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Suriye 
Fransız 
toprakları <D 

• İLLi ŞEF Amerikaya Türk 
• '-' . - ... - ... ' _. . ~ . - ~- .. - ... . . ... - -

Polatlı va Hayın~- rgemiieri işliyecek 
Hür Fransa Bapreğı al

l<nJa lnıillz Jcu.,.,.tleriain 
Srırfgt1ge ılrwıtrl.rl, Berlin 
""'lıfillerinin Jtrdili ıi.6i 
J"1Jİ/iz tarihinde bila •wli 
IÖriil,.emiı bir eiraarf iae, 
bizzat Alnanlan11 Lehi.tan 
to/Walclwnna ger/..,_Jerintr, 
h.ig<:11/arırt Anta•all-.ğu 
htUa trhnelerine - tle111rli? 

. nayı teşrif efltler lıık 
Ankara., 10 (Hususi mu

habirimizden) - tlilli Şef 
lnönü diill Aııkan karafa
nndaa Po>atlı ve Bayma.na 
civanna bir kısa tedlı:lk g&
mı.tısı yaparak Anbraya 
avdeC buyumnışiardır. 

vapurun bu·hafta içinde 
kalkacağı bildiriliyor 

ltalyanın 
harbe girişinin r 

yıl dönümü 

Vapurlar Süven kanalı yo 
Amerikaya gidip gelecek 

ile 

!',$3aa: Utb . ... C.hld li.LÇII>. Girit IRllarmda batan lngillııılerln (Clalcıut1BJ ıı:nn>azöltt 
1 ~~~~~~~-

A lmanl&r ve İtalyanlar S11- 1 1 ı- j c -
~~~~:a:= G R T 1 Suriyede vaziyet hurchill 
~~ti!~~~ SUiarında lngilizfer memnun, dedi ki: Bir sen&delıl 
~~iy.,:uİ= s:=::: ı Fransızlg.r 1nıaA~ta "Gi . b. .. h 01 .. an za··'atı ede b~n .~n ayni . şeyi J lngilizler yeniden (1 n1 y ' nt mağlU 1yetı ..-----..-"_' ___ ,,._' 
~!f a~~~diriy~a.n1ı1:!: ! bir k r U Va z Ör 1 e AJmanlar kızgın, acıdır fakat bunun j ADI.ara R...ı,o Gaaat~ 
~ıh ilk dakikalarda böyle bir 'k" hr" d ha M l k İ • f bir cevabı vardır 1 ... _ ...... _ . . . . 1 'aziyet ahnmıe ohruuıı hiçbir şey 1 1 mu ıp a em e e perl<?an 1 talyarun ,_..,,.. gırlShllO y• 
İfade etmez. Yarın Mihver dev- k b tt'I ıy 1 ki o da zaferdir" dönümü müaaebeüle İb.lyan ga 
!etlerinin bu beyanata tamamen ay e 1 er ıtete.leri hararetli malı:ıdeler neş· ' 
ııt bir hattı hareket ittihaz et· Londra, 10 (a.a.) _ Giridin v· h t 1 · lng'ı Ankar&, (Radyo gazetesi) - I retmekte ve bir ııene :ııarfında 
ıtıelerı· de mümk' un" dür. thimal ıc Y gaze e erı • Avam Iu.ma.ra81 fırtınalı mü- ttaıVAftlvuı harp •"'"atı hale • 
lı tahliyesi esnesında batırılmış k zaJı: reı -- .._ __ olm .,..,,. M h ' - _, · 

i h3.ZU'lıklannı ikmal için bir olan bir kruvazörle iki muhrip llzlere ateş pOs ürüyor teıJ ~"""""' ıu~·fı ':' - kında ma!Umat vennelrtedirler. Türle Ticaret FilomuıJan Ege vapuru 
Dı ü d d e t lfıkayt görüıımeyi halckında amirallik dairesi tara-

1 1 
me arın ~ua .ı erıne Bu yazılanı. göre İtalyanlar bit 

~ etmişlerdlr. F&lıal. bu finda.rı dün neşredilen tebliğ: Radyo Gazetesi 1 başvekil. Churclıill, harbiye . ve j sene içinde (232) tayyare kay· ı Verilen haberlerden anlaşıldı- Amerikan linuın.ına nıüfR,·e..-ci· 
llÖzler sahilı i.se Türk nokta.i na- Amirallik da.ireııi koneeyi, kı· · hav!- nazırları cevaplar Tennl§ • ı betmişlerdir. İtalyanlar buna . ğına göre yakında Türkiye ile hen yolıı. ~ıkacaktır. Bu lıusu•-
:t&nndan en hayırh bir ııekil aa- Wanmızın Giridden tahliyesi Puar sabahı dört koldan Su· ı lerdır. . • mukabil (1439) ~ t:ayya • ı Amerika &raslnda doğrudan ta ihracat tacirlerine yapılan 
Yılır. Çünkü Suriye teeevvilşü ~ur~ill ~rt.1.§ark .ask~ resini tahrip etmif olduklarını doği-uya vıı.pur seferlen ba.~la- bır tamimde Amerikaya ve ,...;r Yıllunda zail olacak ve Suriyede :;:nu~tıd~ıf:'= rlyeye giren Hür Frsnaıs ve vazıyet.i, harbin ııevk ve ıdare!R ı iddia etmektedirler. f yacaktır. Ilk vapurun bu haf- yakın veya uzak , şark meJnle· 
dost bir Hür Frawıa idaresinin rir: İngiliz lutaıarmııı ileri hareketi Gh&lridk.kınd!ğ;t:bil'.~~ -~~ıa"'' Yine bir senelik harp netice- ! ta ic;ind~--~dan hareket ketlerine günderilecek ihra~ 
\eoıebbüsü ile Hür ve m~, hakkında buglln (dün) fada m .,~-• - 0 • sinde İtalyan orduları (170001 ! ederek umi.r ve Mersine de uğ· malannı Türk vapurları ile 
81ıriye ve Lübna.n hükümetleri Tayyare dafi kruvazörü (Cal- ma!Um&t gelmemilftlr. rak anlatmı3 ve: . ölü (45000) yaralı ve (1'0000) radıktan sonra Portsaid k,ınalı sevkedebilecekleri bildirilmiş. 
\eoıekküJ edecek demektır. Bu' cutta )ile !Heı:waro> ve (İmpe- lngiilı. kaynakları barekitın (S-u .. y,. 1 "'*"" 3 d•I . ııa:fıp yani Mir vermi'1erdir. 1 D1 takip ederek lıerhangi hır tır · 
il kadar iyi bir hal tarzıdır lıi , rıal>, 1JluhriP.leri. (Calc_utta). l<ru- memnuniyet verici bir ,ekil.de 1Wyan dooçıınuına getinC<l j--,..----------------------
blr kusuru varaa ümit edilemi· . 't'&ZOründe ölenlerin~ ke~-, . . . . . A 1 k denb kuvvetleri (1576) ölü, E k • G 
~k kadar İVl o)masındaclır. f fiyetten haberdar. ı;<lilmi.:ııerdır. devam ettığinı bildirınektedir- • ~er . a v(!~:A)tiy'rar. alı Ye (6100) 'lri9i etıir \ m e 1 en era 1 Telgrıı.flar bize raıını Alman (~~eJ) muhri~nde olenle • ler. Tarafeyn ha.v& lrnv-.etleri·J _, ___ ,.;.t,_.. ... _____ . __ ·--= t 
Ve İtalyan nokta! nıwırını b~- nn ailelerı ıı., ım~ habJ ~ nin faaliyetine dair maliimat 1 İtalyan hava (500) aıu. (800) 
dırdikleri gibi 111yaıd mahf1Uerın olmaz, haberdar edileceklerdir. \ -ı~-· . A manya ' . 1 • • 
llıiıtaıealannı.daizahediyorlar. {Herward) aon defa olarak .. ~,.tir. (S.ftuaayfaloiltun54•1 Aı· lhsa·n Sa" bı .. s'·n 
llu mütalealan bir balruna çok ~ahile doğru giderken gürül • lngills. ka~ ~tın - 1 
d.ikkale şayan buluyor=. Bertin müştür. Bu gemi bir düşman memnunıyet vencı bir şekiliMI harbine doğru M ı · . 
~Yııaili'mahfilennın_1_wıto~ı'!e hııva hücbumlu esnasındard hasara devam ettiğini bildirnıekt.edir- us 50 1n1 cev " e ı•zai 1 .,ore .ransa fU 111r...... r~· uğramış u unuyo u. • ıer. Tarafeyn hava kun<etlerinin 
~nı mü~aa etmek vamesıyle 1 İtalyan baı;ıkumandanlığı bu faaliyetine daır ınalllmat yok ' Al 1 bir Am • 

""lguldur. Almanya bunu Fran- gemıdeki mürettebattan 229 .... t bildi' ı·""'~ .. man ar e M·ııt Ş f tn • -' 
"& için mukaddes bır hak Ola· . . . tur. ,_,.,yru lan rı "'ti~e. go ik ı l e ODU ne 
r;ı.Jı: tanuna.ı.ta . . kişinın _kurtarılarak karaya ı:ı· re bir takım Fraı:ı.8u hava filo- r an yo cu va· 

. . ımış. kanldıgıru ve harp eaın olduk· . ' b --~-ıa İtalyanın muhalA· h..S!~~o-~alnkatendbi_;-~~~ Jarını bildirmiştir. Diğer bazı j ları şimali Afrikadan Suliyeye purunu abnu r 
-..nıı: .. unyanın 11~~- mallimat elde edilince bunların gebıel41lerdır. Bunlar uzun men- sabodan bah8P: 
da belirecek tebessumlerden ail '-~ · ... __ h berda · · ~-ı...-'•~ Tah'" le · 
korkuJmaz.<ıa en büyük mana· ı . eusn v~ye.ı.en a r e- 1 mı.ı ııızy;u. ta,,_,-~~~. 11 Bu suret Alman denız- 1 • 
8'"'-kl Ln " k b' b ~--t gı· dılecei<lerdir. (İmperıal) muh- kilçUk av ta~--'eri bu uzun ltı a• -..ı·ı . "'"" ar, l'll uuyu ır ı"""" - 'b' b' dil h ·---·- . 33-~· a sına .eş ..... menın 

C. Abbas Gürerin hatıralarına 
karşı emekli generalin cevabı 

bi ilan olunabilir. Bugün Alman- " 1. ır şman 8~ ...... ı _., J ınasafeyi katedememişler, gele· . 
Ya ~'r t rakl üçte iki- , neticesınde. hasara ug;adıktan 1 ıenı· Bu itibari S . _ cevabır ı vermış oluyorlar . ansa op arının sonra kendi kuvvetlerimiz tara- PleDllll ır. a urı . 10 
lltni işgal etmiş bulunuyor. Fran- f d zaruri olarak batırılmış yedcki Franaızler en ziyade Vaşıngtorı, (a.a. l - - Bah 
lla fabrikalannı kendi e.mrine ' ın an • riye nezaretine gelen bir ba~ 

. (Yeni Sabah) g~i- .sahi- rihi tenvire çalışmıştım. Bu "'.ı.· 
bme v~ ~eşrıy.at mudurlugu~e: 1 zetelerın birinde çıknııımıs 0 an. 

Yenı Sa~.ın 4 ve 5 hazı;an fıkralar diğerlerinde çılanış oldu 
1941 tarihlı nilshal&rının bınncı (B•nu: •hile ı ıutun ı ••l 
ve dördüncü sahifelerinde hak- ~""'..;,._,"" • 

alnıış, Fransayı ezen ve mahve- tır • .. mııbtac: bulundukları av tayya- re göre Ro~moor Amerikan va 
den ve icabında tekrar ezmeğe (Sonu uyh 5 oütun 7 de> (8o•u aayfa 6 aütun 2 del puru rıeııubi Atlantikte bir Al-
lıazır bulunan ııiliblan onlara man denizaltım tarafından ba-

kendi elleriyle yaptırıyor. Fran- oı·r hezı·. meıı·n tarı·hçesı· tınlmıştır. Bahriye nezareti sız limanlarını işgal etmesi ve ( .. tıu AYf• ıt aütan 4 del 
orada hücum üsleri kurması 

Yİizilnden Fransız şehirlerinin R E S M J 
bombardıman edilnıesıne sebe· 1 

~~~':E~=~hE:E~ General ( Weygaml) ın rical planı ==" A R P == 
te.n olduğu gibi manen de eziyor. General (Georges)e hususi ta· T E B L f G LE R f 
buşünme ve söyleme hürriyetin- 1 11 Haz'ı ran 1 lima.tlar gönderdı. Bu hususi ta· 
den mah~ bıı·akıyor . . Hasılı limat bu harbin tarihinde, çok İngiliz Tebliği 
~!ansayı bır ecnebı ıstil!isının . mii'lıim ve esaslı bir vesika teş- Kahire, 10 (a.a.) - İngiliz . 

Utün acılıkları ve azapları için· lıil eder: Orta.şark kararga.Jıının tebliği: 
ıle kıvrandırıyor ve Fransaya Harp, evvelce de tahmin edil- w Suriyede, müttefik kuvvetle-
hır göz açtırmıyor. Sonra da mış olan, vehametli bir şiddetle ~eral ( eygl\11(}) harbin 
"' edi d k ll h · sureti ~·eyanı '--"·---~-- (P• rin giri§i memnuniyet verici bir Rom• 10 (a.a.) _ ("'"-•anı· "•ansa, topraklannın müdafaa- devam P urur en azı- - .......,,..,,.,......a -- tarzda. devam etmektedir. U- ı .., """"' 

~ını en mukaddes bir bak olarak ran tarihinde Fransız başlıu· ı ris - llarııe) rephesinin parça. mwni ini.ıha kuvvetlerimizin bil~u~~J_:._ın. bugun" so"yledigı·· 
tanımakta bulundug·unu aöylil- mandam General Weyga.nd (Sonu oayfa 4 aütun 4 de) ,,. DDUüluu 

(Sonu aa,ı>fa ş oütun 6 ' nutukta Türkiye hakkındaki 

B. MuSGOliD.l 

k:ıınd& intişar eden altı sütun
luk yazıys. karşı aşağıdaki ce- ı 
vabımın • matbuat kanunu mu- J 

~ibince - aynen neşrini dilerim: 
1 - Evvelce Yeni Sabah'da 

hakkımda yazılan şeylerin ta
mamile hakikat hil!fı olduğunu 
gerek Yeni Sabah ~ 
22 ve 28 Mayıs tarihli nüshalar 
rınd& ve dığer bir ga7.etede mu
fassal izahat ile isbat ooerek ta-

1 1 FIKRA 

Avrupa cografyası, 
coğrafya kongresi Yor• Almanya böyle biı· hakkın .......,.,-.NYv· fıkranın metni aynen · şudur: 1 

zerresini kabul ediyorsa Fran· ı tanlarına girmişler ve lı~\inı be.his değildir. Bu harp sonunda HAR p 
cada işi ne? olmuşlardır. İlle fırsatta oıuı.rı demokrasilmu galebesiyle yeni Tiirkiyeye gelince şimdiye 
.}iem de Almanyanın işgal et- i@gal ettikleri yerlerden çıkar- bir dünya vücut bulacaksa bu --""' kadar bütUn lngiliz devletlerini Yazan: Aka Gündüz 

tigi topraklar hakikaten Fran- mak oraların hakiki sahipleri dünyada artık emperyalizm tıı- 1 VAZı• y ETi• reddetmiştir. Reisicümhur 1n -
~~ vataruclır. Fakat buglln Su- olan milletler için bir hak ve hakkümü orta.dan kalkacalttır. llnil, lngiltereye herhangi bir Ankara<ia bir coğrafya kon-
rıye için ayni şeyi ıddia etmeğe vazifedir. Biz böyle bir istikbal için de suretle güvenen bütün milletleri gresı· •~!andı. Hani harıl çalı· 
<tlılak bakımınclan ımkin var Hür Fransa bayrağı altında demokrasilerin galebesini isti· • feci bir ikıbetin bııkleuıelı:te oı- 1 ...,.. 
""dı · lil Dogu" Akdenı·,., dugun" u görmüştl!r' . 9ıyor. Şu zamanda böylt! hır kon -.... r? Suriye ancak Surıye e- İngiliz kuvvetlerinin Suriyeye yonız. Ve elmizden geldiği ka· "" 
~ın topraklarıdır , Fran.sanın de- girmeleri, Berlin mahfillerinin dar bu g&lebeye yardmı ediyo· "Fakat, bu fırsattan istifade grenin sıraaı mı ? diyenler bu· 
gi], Hatta Frans•nın resmi ve dediği gibi İngiliz tarihinde bi· ruz. Suriye, harbin sonuna ka-

1 
hakimlgell ederek Reisicllmhur lnönü'ye lunabilir. Kendi göriifı nokta.I ... 

iıukuki vuiyeti hile Suriyenin le misli güriilmemiş bir cinayet dar Vichy'nin idaresi altında I şunu söylemek isterim ki İtalya nnca belki haklıdırlar. öyle ya, 
hır Fı-aruıız toprağı addedilmesi- lae, bizzat Almanların Lehis- 1 kalmış olsaydı bile demokrasi - YAZAN: Türkiyeye karşı, 1928 de başla • Avrupa ve cihan lıartaları 

0 
ka.-

ne hak vermez. Fransa orada tan topraklanna yer1-melerine, !erin kuracakları yeni nizamda E•e/di Ge1111-I '-'-'- · · daim '- '-' 
ltıJ '""' • - nan ve uız.un ıçın a ..,...... o- dar diyabolik bir tarzda deği· b Jetler Cemiyetinın bir vekili, İtalyanlann Arnavutluğu istill 1 Fransa tarafından tahliye edil- Kemal Koçer lan anlayış ve iş birliği siyue-
ı ır murahhası sıfatiyle muvak- etmelerine ne demeli? Yuna- mek ve serbeııt bırakılmak icap : -~ tini takip etmek aznıindedir.u şiyor ki coğrafyada istikrar ara-
toten bulunuyor. Fransa Sııri- nJstan ve Yugoslavyarun par- ederdi. İngiliz istilisı işte ergeq 1 mak mümkün değil. Fakat bizim 
~:'Yi zapt ve işgal etmE'miştir. çal•nmalarını hangi hliküm ile ve behemehal tahakkuk edecek ri~1;.3W=u~ .:::::-. Yunanistan yıkılmasay- konl',l'e bu bakımdan kunılmu' 
j e Suriye kendisine Fransız ma- tavsif etınelj ! .Alınanlar kendi· bu neticeyi tesri ediyor • ban _ Binga.zi battı doğusun- mış ltalyanlar neler J değildir. S..yın vekil nutkunda. 
,'._olmak üzere terkolunmamış- lerine hiç zarar vermemi@ ve Bn ııerait altında İngıltere da kalan denız' .ır-·--'- Yu· ki ı 
""' d · k•-- b' •- · · s · ...:-~'- bir nf ı ·~ yapaca armış... bunu çok güzel telıarii.z ettirdi. vermeleri e ım awılZ il' ..,. ıçın unyeye ı;u,.,.... me a- . nanistan _ Girid , Libya, Mı-

. nöyle olsa bile, yani Franaa 1 knn milletlerin ana v.atanlarına at değil, ~lr kWfet ve za.rur.. • ettir_· • 1 -~, Filiııtin ve Kı'--- "-'--' Ankara, (Radyo gazetesi) - Evet, dünya ahvali ne olursa 
bi; fo.tih ıııfaıiyle Suriyeye gir- tecavüz etmişlerdir. lngili~ Eter Suriye ço~ hıı;nyeöne ;yesinde, donan,,:-..,= İtalyaııın harbe giritinin yıldö- olflllll, dünya coğrafyasnm dar-
~uı. ve mağlfıplarda.n bu bahta askeri mecburiyetler ve ihtiyat 1ı:ka:'birUf,devkıtiletklA:,~~~d~J,a 

1

, korunuyordu. Rodoıı, Mısıra niimii ınilnasebettyle Bay Mus- ınad•ğ:ınık ıüpbeli yollan nenı-
r ıınza alnu.ş olsa bile Fransız mlilAhazalan bir tarafa. J:ııra.. . ...._,, ı, :"'&"'. teveccüh eden Alman hava B?lini irade~ nııtukta Yuna· ye çıkana' çıksın, bu bizı ikinci 

va1:an.ı ıle hi~ müıw;ebE'ti olnu- lala.rak Suriyede milat.evli va- tere timdi oradan .eelebil~ · '--etlen' 1·,.m· m'"'---t bır' ııista.ıı seferinden bahsederken: "-- ilgil . 
8

. .. 
V• ı.. ---•-- bile '- bir ·~- telı1ik Au., ~ u...,, • ...,.,, ''Bütün' y .. ft __ ,..._ __ ı.-ı;....ı.. ....,..,.,., endirdi. ız once ~n '"' ecnebi toprakların Fran- zlyette ac!dolu............ vdl" •uman esme maruz · üs · tind idi Rodosl& ™""""""" -~ 
~-'ra ait ola.bilmesini medeni dan dolayı Fransaya klllil bJ;nazdı. Ve elindeki !rnvvetl~ri '- M:ıs~r~~.a m~d~ arasın- Ahnaııya muvafakat etnıi3ilr. keııdi. miill coğrafyamız, Tiirld-

Darlan 
Dönekeliğini ma· 

zur göstermek 
istiyor 

Yazısı 5 inci stıthifetle 

- - • 
toplanması yerindedir ve uwu· 
mi coğrafyanın istikbali!<! al:ı•:-L· 
ğı istikrar l!<'kline ~öı-e ş mdi· 
den kendimi:U tanımıtk H ken-
dimi?i dii2.enlemek mecb.ıı iye
tiucleyiz. 

Avrupa co.;ratyaaı ve do'~yı· 
sile dünya coğrafyaaı b1. ,im 
payla.,ılan yerler ı<;in bayr" rn 
edenlerle bugün dağı lan yeri<'? 
için yas tutanlann vaziyelll.'d 
birbirinin aynidir. Gtill'nin :ıtıa· 
ması. ağlıyanın gülmesi ihtim:ı.
li müsavi derecede kuvv~Uidir. 

Napolyon, bonbon ~ıtır ı;i· 

bi Avrupayı akraba111na, ehıb
basına dağıttı ve eii1'dt> bir ~ey 
kalmayınca Sent Helen'de isti

rahate c;ekildl. 
Kayzer, ~fı. Süvey•, Metı>el 

arasını kimlere !X'tk"'I ~kme
di. Fakat kendi elinde, baflı:ası· 
nın olan bir Dom şatosu kaldı. 

Bugün iBe pasifikte. Atlantik· 
te ve A vnıpııda. bu.noo dBlı6 

geniş mikyasta bir yaima.u 
var. Ne olacağı da1ın beHi de
ğil. Yahut eoon pı* hallidir de 
nezalıet 01- için aöylemiyo
rlll'l. Bir Tilriı; da•·bıml!Mcli dalLa: 
Çayı göı'nled<!r! pa;:ııı.rı s:.vaıİuv 
malıdır. 

