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t Ulus,un mühim bir 
1 makalesi: 

l'um111 teplıoitule11 lfliluna 1talih·di11t1l'kte okm <. 1.-Prleri llN}an lngı1iz lıarp gnuileri 

ı .•• k Amerikanın emniyeti 
sahillerinin en az 
1500 kilometre 
ötesinde başalr ! 

Yuman ordusunaa 
bir panik yok ! 

Epir ve 
Makedonya 
orduları 

Alman 

Harp 
ve 

1 
Biz .. 

l"Harp hudut-
larımızdadır. 
Toprak, hak 
ve hürriye
timiz masun 
kaldıkça bu 
milleti kendi 
iradesi olan 

barış ve çalış-
• ma nızamın-

dan ayırmak 

Fiab 3 Jairuttur 
Cmna 

~
'CİBSı 

an 
ı-a 24 

•n ı 

iuiıı 
dol 
ni 
ını 

rdr 
lıl\ 
~arı ~ri \l· k 

içinde Nevyor 
•i · Belediye Reisi 

Başkuman
danlığın son 
resmi tebliği 

ile hadise 
anlaşılıyor 

Ve 
kimsenin ha
hrından geç-

.lf. l/itlPr, Kara Orduları Bnş launandanr FeMmaı eşal f'09 · "l 

ltalyan 
kuvvetleri arasında 
mütareke Selanikte 

imzalandı 

Ka ·tel ı·e Deni:: Kuı ı etleri B <1§ Amiralr Raeder il~ l>a.~bq• uıa 

Guardia son 
nutkunda 

böyle dedi 

Almanya ve ltalyada Sovyet Rus- ı ! 
Ulus ga~.~~alıh Rıfkı Hitler ve Musolini ya Avrupa

~:·:.,~!k:ı~;~~c::·~~~;~~ tarafından yapılan daki hudut-
(Yazası 3 ıuıcud~) 

Bütün Epir ordusu 
İtalıyanlara teslim 
olmuş değildir. · 

(Yazısı 3 üncücW) 

y ) 1 
Asker gözü ile ••• 

fite---"'=-~~~~~~ 

tpi- .____...._ __ ı 
-l::n Son Tebliğlere 

GOre BugOnkU· 

Tiirki.}e Büyük Millet Meclisi, mu'"la" katlar asker"ı • 
ilk defa, 23 Nisan 1920 l'Uma ~- larına ye D 1 
nü Ankarada toplarıml§tır, Dün ,.,,lflA"'J' 

d nberı yeni Türle de~ıetıuın Sif 4Uttt1.11I ıy.or u v -v c. 1 er 
"' ~ un u • l -'btı'In'Ct yrtmmtımumı 

du u ı e mutaıekc, Alnı n, İ- , oruz. • ,/ yıgı" yor ! 
taly n ve Yunan -Oelcgelerı ar - Bu d d t üç temel Ustiıne ku. /ki devlet şe,inin 
tilııda, Sclanikte Tepe mahall • rulm tur. Millt toprak milli siyasi faaliyetleri Baltık, Polonya Vt! 

ınde halen Maıe al L :.t'in ıka- hakimiyet ve millı hürriyet! Bun. hakkında 1nalumai Besarab11a'da tahşit 
metg:ihı 1 \ ıllada i l - ar, ayni zamanda, Türk millet1. .::1 

run tbayat \'C dernm şartları idi, verenler CaSUS edilen bzı kuvvetler 
.·_ övl d'r ve öyle kalacaktır addedilecek/er uzak şarktan 

Ttirkı) c BUyük Millet Meclısı ~ A ) B h • • • 
(Devamı dordüncu sayfada) Berlın 2 (A. · - 1.r usdu. geizrı/ıgor. 

------~~ ı muhabir b lchriyor: Ep ı· or u. 

d 1 G ı ı Ed k unw1 t slım oltı§unu İtah anlar Stbk.holm 24 (A.A.) - Reuter 

Askeri Vaziyet •na o uya UÇ ece Alınanlardan 12 saat evvel haber Demokrat.en gazc nin Berl il 

R ;;:ı:.;::,~\!::u:~;:,•~ m~~:~:~: Y:~no gwe 
O 1 Ok 1 

b r za ı yarnağa mu,affak o. Sov~"Ct kıtalar.ının uzak şarktan ~d e 
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A k ı• ·ı· ) Y k kt k• lan ar usun ar !nnıadıkları ve Epir ordusunun ~kıld klerı Jıakında bir Japoa 6 :* . ~rtJ ngı J~ er a JDşaf a J pt:gı riçat n y lm• Alman il . men;baındıın 'cnlen haberler lo. 1 

l• J J •ıA H k J • • rı hareketmd ı do an se\iımlceyş eyyUt etmektedir. Sovyet - Ja 

.,K:~~~:a;:• Çaı.::aı~~.;~:· Sa m su n ve ~ i '!asa Qlev•mı " ""-" •ayf da) {O~ mı ·=··· ,,ı d ı 

şmaJ1 

karşr 
unaııı 

bir et 
bir et 
şunla 

• • 
ıştır 

,~ l . ·· Ywuuıutnndaki u~ı f'ı B ·· .. rum tebuj erıne ~ure 
ILllUIUlf M , ... _,.:,._ 
- uui.-i wösıe-W ,,__ 

. 1~~ .... J Uoaidt") 

ayrt1anıar ıçın Bugün, ehir Meclisi 
nakliyat Mayısın T 1 t da Neıe·r birinde başhyor op an ısın 

Hasta" hamile ve ihtiyar yolcular Konuşuldu ?. 
kamaralarda, diğer yolcular 

güvertede nakledilecekler Ril " uncück) -

ı .. ıaubu ld.ııı kf"ndi ıu·zul.ı rı 

iizı riııc ıı:ıdolunun mnlıt lif 1111111111 J ) t>rleriııı• gide• rl 'atantl.ı ... la-

rın de'\ 1Nc ait 'a ıtalarl.ı parn· •iıııııııl•• 

k·t~::71~::5~:ı~:~E:~~:;~:. Leonidas'ın TorunJan ağdırlar ! 
anı mı ıva. demi} olu Ü· 

