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Çarşamba 7 Mayıs 1941 

o y · Sene: 2 • No. 163 
BaşmuharrirL· 

Nizamettin Nazif . ·· Günün_ -en · son haberlerini verir Sivasi Ak$am Gazetesi ... KURUŞ 

Stalin 
bizzat 

Başvekil 
oldu! 

1 
Sovyetler yüksek 
divanının karar· 

nameleri 
Molotof, ken-

l Hitlerin nutku m11-J rı~:-~.~~~t-?'?'I~~··-:----.. ,..,.. 
nasebeti ile... J 

Harp ve 
Türkiye 

Ulus yan resmi bir 
dille Türk noktai 
nazarını bildiriyor 

1 ... 

• 

8 ll hliUet Milli ~fiilin isabetli giirü!i:le • k . 
• :s rı, \ 'e ar \'e dehası alc 

di arzusile 
başvekillik-

'1lli Nutuk, ferah· 
latıcı bir tesir 
yapmıştır de

nilebilir - ma&rurdur. 
«Ne kimsenin topraiında 

&özümüz vardır, ıae de kinı-Türkiyenin değişmez 
siyaseti 

Nizamettin Nazif f 

ll 
. .Alıtıaaya devleı reisi B1t,: 
ıtler'ha k ~ 

nut u miinascbeti ile 
:vazdığunız n ak 1 1 a c, e\"\•etk· ·· bu " t d ı gun 

su un 8 §U diınle1t·rle hiti.-
l ordu: . 

General Vavel'in 
' emri yevmisi : 

--...... -0---
Bizim için 
Girid bir 

üsdür 

' ten af edilmiş 
] 

: senin biziın toprağnuııda 
zerre kadar hakkı olabilir. 
İttifaklarımız, anlaşmala -
rımız. sözleşmele.rinıix, h~p· 
ıi münhasıran keodiıılİ'ıe 
ait olan veya koıuşuları
ıu.ula müşterek ol~n en111i
yct aahamızda barış ve İ5· 

tikrarı müdafaa etmek i
çindir ... 

l'ahnnda Güfüstan Hrayındn. dost ve nriittefik hanın bü:riik 1ıiiln1mdan S. M. 1. Al'hureci 
hühayun Riza Şali Pehlevi, Ordu :n1üfettışi Orgeneral Kbım Orbay ile konuşurken ... 

Ruzvelt 
Birdenbire has· 

talandı 1 

En Son 
Havadis 

ha:u;;,~tatürk, tarih i~iııdedir Zaman 1 gelince, Anlara 7 (Trlefoııla) - l > 
..._ • • • 

1 
er ... Bfr 1914 • 1918 mu. buradan tekrar lwı Ba-:ıuulıarriri Falih Rıfkı Midesinde bir 

ağn hissetti 
ve harareti 
birdenbire 
yükseldi 

Irak - Suriye 
hududu 
kapabldı 
-()--

Türkiye - Suriye 
hududu acıktı r 

Irak Hariciye 
Nazırı Anka
raya gidiyor 

ııarıhıne k . -
,.e ya ~acak hır ıncrrllik Said 1 racağ iZ Alay. lmı;üukii lfüı gazt>U·,in-
.... ıetle onun merd \'e a · ı lf de c--.Iilli Mfülafaa J)(»litika· 

lnılletine h· kı . 1 anya: 7 (A. A.) - Giridd• .1.1 

·~ lJı.1- oı nnkta ısrarınız. si- bulunan General Wavel neşret· Sovyetlcr Birliii Şefi , .c Baş,·e- mız ,·e Fiihr .. rin nutku» erle,· 
.. 9'-.ınııde bulunduıc.untız tar· •v ha 1 od 1 · k ... J .. , i ka ı; 1 tıgi bir emri ye,·mide şöyle ele- kili Stalin ile Hariciye nazırı ın a tı a ~u >H~ıu:ı "' ~ -
f .. itilir. Biz. lnönlinüa • 

' 
Fakat 300 lrakh 

talebe memleketle-

Baidad '1 (A.A..) Harici~·e Na· 
zırı Ankara,· ı zh·attl etmek ...aa- v sa- nıektt.-dir, Molotof yaım~ur: 

.,.... e tarih bizim af 1 k \ 
-.....ır.. · 8 1• •- Yalaız, iter.hangi l.ir müs- Londra: 7 (A. A.) - B. B. C. «Harp Balbo arı ııara ~ · 

' . . 
üzere harekeı etnıiştir. 

l'i-.e bu nı kal ·uı te\·liye ka11ı. müdafaa etmek Moskovadaa ltildirildijine ıörl dalıtr denizine kadar gddi. Ça-
llit._,in laize : enu e, &y tnaksadı ile hu adada lmluama- Sovyet Halk ki>miseri reisi B nak!kale lt0pzı jle Ege kıyıları 
•lt11adaa ik• e .. ~~ edeu ht-ya. ınalda~ *· Vakti geliace bu üı- Molotof kemli talebi üzerine bu mızın karşlilmd.ıd adarlatr, 
tarı41a teba;:u •rnt. ~okta şu de nhareket ederek hütün Yu. vazifeden affedilml§tir. Başve- Mibvt"I' kuvwtlerini l'eline g.-

rine dönmek için p • • 
ısrar etmektedirler atia muavın 

""Yn...ıu: ettirıhn~ hulu. .IUeoistanın hürriyet ye :istlklllJ klletl i;izzat B. Stalia deruhte (Devamı üçüncü •yfada) 
Doktor endi'8 edi

lecek bir cihet 
olmadığını bildirdi 

Lonclra: 'Z (A. A.) - Berat
tan resuü fl)IDU istihi.arat •· 
ja1Wna gelea ltir telpaf Jrak • 
Suriye h•auduaua kapahlıuı!j 

oldupau hilcli.rınektedir. 

kruvazörü 
.1- Geçe •har için tdı.rar ileriye atılacak, ltu- etnüftlr. B. Molotof Hariciye ··· 

1 •
1 ~bede.a .. Pte :her şeyleri- raya slkaeu ve yilriiyeceiis. (»e.amt V~iind aahlfe4e) J Havalarda harp 

fe.Yi kasa. nıuttefıklerine her ----------------------· • 

babnlclı 
lngilizlerin kaybel-htiıı olan ~nua Yehuau ıister-

eldafunu. dehanı• Atatürk 

2 - T'· ı..· Utıu,-~ ' 
'1iJli Şet· ntn, bucünkii 
•erı. . ı etraf ••dan hiç hiı-
~ \ 'e ·ı iiet'· 

diiriistı"kl ''.e \crıniyefek hl· 
d u e ıdare d'J • ilttıekt e ı nu4 \'e e-

b e bııhnuıuıs oldu~ 
.ııelli Tli ki . nu. 

IUİIJet ) r ~ ed.- yep,·eni h;. 
tt• L ." uşunıuzwu haınuru .. 

"tı •ki h k 'ka , ıs. 
t11r. a ı tle yuğrulnıuş. 

llugi' 
dıc ·ıkın, gazctl'ıııi:tdc, Aukarr 

ç an. "Ulu f'k ' 
lttev~ua S• re ı ııııiziıı br 
. teınllti ede ita 

••in oktwun . 11
v mRkale. 

•lhiun~ .:~· ılk '"'"'"" ortala 
•ni telitkk~l ncelerin ) an , ... 

l 'ere d o duğunu ne ile ercec u~ gun 
tiahct ile . d"re<'e tanı bir i· 
.... ıntıbnk t · 
"llğunu k • 0 mı~ hulun-

ıı~ı ca ızah t 
NiZAM e ınektcdir. 

C't>~amı U ·· ~~DtN NA7.t» 
- cull<:ü sayfada) 

Dünyanın en 
ağır bombar

dıman 
tayyaresi 

Nevy;.kı;n Berline 
uçacak, 18 ton 

bomba att.ktan 
sonra tekrar 

Nevyorka dönecek 
Londra guetcılerl Aı.erikaıa 

'-- son ,.aptağı B. 611 11ao.1eı; 
'-~bombardıman ~Y•resı. 
-- resimlerini nevelmİflerclir. 
&.. t.yyarc Douglas f abrikasm. 
'- Yapılmıştır. 82 ton ağırlığın. 
~ır. Saatte 480 kilomctr esür. 
'-Ue N"evyorktau :scrlinc gide
~lt \'e 18 ton bonıbn taşıyacak
~· 8-. 18 ton ağırlığındaki bow
'atQkunu AJıııan hükumet 

'~ bırakll.ktan sonra 
t1... ~ An.eri.kaya dönebilecek· 
"41'. 'l'a r 
~l'~~e bu uzun sc~aba 1 

~.. Ülti>'aa için yere ~-
)''Pacaktır. 

Asker gözü ile ... 

Ege denizi havala
rında ve sularında 

bir lngiltere 
g6remiyoruz 1 

Girid adasına inhisar ettirilen İngiliz 
mUdaf aasının en ileri hududu adanın 
havasında ve kara sulannda kalmışhr 

t Yazan: Sabık Bukreş 
1 A teşemiliterimiz ------

Almanlar 
dün gece 9 
ta ye yare 

kaybettiler 
, 

Londra 7 (A.A.) - Hava Neuı 
reti.nin bu .sabah ~rcdHen tebli. 

ii: 
Diin gece Alınan tayayı-eleri İn 

glltere \izeriude büyük bir faali
yet göstermişlerdir. Tayyareler 
İngiltcrenin birbirinden uzak 
mıntakalan üz.erinden uçmuııku'
dır. Clyde mıntakası oldukça 
mühiın bir taarru1.a ugramıştır. 

Hasarat büyüktiir. Bi rmıktnr ö-
lü ve yaralı vardır. 

Mersey mıntak.-ı da taarruza 
ve hasara uğramış ı.se de burada 
t>l~ ve yaralı mıntarmııı yüksek 
o'lmadığı za.ncdi1r11ektedir. 

İngiltereoin cecıubuşarld. Ccst 
(Devamı üçüncü sayfadn) 

Fakat ne Oldu? Bu •J~·· Sariye ne Türki)·e tP'I bu gemi ken-
• aruuıclaki bududu.u açık bulun- !I 

• ? 4'eiun• fakat s.ar1>'-.. 1ra1ı·. disini batıran tay .. 
mı. gkl~k ola• seyyahla~ Tür~ yarayı dUtOrdU 

araz1S1nden ıeçmek mUsaıMlesı-
nin verihnemekt" olclupn i- . Lou~ra: '7 (A. A.) - Aminl-

l .c. t kt dl lık d.aareJ;l, Patla adm«iald m .. .ve e ıne e r. . ...._ 
T · ı · ·L L. f avin İngiliz harp ıenuıinht _. 
ransıt mese esı oazıa uır A -

b • . t• Çu" nku" 0 _ t Alman tayyaresi tarafın•• aya ıırnııı ır, .--ru • . •. _. .... 1 
taki Amerikan • üniversitesinin ~mbal~rla . ve mıtralyoz -::: 

300 ı ki t l b . 1 .. 1._ d "'nmek ıle tahrip edılerek batınlmq 
• ra ı u c esı r.- u duğunu 1ıtıc1:-ı .. ttr. 
ar:ıuıuncla bulunnaakta4ular. .. •• ~ 

Maamafib Patia, kendishle Mi 

H •ı cum etmiş olan tayyaresi •iifür-NeguS aı e müştilr. 

1 
Selasiye talı- Suriye yDksek ko

miseri Şamda 
tına oturdu Lyon 7 (A.A.) - Beyruttan 

Kahire 7 (A.A.) _ Habe! İm. bildiri1diğ"ine göre Fransanın Su. 
. . riye yüksek komiseri senera!ı 

paratıoru Haıle Sel&sıye pazarte- . • k lmak Uzere 
· ·· u •~'"'hu"ran a-·~-..l- .... .J:_ Denf;z ıkı hafta a 

sı gun ""z.a nusıuo..u. .nuı:ı. • hareket et. 
ababaya girmittir. Yüz binleroe diln Be,•rutatn Şama 
Habeşli sokakları doldurarak m.iştir. 
cyqu sesleri ile ''e milli b~·rak. mİlllll••••••••• 

.ıdidesinden rahatsızlandığı larla kendisini selinllıamJ.ftır. Milli PİJBD• 
bllJlrilc.-n lluzveU Geıne...l Keningham ile İınpa. 

Vaşinp>n: 7 (A.A.) - Cum. Tatorun oğulları ~ikbal edilen. gonUD tam 
A r ada s l r ada hurrcisi Blly Ruzvelt dün hasta- lerin bqında bulunuyorlamı. Ha. • 

Güzelleşen lstanbul lanml§tlr . .Bunun için yalnız mü. iLe Mthiyenin A.disa~~a"" ıir. listesı 
dafaa konseyinin toplantısına ~ dili gUn, Mareşal Badoğliyoııun 

ve Belediye reisi tirak etmiş ve gazeteciler .ı.opıan-1 ~ sene evvelki sirifinm befm.
11
••••••••••-

lçinde doğup bü)'Üdüğüro, acı l tısında bulunama.rnlftır. B. Ruz. ci yıl dönllmüne ıwıtlamaktad.tr. 
tatlı hatu·alarlıa kendisine bağlı 1 velıt midesinde bir ağrı hissetıniş ı ------------------·----• 
olduğum bu şehıi her İstanbullu ve hararet ani olarak yükselnıi§- j .. - ... 
,gibi benim de sevmem 1abiidir. tir. Derhal muayene eden dokto· 
Bwıwı içindir ki onun imarına a. ru, end~ edilecek bir <:ihet ol • 
:i t en ufak hareketleri bHe göz • madığını söylemiştir. 

