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Günün en . son . haberlerı.nı veri'r S iv is~ Akşam Gazetesı ... KURUŞ 

Bükr~şte 
Patlayan 

Bombalar 
•ı; Bi.l·kreş 14 (A.A.) - Dün 

gece, küçiik çapta iki bomba in

f:lakı vukuagelmiştir. Ayni zn -

manda \'ukuagelen bu infilakla
ı·ın birisi, Bülrreşin en büyük ki. 

ta:P evinde, diğeri Ogdinca aksam 
gazetesi binasında olmustuı·. Ki-

tap evinin camekanları kınlını • 

tır. Her iki yerde de hasar \'ar -
dır. Telefat ohnaın;:ştır. Bu infi. 

JrLklar hakkında bir tahkikat a -
çılmıştır. 

Ruzvelt'in oğlu Ka
hireye döndü * Kalım:.~ 14 (A.A.) - Yüroa

şı .Jaınes Ruz\·elt. Giride ~ apt. ı 

kısa bir ziyare1ten Kahıreye dön. 
mü.<jtü:r. B. James Ruzvelt, Giri

dc E!enler kr;:ılınn, reisicüınhur 

B. Ru1."·eh'in b:r mektubunu tcv-
di ctmi.<:tiı'. • 

. Asker göz_ij ,[ ile ~ ~. 
Kıral Çorçille 

görüştü 
Londra 14 (A.A.) - Kı-a1. Akd . s··ı . d Cebeı··ıta 

dün Başvcllcil B. Çörçili kabul et. CDJZ 0 geSJD e ll • 
miştir. tarık'dan gayrisi deniz aşırı 
Küçük Mus- t 

lafa paşada 
bir baskın 

hadisesi 
Diin gece, Fatihte hir adam 

karısını başka bir adamla dir
ın ümeşhut halinde ~·akalatmı • 

tır. Taksimde J.'iruzağa mahal-

hedeflerdir ! 
--<>--

Almanyanın bütün zaafı Deniz 
mes'elesinde toplanır. Almanya De· 
niz aşırı hedeflere büyük ordularla 
büyük ve seri harekAt yapamaz 1 

Yazan: Sabık Bükreş 
Ateşemil~terimiz 

le.sinde bir apartıınanın zt·ıııin 

kat:mda oturan Hasım, karısı 
Zckiyeden bir miiddcttenberi 

(De\'amı 3 iindi sııhift"dr) 

Almanya hangi istikamel1.e tc-k
rar tnnnuza b.ışhyacnk? Almau
yanın yeni taarruz harekelmıclı:n 
çok bahscdıldi, bu m \2.ll iizcrin-

de bırbirinden uzak L-.ti~aınetler
dc gösterildi. Fa'kai yakın taar
ruzun hangi bölgede ve hangi is-

(De\'ıınıı Ü~ncü sahifede) 

En Son 1 
Havadisi 

Almanya 
da muh 
t eme 1 
idamlar 

. ,. 

Her iki tarafın mebzulen kulla ııdılcları 
bir kaçı 

hücum botlarında• 

Kızıl Deniz şimal / Yunanistan işgali· 
sahilleri tehlikeli 

1 
nin tamamlanma

mıntaka 1 i sına doğru * Kah re 11 (A.A.) - Aln.un Ronrn: 14 (A. A.) 244 ııtı· 
radyosu. Kızıldeniz <:imal saha- j mnralı itııl~·nn tc·bligi: \'mıa· 

c;ında e~·ri.is<.>for edecek gtıınile. 1 nİ!.hııı topnıkhırıııda ılı·rh•ıııl·lı .. 
1 h, nıa~ ııl. rln ve cliger t-edbirler- ı . · .:1 "'fl(•ıı ku' '\"l'lkrımn 

rıııc nC\'a ilk 
l t. hrıp '(' h"1h<l cdılmc K tehlı- p · . . ,., .... ki·ı, ,1 1"4• 

. 1 Alcıına Jrızrııı, u' ' · 
kbmc marU7. ka'Jcaklarını, Su- • ' . . ı'. Yıımmi"t 111 • 

veı.•s ve Akbcn ki1rfeıini ıhtiva ~··,·o ya ı:ırm • ı. . , . 
1 • rf I' · .. , e korıhı nııı ''J: 'ı ı 

etınc;k iizuc Kız.ı .it: n ı.de s~yrü. n :.pu· ın 
1 k Liııorirı .ı'~ ıı ' •· ı:;cfcr ctmemelennı ihtar ctmek-

1 
t aımıııı amırı. 

tediı·. 1 rılıııı~t ıı· 

-
Vestminister çanları 

Htımid J(e/ik Vt"•tıninisier kilisesinin ~an· 
hır ı, İngili:.r. kafasında, ırn·anc 
çivi!lini, her \'llruşta biraz daha 
perçinliyen tckınaklal'mdan hi· 
riydi ki, 1mparatorluğun en u· 
zak k~işelerine kadar yayılan 

sesinin şimdi kısılmış olması, hu 
an'ane ruhunun gc\·şenıesi de· 
ğil, büsbutiin ~kışıp tekis'iif et· 
ıııc"i gibi bir netice doğuracak· 
tır. 

Londra'lı nıiihendis, l..ondı·a' lı 
belediyeci, Londralı usts.ıbnıtı 
erimiş bir ınadt•n kiilçesini t~k
raı· eski haline koy.makta şııp· 
hesiz giicliik çt•kanezler. l<'akat 

(i~ le sauı) oı·ıım ki, milli şuur, 
Londra'uın bogaıını ık11ı ncfo· 

sini kesmek istl'yen pcnçeııiıt 

dirüm delili olarak ortada hı · 

rnktığı bu hir yığın 'hakırı, V<• ... t· 

ıuiııist~r kitise.'ii .,-an kulcsiudl·n 

daha canlı bir ihtar olarak. ıa· 

fere kadar, olduğu gihi bırnk· 

makt tercih eder. 

Bu kül~e, milli az.im "'e imana 

kamçılıyacak en iyi clevada• 
lıa ka nedir? 



<, 

Sahife 2 

En Son Havadis'in Edebi Tefrikası - 22 Hatalı Tarih 
yaratmıyallm 

Bay lsmail Habib'e 
Hakikati ifade edebilmek, tarihi 
doğru teSbitc mütevakkıftır. İn. 
di ve şahsi düşüncelerimizi bir 
hakikat gibi göstermek, hatalarla 
dolu bir tarih yaratmak demek-

EN SON HAVADls 

Tarihten bir yaprak 
, * 

~:~YA~~z~~ 

14 M~ IS 1941 Ç.AAŞAMBA 

D~~ÜM~D~EM N ~ 
c= BUGUfıl~ 

Mister 
Ruzvell 

Bii) iik demokrat Birlefik lı' 
mt.'rika Cüm.hurivetini~ .:jJJI" . ) . 
Ji) e kadar gelip geçen reislerl Sabahleyin saat on buçukta ku;. 

1 k h 1 • d •• h• b k tir Jci, ilim bu acıyı son asra ka. e a Ve enn e mut iŞ İr Va a dar çekm~tir. Ptoleme yeniseye 

1 N ıd 
kadar olan Sibirya dediğimiz 

Cem diyordu: (Ben 
babam padişah iken 

doğ .dam.) 

ara~ınd:ı en demokratı olııll 

l\fj~ta RU%\ elt, arnı umaııd• 
memleketinin en sempatik &i• 
malarından da biridir. Saddi
&ine, alçak gi;nül1üğiine Aııı"' 
rikahları bile hayran et.nıif 
rir. Yine tlenildJilir ki, biitiill 

0 ffiUŞtU. e 0 UğUDU anlamı- kıt'aya cÇin», Türkistana cH· 
• ismini vermemiş olsaydı, tarihin 

ya vakıt kalmadan her tarafta 1 asırlarca terennüm ettiği cÇin> 
• • • •• • • ı ,.e <Hint> medeniyeti yerine defleri ara.,ınıla Ruzvelt kJ' 

dar kendinden belıscttireıı df 
olmauıı,.tır. Bunun ba~hca 6e' 

heLi, gerek üçüncü deia oir 
r:ı k ntC\ kii riyasete get.irihnesİ· 
gerek e, ) a.adığınıız lıerrii
merç devrinde A,·rupu c.lenıü1'' 
ra ilerini himnye etme i ve do' 

hır SUrU pOIJS Ve Jandarma be- ~ürk .medeniyeti denecekti. Sta-
Jıas, Iran saraylarınd"a işittigi 

lirmiş ve beşer onar kişilik sÜ- ~~mir:unis .cfs:ıncsin: bir hakikat 
k.svesı gıydırmemış olsaydı. 

Vafi müfrezeleri sokak Türk medeniyetini inkara vasıta 
olan bu masalı ortaya atmakla 

'----.---......-~----,_.~----~ .............. --~--....-.-.. 

İkinci Beyazıt bir İtalyan dilberindeki aşkını 
başlarını tutmuştu! tarıhi aldatmak ve bir hakikat a

rayan insanları kandırmak bed- başka bir dilberin dizinde dinlendirmek ister
ken Cem in muhalefeti ve isyanı kara ve kor

el) ı .. ifıe muhtaç oldukları 'e~r 
ı i harhi) <.') i e-irgememesi ke)' 
fİ) eti, i mini yirmi a,.rın ınrİ· 
hine ıualetnıi~tir. -

- . 
Miielli/i: Nizamettin Nazif 

Bıılumlııl<ları kö~eJen Snlr ı lıerkı ol<hığıı ) t'rdt." kalmaµa 
ri Pa~a cadde i ku:bnkı-1 g(i. llJt'l'Lnr olmu:.. Bnmııı iizeri· 
:Liikii)orılu. Dondurmacı «\ C) ne puli.,lı'r Kule 1 alınlcrinin 
Eel» j 11 diikkanınrtın 1ıii\ ... üme· her ı.ır.ıfrnı <lihk Lle tar, uıa· 
:tin ) anı ba ına kadar upı) an ~a ha~l,uııı;Jardı. 
•·adde) i otuz ınih ezzi, o ıliik- Şclıi rılc ağızıl.ın a~ıza ılo-
:nclatı lw dükkana ıııe'.kik 1.ı~em ;;a) ia ~ıı idi: « Jakcdon· 

ıloku)arak 'C dilleri l>il' kan~ ):thlar lıir bomba :ıtmı;'.ır.» 
Jı arda ko:;tmık ) arı~ cdi) or- İ) i ammeı, hu hoınlı:ı kiıııc 
)ardı. atılnıı:., uikn- tin \ e u ika t-

- J\ .. ııır! t<'n oııl'a )Hpılıın ıkı tarama· 
-- Haııip A_ır ... Yaa ... zı- nın neticesi ne olınu~tu? Bu· 

) oooor ! havadis! mı hilen ) oktu. On buçukdan 
Kolnrıııın altında kalın bi- bu ana kadar lıcr k*" lıeyec•mı 

rer gaz.ete tornrnı taı;ıynn biri içimle bir lıcber bckliyorclu. 
)t.'Ugeç gibi pnytak, öbürü u· A ırııı \akit iz çıkı~ı _İ:.tc hıı 
zun bo)Ju iki çığırtkan Efendi haberi Hrıııck içindi. Uk 3)-

