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Müşir Golç 
Paşanın haki
ki kıymeti ve 
haki ı b'ir mu-

kabe/ e; .. 
Nizaınellin Nazif 

• 

Hu nbah, AJmanya Proı>a
i' .. ııda n<:zaretinin azami hayreti 
tahrik edecek derecede ucuz bir 
fiyatla satıldığı için, istanbulun 
hcınr.n her tütiinciisil tarafından 
bol bol sürülen meşhur mecmu
ası Signal'ın son snyısınt kanstı
rıyor um. Birtle ne göreyim? Fon 
der Golç'un resmi ..• •Mareşal ve 
Pa n" dh•c bir başlık ve 1914 Yı· 
it 14 ikincite rinindc. yani Ôs. 
ınau]ı inıparatorluğunun İtilaf 
devletlerine mukndde cihad j. 
linı ettiği gün Fatih camiindc 
YnpıJnu olan lıir toplantının 
resrnı. 

GirJcUn ııe•mtd vnlyeti dt' \'anı ederken yeniden ön plana gelen harp .salınccıi: LİBYA 

İkinci Abdiilhamid, l\IeŞ"rnti
:ret ve Umumi harp nesilJerinin 
Mii ir Golç Posa diye tanıdık
ları biiyük askere sevgileri \'ar. 
ılır. Orduda. hir muallinı ku. 
inandan sıfati~· le ve serbest hıt. 
l·atta zeki bakışlı \'e yaşlı hir 
ha·~" ndam hüviyeti ile onu gör
ınu ler, tanımı lardır; Yahut 
gnzcfclerdc adına ve r"'s'ın 1 . 

k ık " 1 erı-ne sı s rast geldikleri için 
0

_ 

ua karşı kulak dolgunTukla 
\'ardır. Ona ah mı tardır. o b rı 
fı:r.alarında yer ctmi tir. ' a. 

Ben de bu ne lllerdeuinı \•e 
deniz kadrosunn dahil bir ask 
ıfnti:vle, 1stnıı bul da derin b~r 

tee .. d ır 
ur u.van ırmı olduğunu h 

fı.rlndıi!ım ölümünde G"lh a rk , u •ne 
Pa . ndan ge('irilen tabutuna on 
~elanı vt-renleı· nrasında h ı 
clııiunıu hatırlarmı. u un. 

Bunun için «Sigııaı.. ın 
1:.eleıı sayısının 44 üncü salıı~fon 
llJlld Al , , C· 
b' e, • manya ,.e Türkiy(' 
ızır_ıetinde gecnıi,. bir ömü 

~klınde ikinci hir ha lık da~~ 
di ı~an :vazıvı okumaktan ken. 

ını alamadım. 

* a!'a kt> lı1.1 umk 1 \j okuı ta· 
C un ... Zırn bu ~·azı l\f" . -tol ' • ' a ll ır 
d ç Paşa. hakknıdaki t • 

1- Surıye ve lra 
hak k ı n da ki Al
man planları ta 
hakkuk ettirile -
memiştir. 

2- Almanların bi· 
rinci evsafı hai 
n mükemmel 

askerleri i m h al 
dilmiştir. ,, ııvgıılnrını üzerinde iidetocnlııaız 

" 01• ·er ı · · ,. c 1 ur kB'haç tesiri ~·aptı 
x. u ıınrta, bu darbeden d~ıvdu-
ıı::ııın ı:r.t ·ı k 1 . . lıut . ırap ı e o enu ele nlınıc 
f., ltııııvormn. Meğer bizinı Jc .. ~ 
"'ll•zd k' G ' .. sının: ·f ı ;ııoJç paşa'yı anlayı-

1{~. · 
1 f\,htı Alınan ıınıhnrririn 

Londra 31 (A.A.)- Giritfl'u 
gelen haberler ııdn ıııiidafic.riuiıı 
nevnıidnuc miidnfanlnı·ının kar
ılaştıj{ı her un nrlfın miiskiilatı 

meydana ko~·maktadır. 
İn~ilizlcr Suda lrnyuııuıı şnr

(De\•nını 3 ündide) 
"'.\zer •K· · V'lh J l\ını t • ıncı ı e ın ordusu-

tııa eşrıfatında •Genemi • feld 
GoJ~e :ıl Kol111nr hnrou fon de~ 
a-;h~:: 11nvanııu ta ınıı olııı 
1( f ı rıııJn,·ı ı arıısmd anc en. 

•n •1rk varmış! 

J• ,,. 
c•k ıız 1 

('1; .. ı ıın o mıynn bu •azının 
.. s ı no'J<f 1 l 

t""l"t·" n arını, nırada avncı• 
tıml' Cflİ\ orum: · 

k "Tııra~vada. Boifoziçiııc ba 
lı~n sa~~n göl~eliklerdc lıir 
ın ('ra krı " vardır J~i dikkati
rfolzi r;kmcğt• l&vıktıı·. Ora
; .. i;nl 

81
'.hleri iizerinde Alnıııı 

ıl <'~ı ~·nzdı UJl'.znr1nr var 
u. I·ıırnsı llii"'k J 1'ürkiv . . 3 u ıarpf(• 
.. c ı.;ııı cnrıusnrak "J 

ıııııs Al 1 o 
7'lrl "' mn uaı;; ter1crillin ınc· 
'\J ll!ıdır. R11r1rln. bir Ahnnr 

•trr>"n 11 • d • 1 • «>ınrın e en lı ınıs " 
rnn s•ıbııylnr \'e askerler a 
r~sıı:da 'nfınnktndır. Bıı Mn
ftu· . l<rılııırır fon do" ~olc'
l':ı.,!" dayni 7.rınınııda bir Tiirl; 

..... sı ır dn ... . . . . . . .. . . . . . 
w fı•f'F • • • • • • • • 

• er lıu Pı·us~· G 1' olıııl\savdı 'f" . n euero 
lliiıık" h . urlc ordu-.u bu 

ll ıılıı 1 · • • ıe u a nıııazdı ... . . . . . . . . . . . . . 
«Sultan . F. . • • • • 

askerlerın'ı 011 der Golç'teı• 
b• hıli1( 

le 1n ıye et ~nınıel suret 
..., k t • nıesın· . • 
' n :ı suıknsdı 1 ıstıyordu 

----oı----

lngiliz bahriyesi 
kadirşinaslık 
gösteriyor: 

''B· k h. zsmar ıç 

bir teslim işa
reti verme

miştir. 

~emi, harp hayra 
ını grandi direğin 

d edalgaland ırarak 
döğüşe döğüşe 

batmışllrl,, -
Hood'un serancanu 

da ayni derecede 
kalzraınancadzr 

riHn hiikiiındn:ı:-d:ıı İci tit
rin atıs talinııe;ı u n kcrle
dnıı pek l1>rku~·or::.~nıasın. 

Londra 31 (A.A.) - Bismark' 
ıın batırılmnsılc neticelenen hara 
kata iştirak eden subay ve deniL 

• • • • • • • • • • erlerinin bildiklerine göre, A~ . 
· • • • • • • • • • • • man zırhlısı batıncaya kadar 

"1915 de, birinci 'I'iirk • • zırhlıya 8 veya 9 torpil isabet et
dıı unun ha ında İngiliz} or. mişti.r Bu esnad'a mürettebatın 
karşı biiyiik bir zafer kaZ:~~ güvertede siyah ndktalar halinde. 
dı. Kut-eJ-Amnra civarında toplandıkları görülmüştür. 
1ffl5 ilkkaııunundo, İngiJi~ Deniz hamine iştıra:k edenler-
0tdu~ıınu muhasara etmiş v" den biri .~emi.ştir .. ki.:. . 
lıtı d h k bT, t' . «- Duşman buyuk hır şecnat-
11 t:r dunun arp k? .~1 ~~e6'" 1 le harbetrniştir Görüldüğüne gö 
d rz a kırnııııtı ı o um n- re Bismark' · ·-"-" tayfa] 

en b · "dd t Gene- . . . ın Suuay ve tııı ır um e sonra ı ı gcmılerınin batmıyacağım, !ka-
daılavn~hen.d ku~n.andasın: r~~nn imdat görecck1erini son de 
stilahıon ll<; hın İngıhz askerı ~kava kadar zannetmişlerdir. 
~ın1u 0tını teslime mecbur "ilhakJk~. kendilerine 200 tay) 

ı flt.. reden murekep bir yarclım kuv-
cı 916 t' .. d 'bn...t. dra, Almanyu·a (Ok ve ı gon erı eı-.t.c oldum1 h'ldi-
(l>e\'atnı CçiiJacüd~) (De.\·a1m 3 iincnı'c' 

. . Asker gözü ·.ile ~ ! • · < 

• 
IRAN 

' J 
Ket-rtttHttJtfh •• 

" ) . 

Iruk ordusu tarafından ııı:' nıida ne ınÜt!ufaa edildiği aulaşılım 
Bağdadın mevkii ııi gösterir harita 

Bağdad'ın 
yeni · valisi 
çok şiddetli 

tedbirler aldı 

ırak f asistleri silah-. 
tan tecrid edildi 

Halkın elindeki si. 
lahlarda toplanıyor 

Acaba bunlara 
.sebeb nedir 

frana kaçtığı söylenen Irak 
Hükumeti reisi RAŞİD ALİ 

fY.,7 t ~ iinriide) 

GİRİD VE ffiAK: 
Dünkü ya7.ımızda hangi t.aıaf ıı 

hedefini daha cv\·d nlabilt'cc •ln 
ve bunun fayda ve mahzurlar n 
kısaca münakaşa etmiştik. Soı 
:ha berlerc göre, İılgilizler Irakta 
(Ur) şehrini işgal etmış ve B. 
dada (8) kilometre yaklaşmıştır 
Hükumet reisı Raşid' Alinin \ 
genelkurmay başkanının birlıiktc 
Irana kaçma ı. Bağdatta müd 
fao ve mukavemet için hazırlık. 
'tlertiba1a güvcnilmediginı göste
riyor. Şu halde İngil"zler Girid
den tamamile ayrılmadan önt" 
Bağdat .şehrine girehileceklerdır 
İngilizler Musul - Bağdat deıniı 
yolıunu da kesmi.şlerdir; hatta S t 
riyeden İraka bile harp malzeme
si nakli için kullanılan yol dr 
İngilizlerin kontrolii altındadır. 
D~ilebilir, ki şark cephesi y~ 
ni Iran tarafı müstesna olımnk u~ 
zere Bağdat .şimalden, garptt' 
v.e cenuptan tecııid edilnıiş gibi
dir, 

(Devamı 3 üncüde) 

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

Amerikada polis 
Nazilere göz 
açdırmıyor 

Nevyork 31 (A.A.) - Nev -Jer 
se.v'in şhnalind~ki <lıığlılk crazide 
bulunan büyük kampta aslen Al
man olan yüz kadar erkeğin yap
tığı bir toplantıyı polis basmış ve 
Hitler resimleri, baltalı haçlar 
ta.şıyaın işaretler ve heynnnnmc
ler müsadere etmiştir. 

Polis bu gibi tolantıkıra müsa
ade eclilmiyeceğini töb)iğ cyJcın~ 
tir. 

KURUŞ 

Sovyet -
~ 

Rusya 

Ukranyanın 
bir çok yerle 

. d " rın e para-
şütlere karşı 
müdafaa ta-
/imleri yap-

tırıyor ! t t 
Vinitza eyaletinde 

~· binlerce asker 

' çahşhrıldı 

Tif lis'de pasif ko-
runma tecrübeleri 

yapıldı 

So\·yetlel' Birliği ~di 
B. STALİN 

Moskova 31 (a. a.) 
Son günlerde Mosko 
va mıntakasındq. pa
raşütçiilere, ha1va a-

i akınlarzna karşı bin 
Jıerce muallim Sov-
yel askerinin iştira• 
kile yapılan hazırlık 
fara benzer talimler, 
Ukranyanın 1nütead 

ı dit bölgelerinde ·de 
yapılmıştır. Diğer 

,

1 
binlerce asker de 
ınüşterek lı ava ve 
deniz ihraç hareket-
lerine karşı nıüda· 
f aa talimlerine işti
rak etmişlerdir . 

· Vinitza eyaletle
rinde binlerce asker 
paraşütçüler ve ha
va kuvvetleri tara
fından yapılan mef
ruz bir düşmana kar 
şı şehri mü da/ aa et
mişlerdir. Yakında 
Harkov mıntakaszn 

y 

da da buna benzer 
talimler yapılacak
tır. Tiflis'de karart
nıa tecrübeleri yapıl 
ması için emir veril 
miştfr. 

Oldiiğü hıth<'r verilen, Almanvn nın sabık Kayzcri '\'C Hoh~n 1cıl· 
lern hnr-f'dauınıu reisi İkiılC'i · V ilhclın'in, Umumi H;ırpt~ l •• Jn
hulu zi~·aretc geldiği :zamnu Os u1anlı orduları miişiri iinıforınıt· 

sı ile ahıınn.., ta rihi bir re mi 

"K •t ayzer,,eaı 

hahralar 
Hamid Re/!k 

•Kuyzt•r,. Ci1 m ik 
Her fnnin in ımıkaddcr iıkıbc

tiııc kavuşımı. ın<laıı ileri gc~
ıni~ en hu hfülbcJe zahiren hiç· 
bir fc,·k:ılfıdelik yok. :Pakı:ıt hiı 
de, ı in fiırikasııu kendinde tn ı-

nıak ,.e isınite hafızalnrımızd. 
muzlim hirhıkım · lıatırııl:ır u-
•ııdırıuııl ... dola~·ısil<', hu iiliim 

mühimdir. 
Rn~ zer W'i11ıe1m k:.mdir? 
Yn ı ohı7 hl'l?İ hulmnıııı olan· 

Jar nrnsınc!a. bu iı.nıi isitenh•ı 
pek azdır. İşitmi~ olsalar hile. 
onu sn sıfotlnrilc t:mı:ranlnı· hr
ıncn hemen yok gibidir: 

Prusya Kralı. Alınnıını İınp.ı
rntoru. Osmanlı l\lii iri ... 

Onu. ha arı tahiııtiııin nisn
ncsi olnrak, gcndiğiııde • f.!l'· 
~irdiği at kazası nctice:simlc-
çolak kalan snğ kolu büğriinc 
:raııı:.ık: Osmanlı l\fü,.,iri iiııifor. 
ınası ile, Sirkeci garının hinrl 
tn ında tekrar ~öriir gihi olu
,·orııın .. 