-
den .kaçuımooı, bunları gördük- Hususi katibi de cumhurreisl. 

8
• d • • 

ç e kalbim tatlı b ir SC\'inç lçinc nin ;kısa biı' zamanda iyile§ece - ! ız e JUn 
gömülür. ğini merak edilecek bir cihet ol 

(Devamı üçüncü sayfada) madıgmı bild.irmiştir. 1 Hakimlikten. ıazetttili_ie seri ı Hamid Refik 
H. BERKMAN (Devamı Ücüncü sahifede) ve muvaffak bır atlama ıle ge~-

------- miş olan Cihad Baban, her il9 him erişebileceği nisbi adaletin 
. ... ------Yeni tarihi tefrikamız ~ saıahıyeti ae birıeştiren bir ya- en iyi tahakkUk vasıtatannaaa 

- • :ıısmda •jüri .. nin lüzumuna fşa- biri olduğuna inanmakla 'bera-SuJtan A'bdül' Azız ve l'Ct etllllş bulu:nuyor. Esas- her, başlıca bir prtın eksikliği 
deni«inde Mihver hare :ketile incilterenia vaı.iyetini 

1
. o•• • • ta kendisilc müttefikim. A:rrı- dolayısile, JDemleketimizde ayni 

gösterir haritadır. mparatoriçe Jem labilcccğimiz nokta, bunun biz- muvaff~~:·et derecesine erlşe-
1 - LİBYA CEP tN . de.ki tatbik kabiliyetini ölpıek- miyecegını :samyorum • 
Tobrukta Vaziye::s h. n~: gilndenberi denm •tmekteür. kol kola... te olacaktır. Bizdeki diyorum, •A.ınme. ain adilet anlayışını 

değişiklik Yoktur .... 1 ıç fır Hazırlığın uzaması muhtemel V AN çünkü müessese ile içitmat bU.n-
. . muharebe . . . "' tara ta .mihver taarruunua ~etıi ı azan : A y H ..... teıı:ekku11en arasında tam bir temsile yarayan btr ._.. 
~ cnı ~ın hazırlıtında olac·.x..- .. _ ... ,et _...._ .. L--- o7 ır ıf ~-.. • • ......__ 

1 -'-t d Bu _. a.,... --· ~ ·-- p k k d _________ .. UVlılnnAIUD ahengini f•c:ıyan tMla • m bİMae e -..~ gc-
bU unm- a .ll', hazırlık Uç ""-• n..or--ı~ -J-~a) l e ya JD a "'--.r- -,.. 

\~wrn _u .... ,.. -PllQ l 'Jllemlebtlerde, jtiri'nia. insan- lişnıesinl bekliyelila. 
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Sayf;a: l 7 Mayıs 1941 ÇARŞ4MBA 

En Son Havadis'in Edebi Tefrikası - 15 {DÜNDEN u 
gc;-=:~~ BUGUME 

Tarihten bir yaprak ] 

:!rA~a~2~.~ Hıdrillez~~ 
Dün Hıdrelleu:li .. 
O da her Hıdrellez gibi gdip 

geçti, k imse farkına b ile varma. 
dı, sessizce geldi, sessizce gitti; 
ne bir hatıra bıraktı ne de bir te-Acaba Nazif beyin arabasile 

kaçan adam, bu adam miydi? sirH~ı. bu .. ı.ra;ru büsbU•iln 
b~'ka şartlar içinde idrak ettik:. 

[ Müel/lfI ~ Nizamettin Nazif -ı Dünya hayat ile memat aras•nda 
___ _ _. _ _ ---·-- . ___ J çaLkamyor, yarmı:ın ne olacağını 

.okmuslardı. Bağınnak bir ta· rak eve girdi. Önüne gelene Delf kfdıini bile takdirden aciz .. 
rafa.. nefes hile alarnı)Or- çatmak ~ın fırsat arıyarak o- Envayi türlü yak•cı, yıkıcı mad
dum· Yanında bir adam daha daları dola:.mağa ba §ladı. F· deler şehirleri hA.k ile yeksan e . 
vardı amma o arkn,.,ını benden kat, kocasnıın tahintıuı bilen dip, taş, taş üstünde bıTakmıyor, 
yana dönmİİ§ atlara eğer vuru- Zeynep hanım tertibatını al - çıclik kaleler, uçarak, yilzere!; 
yordu. Ha ip a ker elbiseı..iui mış e\xlekilerin hep ini hir la· ö~ü~e .. tesadü! eden şeyleri silip 
çıkarını~, :Lir potur giymişti. rofa sindirmişti. supuruyor, hır aında yok ediyor .. 
Kulağıma eğildi! «Bizim beyi Binha§I dalaııacak inc:an hu- Binl~rce, yilz b~nlerce halle mes. 

Cem'in .kendi eli ile 
gllzdığı rlıektllplar 

Beyazıt Cem~i genç ve vakitsiz bir mütekait 
gib~ Mekkede oturtmak istiyordu 

ı;örürscn benden selam söyle» lanın) ınca siir'atle giyindi bir 1 kensı~ aç ;e bı ilaç, sürünüyor: Sultan Cçm'in Hirazda m en 
de<li, sonra atları ahırdan çı - çeyrek saat sonra, parlak çiz- her gun bmlerce mei.ar açıhp l..iibiyct i zarnaıı lnrında hile ~i
~at dılar bilmem nereye gitti- nlt'lı>rini 1rnmçisile döverı•k ~:::~;;o:: ~vlerde her gün yen: irle, Hiuıle meşgul olma ı l!İ)a· 
er. Kotalnrm ( / l mahalle inden sonuyor.. 5İ faaliyl'lin.i durılurıııauıı'); ltr. 

Hu sözler hiıiba:;:ının Ü tün- gç9t ğiııi gfüenlcr k~ndi ini iir· Buna medeni~t devri diyoruz! Tetkikleriın §İmdi t•n t'lıeın 
de Lir ) ıldırım ıesjri yapnıı§U. kerek seliinıladtlar. Na~ıı ürk- Vahşet devri demek d'aha mu. mi)·etli hir safhaya girıni~ hu· 
Bir iki dah:ikıı kad a r ne yapa- nıezlerdi ki HiLeyin Muhittin vafık. Sistematik vahşet!. lunuyor. Yukarıda da izah t•tti 
cağını lıileıni)t'rek dur<lu. Son· Ue~ ate§ı' lıa:ıır bir ohüy Latar· :. ğim gi1Ji Cenı'dcn hıılı~ '<lf'n 
ra bir çılgııı rriLi ko§arak e\;ııe )ac:ını anthrı"ordu. l\Inarnafilı Ne icli o bizim çocuklum•muz- h'' .. k' ı " ,, ,... utun ·ıtap ar onun Hi<'az<la-
dündii. onun lıu korkunrlui'umı, hu da'ki H:drallczler?.. k' • • f ı· :.; " ı sıyaı;ı aa ıyNini ve Beva-

- Ha ip! Hasip! Hn ip! ,]j. nıiitlıi"' a ulti"·et n hi<l<letini Bugün bizim nesilden olup da, '] ı .. h l · ); ,; zıt a o an muna ı· et erinin ne 
) e lıağırarnk, kiiıne~iıı, ng1lrn uıııwr görmek la1.11rnlı· 23 nisanın Kağı1hane, Çırpıcı, Ve §ekil altlığ_ını yazmıızlar. Hm 
\' C ahırın ~lılerindcn geçti. .!\fakedon)·a çetet>ileri kr.ndi hefendi çayırlarını, F.kirfurv>, T k · · ' ı:-... op apı ... arayı mii.ze 'e ar .. i-

Sokak kaııMnın ) aııınJa, ratı ıııın uhmdn kararl!ah kur Göksu, ve Çamlıca tilemlerini h~ · d w .. . ~ ~ vın e yaptıı;ıın uzun ara,.tır-

<'\ in hahçe iutleıı t:ılıta hir pcr 11111.,)ar<lı. Komitelndt•n kiın· tırlamayan ve hatırladılkça ici. ma1ar neticesinde .,imdiye· ka· 
<le ile 3) rılmı~ kiiçiiciik bir lıil i r kaç tane ine faı<kın<la ol· . ı· çekmeyen, tahasslir etmcy~:ıı dar ilim ve tarih alı•miııe ıııa
nvlu~ <ı gireli· Burada t.eİ\. katlı ınadan kendi e\·iıı<lekilcr ya - var m dır?. lum olınl) an bir çok w ikalar 
lrnliibe rriJıi bir yer \ nnh. E· taklık etmi~lerıli. Hıdrellez, mutlakiyet devrin. 11 · B 1 c • e < e ettıın· un arı ela ilk tlcf a 
uıirlıcri Ha ip hurada oturur· AJı ... Bu entrikanın mana .. ı- de bile nesep ve s·nıf fnnıkı gö. E S 11 ı· !.n on ava( ı siitiinlarında 

du. Kapı mın tokmağına el nı anlıyahilrıu~k için in_anııı zetilmeyen yegane gündü. Muhte tarih w ilim tliinya .. ının cinii· 
attı· Kapı ~ilitlenmiı;ti. açam:ı- en ela hir Keıuikkıran olması şem saray arabalarile gelen fera - 11 k k f h 1 e ·oyma 1r5atını u tı\ o-
<lı.. liiwndı. Oııa hu!!iin dün\; ~ celi ve yac:ma.k!ı su!ıtanlarla iç. n 'k 1 • . " , :r rum. u \ c ... ı a arın sayı .. ı yü· 

Dir iki defa daha! 1.ın,lan gibi gdiyorJu. Yii:cha;• timaiyat merdivenlerinin bütiin ıü a~kınclır. · 

rr Hakkı Konya~ 
Beyazıt Cem'e 
yazdığı mek
tupta şöyle 
demişti: 

"Yanındaki Konya
lıları dağıt, kendin 
Mek kede kal. Ben 
her türlü ihtiyacını 
temin ederim. Sal-
tanat iddiasından 

vazgeç,, 

-15-
- Ha ip! JJa .. iıı !. diye lıny· ile mü!Ur.ıııı lluklacİ) erin tc,.. kademelerine mensup her çcşi ı Şinulive kaelar Şarkta , ,. 

kırdı. kifiııi onılaıı ıın·Jl ... al.laıııı ~ılı· \'e sınıf halk, o gün kırlarda top G 't ·ı · l · · · J'I lwral,er Hit•aza rı•lcn Konı:a-- arp a u~ ıırı ı nt'§re·< ı me- " ' 
Gene c.:ı:vap nlaımt)lll<'U }a- lar n o <in ı•mirbcriııin iinifor· lan ır, tabiatın ilk yeşillikleri a. mi~tir. Dıı el yazın:ı-.ı vı· ... ikalar lılar araı-.ında yiik .. ek iliııı H' 