J 
Muciıe, bu nıukavemet ruh zerindeki İtılasyonlara gidl'Cek Yunan 11ıukavemetinin acev· H" ! ıi Refı•k 

am- nıuı ıevşememfi ebıaaa;111d1td ... olanlar ] layı tatı l 1 lıt} ı a şemesi beklennıiyen bir surprb. T ·ı :..1· k h ı 
kadar d•vam ede"ex ilk ııe,ki· . . . 1 . enuop1 ıeç .... ı a raman a" 

.. ' degıldı H~ın kuvnt erın çar· ___ _._ eya ltMra•a. fat.t mal· h L ·k idil • .oa~ı •--- ı d h ·ı ..ı·1m· 1 d' .. ş..._." il' aeını Çell ....... ---o 
vata a ı eoı 1§ er ır, pışnıasında ne mucb:el,re, ne. ne lakll yeaidea filizlenmekte \e ve kahramanlık şerefiuı ue ıJ. 

2 Istanbuldan am•unı sürprizlere ~·er vardır; mucız, .. , ,..eyveJerial vermekte reciJrnü. JC"re haykıraa bir milh abıde h• 
kııı.lur o1an iııkeleler)e Zongul- çokhıgua azlığa galt'~İ .kn~~- yecektir. lincle ;tikseJmeie deum ·ettik· 

dak Jrm11k se Samı.un Sı· rıain 8 /lmaz ~m~a~ ~ enıyet~~an Su ruh mevcut olduğu çe, ea ceri Yunan saflannda bi 
\a~ demiryolluı iizerindt"ki ı .. şıı.ında. hıç du un~.ed~11 

••m• müddetçe, sayı veya strateji le yebi yeai Termopit'leria t• • 
l&S) onlara gidrcek olanlar J mnd,ıfaa ırill gırışıhn" üstünliığü, nihayet ordular de· teklrlilü ltekleaebilir. 'f" 
Map&tan 11 Ma) ı a kadar ) er· sındadar. d .,, . b'I' "lk ı fetheder· fa· 1 . k . . . L h olcvcu mu vıre ı ır, u e er , 

1 

. e~ıue tamamen na ıl tdılını<. Bır E 1'. ru " . d kat ·- . ' tan t prakla ı Matlem ki Leoaidai1• ..,..._ 
olacaklardır. Bir t:l.E • mu,..vcmetı e mev~ . ı~dıaenm~ :.• ii ;; -ı.ı. : lan .J.1 

1 
r 

, 1 t 41 kt'· O halde ltu mu· .üıt111u e yeaı .. ır nı ........ -. .. ır.,. 
3- Aksu., frJıan Ye Ankara CU • eme ıı. .. .a.- ilıe aia doeınNıaı b•live-.z. •A1d9 R • (Devamı u,i.ınai •aylada) kavenyl .,,.,... -ı . ı•, . 

9C 
ray 

clı 

cso 
nı 

dd 

J d 
ıd 



EN 90N HAVADts 

En Son Hawdiı'in E.Jeb; Tefri/msı-2 - HmG'tfi}flJm ' 1 ·:· Tarihten bir yaprak 
1 ~ı .. ·~----.....---------..------............... -------....---....:: 

w 

Bir Dostum Bana 
Telefon Etti 

İkıde bir, teleionunu açan <W 

benden sıyası fildrlıer soran bır 

arkadaıım vardlr. Bu sabah kula. 

Müellifi: Nizamettin Nazif jıma 1" ulapa ... ODUD MSİ ol. ~. ----..-

Dün çıkan tefrikanın hulasası: 
dlmma jwlıanDa bölüjii :röz
.... Nedim .,.. birinci mil
}ıİzlm Fehim Be, bölük b
.. n s&enhla ~ kanat
~. llJ!ılhm l'ehim 
~ ~ ı.ticvap et
lıiji bir Makedonya komitecin
DI bir Wrlü IOJ'letememip 
Komiteci her suale (Nemam -
BiJml7onun) c:t.mekle iktifa 
etmektedir. AJ:tık mulizımın 

canı burnuna ıelmiftir. Yuz 
tlaş:lSIDdan &omüeeiyi da 
ao letmek IÇID milaade 
yo Yüzbata dıayaga aleyhta -
dı B tün ıarar raim 
mülizıme bu müsaadeyı ve -

puklaruu bir 
tavırla bölük kumandanını ae
lamladL 

vam et • 
- Elimden geçenle n ıçınde 

6ada daya-. Demirhmr.lı Bir -
todlar. T- '-t IÜD bet pce be 
1 finl bounıuıupa SGr 1-il Ça 

ehi: 
telerl hasırlara serdir p. pestilleri- - Uyuyor musun hala? 
oi ÇlkarJDıC&Ya kadar Gövd&&rdüğunu - Hayli'. fakat ~ 7enı 
~·Bu iti ...ı ~ğı- çıktım. ' 
m Wlmqorum. Görmedim ele.. Her Öy . 1 • 
L....1..1_ de -:.ı-ı. 1--k - le uyku delil canım. Si. 
-- - .... .._ o- sın i' s· ., 
Çiinltli 11m benden 90Df'a ıeldın yas · ıyası. 
;l>raınqe.. Efendim? - Benim siyaal bi'r uykuya dal 

- Evet IJ\IŞ bulun~ SUıa kim söy-
- l'akat .ende benim gibi b r- ledi? 

