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Başmuharriri: · 

Nizamettin Nazif 

Tarih içinde Atatürk 
ve 

Tarih eşiğinde Bitler 
Biz bu nutka .. Yal nız Alman~·anın sesidir .. dile kulak '\'ermişizdir. 
Zira yirn~i altı l .11 lık hır f:ısdadan sonra Çanakka lenin yüz mil öte· 
sinde beJıren l enı Alnınn~·anın, uğrunda bir İmpa r-dtorluk feda ettiği· 
miı eski Alman~adan farklı olup olmadığnu merak etmek hakkımızdL 

Mihverin bütün hayatiyetine 1 1 kadar nedamet ehnemiı olan 
hakim olan ukl ve irade, hiç Nizamettin Nazif bir milletiz. Dahası var: 
§Üphe yuk, Almanya devletinin Almanya ile 1914 • 1918 har-
reisi Bay Bitlerin zeka ve ira. her hudutta bir harp patlıyor- binde müttefik oluşumuzun a· 
desidir. Bu itibarla harbin, l'u- du. Acaba 1914 • 1918 ittifak Jeyhinde bulunmuş olanları va
gosla\'ya ve Yunaoistanda ce. Cephe inin asil kahramanı olan tan haini addedip parçalamıt o· 
reyaıı etmiş olan safhalarından Türkün 4Wİ önüne gelen, bu ye- (Devamı 'Oçüocü sahifede) 
sonrası onun, dün, Rayiştaa;'da ni Almanya ile eski silah arka· 
söylemiş olduğu nutuk, yalnız daşı Alman~ a arasında ntsıl bir 
Almanyayı delil mihver devlet- fark vardı? Hitlerin 

nutku: 
leri.ııin hepsini birden konuş. Biz geçen harpte verdiğimiz 
turmuştur denilebilir. Fakat bu- söze bir başka milletin tabanı
na rağınen biz bu nutka •yalnız mül edenıiyeceği derecede ağır 
Alnıanyanın sesidir• diye kulak ve acı ka;)'lplara rağmen tama- ..._ ..., 
vermişizdir. Siyasi semada mih- rnile sadık kalmış ve elimizde Tam metin 
''er manzumesini teşkil eden avucumuzda hiç bir şey kalına-
biltlin o diğer küçiik ve büyiik dı • ·· b d k t' · e zerre 
pe)'ikle•in düşündükı .. ı ve dü. B· e•: u sa • i •m.. k T Ü r k i y e 
Jşü~ecb~kleri, enıe1leri ve hedef· ızı an ama b.. ..k h t 

KURUŞ 

erı ızce ehemmiyetle karşıla. uyu arp e 
nacak mahiyette değildir. istiyorlarsa b. • ••tt 

}~vct, biz Bay Hitlerin sesinde iZiM mu e- Akdenizde esrarengiz bir sessizlik muhafaza etmekte olan i~iliz donanmasından bir kısuaı. 

yalnız Almanyayı dinlemişizdir. nl b a 
Zira yirmi altı yıllık bir Iasıla. 0 ar uray f•k• • d• 
dan sonra Çanakkalenin Yüz 1 iMiZ 1 lrak'a 

yardım 
ve 

Türkiye· 

ıniJ öte.inde beliren yeni Al- Matsuoka'nın 
nıan~ anın, uğrunda bir im para· yen İ beyan ati 
torluk feda ettigimiz eski AJ. 
ıuanyadan, müttefikimiz Alınarı 
Yndnn farklı olup olmadığını 
merak etmek hakkımızdı z· · .ıra 
l914 - 1918 harbinde biitün dün· 
Ya karşısmdn cephe tutmak ka
r~rını \'ermiş dört miittefik i
!ınde yalnız Almanya, bizimle 
lni derecede verdiği söıii tut

tnuı sal ılabilirdi. Ç~kleri Slo· 
vcnlerı, ı ırvattarı ltute' 1 
la h ' nya ı 

rı ve atta bir kasını iftirakçı 
~Iacarları ile Habsburg irtlpara-
or~u~ felce uğramış bir miit

t~fıktı \'e Bulgarya nıaalesef e
lındeki silahı terkeden ilk müt
tefik olmuş"tu. 

KG.tül' Eınare'uin, Siiveyı ve 
El' Ariş'in,2 Gazze'lerin, Cerab
lusların, Kafkasların, Çoruh 
Makedonya, Galiçya n Çanak. 
kale cephelerinin eski muharip
leri Ve hu muharebelerde şehit 
clü mü olanların çocukları, ha
yatlarını sannış bir büyük t 
rihi a-

ruaceranın Alman ... •ası ile 
bugü k" " 

n u Almanya arasında bir 
fark olup ol d ... . .... 

. . ma ıgını ogrenınek 
mevkıınde idiler. 

Yeni Alanan:ranın belirdiği 

Japon Nazırı 
Ruzvelt'i ziya

ret teklifini 
reddetti 

Japonya Harkiye Nazırı 
MATSUOKA 

Gecen harbi kaybe
den müttefiklerine 
kalkınmak icin ilk 

1 
muh~e~ ılıisali 

J Yeni Türkiye
nin 6üyüli ve 
dahi yaratıcısı 

vermiştir 
Berlin 5 (Ra<iyo - Bay Hitler 

Rayştağta söylediği nutu'kta Po. 
lıonya hatibindeuberi yaptığı sulh 

Bir lngiliz gazetesi 
soruyor: 

'' ffitler Tür
kiyeyi tehdit
le mi, taarruz 
ilemi yola 

getirecek?,, 
t~e'bblislerinin nasıl muvaffak Londra 5 ~A.A.)- l\fanches· 
olamac\ığtnı izah et.tikten sonra ter Guardian ga7.etesi başmaka
sözü Balkan meselelerine naıklet. lesinde diyor ki: 
miş ve Yunan ha11biniın netıcele- Almanlar Yunan cseferiııi hi
rinden bahsederek sözlerine §Öl·- tirdiler \'C yeni bir teşebbiise g:
le devam etmiştır: riı:mck ıizel•r oradaki kuv\'ctle· 

- Allaıh bilir ki Balkanlarda rinin bir kısınmı geri nlarak ten 
ancak sullıün devamını istedım. sik edeceklerdir. Alman taarru· 
nun Balkanlarda deruhte ettiği zu I~ibyaya inhisar ehniyecek
vazifenin güçlüklerinden bahse . tir. Hitlcrhı Mı~ırn karşı taar· 
dcrek bu zorlukların ancak Ma • ruzu hem şarktan lıt·ın de garp· 

(Devamı Üçüncü sahifede) (Dc-vamı uı;uncu savfrıdıı) 

·. Asker gözü . i\e . ~ . · : ·· 

Almanya, Cebelüttarık'ı 
garpten _ve cenuptan çevir
mek için tedbirler almakta 

devam ediyor 
Irak ordusu şimdiye kadar harekat pla
nına uygun bir tarzda kullanılamamıştır 

Yazan: Sabık Bükreş 
A teşemili teri mi z 

cı;HELÜTI'ARIK VE A'fl...AS: 1 dır. Bu taz.~lerin en ~'~nısi ~-
Cebelüttarık'a hakim olmak l larak .. B. ı:ı.tler Portekıze bır 

ve Atlas muharebesini kazanmak garantı teklifıntle ibulunmuşt.ur. 

knygusilc Almanyanın Fransa, Bu garantiye göre, Almanya Por
İspanya ve Portekiz üzerindeki tekiz arazisindeki deniz ve hava 
c;ıynsi tazyikleri devam etmclkte· üslccinden serbestçe istifade ede. 
------------ ccdt, buna muka'bil Almanya Por. 

Sa b 1 k tekizin .istikldlini ve mülki tama
tniyetini koruyacaktır. Portekiz 

Na .1 
b İspanya hududunu muhafaza için 

50 'bin a5ker seferber etmiştir. 
Portelkizdeki deniz ve hava Us. 

Bir bayanna
me neşretti 

leri Ccıbelüttarık'a taarruz etmek 

fek yakında 
Yf'ui bir tarihi tefrikaya 

başlıyoruz: 

? ? ? ~~E&~:~E~:::~;~~~ Mersinli ne hale geldi? ırab~~!~~ :!11~~::~'"1 

::~·ı.::,,:-~~~d:~:,"·; .• ~;:~; Türk sporunun mesul elleri bundan ha· dönmeğj d3Vef eftj 

ve Atlas deniz y.olları üz.erinde 
daha geniş faaliyette ibulunmak 
için scv!kulceyşi ehemmiyetleri 
büvüktür. Almanya hava kuvvet
lerılc Portekize girebilirse Cebe. 
lütı.adkt bombartlıman ede'bile • 
cek, İspan~ ol Fasına icabında tay
yarelıer1e asker nakledebilecek, 
bu sayede Cebelüttar k üs.sünU 
ve Septe boğazını hava ve deniz 
kuvvetlerile garpten ve cenuptan 
çe>virm~ olacaktır. İkinci kazan. 
' ı, lıı.gilterenin Atlastaki Ümit 

1 1 1 

Yazan: 

Ayhan 
ftlan .. vaşlngtona se' ahat» teh· d ? y k ·· ·· ·d bı"r 
lifin· k ı•· • berdar mı ır o sa surup gı en • •

1 
,
8 1 surette reddettiğini 

~ bııdırmış ve şöyle demiştir: Kör dög"' üşü müdür ? 
.. Ew A · - ger merıka. f<'asifikde-

':eni tarihi tcfrikamızı ki hakiki vakiyet hakkında bir Bütün gazeteler Mersinli - Tc 1 daglıya kırk beş dakika day.an~ı: 
takıp edenler •Ayhan .. an fikir elde etmek arzusunda bu- kirdağlı güreşinden !bahsettiler. Türkiye ıbaşpchlivanı Mersınlıyı 
ş~~ısındaki büyük müver- J lunuyorsa Bav Ruzvclt'in ~a- Bu gazetelerin Mersinli ve Tekir- yenemedi, beııabere kaldılar ... 
rı ki ved ed;be hay:• ola· ı hut Ame•;ka Had<lve nazm dogwlı güreşi hakkında yürüttükle İşte size ~ B\'an ve yavnn oldu. 
ca ar ır B · ~: .. =====· ::::-=:~ j ay Kordcl Hull'un Tok~·o'ya ri fikir hulasaten şudur~ ğu kada1· da c hilfı.nc 111r swr go-

(De,·amı Üc;üncü sahifede) 

En Son 
IHavadis 

---o- --

Irak hükô
meti İngiliz 
petrollerine 
el koydu! 

----o--

1 r aktan borularla 
Haytaya akıtılan 

petrol, Irak hükü· 
meti tarafından 

durduruldu 
Bağdat 5 (A.A.) - Ofi Irak kil 

kftmeti tarafından neşredilen hu. 
su.si bir tebliğde, hükillnet reıli
nin k.ararile clrakiaa Petorleum 
Company» şirketine ait tesiSatta 
istihsalatın durdurulduiU bildi • 
r.ilrnelmıedir. Petrolün cPipelm. 
vasıtasile Hayfaya *1tı)muı da 
durıduruJımuştur. Bazı tas8.P .... 
neler, Irak lhtiyaçlarıaı temin ... 
mele üzere faaliyetlerbıe dewm 
edeceklerdir. 

Irak hüldinıeti tasarruf tec:lll. 
ri olmak üzere hususi mUe811est. 
}ere yapılıan benzin satışım vesi
ka usulüne tabi tut.mala brd 
veıuniştir. 

clra'kian petroleum ~ 
nin senelik petrol istibsalltnua 
5 milyon ton olduğu hatırlad • 
maktadır. 

.. -~""""" _. ... --

- gelmeleri daha doğru olur. - Aferiın Mcrsinldye!.. Tekir - rüşü ... 

Her şeyde olduğu gibi spord8 
da cahsan kazanır 

Halbuki, bu ıs bcrakistı.r. Mer. 
siııli bir inat veya para yi.izünden 
çak fona vaziyete di.lc;müştür. 

Bir "Avrupa ittihadı,, mümkün müdUr? 

Ankara maçtan Maske-spor'un 
üstünlüğünü göstermiştir 

Atık.ara ınaçları, Madcesporunj bere kaldılar. · 
muvaffa:kiyetli dereoelerile kapan Belti Fenerbahçe, Muıkeapor, 
m]f bulWUrıaılr.tadır. Fenerbaaçe maçınm •ticesi ..,or ef'dnumu. 
J-3 ile Galata.arayı. da U beN. (Dcwama ~ _,,ada) 

Bir kere, dünkü güreş Mersin. 
li Ahmetli dörtte üç ,aöınlek yok 
etmiştil'. 

