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1::;,,//:;;:,~~ Dün gece ve bu sabah I zmir, Muğla, Manisa ve 
;:1:~~ ;;:~!:: Kocaeli villlgetlerinde müthiş zelzeleler oldu! 
sebeti ile ... 

"Türkiye iktidar mevkiinin 
kendisinden iyi coğrafya 
bildiğine Bay lliiscyin Ca
hit Yalçm'ıu inanması doğ
ru olur. Bu garip siyasi ede
biyata ne lüzum var? Rc\"al 
mülakatı giinlcrindc deği-

ıız ...• 
----·~-------------
Nizameltin Nazif 

Muölada, Hisardan 
kopan bir kaya ... 
Şehirde bi~ . 
ve düştü iki 

ölü, yedi ya
ralı var Bay Hüseyin Cahit, bir kaç_ 

gUaclenberi hadiselerin sişkin

lilderİılj deşmekte olduğunu İl•- izmirde insan c a 
as ederek hixe tas tas iğrin suo-
ntaktadır. zayiat yoktur Muğ 

Bilhassa düu, ·Suriyeyc gir- lada yer 19 kere 
~e1tia mahzudarı ve fnideleri" 
serlevhası ile •eşredilmif olaıı sarsıldı ! 
•••kalesi ve bugüıı •Anupanu 
~-i •izamı içinde Türkiye bir odrum, Köycegiz 
'SU.. ~il edebilir mi?0 sua- Kocaeli ve Dinard 
Uaai tapyan yazısı, Bay Hüseyin d 

lngilizlerin sürat/eri ve harp kabiligetleri ile pek ma/rur oldukları halde, Giriddeki hava meydanlarının bozuk
luğundan bahsederek başka yerlere naklettiklerini bi~dirdikleri Har:ikan tayyare/erinden mürekkep filolardan biri 

. C.lüctin, cidden bize bir tııkını a hasarat yoktur 
· Vaıifeler yüklemek azmind~ki Ankara: 24 (Hususi ınu-
111"arını, cidden çok ciir'etkarane !u21ıi r:mizden telefonla) -
lai:r ed• Jle hir daha izah ehnis • )iın ' ('e saat yirmi üç bu-
ltuluıunalctadır. Yeni Sabah re~ rukt.n•\ bu sabah saat üçü 
fikimizde her birine iki uınn ' ırk lıe.,. geçeye kadar yur-, .. ...._ 
11 ~"n tahsis edilmiş olan bu nıa- hın muhtelif nokfolarmda 

kateleria miiştf'rek hülasası su- ı.elıeleler olmuştur. Bilhas· 
tlur: ~ sa Muğ.la, Kocaeli, İzmir, 

11Tiirldye Suriyeden ınanda· Manisa vilôyetlerinde ·bir 

--

.. 
ı 

leı· idareyi koğmak için Snri- (D~\·aım 3 üncüde) 
· Yeli milliyetpcrverlere yardım ---••••••••I 
etnıeıi ve •Mihver. Demokrasi.. Arnavutluk'ta 
"1Ucadelesinde hir an evvel, ih- • ' 

tiyati ve tedarni bir mevzi tut- Italyan Kra
ll\aladır .• 

",~ iki tav iyeden sonuncusu hna Suikasd 
-..ınlld.c dunnaia liizum var 

ıtıı? Y- ld ' la 'l'iitldye, yanıın başlaT baş- -apı 1 ı 
"Utc dUnyanm nasıl bir mace- Tiran: 24 (A. A.) - Stcfani 

~ilY• sürüklenmiş olduğunu au- jansıııdan: 
•nıış ve yangının muhtemel si- 17 mayısta Kral ve maiyeti 

rayel dairt>sini azami iil~üsii ile 'I'ir.m hava meydanına gidere· 
alal'1Wk kendi ıniidafaasmı ona 1.cn Yuna ntebeasından bir nıec
röre hazırlanu değil midir? Bir zub krnhn yanında bulunan Ar-
ay,Jav olmak haysiyeti ve bi t na\'utluk başvekili Verlaci'ye 

111 .. 
uııevver olmak sıfatı ,.e bh tabnca ilylc hır kaç el ateş et-

taıeteci olmak snlahi:reti il ıniştir. Mermiler kimseye isabet 
Ba~· Uiiseyin Cnhit Yal~ın. bu etmemiş ve Mihailof Vasil Lasi 
bakikatin hiç olmazsa 1'cr mü- ismini taşı~ an mütcca\•iz derhal 

NİZAMEDDİN NAZİF tc,kif edilerek hnlkm intika-

--- (Devnnıı 3 linciide) nımdaıı kurianlnuştır. 

Bir facianın son Bugünkü Mac : 
Bu gün F enerb~h
çe ile Deınirspor 
arasında yapılan 
maçlarda, 1 inci 

sahnesi Alman tayyareleri He İtalyan dcnizaltılannm çok şiddetli bir 

devrede F enerbalı
~ -~ galip vaziyette 
ıdı. 

• .. 

---.~.--,.·-

M ••dd • taarruzu ile karşılaştığı bildirilen İngiliz donanmasından bir 
u eıumumi Hik- ağu· mo 

met Onat'ın odasına AJ la G• ı G. .d' J /• • 
girince k o 11ar1n1 man r ı- ırı ue ngz-
uzattı ve bağırdı: ridehenüzde- /iz donanma-
- Ben katilim Bay Müddei

umumi! Üç gün e\•vcl nisanlunı . ~ 

\'C Şükran ııdmda hir kızı öl-
diirdüm. Teslim oluyonam. El

(Denrnı 3 iinclidc) 

ü:is -

nizden asker sı sahil /ere 
çıkaramadılar hakimdir! 

(Yazt5ı 3 üncüde) (Y Ul$1 3 üncüde) 

Adalar • • 
Denızı 

_.:' -?J------~------~----""' 

inlandiya harbin
en alınan dersler .. 

gore 

Kızd ordu
nun yeniden 
tensik edil 
diği haber 

veriliyor 

941 SIOlf IDID yUzd 
yetmiş sekizi sna 

altında 
l\Ioskova: 24 (A. A.) -

Reuter: Sovyetler Birliğin
deki askeri hazırlıklar hnk
kmdııki son alamet, sonba· 
harda hizmete ç.ağırılacak 

olan 1941 sınıfına nıensup 

gençlerin yiizde 78 inin 
l\Joskovada şinıdiclen talim 
görmekte olmalaı·ıdır. • 

1\Ioskova Askeri komiseri 
Çern.ik, işçi tcşckküllcri

rinin organı olan TruJ ga
zetesinde yazdığı bir yazı
da, gelecek sonbaharda hiz. 
metc alınacak olan bir çok 
gençlerin şimdiden iyi bir 
pilot, diğerlerinin de ivi bir 
asker olduklarım bildiri
yor. 

Çcmik, askerlik talimle
rinin Finlandiya harbinden 
alınan de.rslere dayandığı
ilive etmektedir. 

Kaynana dınltısı bir 
gencin canına mal oldu 

Kavga yumrukla başladı, 
b'çakla bitti. Yaralı katil 

hastahanededir 

,. r 
f 'f 

... -- ,.... 

(Yukarda solda) katil hastaha nedeı:İıt. (Sağda) Dedikodusc. 
bit cinayete sebep olan kaynana ile bedbaht katilin iiç çocuğu. 

(Altta) cinayete sahne olan dükkin .. 

Feriköyünıle hu ,,abalı feci/mü§ diğeri de muhtelif yerle • 
hir cinayet olmuştur· İki adam rindeıı yaralanarak Be) oğlu 
bıçaklar ile birbirlerine gimıiş- ha talıanesiııe ~al~.ırılmı§Ur. 
ler, hunlardan Liri derhal öl • (Devamı 3 uncude) 

-
Hakikatlerin en fecli 

Umumi bilgisi fihrist seviye-ı Hfımid Refik 
sine erişemiyen bir genç tanı· --·. -
yorum ki, ltu sea• oJ.cunluk im· ğim bu eenç, hua ııfirik• .ia 
tihaalarını d• vererek. lise mo- mevzuuna dair de tek kelime ... 

zunu olmuşjur. 

Bu .lise mezunu• genç~ •me
tafizik• i• ne ders prograınlan 
arasmdaki yenni, hatta ne de 
h1gat manasını bilir; •keınmi

yet• nıelhwnundan da, kıymet 

hükmünün bir vasfını teşkil 

eden •keyfiyet. mefhumundan 
da habersizdir; daha fecii, sos
,·olojinin eıı kesif mevzulano· 
dun ve zaınanımızm en canlı ru 
alitelerinden biri olun •Millet• 
ıniiessesesi hakkında vazıh de
nebilecek bir fikri yoktur 

\'ap vereınenıi.ştir. 
Kurcaladığını bahislerin hep· 

sinde, ya utandırıcı bir sükft
tun, ya bir deli ~açmasının ha· 
zin fnkıd korkunç belllğatile 

karşılaşmaktan doğan bir ha\ -
ret içindeyim 

.. - --=--· - -- - --- A R D eni z --- Bu bahisler etrafındaki kor
kunç zaafmı kt•şfedince bira:.ı: da 
uıniisbt-t ilimler• le olan alaka
,,, dereceı.ini .~·okl:tnıak istedi· 

Bu genç, Lise mt-..ıunu! Elin
de koca bir diploması \'aı·! ... Ve 
hu haysiyetle, yarın yiiksck tah 
sil mabedine ve daha sonra dev· 
let kapısına daynnacak. Şeref, 

hak, imtiyııı ve ekmek istiye
cck. Belki vermemezlik de et
mi~·cccj!iz. }'akat hangi şeref, 

hak, imtiyaz 'e hangi aluı teri
ne batırıJmış bir t>kmek Iolmaa· 
sı olacak bu! !fzerinde cereyan eden rnzıharebelerin haqreie deifer safhaları biiuük bir alaka ile iakiv eaifen Giril 



Sahife Z 

DONDEN ,, 
BUGUME 

Bir vefa •• • 
numunesı ••. 

İstanbnl Himayei Hayvanat <;emiyetİııiJI l.MO yılı faaliJetl 
hakkında lırwlad.ıiı raporda şu haber de vu: •Bu yıl, sahip
lerinin ecnebi memleketlere gitmek mecburiyetinde kalmala
rından dolayı, müessesemize hediye olunan üç köpek, bütün 
iyi ihtirnamlanmıza rafnıen sah.ipleria.ia müfarebti yüziin• 
deıı, teessürlerinden ölmüşlerdir.• 

Köpek diyip geçmeyiniz. Avrupalılarca sadakat ve fera
ıatin canlı tiınsali olarak sevilen bu hayvanlar, ehli aahlfık· 
ı.r araıımda, sahipleriAin saadet ve felibtine ittirak eden, 11117· 
cnlannı en iyi ltavnyan, onlarla beraber gülea, onlarla bera
ber ağlıyan yegane ve hakiki dostla:rumzdar. Muhabbet ve 
bağlılıkları samimidir, riyadan iridir, Tabiatleri iktizası has
aaııtırlar. 

Raporda bildirilen •intihar• haberi, belki bir çok kimse
leri hayrete düşürmüş, sıhhati ltakkuıda teerddüde sevketmiş• 
tir. Bunda zerre kadu şüpheye mahal yoktur. Köpeğin mu
habbet ve sadakatinden her şey umulur. Sahibinin ceD82esini 
takip eden, ve mzarlıkta el ayak çekildikten sonra kabrin ÜS· 

tünde günlerce aç ve su ·uz kalarak aj:laya ağlay ölen köpek
ler görülmüştür. 