~ "'·Yanın hür insanlan hiçbir ğil hakikatte Suriye mille doğ?'uda.rı doğnıya. mildaf~ da 700 _ 800 kilometrelik bt>J Nisanda bir şey olmasaydı, İW- " yemiz llzermde çalıııar.ağız. :iş. 
j:a!\"\a:ı kabul edcme:ı. Eınperya- karşı kabahatli olmaları i< mfikellef

1 
. ~~iu memleketlenn .~,._ bir mesafe vardır. yanları mahvedeceklerdi Fakat f te bıt balomdan kongremizin 

"' d~ ı ti k ')''" k ed "eselede "'-----ın L 11-h~-' ıçın kııllaııırdı l 3u.. meale e' Yuoenblar daha 8"vel 1 
v ' , cV e er anca sı a.u uv- 1 er. m. .,,..._, """""' .n... ... ı .. yayron.• (llofıw aayfa ı .otıa._1 ul - ===================.:=:-;;;•;,::w::;:•:== ~t•vle başka milletlerin va.. hakkı, ne ııan ve ııereft menuu ~ ~.... 7ıl<ıldılar- . • • 



YEN1 SABAH 

Eğlence yerleri~V ı · 
tarifeleri Cl ANLATA'N: B1R GAZETECi 

• - ıs-

_...........-.. _. ----
-=--·~ --- --- -- --

• 
11 Dazlran UJ.11 

C'fAKYi 
l~i•Y. 
Ömür Meselesj 
Yazan: ULUNAY 1 Belediyenin a • yapac~g" l yollar . Haberiniz var ınJ? İugili re<W 

~ . vasati ömür dokuz ııcne uzımıı:} 
• Harp halinde rulunan devlet· 

llraOııft! •-eidıığılhelrln• ~ı-di. he ili hariku!Me Daı"mi Encum· en an et ıı>nıe ömrün :11tıBatisi ııa.s:t1 htıPP ~~_2ii~~ ~ Funlarm çoğu ediliyor! Bunu aıılayamadıro. 
....,... ~ .,_ - .. ~ Bıı odarua ııahibiııi ebediyen tarafmdan Bu gibi şeyler memleket sulh 

. Ev..ıA lazıı:ı. i,rbetin; ·öğ- kaybettiğim lriaBI kalbime yer- katran ve siikfuı içiude yaşadığı za ıı:ıs.n 
"'1me!iyllt. leşmit olduğu için keder ve 18tı. tetkik olunuyor ka ) ) k belli olur. Her gün binlerce ~ıj<; 

- Onu şimdi ÖllJHE reğiM. rabım eomuzdu. A k · ı 1 . rd 1 m p ama o aca daha hayat denilen didı~meye' 
- Şimdi miT Nasıl?.. Fakat Hacı Beyin yanında •~__.__, ~ •·-.,_ıı. • S er aı e erıne y dıoyınadaıı ebediyen "Öıierinı J"l 

- Bim.t ~! .. C..U- zat' .. östemıekten utandığım 1- ...,..._ ~r- ,......,,_ Beledi ..... yı,...., f - .. muyorlıır.. Bu -er.ait altında i&-
be için, kendinı ne gibi ilabelıe çin kendimi tuttum. Etrafı bir şekl • • k ı ı t ye·°"""' ennıye mu- t:atistiklerin ibre.;i ümit edildi2'1 uğradığına kat't ıwrette kııııi polis h~ g1hi tetkik etmefe :. =.. er.ı:=: ~ 1n1 o ay aş • ra y - dürlöğü Şehrimizin r.ıuhtelif kadar sağlam bir İRtikıunet gös-
olmadaa :ıııbıı*aya beriıe.ogi bir b'lii..dıeı • b • k h 1 kazalartndıi bu sene yapılacak 1 

termez. Almanyuıun da meşhur • 
f"kilde m~aat edememJ... Hacı Bey do flMJL!iıde esrar ~ ~ ~i=liğ: ı::: n 1 1 r an un azı r an ıyo, r yolları tesbit ·etmeğe başlamış- şahsiyetleri. sekıl<'.n. doksan ya.· 
ou takdir ed<:rsin~~ yattığına fliplıe etmediği bu ısı- tır. , ~a kadar ya§lyorlarm . , 

-- EvV-~~-· u---'-'n '-"'-''"' rin geoı: kıs odum& ha,yretll fından Wiyot Daimi"&>~ V&li ,.,, BehıdlY"I' Reisi ( bul belediyesi bu hwıııstaki etli- Dtğer taftttan belediye bu \ aktiyle a.ile~e boyun sı-
~ .__..... ...,A..., ..;:..ı-ıe balawp "··-ordu Dine Wldi olwı:ıuuştm. Ened • tor Ltitfl. Kırdar dİi1l _........ ""-ü diln Ank·-- gnn ..... rmi•- nirleri zayıfladığı için mütema· 

de gllçtür, bwuı. da takdir etJni.. "~ ~~ om~ - verilen tktısad lılttdür •. karadan febrimiu a.v;.;" etıı:iiş' """' -~~- _...., .., sene şehit 'dahili.Dde katran diyen ba.şıru titreten bir "Sal· 
Lor detilinı.I. Zira herifin aley- ııııu <Ulrttü· lilğü esbalıl mueibeeinda, tari • tir. kaplama. yo1 ya.pmağa. karar ver laba.ş "Haminrme,, mız vard<. 

inde elimiz.de hlı;bir deJil!mis _Bak!·~.• f 
1 

'tlb&ril tir. Vali Haydarpafll. garında Nelere-;yap•Wıihcık ~tir. Bıı yollar ~birler için Kendisine sorardık: , 
yok!.. Dedi e enn - ı e geçeıı. Be< Belediye ve Vili.yet erkim ta,. • -k • _,,._,_ . •-·alı: hem daha kullatll'•lı hem de - Haminnne, kaç yaşındasıı.-, 

- Gördtiıı. mtl. ya.f. _ Ne ftl' Hııc:a Bey? ıııeki taıif 1 iıı ayııi olduj'l rafından kuşıianıruıı ve doğru- = a: . -ı:me Y4 P_1"'"' dıU!a al "' lı::ıaktadır - Bflfnem. Hayli ..-.:u. Svn de 
- Evet, bunu müdrilmn!. Aa ...__ .. ,.._ ? ı..• ... ohıamaktııdır. · ....._...._,_ · ya.rduıl ıÇJU mecluıt• yenı qtka- _ ":cu~ m 0 

• doksan. Ben diyeyim seksen. 
cak, talınUu ettiğim gibi Calibe = hbJ f:'-;thr':: muıı~·· ı -;:W,.. al.kolltt lçld1ere 1ıett- ~~;.;.,._ • neleef ea.k ~un liyihasın& söro. ır:a:ı:ıı Bir metre mı:ırabbaı parke yol - İnşallah yüzü de g~ıt!İD 
öldttıiMmii\ıre o takdirde artık .--:- Peneerel<ınle, birfey P met ~-'"--"~ "'"''lan zam Aakt-r ıı.ileleriııe _,,.,,,_ ı')İA )lapıa.lbilecek ~ ve tarifeler 5.5 li.nı.y6 mal olduğu halde bir , hamiııne !: 
hıçbir şey dinleınem!. Çekin~ -~ muswı ~ ,_,,... ,._ _ _.. o.nnl- oJ-'-'lecektır metre murabbaı kat.rau kan1

• • Bu teıneruıi ilıtiy_ ar kadUIUl 
ir 

..ı.. --,,~ . ·• _,._._ a~; -~•--'- ._..._ Dahiliye VekAleti taıattndan r- - """ · • ,.... hiçb ııe ,.a!mu!.. I - ~lel'de mi! ~1- ............. ı·- ......,...,......, -- :ıı:ıa yill 2 lira.ya. mal olmakta - bQyun sinirlerimn biiHbütiin is· 
Oa.libemn ortadaa kayboll!IJll- I Ben ""~ .. · ı Jere da .ue"=*!==-. 1-arianmakt& buluııaa kanun Vesaiti ııaldi.ye, ele.ktdk, htr- dır t.ak_ ort8'iJDI bozardı. Ba d b• 

~.,,y goranıyonım... ....-. tıeiet' .. 
ııa gelince, bunun başka bir iza- - Falı:at sol tanıtta.lri, d1pt;e:. v~·Iıat ç,ı~.ı-~- ..aa.er dolayıaüe malıallt Yuıy-etlere va ga-, on, müştail m&d- ' zıyade titrer öfkelenir: 
hı olamaz' Çünkü. geceki ha- iti ~~ .._..,,--...~ ır--' .L..L..- iatiınllt · "--:e... ~ - Allah etmesin~ ·di. Hen 

... penCleftllia pel'dıı.riııe dlklıat. "-tlanndalri •Obeld'""· -.. göre blle1il3ıelerin kendi ihtiyaç ,_.... reamı, ..........,_, 
linden SOllI'& Callbenin. tıpkı et!.. '"'-3• , >yon 1 • •-'-~- ·' tm irat, lfuutlll'at, hafta tatil" C "ff • {{ o y~ gelinıem oo ;y11.par1111? 
Bahtasor gibi bir daha uyanmar l _ Dipteki ~ Qli?, ,ıwt itibara almanı.it 100 panı annı ~ di ...... .., ..,anıJı: b&- v 

1
' _,, l Çl ma Q• lhıninnelllll bil teıneııuı~ıııde 

ınaet, huta.ıteye nakli lizımgelir EYet, gördüm! .. Ne wr!.. wı tabi.idot tarifelerine de her ledi)"& reeirqieıt ff t:ııri1eltt ll- wı.kil va.ııtaıuı resimlerı. haklı olduğu m1.1hıı.klıaktu. 
41!. Onun bizzat cani tarafın - -HiJi birşeygöremjyorınu- smıf ~ yaieri ve lokaa. aet:inde. yapılacak saml*"1n nia- rznl koruma Hurkeıı; rıdunetli Zaro ağa 
daıt, b&ygın bir halde, odaaın- 1 sun?• ._, _ _. __ '-urua ~-- ,__,_, ~

1 
betlerini tauin etmeiı: h -·- / dcgı"'lclir ki yüz elt1111~ va••ndıl 

d&n alınıp götiiriilm;;., oldugun" a ... ,.._"" "' ...,. - .._ ~ ı- ·- ht h ' "" ..., - Vall&lıi, Bacı Bey, W8ıjEUr ... ___ ....._,,.,,, ımumt meellSI veRJDı •. hu- ki mfl e İT . bilmem kaçıncı 1iefa olarıik dün• 
hemen hemen tüpheın yok!. Bi- gör çünkü ,,,.,,_ '-eder · · d n•u............., ya ~vine .. ı.rııin. ' 
____ ......., eıv· _ _, ___ _,,_, bu- .. ,,.,.. .. ~ e ·1 su ...... t.elı:lif yapı'"' ... nır L l d K 1 ., ~,~ ...... ""9eUftH yim!. Birşey farloııdemiyorwn Diler taraftan buı 1*mm .,,._ ....... YB«B an ı a tın_u ayı"ha~! y~ meselesi bir muhit meııe- • 
W:ağımızı kuvvetle zan.nediy<>- ben!.. yerlerinin ıwutlanmn birer 9 liğnmmi er, elif lıMılediy !elli oldıı. Evvelden meıı.ıleketi· 
rum! .. Oh! .. Amca, bil hepsin -

1 
_ Nasıl farkedeıniyorsun a reoo ··"'"'-'tilmeoıi - itib& _ !erin vazjyetleri göl: ilnündi tu- Fiyat ınürakabe bürosu :ırıc- !°tı_ .... c[s ruznamesi- mlzin orı<e'k.Jeı:i yiı:ıııi y~ındıı 

den el!m birşey!.. Bana he!l'!in- canım! .. Peıdewin ağ kanadına! rile ~edil~. fularak yapıl kta bu ı;:. murlan, çay yerine ayı üzünıüj • "' evleııiriflr. Otuz y ,ı;ında kiırı:ıil 
den el!ın geliyor!. Kendimde bak!.. ğüt.ıerin ~ lüıma' ~ aaı:.ıt )ı(lbal. oğ)u :Sahi& ile, r.e alındı bir adam hali alıı:lar, sakal ko· 
sonuna kadar metanetle hare - _ ?.. ....,...._. '-i ;.,· fil, ol • ıı> • • kahv& yeri halis nohu~u 180 Ariı..if&;'"'•(Buııtı11i ~ı•hAh;ri· yuver.ırler, yürümeltri bile de-
ket edııbllec.k ku.vvet bulamıya- _ Hali farkedemedln mf?. ,_ "2111 ~ O)• "111 kurUşa s&taıı Çaycı Huııeyını · 'Çi . ğışır, kendilerine :Anadolu tab•· 
cağımdan korkuyonım!.. - Bell<i uzaktan farkedenıi • La.tik tevziatı dur. BugqDllU a amran 1 suç Ustunde yııJcalamı~aıılır. • mitırieii .• :::-· . ttıı:ı malluımı ko- riyle bir "Ell,. lik gelirdi. He· 

- P'akat, yavrum; madamlri yorum!.. Yakına. gidelim!. t!-t • mükeOellerle yardlaı ed' k- j S lulai' adliyeye verilecektir. nıma k_anun1.1nu tetkıke memur ıe kırkında aırtık jcöşe mınderiDe 
ifler böyle.. Metin olac&bın! - Ha~et yok!.. Uzaktan beı;ı- l.U eSl 1 !er llt'Ulnda huıl olan adat (arlr R_tuhtelıt· eııajl.ınen ıne$ai&in.i bi- oturup do&.a.ıı 1iı>kur.lu tesbih 
Çare Y

ok' bellı' ı Bu ._.... ·· l'"-1 · ı "'- ..... _., · · t tirenık ıa .. a.~ ., __ ..__ r"·-~ çeken '·llPJL baQ\ı bir adamdır-.. • ··· ,.....,. goz "" enıne Dahiliye Velı:11eti ıtııtılı: ttw -
1 

ıı.rım ,..,.. _,_..,..yemn uırıı.ıml _,....... ...,."" ~-.. ~ Y ~ 
Mal• ı ""-di · -"-en beri peka"' """"' ı 1 K t · 1 · hndı ..,_..,.___ '-·-··- Şimdi öyle mi.! Ha.yat şart\1\1'1 

- um... ...... - nca • ..,,.u ..... &~·u:ronım.. ııiatuu kolaylılda yaeebllmelr m~i.kı!leri l' Wi~ ~liı ıı.. • avga e mış er sıne il ..... ..,..,.,.,n wnmun öyle bir sekil aldı ki insanı~r 
ederim, Ker•rninin berhangı· bir - Ne var?.. 1 k•- . ~· ""- 0 30 " • '""-'·-"e .......... edil-'· ...,h·r • 

l 
__ .. ....,. ... ._,. . .._ vü•yelertt. "" ve ,,,...y.,..ere göl'e<"teltfi vun ııaat 1 . da usltü- _"._" ~.- "'"" .,.. 1 yı·rmı yumda hen;h """''k, o· 

müdahalesine, hatti onunla kar - Perde "trt>lmııı!.. ___..v .,.....,. • ... --. ·.,,- , ...,..... - .,,...~-
d h

. d y-~"--- H vfily..u.....: dahilindeki ·~-.... edlibbitmeei Dahiliye Vekaleti- !ifr tQtİia inhisarında çalıaQn · ve kasab&larda. tatbikine !il.zum tuzda aııca.k h·,,ata oiı·iyorlıır. • 9~mamua a ı mey an Yer· - ıruıınış mı!. a! .. Oöro- ,,_, .-..... ,,_ o'8:ıa ._, •- . 
me!.. Senden istediğim btt!. diim!. Yukan kanındıuı yırtll- ku!Wıaıı. -4ıörill ukil 'f'Ulta- ne gönderilecek etüdün esasla.- }l(uııtııfa oğiu Ferhad Ba.ygın ile • ~,ve layfüanın derpiş I<ırk, elli hattA alt:ınış onlar içın 
Çünkü hissiyatnna kapılıp bu. a.- ~· evet!.. lannm· mlktanııı ve bunlarm , r lıeflril eyi~. ılstaıı.- Hilseyin eığiu H&mdi Ben; sar- ettiği Lş ve Qizmetıerden köy - dcğişmiyııı:u bir mevsimdir. Zıa· 
damın be""in; pıuı:ela.ınaktaıı - Demek pel'de lllJaindaa ~~ ı l:aal<ik edeni ten çehreleri.Dden yaşlannı anlıl· , - 1 k' n• ~ kullandık•·~ lbtilderio ci:Dlılni "" S ~ lıoş olup kavca etuıi~ler ve ka.V• ere ' epn köy ih • mak bı"le kabil olm.tyor. '." e aO• 
korku,yoruuı !.. OııUJI i<;in be-- ı~. yııhut ao1'1a.ııı11ı..ı4 ki yır- -.· - · • ı t· · •· . _, ~ nimle beraber zahmet et de, ev- tılıruş!. • . eorm•ıı.. leta11bal Yill~tl bu Bir ~arho<ı; sanl:la dan gıı. esnasında , dllşerek her ikisf ıyar mec ... rııl'mdan ifa - kal var, ne bı.yllt. O "karmca.ys 
ve!" Caliben;n odasıııda bir Jı-if l _ Zorlanmım mı''· ..... kat .... cı şekilde haııırladı"" bir listeyi de hafifçe yaralaudıklacıııdan SlDl mull&fık g;örmÜl}tür. basmaz., yii_rüyUşün yerin' 

~ -· -y T '"" na li' d r'1" -"-'• ·•• •-• tı '~ ,• k • J Of yapalım!. Earar~z cinayet iş- Bey yırtığı ben de görüyorum ı Dahiliye Vetı!letine göndenniıı _ -ı • "' ...._v ..... an yapı ..... , r. • , o- . tın tın bir yürüyüş aını o uy · 
!erinde hayli iotım !. Evveli, Bu eııkiden olabilir!. ·· tir. Viliyet ayni liııte jı. Vek&. Kadıköy iskelesine it 3983 sa 1 .. -• k 1 (tenis) i ·gözlerine kffltireme· 
C:ılibe odasından götüriildü - Zannetmem! .. Zannetmem !ete şehrimizdeki otomobil 11.a. yılı Osman njlu Osman Ö.ıcana Bir amele yaralandı aşe ; teş i atı y~k~o~~11%'ı::::fu'rl~ktDrU" 
mü, yol<aa

1 
ke~i ml

1 
gitti! Bu-

1 
deı'il, iınkinı yok! .. Bu, yeni-! tiği lliti)laç ıniktanııı ve bun-j ait '!&lldalıı. binen Fatihte ıtfa.- Liman tahınil, ~hliye amele - dur: 

nu anlıya ııııı,_eger an acıuya mu- · dir!.. . ,,,, __ ,_ 
aff k l b"'- le Jann bir lifltıeııi:ni Vekllete ..nn. ıye ca~de 6 numanıda otu- sinden Mansur oğlu Ali Osman • - Karacig" erimi idare edi""'· 

v a o a u.uc~e ··· - Nereden biiknıediyonıu ? .,-- ,-
Hac! Bey, bilhusa Calibenin - Nereden mi? Aşikar ~;,: dennf<ııtir. Bu listeye gön vUt- raıı Oauıaıı olhı Anlan TUııb&n .llda. dün şamandıraya bağlı Me rlannın ına- rwn. Eti haftada bire indirdim . 

bu ganp kayboluşunu hanku • şey!.,Bir defa yırtık eski olsa yet ~mizde t.eni olunmatı:I ~boş olduğundan müv~ b>! vapurda çalı~ırken vapurla I • • Ve herkes vücudundaki arıza· 
!ide merak ettiği için siıyledik- Calibe gibi titiz ve ııiniril bir Urere yeniden l'TOO 1'ıitik Wt.- 1111 lo;a.ybederek de11ize . düşmU. mavna arasana sıkışarak yara- aş arı iÇi~ tahsi- Jarı su gibi biliyor. Netice ne o· 
!erimi derhal kabul etti. 1 gen~ kız odasında "enı· bir per- ; de ___ _,_, ,_ .. c.. 'l • • luyor? Bütiin bu bilgilere, ted· 

k 
, ~ mel<tedir. ııe ......,_,cı Osına&ı tan.fın • .nmış, Beyoğlu belııdi~ ...... ta. IJa: ıstencli birlere, vesaymva r•P-Tnen beffe·. 

Hemen dıı;arıya ~ılrtı . . deııin vırtık olmasına asin •- .._ _ ı...~ - • """ ...,--, -- ' b ~ ....,.. Dı"ğ- tara--- ~ ...._,__._ ...., .. ..,....,.,Jmı.ştır. • hanesine l<aldı.rılını.ştır. rin ömrü ne kadar ızabiıtor · 
. Köşkte, seö<;ız ...,..a.;ız ır rı<>- h~ül. Ödemez, aulıalç}tak o- ç• •..... ~ ,,_.-u., · Ank 10 (T ı-•- ı ) kılde mateınlı hazırlıklarla meş- nu dıktiri:r yahut kendi dikerdi ı rıehrimizden Anadoluya :uıoo 

1 
Meınlek~:~= 'şJ 6

. "'.-"~ .. ~--~ Tıpkı şairin d,ediği gibi: •• • 
gul olunduğu sırada biz, Cali- ~ degı··ı' mi? .. Sonra da yeru: L - • " ~ 1 eı;ıoın ~ ... ım, Gti2ıel bütiia. lıu :rev:işW, ~ 

tak od 
. . rduk IUtik göııddilıni.;tir. F t • h • · f • 1 ıdare ~e mürakaı-ıyle nıükel- bu. ...:~·ıt.·•"'r 

benin ya. asına g:ırıyo . yırtılmuı kumaş bellidir!. Ku- . a cı . e . 1 1 f olınh.. .. k • ~- ~"" OJ gırerke Hacı Beye ya- · k r~-- ) nay 1 .,. e .,...~re urulıwiaşeteş- "-""-''-'-t'-·~'-~"ne~! 
aya n m_a.~n ıç IBtnı meydana çıktığı ~ • 1 ltilitında çalışan memurların ..._.,. •- ,,_ ""'=...... r 

\'a~c'l sordum· ı ı~ın ne de ol•a rengi ı:\in""le az 1 / KT /SAT " tle · ı ....,.,~~ 
- Odada bir koku lıisaediyor çok sofmuıı olan kuın~n daha 5 ucre rıy e umumi masraflan. Ra)'lltı bir klM) adını f~ 

mıı;;un?.. 1 parlak olur!.. Kaldı ki kumaşın Arpa ihracına müsaade Sevgilisi ile kaçan. karısını fo~'tan::ıak~==tı~: koşdur.ıp yonnald 
- Nasıl koku?.. yırtık yeri taptaze!.. olnacak mı verilen para 31 mayıs 941 ta- tn.ıaıılar evvelden gene öiü· 
- Ozan kokusuna beıuer bır - Ha .. Evet, doğru! olabilir 0•• ldu•• ren koca mahk"e"-ede rlhinde bitmiş olduğundan 942 yorlardı. Fakat ne<len öldük· 

koku?. H~cı Bey! .. Fakat Caii~n o HlikUın tin ~c:ı (bracatına :ııı mali yılında bütün memurlara lerıni bilıniyorlradı. .-'• 
- Hayır!.. g'.';rio _baygınlıkla yere dli$tüğü1 müsaade~ aber verilmek tahsis edilmek üzere hlikilmet- .Şinıri gene -ıüyorlar. Fakat • 
Filh Ukıı ben de gecekj koku- nu bıhyorsun! .. Düşerken perde. tcdir. alüm olduğu üzere bfi.. ten Y.eni tahsisat istenmiştir· • l neden öldüklerini bilıyorlar. /<· 

Ye " ı bilir' ı k. t bir Uddet evvel Ramide oturan ve mezbaha- - ha'.det'ın· e mura·· "nat olundu. ı · vu almıycrdum. Demek ki o in- .;arpmı.ş o a ··· ume m neşrey- 9~ ~ r&ru\ki fark bundan ibarettır. 
~I deli eden esrarengiz gaz - Acaba?. Sen dün gece Ca- lediği bir karanıaıne ile elerindıe ~: ~= :ı:.M'~~~t:; ~ir ~hiııliseyi inka~ etmedi T': k o·ı ıu· Bu itibarla bilhlUISll öiüll

1 

Ynvaş yıvaş evin içinden uçup dli~y.j n.epreclc yere diişınüş gör· arpa bulunduranları beyanııa- ur 1 rumunun bahsinde "kaza ve kadere .. • • tab. tutm..... Ar evvel evi terkeclerek, Tahır a- "-Ben ""'~'pte tanı" .. -. Fa -gitmL~ti. un... encere yakınında mı?. me vermege ı ..,..u. - ~~u ,,....... inanmaktan daha mükemmel biı 
· · eııid lisans ril •· dındaki sevdiği erkekle karı kıı.t. Mükerreının ev)i olduğunu 

Calib<:nin oda'.Jına gırer gir - ı - Calibeyi mi?. Evet, hakkın pa ıÇlll y en ve eoegı koca gibi ya.şayan kansı Mü- bilıiıiyordum. Bana kendisini bı'r muvaffııJı.ı'u~tı• 1 ~~~: oylamaşaa,z~ok yaoo. • ,~ .. ~t 
mez kapıyı hemen kilitledim. var Hacı Bey!. Pencere yanında h&beri, da.bili piya.eada arpa fi. kerreııU öldünnekle suçlu <>- bekar olarak tanıttı. Ondan fll\ J;.i ~ ~ ...,.. ~"" 

Kerammin bızi takip etmiş değildi! .. Tamarnile aksi t&rafta, yatlarını 8 kuruş 30 paradan. tarak yakalanmış ve evvelki aom;a da bir gün gelip: __ gelir başa.,, öeyip asırlarca şa· 
olm •ından şüphelendiğim için I karyolanın önünde!. 9, 9.5 kuruJjll ltadu yükaeltmif- gün &dliyeye verilıniştiı. Düıı " _ Ben kocamdan ayrihyo- • 1 şayacaknuş gibi hayat müca. · 
hu hangi bir müdahalesine mey- - O halde baygınhğı zama _ tir · ikinci ağır ceza,ıla başbya14 bu runL Baua bir oda tut, beraber f Odlsea} T.ercÜ nıe- 1 delesine atilmağı en doğru bU 
daıı yermemeye kat'iyyen azmet ! runda perdeye onun asılıp yırt- Dünkü ihracat muhakemede suçlu J'p.µl vak- çıkır!ıın!. dedi. İki gece E)rüpte I yaşayış tarzı olarak kabul edi· • 
mıştım. 1 ~R oıı::ıası miiınkiiıı olamaz, de- 1 ~·-. 137 .. ,_ "-'ık ih-t ayı tanıamiyle ve • g:ıôi Kanlıkavaktaki kardeşim :Rıza sinin ilk cildi çıktı yorum. 

,, 

Bu odaya girdiğim zaman gı mi... ~..., .,... '""' ·- itıraf edeı·ek demiştir ki: nın e\·İne misafir olduk. Sonra, . , rv-~""'""'""""""""";'Voo~,..,...,..,...,..,.., 
- Evet amma. .. Buna nıçın yapılmıştır. Bu ara.da lsviı;reye Karun Mtlkerremin son za- Fatihtu mr oda bulduk. Bura- Aıtl;ıara, 10 (ıı..a. l ...... Tlirk Bisikletle yaralandı 

"'\ ehemmiyeti verdiğim anlıyaını- 19 b 11 lin.lık çürük fındık, deri manlarda benden yili çevirdiği- ya taııınırl<en Mükerrem kan Dil Kurumu genel ııekreterliğin Samatyada Altımermer ına· 
yorum! .. &in odada hiç dikk~te ""tlimıı;tır. ni hissediyo)-dum. Bir glln de koca olar.alı: tanıdı hloi.,, den bıldi•ı"lmı·•tır· • d Sabah Yeni 

ABON::: BEDELİ 
Türkiye Ecnebi , , 

SENELiK 1400 Krf. 2700 Krı. 

