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Veni nizamın 
Yeni tatbikatı 

Bulgar krnlmm şimdiden Hit. 
lerin huzuruna. kabul edilerek 
tazim ve teşekkürlerini Führr. 
rinn taKdim ettiğini haber alı .. 
yoruz. Yııgosla\-ya otopsi masa
sma. yatmlmış biı· zavallı gibi 
parça parça. ediliyor. 
Hani adalet, hani her milletfo 
istiklal ve hürriyet hakkı? Ha
ni 1914 • 18 harbi11dp yapılan 
zulümlere karşı nefret ve i ... 
yan? Bunların hepsinin sahte 
bir gösteriş, hir behane c•lduğu 
malümdu. 

Yazan; 
Hlıeyla Calıit Yalçın 

~Dh,·er dedetlerinin ağ-r.ında. 
''Y,•ni ni7..a.m" An-upada. her mil
letin hakkı olan ll.tiklal 'e hürri
yeti kazanması ye daimi bir sulh 
ve sökün i~inde, bir iktıMtdi tcsa. 
nüt 'e clblrliğ'I bayatı ~ürerek 
nıe,-.'ut olması demffl{tir. Kelimele
ri herkesin kabul ettiği n• anin• 
dığl manalarcla.n aymLrak onlara 
canmnm i~tediği mana.lan Yere-o 
cek olo~:U\ız bir hapishane içinde 
yalnn. ba.::;lıımıa. hücrelerine ka.pa. 
tılara.Jc ~an :ı.ç br halde ya.şa.tıln.n 
ınahkilmlan da diinya cennetine 
ıuı., u~muş bıı.lıtiyarlar gibi mes'ut 
ıı;östermeğc muYaffak ola.bilirsiniz, 
!)imdf~·c kad~r fı.Nat düştükçe, 
mihYer devletlerinin ağzından i~i~
tiğimi7. Anupa. hiirriy<"ti, sulbü 
\e i"tiktali keJinwlcrinln, adalet 
''" huk ım•nı;;iıılerinln bizi aldat:
mtırna ı lii.mnl!,cld\ğinl, .;linkü mlh• 
'er sefh•rluin bu kelimeleri bi~

lün diinyanm kabul ettiği mana
larda J.:ullanmıyara.k onlara en 
menfur bir e reli örtPcl'k 't' ga 
fHicrin na.zllnıı.lnn ~:rli1 OM.k mii• 
nala t '('rdiklc•rini hulıa. ~alı!?tık. 
•mn er de\ Ic-t1~rinin t'lleri.ne fır
~at !:'~er g('('mez ne yaptıkJarmı 
tetl.ik edN-sek "ycn1 nb:ıun" tabiri 
altında hulasa. cttfül<-ri mak,.,at 
'e ~a.~ cleriııi haldlratte ne suret• 
lf' anl~dıklarını ıı,(iriirüz. işte son 
!;"Ünlerde l u;osltwraya \"C Yuna. 
nistarıa tatbik ettikleri muamele 
nıthwrin hakiki mahiyetini ~östc
rct!~k en !ô\On bir .delil teı;kil edi• 
Yor. 

Almanya Yugoslavyayı ,.e Yu
uaoiıo.tanı parça.lam.ağa ba.'lladr. 
llut~arls.ra. hem Yunn.nt..ta.ndan 
lıetn Yog-osJa.vyadan topraklar , ·cr
ıııcJ;e kalktı. Bulgarlar garbi Tntli
,\ ıı.~ a inerek Dedeağaca, Ko.nJıı.ya 
Yt-rlcşiyorlar, garbi Tra.kyaya sa• 
lıiıl oluyorlar, ayni :r.amanda Ohri
rt· kadar uzuyorlar, Yugoslın"Ya· 
dnn daha başka topraklarm da 
Ilulg&ristana ,·erileceği anlıışıb -
\or. ı·unanısta.nm Arnavut1nk hu· 
t!u:Junda da bir ameliyat yapdanık 
l.oı•arıln.ca.k parçalann Anıa.vutluk 
11 lı a.ltmda İtalya.ya "·erilecef.oi 
nıub.a.kkaktır. İtalya şimdiden Yu• 
,%lavyanm Da~ya sahilleri il· 

rinde hak dıwasım tazrlemi~ 
"irüuliyor. HitleTle Mın;solini a· 

mda tekzip edilen görüşmenin, 
'it.hcntrop ile Ciano ıı.nısmda ''11'" 

'•ubııla.ca.ğı haber ,·erilen bnluş
nıaıun hu meselelerle alakadar oı-. 
nıası pek ihtimal dahilindedir. Bul· 
.. ar kralmm şimdiden llitlerin hu• 
1.ııruna kabnl edilerelı: tazim ve 
1 
">:f'kkiirlerini Fübrerine ta.kılinı 

• t'tiı::tni haber alryoruz. Yugoslav• 
''l otopsi masa:;ma yatınlmıs bir 
1:11.\ alh gibi parça parça ediliyor. 
. Hani adalet, bani her milletin 
1 fiktal ve hürril' et hııkkı? llani 
l~t 1 • 18 harbindo yapdan zn 
IUını<'rc ka.rşı nefret ve isyan·~ 
Rıınll\nn hep ... iuin ı-.aht~ bir gös
t.erıııı, bir behane olduğu malfımdn. 
Fa.1<a.ı bu malilm ohm hakikat fil• 
!IYat :cıa.hasmda göze ~arpma.nul11t. 
Zannederiz ki bundan sonm mih
,.~r devletlerinin ne gibi ~meller· 
1~. dünyayı ateşe verdiklerinde en 
gozıcri kapalı ola.nl1tnn bile şiiphe• 
;ı kalnuyaca.~dır. '.Mihverin eline 
karsat ~eçe1'$0 dünyayı ne ha1e so
l' c;ıJi]a" V() Vcrsaille, Neuilly, 

tlıı.non mualıcdenamelerinl has· 
rette a.rata<-.aklan artılı: meydana 
~ıı."1ll.ı:rtJT. Almanyarun bugün Bat
ka~larda. tatbik etm"ğe kalktı~ı 
rutika yarın gatip gclcce~ fngtt
~l'e ne mlit:tefl'k)erQte sulh masa-.;:da takip etmeleri laznn yıoliti 
hi l'ı ıı.ö-..termek-tfln h-a§ka tarihi 

r ~llleti lıjl,iı df.\ğilıJi .. 

11stanbul 
/ 

kadını vazife 
,~~~~-~~----- ------~-~--ı istiyor 

23 
Millt Hak~miyef 1 ~e:. çocuk bajramı Busabah her 

tarafta büyük me·rasimle kutlanmağa başladı 
. -

Beyazıtta 
nutuklar söylen
dj ve merasim 

yapıldı 
Bugün, milletin hakimiyeti eline 1 

aldığı glinUn yıldönUmUdUr. Aynı za- \ 
mand", çocuk haftasmm ~langıcı 1 
ve çocuk bayramı olarak da kabul o.. 
lunan bu Jtutlu gUnUn 21 inci yıldö. 
nUmU., bütün memlekette olduğu gibi 
fstanb:ılda da. btlyük bir coşkunluk 

ve hararetle tesit olunmaktadır. 
Sab'\hm ı.lalıa ilk saatlerinden iti. 

baren al bayraklarla stislU sokaklar 
halkla dolmuştu. Kalabalık arasında 
bilhassa kendi bayı·amıa.rmm neşesile 
oradan oraya koşuşan yavı·uıarımızın 
ınesı.;t tebessUm ve gUlUşleri gönUllere 
inşirah vermekteydi. 

Bayram mlinast.!betile bugün tçin 
bir ml'rasim programı ha.zırlanmış, 

çocuk haftası için de haftanın yedi 
glinü bırçok eğlenct.ıler ve miLc:ıamere
ıer ile doldurulmııştur.'Büttin kazalar 
da merasim tam saat 10 da ba!;ilamış. 
tır. Beyazxtta yapılan tören fe\•ka!Ade 
olmuş. meydanı binlerce halk doldur. 
ınu~tur. Buradaki mı;>rasimde vali ve 
belediye reisi doktor Lütfi KtTdar 
Örfi İdare komutam korgeneral Ali 
tlıza .Artunkal ve tuğ general Fevzi 
,\kmc:iıH hazır bulunmuştur. 

• • Jf'9'<ı- ........ • ıh 

tl'Sl'TE: Ilf'~·a:ııt mt>ydli.ndlda küçiik bir im: arkuda,,ıarma baynımm mana- Şeh~ bandosunun çaldığı Jstikıa.ı 
smı anlatıyor. ALTTA:: Meydendu toplanan çocul,Jar mar-şI ö!nlenmiş ve şanJı ba.yrağmıız 

Yardım sevenler 
cemiyetin ın beyannamesi 

Bütün vurt kadınlan arasında 
heyecanh bir alaka uyandudı 

tstanbul kadınları 
saflarında ış ve 

Mil\i Müdafaa 
vazife istedıler 

Bayan Lüifi Kırdarın riyasewt 
tınd bir komite kururdu 

Komite lstanbul kadmlarımn Milli Müdafaa işlerinde 
emek birliğini organize edecek 

Milli ~ef ismet !nönü'nün eşi 
sayın Bayan Mevhibe lnönü'nün 
hami reisi bulunduğu Yardım 
Sevenler Cemiyetinin Türk ka _ 
dınınt milli müdafaa hizmetinde 
vazife almağa davet eden be
yannamesi biitün memJeket aile 

muhitleri ile Tüık kadınlan ara: .. 
smda he-yecanlı bir alaka ve te. 
halük uyan~1.[111IŞ, Türk kadın "'l 

larınm vatan davasında erkek. 
lerden asla geri kalmıyacakları,. 
nı bir kere daha isbat etmiştit:;ıı 

(Dcvnmr •I ünc·iMe) 

İ!;-f.("lll t•dilı:n adalarm nll'\."1.:linf ı:.•i~tt>ren harit:ı 

Vunanistanda 
Yeni 

müdafaa 
mevzileı i 

•• tııı.r 

onun de 

Sidd,etli 
muharebe 
bas~a·dı 

.--

Alnıarlar 

Semendere ve 
Lin1ni adalarını 

l şgal eltiler 
"Altnanlrır, 1'ürk kara su.lan yakm. 

larınd•l ve Çanakkale boğazından 160 
kilometr~ U7n"l.kta bulunan L1mni ve 
Seme·ıdere admctııki Yunan adalarmJ 
ışg·aJ ettık.leriol bılolrı.cnFlerdtr. Bu iş,. 

galin vıı ki olup olmadığı. vaki otdu. l. 
se ne glbi şerait altınıln olduğu h:~k. 
kında h12nüz tamamlayıcı mahlraat 
11\('\"Cll~ d~ğıldir ... 

- Rad,,·o ~ıı.ı,'h• ... indon -

-----------------~--------ihtişAmla şeref direğine çeldlmltşlr. 
(Deu.mı 4 ünl'üd e) Almanların 

23 Nisan bayramı hata hareket, Anadoluya gidecek
lere VapL;Jr ayrıldı · münasebetile , muva ~fak 

Ruzvelt 
divor ki: 

Evvela deniz yolu ile gidecekler gönderilecek, 
sonra trenle sevkiyat yapılacak . · 

ilk kafilenin cıi~aya· h_areketf muhtemel 
.Anadoluya meccanen gön<Ieri. 

lecek olan vatandaşlarımızın 
verdikleri beyan.n;mıelerinih bi
lete ve vesikaya, geçirilmesi için 
vilayette çalışan mmurlar dün 
de akşama ~adar faaliyetlerine 
devam etmişler ve tren veya va. 
purlar muhtelif istikametlere gi
decek olanların listelerini' ikmal 
·etmişlerdir. . Bayram do1a)"1sile 
b11gUn . ç.;:ıln;.tlm.ıyac;:ığm<la.n fö;te. 

·ter varın tamamen Devlet Deniz 
ve İ>emiryollarnı.a gönderilecek-

· tir. 
· Devlet Denizyolları idaresine 
gönderilen~ bin kişilik ilk lis. 
teden başka ikinci bir liste de 

· hazırlanarak dün akşam Dç.vlct 
Derıizyollarına gönderilmiştir. Bu 

"listedekilerin biletleri de kendi • 
]erine tevzi edilmek üzere kay . 

me''~m' ıl füıeüdo) 

Londra radyosu spikeri 

ingiliz 
Mareşali 

Lord 
Birdvudun 
Türk milletine 

bir mesajını okudu 
(}'.azısı 4: üncüde) 

o · amad~ . 

Almanlar çok ağır 
zayiat veriyor 
A~ 23 (A. A.) - Resmi Yu· 

nan tebliği: Yunan hatlarının ge
rilemesi ciddi bir mania uğraru.ak
sı:zın başarıldı. 
Düşman hava faaliyeti şiddetli 

olmağa devam etmiş. fakat tay. 
yarelerimiz ve bava dafi toplan . 
mrz. dtiş.mana ıığır zayiat verdir -
miştir. 

(Dovamı 4: üncüde) 

Harıı ne balkanlar
da ne Airikada 
kazanılacaktır 

Harp 
f ngiltereyi 
yaşatmakla 

,·~azanı laca~ tır 
. (YazJSI ( iiucUde) 
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Bir bayra.mıın 
ınanası 

t=:==:=~==~=========~ı 
HAVAGAZI 1 

ŞIRKETi ı 

Gecfyorfar, ~i~klerden daha. par. 
lak, kuşlardan daha f&)rnk bir ~ 
im yavru geçlyor; almlannda saf· 
fctln tacı, ı:özlcıindc ümJdln at~ 
ş1, gü1ei'ek, ha)'kırarak, fj&l'kı say. 
Dycrck... 

mi .ruhu. koyanların nesU dikildi. 
Birinciler tereddüt i~de IDJer 

,-e )'l\ho:mrkcn ikinciler inandılar, 
lnandddan için - de dö:tJştij;or, 
"ı>ıamaz,, ı .. olur,. ya.pblar. Ve 

.Milli Hakimiyet bu neslin zaterin
dE'.n doğdo. 

Defterdarhkta 
münhaller 

--0---

r alebe olanlar 
ahnmıyacak 

Kömür h·avzasında 
sağlık teşkilatı kuruldu 

Tabii gülecekler, ta!Jli hııylara

eaklar 'e tabii kuşlar gtbl öteeek. 
Jer •••• Bugün onlarm bayramıdır. 

lli:ıi 11.ii.kirniyet bayramı gilnü · 

ntin ötmez u~eelne muhtef}cm 
bir bnl<et halinde C'klenen çocuk 
bayrammnı · ende her sene bırak. 

tığı intiba dünJe alakası olmsyan 
yamın doğ'ru akıp giden rocuk so

&Jdir. 

Ve l11to <inun bwıun içindir M bu 
aferin bayrammı yapanlar, bugllne 

ç.;cu'klannm !'e,·in!J vo ne~ gUnll· 

n\l eklediler. Onlar bu ~ Wyram 
~ünllc ~u Jıaklka.ti ıı.nlatmıı.lt iste. 
mi-.ler<lir : 

İ8truıbul defterdarlığı kadrosunda 
. .. .haller ç~ğalml§tır, Bu mUnhallcr 
l:>llhMSıa tal.sil kıammdadır Defterdar. 
tık bu mUnballere maqıı memurlar 
yerine ncrctıl memurı:ı. T aım~n karar 
vermlftir Bu vazırelcre c.rtamcktep ve 
ilse mezunlarının ııımması için bir 
JılÜS~baka imtihanı açılaciı.ktır 

Tam teşekkullu bir hastahane ve 
Zonguldak!a kazalarında birer 

dispanser açlldı 

Milli Hildmiyet bayrananun açık 
ve t~t'i bir manaaı va.rdır : Os. 
manh ı.altariatmm ıoun günlerinde 

dii.,ilnceleri hirbirfno taban '"oa.ua 
ad lk! nesli omuz omuza ya.5ıyor· 
da. tıml~ôı'Q~ namJDJL ~e madde 
nln haldmlycUni ktt'hul edP.n: haya. 
&in her ,t;a.flı.a&mı bir kanuna, bir 
fonniiJ~ bağlıyan, ~ka meder lyet 
Jerfn ·il!Atinlüğiine ezelden kani ve 

içsiz bir nesli. Ba neslin. memıe

"etin 'ieliket günlerinde haykıran 
ftklrle.r.1 asırla.rdanberl de~ 

ml§tlr: 
"l' coUdY ... , :zaten yenemezdik ki. 

Bizden wttin mDletıere, on1ann 
madde 8e\1)1cslne yetlemeden na. 
RI katşı koyalılllria,,. Bunlann kar 
flSID!l insanların mUsavilllf ve tıs· 
Ulnlü iü yalnız et, lan ve kcnılk 

;,-nıulannm fazlalığında değil. ge. 
~ yıtıa.rilan htz, ölH.mln kann1t· 
jmdan l§lk alarak ~ nılılarm 
genişliğinde anyutla.r, ..Wetlerla 
lstünliiğü maadelesi.nde mlsaTI 
lfaretlnln kaqısma maddedm ev. 

Her insan asrila beraber yapı-. 
Atnmız ff".nnln örstındo yıldrmn dö 
ğcn ~<ı1rihr. Ç~nklanmrz bu asnn 
adamı olaeaklaniır. Fakat anlaJiş. 
lamu, hcnJlklcrlnl, heyecaalannı, 

maziden mir:ıs olan ka.nlann.m sı• 

caklıjnu, hatıraların lnn-vet ve 
kudretini dar bir rlyatl dfüıtur içe. 
rhılnde &'>la hapis ctmıyeook.lerdlr. 
Yerine göre, en yüksek hayallerin 
daha yukansma ~kabilmek için 
kanaUanaca.ldar, )ine yerine göre, 
ayaklarını haldk:ı.tln •ğlam top

:raın,a ~hillycceklerdlr. Kafa.lann. 
da §Üphenin, te~dlidün . ?:ehlrll 
karda yer bulamıyaeak, lmanlan, 
bUgOerl Ue möl-"Ui yürüyecek, ha
yatlarmm nc~cslnt lta:ı.tten ,.e cc. 

mlyet K:erhılnde erlmekten alaca~· 
lardrr. 

'l'Urk camia.smna ebedi döatnnı 

ba olduğu için bir feWlet güııilade 
~tırd.ıyan mim va.ılığın büyük 

kurt.ancrlan bu mllleti.n göğ&linden 
frşklrabllın.lştir. Ma..,lzi e7.Cli olan 
Ttlrk oılllcttnın istikbali de bunun 

~la ebeclldlr. 

Muzalleı- Esen 

önlimOzdeki pıızartesl gUnU Unlver 
sitede yapılacak olan bu lmtibana. tah 
sil1t devam edenler glrcmlyecekUr, 
Şimdiye kadar yapılan tecrübeler ne. 
tlceslncle yUksck tahsU yapmakta o.. 

rın memuriyette faydalı olmadık 
lan görlllmllıstllr. Evvelce tahsilde bu
lunup da de!terdarJık kadrosuna Ocrct 
ıo alln!!U§ olanlar tahırlllerinl biUrtn.. 
oeye kadar vazifelerine devam ede .. 
cekJerdlr. 

Yeni koordinasyon 
kararları 

1atanbulda un stoku ve 
m•llara fiyat tesbiti 
kararlan meriyete 

girdi 
.Ankaradan haber verildiğine 

göre, un stoklan vUcuda getlmıek 
üıere 1staırbul belediyesi emrine 
bir m.llyon liralık kredi açılması 
bıı.kktndaki koordinasyon karan 
ı-csmi gaı;eteyle neşrolunarak me
ıiyete girmiştir. 