Iehuıcdin kıraatlıane ine clnl· faı,mııı baı:ında en lliiyiik 
ıııı- anlı. Rifat efendi, Vahidi harflerle he~ i&tiiıı üzerine di· 
kolundan çekerek o tarafa e- L.ilnıi-s "'ll ı:f•rlevlıa göze çar-
iirtti: pıyordu: 
ı imdi kıraathanenin içi \'e «Kulı• kalıw•lerincleki hoın-
Jlı-ı hır ana haha güniine dön· ha bu ahalı ıı:Hl atıln11:.dır?» 
Jıı iı-:tü Ta' la O) ıa) aıılıır

0 

hile Şehri 'eh eleye \er n kanlı 
B)ağ.ı k.all ınıJar, ıniivezzilcrc hadisenin hütiin teıf iliitım \e
ı;ahlırınıtlnrdı. Pa} tak, mii:.;te- riyoruz !» 
rilaiıı hncaklnrı ara ... ımlan lıir \ e hu ı·rle' lıam0 nltıu<la 
tiirlii ı .unhazhklar ) nparak kahrı lıir çerçc' e 'içinde çift 
E)t."Çİ)or; ta .. çatlaı:a met liği e- ,,iitıııın ılizilıııiı. iıııza-ız :.;U a· 
liııe almadan gazete 'crmi)'or- urlar okuııtı)Ordu: (2). 
,)u. [;ıun lıoy]u j .. e lıir i kem· c.Kul k.ılıı;elerim]ı-., lınma-

lenin ii .. tüne çıkmış, alaJıiJdi- ıııın kar:t mdaki okağın ı· 
~iuc bat'lrı) or 'e koltutrtınıın çiııde 
allııttlan kanatlanan gazetdcr, 
uıii.;Lcrilerin ellerine lıaudan 
t ü~iilerek ula§ıyordu. 

\ ahit, güçbela bir gazete 
alabildi. Fakat öyle bir ) erde 
u'k1 .. mı .. tı ki az :kalsın gözlü
i;ii kırılacaktı. Kur.tulur kur
tulmaz, ko a ko a •Fe)l zi) e» 
ııin }olunu tuttu. İki iiç daki
lrn c1alın de, aın eden lın fırtı
n:ıdan oııra mÜn!z:ciln "an . 

(}) fcrlıum biiyiih· bir te· 
/t>/.-1.iinlii: /Ju ene uefat etti: 
<Eni~ Talı in) irı kaı rnpcderi 
ce Hilli)CI gazete inin gt't'C wlt 
ret,,ri ii::ımm ağal1eyi i idi. 

(2) A ır gazctiıulen cı ·ııetı· 

Anadoluya gidenler 
3 üncü kafile de dün 

lllethallclol"'e doğru tabanları trenle hareket etti 
ka1chrdılar. O zaman iki kar-
dt> bird nLire e izle .. en kah
' ı·ııiıı içiııde'ki herkcıı giLi Laş
J;ırını gaut,.leriııe cğrliler. 

<Fazlı edp• (1) in idare 
r·ttiği ... ır gazet.,.r;i haftada :i.iç 
giin \e ahahları inti~ar edcr
ıli. Bu gün aat birde 'e gÜ· 
oiindeıı ~'\el çıkma-ı pek ıııii
lıim Lir lıadi•e)i bir an e\\cl 
Li ldirmek içindi. 

SalJalıle) i'lı ant oô huçuk
Ja Kule kail\ derinde müthiş 
lıir 'nk'a olmu-ı;lu. Kule kah
\dc•ri Selaııiğin akiu maluıl
lelı-rindPtıdi. Bu aaıte herke 
j,,jnin hn:.ııı<la olduğu ıçııı, 

lıt•r zaman tıklım tıklım dolu 
olem <Kösenin kalı\ e i» Lilc 
LoıııLo~du. 

'l'rakya mıntnkasından Ana
doluya geçmek istiyenlerin be
.vıınnnmelerioin ta nif \'e bilet
lerinin tnn:ıinıi bugiin ikmal e

dilecektir. Biletler tamamen ha 

zırlandıktnn sonra kendi a.nu
lariyle Anadoluya gideceklerin 
sevkine ba:ı:lanacaktır. İstiyen
lcr aTekirdağ• iskelesinde ken
dilerine tahsis edilecek \'apur
larla arzu ettikleri iskelelere i-
neceklerdir. 

Trenle Anndoluya naklo1u
nanlnrdnn iiçüncü kafllc dlin sa
nt 14.25 te Jlaydarpaşada katanı 
bağlanan bir vagonla hareket 
etmiştir. 

Bunlar Sapanca, Arifi.re \'e 
Adapnzarında inmişlerdir. Bu 
kafile ile 103 ki i gitmiştir. 

bahtlığında bu'ıunmmış olurdu. 
Bunun gibi binlerce misal zik

retmek mümkündür. Bu felaketi 
insanlığın tinefüıde meknuz ego
ısmde aramak lazımdır. kunç bir heyüla gihi önünde canlanıyor! Miıster Ruz\ elt, •Beyaz S•' 

r:t) » da ki rorgulnuğunu, kır1'' 
ra, §e.hirden nznk sa)fiyekrt' 

giderek diıılen<lirir· Bu tene". 
zlUılcriııı.lc otomobilini kendi 

Aruz milli midir? 
Aruzun şiir için lüzumlu, mü

kE'mmel blr şey oldui;,'tma iman 
erlen Bny İsmailı Habib, onun 
Türklükle bir alakası bulunma
rlığını da elbet kabul ve tasdık 

eder? il{aşgarlının kitabında a. 
ruzlu mlSralar varsa bu b~r te
sadüf olacak> demesi buna bür
'ıa ndtr. Faknt ney'e istinad ile bu 

Köhne Bızansı yıikan, Ti.ırkle-re 
derli toplu bır vatan kur.ın koca 
Fatıhın ıkı og.u pnstekı ka' aı.ı 

1 
İ. Hakkı Konyahı· ca eylediğinize muttali oltduk. Zn 

tı nccibanelerinin arzularıru öğ-
-----~------

kat'i hükmü veriyor? 

Redos heyi hem bir 
misak metni imza

veliaht yaptı. Sen ise dedem su!t. lama ve bemde Ce
tan Muradın z.amanıncla, baba - m'e hı•tabeden "Ok 
mın şehzadeliğinde dogdun taç 11 

yüzunden bu yurdun temc!let nı 
sars.ıyorlardı. Şehzade Cem hala 
israr ediyordu: 

- Ben diyordu. Babam pcıdi • 
§ah iken doğdum. Babam ı,enı 

ren.nce dostluğumuzun samımı. 

yetme binaen z.atı asil&ıenizin 

emniyette bulunmaları için bir 

büyük gemi, bir Karevela ve bir 

Çekdiri ile şarkt Akdeniule bu -

luna .ndiğer iki çekcliriyi teçhiz 

etttk ve emrınize hazırladık. Bu 

gemilere Kastil rahibi şevl<etlu, 

azemetlQ İspanya kralnın akraba-

kııllıımr. .Madam Uuzvdı tt 
ze' cine refakat eder. Güzel'' 
giiht.aki f ahrikalardaıı çıkan ,. 
melclerle samimi ha bihaller" 

de bulunur, onların dlerini &I' 
kar bigara alır ,-ıe verir. 

Türk tarihi ile beraber Türk 
edebiyat tarihi Türkistan istilfı

sıncla Arap orduları kumandanı 
(Müslime) tarafından doksan do
kuz gUn ve ge<:e yakılmıştı. Bü
yük Türk kültUrüne ait eserler 
bu yangında külı edilmişti. Bu 
fetn'kete rağmen, en eski Türk 
edebiyat tarihini tetkik etmemi
ze imkan bulunamıyacağı iddia
:.ını ileriye sürmek bir haksızlı~ 
olur. Yangın eserleri imha et -

miş, fakat tar~hi yok etmeğe mu
vaf!ık olamamıştır. Görmek, 
tetkik etmek istiyenler içın, gı,>

ıilecek bir derya bulunduğu 
mUsbet ve muhnk'knktır. Kiiçük 
bır ınhme tlynrile. blraz «Man-

ve taht senin değil benim hakkım hu'' rmetka" rane 'bı' r 
dır. Fakat mademki sen bugün 

:·:.:.:::;~:r.b~'.:':0:.~:ı b;: ma ktup yazmıştı. :~v~:; :~=~:,,şa:;:: ~~::'. 
diyorum. Fakat ben de bu milkı me"tu~unrıa parlak nık Alveao kumanda edecektir. 
mevrftsdan hissemi almal'ıyım.. U\ lJ U Kurşun mühürümüzle mlihürlü 

1adam Ru~'·elt te hu btt' 

su ta kocasından geri kalınal' 
h i bir e' kadını, mü:ı;fik )iit 
'alde olan bu kadıncağız, a) JJI 
zamanda fıkadiı a~t<lır. J{ı' 
c.a ı Beyaz Saraydaki mesai il• 
nıesgul ikcu, o, hayır cemi) er 
]erini, ço<·uk yuvalannı geze1İ 

Sen Rumelinde hükumdar ol, yirmi elkapo'an sonra 
ben de Anadoluda tiicidar olayın ! 

cem bu taleplerini dinietPrrıE. rtı·vordu kı· 1 
yınce ve actığ1 cid'alde de mt:\ af. U " t 1 

misaknameyi de gönderiyoruz. 

Zatı asilanderi iyi v@ bayırlı bir 

netice verecek olan arzularını 

derhal ifa buyurabilirler. Sıhhat 

bir çok nıües lerin fahri rd 
e.idir. Himayegerde · küçiilr 

ler, onu •Büyük Anne> ı<fö1 

kar ılarlar •.• 

fak o1'ımayınca yurdun ve İslam 22 ve saadetinizi temenni ederim - - . dininin düşmanlarile birleşme zü. ' Rodos 12 Temniuz 1482 

Be)nz Sarayda, madam Rıt" 
\•eh'in, hu usi daireleri )nn14" 
da 'lkiiçiik bir ınuthağı vardı!· 

çuıt edebiyatına, daha «Mançu 
!arın Stlıiryada crNamuu ınehri 

kenarında yaşad ~kları devirlerde
ki dini edebiyat tarihine dikkat 
edilecek olursa, Samih Rıfat 

merhumun caruz mimdin sözü
nün ne adar doğru olfüığu dera
kap tezahür eder. 

Türkler arasında aruz, daha A
rapların tarihe girmedikler~ de -
virlere kadar yük elir. Zaten, bu
günkü tarihin gösterişlerine iti
mat etmek icap ederse, kendi mu

!etini ihtiyar ediyordu. Türk or-f lı;;ordu. Onun her milletten seç-

d~su o vakitkl .düny~ ~~lhü icin ı tiği ve sefenber ettiği casusları 
btr kundak vnzıfeslııı goren ttal- Cemın şövalyelerle çevirmek is-

a armaa.nn lr ·ö ed~ ~ı-t ıgı enfrı.Kalorı :.ayanı hayret 
vardım hekleı'ken iki kardeş gırt- bir sür'atle kendisine yetiştiriyor 
ıak gırtlağa posteki döğüşü yapı. 

yorlardı. 
lar<lı. 

