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N izamettin Nazif - Günün eİı son haberlerini vet"İ~ S iv asi Akşam Ga-zetesi ... KURUf 

t Ruzvelt 
Bu Harbi 
Kazanmağa 
Mecburdur! 

~merika 
Harbe 
t;irecek •• 

-Bir Facia-

- Lafa;ret! Ba ıeWik! u.aön ikinci sayfamızda : 
F.i• Amerika vuifesi:nt ~ -

ldkatea miUlrik .üıe "Mkll. Bi..:ıL ıair Baki ve L~'ki 
Avrupaya yanlmı etmek , .._ IJD 
7ena laud•ki muztari• kalıt L!1-- -egınıv • • 
............ iil ~-tlım qte .~ 
JeMaon.t•t& he f A A 
.Avruparea.iWrPe.uı.. 88D1Dlf lr 881.~~ 

lıyor. 

NJZA....,IJrH 

diyor ki ... 
Biz biliyorduk k! Biı:er, 

kanlardan yaptıgı thal 
ınuntazam gelişini inkıta 
ratmamak için Balkanla~a 
.,... • +; ap eunek ısti, •·•§tl1adan ıçyn . • 
411. Bu ithalat Bitler. ıç~ 
\alfıde ehemıniyeti baızdı. I 
lbaıım bazı tedbirlere teev~ 
le. içtinap etınesl, onu 0 

~ere tevessüle m~bur ·~Büyük şair Bikrnin mezan Ye yanına 
·'tta umumyietle kAfi bir se L....ı f"" "" 
~ eder. Atınanyaya, blhı SOa.uıan aaı ... 
~ pahalı ödetilmiştir. 

Dessie 
muharebesi 
200 ltalgan öldü 
860 esir alındı. 

ltalyanlarla 
Japonların arası 
açılıyor mu? 

Şashay: 2t (A. A.) - Ja 
maakmltmnm Şanghay'cla baha 
IUUl Tomlslav Yuıoslav şile 

nla bir İtalyan hahriye sDAhea
•• mil~l tarafından mtlsa 
dere etlilmlş elmasım ı·t.ıt.,..ı 

denhı makamlan aeıtlinie pre
testo ettlll resmea Mhllrilmelıııııı 
tedir. 

En Son Havadis 

111111111 
evletlerarası,, Hukuku 

En basit tarifile hukuk, hak d fi lıuS1Uundaki. rı.zik muayyenl. 
mevzllU ol•n. «ter· in, _ ica· var iDi ır., yete uyacağı ,üpLeslzdir. 

- hında illihtıal edilebilmek me-
y i tan 

-uı.--ı ri • _ • ._... re - maddi bir kuvvete, cemi- Geçen harp sonunda Wihoa. 
unan s m llC' .. cne nı - aa • ul . .. L _ h. "- kal !1..-~ 1 tunl iddill eden MuıtSOlini yet .tarafından ken 1111 bır ma S<>Iu ır .ıuııeri ı ZU1..DJyeti e, 

eyyıdeye dayaDJDMJdU'. llH"" • d R ::..r·k l Hıristiyanbk ideolojisinden 
Nüfusu, lr.arpsmdakinin sekiz Sosyoloji tarihi bize göeteri·~ amı ~ l ~J müfrez bazı part.alan hukuka 

misli kalabalık ~lan bir. impara. yor ki, hmısuz bir «lıubk• ua 1 naklebİteğe kalkışarak dl§ po-
torluk, soiuk 'bir kıt ubaba ku. doğması, hatti tuanura Mle var mıdır? Birbirinden üstün litika sahasında kötü bir telif
çük bir millete .l8l'P ~ etti. 1m.. mümkün değildir· Bmnm ım- iradelerjn birbirlttile çarpıt- çiliğe dfitttiığfi gündeaberidir 
para~rluklar (!) r.apteden. bil- verasında hak Jlepl. ceb~ var· tıkları bir zemin üzeriade aen ki, b~yet böyle bir çıkma• 
mem kaç milyonluk bir ordu, bft. f dır. söz, elbette daima kuvvetin o- zın içine yuvarlamnt§ bulunu• 
t6n hazırlıklaruu bitirdikten ve Ferdi hukuk sahasında hu lacakıır. yer. Bu ~as, blr ttirlü mer
karpsmdald küçük milletin bira netice, devletiıı üstün İradesin· Ve kuvve~ kl\ba, ham, ha· iyet harfJiyetine Ul.3§aınıyan 
olsma toparlııaııaasma fll'sat ver • den doğan bir zarurettir; der şiıı kuH et, tek merkezden in· mualledelerin eılıs ve devatDo 
metien llıijcuma c~. Küçük miL let lUÜeiseseti gıe liıebildiği nis· tiıar eden bir sistem değil. sız &esirleri hariç, Bir O.~ 
Jetin bu müthif (!) müatev ..._ bette ferdin hakları da teminat muhtelif merkezlerden kopup Anuı hukuku hayalin '8ya• 
§ISlllda lkaç ~kas dakilra nm· alUna alınmı1tır. gelen bir dalga halinde bulun· nan kof bir milluJer cemiyed 
-~ cistereltUeeeii İmdi baı iradeyi (Devlet.İra· dukça, mutlak bir a11arıinin tasavvurudur. 
iQikdw. • ~ aıan sahalarda bir hüküm süreceği, kuvvetli dal· Cenevre mfhıenlmmio teıo 

(Devamı Gfiacü say! u> aramağa lmkin pnm daha uyıfmı altetmd: ımni timdi aalıyoru. 



I! • En Son Havatlis'in E•hi Tefıikası ~ 4 
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[ - M~el'ii[i; Nizamettin Nazif j 

Her tarafında kan .d5külen ve her 1 

kasabasında bombalar patlıyan bu diyar •• 
Takibe çıkım kıt'anın zabi

ti kime ne sor a alacağı .~evap 
evvelden malumdu. Bulga~ 

larla Pomaklar: 

iürürleıften cBerekelli ovası:. 

denilen yerde bir pusuya düşür
müşler ve öklürUlmU~rdi. • 

.on Beşi.nci · .Asırdaki ltalyan 
· Y.arilrri·8·dası •••• .. . 

'' 

16•Niiea CUMaraeti i;41 · · · 

lstanbülu gezerka 
tÖpladıOrm ~notlarda 

- ---
Büyük Şair Blki ve biki 
kalabileceğini sanmış 

bir fani.~~ 
Bir haksızlıgı hangi hô.kime havale etmellı 
.Bu bir dünya işi m~dir? Bir ~hiret işi mi? 

Mediumu Abdülbaki efendi • 
Ruhi .ipa fatiha. Sene 1862 
Bu yazılar silinmeye yüx t 

tuğu için olacak ki baş taşın:ı b 
(Devamı dördıincü sayfada) 

Süveyş Kanal 
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. ~-he~ 1 ·Bu !Go·non Eh soniH8be1

rleri · 1 Asker gözü ile-

Cocuk Terbiyesi Arı·a. ntin i 'Amir~ l AvustFaıya . İngiliz Süveyş Kanalı Cebelüttank 

·EN ·80?f·ffAVAl>ts ~. ·-·--------------------.-c·- •M.a-C•11nıtlil 1941 · 

..:._ v-- AB y;ı,ı. r a p epcümeni · ' . • bli" I . Ve Çanakkale · . 
23,Njqn ... _ .......... , Meksika miidafaa SakaDeiyus . 'loplanbsınela resmıte g erı limni · adasının Almanlar tarafından işg 
Ankara radyosunda, ,çocuk vtt. hazırh~ı yap 1 Londra: 2G (A. A.) - Hava . d.l . .. b t"l ıerm., hitaben lııir JDibaM~e Y ıyor B.ir Mesaı· Sydney: za (A. A.) - Alman nezareti tarahndaıı dün öileden e ı mesı munase e ı e ... 
........... (llqi •irinci ..ı.u..Je) lıınfaMI Jl fi --

.. ı uştur... miiuhabe9'.., de nmühim bazı meseleleriP N tti. • propacandaeılan • . ... ~ ionra nefndi;J~ ~e~Hj: Yazan: Sabık oükreş l 
. . Sayın Vekil, bu 1 · •• . • ...ıu..ı ·· ~ • Ü Sö J' • . ·. Mre vustral1a putile:ri 8nfnnda ~- Nortreç samı.ri açJklannda . , il . ,, ·, 
•· ~ pıcakJum ohlild lıQa-.._ aora...-u.... Y •mıfiır. -Y ... .,......_ Jt.-.Jya ı.~ pel'§elDh stinii yapdaa bava Ateşe• itenmız . ...,ed_. fiyle ••lf*V: .. . Jiev.york;ı~ <-4\,,,A.) - Aaso· Atina 26 (A. A.) -Amiral Dlll fii~d~..-~i)ltak .... ihti:. harekatı esnasUMla ltombarcb· . . . . 

