerala- \'e ~oneç Hariciye nnzırlnrı unus a om- rekkep bir kafileye mm·arfaki-

Antalya Saylavi Salih Kaplan zamanı bekler. Bu itibarla bs. 
':1;:,,c~ıc re düşen mesaHerdek bundan iki sene evvel b.iUı~a 
bu farklar üze::inde durmuş ve d . .::tr.,.,Q,. dırektif.. 
di<ter h-11ıedn-:~ bu··yük'. ı'şler gı·- yollar hakkın a y~- ld ...,. cw .ıu~ leriniz dahilinde hazlrlaıl\lŞ 0 u-

dc h ·d _,,ın. ben .. ı dete gelen deli padişah rıkunı pek yakında bu sahıfelerdc Norveç askeri kuvvetlerinin tcı balanan Fran 
uz beş yaşındaki ogylu "t h o yacaksınız. kili ve bu kıwvetlerin iınpnrn • • 

·etle taarruz etmişlerdir. Bii
yiik çapta sahil toplanmızın a· 
teşi bir krU\•azörde isabetler 
kaydetmiştir. Göller mmtakasın 
da Albay Beçiçyo tapurlarının 
başında kahramanca ölmü tür. 

bi bu yollar işini de Cumhuriyct ~muz. bazı plAnları buzurun'U2Cl 
Hükumetinin halledeccg-inc emir ak b---1

-- meya "eUreınedıK. F at WU<U 
bulunduğuna işaret ederek baz ~ında bulunan soşe ve köprüler 
müteahhitlerin amelelere yevmi. kanununda mühim tadillit yapa -
yelerini vermedikleri ve bazı mü u:k ada 

lned· k n e • ı apınca havuza atar b (2) Hammer tarih·, Fransızca torluk emrinde kullanılmasını 
rından yaralanan çocuk gü~ h~ X. uncu cild. Sahife 80. istihdaf eden bir itiliıfname im· 

e kurtarılır. RİZA ÇAVDARLI ıuılaınışlardır. 

ti Fakat Ha eki Sultanın hidde- ' 
~ araya bakire olarak gelen ve A s k e r •• gozu i ı •• e ... 

nra çocuk doğuran ıı..u ··ı . l ııeyi 

1 
. " su nı- ____ _ 

S
. uuıaye eden Kızlara•ia ı 
Unb .. l ~ t> 

A. u agaya tevccciih eder. 
ga bu va · · t k r . zı~e arşısında çeki-:p gıtnwği ve Mckkedc tayat-

un ctn ~. k 
ıaht .1~gı arnrlaşlırır. Padi-
"""t· a.n ızı~ı alarak topladığı ser-

" ı ıle s•·t . . . bu • nıncyı Ye lbrahinıin 
ndan olan ~ •a 

1 
çocugunu da yanı-

,.ı a arak bir gemiye rakiben 
u ısıra d y 

lı' ogru te\ eccüh eder 
L akat ahı Malta korsan gc •.. 
-.arşıla mısı 
k rına çıkar. Siinbiil a"'n 

orsanlarl v b 
ilU a yaptıgı mücadelede 

r. Çocuk M it ı ı es· d.. a a ı arın eline 
k 11' .u.şerek hıristi3an edilir. V • 
endısıne Padro O c 

\·erilir ki ttouıano isnıi 
bi.r Onn ' A\·rupııda hıristiyaıı 

k anlı prensi olarak bir 
ço uıaceralar pe~iııde k 
tur. oşınuş-

ı.. _~u .Prens. O manlı tarih' d 
uırutıyan Osınanl ın e 
üc;Un .. .. .. ı prenslerinin 

cuıunu te~kil eder. 
Bundan ot b. ıa sene cnel d 
ır Yunanı . e 

ci Ah . ı car13 eden 'e Birin. 
medın kard • 1 iınıind . • . eşı o an Yahya 

dava ekı bırisi de Tiirk tacınuı 
cısı olarak 'V lluın arşova, Prağ 
a arasında mekik doku~ 

n1u§tu. 

Patib Su) 
detı olctutu tan Mehmedin kar-
hı Otto1a1a aau iddia eden Kal=k. 
Calisete t:::: da, Paı•a Üçüncü 
dikten sonra (Jn~_an 'nftiz edil
Jelıalct etnu

1 
:_ne~ ~rederik'e 

prensliği ve varı:.dıaıne Bruck 
Ve hatta Hoh·-'" t1ı verilmişti. 

. -·· ·ı kı7.ı ile evleneceği •• esinin 
etmişti, ki bunun d:rnh an 'cfat 

a3atı b. 
çok maccrnlnrln dolud\U' ır 

. • (1). 
Sultan lbrahımi galeya 

tiren hadise Sünbullrı ~ ıe-
g . . . Kanın 
enıısının zaptcdılmcsi , el n a o. 
un şehid olı 1ası değildi. ı.~akat 

l»ek ziyade se' diği çocuğunun 
' 1altahlar tarafından c ir edil. 
:e~i idi ki, bir taraftan çocuğa 
tr~•tnanı edilmesi 'c iyi hü~ ü
~ ille i için l\lalta3 n hol bol 

!'alar ·· d • d." t f tan d gon erırken, ıgcr ara 
~ a Girid -seferinin hazırlan· 

lınl •nıret . .,+. (2) Nih rnı:i.ı • 
"Yet Jirmi bet sene harıı 

Fransız üslerinden ve donanmasından 
istifade etse bile Almanya, Atlantik 

harbini kazanamaz 

v a;a·n: S~bzk Bükreş AteŞe;;Üiteril~i~ 
(Başı 1 inci sayfada) 

yat hala nakliye tayyarelerile ve 
planörlerle yapılmaktadır. 1000 
Alman tayyaresinin sürekli hü
cumlan altında İngiliz donanma
sının çıkarmıya mani olması, as
ker yüklü vasıtaları batırması ve 
gemi kafilelerini dağıtması ve bu 
mücadele ımı.ııında yalnız 2 kru
vazörle 4 destroyer kaybetmesi 
herhalde muvaffakıyetsizlik sayı
la~az. Buna mukabil denize gö
mulen Atman tayardyerinin sayı
sını bilmiyoruz. Yalnız karada Al
manlar 9 gün zarfında 250 tay
yare kaybetmişlerdir. 

