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Başmuharriri: 

Nizamettin Nazif Günün ·· en · so~:· hab~rleri~i · -~;rir S i_visi Akşam Gaze~esi ... - KURUŞ 

Varlığımızın Zafer Temelini Kanlarile sulayan Aziz Sehitlerimizin 
Hatırası Bu gün· I N Q N U Meydanında Heyecanlı Merasimle Kullandı ! 
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• ... 

lli.I~ ük j .. . 
nonu, ._'luharebe ve xa . Bu sa hah ter dnlerinde, Garp cepheleri kumandanı. kıyafetile at üstünde 

İnönünd 7 46 ya mukabil 46 kişi! 
1 

e Bu gün gidecek oldukları halde 

lnönü za/eri 

Ümitlerin husrana karıştığı bir günde, 
Zaferin ilk tadına kavuıtuk İnönünde •• 

ı : Sonu başlanpç yaptı, o bir avuç kahraman; 
. Bir toprak olanlardan doğdu yeni bir va 

tan! 

* r, 

Bükülünce tersine ınakôs taliin eli, ı 
Kökler &'İbi boy , ·erdi kavgamızın temeJi. 
İlk türkii rüzgar gibi aşarken ufuklardan, ' 
Şehit göğdelerinden doğdu yeni bir n-

1litler 
Stalin 

görüşmeleri 

Yakında 
vukuu· bekle
nen bu müla
katta neler 
konuşulacak 

taıi 

. - , 

Londra 10 (A. A.) _ (){i: ni bildirmektedir. 
News Chronide \'C Daily He- Times gazetesinin diplomutil~ 
rald p~ek1--~ Ja·~Jt• Mriıı"i • nmharriri deA belki de ~ :ra· 
hilelerinde Bitler ve Stalinln kında mühim Rus • Alman 4ip
l·akında aralarında bir gcırii~- lomatik nıiizakereleri yapdaca
;uede bulunmarı diişiindiiklt'ri -1 ğını tahmin . etmektedir. Times 

1 

Vatanın makus t• 
lüni yenmekle kal• 
mıyan; oau taliia 
de tarihin de ü -
tüne çıkaran Bii· 
yük Milli Şef 

İSMET iNÖNO 
• Mehmetcik • ia 
tunç adımlarla Ön· 
}erinden ge~ışını 

göğsü iftiharla k> 
bararak seyreder· 

ken ... 

Sahte Baki ile hakikisini 
ayırmak hususunda 

gazetemizin başardığı 
naçiz hizmet : 

"Kadrini sengi musQ/lada · ~ilüp ey Baki .. ,, 

Neşriyatımız üzerine, şairin şanına layik 
yeni bir mezar yaptınlacak ve üzerine 

bu meshur beyit yazılacak.· .. 

Yapı an gidenler ancak bu kadar 
müheyyiç Vemiyolları idaresi bu vaziyet karşısında j 
nıe . hususi tren tahrikinden vazgeçti 

1 

muharriri. bılhassa Yugoslnla· 
ra kar~ı · gösterilen kardeşlik 

.;e.m)latisi tezahürlerinden son· 
rn. Bt'l~ika, Noneç , .e Yugos· 
lnvyanm hlikümranhklarının 

tanınmaması hakkındaki kara. 
rın , oportünist kelimesi kulla • 
nılmasa da •fe,•kalôde realist-, 
denilecek bir siyasete ne güzel 
hir misal teşkil eylediğini teba
riiz ettirmekte \ ' e yazısına ii~·

le de\•am eylemektedir: 
Muhtemel olarak bu kararın 

verilmesinde seçilen .zamanı iki 
sebep izah etmektedir: 

Sahte Baki ile hakikisinin mezar taşlan yanyana. .. 

Tarihi kı) ınetler üzerinde 
hassasiyetle durmağı bir ınes· 
lek Vt' vatan borcu bilen gaze
temiz, İs tan bulun nıetrilt köşe· 
terinde yaptırdığı tarihi araştır
maların reportaj'larla neticele
riıü resin1li reportajlar halinde 
verdiği nıalitındur. Bu cümle· 
den olmak iizert- 26 n~san tar il·. 
li nüshamızda, Topkapı haricin
de buluna nbüyük şair Baki'nin 
mezarının tai yanıba~ına Hl.ki 
adında ufıinı.. bir bedbahta ait 
mezarın nasıl iğren«: bir natn·ct 
his.'iilc sokulmuş olduğunu ha

En Son 
Havadis 

rasıın Bµgün de yine saal 14,40 da 
Resmi -o- - _Arada sırada.. Haydarpaşadan kalkacak hususi 

. teşekkülle- Mu hay / k , . k trenle Sapanca, Arifiye ve Ada. 
rın ve on b" 1 ye ar l me - pazarına gideceklerden 664 nak 

lh erce tubuna cevap li kara.rlaşmıştır. Fakat yine gc. 
halkın İŞtirak ettiği niM~~utl raıete, yine kıymeti· lenler az olursa h ususi tren tab. 
merasim ÇOk UIVİ Soster.ruekten kendisini ala- rikinden va?.geçilccc:k ve yolculaı· 
Ve h nıanuş •la~k ki, dünkü nüsha- normal posta U-enile gönderile. 

eyecanlı Old sında wkuc L_ • • k1 -"" ' U . ~ ~ -eyınlıa muharriri· ee enıır.· 

~Fa. .~.. 11 (Husnc~ M· ...... a. nıu aezından Ve :nıasa b d Alakadarlar. şohrimizi terl<e. 
..._ uaı uydurul . . aşan :ı 

, l'eloafla) _ İn&ı·· muş hır kari :mektubu- denlerin, gitmelerini mucip olan 
~iller iiçi.n Yapılacak ı.az· u na atfen, ~unarık iunank bize sebep zail olur olınaı i.stedikleri 

~~eın.leketin her ı:.;:: =t~şnıak ra~etinde bu1u~uyor. zaman tekrar şehrimize döncbile. 

b. '- lf olan binlerce u .lik 'L~· ·~· derdı ve şikayeti ıu· Biz cekleriini bildirmektedirler. 
ır -.alabalık .. Ü :ıuşı •aı run üst .. t . 

on nd b L us e ayni J-esim)cri Istanbulu terkedercK. Haydar • ..at 10,40 da b 1 e u sabab uasını"lZ Ad 
Parti ve Bel-~ . aş •ndı. iİlkönce · ~ • ınuz adlarına ben- paşadan trenle Aınadolunun muh. 
le • et• ;u~e &isi Arif Ari :•yo~ı;;ş. ~ biz, bu benzeyiş- telif yerlerine gideceklerin nak. 

m ışar 1 erıne §eiıi li en ıı; 1 adeye kalkıııyornıuşuz ... line bugün başlanmıştır. ~ fazla çelenk: L . t .ft .300 Cevabımız· uw· 1 . . 
AQndu. Bunlar d · ıse er saha- Izmite kadar olan Istasvonlara 

(Devanu üç~ .. yfeda) :8 a s~k sılı. adı ıeçen kimsele- gidec~rde 11746 kişinin. b ugün 
<>-- - • resinlJe.rini d·1 d.i. · h 'h 111 • 

1 e ı ırnız ıa- u susi trenle saat 14,40 dn Hay. 
Ba'mu arrl"rı"nı1• • aa aazeteınıze ko ... ·-ak h .. 1.1 __ d 

zın bize .,e L '- -' ._ 9&IU arpaşadan harek e} teri }azım ge. 
b d " UUbU ueienip 1.-x; r L • 

U akşam ra yoda !bek --'~'-· . """"5enıne- ır~en Istasyona ancak 46 kişi gel 
---ıyetı de kari' ' tür 1 · · ~oksa e aı · mış, ounun üzerine Demiryolları 

vereceg"' i konferans lire ne o kuş beyinli nıuhar- idaresi hususi treni kaldırmak. 
' •e de razetes• d w•ı ' A.ıkar~a bulunan Batınu. hr ..... d ıne egı · E- t.an vaz '*rek bu 46 kişiyi saat 

.._ (.....__ 
11 

razete, bununla, hi-ı 14,25 tıe hareket eden nonnal •ıt.ttirimiz Niıameddin Nazif bu ~"•ını (} •• 11 •• ab'f 
_ '\ .. ncu s ı He) posta trenine bindirmiştir. 

'~ radyoda saat 21 ,. de (Bi. ;:-------....:....:._:=:...:::::..:::-~~:: __ 
rınct İnönü zaferinin manası ve Bu sabah Kalamış 
'-u ıafeer ta.kaddünı eden fÜD· 
1
'rde Ankara) mevzu1u bir kon- y 
~::-.:s verecektir. Bugünle~in a p u r U b i r m a v u na 
.ı ""lllını :vakından ve clerın· 

t~:•ıarnı; olan Başmubarrİ· batı rd 1 ,~ın hu konuşması dikkat ve 
ll3·andıracaktır. 

Stalinin Baş,·ekilete ge-lnıesi. 

fe, kalade bir , ·aziyeti göstt·r· 
(Devamı üçü~ü sayfada) 

. , ~ Asker . gQzü ile . . . . · 

Mihverin Libya ile deniz 
müdahalesine tamamile 
mani olmak müşküldür . 

Ege denizindeki Yunan adalarının 
ltalya ve Almanya arasında işgal 

ve taksim tarzı dikkate değer 
bir vaziyettir 1 

Y azan:-SabıkBiikreş 
~teşemiliterimiz 

1 - HABEŞİSTANDA· VA
ZiYET: 

Habe§İstanda İngili3'1erin İ· 
talyan ordusu döküntülerini te-

den seldiii kadar •etcul ede· 
ceklerini yaunııtı.k. İtalyanlar 
ayni fikri tUiben §İmale çekil
diler ve mukavemete hala de-

mizleme harekata hali bitme- vam ediyorlar. Maksad, karşıla
miıitir. Haftalarca evvel yazdı- rında az da olsa ingiliz kıt'ala
ğımız yazılarda · Adis-ababa • rını me~ul etmek ve Mısıra 
Cibuti demiryolile Tana .rölü nakline mini olmaktır. Buna 
arasında açık kapı bırakıldığını, muvaffak olmuslarclır. Son va-. :.: 
ltalyanların bu vaziyetten isti- ziyet şudur: 
fade etierek · dağlara çekilecefi. f Şimal ,.e ceDubtan Amba·A-
•i ve lnariliz ku,,,,etleri•i elia-j (DeYamı üçüncü sayfada) 

10,000 tonluk 
bir Alman 
kruvazörü 

daha batırıldı 
ber ,·ermi~ ,.e resimlerini de Londra, 11 (A.A.) 
ne~retmi~tik. aj11n:;ının ögı·endiğiıu.• göre. Hin& 

Ht•uteıı 

Memnuniyetle haber alıyoruz d enizinde batmi:ı.n silahlı Alma.a 
ki, gazetemizin bu neşriyatı Ü· yardımcı kruvazörii, 10.0tıO toıu.. 
zerine derhal harekete geçen latölıık \'e 19 mil süratli eskiden 
•İıtanbulu se,·enler eemi~·eti• , J Han a ismıni tr.;m an vapurdur. 

