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SALI 13Ma11s1941 
1 Sene: 2 .. No. 169 

Başmuharriri: 

Nizamettin Nazit 

Meclis Parti 
gruputoplandı 
Başvekil ve Hariciye Vekilimizin Türki-

. -- yeyi alakalandı ran 
meselelere ait izah-
},~r~nı tasvip:etti 

\et H k 'p13 (A. A) Cti nhuri
• · a arti i M clı grupu bu· 
gun saat 15 d R . 
mcb' c eı vckıli Trabzon 

usuaı S , R·ı· d la • t:ı ııırı eı gın-

1-~'-to~ ndı. Ruzna ne sa~ın Vc
•Ul.lnıı:m U 

• ı._ mumi he~ ete ver ce~ 
ızau.ıı tt.r n ib t S .. k .. arc tı. Harıciy V._kı._, 

u ~ SaraC'oğlu ilk defa kiirsiyc 
~:~ı ,.e Turkı~ eyi alfıknlandıran 
~t ı.:-e ve ''rutuıL: rn mi.ıteallık i7..a

ını umumi heyet dikkatle- takıı 
cdttt. Haricıye Vekilınin hır saat ka· 
~r do\aı cd . 

5 
n en bu ızahatındaı 

.tonraR muhf.<!rcm Başn'kllimi7 dok
or cf'k Sa . hıı 1 Ydam söz al.ırak VNilcı :t tı huliısa ve teyit eden beY<J-
. i<ı bulundular ve umumi hcsctln 

Başvekilimiz RefiJc Satıdam şıddctli a\kıslanlc içtimaa nihayet 
verildi 

Amerika mu
harebe çem
berinin içinde 
Amerikan bayra
ğını taşıyacak ec

nebi vapurları 
harp mı ntakas ı n

dan . geçecek 
Vaşington: 13 (A. A.) - B. 

Cordcll IInll, fı~ aıı 'fil·:ıret en
cümenine gönderdiği bir mek
tupta' Amerika Birleşik De\'let-

1 ıeri fora(ından miisadcre edilt!n 
yah:ınl't \'npurl:ırın kııllaııılma ı 

bahsinde tahdidat ~·nınlmam:ıı;ı
nı ta\' ... İ;\'C etnıi~tir. 

Amerika Rirlc~ik Deylt•tleri 
Bahriye koınis~ onu reisi Amiral 
Emer~ 

0 nin geçen lıaf (a a,vnn ti
caret <'ncfüııeni huzurunda yap
ını~ olduğu bt'y~ınat, hu kurc neı-; 
rl'dilmi~tir. Amiral Eınery lıiikiı 
metin bu \'a}>urları kendi ha~·
.rnkları altında, •Hnqı Jıunhıka
'ları .. ııdıııı geçirerek İngiltcrc~·e 
malzeme nnkHyatında lrnllao
mağı dii~iinml'kte bulundui:'l.ınu 
iiylemiştir. Bu ınıntakahır tas

rih edilmemiş olmakla beraber, 
Amiral Emery'uin, Aml'rika bi
taraflık kanunu ile fosbit edilen 
muharebe mıntakalarıııa 1chnih 
dmiş olduğu snıulmaldaclır. 

Beklenmiyen bir 
ziyaretçi 

iskocya'ya hava 
dan 'inen Alman 
subayının Hintle
rin muavini Hess 
olduğu tahakkuk 

e f t i 
Hess fena bir 
akibete uğraı 

mak korkusile 
İngiltereye 
iltica etmiş 

Hali/aks, nut 
kunda, Ame
rikan gardımı 
teraziyi lehi-

,. 

• 
mıze çevire-

cek, dedi 
H arb-.--o-.--_ 
A ·~ neticeleri 
rnerıka · . 

büy!ik ıçın de 
. ehemmiyeti 

. ~aız olacaktır 
\ n~uıgtoıı: 12 ( A. A ) 

Sıts Cit 'd · - l<an 
.> c ııwrkcz lıllr -

lıırı nıcdi . h P kaynak 
t 1 . sı ıızu ruııda bi 
u ' sıivli . . i . r ııu. l , ;\cıı ngıliz hiiviik l .. 
4 11rd JJ ıl'( k . c çısı 

n s dcııııstir k'· 
l\tlaııtik ı. 

d ınuharcbcsi knz• 1 ı •ı 7ıuna d . .unı -
l'nr k . n uıına adedini arıt -ı 

a gıındercli . h ı 
lcr' t gı a\ il ku\'\ et-

ı ernzi.). 1 1 . . 
ree ktir M' e ııınızc meyletti. 
terek . eıulehetinıiziu nıiiş 

laııa~·i k d . -
cdl·ıı rn · ~ u rctuıc i tiııad 

Uşterck d • 
ku \\eti . . eııız Ye h::n n 
. erıınızin k ,. 
ı lıh"al d nt ı netice 

C Cet: • d 
ıııh oruın O 111 en stiphc l't-. rta ,, 
rıııı l enıd • çn.,:ın ilk asırla-

• eıı .) n at k 
7.\t1" • tını olan bir 

utn nıecleııi!. ct' 
ue ınani olmak . '. nıııh,etıııo i-

1(·111 d .... 
llHİ7.lİ bilivo O ogustli ~.ü. 

" ruz. il ırl k' 
(B ar ı hu 

aşı uçuncu sayfada) -

800 yeni gemi 
daha~. 

lngiltere hesabına, 
Amerika tezgahla
rında 5,500,000 to
nilatoluk gemi inşa 

edildi 
Vnsington 13 (A. A.) - Bah-

riye d · · . .. aıresıımı <Hin bilclirdii:rinc 
gorc halen iııgilterc ve mütte-
fikleri hes b • Ah a ına Amerıkan tez-
ga larında mecmuu 5.500.600 
ton tutan 800 . . . . . gemı m a cdılınış-
tır. 

17 .Yaşında bir kız baba
sının ~iftesile oynarken 
kendı kendini yaraladı 

ve •• öldü! 
-.. ____ eni tariht 

- tefrikamız 
Sultan AbdüI• Aziz ve 
İmparatoriçe Öjeni 

kol kola .. ~ 
Yazan: .AYHAN 

Ruzvelt Men
es'i kabul etti 
Mülakatta bütün 
Dünya mes'eleleri 

görüşüldü 
Vaşington: 13 (A. A.) -

nıstralya baş\'ckili n. l\Jcnzie..: 
bir saat 8. Roosevclt'le gifrii ·
ıuiiştiir. 

Bu mülaknttan sonra U. Meıı-
zics gazetecilere demiştir ki · 1 

l\Hilakatıııuıın tcmns t·tmcdi
ğ'i pek az mevzu kalnııı?ltr. Hii· 
tiin dün~ a mcselcJcı·i t•tralında 

(De\•an~ı 3 iiııcii sahıfcde) 

lless 
Londrn 13 (A.A.) - Ruek>lf 
ess'in i-.ko~yaya gelLc;i bu 

abaHki İn~iliz gazetelerinin 
•erdiği en heyecanlı haber • 
ir. 
Times gazetesi dıyor ki: 
Sabahın ikisinde. İstihbarat 

'czarcti paraşütle İskoçyayn 
inen bir Alman pilotunun hiç 
iı ştipheye nıah 1 b mı· 

yacak surette RutroM Hcss ol. 
:luğunun tesbit edildiğini bıl
:lirmiştfr. 

Bu gazetenin Glasc-0wdak.i 
ınuhabiri de şu tafsilatı ver. 
nektcdir: 

(Devamı ikınci sayfado) 

Hava ve Deniz vasıtaları 
· yarışı Almanyanın lehine 

dünmeğe başlamıştır 
Ayda 10 Denizaltı indirmekle Atlantik 

Muharebesi kazanilmaz ! ·- - -Yazan: Sabık Bükreş 
Ateşemiliterim!!__ _ 

Atlantik muharc1besini kazan - nşını kazanmakta yeya kay!bet
mak için iki taraf arasında müt. ~ektedir. Atlaııtik muharebesin.. 
hiş bir yarış başfadL İki tarafın de rol oynayan vasıtaların ncv.
mukadderatmı belirtecek olan bu leri şunlardır: 
ha~ vasıtası yarışını dikkatle ta- 1) Deniz vasıtaları 
kip ediyo'rum; ve en ufak bir ha- 2) Hava kuvvcHerl. 
her üzerinde saatlerce kafamı Deniz v~1titlnn (T.icaret gc_ 
~oruyoru~ •.. Zira hamin bu saf -ı mrleri, muharip refakat gcmılori, 
hasında butun dava, bu vasıta ya. (Devamı üçüncü aayfndB) 

Bayazıt meydariındaki enkaz 
yığınlarına son kazma vuruldu 
Açılan meydanın tesviyesine yakında 
başlanacak; inkılap müzesinin önüne 

havuz ve yeşil saha yapılacak 
Milli Şef, son ziyaretleri esnasında 
Bayazıt müzesinin haliyle mu haf azasını 

emretmişlerdir 

·• :•-...ı rnaı acaK-ı.lr 

1 En Son 1 
IHavadisl 
Knoks, Ameri
kanın, müteca
vizle boy 91çü-.... . 
şecegını sara-
haten söyledi! 
Vaı;:in~ton: 13 A. • -
Hnlıriyc Nazırı ulbny Kııox 

a keri miilıemJisler oe.mhc~ti· 
mn hir topl:uıtı~ımln siiz ·.ılıı
rıı k fÖ) le tleuı i;ıtir: 

merikn :.İmdi öııiind<·l..i 
iiç yoldan lıirini eçınek mı·ı·
l.ıuriyeı indeılir: 

1 - Miiıı·ı•n, izle Jıo,· cil· 
çii;:mrk, · 

2 - Uiiııyamıı diğı'r khını 
lıırınıl:ııı tt••·ricl eıliJnu·k, 

3 - - Tc~liıu olmak 
Biz lıirinc:i ~ıkkı kahııl et· 

tik. 'l'f>c:ı\iizn korkutııınk ve
) a ın:ı~lup ı·tııwk için icap e
dc-,ı ~ulılt>l le ona knr ı ko) ar·:ı
ğız· 

Kafile-lcr mcı;e]~ ine de tı·· 
ııuı cılen Alfwy Kııox fırnlıırı 
öyleıııi:;tir: 

(~Öıııkrtliğiıu;z mallımıı ;;. 
lıiir 1-.ıyıya gitmf' iui teıııin 
i~iıı ) eni hir miiılafna si lt•ıııi
ııi gc·ni~lt'tip tckfııııiil etıiruıt;-
111 iz ilıt imali 'ardır • 

Sozialische Natio11al 
Zeitung'ın tebligi 

~es, idealist sıf atiie, 
lngiliz imparatorlu
~uyla Almanya ara. 
sında bir sulh temin 
edebileceğini düşun. 
müş ve bu teşebbüs 
etrafında şahs1nı f e. 

da etmiştir. 
Bcrlin, 13. (A.A.) D. . B. -
National Sozialistische Zei

hmg tebliğ ediyor: 
Rudolf Hcss tnraf mdan bırnkı 

hın kağıt \'e ''csikalardnn şim
diye katlar btihraç edilebildiği
ne gUre, Jlcss her şeye rağmen 
ve tllnıınakta olduğu lugilizler 
nezdinde şahsi bir tavassut sa
ye ·inde İngiltere ile Almanya 
ara ında niha~·ct bir nlnşama ta 
lınkkuk ettirebileceği fikris6bi
ti ile yaşanu~hr. 

}'ilhakika Londradau Yerilen 
haberler kendisini ııinmck iste· 
diği ye.re ~·akuı bir noktada pa· 
rnşii tlc atlamış ve hiç şüphesiz 
yaralanmış olduğunu bildimıek 

tt>dir. 

Parhytı malum olduğu üzere 
sccnlerdenbcri çok ha ·ta olan 

Rudolf llcss son zamanlarda 
gittik~,-. daha çok \"e daha d\!ği-
ik tedn\'İ çarelerine ba ''Ur· 
ınu~tur. Bu çareler arasıada 

maıı) etizmecllere, ıniineccimle
re nıüra<'aalta ıue,·cuttur. Ken· 
disini bu tedbiri almağa sevk 
ecdn akıl hastalığından bu kim 
selerin ne dere~ye kadar mesut 
olduktan meseles.i de aydınla-

t 
tatmasına ~alış.alacak .Jtir mese
ledir. 

