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Başmuharriri: 

Nizamettin Nazif 

Londra 1 

şiddetli ı 
bir hava ı 
akınına 
uğradı 

---o--

H sara uğrayan 
binalar arasında 
Lordlar ve Avam 
kamaralan da var 

Lo~dra uzcrı · .> ı · · n e :. h .. < etlı hır ta~· l are akını yapan Alınan tayya-
releri toplu bir halde he deflerinc doğru giderken. 

Yardım sevenler cemiyeti
nin hastabakıcılık kursları Vesminister bir 

harabe halinde .. 
. Londra: 12 (l\ . A .) - l\layı. ın 

t 

muvaf f q.kigetle devam edi-
ıl.k haf - - _ 

ilk 9 gt"cesi zarf nıdu Büyiik Bri. 
taıı,Ynyı bombardımana gelcıı 
~loıan hoınbardıman tayyarcJe. 
:: il i düşüriilnıüşt ür. Bu 'l'll· 

• h•v• harbinde tttaktan da. 
hi ynklaşılatnunu olan b' kor ır re. 

teşkil etmektedir. Bu 91 
tayyarenin 4 ii daha çok 18._, 
ılü .... 1 ,,)arc 

şuru en C\•vclki "ecel ( .. er zar. 
ındaki hücumlara nisbetıerc 

ttek az ehcmmi~ette olan son •· 
kın esnasında düşürülnıüst .. 

A 'k s ur. 
ıncrı a teknisyenler' c·· 

rin""'' l (). 
s ın filolarının tt>nsik d 

r~k bombardıman ta:\' '-·arel e . e: 
·" erını 

l~e avcılarmm teşkil eyi d' ~· 
tehlikeden korumak • . e ıgı 
b' • . ı çıu Yeni 
dil" _tubıye hazırladığı kaııaatin-
~~.rlcr, 9 gecede 91 tav , 

duşuriılm . dek' • l IU'c 
\"t" ~ ın ı ehenınıiyet 

u ~n nı ' 
tay . an nyı znrf ında 90 

Yare du .. ur 'ld" - .. el ' u ug u göz .. .. e tutt 1 onun. 
(o ı unca bilhassa tehnru" 

evaD"I 3 7. 1 itndı sahifede) 
~ 

yor,· kurslara 250 kadar 
hemşire namzedi iştirak 

etmektedir 
Bu gün de alakah mevzular etrafında 

dersler verildi 

F ührerin İta/yaya 
teveccühü azalmış 

Bitlerle 
Musolininin 
görüşmeleri 
muhtemel 

Musolini, ltalyayı 
üçüncü planda 
bırakacak 

Bir Sovyet - Alman 
yakınlığından en
dişe duymaktadır 

Londra: 12 (A. A.) - Ofi: Bi
taraf siyasi mahfillerin Bcrlin
den aldıkları bazı haberlere gö
l'e, B. Hitler'le B. l\lussolininin 
yakmda yeniden bir mülakat 
yapmaları ihtimali vardır. 

Epir ordusu te51iın olmadan 
en·el İtal;\·anların hiç bir zaman 
Yunan hududunu geçememiş ve 
Balkanlar muvaffakiyetinin yal 
nız Alınan kıtaları taraf ınadıı 
kazanılım olmasına nğmen, bu 
muvaffakiyetler neticesinde Al
nıanyanm Süveyş kanalın.t kar
~· ve umuantyet Hibarile bugim 
Yakınşarkta yapılacak harekat 
için kendisine kıymetli ilsler tc· 
ınin etmiş bulunması B. l\lusso· 
liniyi B. Hifftler'iıı temayüllt."ri 
hakkında bazı endi~elcer ~ev

keylemiştir. Filhakika a\'utucu 

bazı tatlı sözler bir tarafa hmı
kılırsa bu tcmal üllcr itnlya~·ıı, 
İspanya \'e Fransayn , ·erilen c· 
hemmiyctten fada b ir ehemmi
yet ,·erilmediğiui giistermektc· 
dir. Sü) lendlğine göre, B. Mu • 
solini, B. Bitlerin Selanik'i ayni 
zamaud.a iir tlf' 1 t.r İt11b ~·n 

Ruzvelt'in 
nutku 

merakla 
bekleniyor 

Bir Amerikan 
gazetesi 

''Ruzvelt Amerikayı 
fevkalade bir vaziyete 

hazırlamaktadır n 

diyor 
Vaşington 11 (A.A.) - Ruz. 

velt'in yakında söyliyeccği n utuk 
mcı·alda bekölenmck.tcdir. Deyli J 
Te]graf, bu m ünasebetfo yazdığı 
bir yazıda: c-R uzvelt Amerikayı 
fevkalade bir vaziyete hazırkı. • 
maktadır. Birleşik Amerikada bu 
gün bir çok zıd ıiıkirler çjarpış. 

maktad ı r. Fakat b u vaziyet böyle 
cc devam edemez, Ruzvelt, nut -
kunda, Amr.ika donanmasının 
haı1bc iştirak deoeğini mi, :roksa 
İngilterede açılan gedikleri k apa· 
makla mı iktifa edeceğini söyliye. 
ccktir. 

Amerikada 
harp temayül

leri çoğaldı 
Bir Amerika 

gazetesi : "Harbe 
girmemiz için in· 
gilterenin yıkılma
sını beğlemeğe 
lüzum yok,, diyor 
Bern 11 (A.A. ) - Ofi: İsviçre 

KURUŞ 

Bikinin mezar 
toprağını satın 

alıyoruz! 
Üzerine oir abide luhid kurulacak olan 
bu mahalli salzn aldıktan sonra, Maarif 
Vekaletinin tensip edeceği herhangi bir 
he.c/et veya teşekküle hibe efnzeğe lıazırrz 

Gazetemizin teşebbüsü memnuniyet 
ve alaka uyandırdı, Maarif Vekili 

Hasan Ali Yücel teşebbüs etrafında 
direktifler verdi 

mızın cİstan'bulu sevenle;-cenu. 
~·ct.U nce nazarı dikkate alındığı. 
m ve deıtıal harekete geçilerek 
Bakinin .şfuuna lliyık yeni bir me
zar inşasına karar verilmiş oldu
i;;runu dünkü nilshamızda yazın~ 
ve gazetemlz1n, netice .üzer inde 
naçiz hizmetim de bu meyanda 
tebarüz ettirmiştir. Bu neşriya. 
tımwn illin ve san'at mühitlcrin. 
de büyük bir alfika uyandıroığını 
memm.miyetle haber alıyoruz. 
B ilhassa şehrimizde bulunan :Ma. 

nri:f Vekili Hasan Ali Yücel te -
~bblisün kuvede~ file çıkmast 
için icap eden milzaheretin em-
genmemesini alakadarlara bildir. 

K d • k .. 1.. •• d mişı.ir. 
a rı, anca o wnun en sonra M·-, .... _ ld ~ fur..ere sair B, • 
1 ı , , b CUWU 0 Ugu t ~ 

an aşı an ve gnzetemı:ııa teşe • k• . 1 tf bulundull. u 
h .. . 1 k d' . . b. ının e yevm mc un a 
usı e en ısıne yenı ır mezar _ _ ,__11 • h usı "'"'ı.ıslard.ıu 

t 1 k 1 b.. ::ı. T" k mezar uuuıı.uiı.ı us ~ 
yap ırı aca o an uyv.a ur b' . . bi " lktür' Burnva 

ırıne aıt r mu • ., 
şairi Baki , k 

Büyük Türk şairi Bakinin me. 
zarı yanına sokulan sahte Baki 
hakkında devam etren neşriyatı. 

Saadabad 

yeni bir mezar inş"' cdile'bi e 
için bu yerin sahibinden satm . 
lınmnsı H'izımdır. Filvaki cb1an 

(Devamı ikinci sayfada) 

kana da 
Yeni Polonya 

ordusu 

Yugoshwyaya 'c Bulgari tuıı'a 
·de: Cemi etin Fahri Reisi Bayan Mevnibc inonü. Asnğıda teklif etti!rine dair arih delil

kur d~ı der göre n hustahakıcılar 

gazeteleri Romada ç kan Tribu
>ı ,ı:~z t 'n\n V. · ondnki mu 
h.ıbiri tarafından gaı.ctcsmc gon. 
dedlen bir telgrafJ istinsah etmiş 

!erdir. 

kasrının 
ihyasına 
doğru .. 

En Son 
Havadis 

Kafilelerin himayesi 

Hayan Mevhibe İn(iııü'uün J e\•İnin içfoua salonu tahsis e· 
fııhri reisliği altında kurulan \ 'C dilmi~tir. Bugiin de snyııs ik 

A 0 
- selırimiıdc de bir şubesi aç:ıJa - yüz kadar olan hemşire nam· 

.rneri kada beş rak Caal i~ cet lınşlıynıı Yardım zedlerine Doktor Hufız Cemal 
rnılyon Polonyalı e\t'nler Cemiycti'nin }fostaha- tarafından ·hastabakıcılık dersi 

ha kıcıhk kur ları nnıv:ıffokiyctle \Crilmiştir. l\fiiteakip dersler 
rp sanayıı·nde d e\aıu etmektedir. Kur larn de· d, ı t "t h ı 

J 

c ıcp anınnıış mu c as<;ıı. ar 
Çahşıyor vnıu ede.nlcrin ayı ı çok o1clu- . . 

1 '"·ııd d 1 L' • .. .. 11 Ik tarafıııdau ,·erıle<•ektır. 
..oııdra: 12 (A .... an, ers ere c~mmoııu a 

a bcış\•ck'I' . A. ) - Polon. -------------:.:-------·----

ilin n· l 11 gcueral S ikor ki' Bı'r kadın yanar 1 ·ı· 1 h 
~~;~~~~,ı~~;~:;:ı~ad~.~~~.:~~ halde 3ffl0 .. 'ı la"mba ngı iZ er a-
airatta b cgraplı gazete inde tef Va üstünlü-
t· ulunan mar f d ' • 
:t~ tnuharrirlerdeıı uB ~loına- ıle bı'r adamın g""' u••nu•• ele 
.&;ennouy şu satırı · .. ordon 

G . arı Yazıyor· •• 11 

eneral Sıkorski' . . yuzun•u• ya kf 1 ld 1 Yalnız Amerikada ~ııı. sc~·alıati a ) ar 
l )enı bır Po 
onya kıtasının teskili b k • 

dan değil, aynı 7.;ınandaa Gnıun. D 
,al' A . ene- . un gece ÇenbcrJitad a bir ka. 

ın nterıkan efk~ Qlll, b ir "d ~· 
J'esini .. (( r· arı uınumj. eki .. a nın suratını feci b ir 

. mu e ıklerc yapdıuı A- ldc Yakmıştır, 
lnerıkan ya d ç 
.ı. r ıınnu azami ıııı'k ernberhtıı"1 ... A'ı k N ' t 
'ard t • • d -~- • ·ızı ıınc a esrı lüımnuna ikna et • ev e otıururken Hamd ' Do~ 
olına..o;ı itibarile fu" sbet b' hnuş k b ' ı gan ve ır e ayın ir adem Akkım il h .. 
nıiyeti haizdir. em sebebi tesbit . e enuz 

Muh • edilemeyen bir mE>-
>'.. p:~rar, Aınerikadnki s rniJ. sele Y'ÜZünden kavgay a tut 
, onyahu111 har • ]ardır uşmuc; 
ınde oynad ki P sanay1• • 1 arı r I" N t cd ettirmekte Ve le o u tebarüz , c ıc e Nimet eline geçirdiği 
1• ordusu için anadada Polon. .\ anar haldeki lambayı Akkımın 

1 • YapaJan k suratına atmıştır. 111uame esınin de Anı . ayıt 

cibi tam bir ınuvaffak~rıkadaki Zavallı adam, bu suretle L -· 

': 1 ği . d 'Yetle ne bit- kild ' u.'l.:J 
'"ce eaece nı erpiş t • • şc e suratından Yanmış ve 
iir, . e htekte. bıtap ~niyette Cemıhpaşa hasta. 

----;;;--;--;-----::~..:.:h~a:n~es~ıne kaldırılmıştır. 

Zabıta miihi~ -b · . 
k ••& ır eroın 

kaça çzlzğını keş/etti 

Faillerin hepsi ele ueçmediQi için isim
lerini bildiremiyo~uz~ Yakında bunların 

da ele oeçmesı bekleniyor 
(Y &zaı 3 ÜDaiide) 

Loııılra 12 ( \ . . ) - Gazi"· 
telcr. Londra) ıı ppıl:ın hava 
lıfü'Lmıun<lan halı~eıder l ı·rkt•ıı 
İngiliz gece a' t'ıl:ırınıu nıı" af· 
fa ki) etini clıcııııııİ) etle tt•bn
rüz ettirmcktt•clirler. •Sıt) dcy 
Tayıni"» in havac:ılık mııharrİ· 
ri alınan ncticel-cıriıı adet ve 
keyfiyet itilınrilc ha:arılaıı ve 
elde edilen lıakiki rii<-hanı gö 
termekte olduğunu yazl) or · 
Anıların adedi her zıımaud:m 
yiik~ ektir. Bomhartlımıın t:l\. 

yarelni de ınüthi~ , nrelt~ n;ı· 
m~tır. 

