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· :·-.·- Günün ,,:=en so~ · haberlerini ·verir S iva~i· Akş~m Gazetesi ... 

QLLD 110 HASTABAKICIYA BU GU 
MERASiMLE DiPLOMA VERiLDi ••• 

* Bugün 
Beyoğlu 

Halk evinde 

1 -runatMilletine 
Beyanname: 

Asker gözü·ile ... 

Bugiln öğledıcn sonra, Beyoğ. 
lu Halk.evinde, 120 86nüllU hasta. 
lı .bcıya büyük merasimle dıplo. 
an ları verilmiitir. Merasimde, 
Vali ve Belediye Reisi Dr. Lut.fi 
Kırdar., Parti idare heyeti relll 
Reşat, Örfi idare Komutaııı kor
general Ali Riza Artwıkal bulun. 
mllflard.ır. 
GUUıane hastahanesi Başheli. 

tni Dr. General Silre)'}'a Hidayet 
bir hitabe irad ederek gönüllü 
hastabakıcılann nasıl yet'.ştitınl, 
vwfelerinin nelerden ibaret ol-
duğunu anlattı ve bu güı.el söz; • " " = t .... 
k!~ çok alılıtı§ı.ndı. . rJidea dünyanın siklet mene zl olmuı ...... D. Afribda hciliz nnparatorluk ukerleri ... 

lst.anbul kumandanı lııhak Av· B . 
nı de kısa bir hitabede bulundu ahrıge Nazırı Hindistanda Akdenizin At/antik 
ve mezun 110 lıemiireye diplama..4/eksander dedi ki: A · kapısında .. 
laı·ını kendi elile veni\. MalUın sayış ... 
oLciuğu Uzere, ıeıhrimi7Jde gönül.B bo f • . Bombay'da Cebelüttarık'ı 
lü bemşıre olıarak yazılan kadın- u rcu aızı 
lar, Gülhnne, Gümüpuyu ve oo• "'• b k Sarıyorlar 
Haydarpaşa hastaın.elerinde kun;e eyecegız azı arga- f 
gor.rnekte idiler. Bunlandaıı, Gül. " J kJ Jd spanyol F asına 
han~ hastahanesinde kurs görüı>giltere Alm _ şa ı ar O u mahut seyyah (!) 
bugun diplomasuu alan bemtir&- t an şe 
for şunlardır: rıerine kar,. aman "Müslüman., farla sökün etmeğe 

Nenman, Hurıye, Fatma, Mu. bir hava harbine " başladı 
1tı.zez, Meliha, Rikkat, M~t Mecusi., ler ara-
&ise, Nerime, Refia, Zehra' hazırlanıyor. 
~ihriban, Münevver, Perihan, A_ sında mu''sademe t H ymouth: Z1 (A. A.) - Ply- • 
l). ·e, ayriye, Saadet, Ali..,..., Ma-
id J- tb'u ziyaret eden Bahriye 

c· c'. Sulhiye, HuriycJ Zclıra, ı B. Alexander bu tehil ler oldu •' 
Bedıa, Nesibe Hikmet S" 
Sıdıka, MUni;e MeıJiha ;eyya, ıa hava 'bombardımanla-

H ' • uaz • kartt ıösterdiği cesaretten 
~e~ ayriye, Remziıre lıfabf 
Ayşe, Ferıha, Hayri}';, .... , ı hayranbjmı biWlrmlftir. 
F arum .. n Wrl nazıruı sö

abna, MUyesser, Huriye, Be~ keserek 
Fıkret, Saadet, Feriha, Öjenl Mas 
t a.,.. an .., -hr M lih pnana aynı ,eldl•e maka-' .,, , ~ a, e a. dini ' 

Haydaıı>aşa Hasta.nesinde kura e . . z. 
..:ı....r, d' 1 1 al tmıştır. Bunun üzerine na-

Polis, ıehrin üç 
noktasında silah 

kullanmağa 
mecbur kaldı 1 

La linea: 27 (A. A.) - Cebe
lüttarık'ta bulunmakta olan bü
tün. mülteciler derhal tahliye 
edilecektir. Kalmak istiyenler 
askere almmq muamelesi gö
rece~er ve müdafaa işlerinde 

1 
çahf8CAklardır. 

Londra: ZT (AA.) - Burada· 
'ki sallhiyıettar İngiliz mahfil. f 
Jeri. ispanya vaziyeti hakkında 
ajanslar ve gueteler taarfından 
verilen haberleri bUvük bir ih· 
tiyatla kal'fllamaktadır. 

"Biz vazife
mizi erkek
çe yapmış 
. ·ıı tiz' ır mı e ,,, 

"Çünkü biz şerefli 
bir millet ve kah
raman bir asker 
olarak yaşadık !.. 

iç kimsenin aksini 
iddia edemiyecegi 

bir hitaptır bu-
Londra: 27 (A. A.) - A· 

tina radyosu dün akşam 

Yunan halkına aşaiıdald 

hitabede bulunmuştur: 
•- Yunanlılar, 
Metin olunuz, vakur olu

nuz, müftehir olunuz! Ta· 
rihiiıizc layık bir mi11et ol· 
duğunuzu göstermeniz li· 
zımdır. Ordunuzun kıyme· 
ti ,.e muvaffakiyetleri da· 
ha şimd:den bütün dflnya
ca teslim edilmiştir, dava
mızın meşru olduğu da tes .. 
lim edileecldir. Biz vazife
mizi namusumuzla ifa et· 
mis bir milletiz, 

Dostlanm, 
Yunanistanı dalma kal· 

bin izde ~ eşahnn Te ıl::der 
de onun son zaf er!erinden, 
ordusunun son !?erenerin • 
den ilham alarak yaş:-ı~'l· 

nı7. . 
(Devamı üçüncü sayfada) 

Eğer lngiltereyi mağl 
etmek istiyorsa .. 

Almanya Ege denizini de 
Manş denizini bir Alman g· 

yapmalıdır 1 
Tek başına bir CebelUttarık, Or 

Avrupada ve Yakınşarkta istill ett 
topraklardan çok daha kıymetlidi 

Yazan: Sabık BükreŞ 
Ateşemiliterimiz _ 

1 - AFRiKADA: 
Habeşistanda temizleme 

sadi1e harekita devam ed 
nup Afrikası Ö\•vetleri 
ye'nio dış müdafaa hatl 
varmışlar ve İtalyan dö 
lerHe tekrar muharebeye t 
muşlardır. Burada mühim 
ta şudur: lngiJisJer tekmil 
vetlerini Libya cephesine a 
lar, Dolu Afrika harekihnı 
mizleme işini Cenu'b Afr 
kuvvetlerine bırakmı,lardı 

Dessiye İtalyanlann gü 
dikleri son mukavemet m 
zidir. Bunun uzun zaman 
yanması varid değildir. İn 
kuvvetlerinin Libyaya n 

mlinJ olamayan İtalyanlar, 
diden sonra belki dağlara ç 
nek suretile mücadeleye de 11vı'Up l'P oma aTlnl anlar da 

~unlnl'dır: u cen1n vermiftlr: 
Hat' ~- 'h M-"-"-- Donanmanın lalmayesl al-

Bomt.ay: Z'1 (A. A.) -
Cumı günü Hintlilerle 
Jnüslihnanlar arasında bir 
çok arbeed1er vukubuhnuı 
ve polis şehrin üç muhtelif 
noktasında ateı açmaia 
mHbur kalmıştır. BUk6 • 
met şlın•t •niyete hlklm
dir. Geee sokala pkmanın 
yasak eiilmesl serrtnlitl I· 
sale etmiffir. Her tarafta 
liik6.n laWdlm drmekteair. 
Biatlilerle müslümanlar •· 
ftllDU puardanberl TU• 

kD1.ulan ...Weler esnum· 
.ıa tlört kiti plailt .. t'ıi 

Heyeti umumiyesl itibarile ~"İlll•••••••••lli' Askeri muhar:rtrımız lnsar .•debi1irler. Fakat hunun 
ıce, ~nı a, 'C'nu~, Zeh. A 

ta Ha.ti M " · R b /ff meribllaa her ıUa ge· , ce, unıre, agl a, et, ~ 
1

_ k 
Cennt. }'-'-- M" truım sayesmde ço yakın-

' •mıa, \17Jf!yyen, Zeh. \ 1 "" '-- f • . 
..._, Nesib M lAhat F •- M ıımana o an uu uvrcu aızı 

e, e , a .. na, u t· 1. E -·'-
ali, MUrıi.ııe, Edibe, Güade, ş.& ıyece ız. sasea ya.,-· 
) e, Meliha, Rabla, Sadtka, Semi- lhını &elen teY ele t.u· 

ha, Atlfe, Meliha, Seyyare, Zey. ---------
llep, Hatice, Didar. Ayşe, Vuslat 

Güml'liJ\l'yUDQuı ite funlar ~ 
clır: 

Bugün ikinci 
~mızda okuyunuz 

Melahat, 'Ümit, LQtfı~ Eınine 
Nazan, Havva, Türkln. Nigar' edi 
Safiye, Seher, Fa tına, Sevim, su: 1 tan 0 f 
na. Nebiye, Sümbül, Beyda, SU 1. • •

11 R.an, Mutena, Menia, Sa.ime, N.: C.}tyen mı et 
dire. 

yarıJan••f*V. 

bu mee.lealn 11en dertte na7ik 
•Jclafu habul eclibnektedlr. FiJ. 

(Devama üçüncü aayf ada) 

Amerika hava 
akınlarını j 

karşılamağa 
hazırlanıyor 

Boston: 27 (A. A.) - Beı ma· 

1 

~·ısta Boston'da bir pasif korun
ma mektebi açılacağı resmf!D 
bildirDmiştir. Öğretilecek baı· 

hca dersler şunlardır: 

Umumi 
ittifaka 
doğru 

Buran (Emekli kurmıy su- faydası yoktur. 
bay ve sabık Bükrq Atı- Afrika cephesinde şimdi 

temiliterimis netice yeri Libya c:ephe.•i 
·Bir çok karilerimiz En Mersa l\latrub'da toplanın 

Son Havadis'in Askeri mu· len İngiliz ordusunun seri 
hnrririni tanımak istedik· netice alması zamanı gelmi 
Jerini bize bild i rmişlerdır. Almanlar bunu hissettikleri i 
Zira •Sabık Bükreş Ataşe· (Tobruk) kalesini 7.aptetm 

Bütün Amerika . hum bır nanıt miistear ol- yan ordusunun son )aptığı l 
mıliterımiz• imzasınm mcv• J;nyret edi)·orlnr. Alman • i 

duğunu sanmışlardn . Bu· urrt:z ~eri püskürtii1nıüştür. 
devletleri limanla• nun ıçın r<'smıni neşre lü- gihzler. ana\'afandan ku~·vet 

rındakİ ecnebi ?.um gorc.lıık. (Devamı üçiıncii sayfada 

gemilerimüsadereye Macaristan da Macarlar 
karar verdiler Hırvatistana 

Diplomaların 1ıevzünden 10nra 
Beyoklu Halkevine men.sup kız: 
lar tarafından spor tıtzahUrleri ya 
pıl~, Zel"bek oyunları oynan • 
lnlftır. 

,~~~~~~~~~=~~ra~~11 Bozgunculukla mtlca•eıe, s•Y d 

1

. ri menJmnlerln muhafazası ve 
Jaava akualarana kaJ'fİ müdafaa 
tertlltata. 

V8fiastoa: rı <A. A.> - va- Sefir gönderiyor temizlik 
şhıgton•a toplalunıf olan mali J 
ve iktı..ai Amerikalılar iıtipre Budapeşte 27 (A.A.) - MacD. yapıyor ar 

Cama ıecesi lngi1iz ilan kuv. r;~ ~v..:~~ 
•etleri Berllnln merkezine ytık. " 
ttek inflllk kudretini haiz atır 
:--balar atnıışlarc1ır. HUcuına 
~yUk hll' fl.. lttlrak etme.q. 

tır. 