Fakat, İngilizlerin B. Hess'e 
bir tuzak kurmuıt olmaları pek
ala milmkUndür. 

Her hattı haı-eketindcki tarz 

KURUŞ 

i .. 

j 

Amerik.ıhlarm İngilizlere ~·urdı ma bnslaııınlnrı fü:crine. h.•\•tızııu 
ve rniihiınınat dolu şill'plcı·c rC' faknf t•dc· nAıııNik:ıu doı1t1ıııırn

sını'l:uı h ir kısmı 

Amerikan yardrrnı 1 Akdenizde muharebe 
genişliyor yeniden başhya-

caknus ... o 

İngilizlere sayısız 
'ayyare gönderildi 

3 iiksck deniz .,,ılıi5:'1 ctlcı iııclPıı 

.Ne\!}Ork 13 ( . A.) lıni hirinin İı.;\ icr" tcl!!r:ıf :ıJ:ınsı 
tı~ıt Prc,,~in Kuılii.;; ımıh:ılıiri-

ıiıı lıil,Jirıliğfoc gön·. llİİ) iik 
•ııiktnrda \.ıııı rikan lıomlı.mh· 
uı:ın ; c a\ ı·ı t:I\ 'an.Jeti } nl-. 111 
arka gclmi~tir: . 

ıııulıııhiritw :ı :ıııtığı hl'~ •ıııutu 

gi.irt·, Ak<icııi1 tl'kr:ır hiı~ iık de

niz. nıulıurchl !erine t;nhm olmak. 

iizercdir. 

Bir amatörün kul
landığı otomobil 

Derbend Karakolu civarında devriJLh 
içindekilerin üçu de ağır yaralı ... 

~ Hiiıı F"ı·ı• ı-ulı:ı 11: .• kar~ı K :.-ı Faka\ Ş{>lırc <Hiuiiı:leri -ıra 
~ll lıanc ırtlurıııda k ı Dı·rlıı·ntl sını1a otutııobili son ürntle ii 
ın ıı• larm:ı k:ıı:ıkul u <'İ\'nrımla 'd .. k" · ·· I ren H\'nİ. direk.-.iyonn ı art' e-. 
uç ·ı~ıııııı ~ ıırn ıınııın~iJ" uı•tİ· 
,.,-.Jı•m•n Jıir oloıııobil knzn<-ı ol- dPnıeıuiıı1 Derbend karakolu c 
ıııu:;tur. ,·arındnki \İrnjdn. araba müt· 

Tat ... iıııd<· Ho) a miir"h~ı·. M M 1 Lir hızla a~cıı çarparak 
\hıııeı Uo) mnnın garajımla lıo devrihui,.tir. 
nı•ılık cdı•n Avni. tHirı gt•ce 1 

1L___:L l 1 Al • • • 1 • 1 Tamamen parçalanan oto-
urrı ı ıı "• c a J ıtll crnu e 

il ... i nrkncln~ıııı ) :ıııımı nlıııı. ve nıolıiliıı )Olcnlarıııdan Turba· 

g:mıjılan lııMt:,İ hir ot<ımol.il nın ol kolu kırılmış ve mulıto 
çıkartarak lnmıınla Jıcp 1Jirlik lif yı~rleriııclen ağır sureue ya-
l gt•ıııu·~e !;Ikıııı~larthr. ralnnıııı;;Ur, 

Arni elıliy<'ti olıııadıt'l lı:ıl· ~ 
de oıoıııoLili kullnıımaktıı Lir A'ni \'C Celal de ba;ların· 
ııı.ılıımr görmemiştir . elan aldıkları yaralarla kendi· 

Üç arkncla}; salıaha kar~ı Şi§ 
liden ~elıir lıllricine çıknH§lnr 
' .. Kağıtluınt-dcn Dcrlwncl ci· 
\arına kntbr gitıni;.;}f'crclir. 
lerimfon gi'Çmi:Jer 'e vaka ye· 
rine ) cti,.en jıındnmınlıır tara
fından iiçü de Şi:;ıli Çocuk has 
tahaııe ine kaldırılmışlardır. 

l\liidıleinıııumilik talıkiknta 
ba~lnını§tır. 

Alman-Fran
sız müzakere -
leri bitmemiş 
Dcrlin: 13 (A. A.) - Yarı res

mi bir menbnrlan bildiriliyor: 
Alınan Hariciye nezareti, Al

man • fo'ransız münasebetlerinin 
bugünkü vaziyeti hakkında ya

(De\'aını 3 iiııcii sahifede) 

hinin ta içinden gelerek yaptıjı 
birçok hanş tekliflerini herkes· 
ten iyi biliyordu. Öyle ıörilnü
yor ki Hcss, kendi fikrine ıöre, 
iagiliz İmparatorhıfunun tam 
tahribi ile nihayet bulabiJecek 
olan bir İllkıliba şahS9..nı feda 
etmek suretile mini olabilece
tini tua,·,·ur etmekte idi. Ma· 
16m olduğa Uıere Hess'in vui
fesi miinhasıran parti işlerine 

taalluk ettiği için kendisi bu ta· 
sayvuruaun ne gibi akis \'e neti 
celer verebileceğini kat'iyyen 
dUşünmiiyordu. , 

Nasyonal Sos)·albt partisi bir 

Hitler'in mü1nessillik 
bürusu ''parti riya
set divanı,, adını aldı 
ve doğrudan doğruya 
Hitlerin şahsı na 

bağlandı 
Bcrlin, 13 - A. A· -
Führer tarafından neşredi 

len bir ·mirname mucibince, 

Fülırer'in miimessillik büro u 

bwıdan sonra «Parti riya,.,et 

dh anı, i-ıııini nlncaktır. Di· 

van doğrudıın clağru)n Hitl<>re 

Lağlı bulunacaktır. Müıne sil· 
lik bürosunun ınii<liirliiğii )fo-

İ<'heılc•itcr Martin Borııımm'a 
te\ di edilmilotir. ----------------Fübrt>r'iıı son nutkunda dedii'I 
gibi, biitiin 1ngiliz şefleri dev· 
rilip deı Biiyiik Britanya sulh 
ynı,mağa amade oluncaya kadar 
devam edecektir. 

Maltaya 600 
hava akını 
yapıldı! 

Malta: 13 (A. A.) - Reuter: 
G~ea pazar ıeeesi düpnaa tay 
ya.relerinin üç dalga halinde 
Maıta'ya yaptıklan hiicumda si• 

Pek yakında B.:ıoyazıttaki İnkılap müzesinin ı tasviyesiııe de....ı.. ,. başlan 1__. R. Hess'in sabit fikirlerin tesiri 
onuuueıld tarihi çeşme de dünden Bu 91!§me .sıonra ba§ka b' • ı altında bulunduğu hakkında ilk 
itibaren YlkılmıştıT Meydanın (D !ı.-: • ır yerde, tebliğde bildirilen \•akıayı tevirl 

~anu ..,.na sayfada) · . . · ehnektedır. Hess, Fdhrer'ın k:ı1 -

ideaJist adamın bu kad.ar ıneş- ı \'İl emlike pek biil iik hasarlar 
um bir sabit fikre kurban olma- olmuştur. Sivil halk arasında da 
sınt te~ssür ve tecssiifle k:R" ı· bazı :ıayint vıırdır. Pazartesi IÜ• 
Jnr. Bu va:rh et ingilh•1·p11İn Al- nü civMda dört defa düşmaa 
manyaya talımil ettiği harbin tayyareleri &özükmüt ve dört 
d"''mmnn mani de:"·ildir. Harp. alarm \•erllmiıtir. 
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~SM&~~Tu~M~~~ı-BJB~~~~RI~ f-~~---T~a_r_i_ht_e_n~b~i'-~ya~p~r_a_k~~~-~-~l~OMD~Gd: 

~ .~,. c;.~~ daki ankas M r?AQFl~ ,7 
~--..--.~-''•~ ~~ulJ/JlJ· ~ vestminster .. 

--- Milli şef, son ziyaret- :'""'-.::r-. ~ . ~ Dünkii ajans haberleri, e\"• 
!eri esnasında Beya- ,·efkj gece Londra üzerinde "u· 

zıt medresesinin hafi- ...,......,;..-.;;.a_..; kua gelen Alman taarruzu esn.-

Genç başile boynuna tam 
bir daire resmettirerek 

- ııında Lordlar ve Avam kanır 

le mu haf azasını emir A J l h ·ı · b . ralannm hasara uğradığını .... 

etmişlerdir. nau·o u sa l ıne ır :.i!:n~:::!~s~e;;,~:~i~~ 
(Bap birinci sayfada) bildirdiler. 

yenMen kurulacaktır. Belediye d l 
lstanbulda Türıklıerin kurdukları .J.onanmago··n erı· mesı· k~;~t:~:ı~~~arW~~m~~= 
eski ·bir irf.an mile~ olan Be. u ~ zıd kule.~ ~beıJinde, pa~ 

gül··msedi u •.. 
- -i!iieiliJ! : Ni-~e·tti~ Nazif~ yazıt medresesine de Uıyık oldu. tıa bir sembolü idi ve İngilisld 

_ğ-..ı değeri venneği kararlaştırmJiŞ. kararlaştırılmıştı Şebnhkn"unleb;,il:o:rntioh~ .... neddera ~--yan Rifat. efendi artık dayanama. 
all§tl: 

- y 00 ağabey! 

IDedi. 
- O kadar ilerisine gitme! Fey 

r.iye mükemmel bir mekteptir. 
Büyük İpekçi bu ani mukabe. 

ı~ karşısında -derhal yan çizd : 
- Canım .. Be.n de demem h.i 

fenadır, ama isterim daha çok 
güzel olsun.. Kahvenin ıçinden 

pul takırtıları cSC yek> nl şu ta. 

şını! Gibi sesler gclıyordu. İkı 
kardeş ayağa kalkt.lar. Rıfat c. 
fendi: 

Papyonunu düzeltırken lsma l 
efendi cebinden beş kuruş çıkar. 
d , masanın Ustüne attı: 

- Haydi gidelim .. Fnkat ister. 
sen bir parça daha bekle şu ga. 
zeteyi okuyalım, cAsır> şimdi ne. 
redeyse çıkar, bakalım kmı öl. 
muş, kim kalmış? Vay canına .. 
İşte bu tuhaf. 

Büyük bir hayretle durakta -
mıştı. Sob elile kardeşınin kolun. 
dan ıkavrl\}•arnk sağ olunıu uz.at. 
tı: 

- De yahu, bu bizim Vahit de· 
fil mi? 

- Hangi siağabey? 
- Nah şu Etemin eczanesi ö • 

nünden geçen .. 
- Öyle ya... 
- Vay ülhani \'a}' ! Mektepten 

mı kaçmış acaba? 
- Zannetmem. 
- Ne ışı var buralarda? 
- Be ı bır şey almak çin ç k. 

m ştır .. Rifat efendı Sabri pa a 
caddesine doğru bir iki adrm at
tı! 

- Vahit! Vahit! d iye bafürdı. 

- Temiz giyınmı.ş, ağır bas"'! 
l4, 15 yaşlarında b r genç ağır a. 
ğ r ~ürüyordu. Bu, R fat efendı. 

nın bu} iık oglu tdi. 
- Vakıt! Vahit, babasının sc

sını iş tm~ olacaktı ki genç bas. 
macı Ibrahim efend:..nin dtikkanı 
ile şekercinın önünde :nda1:ğın dal 
gm geçti; sağ tarafta bir sokağa 
eaptı. Rifat efendi oğlunun bu sa. 
lltte sakakda dolaşmasını pek m • 
ralt etmişti. Hemen ark.asından 

~- Bır dükkanın vitrinini 
5eyrede.rkoo yakasını tuttu: 

- Ne yapıyorsun burnda? 
- Hiç .. dükkcmn vitrinini sey. 

rediyorum. 
.._ Bulamadın mı bu işi ba~a 

ynpacıik gün? 
Genç, başını boymile beraber 

wm bir daire resmettirerek gü • 
ı !iedı: 

- Seyrediyorum dediysem ho. 
.,uma gi'diyor da onun ıçin seyre. 
d } orum zanınetme beybaba; fara 
v ben olsam şu gömlekleri bu. 
ra} n koymazdım .. Sonra şu men. 
clıUerin açılış tarzları hiç de gii. 
ı 1 değil. Vahit daha bu ya<rta tı

carete büyük bir istıdat gösteri. 
:yordu. Fakat babası ondan §ll an. 
da hararetli filmler değil, mekte
b n cin astığını öğrenmek isti • 
yo u. 