Şud halde donanma Girit sula
rın a v ·f · 
d

. K az.ı esıne devam etmekte-
ır. aradak' h b lin Al 1 mu ııre elere ge-

rU: ri:l~n11ar Melame" de taar-
geçrn11 er v İ ·ı· 1 . . 

m ·ı • e ngı tz erı yenı 
evzı ere çekilmi 

mişlerdir. Al mani ye mecbur et-
belerde bomb darın bu muhare-

ar ıman t 1 
rini topçu gibi t ayyare e-
k 

a eı unsuru l k 
ullandıkları muha'-'- k o ara 

• 1t11:a tır R 
mo cıvarındaki Alma · es-

1 
n par .. t •. 

leri ngiliz taarruzlnrına a~u çu
met ediyor. mu ave-

Hanya ile Resmo ve K d. 
dak

. an ıye 
arasın ı muvasala yol l 

·ı I . . unun n-e• lZ erın elınde kalmaııı 1- d 
k 1 

azım ır· 

ı ma ve takviye bu yoldan 1 • d w d eh . yapı -
ıgın an emıyeti büyi.iktür. Al-

manlar muhtelif noktalardan b 
yolu keıımiye muvaffak olu 1 u 

d 
raua 

a anın garp bölgesindeki in il° 
k tl 

. f . g iZ 
uvve en ena vazıyete dü§ebilir-

lf'r. ~iman kıt'alan, Girit adasın
d!1 hır yıldınm harbi yapacak va. 
~ıyet~e değı1dir. Bu itibarla lngi
~enn muharebeyi kazanması ih
tnnali henüz mevcuttur. 

LIBY A CEPHF.SİNDE. 
Almanlar Mısır hudud~nu tek-

rar te ·· l k f l cnvuz ettı er. Alman ilerJ 
n~l a arı (Cehennem geçidi) de\ 
l~r eT ~alfaya rnevkıini işgal etti
man-haİuk kaleııine knrşı bir Al
si . Y~n taarruzu yoktur. Mev 
mın, ve ık 1 . 

it bulun "'!.a ı.:nzıyctinin müsa-
lann t madıgı hır eırada Alman-

aarruza a • • hik d. ? B eeçmesının meti 
ne ır u_nun aebebi bizce, Lib-
ya cephesınden bazı İ ·ı· k 

1 
• • c· ngı iZ UV-

vet ennın ırit adaaına nakline 

mani olmaktır. Girit adasındaki 
kuvvetleri takviye için, lngilizler 
ancak Mısırdaki ihtiyat kuvvetle
rinden istifade edebilirler. Alman 
taarruru bu maksatla yapılmakta
dır. Fakat İngilizlerin bu taarruz
dan çekinip Cirit adasına kuvvet 
göndermekten vazgeçecelderine 
iht}mal verilemez. Alman .kıt"ala· 
rı lngiliz kuvvetlerini tesbit etmek 
için Mersa Matruh·tan çok uzak-
tırlar. İniilizler Habeşiııtan' dan 
Maaıra kuvvet nakledebilirler. Zi
ra İtalyan kıt'aları, gün geçmeden 
~ölüm bölüm teılim olmakta ve 
lngiliz kıt'aları serbest kalmakta
dırlar. Huliaa Libyadaki Alman 
taarruzu :mahdut hedefli bir t:ıar
ruzdUl'. Bu taarruz, lngi!izleri Ci
ridin müdafaasından vaqeçirecek 
kadar büyilk olmayacaktır. 

FRANSANlN AMERiKA YA 
TEMİNATI: 

Fransanın Amerikaya verdiği 
teminat, tamamile askeri ehemmi
yeti haizdir. Fransa bu temina
tında müstemlekelerin ve donan
manın diğer bir devlete verilmi
yeceğini bildirmiştir. Bu suretle 
Atlantik ve Akdenizde Almanla
nn bazı istila istikametleri ve de
niz kudreti epeyce azalmış ve da
ralmış oluyor. Fransız sanayı·in-
d · ·r d en ıstı a e pahasına Almanya 
Fr.~nsanın bu teminatına taham
mul edebilir mi? Fransa bu temi
natını Iiılen muhafaza edebilecek 
:::t~!te midir~ Amerikanın yeni 
t . ıgı karar yanında bu Fransız 
~:m.ınatı, Alman harp pli.nanı de
gl!tirecek kadar mühım· ve b.. ..k t.. F uyu -
~r· akaı biz şu kanaatteviz ki, 
. man.ya Fransız müstemlckele

rı;dı:.kı hava üslerinden istifade 
e e ılse. de Atlantik ve Akdeniz
~;ld~arbı kazanma1t mümkün de
g: ır. 

Almanyanın iki zi.fı vardır: 

1 - Denizlere hükmedecek 
kudretli bir donanmaya sahip d 
ğildir. e. 

• 2 - İktısadi takati böyle uzun 
hır davayı .karşılıyabilecek kud
rette değildir. 

sız gemısı 
Tunus, 29 (A. A.) - Sfax li

manının İngiliz (R. A. P.) tay
ynreleri tarafından bombnrdı 

nıanı tafsilatı udur: 
Sfnx açıklnrındıı, bir ital ·aı 

ticaret gemisi İngiliz t:ıyynrcle
ri tarafından taarruzu uğramış· 
lır. Bu esnada gemi bir adanın 
ığlı~ma iltica etmiştir. Bir İ· 

talyan torpidosu refakatinde 
bulunan diğer bir ticaret gemi i 
de Sfax limanına iltica ctıniş, 
fakat torpido açıkta kalınıstır. 

(Muhasım bir devlete ait olup 
yaralanan bir ticaret gemısı, 

devletler umumi hukuku kai
delerine göre, bitaraf bir limana 
iltica edebilınek hakkım haiz
dir.) 

Pek az soDJ'a gelen "Royal air 
Force• tayyareleri, limanda bu
lunan Fransız bandıralı •Rebe
los• gemisine isabet eden mi.ite
addit bombalar atmı~lardır. j. 
talyan gemisine dokunulmamış

?'ak Başvekfılete arze...... , or 
teahhitlerin yol i,...,aatında suüs- .ol-: ed'1-ekte ·-. esaslı surette te\AJk. JllJU -

timaldc bulundukları etrafında 
bazı şayıalar dolaşmakta olduğu- dirBUl aradaşlarım bilhjlSSB l ol 
;ıu söyLiyerck bunların doğru o - inşaatı ve bunların şekli ~ası 
lup olmadığını sormuştur. · et} ,__ ..... ve mlitenbhi1lerin vazıy en lW6 

Mazhar Müfit Kansu • Çoruh- kında bir QOk k,ı~tli maJ.ümat 
)ollarımızm inşa ve islfthı işinin 1-:ı..·r.: ..... : ... ;.,. ki 5 verdiler. Emin o ;;wlı.u.,......-
1 • 20 milyon lira ile yapılabile- bunlar da y.ine bu kanunla es~s-
cek iş!.crden olmadığını, bunlara ktedir 

Londra: 29 (A. A.) - Emni- tl bir surette halledilme • da şimendüferler.imizc verdiği - Demin de işaret ettim ki bugün-
yet nezaretinin tebliği - Dün .niz milyonlar gibi bol para ver- ltÜ faaliyetimiz bugünkü ahvale 
focirden akşama kadar bazı üd~ m<'klıgimiz lfızı.mgeldiğini söyle- ~öre başka bir istikamet a]mıştır. 
man hava te~ekkiilleri taarruza miş ve bedeni mükkellfiyct usu. J3u istikfunctin başıruia da yollar 

İngiltere üzerinde 
hava muharebeleri 

k
. t . 

