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Nizamettin Nazif 

• 

Milli Şef_ 1 Boğazlar~ Türkiye ve Dünya Buhranı Irak 
;,;~~.~.~~. 1 lA.;,~>1.ı;:~: Almanlar İngiltere tuzkıa,.şf!'1!J 
~nrp vilarctlcrindc icra et- v e 1 1 n 1 
tıklcri seyahatinden bugün e ve • 

Avustralya Başveki- 8 ı· =o 

linin yeni bir nut1,u er ın, Boğazlar 

Al-
0 

1 meselesininn. 

:::~!~:,:.~~:.,., .... det oğazlar Boğazlar reddetti! 
Mısır notasına veri-

Eden' in Loyd Corc'a ıen cev~~ta şöyle 

:. cev~e. v~rir~en Biz i~~n~dil~iş bir 

• 
KURUŞ 

(y d 1 .. al b "' :ırr t'l t bı'l ··ak'amahallinde ıı hastanede aldırdığımız resmi) • • • an a, yara ı ,ı e e ınsanı na 1 o omo • 

ev er ''ş· . içindeki •mdıye 
k ki . kadar,, 

soyledıgı hır cumle: harp karşısındayız! 

so a_ . a r - ihtilatlara yol acma-
''Münasebetlerini fev
kalade takdir ettiği
miz ve diinya miica
delesindeki rolü en 

Kaçak çalışan bir sarhoş şof Ör yüzünden~ 

da n ışı ne dığını söylüyOr 
koşan 

Londra 
halkı •• 

BerJiıı 8 (.A. A.) - Y:ırr re~ 
nıi hir ka, naktan hilılirilirnr: 1 

Hugiiıı · lmaıı llırh·iye. Tc· 
Zaretiııdc, iıir eı•nt•Li gazetl'c} 
tarafından orulan rnııl~ ceva
hen. fontreux muka\·rlesine 
hiç hir eleği iklik olınaılı~ı Le
nazaran Boğazlar ıııt• desiıHle 
yıuı 0<lilmi~tir. 

bL!giik ehemmiyeti 
haiz olan devlet: 

Türkiye 

Bahtsız iki gencin hazin ölümlerile 
neticelenen Harbiye laciası 

ı..ondra 7 (A. A.) - A mm ka· 
marasında hiikfunete itimat 

takririnin müzakeresine bugiiıı 

B. I.loyd George'un be~ ana tile 
tekrar başlanmıştır. 

Güzel San'atlar Akademisine ve yüksek tahsil 
" - Bize makineli 
vasıtalar temin 

ediniz. Zafer 
bizimdir,, 

u cihet te ila\'e olunınu~tur 
ki, Türkj) e §İımliyc kadar taalı 
hütlerinl' kati) en sıuhk kalını~ 
Ve Boğazlardan geçişe nıii;:aade 

Irak Baş,·ekili Ra id • El • 
Gcylani 

gençliğine taziyetlerimizi sunarız. 

j etme<Jiği gibi Boğazların }ıir 
Ottova 8 ( \. A.) - 'ev- deniz ü sü olarak kullanılına-

~or~t.an gcI:ıı Avuı;tralya haş- 1 sına da mü aadc eylememİ§tİr. 
fekılı Menzıes Otto\ ada §ere- ı lliııaenaleylı Boğazlar mcsele
dıne \erilen Lir ziyafet esna ın si ~imdive kadar ihtilatlara yol 
kia: söylediği nutukta tleıni§tİr ~~mı§ıır. 

- Ilal'lıi kazanaca;ıı :ı.u 
Q ki t:ıılJ• 
~ ~-a)ca nikıhinliğe kapıla. 

r~ soy lemi) orwn. Hu kanaa· 
tiın ulvi ıı.• • • 

1 k . uır ıtıınlt( a istinat et· 
ıae t.edır A · · 
tniı 'or n' .. ~nı~nıt 'e cesareti 

" • uıun ı tediğimi d"" 
yanın hize rnak" 1· z Ull 
Yer 'd. •ne ı vasıtalar 

ınesı ır.. Davamız A . 
(1) O , emen· 

evarnı çiincü sahifede) 
- -O>---

Tobruk'u 
müdafaa I 

eden kuman. 
dan bir 

Avustralya
lıdır 

IM.Aİi;İen 
Kalıire 8 (A. \ ) _ R 

te · · eu. Fransası 

B. Ll~·od Georgc c·zciiınlt• ~ÖY· 

le demiştir: Berut: 8 (A. A.) - D . N. B. 
- Harbin sevk \'e idart•si hak· bildiriyor: 

kında diplonınsinin chemıui~·c- Jrak hiikiimcti, Irak ııoktni 
tini bilhassa ka~·d \'e işarl't <'dmı ııazarınm değiştirilımısi hakkm
hatip •B. Eden

1
in nutkunda Tür- ıtaki Mısır notasma cevap , ·er· 

kiye ile olan münascbt•tlcr hak- miştir. Hükfıınct Mısırın Duğ. 
kında daba fazla şeyler, İspan· dattaki elçisine sah giinii tevCI 
ya hakkında bir kuç şey, Vichy ettiği cenbmdn, iht:ıarın tarih 
hakkında bir çok şeyler \e Sov- çesini bir defa (!"ha yaı>hktnı 
yetler Birliği hakkında daha sonra he rtürlii ihtilfıf yasıfala. 
fazla bazı şeyler bulunabilirdi0 rına miiracnat ctmis bulundu
demiştir. Burada Eden, Lloyd ğuna işaret etmektedir. İııgilte· 
George'un sözünü keserek de· re bilf:il Jr11k kıtalnrına hiicum 
miftir ki: etmekle Jrak'a harp il.in ctmi.,. 

Fuat Tayman ile 
Kemal Sayman'ın 
cenazeleri yann 
hazin merasimle 

kaldınlacak 
Bunlardan biri evli 

ve bir çocuk 
babası idi - .Sözlerimde hfikim olan ri. tir. Bina nale~ h uılaşma attd 

bet düşmana yardım edebilecek mümkün değildir. Bu sebeple Di'n gece saat 22 yl 45 gece 
hiç bir şeyi söylememekti. J ırak ıniidahaleye tlC'\'am cdcce'k· H.ırbiyede feci bir otomobil ka. 

B. Lloyd George'a göre Tiir· tir. zası olmuş, iki talebe ölmüş, biri 
kiye Alman gemilt>rinin Ege de- Irak hiikumeti l\lısıı· lıiiku· ı' de ağır surette yaralanmıştır. 
nizi adalarını işgal için Boğaz. metinin giistcrdiği mnhahhcttcn Bir muhanirimiz.in ımıhallin. 
lardan geçmesine müsaade et- dola;n teşckkiirlerini biltlirerck de yaptığı tahkikata göre, hadise 
miştir. cevabına nihayet ' 'ermektedir. şöyle cereyan etmi%tiT: • 
LlOYD GEORGE'UN BİR MU· o - Şoför Arif oglu Hüscyinin icla-

KAYESESİ Rumanyada resi"ldeki (158~) numara'ı oto. 
Llo~·d George, bu giinkii vazi. mobil Sislive do~u gitmC>kt~I r 
yeti geçen harbtc İngilterenin Yahudı·ıere Oto~oh İ·n nuımırıısı tl'ktı; \'C 

yanında Fransa, Rusya \'e ital- dun, ancak çift numarah taksiler 
ya bulnduğu zamanki vazi)·etle d k f cnl.srna günü oldul,rundan, Arif 
mukayese ederek dcıniı;tir ki: ra yo yasa • ıglu Hüseyinin idaresindeki bu 

1918 de Amerika da hirlikt.e 1 Biikre~ 8. ( A. AJ - RıHlor otomobil, kaçak olarak çalı5mak. 

r rıırnı ını l • l . 
4 ·ı.ı· . U Hl ll 1 Dili ıalnri ve uı uırıyor: 

i ~?bruktıı heş giin kalan hirı Almanya 
idi. Fakat şimdi değildir. Ve mıl dor njan-ı hildiri) or: ta; polisın ve diğer alftkadarlnrın 
Jetlerin heyeti umumiyesi itiba- i Yalı udilere 'C) n Ynlıııdi §İr gözüne göri.inmek istememekte-

• rile veçhelerinde bize zaferi el., ketlerine w•rilıııiıo olun ratlyo 
• ı dir .. 

de etmeğe imkan verecek değı. rulı atİ) ..Jni iliin Jl('~re,filen Bu kadarı kufi dc~ilmis gıb· 
. ng~ ~z suLa) ı, bana hura<lak.i 
lugılız garııizorıuııun 
'".e az. mini nnlatnıı~ıır. T~hı;oarruekt Vişi 8 (A. A.) - Oii ajan· 

ı ll l hil<lirh or: garııızoııu . ıi rn, :• ı\ \'ll~tral) a • 
lıhırılnıı, lıır k:ıç Ingiliz anavn. Amir..ıl Darlan ile a keri ma 
Uiıı t ı""ı· · ı J ı · kanıları ara ln<la Parı· te cere· . · zu nrııı111 an ,l' ur kaç ta 
Hmt cü1.iiıa1111111Jan le ekkiil )lan P.d~ıı1konu-,ııalnr neıictdn .-.... k l" 1 ı; ' e a 81:!1< aki 1 h k ..,une teı ır. l r n<' kadar Al· kuk ~ı~· . . ~n aşma ta a • 

(Devamı uçuncu sayfodaJ 1 ırılrnıttır. 
uçuncij 

şiklik hasıl oluncaya kadar mev l ılir emirn:ıııu• i]e ihtal olıınnrn~ bir de üstelik sarhoş olan şoför 
zi tutanak mecburiyetindeyiz. tur. Ra<h Mll olan lıiit iin ) nim arabavi haddinden fnzlıa si.ir'atlc 
Büyük Britan~ a~·ı zaptolunmaz diler mukiı1eleri111 poli e tes• (De~amı üçüncü sayfada) 
bir İmparatorluk haline getir- lim edcceklcnJir. 
ınek , .e vaziyet bizi miçiu uy- Bu h·dJ,ire sclH·p. ~ aJıtHlile- Yunanistanın bü • 
gun bir şekil ahncaya k~dar ı~m I r~ıı rad)?<la nldıkla~ı JınherJe
kavemct etnıek zaruret.;ıdcyız. rı flc, 1<·t ın ıııı-nfant111e zarar 

Lloyd George devanı ediyor: 1 ,·ere"c-k Lir tarzda ağı?.dım ağı· 
(Devamı Vçündi sahifede) l .za dola~tırmnlnrıdır. 

yük vatansever 
Başvekili 

İngiltere ~ki Akd • d 

1 
Kartal bez deposu işçilerin

den Ahmet neden öldü? 

Korizis 
meğer intihar 

etmiş! 
h "'k• • y enız e Heybeliadah doktor Sakalaridis'in 

a ınuyetini koruyacak yaptıOı enjeksiyon ... 
K b a· •t ı Kartal Bez deposu işçt1erin-

I rıs .• ırı adaları şimal. d ı B .. (len Ahmet, Hcyheliada dok-
k Mısır _ L"b ın en geçe- ·- u gun ·-re 1 ya h d d turlarından Sakalaridi in yap-

h t . U U U üzerinde 4 ·· h"f · d ug~ı enı"eksiyon neticesinde ze· Uzanan a .m. ıhver hareketler"ıne cu sa ı emız e 
hir]enerek ölmÜ§lÜr· 

karşı mudafaa edilecektir ·Yeni başlayan· Ölüm §üpheli görüldüğün. 
Uzun hikayeler den eeset morga kaldırılmıştır. Yazan: 1 ::1..: l tis'küdar müddei umumiliği 

Sebep: 
Mesuliyetin büyük
lüğü ve·memleketinin 
geci rmekte olduğu 

' buhran 

I>ünl<ü feci kazaya kurban &itmiş ohan, Güzel Saatler Aka
demisi talebesinden Fuat Tayman ile bedbaht arkadatı Kcnuıl 

Soyman 

B. Stalin 1 En Son 
Sovyetler Birliği 
Halk Komiserleri 

heyetindeki 
değişiklik 

Londra ve 
Berlinde nasıl 
karşılandı ? 
ncrlin 8 (A. \.) - tnlinin 

Halk Komi erleri Rei liğini 

IHavadis 
Şira adası da 
işgal edildi 

Roma 8 (A.A.) - StefanJ ajan 
sının Rodostan ögrendiğine göre. 
İtalyan kıtaları Siklan.d adalar 
gurupundan en ınilhimmi olan 
Sirayı da çarşamba giiaıi.i işgııJ 
etmışleıxtr . 

17 Alman 
tayyaresi dü-

Ş·u·ru··ıdu·· .. 
kahıılü lınkkıncla:ki halıcrler, 
n 1. . • ı r·ıı . ı ı .. ı .. <Hııfr:• s ( . A.> - DU11 t'r 111 ı;ı) a-ı ma ı ı crın< l' ıtı· 

yiik alfıka 11 ~ arnlırnn-:tır· gece İrıgiltne iizcrinde y .ıpılaa 
al.111 lıırıla 17 AJ ııırın h-0nıha11o Harich e :N<'zarctiııilc yaban . 

