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ıe bahasın~ oıursa 21 Yıl .. nce Va m Kom)Jlak Azmimizi ilin Etmiştik. Bugün 
ffi~sb'i~ ~iiıet Hür Millet Vasfını lorumağa Karar Vermis Bulunuyoruz! 
olnlakkara
rındagız! 

~3 Nisan bu kararımızı ilan 
den. bir milli beyannamedir ! 

23 nisanı Ank r da, me· t u ı e l ler ile n~ dınlatmı 
•et dunyasınn "eni bir Tur· de lizd r. 
dogarl en bayram! l nlar Onunıtİ7.Ü d 'mu kendimiz 

lnda buhınım stum. Ne bu· gorınu üzduı, G dcceğımiz ~o· 
saadetti o! Şımdi l u t n, 1 • d m kend miz çıı:ın' ızdır. 
:ha~ka 'şortlar ıçmdc bi l3 Ve i zekud. n , e mantıktruı çı· 
tl 3 aşamakta bu.'hmul oru · kıp zor biııınce de 111 tlnka :vi· 
lim bir nıanzarası var dun· ne kcudı l{Lİ Lİ nü ü kull. n ı nk 
n! kendı i i lİzi hal ctmi:zdir. 
b 11isam, su h icmde mu • I .. 1ZA n DDIN AZİF 
bir medeni inkı nf lı m· (Devamı uçu~u sayfada) 

hazırlıyormuş 'ehnıini 'c
~ir dünyaya go ·siımuzıi ge
trc ve gule gulc bakarak 
ınlamı tık. Bu 23 n · nı
' bütün sevincimize rağ
neş e1i bir ha:vrnm bnvos..ı 

~· Zira fıtrnten dunyarun 
~n milleti olan Türk, .il'\· 
yı, Afrikayı, Asyayı kana 
Yan bil umumi muhasııma, 
\n1umi kıtal kar ısıııda da-

Londraya göre 

.. FonPapen 
Ankara ya 
döndükten 

turua çalıp, hora teperek, S 
abalarla gülerek bauam onra ... 
ıuaz. Almanlar Fransız tıisaıı, bizim, hem kendimiz 
hem 

0

bütün medeni ~lem i- donanmasını ve 

ır 

b iyi temennileri ifade et- 1 
•. 1ı~:m~i1ı~u":!~~~~rn!.~: Ak~eni~d~kiFran· A!_,illi Şefimiz 1. i~ö- lBalkan c·~phesi~"d;J 23 nisan me-
nki iyi ve insan tcmenuilt·- sız uslennı alacak· nu ne Dostu11ı,, dıge- .. nM o • 

~ bir defa daha medenı 1 b ·ı k A ı rasımle 
bya hır nuUı dua halındc ar ve o zaman.... l me gurrının11 fnfıf'fl an ar 
i~i~~~~;~:ı~~\aımak as· Şarktaki Al.- Mareşal Lordlciddetli havai 

kut
landı! 

dayız. Sizde hi olmoga y 
nız ey iıısanlaı !• f k h •• J --~-
k milleti kemli mım blın· man az yı ı Bı·rdvud'dan ucum arı 
nkkında \ erd ği kararları. 
ir zamnn b kalarınm hi azamı"' şı· J_Je a t lar 
J~cy~t1;~;~tırc~c~~r;:r~ ~ i. . . uu~ - Türk Milleti- Y P 1 

~~-;:::!~';!~~·:·~ı;c~.~:ıı mı hısettı- ne Bir Hitabe Pı're, Megara, Attika, 
~f:. i~ic:1;~~d::::uı;eti~ ·c: recekmiş!. 'or nt bombardıman 1 

:voıu, ;\ bAucı "kııcrm tl •· •• •• ·ı (Yazısı 3 üncüde) Af af ürk'Un ölümü ile , d'ld' 
s er gozu 1 e... SİZ ve biz insaniye-' e 1 ı... . 

"'==-...;;o..=------=~ • • • İtalyan tayyarelerı 

dalar enızındeki tın arayıp bulama- ise köyı~rde .. ço-

~ un n Adalarında dığı bir kudreti cuk~;::.:~~!0zıe 
Almanlar... kaybetmişizdir 

ıgünkü son resmi tebliglere 
re cephelerde vaziyet nedir? 

l hsan 

Amerikadan fngil
tereye gidecek 

gemiler 

Amerika bunları 
kendi donanmasile 

mu haf aza etmeU mi? 
Bu ankete verilen 

cevap şu: 
Yüzde 40 - Evet! 
Yüzde 50 - Hayır! 

lllllllllll 

Almanlar Mareşal 
Peteni devirmeğemi 

karar verdiler? . 
Vişi' de sokak 
başlarına mit

ralyözler 
yerleştirildi ! 

Merkezi Paris'te 
bulunan vatan haini 
bir Fransız partisi 
vasıfasile yaptınlan 
tazyikten maksat 

ne olabilir? 

~abıta Yıldız cinayeti 
faillerini gaka/adı! 

İspanya, Al
manya ya çok 
mıktarda de-

Milli Hakimiyetin temeli : lstiklil ! 

~-- aya atılan bir çift kol ve bacak kimindi 
ölen adam kimler tarafından doğranmıştı? 

2 



:s.yıa: ~ 

En Son Havadi:s'in ıe<leb'i tefrıbıın - 1 DOMDEM ,, 
~~BUGUtrlE 

Tarihten bir yaprak 

1 Edebi nesillere 
ekollere dair ..• 
Şu edebi)'at kcfmesi bizim meııı

lekeıte acınacak bir hal alına~a 

1 
ba~ladı. ikide bir, ga;:etenin bi
rinde orta')'a bir sual atılır: 

Geçen hafta ajanslar, san 
yonel haberler meyanında, bir 
yasi, diğeri -.-s:..eri jk: haber v• 
l~r: Birinci mülazım hiddetinden na yapaca

Qını bilmiyordu : Komitacı konuşmıyordu. 
«Filan mrıharrir hangi edebi nes

le metıs11pt11r?• gibilerden. 
Y ah11t dalıa ileri ~·idildiği gö:rti

lür· «edebi ekol» lerdetı Jem vıı-

• 
147 8 senesinde Fatih I şkodranın hakim Biri Fnınsanın Milletler Cen

tinden c~ilmt>si, di~eri de, F 
sız Fas·nın Almanlar tarafır 
askeı;i harekat için i~al edilı 
i•zeı r. Visi ı.Jt~ uyuşulınasl· bir tepesinden Adrigatik'e bakıyordu ..• 

, 
rul11r. 

Hangi edebi ekol a efeııdim? Bi;: 
Neznaml Ne.marn! Nez yordu. Amma fena halde köpür- m:rede,h, edebi1at nerede? O 

: Nizamettin Nazif 
Doğru olsun, olmasın, b\ı v 

nam! müştü. Eğer kend.sine bu cevap- zümrü.diumka ile arıtmız.da fersah-
Herifin ağzından baŞka haç bir lan veren edam, Nedim bey ol- [ar degil ltıiinatlar ııar. Edebi eser 

1 İbrahim Hakkı Konyalı ,1 
lar münasehetile hatıra uç ı.,u 

ısim ve tarihe kaa~mış üç be t"l . ı· ~ ı 
kelime çıkmıyor. masaydı da bir ba~a amir olş.ay- adı yerileıı mııcizeyi gö~tCTınİş san'- Musolini. senelerden bt:ri, fırs:ıt 

«- Ananın adı r;e?» 1clı muhakkak aradaki tek yıldızın at ilalılarından taburlar te.~kil etmİJ düşti.ıkçe, eski Roma imparatorlu- Sadrazam Gedik Ah
met Paşayı Anadolu
hisan zındanına at
mıştı. Bu sözü işitin
ce haykırdı: 

bir firsattı. Zaten Venedikle ara
mızda imzalanmış biı ahtname 

sıma ~e ıyor: 

Cenev.redeki müflıs Mill}aru 
Cr·miyetinin öz babnsı Bri $ 
Elcezin: konferansının kahrata ~ 
Delcasse, Fa~·ın mantvi fatih~~: 
ruhu mare~~ı Liautey ve bunbnc 
hepsinin fevkinde. 193? yı · tü 
muhteşem ve muazz::..m Şımalf 
rika Fransız imparatorluğu!.. \Ti 

«- Neznam!> farkına bak.mıyacak, yaradanma bulmrmak gibi sakat iddiaları bir ğunu ihya edeceğini sörledi dur~ vardı. 

«- Bab nın adı ne?> sığınıp ~leyiverecekti şamarı. kcııara lnrakıp. ba~ımızı ik; elimiz. du. Roma imparatorluğu hayalı 
c- Neznam!» Amnıa ne yapsın.. Karşısındakı ara•ma kutırıp; «b11 çöfi; 11a.ul )e- onun bi·r saikızı oldu, hiç ağzından 
c- Nerelisin-> Nedim beydi· şcrtebiiirh.?• diye diisünmı:k nıe'I'- düsmedi. 
«- Neznam!:ıı Nedim bey, her'kesın sevdığ. bır k inde)'iz bi{... Tarihin her thangi bir cağında. 
c- Karnın aç mı?> z:ıbitti. Evvela, güzel adamdı, ter- Sarı'atm tılsımı -'"""'tı~ıaf.. yrpı~- bir dalga halinde geçen ve aı<ıın 
c- Neznam!> biyeli adamdı. Sonra yaptsı hic te ıtıamış olam yapw .. r·. S<ıılc-ım!'mı~ İ!:ôtilalar. hiç bir millete başka top-
- Nez.. nam! Nez .. n:ıaam! fena değildi. Hani az gayı·ct etroe olanı daha iy.isi '~:~el111 '.'ıe.: ber- raklar üzerinde tasarruf ve mül-

Birgün Fatih yeni saradayki 
Nogritiyi kabul etti. BugünkÜ İ
talyanın bir ~ehri olr.,n ve :ırz 
odasında Verıedik elçısi S.Cbastia 
nediğin İtalyan bir Cumhur Reisi 
ve yine İtalyan olan onun bir se
fıri Fatihe aynen şunları söylemi.-

Uç günfük yorıgunluğı.ın ne~ıcesi Kurderel.i Mehmet pehlıvanla buz f..cm.ıl derecesme )tıkseltıp ortaya \kiyet hakkı vermez. Kuduran bir 
bu .. Billfill kuduımak işten değil.. gfüi başa baş gureşebil.rdi. Mi.ı- tJ/maktır. . deniz dalgadan dilini bazan yata-

Birinci mülazim Fahim ~y çıl- nevver b r csı .erdi. Kararlarını B~r cokları, heıı~~ bu. ıncrhalen ıı ğından çok uzaklara u.zatahil r. 
dırmış gibiydi. Hiddetinden ne, derhal kolaylıkla verir, taş çatlasa dalıı farkında d~·gıller. Bol bo)'alı Fakat kuduz dalgaları !'ÖnÜ'1<'c 
yapacağını bilmiyordu. Kalın ktı§- fikrin<lcn dônmezdi. Fehim onun kapllk~~rm en :11anasız h.c.;.eyanl~r- yine yatağına döne:· Y~kın .ve .u: 
lan çatılmıs, bıyıkları ters dönmiıs taban tab n 1 z ddıydL Yüzba~ı dan rnlurt Jagırıa merdtH-n kı~ı.ı- zak tarih bunun bın bır mısalını 
tü. Kıpkırmızı yüzü fitili tutu~- ne kadar ırı yarı ve kuvvetli is . bilmesi ,,,;mıkım. old~kca, galıbn, kaydeder. İşte Arnavutluk .. Şarkın 
mu~ bir bombay1 andınyord\L Ha- mi.ılazim o kadar zayıf ve çelims·z- ıltzha çok ıızım bır mı;ddet bıı l•.ı- d mır kapısı ne ise garbın Arna
ni nerde ise «bumml» diyecek, Ji. Yuzbaşı ne kadar tatlı yüzlü kikatı se;:mek imkômm da bulacak- v~tluğu da odur. Kafkasyanın 
pat.lıy verecek-ti. ive sakin ıse b"rfoci mu:3z1m, o lar. • demir kap:sı doğudan gelen insan 

-- Tiz bir ulak 
gönderiniz! 

Gedik Ahmedi Mahmuzlarını şmgu-datarak ma derece asabı, sert ve hasindi. Bu- Geı;e11 ı.:ıin bir dostum, ço1ı l>e.< dalgalarını çelik dişli bir tarak gi-
saya yaklaştı. Drama jandarma nunla beraber onlar çok ıyi ve sa- yıl i~i11dc 11em·dilmiş iiç ~tapla bi tırtıklamı~. Onun için bugün d d 
taburu bırinci bölük kuma danı mimi ıki arkadaş olarak tanınmıs- bıJııa xddi. Okıır )azar o/dtlglll!lfotı Kşfkasya ölı.i ve diri muh•elif zın an an çı-
Nedim bey bu masanın başın1 !ardı. dalıi çiiplıc edilmesi caiz bir Babı- milliyetlerın ve muhtelif dillerin 
oturuyordu. (Devam edecek) ıili kitapcı~ınııı, kapaklarına birekr üökiıntülerile, kırpıntılarile dolu.. kafSJDlarf. ona 

Yedi çuha örtünün üstü doo) · · •« 1
1'1•i roman» Jamga~ı basm 1 Arnavutluk daima iki siraset 

lar ve kitaplarla dolu tdi. Llmb ı- cm et ııi ı.;iısetmıİç oldıı~ıı bu «eser- ve İihtiras kutbur.un arasında kal- A J 
mn buzlu fanusundan fışkıran iya, Ha.ta .~z.ıya1' lcr" {ıı 1111ılıtclif s111falarmı kar~ı- mı-.tır. Doğudan gelen kuvvetler v onya paşa-
mı.ilfızimin gölgesini, kuru b,r a- ~'.31. /açtırdı. Adriyatigi aşarlarken önlerinde 
g cı kabugunu sO) ar gibı çık r- ıe::l8- Bir d, ııe gtirc1im? Romaıılarııı Arnavutluğu buldukları g:bi Adri- l ..., d• 
dı, duvara yasladı: 1 ıicımde de biw alla 1'"ar ki kı<.lar?· yat iği a•.I·ynr::k genişlemek isti- ıgını ver 1 ın. 

