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Cumartesi 3 Mayıs 1941 
Sene: 2 ... No. 159 

Başmuharriri: 

Nizamettin Nazif 

Irak ve 
lngiltere ... 

t Nizamettin Nazif 

ispanya 
maskeyi 

attır 
Hariciye Nazın 

Sunner'in sözleri 
vaziyeti acıkca 

' 1 

anlatıyor : 
iki asır ispanyayı 
!ellerinde tutanla 

artık bize 
hükmedemiye

ceklerdir 
Madrid, 3 (A. A.) - is-

1 panl'ol Harici~·e nazın 

~rak! İngiltere) e silah çekti. 
ilk lngHiz askcrlcrınin Bas

:Ya çıktıkları &:un, İugillereyc 
. arızı ola11 taahhutJerine a;adık 
olduA.'Ullu beyan edco ve d 1 iki .. auı 

Yarciunse\'enlcr Ceınİ\'eiİ • 
nin müessis \'e fahri re~i sa
Yın Bayan inönii. Ankaradıı, 
Cebeei hnstane inde tesis edil· 
illi~ olan Gönülli.i Uastabakı. 
cılar kursunun açılış törenin
de haıır bulunmuşlardır. 

BiJalınrc hastahane tesisa· 
.huı &ezen Bayan ini;nü, b. ı 
ha sa F" · t • E st·ı ·· ·ıa 

Sunner irad ettiği nutukta 
ezcümle demiştir ki: 

•l•Jütokrasiler, İspanya • 
nın yapmak hakkını ko· 
rumak ve ispanyayı kur
tarmak bahanesile dahili 
işlerine karışmak istiyor· 
lu. Ve bu meya11da cu ina· 
nılmas şayiaları çıkararak 

t guu evvel Hariciye Nazırı 

· ızıo erapı .n ı usı • 
alakadar olmuş ~:e burada bu• 
luııan hnsta kudınlarm hatırı. l 

1 111 SOrrnuşlardır. lıl aarfmdaa yapılan resmi bir 
~.Ya~at ile bunu teyidden çe. 
~.•uıuyeu Raşid El Geylani bü. 
'kaınetiue Londrauın neden so
.:;1ı: davranmakta olduğunu an. 
h •nuyanJar hu sabah geJen ha. 

rlere ha) ret etmiş ol~lar ıe 
tektir. Fakat krallık naibi E· .. • • 
Alıtcl"p·ı· .. .ır 
&il u 1 ah'm firarı ile biten hü. 
"""illet. darbesini yalnaz lraklı-

Gönüllü Ha tabakıcılar kur· 
sunıın, gördüğü yakı.a alaka 
dolayısile, :memleketin muh· 
telif nııntakalanaa tCJtnili 
kararlaştınlmışhi. 

Bundau baıka, Ankara Or. 
due\•inde, Yardmlsevenler Ce· 
ıniyetinin dikit kısmı da faa· 
li~ete geçmı bulunmakta• 
dır, 

•likadar edecek hir •Irak · 
tlııeseJ . ıç -----------

•• es1 .. suretinde kahule te- Lond ra hlay:ıd et la 
be .. · °"'lll"f olanlar, hiç şüp. 

.. ıı bu h"cü · 
lini' •. ik . a seyı, Raşit El Gey. 1 • 
.u, ~tadar •evkiine getir- ra k 1 
.\ir llet~--Pleria ıayet tabii 

~ lı:A ... * ... e.nür. tehd·t ten Lo. -Ge71-i, •aıuu. 1 
1 • •lra11aa kl•lil 
rakua nuık.......... ewtt cibi, ett•ıt \o~ -•Uatıaı 11_"l" 
""ti•lllnılı: .._,. ıne 
8 arzusunda lllıY .. ı? 

kah mihvere iltihak ettiği· 
mizi, kah lnıilizlerle bir
likte yürüdüğümüzü söy
lüyorlar. Bundan maksat 
İspanyolları heyecana dü· 
şürmek ve efkin umumi
)·emizi şaşırtmaktır. 
İspanyanm harici siyase· 

ti yalnaz milli menfaatlerin 
dayanmaktadır. Bueünkü 
neslin vazifesi, realitelerin 
idraki \'e milli istikametle.. 
1'e yeni bir tereyan ve.r • 
mekt• iltaret ohnahdır. 
tld- .... ,..." ..... 

rlnde tubnlar. artık harld 
si7 ........ ,ı.am. ........ 
yacaklard11.• 

tığı ll ~tın iktidar mevkiiJae çık· "Sulh • • d 
.. er:!a::;;..;rı ~~btelif dünya ıçın e · Sovyet Rusya 
h 1 ea •uunalf olaa h ak 

r er, lnaaleaef ı.m. a- yatuam 1 t 
".~~iblet .. __ ,~, Bai•aas- mayıs a 
~ek jn.L~- S8J'aa tlftarı • ti 
fit. •-.auaı vennq tein- ıs yorsanız konuştu 

··~ b d ~JI El Geylial, BerU..ı.. 0 8 amJ 
-.nrı •ltı.4. dejiltlir 41ed' 
-nda ••Y•••ıtımaz , iihniz kovunuz 1,, 
•atta" alr..--L esas, Bat. 

~._.. •laa --ı 1..
)'a11ıat.._ ilt , . ........ -· 
Irak • .._..~ttar. Ve ita zat 
lü ı..... eıı.tlllı Berlirıin t ile -s•amak ı_ a· 
istemekt .... dı' • .. te1a1Jt~ ~eya 

"' r, ed.itinaia 
flayanabilecefiaaia •941a 
"'--- Lon.:a esas Y'l•e M· 
~ ., .... s.ı ............. 
.tahrnialerindea "•1'• lt"ldikl 
riılden ibarettir. 

1 
e. 

Pakat a~ıkça anladıiunız 'bir "" 
..,ta da yok değildir. 
_ (Devamı üçüncü Mylada) 
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Kızıl ordu 
harbe 
hazır! 

Pravda'nın mühim 
bir makalesi; 

Harbe iştirak 

• n 
KURUŞ 

Tüıhige 
-- -**,. ...... , ~ .......... . 

~ \ _,,• 
1 ' ,/ ,, 
I ı ·'' I \ 

I J ,•' \ '"'/ ,, . / 

' J.,' · ,'"'l ' ' ' /, . ' ı I ~ ' c..... 9~ \ 
vl.lttlHZ. 'i 

I ;;JI • 
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~~1-~----------------~_.:----lraktaki hadisenin ba§lanıasındanon gü nehel meşhur Signal adlı Alman mecmuası bu haritayı neşretmi~ '\'e oo~·lclikJc 1,ngili:r., 
leriu lrakı istilaya karar \'erdiklerini ilcrive siirmiıştü. · 

--------------------~------------ ---------------------------------------
lngiliz gazetelerin· 

deki akislere göre: . 

"IrakTürkiye ırakta lngiltere'nin 
ve Suriye güttüğü maksat 

ile hem .nedir? 
huduttur,, 1 

Tobruk kalesi, kara müdafaası 
Mihverin pef rol hava kuvvetlerile desteklen.; 

ihtiyacı ne. derece mezse düşer 
BCİI İS8 bU ffi&mf e-

1

1-Y azan: Sab~ıkBükreş f 
ketler bakklnılakl• Ateşemiliterimiz } 

Reşit- El
Geyl8ni 
Beri ine 
kaçmış! 

Lonclra, 3 (A. A.) - B . 8 . C. 
ajansına ıöre, Reşit El - GeyJ&. 
ni tayyare ile BerliDe hattW 
etmiftir. 

Arjantin Hariciye 
Nazırı Amerikaya 

gidiyorl 
Lizbon 3 (AA.) - Arjanthl 

Hariciye Nazırı B. Ba~ 

f•k• le ·, de . d TOBRUK KALESlNDE BOYVK cum ile mukayese edilem~. Bu dü nıabah E:uc.nt'hion Ameli· 
1 ır Fi 0 erece MUHAREBE: scfor muhasara kuvvetleri bol tayı kan vapuru ile tftimali Ameri-

• • Toba-atk, ç<M coğralısine ~öre 1- yare ve ~ıtılı vasıtalarla .takviye b Birlefik cümbıariyetlerİ1a. 
SlrJhtır taıxanlar tpratcıdan tahlpm edil. (Devamı i.icüncü sarlada) hareket etmiştir. mif bit kaledir, kaJe. i'Jd sara _...__.__ ______ ......_ ____________ ....,. 

milsfahkena hatla çevrllnli§tir. · E d e b 1• y a t ~ r 8 m 1• n d 8 Her iki hattın üçları denize da - U 
yanmı.ştır. Dış hat 30.40 k.ilomet- • 

re uzunluğunda olup ınuhrelif I ki ha yan, bir bay ve 
manihcrden, piyade siperlerinden, 

ve topçu mevkilerinden ibarettir. birbirine benzeyen 3 roman .. 
Bu hattın belkemigini şüphesiz 

zıı11ııı vasıta dan tertibatı teşkil ·Kadın isterse• müellifi Esad Mahmut 
etmektedir. tkınci hat birincisin. Karakurt ile bir mU likat 
den kuvvetçe ve tahkimatça da· 
ha sağlamdır; deniz tarafında sa
hil topçu mev.kileri vardır. 

İngilizler, birinci Libya scfo • 
l"-iınde kuvvetli donanmadan yar. 

dım gördükleri halde bu kaleyi 
İtallYanlardan ancak 15 günde a· 
labilın~ir . .Şimdi bu kale bü
yük ve şiddetli bir muharebe 

Vuiyete hiJda caıam-sı yü • devam etmektedir. Bom1>ardıman 
zündıea ımıeanleke~m firara ta~·yarelerile motörlü ve zırhlı 

mechur kalmış olan Irak kral.lak 1 birlikler, Yeni tabiyeye göre ta • 
naibi Emir Abdül'ilih arruza geçtiler. 30 Nisan ~kşaı~ı 

(Yv.t11 3 ünciide) başlayan bu taarruz evvelki 8 hu. 