1 
d ek ünün kaldırıhnasına taraftar ol· elm-'\..tedır· . Bugun·· bı·~:-. b:u,.e. 

geçme ıs cmış erse c p az d ~ .......... "'""' ma ığını ilave ederek yol illşa m;.,,,. yenı· 1·tt.ve ed'1~l .. hiçbir SCl 
düı;man tay~aresi sahilden ke· atınd •·t ahh·ıı ta -t dan ...... ""' uu~ ~ .ı " a mu e ı er rcuın yoktur. Yalnız yollar hakkında 
riye girebilmiştir. Öğleden son- gösterilen lfikaydi ile amele para- muhterem aıikadaşıın Maliye Ve-
ra, İskoçyada avcılarımız tara- larını vermemek için baş \"Urduk ldirdi~- ~ l::ırı usuller etrafındaki s .. ozler·ın kilinin geçen gün bi &'1 v -fından bir düşman bombardı- hile bir miktar para il6ve edil -

d 
...... 

1 
şayıa derecesini geçmiş bulundu· -nış· tı·r. Bunlar da mu"'"'en isti.o 

man tay~·aresi uşuru miiştür. k d ı-~· ... cv.ı gunu ay ey ..-uı. .ı:taınetler ve muayyen maksatla-
f ra nsa Üzerinde Emin Arslan - Denizli. Den~zli ra sarfedilmektedir. Fakat arı.et. 

b
. Al t ve Aydın ovalarında feyezanın tiğiın gibi bir plan, bir proğram 
1 r man ayya· ::e'bep oLmakta bulunduğu zarar- dahilinde buna intibak ettirmek· 
resi d Üşü rü 1 d u·. larln önlenmesi için seri tedbir· teyiz. leı alınmas.ını istemiştir. General Ali Fuat CebesoY, ~e-

Londra: 29 (A. A.) - Padö· General Izzetti.n Çaıl'ışlar -Mug cen yıl memleketimizin garp mın
kale'ye yapılan seri bir taarruz la - su işler~ ü~erin~. alınacak takasında inşasına ba.ş~ ola;D 
esnasında bir diişman avcı tav- esaslı t~~ırl~·ın mılıll hayatı - 600 kilometrelik yohın kıSa ~~ 

. d ...... 1 .. .. . nıız ve ' ısa yatımız üzerinde- z.amanda bitirılmesinl tanin m-
yarcsı uşuru muştur. ki tesirlcıfai kaydeylemiş ve şo- sndile Vekalet teş'kilAtını bütün * Fıkraların takvimı· seıc~~~n vaziyeti ve güzergah- dikkat '"-e ihümamına. kontrolü . 

Londra, !9 (A. A.) - Royter ------ ları ~er.ındeki düşüncelerini iznh ne rağmen bazı suiistimaller de • 
muhabirine göre, Ruzn~lt, bir ey~emtştır. nemez ise de ba%ı teahhürler ol .. 

tır. 

Tan - Ekmeklere yap~tırı- . .Ii~rahi~n D~blan - Kocaeli • duğunu söy.lem1' fakat zamanın-
lktısadi barb nezareti• ihdası lan pulların üzerindeki yazıları o- Iz:rııt • lstanbul yolunun inşaatı da müdahale edikliğıni. hiçbir &• 

tasavvurunda bulunmaktadır. kumak, Asaf halet Ce1ebinin me- ıı;m Nafıa Veka~tinin son sene- mele ücretinin tediye edilmeme
ramını anlamaktan 

4

bile zordur. lcrde göster:d.iği alakaya teşekkür sine imkan bırakıhnadığını işaret 
Tünel ücretlerin a 

zam yapıllyor 
Tünel bilet ücretlerinde ver

gi miktarının binnishe ziyade 
vüklü olması Tünel işletmesi İ· 
daresine imkan bırakınaınnkta 

olduğu beyanile iicdctlerin art
tırılması istenıni tir. Bu talep 
kabul edildiği takdirde 1 inci 
mevkide 1 kuruş, 2 nci me\ kide 
20 para bir zam yapılacaktır. 

Gaip aranıyor 
Oğlum Akbar 

Y•ı>tır. Oğlumun 

nerede olduğu-

nu bilenlerin in 

snniyet nnmma 

Gcdikpnşn Tül

cü sokak 14 nu-
Haritün marnya bildir

nıe]crini rica ederim. 
Annesi 

l\Iariça Baboyan 

Son Havadis - Avrupada bir ~ylemiş, anc:tk ayni zamanda eylemiştir. 
ağızdan söyliyeceğimiz Bicu şar- Karaköy - Bursa . Mudanya yel· Nafıa V~.ili be}•anatına de\'am 
kısı Aaaf Halet Çelebiyi değil ya !arının dn inşasına sarfedilmek ederek demiştir ki: 
Evliya Çelebi°yi bile şa~ırttı. üzerı: konulmuş olan 600 blıı lira _ Ben iki defa yerinde tettiş 

Cumhuriyet - Deniz ejderleri. dan Izmit. - İstanbul yolu. inşaa . ettim, sordum, en kuçük koyl€re 
Son Havadis - Yunus balığı tına düşccei.k miktarın bu yolu kadar gittim, hiç kimsooc-n bir ... 

olmaııın sakın?.. taınamtı.yamıyacağını söylemiş - kayct işitmedim Hepsi ted1ye e • 
Yeni Sabah - Yeknesak Tür- tir. dilmiştir. Sonra ameleye da-hı ı. 

kiye... Besim Atalay - Kütahya • be- yi ba1kmnk için elitmizden gelen 
Son Havadis - Çevir kazı deıni mükelle:f..~et usıııl'ünün kal. her t1..'<ibiri almışızdır. Yalnız şu-

yanmasın... dırılmasına itiraz .. e~lem~ş ve bu- rasını arzedeyim ki bu seneki ted 
Tasviri Efkar - Ne söyliycce- nun halkımızı?. ~uyu~.b:r kısmı- birimiz geçen senekintlen daha 