Birer slingii tıl'ıınu lıntırlntnn 
a Villıclınkfıri» dil· hı~ ıklurı. 
sni! t>linde tnttuJ:rı.ı l\Hisirlik n 
fısı, göğsiiııdcki murassa Osma-

ni nisanı 'c Alman llnl'IJ srılilı · 
ile, bir <'Ch<>rfıt heykeli lı:ıliurlr 

karş. muzda duran «mi afiri lııh 1 
M Hnzrcti Şelıı ivfırin niıı yamn· 
dn, sföıük bakı~Jıırı \'C ın•ltc vii
cudill' ihtiynr •Sultan Reş:ııtD 
,·ar. Nt• tezad! . 

Daha geridl', Kayzcı·irı 1,iı· 
min:ratiirü olan Enn•r 'c hnba·ı 
can tavrile Talat Pasn1ar .. 

Bu tnhlıwu tanınmlıvaıı par· 
çalarclım biri de, Su~tanahmet 
mcydnnındoki altın rı\'nkh Al
ını; fc:.mcsidir. 

Fııknt Kayzcr sade hu ndam 
dci!ildir. 

Dorıı satosunım diinkü ihtivnr 
~akini. 11 int•i Rayh'ın yarı iliıh 
mertebesine )'Ükselttiği hu 

MI 
Matsuoka'nın mühhn 

beyaaatı : ------
a ny.a 

OçUzlü 
pakta 
sadıktır! 
Cenup denizlerin 
de sulh istiyoruz. 
Fakat bu siyaseti 

miz değişebilir 

Jaı>ou~·n Harici~ e nnzırı 
B. l\IATSUOKA 

lfoheıızollern ~ocu(!u, sade Mi
yiik Fri<lrih ve İngiltere Krnli· 
ce5İ bü~·iik Viktoryanın torım
ları olmaktan ibaret bir neseıJ 
kahramanı da değfldir; o , f\I· 
uıan vahdetini kuran Bisnıarkın. 
k(ikll'rini DegeJ ''e Fihtcden al
dığı ademir ve ateş• politikası· 
sının, plam yanda kalan son 
mimarıdır. Onu, bu itiharla, ge. 

Tokyo: 31 (A. A.) - J.11011~• 
Haric(ye nazırı Matsuokn, .fa. 
ponyanın dıs si •aseti etrafmda 
heyanatta bulunmus \'e demiş· 
tir ki: 

1;en Umuıni Harbin en büylik 
mes'ulü addedenler var. Doğru 
\"eya ;yanJıs, bırakalım tarih 
hiUonün iiverııiu. 

• - Üçlü ı>akt. Japon dış siya· 
setinin değişmez temelidir. 

Hariciye nazırı Amerikada, 
Japonyanın üçlii pakta laknyt 
olduğuna dair yapılan neşriya· 
ta temas ederek sözlerine 5öyle
de\'am etınşitir. 

(Devamı Oçiiacüdel 



EıN ~ HAVADiS 

En Son Havadis'in 
Edebi Te/rikası-38 

Tarihten notlar: EnSon Havadisin Tarihi Tefrikası: 13 

~M-aU.0~~~·-~-
"Atlatmağa kalkışma artık 

adamakıllı yakalandın 
Tatar ağası ! " 

Sultan üçüncü Murat 
ile lngiltere Krali.çesi 

Elizabet ... 

SULTAN ABDUL'AZİZ §ve 
~~:::§- İMPARATORİCE OJENİ 

1 

Yazan: Ayhan 

''Camus gibi yüzüme ne ha-
" . karsın? buraya gel, Alı ye-

t Müellifi Nizamettin Nazif ! 
Ku,..,i,er bombalardan biri· 

nin ... . lünü çıkamıı•tı. İkin 
ci Lomoanın kap .. ülünü çıka
rırken bir kahkaha da o allı: 

Ü•tiinde bulunan bombalar d a 
hadi•eyi aydınlaımağa kifidir. 

- Pek tabii efendim. 

Türk - İngiliz münasebetleri tarihinde büyük !~?!!~~~~~~~~~~~!:~!~~' 
bl•r ehemmı•yeti• haı"z vesı"kalardan bı•n• köy önündeki ""'Pura kadar gel;. ava . .;.ıe geup oaşına konmuı; sa-

mesine ihtimal vermemişlerdi. yılırdı. Bir kere padışahın go. 
Berisak şaşkınlıkla: ne girdikten sonra haricıye nazı-

- • e olur? Nihayet üç yıl 
h•pİ• yataroın· Fakat öbür mc
iieleden yakanı L..urtaranııı a • 
cak ın . 

- Ö!.ıür me.ele de lıangi.i? 
Sandalciıef vurdum duy -

mazlıkıan gdiyordu. Cewal 
bey ona yaklaı.tı. göz I..ırpıı: 

- Senin locada iri yaılı bi-
ri 'Vardı o nerey~ giııi ! 

Bu >nal komi-eri yerinden 
zıplallı. 

-• · e dediniz kol ağa.ı bey? 
İri yapılı bir adam mı? 

- Aılatmağa lalkı:ma. Ar· 
tık arlaıuaI..ıllı yakalandın ta· 
tar ağası. 

Ve yumruğunu komitecinin 
burnuna doğru uzatarak: 

Türkiye ile lnııiltere arasındaki 
Cemal hey fesini düzelterek .lk dostluk esaslarının ne gibi 

L .. pıya doğru yürüdü ve arka- "saalar üzerine kurulduiunu an· 
Flna bakmadan çıktı. O zamaıı lamak için Oımanlı saltanatının 
Sandalciyrf mütee. ir bir laHr en haımetli devrinde Üçüncü Mu· 
la ba~ını sallayarak söylendi: 'at ile lngiltere Kraliçe•i Elizabet 

_ D~f'ne kol ağası bey, ~c- arasında cereyan eden muhabere4 

le.re bir göz atmak kilidir. 
niu yüzünden ele geçmemiz Kraliçe Elizabet'le Üçüncü 
defterimjzde yazılı imi . .- ~urat, ideta biribirlerine kur ya-

Ve ani kararlar vermiş bir 
1 
,>ar gibi her zaman mektupla,. 

adam tanı ile : 1 .nışlar: hatta Padiııah, sarayı için 
- Komiser bey ... dedi. Si- azım olan eıya ile bahçeyi süs· 

l ıiyecek fidanları bile Kraliçeye 
ze bütiin bildiklerimi aöy iye· yazdığı mektuplarla kendisinden 
ceğiın. Mii•aade ediniz de olu· iatemiıtir. 
rayun. Padi~ah, •aray ihtiyacı için ba. 

- Hay hay ... yalnız bir da- " şeyleri lngiltereden getirtmek 
kika sabret de ~u hediyelerini izere Rum Nikola ile Ahmet na· 

1ında birini lnailtereye gönder .. 
emin bir yere saklıyayım. Jiği vakit, fırsattan bilistifade 

Genç komi er hu sözleri 8Ö~ '<raliçeye de bir mektup ııönder
lerken giilümoeıııiş ve bombala miştir. 
rı gö-terıni~ti. Bunları, bir çek Büyük Kraliçenin llı:ıbetinin 

• Y alilarde Yiki olan Leylere _ İmparatoriçe Hazret.terine rı olmak :.Şten bile değildi. 
U / d k • Ye kadılara ye dizdarlara Ye _der- anetmek şerefile mübahi ol- Yedi çifte kay>k, süratle (~ . ya ılar a l ,.da ~~n ~ ve_ıs~e- maklığım lazımdır. Lulfen bu- vapW"UUC!dll .,, .. .aı. J:'adışahı Cll• 

l~e':."e vikı olan ~a:e _biikum yurunuz. hanla İm"'.'ı·_at.orir;e Beyk><b.eyi 

B l k d ki bilen JnaiJıere ce2ıresmm Kra- Diyerek yol gösterdi. KAmil sru·ayına g;dıyorlardı. Scyırcıler e Y ere, a l !içesi. ~ei. aaad~U. anı bey böyle şeylı!re alışıktı. Dao- denizi inletiyo~l~r, mabeyin kır-
ubudıyeti ihlas eyleyup .•• » nıa sefirlerle temas ettiği için sı- langıçları bırbırı ardında vapura /ara veDizdar . D~~iktcn :"°n"~. ln~iltcre Kra- kılıruyordu. Fahri ve Hafız Meh- yanaş3p. misa~rleri alıyorla_rdı. 
lı'i';•ımn bu rıcıuı.~zen.ne Ü•man- met beyler terlemeğe başladılar. Abduıazız Hnn.'n k~:.ı:ıe _?ıye· 

l J lı lımanlımna İngılız tuccar ve ge- İmparatoriçenin huzuruna nasıl cck yoktu. Lltıf m"afırı sagında ara Ve aer ya milerinin ııelmesine cicazetı ali çıkacaklardı? Frenk erkanını bil- oturuyor, tatlı rüzgar padişahın 
töhmetinin•. in~yet '.'lunduğun_u miyorlardı. Vapurd:ı telaış ba~la- s~kalına sürtünüp Jmparatoriçe-

d U•• r Ü g e n ve bunun ıçm hır cahıdnameı hu mıştı İmparatoriçenin kaptan yı tırmalıyordu. Kamı! bey ellc-a g ~ayun• verildiğini, ııemile~nin köprUsünden keçerek yan taraf- rini önüne bağlamış ayakta duru 

l lımanlanmızda Yahat ve emnıyet taki merdivenlerden inmeğe baş- :.VO!du. kaptan arave içinde bulunmaları icae ettiğini ladığı görülüyordu. Halkın nil· Irr.paratori(e tebessüm ede-
ve fırtınalı havalarda lngili~ ~e- mayişleri rüzgara kanşıp etraf .. rck dedi: . . . 

l• k [ [ J k • milerinin her bir limanımıza ıltıca ta akislenerek uğulduyordu. İm- - Sevketmeap muhibbımıze s e e erue l edebileceklerini ve bunlara eme· paratoriı;e vapur iskelesi baş;na arzı şükran ederim. Minnettar 
nazil ve merahilde vesair ben- gelmişti.- buyu~.ular: ~asıl ~e ne suı:-;tı~ 

eminlere emir 
ederiz ki ••• ,, 

derlerde> kiç lcirruıenin müdahale Abdülaziz Hanın kırmızı göm.- teşekkurlerımı takdım edecegımı 
ve taarruz etmemeleri babınd~ lek ve bol donlu kayıkçılaı·ı a- bilemiy_orum. K"-" 
cHülunü ferifimi> Kraliçe iste- yalda duruyorlar, tazim ile bek- Abdülaz.ız Han ,.,.,,. beye 

- Ulan diye haykırdı. Lo
calara hızmeı eden gar.on, ,a. 
kadan az ene], jri yapılı bir a
damın. kendi,ini oI..ağa gön • 
derdiğini bana •Ö) ledi. Demek 
lıu adam benin locada oturuyor 
dıı. Söyle bakalım nereıe gilli 
bu adam? 

mrceye soktuktan sonra taban \ayır ile bitmesini temenni ettik- =---~---~-----1 
ca.ını kılıfından çıkararak ka- ten ıonra, Padiıah mektubunda 

mekle cbuyurdum ki .. > demekte- !esiyorlardı. Padisah iskele bası- baku:N .. 
1
.. la Harfi 

dir. na gelen İmparatoriçeyi göm1üş- -:. e soy uyor r. .. .. yen 
tü Ôjeni'nin sade tuvaletı vardı. tercıınıe et. Bak sen dw;un. Yan
lnce kaşları alnına kavislenmi!I- lışbk yapmaktan hazer eyle! nunlara emretti: . •ynen ıu cümleleri kullanır: Yazan: 

Rıza Çavdarlı «Hauai bü.mayUnuma müteal
- Bu adamın kollarını bı- 'il< ol diyarda mn-cut olan me· 

rakınız! 'a' ve gayndan bazı levazun içün ;••••••••••••• 
Bu sırada kapı aç1lmış v:e o- ı ,'likola nam kimeme ile Abmel 

daya iki polis girnıiıti. Sandal· nam bazirııanlDl1% ol c&nibe irsal 
d olunmUJtur. Gerektir ki namei 

Dı,arıda aes seda ke ilmi~ti. 
~ alnız ıııanr\ ra yapan lokoıııo
ıifleriıı düdüKl.ri i§İtiliyordu. 
Leın:rl Ley aaıine bakll. 

civef komi erin ma<asına aya-
1 ' lıüma)'Unıımuz ile Yarup viisu 

lı bir ba ırlı . andalyeye otur • buldukda Uitanei ıaadet aşiya· 
ıhı· Bileklerini uğu~turarak: 

- Ooooo ! 'akit eve} geç • 
ıııi:.. diıe ınırı:ılnnılı. Konıİ· 
••r bry, b.ıııa ınii·aadc eıler.i
niz değil 1Jıi? 

- ,\.rtık bundan Öle i •İzin 
itin kolaylaı.mııtır anırım· 

- El bett~ be) im. 
- Gitmeden e"d ,ize tek· 

r:ır eti""' iın ki htuıun lor-,ı~ında 
oturan .adanı, a) afa kulktıKlan 
onra tııhanca ·e-leri duyulmıı~ 

tur. BPn gözlerimi Loliidaıı a· 
, ırıııadı1!:ım i•in h i görıliiğii • 
• c.t " .., 

ıu e .-ıninıııı. E .. a .. en kendi .. inin 

- Anıma da inoaf.ız sıkım; 
•ınıı. be!. .• di)e homurddndı. 
Sonra, oıni-erin tabaka,ında· 
ki üçün<·ii nevi •İgaralar.lan hi 
rini ) akil. 

- B~n, deıli. Kimim bili 
) or ınusunu1? 

- Sô}k de öğrenelim. 
Koıııi ,er de bir •igara telleıı 

dirıııi~ıi. Komiteci lıüyiik bir 
•o'!hıkbnlılıkla devanı Piti: 
. " 

- llen kule kahvelerindeki 
>iitçii dükkanına bomba atan 
adamım. 

Poli.Ierle kanunlar hayretle 
lıakakalmı~lardı· Komiser: 

- Acele etme de yazalım ... 
Çorbada tuz: diyecek oldu. 