- Bu saatte sokakta ne için 
var? Yoksa sen de mi yan çizme. 
ye b a<iın? Mektep kaçaklıgı sa
na yakışır mı? Genç boynunu 
gömleğinin yakası içinde hır da. 
ha döndürdü: 

- Ne söyhiyorsun beybaba? 
Bu güne kadar benim mektep • 
ten kçtığ1mı hiç duydunuz mu? 

- Hayır amma.. • bu sırada 

h ytrtar gibi bağıran çığırt. 
ı.. an bır milve?.zım sesi i,.<dttldi! • 
Asıurt Asınr şımdi çı:ktı yazıyor! 

A :ı:ı- yazyor! Bnba enni cebine a. 
• r · h ecanla bağrdı: 

- Gazetecı! 
'Fakat oğlu ondan daha büyük 

b r heyecanla elini cebin atm .._ 
tı. 

- Hişt gazeteci! Rifa tefeırıd, t r. Hazırlanan proje)'e göre med. ... 
3 

.. u- guıı-
yan gözle onu süzerek: resenin önündclk1 eski duvarlar 1 

]eungu_ veved:y
8

unlman
10

bukesa
0

adtine, do~Jıu _ Oh maşallah! .. diye homur • tamamen yıkılacak ve buradaki -
3 

~ 

dandı. Artık her işin b.tdi de ga. büyük yangın havuzu ortadan notlar saçan ahengi ne mqhdl 
z.ete okumağa mı başladın? katdmlacaıktır. Yalnız medrese. y } •• k d • c ı• ıJ k "d" 

- Haytt canım .. Gazete alıyo- nin meydana baXcın kapısının ö. apl 80 muza ere e en JD 085 ar- 1 

~u tarihi kulenin tarihe lr 
rum ama ken<lım için değil Selim nüne mermer bir hayuz ile fıskı. J ""' t b•t d•ı • tİ rışması, hiç §Üphe yok ki aa'r 
efendi iç:n. Brzim kimya hocas ye ve yeşü brr saha yapılacaktır. Şl anacagı eS 1 e 1 mJŞ neperver fngilizlerin isabı"' 
Sel:im efendi için... Şeyhiılislfunların biz.zat ders ver . bozn•uş, •siinr harbi• ı"Jk tesı"ri..ı 

Zaten beni gazete almak için o diıkleri bu tarihi irfan abidesi bu o os cyı em ın ı H kk K 1 t R d B · Do""bus..c;on C ·· 1 ~ i minde iki kıymetli elçisi gel- • 
sefaret hc'-·etini knbul etti. Ev- • a 1 onya 1 di. Cem hazretlerinin hem mek- yapmış ır ... 

izınlı çıkardı. suretle ortaya ç1kmı olacaktır. "' Londranın mecbur bir saati 
f +__ · vela Frenk Süleyman Be · söz tuplarını ve hem de şifahi ar- ıı: 

-- l\Icktcpte hademe kalmadı lVI.illi Şe ı.srnet Inönü, müzes Ş • 1 1 • · daha vardır ki, 0 da Sandriıtl' 
aldı. Sultan Cem'in bir miiddet OVa ye erın I m• wlarını getirdiler. Rodosa gcl-

m ? son ziyaretleri esnasında medre. f h . ham satosunun büyu"k saatidir· 
irin kendiisne misafir olmak is- I d k k 1 gelir gelmez se aret eyetındcn ~ 

Vahit güldü: se binas. i?c de ymnndan alaka. , za arına Sa 1 a ip b" d ·b· Bu tarihi atada kral ve ailel 
tediğini ,.e fırsat düşünce de mck "e burada ır o t gı ı na-

- Hademelerin hep.sı lagar da dar olmuş ve kemerlerin üstüne yardımalrmdan istifade edece- k a 1m1 ya C akların- sihatleriınizi dinli3erek hareket krnU oturmaktadtrlar. Şatonıdl 
ondan, vurulan sıvalan işaretle, altları d" i~ini ve dıanı tezyin eden bii· 

g• ini Öl lcdi. Sonra ilave etti: d ·· h 1 • etmek istediğini iiğrcn ık. Ri:r - """ Müvezzilerin sesicri gittikçe bi taş kemer olduğu takdirde mey. an ŞU p e en tyOr- yük, kürük atlerin hepsi, not• 
- Faakt efendimiz sizinle ny- kc.ııdilerine kar ı derin bir do t- :l raz daha arhyordu. dana çıkarılmasını emretmişier d mn lasate nisbetle yarım saa' 

ni zamanda bir de anlaşın ami· U hık hi i bcsli~ortl7.. Cem .haz-- As:.ıt! Şimdi çrktı yazıyor! dir. Gene Milli Şef, medrese ya. • ileridirler. Yedinci Edvard ıalt-
. akı jnızaıamak arzusundadır. R d os bey 1• n 1• n re11erinin teşrmeorini bekli~ o-- Yazıyoooor .. Asır Bulunduk pısının olduğu gibi muhafazası. e ta çıktığı zaman, saray erkinill 
Bu misakta bilhas a Cem'in Ro- ruz :.\lai~ etlf'rinde bulunan _, 

lan nı, Hftve vesaire yapılmamasını e. so""zlerı"nde C e m İ kabul edeceği ziyaretcileriP" 
1 rcl dosa serbestçe gelme i ve i tc· • Türk. lağribli ve herhangi (Dalıa \.'ar) mir buyurmuş a ır. niznma alıştırnuık için bu çarr 

Atlas harbını in illere 
kaz nacak 

diği zaman tekrar serbe tçe A· ele geçı"rmek İÇİn millet ve dinden olursa olsun - ye tevessül etmi~ti. 
nadoluya dönmesi tesbit edile- l d · r· ı k k b ı ~ maskesine bürün- on arı a ınısa ır o ara ·a u Torunu, şimdiki Vindsor .,.. 
cektir. etmeey amadeyiz. llcpsiue ge- kli kral olduktan sonra, büyfı) 

Frenk Süleyman Bey böyle mu""ş hı"lel·ı bı"r eda niş bir ruhsat veriyoruz. Cem babasından knlm abu adeti ıaı-bir misak yapıldığı ve Cemce iyi .s. 

bir kabul yüzü gö terildiği tnk- Sezl·yord u. lınzretleri ve maiyeti bi.itiin a· \•edip astlcri normal bir şekİIP"' 

dirde bunad nhcr iki tarafın • 21 
ğırhkları, mallan paralnrı \'l ayar ettirmişti. Bu tebeddül !fil' 

- - miice\'ht>rlerilc beraber tam bir nl'lcrdenbcri Sandringham sr 
bii~ iik \"e hayati menfaatler te• 
min edeceğini de ehemmi) etle 
nnlattı. 

Çu .. nku·· ------------- Konu ma bir karar Yerilme. 

l 
safhasına gelince Rodo Be~ i 
FYenk Süleyman Be}le yalr.ız 

* 

* 

Amer;jıtı yardımı g iinden güne artiyor ı•c malıal· 
lmc ı<ırıyor ... 
İngiltere, muazzam filo wm se/ ('rber lıalin<' lwy· 
du ı•e dü~marı ,Zeniz fulerine hücumları arttırdı. 
İngiltere, yeni hC§folU7uuı silalıforı kullmmııya 
b<ı§ladı .• 

ı 
kalmak i tedi. Diğer murahhns
lnr dı arı çıktılar. 

Döbusson ile Frenk Süleymnn 

* 
* İngiliz ıicarPt fifosıı hayıplar rtclafi ediliyor. 

Bey santlcrce süren bir mU-ın· 
keredcn sonra Cenı'in Rodo ', 
kabul edilmesi ve kentlisini ge· 
tirtmek için de Anadolu sahili
he bir odnanma gönderi m ; 

Hitler, Bii) ük Britanya iİJ;e- knlilenin önüne çıkıp bir iki kararlaştırıldı. 
riııe dalga haliıı<l gönderdiği gemi hatıruıa-ıııın o ka<lar C· Bunda nsonra biitiin mı•rah
bomhardıman ta)) arelerile İn- lıemmiyeti ) oktur. Faknt de· ha lar salona dnvet edilerek 
~li.G muka' eınetini kırmıın) ın· niznltıları tclılike i biiyiiktiir. kendilerine alınan karar tebliğ 
ca \'e İnigliz adalarının i tila ı Buna kar ı kafilelerl' ıle · edildi. Frenk Sülc~ .. ··an Bey 
planı SU)a ,Jü:;;ünce vaktile tröyıeller rcfakııt ctnıekıı•<lir. Cemin arzularmı yerine getir
Ka) zerin tatbik ettiği ilaha Sonra yeni müdafaa ilahları mişti. Bir misak imzalnmış ve 
haf'\ urınağa muztar kald1: De· bulunuıu.Lur. Denizin içinde -------------
nizaltı s.Halıları... ve on be§ metre derinliğin<le Harun u .. r Reşı'f 

i ngiliz ticaret gemilerini ha- patlıyan bombalar... - -
unııak, İngiliz halkını aç hı· İngiliz bahriye nezareti, 
raknıak, denizaltı harbi Kay- batan gemilerin .ayılarını. to
z-eıre ~eaıuetli olnıu§tu. Bu se- najlarını lıaber \ıel"İ)Or. fakat 
fer ele ö_yle e>lacağına ne ~Üp· batırılan denizaltılar hakkında 
he ... Zira tarih Lir tekerrür sükütu mulıafan ediyor. 
den ibarettir. Denjzaltılarına )alnız At· 

Ilitlcr, Lugüıı iki ıııühim lantikte değil ii l~rin de de lıii· 
mesele kar~ı:.ında bulunuyor- cnm ediyor. İngiliz lun a km

' rupaıııu büyiik bir kı~mına vetlerinin Bre t Lorienle li
hakim bulunmakla beraber, manlarında bir çok denizaltı 
buralarda «Yeni ~izam• ı i te· tahrip ettiklerine öphe >ok· 
diği gibi kuramıyor, çüukii tur. 
lrnri:ı"111ılııki ıııtta7.z

0

nrn Britan· Tay)areler, ılenizaltılar i<,in 
> a imparatorluğu Lu~a mani. hü) ük bir dii.mandır- Bunlar 

Müellifi: 
İbrahim Hakkı Konyalı 
Abbasi saraylarının nmh

teşcın dekoı-ları içinde ~·a
tanan tarihin en hü~ ük 
a~k ve en bti~ ük facia şah
eseridir. 
Harun-ur-Reşit kız kar

de ini, torunlarına ve ve
zirini kasaplık koyun gibi 
doğrnhyor. 

Bu kıymetli c er ııatışa 

çıkarıldı. Karilerimize tav-
ı;.i~·e ederiz. 

:;;ö\'nlyelc.rin Beyinden Cemc 
hitap eden bir de mektup olını -
tı. Fakat kullanılan ağızdan pek 
memnun görünmiiyordu. Şö' al· 
yelerin imzalarına adık kalıp 
kalmıyacaklnrından şiipheleni· 

,·ordu. Rodos Beyinin özlerinıtc 

Cemi ele geçirmek için aınimi
yct maske ine bürünmii'i hileli 
bir eda seziyordu. Frenk Siiley
mnnın bu iiphe--ine ramnen it-

"hnz e i rar • iir ·."Ordu. 
Cemi getırecck olnn donanma' n 
İspanya k~alının akrabasınd. 

Dük Alvoro kumand acdecekti 
Diik Alvaro Anadolu sahilin<> 

birisile nti nkname ile Rodos 
Beyinin mektubu Cem'e gönde
rilerek kendisi lıeml'n donan
maya da\.·et edilecekti. Kara~ n 
hiç bir Rodos aıııkeri çıkarılım

yacaktı. Eğer on gün içinde Cem 
gelme%Se donanma hemen Ro
dosa dönecekti. 