5 AYLIK 750 • 1450 • 
3 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 150 • 300 • 

TAKVİM 
• 

11 Haziran ~·1 ÇARSAMllA 
15 Cem~zıyeıevveı 1360 

28 Mayıs 1357 

Giln 182, Ay 5, Y•I: .., Hı:ı;ır 37 

GUf\Of Öğle lkin:tı • 
8.38 4.33 8.34 Ezanr 

4.28 12,13 16.14 Vasati 

Alcfllm Y•tlf lmuk 

ı.w 2.02 6.29 Euı11 

19..40 2U2 2.09 ·v~ıı . -- DiKKAT ... ..... 
<Yeni .sawı .. • ıöadıtf._ 7-.I.,. 

ve ..,..kn~la ~·•de 
olwunaz ve bualarm kıı}'boimqın. 

#h 

şayan birşey gönnüorum !.. Her ~ bir yaııındaki kızımız Yıldızı Şeklinde itirafta. b~nmu~- " • · hallesinde Hıı.tttı.t sokağın c 
zamanki gibi her yanı gayet Aynee dün RulllQnyaya 700 komııu Zeynebe, anahtaı·ı da tur. Ve neticeyi de tamamiyle En e&lı:i'itil ve edebıyat .anıtla- 49 nwnarada oturan amele 1s· 
muntazam!.. ton St.upı satılmıştu'. 1 bakkula bırakarak kaçıp git· Fa•.ılm anl.ı.ttığı gibi anlata-, \ nnı dilimi"!' çevirmek yolunda mail oğlu Halid bindiği bisil< 

- Şüphesiz! .. Calibenin inti- Bağdatta bulunan ça""' \ mişti. Bir çok andım, bula- rak i!ade.~ine nihayet verdi . ki 'i"lışoıalar aMl>ilnda en eski ıeııe küçük Çamhea c'.\ddesındetl 
zam merahlısı ve titiz olduğunu ı r madun. Nihayet Hüsnüye a• Bundan ııonra suçlu avuka- r Yuuıw. dest.anları olan liyada ....,..mekte iken ömindeu gı·tınek' , 

ufak arızalar elıemmiyetllrlir!. n.m..""a 
5 

b;,, B•o--'-
2 

Tahir adlı bir gençle sevişınek• linin ııairifilmenam olduğuııu e .. nııı a Y« ruz e _ 
1 

le olan Toptaşı caddesi 47 nu· 
bıliyoruz! .. Onun içindir ki bu la~ geliyor dında bir kadJn; Mükerremin tı Şemeeddin Unınan. miiekkı- il OJ.i-· el ·· ünd k. ~ .,-:r-
Sonra. Şu do•-L. d·" ..,...,~ ...., _,.....,. te olduğunu ve onunla kaçtığını ileri süreıek n'uayeııa"ini is>- yaygııı ııohretlerm uyar bır marada oturan ~ yaşında Ga· 

._..n yanın ""i bin se.ııdık çay bulunduğunu, • - ..,. dili ....._k "~""' 1 ~--' a~~ 
etajerin üstüne dikkat et!. bunların memleketimize miit&- söyledi. Bu genç Eyüp taraf- di. Tabibi adli Enver Ka.ı-ımııı . e "" çeye ,,_...~ '""·ı libe çarpaıak ha.fifç'! yüzündel

1 

_ üstünde büyük vazo ve lannda kontrplak fabrikasında muayenesine gönderildi ve ve. rinde ıurun zı.unıuı~nberı yapı . • , ;ılıı.mış suçlu yakalanınıı; • 
kutu olan etajerin mi? veccihen yola çıkarıldığını yu- çalışıyormuıı. Gidip onu ar&· ıileıı raporda cezai ehliyetini . la.n uğraşmalarm ılk V«rimi o- tır. 

E t 1 R .. ınıştık. Son gelen haberler lle!l- dını. Tanıdıklardan paçacı ııe taınarneu, ne de kıı;men da- tarak Odiaea 'ru14 bırincı cildi 
- ve · ·· ırşey gorınüyor riyaumm teyit etmektedir. Kiıınile de sordum, hiç Mük~· hi selbedebilecek mr halde bu· 
m~ J~yır .. Oh!. Tuhaf! Beıı 7 biıı sandık çayın ~ya· remi görmediğini söyledi. IJö- lunınad1ğı hildiriliyord.ıı. • ~ııru.mum\1% genel merkez kuru; 
birşey göremiyonıın!.. >kında memleket dahllinde isti. nüşt:e Gelenbevi mektebinin Ö· Avullat bu rapora itiada u uye~en Ahmed Cevad 

- Heyecan içindesin de on- fııdeye arzolunalıileceği tahmin nünden geçerken laınıı1ı bu müteha.ssı.ıı tarafından muaye- EınreniD kalemiyle dilimır.e çev 
dan olacak!.. Etejerin üstündeki edilmektedir. Tabirle kolkola giderken gör- .nesini talep etti. Fakat bu ta- rilmiş ve ba.sılmıttır. Büyük di- , 

k t diim. Kendlııine: "Yapma , et;. lep reededllenıık ınüddeiumu- l' · Y&k "·"-· ,;__ , 
vazonun ve u ulann vaziyetine Sebze fiyatlarına meşru me, dedim! Çocuğumw: var. ıııilik tarafınd.a.ıı ıniita.lıı& serd- uruz up ~ 1 

.... -..oaınan-
dikkat et!.. • . ı k.... hadd" k f Gel seni affedeyim de eviml.te olundu. oğlunun bir ön söaiyla ~·Le- . 

- Birııey görülınüyor!.. .., , 1 OOU uyor gidelim.,, Halbuki 0 bana çok g .. ~ıunun 449 UJICU ınaddll 00mte Oeiyale'in teroilııuıılUı • 
- Nuıl görülmüyor! .. Vuo Fiy.t mürakabe komiııyonu.. fmıa.muameleetti. Onda.ı> ııon- ile ~ıın biriQci, ikiııci bmıd· deki resimlerle süslenmiıı olan 

ve hal:tii kutulıır arka tarafa 1 nuıı. sebıe fiyatlarına da meşru roa ne yçtığımı bünıi}'Wllml. lilıri ve aı, ~. 33 ve fil inci J:ıu eııere mütercim "Homerilı:,, 
k!U'tnlll değiUerl\ııı !.. j klr yilzdelert koymıuıı muht& - Suglı.mun bu itlrafmdan .llln maddelerin de djJpıate a4nıı.· ~ ııııütal-.a k.ılav11&,, 

- Evet! .. Duva.ra d<ığı-u kay l meldir. Bu lnısııada tetkilı:ler ra Rilılniye dintencn. O da rı,lt cezılaııdın)ıııesım Wtedt. 
la ı _.....,....,,..;,eı.+eAno u L.&.. .-..... F--••A .,. diye ...-..ıı \Hır h 'eme de ili-mı.ıı r... I y...,........__ ... eşru _. • ~.-. ......,.. ben haber.,._.. lı{u)ıalıepıı.~ıw"1ıatı ta- _. .. 

- Demek bu elajet-e de oid- yji7<lııılııri .iQnduiu takdirde ~ dim. Çl1nlcll ~ db#ru· :rafınc'!wı müdata yi,ıiıliııa.lt ü- ve .a.ıı..,.., Qüleehmı ilriırci 
detle çarpılmış, Usttiııdekiter &'&- &eWeYI de, gebriıa bet" t•ranwıa dıır .. , diye~ -.ti. BiWı&· mre bll a,vuı 19 waou $lllıe elim. de tm:ilute edtltnEiırte oillp 
riye kaymışlar!.. ı &1111 ıur.t1ııria uPıı allllak ııe•-a adı fll9l8. Talıiriıl ~. 1 ,. • ııoa.e....-..apıca.~ · 

Ar-. _. mllmldln oh•!rtr. 1 ...,.ıı..----------------------.J 
• 

Daıet 
C. M i><l!lciıwuuıuliqindPJı: 

• Aslıye altıncı ae741 m.ılıken1e· 

ai k&tiplerinden Y egine TUk 
sı vulun ~ gün zarfında vazife6' 
h-ooM dönmedi • • takdirde ıııü" .......... . gı 
tafi addolunacağı i!An oltlllur' 

DAVET 
labanllwl Miiad.tiMoıı~· 
.W..: 

&tanbula geldiği anla§ıl•" . 
vil1" Çau&kkale C. M. U. mua 

Repd mnıl'iA ~ ınenıuri . 
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Yazan:· .MURAD SERTOÔLIJ 

~~Qna yClm~ aıktan bahset! Atkımı· 
1 1

11 ötesi o kadar karanlık ki ona di!. • 
titııınek bana yeis ve hüzün veriyor,, 1 

abah 
Şimdi siJz sırası 
Alınanların ... ,;na gibl Qeçen bir air j . iç~i.:a~ 

~ j, Ankara, 10 ( ... :ı.. )' - C. ff. P, ti""! roen13nd sularında Am~ri- 1 j ' • ' , ! Me.:.J-M Gnıpn bu~n Hl 
6

·•K
11 ~ kalılarla Almanlsr ara· _ 

~ll r;ünü saat lfı d(f !'Aİ@ Vt•kıl. sında ılk çatı~lna bir badi~.: ol-
du: Bir Amerikan muhribi o az xı:;w Trnbzou mebusu HHsan Rak~-
sıılanla faalivette bulunan bir nın rcialiğind<' toplandı: 
Alman denizaltı gemi~ine h'=n- (' Huz.rıamed" 'Antalya mebu • 
balarla hücum etti. ! Birinci Ahmed zamanı tan.ındı • Genç Osmanda ·parladı • Dördüncü Mu·. r RU Tilrkiıı örs tarııfwdan milli 

Bu haberi veren (Nevyorkl radda kemal ve zevat! - Kasideleri • Meşhur behariyesi • Fikir ve kelime , müdafaa ve maarıı veklllikı .. rı· 
Tefrika No. 46 mahrc~li ajans telgrafnamesi ı · ne tevcih edılmis m•;·•erok bıı A. Amerikıı.n bomoolanrun tesırıle hOcumu - Nef'id!:: ahenk • Fahriyeleri - Hıcivleri • G-Orcü •Mehmet paşa •, ...-. 

, tına uyuyordu. !:>aj;nık 111· I muğımdaıı bu fena ıJiiıııiineeleri Alman denizaltısının batıp bat- K' . · b S ' h k N t•· k · · Öt.. ı • J sual takril'i mewut ırii. ~-~ ı •. ırli Nigarın bır eytı • ı :ımı aza - e ıye ya ışan oır um •
1 .. ~lan arasında o!gmı lil- ooküp atabih•em Milmlrlln ol,a· madığını haber vermiyor amma ~ Ceı"" açılınca ,.;,z alarak kıfr 

~ 0 
ka<!ar ince ve o kadar'lıas- .da bunları düşfunnüyormın. bir Alm:ın harp gemisine bir A- Divan "<l~bivatın:n rükünif'ri Bftı ol Y-6 ahdım ki gtliıı- • >IÜ,yP gelen takrir ııııhibı mak -

ı~ıorünUyordu ki. Cevılet bu Fnkııt 1 
merikan hc.rp gemi•iııin d<>niY. d~ünüllint'C• bunların ~ra.,ında YAZAN ,.,. nıedhi P•,.fa sat ve mülnloolaııru tafaileııı 

!.... ı . ır.anzarayı "eyr~rkf'n - .A.<ıktAn ötes·ni ~ek bvmbalaı ile hücum e<miş oldu-; derhal "Nefi., akla gelir. Reni<ııle hemzetıan olmuz .ne "jzah E'tmi~ ve onu müteakip Mil-
'~·'Yl'i ıhtiyan hı-vccana k ı•ldı- lx~>i de koı·kulü'.'"r C'..evdet. Bu ğu - şayet haber doğru is<> • ı Nen, ne 1'uzuli gtbi hil!!i~atı u u N A y . ı.. . fo'İnle\"'1, '": Hak8.DI • ır Müdafaa vt' Maarif Vı·killerı 
ıli'lnı h · atkın bana .wıa s .. det get irmi- tahakkuk e,·ıemiş bul•ıııuyoı·. birkaç zoraki kaHiae ile karşı- JI;,, \e!IHll.fını ıw Fir<h>\si o . 
' .,, •ssedi_yl"rdu. j Şimdi rıe olacak? ]ayarak unutulduğu inziva kö- ~ mu'ciz ı;uyl mil-""" de bu hwıuetR lazım gcl<'ıı lza· ~ ou gene \'e .. t-ıı· kı., •ı·tık O· ı yeceğini bt·n rle hıl lyorıı ın. Bn- . 1 " k' Kil ta'l>irimle ~·;_t • ·~ I~ hat ve b<>yanatuı bulunmu•laı-
ıı- 0 nıu~tu Bir <>aniye bıle ı;:emi~ine bombalarla hücum e- ne kılsalar c.na şad,, bir hayat • - sı>d""ı ı;<'I'*' yine ' • , ._._, • n ~·~ ~ hun 1 ' ,., ~ " • ırn ben de .ı.nlıyo. ııırı. Bio; bir çl- Bir destroyerin bir deni>altı ı;esın< e ne vcrı;der or.a 88 ır, j ll'ıırır.an ~uaı"ıv.aı""",. • 'ı•"·'-ıi' dır Bu mt·"ıua d•ır k•Mn't ,,., 

• h l,ı_rıtıdan ger-.re-meJ"'.·ı bu şey kar )'ol oJmatlıxın btu d<.> gö- dip onu batırmaı.·a tcşebbü~ et- g~rrbi~;. ne Ba:d gibi kazas- muzgardnn j Nel'lnirı en "drlal: kati1tll' i fikırlerını ılf'rnwya.1 cd ... ı bau 
a .,,. .,, " F k t b .. . k rr.,.: .,ı;ı. 1 •••• h Jd "k d · gilıi .-akik şiid~ri: ~ ·h •ık•tc inkılap etmi~li. O ıH" j ruyorum '" ·a ~.; ... >ıe yapı- meı<i her halde ha~mane bir ha- " 1 

... - ,~se.uıgı 3 •J 8 ı·ı- A lienç Oıımanın Hutin '*fni fa<- batiplPr de· ılin!Pnılıktrrı auıw:ı. 
eye labilir'' Ehmiv.en "" gelir? rekettir. Halbukı Alman deniz nin anc~ sengi mııs.ı.llada .. bi-ı ,;~yPt1ir ,.ıvuc··tana:ut tc'.:;,.,..mlrın_",t-~ rine yazdıg-<dır: 1 n•.,~a.m ... lı•. "'"h " roadd" hırı h. canı., o r.e ulvi ve ne büyük Hı'ç '· ı· - d .. a.- tm· ~ , ·- ~·· .,..., ~ ' " 
ıt kuvvetleri başkumandanı Ami· ınmesın en ;;ı..ayet e tJ:l. ne 1 Aft>rm "' ru7.ı;ann ...-hmı\arı dıgı· n"·- s••t 

16 
,fıı ,~. 

18
., .•• \.,. .. ll•k ghcn.,ı ı·d·ı. Bı·r ana·., ~ - 0 ·n ~ .. nın ka •·- '-·~bın· d Nedi' ·b k·"" b. e G .. ı,ı; ~·mwdoo hiida bilir bu ' ....,. - -~ • v 

'"' T - ~ A rn ıx• ·~ __,. """ ral (Raeder) Ameriklll). harp e m gı ı · ..... ırı;nas ır \' - • ım;r.ı..n • 
Yük bcôQııhUıkta11 f'n büyük ık>ğ"ilim Anrıa. Ufukta kilçtik do gcm.Ieri tarafından Alman ban- zfrln cena · sığınarak uiun 1 de\ kUen gına diye h.ısbyan bu ıızun kasıllenln 

1 
nıbayet V4'rılmıştır. 

~deteujştjğiui hıssetmiş, son- olsa bir ı~ık görüyonmı. dırasın:ı. yapılara!~ hasmanc ha- F.er.~ler • . o bır hay t' · 'İıü!' gibi sıuıtimi l:cyitleri \ıırdır. hic:bir ~air benzerin! bile yrızma-ıl ---- ~ · - o- -
·~ Yıne u~euz bucaksız bnlbinlık Anna. iri siyah gö3lerini Cev- rcketın mukabele göreceğini da· ı.ıü.~tür. ?. \ Bu milsrif, ııehvete nıağlüp ğa muvaffak olıımarnıt;tır I:' 
lı\1ıru detin gö?Jeriııc dikti. Hüzünlü ha be:; on 'irı ewel söylemişti. Erzurw~ H~.,ankolc.'l Naf'i ve s<m derece sııii•timal yüzün- Nef'inırı kaskl<>lmile g il· r~.ran anın nıuııa vuvarlan•ıııs dcrk(;':ı bı·r· bakısla uzıın ıı~ ·n bal<tı. Aır. d · ~ıx d · · k' ••• d v f t - G "- .. ı·ın • · ·~ Su halde .erikan ostroyen- bir fırtına ;ı;wı gelmiş, gök gibi l en yırım se ız y...,.n a e a neo çıkarttıgı ><·nç .,..manm nııı-'~i~~i'.ıfukta iimıt ~uleluı belir-' Başını salledı: niıı ha><p:ınc hareketine Alman- gürliyerek, ~ldırılnlar yağdını.- ederı padişaha Nefi çok paı·lak ceılılitliği yüzünden uğradığı be· ' . .., 

~ Hayır C<'vde t ! Kendini !ar da •rnukabel~ edecekler de- rıık geçmi~ giµnijtir ka.."ideler söyltınliştir. Hatta di- j laya dair söyledıği hir söu te- ı :::;.;ara büyük 
<:wd"l di:oünüuordıı Sımd b~ylıude ·~_·tn~ zorl1>yor81.10 . Hi" mektır ki. bunun da manası Bir- .. , -''tt ·· " - 1 · o varı e<l~biyatında kaııide söyle- sadüf edilmiyor K\'ndi"ini• uiik-tı.e y· . ....._. ., . . "' ı ':t • ı .... A .. 'CL un y~uıgı c evır s.- - 7 J • • M ld .. 

<'l ar•mah, Ol ~ekildc hareket bir ümidin olnıadı tnoı ~ll de !Pşik Amerika hükumetleri ile ınaniı tarihtnUı en gi.irültülii bir mek hUSU!.'Unda· kendine a-;tıgı ~ek fikirler ilham ı:-.fon amil sa- e çısı o u 
~>t'll~lı idi? Aklından lıin bir hlliyoıo;urı. Yalııı?. bww ..cıyıc - Almanya arasınıln hal'bin baş- devri ic!i. l+ıyan!ar, ihlilall .. r eıı parlak yol Birinci Ahmede dece ciı.izc kaygwıırmu idi2 
1,Q

0

.lu l:~iyordu. Kenpirile An- mek i&temiyorgwı. 1ııMr etme- lamış olacağından veya başlıya- harplerle el lu idi. Bu büyük ııa- yıı.zclığı kasidelı~le başlamıştır N<'f'i artık parlanu~tır. Din· 
~arasında m cut kal•n dıı-ı ğe çalışıy" un o kOr. Askı- cağından başka ne olabilir? ir 011 dön•~ ,1 taht:ı çıkar Qımsıdi kamuran ld ııuvu 'düılıill Muradla aan'aun kemal lı:a~arı na!lll yıldbihr ve haki rnıı;ııı ı~maı:lı dmeei ~hiç.bir BE>lkı Almnnlar bu "kör kiirü- ~ıkınaz'llk ırade olsrak sadaret • oJlla ..ı-a devreıaini idrik ediyor. Artık fır-
lııe n bütün kalbiie, ootüu • ilnııt yok . 1 ne parmağım gözüne., taarmzu kaymakamı K:asım Pa!lllYR, Dara tutar rikarbmı Hü~ 1 unaü.ır koparan o .~evirde Nef'.i 
~· "CuıJiyeti)e kendiRini bağlı Diıı! beni ! Eğer görmemezlikten gdebilirler! di- "Sen ki Kasım Paşasın. Ba· " in:ın .-erir de ııoz boralll,rile gurlemcge baş-_..:._~ltiği• Anne.ya na~ıı ebedi·' sen beni hr.kikuten -övonıan, ,·eceksiniz. bam Alalh emrile vefat ettı ve 
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ki ·ıü E-' ı~if: .. cr .. tıit .. .ıftan ic.lnde bıiyiik 1 go1.e alU' 11 b:u;buP,unun mutantan, n:eydan deb'İll. ır fes; olursa enı1l a· ı;ah ge~ntlştir • Da U . >I • me\ ~{e a 
". Seni viyon1111 Cevdet. okuyucu sözlerinden. 0 kat'! şını kes~. ·diyen Binuci Ah· Nefi kasidrlerinde mevzu U· qtınmlyetsız bır ~~hani! ı e < un ~•••ıuıuntu de vaı·dı .• Anııaya Buna. ııı:ın. y._. yine itiraf ede-! beyanatından sonra bu gerileyi~. ~ zama.ıtında tanınmış, gene; s-.. ıu talı.ip ederek durulan evvııı: tfuıanlara ıarltettıgı hır a_~llJUın 
~~11 • vqptığı bu işt~n dc.:.:ı.yı ı ım )<i ıc·mHle, '"na '-"'-• duydu d .zlık 0Sııı'1Un saltanatınıla parlamış, • bugiln boynunu ltço('aıı l~ordli.n 
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... ı N r· . ~ı:e~~ .. ~' k~~ gibi obnu tu. u kıın ıııı Onu,, züfindan isUfa-.

1
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ı ı ı (1nı~. bu tamir edilm~z uçtı ilav" c lti · • Hiuliselet·in lia.~ döndürlicii clidini iknd,1 kJdir olduğul\,\I de- ı1iye yapug. J:ı.hı iyede öhintiye ıakdırini görmekten a.•vk .ılı uı· ,~tı. ve nasıl işlemişti 1 ı bı·r slir•tlt' teakup ettig"i ou uün- fal 0nla ı.~b~t, tml~tır. Hııt'.a hu- kad 1r kırıhnı.van guı'llr ve nah- ılu. Dördüncü M •. urad_!Jir ;ıda· < •k t b' · 1 ı Halli!., <7 kadar lnın-eUe n '' -~ ..., 1 J; 1 
(' a ır d~fa olan ° nlUMU. ba._11ı ı.tduğnmıı -..Wğirn !erde birtakım sürprizleri~ lıar- zunınıln bo*:?urı!u~ ~Jçr~i~,P · v tinı dalma göalermi tlf. ~n b;ı .dc~·r _sozı) ı" "n'. o.ı-

le ~Vdet ~es ~ıkarnıadan siiı·at-' idealim bil .. bana artık .. ülüne sılaşmamız ~<·k mümkü~j; şaıım daha olmedıgıııı orunce 1 Firenklerin tiJ>iı ince Nef'İnin bılnı<'8ının ?usbut<m ayı ı hır1 ı~-hiııi Yındi ve dairesine gilti. O, gPlmcğ" başladı. " • ' · C SA RA ÇOfJLU ;harı~etirıi ~ .. kıp sadrı!tıamı elı l ej ~lt'nııı~Qrııt uği,, ıkiııci padişah tıdad oldnı~:mıı anlamııı1ı , ltı-•lıf~ Annaıun gilstere<·eği 'B ". A · • • . ölılürmilt,\ü. . lieııc omıandJr. aiı~ paDn hak- fat et~ıı;i . .rtı~. ~ •ı·ıcrı,. Jl'.~f ı ılt' lıaj~Ullıneli mcı-ıık edi~ordu. Her Anıı~):o~~~t>Jl~;~ı:!~t • · · l Birinc-i Ahm<•t, Kromvel gıbı · kınd:. va~ı kasidelerde bü • boy olçuııturürou.Onuıı p~ı- tuın 
<ıia e o evde yokken uy. nacak Krem kazanı tutuştu biribiı ine zıd tabiatleri ndsınde biiti'ın başk::ı hlr iludtet •"öster- turak,, ve. "hoş eda,. t!ıbıı l~nıe ıı t.n ·h • k k - Amıa: S..~ili .b.nıl ! diy~ "'~JiJ d k'pl · • - ... · ı h • ıı .,. tı. y nanı aı ararı verece - rııııldandı. Bcw lıi'8ı o ka T· htakakd Kelcnciİ.oı• hanı- cemeden bir ı.""' e a am nıiııti~ l,isıına hıt • i d~rhal ra rrını ımng.,ıp "Y ~nı .. ~ı ' ~i~. ~ ~ıkıp gidect<k, yahut ha- d . da Kiımil oldUJ1mgü. Tı e baZJJı ufak bir· goze ~<ırpar; hclo hayii!lnıJeıtl Qllil -&illerdi • ı,,:~• ıı kendisıni sevivorsa kn- ar scvıyol' musun? nın 31 sayılı odasın vak'a karşısında göz yaşl::ırını vüs'at ,.;onsııı>:ılıır. • Dördünrü Mıııad, Nefin •;ok 
~() tı. · - Evet! Sooi sahitleu o ka- Hata ait krem imaliı.tha:n('sin ·• ı tcd zdi On-' m~ 1 t t H ti saı 'atlı 

zap eme · ,.;rn senı a ~· · Kasidesinde kt'ndisine hıl.frey- şımar ffiHl ır. n " "n · 1 ~h~an ne vapacaklardı' Bu dar çolr'&c\İyaruııı. • <le bava ı;u.ı oçaı,'ında k·ıyrıa • aliye nıPyyal~. 'i>:I st>\'er, lıat-1 ledıgi fahriyede adeta zaptotııri- şiirleriııdcıı bıı:i olan !Bahariye! 
• ' '-.q ıtn. "". •11 ~~k}arJnl heı "'0Z- • Ü .. Jınlde ';.,!er "")ı kol