[&)an Kerime Nadir'le 
Bayan l\luazıez Tahsht Ber· ~ 
kand'ın birer romanını oku_ 

yau hikayecimiz Bayau Gü. ·i[ 
ıin Giirman, bu iki romanın, t 
Esad l\lahmud Karakunl'ua 
eseri olan •Kadın isterse• 
adlı romana pek benzffiği· 
ni söyJcaniş, biz ie btt•dan 
bahs i~e· hadiseyi okuyuc11-
ların fakdirlerlne bildirmiı· 
tik. Hadise etrafında fikrini 

r 

. , 

.. 
Kahire 

şiddetli bir 
hava akınına 

uğradı 

1 

~;·~ (' .. 
Hidise akabinde T-•·· . 
detU bir ilı .... iUUılara şıd· 

tarda bulı.uıan Çörç.il 

etmedik fakat 1 i 
hudutlarımız- Gazete?Ii~in yazı kadrosuna I 

daki hadiselere i kudrtelı hır kalem katılmak 

öğrenmek t~tt-diğimiı Esad 
l\lahnıud Kurakurd'uo söy. 
lediklerini bııgiio ııeşredi
yonız. Sıras.ile diğerlerini 

de neşredeceğiz.] 
Tanınım~ romancılarııııız

clau r'.ıSııt l\f:ılımut Karakurtun 

knr,..ı ın<la Jllılıınuyorum. İllkı «Kadın isterse» romawnın nıiiel· 

Kahire 3 (A..A. 
knhire lizerinde .~ - Bu ~e 

duşrnanıa 
lerinin uçtuğu töriilın· •. yYare 

O ,3 22 30 il§tur. Sa-

• Londra, 3 (A. A.) _ •Ofj a
Jansı bildiriyor•· B 8 C d . ta • · · . ra yo 
ıs syonu, arabca lisanile yap-
tığı ne riyatı sırasında, lrakhla 
ra h't be • 
. ı a n şu ihtarı neşretnıiş

tır: 

kayıdsı~ Üzeredir : mılırıı JU: lifi B. Esat l\labnmt Kıınıkurd 
- U~ı:ıd, Kerime Natlirin 

kalamayız 
(Devamı üçüncü sayfada) 

«HıÇkınk» • .Muazzez Tahsin } . 
Il k 1, O K • ne u~n~•' orıııu.:._ er ıım ın « .•• ve ızıı. .. , .. J ""' 

siıuJi roınnulııriJe, sizin •Ka· Cç .. ~~ıuında drı ana. kız vur-
dın Se,·er e» j imli romanım· mı:1ı. Uçundt• de kızlar aııa l ıırı· 

AYHAN 
. •Irak halkı! şahsi menfaat pe- Diğer harici haberler .. Bu kudretli kaleın bir za111anlar, .Son 
ınde koşa nh_:ıi? Reşit El Gey- •. .. •• j S V 1. C h l d 

at 21,2 c en , a kadar t hl' 
·ı . ,:., Z e ıke 

lllŞareti verı mışı.u'. ayıat Yokt 
l:lüoum 90k ~dctli olınllftur. ur. 

• !I .• l.. • 1 J ) 
zın lnt'H:uforı up:a tıp vır'1Jırı· ( )cv:ımı dorduncü sayfada 

(Devamı uçuncü sayfada) UÇUllCU sayjcnnızda aaf, UKll Ve u1n Urigel gazele erin e 

G d b 
• yazdığı tarihi tefrikalarla bir devir aç-ar en ar Clnayetl•n• k b .. ,d. •• nızştır. Bu kudretli kalem, "Sultan Aziz 

ın ur anı 0 I! _ intihar mz etti, katil nıi edildi?,. adlı eser 

1 u, ile tarihi tef rikacıbga bir şaheser Ta h m 
1
• n 1 er 

6 kurşuna yaralanan bayan M""k · 'l!ermiştir 
d.• e Beyogvl z··k"' u errem Bu harp çok uzun sürer ıni?' un gec u u ur hastanesinde A h Şimdi, En Son Havadiste Sürebilir de, sürmez de. 

Son nefesı•nJ• Verdı•. y an: neşredilmek Üzere yeni bir. Slirebilir, şayet harp kelime- ,•etler arasında çarpışma mev· 
tarihi tefrika hazırlamaktadır. 1 sile ifade ettiğimiz şey, sade or· zuubahs oluyorsa. 

1-talb b h Gardan b 8 1 duların değil, cephe gerisi kuv- Birinci hali tetkik edelim. 
}\... . Uki bu sa a ar Sahipleri bize böyle bir unu gazetemiz İÇİn Olduğu kadar vetlerinin de çarpışması ve ne· Vaziyet bu olduğu takdirde, 

ildısenin olmadığını telgrafla bildirmişlerdi. Garip şeyi 1 edebiyatımız için de bir kazanç ticede tam bir teslimiyet i~ine muharebe uzun, çok uzun. tah-

•
-••••••• savmaktayız. ______ .. diişmcsi hali ise. nıinimizden fazla uzun sürcbl· 

(Ya:ıaı 3 lıncüd«') ı &ürmn. 1abau muhari11 kgy. (Deıvaaı üçüncü sayfacb) 

-

Hanıid Refik 
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Sa.>>f• : :ı EN SON llA. V ADls 

En Son. Havadis'in Edebi Tefrikası - 11 

Müellif i : Nizamettin Nazif -ı 

Cem 'in yanında ancak 
300 kişi vardı I 

-------
Hüseyin Muhittin bey elindeki 
cübbeyi evirip çevirdi. Mihal 

Bay Şerif ,...ıı bir adamdı. Park. 
ta bir sırada peamliyonlu. 

kendine gelir gibi olumştu 
nüz iki )aşına yeni ~mı~ olan 
oğlu Velitt.in ıabancn seElerin· 
den H~ gürültülerinden kork· 
muş avaz avaz bağırıyor rıef~ 
alınaılau ağlı) ordu. 

Yemeni i ile ) üzünü sıkı 
ukı arn11:;, ltimba tutan tenç 
Lir kızı takip ederek ısa Lir 
koridordan ge~.tiler, geni,. Lir 
ta~ığa çıktılar. sırtında kur§U 
ni Lir redingot AHıkat ı azif 
; t>liilcuin bey ortada· tı) ııkt<ı 
•IOrtl) ordu. 

- Paşa... rledi. Bakınız 
)Bpll~ i e kı)afeti düzgün bir 
) a<-lı kadın hoylu bo) unca U· 

7 .. amnı:. }Cnle )atıyordu. Aksa· 
kalı göbeğine <kadar uzanan 
poturlu bir adam ihiJ.e-klerini 
koloıı)a ile oğ-.ırak onu &) ılt· 
mağa avıqıyordu. Bu avuka
tın anne i Rükii§ hanım j,Ji. 

Binba ı onu çok iyi tanımı~ 
tı. Endi e ile ordu: 

-Bir cinayet mi Nazif : 
- Bay:ır her halde esraren· 

giz Lir taarruz. 
Yatağından don pata fırJa

y an U.)1'ıı set6emi bil' uşağın 
getirdi[,ri sandalyelere ) erlefic· 
lerken: 

- Vııkayı ize anlata)İm ... 
dedi. Ben Rıza beylerde idim. 
\z encl eral'a}a hindim eve 

döndüm. 
Yarın Seliniğe gideceğim! 

Orada hir muLakenıem var da 
l>iraz erken a)ntapm demiştim 
« ihal• ıle anahtar \'ardır: Da 
ima o açar kapı) ı bana ... Bu 
6efer el yine o)Jc oldu. içeri
} f" hM1iiz girmemi ;tim acı, acı 
Li.r inilti i:.ittim. 

« caha ne 'ar?• Demt'ğC 
lkalınadı... Muta arnfla ar:ka

d.ı:;larunın az C\ \el ~eQtikleri 
kapı) ı gö terere-k devam etti: 

- ~u lwpı açılıverdi bir he 
rifle burun buruna geldim. 
Beni görünce ko}nnnda yılan 
1ııılmu~ gihi .lıaJtrarak irkildi. 
Fak.at ) ine o üzerime ald ırdı. 
Tahaııcaım ~ekmeğe meydan 
kalmadan beni göğsümden itti, 
ühür kaıudan çıkt ı. Hemen ar
lı."& ınc1an atıldım. Bu sırada o, 
Mihalı bir vur~a yere de,ir
wi§ti. 

Galiha karanlAı.a koşarken 
'41) ağnn Mfüale çartı, köstek
lenip )'ll \'ar1andım. Doğruldu· 
ğuru zaman meçlıul adaw ara
baya atlamış, atlamı~. çata 
kamçı üriiyordu. 

Buradan ötesini iz de LiU
) Orsunuz. 

Bin1ıa ı 'azi) eti bafiI tertip 
kanaımftı. «Baklaci) efb in 
ö~iJc !hu hidi,e ara ında, 
her halde bir alili vardı. Bel
ki de katil bu adamdı. Lakin 
muta arrıf Liç bir C) İn farkın 
<l.ı olııı:ıdığı için lıfüli e<le hir 
fe,knliidelik gönnÜ)Or<ln. Bir 

§f'Y Ö) lemi olmak için: 
- Aıılı:ıı;ılı) or ,d, .. - De

di - Bu hir lıırsıuhr. Ar.a"ha 
e\ de Lir e'& iklik ur nıı? 

Nazif hl') <lcrlıal ibt kata 
çıktı ... Çocuk Lala ağlı)ordu. 
Hu ır.ula ) a)ı kııd111m aözleri 

" açılmı ... u. Binlrnf1 ) erinden 
kalktı, ) anına gitti: 

- \ alde hıınuıı ..• geçıui:ı; 
olsun. 

Kadı~ a Li a ahi gt"~İriyor 
dıı. Ke ı'k kt'sik : 

- 'J'C' ekkür ederim e\ laı .. 
- Dİ) e mırıldaıulı... ı\lı 

~u Per\ ı r adam olnıı} Rl'nk ·, e 
elam ... 

- «P~n er mi? Pf'n er»dc 
ldııı? 

- Pen ·eri bilm iyor ruu-

6Un? 
K arde imin üt 'kızı «P er· 

verıı Aaaalı ... o öyle serkeş of. 
du Ö) le ımarık ki... Ha~arı 
kız 'heo:ui Lir göğı;ümden itsiu ! 

Derin derin içini çekti: 
- Hakkımı belit etm.iyece· 

ğim. 
Hal&unı helal etmiy ece 

?im. Ilakı.ımı h ~Jil etmi) ece· 
,;ım ..• 

Aaa anne ben eni ne 1..a· 
uıan göğsümlen ittim? 

Herke6 ba,.ım hu esin ~el· 
ılibri tarafa çe,-ir<li· Bu söder 
lambayı httlın genç kızın ağ· 

zındau çıkını~• · 
- Suııı IJH}Ddehur - Diye 

ha).lkırdı. Ya.Jı ikadın - laf 
istemiyorum uı. 

Ve ol omuzundaki apolet· 
ten tutarak binhao,;ı)ı çekti: 

- Oğlum ... - Dedi - Bi
liyorsun k.i, Mımet ağa h Hta
dır. Yatağa girmeden ıu &Gama 
bir bakayım ded im... Belk 
bir §ey laz ım ol ur değil mi? 
lmanhk hali bu ta§lığa indim. 
Elinde 1bir nnım Yardı. 

Üç adı möted~ Perveri gör
düm .. . İyi b iliyorum, bat ti 
s ırtında carı (2) \'ar<lı, «Kız 

Perver, dedim, daha uyuma
dın mı sen?» Bana cevap vere
ccj;rine gözümü oymak istiyor 
muş gibi iki parmağını uzat· 
maz mı? 

- Anne ben ben mi uzat· 
Um iki parmağımı nua ..• 

Bu iini ithamlar karşunda 
z:n-allı kız ne } apacab'llll şa~ır
nıı~ı. llükiL~ bcanıın ırn.ık n 

dauıakıllı ayılrnı>tı. Yavaş ya
vaş ayağa kalktı: 

E'cL •• iell uznttm! - Diye 
bağırdı - ve hen senin üzeri· 
ne Hldırmca elime l,ir nırdu11 
idare kandili yere düştü, kınl· 
dı. Fakat ben öbiir eliml~ ca· 
rından yalka.laml§tıın. B.akum 

4..-i i~ sarpa sarl)or, o zamau. or 
tadan 6lynldın. Car benim 
elimde kaldı kendfo kaçtın ... 