çok fe)'ler lflt1dn elbette .• Bunlara - Ben kendim keşfettim. 
bakarak bana bir cevap verebil r- _ Tuhaf b' kefif 
11111 ••• F"ılinm kemijini kırmak ır ··• 
alanın pestilini ;ıkarmaktaa do- - Sen yme oyle bil. Fakat u. 

gan netice nedir? yuyoraun olkım, uyuyorsun. 
- Haydi oy le olsun ... Bır arka. 

da hk yap da 0 1 up bıtenden ben 
haberdar et barL.. 

- Gördtlıı mü? H çbır şeyin 

farkında değilauı. Beğiın ... Atı a. 
lan Usküdarı geçtı. 

- Atı alan kım? 
- Almanya ... 
- Kimden alını bu atı: 
- Yunanıstandan. 

- Ey benim uya k do u ı 

verd m haberde, en az ikı hata 

- Neymiş bu hatalar? 
- Aoele etme. Söyllyece m. 

B rıncı hatan Yunarustanın el'n. 
n atınııı alındığııııı aôylemen
'" Zıra Yunanis an atını be 

keneli eli ıle oldürmekt.edir, fakat 
vermemıştir ve vermemektedir. 

- .İkıncı hatan .ise . Üsküdara ,&eçe. 

Dikkatler 
Galata Rıhtımı 

Galata nhhnundaa kalkan 
K....dettiz lıattt ••pmfanna 
tanadddarmı yoku eaaire si
denler, r htıma aeçebilmek 
için 5 ~ ücret Yermek mec: 
IMariyetindedirlel'. 

Ac:dıa .. ikNt wa..W.t te
_..etmek için - •• ...,..., 
~ b .............. eeç-

-- için .U? 
Bizce, her i1d halde .. 1'a 

..... parw lhwzd.r. 
Çhldl, ek...-iyet lnı 1 im ... 
'\l'IM ...dikleri için r11ııtw dt
..... b""'-. ~ ...... 
ferli llaytar, t.ayanhr: "yol

bilen bir at n Yunanistandan te. 
darık ed lemiyece~ keyfiyetidir. 

- Teıeionu kapatayım öyle i. 
se .•. 

- Dur! Daha sözüm bitmedi .. 
Bir hatanı daha aöylemek istıyo. 
nım. Ben Almanyan• Yumn s
tanda Üsküdara geçirecek at te. 
darıki ile meşgul oldu t na da 
pek inanmak istemiyorum. 

- Ça11: mu nı.binsln" 
- Bunu da demek iBte yo • 

rum. Fakat Almanyayı idare e. 
denlerın de büsbuti.uı zekadan 
mahrum olıduklarııu sanmaktan 

yorum. Düşmanca araMCak 
~ ınur oa öıihenem 

ıt>ludur. Bılmezm sin ki cCehen. 
nen • ı en iyi terennum etmiş o -
an D nte Algiyeri bır İtal andır. 
Eh, bu demektir ki mıbver, ce
hennem hakkında. b'r hayli 
kudretli, bır müş'ıre maliktir. 

lf. N. 

- c:uyum" diye paraaız olarak 
peklla içer••~-· - Şekerim... İnsmın bir mar. 

tı olup 11C•• sen,..! Şahallettia U~a 

Bügük Fatih Ve ••. Floransa Dükası Loren
çodö Mediçi, Ressam Bellini, Venedikli 

H anri Dandolo ••• 
[!!'!ahim Hakkı Konyal!J 

Mediçi ailesi 
aleyhinde bir 
isyan olmuş, 

Floransa 
dükasının 

kardeşi jülyo 
asiler 

tarafından 
öldürülmüştü. 

-2-
Fatih fstanbulu açtıktan son

ra tevariıs ettiği şarki Roma im
par torlugu ve eskı Yunan top
raklarını .kendi sınırları içine 
almıva karar vermişti. 
Fatıh yü ek ırade ve azim 

sahibı b r hükümdardL F.dirnede 
İ tanbulun fetih planını hazır
larken bir sa~b odasına g'r n 
vez ne ıslanmış \ e çukur
la m § yastığını göstererek: 

arbi m 
ziyer. 

Detn ki, arpa ve nohu 
ylllnıt ne maddeli kah-
vedeta • Deiil ml ki kn-
rıt* erin satılıwwua ... 
bllflm O halde, ille Mr u
man, bi"51a kalavelcrde hali 
kahve i~ demek r 

Fakathiç kahve içmesek ne
yimiz •ilh Sa.Dki? Kah\'e 4k
nileıı m.-Un bilnıem ııc lav· 
daaı ~ Giya sinirleri dinlen· 
Wrir, Jt~ış. Eğer bu .Ni
.ru isebiıilla hiç kahveye Udi· 
yac1Dt o»Dıaz. ZUa, b · z, thıir
leri 0'8c1P' saiJam bir milletiz 
ki, hıib l01Unca meydana &e· 
leıı ite ll.rük hidiseler, .w.R· 
Jerİnlbı Jııla bonlnuyace•nı, 
batti yo-1nuyacaiını ciluuaa 
ispatet~! .. 

lali~ • Harbiye 
ı. size bir sabah gazetesin· 

denıaıumı+ •Harbiye akuanna• 
lı lıletıer-r-JevluW bir ...-.: 

claliç 'J)urlan idud nuı 
I>eıizyollafla devrinden IODrt\ 

bt.'iki hatf aktarmalı biMtUer 
jltlas olun.faaı kararlaştırılmış. 
p. ilah .... 

