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Nizamettin Nazif 
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Günün en son habe~feri'~i ~erir ~ i~asi Akşam Gaze~esi . .. KUR.Uf 

lstanbul Kadınlarından hangileri Milli Müdafaa 
işlerinde .çalışacak? ----

Bugün Valinin de iştirakile Partide yapdan 
. büyük toplantıda neler konuşuldu?<v- 3 üudlol•> 

Türkiye 
Irak ile lngiltereyi 
Uzlaştırmak için 

Bir teklif 
yaptı l 

- O>---

·( 

) 

lngilizlerin koştuou . 
ilk şart: İııgiJtere Ha~\ ekili 

ÇÖR{' İL .,, 
Habbaniye 

tıin tahliyesi,, 
'4irkiye Cumhariyeti Baı?~ekili Londra 6 (A. A.) - R4iytcrin 

Tmk lai.ikumetinin, İngiliz ve 
Jruk hükumetleri arasında ınu-
tanıssıt rolünde bulunmayı tek· 
lif etmiş olduğu )mdi l~ondra
da te~ iti edilmektedir. 

(Yaz•ı 3 Üncüde) . Dr. RUbc SAYDAl\1 diplomatik muhabiri bildiriyor: 

--------------------~--...:...--------------
· . · Asker gözü .ile ... 

.- ......... . . ·., 
• • 

• 
IRAN 

..... / 

.. 
ırak, İran n Baku petrol nunlakaları ile Irak harp s11hne"'indcki vuziycti ıüsterir harita .. 

M. Peten 
Fransası 

ve 
Almanya 

.- - · 
En Son 
Havadis 

--o--

Londranın fikri: 
---- ' o 

Almanlar, 
Irakta 
üç maksat 
güdüyor-
larmış: 

1 - Petrol 
2 - Türkiyeyi ce
nuptan cevirınek 
3 - Mısir va Hin-

distan yolunu t-""" 
etmek 



S.yfa : 2 EN SON HAV ADis 

En Son Havadis'in Edebi Tefrikası - 14 D0NDEM H Tarihten bir yaprak J 
~~BUGUME 

Bir mürettip 
hatası 

Binbaşının karısı: "Eyvah, yan
dık! diye bağırdı. Kim bilir gene 

arabalıkta neler oldu.; 

Evvelki günkü cEn Son Hava. 
dis~ de, bu serlevha altında, se. 
vimli h.tiyecimiz Güz.in GUr. 
maıı'tn güzel bir hikayesini oku

dum .• 

Cem Türk Tarihine 
ehemmiyet veriyordu .~ 

f_ ____ '!füellifi : 

yordu. Kuş yetiştinne-ğe ve 
hayvan bakmağa pek meraklı 
oldtıh'll için luıhçcsi '.bü}iik bir 
ev eçm.İ§ti. Onun ı,elki iki ) Ü'ı. 
tnne gih ercini, Jıir o kadnr da 
kanarya ı ve l>üfüülü vardı. 

Alıırında iki tane hurma 
ho},ıuzlu alacalı Kırım İıH'ğİ 
höğiirÜ)or, a!,'1lından cin mal
ıız keçilerinin .. ]eri geli~ or· 
du. Bu lıap anlara hinha:;ının 
emirberi Ha-ip bakardı. 

Ha ip clanikte jandanna 
) azılııııı. iiç ene e\\ c 1 Draına 
taburuna göııderilnıi i. K 1) a
feti temiz ve cliizgiin, kendisi 
t<"r1ıi) t•li lıir ad.ııııılı. lliise) in 
Muhittin be) l>ir tefti~ enıasın· 
da onu görnıii:;. onra bir ~esi· 
le ile gih ercin mera'klısı oldu· 
f;,runu da öğrenince, derhal ya
ııına almıştı· İşte o gün, bu gün 
HaSJp Muhittin heyin evinde 
oruru}ordu. 

Binba ının halıç i, Drama 
t' rafındau Bt>li .i\Ialmıut he) iu 
(3) !bahçesine Jrlti§ikti. Kemik
kıran gtbi onun ela lıazı şe) le
rP. pek mrl'akı vardı. Faraza a· 
rubanın İ) i~ini 'e köpeğin cin 
ini gördii mü Jıa) ran oıurclu. 

I ulıittin lıl') in C\ imle ki 
mııtf,ığın arka tarafında onun 
munu.am bir ar. balığı vardı 
ki bnra ... ı son elli en elik fay· 
ron london ' upa arabaları· 
mn a) mz ıııodell rile dolu i· 
di. 

1anm1ı beyle 1bnba:.•· 
ııın ar.mmla lıitın~ı. tükenmez 
hir münazaa 'ardı· Deli l\Iah
mut he>) ııa ıl kı) nı:ız 'e mii
ııa.ıaa ıteinı zd lci: 

«['" unikkıran» ıu gfü ercin· 
ll'ri Taıınuı ıı giinü arabalığı· 
mu damında tiineıyorlnr 'e za· 
num zanıau arabalığm içine gi
n•rt>k kupaların, fo) tonların o 
dinıın ivck d'" emeleri üzeriııe 
ııi'li} orl.ırdı. 

j~te Jm inirli kooı .. u kahp-
17. "İ) alı fe,.iııin uzun pii~kü· 

liiuii :ıllı)u allı)a, sahalı sa
halı daııılamı:ı; ı. Bi'll1)a:.,ının 
7.t'\ ce .. · Ze)uep Jrnnım pencere· 
dPn La'kıp ta onun bahçeye gir 
diğini görünce: 

- E) ıılı, ,aııchk!. ID) e ba
ğmm~ı. Kim hilir gene ara
lınhkta lll'ler ol<iu? 

\' e lımurn hinba:.ı uyandı· 
rılınıstı. fahnıut bey ne kadar 
a ... ı},j i e, o ni .. hette de tatlı ve 
çddıi bir adamdı. Sırtında a
cele ile geçirmi1: ılHr rop dö

Bu hikayenin, benim ve benim 
grbi bütün mesl~?arın mühim 
bır derdini tazclediğme ltaniim .. 

- Niçin? Bir mürettip hatası ... 
- Saııa bir §ey gö terece· Evet, hepimizi çığ1r1m1zdan çı-

~· karlan, sinirlendiren, yazı yaz. gım. 

Gü~ ercinlcre bi7 .. .metçi kız. ~an soğutan, yazılanı anlaşıl. 
lar ) em , eriyorlarch. KiiınesJe maz bir bale sokan mürettip ha. 
rin arka ından <lola~arak dar tası! .• 

Türklerin esatiri dedeleri Oğuz Hanın 
menkibelerini dinler ve okurken 

vecdiçinde kendinden geçerdi 
\'C ba ık bir komşu kapısından Her sabah, kahvaltısile bera. 
Mahmut he) İn konağma geçti- ber gaz.etesını okuyan kari, elin
ler. de tuttuğu o dort büyük sahife • j İbrahim Hakk1 l' onya!:J 

Cem kendi 
Bir 0thın > ığınımn önünde run ne güçlükle, ne gtiniltü ile Hac nıenasikini tamamladı. 

üç adam &) akta duruyordu. ve ne emclclı?r sarfedilerek vücu. Orada büyük bir hürmet ye iti-
A:r. ötede kalan urganla ~ıkı sı· de geidığıni, 0 sütunların kaç kı. bar gördü. / / d 
kı hağlannu:ı; bir adam yerde ftnİn elinden ve gözünden geç • -il .Beyazulın 20 inci asrın En- si si esin en 
yatı) ordu. tikten, ne safhalar geçirdikten tcllicens Sen-isine taş çıkarta· b h d k 

Kenıik'.kıra~ı. bu alıneye sonra ımüvezziin eline ırerildiğlni ak kudrette olan casusları \ ' C a se er e'F'l : 
ha) retle bakakaldı. Tihayet bilmez. Osman oğul1annm zengin hazi- ''Bu .. _ııu··k ced-
.::ordu: Biz, gazeteciler, lbuna sadece nesi faaliyete geçmi§ bulunu- .. '7 

ıki beyit zıyadesi oldu&rundan 
sabaı miıatla;a muadıl ıdügü ba
hirdin Söz bir aralık Türk tari-

- Niçin bağladınız bu a· mıürettip hatası» deriz. Bu böyle yordu. Muhtelif milletlere men· d o H 
damı? olmakla !beraber, hata, daima mü sup casusları faaliyete geçmişler im ğuz an 

l\lahrnut bey şakrak ıhir kalı- retıti,i)lerde değil, ara sıra da mü- Cemi adını adım takip ediyor- (}{ayı han» müntehi olduju ve 

kaha ıtu: sahlı:i:hlerdedir. Ufak ibir ihmal, ]ardı. Cem Hicazda ne ~apmıştı, dır. Onun adı- sair silsileyi aliye!ıeri mevcut bu. 

hine int.ikalı etmi§ti. Cem; ailes • 
nın Oguz hana kadaı· çıktığını 
söyliyerek bu ailenin Türklüğile 
bih~in öğünürken - Camı Cem 
ayininin üadesıle • cNi.sbeti aliye 
Al Osman Oğuzun ekberi evladı 

tGün han> ve onun füruundan 

- Bunu gize kendi i izah bazan komik, bazan trajik yanlış- bütün ana kitaplar bu bususta b l [ lunan «Oğuz name> den bervec'hi 
etsin ... Zaten bunun için bağ- l~ara seoobiyet verir, muharrl. hiçbir tafsilit vermezler. Cem nz i e 0 ğ Uma ihtisar tesVid ve iradını murad et 
?arıuı çözclürmcdim. Yalnız ri çileden ç~anr, okuyucuyu ya. le beraber bulunan Haydar E- d • ş • d • tiler.ıt 
hen eize ~ kadarını söyliye- zı üzerinde ıbir hayli bocalatır. fendi .vukuatı Sultan Cem• in ver ım. ım l Cem kendi silsilesinden hara-
hilirim. Bu gece lbiJJim ahır- Tashih hatası olmayan, yani sı. de bu hususa yalnız on sahr tah retle bahsederken bir aralık: 
dan i'ki at çahnmı:,.tır. Bunlar- kı ve itmaiı bir taShihden geçen sis etmiştir. Tacüttevarih'de SC· Kostantinige - Üstad! dedi ben Tü~Um. 
dan hiri ibir ay e\'Ye1 Faik bey- yazılar da çok defalar, hatadan kiz, Sulakzadede döt satırlık Büyük ced<lim Oğuz handır. ().. 
le (1) ava gittiğimiz zaman &i- salim kalmazlar. Bwıun dn bır malumat vardır. Bunlar yalmz de babamzn SQ nun adım bile oğluma ven:lim. 
zi tn:ı:ıyan lıayvnndır. . çok teknik scbe-plai vardır iki, Cenıin Hicaza giderek Hac ıne Şimdi Kostantiniyede babamın 

