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Hitler 
şimdi 
kimi 

uracak? 
f Yaza~-: Nlz;;-eddin Nazıf 1 ''}]unu değil, bizinı 

---·---1 01111 nereden vuraca-
Alııınnlnrm Yunan harbini gö terh or k' .ı • 

1 't .ı· 1 uoııaııııu.ıı.ıız. hı-, g~znızzz du''şu''nmek ı. mı a<lılcttıl.lcri ha her \ t•rı d 
g ız oıı,ıııınaı.mın koııtro!ün- • • • 

liyor. Hunuıı aksini iddia\ :ı knl- den · 11ıevk de ı-.~- gızıı "'e'ki,}at )'apabilnıck lln yız,, 
~mi çocukluk olur. Alımın, kudret" · h • . · 

•nı nızdır... Lonclra 3 O(A· A.) - Ele· 
uınunıi kararı,:fıhı Mntahnn lıur-
nundan denizi seyrettikten "mı Hu sözlerin nıfınnsı asikardır. ning Staıu] (tl gazctc .. i Çörçi· 
r ı\vruınıdn bir \ ıınanist 1, ltahun gazt•telcri unu ö~ le- Jin C\ clki nk§am radyo ile neş 
·almış nııdır ki bir Yıuum harı:! ıııck i tİ.}urlrır. rctlilcıı nutku hakkında gunla 

..ı &'I )UZl)Or: 

.. kalmış buluıı~l'ıı?.. •Hiz lruka hiicum cdccei,iz. 
1··1· "' 1 '(trçil Lu mücadelede en {. 1 , d d ı ıstine 1 i' rl ~. F' k t 'Jl ııı ıesız~. Giri n asımı \e L- ı H'ttın c ece •ız. a ·:ı miilıim mulıarchenio Atlas Ok 

ile İyonb l'n clcniziııdd,j bit buııuıı için l'iırJ i~ e<~cıı ;yol arn- , •ıut· 11 , 1 d • · · . ,, • •' .ır n ccrı>yıın e eccgını 

kısmı adalara lıiikmcdcn dostıı- 1111
-' ncağız. U:u"·ct lt•rimiı:i dcniı ı c;) .c·di. Bu. lw~' ı·kilit\ en e&a • 

U'l Yunrınisl:ının hnrb(• de, nııı t.n •ki ile, for~ıza, Stıri' e• c ihru•· l 1 
• • . j l'dl•et•giz "' ., " ı İ ıtiraı olılıığn gilıi i tikılıale 

~zıuı l'lbette hır kıymetı h~izdir .. kuıi lıir itiurnı ile bakabilmemi 
f at bu kı'.\ınetin hakiki mlı- llu iddin, ıııilwcrc hakim olar zi teoıiıı cnt·edk hir temel te~-
tı sı, niho,et enıholik 1,ir fo..,t Alına nlicnclkurman tarafın- kil P\Iİ\ec<·ktir 
h:u ilınrctt' • dnn t h kk · · · • · ~ • • ·· .. · ır u n uk cttırılchılır:-;c lın- tar gazeh."61 de oyJc <lı) or: 

imdi, ıııcydıuıdu, İngıltcrl · I kıkrıtcn İngiltl·rc~ c miihim bir Hitlcı· Il:ılkan zaforiııiıı kcn 
in H' denıol,raı devletlerin bo darbe indirilmjs olur. iugHtc- <liuc ff'nıiıı ettiği lııırcket er-

i klııt..alad israf et mi oldnk ı·e~ c di~ oruııı. l'nni İngiliz pres·: ht•.,tliğindcıı i~tifade üıııiflile i
lan ~manlnrı iyi kulln n ına", tijiııc dcnwl· i t horum. Zira İn· leri gi<lecektir. «H itler imdi 
hllnu• inin mlikafoh olnruk. ı:ir "İltercııin, nihai zalcr plnnını. kime aldırucnkur?• demekle 
'.huçuk ) ıldrınberi kaznııdıih iin- lrnk ııctroll(•J :ui ni'zd n t•ıkanı- istil\hali dü~üııuıii• ayılmaz. 
vnnlnnı ~ ırbistnn, Hır' .ıfü:taıı 1 uk fıe~ıp et mis oldıı••ımu hu Bu ~ ualc cernp hıılııınk ıçm 
Karnıhii. Uosıın, Hersek, lake. siıtuııdn e\\•clce sii:vlemistim. ı c4Jiz dnrlıc) i 111•rede indinueli· 

onvn. Tcs[ll,rn, lorn ve l:ge a- Pul .ıı ... Bir kolu 1'rııkya;) ıı cla.
1

) iz?» tarzında bir uali kı·ııdi 

~ 11arı hiikiıni~·r.tlerini de kQtnıi .\ unmıs ol:ın bir kuv\ etiıı, ikind kt·m~irnizc orrnaik uıeolmriyc· 
"U ıımı b' JI' l .. ı . 'n ır ıt er \ar. Ne \u- kolunu Ha tayın lıiraz ccnubuıuı lıııue) ız. 
Pa~ıık im ;ulam? takması Tiirkiyede nasıl telilkl i 1 Irakta ıııukahil h:m·~eıı· geç 

Dıır.ır.ıl, nıı? edilir? Tiirkhe bunu ı ~ııdi em- mek husu uııdıı gö .. tt"ridı~iıniz 
P.ınıu ı;anmnk afdillik 1 niyeti ile tcllf edcbilıı rni? siirat öııiinıiizdcki nazik lıafta·. 

ff ı 0 ur. l f d k' l • · •t <•r, belki bir iki ha(ta solııı Bö~ Je bir planı ~ ulıuz Berlin nr za.r 111 a 1?, 11> C< N't•gııım: 
hıınk için dunıcaktır· ' fak· ( 'e Roınnıım tenc;iıı edi ... i ile ta- lıallı h, rı•keıc ~nıek olmalı<~ır. 

~'lnra, dt•rlı.ıt snlchruca1 ~ır u hnkkuk ettirmeğe kolkı<.mak A.~mıml~rı gn!ıl ~vla~ııak. lııze 
'cı·ele'? · herhalde l\Jih\er hcsnbın~ hiı- du en Lıı· \ıtzıfcdır· Şıımlı )ıtp· 

, nk bir knlıalı t olur. mnkta olduğumm~ çetl' lıarlıİ· 
Bt ,..iin cl 

h • J! en en son tel~ ıf 
1 • • :rnı • 'b r 1ngiliz 
esın u bu su le 50yl. ı.· ı,:: .... 

\ l(lj ~,. • .. • il' CC\ ttp 
ı.ını ogrenıyoruz: 

•Art~k. llitler .uercye saldı
cak dıJ e diisiinmeınclivi'I. n· 

O • " U7. 
nu lll'rcdc 'e ııcrcsinden , u ' 

{' - ı· rn-gu < J)c dii~iinıncli~ iı ... 

Bir f ngili7. ol a\ dık biz 

höyfo «liisiuıiirdük. n ·ırrıl 
~ • crı , ,. 
ucaclcleJeri zııferc ulııst ıı ın ı 

nın dü turu budur: 

ulfn ınun nere~·e saldıracak? 
dcın~ ı· ı ·" cıııc ı, ıasının11 ııercfoiı d "ı 
'urmalıyını Vt· 'tır ıb ı· . . 

.. .. ı ırıru di. 'e duııuıımeJi. 

NtZAMETTJN NAZ1F niıı en muvaffaki) etli uru ili im 
1 dur. 

Libya'cla mühi.ın bir hareket arifesinde bulunduğu anin alan İngiliz o.rdusunun bn kwnaa.dauı 
General Vavel ,.o e.rkinıharbiycsi -

1 1 
Bir rivayet : 

Asker gözü ile • . • Süveyş, 

Aimanyanın Cebelüttank'ı Cebelüttarık 
zapta kalkışması askeri ve lrak'a bir-

bir zarurettir 1 den taarruz 
-----• edilecekmiş 

J'.t!ısınn ve Süveyş kanalznın 1nuva/ /akzyetle 
1nüdafaas1, Cebelüflarzk ve Septe boğazının 
harp sonuna kadar elde tutulmasına bağlıdır 

IJBYADA. 

Yazan: Sabık Bükreş 
Ateşemiliterimiz 

Sollum mevkii tam.ımlle 

·lrak'a yürüyecek 
kuvvetler denizden 

Suriye'ye 
nakledilecekmiş 

Derne: 30 (A. A ) - Ofi .1-

ıısı bildiri~ or: 

Ameri 
h r 

Atlas denizinin dörtte 
iiçünü İngilizlerle 

birlikte kontrol 
ediyor 

Amerikan 
donanması 

lcabederse ... 

Harp mıntaka
sına da girecek 

r.··~ 

Nntionnl Zeilun Oç gün c\ \'el h u· toprak in· 
Şİ 1AL1 IERİKA BİRLEŞİK 

Tri- J>Jı, Vl,,ETLERI REİSİ Almunlarıu eline bcçmis-
m ı;:irmiş • an fm o • f, l• 

ynn moför1i.i bh liklcri 8 ki! l· 
metre kndar şarkn Ucrlcdik
tcu onra durm~hıı·. }'aknt 

tir; İ1ıgili .. J,.rin Jıa ıf mot.> -
lii birliklerj lınan-itnh n ilcı; 

kıl nlarlltt teınn~ hnlindı•dir. 

(Devamı üçünclı ayf ada) 

c de G in' 
Ul rlin muh biti şıı bnlıcrı '<·r
mcktcdir: 

.. Harbin lıir lcnıkkı&f de\ n•o,i 

gc(;İrıniycceği, hil51d. iddcth: 

E •• b 1 •• H • d ' ı • ıll'rcği husu ıın\l:ı ı<;rar cdıl-y u u a 1 ın yen 1 ıncktcdir. Znnnellilıliğiııe göre. 

bir macerası .. 
· iiııünıiizdcki lıir lrnc; giin içiııdr 

1 hnı·p hazı 'crlcrd(• ht'l 'ıaman· 
kindcıı dnlın büyiik bh· şidcl tlc 
pntlnk \'crcct:'ktir. Bnliniu ıı.ı· 

7.anndn • kdenizin he.' l'ti umu
mi.-; e"i lt•k bir cephedir. Alımrn 

İş Bankasının kişesinde para 
alırken beliren bir aile dostu •.• miistcmlcke kıt'nl•ırınııı siın:ıli 

h 1.. 1\' tec·adu"{ · b d .. 1 Afrikdn daima artrııı lıir siddctlc Mcş ur kadın avcısı Eyüp tı « e ,,. ı.zı ura a goı-c. 

8. Rl ZVE'l 

(Yaz ı 3 üncüde) 

İspanyol 
Faşistlerinden 
mürekkep bir 
heyet Be~linde 

lr rıdıı muhtaç olınaclıt.ı .. 
1 • ... so~. 
eııcmıyccek olnı ı· 'J • 

ı ııgı tereyi ir 
fad etıııcın ek h<'r k • 
ru b' h ' ne udnr dog-

Halit :{ne zabta tarafındın .arar. cegı.11 nkl ma gc'ımczd . Nasılsı. lıiit-ıınılrır ~·apma;.ı, Alımın ha-

l maktadır. Buna sebep, Ha;• rlin n•z? hı mi in iı'»> d'ycrck konuş. (De\ amı UÇl.\[lCU 
68

) foda) 

g1.mı,; ve zcnttin bir kadını dikkate m"'<'gc ba.,.c;loymca kondisini bu ka- 1 0 

Bertin 3 (A. A.) - Stcfan~ 
Almun iş cephesi teşekkülleri 
şefi Or. l...ey tarafından ''tı'kubu· 
lan davet iizcrinc sıa,·do.r le
riuno'ııun ri~ usctindc İspaıı~ ol 
Fnlanjlnrmdan miirekkcp hu u· 
si bir heyet Berlinc gelmiştir. 

~r . nrt..-kct liıt;\ ılııınnz a d. 
_ita.} dı bır an orıu ihnınl d 1· . 
1 h. e c 1111 
( c 17.c '.\ nkm loııraklı:ır i' . 
d "d"J ""' il· c gıı uınck itrnln d 1 1 l ll\ıtarı 1 le çalısnlıııı: 

Ofi ajuıı mın burriiıı •• 1 d ... o• og r~~· 
ogru \erdigi biı· habc~ .,

1 
·, 

bazı f tah•on c• ı ı · ı::oDZt• <' erırı•le. 
lihwrin yeni projeleri Ptr 
fında b t h . 1

• azı a ınınlcre tl' .. ad{'f 
~d'I' 1 1 ı,\Ot'mu · Bunlardan iUı· . 

t.1\f'I • ı su. 1 Wcr idn Akrl · • h" enız nw.,<·· 

fı ır küldür Hunu hrr fo. 
rn nırlnn h 11 • • n c>t ınck k 
rılmıst ir y arnn \'l' 

. • tııınn harb' d 
rn .. 1\f ih, er ın en son. 

ne tnrnfa t 
t•dcecktir?. di ' e' eccıilı 

~ c ornu:ıg 1 •• :r.tmı \oktur ... 1ilı n u-
' er her far ( 

lıirdeıı saldıra<" ıktır. a n 

Her tarof ... Akdenizin h 
er ta. 

rafı. Fakat bu Akdeniz.in içindl· 

bizde \'arız. Bize de mı nldıra. 
c:aklar? 