Demekki maktul sütçü San
Kaptan ı n gemisi dalciyeiin oda-ındaki misafir 

neden fırtınaya sendin ... 
- Hangi mi~afir a efendi? 

tutu ld U ? Mioafir öldii. Onu Sandalciyef 
Daha hır buçuk, ikı yıl evveli- öldiirmüitü. Yani bombayı ben 

ne kadar sık sık kullandığımız koymuştum. Bomba patladı o 
bazı klişeleşmiş cümleler ve ke- öldü. 
JJTJeler vardı: Harp bor~ları, Ko- Bu mühim itiraf kar~ı.ında 
rıdor meseı,,.,.i, Lolı:arno mülaka

OÜMDEM ,, 
- BUGUtıtE 

Hayat pahalılığı 
Bir me,ktep muallıimi tanırım; 

,.,ş nüfuslu hır aıle reisi ve bir 
<orta halli• dir. Bu temiz kalpli 

e dürüst vatanda<, ş' .nrlıye ka
lar yüzlerce talebe yetj tirnıis, 
ınlara heın mürebbilik hem de 
roba!ık etmiştir. 

Bu vatandasın eline geçen pa
ra, ayda yetmis lirayı aşmaz. 

Bu para ile beş can geçindirme 
-ine imkan olmadığından. tat.iller 
jcn bilistifade, kendisine mual
.imlik şerefi ile mütenasip bir iş 
buLmuş, bu sayede a;;e bütçe<in
Je biraz müvazene husule getire
bilmiştıir. 

Bu munzam iş, ancak iki bu
çuk ay sürecek, ve bu vatandaş, 
~enenin on ayını, yine alacağı 
vetmiş lira ile geçirmeğe mah
kUın olacaktır. 

Geçenlerde yanıla yakıla anlat
tı: 

nımıza vefuru ıadakatü ihti.saıı
nız mucibince ~urlar ber ne 
ise bahaaile almak iıtedikde hüs
nü muavenet.iniz derii olunmayıp 
aerrü ernn-ü aelirmt bu cAnibe 
inal olunmak babında hüsnü 
muavenetini:& zuhura aetüreaiz.» 

Padiııahın mektubunu hamil 
bulunan bu bezirganlar İnıriltere
ye muvaaalat ettikleri vakit. tah
minin fevkinde bir iltifat görmü~ 
ler, Kraliçe Elizabetin has misa
firi olmuşlardır. 

Avdetle, Kraliçe Elizabet. ken 
dilerine Padişaha verilmek üzere 
bir mektup tevdi etmiş ve pek 
k'ymetli hediyeler göndermiştir. 

Kraliçe Elizabet mektubunda 
son derecede mütevazı bir Jiaan 
kullanmış ve Padişahın en 1adık 
bir muhibbi olduğunu her fırsat
tan istifade ederek tekrar etmiş 
ve ln~iliz gemi ve tüccarlarının da 
Türkiye limanlarına gelmelerine 
ve ticaret etmelerine müsaade e
dilmesini rica ettikten sonra, bu 
gemilerin Venedik, Ceneviz, ls
panyol korsanlar ı tecavüzünden 
emin olmaları için bunları Os
manlı Padi!M\hının himaye eyle
mesini istirham eylemiştir. 

Bunun Üzerine Üçüncü Murat 
hemen bir emirname ıs.dar ederek 
tamim eylemiş ve bu tamimın bir 
auretini de Kraliçe Elizabete 5l;Ü

zel bir mektupla leffen gönder-
miştir. 

Türk-İngiliz dostluiunda 
büyük bir ehemmiyeti haiz 
bu vesika ıudur: 

pek 
olan 

Kralıçe Elizabetin tebaaoına a· 
it eemiler denizde aefer ederken 
Türk kaptanlarını mezkUr gemi
lere tecavüzden menetmekte ve 
herhangi bir. Türk lngiliz liman
l arına uğrarsa, gümrük harçları
nı verip onlara fena muamele et
melerine kat·iyyen razı olmadı
ğını bildirmektedir. Ancak ka
nunen ihracı menedilen mallıı.rın 
çıkmasına da müsaade edilme· 
meıini söylemektedir. 

Üçüncü Muradın zamanından 
çok evvel başlıyan Türk-lngiliı 
dostluğu Üçüncü Muradın tanı 
bir ar"u ile muhafaza ve hatta ı 
dame ettirmek istemesi bunlar
dan anlaşılmaktadır. Ve ya.şadığı 
müddetçe has muhlbbi lngiliz 
Kraliçesile mütemadiyen mektup
laşmış, Türk limanlanna beray 
ycarel ııelen İngiliz gemi ve la 
cirleri ile bizzat ya,,ından alika 
dar olmuştur. 

İngiltere Kraliçesi Elizabetjn a
sıl büyük dostluğu Üçüncü Mura
dın oğlu Üçüncü l\lehmet iledir 

Üçüncü Muradın vefatını ha 
ber al04.n Kraliçe, derhal hu~u.11. 
elçilerle bir name göndererek, ye
ni padişahtan baba~ı gibi dost· 
!uğuna ıadık kalıp kalmıyacağın 
aormu,, Akdenizde İngiliz gemi 
lerini ve bayrağını asil Türkü : 
~ecaa.tine ve merhametine ısmar-
lamı ~ tır. 

Oçi.incü Mehmedin Kraliçeyt 
verdiği cevap çok güzel ve ço~ 
murantn.ndır. Bu cevaptan başkr 
Padiqah yeni bir ferman ile v. 
kendi arzu ve isteğile fn gilizlerr 
birçok hususi imtiyazlar bahı;ey ~ 
lemiş ve bu tamimi de mektubu
na leffen Kraliçeye göndermiştir. 

Rıza Çavdarlı 
• 

ti. İri gözleri şahane görünüyor- - Efendimiz, misafiri hJ.ssınız 
3u. Yüzü pembe~miş, dudak- hakipayi wliü:ni'?e arzu şük· 
'arı mütebessim duruyord\ı. Ar- ranı feravan eyleyıp mahcup ol· 
~da. (leylak) renginde fistan duklarını söylilyor!&r. 

~iym~ damdönörleri ı:aze çarpı· - Sen d".. tarafımdan ce~?P 
yordu. Abdülaziz Han yaslandı- ver. Te>;ekkur etmek ona ouş· 
lı yerden doğrularak ayağa kalk- mez, bana tereitup . eyJe~-. !'fasıl 
L. Daha ziyade oturamamıs, ıı:u- ~emnun ~l~u~rı .hızı ?gordukle· 
rurunu kırmıstı. Ellerile taze rmdeıı:ı mı ılerı gelıyor. Hem de 
kırptıitı sakalln çenesini serin geçen s~neden.bel'i dur.mayıp yol
rüzgiır oquyor, kalın dudakları !arını gozledıgımızı ~y~. 
titriyordu. Tebessüm ederek İm- İmparatorıçe~ Abdulazız Hanın 
paratoriçeye baktı. İmparatoriçe atlas kay.ık duşemel~rınc. yaslD: 
le candan samimiyeti vard.ı. narak dı.k •esle S?,yledıklenau 
(Eliza) sara} ında çok iltifat ~o- m~ra_k edıy.or, t.~~7-'sunı , ederek 
rüp ikram ile kar~laştığı ıçm Kamı! be::ın yuzune baıtıyordu. 
'"ransızların naz:k sultanlarına T , rıfalçı: .Padışahın lıılmuka· 
ne yapılsa az olaca~nı tııkdır et- bele teşekkUr ~tliğini, Napo!~·on 
niyor değildi! hazretlerinin sıhhatlerini istifsr.r 

O .. · · naı'nde uzun e ederek :F'raroız. m;!!cfnc saadt:t-
ıenı, saman re...., · 1 · tt' ,.. · ·· 1 d · 

l ı,· - i -tan giyıııiş•i. Ba>ın- eıö·. ten;_ennı ':. lı.,ıı:ıı>d soy e ,ı. 
1 d f t · 1 b. a 3 Jenı nnı goz enn c n4~~ c \"e° a a ;s anı reng1n< eı lr P - d ı ... ı ,, •· k• · 

ı~ . d 5· :ıh tüll örttük ş ta:re 2.,.:ı; .. l annL. l-lun arın yu-
.,~ var ı. •Y e züne bakarak ııülümseyıp tesek· 
~pkanın o_:talı~ yerınde beyaz kür etti. Sultan Aziz gururund~ll 

>m tüy ruıgar.anıp sal.ınıyor- d ,. . b 1 . kaıb:na 
ıu (*) ik.: nedinıesı uzun etek- n", e l' ,dnı yı· ''.;''Yor. .. 

1 
· . 

. · . · . . . . sıııam•yor u. umnc ve goz er.· 
rını tutuyorlaı • In.paratoroçe b' b k l k , . t' 
k l b . d l'vı.un end<ım nı ne ır aş .a ~ !:ınml' ı. 

.J. e e aşın a m , .. ? ~ ; . Sahllde mızıka çahp asker ~c .. 
vstererok ha$metle A"du.oz.z ,, d h !' p di ah "' 

• ı '· Taze .&ili ren- lilm uruy~r, a a ı : a $ I. 

'ndeki dudaklaı·ı gülüp n <·okp ~d·a ah dK~~e hlaybekırıydorddu. 
• t" Sultan A· · h l a ışa amı ve e ı: rtl T'.lŞ ı. Zıl, a ecana · 

"""··ıh. i~te ziyade hür- - . Söyle. bu kayı'!ı m~us~n 
net ettiği İmparatoriçe su.han kendısı ıçın Yfrıt.rd~m:. Yedı çıf· 

or • vuka ıC:a merdiven ha- le oldu~unu J:ıd goruyor. :Run· 
·nda duruyordu. Hünkar giıle- da~i atlas kö•k üstüne. koydur 
,,k temennah etti. İmpcratorioe duı:uın tac dalı• ooun ıç..nd!f. B r 
·~ını eğerek padisahı zerafot yol b"kıp görm.,:nış mi? Gör· 

il b b · ·• B k ı ı l:ı.m1ad!. Yaverleri ve n1abcviı m şse e,..enmış mı. a , an:a. 
'iler ardını! . <uruyorl.ırdo. İıın-· Hariciye teşrifatçısı yıldırımla 
rle kayıktan: vuru lmuşa döndü. Bu sözleri 
- Masallah., kırk bir kore Ma· İmparatoriçeye nasıl söyliye.bi· 

sallah lirdi? Şevketlu pa~ah buyur· t .. Milletler Cemiyelı, Üçler pak- genç komiser afallayıvermitti . 
tı, Balkan konferansı, küçün< Bir gün evvel bütün çehri 
mılletler davası, silah.sızlanma alıü•t edeu hadi•enin kahrarua 
ı;:tbi. .• nını yakalamak kendisine na· 

Ifa!IP iu.bı, g~nç kanlara susa- ıip olmuştu ha?. Fakat bu pek 
~-ıp dünya kazanının altına kun
dak soktuğu gundenberi artık mühim bir muvaffaki)elti ! 

cÇocuğuna bir çift potin almak 
için Mercandaki dükUnlara baş 
vurmUŞ. Bir kaç ay evve1 iki 
buçuk liraya aldı{:ı bir çift poti
ne, bu sefer beş buçuk lira iste
mişler. Cins ve dikiş itibari!<> de 
ötekilerden dun bir mertebede i-

~~ vatandaş gibi bınlerce. yü· ====Bize göre=========== 

Sesi~;; yükseldi: AbdUJ~7 n. duktan sonra. söyliyeıneme'l.I:Jo: 
lfon'm kayığı da iskle kenarına te. edemezdi. Fena olacaktı. J(a· 

•kuldu. ine aratoric;e aga· mı! bey etraf:n" baktı. Fransızca 
'ır mordivcnle~den meli. Abdül- b i!en bir kendi bir de Öjeııi var· 

aziz Han elini uzatıp verdi: dı. Padisahın so•·lediklerınt prl< 
_ Hoş geJd;niz. Safalar, saa- AH\ değiştirip yakıştırabilirdi de. 

'etler ııelirıtmiz. llluhibbi ali<;a· Kim ıiu.varak •'•ılıvabilird:? bu cilm!ıe ve kelimelcrı yazıları- Onu söyl.etınek onunla ko · 
ın.17.da kullanmayı. sözlerimize nuşarak ağzından bütiin esrarı 
eklemeyi g!ilünı; buluyoruz. Bele koparabilme kdalıa ftvkalade 
ıulh sever!.k ve Sililhsızhınmn bir ıey olacaktı. Bunun için na 
sözlerini ... 

Bu fikre taraftar olanların kas- zik davranmağa karar verdi , 
detttklerı hedef şu idi: kahve emretti: 

Harp ganımetlerinin muhafaza Sandalciyef boynunu ipe •e 
nı:ısrafını ucuzlatmak. . I recek bu mühim ı,ırrı SÖ) ley en 

Yoba onlar, bu davaya. ınsan- sanki kendisi değilmi gibi so· 
ı. :n l!'tl'lnıyet ve huzuru endi<e· ı.ı. 1 k' · · 
sı tıe sapl~ı1 değillerdi. BütUn ~ı<Aan ı v_e ıa ın. sıgara•ını ı-
mırksatları kaz1111mak ve hiç har- çıyordu. Lakayd bır ta.ırla •a
camaınakt~ Btiyük dıplomatların atini çıkararak bir iki kere kur 
bütün idealleri nasıl vurgundan dıı. ma.anın ü•tiine koydu: 
ibaretse, sulh sevenlerinki de öy- _ l\e biliıor•am birrr hi-
lec1 r ' • 
numın i~fadır ki, ayafta düşen rer size anl~_ıac~ğıuı._~'.'~i. ifa 

ve zerrece kıymet ve ehemmiyeti dem uzun rnrnııyecegı ıçm ha· 
kal nayım s;\filısızlanma cdooi • tıraını toplamak i<tiyorum· Ba
yat ckay~l.ı ,·eya doyr- ırnıı;» ua ili liç dakiI..a ıııii·aad e edi
olanlara cur et .ve. cesaret ver- niz. Zaten izin de kıiğıt kaleııİ 
ml'kten başka bır ışe yar.ıınad.: 1 1 l" 

binlerce vatandas. memlekette 
günden gilne feci bir şekil alan 
ihtikirdan mustariptir. Bu gidiş. 
le orta halli Türk. ihtiyaçlar;nı 
kolaylıkla temin edemiı·ecekfü. 

* Bugün bir Fiat Mürakabe Ko
misyonu var. Mahkemelerin bol 
hol muht~ltir cezalımdırma..ıııa 
rağmen bu komisyonun ka -
rarlarındaın müsbet bir netice 
doı;imakta olduğu iddia edilebilir 
mi? 