Genç hükumdar Beyazıt Ot - Cemin elç~ler'nin Rodosta Me-

.:ınto k:ıhrnmanının getirdiği ki- ga1ı maSıtori ile bir anlaşma im. 

izadc İtalyan diliber1erilc Topka- zalade'darmı da haber :ılmıs-

.")! sarayında tatlı bir hayat sürer 
ken bile Gedik paşaya karşı olan 
~ayzının saklıyamaı.clı. Gedik pa. 

~anın getirdiği İtalyan kum~la
rile dü~enen saray sofalarında en 
1üzel İtalyan kızların n dizlorm-

tı (l). 

Fılhakika Rodos Beyi hem bir 

misak metni imı.alnınak ve hem 

de Ceme hit~p eden çok hürmet-

kara.ne bir mektup yazmı:ıtı. 

Mt>ktubunda parlak 20 clkapdan 
hitinde doğmuş bir arap veyıı -le aşkını, ihtirasını dinlendir'r
fars edebiyatı yotur. Bu iki hal- '.:;en b:lc ona bu tatlı aşk ve he. sonra diyordu ki : 

kın üzerinde yaşadığı iklim do - rccan dakikalarını hazırlayan Necip şehzade hazretleri! Tara-
ğurtucu değfldir. Belki .Metli 1abasının kahraman serdarını kü fıınızdan gönderilmiş kıymetli 
ve «Asar• Jıi.san ve edebiyatını 1e· tiilemekten \'e onu yok etmek i-

' mektub~nuzu Doğan Süleyman 
varüs etmiş bir edc'biyat fardı• çın fırsat kollamaktan geri dur. 
L· b d · O A ı ismindeki elçilerimiz "etirdı'leı·. 
~ı. unun a menşeı rta svı; mazdı. C> 

"'debiyatında ve kaidelerinde ar" İkinci Beyazıt bir İtal,tyan dil- Size kar.şı eskidenbcri muhale. 
mak lazımgelir. Belki mef'ulü vr berinde porserin aşkını bıska satımız vardır. Bizimle mtizake
mefoi1ü yoktu? Fakat tempo o r"'Jerde bulunmak ve n"sı·hatlcr·ı-

111r Polye kızının d z de dinlen- " .. 
l<'mpo idi. iırmc 1 ·st k C · h ı f mızle amel etmek arzusunda bu-

Tüı:ik dilinin ceddi bu Ort::ı A<:.- ·;;: 1 er en emın mu a e e 
va edcl>iy::ıt ve ı:ıiiri yaln

17
• Arar' lı ve isyanı kara ve korkunc bir lundugunuza \•e bu maksadı te. 

ve Fars iir kaidelerini vtıcude heyula gibı önünde canlanıyor. min etmek için bir kaç gemi ile 

.netirmemiş, Çinlilerin de nazım- Onun siyasi ihtirasl"lnnı kamçı. bir misakname göndermemizi ri

da bir nlizımı olmustur. Bundan 
1300 sene evvelı Çin edebiyatında 
bir rönesans vücude getiren, ha 
lis Tilrk bir şair vardır. Türkcf> 
adı cTufnn•, Çince ad1 Tu-Fudur 
Bu şair der ki: 

• 
ıs ın 

(1) Bütün Türk tarihleri Ro. 
·vnı elerinJn beyi Dô u ~on 

için l\Iegalı I\.Iastori derler. 

Hastabakıcıllk teş
kilatı köy!ere kadar 

genişletilecek 

Bura~• elektrikle ve fennin cOP 

iraplarınil göre tcclıiz edi1111İf 
tir. arayın te~rifntındnn -it~ 
le lıo§lanmıyan karı koca, )ııl" 
uız kaldıkları 'akit, hurad' 
waclam Ruzvelı'in hiuııııetil' 
ihzar etlilen JHı ta, kek \'e rl' 
çellerle daıııaklaru11 lezzeılı·-· 
ılirirler, ha:.ha:.a. hir ailf' Eoftf 

Yardım sevenler cemiyeti gii- ı:ı öniinde, her ~e) den \e tıtf' 
ııüllü hastabakıcı kur. larımn kc ten uzak iki genç i~ık h( 
nçılması için lilzumlu olan ha- ) ah ya:.arlar. 
zırlıkları bu ayın 17 . ine kadar Harpten h 0 raz evvel Aıntf'r 
ikmal edecek ,.e kursların hepsi ka) ı ziyaret eden İngiltrt4 
haziranda açılmış olacaktır. Ce- Kraliçe i, Be) az Sarayı ~eı.el 
miyetin neşriyat kolu dün Basm km, ınaclıun Ruz,·elt, KraH~ 
birliği mensubu kadınlarla };. ) 1, lm hu 11 .. i muthağmın ela f:~ 
minönü Halke,·inde bir toplan- · · · · .. L K il' lermış, ıçıuı ç1a.en genç r:ı 
tı yapmıştır. Bu toplantıda neş- çe: 
riyat \"e propaganda için karar- • ~ - Ah. demi~, benim de ._,.,, 
Jar ittihaz edilmiştir. Ay başın- le bir yerim oLa, neler yapıl' 
dan itibaren köylere kadar gi- .1 

dun. Fakat hiı:m arayın prtlr 
dilip balkı tenvir edici konfe-
ranslar çerilccc.k ,.e biitiin kolunun ıe~iyiın ... 
llalkevi, Halkodası ve Parti mer Oeınİ§tİ. ·· . 

• ı..., ~ı·· .. R l . 11 kederinde halk toplantıları ya- ı-.\el, n o ~·o uzve t, şıtı •• , 
pılacaktır. Bu toplantılarla cep- ) e kn<lar gch p geçen A.mcr? 
he gerisinde Türk kadınına dü- Ciiııılıur Rci leriniıı en se~ 
en \'azifclcr izah edilecek ve 

1 

pııtiği. rıı dt.'mokratı 'e en Ç"" 

Tilrk :kadını vazifeye ~ağırıla- C\ ileııidir.· . 
cnktır. Naci. GALlf 

ar ve gazete er 
Birden iikfüıu alt il:ot cdeıı, 

f?(ık giirültii üne benzer bir De' Jet Demiryollnrı, sevke- ( D1wa nrr) 
______________ .;.... ____ ......; 

Deli mi, akıllı mı olarak yaşamamız lizım? <' i:;itilınic, okaklarcla bil) a 
o} ıın) an kiiçük çocuklar, acı 
çığlıklarla ha;,rı~nrak e\ )erine 
knçııu~lardı. 

e olduğunu anlnmayn 'a
kit kalmadan, her tarafta bir 
ürii poli ve jandarma belir· 

mı,., \e be ;r onar kişilik sÜ\ a
rı miifrezclcri ukak LaJarını 
tulmu~lardı. 

lla<li .. c derhal şehre ) ayıl
llll~dı. Bir çok klın eler, hil
Jın~~a hu malı Hede oturanlar 
i !erini güçlerini ibırakarak 
lı:t n n ko uşmu lnrdı· Fakat 
~leriııe gitme~tcn hepsi me
aıe<lHın,i lerdi. Valinin verditri 
hir emir üzerine malıaleniJ\ 
etrafına kordun ~Tildiği için 

dileceklcri bildirilenlerin ek c-
risinin mun~ yen günde istas
yonda bulunmadığını görerek 
husu i katnr yerine norrıınl se
ferlere \'agon iliıvcsine karar 
vermiştir. l\laamnfih birkaç gün 
sonra muhtelif kafileler tevhit 
edilecek ve hunlar için umunu 
bir evk treni hazırlanacaktır. 

Maarif Vekili Basın 
Birliğinde 

Şehrimizde bulunan Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel müze ve 
tarihi binalardaki tetkiklerini 
sona erdirmiştir. Bugiin öğle
den sonra İstanbul Maarif mii
dürlüğiindc mekteplerin imti
han neticclerile meşgul olduk-

Beyoğlunda Pasif 
deneme yapılacak 

Pazar günü sabahleyin ant 
11 de Beyoğlu kazasında p:ısif 

korunma denemesi yaJJılacak

ıtır. Bu suretle kazalarda ayrı 
nyrı ynpılnn denemeler ona e
ı·cccktir. Biitiin denemelere ait 
tenkit raporları okunarak bir-
lestirildikten sonra verilecek ka 
rarlnra göre şehirde umumi bir 
pasif korunma denemesi ynpı

laeaktır. 

Mantık ve iz'anın dışında cc- ] Üstadın fikrine işÜr<!k ;ııı~ 
reyan eden ııruliseıcı in in::-anı Yazan: E nsari Bülent mek elimizden gelmez; çuıı i 
çıldırmaktan ha kn bir ey gö- . • . •. . • • . . bu fikir gerçek bir süzdür •. \" 
türmediğini gören Nadır Nadi, Bu fıkırlerı ~arı mustehzı hıı· \ şuur 'c mantıkla hatlı•,elcı-ı yn- mz bu asrın bir gevezeJıl> 
aÇıldırınnkn başlığı altında şöy- lisanla sö~ lenıiş olınnsıncı rağ- kah ma h:.ıss:ısıdır. Arkadaşımı-ı boş fikircilik 8 n olduğuıı1' ; 
le ~·azıyor: men. :ı ine kendi siıyledi ·lcr:ıw :ıın hu nol,tndn yanıldığına i- nutnuyalım. Veciz söz, ;ırtıl< ,,1 

«Zaman zaman insanın c·ıl- kendini inandırınağn zorladıgıııı nnıırrıak isti~ onız. zinin süsii; bugün kendisitıe ~ 
gınlığı tercih cdecl·ği gcıi~ or.1 gi:iru\"oruz; bunda ise -yarı bir Vecı"ze kıymetı" d.. . k . 1 ,ı/ 
Ö i 1 k f 

1

. · nan ıgımız ıa at yerı o aı1 J; 
y e ya mademki norma el n ne ne 'nrdır. .. 1 w h 0 111 ·ı h. b' . 1 . t• d'. . b' nedı·r ? ccığını soy emcgc mec ur .1 ı e ıç ır şeyı < cgış ırmege Saçmn \"C uzensız ır go- • . .. . it"' 

muktedir değiliz: o halde neden rii le diin ·arı giirmc;-•c m·a • ıı ıtcfil~ H:Jid, uTiirk ata özle- ğuınuz bır soz oluyor. Zırtı 1~ 
ruhi büuj cm izi dtinl n gidiş:pe I bir cemiyetin bir dt'lilcr di:ı a- rinin kı' mcti» ııııvanİı l az ısın- 'cciz söz.ün derinliğine i~

11 

/ 

uydunnı) alım.o 1 rı olmaına~mda bi1.e hok 'erdi- da, atn sözlerinin .. dört beş çiz- ve orada. munnyı biiyiik bıtll,tl' 
tan sonra, Türk Bnsın Birliğine Arkadasımızın ruhi lıiin~ cmi-ı rccck bir di:ı arı tc elli noktası gi l erine, dört beş kelime ilt· hır sn~ esıııdc yakalamak ı ,tf 
giderek ôza ile fanı~mış \'C kcn- zi dünya gidişine U) durmakla hilmem ,·ar mıdır? 1 teccssiim ettirilmiş arti tik bi- reti ''ardır. Bu sabır ve t1llt 4~ 
dilerile hasbihaldc buhınmu~- normal knfadon n~rılınnk iste-ı Bize istikbal hakkıııcla i.imid rc•r karikatlir,, olduklnrı~ıı söy- ıniil, esefle söylemek Jaı,ııl 
hır 

1 
\ :şine ~aşn· .. ııınk nasıl kabildir? ,·eren hala o norımıl ins. nılaki.1 lii~ or. ki, artık tükenmiştir. 