Bundan başka Ticaret Vekôle • 
tine lüzum göreceği iUıal ve ibra~ 
maddeleri için fiat tesbit etmek 
ve bu fiattan eksik veya. fazlas·
na yapılacak satışları yasa.le et -
mek üzere salahiyet veren ve ha. 
rlci satış flatı ile dahıli satı[;! fiau 
arasında hasıJ olan farktan fon te 
sis eylemek ~alahiyetiİıln de Ti -
earet VckilJne ait olma.st hakkm

-daki koordinasyon kararlan da ,hu 

Kömür havrasmda kUl'Ulm.ası 
evvelce takarrür eden bllynk sıh
hi tc§kilii.t faaliyete geçmektedir. 
Bu teşkllii.tı kömür ha.v-..ası sağ· 
lık komisyonu organize etmekte • 
dir. 

On biıilerce TUrk toprak altı 
işçisinin çalıştığı ve ailelerlnln bu 
Iunduğu gen.iş kömür havzasında 
bu nispette kuvvetli bir sağlık 
teşkiUl.t kunılmuş bulunmaktadır. 

Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğü 

Şeref stadında 
tesisat yapacak 
Bedtll terbtyeai umum müdQrlUIU. 

Dolmababçe etadmm in§aatı daha 
bir müddet uzayacağı tı;ln İetanbul 

tarafı ı;porcu gengllğtnln ihtiyacı olan 
bazı tesisatı Şeref st.cdırda. vUcude 
ır;Urmess karar wrtnl§Ur. 
Öğrendlltfır.izc gC' •, BC§lkt~ Şeref 

Bt.admda da Fener stadmtia olduğu gi 

bl bir kO§u plstl, ııtlama yerleri vesalr 
atletik spOrlıı.ra alt teıflsat yı.pıla.. 

ca.ktn-. Bunla:- için lAzmı olıın tahsisat 
beden terbiyesi tstıı b"' bölge.~ baş.. 
kanlıg:ı emrine verilmiştir. Bu tuta. 
tın ynpılma~ma 6nUmUzdekl "tictizm 
me··slmf için derhal btşlanacaktır. 
Diğer taraftan 'belediye Dolmabahçe 

Stııdyomunun arsasında taşlan t.a. 
mamen ayırtmış ve eııki İst.fıblı (imlre 

nln temelle~ İlttlariık WfttıleJımit ~ 

Kömür havzam sağlık t~kllltı
nm elinde tam teeekkilllll bh' hu
tane bulunmaktadır. Bu hastane -
:nin etıbba kadroı!U ikmal edllml!k 
üzeredir. Bundan başka şebrlmf .. 
den hastane için liyakatli hemş!. 
reler angaje eclilmekt dir. 
Diğer taraftan sağlık teg1dJAtı 

Zongulda.kta ve kazalarda dilinan • 
serler kurmuş bulunmaktadır, Bu 
diapa?'.serlerde biTer de ec~a bu 
lunacaktır. 

23 • • nf san pıyango 

ksşidasi 
Bugijn saat 17 de radyo 

ile nakledilecek 
23 Nisan bayramı münaaebetUc 

milli piyanko idareainln tertip et
tiği fevkalade plyenko bugtpı j5ğ
leden sonra eıı.at _ 7 de Ankara.da 
sergievindfl çekil .. cektir, Ç{'lkllbdn 
bütilq tafsilatı Ankara rady<>1u ta 
rafmdan weı ley-1 salonundan ııaJı .. 
len neşredilecektir. 

Çorum Valf si 
Emniyet müdilrlüğilmüzden Ço. 

rwn valiliğine tayin olunan Bay Mu
m!!er Alta.J.m bu sabah Ankara.ya gi
den L1·enle yeni memuriyeti ba_şma ha.. 

reket 4>lırıiitir. Ba§ta vali, örfi ldaı d 

komutanı, defterdar otduğ'u hıı.ldc vi. 
!Ay<ıt ve belediye erkA.nı ile birçok 
doSU&r;l lş~Jlaf J;i.~~ lJ.. 
ğurl&nml§tın'. 

gün merlyete vl'l"M1ştir. , 
• ry il• Pl-fct'~c:' • , v 

nun 1f~pn~ ;<?p~k teW!~Sl r,~ 
mıştır. Şimdi ~ stadyomurı in§lurr• •·' 

Fodla tahsisatı na baştaruu•ı ıçtn her şey hazrr bu. Vali?. ve yol çantalann-
ıunmakt.adır. Me3elc yalnız bu huswı. da kar nisbeti 

BOYOK KORSAN ROMANI 

7 Yazan: BADIBCAr• KAFLI 

Vaktflar idaresinin umumi harpten 
evvel mevcut. olan ve fakirlere veri. 
len fodla tah.sisatmı::ı fakır talebeye 
t.ah.ıi.si hakkbındakl proje vakıflar u. 
mu~ mt.ldUrlllğUne verilmiştir. Bu talı 
si.sat C!nUmUzdekl sene bütçesine ko. 
nulacaktır. 

takt karara ka.lmı§tır. 

Edirneye un nakli 
!!üstem ağa hoca Ömer efendi· du. Vakit vakit orada bir haya 

nın bir mektubunu da nlal'ak kar• görüvor gibiydi: yarısı balık yarı- l Arsalara çöp atanlara 
::r:,. ;ı geı:• ı: yalıda. iyi ka19tlandI. aı insan olan bir deniz kw, köpilk 

-o

Nakil vasıtaları için 
ücretli çalışma 

mecburiyeti kondu Hedi~· .. rel onlan pek memnun et· le.relen ya.ratılnue kadar beya7: ve 
mlgti. Sefır diyordu ki: güzP,l vilcudunıı suya ~ksettirerek 

--ı. Muhterem hoca. efendinlıı uzun sarı saçlarını tanyor, omu ... 
tevec.."iihlerl blzhn için en kıymet. !arma döküyor, ara.sıra deniı..in en 
Jı ve unutulmaz hediy~dlr; arzu- süzme ild damlası kadar mavi göz 
muz da bu teveccühün de\·3J1llll.. Icrini ürkek iirkPk sahillerde ve 
dn.n ib;ırettlr. Onlara bayle bir biz uful:larda gezdiriyordu. 
mette bulunmak fırsatını bize ver Deniz kızı .•. Gemilerin önlerine 
dlği frln. Allaha şlikrediyorum. çıkarak gemicileri büyüleyen, on• 

Sefir diplomatik zo-rluklan yeıı· lan §aşırtan, fırt.malt ufuklara gö 
mek ıçin Liçbır fınıah kaçırmıyol""' türen yahut bir kayaya çarpmala• 
du; o .zamana kadar da böyle dav. rma ımbep olan masal mahlükunu 
ranmışt1; fakat her nedense tala dü~UnUyordu. Ofelya da onn bcn

gUlmemi<!~i • c;imdf tı:ı..m kendisin • ziyordu. 

ceza 
Belediy şehrin muhtelif yer • 

!erindeki arsala.l'a çöp atanları ce
za1andıracautır. Bu işle kat'i mil
cadeleye karar veril.miş~r. 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
toprak mahsulleri ofisi tara.fmdan 
Edirne şehriyle bu şehre mtica. -
vir kas halara sevkedilecek ol$n 

1 ·· buğdayla. unun nakillerini temin 
aşe muste~annın eüiıek iı:;ln kool'dinasyon heyeti 

tetkikleri tarafından verilen karar neşredi -
Şehrimizde bulwıan iaşe mils· lerek merlyete gimıi§tir. 

teşarı Şefik Soyer, dün öğleye Koordinasyon heyetinin bu ka -
kadar otuıler ve ticaret müdür • rartna göre buğday ve un nakli -
lüğünde meşgcl olmuştur. ne salih bilümum nakil vasrtalarr 

ı için ücretli çalışma mecburiyeti 
c::ıcxocıı~:ırc:n~n:ı:c:~>•~'::)Oı o:cıo>1c::ı:>ıc:ı· ı:oc:~:~: =~= ==::c:ı::ıo:ıceoocıo:o 

1 
konulmuştur. Çalışmaya mecbU'l' 

Bu hafta onların haftaS't, 011. tutulan nakil vasıtalarının mutad 
lan dii.§ihımek hcpimi::iıı borcu. ücretleri Edirne valiliğı tarafın -
rl11r. dan tayin olunacaktır. 

Yeni Sabah 

Bazı sabcrlarm valiz ve yol ~· 
talarınt yüzde 60 Urla sattıkları 
anlaşıhnışhr. Halbuki bu e[;fya an
cak yilzde 25 nispetinde bir khla 
satılmaııı icap etmektedir. Vazi -
yet alAkadarlar tarafından tetkik 
edilmeğe i>aşlannuştır. Fazla fi .. 
atla satanlar ihtikar yapmış ad .. 
dedilcrck haklarmda takibat yap• 
lacaktır. 

Doktorların toplantısı 
Türk M~kroblyolojl cemiyetinden: 
24 nlaan 941 perııembe gUnll an.at 

18,80 da. Etıbba odası konferan• aaıo.. 
nund!ı. yapılacak toplantıda, 1haan 
ŞUkrü Aksel ve Perihan Çambel tara
fmdan "Tctanozlu dimağlarda hl&. 
tohjik tegayyürler,, Dr. Razi Maner 
tarafından Serotenı.pl ile iyi olmuş 

nadir bir Tetanoz vakuı, Dr. Perl.. 
haı: Çambel tarafmda.n •"Dalakta klst 
hida.tik vakalan, Dr. Vt. İbrahim Er
aea tara!mda.n "Ruam bakkmda,, teb
llgatta. bulunulacafmdan muhterem 
meııtrkta§lann teşrifleri rica olunur. 

Htıseytn Cahlt Yalçm, Balkan dev
letlerinin blrle~rek barıcı tehlikeye 
karııı müşterek bir cephe teşkil ede. 
memiş olduklanm bahis mevzuu yap. 

den meı o!u"m-ı,.!ığı vu hntta Şimdi okuduğu kitaplar arasın -
lstanbuldan gen çağrılması lhtl • da en çok Leyla ile Mecn~nu ha
malinln buhmduğu b!r mada tal;. tırlryordu; daha geçen sene Fuzu
bıin gi.ilmcsi bir taraftan onu UzU- linin bu eserinden bir tad alama. 
yor, bir cihetten de ümit kapılı!. ıruştı. Çölün "temmuz güneşini gi 

nnı açtj•or«u. O kadar ki bu hadi• yerrk, cihanı yakan alevlerini i -: 
seyl hemen raporla lııglltereye, çerek biri.birine yanan sevgilile -
do~rr:udan doğruyu. başveklte yıw.· rin aşklarına büyük ve ırıU.him ~i! 

c mR.ktactır, 
dt; J:>aşvekilbı a.rtik onu Londra- mana -..ereme.nıiştl .·Lakin şimdi o Muharrlr, bu yUzden Balkan dev. 

ya çekme1< fikr~ndPn vA.tgeçece - man§.yı hatırJ~ağa, . sezmeğe baş ıetıerlnın hepsinin az çok !ela.kete uğ
f;,1ni ı;nnıyordu. lamı§tı; ldt&~ı tekr3r eline alı .. radıklıırmı anlatarak birleşememenin 

dıı. Her Ur! nıuharlıı to.mr en 11()11 gay. Ruınanya ve Yugosl:ı\T8ftJD tnttuk
ı-etlıırlnl sarfeilcrek bitkin bir lvıle lan mef'lek dolayrsOC B&lkaa devletle. 
dtiştüldP.rl 7.anıan. t• rUtaze kalnuiJ rinln haricl tecavtıze karşı yıtlmz kal-

Hoca ömer efendi o gün sefi. yor; okuyordu. ııebcblcrıni ııraotınyor ve diyor ki: 

rin ynlrsına kenrlisi uğramayı bile Gece de pcncert qinrl~n vtel • "Balkanlımn btrlcşenwnM:'nM!lerinı 
düıünmiiştU; lakin pa<llşahm hoca• 1 yanın bulundağu .noktaya uzun U• ''o bu yüzden düş°man lr,fu :kotııy bir 
smm yapa.cağı böyle bir .ziyaret zun bakıyor; ornda yanan ışığı, ıztkAr ,·ucuc!ıı. -gctlmM"lerlnln mesull-

.. yeti kime ~ahut klnilere aitti? nıı. 
durma.dan ve l"ten kayntyıUı, re- taliin belki kl'ndisine açtığı fakat :ı •ımkll barbln taraıtnl ~tar elbet. 
:h.ı.beUn ve entrikanm sessizce be- belki hiç aşamıyacağı uzun bir Y<"• ıc bu mc:;ci('yi bl\yllk bir merak tıe 
ğuştlığu saray muhitinde kimbilir lun sonu zannediyordu. Çilnkti o d~rlnlcttlrmeğo ~·e ydmlatmağa. ça. 

nasıl tefsirlere yol a.çacaktı! Bu- kız, yerini ve yolunu hiç bilmedi- lıAAealdardır. Şlmdlkl halde objektif 

nun için çekinmi§ti. ği meçhul bir memleketin çocuğu t-sulı ve kAtl malömatm fıkcbuıı yi'. 
- 1 1 .1. b l tl bo idi b " gU d" zllnden bunaınf'ın do~nt bir mütalM Yagmur ar başa .... ; u u ar , ır n ansızın orava onc • 

• • • • • d~l'IW"yan ehrK'ğe ve hllkllnı vermeğe 
ğazın iki tar:ıfmdald tepelere ka. cekti; din bırliği yoktu ve onunla. , imkAn yoktur. Vet1lkalarm hepe! ma-
dar" Uı.:vor; burayı kocrunan ve kenc!isi arasmd.ı kimbilir henüz 1 ıtım olmadıkça ~-e blrll.lrlerlle kc.rl1ılaş 
slkmblr blr koridora benzetiyor • öğrenemedlgi yahut dilşünemediği tınlmadrkça l§lıt hakikatini tayin et. 

l~um:ın;1a ordusuyla Avnıpanm mu
kndderatı Uzerlnde bir Jıııkem rolü 
oynnyııbllmek hUl.}&sma kapılmıştır. 
tınmanyn Jılı~ifü devletııırdon gelebile.. 
Cllk bir hlicuma kal'§• müşterek bir 
naıı:ıın cephmıl tesis etmek fikrine hiç 

y:ı n:ııımadı. 

dıklarmı görc•u \'unanlslar. zarorl bir 
Uıtiyat ı.lylMlt'tl ~lnde fntmayı ııtlat. 

mağa ~lljltı. Her halde mulıakkal tır 
ki dlğP.r Balkan dev1etlt•rl müt.«-,eb.. 
tis w uzak görlişJU davranmış ol!ia .. 
lı.ırdı mllşt.erı'k Balkan eepbe8l feekt.. 
lint'I muhalefet Yunanlsblndan ge1mL. 
yecek.U. Türkiye be Balkanların suJ .. 
hünü ve bitaraflığını temine ınntuf 

bir lttifakm ltlzumann ~ takclfr 
etmı,tl. 

İşte Balkanlılar tırsa.tı kaçmbkla. 
rmdan ve mU,terek bir cephe kurama 
dıklarmdan dolayıd(r ld AJr.:a.n hUcu. 
munu Dır.erlerine çektiler ve Alman 
la~ birer birer .lmrlıan oldular.,, 

Vakıt 

i 

1
1 Mukavelesi bugünün 
. ihtiyatçlanna uygun 
1 görülmediğinden 

= Yeni bir 
talimatname 
hazırlandı 

( 
t 

1 
1 

i 
Mukav~e y;ni İ 
bazı hükümler ilave İ 

~ olunacak i 
Belediye, llıtanbul havagazi §İr• 

k etinin vazıyetl hakkında yaptığı 
tetkikleri ikmal etmiş ve bu tet
kiklerin neticesi Dahiliye Veka -
lPtiyle Nafia Vekiilrtine blldlrll
miştir. Bu meyanda bir yeni taP. 
matname projesi hazırlanarak An~ 
karaya gönderilmiştir. 

Hava.gazi şirketinin mukavelesi 
bugünün ihtiyaçlarına uygun gö
rUlmemektedir. Mukaveleye yeni 
bazı hükümler IlAvesinc ve eski 
birtakım hükümlerin tadiline lü • 
rom hfisı1 olmuştur. Bilhassa acın 
zamanlarda eksilmekle beraber 
btmdan evvel pek çoğalmış ve 
sıklaşmış olan h:ıvagazinden ze • 
hirlenme facialarının önilnc geç
mek için ııirkete yeni tedbiTlerin 
almmasr vnzifesi ta.hmfi olunmak • 
tadır. Bu meyanda halka dUşen 
vazifeler de bulunmaktadır ki halk " 
bu hususta dikkat ve teyakkuza 
davet olunaea.kbr. 

Şimdi Ankarada tetkik olun • 
makta bulunan bu proejnin ya • 
kmda tasvipten gelmesi beklen • 
mektedir. Projenin esas1anndan 
havag:ızi ş~rkeu de haberdar edil 
miş bulunmaktadır. Şirket de bazı 
hususlar üzerinde noktainaza:nnı 
bildirmiştir. 

General Kazım Oıbaym 
valdeleri defnediidi 

Vefatrnr dün teessürle bildir
aiğimiz General Kazım Orbay'm 
valideleri B:ıyan Fıtnat, dün 
saat on altıda Valikonağı cadde
sindeki evinden kaldırılarak na. 
mazı Teşvikiye caıniinde kılın. 
dıktan sonra Fe1 "töyündeki aile 
makberesine defnedilmiştir. 

Merasimde Vali, Örfi ldarc 
Komutanı, Harp Ako.demisi Ko. 
mutanı, lstanbul Komutanı, Is.. 
tanbul 1'lıntaka Komutanı, İs. 
tanbul Merke~ Komutan', birçok 
emekli generaller ve subaylar 
bulummıştur. 

Me.:humenin vasiyeti olduğu 
için çele:ık getirilmemiştir. 

TEŞEKKÜR 

Kıymetli validemiz Bayan FıL 
nat Orbaym aramızdan ebediyen 
ayrılması dolayısiyle bizzat ce. 
nazeye gelmek ve yazı ile tazi_ 
yette bulunmak suretile göster. 
dikleri lutuf ve nezaketten do. 
lay:ı s;:ı.ym vali muvpzzaf ve f'

mekli general ve subaylarla ak
raba ve dostlermııza sonsuz 
şükranlsı.ronızı arzed riz. 