Dünya vaziyetinde, bugün ya
rın folfıh görmekten uzağız. Fa
kat hlz., a~ınacak cezri ve kat'~ 
tedbirlerle, hiç olmazsa. bir kı
sım sıkıntıların ön,ine geçilebıle
ceğine kaniiz, Kim yapa . 
cak bunu? Su Fiat Murakabe Ko-1 
nıısyonu mu? Zaı_ ctn1iyuruz. \ 

H. N 
A ·nanyarun demokrasilere harp ıazır umanız azım. 

ilfın etm..ıı bunun en canlı ınisa- (Dernmı mr) Bir ingiliz Genera-

lid:f~r ~ılıç g~ldır, iyi bakıl Bir Türk kızı orduya ıinin rütbesi 
m, :ı paslanır Ona da kı!ıç g•l:ıi gönüllü yazıldı yükseltildi 
bakm · • arada kınından çıkarıp Londra 31 (A.A.)- Yunanis-
~ •' AK, s'!mck lilzımdır. Blll'Sa (Hu<usi)- Gemliğin tandaki harekatı idare eıfpn 1•0 

'918 n galipleri, bunu yapma- Armutlu ruıhiyesi merkezinde geçenlerde Fili•lin ,.e Seria in 
d rı. zaferin guıı.ırile iradele- 20 ya lannda Ravziye adında giliz kuv'Vetleri kumandanlı!bn~ 
n g.,,.,.,yip bir ruh yorgunlıuğl. bir gen~ Türk kızı orduda gö· tayin edilen General Viı.on 
na düştükleri ü;:ııdir ki, bugün nUllü olarak hizmet etmek iste- Orgeneralliğe terfi etmiştir. 
m · kül ııartl• içinde, yaman da 1 diğini bildirerek müracaatte * Ortaköyden mezarlığa ka • 
gaıarın hücumundan gemilerini bulnnmuş ve bu müra•aati or- dar yapılacak yolun proje.;, ha-
k ur IJ'a ı;.al ·~·orlar. du•a memnuniyet ve teşekkür-j zırlanmı<tır. Yakında fao~ ve 

' "T Sül man Çapanoğlu le kabul edilmistir. geçilecektir. 

Taksilerin sokak ortasında muayeneye 
tabi tutulması doğru değildir 

Medeni bir tehirde nakil vasıtalannın sık &ık gözden ııeçiril
meai, inuat olanların ifden ve seferden menedilmesi en tabii 
belediyecilik vazifelerindendir. Bu itİll bizde de layik olduğc 
dikkat ve ehemmiyetle yapılmadığı iddia edilemez. Ancak bu 
nun yapılmaaı aıraaında aksayan bir nokta var ki, diizeltilmeai 1i· 
zımıelir. 

Takıi ve otomobillerin yol üz erinde durdurulup muayene edil·· 
mesi .•. 

Hakikaten bu muayene tanın dan şo!ör de, mÜfteri de, belki 
vazife aören memur da, huli.aa topyekun «vatandllJ» ıikiyetçi
dir. 

Niçin? 
Çünkü bir kere bu kabil nakil vasıt~1 arı ıüratten i•tifade için 

ırnız nasıldır? dedi. Impal'atorioe \'ine K~nıil beye 
İ paratoriçe sarardı. Pad'•a- bakıyor. HUnkl!nn söyledikler nı 
n melinden tutarak yedi çiftc~·e ar~layıp ö~renmek iSliyor;ıu. Kfı· 

~.rdi.. Fransızca bir şeyler mırıl- mıl bey k:zararak. arıettı: . , 
danıyor, tat! ca, bir hoş tebes- . -· Şeveth'.l . padışahımız, Kr• 

·• m ediyor<tu Abdoilaziz Han bir lıiçe Hazretlerınm Istanbul halkı 
•U 1 h ·d . · · d hakkındaki iht;saslar: nı ögrefl• 
oc•y er an ama ıgı ıçın zıya e sı- k .1 .. b h im-'· . t· ı-• 

'd İsk 1 ·· · d K• ·1 b me ı e mu a , o "" ıs ıyor -· 
il ı. e e uzerın e amı ey ö· . k ak Abd··ı zi:ıı 
', Kraliçenin yaveri ve damdö- 1enı .... ızarar u a ., 

· 1 · '--ki · 1 dı il" b y n Hanın yuzune baktı. Pad . .ah ba rı-or erı uc eşıyor ar . '.ıa e ı - · ) 
t ler daha arkada i<lıler. Sultan (Devamı ,.ar 
Aziz Kamil beye çıkıştı: 

- Neye oraı.la durup camuo 
gihi yüzüme bakıyorsun? Bura
va gel. Ati verine tercümanlık e
deceksin. Bak, misafir hassın
bir &f'Yler sily] "n rl .. lvor. Nt: 

[Gazetelerin Takvim~ 
Cümhuriyet - Zavallı küçük' 

ler1 Hele •izler hele sizler .. 
Jylediklerini anlamak ist 

İci'!t ed?lmit ve kulla 11ı!makta olan ne .. nclerdir. Acele işine yef:J
m"!. üzer ... taksiye binmit birini tasavvur edin ki, yol üstünde 
arabaıı durduruluyor ve n1uayen"ye tıibi tutuluyor. Tabii bu iı; rum. 
çarçabuk olmaz. ~oförle muaveneyi yapan memur arası,,da ihti~ K3.miL bey yerden ten,ıcnn:ıh
laflar, münakatalar doğabilir. Bu münaka~alar uzayabilir de. Arıza lar ederek kayığa girdi. lmpara
m~ihim gÖrüldüiütlden arab11ının derhal seferden menedılmesi de toriçe padiş:ıhın sahrına oturcı 

En Son Havadi3 - Bu fıkralD' 
ra •a•t;k kaldık bızler .. 

Yeni Sabah - Girid kadınıorı· 
En Son Havadis - Roma de~· 

kanlılarına taş mı çıkardı der;ın• 
Vatan - Sabık Alman impl'' - E!raf na baknarak sağına sol 

mümkündür •• 1-luliı.ıa, acrle İ~~!le yeti~nı?ğe mecbur olan vatandaş 
0

,
1 
seıam ve iltifatlar }tağ<lırdı. 

taksiye blndiır .. ine de, bin c~~ine de pi·,·rnan olur. ratoru öldü. 
D-.ı.Jbncirlerle :,eryaver B ~ak, E s H d. y ıJo:' 

Bu gibi ha!lerin ıık sı~" te-'~errü Üne eat-.: ı oluyoruz .. Bunun önü•ıe rr,'be• ı'ncı' Fahri ve Hafız Meh... n on ava ıs - az · 
'- · · bik d'I 1 1 • b · · D ~ ı · " , C:..nçlıgine doyamadı desene .. goçn. " ıçın tal e ı eceı< wıı "".: rı•ı~tır: o """ n .. ı ınsa- m~t bey'~r iskele ilurlnde kal. · f , 

nı y t-~m.la muayene eder ve le 'aviye ı"bi IHtarn, bir nakil va- dıl.ır. ikdam - Ihtikllra dair kon f 
d ·;ı · d"l" V ranslar verilmelı.. sıla ı dıf, ·ol.akta eg , ııaraıın m .,ene e ı ır. a•aa, eksi- H rı1<\r l'iimtl be\'~ dedi: 

ğini ta.nPmlam~dan ça''f!!l.Uına it:'.. .fe o'• maz. llat'l böv e I{ rch ler .... Yrnı . ~nrar En Son IiRvadis - Kös dinle' 
bir .,rabayı çalmnağa s<>vketti;Pnr!cn ve beh:!iyeyi vaktile ha- f 'lyrı. Br rb Y• sahilsar yı ke- miş da·rol zurna vı" gelir. 
hndar etmediğinden dolayı, ııar"j sahibi bile cezaya çarptınh- 1 nar na yan. ınlar. Hem Hafızli! Vırk;t - Orduya selam .. 
bilir. Fakat horl ald.e IO~ak orla<•n 'a mu•:ene yı:pılamaz. ! Fahr ye söyle. o~ıar misafirimi. En Son Havadis - Biz:ien d~ 

Vaıandaıın nakdı ka<.1ar vakti de kıymetlidir. Bunu unutmamak ,;n adam~ıar•nı al;p ard•mızca arslanlarımıza ferade feraJe ı;e 
li.ıım. gelsinler. llmlar. , 

Teı;rifatçı Kfunil bey sevinç (.

1 
Tasviri Efk~ - Rilcfi var rıı~: 

=========Bu, böyledir/ En Son Havadis - Yerine gır" 
(*) ElimiLe geçen hususi nıaz- re rükCı dahi vardır. ., 
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11.H ION HAVM>Ml· 

Meçhul ve esrarengiz Suriye: 8 Bu G'ününl ?l:EI • l"..lt1aberteri 
ş a m da' Em ev ig geGirittekivazi Bir_.sual: • 

C • • ·· • b ·· J yet karma Fransa ile lnamlllllll mın erınue... karışık giltere arasın 

Yannki dünyanın 
iktisadi cehresi 

t 

ne olacak? 
Vaşington: 31 (A, A,) - Va-

A rap dilin_[~ en büyük hatibi ve Arap milleffnin en büyük ihfi- Almanlar> daki münas~- EF~:is::;:~~~~: 
falcısı olan merhum Kral Faysal şöyle bağırmıştı: tay yareler le bahn ~klı tas:.~::ri:r ;e:pty0~~ ser-

Daha d .. kadar • 400 du m J t k edır best iktısacfi iş birliği sistemi 
- Maııs':e C'"111al ~aşa ya En- sen l "k sesle konuşmağa ,başladı. ~i,nl~- r auan a n nııtkıın en alakalı noktasıdır. 

Ver• e l yenler sandılar iri onlar gıbı hı- • k l A H . . Bn snlban iktısad.i vecheleriııe 
,Dua!an, ile çalkanan Şam, 1 d" • zim de s~,vgili~z ola~-N~bi ~u- Vlye zta arz [manya arıcıye g~en harp sonras~da eld~n: 

bl1'denblıe, kapağını parçalayıp e en ımız v e ıı:-mmed ın, küffarı U.™, ~sın,e • • nezareti şu cevabı dan fazla ehemınyıet verilmesı 
e!rafuu haşlıyan kaynar blı ka- • • r~~eden !"eşhU: ~uezzını Bı- gef zrzyorl ar hasusundalı..i İngiliz noktai na-
taııa dön ,. C velınım t • • lalı Habeşı gelmıştir. Ve şu an- Veriyor: zarına tamamiyle uygundur, B" 
~ ayai~~;müşiü. Başı du- e lmlZ da ,Emeviyye camiinin minıu~- Kahire 31 (A.A.) _ Selfilıiyet U nazik anlarda İngiliz H~rid;v~ 

~aıııı bir başıbozuk idaresi. hü- l ,,.., .. k. '~?'de meşhur ezanlarından hı- tar askerı mahfillerde dün bildi- Olsa da, ol- nazınnm karmakarışık bır kıt· 

31 Mayıs 1941 Cu-rtesi 

Siyam petrol 
bulamıyor, 

Singapur 31 (A. A ) Si-
yam devl<'t ııa::ırı ve matbuat 
umum müdürü binbaşı Osılıa· 
nalllla Siyanı,. petrol vl'riltıwsi 
meselesini görüşmek üzere dün 
Singapura gelmiştir· Binbaşı 
Osıhananda Siyama müteallik 
meseleler hakkında başk'U111aıı 
dan hara mare~alı Poplwm re
sair hükumet Prkaııı ilP konıı~ 
malar yapacaktrr. 

Binbaşı Ostlumanda 5011 

gıinlerde çıkarı &ııitef~hhumü 
i::ale etmek istediğini söylemi1-
tir 

Bıı aym başında binba.!t Osı 
hananda Ho/Uindtı Hindistmıı 
ile de ,,,.ırol t<>darilri i(in ın.ii
Zll~·l'reler yaımı~J.•a da müzake 
re,.,rin netİ<·esi malum de;;l 
dir. kuıneti, eline değil de ayakları- o an ~ ur ıye noı okunıakt~dır. . , 1 - rildiğine göre, Maleme civarında '"''a sulhun ne gibi esaslara da· 

nın alhna almışt1. -: Ey .~halı, ey Surıyeliler. daha çak tayyare meydanına ma J yanması la:rnngeldiii'i.~ ,açıkc~ 

dc~::.i~çi:~:b ~~:::~ ~~~~ ye hürmetsiz ta~lt~j ~~:~ d::~:~:~ .. ~~~~~: ~~1:1~~ ~~~ıt?ı~~~~ö:da.~~ masa ua udmu- :::.ıemesi cesaret verıc• bır şey- Bandadın yeni valisi 
~ebcil ve Enver paşayı medih / "kt k • • nıeden,. kekele°!eden ~~et ,ve meğe devam ediyorlar. Söylendi- m U r U m a Eğer gelecek sulh lı:onf~r~nsı U 
•cin kullanılmamı~ kelime bı- l en Çe zn l • fesahatın en asıl,. ~ngınlıkler.'.ne ğine göre 9 gün süren şid.:!etli öyle bir noktai nazara ısünat Londra 31 (A, _4,) - Bağ· 
~akınıyan, bu insan kılığına ~ daldı. Şamı ve butun Arab dun- muh.arebelerde.-ı ve pike bonıbar degi/ f ed~cek oln!"la, Versailles'in em rlaı radyoswııuı bildirdiğine gö 
g~~iŞ zilli nıa~alllr şimdi arab nz"z l l A O )aStnl Sarsan bir hj(abede bu- dınıan tayyarelerinin hÜCUnlUn- .,, büyük hatalarından iç(İ.Jl1lp e-
dtJınin bütün kamuslarını a•- • S amzye• lundu. dan sonra muhtelif noktalard.a Berlin 31 (A.A.)- Yarı res· re;Bağdaduı yeni a<k<'ri ı·ali.o;i. 