.Aaa baba o1aıı1ar pek iyi tk. ciated Preas'~ıı bilcliı'cUiine gö- Sakalleryua Yanan gençliğine lif ı; .. ~~ .. rdii.ıae - dur uydu· 
1 

. . ı.· ~ı (Başı binncı sayfada) · ı nakliyatını iitenne -alan 
. • M 11.-:L- L· 1.A-_ • d . . '"95.,...... ıı;• man tayyare erunız ır u pnan :k4.-"1A•. 1 "liz y arGc' ta G--'and --1---.• dir ederm ki puklara ait enMi .re •. e n._,:..P.1İ:-~~ti Atlantık aıağıdaki mesajı gön enwıtır: nalan haberl•r Avustralya. niil- d kar· m~U•w, ngı • unan .,arp Rlt:'llJ ~ 

vüık :ı-.--ı, 0 - L-- SJhhatleri tq • sahiJhıde. Tampıeo ve Obregon• • «Biz mağlup değiliz.• Son al· 1 t' . - ü :..~~ı :d • L' ~ vapunuı a yangın çı h kıt'alannın oyalama vazifelerin. nakliyatı da yüklenmiş bulun 
• _,,. ~- • ımn m ._eye evom nu- ımşlor ve bu llemlyi b.....,. e- . . la d · · 

• . dar ahlaklar.uı.a da taalluk ;ı: p ve Pasifik ıalıiliade de Ma- U ay içinde mııaau mbir im- a........ıatd -ı.; '6s•iitüıa tak· men tımamile tahrip _etııôfler- ıyı yaP!J11§ o!'"la ~ ....... ır. uha-.ı.- ~r. Amedtan harpb lindge t 
iedir. Büyük sıkıntılar baha zattan ve Minzanilto'da deniz paratorluğu ezdik. ~ekildik, viye etnJiıtir. Alman kıta arı lJıı= m L-.:-~ himaye tasavvur a en ta 
yavrularına temin. ettikleri üsleri 1ınırnıaı.: için 14 milyon Çünkü 100 milyon nüfusla baş Harbiye nuırı Spencer,. Al- dir. . · • • • 1' yapan kuvvetlerin Yunan • İngi- mevki.İlle geçince Amerik d lar tah 1 k b . . k Avcı tayyare]erımız şıma ı k tl c...--ı muhte h be . . ---1Ltı yat, emek ve tahsil; ancak ~- o sis etmiştir. ka bir imparator u ızı ar a- man radysu tarafıadan Avus- f liz ardcı ı an 0111UA:S · • ar cınnesı uzam~ut:Bli. r. 
rm ahıtwdı. olmalarile kıymetleıe- dan hançerledi· Çekilişimiz tralya'nın deniaaŞll'I memleket- Fran

1
sa üzerinde 1!~:ruzi HkeşJ meldir. BüyUk. kısımların muha. Atlas denizinde şimdi blr 

v uçuş an yapmış ....-uır, ava ·-eleni arıtıık sevıkül. Cebelüttarık Dle6elesi başgöst ceık:tir. Çoculk her zaman ana ~a- ~ol kazalarında muvakkattir. lere yem kunetler gönderme- meydanlarında bulunan Alman r.ebeye gıu ... da . 'yecektir . f banın yanında ol8a, bu end)§Je. Kralımız ikinci Y orginin İ· meğe karar verdijüıe dair çı- le . "tral .. t oeyşi bir fay vemıı · iDi§ ır. 
ri aııltacırk ııebefıler belki 'ita. ölenler daresi ılundı mücadeleye bü· kordlldatı ha ... i tebip etmiş- ~:~ :::::.,ı:.ıw yoz • •· Bu vaziYete göre elde kalan kuv- ln,.ı!te~ v~ Amerikanm ha 
labilir. Falkıat bueünün hayatıi • Londra: 26 (A. A.) - Mün:l· yük ve e.msalıis bir İmparator.· t' · · B . d.. L---k"t d b'r vetlerin fazla zayıata meydan ve denız üsleri kauınmak m 

ır. · : . u gün uz ~ a ın an ı ek .. g r· d"lıe t~ Po .... _._. ait ol cabı 90cuk pek çclit zaınatar kalat nazırı geçen martta yol luğun yanıbaşında ön bekçi o· Spencer sözleri•e şunları ili- . ti .. d"' vermeden nakledilı:n uzere e 
1 

ı .-panya ve ~l.2le 
0 

• avcı tayyaremız ssune enme- B k t Aso Ant"l ad lar t.....a} gözlerinden U7.&lkta; okulda, ~1- kazalarında ölenlerin 834 kişi· larak devam ediyoruz. ve etmiştir: . . t' alındığı anlaşılıyor. u uvve • r ve ı a 1IU ~ 
.,;..dıe, dü'kkanda veya sakakta>u- ye baliğ olduğunu söylemiştir. ·· Almanlar Avustralyablann mıpş ır. b • b"" lerin nakli ve Moranın tahliye&, meleri muvafık bir tedbir olur. -1~ CEBELÜTTARIK'TA MUDA erşem e - cuma gecesı u- .. lunduğu için devamlı surette i.ü. Geçen seneki lJl&rt ayında ise FAA TALİMLERİ YAPILI korkak insanlar olmadığını Yu- yük bir . bombardıman filomuz Alman hava kuvvetlel'l8lı~- ~- Asanro··rler rakabeleııi mümkün d'e.gildir.1 ancak 496 kişi ölmüştü. Bu se· YOR nanistanda görüp anlamışlar~ Almanyanm 'başlıca deniz üsle- bardmıaııları dolayısile pe'A muş. '"" 

Biz, bu tahlilin delalet ttL nenin martında ölenlerden 369 .Cebelüttarık 26 (A·. A.) _ dır. Şimdi Avustralya mil~eti ri olan Kiel ve Vilhelmshafen'e kül olacaıktır. muayeneye tabi ğj mônayı pek anlıyamod'ıık: ""- kişi ııe<eloyin, 465 kişi de gün. Dün askeri lrumandanlık kale- ·m~ül z,_aıarda daha. azım- Jıüenm obulşfü. Başlıca hedefi Jt.KDENIZDE: . . Belediye lllakiue İrılitlürlil 
... ba muhterem Vdtll, Oa sözJ.ııe, düz ölmüştiir. nin mudafaasil• alikadwr ı.lim kilr olduğmıu göoterecektır. teşkil eden Kiel'de deniz tez· Almanlann Llmnı adasını >!· kaymabmlıldarı )'eni •ır 

wcuk te~biyesinin cemıiy~en ~ · Sidney: 25 (A. A.) - Bütün gih.larile' fabrik-'arda ·yeniden gal ettikleri teeyyüt etımiştir. Ak ınim ya'pmuı .ve. bina tahinleri A b ler yapıJaeağı ve bunların bir . GI ~-c -.. ır 
,P, ~ baıba~a. taallllk ~tt),in.i men•ka har e partileri temsil eden Harbive. yangmlar Çlkanlmıştır. Bir çok deniz baV'UlSlllıd~ld sevlnllc..,,,..:i"' asansörlerinin ~İri iıia v ..ı ııliıılem!* ;sııy.ı.lar? F.iiem.. . 1 kaç gün devam edeceğini bil· •ncüınenl ıukul v.uiteti \etı.ik ,ııı.s.ı. ıl.ıi1Aldı ..... bal., .... ••"YIM bakariten göze batan en rllen milıltİet lıltaıwaıla 