Hüseyin pehlivanın güre,J mU
temadt bii' dıoituma suretinde yap 
ınası Mensinlinin !kanını ve c:ınt. 
nı birbirine geçirerek örmüştür. 

Hüseyin hasmını öylıe ezmiştir 
ki, eğer güreş beş on dakika clalıa 
devam ~t~ olsaydı, MerSJnli 
oonsız olarak minderin üzerinde 
kalırdı. 

P~vanlı!ktan anlamayan, spor 
nedir bilmeyenler Mersinlıyi 

Q)e.wama üçüncii uyfada) 

Jraklilara hitaben bir beyanname 
neşreden sabık Emir AbdüJ.ilah 

Londra: 5 (A. A.) - Raşid Ali 
tarafından lrakı t~rke mec)»ur 
olan sabık hükumet naibi Ab
dullah, ·bu nıütf'cavize karşı ha· 
reket için Irak milletine bir be
yanname neşretmi~tir. Beyan-

(Devamı üçüncü sayfada) 

KıJ metli muallim ,.e müte
fekkir Kazmı Köni'nin •Bir 
Avrupa ittihadı mümkün mü
diir?• suali etrafında, son za
manlarda çıkan mecmualardan 
birinde, dikkate değe'r bir 
ynzısını okudum. Sual, ye· 
rinde ve haklıdır. Fak
kat derhal ilave edl'yim ki, 
birleşme şöyle dursun, bir ihtl
lifın en had buhr~ları içinde 
kıvranmakta olan bugünkii Av
rupanın; kıskanç aşıkı tarafın
dan jiletle yiizü parçalanmı~ 

bedbaht sevgiliyi andının maa-

Hamid Refik 

zarası karşısında, bir IAtffe v ... 
mini uyandırması da tek mlm
ldindür. 

Bu ittihadın bir gün doğabile
ceğine ben de inananlardanm. 
Fakat her terkibin esasına dala9 
kifayet Ve tamamiyetin amma 
erişemediği miiddetçe AvnQJll 
denen bu noksan ve ..Ut ... 
şekkiilün bir tqetfüt ve UatiW 
kaynağı olmakta. tlevam edec9-
ğini sanıyonım. Bu tuıJsi. ._. 

(Dewmı üçüncü •7'•) 
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HEiiiJ~~ J [ ' ~ Tarihten bir ı:ap11ak 
FiKiR ----~==-----------------------------------.._.... ....... _..... ...... ._. __ __.J 

En Son Havadis'in Edebi Tefrikası ... 13 z 

Dllrbünlln fersile 

Kernikkırctn softalan konuştur
mak için çenelerini yağlamak 
Iazımgeldiğ\ni bilenlerdendi 

[ Miiellifi : Nizamettilı ~azif j 

Mecidiye -
u~rfffen rstantmf ... 
Mecidiyeköyü.. Yt·d iciice 

hahçeı..indcn İ,tnnlmla bakıyo
mım •• ~in daltP. gitti~ 
v.e lieni der.inden deninıı diiş
dür.en dmwr rµdur.: 

Beıikın§ ününde ali:ile y;r 
P.l.Şmı~ ~ dur.nn Sav..ııoona
nın 00 dir~le ali baca ı g9-
rünür.or.• Bo~ poy.ıl"ada sinW. 
li. Bitü:nirule, Ü.sküdbrtlan Shli 

«Ke.uUk Kıran• eesler.:ini ~tince Keınıliıran mi~cnio: taci.lii kulesi ile, asa· 
Belki biı: ey öğreneıbilirim ani bir ümitle: ferinden fa.rlh- met: kazanan iüir silütttt filzi· 

,:ehınile o.ftar;a yer göstendi: yanık hükumetin kaP.JStna koş· y:or. Dnlıa )';ltRarııHı Kar.acn· 
-Vallahi Billahi benim. isterse- tu. Maalllllfilı hu üınit! tc ho a aluneıliıı uzanıp gid J1 kuY.U 
niz terLi Dimitri)'e de · runuz. çı ktı. F"Ohimin müfı::czcsi «Ku· solvileri .. mm kn~ııntlu, nt!re· 
Daha geçen bay):'.aıııJn yaptır:- nıçn}·» m ( l) az ötesinde, Va· dcy.sc lii<ldctindcn pntHyal'aK 
nu um. roş'a ıı> giden larnanh.k sokaR- b'İhi clulb'1.ln durum t!ırunnrra •. 

Sırtıma rki defa ya giydim lardan birinde yalnız arabnyı Efknmnı, vnlfal'nıııı unsuz· 
~a gİ),ncdim. Bugün bir y~.n.lı 1 ~ul~il.miş ve .beraberinde ge· luğu içinde ye.nen llur;;nz nda
~ir nikah , ardı da onun ıçın tımııı ı. ~ı .. denizin içinde; tclm ini, 
gi~m· tim. t tümde kalmıştı. Yüz >aşı r 6dim iEc ertesi bunalarak çah~an mırkinos:inin 

Kem kıran 60fıalnrı ko· gün ancalk · "udi üzeri a\ det e· duınnnlurı ar.a mdu gizle) en 
nu urmak için ~onclerini yağ· dchilını~i. öir ınot.ör. Tını kinle lföprüy'° 
laınnk lfümngeldiğini bilenler- .Zavallı yüz'ha~ı ! Sayısız da~ gelen bir Arla vapuru .. Bhğcız 
de:ndil lar.dan ,dor.elerdun, omİıan \'tı gittikçe oj~,ahln~an oongım 

Ona zı,-ıınnlı bir "gara uza· vatlilerden doluşını§, şeluıiıı l\farınaray.a nk ottiromodiği i-
.ı oin üzüntülü. Bütfüı bu mıın· 

t.ır,ık soruu: diir1 bir: tarafından, iigiiııdcıı " 
_ Citbhenizin kay,boltluğu· gcçınudiic bir kar.ış (!Utika liı· znraıııtLfununu lc~l etlen Ya-

nu ne znmnn anlnclınız? .r..akmnnııştı . etine zifostu. Aı.. lova vo Buma <lhğlnr.ı, y.aklu· 
_ Ak'lam ruunazındun a~ u alan Ü lfücltır.ı geçmiş. «Der ~an akşamın hafif bej r.oııgi 

M 1 · d .. ki içindo yava )'.lll'n\; eriyor ... 
e\\ l... "'<re enm ynnm " vjı;yolu ııınlıallo iJ> vak'a ının 
mu hı 1a afide t tazcliwmhun. esnarengiz kalır.aınaıılj a rr.a Gnih yakla tıkça, önüımlc· 
Bunu adırv.an1!J dir.eğind\dii ifadem 'basını~ı . ki mımr.ar.aıdh nir.ilii Uir paı

laklrk ve açıklık poydtı oldu. 
<·iv:i)-e usm1'ltnn. Yüzl:Jaı::ı edim, 1lu yorgun· 1 ı ı ~ A 

1
• ... ? .. Ufuklardan ayrı an ta gın 

- a. · · onra · luP.un acı ını çıkarmak, "eki· <l 'kı .. 
h ef d. c .. ~öderim ıbiulen ı ·fuıliııi art-

- Sonra ı u en ım... len zallmetin intikamını ulınak 0 

::'l-'b tırdı. Sondan mebdce ıloğru 
Kur::ulanıdkcıı. göziim CWJ eye i~in olacak i, Baklacivef'i 

k b . · ); -' hu iliıhi tnblonuo <.lopılıııa" 
ilirti· Dil"" ere ne ba ayını ızım gömdürmek igjn açuııdıgı me· 
ciil,benin '\erinde yellan esi- güzellikl ine doğru haktnn. 

, zarı_ Hizumundan biraz ço~ça Şimdi Ourr!nz<lnn focidi-
vor lıeınmı. nıiiczzine s slen• d n; <l A _o~ D o • enn 'l\az ırını:.;11. rtIB, ~a· ye)·e ~nılar olan parçayı haın-
dim ikimiz lıirclen caıniin he.r L h b k ı ma aştan aşa u va a 1 e baı:ka görü"orum. Bu ı!\izellik, 
tar.alımı ar.adıl( Royılu i on bul. 1 l __ , B k ~ ı 0 

"?~~ 0 uyoı.uu. ere et veri Flory.a bayırunlan Cüı•e ha) ı· 
- Eh ~iınıll kimden ~ii1?""1°· srn ı~ın a ı~ c~n alacak ~tarafı. rına yay ı ld~kça tnhan iil ve t.c· 

nivor un? nı kmtse bılmıyordu. Eger bu fokkiirihnılc de bir uçıkllk l)t'). 
·İmam 'garadan derin bir gürültü patırdı ara 111<la, jaıı- du oldu. 

nı-.{('1'3 çcıktil<l'n onr~ gözleri- darına d~ir: i~in_ iJ.~ıı~.c bi~ de «Bu, güzel ktanbulun lıir 
ni zırnna~ınm ii iindcki reji adam olclurulduı:;unu, mıllet noktadan göriilebilen hir k_aç 
arma ına di:lrnr k bir müddet habe-r ?.lını~ olsaydı:. _b'.n1>n ı } arım noktaE1dır· Ya hütiin I . 
ıliitiindü. da, yuzba~ı da, mulaznn tle tauhul? .. O, mı ıl hir 1 ı) ınet· 

- Y nllahi llilmcm ki .. Kim hatırı lııç bir suçu olmadığı tir? .. ~ 
,ı<'n ~iiı>helenefbilirim. Bu ak· halde muta arrıf da oı'k- Di~e düşiindiiın-
,ım ceımınt p y 'kal .. 'Lalı'ktı. kanın altımı girehilırdi. Bu· l ıanlrnl. nw(lıli varlii:,ilt , a
J U"zzınlt• Ktınız c.ıuııe ı-;111p mm ıçınmr ın, •naı,.ıın:ı c:rrrn tan yarı ıdır. l\1emleket ilim 

çıl anları i~den İ)İ)C gözden gömiildiiğünü haber aldığı za· ve ekonomi nıerkc,.i, lw),ıl ,.c 
· d"k J)oiTrtrstı ,.a bunların ınan «Keı11ikkıran» rahat bir l k <l 1. geçır ı · c· • liaroketimiıin mi ırn ı ır. ~· 

içinıfc llnram mala el ataoak nefes almış \e derhal yatağa 
kim )O'ktu· H p tanttlık a· girip delik iz. bir uyku çelk· 
cl,unlardı. Softadbn hir ~ey öğ· mi)lti." 
reııilmi) cer•i fi~ ardı. 'alnız Fakat Hüseyin Muhittin 

azif Le) in e'lf ine giren e~ra- heye liugünl-enlt: raliat etmc
rengiz admnm Bic ınfüldct ca· ınek galiBa nmlrndderd1. Çiin· 
nıi a'lf lw;und:ı dola tıf;ı anlnşt· kü bu tı) kmlnn uyanır uyan• 
lıyordu. caha kendi ini o q. mnz az Ral"m kan Heynine \•ıı· 
rada hiç kimse görmemiş mi)· racakn. Bakınız ne vlmuştu'! 

di? Illi eyin Muhittin he\' Ora· 
Eğer. cemaat az ol aydı· Bir maflaki 1.abitJerden lıir çoğu 

nLııncı nasıl olEa göze Latar. gibi Dini ınalıaJle,..in<le oturu· 
6ezilir.di. 

Eakat. ı&siliğc bakın ki. Lu 
cami lıcr ak~am tıklım tıklım 
dolardı. Kcınik.ku:an ta},aka· 
tııııdan iki si?,ron çıkardı., biri· 

- Devamı var -

( J ) Kururay - Drrmlit f>/ı· 
rinirı ort.asllldan sellerin geç 
tiği yer. 

(2) Varo~ - Dramada Hı· 
ristiywı malıallesi. 

tanbuln hu kudret; ı:.aal, giin. 
ay, yıl gibi lın it i.ilı;Ulı'rılPıı 
çok ta~an asırlar kucnklayan 
lıir tarihten Tiirk'iin l.ırilıin
den gclıni~tİr· Tarihimiz \C krı· 
nııuızla l tanhula vernıi~ oldu
ğmnu:t lıu kudret. öniiınclı' ~cr
pilmiş , e il, nıa i. ku~uni, si· 
\'alı rt>nlklcrJe lnınmnlnnan lııı 
iliılıi el( kor, tı-k ren:.;•·, ·anlı 
lıayrnğıını v.m al rengiuc hiiriiıı
ıne<likçe lıüvİ) ı--l < l cği tirl'ıııcz ! 