- Yüzbasım! Gülhanedeki nişan 11111 <evgililerile SC1'İ<İ)orl.ır. yenler de önlerinde Arnavutluk ....::.. ~-
- Ne va~ Fehim? d H11/ıaı aeler uf.ık tef ek farklarla s~ddini görm~ ~erd~r. . l dik Ahmet paşa kulunuz serbe~t 
- Bu işı halletmeliyiz yüzba- taş• h,akkln a... birbiriııi11 ııytıi. Hıidi<eler a•agı )U· Ogmanh Turı;.:lerı Rumelıye geç laydı. bu arzunu7.U derhal yerı-

ş1m.. . Gulhanc hastahnn~sinin solunda, kavı d')ni dckor/,IT ;.._,·ııde ceryaıı e- tıkten ve burada serpilmiye ba~- ne getirebilirdi! .. 
- Yani ne yapmalıyız Fehım' fişekhanelerin kö esinde \'e. lahana dhor 'l'r. neticeler ... biılıiriııc tıp.ı ladıktan sonra -tk:ncj Murat z:ı. Fatih zadraz.amı Gedik Ahme· 

Bölük kumandanı büyük bir sti- abides"nin tam yanında b:r n"c:an [.ı- tıp ")gım. . . . . ?f manmda- Arn~vutlarla ~il"hlı te- pnc:~yı; Arnavutluk seferine mua
kunetle konusuyordu. KeEmeleri şı vardır. Spor tariJıimi:ıı:i a) dınlat- Dt·m .. k kı ı(bıı ııc cd.cbı eserk (· ·) ;ııasl ır yapılmıya baslamışlardı. rız olduğu ıçin azletmiş ve Anado
~ker, teker sbyliyor, mülazımın ınaı;ı '~ bu havalide ayakta kala!\ bir şey Jarat1111ık cclı_tı ıle {f" ":wıı J İkinci Muradın ·ve oğlu ikinci luh:sarı zindanma atmıştı. Padi
eozlerini d n'erken onun yuzune Türk t>serlerinin en eskisi o'ması i- ) ıpratmı1, beıbafıı .bır g~rp 111

"' /- Mehmedin bizzat kum:::nda ettiği !>ah Hersek oğlunun tevciyesini 
d ~·ı fnkat s"garasındon ç lcan <lu ı·ı· · h ''"''". iT r escrınde11 ,Ju- ' . ' egt ' tibarile } ı.i ,sek bır ı.:ı, met taşır. Üs- '1 m:." er ' " 1 

· ordular Arnavutluğu istilay3 ça- dinledi ve şu emri verdı: 
manlara bakıyordu. Bu hal Fehi- tu·"·le 12 mısralık b:r tarh kitabesi {'ed"z. a5ıra111eııto! hstılar. Nihayet Fatih Gelibolu T . b' 1 1 .. d ; . Gc-
ımi bir kat daha sın J"lendirmi ti, ·~ · ** · - ız ır u a' gon erınız. · 

l k vardır. . 1 "k . .. bb .b. . Taphanesinden getirttiği ustalar\3 dik Ahmedi zindandan çıkartınız 
sesinin perdcsıni yüks tere : 1 k d mu-·mare- Imdı bıı fe a etm nı:ı$c ' mı il· ba!r·rlarla A tl k t-'· dn - d" · · Eski vaıı arı o ·um.ı a I d .. · ,~ ı··. ve n rnavu u ~.,.en ,,. ona Avlonya pasa! g~ını ver 1m· 

_ Herıfı okşamalıyız yu:ıoa- 1 '-~• rı,,alım Fa~ a ıırnıım< gc ıı~uııı · · - t k d b 1 tl · ~ sesi olan herkes hu kitabeyi ıı;vıay- ı · ' rıvec;ının · sı c ranın u u rrıa D d" 
um_ .diye bağırdı-, şu senin kam· 

1 1_ bil' K "t L. , rok Mes'ııl tniiııekkittir. Bıı üç ~- ·d 1 Ar ti ~ . ti'l' · · e 1
• 

,-,-,- b 
1 

tıkla H: tata z 0 .:uya ı ır. ı aıx-. · _ . d ild·-· or u ar navu ugu ıs aya •;a- Ged"k Ah A lonv3 ya 
çıyı ver ana. 1 1 ~er ltendisme gon er ı~ı zaın1111 ten sonra memleketin son mfü.~ah- ı met paşa v 
Dışarda gök gürli.ıyor, ç ~liyt:n •Siirüp merdarı" atın Haı..ı- :A ı- k"mbif:r rıe şatafatlı metluyeler vaz- k h .. d OSım 

1 
b ~1 . geldi ve hükümdarın verdiği direk· 

yağmurun taneleri saniyeden sani- met•> mJS ol~n nıünekkidi derhal r"kala- • ~m ~-'~nı e an ı çeOi er erı tif dairnsind_( çahşmıya ba~ladı. 
S ·ı MlSraile baslar "c: k k ı · d ıçıne :.<.1A•U. yeye büyuyQrdU· erpı.ntı er per.- mak l't! "'ıga •,.,ırrna at11ır ır. F 'h b .• b 1 • • • *** 

1<.Detfim tarilıim bıı ere geldi.,,. . k . • at: u gun ı e yırınıncı asır ce'feJtİn camtanna wr.uyor, çam- Lazımdır ı tıyatrortwzıı, smc- .• . . ·.zıı.ı tt" •. b" Fati:ı lstanbulu almak suretile 
~arki Roma imparatorluğunu yı1<
mıstı. ölen imparatorluğun top· 
raklarına kendisini yegane varis 
added~yordu. İtalya yanm ada
sındaki küçük devletler araı;ın.d~
ki geçimrizlik de ts<tanbul fatıhı
nin 1ı:mellerinin tahakkuku iç:n iyi 

lm:dan derisı pörsümüş bir~am- .. çu11 11111 toJ•u:;.ıı S11fta1ı Alımeto mamız.a, resmimi:;;:e, r-omaıı11111z.1, teknıgının ı .. an acze ıgı ır şe-
pet sesi çıkııyocdu. Beytile biter. kikôyemiz;e hôkim olan lımnlık kilde dağlarda top dökmeğe mu-

- Haydi yüırbaşun~ Ver şu Büyük Türle alimi ve tarihcı•i illetinin kökü ka:;;:ııuın. Başka cılrnr vaffak olurken yalnız Osman oğul. 
... Abdiırrahman Sercf bey merh~ıın / kt !arına İskenderiyeyi kazandırmı-
.. amçıyı... . · .. . )'O yo ur. ki · d · t 

Yüz.lbll§ı cevap vermedi, ayağa Osmanlı tnrıh encumenı mt>cm.u.ı- Edebiyat düıı)asında, kararları yordu; Tür erın me enıye ve 
· k d b _.ı.·k d k kıta ' san'at tarihine eşsiz ve eri ilmez kalktı, sigarasını içerek, germere • sm a u tası tc:aı t' t',. e.? - tem)~t edilemez b'r lıakim Jalıilıi-

16hk çnlmağa dolaşmağa başbdı. be.sini tam~~~ okuy:ı~ıa~ıgını ve l '"ti ile salta11at sü.rmesi11i doğrıı bit muvaff rkıyet daha kaydedi-
:._ Şu kamçıyı ver yüzbaşım ... 909 H. tarı~ındt: \'e ıkın<:ı Baya71- /mlabileceğimi:;. dürüst münekkıt- yordu. 

Ba'K goreceksin eğer beş datika tın sehzadesı Sultan Ahmet a~ın~ fer vrtişme1:11ce, çömeder, scm'.ıt 1478 senesinin deri haritaları 
sonra tı.erif bülbül kesilmezse ba- dikildigini söylüyor. Değ~rli a!·0•11• ırıabede11i11 e.~igiııc, biıı bir kontro- Arnavutluk çenberleri . kaydet-, Kısaca ... 
lla Fehim deme.. eniz burada .en a:r.. 4 hata ıslcmıstır: lüıı süzaeci11den gecmeıletı ulaşınıık mt>zler. Fatih zafer neşesıle t~kod-

- Asabiyete lüzum yok·. Ben l - Kıtabcnın son mısraları iınkômnı bulabildikçe bi:;;: eserler- ran•n hakim bir tepesinden Adri- /(, i •F • .. [ .. I 
bir odamın dövülmesine taham· ebcet hesabına ..-uruluııca 1014 detı nesillerden ekollc!rdetı bal1'c:- }'atiğin gümüs dalgalar nı seyredi. a l tnl arıyan o u. 
ıniıl edemem. rakamı çıkar ki Biı•inci Sultau Jenİere kahkal;alarla gülmekte,, yordu. Hayal ufuklarında pembe İste sil'e bir akşam gazetwde 

tı: 

- Haş.metmaabınız Yunan ve 
Biıan:> ımparatorluğunun fatihisı
niz! Bu iki ölü imparatorluğun 
topraklarına tevarus etmiş bulunu
yorsunuz. Yunasılıların ve Bizans
lıların kurdukları şehirler idare et· 
tfxleri topraklar sizindir. 

Apulyt>, Kalabria'nın büyük şe
hirleri şark in-.paratorluğuna ait o 
tarak Yunan muhacirleri tarafın
dan tesrn edilmişlerdir. (2) 

Sefirin bu sözleri Fatihin tasav
vurlarını kuvvetlendirdi Fatih i
yi bir ilim adamı ve bilhassa çok 
kuvvetli bir tariıhçi i'di. O Pitele· 
meos'un Yunanca ve Latince h 1-

ritalan, coğrafya kitaplarım Arap
çaya ve Türkçeye çevirtmi~ti. 
Beynelmilel m~ı'1ur tarih ye coğ· 
:rafya a~~mlerini sarayında toplı
yarak dunya haritasını tetkik et· 
mişti. İtalya yarım adasının ce· 
nup ve cenubu şarki topraklarnıın 
Yuranlılar ve hatta Arnplar tarn
fından tesis v.e imar edildiğini tıi-
1 iy~r<lu. ~apoli Sicilyeteyu devl~-
1· nın payıtahtı olan Napoli şehrı
n :n Agribn'lı Yunan muhacirleri 
tarafından kurulduğunu ve Milat
tan evvel Romalılar taraf-nd·~n 
gıı~edıldiğini ve ismi olan NeEıpO· 
lis'in de Yunanca olduğunu tesbit 
etmi~ti (3). İyi Yunanca bilerı Fa 
tih bu dilde Nea'nın «yenh 6 
<<Polis)> in (Şc·hir) ve NeapoHsı!l 
de «yen[ ~eı· ıti» manasına geldiği
ni çok İyi anlatıyor Vt>nedik cum· 
hur refsınin tevciyel~rinde bak =· 
katen tercüman olduğuna inanı
yordu. 

Hicretin 213 üncü ve Mila<lın 
828 ir.ci yılmda Agleb;yya hüküm 
darı Ziyadetüllah Napoliyi ve ce
nubi ltalyayı İ!:.gal etmiş ve bun· 
!arın umumi valiliğine birader7.1!
desi İbrahim bin Abdullahı tayin 
etmişti. 

Araplar istila~ı zamanında dıı 
Apulye oldukça imar görmüş
tü. (4) 

Ne hazin sukut!.·· l 
~** ~7 

19 ı 8 harbinden güçlükle liı~.i 
:ıı:affer çıkan Fra?sa, az zaman şu 
nı. te:ıuz Brıand • StresJ k 
dev. inde. yava-ş ytıvas rnla~ 

~ . f1S ı mağlup olmaga başlamıştı. L 
~ız hariciye nazırının hüsnür, 0 

1e saflığından is'ifade eden v~an 
fırsatı ganimet bilen Stre5fllazı 
Rhin ve Rhur kömürü maden Al 
talarını istirdat için çok uğ:ra>~ 
ya Hizum görmemişti. Fransil a 
rın tonlarca kana mukabil a~rk 
1 arı bu ze-'1gin arazi, biırd<ac be 
lük müzakerelerden. o ilahi C~m 
re gölünde yapılan kotra gezly" 
lerinden sonra tekrar Alrnaıılri 
eline geemişti. fa 

Bu i!:< sivasi muvaffakıyfdc 
c-esnret alan Stresmann, sıl< ağ 
Parisi ziyaretle Brian l ile kol Al 
mayı, miikelle-f çay masası ıiis 
fında « Lucarno» hanisini, r)r. 
gözlerinin sihirli bakıslarile ru 
yetizma etmeği i~mal etmetı"~tl 

Bu suretle, «ben yaşsÔ, h 
harp olmıyacakt•r» teranesir n 
yuka çıkaran ve bunu kendiflr 
ya si bir diistur ittihaz eden ,~ ıy 
lı Bri:ınd, her seferinde Hill n 
h~rg'un hariciye nazırına ufıı~k 
vızlerde bulunmuş, sulhu mııl~ i. 
:ra gayesile verilen bu ı.ıfak ıy 
yazlar, gittikçe büyümüş, bt 
d"k a u Çe üremişti... ln 

:!::!<* l . 
Bu düeüncelerle oyalant1 · 

~ . b" d aa geçen gün eslcı ır o~tuma. 

tPki düşünceli, mfor.bet görü~: 
framıza .rastgeldim. Muhda. 
tabiatile günün badiseleriıle ).k 
kal etti: 1 

- Amiral DaTlan, dedim, :· . 
•evlilere yaranmakta Lavat'.nı 
ge geride bırakacağa benzi)"<k 

- Hakkınız var... Sl 

- Ne ıdiniz, ne oldunuı?~r 
- Hcıkkın:z var... e 
- Foçh'un, Poincare'nirtı Y 

ınanceau'nun kenıi1deri, ı:rıun 
k~k me:arlarınıfa isyan etfll~h 
·Jır .. ~htıy.~r mareşa!e gelin~t 
rarcn,n VUCUdij kavi, sinirJefle 
iam olacak ki ~ 

... NACİ oA'.n 
(Dr•• · 11 dördüncü sayf:ıd _ O halde sen evine git yüzba· Alınıeditı ta/ıta oturdugımuıı tıırnl kl'11dimizi alabiliriz? h'r sisin tüllendirdiği güz.el Apul- tdrika edilen bir rom.anın ismi. 

