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Sall 29 Nisan 1941 
Sene: 2 - No. 155 
Başın u iz a r r i r i : 

Nizamettin Nazif 

Almanya, 
Sovyetlerin 
dostluğuna 

•• guvenemez 

" .. ·Fakat İnuiltere de 
' o 

artık biraz 
gençleşnıelidi r.,, 

Moskova 
garıdaki 

esrarengiz 
mülaka~ 
---o-'---

tali 
bakınız 

f Nizamettin Nazif ı ne demiş 
Londr nan. bence en zn~ ır ta· 

l"ft{ı lhtiyarlrtmıs ol ınasıdır. iu. 
ıiliz gınetclcriudc İsı•auya hnk ı 
kında yapılnn tahminler. ilcri
Je silrülen fikiı'ler, ancak bu 
hakikatin birer yeni delili ola. 
rak kabul edilebilir. 

Bugiin gcJen telgraf bnberJe
l'İni ol.urken hayretle görecck
iniz ki lngiliz gnzctelcrinin en 
ıülııuılcriudc. halfı •İspunvn

ııua Mih,cre girec<>ğiııden• d~m 
~1'11luuıktad1t. 

Ac:ıbu bu İspaıı) a, yani Gene. 
tal 1 nko'mın İ.panyn ı, ku
r,uldu kuı ulalı, bir nn lihver'e 
iadalrnttcn a~ rıldı nıı? 

t pauyanın Cebelüttank'a 1-
iınıuısuııda mı bir sürpriz 8 • 
Y ~ ., a 

cagız · General Franko'uuıı 
T~•l •t') a gjrınel!İ, Ccbelüttarık 
hakkında neler düşürunckte 1 d .. o. 

ugunu kafi derecede anlatnı . 
d·-·ı . d' ış 
~'l mıy ı? Londraoın tcİspan. 

.rot Cüınhuriyetçilerine !'ardı 
edelim ıui, ctmiyclim nu""• t m • ar. 
ıı?da &ıeerddütlcrc kapıldığı 
glinlerde Kntnlan dağlannda 
Alnıunya bir ürii uçakcıyı be '• 

Ude ~ • f ~ 
F , ere mı eda etmişti? 

rant o nun 1 d ld 
ü . a r e girdiği 

n, lııgıltere, bunun Ceb l"t 
rık'a knr . e u -
d Şl bır taarruzun ilk 

em \ •1du n 
ınıydı? Q •• , ....... 

Vnziyet göstcrivo:r 1-· L d F • Ki on ra 
ranko'nun, muvaffak olduk~ 

ta~ sonra; Mihverci nıütteük -
~rıne dirsek ÇC\'irehilcccğini 
~ onıak hntnsma fazla bel bağ. 
lamıs ~ulunu~ tırdu. insan ilah 
bu, ingıllcrcnin, dünya g" .. 
.. 1 k . oru. 
unuc i son hata ı olur. 

"imdj,. hngilnüıı en son telgraf 
habcrlcrıudcki biri iizerindc d 

l ı ll· 
rn mı. le hııbcr: 

Stalin~in, Jnı>oıı Harici.) c na. 
urını u~urlarkcu 1\1 k os ova i . 
to!.yoııundn sfülediir'ı .... 1 • .... oz er. 

tnliu demi ki· • 
•-Eğer, Japon.}a il S 

1 B . ı·:r.· 
1 

e ovyet-
r ır ı~ı ıeraber lınrek t d ,_ _ e e er. 

~rsc dunyndn korkulacak bir 
l kalnınz.• 

O\'yetlcr Dirliği ef inin b 
.Ol. b u . zen ve u sözlerin bir Japon 
4ıplomatınıo kıılemi ile Tokv • 
•• efkarı umumiyeye biJdi~i~
llliş olma ı açıkca gösteriyor k' 
Berl" • '- l 

ının ıuUtiin iddialanna rağ. 
ınen ortada bir nihai •Alman • 
Sovyetler.. anlaşması y kt 
'\c S 1 o ur 

. ovyet er, Uzak şarktan e
mın oldttkç 

"Japonya ile 
Sovyetler Bi rliüi 
beraber hareket 

__ ederse dünyada __ 
korkulacak birşey 

kalmaz!,. 
Tok}o 29 (A. ·) - O· 

fi: lntsuokanm hu u i ki 
tihi Ha egawa l\fosko' a ga 
rında Staline Mat ııokauın 
na ıl \'eda ettiklerini A a
hi gazetesinde yazdığı bir 
rn:ıkalede anlauııaktadır. 

Jnponyııya dörunek Üze"" 
re trene hinıue<len C\' el' 
Japon Hnrici~c Nazırı l\.lo· 
loto\•la sürüşüyordıı. Ha· 
rioiye Nnzırmıu . maiyeti, 
bir çok Sovyeı erkaııı ve 
üçlü pakta iltihak etnıi§ 
bulunan milletlerin diplo· 
matik müm sillen garda 
lıaıır lmluntı} ordu. Bir· 
denlıire Josef Stnlin göriin 
mü~ ve Japon llal'iciye Ta· 
sırına ) akJa arak demiştir 

ki: 
9 ) et P ıroıı) ıle :,o~ 

yctler Birliği beraber hare 
ket edcrlcrııe A, rupada ar
tı kkorkulaf'ak hir şey ol
maz! 

Mat uokn Stıtlint• u oe· 
'alu 'crmi~tir: 

Bu tnk<lirdı-- ıırtıl Şrırk
ta <in korkul.u:.ık bir §t'Y 
uhm)acnktır. 

Stalio «nt' de dün} ndaıt 
dip•r<"k J npou Harici} c 
azırnıın özlerini ınrnnfl\. 

lamı tır. 
Hunun iizr<>İıw Sıalin 

Mntı:ıuokn)a ynkln~rırak o· 
ını Uuı; 11 ulii ile kncakla
ımş 'e nğzından ÖJırniistiir. 

Bu ırada } iik ı~ hir 
So,1 et ıncmuru Stnliuc 
)nklalarnk kulağına 1)ir 
fe} söylemiş Stalin de « i· 
~Hı_> <ledif,i aralıntla i~İ· 
hlnııştir. 

Kanada Başvekili 
dedi ki 

Irak ve İran 
petrollerini 

alacak •.. dan gelce •k ab~arp hudutlnrm
e ır darbe •· k J 

mak kudretine . ~ 1 nrşı a-
UI söylemekt nuılık oldukları· 

. en çekiıun 
.1• 1 enıckte-
111ır er. 

Ot."' va, 29 (A.A.) - Kanada 
Başvekilı MacltenZl Kin... A k ·"b• vam 

Bu siizler ve bu sözle..: .. J amar.ı.smda söyled'gi bir nutuk-
. . St 11 'i . . ' oy e- ta, karada ve deni?.dc daha b 

uıek ıcın a n n b12-ıat l\l ğl,.. b' :ızı 
k d . os- rna u_ ıyetJer görüle'-'1---g~'m'ı 

kova gaı ıııa n ar gıtnıis olrn faka UJJ>t;.'{,.'(; 

f . ..: n. t lngilterc ynşadLkça bu mağ 
' Sov~·etler c mın garptaki löbiyetlerın hiçbMsLn..n kat'i bir 

•tılgon konışuya bir tiirlü ısına. nı.ahıycti olamıync..' gını 
nıadığmı göze vurduğu kadar m~. söyle. 

:apon-Ahnan nnlnşmaSlnın sey. Mao'cell?.i King, ınutkunn şu 
tine ,.c her türlü tezahürlerine suretle devam et..-niştir: 
karsı da llt' derece hnssas bir - Almanya İraka taha:klküm 
llikknt ınuhafnzn etmekte oldu- :: rnuk~ olduğu takıdir
~unn hir de1ildir. Berlın • Bağdat Yolu hül 

d bi yası Yen.:d 
l>ilıknt edilir e Mosko\'8 a r nl en can nacak ve Al-

('l'okvo) drılıi belirmiştir. Fakat ma ar. İrak ve İran petroUırini 
londra hala l\Josko,·aya yana• ele gcçuıınış olacaklardır. Bitler 
\~ ~denizi taınamıyle ka mak . 

lllaınıştır. kanını IÖZdeın uzaklaştı;arrnı: : 

NızAMEoom NAZW tlidir. 

• s 
r.lrak

Türkiye, 
• 
Iran, 

Efganistan 
ve Suudi 

Arabistana 
sadık 
Irak Hariciye 

Nazırı geni bir 
beyanatla bulundu . 

'' - İngilterey 
bütün kolay
ıkları göster-

mekte devam 
edeceğiz,, 

KURUŞ 

Bağdad: 29 (A. A.) -
Jrnk'ta hükumet değişikli· 
ğinin memleketin harici si· 
yasetine dokunacak mahi. 
yette olup olınadığa hak • 
kında Havas • Ofi ajansı· 
mn ınuhabiri tnrafmdan so
Tulatı sutıle ce\•ahen Irak 
Harici;re nımrı n. Mu~n 
Şabandar rlcıni§tir ki: 

.. En ıniihlm faali) eu A tıa vJQ anusunda göstereceği tahmin olunan ıngı1iz donanma cw. 11tamlannclaa 
•Warsplte• iu 6n taret]e.ri hizasında ngöriinü ü ... 

~ 

bıwlanlllll Maltada, 

- Irak herkesle müıu -
kUn olduğu kadar iyi mii· 
nasebetfo.rd~ buJumnağa 

durmadan devom etmiştir. 
Geylani hiil...;'ıım•ti lrsık'ı 

harpten ma un tutmnk için 
bütiin gayretlerini sarfcdc
cektir. Gcylfmi hükfuncti
niu en ıntihim noklo olarnk 
tel"t'ki I • i •t 

ispanya 
mihvere 
iltihak 
ediyor 

Cebelüttarık'a ilk 1 
taarruz ispanyollar 

• • 

Yunan Başvekili 
bir nutuk söyledi 

Girid 
.. A ı ur vrupa 

Çörçil'in 
nutku 

Amerika da 
nasıl 

karşılandı? illetlerinin 
son kalesi 1 

NcV} ı-k 29 (A A.) - BütUn 
A r ' n gaz.eteler: B. Çorçil'ın 
ı \oda O}led' ,; nutkun bi .. 

1 maıım harfi) en 
tathikıdır. 

u:.ı uu.lilo.IM• )'"~' 

lacakmış 
J l b< n. :r: I) \: i.ll;! us (:1 1 ll \; c 1 

Yunanblar, Giridi 1 \mcı kan milletine göu<lerdigi 

Lo; reı 29 (A.A.) - l p;:ın} a 
düşmanlarına n~sajın dı<.>mnı!yet;ni l{' l'm hu. 

ı 
su -undn ittifak ediyorlaı·. 

(Devamı üciinı-ij zaph: ~ ;ı.irmen1eğe N tkun mühim parçalarını 

Asker gözü ile ... 
azmettiler ! ~ naklçn büyük gazcfolcrm hepsi 

~iilfll:'!i3 ri:m&:;J.1 ııı ital Jar yürüterek askeri \ azi-

[Bugün i'içiincii sny
f aınzzda okuyun uz] 

y ın 
11 

~ ctm l:thlili bakımından B. Cor. 
va r. k ·il tar f ndan \ u ilc...'1 uıh: tin A

ınerı lılaıca çok iyi ani ld1g . 
u Y• z Th."iadııkır. Am rık n g • 

Be en 
bölgesine 

-----~~-----------~~----~~~--..;::;---
esin 

Bu işler, beyhude yere para sarfetmek 
için mi icat ediliyor ? 

- -
Atletizm hakem kursunda, "Unvan,. lara~ 

"Besim,. lere kimler ders okutacak? 
Beden Tcıbı.\ ( , GC'ııel D"ı·• , • r'n. t. vvur ediniz.. Bunlur knr- gorUyor. Gar.h., onlaT da hılrru

tör}ligü İstan'bui bölge · r• •1 • ı şılarındaki Ali Ri7.ay1~ Fürii7.anı .\ orlal' da oudan! ... 