ğimizi şaşırdık gitti.. nı sıkıniı!.a du~eı:egını kayde- mükemmeldir. Şu da anlaşılmı"-
Son HC).vadis - Ufa gümrük dc:rek mutcnhhltlcrın yolsuzluk- tır ki şimdiye kadar nıüteah.lıit-

yok ya, nğz.ına geleni söyle... lamı izah ct:ni.şt.~. .. lerlmiz böyle büyük }'Ol işleri • 
İkdam - Hazreti Muhammet Nnfı? Vekılıi kurs~de: çin tcskilatlandırılmamıştır. Ace-

ve islam ordularının muharebe- Bu ızahatl takıben kürsüye Jıe de olduğu ic:ın bun!arı küçiık 
1 

~len Naf.a Vekili genera! Ali ellere tevdi ~-:-1~~ir ki bunla- • 
eri··· F·u t C be h euı~'4 

Son Havadis - Ha biraz da- n t. ~ soy, atip~rln Nafıa ra taşaron denir. Bunların bazı 
ha gayreti Sıra mevlud'a geliyor ~~al~ hakkında'kı takdirkfır suiisL.ınallerini gömük, gerek 
galiba... sozl:r.m!k\~arşı arkadaşları namı- yol ınşasında, gerekse tediyat hu-

Vakit - Fransa Amerikaya na eşe' ur ederek demistir ki: susw1da. Fakat bir kontrol 
teminat verdi. . Ve~ oltluğunuz direktifler neticesi bunl rm hepsini vnktın• 

Son Havadis _ Hem İsa'ya daıresınde ve hükUmetin karım de yakabı.dık. Baz.ı yerlerin 'b ~ 
hem Muhammed·e yara b .l : a~tında Nafıa Vekaletimiz kendi.. kajını söktürüp tekrar ycnidoo 

ti 
na 1 e sıne verilen işlere ait bütün proğ- yaptırdık. Bu sene ku...:n,. mııte-

nc ne mu u. .• mla l"_,_ h ahh' 1 .,.~ 
Son Telgraf - Almanların ra rı yapmış, P aıuarıru az.ır- ~t. erle muayyen mesafeler 

9·
5 

~ k f d ek .
1 

• lamış bulunmaktadır. Bunlar hak dahılınde yaptıraoacnomn ~aat ı m~r SJnı ın ı:ın t · gcmı en k d ~· · hattan 1 b ... _ kı:ıldı. j ın n vercc:gun ~. . me_m- t~rz arımız esaslı bir surette tes-

s H d
. D . 

1 
. nun kalacagınız.ı umıt cdenm. bıt edilmiştir. Ve Vekaletin en 

on ava ıs - enız erde a- B m d d ~-ek .,~. • m k p w u eyan a şunu a arze •. uı mu:aıın te!kınsyenleııi uzuvları 
an yo · amuga sarıp sandıkta isterim ki iki senedell'beri ba.ş1a- bu · · • ~- B" at 

saklasalar, doğru hareket etmiı m•" lan • b .. tün. .dd tile de k :d~m oaşuıa gl:V'·~"°"~. uz olurlar ..., 0 \e u ş~ e - en ım ve baştan nihayete ka -
· .. . vam eden har:p elbette bizim faa. dar yerinde teftiş yaparak gel • 

Muaeccımbaıı Jıiyetimi:ıdn jstikametlerlni de de- diın. 



Sayfa • 

ASKERLiK 
iŞLERi 

Fatih Askerlik Şubeıinden: 
337 doğumluların ilk yokla

ma müddeti hitam bulmak Üze
re olduğu:ıdan yoklamaya icabet 
etmiyenlerin cezalanmamak üze
re bir an evvel dört fotoğraf. i
kamet kiğıdı ve nüfuı cüzdanı 

Svilingrad 
Uzunköprü 

hattı --
Devre ait müzakere

ler şehrimizde 
yapılacak 

iki ay kadar evvel inkıtaa uğ-
tle acele şubeye müracaatlarJ, rıyan Avrupa tren seferlerini 

Kadıköy Yerli Aıkerlik ,ube- yenideo temio için, Svilingrad'a 
ıinden: 

Günün bütün 
Haberleri 

100 çuval 
kahve geldi 
Yakında tevziata 

başlanıyor 
Dlin Mersin yoluyla şehrimi

ze bin çuval kahve gelmiştir. Bu 
kahvelerin tevzi listesi hazırlan

EN SON HAV A.OİS 

kadar olan hattın işletilmesinin 
Şubemize kayıtlı emekli ve ye- Soldan sa"a: 

dele tekmil subay ve memurların hükômetimize bırakılması hu- Ayrıca Mersin yoluyla şehri- " 

maktadır. 

senelik mutat yoklamalarına şim susnnda alakadar hükumetler ınize 1900 sandık çay da gelmiş- 1 - Dansing - Denizde me
diden başlanmıştır. Ancak bu ve makamlar arasında temaslar tir. Çaydan başka muhtelif yol- safe ölçiiler. 2- Büyük - Garbi 
ıene yoklamaya 20 haziranda ni- ba~laınıştır. !ardan şehrimize anilin boyası. Aııadolııda bulunur. 3 - ArHır-
hayet verileceğinden bu tarıhe Devlet Demiryolları Umum naftalin, kireç kaymağı. eezayi mak - Bir çalgı fıleti. 4 - Ce-
kadar ıubcye müracaat edilrncsi nubi Afrikada İngiliz nıüsteın· 
ilan olunur Miidür muavini Fuad ile Haxe· tıbbiye ve kimyeviye, tentürdi-

. · · R"f t ı lekesi. 5 - Annenin erkek kar-Eminönü Yerli Askerlik ıube- ~et reısı muavıni ı a yana- yot gelmiştir. 
ıinden: rındaki mütehassıslarla beraber Diğer taraftan cenup gümrük- deşi - Bir vilayetimiz. 6-- Hay. 

Sınıf 8. Muamele memuru Yah mahallindeki tetkiklerini biti- !erinde bulunan 2 bin sandık vanların ayaklarına vurulur. 
ya Nüzhet oğlu Recai (35489) rerek dün şehrimize dönmii ler- ~ayın memlekete ithali için Ti 1 - Sevgili - Nahiyenin küçii-

Yedek piyade teğmen 47597 .1 g"ü. 8 _Bir deniz - Gitmek 
Naci Celal Boranel. dir. Avrupa hattı e alakadar di caret Vekaletinden emir beklen 

yedek piyade teğmen Tevfik ger hükumetlerin mümessilleri ınektedir. Bunlar muhtelif vila- (Fransızca). 9 - Damarda olur 
ojlu Reşat San (45410) de şehrimize gelmişlerdir. ~·etlere tevzi edileceklerdir. - Çok ince bez. 