· · f d Juuan ta) yarr,,ı dü~tiı·ülınür t'ı g.ızf'lccılt:'r lam ın an oru· < •• 
uevamı uçuncü sayfada) 1 tur. 

-
Irak ve İstiklali 

ticelcncn kıyam, komşu meın· 
Jrak'da hükumet darhesile ne-

Hamid Re/ ile 
lekctin tanı istiklaline kavuşma- . ~ b ·a bir 1..arekea. 

"b' b" . d y b"l k çınae, u nevı en • 
sı gı ı il' netıce ogura ı ece ...1 ğ"I b. müdafaa -mberinia 

"d' ., H k"k" ·ıı· b' k 1 ue 1 
' ar s-

11&reş ı serisinden : 
_!<!_eşemilite~iz . Koç yiğit talıkRikatuı elezalvmışteır. 1 t 

mı tr. a 1 ı Ve mı 1 ır B • • I . IDa aıgıv nmn~ 
. h "k sıper en aras -e• 

Kahire 8 (A. A.) - Reu· kınmadan zıyade yabancı ta rı ht t • bunu yapmamı• oı. 
• k . b" t b- mu aç ı, -s 

ter: esenne pe benzıyen ır eşe kla Irak istiklalinden bir 
1 - ŞARKI AKDENİZ HAV· yecektir. Yani Cebc1üttarık, T 

~l\SINDA: M~lta, Girid. Tobı·uk .istikamet- ef rikamızı 
bay Çö" ·ıı· son nutkundan Jerınde inkişaf eden Mihver ha- okuyunuz! 

t tÇl ID • "} k ti • 
ll-a . kı' Jngı • re e erıne karşı lıarb . ··• nuyJe anlaşılıyor , e ınuaıını. v 

ter l bo dane devanı edeccktı"r. 1 I azan ." ....... e, Akdeniz • Hint yo u • Ö 
J .. ilca d arının Şarki Akdeniz havzasında F. Fikret zso·· z '"- . Uzanan şark aın • 

-ııını · '-ı (De'Vamı ~sayfada) ·---------· 
eslQe asla müsaad.e eıı .. • 

1 
. . ma , 

Şimdi ifşa olunduğuna gö- hüsün umu an netıceyı v~rme- nehze daha kaybetmft .. yılaW. 
re Müteveffa Yunan 'ha§vekili m~sine inanmaklığınus içın se· lir. 

İyi leşti K~rizis 18 nisanda intihar ede- bepler mevcuttur. Bir kere za· 
Va§İngton 8 (A. A.> - B. r"'k ölmüc:tiir· B uintihara se- man i~i intiha~ edilememiştir. 

Ruzveltin sıhhi vaziyeti dün lıep ıaıaıdığı mesuiiyetin ağırlı- Harbin hedeflerınden v~:a. baş
diizelmişse de doktor iki giiıı ğı ye ~emleketin geçirdiği buh lıca istikametlerinden hırını t~
dah dışarı çduııaıuasını tavsi· rım hu usundaki endişeler ol· ı kil eden bu meml~ketin, kend!· 
ye elmİ§tir. l duğu söylenmektedir. "i ihata eden tehlike tartlan •· 

Hareketin gayesi ne? Dilflllll" 
nı koğmak mı? ... Fakat hanti 
düşman? Koğulmak istenen :mi? 
Yerine eeçmek iclıa tlörtir .. 
beldiyen mi?-
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Radyo ve 
gürültü 

8 l\layıs 1941 PERŞEMBE 

Dürbünün tersile 1 

Milli piyango 

Lepiskayı çıldırasıya seven 
bazı aşıklar boy ölçüşmek 

istemişlerdi 

Serlıevyahayı görüp de radyo· ...... ~...__..._. 
daki ta:bü gürültülerden, yani ha. 
va ccreyan1anndan husule gelen 
paraziilerden bciısedeceğim zan
etmeyiı:üz. Radyonun bu nah~ 
derdine henüz deva bulumnadı. 
ğı için, çar naçar t>u aaba katla

Dün Milli • Piyango çeıkildi 

Kimbilir, gene, kaç kişi sevinmiş, 
kaç kişi sukutu hayale uğramış

tır? .. 
Her ayın yedinci gününü her. 

kes bir ümit içinde geçiriyor. Vü
rek'lerde bir heyecan!... Derken 
piyongıo çekiliyor. Şanslılar knu 
nıyor; diğerleri de ka~yor. 
Hayır, kay4>etmiyorlar. Çi.inkü 
verdikleri para bu memleketiıs 
müdafaasına sarfedilmek~dh1 

] [ Müellifi : Nizamettin Nazif ı:ı.eyoruz. 

Bahse mevzu gürültü, binnefis 

lerindeki köhne fincanlarını 
dolduruy<ırlar ve bir nefeste 
dikiyorlardı. 

Kehrillar ağızlı kısa ya emin 
Çubuklarında sigara ek.sik 

olmı) ordu· Odada pencere ) ok 
tu. ~cfes, ter, rırkı ve sarmı
tiak kokular ıbirhirine karışı
) or, duıııan bulutları her an.bir 
parça daha ko) ula:ı;ı)ordu. 

Ortadaki kız durmı)or. din 
lenınİ)or, multn ıl rak ediyor· 
du. Kim bilir kaçıncı kadelıi 
) m arlarken oturanlardan a
kalh ı )nnınd.kini clürttü: 

- ·afi h y, lıeu hu kıza 
bittim. 'e elini ku nğtna attı; 
l..t> e"iui çekti içi11tlen lıir a\ 1ıç 
giinıii0 para ahlı. Fakat arka· 
da~ı onun hareketlerini endi-
cli bakı:ilarla takip e<Ji') ordu. 

Hrmen kolunu ka' rndı: 
- Aman ne ) apı}or-un? 

Dur· 
- ı: e olupır? 

akıu para aUıj ıın de· 
mc? 

C)C? 
Sakal .. ız adam ha;:ile kar:;ı

ki minderde )atım genci i--aret 
elli rn aj;.zıoı onun kulağına 
(J,ı)l)nrak: 

- Görme in .• dedi. Görür· 
c hilHilı öldürür. 

- Yuaa·. A ık demek? 
- Kara C\ da) a tutulınu§· 

tan beterdir. 
Ga) dacı k eden pnra 

çıkardıüını görmii,.tü. Ka keL
t n zİ) ade gecelik takkefıhıe 

lH'nzi) en garip ~ekilli 'e } ağlı 
erpu unu açarnık J anlarma 
okuldu. Sakallı adanı tered

tliit etmedi. \\ ııcıınclakileri he 
men ora) a bi:.altu. Sonra Jmr· 
rıunu çekerek fiııcauııu uzat· 
n: 

- Kız! Doldur unu 1. 
Yemek )iyen kızlardan biıi, 

iiUJIİ)e s ktirmeden boncuklu 
i-.~~} i uzattı: 

L kır .. Lakır .. Lak.ır !.· 
- Ha) ) uşıp ın ! .. 
Kız afi },e)İn dindeki füı· 

t·.ım da doldurunca iki kafadar 
fincanları toku ... turclulıır 'e bi
rer ') udumdn çaktılar4 

- Peki nmnıa .. Bu nri n
b'11 ~lecek oıi? Gclmi}ecck mi? 

afi bey, suratını huru.~tu· 
rarık: 

Onun tabiatı ilÖ)ledh.. 
eli e houıur<l ııdı. Bekletir, 
Lı: klt'tir ,ondan onra gelir. E· 
ğ r ) at ı nam zını Petriç'te 
kıldıktan onrn } ola çıktı) ... a, 
bir atten CY\ el geleııwz. 

akallı güliinı edi: 
- Huugi ) nt-ıdnn balı edi

yor un a afi bey... Ben Ka
tu ah'nın ne ka.arlanmı~ me· 
ilaıni ilcluğunu bilmez oıi)iın ?. 
H ın ofu n<lrunın burada i:;:i 
m•? Bu kö)<le hir bnrclak su İ· 
ç n. bir yıl gü ül ahcle ti alca 
) • ne arıtaıııa1.. Şu kızlara bir 
l1ak ana.. ilde §U göbek ata· 
ııııı kılıüıoa bir bak· 

Kız imdi arkil) a doi'.,TU e
Çi mi omuzlarını titreterek, 
lıelini hükü)or; iba ını yere 
d ~dirmeğe çalı 1) ordu. 

iki kafadan gözgöze geldi
~n; onrn ) utkunarak içlerini 
çektiler. Sakallı adam ) erden 
g()r.e kadar ha):lnrdı. Bu köy
den bir bardak u içenin, İ · 
1ırnbul arn)ınln hareminde 
)ıir :yıl 1ı rem i lemi tm farkı 
kalmazdı. 

öy Petriç'e iki aat me a· 
f ede idi. Fakat sa::ıki Pari ·n 
çi.:he~inde iıııi gibi, burada e 
falıetin lıer eklini tatmak mün 
l.iiudü. Bu kö)iin kızları, us
ta bir öhret im rının elinde 

r.bi} e edildikten iO'llra paza-

_ radyo gürültüsüdür, ve bundan 
ra çıkarı)mışa :benziyorlardı· bütün iz'an sahipleri şikayetçi. 
Menlik, lstnımca, Bayçay, Se- dir. 
rea ve Drama !köyleri, civar Garptc &tibas edip memleke

kö~leri~. ile~. ~~}enleri. zengin timi?.de ;tıbik sahasına koyduğu. 
l~rı, reııye tutun atarak e~le- muz bütün yenilikleri, kendi gö

Beyazıt son nefesini verirl<en • • 

Ah Cem Şah ! . . Demiş 
rme geçen altınlar~ ~e~elerme r~üze, kendi bil~imize göre Sultan Cem Beyazıdın mcktu. 
doldurup buraya u~u U)Orlar- mal ediniriz ve muhakak surette buna cevap verdikten sonra der. 
dı 'e .:ı;u gaydacının ç_npka ına ifrata varara'k bunu gayet tabii hal Kahireye döındü. Haç müd· 
ntıp Lır kaç kadh çektikten on b 1 deti seksen bir gün sürmüştü. 
ra e~ lcriue dönüp Rum arraf- uy~=~ci asrın en güzel ve en Bu müCidet içinde Memluk hü. 
lardaıı para dil eni) orlardı. fk B müfit ihtiralarından biri de süp. kümdarı Ka~ ıt Bay inci e. 

Kö~ü kim Lilir hangi açık 
hesiz ki radyodur. Y~adığımız yazıdla sıkı bir temasa geçmiş, 

gijz lıu hnle sokmu~tu; 'e kö-
cl ., csür'at devrinde> gömüğü hiz - kendisine siyasi haklıar ve men· 

)iiıı i,ıni kim hilir ne i ir. 
E' et bu kii) iin a ıl ismi de metlerin had ve hesabı yoktur. faatler temin edebılmek içın çok 

bir çoklarııııı m<>thııldii. Ho- Bu itib:ırla, telefon, otomobil, çalışmıştu. 
, ardalar ona } eui hir i im tak· şimendifer, t~l:li veya telsiz tel • Vardığı netice şu idi: 
mışlarch. Bıı i~inıle lllll) orlar· graf, tayyare gibi cem"yeti beşe- Sultan Cem'e askeri yardım 
<l riyeye hadim olan vasıtaların yapmasına imkan yoktu. 

ı. 

_Küçük Pari .. yanında ve başımızın üstünde Cem Mısıra döneı· dönmez he. 

'

T b k ". ··k p · · b yeri vardır men Kayt Bayla görüştli ve um. e u · uçu · arı.:ııı u f· •• 
vi nıeıılıurdu. Dalın clob'TthU Fakat... madığı bi rcevap aldıktan sonra 
hu C\ in u ortada belini 'l··n 1 ra Evet, bir fakat var. yeise düştü. Kardeşile barışmak~ 

[! Hakkı Konyalı 1 

Cem korkusu 
yeni Padişahın 
her milletten 
casuslarını 
seferber 
etmişti! 