Bu sadakat ve muhabbet nümunelerine, yine mezkur Ce
ıniyetin Deşrettiği raporda bolca tesadüf ediliyor: Erzincan fa
dasındaıı az evvel, bütün hayvanlar, hu•usile köpekler fela
ketin geleceğini hissetmişler, ve her biri cinsine göre acı acı 
sesler çıkrarak sahiplerini ikaza koyulmuşlar. Bu suretle yer
lerinde duramıyan hay,·anlarıru merak eden bir çok kimeslcr, 
ıece uyanarak dışan çıkmı,lar ,.e ha ·atlarını kurtartlllllardır. 

J{öpeğin biri, uykusu ağır olan sahibini, entarisinden çe· 
kerek yatağından çıkarmıs diğeri de, kadının biri, şehirdeu 

kaçmak için koşarken, beşikdek:i çocıı!unu unuttul;'Undan, ço
cuğu sürükliye sürükliye trene kadar getirip bedbaht kadına 
teslim etmiştir! 

Evet, köpek diyip geçmiyelim. Finolar, Doğlar, Baseler in· 
sanların en sadık ve en nfah dostlarıdır. 

Bu satırları yazarken, eski bir nlaziye rücu ile, Galatasa· 
ray Lioesindeki hatıratmıın bazı kısımlumı anıyor, ve kendi 
kendime düşünüyorum: 

-Farisi dersillde, muhterem Veled Çelebi'yi kızdırdığı
mız vakit, neden acaba, keskin bir sesle, bize Kelp! diye ba
prırdı?!" 

H. N. 

En Son Havadis'in Edebı Tefrikası - 37 

Acaba bu adam, bu gece, nası 
bir esrarı bol ha ise hazırlama

ğa çalı ıyorlardı? 
Müellifi : Nizamettin Nazif 

İ rıcte Oo§ b ma bulup otu. da aş a dı. Esrareng.z ad:u:! • 
runcuya kJdar Alman ı.e arka- 1b.rer kadeh şanıp<.n)a daha yı.ı 

d~ı end ~e ıle ona ba mı~l.ırtiı -arl&ınağa .~.rlaın.yurlardı k 
Nlhayet doktor Gesler: Orkestra kıvrak bır daos hva 

- lıı.ı.yatsız k edıyorsun. !:"lmaga ~~layıverdi. Yine u ar.-

!X.'<IL ve adehlere şampanya da sa nwı dört b,r tarafından V< 
doldumıak bahaııesıle eğJerek lıocalardan C.:r a!l:: ş 'luLanı ku· 
k ğına f s.;dadı: puve=i.ştı. Kuçuk sahnenin peı· 

- Aeaba Sandalc.yef, işler. d aç.:.nca bu muth~ alkı~ 

yoluna kc.ya.1>ılıt mı? !ıır kal daha kuvvet ve şiddetıt 
- Zannedenm. Bu 6'1hahkı ı bır datıa tektrrilr etti: 

başarabı!en bir adam 
bır çocuk oyuncağıdır. 

içın bu 5eliinık hovardalarının -gözbt 
Gör!T'J· ~ı acdo.unan güzel Lô!A, safı 

yer musun? Yanı.ndaki locı.da '"lC')'e çıkm ş \'e ayaklar.nı orkes. 
oturuyor radan fışk:ran notalara uydur:ı-

Bu k;s;ı m &vere Balıarca ·ak çılgın bir Bulgar horası oyna 
cereyan elmışlı. Bu Getilerın de maga baflamı~ı. işte Kaieşan

b<Jroedı&ı dıi yoktu cauba. Yu- toın'ın eıı ~;ı.zla tutan numar"" 
van diye hıtap ettiğı adam, ôğ,.e bu ıdi. 
ür.ı.erı doııduımacı Bc~·sel'lie (ll Lô:a, Pırlep•li Bulgar kadınla
dülıJdlnında Kule kalıvelori su- r- g"bı giyinmiı ve ayaklarına 
ıkasdin.n luıhra.n<Ialı Sandalcıye{ yük.sek topuklıu sarı çiz.meler 
bekleyen ve ona Ula dan bahse- geçırnuştı. 
den Yuvan'dı., 

Ac.;ıba bu ~ç •dam, bu gece Hey gidi hay! Öyle lıloşuyur 
nasıl bır esrarı bol .biıdiı;e hazır- uç.ıyor, öyles ne bir ~evıkliklo 

om ıda gul bu:ounuyorlard ' plyurdu ki bu kızın ne harıkJ 
Hele ot.ol U bıne a<I nın Gesle > duğunu anlamak için, dans de
o ":ıunu 6'fyleyen ad'1!11.n vazı. nilen şeyin alfabesini bi r.ek ka-
) eı. ... .ılh.assa merak edilecek ~ey- ı. idi. 
eh. 

Koionibo oteline iner inmez 
on y«iı nuımar•. odayı araması, 

ole! sahıbinin ona katşı gôsler
dıgı yüksek it>bar, ara kapıya 

vurulan parmak ı:iarbeleri ve ni· 
h el her taraftakı pintiliği ile 
t, an t ~ zıd olan bu israfı 

(; !eriyordu ki bu adam, fe-ı. al
fı. e bır (akım kuvvetleri temsil 
edıyord • 

Sandelciyefin ne ma! olduğu 
111alıl..ndıo, Yuvan ona, bu Kale 
Şanıan'da oynıyau Lôladan balı
etınişl.I. Halbuki Ahnan bu Lô. 
• a çıçeklcr gönderecek derece. 

U} Dükkôrıı Sabri PCff1 cad 
J1<suı.i11, yan<ın Ka,,.U ÇS"tıya 
yo/ı:la§an ucunda idi 

Numara. uzun sürn1Liyordu 

Fakat seyircıler o kadar a:.kışlı. 

yorlardı ki hemen her gece, bu 
çılgın d.ağlı rak.Sı.nı, yahudi zen
ginlerirun, üçiincü ordu' subay
lamwı, kelli fell.i mahkeme aza
ıarının ve sayısız hovarda genç
lenn önünde, mutlaka, bır ka~ 
defa tekrarlamağa mecbur olu
~ ordu. Bu ı:ece de, öyle olmuştu. 
Vahşi tepinmeler ve bir kısra. 

ğ:n karanlık, ıss.z tepelerden ge. 
çerken hı.şırdıyan bir fundalık

tan ürkerek irkiUşini hatırlatan 

inhmalıarla güzel dan.>özS numa
rasını, bir daha, bir daha 'tekrar· 
!adı. Onun oynayışında Makedon 
)·amn bütün ıüzelliği, bütün at
mosferi vardı. 

Fevkalade san'atk§rane yapıl-

ZN SON HAV ADls 

Meçhul ve esrarengiz· Suriye 
U Maııs Uil CUJllAaTESİ 

En Son Havadisin Tarihi Tefrikası : 6 

••• 

Fransa bu bahtsız ülkeyi keskin bir 
nişterle kırk parçaya ayırmıştır 

Sünni'ler, Alevi'ler Şii'ler, lsmaili'fer Dürzü'ler, Kürt'ler 
Geldani'ler vesaire arasında 20 yıl ... 

SULTAN ABDÜL'AZİZ ~ve=~ :::: 
=====-===- i PARATORİCE ÖJENİ 

1 

___ j Yaz~n~Ayha;1 ___ _ 
.... 

"Behey Ali! siyaset dediğin 
Bin bir dilden konuıan ve ••••••••••~ ti§ yeri lime liıne etıi. . 

tilalara kanıkoamı§ katliamlara Surigede bir Sünniler, Şi'iler, Aleviler Je-
zatlar, ihtilifl.ar ve iftiraklar maililer, Dürzüler, Kürtler Çer 
üil."5i Suriye, ezeli rolünü tek devlet otori- kesler, Rum ortodokslar, Rum 
rarlamak üzeredir. lı.atoliltler, Ermeni kat.olikler, 

nedir, yapıp ettiğini bilen için 
siyaset mi olur ? 

Suriye denilen fakat bir tür t e Si k Ur U /- Ermeni proteatanlar, Yahudi -
lü devlet çen;evesiue yerle~emi • ler, Geldanilu, Seryaniler bu-
yen bu bahı-ız kom u toprağı, m a S z n z ı m- günkü manda Suriyesinin bağ-

(Bu bir tarih değildir. Vukuat tamantPn dcğrıJ 
olmakla beraber karikatürize edilmek suretüe ya
zılmıştır. Kullanılan üslup da bu bakım.dan <>" 
kunmalıdır. ) 

ıar.i.b bo)unca garpten şarka rında din, mezhep ve milli)el 
köprülük etmiş, cihangirlere kansız kılan imtiyazlarını haiz başlı ba~tn-ı 
boylu boyunca ge9t venni is- te~ellüllerdir. 
tilaları kanıkııcnış katliamlara bu teşekkül- Suriyede bir devlet otorite· 
boyun eğıni~ fakat çile,ini bir sinin te.iı;ini kökünden tahrip 
ıürlü doldurup biıirememi;tir. /erden baş· ka eden bu t~ekküllerden ba~J,.a 

Suriye tarihinin ve taliinin da: 
en !..anlı ına1.'Cralarından >onra iki de V le t (Cebeli ulvi)e devleti) 'e 
)Orgun ba§lDI o.manh impara (Cehdi Diirüz devleti) diye ic-

torlnğunııu @iiğ•üne dapdı ve ( .? ·' ) daha rai ve te;rii kıineıleri haiz iki 
bir ana kucağı gibi mu halı bet- mü, ıakil devlet dalıa hali.. edil 
li ve ınerhanır.ıli olan bu göğü' vardır. ıni tir. Coğrafyada İ·mİ H irah 
le tanı b a. ır nazlı bir çocuk da mahalli olmayan de\"leıçik-
gihi ömür •iirdü ı Al " d " !er, Suriyede bulunan nıanda-

O"nanlı imparaıorlugu, bu - evı agı ter devletin yük,ek komi.erine 
eonıüun adına •Ka"mi necip• 2 o•• •• d · .., bağlı olup bütün Suriyenin yer 
,ieıııi~ti. • UfZU agı Je~ip mfutakil bir 'atan ka'l"nıi 

İmparatorun ınaheyni hüıııa kurmalarına karşı mahalli hi· 
yunundan, Türk çobaııtnııı marlarına batırarak yazdıkları rer Verdun kaleleridir. 
ıııandırı1'1na !,.adar •Kanni nt hicran ve i yan dolu nıer-iyele Mandater dnletin le.kin 
cip• fermanferma k.,iJmi,ıi. rile yaza yaza bitiremiyorlar. nişleri Suriyeyi kırk parçaya a 

Ztl..i H ha<•at olan bu ço · l\üfıı•ıı üç milonu doldura- yırmı~ıır. Fakat bu ni~ter apıi 
ruk giinün birinıle yerini ya- mıyan ha, as ve zeki in anla· zamanda Suriyeliyi de bir da· 
dırgar gibi oldu· Yabancı kon- rın bu küçücük vatanını Lüh- ha yerle~ıuemek üzere kendi · 
olo•hıuıelerin yolnııu öğrrnin nan ve Suriye diye birbir in _ sinden de ay mlığı muhakkak· 

<'e keııeliııi, ya hancı entrika ı- den koparıp iki parçaya ayır· ur. Suri)e<le cereyan edrcek ya 
nın Lil tlI la-elrrle >ıııHluğn dıktan sonra i,e ha•hHn mÜ•· kın hadişderde bu karı:ık hP 
müıhı· -aralıın açı:ıun •arlıo • tl'ıııleke ni,teri, kiiı;Ür-iik parça sabın ~ek ıne~aklı mııba,~be-i 
ıı••ıııı; kııptırılı. !arı da bin bir parça ayırıp] ne ~alııt olacagız. 

1 t.· 11,arrı ,.e i ti"nhırcı Avru· 1 b 1 k h 1 T k 11·· ı rntan ismi veri e i ece er ... arı ıını u; 
panın kılarlı '~ ınandolinli "C" 

renatlt n1e.l ~urİ) e~ i beduıe .. t 
tıni-.ti. 