Ve müthiş hlr lıid<lctJe ıa
ullı kl2.l.U üzerine yürüyerek 
ha) kırdı: 

- Haydi htuılar ne)~e.ne fa 
kat elimden kur.tulduktan &<ın· 
ra a rkamdan ense ki>k üwe vur 
duğun yumr uk )'olk mu? lş1t

Lunu aflcdemiycccğim. Bunu 
aff edemi yooeğiuı .•• 

Bereket versin ak akallı a
dama... Ka<lwı kJSkı,Tak ya· 

Karuının içinde ·a~yan bir 
bir.ine zıd ik.i rulı kar ı ında 

d ll) duj;,"lı ~a~kınhk. her ~ep.' 
hakim olu)orclu. Bu gizli nıh· 
la Lu } alaucılık, lm alçaklık 
İn an denilen malılfık Ö) le ka
ranlık ki hunu dü .ünuıek bile 
ın anı korkulu) orl 

Sonrn, gecenin tatlı kıotlrn

Derken yanında renç \7e güzel 
bir çift peyda oldu. Bay Şerif 

bakmağn cloyanuyordu. 

~ 

Mısır Hükümdarı Kayt Bay şehzadeye hıl'at 
giydirdi. Maiyetine hediyeler verdi 

j lbrahim Hakkı Konyalı 1 

cBausına nesne vermekle ve K d d •• Sulrtandan gayn cümle şehrin kü 
b:wsın.::ı ıstımalat vermekle bu onya an on- elik ve büyügti, ganlı;i ve fak.iri 
yavuz yaylakkırda yaylarız, Şa • d •• "" •• ıstikbale gelıp Dübdariyyeöe kon 
ma gitmeınu dedi. Bu suretle ugu zaman durup z.ıyafotler ettiler. Yarında. 

- '<endısıru ve arkadaşlarını kur • b d lk k sı Mıs rJ 2.e1ı edıp şehrin ortası-
ta.mıaya muvaffak oldu. Nihayet azı a a \1U • da uğradıp sultan sarayına varı-