Romanya Krah 
Mareşal oldu 

Bükreş 12 (A. A.) - Rador 
ajansı bildiriyor: 

Romanya kralı Mihail'e dün 
Maftfal rtitbesi tevcih edilmis 
ve ınarepJhk asası General An: 
tonesco tarafından kendi ine 
merasimle tevdi edilmiştir. 

Almanların müthiş 
tayyare zayiat. 

Loııdra 12 (A. A.) - Alman· 
lar, mayısın on giinilnde 124 
tayyare kaybetmi ]erdir, 

ler elde ettikten sonra bu kana· 
ana varınşıtır. Yugo~lav~·a lwr
taraf edildikten sonra B. i\lus· 
solini'nin korku u. B Hitlcr'in, 
Slovcnyanm italyaya ilhakını 
ka fi giirıııesid ir. B. Mus~oliniııin 

diğer bir korks11 da ~icc'in İtal-

) aya ilhakı lehinde Almanyada 
hnslıyan ne~riyatın Vfrhy hii
kfımctini taz~·ik ınaksndile ya
pılmakta olması ve !Frnnsn bu 
hu~m.ta yumu~akhk giisterdiği 

ta kdirde B. Hifler'in Fraıı aya 
karşı hiına~·ckar bir vaziyet al
ınası ihtimalidir. 

Ru haberleri alan diplomatik 

(Devamı :ı linl'ii ahifrde) 

Muhabiı'İn Amerikan k~) nak. 
iarından aldığı hususi haberlere 
göre Amerikanın J-un'bc müdahe
Jesi gün meselesi değilse bile, haf 
ta meselesidir. 

A venire gazetesi A tlns den~ • 
zinde bir hareketm Birleşik Ame 
rika için Basifikte derhal akisler 
tevlid edeceğini zannetmektedir . 
Matsuokanın beyanatı bu husus. 
tn hıç bir süphe bırakmamakta. 

dır. 

J aponyamn hazırlnnmasında şu 
Uc nokta temyiz edilebilil'. 

l - Sovyetlcr Birliği ile bita. 
raflık paktının imzası, 

(Devamı üçüneü sayfada) 

Yıldızdaki Acenı 
kasrı yıkılarak enka

zile burası tanıir 
olunacak . 

«İstanbulu se\•eınlcr cemıyeti» 
evvelki gi.in Be~·azıttaki İnkılap 
mi.izesi salonunda bir toplantı da
ha yapmıştır. 

Amerika 
Hint 

denizine 
donanma 
gönderdi 

Nevyork 11 (A.A.) - Maruf 
muh nrrirlerden Pearson ile Allıeıı 

in Nevyork Maily Murror gaze. 
tesinde ynz.ch!klarına göre, Hint 
denızine halen bir Amerikan de· 
niz filosu gönderilıni~tir. Makhat, 

. Asker _gözü ile; ;· ~. _ 

Reşit Saffetin riyasetinde top
lanan ve sehir mütehassısı P ro:;t' 
un da L'jtirak ett\ğı bu topb.nt.ı. 

da centlyel, eski cserlcrimızin ko. 
runması ve ihyası hakkında ~k 

miihiın kararlar olmıştır. Karar • 
ların baştnda S aadabad kasrının 
or<\da.ki mtlhtec;em caglıayanla -
rın ve t avuzlu kö1;kiin ih!t·a ı da 
vard r. Maliye Vekaleti bu i ı 

çin 35 b n liralık tahsisat ver . 
miştir. Ayrıca Y ldızdakı Ace 
kasrı da yıkıl&rak, e-nkaz.ile San. 
dabntl sarayJ tamir edilecektir. 
Bu 9aray, ayakta kalan resmi ve 
hu susi ahşap binaların en büyü. 
ğü olduğu için fevkalade kıymeti 

(De\•amı 3 üncfi sahıfede) 

--<>---

Bu harbi, uzatmağa muvaf
fak olan demokrasi cep

hesi kazanacaktır! 

Sovyetler 
Irak'ı 
tanıdılar 

h.:ıizdir. Moslwva 12 (A.A.) - Taaı a. 

Yer yüzünde insan elinden ve kafasından 
çıkan şeylerin hepsi nisbidir; 
Yalnız hüriyyet müstesna .. 

R a1Rtta Mimar Sinanın eserle- jansı bıldiriyor: Irak hüklım• 
ı'imlcn Ferruh keth üda camimin 1940 senesi sonunda Ankaradaki 

(Devamı ilc: ind sayfada) (Dt>-. amı 3 iiucii sahifede) 

-
f Yazan:-Sab-ık -Bükreş l 
·~ -~teşemiliterimiz Amerikanın gecikmesindeki sebepler 

Yer yüzünde insan elinden , .e 
kafasmdan çıkan şe~·lerin hepsi 
nisbidir. Yalnız •hürriyet• miis· 
tesna. O genişler, darahr. ı·akat 
bütün nisbi şeylerin arasmda 
ebedi ha;\·ahna devam eder. Ha
yatın, tabiatın ve kainata idare 
eden kanunların insanlığa iiğ
rettiği şey hürriyettir. Miica
delenin şekli ne olursa olsun i· 
man ile heraber iınan edill"n sc· 

~in de kıymeti ''ardır. Bunu Beyaz saray, iİmdi bütUnl Hamid Refik 
bö)·le kabul t'ttikten sonra •Bu dünya dikkatinia bir merkezi === = " .... .. 
harbi hangi taraf kazanAcak• haJiae ~irmiştir: Buzvelt'io 8Ö~· au~velt, Ame~ka hallam çollıt 
suuline cevap vermek güç de· liycceğı nutuk merakla beklenı- ta• lur davaya ı.aandmnış b111e 
ğildir. Bn harbi, in'innlığın ha· yor •.• Harbin mukadderat. üs- luauyor: İnciltere lehine harM 
yatına \'e tekamiiliinc esas tanı· tünde iulı..ir kabul etmez tesir- müdahale. Gazeteler •• kulipo 
dığıınız hiirriyeti miidafaa eden lerin sırnoı saklıyaa bu nutuk, ler, müdahnlı- Jrhindeki cere-
taraf kazanacaktır. insan bav- bir öliim fermanının akislerini yan1arm \ ·ı-ı1n'd• 
sııJasın sığmıyan hu kainat için- mi uyandıracsk, bir kurtulus ıi • • ···,or-
ed bir elektronun bile hürriyet miljdesinin nağmelerini mi gr h• 

(De,·amı :ı üncü sahifede) tirecck? 



............ 

8arfa: 2 

En Son Havadis'in Edebi Tefrikası .. 20 

Herkes dendi havasında. Tale
benin rahatı yerinde 

imiş, değilmiş kimin umurunde 
(-Müellifi : N"i!;me~~-~az_~f-=-) 

lara 'uru)or, Ye güne~i gören retle gö.nnU:.c:tü ki İstanbul halkı 
hn cam ortadan kopınu~ bir bu bayramda müthiş bir mendil 
p.trçaya döniiyor. Koca mey· sarfiyatı yapıyordu. Bilhas.58 ke
dan homho"tn. Saiıri pa a cad· ten mcn<liller çok satılıyordu. O 
de indeki clii'kkanlardaki le7r derecede ki arife giinü öğle üze. 
t;ihhrr "inek mlıyorlardı. Öğle ri yüz ııarali'k mcndilı be~ krJruşa 
tntiline çıkan memurlar ıcak- alıanlar görmüştü. 
tan bunalan tüocarlnr. Jıükü- Akşama do ru ise dükkan bey 
nı tte takip edilece1k i~ olan- hude yere gelip dönen mli teriler 
lar, ta\ la ınernkhlnrı, hep E- le dolup taşmıştı. İsmail efendi, 
fendi Melıınetliu kıraathane· bu hüd.ıseyi derhal not defterine 
•İnde toplnnmı lardı. kaydetmış ve son Avrupa seyahn 
·Her taraftan l>ir - çıkı)or, tinde bo mendil işiyle yakından 

gar onlar, ıkı k i kemlelerin alakadar olmuştu. Fransada. AJ. 
ara<rından güç lı. l ile g çebili· manyada bir çok fabrikakırı do. 
~ orlardı. lanmı nihayet İsvıçrede mühim 

K.ıraathaneııin içi de Jışı bir keşiite bulunmuştu. Buracla. 
tla tıklım tıklım Jolmu:.tu. ki fabrikalar çok büyük bir ti -
Me)tlana bakan hü)ük tente- tizlik gösteriyorlardı. Yapılan 
11in altında yuvarlak t>ir mer· mendilleri üç defa kontrol ediyor 
aıer ına anın ba ında kar§ı kar lar. ondan sonra kutulara doJıdu. 
§Jya oturan iki ki i }ıem limo-

ru~ orlardı. En göze gorunmcz 
11ata İÇİ)orlar, lıem konu U}Or· hatta pertaVSlz ile bile gilç an1a-
lardı. Bıri du!'ma<lan Ö)lii)or. şılabitir bir iplik kaçıntısı gördü. 
Diğeıri yorulmadan dinli)ordu. lcr mi o mendili d~rlıal ıskarta. 
8UtJlar elaniğin ileri gelen 
ıüccarlarıudau<lı. Konu:.anın 
ii tünde gri Lir ko-tüm vardı· 
Bo\ mııı~ı :ıhı nntinı ) iik-ekli
gin.de kolalı hir ) aka takını: 
'c bir ho) undurukten fark.sız 
olan hu "•ıkanın orta ına kır· 
nıızı lİZt';iırn i)alı benekli lJir 
pap)On koııclunuu~ıu. He:: tJÖZ 

bO) le) iı;iııdc kafa"mı oynatı· 
)Or, bn:ıııdaki i:ıhk l in ipek 
pü-kiiliı Lir düzü) e allaııı) or· 
Ju. 

Bunun adnıa İpekçi İ nail 
dendi tlcrlcrdi. KarçMnda o· 
tur.ımn yalnız elhi esi bn-ka 
renkle idi. ) ok·a rhını~ o <hı· 
nıı;tu. ) • kn o ) aka, kravııt o 
krnrnttı. 11 attıi ) iizleri bilt.• lw 
rılıirinin U) ni idi. Hani İ .. urnil 

.Efemli a) ııa) n l1akıuı~ ol •') tlı, 
göreceği hayal rım·ak hu olabi· 
lirdi fat t, \Cnilzüııdc birbiri 
ne heııze) e~ iki :ıılaın çüç btı· 
luııurdıı.lki adam .. d.ıhıı do~
ru~u i.ki karde . Çünkü bunun 
ıı<lıua da İpekçi RifnL Efendi 
derler. İı-mail Efendi elli } a· 
-ında kadar urdı. afkat mun· 
ıaz.am ) a amı bir adam oldu· 
p için ilk lba~ı:ıota otuı he:ı;ten 
~azla gÖitermiyordu. 

«Rifat• EfmJi ondan epe} 
~ençti. Aıııma aralarında göze 
çarpan 1ıir :;:ey yoktu. Çok c· 
nerjik hir adam olan [ .. ınail 
Efendi, gf"nÇ yaşta ha) ata atıl· 
mı~ ve lıii) ük bir ahırla, me· 
ıanetle çalı:.arak, pek uzun ol· 
mıpn bir zaman içmde mmaf· 

{ak olmu,u. 
Çah§nıak hu adamın ide\a 

ıcrveti idi. Gece gündüz dur· 
uıı)or, kafa )Oru)or, kurduğu 
düzenin bii) ümcs:i 'e gcniı:le· 
u1eiiİ için uğratı}ordu. 

Bugü.u fena hulde sinirlt!1'1· 

ın~i. Bu hiddet~ u } akıcı 'e 
boğuctı ha' anın dü her halele 
lıü) ük bir teııiri olacaktı. 

S:garanın birini sondürüp biri
ıu t 1ıaşturuyordu. Limonatas 
bittikçe lımonata 15marl.y-0rdu. 
Bakınız lsmaıl efendı neye si • 
nı..rlenm tı? Sırl keınıdi arzusıl" 

kurduju 'e ya:.~ttıgı ticarethane· 
n n İstan'bulda bir şUbesi vardı. 

Bunun başında dostlarında:ı b:r 
dıgeri, Albdi İpekçi Bey bulunu • 

)'-ordu. 

ya çıkarıyorlardl. Fabrikalardan 
birinde bu nevi mendillerden bü
yük bir stok bulunduğunu anla. 
yınoa İsmail efendi derhal kapa
royu basmış: 

- Size vereceğim siparişe göre 
bana bu mendillerden ceste ceste 
~ônderiniz! demişt . 

işte büyük ipekçiyi sinirlendi. 
ren m ele bu mendillerin yüzün 
ien ç kmı tı. 

Bu s ne eker bayramı temmu 
:rı:.ın on ık' ıne tesadü~ etmişti.. 