Tiirkiiıı içli w -af '"'ına 
iiıııııez ,-~ ·rhqı-iz J.ir htı-tı· 

nırtlP kuldklarıııt tıkaılı. Tiir· 
kiin ipek gibi ı uııııı:ak ellerin· 
<len na-ırlı 'e hn~in hir dii. • 
nıaıı eli oilıi ti-kindi. \ e Sari· 

~ 

.enin mııloel<ltralını on elefa 
n i 11 1·11•<' k ı·n lıii) iik lıir ••· 

\'3'.'-la karnı .. Jrtıua ) apı:an ,.t. 
'•i; ıuı·kknrr lla\vanı ii:-tündt" 
1ıır• 1 ~ihi allıın~rak rrplır

lrn ıl<in•n '"'"" n lıa-la lrlı 
ı..trij!i Ralıo ho~azıııda arka· 

lan , uran hirh ~:in"'y,-ır kP.,.İ· 

ıır vatanının kapılarını dü~ · 
manlarile beraber en karanlık 
bir tarihin in•af,ız ayaklarına 
ıçı ı. 

SuriHnin halli-kar gibi h<k 
lrdijö ~·e ıııiinci gihi br:tla· 
ılığı mü-ıemlekeci ı\"rupanın 
hu mf"nılt"-l...ete getirdiği :ryleri 
Surivenin lıuızilnkii rnlıınprr · 
•·erl;ri yirmi ) ıldanlıeri ~alı de 

nış 'bir bomba tahayyül ed'n'• 
1ır san'at eseri ki karşısında bi• 
l1l hayran hayran bakakalıyor 

.muz ve o anda bomba, için dek· 
bnamltin o1anca gayrz. ve k :;n 

le patlayıveriyor ve bittabi ya. 
<1yor, yıkıyor ve öldürüyor. İşte 
akedonyanın güzelLğL.. İşi 

\takedonya. 

En son oynayışının üstüne peı 
rle inerken seyirciler sahneyi çi

•ok demetleri ile adeta bornbar-
~ nan ettiler: 

1 aııu L 

Askeri ceza kanununun bazı 
maddelerinin değişmesine dair 

fadde l -16'.l2 .ayılt A,·ıınaddeleri Milli Iiidafaa~a hi
kcri ceza \..anunun 55, 56 57; yaneı mal.-aJile ,alıle olarak 
:18 ve 59 unru ınaddrleri a~a· \iicuda g tirf'n \e)a hu ~urt•ılt-
~ıclal..i ,ekilde ıle~i-:ıirilmiilİr .. ,iicuda geıirilmi• oldıı~ııııu lıiı 

BİRt\Cİ FASIL diği halde bunları aı nı ınal..-at 
Hiyonet la bir ha,kauna bildiren veya 

tlarp hiyaneti teV<li edenler hakkında on lır-: 
:\[adde 5;) - - ( 1) Sef.rbcr- .ı·nrden a;ağı olmamak üzrre 

lilte nyahut Türkiye Cunılı.u ağır hapi> cua,ı Hrilir. 
riyeıini Le_bdi~ eden yakın hır Fiil •eferberlikte veyahut 
harp .. tehlıke>ı ıne>~ut olıluğu· Türkiye Cumhııriyetini tehdit 
mı gost~ren fevl..~ladt zaman- eden yakın Iıir harp telılil..e,i 
larda Ttırk Ceza Kanunun 129 ıue' cııl olcluğunu gö•teren fe,. 
uacu n1ıhldr~inin hirinl'i fıkra· 

1 kala.it zamanlarda hltnmi~ i-•ında yazılı ciiriiınleri i~ eyffi· • 
•e fiilleri ölüm ceza•ı ile ceza· lrr H i 1 lrıneye te~elılıii, eıll'n 
rrza landır ılır 1 ar. l<'r (harp lıiyaneıil riiriimiin· 

ılrn dolayı ölüm ceza,ı ile et· C) A ve Il brıııllcriıııle ,a. 
zalandırılır. lı hiyaneı cürümlerini i;lcm . 

(2) Az vahim Jıall crdr öliim bazılarını i !emek ii&ere iki "' 
crza•ı )Crine wüehbt-d 'a\·alnıı ya daha zi)ade l..im,cler arala· 
on br> ,encden a;ağı olıııaınak rınıla ittifak eılrrler-e buular
iizerr • a~ır ha pi• c .. •a-ı verile- ela n lı~r Liri >ekiz •t.nı·eltn oı 
lıilir. nıak«ıl lıa-ıl olur-a her lıe~ seneye kadar a~ır hapi• "' 
halde• ölüm ccza,ı ~erilir. za ı ile ceıalmulırılır. Fiil .... 

lliUi müdafat<H< lıiwmPt: ferl:ıerli!,.ıe Hy·alıuı Tiirli) ,. 
ILHlıle 56 · (1 l Bu ıııadıle'llr '111,ılımiyrtini l lı.Iid eekıı p 

1!Ö trrilı·ıı f:ill,.ri i,ltyenl•'r ' kın bir harp trlılike-i ın!'l'l'tı 
lııııı\ıra ıc-•lılıii· ,.,!enler ('li ,, • ·· { ı , - 1 u uu;.n111u go ıerrn e' ı..a a. · 
li !iiıLıfa:l\a lıhaıwı) dirii 

zaınanlarda i~l<'nıniş İ!-e faillı·-
- Bravo! Bravo! ll!iİıHlen dola' ı a-:ı~ıda )·azılı · ·· 1 l 1 • lı · ·ı · · rı rnuP l 1rc n~ır apıı:ı; t·eza ... ı 

- Biz hemen gelsin deın&
dik ıni? ~ söz anlamaz adam
lar,ınız !. 

Diye l..a~larını çaltı. Fahri 
bey hünluirın celalinden ürk
Liij;<ii için geri geri çekilerek 
cedz üzerine oymalı kapıyı ar
dına k.ıdar dayadı. Ali paşaya: 
Buyur etti. 

Ali pa~a yerden temennah 
lar ederek ilerledi. Sultan Aziz, 
ıuun boylu vekarlı •adriizamı 
kar,ı•ında görünce hiddetini 
) cnip bir şey söyliyemedi. Ila
fif tertip vücudünü oynatır 

p;ibi oldu: 
- Gel Ali. Canım bu ne is· 

tiğna 'I (1). Günlerde Cuma ol
duğunu unııtmu~Luk. Veziri 
ınukhilimiz (2) neye gelmedi, 
diye üzülnıü~Lük. Meğer bu
gün Cuma imi~. Varıp çağırdı
lar mı seni? Hem senin betin 
benzin yerinde değil. Ne var? 
Y ok•a yine namizac mısın? A
rife (:\) muayene etmesini ira
de buyurm~tuk. Gelmedi mi? 
ılcdi. 

Ali pa~a ay akta duruyordu. 
illin.kara tetekkür etti. Abdül
aziz Han tebe--üm eduek yer 
µ:Österdi: 

- Ayalta dikilmek size ya· 
kıtık almaz. lluzurumuzda 
1 ainı ( ) tuttuklarımız itibar 
riw. Jfar,ilyadan lıard,cıleri -
Üjeni hazretleri ahvalini günü 
ıriiniine öürenip bilmek i~tc~ 
r r . 
rim. :\IaHlyadan harekeılerı· 
ni Ör euiıJ hilıutk i•terim. Mal
•il) adan hareketlerini söyle 
nı"'tir. Bariz ha\'adis alama· 
ılık .• Icrak edip duruyorum. 
Erıakı lıavııdis (~) bir kaç gün 
e~~ı Venedikten infikakini 
ne. rediyorlar. Sen ne dersin 
buna? Mı.ıra mı gidiyor, yok
•a A>itanmıizi mi tercih eyle· 
mek diliyor? 

Saıft-azam, yalısından acele 
davet e<1ilme,inin esbabını, 
Hafız \lehınet Beyin Bebeğe 
geldiğini i~iterek öğrendiği _za
man anlanıı tı. Padi:alı •im
paratoriçe Öjeni» seı alıaıi ile 
nedense zİ) adece aliikah gö~ü
nihordu. Hakkı da 'ardı. iki 
e~e en el Paris seyahatinde 
yapılan ıni,aiir perv~rlikl;r_e 
-ahan• ınulabele azn:ıınde ıdı 
• İmparator Napol)onla Ln
paraıoriçeııin iltifatları altın 
tla kalrnka i~teıniyor, ınüna~e~ 

h..ı al<lıkça Paris seyahatinden 
lıalı,edip <Eliza) oara}ındaki 

(1) \ ' rr:. çel.-iııp;nıl.ik 
(2) İıilwrlı, balıtlı. 
(3) Srr tabi P· 
( ) A)o~·to. 
(. ) Ga:cıeler. 

- Bravo! Bravo! l't'ıal;ırla crzalarnlırılırlar. cczala111lırılaırlar. 
] ~ alnız i tirıık edenler hir >ene· 

Alkl •. Jar, br"vo sesl•ri ha ·kı \) Tiirk <>ıa Kanunun ,,Q I ..._ ' ~ ı•~ 0) A 'r R henıllerinde yazı .len iiç •eneye kadar ağır 1~ 
' 3 r, naralar ve k.h1<alıa'or ıtıH'll m•eldr-inıle 'e ·'" 111(· 

k • !ı hiytnet ciiriimlcriııi i~kıne· ı ni; cc:t.ıhı ile cezalandırılar -r .ant~n·ın -tav'1nln ur:u ar~ lll:Jfftf,. ... inİ1ı .. j,.a-i \ e a .. ·rrı ('il- ~· 
· · f • 1 i lıir liımed.ıı ıalt'b wya lııı lar· recede hır c.iddetıe ve da~ k . ~11!iil11r·ı ılair iit·iinciı 1 \ra .. ınr ' 1 

• •' · · 1 1 uriimlrri i:lrnı..ı .. İçin l1iznw· J<iil seferberlikte veyahut rca devam eltt. ~.ız1\ı ı·iirüınlı·ri ı ~ r\ı•n 1'""t' 

Gesler bu hale lıavretl· ~aka r iirk Cc7.a Kııuııuııa_ µi;r .. rcz ini arz Hyalıuı höylr lıir ıalt'· !Tiirkiye Cumhuriyetini t~lıdi~ 
' ' " 1 f ı. hi 'e a arzı kahul edeıı 1er hal eılrn , akın bir harp Lchlıke ı '•rilir· Hn ciiriiııı rı •f rruc•-

lrr:.şl . 1 Jil,,1 , ,almı Tiirkİ\"e .. um1m·i •nda <la hrndleı-dc yazılı reza ıur\C·t;l olduğunu gösteren fr, 
Bu ne muv;.ffakıye! YuvSI'' · · 1 ı· 1 l ı.. l · lıır a) nen wrilir. Er.er hö' le ı '.·ıla· Je z.amanlarıla i,leunıi i•e. ) tını tr 11 u f'ı t'Jl ) ;.ı tn ı 1 r r- h. o 

-l~d Bun~ m.ıvaf!akı ·e" '"V ıel:ılikr j ııw,rııl olclıt~.ı lıir talrp H)a arz w. a kabul ır. kkiil kuranlar. tantlm ,,. 
F•kat Yuvan, hiç oral r'!"'lad mı oii ıerrn fe, kalıiıle , ıı • ı . vazılı şrkilde 'ukııh11l111ıı~ a, •t'\ k \e iılare edrnler ölüm hü~ 

Şişman Bulgar gozlcrini sah• l~-ı.I~ i,lr nlı'r H'a i km··~r lııı rn~Jılln fail ıarafııulan ınii- le ıe ekkiilt• i tirak Nl•·ııler ıııii 
'l rol taraf111daki birinci k le Ll'i• ;rlrn·er ıi6 ııırı ·mııl- ccr; .. ı go11 ler-il111r olması! e·ii ,J,J ..... l "'l" on be~ 'cnı·ıleıı a~a-

'ocalardan ikincisine dikn~;s, h lrniıı .., 0 n !ıkra .. ında urlunun rliııı hrın:ıın of ur. .ı olrnarnak üıere a~ır lıapi .. 
canını belli etmemeg"•e cal ' ı.. · · · · 1 k E) \ B ) il · d ·ı 1 1 1 1 ':ı ·ırıne ııııi-ıı•ıııl o ara· ı:ı- •, , wn• erın e yazı.ı f'rza·I ı e t'l'Z& aııe ırı ır ar. 
bir şeyler gözetliyordu. !'>ıh ~ .!ı olan haller hariç olıııak İİ· C'Üriiınlerden lıirini \e•a lıaıı- f) C, D, E benılleriude yaıı 

- Geldi ... d•ye ır_ır'.ldnndı'. . j zere. ölüm rı'Za•ı ile ı·ı·za':ıııılı· larını . i~lenıl'k İİl'~f' hir l ıı lıdllerde her lıa~g·i· bir_ sureL
Alınan bu elımeyı ışıtır ışıt; rılır. ıe:ı-1-kiıl kuranbr, t:ııız11n \l'~a le oluf'a o1sun ı·mıım ı:leme-

mez, erhal, başını o tarafa çevir-, B) Dıığr 11 olnıa•ı lıaliıııle "' 'r' k Vt' idar<' eıleııll'r iiç .·• nı:· /'ine ıııiiııi olan suç ortağı ceza· 
di. keri \.e~a .. i~a .. i hir ~ır tf'~~il , .. f ılı·ıı a~~lğı oluıan1~L Ü.ı:t·re .ı~1r ılan kurtulur. 

