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korkunç bir 
istek listesi 
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•••ili e Balkun y'trımada- ı J 

1 -• kurtardı Radyo Gazeteai 

";--- 'Viılin tahliveslnlbı hom1ıalar altında ka1ııwııan.oıı. ,'&Zile göttn Fransız kabinesi bugün 
~ lfliı · ALÇIN j b , dün) uzun süren bir top-

~.~~;n~~ Gl_rldln tah-r Almanlar lr~kta · ~~~y~~i:Z~~~i!~ 
%k. ııı.k buluştuklanııı haber 1 lıyeslnde asayiş e«ıı:;~tıda, Almanların. 
g~tü' i U>bliğ müttefiklerin Suny" e~ ış" gale =~ m":zuu y:'~= bi; "'l . kl~ri her meselede tanı ı • • • 'J • 
eı.}ikır mutabakatı !'1ü~~ede ngılız bahn- başlad ı ? 'reess;;~ d. eliği anlaşılmaJ<tadır. iiyı' olduklarını a.lelıısul bıldı- 1 ar mı . ı ' - e l- Gelen haberlenı nazaran 

Ol-, • • / Almanların Fraruıı;cJara yap 

ııa!!°tnııtıl!?llsuretteverileniza- geSl mUClZ6 er Londra, 3 _(a.a.)_-:- Daıly gor, neni kahi tığı teklifler şu bea madde-
~...,. tnulakatın ,imali Afrika- Herald gazetesinde intişar eden '7 den ib&rettir: 
~llıı~de edilen muzafferiyet ha-

1 
9 a r a f f l bazı ajans haberlerine göre Su· k l 1 - A1ııas • LoPeıı Alman 

!atı ıçıncte geçml~ olduğunu an· riyeye, Jı:smyonla.r ve her nevi ne uru ugor yada kalacaknr. 
?(0 r. Londıa, 3 (a.a.) - Reuter malzeme ve aahra toplariyle Bağdad, 3 (a.a.) _ Umumi 2 -Franearun &imalinde-
~ l'esmi tebliglel'den ne yan ajansının Akdeniz fil-Osu nez - .Alına.n zırhlı fırkalan çılumt- mmiyet komitesi halka a.pğı· ı ki ve garbin<ieki işgal saha-
~ b h~berlerden iki mlittefi- dindeki bu.swd mnhabiri yazı-, br. dairi beyannameyi neı,retmiştir: =~':'." ukerleri 
nı , :rbırltı ile ne konwıtulrlan- yor : Almanlar :flllmbyoırtıır Bttyük Brttan,.. ile bir müta-

ıii"hn a.ınağa imkA.n olnuyacağı. Girıtten, ara.lannda yaralılar Beri.in, 3 (a.a.) - Yan re&- relı:e akte....,'-. Bu mu"•-~'---. ...~- ~~en· yeri~ 
~ e'1zdir. Yalnız Alman ve da olmak tir.ere ll5.000 askerin mf bir .kaynaktan bildiriliyor: taııımızııı ~ ve i.rt:ki&'li ·ne ,..,......, ..,...,......., "'"""" 
••'-y~ devlet şeflerine büyük t&hliyesine iştirak eden bir J.n. Siyasi mahfillerde, bir Sn- ordıımn~·- _ _,._, , _____ ..._._ vıı.z geçeoelrlel'dir. 
Jı;;:~ Şeflerin de refakat et- ' ıı;jliz harp gemisi subayı bana riye Jimamna Alman kıtalan • cbr. Y~h~~ ";kfilfi. 4 - Fransanm ödediği 
le b.~ne göre harici meseleler· şunları anlattı: 1 mn muva.salatmı iddia eden ne kadar, memlelı:etlmizin tari _ ~ ~~ -.eya. tetk:k ıkte a_< kı-rt vv:iyetin de ' "Bu tahliye hemen hemen yabancı ıı..berlerin ha.lıikaie hinde yeni bir ııafba açmak 
dir, "<iılmış olması muhtemle- intihar demek olıın şart!;" al- uygun Qhmıdığı bildirilmekte- özere ordu işlerin idaresini ele . 5 - Da.kar, Kazablanlı:a., 

l'lir ın··d t tında 4 gün ~m etti. Gün- dir. (8o1"' 8-Yb 5 .Ulun 7 de) Beyrut, ve Cezayir limanla.. 
vlzi . u d~ltenberi talyarun düzün dokuz sa.at m\itemadiyen :tngiliıd!r lıle iıBJJt edt:forbı' nndan Almanlu ve İW· 
l!esı;Yetınde bir dUşki\nhlk ve bombardıman edilen harp ge- Londra, 3 (a..a..) - Reuter _.,. R anlar i.ııtifade edıecclrlerdir. 
Yanı1aZlık ._göze çarpıyordu. J.\al. mılen karanlıkta askerleri al> jıuısının dipjomatflr muburirl umanyada 
~ t duııyayı ,-eh·eleye o Jı:a- mak, ü~lerine döntl.p tekrar ha- şunları YazlYOt': 
tııeuaJıştıımu;lar, guıur ve aza. I rekat etmek: •<;İn siiratle çalış - Loıııdra.ıım siyulm.erlmah- Almanya 
~il" erın c o kadar ta.•kın bir ·~ 1 mağıı. me<:bur oldular. fil1erln<le Almanların Suriyede AJm 1 1 bin "e ., ..,... , Eg d • •-'-'y""'A --'-er , .. ~ettikleri an ara ey e 
ltıUdd ıstifade etmişlerdi ki bir e en izine gece bastıktan ......,..... -~~ - ~""' 
linrıı·etenberi sanki dünyadan si biraz sonra girdik. Tayin edilen mbaahilı:~:=~ ... ~na~ .. -~ -= 1 ıriiımıyişler başladı kazanamaz 
Jt.\ti ıi gıbi davranmaları dik- yere, düşman tayyarelerinin ,.,...,., """ .....- .._. _...-
li\,;· CeJbetmemek kabil değildi. 1 gündüz bombardımaıılan neti • ızıiltir, Bt11ı:reıı, 3 (&.&.) - Rumllll)"8.
~~kıka bu harp İtalyan iz... cesinde vaki teehbi1re rıığm6l Bir vapurun dnmnmamn w 'Ahnanya. futbol maçı eımasmda 
lttı Uefsi için hPp acı sürpriz. zamanından yirmi dakika ev- M.v. ~ 1ıeyakkwıuıı ' .ünmya aleyhinde h•smane Ve bu iddiayı is
~k·ıd"ıu bir ı<ergilzat ııilııı~i ve! geldik. Askerleri nbtım ii- dan lı:urtulmUf omam. ihtimali • nUmayiller otmı,.mr. ha • • "I • " " 

,,, ı etr.ııştiı . zerinde ,·;zilmiş bulduk, Torpi • müstebad görilnw ...ı.talir. ' ~ 91 ıiyetiııij t lÇlD 1 en SUJ'U-

Ancak İtalyan mallarına bir 11e11e da· 
ha azami tarife tatbik edilmiyecek 

Anlı:a.ra, .3 (Telefoııla.) - 1-
talya ile araıınzda mevcut 29 
ilkkô:ııtııı. 1936 tarihli ticaret .e 
aeyrisefain mu.alıed(;si 1 Son • 
k&nun 1941 de bitmekte idi. Bu 
hususta bükfu:netimizle İtal 
hükiııneti a.ra&lllda. yapılan ~ 
zalı.ereler sonunda her ne ka • 
dar İtalya hükiimeti, a.ramurla 
ticaret anlaşmalarının da uza • 
tıhnasıııı istemişııe de bu mua • 

•• 

bederdn tatb!1ı:1 memıekt'tll'r 
içın blr fayda temin etmiyeceğl 
dü~. ancak aıııP•malv 
nn inkJzas1ndan SOD..M. m <·mlet•e
tinıbıe gelecek İtalya em teasm ııı. 
gümrüiı:lerimlıxle a.zaml taria 
tatbiki dolayısile müsküliıtla. 
karşılaşm9.lD.Mı için "etİ ziyade 
miisadeye mazhar mille .. ·kay
dını ihtiva eden ticaret ve ııey-

{ Sonu u.yfa. 5 ıiJtUA 1 de) 