Rodos Beyile yapılan ıniiıa

kerelerde Ceın'in donanımıda 
nasıl karşılanacağı bile teshit 
edilmisti. Kumandan Cem'e fev
kalade. hürmet sösterecek, ona 
tesliyet verici söz :ı;öyliyecekti. 
Avrupai tarihçilerin Jazdıkla

rma giirc misakname çok parlak 
ilkap ile başlıyor ve ş(iylece de
\'aın edi~ ordu: 

_ Uize mchnbetlü Cc111 haz
retlerinin l>oi\"an n>: Sülc~·nıan 

enıni~·et i<;inde Rodo 'a girecek· rayının eski ayarına ahş111-ış a
ll·r ve burada kalabileceklerdir. lan Londrn halkı arasında kili• 

Cem hazretlerinin 'e mai) eti
nin arzularına mümanaat edil· 

mi~·ecck 'e bımlara hiç bir nıii-; 
kiilat <'Jkarlıım acal.."iır. 

Yu}iarıda ~azı hın ~eylere her 
iki taraf kurşun ıniihiirümüzü 

koyuyoruz. Bu misakname 12 

temmuz 1482 de Roda ta teati 
edilmiştir. 

(Dlıaa t•ar) 

işkembeci d ü kka
u ınd a bir yaralama 

Karngiimrükte oturan seyyar 
koltukçu Muharrem arkadaşı 
bulu.nan An Kahramanı demir . 

le başına vurmak suretile yara. 
lamıştır. 

Yaralı hastahaneye kaldırıl • 
mış, suçlu yakalanarak tahkika. 
ta b~lanınıştır. 

Demirle başından 
yaraladı 

Galatada oturan M. Ali arka. 
daşı bufUınan Taksim Şembeci 

dillıakanında garson Kaniyi susta
m çakı ile muhtelif yerlerinden 

yarala:nı tır. 

Yarnlı hastahaneye kalıdırılmış, 
suçlu yakalanrnışt1r. 

kali mucip olmuştu ... 
Nihayet kralın istifasınd•' 

sonra, Validci kraliçe, saatlt'ri11 

tckrnr yarımşar saat iler)etil• 
mcsini emretti. 

Uugün, saatler. Yedinci Ecl• 
\'ard z:ıınanında. olduğu gibi İ"' 
lcmcktedirler .. 

Ralıbim, nazardan onları saJı• 
in m~ ••• 

NACİ GAdf 

ISabahki telg!an€J 
Hitler'in muavini Rndolf .Fi& 

bir tayyare He İngiltereye geçtı 
Parasütle Glaskov'a atlayan H~ 
ın aynk bileğ! kırılmış olfüı.ğı.111' 

daın halen Glas'kov hastahancsi1>' 
dedir. Bir Alınan tebliğine gor' 
Hcss son zamanlarda aklındBıı 
hasta bul'llnuvordu. * Von Papen Aın:karaya diil' 
dü. 

* M. Hoover, Amerikanın _bat• 
be girmesine taraftar değildi~ 
&ki cürnhurreısinin kanaaüıı' 
göre, İ.ngiltcrcye en büyü« yat ' 
dun Amerıikanın harbe girmeP" 
sidir. 
* Al nan!arın Cebclüttarı)I 

geçınesinl! Fran.ko muvafakat et 
miştir. * İrak'ı hımaye talebine kal'f' 
Hicaz kralı ibnısısuwi red cf!\"tl' 
vermiştir. 

Şu lınlde, e\'\ ela Ingiltere) i alçaktnn ııçıırlar, hir d nizalıı 
uıağlüp etmek, aç bırakııınk, gördüler mi füerine bombalar. 
onra Amerika ) ardımının gel· torpiller yağdırırlar, tlenizaltı 

nıes:iııe mani olmak lazım... da bir daha çıkmamak iizere 
1911 de mirnl 1irpi. Ü· dibi ho)lar. 

mit iz bir halde deııiznltı Jıar· nmle~Jand lleniz taY)are
hinin 'l>iddedendirilm i emri· leri her ahalı İngiliz limımla
ni Hrmi .ti. Hitlcr ayni emri rından kı .if uçuıı.larını )'l l>-
19 1 a .. tekrar ıclti. Maki,at "' nıak üzere lun alanırlar. Bun· 
sal c fU: Ticaret gcnıilcriniıı lar <lii.nıan dcnizaltılnrına , 
lııgiliz liınanlnrına gelmesinin kafilelerine knr:.ı müthi:ıo bir 
önüne g çmek. ::.ilahtır. Binlerce kilometrelik 

l .. ~idi el rı insanlar. ve gazeteler 
. 

Acemiliğ. ustası ''Acemi eğlu acemi,, den başka 
b·r şey değildir! Bu çocuklar deli mi? 

Bundan baş'ka, İkinci Gi· lıir alıayı dola ırlar, de' rİ) e 
) om limanına Bitlerin de kor- Hızif i görürler. Bazan, bu
• n gemileri 'ar. Fakat, her uc· tan bir geminin nıÜ1'.. "ttchatma 

dene lıuıılar Bre l limaiıındn \C)nlıut kafileden n)rıhp )O" 

«leugercn<lıız~ d.uru~or, dı~a· !unu knyhedcn bir ·rnpura te11a
rı çıkaınl)orlnr. Amiral Spcliıı Jü fe<lerl ·r. Bu koc.ıınan deııiı 
akihcLiıııe uğramaktan mı kor- ku ları, hemen .. U} un üzeriıı 
ku)orlar? Yok ıı bir lngiliz int'r~ . Gemicileri kurtarırl.ır, 
bahri) e zahit.inin Ö) le<li~i l,!,i- •t mi) e de t.ıkip cdcce~i ) olu 
hi «Bomba ha tnlığı> ııa mı ..,ö tcrirlcr. Dtiıııendc rehb r 
uğradı! r? ik, lıaı ıilik te telerl r· K. file-

DID İZALTI SİLAHI erin mulınfnza~ımlu t.)) arelc-
Ticaret gemileri için t.ıın a- ı in kaide-i, <le-lrÜ) erlerden 

Genç şairJ.er, kendi san'at na. 
zariyclerini (!) kuran yazıları a· 
rasında: «San'alın scnlerce çilesi. 
ni çekmiş ve n!imüteruılhl mcrha. 
lelerden geçmiş bir şain günün 

birinde acemi bu· eda ile karşı · 
'1.lZ'da görür eniz menfi huküm. 
er vermey nız! Bu takdırde o, 

acemi i 'ın ustası olmuş demek. 
tır.» •tarzında bir takım cevahir· 

ler yumurtlam ~ar ... Bilmen bu 
cümlede gizli • hayır, ap açıık sı. 
r •an • cintakı hakkJ> ı sezdiniz 
mı? re hiicunılı:m pek o kadar mii- daha fnzladır. 

es,."r değildir. Arn ıra tan rf'- İngiliz 1imnnlarına, her haf- Bir genç şair (!) tasavvur edi. 
lf"rin attığı toqıillcrle hatan ıa iki hin ticaret gemi i gelip n :z. ki, senelerce san'atın çileleri. 
gemi} iıı ayı ı pek azdır· Ila- gittiği tahmin Nlili) or. Bunlar ıi çekmi .. namütenahi merhale· 
z.ın. lıir kor,an geıııi~inin Jıir (Devamı 3 liııdi o;:ıhii('(lc) 1 erden gPem s ... Ve sonra günün 

1 1 
ve muheyke~ vücudile tıpkı ~ 

Yazan: En sari Bülent . Musa heykelini andıran rin~ 
h>sof sade bu halile değiT, fiJCif 

birinde y"nc cacemı» • Buraya 
bir ece) lfilı "knsı eksik, onu da 
biz iluve edelım • bir eda ne kar· 
, nız.a ç kıp s -ze henüz ısın alfa. 
be nde olduğunu go teren bl,. ıp· 
l ail .tle, bir "eyler mırıldanı • 

yor ... Bu da ~·etmemiş ~(bı, saç. 
"' arının, acemi değil usta işi o'· 

du unu iddiaya kalkış yor! .. Eh 

art!'.k bu kadarı küstah'ık! Yahu, 
rıcemiliğın ustalığı olur mu h!t;? 

Bu nerede görülınüş? Bizim genç 
şairlerden başka kimlerden ~ifl. 

miş, ve ]§itilmek ihtimali var? 
Bunlar ne biçim saçmalar? .. Bu 

çocuklar, ya safsata yapa'bikx:ek ı leri ve saplanıp kaldığı yazı ııı'' 
kadar cin akıllı, yahutta hepimi- anesi ile de cdün) ün içinde ~., 
zi çileden çııkartaca:k kadar zır §aınakla olduğunu hissettir~ 
deli şeyler!.. Her iki takdirde de Makalesindeki brr Mşryed<?n ,, 
ıslah ve tedipleri IazımgeliT. İşi şi gilzcL aldığım şu s..Jırtarı rl ·'/' 

aklıselimin muhakemesine hava. ma delil olarak buraya geçir1 

Jıe ediyorum. 

Anlamadığımız dill 
Fılozof Rıza Tevfiğin, cFelsefe 

ve Edebiynt>> başlığı altında oeş
rcttiği makaıeler silsilesinden an. 
cak bugünkünü okuyabildim. Gö. 
beğlne varan bembeyaz saknlı, 

omuzlaruıı döğen bukleli saçları 

rum: .J 
« ..• yine o büyük bestek ır: f 

bau parçaları Maarif Mü t .,,. 

Cemali Fadıl Beyefendiınin fofr 
rafından dinledim.> 

üstad! Bizim diyarda ne '~ 
yefendi> kaldı al'tlk, nede ~ 
nögrab lafi ... Hangi diklen 1'C 
şuyorsun? .. 



.-

U lla7ıa 1M1 MU ~ 

Atlantik deni
zinde İngiltere 

kazanacak 
(B8.§ı ikinci 88yfada) 

dan yı'r • . d'' d . 1 la m1SJ, uşman enıza ıı-

rı tarafındaD lıaurılmı§, çok 
.. u? Yüzde bir zıyaın ne ehem
Dliyeti var? •• 
i-~'? rakam hakı'\aıur. Fakat 
~ıs ve Amerikan teıunele
ri d1lrl!'adan yeni gemiler ya· 
pıy~. lngilıere, nerede satılık 
cenu boluna eUi, yeni demi· 
Jor, hemen satın alıyor. Tica· 
ret filosunun boşluğunu dol
:urnııya çalı.•) or· Sonra, hiir 

ransa, Hollanda, Non eç, Po
lonya ~ Yunan gemileri de o
nun için çalı§ıyor. 

Mihvercilerin <l ıniz za)iatı 
da az dı·ğil. ingiliz aınirallığı 
geçenlerde neşrettiği raporJa 
düşmanın batırılan, zaıtto]u. 
nan veya müren~hatı uıra{ın
dan talırip edilen gcıııileıri to· 
najımn 2,400,000 olduğu bil
diriliyor. 

Bu da gö teri) or ki, <·iddi 
kayıplara rağmen, llii) ük Bri
lanya adalarının ablukası h' 
lıül' ır yadır. Mihvercilerin n in 
1~.hak.ku'k cttiremİ) ecckleri bir 
hulya ... 

Lord Halifaks 
(Baş tarafı Birinci salaüede) 

•uhne kıyas edilirse, daha h 
7ırlı oldukları görülür. Bu 111=· 
cadelede uzlasına iınk: l . 

. s an arı 
Yoktur. lngiliz harp neti--1 • · A . ~erı. 
nın merika için büyük b' b . ır e. 
cmmıyeti hai:ı oldui;runu 5 ••• 1. ""' L Ol 1· .,en ord Halilaks şöyle d 

et 
. • evaın 

mışhr: 

ı Bu neticeler Amerika! 1 
ıı T ı ı ara 
gı ız erden daha az tesi 

cck d .. 'ld' r ede. 
egı ır. 

Nazi tahnkkiimü İngilt d 
'\'e d . ere c 

d 
onunyonlarmda tecs .. 

erse \'e İn il' de . sus C· 
ri i h g. •.z nız kuvvctıe. 

ın a cd ılırse A . 
tnutad h menkanın 
Zil ed . ayat tanlarını nuıhaf . 

ebılec ... . a 
soland egıııı düşünmek bah-

uğu 'b' n 
paya hikiıngı ı . llitleı· Avru-
'lt oldug"'u '··kd" d 1 gı erentn l4 ır e n-

kabul et kde .~-.·~ abileceğin · 
ınc nıumklin ola _ -o nıaz. 

Ruzvelt menzi'i 
kabul etti 

d (~at tarafı Birind sahifed ) 
o aştık \'e b k e 

le) ah . u ço ıneraklı biı 
8. 