Bir Türkün ilk pHinda hatırı. 
tla gelmesi tnbii olan bu suali, 

1ta]~ ıın gazetelerinin ne riyatı 
•u tarzda kar ılıımııktııdır: 

111\lihveı-, hnrbi Sürey • Ce
lıelüttarık'a, Lihya'ya, JCüçiik 

J\syoya iutilml ettirecektir. Fo· 
'- t .,.. 'd' · iz tı • ' o.uçtu, As"aya gı ı m rurk' . 
S~·ı 1l "Yi herhanai bir suretie 
ll\~:elldirıuiycccktir. Libya'yn 

r sc, lu·ılcbiJnı~ oJ,.ı.ınut 

Şinuılid A ınerikn Birlcsik De\ le tlcri donaııına ... mııı Atlas Ok' a 
1

1
11

•dunll 8 kontrol etmekte olduğu :ıha;) ı 'c bu alııının A \'rtqı l 
ıu u arına ne d 

erecc Joaklasmı htıluııdıı~tımı giislt•rir lı.ırita 

Amerika Atlas 
gazeteleri halkı muhare es· i 

harbe davet hangi taraf 
ediyor kazanacak ? 

. ~'~iz aünyada ' <>-

dovuşıneğe değer Japon ve Sovyet 
şeyler bulunduğuna gazeteleri, mihver 

kaniiz 1,, donanmasını 
. N:'vtyork: ao (A. A.) - Ne,·- hafif buluyorlar 
~ or çıkan p l\1 
b mak le i d . . gazetesi Moskova 30 (A. A.) - So,. 

n şunlnrı ""azn 01.. '"·et b h · . . 
Eğer harbin . " : • ., :ı rıycsmın organı olan 

Jo egllnc gu c ı fo. Flotc R dl S talitcrlcrl ,,.·tt'k b·. .. 1 o~ıgc n ı O\') c( gazetesi 
.,ı ı çc u:vu:rcn el • k'' .. 1 

kuvvetlerini İmha . uı~ ·n nus ıasmdn, Amerikanu 
(Dev "'4.~lmek i e hu j lngıllcrc~·c yuptırrı deniz ) nrdı 

yf ada) (Devı:ını..ı uçunc,-u sayfa<l ) 

değe!' bıt• sekiJdc kandır nası \C adamı tm\ m.ıdığ IClO Şa lr DIS 3,5 milyar 
f:llJU'"a da ç ntasından prn. cal - faknt ki.bar zat l.iiçliklüI' ha.} a • 

ma ıd r. Vnk':ı 6ÖYlc olıımc;tul" tırdan aile. 'nz yet'nden hah et- dolar 
T<ıks'ıntlc CUmhuri~·~t mc~· ıu. n l'ge ha~ayınca ke'nd ın bu k.ı. ••• 

,, da.bı npaııt nanıardnu birın- dDt , · tanı) an bir adamın hcmnı Anıerika tayyare ve 
d' k<ıclın terz.si Sıdıkanın ~un 11- de eslti b•r aile do_tu oldugunda genli a/mak için 
:la, 1Pug n , c c:ski h ir u le~ ı men- i.ıphl'Sİ kalmamıştır. Hntta hır a- ı 

up Zc.hra 'sm ndc <'llÇ ,.e ciılcl ral k bu za1 Zchranın kızknıdesi r açz/an krediyi 
bıı k:'l. n otur l ıktadır. ilc'kendi yeğeninin berol:x>r dari.ıl aritırıyor 

Zı:hro.. bun.Jan IJlr ~aç giın c.>v. ilhanda müsikiye çalı. tık1ormı 

VPI para almak tizere İs Banka- soyleyince J.,ibbi.ıtün şüphclcı·ı • 
n g'tın' b.ııık.ıoan çıkacagı sı. linnıiştn-. .Çüru.ü, kttkardeşi bir 
1rl sık g'\'inmıs, kibar ve ga~·ct 1 u ma.nlar hakıkaten Dari.ililhana 

kı,n,ı •1 ··•1n ~a~lı b'ı· dn 11 

vaı il tk• 

Amerika 
igortala ı 
--~<> - -

Yunanistan, Suriye! 
Türkiye ve Filistine 

devam e~til'. İşte bu Mırctle ah 
(Devamı iicüncü sayfada) 

\'ao;iw•ıun · 30 (A.A.) - Mec
lisiıı Hnrici;ve eıiciiıııeni tay~ ore 
ve gcuıi satın alrnak için açılan 
krediyi 3,5 milyar dolara kn· 
daı· ~ ükseltınck hakkmclaki kn· 
nun projc!>İııi tns\'ip etmi tİı'. 

il 1111111 

~-------------------------------
Bir hamal pirinç 
çuvalları alhnda 

kalarak öldü 
Vefada Katipçe.lcbı maha • 

sinde 10 numarada oturan ha. 
mal Ömer .oğlu 1308 dogumlu Sa· 
hm, A-s vtulS<il'Ul da Gü·n~n cehk: 
fabrik.ısınd.a dün akşam çı..lısıı· • 
kep prinç çuvallarından bJr rı 
~ anlıs ıkla cck nış ve prınç dulu 
cuvall"r uzerınl' devrilerek altın
da knlml§tır. Muhtelif yerlerı e. 
zılen zavallı hnmn' Salim. birat 
sonra ölmliştür 

g İ decek eşya Bl·rg on •spıitualiııme• inin, ı==x ,, ~ himdir . 
hadıscleriıı sırrını ~özmck hu· Hamid ~c:_f ik . Hiç bir yabancı tesirin, hatta 

sigorta edilmiyor! su mı'du yolunu snşırınış görü- -·- ' sayıca ve maddece üstiinlügiill 

N'e\'york: 30 (A. A.) _ "\tdn- nen ıniitefekkirlcre rchbPtlik ınüjdesini bize getirebilcce.Ji e bile, kendi teke,•\•Ününün ka• 
ni: Amerikan igortn kuınpau· ı edecek en keskin '\'C kuv'\ etli vardır? nuniyctlcri içinde durnmdan ~ c• 
laları Bü'.\ iik Ok, aıHı'ın \'C bil- ıo;ıklnrdan biri olduğunda şiiphe İnkıtasız bir oluş silsile i i~i·ı- !'.eren lıu ln~ cmfıt filizin kök• 
hn sa Bimıan~ tı"J a gidecek cs- ı 'oktur. de, dış tesirlere muknvcınct iı.1- lcriııi J,urutınrıkta \ c tek. •milü. 
~ anm sigortn ürretini m ttırnııs· En dar \ c l. ba ölçülerin en kanlarını hnrikuladc bir kif. nit dl rdt rm.ık.. 111 • €' :r !ama. 
lanlıı·. a<;il kı~ metler 'erine geçirilmek yetle hnznlıyan bu derin, bu ir ~nen mı ... ııı ·u . 

Kııınırnıı) rıl. r Yuııu11i..ı ııı. i"t<'mli~i :rnmanıımzda, nihn~ et· ten hnınlenin «ehcdi millet ha· D< ·g~on'ım bu küllı bal iknli' 
Surh e. Ttirkh c 'c rıli ı iıı ı o; 'J hiı .. , .ırutıcı tckiiınil• l111 ~·atı• ııdaki ~eri. onda 1 ıi · . j. · d .i' c ~ el'! '.n:ı na cmini111ı: 
ınanlarınu gidl'(cl, t· .. ~ ı) ı sıguı - 1 l(ıfrrıni ilan eden lıu giiriış faı·- tün mütcl'fı if bir kudret lıaliıı- Il.hlLdt.>riıı nsıııaz tek rrii 

1 (a ctnıenıı-J h.•dirlcı· 1 ımıcf. n lınskn, ) nnm kurtuln!Ç de bııl11noı.Rı;1 c\o~u~ ısil(', mii· bunu gi.ı (eriyor. 
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E11 Son Havadis'in Edebi Tefrikası - 8 

EN SON HAV ADlS 

= 

1 
[.& 

DO DEN ,, - t Tarihten bir yaprak ~ "" -·ı 
~~.~~BUGUM ~=-===~-=-------==-==~-=--~~---~-=----=---=-=~~~mf 

Çal'§Am'ba 30 N~an 1?41 

Dürbünün tersile 1 

Gözünü Allah 
doyursunf) .• 

Müellifi : Nizamettin Nazif t 

Alıuan)a, Lir giin Js\l~:.rc ile 
de meşgul olacakıııı') ... 

~-ıe ne küs.-'lik, fak.at z.i<le 
bulandırıcı Lir Jıa.bcr daha. 

--Çavuş! Yüzbaşı seni çağırdı
ğı zaman bu adam sağ mıydı? 

Uerlin, i.s,iç.re kazetelcri
nin, Alı.nanya 'c İtul) anın iz
zetinefmıi kırnıağı kcndileri
nt: lbir gaye edindiklerini, bir 

- Bu ne? · güıı lsviçrenin bam h.U"Ckctiıı· 
- Bu ne h 1? JP.n mütc~ellit me elelerle uğ· 

Put gibi duran iki zahitiu 
ara,ından geçerek ibölük ti
nımıclanınnı ma~ası haşıııd.ık.i 
ilıczaren koltuğa oturdu. K'·n· 
dini kura kura: 

- llili)or unuz ki.. eledi. 
Aldığımız emirler sarihtir. 

Elhette bab'Tışacaklardı. ra§mak fırsnunı !bulacağını '" 
Çünkü, bu odnnın tahtaları üs- İsviçre gazeteelrinin ibu noktn· 
tiinde, hacvari gcrilnıi§ Ye sırt-. yı derince -dü:.ünındcri J.üzım
iistü uzaumı bir adam yan- eld'-· · b'l.1: · .. • . . g ıgını ı wnnış ... 
yordu. Hu eyın Muhıddm bey Bu ilıtnr doğrudan cfcır,ı-u-

lüfotti.ı)ik te, 'ilfı) et te, aray 
da bu nıc\ zu üzerinde bü) iik 
bir ha,.. a İ)cl gö teri)or. Te\
kif dilen daııılar, hillı.-ı ... a 
Uulgar çetecileri dakika, e'k
tirıııcdeu adli) C) e tc:olinı cdi· 
kcı.:klerdir· J ondannaıım vazi. 
fr,..j hugüıı bund .u iLarellir. Si 
ziıı He ppııınk i tc<lif,inizi Len 
bilmiyor mu) uın zanııcdi) or
.6\lnuz? Sizin kndur hen de jan 
darmuııın lnıgiinkü 'az.İ) etin· 
dt"n ıııtit~e irim. fahkemelcr 
afahilclikJerine ı ract .karar
ları 'ni)Orlar. Bi1. O) kuı:ıuz 'e 
h.ızaıı .ıç kalı) oruz, ölümleri 
göze aldırl)Oruz, aldırıyoruz, 
giiç hal ilı· ) akalı) ahili)i>ruz. 
Unlar e<lirlcrindc kalı' c, nar
gı le içerek .. ne) ı•rr'k 'ira tab
li} c kararlnrı imzah)orlar. Bu 
bale> kızmamak ddcıı ı;elıncz, 
fakat bizi ın vazifemiz hi2<len 
i tcnilcni ) upmaktnıı ibarettir. 

K. mçı ını Fcbime rlo~u u· 
zattı: 

- Bunun a<lına ne derler, 
bilir mi İn? 

Birinı i ıııül:izinı Jıazırol 'n
t:İ) etimle ce' ap Hrd i: 

- llC'l' e} i llıilir, biJJ'ba
tUıı-. 

Ewt •. Bunun adı: «Her 
~·) i Li ır> ılir. lln kiıui11lc 
tc~crrüf ctlİ)"C lıiilhiil b.;bi 
co} letuıi,.tir. f ,ıkat Lakın ~iın· 

Jj ne lrnlc bir<lı. \ltı a) danberi 
b.11 lauı ıtı.t) a kull.uııhııa)a de
u kli lenmt"ğc ) iiz tuttu. 0-
ıl uııızJ,ıki ha" n da amma pis 
luı · . 