(Daha vnr) ıl"""!,. ili111 ı e 'l'·:ıil,.i ' • ·, ',. lıoi) le' lıir l<':ı•l,.l,.iill' 1 (Dolıa 1•or) 

hususi hezemlerden C:l) deJll 
vuruyordu. Fuat paşanın haya• 
tında bir aralık yine İmparaıo
riçenin İstanbul ziyareti söyle• 
nerek Avrupa gazetelerinde 
yazılun)'a ba~lanmı~tı. Ali p•1' 
şa ile birlikte bir gece Ahdiil~· 

ziz Ilan'a miljde nrruek i,te
mişler, padi ah memnun olııP 
sevincinden ağzı kulak!arlfl~ 
gitmişti. Ne olınu. a olmu~. ı· 

raya bir hayli meşgaleler pt• 
diği için İmparatoriçe bir ıiit• 
lü Fran adan ayrılarak isı.ıııı• 
bula gelemcmi t.i. Fuat pa;~ı 
yerine (Server) paşayı Harict• 
yeye vekil bırakarak <Nis) e 
yollanmış, Parise gidemedtJI 
Ni 'te göçüp gitmi ti. 

Fakat bu ıefer İmparatoriç_e 
kat'i olarak geliyordu. Veneı!ı' 
ğe uğramış, Yunanistana gıt• 
mişti. İstanbula gelecek, ard# 
ca (Mısıra) giderek Süveyş ~ 
nalının resmi küşadında haııf 

d 
.. ,, 

bulunacaktı. BabıaJ.iye o 
taraftaki elçilerden telgraflı' 
yağıyordu. Ali paşa gece f)O' 

ransa, Atina ve Viyana sefartt' 
!erinden ywi haberler alnııi1\ 
Londradan ayrıca malfımat ~ 
mi>ti. Abdülaziz Han haber ,. 

• ·ıı· 
lına memnnniyetinden ye!_1 h 
de duramıyacaktır. Padi~~ 
iıııpaartoriçenin (Pireden) d 
ru İ•kenderiyeye gitmesindt~ 
endişe ediyordu. Kendi d_ur 11" 

ken ~ni hazretlerinin ısnı~ 
il (•ı) sibi kul makulesi '' . 
liyi tercih etmelİne dayaıı•ı'.'1

1 
yacak, izzeti. uefline pek ,gı 
geleeekti. Jlı 

Dersaadeıe geleceğine ~ 
yatışıyordu. Pariste iken . ı:-; 
paratoriçeden bir çok vaid bi' 
almı~tı. Verilen teminata ıl-' 
~ey dentmezdi. ~a, u• ıf 
lıir buçuk sene gı~~ uzun ı 
man geçtiği halde Ojeni b1 
!eri ndk il~ hareke tetmedi.,ı' 
ni gösternıi. ti. •Sahibi de-.'I f 
olana vadinde hulf ( ~) y•'ıı 
şır mıydı? İnsan iki eli kal'~ 
olup öleceğini bilse sözün~; ı1 
rıırdıı. Ah, şu haberler b~ (! 
lıakk.uk ederse, Sultan Azıı ti 
lcr yapmıyacaltı? _Satvet , 1t 
•cvketini l'ransız lmpar•·~ , 
' ·r 
ÇC!line g~ıerip itiraf et1~1r 
nıek için ne fedakarlıklar~ ~ 
lanmıyacaktı ! Biraderi . ı 
Han'ın bir vakitler BalıaJıı.'.ı 
nında (:.!) yaptığı hazırlı]. 

1
, 

l,.cndisinin yapacakları Y~~ı' 
,Ja hamamda ı;:ocukların sil ıl 
iizerindrn iifüriip dağıııı" ~ı 
-ahun köpül..leri gibi asıJ.ıt 0r 
lal'akıı. İ bir defa impar-11,,ı 
çenin •Menay ı ( 3) Der·'~ 
ıe• ınütever<'İlıeıı yola çı } 
olıııa•ını öğrenmekte idi. 

pa~a: .11 
- İuıparatoriçe Jıaır'. 1 

.el.iz güne la dar \,iınnr) ı.~ ..... ,ıı 
te.rif Lu} urnrlar. ~· J 
(Eg]) nam vapııra 1 Pirellİ' 
iniilı.iiklerine intizar a} 1 
AlPl<abah drnıliınize artl 
karrer<li .. dcJi. 1 

(Daha 

1. j ( .. ) M ııhffblıl'f "'"' 1
·' 

rPI ı·r zerk meclisi. . ·/ 
( 1) 11 Mr H uliri f.<111"' 

şo. 1 
(J) Siiziiııü ıuımorflP~ 

di•ıden dii ımel.-. /, 
U) B;;Jük Re~it ~"''/ 

lıö.<hiidür· Sııltım .Uecıı 1 

bi~ altına •atı ,...ı.111 ~ıll· 
(") Limmı.. 
(.ı) İsıcmbulıuı bo~ki' 

ııdı. 
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B. Hüseyin Cahid'in 
son makaleleri 
münasebeti le --

ita/yanın ge~I Giride, para
nel ku r may şütle yeniden 

-- - --

Aimanlar Ciride 
henüz denizden 

asker cıkaramadılar 

Kaynana dınlhsı bir gencin 
canına mal oldu 

(Bap ı inci sayfada) ( 1\ iluıycı bu sabah 

Üç küçük yavrunun öksüz ';e. Bu ubah 8aat yeaide Bo-(Baıı Birincide) 
tevazi vatanda§ .kadar da mı far
kında değildir? 
. Bugünku makalesindeki eda, 
1
nsa11a, bu asrın ilk yıllannda, 
.llevaı. nıülikatı günlerinde, Os
lllanh inıparatorluğunu içinden 
Ylknıak karannı vermiş olan 
iht~ıaı rruplannm gizli bro~
lerını hatırlatıyor. 

1 r ak' ı n Berlinde 
mümessili yok ! 

himile bir kadının kimsesı.z monti fallrikasındaki i~ine git
kalmaıına iehep olan bu facı· mek üzere evinden çıkan Hü
anın. ~üt.ün ta!silatını bir ıııu· seyin Feri.köy caddesindea iler 
barrırıınız.. yerınde yaptığı talı- lerken tJıiştesinin Gniine !ıktı
ki_kat ile toplamı§tır. • • . . ğını görmü~tür • 

la O devrt yaşamış olanlann, ya
l ut o devri inceleyenlerin ma-
ftındur ki eline knlemi alan: 
•Vatandaşlar! taksim edili

Yoruı!a 
d. 
ıye bağınrlardı. 

Ve filvaki Osmaııl~ impara. 
~orluğu taksime de uğradı. Fa. 
~t nice nice yıllardan ''e nice 

nıce hadiselerden, hatalardan , l 

cehalet niiınunelerinden sonra. 
.. Osmanlı imparatorluğunun 

boyJc bir nihayete ermesi belki 
d~ tarihi bir takdirdi. Fakat bu 
Run Osmanlı imparatorluğu yol 
hır Cümlı · t Tü' k' · ' urıyc r ıyesı var 
~ır. ~ugün imparator İ1Ünc 
arnıd Yoktur, Milli Şef İnöni 

;a.rdır. Bugün •Rcvala şayiaları 
' e tefri-kaya uğramış bir mit 
nevverler zümresi yoktur bi 
Ve ' 
.. Parçalanmaz bir idealist yı 
eını vardır v . b • e nıhayet bugüı 
d u ıneınlekctte bir ordu ' 'e or 
ulaşmış bir millet vardır. 
Bu vazil et karşısında •Al 

:anyanm Türkiye gibi lezzeti 
ır lokına k J k J ka YI o ay o ay eldeıı 
Çlrnııyacağı muhakkaktır.• 
l'ahut: 
•Biz bu ·· AJ liınu gu1t man empery0 • 

nazarında kurbanlık kc 
Y~n gibi sıramızı beklemekte 
)•ız.,. 

Gibi cümlelere liizum var nıı 
dır ve hele: 

•llindistan, Irak, İraıı, Kudii 
".e Suriye gibi Rusyanııı hisse 
sınc dii miiş olnbiliriz.• 
k Gibi fiizuli kehanetlere kal 
.ışrnak manasız ve Ze\'k~iz biı 

&ıyasi ed b. · · k' e ıyntn gırışmck bir Z<' 

it eseri addedilebilir mi? 

* d 'I'.lirk milletinin, kaza ve k 

deı-ıııe el ko) muş bulunmasu 
aıı b" " k uyu bir emniyet dıı, 

~~k~a olduğu bir Şef Tiirk mil 
·~.•n ha§ındadır. 
'I'iırk ikt.ıd k.. · d' . ar me' ımın keıı 
ısındcn fnzla coğraf~·a bildi•i 

ne \'c T'· k. g 
d" ur ıye Devlet reisinir 
u~)·n hadiselerinin muhteme 

!icyırl · · k il. . crını cndisinden çok d~ 
t dıkkat ve hassasiyetle taki 

eC ınh~k~e olduğuna Bay Hüsel iı 
a ıdın ·ı· 'ttr. ı ımat etmesi doğnı t 

ikinci başka - kuvvet 
nı isti/a etti indirildi Alman 

Hariciye 
·nezareti 

bunu resme 
bildirdi 

Roma24 (A.A.)-Resmibir lk ı· 
tebliğ, General Guzzoni'nin, ge-
nelkurmay ikinci başkanlığı ve 
harbiye müsteşarlığı vazüelerin_ 
den ıstifa ettığini bildirmektedir. 
B. Mus.wllaıi, el yazısı ile gönder
diği br lnektubta, General Guzw 
niye hizmetlerinden dolayı teşek 

taraf arasında 
kanh, şiddetli mu
harebeler devam 

ediyor ••• 

kür etmiştir. 

Arnavutluk orduları levazım 
reisi General Antonio Scuera, 
harbiye müsteşarlığına tayin e
:lilmiştir. Genelkurmay Başkan 
lığına kimse tayın edilmemışth. 

Bir Japon heyeti 
Hindi çinide 

Tokio: %4 (A. A.) -Hükumet 
Japon ekonomik menfaatlerin ' 
tC§vik maksadiyle Fransız Hin 
liçinisine bir ıu~l·et göndenneği 
'ararlaştırmıştır. 