'e, .ıck nutuk h m<la yU. 
1 ütUlen bc.ı. ' C. nlUtalL Jar SUnlar 

c' r: 
1'1 

kı: 

ırk Ht'rald Tr.bunc dı.\or 

Hnrp \ e cndİŞl' nlarında B. 
Çörçil hadiseleri İngıliz nıil!ctinc 
oldugu gıbi izah hu usunda tc -
redi.it ef.ınem.iştir. B. ÇörC'.il ha
k'k.aU a~ kça İc"İ ·~ millet ne bll-

(Dev~m üd'ucu sayfada) 
----------

Bir ceset bulundu 
Bugiiu öğle Ü:teı·i Çiftcha\ uz

Jardn denizden bir cc et çıkarıl

hakemi yetiştinnek Uzc ı C' h.ı hoca olarak göı~klcrclir. 
kuns açın~ bulunuyor. ~ Bır ha.'k~nı sahanın en otoriter 

mış 'e ü~ giin C\'\ l'I hıılunmus 

olan boş andalm sahibi Kastn
ıuonulu Osman oldugu nnlaş1l

COKE mıştır. 

Bu kursta ba ta fctt. nbl ı böl- a huıu ve hakimıidir. Otorite t~sısı 
gesi atJet11.m nJa411 ol• n~. ii1.er~ c n de .,..u muhakkak ki, SC'vıyc 
Fürüum 1'ek 1, TC'vf,. Bokc, Na- hıuındır. Bunu içindir ki, lstarr 
ill M.>ran, ilıh.ımi Polnter dcl"5 bul bö4,cısi cürekWrlUğU bir lıa
verecckfordir. 1 <Pm ycLıştirmck istiyor id yse 

Bö\~e atli't zmı a1an.run daha 
bundan az bir müddt>t evvel ya. 
P lan Pcnt~tlon müsabakalarının 
he.ah nı yapamadığı ve bunun 
vüzUnden dC' samıpiyomın .n hafta 
laTCa i.l.fın edilemediği halıı larda
dır. 

Belki Füruzan Tekil iyıi bir at. 
!ıettir. F:llkat bir atletin hAkem 
yctiştiroblLccck teknik dcrsl~r ve 
t•ip veremiyeccğl tetkike değer. 

Tevfik Böke, İlhami için de bu 
ciü.şiincelcr variddir, 

Istrın'bul bölgesi atletizm hakem 
kursuna Afianların, Ra~ın, 
Besiınlerin Ye bunun gibi .eski 
atletleric devam etmek isted.!iüe .. 

daha iyi düşünmesi lazımdı. 
Maa.mafi.h İstanbul bö~smin 

başında sporcu lçind~n yetişm~ 
bir adam yok lti; böyle bir kursu 
açacağı zaman onun başına bilen 
adam!arı gcurc;bHs;;n, 

istanbulun tarih abideleri Ü· 

zerine yüzilmü:ıü kızartacak bir 
dikkatsizliğin sıvadığı bata çi· 
nıentolarını kazıya kaz.ıya biti
remiycrı ilim ' 'e müdekkik bir 

İstaılbul bölgesinin hoogl işi arkadaşnnızııt, hergiln bu sü
doğru ki, bu emniyeti de doğru tunlarda deştiği hakikatleri hay
osun, Gayıe hakem yct~tinne!k ret fakat ibret ı:özile okuyan. 
değil, yine beyihude ma~rnflıır ya. Jarın az olnındığmı sanıyorum. 
pacnk bir iş kadıdı.'l'. Şu d:ı mu. Meğer, ilimlerini şöhretlerile 
ha:kknktır ki, biz tenkit ediyoruz rnlitenasıp ısandıi','lmız, sakalları 
beliti Ge~l Dircktödük İsta~ göbeğinde ne alimler, bahusus 
bul bö1;lesinin bu hareketini tak. kendi ihtisnslan şubesinde, en 
dlt edecektir. Ciln!kU Beden aşağı seviyede bir lise talcbesi
Tuııbiysi Teşilatında müspet ha-ı nia diişmcmesi Juımgelen 
roketl~r değil, bilinmiycrek ya. bir dikkatsizlik çukurıs içinden, 
P1~ tiler daba ı~yade takdir suaelette nasıl, gözlerimbi, kalp 

il 1111111 

/Hamid Refiki! 
bir iliın güneşinin sahte ımnl
tılarile yald12Jrımı lar!.. l\leğer, 
sözlerini hüccet, hükümlerini 
scned saydığımız ne "üstnd• bir, 
hakikatte, bu bilgi yolunun en 
değersiz \'C kabiliy~tsiz çuak
lnrmdım başka bir şey değil. 

mi ler! .•• 

Hazin, fakat gerçek. 

Tarihimizi yeul baştan yaz
maia kalkışmadan önce, huna 
malzeme teşkil edebilecek un
svrlar üzerinde, büyük, ~ok bil· 

Libya da 
Meydan 

Muharebesi 

başhyorl 

Almanlar 
sn] cenahı 

• v 

çevırmege 

çalışıyorlar 
---o---

Çöl Üzerinde şiddetli 
hava muharebeleri 

başladı 
Londra: 29 (.A. A.) - Rcute.r 

nj· .nsmın g.ırp çölunün bir ~er• 
deki muhabiı·i bilcfüivflr: 

AhnnnJarla İt:ılynnhırın Mı
sırdn tekrar bnşlndıklnrı taz~ ık 
hareketinde, sene başında İngi. 
liz kıtnlarınm Libya lnıduclun• 
don ilcrlemcğe bı:ışlndıklnrı za• 
mnn takip ettikleri tiıh;~ eyi tat• 
hik ettikleri nnln:2ı1maktndır. 
Solhıııı ci\ rırmd:ın hareket eden 
diisınan km \"etleri kıtnlarııuı
zın miihiın kı unlarını ordudan 
tı) ırmı:ıl il midiyle yelpaze ek· 
Hııdc yayılınağn \'C sol cenahı· 
mızı ÇP\•İrnıegc çalışmaktadır. 
Bu maksatla Almanlar Sollum• 
dn bir miinhoni çizerek deni%• 
den uznklnn"n 'e daha uı.nklar-

(Devamı üçuncü sayfada) 

yiik değil, vasati bir in on ça
pıııda bira~ dikkatle duı·nlını. 

- Düzeltme -

Dun, tertip sehvi olarak, f ık
ramm son kısmı biraz karıpnış
tır. Özül' dileyerek, tekrarlıyo
rum: 

•Kahramanlığın timsah olan 
bu şehirde oturanlar acılar g~ 
rccekler; fakat harikalar yara· 
tacak kahramanlıkları bir gün 
nihayet onlara bu acıları uı ut
turacaktU'.• , H. R. 
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Sayfa: 2 EN SON HAVADtS 

En Son Havadis'in Edebi Tef.ıikası - 7 

Cem:" eyaz 

Zt NisAN - 1941 

4000 Yıldır Devam 
Eden Bir Facia •.• 

iman 
i,Ceh •• Jl 

-
Müellifi : Nizaınettin Nazif 

- JI ) ır ola Rauf bey .. Bu te- ıkıruları karıstı, onrn araba 
inşa sebep ne? ·e ~ar, ne olu· uz klaç'tl· 

