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" Günün en son haberlerini verir S ivisi . Akşam Gazetesi... ·· 

Yunan Faciasından .vunan Faci~s .... 

mesuı olan kimdir? Tayyare 
TOrkiye mi? Hayır! yokmuş 

"Muharebeyi 
Alman hava 

kuşları 
kazanmıştır.,, İngilizler için •Garp, Şarktan chcmmi'-·etlidır' d . 

. ,.. k 1 bil' ., • eme nm manası anca u o a ır: 

İngiltere, harp planını, icabında İrakı da F'J' t' 1\1 . 
Erd .... d C bcl.. • ı ıs ın, ı 

sır !e un~ ,e, e uttar~, Süveyş, Kıbrıs \'e Malta 
tası ılc Akd~~ de terketnıegi hesaba katarak hazırla-

"-- mhı tbı~.kaBu ıhtbımili.allc~?tahakkuk ettiği takdirde de İngil
~ ar ı zana r mı. 

Kazanabilir·.. Fakat kazanacağı güne kadar Akdeniz 
bir mihver gölü halinde kalır. 

"Eğer 100 avcı 
tayyaremiz daha 

. KURUŞ 

olsaydı düşmanı 
mağlup ederdik!,, Almanlann Mora Yarnnadadında nerelere kadar ilerlediklerini gösterir lınrita 

Londra 28 (A.A.) - Lou
dra gazeteleri Yunan \ ' C iu
giliz kıtalarımn yiğitlikle
rine işaret ettikten sonra, 
İngilizlerin karada uğra
dıkları mm•affakiyetsizli • 
ğiıı sebeplerini araştırıyor· 
far. 

TUNCA 

FAS 
AlmnnJarı ku 
Cebelüt~ i ;vet gı>,ndb~eğe başladıkları İspanyol Fası Ue 

ÇID lUl5l .u PWNHra ~ -.öetıerir Jaarita 
(l' .... J ·ls~iiıılc) . 

Akdeniz 
Rusya 

ve 

lngiltere 

En Son Havadis 
Sizin gazeten izdir: 
Onu ahnız ve onu 
okumakta devam 

edinizl 

Türk Kadını cephe gerisi hizmetinde 
• 

Bayan In~nünün reislik ettiği cemiyetin 
Istanbul şubesi açıldı 

Bayan Kırdar reisliğe seçildi 

Japon Hariciye 
Nazırı 

Moskova'da 
yaptığı 

pak tan 

Niha~·et Aüna da düştü. Fa-~ [~ A • ~ 
kat nıuhan~bcnin ıidişi istika-Hamıd Refık 
metinde bir zaruret olaa J,u su· · 
kut bir nailletha tariW Hlumııa· lauin tere ...... lerinl dinle~hı: 
dan bir itiladır. 

1
. Fa.kat bu teessü, .. iı nevnıı 

Ozerilae yirmi asrın ~cf ve din ifadeıi değ:ıdir. 
asalet gölgesinden baıka toz Mitoloji, Atinanın kurulu~u 

konmama~ olan Ak.roPQlün şim- hakkında, tnhu ürperten ili ele
di lekesiz mermer beyulığını ria hatırayı aaldetnaektedir: 
kıuartmakta olan gamalı haç, •Turanın kuvvet ve ecngi-

Makineye 
Verirken 

• ltalya 
Korfoyu 
işgal etti! 

Fakat t.u işi yapma ına.,ınd 

kayalar o ka4ar zorluk vermiş 
ki; ilih bwaua sel.e~ini arad 
4 cv1cr miaHli. 

Döği.lfUi. Vücmlilnden a 
kanJ.tr, şehrin kurulu ıında s 
'az:fesini gördii. Bunu cor n v 
lıu hGlin scbeb'ni otnn İh nd' 

l'l \(' d 

kok salmış bir medeniyeti, aca- verlik ilahı Atene, Balkanlara bu şehirde otur ı , r al'ılnr rr ir 

1 

ba boğmak istiyen bir istili hı· .indiği zaman Athcn adını alınış 1 ccklcr, fakat h r kıılar ~ara 
feyli~inin bayrağı mıdır? · . \ "C kendi i5mini ' 'crdig, ıı!ukad- Hı ııihll)et bir gün bu acıla 

. Öyle. ise. Akdeniz ln.} ılarımn 1 de5 şehri inşara ko;\- ~ılmuştu .• ıtınnlttır;ıoakfrr' .... 



r 

J 

ı 

c 
l 
r 

~ 

t 
i 
a 
d 
d 
d 
ki 
ic 
sı. 

v 
sı:. 

iu 
Sl1 

ki 
d 

ftti 

ae 
) 

1'\U 

lqfa: 2 

En Son Havadis'in Edebi Tef.ıikası - 6 

"Siz Ravika'ya gidiyorsunuz. Halilcoya 
selam söyleyiniz!.. ' 

Müellifi : Nizamettin Nazif 

H ika.) enin üst tarafını ta· 
marnlamak için güzel Bulgar kı

unm da maslahat icabı. bir 3'aç 
&opa yemL-sİ Hizımgelmişti. Fis· 
tnnın uçkuruna taalluk edco 
lı:"ıdiseyi Dok<:nt bıldır ını d. 
§ıiyfo anlatmıştı: 

m da kimse fnrketmcmişti. Ta
bii k arakola bomba atıld ığı b in
ba ıyn bildirmi lerdi. l\tiilftzim 
Fehimi hiddetinden kndurtnn 
'e da~ ak ntamndığı iç.in inir
Jcndirl'n ndam işte bu idi. 

Yagmur durmu.)or, bilfıkis 

icldctini nrttırıyorllu. Nnma:t: 
hıtınisti. Arap camiindt'n çıknn 
mlı uma ılar. lekctlcrini, Jfıt l· 
'arı ı ters CC'\ ir·p b:ışlnrını ört
mu lcr, J::ıp uıl.:rmın (3) ökc:c· 
lerini ıs) k l aldmmlnrda tnkı"
d C ıl J < ı \urla dı. Y.ıizb:ı 

D 80tır HA VAD18 

l Tarihten bir yaprak 1 ________ ....__._ ____ ___. 

.. 

Muhasaranın on üçüncü günü Türkler 
"Otranto,, ya girdiler. 

(!!>!ahinı H~kı Kon~~] 
Gedik Ahmet 
Paşa Italya 

• • • 
çızmesının 

topuğunu 

tama mile 
zaptetti 

"" 

ı.a Nbaa - lMt 

4000 Yıldır Devam 
Eden Bir Facia ... 

Hic kimse Cermenlerin muharij) bir 
kavim olmadıklannı iddia edemez ... 

Fakat yine hiç kimse de 
Almanların bir vatana sahip 
olduklannı söyliyemez ! --------· - -

ı " • • • Daima bir reis .. Zapt ve rapta itaat .. 
O reisin emir ve himayesi alhnda fütuhat. 

işte Alman ruhu. .. ,, 

2 teveccüh etmiş, fakat h~r isti19 
a • emeline bu şark, bir meuı.r ol • 

Hiç kimse Ccrımenlerin muha. 
rip bir kavim olmadıklarını iddi. 
a ~emcz. Cermen kavıimlerini 

.. 
muştur. 

Neden? 
:r..J.ı!odda nevvel 200 senelerın· 

muharip vaz.iyete sdkan yegAne de, tarihe giren bu halk n en ... · 
fımil, coğrafi ıvaziyet, an'aneler ki dua ve ayinlerini tetkıik ede • 
ve yine iklim kanunJnrilc bu an'. fon: Daha ilk lahzada bu dinın ıs. 
anelere o n bağlılıklandır. tila ve yağma esaslan ilzer..aıe ku· 

Fakat yıne hiç lk:imse Almanla- rulduğu görülür. 

•- Baham hana gittikten son
ı-n han sc Jcnd.lcr. Ekıı ddt:"rı 
l etişmcmi ti. Biraz dalıa ekme!. 
bit~ orlnrdı. Gotıirdiim, t: rdir.ı. 

Araadıı :. arım ~.ıat "Cçti, (;cç· 
mcdı. Uçii kallctı, • ola d züldLi. 
U"r ar.ılık h"r tane · bizim k • 
pı~ ı çaldı. B ! tım bu KnptH 
aç r n •nı z uzcrimc blllf!ı rdı. 

\' ul arn ı 1 ı ııııı, 1 O\ 1.ıdı. B •• 
ui od ad a ıkı lm'lı, k IJH\ ı ii r
n !edil len onr.1 sil hı 11 ın.n

dcs in Ü7.crinc bırııktı. Bir iaraf. 
tan bombalarını, fi.t•Mcrini çı· 
knnvor. bir taraftan da lizcri· 
me nldırı~ urdu. O ıaman b.1k-

"mb lir l t'Çl cı < .. ra ı ':\al · 
ıvoadu ı; oda kn-' Fakat tam bu sırada 

.ıçııd •. ı.oş •• / F t"h· .. ld ..... .. 

r:n bir vatana sahıp olduklarını Tabiat bu halka ilk cemiyet tc
da söyliyemez. Tab:i tesirler al - şekkill.iinü, i.st...lficı ve goçcbC 
tınna büyümüş Alman :uıkınm prensip üzerine kurdurmuştur. 
ruhiyatı, sabit bir ha!.:. olmaktan Bu dinde vatan, yurt, ev, nile 
ziyade onu seyyar bir hdı!t olarak mevzuu bahis değildir. Aksine O· 

gösterir. Daima bir resi... Zapt larak yaşamak, g2Çırune.ıt, doy • 
ve rapta itaat, o reisin emır ve pıak var.dır. 

· a ı ın o ugu 
ri c ı 'ı. 

~ır ı lmnrlı. Sol elini in 

hm, pençcre ııçıktı, dışarıJa nt- ark ıc;ından urmt>lrdi. 
lndım. Snın:ı11lnrın i"~tiim· cfüs· iki ı·•hit:ıı l ı hı l h h l rı ,., 
tiim: hir )<•rim irıciııınecli. A):t gitm"~ti. Uc1lıal ıı ~·' J Huı· 
ğn kalkıııc ı hnktım ki uda pen- lnr, '[ lı"r tin , ti:r ıml lı fı' f: 

<eredcn a,tnor .. Hemen 1 açmı· cnrlisc! h lirirk1>n ıiıb· "' 1 ir ıJ ı 
3 a ba !adım. iste o 7.nm:ın ı•r· 1tdın1 ilerledi: nıılumshı·rı ı srır 
kamdnn iki el ııfe<; f•tti .. n Ju: 

Bunda ııötec;ini nnlum:ıl, mü ı 

J iin olmamıştı. Bnklnciycffi ı.;, 

-Sonu \'ır-

haber alındı 

-6- himayesi altında fütuhat: BaJlıca Mılletler, ne kadar medcn leş. 
vr'lıflarınıdan birisidir. sinler. maziden münt.ek.il miraslar 

Donanma 1480 yılının 28 tem. Sebep nedir? dan bfr türlü uzak kaJıanıaz1ııt 
muz sabahı gün~ doğarken Ot- Bunu anlamak için iklimi ve Akideler, ıiklinılerm tesiri alundıı 
ranto limanınm önünd<ı dmmr1e. coğrafi vazıiyetini tetkik edelim: husüle geliyorsa, en eski akide • 
dl. 