(Devamı üçüncü uyf ada) (Denınu O,·iıncü sıahifede) 

-
Hangisi daha feci ? 

ti ~s~:::;i mi, bafıza ihane-1 lfômp Rgik 
Hafızanın yerinde bir ihane- Hafızası ohnı,ran bir adam ta-

ti, hazan bir dosttan giirülcbi· savvur ediniz; dostu da yok ıi· 
l~ek en iyi yardıuu teşkil eder: bidir. Faakt hafızanın dost, dos. 
Kinleri susturur ve düşmanlık- tun da hafıza makamına kaim 
ları unutturur; yerinde olmıyan olduğu ;:\:erlerde-, bunlardan bi
ihaneti ise, en biiyük düşman· r ini kaybetmek ikisini birden 
lıklardan biridir: katil bir ok ki ka~ betıncğe benzer. 
sinsi sinsi bağrınıza sokulmuş En az birini muhafamz etmek 
ve srr.i canevinizden vunnu~tur. (Devamı üçüncü eayfada) 



6ayfa: 2 

En Son Havadis'in Edebi Tefrikası - 19 

EN SON HAV ADis ,.n Mayııı lNl PAZAR r:ta 1ı&azıxa;l t1-~-----T_a_r_i_h_t_e_n_h_i r_~y_a..;;.p_r_a_k _____ --==-...1] DÜMDEtuGJt4~ 
Evliya Çelebinin dehasını ka. 

bul edenlerdenim. Öyle bir SftY- Kadirşinaslık ... 

Bunların en önündeki uğurlar 
olsun diye bağırdı. Petroff 

cevap vermedi 
.------
L Müellifi : Nizamettin N~zif 

.... _ -· ·----- --

1 yıılıımız, hat.tA öyle kudretli bir 
Alimimiz "" gelmifti:r, ne de ge
~1-ir. Onun devrinde bugün. 
kü manasile ıbir gazete yolttu. Fa. 
kat onun seyahatnamesi bol rö
portaj serilerini, mi2.3h, ilim, ta. 
rih ve siyaset makalelerini ku. 
caltlıyan, ve her çeşiıt okuyucu. 

ya hitap eden bir gazetedir. Yir
minci asır gazetelerinden aranan 
ve isten.en her te'Y Derviş Zılll 
efendinin citlerinde vardır. 

~ııta 
~' ı 

Geçenlerde, eski mekteop ar• 
kadaşım ve kıymetli dostuın 

~ Erutğrul Muhsinin delaletile~ 
~~--A: dar her türlü tezyinattan arı 

Konya önlerindeki 
çarpışma çok şiddetle 

devam ediyordu 

bulunan mezarına bir taş di· 
artist Manakyanın, şimdiye ka· 
kilmesi için fıwıliye<te geçilmiş 
olduğunu ıoemniyetle öğrendi· 
ğiııı gibi, bir ıabah refikimiz 
de, Türk tiyatrosu ve onun ba· 
nisi olan bu büyük san'atkiır 
hakkında Hikmet Nisanın yait' 
ınakta olduğu yaııları da e
hemmiyetle takip ettim· O zaman Lepi ka lı.olliOlun Sonra elleriyle yordamlıyırak 

futiindeki bardaklardan birini duvarın zemine yakın bir kır 
kaldırdı. Bir anahtar meydana mmda bir şeyler yaptı. H11.ırtı 
çıktı· Şamdandaki mumlardan ile tıkırtı arasında bir iki ıe 
ikiıini söndürdü, parmakları- işitildi. 
nın ucuua ba"a basa odadan Sonra ko§a ko§a ahırı geçti. 
çıktı, anahtarı almıftı. Ta~lı- Sofaya çıktı, merdivenin ha· 
ğa geçli. Mutfağı geçti, ahıra &amakları ii•tünde oturan bir 
girdi. Yarım düıüne kadar al, adamı kolundan çekerek: 
iki e ek bir katır vardı. Bura- - Petroffl dedi. Hiç dur· 
dan la öbür uca kadar gitti. ma ı. Şimdi bir ata eger vur doğ 
Bir kapının önünde durdu, a· ru, Belice halkanına git ... 
nahtarı hu kapının deliğine •Donçenin kendi-ini ıı:ör, bPn
wkıu, çe,irdi. Fakat çe,·irme· den SPliim >Öyle 1 Kolcuların 
.ile kapanması bir oldu. Koştu çanı,u '1'.l"hıuedin izini ka~het 
az ötede küçük bir pencere me in. \ e gene ona öyle ki 
\ardı· Onu açtı, hafif bir •e•le bizim burudııki Alinin kim ol· 
adeta nef,.. alır grbi karanlığa duğunu öğrenıııeJinı amma 
doğru fı-ıldadı: tıeci olduğunu öğrendim. Tii· 

- Mehmet efendi. l\Iehmel tün kaçakçı.ı imi§ anlatılan. 
efrndi. çok para biriktirdiği için bir 

İçeride bir hı~ırtı oldu. Bir miidılet kaçııkçılıkt:m vazgeç· 
l.aç •aniye _onra pencerede mi~. Fakat 1imdi paralar ,,uyu
l'o. bı) ıklı k<H:aman burunlu ııu çckmi~. Hacı -afi be) le ~ıı 
bir lafa belirmi~ti: ri ağa bir de Dedeağaçlı . he) 

- Mehmet efendi, du)dun >Öz birliği etmişler Aliye I·ke· 
mu? çeden tiitiin kaçırtacal.lar. 

- Hep.ini i~iuiın Lepi,ka. Haydi! Durma ça' uk ... 
- Ba~ka bir i•tediğin \ar PetrofI Ahıra ılo~'TU ko~tu-

wı? Lepi.ka Alinin ) atıığı odaya 
- Bu kadar kiıii Lepisl.a. ! girdi· Ses çıkarınaımığa gayr<:.! 
- Öyley.e lehmı·t efendi ederek yorganı açtı, delikanlı· 

ay panları bakalım. nın ) anına uzaıırlı. Oıı dakika 
- ,\ç kapl)I da vereyim, >Onra Kiiçiik Paristen •Mari 

güzel kız. • Ko-tina» ılu·alarma doğru P,-
Hafif hafif bir kahkaha >a· drn buznk )Olda Pı·troff dolu 

lıve~di: dizl!in at ko1uyordu. Sık ağaç· 
- Olmaaaaz- Evvela para lı lıir vamann , anından dö-

•oııra kapı. nerkeı; ıliirtnala. sPkiz on atlı 
- Can\m na-ıl veririm hu· ile ka f ııtı· Bunların en o 

radan parayı? niind<"l.ı: 
- Verir in, verır,ın, elli _ ( ğıırlıır 0 1,ıın, ıliı• lıa-

alıın hu .. korkma ••ğar penct'• •ırdı. 

ttden. Pı•trofl ı•rrnp nrınedi. Fa. 
içeriden boğuk bir e•le fa. l.at ıırıu •C·iııden taıııılı. 

l.aı adamakıllı bir .unturln ke· Bu Katıın'a köı iinün 
r verdi. İİ)aııı me~hur topal uri ağa. 

Fakat Bulgar kızının da is· nın ıa kendi,i idi. Hacı 'l,ofi 
tediği oldu. Pencereden içi al- be)lt Hacı Saffftin huluncluk
tıu dolu kocaman naeırlı bir el !arı yere biran evvel ula~mak 
uzandı: için çalakamçı geliyorlardı. 

-Al Lep' kı. elanik Sabri pa~a cadde.in 
Bh- banka gi,esinden alıyor· de iki J..i§i konuşuyorlardı: 

ıuıış gi.hi hu parayı avuçladı· _ Kabahat kimin? Benim 
-Aç artık kapıyı. nıi? Ben sipariti tam zamanın-
- Bir parça daha bekle da verdim· 

'lehmeL efendi bakalım ta· 
ınaın mı? Htm o katlar hızlı 

konuııma. laliım a Ali öbür o
dada U)U)Or. l'>aoır•a )>Ulr

,.ın. 

- lfo)' Allah ıııu-ta1ıakmı 
• 1 Tr-r . ..Jn. 

- Kırk iki, dört altı •ekiz 
iki dl'fa elli. Taıııam. Al ken
di elinle açar•ın kapıp. 

Anahtarı pencer den ıi) a
d<> deliğe lıenziyen )ert uzat· 
il· ltınları eteğine •ıkı .ıkı 

ardı, ko-aral. ahırın karanlı
ğı için.de ·gozd~ıı kayboldu. 

(Daha rnr ) 
Bir iki dakika sonra beli La

lıancalı eli ,ilalılı bir adam lıo
ıuıırdanarilk küfrednek kil· 
~-uk kapıdan ahıra giriyordu. 
Bu iriı arı geııi 1 omuzlu urgan 
hı)ıklı bir devdi. Atlardan bi 
TiRin ı t•ııı torlıa.ım aldı, gemi· 

i takarak ıe<leye yedcye av
lu)a çıktı. D '.fiıal wtüne atla
dı, çala kamçı uzakla tı. 

imıli de alt kattaki odaJan 
hafif bir kaval e.i gtliyordu· 
)lehm~L efendi dediği adamın 
hareketinden iki üç dakika &on 
ru Lepi-ka tekrar ahırııı için
de belirdi. Ae le acele yiiriiye· 
rck küçiiciik peocereli odaya 
r;irdi. Bir rlıl\·nrılan hafii bir 
ık r;eli. ordu. Orada hir d~lik 

1.-ardı. ) a'!Ja tı gözünü dffiğ,. 

"yd ıırd u. 
- Hiç farkınıla olmamı di

ye mırıldandı, mı ıl m~l U· 

7uyor.-
Buradan Aliniıl yattığı oda 

lla noiiik.ıımırıelen gVrülüyordu. 

'!allar dd tam zauıanııı· 
da ı;eldi. \.mına liizıındı. • \p. 
ti•niu rl•ha ihti)atlı dauan
ınaı,t .. dr-ğil nıi? 

- ... 
- İyi j~ }aptık. 811 zaman

da frna ıle~ildir kazanılığımız 
para . Fakat daha fazla kuzana
bilirılik. 

Bereket \t'r•in fahrikn· 
töre · Biz bir i,ıedik o gönder
mi, be~. Tnbii gözlerime ii~ık 
olduğu için yapmadı o bu iti .. 
•Elindeki enayi mallardan nı
kadar ~okusturu.,an o kadar 
kar ederim; divc <lii~ündü, ye
di , andık fazla gönderdi. 