Ayakta (]nran1.~ra ba§ıyle sayması uzun ve 'bu işlerde ıhti- nasikini ifa ettiğini kısaca )nZ rayında kalan sarayında kalan oi1ıumuıı adı O· 
bir i~aret 'erdi. Uç adımı he- sas salübi olmıyanlara vuzuhla makla iktifa ediyor. ğuzdur. Sizden Oğuznameyi hu. 
men yerdeki adamın bağlarım anlatılması güçtür. Sultan Cem Ti.lrk tarihine bil- og"" l Um Un adı lasa etmenizi ve benim silsllem 
tözdüler. Bağhya?lar ipleri Sade şunu söyfomekle Jktjfa e- yük bir ehemmiyet veriyordu. hakkında bir kitap yazmanızı 
Ö) le sıkmışlnr<lı kl ZO\ nllının deyim ki, bunun başl.ıca sebebı, Türklerin esatiri dPClelerJ olan Og"" uz dur rica ederim. • 
hildklerine kan otıırmu~tu· kit noksnnlıg"ı zaman atlığı ve Og"uz hanın menkibelerini <lınler il Bnyati şehzadenin bu büyük 

k d d ~ ·ı va ' 14 Sergüz~ti -0 n ar uzu?, . egı .- cgöz;den kaçma• dır, ve as 1 garibı ve okurlken vcod ile kcnd d n _ _ ve hüm1ete şayan Millt 
di. ~a~~t oldukça nnıhmıdı· şudur ki, bütün ihtimam1ara rağ. "eçe11di. Onun etrafını daıma I a. !tla'kasını ehemmiyetle dinledik. 
Dedı ki· . men, en çok gözden kaçan yaZllar e' yen alimler aras•nda de~rl Ethem ten sonra: 
.. -.Ge~e yarı ında~ c' ~el m.ı büyük puntu ile d!:ci'mi§ olanları 1rihçilcr de vardı. Fıclfıket vC' Olsnn şahınşah ruh ohnazdı Cenı, - Pek iyi sultanım! Size Oğuz-
ıdı, bılmıyoruın. Denn Lır U)· d r! "kbct ,.olunda bile ır Jc ki. nameyi hulfısa edeceğim! dedi. 

B. d L. ı . • . " ' ,_.....,.~,.._.=---.o-:~.,._..,.........._...,., 
ku}·a dalmı ım. ır eu: ıre b . b' - . I ,,pıa\Te11 <öm.ımıarı e mc /13ın şuK1ır. o u aya öy e an ıaşılıyor ki Tür. 
ze1ze1e o)uy.or andım. Mütlıi~ ~eçen gün ~unun arız ır mı. o'uyordu. O Hicazda iken gıya • muazzam.» kün ana bir kitabı olan Oğuzna. 
bir sar ıntı ile ll} andım. U- sahne rastge:ldık. ben hürmet ettiği büyuk Türk . . meyi uzun yolculuk esnasında 

.l l Jd' A ik d lardan birinin Onun • Sultan Cem Hıcazda hasretlnı 
\ anıııın anıma ı:ı ın vnr a r. a aş 'i'imi Bayati Hasan bin !\'Iuh nut ı . bile yanında taşıyormuş. Derhal 
krınılda 'kı knTak havlamnı~- Keımanı» adlı bir hikayesi çıktı. a' S d H ı~. l C cr;kf.i<rı Oğuz kullarından B:ıyat işe bac:laınış ve bir hafta ·ıçı'-'..Jc 

• ' o • . a "ı> am an ıcaz.a gc...,.ıış ı. em. .. .. -s ıı.v 
ıım. Ilt'n ahırın içinde yntannı· Tashihleri biz.zat muharrır yaptı- 1 b d b 1 t 1 C d h kabi 1esine mensup bu buyuk 1 . .. . . d e ura a u uş u ar. em a a ·· .. 1 _.ı H 11 R 't ~ 
Dll\ ardaki kan<Jil , SOl'-'OrJu, ğı halde, erf.csı gwı ınhşar e en " k d" . d ~ 1'ürl~ ali:nıle UZW1 goruş:nc,eı"e arun ur eşı ' ; ; evveı e.."l ısıne yaz ıgı tnan. . . - -
Bir de ne göre"-im Si7jn Hasip yazının başında şu serlevfoıyı 

1 
rd b la .. bulundu. Bay:ıti Cemm bır kn -

J •• ~ .. •• , zum parça a an azı rını gon-
elinde kocaman b1r Karadag hayretle gordük: Onun Kenam. d . f B t• d bu Osman 

0
;; sidesfoıi IGrbe duvarına asılan re. 

• 1 v• ı .... .:ı a. nd" h'" .. . ermış ı. aya ı e - . .ı b 
tıı1rnnca ı hir dizim gö ıcgınc Ar11.<ı:UaŞ. •Ae ı yazısını usnunı- 1 ""rde'ld kudretini beg· pni. di muhalled eseruen irisınc 

h k ? 1 k d ~ . . b'" ük tu unun şıı ·1 
da yamı .. }>ana a ·mı) or mu. yete o u ugu ıçın, uy pun. · yordu. Bayatinin 886 tarihind~ benzet:nek surctı e naz.ımdaki 
Kor'kudan az kal ın kalbim lu başlıktaki tertip hatasına dık. k h d hed' tt' • · '1-udretini tebarüz ~tiriyordu. yazara c:e za eye ıye e •·•ı 11. 

duracaktı. Ağzıma hir pnça\Ta kat etmemiş,. m?~ett'p de, mev. cCami c~ Ayin> adlı eserinde Bayati bu mülckatlarını kıta. 
Deıı<mıı t•ar) zuu okumadıgı ıçın cM>, «N> o- C . b' ı· . d 1 t bında so'""·Ie ka) dedcr: 

(3) - Ua1ımuı Re' - Dra· 
manın e nes'ki <f.'il ailelerin· 
den birinin çocuğu. Şimdi Ay
valıhta oturuyor galiba· 

(1) - Bu zaı EPGO ~ne.,in
de l>ra11umuı me§hıır avcılann 
dandı. P,<(liıN«ı rneydanımltt 
bir tic<Uetlurrw--Si vardı. 

emın ır gaz.e ını e a mış ır. ~ ., 
Iarak kalmış ve dolayisile keman, B . 

1
. 

1 
d 

u ıç ı gaı.e şu ur: .Llicerem münaı::ebete ruhaniye bir çırpıda Kenan olmuştu! .. 
cHer çeiıd adem17.ad olmaz ci- ve mi..ilfıkatı cismaniyeye bMi dü-

MüreWp hatası ... ıhandn biı;am süb saadeti de~!ipuslnriJe .serif. 

Gımı sonu şfıdlıktır ey dil eylem<' l ı·az oldukt~ şahane temeddüh e. 
ep,;cm dildiler. 

Sultanlık olm.nıise dervi~likie Ben de dedıın ki: Sult.ınırn r: 

Evet, lbu ~ele, muhan·iri 
90k na21ik bir variyete düşüren, 

ına1fbuat n daimi ve ezeli bir der
di hoştur ş ırinde alem belki cami <'em ol. 

f'·aCİ Galip Görünce terk edindi raM ile tacı makla erbabı hale tesıri zah r ve 

l\I ücllifi: 
İbrahim Hakkı Konyalı 

Abbasi saraylarının ınnh
teı;cm dekorları içinde ya
şanan tarihin en biiyük 
aşk \'e en büyük faria sah· 
est·ridir. 

Hnrun-nr-Reşit kız kar
dc~ini, tonınlnrını ve \'C• 

ıirini Jrnsaplık koyun &ibi 
doğratıvor. 

Bu kı) metli eser ,o;atı~a 

çıl~unldı. Karilerimi7.e tav
si:rc ederiz. 

.ş.ııntbr, çıplak a) ·.ıarındah.i - Ilu ka'bil te'hes üm'leri 
p.ıodoflaları urıı) e uru) e her önüne g len ) erde il>zal et
ta lığa incu l\Iulıiuiıı ~>e} i gö- meınege ıyıce dikkat etme i 
:rünce derhal teminat H•rdi: lazımdır! Hay Allah kahret .. in, 

En Son Havadis' in roman tefrikası: 14 Ü} na'.k ikarlrn, ayal .. Iarı nıe~ 
hıı) ) ola giımck için sabırsız· 
lnııarak :ıllnri'ye hağhmıyor, 
) ap1~l) or ,:ı~ır 1ın .. ıyor, kı\'ıra-

111\'or, kiirkiin lıap·ana u)gun· 
lıığu dcrecı• inde ona ) aıılııııı· 
) ordu. 

- Konı .. u !. içine Lir C) beın odun değilim p ! 
f::t' nı .. in hu .. ııb.ıh ka' ga) a ni· llalii ilıirhirinc arılını. hu-
)Cl li der,rilim· lunan çifte aş lar, ) ine önün-

) a, ne)e geldin 1alınıut den geçtiler. Genç kadmın C\· 

h ) ? dnlı bak~ı tekrar kumral acln· 
Bu uali Kcınikkıran. n\ urt- mın baktı.mı aradı, ısrarla dur

laı ını oy natnrnk orımı tu. Yi- du • onra, ga)~ı:ıinc uln:.llb'l'l.ıa 
ne: «:\. efendi. mademki ka,. emin olarak ma um Lir halde, 
g.ı) a nİ) l'tli dt ğil in, 1:ı ıbah a- mor podralı gözknpaklnrı nra
lıah ııe i)in ur burada?~ de- ında siizüldü. 
rnt'k i teım· ;ti. \'e böyle demek Hnnr; ate lenerck, nımaf
j teme> inde de onu haklı bul· faki)t'tinden, gurulanarnk az 
ııı.tk lazımdı. Çünkü za\ allı kaldı bai;'lracaktı, fakat tam 
IJinha ı. t'nelerdenheri !konı;ıu zamaııın<la keııdi .. ini ıuttu H~ 
hık ettiği folımut J>e) in !kav- son moda bir rkı~ ı ınırıl<Iaıı
{;a ız f!:t'Çtnİ bir ziJ aretini ha- makla iktifa etti. 

1 Sadun G=alip] 
hiitün ne .'e dalgıılar lırılindc 
göğsüne c.loldu •Linlerc•c rne· 
<leırlıeri bu ka' alıklı aclnlnrı 
)akıp ka,uran ·hiitiin Jı.ararct maz hir h~lclf', _rı:ıldı)ordu: 
daıuarlarmdn ııle\ lendi. 1 Br111 t>\ ııuz ... 