0

.aya '·\ kre kazanı luT<·Rm"• V·' (a' 1-,ndisi de Şİİr""-~...L..>.. 
0

in1' ansızın huzura "İrİ[ı wazup 
"' -~ . .,. "' • ,... ..... .- .. an m. . cu,.. .. u~ ' "" J:~!u ınaz. l\end'.~lni geç mi. ısairlerin h~alirıt'e- buluııaıı rfe;<li•irıı~: ııı; -f~ı .sürdürüp gidPcekler-

1 
l!i$ılı. Beninı harim olaa)iıun ! yanınağa ~lamı.ş.<ıa .. fa itfaiye Buv ('n;e ' · n nııı.)lıııma: f&Mı en yükseklcı ilü mukayesP. ~yle-I • •·ıı·ı 1

' Buna iınilan <•lmadığını - Karın clrr.d; ını? - • • ı l · ,~ t •.ut 3 ••) 
"' od taraı.'ın<lan iıöndürüliııüştür." baharıhn diı;ı :/.il.Olan on :ırı ııı;e .ııyar. onu .. Y • un 

3: Binaenaleyh milsbet i,_iiijjijjjjijiiiiiijş;~~(Ai'i-~~v~airJ~~ij~jijij~ij~~iijjjjiijiiıiiiiiiiii~~~~~~~-~~~ - - • ı ~iıı·atıe bir kar<ır vernıt·k .., 
i\n• g<>!iyor:ıhı. Cevdet ~>ğer 1 
.ı.""'n t <;ıkıp gidecek olUrllı\ bıın· • yapılım hiicumd;ı, l'h:ırtuıı'ıın 
'~· .,.... ır tııess r 

1"'° ,._ eve! lıazı hi · ,,-lee ölç- deşini vretmişti. ZırhWann '-<i\ Gons"• b ti h. ed Fakat biı· hiiküat .Dl<'rlen 1 gÜ\•erlE"'ln~n rnmın !IOll l>t'l'· 

>uı 
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de aıi.!ıyor,<lu. mek', iisımdır. ~V\'eli, bu yüz- ziyaıııı tlıflexible zavallısının 
'' ~ı aşk ue kaı1şık bir ınu den geç kalmak ve bq yfu:den yana yatarak ağır ağır bo!~ılZ-<·ı1taba ıdı? 1oııı iciliden nru<>I Alman demzaltılarınıiı. yetişme- dan "ıkışını. kurtaı·ılaıı balııi-

ö-11Ckekti. • 1 sine bep ol.niık g~leeek leh- ' 
lı'1ıgle". e kadar ılıı""""adan "'·. · l ------------:--'------------ --- ----- ------• yelilerle dolu torpito mııhriplc· , uu ,., lıke "1'1e k:ırşıl şma.k ; · sonrıı i . 1 · · ·· ·· b.T. b 1 ~ .. ~· Zıhnin" gf'len ""Yleri u- 1 Ü Ü K S · S · T E F R j , A ~ I rıru gonnuş ve u un un ar o-1~· · le . .,... ordunun UK?"ayacağı &fır zayi- . ( y E N j S A B A H ) iN B Y 1 Y A 1 · • ::> nun üzerinde 'derin bir tesir yap ~ \> ıçin krndisini blisbütün, at • en aşaı,'ı bu 5000 olabilir . • • • nuş, $On dere<:e kibar ve yük-~tlıitt'ın!'.k i•tiyoniıı. ~'ııkat bu OçüııcU mesele de bir lıara ha- • ' sek tabiatınJa bahriyeli Kar • 
lııı rııJ:fıldi. Zihnine ~aplanan reketinin mllvaffa ın,.ıtaiııliği • • 1 k deşleriııe yadıma ka mak ıır· 
~e;:.~\~~a~;ı~~':Iı~~Rıeı;ıa~ ~~~ !ı,~j;.pu~~;~:;:a~: ~an ak· a e e : rs SIZ 1 zusu uyandırmıştı. 
~h k adıı:n eve döndü. Kapıyı a- dan çok agır olarağwhr. • 'V t~te bu ruhi halet iı;indP<lir 
llq~: Yulran çıktığı 1.aman An- llördüncüı;ii · Şa:ya lıi2 h;\t h • · t 

1 
ki kcn.lisine arzcdilcn nıııade-

•I ~ Yc·mck odasında l<endim- 1 tiı li°ilitibahir ~evkUni ekle. et- y u•ll z 1111 
ft den z 1 m· e er leyi 11cel<' halle kalkıştı. Bu mp· • ~la kl~ınckte olduğıınıı beye - sek ve oradalq d an ltuv • 111 ~el<' hakikaten vahim ve son 

tıı~Uıı·gordü. Şimdı onun alcsülil·; vt-tleıini m ğliip t'ytırr k bile • derece aeıklı·idi. Eğer donan • 
~Yıl 1 

bekliyordu. Aurıa ken Asya sahilinÇelıi lstilıklmların lihkiımlan ilQ sahra. ı.oplaı:ııe Yazan. - ve lahriş ediyorijunuş. Mu hak- ma yardım i~tC'SE'ydi, f'.eııcral 
11:1 aile ıtartu ını bultınacak, yok faaliyetine ı;c<i çelarıiş olmıya- tekrar kawyacaktıı:; lngi'!ız ~ • l kak kazanacağız. Ben bir nik- Harni!ton dt-rhal \•e tam ınıi.na-
t.. •kında sebat mı-gösterecek- cağız ve .sizin için bugiin baş- filosunun limanda ı:;örünü.~ü v ç • • .

1 
bin olduğumu iyi biliyorum. sile yanl•ma koı;ınaya hazırdı. 

.\ lıca müşkülitı tetıkıl eden tnayrı İSl«nbulda Qir ilılilalt' de sebep orçı Daima öyleyim, bereket ver- F:ğcr yamnadamn bir Ul'Una' 
~y ~a Cevdc-ti. gönır görmez tehlikesi, Çanak kalenin altm- olmıyaeaktır. O zaman son ça- • ~in... Bartolome'yi yollayın. asker c.karnınk Ye KiJıı bahiri ı;ı~ta k.ılkt vı., kendisini genç da yine aynen mevcııt kala· re olarak ordunun Kilitibahiri M 139 Artık ldgraflar göııdeı-nıeyin, el~ geçinnek filonun maruz kal 
"' ıı koıı • ttı o • •·aktır. elde --~erek boga-zı daimi bir su- - hadisel<:ri kendi cerPyaııın.ı bı- d - .. kül. . . b .k ·qaıl;uj a.-ı arasına a . ur, ~ "" ıp nı\L~ atı genış ıı· mı • 
;aı; • -~nki u:.mn bir zaman- "Bu telılih:Jer karşısındıı, ı·ett<> açİna.sı mümkündür. yİik toplarını:ıJa, llele şimdi rakın! .. ., yıı.o,ta zayıflaLM;ak ise o bu ha· ~~ lıe~ı kendisini görreemı~ gi. t.amamile bahri bir taıı rrw: h~- "Diğer tııraftan _birli e. Ça-. tayyarelerle keşif u~uşlan yan Ondaı; sonra geçen hiıditde- rekcte giri.)e<'ekti. Fakat şu da 
Nı Zlınden. göziindçn öprneğe re'ketiniıı lirrlıtleri b&kidir. Bir nakakle açıldı mı ~ızın l!üttin Js- mava muk • olduğunuz hal- .re bakarsak kendi kendimi si- muhl\kkal: ki kaybedilecek bir 
le ıııfdı, Cen.ıet de c.>a mııkabe- İngiliz filosufı ıı Marmara de- terlikleriniz yaı;ılacak ve muva- de 'nooen tahnp ·etmediğinizi nırlendirınekte ve tahriş etmek dakika yoktu. Her gwı, her Ba· 

~- 'Yoıdu, ! nizine girişinden doğacak miıne- s8 rıt7.ın t.ı>mini için icap eden anJıy~mıyorunı. fo haksı:; mı imişim? ... İtiin so- at Tiirklerin hazırlığı ıaki~af e-
ıtı:ıyet aynldılar. Cevdel! vi tesirleri kü~illtroeınek ve bu blitlin tedbirler alınacaktır. , "Resmi bir cevap verınedcu 'ııunıı L~kleyiniz. diyor, ırnvvelkri artıyordu. 

il)~ l~tıı~nle konn.sacak mühim{ bu filonun· mahrukat. ve mü- "Ayın 2l inde bize bildirdiği· evevl sizden yeni malumat ala- Alakadar olduğumuz hadise· 9· k k f 'd' 
'4:dı elerım var. Dini< benı! hinımat ihliya~larııu na.m te- niz. telgrafta hava mlh;ait o- )>ilirim, ümidindeyim. Bu ll'lı;- lcrle meşgul olmakta ve henüz ır eşme eş ır gı ı~or 

min cde".!ğini izam etroomek !ur obııaz yeniden hücum niye- rafı General Hamilton ile mii- vakii \'arken daha ziyade mP~-• 
biııliyoruın. • 

lıig · b!=lün gece sana ka•şı müt
ı~r hata i~ledim. Tanııri 
~bir ~ey yaptım .• 

• klı .ın kaşları birıM:nbire 
· GQZJeri mağmıımlaştı: 

.__ llenı scvmi'.)>or musun? 
~le lfayır Anna! Böyle bir ~y 
'lııy~ nıeıııın. Seni maalesef se
lıj~ l'Unı. Evet, mantığımın bti
lliıh~Yrctine rağmen se.ni sev• 

.__ U1ılıyorıım. 
O halde? • 

l:ıııııı.ı ~'lllıat biliyorsun An:ı;a? 
liıı,.Q rı. bana söyletme 1 Ara
~~ ne kadar bıiyük ve ıı.şıl· 
~. atıVarıar olduğunu biliyor 
"'"it h..~ nşkın onunu düşün-r 
"•rıy~;:1'1 büyük ~·eis n· 1%llrnp 

~tııı ~~! Bana bunlıırGan M.lı· -
L"lcli · Bana yala • aııktan ' 
lı ııı,.t, a kından ve ygind 

lı. . lmkun olsa 

.fAzımdır. Yeter ki bu filo Türk- ·tinde olduğunuıw. bildiriyors~- rıaka.şa edlhilirsiniz, Qnclan gul olmakta haklıyız. 
Alman h11rp gemiı.iai imb~ nıız. O zamandaı\lıeri ne geçti? $oora bana '"m bir telgra. ~- Bu tarih lPn on beş giiı:ı ''V· 

Yel 40.(XIO ki~.inin yanrııadayn 
ı;ıkarılması biiyük bir müşl<üle 
maruz kalmakıımu lemin ooilc
bilirdı. Fakat şimdi böyle hir 
barekettrı ı;iddetli muhardıeler

lc kan;;ıla.~mak muhakkalıtı. Ru ' 
nunla berlber General Hirdvod 
ta Martın ilk güıılcrilldcııbC'ri 
harekatı yerinde 'takip edı·rek 
derhal asker çıkanlmasıhı is
temiş ;·e şiddetli bir 1 aarruzla 
dü§mlllı mukfremctinin kınla;
'l!almdıııı emin olduğunu izhar 

edecek kudrette olsun. Gelibo- Biz ötedenberi mayn tarlaları- "' 
lu yıınmadası, bizim fllomuz na ve sağlıı.ın · kalnuş büyük !<iniz. 
.J,1olayır berzahırun iki 'b:ııı:ını çapta uıplatıı J?OZ gore ~.o;e Aµıirallık bunôan sonra kıı· 
tutunca tamamıl tecrid edil- kaı"Sı durmak fıkrtnde degılız. rannı \'erecektir Bu telgr, fın 
ıniş olacaktır. Pek muhtaneldir Fıılı:"at amirallığın ilk talima - tatbikata ait hiçbir talimatı ih
ki Çanakkale .lslih!cfım•enrun tından.beri bütün. ış'arları ya- liva emediğinı v~ bunun size 
filoyu tevkife muk1 eılr ôlamı- va.ş ve basiretli, mtiyatlı bir arada hiçbir anl~azlık bı· 
yacııldarı nnlaı;ılır am&şılmaz ilerleyişi amirdir. Elinize yE>ni rakmamak üzere göndt'rildıgıni 
yarımada tamanıile talıliye e- acroplanlar, mayn tarama ıune- t.eStih ederim .. , 
dilecek, yahut burada kalan liyatıı:ıda yeni vasıtalar geçmış Bu telgrafı biraz mü.şkiilltla 
askeri löt'alar açhkt.'\11 ölmek-· iken bunlardan istifde etmek bahriye birinci lordu, I..cırd 
le teslim olmak ~ikla nndıı.rı bi- isten1enixin _sebeplerini. öğren- Fischer de tasvip etti. Hatt5. 
riıı;i tercihe mecbur kal&cal<lar- mek istcrllım. J~tl}lkamlarda ~ıti tesliyey<' çnll.'jtı. Bana 2,1 
dır. Diğer taraftan lngiti:ı filo- mühimmat kalmadır?nı .bıhyo- martta yazdığı bir mektupta 
ı;utıuıı İstanbul önlerine varı- ruz. Pek muhtemeldir kı onls· 1ol'C! ı,-öyle diyordu: 
'ŞU1ln siyasi tesirleri ölqllkmi- rm kafi dcrerede maynlıirı ela "Pelı: y~~ hcrşcy düzele-

. ecek kadar bliyük olacgkbr. yoktur. Her t.arafı yoklayarak 
y ''Farzed ı '11 ki biz f'ılonun ilerliye, bilir ".e düşn:ııı:n ~tine cek, Phaeton'u göndermekte 

rt 1ı: b tazy k yapab.ilınıınız gecikmeyiniz. 1''ransızların da Marnaray:ı. geçişındrı asg:ı. sı ı ır 1 
• · • • Tulonda veya Marsilyada seri 

bir seme"' clde .edec~g? Ylllli ''7 ve 8 hJ!lhk&mlanıu ilk ış '-'---<'eri vardır-. '.Kendi kcn 
G 'ib6lııd:ık. Türk cırdır u mu- olarak evvela uzak mes:Lfeden ....,., 15......, 

Jı.:.Vetııet. c.Jecck vtı boğazı ıs- sonra y:ı.kııı mesafeden en ~u- dinızı boş Yefll siııirleııdiriyor 

• 
• 

Seneral Leyman Fon 
Sanders ve Türkler 
Ordunun varışı - Kötü

ler içinden b irinin inti

habı • Mukaddes gem i· 
ler - Kristalden bir duvar 

Çanakkaledc neler cereyan etmiştir. 

edij'or? Ordu artık oralKrda- . Fakat o dakikada, erkanılıar 
d~r .. 9."Qunıırı o taı;ıflarn davet biy<', mevzuu bahis harekata a
edildı!?~den~rı amı~ık vrrı; ·it reyini ilk defa olarak bi!Jir
len b~lım kıtalar! diltkatlc le- mek sal&hlyetiııe lll!il olmııvtu 
merkuz edeceklen yere ıtıakle· ve erkiımharbiye kun ancbnlı
diyordu. General Han:ıilton de- ğa gayet ağır bir ıı< k> ileri 
nJz taarruzundan bir gün evvel siirdil: 
Ça.nakkaleyc varını§ ve boğaza 

' 

• 
• 

Aıılıaı11, 10 {:;,a.l Fı n· 
sanın Abkara bü)·ük el• ı • 
Jııles Htnry bııınin F. at l4 45-
de Ntln:ıuııe hııstahnnes.ncle 
Vl:fal etnııstir. 

Juk>s Henry rumaı !cs.i glJ.ııu 
'birdenbire hıı~•aıaııarak üınunt• 
baııtahane.~ine kaldırılmt'O' "" • 
rıida doktorlar tarafından lıir 
konsilltasj·on yapılmı tır. Netı 

.ce<kı h:uıtalığın kangrr-n olınu.,. 
""deliruni apaMiısıt u!dugu . n
lapsış ve k~isıne o nk~aır 
bır anı!'liyat vaııılard.k tedıı.\'i• 
@in Mıııiıı hülün vasıtaluı~ ı., 
~alışılmış iııe de kcııdisini lmr• 
tarn>ak kah olamamıştır. 

JnlPs Henı"}'. buraya 1"ran ız 
müterckcsinden !->'>lJ.J' .. lnıJc..: 
ve <;ok müşkül §erait iç)Jldc '.· • 
zifesini ifa etmekle bera ter k r. 
dısini l;ıetkese sevdlrerel\ ııın · 
mi bir tevecClfu kazanını tır 

Vefatı. bütUn Ankara il'' h • 
fillerind 4;0li <ltrın b'r \('(' mo • 
it' katoılılnmıştır. mfin ;ıs 
belir Anadolu aja:n nıatesr.iı 
zctc ı Madam Jul Henty'y"' 
"n deıin ve hilrmetka llZiyf 
!erini sıııını&yı bir' vazife le 
e r 
-~--o~------

Yurtta bereketli 
yağmurlar 
-- ·---

Çorumda 
Çanı;ın, 10 ıa.a.) - Yit[:' 

m ıı'l-tillZ geçen uzun hır de\ 
den som·a dün yağlTlllğa ba ~ · 

yan ynğn)ur öitl;ilerirı ~"'' 
güldürmiiştilr. 

Kastamcnide de yağl'rtUL 
başladı 

Ka.~t.amonu, 10 (a.a ) ~ ljı. 
buçuk aydan ben d~vaın crı"·n 
kurnkhkta.~ sonra '<.lıın _v:ığm ·r 
yağınai;:ı başlamı0tır Bu ı l~ 

yağmur kuraklık lehlikesmi t.ı· 
mam~n b<'rlaraf clm,•ktedir 

Muğlı11la ,.,J,...lc aza!dı 
Mugla, 10 ı a.a.) - Yer s:ir· 

sıntıları seyreklnnış ve hafif 
lemıştir." Halkm bır kınını e' -
lcı ;ne t';İnn~ktedır. Yalnız evl<tı 
yıkılan lıöyiıilcr l\'.1'7,1hy «adı, 

lal'lna yerleııtirilını~tir. . 
POLiSTE 

Tramvay::lan düştü 
Diiu g<ı<.e s:ı~t 22 bu~ııkta 

Mnçk hntt.ına ı2f •ayıl• tram
vay ılc seyahat l'<.l n Nuri o&L 
brhan Gülh:ınc pa. ki önibl 
(ı.ni olarak tramı:aydan atı 

mnk istemı. e dC' yer düşer~ 

başından yarı aılını.ıı v ~ -
rahp:uıa hantahanesuıc• kaldi. 
rılmıştır. 

Otom(ibil çarptı 
• • 

F'iı.lılıic çarpmbada Haı l 
sol<ağnida ı O nunw-ıda otuı .:ın 
l!H6 ııayılı otom-O~iı şofôru 
F,ri·I Afac .. n bugün ı~t.ıkl 
c..Jd in<kn ı, er · n Ni.suaz 
pastar:uı ı öııun .78 ynı:'n 
:O •lin•e ça ı:..,zf y..r 
l&nı~ ııµ il »ıık .. 

.. 

• 
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Bir hezimet"n 
tarihçesi 
(Daı tarafı 1 inci tayfada) 

!anması ilıUıruı.linı d<'rpiş etmek 
lılzlm geleceğıni tııkdir ediyor 
ve cephe yanl<lığı takdirde de 
şu noktalara dikkat edilmesi 
lazımgeldiğini bildiriyordu: 

Hcrgeleciden korluna.ynn bir f 
pehlivan yoktu. Bir kıı.ç defa 
yudıgım gibi Koca Yusuf, Her
geleciden korkardı. 

Hatta, Hergeleci, Koca Yusu
fun a!Una. düştü mü, Yusuf üze
rine gitmez ayağil-o dürterek 
bağırırdı: 

- Ayağa kalk - • 
Yusuf, üzerine gitmeyince 

Hergeled de bilmecburiye aya-' 
ğa kalkardı. Çünkü Hergeleci
nin ü~rine gitmek, onu alta aJ. 
dım diye aldanıp tubne.k bela 
idi. Muhakkak insanı iki dir· 
hemlik yerinden bozcu· ve yenik 
düşürürdü. 

Koca Yusuf, hasmının bu in· 
celıklerini bildiği i~in hasmını 

alta ııldığı halde üzet'in~ gitmek 
ten c;ekinirdL 

Hcrgelecinin saydııPm pehli· 
vanlarla güreşi bireı· harikadır. 
Onu yenmek değil, ondan kur -
tulmak için meydatı yerinden 
daha geceden kaç:ınlar bile var
dı. 

:\fchmet, küçük !brahimi us
ta usta bastırdıkça ve hasmı
nın öyle yumu111k tutuşları da 
kedisini hıza getirdikçe muhak
kak galip geleceğine emindi. 

Fakat, Mehmedin ha ümıtle
ri ve arzulan ancak on beş yir-1 
mi dakika kadar devam etti. 

Artık, küçük İbrahim için 
haaını anlaşılmıştı . Güreş gi
rip ça?Ç.abuk haımıının işıni bi
tırtneli idi. 
İbrahim hamlelere başladı. 

lık hamlesi çok sıkı oldu. Ve 
ayni zamanda da çok nııta~a ve 
~alımlı idi. 

Hasmını bıraktı. Çırpınarak 

dön:lü, üste doğru bir mıı:a sal
ladı: 

- Hayda Mehmet be! .. 
Bu nara Mehmettcn ziyade 

u•tasına seslenmekti, yani: 
- U ta, güreşe baslıyorum .. 
Demek istiyordu. Çok keyifli 

air delikanlı naraaı idi. Detı Ha

'ız güldü. 
Hafızın ya.,ındak.i pehlivan da 

iafızın güldüğünü görünce: 
- I!:.fız hoşuna gitti deiil 

üste de Mehmet, kolunu kap- ı 
tırarak hasmı tarafından üzU
tüldü. Hergeleci hasmını uzatın
ca çevirmeğe savaştı. 

Mehmet bin müşkülatla has
mının altından ters dönüp bir 
kasnak ellemesile doğruldu. Bu! 
sırada iki hasını paça, pa~aya 
geldi ve ikisi do ayağa kalJ.:tı ve' 
biribirlerinin paçalarını sökerek 
doğruldular. 

Hc~eleci, ayağa kalkar kalk
maz çırpınarak bir nara savur-

1 du: 
- Hayda Mehmet be! .. 
Mehmet de çırpınarak bir na

r.< salladı: 
- Hayda İbram be! .. 
Güreş kızışmıştı. Hergeleci 

daha canlı ve diri gözüküyordu. 
Mehmet de cansız değildi. 1 

İbrahim ayağa kalkar kalk-
maz durmadan hasmına girdi. 
Mehmetli çaprazlamıştı. 
!brahım hasmını sürdü. Kös-

tekliyerek altma aldı. 1 
Hergeleci, hasmını alUna alır 

almaz sarmaladı. Mehırıet de hı
za gelmi ti. Sarmayı yeyince 
tere döndü. Bir kasnak bnskısi-

' le hasmının üzerine çıktı. 
1 

Şimdi. iki pehlivan altalta üs
tfu;te sarmadım sarmaya dolaş-! 
tı. Ve küçük İbrahim, her ne-

1 
dense altta kaldı. 

Mehmet, hasmına oyunda ga-
' !ebe çalmıştı. Mehmet, sarmada 1 

üstte kalinca hemen me>}tı.ur 

künte:;ini İbf"hime taktı. 

İbrahim Jcünte ile asılmamak 
için uzandı. KUnte Mehmet elin
de idi. Fah•, lbrahım uzanınca 
küntc oturnk künfosine miiuka
lip olmuşt:ı. 

:ı.relımet hakikaten kiinteci i-

di. lbrahimi asmaya ve aşırma
ya başladı. İbrahim gidiyordu. 

Hatta Deli Hafız, heyecanını 
tutamadı. Ayağa kalktı. Çırağı 

yeniliyordu. Mehmet, künt.cyi a· ı 
şmrken birdenbire bir manevra 

oldu. ı 
İbrahim hasmına' sayvant a

şırmıştı. lbrahimin aŞırdığı say
vant şaheserdi. 

Hasım altta kalmış. İbrahim 
hasmının ğiiğsünd~ göbeğinde, 

fu;tte kalmı,tı. Mehmet sırtüstü 
gelmif;ti. ı 1 

Künteci Mehmet, hasmını a- ı 

ııırayım derken umma ':ğ1 bir 
sayvant oyunu mukabili ile ye
nik dü~müştü. 

De!ı Hafız, çırağının sayvant 
a~ınp tam yerinde hasm:nı yen
mesine dayanamamış ac\•incin
den bağırmıştı. 

- Aferin İbrahim be!. 
lbrUıim, sevinç içinde idi. 

Küçilk ortanın en tehlikeli has
mını yenmişti. Hem de çok kü
vendiği küntesine mukabele e
derek ... 

İbrahim, ı,:Jip temennasını 
bastı.. Hıısmile kucaklaşıp mey-1 
dandan uzaklaştı. 

İbrahim, doğru ustasının ya
nına geldi, elini öptü. Uııta.sı da
ha hilıi. heyecan içinde idi. Ona 
hitaben: 

- A be kızan yüreğimi oynat
tın be? ... 