- Amma, onun ) aptığı da· 
lavera ]Jizinı ı~ınııze yaradı. 
ı.: .. ,ke daha a~ıkg<iz ol•aydı da 
bi; iki -anılık daha !!Öndl'r-e~-
di. • 

Bu mulıne,., Se!fıtıikte E· 
fondi Melımedin kıra~tlıane 
oinde cereı an ediyordu. , aat 
biri y~ni vurn1u~lU· 

'lüılıi• lıir -ıcak 'ar.lı. Bu· 
lut,uz ~;'k, alıü>t olınu~ kora· 
man bir m.ıngala ben1i~orılu. 
Günes <anki çatlamı ııatlamı; 
ta ıelıre gökt""' kor ate· \ a~ı
yordu. Etrafta ne var a lıei"'i 
~olkMı ke.ilm~ti, her ) erden 
yakırp kavuran bir ate1 fı kırı
yordu. Hükfuııet daire•inin 
pencf>relerinde göz kanıaflıran 
bir parlavıt ...ardı. Gü cam-

(DOOa ., .. ı 

Evliya Çelelbi her çok sevilen 
ve çok yazan, insan gibi bir çok 
hatalar i.şlemi.ştir. Bunların hep. 
sini düzeltmek için ciltler değil. 
se bile hedlalde büyücek bir cilt 
yazmak lhundır. Şwıu da söyle. 

mel< liiıımdır ki Evliya Çelebi· 
ni nhatalarını kazımadan evvel 
onun kendi eserlerini yeni baştan 
bııımıak !Azımdır. 

Bir çok defalar bu hakikati 
öyle<lim .Bir daha tekrar ede. 
~;m. Elimizdeki matbu Evliya 
Çelebi ciltleri Çelebimizin kendi 
~seri değildir. Merhum Necip A. 
,ımJa doktor Kilisli Rifatın dtiz. 
melcriidr. 

Engüri beyinin maneviyatı ve cesareti çok 
sarsılmıştı. muvaffakiyetten ümidini 

kesiyordu • ~ • 

Abdül ~ ve Abdiillıauıit 
gib ikl milıtebid _padişahın z~· 
mant saltanatta lstanbulda tı· 
yatro kurup, halkı, güzd san· 
aılann hu mühim şubePile ala· 
kalandıran, zamanın her tiir· 
lü diken ve ısırganlarına rağ• 
men, nıe•leğinde sebat ile Jıa· 
yatının sonuna kadar san 'al 

uğrunda didişen ve memleket· 
te bir varlık ve bir e>er bırak· 
tıklan wnra, bir •Aziz• gibİ 
gözlerini dünyaya kapamıyaıı 

Cem tasarladığı planın muvaf. ,------------., ı' nahak yere kan akmaz. 
fakiyetle tatbiki için evvela Ge. İ. Hakkı Konyalı ı il. Beyaı.ıt bu telifi reddetti. 
dik Ahmet paşa ile anlaşmak iSti '----------- Bununla berabtr karde~lne blCak 

Kilisli Rifat bu eseri matbaaya 
vermek için iatinsah ederken 
yazma nüshayı aynen kopya et. 
memiş, meal eski bir tabir ile 

mefhum almıştır. Bu it;barla 
İkdam matbaasının bastığı cilt-

yordu. Kap1cıbaşı Siruın ağayı 

karargahına yollacll. 
Sina nağa Gedık eri ;le temas 

etmelde iken Engürıye beyi Mffi 
met beyi de ans:zın Gedik Ah. 
met pa,<;a ordusuna hücuma me. 
mur etmişti. Konya • Karaman 
valisi Şehzade Abdullahı esir al
mak istiyo:rdu. Fatihin emektar 
ve büyük -.ıeziri Ahmet pa~ 

!ere Evliya Çelebinin eseri naza. 
Cem'in planını anlam11tı. 

rile bakamayız. O; Kilisli Rifat 
Bir taraftan Sinan ağa ile mil. 

Cem muvaf
fak olamıya
cağını anla
mıştı. Fakat 
Kasımı yal-
nız bırakmak 
istemiyordu 
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,.e Necip Asım beylerin kendi 
anlayışlarına göre ve keneli us. 
lı'lplarile hazırlanmış bir Evliya 
Çelebi taklididir. 

Ma1fbu eserl..,.aeki \~lt'.lp Ev. 
'iya Çelebin'in değildıir. EYliya 
ÇelPbinin üslubunu Maarif Ve
kaletinin bastırdığı son iki cilt. 

zakere ederken bir taraftan da 
Konyadan çekiliyordu. Yolda 
Çukur çimende Mehm<"t Beyin 
askerlerile çarpıJl!lalar da oldu. 
Mehmet Bey Konyayı kuşattı. 

Sultan Cem de Karaman oğlu mağlCip oluyorı..rdı. Sultan Cem 
Kasım Beyle beraber Kooyaya bu felaketin büyliklüğlinli ani.
geldi. Muhasara uzamıştı. Gedik yordu. SUratle EngUriye yürüdü. 

te görebiliriz. Ahmet Pa,a İBlanbulden eelen Bozulan ve dağılan kuvvetlerini 
Çelebimiz yazma nU..halarda padişahla buluntu, ve kuvvetle- durdurmak ve bir mukavemet 

bir çok yerleri me.elA bazı tarıh rini birleşti~rek Konya üzerine cephesi yapmak niyetinde idi. 
rakamlarının ve ismi hasların yürüdü. Beyazıt kuvvetleri ortalığa 

yerlerini açık bırakmıştır. Kilis. Konya önlerindeki çarpı ma dehşet ve korku saçıyordu. Cem 
li Rifat ve Necip Asmı beyler bu çok şiddetli oldu. Mehmet Beyin muvaffak olamıyacağıan anla. 
açıkları olduğu gibi muhafaza kuvvetleri çok zayiat verdi. Eln. mıştı. Fakat Kasım bt"yi yalnız 
etmeleri lazım gelirken buralar1 Üt"i 'Bq7inin_ man ·vi ·atı ve ce. bırakmak istemiyordu. Buraclan 

ya kendi anlayıslarma göre gö. sareti sarsılını tı .• Iu\'affakiyet- Irana çekilmeyi ve orada yeni 
zemi fer veyahut ta hiç nazarı ten ümidini kesiyordu. Ailesi kuvvetler hazırladıktan ve ahın 
itLbara almıyarak kapatmışlar- Engüride idi. Bunları yanına al. yardımını da temin etlikten son. 
dır, dırtmak istiyordu. Gönderdiği a. ra tekrar sahneye çıkmayı dü. 

Ben matbu nlliılıaların birçok damlar orı.a şôyle bir haber ge. şUndU. Sonra bunılan vazgeçti. 
yerlerini yazmalarla kar ]aştır. tirdiler. fa.<;line döndü. 
dun. Bu mlitfıiş faciayı ogren. - Sultan Beyazıt ailenizi alıp II. Beyazıdın kumandanların-

dim. Matbu Evliya Çelebi «Cilt İstanbula götürmüş! elan İskender paşa ricat halinde 
1, sahife 302» Yenicamiin temeli. Filhakika Beyazıt casusları va- bulunan Cemi bir gölge gibi ta. 
rıi Fati.h SultMı Mehmedin anası- sıtasilc Cem'ln ve Mehmet Beyin kibe koyuldu. Cem esir olmak. 
na attırır. Kilisli Rifat ve Necip maksatlarını ve pliinlarını öğren. tan kurtulmak içi.n kendisini ve 
Asım beyler yazma nüshadaki diği için Meiımet Beyin bütün ordusunu sarp dağlara vurdu. 
cFatih• kelime5inden sonra boş ailesini bir rehine gıbi İsta.nbula Bu suretle yakalanmaktan kurtul 
bırakılan ve yerine cEyri• yazı. gönd..rmlşti. du. Beyazıt Cemi arkasından çe 
!arak cFatihi Eyri> şekline ko. Bu haber Mehmet Beyin mano. vlrmek için çok esaslı tedb<rler 
nacak olan cümleyi kendi dar viyalını sarımıştı. Yeise kBpıld1, aldı. Ve bu ıecfüirlerini gizlemek 
anl.Jyışl~'rııla göre tamamlad•k- Gözlerini hırs ve intikam ateşi •çi nde Cem'le bir müzakere ka. 
]arı için Evliya Çelebinin hatır bürümüştü. İleriye atıldı. Rume pısı açtı. Kapıcıba.şı Sinan ağa 
ve hayalinden geçmiyen muaı. li beylerbeyisi Süleyman pa~a. Beyazıdı nyanınd-.ı Sultan Cemi 
zam bir yanlı~lık yapmışlardır. nın askerile cÇubuk ovası• nda temsil edivordu, Sinan ağa şu 

ve üsluplu, saygı ve sevgi ile do- Manakyan, her türlü ıiLayj~iıı 
lu bir mektup gönderdi. Yeni {.,,kinde, i•mi daima minıırl 

bir mümessil istedi. Sultan Cem 
bu defa defterdarı Ahmet Beyi 

ağabyisinin yanına yolladı. Ya. 
pılan müzakerelerden miiıtbet bir 
netice çıkmadı. .Sultan Beyazıt 
Balı ayiş:ıad" İlya.s beyle Ali a. 

ğadan müt..şekkil bir heyeti 
tekrar Cem'e gönderoi. 

Bu heyet şöyle bir teklifi CÖ· 
turliyorlardı. 

ve ~ükrnnla anılacak bir ~ah,i• 
yetti. 

J\Ianakyan, se»iue, sarla·•~ 
ra çalı§ır, Garbın şaheocrlerı: 
ni bizzat tercüme derek k.:ndı 
ti) atrosnnda oynardı. Abdi, 
Ha•an ve Şe~ ki gibi tulüatçıla· 
ra gülmeğe giden bizim nesil, 
ağlamak için )linakyana gider 
~e ağlardı ... 

. fanakyanın müda,imleri, O 

- Rumeli memleketi namuslu vakitki Darülfunun, Mülkiye• 
bir gdindir. İki damada birden fıhbiye ve umumiyetle yükı;ııl> 
veriı..ınez. Bu nazlı gelinin ü ıah•il gençlerile, memleketill 
tünele iki erkek iştiraki kabul ınünener tabakasından t~ef•• 
edilemez. Biraderiniz sizden şu. kiil eder. Orada bir iki saal 

nezih ve faydalı vakit geçirdi._, 
nu iltimas eder ki fena niyetli ve ·ı 

kara ruhlu adamların sözlerini ~c:r;::~ar~aiy~t~e~~ı;;a :~a:~~ 
dinlemeyiniz, beyhude yere ma. çıkarlardı. 
sum enginizi Mü.lUmanların ka- Senelerce istibdadın çeııı• 
nile bulaştırmayınız. İzzet ve ik. beri içinde, hin türlü ta•)ik i" 
ram ile Kudw şerife gidiniz. O. :e ezilen aelıatkiir arıi.t, :Me~ 
rada oturunuz. Hazinenizin va. rulİ) etin ilônile, heri..~• gi~ 
ridat ıne ise heı· sene noksansız geniş bir nefe alını~ ve ıne,a1 

yine size gönderilecektir. 

ultan Cem de bu 1ekLfi j' -
detle reddetti ve: 

- Bu topraklar b•nim mevrus 
mülkUındlir. Hi11&emi iııterim, de. 
di. 

Elçiler geri geldiler. 
(Daha ,·ar) 

Harun-Ur-Reşit 
l\fiielli!i: 

İbrahiın Hakkı Konyalı 

Abbui saraylarının muh· 
tcşem dekorları içinde ya
şanan tarihin en l,liyük 
aşk ve en bilyUk fada sah· 
~seridir. 