.. : le ise, bu görüş, IX}Pdem teŞye ·gı• a.kl diriuiıUr •. Halk lıİı ma~vralı- 'etmek tizOnı 'lıvcb topıa,mnlf' aa<e yapllan lıasarlırd .. tlaha mühim noi<ı. şudur. Almen isti. terin muaye .....ru....ı..ı .. il 
~ ve Tll.ı. ~ın rec~. • :i:.iıtira!"' <!-•• ,mediln.ıekte- tır. cır.ı .. ile ..._ lun>•:f reis- büyük •-ıara 1<heblyet ver- ""1, Akde_, Sü..,. ·1<aııab ve terilen yerlerin ya..,_..p 1 lıeria "'"""'~ kanıkıerı:ıte- (Bap ltirimi 'oalıilede) . • lori ••Bahri,.. ........ n. ~ mlştir. · Cehelüttarık geçidinden benli• riİlllne ıİorhal ;,.iibikle ' 
.zat. lefkü etliğini. söylenıei\cap açığıdır. Bıt '1nıkun halk i;Z.. • ff or Fransaya teplant..ıa . - r.uıua.......... ,tynı .... zarfında Norv• yilzleroe. kilometre .=oatır. 5'.1- bildirmiştir. Da. ııy - .... ettirır lu bu da, bir ~alıe<ıek- rinde tevlit edeceği okiııltti na dır. 'J:op)aahtlaıı .,.,,el yoptılı 'lellanda, Fransa ve Bel~ka sa- veyş kanalı • Celıeluı<arılt lngtl. dar mikacaat otınlyoa -
ra. .-en beşka lir""' ye. urı itibare alarak Rıızveltin. . farafta~ları · hey ... tta B. Hac... demi!fllr hillerlııde bavıızhdo diler he. terenin AıtG,ıııiz .,,lunun 00 mü- bia uiıhlplori fiddotle eeaıllla.ll 
r..,..._ · · da yaluııda beyanatta hulıınma kiı dellere homlıudım111ı .,.. sahil him sevkülceyş noi<tas.lır. lng>l. dırılacak •• -rleıi 

,Çocuk oemi~n malıdır~ü:p. 11 lıeldemnekıedir. · . Vldıy: !C (A. A.) - Fraııoız fınııara.IA>rhıfa!ı bl•ino yap. aıiıhofaza servWerlao Dıensup tere bunlar üzetjııdeki h&kim!- hikLmecektlr. h ....ı.. ... ~ baba .-r Miliıtemlelte nezareti, nezaret · fak · 
. · e Yua.. ·~ , ceımiye\ ço. Nevyork 26 (A. A.) - Gal- tağJ hüC!!IJ!d•-·mu~affak olamı- t~yyarelerimiz tarafından diğer yeti muhafaza .ediyor, at garLp • 

' ~ li=indeki.te>lıiye nıl~ ifa lup Enstitüoii tarafındın yaıp- erkiıııııd .. dört y8kaek D!oııııı' yan §İnMli lmpantorluğıuı, bün· lıuı hücumlar yapıl-tır. tir, ki Süveyş ,kanalma ve Cebe. Ku .. çu".k Haberler nd b 1 ru, Geaenl ·de GauHe i~in pro- • · akl 
8

l?'asl. a, i :vasıta mUeai.r:rden la11 anketin verdiği neticelere . yesine deflptli, fakat .öldürücü * . l&ttarık'a henüz . y aşanuyan _ _......_ ______ _ 
birtdir F~•-.. binefis od ·· Ame 'k 11 .. d 83 papnda yaptıtmdan dolayı az. ·, · d L-ı • d' ....... d' · · · A.) K h' A1 'st·ıa.sı r~-akkale ~ · 

• - •>\rece gore, n a ı arın yıız e b • o ıpıyoıı . ar~ ·•• .- .. • ır. . Kahire: 28 (A. - ~ ıre. man ". • ....- • * Fatiht.ı d\bı y•pıloa 
derece l>u ·~l'biyenin tesiri;,, • ü bu harp bilmeden .,..el A· ·ıelııilştir • . llım1""'•n in ~: Şimdi an'-lerlınize •llyllk •ir aln diitor haher alan nuıhlıllerl, zına 150 •kilometre kadar ookal müdafa• te<rilbesi mu~ 

. den uzak kalamaz ve ~- morikanı,. harbe gireceği fil· retin ,lllıSek ıııtipver~ !".'Y•h ~ Ol!ı~iyiz.. duınıanın 'l'O~'a yaptığı mU. ınağa muvaffak oldu. Buna se- li oldu. bclır .. • Bugü~il .ledıiye aıı,.,.,. rhıd~r. Bu ankat 10 nisan ile ibasmdaa ohp G~'":" ~ ••: . . , . • . .. , . İoadidt .hfu..ınlardını buradaki hep, hiç ş~;~ Bulpristanın * l\lllinıkalıe lıüı<ısu lıaaı d 
lloyso dl\B onceld <efeY;uı!aı,;ıa. 20 nıean ırtiında y ıpılmııtır • voıum taşımakta ••• !Jiierlerı . . • CJWENl.Jt.l'!D , tnırtıız gamizonUDua Alınanlıırı ordubozanlıgı, diğer Balkan dev. ve valiz liatlan m.r;ı..ı.ıı; P# lına, t-yeyl 1'unaıııen \ıhitl Şurası dikkate pyandır.lti, ı y- <le FraJısııı Koııaosu,. K~~ . (Biıp lıiri!'d aayla~) . • • h\İ'Paw.naP devam ettiği mı· !etlerin~ ınfuıferit lıitaraflıl< si. lahil yanhlJııüın tetkik ..ıı-

' bir .tear olarak ele alma!a ve ni meoele hakkında bq ay ev· ve §'ırki Fraıwıı Afrı .... ışıe,ı. B.. ~·"!'Mi ~ıafıı.,,., iıoııuu ç.luırmaktHırlar. Dilf' yasetlerı .ve So.,.,t .Rbsyanın * Rwn .se ı.elain. · .le~ deiil, ~etin t-. ••I yapılın diğer~ ankette ni tedvir ediy.,lan!L alıae ~~ta _ devrlff ·~ bftcmnlan ııe~ mllıyu. -Büyük Petronun vasıyetname. si lstanbulanya ~ c!Oııla 
• ~•lune Yarıımoklachr, ~et reye iııirak edeni":"" ancak ~DJ wDııMOSKOVA •....ııtlftlııııı =. = .'• 1~.,. _ ...... .......,.lorln· sine tamaınıle ıcykm olan· esrarlı talarını binloa . ;ı,;,.e çık_... 

....... ferdin mııbltino ~an yüzde 59 11 lıu fikirde lıul1111- • şıırJat , :rmı ım.: . . kliıiı. .. : 4.. ileri geçeaıecliğinden •I· mUsaıııalı..,dır. · . . ' · * G .. lha H11Jrda-. ve 
' doDin lıir neticedir; Şu Jıak bu lıiU!flU· ' • · ~ !:!' :" _ . ,; .........;;. ını...ı.. fada milttanb c.lıelilttarıık . Alııdeınz )'Olile ınüşsuy: .,:....Jemıde 11\ubt. 
·• !!l\l~ hııs..ı.ı --~-· •""ti iioı&w3" U (~) - ~ itlrtl ııt 9111 nı., ve , • - .. "'""''*' .. -ıu. .+ Aıolas d...ı.ın.ıa.ı oı<a denl• ~ ·1ıı.r<1e .. wııi lıastıı 
• · ~a~ sade a~ ~~~ o ~ ~ w ~eni ~~ ~ı ·8. yeatn•~ .. ı~ ~ftltt 'S~f .olhuwfi.1 ~ ~maktadır.. Toli..: lunon birJıeştjği - bi.ric~k· 'mühim tarı . gon 

>nektep de de;ı;~ lıiitün d'!Y .• Ç karalı · · a,.- llerl8'J' .., ~ Mas- tnı> .ııemınıf•"" üy .... lfllt. ;;;.... yapdaa ve ııbmetle ••- ..,.ı.;;1ce74 . noktasıdır.. Celıel!IL kuı?la~ını. •km".' ~ !; ı tesiı,-Ieri bir arada h~ule >t~ ıç J 'ı' f . kevaya· llllmlSa~ ~tir. . B . .... ~welt . G~1•d'm ti,.eleaea so.n höCUJQa yüzde ·elli tar\k ·kumanElanhğına İngiliz Ge. yarhın=~ p~~ gd~lu 15 t . 
ook • ıre. V1 . · . . . ıu- il 'MllWer -•ileri - . m . · . ecllhn . C lıı "'••••-e ıp oma evzı ve çoc- ıışı}ayec.ı. O\ı ·ç- J ~ an ar, , ·S.illıı: BOZOK . e • . . nl-ı.etinde Jllmaa piyadesi işti. neT&li Gort tayın lttır, e. kt: 

. , timııi muhittir. Maarjf (hay .:. ' • · lmdn 'ışpl .•dDmlı ·..ı.•ı~ rü et;..ı.tır. Bıılhalr;i liuadan belilttarok'ın mlldafaası Amerika- "" ır. . ha 
11' <nıaarıt., dejli~ milli ıi,1 ; · Vıı~: 28ı il. A,) ,_ B. (Bıışl lıirİllc> ııalılfede) nl vd•ııkOa - ~~ ..,.. .;..,ık; hikumlUtla ltalyonlar yı da aM<adar eder . . Kalenin · en * °"".Jet Ilmıır. Y~llort .. ııislemi!) bu lçlimal teıiıiye, Y • Boooev.ıt, dilııkii •-teller • 1lalih ~ 1881 d~ Seli· liııuıtt ~ lolldirmlştfr. ·e Alınaıılu ayn ayrı eihlltam· hafif cephesi, şüphesiz lsp.ny• ~'.n seyriiş°,Rır ~ 
tln;,, lekevviiııünde başlıea uhi le~lısıııtlıı yatıştırıcı ~ 0!: d;r;•ttn·. ı::1-;:;n .Da IFl!ı!.~ lıol~ ta: ıu teşlıil ~·hareket olmiı· topraklama mi\tevo<cih olan ka. ı&.;bare~ de('Şlruftirb...ı. e1ııa 
>olü ayaıyacalt müe-..ıırwm takip - Am.ılılıidua lııımm ç ''I r ıı ve ıan . a ,.. .ra1uı•ım. 7aıııfııut . . !"•lıı~ ıer4ir . . ra cephesidir. lng;bı.. bu kaleyi * es.k kol ve .. 