* Bu ~lf' n İ ın ıl ı·~il, lıir ınillrti11 
giir.ii~iicl ür. Du \ .Dt.ın inınn ,. r 
iılea l i lıizde pş:ırl ı kı::ı lıir ~ı 
nır ln§UUJZ ) erinıl •n oyırntJl.ı· 

maz. 
'A. Ri:o Gİ1R 0} 

Irak lıarbi 

Saltan Cem Hicaza 
Hacca gitlı!Jor 

Elbette du:ızm~mmiur. Son 
günlerde, Tü11kiyenin cenup kom. 
şularından Irak~, mü~fiki İngil 
tere arasırula bir mücadhlır üaşla
dı. Iı-.:rlöılıann başında, ge<;!ınlerde 

ıbir hükümet dar.besile iktidarı e. 
le alan Reşid Altl Geylaru bulu. 
nuyor. Galiba bu 7.at Alman dos. 
tuyrnuş. Bu sebeple Alınanlardan 
yardım istemiş. Bir rivayete göre, 
iJ<endlsi Alin311Maya ~tmjş. 
1 İngj1teııenin başma açılan bu 
yeni meselede, Almanların bir 
Ramnağı bullıncfüğu söylenmek.. 
tedir. CeJilan gpzlü, fil dişi renkli, süylü endamlı Her ne ise, beni bu yeni ha~ 
,ten ziyade, başka cihet alakadar 
ediy.or: a:rap ı2lan Cem'i alkış tufanına boğuyorla:rdı! 

Garp hudufüırnınıuı kad~ yak. 
lnşan ihaııH ateşL biraz küllenir 
küllenmez, cımubu~anki lhudutia

manlılura lrarşı ay.ni s.illihlura rımız clv.ar.:ına sirayet etti. 

1 İ&rahim Hakkı Kon~alı 1 

Ramazan gclıniştird Kaytbay 
Sultan Ccmc. bir çok dcfô iftar 
ziyafeti verdi, Kayıtbay Uir çok 
gcz.intilcrfodo Cemi de yanma 
alırdı. Ommlh eslei bir Türk o· 

A nadolanun 
Sultan Cem'e 
kıırşı cleırin ve 
payansız bir 
sevgisi vardı. 
Taç veta!Ztın
dan uzak k al-
ması içini bir 

k urt gi/Ji 
kemirigo11du 
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ınüliim mikttn'tln para alını~1ı. 
MağJfıp oluıı (İrar halinde ı;c· 

ldlilici halde bile bu ııar.aları 

yunu olan çomak ve c.ögen oy
nardı. l\tısır.ın KasriilmiRyas'ın· 

da, diğer muhteşem Rüşltlerin· 
dn, gül ve sümlıiil lınlıçclcrindo 
Sultan Gwnin şer.etine Qğlence· 
ler tor.tip edili~ordu. Genç ve 
y.alhş ılHa şchzndcnin gc<_:tiği ·ol 
tiaşları, ev. mv.anlun, dumhırı 
onu alRıfh ·an kalnbnlılda do· 
lhrdı. Ccyliln gödü, Cildi i renk
li, sülün endamlı A.rop kızları 

onu alkı ~ lufnnına boğarlardı. 

Cem çok zeki, bir kaç dil bi· 
lir; a rabca ve fari iccyi de mü· 
kemmel konuşurdu Onun sözle· 
rinde ve edalnııındn Raııdmcı \'f! 

biiliileyici bir tesir vardı. Dört 
mev im i birdı:m ya tan, hahn 
yurdundan a rı dü ınc i, knrdc 
~ine mağlfıp olması, Anadolu
nun ona karsı de.rin ve payan ız 
sevgisi ve nltıkac;ı bulunduğu 
hnldc tnç.. \"C tnhtmd 11 uzak kal· tekrar sahiplerine İade ehniş ve 
maSl onun içini bir kurt gibi yardımda buhmnn ltiınsclc.rc \C' 

kemiriyordu. şehirlere minnetlerini ve şiik· 
Cemin kardcşile l'llJlhğı eni".· ranlarını bile bihlirmi Ur ... 

pışmalarda lıazır bulunan An· Knytbny Su1tnn Ccmin Türk
f ,·olcllo isminde lıir ~alıancı ta- ler tarafından Uu k:ıdnr çok se
ril çi o manlı Tlir 1 cinin ve vilcn~:ni bili~·-0rdu. Onu e!Ue 

ill J_{ ılar.m 1 tutın , tehdit nllındn bulunan 
kar ı bii~ iik bir cvgilç..r\ \ı~ c:av- ını. I hudut arını . C..'1mil.ct al· 
·~ıl:ırı o1dııf.ıınu ŞÖ:\ le anfnfı• or: 1 ~mu almak denıel<t~. Oc:mnn o· 

ı<IJan{!i kasabnva \'C clıre uf'· guJları c.cnuba dogrn sm·lonaJ·, 
··nm ısak hnlkm Sultan Ccn•i Sur-i •c ve Filistin yolile ıratı:. 
4,1cakladırını, onu candan SC\ .. reve inmek istid•ıdı giisfcri:vor· 
.ıj<rini gör<liik. j fünn ;ız hi.itii•• lnrdı. Ka\•tlmy. bunu i.,•i bildii{i 
hnlk Sultan eemi haslarınrl ,. t· icin Camin hendi topr:nklnrınıl 

hulunnıu::.ııulan istifndc c.tınt•k iclcrindc gürmck i th oı lnrdı. 
Onu Allahını. dinini tanır. T. n- İ ti' oı-ırlu. 
r:nlnn korkar .. doj:!rıı, al JIJı hir il Eev.a:Lıd da hunlnnı cok is.<i 
clızndc o hır.al( tanıi\ ordnr \'C sc- lakdir cdh•,c:ırdu Cem in Kın fhn • 

viyorlnrciı. Bir giin Sultan Gem la hir itt fnk ınnnhcdr5İ hnzıl'lır 
Vnnischir lıozgununılnn sonr:- vn<!.a{:Jm \'e hunlnr.a O ınanlı 

k~t>Jıire gclıni \'O nrlrndnsln tııo \.e tolıtrnın en lm\'\•ctli ve 
rilc bernhnr huınııma gir: nis.tı harısmnk bilmi •mı dii!!mnnı u:a. 
HcrkCS: Sultan Cmndc.n hnhS<?· ramnn oi!!u Kacıın U • \İıı de \'Jl" 

•liyorJ11Tmış. nhalinin hih iil~ hi· dıın cdccciHni ~ok i~~ biliyordu. 
kısmı Ccme nı· ı ~•orl:ırmı • lfatı: K.'ls ım Br.vin u1.ttk, ;)mkın koın 

tli orlurmış ki, "" hıristiynn be lcrini du hı• 
«- Sultan Cem knr.dcısi Bl•vn ıttif.ıkn sol<ması ıııiiın!Hindiiı 

7.ıda kar ı yüriidüqii uıman, "" Znlcn Fatih Suitan , lchıw-
rn<lığı \ 'C gcçtiai schirlcrdcn 7.amnnmda <la Uzun ı.:tlsan Os-

mlir.acnnt: etmemiş mi •.di?. Halbuki bu ıhanp nerede baş. 
Anndolunun gar.hında Rodo lnmıştl? Almanya ile İngiltere 

gibi fırsat bckliyen dii man \'O v:e. Fransa erasında değil mi? İn. 
oldukça ku \'etli bir şfü•al •c gillere nerede? lrak:neredc.? .. A
hiilnuncti de vardı. Bcynzıd ıca. radaki lro'klık (uzn'klık)~ ~i dc
sıın Beyin Rodos şövnlyelcrjlu virlcınde olsa ay]br, yıllan sürıer.. 
tema a bile geçtiğini öğrcnmi;?- Hnlıbuki şimdi Irakta da hmıp 

ti. oluy.or, Arllk bir devlet, mulıare. 
Rodo şövah•clr..ıi Anadolu sa be.:s;ıhalru'Jndan uz:ıktnyız, yakın· 

hillurinc aldınrJrnn Kasım Be· da~ız diye düşünmemeli ve bi • 
y.in r\-fu;ır ;\lcmlf.tk lıüki.imdnııın- um yaptığımız gibi, her türlü 
dan aldtğı yardımla eski Karn- tedbiri l'8ngın bncnyı sarmadan 
mnn oğlu nırntnlıh olnn Konva- evv,el almalıdır. 
va dboru viiriinıesi ve ınııv.af. z· .. .:!1·· ~~· b .. kü" , • . ıro, goııwuy.on .KJ, u gun 
fak olmn ı ihtiınnli de ikinci harpleı- clr:ak~ lar.a sir.ay.cr ede • 
Bcyazıdın endişesini arttırıyor aek deraceda müthiştir~ 

dw Dostlim:lnn ırak! .. (Bu yazımı 
Sağdan, soldan gelen haber- böy.le bitirmek isbmdim. Na ya

lcr. ffaytbıw.ı tcreddiidc diisii· 7.bk ki dostımil:etierin çağlı bu har 
rii~·oı:dtı İti< giinlerdc hemen bin i<Jine kntilnnşltmlır •. ) 
Cem le bir ittl(aU muahede ·i ha Ceza tarifesi zıl'laınıık i terRen gccerı aylar 
onu bir;ız tccnnili ohm ·a se,·· Gaz.e.telerdoo: 
kediyordu. Cem Kahircyc gdcl" «Belediye iktisat mi.idürliiğU 

dört av ohmıstu. ııazino ve idkili y.erlerln tarifc}e. 
Cem har.eketr. ınacora\•a alıs- r ni yeniden hazırlamıya basla 4 

ımc; bir adamdı. Atıl ''e teııcrl- mı tır. İlah .... > 
<'üt1ii bir h.:1' at onu ıkım~ Yahu. bu ne biçim iş? Her 
hu lı:mıı ı Biı- ı:,riiıı Knytbavıı ene. b r kaç defa tm:ife hazırlrlı 
dedi ki· nıy.oı·. Buna rnğmen, gene, gazi. 

- !\hiı•aado edcr'icniz. Hicnz::ı noc.ulnr ve iı;hili yerleri işleten· 
gitmek ve llac etmek istiyorum. ler bildiklerini ovnu:vor]ar. Zaten 

JI n vnz.ıd muhtulif yollarla l:ıu hal. bu adar ook tar"f:c dcms.. 
'-" Lh • -'~nn....... rnt·+1tirilrn~nrlr-n'-Tie--nn ~lrrrnl.~drr. 

vn calı 1\·.ordu. l\AJ'r nJUk hükiim· Bf'nce, y.crri bir sat;.ş tarifesi 
il:ırı Cem~n bu tclclifini dcrhol hazırlım rkcn, ayrıca bır de yeni 
kabı•! <!fti. Ccnı Hicnzdn ik<>rı «cez.a tarifc.!:ıi» hazır.Jnnmalı iki, 
c;ivosi \ıazivctiu inkişafını liek- bu dert 'hallıedilebHsin!.. 
lh·<'cekti. Şalınbc.dllin lJZUNl{:.'l:YA 
Knvdır.y muht~eın hir afov· 

la Cemi S8G vtlı ~\•valinin 2' 
in"İ qiinü • 1ısırdan Hicaza uğur 
ladı (1 ). 

Ccme 7.cl1f,:'İn tiinarlar ve i. 
lim adnmlnn da Hicaz vnlunık 
rdolrnt c:diyfJrlnrdı. fclfüf' Bı· 
vi Cemi parlak bir sı•rettn lrnr
c;:lrıt! ı . Sonra ziUıfrccuin 'irıı 
ikinci günü l\fodiııe\·c giui, 
------~(..:.:.l::.>ı•ımm ı nır' 

( 1) Vukuntı Sultun Cem (S. 51 
ılc sevvrr1in an sekizinci gtinu 
diyor. T:ıcüllevanlJ (C•lt 2. S 
l<J da) 'llJ inci gürru ol~rak k, 
vıllıdır. Sulokzadc. hocasadc>ttin 
E:fe-ndivi trklil elmic-t r. (S ı"9) 

u '.P 

Kısa Şehir Hubenkri 

* Haliç v.apurfarJ idaııcsinin 
ıJlümıkalfıt" V:o:kalcti emrine devır 
nu ınc.lcsi başlamıştır. Hnliç va.. 
purları haziranın bidnden ıtıba. 
ren demiz y..ollan tamfından idn· 
re edllecektir. * YarJ11 Hldıralleı.dir. Bu mi.i .. 
rnısebctl& linli~ idaresi Kağıtiıa
neyc dogru sc!Cı !er tertip etmiş. 

tir. 

iui, Saki he) e tmıuı, diğerini 
de komi erin çn:ktısı kibritle 
) akıp endis.i tcllendirir1 .. en: 

- Şem ctıin elendi.. dedi. Kurumu g1rtlağuın hir li:ıın 
lede alımcı koktc) li bo~,ılttı 
ve tczgnha döndü. A,:!k.ı lıiç hı 
zaman kederli taraf mı.lan de· 
ğil, daima çapkın tar.ıfmdan 
telakki etmiş olclu-u için alçal\ 

En Son Havadis'in ronıen lef nkc;;.st: 13 Liitün lınımıotif(ı '>Öken 
ır.tır:rhım ) ntı·tır.nındı. 

afu!~. 

