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Başmuharriri: 

Nizamettin Nazif Günün en so~ · ha'be~leri~f v~·rir S~~isi Akşam Gazetesi ... · KURUŞ 
= 

Mi 11 i 
Şefle 
Muhtelif 

devlet reis-
eri arasında 

1 Karşıhkh tebrik 
ve teşekkürler 

Ankara 8 (A.A.) - Almanya
mn 1 1\layıs milli bayramı miina 
sel,etilc Reisicümhur İsmet 111-
öuii ile ekselans Adolf llitler 
arasında tebrik ye tc ekkiirii 
muatzaınmın telgraflar teati e 
dilmiştir. 

Ankara 8 (A.A.) - Irak Kra 
lnıın 2 l\layıs tarihine müsadif 
doğu ıngünii münasebctile Re
isicüınlıur İsmet inönii ile ma
jeste Kral ikinci Fay al arasın· 
da tebrik \'e teşekkiirü muta-
7.amm telgraflar teati edilmi~tir. 

Son 24 saat 
zarfında 

Dünyanın 
vaziyeti 
büsbütün 

vahimleşmiş! 

Sebepleri: 
1. Türk sulanna ya
kın adalann işgali, 
2. Starinin bizzat 

idareyi eline alması, 
3. Amerikanın harbe 
girmek üzere oluşu .. 

-----o--

Bakırköy yolunda .•. 

Bir otomobil 
faciası daha! 
Otomobiller parçalandı, içindekiler 

ağtr yarah ••• 
Diin gec~ saat 22 de Bnkırkö- curıuşınıslarrlır. Şoior Nihadm 

vünde Akıl hastanesinin orta- otomobilinde huhman ve lıeuüz 
~ındaki şosede feci bir otomobil Jıih-iyetlcri teshil olunanıı;) an 
tarpışması olmu:ştur. bir kadın ile bir erkek başların-

istaubuldan Kiiçilk(·ekmcccyc Lan \'e muhtelif l erlerin<kH a· 
doğru giden şoför M ıhmud Sil- gır surette yaralanmışlar, otu· 
Jeymaıun idaresindeki tak i o- mobiller parçalanmıştır. Yan
tomobili ile istanbula doğru gc- hlur eh :ırdıın geçen bir otoıno· 
len Kt>san 21 numaralı şoför Sa- b:I l.ırnfrndan alınarak kanlar 
mioğln Nihad Birincinin idare· kinde tıastnne~ e götiiriilmüş
..indcki otomboil gerenin karan· )erdir. Şoförlt•r ~akalanın•$, tah
lığmda birbirini giirmiycrck 1 kikatn hn~laııınışhr. 

Ne üs, ne liman : 
Uzak §arkta tekrar eh . 

eınınıyeti artan Singapur deniz geçidini gösterir harita 

Ankara, 8 (A.A.) - Japonya 
İmparatorunun 29 Nisan tarihi
ne müsadif doğum günii ınüna
sebetile Reisicümhur ismet İn· 
iinii ile majeste Hirohito ara. 

Harp, Avrupu kıt'a
sınc1 an daha çok 

ötelere aşabilecek 
istidattadır 

PortQklzden bi rşey 
ietenmemis 

En Son 
Havadis 

Almanya Amerikaya 
bir nota verdi 

Mister "loid Corc,,a 
açık mektup 

(Hamid Refik 
Mister! 
Avam lkamarasındak' k ta ı onll§ına 
rııuz sırasında ,.,,,,_,_. • 

taaUQ:k 1 "'w-~ıyeye de 
r~· . eden bazı sözler ~rfet-
1~1 neredense öi:"l"endik B 
~•bu· d . un. 

ıa a tekrara lüzum 
Sade hızlı d Y'Ok. 
rn· n e şunlarJ ilave etm 
~ nıUsa~ b e-

ıiC'n a.i~a edec~urmanızı siz. 

~'Z.l.!tı Mi terJ 
Sız hugi.inıt·· 

MUSTAFA ~~ty~yi, yani 
METier Tuliki . . ler ve İS. 
k.i Y~ını hAla 1918 d 

o ınahut, yolu şa~ırınış ku . e~ 
ho lukta cırpınan b~-· ş gıbı 
lıipsiı. ~""UiUlt ve sa

vatnn zanne'~ k 
d b 1 wııe gaflet· 

c u unuyorsunuz' F k ın. 
... · a at ld ·u~orsunuz . M' a a-

' azız, ısterl Al 
li.ıanızın seb<;b' . d dan. 
göı·üyoruz ını e pek haksız 
'l'" zanneuneyi:n S 

urk, crecuıı.. d . . "• 12 
bir d u e, letı.ı olarak 

arnat ı.~eııd t 
in TUrki}·('n' anımıştınız; ha-
ıda ın onlar tarafınd 

re edi!dıği "h b nd aıı 
du •unuz 1 zı a ı a bulun -
cünku T nnk·asılıyor ... Fakat bu 

J 
lir ıye . . d 

ti l('tine k 1 ' sızın ~ tanıınak 
Daınat ~ <~1 nın1s oldugunuz o 

.l"E"rıt T"rk· 
kot u ·1Hsi değil f 

Ccneraı Dillleri ' a • 
bnıdığ1 Atnt"..ı_ n,. Edenletjn 
k' u.~ ve Inö .. 
ıyesi<f fr. Aradaki fark nu Tür-

nızın alam ~·acağı kad • havsala. 
t ·ı . . . ar bu .... ı:k 
' r, azızım Mister L~ ;y 1.4 -

Bu fark o kadar bü ,m_. •• Corc! ... 
.. k . ~ \Ul:;ıUr ki b 

~un U Türkiye· hnkl • u.. 
tnen! ' arının V<.> 

antlcrinin olduğu rkad 
litlı.ütlerinin hudut ve sıı .... ar.:.,,~~ 
id ki .. "4 .. u .. unu 

ra kendi bcn1·~· . ki k ıgın.ı. ıdı"a -
.. a~r sağ ,.<' saü]aın olan b 

gunku Tük' u 
d r ıy<:', g(inUlden b" 

ostluk .. b r 
munase <.'tinin d' w 

rrıu.ıh<'de hük"' 1 . . • <'.z ıgı 
r.er;nde um erı hılafına, Ü • 

şel sız \'(' .. ,1 • 
ta an·uf . ~tıpJıesız bir \(' haı · · 

Japonya baklayı 
aozından çıkardı 

Amerika 
harbe girerse 
oda girecek 
Üçlü pakta girmesi 

Amerikaga karşı 
koymak içinmiş 

Nevyork 9 (A.A.) D.N.B. -.Ja 
pen Hariciye Nazırı B. l\lat:;u
oka, Ne1·york Times gazetc-siııin 
muhabiri B. Duranty'~·c 'erdiği 
bir mülakatta Birleşik Amerika 

ile Anıao~·a arasında bir ihtiif ı 
çıktığı takdirde Japon~·anm ala. 
cağı \•aziycti açıkı;a anlatmış 

ve demiştir ki: 

Japonyanın üçlü pakta iltıhakı
nın sebeblcriaden biri de Birle
fik A nıerikanın harbe gi.rmesine 
tnani olmaktı. Fakat her şeye 
l'aimen Birle ik AmC'rika muha 

i.Ekr1ıni tasıl b ' 1
"'

1Yet!n pulad 
:::ı,.,,.ı·ı'nden ban lr den·, .. ın~L---ı· Amerika harb . d' ~,,... .. ""u~ Ja e gır ıği takdirde ' ır ~e} ..... 
lk" vüz.'ıiHU w.. ıırsızı gibi .... n~ anan da &ireceğıni sövli. 

ı . gün ve dönek!'"'"· ' Yea la- H . . . 
rlhine şin verebıı~k 1E>ın, ta- -- arıt:ı~·e •atırı 
raltılnrının geçn,es:ııe 01n:ı ka. Matsuoka 

edemezdi,. etmemlştb- ~ ~nde samata i tirak edec(>k olu 
"'·"•ly-e Ja rsa 

bek. Fakat siz bu hak kat.t.~n te- .. JlOn) a da tereli ve sadakatı 
cafill etmekte ne k&dar ha4t.hsı • ::;unda Almaayan,n ve italya-

(Devarnı üçüncu sayfada) • )'anında harbe girnıeğe nıec 

Bir Gardöıfeii ı;en·d·) 
altında kaldı 

-

Zavalhnın iki ayağı ve bir kolu 
kesildi <Yu.ı J unciid~) 

' smda tebrik ve teşekkürü nıu-

A m er I• ka tazaınmın telrraflar teati edil
miştir. 

ha re kete Milll Sefin fotoğraf
g eçti lan şeref mevkile

rine asılmakta 
devam ediyor Al manian 

kitle halinde 
tevkif ediyor 
Şimdiye kadar 

tevkif edilenlerin 
sayısı 250 

~-·~ 

.~ 
~ 

Ankara: 9 (A. A.) - Çankm, 
Gazi Antep, Boya'bad 'e Ulu
boJ"ludan aldığım:ıı telgraflar, 
Milli Şef İsmet inönünüu imza
larile Parti ve Halke,•Jerine lae
di"e cimi.~ ohlnl<lan fotoi!rafln
rı nbu ''ila, et ve kazalarda dra 
merasimle scref mahallerine 
konulduğunu \'e hu ''esile ile 
yapılan toı,Jantılarda Milli Şefe 
karşı en it;ten bağlılık teı.ahür
Jeı·inde bulunulduğu bildiril
mektedir 

Bir Çin gazetesinin 
tasavvuru 

Berne: 9 (A. A.) - Basler 
Nachr:chten &azetesinin Berlin 
muhabiri Alman hükW.et mer· 
kczindeki bitaraf müşahitlerin 
mütaleasını naklediyor ve son 
24 saat içinde dünya vaziyetinin 
saarbaten vahimletmiı olduğu-

(De\·aını t.lçünrü sahifede) 

ırak kabileleri Rasit 
Aliyi protesto 

ediyorlar 

Lizbon, 9 (A.A.) - Portekiz 
hükumeti bir tebliğ neşrederek, 
Portckizde veya Atlantik adala
rında Portek;,: liman ve üslerini 
kulanmak üz.ere hiç bir muharıp 
\'eya sair devletler tarahndan hiç 
bir talep veya teklfüe bulunul 
madığını b!ld:t-ntlştir. Portekiz, 
bİ.ı üs ve limanlara yapılabileceK 
herhangi bir ~bbiise karşı ko-

--<>-

Ecnebi vapurlarının 
müsaderesini profe .;to 

etti 
yacaktır. Fakat hiç bir taraftan Vaşington, 9 (A.A.) - Alına 
hücuma intizar etmemektedir. ya Amerikaya bi rnota tevtli t:dıe-

Bu tebliğ, Amerika ayan mec. rek yabancı vapurlann müsadıa. 
ı:sinde bir kaç gün evvel şiddet- resi bakında kongreye sevkecii
li bir nutuk söylüyerek Amerika lıen kanun projesinin hukuku 
ıle İJıgikerenin Groenland'ı ve. düvele ve ,AlnırJn; a ile Amf'ri 
~,ir üslt"ri i~l ederek Avrupa .ka .arasında mev-cut ticaret ınu. 
<..'lk§ ~larmı kapatması lU?wnun- ahed.esine bir tecavUz teşkil eW
dan bahseden ayandan Claude iini ileri sürerek şikayet etmit
Pepper'e bir cevap teşkil etmek. tir. 
tedir. 

Japonlar 
Hollanda 

Notada, ittihaz edilecek 'kaaw
nt tedbirletin Alma Jıiiık('unet~ 
nbı muvafakatı olmaksızın Al
man vapurların. ıaisaderesine 
salMriyet vermesi itlbarilıe Al. 

Hindistanına manyanın hukukunu Yı1' ettilt ,~ - Mihvere karşı el atmak 
d üzeredirler 

idia edilmegtedir. 