Universite ikmal im-
tihanlan hakkında 
~~~~~~~~•ı-~~~~~~~ 

•• 
Universite Rektör Vekili 

verdi Gazetemize izahat 
Onive!'Sitede bu emıe ftPHa- ı 

ea kikmal imtibaın•n hakkında 
rektör vekili Tıp Fakültesi de
kanı profeeör doktor Kmıa.l A
tay bir arltadaşnnıu fil beya
natta. bulunmuştur. 

"- hntibanlar için ~ 
yeni bir karar yoktur, Yalnıs 
Tıp falı:Jtesi 80ll smıf taWıeJe -
rinin Gülbııne Bta.jlım ~ • 
ta başlıya.cağı için mezuniyet 
devresi Webesinin ilmıal im
tihanlarının 1 temmuzda baş-

lanma.sına ve 15 temınw.da bi
tirilmesine karar verilmi!jtir. 

Diğer faJriiltelerin imtihanları 
nol'm&J. za.ınanlarda yı<pılacaktır. 
.Anca.k tıp ve fen fakültelerinin 
beljiı:ıct ve iiçUııcU sınıf talebe -
!erinden az bir kısmı bize mü
racaat ederek ilo:ıı.al imtihanlan
nm son sınıf talebeleri ile birlik
te yapılmasını teklif etmiştir. 
J'alt&t Üııi.veı::ııite talebesinin 
ek.serisinin Anadolud1L bulun -
duğunu göz önll:ııde tut:u·ıtk bu
na imkan pınedilı:. Ma ...,,afih 
vaziyeti velı:ıi.lete size beyan et
tiğim mütalea ile birlikte arzet
tik. Geiecek cevaba göre Jı:&t'I 
lrJU'&l' wrilmU; olacak•ır ... ---

Emekli General· Ali 
.. ' .. . .. . . . ·- - -ua~ - d h · 1 · k rl · alı Fakat vbi -•ı...•a.sta bir~ ftıdnasit.o talebesi..,. k:War ~ 1 d lıtr~ .... baslang,ı~ta ltalyanın o mu rııı en as e en yor yapılmış obnuı ~ yokt9. kil ediyordu. 136 kili tevkif e- en 4 ma de 1 • 

d_iiııy gırı~ek tarzı. ve zamanı ve kruvazörlere naklediyor ve Suriye meeelefli hiş tttPl:ıe -ı · d!hniatfr. Bunlar derhal Btlk- ılhsan'a son cevabı tı.ııt a efkarı umuınıyesinde fa- j tekrar rıhtıma dönerek ~ as siz Mareııa1 Petahı. ile generel . reıı dtvambarblnee mllhakeme 
h~ ~Ururunu okRlyatak bir kerleri kruva1.örlere getıriyor • ~~ ............ ı ... ua edlleeelrlerdir. 
dan tı kabule nail olamııdı. On- lardı. Bu suretle iki kruvazör birldtr. _...,......_ Bftk:re!Iİll 'tı&vi6 ı 
~1 .sonra da bütün parlaklık ve b8' torpido muhribile dört -ı . 3 ( ) R !"!!'!!!'!!!'!!!'!!!!!!'!!!'!!!'!!!!!!!'!!!'!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!~~111!'9 
lik.~llde .. lôplandı ve Roma git- hin askerdi. Bu hareket Uç saat Çünkü general Weygaııo. Sari- Bil1ı::reo. -~•ıı. ~- umbe anya r------------------= sürd. " tam ı-.~ tte · ·· veyı' pek ;,,; tanır. llareııal Pe- b.ttkQmeti ...,...~., • .,u. yan • ~lıtıa Sondü, karardı. lngilizler u ve ~9 sa yanı uç- , .,,. med .. ~şl . . dl R Yazan. Cevat Abbas Güre ' 
bilet nlara karşı taarruza geçe- (Sonu sayh 6 aütun 2 dol (&oau _,, .. 1 oütun 6 de l :...cy: yfy: ~ ==- (...... • T • • 

Y<ııı:k l'.a.ınana intizaren ita!- k 1 41rıwı ıatalarmm bulunma " 

ld~~rdan intikam alıyor gibi Hariciye ve i imiz ;:'~~ ~~ Yeni Sabah~ yam ~ı ~ Sibis'in as ).{ayıs tarlıll 
~llsır Ordusunun Libyada bir 1 zan cJilrbtin! oelterek bu zeha- ri sayın direktörlüğüne, gazeten.i7Ae intişar eden OC\'abı· 
'Ylar~a ~eklinde ilerleyi•i, uzun la ~ Abnan lı:ıa.. 28 Mayıs 1941 tarihli ve 1100 ma vfı.ki iddialarını okudum. 1 '-
ltıış ııı anlıeri hücuma hazırlan- Janmıı bütttn yiyeceklerini .Al- nmnarah Yem Sabahın altıncı tanbulda bulunmadığundan ge-
~llip ~hte,,em ltalyan ordusunu Part. Grup unda harı"cı" sı· ,,.,,~e maııyadan getirmekte olduk • sahifesinde emelı:li General Ali ( Sonlı ... ,. ~ •utun 5 de• 
ııin p~UPurüşü ltalyan prestiji l · ~ - · Jarmı ve :ıatlığın tabii eebepler- - ---

lika _ek müthiş oldu. Şarki Af- tz"mı"z hakkında ı"zahal "•erdı• den doğd " u bildirmektedir. feıak •oe ltalyaya çok daha acı v - - - - -
'iata etıeı ha1Jrladı . Nı- Habc- • R E S M 9 • 
~ritr: kaldı ne Somali, ne de Ankara, 3 (a.a.) - Büyük Hariciye Vekili Ştl.krii Sara!:oıl- J 

· ) Millet Meclisi Grupu bugün sa- lu son lic; baftalrlr siyasi lı8di-
Orad k' 5 d · k · ı· Se h sel- h·""'-·-da grup umumt h&- _-H A R p_-ıııll!ı., 

1
a ı İtalyan kuvv~tleri de at 1 e reıs ve ı ı Y an me- ~ ..,......... . 

lcrd.;: dular. İtalyanın seue- busu Hilmi Uranın riyııeetinde yetini etraflı izahat ile tenvır L f >. LE R f 
t~11 ~ben hazırladığı ordu bü- , toplandı. e~ ve bazı hatiplerin bu mev T E B u 

h R --'- H · · V kili z··•-- üzerindeki suallerine oe-Ztnı1 ı·ı •zat, tan klan, ve leva uznam.,..., ancıye e • . ..._ 
e beı b f · di nin harici hadi•eler hakkında va.plar vermiııtir. 

===· 
"-k . ·a er sı ıra ın . V_._.,_ ecilmı.i' -•---· ...,,_ İngiliz Tebll~ 

lı. denızct k' · · Jı: 1 vereceği izahat ile Milli Müda- ""'""' g ş UUIUCU ,.,,,_ 3 ( ) -..ıy e ı yenı mu emme ril edek' eual •• "--' . baş ' Loodra, . a.a. - Hava ve r an d faa ve Maarif Vekillerine tev· e rumam ı .......... n t ~lle ta. on_anması da 3yni su . .__ b. .,,..;~·· hıra.kılarak . _ dalıili eınnıye nearetleriniıı 
k_uçİik 'llıhsız çıktı. Bir aralık cih edılmi~ bir sual takriri var- ,... rr ı.,~~ ny~ tebliği: 
rı bil Unan torpido muhrıple- dı. ~et ~~~~!leti~at l9.30 da. nı- ' Düşmanın lngiltere üzeriıı.de-
~•nıae ı\driyatik denizinde İta!- Celse açılınca kürsüye gelen .... y ven r. dün geceki bava faaliyeti Jı:ü. 

t!laııi~;~_ meydan okudular. Yu- çük nisbette olmuştur. İngilte-
~y ""':. harbi devam ettikçe da pek silik bir rol oynamaya manda mihver devletleı;i önün- renin şimalinde ve şimali garki-
lş~ fUtiin bütün küçüldü. mahkfım kaldı. de bir Mısır meselesi vardır. (lonu .. yr. s •Otun • o. 

llıe"kı'd talya bu kadar fena bir Evvelce Brennerde Fi!hrer ile AJman yardımı, meydanı ~ ~~ 
lıı.ı.n ~ bulunduğu esnada Al· Duçe mülakatı vukııa geldiği bulduldarı için Bing;aziden öte- HAR p 
r~~ ıııudahaıesi imdada yetiş&- zamanlar ltalyan gazeteleri bu· Jere kadar ilerlemiış olan zayıf --... 
~t!lıı 0dııu hem •imali Afrikada nun mutlaka yakında parlak vel İngiliz kuvvetlerini azimet nok-

1
1 VAZı.YET °' 

•ıııtat~ Balkan yarım adasında büyük hadiseler tebşir ettiğini ta.!anna çekilmeğe mecbur et-
li'.ı._ . öğüne öğüne i18.n ederlerdi. Şlın- mişse de bununla Mısır meselesi 1 

ltı~ -..t burada kurtardı keli- ı di bu ııeş'eler ve azametler ta_,.;. ' halledilmemifl;ir. 
bit .,:: kadar yersiz. İtalya ıc;in he karı.şmıŞtır. Asıl zorluk İngillı<ler öte
lebili ıına kurtulmuştur deni· Brennerde zahiren bir mülô.- denberi hazırladıkları müstah· 
ınôlıı t~ı'Aııuna bunun 8ll'f .Al- kat vukua gelm~Llr. Fakat ha- kem mevkilerinden çıkarmakta. 
tııa ÜdahaJesi sayeai.ııde vu- kikatte İtalyanın artık Berline I dır. Almanlardan gördültleri 

Acil hararlar 
arifesinne 

~ fu~thnes; işin mahiyetini bü· karşı sesi pek çıkamıyacağı için yaroıma rağmen Tobruğu h8.Jfı r YAZAN: 
~lırtııı Un değ1ştirmift.ir. İtalya Almanya ne demiijee o olm~ zaptedemiyen İtalyan kuvvetle- ! Emekli General 
g~ lllınac1ı. Almanyanın göl- tur. Mülilı:atın belki de biricik rinden Almanya daha ciddi bir Kemal K<içer 
~ile~a .~rdi ve artı1ı: bey- ııebebi, bir İngiliz muharririnin gayret beklemekte haJ<lıdır. Mu 
-.. .....___ tı'.IUnasebetJer pheeın- müııtelıziyaııe dediği gibi, Du- hakkak ki Breruıer mülakatın- Harp, yıpratıcı olmaJı:ta 

çeye biraz prestij temin etmek da ltalyanın Mısıra. karşı icap berdevamdır. Bu b8.direde 8111'

Ahmet Hasim 
Seki;z sene 8\'vel bu 
:R..~ün vefat etti 

~~ 1;;,:ıı:!:. 
~ ~llmfidllr. 
~ UJuıı..ym 
~~ "li!aıı, tiçfuı('U sahlf.e-
' at '' <leblyat,, da oku•,. ınıs. 

an:wıudur. Fakat meşk(lk bir eden tecavüzde ua.mi bir rol sılan bir ceohede değil, Mu
gaye uğnmda li'ührerin zahmet oynamasını temin edecek ted- barip memleketlerin bütün 
ihtiyar etmesine ihtimal verile- birler görüşülmüş olacaktır. Fa variıldarıdır. Bugünkü feda
mez. Her halde Brennerde AJ. kat mUJlkatta hangi mevı.ulara kiirlıklann. istikbali bazırla.
manyanın İta.lyaya kobul ettir- temas edilmiş olursa olı~un va- mak kaygusundan doğduğu
mek iatedifi bıw arzuları ol· kit vakit iki devlet ııefi arasın- 1 nu Jı:abul edenler ,bu faciadan 
mqt.ur. da yapılmıu t.Etnaslar eski ebem- kabil olduğu kadar az zarar.. 

Balkan nıuha.rebeleri bittil•- ) miyet ve mAnasını ~betmıştir la sıynJmalı: için her tedbire 
ten sonra İtalyanın illlıar ettiği denebilir. baş vıın:na.yı unntmam'lya 
hududsuz 1'tlharun Almanya 1 Görilşülecek meeelelerin Ber· mecburdurlar. Aksi halde, 
tarafından az çok tadll ve tes- !inde de hissedilmesi kabildir. 1 mağlfıp gibi gali~ de içinden 
irin edilmesi muhakkak ki R,,. -ı.·-· --·"- bir Br<'nncr millikatlan >avahirl __...y_. UQUrUm& 
mada infial tevlid etmi• 01""-l:- k '\1Rrrr. ~lı irin bir ne111ket eseri yuvarlanmıl olar. 
tır. Dostane bir miil ı1 ka tı :ı hı Ye h 1 'at haline gelm'.+ir. Bup aomı, hayata. bir lnJd. 
tetıilürü yat.ıştınnağıı hirm.+ et · 7

' 1 «., 
mif olması rn"1btı7.duo ·. Ayni 7,a. HÜ.,...\ in C1llıid }' Aı:,ç;N \. (8 .. yfa 4 sUtun 4 deL. J 

• • 

·y Harry Hopkins 

o!evyork, 3 (a.a.) - İcar ve 
İaı ı programıru tatbike memur 
Ha -ry Hopkins, "Tbe Ameri
caıı , mecmuasında yazdığı bir \ 
ma.ltalede 11Hitler kazanamıya .. 
caktır,, diyor ve bunu aşağıda 
dört sebebe istinat ettiriyor: 

(Sonu sayfa 6 aütun 1 de) 

Türk· Alman 
Ticaret müzakere

lerindan alınan 
neticeler 

( FIKRA l 
OARLANlN 

en büyük hatası 
Yazan: Aka Gündüz 

Eski Fransız amirali Darla· 
nın hangi bir hatasını sayıp dö
kelim? Cetvele kaleme gelmez 
öyle hatalar işledi, işliyor ve iş
Jiyeceği gözüküyor ki bizim gi
bi uzaktan seyredenler bile 
bayı·etten kendilerini alamıyor
lar. 

Laval bu sefer de gölgede 
kaldı. Hatta unutuldu denilebi· 
lir. 

Tarihin Franııaı;ı, ne talihsiz
miş. Jandarka bakınız, Gambc· 
taya yakınız; hır de Lavallere 
bakınız! 

Ankara, 3 (Telefonlai - Al- Darlanın son hatalarından bi-

dir. Siliıhlılann ve imanlıların 
öz vatanıdır. 

Mürekkebi kurum«ını~ pelc 
yai<ın bir tarihe kar:;;ı b·ı J crc
oo ceha.let Ebu Cehilde i:ıh; gö
riilmeın istir. 

Türk Kilikyayı sadece ve tek 
başı.na Türk milleti müdafaa ,.e 
muhafaza. etmiştir. 

O günkü icaplar dnlayısile 
İngiliz hükümetinin başıııda 
.ilklerine kadar Türk dü~ıııanı 
olan bir Lloid George vardı . \'e 
güttüğü siyaset icabı ı-. hızı 
koruyup teşvilc etmek değil, 
hartadan yok etmekti . Bunu 
Çat gölünün kenarınd a ki ka bi
leler hile öğrerıdi ve Viı·hy hiıl:\' 
bilmiyor. 

Bir Je şu var: Vatanımızın 
Ktliıcya bölgesine sıı.Hırım züm
reyi bizzat Türk mill~ti öttye 
defettiktıın wııra a~ıl ve asil 
Fransa bize karşı 1•>.tloık Ye 
sempati gösterdi Lhı id Gt•orgcı 
bize (eşkiya) derken h::.kikt 
Fransanın büyük ev!ıHı Br;) an 
ayağa kalktı: 

- Efendi! dedi. Onlara bizde 
vatanperver derler! , 

Bugünkü \'iclıy nı i-..afiri ile 
o günkü büyük Fraıı~ı~ı muk -
yese etmekten r.efsimizi mene. 
deriz. • 

manyaya ihraç edilecek Türk " ri de b\f.den bahsetmis olmaaı
mallarına mukabil klering hesa 1 dır. Fransanın bu gibi ricalin· 
hındaki matlubatında.n 7.233.660 ddd anlayış kıtlığına en büyük 
liranın tenzili ve 13.169.491 lira misal bu sözlerdir. Demek olu
miktarında.ki Alman millarının yor ki bu efendıler virmi iki 
3 50 sinin memleketimize itha- sene. oldukları verde kalma
lini müteakip 1.588.500 lira kıy- mrnlar da daha." daha gerile-
metinde Türk malının Alman • mışler ! Biz kendi işlerimi.aden gayri 
yaya ihracını ve Türk milli ban- Alman paraşütleri .değil, işte işlerle meşg;•ıl olınayı7.. 
kalannca iskonto edilmiş olan o kafalardır m(·s'ud Fransayı Darlan bize taallOk eden bir 
hazine bonoları tarafından 6 bedbaht hnra be haline soktu. mevzuu tahrif ettiği icindir kt 
milyon liraya kadar olanının Eğer İngilizler bizi teşvik et- ve sırf bu bakımdan bunları söy, 
tütün ve fındık mübayaasına. meselenni." ve Fraıısaya oyun JUyoruz. 
tahsisi hususunda Almanya se- oynama.salarmış Türk ordusu Bunu da Fransanın bir sami4 
fareti ile teati olunan notların onları Kilikyadan atamazmış! mi dostu sıfatile ,,)v!."iz ki 
tasdiki Vekiller Heyetinoo tas- Kilikyadan maksadı Adana, Darlanın sayısız lıatah:-,·ı için
vip edilerek Büyük Millet Mec- Maraş, Urfa ,·il;iyetleri ve hio- de eı. büyüğü şudur: Bu zat 
lisine verilmiştir. terlandlandır. bir çok şeyler bilmiyo>r Fak~ 

Bu 6 milyon ilra ile alınacak Bakındı bıil< , bAlli gözleri asıl bilmediği, ve hi~ bilmcdiğf 
tütün ve fındıkların Türk müs- çöplükte! F:ıka• bereket versin ~ey, Frarısanın ta kendi>;idir~ 
~ni memnun edeceği bil • ki !'.Türk biifesi ~öplülı: değil- FrnnNıvı bilmiyor! ı 

dirılmektedir. =============:=..::·=·======= 
• 

• 
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Heyeti Fenniye Müdürlüğü her ka-lcaddelerin 
zaya verilecek tahsisatı tesbit etti sulanması 

- Hayır, kızım!. BilAk.is ııoh 
'bctintlen ~ok memnunum! .. Za
ten bııirsin ki ben "'1U dıı. ev· 
lac.= gibi ,;everim!.. 1 

Dedi. 
O Yaltit Calibe y:ı.pmacık bir 

naola: 1 
Bilırim, anne, bilirim!_ .. 

dedı. Sen ukala gazeteci oldu 1 
mu, bayılırsın!. Çürıkü çalı;ene ı 

konuşabılirsin !. lıedikodu da! 
gırla!. 

Biçare Fatiha hanım kızının 

bu sert şakasından tel~ düşe
rek yan ya.u yüzüme bakıyor, 

gülmeye çalışıyordu. 
lkn de gülmeye çalışıyorum. 
-- Calibe hakikaten cok kıs- 1 

kanç bir kız. darılmayın amma 
Fati.ıa hanım!. dedim. Sizi ben

den k'~kanıyor!. Yoksa benim I 
gazeteciliğim bahane!.. Değil 

dedı kodu, bugünlerde bilakis 
aı';zı mühilrlü bir gazeteciden 
ibaretim! .. 

Calibe, yarı şaka, yan ciddi 
bir tavırla· ı 

- Hiç değil! Hiç değil! dedi. 
Baksana, validemiz be.yan, hat
tiı, belki <1e ga-cteci değil diye 
Kl'ramiyi bile senin kıtdar sev
miyor! 

- Onu affetmi,..in, Calibe!. 
- Vallahı! .. 
- Yemin etme! .. 
- Vallahi diyorum sana! 

llatt.a Kcramiyi yarın yemeğe 

buraya çağırdıka! .. Annem ade-ı 
ta onun bu.raya geleceğinden 

memnun değil! .. 
- Yok canım!. 
- Vallahi doğil! Bayağı gel-

nıesini istemiyor~~ 

- lstemiyor mu? Fakat _ 
- Evet, istemiyor!. 
Cali benin bu garip sösü ii7.&

rine sanki Fatiha hanımın kö
türüm vücudü yerinde titredi. 1 

Hayretle, kadının birdenbire 
dtğişmiş olan yü%Ülı~ bakıyor
dum. 

Fatiha hanını gayet telişlı 
bir haldeydi. Calilıenin bu mese
leyi açığa vurmuş olm=dan 
dolayı son derece sıkıiml.ş, milu
küi vaziyette kalmış gibiydi. 
Kızını: 

- Calibe?. diye azarladı. Sen 
deli misin?. Sen böyle şeyler 
söylersen herkes ne zanneder?. 

Fakat Calibe, anlaşılan ken
di.<ıine pek i !emiş olaJı bu m_. 
le üzerinde ısrar etti: 

- Herkes ne zannederse et
sin? .. dedi. Burada yabancı yok 
ya'.. 

Calibe sonra bana dönerek: 
- Vallahi, bilmemin!. dedi. 

Annem, şüphe yok, gayet müş
fik, gayet iyi bir kadındır. Fa
kat benim şaştığım şey onun Ke 
ramiye karşı adeta gayet resmi 1 

davraıımasr? .. Halbuki rahmet
li baba.m vasiyet etmiş!. Aaneri
kadan gelirse onu tekrar bağrı· 
na bas diye! .. 

Halbuki annem Kerarniye lrar
şı,bilmem ki, bir tuhaf duru
yor! .. Çocuk, galiba bunu his
setti de onun için eve gelmiyor, 
otelde kalmayı tercih etti. Kim 
bilir ? .. Adam bu kadar sene haıt 
ret kaldığı annesinde bir hara-

-·-----, 
Yeni Sabah 

ABONE BEDELi 

SENELiK 
6 AYLIK 

3 AYLIK 
1 AYLIK 

Tilrkiye Ecnettl 

1400 Krf. 2700 Kl'f, 
7~0 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 :t 300 » 

TAKViM 
4 H•zıran 1M1 ÇARSAMBA 

8 Çemazlyelevvel lliO 
22 M ayı• 1357 

Gun 1&5, Ay 6, Yıl: 941 - Hı:ı.1r 30 

Günef Ögle ikindi 

8.53 4-16 8.36 Ezant 

4.29 12.12 16.12 Vauti 

Aktam Yataı lm•k 
12.00 2.80 6.J7 Ezani 
ı9.36 21.36 2.U V••ti 

DiKKAT 
cYeni Sabah• a &öuderileo TaZ.1.l.u 

ve evrak oeşredilıun edümc.s.in iade 
olunınaz ve bunlarııı 1r:aybolınamn
c1.,n {1olayı hic bir mMUÜTet k•bla.1 

.. 

ret görıne?ae alınmaz mı? Val
lahi, şaşılacak şey!.. Ben, a.ca
ba diyorum, annem oğlunun di
nini değiştirdiğinden ıini şüphe 
ediyor da onun için soğuk duru- yoksul çocuklsaıl"llt 
yor!.. k l 

Fatiha hanım birdenbire: anıp ara sev· 
- Canim. sizleria dinınizden kediyorlar 

bana ne? .. Tuhaf! .. diye Calibe-
Yeni BW belediye blttı;'esin-I mak Ü7.6re 15 bin l!raUk lıahai - Belediye bazı cad-

de şehrimizde yol inşeab ve ta- sat verilecektir. • .. 
nin ııOzilnü kesti. . Yardım sevenler cemiye-

tinin ·~--bul ~·"-· ida.re 
miratı içiJımevcut tahsisat tıeııl Diğer taraftan 11 kaza kay- delen her gan 

Bu meselenin Calilıeyi fena ........,. ~ 
halr!e hararetlendlrdiğ --..e heyeti toplantısı. dfın llğle-

yüz bin lira.dır. Belediye heyeti m•kamı kendi ınınta.kalarında / k 
fenniye mildtirlilğü bu mevcut c İI19B- OIUil&Cak yollann bir SU Bg8CB 

kadar şüphe yoktıı.. den ııonra sa.at 16 eh hafta.. 
Çilnkli, ideta sinirh bir hal- !ık toplantısını yapan Hay-

t:abıılsatı nazan itibara alarak tesini heyeti fenniye müdür- 1 y..,. mevsiminin gelmesi 
her kail. ka:ıımakamlığına yeni lilğüne bildiriceklerdlr. Dün, 
yollar l:ıışaaı ve bozulan yolların Bakırköy ve Adalar kazasın -
1ıa.mirat için gönderilecek tah- da yapılacak yeni yolların liste
msatı tesbit etmiştir. Bu talısi- !eri heyeti fenniye miidürlilğiine 
satıa birlikte kaza kaymakam - bildirilmiştir. Bu listeye göre 
ltlrına yol inşaahnda ve bozuk Bakırköyündıı Sakızağacında 

ü
.:ııerine belediye sokakların yı
kanması ve sulanması i•ini 
iyi bir şekilde başarmak üzere 
bir program haz.ırlamıştır. [ 

de. annesine döndü: riye Kırdarın reisliğinde 
- Peki, mademlı:i ~ledir!. topla:ııııllitır. 

Çocuğun ne diye .,_ gelme8ini DünkU toplantıda, hasta 
istemiyorsun?.. bakıcı kunılaı:'ına )'&Zllan 
dedi. bayanların 5 HazBwı. Per-

Fa.tilıa lwıımın, birdenbire, oembe gll:nil Eı:ni.nöııü Halk 
gözlerinden ya.şiar boşandığını. evinde bir toplaatıya dav« 
görünce hayretim son dereceye edilmelerine karar '!l'erllmloJ-
bu.ldu . .Fatiha harum. gayet ga- tir. . 
rip bir tu'lI'ia: Topl&ııtı saati ıs den 

' yolların tamiratın.da ııür'atte ha- Mektep sokağı, ve Yeşilköyde 
reket edilmesini bildiren bir ta- Cev1zliyalı sokağı, Osmaniye 
mim de gönderilmiştir. Hareket ordusu sokakları, Ada.-j 

Heyeti fenniye müdltrlilğti beş !ar kozasırıda Büyiikadada Sa
yüz bin liranın llti yüz otuz, karya yolu, Lala hatun Kara -
bin l.ira.sıııı merkez yol şubesi dıığ yolu, Heybelıadada Han· 
emrine venıniştir. Bunun 2101 Kuyuba.şı · Blediyeyolu ve Bur
bin lirası yeni yol inşaatına ve gazda 1ı;y~h caddesi ln§a. olwı.a-
20 bin lirası da mevcut yolla • caktır. Dıger \\;azalardan da pey 
nn tııı.mira.tı miitemadiyesine derpey lletcler beldenmektedir. 

- Sus, Calibe!.. Beni muaz- 17 .30 a kadar deYam 006-
zap ediyorsun!. oektir. 

Diye yalvardı. Ayni gün eııe.t 17 .30 da 
Calibe annıwlnin ağladığını Eminönü HalkeTi lı.onfera.nıs 

görünce fena halde sinirl<:ndi, ae.lonunda profesör Halide 
ayni zamanda şiddetle mütessir Edip tarafından (lcadıa.lann 
olmuştu. 1 yurd va:t.ifeleri) mevzulu 

tıthsis ohınmuştur. - -- · · 

Asabi bir hareketle lııına doğ. bir ıhı konf<ırane '"8rilecek- Kazalar:ı. wrtlen tnlıS8ıı.t 

nı döndü: ı tir. fstanbulda. bulunan 11 kam-
- Görüyorsua a! .. dedi. An· 9-dmı ba4k& cemiyet, ya veri~ek yol tahsisatı da 

nem, Kerami lstanbu.Ja geleli bir Maarif Vüdürlilğti. tarafın- heyetı•fenniye mlldtirlüğü tııır&-
garip oldu!.. Tuhaf şey? .• Hey&- dan a~ açık hava kamp- , tından şu şekilde tesblt ohm -
canJ,ı olmama rağmen, Calibe lan faaliyetine 60 kimı;eııiz muştur. 
lıenr!en istimdat eder gibi gö- 1 çocuk göndennek tıUrotile Fatih kaza&na 15 bin l:ira-
rii.ndüğil için, mi'dsh•leye moo- i~irak etmektedir. sı yeni inşaata ve 15 bin lirası 
bur oldum: Yardım sevenler cemiy&- tamiratı mütemadi yeye sarfı> -

K Calibe ' A.ıı.n tinin İstanbul m•besi t.cra - hı ak ilz .,n b' ı· K - uzum. ... ene ..- nm ere ,-.. • m ıra. a-
yüklenme böyle!.. dedim. Hem fından hazırlanan 500 aded dıköy kazasına. 25 bin lirası 
ana evlil.dını sevmez, go"mıek is- pekeimet tori:ıaaı da altka- yeni in~atıı ,.e 15 bin lirası da 
tenıez olu.r mu? .. Bunlar senin .. dar ...... ıara..,.1911teıı194INim~N.mN·IM1ıı•'•'iş._t.,ir., ... Nj tamiratı mütemadiyeye sarfo-
kuruntun!. Boş yare anneni ü- lunma:k üzere 40 bin lira., Üs-
zilyorsun!.. F . na· lrildar kazasına 15 bin lirası 

Fatiha. hanmı. benim bu söz. evzı 1 m 1 yeni inşaata Ye. 10 bin lirası Ur 

!erimden cesaret alınış gibi: vefat ettı• miratı mütemadiyeye sarfolun· 
- Ben Kerami gelmesin d&- ~ mak i!2ere 25 bin lira, Bcyoğ-
. ' eli mınldand Y lu kaZ"81Da 25 bin lirası yeni mıyorwn ... ye ı. a-

rın gelecek değil mi?~ F.akjden 1*.nbul Hu.ku.k ve inşaata ve 20 bin lirası tamiratı 
Calfbe: Ceza mahkemelerinde reislik mütemadiyeye sarfolımmak ü-

yapmııı olan Bay Fevzi Di.im 1 zere 46 b~ hr:a. Eınin':"ili ka
Germenyanoğlu.nun 46 yaşında~ zasuuı. 15 bin lira.eı. yeru ıns;aa
ve vazife başında öldü?i.i ~ · ta ve 10 bin liraııı taınİrRb mil
aürle bildiririz. ~ j teınadiyeye sarfolunmak üzere 

Bir talihli kari 
Bir sandık şekerini 

geliD aldı 

- Ya bu akşam, olmazsa ya
rın geleceğim, dedi. Bilmiyorum 
belki bu akşamdıın gelir! .. diyel 
cevap verdi. Onun için gündil7~ 
den yemek hazırlıyoruz!.. Fa
kat, sana rica ederim anne, yi- I 
ne sen sinirli olma! .. Kera.miye. 
karşı soğuk durma! .. Uzun za
man görmediğin için oğlunu 
yadırgadın mı, nedir, bilmiyo
rwn vallahi ! .. 

Fatiha hanım cevap vermedi. 
Ana kız, bu ıneıefode birbir

lerine karşı san.ki vazıh olama
maktan gelen bir küskünlük i
çinde suırtular. 

Vefatı adliye mahfilinde oldu- 25 bin lira, Betıiktaıı kazasına, 
ğu kadar münevver zümrede de 10 bin lira.sı yeni inşaata ve 10 
büyük teessür uyandıran Fev· bin lir:ı.sı tamiratı mütemııdiy&
zi Diiın Germenyaoğlu, mem- ye sarfolurtınak iizere 20000 lira., 
lekete her çağında hizmet et-' Sarıyer ve Adalar kazals.nnıı 
miş kıymetli bir vatan 4JQCUğu 10 ar bin lirası yeni işıı.ata ve 
ıdi. Lotus davaıtı için LAheye' beşer bin lirası tamiratı müt~ - .. r miisabakamıa iştirillt 
giden Gennenyanoğlunun son cıadiyeye sarfohınmak ilzere e~p lstanbul altıncı noteri G&
vazi.feei Maliye Hukuk Baş mü- 15 şeı- bin lira, &kı.rköy ve E- !ip Bingöl tarafından çekilen 
şavirliği idi. jrüp kazalarına. 10 ar bin lira- kur'ada bir sandık şeker kaza.. 

Merhumu.n ş...>ıamde çok bü - sı taı:ıılratı müteınadiyeye sarf- naoı okuyttcularımwian İst&D.
yük bir kıymet kaybetmiş olan Jurunak üzere 20 şer bin lira, bul Emniyet üçüncü şube me
adliyemllıe ve merhumun aikı- Beykoz kazasına 10 ·n lira!!• murlanndan Bay ômer Lutfi 
sine en derin tazl1'et ve tees - yeni iI\ŞQata ve 5 b!n linuıı ,, İzgi .dün ma.~baamız• mürac:r Hayret içinde idim. 

Fatiha hanım, demek. oğlunu 
yanında istimeyirdu? Onun eve 
gelmesini dahi istemiyordu? 

Garip şey. 

stirlerimizi bild.iriris. tamiratı mütemadiyeye sarfollll! atla kazandıgı ıkramıyeyı al-
. . mı• 

,.- Bir aşk ma alı -
Bu veaile ile talihli okuyucıı

larunızdan biri olan Bay Liltfi 
--... , lzginin bir resmini dereediyo -

ruz. Hediye kazanan okuyucu • 
larınuz peyderpey hediyelerini 
almaktadırlar. 

1 

Acaba Kagliyarinin hat1taha· 
ne koğuşunda o garip sayıkla
ması sırasında söylediği (o, o
nun kardeşi değildir!) gibi söz· 
!eri Keramiye mi ait idi? 1 

Ke.gliya.ri bu ııöderile Kcr~ · i 
miyi mi kab"lletmi.'!ti? ı 

B~tülü ~acırma~~ muvaffak o!amıyan 
1 

~avdalı bir de tehdide kalkmış 

Hediye alına müddeti bir ay
dır. Bu müddet zarfında. aziz O· 

1 kuyucularımızın matbaamıza 
müraoaatla hediyelerini alına
larını rica ederiz. 

Belediyenin elinde ~mdilik 6 
aroaöz vardır. 7 inci bir arozöz 
bugünlerde faaliyete geçece-1 
ğimlen ar-0zöz adedi 7 ye baliğ 
olacak ve bütün bu arozözler ha 
zırlanan programın tatbikini 
temın etmek maksa'.iıle faali
yete gec;irilccektir. Programa 
nazaran Taksim, Ni,.nta..şı, Ka· 
re.köy, Eminönü, Babıali, her 
gece temizlik işleri tarafından 
yıkanacaktır. Yıkanma işi için 
temizlik amelesinden baska 251 
kişilik bir yıkama ekibi ·de faa
liycete bulunacaktır. Caddelerin 
)'lkanma işi sab hi<lrı saat 3 
den sonra yapılacak ve boşe 
ıdar tamamlanacakbr. 

Diter taraftan yaz mevsimi 
emw;ında belediye temizlik i~j 
!eri kadrosu 700 ameleliktir. 
Fakat kadroda şimdi ancak 560 
amele mevcut bulunmaktadır. 
Bunların 12 tanesini de kadın 
amcle ~ etmektedir. 

Belediye kaJroyu doldurmak 
mak8ad.iie amelelere yeni men • 
faatler t.eın.in etmeğe kArar ver 
miştir. Bu itibarla belediye t.a· 
rafından temizlik i•leri amele . 
sine tahsis olunan Süleymaniyo 
medresesi ve Cinci meydanı te
miıdik binasında. ameleye bele
diye tarafından bedava yemek 
verilmektedir. 

Yumurta 
ihracatı 

Avrupaya yapılan 
ihracahmız artıyor 

Son zamanlarda Avrupaya 
fazla miktarda yumurta saW
dığı nazarı dikkati celbetmek
ted ir. tık parti olarak geçen 
lıafta içinde Alınıı.ny&ya yumur-

ta ıhraç edilmi~ti. Bu yumurta-'. 
!arın, Avrupa harbinden sonra 
ilk defa Alm.anyaya ihraç edil
diği o zaman yazıhnıştı. Alınan
yadatı. yumurta talepleri gel -
me.~. Sade Almanyadan 
degıl, İtalyadan ve sair mem -
JeketJerden de talepler gelmekte
dir. Bu cihetle, ihracatı kontrol 
dairesi hüınmalı bir faaliyet 
sarfetmektedir. Malilm oldu • 
ğu ürere yumurta ihracatı da 

standardizasyon nizamnamesine 
tevfikan kontrole tabi tutul· Benim ilk aklıma gelen bu 

idi. 
Acaba Fatiha hanım, bundan 

dolayı mı Kersminin İstanlıula 
geldiğinden meınıııın olm:amış
tı ?. 

Bu hazin ve hazin olduğu getirmişlerdir. Fakat sevdalı a
kadar da gülünç olan gönül diı- dam burada da peşini bırakma
vası o kadar dal budak saldı ki, mış ve onu gönderdiği kadın
bu ;i&üncü ayrı muhakemedir !ar ve mektuplarla. hem iz'aç, 
ve aaliye sekizinci cezaya veri- hem tehditten geri durma.mış

Cogv rafya kongre- maktadır. Tacirlerin kontroıün 
sür'atle yapılmasından memnun 

sine iştirak ede- oldu.klan, fakat ihraç için nakil 

Yoksa Kenıminin define me- len avni şa.hıalann ve aynı· tır. Bu defa da adliyeye müra-
lelen. ,,;;.,;;nden mi Calibenin ınevzu'un- ikin' cı' dav--·~·r. ,-. ........., caat edilmiş ve asliye sekizinci 
yakınına gelmesini arzu etmi- Aynca iki.nci ağır ceza.da da cezaya havale edilen dava ne-
yor mu?. nakzaıı göriilmekte olan bir Ü· ticesinde suçlunun bir küsu.r 

Fatiba hanım Kerami haklan çüneüsü de mevcuttur, ki bu.· aylık mahkumiyetine karar ve-
da bazı şeyler mi biliyordu?.. nu birkaç gün evvel yine oku- rilmiştir. 

Sonra bu Kerami meselesi yü- yucııJanmıza bu ııütunlan:la Fakat neve varar ? .. Bu aev-
zünden ana kızın araları hayli verıniştik. dalı, ayni· · zaİnanda beliılı da 
açılmış olduğuna şüphem kal - Şimdi ufak bir tedai ile yeni· olmuştur ki, bu defa da Betü
mamıştı. Hiç olmazsa ikisi ara- den hatırlatmak ve hatırlamak lün kru;ınldığı Yakacıkta bile 
sında hiç beklenmiyen şiddetli çok kolay olacaktır. Bir kere iziııı bularak gönderrliği bir 
bir soğukluk peyda olmuştu. daha. kısaca tekrar edelim: kadınla onu evde kimse yok 

Nitekim ana kız, bu muhave- Suçlu, Siitlücede bir kayık- iken yakalattırıp bir tehdit 
reden sonra artık birbirlerine hane sahibi ve ayni zamanda mektubu verdirmiş ve ağızdan 
darılmış gibi hiç birsey konuş- melil'leketinde evli, barklı beş da birçok tehditler savurtınuş- 1 

madıla.r. Hatta birbir:er·f)in yüz tane de çocuk sahibi bir baba- tur. Maksadı ne pahasına olur-
lerine dahi bakmıyorlardı. dır. sa olsun Betülü elde etmektir. , 

Calibe, nihayet, bu \'Bziyetten Davacı ise 25 ya.şiarında ka- İşte bu ü~üncüdür ki iş yine 1 
sıkılarak, hayli canı sıkılmış bir dar iyi bir ailenin biricik kısı adliyeye ve ikinci defa olarak 
halde bana döndü: Betilldur. k. · · ı· ahk 

ı 
Olacak ya işte .. tam evleri se ızıncı as ıye ceza m eme-

- Zatıiılıniz de bu akşam bu kayıkhanenin karşısında sine intikal etmiı;tir. 
gitmeğe kalkışm.ıyaaınız! .. de· olduğu için hemen her gün suç- Bundan evvelkı . cclselerd~ 
di.Zira. Keraminin gelmek ihti- lu ta.rafından görülmekte ve tahkıkat v.e şabıt ?ffi1enmelerı 
mali var! .. Yoksa sen de rr.i Ke- i~in için sevilmektedir. Fakat n~tic~lenmış oldugundan. e".
rami ile beraber bulunmaktan günler geçtikçe sevrla alevi sa- ki gu~kü duru.şmada muddeı
hoşlanmıyorsun ?. çağı sarmış ve gizlenmesine ~umı ~uavını tarafından ıd-

Hemen atıldım. Fakat bütün imkan kalmamıştır. Bu tesirle dia ve mutalea dermey~ .olun
gayretime rağmen, soğuk bir her fırsatta Betiile açılmağa mu"tur. Okunan bu iddıa ve 
tarzda: ba.şlaroıs ve yolunu kesmeye, talepte suçlunun bu hareket-

- Amma yaptın ha. Calibe?. hatta th- defa da kıtÇırmaya !eri sabit göriilmilş ve mülı:er
dedim. Ortalı"a serzeni• yağtfil- kalkarak ikinci ağır ceı:a mıı:?- ren vukuu Wı; gö.zön~ ~S.: 
maya ne lüzum var?.. Bu ak· kemesine verilip <i ay 2 mm , ra.lı: eezaaı cıhetine gidilme& 
şam ben burada ka.lmıy cağım mahkiımiyet kararı aknı~ iııteıııniştir. 
demedim ki!. Ondan sonra a.ilesl Betiilil Süt- Bu talep ü.rine -lıakeııı.e 

Bu cevabım Oalilıeyi memnun l lüceden kaçırmışlar ve Şelır&- karar i'l:tihaz;ı. için lıajka bir 
etti. marıetl c!varmda bir yeni eve güne talik edilmi3tir. 

r • • l 

k 1 ı vasıtası beklmnekte bulunduk-
ce de ege er Lan söylenmektedir. 
Ankarada 6 Haziran cuma Dünkü ihracatın yekunu 45 

ıünü Maarif Vekili Ha~ıın Ali biı:ı lira idi. İhracatın ekserisi 
Yncelin başkanlığı <ı.ltında top- yumurtadır. 
!anacak coğrafya kongresine • • y 

:~~::-'1: ~~:tle~;:~n ol:~ ıı o K u y u c u 1 
karaya hareket edeceklerdir. r- """"' 

Kongrede ayrıca talim ve • • 
terbiye heyeti reisi ve azaları o ı y o R K I • ı 
ile birlikte Genel Kurmay Bas-' ır.,,;:~:;..;;..,;..,;~ ı _ ' 
kanlığı, Ziraat, Ticaret, ve lk-' • · · 
tısad Vekaletleri mümessilleri, Sokakları kiı·le

tenlere dair 
de bulunacak, bunlardan ba~ka 1 

kongreye iştirak edecek olan · 1 
lann iaimlcri şunlardır: ı 

İstatistik umum müdürü Ce
lal Aybar, İstanbul üniverıı.itesi 
fiziki coğrafya profesörü tbra· '. 
him Hakkı Akyol, bc;~rı ve ik·) 
tısa.di coğrafya profesörü ltııs· 
tov, Türkiye coğrafyası profe.1 
ııörü Besim Darkot, umumi coğ 1 rafya d<><;enti Abmt!d Huliısi 
Ardel, lktısadi coğrafya d<><;en· 
ti Ali Tevfik Ta.noğlu, Ankara 
Tarih Dil Fakültesi profesörü 
Lui, Gazi Terbiye Enstitüsü! 
coğrafya öğretmeni Haıuid Sa
di, Maarü Vekilliği müfettişle- 1 rinden Fethi İsfendiyar oğlu ve 
Necmeddin Boran, C'..alatasaray, 
lisesi müdürü Behçer Guşer, i 
Haydarpaşa coğrafya öğretme-ı 
ni Faik Sabri Duran. 

Kongrede alınacak rnukarre
ra.ta 'öre . hazırlanacak olan J 

coğrafya kitabının ana hatları 
ı..tıit olunmua olacaktır. 

Belediyemizin bir zaman
lar çok fazla önem verdiği 
halele yakın zamanlarda. ge. 
ne ihmale uğrıyan fakat hal· 
kın gıhlıatiyle alil.kadar ol
duğundan her zaman ıçın 
kontrolü icap eden bir şey 
varılır ki o na bazı kendini 
düşünen vatandaşın cad
de. sokak, c)~rt etmeden tü

kürmesi. \'e ~üınkünne.sidir. 
dir. 

Halbuki bu şekil hareket
ler hastalıkların yayılması 
için başlıca amil olabilcce . 
ğinde:ı böyle hareket eden 
vatandaşların şiddetle ce?.a
landınlmasını böylnre hem 
pis, hem de iğrenç olan bu 
hallerin önünün .ılınmasını 
sayın g;ı.zeteniz vasıtruıile 
alakadar makamlardan rica 
ederim. 

Abdülha.lı: Himidin ref •·sSI 
Lüsiyen hanımla di ·c~ ' 
arazında zuhur ı.: '--" ht 
mahke.~elere l tiı. !' 1 

çok meraklı safhaları orJ· " 
Davanın -.sı undan ılın t: 

Alıdiilhak H~n11<J r r ol· 
medcn e>-vel rdika..ına h 
eserlerini bın bcı; yiiz 1 r~ 
kabilinde satmt . Di, · c 
bunun bir "muvazaa.,, 'll , l 1 

zannediyorlar; \C J. mt &. 

!erinin bu fivattan ~ol, fı> 1 

değeri olduğuı1u :d iia ec.i;, rl r 

Dava bu ~urctlc bir "kıY1'1. 
takdiri,. salıamna dölciilm' tUr· 
Şaiı~ iı.zamın ·erleri biıı ııe4 
yüz liradan fazla eder mi? et· 
mez mi? 

Bir kere meı;P.ıe bu seldi şl· 
dıktan sonra ikı ta.rafın u1J~ 
masına imkan yoktur. C. ~ 
ortaya kendiliğinden büyü!< ed~ 
bi münakaşalar çıka. a<ak bl 
mesele atılmı~ 'lluyor. 

Lüsiyen Hanını ve avukatı: . ' - Şairi :izam eserlerini b~ 1• bu fiyata satmıştır. YR.şad•f.1 
rorn asır, şiir asrı değil kı"'; 
asrıdır. Eııerler bundan caıl 
etmez! 

Diğer varisler de: 

B . b .. )' , o - ın eş yuz ıra mı r 
Makberler, F..şlx-rlcr, 'fiır1J<l3; 
Tezerler, Nesterenler ve d~\ 
tabcdilmiyen bir ~ok cıı•rlr 
nasıl bu flyata v ri '-ir • diyıır· 
!ar. 1 Eğer HamııiJen .~vvel ,.efD 
edm Süleyman Nazif mer.lı~ 
şimdi hayatta ols:ı.vdı -bızzll, 
kendi kullaııdığı t~bir I~ 
"te'lih,. eylediği Şairi aıa• <' 
bu kadar ucıı?Jaılığını f"ÖrU~,,. 
kendini kaldırır Sanı vbıuıııw 
dan denize atıır•Jı · 

O . . H"d ~ ı·ITTılcJ nun ıçın tuın . :ıgır4 
• ··ııt' 

altın eder bir e&h.t>ıy~tti. J\{O ftV 
kün olsa yalnız L"llCrieri•ıi d•' il' 
bizzat $&.iri a7.amı dıı t •razı·ı;.ı, 
bir gözüne oturtur. İsmaı!ıle i· 
reisleri Ağa hana yıı.ptı ktarı g 
bi altınla tartardı. r&f 

Buna mukabıl Hami.le tıı ıl<I 
tar olmayanların ieirıde be r
bu parayı bile çok gören Jer "~ 
dır. _

1 
Lüsiyen Hanımın müdaf Pj~; 

rı 7,ayıftır Y~antlan ";;rın ~ııt! 
asrı olmayıp yalnız kıt~! şde
olduğunu. iddia etrn<>k do::rll ıcııt 
ğildir. Beşeriyetin kıta1den ıs 
tulmadığı asırlarda süre .. 'fcıi 
mı edilmişti? Hamasi şıır 1 
doğuran savaşlar değil nudif · 

Ha.midin ~k k -rıerir:: 
Hamil.siyyata ı.it ,yıcvztı el" 
manzumeler vardır. ş,iri~ 18~ 
kuvvetli eserlerinden tıiı; ':,o· 
Eşber baştan başa llir daS 
dır. 

f Şiiri, asrın ihtıyac:ıtıııa ,;ş· 
durmak istem"k hayatı an\, jf 
mak demektir Fraru;ızların ıeı' 
tıhar ettikleri biıyül: edif

0
,il 

şairleri yetiı,tir,•n .>n dörd0 
6a· 

Lui asrı tama.men ~ıılh ve 
kiln iGinde geçmiş değildir: 1~. 

Türkler de bir yandan fU ıs· 
hat ile uğraşırlarken diğer. ·il~ 
raftan da ilim vadisinde b.1:) rı· 
terakkiler yaptılar. Biri ,ııı;eıı! 
ne hiç bir zaman nıiı.ııi '.?l!ll;ıııl>", 
tır. Satış fiyatının ].Z!ıı;;ırı·ızı>B· 
kılırsa meselenin bir "muva_.pıı' 
oalbileceğine inanm:ımak I~ ııı' 
geliyor. Çünkü Lüsiyen flıı.~~tr 
eserler mukabilın~ para. de~· 
miyecek olduktan ;ıonra eh ıı•''' 
mişken bin beş yüz rak~i!İr
önüne bir sıfır .Jaha koY" 
di. 1 ... 

~ 1 ~;l ı· 
Hil.mdiın refika.mıııı ,p• 

nıadddi yardımda buıuıı 11 ~· 
Hil.mıdin "Şairı il.zam,. ol~~· ,.ç 

cağı hatt.i yirmi sen" "~'~.,Jir1 

fat edeceği yolunda soY1 eı1•' 
sözü de "şür a.;rı • kıtal .. ~)"' 
nazariyesi kadar zayıf go 
ruz. I"'' 

Ayni naeariyeyi ~cı ıı"!~f!~ 
miyetlerle müC'.adelı> edPfl ~~ 
şairlere tatbik edecek 0 ;:etı~ 
hepsinin ancak servet. ve ·Itri~ 
ninnisile büyüyüp yetı~tıl• re 
kabul etmek liİ.7.ım gi.'tır ~sıı< 
zaman bütün ömrü M•lıl \'lr 
ile hapishanede geı;en .. pa•~rıet· 
laine'i doğmadan ölınu• J. ~ş 
mek Ye limanlarda kötn111 • dl 
mallığa eden Jean Richpiıı Jrıtı" 
Fransız akadeıuı, ınde !: 
mek icap eder. tıll· 

Tanzimaıt edebiyatınlll breııo" 
yük şairi miireffeh bir ıı\.~t , 
gelmemiş, yükeek .ıneroıı• 1~1ııl" 
!erde bulunmamış. dolgtıll!JJ.rı ~ 
!ar almamış ve refikS tt"' .,.. 
kendisi.ne maddi muav~e /ı.., 
lun.mamış dahı oıııaydı şilıİ~ 
dillhak HA.ınid olcalı:.':1· kw;, 
lan atlıyan insau böyit' d• ili' 
maddi manialar urŞlilll' 
tökesler mi? 
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fb lc~tnek Y anefi tanımıyorsun? hal
d 1l ı hu adam Sofyada çok meşhur-

1lt. Asıl hareket merkezi Sofyadır." 

Tefrika No. 39 
l ,l~~na Yine latif bir keman se-' 
~ .11,crerek kendine geldi. De
·•iııcte;:rııaın olmuıı. Ce,·det daire- ' 
ı~ı donmü. tü. Yani avı tu
S!ıtdu n başına gelmiş bulunu-

11 . 
~a~tin hazın güliimscdı. Ne 
Y-.ı t fena bir talihi vardı. Dlin 
'!Jıı;.,~nıdığı. bütlin erkekler a.

' ~Uğu a hısl\'rine en yakın bul· 
le 'in-. adarnı oldürmek vazifesi
lııı b Uktl!ef bulunuyordu. Genç 
''~k u Vauicle daha fazla düşü
ltı~z bolu~'Sr i~inde önün5' geçil
JildJ,> '-' .zar peyda olacagını an
~az 01 ":ın bıınlan düşünmekten 
1! g_~tı. lJt.mm ayağa kalktı. 
'rtsJ nın <·t--knH:Ct!sinden taban · 
~Ye~ı 

1 
t·ıkıu·dı. Süratle bir mu-\ 

'f"'k t' •n l:e<;ınli. Sonra bunu 
Y.> .. ıın"n<liliıu ar:ırak di••eı eıı-

1 "<.l:'!J l l . ı· " 
!ıtır· •ır ıkte ~auta"ına koydu. 

lık b' "n bu harek~tlcri otonıa· 
liiııı. t R~ı .. •ttl' yapını.,tı. Bu ö
YÜk tnakınn ·ını Guntasına bü-ı 
tııvı, hır "'•ı;ukkanlılıkla, !>3.nlü 
•oışıt l·utusıı imiş ı;ibi yerleııtir
~~111 • Onılan ~onı·a aynanJn kaı·· 
~~~ !;t~'f·r<-k birka<' parmak 
'1~ . .,,_·<-ille ı>açl;ınm düzeltti.•\'cl 