ükOmdarı olsun, adoluyu 
da bana bıraksın •• ,, diyordu 

ve al 
em 

anlar 
Hiç kimse efsaneleri bir "hiç,, 

gibi kenara atmak hakkına 
sahip değildir 

~~~kıKon~!~l Jor? - Fehim. 
- Daha ne olsun.. - Eııu'et hinha ıın. 
Bu, Dramanın Po ta ve tel- Elinde bir kamçı, orta l>0y· 

pos ııe rahipler ve otranto ku. Beyazıt, halagraf miidürii idi. (1) O kndar lu tıkn:ız bfr adanı tokmağı çe-
1 lnnmıştı ki gri elbise inin dar '\irmeden kupıyı itnıi§, 'e Ö}· 

pantalonu bir huniye dönmiiş- le Lir şiddetle ituıİ:ı;ti ki, çivi
tli: ~unduraları, paçalarından ler kopunca kilidin dişi i fır-

mandanı !kiye biçildi.» 

Hoca Sadettin erendi bu sefc- d. ı . k 
rin parlak ganimetlerini anlatır- sını ın edı -
ken: c.01 diyarın nefaisi cnııca. 

iizulcn sufol'la nki duş yapı· laır.ı:: ta ma anın ) anına dü:r 
.sından Hedayay.ı Zcı.ile nı7.ar c. ten sonra 

yorlardı. nıİİxlÜ. d h · k '-=-1p aremı erem ııunıetınc sa. 
Fehiınin k lktı n kırmızı kol· - V ayyy yüihn§I bey •. Za- ş··y e ded·: tu~n oturdu, c ketinin cebinden tı alileri de burada ıııız ha? lih Gıbnan ve Cevnri güzıdelerın 

bir k .. ınt "ıkordr, E b'nh 'babı saadete nakledip · » der. So-
:ı: - ''et ı 11.§Im.· l~de ifadeyi biraz dnha sade-

- Dahn ne olsun .• diye tek- Hüse)İıı Muhittin Be}in a· "Hükümdarlar 
arasında acıma 

leştırer<tt: 
Torhıdı. Al da bir göz gezdir ŞU· teş piis.künneğe hazırlandığı 
na.. her halinden anla ılıyordu. cGedik Afunet Paşa bir müdt 

Nedim bey eline tutuşturulan Kemik kıranın )U\'arlak yii· de Pulye memleketinden fı.rfını c--
kfı ... '•ıda dikkatle baktı. Bu İs· .. k k k ·ı . . K dıp alındığı kaleforin ihıh..t ile yoktur. :ıu -ıp ınnızı ·csı mı tıı. ıv- k t :;ı_ ~:u ih S ı•-
t b ld k·ı · b' t ı h k .L kJ · • l h. mu ayye =en cıuuuet u wn nn u an ce ı mı ır e grn n rı :ul) 11 arın eıvrı uç arı ır . 
karbon ı ft,FJdı ile çıknrılmı§ ·f ·· .. !b • .. 1 Mehmet Hanı Ga.7.1 Hazrctlermın Padişahlar 

birbirlerine 
k 

• 'd F h. b k b' ~ td eunguy.el ~:ız•)f-Or,k-~oz tr azımdar cenan olup veledi .reşit. 
opye ı ı ı. e ım iiyü ır rm en ~vı cwuar ı~ uıyor- 1 . Sulta B t H 'lit 

merakla yüzbaşı a l'Sklastı; du· en n eyazı an eli su 
çizmelerinin uçlanna basarak Yüibnşıya hitap ederken hüma~un b~yurduhlarırun lınbe. 
Yüzbaşının ensesinden. kağıda ynlmz dudakları açılml:ı; ve çe- n gelip ol dıyann tuühaf ve tc- acımazlar' 
bir göz nttı e o anda kaşları ııes.i oynauuştı. Di leri sanki farkından hedayayı Jfıyıka nızar •t' 
çatıldı: biıthirine kenctlcnnıifti. «Vay> edip baremi muhterem hizmetine 7 

v ı d ğil d di"' · 1 ğı d .. 1 layık Gılman ve Cevarl tedariki • • 
;u p:~ ~nan~~~; :r~:de ~ir ~a~:: k:rk~nzt~~; ~rt ;.k:rı~~t~y~ il~ d=ı saltanat pennha gelip gelen bir Ulak Fatih Sultan 

Tetti. Çünkü Rauf beyin ~er- Fehim baldırından dolnnm1~ yuz . u. Mehmedin öldüğü ve tahtına oğ. 
d ·~· k ' w dd t ı ~ı..· • k·ı · .. l · d.,_ d" Dert Devlete gelmekten maksadı ıgı ugı a aynen n a ır ar ı:;...,ı ır 1 mı , tuy erı JK'en ı- . . . . • lu İkinci Beyazı.dm oturduğu ha· 
yazılıydı: (2) ken olmu tu bu ıdi ki tehn.iyetı cUl<is ve eda- . . . 

Ell 
. ~ k• d .. l . .. yi resmi pa:bus edip müstefi as. berini getırdi. 

•Dramn muta arnfına .. • erı ar a ın a g z crı '-uz· ,_ .. bc.b~ı-ı 0
• _, .1 ker Ue tekrar Pueye yakasına va- Gedik Ahmet Paşa Fatih gıbi 

(Bir nüshnsı Dırnnıa jandar- JJaşının goz wı. erınue o· b' . li hr. .. k ılbc •v . 
mn taburu kumandanlıg~ına \'e• ı t k t lıd.tk~ ra ve Pulye kalelerinin bakayası. ır azım anuyı a~ tügı ıçın muz arını oyna ara e ı ar d. ,....'!,.. •• --:--Jı B lad ğt f · 
rilcncktı'r.) l l 1 ·ı l ı· U led. nı muhasara edip ele geçire .. > ı. ~ mute'2;;.uuı, aş ı za en , a< ım ar a ı er e< ı, er ı ve h ~ 

.. ook at'tn mürzim Fehim B. b d"b' kl yor ıç olmazsa E loransa sınırlarına 
tam urnunuıı ı ıne ya aşın- • k k d .. ··tmek · · İdt bul 

farafındnn 1c,•kif edilen Bakla- ca kamasını şiddet! ma a) a in Gedik Ahmet Paşanın uman. d~ ar yuru ıçın. an ~ 
c-iycfi namındnki Bulgar çetesi dfodi, topuklarını kaldırarak da ettiği a.S'{er aslanca dövüşe. onmıyc karar verdı. Zaptettığı 
hakkmd muf s ı malumat ' 'e- Nedimin suratına lıa) kırdı: rek Pulyc sUTülerıni önüne kattı, kalelere .dızıda~laıı. kwnandanlar 
riniz. Zah s hnnc makine ha- B tah .ı.. • h satır ata ntn kovaladı. Bu Tüık tayın ettı, m:uyetındclci. kuman-• - u urun um a§'l .. I d d 
.. 1ndn beklenıekt"'d ·r.,. b · • · • · · ? hareketi İtalya çiz.mesinın topu. anlardan Hnyı-e dın Paşayı da .,. ._ en mı} ıru, sız mı ınız. . . 

Tel !l'rıt j tanbuldan gefü,•or, 'r".J'- d. l gunu tamamen istiU\ etti ve Şi· kendısmc vekil yaptl. 

( y dı7• 

yordu. 

ı. ULJJaş1 ce' ap verme 1, ya 
me kezinclen çekili- nız bir adım seri çekilıneklc male, Nat>Olı taraflarına dogru da Çok a~ır hediyelerle yola çık. 

"kt"{ ~·; M fih 1.1.. • mifuz cttı' Adrıyutik dcnız.ı.ndcn tı. Yeni padi§ahm cU m..unu t b. 

Jiınd 1 u nnza 'nrdı; 
.. Jkinci katip İzzet. 

na uf n ) l!(izlt•rini oıı lnra 
clihmi~ b:ıkırnrdn: 

İk-i telgraf dalın gc>ltli 
m11ıııa ıledi, nC'ele ilı> kop} aln· 
rıoı alın r.a umrtınu,.uın. Biri 
l ~kübiin eıı; umumi müfetti1,i 
~rki ~ or· Öhiirü e1 finikten .. 

\ alİlıin imza ile .. 
etlimi bir dii~iincedir nl

uıı~tı. J>o,.ta telgraf muduru· 
niin özleriııi ce\ ap ız bırak
ıuaıııak içiıı : 

- Pc'ki onlar nerede? di)e 
eor<lu. 

lihezzi Hakkı Ça' ~la 
muta .ırrıfın kouğına gön
derilim. Zın nllı yol da kim bilir 
IH' kadar ı lanmı~tır·. 

- \ alı, 'ah, rnlı. 

1 ı a ..-s• anma ,..._.u e n ,_ k d "- . _,3 h t 
'Muhiddin hey dnha ileri ine 'faranto şeıırrnc a ar olan 101r r!.k ~erken sun cağı cdıyeler • 
gitmedi. 1 ço'k ka!e~rde Türk bayrağı dalı- rasında pırlanta gıb1 asılzade 

J?chimi §öyle Lir sü7,clü, Son landı. lstila Kalabre sınırlarına kızları, preıu.;csler ve despotuı· 
rn kamçı 101 oynata oynattı dayandı. ~eler v:aroı. Gctırdıgi !kıymetli 
lıomurdnııdı: Gedik Ahmet Pasanın ordusu ltalya kwnaşlarılllılı ve müccv

- Bana heniiz k~mik kiran adet itıbar.ıle knçan düşmanı ko. hcratın ıse hnddı, hesabı yoktu. 
<lediklerini unutmayınız efen- valamıya ve Yarımadanın ıçlerı. Gedik Alııııct Pııı;n, parlak 
diler!.. ne kadar yayılıruıya nıüsaıt degil. '\C ca7.İ () iimit !erle J tan hula 

Bu Eôzlerle acaba neyi ifa- di. gelmişti. Sunduğu lıedi) eler 
de etmek istemi:ı;ti? Bu bir Bir çok gcmiJıeı· Y nrımadadan ıııııkalıilinde kt•mli iue kuv· 
tehdit miydi? Yani: «Sizi evi• alınan canlı cansız bir .sok kıy- \etli bir donaımııı \C kara n. 
re ç vire <löveııim.» mi demek metli ganımct1eri imparatorluğun keri verilecf'~..;ni umu) ordu, 
i teıni§ti? Kiıdbilir·. Belki de. payitahtına taşıyordu. Fnknt hu ırada o~ıııaıılı h~me 

(Devam edecek) Gedik Ahmet Paşa İstanbul• danı İ1_.i de ~)İr taht ve tnç 

(1) Rauf bey şımdi Beyoğlun
da Opera ve Artıstik slnemalıı
nnm sahıbıdır. 

(2) Pek gırıft ve çapraşık ke
limelerle yazılı olan Osmanlıca 
aslından 1932 sencsıne tercüme 

gelıarek padişaha vazıyeti bi7.at kavgası ha J:ıııu::tı. Koıı) .ula 
anlatmak, zafer hediyelerin tak- hııhmau Sultanı Cem: 
dlın etmek taSavunrnd.a iru. - Taç 'ı• ıalıı lıcııiııı hak-

Bu münascıbetle de İ-h!lya Ya- kıımlır ! ı!İ) er.-k hu kalılırııll~· 
rımadasını b~ırtan başa ıstila et. tı· Iliitün ... jdfl<·tilı· iki kıu-deş 
mek ı~in ordusunun takviye edil ka'ga ı lıa lauıı ... ıı. 
menni istiyecekti. Fatihin iiliimii lııılwri \le k.ır 

- .,anki hi'n 1 .. lamnadıuı edılmi~tir. İşte bu sıralarıda İstcınhuldnp d~ ka\ gaları ,im-ek "'iiratilı' 

Italya Y nrunndasma gitmişti. 
KalaLra Jukası hu lınberi 

alır almaz paçaları nva~ uıca 
~apv1i ve .ispanya krallı rına 
b,ı§\ urdu. 40 ı;cınidcn müte
şekkil kuvvetli Lir donanmn 
\'c ınülıim miktarda knra a kc
ri teminine muvaffak oldu. 

-3-

Beyazıt wht ve t.aç endişe i

'l'ab;nttan istilacı olan bu hal- Balkanlar olarak gösterilmiştir? 
kın, gözü önünde açılmış ycı:{anc Bunu bir tesadüfe atfedemeyiz. 
g~nıs saha cŞarb drr. o:Drang Çünkü her tesadüf bir sebep tah
nach Ostcn», şarka doğru sıynse- tında doğıir. İşte bu, en iptidai 

ll e> ,lii .. miiştü. ti Ccıımen ruhunun ezeli ve ebedi (Devamı dördüncü sayfada) 

Cem diyordu: 
- Filhakrka Beyazıt 3 ı ben 

22 ya,.ında} un. O ) aş itibarile 
heıı.len hiiyiiktiir. aknt taç \C 

lulıt beııirn lıakkııııdır. Çünkü 
ben ha'barn padi§ah iken doğ· 
<lum. Be} azıt ise hahamın :ı;eb-
2adeliği zamanında diinyaya 
ge-Jıııişit. O felızadenin şe-Jıza
desidir. Ben Le pac.Ji alıın oğ
Jnyunı ! 

~\lai) etiude bulunan Runı 
ve İtalyan alimleri gilii do tla· 
rı da kendLinin bu iddiada 
haklı olduğunu ileri ürüyor· 
Itır, onu teşvik ve tahrik edi· 
)orlardı. CC'lll Konyadn kuv
vetli hir unlu loplatlı. Siiratlc 
Burı:: a üzrrmc ) iiı·üdii· 

bir arzusudur. Bu arzu ta-biat.ın 
clile işbnmiş, tabiatın elile yara. 
tılmıştır. 

Fa:kat tabiat nereye kadar mü. 
samroıakfudır? Tabiatın k<.nunla. 
rını tetkik ettiğimiz ı.aman bu 
ııokta ilzerinde bir hayli tavak· 
kuf etmemiz icap eder. 

Tabiat insanları ıkendisilc re. 
kabete ıknlkışacak derecede bir 
tekamüle, bır inkişafa sahip kıl • 
mı~tır. Fakat buna da bir hM koy 
muştur. Denizleri kurutup top
~ yapmak imkan w kudretimiz 
dahilinde değildir.. Pancerma
nizm'in asıl ruh ve esasını teşkil 
eden cşaıdta doğru siyaseti> de, 
her varlık gibi bir mezara sahip. 
tır. Bu mezar en eski Alman 
metolojisfnde blze pek açık ola -
rak gösterilmiştir. İlahların ilahı. 
harplerin kahramanı Ragnarökk 
topr<ığı nr.eten, cüceleri nğla ta
·~k knçırtan bir kuvvettir. Vr.L 

l'adnn çı'kacak olan ilahlar ve 
kahramanlar, Odin'in riyaseti al
tırı.da, cehennemlerin ilahi Lakı 

1le haıp edecektir. Bu harp, her 
kC>Sin öli mü ile ve umumi btr 

O zamanlar J:hır~a afık bir 
§chirdi. l\Iuhafaza ı için .. az bir 
'kU\ et val'dJ. Sultan llcyazıt, 
kartle§i Com'in Bur:ıa iızeıine 
~ iirüdiı~foui öğrenir ögrcumez, 
A).ıc: Pa~a}a emir \c1·di. Hur· 
SU) ı muh.ıfauı için il~i biıı 1 işi· 
lik bir lrnncde lUudaH):ıclan 
Burırnya göndadi. endi de 
U küdar tarafına geçtj. Uııınc
Jitlt u g"lecxk l UV\ etler ılı Jıa!. anrıın ıle bitecektir. 