1 

Bu yakınlarda Amerikanın har
be girmesi veya girmeme i ka
rarlarından birini 'erecek olun 

Rejı Ruz,·elt 

Ne\ york 8 (A.A.) - St fani 
ajansından: Federal zabıta, Al • 
man tebaas nın <kitle halinde tcv. 
kifine devam etınektediı'. Şimdi· 
ye kadar 250 Alınan tevkif ediL • 
mi:ştir. Bunların arasında Transo-
cean ajansının müdürü ile mü • 

ç~~?.~ ı.?~~u~~i ::~ ~;~:~1:~şi::·!;n ... ~:s;:; d!:~.~i~. 'r~~~ : 1~-:,.~ Amerika bUyUk bir 
~~=e::!~~a~1::~:~~::~~· :~h:: m!~r~:~u: k~zi·l:ı;!i ~:ı:~: ~~~=:a;;o~::Jl~;;iı~~~~::ı :~ 1 manevra yapıyor 

1. 'Jt A 'k u· l 'k klımeti darbesini idare eden Ra- (A A.) ş· sa ngı ere. mera a ır t>şı konoınik jşler dairesi direktörü I Vaşington: 9 . , - ._. 
De\'letleri ve Çin araımıda bir §id Ali Beyliniye asağıdaki tel· B. Vaa Mook ve Tit:aret dairesi diye kadar y.1pılan mane~rala
denıokrasi ittifakı h•şkilini dt·r- grafı göndernıişleJ"dir. §efi B. Van Hoogstraten ile bir nıı en büyüğü bu , ·az cerey• 
piş etmektedir. l\lohınand kabilelerini temsil gÖl'üşmecİe bulunmuşl11rdır. Bu edecek \'e 558.000 den fazla a. 

Bu gazeteııin fikh·lcrim• giire. eden bizler, mli lfünan aleminin göriişıne, Japonya ile Hollanda ker ltu mane\Talara iştil'ak eclit.. 
A "k B' 'k I> J ti · nazi ve fa~istler tarafmdaıı te- l · d' k . n~-· LiJclirtld:ll.: .. nıt•rı a ır .. cşı e\' c crı, ~ lın ıstanı arasındaki e onomık cektir. acaauen u •• 

l\Iiln·erc kur~ı -:arpısacuk diiıı- ''a\ iiz tehlikesine maruz bulun· miizakereleriıı lıiıleıı faal bir göre, bundu ba~ka 800.008 de9 
ya ordusunun merkezini, lııgil- ~·uğu bu günlerde meşhur Gcy- safha~·n girmiş olduğunu gös· fazla asker de seferbeJ"lik ttt.1'8-
tere sol t•ennhını 'e Çin sağ cc· li'ıni aile ine men~up olan sizin termektedir. heleri 'apacaklardır. 
nanuu teşkil edecektir. Sağ \ C• islamiyt·tin diişmanlnrile i bir-

i ı · ~. t ~ • t 1 1 • ~·a sol cenaha karsı al111a,·11k her ıgı ~·ap ıgının ve ımı•aı·a or Ilı< 
mm aHaki~ et hütiin ordu iiw- ı kıtal~_rımı.~~ lıii.cum et1iğinizi 
ı1İnde tcs'rini göstcrcct•ğiııdcn. te~s ufle o~rendık. 
her tiirlü ihtinınlleri (inlemek , c JsJaıni~·et namına fcrağıtt cdi
ilk tt-şelıhüsiiıı ıııih\cr eline dü~ 1 niz ''e İngiltere ile ~cnidcn rlus· 
ıncsinc mani olmak için alına- tane miirıast•betler tesis ediniz. 
cak miisterek tedbirler hakkın- o--

. .... .. Asker göziİ: ile.-'!. ;: . · 

dür muavini Tonn da bulunmak. da üç taarflı mii bet ınii7.:ıkt·rr- Çin-Japon 
çarpışması 

Mihver hava, deniz kuvvetleri 
Mısıra 600 ve Suriyeye 720 

kilometre kadar sokulmuştur. tadır. lcr ~ aııılınalıdır. 

Ruzvelt daha Romanyada 
iyileşmedi.. çlık başladı! Japonlar 

Vqington: 9 (A. A.) - Reisi- Haftada ,. kı· o·u·n 
t:ümbw B. Roosevelt midesin- •• ko 1 da n 
den rahahıızdır ve hafif atesi k k k UÇ 
vardır, doktor çar~aınba &Ün~i e me y 6 
B. Booseevlt'e iki gün yatakta Biikreş 8 (AA.) - Rudor a- ta a r ruza 
kalmasını ta,•siye etmiştir. B. jansı, ~kınek sahşı huklmıdn ;:11 c 

Bu mesafe 2 saatlik uçuştur. 
Libyada her iki tarafın şimdi kullandığı 
tabiye şudur : Takviye ve ikmale mani 

olmak maksadile üsleri ve muvasala 
yollannı bombardıman etmek 

-yazan: Sabık Bükreı 
Ateşel!'iliterimiz Roosevelt dün kalkmak .i te- ni hiı· kararname m·sı·edild'ğini g eçtı• ı er 

mişse •de doktor mani olmuştur bildirınekteılir. Bu k.ırurna 11.... • 

Maamafih Rrisidinılıur ba ıı- ye giire Rom ın~ ada iuuutu-4 ÇuUKillg 9 (A.A.) _ Çin a k ] _ LİBYA CEPHESİNDE: ı İskeluleriye İngili~ dotHI~ 
cun~aki telefonla dahiJi \'e hn- iki giiıı •elmıcJ..siz günıo olarak rt 6ÖZcüsU, harekt\.t hakkında dün 1 Alınan • İtalyan hava kuvvet- Dlll en mühiıu üssHdiı~. Gırıd .. 
rici işlerhı gidişini takip ctml"k- ilôn olunınnklndır. Bu iki giin şu beyanatta 'bulunmuştur: l Ieri ilk defa olarak Sü,•eyş ka- dası muvasalasını bu üsle !enılll 
te ve tnü, aşirlcrilc sıkı tcmaı.; znrfıJ!da ekmek l erine al\lısır Honan _ Upch hududunda nah mıntakasım ve İskendc~iye etmektedir. ~~. itil.arla. Ş.ilv8J1 
h: !inde huhmmnktadır. lapası• yencre-ktir (Devamı üçüncü sayfada) limanını bombardlDlan cttı)cr; (Devamı 1.'ı('uncti sahife61e~ 
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EN SOX HAVADİS 9 Mayıs 1941 CUMA 
Sayfa: 2 

En Son Havadis'in Edebi Tefrikası - 17 DÜNDEN ,, \ f ~~~BUGUWE Tarihten bir yaprak 
~ " ~----------=------~----=-~~=-----=---=-----~=-==---===~· Dürbünün tersile 

Zavallılar ... 

I Dün sabah, şu elim haberle 
1 karşıla§tı:k: 

D 
•d J Dün gece Ha11biyede feci bir o zaman 0Spata gı en er, ot.omobll kazası olmuş ve Gül 

zel San'atlar Akademisinden 

Istrumcanın yolunu tutu- iki talebe ölmüş ve ınr kişi a. 
ğır .surette yaralanmış -

yorlar, bir def ada Süleyman ur ... illi. 
Bu müessif vak'anın tafsilatı~ 

Paşaya baş vuruyorlardı! nı gazetelerde görenlerin, tüyleri 
ürpermemesi ve müsebbibi olan 

r -- -1 şoför bozuntusuna lanet etmeme. Müelli1i : Nizamettin .Nazif 
J 

1 1 si imkan haricinde. 

1 Vak'ada, memleketin iki genç 
idare teşkilatı içinde Selaniık 1 havasını çılgın ~·c fa'krak >İr evladı belki müstakıbel iki bii . 
,i)ô)etinc tabi bir kaza olan kıvraklıkla O)Dtı)ordu· Yunr ' 

k 1 ujik ressamı, heykeltraşı, göı.le-
1 trunıcanın Melamiler irnlin- Jak ormızlnrilc çıpla 'iicuı Ü· "' 

l kl 1 1 rini ebediyen nura kapamış, ar. 
deki kı) ıııcti artını:ı;; ve arta ne taktığı meme i er e eği ir-

d h kalarında gözyaşları dinmeyen arta nihayet hir giin adeta hir kcn aç dalga ı nrnı:ııı an ir 
J>n) ilahı halini ulını:ı;ll· Artık an gözüken Lelkemiğiııiu olu- ıki aile bırakmışlardır. 
ue Sel't'z kazaları, Serez an- f.'1.t ile hu kız çok giizcldi oh ne Şoför hem sarhoşmuş, hem de 
t~ngına tahi idi, ne de Sercz an- gfö•,e}. o gün, kanuna yan çiz.erek, tek 
t•.ıµı cliın ik viliı) eline.. Hu-ı Dokuzuncu mü ta kil fırka- numaralı arabasını kulJanıyor -
ınc1i wuwııi nıüfeUİfc, Selanik nın, karargahını« Serez> de muş ... 
\alı"i, crcz ıuutas.arrıfı \e hü- 1 kuroıu ohm mii-.ir rüte indeki Yani hem kel, hem fodul. 
tiiıı kazalarrn ka) makamları Jebdeheli kumandan Dünkü yaz. mda bilmünasebe, 
hirer kukla haline 1-?rmi~lcr,li. Boncuklu ~i .. c hacı Nafi hey «ifrab üzerinde durnıuş ve bu 

Sert>z "ancar,rı ah:ıli ini İ::ı· le nkalh adamın fincanlarını husustaki düşünce ve endişeleri
truıııcal ı M l:imi tekke i i· h.im)ıilir ka ·ıııcı <lcfa doldum- mi bir kaç satırla tcsbit etmiş • 
darc eJj)ordu. Arap ~t') h ne yorılu ki, Lı·p~ikanııı hclalıliı· tim. Bir kaç saat sonra vukua 
der·~ o oluyordu. Hükfımete yavaş :yarnş <loğrııldn. gelecek feci vak'anın bu di\şi\nce 
vergi '\'erınemok için hinhir 1 1ulıımır gözlerle etrafı sii- ve endişelerimi bu kadar isabetle 
seht·p ve bahane nrı)aıı .MPla- zneık: ve bu derece acı bir şekilde leyid 
miler, İ trumca tckıkesi ne anıç - Conko ! - di) c bağırdı • • edeceğini tasavvurdan çok uzak
dol u_u para 'ermek için arap Çalgıcılar clerluıl durdular. Kız tım. 
§C)hin &) ağına kadar gidi) or- lıeıııen puına gitti: · Bizde, mallesef bir sınıf halk 
Jardı. - Bana bir rakı '\'er Can-

ll6ıl gitmezlerdi? Bu tek- ko ! S 
kenin esraN'npz bir kıın eti O Lepi ka) a <caııko• diyor 
ı;ardı. du. 

Faraza «Do pat• ta adımı Hunun mnnaı.ı <canım» de-
Güvur imam» derler bir ofta mck olacaktı her lıah1c ki ... 
'ardı· Ba~ı sıkılanlar, nıahk~ Giizel kız tatlı tatlı giilüıu.e) e 
ınelerdc i._.i çrkmaı.a girenler, rek minderin kenarına olurdu. 
olaını)aeak i~leri yaptıruıağa Ralnyı \"erdi. 
m-n.anlıır hu :ıdanıa gidiyor- Güzel Bulgar kızının sevgi· 

lar, eline ekiz on altın ~ıkı§· li-.i konsulun llir türlü kapan
tmhlar mı ne h--ıerler e ) apıı- nıa) an çekmecesini itmekle 
rabiliyorlnrdı. me:.guldü· Gencin ağzından çı-

Bu )<>hazın lıilha ... a a ker knn son özleri iı;itince hemen 
ka«;.ıkçılığında !büyi.ik JJir ilıti· yanına 'koı;tu. dizlerine sarıla-
tıa .. ı ar<lı: rak tela~lı tela~h: 

- He ahın, enetle he3 al- - Ne dedin? Te dedin? Di 
tın 'er, Ök,.,ine karı .. ına !,. ) e hnğırdı. Kazalı hir i,. mi? 

llt·r ağızda . doln~nn öz l>U Ouo ! ) ok ) ok ohıııız, ) apma 
irli 'e Ga' ur Jımuıı kendi ine ıhu İıı;İ. Ve ba~tnı clclikanlının 
ıııiirarant t•ılenleri lrnkikaten gö{Hiııe )8 lı) arak hoğuk J,ir 
a .. ı•tdeıı kaçmıbi) lior<ln. nu ı:t• ... le j}fı, e etti: 
t" c arl't "cnelerdeııberi dernm Baıı.ma hir Jıdii gclir"e ne) a 
edh ordu. Dokmmıu·u uıii:.t.ıkil parıın tıonra hen! Yok ) ok 
fırkanın enıri altındaki ınıııla· ) apnıa bu i:;i· 
katla oturanlar, a kere ç.ığırıl- - Leunta çiçeği ... 
dıklarını du) unca hemen Uoı.· _ Hay ) a:ıoa ı11 Canko !... 
pat'ı boylu) orlardı. Acele acele soyundu, gömle-

Bilh a «Redif. işlerinde .--ği gİ) di minderin iizerine ) nn 

\'ardır ki, neye ve niçin içtiğini 

bilmeden içer. Her koyun kendı 
bacağından asıldığı için, buna 
kimsenin bir şey derneğe hnkk 1 

yoktur .. Elverir ki bu hal ifrat 
dereceyi bulmasın ve aharın ca
nı, malı, sıhhatı bu yo!ıda kurban 
gjtmesin. 