Fakat iki ıenç 5oımırtkan duru
} ortardı Bay Şerif dayanamadı, 

hiddetle ayağa kaJkb 

~~~JJ; 
p;z~r~~ 

--- /-'l. ,ru 
~ I· 

Km .yakaladığı cibi. .. 
(Bu hi:kAyerun sonunu öğrenmek 
ıstemenız yarın bu sahüeye bakı. 

nız), 

* 
KASSE 

muvaffak oldu. Nihayet Tarsusa } p d• h h,p Sultan mülat Sçref Kaytbay. 
~ekl'l. Burada çok saml!ni bir ka. af a JŞa a la buluştu. Musafaha ve muana. 

bul yüzü g<>rdu. Halit onu alk~- ., J d d•t Juı edip· 
ladı. Sonra Adanaya geçu. Ra - şoy e e l er: - S~n beni.m oğlumsun, sen 

mazan oğlu kendisını ıyı karşıla. "Cem buradan ka• gamkin olma! deyüp muhkem is. 
dı. Ramaun oğhu Sultan Cenu ' temaleleyüb teşrif verip Kanta . 
:ıarayında DUSaflJ' etti. Cem Ba • çarken yolunu kes• rada kondurdu lar. Oç güne de-

yazıtln şiddetli takilbmi b lıyor - tik. Üzerine hücum gm ali ziyafetler eylediler. Bade 
du. Bır an evvel Osmanlı ve kom •1 • ramazan gecelerinde mirarcn 
;u beyliklenn sınırlarından çık • ettı {t onu bız sultanın kendi sofrasında davet 

mak istıyordu. Hiç dumıadan kaçırdıkn edip alı ziyafetler etti Mısırda 
y~luna devam edıyordu. ilk be. 1 } durdukça nıoe günde bir sultan. 
defi Haleptı. Halep arkadan gelen • - la bulU§Wdu. Ahyenen Mısırın 

t.elükeyı çe!kecek ve ıınha ede u bak edenlerden <i{,'ttrunişti. Kan. etrafında bağ ve bostankınnda 
cek bır paratöncrdi. lı ba~lerın heyecanı. mağhlbıye~ aavetiıhas edip meriıumun hatırı 

Sultan Cem Halepte hararetli tın \'er<hği ıztıraplar, gönül üzün ıu ele alın.aik için söhbetler eder. 
ve çok samimf bır surette karşı. ttilen geçmıştı. Cem Şamıda bır dı. He-le barj rıayette hiç kusur 
!ıanmı.ştı. ŞChzadeyı sevenler ve hükümdar wbar.ı görüyordu. kılmadı U)». 

Konyadan onunla beraber ayrı. Şamda bütün mabecilen ve gorü- Şehzadenin ölünceye kadar bü 
la.mayan bır çok kumandanlar, ki lıeceık yerlerı gezdı. Osman oğul- tün guribet ve menfa hayatında 
jl zadeler kendısını muhtelif kafi. larıle datm1 b.r ıtılM ıçınde ya. kendisile beraber bulunan neai
leler halinde takıp ediyorlardı. şayan Mısırın çok vılen büküm mı ve defterdarJ büyük şair Hay-
3u suretle Halepte kendısıne ve- darı Kayt Bayla bır an evvel te. <lar tarafından yazılan yukarıda. 
tışc • l.enn sayısı Stı yüzü aşmış- mas etmek 1.>e Beyazıd1 devırmek lkı satırlar Cemin lVJ.ısır hilkümıda 

tı. içın bır ıttlnfa varmak endişesj rı tarafından ne kadar samimi bir 
Maıy.et:ı-e beı·aber Cem 300 kı. Şamı terketmeye medbur ettı. ka'bul yüzü gördüğünü pek ve. 
hk bır h~yctı seferi>e halındc Cermn mticklkı'bi Kudusa geldı. cız bır surette anlatmaktadır. 
dı Cemın k~, vukl • ... H: 'btr ırldı 80~ gt1ur. C ırl K'!thlrt?ye glte~ ·en Un 

mmandanlar.ndan bır çokları ya uğradı ve nıhayet Mısır yolu- -şehır ayaklanmış, sclutk başlarmı 
basta ve yaralı idıler. Cem bir nu tuttu. Kayt Bay ~ın Mısır tutmuştu. Hükümdar bJzzat onu 

.niıddet Halepte dınlen<llkten son ~praklanna 11ya1c: bastı{!mı oğ- mısa!ır olacağı saraya kadar tj?ş. 
_ Ne istiyorsun küçük? ra Hama. Humus Baalebek yolıle renınce devlet eı:itlinıa.ıı ıstıkhali. yı eUi. Ecınci giin §Chir 'b~an 
_ Babam bana. yeni bir bisi.k.. Ş~~~ gelıdı. Şam Mısır memluk ne gönderdı. Kalabat:k bır halk başa ba)'l·aklarla süslenmişti. Şelı 

let almayı udetmişti. Şimdi pa. hUkumdnrJannın sınırları ıç~nde kütlıes> d~ bu heyet ıle beraber zade ana caddeleııden muhteşem 
ra.s.ı obnadığını söylüyor. Liıtten d Kayt Bayın Şam valisı ve Osman oglunu karşıladılar. Cem bir alayla geçirılerek hükümda • 
,L-·-b • . b' L- •·-- 9 butün emirlen şehzadeye çok parlak bır alayla Kahireye gırer. rın ~arayına geldi. K.ayfbayın ver 
Uc::Ml ı cansıne ır IJUAıU" ısı.ruz. . . ,...__ • 

hurmet gös'uerdıler. veıu ve ma. iken Kayt Bay bi7.Zat istikbalıne <lığı hususi ziyafette buhındu. Kn 
kalıyarak ilerleme iue o miini 
old~ Yoksa genç kızın ne ·açı 

kalacaktı ne lıa~ı. .. 
Binl>B§ı taşhğa ~yle hir gö:ı 

attı · Kamlil hakikat.en kırıl-
rnıştı. Halt.İl flört kii'e rivnh 1hir 
mermer parça·ı üzerin.le fiti) 
hala yanıyordu. Az iitede de 
bohçaya b en zer k ara lıir §ey 

(Devam edecel:) 

ıyetı Kasrab!ıkde mısafir ed•ldi- çtl.tı. Onu cpcydenberi ayrıldığı le çındekı :sarayın ba.hçelerınc 
ler Şehzade Şamda bır buçuk ay bır oğlu gıbı kucakladı. Kahire • kubooı Türkı~'e denik!n nltın sır
kaldı. Cem manen ve maddeten nı.n en büyUk ve muhteşem sa • malı çadırlar kunılmustu . Hü • 
bitlündı Babasının toprakların - raylarından bırısıne mısafir et.tı. kumdar kaleden aşa~ıya kadar 
dan uzaklaştıkça teessürü anı . Bu b~-etın içinae bukınan inerek sehzadeyi k.ar~:ladı. Onla. 
~:ordu Fakat yese di.ısmeıclstı .s\lukuat1 Sultan Cem:. sahıbi rm kucaklaşmaları 0 J<adaı- hara. 
Kayt Bayın hususi mi.lmessiMer n Mıs•ra g.ı.rişlerlJlJ \'e kar§ılanma. retlıı ve samimi olmuştu ki bir ta
den ve onun enurlerinden ~ördü. !arını şöyle anlatır: rıhcı: hıç bir baba oğlunu bu ka
ğü dkşayıcı ve teşvik ed'cı mua. cAı:d~ sultanın z.ıyafeti olun - dar sıcak hır kucakta sıknuunış • 
mclelcr aznl'nı bılemeye ktıf• du. Lakin bu defa ultana mah _ tJr. diyor 
gelıyoTdu Anado\udaki prestiıı· sus gayct fıb tıyofet ıdı. Yarında. 

(t.) Bu menılelwtte 1rnrlıw inin ku· lmadığ\nı ve bı1U..°l<•s tırtlt· sı gtin saban ayının curresi per .. 
ltum giydiği bir rwı i mm/alı ğın• da snnradan kcndısıne ıltı . şembe ı:r.in Mısırın as'ceri Nefsi 

( I H>vam ı vm· ) 
( 1) Vuk•ı.:.ıt• Sultan Cem. SahL 

re 4 

En Son Havadis tn roman teirikası : I l iri kmolar gibi dalgaların ucun· 
rlrı zıp!mım ııariıı )elkeıılilCTi 

1\aı·ırıı~oN;u. Bütün hıınlnr 
ınıılal geçit c lan Korenla doğ· 

rıı i !erli~ orlardı. fn'kat r"o 
t' 

mi•afirt> Girit denizimlf>ki nı!ı:ı-

lan zi) rıret fır ... ntını 'ermek i· 
çin Pcloponl";'i dol.ı mak nH•c· 

1 Sadun Galip] 
lıırla anlı geçmez aatleıi Nöbet onu, bir hnpi h nf' 
geldi çntu. K knnçlıklıı i"'emİ· den clalın clü ınau bu otelde 
rilercl ... karı .. ını Yunanlının kol bir haftn yntndı. Bütiin im, 
lurı ara mda farzedi)orilu. Bu ta ıe~rik edilen uh i H ~U>I Patron Sakızın hu lı.ılinc 

rııkıl.rn lıafrİ) ata tekrar ha~ln· 
ıııakt.m. ~ t'ltİfl ıı o i~e .ıJiıkn· 
ılar olmnğa çalı~aktnn ha~· 
ka ~ ap<ıcak hir ~e) ~(1ktu; a· 
lıırJa Lckle.nıekten. anJ.uııag.-ı 
' e he iki de ~ınutm ğa ç.ı ıı;m.ık 
tan ll.ıı;:ka )-OJıaeak lıir ~t·~ ~ok· 
tu ... 

huri} etmdc} tii. ' 

St'))fir ,) ... ,ıt o<l,ılnrınıı J...ı

paıımı~ fı~ıklaf üdincü giinii 
ôı• göri.innıc·' ince rnnakı U\ ıı· 
non 'e fr.rkolunur olumırnz i~er 
le)f'n Hanri Lofü e, l•ir perdt• 
ile kopalı luınlmzdan onlara 
h ğırdı: 

mümkün miiydii? Şu ıaatte lıir hi bir lahz<ıda. lıiç hazır-! bakıp ı:,'1.ilt'rek: 
karı ı, bi -iir>lıe,iv., Yunanlı- lık. ız ka)he<lhcrmck k deri. - Yok.<>a korktı)or nııı u 
ııın metre,i olmu~U· Aklın i ·ini 1' İ) ordu. Bundan fı()) le nu.z? 
hazmetlenıi} eceği }rn lınreke· kime inan lıılirdi? ı e) e ina- Hakikati onla mı , et' reli 
tin zihne nıu.sall.ıt olu~u, ne i~- nnLi1irdi? adawakılb lkırılm~ hir hal<le, 
hnce! Peki ne olar.ık? 'Keıı· Titrek ıbocJl...Lırı ii tiiııdt• gar.ip hir takihin fn)"'(lasızhğı
di · adalet di}e adam öldiren dura'lıildiği giiıı, tekrar Durlo· 111 çok uzilı lıir ,.C"kildı• aıılı
Otdlolardn~ı değildi! Sefil ) · 11'1)0 çılktı. Zir,ı. artık ne )apa· )Ordu. Her ~~ bc)hude itli. 
lanet kııcTını hiçn a) ar. olur c,ık11? Oun için Jıer ;:e) zdıh- Arbk lıiç IJir zmnnn, luıufı kcı· 
biterdi... lcıımi~ti. <lın at'Z.ı yalım dolu olarnk kf>n. 

Hiçe a)mak mı? ) ımıl1bi.. - Hep · <0n1da izi bekli- (lil°"'Fiııdeu ge-1 e hile, hatta diz 
O z.anıaıı, o kadından tnfıd•ğı }Orlar. çökı~rek H göderinden ya l.ıı-
güzel lıatıraforı da hi~ ay- - Cemi edatı kullaııdığını· ak,tımık af dile C' lıilc, artık 
ınak 'e bütiin lm lıatırnJarı za lwkılırt.a hdkli)enler bir <le· hiç bir :uman fuı)atları P•IFi 
iipheli gönııek Hizım gelecek- ğil bir kaç ki i olacak! i~te bu hnyat1arı olamazdı. 

* Yaı, P.ılra kc)rf•·ziıw 'ı· I• 

Serigo. ad.ı-ının prk ) tı· 
'kınında)'tz! inecek nıi iniz? 

AlkilJ}adi... Buı;,'1.ık \'e bit
kin ]Jir etle cevap wrdi: 

- Lüznnı ) ok ... Ha1ıııı hı
rak bizi! 

ııcnk ) cılinl'İ gliıı, Sal amin 
lüzuı•ı ır<irııı dNJ. hayrette ka
lıın knpıana t:ınretti: 

Pireye uğraıııı) acağız ... 
do doi;rru girlin ... Ege clenizin-
4e hir gezinti ... Daha onra ı 

K endilerinden çOk daha d 
b ir hasmı!,.ı aylarca döğüşt ·· 
ten wnra elde ettikleri Deli 

ııi.n ibir «muvaffakiyetsiz.l~ 
ten• Lam olduğunu göreıı ~ 
&Üt dökmiit kedi gibi mahc 
yetleriııden tıeGldan geri, 
marı !• Ad mılar la tornietaJI 
den İı.l7aıılar, geç olsun 
güç olmum diyen Alıma ~ . 
n himilerinin y•nhmile, . 
haya harekde lJelerdl ıu 
kaç gün içinde hakiki l>uı Jll 
vaflaılaiyetler elde ettiler. 

Bu nıuvaffakiyetler kap~ 
artık gayri meekôn i>ir eve 1 
rip, yükte hafif bahada a~ 
