
• Cuma 25 Nisan 1941 
Sene: 2 - No. 151 
Başmuharr.iri: 

.. 25 Nil!an 941 • 
1 

Nizamettin Nazif . \~ünü~· .. ·en ··~son ·habe~lerinl verir S ivisi . Akşam .. Gazetesi ... 
. . KUR&k, 

Amerika ef kari 
umunıiyesi g~leyan 

halirıdedır 

Ruz\f8ıt 
Vazifesini gapmanıış 

obnakla itham 

Ediliyor! 
(Yazı ı 3 üncude) 

Amerika Bahriye jKaradeniz iskelelerine Gidecek İstanbul'lular! <~~z;:m~::" 
Nazırının nutku: 

Biz Bu VILA YETi RESMi 
H~~:i~~n .TEBLİCilNİ OKUYUNUZ 
• içindeyiz! 
"Mihver devletleri 
kaç keredir apaçık 

düşmanımız oldukla
rını ilan etmişlerdir,, 

Jfril>1u.1--'. J ·ı· UU(ı tıgı 1% luı•• •• l • l b • • .1 b' T / '/ l b .. a us erı nt en ıruıae.• 11' n11 ı 1ouı.· 

. ardımuıı tay;}aresi lıa.valamyor. 
lIABEŞIST ND · ' ı fak olamamt§lnrdır· Fakat Hu-
"'--' . . 1 heşiı.tan cenulmnda Jıarckaı 
J..1C1:ıienın §ıına 'e ccnullun· "apau '\e İt 1 1 k" • . . • . . • a yau arı tn ı C• 

daki j;;ehir ıııev:ı:ilerını tutan }. Jen İngili .. kol ·ı 1 v pd :. •. ~ u 'l er t>uıegc e· 
tal}anl~r ınudafaa)n de,nııı e- 'aııı ctıni§ ,e l\faji c-lırini i . 
di) or; Jngiliz ~ııalnrı hu §clıri gal eıın~lerdir • .Maji Hahc i . 
i~ale , e on Ital) a~ mukaYe· I tanın cenubu ~~-rbi inde ve Su 
nıetini kırınağn henuz ınnvaf· (Devamı uçuncu saylada) 

Atina'da 
• 

Vaziyet! 
Atina: 25 (A.A.) - Ofi: Halk 

-sükunet içindedir. Her tara(tu 
miikemmel ltir infü:am hüküm 
ürmektcdir. Sık sık ''erilen ha· 

\ '8 tehlike işaretleri bu inti~anu 
hiç bir suretle bozmamaktadır. 

Gaz.eteler lıalkı soğukkanlılıgı 

muhnfoza etıneğe 'e ist:kbnJd,·n 
emin olmağa davet edi orlar. 
Alman kıtalarının faaliveti hak
kında sarih malfur\at alınan• -
maktadır. 

Bir isyan mı? 

Suriye 
Gene 

K,rıştl! 

Römm, «Bir 1\lillet Tedir?• 
adlı nıı>~hur kitabında, liliı•ı 
tnrif ederken .. ö)le di) or: 

«Bir 111ille1, bir ruh, bir nıa· 
7H't; l're-n iptir HaJ.-ikaııe tek 
ola11 iki ~e): bu ruh ve bu rrui
ıu•ı·i prcrısiı>in esasuıı ~kil e· 
,/er. Bu11lardaıı biri nuı:ide, 
,/iğPri hakfodir; bili, ::eııgiu 
bir luıtır<dtu· mira~uwı mü le· 
r"1: ıasa1Tuju diğerl, lıfJc ait 
bir rıza, bir birlil.te yasama ur 
::u 11 ı><ırçalanm-az bir mirn m 
<leğPrini i<laınc iradesidir. 

c Mazide mıi!fterrk :uı/"9 
Tere, iMie triı mii.fterek bir İnJ" 
deye sahip olmak, bir.likte bü· 

Alman tayya- 1 

releri kıyasıya 
Habeşistan'da 

Dessiye 
önündeki 
dağlar 

zaptedildi 

saldırıyor! 
Hastane gemileri 
sivil halkı taşıyan 
nakliyeler bomba 
yatjmuru altında 

} Hamid _Refik 1 
·ük ifler bfı~rmı bulunma'/. 

t•e dalKı da ~urmağı istemek, 
~re bir nı illet ol 1™mın esas 
şartları • 

Jlu tmıifiıı ilıtİ\ a ettiği uu-
urlardan lıa~lıca 11 ) ani cBir 

liktc y:ı§aıııa> 2ı·zu u , hir mil· 
let olmanın c a §artını tPşkil 
cttiğiııde üplıe ) oktur -Fakat 
acele etmİ)eliın, tarif bununla 
hitmİf olnni)or. Buna, bir de 
«a)rılık kabul etmez bir mi
ra • ın «de~erini idame irade· 

Dük d' Aoste kuman• 
dasındaki kuvvetle· 

rin teslim olması 
beklenebilir 

• » nin katıhna ı Jazundır Da 
mira , tariJı ho) uııca uz mın 
hatıralar ) ekfınudur. Mnaide 
) a~anııu: acı tatlı günler \ e 
hu.lllarm mii§.ler~k } idı, ınil
leı dcıdiğiıniz topluluğu maz.i
den hale doğru götüren, Lal
d~n de i tikbale doğru eiirü· 
)en sihirli zincirin çöziilme11 
halkalarını te~kil eder. 

'Milletler mcddiicczirinin 
bugiinkü ke;;meke§inden arıza 
sız kurtulabilecekler, ancak hn 
çetin imtihanı verebilecek ~ 
lıtnlardır. 
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DUrbUnlln tarsila 
L . 

. , .. 1 ~~B~u~G_o_n_o_n_E_n....;.S_.o...-;n~H;.;.a;.;b~e;.;.r-.le;..;r~i--..1J l ____ ~_.~k ........ e_r g_ö_zü_il_e •• _. _ __,) 
Veya J... - • - B •• ,,_ b) ) 

HikAye muharrlıi arkadaş~ Karadeniz iskele· B Alman tayya- Sovyet ugun, en son resmı te iğ ere 
Güı.ın Gürman bana dedi ki: Zerine gidecek ütün rivayetlere •• h l d • Esaı ~:::;,:. r;;:;.:;.:ı:- olanlara göre- releri kıyasıya J gore cep e er e vazıyet: 
dın Severse•, Muau.ez Taı.~ • 1 r a k ldı a pon Son anda, Dünkerk'e benzer bir şekilde, 
Beı'kant'ın cO ve Kızı> isımlit-o. lstanbul sa nyor. Pa ktı . irkap harekatı yapabilmek bir :nuVQ/fakige 
manlarını okudum. Garip ~il Vili • • İngı•Jtereye (Bap birinci uyfade) • • • l b ~i? Bu üç romanın mevzuu ly. yetinın dan dUn alqanı nep-edilen tebMi: Japon ordusu Mat- sayı a ilir, 