")~ııı·a 
~ıl,ı nıerdi\'enlı·rden u~aı 
\ı, IL•ıı 'ıya inert•k bahçeye <:ık-

C'~v J 
•ılı b·' •t b:ılıı;t-<l<' yalnızdı. Gen~ 
\tu~ b~rcJenbitc görmesi, ona bü
tlı'\;t; ır "C\·:nç \'Prmi~ti. Anna~·a 

~ h lıaliiklt• koı;tu: 
l'lizi-1 !\'~,,.,lesiniz kii~ük haıum 
°}f· '

1"" dah:l giireıniyeceğim tli
<liiıı~·kad,ır lıiiyük bir IC'e>~sürn 

ıış •t.lım ki 
(' . .. 

~ıı 1ıl ~~ıı tiyr.rsunuz ya. but ac.la
.P..,erak ,..,Jt~·ek birşı•y yrok. 
"'1lYHrnı..ız mısınız? 

...... J." • ...... n "l;cı 1"8habt>. ctnıezs 
tıııı b \1 •Ja ne· kdime ! Rica cJ~. 

1\. 1'YOı·ıınllZ. 

şey yapamadan CevdNin 
dlişmıiş olacaktı. 

Cevdet devam etti: 

eline 

- Sen hiq. Y aneften bahsedil
d.ı.,"iııi duydun mu? 

Büyük bir gayretle soğuk

lranlılığını elde etmeğe çabaladı: 
- Hayır. ı 

- Halbuki bu adam Sofyada 
da çok meşhurdur. Asıl hareket 1 

merkezi oraı.ıdır. Sofyalılmın 

onu tanımaları liizımgelir. Her 
halde birçok gazetelerde ve mec 
mualarda müU!madiyen ismi 
ııeı;er. 

- Hiç duymadım. 
- Sana tuhaf birşey anlata-

yun. Ben bu adamla birgün kar
"' kArşıya geldim. 

- Ne vakit? 
- Geçen kış. Bu garip bir 

,·ak'a.d.ır. Ne idi köyün ismi? 
tamam Ku§(ular köyünde. Ora· 
ya teftıııe çıkmıştım. Bu köy bir/ 
Bulgar köyü :idi ve birçok komi
tacılara yatak vazifesi gördüğü
nü de haber almıştık. Ben bU-ı 
yük bir' ihtiyatsızlık eseri yalnız 
bruııına bu köye gittim. Yolda 
bir adama rastladım, o da ayni 
köye gidiyormuş. Onunla arka
d:ıı,lık ettik. Beni köyün mey
h;.nC'8ine götürdü. Biliyor mu
•un bu yol arkadaşım kim imiş? 

Kimmiş? 

- Yanefin ta kendisi. Ve bc
nı götürdüğii meyhane de blitün 
avenesinin toplu bulunduğu yer 
df·~~il mi imiJi. 

- Müthi~! 

- Evet hakikaten nıüUıiş bir 

YE:ı.'t SABAJt • 

( 
SAN'AT Sabah ve 12:DEBİYAT -v-

--·--~-------------------------J 
Kiiflirbaz çocuk 
b.-ıbalarile bir 

hasbilılil 
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Q n yaı;ında ya vım.1' ya """' 
yoktu; fakRt ö~ le <;- liz z " ! 

ve müKtehccn bir şekil.le kü
für ediyor, kendiı;ind~ı. biraz 
d~~-a kabaca ha.•mına u derece 1 oı------------
sogup ı<ayıyordu ki bacak kadar 
çocuğun .ağzından ~ıktıi;ınn ih- Büyük Senbolistler - HaAim bu mektebin müessisi midir?-
tımaı V(·nlemıyecek bu ~untıırlu 1 • ':l • 
şütu_m karşısında ürperruemeğc Bır m~kayese • Rievlidin tesiri - Iran edebiyatı - Sadi, 
ımkan yoktu. J H ~,. lşin tuhafı, büyümü~ de son- ayyam, Urıı - Türklerde rumuzcular - Nesimi, Baki, 
radan küçülmüş gibi, şaşile mü-

1 

Nedim - Kanuni Süleyman Ahmet Haşimin şiirlerinde 
tenasıp olınıyan bır agızla konu-
şa.n ııu -l'avrunun üstü başı te- hakim olan ruh - Hususiyeti - Biı· fıkra ! 
mız, kılıgı kıyafeti de y~rindc 
idi. Birisi bundan dört vüz sen<.>, 

ct'ğen sekiz sene e\'\'eİ ölen bu 
Acaba bu körpe dimağ, en 

şirret külhanilere parmak ısır- iki şairin isimlerini yanyana 1'"" 
tacak bu müstehcen Ye yüz kı- tırerek yazdığım bu müsahabe 
zartırı kelimeleri neredc:n, ki'nı- sın bu iki şairin de hayat \'e il-
d 

.. • ham menbalarını doğdukları yer 
en ogre~şti? olan Bağdaddan almış olmaları 
Birdenbire Ahmet RaPım mer- 1 d ı ·ı ~ 

bumu hatırladım. Nur içinde 0 ayısı e 0 'aydı Ahmet Haşi- / 
min isminin yanına Bnğdadlı 

yatsın, onun (Sokaklarımız) Ruhiyi de getirebilirdim. Fuzu
unvanlı bir yazısı vardır ki: · !iyi tercih edişim e<lebi mc.slck 

"- Biz, ötedenberi çocuğa e- itibarile aralarında bulduğum 
hemmiyet vermeyiz, lüzumu nls- büyük müna"ebetler dolayısile· 
betinde dikkat etmeyiz. Daha dir. \ 
doğrusu ne ehemmiyet vermesi-

1 
Edebiyat~ılar Ahmet Hfu;inıi ' 

ni, ne de dikkat etmesini bilme- Türk edebiyatında seııbolizın 
yiz.,, Girizgahi!e başlar ve de- J kt b' · b' .. · · 'b· ·ı 1 
rin bir içtimai derdimizi teşrih me e ının ır mucssı~ı gı 1 ı e-

ri sürterler ki doğru değildir. 
eder ve görüşünü tevsik için de 

1 

Hiı.şim. mektepte bulunduğu ,;ı
şu müşahedesini naklt..-dcr: ra!arda (şair) Jakabilc anılan! 

"- Bir gün öteberi abnak arkadaşları Paul Verlain. Emile 
için köyün çıu·şısında g('.zinirken Verharen, AJbert Samain gıbi 
beş altı yaşında bir küfeci ço-1 büyük Avrupa sembolistlerin te 
cuğu diğer bir küfeci çocuğun& siri altında bulunuyorlardı. Hiı
zincirleme ın;ulile öyle bir sövüş ,um bizzat kendi izahına rağmen 1 

sövdü ki, küfürbazlığil" meşhur "'!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!~""!'!!!!!~""'"!'!!!""""!~ 
kırklık bir balıkçı tezgahtarı bi- 1 
le şaştı kaldı hatta iki elile ba-
şını tutarak: 

1 
- Ben de kiifiir etm(,,.jni ili

rim amma dizisi bu kadar uzu
nunu beceremem, diyı dükkan-

1 dan içeri girdi idi,, 

' * 1 
Bundan on beş yıl once Ah- 1 

met Rasim merhumu, dün de be- ı 
ni parmağımızı ağzımızda bıra
kan körpe ağızlann bozukluğu, 
üzerinde dikkatle durulacak bir 
içtimai derdimizdir. 

Der ıleml'z elini ekmekçi kü
reği gibi uzatarak: 

- Seni kerata seni ... Yay ko- j 
ea }:>ez... seni! Yolunda aklınca 
giıya çocuğa iltifat ettiğini ~a- ı 
nan beyinsizler bulundukça, i 
kan koca münaka.şalannda ~o
cuğun mevcudiyetine ehemmi
yet bile verilmedik~e on yaşın
da bir yavrunun eski tulumbacı 
reisleri gibi küfürbıa ke8ilmc
sine hiç şaşmamalıyız. 

Kanaatimce ağzı bomk bır 
çocuğun yola gelınesi için keu- ı 
dİllİni değil ebeveynini cezalan
dırmak lazımdır. 

,-------------~ evvelkilerden hatta mua~ırh<rın-
• y AZAN dan ayrılmış olduğunu ilan ~t-
i ti.,. dcnilivor. 
ti u L u N A y Ahmet Hilşmı ancak şark ~t·n 

1 il ~ bolizminin tarzına.. eda.'ın ~ is-

s~nbolizmin müessihl tlti:'ll, şark 1 
ta yetişen pek rnk f\enboliııt :>a· 
irlerden biridir. Yalnız bu sem
bolizmi daha mahalli. daha milli 
Ye daha anlaması güç bir sckil
de arzetmesini bilrnistir. 

Ahmet Haşim içiİı ııair "nr 
b}r hakikat habercisi, ne _bir be-1 
lagatli ın8an .nP de bir vıı.zn ka
nundur Şairin lisanı nesir gibi 
anlaşılmak için değil fakat du· 
yulmak üzere vücut bulmuş, ' 
müsiki ile söz arasında, sözden 
z.ıyadı> musikiye yakın muta-, 
Ya.<ıs~t .bir Ji.,andır.,, j 

Haşııne gelinciye kıı.dar im
bikten süzüle süzüle ı:lamlıyan 
şark çenboli.zmi bu ha.aııas ada
mın e;ayet rakik oya ığnesine 
hen7Jyen kaleminde eibette bu 
inceliği alacaktı. 1 

Ahmet Haşim Nıerirun ~ 
gıcında: • 
"Maozıımede elektrik cereya- 1 

nı nevinden olan ı;iir scyyalesi 
bir an inkıta& uğradı mı bütün 
bu anasır derhal fıtri ~ırkinlik

Jerine sukut ederler. ~iiı bir lıi
kiye değil, Rt'SSiz bir şarkıdır.,, 
dedikten sonra şarkın ıın büyük 
senbolist şairi olan MeYUına Ce
Jaleddini Ruminin Mt.,,ncvisin- 1 
d~. 1 

ım mt'tl Mı nalri - dur 
~ oist 

Lik ~ü ı..~ an nur nist 

yan eylemiştir. Yoksa ı;enboliz.. 
min bizdeki kuvvetli temelleri \ 
şairin üzerine kuracağı iibldc ne 
şekilde olursa olsun ondan mti- l 
teessir olacak mahiyette <il·ihl
dir. 