Diğer bir sınıf halk vardır ki, 
ciçm~h. onun için kendini bilmı. 
yeceık kadar körkütük ~arhoş ol. 
mak ve yerlerde sürünm<>ktir. 
Bunlar, ancak içmeği bu şekılde 
anlarlar ve bu şekilde içmekten 
ze\1c alırlar! .. 

Bu zümre cemiyeti beşeriye i· 
çinde yaşamak hakkını çoktan 
ay:betmış, 15 h---Ve ı-ntıh1 ki:iibll 

ohnayan sefillerdir. 
Bu vaziyette bulunan, bu has. 

talığa düçar olup da - alkolism 
de gayrıkabil tedavi bir hastalrk
tır - Amme işlerinde istihdam 
edilenler için, mesele tamamilc 
değiştiğinden, onu da menfaati u. 
mumiye adesesile tetkik etmek 
ve lhımgelen cezrl tedbirleri al. 

Beyazıt Cem'i takip 
ettiriyor I 

Düşman kaleleri korku içindedir~ Türk geliyor 
diye hepsi akın halinde kaçıyorlarmış 

Sultan Cem Mısır ve Hicazda 
ki maceralarına devam ederken 
İtal'ya çizmesinin Polye sahiHc
rintleki Türk ordularını yüzüstü 
bırakan Gedik Ahmet Paşa şim
di Beyazıdın serdarı olarak Ana
d<>luda hummalı bir fnaliyette bu 

fT Hakkı Konya~ 
Gedik Ahmet 
Paşanın f ev-

ziyetin nezaketini anlayınca ye
niçerılerin isteklerini yerme ge
tirnıiye mecbur oldu. 

Riistem ağa ite Mustafa Beyin 
Gedik Ahmet l?aşa hakında ken. 
disne yanlış malumat verdıkleri
ni ileri siirdü. Gedık Ahmet Pa-

ıunuyordu. k ~ .f h b • şayı çagırtarak tarziye verdi. 
Polyc kalelerini tutan Ttlrk l J a er l ,.Ke<l k Paşa Osmanlı sarayında 

kahrmankırı İstanbula sık sık y • •t • mi.ih" :n bır sima ıdi. Yeni padişa
ulaklar göndererek padişnhtan enıçerı erı hııı fikri bu otoriteyi ortadan kal. 
hem kumandanları Ged ' ;\h- k/ d d dırmaktı. Fakat bu hareketilc 
met paşayı hem de yardımcı kuv aya an lT l Sultım Cem taraftarlarını çogal-
vetler istiyorlardı. Onlar diyor- l 7 tacağından korkuyordu. Bunun-
lardı ki: - • 

1 
ıa beraber her ne pahsına olursa 

_ Yakınımudaki düsman ka- • •Jlsun onu öldürmeye karar ver-
leleri ko:ı<ku içındedir. Türk geli- Türklerin ellerine geçmiş bulu- mi.şti. 
vor, diye Rimpapa'ya (1) doğru nacaktı. Rodos şövalyelerinin Cem'e 
-ıkın halinde kaçıyor?armış. Bize j II. Beyazıt, Gedik Ahmet Pa karşı olan temayülleri ve Kara. 
yardım gönderiniz, onları ıU Kı- şanın deha derecesini bulan ze- man oğlu Kasım Beyin Rodos şö
zılelmaya kadar kovalıyalım Dibi 

1 

kasından, kudretinden istifade valyeleri1e Cem lehine muhabc
Frenkistana kadar inelim (2). etmek ister,. Fakat onu aynı za- reye başlaması Beyazıdın korku-

Bey.azıt Cem'in takibinden İs. manda kıskanırdı. Bu kıskançlı- sunu artırıyordu. 
tanbula döndüği.i zaman Gedik ğını muhtelif vesilelrlc göster. Detlıal Gedik Paşayı Kasım 
Ahmet Paşaının Polycden getirdi- I miştir. Beyin aleyhine seferber etti. 
ği güzel ve kişizade İtalyan kız- Beyazıt Cem'in peşinden Kon- Gedik Ahmet Paşa ilk karşıla-;. 
larile eğleniyordu. Levent İtaı-1 yaya kadar gitikten sonra İsyan- mada Kasım Beyi ma~lCıp etti. 
yan dilberleri genç padişahı bü- bula dönüyordu. Konya civarın- Paşa «Larenden (Ferman) yer
yU!emişlerdi. 1 da Filyat mevkinde bir kafi \'Ün leşti. fLlı:baharda tekrar harekete 

Esir pazarlarında da Polyc kız kaldı. Suttan Cem'den boş kalan başhyacaktı. 
ları ve oğlnnları iyi kıymet bu- Karama Valiliğine şehzade Ah. (Daha \"ar) 

luyorlardı. İtalyadan kalyonlar dullahı taym etti. 
dolus esir çocuk ve kadın getiri • 
l'i3'·or ta Aınadolunun içlerine ka
dar götürülerek satılı~ ordu. 

(1) Rimpnpa; Romanın adıdır. 
Cem'i takip etmesi için de Gc- Eşki Tiirkle.r Romaya Rimpapa 

dik Ahmet paşaya emir verdi. dt>rJerdi. Sonra Kızılelma da de
Fakat atı akın ÜsküdarJ geçmiş- 1.1 Eğer Beyazıt taç ve taht kav- 'ı er. 
ti. Ged.ik.Paşa Konya Erc0 li.,i- (2) ( Dib) Tiirkcc bir kf'lime-

gasına tutu masa da Polye kah ,_ ;ı ,,..__ B '-~ 
l Jt~ nc~e ""aır-ar ~ a.....,e_ tllr'. Ada manasınadır. Tür ler 

man O'\? P yı or-
dusnun başın:ı gönderseydi. Dün- \•armııtı. i\Jaryoka, l\tin"orka adalarına Dib 

d d 
. h ts 1 k b O vakit padişahtan yeni tali. Fren,...istan derlerdi (Serendib) 

ya a aıma ra a 17. ı • mem aı ~ 1 " · 
l I.t 1 Ş"b" . . 

1 
mat istemege mecbur o mııştu. de Seren adası manasınadır. 
Beyazıt Ge ı aşanın gen 001- ,.,....,..,....--~,,.,........,..............-.,,.---=--:-...... ....,.. o an n ya ı ıcczıresı amamen 

1 

d"k p . d"" ' 

mık, yaplacak işlerin en basın- rne~lnf emretti Gedik Paşa da l Ha'run-ür-Re~it ı 
dn gelmektedir. j n:ıdlşahtan sekiz gün sonra fstan Y 

bula geldi ve gı:>lir gelınez i~ tt>v. Miiellifi: 
lbrahinı Hakkı Konyalı Memlekette doğumu a.rttınnak kif edildi. Bu tev.kif haberi ştm-

maksadile bekarlardan ·vergi tar. ı::ck süratile İstanbula yayıMı. 
~ı düşünüldüğü su sırada, sade 

Saray erkanı endise içinde 'idi. 
ı:etişmiş gençlerin değil, hjcbir Ahmet Paşa yalnız istanbulda 

Dilenen 
çocuklar 

Bilmem far.kında mısınız? Sine
ma, tiyatro ve lokanta gibi yerle. 
r.n kapılarında, beş ila on yaşla. 
rmda, bir sürü çocuk beklemek
tedir. Bunlar, burakı.rdan çıkan. 
ların önünü keserek, para ister. 
ler. 

Bunlardan ~a, bir de, elle· 
rinde bir karemeUi kutusu veya 
basılmış bir kaç şarkı ile 
yollarda dolaşan ve kahve kahve 
gezen küçük çocuklıar vardır. Bu 
çocuklar satış yapmak bahanesi. 
le dilenmektedir. 

Fikrimce, bu vaziyetin dcı1hal 

önü alınmalıdır. Eğer, bu çocuk. 
lar kimsesizse hükUnıet veya be· 
lcdiye onları hil"!laye etmeli. Za. 
ten, Çocuk Esirgeme Kurumu da 
var. ~'lte bir sürü himayeye müh. 
taç çocukL. 
Şa~ et, bu çocuklar kendi halre· 

rine bırakılırsa, hem gelen geçen. 
}eri rahatsız etmekte devam ede. 
cekler, hem de kendileri h.1.ikba
lin birer san'at.kar dilencisi ola • 
rak ye1.i~ccklerdır. 

Benoc, dilıencilerin kökönü ku. 
rutınak istiyorsak işe bu küçük· 
}erden başlamalıyız. Ve onları is. 

lalı etmeliyiz. 

Yoksa, bu ç.oculdar cemiyet i. 
çin kaybolmuş insan naım.eıtleıi 
vaziyetine düşerler! .• 

Yeni şiirler 
Yeni §Clirlerin şiirlerini okudu· 

nuz mu? Çok garip şeyrer. Yal.la. 
hi! .. Ne kafiye var, ne vezin. Ben 
de, bir çokları gibi, bu şiirlerden 
bir şey anJamıyorum, anlıyamı. 

yorum. 
Fakat mera!k ettiğim cihet baş

ka: 
Bu şiirler madem ki manzum de. 
ğildir; o halde bir iki :kelimelik 
mısralar niçin yaıa yana değil de, 
alt atta yazılıyor? .. Bunun hik • 
ıneti ne? Acaba bunun sebebini 
yeni şairler izah edebilirler mi?. 
Hazır sırasr gelmişken, bu şiir· 

lcı·e benzetmek için yamığun bil 
ıi ri ~'rolı>eroee~okuye hm: 

YENİ ŞÜR DENEMESİ 
Deli 

Veli 
Tıınnrhaııl'de yaşardı, 

Jlerkes ona, 
O Jıerkese şaşardı. 
Bazan aşka gelir, 
Siiylcrdi bir §eyler ..• 
Atardı: dley! Hey!~ Jer ... 

Anlayan yoktu, 
«Bu deli ifa uulman 

( ,;ı, ur imam bire Lir gcli) or- ~elip uzandı. 
du. - Demek ld bu zengin a-

katiyen ht!cerenıı>zlf'r. vatandaşın seı·hoş bir ~oföriin deı•il büti.in Qı;manlı ilinde çok 

Abba i saraylarının muh
teşem dekorları içinde ya
şanan tarihin en hii~ ük 
aı:k , .e en hiiyük facia .sah
esnidir, 

Diyen hekim çoktu ..• 
..-akat?! .. 

Faka t lıazı zamanlar oltı)Or damların benim neyime muh
Ju ki, m,.ııfur ) ohaz kendi İ· taç olduklarına pek merak e~ 
1u~ uzatılan altınlara içini çe• di)Or un? Bak sana ö)leye· 
kc Çt"'ke .hakı)or: )İm. Bu aılamların paraları 

Kız yerde s~rili lıir pö"tcki- -;cıTine kurban gitmesini de ter- sevilen ve savılan askerdi. O 
Hir gün meşhur oldu o, 
Bu yüzden .• 

ye oturılu: viç edemez.. Taranto kahramanı, Fatihin gii. ilanın-ur-Reşit kız l••H • 
dt>sini, torunlarını \"e ,·e
zirini kasaplık koyun gibi 
doğratıyor. 