Bu llald tatmamak bbil 
~iil ..,~ Çünkü ·JlaJic

. , •lla"'1e• karadu. 1''*
b ga1eteJı sekreteri, m•r· 
Y~sinıle ltadıköy vapurları 

- İş e bu ya tıgı göz ya 
nmla ıslattım. btanbuldan 
mahrum ~a mak derdı ve en 
d · esi beynımı yaş hali e yas 

r ıoransa'nin büyük ressamı Bellini'nin ~ .. ~i1e tramva.J ı.-ttı. 
.. d .. ğü F .h S 1 M h Ha 11 ~ıııı u..,_ etmif? ... FCu 

ığa akıtıyor. Fetıh planını ha
zırlamak ıç n bıı çok gecelerim 
gıb bu gecemı de uy 
çırd Mutemad,i) en 
ı l 

m, 

go~ u ati u tan e met n ~ diıii., .ıwhakkak ki, ._ 

u ~Juillal'ak. wu'atk 

n 'ye hed ye etmi ı. 

Bu atıı ları yaza~ n ·mdi 
T ilım !lemine meçhul k 

ı b"r h k tı burada 
ata a ım: 

Fatih yapacagı hareke1l 
me ve tarıhe dayay8l'ak u lanı

laştımıak ıçm mille erin v 
devletlerın tarihlerine, co rafı 
, yetlerme çok ebem 
verıyordu. Bir ihm heyet 
ra) ında ona t r 11 ve f 
taplarını tercüme edi ordu. 
Fatıh şarkta ve garpta tanın

mıt ilim adamlarile tem.as na
linde idi. Buralarda hazırlanan 
herhangi bır eser miıellifı. mi.a
te cami ve yahut doat d vlet 
hükümdarları tarafınd n k ncjj.. 
disine gonderlllrdı. Bu aır l 
İstanbulun Fatıhi d deki. ı-
1 m barekeUerını ad• adı ta-

--

~ .... _.....,_ sibi 1•"_. ci· 
~ Jlllis ~l'IDl kalada 
> ii~te plışıyordu!-

'( •n Janya su 
Bit tolikPi& 1e>ru.)·or: •1'1:ın· 

clll'ft ~~. kendileTfne kilo. 
911 ... ~ ........ liiitleri 
cat.,...,a ıJ '-1ıp mad ere
blliYJtbtr? .. 

Y~• ~-- bibnl)'eet* •e 
v 1 ! abii iltiu içine rarı yarı. 
!> ·• s~ katafk! ... 

ıc;.dıf tapkalan 
M:t6nı ? Kadınlar metla· 

aın e · diT emen her ay dep 
en D!.dayf hah vakti yerin6' 

o1ap \;,nnfr tıyar, faklı-le• 
onbra tı.PtıJle baka baka iç~ 
tccrlcr, 

llal1'ti :kler böyle değil· 
.tir. G._,,ı lloı.stil• ıtbl buı 
nıodal• er kleri de undilert
"e çek~ i!, buna uyanlar ''e 
ııvıruık itt;~r deveü kulak 
)cahr. Dı r'J!rkekler o.ı.rı kas
llmım:w., \nJldı ayıplar. 

En Son Havadis' in roman tefrikası: 2 

~ t' m b1"a•a babııetrnek :s. 
tediiinı, ... ...kalandır 
j\man A'-~? .. Ne kadar çesit 
de kMın ..,._ var? Uswa te• 
pdi, kısa tof«!li, geniş kenarlı 
dar ke.uarJı., Onaıı aç., orta. 
••pah.. 'l'tJl'i, p&sklllH.. hMkff, 
ib k · z • SarJı kırmızı, mor.. A· 
~vip arar.., 1e3 ter_. 

im k fevkalade bıi y d 
d r. Bu vonıcu i ~arasında o

u biraz ihmal ettım. Bu sab 

me dana çıka 1 n ya-
ra ı baht ya lık ıç nde .kaıı

mı tekrar buluyorum ve o, gö • 
lerimi kaam tırıyor. Mes'ut o a
lımf. 

Ona çok yakından bakıyordu. 
Bov e bakılan bır vüzde da nıa 
sihir e ci b r gu el ık belırtr. 

Lüsilin ı.se zarif çizgılı, munta
z nı guzel, çiçek ten b r yüzu 
v rdı. Piyer do Varey karısının 

ü tine eiilmış. he ecandan tıt-

or; dı~ı ıda mü v kkil bek· 
1 'yen amele ve katırlarla artık 

h · ç llleflıU olmadan, yan açık 
hır ağızla yarı kapalı bir çüt 
gözün ustunde tiıkerunez 8f 

meleri 'fıs ldıyordu. 

la an bırı Y n L Beli i •S.,a ne, keyiflf'ri ne 

ı hanen n k. pı ına vuruyor ve 
Yl.lllanca soru rdu: 

- Bıze b az su vereb lir mı-

ınız? ~rabenmıze erzak al.. 
dık, fakat maalesef kılavuz su

yu unuttu; susuzluktan olüy<>
ruz; gitmekte oldı..,. Ayaya 
nı manastırı da henU.ı pek u
uzak. 

(Devam edecek) 

15ter~ IİfıUJu..- tli,..Uinis. 
il)ye eksiniz amma, kasmı al ağı 
,biç te ÖJ'lt Jetli . Ba ..,aıata· 
rın bana, le 'be.im g~bi 11inema 
01crakJılar~ Ç9k zaran doku· 
ıtılYOr. 

Farzed ki ~ ıtnemada 
yeya tiyatton.mız. öıdintbe, 
..,..,.... ..... aıb, ....... 
peli bir ~ bulunan Wr ba
,aa •tm11111t·· O wnu sb P. 
0emayı st:flekbilir ınisinis? 

ll871r, •• ..U?. 
Beııee, kadmlarlll böyle yere 

•-"••erket• .............. 
olmıya ha~ yoktur. Onlar 
~~p
karttırmah.. Bunun için de, si-
11dl8.....,... ..,.Pu. 
de pplwuaa ~· diye lev• 
b.ı.r ••elı Bilme _. tle Cf• 
nı fl1dNe mtsfni'l'P 
ŞEKASMıN UZUNKAYA 

• 



Libya cebhe
sinde hakimi
yet, İngilizlere 
geçmişe ben-

mlllll ft Aınmndlulr.ta buhınen kı. 
taluımmn .a-. tehdit edil. 
mm1 kunıetlerimizin tuttulu hat. 
tı tun•miylıe bomııq ve &enJt w 
Seri bil' çekilme ppmakhlJ.mızı 
cap ettirmiflıir. 