! 
l 
l 

l 
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[~BuOünün 
Bu haftaki milli 

iN SON BAVADls Haberleri Kitaplar arasında 1 Asker gözü ile_ J '----1 
kuma macları Mt/ı 'C' 

tı~unıartesi: B. J. K. - Alb.1, l ver, r ran 
. Spor - Altınordu SQ •ı •• Japonlar Çin işini 

çabuk bitirmek 
istiyor la 

Hass'in maceralı te
sebbUsUnUn arkasın 
da gizlenen sır nedir? 

set~ tababeti 
tarihi 

Yazaa: Süheyl Onver 1 
Yazan: S"abık Bükreş ı 

Ateşemiliterimiz - ---~ 
t Paıar: Altınordu - ·B. J. K., l e muşte 
st. SPor - Altay k 

Ankaraaki 0Ma~lar re meseleler 
Cuınartesi: Galatasaray - d f 

200,000 Çinliyi 
esir atmak üzere 

imişler 

İ~Dbul Üniversitesi tıib tarihi 
enstitüsti müdürü pro~r Ü· 

tıor Süheyl ttnver bize cıSe1çuk 
tebabetiıt adlı bir kıymetli eser 

Akdeniz bölgesinde Cebelütta-
rıkdan gayrisi deniz aşırı 

hedeflerdir ! ::;.5POr, Feuer B. - Gcaçler e amamen 
mutabıkmış 

Hitlerin mutemedi daha venli. Türk tebabet tan -
olan bu d hinin bir~ &uanlıit noktaları. a amın, na :projektör tutan bu eeeri yal· le P-.r: Galatasaray - Genç

r B., Feaer Ballçe - Demir
•Jtor. 

•ma: H (A. A.) 
ajann •·ıd· . - Stefani 

ı ırıyor. 

Şanpay: lf (A. A.) - Dört 
Çin eyaletilNle yüz ltillMtte Çin 
ve Japon askeri tiddetle çarpı,. 
maktadır. 

onun takip ettiği nız dıoktorlar, tıb mendupları de-

sl·y-set ye ı• I ğil her Türk münevveri okuya • 
u p an ar rak göğüslerini iftiharla kabarta-

Almanyanın bütün zaafı Deniz 
mes'elesinde toplanır. Almanya d• 
niz aşırı hedeflere büyük ordularla ·--1 taknıiıları fla hu llafta, 

Jı.st. Sper ve Bqiktaş kulüplerj)e 
arıdapealdardır. 

Fransa ·ı 
•• 1 e Mihver arasındaki 

~u;asebetlere dair dolaıan '8· 
r-a. ·~ hakkında Roma mahfil· 
• erınl e beyan olunduiuna göre Ba hafta cumartesi günü ilk 

ınaç, Beşiktat - Altay, İst. Spor 
• Alt111ordu arasında yapılacak
tır. Ba maçlar hakkında bir tah
trıin YÜrüfınek doğru olamaz. 
Scb~bi: hmir takımlannı bu se
•e lstanbulda ilk defa seyrede
teğiz. Yalnaz, Beşiktaşlılar, as

lı~Jik mensuplarım kendi ku
lüplerinde müsabakalara iştirak 
efıneleri hakkındaki son karar 

:~~~~ı ile avantajlı ''Uİl ette-

ışga m n ' 
hakk dasr~ annın azaltılması 

·~ akı tebliğe Han edile
cek hıç bi 

Japon söıcüsüniin beyanahna 
nazaran, Japonlar Şcnking eya· 
Jetinde Şuki etrafında toplanmı§ 

olan iki Çin ti.imenine karşı ta
arruza g~mişJerdir. 

ır~. 

BİR HABER 

" Melihle Fcnerbahçeli Con Ke
e~l .\u sabah .Ankarnya hare.ket 
ınışlerdir. Bunlar hakkındaki 

...... ftfetlibn" •. 1! rr. 

Üniversite ve - bütün 
mekteplerde 

imtihanlara 
bugün son 
. verildi 
Ünh·e-·t L" t •al e, ıse ve bütü 

a okulla l . . n Or. 
bi . . rt a ııntıhaıılar bu .. 

hrıLniştir. Bugün lise ı:un 
ttıfları son 1 k lien ıı-. o ara fab .. 
lenıatik, fel f uye, ınn. 
l se c ve tn h 
_aruıdan imtih rı gruıı· 
1.nıtihanı an olıııuşlardır 

arın neti 1 • • 
~etle . . . ce crı Unıu • 

'Yı gıtm· mı-
tahıni11J .. ış ve ~a ati b" 

e tıçt "k• ır 
nıu, affak· c ı ı nisbetinde 
l' •- ı~ et elde d" aıuJa41a twıtiecsı e ılnıiştir. 
dirilecektir. ~ır t.ı.a..y. itil. 

'Oniversitc inıithan . 
Peyderpey ·ı· . netıce1eri 
•rif Vek·ı ı .a~ eddecekfir. 1\-Ja. 
. a eh ıkmal . 
lıı;in hu devr ımtıhanları 
Ya inılihanl e~e ~a~annıı~ an \"e-
talebe nı a ıştırak etnıiyen 
. nornıal 1 k 111atilaıuı • . 0 ara eylülde 
8u d a tabı tutulacaklard 

evrede 1'\. • ır. 
._ elan \Jnıversiteden nıe-

*ihaaıa11:lebe inkdip dersi inı 
dtJt•- da nıuvaffak ı 

-.rı takdird . o anıa. 
•Ydacakı e, yıne nıeznn 

L.• ar ve D\ • 
- ... ~dder . ernurıyete gi. 
-.. iınt·h titr. Aacak gelecek 
~ ı anıııa . •r tut··• ıınniye nıec <u8Cakl • 
•ea:unlar d" ar ve bu kabil 
&ihanda ıplonıalarını bu jm. 

Ü n sonra al b"l 
niversite . ~ ı eeeklt:rdir. 

tıPdikten son lrnhhanları aaaa 
li ra talebe 

nde Anadoluda t tk· Crup ha. 
ııey h 1 e ılde:re 

a at ere çıkac ki \·e 
- . a ardır ıu ., •Sın 25 ınd "lk . .,..a. 
..... _ e ı grup d 
.. aıat Baykal'ın . oktor 1"41 rtyasetinde U 
t..ı:~~akl jedolojik tetkiklerd; 

ar ır. Ay 
lılltt kişilik b" &ollnıula 
tetki'-• ır grup da içtimai 

uuer yapmak . . 
ıritrnefe h 

1 
ıçın Hataya 

azır anınaktad 

Şehir Meclisi ıRr. • 

n r şey yoktur •. Enter-

d~I onal basında buna ilave e· 
ı en b'"t"" d I u un haberler uydurma-

·ıır. talya ' 'e Almanya Fransa 
ı e ın'" . uşterek meselelerde tama· 
~le nıutabı:.tır. Bu görüş birli· 
gı Yalnız n ·· t k . . rnş ere sıyasetın 

mahsulü değil Fransa ile m'uta· 
reke aktedilelidenberi Bitler ~e 
MUSsolini arasında şahsi müla
katlarda tesbit edilen hattı ha-
reketin ı"s b t• · .. a e ını ıosteren ve 
n~ziden alınan tecrübelerin de 
bır mahsulüdiir. 

lngiliz istihbarat 
nazırına göre 

(Baş tarafı Birinci sahifede) 
et..ektetlir. B. Besa, Bitlerin 
çok Yakmı bir a4amdar. Kendi
si Bitler'in • dereee sarih su
rette itimadını haiz bulunuyor
du ki AlmanylMlan muvaffaki
)'etle hareket ed .. ilnıiştir. Bir 
adınn ki, Abaanyadaki bütün 

iıntiyazlarına rağmen • tiranla· 
rın lınliyazlarmıo nasıl şeyller 
olduğunu hepimiz biliriz • bu 
bed•aht ve kederli memleketi 
terketmeği ve henüz bir hiir in-

sanlar memleketi olan İngiltc· 
reye inmek is1n çok biiyük risk· 

lere katlanmayı tercih etmiştir. 
Bu, iyi bir haberd ir ve tam 

7amanında gelen bir haberdir. 

Avusturalya Başve
kil vekilinin 
sözlerinden 

(88f tarafı Birinci sahifede) 

Naznın'dir. 

Yalancı "aidlerle aldatılmış 
olan milyonlarca nazinin şimdi 
herhal.te a.ir tek dtifüacesi var
dır ve o da şudur: harp hakkın· 
da acaba Hesı gibi mi dtifiin· 
meliyiz? 

AVllatralya Harbiye nazm B 
Huıhes, tleıniıtir ki: 

Bu firar, nazi mabedinin gra· 
nit d\n'anntla ilk ~ediji göster
mektedir. 

Irak bombalanmak 
ta devam ediliyor 
* Bağdat 14 (A.A.) - Irak 
~· tebliif: 

üç lngil' bo b · rest dü 12. m aroıman tayya-
r.ind n Alnıu.ayah kampı i.ize

lar ~ve bir çok bomba
azdır. da hasar ve ziyan 

Dün saat l9 a 
bombard dojru İngiliz 
addlt unan tayyareleri müte. 

Çunking Çin mahfillerinde bu 
hareketle.re büyük bir ehemmi
yet verilmektedir. Çünkü se· 

çenlertle Japon başvekili Prens 
Konoye Çin hadisesini hallet· 
mek için bütün gayretlerini ıııar
fedeceğini söylemişti. 

Japonlar iber cephede ve bH

hassa ceaubi ŞaDSi'de muvaffak 

olacaklannı ~e orada 200.000 
Çinlinin etrafında demir çem· 

berin kapanmakta olduiunu be 

yan ediyorlar • 

Avusturalya Başve-
kilinin sözleri 

(Baı tarafı Birinci Wife.te) 
ne ait deiildir. BütUn beferiyete 
§amildir. Büyük Britanya impa. 
ratorluğu sadaka istemi~r. Çün
kü o, büyük bir im~luktur. 
Fakat istipdedırı yılulnwsı hem 

de çabucak yıkılması bütiln dün
ya için esash bir meseledir. Bu is 
tibdad, açtığı yaralar çok d'erin. 
leşmeden, yıkılmalıdır. İşte bu
nun içindir ki .Amerikaya gUve. 
niyoruz. 

Mihver kuvvetleri 
çölde ilerliyemiyor 

Kahire 14 (A.A.) - Askeri 
sözcünün verdiği habere göre, 
Sollum mıntakasında mihver kt
talarınm beş koldan yapmak iste
dikleri mevzii hareketler tarde . 
dılmiş. mrhver kıt.alan mevzileri
ne çekilmeye mecbur kalmışlar
dır. 

Mısıra doğru ileri yürüyüşte 

Almanların bilhassa su, cephane, 
yiyecek tedariki müşkülatına uğ
radıkları anlaşılmakta<lır. Buna 
kum fırtınaları da inzimam t e • 
metedir. 