Kattın al çok zenginılir ılr Temenni edelim ki bu za,:allı z"de 'ba<ıbuğu herkesin hiirmeti-
ğil mi? ni kazanmıştı. Asker onun mec- Ç .. k""? un u .... 

- Bu i i hen ppaımun ... pek ÇtYktur ama ) iirPklcri )Ok· 
- p k k iki genç, feci bUmçonun son kur. 1 • 

e ÇO • • • ı \ubu idi. 
O deJi değilmiş meğer! 
Dahi bir şaimtl.5 ... 

divorclu... tur. Ö)le kazalı, belilı 'işlere 
- Hııcı Nafi hf'V flr zrn«İ'fl· banları, seı,hoş şoför de, haile. 

dir. Onu iyi hiliri;,,. Anın im 1 nin son kahramanı ol un ... 
Tc>vkif haberi yeniçerileri a

yaklandırdı. Bu kükreyen kuvve
ti, bu ayaklanan kudreti kimse 
durduraın.t7.d.. IL Beyazıt va-

nu kıyınl'tli eser sntısn 

çıkarıl.dı. Karilerimize tav
siye ederiz. 

"O zaman, «Do pat» a giden ) alnız La~larma beceremezler. 
I~r, i truınC'anın )ohmu t11tu· Halbuki )apacağıuuz i§ ibiraz 

kara sakallı) ı yenı görii) o- XACi GAUP 

l{ı~ dalar bunca senelerine ... 
Yazık o1d u ona! 

Şahabeddin UZUNKAY A 
yorlar bir defa da iil(•) man -kazalı is;tir· Lepi kn • 
pa,a)a ba~ nıruyorlardı. Bu - Darılma ama ... Bu iiç a· 
lı. 1 pek pahalı) a o turu) orchı. elamın aıın niçin bu kadar 
~iinkü Siilepnnn pa a Guvur nıulıta" o)a~aklnrınııı l"lıehini 
:lııınm ...... "lıi kanaatkar değildi. ~ k 6 .., 1 anlı) aııU}ormu, bir İ:ı; ) apaca 

Ö) le he lira) n on ira) a le- lar da ende parn un ko) ac.ık
ııezzül lıııİ)ordu. 

rum. . 
- O da çok Zf'ngtndir. Onıı. 

Dcdea~nch dnlcr. 
- Üı;ii tle ?:engin nılnnılnr. 
- Hem ne zengin! 

nlathm dc<li. Katım-alt 
Nııri ağanın gelme) işine kııı;

dıın. 1 l d hl? \ .,.ari iicret el i .ı tın an 
ba h;ordu· Ba:ı;lı) ordu ama... Genç çoraplarını çıkarma· - Yok canını ... 
Siile,,nıan palla da arnp şe)he ğa uğrnfl)ordı. - Saklama ona hidrletlPn-

; 1 - Sen l>enı'm uecelik göm- ]' ] l k .ı ..: ok dnP.ı"I hir nefo getirtti mi en o nll) a- " t m nmn ııı ~ ·m un " '"ı- ' 

d ll'ğimi 'er ... tledi. in an !!elmh. eccıkse, gelnıİ)ece-cuk şey olu)Or U· .., • 
n ıl olma?.dı ki: - Kız lm emri derhal ye- ğirn <ler. 1i afir lıl'kl{'nll'kt n 

İbrahim pa~a hazretleri ela- rine g:ctirdi. Çekme ini çekin- ben de lınz etmem. 
lıi arnp !;{')hin her emrine fıma ee ii~tiindeki bardaklarla lfıın· JJ,.m k;mlıiJir l>elki ile on-
de hakir bir müritleri olmakla Lal.ırııı zelzele) e tutulmu gihi <lnn },ir çıkarın 'nr<h· 
mii t'rref,J,uhmu)orlardı. allaodıUarını bir kon oldao Genç giilclii: 

İ truuıca tekke inden gelen İ) i I,atlnuıııı-; i~I meli hir göm- - Y nuuın tleıli. Ileıı Ka· 
her ltimn a Mi~jr j},rahim pa· lck çıkardı. ltıfüalı)a mulıtaç değilim, hila 
~a. LC'bhe)k! Hu - dİ)e haıı: e- - l... tertemfadir. Bnk kis menfaatlerinin dii,manları 

l ı h } d g •. el klıku'-'Or na '"ert'den "eldi Jıu lıı·rifln? i!;i) or ve keramet i ~C) ı azr~ ıcnı e ne uz " · ,. I:" 

l 
· · 1 d bal , er• ... " 0··mleti:i tam hum una cln\, aınış eredcn geleceklPr? Sen 

ermın arzu nrıııı er " ,. ~ 
ra<•ırclııı ... Senin ılu\ellil{'rin. 

uf' getiri)e>rdu. tı. ı; c )' I . 
Hacı Tnfi lbey işte böyle bir Delikanlı i ter i tcrnez kok- - Benim dn' et ı rııu aına. 

1 ] d Dnı;et ettigv•imc ele ı•d "Cehrinıe 
l..mHtİn ba .. ında Jmlunan ar- a 1• 

dıınıh. Bunn rnt·ıneıı Lepi ka· Sahi he! ele pii§man oldum. 
k O ı ı De kokll,u lJu? 'ı' \; e? 

, .ı halta olan gence dala'S na ·• 00 1 
- ; · 

• O ~ h ...t B - Omı l>en lıiliriın. Fakat t.ın çekini) ordu. Bu kız 1ıiçte uantı mu ta~.ır. en ) a-
ı.ııi ) orulmuyordu? EE;iliyor, pacağuıı her ~e) i kendi bn..,ııııa pn gelip uzanınca: 

fr "apabilirim. it ekim '1>Ugüne Türkçe konu uyordu. 
'1oğrulu)Or, ko u~or o anın ; 
f'trafında dolandıktan ~oııra kadar da ) apmı ımdır. Şimdi Delikanlı Jn~ ~ekcuen. sonr~ 

1. ·· onlar lıeniınle i ''apnıak isti· püsküllü yc1eğinı ,.e l>elmdekı 
ga~dacıaın önüne .ge l)Or ~.o· ; l B } d 
aı.rAc atar k omuz ntreter~k bıt- yorlar Bn böyle bir iştir ki, ku§ağı da ~ıkar< ı. un arı U· 

..ea tükenmez bir Maked<>uya ben burnumu okmazı:ıam onlar l (Mabatli. 1uır) 

• 
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19 uncu a§rın hasretini çeken bir edibimiz: 
Ya ırup Kadri Karaosmanoğlu! 

nadisclerin insanlar nzcrin-J • .. 

1 
l Kab::ıhat ne sende-

dcki tesirleri miih"nıdir. Bunun' 1 Yazan: Ensarz Bulent dır, ne bende ... 
kup l{adri Karnosınnnoğlunun . Cuınhuriyelte Nadir Nadi Be· 
lrnp Kadri Karno man oglunun veranı ve hamlesi duvmuş ola· 1 Halbuki müteakip asrın da aynı dcıı 'l'erbiycsi Umum Müdürlü· 
on znmanlnrdaki yozılnrındn 'e cuk ki, bir nıüddettcnbcri Tan'· fasid daire içinden çıkamadığı giinün tc~kilinedki maksad ,,e 

d··-·· ·· l -·s d b bir lıakikattjr. İmdi, hal böyle • fkirlcrinde gör ugumuz < cgı • dnki neşri~ atı sırasın a u gny· gayeden bahesdcn bir yazısında 
· ç k 1 l m i h t• · · oldugv una '"'Üre, mulıtcrem edi· ınclerdır. c o ovn ~ nn • zını '\'C 19 uncu nsra asre ını ı- 0 nsıl maksadın işçilerin yorguıs 

d I> 'd r . iz bin icindc yaşadığımız diinyayı '"'ali sırasın n rng 8• se ırı.m lfın edip duru~ or ... llns ns bir e- ' ~ viicut ve ruhlarını dinlendir .. 
K d k hcı> ters tarafından ve karnn-

bulunan Yakup n rı, ma rnc- dib ruhunda nrıısıra bö~ le tahav mek olduğunu. bunu temin için · ~ · ı h ~ d lı) safhaları içinde görmesi ve 
nin harp teknıgı c ng a!mıa- viillcr olması, 'c hunun tabii bir nJiıkadar müesseseler t•ilat 

k k t . 1 · "i} ·termesi doğru mudur? smdan doğan or unç ne ıce crı . . k da f"k" ı · d ., \'iicude getirmekle mükellef ol· . netıccsı olrıra 1 ır crııı e Yakup Kaclrinin bü~·ük ve 
görmii ' tehlıkclcr arasında ya- 1 ·' -· ikliklcr husule gelme dukları halde bunu yapmadık" . . 1azı uegış • meshur bedbinliği, anlaşılıyor 
şamış ve hic süphcsız hu dcmır .... 1 b"l ·ek 1 d .. larmı yana yakıla anlatıyor: · . . si hos goru e ı ec şey er en- ki giiıı geçtikçe artmaktadır. Bu-
''e ateş. tufanı ıçındc, 0 ~aınano d" K d" · · bu noktadan de- · ı k Ve, kabahat kimde? İşçilerd" 

d·~. f"k" 1 · d ır. en ısmı mm tedavisi çaresı ı ı ve ay-
kadnr benimse 10'"'1 ı ır erın e d J9 ·? N ·· ebet' 'l'l.ffiesseseI~•· ~,ı·ı nıu··cerre uncu asrın (lııılıl bı'r ı"'·l"ınıde kendisine mj. mı. c munas . u ~ 
b:r takıın değı'şı"l,lı'klcr hasıl ol- g • . n b' ~ 1· · t k de mi? Hayır, Beden terbiyesi w· 

meddahlığını ynpmnsı bakımın- zel bir uyaz tnti I» geçır ece o-
muştur. Anlasılnn Ynkup Kadri 
ôucc bir Meşrutiyet miincvverl 
sonra da bir •kadrocu» sıfatil 
benimsedıği makine medeniye
tine karşı ruhunda bir isyan f e-

ç · F k t k · • mum Müdürlümiodc mi? KanU" &an hatalı görüriiz. ünkü her lan bir seyahattı. a ·a a sı gı- t>" 

asır kendinden bir ev\'elki asrın bi yer yii:ıiinde ona bu nekaha· nun tayin ettiği vazifeleri göt• 

hasretini çekmiş ve kendi kcıı- tin tadını 
dini tel'ine ,·esileler bulmuştur. m;uh! ... 

tattıracak köşe kal· düğii için onda da değil.• notl
(O.vamı dıörd.ünoW ~) 
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1 Mayıs lN1 CUMA. 

Hali[aks diyor ki: 

lngiliz 
Plinı 

Almanlara 
hücumu· 
tasarla
maktadır 

Onlar bizden evvel 
harpten bıkacak

lard ır 
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_J-1 
B. Eden'e geçmiş M d M oısun ı • ısır a, Ha i 1 e ıngilizlere göre ihver hava, deniz kuvvetleri 

iN SON HAV ADis 

Tayyare ile lngiltere Selise 9Almantayya- Mısıra 600 ve Suriyeye 720 
. Orta şarka de birbi • tahtına resi düşürüldü kilometre kadar sokulmuştur~ 

gıderke.n öl_üm rı·ne bagv lı k t Londra 9(A.A.J-Düngece Bu mesafe 2 saatlik uçuştur. a v u' u İngiltere üzerinde 9 Alınan bom-
~.., .... ~"" "'i ı ~a a er iki tarafın şimdi kullandığı tehlıkesı baMm1

0
.,... .. nı.~· ... ·:·-YY. aresi dn..urnıdufü L.b d h 

atlatmış İngiltere Mısırı ve tabıye şudur; Takviye ve ikmale mani 
Yeni bir kalkınma 14 l k ksad·ı ·· ı Londra: 9 (A A •• d f • • ve... tayyare oma ma ı e us eri ve muvasala 

mento • I . .) - Parla- mu a aa IÇJD programını fatb•k )) b b hal aza an bugün bôr hasbı- 1 a yo annı om ardıman etmek 
Şikago 9 (A.A.) - İngiltere_ 

;:1 Amerikadaki büyük elçisi 
rd Balifax dün gazetecilere be_ 

Yanatta hulurun11.c ve demistir 

B. E:;~n~:t Hariciye. nazın elinden geleni ~BŞlad_ ı • daha ı-v-- --- ·--
bind""• a şarka gıderken G D k Lon.dra 9 (A.A.) - Dün gün. azan: Sabık Bükreş--! 
fırt~:~.:y;:~:.7!~g~u'nidurletblialbı'ıirs yapmaktaymış ayesı: emo rası dUı.14 AJıman tayyaresi düşürül- l_~_te~_em_iliterimi~_J

1 

m 11 ı • • t k düğü öğren.ilmiştir. Bomblardan 

t. Geçen harbin hatası müttefik. .::.:•:id~~~lcrdir. Ayni fırtı- • ~ 9 (A.A.) - Ticaret da- muessese erını e - 13 li """' bid de bombardıman 
r~n Berlin üzerine yürümeme. d ıı: c ındeu Tagc nehrin- ıresı reısı B. Lyt.tleton, <lün İngL • • • tayyaresidir. 