Alman motörlll ftldalannırı 
Manabıd1111 aeaaba tlolnı yap. 
t ıkJan tıeıri ileri hareketi 'W! Ar. 

81111 
d JID!I 
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'Yirmi birinci 
23 Nisan 

Küçük Haberler_ 

* 1.t.nbulu teııketmllt ~
lerin ~i beya..-meleriıı 

Bir 
Şimalden ı csü, Cenuptan ntt 

.ai' Bılm )orum. Fakat e, bir :r~ 
• .. • gelctı teçti ... 

* 
&herle baş~ GöderinOe 
lutlar ve o bir bahar kadar eaf 

v.e gençQ. 
Güluyordu, deha banar ıelme. 

4'en, baharı üz.lüyordu. 
Yeni filizlenmiye başlıyan tomur 
~ gibıydi O tabıata e.,.c;ıki.ı. Ta· 
biat& onu yaıatuk~n aşık ohnuı· 

t\l. 
Bahar g ld4 Çıçek bahçeJ.e. 

rinde eabah 

Rüzgar Geçti. •• 
[ Gü~in Gürman 1 

••• J3ir gıin, bir bahar günü, o yeni 
bir baharı bahara kavuşturmuştu ..• 

len ıçındc goktcki yıldızlann b -
1 es le m ydana gelen parlak 

fP.11 başüe hlr~. Biı' akşam bir 
bahar alqıunı. O saf diyardan uçup 
Uıtiru, hıra, keder diyarlarına d~
tıi Ba?.aD ıüzel gözlerinde nisan 
bulutlannının geçtiği gbrültlrdu. 
Bazan bir aon'bahat- akşamı gibiy-
di ... 
,Baharı özlüyordu; sade tab'atm 
bahannı değil, hayatının bahnı ın 
da oz.luyordu. Gerçi o bentlz daha 
bir bahardı; fakat eskisi gı f "e 
temiz değildi. 

Bnmn bir fırtına gibiydi; bazı da 
solgun ylızü, dumanlı gozkrıle 
sônmU§ bir volkana 'benzıyordu. 

Bir gün, bir bahar gunU, o yeni 
bir bahan babanı. kavuşturmuştu. 
Mıni mini beşik ona geçen bahaıl ı
n habılauyo , üzgünle en çehı 
bu minimini tazeligl ve c nlılı ·ı 
kar ısında sevinç ışıkl r 1 h 1 -
n'.,ordu 

* 

ishi ba , genç hır erke· 
1 
2 
.3 

Sütcülerin Kontrolu 
Sıklaştırılacak 

Kadın Hekimlerin 
Aylık Toplantıları 

4 
İlkıbahar dolayı ile ittle· Türk Ginekok>g.ı Cemiyeti 'bu 5 

.-.-+--+--1--

~4--+--4-· 

rin atışı artmakta ı01.dugun- ayın toplantı ını Dr Ahmet Asım 6 
- d B 1 d' ·+,,,· 1 · Onur'un başkanlığı altmda l np. An, e c ı~ ece, u ..... u crın sı- w • 7 

mıştrr. Bu cefacdc, azal gı tcklıf .._..__ 

* 

* Ne guııel c gwıl r' t ~ g 
l fıf " be~az parmn ına altın bır 

Uca tıakıhncıya kaclaı ... 

ihracat mallarımız 
satılıyor 

l~ml ket mah itllerini a. 
ın almak t k re nlulrnd rlarla 
maslarını bitirmi olan lngi

on t ekkuliı n-

kı bir uı·ette kontrolü karar- d'l .. 'teh 1 t'1 a ı 8 e ı en uç mu assısuı n ı ı p a. ı---+--+--

laştırı l mı.) ve faaliyete geçil- rı yapıldıktan sonra, Dr. Hadi İh. 9 
.__...._....ı.. ....... --ı-

miştir. san Gcdız tarafından bit (gazlı 

Diğer taraftan üt.çiller, gangren basili lntanı) vakası tak· 
. dinı olundu. 

w .~ • • • • Bu hastaliık hakkında yapılan 
kepek fffatlarınm artmış ol-ı 

dugunu ıl-en uı·erek ut fıynt- .. k 1 p f K T muna aşa ara: ro. enan ev. 
lannın al'tt:ınlmasmı istemiş.- fik Sez.\el, Prof. Bahaeddin Lut. 
lerdir. fii Varnalı, .Dr. Atmıeı A ım O. 

F b k .1 . nur, Dr. Oıiıan Tahsin, Dr. Ha. 
1·ance acı ve oı e çı erın . iı..ft __ G d 0 Şilk .:: "L' ı 

dı uı.w.n e ız., r. 1-u E azı 
kutlandığı unlaıın İstanbul İlkel iştirak etmişlerdir. 
Beledis i Memurlar Koope- ------------
ratifiı ee te'.'zii işine lbaşlan

mı:ştır. E naf, tıe\ ziatın tek el· 

den \ apılma mda kolaylık 

göııd u1<1eı ini öylivereılc Bele

diye ·e te ekkuı· etmi,lerdir. 

ZEKA 

SOLDAN SACA: 
ı - Gelir getiren mülk - Bir 

Nota. 
2 - Kadınların iptilu ı - As· 

yada bir göl. 
3 - Müzekker insan 

olmıycm. 

4 - O siıkat edemez! 

Alı 

5 - An - Her binada bulu-
nijr. 

6 - Ufuk yeri - Yayla atılır. 
7 - Bır sayı - Her şeyin fev

k ndc olan. 
8 - Teslim olmak - Bıı no

ta - Kelımc) ı bağla) an edat 
9 - N akıl vasıtası - Hareke· 

ti ifade eder. 