B · · Hımri. bu ~ "1::n<.'n O) mı· - 'C"Dl C\l)Or... ; 

Birdeıfuire, kadm. , alnı?. dan çıldırılll·, hu uzatılıın .1ğzı 
llanrinin önüne d~ilcli. \ e öpmek nr.m .. una knr,,ı gelrne
~alJaııtınıu ıe ... irilt' mi ut ılir? ğe iktidar~ız hir hn1 le, kC"kc-

lıı giizPI g(izlerini Hanrİ)e ka!
<lırdı: 

- Buradan &iddiıu ..• 
II.uıri • ıçra<lı: 

- ~e? F,ıkat denizin orta· 
ınd::ıytz! 

lecli: 
-hallin ki <lcniı ll)Uh.1 ıı)ordu .. -

Kadın rİİ) .ula gıl,i \e o k:ı· 
(lar t-iikünrtlf' knnu~u) or,lu ki 
lııı lınl Haıırİ)İ iirkiittii; pı4k ~a 
kınclan. mn.ıkıa kadına lıak-- Sizi "e' İ)-0ruın. iy.e tn11ı· 

)Orum! Bu i.ten hiç hir :;:e) arı- tı: 

Ilanri ın uk:n-emct etmeği, 
lınıtii lıa) ııtıa da ölümde de 
Leraber olar.ık nere)e, sahilin 
H} a lıa~ka lıi r ) erin hangi nok 

tu ma gitınt"k i terli:.Jni onna
) ı aklımı bil" gtirnıe<lru hır la 
onu kuc;ı'kladı: 

.__ H r n c i"'1 rrsen ! Her ne! 
Her ne! H"r ne İEter en •.• 

Çıplak ay.ıklı g nieiler on· 
lnrııı etnfırıda döneerk 1 

nıı la Lii i 'i üziiy-0rlardı· Han
ri onJnrrn ) olt·u kadına e iz· 

ce cıl<lırdı'klarıııı çokıım f :ır· 
ketıni ti. Hiddetle bağırdı: 

6 Mayıs lJf l SALI 

Dürbünün tersile 
Sudan para 
kazanmak 

Sucular cemiyeti Belediyeye 
müracaat ederek şöyle bir iddia· 
da bulunmU§: Belediye memurla. 
ruun :ihmali yüzünden Terkos 
suları memba suyu diye sablıyor. 
mUf. Hatta, manba sularına ait 
milhürleri para ile aatıo almak 
kabilmiş. 

Bilmem bu :iddia doğru mu? 
Eğer doğru ise, bau sucular şiın. 
diye kadar bu dalavere sayesin· 
de bınlıeree lira kazanmışlardır. 

Çünkü... Sudan para kazanmnk 
diye buna derler işte! .• 

Bana kalırsa, böyle biı· mUhür 
oyunu ile, terkos suyunu halis 
meniba suyu yerine elaleme yut· 
turaınların alınlarını, sahtekarla. 
ra mahsus} bir mühürle damg2'a 
malıyız ki, namuslu insaıllarla ka 
rışmasınlar! •• 

Zehire çevirecektir 
Gazetelerden: 
cŞel.ker saklayan tüccar ve bak. 

kallar Fiat Mürakebe Bürosu i. 
le belediye zabıtası tarafından 

siddctkı takip olunmakta ve tu
tulanlar birer birer adliyeye ~·ol
Janmaktadır. İWı ... • 

Dokrusu bu ya!.. Bu adamla. 
rııı niçin şeker sakladıklarını bir 
türlü aklım almıyor. Çünkü şe • 
ker şirketinin depolarında şeker 
dohı. Çok şükilr, ~er fabrika • 
}arımız Tüı.1kiyenin bütün ihtiya
.cını karşılayacak de~de şeker 

çıkarabiliyor. O halde niçin şe • 
ker saklııyorlar? 

Acaba §eker saklamıya yelte • 
nenler, başkalarırun ağzını tad. 
sız bu.karak, kendi ağızlarının ı 

tada. arttırmak mı istiyorlar, der 
siniz?.. Böyle düşünüyor}.arsa. 

onlara a<:ımaik lbımdır. Zfra, ka. 
nunlarımız; bu şeker muhtekir
lerinm ağızlarındaki tadı, bu<>ün 
değilse yarın, muh~..ak z.ehirc 
çevirecek tiri.. 

İşte bu olmadı ! 
işittiğimize göre, Anadoluya 

ı;ıtmtı-"k l ın ocyaname verenler n 
büyi.ik bir kısmı, kendileri icin 
hazırlanan vapurlarla gitmemiş· 
lcrdir. 

İşte bu obnadı. Hük.funet vatan 
daşları bedava taşımak için, pa. 
ra sarfcdiyor, vapur hazırlıyor. 
Fa.Gcat gidece'kler, sözlerinde dur. 
muyorlar. 
Fikrim~, gibniyenlerden meş. 

ru nuızeretlerı olmıyanlar hakkın 
da ceza kesilmeli. Zira bu j ço
cuk oyuncağı deği1clir. Meınle • 
ketin müdafasile alakadar bir ted 
birdir. 

Oğlunu yaralıyan 
baba 

Duydunuz mu? Geçenlerde, 
bir ba'ba, bütiin vaktini Galata 
kahvelcrin<le geçiren oğlunu, 

ağır surcttıı yaralanuş. 

Bu habere şaştım doğrusu! Ben 
bazı kahvelerin pis havasile m. 
sanı hasta ettiğini biliyorduın 

amma, bir babanın oğlunu bıçak. 
lamasına sebep olabileceğini bil.. 
miyordum! 

Şchabeddin UZUNKAYA 

Hanri ) alııız knhnca diiı,il.ıı· 
mek, mU\ affaki) t'l \'e ıclılike 
ilıtimnlhrini tartmak i .. tedi. 
Ka91nnk, hcrluıldc. imkan ız 
hi r ey değilcli. Fakat ne ) npa· 
cııklard ı, nert') e ığınacakl,ır• 
dı? Adam ı;eu de. ne ehemmi· 
)eti \ar! Diinyanııı her ~ö:e· 
i, hatta en ı ız bir kö c~i hile. 

onunla Jİr1ikte cennet olur
du ! 

Be' niııde ciir' etkir Lir platt 
raııln;ımağıı ha,.ladı. İcteuw ini 
lıilnıf'k Jazıımh ! Muvaffal....j} et 
azim sahiplerinin k&n<lır! 
elam, Alki!ıyadİ)e ne olursa ol· 
sun! 

ttrlanıı) ONiu. H afiri rukarı- - Yaıulmı olduğunu görü
) 3 da~et f\dip ağırlaına'k i tedi. yw; anh>or i. Lu hodbin, hu 
Fakat fahmut m,t"). lmnu da nhnıak lkih adi omm aradı-
kahul etmedi. Bilfıki ko1unn ğı c~kck <leğildir ! 

Geııç l\.adıu k.eııdi ... iııi llunri

nin göğsüne ) ,ı .. Joıııııı~ hııl<lu 
"c Ö\ lece kalclı. \ },.iJJ) .ıdiııiıı 
ka<lı~ı takip ıt'Lıııi .. olma .. ını Jü-

lamı) oruııı, f .ık at aklı elim - s .. , ilııwğe la~ ık l:ulın, 
namına 0henıle kalanı ka) hcd - }Ok a u) kuda nu .. ıııız? l ') a
decek licHlar, gc>lwrecek kaılar nırıız ! Şu ~ıııcla dP11iz<le olrtu· - Ila,ka i .. iuiz yok mu? Sı· f!JSa en Alki1)yadiye knr~ı 

'ıı;ın iJ:ı,ıkaluu ! bir hnvan kini hi ctm-e'ğe ha;; girerek, Mulıittin heyi bahçe~ e Memnun, >İr halde. ~rn 
indirdi. Biııba ı hu halden })ir «mc1ez> c dudak büktii H 

t') anlnmamıstı: Fran ız, yani, !kendi ince. dün-
- Hayrola alıreıl~ ..• dİ)(' yadaki hiitiin kadınların lıoşu

hoınıırdandı. ~ı>re)e ~diyoruz na giden malıluk olmakla gu· 
!böyle?. rur]andı. Iluııun üzerine ada· 

- Bize gi<lerRği.7.. farın parlak ı ığı içine yayıhnıf 

iinnek Hmıri. hok .. çu ) uıu
rdkları ka' gayo hazır Lir 'a
Zİ)elle miitekan ız durdu. Fu-
kat bu ufac ikadın<la hu ne 
cefiaret, bu nt• ciir'etti ! .,.:imdi 

Hanrive arılmı , 1>8 tan cıka
rıcı h{r §t") tan gibi ,.~ da) ;nıl· 

izi t'\ İ)orum~ )aHımı .. A· ğumuzu, geminin am·ak (ibiir 
man, \ 11.tlı. lıı·r i .. tedi~inizi ) .ı E;Ün köıııiir almak iizcre Gel İ· 
ı>acağım ! ho1u~a demirli) eccğiııi an hı) ı-

Kadın hafif çc a) r,Idı içiu· 
de ma umh etle eıln etin garip 
l>ir şekilde· karı~uğı parlak 'e 
ıslak iri gözlnini, muamma do 

1111.. 

- Öhiir ç-iiıı ! Ölıiir ~iin ! 
Bekl.-ınek olmaz! lf-mıeın ika-
çalım! Bugiin knçahm ! 

Fak ıt oıılar ba k.ı ~ere giı- h•mı~: Ll .. ii il Alkilryadinin 
mcğc 011~1,.Jir o1aıııt)or gibi olıun~c;tu ! Onun! Sırf m~faat• 
eüriiniiyqrlarch ''e ancaik Lüsi!, lerine 1rizınet edebil<liği ic;itt 
Yunanlının kamarasına dogrıı de t a<lım verdiği o maynm11 
gittihri zarnnn oradan uzakla!fU-ı ~ıilılı mahlukun ... 
lar. (Mabadi var) 

I" 
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Milli Müdafaa 
emrinde calışacak 

kadın tar 

t May11 1M1 SALI 

1_._.._a_u_G_o_n_a_n_E_n_s_o_n_H_a_b_er_ı_e_ri _ _.l 1 Asker gözü iL 1 

• 'Y •rilm.evenler cemiyetiain 
lstanbul şubesi idare heyeti ltu
giin saat 11 de Caj'aleilwradKi 
Parti ınerke:&.inde ilk toplaatıu
nı Y•pmıı, kadıalarmu&lll :milli 
ınüdafaa hizmetlerinde işe ba§
laınaları i~iıı mühim JuırarJar 
Veraipir. r .. ı •• ,.... VMi " 
Belediye Reisi Lutfi Kırdar da 
buluıılllUftur. 

1stanı.aı kadm1annm muhte
lif branşlarda hizmete başlama
lumı or&anize etmek üzere per
tembe ribıi Parti meıkeziMe 
alilka .. r ıevatıa ittinıldle mula
telif toplantılar yapılacaktır. 

"Amerika 1 ra kin 1 Irakta harp 1 Bağdat bükô· Sakız'm ·~ f:gedeki, milJ. 
harbe yiiz yirmi Bağ~tdaki meti bir be- ver ~;!ogos a 

girecektir" Uça g" 1 Raşlt hava yanname da- LiBYA CEPBuUıDE: bir bfile Sakız adası•• yanaı· 
C b.. A d id h ttİ Mihver ZJrhh bir~ri, Tob- mıı Ahnan - İtal.Yan lutalan 

enu 1 frika va r meyjl.DJ ş - a neşre ruk kalesinin cenubuprbi ceıile- karaya ,&u11nıışit1r. Bunlu )Uç 

hükimet Reisi bu m iŞ d ti bo 'llafdat' (A.A.)- hak bii- sindelki ~müdafaa hattında 2 bir m'\dtavemete maruz kalma. 
kanaattedir Kahire t (AA.)- l rakiald e e m• kiımeti ftn akşam bir beyaıa- kilometre genişliğinde b1r cep el.an Adalvı i§ga1 etmişlerdir. ıtaa-

Tni3'etten hahse.tea askeri st'lz baJ _ ~- name nqretmiş ve bu beymna- yapmaja :muvaffak oldular. İngi. Vo gazetesinin verdiği diğer b1~ 

Gönüllü haıtabalacı olarak 
hizmet görecek kadınlarının 
hakkında tedbirle ra1mak üz~re 
Perşembe glinü saat 9,:«t da Par
tide yapılacak toplantıya GüJ. 
hane hastanesi ve Kolordu ser
tabipleri ile Üniversite Tıb fa. 
kiiltesi dekaDL istanbul SJ!ıhat 
•nüdürü, Belediye Sıhhat işleri 
tnUdürü iıtirak edecek1eddir. 