_ 111:·· Üçünde de ana ve k~ oı.,u • ~ ... dı k 1 Bir p Alınan tıanareleııi. Pi. I t t ...._ 
lk• Ufuaman var. U~nde ~ .. Beyannamesı ~ • • "'• Fcino. Elonııio ve~"""' su.oka nın Mosko- Yazan: Sabık Bükreş 
:'lannınü q~daril~ kızları e\l'F İstanbul V'ıliyetinden tebl:.JI. /ı taltalarma hücum ~rdir. ~ vada aldatılmış Ateşemiliterimiz 
,,-r. ~romanın sooınıda a tıa • ..-:ı-;,,,.ı_ uıs e. " nai/tere11e yanılmış tı.lan bombalardan buıları Ada. ld "' • · lıır ölüyor. Bu yUı.den ben"'·"' ...... u•-l""j _~ Ka.. • • ~ .... ~ r.. • lama yolcu nakletmekte olan Hel O . Uguna kanıdır (Başı bir.nci sayfada) 
IDOnlara citt.ifalu miisell•.-;;=, nl ;,. ~-· lı&ele"" tııtas.. olan bulun taahhutlerı 1ao ._ruııa v..ııet etmqlerdir. Şuclaay: Z5 (A. A.) _ M&s- dan hudmlu charında büyük, eri;~\~~!=ği~r~~lı= 
taktım. :bi ~.:u:rd:k.lkbelı:yafa~ı ameda.ye geni hükumet sada· Bir 9lJk kadın ve çocuğu bıimil takil FraDSIZ ajansı bildiriyor: bir şehir<lir. ya, Süvtnten evvel Cebelüta· 
P~şinen sö li . ki ~ . ı ı eye k l b k bulunan vapur tutU§lllUf ve bir Kwantung ordusunun kuman- İtalyanla:-, Ilabf.şiııtanda hu rıkı ele geçİTmeğe karar Ver• 
~ .. :n ~ V•lim. ~wbu hil olanların hareket günleri ile at e aşaraca tır.,, çok yolcular ölmüşler ve yaralan. danlan evvelki gün Dairen'de ::ekilde muharehe)e devam el- mi~ go .. rünüwnr. Süv-11 kanah 

Uf egı figer saatlen ve bin ....... '-'-n· rı·,_tımla 
1
· El Ah ~t..M.... kJ ı· · ·ı· k ti · · .1- -.1 ... bı.ı hal doğru ise me9ele ci~ : necelkl . . k ""'"'AJR: '11 • • val• ıazetesi tunları mı~....... · B. Matsu.tka ile eörüşmüşler ve me t' ngı ız U\"Ve erını meş- deniz aşırı bir hedeftir. Deniı 

aJakaJııdır Ö ' Ü fen erı ıs eleler aşağıya yazıl. yazıyor: Alman tayyareleri Kea adasın. Mançuko'daki Japon kuvvetle- gul etnıcğ' c;alışıyorlar, İngi· hakimiyetine eahip olmayan 
· y)e ya! Ç l"OJ1'ıınııı mış'fır. J' 1 

• IJ 1 · f · h .. 
01 

uıd .. r - •Verilmit olan bir sazü tut- da da bir vapuru bombarqıman rinin miktarını asla azaltmaya- ı z.t•rın :ı wşı lan se erm u- Almanya için hu hedefe eri• 
. evz.u . a .nasıl aynı olabil11>r?. 2 - Nakliyata 1 May s 941 per. ak .. -L:I , __ .3 v d bü J h'ı' 1 . . r :ıı Dö m must-.& lrak'ın hüküm· etmiş.ıen.ıir. apur a .. yük ha. caklannı kat'iyetle beyan et- ran t>\H 1 ırme erı şuna 1 mek çok müşküldür. Fakat Ce-

rt ihtimal vardır: Ya, ~ ro. embe günü başlanacaktır. ranlık haklan ile hiçhir zaman sar vukubuhnU§IS& da insanca za. mişlerdir. A:r kaılaki ) eni tehlik leri kar beliitarr'ka inmek için denı's 
ma. ular ecnebi bir muhawirin-se. 1 May s saat 18 A'-c.u Galata b' d .. 1r; ıl . . r·k L: t cJ nde ~ ,.._..., ar teza te~l etmez. Dost dev- yiat olmamıştır. Diğer taraftan Şanghay'daki ~ aımı K. ıçm mına 1 IJ'lr e · nakl.yatına ihtiyaç yoktur, Al· 
n. n adapte edıl:rniştlr. Yi bu 45 öen 444 (Dahil) No. ya kadar ı t" 'h' · Alma rel · d ·· .... _ J bir :>I kt ~ e ın tarı ının en tehlikeli dev- n tayya enn en murt:IK. apon askeri mahfillerinde işa- 1 af·a ır. man ordu u Pireneleri asarak 
't_ ronıanc~a a~ı mevzu tham ZOnguJdağa Fi}yos, Es'kipazar, resini taşadıP bir anda Jrak'ın kep diğer bir grup Methana'da ret edildiğine göre, \KDJ<.\İZ VE lspanya)a yürüyerek Cehelö-

. oınıuşıur. Ya, bu Uç muıha...lr Deniz yohı. '- • '---L- CEBEi ÜT ARIK ra1a d b ba ., , a. 
1 

Ma ona •ili'§• giqtiii taahhütleri Polikos hastane gemisini 1JU1uuar. 1. - Pakt, Çin meselesini haJ • ıarıka kara cephesinden taar-
. rın ~ ir m&a ka yafınak yıs saat 14 Tırtıan Galata yerine S"etinnesi ınemleketimi- dnnan etmişler ve batJrmıŞlardır. lenmektedir. . ruz edebilir. Alınan)'.a bu hu-

lçın aynı mevzuu ele almışlrır 1121 den 1421 (Dahil) No. ya ka. zin, siyasi vekar ve şerefini mu- İnBancıa zayiat yoktur. 2. - Pakt, Rusyaya Japonyı· A . ~ktnıaular, ltalyan ) olu i)t' susta siyasi hazarJı:&.a .inni.,.•r. 
Veya!... · dar İneboluya haf L h ü lrı a' k h w f " .,--- ~-aza etmea ususundakt kat'i Lutrakide bir Ahnan tayyare& zerinde bir tazyik yapmak ill' . Ja ay·ı asmaga muva Bunu atıkt-.ri hazırlıkların te-

Şababeddin UZUNJ<\yA 1 Mayıs saat 14 Ankara Galata azmini gösteera bir misaldir.• And'T06 hastane gemisini 'bomba • .kiiımı vermektedir, lı\k oldular, hatta Libyayı ge-. kip etmesi kuvntle uıuhtemd-
1422 den 1821 (dahil) No.ya ka. anış ve batll'lllı~ır. Mürettebat 3. - -Pakt, bir hiledir ve b · t;tttk küçük hir ordu ile Mısır d. 
dar İoeboluya Ruzve 1 t arasında az zayiat olmuştur. Her hilenin kurbanı da Jannm. adır hudu~luna kaılar geldiler. Iı ... a. ır. 

Bel d
• 3 M .. ,. k ı I ·1 · k d YUNANİSTNDA: 

e 1 
ayıs saat 18 Aksu Galata iki vapurun da hastane gemisi o. a • ngı lt>renııı şar amarı 

ye 445 den 692 (Dahil) No. ya klad'ar larak kullanılmakta ~~ usu. Zaruri bı·r 'an Akdeniıı yblnnu ne kara· KOO tifj Zongukl_ağa, Atkaraca, K\ırşunl\l, Nevyork: 25 (A. A.) - •Be- ıu 4ıııj~e dÜflnqn, bildiribn~ dan n ne de -denizden keeme· Yunaııhların. Epir Mdam pera Somıcak, Gönlüce, Ildız n·, lsparı, rald Tribune• gazetesi, Yuna- t· V 1 t.·ta .... 1 b:'- ğt> beni& mavaffak olamadı· İta)) anlara teelim elanqtur. 
. ı. apur ~ra uıa.... n goru e ı.ııt:'· cevap ı k UD t ~ Çankırı, Deniz yolu nı•ta~aki vaziyet hakkında di- celk tarzda kn.ılhaç işaretleri de 111 ar. Afrikaya -geçe Alman kuv· ı lngilizlıerle müteha i Yunan evz 5 Mayıs saat 18 ~ksu Galata yor lu: 1ro lmuşt (Başı birıod sayfada) \'etlerinin deniıı yolu irtibatı k.unetleri Termopil geçidini 

b 
1-....I-_ 693 den 890 (Dah'l) No. ya ka. lagilizlcrin insanca ve harp ~~an ~~are filolen ~rd ar . Yarası olan seemıv derler. bi)~ emin değildir. Malta kale-1 tutoıak üzere Lamia körfeai 

8Ş&eıUL dar Zonguklağa, Çankırı, Tüney, ~aız1e~i itibarile zayiata bü- da gelerek KonreJlt'i bombardı • Bu aöziln doğrului'uada da kim. si lngilislerin elindedir. Sü- livadia battı gerisine çekebil°::!: 
Evvelce Toprakofıa t Kalecik, Innak. . tun ng.laz kuvvetlerine nisbet- man ~e.-e de büyük zarara senin füphesi olmasa serel. Bf- veyş ve Cehelütarık harp sah- tir. Almanlar son resmidt .. 