İsmail dı b r buçuk ay evvel 
,e kadar sarfedilebilE>Ceğuıi Aptı 
beyden telgrafla sormu ve İstan-
oulda ngelcıı cevaba gorc l viç. 
reye sıp&ıri5 \ erm ti. Hu ı.ık. 

bu sabah gönderdiğı bfr mektup· 
ta Apti Bey aynen şu satırları kul 
lanmıştı: 

c:Ah ağabey, büyük hata ettik 
Ke§ke bir o kadar daha mendil 
gctirtse ıdık. 

Gelen mendillerden bir tane 
kalmadı. Dükkanda müşteride:1 

iğrMı atacak yer yoktu. Hava !J.ç 
nı: hı~ esmiyordu. S•cağ:n şidde. 
i saniyeden saniyeye artıyoı d u •. 

Hani şu tek atlıı su ar"bac!Sı a:ı 

olmasa Sabri paşa caddesinin et. 
rafındaki tahta evler bu gidişle 
muhakkak tutUJurlar ve yanar ,.. 
lardı. Breket ven;in ona daha 
doiruau u alhnın burnunu yeni. 
ne silerek durmadan yonulmadan 
bir aşağı bir yukarı caddeyi su
layan belediye amelesine. İlci te.. 
kerlek oturmuştu ar.banın arka. 
sındaki ucu delikli uzun hortu -
mun ipilli ilci eline kavnıtnlf bir 
ağa bir sola sallıyarak habire ha 

çal.Jiıyo.rdu. Su bitince arabayı 
çejllleye y:ana§tırıyor, tekrar doL 
duruyor, tekrar hortuma sarıyor· 
du. ismaH efendi kııımıza bağ a. 
ğı'Zlığına yeni bir sıgara takar • 
ken: 

- Bana bak Rıfat, dedi. Bu sı
cağın gececeği yok. Sen yavaş ya 
vaş tut dfıkkfının )olunu. Ben de 
isterim mektebe gı-deyim. Ve 
yıne b'rdenbire inirlendi: 

- Ohnuyor istedığim g;:bi idrı. 
re edemiyorlar bu mektebi Fey. 
z.iyyeyi açalı yirmi sene oldu yir. 
mi seneden'bcri kafama göre bir 
müdür bulamadım ve elfun .. 
H~rkes kendı havasında. Talebe. 

Şubesi yeni açılm~iı. Fakat nin rahatı yerinde imiş değilmiş 

kısa bu· ı.aman ıçinde pek çok kimin umurunda .. Onlara var 
müşteri bulabilnıi.ştl. Bır sene i. mı aydan aya alsınlar parayı. 
evvelisi iİsmail efendi ist.anbula - ........ . 

EN SON iL\ 'YADls 

Kitaplar a~asında 
[•İBNİ BASSULa n Tlrkler 
hallm4a bir Heri 7nan 

12 MaYJI iMi ıP AZAKT.ESİ 

1 l Küçük Haberler 
Tarihten bir yapra~ ..___._.. __ ,.....,... __ ..._ __ .....,.,__........,._...__..__. ........................ ____ ...__......., ...... __ __.. __ ........ """-""""'_....___, * Ankaradakiımaske fabrika. 

sında imal edilen gaz maskeleri
~in anu eden ımımurla.ra taksit. 
le tevı.iine başlanmıştır. Diğer vi
liyetlerde de ayni şekilde gn' 
maskeleri tevziatı yapılacaktır. 

Profesör Şerefecl41bı Yaltkaya 

"Bütün milletler için
de cesaret ve şecaatce 
türklerden daha ileri-

de olan bir millet 
goktur!,, 

Ordinar7üı hofeaörü Şere· 
feddin Yaltkaya imdiki rnev· 
zular ü:aeriıade kılı kırk yarar· 
casına duran kıymetli bir ali
mimi:adir. GaJJ» ili.m alemi onu 
Türklerin en kıymetli ve mü· 
dekkik bir alimi olarak tanır. o 
bir nın·zuu eline alınca en hur· 
da taraflarını bile haddeden ge
çirme~ ince, oldurmayınca neş· 

retmeı. 

Değerli Profec;ör bize son za
manlarda ·İBNİ HASSUL• un 
Tiirkler hakkında bir eserin adlı 
yeni bir ..kitap daha \'erdi. P.ro
fesfüümiiz, bundan yirmi sene 
ev\cl de Cahiz"in yine Türkler 
hakkındaki bir ~erini arabca
dan dilimize çe\'irıni:ııti. 
İBXİ HASSUL'un hu arahca 

eserini Irak avukatlarından Ab· 
bas Azzavi bey bulmuş 'c biı 
mukaddeme ile neşretmiştir. 
1BXİ HASSUL Türklerin me· 

zi ·etlerini ,.e bilhassa harp sa· 
halarmdaki yiiksek kabiliyet ,.c 
cesaretlerini tebariiz ettiren bu 
eserini Horasan Scl~uk hüküm
darlarından Tugrul Bey adına 

yazmıştır. Ayrıca Tııgrul be~·iıı 

,·eziri Kündüri'~·j de nıedhet· 

miştir. 

Tııgrul Bey 1\1. J 040 dan l\I 
1063 tarihine kadar hükümdar· 
lık etmiştir. Veziri Kündüri de 
1064 yılında ölmüştü. Elde edi· 
len ve terciimeyc esas tululan 
niisha il. 649 M. 1251 yılınd::ı 

kopye edildiğine göre ha) li es· 
kidir \'e Türk tarihi bakımın· 

dan ana bir kitaptır. Kitabı ilk 
ncsreden Abbas Azz.avi Bey ese· 
rin kı) metini tartarken der ki: 

•Türklerin askerlik itibarile 

sair a ker olan milletlere tef C\'· 

vuk 'e ıtaknddiimlerini &ö teren 
İBNİ HASSUL taraCından ya
zılınış n1ühim bir e c.re muttnlı 
oldum. Veııaikten ınadut. olan 
bu küıiik kifop Cnhiz'in risa· 
Jc~inden onra tarihen en ehem· 
mi) etli olan bir e erdir. Irakta 
bir miiddet hiikuınet sürmiiş ''l' 
Irak tarihine ~ adigarlar bırak
mış olan Türklerden Selçukiler· 
ve Selç.uk askerlerini \'e bunla· 
rın ilk zuhur de\'irlerini ihti\'ı.ı 

eden bu e er .bu hususta büyiık 
bir kıymeti baizrlir.• 

Selçuk devrinin bu büyiik ta
rihcisi •Türklerin şecaati• ser· 
levhab la mında, bakınız Türlı 
hamasetini nasıl anlatıyor: 
•İnsanm en şerefli olan kuv

veti tecaattir. Çünkü aile ve ço· 
luk ~ocujuna uzatılan el bu
nunla def edildiii ıibi düşmen 
ile de bunun sayesinde uğra ı

hr. Zafer bununla kazanılır. 

1>ii4manlara matlup olmaktan 
ve hukuk ziyaına utraınaktan 

imanı ltu vasıf vikaye eder. A· 
fİfft •e kat.ile oaunla korunur. 
Medhe şayan olan kıskandık \'l' 
kimseye Nf etmemek ancak te· 
caat sayesinde icra e41ilebilir 
Memleketler bununla zaptolu
nur. Yollar bununla muhafazn 
altına alınır. BinaeualeyJı biz d• 
kitabımıza Türklerin hu ha let· 
)erile, ve ''asıOarile bnşlıyalım 
Bütün milletler iç.inde t>esarei 
ve şecaake onlardan dahn ileri
de olan ''e bü~ ük maksatları el· 
de etmek uğrunda onlardan de 
ha ileri gidebilen bir nıille.l yok· 
tur. (Sahife, 259) • 

On birinci a ırda yazılan bı• 

eserde Tiirkiin ıöğ iinü kabar
tacak dnha bir çok parçalar ,·ar

dır. 

Kütiiphanemize bö le d ğc.rl 
ve istifadeli eserler \'eren Pro· 
fesörü candan tebrik ederiz. 

!İbrahim Hakkı Konyalı 

Cem bir istişare 
meclisi topladı 

"4j * Her•sene olduğu gibi bu se. 
nede 15 mayısta Fatihteki have 
şehitleri Abidesi önünde büyük 
bir ıibtüal yapılacaktır. * Gazinoların yeni fiat tarife
leri 15 mayıs per§embe günün • 
den iti:baren tat'bik edibneğe ba§"' 
1 anacairtlr. * Deniz Yolları İdaresi ikinci 
araba vapurunu da ikmal etmek 
(izcredir. 

Çelik azimli, pulat iradeli Cem Beyazıd 'ın 
gözünde bir heyüla gibi canlanıyordu ••• 

Sultan Be) azıt hu df'f a 
Cem'c kar ı Her ek oğlu Alı· 
met pn::n) ı Jmllaııac.aktı· Onu 
üstüne saldırtı) ordu. 

Sultan Oenn 'azİ) el İn 'aha· 
metini anladığı JÇm tehlike 
bü' iimeden ihtİ) at tcılLirleri 
alı;ıı) a lüzum görİİ) orclu. Bir 
itl.i .. are ıııccli·i toııladı. Ilu 
mc;.li te Karauıan oğlu Ka .. ıın 
lıe'. mai) eti 'P lıiitiin kııımıu
cla;ıları hulunu) onlıı, 

11. Be)azıtlıı )apılıııı ıııii1.a· 
kere çok ağır ~artlar i~incle de· 
, anı cdi) orclu. Ee~cr tı•ma k('
ı-ilir ve aııla~ma ihtimnlleri bii• 
hiitün ortadan kalkar"a, ne 
) apıhırnktı? 

l\lecli .. e rip et eden Cenı"in 
fikri yollar knpanınaclan C\'"\el 
, a İraııa 'ıeyalrnt !Karamana 
gitmek '\C ıııfüı:ı İp bir \RZi)et 
ha ıl olunca)a kadar urııda 
hekleınckti. Karınnnn oğlu Ka· 
ıııı br.) Lu fikri tasvip etme· 

tli· O Cenıin Rmnr1ine geçme· 
.. ini bti) ordu. Cem oratla kar

jl Hakkı Konya~ 
Sultan Cem 

kanaatlerinde 
çok samimi bir 
adamdı. Aldat-
mak oyun yap
mak gibi şey
leri mertliğe 

"" sıgmıyan 

hareketlerden 
sayıyordu 

-20-
<lf'::;ilc lıoğu.urken keneli i de Şelmıde Cem'i Rodo :.;Ü' al ye· 
K:mıınan ilini ba:.tanha~a ~aıı· lcri he)İne ta' i)e edi)ordu. 
tedecketi. !Be) azıt ta ilk zaferlerinin 

Sultan Cem kanaatlerinde n ... e~inc kapılar.ık rehıncte 
cok samiını bir :ıclanı(h. ldat· dü ıııek i lt"mirnrdu. Gö7.Üııiin 
~ak, oyun )OJUUak gibi r~ le- önünde çok i~i tanıdığı çelik 
ri mertliğe ığma) an lıart"k l· azimli, pulat iradeli Cem; bir 
)erden n' n ordu. Kımıman oğ- JH.') iilfı gibi cnnlnnı) ordu. 

hına ' rdi~ ilk öziinde duru· CarLm llıri ti) a1ıhk 
)ordu. Bu nllenin dc(lt·lnine ulıuna ) a lanaıı Rodo ö~ al-
nııt k " t nn uı lıile (Hi tin· T • "J ı,. J"J k 1 k · 'ı>r ı>rı ı ııırnı re ı e<"e ıır ın:-

mek i temi'. ordu. Kn mı he) in · 'ı•t clcğill'e'.r<li. Babn·ı Sultan 
teklifini lıihiik lıir ıııemnuııİ· fi'atilıı• Jıile lıo) un eğnwıı1İ ler
' etle kar ıl;dı. O kendi iııi 
Ruıııe.liu;, geçirecek ) cgaaıe ıli.. k 

l 1 lkiıwi .Mdııncl giLi ) ı• pare 
Rodo· Ö\ al) derinde ıbu unı u-

)ıir 'aıanm ıııulıtc:ı.ı'ııı ıııeı::hu· ğuna inaııi~ordu· -ö,al)ı" he)i 
n~ Do- ona bir ınüme ı.il 1'Ön· ıınu hile Jıırclıırıııı h

1
u -arı1•.' ı• JXJ " • ıJ B l a ern ı .. , .. 

derdi. iElri Cenı·in mektubunu çetm a a )Hzıı 1 
t .. 