eşyal arı çalan hır&Zın mU\'•t 
fa'kiret ve oeuretine pek beO' 
&ediğj için, tar ih nazarında ~ 
talyanın şerefini n e derecd 
kadar ) iik eltir önu bil mi)"' 
ruz .•. 

Bildiğimiz bir :.ey var~a, eof 
kıpır<l:ımnlıırı JUcyanuıda ]{ol 
fıı adasının ıla işgal edilıni~ o 
uıa<:ıdır. 

Vaktile Yumınitıtan e at.iti 
ue nıelt~ olan 'e ucu.bucf 
lıiliruuepm kesif ç.ını orın• 
!arı ve hıız gihi sul:ır aktın 
narları n ef,,ane' i teraneleri 
inle) en Lu giizel ada, sad-cc 
Jim Y wınu tarilıinJe oynaıl 
r-01 ile <leğil, yirminci ıu;ırd 
me\ cuc:li) eti ile de t emayiz 
uıi2, kendin den bahsettin 
ceuııet gibi ıbir )erdir. 

K.orfıı., Adriyatik denizi 
uıcı.haünde ve YunaııistaP 
kara sularında !bulunması · 
1arile, yazın, fulkidikyal~ 
rın 20k se' diği bir Hyfiycdjt 
Salıilddki ınuıılazanı }ahl~rlh 
portakal ve limon ağaçlarıJI 
turuııci yeşillikleri ara ı 
k, ~ l.><>lan nıuhte~em villal•' 
zengin Atinalılarla Aıinıııı') 
kavurucu )azından kaçan e'i 
uehileriıı istirahat ettikleri }-i 
uılardır. 

Bir ukitler, dünyanın fi 
hi olma uıı tasarla) an, fa 
1918 miitareke inin ıilk gii' 
pılı ı -pırtıya topla }t ~. 

da oluğu alan imparator ' il' 
lıelmin <le burada güzel bir ~ 
lfı .. ı Jmhınmakta<lır. 

Kai er. mııhu.t HoJıenzole~ 
} utile he~ "De adaya gel~ 
'e hir kaç lıaf ta otımlukı-' 
sonra tı krar Be.dine ,Jöne.rdt 
A \'Uct ' e azimetle re,.,nıi cur" 
le ve kral ile maiyetfoin it 
rakile Uiktınl H teŞ)i e(lil 
imparator, Kurfoda Nuııııt 
.tnüddr-tince, adada §eııl.ilkler 1 
pılır, şerefine eğlenceler ı 
tip olunur, o çapta lıir ınİiiıl 
gÖ6t.cr.iluıeı.i lüıul!clen b''. 
met ~ e mi afirperverlilk.teıı 
ihmal edilınezdi.. Bunun b 
lıca .. r;booi, kral Kon taoti 
lkıarm kraliçe Sofinin i.ınp11t 
tor heıı~iresi ofma ı , .e 
sıhri) t>t dola) ı ile Y mmn b' 
kıtıın Kai.,nin ~alı ına ]ıu 

i hir alaka gfr .. •ernı i idi. 
TariJı hir td;.crrürdcn j 

rcı tir. 
) lrmi l'nt'<len1ıt'ri ahiır 

\ e kaprıh duran mahut 
lıu ) az. i tal) a kralı H ... 

opi~ ıı• imparatoru hıışınet 
iiçii lCİİ \ iktor Eıııanuel içirı 
çıl, r k mı, f)E'J' iniz? 

Öyle z:ıııın lnr yn•ı)or 
Ö) 1 'n kalar:ı ahit oltıyoruı 
artıl ... hiç hir <')"' a~mnk knl• 
değil. 

Kiın olu) or hii) ilk lıa ... ım ! 
Ya Jı kadın, ak .. ak allı ada

ma J,,) anarak lıafifçc doğrul· 
du; 

ti. Ah! Dala even 'Lir gönül- ıbenim i~n JJir §erel, diy.n-ek, Ö)lC) e,, 'yanu:}U dü_!iine
den ba)aller ne kadar güç a)· sigara ı ağzmrlıı )erinde ilıım· r~ dağa tlönme ten !başka )U· 

nlıd y~rda. Ttacak bir '7 yoktu· YandI: b1-

ve uı nlekeı arahı olın k üze· 
re şc-brin öniine demirk"tli. Çif. 
te a,ıklar. gih f'rtedt" göriinnıe
di. Hnnri Lojj~ e } afuız hu ına 
knn.ılıu Lii) ük fnrıli) Plİui :t'Y· 
retti; mel ) Pn ko) trnlıı-. "ı~ıı
Jnr ve portakalJarla ngız ağıza 
<lolu NuJıu e-l>iılen kalımı u 
pnrlann ke ik lkesik ~nln ereli in 
kalm çıı - çn'lar, nlaca hulacn 
iıınnlarla ıve muzrkalarla do
lu lıafif~ 1ekneJerj. rMıgarl'nk 

içiu ıaJirnı:ıt Hririm .. , 

(Dl' mm ı mr) 
- Acaba k.arun içtiğimi aÖI' 

l yacak mı? 



[DUrbUnDn tersfle 
Biraz dikkat! 
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EN SON llAVADls ·--------------------3 MAYIS ctJMAaTESi - lMl 

Bir sabah refikimizde şu serlev 
ha gözüme ilişti: 

lngilizlere B:Öre: Son İngiliz Fransa'nm Ruzvelt rırakta lngiltere'nin 
Tobruk'da havacılan Ma~~d~ü~k ' Diyor ki: 

1 gOttüğO maksat cK.a~rli bir katil Sivasta ce
~ııu ~ekti Ye idam edildi> 

Almanlar Mora'dan Elçısı Vı~hy e Günde 24 nedir ? BUllu okuyunca gel de hayret 
~t.ıne!.. Yahu bir suçlu. cezasını 
~n sonra idam edilemez. 
Ö.Vle:vse, bu serlıevha baştan aşa
lı :vaııl1tbr. Bu gazete tıeicretıeri. 
nb:ı bu serleviı.ayı p:>yle yazması 
icı9p ede.rdi: 

acele bir nasıl aynldı ? geldi saat ve 
Yarma Mora'dan ayrılan Elçi lsp~nya'daki haftada 7 gün T obruk kalesi, ~ara müdafaası 

,Yapmak en son lngiliz hava v~ziyet hakkında j ça••ra~cagızv 1 hava kuvvetlenle desteklen-
cAzılı 'bir katil Sivasta idaı:m e

dilentt cezaemı bWdU> İstiyorlar subaya neler szahat verecek v~ <"- "-> mezse duş·· er 
Fıı4c.at niçin böyle yazmamış? 

llikkatai7.liğindeo fil}:hesiı.... O 
lıaı<Mı, biraz dikkat edelim! 

ıc anlatıyor ? Viehy 3 <AA.>- Fransanı -r---
ahire 3 (A.A.) - Askeri söz adri-> L1! ıiltereye ıaaderilıtcek ıllih· ( - - .. o.---

.. ka M • .üyilk elçisi 8. Pietri ' Y Sab k B k 1 cu rekat hakkında ""U i--Latı Kahire 3 (A.A.) - ReutCl'İD akk d lrtıl sür'atle sevki için ıffbirler 1 azan: 1 u reş 
.,. .wuı ziyet h \n a bükümete izah: 

verllliıtir: hususi muhabiri bildiriyor. lınmııtu i-.-:leri •az saati ta At ·ı•t • • l Sivrisinei vapurlan vermek üzere Vi~hy'ye gelm'~ • ~· " • . eşemı 1 erımız _ Tobru.k'-> d " .e.- İnailiz bava kuvvetlerinde• il · · t '-- tahra .. .. .ıı:ı • ·•· ı 
Bir ajans telıgrafına göre, Ame 

rika Bahriye Nazırı Albay Knox, 
gazetecilere demiş ki: 

.. a upnanm plauı • tir. B . Pietri birkaç rün Vich:r'c' 1 enaı er- ... ~mı.,.ar., - -- -
seri :bir Yanna yapmaktır. Fakat bu yüksek suhay, i.agil~ hava kalacaktır. Roosevelt; göndenliği bir mek' (Başı birinci sayfada) dır. Bunlar §Üphesiı. harbin J.ahi. 
bunda nıuvaffak olmaması, her kuvvetlerine mensub son iki bin ı pta ezeüınle ~yle demekte-: edilmiştir. Muharebe üç günden- ri sebepleridir. Hakiki sebepleri-
baaği bir feyin istenildiği gibi kişinin Yunanista.aı Dasıl ter· :r: beri sürekli bir ~kilde devam e- ne gelince, küçük Asya üzerin -
yürümemiş olduğunu gösterir. ketmiş olduklanw bana anlat. •İstih~at aleti istihsalatının diyor. Almanlar kalenin dış hat. den Süveyş Kanalına ve Irak cİngilitcre iç.in çok miktarda, 

kı.içük, fafkat sür'atli «Sıvrisinek. 
vapurları yapacağıu 

Doğrusu bu ya! Bu vapurlara 
ulçin «Sivrisinek» ismi vennişle 

d.ryc hiç de hayret etmedım. Çün 
kil Amerikalılar garip ~nlar • 
dır. Hatti günün birinde «pıre> 
:aıamında vapurlar yapırnıyacakla
rını kimse iddia edemeı. 

YalnJE merak ettığim nokta şu: 
.. sivriaiııek... adını niçin tayyare. 
lere delil de, vapurlara takmış • 
1Br? •• Ç~\1 vaP\&r havalanmaz.. 
Sonra sivrisinek vıı.ıltısı tayyare 
ıürültüsüne benzetilebilirse de 
vapur düdüğüne benzetilemez.: 
Ama, kin~ilir bu ismin muci<li 
4>lan Amcriikatı ne düşündü? •• 

Plajlara dair 
Artık yu geldi sayılır. Plajlar 

birer birer açılıyor. Pek yakında 
10llar da sokaklar da gün~ 
~ara~ış çehrelere rastlıyacağız. 

Dogrusunu isterseniz, yazın 
tadı da plajda çı!kıyor. Ne elbise 
'far, ne şaı:&a, ne de kundura .. 

~ fakir herkes henıen ayni 
lı:ılıkta ... 

Yalnız plajların kalabalık ohna 
r.ı k--''-.. . b' k 
•Ya ~kıımıı.ı ıraz açınyor. Bir 
haıııktlnıaz. Floııya trenleri kala. 
ın· baa tı-.rnvay:lara rekabet. et -
ıye şlıy~aklard 
c-_h ır. 
~ ıllerım<Z bu kadar ~ 

gu hald<!, pl.'.ıJlar nıçin son :~~~ 
cıecle kaldbal ktır? Acaba h ık 
Serin} ~'- .. e es 

eme-.&, guneş banyosu Yap • 
:nak, veya yüzmek için mi pta· _ 
Jra 'l'der? Hakikaten dUşilnü~e. 

llW.:iıt me:ele bu". 

la I ' .ıl r .... ı r cc>, plfıJ 1..ırdaki ka
balıgı azaltmak gıcyet kolaydır 

Bakın nasıl: · 

. Eger kadınlarla ericdderin 
ıu pla' · ay. 

Ja gıtmesi yasak edilnre 
tn u ha.kıkak k. üı. .. , 
tı. 1 P J müşterileri ya-
~ aı:alacaktır .. ÇUDkü?!.. 

Şahabeddin UZU?lıı"KA y A 
~ 

Ku)akJıda 
feci bir tren 
kazası oldu 

T oros ekspresi hü. 
viyeti henüz tesbit 
edilemiyen birini 

ikiye böldü 
Evvelki gece aat 8,39 da Hay-

41arpaşaya gelme i icap eden To. 

~ ekspresi Yolda hiivi) eti he-
•az teı&bit ~.ıı·ı • 
•ed' .x.: • ,.;uı emıyen birini çiğ-

'&• ıçln g 'k 
diseni ecı nıiştir. Bu hft. 

n ce~yan etti"' 
tn yakııı nıcvkid gı mahalle 

e bulunan .. d 
deiumuminiıa celnıesi mu • 

. t' D 1 beklen-
ınıs ır. u suret e geç kaJ 

:> • an tren 
saat 2 yı 20 g~çe llaydarpaşaya 
gelebibni .~·e ınen olcular DL 
num idare ı tarafından hus ~ . Usı 

bir \'npurla Istanbula naldc-di). 

nıişlcrdir. Ankara müddeiuınu. 
tniliği kaz.a etrafında tahkikata 
ehemmiyetle başlamış ve eks. 
ttres makUıistinin ifadesi ahn

~ştu:, 

rtlalcinist ı.•erdiği ifadede· . 
"- Ezilen adnnıı uzaktan gor· 

dihn. Derhal düdiik çaldım. Yol

dan ç~lcilcccğini znuncttint. Fa

kat hiç istifini bozmadan yoluna 

de"aın etti. Zannıma göre bu ıı.. 
dam s .. . t' 

~ırdır.• dcmış ır 

TQbru.k'a hücum edenlerin ek- nuştu. Bu yüksek subay, Alman frakta 26 rttınlmasıw ve işçilerin günde }arına girmeğe muvaffak olmuş • petrol mıntakasına doğru muhte. 
seriyetini İtalyanlar teşkil et- ların yakından takibi devam e· • '4 saat ve haftada yedi gün ça- }ardır. İngilizler bir noktada Al - mel bir ist.ila hareketine kal'fl 
nıektedir. Pek muhtemel olarak derken, hiç bir kayıb kaydet- lngı•liz uçağı hşnıasını tavsiye ederim.• man taarruzunu püskürttükleri- İngilterenin haz.ırlıklı bulunma. 