şnn •. Bı.rak bu işi bana.. ikiııci yılma rastlar. Erısari Bülent ye ~ehirleri cnnlanıyordu. Yanın- Gel de, im ismi okuyunca şaş-
Nedım bey şakrak bir kahkaha 2 - Kitabeniıı birinci mı~ra· da bulunan kumandanlarına ve ma... Ben, s.ade birçok rcmanlar-

Elbulgaranik Mehmet sani .zg· 
manında Arap kumandanı Haffo· 
ce Ceneveyi almı~ ve A?p crağbrı 
na kadar ;stilasını uzatmıştı. Bu 
topraklar 866 M yılına kadar A-
rapların elinde k~ldL Fatih Sııl- - 1,----·----=== 
tan Mehmet taç ve taht·nın sarih ı HERGu·· •R 

attı: mda .. /1aıı» denilı ıis!İr. Şclız.a- illerde dolaşıyor. Yeni Topkapı vezirlerine Adrıyatiği ve Otranto da.ki mevzuların sa<;ma sapan oldu-
- Bırakayım zavallıyı sana da, de olması ifıtimaM yoktıır. sarayı rehbt-ri yazılırıken bu hata· boğa71nı göstererek: ğunu zannediynrdum. Meğer ro· 

bir hakkı olan Apuly<! toprakları- . , N BJ 
nı sınırları·içine alacaktı. MUHAVERE 

kamçıyı parçalayasın ustünde de- 3 - Tarih mısraları )·aıılış lar aynen tekrarlıınnm ve «Şehz.1- - Umur bi[r b:.r vezir o!say<lı nıancı geçinen bazı kimseler, eser-
ğil mi? lıesap edilerek 909 -yılı bulurı- d .. Ahmet» uŞthnde Mehmet» ya- da bizi burnya denixden getirsey- lcıi (!) ne r.ırva is'm koymakta d.ı-

- Va:z. geçtim kamçıdan da.. ,,,u<tı#r. pılnıak suretilc ıle h:tt 1 katmerlcş- eli ve yine -kara yollarının bu ka- lıi büyük ına!1arct sahibi imişler! 
(1) Tacu-t- tevarih c;"Jt 1 Myfa 

565. 
ı,~-=--~----.-----

Bana sordıılar: 
Yanız bana bırak bu ı<:i ve git.. 4 - Okudug11 sıındığı keli- tir;lm~~ ~·e biiyıitü1mı.istür. Maaı if <iar zahme•ini çektirmeden- deniz. Söyleyin;z Allah a~kına!.. Hiç 

_ Oynatıy.a.rsun galiba?. Bu ıneleri ıamanıe11 yıııılıs oku· Vekalt>ti bu rehberi İngilizceye de rlP'1 lstanbula götürseydi... Dt>Ji. liliı ayc:.ğa kalkar da katillerini :ı-
havada nasıl gıderim ben senin gi- mustur. .. .. tercüme ~ttird:gi için hata beyne!- Bu serzP.nİ~ ve it3bt d :nliyen- rar mı? Eğer !böyle bir şey olabil-
bi Yahya beyin selamlığında otu::- Abdürr;ıhm~n Şer~f hr.Y· olımı~- milel bir malı·y~t • ima istida gii5- !t•rdcn miı alim Herse.J;:zRde Alı- ~t>ydi, adı geç.en romaııın da a.y.ak-
muyorum. Deleboy'a giôinceve tür. Fakat tar ıh eruumenı mecmu- ternı:s.tir. Düz~ltiyor1'm. met pa«a söz aldı: laıııp muharrir;ni araması İcab et-
ınüyoınnusun eşek ıslatanı? - j aları mehez mahiyt>tindc ellerde \C tBRAHlM HAKKI KONYALI - Hünkarım! Dedi eğer ge- mez miydi, der~iniz? 

Bu sözleri söylerken bölük ku
mı:ıruiam yine masanın başına geç· 
miş, iskemlesine oturmuştu. 
Yağmur yavaş yavaş fazlalası

~rdu, odada üç beş saniye süren 
bir 9eSSizlik oldu. Sonra Feıhim 
birden bağırdı: 

- Buldum!-. 
Ve sı.iratle yüZ<başıya yaklac.tı. 

• Pek ehemrnıyetli bir sır tevdı edi
yocmuş gibi kulağ na fısladı: 

_ Ağzını tıkarlf!l bağtıramaz ... 
- OLma.z... Ya hes-if nefes al

maz da boğulınsa? 
- Onun. da koolayı var süvari a

hırının bodrumuna tıkar basarım 
sopayı.. 

- O .da olmaz ve bak niçin ol
maz yann is binbaşı Dola:-a'n n 
(?) kulağına gider. Meselıe d<;r
hal konsoloslara akseder, bizim 
pinpon mutasarrıfın hali malum 
basımız beyhude bin derde girer: 
yapmak istediğimiz.. iş de yarıda 
kalır .. Hem ben şahsen dayak ve 
!skenceye aleyhtar bır adamım 

dedim ya .• 
Peki amma Nedim bey o ohnaz 

bu pirincin taşını nasıl ayJkTıyaca
gız? 

- Bek!iyeceğiı: 
- Neyi. 
- Henfin söylemesinL 

Komiteci kılıklı fistanlı arnavut
lar, Do<lona (1) nın vakti le mu
kaddes sa\ ılan me$e ağacları altın
da i~eksiz ·stt>k6İ:z toprağı kazı> or
lardL Hafriyat sahası, nanderin a
rasından, Zös (2) mı.bedinin bir.u: 
ilersine kadar u:r.ı::mrordu. Sa-bahm 
parlak ı~ıgı, ~eni altüst ed"lmiş 
toprağın ii tüne serili ~füunlarla 
kocaman heykellerin mermerlerini 
k;u~ordu. 

Yunanlı amelebaşının bir dlidii
gü, genç ~e daha ş:mdiden meshur 
arkeolog Piyi:r dö Varey'e mühim 
b=r buluşu haber vt>rdİ: Bir amele. 
içinde, etl.-ri çürümii' kttrıik }'1· 

gnıları dağılmak üzere bulunan u
fak bir mezarı ıne:ydana çılcarmı.tı. 
Bu ıkt-mikler, müceWıerleri takılı 

ve kendisıne ait c :ya ile ç~rili b"r 
kadın isleleti}di. Mezarın iç"ndc 
altınla bal.c:ı.lc nöbctl~c ıbirbiri11e 
karış.t}'Ordu, lıalbuıki hayret ve he
}ecaN ka.pılmış arkeol~\ın göz.rin
de altın balçı.lctan daha kıymftli 
geldi. Pismiş topraktan san'ada b:J· 
ranmtş üç miite-hessim heykelcik 
ölüye arkad.ışlık ed"yordu. Flüt ça
lan bir kadUl, yan tarafı yarı açık 
Cenn:uıyalı bir kadın, kuyumcu işi 
pLiıkalarla i.şlenı~ zengin elbiseli 
başka bir kadın. 

En Son Havadis'in rornan tefrikası: 1 

rastırmasına de\'anı edt:n genç Qlim; 
muhtelif renklerle bcyalı asık ke
milderinden miirekJ.ep bir oyun ta-
1..-ımı, bir gamalı haç, yüzükler, k~

1 Sadun Galip 1 

kin kokulann hala simiıı durduğu lığın altmda, çok silik yazılan an
parfön şİŞ<t>cilderi, vazolar, bir lam· cak bir pertavsızla c*unabilir hakke 
ba, bir yelpaze, altın bir ayna ve dilm·s bir taş buldu. Bu yazıdan, 
nihayet som altından ağır bir ger- öliinün sırrını paık yakında kendisi
danhk ihtiva eden bir sandıl.:cık ne öğrt:teceği düşiıncesile baht"yar, 
buldu. bulunanl.ırı bir araya tpclamalarını 

İlk muayene, bu ~rdanlığın pek emretti. 
eıs.ki, gal'ba Mikene (3) liler zama- Mt>Zar tama.mile meydana çıkarıl. 
nına ait bir is olduğunu, fakat da- dıktan v~ iyic:e aral(ırıldıktan s.on• 
ha yakın bir tarihte ona fındık iri- ra, bulunan kıymetli eşyayı arkeo
liğ"nde ve armut sekünde sarkık ioğun ikametgiahı olan keşişlıaneye 
gök yakutlar ilave edildiğini mey- götiirmek üzere ameleler ve giıri.il
d:ına lcoydu. Taşlar cok temizdi. tüli.i katırlar kafilesi zikzak şer'tler 
Hiç şüphesiz yirmi asır gecf'n top- halind~ dar bir patika boyunca u. 
rağa gömüliişlrri, onların iç hayati- zad1ğı vakit, güneş heniiı: pdc yiilı:
yerini söndürmemişti. Bu kaba ve 

1 selmemişti. 
muhtesem gerdanlık ancak prenst's, Ke~an.e~ Yanyaya bir kaç kilo-

, bir Yu- me!afede Gramrno!J 4 un aMaç-

Pi-ytt dö Varey. burasını iki sene 
evvel, gene karısı Lüsil ve reni C-.l
g:ın çoeukları Jan için kirafo?1t}tı. 
Bu, küdık, fakat neşe dolu b r sa
adet yuvasıydı. 

iikisi de zengin olan genç karı 
.koca P.ıri~te " e&ki fferl~r ve yazı
lar meıkte.bi» ni bitirm 'şler, arkt·o
lojiye büyük bir muakla sarılmış
lardı; bütün Yunanistam dolaştık
tan sonra Elenlerin ilk mukadd~ 
yeri ol.ın Dodona'da hafriyau Ü

zerlerine alınağa karar verm-s!erdi. 
Yil'mincı asırdan daha fazla Hrm ·· 
rin ilahlarına ve kahramanlarına ra 
kın rasadrklar• bu y::lnı7.lık içinde 
kendilerine has, biraz mistik bir zih
'liyet ~ydalamıslatdı. 8irVkte ca
lmy<n!ardı v~ evlend Jclt>rin"n ilk 
sen~i, esle" zamanlarda yılana ib ı· 
det hakkındaki bir ka!em daıemt'· 
leri için tarih .akademİ5İn:n verdiği 

(2) Hammer tercümesi cilt 3. 
sayfa 189 

(3) Kamusü/a]fım. Napoli mad· 
desi. 

(4) G11z:ıvatiil. Arap. sayfa 297. 
(Devam edecek) 

_ Ne giin gidiyonıuı? 
_ Nereye? Dedim. 
_ Arıad ,Jıı')a .. Vccliler, SL.,., 

mi ;ki yıl öııce A 11adoluya il 
dcıılc.-rdı 11ditı de. 

Ha')'rt?tlı: '}'ti~.lerine baktım 1" 

dımı: i 
_ Anadoiıl tehlikede ,,,;? 

··yat salıalarından uzalc tutuyordu; _ Ha')'ır ... Dediler. 
fa.kat o, pek uzıık bir maziden ~r\i. _ Ö\le İçe •.• Dcd ııı, ora 
taze ç~bmş eşrayı ellemd.:ten d:ıi- ,,;,,, ')'c;;,,, yok. Yirmi iki yıl 
ma ayni zevki duy.ırak meydana bi~. llııadoluya iltıica etmek 
cı.karılan'arı tasnife yardım cd"ıyor- "itmiş Jc[dldik... Vatan ,,a 

du. . . rıirı salmasi orast')dı. Belki 
P yer, mezarın araştırılması br- j "' iki kilosımıı l tiklcıııek şer« 

ter b'tmez. bıılJuklarını, muvaffa- :,;,. m sırtımı:<_a diHer tfi,·e J 
'-"Ftıini karisile payla~mak üzere mii~tük • 
(:ğ•etiyordu. Soranlar bir aıı sustıılar. ~ 

Ev işine bakan örıiilii arnavut çler rıdqı biri: 
kadmı, cfrnd•sinin patika boyund'.ln - Peki ••• Dedi, ga:{.eteyı 
>tvinçle bağırmasına kulak kabar- çıkarıyorsuıı? Bir .(ürii gazet 
tarak nıısıı peb:metlerini yoğur- Guldüm: 
rnayı kes.ti. - Çıkaracağım 1:azetenirı 

- O! O! Ht>v Lii;il! Katırları- görülmiyeceğini samyorum. 
rnız Trua metriikatile yüldiidür! mühim bir boşfuğ14 doldurtl 
Hey! iııanıyorum. 