edinci) c kadar tJ .. .'kiidnı-Ja bek· Gariptir ki bu mitolojide, c • 
"ıenncmin konduğu ve harbin 
·cç· iği yer, Bnlkanlar.dır. 

Bu mcz.ar, neye bu mitolojide 

lcmeğe ıneolmr olmuştu. l'ıık.ıı 
Sultau Cf'nıin orıluı:ıu ç•>klaıı 
Bursnya gelmi~lİ· Y ıldırnıı Be
yazıt Ilamn imareti karşı 111· 

duki °' ;ıda ortlugiilı kurımı;r ı;iin onrn Su1tan Cem Bur .. n· 
tıı. Sultan Cem ordu mııun bt'r- )il gir<li. Biitün lrnlk kenoi ine 
darı GcıJik a~ulıtu. hiat rtti, 

~a ~ Pa:ı:ım111 ıuaİ)etindt kı Genç şehzade Bur~n nrıl\l" 
a .. kcri ::elıre ıı•,kııınıh. l3urıın na ginli, İçinde bulunan lın,zi
orn rndu iddrtli , e mütcınnıfi nclni ""ıptctrli· Kendi aılına 
hoğtı;:mnlnr oldn. Bnr n nhnlisi hutbe okuıtu, para kestirtU. ne 
}cııiçerilerin İ-tunhulda } ·ıp- yazıt dalıa •kmvetli llir n ket·· 
tıkları ıııüna6e-het izliidı•ri lı.1. 1 .. karrlt>§İnin üstüne ) iiriinrnk 
lıer alıııı;:lardı. A pıı f elakdl... için hazırlaııı) or<ln. 

t(' kendilerin' ele maruz lıır:ık- Cem bıınu lınlıer alu nlınıır. 
rnak İ~lı•ıııı>dilt-r, lıep:ıİ ılc Sııl- )'C'niilen kuvvetler h'fkiline. 
taıı Ce-m t;ırafını ilt~~aııı etıi- 1 \'l rgiloı tarhctmiyc lıaı:laıh. 
ler· Du uretlP. Cc·m m ktl\' eti Dursaıla on ekiz giin k.ular 
artım:. olein . Ap .. Pn-:a mnğliıp kııldt. Etrafıııa nıiüıirnce hir 
olclıı. İki hiıı l ı>ni~eriden an-1 km' el l>iriktirdi· 
,•ak hı~~ 1011 ki':i l\nrtıılılu. Uç ( i>aha 'Var) 

Hazin bir ilanco ... 
' Yirruiııci acrın bu ilk kır" 

yıllık de\ re inJc 'ukua gel-dl 
iyu i 'e içtimai teıheddüHcrı 

dünya haritaS1nı <lcği~tirnıckle 
kalmayıp, ueırlardaıı:heri p•ı)~· 
dar olan taht ve altaııatları da 
tJc,irdiğin<len, bir çok haslar· 
dan taçlar <liistüğii gibi hiç u· 
nmluıadık şal İ) etleri de vr 
taıılarını terk ile yabancı e· 
malar altına ilticaya me<ibtt1 

etti .. 
Bu hnl te.~t'lsiil u~ulile \ t 

«Süraıi ıuiıl ... tesihe11 ile el'nıı 

dC\ aııı edip gıtmd .. tedir· 
Bu acı akibt..'1e mulıLelif tıl' 

rihler<Jc uğrl) nn ,.e Iran Şab1 
l\fclımeı A!irun açtığı li tf'} e 
dahil olnıı bdiillıuınid, Portf' 
kiz 1 ruh .l\1ıuıo J, yine IrnJl 
Şahı A.µınet Hnn: Imparato' 
\ ilhehn, lmp.ırator Şad, r~rı.ıl 

l on , ~ rnl oıı:,tnnten 1 ı·ııl 
iko1n, Kral erdinnm:l, Ji'ıı•' 

Su!Lam 1oluy \'.u uf ve Sol· 
lan \ alıdcttiıı, hu listenin il~ 
ktsnıını le:;l<ll ctmi)cnlir. 

İkinci parti, 1936 harLi ilil 
ha

10
l. dı 'c ıniifrc>datı } ine ol• 

<hıl,çu zengin olan hu nıüker' 
rcr li le);, Italyanların hıfnıı· 
nn uğrı) nn «Krallar Kralı" bİ' 
ç.atc llnilc Selfı .. iyc açtı .. Ar:.ı• 

dan az zaman ~oııra, ~ahsi ı:e' 
bcplerclı•ıı clola}l Sekizinci Ed• 
'nı·<l'ın i·ıni de lluilç Scla i}C' 

uiıı ) anında } er aldı.. 1939 
lrnrbi be, esn,en büyük harp· 
tı•.ıllwri rahat ) iizü görm) icıı ' 
onun karı§rkhklorını el'an cliİ' 
zcltt•miyen Auupu) ı lıü hütiiıı 
l...arı ,.tmlı. Çığ1rı~111da11 çık at' 

dı· . 
Tnbiıııile hir ht'kım )t ... 111 

i imler rln,ıa liı:te) e ilan ettil• 
di:: mı? Biraz erken U) u)a)iıu de-

IJU;:luıı . nıma ) atağa sirdim; Alnı nemlenmi olarak, müın-1 
•Çat! çat!• kapı .. Bir ıuÜ\ez- küıı ıbir tuzağı da gör.öniiııe ı;e
zı; Sara) makine ha:ı;ıuda ~izi tirdi, dağlarda Jıaydutluk helt> 
l>ekli) or .. <lrnıe in ıni? di a>ir halde hüküm ürii)or-

En Son Havadis' in ronıan tef rikasr. 7 
1 

,f~~r,rıı) ordu. ~~ a~am ~cclc yii· Kral Zogo, Kral Haakoıı1 

ı urlı•rkcıı. gunc~ın ı:;ıgının gö· Kraliçe \ iJlıelminc, LüheıJJ' 
ğii \ c ılağları knpln) ı.ınn, u· Lurg hÜ) iik Du:;e i Şarlot, l\r$ 

Hcmcn derhnl gİ) mdim. - du; Yan) adan pek uzak olııu
c:ele ile §eııı~İ) c rtl.rnağı da u- } an 1Jir yerde patlak 'e~i hir 
nutıuuııuıu .. Ko,. haham koş, i yandan bah ediyorlardı. Kan 

ko': Laha.m .ko ı giiç hclfı daire· ı Iı kıtallerin d ı§et açan hi
) ~ .gdcbıldım· \.moıa ?udu le knyeleri top yckfuı hatırına 
.gilu oldum. II r. n~ hal ı e ben geldi· Kaç1rılmı , ırzlnrınn ge· kn suretle iznh rdilcnıezdi. ı 1 
fnzla dıı.rduın •. gulıyorum... 1 çilınif, öldürülmi~ ... Yahut ta Butonunu aldı ve fona tırıı Sad~n ==G_:ılip ~ 

\ e bırdeııbıri' fırladı, kaın- ltzıı11 lıaftnlarcn c •ırett .. n on- t d G · ·ı· · k raıı S • , ırman ı. ccenın zı ırı n - oluk soluğa olan Pi) er, ga· 
mn ürgfuünii a~ma"İ) le k~- rn fidye mukabili dokunulma· lığı içinde, çobanlrırın ate .. leri rip ga)htıheti hikii}C edebil· 
pnı :ırka ınd:ııı kapama ı hır 1 . ) d·ı · k .1 1 ~ ı ı · ı ı ld < an ıat e c ı mı§ auın .lrın ngaç ı tepe er111 } amaç arım n ınek için biran lıeklcnıcğc mcc 
0 

u. hika'. eclir. Fnkat kaza farazİ}C parlıyordu; ],inalarm karanlık ibur oldu. Baha, ha" dutlardan 
Felıimlc edim onun uzak· .1 

]n mı a)ak e .. Jerine kulak ver- i galip geldi: Karı .. ını hir sc- ~ığını ü tünde, lmlutların kar- )ıtnn onu temin t·tti: Bnuli a· 
tlıler. lin plağı dHıinılc 'iicudii par- şı mda, yal<lızh Yunnn haçı- kindi. Gerİ)e uçurumlar kalı· 

onra e{liın: çalauınış ) alı ut, insi su tara- ııın parladığım göri.inceyc ika- )Ordu. 
T ı._ k fmdan siiriiklrnıui"' l>ir lrnlde dar koı. tu. Kapı knpah)dt. h.- J>ı·yer tl;.1• \ •ırc,, 'i u ıncrnl~ı 

- e ) apncnK.ı;,t lıir an ev- " ' .1 

vel )Bpalım, dedi. _ Çiinkü öHi gör<lii. · · uraplı ıbir s~le cnğırnrak ka· kendi i11c de irayet eden Ke-
nıuta anıfln hiırh 1 nere- - Bu kn}holu~ uzar~a deli natlarn vurdu, fakat orada da şi~, gidip haşralıilii U} nııdır
dO) c gelir» diyecekti. Fa- olunun ... di}e dü::iiııdii. Dur kim C'I ceqıp 'crnıİ)ordu· Nilıa mal~ ve gece 1.1rı11~tınnalm·ını..la 
k:;ıt sözüuii ınmamlayamııtiı. hnknlıın, nı hır hakaluıı, nkılh- ) et ağır kanatlnr ) a\ n:;ı ) arn~ g<'nç adama rdakat etmı•k Ü· 

Çünkii 0 onda Arn "ut kaldı· ca muhakeme c<l.-.Jim: B.ı·Jki i· nralı'klamlı , c kapıcı, palrık ~ere izin j temek teklifinde hu 
runlnrı futiinde dönen <lemir laçlık otlar almak için Innıı ... gilıi uzun sakallı ve uzmı hr- lun<lu. Bunu öyli} erek H'!a· 
çı nıherli tekerleklcriıı eı::i j~i- ııra çıkumtır. gece ele iı.ı .. tırın- )UZ &açlı ıL İ).tr ke j!; Taun na~ııra girdi, biraz onrıı bir 
1iım· , dörtnala lıül iunet av- ca k<'i:i:lcr ne olur ne olmaza· haha gözlerini u~u turarak ~ö- fener .ipler \C opularla nıÜ· 
lıı un ı giren Mr nr La lam hö- .tjı} tı iıııneğf" hırnkınam .. ılnr- rüııdü, lll' i tediı:.ini orılu, oıı cehh z olarak tttkr ır göriindii. 
liik 1 ttınoınılan ı ıı ın önünde clır. çiinkii )Ol tchl?keli uçn· ı rn j \l' ~ leri z giliı telfıffuz e- ıkıcı ara_.tırm , hn Jndı. 
UUtlllll"tU. romlarla ) RH) ,ıuadır · · · dert k güzel b .1111 .tJlndl: 1 agİrrnak jçitı t' Jerİllİ J>ir)e • 

Jrı Hl\ ııtrtı .. zııa ıu.lunuz Şıiı•Jw ... iz lıu ga}huhet haT Bayanı görm dik... tirİ)orlarclı; luı}kırı~ ları kapı-

zakıa Yan) a göliiniin ulıırın· Karol (iki ,Jefo). '\e u son 011 
ıl:ı pırılda) Mna baktılar fııkul giiıı içimle, ugoııla\') anın dör1 

giine J göreıni) orlnrdı. \günlük ) eni lıül~iiındarı küçii~ * pj) er ile Yun anın kalır uıa-
Anrnvut kadın, ı~oyun po t· Kı·al Jorj. 

l arının ii tiinc ) aımanll'ıtı, Jı.. Iluıılurdun ııwada, Hci Ctiılf 
J lnr~hıu kn) a1arıı, boğazlnnlan s~z C\ İn iinüııde titıiy'?'ck hek· hurrt>isi de bu kafile)" 

1k11ut' 
ı I k 1 lı",. , ll k r I ı t •• •• mıQ J.ıulunu~ or: Loorön, Be' a111gaz ara, u is > apan ) ı•rlcr- ı , ... ı 11 a a HIJ a ' ı gorur :ıı ..1 

Oi'n aki ) apan } erlere } m Ar· görmez Lii ... il'in <lönnıcdiğiııi ne · 
lıınıyor, sonra derin ,..jjkfıt. bir 1 anladı \C me§'uın bit· sezi;: ne· 19J l <le dört Lü}iik impıırıt' 
keft•n giJıi, ılm co:kun ..,.iirültü- ft"Sini darahu!, He)lıat, ko)ıı torlu!. 12 krallık \e ıniitend' 

·· •· .. .ı " ·· ··ı · · · b ı l dit hii\. iik Dükliikleri İne"iı( yıı ort11yoı·uu· Dü ecek 1 ndıır ortıı r.rı ıçınc o.ıça anmış Lıı 
e~·ı k f l .. k l 1 <le Larmdıran ihti)ar AuupJI' 
gı ere - ener erin ı ;ıpkJarını nt ınc a daha :.imdiden f en.ı 

l -1 ) kJ ı ı b da bugün, kala kala ahı krıı unua ı ar a ka} ııl:ırın delil~- ıa erci hü) ük hir ku cenaze · ı. 
l · ~1 \C krallık kalmı .. tır: Ingiı-
crıne ak ettiriyorlar, çukm la- ardındnıı ızlanımıg~ a hazır lıir ı 

tere, Belçika, Danimarka, İuı ' 
rın ve arıkların dibini' a1e - ijlii nğlıı) ıeısı lıali Jok 11111)· 
lcıuııi~ dallar atıyorlardı; Jıir .. du? ) a, Bulgari lan Ye Romaıı)B~ 
H' lı;tiklfıli} et halısınu geliııcc bıl 

·~· l'akat Tana~ lrnlıa kadmı dal r d. .. k" i ·lJ rt 
llıtiyar, ellerini 'oru lııın ör ll' a "el ıne kaçık~özliil'....U- ı~ c un ır çun u ugı <' 1 

.1 • ~ ~ c ' 'e ltnl} at.lan başka diğer krl 
Löğürlerine da} ı) aruk :ı.ıhıııt>L· n ti gö~tercli. Kadın, dilini ) ııl· , e krallıklar, imgün Alman i( 
le doğrularak mu~. t.tş kt>bibui~ gornmt)-Or- guli, lıııan nüfuzu ve NazitJ11 

- Oğlum, l>iz huraları nru. du . .K.e iş )ahardı }akardı, taz)iki altında \e her türlll 
tırırken o ~ıer lıal le C\ im~ dön. tlün) a , c ahretfo hiitiin ııznp· beı:'hestid('n mnlırum huhııf' 
nıü,.tiir, mütalen mda Luluıı· larile tehdit etti, nihayet deh- maktadırlar. 
duğu zaman, bu ı' rarlı ara~ :.ete kapılnn kadın, nklamnğn 1941 yılının ~ i an a}l biJliıl 
llrma tiikennıek J>ilrniyco n· kim enin 1 eneli ini memur et- çosu! 
atlerderrberi •l 'run edi)ordu. nıt>diği !'ilrrı ifQa etti: Zavallı 

Giine , iinıitle pnrlı) Rrıık (D;:ov m edecek) 

snllrnr<fe A\Ttıpıı1·• 
Naci Galip 
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Arnerikanın harp 
--------------------hazır lzkları 

24Milyon 
Dolarlık bir 
mukavele· 

1 !~~B~u;..;G~O~n~O~n;..;;E~n~S~o~n~H~a--b~erl~e~r __ i-:--:_l~I ___ A_R_e_rg~ö_zü_il_e·~··-==~I 
- Amerika ne zaman bilfül 

Libya'da harbe girmiş sayılacak? Çörçil'in 
nutku 

Amerika da 

• ispanya Fransız 
Somalisi 

---CI -
30 askeri fabrika 
daha kurulacak 

Vaşington: ~ (A. A.) - iyi 
malümat alan mahfillerden öğ
renildiğine göre Harbiye neza
reti bfiyük bombardıman tay
yareleri imali için yeni bir fab
rika kurulması hakkında Glenn 
Martin nıüessesesile 24 milyon 
dolarlık bir ınukavele imzala. 
mıştır. 

Yine a .. ·ni mahfillerden öğre
nildiğine~ giire, demokrasilere 
Ynrdım için parlamento tarafın. 
dan kabul rdılt>n 7 mil~nr do
larlık tah isntt. n bir huçuk mil
yannı harp malzemesi için yeni 