1
, 

~ 1" ·· 1 O ·1 Do >tı"· aötüriirken ) olda Be) ıız.ıdın ) c ı ıı~u~ orı u. ua .. ~ 
- · ti · taraf1ı1cl·•11 'aktlaıı· •on ile bir rnllı muııhedc .. ı ıın-
KU\\ e eırı " J ' , ,. •• • d·~· 

dl E a en her ~' i Htktiu<le zalaıııak \'e Cem ın gt1' en ıgı 
· ::. " b ti ke mek lıaher alnn P:ııli nlı Cc-ın ·iu ha· ı ·on dalı da u ure e .1 

kiki ıııak atlurııu tamamen öğ· i ti)<>rdu. O da n.otlo hhtı) 1 epte· 
. . nn ·a ... eçti. c;. lık A ıııet •· 

rennuştı. .. ·ı· . k 1 • ~, he müzakerf'leri ~darP-ye 
Cem mumt•« ı ının ) ı& u an· ~:ı) n 

dığını "e mektuLunun l'l~ gl'ıç· ııtt•ınur etti. 
tif.ini lıilıııİ\ordu. Uzun ıniiıl- Otranto kahraınırnı,. l,atİ· 
ılı~L lH'klccli: Ho<lo . LI') inılı·n hin liyakatli , e~~ları . ~edik 
uir lıal.ıer çıknıa)lllCn ıııahiyı·ti hıııet Paı:a Cem ı eulığı hal. 
erkanından Frenk ~ iile) ıııan ele hıı iç ka' ı;ıa«ının, kanlı•:::: lıo· 
he)i g(;ntlr.rdi. ğıı~nıa:-ınm biratı e\ 'ıdl. lıitiril· 

Süle)nıau bey ilıti) atlı bir ııu·-i .İ!:İn dulıa kıın l'lh huldu-
·ı· } ·11 ;-,,1 Bı·'. azil tarafını iltizam e-\iİrÜ\ ü .. Ic Karaman ı ı 11 ıı c· " 

• ' :ı; 1 clı·, 0 r,ln. O ~unu kuni idi ki: rine iııtli. Bir gı•nıi ile l.ar ıı a· 
ki Rodo·a geçti· Siill')lll:lll he- • Eğer bu clahili ihtilal dağ· 
\C Karaıııaoogwlu Kıt 1111 Be} in a .. lwrıaraf cdilıııcı-e a ıl va· 

~ I" . k. 
;uı ıımlarııulan cltt hi ri i rcfa· zi fc-i ııt~ 1 oDt'UlJ) eco t ı. Onu 

) orlardı. 
İki kar<1t .. in im iğrenç bo

ğuı;mnları TiirJde.ri; mev'ud o· 
lan Kızılrlına zaferinden uzak 
Jaştırı) '!rdu. Gedik Aiımet pa· 
n Jıep J ta 1) ada lla) rcdılin pa

.. nın knmanda~ına bıraktığı 
orılıı .. ıınıırı akihetini tlii~iiııii· 
.)Ordu Bu Tlirk ordu unu Lek
li) ı .ıcı akilıct onun ) iiref;ini 
Jıir :kor gibi )akıyordu. l 11te bu 
l ahıni \e milli endi~e onu ta 
clJZuddiğindenhcri e' mediği 

Be) :u:ıdm nıai) etinde çalı:;:ımı· 
) a ıııt>chur .. diyordu. 

Cem RocJo .. a geıçtiği \'f') a· 
lıut Ro<los :.övalyelerHe ao1a1'
tığı tııkılirde Gedik .AJımct pa· 
#anın Fatihten tcvarfö. etti~-i 
!tal) a) ı fctilı ga~ esi ebedin en 

U)a dii~ii olacaktı. 

Çünkü ) ahıız rodoı::la bo, 
ölçü"meyıe cesaret ede.miyen 
!Beyazıt, ~övn!yelerin ela) andı
ğı muhtelif ltalya beylik!ıeri
ııi nH Jıatta Fatihle sulh irm:.ı· 
lı) an V enediğin lıile iddetlt• 
teca\ iizlerindenı korku) ordu. 
Biitiin hu ihtimalleri gözönün· 
de tutan ıJJadj ah Gedik hıncı 
pa .. ay1 Rodo şöval)elerile mii· 
zakt•re) e nır>mur etıni~ti. 

İküıci Be) azıdın müzake 
rıe kapı..ı açmak i terue,.j Rodo" 
he) ini U) andırdı. O ııadi:ı.alırn 
çok müikül Lir vazi)et dii·:
tüjümi 'Uihtuinde gecikmedi. 
Zatı 1ın .. mt>1JH!ll;'1ıilerilc aer
lıal -ullı artlarını müzakereye 
hazır Luluncluğunn Lildircli. 
Dö Bıı··on vakit knzanurnk h· 
lİ) orclıı. :\1 iizakere kapı:ıtnln a· 
çılııın~ı için ıe.'n ela Teke be)· 
liğiıııle lıulunan Hıristİ) an c· 
ı;İrleriıı ılnlıal aln erilmc ini 
de İ•teıli. Gedik Ahmet Paia 
teklifi kabul etti 'e e .. irleri 
derhal erhe~t bıraktırdı. Ge· 

dik eri Dö Bu.-.. on.a göndncliği 
ikinc.i her ınektupla .Hırhti· 
yan eıürlerin &erbe~t bırakıldı
ğını bildirirken sulhun dnlııı 1 
aktı·dilmeiiini de teklif etti. 

i~te bu ı,ıralarda 10 Tem· 
ııınz 1181 de c~m'in ıniimes· 

-.illt•ri Rodosa gedmiş bulunu· 
vorlardı. Dö Bu:.&ı0n Cem 'in 
~c Ka un Beyin müme-ssilleri
ni kalıul etti. Şö\ al yeler o~· 
nıanlı ülke-inılc geçen biitiin 
haıli•l'ieri ı>n hurda bt'!f~rrÜa· 
tına "armcıya kadar biliyorlar· 
,1ı. Bn kar<le~ ka\ ga ındaa ~n 
hii) iik ölçüde i tifaite yolları
nı arıyorlardı. 

* 19 Mayıs için büyük bir pi· 
vango planı hazırlandı. * Telefon tesisatı tevsi edili .. 
yor. Şebekeye yeniden 50 milyon 
tra sarlnlunacak. * Sıtma mücadele teşkilatı tel< 
rar faaliyete basladı. Mücadele 
mıntnkasında her evi dizcnfekte 
edecek. 
* Senenin en tehlikeli mevsi

minde olmamıza rağm<>n bı.ıgünl! 
kadar şehrimizde hiçbir tifo v.dta 
c;ı olmamıştır. * Dördüncü gönüllü hastaba
kıcı kursu bugün Gümüşsuytl 

hastahansindc açılıyor. 
§mıpı ı~ı\Jzt?A .rıq <>[ı\Q 'utpl!}J 

Bakiuin mezar 
toprağı 

(Başi birinci sahifede) 
bulu svnler cemiyeti» buarsırtl 

derhal satın almağa karar v~ 
tir. Ancak satış muamelesiniO 
tekamülü, kanuni bir takım fot• 
mnJ;telere tevakkuf etmek dola)'i 
sile, uzun sürebilmesi ihtimıdi 
variddir. 

İşte bu ma'h~ur1ar göz öniinM 
bulunduran gazetemiz Bakinıtı 

elyevm gömülii olduğu bu mezat 
mahallini .sahibindoe aısatın alı9 

Maarif Vekulctinin tessip edece• 
~ hcrhan •i bir heyet veya te.,ek· 
.üle derhal hibe etmeğe karat 
vermiş ve teşebbiisata da girij• 
miştir. Neticesini bir kaç gürı 

zarfında karilerimize bildlrn1-el' 
surctile büyük Türk vairine b& 
lcd"~imiz hürmet \'e şükran bot• 
ounurı en kücilk. bir .mıktarJDJ oJ. 

sun ödey bileceğimizi umuyoı u:ı. 

Saadabad kasn 
- Ra tarafı 1 inci sayfada ~ 

de catı$ı yıkılmış ve mihrabında· 
ki Sinan devrine ait en kıymetli 
çimler dökülmeye başlamş-tıl'· 

Cemiyet, mfibed tamir edfünce
ye kadar bu çinilerin muhafa1.' 
altına alınına...mı temin edeceJc
tir. 

Cemiyetin verdiği kararlar .. 
ııasrnda Eyüpte Abdurrahm~ 
paşa tiirbesinin içinde çürümek~ 
ola nl ya1..ması iki Kur'anın det' 
hal lrnrlarılması na vardır. aet 
sahifesinde kuvvetli tdıipler bıJ' 
lunan bu fevkalade nefis muehaf, 
lar ihmal yüzündıen çürümel' 
yüz tıuttuğu anlaşılmıştır. 

Eminöniindeki Hidayet cafllil. 
nin çin.iJeııi de asmlmaya başleılıt 
nıştır. Cemiyet bunları da .muhl 

fnzn ed~cektir. f 
Son zamanlarda İstanbulda~ 

1ğaçlar kesilmeye başlarnıştJ. 
11unların da itina ile muhafaua r kat edi)ordu. Ka un Bıeıo. krn· İtah a çizıııes.i ha-aıı kahra· 

di atlunıına Hrtliği ııwktııp 111111; 'fiirkl~r Ülraıııotla beldi- (Dnhn ,.,,,. ) dilmesi kar~rlaştırılm.-:tır. ·--
Hi i~•eier, insanlar ve gazeteler 
Bu bahsi pek o kadar kurcalama çocuğum ! 

1 1 
rı da oldukça güç şeylerdir. • J 

Yazan: Ensari Bülent imdi, hal bö~·le iken, sen na_. 
olur da bu vadide oldukça ra~ 

Ra im! 
Dün, ~ine, gazetende, bir ~azı 

eıtiiği zaman kardeşinin çalışma
sını ve muvaffakiyetlerini büyük 
Wr zevkle seyretmişti. Apti Be • 
ym yin bilhassa kadın miişlerile
Tı elde etmek hususunda göster. 
4iiği iktidar hoşwıa gitti. Bu sey. 

~at tam ramazan bayramına 

tesadüf e'&mifti. isma~ eft..ndi hay 

- Radoviç Mustafa Beyi elbet-------------

vesilesile bize çntmış bulunu gözden geçirdim ve senin SCl'· ı yazılan, daha çok \'akte. da· 
~ursun. Çatmasna rat, t.;ocuğum; dt•ttiğin itirazların 'hi~ hiriııl ha çuk itinaya ,.e hatta • niçin 
fnkat (iylesine çat ki, bu isi ya· yl'riııde buhnadını. no~rı•tısunu I aklamalı . daha cok hiincre 
parken zora gelip de bir tnraf ın i tcr.,.cn. senin takıldığın 0 ;\ n· ı muhtaç yazılar nevinden de.fil: 
iııcinmi. lıiss'ı.ıi. vcrt>.n at·a:ı. İJı 

1 
zı~ a hen kendi )>ayıma tam n:ı-1 kari'in dikkatini, can ı:.ıkıcı ha· 

\lyak.Jaınalar ıçındc m"rhaınet mııru \'eririm dt•, seninkinden dist:Jer yığını üzcri\lden biraz 
uyanUırmı~·asm! Oturup da ii· <loln\'ı ~nna sınıf döndiiriiriirn kendi tarafına d9ğru ~ekerek O• 

ennıcdeıı yazdığın o slitun do· cot·ı;"um. nu 1>:r ıwbn• dinlendirmek ic;in 

vaffak sayılabilecek, taze fa"-'
1 

yarın için vaidlerle dolu bil 
imza etrafında döner dolaşır ~' 
bana çatına vesileleri arar btt' 
!ursun? Sonra sana şu kadar: 
söyliyeyim ki, bu imza önce 
cjm gazetede tanınmağa b•~"' 
ll1lf da cleiildir. Dütünürsd I' 
na Vatan refikimizin .Utu...,, 

te hatırlıyacaksın Aidatı rahmet 
eylesin iİsmail aç şu mektebi!... 
dediği biıa !hatırundadır. Yırmi 

sene evvelki mektep ıııerede irn
diki F.eyziye cerede? Deminden. 
beri atz.ından tek kelime çıkma-

(Daha var) 

Sahip ve !Başmuharriri: 
NtzAMETTtN NAZtF 

Nqri)·at Dird..ıOrü: 
ŞOKRO SARACOGLU 

Ba aldığı yer: 
Ebuzzi.ya Jll aıbaıui 

lusu -, azıda anha minha ııc di- Hem hu k:ıhil y:ızılarm hangi ynzılan ~·azJl:ır cinsindendir. 
rorsun? Falanca şÖ) le bir ~ uu. artlı:ır içinde ve ne kadar kı a B;iyle olmakla beraber, bayaği
yazmış .. :Filanca ve a falanca 7.aman zar!mda yuıldığını sen lığa, güliinçliiğe ve biıyideliğe 
cümleyi ö~ le ~·azmamalı imiş dt.• de b:lir ·i11. Sonra bir şey daha kaçmı~·an bir esprit zarafeti ve 
böyle ~·azmalı ıimi .. bilirsin ki hunlar, i•yle edebiyat bir ifade ıuhluğu taıunak mec· 

j~ i amma. ben 0 yazıyı tckt ar yapmak falan gibi maksatlarla buriyetleri dolayısile yazılmala· 

nada r.•tlaınq ol.Juğuna hatıf 
larsın! Her ae hal iee çocui""' 
bu bam için bu kadan yetef• 

(Devamı üçüncü 1ayfada) 
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U SON HAV ADIS 

· Tayyare·~l 
Şehitleri 
ihtifali 

1 ~ __ e_u_G_o_n_a_n_E_n_s_o_n....;.H~a .... b;..e~r-ıe_r_i _ _.l I Asker gözü ile_ 