Burnu ile lrnHl) ı kokladı, 
) ii.1.iiııii ek~itcrck: 

Öööi.)ü ! tli) c hoımmlau
dı. Ha) di ~u herifi getiriniz de 
bo) wıu po,unu göre) im. Ara· 
ha Leni lııınıy a bıraktıktan on 
r,ı muta arrıJ' pa,.a)l telgraf
haneye gütiirrnttilÜ. Onun 11e 

derece korkak 'e 'e'''e r-li ol
duh'lllltt bilir~iniz. fohnldcak 
dokuz doğnnnaktadır. 

~edim be in ar:ka~mrla'kıi 

dm ar<f u ) İrmi antimetre ge
ııi:liğincle dcirt kci~c, kiiçiiciik 
hir ıwncerc 'ar<h. Yiiz.ba;;l he
men bunu açtı, içeri) t~ e,Jen· 
di : 

> üzba~ının kolunu koparır gi- d k'ı·ır· . h ya §U eme · 
hı ka"Tı)arnk eyecanla sordu: _ j · eli Baylar Bn n-

edim .. Kim hu? l b' ıçr kl d 1' ·1· )~ 
n~d· ·· .. ı. ld ar; ız, uza !.ar n, ngı tz.ım-

u ı e, ) umıa~ıy ı ) ı ırım· torlug-unun züluın ve i . 
ı ı d .. d.c-·· .. para 
a 'uru ın~n on a.uu u:ı;tu, !"- .ı d ı d ·ı ·ıı J .. JükJ k kel' _1 ·ıd· tıoua ı a tın a ezı en mı "1 e-

guç e e l)'OJJI ı: ri esaret zincirlerinden kur· 
- Baki iyeff biıı'ha§lnı.. tarmı) a, dünya)! bizim Uazi 
- O heri! mi bu? pren~ipleriıniz ,le ;bir cennet 
- Evet hinfot§lm.. haline koymnğa, lıer tarafta 
Keuı(kkıran, beli eınii;i kı- sulh 't'e a)fıhı te_i e çalı .. ırken, 

r1lmı gibi ani bir hareketle sızın, hu meşguli) etimizden 
eğildi, komitecinin kalbini diu lıilistifada ,nleyhiıııiztlc sö)lc-
lıxli. lliç ııiiplıc iz hu bir §aşkın lık c eri idi. oıe<liboiniz, yazmadığınız 1rnl-

mıyor. Geçen weııe iu acıdık, 
Ilcy ni patlnnıl§ hir adamın dokunmndık. Fakat hu höyll 

) n.ama ına imkan vnr mıdır? devmn edemez·. Dikkat C(}iniz ~ 
Alnının orta ından ırircu Lir "" Soııra karışmam ha ... 
,kur§tın, bir torna bıçağı gibi Kemmiy et itilıarile kiiçiq'~. 
döne d'ôııc l>C) ııiııi O) muş w fakat keyfiyet itilharile her 'Lıı· 
eağ kulağının arkasından ko- kınıdan ıJ>üyük 1bir , arlık gös· 
crun:ın Lir delile açarak çıkını~, teren İsviçre, demdkra~i ve i · 
omuzuna saplıınnıı§tı· tiklal bahi Ierindc hiç aka gö· 

FcLtm, Bii:oeyin Mulıiclin türmemiş. hn> atının temel tn
Be)in doğrulma ına yardım e-
derken: §ı olan hu iki varlığı ıırii<lafaa 

_ Doktora bir haber aldı- için, tarilıinin muhtelif devir 
!erimle miica<le1edcn çekinme· 

ralım... . . 
mı tır. 

Diyecek oldu. Bin11aşı asa· 
hi) etl~ homurdandı: 

- Bc)hude .. Fakat burada 
duracağına ko:w dı .. arl) a ! 

Ve mülazım dörtnala oda
dnu fırlarken i .. mail çav11
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) akln:;:ırnk t:>özlerini, izhandut 
iri i jaud.ırnıanın gözlı bekle
rine dikti: 

Tabmıca ta~ır .mı ın ça-
\ u~? .. 

- E, et hiniba:ı.uu .. 
- Ver tabancanı hnmı. 
i.,ınail çn' ıı~, Jcrlıal elini 

urka .. mrı attı. Pantalonunun 
kıç c<.'ihiudcıı küçüciik bir ta
haııca kılıfı !:ıkarJı, uzattı. 
Iulıid~in he) gözlerini onun 

gö-zleriııden a) ırmı) ordu. Kı
lıfm içinde dıır n mini mini 
hir ıoplu tahancn}l çekerek 
ordu: 

- Bunu, en on 11e zaman 
lıu 4..ılıfa soktun? 

- Bir lıafta olu)or LinLa-
flm ... 

- Yanan!!! 
- ~Fhim he) ]c takihe çıka-

cağımız gün J ıığlamı;ım· O 
giindcn'Oeri kıhfmdan çıkma
mı~ur. 

Eğer Almaııya, lıakikaten, 
giri,.tiği çetin imtihoııdnıı ga
lip çıkar 'e diiny R) a bakim o· 
hırsa, İ içren in. coğrafi 'a7.İ· 
)eli icabı, ergeç Tnzi talıak· 

küıııiine gireceği muhakkaktır. 
Her tarafı i ıil iiedccc-k olnn 

Alınanlar i viçre gibi Z<'ngiıı 
bir ın<"mlekcti ihmal elmt>leri
D 'mkin rHeremez. ,. 1m. 
:böyle olduğu takdirde de ... <'

nıalar laular af \'C lıerrnk oo 
lan Cenene ve Kon tan~ l'l'(i)· 

lcrin<1eki ıkotTo ve 
lerine, foutreııx, 

fontananın ilahi 

Şarpi alim
Vc\C)' \C 

dağ ve or-
ınanlarmn. vrupaııın en (,rii
zel '\e ziiınrut misali ouları· 
a ebooiyyen 'ccla etmek lazım 
gelecek .. . 

Fakat ... Bereket Vf'r in ki: 
Ayineısi ittir ki .. inin. lafa 

bakılmaz ... 
NACİ GAT..İP 

liyor, lıem de tabanc·aııın nam· 
in unu koklmorflıı. Vazhetin
<lcn aııJa,.ılı);>rılu ki, i"-.mail 
ça' u~an :iiplıcleniyorchı. To
puzu çevirerek i~n<leki kur
şunları 3} eh. Sonra: 

i .. mml ı:ınu .. ! ) .. mai] ça- fünha ı, hem hu özleri din· ( lkı·anıı tar) 

Kadınlar vazife 
başına! 

Bayezıt ile ik ... 
Tiirk kadınlan va~ife bnşına 

l.;os yor; çünkü, artık harpler 
erkekl&in döwşnıesiJe 

l~ 7 ... uılmıyor ... 
Tür'k kadınlan vazife bnpaa 

koşuyor; çünkü kadın erkek hep 
birlik olursak, belki tehlike yur• 
domuza gelemez, gelirse de ça· 
bıık defederiz ... 

• 
"Bayezıt RUMELl'nin hükümdarı olsun, 

Türk kadınlan vazife başına 
koşuyor; çiinkü İstiklal harbin· 
de yardımlarının ne kadar kıy
metli olduğunu öğrendiler ... 

ANADOLU'yu bana bıraksın!,, 

Fakat Bcyazıdın da Ü kii· 
dara geçmesi onu endişe)e dü
şürmü~ii. O 'akit Bur ... ntln bu· 
Iunan halaı:ıı Selçuk Sultaııa 
mescle)i açtı. Onu fe, lana A
yas \ e Şükrullülı oğlu Alunet 
Çelebi ile beraber Sultan Be
yazıda gönderdi. Fatihin bırak
tığı ) urdu İki) e bölmelerini is
tiyor ve di)orrlu ki: 

[İbrahim Hakkı Kony':!J 

İkinci Beyazıt 
Gedik Ahmet 
paşaya şöyle 

bir baktı: 

kılıç hile ku§anml) acağım· 
Konu rnanın ii tüııclcn taın 

sekiz sene geçmi~tj. Gedik Ah
met pa~a ) enıhıi ıuıuııııamı:;u. 
Böyle mii kıil bir anıııda padi· 
aJııı lıi.uııncıten geri durrru} a· 

caku. Sultan lle)azıt (İbrha ı
mu kahraman :.Cı <larmı görüu
('t' çok ııı mnıuı olııııı§tu. Onn: 

Tiirk kadınları vazife başına 
ko uyor; çünkü onlar İstiklal 
ımvnşında cepheye sırtlarında 

mermi ta~ıyan, hatta ilk sannr
dn di)\'iişen kahraman kadınla• 
rın bizzat kendiJel'i, yahut kar• 
dC'şlcri. kızlnrıdırlar ... 

Tiirk kadınları vazife başına 
koşuyol'; çünkü. bir harp vuku· 
unda ccJlhede yarmannn yiğit 
Mehmetçiklerimizin yaralarını 

narin cllerile onlar saracaklar· 
dır ... 

- Beyazıt Rumelinin' hü
künıd arı obun, \na<loluyu <la 
b.ına hıraksuı ! 

Selçuk Sultan Istanhula ı;el
d.i. Bey azıda anlattı: 

- Padişalıım nıfuukiin tlc· 
ğil midir? Can beraber olan hi
raclerine hn:.mnet etmiye in 'e 
insaf )ıolunu bırakıµ hiliif cm• 
te git:meyesiıı. umeli mcınnliki 
ile iktifa edip Anadolu vilaye
tinin eyaletini ana irzani kıla-
m. İki Şab1 iılica, birhirlerilc 

-ccu'.k ve ci<fal edecek riay:ı ıııii
kedderül alıval olurlar. Tiu"ıı
ı;aki ol clıılıi bu lıağ alıaııntııı 
Jın ıl o]ıım; hir ncnıihal<lir. 
\nm \'ÜCucliinü yok etmek kn • 
ti J,üyük bir vehal<lir. 

Be) azıt halaı:ını dinledik· 
ten onra bir arapça vecize o· 
kudu Ye şö)lC terciiıne etti: 

- llükiimdarlar ara ındrı 
arımak )Oktur. Padi,,,ahlnr lıir
birlcrinc açıınadar. 

Bunılnn .. onra Selçuk 
tanı hiinuetle u;;urln•lı e e-

me ,gönifer<li. 
İ ıe bumlan oımi iii kar<I"· 

ı; • 

§İll orcluları Iznik cİ\ ıırıııcla 
çarpı~tılar. Gt~ılik N.ı ıılı Yeni
ş<'lıir ii7.eriııe çekildi. Ertı. .. "Si 
: halı Sultan Bepzıt km etli 

bir ordu ile Azrn<I ılc:rıh ndine 

geldi. 

İ~te bn ıralarda Geilik \lı
nwt Pıı;nmıı ba~tartn ı Saru) 
hurnu öniinde demirleıııi:ti. 
Pa a grtirıliği lıeıli} ı>lc•ri lrn .. 11· 

i hir mern~iınle 'l'{)pknpı a· 
ra) ın<ln ) e ııi parli~alıa una· 
enktı. Padi~ahın Cem ii,tiine 
)iirfülii~iinii öğrenince lwıncrı 
ha§tart;ı .. ının ) elkcnlrriııi :ıc;tı· 
~fnılaıı)a)a do~'Tll )Ol alını)a 

ha~lmlı. 
Pıuli§ah İzııık eh .ınnda i· 

keıı karnrgiıhmd~ krıııliııi ıı:İ· 
yaret P.tlİ. Pa.a ltal)ıt Yarım-

"· Paşa ! • dedi • 
gençliğimde yaptı• 
ğım bir kusuru artık 
unut, kılıcını beline 

kuşan! 

-B-
adasındaki pnrlnk muzafferi· 
yl'l] •rini, burada 'İdiçiik Jıiikü· 
metler ara:::m<ınki geçimsizlik
leri ıın]nuı. Bunlardan istifacle 
etlilerek i~tiliinın İbpanya su· 
larına kadar geni§lctilnıP~inin 
ıuümkiin olaciıbrını ~Ö) Jcdi. 

Ağır hedi)der, ltalyan dil· 
hcrleri gı•ııç pıııliı;ahı çok ıııcm 
mm etti. Hediyeler, a::ılzn<ldcr 
H ı.reıı'e'lL r (lerlıal Topkapı 
Eıtınt) uıa göndı•rildi· 

hal) a fntilıi Ahmet P2,.a 
~le) azıt tarafından ııa:,ıf bir 
kaimi ) üzü gÖrt;(•ej;rini tahmin 
edemi) ordu. Çünkü Sultan Be· 
. antla arul.ırı t>lızuılcli-..i za-

mamııdauLeri açıktı. 