• • • 
Fuzuli, daha Bağdad Türkler 

tarafından fethedilmeden evvel 
Fıratın sol tarafında Hille şeh
rinde doğmuştur. Beliti de Ab
basiler zamanında Türkistandan 
fraka göç ettiği tahmin edilen 
Türk aşiretlerinden Bayat aşi
retine mensuptur. Kanuni Sü
leyman Bağdadı fethetmedr.n 
evvel o ha valide bulunan Türk 1 
lll}İretleri gö~ebe halindP bu
lunuyorlardı. Bu aşiretler Rağ
dad ikinci defa olarak Dördün- ı 
cü Murad tarafından fethedil
dikten sonra Yakube, ~hriban, 
Kızıl Ribat, Hankin. Mendıli ka· 1 
sabalanna yerle&tiıilmişleıdir. 
Asırlardanberi Türk ya.-amışlar, 
Türk kahnışlar; hala diU~rin
den, an'anelerinden birşey kay
betmemişlerdir. 

l''uzuli Kanuni Süleyman ıda
resinc bir Türk şairi olaı~k gir· 
mesine .ragmeıı kent.litiirıe liızım 1 gelen dikkat ve c lıemmıydi n J. 
bedememişti.r. 

Ahmet Haşim de 1885 Je Bağ 
dadda doğdu. On iki ya>;larıntla 
1stanbuLı geler~k Galatas·ıray 
liscı;ine girdi. Benden yııkan sı 
nıfta bulunmasına rağnırn ken
disinin m~ktep hayatın: ı•·k gü
zel hatırlarım. Fikretin 

Sayfa : :J 
--- - !E!S 

Şimdilik ::=:-
--==Bu kadar! 
Harp ve· ikticad 
Harbin gi_ttikçe uzaması ,.6 

. . daha zıyade de mıaıınağa: 
ıstıdadını göstermesi kal'f!lsın .. 
da ha ll<a düşe., ba."1.ıca vazif • 
"mümkün mertebe iktisada dik~ 
kat., etmektir. Halk bu prensipe 
nekadar ıtina ile riayet eder, 
m~mleketin dahili stoklarını 1 ... 
kadar t~sarnıfla sart'eden-e her 
bakımdan memleketin dahiii vo 
harici muknveınetini takYiw 1>t
mi~ olur · ,... 

Yanlış bir muhakeme 

B l'lki bazı vatandaJ)lar şöy• 
le bır muhakerr.tde bıılıı• 

nacaklurdır: "Memleketin bug
day ve Hairc gıda istihsaliitı 
kendi ihtiyacının fevkindt'dİ!': 
Bu vaziyet kar~J:<JOda niçin ek-. 
mek. y~rk~·u. tasarrufa riayet 
ı:cıeyım. Nıçm ber zaman yedi· 
gımden daha az et yiye~ im? c.;..-. 
rek buğday ve gerekse et mem
lekette mebzul değil mi• Bll Jııı
sıısta manasız biı tasanufta 
bulunmak memleketın milli nıÜ· 
dafaasını "'' ~ekilde taln·ıyc e-
der? 1 

Bu nıuhıı.lıeme yanlı~Ur. E
vet, fiilıakıka memlekt.'timi" •'-" 
la bir lut~a salıne olata k du
ntmda dci(ildir. Her ne\·i ı::ı.t.ı 
iat ihsalatımız, istihliikiıııi.:iıı 
fevkindediı'. Fakat. buı;iınkii 
hınpte gıda maddckn stok ı
nun meml\'ket miidafa.ı..a bakı
mından cephane ve silah •l J

kundan uı. değil, l>C'lk, tlc rl 0 l. 
fazı'" ehC>"mıııiyetı vaıriır. 

Harp ve açlık 

N üfu"u 450 nıiJy .. ıııı L 1 :' 

Avrupa bıı,::iin a~tıı. Bu-
tüıı kıt'ayı yt-dıtnhakkiinıiıfü 
geçireıı Alnıan)·a, müthiş dü~· 
ıuanı Lng-iltere ile WJ,u~.n1tkcn 
ayni zan1anda ac:hk tlcnileu bi· 
nman dUşmanlıl da ı11üc·aıJPl1,." 
..ıınektedır. Ve hatta bu dü~-
~nan İngiliz imparatorluğı.ını!n 
·1lemşümul dona.nn1a~ınJ,111 tl ı, 
rnuav.am lıarn filolarımfan llıl 

d;;.lıa ziy"dr kuvvetlidir Bunıı 
ln~iltere de itiraf ettiği kin ı:r 
ki Almanyayı abluka il<' yl'nnıe
ı);f' ı;aln,maktadır. Aynı hakika
te Alm:uıya da imar, etn ı~ oldu
~u için o da lngiltercyi istil:ı 1<"
ı;<'hbü•Ünü bir yaııa Lıraknı k 
adayı a.; bırakmak suretilu ha!. 
bi kazanmak !:ayesile \uhtı·lba-

~"ııı~'" keııdi.-i:nı kulluğa ıütıi;ı 
·~ 1

• bu} tik lııı· rahattık \"C 

lfit r tlu~-.ıu. Masamn üzeri ~~
r;~~t çi~ckll'rle . süs.lenmı~ti. 
~Ok !\t~ı_zııı lıu geli~ı Crvdeti de 

...._ \'nıılirnnşti 

~i~? ~e <ıJ.lunıız? Neneye gitti
tnıı;ı e fı·ıı:ı ~ Sıze o kadar alı&
lıı,,i ~ ki ina ıın:ıazsınız dünden -
lıaıue Pp tizi dii.~ünüyorunı. Her 1 

lı gitt?on.i bırakıp 8ofyaya lı ç· 
l!ı·ln ı1 .dıyc i'düm kopuyordu. 

"""Y oldu. Ben kendi ayağımla bu 
11U1avarlann arasına ginniş bu
lunuyordum. Yanımda silah na
mına sadece bir tabanca vardı. 
Üstelik zaptiyelere de beni me
rak edip peşimden gelınemelerini 
tcnbıh etmiştim. Vaziyetimi ta
savvur et Anna! Onlar belki on
kişi vardılar. Halbuki ben tek 
bir kişi idim. 

(Arkası var) 

Çocuk her şeyi muhitinde öğ
renir. Şu halde ü.ı;tat ı erhumun 
küfecici de, benim temı:ı pak kı
yafetli bacaksız küfürbazım da 1 
bUtün bu iğren<; sözleri muhi
tinden kapmış birer gramofon
dan başka biı;şc ydeğildirler. 

Bizler hfıla yanımızdaki ~ocu-
ğa: ' - ,,. 

- Öp amcanın elini!. 

Çocuğu mektep okutur. !ilkin 
aile yuvası terbiye eder. Artık 
bu, hakikati anlıyalım ve öyle 
hareket edelim. Bizim ağzım1z 
bozuk olabilir, fakat istikbalin 
neslini ağzı bozuk yetiştirm('ğc 
hakkımız yoktur. 

.A. C. SARA. ÇOf':LU 

~-----------------------...vıx..v.L\J.ALAı.A . .&>ı>.LY,.vıJ-ZJV.LJWWl.V.VLlL 

beytini almakla zıııı.nen yahut 
ı·ümuz tarikilt' şarktaki ı;enbo
lizınin menudiyetin. truocill. ... , 
diyor. 

Ahmet Hıi.!;ım hakkında yazı
lan bir etüdde: "O eski şiır an- ! 
anesine isyan ederek kendinden 

'\"ii7.ilnd~ su 0 l("ninn. naihri 
at..,,iııi lra.li 

<llye tasvir Plthh Fi\zuliyi lıtttır
latan hassas ı;ı>hreli. ~ayıf bir 

(Sonu: sntıife 6, Siitun 1 de} 

• • ' ~ .. ' ' • " - .. • .. • ,,..~ •• ~ , ,.... t ' )<; 

1 hir harbınc ge-rmj vermiştir .• -i. 
hai zaferi haddizatında bir "aç
lık meydan muhaı·d·esi.. ola'l 
"Atlantik meydan muha!'Pbt'~ı .. 
nin temin edecı•ğiııd~ her ik, ı 
rol ıırntabıkt:r. 

ııı'Yıı 1 Un sizı bütün gün göre- Top atışının kontrol ve taras- •• .. M bunun kat'i bir ınıızalfrn-
~.PıJ ıı:e ne kaJ;ıı bedbinliğe sudu tamamile tayyarecilere y A A R yet teşkil ede!'eği kanııııtin-
ı,. !.;,hını~. ol.thıl,•< eğimi kolaylık- terkedilmi~. Ark Royal tayyare deydim. 

....._ ,~•n .'.·-<!."bilirsiniz. ana gemisinde her saatte bir Fakat bir çok geı erallt·r, 

ı. uu tayyare ha\'alamnıı.k üzere ter- amiraller, devlet ıı.damhrı var-
ı .. ı. n.o"''" Yakti amcam ge- u·ıı t lı t S · ı. '" .._ " a a nınış ı. ersen ve sey- dı ki bunlar bu hareketin ını-

"it ı,··ır""-n.ı aldı. Civarda kü~ük_ t ·u k "' ··daf --------------------------------------,, tl yar orpı ere ·arşı uir mu aa•ı • kanı üzerinde şübheli idilcı, 
v~\·•ıı·ııgı Yru-. Ora va davet ettı ı k ·· h hl O O · J · ı - ' ı er de vardı~ Eg-lendik. oma uzere er zır ının yanm- ( Y E N j S A B A H ) iN 8 Y K S 1 Y A S T E F R 1 A 31 Çanakkale taarruzunun -<arlı-
~ ç da müscllah bir istimbot bulu- • taki tesirlerini bir türlü iik~-

hiç ok iyi, beni böyle vel'leı.. nup civarda görecekleri torpil-••---------------------- ------·--------- miyorlardı. Fakat şimdi onİ:ı.-
lı~ g.av~ı etmezsin değil mi• ı · ı ta ki rdı • ·· 1 
lı•, o ;vet etsen de gelemezdim e~:::.!:maC:a .. atev~i olunup daıstan bulu elde etme ı·çı·n ~a~:~zdı~oye~:~fceki.;:jche~i~ 
"an" '~ b:ı.ljka. bir mesele. Dur baı;anlması muınkun olup olını- (Bahriye birinci lordunun) 
~"' l'.nulıım bir haber vereyim. sa·· ·· le b'I - · d -,,ıı l y.;cağını meydana koyacak olana z soy ye ı ecegı zaman ı. 

:i~~~~~;~;~:~::g::::::· :~~e~r~::~~:y~~e~:~:~ ngilterede müca e eler .. ~~i~i~:~~k~s:~rzo::a::: 
~~il)~ .. ıre bir heyecana kapıl- Martın 16 ncı günü öğleden zere Cardcn planını pek ala 
'<al ıa't:" Sapsan kesilmişti. Bıı •onra a.kdolunan bir konferans-_ Türkler ne yapıyor ? Va zan.· - bolu yarım ada.sına YC Ahya tatbik ettik. Ben zaten bu pla-

tlti: at '' baş':a türlü tefsi ta, .te~tib:>tın her .~ok~ı gemı Martın ortasına dogru, yal- •• • Techizatı bozuk olan Türkler netice vermemiştir. Bununla 
'lı. f•'akıtın de gözünden kaçma- r l sahillerine toplamıştı. nı pek beğenmemiştim. Plan 

' \' SU\ anlenne Ye dıger umeraya nız deniz harekatında değil Ça- v Ço rç ı I her cinsten mühimmat ·e top· beraber, nümayişirr.iz fayda-
'·~ı ok ~anını korkmano ! birer birer izah edildi. Konfe- nakkalc seferinde de bir ' dii- • lan her taraftan toplayıp ge- lı oldu: Türkleri atdattık. Rus-
tı,lıi~a biz vıırız'. Komitaeılar raıısa Amıral De Rolıek nyaset nüm noktasında idik. O zama- _ . 132 tirmişler, yahut yola çıkarmıı;- !ara yardım ettik. Pek fazla. 
l\'llı"> bulundıığunn yerde iş gö- ediyor, Amiral Gueprat'da hazır na kııdar vahim tehlik"1•r ve a- lıırdı. Buna mukabil RuHlar, zayiat veıınedik. Şimdi bu i.~i 
litıı ;i~ı ·. Burunlarından gctirı- bulunuyordu. ğır zayiat ile kar~ılaı;mamış, dişe uyandırıyordu. Artık t.u- parlak bir hareketle Kafkasya- orada bll'akalım \'C b•ı~ka isler 
ı. 1~"1allah.. . 1 Martın 17 nci günü akşamı pek mühim kuyvetleri ciddi bir tacağımız yolu bir kere daha da vaziyetlerini düzeltmişlerdi. arayalım. Vakıa daha ilcı·ıdc, 
•ayı~ı ayır, hayır .. Ne ılıye kor- havanın müsait olacağı anlaşıl- surette harp hattına ~ürmemiş- gözden geçirmek zaıman gel- V mek t·kri yani ni~an 1Hl15l içinde. bir 

• • Yalnız.. dığu1dan harekata başlanması tik ... ~den pliuuru parça par- mişti. Daha Çanakkale ta ar- _ az geç - ' - hayli zayitı.ta marıız k:\lrtıkt.an 
4>

0 
lı \' aııef rnminı duydun nııı emri bütün donanmaya tamim ça ku~ulterek tatbik edıyorduk. ruzuna başlamadan evvel: Henüz denizlerde ol&n Fran: ve esaslı bir hezimete df' uğra-

~ ı~·ı j edildi. 18 mart sabahı da herke- Vakıa b.u P!9.~ tatbıkı muvaf- - Eğer işler iiı;ıit ettiğimi, 31z ve İngiliz kuvvetlehnin Ge- Jıktan :;oııra buna ~nzt'r ih-
nııa ktk"l"Jı". "n ümitlerini bo~a çıkarmıya- fakıyet.sızlıge.ugramamıştı. Fa- gibi gı'tmezse ve eger Türk i8- liboluya ihra0 cdilınesi ve ora- tarlara hedef olduk. O zıunan 
" ' • " .. ~ . kat tatb:k sahasına ~ıkanlışı f ı ' ~· 'an,,.f mi dedin~ J rak kadar ~ze!dı. Sabah, sem;- o kadar yava~faınıştı ki, şu tihkamlan pek az a mukave- da bir taarruzda muvaffak ol- artık o zaman Çanalıkalt• hctl'· 

} •VH \ bır cenup nızgarı ve berrak bır dakikada ona artık dıırmuş met gösterirlerse... nı~ı süpheli idi. Bunlar ka- bine tamamiyle J.iirişnıi~ hulu-
\''tı :ııı tı· anef. Bu aılam çok .

1 
"-•• Adal d . . bakıl bilird Halb lstcdiğimi.z anda harekatı ta- fi miktarda değildi. Fakat uuvorıluk. 

<•rl\u.,, ır s~.Ydir .. Hem ya.ınız. . •ema ı e açıM•""O• ar enızı- nazariyle · a . i. u- tı'I etmek yoluudakı· kaıarımı- · J °"'' ı <l · h ı tif .. ı · d af kımsenin şüphesi yoktu ki bn H lb · Jı..ıııı · <'.ı;ıl, komıtacı ;;efıd.ir. nın meş ur a gtın cım en ki bir tar· tan da zaman geçi- zı gözden geçirmek zamanı gel- a ukı mart ayınd:ı bu ıııii-
lı;ı.Jıı., a, •·ndi~e ile gene adama biri hilsıl olmuştu. Sabah er- yordu'. Ateşi açtığmıU'dan be- mişti. Hakikatte tıiz bu ıoi bir kuvvetler lskenderuna ihraç o- talea p<:k aliı. müdafaa olıına-
' ,or~u ' k--• ı ~,. tar · b' · t· , luııabilirler orada Türk impa- bilir ı· 
'Oi ~ı·l ". ·ükha her 'e'" keşif """"n n;;uız mayo ayıcı rı ır ay geçınış ı. anda vapabilirdik. Bir h:arctle ' ı. l "ı ' J • • J • ratorluğunun mühim bır saha-
~bii bı·~ıştı~ Pakat Cevdet cuk gemileri gı.'<'eleyin (beyaz yar) Türkler ne yapıyorı&.rdı aca- Çatıakkalede, yahut Çanakkale _Taraftar ve aleyhtarlar 

ı.: '"'lı· kvnmıuy·ordu. ile (Kepez) körfezi arasındaki ba? Onların kuvvetlerini art- yolunda bulunan bütün arma- sını ikiye ayınt, Mısın tehdit 
' '-· · tı"' k'·- tabk' t kJ cdeu Türk ordusunun muva-
' <iıı~,·u,,·'V\'cl.kı gu"n ı"kı· y·erde go" . ~nhaq yani Çııno.kkaleye 8000 h.•ı """ ımat .. Ya!' ı a- da, kruvazörü. torpido muhri-

"' "' J 1 ı ktükl salasını ke~r. o kadar hararet-
•1~1.,ı · uıtn bu yüzden Kalkaıı· var<lay.a Ji.adar ulan kısmı tor- n, yenı mayna~ t o en, bi, mühimmat ve aslıer nakli-
•in· ı «ltii;; ·pillerdı·n serbe,;t bulmuş olduk- torpıl atacak _tüpler ve. AJ- ne mahsus gemileri, zırhlılarile le bekledikleri mühimmatın var 

1 but· ·t ettim, fakat kendi-
1 

h b verdıkleri gibi Fran- m:ı.n muallıınlerın nezaretı al- erir, dab'llır ve gözden kaybo- masına engel olur. Böyle bir 
~'ıl,.nıj'~raadım. Kimbilir nereye arı a er . .· ' . tında yeni toplar yerlestiı'dik- !urdu. Bütün dünyayı aliı.ka- ibra çhareketi için Çanakkale 
~01111.r, ~ haha şimdiden bütün sız balıkçı gemıleıı de (Beyaz !eri meydanda idi. dar eden bir taarruza giri~miş taarruzu mükemmel birba.~lan-
~- Ycre'>stim. Kalkandclenden yar)a kadar olan sahayı ~u~ Ya Almanlaı· ne yapıyorlar? olan kuvvetli donanmanın üs- gıc te~kil edecek, onu kolayla.<:-

%.ıl] kıpırdayamaz. Kaııaba y~~. etmı~lerü.ı·.. Bınaeua ey Onların bir ay cv,·d Elbe ağ· tüne gece çöker ve boş deniz- tıracııktı. 
~~•r 0 l>a kUt;ük. Sıkı bir ıı- buyük lt)Jlebbu•uıı hemen . baı;· zından Egı. denizine ve Ça.- !erle sa.kin sahiller üzerinde 'na • lanıa.,ıııı meneden artık bırşey nal;kale önlerine denızaltı gön- güneş doğardı. 

1
. lı.nıı ~tında ıııut.laka ele kalınamı§tı. dermi~ olmaJan lazımdı. Gön- Artık hangisüli yapayım, di 
,~ ~~irue S<>yliycceğ;ılİ bir Uır- Giın~,; doğarken sili de sıyııl- derebildiler mi• Bunlar yolda- :;e dfuıünecek zaman değildi. 
ı,"'- lı"r crnı~ordu. Yoksa Ccv- dı, lodo~ rüzgarı kesildi \'e AA- mıdır? Ne kadar mesafede- Çanakaklenin devamlı bir su-
~"'llrliııııı~:Yı Gğrcnmiş m· idi" at sclıiı.ı Çf•yrek geı;e: "İkriye dirler•. Bc:lki de Alman deniz- rette bombardımanı hiç şüphe 
~~ ln <le Yane!in şeriki hart'ket işareti aıminıl gemi.si- altıları pek yaltınlardadır. Bu yok ki Türk kuvvetlerini git-
~er ~~~~. unu bliivıır rııu idi, nın dite~n<ı toka edildi. düsüncc t~zde dehşetli bir en- tikçe artan hlr nisbette Geli-

'""'ıkat bt.c:ylc ı ~ 1:. .bır rıı..ı..;;:;:;L.-~~ 

Bütün bu mülilhazalann be
nim üzerimde hiç bir teıoıri ol
madı. Hepsini biliyor. hep,ini 
bertaraf ediyordum. Bun Ça
nakkale taarruzuna bağlı itlim. 
Ben. kafi kuvYetlet'le Çanak
kaleyi zorlamak lazıre gelitiği 
ve Çauakkale zorlanıp ar.ılır-

Derken .. Ne oldu! Haı'l·katı 
tatil etmek ,,;iyi<' t.lursıı, bah
riye birinci lordu her 7.•namkin 
den daha h~raretli obrak ta
arruza taraftar görünüyordu. 
Taarruza yeui bir .;ekil \'Crnıek 
üzere yeni bir plıl.ıı ~izır,eyi 
şidc1 etle istiyor: hatta. Çnnak
kalcdcki kumandanlığ1n en va
si salahiyetlı biriside bulun
ması lüzumunu ileri sürerek 
bu ımes'ubyeti bizzat denılıte 

etmek niyet -de olcluguııu soy
Jüyordıı. 

( Arka&J v.ar, 

Netice .. 
' 

Biııaeııakyh y,ıt"n ı

mızııı bu hakitati n ;la. 
güı.ı)en uıak tutmanıaları hııntın 

i~in de memleket mtiıl faasınt 

fevk&lad(• takviye cıkc!'k olan 
· iktisada ı iayet,, pn·n<ıpinın 

tatbikinde en büyiil.. t tizli~i 
giiRternıderi ıcap l'der. 

MvRAD SERTOGLU 

Orta Anadolunun 
zirai ka'kınması 

Siva8, 3 t Hususi) - :t,;r:ıat 
\'ı-kiıleti Orta Anadolıınıın zi
rai kalkını.nagı ve ıstihsalin art
tırıbna,;ı csaııhrı üzerinde yapıl
makta olan büyük zir:;.at anke
tini tamamlamak üzer!' hn ,~ı 
tatil aylannda Yük,:ek zirıi':>t 
enstitilsü talelı<>lt·ri kö\·lrrde 
yaptıkları gezide bu vıl da vi
hiyPtimiz .;evresindeki köyler 
üzerinrlc devam etmeğe b.ı~la -
nıışlardır. Bıı maksatla Ziraat. 
enHtitü~ü talebelcrinrll'n Ü<' grun 
~elırimizc gelerek üç \'kip halin· 
de nııntakal:ırıııa harek< t etmiş 
!erdir. Takbcler burda ziraat 
muallimleri ile birlikte büyük 
köy da,·asının önl'mlı etüdlerini 
yapacaklardır. 

Birinci ekip: Y ıltlızeli çevre -
~indt' \.üksPk Zira.at En~titu.:;ü 
~efkı~ndeıı Kazım ~!ıhrıo;;lıı • 
nun ı«yaı;ctınde 373 köy dolaşa· 
caklardır 

İlıınci ekip: Hafik. Kızılhisar 
kazalamıın 564 köyü ü;:crinıle 
zırai iııcelooıeleı yapacaklardır. 