Babalan askere giden, analan 
çal1pn çocukların, tesis edilecek 
kanıplarda himaye edilmesi 
hakkında kararlar vermek üze
re Cle Çocuk Esirgeme kurumu 
lliınaye birliği ve Maarif ırıii~ 
dürJüiü erkanının iştirakile 
P_ertembe ıünü saat ıı de Par
tıde bir toplantı daha J apıla. 
caktır. Toplantıda arıtacak 

' Jı ÇO• 
cb~ık kamplannın yerleri de tes-
ıt olunacaktır. Basan lairliğinin 

kadın bası da Yardınt evealer 
c.~~ye,tinin acşriyat kolile iş. 
bırlı~i yapmayı teklif etmiştir. 
Cennyet bu teklifi memnuni. 
Y~tl~ kabul ctınistir. Perşcınbc 
rnu saat 17 de Partide toplanı-
arak iş birliğinin esasları tesbit 
olunacaktır. 

l>'ğ nıa.· 1 er taraftan cemiyet kay. 
~lıklara ve ııahiyc ınüd.. • 

lerıne b. Ul' 
ırcr tezkere yazarak 

lltıatakaıanndak· kad la ' 
lcuı l lb flJI O· 

.. salonlarında, Halkevlcriıule 
a.rti il\ k . ' d 1 er czlerınde ,.e Halle 
a arında t 1 o
ıuı iri . op antı::rn çni:rırılına-

' :s erınden ·· fili" kıcılıkda gon u hastabn-
1 ve~a ~ig • .,. 
ısın ak • t. er ışıertıe ça-

:ıı ıs ıyenlerin tesbit l 
ınasıuı hild' . . o uıı-
tnilli .. ırnııştır. Bu Şekilde 
.. nıudafaa işlerinde h" 

l:orınek · t. ızınet 
-.h ıs ıyen kadınlar tcshit 
ha~duktaıı sonra hunlara der
.1 çalışacukları :\'erler göst 

rı ecekr C . e-
h ır. eınıyet bunun · · 
.1 azı~lıklara Laşlıınııştll'. ıv!~ın 
uu ıle d -r-
1 e derhal temasa 1 ..... ccek h -~ı-

astabakıcılık, IKire L_ 
rantine ' .... 
r 1 ' çamaşır ve diğer işlerde 
::a ışbrrnak .. 
4lı • • uzere ne kadar ka. 
ra:d•lıtıyaçları olduğu \•e bu
evsafl a Çabfacaklarda ne gibi 
klıdtnJ. ıır araftacağı sorulacak 

-- Jai7.ftıet " ...LI __ 
1 

Yerlerde derh ~orecc .... ~....-i 
taktır. al 1esbıt ohına-

Bunlarda" h k 
kere iden aş a, <'l'ıni~·-et ac;. 
... g doktor, daktilo d' 
ıer meıuur ve is ad· ' ı,, ı · :ıı anılarıaın 
..,er enne ele kadm1an 'eM . 
hl "' k · e~ll'
• ege arar vennipir. Bu gibi 
ışlerde çalıc;acak kadudaı- d 

tcsbit olunacak ''e erkl'kll'rde~ 
her boşalacak yere derhal bu 
kadınlar konula<'nktır n l 

• U Hl• 

u (a bütiin daire; fabrika, ti-
ca~t1ıane ve resmi 1htts\t ~ı b· .. 
1" ' tt-
un mi.iesseselcrJe derhal te . • . ına-

t>a gırı illecektir. Erkekler· 'k 
,. 'd ı a e. 
• " il• etı •ile kadrn1arı bu g'l · 
ısleh! te 'hen ı H 

. K~: ~ (A. A.) - Cenubi .AJ· cü ıııiılan bildiriyer. hakta AI- __ BllUI meie İngittereye satılmış -otan lizler dl§ müdafaa hattının buJ habere göre, A3nan tayyatt1erı 
nka ıttıhadı hükumet re'ıs'ı •ı. ı "'-~J ıı • - '-- ,_ • • ulkab'l ta RodDs adasın g 1~~1 rdir 

:ili man tayyare eri ve 111....,. ., Baldat t (A.A.)- Irak um•- ihtitllçfteri haber verilifl .. çm kJsnını 1UU1a.n. ısın sn ı ar- a c~ ... ':l e . 
Snnats dün mecliste söyle4.iği buln•dtıiııu aair ortada 1aiçlıir mi karal'.(ihı diin nep-ettiği t elt- halka ieJekkiir ec!ilmiştir. Be ruz yaptılarsa da e1e geçiremedi. Bu suretle mihver zinciri Rodo. 
nutukta, Birleşik Amerikaaın 4elil yektur. Irak hava kuv,•et- liğde şunlan biliirmi§tir: yannamede Irak lnt'alan iunp ler bunun üzerine bu kısımda ~ sa doğru biraz daha maımuş bu. 
harbe ıireceğine kaai olduğunu erinlıa UO tayyareden ilaaret ol- frak topçusu Ha'b'baniye mey- esirlerine karşı :Arap an'anele- ba~ın .kiloınctre ilerisine düşen 1unuyor. 'Bundan sonra 'Ege de
beyan etmiştir. ması sok :amlatemeldir. Bu tay- danmı bombardıman etmiştir. rine uygun şekilde muamele et- bir yeni hat tutmağa mecbur kal- nizi ortasmda ve Girid şima1in. 

yareleriıı hepsi bir tiptir. l'f'k Hava kuvvetleri mii.teadait ke- miye •avet edilmektedir. dılar. Bu suretle kalenin en dıs ~·~alan adaların i:.c;galiaıe devam 

Paten F ransası ... 
Almanlarla alış veriş 

(Başı birinci sayfada) 
leıımektedir. Mareşal Petain •e 
cevabını tahriren bildimıi-4ir b ~~ , 
uııdaa anlaşılıyor ki bun.dan 

sonra Fransız • Alman nıüz•e
releri daha sarih ibir şekil ata
caktır. 

'Yapılan tekliflerde işgal e,ti
len nııntaka ile edilmiyen n:un
taka arasında yeni bir hudut ta
Yİlıi, Fransız harp esirlerinin ia
deai, Alman işgali mıntakaları· 
na ait masrafların azaltılması .. 
vesaire bulunmaktadır. 

· Almanfann ırakta 
Diittüüü üç maksat 

- Baştarafı l inci sayfa•a -

azı yeni uode.ldir. şif uçujlannt1a lmlunmttştur. mı.ıh.itinin ccnubugarol kısmında ı mesi kuvvetle muhtemeldir. 

lrakhlar tarafmdan Rutbadlıl 4 may-r.ıta 'Rasid hava meytla- To b ru kta şimdilik bir girinti hasıl olmll§ Bu sayede A!:rnan - İtalyan ha-
. d'l • ~ İ '1' 1 4 :ı: t b 

1 
va w deniz üs1ıeri Girid, Kıbrıs eS1r e ı ınıı oıan ngı ız er danma yapılan bir agiJiz hava u unuyor. 

subayla bir miktar istihkam ef- hücumunda H adam kaybettik. Her iki taraf yeni muharebeler adalarına ve Suriyeye yaldaşmış 
l'HıtMlan ''e ameleden ibarettir. h t 1.. ha p . . h 1 kt dır ... ır:ı.ver olacaklardır. M~-danda 'büyük asara \'UIK..U r •çın ;ız•r anma a . ~uw --------·----
Bunlnr bir Irak fieyyar kuvn·ti buldu. birl'klerinin bir çöküntüyü bir B ha k 
taraüJtdan esir edilnı~itir. Hah- · -'- · · daha kuv U f'" JJZaV~l'a 

s Kahire 6 (A.A.) -Tobrnlda- yarmaya çevırmCA ıçın - t' I~ 
haniye mmtakasmdaki ,·nzi) et 1 k otl -1-li b' da bu .. ra Ve ki \'azi) eti 1etkik eden askeri v i ve 5ürrıA ır taarruz • k' - 'll_.arafı ı tnci u..,rfada -biraz mii~lrüJ ve nazik ımfl•nda- ı la ht ld' Sı ar ..,..il. " ıın sözcü ıtildiri ... •or: ~u.mna rı mu eme ır. ca b' . ... k .-~ dır ,, d 1 . n- "l ITCbe ıtmış oıınıyaca tır. Bım· 

• ı·k. t f k ı · ve kum fırtınaları o ayısı.u.: ÇO - • .. 

Moskova izin M ı ara uvvet erı yeni mu- . Jds, en genış manasında an1aşı· 1 Si r taarebelere hnırlaaıyorlar. Hü- de muharebele.r akışam saailer:n. ıabilcn hnrp; ideofoji harbi, pa-
ClllllllD ilk crüaü .4iişnıan • kilo- de baJ] yor ve gece de,·am edı ~ f 1 11... b' - t 1 .. -~ ~ .. T8 '\'e men aa nar ı, mus em e-

• 
vermemış 

~İtt ' .(AA.)- tlıSU' Baş· ımetrelik bir cedik açmeş ve dı~ vor. _:aarru~un ~a mudafaanın ke !harbi. hiilasa "''arh'k • yok • 
Vekili GüJt ;:ap,iııdaki be! aaaUn hattıa ceııuluı l{adti&i-.le 8.ir da guc oldu,g~ aşikılııdır. Acaba hık" miicadelesinin sınırlan i(ı-

tt.p yapmışt.t. Fakat hu cep iN>- llobruk kalesı ne zamana kadar • bil ne varsa hepsi tam 
Berlin 6 (A.A.) - Alman hü. bul~ 'unca !İagilidıer yeai bir nida- mulkavemet edecek? .Mihver bir. ne gıre ~en .,. d' . . Ü~ 

kUmetiııin Rusyaya teknisyen •- Bu kritik ıaalarda \ l.r.alr • biı' tes' ıve '51 m ınnın va-
li ••- f.aa Jaatb te:il.i et•ıişlcrdir. B• lıklerinin bir kJsmı Tobruk etra. •

1 
aJttnd. an ..,.e..-ediği müd-gönderebilmesi irin Sovyet hü - hütnimetiıtim ~ mes'u ')eUL- ı.~1•1 ..ıı. M d nes "' :)-·· 

,.. \'eni hat ic hatiaıı kiJo.ınetr.clcr- fuıda .u~ anıp yıpranı.111\en e - 'd ektir 
kUınetinin müsaade vermic;. oldu. rin.i laesaba kat .. aca i&na hiç .~.·"p-. • • h t-~- d ı.· İ · ootletçe uza'l'1P gı ec • 

:ı- ce uzaktır. Diişınanın ~imdiye c;a Mntru mın -asın a, ... ı naı.. • H"' 'd R ifı"k g~Una dair çıkarılan haber doi!TU he !"Oktur, iki taı'afuı müialt ı. tl·- · · • h QmJ. e l 
~ kadar 50 tank kaybetmesi pek liz eeyyar ııs.UV"Ve ~rı nıçın are-

d...;;.;ıdir. bir aalataay.a ı·ar~akluını l\'C 
q;u ınümkümiür. Deniz muvasalası kete geçmi} or? Tobruk kalesinin --------1.r.akm •ıar,. :felake.t:lc.riııdeD ı 

K k b b k • elyevm açıkt1r. Atman esfrlet"i• mukavemeti, hava kuvvetled e aza U r 8 UI 8 CI kurtarılacag~•.&nı "'"' .. wıi,,eı.Je Ü· ed l 
~ _.., " 'hir kısmı gemilere bindfriterek büyük mıkyast.a himaye ı me. 