Amerikada inğilizler , Japon _ Çin J Singabur.da Bu harbi, uzatmağa muvaffak 
• 1 

Her sene olduğu mihvere veni bir mü- h a r b i Askeri bir olan demokrasi cephesi 
gibi bu sene de k J ' konferans kazanacaktır! arşı dafaa hatb şiddetlendi 
ca~:; :.:ec:-~ek tedbirler k d la Japonlar Çin toplanıyor fer yüzünde insan elinden ve kafasından 

yapılacak iki ltalyan yardım ur u r harbini acele Veni Amerikan C, ıkan şeyJerıin hepsi nisbidir; 
r Ba- aeoe olduğu Pi bu sene teşekkülü kapattldt lstila teşebbüsü bitirmek mi 
de 15 IDllyısta Fa1:iı ~are par. . Nevyorfl: u (A. A.) - -.. takdirinde her ev istiyorlar 'I sefirj buna ait raJnız bUriyyet müstesna .. 
klDda teiıit .._·aredlerimiz ı...m ., b. L ' ""b. talimat getirdi &.ı.r.L_. -.u ·- P•Ii~•claıı !NevJork Times P· ır l\a e gı 1 Şung - Kine 12 (A.A.) ı-y----s b k B 1 
.. --.ı 7111>1lacakıır. :ihtifale saat zetesıne ,...k·ı b" d .1 k . . . Tokyo 12 (A.A.) - D. N. B. azan: a ı ükreş 
l4 de dav.etliler. ~'-erl kıtaklr, o. ;ı-- 1 

en il' telgrafa gö- müdafaa e 1 ece Şansmm c:eaUbundaki cepheden biJdiriuınr: Amerik•ıın ueru 
k n...._ • _.. re, B. Corcteıı enıı iki itaı1an le haberlere neh. .r~ " Ateıemiliterimiz _, 

uUlll" W! bal&lılı iftirakile b~la· •l'ardıın te1:e1'kUl"' .. Londra 12 (A.A.) - İstila te • ~ n. al -''-" 
11

1~ 88
1:°1d.:LJ1.! Çunk.ing b\.ey'ük elçisi B. Edvard 

llaoakıta., . ır U• nun kay,jı. ...• .. .'W:....!< ]dnX..e .. _t-:1!~- 'ki . nn şan -u ı=cl!IXft: ~ G 1 r .... -ı..:.......• ldi~· b'l 
nı ıptal ve b _1 Şt:uUW1U o ""6 .. ~ ı ncı uh ı...-ı lmaktad B au:s un :ır-~w"'e ge gı ı - (Başi birin<'İ sahifede) 

hakkı vardır. 
1'erasimı lstanbul meıkez ko. . uwann Birle~ik A- üdal.aa ha ...-'lr'l edecek m areUt:' er o ır. u mJI\. d' ilmektedir 

merikada iane toplamalannı rn ttını t~ı . o. takada mülüm Japon lkuvvetlıeri ır ' . ~ ınutaıu açacak, bor~ ile veri. yasak etınişt' B lan anavataın mubafn.ları bır se.. . d ~ı "d fa B. Gal.lı96 gazetecılere ycg>tıgı 
leoe'k ;..,,,...-: ,A_ ır. unun sebebi bu • Şungtiyao ag aı-ını mu a a c- be ak d . ..,....ÇW. müt.eakip se.Kllll res. teşekküJJerı'n İt 1 .. ,. nelik hararetli bir talim de\'re.si 

9
,_,.,n b. k k ldan h" ı yanatta y ın a Smgapurda as 

İki taraf da ayni inuuı ıile çar· 
pışıyor. Fakat iki tarafın iman 
ettikleri şey arasında dehşetli 
fark vardır. Ben bir elektronun 
bile hürriyet hakkını tanıdığım 
i~in demokrasi taraf uıın iddia· 
larınn inanıyorum. Ve sonunda 
totaliter devletlerin harbi kay· 
'bcdcceklerine kaııiim. Bundan 
gayri sebeplere gelince, bunlar 
harbin se,•k ve idaresinde ara· 
nılan şartlardan ibarettir. Bu 
şartların başında harbi besle· 
nıek me clesi gelir. Bu bakıın· 
dan da demokrasi cephesi, mih
\'cr cephesinden daha kuvvetli· 
di.r. Noksan olan şey hazırlıktır. 
Bu hazırlık ikmal edilinciye ka· 
dar, mihver harbi bitirebilir mi? 
Şimdiye kadar mihvere böyle 
bir fırsat ve imkan verilmemiş· 
tir. Bundan sonra \'erileceğini 

kim iddia edebilir? Amerikanın 
harbe miidahalesinden sonra 
böyle bir vaziyet bahis mevzuu 
o1amaz. 

ntalara güvene!'ek lııarbetliy•, 

demokrasiler barbetmek. ism a
sıl haur.lanuya ba,ladıJdan va• 
sıtalara güveniyorlar. Bir iaı:aıf 
ikmal ihtiyac111da, öbür taraf 
hazırlık zaruretinde. :Hazırlık 

gören demokrasi harbi uzata~ or. 
Zaten bu harbi uzatmağa u· 
'af f:ık olan taraf kazanacaktır. 

rtıi i~- ı ~-.:ı- b ayan hukume- . . .. . <len aw ere ır aç o U• k ~ ı..· 1 ___ ,__ akt il 141 0 urıacak:tır. Bu ,ç:;'""""" ü- tini fa"·dala d 1 geçınnı§Jıer ve bugun
1 

:t.amamıle _..ı.: :ı C den en "'ır ~ans ed eceğı· 
tün ... ~1.!1 ,__ olduk! ,, n nına an ,e ibu . . . . eum 6'nyor1ar. erey.an e mu . b k -~ B' 

1 
ik A. 

~-.u..ı. Vasıiawu arı )'€r suretle bitn fi k hazır hır vazıyetc gelmı.ş1crdu· •• ha ebenin net' . b" 'ik bi ını ve u Ou.ıeransa ır c~ • 
de durmak euretile ihtiram mera. boznuıland a 

1 
kanununu Anavataı:ı muhafızları kuruluşla. r . -~~~~u Ç" r mrika, Filipin, Avınrturalya, lloL 

Btn:rine iştirak deceklcrdir. ır. 1 d eı'hemmıvet verun.ICt\.~· un .. l nd H'n<l" tanı i ·ı B' 

londraya hava akını Sicilya. ve Trablus- :!~ı::~:·E ~=:~;:~:~: ::-~c:ı:~==~;: 
Buck.ingham sarayında nöbet bek ları.nı dağlarda lUCU'letm • mıştıir. 

Başta fı I '1ı . rf narp ŞJddetle bom l' ekt' }'Orlar. iBwıa muıtaff.nk oldukları B. Gauss kentlısinin de bu kon 
ed; Ualb~ '1İsa:dt;~i ada -::-- H b ,,. ıy:Wayı:;te mahalli bir gönüllü takdirde Japon ıkuvvet~r.i ~- feraıısa ı:.,c;tirak edip etmiyeceği 
ıdcedı·di ı·.de bir re.kor t~kil etınek~ ardıman edı•ıdı• .te§k:ilfıtı olan anavatan muhafız yang civarında Lunghaı dernır hakkındaki suale k.açmnnklı bir 

ları şimdi ordudan güç te.fn"k edi· ~'Olunu kesmek üzere Şiyan'a c~·ap vermiştir. 
Alınanyanııı cumayı cunı • Kahire: 12 (A. A.) - Dün lebHir ve tesıhizatlı bir teı::ckkül doğru gaıibe veya nebri ;geçerek Tyi nı.alumat alan mahfillerde 

tesiye bağlıyan gece z.arfınd ~- akşanı ~hava kuvvetleri umumi ohnuştur. Mükemmel biı· ;ckilde cenuba doğru ilerl~Ueoekler. tahmin edildiğme göre, B. Gauss, 
alunJan fası1ah olmuştur. ~ 1 kara~g~hı a ağıdaki tebliği neş- talim ettirilen anavatan muhafız. dir. Her ihti.ma1ıe karşı, Ç.in ku~· Singapur .lumferansın.a Vaşington 
hal Alnıanların gt•ce ncıların~ retnuşur. !arına memup ba2J cüzütam1ar vetlıeri san nehrin cerıup sahil· dan hususi talimat getirmiştir. 
dan kaçınak için tan·a 1 . . Curnayı cumartesiye bağlıyan ordu ile mHr+,,.rek manevralar da lerini .de :tutmuşlardır. Şanğhay 12 (A.A.) - Stefanı 
.ı .. ıı. tt-'-J .r" re erını gerA İ ·ı· . ~.,.,; 
-:'51 

ü. an intibaını nnnekte. ...._, ngı ız ha\•a kuvvetlerı y~m~lardır. Tokyo 12 (A.A.) _:Japon ikay. ajansından: Singapurd:uı haber 
dir. ke&a kıt'a üzerinde havan i'ra'blusu fiddetle !bombardıman Anavat.an muhafız ı~ı,.:ıatı ol. naklarından bildirilıdiğine göre, al ndığına göre Singapur .. San ""'-·a .. ı ın etm;.., i 1 ~-'· '--~ .. . ~ F . k 
-J 

3 re uçu:l'anna miisait ı ---,, spauyo uaeıcaı uzerın- mayan tek bir köy yok gıöidir. Şansiye karşı yapılan yeni taar- rans:s o hava hattının ilk kafi. 
llıadığı intibaı da ıne\'ruttur. ;~ d~ tam isabetler kaydedilmiştir. Bu itibarlar, istila teşebbi.bü yapı ruz. esnasl:llda Japon kuvvetleri lesi dün Singapur'a gehniş ve 
llUııla beraber, fngiliz hava kuv B~ çok yangmlar çıkmış, elek- .1ırsa her nokta bir kale olacak ve kırkıncJ Çin ordusunun umumi Amenika .. Malezya 'Ve Mal~"<l 
~tlerinin kütle halinde .. ı~-ı trık santraluıa ba"bet vaki ol karar"ı:.l.ıntn bulundug"uı Şaıoyu· ve Malezya - Amen1ta arasında. d -w an her sokak, her ev müdafaa celi. cau 
evaıu ebncktedir. Al-ft-• lr111§tur. Sicilyada Catania ve an'ı za..+6hn."'lerdir. Japon tayya. ki yeni hava hattının xü=d res. ... _"' --.u~ ,.. ___ • iecektir. Her köy.de anavatao mu- ı'-~ .-

&--.Üt alanlan akim kaldı" . "'411111!0 !baya meydaalanna da releri Lu......&.ai demiryolu oo'-•un. mini yapmıştır. h gı \e hafu:1an tanklara~ hücum milf. 1 -.;:u .r 
arbin bidayetinde tatbik d'I 1?uvaffakiyetle hücum edilmiş· ca Çin mevzilıerini P:ildetli bir su --------

_,, e 1 en t 1 rezele.rine nasıl kaışı kDyacakla. ~ A •k •k ""LIŞİ güzel bombardıın . ır. Iücum, Almanlar için bü- retie bombardıman etmh-lerdir. merı anın oecı -b ana nı. "k b" rını ve mitralyözlerle el bombala. ,.. 
ı7eltdv~1Jne lanecburiyeti ha. :'d ı~ baskm ,_o_~ud hıbr. lCata- rını nasıl kullanacaklarını biliyor. Son hücımıun en şid.detli1tısmı 
. o Ub'U 7.anıan yaptıkları . a uç grup .uaıın c u unan 1 Micnşfu'e karşı yapılmış ve Ja- mesı·ndekı' sebepler hı, Şİındi de İn"iliz 11 ~~ lleinkel lll ve 88 Junkers tay· ar. pon kaynaklarındnın bildirildim • 

blkl'd " usu erını c:ı· 
fı' k ı e_tınclcrj beklennıektedir Yareleri arasına bombalar atıl- ne göre burada askeri iaşe depola (Başı birinci sayfada) 

a at şıındi fngiliz tclaıiğ' ~ nı:ış, 'büyük tahribat ika edil· ı· rile z1ı1hlı trenlere isabetler kay. her şey tamam. Sade t•k ik olan 
tatbik halindedi 

1 ıniştir. Mahfuz :mahaHerc doğ· SpanyaDID dedılmiştir. şey, karar '\e onu ıicra. Şu hnltlt 
ları uzu r 'e gece avcı. ru karan dü man miifrczeleri Anwrika hıila ne it.·in krcddiit 

n ıamand b 3 d • ti• Japon tayyar. leri Şun°tiyru> 
l >aiıı• an eri yapılan makineli tüfek ateşine tutul- iŞ sıyase buhranları içinde kı\':ranıyor? 