Zelzele 
(Başı 1 inci sayfada) 

çok kısa ve uzun yer sar
sıntılan hissedilmiştir. Yal 
nız l\luğlada üçü kırk beş 
geçcye kadar 19 sarsıntı 
kaydolun mu,. hır. 

Bunlardan dördii çok ı:;iddeı 
li idi. Halk hii) iik Lir lı;yeca· 
na tutulınu \'e gece} i kırlarda 
gcçirnıi tir. 
Muğladn hisardan kopan 

bir kaya )U\arl:ma pnarlaıw 
~lıirde Lir <'\ e clii .. mii iki kiRi 
ölmüş \e )c:'di ki i. )ar:ılaıınu~
tır. 

Bir ~ok l erlerde dU\·arlar 
:ntlanıı>:, bacalar (le, rilmi;>. , 
\hı ··lada hemen biitiin ~' Ier 
ıkathınını.-.tır. 

Bodrum, Kö~ ceğiz. Ku~ aJ.ı 
.... , Kocat>Ji, Dinar .. nr:::ıııtıları 
'uı~jf geçmi~tir. 

Iznıirdeki arsıutılarılan ik. 
gece l arısından sonra ,.r 

iki i de hu ah:ıh olmu~tur. j, 
nnca zn} fot } oktur. 

-<>--·---

Teslim olan 
Kati l 

Kahire, 24 (A.A.) -··.B. B. 
C. Kahiredeki Briıntanya Umumi 
Karargahından Giritteki vaz.iyet 
hakkında verilen malılmata gö. 
re, Almanlar paraşütçü kuvvet
leı: indinncye devam etmektedir
ler. Adanın Garbına havadan bil· 
yük mıktarda takv.iye kuvvetler.i 
getirılmiş olması, müttefiklerin 
bır muabil taarruzunu durdur
muştur. 

Adanıaı her tarafına şiddet1i. ha.
va taarruzları yapılmaktadır. Al
manlar, tfusılalarla yeniden pa. 
ra§litçüler indirmcktedırler. 

Kahiredeki sözcünün bildirdi
~ine göre, Melem tayyare mey -
an müstesna olmak üzer Alınan 

far biç bir yerde tutunamamış· 

ıardır. Almanlar kendi mutad 
planları mucibince, bir noktada 
yıce yerleşmiye çalı.şmaktadır

ar. Bılıhassa Melemeye ehemmi
yet verdikleri bu noktaya fazla 
ask.er indirmelerindcn anlaşıl 
maktadır. 

----o,----

Eski krallık naibi 
Irak' a dönmüş 

Berlin ile Bağdad 
arasındaki müna
sebetler eskisi gibi 
devam ediyormuş 

Berlin: 24 (A. A.) - Ya· 
n resmi bir mcnbadan bil
diriliyor: 

Almanya ile Irak arasın
daki diplomatik mlinasc· 
betlerde hiç bir değişiklik 
vukua gelmemiştir. 

Bu hususta sorulan bir 
suale, Alman Hariciye ne· 
zareti yukandaki cevabı 

vermiştir. lrak'ın bir husu
si mümessilinin Almanya
da bulunduğundan, Berlin· 

, de biç bir şey bilinmediği 
de ilave edilmiştir. 

----o----

Habeşistanda 
daha 50,000 

• 
It alyanaskeri 

var ! 
Londra: 24 (A. A ) - Hahe· 

şistanda Şiyaşiyam1ınnn'nın şi
ınanın yaptığı hiicumlar dl'f edil 

mnın yaptığı hücumlar def edil· 
miştir. Cenupta kun:ctlerimiz 
Malagi mevkiine gi.·mi~lcr \ 'C 

Hulayı zaptetınişlerdir. 

Somali de Gardn Fui feneri 
tahribine imkan \'erilmeden 

' ilk teşebbüs akim kal
mış ve asker dolu kırk 
mavna batırılmıştır 
!Kahire 24 (A.A.) - Almanlar 

henüz Giride deniz.den asker çı-
karnuya muvaffak olamamışlar
dır. Denizden adayı istila için ya. 
pılan ilk teşebbüs akamete uğra
mıştır. 

Donanmaya mensup cüz.'ütam
tar Çarşaniba - Perşembe gece
si Gir.it açıklarında devriye ge -
masa gelmişlerdir. Devriyeler ı

zerlerken, ilk defa diŞnanla te. 
masa gelmişlerdir. Devriyeler ı

şıkları sönük bir vapura at~ aç
nnşlardır. Vapur alevler içindı.: 

kalmıştı-. Az sonra bir İngiliz kru 
vazörünün çok yaknnn yelen bir 
İtalyan destroyeri batrılmıştr. 

Donanma kumandan bütün 
cüz'ütamlan bundaın .sonra as -
ker naki~ mavnaların i.izerine sev 
ketmi§tir. Kruvazörün ateşi al 
tında mavnaların çıoğu batmış -
tır. Bazı mavnalarda bulunanlar 
Yunan bayrağı çekerek, taanıuz
dan kurtulmak istemişlerdir. Ba
z mavnalardan da ate§oo muka
bele edihniştir. 

Cüz'ütamlar projektör ışıkla. 

rmı tutarak, ba§ka mavna kalma
dığı anlaşılıncaya kadar Şimale 
doğru açılmtşlardır. Alman hü -
cumbotları denize dökülen bu as 
kerleri kurtaramalll1Ş1ardır. 

Karan]iJ.kta kafilenin kaç gemi
icn mürekkep olduğu teSbit edile 
memiştir. Ll\kin yüzer iki taşyan 
icırk kadnr mavna bulunduğu 

-wnnadilmektcdir. Bu mavnalnı 

mühimmat ve ağır malz.eme ta • 
yabilecek kabiliyettedirler. Bu 

muhare~?;de Almnn zayiatının 

'Ok ağır olduğuna şüphe edilme
m~kteaır. 

GiRİ'ITE İNGİLİZ DONAN-
1\IASI 

Kahire 24 (A.A.) - Müttefik 
irnvvetlıeri Gidttc sahıle Mkim 
V"aziyettedirler. Denizden yapıla
ak ihraç teşebbüsler.ine knrşı ko 

yacaklardr. 
A'lmanlar paraşütler} otomatik 

ilidılardan maada küçük havan 
topları da getirmi§lerdir. Alıman
'ar siperler kazarak bu topları 

labiye etmişlerdir. Bu yüzden 
fü!>man) terdetmek i§i müşkül

l'ştnektedir. 

Şiddetli çarpışmalar devam et
"lektedir. Britro-ıya kuvvetleri 
•nk ve el oombalıar1 kullanmak
adır. Almanlar şimdiye kadar 

mitralyözlü motosiklcrler .çıkar
mıya muvaffak olmamışlardır. 

Meleme tayyare meydanı tay
yare inmesine müsait ise de bura 
;ı durmadan bombardıman edil
mektedir. 

iki kayııananuı ge~ımsızll'ği Yol üzerinde duran bir oto-
Bu feci cinayetin biricik &e mobilin lastiğitıi tamir etmekte 

bebi iki kaynananın dedi ko • olan Hüsnü Hüseyinin gel
du u ,.e birbirlerini çekeme. : mekte oldui.ınu görünce der
mezliğidir. Kaynanalardan hırı bal takımları bırakarak .ayığı 
eimdi katil olarak Beyoğl'! ~as kalknıı§ ve derhal üzerine atıl 
tahanesinde yatan v ve Ferıko • mıftır. E'-veli yumruklarla baı 
yünde Ruşen sokagın.1?. 12. n~ı- hyan kn·ga kı a bir zamand 4 
maralı e'•de oturan lluseyınııı bıçakların çekilmesine sebep ol 

annesi Haticedir. muş ve ıniidahale etmekten çe-
Hüseyin Bom on ti f alı~ikn. - kin en bir çok kimselerin önün· 

ındu çalışnu~ktadı~. Scıuılıa .ıs de iki cr~ek h~ç~arı~ı olanca 
minele genç karısı ıle Aycel ı~- kuvvetlcrılc bırbırlerınc Hpla 
miııde iiç dört ya~larında hır .mağa ha,.Iamışlardır. Sırtından 
yavru.u nrclır. . 't'e ağ böğründ~~ il~ lHçak ya-

A · n Semiha haınıle ralarını alan Hu:seyın can acı· 
ynı zamn <l b • . 

b 1 k t dır. Hüseyin, karı· ile bir lıamle e ıçagını enı;te 
u unma a . H . .. .. k ıh· ı ııı 

1.. ı ının annesi Emıue si iı nunun a me ap anı ı: 
ı ve uUır 

1 
. . 

·ıe beraber oturmaktadır ar· ve can ız olarak ) ere ermışt1r· 
~akııt IIü eyin ile anno i Bati· Bundan sonra Hü eyin aldı~ 
cenin ara~l ivi değildir. ) aralarına raf,'lllen caddenın 

Hatice, oğİunun kendisine ) ukıırısıtıa doi?'u k.?şmağa baı.ı· 
Lukmadığını ve buna da karısı lam1ş fakat hır nıuddet sonra 
ile karısının anne i Eminenin kuvveti kalını) arak yene. ym ar 

ı•lıcp olduğunu söylemektedir. lanm~~·~· Etraftan _ Y~~;;<;_nl•·: 
Hatice, hu yüzden bilhas .. a E- kendısını kaldırarak C\' ela _ec 
mine) e çok kızgındır. İ§te hu zan eye v.e orada~ .~a ~eyo~u 
ebeple oğlundan ayrı oturan hastahane.sine goturmu~ler~.ır. 

Haticeye kızı İhean hakınaktn· Vaka :tahkikatına derhal mud• 

d deiumwııilik ve zabıta el koy• 
ır. k "l } 
İhsan Feriköyii cadde inde mu§ ve adliye do toru 0 en ı~ı 

Osman ~stanın otomobil tamir tanın cesedini muayene etmı~ 
lınnesinde çalışan Ilüıınü ile ev tir. 
lidir. Hastahaneye kaldırılan ka • 

b lil Hiise,inin ,,.raları fazla Ia Feriköyiinde Kahraman ey .J ; 

d kat tehlikeli dcğilrlir. okağında 17 numara a oturan 
karı kocanın üç te çocukları Katil tıakayı anlatıyor 
vardır. İhı;an ayni zamanda hii_ Bu 'l'!abalı hastahaneye gide-
milcdir. rck kendi ile konuşan bir mn-

lıarririınize Ilü_e);ll lkıesik ke
ik ve güçliiklc konu§arak -..a• 

Dün geceki kavıa 

Kızı İh a-nın yanında otu· kayı §Ö) le anlatmaktadır: 
rau Hatice, yalnız oğlu Hüse- «- Akşam knym nldt~İ 
) inin kendisine hakınamasın • annem ile ablam sokakta çevır 
dan değil ayni zamnndn karıw~ mi ler. Feryntlarından evden 
nııı anne i Emineye tam aksı Iıriadım. Kendilerine bö)Je 
olnrak İ} i bakmasına içerle • şe) }erin a) ıp olduğunu ve bir 
ıııcktcdir· Hatice ile Emine bir dnhn böyle okak ortalarında 
birlerine her rast gelişlerinde hadise çıkarmamalarını sÖ) lt· 
kn' ,..a etııı~ktc hiç olmazsa la- dd kah' e-

c d diın. Bir ınü el sonra 
kırdı ile birbirlerine item c ye çllwııftını· Eni§teın Hmü ge 
lıuluıunaktadır1ar. Fakat son lerek üstüme atıldı. <Ben sana 
zaıııanlun1a araları bü hiitün gö teririm» di) e bağırarak bir 

açılımitır. i kemle fırlattı. Ayırdılar· Er• 
Halk~ oğlundan ufak bir Lesi snh:ıh kom:oulardan biri e

'ardıııı iste·c, Emine kızı va_ı- viıne gelerek •oğlum dikkat eL 
t• o ı·le buna mani olmağa l>a la- hl k h b h 'ol-... A an oca ının u sa a • 
mıştır. 'ihnyet hu \'eziyete fe, da hekliyeceğini söyledi.> D«: 
kalade kızan ve artık taham • <li. Fakat karım korkıuMID dı• 
ıniil edemeyen Hatice yanında y.e aldımıadım. Hiisniinün ~a· 
oturduTru kızı \'e Hüseyinin ab· lıştığı dükıkinın önii11e geldı • 
la ı ilı ~nı )·anına alını~ ve dün ğim zaman eni§tem önüme çık• 
gece Hüse} inin ıe.\ ine giderken tı: 
okakta Eınineye rastlamıgtır. 