rım ııclıın kadar geriledi, on· ma ı ii s ıiindeki kağıdı onlar • rasında zev'k ve sefa ile doğan Şark ve Garp alimlerine kar.ın- ~İ)n .. ct adamları, kıpııctli ku-
ra bmlenl,ire oınu:r.h) arak ka- dan ı;; a'kladı. baharı karşılardı... lık kal.ın tarihin lıir çok nok- mıındanlar vardı. Heyaıll Ct·nı 
pı)I kırqı, kuliihenin iı;in", te- Yalnız Deli l\lahınut Be~iı1 Can ~ğazdan geldiği Jçin, bı.. · ıaJarıııa prhjektör ıutae·a'ktır. )fcıkkede ikm kendisine bir 
knlf'nir gilii, yuvarlanır gil,i alıırındırn iki at çalan a.,kcr cihette ihmal edılm-ez, kuzular Şimdiye kadar }lir çok ilim mektup yazarak dı•ıni~ti ki: 
girdi. YerJ<' lıir kuzu po,..tıı. firari Ha ip lıakkıncla lıir tC\'· doldurulur, yemekler ihsar edi· yanke.,.idleri tarafından çar- - Yanındaki Konyalılurı 
lıir kenaraa içi 1kül dolu lıir kif miizakere i ke tirtti. lir, helvalar yapılır, bu suretle pıfılım. <lağıt. Kemlin de Mekkı·dc kal· 
aıangal, ko:;edc yorganı ı..ark • Bir giiıı c:onra Ra\;ka kö • kır sefası tamamlanırdı. Bazı ac;ıkN'özl,.r hnhı-:Jnrımı Ben seni kimseye muhtaç et· 
nnc: hir Jeıııir karyola ... \ · e Ju- yiindcki iiv:ırilerle Kalaın:b:: Her millette olduğu gibi :bi • ken<lilniııe ~rıalederek '5 ur:ı- mem. Ora<la her tiirlü jJıtiya
'ar,la a ılı mavi Lir jandarma çihli~itı<leki jandarmaları d:ı zim de güzel an'anelerimiz var . dan buradan· irazeler trıtılaıh- cım lf>min ec.lerim. Saltanat 
,,. .. • :..tı', u" t iİ«t· Jfü.nı\\ dört. · k t •• ,~ · ..., '--' d~ _·ı~· _ _L .1 ~ .. .-K.__ • p~~ınr n QJ\ :mu ...,,ın ·r~~nH •"'Y • •fı" .. r • ~"Mhn, V e- ? Allll _.n •n...a -~L. , 
k:ırtpo tal gihi gözline ç:ırpt1. altını~ k~il~ kuH'Ptli bir rniif Temenni edelim ki gelecek bi şu ki bunlar haıı ' tc ,ekkii l- f.t•ın bu mektnlm alır alı ıaz 
Sonra odarlnld her ~ey ilindi, rf'Zt! ile Pirim dağı eföklerint! Hıdrellezi sulh ve mlisalemct için lerin (le lıimayt' ini glirıl iilı ·r · JI Be) a.wla fiddctli Lir rt><l 
phıt.G ılurnrclııki m:wi en'hti ılı)ğru dolu diz~in )Ola çıkını:; de kar§ılıyahm, bu hulk günümü. Artık sabrım \ ' C mfo:rmrnham C'~\·al.n vermiı,ıtir. İ:te ::İıll<liyc 
gört lıilıli .. Daha ~onra cakct ılc lıulnnuyorılu. Fehim hu civar zil tam bh· hu:z.ur ve n~e ile id · tiikPnıııif'lir . .Ne!rN:IC'<'eğim "e· kadar tarih alemim· ıııalıiın 
ortad ~ın kayhol<lu. Kemik Kı- ·laki Hulgnr kö)lerini toker te- rak edelim. ;; iı"kaların ·m('lıaz gii .. terihtwk olmı)an lıu moktulm lwn Top-
tal\'lt iı\ içleriııılcn kıvılcuıılar k.-r tarayacak \'C takip e na ın- NACİ GALİP suretile dahi- aynen ahı\ma .. ı- kapı r.;arayı nr~ivindc t: ı 1988 
:rı ... kııau ~üzleri,t,u ı'am1arıııa la ı'"ap t•derııe Sere• hlıdtıııa 1'1 · k ' .. "' .. na ve ne~rı·e ı ıne,,ıııe at 'i) yen mımarada lmldunı. Tiirk , e 
titıifnrmuı.nnn ~öğihıe ili:;tiril- da geçt·n·k Meı.like Pctriçe. ka- parlak pü küHü, tiftik keheler müsaade etmiyorum. Ilımlar Şark mÜrt'kkehile l:azı1an hu 

nl ·,. dı'>''r't' 1k,-ı:~ .. e lı'ıı 1 ~~ıd:ı ~likil· _JaT •trk ·ıcaktı örtüln1fü.tu". il s J ' " w,. A .. ~ u ı;. • • « acı • u tan Cem• adlı Jıir ki· nıekıup on bir eatırhktır. Ka· 
di ; k~il<h· ·Aldığı emir kati 'e sarihti: Sarı ırma ile kılıptnn jşlc- tabıme1a fotoğraflarile heraLı·r ~ıdın bop1 25 eni 15 antim-

Ku kiğidin üzerine ac.eıui Emirler lla ip, neyP. ıual olur· meli dört kö .e i:iltclcrde otur· yakında nesredilecektir. clir. 
lıir el ~'U kelimeyi yazmı~tı: ... a ölacnk, ölii ve tliri ele geçi· Ulll§ iiç gCJıç kız, dumanı tÜtPn * 

1 
•·- -) ıı.ı ,_. , __ ı l ı · '" l. k Sultan Cem'in imzası kigwı-

« atu."<I OD) a, ı; aı..t:UOD) a ı " ICCh<·tİ. Hr UZU ÇC"\ İrıne İnİ cllniJ~ JJ fl J ""'azıt ~n tan Cemi lıir uiil <lın "ag- h ı1l w t l t 
lannför!.> BİRİı"ICİ KISIM parçala) arak, yağlı l<>kınaları ,; !"! • .. o,. ugmıa 3 1 mı:. ır· 

d l 
ge giLi takip N1İ)or, onun lıii- imzanın ii tiin(le o vakitki iti· 

Eğn abah ahalı, a ıa ) ii- JHr ga) ıla, hir nrnıonik, Lir avurtlarını şi:ire §i~ire çiğni· · !1_1 

k i1 k 1 d 
t.iııı _te~ou ıiiı.lnini ,ogrı>nmiw y:ula göre «.Müştakınızın tıe· 

ziiııii )1 aıııaı :ııı. ll) u er "_Ill· rltit v:ır ... Bir kanal! yor ar ı. k 1 1 _ı li~ilı· lıi>yl~ bir hnıfo.,e) i hnber t~te lıu orkı• tra, dıırnıaelan Sağ tarahırki miııJerıle otu- ıın ·an m nyorun. O C. r ııı'in lamları> manu!'ıllla gdı·n arap· 
· · k l d } · · k 11 etrafında l.ıı in nan K'.oın.·alılar· \ "a «Tahi") e Tül • ıufü;tak» 
ıi l an ııılnhı lıir La a"ı o ... ay ı, c;ahyor, lu·r kafadan l>ir "f"'S ·çı- rau >•rı sa a ı, biri ~akal ız ] ı.. 

/ 
~ . ~ 1 ld w 'k' k' • C aıı çok korkU)Ordu. Ct'uı'Jı· '-' ıtzıJı<lır. 

nıuhal.:kak heyecanı an d ugn kan dumanlı oılada, uıun ~arı ı ı ı~ı, mahmur g(iderle im 
/ 

İı,:te mektup: 
•Tdıinat · ki ıılkı vefayi bi 

lıad \c ıııihri Hfa)ı hiad .. ilın
olünı~ iik .. ıl:m soora malıfi ol-

' . ı ma)J ıd ııwı ... tup ir,al edip lıiı· 

kaç ııa ... ihatl:ır lıu} urımı .. uz. 
Ciimlt• .. i rnallım \e mdhunı"' ol
Ju. En ı•l.i hu~ urmuş u:ı ki ya· 
nıııJaki ıııüfıiitlcri giılerı' in 
ol ıııiif-iılı r lıiiz biziıu )anı. 
ımzdan ·dalıi Koı1) .ıda gidip 
d~ı~urlım~ı· Şimdi hunda . hi~ 
hırı )okıur. Yine c·iirııle::-i aw 
ıl ııdır. Sani} en dPmiş iz ki 
l\f ı·k:..ı·tiillah Sı· rrcfehallfthta 
:r.ir zmuan mütekait ola ı. 

Maıl~mki ıı en a1ıtla:..ın hiç elın· 
ele mulıtaq cylcmı•zt·m. İnıdı 
nıallııııuııu:r. lur l\i rızık ver· 
nu•k Hiida) i Tealanınılır. Eğt•r 
ol kim ") e rı 1.1k mukadder e· 
der ... c ol ki~ i ııin kimesne rız
kını diıı<lc11 alamaz. Ve t•ğt•r 
hir kime n en in rızkını keeı·cek 
olur a h :c: k i ını•sne ana rızık 
nrcnıez. imdi biz Hüdallahııı 
verılıği rıı:ka :kaniiz. 1J er kan
da olur-.ak le\ eok-kilimiz Allalı
llr. Sfa tlahi lıitfunuza layıkın 
e<ler iz. Ve 'u cinilıılcn elalıi 
küıııill'n Hali .kulunuz ko~ul· 
du ... (1). "' 

Ciin arzi, arı.ülıal<lir. 
kadarla iktifa olundu. 
düa.• · 

Bu 
Vcd-

fnzıı: CEıll 

Rı•}azıtl, Hali .i..;nı~nıle hir a· 
danıile gönderdiği ıuektı.buı,. 
dali «~(jz alyonn> ,fenohiJcıı 

tatlı diıulı·lnle Sultan Cemi 
U) ı-~turmak ve onu gı•nı; \' ı' 
'akitı-iz lıir ıniitekai ıgrui anwl 
dı·n akit olarak l\Ickkedc o
turtmak i~tiyorı)u. 

Cem bu mektı.rlm hüyitk a· 
zinı ı-alıtiıi adavıların tcvt!kkü· 
l!le k~·~ılı) or? kardeiinin ta'. 
sıyelerıııe i!!\' 3D edi\'Or ve nıiif • 
ait şı•ld inde· ta'8if · .-dilt·n Ka
raman oğullannın ,Ja Kon) a
,Ja olduklarını öyliiyor. 

( 1 l Burada Far.-.ça ili:i mı$· 
ra ı;ardır. 

Dürbünün tersile 
Randıman 

İlk mektep ba~ mual1hnl 
nin gt·çen gün, Eminönü 1I 
evinde yapukJarı içtima 
ı·esirıde, ilk mekteplerin bu 
ne yüzde dtjk an iki rand 
verdikleri anla§ılıuı:· 

Ilıma lfeYindim doğrusu. 
rı ı liselerin ve Ünivcrsit 
ibnı;ına ! .. 

Muhtekir eczacı 
Gazetelerden: 
Sirkecide İ~ Ecza De~ 

sahihi, Nevrozinleri yüksek 
yatla satmaltan suçlu olat 
Aılliye)e verilmi~ ve tc\1kif 
<lilm i~· 

Hu i~ e ~aştım 
Eczacıdan da muhtekir o 
ıııu lıir? Fakat crlurınu~ jdl :.; :> ) 

Bu et~ı;acı derde cleva 
cak yerde ha~ııuıza dert a 
ya kalkıyor! ... 

Hava aldılar 
Dlin HulırclJezıli. 
Bir çl)k •kimseler Hıdırel 

kır J:ırda geçirerek, bira• 
nıiz Jıava almak iç\n bir 
giin r wel•len hazırlanm~I 
ılı. · c yazı ·l<ki, ya~rnmr bÜ 
iiıııitl~ri suya dii;:iinlü. 
· Fak:ıt hava almak i!;tiyeıı 
gı•nı: meram!arma erıni~ 

lırlar. Çiinkii: hu 11efn de, 
ka manada hava altlılar! ... 

Af erin kasaplar• 
Bir gazetenin yazdığınil 

re, yakında et narlıı 10 k 
<luh:ı indirileeekmi~· Fiyat 
rakahc Komisyonu et fiy• 
rını tetkik etmekle me~guhO 
Batta, lıizzat kaı-aplar bilt 
fi) atlarının dü~ürüleıhile 
ni ::-öylüyorlarmı~. 

llcrkc~i ~eviııılirec;·k 
haber bu. Çünkii fiyatı yii 
len mallar araı>mda. hiç 
mazsa ucuzlu\nn 
<le ra.,thyoruz: 

bir ne 

lfrrha lele, kasapların Jı 
van ıl~ri~i ) iizmektf' n hıış ~ 
clırdıkları Y'.,lk ki, iıı::an dr 
) iizml'ğt• uğru~<m muhtı·kit 
rm i::ine l..."':trı~nuyorlar ! ... 

ŞolrahPddin Uzwı 

En Son Havadis 
Sizin gazetenizdir: 

C·nu ahnız ve onal 
okumckta deva 

ediniz! 

\ere 'ıl..1lıt k tılır<lı. açları topuklarını ılijven tıir ahneyi ~yreıliyorlardı. 
• Bı; ne demekti? lla ibin ç;eııç kıı eğilerek, ılo~-rıılarak . Ba)ıklannt lmraralk ortatl ıı 
l>öyle gece prı ı lk<ı1$nHı Sln11 e 'im rı1arak rak t'di) ordu. Kırlı rak eden kıza g\iz kırpı) orlar-

lH p uf' olahiliTdi?. kır açları, terli nlııına yapı;· elı. 
« 1akrdonya Makc<-loll) alı· mı,. xnrif hir adam 1?;iizlcrini Sofra başındaki kıdar arıı 

Hadiseler, insanlar ve gazeteler 
larmdır» hu iki kt· linıelik <·Üııı ynmnıu~, cezheye tutulmuş bir ıra giil~crnk, kırıtarak yanla 
le)i §ll kağıdın iiıerim k:ırahı· d<'n'İ gihi ağa sola allana· rma ~okuluyorlar ve kalı ger· 
yan H' oııra bunu tıir ihtilal rak kollarını açıp kapı)or,Ju! daıılar1111, kalı ):ııınklarını Öp· 
hı•) nnnume i gilJi juml.ırma iİ· Bn adam arnıonrk çah)ordu. tiirclükıı•n sonra, ağızlarına •kcı 
ui forma ıııın ilstiinc iğnele) rn Y amlıa~ıruJa inadına §İ ,ımuı. cam ım Lir et lokmaı:;ı tıkıyor· 

Ahmet Emin söylemiş, Son Posta soruyor .. ~ Biz de b11 
muhavereye karışsak ne olur ? .. 

d , H a ihin oııuna 1 ... atlar kı a )ıo) hı, ytl\'arlak lıir genç lardı. 
Mı keeJon)ah -0l<luğunu ,gö le· ııerılelerc giiç ula ahilcn elleri· Bunlar ya ~larını ba~larıııı 
r.)ordo. . le pkalaıhğı Iliiıli çatlnta+ ıılmı·. arlaıııl.mlı. 