Alınan vatanı, tabii, coğrafi Din anuhafauısmı iklim, ayni .kw 
Otranta şehri uyandığı 7.aman bir çerçeveye sahip d~ir. Al. Ka~ltkla daima talep edeooktır. 

limanda muhteşem bir donanma ma.n vatanını, etrafındaki geniş lklüm ve an'anenin tesiri altın. 
gördü. Hammcr bu sefere iştirak topıa sahasından kesecek, sabit da, Alman ittihadı muayyen ve 
eden Türk donanma.sın n 100 ge. · .. bet b to k ·· · d k u1 bir hale sokacak hudutlara sahip mus ır pra uzeıuı c ur 
miden miitc cklkil olduğunu söy- olıamamıştır. Ahnanya, bir halkı mamıştır. Bu sebepten bir Alman 

ntlcrcc i tic\•ap ctıni , h kat nğ· ( 1) Dr '- " b r ~ 
zmdnn tek krJimc nlıunomıstı. de biıyu'J..: bır töy .. 

Ter. Fnkat Şark membaları gemi- bir toprakta otuıımağa icbar eden toprağı, bir Alınan vatanı yok-
( ~ lenn sayısını 39 gibi gösterirler. ve onda vatan duygusu yaratan tur. Bir Alamn ır!kı ve bir AlmaJ> 

A!i1k Paşazade Pu1~e sefirindcn tabii sedleııden mahrumdur. Şi • lisanı vardır. Coğrnfi bir şahsiyc-
Y trnh oldui!u il'İn 01111 dii\'ıne' t (2) H lılç<ı meshuı bİL' p hli· 
miiliı.z•ınııı eli ,armamı tı. •• vın ve biı kab elayı id Smıa 
balı oluncn ölti jnndarm.ılıırı J nd rmal 1 1'ı .) ptıgı l mü
giimdürıniıs \ e uBrıl.laciveff•i dl mr><lc olm . tur. Çnc ı ·l ı ı 
hir kntırn yüklcfrn·k Dır. rnını I 1 nbtı] r.ır. 
hovlnnnstı. (::S) Kaba ) ııwn kundur . 

Yolıfa ~<'lirken dli.,ıınmustu: 

.. Bu odamı r«·~nr nh il ı:::<· tc-. 

liın <'flt'l'<'k ohır .. n, iki ı.n<ıt son

ra miistanıik i • hıırnımu o· 
lmcnktı, hu fak~irde Ooksnf 

vnk'nsı d Berckcllio\ a haı'isr • 
si de P.lıedh ven mc<;hnl kalacak, 

1rnrçalnıı.m ka -.ıkttlarm 'ierf!Iİ· 

:r:<·şt i 'e Sarı aban kö' linde tÜ· 

rcvcn ch'ııİn esrarı kimlıilir ne 
uımana kadar ii!,'l'enil<>nıh N·rk
ti .. 

O zamnn yiizhası ile \ ı·rrlildı· 
r i kıırnn lınlırlamıştı. Rn ncla· 
nı ı, biitiin sırlarını· ~Ö) 1ctiıırİ) c 
kaı!ar el n1f mda bulımdurnınk 

f aidcli olncnkh. Sonra isi rr<;. 

mi n te diikmek k ola~ <lı. <'••\'İ. 

~cefi dulnln ht>rk~ten giı:lh ,.. 

hilmek i in, şelırc ~·aklasır\;rn. 

yanındaki nn he!! fü aridcn n
rrnna n emri \'ermisti: 

- S i? Ra,·ikn'~n (1) ~~idrrt·k· 

ı\İlli7.! Hnlirn' n ht•ndrn sr·IUnı 

ö, lt-~ ini7 (''\ 

Oradan Bilkilrnr ciftlı:,:in<' gi 
dersiniz. 

Küçük Haberler 
* Mılli pil an~ ) eni bir pliin 

h ı.zırladı. P ı .::> 1 uı·umn ) ıld 
::> rıı ·~ n 1 ra k zandu·L or. * Pe\ n r fiatları bugün tek -
ı, I' t t ·ik c<lılec k. * Son senelerde metruk bıl' 
halde 'bulunan Yaluva plfijl, rı -
nm bu sene acılmasına karar ve. 
rıln · tir. Plaj 1 - Hazıranda hal 
kil ııçılmış olacaktır. * Kadıköy Halkevinin yaylı 

saı. orkestrası bu akşam saat 21 
de Süreyya sinemasında b"r kon_ 
·n 'erecektir. * Kaptan, hat-kçı ve diğer d<?· 
n'zcikrin tcrfı hnt'hanlnrı önü -
mizdeki hafta içinde yükaek de. 
niz ticaret rnekteb nde yapllacaik 
lır. * Nafıa Vekili A1i Fuat Cebe. 
90y tel.kik maksadile ehdmizde 
t>ulun lctaaır. Ayni maksatln 
Trak}aya g-tn ı muhtemeldir. 

Halilçn Pt•him he\ in alıc;ı J rkmliıı hiznwıci ~ ar11ıı aaı 
do tu id i. Sii\'nrileı· derhal ) ol lıir hl ılcI t korkuluğun Ü tli1ıe 
tarını deği 1irnıislrr. dar bir iM· ahaıı ırnk, onlnrm rritlf'r Ln
tikadrı güzden kaybo1mu11l,U'clı. liııdcki )Olu itıınPIM"İn<', co n· 
Az sonrn Dıranıaııın llarnı:ıııl.ı )n ulıt-:mıılarıu:ı, onra Cnrn· 
mahallesine '.\ aklusınıs hu1unu· l..m i-.ta 'aıli•indrn ) iik l'f('n 
) orlardı. Re. iivnrinin iiçimiı J,,., .ız lmlıar it;inde ha~ afetin 
de nrnda lu,sından avım tı: gıhi kal bolıııalnrıııa lJaktı. 

n ç bahsetmez. L(ltfl Paşanın bu Büyük Fatihin bir Türk ressam tarafın- malinde deniz, cenubunda Alp le sahip olmayan Alman ülkesi. 
sef;erc tahsis ettiği sntırlarda l 1 • dag~larl tabii sed vawelerini gö. bu halkı vatansız kılıınış fakat b1' 
d ,.,_ -•- T dan yapı mış oıan resmı. " onanmanın mır;.tarı y\llKtur. n. rürse de şaliu ve gaıbı nçıktırd wka bir dil ve u1u bir şahsi~e~ 
cittevar"h ile Sulakzadede, Hay- ordusu kaleden içeriye girdi. Çe. tamamen uygun olıarak kazanılan Bu açıklj{ Almanyayı §arıktan vermiştir. Bunu bizzat. kendllerı 
rullah efendi tarihinde ve Ka1ip lik 'l'ünk savletine karşı duran bu ınuvaffakiyeti kiiçültmek için gaııbe, gaııptcn şaıic.a ynpılan is-- de kabul ve tasdik ederleı·. Bit 
Çelobinin Tuhfetül kibarı Fi Es. 12 bin kişıden fazla Pulyeli i- bamız neler söylüyor: tıila harekeUeııinde, bu hareketle- Almana: 
feri Biharmda epeyce malumat ınatlarmın cezalarını bulmuşlardı. «Osınnnlı donanması yüz ı;di- cin temerküz noktası halnc sok. - Vatooın neresi? 
bulunmakla beraber gemi adet· Akdenizin bu meşhur zeytmyağt neden mürekkep olduğu halde muştur. Netice itibarile de; bu Diye sorulduğu zaman ondaıı 
leri zikredilmiyor. Hammcr da- şehri Roma imparatorluğuna te. i480 senesi Temuzunun 28 ind" tabii bcl:.kct, onu zaif kaldığı aluıacak cevap şudur~ 
·ma Tüı·k zaferlerini küçlik gös. varüs l'Clcn Tüı:'klerin. hn'kiki ,.. limanına cmır attL_K - µtınan .iAiÜl eQ.llm ~ k uvveil - Almanca konuşulan her yer 
term k çın b r ~ srırelere ba •• lı.iplerimİi ellerine geçti. MuZilf· ra a \eri hemen ehri nıuhdsar oldugu ızanıan d hemehal y ğ. ·aianımdırf 
vurur. Tiiıı'!din italyadaki par. fer kumandan Gedi'k Ahmet Pa a etti. Otranto böyle bağteten hU. roa ve ibtiliıya tahrik eylemi~lr. Bu her yer ıçlnde onun için en 
lak zaferini don nma ve ns}{er a- sehirdc asnyişi temin ettikten r.~m cuma düçar olmakla beraber şc. Yani bu ııık, ya Jıakinı yaşamağn, güzel vatan, en fazla karnı doy• 
dedinin çokluğuna yüklemek iste- ra ordusunun ba~ında İta1}a ya- cinnc müdafa cdi~ de uzun müd akınlaı· ynpmuğa ve cyabut tabi dugu yerdir. Ve bu istilayi, b tl 
diği icin gemi sayısını mevcudün rımndasının içlerine doğru daldı. det mukavenret edemediğinden olarak Ya.liamağa mahkumdur. akını sade ve sade bir maksadın 
üç misli gibı göstcrmistir. Türk bayrağını daha biı· çok şe. 1480 Ağustosunun 11 .İ41ci giinU Bu hulkın da ·ına sey} ar olma- tah~ku'ku i9"1 yapar. Reise jta-

Türk donanması eV\ela Kaleyi hir ve kalclcnn üstlerine d~ti. hücum He znpteyledi. Şehrrn sınd'a yıine tabiat büyi.ik bir amil- at, zapt ve rapta sadakat de bu· 
top akşine tutmak suretile P ul. e;Esfarı Bahriyei O maniye> sa sekene.sini tc il eden yirmi ikı dir. İll· defa galip yerleştiği nuıı neticesidir. 
yelilerc de'.lı§et ve korıku verdfk. l1ibi bu muvaffakiyeti kaydeder. bın kiş'den on iki bini b4rnh. simnl mıntrıkası, bcr<'ket bilme- İ te burada büt\in istilacü halik· 
ten. onları Kalenin içine sürdük. kc'D der ki: maııe kntlelundu. Kendilerinden ;en, çorak, nan ·ör bir topraktır. laı ın ruhiyatını göz önüne getir• 
ten sonrn kara askeri ve top ge- cGedtk Ahmet Paşa vusulü- zil adc fid~ ei n cnt alınacagı ü- Bu hal onları ezelt nıuhacjr ve a. memiz lwmôır. Mogolların amaxı 
mileri sahillere yana tı. Otranto nün 4 üncü gUnU asakiri mansu- mt edilenler kendilerini pahalı kın<!i yapmı tır. İstila ve muha. bilmeyen mazbut ()rdulaıı, n eden 
şehri şiddetld bir çember içine reyi karaya ihraç ederek şehri satın alabilenler edfr edildiler. scret hnlinde, garba teveccUh pek çabu.."t ç'&üJmil§tür? 
alındı. Ejder ağıtlı büy\ik Türle her taraftan kuşatmış ve Ağuc;. mabetl~rde mihraplarda pru-ç.a ed~ bu halk küçllk b1T v.aferdcn Neden Balkanhir Alınanlarırt 
topları .kaleyi dövmeye başladı- tosun 11 inci günü hücum ile parça edılcrek ayaklar altına alın soruıı, )'ine deniz.le ka taşmı.ş, her ıstili 'hareketini kırmı§tır? 
lar. Biz.ansın metın ktuc ve kale. zaptedip mukaddema Salıhin A. dı. Mukndeds bayraklar çamurlnı· tekrar şaıika ve şaıki cenubiye ÇıinkU bu ordulann Y~ne ı.'9" 
lerini iska~l kağıdı gibi devi. nadolu scvahill üzerinde icrasına içinde sörüiklendi. Eızze tasvirleri doğru yollıanmıştır. Almanların tinnt ettikleri biricl'k kuvvet, ya· 
ren mermiler , İtalıya .şehrini sa. mütecasir old ukları tahribatın yrıkıldı. Kızların ve kadınların c k'dcn oldugu gibi, bu~n de nl dbiplin, muvakkat ve geçici 
ran surları kalbura çevirmısti. o da bir mislini burası hakkında ıı-.ı.ı babalarJm, 1tocalarnn ôntln- takip ettikleri kn dogru siya. bi.r lıi.'">Sın, doym~ futlyacmın 
Muhasara on üç gün 'kndar sür- icra etmiştir.» de hctikedıldi. Mmıedeo3d çocuk. sc1i:. }ani cDl'ang naclı Osten» )'avrurudur. Bu mıllet, yurt, ev, 
dil. Hamcr bu Till'k zaferin, 'kötii. kır dU\•arlarda erildı. Baş pitlto. bu t"'bii hJdisenin doğurduğu bir aile g bi hislerden uzaktır. Al • 