Harun-ur-Reşit kız kar· 
desini, torunlarını ve ve
zirini kasaplık koyun gibi 

:-.aha.-.ını gPni 1 tmİ§ti. 
• lanaLyan, leşmıiyrtte 1'11• 

rulan •Dariillıedayi• in bir ço~ 
l lemanlarını yeti~tirmiş oloıa~ 
la, bugünkü Şehir Tiyatrosıııı• 
ıla da bir hakkı vardır. 

Türk tiyatrosu denildiği ,-a• 
kit Manakyanın ismini hatır' 

~· lamamak onun meslek hu~ 
' !· tını takdir etmemek !!iden I' 

ıaİ}OC.• 

1 
.,,ı 

Hayatınııı a tmı •~ne•' 
b 1 k . -i~ 

l'ıalıneye vere11, u ınes P J\ 
1 

, arım yoğu".~ feda ~~en ~;. 
sao'atkar, muzayaka ıçınde " 
ınüş, möza}aka içinde ve ba-' 
kadir~iua,Jarın himmetile go 
ıııülmiiııtür. r 

Ertuğrul Mııhsinin asil 1
1

• 

~eblıli•ünii bütün kalbinıiı·' 
alkışlıyoruz. 

Bu iki zat cinayetlerine devam kanlı bir muharebeı•e tutuştu. teklüi yaprw;tı: doeratıyor. 

Büyiik bir ~an'atkarın. lj 
yül. bir san'atkiir ve Ü IJI 
karoı be,leıliği lııı lıiirınet '.1 • • ' • • jı• 

ederek on astır a,,.ğıya şöyle bir Ku,-vetleri mağlup oldu. Kendisi _ Osmanlı ilinin bir kısmını Bu kıymetli eser satışa 
erlavha da uydurmuşlar: de ğaır bir yara aldı. biraderio;z Cem'e bırakınız. Bu çıkarıldı. Karilerinıize tav-

• ehzade Sulta.n Mehmet Ha. Sultan Cem'in ve onu seven suretle ortadan dava k;lılkaı-. ~.;s:.;;i~;.;·e;..;;e.;;d;;.er;.;i;.z.;._ ______ , 
nın Camii ŞerifL> beylerin kuvvetleri her tarafta Kardeş kavgası durur. Riayanın 

Bu serlAvha ile de Yenıcamıi 
bilmem hangi mevhum şehzade. 
ye yaptlrıyorlar. 

Hoşumuza giden -Nükteler 
ORİJİNAL BiR GAZETE 

İSMİ 

Fakat serlavhadıın sonra sıra

ladık:ları satırlar Yenicamii ta. 
rÜ ve tavsif ediyor. Yenicamıin 
temelleri H. 1007 tarihinde Ill. cU 
Mehmedin anası tarafından atıl. Ankara Pala~ta konu;uyor-

k d dular. :-.lecınettin Sadık dedi ki : mıştır. Bina pencerelerine a ar 
yükselirken H 1012 de Üçlincli - Kizamettin 1"azif •En son 
Mehmet öldüğü çi.n cami 58 sene Havadi • i imli bir c:ızete çı· 
yüzüstü kalmış ve zulmıye ad:. karmış Bir ~-enisini dalıa çıkar-

mak Hizam gelirse acaba "Yarın· 
nı a~m• tı. H. 1070 tarihinde 
Dördlincü Mehmedin anası Hatl
·r Turhan Sultan taraflrv!an ik. 
maline başlanmış ve 1074 tarihin
de bitirılmıştir. 

Evliya Çelebi sey ahalnamesi 
Beynelmılel bir eserdir. Necip 
Asım ve Kilisli Rifat;n yaplrk. 
ları muazzam ve affedilmez ha
taları şüpbe;iz şen aenaJıım,za 

yükletmek i.stiyenler olacaktır. 

tı.m alemini bu yanlı~ hükUnı. 
den kurt41'mak için palaya sarıl. 

dım bu sahifeleri k!'2ıyorum. 

ki Havadi • diye mi isim koya
cak? 

Falih cevap \'erdi: 
- Bu da yeni bir ey değil. 

Amerikada bu iddia ile istôhraç
lı haberler ,-eren bir ratl o ne. · 

• 
riyatı var. Niıan1·ın. bundan son 
raki gazetesine •Gelecek Byın 
Ha,•adisi• isn1ini takma..,ı daha 
mu\'afık olur. 

KAHVE BOLLAŞINCA 
Galiba birini u~urh,acaklar

dı. Nurullah Ataçla Dilci Ah-

i:Drabim Hakkı KONYALI met Cevat eeldiler \'e ı las~·on 

1 Biraz Mizah 

Çocuk - Babacığım; aramız- daki fark nedir? 
' d' d 'I Baba - E<kiden aıınl!n beni okprdı, tım ı c senı. ... 

kadir ina•lığıu nı~aneoını, 
ı.I .. 'h f an evvPI gönııe e mu•tfrt 

lacağız .. l /( 
Naci GA 

1 
büfesine olurdular. Büfeci />~ 
dullalı berayı hiirmet bizzat f~ 
terek J'.al, hatır_ s.orduktan .sllf 
ra ne ıçeceklerını sual eti•· 
taç: 

- Bir ıhlamur, dedı. .. ( 
Ahmet Cevat şa ırdı ve 

lendi: 
- Yahu, en ki kabve ti,;( 

ki~i olmu~tun, bu ne hal?• 

Nurullah <<' ap verdi: ; 
- Psikolojik bir balet 'fJ'P f 

ser. Kahvenin güç. bul~~·ı 
gfuılerde kahve tıryakısl ,; 

mu tum. Şiı eli bolla tı, b 
de tiryakiliği mı:eçti. / 

- •Karikatüra d./ 
Sahip ve Bllflt'ubarrirl: 
NtZAMllTTtN NAZff 

Neşriyat Dittkt&ii: 
ŞOXRO SARAcoouJ 

Baiıldığı yer: 
Ebu:uiya Ma1baı.ii 
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Bin gaziye 
hava akını 

Askeri tesisat ve 
kuvvetler şiddetle 

bombalandı 

l ____ au __ G_o_n_o_n_E_n_s_o_n __ H~ab_e~r_ıe_r_i ____ I(. . 
Vapur kafile- Almanlar 
lerinin hiına- Surigege 

.. ,,. ' 
Asker gözü ile. .. 1 

;f{ahirc, 11 (A.A.) - Or:ta§.arit. • 

1 ta İngiliz hava kuvvetleri umu yesı mese esi taarruza 
ınt kara~aııının tebliği: A · k 

Libya<1a tngWz tayyareleft mera anın karan hazırlanıyor 
Biııg.w, Benina ve neme u:zeri.. Ruzvelt'in nutkun- Taarruz adalardakı· 
:ne iiddetli akmlar yapm.l§lardır. dan 
Bingazide.ki Katederal mendire. :,

0,ancraakanla- kuvvetlerle 
ii fidcletle bom'balanmı~ Benina.. y 

Ya yapılan hücumwı neticesini N yapılacak 

~it ebnek millllkün olamaııuş. ::~~~~ .. '.'~~: 1 lngilizler mukabil 
da~i~ :~ u!°~:~~: ;e Roose.veıt, Çar~~ın~':u tedbir olarak Kıbnsa 
linde diğer bir yolda bombardı. aname:'k:ı1 ittihadı toplantı. 
ınan edilıniştir. M.otörlü nakil va sıntla seyhyeceii llUtukta harp hava ve deniz kuv-
sıtaları tahrip edildıği gibi yola malz.emesi nakleden vapur kafi. 

da büy{ik hasar yapılmıştır. lelerıne harp gemilerinin refakat vetlerı· yıu .. m· ahta 
Hab~istanda İngiliz t.ıyyarele ~esi veya etmemesi lazım gel. il 

ri ile bir Rodezya tayyare filo. diğı hakkında sar::ı:hatan vaziyet Nev • York, 11 (A.A.) Tass: 
su Aınbalagı kal · çok şid. alacaktır. Muhabir diyor ki: Nev • York Tirnes gaz.etesine 
detli bir hücum :yapmışlardır. J Kabinenin dört nafiz azası o- göre, Yunanistanda ve F€e de. 
Bi rçok tam isabetler kaydedil. lan liull, Stim.son, Knoks ve nizinde.ki adalarda bulunan Al. 
ın~tn-. \Vlekarad müessir birer nutuk man ask.erleri önünmüzdeki gün 

Cenltbi Afrika tayyareleri t. söyliyerek Amerikan donaıcması. lerde Suriyeye çıkma~. h~la: 
talyan kıt'alarının !hfı.la nıuk nın İngiltereye gönderilen !harp ~ııyorlar. Amman ve Filistındakı 
met ettikleri mıntıka füer· a~~~ nıalzemcsini himaye etmesi lü. Ingiliz garnizonları da Almanlar 
cumlar yapmışlardır. Bu h:uı:. nımuna taraftar olduklarını i. Swiyede üs kurdukları takdirde 
ları nekserisi motörlü nakliye lenen bildirdHtlerinden Reisicüm arkadan gelecek ani bir taarnua 
kolları ile düşman kıt'alan üze run Çarşamba günü bu mesele. karşı koymağa hazırlanıyorlar. 
ıine yaptlmıştır. • deın bahsetmemesi müşkül ola. İngiltere, Suriyede Almanlara 
Düşma tayyareler Malta cl. lacaktır. mukavemet etmek üezere K't'b. 

'Varı~ki gemilere hücuma te. Vnşingtonda hSkim olan kana. rısa hava müfrezeleri ve hafif 
bbus etmişlerdir. Bi?.im avc.ıla. ate göre, Rooseveltin nutku bil. harp gemileri gönd('.rıniştir. 

ı:mız bunların yolunu k~rek hassa Amuikanın dış siyasetine 

:~r :~eı_:s 87 ~yyaresini deni. taallUk edecek ve büyük bir e. 
duŞUrrnuşlerdır. henuniyeU haiz bulooacaktır. 

Bütün bu harekat neticesind 
Ynlnız lbir tayyaremiz kayi:ıohn e 
tur. uş 

Japon 
tayyareleri· 
Çunkingi 

bombaladılar 
. lngiliz Elçisinin 
ı karnE. tgah ı hasara 

Uğradı 
Çunking; 11 (A A ) .. 

Japon tayyarelt!ri . - Dun 
İç.inde ç . ,. ~ ~n 4S saat 
ı unkıng ı ıkuıci del 
arak h laa-..:ı a o

lk · om nııınan etıni~lcrdir 
J ı dalga halinde hücum d . 

aPon bonıba ta:yyarelc>ı" c :.n 
nıahalJe~ ı ır 
ı ) aııc.ınlar ~ıkarnıış-

r~rı·dlJ'b. Cuma giinkü akında ı'n 
l ıı .. .. . 

h uyuk elçisinin ikametgah 
asara uğraınq:tir. ı 
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Süvegş 
üzerinde 

Hahire, 11 (A.A.) - Düşman 
tayyareleri Süveyş kanalı bölge. 
sine hücum ettiler' Mısır Milli 
Müdafaa Nezaretinin neşrettiği 
tebliğe göre, hasarnt pek hafiftir. 
Ve ölen olmamıştır. Hava dafi 
toplan tnyyarelere ate~ açmıştır. 