İran efe:rmde idi. Fatih sa· 
\ a~a gcçmedcı e' d askerin 
tefti~ edilme ini Gedik eri \Jı

ııwı pa§nya cnıretmİı.li. Kı dik 
J>a~a o zaman şelıza<lc olan Be
) ozıtlın kıt'a ı önün<len geçer

- Scııin güzel bedi) elerin
den zi) nclc kendin Lana haı-h
Lıı ... ınn iıir lıedi; esin! dı·Ji. a 

Derhal ) eılcklcriııJcıı ahın 
c~ı~rli bir al gı·tirtlİ· Kcndi .. iııi 
fi i elızadc Ccme kar~ı hare
ket edecek olan ordu) a ~erdn:r 
mı,..hctti. Gedik Alımct Pa~rı 
p:ıdi:ı;ahın emrine e\'velii itaat 
etmek i tenıedi: 

- Faknt uhaıııuı ! dedi. 
Pulyc kalelerinde beni \ 'C İ· 
zin dnh,ı km' etli donaııınanızı 
ve or<lunu7.U hekli)en kulları
nır. 'ardır. MH:.aade Lıı) ur ur-
.mil. oraya d(iııc) iın. 

Pndıı;ıalıı • J.ı aca ce\ ap 'ı·r· 
di: 

- Ha) ır !. Ora) a b~nra gi
der in! 

Ilımdan onra paı.li ahın 

Türk kadmları vazife başına 
koşuyor; çiinkii, harp bize de 
gelirse, cephe gerisindeki hiitüO 
i lcr ancak onların gayret)erilc 
yfüiiyccektir ... 

Tiirk kadınları \' nzife başına 
kosuyor; çiinkü, hudutlarımız

da niihet bekliycn şanlı asker• 
lC'rİmİ1.in hiç birine, geride bı• 
rııktık)nn çoeukJarının kirnsesiı 
fılduğunu diişiindiirmiyecckler• 

clir ... 
Türk knrhnlan vazife başın• 

ko!;tt\'or; çiinkü, onlar, vatım ve 
tst ikH'ıl miidnfaasıncla erkekle• 
ı·in kazanncnkları zaferlere, şe· 
rcflcrc ortnk olmak istiyorlnı·! .•• 

Üstadıasgar 
'erdiği crdarhl kılıcı aJ<lı· 
F.ıka ıJwlinc ku.amnac1ı. Eğe- Guzetelerin birinde, iki harf· 
rin krnarma :Hı. Bt') azıt Ah- ten mürekkep bir imza göriilii• 
met pa::nnın Ln lıarekcıini gö- yor. Bu inızn sahibi, iki giindiit 
riince yıllarca evvel nralorın· ynzdığı fıkrnlurJa (Az kaldı afr 
drı gcçt"n sözii hatırladı. E- kara .. yazıyordum; çünkü bun· 
nwkıur knm 111.Jnnn: lnr o derece fokir ki!. .) b:ınll 

ı> l ı· H r· l do unınak i th·or. Dokun~! a~:ı, c euı. a ıznn ço. " 
km, etli ııııı . Gençliğimıle Beni kı'.f.(lırımş değil ki, eli y:ıı•· 
yaptığım lıir ku uru artık u· sın! ... 
ııuı. kı lıeı b !ine ku,.ım ! Diiş- Ben hiiliiıı yaııhırııncla -::ukll 

1 k · k' · •upı,•orum. Yoksa kimse~İ 
ınaıı arıııııza ar~ı ) ıne ı• ı ı J 

gibi kalıraıuaııhklar gö ter. 
( Vaha ııar) 

ken a"'keriııin intizam ılığıu· K •• ·· k H b I 
dan do}a)I ı_;elızade'. e ihtarlar• UÇU a er ~r 

) ızdırmak niyetinde değiliıJ1· 

Fakat hiddetlenen, «çileden çı· 

l·nııu olursa onlara da Iiızıın ge· 
len cc,·nbı \ l'l'nıckten çekin• 
mem ... 

da bulunmuştu. Şehzade ~ili * İstanbul yardım sevenlerce- Jlcr ne ise, bir kaç gfrndenbcrİ 
ihtarJanlan dola} ı giicenmiı:ti· . faal +_ hnzı nnzctelerde okudumınıd 

ıı ınıyeti ıyete başlıad.ı. ıstanbul ~ b· 

Kcruli~ine: ..,;bi, benim paı·olam da udnrl 
matbuatına me~up kadınlarımız -

- Paı.;am, dedi. Bir gün hu d b «Her lafa kulak verme!• ün asın birliginde toplanıp ce-
tedbir-izrt' özlnindeu nndiın Yalnı'P o ~-azıcı (muharrir di• 

? miyetin faaliyetine istirake karar _, J 

olacnk--ın · · • • .:vernh.·orum) hil.;İn ki, ka)e11ıl verdiler. 
C ı·d ik eri Almıet Pa~a ıııağ· her eline alan yazı ya1.ahi1İf• 

rıır lıir eda ile hıı tdıılide ce· * İstanbuldan Anadoluya gi- Hele, bu açınnlarmı basn,-.:ı~ 
, arı , crnıi:ı;tİ: dekleriıı ikinci kafilesi pazarertc- bir nkrnha gazeteci de hııldıt 

- Pek iyi. 'e yapacak ın? Ji günü sevıkcd.ileccktir. mu, ·:ı.- bahHnı ) "Ut.! ••• Ama kinı• 
i~t·· hcu ıfc )emin edhornnı ki * Belediye taraf:ndan tc ;s sc okmnıı\'orınu~. Te ~·kor? vıı· 
Bir gün altanat ana ~nii) e"' er edilen Üsküdar halk plajı mayısın zıcıı1111 · kiiltiirii, i tidndı pı"' 
ohtr:,H ı;t"nin zamanırnf a helime on be~ndc açı1acaktır. mm;, ne chı-mmiyeti ' 'ar? .•. Vnt-

~-----------...--......... -=-....... =----=--==--------~~~~ _______ ==-= ............. ---~----- sın onun da gföılii ho~ 0)<111n! ~ 

Gcli) orum. he) İm·. 
Bir kapı gıı~ırdadı. Bir kilit 

ı i İ:;İtil<li. 1'ahanları nalçalı 
bir çift kuudura , davul çalı
} ormıı. gıbi hir gürültü çıka
rarak y akl.ı:;u. 

Bir aıı') oııra ) iizba .. ırım 
odu mı ) andaki oda) a b ğlı
• na kapıda pos hı) ıklı , çam 
.• ırıııa ı gibi bir jandarma ça
' ıı u lw) gö teri) ordu: 

- Bn) urun Le) im .. 
- Me' kufu bura) a geı ir . 
Çnvu'"~ ol<lnn geri etti· Ka

pı kapnnclı. Fakilt kapanırken 
~)le ınütlıi. lıir tarraka işitildi 
ki, hiııba ı hiluihti) ar ) erin· 
Ul n hopladı. 

- Bu ııe terbı)eı.iz herif ... 
Bö) le 1 ırnr ı; hi kapı kapanır 
mı? 

\ e... piir hidde-t, ça' u un 
arkn ındıtn ko tu. lüHizinı ile 
) iid>n ı da kendlı.-ini takip eı
tilt>r. nla .ılı. or ki kahak i~ 
mail ç.a' u~un bnşfna ı>atlıya
c ku. Fnka tçavu·un hulırndu 

ı oda) n gin.Jiıl.leri znman i in 
renı;i birdenbire değişi ·erili. 
2nbitlcrin üçü birden ha)Tet 
\" teddıhi' le lhağn~ıJnr: 

- Va)! .. 

- Bayanın burada yemek l 
) İ) en b:ı} ı, ana ının ardındaıı 
gi<lcn kuzu gı1ıi, takip cttif,riıı.i 
gördiiııı. 

Pi> er, gözlerini 8iiara 
kın, ona h.ıl-11: 

-Ne? 
- Er. ek O'lla: «Gel!> dedi, o 

dn onu11ln giLti dİ)Orum ann. 
1 T e de ol.sn bö) le innnılnıaz 

uıüna cibet izlikler , ardır! Bu 
çılgın kocıık.ırı ne U)<lurıııak 
üzere idi? Pi) er ,onun k<ılları
ııı ıkaral. hn) kırılı: 

- Yalan Ö) liİ) Or1'uıı. koca 
le-.: karga ı! 

Faknt keşi:a aralarına girıni,, 
'e tnthlıkla ormıı~tu : 

e tnrafn t;ittiklerjui lıi-

li) or mn ıfn? 
-Y nn) n tarnfrn ı. pC'dt'rim. 
Pi) er i temi) ı-rek baktı: 

Teraçudan hiitün uzıık, çok tı· 

zak ) ollar görünii} or<ln. ol
lar ı n:.dı ve hu derin \

0

adiler
dcn ez'ci hir iıkiıt 'iik l'lhor-" . 
du· Beyni bo alını.. kaf:ı,mda 
açlarının dimif ik olduğu hi"-

sinc kapıldı. Bir tekme indi
rerek kapıyı itti. Karıc;ının o
da IDR girdi. Yüzü ~:t ı> arı, 
hiddetli adımlıırlıı )"Ör) or. du· 

En Son Havadis' in ronıan tefrikası: 8 ınağa çatı~, ,~n ı,ir erı..eksin. !.\'Jahud ya7:ıcı. çok "uksck1c
0 

- Bugün ciğlcılcn mra Yu otı:\Or. Herhalde t endini "'' 
uaıılı bir ıİ) nı·etçi gckli mi j. ıne lekte bir iistnc1 (!} olınus ı;ıı· 
zc, pooeriııı? myor. Eğer üstadhkta gözii v:ıt' 

- Unyır, hir Jıaftadanhcri n, ben hemen ona •ii.;tnrln dt' 
mann tıro hiç kimse çıkıııat.h. miYe hnzmın. Fnknt «Üst::ıdıi 

'arlara, tiinlara, ilıtivnr lıiz. 

met.çiye çarpl) or 'e zaman za
man, kıQılmış dudalclarm<laıı 
Lir cümle ç.ı'kı) ordu: 

-Oulr şey de.~ril ! Olur C) 

değil! Dur h~La) ını, lıa\lr, 
bu olur ) değil! 

Giıııliık, ko) Lm üıii , , çig 
soğan kokan ke•i , hizınNr,:') i 
tekrar sorgtı)a Çl'ki)ordıı: 

- lla)Ji cJınım, .,, c, 
benden bi f"CY aklama anla. 
yor nrn w? Hi~ lıir ,.t"Y alla
ma?? 

Kadın, ürkmfi, Mr Jıa de. 
ne Ö} kdi 'İni hilnıİJ ordu· Ta· 
na"- h. hu. u :rnnıı" hir h.ı J 
s1ra)a oturdu. Kala hir tı:Jıi

lıi iri parmaklarının ara ında 
çe.,,irl'rek mutnt du:ıltırını mı

rıldandı. 

1 Sadun Galip~ 
'abancı. (Jii ... maıı kesildıcri ak-• • e 

- Ö)lcyc.e karını bunu e\- :.mm• değil de, .. f1stndı as"'nr' 
\elden hazırlamıştı · O adamı demişim, ne <:tknr? İkisi de ""Ü"' 
tanıyordu. K(•ntli!iiııi hura<lan tad» riiihe ile hnslımııvor mu1·" 
götümıt i için onu lHırO)a ge- ŞAHAllFDDİ'.'l UZU 'KAY..4 

hna gı·liy ordu ;onun ani a n· 
Li) Nini 'e kendisini uzalda§-
Hrmak için arfetıiği ga) rl'lİ 

Pi) er dö \ arey Yunanhımı hatırlı)Or bec.J e ini i iti)or
uLl.ıl... ' e oluk ) üzüuii hatır· tfu: 
lı) urt.k ha) kıny ordu: 7it lnıra<lan ! Git lıura· 

tirtli, Giiç inanılır ŞC) ... Hö)· 
ledir. in an ihanet hikii) elerİ· 
nin kt•ndisinP nit olacağımı a:.· 
in inanmaz. Kemli aadcti ha
kmuııdan i~ ice nıii terilı, hu 
hika)dere giiler ... Budala! 