Bir gün safakla bern'ber Tüı~ !emek, devrinin harp ka delerine (Daha , ar) net'ced;r. Bu ~ üut rı daima şa ka mıınlar, bir reise itaatle bir mUcL 
det luıri>ederlıer. Faknt aç kaJ<lık. 

ları gün, ne inzibat, ne dısiplin, 
ne de ordu kal r. Bu tabii mukad 
der bir hadisedir ki tarihi teker
nir hal.ne koyar. 

s:z s 

En S on Ha1•rıdis'i12 ronıan lef rikasl: 6 
§ :& z: " 

1 

nıı.ı. iı;t" o Jıi>) le! Haydi ııırnc· 
,..j~, o~•'ım meme j tİ) or. Oy ıı· 

u h r. k! M,.)fl<ma cık Sf·,gi· 
t liın? 

Dı"ıı~ı eıkıı· Dı arıda 
Bunu böyle söyl~ten sonra, 

rna· ha'l'bin Alınanlar tarafından ko • 
\ut kml ıı rü .. ııi ırnnın iic::tii· z.nm1ıp kazanılrun.ıyacağı mesele. 
n" .c·oknıii '" kiiçiil ""'İn rlıı· sini pek haıdu olarak gıda nokta. 
"Vnrııı,ı \n J. nı ıb bir lın rlı', ı::ı üzcrıne o1urtahıliriz. Acaba Siz de Knlambak ciftli ine gi .• , * , 

clt•t·kı:tiııi7~ Benden ı•rnir gelind· Piyı·r ıl~~ \ ~~~) }Orgun ar laklığil • öııiine diıilnıİ§ buluıı· ı 
'.\c kadar oradaki kurakolu tak· ın e\e ıloı11l11011 z.1111.111. \r- dukları znnı ııı. gl'rdaıılıf:ın nl
~ n·l''.\e memursunuz... JHl\111 kııılın, L.)nnm gezme· tında buhın1ıııı. fe,ıw,ı Örlt•n 

1 Sadun Galip J 
korhmıı~ ha, mu gözlnile kn- d h k ...ı h ed 

m rı.ır.ı .. ıııa ultlı ',, arımı lıir a a ne .n .... nr u:ıman arp 
rn ılık ,. ,. \'İ •t>yr~ li}ordu. Kn b d ·ı b d ı d eıuli.. İ<~imlc c;ıığınlı: ir or u ı c u ev et · are ettı. 
ıını ':i dt'llr "ar~tı; k.ırhn in- ha., beSl~ebıloocl~tir? 

tın iiç süvari de derhaJ Rnr ğe gitıwiııi .. ;;)lt·ıli. O, hundan lopr:ıl"•ı ihtİ)<ıt1a kuzuh. YnHıı: 
1a ... a d .!l ı tiluıınetinde toıu du- nı nımın olılıı; karı .. ı )emek· )a\a. lıir )<ıZl nw~daııa çıktı· 
mana katmıslnrdı. len oıırn ha in :ı alıilı- keııdi· )ordu. Pi)rr p rla\ ızının ii . 

İşte o zaınnn ~rılnıı: İsmail ç:ı ini korkııımu .. ıu. nu hodhiıı tüııc e~iJıni .. , mcrnkl.ı )olZl~ 1 O· 

, uş \C bir de emirberi Ü!>man )Umurrak ciddeu onu f zlıı kunıa~a ~alıalıyorchı. 
knlım h. Hunlar tek işaretle ~Ofll)ordu; J,adın diıılt•Jllııt>k, Sırrlu} ' ıııwk j,..fı·ııı\,•ıı 

ca hııl.u·.ığmı c]üaiinerek cetin 
anı:tırııı.ıd.ın l11r~kıı. G~.'";·1ıiıı 
kndifeli~iudt', ) ıJıhzlı.ır hirı•r 
hir<"r doJny ordu. Genç adanı 
<'"JJI di .,ı,ılini ı·ık,ırılı, lı , rı·t· 
le ı!:r• .lı: 

- Ne: ani ) irıııi 1 ir ! 1 iııı· 
C' dr g. lip )l'ıntj;i lı.ılH"r \er· 

ıııt 1il ı• olınor? .. Kaı ını l .ı · 

(]illerini yutan emni~etli ndam- lıiraz ~akmak. tlngl.ırııı af hıı· hin )llhk tn~ın ii tiintl" uzım 
lardı: ikhdnden de su ur.ma7dt. rn mı tmeffü etmek lfızıın z ınnn z.ıhınet ""kti. <.ec..- ı· 
O manı Hnrmanlardnki c;ing . gı•ltliğin; nnJnmı~'tl· dnm. kıllı hn.,1ırmı-:tı ~ Lir t rp 

d t 1 mı~. ıwlerin çeri ba ı ına ~öndennis, Genç iiliın. karı ife hirlikte elektrik fen"f"in"n ı ıwııı a, e -
hü)iik bir harar f!etirtmişti. tanzim ettiği fi leri imdi iizer· rarengiı krliınder k~nılini oij,..- ı:,iu if'imlı-. koqu: Biitiin 
Baklaci)cff'in kollnnnı, bncak- 1 riııc t~ıh 'e topraktan on terdi: knpı ar uı~, Lli ün oı~nlar h 0 -:· 

•nnnı sı'kı !i1kı bnğlatmı. h ğır- zamanlarda ('tknrılarak tiua Veniis tarafmd<m tr o"·ıu \tı· nla';.ılnıaı. tclıditlı•rle oolu 
ı ına ı i in de ağzına bir çevre müzesin_e gitnı w e hazır hulu- Eleni' •c ı•crildi, Eleni lmnu !!eni. izli İ ) 1 ıız m U· 

tıkadıktan onrn hıırnra sok- nan çnunk çömlek 'e lıe k I· ıaJ.dı oo Tnıa lnmtlan malı· ıl.ı ~ırı "11) .ın ıı doldurn) ortlu. 
nıuştu ]erle dolu odadıı, ababley:iıı voldu.-. Ya \rnn\ ut 1 a<lııı, lıan i 

Bn tertibatı kim gormemi . ke fedilen Jıc}kelciklt-ri itina Kiriıaninin miina uu ani ı· deliğe girmisti? Pi} erin U):ll· 

ti Nitekim çuvniın jandarm ile temizltrrıeğe koyuldu. İ· nııyordu ;eski Ynnanen )ıtzı il- pn çocuğun odnsma girtrl..Pn 
iırirefrine nasıl getirildiğini ve ha yet heykelcikler temiz ''e e- minele kcnilic::inden im'"' etH o· j ynptıİp giiriiltü çocuğu 11\ nıı· 
Baldaeiyeff'iııı ne~·e tablchp.. bedi ge~liklerinin ihütiin par- ı lan Lii il 'in hu mMıayı kola)· dırmıştı. Baha. çocuğu kolları-

- Lii!'ıil? Lii~il ~ Di ııle, leıli. 
tliııJe 1..arwı~ıııı J, 11 uçan özle· .Bugünkü savletler neticesı elde 

. c 1 k J rl,. Nl' 'aı ~ Ba) ,UJ ueredc? edılcn yeni an barlar, inse)· te • 
rı· .,n:ıt •o ıız, {O<'ıttı " aç. J>"l • 

k - 11 mnorum.. Çıkt ı ... m nJC' biraz ~aro mcı gıbi gôrU -
ço .ıç f .. 

1 
• Dfüaııll'ıii. Affet!... nüyorLarsa da, Almanya daimcı 

Jlı.:r J.ırıı ı:.ı .. ıı \Ut. ) alım: k · f '' I e? e? ~e? 'ayni uvı;etı mu1ıa aza eder ~ lııı 'nl r<lc ) a:ı) tın ('<tııh rför.- • • . 
- • 1 · 1 . . . Ph r hir fcl·kct korku ile savlet cd Cc.'b>ı noktalar bulrınm • 

.ı,ır. Ilıı gar ı t ım erılc ı\Jcc · • 
b . 1 ,

11
,
111 

tilr<' i. Cu İJl Jıiı· telılik~ endi- dığı, atıl vaz yetic kaldı~ı '\.l t, •il! ) JJll'; Jr pt'l'I f'} İ K __ _._ 
,.~j İ<'İn it> naho bir r ı'ce gibi he rzanuuud tnağlub.yctin nu-(1.ıttı. • • ~ )o 

dol ıı. f nıık ) iirütın ğ c.ı- :sını ~ rn.den tat ağa meo uı 
rr el rİll1 C.ıııım, h.ıua 

J,ö,lı· t k<ı }BJHnı ~mrııııı'? r 
r .,).-,. ıl..l ıııı~or nıı~ 

İt t; l h ınuı oııı ıı· 
aJ ,.. ı~ ordu. Pi-

~ r onu it ~ etm<'Ji }Jccert .. 
ıııinır \ · iiH•n·k \C gırtlıığı 

b. rlllQ IJr Jı ide alay ederek 
lı.u ~ında lh}ordu: 

- Evet, çok fena bir anne
cifd niz ur, oğlum! Bir iivey 

bal ıh. Ya 1 aranh~n nJdaııa· laca'ıc.tr. Daima kınlan kuwf"t.e
r k do (1.w k ,bolıııu idi}'se? rın, cavlet kaı'bilıyetini ebediyen 
Ya } ~ 1 k ) mı-:, ~ l bir uc;u· muhafaza eôeınıyeceği de bedıhi 
rıınıun rlilıiııe 'u rlanmı ' } a ve .ldrdır. lşt bunun iç ndiı 
lıir .. f'liıı ularill" iiriiklenınih kt harbi çııbuk bitim1ek A?ıman -
idİ)ıoc? Jlir nn")e içinde nk· lann yeg{l.ne umde ve gayeleri. 

hı1 d.ın bin l hHkc geçti· Şüp· dir. 
hr .. iz Lu ak ... ım karı ı tabii lın- Har.b'ı çahuk bitırirJBSC feHi. 
linclr dsl-ildi, kı!;a hir bm; dön· ketten kurtulurilar. Yoksa ... Bu 

meei ... millete feci blr nidbet mukadder. 
(Devam edecek} dir. RIZA ÇAVDARU 
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1 Dürbünün tersile 
Gururlansa 
. Hakkıdır. 