* Hukuk ve İktisat. fakiiltclc. 
rınde eleme imtihanlarının neti
celeri bugün bildirilmc;'ı'.tedir. * Floı')'la - Sııkeci hattında 
t~rıfe har'cı trenler terqp edil. 

* r c t Mürakabe komisyonu 
bugiın toplanacak, gömlek, kra
vat ve tek bp .um ş fıatlarıle 

Cübbeni nna te<;lim ediyo· 
rwn, al 'e l>ir daha dikkatli 
da' ran. Çiinkii hu akşam um· 
halle) i nlıii,t Nlen giirültü, Lep 
hu cüh1lcniıı ) üzünden çıkını-s • 
tır· ITa) di Allah ralıatlık 'er-

"11. 

e le lı.ikınet dolu bir nutuk i· 
rnt etti: 

Keınil kıran -ileri fikirli idi - N ya u u kadın!... Y av· 
H bi:l ftal.ardan zerr.e rum, bana ça ul a vnccek in uiindcn grçi.,ini eyrl'llİ l.t'c·r. 
-adar h.ızzr,finezdi. Onun için geU)or. Ilu a ı he) l k latif -v;c hir. pu den r. zl ı .ı.k· 
ş ı ettin efendi d kika e <;afalar içi de söndür- 1n <lolnyrlu- n r h lnt ı 11111111 

tinncd n y ı:ıinden kaı'kı:ı, ve mel lazam... l · yadiye ka· ı ii Liin oturınıı~ iki ~t nıicicfrn 
anki ha,nda crimiııo gibi göz- bnh.ıt bulmak "lıi olma m :ım biri fliiı, öteki de itara Ç ılı· 

den kJ) olu .• ıpl)l ıI aç· ma bu gemid h dın yok! e )Ordu. )atın iki t rıfmıla u. 
mı ; nastl çıkını , na ıl kapa .. pzık iki Atinndn durmadık: yıru an Lir ip l, kuma~ e i 
nustı? Bu cihet lıiç olmamı~ Dursn)clık giileı:) üzlü bazı ka· çıkarıyor. ıuh k:ı) ,ılnrla uzak 
tı nnR.i: dınları Ö) le bir zİ) aret ·eder. adaların ko}u lı:ıtl. rın be· 

omi rle l>in1rn;:ı, ahalı ho yahutta Pirenin bana Ç<Jlk balı· yaz oyalar i~liyorclu. 
rozları ötünce) c kndnr od.:ula scttiklcri hoş manzara) ı bir ) u Ege deni 'net ' · 
1-ar:.ı karşı) a oturdular. tak oda mın demir knpısnıa n· yoruz , e bunun senin iı:in hir 

En ela Mıı1rn ıııın paketin· sılırdım. nıfinnsı olduğunu unutma yav· 
<ll'!"ıd sigaralar ; oııra Snki ıbe· llavnsızhi tan lhoğulara k r ! Ne de ol~a. arkadaş, Lu 
)İn kutu undaki .ı;aça'kıı \C ko- ıpkırınızı bir halde dışarı çık· d 'z, eyin ... Şe) ... Yani ta· 
kulu İ keçe tütünü suyunu tı. GüHrtede yapayalııız, ba ... ı rilıi 'nk'aların ahoc i olınu 
''t kti· 'e nııcak en on igara- açı~ cildi ) aoornk, üzerlerin· bir denitdir ... Bu denizi d 
lnrın izmarit] rini ağızlıklnrın- de hazan bir lk,a ... abanın a ·dm· nıak zt>\kioe müt<"hn ir hn· 
dan i te:mİ) e i tcmiye çıkarıp Iikları veya bir deniz f ııerinin lunduğun gündcrrberi .... 
tablada öndürdüklcci zaman- uzun ve fa ılalı l§lğı pnrlı) an Fa'kat hıı dü:;:iincelcr 1nma· 
da idi ki, n1ülüzim Fehimin koyu ahillerin ve çorak yük- mile vız geliyonlu; irade i Jıa
rnüfrezesi I\ det edebildi. Nal sek by~lıklarm gözlerinin ö- ncında olarak, öniine, girintili 

çık lltl ı ı;alıillc '\r nıı ı nr.a-
ına, §<1İrnne deııiziıı iH.Ün 

bol t it kli :ırı hir e ],i c gi • 
mi~ Vt' k<ıLn hir gerı , n ık ta · 
mı:; [krndiı:ıinc giıli"m )CD, 

muammalı, a.km :r.l'bunu gen<; 
Lir kadın lrayali ) rlc • 'rh or· 
d ıı ... 1\1 Ü·tdızi, kendi l..l'tHlinc 
nla) etti: 

- Aşk yılclırı"' gibi çnrpu 
sıtna elemek! Dli ya\;ın<la, hir 
nıc'kteı! li g'hi fı~ık olm rmck ! 
ğimiz<len, mt htçrrm fılıme kar 
Acımıcnk şey • nı u ! 

Pariste e >ki ır göz ağrı ı ' 
fa'>lla ile gönbtüf,ıii bir kaç göz
de.si vardı; kendisini mnlııı+ 
d::m elini ayağını çak:miş ve lın
tırayı zenginlc§tirmcsine mu-

* ı\ 1 ..,ou) olacaktır. 
·\aı .:ın e en rür-,,.ar, J ii· 

6 lin z.ıcif , üz.ii ii <: 
1 
ç , el iyen * M 'VSİın dolayisi1e erkek ap 

1,mııral ıçlc1rı da !lll)urtlu: O· J,ası fıatlar.nda noımalden nşagı 
~nuzl.ır~nı \ bAl"ni saran a~r b r ten z.zül ba am~tır. Bilhas. 
ı 11 k J ] ·• 1 a ' cı li c:ap>ka fiatların n çvk düş 1 )lr Ki , nıı·uc "inün k ı· ,) ·ı 

1 · J 1 tü il ı ilime tedır. ,alı 1 lı'1), ıi iii'..rürtl~~t1reıı c- mu ~ı .:ı ıyor, mıl-.i onu ı>ıp· 
) .ı!ı th:r 11 ti t ı;mı o rn ıl, ii. ere lakln;tırı ordu. A ' iln, eli ko· * Ç · p •ı, yak ııak icın ikı fı -
her şeytl n kurt ılmu. fo,·zc- lunu om;n in c , ii ucİii ıe <lıı· rın ~ p;l nasınu karar verilmiş -
el ·ı<krn birdt: ıir ,. ııı l.a hi- 1 nıı.u. H nri onl ırı rallat ız rr. Bı.ınl ı n hır tan ~i E<iırne. 
u;n ız ırap , rıci hir lıc~ccnn- imek k ır"'uhile .. , d ıJııı ark 1• da )&pı'acaktır. F.rınların 
la ~· rptı~ınt eiirii,ordtı; yirı ıi uın çı·l ildi. { ık.ıt, kuılurnıu r birHİ gtind~ 40 tem çöp yaka; 
) .ı-ın gene güğ,ti i~indc tıH· 1r }Jj: c. - en 1 k olacakt r. 

Dan lıer dıem t.:ızP kallıin ka,.- - Cıddı n ~ıkı ıı ız ""t1~! 1 i :.r 
bolmamıo,; bu ımdu unu lıi ~ Dh r eli" iincrc 0 l ırı üz- l H.ı.z.irnndan itibaren Ada 
di)oı<lıı· lt .. ri~dt>ıı n)~_rı~ll)~r<lu. 1-ıkc le~i ve ~alnrla Anı:ıdolu 

Bn:;rnın o ç.ıpkın f'~•ili· F ak.ıt LtH.l, onüıı<leıı gı. akas1 iskelelerı arasında vapur 
i ... O hakı:!. O cür'ctkar \ o "erken bn,ını ondan tnr.ıf.t çe· sefer!eri b. '. aoaktır. 

knclar tatlı lıııkı. \O ••• :\nı n. , ini'. onu gördü, kmclb-:iııc hu *Dün Be~t:ış kazasında ha· 
Y nrnL ! kndnr "arip 1Jiı· letHfet \el't'll, va korunma tecrübeleri yapılmıs 

Sadece bu ınanı fl) ı gözii- "' nı ı mun a hem ç kingeıı. o.: e muvaffakiyetle neticelenm·ş. 
niin öııiine get rm klP bil ı "k· lı d t eden vrile onu r. 
lcri çelkiliyordu. \ u lat knıırn-1 ~iizılii ve dudr. ~farında lıir te· * İğrıkapı ve civarın;aı imar 
ra .. ınııı açık lmnhuzu ··nii de; fuu '.belirdi. H:ınri kend'9 pliinları, tarih! ehemıniyetle11i 
Çift a ıklıırın pu clerini ma- imle meçhul hir hırs uyandı· göz. önüne alınarak şehireılik mü. 
riz lıir J rnrla talın) yü] ederek, rnn bu firnri gülüm emcyi ]ıid tehassısı Prost'a veri!tli. 
gidil> geli)ord:n. S mad"r k n- cJ ·tle kıır'"ıladı. * Yeşilay Kurumunun 21 iu· 
da~ınm sini tepesi ar'J n mdn (Dalın mır) ci yıldönüm. · dün kutlanmıştır. 
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Bu GOnOn En Sori Haberleri (~ ____ As_~_e_r_go_"m_~_il_e... ____ ~I_ 
(Baı tarafı Biriaci sahife41e) 

nıethedeceklerine ona acımabdır. 
lar... . 

Ba.Şka bir meınldcette olsa, 
Mersinli - Tekirdağlı güreıioe 
kat'iyen nıi.i6aade etımezlerdL 

Çünkü, Mersinli gibi kıymetli 
ve İllt:il:bali "olan b~ pehlivanı hiç 
olznusa bir sene bdar bekletip 
hazırladıktan sonra ortaya koy -
ın• icap ededcen lbu, körpe ço.. 
cu~, .9e111'leJO(:e güreşlerde pişmiş 
ha.'klulten usta, tııttujunu bilir 

: ıu.t.e~ Yinni kı1o fazla Tekir
.. ~ ıibı kırıcı bir pehlivanın 
onune atmak günahtı! Bu güna. 
hı iJleyenler kimdir acaba? .. 

~ruyoruz: Spc>r mu yapıyo • 
ruz· Yoksa yetişecek ve yeti.şznış 
olan en dirayetli ve kıymetli ka
b"1;... ıu;retleri ortadan yok etmeğe m· 

Almanya ;, 
fraka yardım 
edebilir mi? 

lngilizler tayyare ile 
lr~ka asker gönde
rilebileceğini san• 
manıaktadırlar 

~ra $ (A.A.) - lrak hllkı1.. 
meti IncU· k , __ 12 taıcrına karşı yar. 
dıııı i"'i" Al l l b. ~ ınan ardan yardım ta-
e ınde bulunrn~tur. Mese~, Al 
tıı<ınlarlll tayyare il t k' ı .... _ 
1 e ra a IU'll· 

ar ~tyaıbil"p taşıya.mı) acağıdı-r. 
Bu ı; gayri milmkün gıbi görül • 
mektedir ç::_ ,_ .. k . 
aI · unr.u atedılecek me. 

Malta ya 
hava akım 

iki Alman tayya
resi düştü, hüku
met dairesi yandı 
Londra (A.A.)- Düşman tay. 

yareleri tarafından dün ıeee 
Maltaya iki tiddetli akıa yapd· 
rnıştır. Gelişigüzel atılan bam
balar hükümet dairesini ve bazı 
evleri tahrip etmiştir. Az mik
tarda ölü ve ağır yaralı olduğu 
sanılmaktadU'. 

İki Alman bombardıman tay
yaresi dü§ilrülmüştür. 