- Ned n uata!." 
' - A be oturak küntesile az 
kalsın gidiyol'dwı be-? .• 

- Usta be! Bana öğrettiğin 
sayvantı tatbik edemiyeceğim 

mi zannettin be? .. 
( Arkaaı var) 

ADLIYEbE 

Kanlı bir kaza 
Fırıncılarm un sa· 
tı satmadı ları 
tahkik 1 uyor 

k d k. b" Belediyo ve emniyet teııkili-
Do uz yaşın a 1 ır tı. Ofis tarafından ı.andilerine 
çocuk b:r yaşındaki verilen unları satarak lfehrimiz 
kardeşini öldürdü . de un buhranı çıkmasına vesile 

vet'an fınncılar hakkındalti tah-

1 - MeırMlcetin kalbi olan 
(Paris)i mı.iınkün mertebe u
zun müddet m1'd:ıfaa ve nıuha-
fazaya ço !ışına l<, ı 

2 - Heme yapmak mümkün
se yapıp elde büyük cüzütamlar • 
bulundurm:ı.k. 

General ( Wcygand) ın tali
matına ı:;öre funir ve er herkesin. 
mutevıı.li talihsizliklere ve nınğ. I 
liıbiyetlere rnğmen orduların U· 

munıi idarcai ışiniıı sonuna ka· 
dar temin cdıleceğlne kanaat 
gelirmiş o!ma.ııı v~ bu imanla 
vazifesini yapması lıl.zımclı. 

Mumaileyh ezancümle diyor 
du ki: •·terasını emrettiğim bü
tün hareket ve mnnevralann in
tizam ve ınaıcamla yapılması 
lazımdır. Zabitler daima ve her 
zaman latalanrun başında bu· 
lunarak efrada imtisal niimu· 
nesi teşkil etmeE:lirler. Cüzü -
tamların cLığılmamaları iGin 
kap eden bütün tedbirler a.lın
mıştır.11 

o ur 

aym a 
-----------·-·......_ ____ _ -

n 
s 
111? 

ondur al • 
ı iy· dir, makin 
.,, Tut ta ye .nedir 

Mayıs a~;ı iı;ınde olmamız.ı 1 edilocek herbirimizin tali 
rağmen tepemızd... :uıki ağus- yazan : BEHiYE birer yuvarlak dondurma kO 
t°'3 güneşi parlıyırr. Yer gök ca- biz oie üfliye üfliye yerdi~·d 
yır cayır yanıyor. Bu (cayır ca• 

1 
cukluk bu. zannederdik kı....t 

yır) tabirinden ben de sizin gi-ı Geçt'?1 ,.;in _ yani bahsettiğim' duı:nay_a üfle_yince. aşırı dcı;-j 
bi hoşlanmıyorum. Yahut siz '" 1 deki gukl ı ı ak il' 

sıcak günde - baktım ki seyyar J so ugn zaı o ac '#11! Jıqlanıyorsunuz da benim ho- ı buk" c··a k) b' . so 
dondurmacılar mahalle araların ı u eme ır şeyı · ; 

şuma gitmiyor. Fakat bahsetti- da kol gezmeğe başladılar. 1

1 

· nınğa yarar. Dondurma ise 
ğim günü tarif ıçın bu kelime- Do k k 1 ıten soguk. .., 
den daha kuvvetli bır tabir bul- - ndurmam aymaaa · D' r'li · ki ııır "" - · ı · k ,.. .. -- ı Nidas;ı, sıcaktan çe.tlamIB bir 1Y~. ı nm . o. zaman ,;tf 
ma~a ım <an yo • "'ozun o.sası 1 çift dudağa benziyen iki sıralı evdn boyla .k~yıf. ıçın dond·; 
yy:;c:::d~~~~ılaı· durmadan. ı kırık dökük sokaklardan gökle- yapılır ve bizımkıne_ benze'!" 

- Dondurma. kaymaaaıık: re yükseliyor. Hem de nasıl bi- neler cere;yaı_ı ederdı. 
1 D' j liyor musunuz. Hançereden çı- Halbukı ~ımdı buna 

Ç~~:ıougu~dı:n":.'l ~~~fı~%izın karken takındığı heybeti zerre kalmadı, buz dolapları ~c~f ~ 
k ··'•r kay'•etıneden'. ı dı, dondurma da makınc g-edikli bir don.lıırnıacısı vardı. """'• ~ 

Arnavutınuş. Kı111n sahlep, ya- . A~ak satıcılarının seel~rinde- \ j ,. • • • f 
zın dondurma tardı. O zaman kı gur lo•a hayranım. Mubarek - Amca yüz paralık ıJoııd 
bile, benden en aqe.ğı 15 yaş bti- !er, hiç mi sıtına görmedıler? ı ma versene! _,, 
tüktü. Şimdı neredeyse kocadı. Fakat dondurma.cıda sıtma gör- 1 Kan ter içinde, yanakları r:ı 

Arnavut dondurmacırun en meıniş sesin naaıl ve neden mev çe pençe al olınuıı, ysJın'· 
Ba.şklimandan İıedefi fyice ta- [ fazla kızdığı ııey m2halle kopil· cudiyetıni muhafaza ettiğini de başı kabak bir çocuğun ko~ ~ 
yin edip icap eyliyen talimatı da !erine kırk parW.k Jondurma anlıyanııyoruın. Öyle ya, don - ı ııa. dondurmıu:ı,yll gelerek. ·,,1 

verdikten ve alınması llizım ge- satınal: değildi. O. daha ziyade, durma kendilerinin, kaşık kaşık ve emir dolu bil' se<>le dond~ 
len tedbirlerı aldıktan sonra yorgun arguı. Wrli ve sıcak vü- yiy?bilirler. ve yediklerıne de isteyişi, bana yukardaki hB;..t 
her ordu gnıpıınun hangi nok- cutlü yavrularıruı. dondurma eınınım. Pekı, bu l:nılar soğuk !arı hatırlamak vesilesin• v 
talara ricat Jeeeğini :le tefer- sattığı için annelerı tarafından şey onların hançerelerini daba Çocuk gittikten sonra 
rüatiyle t<Jllbıt e•ınişti. azarJanmağa kızıyordu. doğrusu "seslerini,, bozmuyor 

1 

durmacıya yaklaştım. ~ ıı/ 

Weygand rice.t emrini 1 
veriyor 

General (Weygıınd) ın plinı- Hiç unutmam, bır gün. hara- ) mu? tıpkı onun gibi yiiz paralılL,., 
na göre ikinci ordular grupu e- retli bir sa.klamb partisinden ı durma alarak sok.aklarda )~ 
mir aldıktan sonra. (Sarrebourg- sonra ben de paraya kıymış, bi-1 Ben küçükken bizim evde lıaf- j na yalana yiyemediğim ve. X'fJ 
Dijon) mihverı üzerine çeke- zim emekli dondurmacı Bayram) tada .hır gün, cuma günü don - miyeceğim için müı:.ees:ıı 
cekti. Döı:llincü grupa gelince ağadan kırk paralık dondurma d=o. yapılırdı. Artık dondur- Ben şimdi bu kadar büyilJll 
bu kuvveUel' (Clıilon - Sur - a.lıru3tım. A.ıla.ın. undıırıııa.yı msnı~ ~lup. bibneei bızim. için miydim, ve bir dondurınııC/ 
Marne • Dijon) mihverine, ü- verdi. 1 ne büyük bır mesele l.etjkil e-, nündeki hareketim, mevııı ~ 
çüncü ordul.ar grupu da (Paris Mahalle qoeuJtları ile 1ıera1ıert diyordu; yan gazeteci hareketinden . ..
- Or!QaruıJ mihvmne rieat e- ağzı.mızı. yiizumii&ü şç:mia!.8 l Büyük ağabeğim, yani en bü-ı ye gitmemeli nıiydi? ç~ıv 
deceklerdı. şapırdata, mimügümiiz aka akat yük ağabeğim, dondurma ileti- zaman bu... :ıe 

Bu p!Aııut hede<i Fransız or- ve terlerimizı kurWamadan ken-1' n.in başma kurulur, kolları ve Dondurmacı bana, bU 
dulannı yenıd~n (Caaıı - Teurs - dimlı:e d.orıdlH'W.8. zi}'3feti çeker- pa.çalan sıvar. ha babam kutu- natta ( ! ) bulundu: ti 
Claıne:cy ·. DıJon • ~ole) umumi ken karvıdaıı güzel anneciğim, tuyu sağa sola yarım daireler l - İ§te böyle geliyorlar. fi. 
hattı uzerınde. yemden topla- sökün etmez mi? halind&c çevir-ir 9.ıırurdu. :su de paralık, elli paralık dond~ ; . 
maktı. Filhakik ~~ .. hat .. kade·jı H 0 !i. uma · iyen bir ona Allah kuvvet versin de birj istiyorlar. En hovardası, ~.%-ıt 
me .şeklinde bır sun_ı m~da.faa tabir daha ltu.lhınil.cağım. Bı- aıı "'1Vel güzel dondurmamıza ralık dondurma alıp gı ıl 
tertıt_ıa_tirle be7Ammiştı.. Mu~faa 2:Un Bayram ııg,_ "ııafak a.ttı,. kawşalı.m diye "duahan,, olur- Versen bir bela, vennesel' ~ 
harbı ıçm ç k elvenşlı ıdi. Zıra, ailemi:ııin mtballenin hatır- duk. Ara sıra da bizim de çor- bela. Çocukları kıraını~ 
_______ <ArW ___ ı _v_ar_) Jılaruıdan olduguııu biliyordu. bada tuzumuz bulunsun diye Halbuki eşkideıı ne iş ya~ 

A.nneın, kaşlarllll çatarak yacı- ka...ıtaiııe tuz getirirdik. Ben. Şimdi makine çıktı, canı . p 
mıza geldi, hiçbir ·7<!Y söyleme· o zamanlar t\l:Zla sütü kuıştıra kudu. Fakat, Allah seni tJl 
di, seni baban iı,tıyor diyerek Jmrırıtın nasıl dondurma. yapıl· dırsın, ınakioe dondurınt"J. 

Yurtta 
ile beni flMll sıo · T ev .ı.ğmı bir türlü niışamazdım. dondurmasına çatamu. 

de, beni nasıl bır 21yafetin ~k- Dondurma tamam, değil mi? birçok yaşlı yaşlı adıunla~ 
!etliğini tahmin buynrursu.nıız. Şimdi sıra ile ev halkına ikram ki, gelip sokak ortasında .. ~ 

• 1 "'yu"p civarındaki bir köyde kikata devam etmektedir. nı.. ~ 

İznllrden bildiriliyor - Diki· 
linin İ.ııiamlar köyündıı İlırahim 
oğlu Hilmi Hilal. kansı 17 yaşın
da Fatma Hilalle aralannda çı-j 
kan münakaşayı müteakıp ka
nsını dövme~ b~laınış, tok~t- j 
la iktifa edemiyerek tekme ıle I 
karnına vurmuş ve bu yüzden 
zavallı kadın peritonttan ölmüş 
tür. Katil Hilmi 'tutularak adli-

p e MA L ACAK 1 

dondurma alıyor ve yıy ~ 
Zira, buz dondurmasınııı ;i! 
ba.şkadır. Öteki ise don ;,f: 
değil, buz, kar. Ya faz!$ İ' 
yup donuyor, yahut ge..şell _ Ondan değil, bu paroladır. il çok müessif bir kaza olmuş ve Belediye, emniyet teskilatı va 

iki kardesten biri diğerini yara- sıtasile şehrimizdeki bütün un-, 
- Ne parolası'!.. Jıyarak öhl~tür. aulıı.rda.ıı ellerinde bulunan un -
- GôrA"" oy·· le ~ · o... ı d b' .. e ldırarak -,., öi!rend•,;.;mize" göre bu köyde ar an ırer numun a 
- Daha ~ninki gürt-~e baş- oı.ıın.ı li.eb edin 9 ya.;ındak.i bunları belediye kimyahanesine 

amadı mı? - ı oğlu Ömer babasuıın tabanca- tahlil ettirilmek üzere gönder-
- Yo... sile oynamağa b~ve bıl"- miştir. Bu ıai.lmunelerin __ ic;i.ndf'k 1 

Ned • denbire at- alını,tır. Ofisin belediyeye verdigı te 
- en · ·· -T tip un nünıunesi çıkars& bu U· 
- Ona nasiha.tim vardır.. Ateş. alan ku"'un öınerin kar nun unculara Ofis tarafından 

Hasmın hamlelerini kabul edip şıSlnda oynamakta olan bir y:ı- satıldiğı anlaşılacaktır. Bir evli:t, an~ını Ovey 
yeye verilmiştir. 

,, _ _,_ nından girip 1ıe1 kemiğinden M- t h ·ıd n pam k kardeşı e ya a a ı, ar-

Zongtıldak'da Ereğli Kömürleri lşJetmesinden : 
i~lctrne ihtiy8Cl için 750 ton arpa de 900 ton saman kapalı z.ırt't.a 

satın al1nacak.tıt 

Elt$illm~ 20 lfaal'JN\ ııı.ıı Cnına Gijnu saat il de ZonMt.ıl~d.. 
1şlatJne bitıasınduki lı:eme ı>er\;isinde yaptlacaktır. Yalnıı ~kür 
sacı.te kadar gel~t teklltler nıazarı itibaP~ alınır. 

Şartn ele •ıe mukavele ~eri Arutarada Etfbank thnwn -a.ıu .. 
dürl~ü tiı.:~ret servi.,;.indcn. tstanbulda Yen! Val.~ hanındıt Et.tbank 
bürosundan ve ~ıg'IJl~kta Mb.lzente servislnden alınaöi..hr. hasmı anladıktan sunra .,;;,....,.. şındaki kardel'i İsmailin kar - ·ı k 1 d k l 

girer.. l'l ,..., çıkmak suretile derhaJ öldür - us a sı e u deşini öldürC:ü 
_Ya. de8<'1le onun için baş- müştür. Vak'adan haberdar e- mübayaasına başlandı lzmirden bildiriliyor _ Öde- İİllte•v•d•i•..trri•e11ıer•ı1•ma•a•'ıcu•t•tur•. aır:ı••••a••m••••••ıi tanberi hamle etmiyor .. Ben de dilen adliye doktcru Enver Ka· Ziraat Bankası, m'istahsildeo ünde " t 

uk üb. b ı mişte Dolaylar köy" mus a- \ 

Taliplerin teklillorit. birlikte teAlil edeeel:.l«ri bodol Ü<odnden 
% 7 .5 nl&b<?tind~ teminat ak<;etii veya ınut.eber banka tıttnin.:ıt mek:t:r.ıbll 

neden duruyor diye dili;ünüyor- ran cesedin muayen~3ini müte- pam m ayaasma aş amili· 
akıp defnine ruhsat vermiştir. tır. nk partide 300 bal ye presli fa oğlu Şı.ltirin eski bir husumet 1 

·•um... Müddeiumumilik tahkikata de - pamuk satın alınmıştır. yüztinden yolda. rastladığı Ra- • 
lst nl>ul elektrik tramvay ve tü el 
işletmeleri nmun• nriidürliiğü den: - Şimdi göreceksin güreşini.. \•am etmektedir. Başka, tesbit edilen pamuk ~ı·t 0g-ıu Mehmedi çifte tüfeğile 

ed. '..I 1 - 2000 me • Branda bezi rı1ıtktuplol teklif lı1teın~k :;uı·ec.11! sa.un D ı. alım fiyatlarını satıcıy~ derhal yaralıyarak öldürdüğünü yaz- j 
Hakikaten Hergeleci, güreşe Bir yalancı Qahit ödemektedir. b alınacaktır. 

-. mıştık. Hadfaenin sebe ive şekli 2 - Munıkkaı temiruıt aao '·ilçyüz otuz,, liradır. 
baıılamıştı. Narayı attıktan son- tevkif edildi Otelciler zam isti;ıorlar hakkında yaptığımız tahkikatta 3 ·_ Teklınel'in levazımdaki numwı ıne uygun veya muadil, oUırı<k 
ra hasmının üzerine yürüdü. şu neticeye vıırdık: en geç 20/6/ılNI CtttM ııünü akşamı.na kad<r Met.ı·o hanının ı tincü k:ı-

hyor. ıl, 
- Fakat büyük pastahS )ti 

de, otellerde dondurmalaf# 
"makine,. ile yapılıyor. 
da mı fena? il!, 
Dondurmacı, mealelr ..ııl fi 

bağlı bir adama beııziyord;,t 
la ileriye g>tmedi, cevap 
di. pı11i 

Buz dolaplarında do b 
yapıp satan bir muha.11~ 
sordum. Onlar da, az dO!l,'·..t< 
i.stiyen müşterilerden ~ikaY".J 
!er. ııe:'~ 

- Temiz giyinmiş bir ,,; 
j?eliyor, diyorlar, yarııtt ~';/ 
durma istiyor. Yarını P".~ 
dondurma, yani beş k!ll ~ 
Halbuki masrafımız çok· ~ 
trik parası, dükkan kir:ı.tl· ~ 
yevmiyesi veriyoruz. Ver~~ 
müşteriyi danltacağız. _,. 
hale sokak dondurmacıl• ... 
şürdü. t kl 'f-'·en -··unı'yetı'nı· ı'hJfilden Otelciler belediyeye müracaat . f , Daha yanaşmadan opu ara ı." ~ uıaa l&:chmet. R3şidin annesı, a- 1 tınd.:lki Levanın mudllth.lğüne m:ıttbaz multabilınde verilmiş olması l..ıLun-

dolayı ikind asliye ceza mahke- eJerek otel fiyatlarına yüzde 1 dır (450'1) • • • · 
kadar bir daldı I b. kat kendiqinin tivey annesi Şe- b~ IJ" 

· mesmde görülmekte olan ır yirmi zam istemişlerdir. beledi - Son zamanlarda yeni ~'.tef 
Hergeleci hasmının topukları-! dava duruşma.sında şahid o- ye talebi tetkik edecektir. rifc ile ötedenberi mü~asebelte 'ı =========================== durma modası çıktı: '1.'ut 'fW' 

nı eline ~irmi;;tL Mehmet, ne !arak dinlenen Rıza: ilk tahkı- bulunmakta imi~. Raşıt bunu takıbe başlamuıtır. Son gece çifte tüfeğini ateş etmiş ve Meh Bu, dondurmanın oı 
olduğunu şaşırmıştı. Birdenbire kat evrakındaki ifadelerine la- -----"!""·-~-""-"'!-!'!__.,!"!"-"'-~-.. müte:ı.d·lit tlef lar görmüş ve Mehmetle Şerifeyi evde yatak medi sağ kalçasından ağır su- ismiilir. 11~ dönerek yüzüstü krndisini yere mrunen mugayir surette şeha · dola3ı hakkında tevkif kararı karde~i Mehmedc iğbirar besli- içinde görmili;. w bu vaziyete rette yaralamıştır. Mehmet al- Bir çubuğun etrafına tu ıl"'J 
tlı. dette bulunduğu göriilerek ya- verilmiştir. Sutlu Rıza derhal yerele onu 0 •. 1,u.....,ek maksadilc tahammül' 1 k dol a ""'" . . muş dotndurm. ayı, çubul:~]' .... ~ 

lan ve hilafı hakikat <;chndetten tevkif edilmiştir. u "" e' emıyere m ı .....,ı yaranın tesırıyle ölmti.itür. dan tu up yıvorııunuz ,,c• .ı· He,..,...leci. h:ısını yere düşer _;.:.::._ ______ .;. ____________________________________________________________ ı , ·,. 
0
ı.-

. .,. de bunun da bir zcv;cı iıJ' .ıüşmcz Ustüne çullandı. Ve has-
1 

1 F k t b h .. talJll 
• l d ii:nılı:naz kema S ıcak, mehtaplı bir gece... ı= H J K A Y E = eliğim sandaldan bir erkek sesi 

1 
'a a 

1 
enb"li enuz ~ı 

mı dogru ur o,, , - En serin köşelerde dahi ··ı • G E c E s il yiikseliyor: "- Demek ki beni Tadan ar ı r... ~ 
neye geçti ve hemen sarmaya havanın bunaltıcı sıcak- ı B 1 R y A merak ettin öylo mi Neda.,. di- ı ı•ş/e~ıfl •· ~ 
geçti. . lığı hissediliyor. Kiinı de- yor. Ve bunu bır kahkah' ta ıp Askerlik -......,, 

Sarmaya giren Mehmet, bır ııizin kucağına atılıyor, ki- ediyor. 
ters dönüp baskı ile kalmak ve mi aradığını çamların mu-'==========;============== Yazan: S. Uytun -1 Kahkahanın devamlı kisleri 
haamı Uunne dönmek ıstedi de habbctlı gölgesinde buluyor. d d' iki gö\g.• gene "aranlıkl•ra da- arasında ince ve ahenkli bir ka-s hild .~"··-! k · · bır· esas haUarını tecessüm ettıri-j la ağlıyor. Bir erkek e onu m- - " ~ dm -'"' d - 1 mu"af'ak olamadı. a en '~ ere ' sınsı ı İk' ı l kenarın• !arak bı'rbırlnrın~cn aynlıyorlar. s~ uymaga ça ışıyo-• • ·· • 'b h d ı-- kul york-, ormanın derinliklerin - e\.•or. ı go ge yo un ~ ' " Fak k t k "-'- · ı nızgar gı i er e ıge so an ,.. t k kadı rum. a.t anca e cU..uryı 

kahkaha ,şarkı ve konuşma ses- den gelen bir hıçkırık ~i ile gelince uuruyorlar ar 1 nın * anlayabiliyorum: "- Hem de 
!eri tığ yapraklı çam dallarının ba.ş1.Illl o tarafa çeviriyorum. lııçkırıkları da diı~iştir. Sakin 1 Şimdi Madenin kum ve çakıl- ne kadar Ahmet!.,. Bunu iyice 1 TEMAŞA 

Bostancı iske e PARKI 
Yazlık Tiyatro 

KISMI 
12 Haziran Perşembe 

günO Akşamı 

KA" 

yarattığı tabii müziğe karışıyor; Balayor ve dinliyorum. Gene bir sesle ştiylc söylilyor: lı sahillerinde dolıı.şıyorpm. Ge- batı.rladığun bir setı, geue 
0 

er-ı 
meydana her· isinden çok fark-, o ses, bir hıçkırık sesi, Yavaş "- Allaha.ısmarladık Ahmet, ce ayni dekor ve sessızliği ile, kek sesi takip ediyor: 1 
li bir san'at eseri çıkıyor. yavaş yaklaşıyor, kendimi ka- diyor, seni de manasız ~areket- beliriyor. Sa:ı.t on bire yaklaş- "- Bir hiç yü.zünoon bu ka-

ö 1 b. san'at ki en ma lın bir ağacın arkasına saklaya-

1 
leriınle üzdüm, deg-il mı?! .. Fa- maktadır 

Y e ır · · dar zaman kaybettim, Necla, h . mıısikı'şı'nasın yarataınıya rak bekliyorum. kat ne yapayım! Düşiln bir Kıyıya b,.;;laılıgı"•m kotranın 
ır • ..,. ~ diyoc, sadece bir manasızlık yü-cağı, en usta bir ressamın renk Bekleyi~ bir muamma olduğu kere. Artık ebediyen birbiri- ipini çözüyor, mevsimin bu si- zünd 

veremiyeceği kadar canh ! kadar zevklidir de. 7..aten zev- mizden ayrılıyoruz. Beni iki ço- hirli gecesinden iı;tifade etmek en .... ,, 
Ben de kendimi bu san'at ki de esrarenı?:,liğ:inden müte- cuğumla yıılnız bırakarak kaçı- i~in açılıyorum. Gök yüzünde Sonra kotranın istikametini 

,,.ö!Unün ortasına abyonım. A- vellit değil mıdir? yorsun. Nihayet çocuklarını göz kırpan inlerce yıldızın ha- değiştiriyor, oradan hızla uzal<
ğaçıarın üstil kapalı bir yol şek· Suilmı da.yadığım ağacın ar- babasızlığın maddi ve manevi yal.ini denizin tuzlu sularında lıışıyorum. Ormanın karanlık bir 
!ine soktuğu geniş çakıllı yol- kasında parçalanan mevzuuınun girdablna yın•arlıyorsun. Seni seyrederek eahildcn uzakl&iıyo- köşesiııd<'n yükselen hı~kınğa 
da uzun müddet yürüyorum. kınklarnnı topıe.yorken gene bekleyen bir başka.ııı olduğunu rum. Yakmda gördiib'ü.ııı bir cevap veren vahşi s~ tekrar 

,...amlann saf ve •·-'- kokulu hepsini ba.şlı:a bir yana savuru- unııtarnk konu411yorunı. Haydi sandalın önliue ıeçmek için duymamak, işitmemek için ka-
" ...,,... .,,.. yonun. Beklediğiın. aee tamamen tela'ar Allaha ımnarladık Ah- teknemi acele tifiyorum. Ne çıyonuu. 

havasını teneffiliı ediyoc, ~er- yalı:laşmştır. met! . ., Seıııı yavaıı yavaş alça- zevkli gıınçllk tı\elfgalelerl !. 
!erime sindiriyorum. Muhayye- hı·""-ı.ı.·- Jı o--'- llaianlıktan -1 Ya ıçin istical göster-. lemJe yeni yuaeağım bir eaerin Bir kadın derin ....... --1 yor. """"" .~en 

J Büyiilı.a 
SU!ıeyll Uyt.a 

Eminilııw As. Ş. ıteıı: .J 
.~eıı Y d. Piyade As. T""- "i 

dülkadir oğlu Feyzullah 
312 (ti175) ' 