Biz bu İ"-i h;.:...le 1 etıniı ·we lnlıalar arasında Lin• · metınde bulunuyordu. A1a· miitale8s11ua B. Rooseveıt· •ha- · • • fn-.:ı- bo müd" f ........ .....ı_ • tedlkle . öre aydınlandı. ~a göst . 
r '""'' an ıyor, ve ·örk Mili" MüCadd ye baı.Ja . · . . 24/25 nı&a11 gecesı p;u.IZ m a aa ewıft:ft.· ıs nne g ~. JP.rd . t bulunamadı . 

hiç !i4>1!e -;)'Oruz ki bu • . herıı'ln .........,._ oiiJl...UŞ. t ~ . e ' • Y~ ılemif Y~ P,DI" llive ~mlş- hani tayyareleri Trablıu imdid aKle •imalillde lspan. ., yer · e ~ . . · 
t - ' ıhıs. f B D----eı h ..:ı.·ıe · is yınca Selanikte komşu ve ar- ti · · · · · ım.- ş en ~ * Mıntaka ticaret midir) ~· sayın Hasan Ali Yücel 

1 
bi ır. • -.ııev t li .... ı rın • • . · ·: • · r: . . . . ~hrine yeniden .hücum etmiş- ya topraklarıncl'a ileri mevziler . . . ul k · zinıle berabe-l·'r • tik.lll harbinin •ilç bfab yılan•· uda§ı olan Salih ona baı ya- Birleşik " Aınerika Groenland-ın _ _.

1 
·A ._ 

1 
"d . t . 

1

_ • 

1
,. md emrıne verılmiş olan ve a 

· "" · · . • • lenı r. . n..n::po ara, enız ay- tesıs eıtmeıen n~ ır. • _ \. _. . . Ensari 
81 

lan oldujunu w beynelmilel va -ver ol!llU§ ve hu hımıen .1923 he rtürlü işgaline mini almak 1_ • han-"'lanna ve . resmi ATIAS DENİZiNDE: litta ~ı olunafl ittı ton 
- ~nt Bo k B ·· ük • :..t- aı--L _. Da Ya.l'ea<ı:ıl) .~ • w ten.. e başlanm1ftır A ka ~ ziyet haltk•daki göriifmeleıi te yozgat - .. ı.a oy • lçm tedh~ --·: ... ·dıı1,tt1- ta ııüsahetli hııılıalor ~u 25 - 30 milyon to. gun ıın . . · """ 

r da.... - - ıılıııarak .... mecli.., ~~oluncaya .kadar de - htr ~ .......... 1 :oı-· •ıiliııı.fu.. . ııilat.oya baliğ olan lnııillz ...,.. * ı<altana~et~. yere 
-,,_ herıı''" --ordusuııda ful nm elmışlJ. • Yııeııinn i1mit - . . ' . ret filosunun şinıcllyo kadar ne "'.•sarayı v~ «•an ıçın be 

• Soya.not lılr lıbıııet veriı-dijinl Iİ4ve S•lih )lozok, l;!ıodi Şef,.. . 0 ........ eki_ •un öK~dar zayiat verdiği malQm de- bır im;: pl~nı ~r:l;ntlf. 
E 

11
, ~ etınl!fllr. iıılu\ip bayıuııda .ı.,. aınl· . K -. ,_atıil'iar,: ..._, ._, tilcllr: Almanlar 

5 
_ e. mljyon zel.er ~·•e . • ~ ;\;. 

.,, •:: 

1 

~ a..ı.ı ıııı...ı. Vç kaafl. 7"'8 o\morikaııııı aıaz .;,...Jaı.dao, biri idi. Huıı· ona 'b~ ~ ... ~tL 00ru" tonil:ıoıuk gemi ·~rın1 • * ~t001Y_t' 'f>iltr;zesi e;·ne 
g ç, l"atılı,. •ı. ~ ea .. birli Yılaıııdır, .....,...... ıs- .lhllll lıir çok .. 11uı1anm da J• . konserinin A ı..._.-K.KU iddia ed•yorlıana da buna inan. ce tascltlı eclim>ıı .ve V ı r 

:::-- ar~, ~ .ı. llkılıl lllBeadeı..ı yapdırlıeıı lnı zıp D"§retti. Atatikldin ehed;. ograrpı Jlııkara: !C (il. A.) - Başve- malt ııü9tür. Amerika Cümhur. yetme "".Wedıı.z::~ . d 
ve •;-: 

11 

Rabi ~ .......... isim, ne fns;ıı.ıe,,, ae de tap. Jete iutibliııde kendidne kı- . pr · kil o.ı.ı.. 8elik Saydam. Mnlı relıli gemi kafilelerini Amenkan * İngtlız ~ loııııle rın en 
...:,.• :;... ed DJD ılıp.; h ar: li~ ı.tb ..ı..ı... ilgilıalı el· ya.U. derecelerde gö&1erdiği laiai.ııul ->vatuva? llıen. BWmiyet · lıııynmı ve Çocak b..; gemiler;!; himaye etmek ta. ~ Haıııl.ey 

1
.. Bll'<=nı• ~: Bu Um ~esadlf. \ıiş- ":"Y~ loitoraf ........ ftrll. hağbhk heyecam haurlarda- sııpları ;!9 aısııa salı gllııil akp • haffuı milauelıetHe yurdun sovvunındadır. Geçen 1ıazpte de .00. Xıuinöııu 

d . • çar ...., .._ ııılpi. dır. mı ... ı 21 de Mıılıidd.n Sadak her tarafmclaıı ııldıklan telırlk Anı 'I: böyle bir karar venlôk- .,..tır . 
ft çıktıı.tuı - .. lıt. .. L_ KANJt.DA- - idııresiııde tıir od<eslnı ve lmnı . __,,,,.. en • * Akıl bılzudılıası eenu 

'" atrııyıp •ataları tUt ·~ ..uA TI!lıd GElliLD Kendisine nlımet dil«, a· te~ dolayı 1-...--~ ten ,.,.... harl>e ginli. Ve ha~ uin yıllık loı-esi, dün 
17 

d~ 
dirdir. Bııı..ıan - • ıılU\.f' YJlPB.tyoa ilesine•• Biiyiik Jıl«ıliee taııi• kıoııııerl ..-ır. - tıN>dıi lerhıbı .,. ~ telırllder•· ıllm için Almaı> AlenWıltılannın fbba odası saloauula prof 7ıfıı Cİtııılfle •· ; ..: Aı,,. • Ottawa: 21 (A. A.) - 1118· yetler illllılrlZ. K.ıııserln )loolraıııııii ala l!ılijpııı ""-<lo!u ajıuısıııı ik; Amerikan gemisi batırması ~ Folıreltin Kerim'in lıo§k 
neler ,._ dar ır. • • la, hımınat ....... B. llovve ..... veriyoruz: ta..ıt eyloııılfler<lir. ktil geldi. ~r.d to 1 ...,. -asın n PfOrlerı da ~ 11 ,,. 

1 0
.n a p amn,..ır . 