Dün •Son Posta• nın ilk sa· 1 1 
hifesinde çerçc\'e içinde bir Yazan: Ensari Bülent 1 
•Soruyoruz., başlığı altında ~u • 

Bı--lki hir lrn ka krığıt. helkı I 'a cittüriiyor<lu. Kanalı ça1a11 Kar:ıki ıııindı•rıle i .. e genç 
d e herhangi bir iz bulurum a) aklarını uzatmııı ,·erde otu· Lir ılclikunh ırtİİ 31ii ııznnmı~ :ıı;t • ') 

dii,.iince ile odada ne \ ' <IT a alt ru~ordıı. Bunun kl\ırrık bir yat~porılu. 
Üfit etti. Mangalı devinli. kiil- top akalı var<h· llı·r üflı·yi:;tc Uçiiniin ele kı) afı•tlcriııd.-n 
}eri l.arı~tmlı, ) orJ!anı, ilte) i gırtlağı opıuyor, Çcnf"ı:inc ka· epey zengin oldukları nııla~ılı· 
) .ıs tıkl nrı tlidik diclik Ptti. ta· cl:Jr gidi) or, sonra yiıı,. )'erine yortlu. 
l in lıu lıi r hı) lıucle ı..ahınet ol· kaıinr dönİİ)or onr.ı 'ine ) eri- Bellerin<lc ren~arenk pii·· 
du. Ha ibin firnrını a)dınlaı:ı- ıı.e geli)or<lu. Ve galiha lıu gırt küller, İı>ck, Trahlus ku .. akla· 

1 
.. .. 

c-ak ufak hir i p ucu bulamadı· lak : ıı garip ork tra) a' iJ :ıre C· rı \'ar' ı· <.s-ulıa ~ah arlarıııın ıı r 
O zaman f'm irhcrle lurHkte ka- elen lıir ıııae tro ılrııkliğ'i idi ki kllr yerleri giiziikmii) orılu. 

suale rastlamıştık: 
•Vatan gazetesi başmuharri

ri bir makalesinde ( lJ ınuıni 
harpte, harbi bi7.İın taraf kaza

nacak diye lizi.intiilcr geçirdik) 
diyor. Acaba ker.diisndeıı baş· 
ka, böyle iiziintü çekmiş olan
lar ~ar mıydı? Kimlerdi?• 

Bugiinkii Vatan, beşinci a
hifesinde Ahmet Emin Yalma-
mn uzun bir cevabını ncşrceli

yor. Bunda Son Postaya Vatan 

~an :i kinl'İ admnın iki molabilt'- I ,}marn pap nda ,·urınu~ gilıi YoJlıı Jfolcp ipelklerinılı• ıı 
ceğini elii-:iinoii. Kafa~ının i- ayakta <lur:111 gn)<l acı, giizlcri· ıııiııtaıılnr giyıni lcr. salta
ç i ıı ı ntt·~te ıı hir ok gibi ~u is- ui lıunclan ll)lrmıyor<lu. larını duvara asnıı)arıh · \Ilı, 
t i lı fa ın ııpl:ııuh : i ., ı c Jıu orke~Lrn durınrulan yt>ş illi, arılı, lll!I\ ili , penıbc başmuharriri ile hirlikte •lizün. 

r ı l ı:ı Nazif Be: 1ıı nr aha .. İ· çalı)or, ve ılnınanlı odada her lıoncnklurln i şlenıııi~ Lir kılıf· tit t;t·kmi~ olanların 11 
tam bir 

lr ka ça n ııcl am hu adam anıy· l-afodnn hir es çıkıyordu. taki rakı fişe indf•n ıır:ı ,ıı·a ön listesi '·crilmektcdir. 
ı l ı ? ) ok :ı lıütün lnı '\ :tk:ılar Y er e kırmızı hir kilim ~eril- (Malmıli t•ar) Son Posta bn ce\'nptan ne de-
l ı p Jl :ı il) n eli altından mı mj ti. rece memnun knlacak \ 'C bilmu-
cı · ıııı~ll? j Duvarlar Jıııştan lıa§a kilim ( ı.> - Kota 11 üs(•yin Bey kabele kendisine tevcih olunan 

·ı <'on ~kınti .. iJe, ne yaptığını lerle kaplanını-:tı. iki köır.eıle n.ammda rind bir zatıtı eııi bu iiç suale ne cc\•aplar nrecek? 
ln.nıı•z lnr halde, balı~ye çık· karşılıklı iki yer minderi var- malınllede idi. O ail.e §imdi bilemiyonız. Yalnız şu kannat-
11. liomurdanarak, mırıldana· dı. Bunların ij .. tüne kırmızı nıanisaJadır· teyiz ki ar~.adaşımız Ahmet E-... 

min Yalman'ın noktai nazarına 
uygun olanlar hakkında verdiğ 
iıahat ne kadar uztm ise bu iz:ı. 
hata uygun Tiirk vatandaşların 

listesi de o derece kısadır. 

Hüseyin Cahit 
Yalçının gençliğ i 

ve ... gençler 
• Yeniyol• mecmuasının Hk 

sayısında, Hiiseyin Cahit hak
kmda ~azı lan bir etüd'e son sa· 
hifcde... (Pardon!) ard kapakta 
yer nrHnıiş. 

Etüdün neşredildiği sahifeye 
"Vitrin• başlığı konduğuna g;;. 
re, bunda bir hakaret manası a
ramak imafs1zlık olur şüphesiz. 
Bir gazch·nin \' İtrini ya ardıdır 
vel a onü. Bununla beraber •Ye· 

'e Türkiyeye Enverland den· 
miş olmac;ı, ne de miittefiklik i
cabı Osmanlı imparatorluğuna 

diişmiiş vazifelerin ifası bizde 
bir aksülamel yapmış değildir. 
Biz Umumi harpte •intnctn \'e 
tertemiz bir miittefik olıuuşuz
dur. Bir asil muhnrihden umu· 
lan \ ' C beklenilen her fcrağali 
;rnpmı~11clır ve kanımızı içip kı
zılcık ~erbctidlr demek bil~ ük
lüğünü giistermişizdir. Eski def· ni~ oln un ,.·ırinindc hi~ bir in-

terlerimiz ne Son Postanın ıım- safsızhk ~·oktur da denilemez. 
duğu gibi ne de Ahmet Eminin Zira Bay Nesimi bugünkü listad 
\'ehmettiği gibidir. Hüseyin Cahidi •Ç0<:uk ve genç 

Ve nihay~t bu münakaşa de- Hü eyin Cahidi• yetmiş yıl, hiç 

n~ etm_emeli, keıdlmclidir. .deiiJmeden ) aptmnmıı ol-

makla ithama kalkışmıştır. 
hey delikanlı! Eğer llfüıcyiıa 
hit, yetmiş yıl hep ayni i 
olarak kalımı;; olsıı Hlı iisHıd 
nesinden anlasıhrrlı!? 

" Yeni S~bah,, ref 
kimiz dört yaşın 

Dündenberi Yeni SabaJ'ı ~ 
diiııcii yılına başlnımş bulatl" .ı 
yor. Aziz arkadaşımız A 
Ccmaleddiıı Saraço~hı'nun 

bir "Yeni Sabah• kııznndı 
idn geceli gündfrılü ne eı . . 
!er sarf etmiş olduğunu, Ş 

şöyle Lir diişiiniiyoruz da 
gaıeteye yaranmanın, bir 
nevvcre ne yüksek fedakjf 
Jar, ne biivHk ve tahart1 

güç fcragatler yüklemekte J 
ğunu da bir daha anhyorU~ 

DUn, Yeni Sabah, bu rt1 

fakiyetinden bahsederkell ) 
(Devamı ()çüncü sahif ecl' 
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Harb ve 
Türkiye 

- &ştarah 1 inci ıayfada -
çiyo.r. Geçen mayısta Holanda, 
Belçika ve Fransa toprakların 
da nıubar:ehe veren Alman 

1 tankları lıu mayısta, Mısır lın
dutlarında çarpı§ıyor. Doğu 
Akdeniz. orta ve yakm~ark 
m.uhurclıeleri, ha,•acla, denizde 
ve karada olanca ~iddetile Laş· 
lamı~tır. lukta bazı aı*e-r ve 
&ivil 1>9litikacılar, halıkııı ve or 
dunun bir kısmım İngiltere a· 
leylüne ayaklandırml§tır. Bu 
kargaşalığı, Fili1ıtin ve Suri) e. 
Ye sirayet ettinnek için, müftü 
ve taraftarlarının tahrikatta bu
lunduklarını baiyomz.. Türki-

( ____ e_u __ G~O_n_u_··_n_E_n __ S_o __ ri_H __ a_b_e_r_ıe_r_il ____ l\ ____ A_s~ke_r_go_·z~ü_iie~··· ____ I 
Ege denizi hava~arında ve 
sularında bir lngiltere 

• ye luıraılan ve tleııizden hu 
harp ve anarşi alemi ile temas 
tıuhr. Bizim değişmez bir Sİ)a· 
sctinıiz var ; omm ne olduğunu 
Türk köylüsü Milli Şc:f kadar 
her yabancı bizim kadar bili. 
yor. Hu, bir i ti•klil, milli ıııii
dalaa ve milli emniyet sh·as~
tidir. 20 harp ayındaııbe;i lıu 
&iynsetin ' 'azife1eriuc 'C icap
larına sadık kaldık; onu her 
hangi sars:ınt ıya uğratın adan 
koruclnk. Ac·nLa y ~ni şartlar İ· 
çiııde, ayni imkanı muhafaza 
tdchilcc~c.·k miyiz'! 

. Azııı.iuıiz hııdur \'e dilc·ği. 
ınız'. mıJli siyasctimiıi takip e· 
dt-hı~fJk, ıwrbeısti içinde kal· 
n~akhgımızchr. Yeni dlıan lıat· 
b .~de, Tiirki~·enin bUtünliiğü. 
n~ ~c !iir.k milletinin hürri~ et 
lıaıkuıııyetıııi maı;un lmlunflur 
ınaktan gayri hiç l>ir ınenfaat 
a~aına<lık ve aramıyoruz. Ne 

. kıuı enin lQprağmrla gözünıt'" 
n d l . ıı, 

f' c uziııı tilpraüııın2',da ı _ • ! . o· 11.ırn-
enıu zı•l're kadar hakkı 'l . ':ır 1 ır. lttHnklarıınız, :cıılnşnı alar 

rnız .. 1 l . . ı 
, 6oı e .ıne ermıız heıı•:' 

ı · .. h ' ı, 

1.ıuıı <Mran, kenıfİnaİze ait O· 

an \iı·ya kom~ularınıızla ınii ~-
te-rek )l· · ı.: 
lı · c .ııı ı·ııım) •·t ~ah:ınnı.d:ı 
arı~ 'e i tikrarı müdafaa et· 

Bingazi Japonya Amerikan 
. 1 İmanı A vustralyadan . dona~ması 
lngilizler mih- çok yün istiyor Atlas muhare-
veriiı bu liıiıan- Fakat A~1.1stralya besine atılıyor 

d Vaşington 7 (A.A.) - Reuter: 
an İstifade 250 bin balyadan Dün Stiınson tarafından söyle • 

d . . 1 fazla mal vere- nen nutuk, bütün memlekette de-
e ememeSJDe mı·yecek rin akisJıer uyandırmıştır. Stim. 

son~n sözleri artık Amerikanın 
çalışmakt d Sydney 7 (A.A.) - Ticaret wbe girip gırmiye<:eği mesel~. a Jr Nazırı Sir Carle Page, Japonya • sinin değil, ne zaman harbe gi

h ~ahire 7 (A. A.) - Mısır cep- nın Avusturalyadan daha çok receği meselesinin' mevzuu bah
l ~ınde gerek Mihver kuvvet- miktarda yün istediğini ve be- solduğunu göstermektedir . 
er~. gerek müttefik kuvvetleri delini mübadele esası üzerinden Söylendiğine göre nutuk, A7.r. 