fabrikalar kurınnğ:ı ve mevcut. 
lnrı genipetmc-ğe arfel li ~ek. 
tir. Insa ı dcrp''1 edı1en yeni fab 
rikalar arasında tayyare nıotörü 
1c isatı ile 30 tane de top, tank 
\ e cephane fahrilrnsı '\'ardır. 

Ve 

mihver 
ıl -~ l inci gayfada -nas dan harbe girerse milletin açlık-

k ıl d ') tan öleceğini söylemek ınıretile arş an ı. vakit~. 
- Battarafı l inci eayfada - Halbuki News Chronicle ve 

Hür Fransaya 
iltihak 

edecek mi? dimıiJ ve İngiliiler tarafından Dai1(y Herakl gazetelennin Liz • 

sair mıntakalanla kazanılan mu. ban mU'habirlerine göre İspanya- General De Gaulle 
ı.cıffakiyetleri izam etmemiştir. a:un mihvere iltihakı artık bir gün 

Nutkun iki bakımdan ehemmiyeti meselesidia-. kuvve.ileri Dauen-
vardır. Bunlardan bil'i İngiliz aı.- News Ohronicle muhabiri di - de toplandı 
mi, diğeri de Amerikan efkarıu.. yor ki! Cibuti 29 (A.A.) - Ofi aj~ı 
mumiyesi ii:ıerinde yapacağı te • İspanya Hariciye Nazırı. B. Su- bildiriyor: Öğrenildiğine göre ln
sirlerdi. Totaliter rejimde yaşa - ner, İspanyayı . açıkça ~verın ·uz motôrlü kıı:taların.dan müza. 
Yan milletlerin hiçbiri böyle bir yanına koymak ve Cebeluttarık ~ t ören genera?ı de Gaul kuv-
anda bunun aiıbi bir nutku anla - üzerinde iddiaLarda buhınmak ü. rle ~Fransız soınalisinin cenu_ 

o• k vet crı 
yamaz. İngiUz milletinin ise nut. zere son hazırl.ıki!erı yapma_ ta - bunda bilhassa C!buti ile Adıs -
k~ anladığında şüphenm go1gesi dır. Almanlarla yapı.hm program Aba:ba dcmiryolu üzerinde Daou. 
bılc ~'<>ktur. şudu~: enle mıntmsında toplanmışlar-
Ne~'Olık Timcs de şöyle diyor: 1. I~anya üç!ü. p~a il'1hak e- dır. De Gaulle kuvvetlerinden 
Akdeniz kontrolunun İngııliz-le- decektir. Bunun ıçın de B. Su - b' k . d lngiliz Somali • 

rin elinde bulun..-nası ne kadar e. ner yakında Berlinc veya işgal _ırd ısmz ~~n aihra"' edildikleri 
. . d kti sın e eıl!dya Y hemmiyeili olursa olsun, İngilte- altındaki Fransaya gı ece r: .. 1 k•-.J' Bu kuvvetlere 

2 B .. . İsp ·a ln_ ~ enme ı.euır. renin hakiki mukadderatını tayin unun uz.erme an~ ı bazı Frand1z i-
.1 1 yh' . t 1 k mensup unsur ar 

edeeek muharebe bu deniz.de de. gı te;e a e ıne vazıye . a aca : leri kollarile temas etmek ~ 
ğil Atlantikte ccnıyan etmekte - tır. Tspanya ya m~le'ketin dahı. lerse de muvaffak olamamışlar. 

I• • t • d dir. Bu muharebenin neticesi ba- lt ~rtlanndan İngıliz ablukas.~ı dır De Gaulle kuvvetleıine ınen
SVJÇre DID e kımından AmerikallAl talihi mü- mes ~1 tutacak ~·ahu.tta ~e~eıu~- su~ bir tayyare Fransaya aıt toP-

him bir nisbcttc İngilteren\n ta.. tar:k ın ~ya~a ıa~nı bır raklar ilz.ıerine beyannameler at
lfhine bağlıdır. İşte bunun için- ultrmato~. ıstıyecekhr. .Bu ta. mıştır. Beyıanname şarki Fnınsız 
dir ki bu muharebede İngıltereye l~p reddedılınce de muhasam~ Afrikasının eski başkumandanı 

sırası 

geliyor mu? )raptığınuz yardım gittikçe arta. aça.~ ve ~yanın yard general le Gentilhomme'un imza. 
caktır nı ıstıyecelkür. adı Gene l Fran-

. · . ·. 3. Cebelüttank'a karşı taarruz sını taşımakt r. ra' Ç•• • ,,. tk Philade1phia Reoond diyor kı. sız somalisinde bulunan Fransız 
OrÇh in nU U B. Çö·.....;ı•i dinlemek bize ferah biyadeLie yahıız İspanyollar yapa k t to l b' halde ve mü • 

·~ k F-•- Al uçı·· k ıtaa ın p u ır Avustralyada nasıl ll'k Vermiştir. B. Çörçilı, İngiliz ca .ctır: .:=at manya u pa • hirnmatlaııile bernber Deouenle 
milletinin kat'i surette hatıbe de- tı ilen surerek ~nya~n yardı- ve Zeiladaki de Gaulre kmrvette-karşı land 1 ? vam edecMl:-i namus sözünü tut mına gidecek.tir. Daha şimdirlm . . · ı.-'- _ d t tmi« 

..._...., ' . rıne ıltı11.4K etmege ave e ,. Be:ı1lin 29 (A..A.) _Yarı~ tuğunu, ;y.1ptığımız yardımdan Alman 'kıtalan Bayonne cıvar.ın. 
bir membadan bildiriliyor: Bir dolayı minnettm· olduğunu, hadi. da ve Pyrinne dağlarının nıiite • tirHalihaTJr şart!ar altında dahil
yabanc.ı gazetenin, Alman Harici. selerin İngilizce konUŞan bütün ad-dit noktaLa.rında tahıı~t ~tmiş de bulunan hatk•n açlı'ktan ko . 
Ye Nezaretinde sorduğu bir suale milletleri birbirine 'bağladığını buLmuvor. runmnsı ve sıhhati bozulanlarla 
şöy~e bir cevap verilmiştir: ve Hi.tierin bu nulletleri bir inhi- /aralıların tahliyesi bakl#nmdan 

d~viçre gazeteleri Alımanya tat seline kaptırmak istemesi kar Irak Hariciye Cibuti dcmiryolunun ist fade e-
ile ItnlJ: anın izzetinefsini kıına- şıS'lnda hepsinin müşterek bir rhlecek en iyi vadıta olduğu göz 
ğı kcnd l rıne bir gaye ed. . gnyret ~ttiklerini bize söyle- Nazırının C.nünde bulundurularak bu iki 
g bı gorünüYorlar.:t tnnıiş mişti.r. Ingiliı.lcre daha f zla ve •ıokta hakkında bir nnlasmaya 

Ahnan Har. ciye N . ah- daha silratlc yardım etmeliyiz. beyanatı v rmak iızere müzakereler cere. !lUc ... .....ı- Aln. a "-"Zarebtı nı Vakit dardır. SUratle hareket i. 

Harp Almanlar Balkanlarda ve Yunanistanda 
(Baş tarafı Birinci aa~if~e! 

4la ..ıüWelıd yola muvazı lair ıs
tikamet takip eden dağlık mın· 
takaya motörlü kollar sevket
mi§lerdir. Bu teşebbüs bizim 
miWalaa baıtanala karplafhk
ta nbaşka Mersa Mahuıi'ua ce· 

serbest kalan ha va filolarını Libya'ya 
nakledebilirlerse Süveyşe yürürler 

J yazan: Sabık Bükreş 1 
1 Ataşemiliterimi~ ı 

aubuada Kantara çöküatüsü- 1) LİBYADA: 
nün vücude getirdiği tabii ma- ıı aisu aJqanu 1'lılı• bud11· 

nia ile tle •infmak meclnlri7e- do geçen Alman - İtalyan m•· 
tindedir. Filhakika burada ki· türlü kıt'ıılan 8 kilometre ka-
lometrelerce uzayan ku~lı~ bir dar şarka doğrn &ir~eğe ı~ı~· 
saha vardır ki hareketı guçleş- vaffak olmuşlardır. Bır ingılız 
tirmektedir. Bu müfrezenin '\'a· motörlii tümeninin hafif unsur· 
zilcsi tttrid etmeği iimid e3 le-ı ları Alman • İtalyan ileri hare: 
dikleri kuvvetlerimizi yakala. ketile temas halindedir. Al,11 

ınaktır. gün Alman _ İtalyan pike bom· 
Bu tazyik daha başlangıçta bardnnan tayyareleri, u·cı tay· 

İUiPliz hava kuvvetler~nin .~~~'i yarcleri himayesinde (Mersa 
hakimiyeti karşısmda bu~·uk l\latruh) daki İngiliz topç.ır 
:zorlukla uğra~-nıak ıncburıye- mevzilerini bombardıman et-
ti~de kalmıştır. miştir. 

Almanlar, daha fazla tayya· Karada ve havada müştere· 
releri olduğu halde İngiliz avcı ken cereyan eden bo ileri hare· 
tayyarelerine ınukaveınet et- ketle Alman _ İtalyan motörlii 
memektedirler. Çünkü İngiliz birliklerinin Mersa Matnıh m\i 
tayyarecileri sahip oldu klan bir daf aa mm takasına kadar yanaş 
çok meziyetlerden başka çölde mak istedikleri anlaplıyor. 
uçmak gı"bi muğlak bir hünere Mersa Matnıh SoDumdan !08 
iisfadcasına ''aktf bulunmakta· ~--·ı· 1 · 

kilometre uzaktır. UJ&I ız erm 
dırlar. Bu aHı tayyarelerimiz bu taarruz ltarşısmda cidift bir 
Almanlarm ha\•alanmaJannı muharebeye ltalapıaclan Mersa 
hekleıniyerek onJann tayyare. Matnıha kadar artçı hareketle
lerini yerde yakalamakta ve mit rile çekilmeleri ve hftytlk m11· 
ralyöz ateşine tntmaktadır. in- harebeye Mersa Matnıltdakf 
giliz a\•cılan rastJadıkJan iım!Je müdafaa mevzUerinde ••şlama
ve 1e,11zım kıtalanna ııla mftte. lan muhtemeldir. 
madh.•en hücumlar yapmakta-

Yunanistancla bByük muha-dırlar. Bombardıman tayyare-
hri ile re'beler cereyan ederken, Allerimiz Trahhısgarp şe 
k le man • ftalyan ordusunun MısıBingnzi ve diğer iaşe mer ez • 

U ra doğru tekrar bftyük bir harin i , .e düşman talışidahnı m · 
k rekete girişmesini varit görmi-teJnadi ... ·en 'bombardıman etme f 

"' yorduk. Zira, Alman - talyan 
için ancak benzin alaeak kadar ordusunun geri muvasalası ya1-
\"'akit bulabilmektedirler. İt 1 Tr bl L"b 

nız a ya - a us • ı ya 

ba yeni imkanlara ve şartlara 
güvenerek Mısırda şarka doiru 
tekrar ileri hare"kete hşladılar. 
Bu çok cüretkarane bir hareket
tir. Geri nıuvasalasınm aiırhğı 
hava kuv\'ctlcrine jnhisar eden 

bir ordwuuı dcuizaşın ve çöl
ler mıııtakasında büyük hare· 
kata girişmesi zamanımız har
binin en mühim ~ cııiliklcrinden 
birisidir. Bu harekatta ha\ a 
kuvvetleri çok büyiik rol oynı· 
yacaktır. 

İngilizlc.r Girit adasında kuv· 
\'etH hava filoları bulundurma
lıdırlar. Almanların Yunan·s· 
tan _ Libya bava nakliyatına 

mini olmak iç.in başka çare 
yoktur. Bu esasen Giridin mü
dafaası için de lizımdır. 

Almanlar Mersa Matruha ka
dar yaaaşmağa mu,·affu oLl•k 
lan takdirde, Süveyt kaul•en, 
İskeDderiye laarp limannun, J'i. 
Jistinieki Hayfa petrol iiss:ii•ün 
Hit l'OlUDU kallanan Amerikan 

: kafileleriain ve nillayet gemı . 
ltüyük bir meydan ınubarelaeaı-
nc sahne olacak Mersa Matnıh 
müdafaa mıntakasımn hava 
va hücumlarından koruwDMı 
çok mühimdir. 

Mersa Mairuh müdafaa hattı· 
nm cenup cenahı çöle uy~: 
maJda beraber kuptdmaya ıuu 
saittir. Fakat Almanların im 

~~ n:ı;anın ir ·· , an elmest miıslebed deg.lsc de 
1.-v·ç entn hattı harek gun cap etmektedlr. Malzeme imal et- (B ş tarnfı Birjnci sahifede) nü..temlekemizın asi ku\'\.'Cferle 
""'"''""lliı -ı.ı..ı. ::.~ -=le _ı,c • doğikllr. Onlar, te llm Diger su. llcrc co.-aP' .,.,,.... m im...,bdi bahis mevıu u değH· l1 
olmak fın; tını bulacağı ve isvı etmek de lhımdır. zır şu he) anotta hulvnmu;tur· dh·. Esa.;cn Fran61z hükCımcti ~ 
re gazetelerini derin d~ Baston Post diyo.r ki: - Hint kun·ellerinin B 1 ra. müstemleke valıisine bu hususta 

istikametindeki irtibata inhisar 
ediyordu. Bu mu\•asala ve irti
bat denizden İngiliz donanmasİ· 
le kesilmişti. İkmal ihtiyaçları
nın biiyük kısmını Alman hava 
kuvvetlcrile temin etmek mec
buriyeti vardı. Hava yolu ve 
nakliyatı da İngiliz tayyareleri· 
nin hücumlarilc müşkülata uğ
ramıştı. Bu şartlar içinde AJ. 
ma nordusunun Mısıra doğru 
büyiik bir harekete çok tehU
ke1i idi. 

mevziin l1em şimal cenahma 
zırhlı ve motörlii l.irliklerle ve 
ba,•a kun·etlerinin iştirakile 
bir yarma taarruzu yapmaları 
ve beıu de cenuptaa kuşatma 
teşebbüsü.ude a.ulunmaları tok 
muhtemeldir. 

2) Yunanistanda: 
Alman zırhlı birlikleri Mora 

adasında Argos • Tripolis • Kil· 
lini hattını ccııuba geçmeğe ve 
bir an eV\·el Mora cenubi liman 
lanna '·armağa çalışmaktadır• 
lar. Bu harekete iştirak eclen 
Alınan hava ku\'vetle.ri Arges 
\'e TTipolis mmtakalanacla ba· 