Bir akşam gazete€inin nnr 
ilıarriri olan «Ş. R.> geçen gün
:kü fıkrasına §U serle,hayı koy 
nıugtu: 

Hayvan 
kardeşlerimiz 

' .Bunu o'kuyupta §afınnıııak 
k!'b~ değil ... Öyle ya! hHl'kan 
gı hır kim eye «hay~ an• de • 
n_ıckı onu çileılcn çıknmıak. i· 
çın kifidir. Halbuki ... «Ş. R·» 
hap anları karcle§liğe kabul e
debilec~ğini, } azıu!ıa seçtiği 
erle\ lıa ile oku) ueularına i . 

lıin celi) or... Gerçi in anlaı da 
hayvanların bir züınrcsiııdu • 
dir .. 

Bunu,n için bn muharrir, 
ha) unlarla keneli ini bir tnt
ıuak te\az1mnu gö· eren \c ha· 
k'kati nklanıt) an ilk in an ol
:ınak itilı.ırıle gururlan a lı k
kıdır •.• 

Üç başlı yılan 
Aıınt:rika Birlcş-ik devl~tleri 

Cıwıhurrew Ruz' eh, tlantj. 
ği ilk gC'çen tan areoi Lind· 
ibcrg i~in di) or ki: 

.. «Bu giliiler l tiklill har'hiniıı 
[ uç~afalı ) ılım] lıırıdır ,:t 
. [Ü,ç ~afnlı ) ılau,, diye, Anre 

tıka J tıkl.al rnfü:adelesi ) a ı
lı.r~erı ne hıgilizlere, ne <le f 0. 

~rılızle~e i } an edenlere iltihak 
e~ıeyıp, l>itarnf kalanlara d 
lllr.] t.'-

Malüıu )a! Yılım mülh' b' h ış ır 
ayı. amhr. Dazı ) ılnnlar f bul · ırsat 

1 
W' a ın ııııııı vücuduna d 

anarak, kemiklerini kırar B O· 

~ yılanlar ,Ja zdıirli ineleri~ 
na ınınıu kanına zehir katı 

u oğuk kanlı ha'''8ndan .. ırk
uıcıueı. her lıaLa ~ i ~ 'd • h ur 
değildir. · gı ııı arcı 

Buna rağmen Au. 
.niçin hi ,_ 

1
. ıerakalılar 

• r .Ke ıme He « l 
nnyorlar d .. ~ 1 nıı• de-
tirorl&l' i~' •uç kafalı ) ılan• 

k ·~iller.\; 
110 la hu!.. UU.. &Mluı 

. Acaba, Um lakabu ı .. 
hnu elcrin çok tahlik ·i~ıs:tahak 
lar olduğunu aulnı ekı ııısan. 
nıi? rua içiıı 

Eğer höyle de"Pfüe 
kak iki "üz).. .~ , ıııuhak-

• J u a,ıııslar old .. 
~~ l§La~et ellllek içindir Ç~~u
&U, ut·· h ··· un-un ay\ anların U 
aya1darı birden f al d e erı 
kat La ları tıek . a r.a. ır; la 
olnıa tır. Zlra bö l 
. a, o ba)vaııın ye 
2tn.kaueız bir h 1 ~ a ınıaaı 

(Devamı d' ; .. e ~clır. Bilir-
/ or uncu sayfada) 

Şaiuabedd.iıı uz1n.n.r .. ..... ,nA'YA 

{ üçUk Haberler 
* Belediye bu yaz 

de yapıla<:ak ve . mevsim.in-

~ olların bir Jııstes~~ edilecek 
tadır. zırI.maJt. 

* Anadoluya gidecekl 
lerini bu sabaht . er bılet. 
&eceklerdi an ıtıbaren alabL 

r. 

.s.,ta J 

re 
!=~B~u_G_a~· n~o_n.;...;;;E.;.;n..;S;.;o;..;n~· ..:.H.:.:a:.:b::.;e:.:.r.:.;le:.:r.:.i __ l'I Aske~ gözü ile... J 
Türkiye ve '8gilizler Gene Habeşler ''Cebelüttank"ı zaptetmek 
n~.~~~~~-e!, lsviçreye U ç a k .JSil hareket güçtür. Fakat tesirsiz 
Oggi aduulaki tal)aıı mec- yardıma k _:diyorlal bırakmak kolaydır 

mu~ ı he~ueLnilcl iya i vezi- yo m UŞ ).etı ~e bılhas a Birle:.ik Ame· hazır ' (Bqi birinci sahifede) B · nkn devletlcni ile Sovyetle t (Başi birinci sahifede) ınuı:. teslimini gcciktirdıkçe İlal- unun ıçin de garpte Elcezireye, cenupta 
Dir~ğinin hattı hareketini tal.: f-aka t ablukaya kuvvetleri kuanmıştır. Bi· yan müsteml<l<e ordusundan ka- Septe ve Tanca 'ya hi.kim olmak kafidir 
li! ebnek mak adile ne~rettiği .h!!el gelmemek daye tte Alman !hava kuv- çan yerliler henin İngiliz kıtala. l Y S b 1 hır makalede So\ "et R - vetleri, Bu\garistaada kifi rı tarafından jc:oaı edi'___..;c bu. azan : a ık B ükreş 
Al 

J u yannı ti•l 'k d h ~ lil ..... "'i manı a ile lıem hudut olan şar e m• tar a ava meydanları lunan mınıakalanb vahşiyane ha- A teşemiliterimiz 
mıııtakalarda Lir takuıı tedhir Zagrep 28 (A.A.) - İngiltee- bulamadıklan ıçm epey reketlerde bulunmak fırsatını el- - - - - - . 
!er almakla beraber ;inulilik nin lsveçdeki elçisi B. Kellyba- müşküliltla karş•laşm•şlar. de edebUeceklerdir. Dükiln tes. Brenner harp planmuı tatbiki ve intikal ettlkten sonra, İngiliz c;... 
lı?><lıe •Ürüklrnnıek i lemedigi le bir nuluk söyliyerek demiş du. Fakat bir ay sabula ça· !im olmaktan imtina elmesi, Ha. sevkülceyş hedefler: ne!l<unnak ba,kanblimın (Se • ııı fnkat takip ettiği ,.,jp-.etc tır ki: lışılarak kat'i a n gelince o beşistanda yaşayan er.kek kadın I Alman ordularının Avrupa ve nıendirc, Tnşa.y, Limni, Midilli.) 
Lakılacrık ol . . İ 'lt d" ___ ., ı. kadar fazla tayyare uçura· ve çocuklaı...ıan .... nr-•·k

0

ep' sıv.'ıl Afrika kıtalar -nda varmJ.i olduk. Gibi Yunan adalarının Alman ic_ 

• Hrs:ı "aycsıııın ) e· ngı ere, uşma.u.ıarına !l\.lll'Şl .-u ...... t:A ~ hı ihti!Hflar çıkn:.nakıan bn•· tatbik ettiği meşru ve haklı nb. bildiler ki, bunlar her yerde İtalyan halkmın haı•atı lıaklmın· ları yeni hudutlara göre, scvkül- galme uğraması ihtllnalini düşün· 
'ka ı · l " kendilerini göstererek ıuüs- d nıd h def! · h ·t "zer' d · · d ur •ı o madıj;onın anla'll· luka ile kabıli telif olıruık şartile an kc isine büyük mesullyct- ocyş c erın "" 

3 
u m en memcsm• vari görmüyoruz. De. 

ın~kla Lulunduj;oımı teha;üz İsviçrenin iktiso<li yayatını koru- tahkeın mevzileri '° dağ- .er yUklomekted ... Gene..al Cun. 'e ku, bak•ş• mesafeleri şöy'c - niz geçitlerini müdafuada deniz. 
ett k d lardaki topçu mevz:ıcriııi di ·ı· - l·"'- ı · mue tc ör. mak için elinden geleni yapmoğa r: . 1 co •g• ma = o an Ingillzlerin bu 

T ı bcrh~ \'a, dar ''adilerde F · 1 sabT ln.. lh usta ·· t rd • •pros ajan mm Roma- hazırd:r. 1 - ,.,..,,.. ~·ma '' ~ u.; gos e iği miis<unaha, el· 
da ı · taııklnrı, nukli'ı.'e kollarını ı ahı 50 k"l met d tm k · d' n >erı ıği bu makalenin bazı •• tu c cenup s • " • o • e e e iste 'Jli bazı siınsl ve 

1) ı D 
• bombardıman "\'C durma • k • ü l 

ar(_;a arı 1 'içre gnzetC'1eri ta- u· n gecekı· re. as en ga e erin neticesidır. 
raf d k dan münakalatı, üsleri de- 2 h d d ist !" an · tiba edibni tir. - Bu •ar u u u - an· 1941 Senesi sonuna kadar nihai 

it l 
.. -. poları, tayyare mc~ danlara- ı 2 k ı f 

3 

) an lll<"Mnua.;ı ~unları İ· Ak ı u : 00 i etre za erı temin etrnesı luz mgelen 

l ~ k ID nı, limanları ve deniz nnk· ç akk 
1 

O\C •bne redir: • • • 3 - L·mn; adası - an a. Aman harp kuvvetlerı içm slm· 

ngi ız Hariciye azırı E- Londra 28 (A .A.) _ İngiliz n mu ... nv Lne rağmPn şeb · le: 200 k.lometre diki halde şu cepheler vardır. 
1 )

. Jivatını hombardım:ın et - • 
) 'l mişll'rdir. l\ d n d A _,ı. 
'en 

1 
• So,yeıler Dirliğinin Hava ve Dahili emniyet nez•· • m z.manın • işgal "" 1 rı 4 - ~ ı'.i • ası - =~ara: 1- Şad< ve Kilçük Aya cep. 

Mo k.orn !Lii} iik elçisi Mnisky rctlerinin tebliği: Düşmanın dün ~üşman tnyyarelcri bizi 'H nde anc.ı " geçıl ılın lir. 550 kilometre. hesi. arnıı.ında ık sık vuku hulan geceki hava faaliyeti . gecenin Yunanlıları bir an bile :rahat ' :u-.m a r n rr uk vemet. 1n •ıl z 5 - R odos adası - Süveyş .ka. 
ıuülakr.tlara fazla hir ehemmi· ilk saatlerine inhisar etmiş ve bırakmadılar. Bunun öniinc nn· ı i.otnların .n, J n ma'da otlu u G . nulı: 750 kılometre. 

2 - Mısır ve Stlveyş kanalı 

cc-phesi. 

yet atf etmesek hile 24 ırnırtta büyük mikyasta olmamıştır. Ce· c~k n\'.cı tayyareleri geçebilirdi. bi, mu va ala tını gec"ld.irecek o • 6 - Libya - Süvcyş kanalı: 
Türki)e ile So\'yctler Birliği nup sahillerinde bir şehir üze- Fılhakıka Al.mnn bombardıman ...ı n bu dan İngiliz! re h·çb:r 750 'kilometre. 
arıı~ıııdn akdolunan 'e Tiirki· rinc şiddetli bir hücum yapılmış tayyareleri Ingiliz hn'n lmv- m ~·uı Y t terettiip elmtl' ~ektır. 7 - İspanya hududu - Cebe • "en' b 1 vetlerinin Sı>itfire ,. l:I 'cnnc Di we t ratta ~ lL'ı'ttarık·. 900 kilometre. 4 - Britnnya adası cephesi 

3 - Avrupa ve Afri.kaCl..a Cebe. 

lüttank cephesi. 