1muteınadiyen takviye kuvvet- tediye etmeği teklif ettiğıni be- rikan d<>nanmasının Almanyar.m 
~rl almakta ve birbirlerinin yan etmiştir. hezimetini temin için Atlan-

takviye kuvveti almasına man: NaZJr, Avl16turalya hüktlmetL tik muharebesine' atılacağını ih. 
olmağa çal11maktadırla~. r.:n mübadele esası üzerinden te. sas etmektedir. 
. Alınanlar, büyük bir avansla diyata muhalif olduğunu ve Ja • 
1~e başlamışlardır. Fakat buna ponyaya, harpten evvel aktedil
rağmcn. Tobruk gediğiııden baş- miş olan ticaret itilafında derpiş 
ka hiç bir ınuvaffakiyet elde e- edilen 250.000 balyadan fazla 
dememişlerdir. Bingazinin Mih- miktarda mal vcrilemiycceğini 
' 'er için hayati bir ehemmiyeti çünkü bütün Avustralya istih· 
\'ardır. Zira Bingazi ) 'olu Trab- salatı fazlasının İngiltere tara
lus· )"olundan ( 1200) kilometre fından satın alındığını söylemiş
daha kısadır. Bunun için İngiliz t ir. 
kuvvetleri bu limanla ıne~gul 
0lrnaktadıt. 
Linıan muntazaman bombar

dınıao edif~ektedir. Bir <'Ok va· 
Pllr batardık ve bir çokl;rmı da 
hasara uğrattık. 
Diğer bir kısım hava kuvvet

lerimiz de Belila tayyare mey
danı He Almanlarıo otomobil 

' geçirmek iÇin kullanabilecekleri 
mahdut yolları devamı) suret
te kontrol etmekte ve ' bomba
lamaktadır. Ellerinde bizden 
razla tayyare bulunmasına rağ
men Almanlar miinakale yolla
rımıza hücum etmemişlerdir. 

Brest'teki 
iki Alman 
zırhlısından 
hayır kal-
mamış 

Londra 7 (A. A.) - Brest li-
mananda bulunan Amiral Şarn
horst ve Gnayzeuav adlı büyük 
Alman zırhhlaranın, hiç olmaz
sa Atlaritik harbinin ilk devre· 

lngilizler bir kara
kolu zaptettHer 

Kahire 7 (A.A.) - H:ıbbahiye 

İngiliz hava meydanı etrafındaki 
mıntakada vaz.iyet büyük bir sa. 
1'h kesbetmiştir. 
Diğer cihetteaı bik1iri1d iğine gö 

re petrol bürosu üzerin~e bir; ka
rakol teslim' olmuş ve İngiliz kı. 
taları tarafından i§gal edilmiştir. 

Rumen hükumeti 
yeni Hırvat hüku

metini tanıdı 
Bi.i'kre~ 7 (A.A.)- Stefani: Ru

men hükumeti, Hırvet hükumeti. 
ni tarumJ§tır. 

Orta şarkta yeni 
lngiliz hava yolu 
.Lond'.ra 7 (A.A.) - British Air 

w:ıys ve K. L. M. Dutch Airlinc 
hava nak1ıiyatı hatları Iraktaki 

Stalin bizzat 
Başvekil oldu 
(Baş tarafı Birinci sahifede) 

komiserliğini muhafaza etmekle 
beraber Başvekalet muavinliği
ne tayin edilmiştir. 

Moskova: 7 (A. A.) - So\'yet· 
ler yüksek divanı üç kararname 
neşretmiştir. Bunlardan birind· 
si •Bay J\lolotofun Halk Komi
serleri heyeti reisliği ile Harici· 
ye komiserFğine ait vazifeleri 
ayni zamanda görmesinin giit· 
olduğuna dair yapmış olduj'!"ı 

muhtelif beyanat nazarı itihrm 
alınarak Komiserler He:yeti re• 
isliğinden affedildiğine da:rcli· 
İkind kararname •B:w J o1• 
Visalino\'iÇ Stalin,in H n 11< K , 

miserleri heveti reisliğine ta~· · 
nini• bildirmekterlir. 

Oçüncü kararname ic;e V il:". 

dislav Mihailoviç Molotof'm· 
llalk komiserleri he~·et i rP: 

muavinliğine tayin editrli~i \ 'C 

Haridve komiserliğinde ihka o
hınduğn biM:irlmf'kfecHi. 

Hadiseler, Fikirler 
(Başı _iki nci sayfada) 

miitevazi bir clil kullun mı• h 
Hayır .. Böyle gÜzel ve dt•vaml 
bir eserin san'atkar ve ınimn l'· 

Jnrı böj·Je konuşmak hakkım· 
malik değillerdir. Belki Ahmet 
Cemaleddin ve arkadaşı Mur:ıı' 
Sertoğlu kendilerinde böyle hiı 

h<ık görmek istemezler. Fnknf 
biz, onlan tebrik ederl<en giizt-J 
ve büyük bir eser yaratmış ol· 
duklarını sö~·Iemek hakkını 

kendimizde buluruz. 

nıı k içiıwlir. 
Alll\Bn F "'• ,. . 

Milli Piyango 
20,000 lira 

kazanan 

sine iştirak edemiyecek dere
cede hasara uğradıkları anlaşıl
maktadır. Bu iki gemi beş haf· 
tadanberi Brest'den ayrılama

maktadır. 15 büyük hava akını· 
mızda muntazaman boınbardı· 
man editmiılerdir. 

vaziyet dolayisile yeaıi bir yol t.ıa.f 

Londra 7 (A.A.) - D ün gece 
İngiliz bontbardıman tayyareleri
nin Almanyanın ş:maBgarbisinde 

bazı hedeflere taarruz ettikled 
bu sabah öğrenilmiştir. 

li uıırer anın Balkan 
lllhareb .· . . 

it • esuu takıp eden t 
u, ışte taın • nu 

te~düf . ~ll nazık dev.re~<' 37,723 
10,000 lira 
kazananlar 

~:~a:~~~: ;~~a~~ı ;~:;~~:;~ · Türkiyenin değişmez 
geçecektir. • ı• 

dt'lı } 1 ett)ı. utkun . Tifrkh e-
ıa l ' t en f k 1 . Paıar günü yapıla'! Brest 

. Dün bildirildiğine göre Ira~ta. sıyase 1 
kı vaziyet, bu hava hatlarının kıs u .............. " l 1• cı' _. da 

281,543-125,508 
'5,000 lira 

de bü\·•ık b" ~ ra arı fütüıı-
. .. ır dık.'· - t•·· T" k - il: dıtrduk. 

' ur kurtuluş nıiit·aJe) . . 
oıı 11 ... ı ı t>• ı ' ı> n • " ı ıt>ri hakkııulak' . 1 det il . ı ~a ıa 

e a)"nı danyı tak · . • 
n1ek · '•:->c et. 

\ ' e ıleri giitürmekten ·1 
ola .. 1 ı ı::ıret 

1ik·ll llllH afaa Ve flllnİ~ı·t po}i- kazananlar 
. İııınz \it' onıın !ii(•\k \ ' t> iıfore· 

:ı ıakk1ııdaki ta 'i11 ciiııılel"ri 176,449 • 219,229 • 
IJ.l ın\"ırılı•krttr ılniu hir t , h 

:i'5 U)aııi)ırchğı kııdar Ala a.. 219 438 271 873 

bombardımanına, şimdiye kn
dar biç bir akanda gi)rülmemiş 
derecede çok tayyare iştirak et
ıni~tir. Bunlarda muazzam mik· 
tarda zırh delf'r bombaları var
dı. 

Bilhassa bu son bombardıman 
neticesinde, iki Alman zırhlısı· 

nan harbin bütün devamınca 

denize · açılnbilceklerinden şiip

Jıe edilebilir. 
1
.arp i a~ .. ti. İlt' Türk barım~~~ 9 - 9 

1.;ı:uı :lr:t1<1nıln lıir lc>:t.at ,,,;": .. 
1 

7 ile nitiayetleneu bütün bi- - -
1111·ıııt·kı · ı ..,,ıru · letler (2 ~r) lira kazandılar. 76 Havalarda harb 

men .ve muvakkaten tıatilinj jntac 

·izmi r Haberleri 
Tire kazasında 

bir cinayet · 
İzmir, 7 (Husı!si muhabirimiz.. 

den) - Tire kaı.asında Güldürlü 
köyünde Hiiseyin oğlu Mul'taıa 

Kaya, evlenmek maksadile isredi lı · t '.; 11 ma~ı .haıi)İn hu 3 • :s;-

) : ~rt Sır~) ı•tiıııJc aı:.kf.rj H .. j. ile nihayetlenen bütün biletler (Baş taralı Birinci sahifede) ği kız ını kendisine vermeyen 
t.a\ 

1 1
''t h:uıgi hir ntt>nrwıt l~ı- 00) lira .kuandılar. 785 ile ni- -Anglia, ve cenubu~al'lbi mınta. Mehmet oğlu Mu9lnfa Ali Arslıı

d·•I ~u; f"lıueyro ınenılekı•tlı•r,fc iayetlt"hen ~ütiin biletler (50) ka1arın ın muhtdı!f noktalarıına nı tabanca kurşuni1e öldürnıi•1 • 
• 

11 qahlatıc·ı '-·ır t · 1 1 ira kazandılar. 828 nile nifıa- da boınhal"r at lmıı:: ı· .. ,. de bu tür. Katil tutularak adliyeye \'c. 
~tt:~,in .. v e~ır ıaı:ı ı u ,. ..,... 

ı; e şuphe yoktur. , ~etlenen bütün biletler (50) li- mıntakalarda ölü ve yaralı mık • dıniştir. , . 

Tiiı•l..he k,., d' h 1 ra kaazndılar. 309 ile nihayetle- tıarı bi.iyük ve h:ısarat miihim de. 440 çuval kahve 
da lıarlıi ~ahri~ 1 •tn",'.1 ,'.111 :ı~ı.11• nen biitiirı biletler (100) lirn ka-
d . t'''"J.:ııı- d . ğildir. d w ' ld 

f:'ll ·~."~~c .. ı :·nıiıı l..ılan 20 n,. zan ılar. 2827 ile nihayetlenen Gece İngiliz av tayynreleri 9 Bf 1 1 1 
hk hulun hır inııihı. 11 ,ı • bütün hih~tler (250) lira kazan- d ': · ı ·· ·· .. ı hınir 7 (Hususi) - Bura\.'ö . . . ... •ıf'\ rı·"ı dıl 07 uşıran tayyaresı cıu~urmuş cr-
g .. ı; ırnu~tır. Almama Tiirk" ur. 99 ile nihayetlenen bü- d' gi"n..leı:lrn 440 cu. v ::ı l kahve, tc\•z' k ) · ıye. tü nb"J 1 · . ır. . 
) e arşı ıarbi tahrik etıirnır- 1 

1 et er (250) lira kazandı- C'<l •lmiş tir. TeV7.latta resmi dairc-

:ıek .'-~ı Tiirkiyc iizerinde her b~;~t~::S ile nih~yetlenen bütiin ' Cenubi Rodezya ler, bankalar, müesseseler mü. 
.ıngı ı ıtilat \ ' t'Silc i aratnı::ı- s314 il (~) , lara kazandılar. . :ar ve memurlarına hisseler ay. 

•ak :ıani11c1c clf:'\':tm r tt"k letlar e(2nıhayet.lenen bütiin bi- harp mı sratl arın 1 rılmış. ondan so.1raki kıs ll, ma-

•

ulhu-
1 

Çf', .. 50) 1 ı ... u7.un bozul ıra k d 1 1 ' 1' b • • ' I · d b. · mı~·acağın - 12"' ne ni1.a··et1e ~~~ • a~. arU ırı,·cr ... ,.. :"'"·' arı v~s ta5ııc ha!tkn 
an ~ de eınin olabiliriz. letl ~ ilen butun hı- ' · • r "! r. Sa t·<;ı 17.mir beledi 

llarp fa(•ia ı bü, ükt" ş22;r. (5?6) lira kazandılar. Sali::1bury • Cenubi H.od<.>zya • ı : '::ontol e t mi~tir. • 
ıı · .. tir lcl'rkıı t • ur, gı·- ıle nahayetlenen bu··tu·· b. (A.A.) - 1941 - 1942 mali sene. . İ · 

• ' • il': ur e k letı n ı- • ı · 1 
L ıılaııu .. ıır 1 . · şar 1" . er (500) lira kazandılar. 7122 si içinde cenubi R:>.lcz.va masraf. r.g 1 iZ €re SOn 
cı•kıir lı • lif' ( r şıukta hiıe- nılıa,·etıenen b"t" J m .. d 37 d f 1 h s~' ı 'c-n 4 b r"n · on cnısalf'iz f . · n un biletler ar ı n y uz c en az as· arp ~ r f _ 
talıripl,.rini nı" k" ac•ıanın (~MO) lira kazandılar. 4845 ilr• gayd crine · tah:sis c<lilccckti:-. 
ı . 1 1 · unı un olclnwu nılıa ti -
1\11 1 ar ta ıclıt PtJn"k r • g ye enen bütün bileth•r F ilvaki mal ye nazı rı hti t •ry 

) ı ' f'~ı lıarp (2000) lira kazandılar. · · · ıonra-ı ll1 ıranl•rıııın h . .tevdi eclPrl.en bunun 8.6rl 1 I..m r 7 (A.A.) - lngillz.l ere 
. . I ı d ' ta rıple 
rmı r e- ta 1 ıı etrııt'), df'llıf'k • * Şehrimize ' l'C "d 1 o.ne ba!dğ olacnğıaıı ve bu mıkla. n defa satılan 4000 torı kunı 

b . . 1 tır. . . J nı en 76 t em r 3 500 O • .. •. t l" . b J k . Kimı:.c ızım e davnlı 1 çıvı gelmiştir. Aurıca 40 t ın · . 00 l•r3smın ha rp mas- un es ımıne a~ ranma ü. 
. k ' 0 ına. . J on gal ~~r . . .l · • 

ion üzlim 

- ~wuau n say,a -
Evet, biz, dünya muhasam•· 

sanın ortasında o tek milletiz ki 
hiç kimse ile barbetnıek jçin 

sebep ihdas etmekle meşgul de
ğiliz. Cumhuriyetin kuruluşun
dnnberi çizdiği siyasi plan üze
r :nde yanın kerte inhiraf eös
tcrmeden dümen tutmaktayız. 