11 
at ?lmuştur. 

Ca eaziea'e refakat eden B 
sey de ge k . . . leri , re tımdıkı ıneseıe 
il lttek . . 

'lheseleı rl geçmtş ve gelecelı 

1- e • konuşulduğuna b 
etnıiftir. e-

11. lteazte. 
Clt~hill' · B. Roose\'elt'e B 
,. den h' 'f..• 
•ırnıelJ\.i t' ıç uır mesaj ıe · 
Yekil1' ... § il". Sadece İn&iliz b-· 

.. ın sel" la ...,. 
nıerik . anı rmı phsea A· 

• reıai .. h etırıiıttr. cunı uruna ibli~ 

Almau Fransız .. 
k 

mu-
za ere/eri bitmedi 
(Raı taraCı Birinci salai•-.a 

\ancı oa t ·ı -e) ,. ze ecı er tarafınd 
rulaa 11 an SO· •ua er karşısında f ·k JWe ihti L~ C\ B• 

Y•t-r davranm 
Yalnız, Vichy ile m.. ıştır. 
he1tUa bit . uzakereleriıı 

memıı oldufu ·· 
hede edilm"ri' ınuşa-

·~·ır. 

EN SON llA V ADls 

BuGQnQn t1aberleri 1 1 Asker gözü ile... l ___ _____. 

Hava ve Deniz vasıtalan 
yansı Almanyanın lehine 
dünmeğe başlamışbr 

Çölde. ~üs ~uv- iki lnoillz balıkcı İtalyanlar Yunanis-
veti lnpılrzlerın gemisi bahrıldİ tenın işğalini ta-

elınde Loadra: 13 (A. A.) - iaıili:ı 1 d 1 
K;-hôre: 13 (A. A.) _Kahire- AmônoJJ;ğôaia tebllii: marn a 1 ar 

clek.i -~ mhafillere göre sı- İagiliz Bocheboune ve Ko.Pa- İtalyan orduları umumi Karar 
caklarm ıuldetine ra:ı.- aes silihlı balıkçı cemileri bat- gahının 342 numaralı tebligı~ ·: 
.. ;;;.ı:t_.;a_ in . . 5uıea garp .... K ,. ~.._ gıliz imparatorluk •~ır. opaaea ın mürettebatı Amavutluğu aıitmd t 
kuvvetleri tqebbüs.. il . arasında h~ zayiat yoktur. Boc- dilen toprak! nın§. Una dzap e. 
bul d u e ennde laebo , • ü ar ~c;ga e evam 

hü 
unumlurmakta \'e mütemacli .. ,_ lun:e nı~l 1e ~ rettebahndaa eden kıtalarım12., Priz.ren, Teto· 

c ar 01ea er.ua aı e rıne haber veril· ,..._..._. 
• • yaparak maneviyat micü.r· • va, UU<:>•lVar ve Kice'1n\lll' i<ıaal et· 

vencı netı'ceJ · · -ıı ·-.r-- ":R> 

. er ıstıhsal etnıeL. mı· lerd' Kıt 1 t el • E k ğ § ır · a arımız Yunanis _ 
t~ ırJer. Tanklarda hava değiş· n az YI ini tanda Epirin, Acarnanieve Etolie 
~rme tertibatı kullanmak sure· halinde nin işgalini tamambyarak Patras 

tıle Alınanı 
h il 

ann sıcak ıneselesini A. K k körfezinde Lepant ve Misolongi 
a ettikler" .. 

1 
• vanı amara"mlll müza ·e 

hal tanına ı'hst~y enmış~e de bu re salonu harap olıım::t ur. ye kadar ilerlemişlerdir. 
. ı •mal ,·crılmemek· L 1 12 M · Alm te<lır. orı lar Kaınarnı:ırnda ıla hu ayıs gecesı an hava 

T b k sule getirilen zararlar miilıiın- kuvvetleriıne mensup bombardı. 
0 ru \'e Sollum etraCında dir. man teşekkülleri Malta üssUnün 

dclli olma~n bemu arebeler şıd: Londra 12 (A. A.) - Tele- mühim hedeflerine müessir suret cereyan cd h . 

a rabcr nıahallı momli) al:. te taarruz etmişlerdir. 
mahiyetlerini muhafaza cdivor· n· B lar. · ıı; en saat kule i artık Sirenail.-te Sollum ve Tobruk. 

llabeşistanda Ambalagi cİ· 
\•armdaki ''aziyetin çok mem· 
nuniyet verici olduğu tahmin e· 
dilmektedir. Bu mıntaka dağ· 
lıktır ve Keren'i hatırlatıuakta
du-. Binaenaleyh ileri hareketi 
Ya\'aş yapılmaktadır. Fakat hem 
şimalden hem de cenuptan iler· 
lenildiğinden tlüşman mevzileri 
gittikçe daralmaktadır. 

Beri in, Hırvatista• 
nın hudutlarını 

• • 
çızıyor 

BerUn: 13 (A. A.) - Yarı res· 
mi bir menbadan bildiriliyor: 

Berlin siyasi mahfilJeri, yeni 
Hırvat hudutlarının yakında 
ııeşredilınesiai beklemektedir -
ler. 
Sonılan bir suale ce\'aben, Al 

ınan Hariciyesi, Bcrliııdcki Hır· 
vat efçisinin, yalnız Alınan -
Hırvat hudut n11ntakasındaki 
ufak bir tahdit işile meşgul bu
lunduğupu kaydeylcmiştir. 

Sovyet ticaret ko· 
miseri Moskovada 

Berlin 13 (A. A.) - St('fa· 
ni: 

Bir kaç lıaftuılıııılıni Alınan 
~ a ile So\) rtln n ra ımla mii· 
badele meselelni hakkında se 
ahi)ettar lıııım ııı:ılıfillcri ile 

müzakereler ) npnı:ı'k iizere Al 
nıanyada bulunan Snvyet hari
d ticaret halk koıııi .. eri Krutİ· 
ko,, fosko,·a)a har<!ket elıııİ.-. ~ 

tır. 

Arjantin hariciye 
nazırı Nevyorkta 

Nevyork 13 ( . A·) - İs
panya ve Portekizden gelmek· 
te olan yeni Arjnntiu Hnri<"iye 

a:r.ın Rntz Gumazu, evyor
~ nıuu .. alat etmiş ''e Arjanıi-
0.18 Amerika Birle§İk devletle-
" ~arafından kar,.ılanmıı.tır. 
Gaınaau b d ıı; :ı; • .~ ara an Bueııos • A-
ırese gıdece-kli' K 
rika B ' . r. en<li~i, Amc 

ırlc,.'lk dev] l . . . 
retin. k ~ .. . et ı-rmı zıya-
v· • l ço nmhım telakki etti· 
gını Ö) leruiştir. 

o 

lllC\ cut llebri]dir. Lon<lr:ı) n p· ta Alman . İtalyan ileri unsurları 
pılan \iman akını esnMında büyük bir faaliyet göstennişler
V <!~tınin .. ter Hal'in m lınr sa· aı kule i i:ahet ede11 bombalar· dir. Alman ve İtalyan hava tefek. 
dan ~ ıkılmışur. külleri Tobruk üssüiıU bir kaç ke 

S 
re bambardıman etmişlerdir. Bir 

ovyetlerin Berlin muhribe isabet kayded.öıniş, ant. 

sefiri vazifesi ba· 
şına döndü 

Moskova: 13 (A. A.) - On 
beş glindenberi Mosko,•ada bu
lunan So\'yetler Birliğinin Ber· 
lin büyük elçisi B. Dekanozov, 
diin Berline hareket etmiştir. 

repolarda, cephanelilklerd ve ben. 

zin de-polatında yangınlar çıkarıl. 

m~tır. 

Şarkt Afrikada lotalarımız bü
yük güçlükler içirıcfe .kahraman-
ca mukave~te devam etmekte. 

dirler. 

lngiJizl~n, anavatanın nıüdafa ası için yetiştirdikıcrı yenı ;.~. 
surlardan mürekkep müdafaa kuvvetleri, bir teftiş esnasında 

kumandnnlannı se)amlıyorlar ... 

Tayyare şehidleri 
ihtifali 

Her sene olduğu gibi bu se:-""ct de 
parlak merasimle icra olunacak 

Her sene olduğu gibi bu kika olduklar ıy!fl'de duracak· 

~ene de, 16 .Mart tayyare §C- lanhr. 
bitleri ihtifali Fatih parkında Bunu müteakip, merasim 
parJak merasimi-o kutlanacak- komutanının emrile çahnacak 
Ur. Bu hueusta icap eden bil· ikinci bir (Ti) i;areti üzerine 
liin tenibat alınmıı ve lazım selim vaziyetine nihayet veri
gelenlcre davetiyeleri gönde· lecektir. 
rihni~tir. Bunu müteakp, mnasım 

l\fülki ve askeri erkin He mahallindeki tanare abidesi 

şehir meclisi azası ve §ehrimiz- önünde: 
de huluııan meb'u lar davetli· Ordu naıııana Hava Subay· 
ler me)atıında bulunmaktadır· larından, Tiirk Hava Kuru· 

Merasime iştirak edecek nıuııılaıı. Halk naııııııa Şf'lıir 
olan resmi ıeşekküJler, askeri Meclisinden, Yüksek Okullar 
kıt'alar \'e mektepler §tınlar- namına lıircr zat tarafından 
dır: dört hitabe irat edilecektir· 

d 
llitabderden ~01ıra mızıka 

Tiiıneıı mızıka ı, bir piya e 
taburu, bir polis taburu Kız matem havası çalacaktır. Ma-
Mua1lim Mektebi Cüınhuriyet tem hnva:ımı müteakip; Lir 
Kız Li t·"i İstanb~ıl Kız Liı.e i Subay Komutasında bir man-
Dnrii ı. .. a~f~ka lla\,'.rİ) c İs; an: , ga, rnan eua fişcğile üç defa 

Sovyet .. Alman 
anlatması yapal
dığı takdirde 

Japonya kollan 
bağh durma

yacak 

Ayda 10 Denizalb indirmklee Atlantiki 
Muharebesi kazanılamaz! 

1
. -yazan: Sabık Bükreİ-ı 
. Ateşemiliterimiz 

Tokio: 13 (A. A.) - Japoa or· ---4 ____ _...; la K L • (Baf tarafı Birinci mifNe) müiehaesıUtnnm -vıerclikleri ra-
·-·~ O D OaUJDlD 11_ t f B' . . . Şinb- Da :nuııkal ·-.:a- .:a: (~ ara ı Ulllti salufede) kanılara ıöre bir ayda azamı (10) 

_, ~ eaıuuc -..yor h" botla bil ük h ki: ucum, rı, Y arp ıe- deniultısı ve 3 bin tayyare 

Sovyetler Birliğinin Alman· mileri dec:1izaltıları.:) dır. Hava yapabilmektedir. Aaika AlmaL 
yaya venliği malzemenin arttı- kuvvetlerı de (keşıf, avcı, bom. ya bir ay zarfında ne kadar de. 
nlmasma nıakabil Alınan a' bardıman ve nakli)'e) tayyarele- nizaltısı ka}"bcdiyor? Deniz.altı 
Sovyetler Birliğini Asyad~ =- ridir. Almanya İngiltereyi ~ • ı.a:ıatının (10) dan aşağı oMıa. 
best bırakması sureüle bir Sov· kaya aldı. Bu abhika, goı. dıgı. kabul edi.hMkt.edrr. Alman. 
yet - AJmaa aaJaşması yapıldığı lerinizin önüne gelen kasilt ya lngiltere ve Ameribdaıı daha 
takdirde .Japonya kollan 'bağlı bir şekilde cieğildir. Yani Bri. ~ tayyare yapabinyor; faka1 A. 
durmıyacaktır. tanya adalan çesçevre bir deıni7. mer kan sanayii bu işe hasredıl\r. 