Baskın hadisesi 
(Baş tarafı Birinci sahifede) 

tfiphelenmektedir. Bu yüzden 
aralan da açık bulunmaktadır. 
Zekiye sık sık sokağa çıkmkta 
,.e hazan tanıdıklarında ve ak· 

rabalarında oldutunu 11c;yliye· 

rek geceleri de görünmemekte
dir. Hasan, biitün bn \'aziyet
lerdea fUphelendili için Zeki-

yeyi takip etmiş ve niha~·et Kü
çülunutafapqada Haydar ma· 

hallesinde Ömer Aykın isminde 
bir adanua evine tlevam ettiğini 
öğrenmiştir. Bu vaziyet karşı· 

sında soğokkanlıhimı kaybet-

miyen Hasan alikadarlara mil-

hakk ı nda mühim lbilirier. 

Şeylere Vakıf Ol- Kitabın fihristi çdt yüklUdtir. 
Derio ve karanlık mevzulera CC'. büyük ve seri harekat yapamaz! 

dUğU ŞÜph&Sİzdir aaretle dalmıştır. Kıymetli profo• 
sör seçtiği mevzularda da cid<len (Baş tarafı Birinci salıifedc) tir. Fakat muharebeye .fifiil i§-

--~C>-

Aklıselimine tama
mile malik olan Hes
sin bu hareketi in-
gilterenin istilası 
tehlikesi mevcut 

olmadıgını gösterir 

bUyük bir liyakatle kalem oyıı.ıt. tıkamet üzerinde başlıyacağı hak tirak vaziyeti bulamam.ıştır. Fa
mıştır. o kitabı.nda Selçuk.kılar kında demokrasi ve bitaraflar il. kat Bııi:tanya adasının müdafaasın 
zamanındaki tabebete wnwnl b 

1 
1eminde açık bir fikir ileri sürül. da, Atlantik muharebesinde, ve 

rüiyet zaviyesinden b.tlttı:k~n nedi. Ak.denizdeki denizaşırı cepheler. 
sonra Melik falı, Harzem şahlar Almanya harbe başladığı gün- de İııgiliz donanmasının oynadığı 
ve artık oğulları zamanlOldaki den'beri yalnız §atki Akdeniz hav bilyük rolü kimse iddia edcmea. 
Türk tebabeti durumunu ve has- ı.a.s111da jki cephede ayni zaman. Ingiltre İngiliz donanmasının 
tanelerin vaziyetini tetık.ik edi • da harekete geçti. Bu iki cephe menfaatini çabuk anlamıştır. Bu 
yor. Libya ve Balkan cepyeleriydi. menfaat hava kuvvetl<'rıle takvi-

Dolttor Süheyl ünver'in Ada. Bundan mülhem olarak ,Alman- yeden ibaretti. İngiliz donanrna
na}ı = Anavarzalı b.üyük bb ÜS· ların yeni harekatı için bir kaç sının hava kuvvetlcrilıe takviyesi 
tadı Diyoelooridis'in eseri iızerill. cephede ayni zamanda harbe de- tamamlandığı gün, Aikdeniz hav
de dururken ilim alemine yeni vam ec1ecek1ıerine ihtimal vereın. zasın.da ve denizaşırı harekatta 
bir 90k ıeyler öğre~ıyor. Ben e- ler de vard1r. Doğru bir fikir t· İngil.terenin üstünlük temin ede. 
peyce evvel bugünkU TUrk taba- dlnmek için Akdeniz ve Atlan- ceği muhakkaktır. 
~in temelini kuran .Aınadolu. tikde istikAmetleri ve hedefleri Avrupada Almanya için deniz 
lu putpenııst ~ridis'in A- kısaca görz.den geçirelim: aşırı olmayan başlıca iki istiKa-

yasofya ~bulunan Akdeniz bölgesinde ispanya_ met vardır. Sovyet Rusya ve 
en eski Arapça ten:üme1eriıni CEj})elüttarık lstikAmeti müs _ İspanya. Sotıyet Rusya istika. 
tetkik e~ ve bir çok §e'Yler de tesna olmak Uzere bUtUn diğer meti §imdilik düşünülema. 
ya2'Jl1llftım. Diyoekoridis Hazreti istikametler ve hedefler deniz a. Sovyet Rusyanııo İngiltere ve 
İsadan yann •il' aonra Acbmada ~ırıdır. Tuntl.9 • Fa.. ilurinden Amerika ile harbe ginnesi Al
yaşaDUf ve hıristiyanlıjı kabul Cebelüttarık'a g~, garp 9Ö- manya için mağlubiyet demek. 
etmeden ölmüş eski bir Kilikya. lUnden Mısır ve SUveyş kanalına tir. Bunu başka bir yazımızda 
hdır. ilerlemek, Rodos Uzerinden Su- münakaşa ederiz. Akdeniz böl • 

Bu Adanalı filimin kitabı ağır- riyeye atlamak. Deoiz aşırı hare. gesindeki istikametlerin hemoo 

Londra: H (A. A.) _ B. Ru- lığınca a:ttınla tercUme edilmişti. ketlerdir. Denizaşırı bölgelerde hepsi denfaa§ırıdır. Almanyanm 
dolf Heu'in ,P&ra§ütle İskoçya- Profesör Dr. Süheyl Ünver cTer. hareikat - hava vasıtalarile yapı.. bu istikametlerdeki hedeflere u
da i.nmeU hakkında akpm neı· cUmel Haşayı~ adını taşıyan bu lacak bUtUn münakale yardım _ laşması için bazı hazırlıklarda 
redilen haberler Londranın bü- kitabın artık: oğullan tarafındS\r. lıarına rağmen • emin ve sağlam bulunmak mecburiyeti vardır. 
tün mahfillerinde çok büyük bir defa daha Süryani dılinden bir muvasalayı icap ettirir. De- Bu mecburiyetler, Girid, Kıbrı6 
bir merak uyandırmış ve bu Arapçaya tercüme edilmiş bir niz muvasalası noksan ve mah • ve Mnlta acfn'ıarının işgal e<lilme
beklenmedik hadisenin sebeple- nüshasıru daha bularak b'ze ha- dut kaldıkça, Almanyaının garp, si, birer kuvv<>tli hava ve deniz 
ri hakkmda bir çok tahminlere ber vermdktedir. Bu kitapta Mı. orta ve şaııld Akdeniz istikamet. iis.c;ü haline getirılrnesidir. 
yol açmıştır. B. Hitler, kendisi sır, Surivede kurulan Türk dev- !erinde yapacağı harekıltlar Av. Cebelüttarık istikametine ge
''e Göring öldiikten sonra Al- Jetleri, MLsul Halep ve Şarn Ata- rupa topraklarında yaptığı gıbi lince Alman orduları iç'.n deniz 
manya şe.(Jiğine halel olar;&k B, b~ }eri tarafından yapılan hast3. büyük ve seri olamıyacaktır. AI- Y'()lu hahis mevzuu değildir. Be. 
Hcss'i tayin etmişti. B. Hess, h:u,dcr ve mufoelif za71~nltııan manyanın büttln zaafı deniz n·m ta'hm;nime göre Akdeniz 1cöl
Landsberg hapishanesinde B. Türkler tarafından Konya, Ak- meselesinde toplanır. Harp bas- gesinde Girid ve Cebelüttarık is
Hitler'in .. Mücadelem• ismin- c;ehir, Tokat, Çankırı, Kastamo. !arken Almanya hava kuvvet];. tılôya uğrıyacaktır. Maltaya kar-
deki kitabını "nyazılmasına taas· ni, Kayseri ve Sıvasta kurulan rini başa aJmıştl. Kara cephele. ~ı da ayni zamanda bir istila ha. 
subla yardım etmişti. darülşifalardan ve tıb mektep • ri.nd_e bundan azami istifade ede- reketi yapılması ınuhtemeldır. 

İşte cumartesi günü çaldıfı !erinden de ehemmiyetle bnhse- bıldı. Fakat harp denizaşırı he - Malta ve Girid yakın hedeflerdir. 

bir tayyare ile ve İskoçyada ye- dilmiştir. SE'lçukluların trb folk. <leflere doğru yayılınca Alman- . * 
re inmek mabadile havalanan l lori ve meşhur Selçuk doktorla- yanın hava kuvvetleri denizaşırı TASHİH: Dünicü 'a7.ıda bir 
ve tehlikeli bir yola çıkan Hessl rı h~kında da bu !kitapda çok gc harekat~ için umduğu neticeyı kelime yanlışlığı oın:uştur. Da§ 
böyle bir adamdır. Haber o ka- niş malumat vardır. veı:mech. Garp ve Balkan cephe. cümlede ale>itinde kelimesi Jıeb.iD 
dar gayri memul ki vak'ayaO an Dotor Süheyl Ünver bize proğ. lennde donanma ancak ikmal 1 de §eklinde basılrnl§tır. Taııbiı o

cak Başvek.iletin tebliiile teey- ramlı ve disiplinli çalışmanın ve takviye iflerine yardım etmiş- lunur. 
yüd edinte inanılmııtır. ne kadar 90k mahsul verebil~- ____ ..:__ __________ _ 

Sabah gazeteleri bidiseyi ge· tini öğreten yegtne Alimim!-z.dir. 
nl§ başlıklar altında · bildinnit· O muntazam bir mesai snyesinde 
ler ve B. Hitler'in sağ kolu o- muhtelif mevıularda irili ufaklı 
lan B. Hess'in İngiltere toprak· 500 kadar makale ve kit~p yaz -
larında ıeçirdiği ilk anlar hak· mı.ştır. Yine bu şekildeki bir me. 
kında feci olan tafsilah vermiı- sai ile ttb tarih en~itUsUne %.eG'l· 

lerdir. Paraşütle atlaması üze- gin bir kUtuphane ve milze 1rn • 
rine aşık kemiğinden yaralanan z.andınnıştır. O; bir heyetin de-
8. Hess, gazete muharrirlerinin ğil, bir çok heyetlerin yapabıle· 
verdikle irhaberlere göre, kısa ceği muazzam işlerin altından 
bir müddet kallığı çiftlikte oğ· yorgunluk teri dökmeden muvaf. 
lunun fotoğraflaı·ını göstererek fakiyetle çı'kmıştır. Yeni eserin· 
•onu Almanyada bıraktım, kim den dolyı kendisini tebrik ederiz. 
bilir ne z.aman tekrar ıörece· İbrahim Hakkı Konva1ı 
iim?• denıittir. • 

Yeni Neşriyat 1 Vefat .----------...! Mütevaffa Kolatası Murat Be. 

1 t b 1 Be 
yin oğhı. Drama ef!'abndaıı A1i 

8 an U led İyesi Beyin damadı, Harp abdemiai 

mecmuası yüluek levazım okulu müllakı 
İstanbul Belediyesi Neşriyat yüz.başı Fethi Arıkan'ın ve Uni • 

MUdUrlllbn so k rd ğ İs versite tıb fakültesi menurların-
"ti" n çı a ı ı c tan- , 

bul n-lediyesı· Mecm .1 dan Süheyla Arıkan JJl btibalan 
.oe uası> ı e neş- . lıd -

riyat Alemine yeni ve 90k olgun Alı Rıuı Ardtan ınüpteli o ~ 
bir mecmua .. w• • i hastalıktan kurtu~al'ak dUn 

ornegı vermışt r. 
Mecmua; avamiri nevalıi sicili oL vefat etmi~tir. 
maktan kurtarılmış, büyük Türle TeşekkUr 
şehrine layık bir kisveye bürün. 
müştilr. 