Kerimesi Akıalxıs-ı 
Naciye Orbay Yaşar Oyal 

c;ckllıni§ olduğunu, Yenl§ebir ve Tır_ 
hn!a. ova.smı, emniyetle geçerek ArtR 
ve Lam:,"& hattındn kuvveUc tutundu.. 
ğunu, askerl mUteha.< llSlarm ıtadele
rine göre İ'lgillz vo Yunan kuvvetle
rinin Yenişehir ve Tırhala ovasmd 
motörize Alman ltıtalal'Illm takibin.. 
den kurtularak blr hatta yerle§n!l§ 
olmaları İngilizlerin Dllnkerk rlcatlerln 
den çol< parlak bir muvaffakiyet oı. 
duğunu, Arta ve Lam:;a hattında 2•00 
metro tlağlar, her biri lki'treni aym 
zamanda alabilecek derecede uzun. 
lukta on tamı asma köprU ile yirmiden 
fazla tünel bulunduğunu, birkaç fJıf.&a,. 
yondan başka mcskftn köy olmadığmr, 
bu köprUler atıldıktan sonra Alman 
motörlze lotıılarmm geçmeleri lmkADI 
kalmıyacağmı anlattıktan sonra diyor 
ki: 

•'lngtıte.ro hnp:uatorlupnna ~ 
harp ettlğlııJ ııöyll3'en mihver devleile.. 
rl wilc'adelo latlkametlnl Yunanistan 
gibi son ncfertııe kadar lstlklAli için 
mllcııdele etmek lmnumda. olan Iitıçtlk du. ön:.er dcr~ler üzerinde es!:lsl nekadar çok uçu~lar, kale du - mek kabil otaaıaz. · 

kadar ısrarla. dım:ımıyordu; hoca- varları vardı! Bazan bu· engeller Yalnız. ılmcllyo kadar meydana çtk 

l:"ugoslavya bö~le bir fılOl'ibböaten . 

hahscdiltnetilnl hllı-, korkmmndan Ut.. 
rlyerel;, kulaklannı bkama.k 811J"etly. 
le kar,ılıyordu. Yugoslav mWetlnln, 
cesaret \"C lmhramanhğı bs!fıhkal bü. 
kiimettc pek fena bir organ bulmut
tu. Bu hllklimct erkAnmı hain diye.. 
me~ l:r~ Jl'ukt hnln olsalardı, Yuguıılav .. 
y~ya bunıtnn bilyilk bir fenalık yapa. 
ma:rlardı. HattA gariptir ki IOD hl\kfl
met rla.rbcsiıiı ynpan genft:-al Slmo\'iç 
.ltillo inııtrrerı; c Vun!iulstan Ue ıntıt
ter~ bir müdafaa ~relerini konwı
mskt<ı.D ~kin~ oldu~unu itiraf ed1. 
yor. Yugoslavy\ı. bu akıl erme2 81. 
;1·ıuıetın cezaa.ını pek aLA-ır surette ~ 

Asım u-. bugtlnkU "Yunan ricali Dllll,.tlere doğru ı;evhmekle harp ga. 

sı ona ibt8l'a mecbıır oluyordu. onu limitsiz bmkryor, bazan ' da 1 :°~u':~::=~~st~':!.~: 
Detilten kurtı;Iunca, konağır. nst yenml'k l<:ln a.detA ·~.rluyor; teş.. IRumanyıı.nın başmcla ISyle blr kral 

katma'; clhaıınlimaya çıkıyor, O • v.ik ediyordu. . \-ardı ki memlokeUnl barbln haricinde 

1 a.d&n, hep Bebek koyuna bakıyor · (Devomı ıım") ~tmalı: kabU olabileooifne inanıyor. ~.: ' ~' . . 

aakeı1 zaf1.'r kıymetinde b~r mu\•affıı. 

kiyettır,. ba§lıklı mf.kaıealnde, Yunan 
ve 1.ngWz kuvvetlerinin general Papa.. 
g08Ull mahirane idaresi ealeslnde ilk 
mllda.f:ıa hattmd:ı.::. :nuntazam surette 

,)f'ler!ol p.-ıınnış ve Avrupa kıtn9ma 
getlrllmek l&wnllen yeni nlzıımm tıDL 
kls sonu g••lmez bir karı,,ıtsnlıkta lba• 
rot oldıı~ıına bUtli.n cUıaııa göstunnl~ 
oluyorlar.,. 
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muharebesi.. 
lh~~iınlerdenberi "Atlantik mu· 
~besi" inden bahsediliyor. 
~u deniz muharebesi ötedenberi 
~~ğinıiz deniz muharebelerine 
~~ez; en çok bir ufuktan 
0~kı ufk .. kadar uzayan bir sa. 
h~a 'biribirine kıyasıya mermi 
~gdıran biribirini kovalayıp 

can, zikzaklar çizen gemilerin 
~~bi değildir. Bu muharebe bil· 
·"'\ll\ Atlantik üzerinde, lngiltere
fe dünyanın her tarafmdM gc-
en erzak, malzeme ve iptidai 
ll'ıadde gemilerini batırmak isti. 
}e« Almanlarla bunları müda. 
aaya çalışan lngilizler arasın.da, 

~en.iz üstünde, deniz altında ve 
il:; avada yapılmaktadır; muayyen 
ır sahası, muayyen bir müd-

deti yoktur. Dağınık ve her an 
~reden <;:ıkarak nereden torpil, 
. P. ve lbom~ atacağı bilinme
~en bir dü5mana karşı yapıh
~or: Atlantik muharebesi ad~ta 
enızlerde yapılan bir çete mu. 

~rebt'sidir; korsan muharebesi. 

lngiltcre Atlantik muharebe-
8~e çok ehemmiyet veriyor; 
çu_nklı bu harbi k~ybederse elli 
llı.ilyon İngiliz tam lbir açlığa 
~~hkı1mdur; elli milyon lngi
l lıın E('rvet ve hayat kaynağı o
an _İngiltere sanayii felce uğrar. 

· apolyon da bundan yliz kırk 
~c evvel bir Avrupa birliği 
~urmak, bu ihtiyar krt;ı.ya bir 
}'enl nizam" la gençlik aşısı 
~apmak istediği zaman her !iCY
<ie 1 evvel İngiltereyi vurmak is
tenıisti; fakat Fransız dorı:ı.nma· 
~ llluht if sebepler altında bir. 

rnemis; Manş sahillerine 
~t entemişti. İngiltereyi telfış 

IrııJtı; o zaman kırk yedi ya
~nda bulunan meşhur amiral 
ı ~ras Nclson. denize acrldr: bir
(f.o <niş olan Fransız ve 1.:;~nyol 
ta llanınasmı açıkta ve anav:ı.. 
il ndan uzakta yakalamağa, 

Amerikada 
yeni bir 
tank tipi 

Ağırlığı ~8 ton olan bu 
tank saa tte 80 kilometre 

g idiyor 
Londr.a, 22 (.A. • .A..) - Taymis 

gazetesinin Nevyork muhabiri -
nin yazdığına göre, hususi te_ 
şebbüsle Amcrikada imal edilen 
ilk orta büyüklükte tank cumar. 
tesi günü, Nevyork eyaleti da • 
iıilinde kain Şcnektoy Jokomatif 
fabrikalarından çıkmıştır. Bu 
tank evvelce t~hmin edilen müd. 
detten sekiz ay evvel imal edil _ 
miş bulunmaktadır. 

Baldvin lokomatif ve Kraysler 
motör kumpanyaları da taıık si
parişi alm~ olup imalat progra. 
mma nazaran pek süratle ilerle. 
mektedir. 

Bu yeni tank tipi İngiliz ve A
merikan planlannın teı; hidi ne. 
tice.sinde tesbit edilmiştir. 1\fez. 
kUr tanklar düz arazide saatte 
80 kilometre katcdcceklet'dir. A
ğırlıkları 28 tondur. Bu tanka • 
rm ateş kudreti Avrupada kul
lanılmakta olan herhangi bir 
tankın kuwctinden afiat1ı değil -
dir. Tanklarda 3.7 lik bir tayya. 
re dafi topu ile 4 ağır mitralyöz 
ve birçok hafif mitr:ılyöz vurdır. 

T rablusgaro limanı 
nasıl boınbalandı 

Londra. 22 (.tl.A.) - İngiliz 
bahriye nezareti tarafından öğ. 
leden sonra neşredilen te'JI;ğ: 

Dün sabah şefakla beraber 
Trablusgarbm deni1..den bombar
dnnanına ait şimdi cfaha muf a8. 
sal malumat alınmıştır. Donan. 
ma tarafından yapılan bombar. 
dmıana İngiliz hava kuvveteri 
ve donanmaya mensup tayyare. 
ler de iştirak ctmiatir. Akdeniz 
filosunun ağır harp gemileri sa. 
a.t beşte bombardımana başla
mışlardır. 375 milimetrelik o. 
büslerle daha ufak çapta obüs. 
lerin liman ve liman tesisatı ü. 
zerine yağdınlması 40 dakika 
sürmüştür. Deniz ve hava bom. 
bardımanının hedefi tozu duma. 
na boğması dolayısiylc elde edi
len neticenin tayini güç olmuş. 
sa da 6 nakliye veya iaşe gemi. 
siyle bir 'torpido muhribine isa. 
betler vaki olduğu göriUmüı;tiir. 
Karada, petrol deposu ctr~nda 
bir infilak vukubulmuş ve büyük 
bir yangın çıkmıştır. Demir yo. 

H A B E R - Akşam postam 

Yugoslav 
toprak tarının 

taksimi 
Uçlü pakt devletleri 
arasında ihtilafa 

sebep oldu 
"lliyatıa, f2 ( A.A.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
B. Hitıcr 20 nisanda, yanında 

Almanya hariciye nazırı B. Von 
Ribbentrop bulunduğu halde, 
Viyanaya kısa bir ziyaret için 
gelmiş olan İtalyan hariciye na_ 
zrrr Kont Cianoyu kabul etmiş. 
tir. 

Von Ribbentrop ile yaptığ! 
müzakereleri bitiren Kont Ciano 
bugün öğleden sonra 1talyaya 
hareket etmiştir. 

Zürlh, 1!2 (A.A.) - Röyter: 
Yugc.ılav topraklarının üçlü 

p:ı:kt devletleri arasmda taksimi 
meselesi bu memleketler nrasm. 
da ihtila.flar doğurmu..stur. Bu 
husustaki hab\:rler yine bu mem. 
leketlerden <'ıkmaktadır. 

Basler Neohrichten guetesi. 
nin Budaı>e§teden aldığı bir ha.. 
oore göre Kont Cinno Dalmaç. 
yanın italyaya verilmesini temin 
maksadiyle ve Ribbcntrop'la gö. 
rüşmck üzere Viyanaya gitmiş.. 
tir. 

Kukla devlet Hırvatistanın da 
&ısnayı istiyeceği zannolunmak
tadır. Bulgaristan ise Makedon. 
va mmtakasmı ilhak etmek ni. 
\·etindedir. 
w Başlıca ihbiiıf Romanya ile 
Macaristan arasında zuhur et. 
miştir. Her iki memleket de Yu. 
goslavyamn Banat mmta kasını 
istemektedir. 

Journal de Geneve gazetesinin 
Budapeşte muhabiri, Macar ga. 
zetclerinin Romanyaya karşı 
gittikcc artan infialini kaydet. 
mektcdir. 

Bu infial bilhas5il Romanya. 
nm. Transilvanyarun büyük bir 
krsmmr Macaristana veren Vi. 
yana anla.şmasınm tadilini talep 
etıne8inden doi?maktadrr. 

lu garı yakılmL'jtır. İspanyol rıh
tımı ile deniz umumi karargahı. 
na, elektrik santralına ve askeri 
bir depoya da isabetler vaki ol. 
duğu görülmüştür. Düşman sa. 
bil bataryalarrnm az çok muka.. 
vemetiyle karşılaşılmışsa da bu 
mukavemet müessir olamamış. 
tır. 

Matsuoka 
Tokyoya 

döndü 
U zakşarktaki Sovyet 

kıtaları geri 
alınacak mı? 

Tokyo.'22 ( A.A.) - Hariciye 
nazırı Mat:suoka mahalli saatle 
3,50 de Tackikava askeı i tayya. 
re meydanına muvasalat etmiş -
tir. 

Başvekil Prens· Konoyc Alman 
İtalyan ve Sovyet büyük elçile. 
rile ve biiyü;k elçiliklerin erkiıru 
tayyare mcydaıun.la Matsuoka. 
yı karşılamışlardır. Matsuoka, 
derhal başvekalete giderek vazi
yet hakkında Prens Konoycye 
raporunu verı!'liştir. 

Tok'Yo, !2 (A.A.) - Röyter 
Hariciye nazırı Matsuoka Tok 

yoya av~etini müteakip yaptıgı 
beyanatta Stclin ile iki defa mil. 
la.katta bulunduğunu ve bu gö • 
rüşmelerin samimi bir do&.lu.k 
hava~n içinde cereyan ettiğini 
söylem~tir. 

Matsuoka §unları il{we etmiş
tir: 

Sovyetler Birliği ile yaptığı • 
mız pakt, siyasetimizin değişmez 
esasını teşkil eden üçlü paktı 
hiçbir suretle ihlal etmemekte . 
dir. 

Uzaksarktaki Sovyet kıtaları -
mn geri alınacağı hakkında so. 
rulan bir suale Japon hariciye 
nazırı şu cevabı vermiştir: 

"Bunu Stalin ile Molotofa sor. 
mak laznndrr.'' 

----.o----
Amerikada 

görülmemiş bir 
tayyare tipi 

Ha va kuvvetlerine 
iltihak etti 

Nt:cydrk, 22 ( A.A.J - Kur
tis Vrigt tayyareleri İçin perva. 
ne imal edecek olan yeni bir fab 
rikanrn cumartesı günü Ncvjer. 
seyde açılışı münasebetiyle har
biye nazrr muavini Lovett bcya_ 
natta buunarak Amerika havacı. 
lığının 20 den az olmamak üzeı e 
imal edilecek yeni avcı tayyaresi 
tipine m'"lik olduğunu ve bunlar
dan başka imali tamamlanmış 
o!an ve şimdiye kadar görülme. 
dik en meşhur bir tayyare tipi • 
nin hava kuvvetlerine iltihak et 
miş olduğunu söylemiştir. 

Hatıraları yazan; Aşçı be e llbra11ım 11ey 
O rdu müfettisi -MüşiY pasanın kahnndan ölen 

ölen muhasebeci • Şf'yh efendiden müsaade alı
narak vazı!an ~stifaoame - Nizamsız bir fotifana
me teklifi- min<lera1tı o!an b:r isti ·aname - Erzu-

I \.umdan İstanbula . 
1 24 

Artık ruwamçe kalemine a!t "Deni pa s hazretleri Uz kerı> 
evrakı efendilere bırakmmtım. de bize ynzm:~lar. Hayır bllip mil
Ben, müşir ve reis pnşalan ı yr. tevekkelennlt>llah tstanbula gidin. 
nuıda mu~ıa.scbeya dair olon şc~- Kıinallahlılcküm. Amin, 4 kanunu 
lcr;n mLiz:ık.eresi;. le al:~-nı cdeı- C\'VCl !286 Fehmi . ., 
dlm. Bu s;ıer m"yd3nı aşk, -· ··- Bunun üzerine deriıal kendim 
h~ebe .~lau. B~. ı::ırada oı ou er • ve oğlum Hüsamed3.in için bir i.ı:
kiuııharuıy: r~ı~. i' eyz~!lah ıxı~ 1 tifannme :·azdım. MUşir paşa, 
ordunun. ~ort beş senelık umuru- müstahkem mevkileri devre ~ık • 
nun tef~ıne memur old_u. Ban~ mıştı. Reis Ali Saip pa.§a müşir 
~ b~ımıza. sat"dtlnr. HUdn hak~ı vekili idi. Kcndis'nc bu btifana • 
!çın, bır denn deryaya daldr>ı kı, meyi t.nkdim ettim üzüldü· "Ya
İfi, ~kıldan hariçti. Kendi k_end~e: zık nıznamçcci cfc.ndl. Gel ·benim 
de ış çıkardnn. Mesela bır gun söziimü dirJe. Bu işten vazgeç. 
yoklamacı Hacı Fahroddln efendi· Cümlemiz s"ni ziyadesiyle seve • 
ıün oda.sma git tim. Bir kağıt gö- rlz Bunca ;akittir devlete h1z • 
ziLne ili~ti: Kars Kumandanlığrr. m~t C'ttin Emek verdin Devlet 
dan bir şey için mlişir paşaya iı:. ve mlllet ~ana bunca ram~ndtr bu 
ha olunmuş ... Ukin mU~r paşanın kadar maaş ve;.miş. Ancak şimdi 
elkabr yazrlmaIIl!ş!.. tam işe yanyacağm vakit memu. 
Muhasebeci. Ahmet efe~di, müşir riyclten istifa layrk değildir . .,, 
paşanın hıddet \•e şıddctindcn buyurdular 
kahredip hıı.stalandt. TebdilihaYaya Arlık k~enin sözU kulağnna 
!stanb~la _ git~i. Bi'rkaç ~~ sonra girmiyordu. Israr ettlın. Bunun U
orada ol_du. 1 ~rinc yem bır mu • zerine reis paşa: "Böyle istJfana
ha.sebccı. geldi. ~_aralık harbiye me olmaz! Bu kiğıdı değitUr •.. 
kalemlerinin teşkUatı yapıldı. Be- Devletten btr daha maaş ve me
cim d_ı:_ maaşım iki bin ~uruş ol • muriyet istemiyeceğinl de açıkça 
du. Dı~er arkadaş efendilerin r-·.. yaz, getir!" dediler. Derhal 0 yol
aşlan da smrflarma gi5re taıWm da da b.IT Uıti!aname yazdım tak. 
edildi .. STrfı s~liB s~~i~ yü~: smı- dim ettim. Bir hayli zaman 'şaylo 
fı re.hı dort yüz, mülazım yuz kc. yüzüme hayran olarak baktı: 
rus. ~ld~: ~ğlum 1:ü~eddin. Çc. "Vah ruznamçeci efendi... Vah 
!ebıyı husn~h~ttı cihetıylc Ah S~- ruzna.mçeci efendi ... Artık sen i· 
~> paşa milla~lik maaşı olan yilz yiden iyiye kurmuşsun... Çare 
u~la m?clis ~alemine ~ldı. Bu yoktur. Ben sana. böylP. nizamsız 

sırada \"Clınlınetım Dervış paşa teklifler cttbn ki belki korkar 
hazr~tleri.nden ken?i el _yazılarly- bu işi brrakırsm... diye. Fay~ 
le müzeyyen bir kıta. emırnaınelr. vermedi H"vdi eski istldanı ge. 
rfni ald_ım. Dervi.5 J>aş~ mclttubur.- tir! .. ., d~di. Yine eski istifanamP
da benım ~emuuy~timden istifa mi verdim. Meclise havale etti, Bu 
etmemi teklif ederek yanına ça - sefer de meclis ilfun etmez. f..Jee
ğJnyordu. . Us miralayı .Mrbm"t bey gayi't 

Erzincana bır mektup yaza'tak 80ru bir zattı Beni çok severdi 
~~yh Fehmi efen~den. izin üıte - Kı\ğJdı bir tü~lü mPrlisten alsmıı
ını. Şeyh efendimiz ı.stifa t>dlp dnn Bir Mbah mc·sne\ilı;C>rlrten 

fstanbula gitmeme .rnzı olmadı, fala· baktım !stifa.'.'lam"' ve volen· 
Bu emirn~me~erinin mührünü Y_ır luğuma ışa;et olurıdtı. Hemen 
bp ııifa nıyetıne yuttum. Mezkur Mcsneviişerlfi alıp aot!r.ıca Meh • 
mektup elan durur, mllhür yeri ko met beyin konnğrna mttim lşi hl-
pal'.1.lnnştır. Fakat Derviş paşa knye ettir.l. o r,ür. "':" di!rt k&. 
.bonı ısrarla ç&iınyordu. Kendi • ~tdmu aldım. l~n n 
aine ınaterc! otarak on bin kuru3 raskerlik makamına yazıidı. R& 
borcum oldugunu yazdım. Bu bor- paşa ıcevfireti mlişir pa.5'.lya ~az· 
~~u ödeyebl.lme~ için llkba.harn mış... "Bunu Derviş paşa kandın-
~ ~r. n:f?mu:ıyetimd~ knlmak 1- vol', b<J ndam ordunun ruhu gı"bi

çuı ızın_ ı~tedim. On hın kuruş bor dir,. demi!'!. Müsir paşa da, gayri 
cumu .• ?<liY_e:ek derhal istifa <:
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- rl'smi olarak. istifamın kabul o • 
meklıgım tçın Erzurumun mut~ • hınm:ımasmr serasker p3şava :re:-. 
be:r tü~carfanndan . Hıı.ço cfendı - mı§... Bizim istifa \•arakalan da 
ye polıçe göndermısler. Haço e - babı seraskeridt> minder altı ol • 
~endi bizzat g.elip her ne 7.ruWl1l muş, Bundan h:ı.berlmlz yok. Ak· 
ıst~rsc.m !!n hın kuruşun hazır o~· şam sn.balı cevnp gelir diyerek. • 
dugunu ~oyledl. Çok sıkıldım. Fc • borcumuzu ödemek üzl"re H~odan 
mi efendimize keyfiyeti tekrar doksan adet osmanh lira.ar aldmı. 
ynzdtm. Telgrafla cevap Vf"rdi. Bo~larımr tamamen ödedim. K11.rr .. l'(: t'de tulunan diğer Fr~nsız 

~~i~erlle birleşmelerine ınani 
llıa ,a karar verdi. 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 mı ve çocuklarımı Lcrtanbula gt>ıt

rn li'ransız ve lspanyol donan
q·ala.rı lbaş amirah Vilnöv ken· 
g 1.S.ind.?n zayıf ve mağlOp edece. 
l~~Uhakka.k ol;ı.n bir İngiliz f~. 
-""lla Ferrol da manasız bır 
İ.('reddüt yüzünden fazla yüklen· 
~enus; 20 ağustos 1805 de Ka. 
k~ lunanma. kapan'llıştı. Fa· 

-ıı-

Necdetin ba§ında ateşler yanr -
yordu, Evvela izzetinefsi ve son
ra biraz da knlbi yaralanmıştı. 