tank cllzütamıarından mürek. nıeks~in erlerinin tahliyesini du··şu··ru··ıdu·· ! Bo~una ni, ıı tank tahrip ettiklerini ve sından :iıbarettir. 
kep olarak buJ Alman ~sur- organize etmiş ve karanlıktan ':I' Alınanlara ağır z.ayıat verdirdik. İngiltere İngiliz. kıtalarına bir 

iv. da vardır. bilistifade l\lora'nw eıı ceou- beklenen bir lerini btldiriyorlar. A1ırnan - İtal. muvasala yolu açmak arzusil• 
Babeşistanda, dünkü resmi bunda hır küçük koydan insan· Bağdat 3 (A.A.) _ Ofi ajanın yan resmi tcbliğlerfade bimci hat Basraya asker çıkarmıştır. Haki-

tebl'.ıı;.; lı d ~ bild' d'"" la dobdolu olarak kalkan sekiz h•t ·ıe ld - d · b' k" Uk Asy -L ıgıft a n 15IDI ır ı... . . . . biklir.iyor>: Resmi bır İngiliz teb. 1 ap tın tamamı yarı ıgına aır ır katte gay~i uç a iopc--
Bahrdaj, Tana &ölünün en ce- metre boyundaki bır vapur ıçın l'"'' .. dU ak H ı....,_ __ • malCımat .uJktur. Müdafilerin ları-.laki muhtemel istila yollıarı. . ıe;ıne gore, n şam aulJli:IJıı- B ııı..ı :;rv ıw 

nub bs:rnmda kain bir şehirdir. de Yunanıstanı terkeden en son bö'l ·-.l Y-'-1 ı 5 t 'li:ı. a0 .... a.t. 3 (A.A.) - Raşid Ali çok iyi mukavemet ettikJeri an - nı kapatımaktır. Bu hattkatm ba. 
n ln' ·1· h k · b k ye gesıın.ıe, ı.nıA 1 ar ngı C lA • • b .ı._, 9 d -''· 0

1U'atla, Tana ıöHiade seyrise- gı 12 
ava uvvetı su ayı en t · d-ı. d.. .. :ı.,ı rd r ey anının u sa'Uö.lı ,5 e Ir-. laşılıyor. Bununla beraber, Tab- zı sıy' asi sebepleri de vardır; bun· 

f • disi olmuÇ.tur. ayyarcsı ana uşuı:m""'i e ı · radyosundan, Iraıklnlara hitaben 
lliJli taazlm eden küçük bir 'I B retl d:wtı..ıı1 lng 1- tay ruk kalesin.de vaziyet her.halde ıa ... yazmagw a lüzum görmüyorua, 

Clll'blzon -.arda. ltalvanlu şim. Bu subay demiştir ki: u su e ~ .. eın ı :_..1.. beyanatta bulunacağı bildirilmek buhran! d Ş'dd tli h bom i •. Eg den' 'od h l lan 
" y . t k t L relerinin mecmuu 26 dır. ..,_ .. i tedir ı ır. ı e ava • ngiltere e w e ası o 

di Taa. .wi)ilatla ~alt sahilin- unanıs anı ter e mea mee· · · · b d 1 ı k 1 mil Tüıki il 
•- buriyetinde buluad .. x...•muz sa. Erdün - Surıye - Irak hudut En Soın Havadis _ Fakat ba ar ııman ar na maruz. a an - vaziyetten sonra, ye e o • 

den lı:ovulmat olmakla 'benbe.r, . ~.:,:_ mmtakası ilzennde b ir noktadan . b "'-· ı .'° dafilerin tank ve zırhlı vas,tala- lan kara ve hava muvasalasını da 
'İına) aahllintle ltir mıktar hal- rahat kesbeduıc:e, auauu. bava h - motö J" f T vekil u vc;yanatta bulunmaga rın taarruzlarına uzun müddet t.akvi"'e etmek istemişt.it.' 
Y .. d -La L-"--~-~-. kuvvetleri, Moradn tahlh·eyi kuvvucumaıe ~eçen r u ngndalıı ız. vakıt bulam.,.m•ctır. Zira kaçınış. " 

- .. ~~UU". " t I kl ı t h --ao· mukavemet e1nneleri mil~Uldür. İngı'Jıizler Basraya çiknuştır; · t .. L.. • e rı, ra ı ar ara 
Bir köytle• ilerleye• ltir kol orıa.nıze e meıe .cnı memur rd-...a:'-~ · ~L tır. Hava kuvvetlerile himaye edi). orada t-l--'ye kuvvetleri gelince. tti T hli edil k L T h ta ı:uuunştır. Harp 3'111•8Sl llze - - iU!..VJ. 

tarafuulaa itial edilmif olan e • a ye ece aaaı a •· 'nd ~'L illi b-ı. meyen, desteklenmeyen bir mil. ye kadar kuvvetli bir köprübqı 
k ti • 1 ..ı ta . n e mı:m,t · er ını.aan düşna. Tasv ·r · E".Çk • 

Debuc, Asmara'ya giden büyük va uvve en er ea., yyarecı- nın zayiatı mUhimdır. I ' l l J' ar dafaa mevzjiınin tank ve zırlılı mevz.ii tutabilirler. Irak ordusu. 
Yola 25 kilometre mesafede bu- ler de dahil olmak üzere, takri- , 33 yaşında.. birliklerin taarruzlarını durdu • nun süratle taarruza geçmesi ve 

luamaktadır. ben 3.500 kİ§İ idi. Bütün leva:ıı· 33 üncü neşir: yılını tamamla- ramadığl bugtinkil ha:rP tecrübe- Basraya yilrmesi İngilizleri eipce 

ve Irak, Türkiye 
Suriye ile 

hemhuduttur 
Londra: 1 (A. A.) 

lngiliz gazeteleri bugiin Irak 

hadisesi ile meşgul olmaktadll'. 

mımızı ve teçhiıatımızın en bü. Birkaç satırla... mi§ olar cTasvıri Efiltan refiki- lcrile anlaşıhnıştır. İngilizler ka- m~kül vaziyete sokabilir. Fakat 
yük kısmını zeytinlikler içinde mız.i teıbrik eder ve genç ellerde ~nin hava mağlôbiyetile düşme. Irak ordusunun böyle bir hareke 

tahrib ettikten sonra, sahil civa- Ta h m ı· n 1 e r azh sine mani olmak mecburiyetin • te giric:nıcsi, Berlındcn verilecek ~mda saklondık. D ikkati calib daha uzun bir ömre m • arıY€ti. decr l B . d k 1 i -r·· 
ni temeınnı eder.iz. ır er. unUıll içın e a en n direktife bağ' dır. Iraktan sonra 

keyfiyetlerden birisini, şehir ve kara müdafaasını hava kuvvetle- İngiltereyi Suriye ve Filistin sa· 
köylerde Yunanlıların bize kar- (Baş tarafı Birinci sahifede) Kızı lordu harbe rıle desteklemek laumdır. hilleri a!Ukadar eder. Suriycnin 
şı göstermiş oldu~u · iyilik ve lir. Bu harbi doiuran sebepler • e 

IRAK VE HARP: işgali, küçük .Myada ve şarol\;ı yardım teşkil etmiştir. Geri git· nelerdir? Mali'tm: taranar arn- bazı r A!kdcniz. bavzas•nda İngilterenin 
Taymis diyor ki: mckte olmamıza raamen, bize sındaki ideoloJ"ı· farkları, toprak, t 'lt tn~l:z "-ıtalarınm 

"' n&ı ere, es~ K sevlculcl'y~t vaziyetim sağlamlıı~-bol bol yiyecek ''e çiçekler ' 'er. iptidai madde, iktisadi men- - Baştarafı ı Plei ~iada - geçmesini temin maksadile lrak-•Irak hülnlınetinin mihverle 
İ! birliği apmakta olduğu mu
hakkaldır. Diziın için Iraktaki 
bütün stratejik ve ekonomik 
menf aatleriıuizi müdafaa etmek 
ten başka yapalacak bir şey yok. 

diler. Ve bizi iskin ettiler. Tah· faat kavg~ vesaire, vesaire.. Moskova 3 (A. A.) - Tas a- ta bir muvasala yolu açmak is • 

liye için hazırlndığınuz iki bin Her biri yn. menf nat, ya lJir me- jıınsı bildiriyo&: tedı , e bunu bir sene eV\•el 1-
tonilatoluk l\'apur, maalesef, bi- tod ayrılığından veya bir dünya ı mayıs bayramı.na tahsis et. ra1ı: hükumeti tarafındac verilen 
zi karanlık antlerde Alman göriişii farkından doğan bu an· tiği bafmakalesiDde Pravda ıa· taahhütlere isUnad ettirdi. I • 
tayyarelerinin harekat sahasın- laşmaı.lıkların, silahların sus- zctcsi diyor ki: mk hUk\iınet reisi bu tekli!i ka
daa dışan çıkarmak için çok a- ması gibi bir netice onunda Biitün memleketler işçilerinin bul ettiti cihetle İngiliz kıialıarı 
ğırdı. Bunun ü:r.erine 500 tonilU. tesviye edilebilmesi nıüınküu kardeşlik ,.e t~sanüt bayramı o- BasTaya ç karıldı. Fakat bir kaç 
toluk bir vapur tedarik ettik ve müdür? Bütün bu sebepler zin- lan 1 mayıs, Sovyet toprakları gün sonra yeni kıtaluın gel~e. 
bu vapurla 600 kişiyi tahliye et· sa'şaalı bir ilkbahar aününU gı· bildır'ılınesı' u"zenne' T - ,1- hü. 

tırır. 

Şimd lık har'tada !rakın üzeri. 
ne büyuk bir istiiham koymak rn 
zımdır; anc~ şu .kadar söyrye bi. 
liriz, ki İngilizler Iraktaki hük<ı· 
metin gizli maksatlarını vaktinde 

anlam~lar ve teşebbüsü ele alrak 
hart&ete geçmişlerdir. Bu işde İn 
gi)jzlerin doğru hareket ettikleri. 

tur.• 
Deyli Telgraf diyor ki: 
•Irak, Suriye ve Türkiye ile 

hemhuduttur. Mjhver devletle
l'i nin petrol ihtiyaçlan ne kadar 

t.iri ortadan kalkmadıkça harp • • u--. k .. 
tile. ne anıız. 

nevinden korkunç fakat zaruri süsli.)·en milyonlarca bayrak, kfımeti mev4!ut İngiü. kuvvetleri 
acil ise bu iki memleket hak- ---- --------
h.iaki fik.irieri de o kadar sa- Gardenbar cinayeti rihtir.• 

neticenin de ortadan kalkması· şeffaf sancaklar \'e işçi alamet- Irak aru.isinden geçip gitmedeaı 
na iınkin yoktur. Şa halde?... leri arasında tes'it etmiştir. Ka- yeni kuvvetlerin lraka ıetlrilme. 

pitalist ilem ikinci emperyalist sine milsaade etmiyeoeiini bildir 
harbin ate~inde boğulmuş bir fü. Yeni İngiliz. kıtalarırun Basra 
\'aziyettedir. Bu harp yeni top. ya tekrar çıkarıhnası üzerine l . 
rakları, yeni devletleri ve yeni rak kuvvM!eri Habbaniyede top. 
milletleri mahreki içine alarak lanmağa başladı. Hatta ilk muha
ıenişleınektedir. sama, Irak kuvvetlerinin Habba-

Londra lrak'ı 
tahdit etti Şimdi de ikinci hali tetkik e-

/ k (Başi birinci sahifede) delim. 

TQ Ve Dünkü nushamızda, Garden - Taraflar arasında adetçe, mai-

l •ıı barda, Mükerrem adlıı bir artist 
ngı ere... kadının, kendısile dansettiği Se. 

- B.ştaraf:ı l inci uyfada - lim namında bin tarafından, kıs. 

zemtte. iptidai madde kaynak
ları, vesaire, vesaire balonun· 
dan miisa\•at da, muadelet tlc 
olmadığına ıöre, harp sahası, is. 

ter Atlantiğe fstcr nereye inti
kal ederse etsin, taraflardan bi· 
rinin çok uzak olmayan bir istik
balde pesctnıesi lazımdır. 

Rqid El Geylint sadık bir kançhk yüzünden altı tabanca 
lbÜttefiki olmak vadinde bulun- lwrşunile yaralandığını bild1r • 
duğu fngilterenin bir •hayat ve m~ ve kAdının, ö1Um halinde 
ötUnı. ınilc:adelesine girmiş bu- hastaıhaneye kaldınklığını ilAve 
lunduğunu unutuyormuş gibi ebniştik. Araean çok zaman geç. 
hareket etıni•tir. Fa-H Hine- nıeden, facianın cereyan ettıği 