Sabık Naib 

) Erdün, Bağ
dada karp 
kurulan bir 

arap ittihadı
nın merkezi 
halini aldı 

Bitlerin 
nutka 

Bundan 8Dlll'& Aım- crdusu • 
earistaD ve :a~ aarafaDdan 
a&sm6ea ~ ansinde 
bertarlf edilditini ~· 

Hitler nutkımda bilı111a Yu -
nan aeıkerierini medıetmi§ w Yu
nan ordustmun aDCllt tamamile 
yıpranciJktan sonra sililılarını 

Kahire 5 (A.A..) - Rö:;ter mu. tedtettiğini anlatmıştır. 
habiri bildiriyor: ErdUn Emiri Balkan haıylerinde bilhassa i. 
Aptullah Y~i sa& Irak hükU. 'ki motörize fırka ile bir süvari 

Almanya, Cebelüttarık'ı 
garpten ve cenuptan çevir
mek için· tedbirler almakta 

devam ediyor 
Irak ordusu ıimdiye kadar harekat pli· 
nına uygun bir tarzda kullanılamamışhr 

Yazan: SabıkBükreş 
Ateşemiliterimiz 

met naibi A:bduUaıhın §uefine fırltasının ve Hitler fırlkasının en - Beştarafı 1 inci sayiada - ı lü birliklerden 9 bombardıman 
dtin bir öğle ziyafeti vermiş, bu büyük yararlıkları g&terdiğini burnu yolunu, Fransanın B.rest 1 ve nakliye tayyarelerinden isti -
ziyafotte Irak, Filistin ve Erdiln' anlatan Hitler, bütün Balkıan ha. limanından İspanyol Fasında Tan fade ederek bu muharebeleri ka
den bir çok Arap şefleri hazır bu- rekatında Almanyanın 11,000 ca limanına katlar uzanan Atlas zannıaları .kuvvetle muhtemeldir. 
lumnuşlardır. Irak vaziyeti üze . maktill, 4000 mecruh ve 400 ka • sularında deniz ve hava kontrölti frak ordusu Basra, Bağdat ve 
riooe ciddi görüşmeler yapılmış- yıp verdiğini, buna mukabil Yu- altına alacaktır. Bu vaziyete göre Musul mıntakalnrında henüz da. 
tır. goslavya ve Yunanistanda 500.000 Portekize ait olan Maderya ada- ğınık ve üç grup hali4lcle bulun. çah,ıyoruz? Tiirk sporunun ınes' 

ul elleri bunlardan haberdar rnı. 
dl?'?. Yoksa bir k'" d·•v .. ·· ·· 

. e, nakliye tayyarelerinin yere 
ınmeden tkatedebilecekleri mesa
fenin aza · · . mısmı tecavüz eylemek. - Baştarafı 1 inci uyfada -
ted r. Lt>ndrada umumiyet1e iyi namede bilhassa şöyle denil
haber alan mahfillerin fikri bu mektedir: Tarih icinde 

esir al:dığını bildirmiştir. !arı \'C Ispanyolların Kanarya a.. maktadır. BunJıarın bir müdafaa 
Her Hitler Yugoslavyad~m bah daları mühim rol oynıyacahlar • cephesi klll'lmak maksadile top • 

sedenken, Yugoslavyanın 1tTürki- dır. Bu adaların, İngiltcreınin ve !anmasına meydan vermemek ve 
\~ gibi istiklal "'e bitaraflığını Amerikan•n elinde bulunması ha ayn ayrı mağlup etme!~ !1.i.z.ımdll'\ 
muhafaza etmek kiyasetıni> gös. va ve deniz üsleri olarak kullan- Ba.sradan şimal0 yürüdüğü tah -

d
.. . or oguşu mu _ 
ur gıdiyor? .. 

' Çdk yau.k ve acınacak bir hal 
\'eS"Selam.. 

ner~'ezdedir. • 
A . Raşid Ali)'e faraltar ulan bazı 
}nı mahfıllerde su cıhet taba- asker.i mütegallibcler grupu zor 

rüz ettirilmektedir ki Iraktaki la benden vazifemi aldılar; bu 
gu~hikler, elde mecvut petrol fena adam1ann yüzünden sul
nıktarı bakımmdan İngiltereyi hün jyilikleı-i yerine harbin :fe-

Atatürk 
Pehlivan 

Çallşan kazanır 
~Baş_ tarafı Birinci sahıfedc) 

~ıyesınde bir sürpriz olarak ka-

ayri musa'd vaziyete hiç blr su. nalıkları kaim olmu tur. Vazi-
'"et' k 

(Baş tarafı Birjnci sahifede) lermedığini kaydet:nis, daha S1>n. '!Tlası, Almanyanın bu mıntakada. min c.dilcın İngiliz gurupu Firat 
lan milletiz. Tarihini kara ve ak ı·a ~imali Afrikadan bahsedcre'k, ki hava ve ıdeniz hareketlerine gal'h!nden sür'atle ilerliyerek ve 
blitüıı tecellileri ile benimse- <<İtalyanın uğr&d ğı mafi'llıbiyet mani teişkil eder. Erdün hududunu geçen diğer in. 
mekten şeref duyan bir millet lerin tnnık ve s lah kıfayetsizliği Iraktaki yeni harp dolayisile g'liz gurubile binleı.ebilıir. Zaten 
sıfatı ifo., 4000 yıl önceki kökle· vüzün<len:ı~ ileri gekli"'ini ve İtal. bütün nazarlar küçük Asynya petrol borularınun büyük kısmı 
rioi araştırıp benimsemek iddi- :raya lazım olan silah.ların kendi- çevri1miştir; :fakat İbcdya adasın. Fırat nchrile Suriye ve Erdün hu 
asında olan yeni AJmanyanın ıne \ erilm~ olduğunu s;)ylemiş- da Almanyanın .siyasi tazyikleri- dutları arasındaki sahadan geç -

26 yıl önceki tarihi unutmak mı, tir. ne nihayet verip askeri harekata nıektedir. Fırat nehri petrol tak-

e so mryacaktır. Filhakika I. femin ne olduğunu bili)·orum. 
'"a~ Petroh kuyularının istihsali, Bu ''aaife memleketime döne
r! germııntakalardaki ı~lhsale na- rek onun §erefini kurtarmak
ıaran zayıfü.ır. Irak 1939 da 4 tır- Bu hainleri koğmalan, sev-

wul edılıni• bö l il y ve y e ibır kan ~at 
asıl etmıwtir. Fakat Galatas .. 

lıların da gilçbeıA b be a.ray. 
lıarı bu a ena re kalıı

genç takımın aldıüı d 
•ler.iıı b" ,,ı,,_ -e re.. 
ladill!J lmır Ç~ua neticesi ve te. 

o adığını göıst;,nnid" 
Ş k :r•ll'. 

u no taya da işaret etme::' IA 
ıımdır ki, •• a-

Ankarada Hakemler· 
o kadar bilgili lm ın 
be . o amıalda bera 

r takdırJe söslenecek b" • 
de <tanı . a- §eJU.l. 

'bitaraf ve dürus·· tt·· 1 o·· t ur er. 
d bo~ n,,.,ıçta görülen dört h8.k 

e ıtarafukta em 

ınılyon ton t 1 · t'h l -..l· d PE' ro ıs L sa t.-uıyor. gili vatanımıza hürriyet ve .is-
u. l:I~i meseli İran senede tikliliai iMe etmeleri i~ Ira

t~ tnil on, Holanda Hindistanı kın meni. çecuklarını çaiınyo
-nede 8 milvon Bom b" ·ı • eo ır mı - rom. Bunu çocuklannna ve or· 
~on, M s•r 600 bin fon, Hin<lis . ddaki lutrdeJlerinize hatırlatı
an 300 bin ton istıhsal etmekte 

d"r Bu -·~ . . • ı nız! Irak askerleri! Yuva1armı-
• SUn:we, pet:r.ol• temını ko- d '" .. .. h .. kü . 

la ·I 'ldarı, İraktaki hadiselerin :ne. kza onku~~z mcşra H m~tı 
tieesi l 1 urma ıçm lraka gelmeme m· 

ne o ur~a o sun, muazzam • d' • , 
olarak kabnaktadır. tızar e ınız. 

dır. n ayrılmaınışlar -

lVIaskespo ..F lngiltere üzerinde 
laYıa •. r c.ncr maçında or Amir.al Darlan Pa

risten Vichy'ye 
hareket etti 

Anıka guzeı bir oyun çıkmış v; 7 Alman bombar-
ra halkı Zev'/k.l" b" d 

l'etnıişlerdir. Bi~ royunsey. iman tayyaresi 
lon Yirnu daııt&ası a oyunUn düşürüldü 
J)adir görünür b" son senelerde Londra 5 (A.A.) - İsviçre 
Yernuşur. ır futbol zevki Londra 5 (A.A.) - İngiliz ha- rad~~unun bıldirdiğmıc göre, A-

l!arb' ,.a \'C dahili emniyet nezaretleri. miral Darlan, Par~n Vic'hy'ye 
EYe - Cnl t nin tebl · d P ~t liır ~ a asarny rnaçı ığı: oıunüş ve ariste Alman büyi.ı:k 

l'l.n c2 _ S» a. ve Galatasara _ P.a:zar: - pazartesi gecesi 7 dut- elçisi .B • .Aıbetz. il y~t.ığı_gijriiş.. 
nıı· · gallbıyetil,,. n ı· m.an ı..~--... t "- h kk d d ır. "" e ıcelen- vvmUünlıman ayyaresl tan- me a ın a erhal Mareşal Pe. 

GaJ;ıtnsara . rip edilmiştir. Bunlardan altısı tain'e malumat venmişt.ir. Hemen 
da da ~i. ılc olan lllaçlar~ gece avcıları ve biri hava dafi ba. de.rbal gendisini gösterecek bir 
tJüıet b" nskesporiular çoll\ tnryaları tarafından düşürülm~ netice çıkması tahmin edilme -
dır A ır olyun oynarnı l tür. 

· nknralıfar .. 1 . §ar - mektedir. 
Jru~ k1· oy e vazıyet al - --------------------------içlıı • bera.'bcrJik Galatas Ask J•k 
a!~l'lul~ obnuştur. aray er 1 mensuplarının 

.re:nerliC • Feaerbahçe :ın~ıncıa ki •• J • • • 
gibi llarb' de Galatasaraylıl_. Up ere gırme memDUIVeti 
4 ıyeyt rahat 'bir 

- l ma~Up etnıi§Ieıdir. şelkfJde nihayet kaldırıldı 
Bir 4'r . ~ Ancak bu gibiler Orduspor güçlerine 

- ıı.ffaıoaT: ıttihadı... karşı faaliyette bulunamıyacaklar 
parça halind k' inci •ayfada - Askerlik v ' f 1 . . ·r t- h'"km' 
k"'I e ı ua • ınek azı e erını 1 a e u il Sj)Orcuların lehine hal-

t .~1 iinil taınaınıanıa~ıyet tl!§ek. .__te olaa erlerle yedek subay. Jetmiştir. 
11U•e Solll'ad ı ve •bü- -. idil leri · 

Bu bahse ::h YilkseJnıelidir, ye:r -~ nıa ~~nada 18 inci :nuuldeye ilave edilen 
, a nıUsait . L"ık ıneaedılnttşti. yeni hüküm §Udur: 

:r.aınan ve rerreve . . hır ına"'Iar h ti' d '· ~ ~ ıçınde t kr d • ~ ının en arare ı .. Ancak islah altına davet o-
orıeceği111. e ar ev:resınde v ·ı 1t k 

zaın b ' . erı en u arar. • lunan erat Ye yedek subaylar 
DÜZELTıw'"" D an iltUn kuı·· ı · k ·· u.u.: - Ünk:.. kiU :nıe .. a.~.ı. up erı ÇO muş mezun bulundukları zamanda, 

J:JJnda, maalesef, cümle ~ ~a- )'or..ı_. ..._. bırakJJ\ış bulunu- amirlerinin yuılı mü aaılesile 
manayı da lt .. awar wu 
} anlışlan 0~~:~uerd.· en şu tertip Ahiren Ge lk azası bulundukları kuliiplerin 

lığı (Kara, : .unnay başkan- spor faaliyetlerinde yer alabi· 
. ;aştan dörd~~cü satırda; teş\ilatı tal' nız. hava) spor leceklerdir. Ancak ordu spor 

n m t • llbataaanıes· · 18 · ·· ı · eml ke · inci .nıaddesil ının ıD· guç erıne karşı faaliyette bu-
e-ltlinde dizılmış' ı -;0-=_7e_o:r:.:t:al~·a~a~t~ıl~an~b~u~I~u~n~a~m~ı_:~ae~a~k~l~ar~d~ı~r.:• ___ _ . oan B 

tt 1 •müstakbeJ a l 
cnk. ~ki 'nci a. r ar, cinayet gataği mı 

bou te&ı- • oluyor? Şaşılacak şey! 

lstanhuldaki Gardenbar 
hidi~esinin bir eşi de 

lzmirde oldu 

benimsemek mi istiyeceiini an- Bitler, Balkan harek:tıt•na dair girişmesi kuvvetle muhtemeldir. sim nıel'kezi olan Haditadan şima 
lamak: mc\·kiinde itlik. .:;özlerini şöyle bitirmiştir: LİBl'A CEPHESİNDE: le geçtikten sonra Bağdat şimal. 