Hangisi daha 
feci? 

- Bnştarafı 1 inci .-ayfada -
artiJe, hedbahtlık llerecesiııi 

yan yanya indirmek mümkiin
dür. Fakat ile kalan yegane şey 
yalnız hafızadan ibarehe onu 
kaybetmek en fecidir; hiç bir 
şey olmasa bile, ınnı.i;re karış

nuş dostlukları• tatlı hatırasını 

muhafaza suretile ·y~amakta 

henüz bir lezzet mevcuttur• te
sellisine ancak onunla kavuşu· 
la bilir. 

Hamid Refik 

Hitler, Stalin 
görüşmeleri 

(Baş tarafı Birinci sahifede) 
melde n belki pek yakında Al
manya ile mühim ıörüşmelue 
iştirak edeceği hissini vermek
tedir. Bu ı:örüşmelere yol aç
makla veyahut hi~ olmazsa Al
man - Rus münasebetlerini ay
dınlatmıya teşcbbiis etmekle, 
Stalin, n1aniayı ortadan kaldır
mıştır. Nihayet bu Rus jesti, 
Baltık devletlerinin ilhakını ta· 
nımamış olan İngiliz hükiımcti
ne karşı resmi bir ihtar gibi gö
zükmektedir. Bu tnımama key
fiyetined, Ruslar1 Moskova ile 
Londra arasında münasebetle· 
rin iyileşmesine :miini olan e
saslı engel demektir. 
BİTLER NELER TEKLİF 

EDECEKl\IİŞ? 

Londra üzerinde 
Dün gece sabaha 
kadar süren bir 

hava hücumu 
---o-

Çoçuk hasta
haneleri ve 

kiliseler 
bombalanoı 

Londra, 11 (A.A.) - Londra. 
da dü egece ~k şiddetli bir ha. 
va hücumundan sonra cTehlike 
geçmiştir» işareti şafaktan biraz 
evvel verilmiştir. 

İlk haberlere göre biri çocuk 

hastahanesi olmak üzere 5 hasta. 
haneye bombalar düşmit~tür. 
Kliseler ve diğer abideler de ha. 
sarlara uğramıştır. 

Alman-Fransız 
anlaşması 

askeri esaslara 
dayanmıyor 

Londra, 11 (A.A.) - Daily 
Telegraph gazetesi Vichy'nin al. 
dığı vaziyet hakkında bir makale 
ne§retmiştir. Bu gazeteye göre L 
yi haber alan mahfille.rde yapılan 
bir anke tneticcsbıde Amiral 
Darlan ile Ahetz arasında ce:re. 
yan eden müzakerelerin Alınan. 
yanın askeri mahiyetteki talep. 
leri ile bir münasebeti olınad1ğı 
anlaşılmıştır. Bichy hükümetL 
nin Almanyaya büyük taviıJer 

verdiğine dair haberler çıkması, 
Fransanın Almanyadan elde et. 
tiği menfaatlere mukabil Alman 
lara neler temin ettiği hakkında 
hiç bir şey söylenmemiş olmasın 
dan ileri gelmektedir. 

• 
lngilizler 

Irakta tedi
yatı kestiler 
Londra, iı (A.A.) - Dün ne§. 

redilen bir karar.namey~ göre, i. 
kametgahı İrak'da bulunan şa. 
hıslar şirketle rve diğer makam. 
jar maliye nezaretinin müsaade. 
si olmadıkça tediyat yapamıya. 
maklar ve kendilerine ait kıy. 

metler başkasına devir: edemiye. 

Yahudi 
meselesi 
beynelmi 
lel mahi· 
yette gö
rOIDyor 

Bu iş, sulh müzake
relerinde nihai 

karara baglanacak 
Par.is, 11 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 

Salahiyettar Alman makamları 
işgal nlt:nda fbulunan Fıransız 
topraklarındaki Yahudi n esele. 
sinin halli etrafında Faris gaze. 
teleri mümessiller.ine tafsilat "' • 
rcrek Yahudi meselesinin b ir 
beynelmilel mesele olarak telak
ki ediilmesini narzu edildiğine i. 
şa:ret etmişlerdir. Sulh nktedıle. 

ceği zaman lbu mesele, ibUtün Av. 
rupa için ni:hai bir hal suretine 
bağlanacaktır. 

Sırbistan da 
komitacılık 

faaliyeti 
başladı 

Nevyork, 11 (A.A.J - Nev
york Tune-s gazetesinin Buda. 
peşteden aldığı bir telgrafa göre. 
Sırp komitecileri, Alman ve İta!. 
yaın kıt'alarına karşı mukaveme. 
te devam etmektedir. Bu komi
teciler, Karadağdn, Merkerl ve 
Cenubi Suıbıstanda ve hatta Bel. 
grad civarında bile mihverin ku. 
riyelerine ve münferit keşif kol. 
larına kar§ı bir g~ce hami ver
mekted:r. Yugoslavyada beşten 

fazla Alman ve İtalyan nrka.cııının 
tah i<l edilmiş bulunmasına ra"'. 
men, Sırp'ar ve Karadanl1lar . 
yanlarında bir çok mühim. 
mat ve hatta bazı d;ığ toplan ol. 
duğu ha1de komitecilere iltihak 

için dağa çıkmakta ve mücade
leye devam eylemektedir. 

Belgradda, Alman ölü ve ya. 
ralılın-ı, her gün fazlala~akı;a. 

dır .. Almanlar, öldürülen her Al. 
man a ke-ri için on ''e hatta ba
zan yirmi Sırbı asmaktadır. Fa. 
kat mukavemet, •buna rağmen 

Mihverin Libya ile deniz 
müdahalesine tamam.ile 
mani olmak müşküldür 

Ege denizindeki Yunan adalarının 
ltalya ve Almanya arasında işgal 

ve taksim tarzı dikkate deöer 
bir vaziyettir 1 

Yazan: Sabık Bükreş 
A teşemiliterimiz 

{Başi birinci sahifede) 
laği üzerine şimalden ve c:enub
tan ilerliyen İngiliz kıta1arı ile
ri harekete devam etmektedir. 
Şarki Goram da Debra-l\larcas 
dan ricat eden İtalyan garnizo
nundan 200 asker ölmüş, %00 ki
~i yaralanmıştır. Cenubta bir 
kaç gün siiren ağır muharebe
lerden sonra düşman kuvı;etli 

surette hazırlanmı mevzilerden 
atılmıştır. 

Be:. eneden sonra tekrar tah
tına oturan Habeş imparatoru 
Haile Sela i.) e, Habeş kuvvet
lerinin her hangi bir cephede 
kulanılnıası için İngiltercye tek 
lifde bulundu. Bu suretle Jngil
tcre Mısıra yakın bir ikmal ve 
takviye kaynağı daha kazanmış 
oldu. Artık Habeşistan iizerin
den cenubi Afrika ile de kara 
''e h8\·a ınuvasalal)J vardır. Bun 
lnr Libya cephesi için miihim 
fa •daJardır. 

! - LİBYA CEPHESİNDE: 

biislerini kollamaktadn. Fakat 
bütün lrn tedbirlere rağmen Al· 
man ve f talyanlann Panteleri• 
adası einrında Fransız: kaya 
sulannı takiben gece karanlı· 
ğında gemi geçirdikleri muhak• 
kaktır. Bundan çıkan netice ~u· 
dur: İngiliz hava kuvvetlcriniD 
yardımına ve torpito mnhripJe
rile deni:za1tı1annın Jnıllanılına-

Japonyada 
'hkio 11 ( 

J·an..·-·-' A.A.) - Domei a -bildird, . 
devlet ernn· _igine göre, bugün lnönünde yapılan 

News Clıronicle gazetesinin 
diplomatik muharririne göre, 
Bitler uzun vadeli geniı teklif
lude bulunmak üzere önümüz
deki haftalarda Stalinle görü~
meyi dfü~ünmektedir. Bu teklif
ler, belki, Rnsyaya Hindistan ve 
Japenya ela dahil olmak ü:ıere 

Asyada tam hareket serbesti i 
ve İran yolu ile Basra körfezi
ne bir mahreç nrilmesini ihti
va edttektir. Buna mukabii 
Rusyanın Avrupada bugünkii 
hudutlarını raranti eyliyettktir. 
Ekonomi sahasmda, Almanya, 
Rus iptidai maddelerinden, bil
hassa Ukranya buğdayı ile Kaf. 
kasya petrolünden geniş istifade 
etmeyi ta1ep eyli~·ecek ve buna 
mukabil, Almanya Sovyetlere 
makine ve ağır endüstri mamu
latı verecektir. Eğer Hitler, Ja
ponya ile münasebetlerinde Ru• 
yaya tam serbe ti ''ermeyi ka
bul ederse bu, l\fatsuokanın 
Berlini ziyarctindcnlıeri Japon
yanın Uzak şarkta müessir bir 
şaşırtma har(•keti yapabilmek 
kabiliyeti hnkkında Berlindcki 
kanaatin azalmns.a sebebi ile O· 

lacaktır. Nihayet, Amerika Bir
Jeşik Devletlerinin harbe gir
mesi ihtimalinden endise eden 
Hitler, tantnnah hir jestle, İn • 
giltere ve Amerika Birleşik dev
letlerini, Rus iptidai maddeleri 
da elinde olarak kendi hakimi
yeti altında bir AHupa karsı
·ındn bırakmak istemektedir. 

devam etmektedir. 
ceklerdir. Maliye nezareti bu hu. -----------

Bu cephede şiddetli sıcaklar 
,·c kum fırtınaları dolayısile sü
kunet ~iirmektedir. Yalnn Sol
h1m mıntaltasında hafif ve seri 
birlikler arasında menii kqif 
hareketleri vuku bulınaktadır. 
iki ·hadise dikkate derer: 

ına :rağmen Mihverin Libya ile 
miinakalatına tamamile mani 
olmnk mü Jriildür. Miimkiin nm· 
ma hiil iik bir deniz km"\·etini 
bu i e bağlamak şartile.. Fakat 
İngiliz donanmasının şarki Ak
de.n~de mühim \"azifeleri var· 
dır. Parçalanan bir donanma j,. 
tenilen nz.ifcleri göremez. Ak-
deniz filosu takviye edildiği P. 
bö~ le bir fikir hatıra gekbilir. 
Y~pılncak i Sicilya ile T:ra• 
lusgarp ve Bingaz.i deni2 lılölıe· 
sinde aJmınış elan t ... troı ••;... 
fesini ge\'ŞetlnemeL btulu tak
viye için çareler IM&lap tat.._ 
etmektir. Meseli Britanya a4ua 
sahiUerini geceleyin kelh .. 
hüCW11hotlan Malta veya hb9-
derive iislerin4e yapalank bJ. 
laDda 'bilir: ,·eya hsilterd• nu ~~~ hakktnda bir ka. 