, dilmiş olur. / d .. 1 / b" 
ınışlar, Türke kana kana söv. t • d Konuşurken döniip dolaşıp vaziyet h'1'kikaten çok karışık bır mi bir kaynaktan bildiriliyor: ---- dıir e.Jra 111 mı mur"" wp ır 
n:'.ek için, yakası açılmamış kii- l n e V a m l sözünü Türk.iyeye getiriyor ve ha} almıştır. Berlin siyasi mehaiilinin mü ~ııınİ)"eL komitesi te~hil etmiş· 
fur anyorlardL Türkiyetlen bahsederken ağzın- ()-- taleasına ıröre; •resmi siyas Acaba ne 

Hepsinin koynunda Bahta de. T .. k . . dan ateş gibi diı"külen kelimeler lrlaAndaya hava akını mümessillerin bulunup bulun tir.Bu komİIP yarı a.<T.rrı ıe~ek 
dikleri yassı rakı şiı;eleri vardı. Ur l yen l n nur kesiliyordu. maması bakımından• Fransa il< f ? k 
ıı d 'k k · il t /,'''/nn' je.>lıctmiş ı;e bıı IP!Jf.' ·• er yudum a ı i ere sarho b • •- Dört yüz senelik efendi· - lng tere ıuasmda diplomatik a ra a • "'' < 

e~en, Zahle'nin, o üç kere çekil- akasl zle miı, velinimetimiz, desteğimiz s• k ki münasebetler yoktur. Fransız · küllere me1l.mfl ol<uıforı~ı <ı -
nıış ""1"t rakılarını analarının olan Türkiye, kalblerimizde kı- JrÇO mse Alınan münasebetleri hakkındo 1 liihlarmı pDlis ınerl.-e::lbl~rıılıe '.P~ 
ak sütü gibi emiyorlar ve Bab. k • d" yamete kadar bu vasıflarla vr bir ecnebi gazetesinin sorduğı Bir ngiliz filOSU r re tekrar sivil" ıse erını 
tatarından aç gözlii bir susamış. aım ır. bu sevgi ile yaşayacaktır. En len·n enkaz al •uale Alman hariciye nczare· Cebelu""ttarık'tan ıme d leınistir '-'-• d d' ı d , b 'I · t" gi)iıuneg·e areı ey ' · .• , ~~ urup ın enıne en isplıto büyiik s.efimzi ve talihimiz o- tiııce ışte u cevap verı mıs ır. th 

1 ılı 

1 
}" bıı kontile neşre il' 

•uzuyor ar ' Yazan : lan isHhniyetin hayatı. Tiirlci- d ld Alman hıuiciye nezareti bil denize açı ld 1 ıne I n ··ı • Bunlıudan iki kişi bir aran yenin bekasına, varlığına bağ- hn a ka ıg"' 1 hassa ŞU cilıeti de kaydetınistir bir beyan1lnınede ııı ·ı su m -
gelip baş başa konuşurken u- Tarık Mümtaz lıdı1'.• •Fransız . İngiliz münasebet Lalinea 31 (A.A.) - Furious neti ve in:ibatı muhaf?z:ıya da 
zaktan görenler ,knga ediyor. Diye boğumdan hıçkırık gibi zannediliyor,, Jerinin buknki veçhesi Alman- tayyaı:e gemisi, bir Kruvıuör ve vet eylemekte I'<' a.avışı bo:: -
larmış sanırlar, Üçleşirlerse ka. boşalan sözler, kan çanağın• vayı aliıkadar etmez. Almaayay• üç muhrip dün Cebettariktan lwıd I , 1 er türlü te<eb 
dınlar hamamına, üçten fazlası ınal pasanın kara-a"hında bı'r benziyen husumetlı" aoz"' !erde Düplen 31 (A.A.} - Meçlıu ,Jiikadar eden şey, müstakbe ayn}mıştır. mııh )'O a" ı · ba•tı;ıla 
lı "b b 1 b h. · · t ., b ti ' Dö'rt tn.nli• aa' "y~ı· du··n lı'· b;•·u··ıı merlıameısı::_ce • avraya taş çıkarır. rehine olarak muhafaza ffiilir- damla, damla gözyaşları oluyor, tayyare er u gece şe ır tizerın< Fransız - ngiliz munase e erı- b" • ...,. ~· -· 

Bu sü~ii?ün en bariz vasfı ken kaçınıya muvaffak olmuş kendi derin gözlerinde de vakit bombalar atmışlardır. Ölü ve ya- in ameli tarafıdır. Bu hususb mana gelmiştir. cağı bildirilmel..ıcdır. 
~.ançeresıdır, Ayarı bozulınus ve Türlı:iyeye karşı isyan eden \'akit inci taneleri parlayıp sö- ralııların mıktarı meçhuldür, Fa. ise Almanyanın meyus olması Almanlar Gı· - sı·yam'ın eski 
açkalı bir motör sesini andı~~ babasının ordusunda vazife al- niiyordu. kat birçok kimselerin enkaz al , ~in hiçbir sebep yoktur,• 

llu ha ) d k' tında gömülü kaldıkları zannedi 
lıafü nçehre er enh en sa ın ve mı~tı. Faysalın elindeki keskin hita- metedir. Hava dafi bataryaları o •d't 800 k 1 ••ıdu•• 
,, ma reçli arfler bir de- Şamın müfrit Arabcı zümresi, bet kılıcını, ko.'r ve nanko .. r bı'r c • ' d k • n e ra 1 0 ıornı t • it 'I d nın ateşi son derecede şicl'detlı l m m a a } 

en a!U ugu usı e &/nhr. Faysalı müfrit bir Türk diiş· hancer gibi Türkün arkasına olmUŞtur. · 
•aBele arab alfabesinin m~hur manlığının timsali addediyordu. saplanacak sanan gafiller, riiz- İrlandanın ş;malinde de Almar • } k tayyare kay Loııdra 31 (A A.) - E.<kı 
'"'~:n•d hab~fi Leilc 1 ~uil hancerelcr Her nabıza göre serbet vermek- zam salgınına uğramışa dön- tayyareleri uçmu._""a da, bomba· SOn ita yan UV • • Silam kralı Projad Ilipok_ılün 

m a ır Y a e l'rlecnun te eşi olmıyan bu zümre, han- miislerdi. 'er atıhnamıııtır, bet ı İıı~ilırrccle Surr<'J lwııılıı!'""' -3&kı vardır. çeresini bir gayya gibi açmıştı. * . t ı . d mış er il 'ı ıııJnı 
~-kJ kt 1 ' • ' 1 "I' 1 G' 'd't v e e r l e aa da/.-ı' e•·inde /;a 1 seıc ('S "'"" nıe ep ernnızın, •çatlat - Yaşan l{ral, bü~iik Faysal! noı ız er 1 rı en - • p ~:Vını!. di:ve uzun değneğini sal- Sesleri ortalığı inletirken bu Faysal Emeviyye caınnnn> Nevyork 31 (A,A,) - United ölmü:jlür· ·17 )O~ırıda olan rll" 

8';_;an titiz tecvid hocaları sağ 01• coşkun duaya vakit vakit, uğur· minberinde sövlediklerini nu 'u'mı'd kBSfl" temizleniyor ! Press ajansı, Almanlftrın, Girid jcıd lfipoh Rmıghoh makmııla· 
lıldardı da •ayın• m nasıl çatla- suz baykuş sesleri karısıyordu: musun Halid Bin Velid caıniin de 6110 harp lan·aresi ,-e 200 nak rı ile <tr<'5lnda çıkmı ı'ı' ıı=u 11 

de ığın, ı bu cazband han•ereler- _ Kahrolsun Türkler! de ve Halehin meşhur Zekeriyr Kr.h!l'e 31 (A.A.) _ Muhtel liye tayyaresi gaybettikleri11i ınu-dd"t sı-ıreıı 1,,·r aıılasmcmııı::-n d ı ' ·· , b , d d K • d (Başı Birincide) , • ın eselerdi.. Arabın en fasih ve sayılı ha- canın mm enn e e ur ~n an askeri harek5.t haikkında bec·azu: bildiriyor, l h t ,... 
Sı · ı · ı k 'b k ı d k kil k e h r' t"nd ' lıktan •mıra 93:'i c e ta 1 an ' · le , ırıye ilerin en çirkin küfür- tiblerinden olan Faysal, atının ay·et er o ur ı:ı i te rar a ı, ına çe me m c u ıye 1 ' , bulwıan aslterı s(;zc\i, ŞUnla / a: 

eo~ı~c tcm1>0 tutan •ayın• dır. dizginini, Emeviyye camıının Arabın en fasih hatibi ve er kalmışlardır. Di~er taraftan A .3öylemiştır: B' k z hl kil11ıi .... ıir. ,,·fra,folı:i an a.~fflfll1l 
i;';.'~Veli aşk ve tahassüs ifade- kapısında kasmışlı, Şam y·ata- bü,·ük ilıtili\lcisi olan Faysal man kıt'aları Kandiye limanını •Dii<man Tobruk üzerine .d tsma r 1 r ısı l·~a s~bep kralııı tebaası ÜZR -
.,, ını kıvama sokan harf de i\'ınılan flllamı coskun bir ne- Türkün i<mini anarken o kadar ve tayyare meydanını i~al el ietli bir hava hücumu yapıı ,, riııdrki öliim ı•e lıayal luıkJ.ın· 
·••ne •a ld • 'b" h" 'b E , , d ınişler ve İtalyanlar da adanır _,__ --~ ha_, · (Başı Birincide) I , 1 11 V , Ym• o ugu gı ı. ır gı i mcvıyye ye aktı, asil bir çehre takınıyor u ki o- Lll'. Hauqist;mua, v ... arın ıy rıın tı::tıltılmak i . .ı.,ni ıııış o 111 
1 .. 1ez~n ve kararı olınıyan kü- Arab dilinin en büyük hatib- nun Nebi Muhammed'in torımıı şarkında karaya çıkmıslardır. ~itmemesine rağm.en, askeri ha rilmiştır. Gemi battıktan sonr. ıd 
.,~rlaherınde perde, perde yükselı'p !erinden biri olan kral, bir eski old11ı;.una inanmak ic.in bu ceh· Artık Girit vaziyetinin fevkali\ rekat müsaid bir inki•af sa~ıas ;aji kalanların kurtarıJı.nas,n, ' ır. B T 
<1.1 ~ d h' ld - " h k 1 ' aka Eo Son Ila\ adi, -- ıı ıa· y ın basamağına kad3r da- çağ halifesi vekan ile minberin redeki parlak asalet nurundan e va 1111 0 uguna sup ç a ;östermekiedir. İtalyanlardan o- Jevam eaılın;şi. F t bu sıra-
'ı ıı~rlar, En gündelik sövüşme- merdivenlerini ağır ağır ~ıktı .. biiviik ve canlı hlı !;llhit ıuana. nıanustır. nan es:r mıktarı gitgide artıyor da civarda dı<ıuzaltılan goruldü- berin eıı mü/ıim tarafı ~ııdıır I 
etınde kul! dıkl Ancak, I'ngı"lı"zler Giriılı' ka•.· ı J ·· h b ·ıd· · · d n ıng·'··· " l 'rıJı"T" d an arı küfür şu- Hafif ve sivri bir sakalın çerce- ınaz ve bulunamazdı. Bu hutbr -• Habeş vatanperver eri, imma ~u a er verı ıgın e ıu:.. Düıı,-onııı enguz<' '' ' 
ur: velediği uçuk benzinde derin ile Suriyede hasgöstermesi ile betscler hile, bu ziyaı telafi e nınt.:kas nda büyük muvaffakı- gemıl"ri y4~iaıi değl: "mıieğe rinden. biri dul kalmı,ıır. Kra-
-8 hYel'an Rabbek! (1} derin bir azabın ~.·orgunluD-u o- ölmesi bir olan Tiirk düsman- decek bazı vakıalardan dolap ıetler e!de ediyorlıar. İtalyanlar mecbur kalm~Iard'ır. · 

e ~ b'I kk 1 b"I" l B ob eslim Ü lire rnk iyı' /l•nı.- oynar. 
d.ı ere kadar siirdiiğü için a- kunuyordu. lığı. mukadder ilk tokadı, Birin- ' 18 ın memnun ° a 1 ır er. •imdi cepheden de, gt>rilerden de ismark hi. ir t i$are ' ,-

na •SaL- d-~''-' · k lbl , F d · 1 Filhakika Alman kııv,·r•leri uh altı J J rd · ·mı sonuna şeb tUa• UUJ.JUcrı zevk ve Ruha dokunan ve a ere cı Kral aysal an ycn11ş o U· m asara na a ınmı a ır. ~ınenı~ ve sancag 
1-- vet ,~".?'lerinde, hicranlı ud- yayılan çok tatlı ve tesirli bir yordu. müthiş olarak tavsif edilebilr ----o>---- <adar dalgaland=ıştır, Topları 
...-ı.n go~··I ' d ·ı -:;::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::========--=-======= cek zaviata uğraınıslarılır \" la, su.5tt>ruiuncuya kadar İngiliz ra 1 ~~ erı11 e ag ıyan mız- r A t k ' k" lİjp arı, •Ayni! A.-ni· yani •Gö- A k .. .. . 1 Almanların feda ettikleri b· n on ·S u nun es ,;akolarına mukabele etmiştir.> 
n!ı gözüm!· diye alkıslarlar, s e r g o z u ı e ... •skcrler birinci evsafta asker $i.mdi if 3 edildiğine göre İn-

ralır,: gun kalçalannı bir •aat 'erdir. Bunlar çok uzun siirc" muavı' n ı' hakkındakı' ~iliz zırhJı51 Hood isabet altlık-
1<.ıd ısı tahaınmülile sahahlara •ok ciddi talimler gören ve yer tan iki dHkika wnra berhava ol• 
b ar çalkalayan ve giiheklerini Al l • d• T b k' 'erinin doldurulması kolay rl' nuştur, 
.~~nlTa~ına sıçratan, iri gözlü man ar şım 1 0 ru Ü nıyan askerlerdir, Dii!er I•"·' karar bu hafta Gı-oeruand mbuharebe>'Uld e ı~tı-
ka • ı u.na•(2) kızlarının •Kap ıan as<kiır bir vakıa vardır ki • ·ak elmiş oL.ın iı· suıı.ty enuştir 

'kup dedıkleri sedef kakmalı ta- zaptetmek ı·stı·yeceklerdı·r 1a şudur: vnrt' lec~k l<.ı: 
,n:valarile gecenin bağrında ·Almanlar Giritte, Surh'Nl• (j !! •- Bısmark ilk uda 23 mayu. 