. Raı.ı ile Mehniet bini Ll...n. . • l 1fik vapuru ven·ı Ondule Cluis~-W--al\t CEUC.r.~ . Şarkta Pasifit ve Hindyo \) *Ordu ruznı.et'nd varu ..... ı ._eal • en....,.a. lJlŞaSI içha P inlar haarı.a...aş f 1 . (1714 1887) Z fa b • ı e e ~ 
_ 

8
....., $ekip 111~1 oı•ııiuna lıildİrıiilplr. - · EOer a r u ıse ..• ıe11a ........,,_ ............... .ıtı cak kadını .. ba'd<:ııda ııua~ hın .... -:.::- Çıkar ..... YtiNANtsT.Qı XAYllE'l'rtru makinelerinin Jolıann Sebestian BACH (Başı birinci sayfada) ay lıile .--· ~ tik "": günü büyiik bir toplantı -·ı..ı 

· Demişlerdir AltAZABAziYE 'l'EKRAa SA. 
1685 

• l
7
59t Fakat k1çftk millet öyle 28DDe. dili gibi on Od •Y harbi ~ al ca.ktır. sızlık kar...;:a•taıa, hnı.,.. BİP OLACAKTIB. çogu~ bozukmuş Franz i7~: YDN dildiği ıibi kolay 'YUtulacak cins. saydı ldmYUr ne fed vaayedere * 'fayyare piyangosu idaresi 

nan U lira ile ııltuı eelıl~ lı\.. v........,. 28 (A. A.) B. • Joluınn.: Bnılıme ton •eiildi. ~ yuı,.ak ı.. - · luk, bızyıın, 19 May" için Y'nl lılr keşide ı... •oğını alıa ...... ~"" .... 8-eveıt .;,.... ......... ..:;...._ Bôyleleri müsadere- teyeıı imporıılorlajıııı lıoiuııııı lluıflıı • ~ı.r lk' zırlu.yor. 
3' --. ına ıı; -ı • • (1833 - 1897) -L--~- Az dah ı...x... rdu k- ve ortağınnr ve onun ın- * ş-ı.....:_ •--l b l . ~ıkaranıamıştır. Onlar .. - ..,..._ ııeleıı /\nıoıi!sının&c ye tibi tutul ocak FRANZ • JOZEPP HA YDN •~- • .... -...Y• . -~ delıi . akl nlı ~~,...e u unan ıaso ları alıp savuPDUflardır. ııa. Alıefa ceııılyotl iwma ,.... .. , . (l ?32 • l809) Da ibtiliçlar altı ııy oilnlllkteıı el ~ yam arııon ya müsteşarı Şefik SoYff ~ 

Vak'adan haberdar edile11. söylemiştir: Belediye Makine Mtidiirlüğü, UVERTÜR sonra imparatorluk feryadı bastı. mı sa~~e muv~ten ° kii • ne devam etmektedir. 
h ! -il b' lntgtiak" san. berllerlerdeki yerli ondüle, per- v "f yüz •ıyona balan ve çök mılletin aı:nu karşısında 

lis, dün sabah. Me m~~ Yft --.. L~atın .: 1 .u asınm «İphıigenie in Anlill> hake ?ku tusuA ':..... ıen bilyük mahvolmaktan ır. ...... ı-Btur. tın. * Milli Şef İnö'nüniln Be~ lı ·arak Müddoıumııınılito 1 -··- Deweeen 
118 

olursa mena.ı makiıı.elerini kontrole KEMAH K<lNSERTOSU 1 •en ~~ :. • -:-·--. Ju llalkeWııe wr.ıııtleri imDıl· U.. .> . · h' h .. .ıa.. Yanan milletinin lstikli. lıoılanu§tır. Dalıı llk ııdunda.. ordusnııa llllllik •ulımaıı ı1lııer jlllratorhıoun mı.,,._ ordalıirı ... lıın etmıştır. Kup ~is en::..:• llni "•arazi htitllnliitııı& istir. zı liertierlerdeld mokınelerin Mi Majör blr. lıupııratorlulu 1mt1a.ı- Çil· 1imdl smıııtlan ~o. to~~rı, W ;:!ed":' "'".'>:'" lanamamıştır. o , a. tederek nı··-~ı 1 JI..- bozulı; ve saçlan yakacak kadar a) Allegro x. • ...ı Jıan () k'ı-ilk milletin yerde yatan merasimle ev e.kı y~ • .. • t kip etmerct ...-11& er o acaıı;uıa b) Ada . ~ .. ı . ~ laca:kt Y~tle kendıoını 
8 

eııılnlni, Bu ~ pye uiraa- zarıırli oldutu gllriilmiiş •• bun· gıo Münhezim iınparatA>rluğun "" <esedinia -...... ..W-
0 

Ve ası ır. dır. da Y-ı.n AIMrlkaam dost lar mlibllrleur.k ma...ı.r. o. c) Allegro assei fi ilk aıukavemetle lrarşılaştıiı en foell 1ıu -.,, lnı _... bu • ---o---
lufuna ve Yardımına &iivenebi- luıunllŞtur. SYMPHONIE ılın: Y'P hareketi yaparken, bamı bir Amı' ral Darlan itizar lir. Bia, ........ karpmtla htır- lllolWıelerı y- olmıy.. .... Do miuiSt - Olllıırııı eiterJoriııi ·- ..ıer telildıl .,.._ cınlulıırıııı 111 

Dün bilmece süıunıımu~da.ıyetlerlııı --..._ ınlllet- lıerler bundaıı -.. oın..ı.. •) Alleıı.ro .....ıeraı. tım. iki ayia .ı.-, - iki o7'la telırlk edlyv. Vl .. y: !C (A. JI.) - A~lral 
Lir yanhtlık olmuştur. Klı~ere mlimldin •lan Mitfbı maddi ta •e rakip herberlw M&laup 1') Andante olsun oııh.n yere .......,....! diye l:ler afer 'bu Jae, his ••d• ı Darlan din l\'iday.'ye gelinq •• ~er bir başka t>ilm:eceye aitd- ard~ ,. ...... bnr ~1 icia fia~ ,._l~i t1lla- c) Menı.1.etto hatuırp Nııqonlw. . llefNt ederis! · ve •nifeaile -..ı · ..,,, .. 
Öa&t dileriL iılmnıJww - .-waı... •> Biviıoe l'üM ....,_..., ldlcta..... W .U.. ............. 



8Qıfa: 4 EN SON HAVAD1S 
:; ... _, 

Dürbünün tersile] 
Çöplenmek 

Bir sabah ceridesinin «M. K.:. • 

=~~lk~=bi~~ Siyah incilerin Sonu 
;: ıç;n bakınız neler -1ı · ı., :.~.:ı"u!:rkta •lyah inci- ı Güzi~ {;~~~] 

c ... Bir kaç hafta evvel burada Siyah inci.Le.-... 
1

.. '- • ·ı d ~ ·· ·· k _..ı • d 
cKatilini> arıyan ölü ism1 hak. Onl h. ç· li kı llD .uu wcı er ıaa ~. yuzo et eueceğjm 81r'a a, vıt~na 
L.--la l&.,.~elen ~ --.ı_..ır arı, ır 18 zının ırAnnemiıı. lıer gun·· döktilkleri kü,.ük bir Çinli -uk .irdi. 
IUDU --.... su '11:...-UpAo gözlerinde buldwn. EYel, yü· ": ~ı u' d . lak k 1 lf ır-- c· 

Nanemolla: .. .. k'l h 1 . . il) gosya§ ar e aıma par a • Elinde bir kutu ve bir de bü-
zun~ oa ~ at a~.ı~a, .JIJD ~. J ı lllljlar hatu hir çifti de. öl~· yük valiz vardı. u.un müddet 

- Yenilerin kusuru.na bakıl. ~ng~~e r~~c~ g~z er~d ıçan sahiLindıen alınmış, büyük bir önümde hiç 1e& çıkarmadan 
ınaz, dedi ve Ulve etti: d ' ı sıya ınç1 par 1) or- değerle bir Çin paili§ahına .sa· durdu. 

- Ne yapsın hazret. O da böıy. u. tıl ı T h ek tti:n 
İiittiğime göre, hu inciler m §· ııen ar et e.~ zaman. 

le çöpleniyor.• Padişah, onları zümrütten bana, ufak kuıuyu ve valizi hı· 
Vallahi tı.ibafl •• Demek, herhan. nl.ce Çin, Hint padiı.ahlarwı bir mahfaza içinde saklamış, rakarak ne olduğunu söyleıne-

esir etıııi§, Lü) ük hir ihtirasla 
gi bir meseleye dair hazreti (!) p~lerindc dol~ıırnıı~lardı. ölürken; vasiyetnameame, bu den vagondan aşağıya demir~ o 
M. K. ıbir ~f etm,işse, artJk ba~ Çünkü bu kızm bütiin siilii- mahfazayı, we.zarına gö.mmele Juna atladı. Bu nereden geldi· 
kimsenin W etmiye bakı Y9ktur!. ksi iki si) ah inci~ e malik İ· rını ) aznıış. ği 'belli olmayan garip etyayı 

Fakat, madem ki, işi gücü her mi.ş- Sülaleden biç ldm e, buıı- Bundan başka, daha neler trende bir türlü açamadım. 
giın hesapsız cnar;..