Hunu biz biliyorduk. Almanya 
tek şefi de bu hakikahmızı ili· 
raf etmek dürüstlüğünden çe-
kinmedi. 

Türkiye bu meziyetini, Ulu 
Milli Şefi İnönünün dehasına 
borçludur. 

Biz, yalnız insanlZ. Şu şart

la ki bize karşı da ·tam insanlık
la hareket edilmesinde ısrar;. 
mız kat'idir. 

işte Irak me~elesi .• ne yaptık';' 
İngilizlere , .e Iraklılara tavas
su ttcklif ettik. Dohnıca mesc· 
lesini de hatırlatabiliriz. N~ 

yaımıa~tak? Rumenlerle Bulgar. 
tarı urlaşhrmak istemiştik . 

Bizim dilcğimjz sulh içinde 
inki~af tır. Demek ki harbe gir-
memiş olmamız, rahat etmemiz 
1<;in kafi değildir. Dünya içinde· 
yiz \'e dünyanm sulh i~ined ol· 
masını istiyoruz. · 

Dostumuz ve müttefikimiz İ· 
·an ile dün Tahranda teati et· 
•iğimiz notalarda sadece bu hc
lcfi giider. İran, tıpkı bizim gi
bidir. O da bir komşusunun 

herhangi bir hadisesinden isti
fadeye kalkışmamak asaletini d•k<::ı. biznn ımse il~ da\'ala. ~nız tel de getiı·.'rm,stir. · • • rı ıç.n a~ ı ı 1 """~ını beynr z rc;..ı. r. Lrmir p1ya<;asında '1700 

nacn -:.ımız yoktur.. . Si)n f'ti. B 1 e•n. ~~ ton üzüm s toku vardı. Bu suretle muhafaza etmektedir. Ve onun 

1 • • .. 1 Q b h b• - .,·,asada ı>ck az ü.,üm kalacaktır. da hedefi sade(e kendi hudut· llı İz. nJı id ('flllllZ, SOZ erinıiz, sa a ır ç :7 1 'il ., 
harr•ket]erinıiz 'e onların açık oc .1:! ~ ar :.a•ta- • .. u sene, İzmir piya~Sında üzüm larında emiii~·ct, asayiş ve hu-

d K d t ı k zurun miidafaasıdır. llı·dcflı•rı' ınnlfmı nr.. urtu)u. aşını y 1 d 1 sa :.arı, ço mi.isait fiatlarla ya- bu"'yilk ara a 1 1 ih ı b Tiirkiye, komşusu ve Ştınıuzun tek icmınııh olan Bu b . P mı~, racatçı ar irliğinin bu 
l . l k sa ah Fatıhd b" ' ı t b" "' k dostu iranm dünyanın her ha· 

• İ rli~inıize. Tii rk İ) t' llJll ın ' c• 1 :ırkndasını arala de 
1~ çocuk 1 Netic.:cde Turnn Snbriyi fı.. ~·.,~: a uy~esiri ~lmuştur. disesi karşısında kendisle yani 

\(,lll":ık Mitüııliiğii~i~ koruııuık 1 ~nd~ llltıhtclif l:~~c~nç~e:na~~~ . hald~ diiğdüğiiıtden, Sabri (',"hl 1 Ruzvelt hastalandı görüş '\'e hareketi muhafaza et-
taıı •baret olnn polıtıkamı:ıa, 20 

<a l nralaınıştu·. g r ı ha,• lıyle <'ebinde taşıdığı sust:ı- tiğini ve edeceğini bilmektedir. 
11~ cl :ınheri oltlııffll ırihi. lnınclıııı Aldığı111ız ınalüınat n .... F' , lı çakıyı cekmiş ve arkadasmı - Baştarnh 1 inci .sayfada - Orta Asyanın biiyük devleti İ-
~ı o o ~ lihte K • .,ore a- , • ~ B . 
. llra da sadık kalaragıı. ır~eşınc sokağında otu. muhtelif yerlerinden ağırca ya- · Ru:zvelt, hastalan.mazdan ön ran ile Küçük Aı;;yanan kendine 
---- ran 14 l'a§larında)<i Sab · k 1 ralamıstar. ce Amerlkaın miJlıetine hitap et gih•enen devleti Tiirkiyenin tek '* ü · . , kti. d:ıs1 bulu . ra ar a- • mi ve· · 

il:_. nıvcrsıtede huku-'lc 'c . ~ .. ~ nan 'e gene bu mııhul- J Yaralı çocuk hastaneye kal- ş · . . . temennisi dünya muhasaması· 
fcı't _fakültelerin&n baŞka butun Jed~ oturan 12 yaşlarındaki 'fn- dırıJmı~ suçla bnb bıçağiyle .~~ İngılız rnilJetı de, benim nın bitmesidir. Bitmediği tak
\~ ' li.lteleıitı SÖı.lü imtihanları baş ran a oyun l'iİ7.iinden ka,•ıaya 1 Yakalanarak t hkibta la .. ı_ gıldı w u haıtıln sizin de harbiniz dinle ise bugünkü ıiyuetimiz 

l?uşttr tutu mtı~larthr. a a.-n- 8 ugunu huınmaildadır.> · ancak bize ltir teeayib Tllkvun-
. rnıttır. Demi ı· •· 

~ ı•- da •tr Mika istikamet alabilir .. 

göremiyoruz ! 
r Yazan: -Sabık Bükreş : 
! ___ ~teş~militerimiz _ 1 

(Başi birinci sahifede) 1 kuvvetleri şarki Sik1a41 adala-
İtalyan tayyarelarinin kaleyi rını işgal etmişlerdır. Ege deni· 
fasılalarla h-Omhardıman etnıe:s zinde işa:aline intizar edilecek 
de boyle bir taarruzun yakı ıki adalar grupu kalmıştır. Bu 
olduğunu göc:termektedir. Aca- gruplardan birisi şimalde Spa
ba yeııi t :ııırnız kalenin h:mgı rod adaları, cenupta garbi S ik

ceı>hc~iııde h .:t~ıı~ al'ak? Tobruk lad adalurıdır. Bu iki adalar 
Kalesi daha ~iıldetli , ·e siirckli grupu, Yunanistanın en güzel 
olması muh temel göriilen yeni adalarıdır. 
taarruza karşı muk;l\'t.'met ede· Ege deniı.inde mihverin fuı· 

la ile devam eden hareketlcrinn ·k mi? 
den bir netice çıkarabiliriz: Ege, 

Iluııda ıı <'\' \·l'lki tnarruz Ka-
!enin l't'ıllılıu garbi kısmına tev· 
cih ed i ıdi. Ye bir çiikcrtıne yn-

pıld ı. Yt·ni m:lı\'cr taarruzunun 
lıu çiikcrtıne sahasından ve bu 

nun yanlarından tel'cih edilme· 
si muhtemeldir. Kalt'nin muk:l· 
\'<•nwtine gelince: Bunu ajnns 
lı:ıhcrlerine \'e resmi t.-bl iğlrı-< 

da.yanan nıal\ımatınıızla takuil"t 

kalkışmak yanli~ olur. Yaln ız 

'ili kad:lr söyliyebilirim k i, 
Tobruk Kalesinin mukavemeti 
her şeyden evvel hava kuvvet
lrrile himaye t.>dilmc~ine bağlı

dır. Tayyan•l<'r himayeyi taar-

deııizi havalarında ve sularında 
artık bir İngiltere göremiyoruz. 
İııgi li:ı: müdafaası, Yuna~ hü· 
küınetinin yeni merkezi olan 
G;rid adasına inhisar ettirilmiş· 

t ir. Bu müdafaanı nen ileri hu· 
dudu adanın kara sularıdır. 

Girid adası, Mora, Siklad ve 
Rodos adalarındaki mihver ha
\ ',\ ve cleniz iislerile şimalden 
c;ı•\•ri lmis bulunuyor. İngiltere 
Girid adasını müdafaa edebae
cek mi? Mihver kuvvetleri Gi
ridi istilal·a teşebbüs edecekler 
mi? Mihverin Giridi istila et
mesi şarki Akdenizc hakim ol· 

ru7la yaparlar. Bir taarruz baş- ması için lazımdır. Şarki · Akde
ladığı zaman Kaledeki kara mü nizdeki hakimiyetini muhafaza 
dafileri düşman hava kuvvetle- ve idame için de lngilterenin 
rinin bombardımanlarına maruz. Girid adasını müdafaa etmesi 
knlınaınahdır. Yani karşılarmd<ı zaruridir. 
hiicum edcıi tanklarla \ 'e zırhl ı 
hil"likl~rle dö\'ii~rnek için hava- J b l 
dan endişeleri oımamahdır. ı. Güzelleşen stan u ·· 
kinci mesele Kalenin denizden e<btanbul giireldin ha1tikatinin 
ıııuvasalasmm emin kalması ve -~· ik 1 :lu'lu hakıkaten bir «hcmı at» o .ı- g • 
takviye edilebilmesidir. Bundan na i nphe yÖktur. Hiiner, sade o. 
sonra mukabil taarruz yapabil- l d d -·ı u biı: hakıkati tes im c egı , on 
mek için elde tank n zırhlı bir- kat daha kuvvetlendirımekted ır. 
tiklerden mürekkep kuvvetli Cümhuriye-t hüküımeti böyle bil' 
ihtiyatlar bulunmasıdır. kanaat ile lstanbulu ele aldığı .i-

llahra gelen mühim sualler- çindir ki imar hareketlerinin ge· 
den birisi de şudur: nic;)emesine ait fedakarlıklardan 

• :ıı 

Tobruk Kalesi mukavemet. zerre kadar kaçınmama'ktadır.V, 
ediyor, Kaleyi diişilrmedikçe itiraf etmek lazımdır ki şehri 
Al~an - İtalyan . ordusu tarka seçme bir vali ve belediye reis;ıu= 
doğru iler)iyemiyecektir. Kale, kavıqturmakla bu fe<lakirlıkla, 
üzerine kuvvet çekerek Alman rı esere ve hedefe nafi bir taJ"lJda 
italyan ordusunu ikiye ayırmış· kullanmayı mümkün kılmıştır. 
hr. Acaba Mersa Matrub'daki Hakikaten, bitaraf bir g~ •• 
lngiliz seyyar ordusu bu müsait tet.kik edilirse görülür ki, Lut#: 
\•a:r.iyetten niçin daha fazla isti- Kırdar bu şehrin b<ıiına geçt\I 
fade etmiyor? Neden Kale' ile gilndenberi, hazık bir dokt.Qr sı,, 
beraber Alman • İtalyan ordusu- fatile onun nabuna el koy.m\ılf 
na karşı cepheden ve ıeriden ve t~is edianiş olan )l.a.stalıkla· 
müşterek bir taarruza ıiriıemi- rı tedavi rktidarını her gün ı-. 
yor? dik etti~ir. 

Bunun sebebleri çoktur. Bu Kısa bir zamanda tahakku1t eı.t 
scbeblerin en miihimmi, fnciliz tirdiği eserlerin azamet} bu ifa. 
seyyar ordusunun asri vasıtalan dP.~iz.in tam bir: delilidir. 
nı henüz ikmal edememesidir. tlç sene evvel lstanbuldan aJ( 

Asri malzemenio büyük kıs- rılmış ~ şimdi tekrar l>urayf, 
mı Yunanistanda terkedilmlş- dönmüş bir .İstanbullu farı.ıedinia .. 
tir. Fakat bundan da bir sual ki, ş~hri baştan başa dolaşıyot 
çıkar: 1ngiliz seyyar ordusu va· ve şu hayret verici yeniliklerl~ 
sata noksanını ne zaman bitrecek karşıla§ıycr: 

ve bu zamana kadar Tobruk Aksaray caddesi, meydanı ve 
Kalesi mukavemet edebilecek parkı - Dolmabahçe ve Kaba~ 
mi? Harp malzemesi yüklü A· meydanları - Takslm meydam 
merikan ıemileri Kızıl denize - Asfaltlanmlf bir Sıraselviler , 
gelmiştir. Bu itibarla ikmalin caddesi - Medent bir şehire li-. 
uzun sürmiyeceği anlaşılıyor. yık bir inkişafa doğru yUrüyeıa. 
Fakat ne de olsa, İngiliz seyyar tramvay güzergihlan - Taksiııl , 
ordusunun ku-rmayhğında ce- bahçesi - Mahut çocuk bahçel' 
reyan eden harekat ve ikmal ri - Malt bir Çamlıca yolu v' 

· • 1 1 Çamlıcadaki otel ınşası teı;eb ~ 
işlerının su arına vakıf o ma· .. . . . " 
dıkça bu suallere kesdirme ce· buslerı - Şf>hır tıyatrosu methıt= 

• d ğru btdmu''O· li ve yan cephesinin tanzim ~ vap verme:\'I o "' 
rum. Fakat Tobrak kalesi düş· tezyini faaliyetleri - Beyazıt v~ 
rneden evvel, fngillz seyyar or- Eminönü meydanlarının açılma. 
dusu toplanıp harekete geç- sı ve güzelleştirilmesi ve nihayet 
ınezse, karşılaşacağı müşkülat arınmış caddeh!r .• 
daha büyük olacaktır. * 
2- EGE DENİZiNDE NE o. Dar bir şehir bütçesile bu ka. 