~l"~:.uc~:.·~ı;..::!:~ !=:; ~~:ı~:~~::1~s~1~~ 1::.";~a;: :ığ;-ı;:.;: =e~::= ::· rar kurmak, ınoııız-
ınu- hucwn derpiş etmektedir. Al. sö 1 kaınarasında nutkunu tuk söylemiş ve fflCilmle deıni§ti; terle ı'stı'kraz 

ani b:....J • Yerken havanın bazı cilvele- ki: 
k ar u.ue'? ewel harpten bı. rı yüz·· 
d acaklardır. Ingiltere Amerika _ d .. un~en Kahireye geç var- B. Eden, benden. İngiliz hüku- akdetmek 

an gönderilecek malzemeye müh ıgını soylemişti. Bu seyaılat metinin Mısırın ittifakına sadaka. 
l&çtır. B .. uma_ lızemenin bize kadar esnasında B. Eden'in ba11ndan ti hakkında !hiçbir zaman en ufak Adiı-Ababa 9 (A.A.) llabeı 

~: ~ 4 

Almanlara göre -
Tobruk hala 

kanalı n iskenderiye Alınan 
ba,·a kuvvetleri için mühim bi
rer hedef tir. Bunlara petrol iis· 
sü olan Hayfa limanını da ilave 

etmek lazımdır. 
İngiliz deniz kuvvetleri İtal· 

ya - Trablusgarp deniz yolunu 
tamanıiyle kapayamamıştu. Bu· 
nu donanmadan süreklj şekilde 
istemek, ancak başka vuifesi 
olmadığı zaman kabil olabilir. 

da bu vaziyete harpten evvelki 
ih ınnllcrin zaruri neticeleri o
larak diişmiiştür. Eğer hazırlıklı 
bulunsaydı, ne Egedeki adalar 
ve ne de Mora adası Mih\'erin e
line kolayca geçemezdi. 

Fakat coğrafi nziyetine göre 
ingilterenin orta şarktaki nıev· 
zileri fena değildir. Sağlam ol· 
ması için )azım olan şey zaman 
''e teşkilattır. "~ıı nd geçenler h-1-!k~ b. b' ;:~'l. İmparat Ba"l Sel. ...._ ·-=ı go erileceği hakklllda ka r . iUU ı ır macera şek- ır §~·esi bile buhınmam~ oldu oru ı e aseye, ıııooı::! 

rar _,_ • ını almı11 v bin'dV• - sene son.r bük" .ıı.--ı k • ve.~ Amerikalılara aittin rnüthi ~ e ı &l tayyare gunu tebarüz ettinnemi istedi a UlllC mer esıne 

J 
h § bır fırtınaya tutularak Bundan başka, Mısır hük.11.- ti. dönmesini müteakib psetecile-

dayanıyor Mal
ta yeniden 
bombalandı Halbuki Akdenizde donanmanın ------------

birbirinden uzak vazifeleri var- Cebelütta
dır. Deniz muvasalasını kesmek aponya baki ava ~eer nJ afm •• wue • lere ve...l~M !11- be ku ayı riikle • ya an ~r ~an ~u- nin ve Mısır milletinin muahede. .LOU6• u.a yanatta, v-

ağzı ndan çı kard 1 k ~ bJnİf ve denı:ı sevıyesıne deın doğan taahhütlerini hUr bir vetlerinin lüzumu elan her han-
- ~ 

1 
hM:i b~ atılmıştır. Pilot B. Edene surette yerine getirmekte göster- ği cephede lrullanılmaımı inci- Berlin 9 (A.A.) _ «Gecik.mi 

bur olacaktır. açfaq - PllSllla yazarak :fırtıaaam diğiY• ıı.~~--...J-- lb hükfunetine teklif etmiı el- tin Alman oniulan \.....,'lruman§.-

için donanmanın kontrol vazi- nk'ta harp 
fesini hava kuvvetleri tamamla-

maktadır. Almanların Bjngazi- hazırhkJan 
yi bile üs olarak kullanmaları 

daha • . ~~ı dolayı da minnet d ~ 
Gazeteci Aın 'k bild>-~~Y•d: __ .fll dcletle~eğini tarız. Mısu hiikfuneti, ve Mısır oiğunu lrilto' dirmitd·h~li.d te~~: 8 mayJB tarihli harp 

f"l 1 • • erı an genıi ka - ..... ve ;ansı tereye doemek milleti emin .,_,_ili. ki 1ng· ilt mpara r, a ı propanu 'U1"6' 

;ı~_en '\'eya refakat ıemi) ~ veya ·1 1 OlilU r ere hakkmd ti . . L: C&URan d . 1 erı d' . ı er emek hususunda ken- Mısır'ı halen kendis' . tehdit ' a emıftir .u: Atlantikte harekatta bulunan 
Yanleru:•r:~~a;:e l"eya ~ay. d ıınndeoı talimat iafemiştôr. B. E. don teİ.ukeJ.ere k ını ildafaa e- Hlikilıııette hiristlyulılı Ulilu clenlallılar 29!l5G tonillb>luk düı 
Japonyaıun bu b8!'" takdirde en.~ kua cevapla mukabele ç.in en kudretli g~ı tl :ru i. prensiblerini, vicdaa hürriyeüai man ticaret gem.isi ~laniır. 

mimkün olmaktadır. İngiliz tay Dükkanlar kapa• 
yarelerinin Binga:ıi ve Derneyi 
bombardıman etmeleri ltafka tlldı, şehir 

likkj . nu ır harp te. e.tnııttu. •Devam edinis•. Tay- maktadır. yre e yap. ve. demokra. si müesse1elerini ye Hava kuvvetleri dUn ıece de 
tftrlü tefsir edilemes. boşaltlhyor 

ikmal 691eri ve muvasala yol-
edıp etnıiyec,...in · ~ a r-b d t tur B M -. ı sorın'll§- re 'A: elüttarık'a vardığı za- B. L t 1 nı • es1H umetmif lnılunu· İngiliz limanlarına kup bUyük 

.. i:t.ır.: atsuoka şu cevabı ver. nıaa depoda ancak on dakikalık 'Y te ton, bu nutkunda, Mı. yonun. Maarif, Ziraat ve sosyal bir tesirle taarruzlara .ı-·am et 
-s b · sır Başvekilinin ·· d · 1 ~v -E et ır utuşa kifayet edecek kadar ~ bi . gon emuş 0 du- kalkınma hakkında plinb çalış- mişlerdir. Livarpoo't ve Hullı'e 

•ud:r. · benim de fikrim zaten benün bulunduğu görülmüştür. gu kil,r bmesaıı ~a oku~uştur. Baş malara başlanacaktır. Bu plin- kuvvetli sava, teşekküllerile ya. 
Aııterika b .. k&m s t) • ve . u mcsa3ında şoyle demek- lana tatbik mevkiine konması pılan taarruzlarda atıları bomba-

~•vet . •w~ eti tarafuıdan OVye enD t~ iç.in İngiliz hükumetinin bir is- lar aktaııma tesisatını tahrip et • 
edıldıgı takd"rd B Büyük am.J'ı:u:nı<>z.lıkların bu va_ t k eğ" A.-. · 1 e iri "k ga b d t h" -r·- 1 raz v_e?'ff. ıni ümid ediyo-. mic ve liman tesisatında genicıs 

e.rıkaya ·d· eşı rp U U un dakikalarında Mısır İn"iLte. B t kr ıtı d :ı ~ &\laline kar ı gı ıp gitmiye~eği • o rum. u ıs ı az, a n a dahıl yangınlar çıkarmıştır. Hartlspool 
böyle bir ş .da B. Matsuoka, ) d k reye karşı taahhütlerini yerine olmak üzere memleketin maden Middlsborougb, Bristolve Plyn~ 
lb-.Jıw şeyın me\"Zubahs ı arın 8 UV- getirmekte ve büyük müttefiki. kaynaklarının istihsali ile öde- Urh'a müessir taarruzlar yapıl . 

lan üzerindeki bu hava müca- Nevyork 8 (A. A.) - Ünited 
delesintle haagi tarafın daha Press'in bildirdiğine göre, Cebe
~ok zarar göreceğini kestirmek lüttarık'taki İngiliz makaınlan 
kabil değildir. Her halde Kızıl- henilz tehirde bulunan sivil 
denize harp malzemesi yUklii halkın az.ami sür'atle tahliye e
Amerikan gemilerinin gelmiye dilmesini emretmiştir. Ayni a;. 

başlaması, Alıitan hava kuvvet- jans Cebelüttarık'taki bütün 
lcrini Tobruk kalesinden Sii· dükkanların kapanmış oldujıı· 
w·yş kanahna ve İskenderiye~,.,. nu da haber vermektedir. 

çekmiştir. Çin - Japon 
,, 

1 
glaı, çünkü ı ·· o.- ne karşı samimiyeti ve hlisnüni- necektir. 

,.e llledi~·ıa·ı .. ıcnuz zamanı t t h •t mıştır ... llCi 1 ve a şı yetini ve demokrasiler davasına . "Yalcınd Yemiştir. s t' a Slılh k ettiklen· bağlılığını isbat eylemektedir. Fransız - Aım· an avaş tayyareleri Newquay'ın ınıaUerine d • a ·tedilnıek ih- şimaligarbisinde kuvetli himaye 

Tobruk kalesine son hiicum. 
Alman - İtalyan ordusuna epey- çarpışması 

(Buşi birinci sahifede) 
Tungpe'h dağlarında vukuagelen 
muharebe, henüz ilk safhaların. 

dadır. Japonlar, Çın kuvetleıini 
dağlardan atmağa te§ebbüs malt. 
"adile, Si.nynng, Viİıgşan ve Sui • 

lısienden gelen üç kolla bir bil • 
cum yapguıktadır. 

:ıllibe B. Ma~~u ~zetccjnin bir R 
1 

altında giden bir kafileden 12000 

.. ~ ~~.••hını .:..:~:~k! öbür hal>eri yalan uz ve 1 ti n an asmasının esası ton!liltoluk bir ticaret sem;sini 
;ıktediıunya sullııunnıı ~.: sdu- Mosk.ova 8 (A.A.) -Tass aı'an v 1 Londra,. 9 (A.A.) -. M. üstakiJ batırmışlar ve diğcı: iki gemiyi ~ lllesi üm"d 

1 
• ın a o g u F de ciddi hasara uğratmış1ardlr. 

rırıı söyJenıek . ı t o .unanuyaca- sı aşağıdaki ıtekzibi neşretmiştir: ranslz a1ansının emın bir mem- 7 M .. .. lm 

8. 

ıu ıs emıştir. hada ld .gıv h b 1 .. v· . ayıs gunu A an av tayya-
•- nıatsuoka, .. 1 • Japon gazeteleri, Domel ajansı- • .. n a . ı. a er ere gore, ışı l l{en J soz erıui bit· . Kah d h ku t Alnı 1 v re eri yaptıkları ileri hareketler. 

' aPonya .. 1 ırır- nın Nevyonk.tan aldığı bir hll'beri 1 re e u . me ı~ın an a_ra yaptıgı de kendileri hiç zayiat verıneksi-
bu Paktta ııın uç il pakta ve neşretmektedir. Bu hal:>er, Uni _ la.vızlıer bıTh. assa sınaı ahiyette. 