0 

yemek!)) olan ları kendi isteklcrile kim eye : 'ardı? Her biri ayrı bir ömür * 
-. ... ı. r: Nan""ml>lla y ..... ;le ·n 1 'b· I ı d l · Bir ay sonra, )'Olculnk hit-~·u .... .., • c ... ~ n 'ermeıniiler. Zorla alanlar, ça gı ı, mun macera arra o u ı-
kusuruna bakılma2» diye bir hık. laıılar olınu... Çaldırmayanlar Ji. miş, küçülD bir otele inmi§tİm. 
met yumuttlamış. O hald'e, bizde birer bakire olarak ölnıii)er. * Aklmıa, onları açmak geldi. 
M. K. nın kusurunu hos görelim!. Bu ma-alı aıılatnn do .. ıum, Siyah incilerin sonu, Uzak 

Bir müddet valizin yanında 
ürkek ürkek durdum. Küçült 
kutuyu, ellinde e~irip çevirdik 
ten sonra açum. Km·vctiııı ke
sildi, kutu elimden dü§tÜ. 

Evet d(l8hını, bu siyah inci· 
lerin sonu idi. Onları, bana, o 
gôf!dennif ti. 

]fte dostrun, aşkına ve inci· 
lerine ı.adık kalan Çinli kızı, 
onu bırakacağımı anladığı için 
ihanetimin cezası olmak iize
re, incilerL kendi elile '\'erin· 
dt>n çıkarıp, hütün aülal; inin 
hatıraları ile beraber gönder· 
ınişti· 

Y aliz bir asır evvelki Çin 
müce' her ve O)maları ile dolu 
idi. Bunu bir ma al zannetme 
dostum. Bu, «Si) ah İncilerin• 
onu idi. 

Güzin Gürmwı 
Yalnız, ~urnda beni kat lasıya ara ıra uzaklara dah) or, Lir şarktan ayrılaca~ım gün, heni 

guldüren: cO da 'böy~ çöpleni • müddet sonra ) ine devam edi· görmek için gelmemişti. E,;n. 
yon llfına dokunmadan geçemL )Ordu: de d6 bulamadım· Tam hare· ~ 

,25456789 1 Askerlik işleri veoegiın. Anlaşılan cM. K.» ken. - Bu ı;:iilaleyr-. Çinliler, «Si 
eli eserlerine, başkasının hükmü. ) ah inciler> ıııhnı H~.rnıİ~ · j. 1 

l 
· ı isi de bu açık galatı hakiki ö. -----------------------.: lUm yılı olan 1008 g'ibi okumak ne hacet kalmadan, şu damaayı ce kim eJer, hu yüz<len olınü~- 2 

sureüle dW.Cltmek istemiştir. ~ıyor: Çer çöp! .. Heclıal.dc ken. 1 ler. ice kimseler hirer rnh.ip :ı 
Bu mezarın bitişiğinde ve so. ~ disı bu cçöpler~ ile gururlanıyor. olup, mana tırlara çekilnıi ler. 

Fa'kat ben'm cçöp' nmeb ade. 1.§te dostum, Uznk Şarkın 1nındaki mczartaşmda da şu kita. 't 
be vardır: ~ tim degildir. bu eQrarengiz siilale inin son 
«Toka~ sancağı. muhasebecilL 6 Her ne ise, fıkrayı burada kese. evladı olan bakir,e Çinli kızı-

ğinden mütekaıt Abdi.ilbaki efen. ., iım. Zira MT. v-ra <Eğer tabirle nı, ben de tanıdım. O, bana r 

Fatih As1< rlik Şubesinden: 
1- Yedek subey hakkına ma. 

lik lise ve daha yüksek mektep 
mezunlarından henüz askerlik ö. 
devini yapmamış olanlardan yük
sek ehliyetnamclıerle ehljyetna -
mesizlıer l mayıs 1941 günü sevk 

rrr -., ı h ı dmin kabr"dir. Ruhuna fatlha. 1---+-+--''pru··ntü n--'inden ,~ler}e uğ. bütün SÜ alesİnİn tari İ O no 8 
.u ~· :r-J d f ı d' B Rebiültıhır 133L:t ...._.___,_~_, 2 - Bu şeraiti haiz mezunların raşmak mide bulandırır. bir takım e ter er ver ı. u 9 

edileceklerdir. 

* defterlerle beraber bana kalbi· Aynı ismi taşunış veyahut ay. -..--~-- sevk muameleleri yapılmak üze. 
. d rd' ını "meslelkte bulunmuş olmak SOLDAN SAÖA re şimdiden şuhcye müracaat et. nı eve ı· 

Ekmek ara baları Alçacık Çin ıedirk.rinde O• insanlarda adaşl~rına ve .~eslek.. 1 - Kahve ve fmımbil ile ba- meleri. 
nunla bafhA§a hu tarihi ınasa· daşlarına karşı bır temayul doğu. kıbr - Bir edcek ismj 3 - 1,t>u iian davetiye ma'ka. 

Fırıncılardan lokantalera, .ı:ura. 1 k O' d k d k ruyor. Cami, sebil, çeşme gibi bir 2 - (Fransızca) altın - Rum- nunıa kalın olduğundan müracaat 
"S ı o uduk. ku um, o u u ·~ k ı'- 'bid 1 . · nrad .,'- 1...- • "- 1 h-n.a_._..ı.... k '"'-

ya buraya e'kmek taşımak için • h . ·ı b' "lih ih" co cı e arın so an ı1& Uiltu. !arda bir kadın !mıl eııuıeyen er ~ as er~ 
ça sıya wca ere ır ı e g ı ıu'n a.:l-ş1-- V"''-ı..ut mesl..ıı·,.,a•. k 89 dd.....; u Lc:~Q.k teneke arabalar kullanılı. ua ıa.cı .. ,, 1ıW t:ıw -s 3 - Var değil _ Denimi bir anununun uncu ma -=• m -

•""$ tapum. bin '·-•-- ı · ı yor. Bu araibalan iten çocukların Neler başarınamı~tı onlar? :re ları tarafından tamir edildiğini millet ci · ce Ut:.l\.Llya muamc esı yapı a-
üstleri baı:Jarı perişan ve pistir. derin bir mazileri vardı. Bü· görüyoruz. Mesela Mercandaki 4 _Çoban çalgısı _Hendese. cağı ilan olunur. 
Hele el'leri? .. O kadar pis, o k.a. Hayrat ham~nın karşısındaki de daire öaılısinde geçer * 
dar pis ki. .. Sanki senelerce sa • Bu•• yu·· k Şaı·r cami Fatih devrinin bir Mercan 5 _ Sıhht muayenelerden son. Bakırköy Askerlik Şubesinden: 
bun yüzU gönnemiş... ağası tarafından yapıldığı hal.de va verilen §e'Y Şubemizde kayııtlı yedek piya. 

Geçeııleııdıe, bir lokantanın ka. B A k• 1114 H. y:ılıında ağanın bir mes. 6 _ Tak değil _ Bir kadın is. de teğmeni Meh:med Suphlnin a. 
pısında bu arabalaNa.n biri du • a ı... lrotdaşı tarafından yeoilenmiftir. mi cele şubeye milracaati. 