Jh •1n cpıe milel bir ihtilaf tır. Bazı basar vuku bulmuştur. c l!ITJ • 1 g r a n ö l.' nıldı ıne 
ahnde So,'}et Ru ıanın bita· İnsanca zayiat varsa da ölu tipindeki a\-cı toy •nr.kd kar· göre, II beş een ôverieri takdire İngiltereyi mağlGp etmek ba· 

5 

- Atlas denizi cephesi. rnflığına güvenolıileceğine mü adedi çok delildir. İn&aterenin şmnda dayanamnmnktafo. Tay ayan b"r d•>plin göstererek k omndan, bunların içinde en mil· Süveyş ve Cebelüttarık lngıllz· 
tedair bulunan beyannamenin enubi garbı.ile iskoçyanın şi· yarelerimiz aym ŞC> i Yunnnis· ibtererek kenddcrlne dünün zn- ·mleri bu-inci hedefle altın., ve !erin elinde dururken Alman or. 
Tiirki ı eı i harp ) olunda ıe,çi ınali prlU ashillerine de büelım· landa neden yapmnddar? Çlin· , Iimlcrmc ka"i• ber türlü ıntıkam ı edinci hedeflerdir. Bu ilç hede. dulanıun şark ve küçük &ya 
eden bir e er olduğuna §Üpbe lor yapdınııtır. Buralarda in· lrii Yunonistanda bir "'uç nrn •ı8'cketlennden ıe,ekki eL'bele- fin mende de asıl hedef, Alman cephesinde harp açmasmo ne va. 
l oktur• sanca zayiat olduğu haber ve· tnyyarcmiz \•nrd•. yuna" i<tandn 1 rini tm ·ye eden 1 mparator Hai. ordusunun 50 kUometre il erisin. rid görliyorllz, ne de doğru bulu· 

Oggi S • i an tarihli Sowet rUmemijtir. Pazartesi gecesi bir c~reyao "'.1en muhnreeblere ş•· l'e ~ ı; ; enin enurle,.ne itaat et. de, 46 milyon lngillzile ve 2 mil· yoruz. AlmanY• Cebe!Uttarık du. 
Yugo in' do tlnk ve aılcıni 'tt>• dlişman bombard•man tayyare· hıt olan b" za! gecen halta dc· I nc.c r.er. Gener 1 Cunrugham'· yonluk asri ordusile ha>ır bekle- rurken Balkanlarda harp açmak. en~ iiz pa kum dn ga) ri m Ü>a it si diişürülmüştilr. mişti ki: • ıao Hur;icane tnyya· 1 m t kb[ Roma hükUmC:ine bildi- . en BrUanya odasttlır. Altıncı ve la zaten hala etmiştir. Bu batay.ı 
mutalealarln ıef,;r euuekte ve remiz daha •ls.,yd• dii<man• 1 iş f k t ı . .;st hü1<Umoti İngi. yedinci hedcller, yani Süveyş ka. daha büyük mikyasla tekrar el· 
Son etlerin iman kıtalanmn Avustralya' da: mağ!Up edordik.•; ııu heiİ.i bi• nah ve Cebeliittank, Britanya mes4 seri mağ!Qbiyelini haurla. 
Banal• girmelrrini ıe.,<;iifJe • • hakiknllir. Şayet 100 yer"nc 200 imparatorluğunun 85 bin mll tu. maktan başka bir netice vermez. 

kar ıınııu~ olduğunu hatırlat- Işçıler sonuna av." t.,.,.resi ~·h• gönde••bil- ' n deruz yolları üzerinde ınsan, F.Çer her türıu tohınin hi!Ulın• maktadır. fe(•mun )ıtZI ına ui 

1 

uuş olsnıd•k belki Yugo 10,,,. , ,,.,,..k ve harp malzemesi kay• Eğ<r her türlü tahmin hi!Hfına h.~}C'l Hrİrkı-•n O\)etlcrde gÖ• kadar harbe nın da bir kısmını Jrurhırab:fü. ret
1
'.f' ua nı•uoJ ' 'e - nmclarıle irtibat ve muvasalasını ve mont.ık, sevkulceyş ölçülen 

rulen uU. tcmayiillerinin sa<le dik.• vlı.1 J 1:1 w emin eden iki milhim deniz ge· haricinde olabll>r. 

ce ııazari olduğunu kaydNmck taraftar 1 r .. " \f rp .. y s .. v çıdidir. Süvey~ kanalının cenu • Alman:yarun, kuvvetinın çok • tooir. J ., ., undnki Hint ve pnsifık yolu üze. luğuna güvenerek hem Sli cyş 
Kadrköıd lle •am okağın· Melbourne 28 ( • .1 - ı. Alacak yüzünden 1 n>dc Amerikanın haq> yardınu kanalına ve bem de Cebe üt!arıl< 

d. 22 nuıu nralı e• de Ol uran çi Pnrıi-i Lideri Curtiuiu beı a kavga o 1 ~n yor 111 rd•r; Cebelütta'"'k ga.t.;ndekl a hUeum etmesi çok muhtemel • 
llutice i•minde ıaılı bir kadm nnttndan bahseden Snn gaze- . . ·cbM .,; kendi nuulurile Allns dı<nizi )'Ullarmın üzerinde dir, Cebelil1'arık 1000 metre ge • 
?ıurduğu ınindcrdı•n kalknrnk tcsi eli) or ki: Şeh":mıı:ındc ~t:ıran l\Jdımel 1 krkctmck isti~ t·nl ·ı· hakkında e Amcrıkruıtn kendisi bulun - nişliginde 5 kilometre uzunlugun 

1 
terken d iiııerek ol ayağı kı· Curıin A vu ıral) :ının d nrn ~~v" ısnuude bm, alacak. • ;;. V Uiiı el "'"' frndn" lmrnlanan m •ktndrr. da ve 450 metre yilksckliğlnde rtlmııttr- ıuunun samimiyetinden biç lıfr •nnden •kan im\ • net•cesmde, yeni 1 >leler bu sabah Nakliyat Almanya. 50 kilometre ilerisin· bir kaı•adu-. Cebellittank'ı zap. 

llatıicP- Ha) darpn a Jıatıtnlıa- zaman §Üphe e<lilrnediğini "\'e ~;o~~ndn ~un~uracıl~. ~den 1 komisyonuna gönderilmiştir. de duran Birtanya adasını istila tctmek güçtür; fakat tesirsiz bı· 
ne İne kaldmlarak tc.Jui altı- hiç lıir zaman ,üphe edilmiıe· a•l met ' m.nde h•,..m h•· L·sıcler, muhtelif mmtakalnra edemediğinden, 29 1.teşri"/ 1940 rakınnk kolaydrr. Bunun için d• 
lla alınmı§tır. ceğini söylemekle h n i~i katil çakla kalçnsmdan ağır ve tchli-1 göre yolculamı kafilelere ayrıl- da (Brenner) mülakatında İtalya garbinde bulunan Elcezireye ve 

Çorçilin nutkundan 
. b~zı parçalar 

Şınıdı Afrika ha.rbini ne ka
dar k .. "k 1-u u • ••vvetlerle bapnnış 
olduiuıııu.zua hiç kimse livıkile 
~arkında değildir. Bu havaİideki 
arekitınuza hiç bir zaman iki 

(ırkadaıı . • . la • yanı 30.00G kışıden faz. 
bll' kuvvet tahsis etmedik. 

General Wa 1 b' .. . ve ıze ıyı &ünler 
: a~tta. Fena ıünlerde Cle onun
a e.r~ber olacaiız. 

Afrikadak.i ı. tl . d Lad •UVVc erını bu • ar U ,. 
ve esi: z •. bi rkuvvetle perişan 
ha ına d ~ttıkten ve Bingazi sa
yerd &) andıktan sonra başk. 

en gelen b' k 
Şllaşt k 

8 
ır uvvetle kar-

ı . u dav t . nıe~lik . e e ıcaoot et-

lıir şekilde ta,zih t'lnıİflİr· Cur !•eli surette yaralımwıtıt. Yarnlı 1 mnsı surctile hnzırlannustır. ile bir harp planı tasar.lamıstı. Bu 1 ~nubunda bulunan Septe ve 
tin Almanya ile Japon~ aıım Beyoğlu hastahanesine kal<l ı rıl-ı Nakli;\'at komisyonu bugiinl;rde plandan gaye, İngilterenin Akde. Tancaya hakim olmak kafidir. 
bo:; ~ere se\ indiklerini Ü) fe· 1 nıış, Mehmet yalrnlanarak tnh· hiitün kafilelerin nakil progra· niz damarını kesmek, yani Sü • ı Düne kadar bu tedbir kafi değiL 
dikten sonra, Avmtral~.a i~i- kikata baslannıı~tır. mını tesbit edecektir. Karade- veyş kanalile CebelUttank'ı ele 1 di. Fakat bugün yeni deniz vası-
kri nin müteca,ize karı;ı onu- nizin en son iskelesine kadar gi. geçirmakti. Aradan beş ay geçti.! layla tmn ır. Ahnaoların bu te. 
oa kadar nıiicadelc rılı•cekleri M k • ı deceklere ait olan ikinci kafile- Bu beş ay zarfında harp hedefle- layl~ırnu~tır. Alınanları nbu ~. 
hakkında Aınerika) a teminat e SIK8 şehirleri ?İn npurları da hazırlanmıştır. ri bakmımdan İngiltcrenin bir lsirsiz bırakmak işine Sepıte ve 
''erm iştir. t hk• d • ilk kafilenin sevk i bitmeden di. zararı var mıdır? Alman ordusu Tancadan başladıklan anlaşıh • a ım e ilıyor ! i • r kafilelerin nakHne de bq- SUveyş kanal•ndan hll4 750 kilo- yor; y..-m b"bür gün Almanlann 

Manilla 28 (A. A.) - s:ıı~a
p ura gitıııektı• olan çok lı İİ} iik 
lbir Aınerikun hoınqıarclıııııııı 
tayyare i lanillll~ :ı gı •lmi-;tir. 