luaan İngiliz • Yunan kıt'aları· 

rnecıbur edecek bn1 nolrtaJ.ar: te- B. Çörçil heyecana kapılmadan va geJişi, ınualıcden·n ıatbikin· lfız. mgc-lcn tal~matı vermiş bulun. 4 
bamz ottireceği ilave edilmiştir. el"kekçe hitabede b~lunmuştur. d~ İngilizlerle Irak arasında an- maktad r. 5 

Yunan hasvekilf bir 
nutuk söyledi 

Biz de B. ÇörçiJe ve Ingiliz mille l:ı~amaınazlık çıkmış olduğuna 6 
tine karşı dürüst hareket etmeli- dair dola~an şal inlara hir n·uıp 
yiz. Reisiclimhur, kongre ve miL tf'şkiJ eder. Bu fransit mu:.mc 
let bu hususta çok süratle karar lesi muabedeye uygundur. Hn 

V<nnıelidirler. İdarei maslahat sa- muahede mucibince Irak huklı -
ati &ıeçıni§tir. meti Britanya kıtalarına: Akde· 

(Ba3 taralı Birint'i sahifede) Baıt~e Sun yazıyor: niz ha\'zasma yani Fili tin'c e-
de söyled li bir nutukta Yunan B. Çörçil'in, garpta cereyan e. rişmek ü:ıere transit müsaadf'Si 
~Gınet~ln harbe devanı 37nıi- den ınuharebenin Ç(>k. büyük e - verecektir. Muahcdenin ahb
~ ve hilıııiryet kuvetler:lnin 7.afu_ henuniyeö üzerinde iaar etmesi mma ıöre, Irak İngiltereye tak
~-n inıaınını beyan etm~ ve laınıunile Yel'irıdedir. İngiltere yidat koymaksızın kuvvetlerini --w. ~: v denb.Iere hAkim olduğu müddet. transit olarak geçirmesi için 'bii
fedaki~t ~grunda savaş ve çe Alman.ya karadaki zaferlerinin tün kolaylıkları temin t-de<"ek
'bu .. r llln bjr remzı olen Girit ~ni idrak edertl€z. B. Çör. ti.r. 

gun h(Uo Avrupa ınilk~rinin Çilin nutku bizim Atlantik yollL Nazır s(;zıerini şö_rlt" bitırıni~. 
son fa] at şerefli kalesi olmakta- nu himaye etmek için başka bir tir: 

~· .K~der bu miisted:na Vazife L takıım tedbirler daha almaklnğı - _ Irak iyas<'tinin haşlıra c
~~ ikıd ada seçnılştir: Büyük İn- ınız lhııngeldiğini meydana koy_ saslara herkesle do Uuk 'e iy' 

gı ız a as: ve Büyük Yunan ada.. muştur. Bu meselenin halli için anlasınaktır. Suudi Arul>ıc;tana 81

.: Bu iki adanın milletleri bu - Amerikan ınilletinin karar ver • bir mü terek anlaşma ile, Yl'· 
ı_wı hilrıtlyet meydan muharebe_ mesi, hüka.nıet ve koogrenin de mene bir ittifak t•c kardcs1ik 
lllllde sebatla, cesaretle, az.imle B. Çörçile cevap vermesi lazım. muahedesilc, Türl h c, İr.ın '· 
dövUşilyQrlar. G!bir ve şiddet dır, Erganistana da Sad.thut p:ıl tı ile 

memleketlerinden gelen kara a- Wa9hingtıon Post gazetesinden: birJcşmiş bııhımın Irak Mil-(ı-
kın Avr~ın üzerine çöktü. Be B. Çörçil zafer veya bezime _ meti, her c' """ t'''\'el ınil 1 i ha-
lietıı~et böyle barbar istilfilalarmı tin Akıdenizde olmadığına i~aret kimhcti nıırhafnza ctnwk \'< 

ınazıde de gönnüştfu-. Fakat her ederek Mdise~ değerJ:rini miimkiin olcluğu lmdar nwıntl'· 
va~t hUr adam memleketi galebe veımiŞf.iir. Nutulk Aınerlkalılarm kr.tin diim·n hnrh:nc ı:;iiriiklcn-

Ahır kapı 
kazası 

Bu sabah Ahırkapıda can kur. 
taran istasyonu cıvarmoo çok fe
ci bir tren kazası oldu: 
Ahırıkapı fütüaı atölyesinde ça

lışan kadınlardan 32 yaşkmnda 
Naciye Uçak ıle bir aııkadaşı sa. 
bahleyin saat sakfai çeyrek geçe 
işe ~ideı•ken tren yoluna gelmiş. 
ler ve karşı tarafa geçec.-ekleri sı
rada Uzunköprüden gelen tren 
dönemeçten birdenbire çıkmıştır. 
Kad nlardan birisi kendini geri 
atmağa muvaffak olmuş, fakat 
Naciye Uçak, mantosu ri.iı.gfirın 

tesirile ön vagonlnrdan birine 
siirtüklüğiinden tehlikeden kUl·. 
tu!"maın ~. )Cre yuvarlanaıak te 
~.erle»:lerın aracıına süruklenm~-

tır. 

çaed lft.ır. Bu topraklardaın çıkan imanını kuvvetlendı·~k ve A 1 k k d 
. .._._.._. nıcrı"ıc m.iııi o ma aygısrn a· m cnıyet · · • ... ·• mü~t.ir. 

k rd .,1 • ~çın, ayni zamanda merika İngiltereye malzeme gön- d 
a c:i-'erunızin k d -'l.. ·ıe ır. Bu s rada arkadaşının km&unç .. b urtulll§u için erm~ suretı zaferin istihsali. 

Zavallı kadın acJ çığ1ı.klar ko. 
parurak köprüye kadar süriiıklen
miş, önce bacaklan kesilmi§, son
ra da karnı ve kalası ezilerek ölr 

bugun n fev1telbe..cıer sava ı Y.a- ne yardım edecektir. vaziyetıni dehşetle seyreden di. 
palım. ~~lekcUtı erneJkr.ini, dü B. Çörçil bir defa daha vaziye. vaşlarını ve fcdak~rl k' rını ha- ğer kadının ve etraftan kar~~n-
Unceler.ını kararlarını n fsinde ti izah etmiştir. İngdız Ba vekili tır attıktan el ora sotl ı- ni şöyle ır.rın feryatları arasında tren dur 

topla;-ao maje te kral, birli- n, her konuştukça insanlığın hakka, bıtinni~td': duruhn~c;tur. Müddeiumumilik 
azmin tınısali olarak araın ı.da adalete, namus ve cesarete o!an Girit'in ve Yunan erefının mü. ve zabıta tarafından tahkikata de 
bulunuyor. 'mıınuıı yenılemektedir. B. Çör. dafaası içJı kral ve hükılınet ara- \-anı edilmektedir. Tre.ı makinisıt-

Müteoavize karşı en heyecanlı çıl'111 sarnimilı 1 fazla bedb"ııliğe nızda bulunu~or. Fedakarlığın leri ihsan ile Mehmedin ifadele-
rnukavemet tim.Snlini Limn1 ve ~~ bir devadır. hesabı yoktur. Bu hürriyet ve 1 ri alınmıştır. 

k · .. cük dal kahramanlık topragına, boyundu. En Son H6vad:is - Bizce bu fa. Semadirek gibi iıçu a ar dır ki Yenilrni...+ir Bua1in li · 
· ıı t • b' ·ı • · o ..... e nuz- ruk altına girmemek. hat"be de - cianın eın mühim aelbebi, Ahır-bil!e gösterdi. Yunan mı e ır de kalanlar, kür-iicük a....ı-._.,<»., 

Jt h ıs- uaııu ... ,_ vam etmek için geldik. Ve eni • kapı dönemecinde daimi surette ~aratorruğa !kar.şı a ıay arp nuz eğilnıedun sa~ıyorlaı·. Bil. ııim ki yakında Atinaya yalnız bir g&rıoil bulundunılııanası ol 
edcr~k ve onu ınaghlp edere~ tün. Yunanlılar yUksek bi.r ruhkı hür olıal-ıak değiL ayni zama.nda sa gerEtttir. Burada baytak usti
fanlı bir örMk olmuştur. Aynı vazıf~erini yapmı.şlar ve ancak daha ziyade bUytimüş olarak dö- lti ihdas edilme1idfr~ 
hl.illeti rnUteca\iz .Alınanlarla, on- sayı ilstUnıi.ii,rü ka~sında mağ - neceğiz. Medeniyetin kalesi olan 
!arın mütlıiş makinelerilc 20 gün lup olnıu{tllard.U:· ve beşer hürriyetinin tekrar men.. 
sa._.aştıktan destanlnra geçecek Başve'ktl, Gil'l.t halkının inzibat şei olacak Girit dÜ§mana çiğneın
olan ve do~annın ve dü.şnıanla- ~.ahenk du~gularına ~üracae.t miyectiJdir, Bu, onun şerefidir. 
.. ı:tuzı d ha 1 .~ eken lbir ettikıten v~ hız.zat keodlmnin de Y.-ın millet, YllMln. Girit, ya. 

a yranU6ını ç ;.,.tı ak ettiği Girit hUrriyet" sa k l ~il ınu:Jıarebesindeo sonra· "t .. r 1 • §aSln N dır. 

* Dün İstanbul vilAyetinde 
186 kamyon ve :kamyonet listiği 
tevziatı yapılllllfbr. Tewı edil
mek üzere daha 2DO liatik var-

Fakat bugün vaziyet değiş
miştir: Yunanlstandald harp 
bitmiştir. Alman ordum Mora 

ı _ Kanatlı Lir hap an - iHiasına yayılmqtır. IJbyaclaki 
2 - Bir er.kek i mi. Alman • itaqan ordusu ikmal 
3 _ Arkada!: - Karan· ihtiyaçlarını temla içbl ••ha 

lık - İı.aret sıiatı. kısa bir hava yolu daha kazan-
4 - Keder - Suçsız hat- mıştır. Bu yol, Yunanistandaki 
5 - İç pantalon - Çehre. hava &slerile Libyadaki haYa 
6 - Doğru değil - Kirli. flsleri anısnuhı ftl Girit ftzerin-
7 - Ayı )Uvası - Kocauz den geçen hava yoludur. Bun-

.kadın - Rabıt edatı· •aaNtka, Almanlar Balkanlar· 
8 - İstanbula ya'km bir da ve Yonanistanda serbest ka. 

köy. Jan hava filolarmı LlbyaJa uk-
9 - Vücudün ifrazatı - 1Hebilirler ve motiirJil kıt'alar-

Pokercle geçer. la birlikte ileri harekete devam 
Yukm-ulan aşağıya: - edebiliı'ler. Bu bakımdan Lib-
1 - Bir çalgı aleti - Silah- yadaki Alman • İtalyan ortlu-

ta bulunur. sunun ikmal ve muvasala miif-
2 - Bir erkek ismi. külah birkaç gün evvelki vazi-
3 - Ekıuek yapılır - Ni· yete nazaran azalmıştır. Üstün 

ha) et - Bir nota. hava kuvvetleri lrimayesinde 
4 - Bele sarılır - Çeni§ gemi kafilelerile Trabhıs ve 

olmıynıı._ . Bingazi liman1arına da ikmal 
5 - içi boş yumurta - in- ve takviye nakliyatı yapmalan 

ce toprak. ihtimali her zaman mevcuttur. 
6-Yün örğü yapılır - Ha işte Almanlar elde ettikleri 

mamda kullanılır. ,./. • 
1 - Ebik - Sa koaaıı Darülaceze men,atıne 

kap - İçilen tef• 
8 - İskambille oynanan bir 

-oyun. 
9 - İnsanlar - ~ 81· 

Dünkü Bilmecenin 
halli 

büyük müsamere 
8 Mayıs Perşembe a~ı saat 

21 de Şehir Tiyatrosu komedi kıs 
nunda Daı-~ menfaatine biL 
yük bir müdamere verilecektir. 
Bayan Fe~a Talay tarafından 
viyolensel resitali v:erile\!elctir .. 
KenıdUiine Bayan Hege :refa'kat 
edecektir. Bundan başka Şehir 
Tiyatrosu aıtıst•eıft tarafından 

Saz - Caz operetinden bir pe-de 
temsil edilecektir. 

Bayan Feyha Talay 17 yaşında 
genç bir san'atkirdtr. .Aıjcara 

Halkevinde iti bınset" veımiş ve 
çok rejbet pnııştür. Konse?'
lerin birinde Reisiciümhuurmuz 
de ~n.dirım.işlerdi.r. 

d• D'w r ta· na taarruz etmişler ır. ıge 

raftan Pire ile Girit arasındaki 
Yunan denizinde bulunan ve 
İngiliz lut'alarınm nakline t.h· 
sis e4ilen 4R bin tonilatoluk il 
lqilis gemisi bahrıJmışhr. 

Tahmin ettiğimiz veçhile Al· 
A o 1 manlar irkan ''e nakle manı • -

mak için elden geleni yapı~•· 
lar. Fakat İngilizlerin bu ifte 
muvaffak olacaklannı, esir ve 
zayiat elarak u kuvet kaybe4e· 
ceklerini kabul edebiliriz. 

3) ATLAS DENİZİNDE: 
Atlas denizinde Alnıanlann 

açtıktan möadele yepyeni ltir 
safhaya girdi: 200 kadar Ame· 
rikan harp gemisi mihvere ait 
gemileri araJırmak üzere de· 
niıdere açı1mıstır. Destro:rerler, 
deniultı 11\'cıları, mayn tarama 
gemileri ve deniz 1ayyareleri, 
ingiltereyc yiyecekr \'e hltl'Jt 

malzeınesi göttiren gemi kafile
lerinin takip ettikleri deniz . ol
lnrında de\Ti~·eye çıktılar. Hun· 
Jnra diğer harp gemileri de il· 
tihak edecektir. ltlıkları varffe, 
imdilik harp mıntakası hari

cindeki sıııhada muhariplere ait 
denizaltı ve harp gemilerinin 
mevcudiyetini memleketin bü
tün deniz vasıtalanna laaber ftlr 
meldir. 

Bu vazife harp mıntakası d .. 
hiliue de .teşmil edildiği zaınaa 
Amerika Atlas muharebesine 
bilfiil iştirak etmiş t•e mihver• 
karşı harbe girmiş olacaJdır. 

A1manlann Akdeniz havzas !lda 
l erle mleeri ve Afrika, a dc.PN 
yayılmalan. Cebclüttnrık ho<Ta
zına hakim olmalarına ve Atbıi 
muharebesini kazanmalarma 
bağlıdır. 
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Alman mitolo-t Hafa 
jisinde cehen- lf~:iA~:.:=~~~=ı 

neka:i!al- u n k a p a n 1 n d a k i 
(B~ı ikinci sayfada) 