AHRETTEN 
Hayatında bir şeyin krnldığmı 

hissediyordu. Oh, bu muhakkak 
ciddi, esaslı bir bağ değildi. fakat 
insanı ne de olsa saı san tatlı bir 
alışkanlıktı bu ... 

i ) c • . ) r= .... L...:J §?. ___ __ 
- 54· Nakleden: Muzaffer Acar 

, tanı iki ~Y sonra 27 gemi ile 
~11•'ta dola.stığı öğrenilen Ami-

.Nelson'u vurmak üzere li. 
~dan cı!;:tı. Filo ertesi gün 
'l\..:-~lütta~k boğazının garbinde 

kadın tipine cevap vermiyordu. lanı knrı~tı, fakat bir müddet gc
Sonra birçok •kereler aralarmda .vezelik ettikten sonra kUc;Uk grup 

Kendisine dann çocukluğundan • fikir anlnşamomnzlr!tları da oiu • 
beri vadedilmiş olan, en tchli • yordu. Fakat Şilkran nişanımı idi 

~1lfalgıı.ve burnunu geçiverdi ki keli günlerde ismini bir dua gibi Ye karısı olmak kararını vermiş, 

v·~ İngiliz gemileri göründü. dudağından düşürmediği bu sevim yemin etmişti. Bu güzel krzı §imdi 
v~ ov s;ı.yıca üstündü; ımanevra li, güzel Şükranm başkası tara .. İstanbullu hayalper<'st romancıya 
g · hal'p itibariyle de üstünlük fındnn se\'ilmeıılnc, hayatını bağ- bırakır, o kadar scnclcrdenberi 
f~erırsc zafer muhakkaktı; lamağa karar verdiği bu kıım kurduğu istikbal binasmı birdon • 
~~~~esa~iled mu;razi bir hakttü· bir haı::kasının olmıuıma im· ... an vnr bire mi yıkacaktı? hi .b. ıuur a ruzam:ma so u; 
rurı. rinin hemen hemen dümen mıydı? Hayır, yüz kere hayır ... 
Ve~da giden bu koskocaman Evet, Necdet Şükranı seviyor .. Ilu dilşüncelerle Necdet biraz 
~e hey'betli otuz gemiye karşı du. Bu başka bir aştı. Birçok ke-. üzülmüş, daha doğrusu içini bir 
hU lson ıki borda h~ttı üzerinde reler genç kızı tetkik ediyor, Ye endişe kaplaınıstı. O gece yemek. 
nı CUnıa geçti; müttefik donan. çok dofala'r onu çok zaü, çok sol ten sonra Şükranın sıhhatini sor
"'ayı kendisile sahil arasına al· 
~tı; donanmasını iki filoya a- gı•n, fazla sarı buluyordu. Şükran mak bebanesiyle doğrnca çiftliğe 
;;n~stı. Daha simalde olan bi. muhakkak ki atf:'§li bahriyelinin geldi. Şükrana ne söyliyeeeğini, 
ka cıye kendisi. dört kilometre kafasında ve hislerindcı yaşattığı ne c.evap bekliyecçğini kat'i ola .. 
lll dar cenub;ı. düşen ikinciye a· !==================::. rak kendisi de bUmiyordu. Fakat 
l'~ra1 Hollingvut kumanda edi. 1 k ı k k şa.lil k <:Jel'du. Harp onbirdc ba!2lamıştı. du: öldü amiral gemisi Viklory. Şü ran a açı onu ı me , gene 
lti!nuptan şimale doğru onsckiz nın güvertesinde hemen hemen kızın düşünül"lerinl açıkça öğrene
bironıh etre kadar uzunluğunda ne direk, r.e yelken, ne top kal. bilmek !cin hayatından on sene 
l.lo at üzerinde giden müttefik mıştı; ~beliittarık limamna feda etmE'ğc hazırdı. 
rı::-ınmayı iskele tarafından üç yet:lekte götürüldü. On beş Fran· Gece fevkalade güzeldi. Xecdct 
ı._.1<:aya ayırdı; merkezde ve ar- sız ve 1.spanyol gemisi Kadiks ~ ği 
O\C' a k 1 k 1 "'kl d" lim!l.nına kaçtı. Bu harpten son. çiftlit?"P geldi . zaman Şükranı 
1.ınd k a an ·ısım ara yu en ı; ra da Napolyon donanmadan bü· Güzide teyze ''e Lamia hanımla 
~ ıte oı~:~~;nil~~;:J:~ı~:~ tün ümidini kesti; hakiki zafer beraber çiftliğin bahçesinde bul • 
le~alr surette iştirak edemedi. yolunun kapandığını gören bir dtt. 
;?~ ~r, nsız ba.'j nmiralı iyi dö· kasırga halinde Avnıpanın iç- Şükran gUndüzkinden daha az 
ond tu; lsp~nyol amiral Gravina lerine saldırdı; İngilizlerle Av. solgundu. Fa.kat ihtiyar teyze ne 
" a.n. geri kaln1adı ·• bı'r Fransız rupanm o.Jakasmı kesmeğe ~-"...... ı Ded' k" L8mia hanımın konuıtuklan mev. 
e"'1.,81 havaya uçtu·. baş amiral ı~tı. 1 1

: 
1 Onlara ~ng'n d ·zıL> de zu ile zerre kadar ala.kadar olma· 
hı gemi esir edildi.Saat altı. - • ı enı .... r n 

f.. , rp bıtiyordu; Nclson son bir rnnhbes yapacağım! drğı halinden göriilüyordu. 
,-!..:.rda bir kur§lmla vurul- Kadircan KAFLI N~dcl de evvela bu kon~ 

tan nz uzakta oturan Şükranm 

yanına yaklaştı ve rnhnt.sızlığmm 
tamamen geçip geçmemiş oldu • · 
ğunu sordu. Şükran yanaklarrnd:ı:n 
uçan bir tebessümle: 

- Teeekkür ederim, geçti gibi 
bir şey .. 

Dedi. 
- Bahçede ufak bir gezinti 

yapmamızı !.eter ınlııin? 
Necdetin sesi l:ıuz gibiydi. Şük. 

ran hayretle Nccdete baktı, fa -
kat bir şPy söylemc>den itaatle ye 
rinderı kalktı ve Necdetin koluna 
girdi. 

lld nişanlı mehtabın giremediği 
karanlrk ağaçlıklar arasından ko. 
nuşmadan ilerliyorlardı. Yine s1i· 
kütu bozan Necdet oldu ve bu ke· 
re munis bir sesle: 

- Biliyor musun Şükran, de. 
di, hiçbir zaman seninle §Öyle b~ 
başa kalıp konu6RJJ1ıyonız. Ara • 
rnızda daima üçlincil bir 6ahıs bu. 
lunuyor. Ve biz de mecburen lıa• 
vadnn ve eudan b:ıhsediyol'1.1z. 

Doğrusu ne een beni tanryonrun, 
ne de ben eeni. Artık bu akpm 
sana muhakkak kalbimi ~ 
ihöya.cmt duyuyorum, Çilnkll ha
linle beni endişeye aev.kedlyor. 
S\IO,ı 

derdim. Bütün kltaplarmu ve lü
Zl!MSUZ Pşyamı sattnn. Yalnız bir 

- Beni meşgul eden yalnızca kaç kat çamaşırla bir yatak alt • 
- koydum. Fakat istifanamem se .. 

- Yine mi ayni fikir ... 

bir fikir de~l Şükran. Şu sarar - ra.skerliktc minder altında... Se. 
mıs yilziin, hiç de tabii olmı.} a.1 ı rasker Avni oosa ile Dervi! ~ 
son gUnlcrdeki halin, ne b!leyim, 1 nm hic; arası yok... Bu cihetle 
bir türlU gözlerimden kaçmıyıın Den:lş paşa da muztarlp. Erzu. 
daimi ıstırabın hepsi h"psi beni rumda bu vaziyette U%UD zaman 
endi§cye dfü,ürflyor. İtiraf ederim kaldım. Nihayet Hüs"vin Avni pa 

şa gaznbr şahaneye uğrayıp ISÜI"" 
ki aramızda buzdan bir duvar t:ün t>dildi. Esat pa§a Rer&J!ker ol-
var, Ben bunu çok ili hüısediycr 
\'O buna tahammül ediyorum. Sen 
artık eski Şükran değilsin. Muz
tarip, bcthaht bir Şükra.Mm sen. 
Ben bunu c;ok iyi biliyor, görüyc
rum, İşte bunun içindrl iti sana bu 
bilyllk rstrrabrnrn, derdinin ıscbc -
bini aonıyorufn. Bunu bilmek isti
yorum Şlikran.. Buna herhalde 
hakkrm da ~r. 

Necdet sıcak. samimi bir ees~e 
söze ba.ıılamışken nihayet seainin 
tonu sertleşmiş, acı bir hal almı~- , 
tı. Bu hiddetle sarsılan Şükran 

Necdetln kolundlln ~·ktı. Şaşkm • 
dı: 

- Ne oldun Necdet? dedi. B0n 
eana hiç halimdım şikAyet ettim 
veya ımrat astım mı? 

- Hayır, halinden şikayet r. 

du. Derviş paşa da bizim istifa.. 
nameyi .minder allmda.n çrkartJı) 
muameleye koydurttu. 

Amerikada 
Ta lim için 2,600.000 
ki, inin tescili yapıldı 
Vaşington. !! ( A.A.) - Bir 

mUddet evvel hükf1met tarafın. 
dnn alman bir karara istinaden 
"'lskeıi talim ve terbi'.\·e ~rmek 
• ere kendilerini tescil cttirme

'eri ilan edilen 2.600.000 kişiden 
valnıı 10 kişi da,.·et~ icabet et. 
memi~ir. 

Askeri mahfiller bu halı. .A.. 
merikalılRrtn orduda hizmet i~in 
çok har:ı.retli bir anm besledik. 
lerin<' delil addetrnektedlrl<'r. 

den benim. • .. 1 Y ucıogJavyantn Peşt.e ve 
Şllkran sarsıhyordu. Vucudu za. 1 Sofya elçilikleri 

yrf dllştllğü için epey z...'UTlandan • j 
b rl sinirlerin haklın değildi Tit· 1 Moskova, 22 ( A.A.) -:-~~ 
e e · la vyamn Buda peşte elç~ıyle el. 

riyordu. Acı ve heyecan onu bn • çilik memurları diln ~ben(e 
rap ediyordu. H~men qraeıktakl muvasalat etmişlerdir. Y~OL 
bir kana.penin fistüne çôktn. lavyanm Moskovadaki elçisi B. 

- Seni temin oderim ki Necdet Gavrilovic'in bildirdiğine ~ 
habmmı. Dedi. Sana brfJ olan clçi ve maiyeti Odeea yolu ile 
sevgim hiçbir zaman de~ de· lstanbula jl'ideceklerdir. Hale 

Odesada bulunan Y~lavyama 
ğildir. Hasta da değilim, mtırap Sofyadaki elçisi de Ja ' da 
Qe. ~~ (Dooomı var) baftbt ebMk lmndir. 
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Yunanistanda r.erbıe bcıatJMüu1a yaptJiı htlcum 
tete't>bW de akim kaJımttır. Olln 

:oo:r(On · ıv_8)>~g· o-n. on h'aber ~ v ;e lf'i~ 
<.........,. 1 

Hlde) ;: ::: ==·hiçbiri hede-- ıngtliz zırhh Ç k /, 
Kahire, 23 (A. A.) - B. B. C: Cephedeki askerlerimiz .Alman- o cu ar 7,ram l 

Yeni İng:Uz • Yunan hattı boyun. lara miılı otomobilleri .içinde ol- '.::I 
ca pek §iddetli çarpışmalar olu- madıklan zaman :istihfafla bakı - fırkaları 

. - ~ .• 

f Afrikadaki 
harekat 

Sollumda 

' 

yor. Almanlar cephenin her tara.- yorlar. Avustralyalı bir grup par- (~ 1 lldde) 
flna m"--vl t ..... n.te bulunuyo-- n ınu vali ve beled'ye retaı Cr. LOt-...... .......,.... ·- lak bir geri hareketi yaparak b"l· ]ar İngiliz kıtaa•· Yun--'·'--'- aı. y .0 t •k fi Kırd·ır r.amına ktlni1lye gel .. " ia•--

• u i.UU.LUM,. h.lSll& temayüz e~. Bu mfif - enı en ensı - ....... 
kı bir temas muhafaza ediyorlar. reze mUhimmatmı bitirdikten sor- 1 bul !::ıeled"yesı mektupı;uau Necati es. 

AL'&IANLARL~ lHATA ra yeniden mühimmat almak k'n ler, söylediği nutukta ezcumıe denı!P. 
TEŞEBBV'SO hemen taburuna avdet etm!JJ ve edildı• tir kl: . 

Bcım, !S (A. A.) - Romaden derhal geri dönerek düşmanı tek• "- I.!ugUn cumhurlyet huduU:ı.n ı_ 
La Nouvelle, Gıızette de Zuriche rar hararetli bir şekild<' istikbal Londnı, D (A.A.) _ De.}11 Telgraf ~mde bily.ık kl'Qtık tUtün Türk mıııc.. 
bildir"liyor: etmiştir. İngiliz orduusnun zırhlı fırk~ıarmm Uııln tealt ett b'r ~.att Jaworuz. 

İtalyan barp muhabirleri, mu- ANt t ,., 23 nlaa.ıı 1936 da milletin can ka~ 
kavemetln fevkalade anudane oı. YUN STANDAK "'Ç yenidC'll teDatk edildiğini w §imdi il h 

'INGtUz TCMEN1Nts bu kuV\ eUerin çok kudretli tr hup e er t.UriU bağl.D.rdan sllktn!p ırade-
duğunu beyanda müttefiktirler. G·YR-, sini eüne aldıfı ve keııd1ııl bulduğu 
ı. anı 1 • • ,.. .. ,,. • vasıtıı.sı haline geım•rı olup d :ruuım 
luhabirler Yun ı ann arazıyı N8'')'0f'k. !2 (A.A.) _ Nevyork aynı r.ıahiyettekl tqekkflll~tı tıe ç :-. günUu korkunç ve mUhl k §arUanru 

kullanmak:.a ve iyi mevziler s~- Herald TribUn dı"vor r.·· lra!l hatırJamak klfidlr. 
k ahi l kl d il~ Pt§m:ığlı. muktedir bulunttuklıırmı yaz 

me te m r o u armı a ... ve Yunanlstanda b'ı lu ım ür İrri· maktadır. Jı:ıgillz or~ur. fi,Dıdlye Yı\Ja.rca devam eden harpler~ namtl 
ediyorlar. 1i.z tilın ı Al ··-· in h mUtenalıi fdarealzllklerıe mağ!Qp ve Mtitearrrzlann istifade edeme - • en . man cnerJ .... ın ır ı . kadar kul anmMtığı kuV'V'.!tte yeni 

telif ıahalara taksimi, Alman harp perişan OlmUf, ord..urı.aııa ail&hıan e.. 
l ri · ı bUtil ll ta.hrlb. hücum arabalan imal c ilnıfş olduğu me e ıç n n yo arm ı, menablinin cere ... ·an eden mllcade- llnd .. n alnımı§. ana topraklan yer -. .. 

Y du da k ti · ..ı... " bilhassa tebarüz etUrllnıek cdlr. Mıl.'l- ,,_ 
unan m r uvve erıne P-= leve t.ahsial ve Alman harp malti- yabancı !.§galine, iç, dl§ dtltmanlarla 

boyU .. bi f d temi edi r takil motörlll teşekküller aon m()Ô( ı " r ay a n yor. nelinin gerilcmeıint fn+..... etmesi çcvnlınJş, yorgan ve blt&p bir halkla 
Bem •s (A A ) T - Not· ._ tanklarıa tech!z edilmiı olduğu gibi 

• ~ • · - .._ • balmnmdan muazham bir askerl hara.p ve P"'"'"&ıı bir vatan._ 
11 G ... d z rlch i B rıın bunlara motörlU topr:ı cUzütamlan, ~-v ve ,. · aze, ,e e u n e • gayret . rfetm)ftir. Millet hl\ktmtyet ve ldarcJdnf kayıt_ 

deki muhabırlnln i§aratma göre .dT.tN tayyare dafl ve tank dalı gruplan, 
Yunan İngiliz kuvvetlerinin anu- A BOJIBAJ..AIOIAMIŞ! laUhktlm ve lnp.at mutrezelerl, ve aız va §artsız eline aldığı tarihi gQ.. 

d d 1 Bertlll, n <A. A.) - D. N. B: k nlarl + .... M kJtaj nUn koıkunç hakikati 1şte bunlardı 
dane mukavemetlerin en ° ayı bildiriyor: aru'\'o a ._ ... an plya::le an Ttlrk mıll•tı bUyUk ırkına has bir 
Alman1ann il.ata hareketlerl akim Sali.hiyettar mahfiller, Alman mı.ve edllmitşlr. Bu tır.kalann en tipik hamle ile bu şıırUar Jçtnde kendine 
kalı:hlh m- f edilmPktedir. ku· .. ·etleri '--'md• .. Atına •ehn-" harp ileti kruvazt: ~ tank adı verilen J 

Jb.hlre, H (A. A.) - Ort& ıark • • .., __ ~ de... "I yeni ın'Xlcl bir hUcum arnbuıdır. Bu geım ,,.ti, tfklfıl mUcadclealnin desta-
İnglllz kuvvetleri Umumi ka ... _.;,. ne ne uuıuua ne ~Ue atılma- kl ru gllnlerlnl, muazzam za!erlerlnl. ha. ·-h· d • 11..... tank c;ok aUratli oıup epey~ uza ar 
hmm t"bUği·. m.ış ol uı;unu m..,....ede etmekte- rikalı ir,.ıiılplarmı, lbyak!r alahatm.ı 

" d <!a yspılan kC§if hareltetlert netJccain. 
Y nd t tor!_.... ır. cll!ıe a;t'ığı bu irade ve hl lmlyeUe 

unanl3ta a ! mpara ua YUNAN VE tNGbJz KUVVET· de eıoe ~dilen malUınata göre atefinl 'la.,aroı 
kuvvetleri §imdi Lamyanm ce- w .... na NED•N ÇEK1LDtr ~ u •. tanzim e~tllme ttedir. 

bu d b 1 lldaf __. ~ .,,,. .......n 23 ıı ııan bizim için bu kadar mil&. nu n a u unım m aa mev....- Load- 22 (A. A.) _ Sallhi-
ler. : tut.mu"'lard1r. ·-. tt!SDa v bUyWı: bir gtmı.Hlr. 

Kahire. n (A.A.) - Öğrenildi· yettar bir byr.akta.n bildirildlPne Af rı· ka da &~r.n Yurtdllflar; 
ğin• göre. Yunanlstanda, impara- gare, Londraya. g len haberler • lçi:ıie bulwıdugumuz ikinci dOnJ& 

' 
k ,_ l rf 1 T l den, YunanJstandald imparator - harbinlr. ltapılanırııa gelip d&yandıtı. 

toru "' vvet e n n esa ya ova- hık kuvvetlerinlıı halen cenupta Al 1 
sma ~an mmtakayı tutmakta ol· man arın mllletlerln kan .. at~e boğulup im. 
dukJarr Lamvanm e nubunda ıld • yeni mevzilerine vannıe bulunduk !ıa ed'ldJtl bir d .. virde huzur ve .U.. 
detlf muharebeler olmaktadır. Lam lan öfrenJlml§tir. Son hareklt kdıı !çir.de ibu mllll günUmUzU teait 

yanm CP.nubu ~ar f!inde me§hUJ' ~=: ~:ı:u1u ~=;. çektikleri mUşkulat edebllınrkle kalmıyarak yavruıanmı-
termopil geçidi bullunmaktadır. 1 .un yarınki mamur, mQrctteh ve Uer1 
L~onid&.8 'e yanındaki 300 İspar· tirllınelrtedir. d ı· ? TUrldyeye imanımızı ve 1at1kbah o. 
talı, millttan 480 ıene evvel Ser- le~~-:"' ~e-'r:-erıo:n:uevvg: nere en ge ıyor . lan itimadımızı ifade edebllmek kud.. 
bu'ın ordu1amır bunıda c.turdur - ı-uu ,au.a ~·MJ retln1 bO)'ilk tarlll.tmJzdm mille~ 
m&..._ _,,.,m .. l"rdI. .çek lmefe mecbur eden hareklt , ___ .. __ dan ._.,_ ll..AMI 

&.. .,... "' • ._. .. ha.kkmda f1l cihet kayd tanmaltta Beıfüı. ıa (AA.) - .Alouın :natbu. emaaıs ................... n. • •ua&& ..,....._ sın 
KAHİR"'D~ VF.P.1LEN dır ki Almanlar, Yugoelav ordu • atı ,unall Afrika harekAtı ile çok etrafmda toplanlDlf olan araılmu 

MAJ,°()MAT •unu aea.rak Maııut:ırda açılan mcş':U• olmaktadır. birll;tim!zdeD. baınaset YJ kahrama.ıı. 
Kahire,%% (A.A.) - Bu akşam gedikten ceçtikleri zaman, Yunan Machtausıabe gueteai, ç5l harbi lığm tımaall olan ve lcabedbıce yent 

Kahire askerl mahfillerinde ve- ve imparatorluk kuvvetlerinin ar. hakkında dikkate N&D makaleler harlka.laı:·a dtmya mukaclderatma w~ 
riJen mallimata g~:-e. 'iddetU ka· kalamu tehdit ediyor!ardı. Bunun J neıreum:kte ve cHl§manın mukaveme. 1 heler verecek olan bClyUk "fUllJ or. 
ra ve hava muharebeleri, Yuna· llzerln!'!, lngUizlerln aol ce~ I tinden aiyade lqe, iklim ve arazi dumuzdan a.lıyonıs. Ba ttlbarladır ki 
ntstanda bUtnrı cephe boyunca de- nı ve Yunanlıla.nn da sağ cenah· mese.~ert dola)'mlle çık&ll mQfkUlAtı tam bir huzur ve emniyet lçtncte be.. 
vam etmektedir. İngiliz cepbeslıı.in ıanm ıeri çelmıeleri icap etnüc- anıatuıaktadır. Malzem evvel& Libya pinlzin bayramlarmızı anı Ye aevct 
herhangi bir D!)ktasma heriıan-' .a... 11- ~·Uularım. 

tP &.U". ya getirfhnekte, 80IU'a da çölJen Uerl ..., ... • 
bır huııt11'!t tazyik icra edilmekte •- to luk ku tl ri -.ı:. llDIAYm BtBLha..EB.l NAJllNA 

411lp&ra r vve e • ~ .naUara l:adar nak1fdllmektedlr. Harp 
de!tfldlr. Almanlar, tngtlbı b81ge- h'--· nıı----- ..1 • .::;..... da JWTVJt 

cena. IACUU "~ -- YI • kamy.mlan i"ID huaual ıu~ı kuı.. s nln bUtUn noktalan llzertnde mtl ... _.. .... n..ı y ı la da Y ..,_ktu dan ....,.__,, -• ,, __ uunm,.. er, unan 1 r 'anılmaıımı, taze 8U hulnelerl bulun- - pr,:u llODr& a.u .... ye •-80 
ı1evl hlr tazyil idame t"tmektedtl'. • - tı·· ........... ~ud ..ı....ııı..... ı Ah t H !it y ""! ılk-'-·' .. ~avu ... uuu una ....,.. 1& Jer cıuruımamJn icap etttrmektedlr. Bun. m<: a &f&l'Oa u, ~ :10-

MU •tefiklerln itina De seellm'- --.. u- i -.1 .. --1-...ıı 1m -·• .• w.-- ,_, ___ ....,_,., .. ,__, 
~ ,,, ,,_e • _._anaD'. par.o c1&D ba•ka ~pbaD- Jıılatbahlar ....... - ooc-· _.. --- ..,. 

m~ıer Uzeiine ~l!lldlmeterl netı- t ı-......... _, ri ekilm · " ... ""- ö ı or lla AILCU&n m re Ç esı mahrukat, tayyare] r, tanklar V(I kam na 8 Z l!l,SyJeml§, biri flD f&alfyetJnl 
caaiııde -.hat pek mühim miktarda in•:-- dai-~-:-~- ..... ;.. ı ..-.. ,._._ cereyan e~. yonlar. için mtıhlm miktarda benzin an.atarak, bir MDe urtmııa ata.nbul;. 
kusalmıştır. Yeni hattın haldld n,. imal prblcle Yunanldal' serile • da 10444 yoksul ç~ 88 bin 12 Ura 
ziyetf i(Ra edllmf'mektedfr. Hara • menin -pıldı~ arazinjn d .. &1* lAumaIJ'. 
retli çarpırmalar ara.ıımda yapılan , ___ ~ .... l' .....ı. bU ... m. ~ "Tlııilier 62" tipinde tayyareler, ku.. sar!Ue muavenette bulunuldufmm an. 

ri f o_._ ,,..._n en 'lıı~ ,,_ 1§- • m'""'d--'ık ile ha ...... _ ..... _,ki lı:ıta. tatmıştır. Ahmet Hantten sonra dok ge 11ekilmenln gUçlillderlne ra - '"'·1 ...-....ı...;. Buna -&-. .... '"""' _,,_... ...... 
ıWL er ~·•~· •-.;u.o D Jar ara.ıım.J& aeı1 bir muva.sala. temta t,,r 1'"ctlıl Erd"ıı. otıd:ın sonra dil dok. 

men, impar torluk krtalm, Yunan Yunanlılar, parlak bir mukavemet tor Sallb Ahmet kQraQye ~lerek bu 
kuvv tlerf il 11ia bJr tcır.as muha- etmekteciir. 

göstermlşlefttir. mutta gtınlbı chem:ıtıyctmı teıı.ro. et. 
faza ctml 'erdir fngntz Ye Yu an Bum'•'-U --ad Alm 1 auua aa.LU a, aD ve • tlrell JnıWkl&r ., .... ..,f.tl•. 
kıtıılarr arasmdald mllnasebet fev. ,.,.._, ___ -"· ,__,... 3 "'.....,-

talya.n ~......-- uuatarı --.Ir• 1 t b 1 k d MS11t OSÇlT k:ılld iyidir. da oldukça lahih bir fikir edin - s an u a ını Yer ,er 41aklkalarca alklf'anan bıı 
CEPHE\ i DOLAŞAN ROYTER met ~Wr. nutuklardan •oma remnlgeçlte bql:ın,. 