~"i'lıyan w"b' ·· ··ı l kt h b' d -'f 19 "O d D k •ini: .,ı 1 suzu en zil sesle- Zı'ra Gı· ı" d l ı"k al e m u l • • ve ro n Pi' " PD "1l1Vill a Biikre~: 31 (A. A.) - Rador -DÜ saat ·> a aııimar a 
T e m V VaSa a 1Çl0 ' iveflpr Opmin eıl~•rk bir pl..3r bo""zında görülmüştür, Prinz 

Y . ajansı bildiriyor: Askeri temyiz ..-
.. -, 

11 a ayni, :\"3 rUlıi. :\.!.·a kal- hazırlrımrrl:)rcfır. ı~•e diisman•n Auge:n harp gemi~i, B.i.Smark•a re 
oı • ı T b k J" Al J l A d mahkcn1~i öniirn;tıdck.i per-
hu. nara arı, yani •Göziim, ru- O ru imanı m an ara azım ır. 1>azırlad1l;ı bu planın an~ak bir f:ıkat etmekte idi. Hava oldukca 

nı k lb" ~cn1bc giinii Horia Sinıa, Basil · ~ 
.. • b.' a nn• naraları, sehva- - l<ı..:.mı t?haklcuk eciehilıllektedir · ·i i<ii ve ı üyet 6 veya 7 mile in-
ı ır llu B w d t'd K İ "it k Jasurschi, 1'icofat; Patra~co. a s yağmuruna boğar. a g a a O ZU ngt ere azanıyor Jfol'iin Londrada. Irak va,; h.sar ed yordu. Fena rüyet ı;art-Coustantin Papanaco ve eski 
Şa * veli hal<knıda J!avet h··r•z b: lan devam etmi ili, Dfu.m•ının 
mın b 1 - lejyon rüesnsı hakkını~a g-iyah 

ıı:• 1 u çalgı ı, çağanaklı y - - - -- - ---ı nikbinlik kavdolurunaktadır. J 3teş menzili içme d~ek tehli-
'l,:cc ert. k 1 azan s b k B ··k At ·ı·ı · · hiikmunu vcre<'~kttr. k d anı ve irinli giinleri : a l U reş eşemz l erımzz rakın Ki•linl!' hül<iimet;nin h•• kesi vardı. Bütün gece düşman 

s.:b:;.rup gi~e~ken kör kütük bir - - ı,.a "'"" mnlılelif ml'mlel<rfl,. ----o---- közden kaı,:rılmam'ş\;r. Çünkü 
tar ·ügece;;ının sabahı, sarhoş- (Başı Birincide) de müdafilere nefes aldırınamıs- re daj.'ıhnolct.ılır. Bu da !!'Ö<'!" J " ı:rce c;uk karanl:k degildi, 
:V...;d;la~. bır pare top sesile U· Gıride gelince, Alrnantar Kan- !ardır. İngilizler, adaya. takviye •ir ld artık seflerinin ffil"·•fta apon nazırının mu- 24 may•s •oat 5 den biraz sonra 

F. diyeyi işgal ettildenn; ve miida- kuvvetleri gönderecek yerde hı kh-ct'n~ itimatlerı kalına111ıshr knl\·az6rlerimizden biri bir .düş 
·ıneviv~·e ., , · f k tle · k h" b t D 1 rinde i"'' raınunın mınare}e. aa uvve r.ı Umanda.nı gene. kuvvetleri önceden ada<la bulun- Gh·:di•l Zİ'\'81 eY.f"r vuku hul., ım eyana 1 man görmüştür. ..ışmanın yo U· 

da nı~:e alar veriliyor. sokaklar ral .Frey'blll'g'un. Giridden tayya- dursalardı e)bet dalıa doğru ha caksa, Almanlar hnndan col· nu kesnıege memur harp gemile-
öncülerl ~rldusunıın yalın kılıçlı re ile Mısır, a gıttıgıni ve ada,., reket etmiş olurlardı. Harpte e .,,emnun olamıyaraklardır, Zir- (B l , , f d ) rinıfon b:rmin Hood olduğunu 
1 d " ' ·~ '- lk ' ltalvan kıt 1 ın ık ld aşı ıncı say a a bı'lı·yorduk. Kısa '-ı'r ml·ıddct ~n-ar ı: ... an oynuyor- . -'. a ar ın ç arı ıı;ırıı kötü ey yarım iş görmektir. ı.., Suriye vl' Trak hn1<!<ın.>,p " _, 

. bıldırıyorlar Buna n c· Alın l '-k k -'-d' , - Eğl'r bö:vle bir suitcfelıhüm ~ Hood at-. a~ı,....r. S!rosilc Bıcaz vil~vAı· , . , · azaran, ıri- an hava kuvvetleri ve pa "l~nlarının ta ıaK u ıı t ..... ırm- •u " , .•• >" 
· ,- •ndA A b h k" d.iın akibetı artık Almanı L . t k tal 1 ,_ mevcut ise bu kadar büyük bir Bı'smar'- ,.e Prince of Valles de a ıneti kurulınu ~ ra ü u- . İngi , ,· .. arı~ e n- r94u ı arı bu yeni muharcl. .!eki manayı haiz o amırncaK· ~ 

s ve b 1 dedır lizler G'"ıdı d f ~· d ah 1 ~ anlıs,·lık ancak •bile bile '··apıl- tes et,~e ba 0lamı<,lardır. Az Melık Hii<e:vin-üı~ asına •E ' . ' ,. mu a aa ~A ın e m aret ~östermis eı· tır.• .. ,~., -
ile Mekke E~•-ı ~'~et. unvanı edemezler n:ııyd:_? _Ingiliz donan- ve İngilizlerin yaptıkları ilk h md 1 mıs bir yani> olabili1', B ı ha· ,cıu·a Hood'a isabet v:dci, olmus 

, K 
1 

B' ·:""-4 lluse,·in ması .~azifesını Iayık.ıle b~aııı:nış, cumlara karşı halif .silah'""rı·ıe da S~'!lt vermPmeleri 18.zı ır. A - ktnıdan ,•nzi,·ctin a:t, dınlatıfmaoıoı ,.c bir yangın çık:m~tır. !ki da· 
ııııs., ra ırınc'ı ııu·· '. tteç- k d Al 1 - m nl r bı·r kac gu··n evvel Mısır f 'd · dd d'I 1 d H d b h ) , .., ·ın d 30n gune a ar m;ın arın deniz yanmasını bilmişlerdir. Eğer lo a a . aı esız a e ı emez. k.ka sonra a uo or ava o -
alınıştı. a ını den çıkarma yaptnl:.arına mani nu yapamasalanlı Almanlar m hududunu tecavüı, ederek Ce - 1 - J'aı><>nyanın esas seti, pek ml1$1ur Prince or Valles muha-

Ortanca oi(ln Faysal da s . olmuştur. Fakat kara kuV\·ctlcri lı1? olacaklardı a hennem geçidine hikim olclular sağlam bir surette rrulmi. tir. re\ıe:)·e devam «tmiı;se de n:ha-
~ilayetimzie Birinci Fav~a~rıye ayni mu!tavemeti göstereme~•- Hu~· İ . : . . Bu bizim fikriınize göre Tobruk :? - 27 e~·llıl l!MO t!anbt-rl ;Ja- y<'t uzak.la$mağa mecbur kal _ 
ııı:fe kral •tayin edilınis. t'ı na. !erdir' eğer Afatla İngiltere ada- m<.>k üz . ngA1lınlızler!Bagdada gır- kalesine yap,lacak muhtemel ta· pon haıid si,·n•efi üı;ihlii pak- m lır. 

T k , , • . ere, an ar da Adaya · · ı b. tedb' de onlar patlar en Faysal k s ndaki asri Ingiliz fırl<alarından yayılmag b .1 d 1 arruz •cın a :nını.; ır ır rı ta dayonmnktndır, Bun~n üzerine d~an sürati-
ltı A b ' 11 • b lı.ul d ı a a a 1 ar Bundan baska b. ı:e deg'ildir ı ı.··ı• · ı 
lı •nılasındaki ra ordustınun ir kaç tanesı llfü<IV ı, A - sonr. a ne olacak' B' . · k . . ır Y · 3- Japonya11ın, tan 1 u .erın· ni aza tm~ ve cenup istikarnatine 

ızım ·anaatı I ı· le · I ak 1 ~' b ' asında, Sama giriyordu, ınanlar bu neticeyi alamazlardı. mıze göre Al · ı T b - n~ı '' rın r mese=-u ·" de zaaf giistı-rıni• oldnihı ""Ya lerlt•ı-ıeğe başlarnıştır.> 
~ · Alınanla b '" ,_. · asi ~n ar 0 ruk ka- an ev,-el halledecek vaziyete gel- d v 'akliivi cinsinden hnlis kan rın tat ık ettıgı yepy<ıni ,.,,.ını es ı bır taarruz k . , göstcrccr"'i esassız ır. 

1 
• <n makbul cinsten, kır ~nk- muharebe şekli karşısında -ôy- !ardır. Zira Girid adası~~P;;;:', : nı~e~ı Alm~lğ~ı:ı~rh'$.:t~~ ~t - 4 - Crnl'p denizleri hak' ın-

~: bir arab atın üstünde, $anıa mınıyorom ki - Yunanlı w Ye- ruık limanı arasında b· ile 1 ce ır, şey e · r 1 e- daki siya<Ptimiz sıılhperYcrdir. 
"' ni Zel"-'-J kıtala ·ıik .. l' . 1 k ,ır ma mzcle Ingıliz hattı artı;k K:brıs- 1 f"h ·ıı 1 1. "~ F~tilı heybetile giren F vsal, ternı·.';"""' ı r acemı gos- ,, "ı o arn kullanın.ak ıç;n Al - Tobruk kalesidrr Şimdi bu mev sama ı mı d eranısı po ı-
..,..tdtuıcü ordu ı.umndanı Ce- ı.,.er. Alınan!ar da bunda.n man ar h<>sabına bB4ka çare yok ·ı . ü . b." . tJI likanın .eni hu h rl'ketimizi 

" istifade etmesini bilmişlerdir. Üs- tur. Zaten G;uı adıısı bu bakım" ::ı "ı'"ın ~en.ne, _ırGr ~d ~o}0'kY devam etmeğc imi.in lrırakmaz-
(--- tünlük ve hakimiyet teın.n eden dan Alır.ani• ·a biiyük bir fayd~ lo~;,';-r; .~_rıncısı3orkloen t. ' <a hu •i:vasetimizde ban deii-
(~)) Allahına lıill'et olsun, Alman hava kuvvetleri de ha=- temin edebilir. zaktı:eı:ak'"atcısTı b uk ık mi e_ıe u- ,;kJikln nlabilir. 

~·ı l3bı T• $ kızla lığı kuvv~· i-nil:zle. · u r a esı mu-ı • uma, amın - • ".''• tertı'batı ve hava ~ ' r ne yapacak? Girid hasara edilmi~tir. Bu itibarla Al- Sahip ve Başmuharriri: 
b•lı'~"akkase ve hanendelerile, m~arebesi noksan olan müdafi- hal1bınden alacakları dersleri.> manların Tobruk kalesini düşür- N1ZAMErrtN NAZiF 
~Vk ~rı ve sularile meşhur lıerı çok ~!ar, göğüs gö- K•brıs adasının mii<lııfnasını iy, mci!c Galışmaları çok rnuhleınel-

ve eıt~nce yeridir. ğüse cereyan eden muharebeler- hazırlarrloları ve :r'obn•k kale- dir. 
Ne•riyat D irchörü: 

SOKRO SARACOOLU 

[Bismak J tan kurtu• 
lanlarda olmamiş 

değil ... 
Loııdra: 31 (A, A.) - ~ulf'

rin öğrendiğine göre Bismark 
mürettebatından kurlarılanln
dan bazısı. hir lngiliz harp ıe
ınisinden bir İngiliz limanına 
rılrarılmıştır 

Fon derGolç 
Paşa~ 
(Başı 1 inti sayfada) 

şeyler borçlu ~lan b_ir 01"':"" 
tekelin hhl oetınde ıken ol-

dü.• 

* l\lüşir Gole p~yı ta,nn on 
nesiller içinde, benden h111 •• 

11-~t 
,.üksek saliılıiyetle fiki~ y~ır.u
, k ld ;n, u·ın tebilecckler ço 0 u,.- ' 
burada miilcvazi olmak k~•. a
nndavım. Bunun için taJsih~
tan . çekinerek, sadece, b~· 
zin1 neslimizin bu ~·azıya U). 
mıvan bl::ilerini. ~·anı. )~akın ta· 

.b·. bazı hakikallcrını sırala-
rı ın .... 
ınakla iktifa cdcct"gını: 

1 _ J>rusy a M~r~lı K.olınar 
fon der Gol~,bugunku Türk or
dusunun dcı:-ıl, o .... manh or~u
sunuu hocası idi \"C o orduya ıa· 
kar edilemiyecek büyük bi• 
ınetlerde bu!unmu tur, 

2 - Abdülhamid de dahil, hiç 
bir Tiirk. ister sultan ist~ ge
.Uı olsun lıil' bir de,·irde. hi~ 
bir silahtan korkmanıı<fır, Ü• 
nun zaınanında Türl.: ordusu a• 
t" talimi yapmamış hir ordu o!· 
'-"Ydl hir Plerne, bir Milona, hır 
Domeke şaheseri 3 ara!ılamazdı. 

3 _ Ta,·nslırnd. bir Tiirk im• 
mandanı olan Halil Paşa tara
fmdon idare rdilnıiş bir ordu
n1· ..... l esiri ohnu ·tu. 

4 - Eğer bir mn be yopı-
lırsa Tiirkiyc ohcaklı rıkar Al
nıanyadan. GoJ;r.ya nnuhılu
:vor mu? Ya Çaıınkknle? Vı 
Kal'l<as dağlan? Ya ~öller? 

Murad, dostane bir tahlil ~ 
biz şiliıh arkadaslığı güıılerin· 
deki fcdokarlıklarıınrza b d~I 
aramamakta olduğum""" ~öyfi
yebiliriz, Lakin btmun ilk ~artı. 
bU.e ve Osn.anlı lmparatorlu
j!'ıına füzôli minnetler vüluelil· 
memesid ir. • _. 

NİZAMEDDİN NJ!U,ı fl' 
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Damga Resmi ASKERLİK 

EN SON HAVADİS 

Elektrik tarifesine 
zam yapıldı 

Kanununda yapılan son tadilat 
iŞLERİ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil Büyük güreş 
Beyoğlu Yerli As. Şubesinden: mu••sabaka-
1 - · I Haıiran 941 günü Ye-

Vergilere yapılan yeni zamlar 1 
·lola;Msile elektrik tarifesinde 
kilovat bru;ına yarından itibaroo 
bir kuruş zam yapılacaktır. Bu 
suretle evvelce 12 kurus olan 
bu kilovat 13 kurusa cıkarı•acak-dek subay ve askeri memurların Defterdar Şevket Adalan 

değişiklikleri izah etti senelik yoklamaları başlıyacakt ır. ı ar 1 
Ve bir ay devam edecektir. 

tır 

ASKER AİLELERİNE 
YARDIM 1 - • Y aba11r ı memlel..v:>tler

de t1111zim olııuup Tiirkıyeye 

ıöuderilen f!.t1rak re sent>tler, 
şimdiye kadar rı .mi dnirel<'rı• 
ibı-a:r. edildifi ı·eya ü:(•rıı,,. 

mürselürıile) lıleri t'P)'fl hwııil . 