- O mu hir a}artıeı t O ll:ın dh. orum sıma! 
k 

Bir ı;,ıııdığın Ü tiine otur-
) R~h \e ünepe cenini a 11 - Hn'h<ıt! H"'hat Hr~lı t! ı 

d l • ' - nıu:ı;, unki < oğranmııı aadeti-
un, B'r D ın Juan? 1 .ı ın arın Phcr, odanın \f' te'rıu.·<ınlll ı kl • nin ıla~'llmı;: pnr~1 larn11 görii-
11 !..ıa zc\ k tıhihi olınnoı arı ctrnfınl1a ıfolasrnaktan , nz2""' k _ı " • .."" ) <ıı~uıu" gil>İ, orknnç hir h. · 
p k ın ! fınıdıır, bir adımı ua Çt'rck Lirden~ıİrP <lnrdn , ı' lııı~. ı 

k 
'S kı~la 1\fıılt,ı taş arım ey rt>di-

<"İ<l en ro'k tirkin olmalı ki a· kırıklcırla k: harım hir kalıkıı· · ) orılu. Uu ' ııı.ı) Cltf', nefr~lc 
d 11 ır hıınnn f arkınn vnrırbil- ha uttı: \ uınnıı hu U'-lurarak, geli§İ 

1 
• 

1 
----o---

Bunların satış fiyat' 
ları serbesttir 

inlrr l1uııuııla hnaht"r... Ya! ,ıeınl'k bö~lr ... F • .ı- ~iizl'l Ö\ 1Pni,ordu: ~ 
Sa rletinin hu hwlal.u:a ) ı- kıt d ilik bıı ! " · · Nadıs?z satllınasma karar " 

kılı-.m ı inanın k i tC'lllİ\or, i- Tan. ha'ba mırıl laııdr-: Bu k,,dar narin, },u kn- rilcn yc:ni mahsu peynirler btY 
nan ,ınl\ orı u. Fak.ıt <\.lkih, acli - İns.an oğhrnıın a kı, of.- ~.ar nazrk hir mahluk~uk ... I ~nden itibaren piyasa.> a çıkarıl' 
Kon,t111topulo'nun (izde . Jıa. hım. ıwı bir JJH"}' arhr. Kırhrı O lı- ma-unı, mü~fil\,, lı. lim, mağa ba~hmmıştır. Bunlar o fll 
rekc inden ,onra 1 ii il'in krı· nydmlnttıktnıı oıırn nr'kn·ın- •elim uf. bir malılfıkçuk ... tışı scri>est, fakat makul bir fJ' 
p11 ığı lıeH•eanı elemle lıntır· da h.ırnbell"r hır. l~nn hir ~,111 • Tu.nıh! fo .. anın_ ~~i .. olnrnğı at ciddi dahilinde ofacnk.tır. ~ 
l.ı)orclu; karımın •nnıl bir gına dn hen7.ı>tileMHr .. \l ıhıg<'lı)Or hunun ~hı... ki mahdul peynirler, bennu 
,ı ntı'rı', ı'ihf'p iz, kcndi~irw- 1 ahır nr .. iıı ıına ... Sal.in ol- (l>lwa ror) n.arh üzerinden satılacaktır, 
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EN SON HAV AD'tS :ıısan 1941 
s.,.. • 

pikkatler: 

Bir .edebiyat 
'meselesi 

_l ___ a __ u_G __ o_n_o_n_E __ n_s_o __ n_H __ a_b_e_rı~e~1 r_i ____ l~l· ___ A~s~k~er~g_öz~ü~ile~··~·~-' 
Ruzvelt, 

Ça11ad>a 30 

Politika'da Aclnaa Tahir, Pi
side hikayecimiz Giizi.n Gür-
111an 'uı ortaya attığı suale cevaıı 
Yeriyor. Saat sudur: 

Üç muharrir~ tarafından yazıl
Bıış üç romanm menuları bir
\iriııin aynidir. Bunu neye ham
letıneli? 

Mareşal 

Can-Kay-Şek' e 
İıirmesaj 

Maltaya iki akın... Japon gazete
Adadaki limanlar leri Amerikayı 

bombardıman edildi h b • • 
l\lalta: 30 (A. A.) - Resmen ar e gırmJŞ 

Amerika,· Almanyanın Cebelüttarık'ı 
Vişi'yi tehdit zapta kalkışması askeri 

ediyor bir zarurettir ! 

Adnan Tahire göre bunda bir 
fevkaladelik yek.tur. Zira kendi
llİ de bir zaman roıwuı ınenuu 
hazırlamış. fakat bir de bakmış 
iri •o cüalerde çıkan bir eser• 
ltemen hemen ayni mevzada
iır ... Vaqeçmiş. 

gönderdi 
- =<> 

Mes'ulü Japonyaya 
karşı olan mücade-

bildirildiğine göre düşman ha- sayıyorlar 
\ :ı kuv,·etleri pazartesi gecesi 

1 
yaptığı başhca iki hücumunu 
adadaki limanlara te\•cih etmiş
tir. 

Tokyo: 30 (A. A.) - Ameri
kanın deniz dev.riyesini garp 
yarı küresini çeviren sularda 
daha uzaklara götürmek kara
rını bugün en biiyük iki Japon 
gazetesi Amerikanın harbe gi
rişine doğru ilk merhale sure
tinde tefsir ediyorlar. 

Almanya'ga boyun 
etmekte devam 

ederse F ransaya 
iaşe maddeleri 

gönderilmiyecek 

Mısırın ve Süveyş kanalının rnuvaf f akıyetle 
müdafaası, Cebelüttarzk ve Septe boğazının 
harp sonuna kadar elde tutulmasına bağlıdır 

Geniş bir mırıtaka üzerine de 
bombalar atılmıştır. Sh·illere ait 
emlak miihiın hasara uğramış
tır. llalk arasında hir kaç ki~i 

Yazan: Sabık Bükreş 
Ateşemiliterimiz 

Adnan Tahir, bu sörleri ile 
ilendi iddiasını cerhetmiş ol-

.nıuyor mu? Gü.zin'in o üç mu
laarrirde takıldığı dhet, Adnan 
Tahir gibi hareket etmemiş ol-
1nalarıdır. 

İntihal ile telif arasmdaki 
fıırk da buııdnıı ib:ırct değil mi
dir? 

Eyüp1 ü Halid ... 
(Baş tarafı Birinci sahifede) 

haplık teessUs edince çok şık gi. 
,vinmiş olan meçhul şa'.hıs daha i. 
yi konuşmak için bir pastahanc
)"Cl girmelerini tcklıf etmiş ve Be. 
Yoğlundaki Cümhuriyet pastaha

nesine ci~k otumı~ardır. E. 
pey bir müddet burada oturup 
konuşm~ar ve nihayet başka 
bir zaman buluşmak ve dostluk. 
larına devam etirM!'k üzere pasta. 

haneden çıkarak ayrılmışlardır. 
Zehra, dogru evine gel.mi§ ve bir 
nıünasebetlc çantasuıı açtığı ı.a • 
tnan ıbankadan .almış old~ Para 
lar~. yerinde olmadığını hayret_ 
le goranüctür. 

Ne yapacağını şaşıran kaduı 
~l polide müracaat etrniş ve 
tahk.i.katta klbar zatı nE'U;;,..,,1·· 
Halit J·~u 

olduğu anlaşılmıştır. Halit, 
Zehrayı takip ederek ailesi ve 
hayatı hakkında aualumA t t"'""'' 
nıı.. a ........ .:.a-
~ ve böylece bu · · 
Zeha, 111 !>'aPllll§iır. 
~an .~ede oturdukları 
tığı ~crındc~i masaya hı.rak. 

., .. ,:ı. ....... _ _ lnın uzeı·ine u _, .d. 
fa.-~ .._ "ıctll ın 

tırlamı,tır. ~ ~~U. ı..-
k.a n aVcısının 

altından çantadaki 1C11!P. 
çald~ ,..,. Paraları 
Halid· an""'i'ıhnalctaclır, '21abıaa 

1 araınaktadır. 

Atlas denizi 
muharebesini kim 

kazanacak? 
- Baştarab l toci ~ -

lll11Jbl eL-~- ' -'' L-Ll
-=-ım.IJ'ıcal •a&fiında bir 

makale neşretmiştir. A,·nj 
kale ·· • nıa. 

ye Core, Japon matbuatı d 
bu cleaiz .. ...a.____ a. - )'-..._ .. 11ıuauao. 
eldugunu söylemekte l\t"h 
• • ı ver onanmasının Aınerika d 
•ıasile harbi .. onan-

goze alnaas 
Tok,yoda a· . • .. . llllD 
• A z \and C"oruldü·a ·· 
ıluve chnekt•d' g nu "' ır. 

En Son Havadis 
Sizin gazetenizdir: 

lenl. d b• l ölmüş ve yaralanmıştır. Dün sa· z e ıze eaiı diişman tan·arclcri ada ü-

o·u·v b•ı• ı • ' zerinde diğer kcş;f ll<"OŞU yap· ene ı ırsınız. ! mışlarsa da. bomba 
0

atmamış-

l lardır. • ~:>ork 30 (A. A.) - Bay 

~t.17.\elt'in oğlu .James Ruznlt- Hitler, yeni subaylara 
ın lareşaJ Çan Kay·Ştak'i ziya-! k d'l . d . 
ret irin Cunkin-' ·•· . • B en l erzn en genz r • s e gı ı ını, ay 
Küri-. ~~iasetindeki Amerikan vazı/eler beklediğini 
he~ etının Çunking'i ziynretini .. / d · 
taldp etmiştir. soy e l 

Ba)• Küri. ltuzvelt'in bir hu.- Berlin: 3t (A. A.) - Stefani; 
susi mesajını Mart"Şal Çan-Kay- Ordu başkwnandaıu Bitler, ka
Şck'e \."ermiştir. Bu mesajında ra, deniz ve hava ordusile hii
Ruzvelt, müstevli Japonyaya ~wn kıtalarına zabit olarak gi
karşı mücadelesinde Amerika- deccek namzedleri nasıbların
nuı Çine ta.mamiyle nıüzahlr ol- dan bir gün ev\·el ye.aiden 
dug'"'un bild" Spo' rts palas'ta toplamıc:.tır. U• ı.rmektedir. ~ Y 

Her tarafa birden 
taarruz 

edeceklermiş 

Bitler, müheyyiç bir hitabe 
kat ederek gençlere Nasyonal -
sosyalist ordularında a.eklenen 
vazifeleri hatırlatDlJ§tır. 

Seker sıkın tısı yok! 
Gündelik sahş 482 

(Bat tarafı Birinci sahifede) 
va ku'·vetlerinin Sicilya ile Af· tondur, aynca stok 
rika. arası~da akınlarını şiddet-) yapma tedbirleri de 
lendırmcsı, •hedefi Akdenizinf ı 
fethi olan harekihn• birer kıs., a'llnmıştır. 
mıdır. B~ütün Alman. ~zırlıkl.a-1 .Düı:ı ş.iıketin İstanbulda sat~ 
rı, kısmı zaferlerle ıktıfa edıl- ğı şeker miktarı 482 tondur. Hal
miyeccğini ve Berlin'in dediği buki, tutulan hesapladan anlaşıl 
gibi nihai muharebe için •tam dığına göre şehrimizin bir günlük 
bir iş• görülmek istenildiğini a- şeker ihtıi.yacı 100 tondur. Son 
çıkça göstermektedir. Yeni :barp beş gün içinde şeker şi.rlketin 
sahnelerinin İngiliz adalan ka- İstanbulda sıatiıiı ~er miktarı 
dar chc.rnrniyetli telakki edile- ise 2 bin toodur. Nonnal hedap
ccği söylenmektedir, lara nazaran bu miktnrın 500 to. 

•Dle Tat. gazetesınin Romu nu geçmemesi icap etmktedir. 
nıuhabirin.in bildirdiğine gör'? Bu ııakanılar.dan da anla§ıldığı
Roınada, mihver devletlerinin na göre halkın bazı yerleııde 
askeri harekit yapması beklen- §ekere karşı göstcııWği tehacüm 
ınektedir. Bütün nazarlar her tamamen sebepsizdir. 
eyden evvel Süveyş ''e Cebe- .Bundan ha~ Ticaret Vekfı. 
lüttarık'a çevrilmiştir •• İtalyan l!eti i• teşkilatı Ticaret ofisin
ıaıetelcri Türkiye, Mısır, İspan- de mevcut sroklardan ba_şka ay. 
Ya ve Portekiz gibi doğrudan rına il:k par.tide bin tonluk şeker 
d_oğruya alakadar memleketle- partisi ithal etmek için icap eden 
tıQ durumu ile ıittikçe daba t.edbilreri almıştır. 
fazla meşgul oluyorlar. 