Merhumun cıenze törenine itti. 
rak eden akraoa ve dostlıarma ve 

Vek·ı· . eıs 
ı ının öıu·· .. 

Şehir 111 mu 
,,_ · ı · ec:Usı Birinci Re' 

toplanma ınerite2] . 
rınde :ı erı üze-
l"eleri ~U§ arsa da Irak tayya. 

d
. rafından tardedihniıslıcr-

racaat etmiş ve memurların iş· 

tirakile dün gece yarısına doğ· 

ru Ömerin evine bir baskın ya· 

pılarak iki suçlu cürmü meşhut 
halinde yakalanarak adliyeye 
teslim edilmişlerdir. 

Son haberlere göre B. Hess'in Şarki Afri'da ltal
ancak resmi şahsiyetlerle temas 
edebileceği meçhul bir semte yan mukavemeti 
gönderilmiştir. Rorne 14 (A.A.) - Şarki Af-

Mecmuada eski kuruJa.ı.k ve so- bilha!IN Merkez Konıutanlığırun 
ğu.kluk kalmanu~ır. Eskiden bu bu hususta gösterdiği alü:aya ay
mecmua yalnız al8:kadarların raf- rı ayrı te..'>eıkküre tt>cssürlerimiz 
larında tozlanma!ra mahkfun bir mfıni 0 dugundm t nizl 

~• ı B. Necip S ıs ve-
. . erdenae t• 

etmıthr. Ma1aane • ç ı vefat 
dettcnberl Ticare:h uzun ıntid. 
iinde, Parti Viliy~ l'eisJi. 
Yeti azalığında ve Şeh:are he
ainde bulunmuştu. r M.eeJi. - . 

ır. Irak tayy 1 . • 
k ar-e erı müteaddit 
eşıf uçuşları yaprnıcr b"T· ta 

vareı ·ı• u un y 
. ~r üslerine donınBslerd" 

Bır bomb rd ....,. ır. 
. a unan tayyaresi Al 

mastiyah üze . ..r • 
hal nnue uçmuş, bom _ 

ar at.ını-a d b" Jnıcl-. ıo- a ır tesiri olma-
""""r. 

· lstanbul Detterd 1 ar ığından • 
l\Iükellcfin adı soyadı ı · • 

.- --..-.... p 
llernar Hriskoviç Vapur Ace-;t~1 Adresi 

es K --
~nıankeş, Muradiye 

fiıt 'Yukarıda adı, işi ve ticari ikanıetgfıhı Şa~p iskelesi 4 No. 
2395 aayıh kanunun 8 inci madde . . gosterilen ınlikeUc 

ıııı.ii sının z . . · 
~ ~ ~vfikan 938 takvim yılı zarfında ıncı fıkrası hük-
a...!'811"-nıele:rin tetkiki için Hesap nıüteh Vernıiş olduğu aylık 
~Qs 1· assısları b .. 
~ llp olduğu Tophane Ma ıye şubesince k . . urosunca ve 

terki . d . endısı ara . h ticaret etmiş ve yenı a resı de nıeçh 1 nmış ıse 
llh.lz "dan kanuni müddet içinde 'bu husustaki u b kalmış o.ldu-
--"8'-itf· _,..:-. 1 eyannamel • · 
"-~· ı olan ticari defter ve \'ıı:;)IAa annı adı crın 
"'-.. --· Yasıt • • h J ... •• ceçen Maliye 
~~ asıle Hesap müte agıs arı uurosuna ilt 

lt ~•ı·t .. ·ı · 1 raz etmesi 
ı yerine geçmek uzere ı an o unur. 3768 

Di isiz hakaret 
edebilir mi? 

Dilsizler cemiyeti eski reisi 

Süleyman Gök bir memura ha

karet ve tehditde bulunduğun
dan dolayı adliyeye \'erilmistir. 

Süleyman Gök dün gece Sirke

cideki Vezir bahçesinde adam 

akıllı içmiş ve bu sırada vazifesi 
dolayısile 'hahçeye. gelen Osman 

isminde bir nıemuru tehdit ede-· 

rek hakarette de bulunmuştur. 

Eski cemiyet reisi haklnnda sa

lnt tutularak adliyeye verilmiş
tir. 

B. Rudolf Hess'in maceralı rikada bulunan kuvvetlerimiz 
teşebbüsünün arkasmda gizle· Dausta'nın cesaret ve kahraman. 
nen sır nedir? Herkes bunu an- lığ•nı kendilerİılle örnek ittihaz 
laınak isti~ or. B. Hitler'in mu- ederEllt mukavemetlerine devam 
tcmedi olan B. Hess'in Führer'in etmektedirler ------takip ettiği siyaset ''e planlar Aklı selimine tamamile nıalik 
hakkında mühim sırlar bildii:ri olan B. Hess'in bu hareketi in
şiiphesizdir. Filhakika, bütün gilterenin istilası tehlikesi mev· 
mmeleketlerde beşinci kolu teş· cut olmadığma ve Atlantik ma· 
kilatlandırmak vazitesi B. Hcss'e harcbesile hava mulaarebesini 
verilmiş olduğundan .kendisi- kazanmak için naziler tarafın· 
nin Alman lıükiııncti içinde bü- dan sarfediJen ga)retler ne o· 
:vük bir ehemmiyeti vardı. Dö- )ursa olsun İngilterenin edniz· 
nüş için yetecek benzini olını· altı muharebesile aç kalmıyaca· 
yan silahsız bir tayyare ile yal· ğma, hava bombardımanlarmm 
nız başına gelen B. llcss, mace· da İngiltereyi ortadan kaldıra
rasına hedef olarak inıiltereyi mıJacağma kani bulunduğunu 
seçmişti. Bundan ne gibi b.ir gösterir. İngilterenin biitün im· 
netice çıkarmalıdır? Yeni maliı- tihanlua cesaretle muka\•emet 
nıat elde edilinceye kadar işin edeceği muhakkaktır. Fakat bu· 
mühim olan tarafı B. Hess'in nua mühim tarafı 1m noktai na· 
fngilf ..... ede kendisini en fazla zarın bir Alman tarafuulaa 41a 
emnh·ette görmiiı olmaıudır. kabul edilmiş olmHıdır. 

. 1 ikf Ş"mdi h af gaze e e 
rısa ec 1• 1 • eııkes tar ın- minnet ve U!-;:ranl:ı.rımızın ken. 
dan istifade ile okunacak bir ye. dilcrine ıblftğını ı-ıca ederiz.. 
nilikle ortaya çıkmıştJ.r. Mecmu. R f k 
ada bilhassa istanbuluıı tarihine e 1 ası Iffet 

Oğlu Fethi ve tarihi Qıbidelerine büyi.ik bir 
yer verilmek suretile bu şehrin 

:mecımuası olduğu anlatılmı~tır. 
AlAkadarfarı tebrik etmeyi bir 
borç sayarız. 

Almanlar tiftik 
alacak 

Kız. Süheyla 

Köprülü türbesi 
önündeki ağaçlar 

temizlendi 
f .anbulu güzel»eştirme cemi-

yeti. r..-berll T ....... ~ı..i Kopru·· ··ın 
Dün muhtelif memleketlere Y'"u ımr- u 

311 bin liralık ihracat y•pdınış· tilıibe ve medreısesınin üstilndıl 
tır. En ziyade Almanyaya zey· aylandoz ağaçları çıktığı ve kub-

tinyağı, Romanyaya deri, taze benin yabani ağaclar fidanlığı 
torik. yer fıstığı gönderilmiıtfr. haline geldiğim gördüğil için, be. 

Almanların yeniden tiftik ala lediye kanal le. gi.>ze batan bu a-
eaklanndan bahsedilmektedir. ğaçlıarın teınizlt;nmesine karar 

Bir Alman firması da çivi ve vermişti. Belediye bu mUraca•tl 
çem'ber vermek için alikadar Derhal is'af etmij ve dün itfaiye 
tacirleıte mUrauatta bulun.mut- :merdivenl~r.le bu ajaçlar. temd. 
tur. 1etrrrl~ır 
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s.,ıa ~~--~----~~~ ........ ~~~~----~~--~--------------------~--- 1!N SON BAV Aols ,....,_.,.........,..__ ______ ._.. ___ ._.. ___________ _.,..,,~~~,,,,,.,......-------o 
En Son Havadis'in u:::un hikayesi: .6 HERIC 
1 

- "'fi' Mecmuası K o c H A s a N Sayfalarını lbir çok gn .. ı yazılaıdao ""*" lıildlye •r hayatta• alınmış orijınal mevzulara ··~ ya. 
zılıarla silsleyen (HER.İŞ) mecmuasında, bunlardan lba,.<ka dört tane de cinayet, macera, polıs v~ 
tarihi roman tefrikaları vardır. Bu romanların isimleri: KANLI LOKANTA, PAR1\1AK İZi 

Yazan: F. Fikret Özsöz 
Leyla o kadar cnndan, içten f>Öy. 
lüyordu ki 011un sözlerine inan
mamak 'bUyiık biı· hah"SLZlık olur
du. Hem bu t:ıflunn yakın o m . 
sına ihtimal de vcrilcnıezd. Çün. 
kü Topuz k ... dını kaçırmak ıç n 

elme.ntls mi~ dı? İşte o da «beni 
al, nereye ıstcl'&'n oraya götün 
diyordu. 

için işçiler g"'1ip ç;ılışamanıışlar· 
dı. 

ŞımJi hikwl emi.ıe devam ede. 
l'm: 

Ley}{ı, §amdı:ının m:umunu ) a. 
krp Topuzun önli.ne düstü. 1''akat 
adadnn dkar çıkmaz ınum her ne 
dense sönüvcrdı. 

Leyl:t çok yavaş bir se-sle dedi 
ki: 1 

FANTOMA ELLER YUKARI, GECE KUŞUNUN oGLU... ı 
(HERİŞ) in müruforlcatından blı kaç ir.iıu daha: Zeybek Kara Hrıydarlaı·ı Aşk Den>leri, Heı 
Telden, Bayanlara Öğütler, bir avuç kahkaha ve ilah ... 

Her Pazartesi (HER.İŞ) almayı unutmayınız. 

' -

inhisarlar teşkilat 
kanununda 
degişikl ikler 

Kücük haberler 
* Yar.dım sevenler ccmıyctin

cio azalara verilecek hüviyet va
rakaları hazırlandı. 

Topuz, l.<>)"lanın kolundan tu. 
t.arak dedik 

Haydi <iyle ise çıkıp gıde -
Lm. 

Bn•t:. u ne. Fakat b:raz ıs.
nıp bir sıcak c;orba içmez ııusin? 

- İki arkada<:ım daha var. 

-- Bu fırtmaya ınu.n mu daya! 1 
nır? Hem böyle karnnl!ktn daha 2 
i~·i. Çüırkiı kar~ıki odatla akraba
dnn bir kocakarı yatıyor. Uyanır· 

Ankara 13 (Telefonla) - Dev. * Doktor Profesör M. Kemal 

let memurları ayhkları~~ 1~. tcvh'.- yaş tahdidı dolayisiJıe ordudan 
di hakkındaki kanun hü'.kmnlcrı- ayr1laeak1ır. 
ne uyularak İnhisarlar Umurn 
Müdürlıüğüniln mevcut tcgkilatı * Tıbbi ~i.istahs~rler içın yal· 
ve vaz.ifelerini göStcr~n yeni bir ııız. gazeteler.de ıcklum yapılacak. 