26 Nitan Cumuten 1941 r Bu Sabahki Telgraflar 1 
Afrikada harekat !DE GAULLE'e göre 
Hartum 2s (A.A.) - ıuakalle Fransız mUstamle· 

üzerine sür'atle ilerliyen İngiliı k I . . . . 
nıotörlü keşif kolları, İtalyan· 8 arının taksımı 
Jann bombardımanlarına ve )'Ol 

Loıadra: 25 (A..A.) - Miiata• 
üzeıohıde yaptıkları minilere kil Fransıs aaası Geeara) de 
rağmen Ambalaai')e biraz da· 

Gaull'üıı Brazuville'deld hür 
ha yaldaş~lardır. Ambalaıi'· 

Fransudar rad)'eMUUla ind et• de Keren'deki ~bi tabii müda· 
tiif bir natku nepetmekteafr. faa mevzileri vardır ve l>u me,·· GeHral. 

zilcr Dessiye'de nihayet bulau nutkun•a, flmdi §1• 

1 h"'ki b ı kt dır mali Afribda bulunan Alınan• yo a . u m u uruna a • 
1 Dessiye ,.e Anıbalagi İtalyan1•· arın Fas, Kamerun, Togo ve 
Kon•o hakkmdak' L-J--»•Lı-_. rın son iki mukavemet merke· - 1 ._ auıa en 

'd' o·~ t k 1 d ULA niyeti biç bir zaman saklama• zı ır, ıger tnın a a ar a s """ 
net vardır. Yalnız Asosa ,.c mıf olduklannı, İtalyanlann ise 
Gaınbeila nuntakalannda keşi yalnız Tuausta defll. ayai za• 
k il f 1. · d "' 1 t manda Çad gölü mınta1--nda o arı aa ıyctı \'e U!:iman a c· aaaı 

nıas devanı ebncktcdir. gözleri olduğunu söylemiştir. 
De Gan11e Fransız mUstemle

TERMOPİL CEPHESİNDE keleri ahalisini Hür Fransa da• 

Vichy: 25 (A.A.) - Dün Ter· vası etrafında büytik bir heye
nıopil geçidinde bulunan Yunan canla toplanmış olanlara Utiha· 
cephesinde bir tevakkuf dcvrcs' ka ve onlar gibi hürriyet uğ• 
olmuş, yalııız öncü muharebe· runda mücadele ·e davet ebniş
leri cecryan etmiştir. ,Alınanlar. tir. 
muharebeye bombardıman tal· * ynrelcrini sokınnğa devam cdi· SELANİKTEKİ İNGiı.iZLER 
;)orlar. 

Singapur'a gelen 
Takviye kıtalan 

1skenderiye: 25 (A.A.) - Yu· 
anistandan tahliye edilen sivil 

İngilizler Selinikten iskendcri .. 
~'e'ye mu'\·asalat etn1işlerdir. A· 

Sjngapur: 25 (A.A.) - Ma· ıra sıra yapılan hava hücumla· 
lezya'da bulunan A vustraJya rından maada, gemiler giinlerce 
km vctlerine iltihak etmek Ü· ~iiTen seyah.ıırt esnasında iz0 aç 

zere dün öğleden ıonra Singa· •dilmemi17tir. 
pur'a külliyetli takviye kıtaatı 
gelmiştir. Yeni gelen kıtalarla 

Malezya'daki Avustralya heye
* BiB HA \'A BOCUMU 

ti seferiyesi tamamlanmış bu· Londra 25 (A.A.) SaWıiyetar 
lunmaktadır. Avustralyalı tak· lr. memlbadan öğrenildiğine gö .. 
viye kıtaatı Sing91»ur deniz üs- t. İngiliz bombardıman tayyare.. 
sUne geldikleri zaman, kara, de- liri dün gece Almarnyanın şimall 
niz ve hava kuvvetlerini temsil fuoibisinde bulunan deniz üslerine 
eden askeri erkin ve Uzak prk lieum etmişlerdir. 

* 
ku'\'Vetlerl başkumandanı Hava 
l\lareşah Birtok Popbam tara· 
fından karşılanmı~lardır. Yeni MAÇEK SIBHA'ITE OOŞ 
gelen1erin, şubatta gelen ve he· 
yeti seferiyenin kısmı kii11ismi 
teşkH edenler kadar jli yeti3U'iş 
ve neş'e1i olduldan cürillmliş· 

tür. 

Budape~te 25 (A. A.) - İ• 
3 lıaber aJanBelgrad nıalıfilleo 
Joılen öğr.eniJdiğine göre, .Ma• 
tk Zağreb civarındaki mali• 
'nesinde 'e s1lıhatte bultlll" 
raktadır. ruyordu. Arabayı getiren ve te. (BaŞl ikinci •yfada) Abdülbaki efendi ismindeki 7 - N*U - istiğrak ç AR 

peden tırnağa kadar pi lik için • ·vı 'l{eı\e illi >{'!.llvt ap.ıaw.ıauı .t!q muhasebeci vatandQJ ilk amnn. 8 - İrat - .ASker: T p U L 
de olan bir çocuk, ekmcltleıi ku. ueını.ınıo aU151 aA mwınAo Utı.n.-Ç larda ve gençliginde adaşına kar- 9 - Kadmın gözleıine sürdük- . 
cakhyarak lokantzya tııştyordu. şı:ndaki kitabe teharlannııştır •. sı derin bir incizap duyuyormuş. leri şey - Bir renk İ rRW\\Q Jf\\~g==\\ 1 
B~r seferinde, ekmeklerden biri Yalnız tarihteki (6) rakamı (1) Şiirimsi jeyler karalamtNa başla. YUKARIDAN AŞAlilYA Kazıklı bag\J çkili ve Danslı ~ın.ı JY) uy 
kucağından kayarak, çamur~ o. gibi yazıklığı için sonra bu (1) mış. Sonra onu geçtiğine inan. 1 - Ş.iınalı denizinde yaşayan • 

Jın yere düştU. Ekmekçi çocuk rakamına kurşundan bir bat ilL mış ve toprak komşusu olmak su. bir ha}oovan - Bir nevi peynir. Gazinosu açılmıctır 
Elkmeği ak! , kirlenen tarafını ko. ve edilerek (6) yapıld~ görüL retilıe Kargaudeye haddini bıl. 2 - Hayi - 250 kiloya dienir ~ 2G NİSAN CUMARTESİ 

Müzik: Konser 15.30 luyle s~lerek lçed götürdü. mektedir. dinnek (!) istem.ittir. 3 - Uçurum - Şöhret 
Muh~rem kariler, ~meli siz Hakkak veyahut hattat kfl~i Mezarcılar bana Sultan·ŞUera. 4 - Arı yuvası - Bil' nota 

söyleyin, bu doğru mu Bu te • bu tashihi )'apnuısaydı hiç olmaz. nın mezartaş.ını gösterirleıi<:en ya. 5 - Örtü 
mizllk"buhranınıda ne zaman kur. sa ayak taşında yapılan 54 sene. nn<laki mezarı şöyle tap.ıenış. 6 - Tümsdk - İnönUniln im· 

Geçen sene müşterilerinden gördüğü rağbet üzerine, bu 
sene daha güzel bir şekilde tertip ve tezyin edilmiştir.. Fi· 
atlar geçen senekine nisbeten daha ehvendir. 

Saat Ayarı 18.00 
MiWk Caz 0111-cst.rası 18.03 
l\fü.z.ik: Saz eaerleri 18.40 
Konuşma: 19.oO tulacağız canım?.. Ji,k hayatı (6) seneye indirmiş o. lardı. ıaladığı muahede * lurdu. Şiirlerinde ıafız ve mana - Bu da pir Bakinin taklldı!. 7 - Artistler yapar - T.ram. 

Barlar erken incel.iğin~, ~c~, yaı.ıları~a, Filorinalı Nhım bey medıum vay yolu 

Tabiatın güzelliği gözünüzün görebildiği 
kadar yeşillik ve ağaçlıklar arasında çok 
hoş bir vakit geçirebilecek bir eğlenti 

yeridir 

Müzi-k: 19.15 
Saat ayarı Ajans haberler 19.30 

tıraşıdek:Brlıga tıüzce dıkkat gos. da Şairiazam Abdü»ıa'k Himidin 8 - Üzüntü - Vüıiudümüzlln 
kapanacak teren büyük pirin ruhu bu yan. zeybi değil miydi? bir U2IVU 

K-onuşna: 19.45 
Miizik: 19.50 

Du) dua uz nıu bilmem? lıt cUmleyıi ve tarilıli ağır taşla. Baki efendi hakikaten madıa. 9 - Bir erkek isni - Faı:ıla 
Barlar bundan sonra g~e, sa- rın akııııda kimbi.Wr ne Jsıadar a. riyetaiz bir şairdır. Onun kadrini 

at ız ele kapanacaklarmış. Ye· zap çekiyor. bilrrıcmekte Aıcreta inat g.östel"l. 
rinde ltlr karar delil mi? Kim- Kl)"metli Maarif Vekilimiz .Ha. ınfW. OnU& Fadiıteit1 Yenini. 
ı.mr 1na karar kaç ailenin yi- san A.lıi Yücelden bliyüjk şairi. şancı camiinin karşı tarnfmcla 
dinil ,Uldilrecektir. Öyle ya! mizin ruhunu daha .fazla tazip bir de me6cidi vardi. Bu mescıdi 
Bu zamanda. yolunu şaşırıp Ca etmekten kurtaracak bir alfıka Mimar Sinan yapmamıştı. Fakai 
nrlara ıiderek etlenen zevk beklemek ~. Resimde onun mimarbaşılığı zıwnanında 
sahipleri (!) ata ceplerinde hiç ölüm tarihini 1062 olarak 9'ık va. yaıpılnlışııtı. Bü~ ~ pirinin 
ebnazaa ailelerinin küçük lJir zi1ı eörülıdüjli halde mezartaşı o. adın tşyan bu san'at ihid@Sinili 
masrafı• yetecek kadar para kumakta mümareeesi olmıyanlar. de kadri bilinmemiş, son zaman. 