•• 'e araşt ı dağlarında Çin müstalıkl'm mev. nıuş, ın • ınna arın ol- mu tur. Comiso•da 8 .. 9 dü nan Çiinkü. !karnrdan önceki afha· ~ıdıır bel \elerini toplamakta- d "' • • kilerine de hücum etmişlerdir. 
· .otınunJa b b j tay)arcsine isabetler \"ukubu]- egışmemış <t Jarm hepsi hazır \'e lnmam 

tniitehaa ıl cra er ngiliz mustur. Sığınaklnra kn~nn ha\'a olduğu halde, karar. demokrasi 
tnakta Jıcn~rı İllh •tlı da\'l'an. su'ba ları ma meli a ine ıhı- :M:ıdrid l (A.A.} - Ofi: i · çarianm ç i leıne i ,) ı dindCJl 

Harp vasıtalanna gelin('e, 
Alınan ordularının şimdiye ka· 
dar :ii:stünlüğünü temin eden 
tanklar, zırhlı ve motörlii bir
likler ve tayyarelerdir. Bu vası· 
laların çok miktarda "\'e mü te· 
rck kullanılınn ı ortaya yepyeni 

bir makine tabiyesi ~ıkannış. 

bunlnnn motör sür'atine daya. 
nnn seri hücumlan do1nyı ile 
mtidofaa eden tnrn( 'kar.,.ı koya
c-ak iliıh bulamamıştır. Bu 111< 
ınuv ffakiyetlcrdrn sonra de · 

Harp temayülleri 
- Baştnrafı l inci ıı;ayfada -

2 - Tayland eSiyam» ile Hin
diçinı arasında barış akdi,, 

3 - Çin • Japon haminin t:ıs

fıycsi maksadile diplomatik ve sı. 

yasi tazyik. ( 

AMERİKA HİNT l>ENİZİNDE 
(Baş tarafı Birinci sahifede) 

Kızıldcnizde mutayakkız bulun • 
mnk, na-ıilcr Süveyşi alınağa mu. 
vaffak olduklarl takdirde Almnn 
ve Japon gem.ilerinin iş beraber. 
liği yapmnlarma mani o1mak ·~ 
İngiliz bahriyesini rnunıam \'tl7.l. 

felerden kurtarmaktır. 
.MÜSADERE EDİLEN 

GEMİLER 

' uz gece bo ı tel · ıi~ ı..._ tnaniarmın ifl" • • ınbardı- tulmuştur. iki in~iliz tayyar~i panyo gaze erı ~nyanın uey .. 
rn-'- . asını ıhuı et 1 • ı d' nclmilel vazb·eti hakkında mü-

Si korski tayyare 
ile 1ngi1tereye 

döndü 

te::ıhhüre uğramaktadır. ınokrnsi cephesi yeni tubi~ eye 

Vaşington 11 (A.A.) - Bahri· 
ye Komisyonu Reisi Amıral 
Land'ın ayan meclisinde yaptığı 
beyanat cumartesi güni' ıncş.re • 
dilm'stir. Bu heyanattan anlaşıl. 
dığına gore, Amiral, A ·er'kn 
bMriyelıilcrinın ve ya!hut sahıl 
muhal zlarının Amerıka tarafın. 
dan müsadere edilen ecneb' va .. 
purlara ~ erleştirilmemin mür.1-
kün oldugunu söylemiştir. Ami • 
ıınl bu vapurların serıbcst mın a. 
kalara ı eooi bayrakları alt nda 
gönderilmesi fikrini ileri sünnÜŞ. 
tür. Amıral bu vapurlardan baıL 
lal'. run gene kendi bayraklaı·ı al
tında harp ımhalarma da gönde
rilebileceğıni ilave etmiştir. 

~ledırlcr. ıne. üs erine dönmcnuş er ır. .r 

Öy)e .... 
1
.. hiın başmakaleler neşretmckte • 

lı.~nlı~onı U.} or ki, ingili:dcrin dırler. Bu ·yazılarda, memleketim 

~)i•tını gt><~clcrclc AJman ha,·a Moskova t rak dış siyasetinin ayni yolda devam 
ki aı.İnıler~rtAlıtırnıak husu unda. ettiği, ayni dostluklara sadık ka. 

lnane . ı nan pilotlaruun i~lerı•ne büv'u'k lındı,ğı bildirilmektedir. HükU • 
~"'Yatını daha ziyade boza. Y I met değişilcliklıerin efkarda hu.su. 

Londra q2 (A.A.) - Polonya 
Basv.ekili general Sikorski Amc
rikadan .İnıgiltercye gönderilmek· 
te olan Amerikan bombardıman 

Fakat artık ısistem an'an" inin karşı yeni tabiye ile hnrbctmelc 
de, teerddüdün de sıra 1 değil- usullerini buldu. Alınanların 
dir. Amcdka bir diritnot hııİ· garp cephesindeki nıuvaffaKİ
le harekete eçmcğc mecbur· ~ eflerill' Yunanistanda 1·e Toh· 
dur. insanlık ahlakı .ııamına söy· ruk etrafındaki hareketleri ara
Jene.n sözler.in sade lakırdıdan ında siir'at bakımından çok BRiTANY ANIN BATMA.SiNi 

BEKLJ.;1\ffiGE İHTİYACII\UZ 
YOK ehemmiyet veriyor le getlrd;ği tesir dolayisile bu ya-

zılar hükfunetin fikrine tercüman 

b l T --.lray" ibaret kalması istemniyorsa .•• tayyarelerinden iri e .uvıııu ,.. 

.dönmüştür. HAMİD REFİK 

Hitler - Mussolini 
~l'lıft 1 inci 1ayfada _ 
8 ~ ..,., __ ... •w• 

· 1'1ull6olirı· . --atgtne göre 
ltlinda b1t ı Italyayı üçüncü 
)'et • AI akacak olan bir Sov-
ı.._ nıan ,.8 L 1 v 

OllUtı.__ '· " a.ın ıg .. _ da 
ııunaatadır '--"1:.ı. _..1__ • ıuu -•"-

-, ArncriL- ''"" mak 
L_ -hl& oitt'k 
~ açık bir t • 1 çe da-
llad . U~da vaziyet alm 

an doğan \'az.iyet· a-
k.litj olab'l' ın de tet-

ı ır. 

Her halde Hitlcr'in -
~ B norence 
lllÜ renner mülakatları a:ibi itir 

likat yapılmasının ınünas· 
olaca&ına karar ""e.rdi~i 1 .•.p 
tee .. • ıenuz 

>yyut ~İftir Bi 
le ... L B . ,. • nae:aa .. 07 ' • Hıtler ID ~u m"f.:.L t.rf . • 11.11.atı 

lllih\'erin demolc-...a 
ka""ı "t •--.ere 
A- 'ı mu esanid oldukl • 

Moskova: 1% (A. A.) - Ofi a· 
jansı bildiriyor: 

Moskova radyosu son günler· 
de Irak halMıderiae t.irinci de
recede yer \'ermeğe başlamıştır. 
Hatta bucUn Iraktaki askeri \'a

ziyet !laaklm.daki hal.erler Al
man teltliiiıuiea enel 'Verilmiş
tir. 

Yeni model lngi1iz 
uçakları 

~~oüova 12 ( . A. f - Bir 
~•,-et :atıkeri lhiitdıa ı ı Kı
zıl ordunun f.ikir•~-· . 
den •K .-:.rmı ne:re-

• ..:a _ r,agn•ya ~.,. •azete 
sınuıc yazdığı b" " 
k dr . . .k ır tna'kaiede, 
İ u . ;ıı gıttı çe artnıakta olan 
n_gı~ız tan ure<:iği1iui ena et· 
mıştır. lan etmek i ·in kabul ed an~ ı

l>a•t111 • i ece&:ı ve 
ta,·izdeuıeb~::.·Y• wher han~i bir 1\fiitolıa~ 1 ' iıudj İn~iliz 
Jfade etnıiyece 7~. nıanasuu h_?nıhanlıınan tayyareleri dahn 
d. g 8öyle11nıekte- agır 1>oml>nlar ta :ı' abild'ıw· · 
ır. · b . .. J gı ı· 

çın ııanların 1ngiltcrc) e )n-

Memurla ra nuınke l fkı~ı ~islt:rj elde hulundunııaları 
lllCl4) aiki, ctmi telafi etnıektt>dir 

tevz·ı . edı·ıı·yor Dörder l1in kiloluk !bumİ.a-
lnr 11lfl) an land er Halifak 
' <l'w t 

.\nkarndaki maske fabrika. b ı~r model tay~arelt•r dik-
~~ ğer. -<Tifon> tanare i 

ltncl.a imal edilen zehirli ,gaz ~ -• 
A • • • ııc:ı nıannTa kahiliyıeti 

~}erinden r . mı daıreler n~. ha~zdir. Alnı-.nlar için bü. 
~lll&u'lanna tevı.ıata başlan. ~ hır tehüle ıe kil etmdtte· 
~r. Her daireye nıemur ade· • 
~. \'e ihti nca göre muke ;,su:ı;i-:tn:;fies;-. ---------
•vqa Jcrd sese ve ticarethane-

?tı e.ttbektedir. tile :.:ı~anlara da kefil sure-
~ı eaaaurlara ''e ailelerine ve- tle 1na5•-- il . . 
• ı eceJc 1 • be- . .K - ıver mesı 1• 
~l olan bu maske erın çın Uday larafuulan t~tltik-
~ ~tle al.a..caldır.. Hu- ler .-.1-aktac1u-. 

olduğu zannedilmektedir. 
Gareıeler diyorlar ki: cİspan. 

va yeni bir istikamete gitmiyor. 
Ordu ile Falanj arasında 'l!esanut 
her zamandan kuvvetlidir.> 

Hasan Rasim Us'a 
öfiütler ... 

Sovyetfer frak 
(Baş tarafı Birinci ı&&laifede) 

elçisi vasıtasile Sovyet hükô.me .. 
<tinıe Irak ile Sovyetler Birliği .a. 
rasında siyasi münasebetler ku • 
rulması ıiçin müteaddit miiracaat. 
kırda bulunmuştu, Irak hükümt'. 
ti, bu münasebetlerin tesisile bir. 
likte, bir deklgr~yon neşrederek 
Irak da dahil olmak üzere Arap 

Sovvet .. Japon 
anlaşmasın in 
ilk neticeleri 

iki Sovyet vapuru 
Japnu sulansa 
göodaıiliyor 

Tok~o: 12 (:A. A .) - Donıei a
jaDfıiı BanP.ek'.dan bildirili~ or; 

(B~ı ikinci sayfada) 
GeWim pdi söderinin di

ğer kısmına ... Benim, sekreter'
lik 4olayısile ba§makale ynma

:memleketlerinin istiklalini tanıdı Kring'de ,·arasap ga7.etesi. Bang ğa vak.it bulamadığımı ııöylü-
g .. ını ilan etm~; arzusunu iz.har kok'a ~akında iki Su\ ~·et \'apu· yer.sun. A çecupm, vakti olmı· 
eylemi--ti. runun geleceğini yaLmaktadır. yan ben değil, galiba sensin. O :o 

• • .L· h b. ~-et u::ı_,._m .... 1·, So,-. .... tı.,,.. Bu sevki~·at iki memfoket ara-erece seasın aı er eün ır ına- ~ ... ;, n.ı.ıAu -=• "~ ~'-"' 
Birt:;;.: ile hak .ara.smda ""'•asi sında di_plomatik miina ehetle· kale yazıp yazmadığ'amı anla- a.ı& -·.r ı.._.....: 
münasebetler tesisi hususunda ı-,in tekrar tee&IOÜsi.LDdenuc..-i 'fay man için bizim gaıe!eye ~öyle ı ·•k s t 

bir göz atmağa bile vakit bııla- müsbet bir !hattı har:cket almak.. Iand Siyam'a yapı an ı~ o\ye 
sevkiyotıclır. mı.}'orsun anlaşılan... Hem nt• la beraber bunu, heı'hıııngi bir 

hacet .• Biz intişara ba~lamadan deklarasyon neşrine bağlı tutma. Cam pare, alarile 
önce başmakale neşri külfetin- ğı muvafık gönnem~i. O zaman 

den tamamen \'ar<>ste olan fiizin Sovyet hükumeti bu yolda bir o.. yaralanan sarhoş 
gazete, ister istemez paçaları 1., vaıp ~·ermiş ve müzakereler kesil 
vanıağa ve sabahları ~etmiyor- m ştL Şehremininde oturan Talat sar. 
nıu~ gibi, bir de akşamalrı _ na· 3 Mayıs 1941 tarihinde, Irak hoş olarak evınde otururken bir 
hak yere .. ortanca birader heyi !hükumeti Ankaradaki Sovyet 'bu aralık kızmış ve elini pencere 
mürekkep '\'e kağıt sarima mcc- yi.ik elçisi \~ıtasile Irak ile Sov. camına vurmll§tur. 
bur ettiğinin farkında mı değil- yetlc.r Birliği arasında siyasi mü. iBu su·ad::ı sağ eliı:dn d::ı·. arı ke. 
i;ln Yoksa? .. Bu israf bfü•tik bi- nascbctler kurulması teklifini "ikligindcn h taıneJC lrnld rıJ
Tader beyin nasıl gözünden kn- ıtekrarlam~ ve bunu Araplar ır.ıştır. 
ç~·or, b_ilıneın? Dikkat et, onun ı memleketleri herhangi bir dek la. 
böyle bır hale göz yummasına rasyon neşrine bağlı tutmanı!.§ . 
~n~ ola~ ~evgisi bile ~ini de- ı tı:r .. 
gıldır. Hulasa, ttu batısı de çokl Bınaena1eY.h Sov~ Ptler Birlı •ı 
kurcalama demek isterim ~OC'u- füra:z.mı geri alarak Irak ile So\. 
iunı. ~>etler Birliği arasmda siyasi mü .. 