~~~~~ ~=er rı ~o:~~f'ESt vazife istiyor :;~:e:ma!a~~ ~: = 
ajansının Yunan cenbeslndek.l mu- r --31,,. a.o ( .. .A ) Dün A. 

~- ......,,.... .. , .ııw; 4 • - lar iştirak elmlttir. En unde birinci 
ha.biri bildiriyor: tin& mıntakaaı iizeıiı:ı.de cereyau (Baotarafı 1 nolde) ilkmektep taıelıeal olmak 11Mr• aıra 

Şimdi knıaltılmllJ bulunan yeni ed h uharebelen· h k en ava m a - Se1ırimizin muhtel r semtıer:n- ne ullııln ve ldarel örf ye komutanr.-lng liz müdafaa. hattını dol•-+-. k d · .ıı: al .ıı-'ha · • _...... m a ŞlDlw man wu genış de oturan bilhassa ~•"-k tamnl mmm. öntınden t m bir fntıza?n Ue 
Bu hat hafta sonunda teırls e~ aJA--ttan .... t-ıJdı.,._.,,, ·· J~ 
olup d:ığlık araztdeld lıltim me.... m WUA ~ a~- gore, ~rmill. içtimai mevki 8:-.lıibi geçe :yarmın btl7tlkJeri Türk çocuk. 

•--"'- en 8f&4ı 22 dtltmım tayyaresi bir"""k kadınlarımız diln ali&.ka • ı·- mewdul dcıılduru blllJıııree hal. ki.eri ibth>a etmektedir. ~~ dnaı'..n' n-.Ur Bunl rd · """ -.. " 
kumandanlan düpuını 'burada ıu- ~ .. num~ • 1 an yır. dar ma!<amlara müracaat ederek km gö«9t1ntı !tUharl& doldurm11ft\ll'. 

miai tngllla aV\-1 tayyareleri, iki. milıi müdafaa Mfbrmda mcm - ~UK. YUVASINDl Kt!ŞADI tabilecegl r!nt tlm.1t ediyorlar. A • · .a... dal. to ı taraf --ı-- · 'V' ...... 
sı uıç ı P an luuo.u ırn. nuni.,,.t.le hi.net cien.Mıte etme • 1141"Ubnden 11C1DN "8ıU. 6rtl idare ma.-:fo.r, i•lerlnde Avu5tralya ve h ediı-:..+· .,7~ 

Y n1 Zelanda lutalan da bulUlUUl a ~ .. ır. ğe amade olduklarım ve kendi - komutanı, veaalr a.lkert ve mWJd :ı:e. 
im.pamtorl k kuvvetıerlnlıı çc>lt Alma.n hava kuvvetleri tayya. le:-ine i~ ve direktif ver"tmcsini vat Alcmdaroakt çocuk yu uma git. 
fiddetll bir mukavemet g&ltentn-. re meydanlarına, limanlara ve isten· lerdir. Bunun il7.erine Ba.. ml§lerıUr Duranm kUl&t reamı. saat 
Ierlnd n pek h:ı.Jdr olarak ba!ıaet- İngiliz • Yunan Jnatatma karşı yan LQtfı Kırdar, Bayan &şat ıı de Yl'Pılm.ıı ve vali ve belediye re. 
mektedirl r. Almanlar Yunanla - ıiddetli hl!cumlttr yapmıya te. M!.maroğfu ve Halle Partisi vilA- 'ist Dr. Lftttı Krrd~r taratnıdan bir 
tanda çox büyük iruıan zayiatı ve- §ebbk etmiftir. Adetçe d6'ma.n. yet idare h~ti ftZaSmdan Ba • nutuk tt':>)'lenmtJttP. 
rerek flcrU) ebllmekt dlrler. Al • dan u olmakla beraber Huni. yan Haeeneden mU.rekkeıp bir ko. Bundan 8QDI'& amulmd• bulunaD 
man ask rlt>rfnin bu dereee 'bU • cane avcı tayyarelerindcn mü. mite kurulnnll ve hemen faalı • ıar Beyazıt& gelenık vaıı tan.lmdaD 
yük zayfatn tstemJyerek katlandı.. rekkep hava filolanmız Alman yete geçmiftir. Komite Halkev. 1 açılan çokcuk dfapa.DlıeriDbl ll§at rca 
ğı şilpheebd.ir. teşebbU!lerinin hepsini t>ilsktırt. lerine ve partiye düşen vazifeleri mine l§tlrak etmırıerdlr. 

tngUiz Abay ve er!eritıia·bana milflerdir. Pike yapan birçok teabit ettikten sonra yann Parti TAKSbU>EKt MERASiM 
anlattıldarma göre, Almanlar Ser- Alman bom.budnnan tA.yyarele. merkezinde bir + ...... lantı yapR.Calc, İat3nbtıJdakl nıerutm bu suretle ce. 
fiçe tlserlnden Katertne yaptık • ri askeri hedeflere bOclan etmi. bir program t';lip edecektir. reya.a ederken :Be,og-ıuda. da Tablm 
lan bir hUcum eısnasmda ~ ye hulrianmll)ken IMı vuiyet An'tara Yardım Seveııler Cemi. 1 dek! cumlll ıiyet A.bldemDe merutmı• 
hattının en Zf\:"J! noktaları!lda b!· karo181nda mmtakad& bulunan yetinin bugünlerde 1.atanıbulda çeleuk konulmqtur. Buradaki men
le o kadar c;ok aaylat venm.Jerdir köylerin sivil halkını mitralyöz da fa liyete geçmesi boklenmek- 8imdı:ı de hUkQınet DruJUD& Beyothı 
1d bu lıkuma. l§t.lra1t ed~ aaer. ateşine tutmayı tercih etmişler. tedir. ;cayrııakanu, çocuk esirgeme kurwııu 
ler bem~n hmıen kAmllen l:dçllmie dir. Humcane pilotlarından bir· Diğer tarafh.n Kızıla. 1 oc~. um 38illeri ve ilkokul taıebeıd bUll' 
lerdir. çofn adam başına ikleer tayyare Ha.staıbekıcı Homş.reler Mekte.. bulunmuttur. 

Blr ~ Avuetralva.lı Yen.ite • dütQmıfttlerdlr. Hattl bunlar. !:>ide da.ha geniş l'l~iide basta'la. ADALARDA ÇOOl1K l:Gı.aNCL 
bir mmtakumda. Alman piyade • dan bİ1'i llç düeman tayyaresi dil- kıellar ~innek mere hazır. ı.mt IAPJLDI 
lertnin bir mnatı ytıserek lef; - ~nnüttilr. hklara girişmiştir. Evvelce k.a. Bu •hah BQytıkadada, oumlturtyet 
mek teşebbU.SUnde bulunduldarmı panmıı olan basta.bakı.cıbk kurs JUey<lıuımda çoeuklara maıı.u. bir m~ 
söyledi. Alm.uıla.r bele kada\' IU)'8 Ruzvalt dı·yor kı· ·. la.ruun yeniden açılmosma ve bu raslm yapJlnU§, ır. ru!nıden llODr& da 
glnnJş bulunu)"Ol'lardı. Bu arada kurslardan yil.zierce genç kız ve ıtOçQ!< davetılıero §8kcıter, putalar 
ateıe bqlıyan BJ'9ll mitralyözle- Vaşington, ıs ( A.A.) - B.B. kadrr.ımıza ha!tabalttcdrk ~ ih- dafıt.Iltnqtır. Re)'beltadada da aynca 
ri Alman plyadelerfni biçerek aı·. C.: Reisicumhur Ruzvelt, dün tfyaç halinde hutanelerde ihiz • bir talebe moaamereat vertımı,. çocuk 
ya yuvarlamıstır. Almanlar bu te- gazete.d!ere yaptığı beyanatta met görmek Umre yara 1&1"11111. • ıar arabUaıla adlıda dOlaftınlm11t1r. 
,ebbUsten vazgeçmeğe mecbur d ı..... ki run ve ı"lu b--'•-anm ~üL uGUN ÇOOVK .... u.r.JCl.&Kl 
kaldıklan ıurada nehrin solan kJ- cm~.ır : _,, QAICI_. ~~"' __._ 

zıı bir "Nnlr abnl! bulunuyordu. - Harp ne Afrikada, ne Bal. me8ine karar verihnifstir. A.ÇILUO& 
Alman pike bombardıman tay • kanlarda. ka:ranılacak değildir. Hastabakıcı yetiotiıilecek hem Birçok eğiencelt oywılar, ınoaame-

yarel rl çekilme bareketlmlmn Bir glln Brit.anya bahri aaferi U- şirelere harp halinde birçok ko. eıerıe oolu olan sengtn çoeuk batta
bqlanp:mda Yflr delişt:iren tıı • zerine nikt>inlife dilştllınekte, layhkhrr g&steritecet ft aynı 111Dm Hk &1htl otan bucOn afleda -
g!Us krtalarmı 1z·a~ ecllyorlardı. Almanlar Balkanlarda ilerliyor zamanda lrf!ndileine maddt, mı. ra. febrimbln b•· -tkrind9 ,.ı 
Fakat blllhare yafmurı ve ~ • htteri karoısmda da bedblnlije nevi letifadeler temın ohmaeak - aen VL.!Ude retfrilen çocuk bahçeleri. 
ta dolqan ketdf bahltlar tayya • dii.şiilmettodir. Bunlar ~ tır. nUı aÇJlma. Aera.ıılmierl yapılııeaktJr. 
relerin hareJrltma mAııl olm1111 - bir eeydJr. Harp demokrasinin Halkevleri de aynca m.illt mü. ôtleden llODJ'& uat ı~ t.e ıt.yottun 
'tar. Alall takdirde dafmu tayya- ana müdafa.uı olan İngiltereyi dafaa himıetlerinde yer alacak da, Fn.naız tıpt.roeund& bQyt1k bil' 
alert allr ...ııtM9 ttlfelderln .. 