Yedek piyade teğmen Huse- Müzakerelere burada dHaın PROST İZAHAT VERDİ Yukarıdan aşağıya: 
yın Hilmi oğlu Mustal: Adnan olunacaktır. 1 - Kışın olur - Bir. 2 -
B 1 ( 14213 ) k 1 Belediye Daimi Encümeni dün ozca ı nın ayıt arı İyi _ Ağabey. 3 - Bir millet -
tetkik edilmek üzere nüfus hüvı- İskenderun limanı Vali ı·e Belediye Reisi Li'ıtfi Kır Bir nevi geyik. 4 _Bıçak mu-
yet cüzdanlarile birlikte acele ~u darın reisliğinde tplanmışhr. İ 
beye mu··racaatları. İskenderun limanının geniş - hafazası. 5 - talyanın merkezi 

Şehircilik mütehassısı Prost'le 
YEDEK SUBA y letilerek asri vasıtalarla teçhiz - Bir kıt'a. 6 - Damga ve pos-

Belediye İmar Müdürü Hüsnü 
YOKLAMASI için yapılmakta olan çalışmaJa. ta işlerinde kullanılır. 7 - Ya-

B Ş b · d ~·e İn1ar Müdür ınuaviııinin işti-eyoilu Yerli As. u esm en: ra hız verilmiştir, Buradaki it sak - Böliim. 8 - Yapmak -

1 

• 

%~ARA 
\ BAYAT YAIUŞll<IK 

·oiREKSIYONUDUR' --

T. re BANKASI 
Küçhk Tas&rrul Resa.plan 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞIOELER: ~ Şubat, 2 Mayı"' 

1 Ağu•to•, 3 lkınclteşrb 
tarıhlerlndo yapılır. 

J 941 ikromiyeleri 
l adet 2000 liralık = 2000.- L. 
a • ıooo • = 3000.- • 
ı • 750 • =1500.- a 
• • 500 
8 • 250 
3~ • 
80 • 

300 • 

100 
l50 
20 

• • • 
• 
• 

c::: 2000.- • 
;:;2000.- • 
:::3500.- · • 
=4000.- • 
::; 6000.- • 

Küçük----
Haberler 

1 1 H · 941 ·· ·· ve rak ellikleri bu toplantıda Pro'f - azıran gunu ' - halat ve ihracat malları i••in bil Cansız. 9 - Rumen parası - k ' 1 · Ş 1 · ·ı·k Ş 
dek subay ve askeri memurların • muhtelif semtlerin imar pJan- Nafia Ve a eh e ıırcı ı · u 
oenelik yoklamaları baılıyacaktır \'Ük depolar vücnde getirilmes tarı ha'kkında izahat vermiştir. Rüzgar. besi Müdürü, Belediye İmar 
Ve bir ay devam edecekıır. de kararlaştırılmıştır. Evvelkı" Bı"lmecenı·n Müdürlüğü ile müşterekn çalış 

LbIANLAR UMUM IUÜDÜR-
2 - 20 Haziran 94 1 günün- Egw lence yerlerı· ne ıııak üzere şehrimize gelmi~tir. 

, 30 k d h LtlÖÜNÜN YAPACAÖI b }}• aen uncu gününe a ar er- a J * Nakil vasıtaların1n umum'i 
hangi bir suretlr gününde gelmi- zam yok YOLLAR muayene:eri haziranın on doku-
)"'nlere tahsis edilmiştir. I I k Limanlar umum ıııüdiirllig" i' zunda Sultanahınet meydanında 

3 _ yoklamaya ııelirken iki Eğ ence yerleri e iç ·ili gazi 
1 t "f 1 · · k h ıeniden Mumhane tramvay "" yapılacaktır. • 

veıika fotoğrafı ile, nüfuı hüvi- no arın arı e erını. vu n ıılaı. * Küçükçekmecedeki hafrıya-
yet cüzdanlarını, askeri hizmet müracaatlar üzerine Belediy< desine kadar olan caddeyi asfal- ta bu yıl da devam edilecektir. 
vesikalarını, umumi ahvali eıhhi- bir nisbet dahilinde arttırmak ta ~evirerektir. Bizans devrinin en mühim şehır. 
ye raporlarını, doktor, veteriner- tasavvurunda bulunuyordu. Fa· FİNLANDİYA MAL İSTİYOR !erinden biri olan bu mıntakada 
ler, eczacı, ve diıçiler diploma • kıymetli eserl.,ıe rastlanacağı u-
ve ihtisaı vesikalarını birlikte ge- kut, yapılan tetkikler netıcesin Yapılan müracaatlara göre. mulmakta<lır. 
tireceklerdir. de bundan vazgeçilmiştir. Yal· * Dün <elırı"mizden969 bin lı" -Finl:indiyadan kepek, kctento- • 

-4 -Yoklamaları esna11nda iı- nız yaz mevsimine münhası. rat.k ihracat yapılmıştır. 
1 1• "f h k . bumu, küspe, Bel•·ikadan kuru f V k'l A f teni en ma umatı ~ı a en veya kalmak üzere açılaca mesır< > * Maari e "etı ya'o ya 

mektupla bildirmemi§ ve ıubeye yerlerine ait tarifelerde bir mil iiıcir, yer fıstığı ve Bağdattan müzesi hakkında bir rehber ha -
gelerek kayıtlarını yaptırmamış tar zanı yapılntası ntiinasip ~u ~ant fıstığı, zeytinyağı, sabun zı rlamaya karar vermiştir. 
olan yedek subaylar (50) lira '<uru iiziim, Merinos »Ünü v< * Belediye reis muavini LO.t-

rülmekledir. ' ·· h para cezasına çarptırılacak.tar. demir istenntcktedir. Ticar"' fi Aksoy Usk.üdar, Fati ve Be. 
5 - Mayı!'lta yapılan maaş na İşarrıt ettireceklerdir. n1iidürlükleri bu ntaddelerin ih- A b h• ..:,ıkt~ fırınlarını teftiş ederek ya 

yoklama•• ile haziran yoklamaaı- ca a ze ır- pılan ekmek çe,nileı·in i tetkik cı-
k 

10 - Yedek subay yoklama racatçılarını müracaat sahiple · · 1· 
nın hiçbir al3.kası yo tur. I J l rnıs ır. 