kin :r ·---, Pesedeeek taraf hangisidir \ 'e petrol tasfi .. ·e mer•---i ı'le bar sahibinden suretini aynen 
G' " ac.ıı: bu zaman, ıı• zamandır? 
h 'rrük Petrol lruyulannın bu dercettiğimiz şu telgrafı aldı:k: Bunu k"h· 

1 
ı 

a.rpte . . . • . . .. ....ı a ın e.re sorma ı . 
ıd •e cıhı hır ehemmıyeti cMayıs 1941 tarihli nus!lanı.zua N B .. k- V k 

o Uiunu v ı. . . .. •......J • Jd ~ ot: u gun ·u • a ıh gazr. ld e angılterenın bunları muessesemıL.Ue cınayet o u0 unu 
e . en çıkarınalda neler kaybet. sehven ihtimalki yazılmış oldu • , tesinde Hasan Kumçayı imzalı 
~ış olacağını anlamıyormuş gi- ğundan ve böyle bir \'aka ecre . fıkra mevzuu.nun, yirmı dört sa. 

hareket etnıiştir. Ve muhak· yan etmediğinden keyfiyefn he- at evvel benım yazıp neşrettı
~ak ki Basraya çıkarılan İngi- men tashihini rica ederim -Gar- gim fıkirlerin avnen bir tekra-
lız mü t l k d 'b ld w • • d · .. s em e e kuvvetlerinin derl'bar müdüriyeti>. nn an 1 aret 0 ugunu gor um 
~:fal~a~asını isterniı ve İngi- Telgrafın gizlemek istediği ha. Muharririne teşekkürden b~ka 
.. 

1 
er. e.lınde bulmıan bazı hava zin hakikatin cereyan etmemi§ ne borçluyum. 

u~ erın~n kullanalamaz bir hale olmasını biz de isterdik. Fttltat 1-/amid Refik 
g~_rmesınde bir fevkalideJik esefle söyliyelim ki. yaralı kadın 
gor~enıekte ısrar etmiştir. bu sabah hastahanede ölmilştı.ir! 
Dır bakıma go"- Ra 'd "aresi dü nıü• ~e bir motörliı ·'"' şı El Artık böyle bir hlıdiSt'nin cere • " ~ 

Gaylaai müfrit milliyetperv .. --
lk l & ~ yan etmemiş olduğunu iddiaya 

P anında kalmak · t · 
Ui enıış ve inıkfuı var mı? 

m~ede nıethıJeriain terh ve 
~ gibi cidarei maslahat.. 

hciltereyi hakta felee 
lliratına.. ka 
gil'zi P Uanı11tır. Yani İo-
d~ ~ kQfkulanclınnıyaca san
nıiştir ~ oyalama harekeüne sir· 

Dün 
celcn haberler, İ~ilte

renın "'eta-t• 
' • && •rıneclen kökten b' 

taraın bL .. _ ır 

h• .~eketine başhyacağını 
ıssettirıyOl'd u. 

Baidad'daki İngiliz kadın ve 
çocuklarna tahliyeai bunun bi. 
r:iJlei al~ti sayılabilirdi. Bu-

nun üzerine biz de diin, Irakta 
işlerin karıştığından bahsetınis-. t ~ 
tak. tiraf ederiz ki fırtına tah-
minimizden dahıı sür'atle kop· 
tu. Eeer bugün son dakikada 
gelen haberler doğru ise Raşid 
El Gaylani firar etmiş ve )rakın 
bütii nmukavemeti kırdmı-ı?hr 
Bunun kolay olmadığı, Irak si. 
lüalı kuvvetlerinin çeitn bir mu
k .. belede bulundukları ingiliz. 
leri.a bildirdijıi zayiat listesin· 
den anlaşılıyor. 26 İngiliz tay-

ciiziitnm ağır za~ iat::ı 11ğı·aıııış
hr. 
Şimdi, eski Naib Emir Abdül' 

İlahın avdetine intizar edilehi-
lir. 

Dostumuz \'e kom ıımuı. lro-
kın sandeti namına temenni edi
lecek şey şudur: 

Yüksek tahsil blebesi ile sn 
ha:\'lardan mürekkf'p bir aga' 
rimemnunlar• sıuıfı ~·aratma 
mak liizıındır. Bir milletin ' 
bir devletin belkemiği bu il 
münevver zümrenin da;ına mii 
him bir me\ kii olmuştur. 

NJZı\l\-.HPf1'- '.'t\":l'fr 

Sovyetlcr Birlij"i, emperyalist niYe hava meydanına topçu ateşi 
harbin kndurınll§ dalıaları ta- açmakla başlamış burunuyor. 
rafından yapılan hücumlara iyi İngilizlerin Irakta tayyare mey 
mukavemet etmi§tir. danlarını mtlhafazaya memur bir 

- Baprah J lnci aayfada -
lani He askeri reislerden bazıla· 
rı, İngiltereye husumet çlku
mata \'esile aramışlar ft •mae
dee frakın nıenfaatlerial llW 
etmişlerdir. Raşid All, baua 
esasiye teca\'Üz etmif ve m~ 
hü~met Naibinin ha)'ldnu ~
likeye koymu~hır. Şimdi m ... 
\'eri nemrile harbi lrab da t~ 
mile hazır bulunmaktechr ld ini 
hareketi, memleketin miltltlı ~ 
tıraplara katlanmaS1na ~ .. 
lacaktır. Ş•) et sulh içinde yap• 
mnk istiyorsann mütecashi ko-

Sovyetler Birliğinin Stalin ta- ınrktar zırhlı kuvvetlerinden baş. 
rafından takip edilen hakimane ka askeri kuvveti yoktur. Basra. 
dı~ siyaseti Sov;) etler Birliğini ya çıkan lan kuvvet şimdillk 10 
askeri istilalara süriiklcmek ü- bin kişi kadardır. Buna mUkabil 
:ıerc emperyalistlerin çe,•irdik. [rakın ordusu 3 piyade tümeni, l 
leri mane\ ralan akamete uğ- mot.örlü tabur ve 3 jandarma ala
ratıuıştır. Fakat harbe iştirak yından ibarettir. Son zamanda or. 

l B• J'w• b \llllttE!• etmiyen Sov~·et er ır ıgı u· du kurulu.şuna 1 tümen daha ilft-
dııtlarının ötesinde cereyan c- ve edilm~ir. Ordu mevcudu 

den hadiselere lakayt kalamaz. 50-60 bin kişi kadardır. Tobruk 
Çiinkii hükumetimizin dış siya_ 2 Mayısta topçu muharebesi i. 

eti milletler arasında bir suP ki tarafın piyade kıtalarına da si- dayanıyor! 
siJ nseti \'utanımızm emniyetini· rdbesi de başlıamı.ştır. İngilizler 
koruyan bir siyasettir. l rbcsi de baslamı§tır. İngilizler Kahire :; (A.A.) - Hali hazır • 

Fakat Sovyetle.r Birliği kapi- Ha~ fa limanı~a gelen ve harp da Tobrtt!kda harp, Tobn* b~ 
talist1erin etrafını sardığı çcm- malzemesi yüklü olan gemileri sinin merıkezı dahilinde ~rey .. 
hl•r içinde .} asamaktadır. Basra ]imanma yola çı.kannı.,1ar. I etmektedir. 

Sovyet milletleri, bazı empcr· 
.} nlist zümrelerin Sovyetler Bir· .. ••1111!1••11!1!1~ 

l\levsinıin en büyük lnU\ affa ki~ eti .• Sinemada şimdiye uı1a11• liğini harbe sürüklemek lıusu. 
sunda be ledikleri ümidi haliı çevrilen en güzel müzikli film... Em alı>iz bir :z.cngba]' 
tcrkctnıediklerini biliyor. Bu· Bütün Rus ruhu bir filmde ... 

nun içndir ki iktısaw ,.arhğım-• ZARAH LEANDER ve MARIKA RÔKK 
zı \'e müdafaamızı her türlii vn · 
sıtalara müracaat ederek tnk
' i~ e etmek işçilerimizin başlıca 
,,azifesidir. 

Kızılordu ve donanması parti., 
rıin ve hiiki'mıetin 'erdiği tali
ıa ta tı.} arak ve zamanım17. har
in en ~akın neticelerinden ve 
ckniğinden istifade edilmek su· 

..ctile yeni usuller mucibince 
nl' m yapmakta4iır. 

tarafından emsalsiz bir :tarzda yaratılaa 

ve bu 
hafta s ü M E R Sinemasında 

bln'Jerce seyirci tarafı odan takdirle alkışlanan 

UNUTULMAZ BiR BALO GECESi 
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fŞabahki telgrafla~ 

Sulh koruyan 
ordu 

P SON HAV ADIS ----------------------c1MAm CUMAft~ i- 1941 

------Bugün: Müvezzilerdenarayınız!------

R es İm /i Çarşamba 
Bir mürettip hatası! ... 

r Güzin Gürman 1 
Pekin: z <A. A.) - Reuter: Haftahk mecmua 

dlnfta MttCinuasııt; fikirlerinin, - Ne olacak, «Pullu BebelC • 

Şimali Çindeki Japon ordusu 

kararrihı tarafında.. neşr010- Yahya Kemal ile bir saat - Yazan: Nizameddin Nazif 
nan bir resmi tebliğde Japonlar 

yazılarının güze illiği ile şöhret a- ler!.> Bu da isim mı?.. Hikaye. 
lan ediplenn eserlerilc bera:ber, den b•a heışeye benziyor ... 
-miitevau muharrırrerm. ~ı yai - Belki çabuk, ~~t ver 
tnak lıevesınde bulunanların da meden okumuşsundur? Bu mu • 
eserlerini ıneşrediyord\ı. harrırin yazıları pek o katlar fena 

tarafından tatim ve terbiye edi. Ziya Şakir'in bir mühim yazısı: Abdülhamid devr inden bir esr ar . 
len Çin latalanmn nrki Hojei'e 

yerleşmiş bulundukları bildiril- Mahmut Vesari 'ni n yeni bi r romanı: SEVGiNİN SUÇU 
mektedir. 11 .......... aıııı ............ llllllİİlllll .. lll ...... iıımllll .. llaliml .... mılii! ........ ımr.:illl .......................... .. 

Bu kıt'alara •Sulhun muha-

Ahmet Kt.mul, bu sonuncular değildir, sanırım ... 
fazasına memur Çin ordusu• i'>· 
mi verilmektedir. 

ı;ı.rasında ıdı. Hikayelıerı -pek o ka- - Hayır! Hayır!.. Büyük bir 
dar güzel değildi. Fakat o, kendL dikıkatle okudum. Baştan başa Tebliğde kaydedildiğine gore 

bu harekat 1 mayı ta ynpılnnş· 
tır. Ve .Japon hükumeti ile ... 'an. 
king'deki Çin hükumeti arasm· 
da aktedilcn muahedenin ruhu· 
oa uygundur. 

Bmi gürel yazıyor sanıyor. yazı . 
larının 'bcgeruldiğıni ve takdirle 
cılcu.nduğunu uınncdı~"Orou. 

Knrı.sı Giızıde, kocasının yazı -
tarını büyük bir dikkolle okuyor, 
bir şaheser gibi alk~1ıyord'u. 

Ahmet Kamil her cumartesi 
~mi daireden çıkıp eve geldığı 

2aman karısının takdırlerile kar-
lanıyor. bundan pek büyük bır 

zevık ve gurur dayuyord'u. Ah • 
met Kamilin gcçinrook için yazı 
yaunıya lhtiyacı yo'ktu. Yüksek 
bir maaşı vardı. Fa'kat, edip gö • 
riinmek, tai'kdir edılmek arzuS'Un
dan kendini alamıyordu. i5te bu
nun için yazıyoııdu. 

Yalnız bir şey canını sıkıyor.d\J: 

hezeyan .. Okuıikıen an.sanın kanı 

~ına çıkıyor. Ne saçma şeyler 
onlar ... 

- Ya? .. 

Afr.net Kfanılın · ihası kapan
mı.ştı. ~tndaki lokma btiyilyor
du. Gururu kırılmı.ştı. Karısina 

bir yabancı, bır düşman gibi ba. 
kıyordu. 

Kendı kendıne söyl~nıyordu: 

- İkısınden birısı •.• Ya karım, 
dkuduğunu anlamıyacak, takdir 
edemiyerek kadar cnhıl, ya da, 
vazd•ğım Mkaye fena. Yal -
n12. o:Pullıu &\>ekler» i benim yaz 
dığmı aınlamasa ... 

• •* Saai ilciyi g~iyordu. Telefon 

Tebliğde netke olarak şöyle 

denilmektedir: 
Japonlar ulhun idame ini te. 

min için bu kıt'alara yardıma 

devam edeteklerdir.• 

ilham alan Japon matbmıh bu 