Buna sarfedilecek lanacaktu. Halk• verilecek ••• metre ... CebelUttarıktan 900 ki. ispanya Fasına tayyarelerle k>lo 
rasıı vapur ve tren biletleri de lometl·e uzakıtır. naklett'klerini duyarsak buna 
hN sabah tamamen kaymakam- BalkanlaNia harp Yunanistana hayret etmemeliyiz. 

para 70 milyon 
Peçetadır. 

l\lcksiko: 28 (A. A.) - Miida
fna nezareti Tanıpieo Alvare, 
Obregon, Mazaltan ve Manza· 
nillo şehirlerinin tahk i medile-

cegini bildirmiştir. Meksikalı 

nıiihcndisfor tnr:ıfından inşa c-

lngiltereye y0ni bir 
pilot kafilqsi 

daha OP.ldi . dilcck istihkfınılar 70 milyon 

lıklara 1ıönderibnittir. K a )'lnA• 

kamlıklar Viliyet tarahndan 

hareket günleri Uin •ilen ka- Yu na n facı· ası n da 
filelerin biletlerin i peyderpey 

halka tevzi edeceklerdir. 1 k • ? 
Bir mayısta başlanacak ilk ka- m es u 1 m 

filen in b iletleri tamamen dag" ı· (B b · f ) J J • 1 aşı ınncı say ada hııın, ~anlını i~in ııc o ıllL.'l7J> ı 'ir. 

hlmıştır. debilmiş olsaydı, Akdeniz havza. mi ingiliz fukası tedarik edeme. 
Bazı kimselerin bc,·aunaıue· " smda dün)ayı gören ınedcni)et. n•i.? 

lqrde aösterdiklerl 11idecekleri Asyayı, Afrikayı, Amerikayı, hat Bild•«imiıc gcjrc bu in ~.u-at ır-
~ apanıazdı.k B' 

* 
11. lc"h d . • ınaena· 
ıvıısır " nvehn i b la çarşısında bahara ti a ını yerine ge-

k rın yerlerinde l()lT k hn tçı. .. nnek mecburiyetinde idik ,. , 

* İstanbul avcıları diın to 
landı ve yeni d P -
di. are heyeti seçil- Loıulrn 28 ( \. \ ) - Iıır 'eso'yn mal olaaktır. 

pnralorlur,rı.m nml:ı ta mmta· ı .. -,.- .. 
kalarınd:ı talim görınu'li olmı ÇA K \ Y EK IN KAHI l 

ytrlcri değiştirmek istedik1eri A ... ta Kutuplan kucaklamak i~in a. hık ~arım mil) ara '•km nüfusa 
göriilmektedir. Bu gibiler iste· ı " 
dik} 

sır M'.ca didinıncge li17.um giir ·, uhiptir. Otuz bin r-1·ıu1•u"-
eı'i yere ancak kendi para- UJI. ..... ıu .ır verildi a t asına oyle yaptık. ( 

* Un l~vz.iınd ki j Yunanistan harekan 
h klı r;orilldU t c şik.yetler İtalya Yunanistana h" 

k 
• vzıatı r· r ,,,. ucum C'f-

ca . o ıs yapa. 1&• sırada Hitlcr b . . 

* ayan 
lnöno 

(U·ışi lı ı i nci uhifede) 

l b rtiz ettırnıı~. r~ aset maka
tnını Bayan Kırdarın isgal 
tlin mlinıtsıp olacağını söylem ş 

if kla kabul edil 'ştır. Re' ve 
killigıne Bayan Hadene sec lm • 
t l'. Evvela kürsiyc gel~ Ba~ an 
turdatı cıeımiyetin ınaksat ve ga-

ıni anlatmıştır. Bundan sonra 
'eayan Hase-. cemiyetin esas ni. 

'-'anı~•kll1lluştur .. 

zchirl k azı blkelerı 
eme 'Cl a afyn yuttur-

nıak surctıle !Uacaristana R -
ınan~aya B 1 . ' o . 'c u garı tana nüf 
ctmı t' B uz ı '\e nlkan memleketleri 
ara mdaki tcsaniit noksan d 
i tı( d 1 ın an 

a e ı l' buralara bıiviik k 
\e{] k UV
hlİ t~r o mak imkanını elde et. 

ı. 

Şimdi y 11 . d uııan ı ar hır ceplıe-
e .nkıeşgul bulunurken Hit1er 
<.'ti i CÜ " ' dile y rınımc ) ardını maksa-

unanlılara arkadan h .. 
ına ha 

1 
ucu-

. zır anı;\ ordu. 
Bın.ıl'nnlc h y mür l unanhlar bıze 
. caat cttikleı i uwıau el' 

mızdcki , ı-
menlJ .. ar azalmak] 

beraber 0 1 a 
d'k K ıı anı hayır diyemez-
..: • .. endilerine yardım edece
gıınızı re mea ''adetıniştik. l'u-

mühim miktımln iıir ı>İlol ka- Lomlrn 28 (A. . ) - Çin 
filel)i, diin )ıir İngiliz linıaııma orduları Bn kuıııanClanı Çıın· 
mm n alut ctmi~tir. Hnnlnr. Ka ka) ekin ı·efika ı La) an Çan
nadad~ taj gi)rmü~ olan hir kn) ~e ıliin ak~ıııu radyoda bir 
kı ım lngilfalerle, Knna<lalılar ımtuk övle\crek demi .. tir ki: 
)

.,. • • 1t 

Pni ZcJfııulnlıla_r, ~' u tralp· Çin, Japon tc~82.üzüne kar-
1~lar ve miihiın ın~ktnrdn \me §1 dört cneclir muknveuıf'l <•l· 

rıkahlnndan rnün•kkcptir. ııı"ktn.d' B .. ld f :ı .. t ır· u mu< et znr 11111a 

nanlılardaki muka,cmet ,e ınül 5~ i~a 60 ınil)on ki,.i hierPt cı
dafaa azmi o de.rece idi ki biz mı tır. 
~ardımlarına koşma ak bile 011• Çin 111illl'tlcri ııuıııııın İııgi· 
lnr Alman tcca\i üzüne karşı ko-" liz millNini ~empati 'e ha) rmı
ınağa azınetmislcrdi. Lakin hız lıkln .. elaııılnrnn. lıiç hir ı•rıhı 
Yunanlıların yardımına koşnıuk I 'erdibri biitün ınulıarehclı•ri 
tan geri kalsaydık bir şeref \'e ka~aııaıuaz. Ve) a harillcttiği hü 
namus borcunu eda etmemiş o· tiin rcplıclerde muvaffak oln-
lacaktık. F . . . . maz. ınq,.at mıllct.ıııın uıaneu-

Nnmusun ve §Crefin icap et- t lb l d k • . tirdiği kaideleri b' . k ya 1 ozu ma ı ça, mılletm knl 
n ırıne çı • hi sağl k ld k ı .. · 

mlf olsaydık harbi kazanın • . ~11 
a t ça ve ıurrı) et 

ümidine veda et • • ak ıçm m ucadele edecek vasıtala• 
derdi. menus ICB» • • ra malik bulundukça o ordu 

mutlaka nihai zafere kavuşur. 

larile gidebileceklerdir. mezdi. ~ nrım mill ara ııi beti nedir? 
İstanbulun bazı kaıalarında * On altı hin nltı yiiz altmış altl-

A d 1 h ı 'f da bir. Yani l ll\'arfak hesap ile 
ve na o unun mu te ı yerle- Şimdi, Çöı""iJ.in Yunanistana · d k ı · :.- ~ irmi binde bir! 
rın e ev ira arının yiikseldiği yaı>ılan Lıgiliz yardımı hakkında 
göriilnıüşfiir. Dahiliye Vekaleti verdiği rakama gelelim: t te Gamaf haçı Akropol te .. 
bunun önüne gesilmesi için ali- İngiliz Başvekili, ttalyanlnn pc ine diken, Alman t•rdu , 1 u 
kadorlara bir tamim göndermiş. Bingaziye kadar süren iku ~etle. Korcnttcn g iren, İngil'z h TP 
tir. Bu tamime göre, her bele· rin yeldiaunun 30000 ki~iden iba- bandırasını ı tahan hn , na 
diyede bir büro kurulacak, ret olduğunu öyHiyor \C bunu hir \eda mendılı j}i cıll 1 n n 
evlerini kirala vereceklerle ki- Nil ordusunun mühim bir k m: rgevi Aln1aıı kontrölii altı a 
rahyacak olanlar buraya mü- olarak gösteriyor. Eğer, bfüun oknn sım bu ni<ibeUc 

tncaat ederek, kira fiyatlannı, dünya~ a ha3kınlan İngiliz 3 nrdı
biiroca gösterilecek esas dahi- ını bıı ıse' derh"l 5.. ı ı· · k' . .. . . , .. oy enıc ı\ ı:ı ı 

imde takarrtu• ethrıloockler- Yunan iuilletine bu • t •. m .. 1 d • rwnne ;y.....,C 
ır. tecek bir yarduu yıYamaz. 

Karadag"' Çörçiı, niçin dafa fazla yardıın 
göndermemiştir? Sö:ılerine bakı. 

Roma 28 (A. A) - Orta lmıa. Almanyamn Yunanist'1na 
elçi Mazzolini, Karada~ sivil s:ıldıraca!ını çok zamaıa ev~ l 
komiberi tayin edilmit ~ Cu· kestirmiş bulunuyormuş ..• O hal
martesi akşamı Çeti~y• hare- de? Neden vakt.bli bot nasihatler 
ket f'tmi tir. vermekle geçirmiş de, Yunanis· 

Y uıınni .. t n !R 

müttefiklcriıün> )nrd m etnı ni' 
olmnkırında degil. 

Sahip 'e 
NlZ o\ 

Bn .. ıJılı 1 'n: 
ı:• • 
I ' I> 

rı: 

F 
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J:N SON HAV ADtS 28 isan - l!M} 

'~' i~ 
Ankaradaki maçlar 

Beklenen yolcu! 
ve atletizm neticeleri • 

.An'kara 27 (A.A.) - 19 Mayıs 
tacind.a yapılmaltta olaı:ı milli 

küme maçlarına bugün Altay -
ESkişelıir Demirspor ve Gençler 
Bırliği - Altınordu karşılaşma. 

!arı ıle devam edilmiştir. 
Alt.ay ile Demirspor arasında 

yapılan ilk karşıla,,mayı Demirs
por 7 /1 kazaınınıştır. Her iki haf. 
tayımda da ral.dbıne k4rşi bMtiın 
bir oyun çıkarnuş ola.ıı Esk~r
liler devreyi 3/1 galip vazıyette 

bitirmişler ve ikinci devrede gol 
adedini 7 ye yükseltmekte güç • 
luk çekmemişlx!rdir. 

Maç 711 Demirsporun galibi . 
~i ıle sona ermi~-tir. 

İkinci karşılaşma Gençler Bir
liği ile Altınordu aras:nda yapıl. 
nıış ve gençler maçı 211 kazan -
m şJardır. 

İkinci karşıla.şn1anın birinci 
devresinde Altınordulular rakip. 
!eri Gençlerden daha düzgün bir 
oyun ç::karm !ar ve 35 incı da • 
kikada Sa:dın ayağile kaydettik
leri sayı ıle devreyi 1 O galip va. 
ziyette bit r>n !erdir 

İk nci haftayıında birinci dev
reye nısbetle daha seri ve canlı 
olmuştur. Bu devre ilk dakikalar. 
dan itibaren rakipleri.uden daha 

ri vıe sıkı oynamağa başlayan 

gcnçlerın hlk'mıyeti altında geç. 
iniştir. 14 üncU dakikada beraber 
lik sayısını yapan Gençler 30 un. 
cu dakikada 2 1 galip vaziyete 
geçmişlerdir. Bu sayıdan donra 
her .ki takunın yapmış olduğu 

«kınlar semeresiz -!<almıştır. 
Maç 2 1 Gençler Birliğinin ga. 

llbiyeti ile nihayete ermiştir. 