6 _ Temmuz 941 tarihinde günleri aşağıda yazı dığı veç ıi c rine bildirecektir. lenerek mı• * inhisarlar idaresi piyasaya 
.'n ıf ve rütbe sırası takip edecek- k' · ·· k mı tır B . · c· ya, haddine uğrıyacak yedek ıu- . ı nevı puro çı ar Ş • ırın ı 

baylar yoklamaya gelmeye mec- tir: GÜMRÜK MUHAFAZA .. 

1
d ? nevi 50, ikinci nevi 40 kuruşa sa-

burdurlar. 1) 2 Haziıan 941 ııünü Gen.!- :\IODÜRÜ İSTİFA ETTİ O U !• !maktadır. Kutularda 10 püro 

7 B ki d ral, kurmay, piyade albaylar. İ • \'aı·dır. 
- u yo ama a raporun stanbul Giiınriikleri l\lulıa!a 

hıçbir maksada kafi gelmiyece- 2) 3-4 Haziran günü Tabip, y afalfında ölü bulu• * FranceJ.a fırınların.n tahdi-
• d d .1 . diı tabibi, eczacı, veteriner, kım - '• Başmüdürli Basan Knper 5 dı" dola~·ı·"ı· ıe yalnız dört flrın ra-
ıi.n en ıapor gön erı memet51. ~ " 

8 _Taşrada bulunanlar, bu - yag
3
er s

5
ub

6
nyH!ar; 

9 
• ı .... l , ıhhi vaziyeti sebebile vazife nan genç morga lışarak günde 18 çuval un jşliyı;. 

lunduk!arı mahallin askerlik •u- ) - aLiran ., gunu e- >indeu istifa ederek İstanbu' ,,.,k!erdir. Bunların 8 çuvalı lıas-
belerine bir dilekçe ile müracaat vazım, istihkam, muhabere, ıü- Gümrükleri İstihbarat İşleri kaldırıldı lahan.elere ayrılmı~tır. 
~decekler veyahut taahhu··ııu·· mek vari her rütbeden; *Bu yı.f Diyarbakırda a~ ı la. • \Hidlirliiğüne nakledilmiştir. Kumkapıda liıııaıı caddesinde ~" b 1 
tupla Şubedeki. defter sıra No. 81- 4) 7 Haziran topçu, ölçme, I• , cak üniversite haftll!'ınu,a u un. 

b 1 l\lııhafaza Başınüdürlügu"""ne 126 numaralı evde oturan Celal k ·ı 12 k" · nı bildirmesi ve tercümei hal ile şıldak, büyük, küçük rüt e i su- ma üzere seçı en ışı . 
askeri vesaik suretleri gönderile- baylar r.o:lin1rük nıüfettişlerinden Zeki oğlu l\tazhar isıninde biri evvel den mürekkep heyet dün rektö. 
c~k. 5) 9 Haziran 941 gunu ıan· layin olunmuş ve vazifesine ha' ki gece odaoına çıkmış l alınış- rün reisliğinde Ankaraya hare -

h ·· b · k '- ket etmislir. He~et Ankarada bir 9 - Bundan baıka: ~ rma, arp ıanayıı, üyu · ıı;Ü- lamı~tır. lır. Fakat dün sabah kalkması , 
b 1 b 1 gün kaldıktan sonra Diyarbakıra 

A) Halen gördüğü iş ve me- çük rüt e i su ay ar: y t hl• k • ~ccikince annesi merak ederek 
muriyeti ve ikametgah adreai. 6) 10 Haziran 941 günü nak. angın e 1 esıne 1 b 1 gidecektir. rd k d 

b 1 k k b k ~dasına girmiş, ö Ü u nııı~tur * Son zamanla a u uz vak' 
B) Tahsil derecesi . !iye, otomo i ·üçü üyü . ıüı- karşı Adliye tabibi B. Hikmet Tu- alarma tesadüf edildiğinden tas. 
C) Mühendiı ve kımyagerle-1 beli subaylar; ması dahi olsa sahipsiz köpekle-

·l
·n hangi •ubede ihti•a•ları bu- 7) 11-12 Haziran 941 güniı Karıköy semlinedki yangın mer cesedi muayene elmiş ZP· k - ~ 1 b"I 

y r .n itlafı a' a •rnar ara ı a·rılmi:; 
lunduğu, (Su yolu, elektrik, sa- deniz. d"miryolu, hava, harita ınnsluklarının sayısı 272 yt çıka hirlenıniş olmasını mııhtenwl 
nayi. vesaire) vesika f\ucetleri. her rütbeden ~ubaylar; rılm1ştır. görerek n1orga kaldırını~tır. -{l ı* Her yıl Lnndrada toplanan 

D) Doktorların dahili, harici, 1 8) 13 Haziran 941 günii he- Bu ı·ıl t,tanbul ve R"!yvj;lı• Osmanlı bankas nın umumi hey· 
kulak ve$aiıe ihtisaslarının vesi- sap memuru, ve nluamele me· t' d d "d * M" k b k · ti bu yıl toplanmıyacaktır . İc. ti. 

1 murları-, •em ııı e e yenı en 19 yangin ura u e orrusyonıına a-
a ıuret eri. 1 k ·ı 50 k t ına ı n nerde ve ne zan1an olaca" · 

il d h 
· · 9) 14 1-lazı"ran 941 gunü u · ınıısluğn koııınustur. Bu suretle mmasına arar verı en on - , 

L) Yabancı di er en angısı- · r· 2 h · • J k k ! hakkında bankava hnüz malfım~ı 
ni ne dereceye kadar bildiği, keri hakim ve mü~avir, müziha, BeyoğJu semtindeki :\ angin ıııus ~ o:evk~:f;~::ı.i :.çı ac~ur~l~~~: ~ctınemiştir. · 
ı l ercüme ve tekellüm). imamlar, esna fatı askeriye ; lukları 579 a baliıi olınıı-hır mll\ affak olanlar hemen k. droya * Belediye Üsküdarda yapı -

r) A k ı·· · d ·· d ..• ·· kurs 1 O) 16 1-laziran 941 günü pi- k l • ı· h ,. • er ıııın e gor u11u P.liyükadada lJ vanı;.u mııs alınarak vazifeye ba~lıyacaklar laca asri mezar ı g·n P anını a-
l Yade yarbay, binbaşı, yüzba~ı- 1 b 1 l aı laı· ·, lugu )·apılntıştır. Edirnckap1 re· dır. z:r an1a:!a ~..; amış 1~ 