Oçüncü ekin: Ziraat \'ekiıleti 
ziraat muali;,.,lerindrıı Hamdi 
Özkanın Jıa>ıl•anlıgı altında ıııı·r• 
kez, Di\Tik, Kangal, Şaı kısla 
kazalannın 461 köyün<' g:de<'c'ı
ler ve köylü ile yakından lenı'1!1 
t•ckrl'k istihsal \"e zirai '·azivet
Jer hakkında notlarmı Jıazı~lı • 
yacakkrdır 

Cümhuriyet hükiımetimitin 
bu mühim rnenıl~ket i5inc gôs· 
-ti'rilii:ı alaka köy!Um!!zün yü

! zünil giildilrmüştür 
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• a Ali -· 
Y ... ;ı:an: S mi Karayel •=ıı::=.::;;:=:=::c=::ı::;;::::::c::::::::=:~:;:;:___ (B<ı§ tarafı 1 'ıı.ci sc.yf..00) a v 1 

1 

· - G..irdün mü nasıl aldı pa- şaf verebilecek mi? 1918 denbe-Ytirllk Ali, hasmıam usta bir tı ve gevşetti. Kü. .... teyi geçti. ri yeni bir harp ateşini körükle- -~ 
pdı!lvaıı old~u muhakkak Hafız küntcye geçer gecmcz A- çayı•. Nasıl kalktı "ya ~"3. ?. nıP-kte amil olan i.ktısrtdi buh- (Ba.• tarafı 1 inci .• ay/ada) yedinci ordıuı.un yüı.başı scrya- riddan af l.stirhamuıda. bul~ 
ve y\lzde yüz bir ı;ayvant aşı.-, li, tek paça kJtııp birdenbire ran, cihanın nizamı büsbütün ciken sen cevabımın lütfen inti- veri de; bu çerçeve d•hilind~ !ren, !l.DAva.tanıia istih\8:! ~ 
rarak kendiııinl mağlflp dilşüre- do~ldu ve hasnuıun küntezi:ıi - Abe, sen de küntede böyle boz~ılunca, acaba mu7.ır ecre- şıı.ruu rfoa etlerim. mahremi ve yardmıcısı idi. tikUU mücadelesi devaJll ~ 

. ğıni bildlği için oyununu 
1 

söktü. 
1 yap:ı.caktın bo' . t Y<k"lıar_ad_y~r vHe kuvvhet ''";m.ıY<;- • • • • Binaenaleyh onlular aramı- Y1,~ Tftrh;;~S:~~~il~e .. doğıı'~ 

lilc h:ı.smınııı ki:Jbct ka.enağın· . ce mı ır · rp, ':terın su- Sırf kurtarıc.ı ve kurucu Ebe- da cereyan eden bütün m\inase- """" ~~•ua.u.uı,;• , ı:a tarlama yapıyordu. ı dan da tuttu. Dcdı. 1 künu \'0 slild1tu iç:...<le bC4,'u.l- ı di Şef .Atatıirkün nesillere biz- bat ve muhaberııtı kıınmandaıı ~ .. lruruw ve 1~ Nihayet Ali haıtınını ~- Deli Hafız, Yürlık Alin ne Hergeleci, usU:..~·n•n ve l:en · dı>ğıı tanılan sönmez ideoloji- met edecek tarihlııl, tefcrr" ta so:ıra seryaver yiirha.§.ının bile- t.aturkun, ve başlaruıı ~~ 

şalttı . Ve kemaneye geçti. yapmak istedi.,"'ini aııWrııştı. Bu · dı köy a • çatmıı;tı misali ; çoktur. yazdığım ma.1:alelerimin lıirinde General Ali İhsan Sılbis'in bildi- yonıhnak,_ rılmak hilllll}.eP ııııt 

j 

1 

yaca.,"ııu aııı.yınca. kliııteyi bo· d.rinın elerdi ile u[T'.! ırken bir !ere de L:ıkc<ı olabilir; bunun! gıri§meden tes .t nı:ıksadile ceğini pek tabii olarak emekll
1 

n 1Lltın& alınış arkad .. (f 

Yürük Ali. künteci ve çapraz· vaziyette iken bir yan kılçığı a- Bır fırratını Luiuv )~ı;.ından f' d t ve t in g::_,., g~tik- eski altuıçı ordu kwnandanına gi muhakkaktır. ~ve millı.gayret ~·e.!~]1(# 
tarak ve kiabet • aki k:ıa1ak İ'.itiyordu. ç artan k eııler, dı.'la bü- temas edeu iki fıkraından heye- Pakat onu batıran karakteri, !enle .asn millet:zı ~ırligı. 'I ) cı ttr pclılıv.:ı.ndı. Oııwı tek çap- elile de hız \'ererek h~şmını y:ı- Hergeleci, bir krlaY'~t bıılutı yük h·rrt ' 1 yan ( · .eı~iz-' can \'C tc .i.sa kapılna emekli Ge- hu ilmi ve askeri lıakikati tes- ber~ temin edilmiş. aııa # 

rv. bud ;malan, doğru çapraz- nınıı. ve sırt c~tü düşürerek ye- at,anın yanından sıv•(c•. Lkle~. c;_, .il ifade eder. . neral Ali lh.san Si.his: yaa;d,;;ı llıu ettiremez. Hepsini bir tara· I nııı ıç·=ulııeyş . ~ 
lan, 1:. tel i daima tehlikeli neccltti. Yil.rük Ali ile, Deli Hıı!ız b'-- . BL1yük d vkıtler arasında!d tıwhih ve iza.hlanna rağmen her fa b:ra~; askeri ".a.ıi.felerin / ~an ~al e milli ııııctutl~ ) 
idi. Fakat, Hafızın paçaları Ali - b' ı il OO..,"ı:·t •Ja.r Ali sıyasi ahenk ve \'!fak, ufak mı!- zaıınan içinde boi:'Ulup kalacağı mrhiyetını bul!sa elim: Ordu- arp an 'kal eW: Q 

Bu F.elıeplc, Deli Hafızın ilk ır er e e yce '. . ' !et! riıı de huzur ve emniyetini tarih hakikatlerinin çelik muha- da erden ın:ıceşalıı k:>da.r asJre. ~ Jnyı.larına intı '~ 
nin elinde kaldı. IUfız, paı;ala- Hafız~. l:Unted ıt:ırmak ıÇID. ·, k.fJdi. Bug'Jn ondan <la eı;er ııarawıdan kendini kurtarama· rl terbiye nizamlar dahilinde mış, ~rk hududumuz ~~ ~ 

hı:ıd.ı. humının çapnzla.rından n.ıu kuctaram&ln1'tı. Hıwmnı ~ok ugrMtı. Fakat, muvaffak o- kai.::ıı: ış gıhidir. İnfirat politi- dı ve hiçbir zaman ela kurtara- silsileten olan işler yolııudaki mak uzere teıı:ııı:ı ol.u~ ti'. 
ve kiiıılel!'riudeıı kurtulması ha- aldığı gibi yordu. 1 lamadı. kıw dJııyıı.nın h cıı her yerin· mıyacaktır. hizmetlerin hepsıniu ve her tür- g:ı.rpte. cenupta. l$e binb~li# 
rika ıdi. Hafız, paça.ııını kurtaranııya- 'ı Nihayet, H:ı.fız bir kol ba 1·i- de :; iı; •• teminat vereme • Jüsünün vatani kUdsi blrer va· kirlıltl&rla . vilcude g ·9 ~ 

"'- t...--· ııile h~~·mn el'-~~, J·.·· ...... ·'du. ~ek iir. Bu feci aluhetten sıyrı.lınm -"e aldn'"ıııu hiJ......,.ı· l'-·-e- muntanm bır orduya 1I 'ız. hızlı ''e te-= .........,nm cağım ve yenik d" ereğini anla· - =•~ "'•u... ·~ va.lıi ümitlerile \'c.rdiği izahlı ce- = ...,. --~ ......._ lwıınuştu ... 
kemıın · sölı:ülerek triraz yınca hasmının altına düştü. İki pehlivan talı:rar .ıyağa kclk· Bir manzumeıım ziı.fı, lıliyiik . ı d · '"'""'t ı;;n; .. ta len bir z tın \ı.awrlik: blmıetini · 11' 

tılıı.r. bir kiıtleniıı. de fcliketini int:ıç rnp ann a ıse '"""'.t".'6": mu - k" illt - · Ye tavırda. üa- Milli iradeyi hikinı ıa!J.11 ~· ayağ kalktı. \"e gırtlağına da· Deli Ha.fızı,rı, kezı.ıli oyunile . d k' Y" "k edebilir. Kuvvet ve cebirle ve- lealan , keudı, ~e.ııdinı hır c\efa de eylem . ha.kika.t n yalnız yÜk Millet Meclisinin ıcaı~~-" 
yandı. böyle h&le ge!meo;i küçük Her- Fııka.t, gôrul\ıyor u ı, uru rilmclt isten niu.ml&rlD teh- daha te~ıre 'esıle olmaktan ' kendi .... ü kı -tırır. rı da bu aziz milli devlet ~..ı 

İki peh · an bu suretle ayak- I ~ biiııbütün çileden Çlkar- Ali daha bazlon güreşiyordu. tikeli olduğ u yakın tarih de ba~ka bir şeye yaramadı. Eınelı:li . ~ sini ~r gün geçtikçe ) ti: 
ta eıı..se ye gcldiler .. Likin, ıuıştı Hafızın uetalıkları hamı:.ınını isbo.t etmiştir. . Bir .taraftıı.n <la _ar,nada ken- te hattında bir ı'.:i.·a k ~: knbiliyetl ı tır ı ,c ;/. 

· !ar Çocukcagı" z, icinden AU1'..hına kaNıı.ııında bozuluyordu. f dını görerek be.:ı.ı dcın:ı.ı;oJı., ş - , . -· . - d n elevletler k ~ 
çok hızlı ve at.eşli güreşıyor - dua ediyor, okuyup üflüyordu. D li Hafı;:Ja, Yürük Aliııin Her millet için ya.şaroak hak· avarnfiriplikle ittihama yeltendi. danlıgı .dme<!iğwı yaz ıgı ser· r k drot • ·b · t jl' 

dı. Birihirlcri~ aman ve nefes 1 ilk güreşi idL Hafız, Yürük Ali kı taruyanlar, "eşrefi mahlfilrat,, Bununla da kalmıyarak "YeUin-j yaveryüzb:ıııuun; e»ki Sırp. Bul- ~ ~i.dinı \eo::.:~ bÜ~ııJııf vermiyorlardı. Yanında bulwıan :ıia, küçült ı davasından vazgeçmedikleri ci ordu kumamlanuun münha.sı· gar huduUıı.mı.daıı . ~lıya~ak necip milletin yaııa.ma ti,_): JI" ~ 
al .. tt İbrahi.ınin okuyup üflediğini gibi bir pehliv:ın.ı muh&kka.k müddetçe hodgı1m taıunacaklar ran z:ı.t! işlcrilP. i, tigal etmiş Ye Makedonyanın, dahılı \e daımi m"--•-ı..-•. olduğu k&na:ıtiJll.x ~ 

Hergeleci, bu ikinci tua e 1 Be?.miııtı. Kaşlarını çatarak lb- surette ort..da.n çıkarma.k iati- ve samirııiyetleriııe kimseyi phed bir böl""-' bil k harplerınde kıta be.şuıda yet! · ~ .... ""'.. il! iP', 
de !ıt-,yecıwlanmıştı. Ustası üst-ı rahime döndll V": yordu . d akJ rdı ce e ...,., e uman- ti"'ni· bugü dııi:ıi kahraman ~nyet dunyasına vcrnı ___ ;,ı 

• · ınan ıranuyac a. r. da etm~ş o!:uı yaver yii.zba3ı; gı • ve. . n . .. nuyordu. Ve bu nelicc>'l. ~ 
üale tehlikeler geçiriyordu. j - Abe kı.z&n! Üfürükle olur l LA.kin, Alinin yaptığı güreşe ~er~a. biııbir dagtl ll'&J.'.." ordu I.."llman<lanlığma alt işleri o~umu,. ıçınd ~et. ~':?~".~ mükiJ'&tın.ı da E!Dlekli Ge 4 

H r~i. YÖFÜI< Alinin güre- mu bu iş be?.. hakılaak olursa Deli Hafızın cevel&ngah olan Avnıpaya. dog- takdir edemez, çianeden ~'Uka· yüzltrce talebe yetı ırd nı • Alı lhaan Sabiıı Malta twı! 
şi.ne. bayllınıştı. Ne güzel ve u.;. 

1 
Deyince, İbrahlro. bi.isbiitün 1 bu, güreşi kolay kolay çıkara - ru bir istikamet <;izm.ek .a.zınin-1 n çıkmamak lazımdır,. cümlele· Vl' bu ~tll v t&n çoc~a- den kUrtanlmaci!e göJtllfi c 

talıklı ~yordu. \lllfU'llllftl. Ağa, söyleıı.ı:ıı.eei.ne mıyacağı. anlaşıhyordıı. Fakat d~ız:. Yıllarca ve ge_ccli gun. - rini savurara.Jı: ı;ahsıma ve mu- uııdıı.n ~UJ;; M!ll t M l~e Binaenaleyh ana\ tana kll':"'f t 
Halli. uzta.wıdan okka~ı az deva.metti: ı ne de olsa bu gü.~ti. Belli ol- d~-~ sarfedılen ~nın teııını l kadeles memuriyetime tecavfu ~ ~ 1' '11.nı l t vle~~.ı:J· lıp getirilen emekli G'·n~ ~ 

- · - Abe, Yüriik Ab de olı:11yor mazdı. Binuı sonra dıı. Deli Ha· ettiği muvatf«.luyetlerııı ortaya eyle~ ve bu lmirane ihtar e v - 0 .WI a ,_ e !h an S&bisin Umumi fi ~· olduğu halrle hasmı istedigi gı- koyduğu. milv~ği. gider- \•e tenbihile de kumand&nlık gu- bulundu .... u ıf~ söy .. me- ht.rekitı zerre kadar ıı ,rt _.. 
bi oynatıyordo. Güreş yalnız I be!.. fı:t. gürefi biııdirebılirdi. mek ruhıyle, butun ış cihazına I'llr ve ~tini teaelli elmek is-j sı ço.k ~orulmem~'.. kate alınına.hızın garp ~ ' 
Hergelecıyi heyecana getirme - Ali, ikide birıi keyifli, keyif· hareket Yeren bu memleket, ar-

1 
tedi! .. Ve zıuınımca had bildir- Atatürk s_ tıgı yüz~ı ya· emrinde birinci onlu ku~ ~ 

mişti. Bütün seyircileri heyecan ' - Tehey! Allaha dua başka, li Sli'ltarak ni.ra sallıyordu. tık silibı !iil1lıla. kartı! k za- eli!.. verını, kımsenın taygıyesile al-
11

.,
1 

kendisine tevcih oJuıı,-_.1 1 
hasına karşı koym&l< yine baş- - Ha.yda be!.. · ..,, man.ının geldiğine kanidir .. Fa- . Evvea şı.ıra.'llnı kaydedeyim ına~. tır. O; büyü.~ aıda.m; ya. "Bu hizmet ve \•azife~'İ Jılf"f kap1'lnu.ltı . 

1 

ka be kızan! - Hayda Hafııı be!.. kat, bu, herııeyden eV\:eı bır z~- ki; Milli t~tikl8.J tarihimıde; bü- v~ını. melhaıneı kutı:a tel8.kkı-
1 

mütenasip görmiyen e~...,, ~ Hergelec-ı , çok üzilltiyordu. 1 r Arkcsı oor) man. meselesıdir. lııtizaı_-, na- tün Türk nesillerine kara sabi· sıne _cıQden seaa kesif . uhar?· ııeralin ilk işi düşınan k~.f t 

Yüriik Aliyi çok hızlı görınüıı- -- hoş ıhtılllUara yol açabilır. 1 fesile tanınacak ol n General belerın. ate~ !'atl&ıında! \ erka· da bir askeri komplo ile; ~ ! 
tü. Ayni umanda ~tasına nc- ı E •• ) "" HaJ•ıt Bir aylık ihtikir Amerik;& en bilyük yardımı Ali İlıl'lln S8.bia'in f!l'Jıeı il biç ":1h.arbiıf~ ın~ht~ıf .. sube~~- ce Türk kanı pi.Jıasıııa Jlld,..r 
ler ya.pıyprdu • .. yup U yapmak uzel'l'. ~n'at mekanız - ı bir alaJ,am yoktur. ~n'f ı~e. k ~dıktıı eıın b1ıı; .. 1- ınuı buluııan yeni TürJı u jJ1 

Herf•,e!eci, dayanamadı. Koy· j v• .. k d avaları bilançosu ~~~·phar;rı:ı~tıy~~~ s~;.!~~ Fakat, henden peşin d~ağı i~:;~·e a~ı~ı vu~rı:~nıut~ bünyesini ~ıkmağa, v; ~i~ 
lül' en'ndm birinin yanına gı- 11 . ıne uç a ını 'h er j v yı ve benden peliln tahsılinı ıkmal 'k rübe tt'kt re edenlerı tanımamaga ıtıl 

Geçen mayıs ayı sarfında • . kararlaştırmı.ştır. İkmal kafi- tm .. '-" d . "tbe ı kı Ye tec e ı en sonra sir olması acaba esaret kıl ı< 1 
derek konu~ basladı. dolandırarak tikil.r dııvalanna bakmakta olan ı leleri Atlantik ve Pasifikte dai- el egı, v"k· ""mı" en_~bşın01ru gı·: / intihap ettiğini emekli General ounun hakkı olnıadıgı- haıd~ · 

'kin. . li ahk . An "r \'e ma a ar B<Wıl l ma • S-bis ögr" enmelidir ' " olll"' 1 - Ağam, bu, Yürük Ali ya- ı yakalandı 1 1 cı aş :(e. ceza m emeB1I1e mi bir faaliyet halindedirler. · bozuk ay 1ı kantarile mııbte- a · rilen vatani hizmetin " 
0 IWlD şey değil ıııi 7. 40 tane Milli Korunma kanwıu- cak, ne san'at alemindeki işliha- rem karilerimire fazilet ve kıy- Emekli generalin hayatını mı idi. ·-~~ ~ 

Daha birka<; gün eYvel birinci na muhalefet. davası havale o- 1 leler, ne _de mali ve iktısadl yar- met tanıtmak iatiyen ekli ge- Jrınta.:an hikmet de kendi ifade- .4ıte generalin bu ağır cu
0
f; 

- Ne o, korktun r:?'!J.. ağır ceza mahkemesinde aldığı ıurunıuıtu.r. :ıne bu ay zarfın- dun, Bntanyanın. kıtalarda sa- neralin, ilinı ve ahlak kaideleri- len -~bi d • o. tanh rd~ el" ki onu mahkeıncltre d ~ 
- Vallahi aja.m. buı::iin ı-ans- karar üzerine tevkifhaneuen tah da e5.ki 'e }en.ı milli korunma 

1 
~ordularının ıhtıya.cmı kar- -dı a.da.n tarif eW"' ""· Büyük Mı\ltıt Meclıaıne çektiği dü. 

sız I liyı»;.i yapılan I!Mllhur kaduı tav· j davalarından 43 il ~arara bağ- şılamıya kati değildlr. Bura- n:M"!!: rm ... de~~,-_ bir telgraiile hafi c~etl a<;ı· 
ı u· uz! cı.s.ı Eyüplü Halit bu kısa za.

1 
!anarak netiıcelendirilmitür. Bu da "ya hep, ya hiç!,, d. uru '1~ . ıgıhn. rb~vesı ıç".!.·hl- v~ lan müıalı:erede mlllet miliııetı· • • • . .,,;-.ıf 

- Ul n kızan... gurs u - manda yıne üç kadım kandırıp ihtikar davalarından 34 tanesi ! hiltimdir. Ikmal, tam zamanın- d~nn~.!~ ~r 1~a~n 1"•1 ~m .. - sil!erinin söz~; milli tarihi si- lııtiklal mahkeımelet12. ğuo. var hugiin senin•. 165 küsur lira ile bir takım mahkllıniyet ve 9 u da beraet da ve yerinde yapılmalı ve en· 1 e: . 1fec1· !': e • ana. rev~?[: 1 yasimizde mahfuzdur. Su-ası zaman emirle har et e d~- 1 
Deyiııoo, Hergeleci önüne müce1 v~laraakt kdo11aııdınntıaktan kararı almış bul

0 
UDınaktadır. geller giderilmelidir. :cre~~e r;a~::.'e m u u l gelip. lntit&r edA .''ı"f~_!!'u8·~ı.1be .~· ldean~:.,!'1uymaa.hkB"·~el~. illtt ı:~ ~ baktı. Kıpkırmızı oldu. Yenil . suçu o r ya_ a annıı.ş r. .. Suraski davası Batırılan vapurlar kadar ha-ı H dil' b 't ı· ti 'nd melili General lı ,......., ... a ~ ın ........ ...,....,,. ~-'" ı?~ 

mişti . Haber alındıgına gore Eyup- muleleri de dilsündürücüdiir. er. ın aşı. ug~ erı e, sağ o!nı nı dilerim. Çwıku o !isine ~lı idiler. !e_tı~~ ~ 
Ağa, gülerek; lü Halıt bu defa da ilk olarak BUyük mikyaata kuııaa.ıı ihti· ı ve_ ansikloJ>ed!lerınde bıle 3.1!kerl zaman hayatını kim medyun kemelerı; vatanı ıe"'.:.~ ~(I 
_ Naaıl kaaabanın, nahiye- kendisini büyük bi.r şeker tüc- karı yaptıklan iddiıuıile mildde- Y~n. hele zaman kazan·! ~anasını biltlin ~~uh ve .şlimu· oldıı,,"ııııu aörecek ve utanacak- milleti istikl&le ulıı.11tlJ'1l;ı~: r 

ye . can diye tanıttı;;ı Taksimde otu- iumunıiliğe ihbarda bulunulan nıak ba.hıs mev:zu~ ~lan .. bu va- lile _taş:ya_n ~aver. ~de:cte-;;amp.. tır. "' kaddes hedefi için topJ:)
0

dc .1 '~ 
nin, köyün ddıb.nlılarınt ran Hayriyenin 100 lirasını; baı; Sura.ski mağaza& hakkındaki zıyetlerde. lam büyilktur. _B~ı- kcl!mesının: !ngi.liz~enn wdıs- Emekli General Ali ihsan Si.· milletin iradesini k~nd1 ııııı' 
ner mi.~ın •. komiser diye tanıttığı Zebranın tahkikat nctJcelenmiş ve tahki· tanya. Darılqsınaaları Yermıının, ~.er 11 coUegı.e.te dictıonary., inde 1 his euret hücreııin , onu ooir meıısül eden Tilrkıye, J;if !il 

65 lira.oını ve bir san'atkii.r ku- kat evragkı müddeiı.ıanuıniliğe hava tehditleri deYam ederken, 1 an officıer. selcted by .~ ı;eııe- ed~erden manda talep el eği Millet Meclisi kanUJlU ıJ.e - Bak el oğlu ne yanar ada-

LDa ". l 
- N "'ırdı kavağı Hüıı 

men ağanın buzağı gibi dola -
nıp kaldın•. 

yumcu olarak tanıttığı. Mariyan havale edilmiştir. Bu davayı da büyük mikyasta arttınlma.sı 
1 

rala.s an asııstant,, yanı hır ge- etrafma telkin. ve Dama.<! Fe· ket ederler~ 
adında zengin bir kadının da asliye ikinci ceza mahkemesi güçtür. Devre ise ı:ok kıritiktir. neral tarafmdan :fll.l'dımcı ola. - -- - ·- ~ -
müeevheratın.ı dolandırmı,ştır. yakında rüyete ha!ılıyacaktır. Hatta ordular teokili, malzeme ' raı. ~ılCl:1.b~~ zabit,, i.ııaıımı Türk Ha a Kurum n~ I J<.TISAT 

Kadınların şikılyeti üzerine ALD/Y EDE tedarikinden çok daha kolay· taplıgı gWülıır. U • t0~ 
p~lis. ikinci .şube memurlan E- dır. Atlılntikte emniyet elde e- 1 ~ .?a y7_;er~ "aide-de- .Mısırdan 5 bıJl 
yuplilu Halıdi yakdalamhış ve ya.ıııti· Kiymetli bir Ad- dilemez de azim emek ve ın!lS· cam~-~ ~~·-r d ordon~~~ uar"ım eni r , 
lan k so~ a er şeyı 1 

- • • ldM ar hede olursa. yardımm ma· ce a'"""'"' peaeanne u 1 U 1, ceker geJdı .... 
raf e_ tmiştir. Halid huı:-ün a.Qli-ı liyecımız O U r ~ Am .k . cıommandant, ile tarif ederle•" -s ,.~ ,,.