Öperjm._ nascbeiler te,sisi hakktndaki tek. 
ENSARi B0LEND lifi kabul C'tmişt.ir. 

Köprüden aşağı uçtu 
Kadık<>) ünde Bayrınn sokagın· 

da oturan Sedrıt, Fık.irtt.pe<lc bu. 
unan Ta-;köprüden geçerken dil§ 
mUş ve muhtelif yer erındoo ya. 
ralanmıstır. 

büyük durumları ve kü~iik bir 
kaleyi müthiş hücumlarına rağ· 
men düşürememeleri ancak mü
dafiin de yeni mul i1e ınuhare· 
be yapınasile izah edilebilir. 

Tanklara ve zırhlı vasıtalara 

karşı şimdiki halde en miics,ı,ir 

silah tayyarelerdir. Tank 1·c 
:tırhlı vasıta def silihlarında bir 
terakki vardır. Alman tankla
rın rırhlann yenHlen kalınlaf· 
tırılmak istenmf'si Jtunu ıöster
lnek1edir. 

N vyor.k ll (A.A.) - Nev • 
Y ork Tımes gazetesi unları yazı. 

Y<Jr! 
BugUn Amerika milleti için 

en csasb mesele, İngiltereye gön. 
derilen malzemenin Amerika lilo 
su taraf111dan himayesi meselesi
dir. Biz, h.-ırekıete geçmek içiıı, 
İngilterenirı i.\mitsi% bir vaziyeıe 
düsmesini beklemek lazım geldi· 
ği • mlitalcasında bulunan1arla 

Bazı taarruz ''e müdafaa ''ası- hemfikir deği]ıiz. Çünkü bu tarz.. 
taları arasında yava§ yavaş bir da hareket mantıksızdır. Eğer ha. 
muvazene me1•ana ı1elme1tte. kikaten 1ngüte.reye yardım etmek 
dir; bu muvazene i ltu leler •e istiyorsak, boou yapmak için 
Almanya .Jm bozacak! Ben ıft. Büy.ük Brltanyanın artık mahvol 
nwkraıi ceplat'Sinin beuc.ağuu d\A•u hakkında kat'i bir d..-lil el. 
~e llOllunu ımuazz.anı sanayie de ""ec11nce~ e kadar bek~~e 
dayanarak üstünlük temin ede· ne lüzum \•ardır? Harekete g~ 
ceğini zannediyorum. IBn hu· mek nıyetindE isek batan Y~T· 

1 .. ra aıt rakamların, vaziyetim sus1a inkar edilmez deliller de .. 
cidden ümıtsiz bir hale geldiğini görüyorum; 'keyfiyet itibarile 

w gö termes.ini beklemeden ve biz. İngiliz ve Amerikan havacı1ıgı, 
· zat maruz kalıacağımız te!llikdl.. mih\'er 1ıavacıhğını geçmişiır. 

Kemiyet itibarile geçeceği de rl ar:ıitmak için şimdiden müda. 
muhakkaktır: bu Amerikan sa· hale etmdiyiı. Kendi enıniycr.i
ııayiinin bir pHiııa tevfikan se· mide al~ ğımız tarzda yaşanıMa 
fcrbcr cdılm<'silc meydnn gclt·- d<-vnm cdebılmemiz için İngıltc· 
rektir. Deniz , asıtıı1arına gelin· renin bakasına ihtiyacıml7. var • 
ce .<fen'9kra inin iistiinlüğiinii dır. Aklı sel m, beklemeyi degil, 
kimse inkar edemez. fakat henüz İngiltere kafi ôen?-

Huli· n: d~mokrasilerde fikir cede kuvvetti :ken harekete geç.. 
~mid tav ·ye ediyor. 

h~rı:ırlığı ınih\ ercilcrde'ki kadar 

kuv\ctl!dir. Harp va ıtnları ha· ltalya Kralı 
'Zırhğı dn keyfiyet itibarile mih· 
ver \'asıtalnnııdnn üstiindiir. En Draç' da 
füzumln olan ham madde 'el 
petrol kaynakları büyük kıs- Draç: 12 (A •.. A.!. - D. N. S. 
ınile demokrasilerin elindedir. Jta1ya Kralı, dun oğl~en_ aonra 
Milı,·erdler haı.uladaJdarı ~a· Xirandan Draça dönmli§tUT. 
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En Son Havadis'in uzun hikayesi: 4 

1 KOC HASAN 
Yazan : F. Fikret Özsöz 

tar Köylüye ,·e esnafa ağır faiz. üçümüz bırden içerıye saldırır • 
lerle ve sağlam ~ılık alarak sak Leyla işi çakar. Kapının ö • 
para veriı·. Onun daha ba>ka kö. nünde yaygarayı basarak köyü 
tü ifler gördüğü kulaktan kula· ayaklandırır. Yaman karıdır o! 
ğa fosıldarunaktadır. Yani fayda· Ben yüzüm, gözüm sargılı ola· 
!anmak için her işe burnunu so. rak içeriye gıricıce Leyla, tabii be 
kan para göz bir adamdır. ni odasına götürecektir. Orada 
ŞJndi bunların ne konı.ıştukla. hemen karının ellerini, kollarını 

r•nı dinliyelıın: bağlıyacağmı. Bundan sonra sai 
Tupuz: de içeriye alacağım. Her üçümüz 
- En sonunda beklediğim fır. karıyı güzelce sarıp ~armalıyarak 

sata kaYWıurorwn. Koç H.ı,;«n oobetleşe sı.rtımıza vurup kaçı • 
b11 akşam evine sağhııakla döne· racagız. 
mez. Ya tipıye tutulup boğulur Çakır: 

veya mağara, in gibi bir sığınağa _ Erte•i gunü Koç Hasan evi-
girip hava düzelinceye kadar O· ne dönerse karısını kaçıranları 
rada beklemek >orunda kalır. aramaz mı? 

Yaşar: 

- Ya koç yığıl bir kolayını bu. 
lup da alqamdaıı evvel gelıverir. 
ıe? 

Çakır: 

- O zaman kurduğumuz tu • 
•ıtk bozulur. Başka •bir fırsat 

beklemek lazungelir. 
Topuz: 
- Deli mi oldunuz? Bu hava· 

da kurtlar, çakallar, ayılar bile 
rollarını şaşırırlar. Koç Hasan e.. 
ı:er so!uktan ölme'ZSe kabili yok 
twıva açmadan gelemez, 

Yaşar: 

- Ya biz e\'e girdikten 
~elirse? 

Topuz: 

sonra 

- Daha iyi ya, orac'.kta üstü • 
ne çullanır işiai bitiriveririz, 

Konuşanlar bir müddet sustu. 
lar ve göğüslerim ocağın alevine 
ıutarak ısınmağa çalıştılar. Son.. 
ra tekrar konu -mağa başladılar. 

'l1opuz: 

- Oyııı.ıyacağınuz oyunu iyice 
kavradınız ya? 
Çakır: 

-Hele seıı bir daha anlat da 
katamızda adam akıllı yer etsin. 

Tnpuz: 
- Öyle ise dinleyin: Karanlık 

wınazdan evvel Koç evine dö • 
ne~ ışimiz bozu1du demektir. 
·Ba.,k 1ırıdan vaz geçecegiz. Eğer o 

zamana kadar gelmez.>e Koçun 
evinin önüne gideceğiz, kendimi~ 
;z; gösterme-den avlunun l!'trafın. 

dakı çıtten atl·yacağız. Zaten or. 
talıkta ın. c:n olmadığı için kim. 
IH:nin hiz, g(inne3llne, kulakları 

sağır eden bu fırtınada ayak ses
lerımizin işitilmesine imkan yok. 
tur 

Ondan sonra evim kapıs:na va. 
raca~ı7. Ben kapıyı çal~ağ"ım. 

Leyla, kocas. geldi zannile kapı. 
\ ı açmca içeriye dalacağım. Siz 
kapıda bekliyecc-ksiniz. Çünkü 

Topuz: 
- Arasa da nasıl bıılacak? 

Ben geceyi karı ile beraber kö • 
yün yakınında bir mağarada ge. 
çirdikten sonra yarm sabah tipi 
dinerse onunla beraber başka 
köylere, uzak kasabalara yollana· 
cağım. Bu işdc sizın de parmağı. 
nız olduğu Koç Hasanın aklına 

nereden gelecek? Karısının yal • 
nıı: benim taraf:mdan kaçırıldığı. 
nı zannedecek. Belki uzun zaman 
izimizi arayp duracak. Fakat bu. 
lamayacağını anlayı.nca ister iste 
rn;,z kadere boyun eğecek. Ben 
herşeyi ewelinden hazırladım. 

Mağaraya ateş yakmak için çalı 
ç.rpı yığdım, bir de at tedarik et. 
tim. Leylil)"i terkeme alıp ku~ 

g<bı uçuracağım. 

Yaşar: 

- Ya Ley!A seninle beraber 
kaçmak istemezse? 

Topuz: 
- (Belinden bıçağını çıkara

rak) yüreğini delik deşik etme. 
.ni göze ald rırsa ka~mak isteme. 
sin! 

Çakır: 

- Şimdi anlıyalıım , bu belalı 
işden bizim k rımız rıe ·olacak? 

Topuz: 
- Evvelce de söylemiştim ya , 

mağaraya varır varmaz her biri
nize yedişer altın veree<"ğim, 

Çakır: 

- Az değil mi?. 
- Daha fazla veremem. Ya . 

mmda kalacak para ile ben de 
gurbet illel'de kendime bir iş edi. 
neceğim. Siz de biliyorsunuz ki. 
bu paraları neyim varsa 
savarak tedarik etbn1. 

Çakır: 

satıp 

• - Haydi öyle olsun. Fakat ma-
ğaranın önüne geliı· g-elın.ez para. 
cıklarımız. elim'ze verip bızi he. 
men savmalısııı. 

Topuz: 

iN SON HAVADiS 

!Sabahki telgraflar! Dün sabah Hamb~rg 
İngiltere Kadıköyünde havadan 

üzerine yapı- pasif m~~a- taarruza 
lan hava hü- f aa tecrube

cumu 
Londra, 11 (A.A.) - Dün ge. 

ce İngiltere üzerine yapılan a. 

leri yapıldı 
Tecrübe muvaffa· 
kıyetle hitama erdi 

kınlarda 83 düşman tayya,.,sinio:ı k k da 
düşürüldüğü salaruyetli kaynak. Bu sabah Kadı öy .aza.".ın 

l 
bir pas:f müdafaa tecru bes• ya. 

!ardan öğrenilmiştir. 
pılmıştır. 

• Tecrübeye tam saat 10 a be> 
/ n g i ı i z kala çalan alarm düdüklerile 

başlanmış ve sokaklardaki halk 

Paraşütçüle- sığınaklara, evlere çekilmişleı. 
dir. • • •• t Bu ara bütün ekipler kısa bir 

rının ruye müddet içinde yerlerini almışlar 

k b •ı • fl • ve iskele civarında, Altıyolağzın_ a ı ıye erı çıkan mefruz yangınları söndür. 

h l t da, Gazhanede, Kurbalıderede avuç a ar • meğe çal•;mışlardiır. Enk)ız te. 

l mizleme kollaır da mefruz bom. 
fırı ıyormuş baların tahribirne uğrayan bina. 

Londra: ıı ( A . A.) - İngiliz \ardaki enkazı süratle temizle. 
makamları, dün akşamki ve bu mişlerdir. Çayır civarına indiri. 
sabahki gazetelerde ilk faali· le nmefurz parasütçülcr imha ve 
yetlerini İtalyaya yapılan bir a· esir edilmişlerdir. 

uğradı 
Londra, 11 (A.A.) - Selam. 

yettar kaynaklardan öğrenildiği. 
ne göre rıgiliz bava 
dü ngece Hamburga 
mi.:;lerdir. 

kuvvetleri 
taarruz et. 

lraktakı lngiliz 
kad ın ve çocuklar 

tayyare ile 
naklolunuyor 

Kahire, 11 (A.A.) - Bildiri!. 
diğine göre, İrakta muhasamat 
başladığı zaman Bağdatta bulu. 
nan İngiliz kadın ve çocuklarının 
heJ»ı aBsraya nakledilmi~leı•dir. 
Bunlardan büyük bir kısmı ~im. 

di deniz yolu ile Hındistana sev. 
kedilmişlerdil'. 200 den fazla ka. 
dın ve çocuktan mürekkep bir 
grup İngiliz hava kU\"Vetleri he. 
sabına Amel'ikada im,a edilen k . 
taat nakline mah.!.us tayyaerler. 
le Habbaniye-den Basraya götü. 
rülmüştür. Mu tayyarelerd<.>n bi. 
ri, Rabbaniye tayyare meydanı. 

na bakim tepeyi o zaman işgaL 

!eri altırula buhınduran İraklıla . 

kında giistcren İngiliz paraşüt· Tecrübede Vilayet Seferberlik 
cülerinin yetiştiriliş tarzları Müdüdü B. Ekrem ile Kadıköy 
hakkında halka malu mat ver· kaymakamı Cenap Akın, Emni. 
ınişlerdir. Bu malltmatın eğlen · .yet amiri muhtelif mıntakaları 
celi tarafları da vardır Gece \l· gezerek ekiplerin çalı~malarını 
çuşl armda iht isas yapan genç konrol etmişler ve mükemmel rı naçtığı atese maruz kalını<. 
pilotlar hem sıkı bir talim gör· bulmu~lardır. tır. 