(Batı birinıci sayfade) taMifi iti ÖUn t~. 
agUdığı vakit, ~a orduları Ana IJatdiyat ı .Mayıstan iti.baien baş. 
dolunWl 'bağrında, İstanbul dört hyaoaktır. İlk kafileyi, İstanbul 
galip (1) devletin, Akdeniz vece. dan vapur:lıa Paz.arcığa ai~cekler 
nup vilayetleri, ayrı ayrı, iki dev. teşkil edecektir • 
leiin işgali altında idi. Halife ve 
padişah, Babıali ile beraber, düş. 
man diktasına itaat etınişoordi. 
Memleket, şimdi yeni nizam, o 
zaman nüfuz bölgesi ~ncn.Jhayat 
sahası par<;alarına bölünmüşttl. 

Muzaffer devletler cihan karala. 
rına, cihan denizlerine, cihan ha. 
valarına ve cihan sermayelerıne 
haklın idiler. 

Ordu ~orgun, halk peri an, 
mem1cket haraptı. Paramı~ lok. 
tu; siHihunız yoktu. Fakat şunu 

biliyorduk ki böyle bir parçalan. 
ma, yalnız Osmanlı saltanatının 

inkırazı demek degıldi: Trakya 
ve Kilçiıkasya'da 840 scnelıl~ 

Türk ~agııun nihayeti demektı. 

* Devlet Deniz. Y otları idarcsı· 
ne devredilecek Haliç vapurla • 
rında, Haziranda bir miktar te.'l.. 
zilflt yapılacaktır. 

* Bir l 1 çinde, Büyük A~d 
şcıhu suyu aboneleri b r lnı'sl 

artmıstır. HcJ be1i Adaya da sc

hir suyu verJlmesi etrafında tet. 
kıkl r yapılmaktadır. 

* Sütç Herin, belcdıycy vaki 
ınürrıcaatlnrı üzc11ne, sut fıatları. 
na 6 km u.ş zam yapılacağı sos· 
lcnilmt;ktedir. 

* Zıraat Bankası tarafından 
Altmıı yaya yarun nül~on Jıralı 

z.c\ t n) a 'l sat 1 caktır. 
Şeref ve tarih sahibi bır millet, 

mukaddes vazife saati çald 'iı za. 
ınan, ne .} apacaksa onu ~ aptık. 

Oc ımızı sönmekten kurt rd k ' 
ve l ınn bir sene, 23 N n pr n. 

p r'ne sa k kaldık· diın,> l 1 • 
lır ki ı1e kimscrun topra ı, h kı 

' hürrıyet ıle dav 1 · ı.: ne de 
k ndı toprak, hak \ htlı r yctı . 
mızdcn feda etm ge elınıız ilah 
ve ögsiınıüz ncfc tut ukça, bız * P ti' 1 ofi ı miıdu ii 
mahkum dmeğe ıınk,in vardır S buncu ıle s:atıs .:ube~ müd ru 

23 Nisan 1920 mecli in" ne n Nejattan mürekkep olarak Ru -
bü~ ük bani ve kahraman olmü.ş. manyaya g'<len heyet, Bu re t 

tür. Kurtulus tarihın'n butiın y.l. tc lar na devanı etmektcdlr. 
donüınlerinde oldugu gıbı, nulLl 
hiıkimiyet günü dahı e\vcla O' * B 
nun adı 'e hatırası önünde eğJe. J' 

1' n. Ilk Büyi.ık Millet l\llecli ı hil. 
1 

kumeti.nin, Genelkuımay Reisı -------------,,. 
sıfatiyle, kurtuı us ordularını fa. Be~ oglu Yerli Askcilik Şube. 

zılet ve dehasına emanet etmiş ol. 
dugu İsmet İnönü bnşımızdndır. 
21 scnedenberi oldugu gibı, ona 
bağlı kalalım. 

Harp hudutlarunızdadır, Top. 
rak, hak ve hürl'iyctimiz masCln 
kaldıkça, bu milleti, kendi ıradesi 
olan, barış ve say ınizamnıdan a. 
yırmak kimsenin hatırmr1an geç. 
mez. Fakat yeni bir imtihana ça. 
ğın ırsak, 23 Nisan'ı, Tüı:k mille. 
t'nin bütlin kudretlerini ortaya 
n rak müdafaa edeccgız. Vatan1. 

mız içinde hlir ve h5k' m ) a yıı. 

c nz. 
Hiç bir nisbct, 1941 Cümhurı. 

.>et Türkis esi ile 1920 ht'lfıl 

Ti.irkiyesi arasında tl,)ukayese öl. 
çii.sli olamaz.. Asla degi.şmemiş o. 
lan, milli mücadele iradcmizdır. 
Ondan gayri her ey. bütün vası. 
talar, Cümhuris et Ti.ırkiyesi Lehi. 
ne, bu irade.}e zammolınuştur. 
Bus ük Mıllet Mecl si, cihat san 
c:, nı açmıva görsün! 

Emcklı deniz makine oıı } üz. 
bnsı Sütlüceli 306 doğumlu Ha. 
san oğlu Mehmet Kavaklıoğlu 

(Dz.. 1767) 

Yedek mlikc1lcf tabıb yüzbaşı 
Mifüs oglu Aıınenak 300 İzmit 
(3575:>) 

Denız 8. Sınıf muamele memu· 
ru Ahmet oglu Mehmet Emın 

304 (ili. 331 • 17) 

Eıne'kli 8. sınıf tüfekçi ustası 
Hasan o •lu ŞM;ket 310 İmanbul 
(331 • 17). 

8. Sınıf tüfekçi ustası Ibrnh'm 
oglu Hasan 301 Görele (324 • 12). 

Yukarda adları yazılı subay ve 
s. n'atkarların kayıtlal'ı tetkik e. 
dılimek üzere çOk acele şubemize 

müracaat etmeleı·i ilan olunur. 