. .---uı~tir 
hancı casusIUğa rn .. Kanun, ya. 
&adını istihd anı olmak mak 
M af etmekted" ayıstan iti~ ı:r. 12 
~-..ı 1 casUslukla .. 
..__.e e haftası ihdas . ınu 
bu hafta · · d edılec~k ve 

ıçın c castısı ~ 
tiiİ tehlikeler halk Uğun arz.et 
Cektir. a İZa}ı edile. 

Kalamış vapuru 
(Bnş tarafı Birinci ah ·ı d ) Dü ı e c 

n snat 13,15 de köprüden 
Haydarpaşa ve Kndık" .·· 
reek O) une ha-
l teden Deniz.yollarının Ka· 
arnış vap II 

1 . uru al darı>a"a isk 
~ındc nk lkt ~ e. 
toı'1uk. b 7.. a ıktan sonra 120 

l15day ··ı.ı·· biT telk ı· l ll u motörlü 
en 'Ye <·nr 

mn çok şiddctı·- IPnuşhr. Çnrp
ı odu;;. d 

tör parçalan 111 .,un an nıo-
ış 'c kı a b" 

manda batını tır 1 ır za-
. otorün t .... 

falan lrurtarılnıı t h al 
, akikt 

ba:ı:lnnmı~tır. a a 

- ---Bir Alman 
kruvazörü 
batırıldı 

. 
merasım 

(Bap birinci sayfada) 
arasında Büyük Millet Meclisi. 
nin, Başvekaletin, Ordu namına 
gönderilmiş olanlar~n Cümhuri. 
yet Halk Partisiini, bütün Veka. 
Jetlerin ve başta Ankara ve İs. 
1.anbul olmak üzere pek çok vila. 
yeUerin gönderdikleri çelenkler 
nazarı dikkati celb-..:ı· rd B 1.."Uıyo u. 

Unu müteakip havalanan bir 

h
taYYarc filomuz. nbidc üzerine 

avadan çel nk 
lan . e ve çiçeh ylğın. 
za seı:Pışt.ırmektey-Oil~. Man. 

ra'. gorUlıne;.e değer bir ulvi. 
}et ifade etmekteydi. 

Bu sırada bir'biri arkası sıra 
~eyecanlı nutuklar iradına baş. 
:d~. Ordu, devlet, gençlik te. 

kküUer namına söylenen bu nu 
t~klnr on bnlrce k " ıyi gözyaşlar; 
ç de bıraktı. Bunun mUteakip 
:uod matem havasını çaldı ve 

U" mang asker havay ateş et.. 
tı. 

Rey t :reisl~i ve tanının~ 
~ ~tler şehıtlığın ih t rn dcl. 

ı lınzalad ktan sonra, mera. 
e. n.h Y t rildi 
~ . 

•- da\-etliler kır fraları l'~·afuıa t _, ___ _ 
nıektec1· 

1
°.tU4lllllll§, yemek ye. 

"t b ır er, Merasim umumiyet 
• • f d 1 aru "·"k - Baştaıııfı 1 ancı ti Y a a - - ~ ı>arla]- olmuştur. 

llu vapurun 155 milimetrelik 6 tim nıla t eh-:-:-.----.:..-.: __ 
~la, lnüte-.Jdit · ı kovanla. ted ccld . ız edilmiş olup zap. 
~le uu torpı erı vapurlara iknme et.. 
~14:.ı. v~ ~on dökmeğe mahsus mek üzere de Ia21a mürettebat 
~~ mücehhez bulunduğu taşımaktndırlar. Hansa mürette. 
l"'-le.nı:nEktemr. Bu nevi Alın.an batllllD. 300 kişi olduğu :z.annedil. 
._...,.._ Vap\ll'ları l>Uyük lbir ih. mektedir. 

Alacak yüzünden 
arkadaşını bıcakladı 

Galatnda oturan Ömer ismin. 
de birisi 'bir alaceıü meselesi yü. 
zi.!.nden arkadaşı Rizayı b.cakla 
ağır smettıe yaralam.ışır. 

Yarak hastahaneye kaldın]. 
tnl§, suçlu yaiialannnştır. 

susta bugün bankalara talimat 
vermiştir. 

Sahte Baki 
- Baştarafı 1 inci sayfada -

Bay Reşit Saffetin riyaseti al
tında hakiki ve . ahte Bakilerin 
mezarlarını birbirinden ayır

mak ii:zere Topkapı mezarlığına 
gitmiş ve tetkiklerde bulunmuş
tur. 

Mahallinde tesbit edilen yaz.i
yet fö:erine bir de tarihi kayıt
ların gözden geçirilml!!>inc Jii. 
zum görülınü~; lleyazıttaki in
kıliip müzesinde Bay Prnst'un 
da İ:?tirak cttiki ikinci lıir top

lantı yapılnu~tır. 

Bu toplanhda Rt·şit Saffet H 

azadan Hamid Dani mend Baki
nin mezarı hakkında izahat \:er 
m~le.r ve bu Türk şairine Iayıl 
yeni bir mezar ~ aphrma w ı kn
rnrlnştımuşlardır. Hu mezarlık 
bir şah ın mülküdür. İstnnbulu 
Sevenler Cemiyeti Kukiııin nıc· 
zarını satın alacak ve buna lü
yık bir lfıhid yaptıracaktır. Ve
rilen karara göre Hihdin iki ta
rafına da Şeyhiilis!Uın Sun'ul1ah 
Efendinin, şairin tahutu mnsal· 
in tll§ında iken okuduğu su iki 
mısra yazılacaktır: 

aKadrini sengi ınu allada bilip 

ey B:iki 
•Dunıp el bağladılar karşunn 

yaran saf af.• 
•İ tan bulu sevenler Cemi~ e

ti• ni bu kadirşinash!Jndan do
la.) ı takdiJ" ''e tel>rik ederiz. 

Muhayyel kari 
mektubuna cevap 

(Ba§i 'birinci sahifede) 
:ıim klişe masrafından kaçındı

ğımız cibi çirkin ve tam bakkal
ca uydu.rulmuş bir imada bu
lunmak istiyorsa kendisine, her 
giin gazetemizi ~iisliyen üçer, 
dörder sütunluk koca koca rc-
imlere göz atma~nı tavsiye e

deriz. Kendisi değil amma, kari 
hunun pek ala fnrkmda olduğu
nu gazetemize kısa zamııııda 

gösterdiği rağbet ve tev~cciihlc 
isbat etmiştir. l\1ahud gnzetc~ i 
çileden ~ıkaraıı da bu yn ... 

Adıını:ıın benzemesi keyfiye
tine gdincc: Buna ihtiyacımız 

olmadığını geçenlerde kendile
rine isbat ettik. Hilfı farkına 

Hıramaddar mı? Unutma ınlar 
ki TUrk lisanına dahil kelime
lerin hiç biri. hiç kimsenin ta
sarrufu altında d ğildir ve İ · 
tnnbulda bizden başka bu adn 
benzer kelimeler kuJlanan dnha 
iki gazete '\i ardır. 

Şimdilik bu kadar ... 

&ki Romanya 
Kralı Krol 

Bermudes'de 
Bernmdes: 11 (A. A.) - Eki 

Roman,a balı dün Be:rmudes'e 
ge)..,iştir. 

Ame.rjka Kızıldeniz yelunn 
muasimle açmııltır. Harp mal· 
zemesi yükMI bir ticaret filosu 
Pa ifik Hind denizi yolu ile Kı
zıldcnize gelmek için limanlar
da haıır bulunmaktadır. İngil
terenin Mısır ve Orta rkta 
geri muva ala ı Amerikanın 

ardımı He takviye edilmi \e 
bu bölğede hnrbi beslemek kud
reti artmıştır. İkinci hadise: İn· 
giliz donanmasının mih'\eı· Af· 
rika ordusunun deniz muva ııla 
sını kesmek, ikmal ve tak\ iye· 
sine mani olmak icin gö terdi· 
;;j siirekli faaliyettir. Bu mnk
sat1a 8 l\Tayıs sabahı ilk ~aatler· 
de İngiliz deniz kun·etlcri Bin· 
"'a7.İ limanını bombardıman et-
miştir. Limanda demirli duran 
mihver gemilerine issbetlcr kay 
dcdilnıiş, iki in c gemisi limana 
yokln ırken yakalanmı , talırib 

edilmiştir. Birisi mühimmat yük 
1ü o1rın bu iki ge.ıni topçu mermi 
lcrile pnrça parçn erilmiştir. 

Anlaşılıyor ki İngiliz. filosu 
biitün gayretlerini mihverin Si
dl~ adan Trahlusgarb ve Biuga· 
ziyc nsker \•e malzeme geçir
mesine mani olmak keyfi~ eti 
iizerinde toplanmı~tır. Mnltnyı 
iis ittihaz eden torpido muhrib
lerile denizaltılanndnn mfirek
keb bir deniz Jnn'Vefi, Alman
ların \'e İtalyanların Afrika sa
hillerine vapUl' ceçinnek .... 

' . 
retlıilebilir. İnıi.lttte ltu ... 
yoluau devam üzere katilse. 
Libya cephesinde mın•affokiy .. 
tin ) arısını öııc:edea tenaia etmit 

demektir. 
3 - EGE Dfu,_.İZİNDE: 
İta}_,.an ttSmİ teb}jjine 1iin. 

Siklad grupuna clahil üç ada da
ha hal~ anlar tarafından işeal 
edilmi tir. j gsline intizar ola
nacak adalar Sparod. 1ilos ve 
Kitcra'dır. Bunlann da kısa fa
sılalarla işgal edilmesi nmhte· 
ıuc.ldir. 

Ege'deki a alarm h 1)3 ,. 

Alman~ a arasında işgal ve tala
sim tarzı dikk:.te değer: Türki
ye snhilleriııe yakın bulunan. 
şimaJden cenuba doğru ~incir
le-nen (Taşoz, S<".nıcndere, Jidil· 
li, Sakız, Limııi) adalarını Al• 
mnnlar almışlar, d:ıhn ger:de "' 
cenupta kalan adaları iW~ an
lara bıraknııslardı.r. 

Bundan so~ra .l\1ihverin Girld 
adası üzerinde teşebbüslere gi· 
rişme i varid olabilir; İngilizle.r 
bu ada ·ı ölünciye kadar miida· 
fan edeceklerini ilan ettiler. 
Libynda geri mm asalası bozuk 
olan Almanyıınm Girid adasuu 
ele gcçim1esi jcap ediyor; Girii 
her iki taraf için de şarlri Akde
niz bölgesinde mühim bir ~ .. 
külceyş noktasıdır. Almanlana 
Britanya adasına yapamath1dan 
çıkarma hareketini bu ada etaır 
fınia ve sahilleriııtle tıııııeı * 
etmeleri nrid oJa'bffir. 
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En Son Havadis'in uzun hikayesi: 3 _ 

HASftH KOC 
·-~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yazan: F. Fikret Özsöz 
ru i~ en çok scvinenlerdem bin imanın çıkardığı koııku™' çığ -
de Koç y ığitin ba.ba.-;ı Kartal ag.. lıklara karışıyordu. Bundan baş. 
ıdi. ka hiç bir ses işitilmiyordu. Saın. 