NDaıaq Nazi teşvik.ile BaŞ\'O- (Baş tarafı Birioci sahifede) 
:kil \'Uİfesini saiutinıal etmiş o- llinare merdi,•enini andıran 
lan Raşit Ali'nia Alman yardı- dobmhaçlı tahta merdivenleri 
ınıını istediğine dair olan haber- konuşmadan \'e nefes almadan 
ler teeyyüt etmediti gibi Alman çıktık. 

mit edi~'.Ql"UZ.. ak 
g(inderilmiştir. [:e baıthdll'. Bu yap ldığı t dir. 

Amer!ka har- lrakldar hali 
be gırmek H bb • • 

dı> .donanmadan yardım gör<'n, 
deniz yo1ile takviyesi mümkün O· 

lan Tobruk kalesi uzun müddet 
mukavemet e'ciebilir. Akc;i ta1kdir. 
de tank ve tayyare hücumları 

Türtdye tavassut 
etti 

(Bati ıtir.iuci iahifeae) 
Lııil.iz Jıükiuneü, Türk hiikİi· 

metinin teklifini llham eden 
dostaae .h.issi)-atian der.in sur~t
te JııiHc.hassi.s kaJnıakta iberabel', 
kcmlisini, herhangi bir m.iiza. 
ke eriçin esasb evvel şartın Irak 
lut'alarmın Habbaniyeden çe· 
:kiJıue i old.ı.ıi:,'llnn tebariU ettir• 
nıck mcchuri~·etinde göruıüş· 

filolarının Suri)edea geçtiği Boğazına bir şey tıkanmış gi. 
hakkındaki haberler de tec~·, iit bi konuşmakta zorluk çeken lrn
etmemiştir. Almanların ikticlar dın küçük odanın eşiğine gelin
ınevkiine adamlarını geçirdik- ce ~ iiziinü ellerile kapadı ve se
ten sonra, İfe katılmadan önce sine gözyaşları kadar coşkun ''e 
:askeri vaziyetin aasıl inkipf c- akH:ı bir hal geldi. 
~eğini görmek arzusunda ol· O kadar yıkadık da bir tiirlü 
dukları hakkında Berlinden ha· çıkaramadık. Bak! i§te hala o
bcrler almıştır, Rasit Ali mağlfıp ..rıı.da durın·or, di);'C. }'erdcki )'as· 
edildiği takdirde Almanlar kcn. bğı kaldırınca altından gıcır 
.ıilerile hiç 1tir alikaları olmadı- gıcır :nkanınış tahtaların içe j. 

&rını iddia edeceklerdir. Almım· çe bitiremediki püskürme insan 
ların Iraktaki nıiidahalelerinin kanları içimizi titretti. 

sebepleri sarihtir: i~iltere için Kiiçük odanın yarısın ı knplı
lrak Ortaşar.kta ve şimali Afri- yan karyolanın üstünde en dğ 
kadaki müttefik kuvvetlerin ia. renkleri teşhir eden bir şark ~i
şeleri için başlıca benzin kay- cimi serili. Yatağın hemen ii,,. 
Rai1dİr. Keza Irak Mısırın n tiinde asılı ve üzeri al ipekle 
Hindistanm mahreçlerini nıüda- MaşaalJalı işlemeli boş bir çocuk 
faa eden başlıca buh-ardır vr be~iği, karyolanm bağrına bas
Türkiye için bir istinat iissü teş- nuş gibi duruyor. Yaralı kaclın 
kil e)lemekteclir. Almanlar lra-

karyolanın baş ucundaki sedire 
kı ele geçirmeğe ça1ışmakla yığıldı. P~ncereden müselsel 
ttetrolti ele geçinnek \'e Tiirki-
)'eyi çevinaeğe devam etıuek 

fıan kubbelerinin ''İran panora· 
oıası görünü_yor. Kadm boğulur 

korkusile ka- a anıyeyı 

fil • t • • zaptedeme-e sıs emını • 
t atbikten ka- dıler 

S!ft&maz! •• 
Vaşington .G (A.A.) - Diin 

mecliste Amcı·ikan limanların· 

da bulunan Ye muharw memle
ketlere ait gemilerin istirdadına 
ait kanuıı projelerıniıı müza· 
kcrc::;inde azadan hiri şunları 

so~Jerıtlstir: 

•- Kafile :sistemini dcrhnl 
kabul ctnıcğe Jnccburuz. ingil
tere::re milyarlarca borç ,·erdik. 
Son hadde lkailar ona ~·ardım <C· 

deceğ.imizi vaAleitik. Göıulercce
ğinıiz malzemeyi kendimiz gÖ· 

türınek surctile w:ı.füniizii tut
•m~·acak mı~ız? Harbe ~irmck 
korkusile kame si tem.in i kabul 

Kahire 6 (A.A.)- fngiliz u-
ınumi karargahının dün akşam-
la hususi re ;mi tebliği: ___ _ 

Habbaniye mıntalrnsındaki 

İngiliz piy~deleri, pazar gecesi 
muvaffakiyetH 1keşif hare\etle
rinde bulunmuşfardır. lra'k top
çusı1 p~n:ur giinü Habbaniye ba
va rne~ admn1 bombardıman et
miş. fakat İngiliz avn '~ hom
lıardnnBtt hıyyareierinin aknı-

ları SR\esinde Irak t~ c:d
di ~esirde lmluaatnM11ışhr. 

arşısında dü.,'iılneğe ma-hkumdur. 
t'k · nci sualıe gelince, İngiliz sey
·ar lrnvvetlerinin meYcudiyeti 
ve hak'ki vaziyetini bilemediği • 
IY'JZ icin cevao vermek güctür. 
F kat taarruza müsa"t kadar 'kuv 
v<'tli buJwısaydı, gener.al V,Ta,·ell 
Tob.rnu'k önünde durn'k.1ayan mih 
ver kıtalarının vaziyetinden i ti
fade eder ve bir mukabil taarru • 
uı gisirdi. .Aıınerikan gemi kafi -

lesi Kızıl -Ocniz.e geldi. Bu gemi. 
!erden .alınacak harp malzemesin 
elen sonra İngilizlerin büvtik bir 
taarrnı.a giri~meleri ümit edile
bilir. 
IRAKTA VAztYF.T: 

arzusundadırlar. 

Öğrenildiğine göre Lottdrada
ki Irak ınaslahatgüzan Suit At
taınin dün Hariciye nezaretini 
zi~·aret etmişse de bu ziyaretten 

sonra ~·i kabul etmek is
teaıenıiştir. laslahatgüzann 
dostlarından bbi kendi inin gc-

gibi atlatıyor: etmi~·e<ıek ~ni~.ir.?. Biz bımları 

"Demokrasiler 
havalara hakim 
olmalıdır ! ,, 

Habbaniye hava meydanında 

lngili7Jer mukavemet ediyor. Yal 
nız Rutba mevlkii seyyar obir lrak 
kuvveti tarafından işgal edilmiş. 
tir. Iraklılar burada 4 1ngıln su
bayı1e bir mtktaT istôh'k1tm erle. 
rini ve ameleyi esir a1mış1ardır. 

Basra mıntakasında İngili-üer va
dyC'te hakimdirler. Seferde 70 

lea lıaL--'-d ok .. t • --=n~. en ~ mu eessır 
ve hitki · • _ ._ n bir halde oldug'hmu 
OJ~ • f . mışt r. Sait Att · b. 

Iııgillz do ludur. amın ır 
BER. · 

LIN V AZIYETi ALAKA 
iLE TAKİP EDiYOR 

. Bcrlin 6 (A. A.) - Yarı r~ ıni 
hır kaynaktan bildiriliyor: 

Pazar giinü kapının ününde 
~cuğu o;\'natıyorduk. Bir silUh 
sesi geldi. Yukarı koştuk, Hn
sanı kanlar içinde şuracıkta ölü 
bulduk. 

Baş ucunda doksan tane mi, 
doksan beş mi ilaç Tcçetcsi çık
tı. 

İkimiz de Malutyuıun k<iylc-

yapnıağa mecburuz ... 

Irak Berl ine sefir 
gönderecekmiş 

Beyrut 6 (A.A.) - Ofi: Irak 
bükfunetınin Almanya ile Giplo.. 
ınatik mtinascbetleri yen· df'n tc
•;" se karar verırniş o d ugu soy len
rıektedir. 

CEBEL't'TTARIK'fA 
HAZffiUK 

Vaşington 6 (A.A.)- Atner.İ· biın kisi 'tahmin edilen Ira'k onlu. 
ka Cumıhuue.isi BMy &uzı·clt föll >hala ortaya çı'°namış "Ye !bü -
Harlıti,Ye NaZJJ'ı M. Stiuıseaa yük mı~·ac:ıta bi:r harekM gfuıter. 
ıgönderdiği bir ~nekıupta biHaaı;- memıo;tir. in~(li71er"n Basraya çı
~ı deıneıkraııi&erin lıaular:a hft. kar ldığı söylPnen 20 ibin kiıtllik 
kim ehnalarmın lüzumunu e- kuvvetin d.., o mıntakada b'r 'leri 
benun:) eLJe biliirmiş bu mak· bar(kata baF1aması veya Ha;bba. 
sat la bombnrdımau ta\ ~.arcleri !"l.S eye eri takviye kıtaları ı;ev1k 
i afcitmm ~~it .ed:lnı~~i fr.' n } '- ne i ve·:a nakliye tayyareleri
hum •nalı hır fnalı~ct go5tc.rJI· Je nrlter vetistirmemesi ~ariptir. 
me ;ini ısrarla beyan etıniştir. Irakta harp daba ziyade hava 

tiir. 

Yunan ordusu 
- Baştarah 1 wci .say!atla -

sı almnda disiplinli olarak, va.ta. 
na ve krala .karşı vazifelıer.Wizi ~ 
dallilık \'e cesaretle yapmanız 

için hepinize hitap ediyoruz. 
Bu mücadeleden, Yunanistan 

ve dünyanıın hür miletleri, .müş. 
ınanlarıımızın dünyaya sald•la· 
rı cebir ve şiddet ''e keyfi hare
ket etmelerinden istiblaslıarını 

bcldiyorlar. Milleti ve insani> e • 
Un en yüksek ideallerini müdafa. 
a asil vazifesi sizlere d~Ü§ bu. 
lunuyor. 