Fa.kat meşelerin koyu yaprakları - Anadolunım merkezi b 
aı·asındaki b mbeyaz kesişhaneden rinde olsaydm, daha em 
•ade ve bir mırıltı sızıyor, taze, te- 11e5ri,-atıtıa dcYam edebilirdi1 
mi:z vr. tatlı bir ses Alkmene (5) - Berı lJtanbtl/ıı ıelılike 
'1İn He•kiilc (6) söylediği ninniyi rctılerdeıı değilim. 
tekr3Thyo:-dıı: (Devam edecek) - Çok parti ltt1z111ıabilece 

( 1) Dodont1, Epiritı şimdi hara- Jİn bari? 
belcril~ me.~lıur eski bir şehirdir. Y iizüne tükü.rnıemck için k 

( ı) Y 11nanlılarda Zös - Latin- güç :;;:aptettim '>'e şu ct!'>'abı ,, 
lt·rde J iipiter. - Be11 tacir '>'e')'a esnaf P 
(3) Mora yarımadasında eski Y tı· İardan değilim. Bence ga~e 
ııanİftanm tarihi bir şelıri. luir yasıtaJı değildir. Gazete 

( 4) Y t1n'l'a')'O hakim bir Jağ. >nemfeket tnudafaasında me 
( 5) H erki4l'iin anası. lan bir müeneJe stıyarun. 
(6) Ymıan ,,,;ıelojisin;n ksıneıi. bir müeuesenin 7eri İJe Jai 
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S~f1Mto'l!r4 ?. ·~ 
Cumhuriyet'te Yeni Sabah'da _ 

Cumhuriyette: Yunus Nadi Yeni Sabahda: Huseyın Cahil 

o ava 
"Yeni Yunan hi.ıkCımeth serlev- Yalçın, o:Bırleşememış olan Bal
balı başmakalcsınde, Yunanis- kanlar• adlı makalesinde şöyle 
atnın hangi şartlar altında har- divor; Yı 

FonPapen 
Ankara ya 

döndükten 

J = Asker gözü ile... 1 Bugün çekilen Milli be girdiğini ve yeni hükumetin •l\lüşterek bir Yuıcosla! • Yu· mın 
teşekkül tarzını gözden geçir- nan harp ve müdafaa planı ya- ı 
dikten sonra şöyle diyor: pılmış olsaydı buıün Balkanlar I f 

~A~da-la.._r ....... D..,._e ........ n:::...iz=-"in---d ....... ek-.....i""=""Y---u-n~an- piyan k Oda kaza nan •Yaoanistaoda harbin en şid- j bu vaziyete düşer myidi? Şimdi ıBd 
detli (arpışmaları devam ettijtı [bile Yunan ve İngiliz kuvvetleri 
için Korizis'in nagihani ölünıU adetçe kat kat üstün .Almaa 
üzerinde fazla tevakkuf etme- kuvvetlerine bu kadar zayiat 

Adalarında Almanlar~ numaralar ie zaman ve imkan Yoktur. Ma- verdirirken aralannda dölıt bq ,A.A. 
jeste Kral Corc Korizis'in bırak- yüz bin Sırp ııskeri de bulun- »ıda Sonra.. LIBYADA •• 50.000 Lira Kazanan biletler onar lira kazanmışlar- tığı hükilmet bayrağını diğer e- saydı Almanların ve İtalyanla· ınat 

• (Başı birınci sayfada) 139.233 dır. line alarak bizzat kendisinin ri· rın hali ne olurdu?• 
eble Alman propaı?andasına metmde Seçmek üzere ilerle- İngilizler, hareket tetebbü- 28.000 Lira Kazanan 925 ile nihayet1enen beş bin ~aset edeceği bir idare kurul- •Balkan devletleri birleşebilr tr 

aruz bulunuyor. mektedirler. (Meçova) dan İ· aünü ele almı.lar, Alman _ 1- 170.175 bilet ıoo er lira kazanmışlardır. masmı muvafık bulmuştur. miş \'e harici bir tecavüze kaili 
·$arkta Almanyanın MMo~ko: nen Alınan kuvvetlerile daha talyan motörlü birlikleri mü· 10.000 Lira Kazanan 91R6 0898 He nihayet bulan Şimdi kahraman kralın iki elin- miişterek bir cephe vücude ıe-
!l ve Ankara büyük elçıl~rı garpte ilerliyen ltalyan birlik- dafaaya ı-mitlerdir. ln•iliz 233.571 202.154 60 bilet 500 er yüz lira kazan• de iki bayrak \'8r: Devlet bay- tirmiş olsalard ışim~i Balkan• Db ı ~rline davet edilınişlerd 1.:· l · (Y -,. • 5.000 Lira Kazananlar mışlardır. rağı ve Hükumet bayrağı. lar diinyanın en sakın, en mes· ı ~nıar Vazifeleri. başına .do· erı •nya) mıntakaaana gir- donanmaaı Tarabluaıarb lima- l · h t b" k"· · • teş- " ve 

d ğ 276.081 118.142 289.720 172.999 Biner lira kazanan numaralar Harp Yunan toprak arına ın- 'ut ve en ra a ır oşesını 
nciye kadar tazyik belkı ke meA~ muvaffak olmutlardır. nını bombardıman etmittir. 027.797 218.090 - b tikal etmiştir. Maddeten kü~ük, kil edeceklerdi.• . . . uı nı 
tün şiddetiyle yapılmıvaca · ınanların bu taarruzlarla Tobruk kaleai denizden Hintli Sonları 9 ile nihayet bulan bi- 6615 ile nihayetlenen bütün i- fakat manen büyük memleket - Muhali temennı abesle ıştı. n h· 

t iki büyük hedef takip ettikleri kıtala.rla takviye edilmiftir; letler ikişer lira amorti kazan· letler biner lira kazanmışlardır. ateşler içindedir. Şimdi orada gal demektir. Boşa harcayacak 
Vichy'de Hitlerin artık bütiin anlatılıyor.. ı n1ıslardır. 0150 ile nihayet bulan biletler her şey vatan müdafaası icap ,.c zaamnımız mı var, a üstadım? •. ın A man taarruzlarını zayiat ile · n7Jarını oynamak_~ zamanınv ı - Siklet merkezile Lam- Sonları 76 ile uiha)·et bulan ikişer bin lira kazanmışlardır. ihtiyaçlarına inhisar eylemi~ 
l!ldiğine hükmetmiş olduJ:?U tardeden kale müdafileri bir bulunmaktadır. Bunun netices 
Üşünülebilir. Fılhakika muhte· ya . Buvadya istikametinde aü- mukabil hücum yapmıtlardır. T • h • d olarak yeni hiikfmıet, mahdut 

kaynaklardan gelen haberler. ratle ilerliycrelC lngiliz - Yu- İngilizler Sollum mevkiine de TO r k arı 1 n e azaları askerlerden ibaret bir 
tan~aya yapılan tavizlerde, ('· nan kuvvetlerinin Atina ile ir- taarruz etmitlerdir, lngilizle- milli müdafaa hiikumeti olacak-
s itibarile. ittifak etmektedır. tibatını kesmek ve (Korent) rin Libyarla vaziyete hakim ç k B m 1 a r 1 tır. Bizzat Kral Corc'un reiı;li-

( Londra: 23 (A.A.) - Reut.c~ k_örfezine doğru sürerek mağ- olduklarım •öatermektedir. Do oc u ay ra • • ğinde bir milli miidafaa hiikfı-
ansının diplomatik muharrırı ı b • mcti. 
azıyor: u ve eıir etmek. ğu Afrikada aerbeat kalan yüz- Harp ateşi, senelerdir kendi 
Almanyanın siyasi taarruzu . 

2 
- Mevziin sol cenahında! lerce tayyarenin ve cenubi Af- E kudreti dahainde 'e e\ Iadl:.ırı 

aın _günlerde artmıstır. Bundan ılerde kalrnı, olan Yunan kuv- rikaya ait motörlü birliklerin 23 Nisan Çocuk.Bayramı n nın güzel ı;:ayretlerilc inşa olu-
• anlasılıvor ki Almanya, orta vetlerinin geri çekilmesine ma· Libya cepheıine tahsia edilmit • nan şen Yunanistanm 2iiniil ah 

·• kt.in mer· · 1 k 1 1 • E k• T •• k B d cı mamurclerini ynkıp yıkmak-trktaki zaferini mum na o nıa 1 ngitiz kuvvet erın- olması, fnLilizlerin yakında bil s ) ur ayramı ır 
• g ta ve binncfis memleket hir (;. be sür'atle istismar etmege ca· d_en ayırarak münferiden mağ- yük bir taarruza bafyıyacakla. liim dirim cidali içinde hoğu• 

!$maktadır. Bu da, Alman.lıır,ır lub et-- k • z 1 ı 1 
k ld ... e · rına delil olabılir. f\man geç- y R Ç d l ı ımıktadır iken bittubi norma .t.ıyu"k bir mütehassıs ·cc;ı • azan. ıza av ar 

ld . S a .. S ~ d tı"kçe mev•ı"m dolayı•ı"le bu··yu·'k • l>:r hiikumctin kurulma"ilc u,.<•-lri sinir harb;nc clnhi ır. ı\ - ag cenahta taarruz e en .. .. 
f 1. ti · M k ... dan Mad zırhlı \'e moto··rıu·· A.lman bir- bir taarruza giritmek daha d h t nak mec rasılnmazdı Yunnnist:uıda bu-
aa ıve erı ,, ovn ' 23 Nisan Çocuk bayramının a• Y! ve " accı• unu 1 , • giin kurulacak her hiıkıinıetin 

fde kad.ar uzanmaktadıt°. Hcps liklerinin Lam)•a ~chrinin ce- çok güç olacaktır. Bundan haf- bize j?arptan ,:!elen ve dün ara- nahknr olmama~.ı ~~zım~el~ı,ğın ı bütiin faali:vetlcı·i ancak millı 
k • b T k Al 1 b .. l d ld • b'ld ··· h ld b 1uk bır ıştıh l -kığı yukarı aynı hı ·a\ ('. · · mı u garbisindc bulunan er- a man ar ugun er e mıza giren bir bavram o u,gu- ı lı!ı a e, U) • müdafaa icaplarını ~erine ge-

Alman planları. harpıe dah.' nıopil geçidini garptan dütür· brenner harp planmm Cebel- ııu zannetmemiz, doğru de,Uil ile seyrelti,ği dansözlerin, - Bu- tirmck ga~·esine tevcfh ve tek
ıüsbct bir şckıl almısa ben~:- mele için (Drani&ta _ Kırk ili) ı lüttarık'a ait safhasım tekrar dir. da\ a isyan da o.sa • yine en sif olunacal.tı. Kral Corc'la o· 
r~r. Vichv ve Madrid butünk$ c i11tıkametinde l>ir yarma taar- ele almıt görünüyorlar. lngil- deTntiervkvleerliıt1es'ıı:stlfıcmttı~kyleetriı bkı.arbçu,: mahrem güzelliklerini utalnrr;,a- nun en yakııı 'atanperver mii-
fu tavizler Alman l'iı?al U\ - . ı V"" dan anlattıktan sonra, tat ı u şnvirJeri derhal bu Jiizumu tak· 
.tleri masraflarını na1.altıl~~- ruzu yapmaları çok muhte- tere için Cebellüttarık'ı kay- cuk bayramı vardı. Bu bayram hıktiye nakleder. dir etmekte ittifak eylemişler-
, harp esirlerinin dörtte b rı: meldir. betmek Süveyf kanalını kay- 'lisan aylarının sonunda, belk Hacı bu bayrama. Fergane: dir.• 
rn tahliyesi ve iş(!al altındakı 0 .. d . L h . betmekten daha tehlikelidir. de avni gün de, üç gün de\ am şehr:inde rast,gelmiştir. _ Kral Corc, bu hareketleri 

1 un enberı amya te rı ce. 1 T" k' t l ~ı en · 11
ransa ile işı!al altında bu un- 1 b d . T .1 "d ' Cebellüttarık kaybedilirae, n- etmek üzere tes'it edilir. On iıç ur ıs anın en mec en• silsilesile, namuslu ve sad1k bır 

ı'ıvan Fr,"nsa arasındaki ltudu. - ıu un a yanı ermopı geçı ı ·ı A 1 d .• d "k on dört yaşına kadar olan çocuk zevk seven bir şehri olan (Fer- Yunan vatandaşı olduğunu is-
" d önünde tı"ddetl"ı muharebeler gı tere t a& enızın e ve 1 

• rtane), bütün Çin tarıhlerinın 1 ıııfln tashihini ihtiva ctm<'kte ır 1 . 1 • d d h .. k .. l lar arasında bir ok atma müsa- "' bat etmişt:r. Ve kral olduğu ha· 
'~'llkat bunn mukabil Alm.anl~ı olrnaktadır lngiliz • Yunan rna 

1
' erın e a a muf u va- bakası yapılır, atlas bir bez ü- ·ttifak ile kabul ettikleri gibi, de •astlık vatandaş» mertebesi-