S d 

il doğan t hh d B l- :ıin Spitfire tipınde 9 İngilı"z a\• 
a ık k ı aa iitle ted Press ajansının Vichy muha. - f> ır. u tavız~r şu suretle hüla-1ıı'L 8 acağını ve eğ re d'l k ed tayyaresi düşürmüşlerdir. 

~ .. A.nıerika lııarbe • er Birle. bir.iınin bir telgrafına göre, Sov - 1 · ı · h k sa e ı me t ir: Ponyan111 d ,_ .cı.reı-se Ja- tler ngı iZ ava UVVef- 1 - Fransız endüstrisi Alman Uzun menzilli Alınan topları, 
a •er ve Birliğinin garp hudutları Douvres limanında askert hedef. 

~•nu. Yanında :- ~-m ~IJllalı. üz.erinde büyük askeri kuvvetler lerİ nezdinde tanklarını zıriılarını kalınlaştır. leri tesirli ve şiddetli bir tarzda 
•aıır buluad i arın: gırrnea... t ... "-id ~-,· ld v k mağa yardım edecektir. Balkan-u ... ~ ...... "".? ewuaıo.te o ugunu bilıdir - as er·ı mu··,ahı•t _tir. unu be.van •tm"ış k 1 rd ed .. 1...--'bel bombardıman e+...: .. ıe...:ıir. ~ "' me tedir. Ajansın bildirdiğine a a cereyan en mU'JJ.CLn: er .. ~ u.4 

lold--C - ııön, Moskova .ı;ptınıatık mahfil. vazifesini görecek Alman tanklarmın zırhları bakı. Şimali Afril<ada, Alınan topçu. 
Orca açık lcd de, garp hudutları lizednde mından mUtteliklerin yeni tank su Tobruk civarmda büyük fn • 

k 
feWaıliıd .1... K daf\ toplarına karşı koyacak mu- giliz kuvvetleri tahaşşütlerini da. 

Rle tup e vüyük mıkyasta kıtaat ahire: 9 ( A. A.) -Amerika • t t Son 
{ 

tahşidatı --·L..·a del .... :- 0,..lugun~ u R • · kavemette olmadıklarıı göster. gı mış ır. um rnıntakasında 
Bati biJ.in . vwı.u ..... "9 IJU eısıcümhuru B. Roosevelt'in Alın nız, bi1--nı· 

1 

cı •ahife•e) tebarüz ettinmektedı·r. Bilhassa b .... k miştir. aaı temas kıtaları dilşm8llın 
. ~ z.... Sevr uyu oğlu B. Jaınes Roose\•elt k 'f k ı af 

ce zayiata malolmuştur. Bura
sını almadıkça Alman - İtalyan 
kuv,·etlerinin Mersa l\fatruh'e 
doiru yüriimiyecekleri anlaşı
lıyor. Hiilasa Libyada her ik; 
tarafın da şimdi kullandığı ta
biye şudur: takviye ve ikmal<.' 
mani o)mak maksadiJe Üs}erj \'C 

muvasala yollarını bombardı· 
man etmek. Muharebenin bii
tün yilkil hava kuvvetleri üze
rinde toplammttır. 

Z - EGE VE AKDENİZDE: 
Mihver kuvvetleri. F,ce deni. 

line devam etmektedir. italya
lma .ıevaıa etmektedir. İtal) a
nın Oaiki m ile irtibatı düzel
miştir. Artık Korent kanalı yo
lunu -yeya Kitera ile Mora ve 
GirHI arasındaki deniz geçidlcri 
yolunu kuUanabilecektir. Onilli nın ıın' zası .. . llluahedes'ı Uzak ~-r ..... -- gn"" h··..lutlarına A "k h • 2 - Fransa Alman denizaltıla- eşı uvvet eri tar ından yapı-

uzerinden - Y.. ""Wllll -..- lKl merı an ükumetinin ingiJiz Yakın bir zaman 23 secneye nakledib kıtaat sebe.bile, Sibir- hava kuvvetleri nezdinde askc- rıının tamir işine yardım edecek. lan ileri hareketlerini cenup ve zaınaıı, aulaıını'§ .,!~ . Daha 
0 

ya, demiıwlu üzerinde yolcu .; müşahidi olarak bulunmak Ü· tir. ,,.rk istikametinde uzakla'" tan! ada anal·atandan yardım ve hi-
likya il s·ı Ylnle 

117
• nah kliyatı durdurulmuştur. Garp K h" Müstakil Fransız aJ·ansına göre etm~1erdir. nıaye görecektir. Mihverin Ma-

e ı ezya'yı birbirin ' -ı. zere a ıreye gelmiştir. tınn.ıc gafl'etinde e kanş ..,':'.':,~~Merkezi Aoyadan da lnı;mz hava kuvvetle•i Alman, Alman hava kuvvetleri Tobruk taban bu•nu • Rodos adası hat 
'-u hazin . . bulunan s~· ..... .YUK askeri ku Holanda ve ic:galı alt nda bulunan civarında mühim iaşe tesisatını tına uişmekle bazı sevkülceyş 

mtitat çağınızda • m~1~_,. vvetler naklediL B • G d .. f f bugünkü T"' .1.• ' eJ.:be.t ~L.:QJr Doğr d d ır ar o ren tren Fransız Jimanlarındaki tamir tez- tahrip etmişler ve Tobruk lima_ aydalar temin ettiği şüpbesiz-
urı11.ıyeyi b ... ...ı. 

1 
mann......ı.".._ u. an oğru başku • d" 

1 

dkıakrış~r~iltrdiniz! .. Siz7~ı:!alc ihu;;;;::'ııı emrinde bulunan iki altında kal dl .ahla•ını öyle hasara ug,-atmı<tı. nmda iki nakliye vapurunu ciildi ır: Mese ô, adaları hava ve de· bıle ... Sadece ac•dık . · dl va onlusDda b" . . . kô Amerika Raeder bu atleyled hasara uğratmışlardır. Bir İngj • niz ktmetleri için birer üs ola· 
kanunları .... d • · Tabıat 'den Kiev h n ırısı, şım Evvelki akşam saat 17.30 da kabil oldug·u kadar dahı"le naklı·. r h rak kullanacaktır. Alınan H' onun e -..nak kası ... _ . ususi ru.keri mınta- ç tal ız ava dafi 'bataryasına atılan 
"'t - nıutav ...... ,nne a ca istasyonunda fec'ı b'ır · d · it 1 h ,_ ti · 'ILf .. ~rek:tir. a- veriltni~ B h m eı"pış etmektedir. Bu projenin bombalar bu batarya\: ı sustur - a ~·nn ava .J\Uvve erı .n ısıra 

oniusu, 1,800 ~~:·r: u ava tren kazası olınııştur. .J 6 O S • LJ ......... -mıınan tatb"kinde Fransız endüstrisinin mustur. O ve uriyeye 720 kılometrl'· 
namid Re~ik 9~0 avcı tayyaresinden lll" kkve 81 numaralı katar istasyonda müh'm bir rol oynaması muhte- Dün akşam Maltada Valetta li. ye kadar sokulmuştur. Saatte 

---- :1 ı tır. Karad · ure ep 400 500 k
0

l ' 

Had
• '-la eaıız ve Hazer d~:-ı fi- manevra yaparken gardöfren meldir. t . t "d .. - ı ometre sür atlc 11· ısel - ru B "'U4J nan esısa ı yem en muessir bir er İns l rı, alttk filosunun h Mustafa kendi hatası ' ' tizUndcn ~an tayyareler için bu mesafr (Ba~ ... ~ . an ar ... milerile .. _,__. 31'p ge - .. s 24 •arzda bombardıman edilmiştir. 

v• MUncı sa r d 28 . 'dil\.VlYe olurunaktadır tekerJcklcr arasına diişmüş, iki on saat D.. d nihn~·et 2 saatlik bir uçuştan i· 
cesine varıyor. Y a a) denı"altı gemıs' 

1
. 

45 
to .

00 
. w .1 1 un gece üşman az mıktarda .. ayagı ı e so kolu k"s'J 

1
• t' f d barcttir. Bunun neticesi «un· 

j · k 18 •- k ' ıı>• ve ' ' nı ş ır. zar in a tayyn•e ile §imallgarbl Alman • • 
yı nmma abahat 1r· . -~e er buralara naklcdılmis- Zavallı adam, ilk tcda~ isi dis- lardır: 

bu bir türlil tayine :l~~~e? Bu- : ~uz.netsov'un riyasetinde b: panserde yapıldıktan sonra can- (Başı bir"nci sayfada) vaya bombalar atmıştır. Bremen. 
l\JaJlım a, kabahat sam •n Yok. en heyet, .Moskıovadan Tah ır kurtaran ile istanbula 'getirı'Je- nu yazı;\'Or. Bunu te~ id edecek de> evler hasara uğramış ve bir 

·· · ur kiirk na ha -1- ra ·· 1 ~ ı· 
1 

k" · '"
1 

.. 1 ohnu1: da uzc. rıae ala- Lul r~et etm•··Hr A" • rek Cerrahp h . uç ıac ısc vardır: ac ışı oı.muş veya yaı·a anmış. 

1 - Girid adasının nıödafan· 
sı güçleşıuşitir, 

2 - Şarki Akdenizde İngilte
renin hava ve deniz hakimi)cfi :r .. o un bey tfıı T ~ .. · Jans, bu aşa asta ne ıne , a-lrıanuş ... bu da o kabilde1a. • trS: ahrana gönder lmesinin tırdmıştır. • 1. - Türk sahillerine yakın •ır. 

Bize kalırsa kabahat, içtilhai da k~ ınerkez ve garp kısımların ıwn Yunan adalarının ve bil-
Hava dafi bataryaları tarafın

dan düşmanın üç savaş tayyaresi 
düşürülmüştür. 

arsılımştır 

~rtların dcği~kliğine ragmea, So tayyare meydanlarının sından H d . . hassa İtalyanlar tarafından Sik-
'- ~er B" rv· azer enızıne v ah 1 d d 1 • 

ununla muvazi teşkilat vüeude &el-' . ır ıgıne verilmesi me- Karadeın· h" b" e Y ut an a a arının ışgaJi. Bu, Tür-~• ı?e alakad ıze 19 ır denizaltı k" • tetirrnemiş olanlarda. Bu, ister baru~ 
6 

... 
1
__ ar oldui,runu te _ yahut to "d ve ıyenı nhareek tserbestliğine 

~d • U .. d.. "uc.mektedir Sovyetle;Bı ·ıroı·v~~kled lmemişlir. engel olabilir. 
I::~.~· terbiycsı nıum mu ur- Tass ajansı .cu ;ı... ı· b ıgının garp h d t 2 s .. lru gib' ~ ister fabrika saJ&bi ' ,. c1111e ı eyaaıa larında hinb" b"" •. u " • · - ovyetler Bir1iği Halk 
ttb· ı resını, . Yettardır ki Dom ., . vetler ta,_·sır"ıdı.r « tkıyük askeri kuv 1 Komiserler He,·eti Reisliğini 
. . ı ticari miicsscsclcr olsun, nıted ~·· , eı nın U. n: ııt vu ua gelm . . ,. . 1Çlırn ~ 1 d ld ın meçhul muhabiri tir ve de,....· ed'l emış - Stalın ın bızzat ele alınası. Bu da 
t._ • 81 değişikliklerin icap nrını en a ığı hu şüphe u n. mei'nin ha:,.,~ş . 1 d memektedir. Do. I Sovyctler Birliğinin harbin git-

3 - Libya ç(>liınden taarru?a 
maruz bulunan Mısır ve Süveyş 

--------- - k~nah. Mihver hava kuvvetleri-
Yukmda vukuu umumi. L•Llc le §rtrki Akdeniz üzerinden de 

beklenen askeri hadiselerin ne- tehdide maruz kalmıştır, 

Cenubi Şanside Japonlar, son 
zamanlarda iki flrka tahşid et • 
mişlerdir. Burada Japon kıtaları. 
nın şrktan garbe yapmakta oldu. 
ğu harekat, Çin kuvvetlerini sa· 
n nehrın §imalinden atabilmek 
hedefini güder gibi gözükmekte
dir. 