Nesilıle.rde.nberl milli hüaiye
tin ramedilmez şamplyoulujw»J 
yapmış olan şeci Girid ,Jıdtının 
müttehit hissiyatı siz.inle ı.m • 
bcrair. 

Girjdin sın fakat geçilmlc .aed 
vazifesini göreceği bu ~ 
Yunanistan muzaffer \'8 büyill& 
olarak çıkacaktır. 
Allahın yardımı ile, ,eref ve 

vatanpe.rverJığin sizlıere tahmil 
ettiği vazifeyi görürüz. 
Kuvvetimızin tc ner,i ve paro. 

layı cBütün Yu an! lar arasında 
f'vgi, mu:hadenet ve te.."8.llütıt ıtf 

kil etsin. 
---ot----

lcrdir. r~ Yerle i1İl'İlecek- Iraktaki \<'azi,·eföı . k' af 
B . ,, 111 ış 1 
erlınde siyasi mahfill d k 

rinden 1\lavreti'edniz. Kırk be<: 
ynşmda koç gibi ~ iğitti. Midesi
ne kanser mi derler, i.ilscr m' 
derler ne cana\•archi bilmem 

işte o musallat olınu~ da kaç e
uf'tl;r bu cann\'arın hnkhııdau 

gelecek bir doktor bulamadık 

diye ah edip duruyordu zavallı. 

Cebeliiltaruk 6 (A.A.) rc> nf'ı 

bildirildiğine gör<', pek ~;ık nd. 
Cebt'li.ittarıktan yeni sivil tahliye 
eri yapılaca'ktlr. 

e~ıo raftaki in iliz 
sefirinin hayatt 
otduğu nihayqf 

!.uvvetlerine inhisar ed·~r. Bun. 
lann hedefi de, Habbaniy.cyi bom 
bard man eden Bağdat grupu 
OPt'U1 Jrı. Irak tayyareleri ve ba

''a ?nf>ydanlarile bu meydanlarda. 
· benzin ve malzeme depolıarı -

d1r. 

Loyd Çörçil 
b" "k er e ço 
ın u bir alaka ile takip ediJ-

lllektedir. Irak ktıvYetleriuin ec-

1 
surane dö, iiscrck muvaffnki
l etl~r elde etmekte olduklarına 
Berlıude bilhas a işaret edili
' or. 

General 
Da villa 

lspan·ya genel 

kurmayının yeni Bu sabah Fatihte bir 
. ?.!ndr>d ~~A.~~~

1

Stefanl a- aile faciası oldu 
tansıudan: Şimdiye kadar Ba~·e. büyü:ati bil'inci sahifede) 
1ta1et mu··sıe~rıır,ınt yapmış olan . kar f ve hidtletiudeo gözle-

r- "O rı aran l\J lih . 
~ay Valantin Galasza, Dahiliye ği bıçakla k e a clıııc geçirdi-
~a ah1'f icra ocası Kemale sal-?.ırlıoğına tayin ve t ı 1 dırınıştır. Kenanı k 
tıdi!tn· t b' . r,an urtaran o-

ıştır. oıno ılı ile has•- kald n . . uıneye ırı-
Ce Undan başka Naı.ırla Meclisı, l~a.k tedavi altına alınmış ve 

. ~ °Devilayı erk.anıharbi~·e .hadıseden sonra kasına][ istiyen 
~e ~ B. Pedro Gardon'u eli bıçaklı Meliha ela yakalan
~~ ~ti müsteşarlığına ta. JDlfhr. Adanıcatı21n yaralan 
~ . çok afırdır. 

Kadıncağız hasmı saran müt· 
his ,.e açılmaz his içinde sa:vık
lar gibi dur1J1adan konu~urken 
kapıda meraklı ve mi.iteccssis 
kadın kalnbahf'mın kucaktan ku 
cağa gezdirdiği sarı ın bir ço· 
cuk güzeli peyda oldu. 

Kırmızı l umurtası ile oyna
vıp duran çocuL,rıı gôrlince ka
dın yeni bir yara daha almıs 
gibi ta içinden inledi: 

- Giikçenim, ah Giikçeniın. 

Bu iki yaşmdaki insan giizeli 
yavru da birdenbire hırçmlastı. 
Yavruda ağlamaktan utanan 
bir kahraman hali vardı. Bir
denbire yüzünü kapayJp kaç
nıaia haşladı. Omuzları yetim
liğin bütün acısiyle sarsılarak 
merdh•enlcri iki~er üçer atlıya-

İRLAl'ıTJ>AVA DAVA AKJ. 'I 

Belfa t 6 (A.A.) - Şimali Ir. 
fanda umumi emniyet nezareti ve 
c;i.mnli Irlanda İng·ı·7 hava kU\·ct. 
leri umumi karargahının mü"te - anla~ıldı 
rek tebliği: ·c, ~ur'k 6 ( \. A.> - Ofi 

Küçük bir düşman bon bardı- Fr.ırHz .ıjanc:ı: 
man tayyareleri te dk'.Külü bu sn- Bclgraunki İııgmz sf'f :m~ıi 
bah erken, Belfa<rtl ve '5. li lr. nk:iııı j)c lıirliktı· ::- iiz lkmlar 
landanın diğer ınıntakalarına hü. j 11.,jj iz rniilıed~i 'e Mac:ır.i-.tan 
cum etmistir. Zayıatın fa a olma' d •• ~ı gf'len hir k\ıÇ 8İ\ il hıgi -
dığı sanılrmaktadır. B'r dii ;ynan rr) e gitıııl'k iizrrt• Prroıı ... e ci
bom'bardıman tayym-esı, :ıievler , ıırmJa hir ) erde loplaııııı1,; 
içinde denize diisUrü1mU-;.+tir. Jımlır. hıgiltrn·ııin <' .. ki B + 

grat dçi .. i Sir 1Jfonald Caıııp· 
rak kaçan giize1 ~·<'timin arka- ilrll lıııı.;iiu Ronıil) a mm ıı~nl.ıt 
sındao ben de a~·aklarıın dola-J cclc•t•t•ktir. Biitiin lngilizlcr ) a· 
ŞJ!rak cş1ği atlarkl'n hicran yiik.

1 

kında İu~ihl'rı•ye giclccekl r
lii çilekeş omuzlarım bile çocuk dir \'l' ~inttii nezaret all1mla 
gibi sarsılıyordu. ,mlmmrn• la bPralltt hnr..!} r~iri 

TARIK MÜMTAZ telakki t'ıli!nwı :- 1 • .,1;. '•~r 

!';AKJZ ADASJNJN tsc:AJJ: 
5 Ma~ ıs günU 18,10 dı:.ı ki İ. 

to:ıl} n tıol'pidosu bir Alman na.K. 
liv EJ!E' 1· inden mürekKep küçük 

At anya ile ticaret 
lcrin 'erilmcsinc başlannuı:tır. 

Alınanların buradan alacakları 
mallar ic;in 1;alı~mak i.izcre Al
man komisyonlarınca mübayaa 
firm:-ılnrından hazılanuın mti

nw sillcri Romqnya tan'ldte şeb 
rimize gelmislet'dir. Bn anlaş
maya göre Almam·:ıdan !ter ne 
"i mnai mamu1at. <(İvi, «"am, J>Ol'
selen e~ ftlm<ı<"2tk ''e mukahi 
Jin•1.- tiifiin "' ;,.(' 'erilc<'ektir. 

(Bas tarafı Birinci sahifede~ 
Uiikfuuct .adına Attlee ve 

f.i:n·il söz Ö\ fö eccktir. Miizr 
.ker;ln e .. na~·m;ln. her Aiei de 
ahık IIarhh<> ra11rı olan Bo• 

r.e - BcliElıa. ve Oliver Stanl't.".Y 
ile Llo~ d Grorge söz almak ar. 
zuı:undadırlar. 

Bayezitte şüpheli 
bir ölUm 

Beyazıdda Eminefindt 
tası Uzerinclc odalardan Wri .... 
oturan Ycnipostane JIMlll1lr1a. 
rındftn Ha~·ret isminde Wrl •1111' 
~a'bah ~asında ~ el ...... 
1lun111uştur. Vap111111 &UJIM 
..etiftsinde Rayreta -.A 
ştipfı.Ai l'öriilntiiş, ~ .... 
k:ıldırılmıı:tır. 
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Aşka hürmet~.~ 

1 Seyfeddin ORH~f 

. . -- - ~ ·--

Küçük Haberler 
* 19 Mayıs ıençlik bayrammı 

hazırlam* U%ere butün vilayet
te bir toplantı ya.pılmıŞ.ır. 
* Almanlaruı Tilrldycden ala. 

cakları mallar etrafında gö~. 

melerdc bulunmak il7.ere bazı AL 
ma.n ınübayaa finnalarının mü -

~illeıi Rumanya yolile şehri
mize geldiler. * istaı:ibul nukut ve ta:hvi18t 

Alfabe ve 
Yurtbilgisi 
müsabakası 

açıldı 

MERIŞ Mecmuası 
Sayfalarını bir gak güııel yazılaıdan baı§ka bik.Aye ve hayattan alınmış oıi}in&l mevzulara ait .,.,. 
7.ılarla süsleyen (HERİŞ) mecmuasında, bunlardan lbajka döri tane de cinayet, macera, polis"'' 
tarihi roman tefrikaları vardır. Bu romanların isimleri: KANLI LOKANTA, · PARMAK tıl 
FANTOMA ELLER YUKARI, GECE KUŞUNUN oGLU ... 
(HERİŞ) in münderioatından biı kaç isim daha: Zeybek Kara Haydarlar, Aş'k Deı"Slerl, aeı 
Telden, &yanlara Öğütler, bir avuç kıılıkaha ve ilo.h ... 

Her Pazartesi (HERİŞ) almayı unutmayınız. 
. . . . 

Oduncu Ah~ &Jl'twU baltcaı,ı çık.a11Cllanın kabil .olnuy~ğu:ıı borsasının 4-üncil Vakıf hanı bl. 
ııttikçe loşlaşan yollardan köye anlayan Ali., nasındaki e9lt1 dairesine nakleclil. 