-16-
kn'lr:t rııkS't"<len genç kızı .. O- &dyonun bizde kullanış şekli tan başka bir çare olmadığım a:ı 
mm iı,;in uz adam mı hirhirini rptizale pek garip bir devreye gir. lıyordu. Kendisine bir mektup Fakat buralara hükmeden Ah. 
vurmu,., az zengin ıni lıarap ol miş, bir çoklarımızı ondan soğut- yazdı. Affını rica etti. met pnşa bunların Cem ve Mısır 
mu'=tu? Fakat 0 , ~anl..i her Ö· maya bnşlamıştır. * lehine casusluk edecekrorinden 
lenin kanından bir ha~ka Jıız; Bugün, hij ıbir kahveye girip, Cem'in hayatta ve Osmanlı sı. stiphelendiği iç.in takip ettirmiş. 
t"e her harap olan en•etten hir sckineti fikriye ile gazetenizi o. nırları dışında bulunması İkinci Andon sorgusuz, sualsiz hayatla. 
~eni kudret ahyorınuş gilıi kuyamıyor, yazacağınız iki satır- Beyazıdı çok orkutuyordu. Cem rının Ahmet Paşa tarafından he
günden güne kn raklıışıyor. Ü· hk mektubu, sinir buhran!arı ge. heyüillsı onu bir kabus gibi kor- der edileceğinden korktuğu için 
nun da n,ıl imi kıı)bolmu'lu, çirmeden, onun bigi.inah mevcu- kutuyordu. Cem korkusu Beya- bir gece derhal Sakıza kaçmış 
uzun Jm rak nçlnrmdan ki na· diyetine lanetler yağdırmadan bı zıdın tahteşşuuruna girmişti. ve Beyazıdın orada bulunan bir 

ye ol a gerek Le) 1er ondan tireırniyorsunuz, ve nihayet kah. Cem ö}diL1'.ten sonra bile o kor 
},alı l'clerlerken Lcpi ka :.:Ö) le veden kendinizi dışarıya at1p se- ku kendisini son rıefcsinc kadar 
Lepiska hö)le tlerlerdi·. 'amete kavuşuyorsunuz. takip etmiştir. Hattfi Evliya Çe. 
\ımna bu Lir zamanclı. Şiuıdi Bu hal, malesef mahalle arala. lebinin yazdrğına göre Bcyazı.d 

adamına vaziyeti açmıya ve o. 
nun vasıtasile istanbula mektup 
göndermiye mecbur obıuştur. 

Lepi kanın adını anmak için r.nda, hele şimdi ynz.ın, bilsbli - c;on nefesini verirken: 
ın .... nın hileğinrle yedi evli) a tün daha elim bir şekil almakta. - Ah Cem Şah! .. demiş'. Ve 
ku" eti olma ı lazımdı. K ı \'- iır. sonrn g(nlerini hayata kapamış. 
r k kız bir eııedenb ri inlıLar İ~ind~ yorgun argın evine dö- tır. (1). 
ahına girmi~İ· nüp, yuvasının sakin muhitinde İşte bu müthiş Cem korkusu 

Su kar ıki minderde u~n- bira:&. dinloo-m..k, \>od• -yen\ ped~2n her--rntl etten "en· 

Ben Topkapı sarayında şimdi
ye kadar ilim ve tarih alemine 
g:zli kalan bu mektubu buldum. 
Vesika 11982 numarada kayıtlı. 
dır. 36 santim boy ve 15 santim 
enindedir. Mc-ktubun üstündc'ki 
fek satır şudur: 

ıııı. ) atan genç geçen kış ırnra dağdağa ve şamatasından beyni. susierini seferber etmi ti. Cem'in 
)emek için Kiiçük Puri e f!f'l· ni ve kulaklarını dinlendirmek 0 n ufak hare!ketini haber veren. «Sureti mektup Andon; Hüdn. 
nıi;:ti. GeJi iı;te i geliş. Po tu isteyoo aile reisi, bu sarih ha1' - lere bile etekler dolusu altın ela. vendigiır Hazretlerine gönde. 

· ·· [ k ] 1 remdir.• hurrı) :ı erını> guz ızn rn ta kından feragat etmek mecburiye isrtılıyordu. 1 
•im ermi .. ti. Bazım llir hafı:ı tindcdir. Çünkü, karşıdaki yahut Cem henüz Hicazda iken Mektup Rumca yazıldığı için 

·· k b I a ,,.ı·nc An· Türkçeye çevrilerek padişaha ve. 
ın gun a) o U)Or, sonr • vanındaki kom.şu, radyosunun don isminde bir casus Kayitayın, .

1 
. 

1
. 

] l d k rı mıs ı. 
r anı ıyor u. düğmesini en son erteye kadar payitahtına gitmiş, Cem'in ana. . 

h uç dolu u llnra sarfedi· açmış, bilmem hangi bayanın o. ıle, karısilıc ve çocuklnrile te. lştc mektup şudur: 
~ or<lu. Çimdi. ne i~ yapıyor· k.uduğu şaritıyı. kendinden faz- mas etmek imkanını buldu'ktan cŞimdiki halde paclişahliığınız 
du? neci} tli, lmnu bilen yoktu, 1a komşularına dinletmek heve. sonra onların üç adamlarını da devletinde Cem a.'la'iının ve Mı. 
, alnız herke ~endi inden çe· c;m" e kapılmıştır ..• kandırarak Mısır.dan kaçırmıştı. 
kini~ordu. A· .... •pada h""""en ı..-r "'vde r"'d- • n.. =--• ıu: "' .. Andon Cem in üç adamile be· 

Lepiı;;kn'J ı çıldıra ıya SCYen vo v."rdır. Çalan da ı..-ndi i ... ı·n ca k 
1 

" ıu: ::ı raber Sa ·ıza gelmiş ve oradan 
lıazı hıcli:ın ii:ı.1klar onwı n boy !ar, b~pı..ası içı'n değil. d ı _.] f k ~ da Ana o u sahillerine çıkmıştı. 
iilçiişrnek i temi lerui; ıı at ~hş saatlıeri, beledi nizamlar. 

sır Sultanını üç adamı elime gi. 
rip anlar ile bile Sakıza geldim. 
Andaın ben (Manase) vardım (2) 
Anda evvela Ahmet Paşa beni 

casustur deyu ele tutturdu. Ben 
dahi naçar olup geri Snkıza dön. 
düm. Anda padişahlığmız.ın ku. 
lunu buldwn. Tacil mektup yaz
dım eline verdim. 

Padışahlığınız.ın hükmü ile bir 
kul gondeı·. Göstereyim . Alsun, 
gitstın. A.nlnrdan çok haber ve 
ulu maslahatlar padişahlığınıza 

malum olur.» 
Anoonun bu mektubundan da. 

ha bir çok şeyler ç;karınak müm
kündür. O yalnız Cem'in adam. 
!arını değil Kayıt Bayın adamları 

nı da canlı birer vesika gibi kan. 
dırıp kaçırmıya muvaffak olmu~. 
tur. 
Cem·in ve Kayıt Bay gibi zengin 
bir hükümdarın hususiyetlerine 
ve mnhre niyetlerine giren adam
ları kandırmak ve onları peşine 
takarak kaçırmak az muvaffaki. 
yet nlidir? 

İşte Beyazıt Cem'in ve onun 
ya'rdımcılarının planlarını suya 
dilşi.irerek ~ihai zaferi kazanmak 
için gizli teşkilatını böyle çalıştı. 
rı.yordu. 

Ccm'in Beyazıda yazdığı ilti
ca mektubunu Topkapı sarayı 

ar ivinde bulamadım. Ar§ivdc 
bulunan 250 bin kadar vesika ta. 
mamen tasnif edildiği içLn artık 
bun<lan sonra bulmıya da imkan 
yoktur. 
Yalnız bu iltica haberini (Vu. 

ku-.atJ Sultan Cem) de bula:rnıyu. 

rum. Cem ' in defterdarı tarafLn. 
darl yazılan bu kitapta Şclızade. 
nin Hicazdan dönüşü kısaca şöy-
1e kaydedilmiştir; 

c887 yılı Muharreminin yirmi 
birinci günü, Düşenbe gün yine 
M sıra gelindi. (3)» 

( Devmnı var) 

(1 ) Evliya Çelebi seyahatna. 
ıncsi. Cild 1, sahife 146. 

(2) Bu kelimeyi iyke okuya. 
madım. 

(3) Vukuatı Sultan Cem. Sahi. 
re s. 

>c 

Benim üzerinde durmak iste. 
Hğiın nokta şu: 

Ne ı.amandaniberi, bir keşideye 
'lir kaç adet (20,000) liralık ikra~ 
ıniye konuluyor, Halbuki, eskisi 
'!ibi, bir tane (50,000) veya 
(G0.000) liralık ikramiye vcnnek 
usuTü drtha iyi idi. Çünkü ümidin 
binde birden, binde ikiye çtkmn. 
c: nın bilet sahipleri nazarmdn bir 
ehemiyeti yoktur. Buna mukabil, 
üç adet (20,000) liralık ikramiye 
verine, bir adet (60,000) liralık 
büyük ikramiye verilirse, fikrim· 
ce, bilet nlacnklar çoğalır. 

lnsafsızhk 
Geçen gün, Yemişte, bir adanı 

kavrulmuş fımhk kabuğunu kah 
ve yerine satarken yakalanmış. 
Halbuki fındık kabuğundan yap1' 
lan bu çeşit kahve (!) insanlar !· 
çin çok ~ararlı imiş. 

Anlaşılıyor ki, !keındi cebini 
doldurmak için, başkalarının srr. 
hatile oynamaktan çeık.inmiyen 

bu adamda, bir fındık ka:buğunu 
d-0ld uracak.' kadar L"lSaf yok! .. ~ 
caiba bu hilekara nasıl bir ceza 
verilecektir? DoğTusu bu ya! Bu
nu pek merak -ediyorum. Bana 
kalırsa, en münasip ce?.a, bu in. 
safı kıt herife, kendi kahvelerini 
içinnektir. Siz ne dersiniz? 

Giizellik 
müesseseleri 

Bir refikimzde okudum: 
AvrlLpa harbinin beklenmi~en 

neticelerinden biri de, İngiltcre
nin bü~·ilk şehit-lerindeki kadııı 
berberlerinin ve güzeldik müesc:e 
seler:iaıin kapanmasıymış. 

Fakat, bence, kadınları güzel. 
leştirmok için açılan bu. nevi yer
lerin kapanması harbin ıbe:klen

ınedik neticelerinden de~ild·r. 

Çünkü, bugünkü harplerde ) al' 

nız erkekler çal1>ış1nıyor; bütüll 
miJJet çarpışıyor. O halde, kadın. 
!arın, bu har,' yıllarında üzerlc· 
rine dfü~en vazHeyi yapmak ic'ıı 

süslenmekten ,.e gösterişten vaz. 
geçecekleri tabiidir ..• 

Şehnbeddin UZUNKAY A 

gPJJÇ adam hep inin ipliğini pa ta tesbit edilmiştir. Sabahın se
ı.arn rıkarmı tı· Bu her §ey<len • · ki?Jnden akşamın onuna kadar • 
"''el ) aman bir kavgacıydı. dır, o da kısık sesle ve koın~u-

Az e\ vcl ke e~inden para 
larını rahatsız etmemek şart.ile 

cık,·ıran kara rıkallmm kiitiik 
Bunun hilafında hareket edenler 

P:ıri,e ~ık ık ~w1cnl rrlen ol

öd iseler, insanlar ve gazeteler 
kanunun gösterdiği cezalarla tf'C. 

ıuadığı rınln ılı) ordu. Eğer o, ziye edilir. Bu teka.yüdat sac\ 
lmranm temeli ınÜ:ı.terilerind'fn radyoya mlirthasır olmay :p, ki:' · 
o' a} dı J,,epi ka oynarken ı>ara man, piyano vesalr bfitUn musı. 

Muharrir veya mütefekkir, bilgi ham~lesinin menşe 
şahadetnames • ni ibraza mecbur mudur? ntılmnı}acağını ela elbette 1hi· ki fıletlıerine de şamildir. 

lecel ti. llattii <lnluı ileri} e gi· 
<lilerek denile'bilir<li ki; kara Büyük şehirlerin belediyeleri .:Politika> ının dünkü nüsha - tiınde bul:nduğunu ve sahte bir 
akallı adam bcllii de küçük bu surtle, günden güne artan sında c:Tasviri Efkarın bakışlar gururdan doğan bu zanının alim 

Parise i1l defa olarak geliyor· her türlü gürültüyü me'hmaim. üstadına:rı serle\halı fıkrada şu olmak hevesine kapılmaktan ileri 
<hı. Bt•rekeh er in ki r afi hey ktın izaleye çalışmaikta ve mükel. satırlar gözümüze iliştı: ( geldiğini söyliyerek, bu ilmi (!) 
tam znmaımıda mani olabil- lefinin huzurunu bir dereceye «Bir cemiyet için en tehlikeli kanaatlerini ha:ngi felsefi veya ta 
ınİ§lİ. Yok a kiın~ıilir ne kor· kadar temin etmektedirler. unsurun unim mi.itcfckkir!.cr» rihi akideden almış olduğunu so-

t Ensari Bülent 
'-

Va - Nu ve kıllı 
bacaklar 

k :ı_ • I k l Bizde de bir radyo nizam na - '--d•hA ~ .. :1rA d 0 unç JJlr ırtına opnmş o a· oldukları ~ ı ı \C ~ar ır. . ruyor. c:Vn • Nıi» nun bir karii kendi. 
caktı. mesi ol:acak galiba... kumadan aliın oln k h vcsinc BiLmcm fıkra muharririnin bu., . 