G) Maliıl olanlar maluliyet ve- ------------- * B~ klasta Valdeçeşınbin-
•ikaları ve ya, haddine ujlrama- 1 1) 1 7' 18, 19, 2 O 11.,iran Wil~ı ine de 25 tnnc sulaıııu ınııs Sahip ve Başmuharriri: , dt>ki na11"'z.~fıhm küçük bir park 
mı~lar kamilen geleceklerdir. 941 günü pıynde ü,ıei(men, tek ı u~u konulınu~tur. NIZAMETTtN NAZiF haline konııl~rnk halka aqılınnsı 

29 Maı·" bll Pl·.RSf.~llJI<; 

tllll!Uİııİ 8İ11l r5 !ANICAS INDA 
IAA~Yl\-IJ - tt~~ llÇ"-R 

Devlet Deniz Yolları İşletme Umunı 
Müdürlüğü ilanları 

Köprü· Haydarpaşa· Kadıköy 
hattı tarifesi 

Devlet Demiryolları İdaresmin posta VI:' banliyö ke1tarları tatıft' 
sinde yaptığı tadil8.ta mütenazıran Köprü - Haydarpa§a - Kadıköy "'''" 
pur tarifesi de l Haziran 941 tarihinden itibaren değiştirilecektir. ye
ni tarife ü;kelelere asılmış ve cep ta rifelcri de güjelerimizde satışa çıkfr 
rılmL')lıı· • 4114 

GÜN 
Siyasi ve Edebi Haftallk Büyük Gazete 
ÇIKARAN: HASAN T ANRIKUT 

İlk sayısı Çıkh 

Türkiye Cumhuriyeti 

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

Şube ve Ajans adedi. 265 
Zirai ve 'l'icari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira lkraıııiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla· 
rında en az 50 lirası bulunanlara denetle 4 dda çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pl.na göre ikramiye dagıtılacaktır: 

,.. 

4 adet 1.000 Liralık 4.ooo Lr. 1 100 adet 50 Liralnk 5,000 ı,ıı·a 
4 • 500 • 2.000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 » 250 • l.OOO • 160 • 20 " 3,200 • 

40 • 100 » 4.000 • 

DİK.KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 !ıra. 

dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı •akdirde % 20 fat. 

!asile verilecektir. 
Kuralar seırıede 4 defa 11 Eyli'ıl, 11 Bırınc; kanun, 11 

Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

.- En son Havadis 
Abone Şartları: Türkiye ~fariç 

için için 
Kr. Kr. 

Senelik 1000 1700 

Allı aylık 550 1000 

1 l 
SINAMALAR :::: 

.ı 
BEYOÖLl.' HALK SİNl'M-4 

Bugün 11 ıfe gere 8 de 

3 RtlYtlK FİLİM BİROE~ 
1 - Kiııg Kong; Tiirl<~c H) Yaş haddine u~Tıyan ve 1 men . asteğmeult-r • * J{ôprü .. Haydarpaşa - Ka- Ne,tiyat DıreltOrü: karar.~a~tırılm i stır. 

yaı haddine uğradığına dair nü- 12) 21, 23, 24, 25, 26, 2 7 • lı kuy vapur seferlerinde tadilat ŞOKRÜ SARACOöLU * Feri köyündeki a~ri mezarlı-
Euı hüviyet cüzdanlarına _ işarLt l~ 1-laziran 941 günü; herhangi ı ;_ap· lmı~ ve . sefer1 er ar~tırı!ı 11ıs- J ğ!n b. ir çok yerleri aileler tarafın-ı 
edilmiyen subay ve askerı me- bır sebepten dolayı yoklRnıaya lı r. Yenı tarı fen n tatbikme 1 ha- Ba:"ılı ığı yer: dan sat ı n alınmıs ve az yer kal. 
murlar müracaat ederek niifu s11- t.:"e! 1:\-'t' ll subavLır. ( 71 7~) "r - : ı ,., \. · 1 ın·l•~· 1 hr fl;.,,- .. ;'\.tt ,1flt11nnc• n1' .c:t r. '--------------' 

Üç aylık 275 550 

Aylık 100 
2 - Şeytan Çete;i . ... 
3 - Kıunarbazlar geıııı. 

~ 
l~ulı.in evinin ka1"ı'4rnı çalar

ken, heyecanı biraz geçmi~ti. /\r· 
:.adaşilc aıc:ık odad11 karsı kar
tıya oturdukları zaman derin ve 
rahat bir n~fet' aldı. 

Luiz sordu : 
- Bu kadar f"'rkcn nedf'n yoA 

la çıktın) Ben de yeni kalktım . 

- Gece hiç uyum,;ıdın1. 
- Ben de öyle. Fena bır ll'-

ce geçirdim ki sorma... Sabaha 
k~dar uyuyamadım. 

- Neden) Bak benzin de ıa
• rarmııl Ne oldun, anlat bana. 

- Annem yanımıza gelme
den anlatayım. Biliyorsunuz ki, 
ıeçen yıl Şarl bana kur yapıyor
rlu. O, yakı,ıklı, mert bir insan
dı. Ben de kendisini oeviyordum. 
fttm evleneceğimiz zaman aske
re çağırdılar. T abiatile düğtinü
ı \iİZ geri kaldı. 

- nu~rla üz:ilecek ne var) 
r/\-ekCili~ini bitiıir, gelir, ı o za
r-ıan evlenirs:."lu. 

- F abü "· ft•b,rJiiiııi bitir
edeıı ııeldi. Asku le evlenmek 

~e yasak! 
- Naaıl) izin mi almıı) 
- Y oo... i-;:açmıı. •• Akıam 

:ıuraya geldi. 
- Kaçmı1 mı) 1 •• 

- Evet dün gece tam yalaca· 
grrn sırada ~ncereın vurukiu. O. 
her zamnn böyle yapardı. Vuru.;,. 
!arım b ı ld: ~im cin korkmadım, 
hemen kuştun1. a~~ı uı, ı ...- 1 - r ı gırc.i:. 

Bilsen bana neler, n .l "-· ...,üyledı. 
Lü:z, sözlt'!rin i. bitjrince, birde: 

bire Terezanın kuca ğın.ı atılarak 
h:(,.:kıra hıçkıra ağıan1ağa başla · 
dı. 