~~~~;.rda bU" ctarihin teken'ii. o k u 11 c a m ı• • 1 ••• 
GÖN DL 

Bu mitoloji, bıze vaziyeti açık 
bir suı·cttc ifade eder. cİptidai 
A1"Dall itıkadınn göı e, nihayet 
Baika.nlnrda umumi hır yangın 

ile ve herikesin öliimü ılc harp 
neticelenecek, sonra yeniden çı

kacak cıular akşi söndürecc'k, ye. 
ni bir güneş, yeni bir sema peyda 
olacak, yeni bir alem, yenı bir 
halle meydana çıkacektır. Bu ye
m insanların iüıhının ismi de 
meçhuJıdur.• 

Bu şal1 eser ha~kında, yarı 
resmi bir mahiyeti olan 

• 
Istanbul rehberine bakınız 

ne yanlış malumat veı·iyor .. ~ 
Hiç kimse, efsaneleri bir dıiç> Unkapanı köprüsünUn Beyoğ. lara analık yapma .istidadını g&l-
i kennra atmak hakkına sahip lu tarafındaki başında ve sın.anın teren bir eserin ynnlaşlarını kazı.. 

değiklir. Bunlar bir tarih, tarıhin yaptığı Sokullu Camiinin arka - mayı bir irfan borcu 5a}'ıyorwn. 
en he.kiki mebde ve mukaddeme. dında şahlmunış bir san'at a'bıde- İşte palayı elime alıyorum: 
sidir. Geçen devirlerin en baıkiki si vardır: 1 - Çeşme ve sebil ,M. Mnm. 
ruh haletini söylerler. Ve o dev- Azapkapı çeşme ve sebili. bouey'nin dediği gibi 1147 yılla-
rln irsiyet tarikile ve y'ne iklim Türk, beynı?lmilel snn'nt tarl. rına doğru Sultan Mahmut tara-
talcpler'lıc bugUrikU ruh ilzerin • hinde yer alan bu pırlanta ile bi. fmdan yapılmış değildir.. Abide 
dekl kuvvet ve nUfuzunu göste- hı&kin öğünebilıir. İstnnhula ge - 1145 H. 1732 M. yılında biri.nci 
ririer. len her seyyah bu Abidemiz! de· Sultan Mnhmudun anası SnLiha 

Bütiln bu tetldklerimizden son. rin lbir vccd ve haz içinde seyre. Sultan tarafından yaptınhmştır. 
ra, ilmin bize gösterdiği şe'kil da- der. Onun büyüleyici ihtı.şamı 2 _ Sebilin ve iki yanlnrında 
bilinde, meçhul muammayı, ne. karşlSlnda saatlerce b:ığlananlar birer kanat gibi durnn çeşmcle-
ticeyi hal cddbilıriz. da olur. rln üstlerindeki §alr V eh binin 
<Pancermanizmı Alman halkı- Bu debll ve çeşme yer şehir (54) mısralık kıymetli kitn'bele. 

nın esas ruhudur. Bu, zaman za. l'ehberiınde yer alır. M. Mambou- rinde Abideyi yaptıranm adı ve 
ınan kisvesini değiştirebilir; bu- ry de cfstnnbul -Rehberi seyya. yapıld ğı tntih açıkça gösteril _ 
t:ünkü gibi cnasyonal sosyalizm» hin> adlı kitabımın (342) inci sa- mektedir. Yüksek Usl<ıplu bu ka:. 
lsnlni de alabilir. Bunda .mil hifesinde bu lbidemize yer ver. side çeşmeyi ve sebili de adam 8• 

olan furt değıl, kUtle, kUtlenln ip. mek zorunda kalmıştır. Çeşme kıllı tavsif ediyor. 
Udat akidesi., ruhudur. hakkındaki on iki tırhk yazı. 3 _ Eğer M. Mamiboury bu 

Bu ruh, sa!dıracak, emcek kı- sını şöyle bitirir: k Tü'-"-- b'1 h L t 
açı ve rK.ce ı en erKes ara. 

racaktır; fakat b:r raddeye, bir tÇeşme Mahmud evvel zama- f d k 1 ~ ....J_ 'L. •1 k 
1 . m an ·o ayca VKUna"ı ece o an 