Şefin resmi 
Mılli ŞeflllliZ İsmet İnlSntlntiıa 

im.zalıyarak Beyoğlu Halteyjne 
~ye ettikleri tt8iın ~ 
lhlkevıinin en mutena bir Yen.. 

ttliık edilmiştir __ __,.._ ..,.. ----

Hava taarruzlarına 
karf:ı 

Meksijı ile 
Amerika 
arasında 

bir anlaşma 

k •tet1 Amerika kltuı liJDan- ristanın Kahire maslahatgUı.arı 
ı~~.. ...· J L....11--1 B MaroSS} veni tedL-il olunan Budapeşte 27 (A.A.) - Mac ...--• u- Te au._.. mı· ' J ~ J ·-..3 · 

Ll -ı-:- ıı Hıııvatistanın merkezi Zagrebe I ordularının Yugos avy-..a ışg 
yan 111 eaMI• li'"' ......... musa· . J 

ı-· _ı tmı .. ..ı.. tayUı edilmiştir B Marossy he - ett klcri topraklara gırme { ,.e b 
deresuq tav .. ye • .. uı:. · · ı . 

Bu 111 ........ ..U. ye Ame. men yeni va2Jifesi ba.c;ına gide • topraklardan ç kmuk ~asağı nı 
(Devama üçüaıcü eayfada) CE!ktir. n sonuna kadar uzotılın~itr. 

ıı ı ıııııı 
Vaşington: 27 (A. A .) - Ofi: 1908 nesilleri için vataa, ı · R ~· lıumuı. uwııfur h · r pr.ı •m 

nı.t'ıı111 eı1 '1 ·ri lıırılıı ı Hariciye nezaretinin bildirdiği-ı meçhul bir kelimeydi. «Mema• Hamıd efik l 
l ııe göre, Amerika ,.e Meksika liki mahrusa» tabirinin dışırr d.ıı· gi't iıı iı ı ii ni üri.i i \lır: 

Milliiililiiiilll;;i~aıill hUklımetleri iki dt•,•letc ait as· da hir vatan idraki sahibi bu· barla ela dar ,.e kıt lıir 1>rydi. «( \nede karnıııı rf•" ·a oı ..ı · 

K ı BOrİS M'\xtwitıld Ywa ... 1.,.._ Almaa albU .. . ı keri tan·arcleriıı yckdiğerim• hınmıyan yarı münevverlerin 1923 • 41 ne-illeri icin u· ı -ı ! \ utan Q de;!ı dir. ra m lta .. aosterır ait topraklar üzerinden geçme- pek çoğu, tihiri, ilk olarak; ~e· taıı, \atan idraki kadar geni • \'atan, ne tarla, r.c tnpr 1 ne 

1 · • d ... • sini kabul eden bir anlaşma im· nıalin «VATAN yahud SiLiS· tir. ancak Jülıesi, ne shuı:.i hı< t .. 

ştıp e • e•pil' denj Semen direk -~ etm~ılerdir. Anlaşmayı Ame· TRE• ~indeu öğreudiler. Ancak Bu ([e'l1i ük nerede ba,.lar, lar mesahası ... Vatan. bil h' r 
So!ja 27 AA.) _ Kı'll Borla rı.ka hük'1metf namına B. Sum- Kemalın vatan anlayıp, hay· nerede .biter? milli hatıranın dennlikJerindt't 

~tinde'( · Kir.il olduiU \1'8 Ad ner Velles, Meksika hükumeti rak neredo dalgalanıru ora· Riza ÇaHlarh'nın bu n?slıa- kaynaş_ttğı, cazibeli ol~u(~ Jca-lnr 
~ t~~,_, pre~ .. 1.._ eQpifir• ıa 3 .::.ı ~·-', asJlll namına ela Meksika bilyiik elçi· dan, yani bir «ii)asi hudutlar mızda çıkan bir makalesınde, da cezıb hassasıru .&~ız b1r :-1.ık 

..., e Ul\lf...- ·ı. .<Y~ J ~ li B. Nacera imza etmiflen:Ur. ~abası• JMJn ibaretti; bu id· cennen anla11tı bakımından, l'e bir tasavvurdur. 
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En Son Havadis'in Edebi 'Fef-'i.kası • 

iste o zaman Doksal karakolundaki jan
darmalann feci akıbeti öQrenilebilmisti. 

[ p~ ...,l_lifi _: Ni~et~?- N~zif_.J --
Mülazun Fcluni Bey hadiseden l Hk rakı almış, onlara gıötürmüş

lr.i saat sonra, gün batarken cDok tU. Bundan öt.esini bihniyordu. 
sat:ı> a ubşmışu. Niyetı orada mc (ızının çığlıklarını ve siıah ses. 
la vermemek, dolu dU.gio sürüp leri o da .işitmişti. Fakat o sırada 
gıtmekti. Fa tat bunun önünden haında bulunduğu içm i§in bu ta. 
geçerken b r kadın çığlığı ~ • raf1nı iyice kestiremiyordu. Tu
miş, bir harmanda, yayvan bi~ tulan .adamın ismim de biliyordu; 
saman yığını üzerinden fistanını a11kadaşlan onu Baklnciyef diye 
sJkı sıkı totım~ genç bir kızın anıyorlardı., 

'*" Ta~ih te11 l>ir y,aprak 
5 • 

Atlas okyanusuna dehşet saçan ve "Kristof Kolomb'un 
• arkadaşlarını esir eden, büyük ve dihi TUrk denizcisi 

Gelibolu'lu Kemal 
Reisin tavsiyesi 

•• 

2'1 NiflAH lNl 

4000 Yıldır Devam 
Ede n Bir Facia •• ~ --

Karnını doyuratildiöi yeri "Vatan., 
sayan lıir millet: 

Almanlarl 
Bir Almaıa sorunuz : 
"Vatanım neresidir?• 
Şu cevah verecektir: 
• er c 

atlyara1t sıçırıyarak kaçtğını gör- (Devam edecek) " •• Zira Cermen "'kı bizim anladığ ım 
milftü. Aıkabinde iki e1 silah pat. Fatih'in Altun Kakmalı Meşhur Kılıncı Topkapı Müzesindedir manada vatan i<hkinden mahrumdutı Jlamıl'i tabancalı bir adam kızı o0MDEM H (Bu kılıç, §imdi Galatasaray m•ktebiain buluadulu )'enlekl madenden çWrdm.ş demirle J 
~=~~::;:!,,madam. BUGUME ;r .. .ın .. ıt.r.) 1 Y~a~~:tıza Çavdarlı J 

Fa.ı.!\ .. v---.l~l .. 1. bir saldırmaz,. v d. v. .k. mildir. Amma Cezire on sekiz h tb l nd l lılrını koştumıu,, kısa bir mUd - y . b. • UUI ~ ene ıgın 1 1 Remil attığımw, ke ane u. a tı a husü e geldiğini bibn 
öet sonra herifi yaralı olarak ya. enJ Jr Jcat lık vesi'kası imzalamıştı .. Pona mil kara tarafında bir burun var. lunduğumuzu zanetrneyini2Jr.. lazımdır. Bunu bihnek, kaol# 

yakalamıştı. d h ilıU ··.r gozu var ır ırı taya attığımız bu sua ·n ~ ı. va.'"i~ sa.ıına ari e ütün düny 
-~aları ee.,,.,,.örü Leonarda'mın Ve •• •• d s• • dır. Bu burunda Rumeli Jrenarı li b h..o .._ 1 1 b 9 

Mülhımın c001a.b ta yaptığı a a... ncdik cümhuriyetinin ve Osman.. bir buçuk mildir. Gemilerdeın nı, muharip ilci ırkın i.'klimı ta. dehşet salan harbin talihini, 
..ıı.. • ~ lıı i<mın!lra...,,,rluğuoun mıı..+el'elk K rf 'd köprü kurup adaya aaker geçme. ın· 

1
_ • • t ... _,,_ ,

1
_ + _ _, taharriyat hivuir netice ~mıe- -,,- -.or- ""' ""I' Q Q ur r· ı vaziyet~nnı ecıaaA w::re. eden Cermen ve .1.Z18iliz ırkla Geçenlerde hnı fen mecmu- dünımanlan Po}ye tarafını aıti - • ye müsaittir. Adada iki kale var- -::J 'mlşti. K:öylUJenn hepııi, hancı da • b. k. -~ la L ceğiz. dan ha11«isine tevecciAh ldecetb'l a mda, yeni ve garıp ır ma ı· zam ~ Fat.ilıi kızdıl:mı«tı. tştt.e .. l . k .. dır. Bu kaleleı·in diaıar n baş'11.a ı 

dalnl old
1

Wi>

11 

halde cBu adamı ta- _ı l d ~. ......~ -·-s 4f Bu goz erı or ı Miladdaln e. vvel takr .. ibenpO. de ögr~ enmek olur. -- nenin .ah.• icat o mı .ut'ıunu Fanh bu bulunmaz fırsattaaı .is • ... başkadır. Dizdar ar kale harıcın. A\n rumadiklarını, kim olduğunu bn. k d ö 1 '-. • t k' • v d . k d b k b 1 lar l 2300 sene.;ıerınde, bugun • ~ .. ·nıar va onlann o u WD. y ., uır ıca ı, se- t !.ade ederek Ged;x Ahmet P.aşa etmeııınçe en e l a ir imse u ur sa tepe er - msa "' 
med!klaini, ilk defa ola.ralk gör. çirdiğimiz b11 hercümerç dün· b "d lard b" d . ilssü 3 b. ler, ya ismini verolğimiz toprakü. ayrı !toplanmış kütleler'.ıli j 

dUk.lennb söylemişlerdi. Hatta d'kk ~-a u in. a a ır enu gören ve gürü.yen ır . 1lerine gelip yerle§4?n bu h•§i. den milletler dfüıünH4'Jerı·, yasında hile nazarı ı atten kuımasıru emretti. Yunanistanın Korfu aclasile Mut.on Venedi. ......,. ... ,, fistanını sıkı sıkı tutarak avazı kacınıvaoak ve bir çoklarımızı ed"- i hl .ked"r ~ t 1-..l b 1 nd mal ıriuna mensuptur. ketleri karakterleri kuvet fi .,ıtıgı kadar bağırarak kaçan ~ · _1_ garbınd'aki bu adalar Ven iA e l l .,, gin ve talyanın e irııu'e u u u. !Pancar.maniı.mi'nin milh'.a- • • • 
;enç 1uz bile sorulan suallere hep bir hayli heyecana dii§Ürecmı.: körfezini tıkadığı .gibi Palye se. ğu müddetçe Osmanlı halcimiye- raftarlarından Rosenberg'irrli. c~~· met~ ve ~hatları i . 
cneznamıt demiş, kesmiş atmıştı. «~.krin fotoğrafını çeke~ ma· hHlerine çmacak kuıvvetlerin de • 5 • ti Karlıeli, Mora ve Arnavutluk. asını kabul ile ve bugünk.U • le U2erler nde ~aşadıkları 
İşin en garip ciheti bu ltı7.lll han. kıne::.. • . . • çok müsait ve yardımcı üsleri ola ta kökleşememişti. Bugün .ıwrfo nıanlan da m~mnun etmelıs. parçasını~ ~e. bu "toprak pa . Cının 1.. ••• ohnasıydı. Hancı cDok Gulmeyınız, ıstibfaf ıle hffrdi Gedik Ahmet Paşa Avlon reisin Korfo ve Mut.on haktkında ve Mut.on Yunanlıların ve lngiliz ·ı ·aa· ikl . Ari» b" nı saran ıkhmın şartlar.ına tabı ~ ka ılamayınız dudak hükme· 

1 

• l Jıa • CÜ ıe, 1 ıa ett erı c 12 kırlar. Bilylik ilim Ferdil· 1P.! 
Nb taki döl"t Bulgardan biriy- • ~ . ' . ) kla yaya geçmeden evvel hu adalar- ki tavsiyıelerini şöy e an tır. kuvvetlerinin elindedır. Şu halde de kendilerine izafe edebi. • . .. . 