1 H d ·ı k d .. ycv<' teslim edilecektir. +_tanbul hır' ı'ncı· a-"VA hukuk 

1 

nası k az. 1erı elan bzınılilzuam. Fakat manayı ikmal eden keli· Zaharyadis 2800, . Hazzopolo Ticaret ofisinin k~! ııl_ 
- em e ı mey ~n gure- 1 - "' .,..,~ darlanrun nutuk an a u - 1 · • 1 ·ı biraderler 2760, Nurı Ha. marn_ c.ı· olmak üzere bazı m..., r-• O AV ET mabkemeşi reisi iken tekaütlü- .. . ktcdi me erın ayn ayrı mana arı e ya. .,. ıs•r,j şinde künlE'yı yeyiverdin ?. 

1 
• • mu tebaruz ettirme r. ver kelimesi vücut bulur. oğlu 1000, Bo<.los Nıkolaıdis stoku yapacağı, ilk-~· tfT. 

Y.arclım S..·ealer Cemiy ÜJl- ğünü ilıtemiş bıılunan ve bu sı- Sü."ve_rııe. . teveceilh ede.n. u .. k Yaverin Almancası "adJ'U· 1000, Silrat mensucat 600, Belı- şeker sipar.ifleri yerdıı:• ,j ~ ,,_ ı ralarda "reisi evvel,, unvanını k d Hıf ö k ı 600 lbrahim ,,.~ ~ _ Ona Ka,·alalı Kara Mch- u..ıı. . . . .. .. .. r d kafile ışını ba.şarttra onmuş tant dır. Almancanın anııiklo- çet zı rne a . " . 1 dur. ••eti :rr 
m~t deri r Na.sıl doldurdu Cemıyetimız gonüllu hasta - taşımakta bulunan kıymet ı a . tür ... Diğerleri a:(nı hOO.efe tc- ped{ Brockhan.s'ında. adjutant ve smeyınan Çehrelı ,;oo:. Dık· Esasen, Ticaret V_ek"' 'J'lıı'°• 
~ bakıcı ~ubesıne ya~~ın 5

1 
liyecilerimizden Feyzi Daim dün veccüb etm!Jjlerdır. Öbur yan - kelimesinin mil.nası "kara ve ha- raıı Nıg_ delıyan 500, Muıııtaz Müsteşa.rhğına baı:U ..• ıı;J:ı · kilnteyi ? .• Daha göWnü açıp h · 941 per=mbe gwıu saat sabah ansızın ölmüştür. h 500 Ci ı 500 Nurullah · d ı~ ~~r8~7 30 ,,_.d Eminönü Büyük bir kıymet kaybeden dan, Kızıldeniz dete did rna- va ordularında kumandanının " vanpo cıs. : ofisinin vazifeeı e ııı . 

kapamadan a.ııırdı. •f"t.:.: 
1 

e . • ~ ~-- . j elli • aı·ıes· taziyetler ruzdur, Girid ve Kıbrwn, Afri- sah.si yardımcısı olarak verilen Narın 300, Birlik Tıc l't•t 300, ihracat piyasa.ınızda nilll1ht'~t 
Halkevınc ınuracaat....,, nca o- a yemıze ve • ıne ka ve Asya kıytlarma götüren zabit olup kunıanc.l3111111n emirle- Ali Vafi ınabdwn! ı . 300, A. nü oynamakta.dır. ]3ı.1 ~-ev 

Ikrgelecuıin heyeandan hı· luııur. · sunanz. köprü rolü oynayacakları der- rini mahallerine isal etmek, kU- Boncuk 300, İbrahim Zıy 250, fis, itlıalıl.t ve stok f r' 
tı Kal · edil k h adan isgali and ak · ıer· · Celal Gerınen 250. A~ık ~de devam cde<ıektir. ~ ~ · ptan göz! ri k.aranuı · • pış ~re • av " ne ?1 a m amınm yazı ış mı biraderle_r 200, Saı.lrettin _Km,ı; Ticaret ofisinin nıı;b.· t:--~.b 1 Ji, lıınıı&dan atıp duruyordu. l ist b l v k fl n· ktö lü ~Ü İlanları teşebbüs edilebilirdi. Artık Gi- ~daı: eylemek ve denizı.le 1'19.ret 200 M taf Faik v t ğl l:ri) ~ t k h' .. 2 lı · an U a l ar ıre r g rit son saatlerini yaşamaktadır işlerile meşgul olmakla mukel- Ye Ha;>Tı • ıw • a . s naklardan temin c~ ·~ı 

•>ır e ıı· çey ,.,,.,v vemıvor· · l''ti uz.uhl tar'f 1 kt ter 200. Boşfor. L.trl .. Ştı_. 200, !erle memleketin ~ır , -ıııı".· 
• · · Irak hadiseleri, yardım yolu- <=< r., v a 1 0 unıua a· H D t d 200 - yg,;,>J' .;OJ •ı. Dudaklarını ışırıyordu. 1 .1'" 942 • M . Fili' t' dır Yocgo ve acı ıını rıy:ı , tiyaeın.ı karşıladıgı . 111"'..il' 

• . • . I!Ah c-kapıda Döl'düncil Vakı! hanın ka ı\'ecı "'' """ ı ayıs so- • nu kesmek ıçin s ıne ve a- · . • • Sabuncugi! Ltd.Şti. ~· I<_nra- Bu kahveler, pcyderpet eJ" 
A&a so;leoıyordu. k dar kiraya verilmek üzere ilfıno konmuştur. '.\lluhawıncn aylığı yaklamaları bastırmak için de Ttirkçede reımu muamelatta deniz mensucat 150, Llmoucıyan kete gelmekte ve ofıs A 
- Alıe susak 

1 

Bir ?-ha böy- ~~n:ırn~ır. ihalesi 6 Hazmın 1941 Cuma günu_ ~at 15 de ya~•lacaktır. Basraya kuvvetler sevkini mec- bu kelime l'~verih~rp_ olarak k~~ 100, lstefanidis 100, Salamo ıstoklaştırılmnktadU:· . "'. 
yenilP.l" ı artık glll'~me.. Şaı:tnaınet!Uli gönıek ve pey akçesi yatırıp ••tırak cımel< ıst.ycnler huri bulundurmu5tu. Mısır - !anılırdı. Mudaf_aaı Milliye ve~a. Behar 100. Ofisin ilk verdiğı ı;ı l<etrı 
Dedi. Çem'beılil.a,t lsanbui vaıunaı· BaşmüdurlüiUnun Vakıf akar lal' kalenıınej Sirenaikde ileri müfrezelerin ı ldetınm feskkı tayınk mi urdamelelerın- Yekfuıu tcberrü&t 14110 lira- den 5 bin tonluk bir şe~,:~, 

• .. 1 ,_ •--· (4Zo4 ı .. .. k b' d e . . . ır anın, o o unun, or· d . dlill ~ıt• Hergelecı, agaya soy ediğin~ &•~·•~•· çarpışmaları, huyu ır mey an dunun "y:ı.verilıarpliğine tayin ır. tısi de Mısırdan ıeııc ,., 
ın.an oldu. Ağa, onu re"Lil et- muhareb~inin başlangı~ı~ır. J edilmiştir., cüınlesile yaved.er M .AAR/ FTE ' gelmiştir, Esasen ıneıı\ jlıV·ıl' 

ı ti. Köye giderııe baba.sının fstanbul elektrik tramvay ve tünel Akdeııızın yakıoda mühım ha- bir kuınandarun nı:z<linc venlir· ker boldur ve her ne~iJ"r< l 
bak rekata sahne olması ihtimali· !erdi. Ef • ! ..ı karşılayacak mahiyet .Jl.!ll .ıf'U •, ~asının yüzüne nasıl acak- İş etmeleri umum müdürlüğünde : kuvvetlidir. .. .1 Şimdi Türkçe kamuelardan ga stana gav.e· ı kat, ofis ithalata de~i.'İ " 

ra-k· Akdeniı:in kı•-ı ve aı.la ııslerı bır' ı'nde de yaver kelım~inı' bu- cek o·'ğre en r cektir. nk şeker par H g-•--•, A.JWılau niyaz e- ı - Muhıınımen bedeli 75.000 Ura olan l.000.000 adet mOUU: • • ' 1 ~· dan gelmiştir ıı·•' 
"""'-' bu denizdeki harekatı taciz e<k- !alım. Ali Beydi merhuınun re- • , v "Ordu l'staaı biç olm zs:ı gu. t;ışı melttupb tekli! istemek suretile satın alınacak\ır, ktir Efganistandan yapılan davet k" bıt 

' 2 Asgari 200.000 ne kadar olan k!Jlr. ıe.lim teıdilleri de nazarı ce · ı simli Kamw;u Osmanisinda "ya- üzerine memleketimizden bazı te ır Jı 
p gelmış olaa idi. it.b:ıra alınacak UT. Britanyanın i&til&.sı korkusu,! ver kelimesi; yardımcı, muin, Ese hocaları profesör olarak men yakaJıtt''.",.Jfı 
Dclı Hafız, haaı:nıııı lllkı bir 3 _ Muvakka~ temi=! , 5625, liradır. • I Akdeniz darülhrekii.tını ihmal mededkar .. ıninaların.ı taşımak- Efganistana gielip ça!ısmayı ka- ııır:;,< 

:It daldı. Ts. topuklara kad:ır 4 - Tekliflerin ıe•:azımdan para.., tedarilc edıJgok şartnamesindeki ettireınez. Dün, yanın milyon - tadır. Yaveriharbe ise; kuman- bul etmişlerdir. , Blemberg adıııd~ •. )l~ı 
'ndi. Yürük Alinin topuklan tarüata UY&UJı olarak 12/6/l!MI Per~embe güa!l saat 17 ye kadar Metro luk bir ordunun yakın doğuda dan yaveri denir. Bu öğretmenlorin isimleri Rumanya.dan getirttalt~ıcı' Jıt 
Wwn eliıw g~miQli. ha nın 4 lllJ<ll katında ıeva:um müdllrlüliüne imza mc:kabllınd~ vft'llmii bulunduğu temin ediliyordu. Bu Türk ordusu, Alınan ordusu- şunlardır: I li miktardaki naf 1 J>C/,ı 

Ali, tehlikeyi g,örünce derhal olJıı,.aol lizı.mdır. ( 1246) anda harbin bir siklet merkeııi- nun talim ve terbiyesini tercih İstanbul Erkek li esi tabiiye mürakabe büroaun~ \'.ıJll 
nin de küre parça!a.rın.ı bağla- etmiş ve kararglh faaliyetleri· öğretmeni Necati, fizik öğret. iiyaUardan fazla sa el'(IY 

ers dön.erek bı:ılıklaıruwna keıı mizi de onlara göre yapmakta . Ali II'km t G 1 ta.sa •· · · .... ~n tt1 1 yan bu bölgeye dllşürüldüğün- menı ı e , a a ray gı ıçın ıı:ı....,.- ) 
lini yüzükoyun yere attı. d .. b kt olduğumnıxlan yaverlerin vazi. liaeai ta.rih • coğrafya öğretme- malQmdur. ...,ııJI Jıı: 

h tar Teneke Fabn"kato"" rlerı·nı"n e şup e yo ur. fesini Alınanların verdig"i mfı.na- . Sandık -ı G . Bl-........ , konıiif.'.M ,,,~,-.,, Deil Hafu, asmın.ı yere a Britanyanın bu can damarı ni Muhiddin ~og u, azı ~~-·11 . ..:•..le.-::... I':.. 
a.tmaz üzerine çullanclı. Bu o.ne emniyet altına afımnadığı hal· daf~;azifg~~~Yı~ ın:ı'~r~: lisesinden Fuad. bir fiyat ve ,_. dd'~.. . 
kadar Ali, top&rlanın11 ve diz. NAZARI D KKAT E hl h d d "al b ~· Efganista.na. gidecek olan bu koyma.dan Sl\bll& ':"';.:.&''~ 

de, te ike u u u gooı.,.eye i- neral AJi llısan Slbis'in ceva- öğretmenler orada 4 seno kala- için de halıJı:ıoda talP":'a.iJeY°IM 1 ,ır f l~mİ41ti. . netrol Ofı· •. d n .· lir. Afrika ve AsyadA beliren bında kasdettiği :mi.na dört diJ. caklar ve bu müddet zarfında Ye~. Muın~n ... ~ / 
Ha.fu:, iyi ııanııacı idi. Hemeo P"' 

1 

'~~~ve o=nrtiım~~- de de yoktur. kıdemleri ifliyecektir. ~ linln lı:ilo8wıu 1"" ,. ~r 
hasmına sarmayı talttı. Ve bağ oıı..ı.w., eliade mevcut lli5 sand.ılı: ııo litınılk ve 284 mdata Hacy yaverinin; ]tuınanda.n.ı- - inhisarlar Vekilinin ffl· :::;:: 1",J' 
!adı. Yürilk fevkalade wıta bir lH librellk. l..,ba t.ıelı:e il~ tenake \mal et~. Bunun İQD, Britanya, .A.ıne- IU1l bu dillerdeki manal•nn VU· •.......ı•jkJeri ,._ olıxılllltııt~'1.J 
pehl' o'"·..-<.-~-- ada Talip olan teneke tabrikat&llsiıı.iıı. 9 Haino 1141 Paarlooi &ünü ?ikan yardımıııa mltttekirdlr ve .zuhu dahilinde ancak zati İfle· l4rnl .... ıııegıı! ~"7-.dll 
bul= ~~ ::ğ e- saat ı .19 da yapılacak açıl< paza il\irak 0-. ofiııUııllin garp ımrf küreııl yeni kararl.ac rile ınetCUl olurlar. Bilyük ku- Gümriik w fnbi•ıı!ar Vekili bugiia.-de fa~·-.ı 

:Hafız, dıefb.ı bof'lt o Kazluca ilanındaki t>Uııe ııoilncaallaıı. ıır;f..,pMecllr. man•Janınm harp i~ bakan Rüt KarııdenLz, dfm &itnınlkleı.:- olm~ rıı.ııht_... • 
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~·~. lt:r;ıçılı.giıoız tarafından 
f , ,-::"'! •t.yc Nezaretine bil-
~ eııJ~~·nlıır tarafından da 
~· a1 ış olduğ:ından ltal
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Bq taraf 1 ı ne uy; da) 

tı: umk • tt k 6 1 
pik" bombardım o.yyıır,Jı b • 
:ıı.. ı.aarruz etlı. ::>a.a.t doımza 

oogru '"' "" ,,.ko bom :ırdıman 
t:ıyyaresmirı hüeum uğra -
dık. Bu tayyarelerden biri ı ... işi
a;, zıı.ınanında durdurm•dığı için 

· ı!'aların ıGınde kayboldu. Bonı 
b.ı.laı ıc ckserisinden kurtulduk. 
Fa.ktL tu} yareler h r taraftan j 
tru;.rrıu ettiklen ıçin tahliye e
dile• askcrleı ıı.rns.nda bazı r.a.-1

1 

yıat oldu. Maamafih bunların 
gem.deki hareketleri ömek te;ı 
kil ede ek derecede mükemmel 
d• Yaıalılar kat'iye<ı ~ika).•et'j 
et ıiyordu. Owıı.rdan dnha bah
ti)ar olanları sanki -ıtış' talıın
lerı yapıyorlarmış ıı:ibi silkti. ·ı 
neti~ makineli tilf Pldel'ini lcul
lanıyorlıı.rdı. Diğerleri, c;ı.kan 
yangınları ba~tırmakh v<eya 
cephane ~ağa yardım etli -' 
yorlardı Bu ta.arna 10.45 e k& 
dıı.ı· devam etti Raat ll.30 da 
iki deniz av tayyaresi görerek 
ık."Vındik. Eler halde onlann ar
lı.asında yakın mesafede başka 
ta) yueleri de olacaktı ki Al -
cnıı.ııla.rıa bombalarını ta ufukta. 1 

atarak uzakla.~tıklannı ~ördük. 
Oğleyiu düşman tekrar taaIT\IZ 
etti. Faka' taarruzıı cok ;ıe,; 1 

götürmedi. Çünkü av tayyar<: 
leriınız uukta değildi. Son ta
aTTU7. t 15 ~ oldu. Ancak 
bu ııefer • laiıa fazla. :ı.v tayyt.re
lc rimız gt'ııli. Reyaha.tiı:ı iitt:st 
hıid se~i7. ge<,:ti. 

Bir Avustralycı knıvP.z;;rti eu 
bayı da bana ayııi Aeylerı an .; 
!atlı ve de<'i ki. al 

"Tan tYf> edılen bili ün :ısker-ı 
I<.. kııhram8.!lCl1 ve büyük b.ir 
ıt.: 'l • k ı;or>.lüğıi ışrlen dolayı 

1 
oon "Y" wınııettarlıklarını 
bu rnıı.,lerdır ~ t 
--- --<> --- 1 

• • r gın 
G.u. it fettihierin~ 

1 

1 

1 

k 
(Baş tAı.rafı 1 inci 3" fada l 

apo t anun a l tainin Almanların şimali Af ı-r un kaya hulfilleri Ve •JT9. laki ' ;ı]. 1 kın bu vaziyet karşısında.in !uy 
•'"-"""""" guları haklnnda general Wcy- f 

Bazı deği ~iklikler yapılıyo:ı-. Onuncu gandın fikrını sO.'l'lUŞ oldıc,,u 
da muhakkatır. Bundan ba~ka 

maddenin tadiline lüzum görüldü hür Fransız km'\·etlerinı, .ro
di işgal etmekte olduk!~ n ııı ıl<;-

Ankara 3 (Hususi Telefon - raz geni~letilmi~ ve tatbikat ne temlekelerden ~ıkorrtak mese
la l - Bugünkü fevkaliı.de ahval ticesinde eski kıı.nu:ıda görülen ı leleriulıı görü.şiilmüş olması 
dolayısıle yabancı hükfımetlerin bazı eksiklikler ikmal olunmuş- da muhtemeldir. 
hemen ekserisi yabancıların tur. Diğer ta.raftan bükfımet da-' Filhakika Yichy lıiıkilmetme 
memleketlerinde seyahat ve i- ireleri ve .tevret ~ri mensup kıWann gencr 1 de Ga
kametlerinı gayet rukı tahdida- müntesiplerine icra vekilleri he- 1 ulle tarafından işgal edilen en 
ta tibi tutmakta, bazı hilkı1 - kuvvetli mevkilerden biri olan 1 yeti kararile diplomatil< pasa-
metlerde yıı.lnız diplomatik pa-1 port verilebileceği hakkında pa Çat gölü sahilinde göründük-
>ıaport hWnillerine vize vermek !erine dair haberler gcln · tir. 
tedirler Bu itibarla pasaport sapott kanununa btr hüküm ili.- Diğer taraftan dün Brenncr 
kanunumuzun otuzuncu madde 1 ve olunmuştur. Bu hüküm ita- geçidinde HiUerle Mussoliııi 
11ınin tadiline lüzum görülmüş - nuııun mcr'iyete girdiği tarih- arasında Balkanlarm tak>iimi 
tür. Bu tadil ile diplomatik pa- den itibaren iki sene i.t;Qı mu - ile ganaimin tevzii me6clcsinin 
ııaport alabileceklerin ilayısı bl-1 teber ola.caktır. ı görüifildüğü zannedil'l'lcl<te -

----------•- _ dir. 

İskan j Yugoslavya hakkında Bul-

K garlarlıı. İtalyanlar arasında 

an Un Un Un 1 
noktai nazar ihtil8.fı çıkUğına 1 

uncı maddesi 
dair haberler gebniotir. Bu ih-

1 j tiliiflar Sobranya reiai Mıı.ı,a • 

tadı·ı edı"lı"yor nofun istifasını intaç etnıiştir. 1 
İn~izler Suriyeye giıwlel'!'fl 1 

•-~ 3 Telef ı ) t cibince istihlak mazlı!l.taaı ve- Berlin, 3 (a.a.) - Yan res-
4ıU<ıu-&, ( on a - s- ı mi bir kaynaktan bildiriliyor: 

kan kBnlll!.unun dokuzuncu mali rilenler hakkında ayni kanunun 1 
desinin tadili hakkında Sıhhat 2'i inci maddesi hükiimleri tat - Yabancı gazeteciler, bugün 

ı Alman hariciye nezaretinden., 
... ı;tımıU foa\·enet Veki.letii bik olunacaktır. !ngıliz kıta.ıaımın Suriyeye 
tarafından ha.J:ır'lana.n kanun li- Şu kadar ki istihkak ınazba- girmesi takdirinde Al=1a _ 
yiha.sı Büyük Millet Meclisine! ta.~ı muhteviyatı isk&ııı ı\d! had- nn ne tarzda hareket edaccğ:ini 
ver:lmiş ve ru.mameye alın . di dahilinde yapılan menkul ve sonnw;lardır. 
ıruştır. gayri menkul yardımların kifa- Bunun bir Fransız _ hıgiliıı 

Tadil edilea bu maddeye ııaza.. I yet etmediği takdirde bakiyesi meselesi olacağı cev bı veli! • 
.-.... ıakA.n kanununa )(Öre veya affedilecektir. miştir. Böyle bir vazi-,ette Fran 
bu kanunlardan evvel bir ve iki Hükfımet~e iskan edilmiş mu- sanın, Almanya. ile Fransa ara-
11.uınara\ı mıntakalarda bükü • I hacir, mülteci, göçebelere ve sında halen mevcut münasebet
metQe iııkin edilmiş veya edi- nakledenlere evvelce bon,;la.n- !erde ne dereceye 'ke.dar ileri git
~reek ııhıı.cirlerle mültecilere, mak suretile ''erilmis olan payı m;>ğe mütemayil olacağı, ancak 
göçebelere veri!miw veys. verile- ve topraklarına "i.skinı. idi,, pratik tanda b&hiı; me>vz11u e
cek an ıaşe, ibate, liriitedavil lıs.ddindeıı haddine tekabül e- ı dilebilecek bir meseledir. Nazı.
sermaye. ııanat ve ,.fraat alat Ye den borçla.ruı ödenmeyen tak - rt olarak, bu hu!IUBta bir gcy 

1 
edevatı, hayvanlar koşum ve sitleri tahsil olunmayacak ve ııöylenoınez. 
araba talnmlan. tohumluklarla tahsil olunanlar değeri verilmi-j Bedin siyasi ma.lıfillerinde, 
red&vi ve diğer bilüırıum iskan yecektir. Geri verilmiş olan ya- 1 Fransanın her ne olursa olsun 
yardım.lan ve i kin idi haddi ııı ve toprakların ( il!kinı adi,, arazisini müdaJa.a edeceği hak -
dahilindeki yapı ve topraklar. 1 haddinden fa.zla olan lasımları- kında man!Ş&l Petainin ve ha-1 
bul meyqlılı. yerleri par-.ı.sı~ • ı le yeniden alınacak ve yeri ve ıiciye nazırı amiral Darlanın ı 
dır. 1 topraklar borçlanmaya tabidir. a<izleri h:ı.tırlab.lma.kt.adır. 