Tabanca müsabakası 
Ankara 27 (A.A.) - Kıiçiıkler 

arasında Flober tabanca müsa
baıkasıı>a ~·etmıştcn faUa müsa . 
btk iştirak etmiştir. Bunlar ara
rmda 47 puanla Türkhan Slem 
bll'inci, 39 puanla Orhan Slem 
l'kjn.ci, 37 puanla Hilmi Burç ü . 
çüneü, 35 puanla Cemal Sümer 
dördüncü ve Turgut Kabircioğlu 
llhami Soysal, Alparslan da 25 
er puanla beşincı olmuşlardır 

Atletizm neticeleri 
Dün Fenerbabçe stadında ya· 

pılan atletizm musabııka!arında 
ıl r.an net c<>ler şunlardır: 
KaUıgorı 4 • 50 ı:oetrc sürat: 

S::ımtm, Melih, N• ~ < 1 - 110 
Manialı Faik 17 V asf 27 9. Ke-
mal. 3 - 200 Metre Naci, Sezai, 

Kiımüran. 1 - 100 et.re Muzaf-
fer ll,6, Cezmi 11.6, Şerif. 3. -

O metre Hüseyin, Dündar, 
Cecdet. 1 - 1500 metre R:za 
Maksut, 4.28, Vlarlemir, Eliı. 3 -
400 metre Foti, Da.no, Mistakidis. 
1 400 metre fü. ;et 54.4, An -
~ Ki\zım. 1 - 5000 metre Ar. 
tan, 16.5.52, Eşref, Halil. 1 - 400 
M-~ Fer d 1.02.6, Ali, Ahmet, 
l • 200 me're Mu.affer 23,5. 

100 Metre Selma 16, Hadiye 
16.2, Necla 16.6 Tek adını H.le 
380, Had.iye 371, Selma. 

Katagori 1 - Cirit Kemal 53.10 
Fuat 43.05, 3 - Üçaclım Güneş, 
Şerif, Selim. Tek adım Yaşar, Ne 
cat, Güneş. Yükst.•k Selim, Gü
neş, Nedim. Gülle Ateş 12,99, A
rat 12.94 12.94 MehmM. Sırık Zi. 
ya, Kadri, Nedim. Uzun Muzaf. 
fer 6.54, Çaroğlu 6.41, Tevfık. 

Ç<!kiç İzzet 29.58, Ateş, Arat. 

Şanghay'da 
patlı yan 

bombalar 
Şangbay: 27 (A. A.) - Japon

ların idar<'sinde olan Hongkev 
mahallesinde iki sinemada ve 
hemen aynı zamanda saatli iki 
bomba patlamıştır. 19 ki~i çol' 
ağır yaralannu~tır. Bir kısmının 
hayatı tehlikededir. Bu suikast
tan sonra mahalle derhal kapa
tılmıştır. Japon makarnalı bun
dan böy 1e sineınnlara girecek 
bütün Çinlilerin muayene edi
leceklerini bildirmişlerdir. Bt• 
suikastların 

ı:ıediliyor. 

siyasi olduğu zan· 

Bir İngiliz 
Tebliği 

Düşman dün gece bilhassa 
İngiltere'nin şimali şarkisi üze· 
rinde faaliyette bulunmuştur. 

Bu mmtakaya yapılan hücum 
şiddetli olmuş ve gece yarısmo 
kadar devam etmiştir. 
Müteaddit noktalara bombalar 
atılmıştır. Bazı hasar vukubul
muştur. Alınan raporlar iı:ısanar 
fazla zayiat olduğunu göster
mektedir. Ölii miktarı azdır. Sa· 
hiliere, iskoçya'nm şimali şar
kisinde, şarkta ve 'imali carbi· 
de bazı noktalara da bombalar 
atılm1 1-;& da buralarda la.asar 'Ve 

1ay!at olmamıştır, 

Avcılar ve 
atıcılar •. ~ 

t,tanbul Avcılar ve Atıcılar 
cemiyeti toplanmıştır. 

İdare Heyetinin bir yıllık faa 
ı yet raporu okunduktaı:ı sonra 
aı için muvakaten İstanbulda.n 

•Yl'• lan cemiyet reisi ve beden 
terbıyesi genel direktörlüğü İs 
1anbul bölgesi atıcılık ajanı Dr 
Atıfın riyasette ihka edilip edil
memesi haldkırıda münakaşalar 

Selma, otuz sene evvel, iki ya. 1 G.. • G.. 11 - Zeki Bey babanızın adın 
şındaki oğlunu alıp kaçan kocası· uzın urman , söyler misiniz? 

nın yann geleceğini, görümcesin· - Seyfettin. 
den öğrenmişti. mendebur tw:ağa dUşınüş, sonra sında daha fazla durmadı, bir - Anan.zın adı? 

Görümcesi, Sel.maya on sene da, bütün bir y.imıi sene hep .ıı ta<Siye atlıyarırk Sirkeciye indi. - Selma. 
müddetle bakmış, kardeşinin oın hayatı YB§aınıştı, İstasyon çok kalabalıktı. Tren· Bu sırada, herkeste, bir hayre~ 
yedi yaşında genç !bir dul olarak * den, yolcular; suru halinde indi. ve şaşkınlıık görüldü. Hfikim yi-
bıraktığı bu zavallı kadına bütün ler. Bekleyenlerle sarmaş dolaş ne sordu: 
acılarını ımutturmağa çalışmıştı, Şimdi çok zengindi. Ka~·sın. oldular. Yalnız, bir tek yolcu bek - Kaç yaşındasınız? 
Hatta, onu evlendinnek istemiş.. da, en kibar kimseler bile hürmet lenmiyordu. Beklendiğini bilmi. - Otuz ık.i. 
ti de, Selma, bunu kabul etme. le oturuyorlar, konuşuyorlıardt. yordu. Bir silah sesi, bir daha. - Ananız babanız hayattalar 
mişti. Ah! .. O büyük Fatih yan. Fakat, Selma. bütün bunlara rağ Biri kadınğ biri erekclt iki insan mı? 
gını olmasaydt, şimdiye kadar men, bu hayatın iğrençliğinin yere yuva.ılandı. - Babam öleli, altı giin olu. 
gw gibi geçinirlerdi. Fakat, yan- günahı altında eı.ilıyor ve onun Mahkeme salonu, hınca hınç yor, annemi hiç tanımıyorum. 
gın neticesinde görümcesinin evi bu hayata atılmasına sebep olan dolu idi. Hem bir erkeği, hem de Sağ mı, öldü mü, bilmiyorum. 
yanmış, bir müddet evvel bahçe- kocas•na diş biliyordu. Ondan kendisini vuran 'bir kadının mu- - Babanızla anneniz boşanmış 
ye bir bakır tencere ile gömdiik. ınt:kam alacaktı. Bu intikam, o. hakeme.si olacaktı. Kur.şunlar lar mıydı? 
ieri üç beş kw·uşla, vaz.yeti ida. na çok pahakya mal olacaktı. itedeflerine isabet etmediği için, - Bilmiyorum. Yalnız, bilQ. 
re etmişlerdi. O da bitince, ikisi * vuran da, vurulan da ölmemişti. ğim bir şey varsa, o da babamın 
de sokakta kalmışlar, ne yapacak. - Selma, nereye gidiyorsun? Mübaşir bağırdı: annemı l.enüz on yedi yaşmd> 
!arını şa§ırmışlardı. - Hiç abla biraz dolaşacağım. _ Zeki Bey! ıken genç bir kadı.n olarak ıbıra 

Bir kaç gün, komşuları Şahen. Selma, görümcesine: cAbla> de Hakimin bir işareti üzerine bir kıp ve beni al'p Parise kaçışıdır . 
de hanım, onları misafiı etmiş, meğe aLışmıştı. daha ,bağırdı: - Oturunuz. Selma Hanım ... 
bohçacıl.ı.k yaparak, ötekine, be- - Geç kalma canım. • _ Suçlu Selma Hanım. - .. ... ,, 
rlkine koca bulduğu için Selma. - Yoo .. Merak etme. Yapacak Ortal:k ka..,,.tı . İki jandarma - Suçlu Selma Hamım. 
Y" da bir kısmet çıkarıp biraz ufak bir işim var... arasında, Selma, mahkeme salo. Selma, ağır ağır yerinden kalk 
çöplenmek istemişti. Yoksa, ne rd' Gö' ·· · · h J Selma, görümcesi odadan çık- nuna gi ı. rumcesı, sıya e • tı. 

Selmayı, ne de görümcesni bes. tılktan donra, koınidinden bir haf biseler içinde, dinleyiclem en - Ananızın adı? 
!emek niyetinde idi. · de b 1 -• C ] \ ta evvel Feridun Beyin, ya>taık öniın u unuyo,.,u, e se açı • _ Meliha! 

O günlerde, nedense işi iyi git. odasında bıraktığı tabancayı al- dı. Hakim, evvela Zeki Beyden - Babanızın? 
- Naci. 
- Ev 1i ınidiniz, bek1r mı? 

miyor, sermayeyi kediye yi.ikleti- dı. Eaat iki, Tren, &iyi yirmi ge. vıı'k'ayı anlatmasını istedi. Zekı 
yordu. Bu vaziyette, on! •'I evin· çe, Siı4<.eci garında olacaktı. Gö. Bey kalktı, hiç tanımadığ bu ka
Je daha fazla bedliyemezdi. Ara rümcesinin yanağına bir öpücilık cı..,.,n kendisine, niçin böyle btr 
sıra, odasını kiralayıp üç beş ku.. kondurduktan sonra, onun• ga. şey yaptığını kestreınediğini söy· : C~vap wriı:ı, 
ruş veren çiftler de artık uğra. ' led. H' '-~ rd 
mıyorlardı. 

- Ehh! Ne yapalım, kızın kı.s
meti yokmuş. Bu akşam, evim. 
den gitmelerini kendilerine açık
ça s&y l<t'iım., dem~, !köşe başını 

dönerken eSkici Veli efoo.diye 
rast1aınıştı. Biraz sohbet ettik. 
ten sonra, ayrılacakları zama.ıı, 

Veli efendi, Şahendenin kolun. 
dan tutmuş: 

- Sana, bir şeysoracağı,,; Şa. 
hendeciğim! Bugünlerde, işle"m 
ıyi gidiyor. Eğer ta.ıııdığın bir pi. 
!iç varsa, hem sana, hem de ona 
biraz dünyalık verir.un, ne der

'in? 
Demişti. 

Şahende, Selmayı rau edemi. 
yeceğini düşünmüş, kafasına ta. 
kılan istil'ham, yine kendi kendi-
ne; 

- Razı olmayıp ta ne yapacak 
haspa. Bugün sokağa bırabam, 
ıkisi de açlıktan geberirler. 

Cevap vermişti. Sonra, edkici 
Veli efendiye dönerek: 

- Bana bak Ve!.iciğim, elimde 
bir biliç var amma, kolay ko
kıy yola gelmez. Dünyalığı fazla. 
ca verirsen belki bir şey !er ya. 

rip garip bakan nazarları karşı.- ı. ...,.." so u: 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarilu: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türit 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

!ırası. 

Ziraat Bankasında kumbara!• ve ıhb.rsız tasarruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekilecek kur' 
a ~e aşag!<laki pi.na göre ,kramiye 'dağıtılacaktır: 

Hakim; 

- Suçluyu tanıyan var mı?, 
mı? 

Diye sot1du. Siyııhlı kadın söz 
istiyerek ayağa kalktı. 

-Adınız? 

- Safiye. 
- Babanızın adı? 

- Recai. 
- Ananızın? 

- Nesrin. 

- Suçlu ile allkanızın derece-
si? 

- Görilmceslylnı. 

- Kocası sağ mı! 

- Evet. 

- Be~ber mi? 

-Hayır. 

- Niçin' 

- Çünkü, suçlu Selma hanım, 
Zeki Beyin annesidir de onun i· 

i
çin. 