'~ isityorlar? Bu bapta sarıh bır ınüdafaa ~evkii (Lamya kör· z~yete düte~i~ir. ~u aebeple zerindeki küçük altın hedefi o- dünyanın en güzel kadınla1rını ne ulasabildiği içindir ki de, Yu
ı k Al rın f . .1 "d" 0 . Lıbya meaelesını hır an evvel kile vuran çocuk öir cGünlük da yetiştiren bir yer imiş. şte nan milli tarıhinin ve esatiri 

tJY bilinmivor. Anca ' mİ, ezı • TermopıTgehçıl 1 
• rabnıı halletme&i ve Cebellüttarık'ın Krah Han edilirdi. hacı bu güzeller diyarının, şak· kahramanlara fozlasına sokul-lalarının Fransa voluvla S· na b a e cenu u - 1 · k d B 

·· de e cenu u- ~r • müdafaası için daha ziyade Bu "Ocuk o nün hakanın bü- rak dansoz erı ~arşısın a • u· mab hak kazanmıştır! ınva~a geç1!lesinc. n1ıusa.:ardır. Yanya cenubu) hattından geç- " "' da• yı ve chacı» unutmak mec-
lmesınc daır şı:ıyıa ar • lrt • k"" k ·1 serbeat kalmaaı daha doğru- tün hukukuna sahip bulunurdu. burivctinde kalmış bir zavallı- Vatan'da ı.taamafih şuraı;ıaşikarcltr 1,d Al- ~ edır. Bu mev un pe ı e· dur. Hatta fİmdiden P~tekiz Khotan şehri tarihini Çince- dır. 
~arın başlıca düc;ünc.~s· ı rıde kalmıt ol~~ merkez ve ~ol ve fspanyalılara ait olan Aauı- den iktibas ile yazan Abel R6- Hac --diyor i Vatanda; Ahmet ,Emin Yal-

-\ A1·denız cenah K kıh Preveze kor musat'nın eserınde biı husus pek d T" k ,,.. · t ki· ı /ansı~ oonanması V€' " - f . ını dır - . 
1 

k • • ve Antil adalarını ele ıeçir;,:ıe- •Hakanın bir Rözdesi var ı. man " ur çocu,.u ve ıs ı a 
l.ki :fransız deniz üsleridir vr ezıne ka ar gerı a ma ıcap 1 . f k 1 .ıılizel göründüğu gibi, yine Bu gözde mabedin en giizel bir davası• nı ele aldıktan sonra, 

e ı meseleler. şu veva bu se1'.il- edecektir. aı muva 1 0 ur. mcnbalanna istinad ile, Türk mu{ranniyeı.i illi. Şarkı çağırır- makalesini şu sözlerle bitiri-
r Alman mümessili Abrtz ılr tarihine kıymetli bir mehaz ve- kcn daha ziyade penbeleşen be- yor: 

st~iral Darlan arnsında yapıl?- Bu maksatla merkez ve sol Bulgarların Yunan ren Ed. Chawame'de bize bu yaz teninin güzelliğine inzimam •Çocuk bayramı vesilesilc, 
·y<k her hangi blr anlaşmanı~ c- cenahta bulunan kuvvetler, hukuktan bahseder. (1) eden şakrak sesi biilbiilleri bile göğsümüzü iftihardan gererek 

sını teşkil cclecekt'r. Anı'r.al Kırkili - Preveze körfezi hat- t ki • • • Çin tarihçılcrinin tarifine p;)re dile getirirdi. şu hakikati aleme ilan edebili· 
?lrlan bir defa daha Par ise cıt· tana çekilinciye kadar aağ ce· apra an o 1 nşıne bu bayram üç _gün üç ,gece .de- Hakan bu J?iizel muğanni)·evi riz: Türk çocuğu istiklal ruhu· 
. ektedir. nahta bulunan lngiliz birlikle vam eder, eski Türk itikadı mu- dindar rahiplerin bile gözle- nun kuvvetli ,.e şuurlu bir des-

t Yine avnı kavnaklardnn alı· rinin Termopil geçidinde da- At•ına UP. o'ı'yor? ;) ncc (Allahın kaybolan oğ- rinden kıskanırdı. ] teğidir. Beşinci kol mikrobuna 
.... un haberlere "Öre, İspanvadnn U ı lu) dağlarda, ormanlarda ara- Şehrin iyi ok atan çOt'uk arrn- kar ı ku\·vetten aşılıdır. Ata-
... 1' yanması lazımdır. Zaten Al- b. · · · • b · · b ·· k.. · t" · k 1°dd1°''C hverc iltihak etmesi ve Ccbn· nır, •bulundu• haberi üzerine, dan ırısının genç aga eyısı, u tur un ,·asıye ını ço c .• 
cetarık'a karşı taarruz etmek manlar da bu maksada mani Atina, 23 (A.A.) - Atina bundan memnun olan halk bıı muğanniveye aşık olmuş, mu- almıştır. Her Türk evinde boz-
·ere Alman kıtalarının ızcc· olmak azmile Lamya cenubun- njan ı bildiriyor: erefe bayramlar tertip eder- i{anniye de kendisine vurulmuş- gunculuğa karsı en kuvvetli sed 
esine müsaade cvleemsi '0ni- da taarruza geçır.itlerdir. d' tu. Hakan varken beraberce ev· çocuktur. İstiklal evgi ,.e ima-

A..1n ısrarla ta1cp olunac-..klır. Hakikatte Lamya körfezi • Bulgarların Alman kılal:ırJ· 1
Mabedin en güzel dansözleri lenmelerine imkan yoktu. Fakat nını en temiz şeklinde o )·aşatı-

,,d K k'ı· nın arkasından Traky. ve l\la- ve muöanniyeleri (2) dini pi- delikanlı iyi ok atan küçiik kar· yor. Atatürkün emanetine kim-
•. ır 1 ı • Preveze körfezi hattı "' decini hir sene çalıştırdıktan senin Y. an 2<;zle bakmasına ta-

merikadan İnsôl· 
E tereye gidecek 

gemiler 
(Başı bir' nci sayfada) 

i «e-Vct• yiizde 21 i «hayırn de· 

S•'~ yüzde 8 i mütereddit ka'mıs· 

" ;ı 
tafile sisteminin kabulüne itiraz 

n 't'lnler teılc bir sebep iltti surrniii· 
ilir: 

ııi? Bu, harp dernek olur.• 

d 1 kedonvava gireceklerine dair Psler oynarlar, bunu takiben ., 
ar o makla beraber gerisinde .J " 1 sonra, en usta bir hale soktu. hammiilü yoktur. Çökmü ha-

K verilen hruber hakkında tef.sır- top oyunları (3), koşu ar yapı- _J • 

orenl körfezi denizi bulun- 1 h t k t .. b k Bn:namda yapılan miisabakanr.ı yatlarının son birkaç senesi içın 
terde btılunan ırazete!er, Al- ır, ni aye 0 .ama musa a a- ·ı·· k d u· ı d l ·· duğundan önyan mü..fafaaya ., sına j!eçilirdi. işte bu müsaba- cocuk birincı ı~i azan ı. n- üzüntü er uyan ar ,.e muca-

ınüsait degildir. Yukarıda soy· mnnynııın Yunan milletine kar- kada hrocfinı vuran o:bir _gün kmım hiitiin hukukuna sahiı> delenin neticelerinden korkan-
d ·- · · •ıt hu' Otl

0

llJ
0

•

0 •'t1'11i lhıı SU!"Ct)c rrö~ b bir günlük kral ilan ed:lince, ilk •)ar, kendi çocuklarının \•ekarlı le ıgımız veçhile Alman zırh- "( "... ,, kral- olur ve karsısında ma e- · f 
lerdl·g-ı·nı· , e Btı]~arı·~rtanın ta- -~ d'lb 1 . ·· iş olmak iizere, bir irade ile. siikuncti, kat'i azmı, mertce e-l ve mot·• ı·· b. ı·ı ı · "ki t .. " dı'n bu ı·ıaın ı er erı, nım ur- k d 1 

or u ır ı • -r.t ııı e muğanniyc_yi çılgınca seven hii dnkarlık ve feragati arşısın a 
rnerkezile Lamya • Buvadya iı mamile mu lihane bir hareket vab bir halde dans ederlerdi. vük kardesine zevce olarak eridiklerini duyuyorlar ''e utan-

"tt'h ] - · ...,, d · c.-ofun Hacca "den Çin seyahı Hiuen- · d • tikamet"ndc biiv. ük bir yarnı~ az CC e-•ep-ııı-., aı,. '' .J ... "' verdi. maktan yer en 'ere geçıyor-
. t. :mg bu bayrama ks. di.if et- • 1 · 

Yapma.<Pa nıuvaffak olurlarsa, da nc:.;;red:h n bPyannameTI n k kr 1 • d. Bu •Barbarlar• anane erınl' lar.• 
k bu suretle m ınn~ı tcz1hiir etli- miş ve hır günlü al i ..ın e ı- son de-recede sadıktırlar. B' - Zaten çocuğa verdiğimzi ıner ez ve sol cenahta kalan 1 - karşısına·a pembe 1. • d 

en cocu~un '-'u0 'zden Hiıkan da sesini M•-~a- büyük kıvmet n manası a, •• -
1afaa k ı · · ginı .\ aı,maJcf nclırlar. ı ·1 · d ı .J nıuu uvvet erınin Atına bevaz ten erı e, parın en am a- (4)Çinlilerin kendilerine ben- bunda deı:i'il mi? 

iatikametinde farka çekilmele- Yıldız Cı'nayotı• rile dans eden ~bnüller avcısı zemiyen insanlara ·Barbar• de-
rine imkan kalmaz. Cerhi de V fettan meleklerin dindarları gü- melerı adctlrridir. Bu söz onln- Harbin nazik üç noktası 

J 11 ·z oldugundan mağlüb ve esir f .
11 

• k 
1 

d nahkar <'Yliven kıvranmalannı rın medeniyetlerini inkfır de~il- Vaşın~ton: 23 (A.A.) ş İnı!ı-
1 1 . "h · aı '.lf I ya a an 1 titremeler'ni seyretmek güna- dir liz bu' yük el,.isi Lord Halıfax · ıı t ed" rne erı ı tımnli vardır. · '" 

mı e ıJ hında bulunmuştu. mamı bir J?iinlük kralın irarle- ile Avustralya elçisi B. Casev ı Bu itibarla sağ cenAh müda- H ... cı dava11amayıp baKmak ' l k h · t" Ii i · B 

ra 
1''lu··r bir ıck 

1ı;"tmak kararın-
Bundan bir müddet en·cl. .. sini l<Pbu etme mec urıye m- dün Amerika ar cıve nazırı · 

faaY• devam etmeli, merkez Be :ktasta, Yıldız cİ'\'arındn ça- ı!Ünahını irtikap etti~i için (Bu- de kalm ıh.• Hull ıle bır saat kadar umumi 
\'e sol cenah kuvvetli aı dacılar hşaıı amcJeJer. gö~dt>s'z lıir in- da) nın karsısında J!Ünlcrce vai- Küçük bir hikaye .. küç-iik bir enternasyonal vazh et hakkında 
hiınaye~in11e Korent körfezin- sana a:t bir (ift kol ,.e bacal!m varnıış, ağlamış, af talep etmiş- vak'a ... küçük bir masal.. Fa'lrnt görüşmüşlerdir. 

' r. • 
dayız! de Navpaktora veya Buvadya hulundl'~tınu zabıtaya habt·r ti. bize tarihi ve içtimai pek büviik Bu mülakattan sonra gazctc

mevkilerine kadar ~eri çekil- \lcrmişlerdi. Fakat günah olsa da bu tatlı hakikati nakleden bir varlık cilere yaptığı be) anatta Lord 
(Başı birınd sayfada) melidir. Bu aurelle ~imali gar. O zanınndanberi ynınlan tah- ma(ı1ı)zarDaoycıumuneunttamsuarmlışetsı.tu~uk"nı·n· ~anrlbıvınorbuı~rkbiuclocuşuuk dbe~vı·ırdaı.mr.lva"~ Halifax, harbin nazik üç nokta· 

b d • k k 0 kata raktJıcn, ne cesedin sahi- ,. ,.,. " sı bulundu)'tunu, ticaret gemıle-
yi ~J nisan, bu ruhi haletinıizi biye ve gar a ogru uvvetli ' dilebilmiş. ne de fa. occiClentcause. (!aroten bize J{elmemiştir. rinin vaziyeti, Akdenizde Al-

~~t'lt iyi ~öze vuran giindiir. Zira bir cephe tutulur, ve Atina is- iller meydana çıkarılabilmi ti... (2) Eski Türk dininde tiyatro, Miladi asrın iptidal:ı.rına tc- man ileri hareketi ve Almanla-
nisan, bence milli hakimiyet: tikaınetinde muharebeye de- Son zamanlarda ~eni bir ir taganni, dans mukaddesti ve sadüf eden bu devirde. bunun te rm Büyük Britanyaya ve dığ'er 

nin zh ade modern Türkün va- vam etmek imkanı elde edilir. ucu elde edildiğinden, Emniyet mabede merbuttu. kemmül etmiş dini bir ayin ha- mm takaları bombardımanları 
m. 4 kı;rmak imtihananı verişini Dedeağaca, Kavala, Selinik ikinci şube cinayet ınnsası şefi (3) Töp oyunları aynen bildi- J'nde J{Örülmesi ondan evvel olduğunu söylemiştir. 
ur

4
'\nüz ettirir. 1 · 1 Al Ali an bu ış· e memur edilmiş '\e l!imiz futboldür ki bunu. ekse: j b1nlerce senelik bir akidenin Lord Halifax, bu üç noktadan 
''c buau··n, Avrupa harbinin limanlarına yer ~mıt 