Hükumetçe aakledilenlerejl Bon;lamna muameleleri Sıhhat Bugün Berlinde Almanya -
i<endı ı..teklerile hüki'ımetten ve lçtima.1 Mua.venet, tahsilit nın her millet idn mukaddes o

derim. ~ !«.a.ı - D.N B. ml- 1 lzın alarak göç edenlt'rin muh -/ da Maliye Vek3.letince yapıla - lan bu hakir.ı P'ranmzlara \'el' 

emirnanıes· 

Resmi Harp 
Teb iğleri 

(E: ı taı,afı 1 inci aa • 

sinci ve <l.".ınSın garbinde ba
zı ) rk:-e bc.r.:...:ıal.ı.r a.tılınıştır. 
r,,r ıo.ç hasar ve ıki yerde de 
in ııca bir n1L tar z:ı.yiat ol -
muştur. Bir kaç da ölü vardır. 

Diın akı;:ıını karan.J.ı.k lıasnı.a
OOrı az eV\el avcılarımızı !ıl11J13 
uzennde bir Alman av tayyare
sini ve §imt.li şarki a.çllı:la.rın • 
da da bir düşman bomba ta.y -
ya.resini diişilrmilşler, bu sun.>t 
le pazartesi günü düşmanın iki 
tayya.resi düşürillmlltı olmakta-

dır. l 
Kahire, 3 ( a.a.) -- lngi!i~ 

hava kuvvetleri umumi kurar -
gahının tebliği . 

1 2 Haziran gecesı, lngili.ı 
hava luıvvetlerine m~~up tay
yareler, Bingazidl'ki askeri he
defler yeııi bir hiicum yapmış -
!ardır. Liman mrn takasında bir 
miktar iafilik vukua gelmiştir. 

1 Haziranda Tobrtık iizeı-iıı
de hava defi htaryahn iki 
Jllnkers 88 tayyaresi tahrip et
mişlerdir • 

31 Mayı~ı 1 Hazirana bağlı -
yaıı g"eee, Lkenderiye aı;ıkların 
da hava dafi bataryaları diğer 
bir düşman tayyare;;;tni düııür -
ırıüştiir. 

H bcşi•-tıtnda, Gondar ınınla
küında, Sc.ola ınıntaklı.sında . 
Onıo· nehri üzerinrl<• ,·e Deb3 -
reşde hava bombardımanları 
lı'1J'U.laltına. de,·a.nı erlilmiştrı. 
Bu harekata, tngilb. hava kuv

veUeri. cenubi Afrika hava kuv 
vetleri \' bir hür Fransız ciizii
tamı istira.k etıniııtir. Bir tav-
yareraiz dönmemiRtir. • 

Dığer cephelerde, kayda de
ğer mühim bir c'y ol!"latnl.\ltlr. 

lta.ıyno robll;;i 1 

Roma, 3 ( :ı.a.) - ftal}·an or
duları umumi karargahının 8ô3 
ııtızııaralı !i'hliği: 

Girid adasın& harek.it nl
bayet hulmu,,Uır ACU.daki esir
lerimiz serbest bırakılmıştır. , 
Krt'alıınmız kendilerine tahsisi 
edilen mıntakarun temizlen -
meaini bitirrıcyerdıı. 

Dün gece hava teşekkülleri • 
mizden bili Malta adJsınuaki 
ha\'a hedeflerini bombardıman 
etm4;Llr • ' dinyor at~ olaıılann& •'iskinı ildi,. haddi cal<br. Vadesinden evvel tediye meğe bittabi lıamr olduğu bil-

Almıın ava kuvwllen Qllf- dahilinde yapılmış ve yapılacak edilmiş borçlar 8mldiJ< % ·6 i.- 4irilmiştir . Ş_imall Atı-ikada Tobruk cep-ı 
kumandaıu mareşal Conng <4Jı>- ol;uı ve yukanda ya,.~lı bütün kantoya tabi olt.cak.lardır. Bu Kudiiste ılfı ıu.ı- yok hesınde dikkate şayan topçu 
ğı<la.ki eııın yevmiyı ncııret - ıskiıı yardımları ve g:ı.yrimen - kabil borçlanmalar için ilk t&k- ı Kudllli, 3 (6.L ı - Reuter- faaliyeti olmv~ır. Havıı. teııeı<-1 
miştir ' kuller Ot> meccan.idir. Yalnız· sit 8 inci eenentn eyluliinde alı- Alınanlan.n Suriye tıahuhtde Iı..ülleri bu fuıte. rlemirli geınile-

Girid muhanplt!l'ı, arkada.ı!lt.·' bunlardan 2510 numaralı kanu- ı natalt ve 20 senede örlettirilmiş, Lizklyeye uker ihraç ettikleri-t n ve liman teıruıatını .bır k~çi 
rınt. nun 26 ve 27 inci maddeleri mu- bulunacaktır. ne dair verilen haber hakkm- kere bomhe.rdıman etmışlerdır. 

Gene ılahınuzııı şıı.ıılı ve ...,,_ da burada wç bir baber meveut 1 Bir nakliye gemi!i batırılmış-
ler\i bir haıeketı Jll't.icelenm.iıı • = \ deiüdir. tır. Av tayyarelerimiz iki dtiş-
tiı. ~uıı:~fer b;.,.yrnklarınıız Gi-J Başladı mı?! Brenner 1 man tayyaresini dii;ıürmüşlcr -

iş t ss"s diyor 
(Ba.., tarafı 1 i ;d ıf~) 

alını: tır. Milletin ord • i .,.. 
ed 'mden şüphemiz. ktur. 

D'Jıı ve bugiln vuku lıİıhn k 
ge.şalıklar üwnne sa.at 17 doo 
soo-ra seyrüseferin yu:ık edil
mesine karar \'erilmistir. M'.1-
ğaza \'eya diı;er her tilrlil }·ağ. 
m• hareketleri derha.I ölilmlfı 
cezaJaııdınlaeaktır. 

Irak milleti, lıükı1m.tin 
ııekkülüne ka.dnr asU orduya 
müzal!4 rct gösterir. 

Yeni Irak hükümeti 
kuruldu 

Bağdad, 3 (a.a.) - B. C 
Mııdfa yeni lıükiımeti ım suret
le ~kıl etmiştir· 

Bıu:vekil: B. Cemil .:fadfa. 
Ht.riciye na.un: B. Cevdet 
Maliy" nazı.rı ve Adlı:ve naz•r 

vekili: B. İbrahim K m 1. 
Nafıa ve münakalat nar.ırı: 

öebhal Benan. 
Maarif nazırı' B Rtıd'.l !i'labbL 
Milli iktısad ve i<;lımıı.ı" mua.

venet nazın: Nusret Farisi 
Dahiliye nazırı: Mııstafa .4. 

marL 
Yeni lrıık k.ahiılesi 

Bağdad, 3 (H R. I - , "iı.ib yeni 
ka.bine.vi teşkile Ray G lif 
Ma.dfaiyi memur etıııı.iştir. 

Raşit 

Iranda bir hana 
mihman oldu 

Tahran. 3 ta.a.) - Irnk aı<i· 
!erinin rei~i R~şid Ali dün c.k
şanı yanında dostla:ı olduju 
halde Tahra.na gelınişt .. Il:m -
!ar seyyahlarııı oteli olan "F'il'
devsi., ye kaydolunaııışlaımr. 

Moskov Yunan 
sefareti mülga 

Mosl:ova. 3 (a.a.) - ::!ov • 
yetıer birliği, bugün, Yuna.nis -
tanın hükümranlığını kaybct -
miş oıması.ndan dolayı bundan 
böyle Moskovadaki Yunan el -
çiliğini tanıma.d.ığı.ru bildirmis -
tir. Bu karar. son zı:ımanlarda 
Yugosalvya, B lçika ve Non cı; 
dçilikleri hakkında aı..,:ı.ıı. k:ı.
rarın aynıdır. 

Amerikalılar Groan
landda üsler kurııyor nd uzennd•, dalgalanmalı:b - 1 • 1 Darlan • Veygand j dİ_"· TdöayyarelerimiWetir'. · n biri iis-

dıı Su, purı;.şiıtçülerim ve ba- I -- • ı aıme n.menuş . 

~t.ı.:r_~;:'()~:1~.1k.· ::I.:S.i~~;>;.w.~17 ti ltalyanlarla Bul- 1 mÜJaka tı etra- i mülakab ı şiirl<ı ~frikada kayda değer .. ~~i~0ra_~~ t,J~~· 1 kı;r~~~" 
' Viehy, 3 (a.&) - Oğledea ı.ıon 1 )'eJ1I bir hadi.se olmamıştır. iı;i.n Groonland>< kıtaat göndeı--

bı kte ve tecrubeli her rutbe- fiti rlar '-'İmdiden fında t f . l ra Vichy'ye dönen amiral Dar- ' 1 miotir. Bu heyecanlı r her - . 
de koııı ... ı.ıı.ala.nııızın emn al-1 ... e sır er 1 lan ral w __ _._ kabul -· .., 

' • gene eyg......,. - 1 1 merikaıı ordnHuna men ıp l>nı-W. fıwkalad• menlcibelerl anfaşamıgor/Br Londr g ( . Lo m.İ§ ve kendisi ile uzun bir iÖ- an ar ı• Tranı;atiantik bombari • t:ıy 
yarattıı• L 1 Londra 3 (a.a) Te.yınisin .a.. · 8 ""·2.,.,,, . n~ ..ıı-ede bulunmn"tur. yarelerı· ı'le ~ıg"er ta"."'re <'0·.·rı-

Sevınç ''e iftiharlar dolu ola- .' · ,--; . nın salahiyetlı m ... uwen Hit '"""" - " , - " 
rak Führere emirlerinin yen- dtplomatık muharnn mtuhtelıf !erle Mussolini arasında Bren: Fransız kabinesi· 'ı - ·------- ı yelerinin Atlas deniz yoi;arın.ld 
ne ıı:etirıldiğiru söyleyebilirim. ?'enlı&lardan alıııa.a ve talyan nerde yapılan mülakat hakkın .j • " k l • , - b ~, h •• 1 donanın= yaptığı kııınkol fıı-
Söı:lerinu. hakikatini bütün dil- ;ntaJarı ıle Bulg;arlıı:r ıı.ras'tda.I da henüıı mütalea yilrütmiyOI'- nın muza ere erı '• 1 rıs a u.. in aliyetinı takviye etnwl >ri mUnı-
ya onünd<! isbat ettiruz: "Za.pt-1 çıkan kavgalara dıı.ır ~an ;- W-. B11 mülikat Londrada. u Vichy, (e.a.) _ Fra.nıı~ na- t d 

1 
1 kiln olduğu hakkınd • rık~n h:< 

edilm · bır a.chı yoktur.,. Ben, 1 berlerden b~~mek r. u heyecan uyandıımıştır. zırlar heyeti, bu aQ&m yeniden
1 

e er efSÇ 1 herden bir kaç ı;a:ı.t soıı.~ rı.-; 
"" çeot.a sava.şl6rda. tecrübe e-1 haberlere go.re, talyan ve Bul- İyi haber alan bitaraf ma.b- •amir&! Darlanın riyuetind~ 1- renilmi~tir. 
diliJL: kalıra.ınan tayyaro kuv- Pl' ukerleri ~ya. ta.rafın- filler, Balkanlann fethi, A.ıneri- kinci bir içtima. akdetmışttı-. ~ lAnıira., 13 (a..ıı..J ... Alman Tayyare ticar"t od sı rei•ı 
vetleruııın ancak Wet'i tanı • 1 dan hem Bulgarı;ıtana hem de karuıı vaziyeti ve Vichy hüktl. • ~üL.;iilerınin Kıbrıs üzeriııe B. Aohn Youett. Lmıi3V tll , ı~ 
dılılarmı evvelde; biliyordunı.1 tt:aıyayt. Yadedilmı§ bulun.an ha metinin durumunda.iti inkişaf ü- .ı hikum eı.mehıri ihtiınııU dün şıı Jxyanatt.a bulıınınıı ıır 
l.ştc denUaı,u' bu ik• cür'etllı zı Sırp topııı.klt.rını syni zaman zerine um\DD !Vaziyetin tetkiki Ahmet Haşim ihtifali Uşa.m Londra mıı.hfilleriı.de Bombardımwı t:ı.vyore!cmı· 
hareket bir .el gibi bir k~ gün l da ışgal etmek ısterken aralar~ için bu mill&katı bir müddetten 1 bugün yapılıyor '

1 
1•.üı.a.l«ı .. :;,a u-:evzııu olmııştı.r. ı den devriyeler tc}k' et ""' • 

ı•·iı.ıde du n&lll ezcbilmı.ş· ·ti, , da kav.gıı çıkmıştır. Bulgar ~u- beıi uhakk ır addedi ,__ 1 D.üly Mail bu ad ıJa kaf'l 1 · h · 
' ,_,_ t .... h ta. •'-- h m a. yor...,,. • Ahmet H•••nıın· o"lüınlinurı" -· • ay& yap - , ı e erın maye.-ı e le ı İta.lj'.ın h"\'~ kuvvetlen ve ı &wue 1 

"'
1 usııs ~n u · ılı. ' ....,.. - ca.k bir laarruzu.n Ciride ya- halledihnio olur. Mwıyyf'tl ..ıt-

(ta.lvan lı:ıtalan hır kere d.ahl& kfımeti neOOinde protestoda bu- hltat adası a.lmma:ı bir hale ' bü"!.r.yüki~ci ~tö°!::,~ iç~~!~~~, puandan taıruuniyle farkU şart !erde hareket r<l d( k· ılekrııı 
bı. h.~reketleruı liluvaffakıyeti- ı lunmlljtw·. Yakında !eni bir gelmeden evvel derhal harekete lar <!a.lıiliııde yapılınıısı icap e- takip ettiği yolhırd.ı. zikz:ıkıı u-
r,., mü.:s><ır oir t:a.ruUı biznıet 1 bakem karnn beklenebılır. • geçmeğe karar verilme«i ilzeri. yapılt.caktır doc:~ hakkında. mtitaloo.lar, çuşlaı yapacak ola. b•· tayya-
eL"1ı;ıi-t?ir . 

1 

Raşit Sevilin yeniden 

1 

ne iki diktatörilıı yapa.eağı mü- 8u ~ ıııı.a.tlO da. mPrlN- ii~<i •iirülınekte olduğunu kay<l reler deniz ÜRlilııdeki en büyük 
Pli.r.qutçul6", h k . b 1 d lli<t.t tillk edilmiştir. 1 ouın Eynpteki makber- "1J>'ll-' ..ılyor. Kıbrıs, en yakın Mihver korsan gemiled ile d.ni7:ıltılar 

A;;anu bir c~aretle ve hiç yar- Tllll a ernesıne · aş an 1 nıt olunacaktır. ' ti.ııkri olan nortoo adam ile 12 b tı k b "k 
ckıı "'Ormeksizin çetin ve kah-' Jelatin ihtikarı yapmakla suır MBu llni~ülika.~ ..... ~asını - 2!!L -·-~,,.ı. ~ '4.0ll kilometre mesa -1 '~••yr~~lirle~~·u lül(te boı:ıbal:lr 
r~~= 'Wllharebelerden sonra! lı.ı olup asliye ikinci cezada üç usso is..,.....,.... ""'ıuıen h ..... ı f de 1 _,_._d H lbulti ......,. -· Mu••nJinı· her ··~an n·M~ va- ieleo;i olduğuna şüp e yo~ .. ur. 1 •' 0 IJu unm="" ır. a ı 
tıaYt ve mıLlzem itibariyle size sene sürgün ve 750 lira para ~ ~· ah'..:;:::-', 1 Suriyenin ve belki de Fr.nı.ıa- bu ad~ !"ilistindeki 1ngiliz üs- ,,..,...,_."'"''VVVVV '"'""'"'""""""'"' 
i.istu ult.n dii .anı mt.ğliıp et- ı cezasına mahktl.m edilen ve :Y~~cı!~~nınA':°~~~ nın Afrikadaki müstenı:elieıe . lcrincl~n anc-ık 2;;0 kilometre u Sipei sığınak inŞ::i:ltl 
ti • Ha- ner00 .. yere indiııizae Mahkooıeı Temyiz tarafından hy hükfımetinin siyasetleri 

8 
r!nin istismarı da pek mu:ıte - .a.kta,dır. !'!~dan t>~şk~. İngil - Her kaza kaymakamı vilıiyc-

ta.a.ı:rıa ctt.;ı;L< ve mevzilerinizi cezası u görülerek suçlu 31.ey- ı derece inki••• etm.iştir ki Mili- mel olarak görüşme esnasıncb te •. e.n.n. ~br.sda ikı mukemmel tin evvelce kendilerine göndcri-
a ,..,ı· k· 'ıfom: .. nlıkLı. müdafaa ey-ı hinde nal<z&n iade olunan Fin_ - ,,_ b&h' m•,·zııu ·•!muştur ~ · a ... ~,vardır Bu-"·-·'a.n bı 
"" '"' Yerin Amerika ve Vichy ile cı~ ı• ' v · "" • ~~ . · "'""u len bir lo.mim dolayı:tile keııdi kdiniz. Her bıruü fevkaladenin cancılarda eczayı tıbbıye ve kim . . . . n Kıbru;ın ıdare nıerkezı olan 

1 
• • • 

ek üHtüııôc Ü.l' cc;;aret ve i.n.;anın yeviye tüccarı Raşit Sevilin mu- lan münasebetlerı ıçın evvelden ·"iıhıkat f'Snı.nru mubaiaı.ıı. 1 L ·fko•e t·al.LılE.rında, diğeri de mınta~alarmd:ı ınşa olunan_ sı-
ku wctlcriııi ~n b'r "eb.ı.t gö.;- hakemesm.ı yeniden başlandı. hazırladığı tehirlerin yenıden edi}or ;,d;uuıı c: ıı.;bu şarki sahili üze- per ıngınaldar .. hakkıııd_a vılayc-
terdınız Hep bıınlan yakıcı, Mahkeme, Temyizin nakız kara "tıraözden geçirilme:;i icap ebn.iş- Berlin, 3 (a.a.) - Yarı res-j ıiıd" !ram l..:ı.ınaka limanı ci- te raporlar gondamege başl:ı-
hi.r l{ilneşe e1·işilmcz kayalıkla- nna uyıılma.suıı kabul ile duruş- ıd bir kaynaktan b:Idirilmıştir .

1 
""nn·~<Viır. mışlardır. Bu rnpoı lara naza . 

ra ragı:ııcn y .. ptınız. Ku\'\'etini- mayı yeniden açtı. Ancak karar Diğer tara.ftan anla.ıııidığına B. Hitlerle B. Mussolini a.ra- su ·!er' arpten evvel vnrdı. ı ran şc-hrımizde şim·li~ e kaucr 
41, ~ars.!ınaz Nasyonal Sosya- ittihazı için muhakeme önüınW.- göre han.>kit sahnesi günden sında diln Brenııerde \'Uku bu- lhq ten ı,- i c!i.Jer meydanla . 12500 siper Hlğınak inşa ohm 
Mt nıbuılJ;;c\aıı, emin ?.afer dü- deki perşembe gününe talik o- güne Sovyet menfaat mıntaka- lan görüşme pek tabii olanıı.. rın t. ·ı m .ilmig olması dal muştur. 
e ,11cenizd"'n ve semalardan tundu. !arına yaklaştığınd~o Mu<~oli- Berli,..tleki siyasi ve yal>aucı ı.ht ı lir 
dıi.şmaıı h;van ve her saat fa- -- ni Sovyet - Alman mün~ mahfillerin ba.şlıca. mütalea ve IL.ın:. '2.. ;:ii.zide kıtalardan U 'Umi pasif Korıınrna 
,;ıl.ıım nakliye tayyareleriyle ciler dağ kıtalariyle birlikte a- lPrinin hakiki mahiyPtın münakaı<a mevzuunu Uıı!<kil et· nıüıek'i<e ku\'\ltli bir garaizon. •ecrübesi 
ts.kviyeler getl.N'ft hava arka- dayı işgal ettiler ve İngiltere- mak iste.mek:tedir. mektedir. MazldP olduğıı gibi bul bulunmaktadll'. Adada fazla! 
daı;laruw:ı.n yard.ı.ıından aldı . , yi şarki A.kdeııizin en mlihim Mlil&:kat esnasınde mareşal defa. da ıı;örüşmelerin mahiyeti miktarda Avu:;tuı·ya kı' otı Şehrimizde yapılacak umum! 
nız. !itlerinden binnden kovdular. Keitel ile general Ca.valleronun hakkında hiç bır şey ifsa ~il-ı bulunduğu bilhassa tebaı üz ·t-j pasif korunma deıw1mkesi .. dPl_iın-

$&vlLfj tayyarelerimizin bom-1 Arkadaııkır, hazır bulunmaları bir defa da- rnemiştir. ' tırilmektedir. Bu nrad •, ·ri laıı vılayet o;efoıber 1 ınu ur 
a. yRğmı..ırl.arı dilşnıanın top - Bütün Alman milletı son za- ha ııu pcrnsipi göstermiştir ki Hariciye nezaretinde bu mü- ehemmiyeti haiz mevkik ,. lıiğü tar•fınd.ı.'. hazırla'lmaktu· 
lıuuı kullanılmaz bir hale ge- ferinizden dolayı sizi takdir ve Jllihver diplomagiRi. askeri i~· lü.at•:ı. iki müttefik devletin ridde yapılabildiğinden dır. 
ti.ul• , düşmanı müstahkem bundan dolayı size te:ıckkiir et kAnla.rdan 'ı'Ull aramak!• ve miiMnıb<"tlerinde tabil bir is- mükemmel surette tah';im Ru plıiıı1ı.r yakı" hir zama..-

" ı inden ka.çmağa mecbur mektedir. Hava kuvvetleri - bu iınkanl:ırn ~ 0 ,•aııara1' mfuı.. tihalenin mevzuu bahsolduğu takviye <'dildiğine de ıı p ıL vekiile.c .~ö:ıd~ı·iIC'cektir. 
eL.nı. "' ııilw.yet yardıma ko- mi.zle birlikte Almanya Glrid takbel ktı ·hnm·• · · 0 göre ve ilti devlet adaınının büyük yoktur. 1 !'la •L•ruı ~. tlı l • c ı ki'Jetin 
ill.lı l~!U ticaret ve harp !:'&' seferinden hayatlarını ve ıWı - 1ıebdltlı:!r 1biyet h&diselerm önünde bu hadiae - Bundan maada 'ULZile"in h•· ta,;ı;;;; :ılc:, "ı . d ı~ak ba.:;la 
m.ilerini be.t:ınnı.ş ve yakmı§ • hatlarını feda etıniş olan ~ •lnı•lrtadı leriıı lnkip.fla.rını ve istlkbe.J.e va yolu ile nalcledeeekleri ts•Ja ı nabılec ~,.; ·~ ;,;ı ;ır;:ı u...ıwri 
tıı·. raman!&n ltt:iharla anacaktır . )k'ean.e lakatında görii -ı dt ın...ıelen t:cüdk için bir .ıutalarını denizden tnk,·iye etme pa.;ii ı .. ,, .ı; ık~ :.cı :;;;esinin ya· 

Ntı.rVilctelı:i eski sil1h arka . Girid muzafferlerinln nııı.ı:r- llllen - Mııssollnitı Girtdln mOtfkat yapını• olduldt.rı kay- !eri Giridde oldui;undan el ıhıı kın bir za:.m.ııd.ı v~nılma.ıın1 
clııfhğuıı ibya ederek t:ı.yyt.D- 1 la: llerl. Yap.sı:ı ~~~ ~ llEerine M yapılac&iı ..,.,.. ıi<>rlilmelrted"1" 
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: 8 YENİ SABAB 

&ın•at ve Edebiyat TERCİH 
Sarkta se bo izm 

Ahmet Hasim ve Fuzôli 
( e~ taraf1 s anca ayflıchı) 

~ Yalnız nazarlarında ha
:dıı bir istiğrak yoktu; bilakis 
göileri, şilrlerinl bllrilndiirmek 
iıııtediği gibi müphem bir rllmuz 
ıle cevval bir zekl tebarüz etti
riyordu. 