Gi. i~~n:.!!:kı;;r:;ı:;le~iunmy:pal- danZante ile Santa Maorayı harp Kema4Bul cez.ı.Reıs··rebubak'kcev~ndbı.ada°::mmue~ İtalya henüz kördür. ilki gözü de Yalnız izafe ettiğimiz bul • Lotx..:._ Mfi rşeyı~ '~~[• tekrtevvul n 
Jandıannalar evirıi taharri e • :,;' h.k b·ı k 1 uıı siz ~al etrnişterdi. Bugün <le .. J • düşmanlarının elindedir. Kör yü- lik> hiçbir :ıamanda cme(li?t 00

1 
1r u • yam PA ıuu §8 ara mıa ve tat ı a ı e onu m ııo· b -~-ıa y İtaly ı d rdi ~..: Venedı·r.;... n .. : göz.Ü .. .. - • d . amakta n.ı.k haklı ı·di m .... dinee, iki cTüfenkçiyeff» bomba. p s. k. Pı Sal etriere u - r unan an çarp s- e · -m e;•A uu ruy~J.erın devletler.ı a:ma uçu. baıbalığııt bakın n ken<lileı ve . r- . • DU • 

sı, bir Gıra tüfe&i ve iki tane fi. h arısthe ı ~nde ur hl ~· hüC"" masında hala mühim rol oynu • vardır. Sol gözU Mut.on 'kalesidir. ruına götürdü:kleri hakkında ta. rilımesi demek değildir. Ziırl» ka~ N:~~n. da ı~ak etmış 
asta anesı e, zır 1 ır L..- 'C'-'-' T"..._l · b dalar e ...... ~ g;:...·u· m-bur K.örföz ada- "hi 

1 
ak . .l • (Bır hakumetın sıyaseti on t*Jik bulmuşlardı. rede bulunan bu alet önünde- yorJIW'. ~ u.rJ\ erın u a • v ~ .._ "'" rı n sayı anuyac k1tUar çok mı liğin ne şekilde dojduğunlımt . . . . ' 

Fehim Bey hancıya sormuştu: . 'v la ya.kında İngiliz ve Yunan müt sıdır. deyiip merhum ve mağfur salleri vaı'dır. tarih ·ıe _ nl b"ld~ gi coğrafi vazıye-ti ıçınde bulun 
kl ma aya oturanın, agrı ve 81· . rd lar - cakl Sultan Beyazıt Tabe serahü haz. • ı ugraşa ar ı ~. demişti. 

- Bu bombalar senin mi? zı hif.l!ettirmeden, zihninden tefi.k o u .ının . sıgına arı u bi, medeniye-t yaratmış bh'n . .. . . ~ 
_ Hayır Beyim.. . 'k le-el' . T ..• Moranın gari>indckı Muton ka?ıe- rederinin bak payına bu cevapla. Gediac Ahmet Paşa Zanta ve rlcın bulunmadığını da yiyni Yme en buyUk ihrnleıden 1' 
- Ya 1u silfııhla bu fişekler? ~~=:~,. ~T~ ;;kıyo.:7.:!fra.::e~- si. hakkında ne düşlindilıklerlni rı demişti (2)• . Seııta Maurayı sağlam bir deniz tarihçiler pek güzel bilir!ı tıor Cousin de şöyJıe der: 
- Onlar da benim d~l.. ] .1d -.1.:J-L. ve bı'r rnk bil.mek P faydalı olur. Piri reisin bu ada li~ında ·· ·· tllkıta d cTarih tekerrürden ibir.> - Bana iklimin vaziyetini er eı e cuı .. ....,, 3'- n... . n d zamanında ya rdix.: te :ma~ d U9Su yap n sonra onanma -
- Kimin öylre ise bunlar? baıtaların bu yeni usul ile te· " .. ıncı peyazı . . .. ,. • ve 5

• en re:n 8 sından ayırdığı nakliye gemileri. Hemen her z,aıııan; hert1e- d~:iniz!. ;o~rağın.ın ınahsuli 
- Bilmiyorum Bey.im.. d · • b ı nmı şayaıı -ve A!kdeıuı.ı bir tuık ha.ı- buraya Slralıya m: ni A.vlonyaya getinni.,.i. Burada fekıldrimiz tarafından tıeJccU- göstemız. Size o uısanların ne avıBJne a~ a t·· l 01~ H" · N bi ta ·ın 931 lu ~ 

- Bu adamın olmaınn7 N "nl d" aıı.ıyonız Ya- ne getirdikten sonra At as ft;ya. c ıcretı e rı yı n- donan-rn.,,,,ı tam teohizatlı kara len bu cümlenin ilmi ne bir duklarını demaJ söyliyebildi e gu t-.r c Y :ı • • f da ,,_ b -r. V nedwd· hük. ·-·-.T 
- Neınam Beyim.. ahb' d 1 eler görtteğiz? nusuna kadar taşarak Kr~to -en u -ya e r rd bekT rd p b - mahiyeti haiz olduğu rees. gibi, ~alnız bugünlkü tanh1ıe V lm lar bir r Dı •. m.~ .~ ~~ nh )' M d 1 •. Kolomb'un Amerikanın liçUr.cıi medeli yUz yinni OOkuı. yıl ol •d 

0 
usu .

1 
ıy~ u.uı:katşa u or su··• ,..;_,:ı:ye kadar ~~e- degıy·ı, fakat .ıreleceık devirle • e bu bi iyarum> upınuowı a t. e e a· .. .. ritad 1 BUlldan 

1 
KAiıkl ad. uyu gemı erme aru an sonra •ı ~·"'"' e~ • • • ıe 

saatin içinde belki yüz deia teker Kırıstnın eadakatiodtn şüphe· ke~ı:~den. done~l a b' aş ar;~ı, ~':ıuh t ,;e nniş B"; ha askerine uzun bir hitabede bulun mi§tir. tarıhler'ını de anlatabilirim.• ' 

rür etm~ }enen erkek, onunla beraber geım er~~-:!- ı,,.,.~~f hun · ı e .
1 

e t r a1. und V·-~.l "- k. "fi . b' • du Paşa yüksek bir baştartadan Tarfuin bir tekerrüruğu İklimin insanlar iizerindeıki ~ Nıha t "")izim b · · k la yaptığı n.111eı-J1Ka '"":lı arı as,nı unun e ın en t:UCUl'K a n ır . f ~ . . . . . tetkik ~ 
ye mu u ışın ° Y soluğu doğruca Salpetriere'de 'esir alan bü .. 'k ve dahi Tii:-k hile ile ele ahnıştır. Merhum pa- sabah güneşinin pembe tülleri muhakkaktır. Fakat burriı •.. uz ve sırll'\1 e~ ıyı ı 

lakla haJıledilemiyecejınl anlamış, ahyor kadın masaya oturtulu- yu . . alıtında uyuyan Polye sahillerini rün ne gibi sebepleresiri üst.adlardan Lucıeo Febvre 'Wikiıkatı ~t karakoluna ha- ' . k' denizcisi Gelibolulu KemaL reı. dı.şah -Bayaut II- bu adanın .. __ ı_ qunlen der: 
yor kı a hır an sonra ma ıne _ ""h' f "h k ...,.ı: berd bah.rd gösterenıııı;: :s- • 1 --~g-ı· .:ı-11..,.:: ..... .;;._-.;ı.. ,t ... _ • • • sin padıM1ha yaptıgı en mu ım etı alJIWne en ve ı en . yelim i<>te hedefimiz ora pek T h' i ı 

va e C\uK: ~..u.-..""'j"' ... •· ~ harekete gelerek, ibre terazıler . 1 ~rd b' . . ,~,. ..ı__ çekip n•ut'"'sıl rihaar öte - I~te hedefimiz OntSJdır. O. 7 -• ari ı nsan ar yara 
o zaman Dokrat jandaımalarının - .1 . . h. I ; tavsıy~ e en ınsı şu ıuı. a:.ırer • .... ..._, • .. . . yakın<iır. f k t . 

1 
1d _ ·L, 

de oldugu gı u serı ır < e\ ır- V ......ı:.J.: ik. .. .. ardır So de beriye döncfükten sonra de- rada dunyanın her nımetıni bu- Bıraz" """-~a kUreklelıştı, a a ınsan arı o ugu gıu! 
feci serencamından haberdar ola. den sonra bir hat üstünde du- en~n 1 

g<YLu v : . • . n ~ • t lac -
0 

to :aıJcl "h b" _... yetlerini, kanunlannı, tarihle 
bilmişti. Bunun üzerine tahkika. S oo r· . . 'ki d lu Maton sağı Korfo = Korfoz. oıze çıkıld·gı sebepten zarurı ne agız. pr. arı tarı ız.e yelkenler şişti. Muazzl'iirCc yaratan da iklimdir.> 
ta bır kat daha şiddet vermişti ~ııor: aatd' r( u. ytrmı 1 

a- dür. (1) Bu gözleri kör etmedikçe bahtiye varıldı. .. Bu civardan ha vadetmiştir. Şimdi oralarda kom. dionanması Polye sahill doğ-
Hancıyı köylüleri hatta genç kı. d a on ~e 1 senı~e :eçed ma- Venediık gören ve yürüyen bir raçtan kaçan kafirler bu adaya şu ka\-gaları oluyor. İnsanlar bir- rıı sUzUldü. Monteskiyo da ayni iddiada 
z.ı teker' teker devimuş dlartin; · ·ıam,l 0 

gunndsaat 
8 tıd.~ .. 0~~ tehlike ohna.'ktan kurtarılamaz. geçip halas olurlar. Bu adada birlerini kırıYQrlar. Biz hem on. _Ser _ lunmuş, kanunların iklim şa 

• ı e o an ra evuyu U§unmca· . . x.. ,__ 1 1 ı h d t .. tt·~· . rırıa tabi bulunduğunu isbat e& kayışları iLe ayaklarını burarak l l, Bize Akdenizin sahilderini, ada- eınsalsız zeytınya5• ııttsı o ur an eın e evarus e ığ'ımız 
basm-+• cınnsıoyı e Ymahf!g'll ••• I k' • !arını, derinliklerini, aığlarım dö- ol yağ He gerntler yüklenip her şarki Roma imparatc:ırluğlınun (1) Eski ve ana eseı Kor- miştir, ~ ... ~- ·• ut ta; masat a ı zat, U· De k hı ki h Han 

· her tUrlil kt ) lt1 · • J•· ·· ıu·· küntülerini, cereyaınlarmı ve ha. '-"ere g·derler. Adanın önündeki toprakkmnı kurtaracağız orası fo bu .,.kilde yazıl'"r. me o yor dari te cımn va21iyeü za a o :1n va eı:ını u uı • J r- '" rürdil dediği · b 
§ii.phey~ müsaitti. rv . G /' valannı bütün hurda tderrüatıi. ~roc:un<la on sekiz bin ev varcl r. b!z.:.mdir. Şimdi k&ler döviilsü~ (2) Kitabü bahriyyfe 330 r» m,z :ıaman u 