0 
an • rı'ya mabedlerin nen" rahıbelerı mahsuıu·· oluşundandır. h"'n"ıs· ı"nı· daha nazik telfıkki et-' ., d • · d y faillerin peşine düşülmii tiir. "" '" ı .. "' ~; baka doğru yürüye yürüye hu- manlar, Ege enızın e unan- Bir akşam, geç vakit Beşikta<: oynardı. Demek oluyor ki bu bayram, ti,l!ini bıldirmekten imtina eyle· 

ern,,.larımızın bir karış ötesine lılara ait olan (Semendere) ve civarında yapılan sıkı b;r araş- kü seyahatnamesinde cŞeytan• Türkler arasında pek eski za· miştir. 
ir.di7 tığı bugün, hatta Adalnr de· (Limni) adalarını da İfg•I et· tımın neticesinde, katiller niha- )arla k~rışık bu o:Barbar• la-j manlardanberi, hatta tflrihin Dij!er taraftan Yugoslav elçi
J,kc 

1
indeki Yunan adalarından • 1 d"r Bu adalar Çanalcka- yet ele geçirilmiştir. Btınlar, rm (4) insan sa~ırtan, akı.l alan I mazbut devirler~. geçm~d.iği va- si B. Fotiç de Haricıye müsteşa-

·ı pi harp, zapt ve istila haber- )melfboer•w a~;ndan 150-160 kilo- Mustafa oilu Osman ''e Kazım capkın dilberlet:ınden sahüeler- kitlerde de tes ıd edılıyordu. rı B. Vcllos'le ı!Öl üşmüştür. 
' ece i 2elebildiii bugün •23 ni- adında iki ameledir, Kazımın le bahseeder. Her medeniyet ı!ibi bu da şark-

b k b. • metre kadar mesafededir. Tür- karısı Fatmada cinayetin icrası- Bir şehirde avlarla kalmak ve tan rtarba «itti. Fakat valnız bu ı.. ı. çok daha aş ·a ır mana h d d '"' "' 1 
n ııırJı tır. 23 nisan şimdi bizim kiyenin Trakya ıarp u u U· na iştirak etmiştir. dilenerek yoluna devam itiya- de,ğil, bunun gibi cKarnavn 
' " · · d k na •elm"ı• olan Almanlar bu a- Maktule ııtelin<'e: bunun, şim- dında bulı· ... an Çin sevahların- bayrnmlarıır da Türkler arasın-/ paan kurmak azmımız en (O • T d a·~ h T h' d b. .. .. b 

·h· b" · · • • daları ı·,-ı etmekle hudut va- dilik, isminin sadece •Mahmud• an l!!' acı a- ıcn e da do~muş, uyumuş ve ,gar a n11•ef.8 mü ım ır azmımııtı, yanı e- b .. .. b. 
" .. d - oldu~u söylenen biri olduğu an. "nı a· gonnuş ve ıze !?itmişti. etenı~ millet olmak ferefini her ziyetini Ere denizine ogru ~- }aşılmıştır. Katiller, Mahmudı• na.kktmiş~ıı. Bugün neden bunun hatırnsı-
mcYJden üstün ~utmak ~ararı~ı zanmıt oluyorlar. Bu adalar ı· adile tanıdıklarını, fakat kim Bu hacı da hemen hemen di- na sahip dcj!iliz?. Bu muamma-

,,n. daha vermış ve teyıt etmı$ cabında tarka ve cenuba kar- olduğunu bilmediklerini; cina- lter )lacının sözlerini tasdik ve vı çözmek icin, bir parça düşün-
daıin.!luı.dfhmuıy =tesbit Ve iJintaZJ.~R f(V~ı~w· ,~-~,;;..: "(oocttdt•) (Devamı Üç~ ~yiad~) . , k~~e .. ~f •hP• ""8 ~}a71-.dr"'•~m-••• v--.·~ 

Torpillcnen bir İngiliz gemi· 
sinin mürettebatı 

Pcrnambuc: 23 (A. A.) -
Penhale İngiliz vapuru diın 

buraya gelmiştir. 8 nisanda tor
pillenen bir Ingiliz gemisinin 
mürettebatından sağ kalan 39 

jsi ~Ptirınis.tir. Bunların he i-

İspanya Al
manyaya çok 
niıktarda de

mir göndermiş 
Londra: 23 (A.A.) - Avam ka

marasında bir suale cevap vererı 
iktisadi harp nazırı B. Dal.ron de
mis.tir ki: 

Son kanunun bir0 nden beri 18 
Fransız vapurunu tt·vkif euik. Bun
lardan 11 i Cebeliittarık'a, 2 ai gar-
!:ıi Afrikada Frentown, 2 si Kap'a, ını 
2 si Durban'a ve 1 i de Maurice 
adasına götiıriilrniiştür. Vapurlar- rı ız 
d:ın aördü işgal altında olmayan Alı 
Fransadan, biri i gal altındaki ıı 

Fransadan geliyordu ve diğerleri m 
de Franuya gidiyordu. 

B. Dalton, İngilterenin bu mee&

lede muhariplik haklarını muhafa-

Uc 

JC 
· el 

za ettiğine dair 8 Nisanda vud~ 
. ıi~ 

teminatı tekrar etmiştır. 
Diğer bir suale de B. Dalıon bd 

cevaba vem~r: 
- Bizim bildiğimize göre Bilba- "I• 

odan Almanyaya büyidt mikıarda ~ 
demir göndmlıni~r. 

Vişi'de sokak baş
la nna mitralyözler 

yerleştirildi ... 
AMİRAL DARI.AN VtŞt 

Nevyork: 23 (A.A.) - Silihla 
seyyar muhafızlar Vidıy aolalı:la
rında dolaşmakta ve yol ağızlarım 
nezaret altında bulundurmaktadır
lar. Sokaklara makineli tüfekler 
yerlqtirilmiştir. Bu haberi Nevyo~ 
lim~ gazetaıin:n Bern muhabirı 
vermiştir. 

a) 

bu 
ı r 

T 
r ı 

Muhabir, hüküme.tin Nazi taraf
tarı olan yeni Fransız part'ıi, mil
li halk toplantısı partisi izaanın k
bir isyan çık:ırma~ındıın korktuğu 't
için bu tedbirleri aldığını ilave et-
mektedir. Hülcürnet mareşal Peta- • 
ini devirerek yerine Laval'in guiril
mesine te,,-;ebbüs edilme.sindr.n kork- ., 
maktadır. 

M ili toplantı parti.sinin merkezi 
Pari:.tedir. Partinin reisi 1933 Je 
ttşdckiil eden Faşizme mt':yyal yeni 
sosyalist partisinin kurulmasına yar
dım eden eski sosyalistlerden Mar
cel Deat'tır. 

New.york T°mc gazetesinin 
Vicy muhabiri, Fransız - Alman İt" 
birliği hakkında yenjdcn müzake~
lr-re ba lamak üze.re bugun Parı.se 
giden Arn"ral Darlan'ın yolda La
,•al ile görii;m~ : muhtemt-1 oldı> 
j;unu yazmak.tadır. 

Muhabire göre amiral Darlaa 
Pariste büyük bir iht'rnalle Alm .. 
taleblerinin kat'i oldugunu ve m.
reşal Petain'in Pari.ıteılci mlİltl'-'SS'l• 
lerinın Almanlarla iŞbirl ği ya4't11ıit 
yiircl"ten istediklerini ifşa edecektir. 

Balkan cephesinde 
(Başı birınci sayfada) 

ralyöz ate.şine tucm~lardır. Bir ço
cuk ölrnü,rür. Hasar haf'frir. 

Giridde köy mıntakaları bcm
bardırnan edil.m

0

.ştir. lns.ana zayiat 
yOktur. Hasar hafiftir. 

Alman tayyareleri ~lanriyl 
bombordıman etmişlerdir. Lısanc:a 
zayiat olrnamışıtır. 

Alman tayyar~leri Saronik06 k~ 
fezinin muhtelif mm.takalarında b..
lunan k.iaçülc. ve büyük gt.mileri el. 
bombarclıman ettn"ıler ve mi.traly&I 
ateşine tutnnqlardıt. Bazı hasar w 
in.tanca zayiat vardu. 

Baı muharriri: 
N1ZAMETI1N NAZlF 

Nqriyat Direktörü: ---- --.: . - - . -- ....,, ... 
ri olduğa ıza 

lın 



EN SON HAV ADtS 

18 Numaralı oda~~~ 

Dürbünün tersila 
Aldanmaginızl-

.........._ obpaalar, •• Son 
HavadiP in Çlklplldan te1ita dü-

23 Nisan samimi bir' zıı:l7T CB'"ı'i:K~sı •(11 

tarzda kutlandı · ::::1:-i-ı::~.::== 
hn lılrlktlnaleı9 llMO Uta aır..tn ~ 

1 Güzin Gürman J 

fell bir aı.m ~in "1 iddia- 23 nisan bu~ samiml bir' len harp, bt'iyyen sizi korkut-
uıa balaıuz: tarzda kutlandı. Beyazıttaki masm, ürkütmesin, neş'enizi 

_ . • . toplantıda Vali LUtfi Kırdar ve kaçlJ'tmasın. 
• Güya, P7 ı . •mn ach. 0 .nde- Örfl idare komutanı Genual Çiinkü aziz ve kahraman mil· 

mn ..ı.. bemi)'ormut!. .. Ve lııL. Artunkal bulundular. Nutuklar letimiz, milli ltenliğj ve emsalsiz 
o ~ namı.adan iatifade et- söylendi. Bunlardan birini, dok- kahraman ruhu ile Wiyük yek-

ftıılUIJ•ı jaaa -,.ıe.u. ...- .,......... (1) Okuyucular, tor Fethi tarafından söylenileni pare ve sanılma bir kale ,ıibi 
ş..,'lr.et illi IUlltan "-i -.... Şeftet, k 9Öııılen Mıdıdede din· yanıhpta, "'En Son Havadis• i at- neşrediyoruz: duruyor. 

[9ılıkli,roı'dtl ,.. derin bir ,a. ,. ı:..~ lıie A • • • demett • mamalaymış!.. Falan, filin... A.&is ve sevgili çocuklar!. Bütün tehlikelere karşı büyük 
~ ~ .W.ı:"""'"1u- :ı~·: ~Beyni ;;;_ Ne gülünç iddia deiil mif öyle İki bayramınız birden kutlu bir iman ile Piüs ıereceiimiz 

Yımhaneaindeıı eve 4öndiij.ii za. -..:~. »-....: _,__ yal •Ea Son Havadi.• i.n i.llt seyı- olsun .. Bugün kiınbılir ne kadar muhakkaktır. Onun için siz da· 
__ ..._..,.J•===- L--ı-.... L!-.-..: ..wr--· ~ aapwı v--•f'l•· mes'utsunuz?. Kimbilir ne 'bü- ima müsterih olunUL -· ~-a-• -·ı--1-.. a._. .. ..,,. ~- _,_._ '--·'/ sım pimdi elinizde tutuyorMUıuz • 
...__ .__ --L+- ~ - ne._..,.,.,-., .. yük bir sevin,. i,.indesiniz!. Na-
.- uı;ııyaam 7euıcaiiia 9C1N'11 ua:uıı::- Bi d -~ı, .....___ __,...__!__ GlllV'tf:mie - kadar itinalı bir "< "< 

• ----•- • . R-....-'--- •. · · r t"1 - ~ _ - - sıl sevinmeniniz ki .. tiri büyük 
ft awnax. ıçın .._,, .. g.uma gttıtı&ını - -e· ... ~L:u- bazttlaft..I.~ ve miindereca· b b' d 

Aziz çocuklar, 
Böyle mes'ut ve neş'eli gün

lerde bazı fakir, kimsesiz kar· 
deşlerinizin mevcut olduğunu 
da düşünmclsiniz. Onların kim
sesiz ve büyük bir şefkata muh
taç olduklarını bir dakika olsun 
hatırınızdan çıkarmamalısınız. 
Bu zavallı kardeşlerinize en u
fak fırsatlarcla yardım elinizi u. 
zatarak onların gözyaşlarım din
dirmeie çalışmak da en büyük 

•~ lıala ge1mediğ:ni aöylemişU. _Hemen vaıka mahal:tine gittim. ~ • r· -&• _._ _ _.__. __ Ce ayramı ır ara a yaşıyorsunuz. 
r;.._.1,., __ lcend .ini i>r~ '-- Ba N · · · · d tınla ungJD 'I' meyuaDCUluoır, - Bu ba)'l"amlardan bir tanesi 
Y-~ • g .,.,r yarı aaye... llSID4DI çantasan • --'-"- il L!....• ·--"- d - b d .,1 l 

auna aanlmış, aoruyOTlardı: bulunan kagltlardan anlad'llll1. Bay- nuc: c -ım gaMte araa._ ag- un an"" sene evve Türk mil-
lar kadar fark vu İetinin bütün cihana, hür ve 

- Ar ..,.., aıeredıe? Niçİa bera- gm bir halde yerde yahyordu... . • • 
lıer pılmedüıirı?... Vaziyetinden. ..ıt üstü fCN diife- . Öyl~ oı1r,.,.,_., ikaz dlDH müstakil olduğumuzu bğudığı 
Kuıirmin bu &adar geciktiği va· rac yaralandığı aolaşıllyordu. He- bift. ~: . yıldönümüdür. zıraat Bankastncla kum1>arab w Htl>anıs t..nııf be9apJarında 

en auı 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a il• •ı•iı· 
dald plana göre 1kram1Je daiıtılacaktır : Dilıbt ediaıial AWanımeyı- Milli hakimiyet giinü.. Bu gü-

lıi. ~ ~ çok ~· mm hutahaneye aalcldtirdim. A- fllfl.f • nün sayesinde hepimizin şerefi, 
Bir q IÇlll d1fHt ç*mııık mecbwiye- cele ameliyat yaptılar. Vazife ile- haysiyeti kurtarlunış ve Tür~ 
llılııle kalaut olaa bi!ıe aobkta çok tiza. &İze haber vcrmiye medmr ınilletinin büyük varlığı bütün 

' adet 1,000 liralık 4,000 lira ı 100 adet 
' > 600 > 2,000 > 120 > 

60 liralık 5,000 lira 
40 > 4,800 > 

sp 
si 

almaız, banencedk dönerdi. ol.J-- Yalnız, bir naam var. Bu Kadın Biletçi.... dünyaya ilan edilmiştir. Bu gün, 
Sut aliu -t-:.....ı c:-Linin u.wu. bu ba''ramın kutlanması ı·le be-5~ -r-..,... g·bi şeyl~ bir ç.ok erktk.1~.in başı- ., 
~ mdİfeli gidçe ~u. uber sizin bayramınız da tes'it n.a gelir. Ho, göriıniaz, ~d · :ıM af. 