Sınıf 8 muamele meın(:;~ 
mi oğlu Azmi Hikmet. ;~ iP"~ 

Kayıtları tetkik ed.11J!I birljJ 
re hüviyet cüzdanı ı le 
şubeye mürııcaatı. _) 

••• ~I 

Beyoğlu Yerli A8· > , 

den.• "tU~ ~ 
332 ila 312 dahil bil ,ıııı, 

katlar yeniden muayen:ıı~i ~ • 
!erek ııaka.tlıklarının_~·tiııf 
nıa ait olduğunun t.,,,.,ı 1 

zum ha!lll olm~tur, .,,,,._,:; 
Bütiiıı sakatların 1'91.';" ~ 

nüfus clizdanları ile ~ 
!ldet foteğrafları ile !ı()J. 
beye 18İinCa&tlU'I. (<"' 



. . -
A l'ENl 8All..t. Sayfa : -1 

ı 1 a Alıtlenlz f, ele o v 
lılnıigetl 

ıuı :;ter:~: ;:j' Dürzi Lideri A a a İtalyanın J r ada ~l 
. liııl'fatına ... üer'Yı: Sultanül · Atraş Fransızlar· a harbe gı· rişinin ~~"ni~"~ ı ·ıere ar-

ı -ı;nl2: doı~- ... ca.,.tıım..J.,... ·ı· t ft yıldon·· u .. mu·· v-ir ~lıir;::- ~ııda.nıı~ reııırınden mahrum bullı.nına.k _ ngı ız ara arı asker harekete , 

H 

bııtııh.ı:U-ilzı İslıenden)'!l- tadırtw-Zatıen Suri7edeili Fran- 1 ı s u l h t e k l i I (Bllf ..... ,, 1 ı .. .; .. vı· • -..z. 1 
, ~da devam &-IU 

b .,, ~ . • l!IZ f.anıarelerinin eayısı mah - Aalr.au .R•clyo Gaseteei edecelımiş ! ' yaralı, ve (1600) kayıp ~~- ~Qn, ıo ta.a.) - Si'ngtl 
!ad,~o ~LGiriwn zi:yaı ile mödıı.- duttur. tirAıman ~-'...ıeri de hu ,,,1 taıan.t piya1 bt", hafif ınitn.\. r ı~.· _.k .. A ..._... .. .__be.._ .,,,......_ bankNı hak.lı:ında Suriyede başlı<ıa dört unsur Ne"'<ork, 10 ,_ ıı..) - Nev - .. ~~ r ,,,..,....... h-n --'-'ı _.___LU -

~ ...,,.Q ...,........... ,,,,.. ~..,.. 'J ""'" dönümü münasebetile yanlar J-- ..._..,_ ...,""' .,..,..... 
~ kı ; ..... ~'-• R'lh,..,,,..a y_,, Yi•"" lri!JliUne .. -'- DOt:tai na - Yaşamaktadır. Bwıbır: w.r.k Timee g:ııtMwiuin ~--'-re !er - mi!Lırdıdi'd "--·-ı&ria de ıw-ıs-.,ı _.__ ,,... ......., ......., 1 - Miialiiman "'-"lar, J- """""' yazmaktadırlar. Faka.t bu yazı- _,, -~r-

"" , ve Suriye Wılerlnln zarı İngiliz pıışttne tevafuk 2 _ Lübn' nndak-ı· M...,'-·-"-, muhabiri işgal altında.ili Jha.n- lar bir navi teselli ~·"'"etin . geürilen 1ht!yıııt lmvvetierimn ~ak.,,,d ~llBi iltı hımı. da,ri)e. ~ <UULW~· "-~,. yaı:ıiılm,tle düo ceç 'f91rıi,t No.th 
1 ~or: ~ d\U'mııı.k ve dorıan· .un-~ Vtohy, 8'ırlyede- 3 - AleYller ve nihayet, sada bulunan Alımın makamla- dedirler. Ameı:ieain AftaCi.on Company/ 
~ ıse · .. "'1· böıgede hıııııket - iti PN:osıs·kıtıdannın mır Fraa 4--D~r. nnın Vichy hill<*mr•ine derhal '"-~vm~~y~~-!>.'.1' ~n~ fabrikuıodalı:i beo bi.D. ka.adr , 

'rl , t~ &Qnelı; müıııkiln. SiS..,., İııgilia.kıtaliınna şiddetk Fraa.wıaıar, Mirunileri da.iına sulh ~ bwıusunda -... _,,.,,...,. ...., ... grel'ci ile tıll!lıftaı'lan bil -1 
m:,;..; Ilı.,,. . ııwJıay-..4; ettiklerini lddie, el:• tutuı,~ Osına.nh btik'Qm&. Jca,t't bir tekJUte bubmdtddarı- ~~~ ~~~~ y(k bir kıN11At1rı fıdıtilı 1 0 2 
n -.i ~ ı_ .... ,_ , . a· mil, L-- ......,. ~ t__..._ k-aklacı tine muhtariyet ver- nı --alııtador ~ • t '9 alhm<ığc ll!UU 

S' wuno.e ,...,_ _.. ..._ -ı.- diren Fransmiar olmuştur. ı- • Af1™1nların yuıd.ımı sayıeeinde 1 
·"' . · Giridle Tolıt'uk I hiç tıir ımüra.wmMıe mantz kal· Binııenaleyh Liı'bnan daima Teklif edileıı 8Ulb -nooest.. kwlı:tanLbı~. ~ ~-

IOJA -...._~ ~e 300 lttlomet- 1 m-"'·lı::lannt ııöylememelde benı,. J1'ransa..•• ve Fr--·-'-- ta-& • ' 1 lhı*aıo Mııı tı 
~ ı,~ GI "'------ _. ,,a ...,,....,,... . ., ,.,... - göl'El._yapete.,.J[.talıık:ııci tvin ~ 10 (a.a.) - Nocth 

c.ıt _,,,, ~Yolj.,ı: ritten ~!"",..., bet- kal'Şliaştıklan mukM9:n&- tar olagelmJatir. · kaJaı:ı --- · D ı ..... ...._ '-~".-.... le> ,.., """ılan Be\4ri·-· D .. ......,._ ...... t--"'- , __ ,,.___ ""gıen M.._ mapan - ar n ..-.......... -··~ e · ,..,, - . ,._, tin dağımk oldağuıtu.c11öytemek- ,....._,,...,.. ""'6..,.. "'""-=" to iuğ:unun bW:ibılQ- tıısıue tıdırH ı •ktır t. -
..}t lhti~bıralc~"'!; ·~ lığiyleınethıırduriaJ'. ~rli- r_.- ~,ı at aft -m im-i 
"'~ JQ~ _..,_.,_ ••sınd:ıın (&ıltaniU At:rq.) edilecı8ktir. ~dooanmaeıw -

Jond , :t:e~dır. Bu tika- 1tat)l'atl Nd)"IMart·Vichyyi M- ınilttıetildcre taraftar oldlığuna '!'& ııiWl!ı kı • IÖCiiai lncüte- n~ -L.I~ _,,,._ ~:'.!':"hp_ . 1~•1 .ıt 
_,, 111Sden de kaçakçılık manya:nııı göıı:ttmie wı..ın+-ak iiln ..._......__ Bu zat •--ana 1 vi cı....:.~.:ıen ,.ı..........,ı. ioin ~w-.5& ,..,._ Mw, ...__ ,._, l"'J ~.. ,,.._,_ - ..... ~~ g......,.... ,,,......, ,... ~~...,- ,....,__ .,_ Bu be;ı••,....... wialıııle lfÖyle 

arı 'J ."il --...,,-. ve Vichy ile AlıııanJann anwıııı iltice.. etıniŞI. Zat.en Dlirr.ila- Jnıl~ 1ı:aıbu1 ~..,.,.._..tir zur aö-A--r ek 4\ilnfthJO-·. 
10'·.r Ye.""""-- ·· .. ·-'·'- ·· a--' I &yn bir httldDnet lmnmı•!aniır. -Jll ..,,..,,,_ :. o ıs&.Ç .,_ ___ ..,....,.,...; 
o!P,. . ı;;-..uan~u-.-.. ?" açmak iı;ln Ji'rMtırnden'I' .,,..-i • Yeni Sabiı.lı,- (Stıltaclu At- Bu .makNtle, llnondsn :mu- • • "IWll+L tın:nlr aç.+me11w 
k ~ . ..,_r trtlniılt meritczı <>-! ye9e hiç' bir ınuk&v-ette bu - r""' ..,._ ___ _,_,, ____ ..__.__ sı- ııadere ...:ıa-u.,, olan ._......_ "·- istiyor , lııw+iıiıa:w -~ lml.nımyo -
d. ~ ..... uıu1<1an dönen tayyıı.- . . _, ~~ """""""'"" / _., .,........ ~.. U<.. .... 10 ( ' •-'-' ._..__..__ ...._,_. ~-""--

n k"lll'llda ,., ___ .,,,., ,_,_ hınm&dlklarını ıddia etmeld:ed!r fati_'yle, .Suriyeye yerleşmelııinil mahıemesi ve bW- .__ ~,.,..,,.. a.a.., - .....,.,. P11RL .....-.-.-uuc.---.,..... 
· ha ..... ~. '.""',,.._.ve...._ ilte&ki ... ...,. ... ~- DaritUI bu.~ -ı Ctl) a. te.wıına !Acımdcr. laçi miiIDM 

. !dl~ ı ıçin meydanların !er. ~ j~26 ~ idar ~rzl • . .,. t.opAerı ioabmd&-P1oretf nMiyoo ile Franeıoııl&nı. bir bit&- silleri ile Japt1an bir 8J!lao>"la I 
tıı~1 de iddia edildi. Ze- / >..ıı.m~a gelinee Almıµı mli&ellehan w....., ..._..... y;-:ey. ,...,ilıde olttne<>Mttır. bede bulwıaealrt.ır. ,.. mueftıincıe w-..t ~elePi 
o"dlllaruımd bajrn•k şartiyle, ~li Suri"9 mıısel.elıini bir -ı- g._ Vlclıy (R,,,.•~) - Azrinıl • d-, .......... ..,..,.,........., ftmıHcta· 

d Janta ıntlilaYe111et etJniiti. lıMçrc ~ amınıa __,~ ~B-~ 
i1~,--- az.

1 
~ a FranSlz - lngttiıı m~ addet Darlan i'ranımJan. hikben. !Nt tlw; • .. ıa- 1 •o. AllMk> bu •. ---.ıı. g~ın ~nelen Dllmllet\ ıniltWllderi banıaıeüe g&ıı. &mm.ı Da.ııiaa ıı. aq.m 

.~YO!'du. mekte•Ye Alınanymıın müdaha. ~ __,,__,_ ll'!wt•zlc.. -pa....A. etti!P, bir hitabede D'ransıs - llnl•ı r; ıt.,.t etmi,_.,ıc bir 
~ 1 tasa da im ,.,,.._ ~ K dilııı 10 ( ) S · ~ J- .,_. Almaıı if ~dao lrıal cıııwıi biıl)na!ı ;.aı mazaıı. 

rıır.n,,::lllıiıı Lbltl llıuan c VYın'Un o ,.,.,,.._ -r u ' . a.a. - ımye lıitabeıı. bu Aın-~ 11'!'lbu1*~ n rrı--ıtl,iılter- rel,tır ~~sıra.da faa:li-
~e lO() kilom~;;,e. ~; bariiz ettirmektedir. A;hnıınya. ~ :d=t:'r,~~ temas-edeeektlr. ıcıek için f19:: batfti. ffiller dök 1. yetiai·bd'I e' ·ışttro. Bil vaziyet 

ın~1 ~Jııı:t iilııtiyede en a.z dört Jıa- 1 - ba.şmlrtan eotln olma - !erini en hararetli bir tarzda kar nriiıltür. A.miral baııao qni D- ' b1ı4ııcılt dıw»tl 2 

• mildataasma. 
ıı • ~ varclır. Surlyede chfl btr ioe mttdabalcdeıı daima şıl~Jar. Müttefıltlerin manda Sııri)ıe ~tlııl& aı.. t&: cklal su~-- "'*ııtlıp lAıJmı. 

en '_jj '' """a kuvvetleri ,ilk öa-j çıelwı.mi.-;r. davasına tarııftu olanlar ara • mu. ederek Büyük Britaayuım mıılıtadar. 
Çer<" ~e. lçiıı tehlikelidirler. AlmarıJarıa lıarekwn nııııtl jn sında Su!tanül Ab-aş 4 ~hın- A mer· ka P'N rnın belli~--~ • ...,,.,,._orduıııiRlııııf lw 

llıaır to. prakllll'ınm ·k'-·-' ...ı~.;.;..1· dilrlı:atı.. takı'p •. maktadır. S. ultanül A•- Fran nı okluğı.ınu ve o yolda ~ me-"8nı ıptp""e,fabrlkanan tek n ı - .... ~ .. - ---------u _..,, -~ ...... ı·d~ lıeıba:ı.._ ~. ,.,.... ,... h==l -9 ka,..r _. -
<lı.~0" a ve ıııklet merlte- . t:ttldori anlaşılmaktadır Ş&yM ı;ıWa lal'll yapılaa 19211 isya. A 1 ' · ,,,_,.. _ _....,.. -- _._..,.. -

1' d~~ kalazı Ca.ııningbam tc 'liııler .. kii'l bi d. w bastınldJ!ttaıı. ~ "-• ma ı•va ınelı: i•t-ııriı/ir. d1m..,. 
r. ~ bit :~uıı entniyetlnde bü- mgı muş r urum&. na nttı:a etınift;i. ·w6,· Vıchy, 1& {a.a.) - Oli: M·tt ı -u 
nd~ ~lıı:llııniyeU haizdir. &ı-1 düşecek olurlanıa. Almanlar o h b Baewkll.• .. w.vini adrıd Dk ~. m (a.a.) - ·~ 

1diY.ef . ~tııııan .. eline ,geçnıeıı.i, zaman nıüdalı&Je ~leııijr. Ch u rchi 11 a·r ine ' lan, saat 21 de rad,.o ile ruıtr 'tılri : 
g i "l~ IQ:ıuı, uç · eihetillliflll Villhy hiikiımetlnin va&iyetine !il rMilea hir'Dlltuk _,,. 'fl'tr. • ~ M!ılerieaıı ~ faJ>. 

ıy"r/I. i h~rııi1z. bırakır. O sebep- gelince İngiltereye blr J'f'Olesfo d ~=n-Mı n;<t~ ~~i i~: .. ;~ 
~ !!,.,...ııo:-eı.;i~l, Surıyede yeri~ DO<as.t verilmi, olduğu Viehyden ded •. 1 ki .· .oğ r.u Pı:-yı inlrtamaMciçia:-Jıa'- ~matbuat iJri karfılllanııştır. 
ıiııP' ~'lt planlarına geçır• resmen bildirilmektedir. Viı:by- yatım ıııı:-.y& wk""''"3 olan Qaat:A!lerbıı ta.yyıı.re fabrika -
· :: ~. has !ar . , nin böyle paesif bir ,,.aziyet al . (hı teraf• 1 ı...ıcı.ı (h! - 1 '- _._l. ~ ~ kadlll: =i wıttu pın4pfti ~ komllnict faaliy. 

~ S!lri ~lı:edil~ ~~ti: Rl&lll lmanyada iyi bir tesir ~ Girid ~ yakınşa.rktaki bMtiaMiıı ,._ teyit edilme- ~';,:_. ..... ......,,..._._~ <!&- ~~~"Mi~~ 
ır.~ ~.!iri Ye hava mcydruıl.an- yapmam14tır. Zira A.tınanlıW Su harbin bir s•flı•wıl•r. Bu harp-! Bioo iıı.tlıans. ti"ö': ~ - = .....,....._...._,. 
~ ~;"lıtllltııtk te ma.ğlilp oMWı:. Fakat asıl harp l'tııın tele.izlen _. .. ile ,.._ ~ • Allim m" h=•' ·• veı ~-
""-rl ~~ t ,ta ı..-ar e!Weı-. riyenin i•pli tef<ıi>biisU karşı- AtJAntüı: meydan. ıı:wha.nıbesi. • _-nC. U.. Mll t ı meı:m ----o----

iyc'~ ıu::!\ııı etnınatına . ragme!'· "ında ıVtchyl ııin tngi!U>r-eye dic ki devam etzııektedir. B~ = ~ eılb~tmek~ =.-M · Phiıpt'r. Bqtiıı, <Mıılp. 
'(i >:."'!it lll'tn yarınkı hareki- harp ilin edooeğini aıın~lar - Yıı.lı'.:ın sarka eldeıı g~ ka- ;.. göre eyilk~~~~ liıı. •e birtik amıı.o.ıdır. 

ııd<I .Jf • h: bileceğine kanaat dı da,r ta vvare ve miVUmma.t , ll&twafttk alınası ~ mar6-
~. ilır llıftıııleketin işgalini · '"' dırah Osorie vapuru taftiın · ·ı ııaJ. PwWa haııbıa~me. cea.et ...,~ "ı._arak müteaddit k.ot- V!cby) ain kunı. bit: protes - göndermekten geri kalmadık• -'·- ·ı-•a...._ ,.. _ __._ .......,__., .,, • q ""Ga Fıı>ıJa ııey görıdıereın4Zdik. Hııl- ...... ven......,_ . ...,,.. ..._...., aMın v& eebet, nıefie ~ 

Ji l. · ltek ıılle- kuvvetlenyı. to ile iktifa. etmee.ine- Amerika- bWıi .Alın&ııl6r wtedilr:leri kadar tclıattaıı ~-kala..ıu;ı bil' ıq.tı... ve milllıtin mü:ıeh ıreti lhlmdır. 
}ııı?°~ ,"t;L •te gectiler. ı nın tavn ııcbep olm .. ..+"r. Çüo' ı· ı· . _...... ._..__._. ~·- ""~ ·ıı '-· ~- k ı...L. ,,.., "'! .<>. ..,...,. tayy;are göıodecınek iınlriınına ııııye ,.......,.. ·~""""' ~ ....,.. ...,.g, mı et ""Dil a._me · .._. 
ar JI tı~,l ""hye toprakfarında, kü Amerika birleopk lıijkfunet ı . nıalllttiler. Giridde da.ha fazla. tarmvı ~ ~~ teltdzl; vır - ö4ecektir. 

ıı.: ıj'I\~ ile sularında muha.- !erinin Vichy iirıerindel6 tesiri bava Wısü meydana, getirmekı purdan vapura nakl~ tııı.- i':ran1112 lıiilr.bnıetıicı.iıı üç n.-. 
~ ~~lıı aııı ediyor, Manda• bUyüktiır. rn~ün değildi. Girld bari>inde diPmiftir. zifeei vardu-: 

fi 11,ı,,tlı .h_angi g&yeye hi- ölü, ylll'Ml ve kayıp olarak ıayi- Haı;iciva ııeaa.mti ve ı-ı...:.- 1 - Fransız ntlletiain hu -::ti ~ ile bı!ııuniyen ana kuv- Dittt' tan.ftaıı Vichy gazete- atuw~ 15.000 k~n ibarettir. ~~ bu in~ -;;j giiukil vwyetiııi iyileetirmıek 
illan 1llda müııte\dlye h;ç leri İng:ittere aleyhiı:ıde pek Glrid mağl'1biy4ti acı olınuııtur. ın.al.dmat ~ _. 1 '!..ur. 2 - Bir -iit'"wn Y"'P"hh . 

Resmi Harp 
Tebliğleri 

( ... tarafı 1 ı.,ci ••vf•-' 

IXNl~tı ar~ Wıerinde i · 
bir tesir y&l>t.ığ'ı merkezindedfr'. 

1 •P,pıta, hlldBt mmtalwrın -
da, i:ıaR kClif faaliyetleri OOn UŞ· 
tur. Tbbruk etnıfında vasiyet
~ dePı)lrlilr )IQlııtur. 

0,1. q . .,,,~tıın&m.ış olan A- şiddetli. nıııı.riyatta bulWUllll.lr.t&- Fakat ınağ!Ubiyetin bir e<mlbı cııııfi ıri~. ııulbtl ı-.ıa. 
~ ~ e1'ıt ~'llluz ve ne idtiğll dırlar. Amiral Darlan İngiltere .....roır ki: o da zaferidir. İş 9ıle • 1 'rw ' ıMrk Hat ı' *anda, OiiU. ve Omo 
lıl""~ ."''" eııHer (oradakiler!),ı k h' "H- .._,..___,,_ b'- ... ,., ~· 10 •--·) - ~...... " - "eı>ı' • __ ,.,.,._ ...... _ - ..,ıh•rbıh< nıetiMıeincı. yeni -dl"':< • .., " · ye 3I'fll ısııiy&tı tahrik için Sı • .....,. - u ..... . - .,,_ " :r _.,..,_,., ..,__,, _,_ .. " bin ,..._ __ .__ ı 
-~ ~ ,_'C>g\J karşı tarafa ' • j" 8Öj'lemedi ' ,._,.,..,_ •• .[,.. . va- 1111,"lhl i&tflıobııtiııi \ıa~triamak. """' LUI ~" kart • "'· 1 ı..· 'to·-. ler, A!e·"ler, our·· - nye ısb ası teeebbüsünü ôrsa T __ _, ın ( ) ... .-~ ,,..,.,,.,, .... .....,. - talyan ·~ eHınize g-~;· ~""I, n-u ., addetmiştir. . ...,._ra, " a.ıı. - .,,._ ~ ~ ~ e- Şmtu ı.atı.ı.manııı iyi oflıı' lr:i,i ...,,.....,. . .. .,..., -
...,, ..:'ll',..., er ve ilh d bulun- Avam K&ınara.sında &udolf -'·-'-- bir • ._ __ ~-"'·~ nılltaı'el<e sufh d,...!Mir Jilil!ta>ı&- ~~~yağın. • f~_:~Uaih--j 
""'"''/_ T1'lıııı"'Ukalemun bu milda- ~ _._,., _ _, ,,_ U"'t-•- .._....,.., - ._._........,. -.. »~ - .,._..,,.. """""" .,., _,..,.. ..., ......... H- ,_lesi tekrar D>ellZUll - .__.._ ...... _ ....,............., ,,._ __ , "-- ı\•-ve - "''"'m ta---n __ ,_. ---- -........... ""' UUtu>,- •v U""' ..... ...._ daıt ettiği büyük güçlükıa-e ..e8 

<'O • . d,"" !"'""-' ~ -•- -· ""'"'"m""'· '''"" Ch=blll .......,, ~~ Hoe "" .,....._ ~'"'"'.::I l ... ~ , 'f'<!y· asrı ve devamlı bir Kudüs, 10 (a.a.) - Mühim · hu hususta. cevap vermekten bil' mtJn ı:;:.:t:;;" ııöı:e. ;,:. • ~ğl.ındaıı eğu bunu ~dil ~ ~e!: ~"fa !:~ . ~ ~ :..ı" __ başarabileceıpne miktarda Franşız subayları Hüı iıı:ıtiııa etıni§tjr. him bir h~ .......,.
1 

el hh _ ~onmk_. Ahnanya il.ı.m 

~ iy)-..:ınez. HarekAtın Fransız ve imparatorluk kuvvet- Hesııiııı bilhassa sulh teklif • ....._ _.. 1 ı& etuıemı.s liztm.dlr. dl1ıDi9 veya. dağıtılmıştır. Jim -
~ e. bir kafilenin Hür !erine iltihak etmişler, diğer bir leri ...n...:p get.imıf'di;;.;ne dair dtr. Bu h&diae, l:ıılnMn -ı !:it .,._,...,,._ h tı . m~ önünde hN" türlil ciddi mu-
r üt' k'-- da d .. ·· ek 6 'C"-Lol." ,.,.. • • • • ~ v.e mu aaama n m '-"-...-.-.-...:. '-·-.a-'L. ı...---'·" .. 

~I ~ '"" ,:r ihak ettiğini de ÇO >&u ovuşın ten vaz soru!aıı,uzun bir suale Churebill Amerika harp .g~muı de ita.- bayetini beldemcden, hltkfune- ,.....,,...,... ...,..,.. ve a&nma.t mu-
ııJI ' ""ili l?\i.şlardır I geçmişlerdir. şu oenbı vermıştir: ~ .. oıcıutu "". biıı> Alınan de- tin V'&Zİfe!Iİ, ~ bir sullıüe eait olarak devam etme-ktedir. 