AJ'Di muhabirin tebarüz ettir· * Dün akşam Yıldızda Polis 
eliğine göre, Libya harekatı es- mektebinde küçük bir pavyon
llasıJlda ~·apılaıı tecribelerde da yangın çıkmış ve söndiırü1-

Berlin 'Ve Boma, krt'alann ve si- müştür. 
lahların denizden müessir 'bir * Dün muhtelU memleketle
surette Dakledilebildiğini ıör- lere 412 bin liralık Jhracat ya
dakleriııden •Küçük ~ya- da, pıldı. 
h~r~kata tevessül edildiği tak- --------....---

dırde bunun sessizce ve Tüık Amerika har
topraklarına dokunmnda• yapı-
labileceğini söylemektedir. be girmiş 

Kokomin Şimbun gazetesi di
yor ki: 

Kelimelerin umumi manası İ· 

tibarile kafile himayesi ve dev
riye büsbütün ba~ka şeylerdir. 
Fakat Amerika bahsinde kafile 
himayesi ve devriye ayni şeyi 
ifade eder. Hakikatte bu, hemen 
hemen harbe gimıeğe muadil 
bir tedbirdir. 
Şogyu Şimpo gazetesi de şöy-

le yazıyor: 
Amerikalıların harp gemileri 

kullanmalan Alınanlarla Ame-
rikalılar arasında bir çarpışma
yı önüne geçilmez bir hale koy
maktadır. Biz fU neticeye varı
yonız ki, Amerika devlet adam
ları şimdi hakikaten harbe ıi
den yol üzerinde yürilyorlar. 

Amerikan gazete
leri halkı harbe 
teşvik ediyor 

Zürih: 30 (A. A.) - •La Su
isse gazetesinin Vichy muhabi
rine göre, Mar~I Petain Ami
ral Darlan'm i~gal altındaki 

Fransaya yaptığı ziyaret hak
kındaki izahatını dinledikten 
sonra Amerikanın Vichy büyük 
el!r:İsi Amiral Leahy ile uzun bir 
mlilakatta bulunmuştur. 

Bu muhabirin zannettiğine 

göre, Amiral Leahy eğer Fransa 
Amerikadan yeni iaşe maddele
ri almak istiyorsa, bitaraf vazi
yetini nmhafa7..a ,.e Almanlarla 
miizakerelerin tazammun ettiği 
İngiliz diişmanlığından tevakki 
eylemesi lüzumunda ısrar et
miıtir. 

(Baş tarafı_ Birinci sahifede) 
Tobruk Kalesinin muana.idane 
müdafası karşısında Almanlar 
Kale etrafında muhtemel bir 
hiicumo tesirsiz bırakmak kus
dile tahkimat yapmnğa ko~·ul
muşlardır. İngiliz donanması 

%1 nisandanberi Trablu garp 
hmanma h;n•a kttv\•ctlerile bir
likte 36 hücum yapmıştır. 

Umanda ' 'e açık sularda petNI 
iaşe , e cephane gemileri batır· 
mışhr. L;byada Alman • İtalyan 
ordusunun maruz knldığı tch· 
like geri movaslası üzerindedir. 
Bu tehlikeyi göze alarak ve bü· 
tün ikmal ilıti): açlarını yalnu: 
hava yollarile temin ederek bü
yiik bir harekete girİfl"e.k, Al
ınan • ttalyan ordusu için çok 
ctiretkirane bir hareket olacak
tır. Çölde sıcaklar \'e.iddetJi 
kum hrtınalan başlamıştır. Bun 
lar büyük lutalarm harekatına 
manidir. iııgilizlerin Tobruk 
Kalesini vermek istemedikleri-

- Baştarafı 1 :inci "8yfada - 3 ne bakılarsa, maksadla.rı taarru-
harbe cinneliyiz. Biz dünyada 4 zi hareket etmektir. Fakat bu-
dövüşmeğe değer şeyler bulun- 5 nun için kili kuvvet toplıya-
duğuna kaniiz. Amerikanın bu 6 nıadıkları anlaplıyor. Bizim 
mefhumlar uğrunda harbe gir- kanaatıınıza e-Ore, daha fazla 
mesi meşru bir hareket olacak· 'nkit keyhetmek: İııiilizleı iöin 
tır. Amerikan siyasetinin tayjn 9 zararlı olacaktır. 

veya tadili hakkında yalnız A· YUNANİSTANDA: 
merikan halkının karar \•erme · 'l'lJKARIDA AŞAGl l\lora adasında temizleme h • 

lizımdır. Milletin emniyeti ile, ı _ Kıı;m olur. ) azda bu . rekatı yapan Alman kıtııln 
halkın kendi rizasiyle kabul et- Iunınaz - Ilir hiikıimet mcrkc Tripolisi işğal etmiş ve ecnub 
tiji bir rejimde hür olarak ya- zı. doğru ilerlemiştir. Alman hın·' 
şayan insanlarıa iatik'bali, yiae 2 _ Dert _ Zeka 1 olan ku\•vetleri Ywı.a11 sularında 18 
bu \'atandaşlann bütiin totali. 3 _ Bir Jıiil..{ıınct merkezi. hin toııilôtoluk 5 naı liyc gemi· 
ter kuvvetlerin& karşı mücadele _ Bir ne\ i )enıiıı. si batırmışlardır. İngiliz kıtnla
i~in demokratça usullerle fakat 4 _ Bir dn:o Tiirk - Bir rının tahliyesine devam edil-
tercddüde malıal bırakmayacak renk ınelctcdir. 

bir şekilde kat'i bir hareket tar- :> _ Şiınal<le )U,_apn }1ir Almanlar şimdiye kadar li-
zı kararlaşhrınaları 'ile temin e· millet. m:ınlarda '\"eya sularda -ask,.r 
diJebilir. Bu kuv,•etler içinde 6 _ Öldiirınek için de kul- yiikli.i gemi batırdıklarını bil-
mih'\·er orduları bulunduğu gibi lanılır, mu:oiki için de. dirmetliler. tngilizler de ne ha 
mihver denizaltıları da ''ardır. 7 _ Bir para j mi _ Bir dar km•\'ct naklett'klerini mah· 
Bitler kendi kendine nazari ()- nota· rem tutuyorlar. Bunların ancak 
larak sorduğu bir sual ile bu· 8 _ İtnl) ada bir şehir -- bir kac gün sonra anlı~·abilece
giinkü Ame.rikan politikasının Zaman, hatırla. ğiz: İngiltere ve Yunanistan Gi
harbe kadar gidip gidemiyece· 9 _ Yakın zamanda hükfı· rid adasını müdafaaya karar 
ğini araştırmıştır. Elde ettiği met değit~n bir devlet _ Ce· verdiler. Girid adası, Sü\•evic; 
kanaate göre bu siyaset totali- mi ~atı. kanalı ve Mısırın müdafaası , .. 
terleri Hldürmek için top imal !\ftrtd Akdeniz hzkinıiyeti için 
etmekten daha ileri bir hadde SOLDAN SAGA tngntereye !hımdır. Yalnw. 
gitmekle hcraher totaliterlcri ı _ Ege sahilinde bir li- Mnra ne Girid arasında kalar. 
bizzat öldiirecek kadar ileri git- tmın _ Hir nota. di""er Yunan adalarının müda
memektedir. Hitler tahrik 6'i1 2 -· Bir erkek Miıui, )ahut fa~sı da chemmi~·etlidir. Alma11-
~in veva edilmesin, münasip bu.İtilİ~ lifi -dininde evliy ndan tı.r bunlan ele ~~irt'cek olur
nörrHiğü zaman harekete geC'f> _ Bir e<laı. tarsa ha,•n ve denix iis!eri olarak 
""ktir. Amerikan ınilll'ti hı:ızır 3 _ Ürperme_ Bit•f'ran- ku1lnna~akları. on ik; ada ile 
1.ulıınn'nk zanumınırı gehniıı ol- ız e<lııbı. irtibat tesiı. ederek Giridi de 
.ıhıiunu b=lirnr. 1 Yıınani tanda bir li . fam bir hava "'e deniz a1ıluka-

P. l\f. gazetesi, 32 a' r:ı"tnf" man _ ~ir nevi i)()} a. .,.,,1 ı:ı :-lahilE>ceklerdir. * Süt fıat1arına zam yapıldığı 
asılsız.dır. 

* Melrsim nıUnasebetile İstan. 

gibidir 16 sını Amcrik~n mi!J,,fir:., :> JlıtiliıJ. (;f\,RRf AKDENİZ VE CEBE· 

Vaşington: 38 (A. A.) - De- ıniJıver<' kar$ı azami derN'"1'• 6 - Hem 'ücuu~ o]ur hcııı ı.i'ıTTARJK: 
Onu ahnız ve onu 
okumakta devam 

edinizl 
bul ve Gazı lk.. . . 

l 
oprulerı mayısın bi-

rıncı ünund · g en ıtıbaren yarım sa. 
at duha erken açılaca-ktır. 

ni.z harekatı umum kumandanı fani hir hnrelcct ittihaz etme · ı Je rut:cli,ıe. --Sa1hıkhirbaJ. 1 Al uruı'\'a, s.arlti Akdcub:dc 
Amiral Stavry'in dün yaptığı it-hinde 'nzdığı ·yazılarla dol· 7 Bir ııl'lıir - Bir ıaac- fn!'"iliz hf k'nıh <'tinin hudutbrı-
ifşaata göre Amerika den· ~tırnwsfur. ciip ~a)ha·ı ı ı hirnz dro-ı:ıltnuır.n ınm·ıı{fnk 

İ111anı ni~ihı ile kandınlnuş 
Bir müd~ır genç kız •.. 

~t. evvel kaybolan Nuriyenin 
1 nasal bulundu ? 

Bir miiddet t>\ 'el e, · d 
ın en 1 d n ka' ,olno 'e ail inin a ı ıha) et ihundan bir kaç gün 

, " ı.· •• ra. t'\\e} Urİ • c~L lj 
ntnlarmR raguıen ııır turlii hu- d .. )Cnın cua tarafın 

a11 gorülclü• ·· h ._,._ · lunanama}an 17 )8 mda bir s.i. • gu aa.Aında aı)e-
kı~ın iğfal edilerek nn ıl kaçı. h~1t ~hb~.r~r )apıhııı~. Der
rıldığı , e Jrn~tıın çıknrılclığı öğ. La,;Ja u tn arda .nraştınnalara 

• A :ı • d · . • nnu~ H~ neııcedc N · 
teıııJmiştir. Hmıı~e ~u ur. nıu ti', fik . . d h" . _ urı}e-

F · l\f kbule i - f d ~mıu e ırısı ıara-
. atilııc oıuran a ıt • ın an kaçırıldığı "e ahte bir 

ltıınde bir kadının 17 )S~mda-1 ınııuu tarafında "kah 
li kızı uri)e hundan bir hu- rak C;balid~ K n nı kl)apıla 

1 • ıı;.. I ara san ı , oka 
t\ık n) kndnr C\'\ el hircleıı nre b'n' " llnr ~' e kapauldığı "'W 

Ortadan kavbolmuqur. Ailesi· oilmi§tir. ogrc-

~ıiıı 'e po}i. leriıı y;ptığı biit ün Uydurnıa bir nikahla kızı 
tahkikat bir netice verınemiş iğfal ed~rek kirleten Tevfik ya 
l'e gilıe} bir kız olan Nuriyenin kalanmıt ve luıldunda tabkika 
"e o~uğu anl~ılamamı§tır. ta baılanmııtu·. 

ku\'\'etlerindcıı bir kısmı Birlr frn Alm:mva tarafındnn lrnrfl 5 - llir ~azelc i mi - Ka- olmU!I: hnlunuyor- rodos - Mo~» 
'k A 'k h'll · d " O • • · • ) · 1 t c:: 1\ 'd 11 gccmck üzere h r şı ıncrı a sa ı erın e i>2 •1111toknsı ılan t•dılt•ıı denız sa-

1 
ııı reını 1.:1 a ı •ı ımı ıı . . 

k 'l d h"I' d . <) n· n· 'ı t .• ,. inrrifü: hakimn·ctı ı ometre a ı ın c de\•rıyc gt•r.· b:.ı:-ının tanınmıvncni?ını \'e r:nr- - ır nota - ır ınua- ır- ç17.1 ırse · 
mektedl'rler. Reı·s Roose\ elt bı• b. A ) t'" · '"d f · · } ) · 1 o- ·nıl-:ırı bu hattm cenubl•D· ı t an ıgın mu a aası ı<'ın hu lC< t'Jlııı atı. "J<;"J ı . 

' F ı. t hi Akı'"n ,.1,.. beyanatın nıe\ cut bir hakikn: ı mıntaka'\'a ~irmek ican edi oro;ıı -.ıır. a1>a gnr . . 
·r d tt·w· t d"k •. (·,·,_ Dünkü Bilmecenin 1111"11 .. 11rniiz hö,.1 ... h•r vn7.l-aynen ı a e e ıgıni as ı et- bundan çekinilmh·cce~ini ., .. .. 