Maarif Veklleti llk okullaı·ın 
birinci sınıflar~ o'kutulacak 
a~ ile dördüncü ve beşinci sı. 
nıflaiında o'kutulacak yurıt bilgisi 
kitaplaruıın yazılması için bir mu ....................... ...:....;;......,.....__........,.--='""..,... ....... -----==---------------~------............ -.... .............. ==-'""""''"='= ...... -

iniyordu. Bırden, yürüdüğü de- - Söri. veriyorlllU sana, hiçıbfr mesi kararlaştırılm)ft:ır. 
rin seısiz.lik içinde, aksı sada fcoalık.ta bulunıruyacağım! * Bakkallar cemiyeti sabun, 
)apan bit' ses duydu: Dedi ve sırtında asılt- dw·an zeytin ve yağların fıre verdiğini 

- Ali, lhcy Ali! baltasını ona doğru uzatarak: ıleri sUrerek azami satş .:fiatla • 
Bu ses ona yabancı gelmedi. - Bana itimadın ydksa, balta- rına yüzde 5 mıktaroa :z.aın yap~ 

A.'mcası 9dban Ahmet ağa sesle- uu al, sende dursun! dedi. m.asını. istemişlerdir. Fiat müra -
niyordu. Fakat; kendisi görünmü Bu söz üzerine, Mehmet omuz kabe komisyonu bu müracaatı 
yordu. Yolun kenarındaki sı'k ça. silkerek ayağa kalktı. Ali görtne. reddetmiştir. 
hlıkları yararrık meydana çıktı. den, elinde tuttuğu bıçağını cake * Et fiatlaıı 10 kut'UŞ daha u. 
Ali, onu görünce yanına kos1u.. tinin sağ oobine yerleştil'di. Bera clızlıyacnktır. 

- Ne var amca? beroe, kahvt.'<lcn dış.arı çıktı1ıar. * Eğlence 3·erlcrinde yaz ta. 
Diye s<>rdu. Amcası, biı· şer dü Bir hayli ilerledikten sonl'a, rifelerinin ta\ıbikine 15 uıay.ısta 

~inüy-0r görünüyurdu. ~i; başlanacaktır. 
- Haydı, köye beraber gide - - Mehmet, • dedi • sen benim * Kumaş fiatlarında bir tenez. 

lul\! kızkar.deşimi almak istiyoıımuş- zül başla~J.&tır. · 
An, etrafına bakındı: sun. 
- Sürün nerede? 
Dedi. Amca, bu suale ehem. 

rniyet vermiyor göründi.i 'e cc. 
vabı kat't oldu: 

- Sen, dcdı . Benim koyunla
r nıla meşgul olma. Bundan evvel 
düsünüle<.·ck dnha büylik biı· iş 

. \'aı K121knrdt>:<.İn ... 
Durdu. Sw~crinc ara verdi. A

lı. büyük bir hcyccanlıa sordu: 
- Kız kaııd im mi? Ay~e mi? 
- Ayşe . :f)vet Ayşe. Mehnw. 

de vannak ıstiyor. 
- Bunu kim söylüyorsa U)du. 

ruyor. 
A.ğl!' ağır yüı ii~ orlnrdı. Afunet 

aga, kurumuş gihi görünen nasır. 
Jaşnu.ş ellcrıni havaya !kaldırdı: 

- Uyıduran yok Mchmede var 
ma'k istediğini, lkızka-nieşin yen· 
•ene söyle-miş ... Aramızda, o czelt 

husumet \'oı•ken, bu nasıl olur! 
Hnyır. lkızknrde ... in Mch."lledc var
mamalı. 

Dedi. A i, bunları duyunca çi. 
cd o -çıktı. Şimdi, omcasının dü. 

sünceli tavrının neden ileri get 
difs.ini anlı~o du. Art1k1 kö;c gc1-

/ mblerdi, 
- Ben on gö.,.tcrfrlm a nen' 

Se;n mel'ıık etrııe. 

Diyere'k Ali, amcasından nyrıl-
dı. Bir haylı ictikten sonrn, köv 

1 halkının toplandığı kahveye git. 

' ti. Çünkü; Mclımcdin, her akşam 
\ oraya geldiP,inı bildyordu. 

Nitekim, kahveden içer· gıı in. 
oc, Mehmcdi gördii. Arlnıdaşlnr·. 
le iskambil o_ynuyorou. Ona dog
ru yUrliınegc bnşladı. Bir kac a
dını atınca, bırbirlcrile göz oı.c 

·eldiler. Alının, k~ları catıktı. 
Me'hmet, onun bu halini fal"ke. 
dince, ya,·n ça bıçağını çekti. Ma 
S.'lnın altına sakladı. Bir tehlıke. 
ye \karsı kos mağn hnzıroı: Ali, 
h ddetten kısıhmş bir sesle: 

Mehmet, dedi.. Gel, sok"ga 
~ kalLın. Sen·nıc konuşacaklarım 

\'ar. 
Mehmet. S<.'rindoo kımıldama. 

d . Arkadruılaıının arasında, ken
disini daha zıyadc emniyette h' 

diyordu. 
- Gizli 'kon mağa ne lüzum 

\IQl'. Burada sös le gitsin! 
Dedi. Onu, agu· 'basarak oıadan 

- Bunu, o da istiy"Or. 
- Bu mühim değil. Sana, dost-

ça bu iı: den vaz geçmeni söylel11<'. 
ği bir tecrübe etmek istiyorum. 
Eğer ... Bunda muvaffak olamaz.. 
sam, hiç bir şey ~öylcmcdcn seni 
gebertirim. 

Bu t6hdit, Mehnıedi tnşırdı. Ne 
de olsa, o da bir erkekti. Meydan 
okur bir tavırla: 

- Sen tni gcbcı-ıtccc:ksin? Fa. 
kat; senin, bc!n.den gok korktuğu
na şüphe etme. 

Ali smhoştu. Fnkat, bu sözlere 
kızmadı. İtidal ile hareket etme
sini bildi V{' şöyle dedi: 

- Ya. Ö) le mi? Bu akşam, se. 

* i\.dalar, Yalova ve An&<lolu 
yakası vapurlları dü11den itibaren 
yeni tarife üzerinden çalı ·mağa 

başladı. * İlk okulların bu seneki ran
dmanları yüwc 92 yi buldu. * İstanbul belediyesi Mısır 
çarşısının ve clwuında ·s:aptlacak 
partc ve otomobil parkının slirat
lc tanzimine karar vereli. * Lise bitinne imtihanları 
bugün sona erdi. 

dırmağı doğru bulmuyordu. Son 
bir defo, kudul'muş gibi kükreru: 
-Açıl oradan alçak. Ailemizin 

ninle iyi bir şekilde konuşmağn Yınc l;>eyhude! Kı?..kaıxlcşl, san· 
karar vcrmi..' bulunu}orum. Ya · ki hasmına asılıp kalımıştı. Onu. 

rın, her dakiıka karşılaşmağa ha. bırakmıyordu. Anlaşılan, ölüm 
zır ol. Mamafih, ben knhbe bir bahasına da bırnkmıyacaktı. Ali; 
insan değilim. Onun için habersiz kinle, nefretle onlara bakıyordu. 
ce krıı'SJ. na çıkmak istemem. Ya -

Ayşe: 

namusunu be~at ettin! 

rın, sabahleyin dağa giden yolda _Ya ikimizi de öldüı'; ya hiç 

knrsılasalım. birimi'zi. Onu öldürürsen ben ar. 
- Peki, öyle olsun! tık ya~ıyamam. Çünkü, onu se. 
Ertesi gün, dağa gidl!n yolda, 

vıyonnn, 

epey uzaktan, birbirlerinin geld,- Dedi. Ali, kı:zkarde§ini scvcı'<ii. 
ğini gömüler. Avuçlarında sıkı Ona kıyamazdı. Bunun için. o. 
sıkı bıçak;nrını tutarak yilrüyor. ınu ına hürmet etmek lüz.u
hı·rth.-t'ıra!nnndnld nn..~fe 'lıuylt munu du~·.du. Hiddetle gerilmiş 
dar-almı~tı. Bu su-ada, çalılıklar 1 d 1 1 · n _ _,, Kollnrı ya 

~ o an a a e erı ~C\'St."U-1. 
nrasından, yo1:a bir kadın çıktı. na saıiktı. Sıkı sıkı tuttur,'ll hıç.a'k 
.Bu, Alinin kı~rnrdesi Ayşe irli. 
Yol orUısında durdu. İki delikan. 
l , b rhirlerine adamakıllı yakla. 
<: nca, Meluucdin önüne koştu. 

Ali, kıı!knrde in n bu hnlini gö -

rünce ne yaı:.acagını aşırdı. Hid. 
tetle: 

- Çekil omdan Ayşe, çekil! 
Sen neıedcn çıktın? 

Diye bağırdı. Fa-kat, Al•1ie bu 
IMlnra alıdırmadı. Mehmedin boy 
ınuna sarıldı. Bu tabloyı gören 
Alinin, bUti.in kanı beynine lhü • 
cum etti. Bu sefer, clnha hidetli 
bir sesle: 

- Çekil di~orum ~ana! diye 
ha}kırdı. Nafile! Kardeşi, biltıkis, 
Mehmcde daha sıkı sarılıyordu. 

Bu \•azl:Y ette, Melunet de elleri 
kolları bağ:ı knlm~tı. Ayşeyi sil
kip atmnk istedi. Muvaffak ola. 
madı. HattA; Ayşe ona o suretle 
sarılmıştı ki, k mıldanamıyordu. 
Ali de, böyle iken Mchmede sal-

parmakları arru ından kaydı, yere 
dü:şti\. Ayşe, bunu gördU. Yoşlar 
akan gc>ılerini Mehmedin gözle . 
l'ine çc\•irdi. Ora<l.a ant bir fikrin 
ışıkforı yandıgını gördi.i. Bunu 
müşahede ederken, stwgili.c;irun 

elinden yere bir şey diıştüğiınü 

hissetti. Bu, Mehmcdin sağ elin. 
de tuttuğu bıçaktı. Bunu görün. 
cc ağabeyisinin ~·anına kostu. 
Kollarını onun boynuna doladı: 

- Yazık olmıyacat: mıydı bır· 

biriınizel Ay•rıcn bnna da! 
Dedi. Bu sözler, Ah'nin hılhas

sa hoşuna gitti. Ayşe, Mc-h.mede 
döndü: 

- Ağabeyime dostçn elını u • 
zat, dedi. Bu iki gencin yakınlaş.. 
ması, iki tarafın, ailece yeniden 
kaynaşmasına başlangıç oldu. A. 
ralarınd. ki ezeli husumet, çok 
geçmeden unutuldu. Ah her za
man büyle olsa. 

Sc feddin Orhan 

sabaka teııtip etmiştir. MiisM>a

ka hükümleri ve prt.ları tesbit 
edilmiştir. Yul"t bilgisi. kitapları 

müsabakası 81 • l.kanun • 1942 
de sona erecuktir. Alfabe kitabı 
rnüsa:baıkası da 29 • İkinciteŞrin • 
1941 de biteeektir. Yurt bilgisi 
kitabı kabul edilen muharrire 
her sene bin lira, alfabesi beğe
nilen muharrire de b~ yüz Ura 
telif Mk.kı verilecektir. Kitaplar 
üç sene okutulacaktır. Yurt bil
gisi kitaplarında millet me!ıu • 
mu, Tfu"k nrlhletinin karakterini. 
ululuğunu, t udl'Ctini çocuklara 
kavratmak Türk milletini ve 
Türk a~erini ve Türk ordusunu 
sc\•.diımıek ve saydınnak hususu 
gözetilecektir. 

Askeri ceza kanu
nunda tadilat 

SOLDA.~ SACA: 

1 - Sıcak su kaynağı 2 - Or· 
ınanııı kliçUğli - Bir isim 3 - As 
yada büyük bir dağ - Konı.5u 

bir memleket 4 - Güzel kokulu 
bir meyva - Aı·am~tan emiı· 
5 - Meınfoketinıi1.in en büyiik 
gölü G - Kalın kumaş - Sonu. 