Ağladı, aqladı. Teessür ve acı
ları<ım ilk tesıri biraz geçtikten 
sonra de\·am etli: 

Şarl bana dedi ki: cS?ni tel~, 
.çinde görüyorum. Eskiden ııel : 
diğim zaman dudakl"r:ndan kar. 
kaha, neşe ve sevinç \asardı. Kal
buki, şımdi seııi tela~ · ve korkcı 
,çınde görüyorum. Niçi.u benden 
korkuyorsun? Hortlak nııy:m 
ben? Benimlıe evlenmekten vaz 
geçtiğini Piyer Fale ile hayatın: 
birleştirmeğe karar ,·erdiğıni iş t 
liğill\ zaman hiddetlenmed·m. 
Kıskançlık duymadım. YaJ.n11 
kalb:min durduğunu, can' rntn 
vücudümden damla daın4 Ç€kil
dığini his.s<>ttim. Lüiz, beni mah· 
vettin. öldürdün. Fakat yine sen-

l::..~n Son Havadisin Macera Tefrikası. 8 

1 
<l<."11\ n(: frct etmiyorum.» Ben a~. 
lam:ya baı;lıadım, O zaman yumu 
ak bir sesle: cAğlaına! Madem 

·· ~ı beni sevmiyorsun? Buraya 
; eld igıın iç;n beni affet .. , Cevap 

Çeviren: 
M S. Çapanoğlu 

"l ıne., , nden korkuyorum. (Peradel) 
de akrabaları var, befıki tie onla.. 
rın yanına gitmiştir. 

- Yol çok uzak.. Oraya yol
larda mola vermeden, geceyi bir 
otelde geçirmeden bir hamlede 
gidilemez. 

"erdim: cYanlıı; ıl.üo;ünüyorsun miye başladı aklımdan .. Ah bil -
Şarl Ben seni seviyordum. Ha- •en ne kadar kede~liyim Tercza '. 
la da seviyorum. Ll\kin .. , sözü - Sari giderken sonsuz bir tecs · 
mü ke>ti: .seviyorum zan.nedi . sürle şuınları söyledi: cSon defa - Yol üzerinde bir otel oldu. 
yorsun, fakat aldan :yorsun. Sen sizi ve bir zamanlıar tatlı ümit - ğunu lıatırJııyorum, Piyer Bil!! 
e<k ne olduğunu b1hniyorsun. ler içinde mes'ut dakikalar Yruıa. Tereza, sapsarı kesildi, içinde 
Den kendimi, ömrümü sana vak- dığım bu küçük odayı ~örmek is-· korku ve nefret titryen bir ses
J etrn.iştim. Ancak seninle yaşıya. tep.;m. Artık kuvvetim, ümidim le haykırdı: 
bı lirdim. Ş.mdi sen benden ayrı- kalınadı. Allaha ısmarladık gü · - Pjyer Bil mi? 
fayorsun. Artık yru;ıyamam sen- zel sevgili! Ben ölüme gidıyo • - Evet ... Bunda şaşacak ne 
siz ölürüm ben!• sesimin bütün rum.• Boğulur ~ibi haykırdım: var? 
ımwetile ha•·kırdım: «Ölmek cHayır sen ölmiyeceksin!• kolla. , Tereza heyecan ve telfu;ını sak-
m i ?• b8"ını önüne eğdi, hır müd- rımı boynuna doladım. dudakla-
det öyle müteessir . ve zavallı rımı dudaklarına uzattım. Ateş lamıya çah~arak: 
durdu. Sonra tekrar söze bru;la- gıbi yanıyordu bu dudaklar - Orası dedi fena bir yerdir. 
d•: cSeni görmek için askerden Bundan sonrasıını bılmıyorum. C f Nasıl fena? Yatakları ralıat-
kaçt:m. Beni görseler yakarlar, gilımi~i. "" odaları mı dar? 
hapsederler, belki de irlam eder., - Ne oldu, nereye gitti aca- Nehire ahlan ölü hikayesini 
ler.• bu sözler, beni ç;Jeden çıkar ba? onlatmağa lüzum görmecH sudan 
mı;a kafi g<>)di. Neler, neler gec- - Kimbilir? Kend:ni öldür - ı>ir cevap verdi: 

1 
- Evet, öyle dediklerini ~ıt- re yui<.,u. l\Lıhakkak lıu u_ıur' el 

t lokantanm önünden ae<;:l.ci(e fil ım. ~ 

Bundan sonra bir şey konuş- burdu. 
madılar. Tereza, Liiizin düğünlük Yürüyordu. Fakat kafası '' 1 

elbiselerini dikmeğe bru;ladı. O ıniyor, kendi.9ıne, i.;lermc aıt ~ 
ıı;ün öyle geçti. Geceyi orada ge- ler düşünemiyor, hep lokant•. 
cirdi. Tereza, ertesi günü de ça. kapısında i.';ittı!ii söıleri, u.>I• "° 
i:stı. Ötı! cden biraz evvel işi.ni çırağın nehıre fırlatMdarı ~~f 
bitirdi ve köyüne gitmek ilzeı·e di ve bunun Şarl olması ıııtı 
yola çıktı. !ini düşünüyordu. • 

Yolda hep a.kh:na haydutlaı·m Bir kaç adım daha yürüdil~Jı· 
nehire attıkları ceset geliyor ve ten sonra birdenbire dura!<!• oı 
kendi kendine soruyordu: İleııide, bır uçurumun kenıır.1~~ 

- Acaba Sari mıydı bu? bir kaç kişinin durduğunu g.o aeP 
Bu sorgunun cevabını bir tür- Dikkatle badttı, elbiseJ..rıll rJ 

lü veremiyordu. Çünkü, ceı;edin jandarma olduğunu anlayı~• 
yüzünü görmemişti. !ara doğru yürüdü. Jandarı'.~ r 

- Ah! Niçin iyice di.k>kat et • yere eğilmişler toprağı tetl<İI' 
medim! diy.:ırlardı. ,/ 

ro 
Dıye esef ve k~r duyuyor- Acaba ne vardı? Ne otuyo ı~ 

du. Niçin toprağı tetkik diyorfur. ti 
Yürüyor, yürüyor, ııol bir tür. de bir bir.şeyin üzerine eğilıP 

\i bitmek bilmiyordu. kıyorlardı?.. v" 
Yollarda kıımeJer yoktu. En Merakını gidermek içın 0

11
9p 

ufak bir şeyden, hatla rüzgardan cloiıru gideııken, iki kişinin l riP 
bile ürküyor, tirtir titriyoı'C!u. darmalrırın yanına geldi'l<lt d 
Onu, köyiine götürecek başka ıf"rd.. v bunlar h men tilJ

1
'. 

'" r yol, sarp, da.E:lık, tehlikeli ve 
0 

u. e ı e "bi ol~ 
ııcurumlu bir yol da olsa, Piyer Yıldırımla .vurulmuş .gı_ 
!3!1Ln önünden geçmemek için ı Gelenler Löblanla Fetıştı. ,i 
<>roda" ııid ·:ekti. Fakat ba~ka ça- CD11/ıt1 