ıniştir. l\lumaileyh huna ilin •. lrmi<;tir. halli vet elde edl'me'11 ist'r. Simdi Al 

Yardım Sevenler 
Cemiyeti çallşıyor 
An karada yeni bir Hasta Bakıcı h k 

kursu ve Ordu Giyimevinde 

1 

2 

5 
6 
7 

8 bir dikiş kısmı açıhyor 
. ~~~~: (~ususi) - Baya!' Mesai serbest olacak ve istiyen 9 
Inonu nun hımayesindek.i Yar- Bayanlar, evlerinde de çalışabi
dı~e~enler Cenıiyeti, dikiş kıs- Jeceklerdir. Ampul doldurma ve 

• 
nu~~ı mayıs cwna cünü saat! sargı servisleri faaliyetlerine in· I Zavi - Nüfu:. cüzdanımı kay· 

Oa..u; buçuktan itibaren Ordu ti ·ı .1 '---L.L...1· : • • Gi . . zam 1 e .uevam euın:-.u:.uır. Ct"- bettım. Yenısınt çıkaracağım. 

'"11,.3 ikiııri defa ol:ırak hu ise 
1 ,,wblıiis etmiş huhmuYor. Al-
ı:ın,•a Fransadan sunlnrı i ti. 

\Or: 
J - Fran~a donanmasının te • 

timi' 

2 - Biıerte limanının Alman-
lara verihnesi, 

3 - Alman 2abit ,.e kuman-
danJarının Afrikı.ya gedrilmesi. 

1 Diğer taraftan • ispanvayı rla 
. mih\ e.re iltihaka \•e İngiltere 
ale~ hine harbe sokmağa calışıor. 
Bu taz:rıklarm ve isteklerin ga • 
yesi iki türlüdür: Birisi Afrika 
ile deniz muvasalası 1emln ede-yımevınde çalqmata ltaı- heci hastanesin..1-LJ G'" til1·· d k'" · 1 ''k k 

ı aeaktır ç 1 • -=•• on ıı an t"S ıı-,uın nı mil )'O tur. rek Mısır htiJa ordusunu besic-
i)' ' a ışma ıçln muay-ı Hastaltakıcıhk kursu da iki ma-ı Unkapanı TepedeJen caddesi mek ve Tr:tbJusdan fspanyol 

Yea ... tler teıdnt etlilmiıür. yata ~. N•. 7 Bekir Ataç 1 Famıa lf~f'..:.k ~eofe hnKa7:;,," 

bakım olmak; Diğeri, ispanya• 
tetmektir. Bu itibarla Alman) a· 
nın İspanya ve Fransa üzerinde
ki taı:yıkları, Mısır ve Si.iven 
kanalı meselesile çok alğkadar· 
dl!'. Almanlar bu maksatla daha 
şımdiden aJOkeri teşebbüslerde 

girişmişlerdir. Prene hududun
da Alman kıtalarınm toplandı
ğı ve İspan~ ol Fasıoa mahut 
sc~ l' ahlarm akın etmeğe haşla
dığı bildirilmektedir. 

İngilizler, Cebelüttarıkı mit· 
dafaaya karar \erdiler; Cebe
liıttnrık Septe bogazile aliika
clardır. Bu bakımdan Cebelüt
tarık şimalinde Linea nuntaka
sının garbinde Elcesiras'ın cenu• 
bund~ Septe Ye Tancanm İngiliz 
kara, de.niz Te hava kon·etk:ri 
elinde bulunması çok faydalıdn. 
Fakat bu me'\' kiler JspanyoJla
rrn elindedir. 

İngilizler, Cebelüttanb ele 
bulundurmak istiyorlarsa, bu 
mevkileri şimdiden işgal ehiıe
Jeri Jazırndır. Prcnedeki Alman 
zırhlı ve motörlü birlikleri, Ce· 
belüttank'dan 900kileaıetTe U• 

zaktadır. İspan:ra mihvere ilti· 
hak ettiği giin, Alınan kıt'aları 
asgari bir hafta sonra Cebeliij. 
tank'ın şimal cepheoı;İ önünde 
rörüne«klerdir. Hattu parasiat 
kıfc)1lrile İspanyol Fasına g~
melcri Septe ve Tanca IDC\ ki
lerini siir'atle işgal etmeleri de 
muhtemcldir. 

1783 denberi Cebeliittarık'UI 
müdafaasında İngiliz deniz kuv· 
\/etleri miihiın bir rol oyıU)'ür
du. İngiliz donanması ~k kav
,·etli olduğundan, 158 senedea• 
beri buraya bir deais hücumt1 
vaki olmamıştı. Yeni harpte 
hava kuv'\·etleri rol eymyacak, 
ku~veili İngilz donanması kar· 
şısında yenilmcğe değer bir de
niz hedefi bularnıyacak, karab 
\'e havada cereyan e4ecek bii
yük muharcbeJere iftirak Me
ıııiyeeektir. Yalnız Franaa, do• 
naumaUJU AJmanyaya u.lim 
ettiği takdirde bir deab mail• 
rebesi de varid olabilir. F:ra..a 
bö~ le bir şey yaparsa, lnıilis 
donanmasına düşen vuife. Al
man .1evkülceyş ve idares.iae 
geçen Fransız doaauuauaaı Ce
bclüttarık önlerine sehtıedda 
önce imha etmektir. tncilideria 
bu aıaksadla Cebelüttarık 'e 
garbi Akdeniz su)arıada §İmcli
den km•\ etli bir filo bulundW'
wrıları cok ;urnbteıneldir. 

ffiilas:;_ :'\!ısırın ve Sfü·eyş ka
nalmm mudnlaaSl, Ceheliittarık 
, <' Septc ~oğazııun İngilizler e
linde kalma ına bağlıdır. Ce~ 
Jüttarık iki taraf iç:n de harp so
nuna kadar elde bulunması li
zını cle•ı en mühim hedeftir. 

-
~üçük Haberler 

brt• 

dar ~ker ver cckt r. 
* Şehir Mecfüutnde Eyüp, Cı· 

han"ir, As:> p şa, Bo~azın A a. 
lolu s:>Jul' ve Büyük Ada ı ar 
planlqrı kabul edildi. * Ticaret ofisi ~·enidcm la t ~ 
alıyor. * Hasta ve bakımsız m, buat 
mensupları için bir bina yapıla • 
cak. * İnhisar püroları yarın piva .. 
saya cıkıyor. * Posta Telgraf Umum Mil· 
dürlrliğü, telefon abonelerinin g{1D 
den güne artması dolayisile Ka • 
dık<>) 'inde lbüyü'k w mode111 
bir otomatik santral vücude g8" 
• r'lıc ı TI 1 u lbu1ma'dad11". 
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Rahmetli "Balkan paktı,, nın temiz 
heyecanlı günlerine ait bir hatıra ..• 

Küçük Haberler 
* İstaı:ibu.l §"bir meclıisi son 

toplantısını !bugün yapıyor, Ba • 
sın birliğine bir ariza verilecek. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Averof harp kruvazöründe * Şehircilik mütehassısı Prost 
Siııkeci ve Sultanahımet mmtııka
larırun tafsilatlı pliinlarını hazır. 

lamağa başlamıştır. Saray bur • 
n uıxlan Sirl<<!<ıiye !k.Jrar bir <rıh. 
tlm yapılacak. 

Ziraat Bankası 
Amiral Sakellarigu 

ile bir- mülakat 
* İaşe müsteşarı dün a~ 

Ankaraya hareket etmiştir. 

* Çocuk bdtası bugün ı90na e· 
recelktir. 

Kuruluş Tarihi: 1888. - Semıayesi: 100.000.000 Türk 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve Ticari her n"'i banka mwuneleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

lırad!. 

ı 

1 Yazan: Nizameltin Nazif 1 ------
Balb.an barlıi, çocukların

dan bulunduğum aileyi alla!.. 
.lıullak. etnıi~ 'e karde~lerimle 
INın.a muılal..a !.ara lıir ı .. lih \erdiğim cr\3bt bugiinkü ı Çataııa ... Çatan.. mı~ Ilay-
pzwi~tİ· Eğl'r Balb.au harbi ol· Gilii batırlarıııı. Bu cc· di bal.iki adını vererek konu· 
ıaa.•aydı bt>ıı belki muharrir rnp he}rt·andan boğulan bir ~alun: 
pzch'ci, roıııancı ve .. g•·nçlif;i· ıeı-le on üçiincü y;~ına yeni .Motörlü bir i§kanpav idi 
ıııin en ı;üzd }lllarrnı ~ıprat· ba,mı~ lıir çocuğun dudal..ları Motörlü bir i~kaupaya idi 
mı1 o:>lan mücadelelerin ada- araoıııdau çık.mı~ teL. bir •e.- bu. Ve Türk bayrağını ıaşıyor-
1111 olnıı)acaktım. E'et Balkan vet!• den ibaret olmuştu. du. Do.ı ve müttefik Yunaııi .. 
harLı olına,aydı H)R O;,.man· * ıaııın Kralı S. li. Jorj U. iu 
lı imparatorluğu Balkan bar On güıı •oura arkada~larıın Türk amiral genıİ•i •Y ın'Uz• u 
ltinı arheıme«") di.. beni Deniz Ilarp ınel..tel:ıi üni- zi) arete geleceği gün biz, gaze-

Huııun i~iıı<lir k..i yakın za. forına•i}le görnıii~ler ve hay· J tecile rde gemiye gitıni~ ve a
.,anlara kadar ,hrupa harita· retle bakakalmı~lardı. Zira ha- ıniralin huou.i kamarasının 
ımı1 lıaktıı..~a Balkan .harbini j bam glıi ~ub.at ohnak için yanıbaşında durabileceğimizi 
uıırlur ve Balkan harbini her benim ne kadar yanıp tııtuı· sanını tıl... Amiral Şiikrü Okan 
haıırla)ı. ıında mutlaka, sima•ı, tuğu.mu içlerinde bilmiyen eV\ela buna ıes çıkarmamı~tı. 
etvarı, endamı, "'inin alı<"ngi }Oktu• Fakat bir aralık bizim yanımız· 
~ hütüıı di~ hihİ)eti gözl<"ri· Falat talih beni deniz Harp da iki tane de çocuk bulundu
me m~t.:lıul hir atlama kar,ı i· kadroau içinde bırakmadı. aBr- ğuuu &ezince pür hiddet bağır· 
çinıd •• delııetli bir 'l.in, bir ga- baro.ı ocağının karavana•ından mıştı: 
niı dııyanlımi: alacağımız rızk pek çok değil· - Shilleri anbara aunl 

- AvMof. mi~ herhalde ... ve bunun için 
Zira beııc,. 'bMI ya~ta olan ıanırım ki talih biraz da Ave

ları ve bl'U ) aıııa olanların aile- rofa yar ohnuş gibidir. Zira 
lerini çok uzun sürmü~ bir fe- yeminli ıbir düşmanın gunun 
liıknin azaplarına mahkum e· hirinde karşı•ına dikiliverme
drn. Balkan haı hinin tek gali· sinden kurtuldu, 
l•i oı du. Yani onun parasiyle Sonra yıllar geçti. Kih o· 
.. ı.nmı~ olan lıarp l..runzörü ııun Çanakkale dı~ında· 
'Hrof. ki dü~man donanmasl i· 

B .. ninı •:\[~ktebi Fünuıı çiııd~ bulunduğunu harp teb· 
Bahriı ei ~aha ne» ye gırı~ım, liğlerinde okudum ve !..ah mü· 
J ani denizri olu~um da bu yüz· tereke yıllarında Boğaziçinde 
deı><li. Hiç unutmam: d"'11.ir attığını Ankara kahvele-

Ya~urlıı bir ,;üııdü. oı..ak rinde b.onu anlardan du dum
t•n yalıııayak YI' aç muhacır Ve nihayet bir gün Falerion is· 
afileleri Eeçipırdıı. Yeni do- kele.ine yana ,an bir ı:.at.ana be 

'I"•'" kardr~inı uyanını•, cıyak ni al<h Ye ona doğru götürme
<"l) ak bağırt) ordu. İki pldan• ye ba~latlı. 
loeri «Dırama ya gidememek· Çaıauada altı kişiyiz. 
tı.uı lı1üıt·ıbl'llit bir ıeiıı i~inde Dört erkek ve iki çocuk. 

una an Ü) iil.. anamın oda
F.rkı·kler ıunlar: 

.. uda baham, belki yarıın ,aaı 
·· 1 - Kemal (Yunan parla· 

•RrıtıÜ· wtr:li hir nutku, di:le· 
rioi gıcırılatarnk •e ~uııırukla 'lle'llto.unun e•ki Selinik me· 

nnı sıkara'L .fi} le hitirmi~ti: L.ı•larmdan imdi ha~ım koo

• I\edPıı aHıı..at olnııı-ııın peutifi dirf'ktörÜ·ıİ 
ılııırm ki Bu meııılek~tın 2 - piros Minotto (Yu· 

bizim gihi laC kaıallurına de,. nan müdekkik ve nıuharrirlt'rn 
ğil, nıert dl'ni:ı .uhaı lanna ilı· den, Yunan Matbuatı Umum 
ıh a!'I ur· Direktörlüğü :Mü;avirlerinılen 

lltpiıniz hireı· korıarı 0 • ve İstanbul mulıa>ara-ı e-na· 
ıırı ıleııizlrr. açılmalıyıı ve unda Venedik balyozu sıfatilt' 

( ı•,ayir l..or anlarına rahmet atihe kar~ı harbt'tıni~ olan 
okutarak bir ml'rlıamt't•İzlikle Sinyon Jirolamo Minottoııım 
Yııııanın öııiiıııiize çıkan Jıer buuı;iinkü torunu.) 
~.-,ni<ini lıatırıııalı}tz. Bele 0 3 - Ra•inı Ç<"<;en (Açık 
hl'rofıı? .\fııtlaka, mutlaka Söz. Karagöz, Yt"di(?ün ve Ta· 
l•allrıııalıyız, mn Atinad,J'l,i daiııü muhahi-

Sunra huna )akla. tı ve ri. 
uı•~rıır lıir lı.ıkı~la ,fizl' siize: 4 - Ben. 