Bu tayyaı"<>nlın pilotu diyor ki: mekte heın de bazı uzuvların ı Denemenin devamı müddetin. 
kuvvetlendirecek bir yiyecek ce vapur, tramvay , .• emsali ve. 
perhizine tabi tutulmaktadırlar saiti nakliye işliyememL~tİ!'. 
Meseli havucun r üi yetc ~·nradı· 

Irakl,Jar, bizi kadınları tayya. 
reye bindirirken görmü~lerdir. 
Binaenaleyh tayyarede kadınlar 
bulunduğunu bildikleri asikar. 

dı. 
ğ ı anlaşıldığından b nnlarn ınun· 
tazaınan h avuç verilmektedir. 

Filistinde 
hr.ı.rp 

hazırlığı 

General Vilson 
Filistin kuvvetleri 
kumandanlığına 

tayin edildi 

Musuldaki 
• 
lngilizler 

emniyette 
Londra, 11 (A.A.) - Londra. 

va gelen haberlere göre MusuL 
da ve tayyare petrol ınıntakasın. 
:la bulunan bütün İngiliz tcb•~ 
ası hayatta ve sihhattedirler 
Musuldaki İngiliz konsolosluğu 

na iltica etnıi~ olan bu İngilizler 
:nahalli makamların himayesi al. 
t-nda bulun.maktadırlar. O hava. 

Kurüs, 11 (A.A.) - Resmen lidek biltnn İ:ıglliz tebaası k~ 

Nakliye tayyarelerı İrak'a dö. 
nerkeııı Hindistandan Rabbani. 
yeye takv.iye kuvvetleri getirmi~ 

!erdir 

Düştü, elindeki 
şişe kırıldı ve 

yaralandı 
Üsküdarda Sokak Sinan mahal 

lesinde otı~ran Hu \ 't ılm:ıı 2,5 
ya~ında Günal, elinde şişeyle 
sokakta giderke ndüşmüş ve şi. 
e kırılarak muhtelif yerlerinclen 

yaralaml.jtıJ'. 

bildirildiğine nazaran General dınlarıın tahliyesi muvaffakiyetlt Çocuk, Haydarpa a hru.tahane. 
ne kaldırılmc1tır. Maltland Wilson Filistindeki İn. başarılmıştır. 

.::_~=---~~~~~_:_~~~~~~~~-

giliz kuvvetleri kumandanlığını 

deruhte etmiştir. 
General Wibon Libya ve Yu. 

nanistan muharebelerinde İngi. 

liz kuvvetlerine kumanda etmiş. 

te-dir. 

- Peki, istediğin;zi yapacağım. 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul 
şubesinden : 

Şubınizde münhal bulunan muhtelif ücrtli memuriyetlere 
asıllarının a,·detine kadar muvakkat kaydile memur alınacağın· 
dan tal;p olanların 15 mayıs per~embee güni~ şubemi:r.de yapılacak 
imtihana iştirak ve bu hakkı iktisap etmek üzere vc-sikaların 14 
oünü aksamına kadar subemiz.e ibraz etıneleri. «3655~ n . ~ 

fürkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarıhı: 1888. • Sernıayesı: 100.000.000 Türk 

Şube ve Ajans adedi: 265 
lirası. 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla· 
rında en az 50 lirası bulunanlara denetle 4 defa çekilecek kut' 
a ile asa~ıdaki pl.na gore ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 

100 adet 50 Lıralıık 5,000 L11·~ 
4 " 500 » 2.000 • 

120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 > 1.000 

160 20 • 3.200 • 
40 lOO .. 4000 ' 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bır sene içinde 50 lira. 

dan a~a.:ı düşmiyenlerc ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz.. 
!asile verilecektir .. 

Kuralar soo.<.-de 4 defa 11 Eylul. ll Birincikanım, ıı 

Mart ve 11 Haziran tarihler.nde çekilecektir. 

TOPÇULA 
'' Kazıklıhağ,, 

İçkili ve Danslı Gazino 

AÇILDI 
Geçen sene müşterilerinden gördüğO 
rağbet Üzerine, bu sene daha güzel bit 
şekilde tertip ve tezyin edilmiştir.Fiyat~ 

lar geçen senekine nisbeten daha 
ehvendir. 

Tabiatın güzelliği, gözünüzün görebil' 
diği kadar yeşillik ve ağaçlıklar ara' 
sında çok hoş bir vakit geçirebilece~ 

bir eğlenti yeridir. 
Şimdi gece yarısına kadar nöbet· 
'.c Koç Hasanın evinin yakınla . 
rında dolaşalım ki, avdan dönüp 

(Daha var) 
~ ................... . Müvezzilerden arayınız! 

HERİ Mecmuası Resimli Çarşamba , 
Sdyfalarını bır Ç'Ok güzıel yazılardan başka hıkaye ve hayattan alınını~ orijinal mevzulara ait ya. Haftalık mecmua : 2 nci sayısı çıktı 
lllarla süsleyen (HERİŞ) mecmuasında, bunlardan başka dört tane de cınayet, macera, polb ve 

ıarihl roman tefrikaları vardır. Bu romanla~:n isimlerı: KANLI LOKANTA. PARMAK İZ( Büyük Millet Meclisi - Büyük Reporta1· 
FANTOMA ELLER YUKARI, GECE KUŞUNUN OGLU 1 
(HERİŞ) in ınündericatından bir kaç isim daha: Zeybek Kara Haydarlar, A-şk Dersleri, Heı iskerder Fahrettinin yazısı: Tarihten sayfalar 
Telden, Bavanlara Ögütler, bir avuç kahkaha ve ilah. 

du, bu kadın Madonun kızkarde. 

i<lir ki, Madoyu Fredoya ema • 
ıet etmişlıir. Fredo da Amerika· 
dan kendisine gönderdiği para i. 
" bu kızın tah.•ilini yapmasına 
ard.-n ediyordu Bu kıza aşık 

nı.dır? Yoksa. kızın serveti var 
da onun için mi? Burasıını anlı • 
yamadım. Bundan bir müddet 
evvel kızı, pansiyondan çıkara

rak müsiki dersleri wrdirmeğe 

lb"'iladı. Sonra da kızı Amb-. 
döre artist olarak muhaleietine 
t'ağmeo zorla ooktu. Kız, vasisi • 
11e kar~ı daima çekingen bir hal 
almış, hiçbir zaman ona yaklaş

"'>amı•tır. Fredo ona, buraya ya. 

kuı bir apartıman da tuttu. İşte 
bu sıralarda Boenos Airesteki 
kadııı bi!'denbire çıkageldi, ve 
iloğruca Fredonun apartımanına 
r;i~ti. Orada Madoyu bulamayın. 
c Fredonun hulıııdutu stüeyoya 
ı:ıtti işte orada ... 

hrıdi bcbn, ba.denbi.re sus • 

~~~c~ıa~~~n~ ~~~w~~~h~m~u~t~~~e~s~a~r~i~'n~~~n~-~y~e~n~i~b~ir~r~o~m~a~n~ı~:~S~E~V~G~IN~IN~S~U~Ç~U~~~~~~~~~~~ 
bilmek üzer: b~r ••at mü•~/ 
rica edi} orum. 

muştu, Sakıı: gözlerini kaldırıp 

kendisine baktığı zaman. korku 
ile, kendisinin arkasını dönmüş 
bulunduğu kapıya bakmakta ol. 
duğwıu gördü. Sııkızın, geriye 
dönmesine meydan kalmadan lb· 

!ık gibi bir şey işitti, Ve madam 
Al1kiların hafil biı' haykırı~tan 

sonra yere yuvarlanmıştı. 

En Son Havadisin Romanı: TS 

Sakız, demal kadınıın imdadı • 
na koşarak kendisini yattığı yer· 
den kaldırmak istediği zaman 
göğısilnde bir bıçağın sapln oldu • 
ğunu ı:ördü. Tel.ıu:a ve bir 
cerrah u.stalıgile korsasın: çö:r.dü, 
yarayı muayene etti. Allahdan o· 
lacak, bıçak kalbe kadar nüfuz 

Bu konuşmadan beş dakika son· 
ra bır sıhhi imdat arabası kapı • 
nı'1 önünde durm~'!u. 

Madam Arkilar, sediyeye yer· 
leştirilmiş solgun çehresile önün. 
den geçiyordu. Gözleri minnettar 
itle bislerile kendbine dikilmişti. 

Sakıı:, sediyeye yaklaşarak e -
etmemL51ıi. Bunu gören Sakız. ğildi ve: 

Oh! Hele sükür diyerek, bü _ Müstariıh olıunuz madam, 
yük bir nefes aldı. oğlunuz, hiç bir vakit rahatsıı: e. 

- Dahilen bir emoraji falan dilmiyecektir. 
y>ok. Telefonda bir numara aca · Sakız, kahvede yalnıı: kalınca, 
rak biı· doktorla konuştu. Tele • etrafına bakındı, biraz ötedeki 
fondaki kon~a tarzına göre garsonun yanına yakla:ııp: 
doktorla Sakıı: peok teklifsizdi. - Ben, patronla kon~urken, 

!Çeviren: S. S. 1 

buraya kim girdi? 

Garson elindeki pe~kiri sallıya
rak canı sıkılm ış bir halıde: 

- Ne bileyim, gelen F redonun 
d~ları.ndan biri olacak kapının 
aralıgından baktı ve patronu si • 
zinle konuşw· gördükten sonra 
da çekilip gitti. 

Sakız, büyük hır çeviklikle 
garsonu yakasından yakalıyarak. 

- Onlara bunu sen haber ver
d>n değil mi?. 

Garson kendine ürkek bakıslar 

d.iğin gün bilki karşında biç boş. 

lanmadığın kimselel'i görürsün. 
Şimdi, garson, Sakızın söyledik· 
!erini tekrarl<ar gibi: 

- Anlaşı ldı, madam zatül. 
cenbten hasta, kahveye ben ha • 
kacağım. 

- Mükemmel, işte böyle, <;a. 

yet b iyanct etmeğe kalkar san 
la bak1yord u. vay haline, şimdilik adiyo gecen 

Sakız, garsonu bırakarak ce. hayırlı oksun. 
binden çıkardığı bir vesikayı ona 1 Sakız gittikten sonra, garson 
gösterdi, kasketini aldı, ve eli ka. dükkanın kepenklerini indirdi, 
pının tokmağında; ve daiına yatmakta olduğu kahve 

- Bana bak, arkadaş, kahveye de yatmaktan korktuğu için içe· 
simdi sen bakacaksın. Bütün müş riki odaya yatağını yapmış ve 
tcrilere, madam Arkiların hasta kapıyı da sıkı, sıkıya kapamıştı. 

olduğunu söyliyeceksin, hoş za. iV 
ten, kahvenin müşterileri de a· 39 num ara lı radyo idaresin· 
şıp taşınış değildir. Hastalığın da de Sakız , ıniid iirüıı oda sında. 
zatülcenp olduğunu unutma: ayak ta maa~ına zam isti yen 
Söylediklerimi anfoyorswı değ] bir memur ta.ri le durmakta 
mi? .. Bir de unutma ki beıı güzel idi. 
bir muhasibiın. Kasaya ait metc. ı -Sa y ın müdür, sizden h as
liğin bile hesabını bana vereme· ta ha uNle Gal ııay ı ırldi(> göre-

Radyo müdürü, ç-0!.. lıP~ 
nazik bir adam olup h er\. 
saa<l e tile alakadardı . Sa\.ıt1 

- Gidiniz, do>tuıo, gitlİ~ 
K t-ndisi ne hrn im de y akııı ·, 
hatler t= l'fnni ettiğiu:ıi ~ 
leyiniz, Doğnı-u iy i o pikı••" ıı 
yasada h emen yok gilli, G1 , 

ise bu san'atın tam ehlidir· V 
yazık ki onun da peşini ft 
ket bırakmıyor... ~ 

- H em de birbirini ı• 
etmek üzere öyle drğil nıi { 
dürüm?. Şimdi de, kar; 11~ 
daki kahven in §U İspanyol I 
roıııı yok mu? O da düıı t 
~am Zatiilcembe yakalaıııd1J,f 

Müdiir, hayret le Sakıt• 
karak : 11 

- ·Ne demek i~tiyor'~ 
Benim, o kahve ile müıı~' ,ı 
tim ne, oraya gittiğimi ııtJ 
nediyoNun? J 

(Da/111 1 