ııun şiiı11uliinP ((İren nıiıf~~~e~p· 
/er trırofı11d1111 ta11::;İııı olwıaıı 
(/ıer m•vi arzıılıal, istifwwme
Ler, lôyılw, mulıtıra, beyarma· 
me ı·e ilıbarıwıııe/,., t'<' bu lllfl· 

Jıiyette re.mi 11wkamları ~·eki
len telgrn/1111111Pleriıı ıııülıiirlü 
ı·e imwlı 11ü.,fuı/arı) pıı/sıı; t't'· 

)O bıılıı ııoh.wm olduğıı tal.:·~ir
de dm11ga resmı t·ı'zföilc biı· 
tikte tıııızim ednılerdl'1t a/11111 
cakıır Bu cez(l af fa tıibi değil· 
dir. Bıı 1.:·abil eı•rak ı kabul .,. 

2 - 20 Haziran 941 günün
den 30 uncu uününc kadar her
hangi bir suretle gününde gelmi
yenlere tahsis edilmiştir. 

3 - Yoklamaya gelirken ikı 
vesika• foto~rah He, nüfus hüvi
Yt:t cüzdanlarını, a$keri hizmet 
vesikalarını, umumi ahvali sıhhi
ye raporlarını, doktor, veteriner
ı~r. eczRCl, ve dişçiler diploma 
ve ihtisas vf'sikalarını birlikte ge
tirf'ceklerdir. 

IPri t<ır(ljıııd(llı d<'t'ir ı·e· 

ya ciro muunıelı>.ı.;i .'·ürüıül
düğü uıkdırde dnıııga re"1ıiııe 
tiibi idi. }'eııi ıadi!tit<ı ~i;,e, 

(her lıa11gi lir suretle f'iirhiyı·· 
de hiikmüıuleıı i.,ıifade f•dildı· 
ği} takdirde dalıi d11nıgtı res· 
miııe ıiibi olacak n• rı•.,i111, hiilo
münde11 istij,,de .,tlı•11leı t11Nr 
fmda11 ifa oluıwctıl<ttr. 

2 - Ç('/derle lıwık(ılaı ar<ı
• ııulaki ınüııalmle ve tedi yı• e· 
mirleriııe ait lıükiim, geıı i~lı•ıi
lerel.: (çekler, baııkafor ı:e.ra ı ı 
careıluınel<.•r arasırıdal.:·i müıw· 
kale, tediye, ir.,al, tesli111 ı·ı· 
tah. il emir/erile a/ı,/'iimuın lııı 
valelUlmeler ı•e hm al.P mekıu p
lan (5) kıır~ ı•e mulıtel'iyaıı 
20 Liraya /..adıır oltı11 posta ,., 
telgraf lıav(lleıımıwleri (2) lw· 
ruş ve 20 Liraıla11 fazla olwılm 
(5) kuru.ı} damgıı rı•.,mirıe ttibı 
tutulmu§tur (Bu resim mi~tu· 
n 3828 •a} ılı l.:aıı.uııun 11 uu·ı 
ıneddesi ııu.ıcibiıı.ce % 50 ;;ama 
tiibidir. 

3 - 1'ürl.-ıyede tımzim olu· 
n up dopıuiarı dokt'ula yabarıcı 
wıemle!U!ılne göııderileıı evrak 
il<.ı çekileıı ulçafların damga 
resimleri, 'fiirkived.e lwlwı 
kopyalaruw ıml yapL~tırılmak 
.ııreıile ifa olıuıaca l.:· ı•e bu 
kopyalar whal.:1.-ul.: müruru Ut· 

11ıan ı ınü<ldPlİ11c·e saJ~l<tnacnll

Nr . 

4 - !,igurl<ı akidlrriıw ait 
damga resimleri, prirr•, idaı-e 
masrafları ı·e.<air lıf'r ıu• ııam i
le olursa olrnıı mü~terüleıı alr 
tıan paranın )Pl;;ünu üzPrİ11· 
deıı ifa oluıuu·aktır• 

,fen ve iizerine nı ucırn,•lP ya· 
ııımlaı lıah/w11la lıii/,iim b11l.-1 
dir. 

- 6 } ıılwrıda )ltzı lı lıii· 
ldimll'r 1 llazirm ı 9 11 turilıııı
den i t ibarf'tı ,-iiri.i1neğr bo~l ı )·a 
caktır. 

4 - Yoklamaları esnasında is
tenilen mal\ımatl şifahen veya 
mektupla bildirmemiş ve şubeye 
gelerek kayıtlarını yaptırmamış 
"l,m yedek subaylar ( 5 O) lira 
para cezasına çarptırılacaktır. 

5 - Mayıtıta yap ılan maaş 
yoklaması ile haziran yoklaması
nın hiçbir alakası yoktur . 

6 - Temmuz 941 tarihinde 
vaş haddine uğrıyacak yedek su
baylar yoklamaya gelmeye mec
burdurlar. 

Küçük ---- 7 - Bu yoklamada raporun 
'liçbir maksada ki.fi gelmiyece

H a be r 1 e r :ınden rapor gönderiımeme•i. --
* Bir Temmuz Deniı.cilık Ba 

rwnı hazırlıklarını yapmak üzt-~·t 
bir komı>yon teskıl edılım~tir 
Komisyon her hafla Jımarı reı.;lı 
·-'ınde toplanarak bayram proğra· 
~..ını teslııt cdecekwr. 

* Posta ,.e T~l.gral Umum Mü 
düıfo>;ünün 19Jl Izrnir fuarı ı· 
çın hazırladıj(ı hatıra pullarının 
b.,;ılmas:na yakında ba:;lanacak-
tır. * Körleı- orkestrası sehrm 
muhtelif yerlerınde konserlıer 
vermek ü:ııcre hazırLklara başla
n.ıştır. İlk konser 1 hazıranda 
Kad!köyünde Süreyya sınema -
sında verilecektir. 

* Dün şehrıınixden 400 bin 
lirahk ihracat yapılm!fıilr. * Bu yıl temız.lik amelesine 
ıkişeı· kat el>bbe ve iki~er çifı 
•Ya!kkabı vcrilec~ktir. * l\fünhal bulunan iş ticare• 
umttm mUıdüı·li..igünc d~ ticaı·ef 
dairesi reib muavini Celal Yar
man tayin edilmiştir. * İsmail Hakkı Baltacıo~lu 
varın Saı·ıyer Ilalkevinde (Türk 
nedir?) mevzu.u bir koııferans 
verecektir 

8 - Taşrada bulunanlar, bu
undukları mahallin askerlik şu
lıelerine bir dilekçe iJe müracaat 
edecekler veyahut taahhütlü mek 
tupla şubedeki defter sıra No. sı 
nı bildirmesi ve tercümei hal ile 
askeri vesaik suretleri gönderile
cek. 

9 - Bundan bq ka : 
A) Halen gördüğü iş ve me

muriyeti ve ikametgah adresı. 
B) Tahsil derecesi. 
C) Mühendis ve kimyagerle

rin hangi şubede ihtisasları bu
lunduğu, (Su yolu, elektrik, sa
nayi. vesaire) vesika suretleri. 

D) Doktorların dahili, harici, 
kulak vesaire ihtisaslarının vesi
ka suretleri . 

E} Yabancı dillerden han~isi
ni ne dereceye kadar bildiği. 
(Tercüme ve tekellüm). 

F) Askerliğinde gördüğü kurs 
lar. 

G ) Malul ola nlar maluliyet ve
sikaları ve yaf haddine uğrama
mıı,la r kamilen geleceklerdir. 

H) Yaı hadd ine uğrıyan ve 
yaş haddine uğradığına dair nü
fus hüviyet cüzdanlarına İ~aret 

Şehrimizde yapıla

cak müsabakalara 
Filandiya ve Estonya 
güreşçileri de iştirak 

edecek 

Belediye daimi encümeni bu
gün toplanarak 1940 yılı mali se· 
nesine ail islerini tamamlan1ıştır 
Encümen y"eni sene çal~naları
na asker ailelerine yaı'Clım isini 
ön p!il.na aln1ıstır. Ayrıca yardım 
şekH etrafında yeni bir rapor ha
zırlanarak dahiliye vekfıletinin 
tasvibine arzedilıneğe karar ve 

Yak:nda 'ehrimizde bcynelmi- rilmiştir. 
lcl 1?.Ül'C> mibabakaları tertıp cdi\ ÇA1\1LTCA 'fF:PESİ 
ıncsine karar verilml;:.;tir. Müsa- Çarn!ıca tepesin lt:ki istimlak 
bakalara Finlandiya, Estonı:a ve i,;ine devam edilmektedir. Evka
diğer şimal memleketlerinden fa ait tarlalar tesbit edildikten 
dünyaca tanınmış me.c;.hur güres- sonra kıymetleri takdir oluna-
çiler geleoekwr. cakLr. 

Memleketimizin oo iy' giire•-, * Dün Iraktan 100 sandık çay 
çile" ı de müsabakaJıara git ec,..k- · gchni~tir. Tevzıata hemen başla-
lf'rd r. nacaktır. 

----o l * I<fıt.11thancnin in1ar pliLnının 
HASTA BAKICILIK 1 hazırlanmasına ba!;lanmı<tır. Bu. 

KURSLARI 1 radaki tarih! e.serler muha!aza e· 
. . . I dılecektır. 

Yardım Sevenler Ceınıyetının; * Dün Jlfacaristana 123 bin 
hastabakıcılık kursları pek yakın kilo külçe bakır satılmıştır. 
da faaliyete geçecektir. İlk parti- l * Börekçil<er bir cemiyet kur
de Ü>ıküdar semtindeki hastaha- mak üzere Ankaraya bir münıeo
nelerdeki kursa 303 bayan i>;tirak sil . göndermişlcl'dir. . Mümessil 

. · 1 , aynı zamanda kcndilerıne veri . 
edecektır. Istanbu un umumı ola 1 k t kst - it 1 en c s ra eı ra unun çoga ı ~ 

rak ihtiyacı 0]<1n hastabakıcı sa- ması etrafında tcmaslardo bu1u-
yı.ı;ı 1700 dür. 'nacaktır. 

• 
Buket içkili Lokanta 

Yaz münasebetile kapanmıyacaktır. 
En sıcak günlerde Büket'in holü 

fevkalade serindir 

Soğuk şerbet içmek için 
Büket'e gidiniz 

Akşamları nefis yemekler, Mezeler, 
her dürlü içkiler. Fiatlarda azami 

tenzilat yapılmıştır 

31 Mn)"' 1941 Cunıarıe,; 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuı·uluş Taı·ihı: 1888. - Sermayesi: 100.000.UOO Türk 

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

Pal'a biriktirenlere 28.800 lfra ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pi.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 
4 • 500 • 2.000 • 
4 

40 
» 

• 
250 
100 

• 
• 

1.000 • 
4.000 • 

100 adet 50 LiraLık 5.000 Lıra 
120 • 40 • 4,800 » 
160 • 20 • 3,200 • 

DİK.KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 

dan a~ağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz. 
lasile verilecektir. 

Kuralar seın.ede 4 defa 11 EylOJ, 11 Bırincikanun, 11 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

lstanbul Defterdarlığından: 
Beyoğlunda Pırlpaı,a mahallesinin Hasköy caddesınde kaın Milli 

emlakten eski 217 yeni 221, 223/2 numaralı ve (10055) metre mura1'
baı sabasındoki aı·sa; 19/6/941 )>"rşcmbc günü saat 15 de Milli emliı 
müdürlüğünde müteşekkil koınisyond:ı kap<ılı zarf usulıle satıfacaktı• 
Muhammen bedeli 1038 lira 50 kuruş teminatı 528 lıradır. İ,;teklıleriV 
teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar kon1isyoıı reisliğine te' 
di etmeleri ve fazla izahat için Milli emI3k 4 üııcü kalemine mi.irae< ~t 
etmeleri iktiza edeı·. 4207 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden : 
Muhasebemiz icin muzaaf u.sule vakıf Lise veya Ticaı et mektC' ı 

mcı.unu ve askerlikl~ ilişiği olmıyan bı.r meınur alınacaktır. İslcklilt'rir! 
gerekli vesikalariyle birlikle !vlüdürlUğün1üze her gitn saat 9 • 11 ar<i" 

sında müracaat edebilecekleri, 
Bir kaç Uı1ip olduğu takdirde aralannda naı.ari ve ameli bit . .w-C" 

me sına\'ı y:ıpılacak ve bunun günü ~,.~ı~lerlC' ilfin edilec<!ktir. 
4115 ___ _.., 

5 - A/el'imıu11ı ticuri ve sr 
ıwi miiı'·''"·'e/Prle lıwıkalar vı• 
)irkı·ıler u: Jfı.59 .<ayılı kaıııı· 

* Kapalıçar-ı caddesinin as
falıt olarak yapılmasından vaz 
geçilmi.>ti.r. Bu yollar, makaden 
;ose olarak yapılacaktır. 

edilmiycn subay ve askeri me- l tlen, asteğmenler; i 
murlar müracaat ederek nüfusu-) 12) 21, 23, 24, 25, 26, 27, 
na işaret ettireceklerdir. l 28 Haziran 941 günü; herhangi 