Hiwıeııçi kız '10.fraya hazırlamış- fedi.niz. Bunu halisane avsiye ede- Bir tanJdık söyfea't: olunuyor. 
iL Be,a.a hal'i meydanda 101rta. rim. •Üsküdar • Kadıköy lnmıvay Ne mutlu size sevgili Türk ço-
Se~, yaza oda.sm.da otuhı.yor, Şe"4c.et C'eVllp vermedi. Yerinden larında Jtachn biletçi.le.r çal~or- cukları .. Çocuk haftasının ~ocuk 

dütiiı•ijOldU. Saat sekiz buçugu k U.:Jtc ve yaralının yattığı odaya muş ... • bayramının başlangıcı, Millet 
(lahnca feTinden kalktı, yemek &a· · Doğrwu da bu ıyal Buna ı.aç <le Meclisinin açıldığı ve bütün lıi· 
...,._ .. peacuesin.deıı llDlkaja bale- ttı. leri kendi kudretine, kuvvetinl' 
-... bqladı. Bir kaclıa aoriince: Nadye, beyn bir ltaryo.!Gda ya· hayret dmedim. Kadın rebheti er istinat ederek eline aldığı günle 
- .. _.ı .,_ '-- • • d · \ geç, et4c.ekltt için tehlikeli bir ·hal - Ha ilR . Nacife gdiyort . tıyoruu. oaşt sargı'""" IÇlll e goz e· beraber başlıyor. 

Diyoaıdu. Sonra yamtdıjuı.a aa1ı ri kapalı idı. alacalctı. Zaten, icaduı.lar tımiızlik Unutmamak lazımdır ki, milli 
,_d.u. ÇocııkJıanlan biri: ~v.ket d:Xkatle bakıyordu. Şu ameleliği yapmaya başladıkan za- hiJdmiyet olmasaydı belki bu-

karşwııda baygın yatan bu kacluun man, ben Han-a luzlannuı eılrk- gün bu Cumhuriyet meydanın· 
- Baba, <kdi. Kamıma aakb. l · .. · d-L· L"._,,_ !..t • • da toplanmak ı·mkanA ı olmazdı. iibanetini diİ1Üfıiıyor, onun, .kalben e-rın uzerın caı owun ..-en taruı:-
l Eaı etçi kllll çağlrdıı. Çocuk.la- ayıı.......m istiyordu. liyecd<ler.in.i anlanu,aıul... Çok 'Şükür .. Bugün sizi bü:Vük 

,.. ~ermi ..,.a• ini söyledi. bir neş'e içinde görmekle mes'ut 
- Siı ~ miıliniz?.. ••• oluyoruz. 
- Ha)"ll'! BayatU bektiyttıeğim. Evine döndiiğü zaman kendini Arpa Hırsızı Kendinizi eok bahtiyar adde-

Gid9rken a bir te'Y .öylemai mil zaptednned.i, ağ amıya bıaşlade. Ta. din ki sizin bayramınız çok ta-
- Hayu! Bayma! •• pmır gibi .evdigi lcanwun, bir otel rihi bir günde başlıyor. Böyle 

odamda, yabancı bU ad~ be- Guet.elet- fUl)'Or: Arpaa dükka. bir pnde bay.ramınmn başla· 
_L_ bul 1 nından ika' ~--Le • ...,. ,,.a~-- bir masının büyük manaları vardır. • • Tın>n' Unınuını. yara anınıasuw W1:11CS - r- .,. .n 

~u. Naayeıııa bu ka- diliıünün~ deli giJi °"1yordu. lcaduı polis tarafından yakalanmış. Bir zamanlar ~ocuğa o kadar 
.ı. pç katmuanda mu,.l:aka bEr se- Hayret ,raııahi!... Yahu, altın ehemmiyet verilmezdi. Fakat 

vardı. Yoka bV kaza.,.. nu ug· - Naciye, adt'z gün ölümle pence- Cumhuriyet devrinde büsbütün 
r- ı.,.....: N"-- ~-Ll"- · 1 K değil, arpa but Acaba bu bdm ni--1 Teleloa c;rmemuıi her bal- ~\&· ~!et ~ ~eyı at attı. o- başka bir fikir hasıl olmmı.tur. ---- 1 -. çin ama çalmava kalkı.,....•c? -• .._.... i1a'i ~ Nasd cumı gor.unce ~ ıtu uza .... : -r .,, r-·,. Sizin bir varlık olduğunuzu. bü-

•lamalı buap?... .btanbulda )'iı.z· - Şevket, dedi. Elini \'er bana... tşıe bea bu noktayı merak edi- yük bir me· cudiyet sayılmanız 
ima lıııar&o4 INır çoı. da h-.aba- Şevbt elini vennedi. Bir ter de yorum. lazım geldiiini düşiinen hükô· 

L--...:-.:..- ____ ,, M>vlemed.i. Odad•n ...ı..... Yoba ha kadmcagaı düayamn met, sizin için en büyük ve ta· 
ee ._, •uaug- llUI'UMU!. "' -r ~· k ıJı: .haJ' · ~" .._ İllNİl 'hi b' ·· 

Jfiwnetçi kız, çoculdıarm yandı:- Eve döndüğü zamlll muaıua • fG - ar__" • l1lt 5"'•wU .._, rı il' gunü ayırmıştır. Böyle 
lııııriDi yedirdi 1GDra odalanıa . _ 7~rinde biır meı1ttup butdu. Zarfın dogduğuna pspna.n olaralt Uynn- yüksek bir günün ayrılmas~ si· 
liirdii ~•-ıı: go ko···Ş'eSI·· 'nde Atim poahaftelinin mü- la.r alem.ine. mi pçnüye kuar ftt'· ze ne kadar deier verildiğine 

,__ _._ "'- .___...ı ..1: ... _ 1 .en büyük bir alamettir. 
Saat 9 •• 40 ...,.i·-....ıu. 'D!-den. duru varvı. ~.·, oııı;~u: ....., UA"llDJZ _ " • ..,. .,.,.w uu; Sizi, bu~nün çocuiu, yarınm 

lrire telefon ç.an.y. baıladt. •Affet beei Şevket ... Anamda- büyüğü olarak seviyor ve alkış· 
- Alto! Ni•J. .e., ~ ki doetluğa, •micnİyeR rajmea ka- Bekarlık Vergisi hJ!or~. Sidez en büyük b~ V&U'-
- .._;_ ~=- ._imıılniıı:? • T1l\t wv.iyonım. Dayamlıınaz, vaz lıbmız Yarsnm bfiJ Uk insan-

-... ~ ... __ ... eçilmez, ölmez, löııaın, .,.. qkla ları, büyük idarecileri siz ota-
- ( •.. ) mcır*ea1 poa. amin. k t 'kb 1' x. ki ,.,_!.... 1...L..1:- ha~L--:- ~....._ Fa.icat o Rıni aevi---'-·. ca sınız. stı a ın aıı:;ır ". ·ü eri 

..,__ --~ ---- , ..... ,-·-·- 1 vn•.. Bir iki hafta kadar~ ...... _ a-~-- .r 
Bütün ltalıbin:i sana ve çoculcluına -- e.___.. sizin omuzlarmıza yüklenecek-

..-ıo.lundu.. YCr.m;ş.ti. Bunu ana eöylarıeyifinin ter •Be&ir~ Vft'IİIİ• ·~- tir. Bugün başhyan ba:vramın17. 
- Öldli mii?... • sebebi aramızda bir sogulcluk hu- daıı baheeııble.r. Bu hu--. bir kaç ve haftanız .size istikbal ic:in 
- Ha)'ll', bay .. Faht agırca ya· sule gttinnemek içindi. yuıcı filcrini bildirdi. Hecnen hep- durmadan, yorulmadan. din1en-

..a. · •Be.n, alÇaıltl k ett'm. MıAabele si &u vergiye itiraz ediyorlar w di. meden bütün .kuvvetinizle ha-
~ telitla evdea fırladı .p~ Senin bir b ,ka kadınla lcmdisini }'Orlar lci: 7.ırlanmak lazım ~eldiğini anla-
~ bile. a1amaııuşılı. İl~ le&ll~uf aldactığını \"e "· • otelinde. bulun· •Ya kendilerine talip çılc:m.ayan tıyor. 

m•ii •ks re att.:1da. _ !kı d.a~ıko duguıw w,..kdim. çirlcin kızlar ne yapsınlar? Onlar Size verilecek memleketin a-
~ onündo idi. •Bu ..;;...;:..-... ____ , :---dı, hala" zawı hallerinden memnun ..ı_;:.il- ğır yükünü şimdiden hissetme-

~-~·~.. ~ -· -& tisiniz. Bu memleket vazifesini 
şaşıyordum. BulUltuk, otele gittik ken, bir de üsul.i1c vergi mi versin· sevkle, netle ile .karşılamalası-
18 ntımM'alı odaya çıbı.k. Kapıyı la? .. • 

••• 
Bay ŞeWıet?... nız. 
Ben' kapadım. Kendis!ni &collanman ara- Bence bu itira: bİ( te ~inde de- Çok iyi görüyorsunuz ki, bil-

- D-- llL( ·)· merlc • 1• A • • ma alma« istedim. B'rdenbire ge- ğiL Çünacü, böyle kimsenin talip yükleriniz sizin ı~in elinden gel 
- ~ · . _uı ~ .15 a~crı... t'i ç nldi. ts&arpi.n.inin ökc;ai, y«- çıkmadığı kızlar binde birdir. Bu diği kadar de!il daha fazla bir 
- ö1du mu? Söy~yımz rw:a e. b' -"- L! !....__...,_ ~ -lci • 1-· 1 b" t 'I 8' deki halıya taluldı. Sırt iiatıii yere ~~wıı: ;nr n~ae cır&?' er, u- gayre ı e çalışmaktadır. ı7 D........ duJ!ıii, Ct.afa91 yar Mt. yük bir eberıyeuen vergı almma- sizin ic;in nasıl sefkatle ~alısı-

Hayır! Bay.. Tehlikli... Kanlan _ .. k ktum ve masau icap ettirecek bir mani de- yorsak, sizin bütün arzularınızı 
111111: ..... kurıulmalc ibfimalıi çok. Ken. • gomnc:e or • 'ldt ~·erine ~etirme~e u«raşı'- orsak, L:açtmı. öldü mü? eğer öldü ise gı r. .. ,. ., 

gönneK ..... mieiaiz?... 
- E.et ..• 

ben de kendimi öldürecdc:, cezamı Filc.rimu meseleyi 'halleıtmelc ga- izden de ona mukabil istekleri-
et ' - t .J._ mi:ı vardır. • " dün ~· Aff beai! y KO 3fQll', 

.Polis amiri cid_d~ b~~~~~'-- ~.lı:d ... v::':-ki ~io. bir vk: Vergi böy~ çirkinlerden altnma- Sizin, ınilliyetine kuvvetine 
...,ı,-.,,•ı- Mfuadıe ed ~- TillLll ı bailı. iradesine hakim, saglam 

. ınız, a - dan uabt içiadeyim. .. ma ı. Hatta alınan verg:nin hatıla- secjveli :veti!~menizi istivoruz. 
aı yıın. Lutf aa şu oda.ya ge- .4 hnıet V ecJi• ttndatı bir bsmmı bu çirlı:iınkre da-
nwıina:? • ğdlnalı ıu, biraz müteselli ot.unlar... Unutmayınız ki çouck hafhı~ı 

Yaadaki l>efdıelne ocf...aa pin- "* Fakat it bu kadarla ı..:-:.-... sizin için eKlence. neş'c ve siirı" 
m - .. ant 41:-vJc: mektubu oJw bieinlik ...... _,v. haftası olduiu ~ibi ayni ısaman-

po __.. aaı: ~ ff yup . ., Aaııfıe Wf'Iİ •ennanek, ha.tti üste· •'a sizin bütün \:ahili.yetinizi v(' 
- BIJCİİll, öjl~ 90nra aut teo aonra çoaıkluMtm yanına gıt- lilııte t.Miaat almak imlcinlanna 
4e • .. • oteli müdürü. 18 nu- ti. On1an Jwcakledt. öptü, ve: ujımen, bclmlana .....-.. çidünliji zekanızı ölcen ve tartan bir haf-

decl' ,,,__ tadır. Bu bir hafta zarfında gü. 
··--ıa odadııı - ~D ,,....ı. ve - Müjde! v..m.ı..nm. 1