- Nerede" 
Kap n·n önünde beni l.ıekli. 

~orlar. 

sa belki işiıniz.i bozar. Ehni bana 
\'Cr, bir tarafa çarpmadan sen 
kapıya götüreyim. 

Leyla, Topuı.un elinden tuttu. 

Zifiri karıml k avluda ~·avaş ya. 

1 

8 

* Önümüzdeki 1>a1.ar günü sa. 
at 10 da Beyoğlunda pasif korun. 
ma tecrübesi ~ aptlacah."tır. 

I.eyt!ı, sapsarı kesilen suratını 
Topuza göstermemek ıçin, oduıı 

atmak bahane ile ocağa doğııu yi.i 
ı·Udü. Fakat ~üz.ündeki bu boz. 
gunluk hır dakika bile sürmed:. 
Besbelli bu umursuz vnz.iye~ dC' 
bir çare bulmuş olmalı ki, geniş 
bir nefes alarak cevap verdi: 

\'ru yürümeğe başladılar. Leylii 9 "-.._..J.,..._.__ 

kanun layiliası hazırlanarak Mec 
lise \•erilm~· Bu yeni projeye 
nazaran Umum 'Müdürlükte ta

mamen ihtisasa dayanan bütün 
tuz satış işleri namile birer ınü. 
dü.rli.ik bulunacak, hukuk müşa· 

* Dün muhtelif mcınlekc.t)ere 
311 bin I•> alık ihracat yttoılmış 

tn. 

- Vah zavallılar! Bu havada 
kapının önünde soğuk-tan dnna • 
Qaklnr. Onları da buraya çağıra
iL~. Birer tas Ç;"<>rba i~inler. 

Topuz, Leywyı son defa bir 
crübe etmek istccfi. dedi ki: 
- Ya biz ço~balarımızı içer· 

ken Koç gcliverirse? 

Topuzu tam ku~ unun ağ-zına g '. 
ı;rd;, O uıman haydudun elıni 

bmrkarnk kulağına fısıldadı: 

Kıpırdama. Bir gürültü i . 
şıtıtim. Hele 'biı dinliyelim. 

Topuz, kuyunun hizasında put 
~ibi -duruyordu. Leyla, çevik bir 
kıvn~ışla hcrufin arkasına geçe
rek kaçına olanca kuwctile böyk 
'bir te'lnne indiı-di ki, adam sele. 

vat gctirmcğe bile vakit bulama. 
dan du\•ardan duvara çarp.'1 çar. 
pa gümbür gümbür kuyunwı di. 

bini boyladı. 

~uUbın ıajtı: 

r- fliikiimetin a~keri kuv· 
\;eti. - Bir isim. 2 - Bir er· 
keki mi· 3 - Kırmızı.- Alü
kalı. - İ§t~. l - cfret. -
Kchahı gii1.PI olur. 5 - Uir 
- Kı~ın olur. 6 - Rakı. -
~rn~ahaka. 7 - Ayı )tıva , . 
- Dnııııırda olur. - Sual 
etlatı. R - ÖJfülen kalan mal. 
9 - Hitefekkfr. - Bir renk. 

virliği, muhasebe, immnt, leva - * Hasta'bakıcı kursları İÇJ 
zım, mu'oaynat, nakliye ve evrak kayııt ve ka'bi.ıl muı:ıınTesi ayın 

gibi şubeler de doğrııclan doğru- 17 sinde bitecektir. 

ya Umum Müdfülüğl· bağlanacak * Talebe pasolnrı tatilde <le 
ve mUstalkil birer şubt> halinde kufüınılaca'k. 
faalivette bulunmıycnklardır. Ha. 
len ~e\•cut kanuna istinaden fa- *. :ramvay bandajlarının il~ 
aliyette bulunan idnre kısmı mü- partısı bu hnfta Romanyndan lı-

. rnanımıza gelıecek. 
clürlüğü lağvedılece'k. Ayrıca U-
mum Müdürüne yaı'Clımcı olnrnk * Porfesor doktor Ziya Gün 
da ild umum mildür muavinliği •bir. milyon 1.irnya yakın serveti. 
ıhda edilmektedir. Umum Mü. ni Istanbul Üniversitesine tebl•r-

- Bu havada, gecenin bu ea::ı. 

iındc karlı ormanlardan Koç de. 
ıil ya, kanatlı Ş('ytanlar bHe geri 
dönemez. Fakat şayet gelse de 
ne çrkar? Siz Uç kişisiniz, o bir 
kişi. Nasıl olsa hakkından gelir. 
alniz, 

J - Keçi ya' nı:-ıu. - Şef
Leyın, göz açıp kapayacak kn- fak kırılmaz bir madeıı· 2 - dür1üğün İstanbuldaki fa'brikala-r _u_· _e_tti_··----------

dar kısa bir ı,amanda bu isi be- d t b 1 • Çamn§ır yıkanır. 3 _... Bir no· rın n ayrı ayrı mevcu u unnn 
cerdiktcn sonra derin hir oh ccl: ta. - Bir çıılgı aleti. - Biı· tamir atclyeleri hirlcşHrilecek - lstanbul mahkeme

lerine Zabit katibi 
ah nacak 

ti. Şimdi ne ynpacaktı? P<'nceı-r.. S nota. 4 - lhul ııt - orgu. tir. Memurların intihal>, tayin. 
}eri açıp dındat!» diye bağıraralr 

konuyu, komşuyu ayaklandırma. 
yı dilşündU. Fakat bağırıp çagır. 

Topuz, işlerin gidişinden çok nıanın bir faydası okunıj acağın 
memnundu. A.rlcadaş1'arlle bir a· anladı. Çünkü orualıı,'1 kırıp gcçi

rada düşmanının evinde, düşma· ren, kulakları sagır edecek kadar 
mının karısı tarafından hazırla • gürültü yapan bu fırtına da se-
nan çorbayı içmek heriıalde çok sini uwklara duyuramıyacaktı. 
kabadayı~ bir iş olacaktı. Hem Hem köyün evleri seyre.ık seyrek, 
s· bahtaıibcri ağzına lokma koy- öteye beriye tckr tekr serpilmLi 
matlığından karnı fena halde n· bit· hald idi. Koçun evine en ya. 
.:ıkmıştı. Keyfinden Leylayi öp. .kın kon~u hic olmaz.sn yliz adım 
mek isted1 .. Fakat Leyla, kıvrak kadar ötede bulunu\·ordu. Bu se. 
i>ir sıçrayışla onun elinden kur. be le kapıda beklc;cn iki haydu· 
tularak dedi ki: p · k l dun elındcn acıp kurtu manın 

- Şimdiden aç gözlUlük etme. da kolayı y-okt~. 
Bundan sonra ömrümüz oldukça 
hen seninim. Şimdi haydi, arka. 
daşlamı çağır. Dur sana .ışık tu

5 - Duygu. Dan iııg. tebrlil \'C tnltif gibi iş1crini' hak-
6 -Donuk. - Bir uı~yV'R· nmk tizcrc de Umuın l\Ii.idi.ir mu 
7 - 'Eknal•k yap ılır. -- Tat· 
lı~ı nıt•;:hur l ıir ıııı-ınlı·kcl. -
Hir nota. 8 - Arıı.I\ utluğnn 
uıerkezi. 9 -- Köıniintı"'n o

lur. - Vfü·uıliiıı ak uııı111ıl nn. 

Evvelki Bilmecenin 
halli 

nvlnlerindcn birinin rt!isliği altın. 
da biıe.meınurin komisyonu ku

rulacaktır. Taşradaki müstakil 
müdtirliiklcrln u.nvnnı .lbasmi..i-

düdük> olara'k değiş"tiriTccck, 

.imdiye kadar hu miidiirliiklcr 

tarafından işletilen tuzların ida-

1. C. 1\1. U. nden: 

i~!anbul mehakim \'e dc\•aİı'İ 
adli)e:.inde at; ık bulunan 1000 
ve l :>OO kuruş nıaaı?h zabıt k a· 
ti pli~inc ~lt.•mnrin kanu n un un 
t iinci.i maddesinde ~·ıızılı şart· 

ları haiz \'e !'>eri daktilo yazabi-

resi btınl~rclnn alınarnk doP,ru . lir. orta okul \'C li e mezunlnrı 
dnn do •ru n U-::xn.un 'Miidtirlti !'e arasında ~·eni Rureın k an nnu· 
verilecektir. ııun 17 inci ıııaddc!'>İ hiikmiim• 

Umum Miidür1üğe, kendisine 
hağlı miies~ese ve kadi"olnrın !Ağ

vı \•eya ihdn 1 için' de alahiyet 
,·eril 'ccktir. 

tcdikaıı hilmfüahaka miinusip· 
lcrj almacağmdan taliJ>lerin bu 

maddecd yazılı lu~IAcleri bilini· 
lt•n imtihan giinii o lan 16 Ma~·ıs 
!Hl r.uın agi.inii ~nat 10 huçuktn 
\'enipustahıııw hinnsuuıı i.ist kn· 

-

Türkiye _Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş 'l'anhi: 1888. -- Sennay~: 100.000.000 Türtt 

Şube ve Ajans a.dodi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi rn.rıka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 Jjra IJmuuiye ,·eriyor 

lirası. 

Zıı·aat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasoarruf he r.pla
rında en az 50 lirası 'bulunanlara dem~de 4 defo çekilerel kur' 
a ıle aşağıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet 1.000 Lıralık 4.000 Lr. 
4 lt 500 > 2.000 ~ 
4 )) 25"0 > 1.000 • 

40 » 100 » 4.000 ı> 

100 adet 50 Liralık 5,000 Ltr 
120 )) 40 » .ı.800 

160 • 20 » 3,200 

DİKKA'l': Hesaplarındnkı paral.ır bir sene içinde 50 lıra. 
dan aşağı düşmiycnlere ikramiy<> qLktığı takdirde ~' 20 foı. 
lasilc verilecektir. 

Kuralar scmc:xle 4 defa 11 Eylfıl, 11 Birinciknııun, 11 
Mart ve 11 Haziı·an tarihlerinde çekil<.>ecktir. 

TOPÇULAR 

'' Kazıklıbağ,, 
İçkili ve Danslı Gazino 

AÇILDI 
Geç se müş erilerinden gördüt 
rağbet üzerine, bu sene daha güzel bit 
şekilde tertip ve tezyin edilmiştir.Fiyat' 

lar geçen senekine nisbeten daha 
ehvendir. 

tayım. 