I G 1.b d" ·· k.. · ~ h kk ., B"l sındcn şunu soruyor: :Tafi bey lrıımca etrafın- 3 1 a, ıyorum, oun u şun. dün bu zavallılar, tehlikeli bir c. nu sormaga a ı var mı· ı · 
elan Si.ilcnnan Pa~an1n damadı diye kadar bütün yazılanlara, çi· r,-oismc'in \'ereceği bclhude gu • farz, Peyami Sııfa da, c::hangi hak
idi. K.ihn~ terbiyeli 'Ve çok hay. z'lenlere rağmen, ciddi b·r şekil. rur ile. her ı;üzJcrinin bir cccev. l la se~ ben.~ .. tenkit .,sala~·yet.ıni 
iyctli hir ndamdı· Ona Serez 1e tatbik sahasına konulduliunu hen olduğuna kendileri de ina. kendmde goru~orsun. flkırlerıne 
ı:aııcağınm hem n hf'r tnraf ın· ~örmedim. nırlar! Bu inanmadan mütevclht ı aykırı o~d~ğu anlaşıl~n kendi 
da yiik ek bir lıiirmet gö;;terilir Filhakika uğraşacak o kadar felaket yMık ki, kendilerine mün. kanaatler nı, sen, hangı felsefi, 
di. Faknr bu hürmet onun ~.nlı· çok iş var ki... hasır knlmaz. Anlamak, bilmek. tarih ilh ... Akideden nldın?» dı. 
i mezi) etlerinden crvetin- NACİ GALİP öğrenmek ihtiyacile çırpınan in • ye, pek hakfo ve yerinde bir sual 

den Sülc)ınaıı pa anın dama· ------------- sanları da aşılnr ve ınalfıl kılıır. soramaz ml? 
dı olınn mdnn ileri g imi) or· Serez kızlarında, fe):jmi Cl'Tf· 

t 

du. .. .. . A j 'nnlnrına )ıfrk_im olmuş vı• ırii· 
I trumcada hu) uk hır ~Tela· niin birinde Jc;tnıınra drrrı:i 

mi tekke i rnrdı. Naci Nafi l1cy kı~ ı larınd:ıki kii\ ]enle ı\rap 
bu tekkenin ileri gelen mürit· e} h namıru:lrı bir nclnın tiire· 
lerindcndi. mi ti. Hacı 'a{i be) in kmnnta· 

Bilmem ne kadar zaman e'\· ı olan Sül~ man paı:a lıu e)· 
~ l Edirnenin Sultan yeri ka· lıi tutmu,. J lrumradnki tekke
za:ıınclnn fı~kırarak Trak}aya nin bac;ıııa geç.im1i ti. İ5te o 
ve hillıa"'~a Garbi Truk) aya ı gi.inclenberi imp:ıratorluğun 
yayılan kızılhn lık. Serezcle ve (Dalıa var) 

«Teııldtci iistad> ın serbestçe Hav r, muharrir veya mütef~k. 
ne gibi tarilı'i, felsefi ve ilmi bir kir, c üc:ünen ve l a1an kimse', 
tetkike istinnd ile böyle birdü • uthka. b lgi h:ırıulesinin mcrı-

• 
tjincc e. böyle hir akide •c ahip 1 c ahad n me ini ibraza mecbur 

olduğunu sornbilir :miyim? ilh .. » ı de 1.lır .• ?· . sadece, . c .r"rı-ir .. k 
cBak ~lar üstadı> )ahut el n. ;.ıvaffn oyetı d r c c;ıle o · hır. 

·itçi üstad> d"yc sözü g('('en Pe-j N t('kim P yami de gen~ m·kyas. 
·ami Safad r. !" kra mulı rr·r d bilg'<:inı, r-eçenlcıdc m Shur 
Peyaminin, kend' ·nın her ö . b·r bey tı cdctfı yeni b ~tan ıbdfı 
.tünde bır cevher olduğu k .. naa.1 ctmesıle ıspat etmedi m ? .. 

İskendcrunda, ıınlıaşılan Frnn

sızlardan kalma olacak, bir moda 
türedi: Genç, ihtiyar bir takım 

erkc>kler, müstemleke askerleri. 
ne has bir sekilde, kısa pantaloın. 
larla sokakbrda gezerek, kıllı ba
caklarını aleme teşhir ediyorlar .. 
Onlaı n bu çirkin manznra~·ı bi. 
r.e scyrettirmeğe hakları var mı. 
dır? Ve bu kıyafet Tilrk giyim 
an'ancs'ne muvafık m dır?> 

Va • NCı buna <«>rtalama> bir ce 
11:-ıp 'er yor. Ta'krıben diyor ki: 
, lam.arımın çiı,kinhğinden şikn. 

yete ha kın z var. Fakat erltekle. 

rin de acılıp ı:~çılmakırındcn, ya
oı ni<:l>eten rahat ve ferah bir kı. 
~·afet ıntihap etmelerinden şika. 

yet etmeniz değıl, memnun olma
nız. laum. 

Nedir o kapalı yelek ve caket 
lçindc'ki; sımsıkı bir yakalık ve 
boyun:bağile adeta nefesi kesile .. 
cekmiş gibi boğazı sıkılan erke .. 
ğin ha? ! Hele ı.ıcak bir iklımd• 

ve yaz mevsiminde .. . 

İyi ama, erkeklerin kısa pantn
lonlarla bacaklarının sakaletini 
teşhir ct.rnelcrini Va - Nu n çın 
doğru bulmuyor? Bunu eı•kelc 
gözile görüyor da ondan ... Ha bu, 
ki bunu bir de cinsi latife sorma
lı!.. 

En Son Havadis 
Sizin gazetenizdir: 

Onu ahnız ve onu 
okumakta devam 

edin izi 

ri 
Zt 

df 
pt 

' ı 
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lngU!e~e il Bu Günon En Son Haberleri 
Boğazlar Amerika· ırakta bir Vilki'nin yeni ve 

mühim sözleri (Baş tarafı Bi:rinci saJaifeıle) i D g i 1 i z harbe 
B: Stinısoıı'un, Amerikalılann 

~a.ııyetin vahametini takdir et- ablukasını Amen·kan 
tıklerini göster tk b .... k ka· ,,. cep 
~=·~:·:,i~·ii'.:~d.~~: tamamlıyor • donanmasına 
:~ "':ı,aı.t:._:;:tlia: Mihvere v;ga mihver ha ne düşen vazife 
Do---. dostu memleket' yok m uş Nevyodc 8 (A. AJ - Düıı 

Ahlaua dellizaıtııan Nbsi..te A . ıere a)qam Ma41isea Sıl.e Ganr-
vazi7et ses- IMrptet.=•m da- merı'ka go/i/e kaçan Beyrut s (A.A.) - Ofi: Mu • .ıe.. .ıe yapalım .lai.R litıaaada 
:• .adüt .Wup P,i, ha,,. mal gönderi/mine 1_ hı -' -...ııyah altı gUn o1duğa 18 bin -kişi iştirak etmi§tir· 

4 milyar Rayşmark 

Amiral Darlan 
HeyeHDiB girişttği 
feşelıbumerdeA 
Ahnanilk 
neticeler 

1 Asker gözü ile... 1 
~------' • 
Ingiltere şarki Akdenizde 
hakimiyetini koruyacak 

Kıbrıs - Girit adaları şimalinden geçe
rek Mtsır .. Libya hududu üzerinde 
uzanan hat mihver hareketlerine 
~ müdafaa edilecektir 

!Yazanı Sal.i1' Biik,:~ 
Ateşemilileriaiz 

o .......... nm;reti ele Jaua.. Va.en.....- °" ce1e halde İngiliz - Irak ntilafı he Toplaau.L Jaa.ar bulunan 1 - lpl alnnda huloınmı 
l'a .P.1 .,......_. 8 (AA.) nüz hakiki b; .. -..ı..:..-tinı' aJım .. , · Pi • .,. · f I d L--:a..... (Başi birinci sahifede) ...._ Aw .... .._ b t ~ gemiler lWasinde ka :re~ - Amerl. ..... _,"' - Vendell Vi~ ~ ki: I rama ııe l§ga a nn a 11111un- ywua .n:R m f'-1 ,... 
/ an leıailerden dalaa mühim- :rettiw. b' . B. Ruzvelt Def. mıştu-. 14uhasemati bir takım Gittikçe artan Acmirakao İ• mıyan Fransa arasındaki hu- Mihver tuvvetleriıriıı iferi ha- bi&em.e ,,. lhmlalana br11 

ı.r, .Geteıı harpte Birlqik A· Aın~ enıır.name ıle Birleşik münferMI hareketlere inhisar et- tihsalaunın İngiliz adalanna dut, ~mtia ve kıymetlere açık reketi Girid aclasi ile Tobnık .-...,. Mn ~e d'elliz ı.net
~~rib filosunu Atlas elen.izinde cek ınaJıI an transit olarak geçe- mektedir. Soo. giinlerde de Jtaher varmasını temin l>akımındao bul'ondunılacaitır· blesi önönd'e cfmmuş bulunu- lerinin araştırma f*ı.tliislerf 

dgoıı~e.rıWı, Japonya da Pasifik ne +l!b• arı da üıraç ruhsat.iyesi. ler azalmıştır_ alırsa i .. ...;ltere zaferi •kazana-1 Şahrslar da bir mtntakadan yor. Mm\'er ltnvvetlerinin he- IMıtlacbfı zaman, :aıldafn nsi-
cnızin· h 141 l tutmuc:+.·- ı... ~· a·v . h. h ll..LI d~·. Gı'n·d aıaSTile Mısır ve Sii- etiai k .. . ı mu afaza etmiştir. Bu ~·o.u. IraMaıtı Beynıt'a ea son gelen Amerika Jaznngelcn tecll>irlcri ıgerıne va. ıın astanK ar \le· t."'.I o Y ve uvvdJerini as ~ 

&un l5e Birlqi kAmeri.ka yahua Bu karar, mihvere veya mihve. malUn:ıata göre, biy.ay.elteki har:p. caktır. Se,".kedilen hamulelerin ya yalbn hır a'kra'hının nfatı l"eyş 1<anaJ1dır. tngıltere için ba ........_ •iiMkh oJ;waktır. 
Al~nyaya karşı inşa etmekte re dost ol::ın memleketlere kaçak çi tahrikat sükunet buhnuştu:r. himaye edihnes.ini fakrt daha miin~se.betile gcçehiFeceileri- t>ölg~de en miihin1 mesele bu G~ çölüne gefi~e, hrad. 
dcgıldir B ·· •· ı ik mal gı·tm · B "t d' __ 1_ • ' dir lki ıııı t k d h .;a,efl • h m ka..:1ar huekat -·- • .....ı:z;.. .k • u cun uır q Aıner.i esıne mfuıi olmağı istih- u, mu ea ıt ~erı ve siynsi se. az söz, daha Çtjk fili yatla '\o"'e 1 . · . n a a ara ın a re· cu' en ar il somma Y -~ .. ea gay:rı .. ._.ait 

.a .aynı zamanda Pasifik deni. daf eden yeni bir tedbir suretin. beplere at!olunnıaktadır. lrakın. derhal himaye edilmesini i~ ımsız kartostafüırla muhabere elde bulnndnnnaktır. Krfms • menime tesNiif etn.i~. Yaz 
r.ının muhafazasında da yalnız de telfilti olumna.Jttadır Filhaki cenhanesi az gıôi giizükmektc _ '-'Oruz. Amerika ha- mal me l!IM"be rfrr. Kara ve hava erdn- Gir;d acf.tbrınm ~iaıafinde• geç- geldik~ çöl ikliminin fona ~art· 
o)cfn~ k · • J ·r l k . ~unu batıda tutmak ınecbu a C<!nubi ~rikadan BirJ iık dir. Filhakika Bağdat hükumeti. sİ11ia emaiyd, alımda tes.Ii.Wni ar"?a men up ~ erler de me· mek &zere Mısrr • Libya Jıutfo· ları lMishütiin ağırlaşacaktır. 
;letındedir. Amerika limanları yolu ile Japoın nin elinde ancak uıyıf stoklar temm :için, himayeli vapur ka- znnıyet ~a!imle ~inı~iye kadar dmırr rakfficn rn, ha1 ~iziniz. Bu Harbi çabok bitirıneJr İ§tİ)'e• 

· CHURClliLL'iN CEVAlU Ya da dahil olmak üzere diğer vardır. Diğer birsebep de Irak filelu:iae, Uııi~de devriyde h?nclan ıetı~ade etMI~ olan fk. hat şarki AJtdcnnde Tugiliz sev· Mihver tarafı içia yeırilemiyew 
.. 8 • U.yd Gcoı-Ke'daa senra memleıketJere yapılan sevkiyat hava kuvvetlerin'ıı uğradığı z:ıyi. re himaye kuvvetlerine ,rsairr nız a!kerlen gibi &er.be&tçe bir kfilceyşi miidafaasınm ön kena· cek kadar biiyiilı: bir ına~ 
~%alan B. Churchill, e\'vela B. bir dereceye kadar taih<lit edılmiş attı.r. Esasen Irak'ın ancak bir yıe ıaüaeaat etmek ~churi.ye· mınr.ık~an diğerine ~çebile· mfır. Ba hattın g-erisintfe, İngil- dta. 
b hyd Geoqe'u11 nutkunda• olmaktadır, kaç tayyare filosu vardır. tiıulediE. ceilderiir: terenin Asya ve Afrika Jroloni· l İnpi3 1eyy:ar cwllastı Ye Tol!J. 