' merleaine Jııeadannaınak. için ·~· lün, oynayın, ırezin!. Bu sizin en 
•1llli'I- ,...;.. hahu verdi ve bir ....-4 yann hMtabaatdea çakı· gi vermeyi tercih etmez~ mi der- büvDk ve sarih hakkınızdır. . 

e....t Wa- erkekle beraber ad- ,._. siniz?... Bütün Avrupayı ltana boyıyan 
abjia ortadaa ~- ~ G.,__ $"""6H4'ın U~ ve sizin kulaklannıza kadar ge-

8tlUNC1 ~M ryere dçirdikten aonra, bsanm ya- En Son Hava dis'i.n romanı: 1 
y ~ ı-, ka nındaki .küçük bir mauya ilitti. 
~_t . _1 L!_ • 1__ • ICaladıa oturan patron k:adm, ~ 
_. __, l'IJZR Ull' alıqla -r- bu ı._~,!t~ " .. 
lmh~ ll1'ZU8UDU Wt'ftl DU nana: gorunc~ 

• - Bomuvar anösyo Galua ! Bu ak 
~·· :::o:=± L!- f81D erkenci olduğwwz görülüyor ... 
___, .. _._. uır Yft' V-· ~--L. la h 1 • idi. Bunlar araemcla bulu- ..,.,.__ ....... onun a pap tap taze-

39 ......... rad o ~- 1emeit ıstedi. 
a-ç ..,an .R~ Galua Galua bu sözlere alclar11 eMnive-

malri küçük a.: nık, ~ geçınııekce olan gar- . 
• :: L--"! lı: di.ıı - - «fUP ...,.t.naık(a iktifa di. 

p--., . _... -•-meı -. Onu bu karata ~ ~. 
.. ~ llİr ~ ~ ~- it busıuuadaki fqtılaz intizamı idi. 
~ bılııalanam r.ümül~ Saatine baktı,canının adcslmakta Geç kalmaktan. çddndiği gibi, Ui-

pa -yb~ ~ ııçın olduju yiiWnden ~liydi: Saıbah- 7,UDMındfn fazla nkeııci o1mağı da 
~ ~ ~ leym, ~oya plmck üzaoe, ııevmeadi ... 
dlmf. ~~u~~?· diye llOf- tam vabinde, yaai yinn&ye on ka-

~-~rek, IÇm IÇtD. üzülüyordu... la mnden çılunış ve yine tam vak· 
~ib k küçük bbw insan.o tinde ot<ıibi.ısıe adamem.. Halbu ki 

hiç 4le 1'i bir İlatiba bınbnamak· sWdyonun önünde otoıbü.«en inip 
~~ ~l~wriıyOI', de meydandalcı saate baktığı zaman 

yap !R'lll' gı•1111 4utan limbadaıı on dok.uz buçuk o'dugunu gördü 
b af tan. çıkan ruzıg&rm ve h~ etti. «Belkıi de ge:ri lcal-
mım~ i:~yor, ta· mt?'Jt''" dlye diişür.erelc, geçealtt-

dan · t - ce-

ltmarladııı ~bir yudumda 
iç'p yüzünü buruşturdu. Tam bu 
sıracla, içeriye kı.a boylu ve zayıf 
bir adam girdi ve Galuaya doğru 
iluliyerelt onu selaml.adı. Faka• 
Galuanın kiddetli nazarlarla ~ 
d1si.ni eüzdiigünü görünce: 

- Affedersiniz, dedi, yalnaz otur 

1 Ç~vi~~: !·s] 
cled.iyordu ki, Galua gülmekten 
lr.mdiai alaauyoc-chı. 

- Uzun emıe... Gel otur bak.a
lim. 

Galuanm bu daveti üzerine, yeni 
gdaı, eJiui aögaünüıı üstünden 
geçiruelı: derin bir l"f!'Vftan.t yapta 
ve: 

- Demek beni masanıza davet 
etm.t'.k .tene.zzülüade bul>uJıuyorsu. 
mu., öyle mi? 

O'yudc, nıuniıa bir itaatla ona 
' !dıı. 

' > 250 > 1,000 > 160 > '° > 100 > 4,000 > 
2G > 8,200 > 

bir \'azifeniz olmalıdır. 
Bugiin onun adına bayramını- ntKKAT: Heaaplarındald paralar bir eene içinde 60 lindan 

zı tebrik ettiiim Çocuk Esirge- aıağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde %20 fazlasile verilecektir 
me Kurumu bu vazifeyi kurul- Kur'alar senede: 4 defa, ı eylül, 1 birlnciki.nun, 1 nıart ve 
duğu gündenberi ifa etmektedir. 1 haziran tarihlerinde çekilecektir~ 

İ<.:inizrle b~kılınağa muhtaç kar. İİİll••••••••••••••••••••••••lıiı 
dcşlerinizi hai!rına basarak ·on- Y 
ların yoksutluklarım gidermej!c -------------------------~1tla 
caıışmakta ve ~öz:vaşlarını din- Maraşalın hitabı Küçük Haberler t 
dirmeğe uğraşmaktadır. . lk 

Sizin . bu şefkat .kaynabnm (Başı binnci sayfada) ' 
bütün harekatına kalben istiraı Bu 141 senesin.de, ıbiz, elde Altın fı•atları pıt 
etmenizi ve o terbive ile büyü- silah, dünyanın iı;;tikbalini te- ine 
menizi can ve gönülden anu e- ımine az.metmiş bulunuyoruz. Altm fiyatları, yine d~lk. 
divoruz. Alınan harp makinesi, bir si- meğe başlamıştıit". Dün 'bir R~ 

Bugün burada hepinizin bay- Jindir gibi Garp hududumuza ı:ıadiye altınının fiyatı -~7 lirıı;. b 
ramınızı kutlarken kalbimiz bü- ... ~« 
yilk bir sevinçle c;oşuyor. Etrafı- gel'm~ lbnlunu~,or. Tanıdığım idi· Alı.o.ılarda tereddüt menr 
mızda sizi böyle sailam vücutlu, ve sevdiğim Türk a.~ıeri ve hudtu. le 
sağlam kalpli ve saitlam seciye- Tüıık milleti de, bizim kadar, * Florya pliijuun bu eed6ıir 
1i görmekle .göğsümüz kabarı- eğer taarruz.a uğrarsa, mern- 1 Mayısta açılması kararlafj 
vor. . 

Aziz cocuklar~ Sözlerime ni
hayet verirken tekrar ediycl

rum. Her iki bayramınız kutlu 
olsun ve neş'elcr içinde geçsin. 

Dünden Bugüne - - -
Merhametin de bir 

haddi var ... 
(Başı ikinci sayfada) 

- Hakkınız var ... 
- Fransızların bu hali bitli ne 

kadar meyus etti, bilseniz.. Ru. 
hunu. fikrini, Fra<nStt kültürü ile 
gıdalandlTan, t!inı ve feyzini cnun 
namütenahi ir.fan ocaklarında arı
yan ve istiklali için de eodadMl -
nızın şaheseri olan lhtilalj kebir'
inden ilham alan bi'ller, hürriyet 
ve medeniyet kaynağı olan mem
leketinizin otuz dokuz gün içinde 
bu hale girmeS>ıne, herkesten faz
la acıdık ve et"an da acımaktayız. 
Fakat ... Merhametio de bir bBd
d1 vardır.,, 

Dostum daha fazla beni dinli
ye~i; gözlerinde bel ren yaslar1 
gizlemeğe çalışarak, elile gögsı.ine 
vurdu ve: 

- Haklıs·mr m<>nser, ne s0yle
seniz haklısınız... Dedikten son
ra, kilısede günah çıkartmak için 
rathiıbin önüne oturan katoliklerin 
t krarladığı mabut cümleyi ilave 
ederek yanımdan ayrıldı: O e t 
ma faute, ma tres grande fau
te ... ("') 

cketini, istiklalini ve hürriyıe- tırılımtştır. ~Y 
tini müdafaaya azmetmiş bu- * Orta okulların eleme illlını 
lunuıyor. tihanlanna lbugündeQ i.tiıbarePny 

Ben, Büyük Şefiniz Atatür- başlann11Ştır. ki 
kün eena~e merasiminde mem * F'iat Munkalbe Kooiif\. 
leketimi temsil etmek şerefini yıonu et fiyatlarında yeniden 
l{jazandım. Bu, !benim için hiç temıilat yapılmasına kar,ı'ı0r 
unutulmaz bir habradır. Siz- vermiştir. Kııvırcık ~ DağllCi F 
Jer Büyüık bir Şef kaybettiniz, 70, Karaman 60 '.kuruştan s•1 
bizler büyük bir dost kavbetr tııac&ktır. 

11 
tik. Fakat siz de, biz de ·insa- * Rehek _ istinye :vıoıu öse":d 
niyıetin .bir daha bulamıyaca- rinde daha 8 ıbinanın is(;imJj..; İ 
ğı ıbir kuV' et kayfbeıttik. ki lwırarıaştırılnı~. 

Sayın Baylar ve Bayanlar 
MİHılleseıni7.de daima zarif -ve ga)'et zengin yeni 

çeşitlerimizi görebilirsiniz. 
Kol, Cep, Mau ve duvar ~tleri i 
Kadın ve erkelclec-e ~s ltl'flnetli 
ta~larla müzeyyen zarif fÜZiİkler; 
Altın veya plitinden mıunul ~ 
'ftya taşısiz nitan yüziiJderl; 
kııymetli tqlarla iflenmiş yeni tnocla 
çiçekler ve p1iCdarıınız gelmil!tir, 

H~diyelerinizi ~ele için ist'aıl buyıırunua. . " 

SINGER ı!:=:;~ 
(*) Berrirn kabahatim, benim 

bı.iyük ksb hatim... jill••·------------------· 
Soa 5 SenenHı en muazzam filmi, ille Türkçe Renkli ( T eJmikof.or ) Filnı. 

NAMUS BORCU 
( Kahraman Fedai ) 

t P E K Sinanasmda mırvaffaki)'etlerle • ., ... edİr-"· 

Seanslar: 1.45 - 4 - 6.n - 8.4S de 

lı:eliaıderi ajaında çiğnanıeeioden iltind bir rttuuula: 
dıolaya zaaııolunmaaıa. Bu, .f - İltifat 1.yuru,._,....., 
bu tfJ)'e bumunu ~ Jı:i. lam • 
a&-,e olaralt verit.W. lnr addı. Sözlerile ndcaıbde etti. 

tdcisiıni yu.varl.a«WıMa ve lliıga- - Kuzum SU., '3k.yt IHrak 
raau aarm.&ya "8tlıacWttan llOIJ&'a bana fUllU .öyle, 5*1118 cıauab 
Galuaya: Sıtud,,oy• eefdiğim ....._, kol sa 

- Vallahi, amin bu a1şaın ~ atilni, eaıtrede cloğrulujımda " 
le vaktinckn evvel buraya gelmen-~ •.de ayar -..if oıduğudl 
den bir şey anlamadım. Sen muta- halde, ... t on yedide aııiılll. ol.urd• 

Beriki bu teıklifi memnuniıyede dın iiııft'e faa- Mşam lluraya an- ıurim yarun saat ileri plDÜf olur 
kabul ettiğini gi*ıeraı bir tavur!a ca.k eaat )'İrıniye bet ka1a c~ ~ ve SaJcıs bıtluuıı .... ,.a.n o 
bir kenara ilişti: kadaaini ayak ÜılWndc acelıe ru- ıtatarak: 

- Pek al.a,madem ki emrediyor- varlacklı:.taa ~ mikroloaJJft bqı. - Doiruma ba c.tı OM";ftle · 
&Un ... Ben de 9eDİn gibi bir fin i- na giderdill. Bu ak.tam İle... Sakm ifidir. 
çe.....aim. Zehir, ne .de olaa Jı:uıvve- Sigaraamı yalctı ve gaıyd ciddi O· CıevaDuıı verJt. 

--. larak sunu ilave etth - Ali. .....-.. . Bu lcadaft U tini kaybetmiş olur. 
Ganoııuıı getintiği sulu fioi bü- - Her halde bu gün hll'vacla bir dejit. Şunu el.aha elNfla aaLtt 

• ..;;L L!_ ~--..ll- • •L- '1- " le b' f~lidıelİJc olaa gerek... Uytnı. 
,,_, Ull' _,,.. ve •fttm1 ıu: oy ır la b' -..ı.a..ıı- .k • •• .ı ... ~...:-erdt 
çiti vardı ki Galua bu adanu mer- Sakızm a ya ır ""'"" u.c: oııuş- Sakız, VUiyd:UI& --&"l'.. • 

hametli nazarlarla tetkik etmekten 11111ı51 Ga!uanın bozuk sinirt~i~ ya- lindeık.i ~. zk~~~ -~ed!· 
kendini al CUA} ordu. Bu ada~ tam V8.f yavq yatıştırıyor, ne~ını al't- - M~ - ~iZi u 1 

manasile bir ad m deg'l biır adnm- tırtyordu. fazla yonnayuı. Saatiıuza yMun 
cılctL Aile .İGni Bedon ;ıdugu h:ıl- - Hallın vu Sakız. Hakikaıetı at ik.t-i.ye hetı.alduıı. Yo .... Bq, it 
do~ bu· kullanılmıyor, lıedces lı:en· havada Wt- ter1er var. Sen ki 39 maca yok. Birazda? ~ilci de 

• di e a m «du. numaralı -.ud)llODUD gareoaluiwı- bundan dolayı tebrik bite eclecıek 