- 3 - ki bütün köy halkı korkularından 
Koç yiğit, Leylayı aldıktan son- yerin dibine sinmişlerdi. 

ra eski halini tekrar bulrnurtu. Türkmenli köyü yük~ek bir 
Üstündeki tasayı, kederi dağıtıp yayında kuru.bnıış'olduğW1dan hu 
atmı:ıtı. Her gün sabahtan akşa- raya her sene kar yağardı. Fakat 
ma kadar tarlada, bağda, bahçe. böyle zorlusuna şimdiye kadar 
de uğraştıktaın. elinden geldiği rastlanmamıştı. 
kadar köylünün işine, hizmetine Leylô. il<! yap•yordu? O zaval
kuştuktan sonra akşam üstü evi- lının halini hiç sorrnayıın! Koca
ne dönüyor, karlSl Leylanın ay gi- •ının dumanlı dağlarda veya kar. 
bi şirin yüzü, iri kara gözleri kar la dolu derelerde kurt peşinde ko 
şısında bütün yorgunluklarım u. sarken çılgıın bir fırtınaya yaka. 
r.utuyardu. !anmasını düşündükçe aklı ziva. 

Koç H-n, ava çok meraklıy- nasından çık;yordu. Sinirinden 
dı Hele dwnanh, tipili kış gün _ hiç lbir yerde duramyor, durup 
leriıııde kurt avına b-.ıyılırdı. Bir dilenrnek.'ii7.in evin içinde oradan 
klfi günü lapa lapa kar yağarken oraya gidip geliyor, arada sırada 
kaim mintanını, yünden dokun _ sokak kapısını açıp uzakları gö
muş esbabını gi~-di. Çarıklarına ıetliyor, fakat suratına avuç •
yeni, sağlam sımnlar taktı. Aba- vuç çarpan karlardan yüzü gözü 
sıru sll'lına geçirdi. Tüfeğini omu vaınarak tekrar odasına kapan -
zuna vurara.k ve hançerini belnne mak 1.0runda kalıyordu. 
takarak ava gitmeğe hazırlandı. · - 4 -
Karısı Leyla ona dedi ki: Şimdi biz, bu dehşetli fırtına 

- Koç. böyle kötü havalarda eı:nasında Leylılyı kendi evinde, 
->"'1 ava gidince benim de içime kendi dü.şilnce.;i]e baş başa bıra. 
tasa düşüyor. şu korkulu eğlence- kalun da köyün iç tarafındak; 
.ı..ı vaz geç de seninle ocak ha. bir nal1>and dükkanına girerek o. 
şında karşı ka":jıya geçıp yaren- rada k.onu~ulan sözl~re ~öyle bir 
ilk edelim kulak misafiri olalım. 

Koç Hasan başını salladı: Demir ocağın başında koyun 
- Olmaz! Eğer kardan, t'pi oostlarına bürünmüş üç kişi ya-

d .. n, soğuktan, korkarsam bana vaı; sesle konuşuyorlardı. Bun -
Koç Hasan adını takanlıarın surat laman birisi, bu hikayeni.n bas 
ierına ne yüzle bakabilirim? taraflarında tanıdığımız nal'band 

- Canım, yiğıt lakabını ka • Topuzdu. Diğer iki kişi de vakti. 
zanmak için mutlaka karlı ova _ c bu köye gelip yerleşmiş, fakat 
!arda kurt peşinde dolaşmak ge- cinsleri, ciibilliyetleri belirsiz a -
r~mez ya. Ava çıksan da, çık. damlardı. Bunlardan birinin ad, 

, ına.sa.n da heııkes biliyor ki sen Yaşar, ötekininki Çakırd'!. Bun -
bir yiğit kişisin. Tar. ara sıra oca~a kalın kütiik -

- Öyle ama, bir kaç kurdu; !er atarak dükkılnın buz gibi ha. 
kellesini tüfeğimln ucuna takıp vasını ı.sıtmağa çalışıyorlardı 
da köyün meydanına getirirsem Acaba bu üç kişi böyle dondu. 
kazana.cağım ün daha ba.,<:ka tür- rucu •bir havada evlerinin sıcak 
tü olur. minderini bırakıp da buraya n;. 

- Fakat bugün yanımdan ay çiın toplanmışlardı? İşin iç yüzli-
rılrna, içimde nü biz biliyoruz. Size de anlata. 
Tuhal bir korku var. l•m da bu üç a,ağılık adamın 

- Sen korkma üzüm gözlü ka- nasıl kötü bir niyetle birleşmiş 

r•c•ğım. Ben tecrübeli, pişkin bir olduklarını öğrenin: 
avcıyım. Öyle olur olmaz fırtına. Bunlardan nalband Topuz bu 
)ardan ~~lrnam ve yolumu şaşır. dükkarun sahibidir. Hani vakt:le 
marn. Ortalık kararmadan beni yavuklusu ve şimdi Koç Hasa.nın 
.... pasağlam, dipdinc kapının eşi . karısı olan Leylaya yılan hücwn 
ğrn<le lbu!acaksı.rı. ettiği zaman utanmadao:ı pabuç . 

K<><,' Hasan, kar1.>ının yanakla- larını bırakıp kaçmıstı. Böyle bir 
,. ndan öperek evden ayrıldı ve adam hakkında fazla söz söyleme. 
koyüaı üst ha§ındaki ormana doğ- <' lüzum görmüyoruz Çünkü o -
ru yola diizüldü. Fakat Koç ay. nun bu kabbece korkaklıj"(ı ken
rıklıktan bir iki saat sonra kar disinin ne mal olduğunu anlat -
t.pisi öyle hızlandı ki, iki adım mağa yeter. 
<.le.sini görmek mümkün olamı . Yaşar, nalbandın hem kaliası, 
yordu. Köyün sokaklarında in . hem de ortağıdır. Bu dükkanda 
sandan. hayvandan hiç bir canlı ustası Topuzla beraber çal!§ır. 
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Küçük Haberler Müvezzilerden arayınız! 
* Genç Ressamlarıa serğile

ri dün akşam Basın Birliği bina 
sınad açıldı. * Bayezit havuıuııun etra
(ına kanepeler konacaktır. 

Resimli Çarşamba 
* Bu güıı saat 10 da Kadı kö

yiiııde hava denemesi yapıldı. 

Haftalık mecmua : 2 nci sayısı çıktı 

* Dün muhteliC memleketle
re 189 bin liralık ihracat yapıl
mıştır. Alınan firmaları memle
ketimizden yiyecek maddeleri 
istemektedirler. 

Büyük Millet Meclisi - Büyük Reportaj 
iskerder Fahrettinin yazısı: Tarihten sayfalar 

Mahmut Yesari'nin yeni bir romanı: SEVGiNİN SUÇU 
* Gazino tarifeleri hazırlandı 
15 Mayıstan it'baren tatbık olu
nacak. * Maarif Vekili şehrimizde 
bulunuyor. Devlet matbaası An 
karaya nakledilecek. 

!Sabahki telgraflar! j Sovyet 
usullerinde 
değişiklik * Orta mektep eleme iıntı

hanlannda 3500 talebe ınuvaf. 
fak oldu. * Liman vapurlannda aktar
malı biletler yapılmasına karar 
verildi. 

* Yardım Se\'enler unıiyeti 
münevver kadılarınıızı hasta ba 
kıeı kursuna davet ediyor. * Dün bir Re~adiye altın• 
2110, külçe altını gramı 332 ku
ruş ve beşibırarada 117 lira idi. 
dilmiştir. 

Amerika, 
Alman 

sermaye-
sine el 

koyuyor 
Vaşington: 16 (A. A) - Öğ

renildiğine göre Aınerika, 

tröstler hakkındaki kanuna mu

••••••••••••!!I vafık hareket etmediğinden do
Tekaüt Dul ve 
Yetim Maaşı 
Yoklamaları 

İSTANBUL DEFTERPARLr -
GINDAN: 

1 - Biliım um zat maaşları sa. 
hiplerinin birinci altı aylık yok
lamaları 10 5 941 tarihinde baş. 
hyacak ve 25 5 941 tarihind" 
bitecek tir. 

2 - Yoklıamalar her giin SAat 
(9) dan (121 ye ve (13.30) dan 
(17) ye kadar devam edecektir. 

3 - Zat maaşları sahipleri fıı. 

toğraflı nüfus cüzdanlariyle res -
mi senetlerini ve birer tane ye. 
ni çekilmiş fotoğraflarını ve ma
lul olanlar maluliyet raporlarını 
yoklama ilmühaberleriyle birlik. 
le bizzat getirip ibraz ebniyc 
mecburdurlar. 

4 - 25/51941 !arılı.ine kadar 
roklamaya gelınıiyenlerin muan: e 

layı Alman müesseessi olan i. G. 
Farlen industric'nin servetin~ el 

koymuştur . 

Yugoslavya, Ameri
kadan hala ne yar
dımı bekliyor ? 

Kudüs: 10 (A. A.) - Orta 
şarkta bir mahalde içtima eden 
Yugoslav kabinesi yardım iste
mek üzere, Amerikaya, Hırvat, 
Sırp ve Slovenlerden mürekkep 
bir heyet ı:öndermeğe karar 
vermiştir. 

Nisan zarfında 
taraflar ve bitaraf
lar yarım milyon 
tonluk 106 vapur 

kaybettiler 
Dondra: 10 (A.A.) - Dün ak-

Bazı sivil rütbeler 
yeniden ihdas 

edildi 
l\Ioskova. 10 (A. A.) - Sov

yetler Birliğinin diplomatik 
mümessillerine. beynelmilel te
amiil mucibince ilk defa olarak 
rütve ve üc.van verilmesine ait 
yeni bir kararname ueşredilnıiş· 
tir. B urütbeler şunlardır: Bü
yük elçi, orta elçi ••e ınaslahat
ııüzardır 

Almanya, Amerika
nın ecnebi vapur· 

larına vaziyet 
etmesinde haklı 

bir sebep 
görmüyor 

Va§ington 10 (A.A.) - İtima. 
da değer haberlere nazaran, Al
man hükümeti yabancı vapurla -
rın müsaderesi hakkında Arneri. 
kaya verdigi notada ilk dola ola. 
rak Amerikanın İngiltereye yap. 
tığı yardımı bahıs mevzuu etmiş
tir. Zannedildiğine göre Almanya, 

B. Ruzvelt'in yabancı vapurların 
müsader""i için haklı bir sebep 
olarak fevkalade bir vaziyet ileri 
süremiyeceğini çünkü İngiltere -
ye Amerikan vapurları verilmesi 

leleri ancak umumi maaş tevzi. şam aşağıdaki resmi beyanatta 
inden sonraya bırakılacaktır. A- bulunulınuştur: yUzündendit• ki .Ainerlkan vapur. 
ffıkadaranın buna göre mensup an Ve diğer ba zı tııemba- !arının zaldığın iddıa e me!:te. 

oldukları malmüdürlüklerine mil !ardan yapılan beyanat münase . dır. 
racaatları. betile İngiliz istihbarat n<>zaretı 

nisan 1941 ayı içincı.. düşman fa. 
Yeni Neşriyat aliyet= neticesiarcle İng;Jıizlerin ver 

Arni Candar, doğrudan doğ diği ticaret vapurları zayıatın 
ruya e'ki Grekçe'den •İl)ad şöylece bildirir: 
ve Ocline" yi tercüme etıni~tir. İngiliz zayıatı ceman 293.089 
Ana kitaplar seri, ine dahil , e tonilatoluk 60 vapur, 
bütün dünya kütüphanelerini Müttefiklerin zayıatı ceman 

Kanada deniz harbi
ne hazırlanıyorlar 
Ottowa 10 (A.A.) - Kanada 

Bahriye Nazırı B Macdonald ö. 

nümüı:.d'ki ay Kanatlanın 26.000 süsleyen bu eserin bizde ele ter- 189.473 tonilatoluk 43 vapur, 
cümesinı himmet eden müıe- Bitarafların zayıatı cemaın 5562 mürettebatlı 400 harp gemisine 
reccinıinı tebrik eder, karilrri- tonilatoluk 3 vapur ki ceman malik bulunacağını beyan etmi~-
mize tıt'l-.iye ederiz. ) 488.124 tonilatoluk 106 vapur. tir. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihı: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tüıi< 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve '.l'icarl her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 1,ira ikramiye veriyor 

liraso. 