a sederek demiştir ki: .Amerikaııın uyd olduğa ve 2 - işgal ma nflu:ı11111 a- lcrile Avustralya bulunmakta· nek kaleli ı.u.-. istifale et-

li~.~ meclise §C.rei ver- 0 "Bo~u·•nko.. ya harbe fena haaırlamnıt hu· &alması itt:O- müzakenter baş· dır. Bu miidaftt cephesinin mu· meıtini 1"1mişm. K.eYndıa•~ 
:ek uzere •alona girişi çok c G ı •k/ • b • ~ lunauğu lıakkında·ki nıüliiha· lam_ı§;ır. Bı?yette masraOarm vMalım ta A·rnerihya Jıadaıı ııw ~ .._ iyi istifade ~ ...,.._ 

ern;iyet ve takdirle larştla: em l l ır haA disele zaları ı:e4lediyoı:um. İngiliz 1~ ıl~2~ ı;;;lyoi ;;7~maBrk ten 7.an~tw. .. cephe «Sisinde hftiıdi ... 
~ . Lloycl George'lm ltu nwt I b .k .. r imnaratorluwgu ile Amerikanın ~ı- ~mıd ~:_riİf) lF· u ten· ~ bnfeontek i~in en z~ Orta~ k.-ndam Genenl 
au her h Jd • Q n ator IJ'a r 21 al sene e tcm.r - d'" . • e pek tqvik ctlic· ve • • b• Hitlerin ' 'e fabrikalarının mıı- en •ç «t b111dfara salrip &ulumm l111:tl- Wavell'm em.de 1-- mil,_. 
lltahıyette değildir. I Ki l geçıcı ır yaz lıaret \e ık-abiliyıetİnİ j tffi a)at :ulil)H ra~jmarJtlık_ hu fxk tere e.....&..e "'-farnMa MRÜZ r ... hık Ljc el'ft ya-. ee... Jj,j. B Ll .. 11ncftktir Miiakerd * "'P" JZV.)' u .... "'.1'7 

ispa.o . oyd Gcor~e B. Edenin lZ l ag bul tud f h:dumııulan geçebilecekferini ?ti . · . ese yıf bulunabilir. Nebam ann• ,._ on.su .. Akdeni.2 ..U. 
ki. ~a~ &usya, Vı~y ve Tür. 0 Ur.,, biliyorum. Bitler hiç fıir za• 'am eii~. fayyıwe- -.e znhlr v~r. li.De yetipaek iaare emir ....... 

et~~~t~u:: ==~ Hamiyetfi bir va- Eski Irak Başveki· :ı:::=.gjLi bir millete rast Avus1ralya Bişve- = =~~!!'::!.7aepA::.: ~~~:: .. !:! = 
h•rid ıh- ... t h kk wnu , __ .... ;l_ olduJ:ıun ı· . - le . T ·r_! 1~ "-- h" 'L--L.ı..J ~!1! laker "7~ . a mda bir nıü. Mll'IU-y y U inin SGZ rı arıı.un a~ışı .11uyunca ıç kili • "- 1 ~lllUİ ytfrwağa ~-·ar. Bu IHdanbcri de\'am. _,..,_..... 
.. 1nıo e dekgıldır. Hariciye Na.... ı·spat ettı• f millet Aınerilan milleti kadar nrftlft uuYanJrJ itıltarla, lııwp uzadık~a be ..._ Alman. t .. -L,an oriusalNA ia ~ .... Filistin'de bir yer: 8 (A.A.) - ~, ııut u sadece so··,.·ıe-edı'.. kuV\~etli olınamıı:tır. (B b'r ~ "" # d ) --'e ·Millver üstönlüinllliin de- ta•-.. ı·'-·e ku•·veUen· alınalda el-teyı- L- " ... gı Ankara 8 (AA) K ı1 Eski Irak ı:ı. ..... vekili ve mütevaffa :ı; aşı 1 10

'-• .,..yıa a 
6

"'.. e· •· "' • 
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-~ ._Janund•a mülaJei ..._ r"L. · · - ız ay k.ral ·-"~ naın ve bütün me,Jeni millet1e- vamma ihtinıalı verileme-a. O duldan söyleniyor. Şu Aal4e i1D 
1 nıeıncl'd' ... vuıumı me-keımden bildirilmek- Fa,. ..... 'in &stu Cemili Bey Tob k' üdaf. M it ıa.... Dıetj de • .. •r •• I~eza nutkun .kiy. tedir: Gemlikte fabrıkatör Yah. Medf.ıi Iralk vaziyeti hakmda de- fU u m aa rin davasıdır. Bu <la\'a alelade h de alul edebitmz ki Fili taraf da yeDİ muharebelere-

ba soy edıkleri nazarı iti y Al d mi<atir ki: Hl ferdlerin ele davasıdır. Şimdi· A.Jnleltİ'z havzımnda ingilten ft zırlanıyor; haugi taraf taarruz 
ra aluıarak .. ,_1_~ • • a em ar'ın ölümünden evvel --s {Baci birinci' •rtc.te) Al- :1- ~ıİh'f a..- h b' i l clu 1edir. ınu'-a edılnsek. ynır.h:... B .. nık.. had' le )f ye kadar göriilen en he) ecanh nnn::rlıuı, n 1 ere .... rşı ar ı etmeli? Alınan • ta yaa or • 
n -_..... vasiy.et mucfüince merhu b' - ugb ul ud ıse r geçici man tayyarelerinden miirek- manzara alevler içindeki 80• beslemek '8kmnıttlan &ımil\ sunun Tohntk kalesini düşür• 

· Eden ı· mun veresesi tarafından cemiye. ı:r yaz V utu ur. Dürüst ve ha. kep hava d-"v..ı--! )ı'nıaıu ne l ._._. _..... ma}'L • • ...... SfNlnyaya telm"h t t' k"k" ~···Jc:ıcrı kalHardan ertesi viinii tehafök şart ar• Te •-aı .. ra ıatil'· meden ileri harekete g.eçmeın 
·••enıişs b 1 e • l11lize 2.000 1ıira teberrü edilmic. ı ı vatanperver her Arap Irak. ı·-.:ı b--1- ı 0 

h"'t _ e, unu nsebcbi is 
8 

, . "lt zaret a unaa w:unuyor ar ve Jc mutat ifine ko.an İııgiln hal ler; bu birinci miihim ...11a. çok tehlikeli olabilir. İngiliz 
h 

a..y~ek _, 
1 

P Dla tır. Bu hayırsever yurttaşımızın ta, bu memleketin mazhar oldu- ke-sif uçuşlarını ileni2tie uuk frHnei millim aekta:v. a plnree se'-'''ar ordustı da Tobruk kalesi akkııwı ı..:_ ..-Y er cem>v ~~=-- ,_ ğu 9Zamİ hürriyet ve istiklal es. -"-1 kad .. .. .. 1 ,rnı gönne-lhir· Ba en ulvi man "" 
lik a u!.c çok haber) • -,,ewu..ı~ ııı:11I11 yapmış oldu. me a.ıc.rere ar ı;oıuruyor ar zaralardıın l>~ridir. hn ~i ka- o da MihYn lruvvettffiain hao- düşmeden ınü.-:terek bir taarru· 
ı..._. baluıunaa:ıak)ı~ ere ına. gu bu kıymetli yardımı Kızılay .nasında tezahilr eden tahripçi sa da İ.agilialer lima.mu metlıa filekri sul'lı istemek içtn dt"~il relret istikamdleri üııni-*k. za ha lamazsa, daha sonra belki 
b'°"' söyle~ ~= ve ya cemiyeti umumi merkezi teşeık • hareketin hakiki maksad m anla. line tamamfü~ lıfi'kimdir. Alman ~uliıii kazanın.ık için -mfü•ııdele 'larşıla!Dftfm:ı büyük miişkü- bu müsait nzil eti bulamıy•· 
i ulunnıaınası değildir ın~cvt kürle karşılar. maktadır. Bu fesatçı hareket için la.r püe IMHuhudwıaularile ve ernı~ 1,.;diymar• littır. Şarki Akdenizdeki hei- caktır. 
f Pa~ya hakkındaki ·, Flak~t hiçbir sebep yoktu. Bu harekette kullanılıuaaı:ua mani. ilıııağp ça Kanada ummni valisi l:,ord Hlr .-..raa cepbıeAlle karşı --------·----
.:·:.dldıki i~lcrinıizc fal d~~ er~ rek şöyle demişiir: ancak kargaşalı!k ve kavga çıkar· mayn ookme su.relile llıuauın J\ thelenele Kanada h&]vekili Mihnr iki istikamet takip ectio- Harbiye Faciası 
i' .1 e nasıl teşrih edilcb'I IJl9lr Ll&yd George her halde frana mak al'2USU hakim olabfür ki bu lı~ıyorlar. Fakat, lııı limana ~- l\ladkcnzie King vaziyt·lle lta· yor. Birisi, sikle tmeTkezi deniz - IS~nıfı 1 inci sayfada -
•nı arılaınıyorum. 1 eee. işaret etmek istemiştir. Kendi- da, hürriyetlıerini ka}'tbeden ve ri§ 'ıe çıkışta au.-,ak l>i.ra:ı ıkın· zır .bulunmu:ızlaTdlr. Y nnflğİ tıarı>ine dayanan Giricf a«fıısı i9- sürmesi yü:ıünden, I:bxbiye vi.ra-
ler~a haAkmcta bir çok isnin endiıaelerini bu suretle şimdi köleler gibi yaşı~an menı. tıyı mucip olmaktadu. Hintli müteakip Menzies Aanm ka· tlkameti; diğeri büyiik k!rvvet- jını dönememiş ve bu hızla tra~ 
.. soyleneltilir f ... ı.._ .. b şey. 'e5ki11 etntekle bahti•amn. a- leketlerde tatbik olunan usülleı:e 1kıtalar .nıüJaiaa mevzilerinin mara&mı maret etm.ia v~ lllft r~ tuRanıhnasına müıtaif et- vay durak yerinİ aşad: ile.Jdeki 

Söyti U&An Uııları "' "- uu0"11n 1 ...ıı_ b' --~ tl L __ ı_ • l L • • k --J -:ı ., .... 
..u Yerele: lıer banği bir fa d taşına Tiiriliye ile iramı aıasıa• -..o- o arCU\. eme ı mıım.ıaa er •aııkiıni İqıne ıararet e 1.§lıra li~ tanfınd~n &meldi alkı~ada rmyan ve !Öl muharebelerini i- Jireğe prpımış ve parçalanmıştır . 
..._. riec•:..:-.:...._ . Y a dı V t ne hiz.met etmek i~indir. ler tle. el eme~i temin edh or- •~!U'11.ıamnmrw.. K ---~~- t 21 ~ llnı. 

8 
u '"'5.ısı..._.a enu.a deği.. r. e Türk· ran hududunun ı::: .1 a-·::ı:" ·:ı;---- c:ap ettiren Tobnlk - Mı!ll' isti- aza ~'~ ı:wsı: • 

tin suretle &YJıet a~u taknyesine ait tedl»iriere tut- • tesi5tetl ..... emin lir suret- edi}orlac. Şehirde kalan yerli· kameti. lltr iti fstaamet ft-, M- ra'k yerinde duran Güzel San'at. 
den {eş kk"" llJe L...L 1 a s1a11·11 lal .. ,_.......J • ~ •~-~ e ur alacağımız• d • .._ ebae'kte&. Bu anlaşmadan te 111e11e4e111u. (Al•lflu) ar. lur te4tue11ir Mi11 aşıPRln' Tc al' ~eauai ta 

--;~en kani bıılunm.U)•QrW: tanıamen malftmatmuz vardı. IRAK VAZİYE'lf Pike 'bomhardıınanlan ve - Başta!afı I tnci sayfada - afta'Vata tbfrerinftll ii*7r.r Mania a~.mdaa Denit 
... '"'-'~~ )de olup hazı'n ''e d' , Ve t B. CL •• - L:11 .-_ak • • mltral)iiz 11ücumları yapmak Kemalin ..7.J.u Fııat Taym8iı Mıe "'--.-. . 'la- an aıma bir müddettenl>eri -c- H" vuıyelwe rl lan suallere §U ceva pile mu· kilometre uzaktır. ~ 
llZadı .. ·a tarı~i iiaerilMie u- hazırl•nınakta idi. Anla~ma 19 ıeçerek u demiştir k:i için "arfedilen gayretre ~ lHt Almanya ve itaJ.,·a, Tra'Jus Necati' oğlıu Kemal Soyman. ı..:·. ~ 

" dur k -- N' ,. hal retlerden diişmanın elt1e et kallele edillni~tir: ı..__ ı•·-.3- k-ı--ak fed _ ._. 
Faka tbu rn" 1