«- Çörçil, burada bu hal"bin Tobruk ka'esine 30 Nisan ak • den de ihata edilir ve Musul i&. 

Sessiz uzun günler geçti. Ve 
dünya, bir buçuk yıldanberi iJk 
defa olarak bir vatan gördü k 
yeni Almanya hududwıa ulas
tığı anda, çocukları, zc.rre kad~r 
telaş göstermediler. işte istan
buldan uzaklaşmak kararı \'er· 
miş oldukları halde istnnbuldnr 
o~·rılınanıakta ısrar cdcnleriı 
rakamları: 

Pn büyük strateji ha1akırınd~n saım başlayan mihver or.dusu ta. tikametinde sıür'atJe ilerlemek 
'•'r"ni ic:lemh-t.ir. İngilterenin Bal arruı.ları 3 mayıs öğleye kadar mümkün olur. İngiliz Eırlün cep
'<anlara yerlesme'k niyetinde ol. :ievaırrı -etmiştir. As1l taarruz ka- hesini takviye maksadile Hayfa • 
~·J~tı husuc;unda şüphe kn\mavırı lenin garp cephe:.inde inkişaf eL ~·a asker çıkamııslar, bunlardan 
!<l bu mühim hayati topr k1ard niş ve mihver tankları bu cephe- 3 bin kişilik bir kuvveti Putba 
">u bayın me1huz manas•zlığına de 5 kilometre genişliğindeki sa. rnıntakasına yetİflnek üzere yü. 
.:ıerhal karşı koY'llak üzere Al - hada dış müdafaa hatlarını çö • rüyüşe geçmiştir. 
"a'lv;ın·n emr"ne icap eden kuv- ı<erbmere muvaffak olmuşlardır. İrak ordU5u şimdiye kadar ha· 

tl.,ri t 0 ,-.in icin tec;pbbüc,1ıere tr" Bu mihver muvaffakiyeti üzeri- zırlanmış bir harekat planına uy. 
· •' • 1. ~unu snrabaten müc:ahc ne İngilizlEr 3 mayıs günü öğlıe • gun bir hareket göstermemiştir. 

l\Iudanyaya 460 kişi gönderi 
lecckti. İçlcr:ndc.n yalnız 26 ... 
istunbuh.Ian uıaklnstı. 

Bunun iki ısebcbi \'ardır: 
1- Almanyanm ne derece '.\> c 

nile~irse ) cnileşsin başkala~
nuyacağı kanaatinde~ iz. z.ra bi 
zo k~ şı h k.ıla ıı J .. an;, , 
tar;Jıini inkar etmiş olur. 

2 - Bir tanrruz ne dcrect 
dehlıaş ohırıo;a olsun, bu memle
kette ~aşla kadınlar ve hc~ikte 
çocuklar dahi tehlike knrŞlsın· 
da irgilmek nedir bilmezler. Zi· 
r a kendileri tehlikelerin en bü· 
yi.iğüdür. Onları ) ıldıracak teh· 
Jikc yoktur. 

'-. tın ;·\ ·,.,.. ki, bu. Yunani 1?'" -ien son:ra kuvveill topçu :o.•e tank 
, \h 0 ne müt Vf'edh ar:-ğildL Du- r himayes"nde bir mukabil ta-

. be-•1dCT! bu ·c:de tek b"r tr..... arruı. y p.'ll•s.lnr ve mihver kuv. 
" 1e ist mı>di. İvi JT'PVSim <'E'l "'C0 \etlerini kısmen geri ı:.tm şlar. 

v'tn"l'"''an-ı k rc:ı müc ~"1<'n·.., -l r. 
b"r muv:ıfr,,ıt·\ etle b'.tirılece-- Son vaı..y<'t sudur: Mihver ta-

·rıp kfı•ı'di. Ben de ayni 11 üt0 le- arruzu durdurubnu tur. Fakat 
la · · ,)ı. B"n ... cna1 

• h, .Alman r ..,n lı '""- tal rı kulenin 
uvvetlerinin ta~idi Yunan· ıo. 

1a karşı İtalıvava yardımda bu -

mmak ic:n yanılnH!l1l t:t1r .B li\
.;s bu tedbir İnt!ilizlerin italvan 

arbi c~hesinde g'rdiklcri dış 

'Tliıdaf a hattından büsb:itün ge. 
ri at lıamamt~tı ... Bu V.üz.iyettcn 
i t.fadc ederek mih\ er kıtaları • 

- Ytıillan harbi gürültiileri ara - , n - k 1>a b r h zu·lıktan "-rın • 
ı:,ında g"zlice Balkanlarda yer1eo;. ra - tekrar taarruz. etm leri kuv 

e trşebbiisüne mini olmaiY is • vetle muhtemeldir. Tobruk kale. 
·hdnf eri"yordu. İngilıtere Ball\tap s.i muannıdane müdafaa etmekle 

1ara giz.lice yerleşerek Büvük Med a Matruh m ntakasında'ki 
* Harpteki Selanik ordusu misarn-

1şte Bay Hitler, nutkunuz, es· c-e orada bir netice ahnak ve bun. 
ki muharibi olmakla ifitihar et- dan da b~ harp gird~ı.-. 
mek hakkına malik bulunduğu- •·enı kuvve-tıer sürükMınlek b:ıi. 

seyyar İngiliz ordusuna zaman 
kazandmmış, mihver kııvvetleri· 
ni üzer:nc çekmiş ve geri muva. 

nuz 1914 • 1918 harbi Almanya. d'nde idi. ri harekatını dunııağa mecbur eL 
smın biricik erkek ve kahra· Bu unu" "t b'ılhassa ~1-1· d""'•lete · · T b k k l · · b 

salasını tehdit ederek mihver ile-

lA .. v ınıştır. o ru a esırun u mü. 
man silah arkadaşı Türkiyede dayanıyordu: Türkiye ve Yugos- bim vazHeyi yapınağa devam et
höyle bir \'eknr He dinlenmiştir. Javıya .. Yani, iktidara geldiğimden mesi İngiliz seyyar ordusu için 
1914 • 1918 harbinin yangınları beri '.kendilerilıe iktisadt mill.aha- büyük bir faydadır. Fakat kale. 
~i•cle g~nçliklerinin en güzel, zalara milstenid aıkı bir jJbirliği nin mukavemeti, hava .kuvı:etle
iimidlcri kavrulmuş olanlar. tesisine çal·ştığım iki devlete .. 
191 ı - 1918 ccplıclerindc çocuk- Yugıoslavy~ çekirdeji sırp oL 
Jarını lcda etmiş analar, koc.a- m~k itibarile, umumi haıpte bi • 
1annı kaybetmiş dullar, baba· z.im düşmanlarınuz arasında idi. 
larmı ka3bctmiş yavrular sizi Hatta Umumi Harp h.aN!ket meb
böyle, en mukaddes hahralarını deini Belgradda buknUflu. Buna 
teprestirerek din1emislerdir. Ve rn~n imtikamcılık bilmeyen Al 
siz. onlardan iki hib ük hakikati 

rilc yapılacak .takviye -derecesi. 
ne bağlıdır. İngilizler doğu Afri. 
kadan tekrar bir hava .filosunu 
Mısıra getinmLc;lerdir. Bu filo 
ga1'p çölündeki hnva muhare'hf.le
rine iştirak edecektir. 

lRAKTA HARP VAZİl."ETİ:
0 

man halkı Yugoslavlara karşı h·ç 
saklamamak dürüstlüğünii gös· bir kin beslemem~te idi, İngiliııler Iraka karsı :iki hare • 
termişsinizdir: k~t d l h k 

1 Türkiye Büyük Hal'pte bizim a Ussiin en i eri nrc ata gec-
1- Geçen harpte hc.r ~yleri- müttefikimi7.di. Harbin feci neti. tiler. Bu üslerden birisi Basrıı 

ni kaybeden müttefiklerine heı· cclerinden bu memleket de bizim kö:r.fezi diğeri Er3ün hudududur 
scyi kazanmanın yolunu g(;stcr- kadar müteessir obnuştu. Yeni Basraya cı!kan lI1.orrilız gurupu B~ 
miş olan ilk dehanın Atatürk Türkiyenin büyük ve dahi yara. ra şehrine hakim olmu.c; ,.e bur 
olduğunu. tJc s dır 1.i talim terkettiği ve ka- daki Ir.a1c ordusu gurubunu tol 

çu ve tnyyarc yardımile sima e 
2 Tur .. kİ'l'"'lll0n b .. k"" uerin müthış' inhizama ugr:w at+ıö-ı - ""' ' ugun u -o dogrw u tardetrı.istir. Erel ündeki 

!'\f'U. Ş f" t afı d h' b' !:> vakitlki müttefiklerine kalkın -• ı ı e ı ar n an ıç ır ser- gamizon ve hudut kıt'a! rınd..ı.n 
•enı·s,. ves'I v · k b' n ~ ir>İn ilk muhte""ın misali -. .- ı e ermıyece ır .... r- :barettir. Bunlar da hududu .... , c-
diiriistliikle idare edilmiş ve e- vcroi. mis ve bu hudut şar.\.ında bulU-

lraka yardım ve 
Türkiye 

(Baş tarafı Birinci sahifede) 
tan geçmesini beklemek lazım· 
dır. Bu '.)eni hareketler, İspan• 
~ a, Cebeliittarık ve şimali garbi 
Afr"ikası lıakkmdaki Alman ni· 
~etleri her ne olursa olsun, ge· 
cikmcden belirecektir. Sark da
hilinde Alman planını~ anah· 
tarJ:ırı henüz ~üzuh bulmamış
iJr. Burnad bir sual varit ol· 
maktadır: Bitler Türkiyenin bo· 

un eğmesi için tehditte veya 
taarruzda mı bulunarak yoksa 
Türkiyenin şu ve~·a bu surette 

yanından geçerek ttoğnıdan doğ 
ruya Suriyeye mi gidecektir? 
Türkiyenin coğrafi vaziyeti ne
dir! Almanlar Karadenizi, Bul· 
garistan ve Romanya ahftiai 
kontrolları .altmda tatuyorl•· 
Buralardan ta) yarelerini ve ha• 
f if deniz kuvvetlerini kallanaW. 
lirler. Alma nkıtalan TürJriye
lıİn A\'rupa hudutlarında ltulu· 
nu~ orlar. SeJnnik, ve Limai Na• 
zile.rin elındedir. Hava kuvvet• 
lerile buradan Oniki atlaya bir 
adımlık mesafe vardır. 

Irak"da Raşid Ali'nin is~anı 

llitlerin şarktaki tertibatı ile 
n~ nı zamana tesadüf etmek ü
zere hazırlaıımıştJr. 

Yunan parası
n n ıy eti 
50 Drahmi 1 

17 yaşı.~~~ bir genç kıskançlık 
yuzunden öldürüldü 

1 tıı huldakt G 
na)ctinden sonra ar:;:i';;.: ;~- ~~ı.u Karabin, aarb09 olarak git. 

~nı IW!ı taşıy~a 1tir barda, se~ ~~ Gardeııbar'da. ötedonberi 

cliimekte bulunmuş olduğwıu. Şimdi de, zimam.darlarıınm rea. nan Rutba hava meydanı mınta-
Ycni Tiirkiyede yepyeni bir list hattı hareketi sa,yesinde, Tür- kasında ilerlemiştir. Üçüncü in

millet oluiumuzun hamuru, iş- kiyenin kendi kararlar.ında ist.üc- giliz grupu Rabbaniye hava mey. 
te bu iki hakikatle yuğrulmuş- Talini muhafaza etmesine mulkabli danı mınta'kasmı müdafaa e1mek. 
tur. Yugıaslavya İngiliz entrikalarının tedir. Buradaki hafif İngiliz kıt-

Uhı Atatürk', tarih içindedir. kur'ba.nı oldu.:. aları Irak ordusunun Bağdatta-

HH1erin maksadı her lıalde Tür· 
kh e~ i çcınbcr içine almaktır. 

fakat T ırki3 e Almanlnra yol 
,ermenıcktcl i aziml; karnrmda 
dcum eder c • ki biitii nalamet
ler böyle ol.ıcağını gôı.'tcriyor • 
Alnıan3 a Anadol m n ~etin dağ 

n,fınialarilc karsılasııcaktır. 1ş· 
tc Almanların Tiırki) enin ) a· 
nnıda ngeçmesi nazariyesi bu
radan doğmuştur. Faakt bt da 
imkansızdır. Çiinkü Atinadan 
R-0dosa 260 mil, Rodos'dan Kıb
rısa da 80 mi1 '-:ardır. İngiliz fi
losu bu gibi seferlere mini ola
bilir. 