~taya kadar.. nında 1147 H. (M 1735) senes•ne kif b i hl . . ._ t ak hm · a ey nsıne OKU m za e-
BüyUk bir ha.cısa diye tela'ldd et. doğru inşa olunmuştur. BugUn ı· . .. 1sa d b h 

ıru gozo n y ı u muau.am a-
tiğımiz Alman disiplini, manevt metrılk bir haldedir ve saçağile t ı _.:ı F k t • . . . . . a.arı yapma;{;Uı, a a o masa 
ba Jrrla meıibut olmadığı lçm, çatısı matlı lnhıdamidır.> b nd 1 te 'h t işt' 

d ·• · + __ • _ b 1 b' . .. ,,,.. aşı a ça ışmnyı re e m ır. 
va ett ni cdoyurma> yı temın e- ısıan u u ır Bımns guzc.ı.aığf- ~ M M bo A k .. ~ - . am ury o ara 
demed ği gün, disiplini bozula • le gorme:kten zevk alan bu zat __ ,_ . . d _,_,__ . . t 

~ınnın e 1"'1ux:rını yazmış ır. 

c. ve cözüleccktir. Bozulan bu şimdi izi bilıe kalmaıyan adi tuğ. Kiın'bilir orada ne hntalnr islemiş 
dısipl'n'n t !krar tamiri çok zor- ladan yapılmış ve sonra şeyft t' ? "' 

ır. 

dur, ,. tarih tamir edildiğini kay. Murat mescidi ndını nlmış bir Bl. 
""tm"mistir. zans manastırına bir çok Sa'hifc-

İbrahiJll Hakla KO n'ALI 

Yı nnnistm1m ıstilllsına rağmen lcr ve krokiler tabsis ettiği hnl- ----.. 
Alman kültesini biro'rine rapte- de Azapkapı abidemize yalan yan Küçük Haberler 
dt-n 1>U dis'plin bağının gevscdi. 1~ bir kaç satır ayırmıştır. 
·nı görme! tcyiı., Acaba nkın c - 'Üstünde Frans•zca, İngilizce * İstanbul kadınlan dün Par 

den bu kiltlen'n ç rpacağı ~ ni ve Almanca}'a da çevııldlği yaı:ı. tide toplandı. Ynrduns venl r 
b'r kıva. b tıu büsbiltün yok t. t• ofon bu rehberin ba:,ında cfs. Cemiyetinin İstanbul şubesi ku-
n f'k rn d'ı? tanbul sehrcm•ni ve TUrk Seyvn- ruldu; Cemıyct bugün faaliyete 

TDr h. 1914 lermde (B s - h'n cemi~ ti re'_,.i d 'ktor opero- geçiyor. 
n r1t\ ın k , netine aldanmndı. tör E ·n) Beyin eski usül tak. * Anadoluya gideceklerden 

· tem- tı. F..f.er tarh tabi- dirıle bir tarizı ve ögücü bir mu- 1 b;rinci partinin biletleri da ,ıtıl 
et n ır ve arzularile yanlıyor. knddl'ınesi de varclır. dı, ikincisi hazırlanıyor. 
Ga b' e hır defa dnha dar'h b'ı· D 'rt dilde yazıl:ııı, b ında * Ticaret Ofisi yakında 500 
e rı ı'<IL » ı:;oz.ünü elbette söy- Tiirk seyvıı:hlar cemi etin'n ve to nkahvc, mlıt>im mikt::ırda 

let{'C(· tır , . 1tanbul beledi~ reisin n iım.a -l ham derı ithal için teşebbüslere 
Rlz ÇAVDARLI sını tas•yan ve beynelmilel kitap- girişti. 1 

üvezzilerden arayınız!ıam.-.~7--~-••ı 

Resım i Çarşamba 
Haftalık mecmua 

Yahya Kemal ile bir saat - Yazan: Nizameddin Nazif 
Ziya Şakir' in bir mühim yazısı: Abdülhamid devrinden bir esrar. 
Mahmut Yesari'nin yeni bir romanı: SEVGiNiN SUÇU 

.. mmı; ........ :1111 ............... ıııill ................................. ~-~ • • 

IYazan: Zeki Tunay( 

Zıı nat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesa.pla
rınd:ı ('J1 az 50 lirası 'bulunanlara denetle 4 defa çekilecek kur' 
a ile- a ağ.da.ki pl.na göre ,kramıye dagıtılacaktır: 

4 adet 1.000 Liuılık 4.000 Lr. 
4 » 500 ~ 2.000 > 

4 

40 
» 250 

100 
1.000 > 
4.000 1) 

l 00 adet 50 Liralak 5,000 Lira 
120 )} 40 :t 4,800 > 
160 » 20 » 3,200 > 

DlKKAT: Hesaplarındaki paralar bır sene içinde 50 lira. 
dan nsa){ı dfümıiyc·nleı·e ikrnmiye çıktığı takdirde % 20 faz. 
hıs~h· verilecektir. 

Kuralur senede 4 deln 11 EylUI, 11 Bırinciktınun, 11 
Mı:rt ve 11 Haziran umhlerinde çekileccktır. 

- Bak Sakız, sana evveıa iti. En Son Havadisin Roınanı: 7 l mak istedin ve ınaksatlına er- f;ı ıınutmn. 
inadımın büyüklüğünü anlatmak dikten soura mektubu bize sun- iV 
için şimdiye kadar ikimseye gös. dun. Biraz sabret, bundan sonra Sakız. Galua'nın Babil soka-
termediğim bir şeyi g&tereyim. ca::ubazlıklnruu benimle ynpa- ğmdaki evinde gördiiğii konfor-
BKlayeite, buna ben hiç ehemmi- cal:sın, gcirüşiirü1., diyordu. Ga- elan mütehayyir: 
~t vermemiştim. Fakat bugün ıuu'nın ];~udine. doğru geldiği- - Doğrusu C\ inin bu kndaı· 
.aesele değişti. ni görünce: zMlde d<i~enıni~ olacnğım san-

İç oelbinden, cilzdamndan bir - Ey l\lösyü Bob, ne dersin, mıyordum. De ene ki sen bura· 
bır ldl :ıt çıkartıp Sakıza uzattı. huradnn doğruca yemeğe gidc· ı da bir prens hn) atı ) aşıyorsun? 
lakız, alıp yUksck sesle okudu. l liın olmaz mı? · Galua, nrknrlnşınm bu h:ıy-
Bu ~Lı makine ile yazılmıştı. budala diyeceksin amma; umu· l Çeviren: S. S. 1 - Zannedersem, dedi, benim - Hen dnhn acıkmadım. hem' rctinc güUiyordu. Sakız, kana· 
Çızg.Iı bir kôğıt idi ve şöyle eli. rumda değil, bu i i ben kendim iccrı) c girip a) akta bir şey iç· hiç iştaham da yok l pe) i güo;tcrerck devam etti: 
turdu: takip edeceğim. Bu e nada pat- kisi de, ayni zamanda okumuş- tikten sonra giden adam tnr~ı- - Bu dn scbeı> mi yahu, insan - Doğrusu senin, bu güzelim 

- Mndoyu takipten vazgeç. Bu ronun maliımıuuuz buluııan çat tulı:ır. fındnn bırakılmış olacak. l\fok· yalnız ncıkdığı zaman mı yer? rahat koltuf.ru bırakıp da radyo-
için değildir. Bunun bir lak sesi kendilerine kadar gel· - u faclonun ölümü hiç bir tubu gürdüm, faknt adresin<' Haydi kalk buraya uzak o1rnı· daki mikrofonun başınn gelmc-

laskançl k olduğunu zannetme, mişti. netice vermemiştir. Uslu dur, 
1 
bakmamıştım. Şimdi bunun fnr-

1 
y~n ~üzel bir lokanta var oraya ne ~n~ı •orum. Benim böyle bir 

anesele çok daha c'ddidir. Ken. - Mösyö, Galmı, size bir :ruksn.... kıııda olduğumdan mektubu gıdelım... j dairem o!sn hen senin gibi bıta-
tlinı gözet, yoksa.. mektup var... Gnlua yerinden fırla ·arak ,udun. j Kahveden çıktıklnT"ı ;ımı ınn kıp gidemezdim. Hiç olmazım 

Sakız, peki amma bunda im- -Bana bir mektup ınu? .. 1fnl· ı kasnya koştu, petrona: G.ılua uşkm bir tavırla par- kapının nçılması He içeri giren im koltuklardan birini orn~ a 
sa ~ok. Bunu hakime gösterdin buki ben bütün mektuplarımı - Bu mektubu si7.e ki mver· makları arnı.-u.dnki mektubu e- hn' a cereyanı dal eldeki 'lignrn cütüriirdiim. 
eıi?... stUd~ oda alırım. Hayırdır in· di? I 'irip çe' 'ıır c r, Sakız ise yerin-' dumanlarını sİİJliİrınfü•tll. P;-t. Kı:maııeye oturup, a~·:ık ayal< 

G hı kaf.'ldı alıp cüzdanına şaallah. Dedi. de signra ını snrarken gö:ı nci- ron yine iskambil falınn hasla· iizcrinc atarnk masadaki kutu-
'erfr-;t rrl J ten sonra: Yanlanna gelen gfil'SOn ken- Patron hayret eder bir trı- 1e patronu tetkikten hali kaı.I ınıstı. Garson, mn n ii:ıeı·inclcki dan bir si~ora alıp ~·aktı. Mev-

- Aklıma gelmedi değil. Fa-ı dilerine idi zarflı bir mektup vırla kendisine baktıktan onrn. ımyarak, mmlthnıır gibi: ho~ k.ulelılni kı:ılclmyordu. Pat-ı idin kihnrhğile nıiitcnnsip bir 
bt sonradan dü ününce bun· verdi. Bu da çizgili kağıt Uzer.- l(ıtlen cevap verir gibi istemi- - ~h! Verem ·suratlı kalt:'ıl·. ron J.endl.,inc eslenerek: tnrzda ve nlnvcı hir fovırla: 
t1an vazgeçtim. Belki de 'hana ne makine ile yasümı h. Jler İ· 3 erek; sen o herifi mnh u uznkhi~hr· - Ja~ sohay• kömür ko' ma- - Ha! •c dh•orduk doo;tum. 
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si, bunu size öğretecektir. Mc • 
rak etmeyiniz. Şimdi nerede ise 
gelıir ... 

Vahdet Bön, dişi çıkarılacak 
bir adam gibi sru-du: 

- Hemen şimdı mi? .• 
- Evet .. jlk evvel flört kursu• 

nu takip edeceksiniz. Bu kurs bit 
tikten .sonra biraz da kıskançlık 
kursuna devam edersiniz. 

- Nasıl kıskançlık kursu da 

Sahip ve IBaşmllharriri: 
N:fZAMETTiN NAZtf 

ŞOKRO SARACOGLU 
Nqriyat Direktörü: 

Basıldığı yer: 
Ebu.zziya M aıbnasi 

(Yere dökülmüş olan çiçek yaP" 
raklarını elile işaret ederek) 
Öyle zannediyorum ki sizin odf 
hizmetçiniz her nedense çiçdl 
~ apraklarma karşı fazla hür• 
metkar, baksanıza döküldükleri 
gibi duruyorlar. 

Hakikaten, geridonun iizerin• 
deki ''azonun içind1! solguo 
gül demetinin yapraklan geri" 
donun üstüne serpilmit dunı• 
yordu. Snkızm böylece çiçckteıt 
bahsetmesi Galun'nm neş'csinl 
birden kn~ırmış, şimdi yüziinil 
bir yeis kaplamıştı. Bunun far
kında oJnn Sakız; 
- Mösyö Bob, çok rica cclerİn't 

beni nff ediniz, nptaJlığunn ,,,,. 
riniz. Serde ne de olsa köylUHiJc 
var. Böyle incelikleri derhal 
knvrıyamıyoruın. Bunu dnhJ 
evvel düştinmüş olmalı idiı"' 

Geç fnrkına vardım. Her haldi 
sevgilinin son ziy:ıret hntırnlaı" 
olmalı? .. , 

(Daim var) 
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