Bulunan s:ilihlar, Bulgar ko- (Devamı dördü~ ::rad:) ıp le yaz.an Piri Reis amcası Kemal Bu kaleden Rumeli kenarı altı nn:karalar çalıJlSın! ASker! Yürü. Ayasof)'& en fazla l'mıil olan kuvvet, tabi~ 
mı'tacılarının kulland kları nevi. _ "'-=-- j tın kanunlarıdır. Ve bu teke 

tabii bir ııarurettir. )erdendi ve onun evinde bulun. - Hiçi Fakat 90Cukhrklannla En Son Havadis'in roman tefrikası: 5 sessiı.ce kalltarak O&'anıııa 
muşlardı. Acaba hancı ihtilil çe. beni asabiJıeştiriyorsun! İyisi mi, geldi. Şimdi, esas mese~ye ge!ıel" 
telerine yataklık mı ediyordu? git buradan! Etkek, başına gıiş bii. Cermen ırkının bu ıtopra.k 
Yakalanan adam, kııırun ırzına Şaşkın, bedbaht bir halde, ka. yük bir raşeye kapıl hisset. bundan aşağı yukarı 4'100 sene 
tıasallikt etmek istemiş, ar'kasın. dını göğsUnde sıkmak istedi. Fa. ti. Ah! bu kadm ... ız yasa. ve] gelip yerleştiğini biraz e 
dan kO'\ıalemış, hatta iki el de ta. kat önünde iken<:iisine yabancı göz ınak ne elemekti? ızamana yukarıda yazmıştık. Bin bir 

banca atmıştı. Böyle olduğu hal- )er)e bakan hain, inatçı yU2.lii bil. kadar sönilk kalmı mevcu. cera içinde geçen bu 4000 sene 
de bir şey söylememesi bir çok mediği bir LUsil peyda olmustu. diyeti, hiç bir yarıd'zum ol. çinde bu ırk n Balkank•ra a 
feyler bildiğine delalet etmıyor bundan bir şey anlamıyordu. madan peri masalı, solana. ynkarı 470 taarru7ı<fa buluond 

muydu? _ Ne var sevgilıi? Canını mı b~ı çi~eklerle bezenmiş Homer i Sadun Ga=Jip.I cele ederek ve sessiz kılavuzu ğa yeg-dne ı;:::.;::;tedıcik seh. ve bu ırk taraf ndan güd"jJmlif 
Hancı iri yarı bir adamdı. El. sıktım?? İncittim mi seni? İste. 1 zamanın n küçük bir Yunanlı ka. ' _ . tarafından takip edilerek keşişha. lan istila emellerinin 1nhakk 

· sk __ ,_ A · _.J.!, har kadındı ... İşiti) bir hırs lıncı sopaya kadar cbaruı mı » m'l erek oldu, sem temin ederim. chnı, çok e ive nıt.-şuUr yayam kadar yükseğe tünemiş bu ma. neye döuuü. na her zaman Balkanla?"ın 
bı demem ti. Fakat Fehiıren Söyle bana... Manastırının yolunda Alkibyadi Sehhar kadın, üstü asmalarla ll:ısiniın de şehveerini k:ı .. 

nastıra ulaşmalata, doğrusu, ace. bart yor ve kamı.fu, yi "' artık canı boğazına ~lmişti. Han- - Of, dinle, hayır! Git bura. Konstantopulo ile kılavuzunun leye ne )üz.um vardı? Yinni se. örtülü rivnk.ta otunmJ§tu. Orada 
cı sustukça, dayagın şiddetini art dan! Git buradan! Bırak beni! önünde yUrüyorou. Hafif rüzgar nedenberi görmediği Todori baba değilmiş, san.ki kendini unutmuş 
tumış, yorulunca sopayı çavu - Tabii halde değilim, nem var bil. yumuşak bir elbisenin kıvrımla. elbet daha bekliyebilir<iH Ş~et. gibi, kayıtsız, garip görünüyordu. 
§Un eline dayamıştı. cBu adamı miyorum. Fakat bu esnada sana rını, oynak hareketleri şehvant Jıi, mukavemet edilmez bir istek Ha~buki Yunanlı onu görül" gör. 
da Allah yarattı> dememi§ti. Döv tahammül edemem! Git buradan, hisler için bir zevk teşkıl eden Alkfüyadi-ui münzevi keşi..ı.ftne. 
mus dövrmiş dövmüştü Niha rahc:mag· a git' mütenasLp ır vucuue, ıra arı d v k. rd S h ı· . · · b' ·· .l .,..hl .. J :>"'- mez, cmun da aynı yıpratan ateşle 

"' • ·· • ~ -r·· · • ye ogru çe ıyo u. eya fi ının tutuştuğunu anladı. Bütün kadın :yet çete olanı biteni bülbül gibi Bu ne ani yüreksızlikti! Ilk şaşkına döndürecek, İda tepesi. hedefini, Atinayı, Arıtenıisyanın 
anlatmı tı. dcfadir ki a~U kadın asabiyeti nin bütün ço~.nlarım teShir ede. güzelliğini, servetini, evlenmeleri. 

. c:Bu çete Sar~aban köylerinde gösteriyordu. Piyer şefkatkı, tat. cek bir vücude yapıştıırıyordu. ni un1.>tuyordu ... Yar.ırn yamalak 
clo ac:ııyordu. Kışın iki defa «Dok lı!kla eller·ni dkşadı, ünkıtü: Zaman ı.aman hararetli, garip bir gördüğü, 'Zihni altUst eden bu 
satı. a uğramı!'öJar, handa gecele • - Fa'kat ateşin var. bakışla yanıp tutuşan seyyah, ge~ Fııa.nsız kadınının bir pusesi - Geliniz, dedi.. öbür gün Ar. 
n1 lerdi. O gün evinde oturur • _ Hayır! Of, . tidecek misin kekikler le nanelıerin arasından ha için her şeyi hiç zahmetsiz iırltar gonun bordasında oluruz ve ne. 

ların kollarına atılmağı tahayyül 
ettiklerine inanmış bir hakle, b:r 
Don Juan rahatlığile sadece: 

k n b rd n bire bomba ve silah burad"an? Gidecek misin bura. fif etli, çekici, büyUleyici dolgun etmeğe hazır olduğunu ~kın bir reye fstezseniz oraya gideriz ... 
ile erini işitm• ve on dakika son. dan? Gidip uyuyacağım, geçer ... bir ağız hayalinin yükseldiğin halde hissediyordu. Kadın dinliyordu ve bu dinle. 
ra bu çeteci ile Uç aritadaşı ken- Akşama daha zyileşirim! Git! görüyordu. Kılavuz, geri dönmek emrini yiş bir hamlede, ademden daha 
el.isini haıımana çağırarak rakı ve Haydi git! Bu hatırlayışlarm tazyı.kı altın işittiği zaman pşı.rmad'ı. Alkih. bo§ bir uykudan u~anı.şa benzi. 

f'lyecelt istemiş.lerdi'. Evi~en ya ı * dayenerek. pa~~nın !kenarına yedi, kafası eğik bir halde tehli- yordu. Bu meçhulün adama ait 
nm koyun çevıaesı ve bır bin. Altın ibir gerdanlık tat .ııJ \re oturdu. Di*nınce dü§Und~ O keye atılan vahşi hayvm ıiıbi L oJdutunu bir laniyede anladı ve 

tek keb"me kom~. ağızları 
buluşmağa mütelıkendileri. 
ni birleşmiş ve aş buldul. 
!ar. 

Erkek nilıay 

- Gel... di.ıManch. 
Kadın geceıklaştığını, 

ne soğuğunu 'r. tdılikcyi 
hiç ileri sürman odadan 

çağıran yrl\ ru rarlı zavıf 
ı:eı:ini hile (Ju. OJdıtğu 

gihi gitti. Alk bir i kem
Jenin arka lığ süriiklenen 
alıtcalı geniş .n mendHi 
yakalayarak omuzlarına 
attı. 

(Dw ı:OT) 

mezar olduğunu görürüz. Alın 
l:ır garpta her wınan ha ırı 
muzaffer olmuşLır, fakat bu -ıJ 
ferlerini, Balkanlara g~lip g~ 
müş1erdir. 

Bilhassa kendi ırkının tari 
pek iyi tetkik cbn"ş olan 
ma11~), pek haklı b.r ıdü§i.ince 
şu sözü söylemişti: 

- Garbi zaferlerile eze 1 ft 
manya, şaı:ikta daima mağk1p 
cağını unutmamal ·dır.> 

Bu bir lkclıanet dcrnldi. T 
ve .ikl"rn şartlarını birhıri.ne .ıYl 
ctmeğe mUYaffak olan d"plo 
hem tarihe, hem de ikJıimin ! 

na veıdiği vasıflara bakara1' 
iddiayı yapmıştı. 

(Devam edeuk) 
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. !7 N1s.AN lNl - EN SON HA'l~ 

[ oÜrbü~ÜntersileJ.I . ·Bu G:üriön En Son Haberleri 
Biz öyle bir Uzakşarkta beliren 18 J 
milletiz ki.~~ bir ittifak Ayda Semendirek Yunanistan 

Çi_n, Amerika, 6.687 .000 , Adası hakkındia 
Biz öyle }Jir milletiz ki, en 1 1 tonluk ticaret N 1 • 1 L d d A ak ~'lıüyiik '>a8fımız cenga..crliği - ngi tere~~~ r ası ışga on ra a nz 

ıniz, k_ahranıanlığınıızdır._. gemı· • b t d•Jd• ? •• .. f ,.f d·ı· k Bi~ öyle hir' mHctiz ki,. tanlı ftA .. l'1"' ç· --vh"- . Si a mış e 1 1 • ounu es 1 e ı ır en 
. tlen evvelki de\ irler' hile men· ıvı l Ll ln ükumetiri..e . 
kiLeleriuiizıe clolmlur.. yap{lqcak mali yardım Bunun mühim bir. Yunanlılar bermutqt SÖyfeft_ 80- İkİ OUfl{k 

Biz Ö}I~ },ir u~ilh:tiz ki, .kı- l l l k Al. .. " k ·i · · '. . 
lıcmıızla tarihin ~tryrini değiş· ar Sağ am aştırz/dı ısmz man ·ve 1 ar,Tamanca çarpış:. . Londra: 27 (A. A.) - Yuna· 

tiruıi'Z ve tarihe ahın harflerle . -o-+ ita/yan f ilolarzna ! tılar. Teslim olma- nistanın Londra elçisi B. Simo· 
yazılau zaferler kazanmı~ız.. Nevyork: 27 (A. A.) - Cuma aiddir dzla. r, öldüler.. pulos Anzaklar günü miinase-

Biz öyle hir milletiz k{ As· ı günü Vnşingtonda yeni bir İn- "" ~etilc verilen ziyafette haıır 
ya Lozkırl:mn<la, Avruıı~ 0 , a- , giliz • Çin para aruaşması imza- Nevyo11k 2.7 (A.A.) - Tass: Küçük bir kuvve-. bulunmuş ve bir nutuk söyliye-
larlnda ve Afrika f'iil1crinde at 

1 

lanınıştır. United Press'in bildirdjğine göre, Jı 1 •• J {ı rek demiştir ki: 
• > v · · aıa muua aaı~ oyn;ütık, kılıç ~akmlattık.. aşington'daki İngiHz büyük Harbin ilık 18 ayın<laik.i ticaret ge. ~- - l\lcmleketin, altı aylık ta-

Biz Uylc hir ınilleıiz ki. dün e_Içiliği diin şu notu neşretmiş· misi zayıiatı ceı~'an 6.687.000 t~i devam ediyo1:· rihi för mu.kaveme~ten sonra, 
ya}a nanı ·nlım Cengizler, .Fa- tır: latoya baliğ olmaktadır. Bunun . ' Alman makinelerinin isfilôsma 
tilıler, Mu tafa KPmallcr ara. Geçen ilkkanunda İngiliz hü- 5.400.000 .nonilatosu İngiltere ile .Berl:n~ 26~Aİ A.) ; D, ~· ~ uğramıştır. -Almanya, terkedi-
mızdau çıkmı"tır. kU:ıneti Çin hükumetinin emri- müttefiklerine ve bitaraf meinle- j aıansı, ~ . ~ arın ema . r~ len şehirleri ve 'mevzileri. işgal 
1 n· .. ~ . b . k tl 't. ~ 802 ooo· to ·1~to adasının ışgalı hakkında bu ış- t k 'b• ı't l 1 .. t ız oylc Lir nıilletız ki a;;;ı • ne eş mılyon sterlinklik bir ı e ere aı tır. . nııa su . . . . e me gı ı a yan ara ınus es-
1 • ' · r ı_ d' Alın 485 000 1A... galc şahit olan bırısınden aşa- b' f . . V b" arca naraıııız biitün cihanı a.re ı açmıştır. Para istikrarının . anyanın . toru a.osu v · . . A . na ır ırsat vernııştır. e oy-

1 
.. 