Diğer faraf tan Sariyenin mih• 
ver tarafından .Dır iis olarak kul
lanılması Vich hükumetinin 
İngiltereye 'karşı hasmane bir 
hareketi olur. 

Rayişmark 
l'nt. ıc.tra 5 (A.A) - Stefani a
~e ~ ~rlinden ald ğı brr ha
th- g~re :Drahminin r. yici 50 
lltlUın~. , l ı-~ olarak tesb't 
~ır. 

P ve ıaetkeleri 11 h unaseebtte bulunduju .Mü§er-
n 'birbirine be ~ emen .he- ref adındaki artist kadının 17 

vak'anuı ku:r nzıyen, sadece Yaşında Re ad ö.1· 
. haaı kadın olması eu-w· . ş W ile dans 

yerme erkek •lmasmd .b ıgını gönn&ı ve buna ı,erli-
ufak bir değişiklik c..:: ı a:t Yerck, biçare 118Del W>aıaca ile 
cinayet olanuştur. ren ır l 'Vtlrmuştur. 

. . . . 'Rept •hl·-- _..__ 
lılllll' tuec.rtanlllllilan Habib ö1nıü • •• .,,. ............. ...,.. 

ş, katil y ... ı..,,.._. 

Bay Bitler .•• Bir ıtıc • 1918 mu- Hitler, .Almanyarun erkek ka- ki grupu tarafından muhasara e. 
haribine )'akıpcak bir menllik dın her Almandan fedakarlık is. dilımdştir. Gerek Rabbaniye ve 
ve asaletle onun merd ve asil teme!kte devam ettiğini de anlat. gerekse Rutba ınmtakalarındakl 
milletine bakmakta :Lvaruuz ai- tıktan sonra söz arasında Ameri- muharebelerin neticeleııi henüz 
~ etiğinde bulunduğunuz t:uı- ikaya ifaret etmiş ve nutkunun belli değildir. İngilizlerin ınotöı'
be llOkabilir. Biz İııönünti11 ..,_ sonunda :tJmanyanin btr daha 

fmdaya. y. tadlı bidm ıtafı- 1918 8eDe8inl gifmd;y«Etjbd na- Alman askerinin eline &ha mu. 
ıme1wlırt ıe.: ve etmiftir. kemnııel si1Atılar verilecei:Uı1 .n • 
•• a:f ..... r Her mtleıq, ~ lli'De l;IDCJe ~E&QIK sazilnü ~-

* Moskova: 5 (A. A.) - Sov
yetlerin Şimal denizi donanması 
JmmaııdanlJiıııa Amiral Golot. 
ko ta)'İll edilaüftir. 
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U SON HA VAD!a 

Spor meraklısı Dişci: 

Türkiye 

S Mayıı 11Ml PAZART~İ 

• 
Cumhuriyeti 

Hocası ve ... Kocası 

~abahki telgrafla3 

ita/yada dün 
Slovakyanın ilhakı 

kutluyor 
Roma, 4 (A.A.) - O. N. B. 

ajansı bıl.d.iruyQr: 

Bütün ~am gazeteleri Lu.bli. 
ana vi1ayetinın İtalyaya ilhakını 
wlamlamaktadırlar. 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ Tarihi: 1888. - Scrm ayesi: 100.000.000 Ti.irk lirası. 

Kahvesinin son damlasını içip 
sigarasını sönduren Metın bir 
miı<'k!et. karşı.dakı masada. oturan 
eski, sıyah elbıselı, dagın.tk saçlı 

bir genç kıza bukıt.ıktan sonra ar
kadaşına donerclk: 

- Naı.cnının bu gece sessıı.lığı 
üstünde! dedi. 

- Tanıyor musun? 
- Şöyl~ bö> le. Bir kaç defa 

görm~tüm •• 
- O halde, onu hıç tanunı'Yor. 

sun demek. Yalnız bır göz. aşınalıı 

~ var desene şu.na ... 
- Yanılıyorsun. Onu tanıma

ya ihtiyaç yok. Kendi kendwı ıkii 
fi derecede tanılıyor. 

- Ne: demek istıyorsun? Onu 
fena bir kadın mı zannedıyor • 
eun? 

- Aman Murat Ne kadar da 
sinirlisin. 
Ben fazla bir şey söylemedim ki.. 
Güzel atız ... Amma bıraz hoppaca 
demek istiyorum o kadar ... Aşık 
m?Sın bu kıza? 

-Asla! 
- O halde niçin sinirleniyor. 

sun? 
- I-foksız konuşu~orısun da on

dan. 
- Hoppa değil mi? Haksızlık 

bunun neresinde? 
- Bana bak Metin. onu iyi ta. 

nırım ben. Hiç de fena bir kl7. de
ğildır .. 

Bundan dört sene evvel, « .... » 
lıisesind-9 talebem idi. iyi, çalış • 
kan. sessiz. içli bir kızdı. Hiç u. 

nutmam, bır gün şakacıktan ku
lağını çekmiştim. Yüzü hafifçe 
sararmış, götleri dolmuştu. lzll • 
raptan di~lninln arasına sıkış -
tıroığı alt dudağını aralamış, t?il. 
len ta}cbelerc acı bir nazar fırlat. 
trktan sonra: 

- Haksızsınız hocam. demişti. 
Ve sırasına doğru vürümüştü. 

O zaman lx-n buz gıbi donmuş {.al 
mı.;tım .. Hakikntcn haksızdım. 
t~ do~tum, o günden sonra, 

!herkesten uzaklaşan bu kı7,. yani 
Rüya, beınden de uurkk:ıştı. Hal
buki, o benim hem en yakın bir 
aı1kadaşım, hem de üzerimde 
garip bir tesiri olan bir talebem. 
di 

O zaman da gözleri şimdiki gi
bi bulutlu, bakışları sabit fakat 
hfik'mane idi. O zam.an da bugün 
kü gibi arkasında eski ve siyah 
bir ipekli elbiseden bozuhıp ya. 
pılmışa benzeyen bir önlüğü. be
yaz patiskadan bir yakası, boya 
görmemiş hazin fakat harikulade 
güzel bır yiizU vardı. 

- Off Murat! Artık bu hikaye. 
yi kessen iyi edel"Sin. Ben acıklıı 

§eyleri sevmem... Eğlenmek isti
~rum. Kucaktan kucağa dol~an 
bir kadının temizliği, içliliği olur 
mu hiç? 

- Sen bir sefilsin ... Tanımadı. 
ğın bir kadın hakkında böyle ko
nusmağa nasıl cesaret edebıliyor. 
sun? 

- Faz.la ileri gittin. Bir aşifte 

- Ne kadar iyi o1abilmesi ka
bılse o kadar iyi dedi. Canı sı • 
kılmıyw. Ve yahut s•kılıyarsa da 
az, bana daima sizin n evakit ge
leceğinizi sorar duı ur. Ben de si
zin talimatınız mucibince, her dfo 
faıssnıda ne vüit geleceğinizde.n 
haberim olmadığını söylüyorum 
ve sabırlı olmasını tavsiye ediyo. 
rum. Doğrusunu istersen, bu kü
çük hakikaten pek sevinili ~ ca
na yalkın bir şey, zannıma kalır. 
sa. düşürxlilğU yalmz. siz değisi-
niz .•• 

Sakız önündeki pemo kade-hin
aen fasıla ile ufak yudumlar alı. 
JOr ve madamıoı anlattıklatını 
.Uler bir yüzle dinliyordu. Mada-
ma: 

- Camm Du.nu bilmiyecek ne 
wır, genç kızlar ne d'Uşünürlıeree 
o da, onu d~~r demektir. 

Şı.m.li Sakta, dalsın bir ba1 al. 
ınış düfü•'ımlldu. Burada tama. 
.. d •ı .. ... bir pbsl-

için, bana, böyle sözler sarfede
ccguu hıç ummuyordum. 

- Senın gıbilcr, cemiyeti kemi 
ren bır takım kurtlardır Metın! 

O bir fışıfte değil, bir hayat kızı. 
dır. Git buradan artık! Ikn adi 
hır ınsanla arkadaşlık edemem. 
Git dıywum .. Hem çabuk ol!. Pa
ra mıikabilinde eğlendiren kadın. 
tar ara sen. 

Metin, iğrenç kaJmaha1ar savu
rarak lokantadan çıktı. Muradın 
zaptededernedığı iki damla yaş, 

yanaklarından asağıya süzüldü. 
Karşı n.a:;ada oturan kıza dön • 
dil: 

-Ri.iya! 
Gonç kız başını çevircli. Saçla

rına tek, tük kırlar düşmüş olan 
yeşil gözlU esmer odama baktı. 

Onu, uzun uzun süzdü. Sonra, 
grjzlerındclki sabit bakışlar silindi, 
duda~arında hafif bir tebessüm 
belirdi: 

-Hocam. .. 

- Bana bak! 0~ dişini söktüm. Ink bile demedin. Eğer llinıdj 
kerpetene asılınca dehşetli bir feryat basmazsan kafanı kırarun. 
Salonda bekleyen ha talar korku p kaçmalıdırlar. Çünkü... l\laça 
gideceğim. 

(Dün bir tertip sehvine kuı· ban glttiği için hu karikatürü 
~ir daha neşre mecbur kaldık. 

Sivas Haberleri 
. Sivasın Ulaş nahiye

sinde göçmenlere 
arazi veriliyor 

Küçük Haberler 

GİORNALE D'İTALİA ga7.etesi 

şun.lan yazıyor: 
Sloven tıopraklarımn mühim 

bır l<irsmı bu mıntakanın merke. 
zı Lubl!ıana şehrı ıle beraber bu
gunden ıltbaroo ltalyan krallığı
nın ayrılrraz oır parça51 haline 
gelmc>ktedır. Mezkur mıntakanın 
Alınan hars \'e nüf uzunwı daha 
zıyadc hakım olduğu •kıısmı da 
Alınanyaya il.hak edilecektır. 

Bu ga7.ete Slıo\'enlıer meselesinin 
bu suretle hallcdiimesinin gnyet 
tabıi ve zaruri olduğunu da ilfı. 

''e etmektedir: Slovenler Cenup 
Slavlarını te~il eden dört mil
letten lısan ve an'ane itibarile 
ayrılmaktadırlar. Bu sebeple 
bunlar Slavlarla bırleşemezlcr. 

dı. Ke7.alık ~nı Hırvat devletile 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari iter nevi banka ınuaıneleleri. 

~ara biriktirenlere 28.800 J,ira lkrantiyc ,·eriyor 

Zıraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasar.ruf hesapla
rında en a~ 50 lırası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a ıle aşağıdakı pi.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1 000 Lıralık 4.000 Lr. 
4 » 500 » 2. 000 » 

4 )) 250 'll 1.000 > 
40 » 100 ll) 4.000 > 

100 Met 50 Liralıık 5,000 Lira 
120 l> 40 » 4,800 > 
160 1> 20 » 3,200 > 

DİKKAT: Hesaplarında1ti paralar bir sene içinde 50 lira • 
dan aşağı duşmıycnlere ıkramıye çıktığı takdirde % 20 faz. 
lasıle verılecektır. 

- Yanıma gel ktz1m. Si\•as (Hususi) - Yeniden U-
Genç kız, sessiz, sessiz Mu- taş nahiyesine iskan edilen 26 

Kuralar senede 4 defa 11 Eylul, 11 Bırinci.kanun, 11 
Mart ve 11 Hazıran tarihlerınde çekilecektir. 

* Kasaplık hayvan gelişi art. de birle.şmelerıne imkan yoktu. 
tı. Bugün et naıtıının kaldırıl • Esasen bu yenı devlet ırk bakı
ması muhtemeldir. mından müle<:anis b,r ki.itlıcye * Otobüslere fazlıa ~lcu a. dayarım.ayı tercıh etmektedir. 
lınmaması için gccelcrı de kon- Slovenler niifusça pek az ve top 
trol yapılacak. rakca pek küçük bir memleket * Sular İdaresi erkanımn ta· teşkıl ettiklerı için bunların ta. 
yinı beledıycnin inhasılc Vck!ilet malıan mevzuu bahis bile olamaz- İİI••••••••••••••••••••••• .. 

radın masasına yaklaştı: 

- Otur kızım .. 
Rüya, utandı, sıkıldı, güldU ... 