.. ~ ol'tlııs · Bir sözcünün ifşa e "mne gö- ''Bu şahıs hakkında şimdiye• nızaltısının belki de batmış oı- t...,;.;- _,._, .. bir '-··a. va-•- gup-· ~klik yo~. hiç bir de-
. ""'""-- unun kıyı lıo- re pazar. •ünü og'"l en sonra k·" -· 1• be t t•-''-- ----- "'~ .._ ,__. '"~ 1-cuta d · · " auar yapa......_ y&n& un m.a.sittı n~. .........,_ ye iq., cak t•--'- b•reket etm-ektir. 
~•iı> ogru ve şımen- tlen nareketı oO kuUllltı••C -. . yokturı Fakat İngiliz hükiı.r:ne' aınıan:ı etmektedir. Binaena.l~ ""'-- _bö,,~le bi~ h v tıl ~ Nıllğl 

'.~~tile~ekgı .. an~:11!~: rinliğini bulmwıtur. D&ğnı~ ti Heı1141in Büyük 13ritanyl13'a, bütiiı:ı 'hlutla.r_ va.. bisı ŞM'tlar Hı - ~ • ..!..._._ ri,.uı.' & f~.av:=etll 00: Beyrut, 10 (&.a..) - Su~ 
.. ., mukavemet merkezlerine tesa d . lıitt•b' ''"-1""'"' " et _,___,.._ r """·"" • ,,.. Vadiaı'nde ·ı J uçuşun& aır - 1 -= """' ' .. s.s mı.,..,..,.,, -·'"t·- '-~k~a.,,, ı'le lıllercı'umım d"".~ •n kuvvet. · · n ı er eyen cıu·· r edı'lmektedır' . tn.nlı'z za.yı·aıı • • <>w.u - .. ~ --..·- ~~~~ ı.. t üf ,,. A.mertka hüku~~tıue malum:ıt 1 J'.'. ·ı~ ge1d.,!ll rezelerinin de ço1ı: azdı vermiştir. '~ Bu zat demiştir ki: "Normal Yeıri Avrupa, mazisinin, ıne- !eri tarafından iı;ıgal edild~ 

I~ Y•t af!;i haber verilmiş- ~ ··re Suriyedıı bir ticaret yolu tiktindıe llfflcirl deaiyetinin ~~ kültüıiinün Av - haberleri k&t'i olarak tıekzip e-
)J, ~ili"<>~ alep üz.erinden bir \uiyet i,\i • bir Amerikan gemi..mm toropil- rııpa milva.ıetıMİnde kendisine dilmektedir. 

_... Uba teveccühle iş- 1 B 1 rl le mAU••-- ' - ı ha.ı.tu d. .. k. 
!;>-, t...,~" ay • Vieby, 10 (&.a.) - D.N.B.: u ga , ar nmeei Amerilca.ya; "~J'-' O· ı,.._~ Rl V&I' ıgı me-v ıe tıı-m..hıwawı.J•M 

0~ ~ ~- acagı da tahmin Vıchynın asken mahiıllerin . kuıuıı.ktır. Şimdiye kadar bu ge- ltonm~ Fl'&R$a.Iİlz y&.l!&Dlıy&eak "~ -· 

r 
Pett:eı saklanmasına 

rne,'dan ver'lmeyecek 
4°k•re, l() (Tt.lefotrla) -

Ş&brtınir-!e bqtump petrol of!Gi 
birilği ıoeiei · aı&kaodarlarla temas 
!arına devam e.tmektedir. öğ • 
rendiğlmi2ıe gl!re muhtemel sı· 

kıntılara ka.qll elde mevcut kili
n~ miktardaki petrolün stok 
halinde bıUund1tPulma&ı ıçın 
tcap erten tedbirlerin alınması ka 
radaltınlmıotır . 
Apıca memlelr&timitt ithal 

edl' 2 le petM!er ihtiyat; mikta
rından fa.da okrak tieent mu
ahedemizde yer alacak ve bu 
petroller nıl!nasip gdrülecek 
yerlel'dıa ss1rı.-eaır.tır . 

Dl6er- tueftaıı petrol 88.klı
yanlann '-biti için alakalı 

V SA letlerin m iiın€'!'1'! i il erin rl"ll 
mürekkep bir komis.v-0nun da 
bwgtlnlerde faaliyete geçmesi 
lıeklenınektedir. 

Zir-aat V3kUimiz 
Edinıede Bağları 
gezdikten sonra 
Kırklareline gitti 

Edirne, (Hususi muhabiri -
mizden) - Şehrimizde bulunan 
2lira&t Vekili Muhlia Erkmeıı, 
fida.nlığı, Kıyık bağlana• g.,... 

d.i ve aWuı.dariardan iza.hat al
dı. 

V~ltil. öğleyin Umumi Mü • 
fettiş Genen.! Kazım Diriğin 

miifetti.Ok l<oııağında verdiği 

'ziyafeti müteakip Kırklareline 

hareket etmiştir. 

Girit 
sul rında 

(Bat tarafı 1 incide) 

Batan gemllrorin evsafı 
(Calcutt&) (1918) yılında 

iıı.,a edilmi' ve (1939l yılında 
da !bava da.ti gemiai) haline if
rağ edilmi' ve (4180) tonluk 
eski bir kruV82Örü ve yalnız ha
va dafii toplar taşıyordu. Mü -
rettebatı ( 4001 kişiden ibaret
tir. Saatte 29 mil ııürat üzerine 
resmedilmi• olan bu geminin 
l!Üt'a.ti de bir hayli ıliiam~ ols& 
gerektir . 

(İmpet'ial) ve (Hereward) 
muhripleri iee (1934 - 31'\l inşıvıt 
programına dahil (l!ı'50 tonilato 
mai mahrecinde, (35.5) mil sü
nı.tinde dörder tane (12l santi
metrelik top ve sekiz tane tor
pido kovanHe mücehhe., idil('r. 

(Y""' Saba/ı.) 

Sovyetlerin • 
Esliha komiseri 

değişti \..'~ ka de bugün beyan edildığine göre Sonu na kadar mihvere miden 1l kiı.U ırurtarılmıştır. A- ur. Lonclra, lO (&.a.) ...'.. İngiliz 1 
•'"lı-oy:' sularında Fran- İngiliz propagandasının verdiği ralanndıı 3 kadın ve bir Çocl . - bava neaaretinin tebliği : Moıılı:ova, :W (a.a..) - D. N. 

, ına !etinin İngiliz d<> haberloc hilıifı~ olarak Suri)'>!, sa.dık kalacaklarmış olan 35 lı:i'1 ~ptır. • • Dün gündüzün Norveç, Hol- B.: 
ı "~ !lııt Baldınşından ve dıe ve Lübııand&ki. Fransız mü- Sofya. 10 (a.a.) - Bulgar Iskenderiye landa, Belçika, ve Fransa sahil- Re.mni bir kaynaktan öğrenil 

f.ı~ .İiı:•r flloeunun harekete. dafaa hattı tehlikede değildir baş,•ekili B. Filov, yeni bir va- ~ leri acıklaruıda düşman gemile- diğ:ine göre silih endüstrisi 
·~ ıı..';.~azırlık yaptığın- ve bütün taarruzlua mukave _ purun hizmete girmesi müıuı- '/f'I J j b b d rine ka~ı bombardunan ve sa- hallı: komiseri Vannikov iki se -
'11'..ta~ ""rier de gelmek- met etmiştir . aebetil~ iiÖ)·Wiği nutukta Bul· ı lYl·'l'SlY a om ar ımanı bil te.şkilitlanna menı;up tayva- en süren bir faaliyetten sonra 

\.'~, ~ı~ donanmaaı, bu Bundan ba..fka, Suriyede Fran g\lıl'İ&tana ta,m. birliğini tah&k . reler tarafından geniş taarruz- vıu:ifeaindıen a.zledilmiatir. Buna 
1."'llir, ' Ol'll.n, Dakar, Mar· sız mulıaripleri ara.sında bir çok kule ettirmek imltAnını verdik O .. len [er lar vapımuştır. Görüş fena idi. eel:ıep ~de ettiği neticelerin 

tp· ~filo fir&rlann olduğu ve bir çok as- terinden dola,yı Mihver devlet Halk kaç Ve umumivetle taarruzların ne- klii görillmeıniş olmaaıdır 
r<1 11 '1\ı.~ı;,~~ııı Akdcnizde lngi- kerlerin İngilizler tarafına geç !erine teşekkür~. Bulgaria- ·IŞllJfJT. ticeııini mfuıahedeye mani ol- - Tokyo, 10 (a.a.) - Domei a-

iı/, .. ,~ ""ı aleyhine harekete tiği hakkındaki hııberler de doğl tanın kendi hesabına. Avrupa. - Kahire, lO ,(a.a.) _Mısır b3i lakenderiye, ıo (a.&.) ~Hava muştur. jall8l bildiriyor: 
ıı. ,.1 ~ıl taıyan filo'·-iyle ru ..... ~d~~•-..__ ,_, __ -•a. 1 nın teusiltine hadim olacağırul veldil ..,,_ ~--deriy-'- .,,_ lıombıırdımanlarındıın sonra Tayyarelerimiz h&va dafi ba- Hariciye nezatttinde, harici -
ı,.ıv \_~ü'i~Y<;rnıasından başka ~~~ ,....._ !Uf1I ,,_. eöyleımi~. bireye u~ ve ~ ıı:;-. hail< İskenderi~en o kadar ça.. taryıılarının ateşine maruz kal- ye nazın B. Matsuokıının işti • 

\ı~ ou halde. İııgiJiz Newyork, 10 (a.a.l - Cle- Meclis reisi dıe söylediği nu hu& buk uzaltlaşma.Jr istiyor ki ka- mı• ve düşman avctla.rı ile müte , rakile yapılan ve bit- l<aç ııaat 
I b.,, · -~ veland Ola.in Dealer gazetesi ya- tukta Bulgariatanın 'her vakii ııamh& geceııi AfınM akı- dınlar ve h&tta bebekler bile 1 &ddit çarpışmalar yapmııJtır. A- süren toplantıdan sonra Hollan-

'' ııe,~andanl•"ı da ;,.; .. ,,. · ,_........._ al n ıeena.ııında 14'7 ve geçerı cu. la .. · d ha d H' d' t daki J ıı·ca "t ""lltisJ .., zıyor: -~·n ...,.,vcrın ,-yn ınııtı vagon r nzenn e seya t et,. ğır bomb&rdıman tayyareleri • a ın ıs anın apon -
I' ~·'Bir }.t ni muhafaza Eğer Fransızlar, Fra.nsızla. - olduğunu beyan et:miıJtlr. m&rtesi geııeai yııplan akın es- mektec:lir. Gamı bütün meth&I- ınizden ikisi 6 düşman av tayya- ret heyetinin geri çağrılması 

l~.t ~ ~ ~~ı· 1ıe:::;!=:eı!'~çın.' ra karşı harp ediyorlars~ b~un ... . ~?&.~?ık~. 400 kişinin leri aaker tarafından tutulmuş ı resinin bir taarruzunu tardet • yakınl&\llllıştır. B. Matauoka, ge-
Y . . ~'-ı 2'~ ~afı mesulü münhasıran Vıchyoijr . cıat.et Pressin V~den bildir-, öldliğün.ü lıildlmJitrtB'. olup kapılar ancak muayyen ın.işler, bunlardan birini deniw rek Hollanda Hlndista.nı mesele 

· p1' ~~lılı&lcı. __ ztıa.rur kriı',dilnr. """~ Eğer günün birind& Hür Fr~a di~ine göre Beyru~ m~aa · Kral FaruJr: fa:lııenderivedoo ııaatlerde açılmaktadır. , düşllrmüşler ve diğer bir kısmı- sinde gerek diğer ~:'..,.r,n1• esebı'r. J ı::'lltı ,.,.. 6~ olacakııa bu münhasıran mutte- ıı;ın Fransız lruvwtlen ııahıl Jıo- geieıl muhııcirieı:e ~ edil _ Hınca.hını; dolu olan trenler : ru da ha.san uğratmışlardır. lı;ierde JaponY!-"ın ..,...,u , ,. 
r. ıı...-.. ,hiUıiıniyctini elde fi.k kuvvetlerin . s&yes!nde vu- 1 wııea ı:ız~ ve Dalı:ardan g&- meldlzere Ks!V-e •ta~ımM barelmt ettikçe, mütealap tren- 1 Hasara uğra}'an dilşman tay- h•ttı hnel<et ıttıhaz et~~· ... 

t.~,') 11...,, ~~·.neye mal~: kııbulacaktır. Vıcby'nın tehev,

1 

çeı:ı. Fttls~ -~t yolujw, milhinı.-'~-~- . 1,._,,, .w;...ı.. l«e ~k on.nJar tarafnidan 1 yarelerinA1en biri son defa ola- zım geldiğlnı beyan etmıştir. 
jJC"j 1..·~ ı:::-ıaoe ve karada vürü Berlinin bir makesidir, tahrip~· __ ......... ._~ .,..,.,_ ::adette -n-ı---~-'- · _.__. 
~ ""'! Berlin, kendi fütuhat proje!~ Frzns• t 1 , ta ı.1ıiW >rilmeıdni ~ı &.lte.ııe ;;. günü t;'4ôııb;"ıcıŞ; !:= / rak_ alevler i~de ve .&!~ak~ -- - - - Z i 

S~-:; Ol! ""'-~~e ...... .' i -•-' olm...._ ı·,.ı,. m,..,._,,.....,6..;n '-•'"--wf ~ n•- ı dqllır : tı hır blt, I . . . denıze doğnı llıtıı*en görillınuş.. ay 
lıı.~ ~~...,'=<l ,,.,.._. mauı ""' ~- .,.....,.nu_.,. -~ -. 1 

3 b ı , • n ~- tttr. Bombatdmıan tayyarele- 336 setıetılnd.e deııiulen a.1-
\)r..;"t..:..~tkata sahne oı,. nihayet tota.literlet'e k&J'31 on. K•hire,,1D ~ - Reuter: ~ ~ 831111 • :t Dmıiryollıln idaresi erk&iuıı- r!mizden dördli bu harek.Ut&n mış olduğum askerlik vesikamı 
'-.'1\4~. Ceb&'ii~:~ ıann usullerini tatbik ettırie•ol• , q&yri ı'esmt ...... ~ letı t. · j '- '*'"* lllıllhC 'lf 9ıi rQA dönmemişttr. zqi ettim. Ymisitıi <:tkara.ca.-
~~· ~ı.-~ Dl1llanııdan dole.yı gole kızgın· r «iihıe gAııe_J't_ ~el -·•ıı ftWı+ep, c·tıt ~ nıiilll' tida iMıınlD Brı aaıı.Jı a byyarelerinıa oaturuıan eeJdıııinin bü.k.mü lr.al-
~,- ,,....., ........ · ı dır. •l\$te&' em,kr ~ PQo- lir'& tg1 ıibaı. D.-ııoi ld9i . . :)'ilden syrılacatmı ı..ıt· bir. dlllman harnb& tayy&nısini maııııııtrr. 

notası 1ıaı:p i1'.- .,.,ta - BIJiU!fıtı.1 · ,=WJI:: 1 ,.....,~ :atalar 6 ~I ._, •4<9' ıllyl.ueıtır. Şel1'r ~in gup sa'1ıill a~ıkl:ı B~mktaş Altaretk>r No 14 
lleflliMı • ~. m .... __ - ,._, ~ ~- lfı!ıtiı.<i'• .,... • slllr1'1Nti · n111bafw ~- rniaa dlın#edlllrtbıoıdltleniir. - .... ,b,..,... o!fu Pi~. 

}. 



mekli SAN'AT ve EDEBİYA'f. RADYO 
Fırtına gibi geçen bir şair 11 Haziran 1941 

General 
fi Ihsan , _,a .is'in 

E F'a cevap ve izah (Baı tarafı 3 ünoü tayfada) 1 

7.30 
7.33 
7.45 
8.00 

PFogram 
l\:fuz.ik 
Habtrlf'f' 

HabeTler 

18.15 Zlra3t 

)8.25 
18.45 

Tukvimi 
Konuşma 

Çocuk 
saati 
Haberler 
Radyo {ll&f -"'' 1 ı..eı aoyfod•) 1 memiş ve ona ~öre karar veril - _Ne var? Ne geldin? 

fwııdaiı im dllrt gazeteyi ayni mişti. Bunlar tarafımızdan ishot Sualine kaı·~ı bir m.~ret ol-
aenıanda okııyvak htikiim ver-! edildikten ve ötede beride isnat mak üzere: 
ınek IA.zımgelir. Benim hakkını- veya iftira seklinde ileri ııürülmüş - Hakipuye bır (Baharıye) 
da yazılınağa cüret edilen bu şeyler de mahkemelerce subut takdim edecektim .. , 

t
anluılar karşısında diirer yazı- bulınadılct&n sonra hfila bu va- Dediğıni ve: 
nn doğruluk dereceleri de ken dide boş l&flar söylemek, sahi- _ Oku! 
liğinden meydaııa. çık-.r. binin iz'an ve muhakeme derece- İradesi üzerine cebinden bir 
2 - Karşımda münakaşa e- sini gösterir. btik!AI ına.lıkeme- bey:ı.z ka!';'lt ç:karıp: 

ôcn zat, birtakım dil uzatmala- 1 sı, mulıakeme kararını verme - Eııdl nesimi ~,·b:ıJıar, açıldı 
ra. yük-ıelı:ten atıp tutmalara ve yince,. aylarca sonra •. bu_ . e\•ra- ;.ri.il!er ı.ulıh:.•~n 
her hususta bulundııfru ı.eviye- kın divanı harbe verıldıgını ve AÇ8ID1 bizimde gönlümüz siki 
den çok yukan ba2l IMIAr söy- dıvaruharbln de ceza kanının&- ' me:hd <Jtuı c:ımı et'fn 
ı~nıe~c. ilı.nden, ahlak\'\n, ta- mesi _oohil~e bir hü~e .var- başl&ngı~lı meşhur kasidPyi he
rihlR:n ve tarihin hükmünden madıgı gondünCf', bana ıktıdar- m n oo. nkta • hazırlıksız . söy 1 

bah,;etı'!eğe kaJkııınus ve ah va- sızlık _!anadile, idareten tekaüt leyıverdığini anialırlar. 
lf' vakıf nlanlara epeyc<' eğlence edildıgımı ve. bu .muamele esna- Nen, ilham kayMğırun ufa. 
mevzuu vermiştir. :Biz .ıe üze- sın.da Bay Hııseyın R&ufun Ba~- cık bir 'ckteve uı!raması kendi
rinde d' ı:mıyarak güldük. vekil ve ~li müdafaa vekaleti sfoi cellal KAra Ali ile karşılaır 

3 -- Ceki meb'usu 'e Şahsi vekılı oldugunu yazmıştım. Oku- tırac-ağııu biliyordu. 
vaveri k•N;ıma alarak münaka- duğunu a.nlamıyarak İstiklal Bu ilham ve mazmun zengin
~ etmek maksadile yukarda mahkemesi zanı&D.llld& Hüseyin lığine rağmen eserlerini gayet 
yazılı d'"rt gazetedeki i7aha1ı Raufun başvekil olmadığını be- ağır ve düşüne düşüne yazar ve 
yazmaını~tım. Yalnız tarihi ha- yan ile beni tekzibe kalkışan a- çok defa çizer bozarmış Şair 
kikatlerin tahrifine mevdıın Vfr dama ne demeli? Benim İzmirde !erden birinin:' · - , 

Ha.ri <k-c<!aldır dı-rdinı eğer 
1 ı-•·,~·dı palan! 

8.00 
8.30 

MHz.jk 

Evin -aat 

* Program 
MUzik 

Muasırları Nef'iye ;.asidede 12·30 
yetiHcmeyince hicivkrile :1ücum 12

·31 

ettiler. O zaman mevzun, mutc- 12 --1 5 H&berler 
n:ı, ahenktar fakat miilevn;ı; bir lö.00 Mu<ik 
müı;ıatcme başiaclı. Ncf";nin hi- 13·20 Müzik 
civ vadisinde çarpıştığı şairler- 18 ·35 Müı.ik 
den bir Kirli Nigar van1 r ki * 
şair Gürcü Mehmet Par'a iıak- 18·00 Progr"m 
kında yazdığı uzun bir hiciv I8.03 Müzik 

19.30 
20.15 

2-0.45 
ll.00 
21.10 

gazete!lj 
Müzjk 

KonUŞma 

MW'.ık 

ll.25 Mür.lk 
22.10 Muzik 
22.30 &bcrler 
22.45 Müzik 
23.25 Kapanış 

onu da katı.5tırmıştır. i============== 
Gürcü hınzirı a sanısfmu 

muazzam a kö)X'k il U A( 
KIUlde sen kande nig.-ht..aııii ";. •· • ,.ı:a'5:i:iHaAiiGıiıııi~ 

aJenı a ki\• ·k - .;;r ,_ 
beyitlerile ba.şlıyan bu hiciv 

1 1 '}. 3 4 5 6 7 8 'J 
nakledllmiyecek kadar müsteh-
crııdi~ 1 

Kirli Nigar, Nef'inin mülev-

1 

2 
ves tarizlerine siikiıt etmedi: 

3 
Bayır turpun diyorlaı- Nef'i i 4 yoktur 
•.. dukça çıka.ı:ı Nd'i 5 

değil mi~ 6 

1 • 
ft ı 

1 ' . 
1 1 

1 

il 1 

1 1 1 
1 

1 1 

•• .: ı• •• 1 1 

ı•' 1 1 
1 
1 

1 ı•· 1 memek ;{"ın hakikate · muhalif divanı harpte muhakeme edil - _ Nef'i efendi. Kelime bul-
. · d. •· ·· ı • _ .... _ ad Trab- tarzında hayli igr-enç bir beytile *yleri tekzip ve tashih ıl~ ilrti- ıgım gun er, ,.,.,,...r a mak husuaunda çok güçlük çe-

fa etmi~lLn. Ceman r. dört y9 • zon meb'usu Ali Şükrü ile Gire- kivorsun. şairi hem habt etti, hem de ~ıl-
7 
8 
9 

1 i 1 •• 
zıda bıı hıı~uslarda söyJ,.nmesi sunlu O..m.a.nın katledildiği gün- "Yolunda tarizine ""ir bütün dırttJ. 

1 •---düf" _,,_ ~- Bu heccavlık Nef'inin felike-mıimkün, lazım ve 1,aruri olan- ere """" .,.,,,r. buııusıyetlni hu~ eden şu söz-
im• lil ~ 1 

111 1 1 1 
'· · ld - d -~-'· Bu vak' 1&r ~•-•ft•nda <>-o.. tine seben olmuştur. O zamanın ""' neşr~tmış o ugum an""'-"' a -u~ • .,.... le cevap vermi<><ir: F "-" Oft..._ 
fazla dırıitıları ve hata ile dolu vekil, Bay Hü.ııeyin Rauf idi ve _ Budala. &;;, kelime aramı- bütün şairleri: """'an ...,.,.: 

1 k • b ı ben- k k da _,,., ı.... An tA.lri llica ..n ki namı nııt 1 - lıımi çok geçen bir yer, 
yazı arı " umaga ve un ara ım ır yaşın °'"u au- yorum. Bir fikri ifade etmegı-· is- .,- N-'"' 

d lı"'nd tek üde -'-im ı .,. • askeri mevki. ce,·ap va.zmağa vaktim ve vazi- man an '" an a sev" tediıHm zaman hatırıma en aı;a- • 
· · ;;.;idi K di 1 · bun! d ·ki " Ka~ be çilr -ııcl> ' "'cib 2 - Odun yanınc.a çıkarır, yetım mii>lait de,.; r. en ınuame esı ar anı ay son- ğı ye~i birden hücum eder. 

mı•\ kiıle münasip olan birisine radır. Benim tekaütlüğiimü teb- En tumturaklı, en giiT.elini seçit- çii katli ef'i 1 şeytan. 
c:;ıılarsa, belki alemi kendisine liğ eden 5 temmuz (339 = 923) ğim için dii.şünüröm. diye iıdeta katline fetva vermiJı-, 3 - Bir nota. 
daha az güldürür. Yalnız, bu de-j tarihli ve 3893 nuıı:ıaralı şifre- Nef'i devrinin şairlerini iırtih-- lerficiına Nef'i denen bir hiciv- 4 - yll:Z' ilmi, bir eğieı:ıce 
fa yine büyük bir çam devrilmiş nın altında Bay Hüsey_ın Rau- faf ederdi. Hepsı· onu kıskanır- yen. 
w enelkı hakikate muhalif Jaf- tun ımzası vardır, Yegane tek- lar fakat Dördüncü Muradın ci vardır ki, onun katli enı~erelı: 5 - Söz wınııek, hediye et-
J,.ra yeni ilaveler yapılmış oldu- zip diye ileri sürülen fıkra, mu- korkusundan ağız aça.mazlar, yılanının katil gibi dört mez- mek. 
j'.;'llndan <11 son tokmak darbesi- a.rıwnın mf'.l>'usluk ~&y~tında entrikalar alı:hn kalırdı: hebte de vacibd1r.) 6 - Yal&nCl, 
nı ınd'nneğe !mum göriildü: bile... ~kikatleri .gore~ Sözde nıWr cıhmn: hana Dördüncü Muradın hich•de 7 - Ebediyen. 

lfalta ıa, 1919 ..enesi mart ve ve öğrenıp hıfzedebıleeck k&bi- ~ o.,,. olııa iJem bir :re- Nef'iyj şevke getirdiğine şüph41 8 -1.i'ranıuzca ''teel'Übe,, Xa 
nisan aylarında ve daha An&do- liyettP gıi!terır. . Pür ~ booı eda yoktur. (Sihamı Kaza) unvanlı • - radenizde b ir kaza. 
)uda ls; i~. lal mücadelesi başla-! Senelerce ~l neııredilmış ve Ne ''ikin;. - . ne hici:vnaınesini takdim eyleıneai, 9 - Bir nevi kaplan, bir Bi-
rr.amııı iken, henüz ümitsiz Türk ~e,,kesçe malum. ~asalları ve ''Mnh~,, ! okuyup "&runa boralıbktan son- da edatı. 
l"'ir zabitler arasındaJı:i sinirli }tlrnalı tekrar edİI! ış karıştır - ~ Jl'ah.riy~inde " Ha.kani .. olduğu- r& birdenbire bir fırtına çıkması Yııkandan o.şağıy1>: 1· 
ve Re,.,.,,ri görüşmeler esnasında malt, sade<! bancinde_. bocala-1 nu ve "Muhteljeın kiııani,. nin ve bir yıldırım düşi!p kitabını 1 - Yoğurdile IMlj)hur bir 
bazı mübahaseler olurdu. Yeni maktır. Kumanda ettığilt) fırka- yanında bir çavuııtan bıuıJıa bir yakması üzerine padi"8.hm şairi yer. 1 

gelmiş olJuğum i~in ekseri•i kü-
1 

18;1"1n, k~lordu_ıaz:ın, orduların ııey olarn ıyacağııu ııöyler. hicivden menediııi o ana kadar 2 _ Akıl, eğri. 
<;ilk riit beli olan bu zabitlerle h~t'tlenru: but~n Cihan Jhio.: 1 Nef'iniıı ~rlerinde en çok te- ~!',':t!,'.:'..~e~~~~Di hOş 3 - Bir kadın ismi. 1 
b4onim temasım az idi. Bu mü- bini bazı karargihla.rda · · · · •. bariia eden "ihengi taklidi san- ,.~~ 6~ 4 - Yer, durgunluk. ı 
bahl"'t'l.>r meyanında gı'.ıya ban& geçirmiş herhangi ~r ~el ya- atıdır. " 1 Nef'i hiciv yazmamalı busu- 5 - Toprak, klğıt mahfaza. 
iımat olunan laflardan ve hare- ver aolıyamv .. Benim ıktidanm K )ı(--~ p ..... b lı:k sundakl yeminini tut.axruıdı . Dör 6 - B' r me<!lek erbabı, ha-' 

· '-- · kt 1 va v•y& k? Anbyabilen an uyucu u• "" __,... a ın- düneü Muradın en ,,.,..m.., ~ adi 
ketlt'rd' n hH; haı...,rım . Y? ur. 1 '. J" k· Y'h' - hald ler - da vıı.zdığı kasidelerden birinde b' v s. 
Eı<.1ııen Anadoluda İstiklal ha-, ar, a ın, eı. e sene ce uh be.__ . . . . ti" k katti vefatında c;adırm& gidıp: 7 - Yara. 