LUYOR? dnr kt.5a bir zamanda bu kadar 

Radyo eazetesinin verdiği ve 
henüz teeyyüt etmiyen bir ha
bere göre Sisam adası işgal edil
miş ve mihver zinciri Rodos a
dasına bağlanmıştır. 6 tarihli 1-
talyan tebliğine göre de, italyan 

1 • 

Sahip ve !Başmuharriri: 
NtZAMETTtN NAZİF 

t Nefl'iyat Direkt.örü: 
ŞOJCRO SARACOOLU 

Baaıldığl yer: 
.Bhn .!• Matbaa..& 

geniş bir imar hareketinin ta -
hak.kuk ettirilebilmesi, Dr. Llıt. 

fi Kırdara İstanbul hemşeris!nin 
göniildcn scvgisını kazandım1ış • 

tır. 

Ş i mdi arzu edilen şudur: Elde 
mevcut imkanlar biraz daha g~ 

nişlcsin ve çok uzak olmayan bir 
ist?Kıbalde, ktealimi.zdeki İstanbul 
tasavvuru, Lıitfl Ktrdarın b.-ışa • 
rıcı ellerinde bir hakikat olma 
kıymetini -....nsın. 

U. Be.,.Jaıan 
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Türkiye Cumhuriyeti 

Çeribaşı e lendi .. 
ftirkiye ile ira~ hu.- J.!:::!';:; ı 
dutlannın emnıyetı 

Çörçil'e 
Müttefikan 
itimat 

beyan etti 
Ziraat Bankası 

Kurulu§ Tarıhı; 1888. - Semıayeııi: 100.000.000 T<i.dt 
Şube ve Ajan.• adedi: 265 

liruı. 

J Güzin Gürman 1 
H•tice hanım, ~ını geçm"j ı - Ağa, dur biraz! 

bn'"iı yaşh bir kwlı. İyiydi, - Ne l8teI$ın bend n? 

hakkındaki anlaşma Marmara havzasına 
4 mayıstan itibaren gidecek kafileler 

muteberdir sevkedilmiyecek 
Tittk ve İran budutJerı emni

yet ve nsayişinin 8 kiuuaue ·,·el 
1!10 tarihinde H4'yda iki d ,.,.,.. 
tin salıihiyetıar ımırahh 'arı 

ara!lnda inızalanan protokolda 
Jerpiş edilen tedbirlerin :kı itkil 
hükutn1!tçe tasvib edilm · olm~
sına binaen düı-t mayı 1941 ta
rihinde Tahrıında Türki~e Cum· 
huriyeli bil~ilk elçiliği ile ban 
Hariciye ue:ıareti ara~nda nota 
teatisi ureti~ bu ttdbirler. 
mezkur tarihten itibaren tatbik 
mc\'kiine girınt tir. 

Tutanbuldan a.Y"ıl.nak Uzere 
beyanaıne abnı:, olanlardan Mı
sıra ve havı.asına gı.citcekll"r1n 

. .,.,v•kıne diinden itibaren ba~lan
ım:;tır. Dun ılk ka.f ı l e Trak ,.a. 
purıle Mudanyaya gıtınıştır. An. 
· .ık -160 k ı'?'nın gıtın~sı 1117.ım~c • 
f,ı rken v11pura 27 k.işı gclm1~ir. 

Bunun üzerınc paralı yolcular d a 
bu vapura al.ınn11şt ır Şımdil ık 
Mud~n· ·a ve Band;nnaya gıdec ..Ic 

ht•~: atl.ll.--:11oeliler içıı:a hususi vapur 
tahsıs edilmıyccek, bunlar muay· 
).'en posta vapurlanle yerlerin<' 

Londra: 1 (A. A.) - Avam 
kaına.rasında Bay Eden'dcn son
ra ~ alan mebus Lee mit de· 
mıştir iri: 

Zinıl ve Ticari iter nevi beoka maanıelderi. 

Para biriktireulere 28.808 lira ın-iye •eriyor 

boştu amma, ı:avallının aklından - Sen bu çuıg<melerın ne : o. 
biru ııoru vardı. genç i«en ba.ı- luyo~ un! 
l.ıyan bu hastalık ıhtı.yal'lığında - Çerib· '51. 

bfuıbütiin faı:lalaşmışb. Her giln - Evlı mt.tin? 

- '.'lısır içın bir ~ok fedakar
lıkları göıe ahlığıntl? gibi yeni
den hır ç•k fedakitrlıklarda bu
hınmaktan da çekiumiyeccğiz . 

te~iler.. gider, cıcili bicili. allı - Nesıne evl ı ola}·ım be, §U 

morlu, fistanlar, tuvale'tler, de • karıları gördun ya işte onlıarın 

b>ltıeler lı!IIllar!ar, kendıne çeyız heı>"• benun. 

Sabık Harbiye uazm Hor Jle
Ji~a ~i..j:ı alnlı~ , . ._. )U ınüta)eada 

buluoınuşlllt' 

bazırlaıdr. Komşuları onun bu - Zengın olmalı: ı ster ınısın '! 
halile eğlenmekten geri kalmaz. - GOzünü seveyim be ağabey 
!ar, her gün türlü türlil 'lluz:p. hiç ısteınez mıyım? Her gün ta
likler yaparlardı. O bütün bun- vuk luı:sı:ı.!ığından imanım gevrı. 
ları lwmşular= kendi.sine kar. yor. 

- Ne olursa olsun hiikiunct; 
daima bize doğru ve mufa;sal 
ınalômat vermekten ~ekinnıc
mc1idir. 

fi olan 8e'llogilerine hamleder, se. - O halde zengin olacaksın. 
vinirdl. Evinden hiç mısafir ei:- - Ben m.ı? Ben nasıl zenı:n 
ıi!ı: olmaz, ;şlerlndcn yorgun ar • olurum? DeL misin 9ell? 
ıın evine dönen komşu erkekler - &k eğer dediklerimi yapar. 
karılarına: san evın. barkın tükenmez para-

- Yahu bu akşam bitim delı. !arın olur. 
ye gidelin de biraz eğlenelim - Neyraif o dediklerin bak&. 
derler, ve oop beraber, Hatice lım? 
hanımın kıonağının ).'olunu tutar· Hamdi bey çıııceneye Hatice 
!ardı, haıuını anlattıktan SODJ'a koltuk 

Bu her ıikşaın böyle devam e. 
derdi. Onlar için Hatıce hanım 
kanıksanmayan bir ko.mdi aktörü 

vesaıren111 nasıl yapılıı.cağ'uı.ı <iğ. 

rettL 

* &ibi;-dı. Yarı beline kaıdar açık Hatice hanım giyinmif, kuşan
tuvaleı.i, iki kolunu da boydan ltl'4 büyi.i.lc bır abır.sızh.kla gü.ve. 
boya dolduran altıa bilnı"ltleri, yı bekliyordu. 
burUfmut boynundaki ağır pır • Çuıgeıwı hamaından çıktı, kl!ll.. 
Janta ııerdanlık ve ııepbu·liklen, disina bazrrl;ınmlf oı.ın elbiselerı 
baııında gelinliğine sakladığı giydi, beriıe..U. &Uttl bir ~ o
ııuthteşem tacile sahnede kanto lup ae1Jauı •W. yoa..ndı., 

oynayan cŞamram» a benziyor- * 

Kararname 
ilan edilmek 

üzeredir 

LOROLAR KAMARASlNDI\ 

Lordlu kamarasında huklİ· 
gönderilıecektir. A.kı.u vapuru ınet sô~CÜ•Ü Lord Mua şu beya
dün ak,.am 18 de beyanna-li ııatta bulnnmu tıu: 

yolculan hamilen Karadeni2ıe ha - Yunauistaa seferi, Şlll'kı 
veket e1miştir. AkdenUcle vıu:iyetimizı düzelt· 

Vtl~titı. teblili: mek içia bize üç ay bzandır-
İstaobul vi\l.yeünden tebliğ e· uuştır. Y••aa sefenolieki Al-

dilmiştir: _ _, t tL..- d 
Bar.ı v!Uwet ve kaalarm idari mu a.,,..a ıaa, - au •un • 

hudutları dahilinde tacır n müs- Anadoluy& «idecek meccani Hitler, gülünç denilecek dere
tıılMıJ ve billlımum haköd ve hUk- )'<llcu)ar için Karadentt iskelele. cede az cöstermıştir. Hakikat 
aıl şahıslar elin<ic bulunan mısır. rlne ait birinci kafile naıidıyat lı:a. şudur ki Almanların zayiatı bt7-
!arın beya11a tiibl tutulması hak. filesinin tamamen ıe.tllc:fı milm.. den pelı: çoktur Bu sefer de 
kındaki. lc.oardinasyon kararı Ve. ltiln görülmüş c>lduıtundan venı harp malzeınesl bybetüiiom 
'-'" H ~·-•- ---~~- ,,_.. tertip !le\'k plAıu •1ai:ıda ~'81:11 • doğrudur. A~r t~h~atunun ta.. u:ıer ey_. ._... .. ıne .... ıran 

ınıştır: nıamile tahrip etmeğe mecbur 
..ııtığini dün yamn~tık. K.ırar ma 

A) il, 8 ve 9 mayısta kalkacak olduk. Fakat ayni r.aman-
ballerine teblii: ve ilin edilmek 

vapurlar ltaldırılmryarak 11 mı>- da kaybettiğimizden ç~ 
lizcredır. yıs 941 pazartesi günU saat 18 de fazla harp malzemesi Kızıl 
Tebliğ va ilin e>lundut}u tarih-

kalkac.ık (Aksu) vapuru 6 mayıs denize gelmiş bulunuyordu. 
ların Tcc>rak l\1ahstl.lleıi Ofısi ta Sıı=;una mürctteb :i•l3 • 2161 Yunnnistandaki zayiatunız 11560 
teşki!JltıAdan ııaynsıne satılma. 

B) 8 ma>~ısta Sioob ve Gerze. kişidir. Btııılarıu mühim bir 
•ı memnudur. Şu lı:adar ki kendi 

ye müretteb 2160 . 1861. kısınııu tahliye edilemiyenler 
du. Yainı& aralarındaki farit; bi. 
rinin milce-.4ıerlerinin sahte, dı. 

ierinirı&cilerin hakıkt olmasıydı. 

lrti~·açları.ııda.ıı iazla mısıra ma. k 
~ d&<t giln 90IU'a, n.. lik lM.ılımaıı ..;,.,,.ıe.. kendi itli _ C) 9 mayısta Samsuna mllret- te il elm<-ktedir. Buna mııka-
llı Hatice hanımrahmeti reh , .• ..,. teb 288 • 2US. bil General Wavel'in, Afriksda 

va • ylinde yemtkllt WY9- l.ohu.mlult- ltalv. anlara verılinlig·i zayiatı, 
mana kavuştu. lılirmıa konan çln· \arı bulunmayan :ınUstah:slllere O) 11 mayısta keca Sam.suna 

Velhasıl bu r.avallı kadmın «.ar cen& Alı. Ati beyefendi olup, bu ihti:r-çlarını !Mnltl f:b1tek iç.in mi.lretteb 2581 • !848 nunıaralı ölü, yaralı ve fırari•ir. 
ııaında insan bütün dertl-erini u· bir kaç ay 90R1'a yUbett aileden _ tevslk ~nelt suretilt _ ...... bi~ halnillenlli bir partide is • :ıso bin kişiıllr. Bunun 179.ete i 
nutur, güler eC!enin!i. Yina bir bır k.ıda şaşaalı 1ıir ı.d.ınç akdıı7 . . . '"' kelerine götüreceı.-t!r. Amerikan yndııruıun Kızı!I 
akprrı k""'•ul.ı.rla ot .....,_ .. ~, fapabılırler. denize kadar Amerikan gemile-

·--, urup ""'"" • ""°'' Hlik6ıne'98 el lronulan ~ ıı-...... -----.,:=---;-:--,ı 
nirlerken, Haüce hanıın na.sıl Giıılıl GCllMAN . Ded li ~..: Harun-Ur-Ro(!ı·ı ri ile gelmiş oması üzerinde ıltı-
celin olaca;ını anlatmı:ya başla. lıır .a e .,_,... uy raıı hatip sözlerini ~u suretle bi • 
clı. Kotnfu emceklerıien biri de olarak ödennwıio: auretile Toprak tirıniştir: 
gü~fük yapı;yordu. Bu ınasılc.a- Küçük Haberler Mahsulleri Ofisi ~odan ~ iM.Lı-. ~I~ - Alnuıalar v-ao harbin<ıle 
ralık gecenin saat birine kadar ""' 1t f lıire kar§I altı nislıetinıle bir ii~-
sürdU * İstarıbwdan Aaadoluya ıi· Oiıı;a "&ıxiırımada 7 uruş ıat Abbasi saraylanwn ı:ıuıh· tiinlükle harbetmitlenli. Faka( 