1 

~tmakla kazanılacaktır. Ve 1 be.yanlarm ça.Irşm:ı sahalarını muaamere Y91'11ece1rttr. ım.amen,.e 
man8m atı•• hMa aftıaek Ingiltere yqatılacaktır. Britan. teksif ve bir te~Jdllta balhma.k çoealrlan aMllalUdıracalr bir çok 
telt~ __ 1tahm.,...._ yaya giden lıarp m!ll&ıeımeai d J'Ohmdaki faali,.te önayak ola. l sllrprbıler lraDQllDQflıar. Qoetık ealıse-

D nanın •tlhtıB '* Jlılltıl4l • • bette ualblmJyacakUr. eaklaııbr. me --.. 11a1arköJ Jrıaıl1I da 

kendi mmta.kul dabBIDdekl ~ln.r 
ıcln, !tıılnrkey 'bez .fabrtkuı aaJoıı

Jarmtla eğlenceli bir mUaanıere tertip 
etmiştir. 

ÇOCJUK BALOSU 
Beyoğlunda, çocuklar ,enflne Mak.,; 

stm salonunda bir çocuk balosu ' rfle
eelttlr. Ayrıca çocuklara kukla, kara. 
göz, l~kbbıaz oyunlan g68terUı-cek_ 
Ur. Gece gene &)'Dl AlOllkrda Dllm.. 
bOllü Jsmall tıııatmdan çocuklara 
malı.tıus eğlenceli bir eyun verilecek. 
Ur. 

lngiliz Mareşahmn mesaj• 
Landra, f3 (A.A.) - B.B.C.: 

Keşif ko' arı 
faaliyeti arttı 

Şimall 
Habeşistandaki 
ıtalyan ordusu 

Londra radyosu spikeri, 23 Ni. 
san milnat<.betile Mareşal Lord Geri dönüp ) enic n 
Birdvudun Türk Milletine bir harbe tutuştu 
mesajını okumuştur. Mareşal Kahire. 22 (A.A ) - L.ıbyada k il 
diyor ki: kolları faaliyeti, bflhaıısa lırluıır budu-

- 23 Nisan gcıek Türkler ve dunda Capuzzo ,.e SolJum mm a larf 
gerek bis İngilizler için büyük 1 civarında devam etmektedir. Son 26 
bir gündür. aat :ıarfmda, Tolıı-u a dU man tara-

23 Nisan, İngi!terenin himisi tından Jılı;bir hücum yapılmam ~ 
olan Sen Jorjun gıinüdilr. 23 Ni- Fakat keşlf kolları aurmadaL ıaaıı.. 
sandanberi l:.aşa.rdığnnız işler • yette bulanmu~ ur. 
den dolayı iftihar edebilinıinia. Yubanneı;IMlrg "J (.A.A..) _ Habeıo 

1941 sene inde im.iz.Ue silfr:ı, fi.atandaki cenuı:t ~.!nka k vvetıeri 
dilnyanm istikbalini temin et - nezdinde bulunan husw.1 bir uhabi
meğe azmetmiş bulunuyoruz. r1n bfldir.iiğlne gorc l?JnaldekJ !talıo 
~.harp makinesi bir silin. ~an orQuau geri donerek ~ıye ft!bı' 
d ~ ~bi garp hudutlarıru.:..ı gel- ri önlhıde muharebey(. tutuı u ur. 
mi§tir. d k--•' Tanıdığım vıc sevdiğim Türk Kahire, n (AA.) - Libya , ~ 

illeti - ...ı. • b. · - · te mUfıuelerlmtzıD tuıtyeU kayd dil-m ve a.ı:aen ızım gı ı - mi..+f 
C'avilza uğrarsa memleketini, is.. :ıwr. 
tiklfillerini ve hürriyetlerini mü.. Habeşlstanda, dU§Dlanm ağır zayj-
da.faa etmeğe azmet:mişlc.rdir. at vume ıtıe n tıceıeııen ır hareke' 

Bil •ilk ŞeıHni.z Atatilrkiln ce • Uzerı:ıe ceııup k .umuz diln Dc.:ıaiyeyl 
} . . . . eetretmekto olan mWıim m v&llerl 

nau merasımmde me~eket mı lfcal t.ınlrııeıdir. ŞiDlal ko umuz n ı. 
tem8il etmek ee.refine nail oldum. ıert bareketi ı.ıarm bU l.l ... n:.tk.> uta. 
Unutulmaz bir Jılttra muhafaza yo 
Nf~ g· b"• .:u. b" -~ç b• tahrip edflmi§ olraaaı J'ÜZÜlldeD dur-
"~6•m• ız UYMA ır ~· ız ~ 
büyilk bir dost kaybettik. Fa • ın ,.....':!· •- da h -k"'• ---
k . b. . . f t k ~up mm.... a8ID an .... ....,._ 
at sız ve ız ı~aruye m e rar ouniyet verici ?:lir tarzda devam et,, 

bulamıyacağı bır kunet kay - kt dir 17 b ıa ""'9 uk latik ıne e • su a. va 

Ankarada ~ lamet lnönü aıc1ık. 
nil tannnakla müşerref oldum. DESSfYE O. "t'NDF .. ŞİDDETLi 
Kendisine bllyllk doatum demek_ ÇARPIŞHAl~ı\R 

le iftihar duyuyormn. Lon ra, 2 (A. A.) - Röyter 
İngiliz m.areşalı, lngBterenin ajansmm D ssie yolu Uzernid 

nihat saferi hakkındaki imanmı cenubi Afrikn kıtalan yunınl,i'llc 
kavdetfilrten J!IOl1ra TUr.k milleti- husu i mu hıri ~ 
ne en samimi tebriklerini bildir. Şimalı 1taıy.uı r... u De• e 
m~ önünde muharebe vem ktedir. İ• 
~ U ( A.A.) - B. B. C.: talyanlar burada k vvetıi bir m 

Bugftn Londra radyosu TU.rkiye d:ıfaa menı tu ~vorlar. D g t • 
saatile 1515 de yapa.cağı türkçe p~lcri, yank vuiyetind , ir ~ "' 
nepiyatb Landnda oturan bir lidan geçen dar yola hlkım r. 
TUr:t genci, Tttrkiyedeki vstan _ MuharOOe bir topçu dil 1osu • 
dularma hit edecektir inkişaf etme.kte ve 1W) a.nl K 

Londra ~osunun, ~. nır rendenberi göstcremed:ıtleri ina "' 
kiye •atile 21.10 da tilrkçe net- çı bir_ muka me~te bul u orlo.r 
riyatmda Jngiliz mu.temlekit Da Iarm tcpesındP. et _n me.,.. 

Am nirk milletine hi- illerinde • erleşn.iş o an agı ttaı-
nuın eı:Y• yan toplan ateş a~ c n 
tap edecektir. Afrika krtalarmm !tal ları ko -

Anadoluya gidecekler valamakta oldukl n ve "Muaoh"' 
• Dinin zafer ~olu" adı v ril n ~ 

(Battarafı ı Mide) beşistanm b 1 temigi m sabealn -
makamlılrlara dağıtılacaktir. ilk deki büyük otomobil yolunda b r 
hamlede O:l bin vatan~ımız A- dekler ~mag~ ba ~~=rd 
nado!uya scvkedilmiş olacaktır. Cenubi Afrik.ı o.vp ilşmd 

DUn ....;.;. .. A.,. ·ı r_..~ Karade topçu.suna mukabele etme1' ilz.er4t 
. 6~n en ls:n.c • ıUntle il ri süriilmU lir. 1 aıyan 