Ve ağladı. 
Murat. onun bu balıni, uzun u. 

zun seyı'ıPtti: 
Acaıba mesut mu idi? Yoksa, 

bedbaht mıydı? 
Niçıaı, hom gUlilyor, ihcm de ağ. 

hyordu? Bır şey ıınlıyamadı. 
Uzun süren bir sükutu yine 

kendısi bozdu. 
- Nasılsın Hiiya? 
- ........ . ( 
- Niçin konuşmuyorsun? 
- ...... . 
- Babanın öldüğUnU duydum, 

şimdi nnneaı nasıl? 

- o da o1dü ... 
- N..ı. ıl?! 

- Evet hocom. Havana tek 
tlester,tm olan umanr ı'lak-uy\bet • 

tim. 
- Yalnız mı yaşıyo'rSun? 

- Evlc>ndim. 
- Mes'ut musun" 
- Ayrıhılı üç sene oldu. 
- Yaaa! 
- Şaşırdınız değil mı? Haklı-

mız ... Heni.iz yirmi iki yaşında 
yım fakat, başımdan o kadar akıl 
almaz maceralar geçti ki. şimdi, 

ellisini geçmiş . olgun bir kadın 

gibiyim. 
- Peıki, ne ıle yaşıyorsun? 
- Çalışı-yorum. Fakir bir dak. 

tiloyum. Ayda otuz beş lira ka
dar bir para alıyorum. Ufak bir 
pansiyon tuttum. GC\ya ynş~yo • 
rum işte. 

- Saat dokuz Rüya, bir sine • 
maya gj.tmek ister misin? 

- Siz bilıirsiniz. 
- Garson. hesabı getir. 
- Şimdi efendim .. 

• •• 
- Nelli! Beyefendi gelince, 

terziye kadar gittiğimi söylersin. 
- Peki madam ... 
Rüya banyodan çıkmış, hizmet 

yet oluvermişti, ağzıından hiç ek. 
silmeyen o, 'bildiğimiz Argo 
kelimelıerdcn hiç bir eser yoktu. 

Madam Duşen kendisine: 
- Kendisini görmek istemez 

mis'iniz? .. dedi. 
Sakız, ürkek bir hal alarak: 
- Hayır, hayır, iyi b"lorsini~ 

ki ben bir kadının huzurunda bu
lunmak istemem, çünkü onlarla 
lrom.ı~Jmasını da becerem~ ... 

- Haydi, haydi, sen de lfü.u. 
mundan fazla mahviyet gösteri. 
yonsun. 

hane göçmeniıı bir an evvel 
müstahsil hale getirilmesi dlisii
nülmüş, bu maksatla 'ilayetiıı 

emri ile mali) e, tapu, iskan, hu· 
susi muhasebe kadrolarmdan 
teşekkül eden kom is~ on ı:(ıç. 

menlere arazi te\'zıine ha la

mıştır. 

Belediye Meclisi içti
ma/arı sona erdi 

larafından yapılacaktır. dı. Bundan mada böyle bır dev-* Hukuk ve İktısat Faki.i1te- lclin ıktısadi bünyesı çok zayıf 
lcnn<le yaınlı eleme imtıhanları olaca~ ve yaşama9 nı imkansız 
sona ermıs1ır. Neticeler yarın ve. bır hale gehrecekti. Diğer taraf. 
va ehür gün talebelere tebHg o- tan Slovenlerle S•rplar arasında 
lunncak ve sözlU imtihanlara 8 kı geçımsizHklerin önüne geçile. 
Mayısta başlanacaktır. mıye<:ek kadar ş ddctlı olduğu * ŞP.hırcılık MülC'hassısı Prost nnlaş•lını~tır. 
Beştktaş ve clrvarını.n imarlarına Bütün bu sdbep~oere bınaen 
ait tafsilat planla?11nı hazırlama. Slovenlerın topraklarının mcııke-

ğa başlamıştır. ıı Lublıana ilı> beraber İtnlyaya 

TOPÇU LA 
'' Kazıklıbağ,, 

Sivas (Hususi) - Sh·as lu•le· ıthakı. bu meınlC'kotin Avrupa· 

İçkili ve Danslı Gazino diye meclisi nisan devresi ıd•- Halk Partisi Mü/ et- n•n yenıden tanzimi çerçevesı da. 
malarma nihayet \•ermiştir. J . . S. hılınde mılli ha vatının teyıdı il 
B k t ·· 'd r tışı ıvasta kt ~di ve harr;ı inkışaf nı su. 

ere e lnUJ e ıgen S'ı,• ... s· (lltısu ·ı) - Cu""ııılı11rı·-

AÇILDI .. - ra tle le>n 111 edC'cek bir hadısc ola-
,l}ağnıu r /ar )et Halk Partisi föfcttişi ve rak td l.kı cdilmt'ktedir. 

Si,•as (Hususi) - İki iiç giin- Kars mebu u Zilın: Orhan, Sı· 
dcnberi Sivas \ c çcvrcsiııc bol 
\•e feyizli yağmurlnr yağmak. 
tadır. Civar köylüler bu ~·a~

murlardnn ço memnuuJıırTur. 

Milli Şefin / otograf
ları merasimle şeref 

yerine konuldu 
Si\'as (Hususi) - Milli Şefi· 

miz İsmet İnöııüııüıı hediye cl
mi~ oldukları fotoğrafları Si\'a 
Halk Partisi solonunda mera· 
simle şeref yerine a ılmı. tır. 

Merasimde Sivas valisi Aki{ 
h idoağn, Tüm komutanı Salim 
Öza.lp ve Halk Partisi idare he
yeti azalan hazar hulunınuslar

dır. 

çısile konuşuyordu. Şımdı o çok 
mes'ut, çdk bahtiyardı. Muratla 
sinemaya gittikleri geceden son -
ra, bütün acı hatırnlar hayatın • 
dan silinmişti. Evet, çünki.i o ge
ce Murat ona; evlenmek teklifin. 
de bulunmuş. o da hic tereddi.it 
etmeden kabul elmisti. 

Şımdi, onlıar, b rbirini cıldırn. 

sıya seven bir çift olınu lnı'<l. ve .. 
araya bir de mini mini karışmıs
tı. 

Giizin GÜRMAN 

\'ll. a gelmiş ve Partı ı~lcrilı 

meşgul olını~·a başlamıştır HER İŞ müşterilerinden gördüği 
=-:Z:-A-:Y-=İ :::::B=it=:Ji:=:Z:::.i~nı::::at:::B:::a=ıı=ka=s::...ı-~-r-en~llblrkapa ~7a~ı9'-t--r-a ....... g.-.,,,-e ..... , __ U_z_e~rl--n-e-,-"1 U sene aaJia güzel bif 
nın 515/10 No. ihbarsız tasarrııı çıkan Her iş nıec- şekilde tertip ve tezyin edilmiştir.Fiyal-
di7danıını kaybettim. YNıisıni l k• • b d h 
çık:ıracağımdaıı eskisinin lıiik- muasını her pazar- ar geçen sene ıne nıs eten a a 
mil yoktur. l\lchmct Kaya fesi nıiivezzi/erden ehvendir. 

Sahip \·e IBaşınulınrriri: 
NiZAMETiiN NAZİF 

Ne rivat Direktörü: 
ŞOKRO SARACOGI.U 

Bn ı]Jı~ı yer: 
Elmz:iya Mat iması 

araına!Jı unutmayı

nzz. Aradığınız her 
yazıyı mecmuada 

bulabilirsiniz 

Tabiatın güzelliği, gözünüzün görebi 
diği kadar yeşillik ve ağaçhklar a 
sında çok hoş bir vakit geçirebilec 

--·-----ı bir eğlenti yeridir. 

·------Bugün: Müvezzilerdenarayınız!-----.-. 

Resimli Çarşamba 
Ha1tahk mecmua 

Yahya Kemal ile bir saat - Yazan: Nizameddin Nazif 
Ziya Şakir' in bir mühim yazısı: ~bdülhamid devrinden bir esrar. 
Mahmut Yesari'nin yeni bir romanı: SEVGİNiN SU U 

En Son Havadisin Romanı: 13 - Hakkınız var, dostum, me. 
se1cde aceleye lüzum yok, bildi
ğiniz ve dilediğiniz veçhile hare. 
ket ediniz. Sonra ıküçük için de 

hiç üzülmeyiniz. O, o kadar ses. 
~i2, ve o derece sevimlidir ki, e

de, bunun faz.la uzatılması 
tarı değiller. Şimdi bekled 
şey karşı taraf tan ufak bir 
rekettir. Ondan SOınra ben m 
bil taarruza geçeceğim ki bı.t 

meseleyi esasından halled 

Bunu anlamıyor değilim. Her ne 
ise ben de fazla gevezelik ettim. J Çevire~~~· 'I 
Omlet ateşte, gideyim de getire. söyledim. Benimle olduğunuz za. 
yim. man masa.ya kahveyi biı· değil, 

leceğimi bilmiyorum. Bu küçü. 
ğüın can sıkıntısına bir nihayet 

vermek laum olduğu gibi öbür 
tarafta da günden güne sararıp 

rı r buradan git:tığinl görecek o. tir. 
lursam mütces.sir olacağım. Ama Madam Duşen, Sakızı 
~ura9•da var ki kendisini biisbil- bir alaka ile dinliyordu. 
tün ümitsiz de bırakmamalı, bir sine: 
kere kendimiu onun yerine ko. - Yalnız, size ihtiyatlı olnl 
~"Ohm. böyle mütıhi~ lbir vak'a. zı tavs:ye ederim. Her ne k 
dan sonra nzua boylu lbir sü- kadmla111 sevmez iseniz de 
kOt... ltırdan birinin sizinle fazlaca 

_ Hay Aldah razı olsun. t .... e iki ve kadehi de çift ikoymahısı-
- V~lahi değil, madam, sizin. de ~~ 

bu amel haber, zira, açftktan nız, çünkü ne kahve, ne de fin, 
solıan ve her defasında da bir 
şeyi olmadığını söyldycn zavallı 

Her ikisi de susmuştulnr. Il'-ı. kıadar olduğunu unutmaY 
fif bir rü1..g8.r, bahçedeki kuru Bu alakaının ise sizi korku farıkına vardığınız gıbi, •bu kil- 0 --

karnım Ul l'alıv. or. yam.ızca i~lmeı, aııkad<>c:ımın bu canlar acı91 ha. çUk Aşıktır. Ben ise Aşıkları ev. :ı: --. kl uruuord s k ·· 
Y 1 • ed'ıı;.; mildde+,,_ ~-z Madam ...ıııerek Sakızı.n ıste line bir nihayet vennclt isterim ya:pra ·arı uç " u. a ız, o-

}4>a, ve peygamberlere benzeti- eme~ Y 16' -r ..., ' ' 5
"' • nündeki konyağını içerek, pLpo • 

rim, onun lçiın onların huzupun_ hiç kon~ıştı. Karnını gü- diklerini yaptı. Şimdi Sakız ye. amtlla korkuyorum. Beın bu işi sunu 'boşaltıp. tekrar doldurdu 
da konU?eağıım, ~liyeceğimi zelce ooyunluktan 90JU'a meyva. meğlni bitinniş gayet ağır olara}t amat<ir gi'bi değil bir profesyonel ve yaktı. Madama hitaben: 
şatmr dun.ırıum. Bu benim hiç lara el sürmiyerek piposunu dol. kahve:rlni i9ticten sonra. kDny* olarak: Uzerime aklm, eğer acele _ Beni dinleyini2 . Kuvvetle 
te aiışık oJm.adığnn bir muaşe.. durd.ı. Madam Duşen lbunu gö. kadehini eline alıp maıda~ Dl!Şe• edersem yarıyolda kalmaktan Umit ecli~rum ki, küçüklerin işi 
ret 'D\e!'Jelesidir. rerek kahvesini getirip önUue ne: kerauyorum. Halbuki ben işi so- bu bir Pki gün zarfında hallolun. 
· - Heıfıalde, bu. kilçilk", bura- koydu: - Alı madam, siılı&·~ s6)'~ nuna kadar, muvaffakiyetli bir muş olacaktır. DUn ikendilerilıe 
da si2iD ~ saklı bulunmıyOl'. - Ah madam, sbe kaç defa ceğimi ve nasıl teşekkür edebi- şekilde götürmek istiyorum. • g<:>rüştnğüm aıakadar kimBCler 

cağını ümit ederim. 
Sakız, ~ından piposunu çil 

rar.ak: 

- Sen Uzühne canım, mes' J 
de ko-rkulacak bir cihet yol<~ 
Zamanı ye1ıince hepimiz Jll:J 

dlmlza erişmiş olacağız. Ş~ 
sana •bugünkü avımdan bi~ 

(Ilev.n• 