-6-
liikaycnin bundan sonraki kıs· 

mını anlıyabilırnemiz için, Koç 
Hn~nuı evının iç durumıunu öğ. 
ı"Cnme.ıniz lfızımdır. Koçun evi, 
t döşeli, geniş bir avlu üstün. 
de üç odacıktan ibaretti. Avlu • 
uun hır tarafında ve sokak kapı
sına yakın bir yerde bir ku~ u 
vardı. Bu kuyunun son zaman
larda suyu cekildiğinden Koç. 
~ı bulmak icin onu biı· kaç kula<' 

Leyta içeriye ilk giren Çakırın 
içinde dü~ündükten sonra derhal 
kararını verdi ve sokak kapısın· 
doğru ilerledi. Kapıyı açıp çitin l 
dibinde kımıldayan iki hayalete 8 

Snhiıl ve !Başınuharriri: 
NIZAMETfiN NAZİF 

tında bulunmnhırının ,·c ır, ına· • 
yıs 9tl ı>cl'<;Cınhc giinü akşamı· Tabiatın güzelliğ i, gözünuzun görebl 

aha kazdmnağa lüzum görmil'i. 
t Bu sebeple üstündeki bilezik 
k khrılarak kuyunun ağzı avlu 
ile bir hizaya ~ctirilmiş, ırgatla. 
ı· n kola~'ca işliyebilmesi için de 
u.st tarafı epeyce geaıi.şletilmi ti. 
Kuyunun b'r tarafında dn kaz. • 
n.a, kürek gıbi lletlür duruyor
<lu. O riin hnva cok kötil olduğu 

Kndın, 'nkı:ı:ııı hu nıuııme· 
!e('ine kıwrak nmmn ,1n tuhaf 
hir raci) o ı•\ i, hliylc. ini giirınt» 
tliuı. Sinirli hir &pikı•r, kii .. ıalı 
Lir piynıı t. lıiıldctli hir kap11'11 

olur ey dt•ğil, diyorılu. 
akız, lı:ıfif hir re-reran ... ya· 

ı• ırak: 
Çok güzt:"l tav if bu~ ur

dunuz madınazel tebrik ede· 
rim, diyerek, önündeki mek· 
tuplnrı ta nif e ba;:ladı. 

k§am radyodan çıktıb'l Ya· 
kit Galuanııı oturduğu Bal,il 
tıoknğındaki e'ine lıelki ken· 
disini buhırnm iimidile bir· k1>
;rıo nğranu~tı. Kaınrı çalaığı za. 
uuıu güler yüzle •kapıyı açan 
Galuanın kendi i olılu. Reu~ 
lıiraz solgundu, Sakızı içeri a
lıp ]Jir koltuğa oturttuktan on 
r • 

- Demek mektubumu al· 
Jın ve hila hayatta olup olma· 
dtğwıı öirennıek üzere burayn 
rMKı övk ıui? &tin ol do -

i arct cdereık yanına çağırdı. Ya· 'J '--"-~_._
şarla Çakırı sessizce içeriye aldı. 

Leyla içriyc ilk yiren Çakırıo 
elinden tutlırak yavaşça dedi ki: Harun-Ur-Reşit 

. 1iicllifi: 
- Sen de arkadaşın.n elinden 

tut da peşim sırrı gelin. Topuz. si. 
zi be:k4yor. Birer çoı,ba içtikten İbrahim Hakkı Konyalı 
sonra hep beraber kaçacağı~. Fa. Abbasi.sara~·larrnm nrnlı· 
kat karanTılda bir yere çı:ırpıp <la tc-zcm dekorlorı içinde ya-
gürülti.l çıkarmamuğa dikkat e- . anan tarihin eıı l,ii;viik 

.Jm. İçercle ihtiyar bir kadın yatı- aşk ve en bii~ ük fada şah-
eseridir. yor, uyanmasın. Avlu, katran ku. 

yvsu gibi karanlıktı. Çakırla Ya. Harun-ur-Reşit kız kaı. 
şarı ağzı açık kuyunun tam kena· dcsini, torunlarım \"e 'c-

'l.irini kasa plık koyun gibi 
rına getirdikten sonra kendisi 

dof.rratıyor. 
yana saptı. Ça'kırın elını bıraka-
rak dedi ki: Un ktynıctli e er sıth~:ı 

j 
tıkarıldı. Kurileriınizc tav-

- İki tarafımuda e yalar var. 1 
_ De,·aını var_ __s.;.İ)_·c_e_d_e_r_i,._ .. ______ _ 

na kada re\l'akı müsbitelerini diğ i kadar yeş i llik ve ağaçhklar ar 
hamilen Adliye t•m·iiıııcni rci<.- d k h b • k "t • b" I 
liğ'iıll' hir dilckt:e ile ıniinıc:nat Sin a ÇO OŞ ır va 1 geçıre 1 eC 

bir eğlenti yerid ir. _) evle nwlcr i. 

Ne~riyat Dirt'ktoni: 
ŞOKRO SARACOGLU 

H:ı-.ıld ığı )t·r: 

Elıuz.:i·wı Uatlması 

Müvezzilerden arayınız· ! 

Resimli Çarşamba 
Haftahk mecmua: 2 nci sayısı çıktı 

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

IV<hmut Vesari'nin yeni bir romanı: SEVGİNİN SU U 
-. ..... il!!!!!-·~ • = - • ~~-- .._... saıc o saz 

tuııı, ,ınlıa ölnH''ğe ni~ .-tim ~ok. 
çiiııkii k:maatime {!tin· ın-nn 

ii9 e) için ölür. Bunlar d:ı: 

En S on H avadisin Romanı : 20 E' iııılı'1ı ~ıkııı <luğnu·a ıırn· 
elam Dıı;:t'nİn lokaııta•ıııa git· 
ti. Kcndi .. ini kar~ı lwyan nıa· 
(l,ııu Du:ı•ıl. Sakızı n can sıkıu· 
u-ımn farkına ''acı lığından o· 
na lıiç lıir şey omıa<h. Sakıza 

in ulialı '! .) 
Sı.ıkız, Lu t;nafc 1ıazırltııl 

ıı~ aıımı<ı 1ıuu11 \ ercı·.-ği rl 
lıın im iJ..:aıfor giiç olacnğııı 1 ~k, korku. Hya tı:~r ~n~ıür. 

lale d cırt ık ii;ıık tleğilim· 
Korkuya g"liıwe hu ela hellllc 
yok, yalnı~ ıniitlıi;; Ur<>tte mİİ· 
tccc inı. J)te oLa ol:ııı bu hu· 
ıını <lcdle okar, diynek t>İga· 

ra ı ağzrnda oclatlıı bir a;:ağı 
lıir pıknrı dola~•) or~u. 

Solgun çı•lırcsini ,,imdi lıafif 
bir kırmızılık kuplaını~h· He
yecanda olılıığu gciriiliiyordu. 
Sakız, kentli ini te-kin mak n· 
dile: 

- İyi amma do~tunı, )U biç 
Lir ey öğreııeuıeılen po tu el· 
den ,·erir1'ek. o zamıın, hu n~· 
ye yarar? 

Galua, §İmdi giilüyordu. a· 
kızın önüne gelerek: 

- Yanılıyor un, beııiın öl
mem değil, öldünııem veyahut 
te öğr~nmf'nı bahi.. me' zmı· 
duı-.· 

Sakız kend i i11e ce,•np ver
mek i terken, igarnı. 1111 ağzın· 
dan ç ıkarıp Lir tahlarla cöııcliir
düktt•n sonra: 

ufile; karurııncluıı lwni 
hiç bir §C) geri cföıul iil"L"'\nez, 
§İmıli uy uyacağım, daha e\" t•I 
de sana İ)i bir lıaLer \ ereyiııı: 

- Yarım ilk i~im ılı• Fredo 
yu gidip bulmak olacaktır. 

- Onun nerede hulnndu· 
ğunu hili)or mu uu? 

Gafua ]Jardaktaki '\ i~ld~inj 
içip bir ~igara yakar.ık: 

- Tabii biliyorum, lrngiin 
öğleden &-0nraki vaktimi hı·)· 

1 Çe~ire~ S. S.] 
lımle gt•çirmcdiın. Şi..ıııcli lıeni 
takip etmek" ister en •.. 

Sakız. oınuzlarmı krı ld ıra· 
rak: 

- 1 ·c zunueJi}or un? Seııi 
ını tı•hl i keli i~lt .. ya l nız ıııı lu
rnk:u·ıığını? 

v 
Ertt>-.İ gün ,er'kcnılt'ıı, Sııkız. 

G ) • 11•w• f 7aııııının c,~ıne gc ı ıgı wman, 
kaın) ı kapalı lıuldu. Galmı e,·. 
rl • ''"f!ilıli. Sakızın .,.n 1krnlığı nı 
~(İren kaırn:ı onn bir zarf 'ı•r
•li· Hcmı-n açtı ,.e ,,.u ciiınlPleri 

iikiuıl'lle ) emc,;i ui yiyip Li· 
tirdiktcn sonra m11dam Duşeo 
ne: 

- Küçüğe söyleyiııiz gel· 
okıulu: sin, kendi ine öyliyecekleriuı 

«Sayın ağabey b<•ni mazur var. 
gör ı·e cif et, bıı işi y(llmz ba· 1\fado, odaya bir \a"ırgn gi· 
ş ıma ba~tmmıJı " lufottim. l<:· lıi girerek: 
raatımdan i/1,· lıaber alarak O· - .Ah! l\Iöııyö Da' ril, bilse-
/an /,iri ı·arsa o da seıısin· niz bu sefer zaman bana ne 

Galua» kadar uzmı göriiıufü. 
Sakız,, di~J,.~i aıır:.ıı:ıııtlan: Sakız, kızcağızı sevgili ııa· 
- Bııılala !l;tc hu d a ha· zarlarla ı;üzüyorc.Ju. Omm kü· 

pı yutıııaz~a çok İ)i. çiik ellerini l"lleri ara ına ala· 
Bııgiiıı, Sakızın mnuni) t>t. rak oturttu. 

giiııii idi. ~tiiıl)o)a cliiıırlii. Ha- ·-Sana uzun görÜnefı za• 
lık rn ırw mıılı .. ıı~ elhi!\elc.rini ma·u, Lana göriindüğü kıular 
gi)di, o kııdar ~ıkıh)orılıı kit uıun olma~a gerek kiiçüğfün ... 
ne )aptığıııııı farkıııdn ıleğfl-l Şinuli kız. hiru kızararak: 
di. - l\1ii"'·ii Cıılna, afiyı·th·ılir 

iiUt.·uıl·ıııi:;ti: I 
- Y avrmu~ 1ö~yö t_;il 

geçen gün aparllıuunındıı 
çoculhık yapını~, İ) i bihı• 
r um anıma, hana au1ııt1 1 

göre bir §C}i tamir etrıı•·Iı. 
terken düşmüş alıırnrtaıt ' 
lanını,. ... 

.Du lıaher üzerine k•"~) 
zıu renginin ~mr11rdığ1111 fi' . 
Sakız: 

- l\lfü.tcrih oluııuz. ) 9
' 

çok lıafiftir. b11!ta o kııılıt' 
bugiiu 6okağa çıknuımaı-1"1 I 

•w• h 11 1. .. -' d'j11j ca ctlıgım a < e uaıı ı 11 
t'. 

yerek çıktı. Akşam eve g Ji1 
.taımın ize sıhhati hıııı.ı. 

. 1 ı . d . Jlıl ycmf ;•n tc efon c rrmı. ı 

lmrn) a :gelmcklt'n m::k·ı1

11 
hii~hiitün lrn~ka bit· ıucer ·1 

ıJı'" çiııdir. Bana kız kıır 
( l>ahn t'llr 