..lan te--ı edı·l-kte 01rıın .. - 5 Mayıs saat 14 Tııiıan Galata le ancak küçük bir yüzde teşkil :ı..._,_. t . 1 _,J· T naeaaleyh güalenleuheri, .,.0 _ ncluinden henüz uzaktır ve lerinde Termopil geçi ini ~ " ... .._ o;eu.:-ı.nye vereınenwş e"'ır. ay. • 1 gil' d · }j-' d ~ 
rekçi ve simidcilerin kum bö- 891 den 1120 (Dahil) No. ya ka • ed.er. N~iler Ece denizine in- yare dati batarye1ıar)ıwz üç Al • cunduğuna bakılı~ ~u gazete- n ız onanması Akdenizde gal ettikkrini, lııgi · :ıuer e &111 

.lan unlann, Ofisle İatan'J.ndık- d~r Bartın, Amasra, Kuracaşile, mışlekrd.ralze. Fakat prek insan man tayyaresi düşünnüşlerd!r. nin bir yeriaden yaralarurut ol· hakimdir. gbeçidi elde hulundurdduklarw 
lediye Kooperatifi ar&s1 -.ı ae- Cide, Ayancık. gere m mece çok yüksek dutunu sanmak mevkiindeyiz. A aber veriyorlar. Bun an ıoa-
J>ılan biı: anlaşma neti~ ya- 6 Mayıs saat 18 Ankara Galata zayiat babasına oraya varabil- A .k B h Acaha neresinden? vam ra harekatı• .şöyle iııkitaf .. 
Kooperatif tarafından te ~'.nde, 2161 den 2413 •Dahil) No. ya ka. mitlerdlı. Halbuki inıilizler men a a - Bize kalıaa, iki yıldanber; K meai nıuhtemeldirı .a'lll'lqtınlmış ve tevzi~lJ kda- dar Samsuna • Yunaaiataaa yardıma sitmekten riye Nazırının hidiseleTi, en dizginsiz bir esnaf . amarası Alman orduau. kati neti~ 
t>atıaunı•vtır. -,.a & 8 Mayıa saat 18 Aksu Galata laıtbuı etnıit qlsalardı Almanlar insafsı~hğiyle istismara ahşmış LL süratle ehle '(tmek İçİıP Atiaa -ı• ...,_ _. N k ondra 25 (A. A.) _ Re-

Bu yeni tevzi_ ... !' ~- 1851 den 2160 (Dah'l) No. yaka. -.e .enizine sulll içinde ve Bal- ut U ol11D bu ıazete, i~timai siyasi, isllkamçtinde fiddetle taamr lr"4lın~, mem d c::.;~ G '--- "--L-•- oll h 1 illi. bti uter ajansının parlemento mu d ed---L- t_·.-:ı:-
•-.a &lmıyan -bazı .. ar VU&UJI• ene. IUlll na-- Y an arap o - m 'tün entlqeleri yalnız pa· habiri diyor )d: za evam ~ ee• ....... 
e.~-ar ..&;_ mutavusıtlar. 9 Mayıs saat 18 Tırhan Galata nuıksazm ve ltu yollann idare- (Başi birinci sahifede) ra kazanmak hanı ile bulu e· Yunan kuvvıe\lerW. Girit • 

N" -ınıuacaatı - Avam KamaraSJ ~·aeının 
4.........__

1 

• ._, ı..ı....~ a es)Q tek.lin 2415 den 2580 (Dahil) No. yaka. sbd ele alank iMrlenli. Şimdi hükümmlığına imanıhıw her za. dileb"lea bu enete, bizi kesesi- - ya Lib).aya nalLlin~ .-ani olma 
.___ ~euulQ bu i diklat nazarlarını çekea baı· " L ~. ~-u.. '-' e luı.mu.aıar- dar (Samsuna) r ....ı-.ı.. Havza, Ha. Almanlar~ ~.Uindelti manki gibi bugün ele i in ederi~ ni cleleeek iir niDrak cibi ıör.ı lı ğa çalışaca'klır. Bu ıaamis .-_. ·~~ - ·-, ._...,_, ~• Hu Dôkta şunlardır! 
ntt ,_ .., :mafın1>it çıokJaırı c.::bayı:am, Aina

537
a. bütii• memleket delik deşiktir I{endNlıii için de galı-e 1>ild~z ...Upir. l _ H l • • çin Almanların iıat,.ıa onlr 

ra bu suretle bh ... ta lloı., ıırı n ....... """ :il bkara Gala.. ve O<J • d19'111l halkla doludur. bu zafer için · jWııız bajikaJal' ;. • Türk -ıbuat tarihlai ve ef. nliıı Jiia;"°~ ":'• ~ ."':; oundan yaıd1111 ;-Itri ... 
k1fu nı t ta ~ ·.~ Alm,~ lla ~la "-~ dap !edaltlr'Uk1ar ıstemek ~- kari .._.....,._. tikıtha4'ilıen 1lıda r se taerı~~c • ~r temel d~ldir· Bu ~ :U. 

:vassıtıar ortaadn kal'kıı\. ~1 a- 1 den 2848 (Dahil) No. ya mak mecburiyetindedir. Halbu- le galı'Tı ahllld ve atça.kıça bit va. hüeninlarının se'beöi hu olsiı se- dırıı:ı.1' J,;,ıdr 9 rJ'lUll ıeıauid.an tısında fıigilia Ywuıa \uvvelır 
• 

ada un darb.51 ve ihti.1}' P.ıya- kadar (Samsuıruıt Havza, Turhal, ki ._, ı..-1.- au-•a bi . 1 '" . . § mı ır. l . . k .,_;, d & ---.,r h ırer ~ ""' tmıı o sa ziyete düşemeyiz. Viodanıpuı., yU rea. 2 -H . . N Ed . erının - ço üstün A.UDaD flll-

ılm~tneğe başlanmış~ tsse: 'Zile, Yıld'lzell, Çarşamba, Deniz idi Guislinc httldunetleri orta- kUn hissemize diışen kısmını ta • Kendisine, telaşının beyhude Balkanlaradrıcıye t waaırı h enın dusu önünde - AUn.a •e lıfr 
hazırda bu kabil unl · Halı yolu. a yap ıgı seya atten arı ya çıkmakta pdkmezdi. Al- ı.'mayı emretmektedir.. olduğunu söyle~k Ubumun\I bekl n'l t. 1 . b . ra adasına doğru usun umaa esnaf JA . lW ÇUvaJı Ja -t-..1 L...- , ~ t' 1 en ile ICc:' erın epsı a· k a }.....t. 
4i a .. lira; 18 kurUf.'üz . 3 - Her ail•ye kara yolu i· man r ~1 uu Gulalmg hü- Albay Knox, idealleri, müKSe. duyuyoruz: lınnuş mıdır? 11nı avemete ~•m 'etme•• 

en satılmaktadır. Bun'n 1e2n1~- çin kırmızı ve denizyolu için limetlerınm yardımı olmaksı- se ve metodlan kab ~ telif oJa _ Biz, esnaf değiliz. Bize ve he- 8 !'··- 1 d k' . d h mümkün değildir. Zaı;en M 
rası safi bed 