Sinemasında 

Neş'e - zevk - e/lence ve sizi 2 saat 
kahkahalarla güldürecek nefis bir film 

iLK GENÇLİK 
B a ş R o 1 1 e r d a: 

MICKEY ROONEY 

Rady'O gazetesi: 20.15 
Müzik Fasıl heye1i 20.45 
Konuşma: 21.15 
Milziik: sahı oritestrası 21.30 
Saat ayarı ajaııs liaberlerl 22.30 
Saat ayarı ajans haberleri 22.30 
Müzik: Dans müziği: 22.50 
apao1f: 23.25. 

·--------~--~--------

artabilecektir. Daha dotrusu. dan bu.ıları bwıu 1083 gibi oku. ıeroa yıttııaratc y8l'ine ~ bir Filme ilave olarak : 
nr ınasraflan bazı ailelerin o- ınuflanill\ Meızarlaşlarlnlll toioğ. bina yapıhn!ftır. B .. 1 d 

Lewis Stone 
Cecilla Parker 

Renkli MIKI MA VS 

Bq muharriri ı 
NtzAMETTtN NAZtF 

Neşriyat Direlttörü: 
ŞOKRO SARAOO<lLU 

Ba ıldığı yer: 
•uzlarma •bar• olmıyacak... raflarından kollebıiyoo yapen bi. İbNhhn RakkıKOHYAU ··------ ugun saat e tenzilatlı matine ------ı Ebıu=iya Jlatbaaı 

- Bunlardan ~ka kimse yok - İşte, sakız gıbi cMk biri~. En Son Havadisin Romanı: 4 
ını.tydu?.. Öyle değil mi? dedi. 

- Evet vardı. Amma, bu da!ıa Onun bu cevabı komiseri dü. 
beruiz gebnemifti. O, her akşam, şündürdü: 
saat sekiz ile sekiz buçuk arasın. Saatte en aşagı yimü kişinin gi 
da pnkılarını söyleyen cMadio rip çıkmakta olduğu atlidyoda, 
:nammdaki> gayet gUzel scsJr içeri giren muganniyeyi kimse 
senç bir kızdır. Kendisi yedıyi gönned:iği gi.bi, Fredonu.n da çık. 
krk beş geçe gelirdi. tlığını yine kimse görmemi~ı .. 

Komiser. ~:.......t': tam Sakızın Bu, olur §eY mi idi?. u __ 1_ 'ttlk ... ..ı.._.rı rd f 

1 

, :ru•- . . . .. ~m::>eM:, gı çe ~unauaşıyo U. Ç • S S 
karşısına geçmiş, bütün dik.katıle Komıser~ karşısınde, bır koylu işte, şimdi de bir stüdyo müdiirü, evıren: . . 
onu süzüyordu. Şö~ le dedi: safiyetile sı.rıtan Sakızı hırpala • Ettiidyosunda çalıştım ğı mugan. 

- Evet. İşte, böylece, yediyi mak istedıgi esnada, _kapı~a üç niyeyi şaMen bile :tanımıyordu. nı gi.r.di. Bu zat, orta yaşlı idi. 
kırk 'beş geçe <.>lmesi beklenen kere vuruldu. Bunu muteakip de Komiser tekrar Sa'kıza dönerek: Kıyafeti c:Jiagün ve temiz idi. E. 
bu 2Cağızın geldiğıni kimse gör. stüdyo mUdürü içeriye girdi: O, şö;le cevap verdi: lindeki sedef saplı ufak çakı ile 
memiş olduğu lflalde, teknisyen 4 - Ah, Bay Komiser, ne kla. _ Bu kızcagızı, demek bu mü. tımak.ltar nı temizliywdu. Komi. 
numaralı stUdyonun mikrofonu. ket! Kim denli ki yirmi beş ya • barek yerde hiç tanıyan yok ö~·- ser, gÖ7Jcrlle onu sorguyn çeker 
nu mu yene ed CP i zaman, onu şmdaki bu zavallı kızcağız 'böyle le mi?... b·r v ı.v t almıştı. Doktor, komi. 
öld.ürUlmUJ olarak buJımuş. Stüd. feci bir akibetle karşılaşacak! O, ~öyle cevap \enli: ser n bu . halini farketti. Cevap 
~-ı bul· nması 1Az m elen Fre. Konuscr, şimdi, uğraşacak baş. - Var Bay Komi$er, var! Bob, verdi: 
d ~ bir çok ar&nut; bulamayın. ka bir kimse bulın~ olduğundan y.mi, Robent Galova demek isic- - Ölilm ftni ohnuştur. Çüınkü, 
ca ze teleforıla tnıleeleyi bild.i.r. memnun gbrUnüyordu. Kendisine mi.ş-tlm. Bir numaııanm spikerıni kafatasının altından, tam tıaka -
Cli. f,te... dönerek sordu: bl..r kaç defa madmazelle konu • g ncl~n aldığı kurşun yarası ona 

Sakl'Z, k.omisel'lD s&UnU kese. - Onu tanır mı idiruz? şurken görmüştüm. öldü ünü bile his.5ettirmemiş de-
ııW. - Ha~·ır. Bu sırada, odaya adliye dokto- nilchırr. 

Rober. \ısmer bir kadın... B'd', iti, Üı9r 
Mü-dür büyük bir teessür için· dört, ıbeş: Daha henüz scvifrniyor• 

de ellerini havaya kaldırarak o. lar ... Bir, iid, üç, dört, bej: Ala 
dadan çıktı. Komiser, kapıyı aça. madam Ark'ilyar ..• Bu fal yalod 
rak orada bekleyen polise: ikimm gösteriyor değil mi? 

- Spikeri ge-t.inn!'.z! dedi. Sakız, kasaya dirse'klerini clny• 
MethaJ.00 kanapede oturma ını~. ağzında daiım sigarasile 

olan Galua, derin bir uykuya dsl patronun açtırd~ı isk.amlbil fnhnl 
m bulunuyordu. Kendisini u · takip ediyordu. Patrona hiç balc. 
yandırabi\rnek kabil olmadı. Do~ rnıyordu. Nihayet Madam Arkf· 

Doktorun bu mütalcası koıni. tor eğ' ldi, uyuyan GaJuayı mll8 yar, Ç'!tlalk sesi1ıe: 
sere bayağı bir ,ferahlık verit- gibi y~ne etti. Baş•nı kaldıro.gı ıa - Bay Sakız! Fal kağıtlarile a-
oldu. man: lay olmaz. Onlar, çok defo haki. 

- Hay Allah senden razı ol - - Bu tııbii bir uyku değil kati söylerler; dedi. 
sun. 1.c;t.e, şu mel'un yerde, şimdi. di. Herlıald~ bir u~·ku il.Acı ntn1 D şartla, yajmur bardaktaıı 
ye kadar ilk defa kat'i olarak bir olmalı. Yanılmıyorsam, üç "' boşalırcasına yağıyordu. ~~a'ka.t 
ifade duyınll§ oluyorum. geceli gün<llizlil uyu) acaktır. hava sakindi, kahvenin sobası 

Müdüre döndü: S<f.-< z, .:imdi, sekreterin oda. hararetten kızarmıştı. k-crisı ıyi.-
- Sizi, blı-azdcG dairenizde s 1da, yalnı.z başına, pencere~n oe Slcakıtı. Sakız, saııd.ığı sigarası.

müddeiumumi ile birln1tte ziyaret hala ya !'makta olan yagmurU li- nın kağıdını yapıştırdı, a".!Z n9 

ederim. Ştmdilik, şu .. Nasıl diyor. ler bir ~hl'e ile seyred'yordll· yerleştirdi. Kasadalki patrona dÖ• 
unuz? Şey ... Adı ne idi onun~- lU nerek: 

n m? - Nasıl. Bakalım, fal iyi lıa - - Ah, eğer, evvelden bihniş ol. 
Komiser~ cevap veren Sakız ol- berler veriyor mu? Bir, Ud, Uç, sayd>,m, bugün öğleden sonra beıJi 

du: dört, beş: İşte kumral bir g~ a. isti.cvap eden müstantiğe mese1" 
- Galua, bay komi'ier Galua dam .. Bir, iki, üç, dört, be.§: O.OÇ, (Devam edecek) 