Bu gazete ilave etliyor: kordonu içine alınmannştır. Bu. se Almanyanın bir ayda yaptığ'ı 
Zamanın icabatından olmak nu Büyük Harpte, Manş kanalı. 3 bin tayyareye mukabil 30 bin 

üzere yapılacak bir taraflı ara- nı, Şetland adalarile Norveç sa· tayyare yapması mümltün görül. 

zi •eğiştirmelerine, dünyada ~ilini mayn barajlarile kapatarak mektedir • .Muharip refakat gemi.. 

yeni nizamm kurulması için e- lngiltere yapmıştı. Almanyanm }erine gelince İngiltere ve Ameri. 
sas temeller atılmadan evvel yaptığı abluka. A~alardaki liman kan n çok ilerde olduğu muhak. 

herhangi bir yalaancı devlet ve· lara çıdtan gemileri, keşif ve hız kaktır. 
ya devlet fnJPU tarafmdan ha- vasıtalarının kabiliyetine göre Ticaret gemisine gel'nce, Va • 
kinıiyetin başka bir devlete in· rioniz yoll'arı üzer~e veya liman şingtoodan gelen 13 mayıs tarfıli 
tikaliae kup Ja!">•J• teclbirli hırda avlamaktan ibarettir. Tam bir haber çok dikkate şayandır. 
(Baş tarafı Birinci sahifede) abluka yapmaya Alman ıdeniz Bu baıbere göre kneıikan denis 

bulunmak mecburiyetindedir. kuvvetleri kAfi değildir. ter«3'hlarmda İngiltere ve mütte. 
Güalü.k ticaret gazetelerinden İngiliz ticaret gemilerini avla. fileleri hesabına 5,5 mil~n tonna.. 

Şugai Şogo'da ltir makale neş- yan taarruz vasıtalan deni7.ahı. to hacminde 800 gemi yapılmı.ş. 
rede• siyasi muharrir Kiyosa- 'an, korsan gemileri ve tayyare- tır. Amerikan ,havacılan, deni?.ci 
wa diyor ki: lerdir. O halde YarJfl kazanmak ]eri takl!den ayni hı?la tayyare in 

Akli selim gösteriyor ki A ,.. için Almanyanm şunları arttır • şasına baslarlarsa, Almanyanın 
rupa harbi uzun müd4et s~rdü- masi lazımdır: yarım ablukası bi.i!l>iltün ge.şe.. 
ğö takdirde, Amerika İngiltere· 1- Denizaltısı yece-k vı A&ntit muharebesini 
ye iltihak edecektir. Alman za. 2 - Tayyare. kaybedecektir. 
ferinin, Pasifikte sulhun deva· İ~ihere de kazanmak için Bir ınetice çıkarabiliriz: Atla. 
mını tazammun edeceği yolunda sunları yetiştirmek mecburiye - tikde.ki hava ve deniz ~ıasıtalan 
istical ile karar vermek tehlike· tindedir: miicadelesinde kemiyet ve key. 
li olur. 1 - Ticaret gemisi fıyet iti:barile Amerika ve İngil. 

2 - Muharip bir refakat gemisi tere ilerdedir. Bu vasıta yarıpo 
3 - Tayyare. Alınanyanın aleyhine dôMıe • 
Abnanya salahiyettar deni?. ~ ba.şlam~ll'. 

Doktor Klo
dins Bükreşte 
Bükr~ 13 (A.A.) - Stefa.ni a. 

iansından: 10 mayısta Bükreşe 
geren Clodius, Arman hilkQmeti 
taraf ndan Romanya ile mübade
le meseleler! haklniıda mtizakcr~ 
ler icrası için te;kil edilmiş olaırı 
komisyonun reisi sıfatile Romen 
komisyonu reisi B. Dimitriue ile 
görüşmiiştür. 

Muhtelif Alman - Romen ko
misyonu bu sabah toplıanmışt.ır. 

Bükreşte ye
niden tevkif
ler yapıldı 
Bükreş 13 (A.A.) - Stefani a. 

jansından: Resmi bir tebliğ, 10 
mayıs nümayişçilerinden mes'ul 

olanların tevkif edildiklerini bil. 
ıdirmektedir. Mücrimler, a!keıi 

mahkemeye sevbdilecektir. 

Beklenmiyen bir 
ziyaretçi 

(Baş tarafı Birinci sahifeıle) 

Bir Alman pilotu tskoçya· 
nm garbinde bir çiftlik civa. 
rına paraşüt1e inmiştir. Tay
yaresi alevler içinde yere dü. 
şerek parçalanm~"tır. Bir köy 
H.i aşrk kemiği kırılmış olan 
pilotu jantformaya teslim et· 
miştir. 

İskoçyaya böyle hayrtt ve. 
rici bir tarzda gelen Rudolf 
He$ senelerderiberi Birlerin 
sağ kolu idi. Geçen Büyük 
Harpte tecrübe görmüş bir 
tayyareci olan Hess İsıkoçya. 
ya gelmek için fmtt milden 
fazla bir mesafe katetmiştir. 

Daily Telegr~ gazetesi de 
şöyle yazıyor: 

ZAYİ 
Geyve askerlik ŞlJbesinden al· 

mış olduğum aslierlik tezkere
mi kaybettim. Yenisini alata
ğımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Geyn Ak!ar Şahmeri ki· 
yünden 318 doğumlu Meh• 

met oğlu Mustafa 

Daıly Herald'ın dip!omatik 
muharriri Hess'in İngiltere • 
ye gelişini şöyle tefsir ediyor: 

Hesıs'in tayyareye binmesi. 
ne mini olacak yaverlerin 
mevcudiyetine telmih edikli. 
tine bakılırsa, Hese'in esaBl!ll 

gözden ~üı okfuğuıııa ve 
bu yaver?erin h•ilk.ue Hess' 
in kaçmasına mlnl olacak 
mıiıafızlardan ibaret oJdulu. 
llU ve Hitler"m eSd amada. 
fJ B01un'iln akibetille tılnY•· 
cağını seurek efend:is1nin e. 
!inden kurtulmak istemiştir. 
Londra: 13 (A. A.) - hıft

tere tstibltant nezareti dfin ... 
~e get vkit aşafİdakl tebD· 
ği neşretmiştir: .lstogaya tay• 
yare ile lnen Alm8'1l subayınm 
Bay Hitler'in ınoav:hııi ltacloH 
Hen olduğu gayri kabil red bir 
şekilde teyid etmiştir.• 

:;:ı; ' .r ' 1 ı d 1- • 
lrnl İstiklal Pertcvııival Vefa 1 ıavaya ate§ e ecehtır. 
• ' ' J ' 

Salihiyett p I raı Darlan i: ~ahfillcr, Ami O 0nya başveki 1 

Amerika da 
büyük ma
nevralara 
başlandı 

Alman Nasyonal Sosyalist 
partisi neşrettiği resmt teb • 
Tiğde Hess'in bir mtıddetteın. 
beri hasta olduğunu, tayya. 
reye bmmesinin yasak edildi· 
ğinf fakat bir tayyare tedarl. 
kine muvaffak oldluğtmu ve 
Bevyeradan uçtuktaın sonra 
bir daha dönmediğini bildir· 
miştir. Hitler'in ~rnri hilafına 
olarak Hess'in uçması.na ml. 
ni olmayan yaverleriın tevkif 
edildiğini de Alman resmi 

• • tıfüliği ilave eıtmektedir. Şu 

SalAhi)·ettar mahafilde ftn· 
dell Hess'in İngiltereye gelifl 
haberi pek büyiik bir alaka ile 
karşdanmıshr. Dün N asyoMI 
Sosyalist pa!'tisinin ne5rettilf 
tebliğin ihtiva ettiği beyan• 
bakkmda pek şüpheli davranıl
maktadır. Bu beyanatta :Radolf 
Hess'in akli muvazenesizliğin· 
den muztarip olduğu bildiril· 
.nıekte idi. İşaret edildiğine göre 

800 mil mesafelik uçuşa kalkan 
bir •dam, pek tabii olarak akU 
hasselerine sahiptir. Hcssın 
tekrar AJmanyaya dönmek ü:ıe-

Alman şahsi ç~ tanınmış bir m U • • 
bir millikat y~~~sında sözde avını yarah 
suallere cevap 'V da sorulan Londra 13 (A, A.) - p 0 • 

~ermemiştir. loıı) a ha§' ckj l ııma'\ ini Gene-
----- ral So llO\ ,.,kj Londra Ü • 

R 
"' b• Cw . ' zerme 

esm. 1 ınaıara h"' narte 1 giinü }apılan hava 
ucuıuu f'sna ında ) aralanmış 

kıymet kondu :~::a~:ue~~Ti00n bulunduğu evin 
~ ır mha diişmüş "c 

İstanbulda Milli Emlfık MUdü fctıeralın ellerine f"n eı.ine bom 
lüğU İstanbulda bulunan bütU~ n::.~r~aları İı;;n!ıct e~mi tir. Ge
lltiri emlakin birer sicilini tan yapılı 0 

nov kİ) c bır ameli) at 
· nı lir Bunda elki 

7Jiltl ettirm~crtir. Devlete ait bL harplerd b' uevv. 
naların hepsine de birer heyet ta. ını~ olan ege~:::t sdefa ) a~~lan
~fından kıymet takdir edffmiş yaralanna ehe .osnabv'l ı, hu 

nuuıyet ı e ver· 
'\'e fotoğraflarından bir albüm JDeınektedir. 
:CUıde getirilmiştir. Bu m~yan- Fransa h 
\,;.e, llıUzeler, saraylar ve tarihl ava na-
~Jaı.a da kıymet konrn~ur. zırı Dakar'da 
~ V~aleti bu muvaffakıye. Dakar 13 (A. A.) _ B 
~~dolayı Emlak Müdürlüğü. Nazın ~eneral Berg~et :ı: 

tik etmic:tir tayyare ıle Dakara · . . ...- · ınmı§tır. 

Erkek li deri. 
Merasime İetanbul l\Ierkez 

Komutanının mera imi açması 
ve hazır bulunanları hava §C· 

bitlerini ve bütün §ehitlcri se
limlama'ğa daveL etınesile baş
lanacaktır. 

Bunu müteakip bir borazan 
tarafından çalınacak (Ti) i§a
reti üzt>rine, Kıt'alar, Okullar 
ve Suha) lar selam vazi) eti ala
<'aklardır. 

Bu anda Fatih parkmcla, 
Be) azıt, Galata kulelerinde 
resmi daire ve nıüesı.ıeselcrdc 
Ye limanda mevcut gemilerde· 
ki ba)raklar yaus )UVa~ )arı
ya kadar indirilecek ve hiitiiu 
gemiler '\'e :fakribnlar düdükle
rini çalacaklardır. 

Herkes ve bütün nakliye va
ııtalan (Tramvay, oloıııohil, 
araba .. .) hiirmet için bir da· 

17 yaşında bir kız Havai adalarında cihet kaydedilmelidir, Alman 

babasınıni çiftesi le yapılan manevralar- yaaıa kendisinden yüksek an· cak Hitler ve Gör.iıng bumı. 

kendi kendin vurdu da en son neticelere nan bir zat ha<kkında resmt 

(Baş tarah Birinci sahifede) ıgöre hareket ediliyor :~ı~~uleurı:~!:tt::n'Aır:: 
Dün Silh'l'i'nin Sağırdere kö- H 1 1 yünde 17 ya~ında gen~ bir kızın . ono 11 u: 13 (A. A.) - Kırk radyusu da kaybolduğ"..t bii. 

··ı·· - .
1 

t' eJ ( • b' bınden fazla askerin iştirakiyle diri?en parti şefi hakk:nda 
o uınu ı e ne ıc enen ec:ı ır .. 

k 1 t 
dun sabah Havai adalarında bü- hiçbir tazimde bulunmamış -

aza o muş ur. _k k ''U • ·ar l L- ı tır 

K
.. 1"1 d s··1 o" k ., a uıanevra arına -ş an- . 
oy u er en u eyman z a- . H .. . .. mıştır. Adanm mahayyel mü· es.. ın melek~tiakliyesine 

mn 17 ~'aşın~akı kızı Ayşe .. du.n dafaasmı temin makaadiyle kı- sahip olmadığı hakkındaki 
e\•de kımsenın bulunmadıgı bır t 1 t k ti · d d ··-'-d a ar ve opçaı uvve en, a a a ıu iaya gelince, Bitlerin d,o. 
sırada, babasının duvarda asılı b' t ft d'" t ( h 
duran dftcsini almış ve oynar- k~rtt arba lan ıkgter araa t a.ı:e· ğumunun yıl dönümü mtina. 
k • a a u unma · a ve ayyare selbctile 20 nisanda Hess baş. 

en dolu olan tüfek birdenbire f'I 1 t t .. k k 1 ı o nrı s ra eıı no ta ar u"ze· lıca nutukla n.d b' · · u patlamıştır. Çıkan kurşun :za- . rı an ırını suy. 
valh kızcag"'ızın sol • · rmdc uçmaktadar. Havai adala- liyecek kabiliyette görühilj-

nıemesınc d . d' 
1 

nn a c:ım ıve kadar yapılan tu" 
sap anmış ve c:ansı .... yere ser- :ı ., r. miştir. '.l'üfek sesine yetişenler manevraların en mübimmini tcş Diğer taraftan Hess'in 800 
derhal alakadarlara malumat kil eden bu mane\'l'alar esaasın- millik bir mesafe katıe1ııniş ol. 
\el'nıişlcrdir. Müddeiumumilik da, Avrupada ve Asyadaki ha- ması kendisinin tamamile me 
tahkikata el koymuştur. rekattan alınan bütüa dersler l!ekMiakli~sine sahip oldufu. 

tatbik olunmaktada. nu gösterir. 