1
11? ıuümkiindiir. . ısan lHl de meriyete girmiı- Dtia llaNaNai.ye praiızenu bir Stalinin Halk Komis-erleri \'eya Bfngazi ile deniz muva5D- u.ıın a l.UIU4ıl -

l'.İned u ue lını manzara iiz-- tır. çıkış yaparak muhasırlan boz- ı i6ri neticeler aTa ında ni~et kilde parçalanınışlandır. 
zun u .... )Oİıaur· Dii~nıan gcet"leri olıiis He) eti Iteisliğini ik:abttlü Mo'hJ hmnr sürelttt şelriide temin e-- Boııla:mı yanında bulunan kim 

çok şevler k zun dur,.ak}a bir bi:r.~ .. UoycL G. 0eor&e'wı Dutkunun ~a ujrattı ve kaçınıağa mec· h I k ll ı. tofıın bütün faaliyetini IIarici demedikçe garp çölüne hiiyfill .-
il ~ azanacal:ıı._ h ..._, kenti bur etti. 26 Irak subayı ve 408 \C avan tap arını u illllllıt.~· ya fakültesi talebelerinden u 

aten zannetn . ' aııu- ısı tarafmatlo 1-ir ce- tadır. Dü.ı::-nıan toı>çıılarıııııı ]n ye Komiserliği i~lerine ha ret· ve aeri bir ordu ateçiremez n " _ ~ t 

T
.. . 11Yoruın. saret kır d . • uker esir Mihili. Diic11MU1m r.ı- • - 1 • ı ·ıa d . · yaşlarındaki ı.ruıan da agır sure • urkıyeyc gelince .. b" 

1 
ma evıesı adı verılen "T gilizlerden ılaha az mahir ol- nıek arzusum • .iara• ebnalu:r lllısva doğru istı ya a cırışe~ 

lerinj fevkalade t kd'. ınunasebet do~ e bir devrede pek de yar· yiatı bin kişi olarak tahmin c 1 l ] k l T tt den ileri gelmiştir. mez. Alman ordulan Avrup: te yaralanıın~ır. 
a ır ett"'". .3:1 ek•-..ı· B lk" d Al J uukları an a~ı nıa t:ı< ır. oıı· 0·· 1 ~n bu iki gene Güzel San'at. 

~e bu bü Wt d'' •gınıiz ım edici nutuk _1 .:.___ uum -••· c ı e man nr l . . Ne resmi ne de yarı resmi tolN'aıklar.m"8 h•t etluken iaşe .. ti..ı--
. umya n1üca.te1ıe net . unruguna zan- biz is~·anı bastırmadan varacak- rukta lıay:ıt norma .. cyrını ta· ' Ak demisıni bu sene u1 cnvs: ıın~eki. ı·olü en bıayik ..._ ___ : .___~ı~~:unı. Diyen Başvekil B. kip cdj, cır. Sıı ve ) İ) C'cek hol· mahfiller, bll husu t.a SovyeL ikftlllli bususunda eskl ievirle- ar ta g: f evli ve 

Jeti 1 l ~~ -ııurcouaa •icle lar ,.e bu takdirde işimiz daha - kaynaklarından akseden heya• ria usnliinü kullanmış, yaai oır- !ardı. çieriınden cma 
- ıaı zo an bir memleketten etmiştir: rıne şöyle devam zo:rlaşaeatitır. Belki ele isyan dur. A k.trler keyifli ve gih en k b k babasıd'ır 

i
L ~setlenen göstertiiği lrii•ik lidir. Bunlar ara.,ında ılii~ınan nata hir şey ilan etmeme te· dularını aç bırakmamak için İş· 1~~~ tcihkf~ neticesinde 
•tı .. •attan dola'-•ı Llo'-d G " Miiaaı..-_ · .. sa.L- ~.ı.1.- kasıtlı bir şekilde vukubulmuş- ]"ırle.r 1 tt•w• mi k tl · . apuan "' "' ,, eo , .. ,_ı_ ~- ~e ~ nu 

1 
akl 

1 
hatlarından geçerek Bingazi i· c • i 3 e ıgı me e e enn nısan- f·· • ~-- ldnğ11 tesbit etil],. 

te ek1dir d • rgc <UUarJDclan t.,-ı. J tur. r ı arı miimkiin ehır ol- ı· ·11 d N z Kar•ılandı? b akın k cb • !'!() oriln sa. •ruv 
0 

cıvd G e ,erım. (Alkı§lar) Ll. Y&zaktn-. Zı'- ..._e ~~k.ül etmesi maz Ruşid Aliclcn 'c askeri dik· le Tobruk ara ınclnki 180 kilo- ngı ere c ası ~ • larını aç u a me urıyc- . ~ eorı:e un Türkı''- h k .... un v tr 1·1 f . 16 ··11de 'ı'"ı Londra 8 (A. A.) - Stali· tinde kahuı~tır. i'akat 2 bin ki- mfştV ırk. u·• ak'ıp ını·'"lde"ıunıu 
daki endi •1 • • • ./e a kın- mento sist•-ı' • BZı)~et Parlc- tatörlüktcn kurtarmak niyetin- me e ı ... mcc:a eyı gu J • 1 n· r~· n Ik K :ı; a ayı m ru • 

lu r,.unı . ~c erını ızale edecek ··' ~ nıız ve sı ... · •. J rih ercik kateden ve ha t.ılıane m~ı So' ):etRe~ 1·~ ı~ı uha d . a- lometre uzayan garp çölünde or mi mua-"'ierınden Fehmi vak.a.. 
.- iki k .... r.i.ınb hakutd ki . "asa ış e- dcyiL - mı crlerr eıs ıgını esıne du i"'i• :11rntk bile bulmak ka.. ...... · d I • ·ı 

rinci noktnao tya mevcuttur. Bi. kufu olın a ~ı derecede \'U- Hiç bir 7.aman kan: giiz 'a ı nrnuıilc İ)İle~mi~ lııılmıanlar l . l 5 3 a el Jcoymus ıcap e en enn ı a-
unan ad 

1 
ı)an alakadar "h' ~ _ı d . 1 . 1 .ı·ı · t· almusuıı. ga.~.ete. er )anız ov· bil değilclir. Her şey ana..atau- dy ...,;.,,i 91_..!>hr. A...,,.rca v-ır.. .. ma. 

znpt için Al a arını "aL-- . mu ıın say ve terden bnska bir sc' u l' te avı f< ı uıı..ten nı;a a· 1 Il ) - ı~- d ed~n c.,... .... .,, . ~ .. 
d 

nıan nsk • k .r -cı :m~hitleı " . ·ı . . 1 1 }>" •• yet er ır ıgını a a~a nr dan sefü:iJe~ektiıı. Bunu ~a . d k 'f d l t .. 
en ve ÇanakknJnden egrı ııa le- 1'a•ı'ı.- verebil" eyanlaş bir vadetmedim. S. imdı' l>tııılara L,.... gı " kım~c> C'r 'ıırf ır. >ırgnn ı.. . l l k •·alı"ıs mev hafilıaı e t'ŞI e yap mış ır. "' c '"" rn uır ı~ nıese e o ara v bilen :lnsilider prp. çölündeki 1 w ld ~ nd 

parlar mesdesidir. Tü~~en \'a· itimat karar ~·. Buna binaen talar. noksan hır \ c inld<=arhr- Alınan lıoııııharduı~an tayyııre· zıın ) apmaktadırlar. .Alanan - italyaa erdU&WluD aıari ~f:a~~· yalra arı ag~ o ugu d 
\•apurl rı tevkif habnı hı~e bu B. C ~ •sülOl'uın. ı <faki tam h' ı::i~ıizi ilave ede- lı•:i .300 Alınan ~e ~tal_)~n harp _ - - 1 ı au=-ı a ınmnamb.rr. 
lunrnamakta icli. aız b11. L- harchiü Ballan harbine ceğinı.. Biitiin bunlar <'ok uzun t' ın nakleden hır lngı ız 'apu· * Verem mücadele cemiyeti - muvasalasa üaer.indıa ve Huna Güzel San'allnr Akade~ btı 

u:oınalederek de d l · 1 l' }' · nı'n verdi~i karara göre bu sene limanlan olaa. Tcuı~r• ve gün 1- ... '1Tlet11· 'ıkı" tale'--..:-ı·m· ...___ 
B. Churchill ~url\da 1'11.atr .. Biit'· BaHra enıiştir ki: 'bir zanıao devnm ede' ilir ,,.. nınn ıiicunı l'lnııc. en ır. 'hır· • 1 I'•,, 'u=ın "-OS"J" 

euX mukavelesıniıa '-i ..... y11..:::n.~u alaraa ~zilerin bo- banda usonrnsı nihai ve tam za ler lıih i) tlerin.i bilclirml'I ... i- okul talebelıcri radyoskopi mua- :ingaz! s;lar;.:~: ;:J;.a;:a~;~:~ betti~ ndeın do}, Y1 t~. bir ma -
ait maddesini. okumtlf V• - .. a vet K altına tlüşeıı ı;c k~\ fer ola.ukt:ır. (Alkıslar). <;İn he) az rnendıl salla mı 1ar a yenesine tab: tut.ulacaktır. a cep e eD tem havası içind~ r. O en gen.;-
ticaret vapurlan lsakkuı.ta-::_: ._ .. ::~• aıtirilra kallaaılmak B. Churdı:ıı, Ameıiknn 'ar da Alman tanareleri hiicnma * Beledıye ham olan y~ mey. g•teriyorlar. ler için hazin bir cenaze ınerasi • 
L • ,... L! -:-= tatuııuası. ieap ellen -- dımından da l>ahsl'fm:;.. -c· L

1 
dt•\ .mı etmi;;:lt-rdİr· \ alarının sa~ını yasak etti. M&va ku.vvetler~ ~irid ;ul~- mi ha2Il'lan.'11aktadır. 

-..rı ilave etmiştir· - -. .... L.. ...., "" • n - u M'" .-LI ı.- alabılırler ? 
G L-. .. ~ devletler arasına it-, yardıma güçcnile-bilf'ccğini söv-1 Tol)nıkta kum:mda t"tlen \ * Deniz Yolları mum u • sıu - u-,,a. mı. * 

"-"e nvapurlardan birinin atı.- -, Alın• d le_..L.., 1 1 .. 1 f du"rl·u·g-:.·u· Yalu'"aya y"""'ı· bir vapur ı:u.:. .. ı. bi% abl··""' Alman'-·aıun S ' ._,._ A,__.3e.ın~ ı ..... ~ 
1 

.. _., L_ • -. içiıa :ı.n kuv. . aı ... en sorwa sözlerini ı1ö-yle bi- 'ustrııl) u ı genern mm n aa · • ,.... ~ ~ ~ Güzel anAuar ır.au ım-
~ işğ'ali içiA Judlanuhğını ........, -Yaatı t-ı.. t . . l iskelesi yaptırmağa karar verdi. Britaava adasını ablukaya al- u•üd.. .. Burlıan Toprak Wr m-. 

t
ta .. _..1!l'orunı. F'akat Almanlarla ee.it -.ı..lbe· ""':nulil .e.te..ek z. Bw ırınış~ir._ azınile hiitiin ganmıonu can an b b' 1 i '"'\ uru -~ ---- ,.. ı.. Ge - ~ Jı: hm kt d H en h""'tıı_, la d masına enzer ır şey o ur. n- harr'ırhni• C1ınlan ~,......ı ... ı.-. 
ti 

· . ..- ı u ~- n uonerc ''cndı·;..1•01 •1z tch- l ıa a ır. em ... ..... .,1_ ....... }ar ı·ıa]van r a Jl&yrı y- ...,J.~ .... . 
ayanların _1:-de v: ... bu mak Dn"ı'llea E- deni • -- " "' :r.uaU"'.- • , • 'ite k. Akd . 1 eu.u ".-w - .. A likcler ·· · h 1 ~ 1 hı'r ı.. .,lde v-1• J l l gı re şar ı enız su arma _ ...,.:...-".l"'- h_ı-.,;• sea •re-

' ~..s •llae ve tlas uzerıne ir nazar atf~t- ııç ) ıpranurnm ~ a.. aa. duruyOl'lar ve on ara o an ıs· ~WUI ~ 
~ kullanabilecek lJl§ka va- ----- Kara.lenizıe kadar- tiğiın ve iyi geçen şeyler gibi !İle ele geçirilt"n müke111ıııel tilı.fa!larıPıl gizlemiy-0rlar. Al· hakim oldukça böyle bir abluka ce milteessiriz. Her JkJ ~de .. 
~"rlar da mevcuttu. Bu nokta yay~ır. Bu bir lmtlret fena geçen şeyleri de hatırladı- ltnl)an miidafaa tertillatıudan ıuan esiı:lcri Afrika sıcağına ta seri bir netice vermiyeecktir. kademiıııin: en ginide tal~ .. 
\r llahedeain tefsiri rocselcsidir. kaynatı detr"Mir. Askeri \'e ·• iım zaman fırtınadan korkma~a azami derecede i@tifadc etmek hnnımül edemiyorlar. Hallbnki Girid adasını almadıkça Mi~ve· diler. <:enoelerini yarm men ... 
~ 't'ürkiyeyc ait bir iştir. yasi. cih.~t~. 'bir tarafa lnrann:'k n:ıahal olmadığına kanaat ge;j. tediT· Almanların girdikleri ha afrika seferine çoktan hatta İ rİD Rodos • Kibrıs istik~etınde siırıle kaldıracağız. 