•• •• gozu Asker ile .•• 

Eğer İngiltereyi ma 
·etmek istiyorsa 

Almanya Ege d'enizini 
Manş denizini bir Alman 

yapmalıdır! 
Tek başına bir Cebelüttarık, 

Avrupada \te Yakınşar.kta istila 
to11raldt4rdan çok daha kıy me 

-. Yazan: Sabık Bükreş 
Ateşe mili terimiz --- ---. 

(Ba~ı birinci sayfada) l İngiltereye kar~ı nih 

• . . . . t . . . . d It 1 -.J. gıdaki malumatı almıştır. l ı·t l l k d ki b' ""trettı, sın<lırdı.. enıını ıçın alınacak teknik ma- a a yanım.ur. 1 • • ece a yan ar azan ı arı ı 
Ir .. l J • ·ıı .. li tedb. l hak · 1 19 nısan sabahı saat beş bu- zaferi iddia etmek kiistahhğm-. ız oy e nr ıuı etiz

1 
ki, he- ır er kında miizakere- • ukta mÖtörlü altı kotradan 

nıen her çağ<la, her kıt ada .im ler cereyan etmistir. Adisababa ç .. k:k kü "k b' n nr da bulundular. Kralım, Yuna)) 

lirceek vaziyette değildirler. Or kazaıımı~ ve sulh ma 
tnsark kumandanlığının cı:u- 1 zulıırını kabul ettirn 
rinde bulunan İngiliz ordu~u , taraf tan harbe dev 
bir kaç cephede ayrı ayrı hare- diğer taraftan da Al 
kata girişecek kadar büyiik de- sını Alman emelleriı 
ğildir. Doğiı Afrika, Libya ve ni baştan ~izmek yol 

' puratoriuklar kurmnxuz. . • Bu müzakerel~r bugün Va- ~o; .ep hill ç?iıd 1~. ~.0 ~ a hükfımeti ve Yunan milleU ya 
· Biz öyle bir milletiz ki ren şingtonda İngiliz kraliyet bükU- Negus•• t 0•• d hya sak t etrı. t~ Bı~ ıml n

0 
.. • ınuharebesiz hürriyete veda· et-

g. ·. ı ' • t• · • an are e e ınış ır. ır sa • mek ve yahut da bu hu" '"et tıtı · J\.f!nırmzdaıi altın ha) rai:-ı- me ı namına Sir Frcderıck Phi- . ·d· • t'hkA k t lar a ait rrı,, • 
hırz· ' · ·1 ' 'k d · 0 lips ç· h"kl"..- • B k ı v - ·zerın e ıs 1 atn ı a ın )eri müdafaa etm~k ~ıklarile 

<l ~ıınuıye . a ar hır leke ve ın u uı~ıctı namına . arşı a.maga altı botla iki hücum botu bulu-
.Ju;ntlı.Lrtuatlık ... .. , .. . , ~or_ıg tarafından ımzalanan an· d ._ S d 

300 
a Al karşılaştıtar. · Mukavemet etti-

•. B.ı Ö)lt· Mr milletiz ki dost !aşmaya mi.incer olmuştur. • . haz·' . ~ 1rıa· 0 .... 1. y·· 0" 'rf ~ nuk~o~ u~ dursa a ad. ke d ma~ Je:r ve kendilerini bC'lı:liyeti iı;nti-
luv:uml, 1 

... • • a:s erı var ı. em ıre a ası ı? hanları tamaıniyle' inüdrik . nJ.a 
o ı~ en ıvef ah d tl k B . . . ı ~· 

· .. 1 v os u ~ b ınttkavele lngiltere ile Çin . . • , · "' gaJ edllecek .. · · · rak bımu · yaptılar.' ·Zafer içi~ 0 u:;rııan ıgııuız en, .mert düs atasuıd"' 1• h .d 1 . Adısababa 27 (A.A.) - Habeş · T 
1
. dad in .

1
• · 

nıanlıkur :,; • . .. ma ı ·a a a yapı an ış · Iıın. to H. .1 S ,.,';..·' . ·' h. ı a.yyare er a a · gı ız gar- her şeyi veriyorlar. "Bugün siı,t> 
· bırlir.i . . b' t h" .. .. :para ru aı e CJ.Q.:ilenın şa - • b 

1 
d v .. h d 

B. .. J L .. uın ye:u ır eza urunu .. nızonu u unma ıgını muşa e e başım yukarıda hitap ediyorum. ız oy c 11ir milletiz ki, kah- t k'I . . si mumessiJıi Makonne 15 Nisan.ı . . • . 
rauı J eş 1 etmekte ve ıkı memleket d A.J'--~-ba . . . • . etmışlerdır. Fakat adada Yunan Çünkü vazifemizi yaptık. Ve ni-

· a.ıı. or uuııı~u tt-o:kil eden arasınd ki d .~ k .. b t a u.ı:;cı;Uöı ya gelmıstır. Kendı- ı·· •t k" "k "f 1 ıı.r 1 ·ı_ı ~ a osc·ıu munasc- e - . ~ . po ıısne aı - uçu mu reez er hai zafer gününe kadar da vazi-" c ımt·tçılıi: ı•r açlıg-a ,,u .. uz1 1 · .:ıı.ne 4 subay refakat edıyordu. tt B 
1 

k 
~ · ' · u· erıni -tebarüz ettirmektedir. Bu mevcu ur. un arın mu ave- feınizi yapmakta· de\•am cdece-
~a, yorgunluğa ve U)ku~uz}u. anla~a Anıerika ile Çin ara~ Makone beş senelik işgalden son. t .. t • b kl .

1 
. 

ga d 1 k 1 ük 1 ·s~· H b h.. • . . . 1 me gos ermesı e em mıyor. ğit. -
ura ? . ·er ~r.. · sında bugu''ı1 ı'nızalanan w•e .• • ı.-a a eş üıkumet mevkezının 1600 t · t'f d k' d -ıık A 1 B · ~ :1 . _ .. me re ır ı a a ı ag a. Aynı ziyafette vustra ya ba~ 

k ı.z •öyle hir rnillı'lİz k' merikan doları ile Yuan arasın- ne vazıyette oldugunu muşahede d .. d"k V . . d'k F' 
. allılcriıııı·z1 'atan .·ı~kı'Je ça ı, ek . . lm' ı· ayı gor u , e sıse gır ı . ı- vekili B. l\lenzies de şunları söy· 

, da bı'r t · · · · t'h etm ıçın ge ış ır. lot'llA k d · b' · yor... .. rpı. rnın·azenc esısmı ıs ı · ı aınızm uınan anı ızı lemiştir: 

n·· · dal eden aynı mahi:vette bir mu- • l durdurdu. Sis birdenbire da- _ Yunanistan, insanlık taı·i-
n. 1 .. 1

1
z Ö}lc_bir nı_illetiz ki, düş- vazene tesisini istihdaf.eden ay. Yunanıstanda Al- '· gıv ldı. Şimdi adayı yakından gö- d l 

... u ar ynrdmııwı:un h' k ah' tt b' j• . d 1 hinde hürriyet uğrun a yapı· 
1 • v . ı I':" • ır arış nı m ıye e ır mukaveleye manJar n. giliz}er en rüyo.ruz. Ada halkı da bhi gör- mış olan en cesur savaşuı· er ~~Pr.agı_ua ancak. son fer·ı! · :ı l k kt d·ı · • ' 
zın .1' , , uınıı. nuıva.z.. o ara a e 1 nıışhr. dah f . J J f tlü. Jki g~mi kaçmaya ralı§ı~·or. parlak misallerinden birini gös-
. k t'e..,_c•uıııden geçebilirse a Amerikan - Çin anlasması mu· a az a te e at "uıemı'lerım· ı'zden hır· ı' buna man~ ,· 

Y.a ha-ahilir.. ' h - . ... termiştir. Eğer bana .. Yunanis-
B. . c nce de dğer br sandık kuru verdiler~ ,ıdu. Gem.ilerimizden her biri tan'a yardım etmekle iyi mi et-

.. ız (.iyJe bir milletiz ki. h _ lacaktır. Amerka 50 miluon do· ' .. • d 'tr l .. 1 t t 
gun her . k' ' u " . : uzerın e mı a y~z er a eş vaz . tin• diye sorarlarsa cevabım ~u 
fa. · . :ı:aınan ·ınden daha .lar tutarında yuan satın alma· K,ahire: •· (~- K.~ - Almaıı J yetind.ed.ir. Birdenbire ateş baş- olacaktır: 

zla ıınaıunıız v taahh kıt 1 d-' tlı t u 
\ar... 'e aznıi!Uiz gı üt etmektedir. a arının şı ue ~arr ~n 1 Iadı. ihraç için her şey J.ıaz~r. _ Yunanistan hiç bir tered· 

B• ı.... kaı-.. ş.sında s.ar. sılmaz bu a_tım i As'·erlenlen . bir kısm.1 1 sulara · t• Y · t · ı?. Ö) le 1.ı • r . .11 o• i 1 ~ düt göstcrmemış ır. unams an 
gfüi · ·lıct' ~ 1 

, 
10,~ etiz ki, hu ' • goster~n ~·~•z .. ardcıJar~ Atın~- a~~~r ye .kara~ doğru ilerli· h'arbetmeğe hazırdi ve bunu .bü-. 

• ....._..,_,.t:ı.~ı. .amankınllert d l ,Cebe)u••ttanll- ya dogru .ıntız~mla ,çekılmekte- ... or İhraç bövlec.e yo.'pılınıstır .. k b' .. t .. _, .. v k t uın11,;l::u11U~l~I!.ıit • :... a ıa 1', , . , A • J • .. • .,. • • vu ı'i us UDTllge arşı yap ı. 
l ' ' ,Şanıl Ordu . Jtır. KQrent e hakim tepelerde Her ev araştırdmıcı ve halk top B .. d' .2 • ı:. lı: -ı ruuz ıudntta tıÖhet \: nk}' • (8 • b' • • . , . . , . . . · ·ı • ,. ttgun en ışeuc ıse""• aye• a• 

•.. . :B· .. I h ık ıyor., aşı ırmcı aahıfede) . '.şımdı btiyük bı.r muharebe ce- lan~r;.k mu~afaza altına alın- rıinız ,.e mes'uliyetlerlmiz var-
.. ız O) e ir milletiz ki h r an tn kt d Teb t k 

Jçıi.rl b · , ll· h.akika düşman .,.._ ... 111.· ' _ey ~ . 1e_ c ır. . m~ a a- mışbr. MukaveJ!let kırılmıştır. sa her halde bunlara teessiif 
l . h a~ımızUa hınet İn<Sıı'ü gi- ön1"'m k hAdi l -r -:ndakı . d,!lglarda §lddetlı çar- Ha ... p "·e av tu"f.6kleri . bulduk. 
,. arp in y ı ı· d "" e ' a se en ~Ok yakln-ı 1 .rı . • • ., • .. . .... . karışrnaınaktadır. 
. ' • e ~ t~n .arııı a nıille- dan t k' t k . k pışma ar uımak~ad~ •. Ingılı:uer Ceteciler gittiler ve takip baş-tın ıııaku~ · talılıını ':enen~ L" a ıp eme ve esasen ço el" d t .. f ·1.· . 