ALIŞK.A1'1 . .JK: 
k, r r ' ım' 

m.rnd t tiln, 
zevtin; a ı da Düşüp kafası 

yarılmış 

YUKARIDAN AŞAÔIY A · 
1 - Ulaşmak i tenılen e~ 

Yunanistanda bir y. nmada 1 
2 Meşhur bır fotograf fab. • 

ka ı - B r mey' a 

Jt'alih Rıfkı ATAY 

(l) Yeni imla liıgatinde «öldii. 
r<'ll» manasına cckatil» Ye «1niim. 

kum> mfuınsına «kabil gibi keJi. 

nıeJcr iı.:in bu şekil teklif edil. 
mckfodir. 

ını temin 

C hang r, Yen) uva okak !!2 

numaralı apaıi.~mand otura 1 

3 - Haksızlı a kar ı lc>n 
Su 

68 yaşında Sarandı adındakı ka. Kri /of Kolomb kat, bii· 

dın, Kumba acı yoku undan ge- t yülı· se)~/<tl iderf> .. ';tti? 

4 - On ıkı ayın bı ultnnı. 

5 Sarhosun çıkardıgı sc-s. 
6 - Bir tuvalet c y ı - Ku-

ZU SC' 1. 

ccrken aya ı ka) r k dil ti ıJa· - l>ort, Ba ogr<'tmc11· 

ınd 11 yara! nm B 1 ı - Pela· <ilô. ommcmu lı<m 
7 Bıı erk 
8 Demııvolu 

ı ' o u "'d' ? 
gı ı ır. 

Bel dıy l u t n d • ı D.. /" .. .. B .. ı 
op r •. 

Tar hte bıı ka\ un B 
mış tedav nu:>n. 

or< ıaıru 11. <t) ogrl' · 9 
emir 

art* usan g ldı Ş ına guzd bir dı. İşte timdi onunla }'ani Fredo. 
~ v~liın. lkn de k nd ·ne •hu, nun parasıle bittr fın daha ıcece
guı.: bir mesrle değıl• dey n e, he· ga.z. 
nıen yenndt"n fırl dı ve bar.a •e. Ve garsoruı: 
goe bunu )apab:lirsen sar::ı on - Gal"5(.)lll 817~ ikı t n daha gı:· 
( r nlr. venrını» dedin. lkn de ona: hr. Bu sf'f t"ı ki f nlerı Fredo ı marlı-

- Çılc p;uaları ded'm, Verdi. yor ha · 
Be,, de senııı saati yarım saat ileri Üı} e ~lendı. 
aldtın, iste ıue.selenin a lı. &lcızm bı comcrt e hard.eti 

Ve arkada muı yuz.unddd hid- Galu:ıda itiraza m«al bıralcmamı -
4tt eserin• de gouien ka ırmı>an tı. l>ununla ber her aon bir ııual 
S.-Sbz, ııai bir yumruk yerne.ındc 90C'tnaltan da kend ni al madı. 
tciu, otur'atle ee.ri ~lcildi. - H~ y ı snım.ı, bunları bana 

- Ooinuu cesaretine dıyecck atüdyoda iJcen nı:ın soylem~din Jc 
yok. Yaptıgan iı •nki pek tabiı simdi aoylu)onun? .. 
.W ~ gibi ..kılmadan b:r de - Söyledim ya.. On frangına 
brpına geçm.İf anlatıyorsun. Peki, Frcöo ile bahsa girilftlittiJc: .. ~ni 
IMı aeri alına İfİni JaMd becerebil. yal"llll Mat evvel İf ba~ına get ruıck 
Öl bekahm? ~ ... 

- Böyle Hi ltir made için hole- Bu ara.UC ikinci fan kaddıini yu· 

En Son Havadisin Roınanı: 2 

şansıru K'} rediyor; sobanın uzerln. 
de lcaynıyan au da 19l1Jc ça fıvurdu. 
G:ılua bu ılık havadan o der~e 

1 Çeviren : S .. S. 1 

ge\"!ie.mİsti lci, gitmdc aklına bile gel :rıerincle nlhstehzi>ane biı- ~m. 
miyordu. Kapuıuı yanı bafl1\da lca· le duvudaJti asma saata bakıyordu. 
sada oturan patron, Galuanm. bu Mamafih aaatin .sekize gelmif ol· 
teobeHigınin farkına vararak: duğunu görenle: 

- MÖ&'>ô Galua! >anılmtyorsam, - Haydi bakalım gidiyoruz ·• 
İf vaktinizi beş dakika geçirdiniz. Dedi. 11.i arkaclaş, 39 nuaıaralı 

Drdi. studyo büıuanm bu!unducu yuz 
Kendiaiae bu ikazı yapan kimdi? metrelik _.feyi birl'be yürüdü. 

TEŞEKKÜR 
Inıı ,\l'Im zı bi1 irıııek lUtfun

d bulunmus olnn Y<ını S. hah, 
Al n I..ö Jurnal DorJan Ja 1a. 

k Fran · zc:ı İst. nbul, Apo> e. 
n tıni \ c Met.ıpolıtev~s ı f kle
ı nize tc ckküı· ederiz 

Kauılannda ram• bir polis nıc. 

ttıunı duruyot'du. 
_ Kimsıniz?. 

Sakızın ağzı ha) retten a ık 
kalmıştı. 

- Ben.. ben, dıye kekclıye
rek ben.. kapıcıyım. Orada ıı 
var kuzum?. Ne oluyoruz?. 