Ziraat Bankasında kumb:ıralı ve ibbaısız tasar.ruf he..apla
rında en az 50 lirası bulunanlara denetle 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pi.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 
4 ~ 500 » 2.000 • 
4 » 250 • 1.000 • 

40 • 100 » 4.000 • 

100 adet 50 Liralıık 5,000 Lira 
120 » 40 • 4,800 > 
160 • 20 • 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirdt! % 20 faz. 
lasile verilecektir. 

Kuralar seıııede 4 defa 11 Eylül, 11 Birıncıkinun, 11 
Mart ve 11 Haziran tarihlerınde çekilecektir. 

TOPÇULAR 
''Kazıklıhağ,, 

İçkili ve Danslı Gazino 

AÇILDI 

mahlüka rastlanmıyordu. Evler Topuz da kazandığı paradan . bir • 

biliıbütün kadar altında kalmı§- kısmını, hizmetine kar.;ılık ola. H ER 1 ş 
Geçen sene müşterilerinden gördüğü 
rağbet üzerine, bu sene daha güzel bir 
şekilde tertip ve tezyin edilmiştir.Fiyat-

tı rak ona verir. Senelerdenberi Mecmuası 
Bu kar yığınları altından bir Topuzla pek iyi geçinrneıkte ol. 

lar geçen senekine nisbeten daha 
ehvendir. 

i.k. karhlj yükselen bacalardan masına göre, ikisin!n de alçaklık Sayfalarını lbir çok gü:ııel yazılıudan başka hikaye ve hayattan alınmış ori]hııal menulara ait ya. 
çıkaırı. kara dumanlar, havada ha- yönünden bir kıratta olduklarına zılarla süsleyen (HERİŞ) mecmuasında, bunlardan başka dört tane de cinayet, macera, polis. v~ I 
z:n hazin süzülüyordu. Ti. uzak. şüphe yoktur. tarihi roman tefrikaları vardır. Bu romanların isimleri: KANLI LOKANTA, PARMAK IZl. 

1 
Tabiatın güzelliği, gözünüzün görebil" 

lardan boğuk in;Jtiler getiren deh. Ç:li<ıra gelince. bu, karmakarı- F ANTOMA ELLER YUKARI GECE KUŞ oG u d • ğ • k d 
ııetli bir f rtına. yerdeki karlan şık işler gören bir adamdır. Köy- (HERİŞ) in münderıcatından b;r kaç isim d~~~eybe~ ·~ara Haydarlar, ~ Den;leri, Heı 1 I I a ar yeşillik Ve ağaçlıklar ara" 
;ığınlar halinde şuraya buraya den köye, kasaıbadan kasabaya da Telden, Bayanlara Öğütler, bir avuç kahkaha ve ili\h... 1 Slnda ÇOk hOŞ bir vakit geçirebilecek 
.ıavurUJt'<>rdu. Ara sıra deriaıler. var, sığır, at, katır götürüp ""·c."_------------H-er-P~a-za_r_te_s_i_{_HER __ i_&_>_a_lma_y_ı_unutmayınız. 1 bir eg~lentİ yeridir. 
dengelen lı:.öpek ulumaları, fır. (Daha var) _ 

- Hatta, şu dakiada bilıe Fredo 
nun ııavallı Gakıayı bir ttrzağa 

~ürmüş ohna..ı da kabildir. Bu 
nun içiaı. sizden Fredonun neden 
bu kadar Ga.lua ile meşgul oldu. 
r:unu ô!renmek isti~'<!rwn. Bu 
hUıSusta birazıcık malt:lmatım ol
&a ikisinin arasını bulabilirdim 
~nıyorum. 

- Emin olııınuz ki dostum, 
ben de bu işten bir şey anlıya. 
b1ll"Orwn, ufacık bir haberim ol. 
.,uş olsaydı, size bildirirdim. 
Çünkü Mösyö Galuayı ben de 
leVerim, emin olun>tt ki hiç bir 
ınalıimatım yok. 

Sakızın yüzünde hafif bir te
lıemiim dohışıyordu. G1ıyet ya. 
ll>tlŞ olarak dudakları arasından. 

- Aklınca, beni aldatmak is. 
th"Orı;un ama dıoiıma yutmak Ade
--.. değil, kelimeleri döküldü. 

Sakız, şimdi dirseklerini nıa.. 
Caın Arkilarm otur.makta olduğu 
1 zi'ı dayadı ve bafl1\1 ona 

yaklaştırarak gözlerinin içerisine 
baktığını gören madam korkaı·ak 
biraz geri çekilmişti. 

- Madam Arkilar, yan:lmıyor 
sam sizin bir oglunuz \'ar değil 

mi? 
Sakızın bu siYlleri madamın ü. 

:ııerinde bir yıldırım tesiri yap
mı.ştı, aslen i pany-01 olan madam 
Arkilarn yüzü evvela kıpkımıı. 
zı daha sonra da sıolgun bir _renk 
almıştı. El>nin parmakları iskarn 
b:ller üzerinde k:vrılmı.ş kalmış
tı. Cansız bir S"61e sordu: 

- Siz, onu tanıyor musunuz? 
Sakız, ona bakmıyardu, tabii 

halini a~tı. Devam etti:: 

- •• Bi roğlunuz varğ madam 
Arkilar, Kazaplankada Medyon 
yakııııı>da küçük ve sessiz bir 
bar tutmaktadır. Kendisi 27 ya
şındadır. İsmi de ... 

- Susunuz, rica ederim su. 
IUnUzt. 

Diyerek arka kapının pl'M<'•İ. 

Etı Son Havadisin Romanı: 18 

nı titriyen eTierıle kaldırdı. S..
k.wo: 

- Buraya giriniz .. de<li, 
1 Çeviren: S. S. J 

s..kız madamın bu te!aşlıı ha dığı için de bu eiaıayetin faili 

liııe gülerek kendisine gösterilen meçhul kalmıştı. Ancak, ölen 
odaya giımişti, bu oda, bir kaç çavuşun Kıorsikalı bir kardeşi 
gün evvel kendisinin Fredo ile vardır. 
gôrü.ştüğü oda ıki, karşılıklı otur Ma.lam Arkilar, dirsl'lkleri ma. 
dukları zaman Madaın Arkilar sada başı ellerınin arasında bü
sinirlerine Jıakim görünüyordu. tün dikatile Sakızı dinliyordu. 

- Madam Aı!kilar, oğll\Jnuz - Evet ınadam, işte bu Korsi. 
dört sene evvel büyük bir kaba- kalı çavuşun adresi meçhul de
hat daha doğrusu bir ciOlayet iş. ğildir'. Bugün kardeşi.nin katili 
!emiştir. Bu da bundan dört sene kim olduğunu bil kendisini ö. 
evvel askerlikten kaçarken bir hür dünyaya göndermekte bir 
ravoo öldürmüş ve yakalanama- daki.1<.a bilıe tereddüt etmez. 

yoı'Clu. Bitkin bir tavırra Sakı- sını sarmağa kşladı. 

'a: Madam Arkilar: 
- Rıca ederim yetişir, dedi. 

1 

s;1.e bütün bild:kl<erimi anlataca
gın1. 

Sakız. yerinden kalktı. Şimdi 

giilmüyordu. Madanı Arkiların 

bakışlarında rnerha,ınet bile var
dı Odayı kafrreden ayırarak ve 

Kadın, öyle bir vaziyet alını.ş ıgarlık duran kapıya gidip arka
bulnuyordu ki Sakızın söyledik- sında duran. 
!erini işitmiyor, anlamıyor gibi ve kendilerini 
idi. Sakız devam etti: dinleyen garsona, hava cereyanı 

_ Tarafundan bu çavuşa ufa. kuvvetli. Bize iki duble konyak 
cık bir mektup, daha iyisi bir getir ıre kaıpıyı kapat ded;. Ve ge. 
telgraf, oğlunuzu ebecliyyen kay- ri dönüp yerine otundu,ma.dam 
betırleniz demektir. Hem de tay. Arkilar, hiçbir ha.rek<>t yapma -
yare <;ervisi olınasına rağmen oğ- mıştır. 
'ıunuzun ölüsline bile yetişemezsi GarsonlJll getirdiği konyak ka
nız. Çünkü, Cezayirde ölıüyii bek deıhlerinden birini alıp kendisine 
!etmek adet değildir, hemen gö- uzatarak: 

mcrler. 
Madam Arkilar!Jl yiizü taş bir 

bebek gibi kansızdı. Halinde hü. 
yiik bir rlermaMı-k his<>:>lunu-

- İçiniz, dedi bozulan sinirle. 
rinizi düzeltir. 
Kadın, kadehi elllıe itti, Sakız 

da fazla israr etmey<>rek. sigara-

~ Evvel.il , wze şurRSını h ...... 
vereyim ki, ben Fredonun 'eril<J 
degilim. O, beniııı bir zam~af 
aştkım idi. Bu kahveyi de bao~ 

tutan odur. B,ı ya çok seyrr>: 
gelir ve bu gelişleri de bazı arkş' 
daşlarile göriUjm<>k içindir. İ.şllô ' 
riınden hana hiç babsetrne'Z. ş;oı' 
di size söyliyeceklerim oı:ıdun ılC:~ 
dl\Jklarım değil, kendimin buJıı? 
Ç>kardığıın hakik:ıtlerdir. Eııt' 
bunları söylediğimi haber al•&~ 
olu= işim tamamdır. 

Elle bir işaret yaparak: 

- Na olıırsa olsun, yeter 1<
1 

evladıma bir fenalık gelmesiJI 
Ba.5laııgıçta, Fredo iıindistance-"' 
zi ticareti yap1"0rdu. Bunclaıı sııt' 
ra karışık işlere burnunu sat- ' 
mağ:ı ~!adı. Öyle zıınn~rtııl' 
ki Ameri.kada bulunan bir kadı~· 
ı .. muntazaman mektupJaıııynr ' 

(Daha ~t) 