Mahkemede, büyük bir gürül. 
tü oldu. Sıralarda oturanlar, bir. 
birleriniın kulaklarına bir şeyler 
msıldadılar. Safiye Hamın ve 
Zeki Bey, muh.ıkemenin gizli ol

\ masını istediler. Heyeti hakime 
1 kabul etti. 

parız. 

olmuş, net cede, hafı rey usulile Demişti. 

vapılan intihapta reisliğe Dr. A. p la ko rd kt 

1 adet J 000 Lıral.k 4.000 Lr. 
4 • 500 ) 2 000 > 

100 adet 50 Liral•ık 5,000 Lira 
120 » 40 • 4,800 > 

160 " 20 " 3,200 > 
. ara n pa ' an sonra, e-

t f Potumgil, idare heyeti ilzalık. I , ah k' . . 
. K dl R h. vın an tarL!lı es ıcıye vermış: 

..ar•na da Remzı ana ı, u ı B . d' o..ı- b ld - en şım ı g~r. ı ırcının 

h.ıroğlu, Niyazi Kızıltepe , Şakir görümcesini komsuya götlirürüm . 
:;,ıtgan seçilmi !erdir. S d b. t · ·..ı. h en e, ır saa sonra gı\.Lt.·r as· 

4 • 250 • 1.000 • 
'0 • 100 • 4.0~0 • 

DİKKAT· He>aplanıdaki paralaı bir sene içinde 50 J:ra. 
dan aşa.. dlişmıyenlere "kram,ye <.;tktığı t~krlirde ~·{ 20 faz. 
1 •ile verilecektir. 

SOLDAN SAGA 

1 - Bir deniz 
2 - Pokerde geçer - Bir er • 

kek ismi 
3 - Hudut - Sporcuların beŞ• 

!arma giydiği !"'Y 

4 - Bir _nota - Çinveneler ba
kar - Bir nota 

5 - Olmamış kavun 
6 - N. K harfleri - Almanca 

<hayır) - fü r nota 
7 - Ok at lan alet - İkrant 
8 - Meclis - Zamanı 

9 - Ana yurdumuz. 

YUKARIDAN AŞACIY A 

1 - Gemicilerin hareket etıne. 
den evvel aklıkları erzak 

2 - Bir Fransız kadın isn1i -
Taş 

;ı - Fasıla - Eğri 

4 - Bir nota - Makine ilmi -
İ§te 

5 - Odundan çıkan toz 
6 - Zaman - Rumen paras'I 

- Hayır manasına 

7- Höcere -Yağmurdan bu. 
sule yelen ey. 

8 - Topluluk - Sakin 
9 - Radyoyı.ı lcad eden 

Dünkü Bilmecenin 
halli 
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Dürbünün tersile 
(Başı uçüncu sayfada) 

siniz ki, üç &) rı ha~, h<ç.bir ha• 
man 8) nı fikirde birle~mezler· 
Birle~der de bu ııadir olur. 
Ayrı ayrı milletlerden ruüte • 
liek!kil devletler içinde bu harp 
te nasıl iki1ik doğmuşsa, bu ü9 
haılı hayvanda da ikiEk ,·eya 
üç ük doğar. Bir baş «uyu• der 
diğer ha~ •ısır!• Öteki de (kaç 
der e üç ba~lı ha) van ne ) 11 • 

par? 
Ö}ley ,e, ıek lıaş lazımdır. 

Milletimizin bu günkü kuvve· 
ti de, bir lıa1ın, bir şefin İlla· 

""inde toplanışımızdan ileri 
geliyor ... 

Bundan 90nra, 940 yılı hesap- k 1 pana avuşursun. 
Cezn :, 24.!, Halit. !arı tetkik ve heyeti umumiyece Demıştl. 

Bayanlar g.:lle Selma 7.83, Fat 

1 

tasv!p edilmis, içtimaa nihayet ve 

Kü ı alar seJoede 4 defa 11 Eyl1ll, 11 Bitincikanun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlcrınde çekilecektir. 

11 

Safiye, mahkemede, bütün ola. 
nı b'teni anlatm1'jlı. Zeki Bey, 
davadan vaz geçerek anasillın 
kollarına atıLmiş, ağlamişti. He
yeti h.k.ime Selmanın beraatine 
karar verdi. Üçü birleşerek on. 
ları fena tanıyan bu nn.hitten u. 
zaklaşarak başka bir yere gitmek 
için yola çıktılar. 

Evet, iki ba~hlar, üç ba~hlnr 
y nııyaınazlar. Herhalde, Ame· 
ri'kalılar da •üç başlı yılnn• •Ö 
züyle bunu anlatmak i•temiş • 
!erdir. 

ma 7.5. Ya.şnr 6.50 rilm~tir. 4te, zavallı Selma, o gece bu Güziı:ı GÜRMAN Şahabetıin Uzunkaya 

- Sen de amma müşkıiHlt çı. ı on iki saat dOnra baş ağrısı baş. 
karıyc: uıı madam Arl<iler, kart , lamıştı, fakat şimdi geçti. 

Erı Son Havadisin Romanı: 6 taksinin ıslak asfalt üz.erinde çı. Evet azizim, seviyordum? 
kardığı ses duyuluyordu. Bu es. Hem de ı:ıasıL bilemezsin? Hayır, 
nada, kahveye, bir yabancı gire- sen bunu anlıyamazsın? dedi. forla eğlen:: emeli, ölümle eğ. Sakız, arkadaşının yanına o-

le111nemeli . Prk! amma, bana, turdu; 
.on.-ıı eğlenecek. ne kalır? - Oh! işte buna memnun ol-

İ•cr ye g ren Bobu görerek ye. dunı. Şu pardesünüzü ç:karsanız 
rind f rlıadı. Galuvayı çağml>. fena olmaz. Hem burası fazla sı. 
Gaıu\ arun çehresi, kireç gibi cak, dedi ve alayeı bir tavırla: 

bembeyazdı w bitk:n bir halde - Bizim madam Arki1a.nn ha. 
bulunuyordu. Bir müddet etra
fına dalgın nazarlarla baktı. Sa. 
kızı gördü. Ona doğru yürüdü. 
Yan:başL!la oturmaktan %iyade 
clu=eğe benziyen bir şckılde 

ptü. Eteklerinden sular sızı. 

:r<ırdu. Sakız kasanın yanından 

yrılarak: 

- E Mi:ıeyö Bop.. ne haber 
b:ıkaltm? Yıne ba•ını?. ağı'ıyor 

mu? 

Galuva gözlenni kaldırarak 

8akıza baktı ve meyusane bir şe. 
kilde güldü: 

Hayır Sakız, şınıdı b ım 

..._.,lllllyor, uykudan kalktıktan 

\is pamuktan halılarını ıslatma • .:ırafı seyrediyorou. Birden dal
mış oluruz, diye ılave etti. Son- gınlıktan kurtularak elile masa. 
ra Galuvayı kaldırıp paltosunu ya kuvvetli bir yumruk ındirdi. 
çııkarttı. Kendi elıile vestiyere as- Ağlar gibi bir sesle: 
tı. Garsonu çağırdı. D•şleri zan. - Allahım, AlJahım! Neden, 
gırdıyan Galuvayı göstererek: niçin, beni onun ölüsünü bile göı· 

- Kuvvetli ·birer punç getir! mekten menettiler!, diye haykır. 
dedi.. dı. 

Galuvaya döndü: Hareıkatw alakadar nazarlar-
- Rica ederim Mösyö Galuva, 

keındinize geliniz, bu kadar tees. 
• iir size yaraı,mıyor doğrusu. Fe. 
na bir rüya gördüm, deyüp geçi. 
veıiniz, en kestirmesi budur. 

Galua, kendisiille söylıenen 

91>Yleri anlamıyor, boş nazarlarla 

la ve büyük bir kardeş muhal>
betile ıak;p eden Sakııı:, şimdi 

onu tamamile değişmiş buluyor • 
du. Genç, güze),, neş'eli bakışlı 

bir genç olan Galuvan:n şimdi 

yüzünde çizgiler belirmiş, ağız 

kenarları acı hir şel<il alıtıı,, ba. 

rek, tezgfilıa ya.ııaştı. Ayakta bir Sakırz, bu anlıyamazsın, sözi1. 
içki içtikten sonra çıkıp gitti. ne biraz canı sıkılarak: 
Patron, sigara üstüne igara iç- - Hakın var azızim, anlamak 
mekle m~gul görünerek gözleri. için daha açıkgöz olmaik lazım. 

le Galuvaya bakıyordu, Ben ise budalanın biriyim, dedi. 

Dikkatli bir bakış, kadının Galuva, bu sözler yzenne, te. [ ı tiğe bu husus için teminat ver- yüziffide bir acımak hissini o. Hlşla: 
1 Çeviren: S. S. dim. Sana da vermek ister mi kurk_en, g~!eriııde de kin dol~ _ Yok, yok Sakız! Ben öyle 

kışları bulanmıştı. Kendisine ya. bilmem! Hayır, hayır, ben kendi. oldugunu gormekte geeıkm.ezdi. bir iddiada bulounmadım. Seni ne 
vaş bir sesle: !'mi uyutlnuş değilim. Bana biri Sakız da Galuvaya bakmakla kadar ısevd.iğimi \:f.lirsin. Sen1 

- Mösyö Galuva, bu kara dü- U)lku ilfıcı içirmiştir. Fakat ·nere.: meşgul olduğu için, !kadının bu tahkir etm.ık dilimden değil ak
şünceleri bırakınız da şu pun- de ve nasıl işte burasını bil.emi. manalı bakışlarım görmemişti. hından da geçmez. Demek iste. 
cunuzu içiniz bakay1m. Sonra ko., yorum. 1 Yavaş bir d~ı..:'. Galuvaya 1 diğim ~kadıı-, dedi. 
nuşacak çok zamanımız var. Sigarasını sarmakla meşgul. - Zavallı kuçük Mado! diye - Sen üzillme Galuva, nıak.• 

Dedi. Galuva, bir çocuk gibi bulunan SM<ız manidar bakışlar- inJ,.,diğinı duydu. sadım seni biraz harekete getir. 
Sakızın sözlerine itaat etti. Da. la, kasada oturan partonu sözü. I GaJu, a, bu sözler üzerine, t~- meldir.' Senin ne olduğunu ben 
ha sakin bir sesle: yordu. Gayet sakin bir sesle: S<>ne onu bu kadar çok mu sevı. biMrim. İşte bunun içindir ki, se-

- Soo olsun, herhalde komise. - işte sakızlaşan cıvık bir iş yru-dunuz? dedi. ninle bu kadar alaka • 
rin düşündüğü gibi düşünmezsin d~lıa, dedikten sonra sustu. Genç adam, iki ellerile Sakı- darun. Aşk meselesinde bilgim 
sanırım, dedi .. O, beni kendimi J Galuva da ~lisuyordu. Gece ol. ı:m ellerini tuttu. Kendınden u. ı noksan ise de yine de biraz•cı'1t 
,;orgudan kurtaıma'k için. ınahsusj rııu~tu. Garson. U., , bayı y"km ~. ııulmuz bir kuvveti" sıktıktan 1 takclır etmesi.ni bilirim. 
uyuttum S'"1tyor. Ben, müstan- arada •ırada dı ardan geçen biq sonra sıcak ve tatlı bir sesle: 1 ([)aha varı; 

( 