~\itlıUy.t • in • u "-~ "Cl\IA• jahı, .butu nınilletlerin Alman nyorum. Fırtına varsın kükre- rici müdafaa hattının bu ne*· taly an hezimetinden de enel hareketi çok tehlikelidir. Müda- Snllip ve Başn11dıanfrt: 
~ .a.4-.~ Dlfllctme n Alınan ırlnna 1ı:: sin, yeneceğiz. (Uzruı ve çok tası güzelce kapanhnı~tır. Son hazırlandıkları aula§Jlmakta- faa edilen büyük adalara karşı NIZAMEIT!N NAZii' 

~Ut Si 
~l'cl eakiben B. Cburchill B. 
~ Georıe.'un Türkb•e He l· ... llııda bir anlaşmadan 

~il be Yanatı• tc)ıuih ede 

tarihte kaydedilen v-a ..:..;~ fiddetli alkışlar). hareketlerde yiit~lt :rütbeli dır· Alman A.frıMka )Ola...- :i- Almanyanm :liafı maromdur. 
-J vuy B Ch -L:nt· - d ~ -'L--1 nd il- .s_L-_ .:1_1. Girid adasının müdafaa. tertiba- N~§riy:ıt DirelcdSrilf 

.landa daha hÜ'-'Ük bir '"·:- '---. • ur~uıs• m DuH~un an tnışman l!'UITi•pan arao a •a- tareti •ahah ıa,... i.a .a- oau ŞOJCRO SAllAcoat.U 
J 1U11 uca sonra meclia itim d •-L-· • • .... ~ - ..x.. oı..ı..:... ılı.- il ~ ..ı- k t:ı hakkDMla ellinde ajans malU· 

lem ekte olmaları kadar !alç lir a üUUll'lni 3 yr:ıt ml'Il1l9!!8 .~.r ~I& • 41'11' ft' ~w w - eD- B ald ğt ı:e' .. Almanları ,·eni Avrupalan- ::_~~ brıı 441 reyle k•"•'1 et- ııJmdtadtor. Aliaau mmaıi t,ı1 ciflerine A 'at• 1 2 t' d pz matı )ile olma~an .b!-~ Eb::.": r.J~; 
" -' .. ~--.. da.., an.kala b«aber me}'Uf gö- dır. ,,, .uta mütalea yiirütmeyı •"5.... 'J 
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En Son Havadis'in uzun hikayesi: 1 

KOC HASAN=] 
Yazan: F. Fikret Özsöz 

EN SON HAVADls 

jSabahki telgrafla3 il~ Küçük Haberler 
* Diin yabancı memleketlere 

121 ibin kisür lira kıymetinde 

255 muhtelif eşya ihra~ eclil.mii
tir. * Esaslı bir surette tamirine 
karar ver.ilen Mısırçarşısmıaı is· 

Amerika 
1 
'1T2 . . ... , 

1 

S Ma)'ls 1941 PERŞEMBE 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Birinci kısım cuğu dünyaya geldi. timbaki bitirilmek üzeredir. 

Harbiye Na- ~2 
zırı son nut
kunda neler 

Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tüıic 
Şube ve Ajans adedi: 265 

lirası. 

Bundan çok zaman evvel, beL 
iti yüzlerce yıl önce, Anadolunwı 
havruıı demir gibi sağlam, suları 
billur gibi saf, ovaları zümrüt gi

b yeşilı bir çevresinde (Türkmen. 
li) isminde bir Türk köyü vardı 

Bu köy, önünden kısın coşkun 
bir şakırdı, yaz n hafif bir şırıltı 
ile l?'kan bir ırmağın kıvrıla kıv. 
r la, döne d-0lnşa dört bir tarafı
m suladıgı bir ovanın kenarında. 
ki onnanlık bir yamacın etekle. 
rlne kurulmuştu. 

Çocuğun adllll (Koç) .koydu. * Üniversitede hukuk ve ildi. 
lar. Onun bu isme layık olduğu sat fakültelerinin eleme imtihan. 
gün geçtınçe daha iyi anl~rlı- Inrına ait evrakın tetkiki bitmi§· 
yordu. Çünkü Kartal ağanın tir. 
oğlu yalınız bir koç kadar değil, * İnhisarlar İdaresi içki ve tü. 
belki bir boğa kadar gilrbüzleni. tün bayileıiınin satış rubsatiyele. 
yor ve kuvvetleniyorıdu. rini bu ay nihayetinden itibaren 

Bir gün geldi ki Koc. hiç kim. hükümsüz addedecek yeni ruhsa
senin bas edemediği bir delikanlı tiyeler verecektir. 
oldu. * İlk tedrısat kadrosunda 420 

Tamam on sekiz yaşın<la idi. muallim birer derece terfi etti. 
Ok atmakta, kargı sallamakta, * Mahlüt kahve satılıabılecek, 
pehlivanlıkta Un alm~tı. Hele ci. 1 fakat kahveye neler knrıştırıldığı 
rıt oyunlarında yalnız Türkmenli da resmen ilan olunacak. 
köyünde değil, uuık ve yakın * Yardım sevenler cemiyeti. 
bütUn kasabalarda ve köylerde nin faaliyetı devam etmektedir. 
bir bonzeri yoktu. Atını kuş gibi Hastabakıcı kursu icin Ankaı·a • 
uçurur, eiridıni yayından çıkını dnn emir bekleniyor. 
bir ok hızile savururdu. * Bılayet sefcr'bcrlik müdlirlii 

söyledi? 
Naziler kanun ha

kimiyeti yerine 
Gestopo hakimiye

tini ortaya 
atmışlardır,, 

Londra 7 (A.A.) - B.B.C: 

Solclmı Sağa: 

1 - Torpido muİıripleriıı
<len biri. 

2 - Toprak. 
3 - Be)nz - ll)e - Bir 

nota. 
Birleşik Amerika Harbi.re Na- 4 - Bir renk - Ate . 
zırı dün radyoda mühi mbir nu- 5 - İnatçı - 32 ta~la O)· 
hık söyliycrck, Birleşik Amcri-

. mman hir oyun. 
ka donanmasının lngiltercyc 6 - Şeffaf bir ci im - Hir 
yapılacak harp teslimata için ajan• i~mi. 
denizlerde scy.rii cfcri temin 7 - Bir renk - Anmak -
etmesi lüzumu üzerinde durmuş 

Zirai ve Ticari her nevi banka ınuruneleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 Jirn ikramiye ·veriyor 

Zıraat Bankasmda kumbaralı ve ihbarsız tasar.ruf hesaphı· 
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekılecek kur' 
a ile aşağıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılachlttır: 

BUlün köy halkı, tek bir aile
den ibaretmiş gibi, birbirlerine 
candan bağlı olarak, bir.birlerini 
yüroktcn severek yasıyorlardı. 
Yazın davarlarını diz boyu yük. 
ıelen çayırlarda otlatıyorlar, e. 
kmlerini el birl:jple biçiyorlar 
kışın yuvalarına çekilip yünleri
ni eğiriyorlar, uru!balarım örii. 
~rlar, abalarını keçelerini doku. 
~rlardı. Yani kadınile, erltcf,rilc, 
çoluk çocuJil<' hc?!i tasasız, ke
dersız bir hayat sürtiycrlnr<lı. 

Koç yirmi yaşına gcld·ği za. gu m· siperleri inşası işini teh-rar 
man ele, avuca sığmaz bir genç tatbıke başlamı.ştır. Pasif korun
old u. Artık bir yumrukta bir bo. ma derslerı için yeniden kurslar 
~ayı devirecek kadar kuvvetl,en- açlması mutasavveı:dir. 

\'C demiştir ki: 

- Bu suretle • Amerika do
nanması, Amc:rikan davasına 
biiviik hizmette bulunınus ola-

1\1 ilih c ı•dı,r;;cniz yarım olur. 
8 - Uir kachn i~nıt 4 adet l .000 Liı alık 4 000 Lr. 

4 » 500 > 2.000 > 
100 adet 50 Liralak 5,000 Lırl 

Bu CE:'nnet parca ında yas van 
ed:cl<ler birer kaplan kadnr km. 
\'etfı, çevick ve ateşli. kadınlar 
birer cevlan gibi gii7.e1 ve kıvrk 
tılar. Bu br11birine UYf?Un çiftler, 

~ere kenarındaki söğütlerin gü
müş yaprakları altında suyun şı. 
rıltısını dinliyerek, orman'arm 

kuytu kiisel.erinde yosunla:rın 
.listiine uzanarak. altın ba~aklı 
ekinlerin dalgaları arasına gömü. 
&erek görii ürler, scv~irler ve 
n hayet bırbirlerile b~ göz ola
rak kendileri gibi kuvvetli ve gür. 
büz., kendılıeri kadar güzel ve 

çevik &öler yetiştirirlerdi. 

Günesin ilk Kkları sabahın 

mişti. Tüııkmenli köyünde ona * Ynrn bgleden sonra vil.yct. 
kimse karsı koymak değil, yan tc bir toplantı yapılacak ve 19 
bakmağa b'le cesaret edemiyor. Mays gençlik bayramınn kat'i 
du proğramı teSbit olunacaktır. 

Fakat bu sözlerimizden sakın 
Koç't•n zayıfları e~n, çelimsizle- br 'm 9ÖZ söylemedi. Babası tck
ri kırıp gecıren yürekısiz bir de. rar sordu: 
rcbeyi kesildiğini uınnetmeyin. - Söyle 3ravrum, yoksa gö. 
'1. güciinü ~nlnız kimsesizleri nUl mü çekiyorsun? 

\•ıldırnnlnr, zm·alJılara sattıran- Bu söz Koç Hnsana öyle do· 
lar ıçin dtullanırdı. kundu ki, göz.lerindeın derhal sel 

Şasılacak şey, gençliğinin tam gibi yaşlar boşanmağa başladı. 
en at~li, en atılgruı bir zamanın. Kartal ağa şaşırıp kalmıştı. 

da Koç, ortada gözükmemeğe Herkese meydan o'kuyan oğlunun 

~ . 
aktır. 

l\fiitcakiben B. Stimson 13 
milleti esaret altına alım!i olan 
nazi taha~kiimiinden bahsetmiş 
ve demiştir ki: 

_ ~aziler bizim memleketi-
mizdc de fanli~·ette bııluıımağn 
ba lndılar. 1 'aziler, kanmı haki· 
miyeti yerine Gastapo hôkimi
yetini ortaya atmı~lardır. Bunn 
yeni nizam diyorlar. Fakat bun· 
da yeni bir şey yoktur. Eskiden 
beri hkyle bir sistemi tcsb et-

h;ı ladı. Mahzun tavrı, dalgın şimdiye kadar ağladığuu hiç gör. meğc tcşebbiis rıdenler olmu~tu, 
~özleri, çekin<1cn haJlerile ken- memişti. Koç Hasan, değil genç· fakat bunda muvaffak olama· 

-!isini tanıy:mlara şaşkınlı+: veri. ı liğinde, hata çocuk':uğunda bile mışlardır. 
rordu. Çok defalar ya köyi.ln ar- gözünden bir damla yaş gelmiycn 8 . Stimson, Almanların lıiç 
kaSJndaki Ol'll'anın karanlık bir gc>zü pek bir erdi. bir insani kanuna riayet etmek 
köşesine çcl.i1erok saatlerce Kartal ağa başını önüne eğdi. sizin aınansız denizaltı harbini 
sırtüstü yat p alıyor veya dere. Sakalını avuçları içine alarak bir şidddle tenkit etmi~ ve demi • 

h. f f sio;.'erin' delerek ovalara ve b k a.ş nda ·i çınarın altına yan ge. mi.iddet derin derin düşündükten tir ki: 
orm nlara ya) 1 ıdıgı zaman, da. terek "'Ö71erini dnlgın dnlgn su. sonra kendi kendine söylenme. -19Ji senesinde nirlc,.ik A· 
var si.irülC'rinin başında bir ua dikı'y·"rdu. - Ben de ne kalın kafalı adam 

J " mcrikıı bu amansız mdodlnrdan 
kava parçasma yaslanmış çiftler A"uba Koç'uı1 bö'yl- b'ırdenb'ı· ş· d' k d k 1 t 

.. ııt: m~ım? ım ıye n ar a ·ı e • dolrı~ 1 harlıc girmişti. 
gö . lürdi.t. "e de!!işmesine .l"nı.~ nn idı'?, k km ' df? H 1 ~ »QU<:., " me gere: ez mıy . •Ç a ev Amerika Harhi~·c Nazın. A· 

Erke. yanık yanık kavalını ça. 1 Hangi tasalı iş, ne gı'bı· u't?nnncuz 'b' t ı· b' d l'k l · · 
1 Jb~~ gı ı a eş l ır e 1 an ı yınnı ya. mcrikaıı mmetiniu fcdl.l'karlık-
:wken yanındaki e~i de su rıl- b'ıı· gr'd,., onun y'ıgv·1t yu"reğ'ın• a""'· ld:ı. · ..,. .,. ~" ına ge ~ten sonra essız ya nr lorft katı~--' .\iııwnn 9el.&i~i 

ına benziyen bir sesle tUrkU koymuştu? mı? (Oğluna dönerek:} Kusura nokta mrı i nret ederek nutku· 
ıöyliyerek ona arkadaşlık ederdi. Bir sabah erknnden Kok Ha. b k h ] d" .. 