1
. ı- d . b·ı-·•- .... ,. . b .ı le , a -n ar a · ı ,-azıyet a a _ _.._.. •-=~ . u-~ un e ı-, ıq ..... _ru u ~ ma'l ı ıcuer ha:aı.rlanmı• ve zan uuttin u i,-er uiraıpnak m'!yacak surette kendininkılere leçok temiz b:rer insan olan, a- '\azıh b" k"f I im JDU1U1V(>mette &eHuan;,.;1fl ...-

.ııuğday k AU ş b d k . . d ır şe ı a ır a aı vıe .. r oruma vern.&. 
25 

ırer e vesi a nırnarası veril mecburıyetın e bulunuyor. E- muhalif şe «Otoriter devletler ta lin teri dii~k kaş ... karla ,ttn- ·· .. ··ı k · ul fayda yoktur. Bu Sebeple aı-
:rUfU Qf· .. _, ku- • • V k • • .. " gorusn ere me'\Z arın aske-ıs namına çuv41 b mııtır. esi a numaralı esa& ier umumı "azıyet mutalea edi- rafından gitg{de çenlb~r aJtlfla ]erde, ~azın kızgın güne' akan- ri h ·ki .. . . . man ordu unu müusi.P ardea 
alınan depo ·ıo k aşına olu h'' .. 

1 
l b 1• t .1• +-abb.. .. . .1 d---..1 .1· 1 art l uzenne tesır etmı• . ~-zı a çesi, 3

6 
ku P utun muame e er unu arse, ngı az -r- usu mucıp alınmakta olan bir Amerikadan aa ...-..... an uıdinerek ça ışan yecı ;;.j an gelı"n A K ku\"Vetle.rile oyalamak müte.,.-

fU ~ 3 h b ru- mar ·ı 1 k V. ld • --• k d b . ____ 1 h L.11.- e ce vam ama· s.. o esa ile kir ili . a ı e yapı aca ur. e wr. o ugu maanutaa ço a a zı- bahsederek dem~tir ki: mö~lere sa teaar demek si- ra~ı nıiizaker<>ı·r· e b 1 _ 1 ki kuvvetleri parça parçama&-
11~ kUl'Ufu da pul v~:esı ve ke tibi. ailelerin daveti de yine yade kazanç temin eylemiştir. "Bu devletler, kaç kereler. a. zin haddinizdlr. <'aktır. Son hid~n l aAş ıya lüp ve esir o1maktan kort .. 
~r. bede- bu vesıka numarası ile yapıla· Nevyork T' d .. 1 d. Jıe · k '- B' h Uu h k 

18

e er vam k • · b'' .. li .., kt ımes• e şoy e ı- _ssevıyye ve ap açı omrak düş. az, a eyecana verere Kamarasını endişe} e d"' •. wa ıçın mevcut ötön m 
o- - ca ır. yor: manımız olduklar•nı ilan etmiş • kese c?oJdurmak için gazete çı- nıcmektedir. Ufur· lardan istifade ederek Girit .. 

Yeni lngiJiz 
zırhlısı ... 

Bunu babnıaak 
mümkün degı"'·L· 

41111§. •• 

Londra 25 (A. A.) R 
t · eu-
er aıan ının anıvat•• .l!J 

- 11 osu
na mensup Prene Of W l1 
aırhlısında bulunan h, ~ es 
habiri bildiriyor: sueı mu 

•Pren Of WelJes aarbl 
tarzda İDfİ .edilmiştir k' ı ı o 
rıhnası miioıkün deW'I ~' ba~ı
bakika ıu sızdırın gı dır. Fil-

aya, b' · 
ıeııule tertip edil . ır sıs· 

· .. ınıı •lan böl· 
nwlcrm, munıkün ı.. 

1 · • h ~rarların 
ıe:.ir erını ta di tecJeeek . 

1 tı B ıekil-
de yapı ını§ r. u yeli Zll'Llı-

4 - Her aile elindeki bilet 
lerin latıdığı Vfl8ika numara· 
larının dahil olduğu kafilenin 
dav.et gün.ünü gerek kayma· 
kamların yapacağı tebliğler-
den, ek gazetelerdeki ilin-
larda öifenme1i ve o gün o 
saatlerde hehemahal Ga1ata 
~tımında etya ~ yiyecekle· 
nle beraber huır hulunmala
n. 

5 - Yukarıda vesika numa 
ral~ı ya~lı. her aile beyanna· 
meyı verdiği kuaya müracaat· 
la biletlerini hemen alacaktır· 

6 - Her aile gösterıeceği e§ 
YUUD bafka O§yalarla kanfma 
mannı t~i~ için. denk veya 
sandığı uzerıne hiletleria tqı
dığı vesika numarannı oku
naklı ve büyük rakamlarla ya 
zacaktır. n Plan1arı, 35000 ı.n1u1t 

J]l • 1 d''- . 81-
pıftan uua e ı .. n al~ •lriılı o- 7 Y 

1 
'"in• George 5 ı1a p}.ıı.-' - olcular kinıiJen gü-

an ~ " . 1• -.ua- vene yolcusu gibi seyahat ~de 
I:ın daha gız ı tutulmakta. kl rırH Of Welles dün ~ erdir. Kamaralara parası 

dır. Pren .h Y~ ile tle olsa yolcu alınmıyaeak-
.. 11 ıniikeıuıııel. tert~ttnıı ::· Kamaralar yolcular için 
, e en ku' veth zırk. 1 ıdır. aı.hane olarak kullamlacak 

A lzın terak ıyau 0 ka- ve Plnide doktorun raporuna 
srDn ıA kt d" ki 

dar üratle. j}er~ıne e ır ın' ~•&aran Lasta olanlarla himi-
t~lıizaıla taınaınbıım.a tar - :ı veya emzikli kadınlar bma 

1 
. d r.nk az hır zaman r ara meecanen yer'-....: .1 erı arasın a ~- ektir y .ıce .... rı e-

geçmit olmas:ıııa rağmen Prellll ~ • • ~lcular ıeyahat miid-
Of W eli es de King Çeorge ~ eti~- Jl~eeeklerini keadileri 
inki bir pk yetıı berauerlerinde aötüreoelder-

. ne nuaran dir· Vapswa kan. :.-.Jı_ 
w..tıbat •ardll- u.--. llleV• 

Ywıaniatanı tebcil edecek en lero'i.r. Ayni devletler, bize m.U.te. karın)ıoruz. Sizin matbaanızı ya Libyaya nakletmrk muvafıt 
güzel kelimeyi 11eÇmek için vak- vecci.h olduğunda şek ve şüphe ol KÖÇ ettirmek çarelerini düşün- bir tedbir olur. Sen aada D&r 
timiz olmasını isterdik. Fakat mayan bir anlaşma ile de b rıbirle. düğünüz günlerde vatan, millt>t PapeD kerk'e benzer bir feldlde bİI 
vaktimiz yok. Binaenaleyh, Yu rine baadtrlar. Şayet mih\'er ve memleket hizmetine başlR- irkap harekatı yapabilm«tk bil' 
nanlıları ve Egeden Manşe ka- devletleri bi7.imle muhasamata mış olmamız, bu iddiamızı isba- BerJinde muvafiakiyet sayılabilir. 
dar bütün kahıamaıt askerleri gtr:cmeyi kendi davaları bakı . ta kafi bir del:ldir. 
kat'i filiyat ile tebcil eyliyclim. mır dan daha faideli görüyorlar. Ve artık ... susunuz! 

sa, bu muhasame başlıyacaktır. EN SON HAVADiS 
Ve zeli'..i.ı'ıe bir mutavaata asla 

Suriye gene kari'Şb katlarun yacağımız içindir ki bu 
petice gayr JkabiJı içtinap olacak. 