-
Makineye 
verirken 

Yunan Başkumendam 
General Papauos 

tevkif edildi 
Londra: 9 (A A.) -· Oli: Ati· 

na radyosu eski başkumandı:a 
Papagos'la Jf:ırici~ e ınüsteşan 
B. Mavrudis'in \'C diğer miiste
şarlann tevkif edildiğini bildi.r
mek~dir. Çolakoğlu hükiımed 

Almanları nemrile im zevat 
hakkında AimanJ aya karsı har
bi tahrik suçundan takib~t ya
pacaktJr. 

Yunanistanda iaşe vaziyeti 
her gün daha ziyade fenalaş

maktadır. Halka gllnde 125 gram 
ekmek ve haftada 125 gram ına 
karna verilmektedir. 

Bitler 
Hırvat elçi
sini kabul 

etti ..... ~~ \1e takdirde ''C bunların t~rzda Yaygaracı ıı.._be • Y~:ıırı~ ;uerın e o da k b · d . °'()llli..leıı 1·· rın hasta f •ua rı, mı.uıarrı- tahrif ed 1 • ' a aca ı gı e genışlemesini derpiş et-
._._ h .ınesini teminde ro u o· ı··d·· antausinin bir mahsu.. an ~ m~ olarak mevcut ye- mektc olduğunu gösterir. 
•. er ._,_kku""l ve her ı..:-se· u ur. Kuzn. e•--v yold""• T-,_ - g e hakikat şemmc>siı11· N . 3 A "k JY "il' -~ ....... ._, .., •ı birr:::kte d . . ' ovosı. . - merı a ~arbiyc nazırı 
~ de~rd ortada olduğuna gö· randa değil, ~ada bulun • iıti mevcut~ıy~ konaklama şera r· Stimson'un söylediği nutukta 
' '1ia "1ılJıl da bir an evTel bul· maktad~. Baltık fikı6u mınıtaka- d fırk o ugundan, bir prya- talyan matbuatı bu nutku A· 

ı, &ını debi) mi". Şu halde? Domeı haberinin biltün geri de asının İrkutsk mıntakasın. ıncrikamn harbe açıkça miida-
l..._ ~ ks an N'ovosibirsk t k ı . t . • • d'..:ıı -.-.ı kalan a amı ancak f.antezidir. kl . mın a asına ı .ı.ı t>sıııın şım ıaf'n ilan suretin-

na edılinesi teşkil etmektedir. 
1 

de tel:ıl...ki etmektedir. 

rede ve ne zaman basgösterece- 4 - Almanya ve İtalya, J,ib
ği hususunda kat'i bir şey bilin· yadaki harbi beslemek için Ro
ml'meklc beraber, hnrbin ınüs· dos ve Mora üzerinden de ikinci 

takbel inkiş:ıfmm, harp sahnesi ve kısa bir hava ikmali yoluna 
her ncrede olursa ohun son sahip olmuşlardır. Berl'n 9 (A.A.) - B. JJltler) 
Balkan seferinden çok daha bü- Fal.at bu vaziyetin fenalığı, dün, B. Von Ribbentrop da yaDlll 

yiik siyasi miınası olacaiı, Av- İngiliz hava ,.e deniz kuvveüe- da olduğu halde, yeni Hırvat el • 
rupa lntası sahasını ~ok uzak·ı rinin kudretine ve ıniktarına çisi B. Branko Benmn'u kabul et. 
lan kadar aşaeaiı tabmia edil- bağlıdır. H~ fiiphe yok, ki İn· ,miftir. Hırvat elçisi, B. Bitler'• 
mektedir. eiltere şarki Akdeniz havzasın· \tiınatnamesini vermiştir. 
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&ı Son Ha'Vadi$'in uzun Jıikagesi : 2 Arada sırada 

Zavalh gençler 

Müvezzilerden arayınız ! -
KOC HASAN Kaçak ç•lıpa ve iistetik sar

hoş bir ~förün diba &e<'.e yaruıı 
nısebeı> oldui u facianın elemli 
tafsilatını, elbet siz de sinirle
riniz. gergin ve göderiui.1. dolu 
dolu okumuşsuouzduı·! Budala· 
ca bir -.arhoşluğun ve kanun 
kaçaklığının kaldtrınıl rır iistiin
de canlarına kıydığı bu iki bed
baht '\ c çnhşluın gen~, şimdi kan 
ve kemikten bir külçe halinde 
toprağa kaı?ı nıa nöbetini lwkh
yorlnr.,. 

Resimli Çarşamba 
·---------~_..:=-------------------------------. ... 

Yazan : F. F ı kret Ozsöz Haftalık mecmua 
- Çok duşi.indU.m, taşındım, 

flıkat gönlüme süz dinletemedim. 
Leyli benim olmazsa ölürüm! 

- Öyle~ :,e bunda tasalanat.-ak 
Re var? Çabucak bır düğün ya -
p~verrriz., olur, biter. 

Koç H anın telfrar gö:Jerı 

nemlendi. Derin derin içini çekti. 
Babasının yüzi.ınc bakmadan ce. 
~rap vcrdı: 

- Fakat iş sen n andığın gtbl 
~lay degı1 ! f 

Niçin, bunda ne zorluk olo. 
\Jilir kt? 

- Leylfı beni u.tcmiyor. 
- Seni istonıe}··p dE' kımı ıst -

,.ormuş? 

- Nalband Topuzu seviyor 
- Pekula, Tonuııı ca..!ır p b r 

daha kız n gözüne gfüük ncmt.'!>t. 
flı söv'iyclim. Dinlemezse temız 
bir kotl"k atıp g&ziınü yıldıralıw. 

- Ben 2or'a scvgı istem"m ba. 
ba! Le} la bana sev<'rek va mı azsa 
kııbrımdan ölsem de onu almam'. 

Kar•al nga yine derin bir dil -

zaman yüreğin taş basarak iki 
gönüllüyü r.ahat bırakman gerek. 
tir. Çünkü b"rbirlerlni gerçekten 
seven çiftlerin arasına girmek en 
bü;> ük günahtır. 

Koç Hasan, babasından bu na. 
s hntı alıp da uz.un uzun düşün
diiktcn sonra, ihtiyara hak verdi. 
Ounn dedıği gibi yapmayı tasarla. 
dı. Her gün sinekkaydı traş o u. 
yor,. ar kı' ... ptan islemeli uruba
"' nı r,iyiyor mor ip<.k oyalı ye . 
Tenisini başına doluyor, iki dir
hem bir çckirdC'k sUslcnC'rek Ley 
11nın ge>ç('Ceği yolıırdn, gczinece
<i ~ crlerdC' qolasıyordu. Bazan 
•fa kzın bulunacar,ı semtll'rd 
ıl;r • kÖ-'-C\ <' 'zlcnerek, se\•gili. ı 
'akla,..ınca bat!'. l asını hazin ha. 
z'n calm, ·,a ba 11vor. ondan son. 
rn da yanık bir c;rkı tutturuyor
du· 

8ugihı yine kırl rda ı?iirdiim S(!Dİ. 

Bu gidi le i:ildiircccıc;in beni! 
Yiirci:rini :ıynjbna atııyını, 

Bfüiin bir şehr i, hatta me mle
keti fıirdcn ye. c boğun h u h i'i
disenin schcplcı·i üzerinde dii
riiJiiı· c, g(jriiliir k i. ~cbcp ahi~" 

rlir , fııkn t hfüiin lıid iğine rağ-. 

men ne t İ <•es i fecidir : yeti~ki ı• 

'ki Tiirk gcııdni ıı toıırağa \'cril
mi~ olınahırı. 

Hepimizi y:ıralı~ ·aıı hu hadi
senin kahramanı oförii ._ uzok
tnn sıkilmı yumruklarla ko· 
'nlal'kcn, onun lüzumlu ye fa. 
ideli b ir san'ntin namuslu icrn· 
k:ırlnrı olmaktan bnşkn giimıh · 

olnu yan diğer mC!-lcktaşlarım 

bu suçun mfıncvi şerikleri ad· 
detmek nklı nıızdnn h ile ge <:ıne7 

şiiphesiz ... Ni tckım onlar da te-
Suı lıeniın ol, t·anıına can kata • 

vım . essiirler ini hizc ,·nki ıniirut•ant-

. · ı k • ., !erile ish nt ctı ıisl<•rdir. N ı cııı hem e n sa mr ... ın kn('ar~m .

1 

· • 
R .. I" d h ·• Zıl\•allı gcuı•l cr! ... u gon um c er gun ~"ara acrır. · 

sın - .. --...----------
Korkına ltt-ndcn, gel bcrnbcı ge- ASKEfll..IK l\JE ~l ı•LARI 

Yahya Kemal ile bir saat - Yazan: Nizameddin Nazif 
Ziya Şakir' in bir mühim yazısı: 
Mahmut Yesari'nin yeni bir romanı: 

w 

Küçük Haberler 
* İstanbulda 1700 gönüllü hns

tnbakıcı ycti.ş'lirilecek, bir harp 
vukuunda kimsesiz ve fakır ço. 
cukların korunmaluu ~in de 
yurtlar açılacak. * Üniversite haftası hu yıl n -
yarbakırda merasimle açılac<ık 
faydalı koııfrranslal' verilecek. * Altın fiatları düşmekte cle
vam ediyor. Diin Reşadiye altı. 

nı 2690, külçenin gramı 330 ku • 
ruştu. Bcsibirada 123 radnn 
muamele görmüstür. 

* Bu pazar Kad·köyünde sant 
10 da bir pasif korunma ve para. 
sütcü ekiplerin faali~reti tecrübe-

SOLDAN' SAGA : 

s • 
si yapıhıcaktır. 1 - Katil - Deniz yollarıııın * Yıldız balıç<.'Sinin belediye· hir vapuru. 2 - Telefondn ilk 
ye terkine karar veı·ilıniştir. mUkalıemc - Bir ren'k. 3 - Vir. * Dün muhtelif mcmlekct!ere gi.i: - 1\1.ısırlıların giydiği şapka 
218 bin liralık ihracat y.apıldı. - Kınnap. 4 - El ölçüsü. 5 -

Abdülhamid devrinden bir esrar. 

SE~§iNiN SUÇU 
• 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tnrilh: 1888. - Sennayest: JOO.IJ00.000 Turk 

~ubc ve Ajans ndeclı: 2fı5 
Ziı-<1) ve 'l'icnri lıcr ncd banktı mwtıııclı•Jcıi. 

Para hiriktircıılc•rc 28.800 lira lkmnıiyc \Niyor 

Ü!'!:t>; 

unceye daldı. Türkmenli köyi.in. 
dekı butun kızlar n gözleri oğlu 
Koç Hasanda idi. En saygı~ı, en 
~ng n o nklcıı·ın kı7.ları bile Koc· 
Ba anın etraf nda pen-ane gibi 
dönerlerdi. Fakat delikanlı bun. 

zelim. 
lnrm h.ç bir ne yüz vermez, SU· nu can ana kurban ol Hn güze. 
ı·aılarına bile bakmaks1Z1n alimi. 

Seferde '\'C ha~arda s ilah altı
na alınan muvazzaf , .e ihtiyat e
ratın hususi, resmi işleri hak
kında yeni bir kanuıı layiha ı 

hazırlanarak Büyük tillct l\l ec
lisinc \'erilnı iştir. 

* Çöp fırınlar1 ınşası için İs- Zelzele. 6 - Bir maden. '1 - Bir 
tanbul belediyesi 52 bin lira a • nota - Altı (acemce) - Bir no
yırdı. ta. - 8 - Kalın bir kumaş - E. 

~. calımılc önlerinden geçip gi. 
C1erdi. İşte köyün böyle gözde bir 
41 Hkanl ,,; bula bula bir çulha 
~ız nı bulm~tul 

Ya Leyla haspasına ne demeli? 
t>uhan knlannın bile seve seve 
k ucağıına at~lacağı. biı· delikanlı

)'U kaı'Şl nalband Topuzu üstün 
tuL"iun! Bu kız deli miydi, yoksa 
4-ensiz, dü5:üncesiz biri mi-ydi? 
Yahutta kendini nu:a mı çekiyor. 

lim! .. 

Ley!(ı Koç Hasann ya:plaşıp da 
yanık bağlama seslerine karı an 
bu içli türküleri işitince biraz 
dmaklar, fakat sonra utancından 
kızaıan yüzünü ellerile kapıya • 
rak koşa koşa oradan uzaklaşırdı. 