Bu teııadiif birbirlerine kiıı - Ak$aın. kurtuldun amma 
be lc}Cll üç kadını birbirlcr~ . şiınıli ne yapafaksın? 
n~ girdinni~ ve aralarında $ı<l· Diyerek suratıma bir yunı • 
ıletli bir ağız kavgası haşlamı~ ruk indirdi· Sersemlediın. f,. 

kat 0 bu kadarla da kalmadı. 
Bıçağımı çekerek üzerime yii 
rüdü. Kaçmak istedim. Fakat 
;;;ırtımda ili bıçak darbesi his· 

tır. 

Uağırııılara hütiin ınnlıallel~ 
ayağa ;kalkını~ \'e İ§i~?en. yem 
evine clönınü~ olan Hu~cym dı• 
e leri i;ı;itcrek dı:.arıya fırln· 

----o---- mı~tır. 
Bu miidalıale üzerine iiç kn 

ettim. Acıdan gözlerim karaf'o 
dı. Bundan sonra ne yaptığımı 
hilınironım.• 

Alman orduları 
başkumandanı 

Berlin 24 (A.A.) D.N.B. Bil
dırivor: Alman orduları Basku 
mandam Mnreşal von Brauchi
tch, kıtaatı teftiş için bir kaç 
gün garbta işğal altınndki arazi 

Jın arasındaki kavga ha_tırıl
mış , e Hü eyin anne .~ il_e ah hı 
ına bir kaç lakırdı soylı)erck 

Eıııinı>yc dokunmnmalarını '<' 

bir daha ela höyle lıiidi dc.r 
ehep olımımalnrını hi~di~nıı~: 

tir. Fakat Hibeyinin ~,,~ıme)ı 
nıiidaf atı etme i anne ı ıle alı· 
la ını fcvkaHiıle ktzilıı;n~ı§ .":'e 

Jlü eyinin annesi Hatice 
llü·ııiim gitti şimdi hana k;m 
]>akacak» diyerek fer) :ıt .etmek 
ıedir. 

Ruhani Ayin 

Hırvatistanın 
hudutları 

Budapeşte 24 (A.A.) - Dok
tor Ante Pavellç 8 Orajorsag 
gazetesınin zağreb .muhabirıne 

yaptığı beyanatta, Hıırvadista
nın cenubu şarki huddudunun 

zaptolunmuşhır. 
de kalmış ve bu münasebetle or 

Bu civarda henüz silahlarJnı 
du kumandanlığı makamları ve 

<löndiikleri zaman l§l u · 
e\C k ıı·· •· le) ip pii }eyere ı: nuye v an· 

Hayırseverliği ve fıkaraya , .. 
dımı ile muhitinde büylik kiiı;Ull 
herkeşe kendisini sevdirmiş o

lan Kurtuluşta eczacı Dimitri
) 'OS Agapulos'un ülümüııün 4t 
ıncJ giinii münasebetile yann 
sabah dokuzda Yenşehirde Aya 
Vnngelistira kilisesinde e§İ Di

l alf'l.ti tarafından ruhani bir Iİ• 
~ uı yaptırılaca ı 1 aber alınımı• 

pek muhtemel, eski Avusturya 
Macarıstan hududunun aynı ola 
cağını söylC'mıştir. Eğer ahalının 

vaziyeti icabettiriyorsa, bu hu
cludta bazı değişiklikler •·apıla

bilecektir. Karadağ ile de tarıhi 
hudutların yeniden tesisi muh
temeldir. 

---------~---------* İstanbul Maarif Müdurlüğü 
bu yıl şehrimizde ilk tahsil ça
ğına gelen çocukların sayımını 

yapacaktır. 

terketmemiş bulwıan düşman muhetlif ordu ve iaşe subayları 
kuvvetleri elli bin tahmin cdil-

ile görüşmelerde bulunmuştur. 

nıektedir. Dün 800 e ir alınmış- .. ----------· 
tır. 

Berlin 24 (A. A.) - Almanya 
Hariciye nezaretinde, Mısu bay 

Üç Aylıklar 
Dul. "'·etim l'P. enwhli ma· rağmı taşıyan Zamzam \'apuru- J 

nun batırılması hakkmda l\Iısır <l~li!rmm lla.=irmı, temmuz 
ı•e ağustos oyl ı 1.-ların 111 lr>t'· dan hiç bir protesto alınmadı-
ziine iiç lıa:irmulmı itibaren 

ğını bildirilmiş ve ilave edilmiş-

i 
başlanacak ı•e ıeı•zİ<tl <) lw· 

tir, zi.rana luular rl.('L am edece!.·-
- Almanya ile l\lısır arasın- · 

tır. 

da diplomatik münasebet yok- ·----------· 
tur. Maaınafih Mısır hükumeti· * Diyarbakırda yapılan ünü
nin İsveç bükiuncti vasıtasile vers1te haftasında bulunacak 
bir protesto göndennck istedi- 1 heyet Perşembeye hareket edc-
ğini sanımıkla~·ız. r cektır. 

latını~lardtr· Kadınların a~~zın 
dan Jıiidi c·yi pek mubalugalı 
hir §ekilde öğrenen Hii nünün 
knfn ı atmış ve derlıal evden 

fırlayarak JI Üı;C) İnin Oturduğu 
kahve) c koıımuş 'e gencin yn· 
ka ma :ıarılarak: tır. 

-< Sen 1H~ıiın kim olılıığu· 
mu hilıniyorsun galiba. Fnkat 
"akrnda öirrenirıoin.» di• 
J " Dlinkü nüShamızcla, bazı .. Di} erek kaptığı bir i:.keıu1e 

DÜZELTME 

· f 1 ı doktorlarınca kullanıldığı yaz.ı. ) i de Hü eyinin i~zermc ır a. • 
011 tır. Kah\ edekiler araya gı· lan Jlltına benzer madenlerin seıa 
rerek kavgayı ba tırmı§lar fa· bebiyct verdiği diş hastalıkla.J\ 
kat hu nıiidalıaleleri Hüsnii • meyanında sözü geçen cDijolq 
nün kızgınhğtnı hü bütün kö· hastalığı aslında cP1yore• . olaıe 
riiklemi tir. c~k. Düzeltir ve itizar ederı~. 



• 

• 

K-.limi az çok ... uı.ıı. uyu 
lıir allam aaanediyordum. Hal· 
ltuki arkadaşun Necil Feridin bu 
ceee takdim ettiji bu; çok kibu 
fakat pek fazla merasim, te~ri
fat düşkünü ailenin salonunda 
.,kılmıştım. Sanki atlas kaplı, 

~omyeli bir koltukta değil. kız. 
cın bir saç üzerinde oturuyor
dum. Saatimi zincirinden çıkar 
ınış parmaldannın arasında sı· 

ktyor, mütemadiyen tersine ku· 
ruyordum ... 

DONOŞ 
Yazan : Mahmut Yesar.!_~ 

için ... Zevcemi belki taoımza•ı· kendiliğinizden beı on yaş Ui-
aaz? işte. ve edebilirsiniz ... 

Göğils, bel, kalça inhinaları Gayri ihtiyari ben de gülü-

EN SON llA VADts 

bederler." Gö:a lı:etıarları Jıaflf 
çapaklaumış, çeneler esnemekle 
mücadeleden kilidlenıniş, cöz ka 
paklarında zoraki bir faaliyet ... 
Hela dudak uçlarında süzülme 
ince panltılı yollar da başladı 
ını? .. Bırakınız ... 

Ooof •• Bırakınız ... 
İskeınlenlıı kenarına vuruyor· 

du: 
- Güzel görünmek kadınlar

da bir merak değil bir sevki ta
bii, hfilkl bir itiyaddır. Siz ma
sal severseniz dinleyiniz: • o4en sıkılml.;!lııu ? ..• 

Gösterimle etrafnnı tetkik e- kay bol arak yukarısına çenesi ve yordum. 
diyordum: Arnavo saloıı takunı ense•i çifte katmerli bir baş o· · - Ne hoşsunuz. 

•Gilnlerden bir gün (Allah 
baba) meleklerini yanına ça
iırmışt1 : ,·ok temiz, kıymetliydi ..• Yerde· tutulmuş ve aşağısına gn~·et a• İçini çekti: 

ki halı, kıı.men solukluğuna rağ cemice yontulmuş iki destek ko· - Hayatta mağlubiyetimi iti· - İnsan kullarımın işlerine 
bakalım . Yer yüzünden gelen 
istidalar bir hayli birikti, 
gözden geçirelim ... 

T. q BANBASI 
men, •eğersiz addolunamazdı nulmuş geniş bir ü;,tiivaneyi an· raf ettikten sonra bu h~le gel· 
Resim çerçevelerinin hendesi İ· dırau bir kadını gösteriyordu: dim, fakat itiraf edinciye kadar 
tinlarla asıldığı biraz belliydi... _ Onun hatırı için, diyişime öyle acı idim ki ... Evet, ev sa· 

Aca.ita kramofonun hir türlü belki güldünüz ... İnkôr etmeyi· bibi bayana kıyasen di· 

Kuçhk Tasarnı.t o .. ap1an 

• 
, 1941 İKRAMiYE PLANI 
KEŞtDELER: 4 Şubd, 2 Mayıo, 

ı Ağllstos. 3 lktncltqrtn 
tarıhlerlnde yııpılır. .,yar edilenıiycn sesi mi sinirle· uiz, ben bu kadar nezaketten ğerleri on a~ağı, beş yukarı di-

rime dokt111uyordu? Fakat ~u ı ı ff t ·· "I be ı · s • A 1 d " 

•Melekler; dua, şikayet, te-
1ncnni, istiğfar, niya-ı, rica şek~ 
!indeki binlerce, n~lyonlarca. 

milyarlarca istidaları huzurv 
RablıiiJalemine getirdiler. Bun· 
lann en fazlası şikayet ve ~i

k&~·etlerin en çoğu da taifei ni· 
sanındı. 

ihtiyar şişman haııunefendiniıı 

dalma genç kavalyeler intihap 
~derek, Çarlistona kalkması gül. 
diırmekten ziyade gözil ve 1rön· 
lü r:ıbatsız ettii:i muhakkaktı! .. 

Acaba salonun loşlugu mu hü-
.ıLİn veriyordu, 1\-lasa ile a,yna a
ra. ına konulmuş ayaklı elektrik 
lim~asını saran kenarı kırmız1, 
sarı. yeşil boncuklarla süslü ge
nis mavı canfes nbajör~ çehrele· 
.ri bava gazlarının donuk, ö1gi.in, 
wavi gölgelerile boyuyordu ... 

Bir bahane ile abajörün bir 
.. cuaa kaldırmalı. istiyorchıım. 

Sağımdaki ete)erin üst rafından 
bir kitap almıştım, lambaya yak 
laşı.rken kolumdan hafifte çekil• 
eliğini hissettim. 

-Affedersiniz Bayım •. 
Dö9düm; beyaz saçlı, soluk 

ltenizU bir ihtiyar gülerek bana 
bakıyordu . 

- Bir emriniz mi var efen· 
tlim. 

- Estatfnrullah. .. Dans etınl· 
yorsuauz da, konuşalım, diyo• 
rum, taciz etmiyorum ya ... 