nız sahılı mUntehaınnda bulunan topçı:su cl ar tcpderd m bar t-
~~~ ~dar gi~kerin i • le gizle~ tarassut post ':ırı t • 
~-nnı ihtiva etmekt~ir. rafından 1 re ed '.m k D 
Diğer taraftan kendi parala • 1* bir yerde sa ·ıamc ) 1 

riJe seyahat edenler çoğaldığm. hemen hemen & :.mı n ır d 
dan tren aevkiy.ttı en ~ya mana karşı harbetmek imparator' 
bırakıla..ca:ktJr. Namlarma bil t ıuıc kun tıer.nin ilerl y ini g 
doldunılmue olduğu halde seya_ ciktirebilir Fak t subal!larınıd. 
hate- iştirak etmfyeıcek olanlar dOpanJa daha sıkı ,.,ir temas t9' 
keyfiyetten kaymaJr.,.,hJdan ha sis edilince ttalynnlarm bu m~ 
budar edeoeiderdir. . &il rinden sökOJUp atılacağm:t. le 

Beyanname verenler Anadolu- nı bulunuvor!ar. Cenubi Af 
ya svbdllmedikçe yeni<len be • kıtalan da dağlarda mestur ~er 
~ dağrtılmıyacaktır. Ço. Jcrde mevzi alıyorlar. 
c\lkla.n mektepte <>lgUDluk im l • Geceleri dondunıcu bir sofu1'. 
ham vermekte olan talebe veli • gllndUzleri de ya.kJCI bir sı ak b 
leri ve aiıeteri için ayn bir kafi. kUm sllrnekted"r. Bundan blrk 
le bazırlaiıac&ktl. gtın evvel 2500 metre yeksek .. 

iKi VAPUR AYBILDI btr D'uhareb• obnuırtur. Sik ede 
Devlet Denizyollan Anadolu. kan ftrt.ma ve gök gürlem, 

ya sevkedilccekler için iki büvilk toplarm eeslerinl bile butmn 
'1'&pur tah!is etmif, !Akı hare. ta.dır. .....,,,,,,_ 
ttet gttnllnU henüz teabit etme -
~tir. HarebtJn cmna gtlnil ol. 
mam muhtemeldir. 

Bu iki vapura yalım meceanen 
~ )"9lcular abnacııktır. 

Acele aahhk dükkan 

Amerika 
Çine 50 milyon 
dolar verecek 

Otel yapılmaya elverişli 
kiralık bina 

An.kan ..ctdeelüt ea a1lteller yerinde fevkallde nazar tu ha
-. ve Qdmlrk bir bina. klraiddu. 

Valdt PM•Nl tdlırdmaeelne müracaat. 



TARI rlN BONOM G8NO · 

um, her gtbıö, y.,.yqa, 
.,...ıme bizim lnrlza.hmımlu aldı· 

ve 8U9ılma& lmYvetle ı.r 

POLiSTE: 

adam otobos 
da çiğnendi 

lalar ftn1r. o sMel'le ftdr .. 
...................... tnıe........................... 
~- .......... .... 
'ftrlr ....... "-- .. .... 
......, IM6üt mlDet.ler ftl'dl. 

ıs ..... - plea ,....... 

... o eller ....... ..,... --

... • .. t' r+ ....... .. .... .... ......,... ............ ... 
tl,.en DlllletJerla Uta flldrlerl 1ı1r 
ripft...,. ........... ..... 
bir er- ............ . ,. ......... 
..... ...._Mır ·~ .... 

bir ftırll ........... - ..... 
u-...w--. ..... . 
iter...._ tı n w Mır-.. * 
....... ,.. &111! 't•. 
Matı it -1 ı ılll an il• 

... lılr ••• , ..... lılır ~ 

....... v • ., tun· 
1 +s ıııtta ...... ., 

• 
Db ••• " 

su11ı1rw·--~ ..... 
Yanma Mylldeıf, Tlrk ....... 

... ,.... Jllaleltlellell ftrlı 

Bu yirmi iç nlun Jd tarlldD dllltii 
&ini. 

Kan iGicl ha.kanla, sultana 81Um 
ıthıl! 

'. l ~. . " " . 
~ t" ; ; 4 

' . 
~:\.. t'\... (, ( ~ ~ 
: ', ..,. ,Yı..,,..::.:-\ ~' ~;,.,,. ... -:.!. • 

il 

r 
hD 

Çocuk de 
etmiş 

lecek yaşta inkişaf 

Bllylk Alman ............ 
Randel,. hiç bir Jaoca .,. ........ 
mrf Jrmdl ..... bbili,.,ule d6tl' 
ilet J8llarmda piJUIO çahnap ......... 
Blıtlk lta1JllD he,Jbltrqı ili 

llelaaj - aiti ,..... bir gocuk 
... ,.. bir ...... heJkelinl 
.,. aiti kudarmılao ......... 
.-bir Tua ı.e,wı dlJe ata 
..._. lraür 1llla '* wdılld. 

B1J1k rııı• W. • Ja 
.... lbD. bitin .1WJaa ta 
lllllllfıllir.aretidL Genç,.... .. ._... 
tekir Moart. on bet Y8flarmda 
iken komıerler wmıil. ,,. hq· 
nn\lldıt cftn1enmte dMl '* to 
etaba 

lncilia ~ pulak "1-
dnılanac1an llirl alan gomk .. 
~lsindeJ 1 ....... 
We ...... •••=\fi** latl
.............. JI,... 
da iıll --ftrk-SQll,:Gilll• 
t.als111 ')•J11•1ıfc-...... 
Jan••«+ı ... ....,... 
dü:l ~ ,.... temin ..... 
kiti idi. ,....,. ........ .,,.lllai ,.. ..... ,._ ,_.. 
l~ V..Ov mdifaı balrkm· 
dak.i milphedeyi ka)'dettlil • 
-- bmla 13,... llir ODCUk 
ta. 

Ariato da, on iki on t1ç ,..ta 
nnda iken atkmıthn _... 

Tarih bir tok ı.htala QOCllk 
larm hqin hayat hitklyelerila 
doludur : 

f.wnannnm)en '100 yıl evveldi. 
lngiltere tarihinin bir yaı>ratı. 
prens Artur adında bir çocujuD 
IDU1IDl ıranı ile lekeleadi : 

Ana tanfmdaft. JtwaıvadaJri 
Brötanji dublılmm ftrial olan 
HçUk Artar, !ngUm ~ l>18D 
dedesinin mimi lre !ngnfeıtı ta 
CJDDlJMll'U ftrial oluyaordu. 
1'ab.t amcuı YurtlAıs Jul bu 
ldlçllk preml ~ w Wr 
kaleJe~. 

lnsiJlıi ..... glie, w;,. ~ 
hut .. WJt,... w. ... 
mucir. Kftl Jn, Mr eelltt.,.. 
renk Aıtanıll g&ıltrtai OJmMllll 
emretti. Çocuk a&r:lerini OJDI& 
la p1erı ce11141 : -o&llerim• 
.. -.. dilimi keal.,. diJe yal 
vardı, 

anatkirlar ... • 

rhÜn baharmda veremden ölmüt 
lenli. 

On altmcı Luinin oğlu, SimoD 
adında bir kuncluracmm neareti 
altında çok abr hakaretlere Dl& 

nız kalnılftı. Bahearnıa ikbal dev 
rinde -ıtoma kralı., diye meehur 
olan Napolyon zadeye gelince, . 

A~ lmpfttora o1U -.; 
4eeinln aara,mda tTehliWi IJir 
ha,.ıut atla) gibi. talıatl ve 
terbiyesi ihmal edilerek blytlt&I 
mek istenmifti. 

Oemanlı tarilllnin bahtm 
prensleri arumda da babuı ta
rafından sWerme l9il gektlrtlen 
ildnci Mmadln ~ ojlu .... 
ate 11\lltafa'yı; YecU1mle sbtda· 
nmda fed hir tekBde idam olu
nan on lekta ,...m'ti O.C 
<>amam habrlam. Olllumlı -
dutmm tahta oturan bnlelleri 
tanflnllan bfUe btDe idam 
o111DUl ~pleri ı.e uydum • 
JU8k aa.r- Çoktur. 

:r.lıt IJlellleıı in, ba arada 1il
h... .. Yuhanblarm dini, 
put.perf.8tliltn en eatruıe ve malı 
tetem merll'lleltdir • 

Bati YunN)lıJar, tabiat kun9t 
ve UDllll'laıl aruuutaki iJahl 
ahengi en büyük mabut kabul 
etmiller ve S. ldlnı vtrdildtd 
bu mabaclu )'Allı, hakim. lldtı. 
ıauhtetem bir erkek te1dl ve •-
fatmdı tüanW ~· 

ıv.w........... .... tMiat 
ınr,v.t w 111 ımluml da, ,tae 
iman 8Uletlnde tabanll ft ta•vwr Wmlll-rdi DieUi erkeldt 
bu ~ inaalardaD farklan 
~c1alaa~ ... 

Yazan: REŞAT EKREM KOÇU 
glml ve 6lmez almalın lclf. 

t,te, eBf Yunanhfar, illhlan 
aruım1ı, (aevli) Dlhmı, aevim
li, ca-ı hap.n bir olJancık ta-
18VVUI' ederlerdi. 

ErOll adım tql)'&ll bu çocuk, 
oebvet ve uim iWıe8i Afroditi
nin otlu idi. Gazıerl baih. elin
de yay, omuzunda ok toriNun, 
omus bqlannda bir çift gtlver-
cin kanadı, avare gaip dol&ID' 
w oklan pliel gilsel atarak et
lenir.,. Oklan lman1arm daima 
kaJplerine aaplamr. KuriJanlanm 
iniltilerini iliten Eran. çıllm 
kahkahalar atarak usaJd.,ırdı. 

Hiilriimclar çocuklar-

Hemen her memlektin tarllıbı
de gocuk htılandarlar vardır. 

Buc0n de Yuptlavya kralJ ifa· 
jeete ikinci Peter, .mmu. ctt
a:I Dil' gençtir ki, kbuınm Dnl
mlinde hen\lz on pe1armda bir 
çocukken htlkbMlar nan edll
mifll. 
... tarilüaimt.. Wriaci 

Atmet. ikhlel O n, dkdlmfll 
M....ıw eı'Cll&cl 11 .. r .. 
tc*'lrMn ...... Ula Mil
miflenti. 

MethlD' F.ran8a krallarından 
on Uçilncl1, on döıdUneO, on be
tinci Luiler de çocukken tahta 
oturmuelardı. 

. . 
·-~r.1*~ .... _,ı:-.... ,.-., •• ,,~ .... .,. . . 

'ball .. _ ......... .... 
l8nden cstnrtı, claM uuıemm kar 
nmda iken kral olmqtu!. 

metanetin w mlıhnetfn bolll birer 
ltadeııdaJ yaratznaP ~alılmıllardlr. 

Kahraman çocuklar
Ber mDletın tarihine kabrama 

çoeakJarm deatanlan yuıb:mtt:ır-
J'ranaa btly& Uıtl llııde, kra11-

'9t taraftan bir çetentn eline cB1.. 
ten klçtlk bir gtsnUUO, '"Bara,, .. 
dmda OD llç )'811Dda bir çocuk, ")'& 

IJUID kral!,, diye bajırmata mec. 
bar edDdllt aman. hiç ~ 
ela ~ cumhuriyet! .. ,, cn,e 
1ıe1nmıı ve heme:ıa o anda dDsL 
leaerek GldUrtl!mtlftlL Cumhur119t 
hlktaetl Baramn aevimll &IQabe 

lhalye 1111.vanmı veımlt: ea: bll
ytlk re•ımJan toplam11, onlara. 
.....,,.. Wrer "ID9alle ... ! .. 
portnll ~ ft 118 tMlıl1e 
na birer kapy.-ml l'n=•
btltllD Jlll ~ =nlflMa 
utınıuttı. • 

Yüqd harplaincl• 
rr. .... - kara sa.a.n..1e 

vtb•w ,..,.. a,Jlil altEIMla ttt-
neıunetten kurtarmak için ll'ran.. 

IDlara -- - .....,... .. 
küwı. ı.eata .. altı ,. .... 
bulanaıı bir köyll km. lu Duk 
olmutta. 
~felf.katli ........ 

Budln kalell diltmanm mfltJı bll. 
cumlarma tarp kahramanca da• 

JUlllUD. adı meobul blnul bil. 
...... bir Tllrk çocula. pcele,la 
kMdlelnJ iple bledu qalı ali-

" 
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YABANCI Dil DERSLERi 
'G·· ı UZeJI Anadolumuz : 1 

- --- -- -- -- - -- ------ ----- --------------- - -- - -

ALMANCA t34) 
alUlr) 

REN ATE BJl:N'ATE 

Anadoluga geçmek istigen Is
tanbullulara 1urdu tanıtıyoruz 

Storm 

' -M-

Stornı 

-H- Aify©n ve ~urr<dlurr 
1. Das aite W<'lb, das mit den 

Baarcn cingetrP.tt"n and mit ibrem 
langcn Stri<'K'itnımpf aaf und ~ 

~~·andt"rt \\&r, zelgt>te mit 8elbl· 
gem auf d<"'n Giitzon und raunt .. 
mJr lmı Ohr: "Das l'lt d<'r Finga
holl ! D<"'r Pa.<;tor rl&rf''I nicht wts 
sen; aber gliiuh J;r'!ll mir, der kt 
gar gut ı.:P~en ılfo MiuK' un<l Raf. 

t.en." 

2. Mir ficlt•n dl~ Reden d~ 

Schneidcrı bf'l; aber der Baııer, 
der ecı "olıl \ rrnommcn lı:ıtt<-, 

lacht.."tc und ~ımır.h: "leh m~int, 
dao du mir ılle H-ririeoon hii.tt'st, 
Marike!" 

3. Dlı• Aite 1'arr lhm <'inen bil~ 

sen BUck R und bepnn ,·or ~lt"h 
hla ıteheltend und "t?lckcnd m~ 
der auf nnd ah ~n wııınd~m. 

4. Drmıssı>ıı in dı-n Biumen 
f;Chrachclten dle J<;ıstern; mir 

wars mit ,,fnem Mal gar cinsam 

i.a dem grosısea dfüıf«•r,,.. Gt"mac:ht•. 

5. Da tat din Tür sk-h abenna
lea auf und ~eschahe mir, als ,;t'I 
~ ibt jiihlfnı:ı; hrlle wordt'n: ancl 
ll"&I' dOt"h nur rln ht'aun und 
hlb!lllt"h Dlmlf'ln, oıo hettinl(etr~ 

ten. 

8. Eln Crf'tt mit Flasch and. 
GIL.'iem setzrte 'ile \.Or dem Ka. 
napec auf d~n Tlııeh, 'rnraur der 

Baucr ri<'f: "Da kommt der Rh<' .. 
niıwhf', Herr Studlo~I; ~ebet J:a"h 
nıın, ~o wollf"n "lr <'in mit am
men rl'den.,. 

1. Çiftlik sahibi ile içerlye gi .. 
n ,.e ördüğü uzun çorapla birlik· 

te öteye beriye gezinmekte olan 
ihtiyar kadın adı geçen putu götı .. 
trrdi ve kulağmıa fısladı: "Bunun 

a.dı Fingaholi'dir. Papaz bir şey 
bilmemeli ama bu fnre ve sı!:anla· 
ra karşı bircblrdir.,, 

2. Terzinin sözlt:'ri hatırıma gel

di; fakat her şevi duymuş olan 

<;iftlik sahibi gUlmeğe baFladı ve: 
"BC"n sanıyorum ki onları a\·hran 

srns:n Marikl' !" dedi. 

.'t thti}ar kadın ona kötü bir oo.. 
kı~la baktı vn onıın önünde ho -
murdanara'k tf'kt ır örgüsünü öı· -

mcğc ve gczinmc•-:.c ba.§Jadı. 

4. D~rıda agaçl.ıma sak."1ğan

lar bağrışryorlardı: birdP.nblr~ bu 
büyük karanlık odl\da k('ndimi ya.

p'lyıtlnız hismttim. 

;;. Bu sırada kapı yeniden açıl. 

dı ve bana oda biroenb1re aydm· 
lanmıı; gibi gl"ldi: C'!TtlPr VP so' .. 

gun beniz.li bir kızcağız ~eri giı

di 

fi. Kanare ~nlindeld masa üze. 
rine ~ite ve bardnklarla beraber 
bir t~pei koydu. bunun İl2"rinc 

dftlik .sahibi haykırdı: "lşte bay 
mektepli Rhin 'Ji geldi; simdi otı.:. 

run, hep bi'rnbm- konuşacağız ... 

Bugünkü yazımızda Burdur ve 
Afyoo vilayetlerimizden bahse· 
deceğiz. 

Burdur Orta Anadolunun ce. 
nubi gaı :..isinde göller mıntaka. 
sında 12800 nüfuslu bir şehir 
dir. Aynı isimde olan gölün kc· 
narn._ yakından ve içten bir 
dere geçer. 

Bu vilayetimize gitmek isfr 
yenlerin tercih edebilecekleri iki 
yol vardır: Deniz yolu. 'kara 
yolu. Denizyoluyla gidecek olan. 
lar antalya tarikiyle Burdura 
geçebilirler. Demiryolunu tercih 
edenler Haydarpaşa - Afyon ta. 
rikiyle Burdura gidebilirler. Şu. 
nu da kaydedelim ki şimdilik 

Antalraya vapur seferi yapıl· 
mamaktadır . 

Burdur şehri fevkalade ileri 
bir manzara arzc~.. Şehi::
kısmen dUz ve damlan topra < 
evlerden müteşekkil ise de yenı 
yapılan c\'lrin damlan kiremitli· 
dir. Cadde v esokaklann ekseri.:ti 
dar ve dolaşıktD'. 

iklimi: Bur~r deniz seviye. 
sinden 1025 metre irtif adadır. 
Bu münasebetle kışlan oldukça 
şiddetli g~er.. Kinunusanr v1. 
sati sıfırın altında altı dertte· 
dir. Fakat Burdurun yazlan gU-
7.eldir. Bunaltıcı sıcaklar olmaz. 
Yllnız göl Jtenannda bataklıl: .. 
Jar havayı biraz boz.ar. 

.. 

Sthhi durumu: Bu:dur gölü 
biraz bataklık olduğundan Bur. 
durda sıtma va.rdD'. Ta.bit trı 

hastalıkla milcadcle olunmakta
dır. Burdur tam teşkilatı olmı
yan küçil.k bir hastahaneye de 
sahiptir .Kualarmda hüküm~t 
doktorları ve ebeleri vardır . 

7. Rcnate abcr, "ckhc orı;llch 

a~c auf dlc :titr •·rau ;cfte.d<'t, 

hlng • lt!h an df'rt'n \nn nad rede· 
tc lhr le!'lr zn, lndM !Üe ei•l~t' 

.Male mit ilır auf untl ah waader. 
te, 

R. So "urde ıHl' \ltr \rloocr 

nıhl:r und ~nı; ga.r halel lıin&e1ı.. 

9. ")<"<; ist mPln<'s \ "aters Klnd~ 

magd. Herr Studlo!!i," .. prat'h "u 
Mid('ht•n: "<ole mt'lnet noch ı~ 
mer, sle allcln nur könne lhm dle 
•trümpfo strlt"ken. SoMt ab«>r ı .. t 

slc nur S<'h\\ :ıch - wbset thr, 
da. hler hrrum?" 

- ·-- -· 

'7. Fakat Rcnatc ihth·ar kadına 
çekingen bir baklfla bakarak o -
nun koluna asıldı ve birkaç defa 
onunla öteye beriye gitmek surr

tiylc yavaıı scslr yatı~tırmak ıç=n 

dil döktil. 

3. B•ı ııurP.tlc ihth·ar kadın tek
rar sakhılcfti ve hattA çabucak 

d~a~ı cılktı. 

!t. Ktz dedi ki: "Bay rnl'kt pli 
bu çocukl11ğunda babama bakan 
hlmıotcf dir. O her vakit yalnız 

rorap öreblicceğinc inanır. Fr
k:ı.t o olm1741'..l blitlin takalı kesi
lir, anhyc • .,.unuz ya!'' 

Kültifr: Burda lise yoktur. 
Bir orta. mektep ve muhtelif ilk 
mektepleri vardır. 
ŞFhir ve belediyecilik: Burdu

run n gilzel yeri clvanndaki glll 
bahçeleı:i ve 1330 metre irtifaı 
bulan dağlarıdır. Şehrin yolları 
gayrimuntazamdır. Elektrik tc. 
sisatı her tar&.fta yoktur .. 

Suyu içilecek gibidir. Şehrin 
ortasından geçen çayın suyu çok 

( 8u &UfUDda okuyaeulanmıam CL 
zetemlz yanındaki knpoala blrllkte 
cönderecl'klerl 

~\' LE!\l\lf; TEKLtFURl, l~ AIU . 
M,\, IS \ "ER&U:. ALIM, SATOI 
ılbl tıc'.an mahiyeti bil& olm&Jan kü
çtı .. llimları paroınr aetnhınuıt.) 

ANALiZ ve TEORt Evlenme teklifleri 

1. G~cn deonıtc ,-eorflea alman 
t'!a cümlelerin türk(e kal'f!ıhklan: 

a. Ceketin pek demodedir. 
b, "Tyran" tara bcslrnen kin 

yüzUndcn. 

e. Senin dudaklarından (döklllc .. 

cek) bir kelime bize kifi. 
d. Hiddet dolnyıcriyle kendinden 

geçmiPti. 

c. l'.:\1nden başka bir çiftliği dP 

var. 
r. Bir Gôstun yanmda yemek ~;. 

)orum. 

g. Onu elinden tutllrak göturü .. 

yıonlu. 

h, Hareketim esrwnnda. 
l Parise seyahat. 

J. Zaferden eonra yalnız mahv1
• 

1"'!t g&te~rdu. 

O. ,\fJaildald .1imleleri Wl'kçe· 

ye ~'irtnlz: 
a. du. den leh ni;.ehst Gott am 

mciaten ehrt'. 

h. er ric:>f mit lautrır Stlmme. 
<'. ein Mann mit wei.ssem Barte. 
d. mit <'inem Worte. 

• :!. o yaşında kumral, ortaokul ıne. 
zunu. naasas, ince ruhlu, 162 boyunda 
bir ge~ç kıs. yUkııek tahall görmllş bir 
&ivil \"e\"& ııubayla evlenmek llte~k. 
tedir. ı Şanınma ..3} remzine. mUraca
at . 39 

• \"q 25, boy 170. kilo 66, kumral. 
içki k"llonmıyan. bir evi, bahçeal, ba. 

e, ich ha.be den Brief sammt ğı ve nrazlııl bulunan orta tahlilili blr 
memur· renk ve tip mevzuubahıı ol.. 

dem Geld fortgeschlckt. mnk~ızın 18-33 Y8f ara8Ulda dul ve 

r. mein Vetter nP.btıt seincr Fr- • ya k•z. gUzcıce, kendtıl gibi uysal, 
ı~·ı ahlt'lklı bir bayanla evlenmek !ste. 

mille. mektedlr. uı.s.c. 13) remzine müra. 
'- er !ltellte skh ihm gegenü- .:aat _ ıo 

ber. 

· h. den erhaıtencn Befehlen ge- lf ve İJçİ CJTayanlar: • 
mi!ltl. 

ı. allcm Gcbrauche zu-:-;ider. 
j. ein Maıın \•on groesem Talent. 
k. er Kam um Haua und Hof. 

• 26 yaşında. ukerlltllıi yapmtf 
eı!<l ve yeni yazılan ıt'rt okuyup ya. 
zan bl-: genç. büro •• mUu.eeelerde 
çalifmak lltemektedlr. Jati1ealerla 
ıL. Sakoğlul remslne mtıracaaUan. 

L er kam gegen Abend. 1 • 28 raoında kibar bir bayan lt a. 
m. ich denke an dlch. 

1 

ramaktadır. Türkçeden b&§ka tran.. 
n. leh schrleb an meinen sızca rumca ve lng1llzce billr. Doktor, 

Freund. dlşc;I yı.nmda çaııpblllr. Dera de •e .. 

l<"'akat buna rağmen Afyonun 
havası sakat değildir. Sıtma az
dır. 

Sıhhi durum: Sağlam bir ha .. 
vası olan Afyonda mahdut tes 
kilatlı bir memleket hastahan~ 
siyle bir askeri hastahane var 
dır. Kazalarının hepsinde hüku 
met doktorları ve ebeler bulu 
nur. 
Şehır ve belediyecilik: 

\.iyon 1\ara.hlsar kale81-. 

Afyonkarahisar 1stıklal savaşır
da yıkılmış, yakılmış olduğun .. 
dan Cumhuriyet devrinde şehir 
baştan başa yeniden yapılmıs gi· 
bidir. Eski kerpiç evlerin ara. 
sında modern binalar gôze çar
par. Ve bütün bu manzara ara .. 
sında iki yüz metreye kadar 
yükselen yalçın kayalar hakika
ten fevkalade güreldir. 

Afyonkarahisarın yolları ol .. 
dukça munatzamdır. Şehrin e 
lektrik tesisatı, asri mezbaha. 
fün,ni su, sc-bzc ve meyva hallerı 
vardır. 

Bardurdan bir ~örtlnüş •• 

Tlalk: Milli mücadelenin ilk 
7.aferini bizzat tatmı~ olan Af .. 
yonkarahisar halkı oldukça mo· 