· b ı M ı d k" · Cihan Harbi vevn Mill5 Mücıule- m are ....,vırı ıçın seç gı e- ı - Ben senin gibi veziri bir 8 Bir meyve, acemı·. rek<'tı "-~ayınca a. ta. a ı .. ~ le ılı k • ·h-~ hJ b' bö. bmelerin Ahengi karşısında mi-
ler arasınd:ı da yem bır umıt . yap r l'll rep "''e. ç ır . - na araınağa lüzum oktur daha nerede bulurum? diye ağ- 9 - Bir not.&, demiryol, 
h:i-ııl olmuş ve böyle mana.sız, , lüge k~manda e~mış veya bir (Fransız edibıerfuden · birile ladığı Bayram Paşayı hicvetti. nota. 
mak:;atsız. serseri mübahase ve muhanp vazıfes.ı der.uhde eyle-~ "ah ik taklidi 'atı h kk _ O da hicivname ile h!17.ura girip: ( Svveı kı bv-..,... hall lJ 
miinaka.~,1ar kendıliğindcn ke- 1 memış ve ancak gerılerde her- da e~ .. t";;.;,_:' san kil eli lD; - Bu ııuretle hicvedilen bir 
silmis idi. o;ı:er- taraftan ben, hangi bir suretle ... bir yüzbBljl gonıt!Nef'bıin..,. ~b k~n . ı:'1A,_aı- adam mührünllzü t&şımağ& la-

l bö 1 ük ....... k··-- -..ı- · ..ı.... • ne u a-.esıru ""u- k dı 1 Yol d "k ' et.. t ı:erek lstanbıılda ngiliz polisi Y ~ Y .. """ .<llll<M~ L7"'nn- dum lılubatabım bir kelime yı mı r. u n a "1 ay e -
tarafından te,·kir edildiğim :ı:a- •de ~~ soylemf'ge salahiyettar •ru k bil ed".. h ld b ti. Ozamaruı. göre bu btr U.üfa. 
man w geı·t'k Malta•·:ı getirildi- değildir. r c:e . m hıgı be a e .. unun ohıyordu. 
-· "lk h-'l 1 d mü- Ben Musula,. Mütarekt>den iki aıı<ııJ< bır mu are tıısvın ola-ı ""-dun·· c\l u urad go··ıı: g"·' gım ı ... a ar esnasın a 1 b·ıec .. · sö lemişti 1 vv' ,,,. .,,,. 
temadi yen ve her tarafa pro\.es- ay evvel, Tebn~ tarafuıdu_n, 1 -~' Y · gürliyen, Pmşek gibi çakan, yıl-
tolar yaj?dırarak h~ksız tevkifi-, (Kars - &ıtu~) lir.erinden do- ı • • • dırım gibi vuran şairini cellİld& 
me hiraz t.odeo- \'e bu ;yanlışlığın !aşarak .gıtmıştım. O zaman Mu- Fikretin dediği gibi "Nehri teslim eyledi. Samanlıkta boğu-
ta •. hıhını talep ederdım: hıçbı~ sulun. lrilometıele~ .cenubnnda muazzam gibi cfııt eden,, bu şair Jup cesedi denize atıldığı için 
z:;<man _ h:ı.rp esiri mu.amele>ıı Cebelı Hamreyn tlıenndf'kı Dic- en yük.sek şahikasına çıktığJ ka- mezarı da yoktur. Fakat divanı 
g<irmcgi kabul etmemıııtim. B&- le gur;ıpuna kuman.da ederken sidecilik kadar (heccav) lıkta Türk edebiyatındıı onun en muh
. !Jc·luvnetlerin ,-e jurnalcı ha- buldugum ve ekaenya sarhoş. - da teferrüt etmek istedi. Ağır teşem bir türbesidir. 
bis ruhların mahiyetini biline. - lt;ktan başını kaldıramıyaI'. bır hicivler dördüncü Muradın da ı Nef'inin bu türlü ölümüne te-
dikleri ~eyleri uzaktan tabının p~yade kaymakamının emnnde- hoşuna gidivordu. essüf edilir. Fakat ona. rahat 

123456789 

;Jc hakikatler: tağyire ve isnat- kı çok zayıf ~evc".~u kıt'aların Gürcü Mehmet Paşa hakkın- döşeğinde ölmek ya.lı:ışmazdı. 
!ar vapm.a.ğn eüret _~t~eleri. u arkasını .birgun .. ~uııman anııı- da yazdığı galiz, müstehcen bi- Nef'i ya harpte, yahut da (eceli 
~öriilınü~ şeyler d<'gıldır. Böyle zın kesmış ve bu~un rn_u~b{,re civd bile ahenk vardı. kaza) ile ölmeli idi! Nitekim de Kalafat yerinde 
sefil mahliıl:ların menfaat ümi- ha~!'~~ da .. tahnp etmıı:ti. An- Beyitlerden en hafifi şudur: öyle olmuştur. Ölfunüne sevi- 149 d 
dilP \•ey.ı hıı.sed. kin ve rekabet cak ustün düşman taarruzu kar nenler şöyle söylediler: 1 D Um 8 r a a 
ı;cvkile U"durrnuş olacakları\ şısında geri çekilmesı hakkında v ...... ın mllki islim obnaya Gökten ııad're indi ~-- Necati Çeliksoy ı· 
mandı. taraftıı.rlıı!l ve Damad evvelce vermiş olduğum emri 1 liyık mıdır aadaıt ......_.... 
Fer;cie dehalet --ibi güli!nç, fa- pek geç :r,apan merh~, iktida- 1 Donıu. l.lO~·- Gürcü . • Nef'i dili ile uğradı hakkın Makine Tamirat 
kot. hayai;JZ iddio.lar ve ısnatlar nndan yuksek bır vazifede bo- 1 Ern>ewsı, iezkı çuıgaru belBsma. ı F A B R f K A S ( 1 
ile komplo hezeyanı gerek ls- calamış idi. Alman mütehassıs- Ne dİ\'! elsan yok bir bi.rgiri 
tiklıil mahkemesine ve ger<'k di- !ar gitmiş ve telsiztelgraOa tay- ________ m_ı_.ııe,.y;.ke_r_kim _ __________ UL_u_N..;A,,;,Y,,;,,I • • • 
,·a·, ..,,,.ıx, t~vdi olunan fekiz yareden istifade ederek veya BiRiNCi SINJf ı 
marlıl~ araFınd~ da i'eri sürül - başka suretle bPnjm ta Musul- lice tedarik edilen bir kaçakçı di retsin. Bu icatları yapan, cep-
mü•tü: Bu defa muJrızımın ye- dan ona emir y<-l•"tirmekli~inıc gemisine binip Maltadan firar leriDde d~~u olan. şeyleri karış- s AN AT K A"' R ı 
ni bir•cy imiş gibi ncşretti;Ti ve ' artık imkan kalmamı~tı: kf'ndisi eden 16 kişi arasında ben de tırarak mutemadıyen etrafa sa- ı ·. 
• " ,:rce en•c-1 nc:,ro!nnduğu za de vazıyetı takılır ed•mıyı'ı·ck vardım. Evvelll lta!yaya, ora- vurmaktadır. 
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Z. SAATftf) 
Sııhanhoınam Callldııof 

tslanbUI 

Ordu Hasta Bakıcı Hemti'e 
Okuluna Aid Bazı izahat ve O~ 

Kayıt ve Kabul Şartlat1 
1 - Ordumuza haMabak><ı ve hemfıre yet;§iaınek ı1at1' 

M. M. V. tarefındaA 1918 !.eneeinde açılnu.e olan basbı.bak>CJ ~"" 
okuluna bu se.oe de 50 ta.Jebe aJıo.aOilktJ.r. Okula gırmek ~ı..zll 
lwıdukları mahallin v.alil.itioe., 1'.aymakarnhtwın veya ask,el'fflC 
dilekçe ile müracaat ~ec~klerdir. .,;I' 

2 - 3433 ~ayılt kanun mw:cıbtnce bu <M:uld:Qn mecan ol3C11 

oıup tekaüdiye alaca.kl.ardııt. 

3 - Jı.lezun olanlar allı aenelik mecburi hi.tmeUerıoi ord0 .,. 
sinde yapacakhır: ondan c;onriiil arzu ederleJ'Se men.leke-ttelll 
teşekkUUer k~di1e~ne açlk olacak.Ur. . _ ~ 

4 - Tahsil nluddet.i 3 sene olup bu muddet i.çjnde ok.U11 

lira harçlık verilecek ve iaşe ve ilb.iSllirı tamamen okul~ oot 
5 - Okuld.3n mezun olanlar.., barem kanununa gOre 20 ll_:. 1 ,ı' 

dan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu nüktar gittikçe ÇJJI"" 
zaman dahi iaşe, &iyd~rme Vt' barınma orduya ait olac.aktır. 

6 - Okul 15/EylUl/1941 de tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okuh;ı kaYlt ve kabul şartları şunlardır: 'rl 
A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasında.11 olmak ve T;:ir1c ıt 

~-. . ' , 
B - Sıhhati yerinde olmak ve durlJft'l;U her jklimde va:ııft ./' 

sait bulunmak •bunu her hangi bir hastahane sıbht hf!"yt"ti r!I 
bit ettirmek ve evraka ba.ğlamak ıaz1nıchr.> ı(I 

C - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiderı 1°" 
cektır. ~ 

D - Kendisi, ana ve brıba!'4ı iffet ehlinden ohnak «Bu 
tevsik: ettirilerek e\Taka batı~ınac-.ktır.> .. i 

E - En az orta okul tohsilinı bitirmiş ohnak .•ele1f)e . 1~r 
muvaffak oln1ak: şartbr. Veve1 bu derecede t&h!<ıl Ji'Ordu~ünt1 if.'I 
taMlikname veya bunun ta.$:1'.kli bir "ureti nıu;.me1e evrakıılfl tr-

F - Evli veya rri.şanh bulunmt\m<ık •e,·v~lce evleniP ,P 
kocası ölrnu.'5 olanlar k;.ıbul edilir.> 'Bun:ı aıt mf!deni hPh bl 
evra\ keza eklenecektir. 

G - Okl)(. sıhhi sebepler dışındd <>kulu kendili~ndıı11 ~~ 
lenme ~uret( ıJe \"@ya thicı- inzibati seb~pleı le o«u1dan ('l-t 

senelik mecburi hizmetini )apmadlgı '"~Ya ı..tınanllıttnad1ğı. i;"'ı 
sebepler dı,ınd:1 okuldan c:ıJ.:arlldı~ı takdirde t.atı...ıkkuk ettır., 
masraflarını t~mamen ödiyeceğine ve gO•terdi.gi \·e.ikularırı t ı 
ru old~una dair noterhlft~ı1 t.aıidik.Jı ,-e kefilli bir Wahht.ıtı1-"~ 

8 - Yukarıdaki ~r:;liti haiz ttlan okur, okula inıtiban'ıı 
ediH!cektir. ıJ1'. 

9 - Yukarıdaki maddelPr mucibince evraktıun muazı:1 e rrıı/ 
lerden, \"ilityet \·eya kaza ınerkezlerinde oturanlar bu nıa~ 

11
,r' 

keırlik ıubelerl. vasıta.sile t-\-r<ıklarıoı dogrudan dogtuya JııO 
Dastahaneıi b3$tabibf ve ok11l nlüdürlügüne .F0nderih ı.:ektİf· , 

10 - Mi.iracaatıarın Atustos 1941 nlha~etine lfedar !'ol' 
liİl<Jm d ır. eıfl 

11 - Okurların kabul f>dilrJikleri ve nıtktebe hareket 
ayni makamlar tarafından kı·ndilerine bildirıle<:eklir. .~ 

ıı - Kabul edile<"ekJeı in okulun bulundu_gu AnkataY9 . 1, ı1 
ve okuldo tekrar yapıln'·'l c ~ıhhi n1uayene neucesi hastalık :;/ 
edenlerin memleket1C'rine gitmek için ma~ra! edecekleri yol 
dilerine ait olacaktır. <3837> 

-dJ 
Kapalı zarf usu/ile eksiltme 11 

Y Özgat Nafia Müdürlüğii 
1 - Eksiltme7e lfoliulan ıı: 

Y k -L 000 ~j!<> 
Yoı.gat. ~ er öy yolunun 6 +- 000 __.....l2 r 

b:ı.şe edilc~ek 39882 lira ket;ifli .şo~ ~aslı tamirat> İŞİ~ 
2 - Bu i~e ait şartname ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şart.ruimesi 

B - Mukavele projesi 
C - Nafia i~leri genel şartıuunesi 

O - Şofie ve köprüler fenni şartnamesi 
E - Husw.i $81"tname .J 
F - Keşil cetveli, tahlili fiyat.. metraj proj6. 

0
;' 

tstektıler Yozgat daimi enctinıeninde bu evrak ve sert 

bilirler. . .. 6" 
3 - Eksiltme 26/6/1941 Peı·.-.mbe gıinu saat 16 d< y 

cü:meoinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek iç;n ic;tt'klileri.n 2992 

minat vermeleri ve bundan baj.ka aşağıdaki vt"6aiki 

:Szımdlr. ..~ " 
A - En az beş bin liralık yol \'eya köprü ınşaatı ,-a.P ıı l' 
B - thsle tar;hinden 3 gün e\·vel müracaaila vi:Liyttıf 

girebileceklerine dnir vesika almoılan. ~, 
5 - Teklif mektuplan 3 üncü maddede yaıı11 saattt

0 ,# 
veli.ne kadar daiıni encıimene get;rılerek encümen relı>lilİrıt,J>' ,, 
'kabilinde verilecektir. Posta il<' g0•1d erilecek mektuploır 0tıiır 
maddede yazılı srıate kl!ıdar e:clmiı; olması ve dı~ 7,arfınırı ırı. ~ 

~· ı• cyice kapıılılmış olması o;arttır. Poırtada olan gt<'il<Jlıel•' <'ı 
man bunu ll"dtırup ya.zan adi ~aiyctile beraber esir düşmii~ d.ın da Kuşadasına geçip Ana- Görülüyor ki hiçbir tarafı 
mahlük üz~nnc liınrti celbeden ıdı. Bu vazıyet kıı.l""ı~ııırla bız dolu lstiklil mücadelesine işti- doğru olınıyan bu lafları artık 
ve inmanlann zi!ın'.yetine bir Musulwı cenur- tı>.ro:flarınıla ye- rfık eyledim. Ankaraya geldi - okumak ve tekzibe uğraşmak 
delil te$kil eden jurnal dahi a-

1 

ni müdafaa tertipleri a!nııştık. ğim zaman bu kaçma lıidisesi benim için hiç yakışık almıya -
leyhimde vegime veı.ika olarak Bu vak'a Filistin ve Suriye li7.erine (Hikiıııiyeti Milliye) cak bir mahiyet aldığından bun
bu mahkemelere verilmiııti. Her cephesinde ordularımızın dar - gazetesinde Genocal H&ringto- dan sonra bu saçma sapan liıf
iki mahkeme bunları tetkik et- ma dağinık bir halde Halebin na bir de acı cevap neşrettim. !ara bit kıymet vermek, beyhu
miş ve tamıı.ınile esastan ari, şimaline kadar çekildikleri za- Benim o zaman bu firarı yapa- de va.kit geçirmek olacaktır. 
uydurma şe"ler olduğunu ve mana tesadüf ediycrdu. O ta- mıyacağıını ve İngilizlerin gizli 1 5 - Eski meb'us, malfım jur 
vo>:ifesini ifa edemediğinden do- rafta olamıyan işlerin Musııl hımayesile Kuşadasına çıkarıl- nah tekrar ısıtıp ortaya sl:ırerek 
J;ıyı istifaya mecbur edilmiş bir cephesinde ol:ı.bileceitini zannet- mış olacağımı zanneden kara ve mütemadiyen mevzu deği.ş
furnalcının marifeti bulwıduğu- mck vukufsuzıuı;a delalet eder. yürekliler de az değildi. Malta- tirerek hakikate muhalif Uiflar 
mı anlıy:ı.rak üstünde durmaıh İami ge~en jurnal sahibi bu jur- dan kaçan 16 kişinin mühim bir savurmakla suyu bulandırmalt 
hile lüzum görmemişti. Büyük naldan bir müddet sonra Kasta- kısmı henüz sağdır. Bunlardan .... istiyorsa bu zemin hiç mü
Mill't Meclisinde her meb'us is- monu meb'usu olmuş ve (halife birçokları ve bu meyanda eski nasip değildir; yanlış kapı çe.lı-1 
ted;~ini sövJivebilir. Bunlann ne bu memlekete liizımdır) diyerek valilerden Sabit ve Necmi Bey-1 yor. Çizmeden yukarı uı;1talea- I 

Türk ırkından olmak ü.zenı ~ 
frereci, pulanya.cı, tornaCl, elek- 1 ==================== 
trik kaynakçısı. borucu, kazan- M / k 
Cl,elektrikc:ibiı·incisırufsan'at- emur a ınaca .. JI 
karlaraihtiyaçvardır.Müraca&t lstanbul P. T. T. müdürlü;c,1JıJ .1 
yeri: Kalafat yeri 149 numara-! 1S 
da Işyener makine t>Llilirat fa b
rikası sahibi Necati Çeliksoy. 

Musahhih aranıyor 
ol-luklannı bilmiyorum. Ancak hilafet lehindt' rey vermişti. Bu- ter de bugün meb'usturlar. Bi-1 !ar ve isnatlar yerine kendi me- ı Ga.zetelerde çilışmış, ta.s
ileri veya geri söylt'nen sözlerin nu bilenler jurnalın mahiyetini zim kaçmaınızdan sonra, geri 1 buııluk hayatına ve Tayyare ( hib işlerinde meleke sahibi 
Mo>'' >ü>öm ,.,. "°"" - do ""=•'<• ,.O>....-. & """""=• Md"""' <ot>Om•l•n C...>,.tim> ,,.,bğ> . ım~u.re f bU ,.,,,,_, "'"~"°'' '] 
!'d~miycceği işikiirdır. Büyük zat benim erkfınıh-ırp reisim artık miinasız ıılduğun~ bir 

1 
ve temın ettigı faıdelere dair l yaı; vardır. tsteklileriu "Yeni 

Millet Mecli~ince aleyhimde ve- iken ".~ifesini Y';'P&ma~ığınchın ı müddet sonra Ankara hükume- halkı tenvir etse ve milli tarihin JI Sabah idare ı;efliğine mür& 1 
rilmı" tek bır karar da yoktur. ve ıçkı ıle ,uyku ıle vakit geçır- tilr müb&.dele yapılarak bunlar 
r M'~'i'1 ait olduğu -ııahkemece diğinden dolayı kendisini birkaç o;a}ıverilıniştir. Bu suretle vata
tctkikine ve neticenin Meclise defa şiddetle tekdir ve muah:ı.ze na iade edilenler meyanında Bay 
bilrlirilmesine karar verilmiştir. etmiştim. Bunı.ın üzerine nih:ı - Hüseyin Rauf, merhum Yakup 
Bövle gizli müzakerelerde, vic- yet istifaya mecbur kalmış • ve Şevki Paşa, Afyon meb'usu Bay 
da~ının , ~~·a muhak~mı_"'inin • b.wıdan sonr_:ı m~ut jurnalı ter- 1 Ali vesaire vardı. Bu vak'ayı da 
sevkile, veyahut bir telkın, ılhaın tip ıle evvela şıfahen ve sonra• yanlış yazan sahıs, ismi geçen 

l ~~~: - - .. -- --
-

ve İstikli.1 Mücadelesinin hala 
devam eden ak sahifelerine bır ............... _.,.... ~ . .._.. 

veya menfaat üzerine lehde ve' tahriren vermişti. zatlardan sorabilir. 
alcyhde söyliyenler olabilir. Bu 4 - Maltadaki esaretten Bu kadar hakikate m uhalif 
müzakerelerde bulunanların mü kurtarılı:nış olduğum hakkında- 18.flann nasıl imal edildiğine ve 
him kısmı henüz sağdır. Büt ün ki 1iflar ise evvelki haltikatc bunların nasıl neşrolunduğuna 
bu müzakerelerden sonra mahut l muhalif iddiaları göl~cde bıra- hayret etmemek kabil değildir. 
jurnal e iddialar gerek İstikHi.1 kacak kadar sıkılmadan uydu- Bütün bu yazılar hakikate mu
m ghkemesince ve gerek divanı f rulınuş bir hezeyandır. Malta- halif olunca beni alakadar etmi
harpçe tetkik olunarak mes'u- dan beni kimse kurtarmadı. yen diğer şeylerin ne derece doğ 
yeti mucip hiçbir hareket görül-! Kei.lesW kolluğuna alarak giz- ru olabileceğini okuyanlar tak-

an evvel geçse, belki daha müna-
sip yoldan yiirümüş olur. Boyu-
nun yetişmediği ağaçlara taş 
atmakta devam edenlere karşı, 
okuyanlar malfım a.War sözünü 
hatırlıyar&k geçerler. 

Eski birinci ve a.ltmcı ordu 
knmaıulaııı m>eldJ ı:-eNI 

Ali İhs8n Slbis 

Sahibi: A. Cemat.ttln lara90ih• 
Neşriyat Müdürü: Maoıt Çet in 

Baaıl d ı6ı y er: (H. Bek ir GU~ylar ve 
A . Cemaietth ' •ara~tu matbaası) 

B o R s A 
10 Haziran 941 

Açıl ı ı y e kapan ıı 

Lon<ira 1 Sterlin 5.24 
Nevyorlc Dolar 132.-

Cenevre lsviçre F1c 30.70 
Madrld Pezeta 12.9375 
Yokohama Yen 31.1375 
Stokholm lsviçre kttıc 30.745 

1 - tdaremizde münhnl maa~h "\'e ücretli memur.iYetleS , 
mezunları mü:-;abaka ile alınacaklardır. / 

2 - Müsnbokada nlU\"C>ffak olanların idarenin teklif 
ınuriyet kabul ctrncleJi şarttır. )'il· 

3 - Müsabak~·da muvaffak olan1aro 3656 sayılı }CınUJl 
JS lira asU maaş veya 60 lira ücret verilecektir. .. c:iJ rı_# 

4 - tst.ekUlcr.n 788 ~ayılı nıemu~in kanununun 4 .urı 50 '!" 
şartları hai:ı ve d,..vle-t memuriyetine ilk defa gire<.-eklerır1 J 

mi.ş olmaları 1:\:rımdır. pi " 
5 - Mü-abak:ıya gi.rmek irtiyenler ll/6/1941 cum•r1 ~ 

dar dilekçe. ve evrak ı müS"bitelerile birlikte müdörlü.~OJ'?li.JtC .) 
melidirler. ~· 

6 - Musabaka 25/6/1941 Çarşamba ııünü saat 10 ~ 
yapılacaktır. (4483) A 

1 Devlet Demiryolları tıaıı1~ 
. """~' Muhammen bedeli (200.000) iki yüz bın lire alon '"'";.,;,.; 

27/6/1941 Cuıno gtinu s:ıat 15 de kapalı zart usulü ıle "" ~' 
nasında astın alınacaktır. . ıi ııfl 

Bu işe girmek islıyenlerin (11250)on bir bin iJU yuz. el; ,1 
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekbfleırı ı 
14 de kadar ltomisyon reiıJiğine vermeleri Ui1.ımdır. .rıl 

vt1"'· 
Şartnarne:ler (200) kuruı;a Aniuıfa ve H~ 

malı.ladır. (4465) ' • 