'
"k 1 . k J N u • cidd~ 1 b. . t' d h . uşmanın a e çe ezıcı aı~ı~·etı ladı Sahilden bes kilometre i • 
u ' nr al k l o an ır vazıye ın a a Zl· .. • ,, • M d a -elesı · · ıramuıı a. er «L • ~·ade h t k b t . . j karşıs_ ında dusmana son de~ece • ·• a en · m .. I ' 0 ve am ~ • c.eride bulunan adanın merkezı- ~-&<anıt c a · • ı hA e es e mesıne :ma- v . . . ~ 

aıyaı;ı ı e asını ,,0 .. 1 n: olm k . , agır za\, ·ıat ve. rdırd. ıkten sonra ·d lda 1 · ld , • 
ren hiiylik bir diplomat "'bu:olue •• "4& a zaruretı karsısında • kil . }" ] .. .. ne_ gı en yo 2 esır a J.iC, orev•ı devam edı'yor bulunu • ı gerı çe meyı uzun~ .u gormu~- Saat ıa ... 
n.tı) or 'e lıiz Onun etrafın .ı . yoruz. tür. 
y k A I ua B A~anm ~erkezini görüyoruz. 

e pare ıir kale gihi sıın:-•k• ununla beraber bu mıntaka- Şimdiye kadar al;nan haber- Ge~eraı Papagos . duru) oruz.... da y ıl Hnlktan bir grup önde beya;r 
ap acnk bir Alman ilerle- lere göre Alman zayiatı halen bayrak il~rliyor. Kuınandaı• 

1a::.~z öil'·ıhir ~lleti:l ki, hu . ın~siııin İngiltere ve İrlanda Yunanistanda harbeden İngiliz «Plrrin teslim olmasını kabul c fekaiide sevkedı'ldı·. 
.• • \

1 '.'! angıcauılanhcri hu". ınustesn ·aolmak üzeer, bütün kuvvetlerinden fazla olmuştur. ~ 
titn t H l A ~h·or ve sonra bölük şehre gi-
n·1 _eı_ ıır erimizi al(lık; hu • vrupa sahillerini büyük bir Düşmanın topça, tanJC~a ve di-

111 ıçı · · t hl'k ri:ror. Vaşington 27 (A.A.) - B. Ruz. 11 scsıını7. !:lkını>or· f• c. 1 eye maruz bırakacağına ğer harp malzemesince zayiatr ı' h ] b ı • 
lat za.~ııanı gelince gen~ n'aAraa: ~iiııhe yoktur. Bu vazh'et bittabi ..ta İngilizlerin Yunanistana ge- Hıılk bizi. sanki muzaffer Yu· 1 ve tin ususi ~ati i Ear.ıy nln 
nıız ku · " " nanhla.r imiı-iz gibi karşıladı. 

1 
}?ildirdiğine göre, maden amele-

n, . ~relıarzı arsacaktır. .c;1.:rnerikadan ziyade İngilterevi tirdig~i top, tank ve harp malzc- " 
ı:r. ) · · .:ı:. "' '<ilise lf_~mnanaları <:ahyordu.

1 
si grevi henüz hallcdUmcd'iğıin • 

+ · 
0

} c "r ınilleıi2 kı·, ka. eu~eye düşürmektedir. Bun- mesinden fazladır. 
uıu J k d Terciiman halka Alınan i~rral den B. Ruzvelt Waıımspring de . , ~r H: ·, genç ihtiyar h .- · an b~ka tehlikenin gerelc ' ı· 
uıız I~ı 'ki· ı · • epı. F "'ruım~un arzula,rını b!ldirdi. g~çirmcık fikrinde olduğu k•sa ta. . .. ö'I: __ a ıımzi nıuLafaza 1• • •ransı:ı gerek İspanyol Afrika- 1 

cııı . ") ı Kı·eıe •taarruz Hiisma~ müteaddit ölü ve yara- tilden vazgeçmiştir. . ~ or. 11,lt'g.e 'e o ' iirmeg•e kar•- U •ahillerine de sira .... et edeceg' i 
\ J - J 'ı ile 15 esir kavhetti. Bizim fa-ernusızı ır . ftıuhakkaktır. Son günlerde 

l (~}İt')"~~ .. l!u milleti lıiçhir Jl'as'ta!<i İspanyol mıntakasına 
tr ılıke, hıçlıır tdı<lit yıldıra • nıahud seyyahlardan bir hayl' 
~~az; yıl<lıramn acakrır da gelmiştir. o 1 • ••• Lo 

.~ C) ~e, ~anlı ordumuzun ö • ndranın ınevsuk haber al-
tııınde hiçbir dii:,nıan clayana· ınakla maruf mahfilleri, İspan-
llıaz; da} aııamıyacaktır da... yo~ların bir taraftan İtal ·anla· 

Ey büyiik Tiirk milleıı· ı· ım. Fas'a hulUiüne mani olmagv a 
tiki J. ' :O• 1 
1· ıa ıne her an emin nazarlar. ça ışırken diğer taarftan Al-
't~ l~akahi1irsin ! .. Çiinkii mille. manların hulultini.i kola:\'lashr-

(Başi birinci sahücde) 
lerini aydınlatıyordu. 
Şehrin üzerinden son ayrılan 

pilotlar yangınların genişlik vı> 

kesafe_t itibarile a.!tmakta ol· 
duklarını müşahede etmi~tir. 

Bremerlıaven'de de doklar 
mmtakasmda çok büyük bir 
yangın çıkarı1mıştır. 

ırııı" tı lıe<l · ' makt ld ki • , 
k l . ıyen screfle yasıya- a o u arını tebarüı ettir- [ ..... 

rıı m· nıillcuir·· " ıncktedirler. ~~~~ - ... _ ~· ı da!., ' Y3 §1) acaktır- _ 

~ güldur·· ~- ı C'CeiA tarafı kalml)."Or .. > ........_ 
· Saçrna Yalan değil! Fıkra s:ahi:bi, haki. 

· Aı~adaşıın, bir sabah katen csaçma> yı mevzu olarak Beşiktaş şeref stadın-
'1alla> isimli bir fıkra dkugazrıdete. scç.rn~. Seçer ya .. Buna kim karı- d b ·· k l 

Yo u b'lir? a u gun arşı aşan 
"sall~ isimli bir fıkra olcuyorcru: ı!:ı:ta ba~~t tuhafı.ma giden takımların aldzklarz 

oruum: " 
- Y::ıhu, okuduğun fıkranın ln!!~:cının, .saçma1urı~ çoğal • neticeler şun le rdır: 

trı ? n yenı gazetelerı nıes'ul 
evzuu ne. tutm.ast ... İşte dünya bövledir: Alemdar 1- Taksim 4 
- Saçma!.. Bazı kimseler ke di ı 

rafımı7,:f.ıt tek bir ae'lr yaralı 

vardı. Ea~r vann ada polisine 
mensun 40 kişi ile 60 tavfa mu-
'!ca••emet ederse günümiiz .yine 
:~tin olacak. 

neneral 
Papagos 

Atina 27 (A.A.) - Keındi t:ı. j 
!eıbi üzer:ne Bc:~Arnman.dan Gcne- J 

ra Papagos takaüde scvkcdilım~. 1 
lir. Başvekil Tsuludos Harbiye 
Ne?.aretini idare ed'ecektir. 

Umumi ittifaka 
doğru 

(Başi b°J.·inci sahifede) 

Gazeteyi elinden aldım. Ben de Laskalarının -~ . n tmSUC' arın Harbi) e 3 • İstp 1 
o fıkrayı okLıdum. Şöylıe ba~l'yor: şırlar... uzcıııne a ıya çalı. '·a Cümhuriyetleri temsil ohm· 

, 41 Vaktile avuç? ölçül~bilen 1 Şunu d'a ilave edeyim ki, «Saç- Diğer maç~ar' ma- maktadır. 

.. ika kıtasmın emniyeti lehinde 
kullanılma!'ım da tavsi:re eden 
"nezkur komitede bfüiin Ameri-

~saçına) t.ianbul gazetelerı ço • ı· ma~ <nın /kendisine defdl.usf'cm· _ kine ye verdiğimiz Birlc~ik Amerika Harici;\-·e 

"Yunanlllar ! 
Yunanistanı daima 
kalbinizde sakll

yarak v.akarlı 
olu"ıız. iftihar 

duyunuz.il" 
(Başı bir;nci sayfada) 

l'.'unaııistan tekrar diri
lecek, tekrar yiikselecek
tir! Çünkü meşru bir dava 
ve hiirriyet için bütün na
musu ile harp etmiştir. 

Kardeşlerim, cesur ve sa
bıı·h olunuz, kuvvetli olu
nuz, bu ıstırapları yenece-
ğiz! 

.alkan cephelerindeki son ha- ~'or. Yer yiiıtünde b 
rekat bu vaziyeti tamaınile or- toprak hudullarile b 
rt;\'a koymıı~hu· .. ·Balkanlardaıı buk biiyijmesi biç v 
,.. Doğtı Afrikadan nakledilen mıstır. Alın3!1ya şim 

ktın;etlerle Nil·: oJ"dusu ,kuvvet b; kara im_paratorl 
bakımından en nıiiessir vazi~·ete tıafaza etmek için . h 
gelmiştir. •İkmal . v.e takviye~i ınuvarfak olamıyac 
~ok miişld.iiata uğramış olan ların Tuna cenubun 
Alman - İtalyan ordusu üzerin- hitsin mahsuliidür ve 
de seri bir netice almak kabil- 7.İne inmelrle şarkta 
dir. !erini i!'J:khal için te 

2 - YUNAJ~İSTANDA: şürnıüşlerdir. 

Yol ,.e arazi müşkülatına ve 
İngiliz - Yunan ardcılarınm şid
detıf mukavemetine .rağmen Al
ınan taarruz kıt'alaı·i Teh nelıri
hi cenuba geçmiŞ ve Atina uınu· 
·ui istikametinde ilerlemeye 
başlamıştır. Geri ç~ki_len bü
yük kısımların vaziyeti malum 
değildir. İn~liz ve Yunan ard
~iları Atinadan sonra şüphesiz 
Tora adasına çekilecekler ve 

Kor.ent kanalın~~ AJ_man taar

ruzlarını kı~m~~a ve -~~~ük kı· 
sımlara zaman 'kazandırmağa 
çalışacak1ar(hr. 

l\lora şark 've c:eniıbunda bu
lunan Yunan adalaı:ının, Semen 
dre, Limni, : T?şoz ve Midilli a
dalarının akıbetlerine' i.ğrıya
caklan bekleneıiıe~. Bu' adaların 
müdafaa edilmesi;· İngilte.renin 
Akdenizdeki hakimiyetini ntU· 

hafaza ve idame için Uizımdır. 

* 120 gönüllü hast 
gi.in merasiJ;nle diplom 
cak. * Mina Şefin re 
Halkevinde bugün m 
sılmıştır. 

*Bugün Çocuk H 
inci günüdür. Bu 
nıuhtel~f Halk.evleri 
yavrulara müsamerel 
tir. * Dün haro tlmurrti 
lanmıştır. ·Bir konıisy 
lahatı için dilekleri tes 
tir. 

Makin ey 
Verili 

3 - Ege ve Akdenizdei 

Alınanlar, Limni'den sonra Alman 
"Tirlilli adasını da işgal ettiler. 

Sakız adasını da işgal ederlerse. Ordusu 
İtalyanların elinde bulunan On. 

iki adaya geçecekler ve Karade- A tina ya 
nizde İt?'ne adadan Akdenizd.e • • 
R?dos'a kadar uzaiİmış buluna- Gırdı 
caklardır. İngilterenin bu ihti- . • · A 
malleri varid görerek Ege deni- Berlzn 27 • 
zinde tedbirli , bulu~mamasınm 
bazı miihim siya.si s~bel))erl var-. 
tfır. Almanlar d~ İng'lizler de. 
'ftuslar da ve Türkler de bilir
ler ki, ne Süveyş ·kan8ıı ve ne 
de Londra şehri, Ça~akkale • 
Midilli yolu üzerinde değildir-

ler. 
Almanya, İngiltereyi mağlıip 

etmek istiyorsa, Ege d~nizini de
ğil, Manş denizinj bil' Alman 
gölü haline getirmesi · lazımdır. 
Eğer Almanyanın harp gayesi 
sadece, İnaiJtereyi m~ğlôp et
mek ise, bir Cebelüttarık, Al
man ordularının o;ta Avrupadn 
ve \'akın şarkta istiJa ettikleri 
topr:ıklardan pek çok daha kıy. 
metlidir. Akıl ve mantıka, as
kerlik icaplanna dayanan bir 
sevkülceyşin ilk seçeceği uzak 
hedef Cebe1üttarık olabilir. 