Sabahki 
Tebliği 

İ\lyanlar, Y u
ıan mukave
netini kırdık
lannı, µıühim 
balzeme ve 

eir aldıklarını 
bldiriyorlar? 
~ma, 23 (A.A.) - ltal

.} ~norduJ, rı umumi karargfı
hıllı 322 numaralı tcbliği-

KaJarmuz Epir ve Make
don daki Yunan ordusu ~
liJJ1 luncıya karlar dtişman a-
1 ıı ı d' muuıffcrane ileri ha. 
r q ıinc devam edcr<..k Yu-

1'111 iddetli mukaveme. 
·m , e irleı· alnıı.;;.; 'e i· 

l i • iı an et-

t arruz 
1 ' biı '. pur \e ikı 
el nli batırılmı. tır. 

izni ı \C 'birk ç du mnn 
mi h.1 u a ugratmıstıı:. 

2lui :ında trkı Akde-11izcle 
ton i ir İtal) an tan are i 
ku li b"r himaye altında 
~ yr( n ı'bir knfilcıye aid 8000 
tonlı.t bir 'apuru babrmı tır. 

2211' n gece i Alman ha.
va )<~etlerine men up tayya
re) ~f Jta'dnki deniz ve ihnv 
i ti n askeri hedefleri 
boml ıdıman etm'şlerdir. 

Şir. h Afrikada To:bruk'ta 
diısll\n tekrar bir huruç hare
keti pmak i temi\ e de bu 
t:e bü ü, İtalyan ve Alman 
kıtal~ı tarafından akıımete 
u[.rı·a tılılııştır • 

Ui~aç İngiliz tankı tahril' 
cdilni tir. Bir mi'ktc'lr esir ve 
mnlZ\11c iğtinam olunmu tur . 

İn8liz tayyarelıeri Siı'enaik 
ın bBl:ı noktaların akınlaı 
} apın tardır. Bir dusman tay. 
~ar clı' lıri\lmiıştı.ir. 

Şaı'ci Afriknda duşm, ıın 

Des.;;ıE mıııtak, nıda yenıdcn 

~ nptıA bir ta rruz tarded'I 
miştir 

_____...~------~-----~~ 

Neşriyat Sergisi 
Açıldı 

Bu n o •leden ooma, E ı ı 

o ıii lI Jkevi Ne~wi) at ko u ta
rafından hazıı·lanan Ne ı ı 
Seılrı~i ınera imle açılını tır. 

Sergid , blıtiııı Hnlkevkr" t 1 

fınd n çıkaıtlan ınecmualm 
broşürler t hir e-d'lm'stir. . 
ginin re~i ku adında Paı t \C 

Halke\ Jrı i aza 1arı buLı ımu 
tur. 

Ba muharriri: 
NtZAME 11 iN NAZiF 

Nc~rİ}'lt Direktöru: 
Ş( KRÜ SARA~I U 

B:ıeılclığı yer: 
Elıuz:iya ~1 atbarm 

di. Amerikanvan 
l rı h dd 

,_ Jlaydı, h•Ydı ınıdı b.t· 

nl kf5koca JflUesseseniu e dı 
kfndne ~ığını söyliJleJcJ •· 
ııı1. anıwdiYoı-um. 

Rrrnon Deni isıııını ~ aıt 
ıcatb aı .nutıuaınuıda le 
de~: 

bbu ollnaga liiaım yok. Herkea ftl'lmnakta olan Sak• eozkrini 
lııif ir ki Nil daiTeyc pır gdmez hnaya clikmi , ıiaaraunı.n duman
t..lundaa uati çık.ır., ve rnikrofo· ı_... 6eyt'e dalmaşıı. Kahvenin ..so
a.un y.oı ~dw maaa-nuı Lıuri- ha.ti, riız~rın d~gişınui lızerinc, 
aıe lroıyaıua. İtte .aain bir nqı-iyat bütün şiddel'lc yaıuyor ve ortalıgı 
89tlunda tuvaleeıe gitme\ iİ'ztte dı· alık bir ha a Jcapll}ordu. Yağmur 
,.rrya çıbığmı luat biterdı: saatini da istıkametini degiştinniş oldugun. 
:ru• ıaac iJui M.itm. Bunwı için dan artık, biraz onccki gibi camları 
~ ric. e>Mrım. Hem de kam<"ı~ınamakta idı. 

Kaiadar mı? Y o.lcsa lıttıdyo kapıcı· ter. &.on ve camdan yapıltDt! o
sır mı? Bunu farkedemiyaı Galua ~n bu bina, tetrinievvelin yağmur. 
daha fazla gecikmek. 'İ temiy«ek lu ~ceıffnde, gozleritıe, çıktıkları 
yerinden kalktı, ve mantosunu a· kahveden daha kôtü gorünüyordu. 
lara.k: Asansöre binerdc selci.zinci kata 

- İçeri gır.iniz ve burad 
bekleyiniz. Komiser size biraz
dan ne olduğunu söyler. Şimdı
lik benim aldığım emir herşe~ 
gormek ve gözetlcmektir. 

-- Zc nnederscm 4 numarada. 

Bu esnada hafif bir aksi sa. 
da gibi Sakızın •oh ... • dedıji: .- }'la.Jr komi~r bey, pen 
duyulmuş ve o da tıpkı Galu:ı b0 lt.e b. şey iddıa etmedi• 

im İfte !'il fraalr da kauDÇ var. GaNOn eliru ama da aaııt. dı· 

- Gidiyoı- muyuz diye M>rdu? ••• çıJcular. Sakız, bpıyı ~ iızere 
Şimdi gitm~kten çrkimnek sıra ı anahtarı hazır1uken a ansörun ka· 

Sakıza srlmiıpti. ince duda.lclan lİ· pısı kend lı.,ind~ a.çalıvennİıftİ. 

Arkadaşından daha ziyade 
soğukkanlı olan Galua polıse: 

- P ki, anladık amma b ı 

gibı iskemlesi üzerine yığılmış-ı (Devanı ~) 
tı 

Koı r · ılC't hal'C''nden-

.. 