- "ilauı. ı1 nıi ı.ti, h('niu1 
yapamadığımı •l'n yapmak i,. 
tenıcz mi in~ 

5-6 iki çocuk 
n<ıttoııun oğludur, ,. 
çen ın· 

ki biri 
diğeri 

Mi-. 
Çc· 

Biz, siviller, hemeıı o anda, 
genç bir yiizba ının nazik de· 
liıletile güverte üzerinde gö· 
rünmez olmuştuk. 

Bittabi bu büyük bir fela· 
ketti. Kralın Türk ı;ewisini zi. 
yaretini görememek bir gazete
ci için az buz tali.izlik miydi':\ 
BereJ..et venin amiral çok geç· 
meden ricamızı is'af ederek 
bize verdiği cezayı hafifletti. 
~mide bulunmak hakkını 
ka}hettik. Fakat buna muka· 
bil bize tahsiı edilecek bir va· 
sıta ile ve Kralı getirecek İs· 
tiın~tun rota>ı U..tünde dolaş· 
mamalı. ~artiyle uzaktan mera· 
eimi takip etmek imkanını el· 
de enik. işte Averofa doğru lıc· 
ni ve b~ arlı.adaşımı ı;ötüren 
motörlü i~ampav böylelikle 
elde edilıuişti. 

Aveıtof... Çocuklu.~unıun 
dii§maııı Averof! .. 

Ona yakla~tıkça çocukluğu· 
nıun bütün hatıraları en hurda 
teferruatile beynimin içinde 
tepre§miye başladı· İ~kampavya 
ile ara.ındaki mesafe uzaldık
ça o gözlerimde büyü}or ve 
biiyiidiikçe bütün drta}ları ile 

b<'Zl'hiliyor, ıı:örelıili~or "'' tt·t· 
kik ediyordum. Bu muplu o 
bir eli Avrupada, bir a}ağı Af· 
rikada \t' gcivdr-i Kiiçiik .\,. 
vada olau ko,kora inıparator

İuğıı ıuağltıp t'dm gemi? Ha)· 
1 ııihı mağhi pedrn ge111i? Hay· 
rf'l. Averof hana lıi~ de lıö}le 
ıııııazzam bir zafere mii-talıak 
bir lıarp kııdrt•ti gifıi giiziikııw
di. 

* Belediye sıhhat müdürlüğü, 
hasta nakliye otomobillerini ço • 
ğaltmağa karar vermi~ ve üçer 
bin liralık iki teneuüh arabası
nın alınma ı için teşebbüslere yir 
miştir. 

* Yarın bahar bayramı oldu· 
gundan daireler resmen tatildir. 

* Yüksek deniz deniz ticaret 
mektebinin; ve ilk mektep mezu. 
niyet imtihaınları bi1aıtlştir. 

* Dün şehri.:nizx:le 121000 lira· 
lık ihracat yapılmıştır. Bu meyan 
dıa cenubi Afrikaya iç fındık, AL 
manyaya taze balık gitmiştir. 

Y anlız ona baka 'bal...a Su!· 
tauiilberreyıı velıbahreyn haz· 
retleriuin •Kumandanı Ak· 
de.• lik iiııvanını taşıdığı de· 
virde bir •Balıreyn adalan ı» 
marh kadar dahi lmvveıli bu· 
lunnıadığı netice.ine çalışımı. 
Eğer Atinada bulunduğum gün 
!erde 936 yılının idrak ettiği 
en temiz bir Türk dostu gi· Büyük kralınız Ko•tantinin 
hi gördüğüm Amiral Sakellafr arzu:m, do•tlarından saygı gö
yu, •Belle• harbinin yıldönÜ· ren ve dü.jDlanlarına yalçın gö
nü tes'it ederkeıı yani benim rünen bir Yunanistan .kurmak
Aıinadaıı ayrılı~ımdan bir haf· tı. Biz de bugün hunu is.temek· 
ta ııonra İlkkanunun yedint"İ teyi~ . 
günii aynı Averofıın kıç tarafı Amiralin miiheyyiç nutku 
önünde söylediği büyük nu· §iiyle bitiyor: 
tukta 1912 nin hatıralarını ta· - Siz gençler! iz ki Yu· 
zeleıneıni~ olsaydı ben de 1912 naıı dramının son kara sahife
yi tekrar dü.1üıımiyecek, d<>ııt !erini görmek lbadbahtlığıııa 
ve müttefik de .. !et filosunun uğramadınız, siz L.i, hiz ya ·lı
güzel cüzütamı Averofu eski !arda tedavisi kahil olmıyan 
hatıralarımın lıuzlu camile scy· bir yara bırakmış bir facianın 
retmekten kendimi alamadı- şahitleri değilsiniz, kalpleriniz 
ğını kç be~ dakik.ayı içimde sak ümitle dolu olsun! 
lıyacaktun. * 

Sakellarıyu •Belle• harbin· Belle harbinde geuçüğinin 
de bu gemide hulunnıu§ ,·e bu· ilk alevli inanç ve heyecan gü· 
günkü Amiral Sak.ellari} u genç zelliğini, Averofun bordasın· 
mühendis Sakallariyu'nun ilk 

1 
dan fı~kıran güllelere 'katı!jlır

harhiııi ilk ateşli ve heyecanlı mış olan amiral. On giin evveli 
günlerini cidden büyük Lir ne gelinceye kadar forsunuzu 
hitabet kudre&iyle ve lıarhctti· ta~l}an 1, erof kruvazörünü bu 
ği o günkü düşmanı zerre ka- giinkü do•t iki milletin bütün 
dar incitmiyen bir dürüstlükle meziyetlerine, yarın mirasçı o· 
ifadelendiriyordu. lacak neoillere mensup iki ço· 

Yunan df'niz tarihinin Lir cuğun ar\.a.,ıtıda ınavi bir fon 
saflıasını dört beş hatla ve üs· olarak ~()rdüğüm gün, hu iki 
tadane bir tarzla tebarüz etti- ınilletiu beynelmilel politika. 
ren Amirali •eıhet müddet• nın •efil oyuncakları tarafın
olma.,ı j tediğiıni:W huı;iin· dan idareedil<l4kleri günlerde 
kil Tiirk • Yunan d06tluk ve it- beynimde kara bir kal.ıııs olan 
tifakı bakımından en küçük !\wrofu, Attikannı mavi seına.ı 
lıir ;erzrııi~e dahi nrnlıatap et· altında ıııÜ•takhel ııe,illt•riıı 
nıek hakkını kmdiıııizde bu- ıııü,takhrl ,aaıktlerine do>t hir 
lamıyoruz. ı;özrii ~ihi whıııettiııı· Ye Tiirk 

Zira Sakellariyu'nun nut· gazetecileri 2:i ~ıl önce Aıui· 
kunda şu cümle. buımıı Lizim ral Komhırvoti-in Erkanılıar· 
de bir iot,.ğirnizi ifade l'tını·k· biH··i ni kal;ııl ettiği ulonda 
tedir: ıııi,afiriııiz olmak ,aadetini tat 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarrtı.ı hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a ile aşağıdaki pi.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. 
4 " 500 • 2.000 • 
4 

40 
• 
» 

250 
100 

• 
• 

1.000 • 
4.000 • 

100 adet 50 Liralak 5,000 Lira 
120 " 40 • 4,800 • 
160 • 20 " 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir •ene içinde 50 lira. 
dan aşağı di:şmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ', 20 faz. 
!asile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa 11 Eylul, 11 Birıncikanuıı, ıı 

Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektiz. 

ukları ı;ün yalnız nezaketini-, muhtcseıııdir? 
zin ıni;afirperverliğinizin , ta• Biz Tiirk gaıetecileri ~u söz. 
lilkatıinizin değil ayni z.anıauda !eri unutamayız: 
Türk • Yunan do ılu'k. ve itti· - İttifakları siyasi adarular 
fak münasdbetleri etrafındaki imzalar. akat oıılarm tatlıil..a· 
tok ve aldatmaktan çekinir Le- ta geçme.i bizun vaoıtamızla o
miz asker sözlerinizin ve vait· lur binaenaleylı benim ve arka 
lerinizin hayranı ohnuş.lardt. daşlarımm .İııtaubul ve Aınira
Ve: linizle zabitlerinizin Atina ıo-

- Kumandanun altındaki yahaılerinden sonra Türk -
filo, amirlerinizin tek işaretiy· Yunan dostlnğıınun mümkün 
le derakap müttefik memleket· olduğııua ve Türk Yunan lıarp 
ler menfaatleriuin düşmanları- l..m-vetlerinin inannııı olmala• 
na doğru saldırmaya amadedir! rı, bu nıiihiın hadiseyi politika 
Cünıle•ini sizden işittikleri an· sahaoından alıp milli sahalara 
da, aFlerdeki Türk harp filo- ıoknıu~ ve hu artık bizde milli 
ıunu dört deniz altı gemisi 4 1 bir ıeeiye n bir milli haleti ru· 
mıılırip ve bir dritnot olarak hiye meselesi merıebesine }ilk· 
ve onları kar§tlamı~ bulunan ıelmi§tİr.• 
Vunnn lilf>eundan müfres kuv Bu ıözl~r Salt.ellariyu'nun
\ eti Lir harp kruvazörü dört dur. Amiral Sake!Lıriyu'tl ... 1 

muhrip \e bir denizaltı gemisi Türk· Yunan ittifak cephesi• 
halinde ayrı ayrı değil, bu on nin bir kumandanı olduj;'ll ka• 
be~ lıarp gemisini iki baırak dar Türk . Yunan dostluk cep• 
altında ve fakat hepsini tek hesinin bir milt.ant ve hrbirin· 
tlevlet aılamı ıı:ibi görmü~lerdi de nayrılmaa E<,;e devletl~ri 
ve ı;örme'kte devam etmekte· ideolojisinin hatibi olmasını 
dirler. • i&teıııek hakkımızdır. 

Güzel söz dünv anın en hii
yiik kuvwtidir. Fakat hu bü· 
yük kuvnt, cesur bir kuınan
daııın ai!zıncla oldııji:u kadar 
uerede misilsiz delılıa§ ve 

* Bu, beş yıl evvel tatlı bir hul• 
ya idi. Bugün de sadece bir ha· 
yal olduğu söylenemez . 

NiZAMEDDiN NAZİF 

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

Resimli Çarşamba 
Haftalık mecmua 

Yahya Kemal ile bir saat - Yazan: Nizameddin Nazif 
Ziya Şakir'irı bir mühim yazısı: Abdülhamid devrinden bir esrar. 
Mahmut Yesari'nin yeni bir romanı: SEVGiNİN SU U 

'e)'e girerken 'annı~ıın. Ha
yır. hapr! Bütiin hu işlerde, 
.!ıa~ka bir ınak•at ur- Amma, 
biz burasını henüz kavrama• 
mış huluıııı)Oruz. Anıına, be
nim de kendime göre fikirle
ri111 \ar. Zaınanı grlince f?(irii 
riiz, iımlilik tizme<lcn )Ukarı• 
}3 çıkınıyalıııı, 

Dedi. 

Sahip ve !Başmuharriri: 
NtZAMETTtN NAZiF 

ŞÜKRÜ SARACOGLU 
N.,riyat Dird<tôrü: 

Basıldığı yer: 
Ebuzziya Matbna.~i 

lığ 

•a 
m 

-· le 

ın 

l'll 

71 " . 

"' 
'" 
'" n 

"' 
'~ 
dı 

n• 
dı 