1 O - Yedek subay yoklama bir sebepten dolayı yoklamaya 

~~~----::{!0~~-~-'fft!~~~--~~~~----~-----ıı~~ 
~ 

Ekmek fiatı 
20 para ucuzlayacak 

Evvelce ~apılan bir tecrül><.'<h 
bir çuval undan 98 ekmek çıka· 
rıldıgını yazını. tık. Yeni şekıld• 
bir çu,•al urnian 103 ekmeğin el· 
karılaıbık..: • i t""bit etmek üze
re yakında bır becrübe yapılacak.• 
tır. F.kmek bu şekilde vücuda ge
ticildiı.:i takdirde );rını para daha 
ucuzlıyacaktır. 

* Sirkeli Hayriyenin yaz tari· 
[eleri 3 hazirandan itibaren tat
>ik edihnege ba.ş!..,acaktır. Tari
~ı.-de nıemur ve i~ilerin vaz.iyet
'.eri nazarı dikkate alınmıştır. 
"(öprüden aksaır !arı daha geç sa
•tlere kadar Boğaza vapur kalka. 
caktır. 

günleri aşağıda yazıldığı veçhile gelmiyen subaylar. ( 7178} 
sınıf ve rütbe eırası takip edecek- Fatih A skerlik Şubesinden: 
tir: 337 doğumluların ilk yokla-

1) 2 Haziran 941 günü Gene- ma müddeti hitam bulmak üzc-
ral, kurmay, piyade albaylar. re olduKu;ıdan yoklamaya icabet 

2) 3-4 Haziran günü Tabip, etmiyenlerin cczalanmamak üze
diş tabibi, eczacı, veteriner, kim- re bir an evvel dört fotoğraf, i
yager subaylar; kamet k&ğıdı ve nüfus cüzdanı 

3) 5-6 HaziraD 941 günü le- ile acele şubeye müracaatları. * Uski\darda Semsi pa a tara
r nda bir gazıno inşa etmek üze
'" bir firma belediyeye müraca
at etmiştir. Teklif tetkik edilmek 
t.edir. 

va.zım, istihkam, muhabere, sü- Kadıköy Yerli A skerlik ıube- ı 
vari her rütbeden: sind en: 

4} 7 Haziran topçu, ölçme, ı- Şubemize kayıtlı emekli ve ye-
şıldak, büyük, küçük rütbeli su- dek tel.mil subay ve memurların 
baylar; Kenchk n1 utat yoklamalarına şim 

ııtARUİNİ ııiuıı IS IANIC.l$ lllDA 
tKR~~ t1ESA!" ıllÇAR 

BOÖAZ AGAÇLANIYOR 

Boi::azın agc:ı..çla11ma..<.tı için yen! 
bır pli'ın haz rlanm.,,tır. Plana gö 
re; Boğazın Rumelı kısmı tama

Yeni neşr~qat : 

GÜN 
men agaclanacaktır. Ağaçlık sa- Sıyasi ve edebi haftalık Gün 
balar arasında "ıraat şubelıeri te- gazetesinin ik>nci Sayısı Nizamet
sis edilecektır. Ayni zamanda t.n Nazif, Vecdı Bürün, Edip A
bosta.n ve meyva bahçeleri de yel. Ahmet Muhib. Şakir Sırma-
\iicude ge· irilecektır. lı, Cavit Yamac, Asaf Halet Çe-

AL!liANLAR KAGIT le\)i •. Sabah;ıttin. Kudret .• Cahil 
SATACAKLAR Kulebı, Salah Bırsel, Lutfi Oz

Şt'hriınize ~elen bazı Alman· 
lar, bize her nevı kagıt satmak 
istediklerinı bı ıdirnlı~ı~ı-dir, Bir 
anlaşmaya varıl rsa mübadele, 
hususi takas tizerinden yapılacak 
tıt. 

kök, Samim Kocagöz, Bedri Rah
mi, Baha Dürdeı·, Dvğan Şenay 
V.S. nin siir. makale ve tenkıt
lerile çıkm"i\11'. Matbuatımızda 
bir htıd,,;e teskil etmi.ş olan 
GÜN ü okuyucularunıza tavsiye 
c.ieriz. 

- Öteki odada hır. yatıyor. !duyuyor, ka bi burk. uluyordu. 
Diye düşündü. Bir çocuk aiilaması, iradesini 
Sonra tuhaf tuhaf rüyalar gor büSbütü.n altüst cttı. Soğuk so· 

meye başlıadı. Bazen damlard• i:uk terlemeğe başladı. Nihayet 
dolasıyor, a~ç dallarının tepele- feryatlar, inlemeler, bağırmalar, 
rine ç:k·.yor, bazen elinı kolunu bütiin bu ibabınt bozan seylcr 
sallıyarak, denizde, dalgaların a- kesildi, heıi\nin üstüne siyah 
rasın<la yürüyordu. bir perde indi. Yalnız, çocuk ağ-

Bu hal iki •aat ka-dar sürdü. lamakta devam ediyordu. Bu sı
Hnşhaş:n tesirile gôrdii~ garip, rada Löblan ın sesi işitildi: 
tuhaf rüya sil•ile,.;, işittiği bir _ Fetiş çocuğu kaldır ora-
tak~m acı sesler, feryatla.~!a "'.'na dan. ' 
erdi. Ve sonra acı seslerı, bo~uk Biraz ·~- ,_ 'd da garip 
k k ,_. t k . 1 l ta'·' ~.ra <eorı or . 

ısı :ıır a un ın eme "r ıup tok bir ses . Tldi F t' kH,.ük ti" ışı ı . e ış ...,. 
e .J;,,,- k 1 ak .. 11 .... 1 b" bir çocuğu bacaklarından tuta-
. gazı1 sı 1 ar beo < ~rurden bır rak, baş•nı sallıya sallıya duvara 
uısan ın emesıne nzıyo u u vurdu ü..;; .. _, .... 

1 b f tl , ~-ncu vu • ..,...... yavru-
~ er, u erya ar... nun başı patlaıdı be · dı ı 

Odada ışık yoktu. Bu iniltiler fırladı. ' yru şar 
'fere'::' ya azap ve idırap veriyor; Tereza, artık bir daha çocu-
kız.cagw harap ediyonlu. ğun Se<ıini, ağlamasını duymadı. 

Kalkmak istedi, fakat irado * 
kuvv~t\ buna. kafi gelmiyor, mut. Tereza ancak ertesi sabah ken-
lak :hı" ·:•ez. ıc;ı 1de kakvordu. diıııe gelebildi. H...,ha~m tesiri 
Bıraz iler'..de, ~aşk:ı bır odada tamamen geçmiıJ dalgadan ta· 

1'°."kwıç, kanlı ~·r dram oynan- mamen kurtulm.;,,tu. 
dı,gını anl>yordu. Yataktan doğruhdu, terlikleri-
Kanlı ·dram!... ni giymeğe çalışırken akşam duy-
iBu dramın scluıeleri nelerden duğu 5esJeri, acı feryatları ha

5) 9 Haziran 941 günü jan- diden ba9Ianmıstır. Ancak bu 1 
darına. harp sanayii, büyük kü- :sene yokl~maya. 20 haLİranda ni
çük rütbeli subaylar; hayet ,·erileceğinden bu taYihe 

6) 1 O Haziran 941 günü nak- kadar şubı...ye müracaat edilmesi 
llye, otomobil küçük büyük rüt- ı ilan olunur. 
beli ıubaylar: Eminönü y erl i A skerlik ,ube-

7} 11- 12 Haziran 941 günü sinden: 
deniz, demiryolu, hava, harita Sınıf 8. tvluarnele men1uru Yah 
her rütbeden subaylar; ya Nüzh<l oğlu Re':.ai (35489} 

8} 13 Haziran 9-11 günü he- Yedek piyade tegmen 47597 
sap memuru, ve muamele me· Naci Celal Boranel. 
murları; Yedek piyade teğmen Tevfik 

9) 14 Haziran 941 günü as- oğlu Reşot San ( 4541 O) 
keri hikim ve müşavir, mü:ı.iha, Yedf"k piyade teğmen Hi.ise-
ımtlmlar. csnafata askeriye; yin l-liln1i oğlu Mu.:>taf. Adnan 

1 O} 16 Haziran 941 günü pi- j Bozculı ( 142 1 ~-) nın .. kayıtları 
yade yarbay. binbaıtı. yüzhaşı-ı tetkık edılınek u:lere nufus hüvi. 

11} 1 7, 18, 19, 20 Haziran yet ciizdarolarile birlikte acele ıu 
94 1 ~ünü pivl'l.de üsteğmen, te~- f'.- r,·p mür~r~atl<lrı, 

T. iŞ BANBASI 
Kti~lık Ta\arruf lleiaplarr 

1941 İKRAMiYE PLANI 
KEŞIDEl,ER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

ı ~.ğu•tos, 3 lkincıtcşrln 
tarihlerinde yapılır. 

J 941 ihemiye!eri 
l adet 2000 lirallk = 2000.- L. 
3 • ıooo • =3000.- • 

2 • 750 > =1500.-;- • 

4 • 500 • =2000.-. 

8 • 250 • ::;= 2000.- • 

35 • 100 • :;:::=3500.-·. 

80 • 50 • =1000.-. 

300 20 > "" 6000.- • 

~ŞİRKETİ HAYRİ YEDEN: 
Yaz tarif em iz Haziranın 
sabahından itibaren tatbik 

3 Üncü Salı 
olunacktır 

. l 1 1 j ·ı 1 1 1 1 ıı -Enson Havadis......: 
SINAMALAR = I Abone Şartları: Tii~kiye ıı:ariı 

. ıçın ıçıP 

BEYO(iLU \ıı\LK Sİl\EMASI Kr. ~ 1 
Bugü" 11 de gece 8 de 1 

:ı BfYÜK FİLİM BİRUE.t'1 Senelik 1000 !iOO 

1 - Kiıı6 ICong: Türkçe 
2 - Şe~ tan Çete,; 
3 - KunıarbnLlar gcıni'i 

Altı aylık 550 ıooO 
Üç aylık 275 55~ 
Aylık 100 

~-
c var mıydı?. buldu. Asabı fena halde boıı.I 

En S on Liavadisin ina_ljet ve Mıacera Tef "k · 9 .r LA ı . rz USl • Birini boğaz.lıyarak ele geçıı·- mu>tu. Artık bir i• göı·emiı« p .---------------"'------------:....-----------! miş olamaz mıydı? ~ N ·t Jıt 

L K TA 
<•U. e yap.sa, nereye gı se lef• 

A Buna inancı vardı. Fakat, bu- lokantada duydugu a<". ses r' 

-

nu meydana \•ı:rmakta bir fayaa feryatlar kulaklnrınrla ak;sler 
=-.:::.:.;;.._.;;.._--:~-~-:---..:::;:::_..:::::.._:=..~==:_....:::=,=-..::.;;....::;:_..::;:__ görmüyordu. Şimdi bır,,.ey söy- pıyordu. 
Diye mırıldandı. Fakat, bu 1 ı----::::---=-------ı yorum. O kadar memnunum ki... lese, silphelerin; meydana koysa İki gün içinde saral'dı, z•' J; 

bir rüya olamazdı. Yanındaki o·ı Çeviren: _Evet, ilaçtan çok fayda gör- ne olacaktı?.. dı. Hastalandı, yatajı du,w:. 
dadan sesler işitmişti. Hele son M S . Çapanog" /u düm. o kadar rahat uyudum ki.. Hatta yalnız bir netice verme- Nöbet basladı. Say,kL"r~~. 
duyduğu .çocuk feryadı, h5.'.a Kendimde kuvvet buluyorum. mekle kalıınıyacak, böyle bir ha- (Piyer Bil) de yapılan cin~.' 
kulaklarında akisler yapıyordu. için kendini güç zaptett:L Artık köyüme gideceğim. re kette bulunmakla hayatını teh !ere dair bir QOk şeyler söyle<'' t, 

Hakikati anlıamak için, yanın. Odadan çıktı, koridordan ge- Katlin sordu: likcye koymuş olacaktı. Hastalık bir ay siirdü. İy:teS 
daki odaya gitmeğe karar verdi. çerken duvarda lekeler, yerleı'Cie - Kahv~lt.ı etmeden mi gide- Bunun için susmayı muvafık ği zaman sayıkladığı şeyleri ~ 

1 Duyduğu korku, kalbinde hisset- izler gördü: ceksiniz? buldu. Ve sütünii içtikten sonra eli 1 b lıe e' 
t . - · h b"tü' ku t Lö"blan aı·ıe"ıaı· e veda edereık lo- ·sine söy ediler, ve öy . ' ~,ı· 1"1 eyecan, u n vve ve Kan lekeleri! - Evet ... Vaktiyle yola çık- • rin varit olamıyacağıru, hli1J1" "' 
takatsızlığına rağmen, onu teşvik Kan izleri! ak · t' • kantadan çıktı. ,., m ıs ıyo, ıun .. • nın tesirile bu sözleri söyh-<•'j • 
ediyordu. Bu kork~ yerden, bu insan _ Bir ~ey içmeden yola çıkı- Güzel bir tesadiif eseri olarak, de ilave etmeyi unutmadılar· ı~· 

Parmaklarının ucuna ba•arak me:ııbahasından bir an evvel kaç- lır mı? Hiç olmazsa bir siit içiniz. lokantada rastl~dığı arabacı da d r 
kapıya yaklaştı, dıı;rıyı dinledi. mak, kurtulmak için acelıe edi- Tereza, bu teklifi reddemedi ·kendi köyiine gidiyordu. k:ı.t, Tereza, fikrin e isrPı· .;: 1 
Ufak lbir hareket, biı· ses yoktu'.:vordu. 1 "d" 'rd 1 d (Piyer Bil) in bir lokanta d~~ Kat in su u getı iği zaman genç Arııbaya ata ı. Yola çıktılar. b;r mezbaha, maktel o!dtll: 
koridorda.. . Merd.İ\•enlerden inerken, a..<ağı. kızm parmaklarında, biı· kaç yii- Genç kız, arabacı ile, konusur-
Kapıyı açtı, bir karınca sessiz- dan gelen sesler kulaklarını tır- zükle, boynunda pırlanta bir ger ken, cPiyer Bib den i.şittiği ses- söyledi. . 1 r · liğile yürüdü, yanındaki odanın maladı: Löblan'ın kız'arı kıvrak danlık vaı·dı. !erden bağırmalardan bahsetme- Ailesi efradı onun iddıB ~ 

kapısını açtı, içeri girdi. bir sesle çapkın b""teli bir sarkı Bir şüphe kurdu, beyninin i- di. Şi.ipheler;ni söylemedi. Çiin- reddederken dediler ki: ıJ 
Loş odada, karşılıklı iki kar- söylüyorlıardı. çinde dolaşmağa başladı. BöyLe i<ii lokantarun başka müşterileri - Sen korkmuşsuaı. gor~ · 

yola vardı. Biri bozull!n.ıımıştı, ö- Teı·ezayi göriin.ce ı;aştrdılar. pahalı şeyler, nereden geçebilirdi gibi arabacı da Marten ailesine nun tesirile dereye bir insan ı l 
tekinin yorganı intizamsız bir Sabahleyin gelen bir arabacıya, bu ailenin eline?. karşı bir saygı ve sevgi besliyor- slinii attıklarını zannettiP· Je' 
şekilde duruyordu. kahvaltı hazırlamakla meşgul o· Dün gece i.şittiği ;nlemeler, du. ı buki o gebermis bir hay''811 

i!ba.retti? Bunu görmediği, mani tırladı. Kendi kendine: 
"'~~·jlı i~;n SOllSUZ bır ilza(l - Acaba rüya mı 

Yorganı açtı. Çarsaf ve yas, k. l"ı, :Mari hayretle: haykırmalar, gürliltüler!" bu vü- Tereza, evine döndiiğii zaman şh·di. ,.~ı ) 
gördtim~ !ar kan id.n<kydi llıı nnan O dedi! iyile tiro'ni'lİ ~örii- züklerin acaba bir mi'-"e'beti keD<lini rok ku,.,.,,tsiz ve zava'·l•I Cn11lı 11 