Karşı dağlar ısıklnndı, sulara 
güneş vurdu, 

Örme sach. gül ~·ana:ldı yarim 
karşımda durdu. 

Gel yanıma üziim gibi gözleri. 
ni görevim, 

U'ilelerden, sfunbUIJerden sana 
taçlar öreyim. 

Böylece günler varlık, bolluk, 
&e\gi ve aŞk içinde geç'p gider. 
iten kiöy.de bir hadise o1du: Kö
yün ileri gdenlerinden Kartal 
m;ğanıaı aslan gibi bir eııkek ço. 

" a rnla yavrum, er na ı sa uşu- na nihayet vermiştir. 
nem edim, Söyle, kime gönül ver. san, ormana gitmek için evden 

ctkmnk üzere idi ki, ba:bası Kar
tal ağa onun önünü kesti. Kolu 
dan tutup evin arkasındaki çar
dağın altına götür<lü, orndnki pey 
keye oturttu. Elini genç oğlu. 

nun gergin derili, ıbakır ren:kli 
a .'tında ge7,Jiirerek sordu: 

- Seni bir zamandanberi ta· 
salı görüyorum. Söyle yavrum, 
yiğit ;. üreğini hangi keder bur. 
kuyor? 

Koç Hasan sadece içini çekti, 

din? 
Koç Hasan, babsının dizlerine 

kapanrak hıçkıra hıçkıra ağlama 
ğa başladı. Kartal ağa, eHni oğ. 

lunun bnşındn gezıdirerek dedi ki: 
- Hiç üzUlme yavrum. Se.nin 

g'bi ilnlü bir yiğite bin kız feda 
olsun. Hind sultanının kızından 
Çin padişahının kızına kadar dün 
yanın bütün dilberleri senin gibi 
bir aslana varmayı cana minnet 
bilirler. Söyle ba.."la, kimi sevi-

yorsun? 
- (Leyla) yı. 

- Bu da kim? 
- Çulha Dumrnşun k•zı .. 

- Bu kızı jok mu seviyorsun? 
- Çok seviyorum baba! 

- Fakat iyice düşünüp taşın. 

dın mı? 
(Daha \'ar) 

9 - 1ünalı· 

}' ulwrıdmı A nğı ya: 

1 - Sucuların eu ko)<hık
forı lrnıı· 

2 - Bii) iik i'V, 

3 - Diılıi nıfıııa~ına - Bir 
mi1let j mi - Bir notll. 

1 - Fa~ıHi - Koyun tiiyii. 
5 - ' köpeği - Geni§· 
6- Cdn - Bir rnP,,a. • 
7 - Hf'.nflese<le g"Çı-r 

Biilmc I~te. 

8 - Hikayenin hii) iiğii. 
9 - nes:ıni E,"İiııJcrde 'llftl" 

lan §ey. 

Evvelki Bilmecenin 
halli 

.ı » 250 > 1.000 » 
40 > loo » ıı.ooo > 

120 » 40 > 4,800 , 
160 > 20 » 3,200 ' 

DİKKAT: Hesaplar.ndnki paralar bir ene içınde 50 }ıra. 
dan a!'öağı d ü :ınıyenll'rc ikramiye çıktığı takdirde ~' 20 fa?.· 
lasile vedleeektir. 

Kuralar s.,nede 4 defa 11 Eylul, 11 B:rincikanun, 11 
Maı1 ,.e 11 Haziran ıar.l !"rinde çekılecelttir. 

TOPÇULA 
'' K azıklıhağ ,, 

İçkili ve Danslı Gazino 

AÇILDI 
'-

Geçen sene müşterilerinden gördü", 
rağbet Üzerine, bu sene daha güzel bil 
şe .. ilde tertip ve tezyin edilmiştir.Fiyaf-

KAYIP TASDİKNA:\'IE 
lar geçen senekine nisbeten daha 

ehvendir~ . 
938 yılında Kumkapı Orta Ü· 

kul 1 _ A subcsindcn nldıgım tns.' , 

dıknameyi kaybettim. Yeniı-ini Tabiafln güzelliği, gözünüzün görebl 
nlacagundan eskİsınin hi.iknnl diği kadar yeşillik ve ağaçltklar ar 
yoktur. d k • k" • b" I Kıınıkupı Ni~ıı<'n Elmas Pa· ı SIO a ÇO hOŞ hır Va ıt geçıre 1 &C 

şa sokak No. 1 Ct•nıulÇiiriik. bir eğlenti yeridir. 
sulu 

Müvezzilerden arayınız ! 

MERİŞ Mecmuası Resimli Çarşamba 
Hafta ilk mecmua ayfalarını tbir çok gürel yazılaıdan baska hikaye ve hayattan alınmış orijinal mevzulara ait ya. 

tarla süsleyen (HERİŞ) mecmuasında, bwıl<trdan ıbaşkn dört tane de cinal et, macera, polıs ,.o 
rihi roman tefrikaları vardır. Bu romanların isimler.: KAl\TLI LOKANTA, PARMAK İZİ 

ANTOMA ELLER YUKARI, GECE KUŞUNUN OGLU ... 
Yahya Kemal ile bir saat - Yazan: Nizameddin Nazif 

(HER.İŞ) in mündericııtından bir ikaç isim daha: Zeybek Kara Haydarlar, ~'k i)(>rsleri, Hcı 
elden, Bayanlara Öğütler, bir avuç kahkaha ve j1fıh ... 

Ziya Şakir '•n bir mühim yazısı: Abdülhamid devrinden bir esrar. 
Her Pazartesi (HERİŞ) alnıayı unutmayınız. Mahmut Yesari'nin yeni bir ro!"anı: SEVGiNİN SUÇU 

Galıua, gözleri boş.luklarda, du. I sin? .. Bu garip felsefesile Berjc 
daklarmın kenarın<la acı bir bü. nihayet Galuayı güldürebilmi~. 
Wlüşle.. I Kendisıne bir sigara verdi. Galua, 

Şimdı ise dedi, o.nu bu gi • sigarayı alıp yakttktcm sonra hü. 
den mı' temsil edecek? zünlü bir sesle cevap verdi: 

Berje arlkadaşınaı üzüldüğünü - Doğru söylüyorsun azizim 
torerek cümlesini b:Urmeğe mey. amma! Bazan insanın kendine hfi. 
dan vermeden elini omuzuna koy kim olamadığı znmanlıaı· da var • 

du ve devam etti: dır. Her ne hal ise çaresiz olarak, 
- Haydi Galua, artrk fazla cl\i- ben de ıııa.sihatınız mucibince bun 

tünmek ve fazla üzülmek dıoğru dan böyle her gün mikrenun ba
~e.ğil, hayat bir tekerrürden ıha. şında vazifemi yapacağım. Ne ya. 

ftttir. Ne olacak bir kere dU~ü. palım vazife, herşeyden mukad. 
aeli:m. Bu dünyada hepimiz fani destlr. 

riz insan hayatta 81.lcık da filıe. Sonar gülıdU ve stilosunun ala-
mf olmalı. Sen de, böyle olmağ rak: 
pyret et. Hem etmezsen ne ola. - Yalnız slırlen bir ricam var, 
cak, gıdenin geri gelmesi ihti.ma- dedi bu akşamki kızcaf,rıza geldi. 

li var m1? .. Bundan böyle sen de ğinde JO:tfen söyleminiz. Mado
sm"kronun başında dinleyicilerine nun valsini katiyen söylemesin. 
S> ahenkli sesinle: Çünkü öyle zannediyorum ki, bu. 

cMUhterem dinJıeyiciler, şimdi, nu haber verecek kudreti ken • 
Lü ~en Buvayenin söyliyeceği: dimde bulamıyacağım. 
l!Bana aşktan bah>eb şarkısını - Eğer siz kendisine bir kere 
illnliyeoclm ni:z.. der ıeçiverir .. bekını, olsaydınız, onun Mado 

~AA 1&2CJl'V'(~;oa::~g~Lııc~ ı:,~~=::I:!lm•••••m••---------·".l 

En · Son Havadisin Rornanz: 16 siz misınız? .. Ala... Bu akşam bii? 

tam gece ~'arısından itıbaren me
zunsunuz degil mi?.. Şu hal1e 
b!rbirimı:.ı bulmak ilzere siz ba. 
na, lmn de isze doğru gel rız. ya. 

• .,. rı yokla bıı birahane tanıyorum 

...2~-~ .c 1 r A"WI p T 1 kı sahibi Al aslıdır ve sabahın ~...1- .. R mi!, 
1 
'61 " 

1 

ikis:.ne kad<:r açıktır. Bi7.lm gibı 
=-..;.;.:;:='t::_...,,JA-,:....;;;::;.;;;..;;;..;;.;.;,;~.;.;;..-...i ____ .._.fı\~j gece rüyn&ı göl'mck ısteyenlcr i-

biiyük bir isteksızliklc açarak ı;'n münasıp bir yer .. Nasıl yeni 
içeriye gird1ği zaman hayretle e· bır h:ıber vnr .mı? .. Var .. Ali .. a. 
vinde ışık ol<luğunu g<irerck gay. la .. 'fam v::ıktınde orada buluş~ 
ı·iihtiyari hay.kınnıştı. İçerde 0 • ruz. di;Jerek deseptörli yerine 
dada Frcdo bulunt~yorclu. Bir kol taktı, radyo d;ıiresi her akşam ol. 
tuğa oturmuş acı bir gülüşle keıı duğu gibi bir sözden geçirdikten 

gibi bir genç kız olduğunu görür
dWıüz. Hem, siz bu hususta ıne. 

rnk etmeyiniz, Madonun valsi 
onun sesine hiç de gitmez, sesi 

1 Çeviren: s. s. ı 

fena değil, fakat piyanodan ziya
~ bu ses viyolensel içind:l' kana. 
atindeyım. Her ne ise fazla geve. 

zelik ettim. Cazdaki aııkadaşlar 

beni beklerlıer. Şimdilik ~:arına 

kadar Allahaısmarladık Sakızın, 

odası önünden geçerken, Sakız 

piyaniste sordu: 

- Bizim'ki, hala meyUs mu? .. 
- Evet .• B iraz evvel çıkan ka-

dının, yüzüne bir kerecik bile 

bikmadan angaje etti. 
- Şu halde gözleri yerine. ku. 

la:klarile bakmıştır. Esasen bir 
muganlyeyc de böyle bakmak ya-
ı'ı!şır. 

Gahıa, bu aksam stüdyodan 
cıktıktnn so:nra, ne yapacağını 

bilmeyen kimseler gibi ki~siz 
sokaklardan geçerek evine gidi • 
yordu. Amma bu gidi~e hiç bir 
ne e hissetmiyordu. Halbuki o, 
evini ne kadar sevcııcli. Şimdi i. 
se! .. Evine vardığı vakit kapısını 

disine bakıyordu. bir çeyrek saat sonra Alsaslmın 
11 birahanesine girmiş bulunuyor. 

Sakız, stüdyoda yalnıulı. Şiln. du. İçerde bir masa başında Uç 
di o, tan <lığ mız Sakız, şahsıye. tabak yemrot önünde komiser 
tinden çıkmış Mösyö Dnrvi! bil- Bordiycyi görerek yanına gitti ve 
viyetini almış bulunuyordu. Te. alaycı bir tavırla: 
lefonla sordu: - M,1raL1ah, dostum görülüyor 

- Allo, orası komiserlik mi?. ki vakti::lizi boş geçirmemişsiniz, 
Komiser Boı-diye, or.nda m ? .. yanın zda bana da bir yer ver
Ben mösyö Darvil ... Komiser bey m~k lutfunda bulunursunuz ta. 

Komiser pi,posunu doldur 
du. Sakız. devam etti: 

Herhalde bana da biraz ) 

cc!k bir şey kalmıştır. Zira 
diye kadar yemek olarak iki 

fadnn yumurtadan başka bit 
yemedim. .. 

Önünde bekliyen g8n."Onıı: 
·- Bana evvel. bir tabak 

sere: 

- Zannedersem dedi. 
neticeye yaklaşıyoruz. V 
notlar iizerlnizde mi?.. .J 

Ceplerini arayan komiser, r 
sın vaıuxıış, dedi. Fakat, saıı' 
rasmı da haber vereyim ıd ~ 
dür, senin bu işde yalını?. çal ~ 
m doğru bulmuyor. Başını~ 
felaket gelmesinden koıj( 

Bunda da hakkı yok değil. " 
(Devcnıı 