1 

re lüzumu kadar benzin alma• 
mıt olmaSl da Hess'in bir daha 
memleketine dönmemeğe h ice 
karar vermiş olduğunu gösterir. 
Diğer taraftan Hess'in yavedee 
rine Führer'in muaYhthti ya• 
kından tarassod etmeleri91B 
emredildiği de bydedlhnektıl
dir. Ba da Hitler'i istlllltf e...-
sl muhtelllel IJlr ..... •• .. 
.t mevkuft7.t ..... lllfwlln 

lall~· 
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En Son Havadis'in uzun hik8yesi: 5 _ ıı-:~-~-..... --_-=-.., 

1 KOÇ HASAN 
Yazan: F. Fikret Özsöz 

dönmediği n "" .. orak işimo:ı o • sulca oda kap ısını siirgı.iledJ ve 
na göre düzenıııe koyal 'm , yüzündekı sargıları çıkaı·d ı 

- 5 - Leyla. şıımdanı ocağın rafına 

Şimdi olup bı terıleri burada koyduktan sonra yüzünü döndü 
bırakalım da biraz gerilere dune- ve o zaman içeridekı erkeğin k<ı. 
lim: ca.>ı olmay ıp onun düşmanı naL 

H:kfıyenın ba taraflarnda' h=d Topnz olduğunu deh§< t!c 'J ---.,.--
l>eyla bır yılımın r. cupıuna u;ıraı gönHi . Gön\&ıcc ne yaptı? Ağlayıp 
ılığı zaman naiböc1d Topuzun, kı. sızladı m . '? Bağır ı p çağırdı mı? 

Ayılı p bayıldı mı? Ha}"'r, bmıla -
rın hiç bir i,ini yapmadı. Bilakis 
bür ük bir soğukkanlılık göster. 

&ı yılanla sarrr.aş dolaş bJ halde 
bırakarak ruısıl kac;tığ!nı, sonra 
Koç Hasanm Leyifıyı nasıl kur • 
tard ğını ve L.-y!aıun ya- u '.dusu d i. 
Topuzu kovarak Koç Ha,ana na- Zaten bağı rıp çağırmanın bir 
ıd vardğıını tabıi hat ırlars ınız. faydası da yoktu. Çünkü ortalıgı 

Bu hadiseden Topuz fena hal. kırip geçiren, kulakları sağır edo 
de içerlemiş, yavuklusu Leyla _ cck kadar güriiltü yapan bu fırt : . 
ll-"D kendisini bırakarak başka bi- nalı havada se,;ini dı.şarıya duvu
rine varmru;ı erkeklik onurüne ramıyacağını anlamıştı . Bundan 
dıokunmw;tu , Bundan başka Ley. ba~ka Topuz belindeki bıçağm sa. 
liya karşı büyük bir aşk besledi. pını tutuyordu. Ters bir muame. 
tini ondan ayrıldıkta.ı sonra an- le, gı>nç kad · nın canına mal ola
lamıştı. Gün geçtikçe bu aşkı ar. b:l :rdi. 
byor, her ne bahasına olursa oL Bazan in!;anlar, en korkulu za. 
ıun Leylaya t.:>krar kavuşmak is- mıınlarında kafalarında çakan b:r 
~rdu. 

Topuz, nihayet Leylfryı kaçır. 
auıya ve bu uğurda icap ederse 
ölmeğe ve öldürmğc 'karar verdi 
Bunun için de bır plan tasarla • 
dı. Bu plarun nasıl kurulduğunu 
yukarıda üç kafadar arasındakı 
k<>nll§malard:.<11 anlamıştık. 

Şiındi hikayemize bıraktığımız 
~en ba§lıyalını: ... 

,imsekle tutacakları en doğru yo. 
lu görüp anlıyabilirJ er. İşte bu 
cefa da öyle olmuştu: Leyla, bcl
k i <le ölümden daha korkunç bi · 
tohlike ile karşılaştığını göı-ünr, 
bir an içinde ne vapacağını ka . . . 
rarl a ştırtvermişti. 

Kadınlıgın•n bütün fıkırdakl ı

ğını takınarak ağır adımlarla To. 
puzun yanına ~eldi, baş•ru onur 
göğsüne dayadı, kollarını beline 
doladı, teth bir sesle dedi ki: 

:ioltluı~ sağa 
1 - A liın · İki tarafı kes

kin bıçak. 2 - Taramak için 
kullanılır. 3 - Yanıa A. 
ilau eıler-nıiz lrn-a olur -
kırmızı. 1 - Çah;ınadan mal 
•ahihi olan· 5 - Gezinti - E
' ;,, ak-aıııından. 6 - Mürek
k ·p bir i'iın, 7 - Utanınak -
~rılar ) apar - .. Çalı~ma. 8 -
Izei lıcyi. 9 - Oıı değil - Ka
radı•niz $ahilinıle bir k.ıza. 

l"ıılwrıılrrıı aşaj;'lya: 
l - Keder - Su~. 2 - Bir 

~algı aleti . 3 - Köpek -
KOJmu bir de' Jet - Arahanın 
ön k;-rnı. il · - Romanyada bir 
rneıııleket. 5 - B<1~ - Şöh
ret. 6 - Kamyonun ornıi. 7 -
Be'111 - Tavır - Rabıt eıl.t
tı. ·a - Orta mektep. 9 - Bir 
§•le U}lllıJ~n - İ'laret sıfatı. 

Evvelki Bilmecenin 
halli 

Vakit ilerliyordu. Topuzla iki 
arkadaşı, Koç Hasanın evine gi
den yolun kenarındaki çitin altı. 
na sinerek, yarımşar saat ara ile 
nöbet bekliyorlar, Koçun avdan 
dönüp diinmed !ğini gözetliyorlar. 
dl. 

- Hele ki gelebildlıı! '+ 
Topuz, dona kalın ıştı. Ley!Adan 5 

böyle tatlı bir karşılama görece. 6 
ğini ııJclına bile getirınem~ti. İki 
elile kadının omuzlarına yapışa. 
rak sarstı: 

;r 

8 v 
L 

E 
M 

Tam gece yarısı artık Koçun 
ceiemiyeceğine inan getiren üç 
kafadar, gecenln kara.nlıklarile 
lapa lapa yağan karların beyaz -
bkları arasında birer kurt gibi 
yürüyerek K<x; Hasanın evinin 
önüne vardılar. Küçük bir avlu • 
nun etrafını ku:,atan çalıdan çır. 
p:dan yaplmı alçak bir çiti aştı
lar. Topuz, kapıya yanaşarak tok. 
ınağ: hafüçe vu[du. Çakırla Ya. 
pr da bir çitin kÖ§es.ine s.indiler. 

- Seni götürmeğe 

Haydi gidiyoruz. 

'JAZ.O 
geldim. 

- Ben zaten seninim, emrin 
başüstüne Nereye istersen gitme

ğe hazırım . 

- Ya kocan olacak yaban do. 
muzunu nasıl bırakacaksın? 

- Aman ondan artık kurtar 
beni! Vardığım gündenberi dün. 
yam bana zehir oldu. Hep sen· 
anmak, seni dü~ünmekle ya~ıya. 
biliy<ıuum. 

Neşriyat Direktö~iı; 
ŞOKRO SARACOOLU 

Ebuzziya Maıbıuuı 
Ba•ıldığı yer. 

Sahip ve 'Başmuharriri: 
NiZAMETTtN NAZİF 

ME 

Küçük Haberler 
* DüDkll ihRcatın yekunu 

417 bin liradır. * Dün Anadol!uya trenle 664 
ki:;inin gitmesi lazınıgellııken 107 

kişi gitmi:jtir. 
* Dün yeni bir hastaba.kıcı 

kursu açıldı. Bu kursa bugün de 
talebe alınacak. 

'k. Perşembe günü tayyare şe. 
hitleri ıçın Fatih parkında mera· 
sim yaptlacaJc.tır, * Dün bir Reşadiye alunı 
2700 altımın gramı 3:JO kuruşa sa
tılm~1:ır. Be~i bir arada 117 li. 
radalı muamele görmiiştür. * İstanbul vilayeti son defa 
400 otomobil lastiği tev-zi etmiş. 
cir. Halen mevcut 200 lastik de 
vekaletçe tasdik edilecek listenin 
tebliğinden sonra tevzı edilecek-

Irak -Sovye 
münasebet

leri iade 
edildi 

'I ' 12 (' ) .. 1· .. :-;., J..l o:-Aova L ı.. . 

ajau.ı bildri)or: . 
Irak hükumeti 1910 senesı 

80nunda Ankaradaki elçi•i va· 
•ıtm•ile Sovyet hükıimetine I
rak ile Sovyrtler Birliği ar.Hıı 
da •ip-i ıuiiııa<elıetler kurııl
nın•ı için miiteaddit ıııüraraat
hırda Jıuluıımu~tu. Irak lıükü· 

nıı•Li , hu ınünaselwtlerin ır-İ•İ-
1<' !ıirliktı•. bir ıleklarcı-yoıı n<'~ 
n·ıl n·k Irak ta ,]a!ıil olmak ii
Zt'"re Arap u11'"1nlt'"h.t>lleri11in i .... 
tikliiliııi rnnıılığını ilan eııne•ı 

tir. ,. __ ak arzu,unu izhar e~lemi~Lİ. * Ticaret Qfi..;ine a.,. ... c , ye. ı 

ni memurlar için ayın 22 sinde Sovy«'t lıiikı'.lmeti, Sovyı•tlı·r 
Yüksek Ticaret Mektebinde bir Birliği il ~ Irak ara,ıııda ,;} a-i 
imtihan yapılacaktır, ıniiırn,Phetler tesi•i lıthtl'llll41a * Süleymaniye camii ile civa. ıııii,Jwt lıir haltı lıar<'.'kı·t almak 

k B -'--· ti la b•raber lmnu IH•r lıaıı~i bir rı islfıh edilece tir. u m~a a ' 
Mösyö Prost ;;ekil gösterir maket ıleklarıı') on ııc~rinl' hağlı tul· 

mag~ı lllll\ af ık görıııcıni~Lİ. O yaptırdı. * Bınleroe şişe gazoz imha e- zaman SovHL lıükiıuıl'li lıu ) ol 
dildi. Piyasadaki gazoı.lardan ço. da bir ce\ ap Hnni~ 'e ıniiza· 
ğunun bozuk oldu@u anlaşıldı, kereler ke,ilnıi~ti. 
yapanlar mahkemeye verildi. 3 ]\fay" 911 tarihıııde Irak * İstanbulida bir yıl içınde ya. hiikfınıeti, \nkaraılaki J.ii) ük 
pılan yol inşaatına 756,204 lira ı Sorı-..ı clçi-i va,ıta•ile Irak ile 

sarfedi\di . Sovyetl•v Birliği ara•ııına si· 
* Ankaradaki maske fabrika- 1 yasi müna,ebetler kuruloıa,ı 

mızda yapıl.an gaz maskeleri ar. tel.lifini ıekrarlaını, ve hunu 
zu eden memurlara, bedelleri tak araplar meınleketl;ri hakkın
sitle ödenmek üzere verilmeğe da her lıangi bir ıleklara•yon 
ba~larıml.\o-tır. neşrine bağlı tutmamıştır. 