Almanyanm Avrupada ayak 
basmadığı sahiller yalnız İspan
ya, Portekiz sahilelrile Ve' Fran
cı:mın ·Akdeniz sahilleridir. Yani 
Almanya, İngilterey~ karşı en 

Alman ordula 
mi karargal 

tebliği: 
Kaçmakta ol 

giliz dümdar 
lına karşı, Ö 
zırhlı tümeni 
yaptığı şidde 
arruzları mi.it 
Alman kıtala 
sabah saat 9. 

A tinaya girmi~ 
Akropc!un ü2 
gamalı haç sa 

dalgalon1nakia4 

Ruzvelt'in 
Çine git 

sağlanı olması foap eden Cebt•· Şangluıy: 27 (A. A.) 
HUtarık istikameti üzerinde ha· rika Cüınhurreisi B. R 
la en zayıf bulunmaktadır. Fa· in oğlu Jaınes Rooseve Cald ı,kça çuvalla saçrLıyor.) kıyan> a gülünür ... Allah kimse, 

1 
eoıraoTa h .. b l müsteşan B. \VeUes 'komitenin 

ş~1c bitiyordu: I bu vaııi.yeıe düşünmesin! · ... en uz aş a· bu tavs;"esinin alakadar biitiiıı 
(;; A -- d ' S"nl Şahab dd' l mı b l 

1 
hii.Jı-timet1ere günderi]ecegv in; ... nrtık sacınanın a ın "' e ın UZUNKAYA Ş U unuyorau 
s(;y lemfatir. 

Yunanhlar, Yunmıistanı 

daima kalbinizde saklıya

rak vakarlı ohmuz ve ifti
har duyunuz. Çünkü biz 
şerefli bir ınillet ve kahra
man bir asker olarak yaşa
dık. ..• 

I kat Almanya, kendi irade ve güne kadar tayyare il 
kontrolünden kurtulmuş olan 1 kong'tan Çunking'e gitl 
harbin cere;vanına kapılmıstır. I reşal Şankay§ek'le gör 



.. 
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H fa 1=tazıxaft 
ı::b ! 

Mahmutpaşa Camii 
ve 

Rumeli Hisarı· s 

' 
BEKLENMEDiK KISMET 

Kitabeleri yerlerinde tetkik 
etmek zahmetine katlanmıyan 

alimlerin kataJarı .• 
Müzeler Umum Müdürlüfiünü yapmış 

olan merhum HaUI Etem de 
bu hatayı yapmıştır 

7 

• 
' 

Uzun ınüddeuir, Gülhane 
parkının ııralarından birinde 
ot uru) ordu. llirden gözüue, i· 
lcriden gcleıı ikf çir.kin ve l>a· 

SOLDAN SAOA yağı tanrlı kız ilişti. Bunları 
1 - Vurmaktan emiıl - Bey görünce, oldukçı ya§h olması .. 
2-Koywı etindn yapılan bir na raAmen, hemen doğruldu. 

nevi ıucuk Ayağa kalkarak, düz siyah ce• 
3 - Kumı&& - Kola ifıeı'i ya. ketinin düğme)erinl ilikledi. 

pan Kendi .kendine: 
4 - Harp - :KiiçUklUlk - İşte .. tam beklediklerim· 
5 - Sorgu edılltı - Sağın ak.ti Geliyorlar! 

Mahmut Pata camii TUrklerin Ayrıca Mösyö Mambaury mi- 6 - At yavrusu - HUJrumetiıı Diye aöylendi. Kızlar, git. 
İstanbulda Uz.erinde kitabe bulu. bedin 1238 H., Halil Etem de sal.Ahiyeti tikçe ona doğru yaklııııyorlar 
nan e~ eski dini yapısıdır. Türk- 1199 H. yıllarında tamir edildiği- 1 - Çok açlık - Bir nota dı. Daha, epeıy uzaktan, ihli· 
lerin lstanbulda yaptıkları üze- ni yumak suretile hatalarını kat 8 - Etem İı.tin (G& Yatla- yar bir adaının birini kar~ılzı. 
rinde kitabe bulunan en eski mi. merleştimıişlerdir, rı) rom~a geçen bir kadın is. mağil hazırlandığını görmü~-
rl ve sult.an! 'bina da Rumeli Hi. Radika, Müriyyütevaıtlh, KAtip mi Jerdi. Fakat, orada, kendileri· 
•ndır. Bu mabed ve önündeki Çelebi, Solak zade, Tacüttevarih 9 - Kadın - Yazın cad'delel'- .ıri bekli) el\, bah™u böyle ~ aı 
türbe, mimar! asaletini ve hilvi. de Mahmut PaşanlıJl 879 H. da öl. den Cca1bn fe311 lı hir a<lam olına<lığı için ola· 
yetini saklıyarak bize kadar ye- düğünU yazmak ,.netine dil§. YUKARIDAN AŞAÖIYA cak, alaka<lır gorünmemiıler· 
ti.şen iki Türk şaheseridir. Ttlr • milflerdir. 1 - Keder - Dcsik delil di· Çok temiz giyinmig olan 
benin dJJını sUslıcyen çiniler Şuna hükmetmek 1Azım gel' 2 - Şöhret ı'htı'> ar adam iae, ısrarla onla· 
Türk çinlo.'liğinin en miltekamil a .. '--.ueci':.t- ve ......... b••ı teıtk~ır. 3 - Zeki - Avwııtu..,.nın h': J B 

:&ı ... .....,... UA -- -s - ... - - ra bakıyor u. unun farkına 
~m~rldır, Bu ,kUlt liy;_ şaihrkkı? katı biUie 901' eSk.i imiş. Eğıer bu kOımet m•rkm •aran genç kıalar, gerilerine, 
ve gal"Uın ana alil a ve .... r t. Alimler tUr.ı..-,.; m . . 4 - Sayı - GUzel bir aiaç l h k d l 
taplarına geçmiş ve yerleşnuştir. . oes. ahalJıjnde t~ttı~ 5 _ Karankk _ S9Ç et.raf arma a lD ı ar. Amwa, 

C.h tut bi .. ~ ..... : _ _.l et.selerdi kap!-'ıntn üstündekı kı- görüniirlerde kimseler yokıu. 
t mı an r jY••.n:w Vl:lnlir• b d M 6 - Arılar. y~ar - Malöl J l ta e c ahmut Pa-ııın 878 H .. -ı- Bu vazi"·ette ıavret. eri arttı. Teessür ve esefte söylüyorum ki :.-- · 7 Dün J J 

istisnasız. bUtUn kitaplar bu ma tarihinde iSldUğünU görürlerdi. - yanın en bliyUk Mft.. Gö~leri birbirlerine çevrileli. 
· y ı . . . ri - Fransıma, hayır Biraz kuç·· ük görüneni: 

ıbedl ve turbeyi yanlış yazmışlar. . . anız Lu.tfi Paşa tarihı ıle slp 8 _ Padişah ve krallıar,ın tahta 
dır. Tilrk 81.imlerıi ve onlan taklif cıl1i O~!OOe. p~a~ .. ölil~ü çikması 
ve kopye ebnek gafletine dil§en doğru gosterllmıştır. Buyuklenn 9 - Sene - Fransada hl ~ 
garplılar mt.bed"ın ve türbenin ve büyilk sanılanların şu hatala. D •• k •• B .1 r • r 
yapılış tarihini bulamadıkları gi- rını görüp d'e palaya sarılmamak un u 1 mecenın 
ıbi camiin kapısı üstündeki Arnp· elden Gelir mi? halli 
ça kitabeyi de okuyamamışlarchr. İbrahim Hakkı KONYALI 
Bizim en bUYük sandığımız Alim. ------------
lerin çalışma tarzları -başta es. Türk matbutlna 1 

2 ki müzeler mildilril Halil Etem m&DSU p bayanlar 
olduğu halde- tamamen tp'klidi. 3 
djr. vazifeye çağrıhyor 4 

Abideleri yerlerinde tetkık et • 
mek külfetine katlanmamışlar, es 
ki kitaplardan qırma yapmışlar
dır. 

Kapının tıstündeki Arapça ki. 
.. beye göre Mabed 867 H. yıliı.n. 
da yapılmıştır. Türbenin kapısı 

üstün.deki altı nu:sralık Arapça 
'kitabeye göre de Mahmut Paşa 
878 H. yılında ölmüştür. Cami, 
kapısının sağ ve soluna yerleşti. 
rilen on altı mısralık Tüı'kç.e ki-

tabeye gÖTe 1169 H. yılanda ilçUn· 
çil Sultan Osman ve sonra 1244 
H. da tkinci Mahmut tarahndan 
tamir ettirilmiştir. Türbe de 1243 
H. yılında tamir görmilştür. Tür. 
kUn bu pırlanta eserini tanıtma. 
ya çalışırken hata eden alimleri 
ve kitaplarını tamamen anlata • 
b:lmek için formalar doldurmak 

Türk JJasıo Dirliij İstanbul 
l\lıntakasmdan: 

Milli nıüdafaa itlerindo Türk 
kadınının kendlııe dü,en vazi
feleri almak Ü:.&el'e başhyaa te. 
§ebbüse iltihak tekilluinl ko
DUjmak üzere Birlikte ha olsun 
olmasın gazete ve mecmualarda 
yazı yazan veya kitap neşreden 
veya gazete ve mecmua idare
lerinde her hanıi bir vazifesi 
olan bütün Bayanlar.. Niı.anm 
29 uncu salı rünü nat 17 de 
Türk Basur Birliğinin Beyoğ. 

luoda Lale ıinenıaA karşliında· 
ki merkezine ıelmeJeri rica o
lunur. 

iaşe Müsteşarı ve 
Vilayetin tevziata 

Beya z peynir istih
salab çoğaltılıyor 
Beyaz peynir istihsalitanı art. 

hrmak maksadile yap dan f aa. 
li~ etler ilerlemekte ve emnİ) et 

verici neticeler vermektedir. 
Şehrimizde n memleketin di
ter yerİerinde, beyaz peynir ls
tihsalitı ihtiyaca yetecek dere
cechdir. Yalnız, allkadar ma
kamlar, iıtihsalatm arttanlma
sını daha faydalı •örmektedir
ler. 

-Bu bunak ta k.inı? 
Diye mırıldandı· Öteki için, 

bu kncları, purlanıağa vcı::ilc 
oldu; 

- Yallnlıi, dedi, polis ça· 
ğırır, fılenıi etrafımıza topla
ruu. H~lc Mr söz öylcuıeğc 
kalk ııı ! 

İlıtİ) ar adaıu, y aklnşııkları 
içiu, hu özleri o <ln du}du. 
Bundun çek.ineceği ) er<le, ada· 
nıakıUı cc.::nret almış görünii· 
yor<l~. Bir kaç ud"ıı atarak ow 
lara ) uklaştı· Şapkımnı çıkıır· 
eh, lıiirnıctkfu- tavrına bir o ka
dar ilih e etti. Bir §CY söyleye. 
cekti ki, kızlardan lJÜ) iiğü= 

- Hey baLalik, dedi, ken· 
dine g~l! S(·n bizi ne ~anıyor 
sun? 

O, lıarekcLleri.nde çok aa. 
kindi. Bu sC;alere aldırmamıı 
görün~yorJu. Şapka ıuı tutan 
suğ eliui, göğ iinün hizaaına 
indireli. Diğer elini yavaı ya· 
va~ yana doğru as;uak : 

- Affrelcr iniz hn)anlnr, 
dedi, yanılıyorsunuz. Iliç de· 
ğilse hir eaniye beni diııle)iniz 
ki, 11e ietediğimi iize anlaLa· 
yım. Bcııdeo size zarar değil, 
belki fayda gelir ... 