ASkeri ceza kanununa ek ka • na T getirfrseniz bir kadın j~i 
nun projesi Meclis l'Uznaıneslnc olur 7 - Siyah üzaı'inc beyaz ('li

alını~ır. Bu lftyıha esasına gij. gaı bir kumaş - Halk 8 __ V~a\ı 
re, aSkeri suçların takibi şik.l\ye· etme - Bit· er.kek j mi 9 _ Se;
tc bağlı olmıyacaktır. Askeri ka. semce. 
-ıaya tô.bi olup da Tüıık ceııa ka· 
nunu mucibince takibi Adliye YUKARIDAN AŞA('11' A: 

Vekilinin imine bağl:ı suçlar hak 
kında i1.in, Müdafaa Ve-kili tara. 
fından verilecektir. 

1 - Pnra biriktirmek i ·in kul. 
tanılan şey 2 - Küçük onnan -
Rakı 3 - Arıza - Millet Mec· 

3 bin lira 
çalan hırsız! 

ı lisi 4 - İstidalnra yapıştırılır -
Bu· isim 5 - ............... 6 -
Sıca1t - Birdenbire 7 ...- Uzun 
saplı bir ~az - Elin i\:İ 8 - Son 
zaman - Uzun kuyruklu hlr hı:ıy 
van 9 - Mektep 

Evvelki Bilmecenin 
hani 

., & 9 • 

Meşhur otel hn'Sıilnrından Laz 
kayalı Ahınet oğlu Selim. Hayat 
burada dikiş tutturamıyacagını 

anlayınca İwıirc gitmiş ve bir 
tüccar gibi emniyet oteline inmiş
tir. Sabıkah otel hırsızı gece 
vakti bw·ada bir tilccarın ~ hın 

lıras nı a~ ır.ınıs ve erkenden h'f". 
ne atlıyaı·n"k kacnu. tır~ Fakat eş
xını tl\"rll' emnls et mu u :mKferı-. ·'·~-:L.--

ne bildırilm~ ve Af) onknrnhis::ı • 
rıuda frenden ineı•ken yakalan • 
mı .tır. Suçlu cünnıüni.i itiraf ~ı . 
mış ve mahfuzen lzmirc gi>nde -
rılmıştfr. 

En Son Havadis 
Sizin gazetenizdir: 
C·nu ahnız ve onu 
okumakta devam 

edinizl 

Snhip Vl' lh.,muhıırriri: 

NiZAMF r ri NAZtr 

Ne riraı Dird.:.ıoru: 
SüKRO SARACOGJ.U 

B.ı-ılclığı )<·r: 
l:lm::iyrt 11 nflmıt"ı ____________________ ..--

Beyoğlu H A L K Sineması --
1 

Bugüiı 
Matine 1 de gece 8 de 
Üç büyük Film birden 

1. Çöl Kızı Cemile (Türkçe) 
2. Kara Dev - Avantür • 
3. Kan davası Kovboy 

\ercy:m, diyerek sepeti açıp dımhırla m<'rdivenleri ln<?rek o. E,11 Son Havadisin Ron1an1: 14 
döl't ala'balılctan üçünü madama daya girmişti. 
\ererek bir "tanesini alıkoydu, Sakız, balılkları, seyre dalmış 
eğer bunu da götürmezsem ar· olduğu haklc, kız•n odaya girişi
ktidaşlar benimle alay ederler nin fol1kındn olm. m~tı. Kız ta. 
diyordu. maınile önilnc gcldigi zaman far-

Madam IDuşen k~diSine veri • kına \•aran Sak z aşkın bir ta. 
len baldcları ber ne kadar almnk vır]~ 
iiltemeôıyse de Sakızın kU\rvetli - O! Madnıc::ze} Mado, doğru. 
ısrarı ı.. .... ,,.ıs:nda kabulı eylcmis.. su bu yaptığınız doğru değil, ya d .. .. "l -1. j 1 ~S 

..._':l yu ora. a ger~nc.e gu.. e~~ın.~ . . Çeviren: . . 
1.1, amma Stı'kızın bu hediyesinin, si?.i bir gören. olsa! - Nıhayet, sızı gorebıbnek ıçın 
altnda da kalmak iste~ pat- Gü-ıelldğini faz.lal tıran bir e- onun, kendillğmden inmesi la-l ya, hep a~·nı na.kar.at. Küçük bir 
:JOın: da ile: zımdı. Doğrusu buna memnun çocuğun büyük babasına soyleme 

- Peltill! Kabul ediyoı-unl. - Doğruffu, ~ Darvil, si. oldum. ı si kabilindca de bana onu 
Yalnız mukabilinde siz de bir ze darıldım. Buraya ıeldiğWıiz Sakız da: aınlat: 
fişe Porio prabımdan içecelkıi • halde, geliıiniı.den beni haberdar _ Şu hakle o da, ce-1..a olar.ık _ Siz.e, şurasını da söyliyeyim 
na. etımedini%. ş~i açacak bize ve kendisine. k i eğer, benim si7.i Mösyö Dar. 

- İçeceğim değil, :!çecejiz, Sakız. paıınuığı~ ağ!zına gıötü- şarap tevzi edecektir. vU • çağırmamı istcmiyumaruz, 
Fiaclim. Hem de büyük bir feVk reı-ek: Mado da Sakıza dönet·~k: siz de beni Mado diye çağırma-
>.-e ner'e içinde... - Sus, sus, bu ismi burada - Kabul, fakat, sen de geldi. yınız. ÇUnkü benim hakik! is.mim 
ı.ı.lam ~. muhı..enden şa- söyleme, ben burada sadece se. ğini haber vermediğinin ce1.ası Mado değil Madlendir ... 

Nbı almaiı:: üzere kaptdan henüz nin büditin Sakız, ya.but ta Be. olarak bana ondan bahsedecek. Şar~ taksim olunmuştu. SaJc.ız 
~ ki yukatıda merdiven doyum. sin... kadehi alarak ben §imdi bu ka. 
-.,nc1a aenıç. güzel ve kwnral Madam ~n gülerek elinde. Sakız, madam Duşcne: dehi scnl!!'l h.'iy&ta tekrar avdeti • 
bir kız llllrUnmtit, l.,,et Y•llf a.. ki şip ile odaya girmi!ti. Medo.. - t~~ gUrıe\im, görilyorsun nin oercfbe içiyorum. 

Z11a, senin şimdiye kadar, ve 
hatta kısa bir müddet, hayntlu 

alakan yok ı-esmi .kayıtlara göra 
ölmüş addolıunuyorsun. 

Şaraplar içilmişti. Kız, Sakı1ın • 
karşısına otunnuş, kendisine an-
latacaklarıoı dinlemeğe haw-lan.. 
mıştı. Madam Duşen mu~ağına 
dön.milştü. Sakız sordu: 

I)ı.)ınek ondan bahsetnıecn.i isti
yorsun? Pekala ... dinle: 

- İşte evvel zaman içinde kal. 
bur saman içinde gayet ~ ve 
güzel bir delıikanlı, çok güzel, sa· 
rışın bir genç kızı sev.mis. \?e 9C. 

vişmişlcrdi, amma çirkin bir 

, 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurul~ 'l'arıhi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Ttiı1t Jira9L 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai \'e Ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktireolue 28.800 Jı.ira Jbamiye veri1nr 

. 
Ziraat Bankasıada kumbaralı ve ihbarsız tasmTUf hesap}a

rındn en az 50 lirası bulunanlara d'enede 4 defa çekilecek kur' 
a ile nşagıdaki pl.na göre i}tramiyc dağıtılacaktır: 
4 adet l.000 Liralık 4.000 Lr. 
4 )) 500 %> 2.000 > 
4 )) 250 l) 1.000 ~ 

40 )j 100 » 4.000 :& 

100 adet 50 Liralı.ık 5,000 Lira 
120 .. 40 > 4,800 , 
160 > 20 J) 3,200 ~ 

l>İKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye ~ıktığ,ı takdirde ~o 20 faz, 
lnsılc verilecektir. 

Kuralar sonede 4 d<'-la 11 EylQI, 11 Bir.indkfinun, 11 
Mart ve 11 Haziran iarihlerinrle çekilecektir. 

TOPÇULAR 
'Kazıkl.Wağ,, 

İçkili ve Danslı Gazino 

AÇILDI 
Geçen sene müşterilerinden gördüğ~ 
rağ·bet üzerine, bu sene daha güzel bit 
şekilde tertip ve tezyin edilmiştir.Fiyat' 

lar geçen senekine nisbeten daha 
ehvendir. 

1 • 

Tabiatın güzelliği, gözünüzün görebl 
diği kadar yeşillik ve ağaçhklar ar 
sında çok hoş bir vakit geçirebilec 

bir eğlenti yeridir. 

prens, bu gü-~l kızcağı7.ı hükmü ı·ı:bilirsiniz, piy~ist 

alt.utla bulunduruyor ona &Ö't. aç- yor. 
Lmııyorclu, Cam bir böhc il~ 
Sakızm bu anlatışı:nı.kı7. o ka. ayrılınis olım odasında Galtıll 

dal' büyi.ik bır alaka ve o kadar ~·akta hureketsiz duı'uy-0rcfo. 
içten dinliyordu ki heyN"andan menin öbiir tarafında piyıı 

kendinden geçmiş bir halde idi. tuşların iizerindc gl'ziniyor, 
Son defa Robert Gah.rnnın evin· arada- da kolundaki saate ba'ı 
de (Çayko,·i..~iniu) cİtalyan kap. yordu. Ocinya giren ka<lın ) 
risini> dinlerken hu g&Llıeı'Cleki angaje olunmak l<rtcyen 
hakış hcnhaldc bundan b~ka tUr· dü. Piyanisti selftmlııdıkl(l.n 

1i.i değildi... · ra, şap'ka ve manf.9s.unu cık 
iKİNCİ KISIM Ve ellerile saçlarını bbartıa 

ı mlk.ronun önUne ~ .. 

Kapıcı odasının önünde -4 nu. - Harc1i tar.kıyı oklJ6'ayııll 

ınaralı SitAidyoyu llıoran geng, gii- 'Piyani.tt :iSteltsiz bir tav.tr'\9 
zql, itina ile giyinmiş, kollarında vap v-erdi: 
kıymetli bilezikleri bulunan ka. _ Hamga olsa olur, .L- ---"U-

dını Sakız baş.tan ayağa kadar çlnıdir. 
dik!kat1e süzdükten sonra, kendi _ A.fkınıMan bah6edil:rl7. ,ti 
kendine, mırıldandı: kLc;ını ister misiniz? .• 

- Eğer, içi de dıştna .benziyor- Piyanlst:, cımuzlarmı blÔıı:-
sa, fena parça değil. Sonra yük. raık, notalar arasından, o~ .. 
scık sesle mırıldandı: • ait okmı alıp piyanıon\ID ~. 

- Soldan dör.düncü 'kapı, ti ~ ~em edeedc) 
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