garnizon deği tirme hareketinin 
Japon kıt'alarmın Hopci'dcn çe· 
kilmc ini intnc etmi~·eceği nok. 
tasmda ısrar etmektedir. Bu· 

zili çalmaya ba lo.dı. Güzide koş-Müsveddelerini verdıği daktilo 
!bunları kayı15ızca -alıyordu. Son. tu: 

nunla beraber şarki Hopci'dcki 
Japon gnrni7onunun miilıim 

mikyasta zu:nflnması neticesin· 
de bu tedbire nıiirncnat ediJdi
ği znnnedilmektedir. İyi haher 
alan bir menbadan Öğrenildiği. 
ne göre Hopei'deki Japon km.·. 
vet lerinin bü,·ük b id kı.-;mı ce· 

n, ~uıedar, telif hakkını verir. - Alfo! Ahmet K!mil evde 
ken, sanki bir havagazi faturası· 

ı ödüyormuş gibi davranıyordu. 
Mesıelcta.Şıarına gelince: Onlar cb 
bır şey söy~yorlardı. 

O gün, eve giderken Güzide -
ni.n, son hikayesi: cPullu be'be'k. 
lıen için ne diycceginı düşünü • 

rdu. 

Bu hikayeyi pek özen~rak ya7.. 
ınış. çok da beğcrunişti. Faıkat. 

dfafta :mecmuası• sermürettıbi 
·r yanlışlık yapmış, cPullu be

ıbeklen. in altına, ~ur bir mu. 
rririn ismini, on\ln hikayesinin 

akına da Ahmet K!imilin isminı 

koymuştu. 

Karı ve koca sofraya oturduk. 
ı zaman Girlid'e: 

- Son hikayeni dkudwn. d<Xli. 
~al1\dc buldum. Cldden gazeı. 

- Teşekkür ederim. 

- Hrrikcs beğenecek, şUphe 

)'!Ok ..• Çiırfüü son nu.Sha.da scrun 
hm~en daim güz-el bir yll'L• 

vmedim. Hele o, mc..cinır mu -
rrirın hikiyesi pe;k be.11bat bir 

- kmıni unuttum. O kadar 
budalaca ya~ılm~ bir §eY ki na
ıpJ o~ da mcO?nuaya girdiğine 

ıyorum. Bu adam, muharrir 
il. çöpçü bile olamaz, Nedir 

• ynzdığı maskarat ~dar •.• 
Ahmet Kamil merakla sordu: 
- Bugü.nkü hikAyem.ın ismı 

~ ıdi? .• 
- A!.. Unuttun mu?.. cKanlı 

~br. d<:ğil mi? .• 
Ahmet Kfırnıl, kalktı, masanın 
rinden mecmuayı aldı. Asabi. 

)etle sahifeleri çevirdi. Şüphe 

kalmamıştı: 

İmzası. c.Kanlı Raylar» ın altı
ııa konulımuştu. İkı sahıfe sonra 
da keadi yazdığı hı'~ftye, altında 

da meshur muharririn imzası ... 
- öteki Mkfıyenin ismi ne? .. 

tn.i? •• 
- Hayır!. Şimdi dtŞan çıktı. 

- Rioa ederim, beyan ... Geldi
ği zaman 'kendl1erine söyleyiniz. 
Bir yan~ış.Jık olmuş. Son nüsha • 
mızda hikayesinin altına ba~a 

bir muharririn imzası konulmuş .. 
- Nasıl? Pullu bebekleri ya. 

um Ahmet Kim.il mi? .. 

- Evet ... Allo! Allo!.. Tuhaf 

ouba nakledilmiştir. 

En Son Havadis 
Sizin gazetenizdir : 
Onu ahnız ve onu 
okumakta devam 

edin izi sey, kapadılar ... Telefon açıktı. 

Yalnız., GUz.ıde bayıhnış. yere 
düşmUştU. ğınız için refiknnızla görüştU .. 

:. Sıtt söylemesini rica etti .. 
Aftmet Klimil, bUyük bir htd - Ahmet Kamilin kanı başına 

detle o:Hafta mecmuası. &cltrete. sıçramıştı. Hiddetle bağırdı: 
rinin odesına girdi: - Nasıl, karıma mı söyledi? .. 

- Bunu kasden yaptınız, de - - Evel .. Pullu bebekreri st -
ğil mi-?.. zin yauiğıntzı illvc etti. 

Diye '-ğuocir. ...... iy1 'halt em? .• 

- t1'Usterih olıunuz, azııım. .. - Rica ederim, tcrbiyeniı.1 mu. 
Gerçi bu h.ıa can sıkacak bir hafaza ediniz. Ştkftyet edecek bi. 
~ey. Fakat o kadar büyütmeye ri varsa o da, lrldiyeyi yazan mu· 
clcğmeı. Daima olagan şey bu... harrirdir. Siz aeğil ..• 

- Peki ııma, ben:m bir çok o. - Ya, öyle mi? .. 
kuyuculnrttn var. Bunlar. buda- - Ona ne şüphe ... Bütün oku-
la~ yeulmış bır hikllyenm altın· yucularunız onun yazılarını beğe 
da ismimi görünce ne derler?.. ruyorlar, ı.amanımnzın .en iyi hikl. 

- Affedcrsıniz, budalaca sözü yeclsi olduğunu söylüyorlar. Si. 
biıın fazla... ze, sizin yazlıarınıza gelince: Her 

- Kabahat sizin ... ~r prova. gUn bir ~]diyet mektubu altyo -
tarı dildtatl~ gmdcn geçirmiş ol. ruz. B undan böyle de yazılarınıu 
sa}'(i1n12 bu hata olmıırzdı. Vazife- koymamaya karar \.erdık ... 
ru7.i ihmal edi>rorsum.ız. - Haftadan ~ mecmua yok 

Sdkreter 1t121dı: değO a!.. 
- Yoo ..• dedi. lıeri gidiyonu- :. 

nuz. Benim, patrondan ~ka Evet ... Bir çok mecmualar var. 
kimseden vaz.ife dersi almaya ih. dı. ffattj gilnlUk gaıetelerin sü. 
tiyacım yok. tunlarında da her gün ye-nl yeni 

- Şu halde ona gidip anlata. imzalar beliriyordu. Fa-kal ne 
yım... bunlarm birınden k~ndisine bir 

- Beylrude ~met etrneyini-ı.. teklif yapıldı, ne de kendisi tara. 
&n. panrona hatayı anlattım. O fından gönderilmiş bir hikayenin 
da te fonla sizden &Lür dilcdL reddedilmediği görilldü. 
Daha ne iStıyorsunuz?.. Dostumuz bu hale hnliı hayret 

- Telefonla özür mil diledi? .. !etmektedir. 
- Evet ... Siz e"~ bulunmad1- 1 Güzin GÜRMAN 

Edebiyat A leminde 
İki bay bir bayan 

ve Oç roman 
(Başi bırinci sahif~e) 

nın i ıklarile evleniyorlarm~· 
Gene üçünde de analar öliiyor 
muş. Bu itkliayı ortaya ntan 
da hikayeci ha) un Güzin Giir· 
mandır. Si~ ıbu i~e ne dersiniz? 

&at Mahmut lıiç diişünıne
den §u cevabı vıcrdi; 

- Vallahi, ben nt>: «Bıçkı· 
rık~, nede •O ... ve Kızı» roma 
nmı okumuş değilim. Ben de 
J>üvük istidatlı hikıayedmi:c. 
bayan Giizin Giimıanın bu ke§ 
fine hayret ettim. Çiiuk.ü bu 
"·aziyıet cidden tuhaftır· ç ro· 
ınanın mevzuu un ıl ayni ola· 
bilir? . 

Eğn vaziyet bıt\:ikateu 

bö~ le i~, kahahat benim değil 
dir. Çünkü benim romanıın 
bundan üç ~ne e\."Vel Cünıhu· 
rİ}et gazetıeısincle tefrika t.dil· 
nıİilİr. Halbuki bu Layan nın· 
harrirlerin eserleri daha ıon· 
ra çıktı. 

Buraıia fütada deditıı k'i: 
- Şu halde bu i~te bir inti· 

lıal v.ar?. 
- Harır. r.annetmem. de· 

di, zira o bayanlar yeni neslin 
ıen kıvmetli romancılarıdır. 
Böyle bir ~y yapmalarına i~
tiınal veremem. 

- Peıki o halde bu i .. na ıl 
olınu~tur? 

- Bence o iki bayan muhar 
rir de romanlarını kcn<li kari
hnlanödao armı \ardır. " 

kat gene kabahatleri vardır· 
- NedMı? 
- Çünl-ü onlar !Lu uıeslt-k· 

te yenidirler. Bu ~dbeple Le· 
nim romanımı o\:unı.alı)dılar. 

Tabii o'kurum•,a da ke11ıli nıii • 
vettelerini yırtmaları ''C) a ka· 
faların.da tasarla<lılJarı mM zu / 
ları deği~tirıueleri lazımdı. De 
uıdldkıi Lıınu yapmamı:ılar. 

Ben vaktile bir romana ha · 
laını.ş ve 150 - 200 ahifc ka· 
dar da yazıuı~uın. Birr;üıı e-e· 
rimin me,-zuunu bir arkıııla~r 
ma anlatıtıca, Bana Pe), ıni Sa 
fanın bö:, le Lir romanı olJıığu 
nu Ö) ledi. Bunun li:otriııe d(•r 
hı.l nıiisvett~leri yırttım· Hal· 
lmki hu müsvetteler lı:ına 500 
lira kadar kazandırllLilimi 

· - Peki izin eE.eri1ı iz C"" el 
c~ neşredildi~inıe göre, bu ro· 
uıancılara kttAlınız mı ? 

&at Mahmut gülerek: 
- Biliki • dedi, o ba)·anla· 

rın b<-nim eserimi ve }·arattı· 
ğım kahramanları beğenmele
ri QOk hoşuma gitti. Yalnız bun 
dan tonra, bir romana başlar
lkıen4 bayanlara relefon -edip 
rmnan1ın11u mf"vzımnu. kahra
manlanm ta&itii tile anlatııQıı· 
cağım. Eğer heğenirlerst> roma 
nunı yırtacağım. 

Onlar hu i~i }npmı~orlar, 
ben han 1·.apayım. 

Üsta.dla mülakatıını:1., onun 
~m şaka<ıile bitti. Teşel&ür e· 
derek ayrıldım. Ben } anından 
çıkarken: 
~- Sdlan büı · n ·· ikle-

rİmi yazınayıu ha! 
Diyordu .•. 

ŞahabMdin Uzunkawı 

~ Beyoğlu H A L K Sineması --
Bugün 

Matine 11 de gece 8 de 
1. Lorel Hardi Hindistanda (Türkçe) 
2. Kara Altın 
3. Renkli Miki 

ehir Tiyatrosu Komedi kısmında 
3 Mayıs cumartesi akşamı : 

Türkiye Ses Kraliçesi 

HAMiYET YOCESES KONSERİ 
"İsmail Dümbüllü,, ve arkadaşları 
tarafından YALOVA KAPLICALARI 

"Komedi,, ayrıca MONOLOG 
- Biletler gişede satılmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tür!k lirası. 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ti<'nri her nevi banka nıunmeleJeri. 

Parn biriktirenlere 28.800 Jira lkraıniyc ,·eriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlara d'enede 4 defa çekilecek kur' 
a ne -aşağıdaki pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet ı.ooo Liralık 4.000 Lr. 
4 • 500 > 2.000 » 
4 • 2so > ı.ooo > 

100 adet 50 Lirabk 5,000 Lira 
120 lt 40 ~ 4,800 , 
160 , 20 . r a,200 > 40 & lOO » 4.000 ~ 

DİKKAT: H~plarındaki paralar bir sene iç.inde 50 lira. 
dan a.şagı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz. 
la<:ile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa 11 EylOl, .11 Birincikinun, 11 
Mart ve 11 Haziran tarih le rinde çekilecektir. 

TOPÇULAR 
''Kazıklıbağ,, 

İçkjli 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
diğ i kadar yeşillik ve ağaçhklar ara
sında çok hoş bir vakit geçirebilecek 

bir eğlenti yeridir. 

it.çare bu vıakanın tahtıtesirindıt 
ağlamak, sıtlnmakıtan başka bit 
şey yapamı~ı· ve yapmak ikitda" 
rında da değil. F.sascn Madv ile 
aralarınd~ki münasebet sadece 
bir sevlşınekt.en ilerisine geçm~ 
de değildir. 
Fredaınun yanında oturan ar' 

kadaşı: 

- İyi amma! Bu mescled~:a 
kimi itham ıediyor? .. ~at\ 
şüpheleniyor m.u?. 

- TabiY değil mi y.a!. Onun 1ft• 
rinde ~er kbn olsa o daFredudan 

Sahip ve !Başmuharriri: 

NtZAMETI1N NAZtF 
ŞOKRO SARACOöLU 

Neşriyat Direktörii: 

Basıldığı yer: 

Ebumyo Maıbaaa 