Gh göze gelmiştik. O dakika· 
da, ruhumdaki kasvetin de ne• 
reden geldiğini anlıyabildim. 0-
aun, •çları gibi ağarmış zanno· 

Iunaa soluk cözleri vardı, fakat 
bu ghlerde vakit vakit bir şim· 
..,ı. çakıyor; neye dokundufu, 
neyi yaktığı farkolunmadan sö
nii~eriyordu. 

Saurlarında tenkid, takdir, 
iı.tibza farkedilemiyordu Her
kese ayni nazarla bakıyor, het 
niikteye a~·ni tebessümle gülüm 
"lyor, her söze ayni ah~nkle ce· 
l'&P -.eriyordu. 

t(için benimle konuşmak is· 
ti ordu? .. Kendi kendime: ·Bii
ı:nd. cliyo?Iİum, ayağını tetik al. 
)liılhiş bir imtihan geçırı~·or

s • • l~fıkin ihtiyarın sesi o ka .. 
d•ı tatlı, o kadar mülayimdi ki 

umdultım dehşet kendiliğinden 

ka~bolmaga başlı~·ordu. Yan ce 
biudeo çıkardığı otomatik çak
ınakla sigara1n1 yakarken yavaş .. 

{' :.ı: 

- Çok sıkıldınız Bay Bülend. 
ıledi. İhtiyar; ev sahiplerinden 
olmasa bile her halde onların 

akraluası. yahut da samimi dost· 
la11 elabilirdi: 

- Kat'inen e(endiın. 

O, •an• eden çiftlere uzun u
uıll !taktı, sonu döndii, başını 

eteni< fısıldar gibi · 
- Ben de sıkılıyorum anuna, 

ae yapayım.. Ze\·cemin hatırı 

- Eh. Martm Löblan, is· 
iotilılim gibi bir lokanta yap· 
unnakta haklı imi~! diyorlar· 
ıdı 

-2-
KANLl BİR LAMELil' 
Bk gece Martenle aadık ar· 

bda•ı Feti , her zfl'.llanki gibi 
\anh bir lame lif çevirmek Üze· 

re lokantadan çıktılar. Nehir 
~yuaca yukarıya doğru yürü
düler, «Goro•~ tepesine vardı
lar. 

O ~n çok yıığınur yağmı~tı. 
Ortalık çamur içinde idi. Sey· 
> ııh mevsimi olmak.la beraber, 
iki kafadar zan ve tahminleri· 
, e aykırı olarak uzun saatler, 
• ıs\i havada mantolarına bü • 
rtlnmiş, ayakları çamura bat
ını~ olduğu hald~ bo una bek
tiyorlariı. 

8irdet !lir&. pusu kurdultla
fı. yerden yüz adım ötede bir 
~ ...ı t&Qyııldu. Bulnmluklıı-

ıoş anmam a ır, gonu n ya ye ını... onrn ... n a ınız ya .. .. 
şa geldikten sour.a paydostur, - Anlıyamadım. 

oziı.in1 ... Asıl kendi batının içın.. - Pek iiİit anladınız, sonrası 
Zevcemi buraya ve yahut başka bu kadar ... Bu hanımlar ıniite· 
bir yere getirip götüremezsem. madiyen zevkle, nes'e ile fırıl fı
evde ne yapacağız?. Hi~ ~oklan rıl dönecekler, sizin ise yalnız 

kavga edeceğiz ... Daha doğrusu başınız dönecek. .. Zevkle, neş'e 
o bağıracak, ağlıyacak .. Ben si· ile diyorum, sözümü yanlış tef
nird~n öleceğim. Bakınız şim- sir etmeyiniz ... Burada gördü
di o da memnun, ben de ... Gra- ğiinüz hanımların hepsi cidden 
mofon durmuştu, ihtiyarın ka· namuslu, kibar, ağır başlı aile 
rısı ka\'alyesinden ayrılır ayrıl· kadınlarıdır ... Lakin ne çare ki; 
maz yanımıza yaklaştı: artık bizden geçti! diyemiyor

- Sami uykun geldiyse gide- )ar ... 

-Gadp şe)', cinsi latif kul 
laPıın neden şikôyetci oluyor
lar? Bütün mekru ali, hüsnii 
cemali onlara ihsan etmişken 

şikayetlerine sebep ne? Ba)·di 
yer yüzüne inip tahkik ediniz. 

Melekler lemhai hasarda tah
kikatlannı bitirmiş döndliler: 

Um. Sükôtum oııu şlipheleıulir- • - Yarabbi! Cinsi latif kulla
n& şikayetlerinde haklı imi"1er, 
hakikaten onlara gadir olmuş ... 
Taifei zükurun sakiline tahanı
mill miimklin amma, cinsi lati
fin sakiline tahammill kabil de
lil ... 

İhlfYann gllzlerinde seri bir mişti: 
şimşek çııkmışh: - Sözlerimi ne reel, ne tas-

- Yoruldun mu kancı~ın? dik ediyorsunuz, ihtimal beni 
- Sıma da hiç yaranılmaz. geve-ze bir ihtiyar 20nnettiııiz ... 
Kadın hiddetle söylenerek U• Sizi ilk defa bu gece giirdüğüm 

zaklaşnuştı, Sami bey ayağa halde nasıl oluyor da böyle açı· 
kalktı. lıverdim değllnıi? Siz bir köşe-

- Dans biliyor musunuz? ye çel<ilip otıırdunuz. Size bak· 
- Biraz... tıkça, hayalimde tam bundan 
- Niçin dan• etmiyorsunuz? yirmi sene evvelki gençliğim 
- Şey... canlanıverdi ... Sizin kıracll!mtz 
Birden koluma girdi, karısının potlal'ı anladım ... Mani olınaia 

yanından geçerken: çalıştım ... 

- Burası, çok sıcak ..• Kapıyı . 

pencereyi açsak, hepiniz terlisi· 
niz ilşiirsünüz, biz bir parça dı· 
şarıda ba\'a alalım. 

Hazirmı geeclıırinio leziz sı· 

caklığı bir şurup gibi damarlara 
yayılıp insaw ~evşetiyordu Sa· 
mi be~, tera!nn ileri~indeki san .. 
dalyelerden birin oturınu tu. 

- Gördünüz mü karım, nasıl 

kızdı? Yorulduğunu bile 
itiraf etmek istemiyor ... Anıma 
yalnız o mu; hepsi öyle, biitün 
kadınlar öyledir.. . Erkeklerde 
bir te.ekkül \•ar dır, mağlübiyet 
)erin i itırnf erli,-crirler ... Bir c .. 
!ini iskemlenin arkalığına geçir-

miş hafi[ hafif sallanıyordu: 
- Kız mektcpleriniu imtihan· 

Iarında bulundunuz mu hıç? Kı
rık numar• aldılar mı? Artık ağ 
lamalar. bayılmalar ... Hatıiı in· 

tihat te~ebbüsloı·i, neler, neler ... 
Bir erkek çocuğu on senı• hir 

nıfta bıraksalar kovulmadık<a 

aldır.- etmez. oturur. Kadınlık . 

nıai!lôbiyeti kabul etmemel:i bir 
galihiyet addeder, zavallı bilmez 
ki bu esrarı da bir zaaftır .. 

Sizin karımdan yilz kat dans 
ettifinize eminim. Bu ı:-ece dans 
etmiyorsunuz s~lıep? Çünkü 
dans etmek iştihası gelmiyor 
ki .. Salondaki damları sayalım: 

Ev sahibi hamın, yaş. kırk 

bir ... 
GUlerek durdu: 
_ Ben yaşları söylerken siz 

Hayretle sordum· 
- Nasıl potlar? 
Meseli mütemadiyen •aate 

bakmak. fazla gülünç, çiftlerin 
ılansmı ınusırrane seyrelmek, 
gibi ufak tef eklerini geçelim. 
Tamiri nakabil potlar kıracaktı· 
nız ve e~er m3ni o1nıasavdnn 
kırmak üzere idiniz .. Saate bak
maktan yorulmuştuııuz. kalktı

nız etajerden bir kitap aldıuız. 

Salonlarda kitap almanın çok 
tehlikeleri vardır: bu süslü cild
li kitaplar nlelekser en bayağı, 
en mübtezel roman ve hikaye· 
lerdir. 

Bu kitaplar hazan postacılık 

hizınetini de giirürJer ..• Bazı sa· 
hifeler, altlarına kursun kalem
lerle isaret edilmiş sırları sak
larlar.. Aralarından kııruınuş 

çiçek. iki tel ~ac. bir kurdela par 
('a~1 clüsn1esi ihtimalleri vardır .. 
Bu tehlikeleri gnvri varid ad
dedelim, kitabı almaktaki mak· 
sadınız ne idi? Her halde oku-
ma~·acaktınız, çiinkü kahınılaki 
isme bile dikkat etmediniz ... 
Gözlerinizi kırpıstıra kırp1'tıra 

bakmanızdan anlıyorduın ki a
bajör sizi rahatsız edi\'oı .. Ki· 
tap okumak halıanesile oda)·ı 

aydınlatacakt1nı:1 . Aı:iziın hu 
hatnııızı kim aflederdi? .. Uyku· 
suzluk ve ,·orgnnlut'lln insanla .. 
n yaşlı gö~teı·diğitu bilnıiyot 

musunuz? 1htiyarlar, orta ya~· 
lılar değil, gençler bile o ıaman 
pii?elliklf"rh1i, tf'r:tvt"t1rrini k~v-

Cenabı Hak. rahmi şefkat

kntle buyurdıılar: 
- O halde taifei nisa kulları

ma haber verin. şikayetlerini 

dinli:veceğim, hiç birinin mağ
dur kalmasını istemem. 

!'tlelekler. bir saniyede fari 
aktan cihana haberler uçurdu
lar Tekrar huzuru izzete gelin· 
ce hu~u ile secde ettiler: 

- Evaıııiri ililhiyeleri lehli;; 
olundu. Taifei nisa kullarınız 

babı ihsan ve keremiuiz önhnd~ 
intiı,.~dadırlar. 

- Hepsinin birden lıuzu•a 
girn1eleri n1uvnfık olamu. birc.••r 
birer gelsinler ... Yalnız, sıra ile .. 

felekler, birbirl..,ine bakış

tılar: 

- Yi Erhaınürrllhiınin, ne sı
rası ile? 

- Derece~ derece ... En ~irkin 
olan en evvel girecek ... 

Emri tebliğe memur nı~lek 

ier. biraz sonra geri dönmii!?_ler
di. 

- Ne var. niçin gelmiyorlar? 
- Ynrahbi Babı mağfiretin 

önündeki mahsere hitap ettim: 
Hu:zuru Rahbülmüteala sıra ile 

dahil olacaksıııız... En ~irkiui
niı en eHel girecek .. Sonra da-
ha az rirkini ... Sonra ondan da
ha az çirkini .. 

- PC"ki ~en. hunu ~iiyleyince 

ne yaptılar? 
- Hepsi, geri ()()niip gitti!.. 

Salonun terasa açılan kapısı 

aralanarak biri yn~lı diğeri nis
beten genç ikı kad111 göziikmilş, 
lakııı onlar ternsa doiırn ·ı.·rlcr· 
ken granıo!oıı da oynak hir 
Fokstrot'n "n\~hın1ı~tı. 
Samı. !'ÜIC"r€"k sorflu: 

J 9'41 iham iyeleri 
ı adet 2000 \lra\ılt ::: 2000.- ı.. 

a • ıooo • = 3000.- , 
2 > 750 • = 1~00.- • . , 
8 • 

:ı:; • 
ııo • 

300 • 

500 
260 
100 

50 
20 

• • , 
• 
• 

=2000.- • 
;::: 2000.- ıı = 3500.· • = 1000. • == rıooo.- • 

Harun-ür-Reşit 
Müellifi. 