.Ahmet Hiışimin memuriyet 
hayab. Fttzulinin Nişaneı. Meh
met paşaya yazdığı o (sehli müm 
tenilşikayctnameye benzer. Ha.
yatının o kısmmı terrümeihal 
meraklılarına bır akıvN·uz. Onun 
edebi şahsiyetini gösteren sen
bolizm bütün menbalannı !rakın 
firuze kaknıalı S<'masından :ıl
ınıı;br. Bu sadefli ta '-aıı.da.n dö
ı ülen güneş na&l Füzullyi "ti>.
a\·vuf riimuzu .. üe e('IJ]bolık 
.it şair yapmışsa. Alı.met Hiı.'<1-
• ıe de eski bellgat kayıtlarına 
>yar.kar bir hüviyet vermiştir. 
Şark edebiyatı kendisini hiç ı 

)ir zaman sembolizmden kur -
.ırmış <!ağıldir. Bu itibarla Ah-ı 
ıct Ha.~ımin lıırc;ın kanunlarla 
ahdit etti?;i iir ııarktıı. daime. 

'' hüviyı·t altı.ıda görülınil~tür 

1 
'e öyle görüldıiğü içindir ki, a
ırlar ge(:tiği halde haJa o bü
ük sembolisterin isimleri. eBer- J 

·ri ebediyet levhalarına hiı.kke
illroi~ bulunuyor. 

f.;.,O:ikr bütün bıı fikirleri, 
Jkuyanları dfi.şündürecek tarz
la müph0'11 bir 'i'!kle bliründü
erek arzeder'erdi. Tıpkı HAşi
,Uıı dediği gibi: ··~iirde ba'1 ak
.amın şliphe ve müphemiyE't· 1 

\e hlma.sı bir hati>. Ye bir ku
:ur teşki' c-trıı.k 'l<iyle duı-,;un. 
:ıilakis slılkt bediiyyeti nokta
.illldan elremdir ... 

pek Fıı.nıça yazdığı Sak ina mesi 1 
ve biihassa Leyla ile Mecnunu 
tamamen Sembolık et;<'"rlerdir. 

Fuzulinin ha.ya.tında rağb<:t 

1 

glirmeınesiı:ıe Muhibbi iınzasile 
ltoca bir divan sahibi olan Ka
nuni Süleyman tarafından ilb
f&ta nail olmamasına sebep "Şii,. 
deneeek derecede "Ali aba.. ya ı 
olan muhabbetidir. Böyle olmak 
la beraber Fuzulinin teveccüh- / 
ten mahrum ka.lması Baki gibiı 
bir şairin onun bir gazelini U>.h
ntis eylemeıaine mani ol&mam1§· , 
tır. 

Fikret merhumun "şiirimizin f 
çehrei cıva.rum., dediği Nedim 
bile ııtirlerini kelıınedeıı ziyade 
Hi.\limin dediği gibi okuyıuıla.rı 
düşündürecek rümuza bilriin 
dürmüştür . 

Tahammül mfilktinıi yıktın 
Heügü han nwıııı kMir! 

AmaA dünyayı ;ı...ırtın iıe.,i 
oüzaa D1J8IJI kiilir! 

Kıwğlaa. nazı nazın, ~lt-vent 
i.\ az. &YSlll 

ıwas.n ..._., bilmem kız 
JW8DI ~ ımıwı üfir! 

gazeli serapa ııemboldür. 
Yunus Emre, Bınburdlu Zihni 

Ceyhun haba te~il ta.sa.vYufi 
rümiız ile şurlerini ı.öylemişlt'f"· 
dlr. 

• • • 
Şimdi Hıi.~ımin ıjiirlerine gel~ 

tim. 

ÇAPA MARKA 
KOMPRİMELERi 

'.l'ttri1t: Si:ıııi aldatnu.JıMM en ıloı{nı haldka.t ~fülir. Kttl-
1'ıt \"E' emN< illh'meden tft'Rtk su,rn ile ıu• nııl bir koml'f"lme, 
1n11.bhw; olduğıı.nw: k.,U,r:~·i w htlla:ıı t•."li11iır rdE"r . 

BÜYÜK BAh.KALlYE MA!;,\7,ALAR.L'IDA VARDIR. 

Eti bank umnm müdfu·l~ğilnden: 
B:m k aıı»ıWl, 
.A - J!:ntlı konıarlni ı~k~ Zonguldak 
B - Garp 1.i:ny?tl~ri işh.tmesi, &ıhkf!""tt, 

J 

C - Mahruk.at blirnııu Anka..·•. 
D - E~ kömvrl~ı l ~}etmesi, 

Kok w itvflk.lye servisleri Ankarı, iıttanbul 

-...ıenı.. 

lıı:mi.r. -... l'llNllı, 

Yukandaki Jl'WWJISesıt ft ttrvi&terini.n, teı.; köu1uı-u, btıyit~ ı...o:r;, Brık:et ve 
UH madde-lerinin ahm ,.e Ebnnndan mutı."'\I tht bılümum mevcud&t, taab
btkkırt Ye maUubılıbnı bul.ün hukuk ve 'ti«~ bil(' vrnıdrt:ı teıftk"U eyl~i.4.lmia.t 

Mahdut me."uijyetli 1 
TURKfYE KöMOR SATlŞ VE TEVZi M-lf«ffffli81 

JıinJKu.ın..ı. devrecHtm~. 

Al&lı;adartann l Ha.uran 1Ml tarı+nnden rtib;,ıren : 

ı - H ... cins ~ köınüri~ kok. brılret ile '811 mt- ı<:ill 
rlıık ,._.ıaoak ~r mhc•eıeıin mcsic«!!'Zine!'. 

AORH: Atatilric buı... ... 21/21,Yeıdfebır Möllen- ~I b-. 
Anlrara. 

--- ~--- -- - -
~- -------- - --- -

4 Hazır.ut ı114f 

NCI RTIP 
İkinci çekiliş 7 Haziran 194) 

lbamtye 
adedi 

1 • 4 ., 
• llO 

·= 600 
a.oot 

IG.000 
-~ 

Bir buçuk vey 3 
lira mukabilinde 

bunlardan biri 
sizin olabilir 

Şarkın h"weıı lıcitün büytik 
~deri bu yoi.!t<n ytirümüşler· 
ur. Meseliı La e<ln)' fun rue~le
,ini sembofr->ırı perdetıi altında 
akhyan tir. (fa.m. ht.rket;in zan
.ıetbği g.oı mey ve mabbub .. u 
.erenınin1 ctn1e-mh~tir. 14Şarap .. 
ıtiye bağırdığı :.aman oıı<ia ken
u.inı 11 ffit~J.b,. edecek, mest ede
uek b~ lıi!.kikal cliı .. ası murat 
edinmiŞ "mahbııb,. olan.k da 
>ütün mutasavvıfların "cemal" 
rledikleri gayeyi ka.sdetmiştir. 
Ha.yyam·ın o kıyamete kadar 
oaki kalacak olan rübaileı; ~ark 
.ambolizıniniıı en bii} rik kitap
.ı.rından bınılir. Bu rübailer o
illlldüğu .ı::aman onlara okuyan
U" kabiliy~tıerine göre mana 
'"riyorlrırdı. 

Evvela şunu ltaydctmek icap 
df:r ki, Ahmet H~in şiiri 
tabiıltını doı'tıluğu memleke -
tin pek mebzul ilham men
balarından almışbr. Pek c;ok
IArında yaruk bir çöl ko
lnısu, penbe bir Rema, g&
vi• g<-tire getire yürüyen munia 
gözlü, uzun kirpıltli develerin 
seyrini habriatacak birçok tas
virler vardır. HW;im bu tasvir
leri de yine kap:Uı bir sıetnbol 
perdesinin arka111nda saklamuı
tır. Şiirleri o japon tablolarına 
benzer ki bütün m"'1zu çiçek aı;
mı.ş hir ağaç da.hrun ttstlinde 
dü.~ünen kederli bu- kuştan iba
rettir. Şair bu Ü<: çizgilik lev
hanın karşllllllda dü.şünilr ve 
:oeyrede-nleri de saa.tk>rce düsün-

2 - Lmytt kömürtt \<in )'e!><laeak ... ıı..c.alltrrta eokl•i (lbl, •Gırp =================-=-"""--====== 

Yine Ahmet H8..~imın dediği 

~bi: 
"Şiirde her ~eyden evvel e

-ıemnliveti hai~ olan kı:.'lin1enin 
ı.aanasi d<"Jıl. tümledeki telaffuz 
kıymetidir, diğer kelimelerle te
mas, tezad~r.ı ·,p t.~ıarengiz izdi
va~laruan doı;an tatlı. mahrem, 
havai ahenktir ... lııınu bütün es· 
kilerde bo1 hol :~ilriirii~~. 

AI'- eli !r~1ın en yiıksek gaü~
ı~rind<'ıı :::adi'dc H ... fıı:Ua, l"ıfıJe 
bum'an h"ska b ı ey yuktlll". 

• Hiış:n'İn u'<li;;ı b''" kc"ıimenin 
mar. .. e nıe g-ul olanlar Sii.di· ı 
nin l..lt.ihs tJıı:n•l.i a :c Yt' gençlik 
bah_ , (J İa~ı he~ın.:i babı tercüme 
etmezler. Biiyi:k hakimin bura-

dürür. · 1 
Gök ,...;a. Yf!r 8IU'\, ~ 1 

dailıM
Dalmış üı.tliıtdN<i kuı,18.r 

yfwla. 

Ahmet Hıi.~lın.in şiirleı·inde ek
seriya güneş hü:imdir. Kuvvet
li tasvirl~rinde gözlerinden ziya
de, o mihri ateoın Irak '8rlerin
de yakıcıdır Ve bmıun içindir 
ki: 

ltQ71('1eri ~letme<;ı• Bahk~r. adı'ttine. 

3 - '\laball! ıhtiyectar it.- •Taş lmrmıni, kok k.örnwcü, IU\Jfıl>, tln-aki· 
J'eHk lrömdrlıer kin o ~ki 1t1be. Ve)"• aeentalı.Jmıu:ıı:t J:ıotanbu}>, 17:
mır, Zonguldak.. lıılentm, Eretfli cK~z• d~ -.ube ve depolı.rınuıa: olduıu 
ılbi 'rnoh*"lif ~lrlerde aot!DUJar vardır.> 

4 - Mat.rukat kanun'.ı mucibince evvelce jntdıap ediYni.$ ve n1ukave· 
lni Mnm. tnuma ~ acentalamnn ii-e cbıter llluAeh liklıı!rin Ank&ra 
merkc1ine. 

5 - Ta§ ltömirü, linyii, briket, kok ve tali .......ıa.-ıennin hr•<atJ lııle

rbw mtıteaUfk hususat içın Ankara merkezine 
Yttkarıdaki ~~e müracaat etmelert rtaı. olu.mır. Me-rk.«, tube ~ 

tlıopolarnmZlll tolı:nf adreoleri: lll:ıhrukat. (3003 - 4:1ljq) 

Eti banh mahr11kat bürosundan: 
Oözfuwde fthş&ti hiiaini 

• "be •~•T MU~e!:'emide muştf'ril~r arasında yapılml.$ olan ınuka\·elelerdEn ınft-
şemsı ıı;ıw-ı ...... 

tew11ıt brl{-Um.Jc haklarllllızı 1/G/1941Uırihind!' kurul.ın ve m~rJ.;ev.i Ankara-
der. Ahmet Hiş.imin çöıü hatır- da bulınlM'I cTtil'ki:.·e kömlir sab-) \·e ~zl mü~i, ne ctevrcttiglnUZi v~ 
latan ŞU mll!lraına. bakınız; ı mctfM.>rileri.nıi7~· ka:.jı oları 'ct·;bek-rim.i2i de bu ~esenin tam~men tekab-

İ~r gllmüş kuyulardan =bU=·=ı=e::::y:.:led=l4=l=il=in==ol=u=n:u:r=.======(3=006==) ===(=42=60=) ===== 

n<enitle alw.l&r, •ı 
Bir diğeri daha.: 

Bir basta kadın Didt•nin 

Ereğli kömürleri işletmesinden: 
Müest:-esemt.t.le mU.tcl:ilcr arru;ında Ta~ k.öınürU. k.vk kömüril, briket 

da k-:J.1 nlhnı rLrn ızu anh ... maz. 
lar. ı:elL' t:'rfi 'nin §U ~-rini hi~ • 
ııüphc iz küfür telakki ederek 
id,lnı.na. fct\"a verirler: 

ve tali ınaddelerinin &.;ılı111lar1 ha.k.kınrt~ yaptlınış o1nn ırıukavelclerden ınü-
iistüııdf' her a.k.~ tevellit bilcümle bak.larıınızı 1/6/1941 tarihinde kurulan ve merkr>zi Anka-

Bir ~ !,lOOllk gffl;Wl"t'mk, ra.da buluı."n •TÜRKiYE KÖMÜR SATIŞ VE TEllZi M0ESSE11Eah ne 
çöl~r" gülfa.m 

"" 1 dt'vrcttiğımi7-i ve mi.L.:teril""rimize k..al'$1.ol.•n \"ttibeterimizi de bu mües&e&e-
.,,.,,ler uzanırken, o senin nm uroamcn tekabbıil eyledıjp illiı olunur. (S004) (42S8) 

l'rfi ! dii ı·ih:iıı nak .. i .. t i>l'r ab; 
in ahı ı tı·: Bı•lki i-;. ab -,,•riib. 
Amnıa· çi ~·ruh~ İn s.:--rahiı.,t 

be lıiıb; 1 
ln hah ~i hiılı? llabı mt'!>tanı 

harab. 

Manası ~udur: 

doW..ı.nı lıeklt<r ================================================== 
Yine şürlerindeu birinde şu gü-

n:::::rk:::~:: ~!':!rnlı~in~}!!e :!!!~~~1('.'/m!!n!':ın~: hakkında 1 

andıran ~ti.DMJİ :y3pllnll~ olan rnuka• cielerden mütev~Uit biletimle haklarını.•ıı 116/1941 tari-
SükUtu gamla )e~Jer ve hind<• kurulan \e n.crke<i Ankaradıı buluııan <TÜRKiYE KÖMÜR SA. 

~-..1· .1-. ••r ı~- Tlt VE TEVZi MÜESSESE!ll• ne devre.tti&iınizi ve müşt..a-rilerimlze 
~"''' uvym..,,...... karşı olan vectbeJ~rimiıi de bu mÜesı&eı1eUin 1,;,ı;nıil.men tekabbill ~lcdiji 

Bu tasvir Muhteşem KB.şani- ilıln olunur (3005) (4259) 

HA}A 
FARE ZEHİR} 

Urfı' Dünya ve ahret su ÜS· 
tünde na krntır. Bu su nasıl bir 
sudur~ Belki bir serap suyu
dur. I<'akat naı;ıl serabtır? U:v
lni da bir ~~rabtır. Uyku na8ıJ 
uykudur? Mest ''e harap olan
Ja.nn uykusudur. 

nin bir mersiyesinde şu suretle _ _;:._ __ .:___:.:===================== 

viriddir. 88.bibL A. Cemalettin Saraçoi:ilu Ne.şriyo! :\1ildürtl: Maeıt Cc:Un -;~~~==~===~== ==============~~~~;;,,~~~::::;:: 
8ası!dıOı yer: (H. Sekır a..irsoylar ve A. Cem.-1et.ln S:ır.oıç-,ğlu matbaUt) = 

Türklere gelince bütün halk 
b&irleri, ~ara.y ~airlcri, saz sair· 
!eri şiirleıind~ sembolizm ile yü- ı 
rümü~lerdir. Nesimi"nin derisini 
~zdünneğe sebep olan: 

U.-rl :.~ ı muhit =sa geldi 
KP\ n ile mekan huriışa. geldi 
Sırrı ıozel oldu ~lkira 
Aşık nice e~ INün mudAra 
Her Lerr«lc gün~ oklu z8.hir 
Toprağ.ı süefıd kıldı tabir 
J\a!.kıı~ bilindi na.kş içiıade 
La ·ı olıl;ı :ı.J:an beda.bı; iı,ıilıde 
bnıuı ile. kiilr bir ı,&) oldu 
Tatlu ile acı bir mey oldu 
. . . . . . . . . tlh ... 

Bu tua.vvuf sembolizmini an
cak a.na.htanna malik olanlar 
anlıya.bilirler. Zaten Nesimi bu 
şiiri onlar için söylemiştir. 

FIU;ull de ııürlerinde kelime ile 
meşgul olmll'!'.'11 v!l ııncak oku- j 
yanın verecegı manayı ka.sdet
miştlr. Gerek Bengü-barle'si g&-

~~~~~~u 1 
.. büzUrkvar den başka -~arda.-- bee&- -iri. Ben barbunya balığı ile ba- Askerlik işleri 

HW""!;ld _. l>örelme tı:er" .':'~ r!ksiz bir adamdı. EheınnıiyetsU 1 nştım... l , _______ _, ___ _. 
zı ~hsar aebeplerden dolayı arkadfilılari- Zavallı Hijim! j 

Bu beyit Nevresi Kadim tara- le clanlır, yine ehemmiyet.iz bir Ul.UNAY 1 

tından bir mersiyeslı.ıde hemen ııebeple ba.n9ırdı. 1 

hemen aynen teıceıne edilerek Kenro:ıın~.~ vn fıkra ile mii- Motörtü kara nakil vası· 
şöyle nakledilmiştir: ea.habeyı bıtınyonmı. İ 

Ahm~t ~ . arkadaşlann-I taları cemiyetinden: 
Nize üzre ..-i pür hôııu ,,.,ııidi d:tu bin!_le ıu.cerur. Ve dargın Otoblia biletı;i ve '!Ofö~rine 
H....._......_ beş açık ~~ h?lundu_ı;u mud~~tç_e onun aley-1 t200) takım yeknaııak eföi, 0 
r•~ .. ...,_ hinde ~ylemedııpm . bırak~ }'aptırıla.caktır. 

çıktı lıurşid. battA;.~ d_aha yuz yüze gelmi - Talip olanların örııefi gör . 
Ahmet H&ııimde bu ya.nık.lığı, yecegın~ bırço~ defalar tekrar mek üzere 616 1941 Cııınn gü

şiirlerindeki bu inceliği Fuzuli edAber. BıHr .h~Y1! dza.man 90kl"!3 1 nü <iğlede:ı oonr:ı saat :<! lltıı 4 ,, 
tand lı - t . . tfed" met a.şmıı argın o ugu ka ı . k . il va aş gırun esınne a ı- k··•··;ı ba. .. ,nrl <ar ··•·mıyet mer ezıne m -

V bundan d 1 '"" k. ar ........,.. e n.,~ a.r ve ar- 1 ·ı· 1 yoruz. e o a,~ır ı, k~ b b fin b" raeaat aı ı ı an o unur. 
bu iki şairin il!lllini yanyana. 1 u a.rışına F . epekır --- ----

ziyafet vererek Haşimın z • 
yazdık. sevdiği turfanda barbunya ba- ı . ayı 

Ahmet Hişimin, bu ince ve lığı yaptırır. Yemekten sonra Refah~e aske~lk ~ubesin-
hassas şairliJı: hüviyeti altında. aynla.ı·akları zaman refiklerin- den "ldıgım aslı:erlik vcsik_amı 
mücadeleci bir ruhıİ vardı. leı- den biri H&şime sorar: 1 kayb<>tttm .. Ye'!llsm~. ol•r,.-ıgım-ı 
ncı hicivlerile şimşekler çakar- _ Hani banşnuyuaktın. Bir ı dan esk:ielnın btikmu yoktur. / 
dı. daha ym yüze gel.ma:ıı diyol" E[oi!""''' RefoJıiye :'yerle. 

Husueiyeti büsbütün başka dıın ! lwyi .. ulRn Reınıl oğullnrnı-
türlü idi. Rlnd meşreb. alaycı, Hli.şiın llerhal şu cevac-.ı verir: [ 0011 M6h.fflo6t oğ!u Haaan 
hazırcevaıı ve haya.tta kalem~ - Ben onunla bansmadım 31! tloi.ijtmılu 

1 - Yedek ııııba.y ve askeri 1 

memurl&rımn haziran 941 yok-
Jame.la.rının 2/ Haziran 19U ta- 1 

rihinde nihayet bulacağı ve 20' 
Huira.n 1941 tarihinden 30 Ha-

1 
ziran l 9U tarihine kadar her 
ne suretle yokla.ma.la.ra gelmi
yen subay ve IMlkeri mem11rla.ra. 
tahsi~ edilmiş ise de son alınan 

1 - tdaremk ihtiy~ ltullaatlmakta oicıp h•riilen .. ı~ı, f 
eden 183 kalemde ve tabminl c3.174.6Ul> lira kıymette muhtei11 ,pi tf 
menin pw.arhk .. y~ il~ mfibqaaet mukarrer ve son a.ktedilen bı; t'"' 
kas esasııııa mÜBl<!oıt tu>arct aolafm,191 -.:ıbinee .-....,...ı.,n y 
riki ınümkün bulunın•kto.dır. _6~i/ 

2 - Bu nwlıem<>nin m<ifredat IJMeıoile prlnflDMWi :ıc..b•~ı;ll 
'"""'1fl ve mübayaat Jl'l-...ıeıti amn llomıİllJ'Ollllndıı ..,. ,.ın 
_,, görülebilir. ~ 

S - Taliplerin % . 7 5 \e<rıinatlarile bizlikte ıı.. ~i . ~ './ 
en ııec 21i/6/1941 '°"'""' k- meldir -iay"""' itv4ı --· 
mu ilin oltınur. (tOil) 

emre göre yokla.ınalann mutla.lc J 
:'"~~~~ziran 1941 tarihin, Devlet Demiryolları İlanl9f.,/ 

1 ~ ~ 
2 - Bu tarıhten sonra. kat'i- · Jl!uhommen bedeli (30.000) otuz bin hra olon 100 ton ıtarP'' ._, 

yen yoklama. y:ıpılmıvacakt.ır. ~- 1"'' PazartPSI gunu saat 15 de kapalı zarf U!Nlti ile Ani<Meda ,_. • ,>' 
3 - Bu tarihte yokia.ınaları- satın alınacaktır. •' I 

nı yaptırınıyan subay ve askeri Bu i-e ghmek i•tıyenlerin 2250 iki bin iki yuz eHi 1.ır<>bi< ."'ti" 
memurlardan 1076 ~~lı kanu· teminat ile Kanunun toyio Pttiei vesikaları ve teld:iıı()ermi d1" / 
nun 10. maddesı mucıbıııcc (50) 14 de kud"r ko:ııi<yon rPiol.iğine verm~leri lılzımdır. _.ıl 
Ura para cezası a.lı'l».cağı iUln 1 Şartnameler (150) kuru•;a Ankara ve Hoyd..._ .-~ 
olımnr. 17178) . maktad,,-. (4121) 