* Fint Mürakebe Komisyonu vin üstü. 9 - Eskiden kadınları:n 
mevsim dolayisile gıda madelc. yüzlerine ko;>·duklan şey - İsti. 
rine yeniden «ıarlı konulmasına rahat. 

Bu hal, böyle bir kaç ay kadar 
sürdü, faknt Leyliıda hiçbir deği
-:ik!ik görülmedi. Zalim kıı., K oç 
Hasantn bağlama "ile, türkü st7.la. 
malarına, yanıp yalolınalaı1na al. 
dmş etmiyordu. Kimbilir, belki 
de gtizel delikanlıya içten acıyor, 
fa'kat ilk sevgilisi Topuzdan bir 
türlü ·az g~emiyordu, 

Koç Hasan, artrk tam manasi
le masallardaki mecnune dön • 
mUştU. B \1tUn gUnlcrlnl, h atu\ 

gecelerini dağları, bayırları, or. 
manları dolaşmakla geçiriyor, hiç 
bir yerde durup dinlenemiyordu. 

Dünya kendisine adeti\ zından 

kesilmişti. Babasile anası artık 
herşeyden ümidi kesmişler, onu 
kendi haline bırakm~lardı. 

U yihaya göre bu kabil cı·a t 

ı·esmi, hususi her nevi i terini 
idare etmek, icabında leh ve a
leyhlerindeki davalarda keudi
lerini temsil ve bu haklarını is
timal etmek iizere is tedikleri 
herhangi bir §ahsı te,·ldl edebi
leceklerdir. 

Bu gibilcrin hazırhyacaklnrı 

vekaletnameler kıt'a komutan-
ian tarafından tanziın edilecek 
' 'e her türlü puldan, rlisumdnn 
muaf tutulacaktır. 

kıırar veroi. * Florya plfijlal'l açıldı. 600 ta 
ne ahşap kabine yapılıyor. * Sarayburnu P ark gazinosu 
yeniden t~1 edilecek, ~·niza

manda bir yüzme havuzu yapıla. 
caktır. 

Resim sergisi 
10 Mayıs cumartesi günü snat 

16 da Basın Birliğinde 1·esim ser
gisi açılacaktır. 

lstanbul müddeiu· 
mumiliğinden 

l<.,1anbulda bulundu !il anloşı -
lan Bodrum Hakim muavini Ali 
Fuat Gedi.k'in acele memuriyeti. 

ize müracaatı. 

Egeı adalannı Alman 
paraşüt kat'alan 

işgal ediyor 
Berlin 8 (A.A.) - Öğrenildiği- Veni neşriyat 

ne göre Ege denizinde bazı adala. Büyük Türkiyede 
rın işgali Alınan parnşüp kıtala. 
rile yapılm~tır. Bu adalar üzeri- gençlik teşki latl 

- Elbette bir gün gelir, bu ÇO· ne cem'an 7000 pnraşüpçü indiril A. Nurullah Barı•man tarafın. 
cukluktan vaz geçerek aklını ba. miştir. Almanlar ayni zamanda dan yazılan bu kitap nefis bir şe
şına toplar. 

Di~"<>rlardı. Fakat Koç Hasa paraşütler vasıtasile top, küçük kilde tabedilmiş ve satışa çıka . 
J • tank ve haııp nuı1zemesı de indir. rılmıstır. Okuyucularımıza tavsi-

nın aklını başma alacağı yoktu. mişlerdir. y() ederiz. 
Ters:.00 olarnk her gün bir~ da- • 
ha a1d. başından gidiyordu. 

• 

YUKARIDAN A.ŞAÖIYA: 

1 - Uzak şarkta bir ada -
Zenci. 2 - (Fransızca) gilmek 
- Lavta. 3 - (Fransızca) Hayır: 
- Sahan - Tok değil•. 4 - Bir 
nevi kürek. 5 - Çokluk. 6 _, 
Sıkışmaktan emir. 7 - Bir nota 

- Fenalık - Bir notn. 8 - Bir 
erkek ismi - Sandalın iptidai 
şekli. 9 - Evin aksamından -
Çehre. 

Evvelki Bilmecenin 
halli 

Şimdi işin asıl can alacak yeri. 
ni geldm. B undan somnsını iyi. 
ce dinleyin. HERi Mecmuası 

- 1 -

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla· 
rmda en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çek.ılecek kur' 
a ile aşağıdaki pl.rla göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet ı.ooo Liralık 4.000 Lr. 
4 1t 500 > 2.000 > 
4 • 250 'b 1.000 > 

40 > lOO » 4.000 > 

100 adet 50 Liraiak 5,000 Lira 
120 » 40 > 4,800 > 
160 '> 20 » 3,200 , 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralaı· bır sene iç.inac 50 liı'n. 
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz. 
!asile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa 11 ~hil, 11 Birincikanun, 11 
Mart ve 11 Haz.iran tarihlerinde çek.lecektir. 

TOPÇULAR 
'' Kazıklıhağ,, 

İçkili ve Danslı Gazino 

AÇILDI 
.._ 

Geçen sene müşterilerinden gördüğil 
rağbet üzerine, bu sene daha güzel bit 
şekilde tertip ve tezyin edilmiştir.Fiyat"' 

lar geçen senekine nisbeten daha 
ehvendir. 

- ~miserlım, sen de beni şı- d~ (evrak) t~ takip edip te tam 
>nartıyorsun doğrusu. Ben bu k&. yakabyacağun sırada elimden ka. 
dar kıymetim olduğunu bir an ça'{l Frcdo habisini buldwn. Şim. 
bile düşiınmem~tim. di onun bana yaptığı oyuna ayni 

Sigaramı yakmak üzere ateşi. ş·ekilde muamele ediyorum. Ve, 

En Son H avadisin Romanı: 11 
1 

Sakız sigarasını tablaya bastı. 
ı·ıp söndürdfi. Ve turşudan pek 

1 az alarak: 
- Başka §Ckildc de muhakeme 

olunabılir, dedi. Fakat o kadar 
garip ki: 

- Bir hakikat var ki, dc<11 

da, Fredonun rahatta olmacl 
dır. Çünkü, Galua gramofunı.J~ 
Kaykovski'nin İtalyan KaP 
plağını çalarken pencerelet 
tabancayla altı el ates acrll niz. var mı?.. onu elde etmek üzere iken stüd

~·oda spikerlik yapan Galua ile 
Komiser çakmağını uzattı: 

- Sen bizim mUzika tabirinin 
~ demek olduğunu bilirsin değil 
aı;? . İşi salamuraya yatmmak .. 
B~·lece mücrim tn1<.ip oluıımndı-

nı görerek kendiUi..."1.den mey. 
d 'r\a ç·kar Y(! yakayı ele verir. 
SİJ't"di si? mfülüriyeke mezuı. ad 
o! .nııvorsunnz Bii'!de mezuniyet 

t'rahat .ç n kullanılır ise de siz 
üunu iş husu~unda kuthmma~ta

., nız. Anl ı::?!an kn.p'<"l k ...azifesi 
ho unuza gitliy~ra ben.Liyor. 

S:ık z, arkasını arkaha-a daya. 
m • rlü~nceli s· .. rasının duman. 
rım ceyrcdiyordu. Gôz.1ıerini du

mandan ayırmıyarclt: 

- Hakkınız 9ar. bu vazife ho. 

ahbap oldum. Bu ~uk kelime. 
tıin tam manasila altın gibi temiz 
bir çocuktur, böylelerine, şimdi. 
lerde az ttı6adüf olunur. Bun ,.. 
çiunke nd sne yalnız sevgilisini 
bahşetmek değil onların ·saadet. 
lerine çalışmağı da şimdi kendi. 
mc bir vazife t'<iindim. Eğer sev. 
gilisini sen de bir görmüş olsan 
bu kızcağızım da iyilık hususun.. 
da Galuadnn a'iağı olmadığını 

takdirde geciı'kmczdin, hulasa iki. 
si de birbirine her cıhetçe lay k 
bir çift. 

Komiser, cebinden üzeri not. 
lıarla dolu iki kağıt ç·karmı tı: 

Dostum, sen şimdi va?.ifen: 
hissiyatınla karıştırmı~ bir hal. 

desin, işOO notların: 1 1 
Sııkız, kağıtları. nl..,rak alçak Çeviren: S. S. 

sesle oku.ınağn başladı. . . . . , 
_ c.. Mndolen Didiye, 23 ya.

1
Te~n.nı~anıde w Buenos Aıres ten 

d bckr M do Malli mus" t gclmıştır. Dogruca Frcdonun o. 
şın n, ar. a c. 

·1 'ki .. 'k hoıd·e cal ş turduğu eve inmiştir. Burada üç ar namı e ı muzı ıı • - .. • • 

B k hak'k da bilinen gun kaldıktan sonra hıç b;r ız 
mış. aş aca ın , b k 
b' k ş· b 1· ... ı.astan ıra nuyarak ortndan kaybol. 
ır şey yo .. . up e ı C~· muştur.> 

Fredo namındaki adam tarafın. • 
dan idare olunuyor. Amma! o. Notları komisere uzat p siga. 
nunla yaşamıyor.> Ben de bura. rasını yaktı, ve nıırıldarur gibi 

Komiser, yan gözle Sakıza ba. 
k yordu: ! - Bana kalıırsa, sen meS(;~e~i 

Madonun öldürüldü&rü zamana catallarıdıı·ırrorsun, Bence, ı§ın 
tesadüf ediyor. Bu. Madunun kolayı Fredoyu yakalamak ve 
kız kardeşi olması itibarile onun kend:isne malCımumw. bu'lunan 
kardeşinin öldürülmesine mü- 12 saatlik sorgu sistemini tatbik 
maneat etmesi Hlzım gelmez mi? ettiğimiz takdıl'de bize mesele. 

Komiser, meze olarak liı.hana 1 
nin hakikatini bülbül gibi anlatır. 

tur.şusundan yiyor, önündeki bi. j Sen de o zaman görürsiin ki iş o 
rasını içerek Sakızı dinliyordu. kadar önemli değildir. 
Sak z. lafını bıtırdiği zaman, clilc - Her şey kabikiir dostum, 
bilmiyor gibı bir işaret yaptı: şimdı benim kot:1kum başka cmet. 

- İki rahmetten biri: Ya ca. te. Galuanın ümltsizlikle bir 
sordu: sını böyle düşUnmüştüın. za,·aL nini dogrudan doğruya cinavPt haltC'tmesinden korkuyor-um. 

lı küçiık, bu herifin nesi olduğu. - Geldiğinin ilçUncü günü h1ç ortaN- dır \'e şimdi de bir köşeye 
nu o da bilmiyor gibi ... Bu kız. bir iz bı:rakmryarak ortadan kay. sinmiş bulunuyor. Yahut, hiç 
cağızın bir de r.blası var: « .. Ga. I boluşunu tuhaf bulmuyor mu. bir şeyıden haberi olmıyarak gel. 
hı Didiye, 27 l a-.ında, iş.siz. j7 sUılluz?.. Bu ga;)-•bubet tamamı diği yere dönmüş bulun.ıyor ... 

Bundan sonra, iki aritadaş kah. 
ve gelinceye kadar hiç konuşma. 
dılar. Kahve geldikten sonra Sa. 
kız yavaş bir sesle: 

lQtfunda bulunmuştu. . i 
Sakız.ın, bu ifadesi üzerme 1"". 

\•esini birdenbire yutan lwtll 
ağzını yak.mı~ı. • 

- Neler anlatıyorsunuz Y.~ 
şiımıdi de masala mı başladd<" 

- Yok canım, müsterih ol, 
latıklarım hakikatin ta kenti 
dir. Evet Fredo korimyoı·. ll 
ketlerine bakılırsa k.endisinİJl 
kandığına hükmetmek l!zıtll~.Jf 
lir. Halbuki değil, çünkü, 'LWi 

- Sonu ~ 

Sahip ve Ba.şnıuharrirİJ 
NtZAMETitN NAZtf 

Ncşriyar Direktörii: 
ŞÜKRÜ SARACOOLU 

Basıldığı yer: 
Ebuz:iya M atluuıJi 