.,._~ denlar .,..., .. alıclı. Bunun.._;. sıhiıJ la satm alııaacıııiı:tır. Yapıiacak teşem dekorları içinde )'8· Afrik.ada vaaivetiıı ba~alaşt•wı ~ı• l""qfun aıjlJl nlcrine .~. 'T'"' ~ __ ..,_ için iStimal ' - -
tedbirler alındı. balyalar •e .....,. .. ,,..r · şanan tarihin en büyük gÖl'ülecektir. 

doneı*en içlerinden biri: * Kağrthane yolunuıı ltatnın • Milınelı: tllıere illt k,,_a ita. nşk .., e. l>üyük fada •ab· Bunun üzeriıae Lordlar kama· 
- Komşular al<i.una bir Je)' 0..,ıın Jıl.lkiknlenne ""'- yazedi· ·dl 

eldi. Ş b. .._1 lama işi bitmiş, Ayazağa yolunun .. -~ eserı r. rası Çörçil hiikômetine miitte-
g u ızim "" iyi evleodire. len --·y-~ -- ofis sıuine 1,5 H 1>~ıt k L-
l ıkmaline başlanmı~ır. -·-- .,..... arun·ur-.-,.. ız .... r. likau itin.ad beyan etıHiş(ir, 
'm, bedavadan bir hç kadeh n1 mi'-n Jın. tahsis ed.ilm;..o.;~. Top desini, t~nlannı ve ve· ...... :.ı * A.!lkere gide erin üvey ço. .,,., .... - u•u 

.,-er, e;<.eniriz dedi Buna hep. lm rıılk mahsülleri ofisi ayrıca ınüsa- ~irini kasaplık lto"'"' gibi cultlarma da l(,&rdı.ın edi eğe ka. • , -
s : kahkahalarla gülerek sordular: bu .... arar hükiimlerirıiıı tatbiki ı. dogr· atıyor. rar veril.m~tir. " 

- Peki l>ı.ı i•I kim Y•Pllcalt!. * Mill1 piyanl,'O çekilişi bugün ade sıt· saline hacet kalmakınıın Bu kıymetli eser satı~a 
- Ben, Ankarada serği evinde çekilnıi~ • çln lüzum görect:ği yeri ıde teş. çıkarıldı. Karilerimize tav· 
- Nasıl Ylil>'IC' ın? kilatı gE>tirecektir. siye ederiz. 
- Görürsünüz. tir. 

Yeni Halk Opareti 
(HALİDE PİŞKİN) 

Birlikte 
Yakında yon• kadrolarile yaz 

Ziraat Bankasıında kumbaralı ve ihbarııı.z tasarruf he.5apla· 
rmda en az 50 Hrası bulunanlara d'enroe 4 defu çekilecek kur' 
a le aı<ağıdaki pi.na göre ikram.iye dağıtılocaktJ.r: 

4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 
4 " 500 > 2.000 > 
4 il 250 • 1.000 > 

100 adet 50 Liraloık 5,000 Lira 
120 • 4Q • . 4,800 > 

160 h 20 " 3,200 " 100 » 4.000 > 40 > 

DİKKAT: He&aplarındaki paı-al.ır bir sene içinde 50 l:ra. 
dan aşağı dUiıniyenlere ikramiye çıktıjı takdirde ~' 20 iç. 
lasıle verilecektir. 

Kuralar seoede 4 defa 11 Eyl<ll, 11 Birincikanuıı, 11 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çe-lı::ileeelttir. 

TOPÇULAR 
'' Kazıklıbağ,, 

İçkili ve Danslı Gazino 

AÇILDI 
Geçen sene müşterilerinden gördüğü 
rağbet üzerine, bu sene daha güzel bir 
şekilde tertip ve tezyin edilmiştir.Fiyat-

lar geçen senekine nisbeten daha 
ehvendir. 

Tabiatın güzelliği, gözünüzün görebil
diği kadar yeşillik ve a~açlıklar ara
sında çok hoş bir vakit geçirebilecek 

bir eğlenti yeridir. 

* Hıdrellez gclmi~ti. Dolmaları

n ı oolduranlar, taze sarımsakla. 
rı.nı, irmik helvalru·ını sepetleri. 
ne koydı.lklan sonra Ka~:thaneye 
yollanıyor1aNlı. Bunların içinde 
Hatice hanımın komşuları da 
vardı , 

* Banka .mevduatı bu sene art 
ın~tır. Artış ik.i ayda 42 mil.yon 
lirayı buldu. * Ticaret V ek&leti Fi at Müra. 
kabe Bürosuna yeniden 65 me • 
mu.ı· alınmasına karar verihn~ir. * Mahlut kahve satışı doloıyi. 

~ HER İŞ 1 11------ Müvezzilerden arayınız ! 
3renklibirkapakıa Resı·mlıo Çarşamba 

Çingeneler ooşınll\'lar, keınan 
çalıp, gôbek at.p, kavga ediyorlıar 
dı, G<>nç çingeneuin biride, bizim 
nıahut kafilenin önünden ıı<>çer
len Hatice h~nımıu ev1enmı. o. 
pwılarında ı=ü veyilik vazifesini 
yapan Haıı..Ii bey seslendi: 

ııa yerleştiıUi \'e baılaıırnık üzere 
tuşlara dokundu. 

Piyaniııt şantöae bakarak 1Rr. 
d ... 
-li=r11\J$1ıu&? 

- EwL 
Gsluı: 

- Ha}"<ii ba~lı.ııwu:.ı. dedi. 
Cam böhnenin diğer tarafında 

bulooan Galuanuı bütün hal.'Ci<i. 
tı piyno oda.;ından görülebayot·
ılu . Kad'am odaya gi.ri§indenhe. 
n kendi tarafı.na bir kere bile 
l>abn-'i oıın.ı kadın111 canını 
fıız!aca dmııştı, bu mün....,bet· 
le o tarafa bakan bakışları hid • 
.Jetli idi. Şarloya boflamıftı, daha 
:ıltı .sat·~ .,lrnm•nıştı ki, iça'de.n 

,, -ı işitildi: 
MaıcLnaal. tren mik. 

an bira& uuldaşııuz çünkü, 
-m çok sert geliyor, Fakat 
k. d ırun tarafına bir kcnclk olıiua 
ııkmadı. 

Sile kahveciler sıkı bir kantröle 
tabi tutulacaktır. * Güınrükleı-de bekletilen 

çıkan Her iş nıec-
muasınl her pazar
tesi müvezzilerden Haftalık mecmua 

marufatura eşyasuıın ithali baş· 
!adı. * Önilınli:ıdeki pazarteı;i saat 
10 da Kadıköyiinde bava dene. 
ınesi ve paraşüt tecrübeleri ya. 
ı>ılacaicttt, 

aramayı unutmayı

nız. Aradıgznız her 
yazıyı mecmuada 

Yahya Kemal ile bir saat .. 
Ziya Şakir' in bir mühim yazısı: 

Yazan: Nizameddin Nazif 
Abdülhamid devrinden bir esrar. 

bulabilirsiniz Mahmut Yesari'nin yeni bir romanı: SEVGiNiN SU U 

~· nihayetine kadar okumll§· 
tu. Piyanist kı:wı. seşiıni fena bul. 
01adı. 

!çerden Galuanı.n sesi yük..el • 
di: 

- TeşekJ<ür ederim, rnat.mazcl, 
sesiniz muvafık ve memnuniyet 
bal:ıştll' .. Yarın için müdilrlyet • 
ten tayiaıini?.e dair resınl habe.-i 

En Son Havadisin Romaru: 15 

alırsıruz ümidindeyim. Ben k.eıı.. Piyuı.ist, o&ri t~ ilııı>rinde, 1 Ç • S S ı Kızın bu suali, piyanittin )'Ü· 
di hel>abımıt hiç bir mAni jl6noÜ• ye ala:rcı bir tavırla cevap yerdi; evıren ~ • • Zlindeki tc-besısiiınü kaldı.muş, 
yorum. Şimdi Galuarun sesi çok - Zanederiıa. M"d=H me li bir delikanlıdır dedi. Amma se- şimdi parmaklarını tuşlar üzerin. 
yumu.~ak blr eda alal'<ık: metti. İ§iınid oJımuş fan:edebi- vilııneğe müsait değildir. Çünkü de daha wvvetle gezdirerek bir. 

- Siz dedi, stüdyoıııırı bundan linrillİ%! Yarm st\td.yonun ~ r.avallı del'tlidir. Hcş, buraları denbirc tabuı·esi üzerinde kıza 
evvellki şantörı:ünü ıstihlaf elmiş kiıtı<lile bır davetiye alaeağıruza •izi alalı:adar ellnez, etmez anı • dörulü: 
olacaksınız. Akşamınız hayırlı eminim. Kendiniz:i şi:ındiden teb- ma ne de olsa, siz kendinize kur - Ma1ımezel berı, bana ait ol • 
olsun madınazel, fak.at kızın ol. l'ik "®bilirsin.iz, çünkü şimdiye . yapını;Ulnı isterdiniz ıne çare mayan işlerde hE>ın sağır, hem kö-
duğu tarafa yine bakmadı. kadar ge'iel*rin altıncısısmız . Ö. iri... rümdür dedi, ve ayağa kalktı. 
Şantöz kendisine yapılan bu (e. bllrleri nail. olduğunuı: iltifata Piyaııistin bu gevezeliğıne Kapıyı açarak k ı zın önünde <>ğil-

m.inatum ıneınnun şiımldi, yilzü muhar olıwn.adılar, sıkıl an ınıttmazel, cevap verdi: di: 
gillüyordu. Mantıosunu ve şa.ı:'<a. Şa11tö>r gi•uıeğe hazıNanı14<en - Bir kadına kur yapmak baş. - Akşamlar ınız hayırlı olsur 
.anı giyetken piyanae ııordu: gözlıerile hep Geluanıın bu!llftdu.. ita, kendisine bir' kere bUe bak. matmazel, muvaffaltiyetia:ıizi teb. 

t~ yapacak kadar eAeavrıiyeti dr..ini güle..ılı: !1e5'!'edı ı:dıa: se: LOtfen bana ~r mi~in~? Kız. hiddetli bir tavırla oda • 

den a:egedı.ea hiddetli g<o~ 
göl'en Salur., .ltwn lıu b.UUWıne 

bir ın&na vermf1e çoal 'fU" 
- Af sana, muvaff.a.! olamayn 

biri daha ... Halbuki, bwuın Ma· 
doya benzer hiç bir taraiı da yok. 
Ne boyu, ne bosu, ne de sesi, 
böyle devam ederse stüdyoya şan 
töz yerine bir tenör alınak !Azım 
gelecek galiba!.. 

Piyanist Galuanın od~. ıa gl· 
rerek, gramofon distiklıerini kal • 
dıımakla meşgul bulunan Galua. 
ya sordu: 

- Nasıl buldunuz? 
İşini terke1ımiyerek ve kafasını 

kaldıllnllyarak: 

- Adam ~ende, ha bu olmuş! 

Ha başkası be.nce hepsi müsavi 
dedi. 

Piyanist masanın üstüne otur. 
mu.ş olduğu halde hayretle Galua 
ya bakıyordu. 

ni geri çevlrdi.uiz. demek zaval
lı Madoyu artık ~tindi b~ 
çılkllll kız k<mSil edecek. 

Galua, dalğın piyaniaın b<I 
sözlerine cevap vermi)!Ordu, eli• 
de«i stilıosıınu ıı,_ya btrakarıı1' 
piyaniste doiru döndü, ve göde' 
riniıı içine baktı: • 

- Söyle hııkalım cBl!rj<!>, (Pi• 
yanistin ismi) o buraya ilk ı<-Ji• 
şinde onu sen imtihan etınıl in? 
Ne kadındı değil mi? .. 

Berje, sigarasımn küllerini tal>
laya silkti: Gölgeli bir giil~lıe: 

- Doğrusu, dedi, o çok baş!<'' 
bir ~eydi, ben hayatta böyle;itıİ 
pe>k az gördüm. İlk geldiği zamP1' 
gayet üri;.ek bir tavırla içeri git• 

mişti, kendisini mikronun ba•ıJ'' 
da söyletebil.mek için ne kadar iİ' 
zülımi.i.şW.k. Hem ooun ne tatll> 
ve ne cana yakın yum Ufak bir $tY 
si vardı. 

Kad.Ut nıikrodon. 

- Acaba müdür>i1n i.lzerinde ğu odaya Dakıyor, piya · ken. ınanwB yine başkıa. Her ne hal i·ı ri1t ederim. 

lt!aşınca, va•'- bw ııpkerin?.. - Dojrnsu ~er,~ gü.,... Mesmuatıma .ııöre bu stüdyoda ... dan r· . S.rkızın od-ası.nn önün • 
- Halbuki imdiye kadar bu iş 

için gelenlerden yarım düzinesi· 