(Başi birinci sahüede) 
miş olduğu yerlerde ve b:lhnssa 
•Halep• ve •Humus• ile cenubı 
ziyade Lübnanda asayiş iade e· 
dilmiştir. Halebde alınmış olan 
emniyet tedbirlerinin iki gün ;. 
çin claba ziyade ıiddetlendiril

mesine lüzum cörülmilttilr. Ce
nubi Lübnanda yapılan tezahü
rat esnasuada iki jandarma ya
ralanınqtır. 

cut yiyeceklerden para muka· 
bilinde i tifade edilebilec.-ği 
gibi yalmz bir sıcak çorba) a 
münhasır olmak üaere imkan 
nispetinde istiyenltte çorba ve 
rilebilir. Kamarada yatırılan 
hastalara keza parası mu'kabi· 
linde doktorun tavsiye edeceği 
yemekler yaptırılır. 

8 - Zonguldaktan ve Sam
sundan trenle dahile gidecek 

tır. 

Şu anda mevzuu bahsolan şey, 
İngilterenin, Norveçin, Dani
markanan ve Fransaam mukad· 
deratı ,&ibi bizim de mukaddera
tımızdır. 

Albay Knox, bundan sonra A
merikayı ihata zincirinin son 
tokasını Rusya ile Japonya a· 
rasında yakında aktedilmiş olan 
itilifıa teşkil ettiiini ve hu iti
lif m Japonyaclaki harp taraf
tarlarını kuv,·etlendireceiiııe 

şüphesi olmadığını söyledikten 
sonra demiştir ki: 

Japo_nya ile Rusya arasındaki 
bu pazarlık bizim etrafunıud
ki ~mberi sıkıştırmakla bera· 
ber Rusyayı Bitler tarafuadan 
gelecek her hangi l»ir hücuma 
ayni derecede maruz kalmakta 
ve buaa mukabil Japonyayı 

Rusyanm Uzak prktaki her
yolcular ipa bu limanlara mu- haqi bir müdahalesi korkusun· 
vasalatlua ıüii saat 18 tren daa lnatannaktadır • 
tahrik ettirilecelltlr. .... aak.S ltlr ifa9 o. .._ 

lisa etmek irabederse denilebi
lir ki bu itilaf hütün şarki Asya 
üzerinde tahakkiim hülyasını 

eftden Japonyaya daha ziyade 
emniyet verdiği halde Nazilt>rin 
Ukranyanın fethi gilti bir ta
arruzlan ihtimali karşısında 

Rusyayı d ... a kuvvetli bir bale 
-koymaktadır. 

Albay Knox söderini ~· su
retle bitirmiştir: 

Alman sevkillceyşi daima dik· 
katli bir surette Jıaurlanmakta 

ve müessir bir tanda tatbik 
mevkiine konulmaktadır. Dt.1 
sevkülceyşin cayeleri gün ge~
tikçe daha sarih bir surette mey 
dana çıkıyor. Artık Almanl81'111 .. 
bütil ndüaya iizerin•e bil' ta-
hakkiim ima hesWWerlnde 
klıme filpbe ..temez. Mihvet 
devletleri kendi projelerini şid
detle tatbik ederek bizi dilnya
dan tecrid etmek ve aihayet 
yenmek cayelerini .takip edft. 
ken bizler ne •akta kadar bu· 
lutlar içinde yapyacaiıs ve ne 
•akta kadar ppm •lr laaWe ••· 
neata?. 

Londıa: Z5 (A. A.) - Ken
ter ajansının diplomatik muha
biri yazıyor: 

Almanyanın ) akında sarpta 
yapmak istediii hareketleri ta
yin ve tesbite yaraması muhte· 
mel olan bir takım miizakenler 
Pariste cereyan ettiti bir sıra
da B. Von Ribbentrop §81'ktaki 
siyasi ve belki de askeri atarruz 
hakkında Almanyanm Moüova 
ve Ankara büyük elçileri Von 

Singapur! 
Nankinc: Z5 (A. A.) - D. il. 

B. - Japonlar, An hwei ve B• 
nan eyaletlerinde tlün yeni ha
rekita batlamaşlardır. NankfmS 
mıntakasmda yeniden teşkil • 

dile• 11 uncu fırka Kiyan1R 
eyaletinin şimal kısmında Cfl9oo 

yan eden muharebelere iftinıll 

etmiıtir. 

yapmış olduğu tekliftir. Moskea 
vanm, böyle bir muahede akte
dilcmediği takdirde, Bulgariııta
na bazı iktısadi anlatm:ılar m .. 
kabilinde tek taraflı bir garanti 

Schulenburı ve Voa Papen ile 
iltiprelerde bulunmaktadır. 

Sevyetler Birliiiaha tutacaiı yo 
lu• Alman plinlJn üzerinde 
son derece mflesslr olacaimda 
fflp .. 7oJrtur. Ba itibarla Mos
kova'am takip etmesi en ziyade v~rmeğe hazır bulunduğu mn·· 
muhtemel olan siyasi hareket suk haber alan mahf llerce ileri 
hattını anlıyabilmek için Sov- sürülmüştü. 
yetlerin son zamanlarda yaptık- Bulgarlar bu iki teklife de ka
lan resmi beyanat ile bazı hare- çamaklt birer ceTap vermiclel'• 
ketleri lizden eeçirm•k lizım- dir. Bulrar hülnimetillin martta 
dır. Alman kıtalannın Bulgariştaıut 

Sovyetler Birliğinin Almanya eirmesl hakkında verdiği kar 
ile aktettijı ademi tecavüz )Nlk· Sovyetleri oldukça sinirlendir
tmdaa .sonra 7aptaiı en ınMWar mit •e Moskova hükftmeti Al
hareket &~ ikineiteşrinde kar man askerlerinin t.opraklarındd 
plıkb •tr yanlıa paktı yapd- transit suretiyle ı~ mtl
.... .___.. Bulpristua ...U ettiti I~ Maear Wlk6e 
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Küçük Haberler 
* Bir haıp esnasında kadlnla. 

ra dilşeıı vazifelerini tayin ve t.es. 

c 25 Uan 941 

Dünden Bugü 

lstanbulumuz 
btt eCmelt malrsad'üe f.stanbuıdaki (Bqı ikinci sayfada) 
komite muhtelif kollar teŞkil ede. vakti kadar kısa bjr ana · 

Doktor Şcklp muayenehanesi· 
ne oturmuş, ne yapsam? diye dU. 
§ilnüyordu. Evet ne yapın.ala idi? 
Karısını alıp uzak yerh?re kaçsa 
Gönülün ölUmüne sebep olacaktı. 
Burada kalsa çektiği iztırap büs. 
bütün ağırlaşacaktı. Evet ne yap. 
mah idi? 

Sende gül. 
rek faaJıiyete geçecektir. etmekte idi. 

~= Gönill yoktu. Hizmetçi, 3 * Tramvay arabaları adedi ya. Memlıeketimizb, ikinci bir 
4 kında aııtacalktır; sipariş edilen l'f yapalun iddiasında değilim. 