L~-- s;;f~~~-ORHAN_~ _ J herkeeiıı~ •. taDıdığını •n1adılar. 
Bu iş neye varacak, di)·e, ın~ 
rakları .bilihütıin artmıştı. Bir 
aralık, a<l.,aıu, <>nlar.a döndü: 

hckliyorlarclı, O, kızlardan hi· 
raz .büyü~ne : • 

- Kaç Y•iındawu 7 diye 
sordu. 

- On dokuz. 
Ötekine döndü. Soracaku, 

fakat o, ken<iilitindm: 
- Ben ele, dedi, a ağı yu· 

karı o kadarım. 

- İyi! Çok iyi! İkiniz de 
e\'li değil iniz, dc~il mi? 

Kızl_ar, birbirlerine baka· 
rak dudak hiiktü!er. İlôeıi bir 
den: 

- Hayır! dediler, amma, 
kemlilerini de şidddli .bir me
rak aarm11tı· Bu adam kimdi? 
Kendilerinclen niçin bunları 
ı;oruyorilu? İbtiyu adam, şöy-

Yeni bir icat 
daha ... 

(Bqı ikinci sarfada) 

)Or; ibre, Jwadr:m üzerinde u
{uk hir de,frdt•n clonra, •Mu
lıaIWet» \'C) a «Şefkat> ) azılı 
bir haneyi İ§areı ediyor.• Bir 
takuıı aletler karı~tırıldıktnn 
sonra, nıua)ene etlileıı kim c
uin, o anıta yaluJz \"ıtld t' iui 
dii~ündüğü ,, e iikri11in Liitiiıı 
Y«trlığını oruı haıırettiği ırnln~ı
lıyor .. 

Bazılnrnmz, ne dii~iimliiJ;rii· 
ınüzü a,Hıucyiz, hnzılarnnız da 
ıt) nı zıııuıuıdıı o kadar çok ~"Y 
dii,.üniirliz ki,· hunlarm lınııgİ· 
giei ii liiı!dür, farkın,Ja def;il
lerizdir. Alet, içinden çıkama
dığıım.z hu muammayı da çöz
mekle bize lıa)li yardıında bu
lunacak? •• 

le del aın ettl: 

- Sizden, bir teY sorma• 
dan heni takip etmenizi rica 
edettğim. Gideceğimbı yer, İş 
Banka ıdır. Orada, tizi fula 
mefgtll edecek bir harekette 

hulunmıyacağım. Benimle ge
lecek misiniz? 

Birbirlerine baktılar. Her 

§eye rağmen, banka kelime:ıi, 
genç kızlara cazih görünmü~ 
olaeaktı· 

- En·eli, bendeu çekindi
niz, ürktünüz değil mi? dedi. 
Maawafih hakkınu da yok de· 
ğil· ÇiiıA:ü, İllianın önüne her 
türlüsü _çıkıyor. 

Bir gijeuin ÖDÜM gelnıit· 
lerdi. Kısa bir ınwııneleden 
sonra, ihtiyar adama, kızlnlll 
ha) retle açılan gözleri öniin
de, iki .büyük deste Üğıt para 
1·er<lile:r. O, bunlardan bir ıu,. 
mını birine, bir kuwını diğe
riue uzaao: 

- Banlar aiziadir kızlr 
rım! dedi. 

- Haydi, gidelim! dediler 
ve hep birlikte yürüıneje baı
ladılar. Onlar, bHların.a konan htt 

Bankiida, ilitiyar adama bü· de\·let kU§un~ıı, bir rü,·a ol· 
yük lıir itibar gösteriliiordu. J ması ihtİİnaHle_ dud.klarım ı· 
Kızlar, hu hareketten, oııu ıırıyorlar1 kendilerini kontrol 

Küçük Haberler 
ediyorlardı. 

Banka kapı ından ~ıkacak• 
ları ırada, kızlardan bii) ül;rii: * Şehrimizxlc bulurum lnşe _ Bn'efendi, dedi, hiç de-

milsteşarı Şefik Soyer'in tetkik. ğilse, isminizi, biu böyle bir 
leri devanı etmektedir. Stoklar para) ı fermeğe neden lüzuın 
için depolar kiralanıyor. görılüğiinüzü öğremuemiz dot" * SUmer Bank yapa~ müba. ru olmu mı? 
yaasın• başladı. Dedi. * Y~rın sabah saat on birde B k l d w• • • 

·ı . 1. . . a ı~ arı egı~ıııı~, St"Elıne 
vı A\ etıte va ı muavmi relslığlnde t ) l . h ,_ ı · • ı·h • 

· if a!_.:ı ıe...ıı..ı . 1 at ı ur a ent"r. ue mı~tl. U-
maar ve ueoen ev yesı geoe d ·'- • k~ 
d ktö. ıuıı.u kı:.- • k 1 yar n aın, vır art uzattı ıe: 
ro r ~ er unının iştıra \el ~· ~ 

bir topkmtı yopılacak, 19 Mayıs --:-. Kmı 0.l<!n~u~ı u. ~u J.;ırt· 
gençlik ba"Tamını ~ ı ha tn" oğreneh1l1r:,mız. Sıze bu 

~ . n pro~am • 1 . . d•y• l' 
r.ırlanaca'ktı para arı nıçm 'er ıguue ge uı· * Kömu:· fiatlarının artması ce, ben hali ~ak1i ) ~riude bi_r 
üzerine şirketi hnyriy~ ve diğer aıhınıını. Aldıgmı pı) aııgo hı· 
bazı vapur mliesseselerl Ve'kAlc- leti e, Lü)iik ikmmi)e çıktı. 
te mtirncaat ederek Ucret tarifelc Bu i~ahct 'sıki oJıııa<lıuı, ''ğer, 
rinin yeniden tesbit edilerek bir hö) le bir parn çıknrısa, bu pn• 
mıktar arttırılmasını istıem~ler- ranın h}r kı ınııı1, he>) le !'İzin 
dir. Vekalet bu vaziyeti teifttik. et gibi iki kıza veruıcği knrarJ~ş

tınnıştım . 
mektedır, 

O, hunları söylerken ınuk· * Yurt hizmetlride çalifaıalt i. sadınan, iki tirkin kızı bir er
Buraya kad~ır saydıkları- çln iiniversitcli kızlarımız, im i. vet ~hibi yapmak olduğunu 

nuı1 makinenin iyi tflrafları- hanlardan 80nra demal vazife a. aıılatınuk İııtcmisti. Ekseriya, 
dır. Fakat her §eyde olduğu gi- lacaklardır. kadınları çirkinlc§tiren hira:a 
hi, fena cilıf'tlerıi de var, nttı· ------------ ela )·ok ulluklarıdır, diye dü• 
hakkak: Hiç bir sır ınuhafıtza matlarln Ilern Ilitler ve Sin- şünürdii. l\Iuauıafih, kızlar. o
edilemi}ecek., yn~n söylenemi· yor Mu so!ini)i de Salpetri· nuıı ne demek i tediğini, ~at
yeeck, kıtır atılanuyacak .. Ha· ere'e götiiriip malıut ma a~n °· bnlikl~n(\an nnlıyaıuadılar. 
k . .__ l . ı· tıırtmak kıılıil ol .. a '<'! ne dü- Fak.·ıt, ı'lılı·yar adam, on1nrın. lJQtt, ıer Rn, rnuı·ıze ı ma ayn {' d"k) . -.. 
o'u"tl'' oturıırnz. hn n rlnn ç ı- ş 111 11 erı anla;;;ı]:;a. ne i) i 0 • :.imdi .bir ser\Cl sıılıibi ot.luk• 
kur gihi ayna::oı cliudt•, ka~ını· hırıhı .. Herke:, ona gört·, lıir nn ları §U dukikacla bile güzelle
za <likilerecek: «Oikkat f't hu· e\"\'cl J,aşının çaresine bakar, şip ki harla tıklarım sörüyor 
radayun !• diyecek... ' g(;rünür görünmez kazaları at- gihi)di. Onlara ha)ırh kıs:-

ş k h l Iaurdı... 1 
.l:J' _,_ ki 

a a ertara f, lıugiin cliin) a • • uıet ez ııi ıyerea. uza aştı. 
politik:ı 1111 ielare e•lcn dipto- Nacı Ga!tp Seyfeddin ORHAN 

lazımdır. 

Ata tarihi (Cilt 2 sahife 8) 
de, Hadjkatüccevani (Cild 1 sa
hife 191) d·e, Halil Etem - Ca -
milerimiz adlı eserinde (Sahife 
IO), M. - Membory - İstanbul 
rehberi seyyahin adl~ kitabında 

Şehrimizde bulunan 2500 oto
mobil listiğlnin pazartesi saba
hından itibaren ihtiyaç sahiple
rine te\•ziine baş1anaca'ktar. Şeh
rimizde bulunan la e Müsteşarı 
Şefik Soyer bu hususta )Azım. 
gelen direktifleri ''ermiştir, 

Bu nıakaadla dün nuntaka Ti
caret müdürlüğünde yapılan fop 
lantada pe) nircilere bar:ı tavsi
yeler yapılm1Jbr, 

Bu özler, kızları yatı~ırJı. 

Bi~e~~dü~~~~ııdrn·•-~o·n~S~s·e•n•e•n•ı~.n-e•n•m-u•a•zz•a-m-f~i~lm~.~i·n~ı·g~Ö·r•m•ı~.y·e~n~le•rae~f~ı•r•sma~t-~ 
uzakla nıı~ ~rünüyorlar 'e ilı-
tiyar adamın ne öyliyeceğini ilk Türkçe Sözlü ve (Teknikolor) Tabii Renkli 

mabedin 868 H. yılında yapıldı • 
ğını .söylh-erek bllyülc hataya dU. 
fiiyorlar. ~·ie anlaşılıyor ki 'kop. 
yeci ilimler Hadıkanın yapıtıiı 

hatayı tekrarltamışlardır, 

* Vilayet, gazino, bar ve sai
re gibi eğlence yerlerindeki ecne
bi tabaast çalgıcıların iıd<!rlne nL 

••• hayet verilmesini altlkadarlara 
Fiyat nıurakabe biirosu ham emretrniftir. Konservatuvardan 

deri Iiatluınnı sebepsiz yere mütehasaıs diye vesika a1amıyan. 
yükseldiğini haber almış ve ta- lardan maaduı buralarda galışa. 
kibata başlamıştır. nuycaktır, 

*Yeşil~'ln2lincikurulusyı1 NAM S BORCU 
dönümU mUnnsobetile mayısın 4 

Uncu pa7.ar glinli Fransız tiyatro- (Kahraman Fedai) 
->unda bUyUk bır müsamere ter- 1 • b ) ( 
tip edUmiştır. Musamcrede bir 

1 
Yalnız pek sıneınasında üyiik muvaffakıyet er e 

mtiz.ik konseri verilecek ve biri gösterihnektedir. 
piyes temsil edilecektir. ;...,.•••••••••••llilı••••••••••••••••••••••ıl 

•• t .. l • ... l &öd 

- MUdüriln bu teeııslirü lbE>n1 
de foı.Jaca UzdUğü için kendi.!jne 
iki sat•rlık bir manzume bile ha. 
zırlnmı~ır, fnkat vermedim. Maıı 
zume şu ıneald~ ldt. 

«Sttıi dul bıra'kat ölUm 
39 nu cnaralı radyo imzasını 

taş·r.» 

- Bay Sa'kız, ölülerle istihza 
doğru değil.öır. adama feJake& 
getlı'.ir. 

(Daha nr) 

En Son Havadis 
Sizin S?·azetenizdir: 
Cnu ahnız ve onu 
okumakta devam 

ediniz! 
Sahip ''e lJ~rriıi: 
NIZAMETTtN NAZtP 

Ne~riyat Dirdctörü: 
ŞOKRO SARACOOLU 

Basıldığı yer: 
Ebuz:ziya Matbaan 