Maarif Matbaası fv1üdürlüğünden 
Cinsi Belher tonu 'l'ahminen 

seokolunacak ton 
rruktarı 

Ambalajı 

&,ya • Ambalajlı 
20. L. 60 

Tahmint tutarı 

1200 L. 

% 15 pey 
akçesi 

180 L. 

Kağıt 15 L. 50 750 L, 162,5 

Maarif Matbaao;ından Ankaraya nakloluruıcak tahminen 60 
ton anılbalaj edilmiş eşya ile 50 ton kağıdın nakil işinin 14.V.19-11 
Çarşamba günü s;ıat 10 da Yüksek Okullar Muhasbcciiliğinde pa. 
zarlığı yapılacağından istekhlerin ayrü gün ve saatt• pey akçele. 
ri1e birlikte orada hazır bulunmaları iüin olunur. "" 
Şartnamesi matbaadan tedarik olunabilir. (3705) 

iş Mecmuası 
Kapı çalın ır çalı nmaz, içeriden 

&evinçli bir kadın >esi geldi ve 
biraz sonra kapı açıldı. Leyla e
lınde bir şamdanla kapıda gözük. 
tU. Fakat fırtınadan mum hemen 
söndüğü g;bi yı!zü , cüzü yün sar. 
gılarla sarılı olan Topuz da der -

- Bana düzen kurma. Sonra 
her iki.nitin de canını cehenneme 
yollarım. 

- Sana yemin ederim ki bun.. 
da hiç yalanım yok! 

Sa}'1alarllll !bir 90k güre! yazılaıdan ba.•ka hikaye ve hayattan alınmış orijinal mevzulara ait ya. 
zıloarla Bilsleyen (HERİŞ) mecmuasında, bunlardan başka dört tane de cinayet, macera, polis ve 
tarihi roman tefrikaları vardır. Bu romanların isiınlet. ANLI LOKANTA, PARMAK tzt 

hal içeriye daldı. 

- Seni yılan soktuğu zaman 
Koçun yanı.nda beıni nasıl kovdu
~ •nu unuttu mu? 

FANTOMA ELLER YUKARI, GECE KUŞUNUN oGLU ... 
(HERİŞ) in mündericatından blı kaç isim daha: Zeybek Kara Haydarlar, A~k Dersleri, Het 
Telden, Bayanlara Öğütler, bir avuç kahkaha ve ilah ... 

Her Pazartesi (HERİŞ) almayı unutmayınız, 

13 Ma ,._ 19\il Sı\LI 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş 'farilıi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tül"k 

Şube ve Ajans adedi: 265 

u ..... -ı sı. 

Zirai ve Ticari her nevi banka mııamclelerı. 

Para biriktirenlere 28.stlO l;ra ikramiye veriyor 

Z:raat Bankasında kumbaralı ve ihbars'z tasarruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlara denetle 4 defa çekilecek kur' 

• a ile aşağıdaki pi.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet 1.0110 Liralık 4.000 Lr. 

100 adet 50 Liralık 5,000 Liı-a 
4 • 500 • 2.000 • 

120 " 40 • 4,800 " 
4 

40 
» 250 • 1.000 • 
• lOO ıt 4.000 • 

160 • 20 " 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 !ıra. 
dan a~ağı düşıniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz. 
!asile verılecektir. 

Kurabr senede 4 defa 11 Eylı11, 11 Birincikanun, 11 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

TOPÇULAR 
'' Kazıkhbağ,,_ 

İçkili ve Danslı Gazino 

AÇILDI 
Geçen sene ·müşterilerinden gördüğü 
rağbet Üzerine, bu sene daha güzel bir 
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 geçirebilecel< 

·bir eğlenti yeridir. -Ley la, kapı kapan.r kapanmaz 
karanl• kta kocası zannettiği To: 
pu-zun koluna girerek dedi ki: 

- Tipı<k:ı kurtulamıyacaksın 

sandım. Eğer bu gE-Ce glmeseydin 

- Ne yapayım, senin canını 

kurtarmak için böyle yapmak zo
runda kaldım, 

- Anlıyamadım, 

te Koçun bu sözlerinden koriı: • , 
twn. Seni ölümden kurtarmak i. ••••••••••••• 

Müvezzilerden arayınız 1 
tasamdan öl<!C<'ktim. 

Topuz, hiç sesim çıkarmıyordu, 
Levlii sözüne devam etti: 

Ktmbilir ne kadar yorulmu. 
!'undur. Haydi odaya gidelim. O· 
cak yanıyor . Sana yoğurtlu huğ. 
<ia) çorba.>> hazırladım, içine kır. 
ırı:zı biber koydum. Sıcak sıcak 
>çet'Sİ6ı, içini ısıtır. 

Odaya gird.'.er. Leyl:O, elindek i 
pmdanın sönük mumunu ocağir 
aleovinde yak.arken Topuz da u-

- O gün sen kaçtıktan sonra 
Koç yanıma geldi. Bacağıma sa. 
rılan yılanı tepeledikten sonra 
lıaııçerini gırtlagıma dayıyarak 

dedi ki: ~l:ıu bıçağı görüyor mu. 
sun? Eğer Topuzu bugün benim 
yanımda lrovmazsan Tanrı hakkı 
;çin bu bıçakl'a onun kafasını 

ı:övdesi.nden ayırırım!» Sen de 
biliyorsun ki Koç gözü pek bir 
'tdamdır. Dediğirü yapar mı Y•· 
'>ar. Sen de yiğit kişisin ama, sa
vaşta onunla başa çıkamaum. İş-

çin, sana olan sevgimi ayaklar 

altına alarak, Koçla t'v'. •»mek 
zorunda kaldım. 

Fakat artık daha fazla dayarıa. 
mıyacağım. Beni al, kaçır, nere

ye götürürsen götür, Yavan ek
meğe razıyun, Tek ömrüm olduk. 

ca seninle bir arada yaşıyayım. 
• Topuz şaşa kalmıştı. Leyludan 

böyle tatlı sözler i§iteceğ'.ni akh. 
na, hayaline bile eetirmemi~ti. 

(Devamı v<1r) 

esimli Çar şamha 
Haftalık mecmua: 2 nci sayısı çıkh 

Büyük Millet Meclisi - Büyük Reportaj 
is.kerder Fahrettinin yazısı: Tarihten sayfalar 

Mahmut Yesari'nin yeni bir romanı: SEVGiNİN SUÇU 

En Son Havadisin Romanı: 19 -- Affınızı dill.'rim efendim. isıiy orum. \ 
Sizi demeL. istemedim. Bizi, - Mösyö Galua gitti. • 

hal alnıı<tı ki, kendisine bakan 
hasta hakıcı: 

- Mektpta yoksa fena bir 
habe'r mi var? 

Klinikte madam Arkiları# 
y.ıınına ı:ıkıığı zaman kendiJ;il' 
den kall\ede yarını kalan JJJ1' 
havereyi tamamlattırmak niyl 
tinde idi. Fakat madamın r' 
nına geldiğinde kendisine sllr 
duğu ~ııallcrden hiç lıirine er 
vap alamadı, Çünkü zavall ı): 
y1ıptığı if~aat pahalıy,a malı'. 
ınu§tU. Sakız, kahvedı.-IJ ı .. ı.,lr 
dini tekrarlamayı dü~ündiiıı' 
de sonradan bundan vugd 

rek, oraılan çıkt ıve ~tü.l) o~ 
girerken, canı fena halde f i ' 

lıyordu. Bu itibarla graıno1•1 plağı gönderen firnıamn ,ıl ıf 
mını tttsledi, kendiRinden. btı' 
gün neler teganni ed.ceğinı ' 

lıizleri demek i'ıiyordum. Yani -~e, gitti mi? "asıl bırak
bazan acclr ~öyle ayakta bir tınız. işte bu çok fena. 

Hasta bakıeı, omuzlarını 
kadeh falan çel..iverdikte ll'IUD kaldırdı ve: 

tlaktsı•r:r~:iıı:a~:~~~;::~ı. bn - Biliyorsunuz ki başında· 
ki yaralar hemen de ehemmi-

Müdür, böyle gevrzdilten yetsizdi, dünkü nıııayenede 
laoşlarunadığını anlatır bir · şe- doktor hiç bir tehlikenin kal
kilde ayağa kalkmıştı. Sakız da madığını görünce kendisine, 
lıundan istifade ederek müdü- daha bir iki gün kalabilirsiniz, 
riiıı yaıııııdan çıkar çıkmaz, fakat mecburi değil, deırA§· 
palto ve fApkasını alarak yola ti, 
koyuldu. Galua da, daha fazla kal-

y olda kendi kendine Allah mak istemediğini ancak, pansr
nre de Fredo aeele etmese, İıı· manlar için arada bir gelece
talla vaktinde yeti~irim, diyol!'- ğini doktora vadetmiş, ve biT 
ft. dakika bile kalmak i.>temiye-

Kendisini, hastahanede bir rek hemen ha•ıahaneyi terket
lirpriz hekledipnin farkında ti· 
~ğildi. Galuanın yattığı oda- Sa.k.ızm, rurau şiın<li karar
•ID katmdald hasta .bakıcı ka- mı§, düşünüyordu., Ha•tabakı-
4'ıa, Sliltuı pı-ünce, hayretle cı devamla: 
püziilM> ~ağa baılamt§ll. - Ha!. Bakınız, az daha ıı-

- ~l&yi Galuayı gönud.. nntuyerduın. Bundan gitın<'· 

den evvel size verilmek üzere 
bir mektup bırakını~ıı .. 

Odaya girdi, ve elinde bir 
mektupla döndü: 

- Giderken sıkı sıkıya siz
den bajka<ına verilmemesini 
ııöylemi§ti. 

Salız, eline aldığı zarfı tİt· 
riyen parma.klarıle yırtarak 
meltubu okuduğu zaman, kork 
tuğuna ıığradını anlamı~U· Zi· 

Sakız, mektubu katlayıp ce
bine koydu ve: 

- Evet fena haher madma· 
zel, siz hana, §Urasını söyleyi· 
niz; Galuaııın tamamile iyile§" 

l k · t · B ı tig!:i muhakkak mıdır? 

1 
S S , l dit oluıurra ıs enıyor. u ııu-

Çeviren: • • wsta birşey bi/m(·diğini ~öyletli - Bu husnsta hiç şüphe!tiz 
. ğim zamaıı da ha/ama tabanca kalmasın, tamamile iadei afi· 

mayı bızzat halletmeğe karm- kab asile vurularak yaralanı- yet etmiştir. 
verdim, buııdan b04ka çare gö- : Sakız, ali, diyeTek hastaba· . 1 1 b" k yorum. . remıyorum- An aşı maz ır ço Bütün bunlar nf' için? işte kıcıya Allaha ısnıarlad1k, de.-
hadise ve vak' aların zebunu \ ben bütün bu ITIRÇ/ıulleri Jıal. dil ten 80nra kendi kendine, 
bulunuyorum. Dii§ünüyorunı, letmPğe karar verdim, Kidip imdi bizim küçiiğün m~ave
neden ve niçın benimle uğra- Fredo denen mRfıınu bulacak,, nete ihtiyacı olsa gerek dıyor
şılıyor, sevdiğim luıdın öldürii,. ve her ne pulıa.<tna olursa ı du. Dı~arıya çıktığı ~man .• ~a 
lüyor sonra da cenaze merusi· olsun keıulisini söyleterek bu. dam Arkiları yatırdıgı klıruge 
miıul~ bile bulıuıamamaklığım ml'çlmlleri 11Uılıim yapuca- doğru _şiderken de: . . . 

ğıın· - Oyle zannedeorım kı 'bı-
GALU A• zim kahvenin patronu ötleki 

ra, mektupta: 
•Sayuı Sakı::im, <artık daya· için baııa uyku ilacı iı;i~ili}'or 

• B · · b · Bir nıüıld<'t suııra da enme le• 
1111mıyll(·ııgını ıınıın ıçın "'" .. 
ma::ur görmPrıi. ve affrtmeni I cavii:: olıımırak, lwııd<·ıı oll'n 
dilerim. Etrafımı S<ıran nııwrıı- ı·adın hem de /<1/ııırıuı..1<1 ıelı-

Sakız mektubu bitirdiği za- dünyayı boJlılmaktau 'kurtul
man ha 1i oka<lar ac111ncak bir du. 

ran pntöze: Jııl' 
- Ben "" bileyim, ben ~ 

nda kütüphane memunı dt ıl 
kapıcıyım, diye tcnı cevap ~ 
di- 1 

(Daha
1 

fıl 