- Küçük Beyle beraber çıktı. malzemenin bir kısmı gelmiştir; Il1ın da muhtel! mahzurları 
~~~ 5 -

6 tamir edilen arabalar scyrü sele. uu-. Fakat, bugünkü umumi 

ı Güzin Gürman 1 Bu cilmle eh .•. Bu cllmle vıe bu re ...ıı. 1 ak~·- nı...ır-..A_ 
~ ..... arı ac .u-. --.._~ı.c:.ıı sonra, dünya. no 

hizmetçi, bu ldlçU.k bey, !bu her- 7 
günkU neı'karat.. Bıktım usandım 8 t-t-- * Anadoluya sevkedilecekler §al"tlar altında yaşamağa baş 
artık d'iye haykmh, 

9 
için KaMdeniz, Tıriıan ve Aksu bl~maz, icap e;den çarelere 

O, kardeşi Renanla karış.ı Gö. 
rrl.ilUın iki senediı: birbirlerini ne 
kadar büyük b3r aşkla sevdüde
rini biliyon:lu. İşte işin en 1eci ta. 
rafı da bu idi ya .•• 

Hizmetçi korkmuş. Keklik a· vapurları na:klıiyat maksadile ha. atıe baş vuralıırn, ıssıı.lığın ön .. 
dımlarla salondan ka~ıştı. SOLDAN SA<iA zırlan.nuştır. Nakliyat 1 Mayısta alalım ... 

Şekıip eski halini alaııak di.lşiln. l - Vuıımaktan emir Bey başlıyacak 11 mayısta ibitecE!ktir. .Tabiatın bütün letafet ve 
. .ı:. b lad 2 _ Ko""•n e•:-. .J-n. ua.p·,A- bir * İstanbulun Küçükpazar, Be. rafct:ni bir çerçive ı...:nde nlet;C ~ ı, ne yapmaliydi? E. ., ~ Wll'\M! ., uu.u A!s'' 

vet ne yapmalıydı! İkisine de nevi sucuk yoğlu ve Tarlnbaşı semtlerinde yen, berra1t bir sema. altında 

~ki bibneseydi, ögrenmcsey. 
di. Çılgınca sevdiği, blı1 .iWıe gibi 
taptığı bu kadrnın başka bir er. 
keğı.n kollarında doyulmaz a@t 

herşeyi l:lildiğini itiraf etmek, 3 - K.ırmw. - Kol'ş lerl ya. birer kUçük yangın çıkmış, acele ci~rt denizlerle çevrlJııniş, cİ 
bunu halletmek l&zııngelrliğini pan yetişen itfaiye tarafından söndü. yaııın en gü.zd bir köşesine n 
mi söylemeliydi? 4 - Cariye - KiiçüklUk dürühnilştür. lik bulunuyoruz.. 

HayJr bu koııkunç bir şey olur. 5 - Sot-gu ed.a'tı - Sağın aksi * ~~ı- buç~ ayd~nberi toprak llil3'u tabii gilzelliklere sun'i 

antleııin.i yaşadığını hissctmesey. 
dı ve bu onun kaııdcşi olmasaydı. 
Ne kadar bahtiyar olacaktı. 

du. 6 _ At yavrusu _ Hüldlmetin mahsül!ı~l ofısı emrınde çalışan ze kler de katarak, canım 
selahiyet İı:t • .ıı.bul d"f! rmcnle,.ı ile olan ınu bulumuzu Nis, Sen Remo, Ca 

Şimdı evlendiği illt günü hatır
lıyor. Kar.ısının yüziin&ki sert 
~ı.zgileri görüyor gil» oluyor\iu, 
ah... Ben evlenmemeliydim. Gö. 
nül daha o zaman benden t "ksin. 
m~ başlam tı, ewt tiksinmek. 
te haklı idi. Yirmı yaşında bir 
enç kızdı o.. Ya... Ben ellisini 
~ bütün gençlıiğıni tıp fi.lemin 
de öldtlrmüş kıoca bır bunak na. 
ıl tiksınmesm nasıl sevsin beni 

diye düşünüyordu, ya .•• Karısile 
geçen ilk geocsi. O geceyi h ç u· 
nutamıyord:u. Gönül vahşl bir 
hayvan pençesinde kalın~ b.ır ku. 
ıu gibı çırpınıyor. Hıçkır.ıyordu. 

Aradan geçen zaman zarfında 
karısı ona herşeyi ve~, fnkat 
kalbini asla .•. Altı aylılk bir bal 

Bu 'kadar zamandır aldatıldığı. 
nl -bildiği halde hiç ses çıkarma
dan tahammUl ettiğini nasılı itiraf 
ederdi? Böy1.le bir şeyi itiraf et -
moklc ne mcvkie d~erdi .. Fakat 
ne yapmalı Bütün bunlar hep 
de\113.m edebilir mi? 
Gğzleri komidinin çekmes'ine 

takıldı. Ufak fakat bUyilk işler 
başaran slyıdı aleti alarak oyna • 
mayn başlıadı. · 

İşte kurtuluş l'Olu; bu. Avuç 
içi kacfar ma!kinc, bir cb hareketi, 
bir kurşunla onlan ortadan kal 
dttabilindi. 

Gecenin saat ikisi, nğır, boğu. 
eu saatler, gelen yok, giden yok .. 
Şekip yntağının içinde uyuya 

kaldı. Saııt>ahleyin kendisine biz. 
metçi mua~"enehnneden telıefon 

elıtiklerlnl haber veı'Cli. Kalktı sa
kın, sakin giyindi, hıÇblr şey sor
madı. Sanki ak§'3mki adnın o de. 
~1ldi. Yemeğe gelmiycceğini söy 
liycrek çıktı, gitıll. 

•• 
- Allo, allo ... Şekip Bey. 
- Benhn, ne istiyorsunuz?. 
- Ben Ayşe. Beyefendi, hanım 

ölüyor çabuk gcHn. 
Şekip telefonu kapadı. Şaşkın. 

lıktan beyaz gömleğinin üstüne 
cakctinl atıp kapı.dan fırladı. 

yı gez"n15siı:iden sonra Anadolu. 
nun hücra bir köşesinde kendısi 

yJ.ne eski tıb fileınine dalmış, karı 
sı da ona elinden geldiği kadar 
yarıcbm etmeye başlanuştı Renan 
daha A\Tu.padan dönmem~ti. Ev 
lendtğini, duyd'uğu zaman yalnız, 
bir te'brik telgrafı göndermekle 
iktifa etmişti. Evet o kardeşini 
pek Jyi tanır.dl, Renan için kadın 
dile b1r şey yolatu. Onca evlen. 
mek budalalıktan ba.5ka bir şey 
d~ldi. Gönderoiği telgrafta bile •*• · 
cpek aeç oldu ama te'brik ede. Şcklp Renan, Renan öldü. GUl 
~rn.» diye yazmıştı. İşte bugün. Şek.ip, sen de gUll 
!erden. sonra b 'r gün onun İstan. Şek ip hasta bir kadın arar.ken 
bula geldiğini öğ-rendi. Kendisine, onun yeriın.d:c çıldırmış b!r kadm 
uzunca bir mektup ya?.arak Ana- Çılgınca sevdiği, bir ilah gibı buldu. 
doluya gelmesini karısile tanı~n t .., b k d - Renan öldil ha .• Öldü demek .,... aptıgı u a ının •.• 
ııru istedi. Renan nasıl oldu chı diye si>ylcndi. Gönül boğulan kah 

k - Rennn yann hemen gidiyor dar, evet İstanbula geldıklerı za. kahalan arasında: endisinin bu arz.usunu yerine 
geilimek zahmetine katlanarak musun d~. .. . mnın Gönill kendisi.ne, yılan gibi - GUl Şekip, sen de gül. GUlsc 
.&- .ı....ı lm' ... ? fu_ .. ,_. Renan b:i.ı· muddct srgarasırun sokulup: ne niçin aölıyorsun öldü o ... 
""~.ual,W uya ge ~Lı .. UK guJlı.t:r ıs dUm--1 b" d G" ill b_,_ 
rarla, ricalarln kaldı. Gideceği •~-iUllarına, ır e on e "°"- - Ne olur Şcltlp, Renan da bi. Şe'kip kendini ka)'lbcclerdk yere 