Abbasi saraylarınııı muh
teşem dekoı·ları içinde ya
şanan tarihin en 1ıilyük 

aşk ve en bü;vük facia ~ah
escridir. 
Harun-ur-Reşit kız kaı· 

desini, torun1arını ve ve· 
zirini kasaplık koyun gibi 
doğratı~·or. 

Bu kıymetli eser satışa 

çıkarıldı. Karilerimize tav· 
siye ederiz. 

-Enson Ravad?s-
Abone Şartları: Tüııkiye '1 oriç 

Senelik 
Altı aylık 

Üç aylık 

Ay!~ 

için 
Kr 

1000 
550 
27$ 

100 

için 
Kr. 

1700 
1000 
558 

Sahip ve !Başmuharriri: 

NtZAMETTtN NAZtP 

Neşriyat Direktörü: 

ŞOKRO SARACOOLU 

Ba-ılıhÇı ytt: 
Ebuz:ivo .)latbaası 

_Ne 0 hanımefendi yoruldu· 

nuz mu? 
Gencinden e\•vel ya~lı haııım 

atıldı: 
_ navır? Sizi kaçtıııız zannet-

tik de ... 
Elini tehdit eder gibi sallayıp 

gen~ arkadasının koluna gire
rek salona döndiiler. 

San1i. yii1:limt' bakarak • sor-

du-
_ Ben hunu söyleyince ne 

vaptılar? 
s"'~'eli hir knhkaha atarak. 

keneli uıaline kendi cevap ver· 

dir: . .. . . ., 
_ikisi de ı:crı dontlp gıttı .... . 

MAHMUD YESARi 

rı yere doğru bir al geliyorclıı· 
l\farten yolun kenarındaki 

bir ta§ yığınına doğru sürüne 
.ürüne giderek dedi ki: 

_ Bıırası daha emin bir 

yer. Bnra}a sinclim. 

ttCANilnaLOKANT !\1 
k lk 1\1 ı d 1 ı mıyordu, yaglı hır muşterı gel-

İki kafadar ta•larııı arka&ı· 
na henüz sakla~roı~lardı ki, 
önlerinden bir yolcu geçti. A· 
dam küçük bir ata binmi~ti. 
Bü}ük, geniş nıantosile atın 

tergisini örtmüştü. 
Fetiş, atıldı, atın di1ıı;iııiu • 

den tuttu. :\iartPn elindl'ki bal 
tayı siivarinin ha-.;ına vurınak 
ıiztrt kaldırdı. Fakat, atın Ü.· 

tünd .. ki adanı, atının bir hare
ketle baltanın sapından tuta· 
rak darbeyi savdı. Bu surf'ıle 
seyrini §a~ıran balta atın ha~I· 
na indi, hayvanın ba1ı iki}• 
bölündü, Za\'allı bir iki kere 
sıçradıktan sonra yere ym·ar· 
landı· 

Marten baltayı tekrar eline 
aldı. Bu &ırada yol~İı da aya~a 

a ~: .arten, Ylda >adıncı Fa ak • Çeviren: diğini zannettiği için kapıyı 
mın uzer1ne sa 1r . 1 a ·at 
kar~ısın~ak.i ce•nr, çevik bir M S. Çapanoğlu açtı. 
damdı. Ani bir hareketle ~üzü d İçeri giren yolcu, hemen 

' teskin edecek bir yer arıyor u. 1 1 ne bir avuç i,panyol eııfi~e•İ tatlı bir a ev e yanan ocak ha-
, Lokantan111 tokmağını vur- k Eli ki o•vurdu, haydut can acı<ile ~ şına O§tU. erıni, aya arl• 

- du. Katelin içeriden s<>ruu: k 
haykırdı: nı ısıltıktan sonra küçük ıza 

1 . 1 - Kim o? dedi ki. 
- Ah göz erım .. •• n· 1 - ır yo cu. 
Fetiş, arkada~ını yaralandı _ Vakit çok geç ... Kapıyı - Büyük bir tehlike geçir-

zannetti, hemen yanına koştu. açaml\.)'ız. dim, bu gece az daha beni öl-
0 sırada siyah mantolu yolcu _ G~ mi? ... Eğleniyor mu dürrceklerdi. 
da. \'Rr kuvvetini ba«aklarına sunu~'! Otellerin kııptst yolcu· Kız korku ile haykırdı : 
vererf'k si>lerin içinde kaybol· !ara daima açılır. Su atin geç ol Vaft. vah... Nerede oldu 
chı. Öliimd~n kurtnlınu•tu. ması bahis mevzuu olamaz. bu? . 

\ılaıııın adı i\lhdcli. So~11h Hele dağ ba~larında · · Çabuk ı Doğru &Ö} liiyorsıınuz't .. 
kaıılılılfı sayesinde canını kur- a~ınız kapıp yoksa donııca • d ld ., .' ' Yalı. ,ah.. ere e o u 
tarmış, hunun verdiği sevinçle gım. I' ., 

b 1 1 K .... k kız kapıyı a~ııın ıı ııı · · · sabaha kar~ı •Piyer i • e ge · uçu · .. b"I · '\f"' 
1. b" h ld . k d' ı· 0 "1ttı'g"i &es dar.da - Ynıııı 1 lnl)Orlllll· . ut-di Yorgun, bitı<in ır a e ı· arar ver ı, , , " ı . .. 

k h Olllr•, 11 ,•rl.•ııı:;u·ın ~t~ .. inr ]ıı ·ı, ı• · lti-. !\İ ... •., rt!ı. T· u:,aı O\'lt" talı -di · Di11le11~.-ek, bozu a•a mı .. .. 

2• Ma~ " ııı.ı ı ce~1Aıtl~I 

İMlllSİllİ ai.ıq 1$ UNIC.U '"DA 
lı<A<MÜ~ t:Jlt$4!' AÇ"~ 

TOPÇULAR 
'' Kazıklıbağ,, 

İçkili ve Danslı Gazino 
Geçen sene müşterilerinden gördüğü 
rağbet üzerine, bu sene daha güze) bir 
şekilde tertip ve tezyin edilmiştir.Fiyat-

lar geçen senekine nisbeten daha 
ehvendir. 

Türkiye Cumhuriyeti Zfraat Bankasından: 
Sam•unun Çarşamba kazasının Porsuk köyü civanııda Por• 

suk ormanları namile maruf olup bankamızın tahtı tasarrufunda 
olan ve halen bankamızca işletilmekte bulunan orman 45 gün 
mück!etlc açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

1. - Ormanııı tapu !kayıtlarına nazaran mesahaııı HR2 

317.3994 dür. 
2. - Ormanın hususi~ti yüksek Ziraat Vekareti tarafından 

tasdik edilmiştir. 
3. - Ormanın, Orman Umum müdürlüğünden tasdikli 20 

yıllık devir üzerinden yapılan işletme pliim ve bu plana naıaraıı 
yüksek orman mühendisleri tar afınd~ yapılmış krokileri mev· 
cuttur. 

4. - Ormanın işletme planına nazaran rnesahası 972.25 he.k· 
tardır. Ormandaki eşcarın cinsleri meşe, kayın, gürgen ve pe·· 
!ittir. 

5. - 20 yıllık devir üzerinde yapılmış ve Orman Umum mü• 
dürlüğünce tasdik edilmiş işletme püınına göre ihtitap kabili· 
yeti, tecessümat hariç senevi 3.352 ton -Odundur. 940 işletme dev· 
resinde bankamızca tahminen 4.500 ton miktarında -Odun elde 
edılmiştir. 

6. - Ormanın mevkii: 
Samsun vilayeti Çarşamba kazası dahilinde Samsun • Çar· 

şamba hattında Di·kbıyık istasyonuna 9 kilometre mesafede ve 
Çarşamba kasabasının 11 kilometre cenubi garbisindedir. Şar· 
kında Por>uk köyü, şimalinde Şeyhgüven köyü orman kıyısın· 
dadırlar Şarkında orman kenarında Aptal ırmağı akmaktadır. 

7 - Bankamızca ormanın içinde, 'arabaların işlemesi içill 
tali yollar açılmıı; ve yoldaki köprüler muntazam bir halde yap· 

tırılmıştır. 

Ormandan nakliyat kamyon ve arabalar ile :Cikbıyık iSta"' 
yonuna kol.ı.vlıkla ve az bir masrafla yapılmaktadır. 

Açık Arttırma Şartları: 
ı. _ Açık arttırmaya girebilmek için taliplerin 5.000 liralık 

temınat akçesıni bankamıza şube ve ajanslarından birine nal<" 
den yatırarak makbuz almaları veyahut bapkaya teminat mck· 
tubu ibraz etmeleri liızımdır. 

2 - Ormanın mülkiyetini v ôde ile satın almak isteyenlere 
kolayİık gösterilecektir. Bu takdirde satış bedelinin yarısı peşiıı 
ve diğer yarısı dört yıl vade ve müsavi taksitle ve % 7 faizlt 
talısi ı olunacak ve satılan orman tekrar bankamıza teminat 013' 
rak birinci derece ve birinci sırada ipotek alınacaktır. Bank8' 
mız bilumum murakabe hakkını haiz bulunacaktıı. 

3. _ Muvakkat ihale 1 Temmuz 1941 tarihine müsadıf s~I• 
günü saat 14 de Samsunda Bankamız binasında yapılacaktır 

Kat'i ihale muvakkat ihale tarihinden bir hafta sonra yıiP' 
9 Temmuz 1941 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 14 df 

yapılacaktır 
Ancak kafi ihaleyi yapıp yapmamakta bankanuz muhtardır 
Taliplerin me,•cut krokilerile ;;;ıetme planını ve şartnaıne1' 

görmek üzere An.karada Umum müdürlüğümüzün Zirai ikraz!~ 
şubesi müdürlüğüne ve Samsunda '!llbemize mü,racaatları ilaP 
olunur. 

4. - Dellaliye ve sair bilumum, rüsumlar alıcıya aittir. 
40:!1' 

min ediyorum ki, buradan iki 
mil kadar uzakta. 

- Ilaydutlar ne oldu? .• 
Mişel gülcre cevap verdı: 
_ Onları güzel karşıladım: 

Gözlerini kamaştırdım. 
Sonra vakayı anlattı: Kate

lin hayretini saklaınıyarak ııor 
du: 

Sizi 80yınadılar ya? Hiç 
olmazl'a onları kurtarabildiniz 

mi? 
_ Alnıalarıua vakit bırak· 

madım, paralarımı kurtardım. 

. Bu <1rada kapı iki defa ça· 
telin ko1tıı, açtı. İçeriye iki a
damla genç bir k;ıdın girdi. 

Katelin yeni gelen yolcula
rın ısmarladıkları yemekleri 
söylemek için nıutbağa gitti . 
Mari Beris ocağa bir kaç odun 
attı. Jrrvej de, sofrayı hazırla 
ıııaj(« ha1ladı· Hava açtığı için 
laınlıaLırı söndürdüler. 

Mi-.·l '.\'Pili p:elenlerle ahbap 

--------~ 
oldu. Şuradan, buradan afa 
şeylerden konn§mağa, dağları' 
güzelliğinden bahsetıneğe Jıtf 
!adılar. 

Dört yolcu lendilerini ko • 
nuşmanın havasına vededi.kO ~ 
duya o kadar kaptırmı§lardı 
Löblaııla Fetişin salona girişli" 
rinitt farkında bile olınadı1 8 '' 

Usta çırak kıyafetlerini dt" 
ğjştirmi~lerdi. 

Yolculardan biri: 
. V' - iki saate kadar yola çı 1 

cağız. Ben gece yolculuğunJl \. 
raf tar değilim; ne olur, ne fi 
maz. ~cemizi «Monpeza• ' 
geçiririz. 

Mi•el dr konmtu: , 
' , d'' 

- Ben de •Bclma• ya k• ~ 
•• }>8 

gitmek., uğradığını tecavuz t~ 
kında zabıtaya haber verfl1 
isti yorum· _,, 
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