günden blr gün evvel GönUI Re. tJJu-An sonra: ı.imle beraber otw'Sun. yı.gıldı. Şimdi kulaklarında yal. 
aan'a btr at gezintisi yapmalarım - Bilmem, niyetim var aınına Diye ~11lvarıncaya (kadar. Fllkat nız u0tuldayan 'bir ses var: 
fıeklıf etıni Rennn da bir iki ık burası dn hosuma gitmedi de. yine aldandı~nı sanaTak bu işe - Gül Şekip, gül, sen de gUl .. 
mıktan sonra. razı ohnu tu. At g~ .sem yalan .. öylemi§ olurwn, dedi. de razı olmtl.:.<ı'tu. Güıbı GÜRMAN 

zintlsinden Sonra akşam yem -;i. Bu sözler üzerine Şdldbiıı ccsa Beraber toplanıp oturdukları ------------
ne oturdukları zaman ikıisini.n de reti artmış: zaman onların bb:ıbirl:erintn göz. 
gözlerin.in içi sevinç ış klıarilc cfol - Gitme Renan knl burada. ]erinin içine uzun, uzun baktık
~tu. Şckip karısında ilk defo Sen gidersen karım çok sıkıla • Iarını farkcder ve birbirlerini 
t"ordü.ğii bu neşeyi kendisini o- cak, ben ışlcrlmle uğnı§.tıgım için, ne kadar yaklaştıklarını iç!nd'en 
yalıyacak bir arkadaş bulduğunn onunlıa me§.gul olamıyorum dıyc kendi, kendine itiraf etmcğe çe • 
hamle~ o da neşelenmişti. yah armıştı. kinirdi. Bu uzun sürmedi. Her • 

Yemek bibniş Gönülün getirdL İşte Renan i1c Gönülün aşkı o şeyd, hepsini öğ:rendi. Fııkat ne 
ğı kahvelerle birer sig ra }'Ok • nt gezintisinde baslamı.ş, y"ne at Rooan'a ne de Gönüle söyledi.. 
mışlardı. Şekip kansının bu ha. g~ztntilerl esnasında sUrüp git • BeUıi etti. Kendi iztıraplarile gün. 
lioin uzun zaman sürmesi için mi.! ti. Şckip de bunu uzun zaman lerce sesiz, sessiz ağladh inledi. 
karde.şin.iın gitrn.cslıii istiyordu hissetmemiş onlarla beraber gU
vc onu bir daha denemek ni~ eti. lüp cğlenmisti. • •• 
le: Ti ki istanbula gelinceye ka • Muayenehanesinden eve sitti. 

Bir lnoiliz gemisi 
battı .. 

Londra: 24 (A. A.) - Ami
rallık dairesi 16.644 tonilatoluk 
·Rajputana> silnhlı ticaret ge· 
misinin torpillenerek battığım 
bildirınel"tedir. Mürettebattan 
kaybolanların en yakın akraba
sı, vaziyetten lıaberdar edilmtş· 
tir. 

- Evet. Evet, sizın stüdyo
nuzda cinayetin yapıldığı sıra
da, burada Frcdo ismındc vekiJ 
bir spiker bulunduğu ve bunun. 
mutad fizere, diğer nrkadaşmın 
gelmesinden sonra işinı bırak
ması Iazımgelirken, arkadaşını 
beklemeden işini bırakıp gitti
ğini söylüyorsunuz. Esasen, bu 
aksam, stüdyoda mühim işler 

ele yokmuş! Bir adam, diskleri 
değiştırmek için ka.f imiş öyl~ 
değil mi? .. Ala, amma, sizin far. 
kında olmanız lllzımgclmcz rni 
ıdi? Stiıdyonun kapıcısı da bu 
&ırada stüdyoda bulunmu:vor. 
Ve daıma vaktinde gelen diğer 
spiker de henüz gelmem~ bu
ıunuyor. İşte, böylece, kapıcı
sından müdürune kadar hiç 
kimsenin bulunmadığı bu yerde 
adam öldurülüyor da, kimse bu

- Giriniz! diye haykırdı. 
İçeri bir polis girdi. Komiseri 

selamladıktan sonra; 

En Son Havadisin Romanı: 3 

u f rJrına varmıyor. Olur §ey 
lie 

- Dışarda iki kişi var, -dedi-. 
Bunlar kendilerinin kapıcı ve 
spiker olduklarını söylüyorlar. 
Kendilerini v~tiycrde beklet
tim. Ne emredersiniz?. 

Bu haber üzerine komiser, 
sükrcterf bir tarafa bırakıp, o
danın orta yerine geldi. İki elini 
cebine soktu. A vaklarını gere· 
rek polise; 

- Bana şimdi, kapıcıyı gön· 
der, - dedi - . Adliye doktoru 
hala burada mı?. 

- Evet Bay komisnr, fotoğ
rafçı ile birlıkte buradalar. 

Sekreter, komıserin kendısini 
bırakıp başkalarile meşgul ol· 
duğunu görünce geniş bir nefc .. 
aldı. 

Komiser övle diyordu: 
-Alit; şimdı §U cehennem ka· 

pıcısının dılinin altında nelC'r ol-

Kapıcıyı çağıı·mak üzere dı

şarı çıkan polis, sekretere, ba
şilc kendisini takip etmesini işa
ret etti. Sekrct r de fırsatı ka· 
çırmıyarak, derhal yerinden te
laşla fırladı. Kaçmak husu.sun· 
daki bu isticali komiseri bi.e 
güldürmekten geri kalm dı. 

Sakız içeri girerken komiser 
yüzündeki tebessümü degi t -

rip asık bir çehre ile: 
- Maşallah! - dedi - , bu mu 

s'ki kutusunun meşhur kapıcbı 
siz mı intz? Do n.t u bu i:ı;c ya
rac;an r,üzel b ir suratınız \ . 

elındckı kasketini evirip çevi
riyor. ve komised sevimli bir 
tebessümle süzüyordu. O sözle· 
rini bitırdikten sonra şöyle de
di: 

- Affedersiniz bay komiser, 
suratımın şekli hakkında annem 
beni doğururken fikrim1 sorma
gl unutmuş olacak. Babam da 
her halde zevk sahibi bir adam 
olmamalı. Fakat bunun için ben, 
kendilcrıne hiç te kızgın deği-

7 _ Ço'k açık _ Bir nota kavele, iki ay daha müddetle uza. v~ire Akdeniz sahilleri şehir 
8 - Etem İu.etin (Göz Yaşla. tılm~.. . .. . r:ndcn ~ü~'. t~tik bir şehir: · 

n) roman nda ge"en b' k d . * Unıversıt"Ccle dünden itıb:ı • lrne getırebılirz.. 
:r ır a ı.n ıs. · tih l b la B mi. ren ım an ara ne: mnlStır. Hu. unun, zaman ve para mese 

9 _ Kadın _ Yazın caddeler. kuk ve .iktisat fn'külteler~in ele. si •. dkluğunu ve bizim ~slin 
den kalkan sey e emtihıınlarına da bugun baş. got'lh('k ihtimali olmadığını bil 

YUKARIDAN AŞACIYA lan:ıcaktıı-. 15 mayısdn Kadirga lerdenim. 

1 _Keder_ Eksik değib talebe yurdu tat'l edilece t'r. Hodbin olmıyalım ve gelce 

2 .!!- Şo1ıret ~ D:ır hnn~e suioistima1 yapıl. ~e5t dü~~nelim, Türk bayrağın 
3 - ZekA - Avusturyanın hü. mı , alUk~dar uç m.emur,.ya~a~a. lclGbed Is anbul SC'ınasında d 

kUınet mmezi nıırak adlıyeyc tes1illl1 ooılm1ştır. gal<ı.nacağını nazarı d'kate alaJ 

4 _ Sayı _ GU 1 "-ir .. * Haliç idaresi mali vaziyeti. ve !ilah için olsun bu i!::i iluu 
ze "' agaç i · l"h · · ed' 'd 5 - Karanlık - Saç n ıs a ıçm gayret ıyor, ı are., etıniyelim. 

6 A l M ı""l rm bu senekı' kazancı 180 bin lira. 
- rı ar ~·apar - a u 

7 D.. b"' "k h dır. Halen Halicte idarenin yed - unyanın en uyu ene • . 
F k 

vnpuru· ışlemektedır. Nelerden şikayet 
ediyorlar: 

rı - ransızca, ·ayıv İs 
g p a· ah lm-all h * tanbul Şehir Meclısinde 

tkm- n ışı ve arın tn ta Sular idaresinin vaziyeti müza . 
ç ası , kere olundu. 

9 - Sene - i'ransada bır şehir * Şeh . ·zcı b 1 ı 
rımr c u unan ıa c Bllz dolaplarında 

içecek su 
so~utulamaz mı 

Dünkü bilmecenin 
halli 

milsteşarı Şefik Snyer, dün öğ'le . 
den evvel ve soma Ticaret Oda _ 
sında meşgul o!nnı.._.;tur. Bu içti • 

~"i.':'"'T"".:-r:::'-r--=--...,,,,,_. 
7 6 9 matla İstanbulun un stoku üzerin. 

lnoiliz donanması 
yeni bir zırhtı daha 

kazandı .. 
Londra: 24 (A. A.) - Yent 

cPrens of Wales• zırhlısının ik
mal edilmek uzer olduğu ve 
şimdi toplarının yerleştirilme

sine başhındı&q bildirilmcktecl\r. 
Bu zırhlı •Beşinci George• ı:. 

pindeki yeni İngiliz harp gemi· 
lerinin ikincisini teşkil etmekte 
olup pek yakında servise gire
cektir. Beşinci Gcorgc bundan 
bir müddet evvel Lord Hali· 
fox'ı Aınerikaya götürmüştü. 
Prens of Wnles 19~9 da denize 
indirilmiş ve o zamandanberi 
inşaatının bitirilmesine ve teç· 

de görüşülmüstiir. • Cagaloğlu caddesinde sucu 
* Limanlar Umum Müdürlü. fat, gazetemize gönderdiği b" 

ı1ünüıı yeni "-ücudc getiııdiği işçi. mektllpta şöyle diyor: 
ter servisilc yeni yolıcu salonunun cBclediyenin yeni çıkardı 
küsad resmi 1 mayısdn yapıla • bir kat-arla buz dolaplarında i 
caktır. me s~·u soğutulmaması, su * Fiut mürakabc komisyonu yun içinden geçen ikurşun boru 
tı:ıl'af:ındnn te~bit edilen et narhı !arın Sıhhi olmadığı söylenil 
tamamile tav'bik olunaınamı.ştıı·. rek buz dolaplarında yalnız ra 
Yeni fiatlar bugün ilan olunacak ve bira soğutmak için kullanıl 
tıı·. ması emt·ediliyor. Halbuki bi 
* Diln İstanbuldnn 310 bin }i. sucular halkın soğuk su içm 

r~Jık ihracat ynpılmıstır, Terini teınin için buz dolapları * Poll~c kesik kol ve bacak aldık. Bugün bütün esnafın e 
cinayeti tahkikatı devnm ediyor. linde muhakkak bunlardan h · 
yn'knlan:rnlardan 3 kisi hakkında. tane vardır; ve bW1lar için 40 
ki d'cl ;.'er ku\'-vetlcnmektedir. er lira verilmiştir. Belediye b 

Tarihi vesikalar 
imha edilmiyecek 

Bazı vilayetlerde, lüzumsuz 
oldukları için imha edilmek ü
zer~ ayrılan evrak arasında, t:ı

rihi kıymeti .haiz yazı ve eserler 
bulunclul:tU haber alınmıştır. 
Bunu nazarı ilibnrc alan Vekil· 
ler heyeti, bir kararname ~ı
karmıştır. Bu karara göre, ala
kadarlar, bu gibi evrakı imha 
ederken bu hususa dikkat ede
ceklerdir. 

kararla bu maklneleri iptal et 
m ·ş oluyor. Hem halk soğuk s 
bulamamakta müşküIAt çeki 
yor, hem de bütün esnaf zara 
görüyor. Bu meselenin baJUn . 
rica ederiz.• 

En Son Havadis 
Sizin gazetenizdir : 
Onu ahnız ve onu 

okumakta devam 
ediniz 1 

hizatının tamamlanmasına çalı·•----------- B:ı.. muharriri: 
şılmıştır. Yeni zırhlı 35.000 ton
luktur. 33,6 lık 10 tane topu var
dır. Bu toplar yeni bir modele 
göre imal edilmiş olup eski tip 
36 lık toplara nazaran daha mü-

essir atesli ve daha uzun men
zillidiı·. Bundan başka yeniden 
daha küçük çapta 16 topla mi.ı
t eaddit tayyare dafi topu vardır 
Sür'ati 30 milden fazladır. 

NlZAMETTiN NAZ1F 
Ne~ıiyat Dird<törü: 

ŞOKRO SARACO~LU 

Ba~ıldığı yer: 
Ebuuiya Matl>aan 

derek: hınca ... 
- Yukarıda. Fakat yemek, iç. Komiset', eli~ Sak12ın s&..U.. 

mek ve çamaşır bana alt. Mall§a nU kesti: 
gelince, bunu ne siz sorun, ne - P ckJ, yeter, dedi. Söyle ba-
bcn söyliyeyim, ~i. kalım stUdyoyu hangi saatte re.-

Komiser kıulı. Sert bir sesle: kettin? .• 
- Ben iş mUfettlşl değilim, Sakız, 9'?flesin.i ka~Jıyarnk ce. 

dedi. Hudut harldne çifttmıyacak vap verdi: 
suallerime açıkça ve çekinmeden - Yediyi yirmi, yahut yiırn1 
cevap ver. beş geçe. Bundan eıninim. 

liid olmuş olurdum. Hem bcD, - Neden çeklıleceğim, lbUtUn - Sen stüdyoyu söylcd:iğiu sa-
öksüzüm cıe. bildiklerimi olduğu gibi söy~im. atte terkederken, stüdyoda kim. 

Sesi, o kadar yavaş ve o nis- - Görürllz. Evırcıa, bal..a söy. ler vardı? .. Burasına iyi dikkat 
bette tatlı idi kl bunda bir alay le bakay · Vazıfcni ne için ter. et te öyle cevap ver .. Zira, bura-
kokusu sczilmıyordu. Onun bu kettin? sı meselenin en önemli tarafıdır. 
sözleri üzerine komiser, bir - G }·.et tabii olarak .•. Çakış- - Bunu hiç merak etnıeymi7-
müddet hiç bir şey söylemıye- tırınağa gitmiştim. Çünkü saba- Çünkü dÜ§Ünmcden cevap vere. 
rek, öylece durdu. Açık adım- hın dokuzunden gece yarısına ka. bilirim. Ben giderken, stüdyoda 
larla odayı bir kaç defa dola~- dar burada vaı.ifederım. Hem, Frcdo isminde bir muganni vardı 
tıktnn sonra Sakızın kar§ısına öyle bir vazife ki, biı· 90k günler ki, bu zat, arada vekMcten spi. 
dikilerek; ne öğle yemeği ve ne de akşam kedik te yapar. Bundan başka 

- isminiz? diye sordu. yemek yemek nasip olmaz. Ah gelen posta paketlerini imza eden 
- Sakız namile maruf hUrmct bilseniz Bay Komiser, bu kaçır. sekreter ile o e&nada odasında 

karınız Bcdo. dığım yemek saatleri buı·.numun me gul bulunan Mar nanı-.ıdaki 
- İkametgahın • .• önünden, bir hava cereyanı gibi tc - · •en vardı. 