bilyacılık ve halıcılık sana'tla.. 
rıyla uğraşırlardı. Fakat bugün· 
kü Afyonkarahisar halkı daha 
ziyade ziraat ve ticaretle uğra • 
maktadır . 

bol olduğundan bundan istifacı.~ 

eden bir çok değirmenler kurul· 
muştur. 

Geçim §artları: · Burdur bir 
7.İl'aat memleketi vaviyeti arzc
derse de bir ziraat memleketi 
dğildir. Başlıca zcn:;inliği gill 
b:ıhçeleri ve afyon zeriyatıdrr. 

Alacacıhk ve halıcılık de oldukça 
ehemmi yetlidır. 

Burdurun kazalarının hemen 
hepsi medeni vasıtaların coı'run. 
dan mahrumdur • 

Afyon 
Kara hisar 

A!yonkarahisar şehri H::ı.y. 

rebillr. KilçUk bir Ucrete razıdır. Is. 
tlyenlerin (Kibar) remzine müracaat 
ıan. 

• 29 yqmda kibar dört il.san bilen 
bir bayan boğazı tokluğuna pansiyon 
ve otellerde çalışmak istemektedir. 
(Para.sız) remzine yazılmuı 

• Makinesi bulunan terzi bir l§çt a
ranmak tadır. lııtiyenler Mercan yoku
şu ~a Valdehanda ikinci kemer, ikin.. 
el kattn 18 numarada terzi NecmettlD 
TürkWUye müracaat edeblllrıer. 

• Allahtan ba§k& bak~cak klıruıeai 
buluıımıyan her iki akciğerinden baa. 
ta bulunan 24-2~ yq:arında bir cenç 
kendlalne ~rdım edecek ve bayatını 
kazandıracak bir bayır sahibi aramak 
ta<!Ir. tııtlyenler ı M. Y. 12) remzine 
mllrataat edebtilrler. 

Aldırın~: 

• 
darpaşad~1 Afyona kadar giden 
ve oradan Konyaya uzanan de' 
miryolu ile lzmirden gelen yolun 
birleştiği noktadadır. Ehemmi· 
yetli bir münakale merkezi, ?.en. 
gin bir zil"'8at mıntakası ve pa
zar yeridir. 

Afyona gidilecek en münasip 
yol Haydarpaşa Afyon demiryo· 
ludur. 

Bu hatta her gün tren vardır. 
Tren Ucreti Haydarpaşadan 

Afyona ikinci me\•ki sivillere 
9.37 kurus. talebelere ise 472 
kuruştur. UcüncU mevki siville· 
re 601, talebelere 301 kunırş .. 
tu~ ~ 

Bir tone ev şyasının Afyona. 
nakil Ucreti 29,5 liradır. Bu nak. 
liyat devlet demiryolları anbar
ları \'asıtasiyle yapılmaktadır. 

Hava..ıçı ve ıklimi: Afyonk•r 
rahisar yüksek ve 8.nzalı bir sa .. 
ha üzerine kurulmuştur. Burada 
artık Anadolu yayla.ıu rklimi 
hisedilmeğe başlar. Yani kışları 
sert ve soğuk, yazlan ise sıcak· 
tır. Afyond:ı kış uzun sürerı 

Şehrin ihraç ettiğı maddP.lcr 
arasında hububat. yün, tiftik e 
afyon vardır. 

Kazaları: Eskiden Bursa vila· 
yetinin bir sancağı olan bugUnkti 
Afyonkarahisar vilayetinin me
sahası 12660 kilometre murab"' 
baıdır. Kazalar v eköyler hıl 
olduğu halde şehrin nüfusu 
259,377 kişidir. Kesafet kilo. 
metre başına 20,4 tür. 

Bu vilayete tabi olan kasaba 
lar şunlardır: A?.iziye. Bolvadın 
Dinar ve Sandıklı .. 

Geçim ~artları: Afyonkarahı

sar ucuzluktur. Halkın çoğu tı 
caret ve ziraatle meşgul olduğıı 
cihetle halk da fakir değildir. 

Ht'bubat fevkalade boldur. 
Et bol ve ucuzdur. SebZ<' ce .. 

şidi hususunda biraz güçlül< 
çekilebilir. Faka lzmir Afyonuıt 
her mevsimde ihtiya larına cc 
vap vermektedir. 

Afyonda ev kiraları da pahal' 
değildir. Dört odalı bil: evin l 
lira Ya tutulması mümkür..:ı·· •· 

. M.ACAR 

1 
lstanbul Levazım amir.iğinden verii;-ı 

nar1ei askeri kıtaatı ılanıarı _, 1 
240 ton Qıığday ı.nu kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 14.5.941 

çar§amba gUaU A&t l ı de Traozon1ıı aakerı .snlınalmıı komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin ~ocl! 52,200 ııııı tt;mınatı. 4140 liradır. Evsaf ve artn m " 
si komlayonda göruıar. Tallpte"in kanuni vcsikalarile tcltlif mektupl rını ,.. 
bale saatin<P.'1 ':ir S:.lat evvel ko:nısyona vermeleri. (2307) (3201 ı .. ~- ... 

lfl5,000 kilo ıuğır etl alınar-a'l<lır. Pu.arlıkla eksiltmcsı 26.4.941 cumar• 
test gü:ıil saat 10 da Çatalcada I~zılca Alıbey ıu;keı1 satınalma komlsyonuıı
ıLı. yapıııcaktır. Tahn'm bedeli 44,ıoo lira ilk teminatı 3307 lira 50 kurU" 
tur. Taliplerin bPlU v11kltte koınuıyon<t geJmı-lcrl. (2309 • 3203) 

Nafta \lekafet:nden: 
2.5.941 cuma gUıılı saat lfi tc .t\Jıkarada Nafia vckt\lctl binası içinde 

malzeme muıfü• :ug-u odasında topJı.nıın ma:Zeme eksiltme komlsyonundıı. 
(6366) Ura mu?ı<lmmcn bedelli 3 adet klltUphane ne 3 adet masanın kapaU 
zar! usullle e1'..e1ltm~ııl yapılacaktır. 

Eksiltme ~ıırtnameal ve teferruatı maı.Zemc mUdllrlUğllnde görUiebillr 
Ku\·akka~ tt>mlna'. (402) lira t45) kuruştur. lstcklllerin teklif mektUP

(1. Herıer 8) (M:. 1361 (D.F. 107) larmı muvaklcat teminat ve datlnamealııde yazılı vesaik ile birlikte aytı1 

tEmekil) (Suatı (Nur) ı H. Talib) gün saat ·a e k:ıdar mr.zkt\r k<;mlsyona maltbuz mukablllnde vermeleri l~ 

AptJda nı.-ları yazıh olan o
kuyucular.nmızın namlar ana ""lt'D 
mektuplan ldaftbaıu~mi:r:ckn berstm 
aaballtıın öğleye kadar veya saaı 11 
den aonrn nldırm:ıl:ırı rica olunur. 

IH.H.S./69) (S.F.ll) (S.M.A.) znndır. t2133.~!ı95) 

(E.N, Çağ) (R,F. 181 (M.22) <Z.E.20J ------------------------
(8. K E. K. C.) (Eulmuo SRl 1 
(F.4S) <M. 27) (27 S.R.) (H.B. 4!t)ı 
tnktıaiıar) (Ytlfll kA#tt> (Talih 808) 
(H.F. <H.F.Ş.li2> (R.S. 12) (!ııl.ç.33) 

(Para.sız) (P.S.K.) (F. 212) 
[ (R.K. 12) (Z.Z.) remlzlerine gelen 
mektuplar adreılerlııe gönderildi.)) 

Kiralık Soğuk Ha va Depoları 
ı - ldatem'zln Feriköy blr:ı. !ahrlkaıırnda mevcut iki adet soıruk ha"6 

depoau kiraya vullt'Cektlr. 
2 - Ta.tailA.t almak ıatıyenlerin KabatRııt.a levazım \'e mUbaya t ub0'1 

mqdUriyetme mUracaaUarı llAn olunur, (3087) 
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'ı azan: ~tiiiia.D111& t. SIRTtLLı-J f 
• • 4 ı.ı.uuıooıuıı klblıı:!t•ıı oııc. \ ~u~ U.ı toAıcUlin.ıı 1'!1111 salip ordnıarı, lUıı. • 

~ mektebi profesörlerinden H. D. / ~aileli küciik gruplar halın 
İsveçli de 1 ahçesinde yıkandığı son 

şişmandı, iri yarı idi, yan~kları ı 
kırmızı idi. Rıza baba da sana· 
toryoma giderken orada h~p 
yatakta yat~n hastalar görece· 
ğini z..-ınnctmişti. Hastaları gbr. 1 
düğü zaman Yanıldığını anla· j 
ın~tı. Ekserisi. ha.ttii hemen b~. 

men hepeı sıhhatli gözüken. gıir· 
biiz n•li kim !erdi. 

,. cu.r ıu·a.ı :::HIUJuuııa•uu' 14wıı;u.dıı"lllda funa bo.) !arına IAen<-. dö-şınan t 
l ,,ı,ıarları. ı unu lk•l unda"I lt;oultı ii.'llt• uıl muhasara e&nü,ı rdl l'ıldı.. ! 
• rıu1 &) •7,..S ile o ıruda Uız. ı•ıı.ı 111uhıı§ll1c1 t•lıııl) bu1wıuyordu. 1 ıldlt'UD ~ 
• • ~ bu 'Ulnrrl ıılıııca nrduı.llt· Bh; uı..,taı l'u ı ~ J doııU) or ve N!ktıolu ı;;~ ~ A. Mmgham suyu ısıt~n kazanlı:ı, açık kapısm 

• 2 • dan taş'ığm da teneşir gözüken 
evin önüne.le topl'lnmıştır. Açık 

~nc.-erc'Clcn nğlıyan bir J.:ıdm se
si Ediyordu. Zavah kadın arada 
'lir kesiler. !'; sinin bütün gücile 
haybrıyor; yavıı.mı Kemalciğim 

dcnıesile evın önündeki küçük 
gruplarda. b r kımıldama ile m~n 
dillt'r ı::-ti7.1Prdeki yaşları siliyo. · 
au 

Iierkc~ mu ı:"sırdi. MahaUe -
de Ken .• ıli herkes severdi. Şım
di soğm an viisudunun ib:ı.şmda 
ağ.ı..yruı ana md:ın b~ska kimsesi 
yoktu Bab sı bun.dan bir se:ıe 

...- evvel K· malı götüren hastalıık 

ı~an kesilmişti, fakat Rıza ba· 
ba eskisinden daha Rid.drtli ök - 1 
F>ürnwğe başladı. Bir ge<":e Rıza 

1 
zorln nefes almaya başlıyor. ka. 
rısma ve oğlunn yanma rokul. 
mamalarını söylüyordu. 

4 oıııuıık· ı..aruıuı Pli ıur"tıur •C '• ı.alı mıılı:ın hderlndrn bfrl <' ·rr)ıuı ı·dA. ,. 
~ )ıır. 'ıldırımın 1:ullıı ı,:ı ldlgl ı .. ı ı .. rnh ınunnn:be eımaı<ında N ığbulu ka- ~ i • 
~ lelıinde ite'!.~ <;uk bt•J<anlı t.lr !lıJI; macı.a a ını «-1~ alan ınuhnrrlr, bu e.. : 

-4 sertndc. 1 ıanı.M k,._.tlınm kard~" D•"'Jhtır • Korkuı;o7. .,an,,ın kııy:nuDdan , 
; ~ t~bmıı kalıe9h" tmca ı dPn tlün3."Utın ea ~1 blr kadmıaı aa~ !'. 
! .,.~ ~or llU ..,. .. in khndlr: .t ranaadlın alçln kaf11111tır~ TtlrklPre t 
i .aed~ iltn etmiıt w Türktvı+ kimi l!l"vnıı" 't• ft1 sonıınılıı khllla hao. t 

çrrh le ~•raltuunı...tır~ ._ 

Bu est'arengiz aşk macerasını ~ 

~ ÇOK YAKINDA HA BE i 
, , ...... ~?!~/!~'!~ ~. ?~".:~~~.~~·!'.':;!. ·-....... t 

9' ~&._il!!'::._• tan gitmişti. Adamcağlz bir yer 
"- \ı.Unplriıılıa gizli atol)clerinde bi~ok ~l'i7. rinayeth-r t lrdl!I' d<' knpırı idi. Ona (Rıza baba) 

Fa.kat sözlerinin bir fayd~ 

vermediğini gören Rıza baba 
karısını, oğlunu yanma çağıra
rak h3sta.lığmm eheınmiyetini 
ve imfin' açıkça bir kaç defa 
söyliyerek: 

Skoda silah fabrlkııl rı •• derlerdi. Rıza b::b3 çektiği ızdı - Ben veremim. ~nm ... So. 
kulmayırt yanmt'&. ~ ı cıa contre cspıonage taş

ı_. ilk oöhr veren ve 'Gök· 
\e 'raınpiri" ısmil it nnılan tehli • 
.\il n- SUde+ casusudur. Bugün 

"ru a.nı ~ mühlm <'asularm -
et._ olan bu casuaun hemen "' ı -

-.. .. ~yatı mufa.ssal dosyalar vr
~ raporlarla birçok teşki -
.\ tesbit edllmlcıtir. Bu casusun 
O::Pada ilk kE!ıifi gayet heye -
Jl.._ bir 11ekilde vaki olmuştur. 
~ hiklye edccegiz. Dsha 1939 
'--ıa bqlangıı; aylan z;..rfmda 
~· Çekoelovnlcyanm me!!hur 
be it IAh fnhrikalarma ait iza· 
~ lrloıttaj atı51) elerinde gayet cs
....._rıaız ve garip bir hidisc ce -
·ıa.ıı di~ ordu. 

f: 11.ııuıı olduğu üzere Skoda silAh 
~ olduğu saha mem
~ lrlrntaka olarak tayin edilmJş, 
.,.,fabrikaların bulunduğu genif! 
t:::" da.lmJ ve mln bir kordon al
'"111& bulundurulmahtaydı. • 
"-.p\JJrl Çekoelovakyanm Alman
k.... taıaı dan ilhak olunacağı hi<: 
~~ alı:lmdan geçmediği hu 
~ Png askeri makamları 
lıb- f&brikalarma yeni ve gizli 
ta...... ~te bulunmu15tu. Skoda 

·~ her tllrlll c.a.susluk ve 
~:"'-..ı hareketlerine karllt gizli 

~ve mUhim tAcrilbe -

' '-ıarcıan gizlemek için gerek 
ili ~ gerek montaj atöly lerl
._ lebrtn dı§rnda {;ayet dağınık 
rı~ akla gclmiyecek ~·erlere 
).::,~ olarak çalıııbrmakta~dı. 

~· ~laroa bilhassa tecrübe a· 
~~de ç~anlann, yapıl -
'1 Olan §eyin mahiyetini tP- • 
"" ~e anbyamama.lan ve i5ğre.. 
be eıtıeıer1 için de mUhfm tecrü-

" lıo. rbJ lllubtelif parçalan ayn ay 
ıa ~riblrinden h9.~lz ve p 
ta.. atöl~ elere dağıtılmakta, 
,~iye dlğerinden habersiz o

-.. .. ~ l'erüen pllna gi5re tecrllbe 
~ bir kmnmı imal 

~ aaıı:er1 makamlarmm ver • 

~O adamdan ne istediniz? 
GatQ ' 16ylenerek, yerdeler hasınn 

\'.ile kendini attı. 
C'~.~ bayıldı. 

~~Halil fazla bir şey söyle-

~ aldığını emn yerine 

"~ Kapıyı kapadL. kiJitJedi 
~Q. larmı alıp valde sultana 

~.\t.ınE SULTANI. BlR 

HILESt 

~~un. Lukreç) a) ı kaçır• 
\ ~ f.ni valde sultan duyun 
~ • 4 

ffalili ~ağınnış: "onun 
de lt 11teriın!. demi~. ~IIAt Halil 
,~ı nObetçinin b1ı;ını vur-

~ hAdiseyi duyanla;: 
tlnıa ağadan sonra, Bolulu 
~ ~ildi. Haka'ım Luk~ 
~en daha kimlerin canı 

diğı &ıparis pek D)Uhim v~ wızat 
C" koıılovak devlP.ti namma olduğu 
içbı, ayni §Ckilde lıarckPt edllml~ • 
bu gizlı ııtolyC'lf'rin kapılarına dıı 

aynca mlhı<>llah, fakat eıvll ldya
fett.l> ask"ri nob t~ilfr konulmu"
tu. 

Gecl yan'lındnn sonra, ~alış -
malara nihayet vertıtnc... bu gfali 
atalyelE'rf bu nöbetçiler bPklnor
lardı. 1.ttc b11 tarihlerde Skoda 
abrikalannı ı& numaralı atöl • • 

lerindeki iki ivil nölx>~i hırdf>nb·
'l°C' ölü olarak bulundular. Her iki
si dc> inf bir taarruzla VC' S&nlri 

raptan, ) oksulluğun hep okuma 
mış olmasından ileri geldıği.Iİ 

anlamış. oğlwıa ileride bu acılar 
dan cel(tirmcmek için okutmaya 
c;2'ışmışt1. 

Demiş gözyqlanm ~ 
ic;i~işti. 

Bu itiraf abi tellir gö!termfş, 
lransr kocamm, oflu ba.basıru 
gücendirmemek için daha ~o"k 

sokulmaya başlamışlardı. 
:\Tıh4l-~t bir gün Rıza baba.ra 

komşıılarm bilgic;liği ile arkası· 
na şişe çekilmiş, tendUrdiyot 
sürülmüş adamcağız bu tedıı.vi
den yanm saat sonra kan kusar. 
ken boğulmuştu. - Bir adam beni öpme~ ıs. 

tert1e 1lcmmı bRi;ırınm. 

- Sesi tteden ou kadar • 
kısık old'Uğunu §imdi mıTodlm. 

........ Çak ıht aJ"lam , 
cvleıte"""'1. 

- Fakat çok ::cı gm ••. 

onunla 

Rıza baba} ı bir gi\n i~indeıı 

anJaşılat;naya:ı bır ae'-ept.en -do 
layı c;ıkarmıştartl-. Suçsuz oldu
ğ•ı hnlde hakl<ml anma.mi§, iş. 
siz kaldrğmı kanf'm.a bile sayıe. 
memışti. Bi ·ay ıf'SlZ dolhş~tan 
sonra, sanatoryomludan biı:inde 
iş b lmuştu. K rtSJl'a y<'ni işi 

ni ~öylemi~ Bıraz-da faala para 
alacağını ili' e etmi~ti. KanSI 
fazla paraya ehemrntyet verme 

t-ıaşlarına vunılan ağır l:lr cisimle · · t n memnun olm::ıdı 
beyinleri dışarı fı kıfmış bir h~I· ~ış, y~~~ ~ ki _: ... ; 

Kemal ba:baSr ölünce, mektcbı 
terketmiş ~nasına babasının yok 
luğunu gOstermemek için çalış· 
mıya başlamı~ı. Çalışması an~ 
cak dört 'ay sürmüştü. Babasın. 

- O luılde çok genç' 

- Fransız karikatürü - - Fransız kankatürti -
da buluıunU§lardı. 1 gıR nı soba,ba.,e , ___ n çe ednme.""'l ... . 

rza &a.uoma· n en mem· dan geçen mikroplar onu gün· ., 
Evvel! bunun alelide bir cina

yet vakası olduğuna hilkmedlle • 
rek ehen\miyet'V~*. 

Fakat ilç gece aonra uhrin ta. 
mamiyle aksi tarafmda, yul do
ğu cenubundald 22 numaralı atöl
yelerin nöbetc;ile"ri de ııtynl esra -
rengiz şekilde beyinleri patlamış 
olarak dürlllllnce askerl polis 

Uyiik bir telAşa dUştU. 
Cinayetlerin ayni ıekilde ve m. 

nöiri ardmca vulrubulmut, Prag 
asken polisini deıiıal şf.lpheye dil 
şUrmllş. ve ehemmiyetle takibata 
mecbur etmiltl. 

Gizli atölyeleri bekliyen aivil 
kıyafetindeki bu asker nöbetçUe. 
rinin boyinlerinin ayni zamanda 
ruunl ve ne vurta Ue patlat.Jldıiı 

8.l'Jaşılanuyordu. Ancalı:, henüz 
kaı'i bir netice olde edilem!yAn 
tahkikat devam etuti sırada, bu 
s ter, şehrin pek uzak!armdald 
bir köy değirmeni altmda lnp &o 

dilmiş olan gizli atölyeyi köylU ve 
değirmenci kıyafetiyle beldiyen i 
ki nöbetçinin de ayni şekilde, be
yinleri patlablarak öldürillaüiü 
raporu Pr-ag sene! 'kurmııt~hğma 
geliverdi. 

nun olmadığmı sorduğu vakit: 
.:_ Sanatoryomda sana ham· 

lık g~er. d~miıti. RW. 'ba1>a'ihb 
dilşUnceyi dOfnı bütmUŞ falt&t 
işsizhfin fena neticelerini geçen 
bır ay içinde gördUğü için İ:jin 
den vazgeçememişti. Bir müd • 
det çalışm -ıdan sonra Ru.a baba 
hastalanmı~. karısır.m korkt.$ 
başın;L gelmişti. Karw hastalığı 
(srtma) zannebniştl. Rıza baba 
ise sanatoryonıdaki hastalara 
benzediğini anlamıştı. Orada bir 
hasta ona hastalığın D88ll baş
ladığını anlatmıştı. Tıpkı ada • 
mm ona an!attığı gibiydi. Ne 
fes aldığı vakit sağ ciğerine bir 
şey batar gibi oluyo , öksUrllyor 
krqe (balgam) Çlkarbyor, ba
zan bu kraşede kırmmlıklar gö· 
rUyordu. Geceleri kendinde bir 
mcaklık hi<-ediyor, uyudqğu za: 
man da terliyordu. Kansmm. 
çocuğunun ya.nmda kralşeleri 
göstermemek ic;m yutuyordu. Bu 
yti?.den hastalığı eonralan bağır 
aktarmada gec;mifti. Bir gece 
Rıza babadan kan gelmişti. Ka
rmn~ dişim kanadı, demiş h~s· 

tahğmı saklamıştı. Ka.nsı şüp -

den güne zayıf liŞUrmüş, baba- reye ba§Vt1J11111Ş. ~ilen~ bq. 
sının boş bı~tığı yatağı oğlu. llunlitı. Dilenmek, yabancılara 

na. 'Soı~uili'i'str:• ıt&ütı 1ffi!111
' a~ &Qm&k. ~ QQk ailr .-. 

defi'~ ~tiha"~ . yor. f~; KewH ~ 
rilmemi§ti. Doktor h'Utalıgm yım, diYordu. Umidl .. yanan bir. 
ehemmiyctmı anaama anlatmış· mmn gıöi ~t gide azalıyor. Sön· 
tı. Kadıncağız g9zya.ş~ döker. miye mahkfun olduğunu anlar 
keı1, oğluna islerulen "'ekildl g i b : oluyordu. Zavallı ana 
bakmasının inıktını olmadiğtnı uzak semtlerden birinde dllenir 
mümkünse bir ha-trtahaneye ken yakalanmuıtı. Kanıtolda 

meccanen yatırılmasını nca ... t dilenmesinin eebebiai bütün Ç!p" 

mişti. Dokor da Kemalin bir sa· laklığyla anlatmrş komiserin a-.: 
natoryomda tedavi görmesinin yağına kapanarak ağlamış: 
icabettiğini ve ınttcanen anca~ Yavrumu kurtann. diYe yal-
Sıhhat Vekltetinin sanatoryomu varmıştı. 

olan (. . . . .) sanatoryomund.a Komieer şahsi yardımdan baş • 
,.atabile<'eğini bunun da ancak ka bir şey yapamamıştı. Yalnız 
.ıasiyle mttmkUn olacağını an. kadmm adresim almış, Samıtor. 

tatmıştı. Ktdm müracaat etmiş yoma telefon edip Bıraıu gelinJe 
bir gün sıraya kondu haberini telefonla k rakola bfldtrme-Ierf
alml(tı. Arad111 üç dört ay geç- ni idareden rl<'~ etmiFtr. Sonra 
miş Kemalin hütaltft günden kadına: 

gftne f~rlemiş, fakat sanator· - Bana telefon gelince sana 
yom~ haber çılanamlff,ı. Za· bekçiyle haber gönderirim. ~ 
vatlı kadm hizmetçilik etmış oğ. cuğu kaldırırız demisti. 

lanc\J, tabut Rir ananın çığlıklaı; 
grup1ann göeyaşhu·ı arasınd d.-. .. .,...~ biıt ~ 
hllu.de kapıdan. çJktr. U lklast.ı 

Günler. hafitalar ge t . Kadn 
her akşam Ustü pen~rede so. 
kağa bakıyor oğlunun dönUp ew 
g~ni zannedivorıdu. Komşu 
larm verdiği yemekten pel\ 
seyırek yediği görillUyordu. Ona 
herke& a~t1. Fakat ellerin
den !>İT', iki tabak yemek v~r

mekten başka bir yardım gelmi. 
yordu. Gene bir akşam üstü 
yaşlı gazlerle Kemali beklerken 
kapmm vurulduğunu işitti. Sil. 
rat.!e aşağı indi. Kapıyı açtı. Ka· 
pıda bir bekci görmUştU. O ka
pıyı Kemal rnldı za.'1ılletmişti. 

Be-k<:i: 
- Hanım senın bir huta oğ

lun ~armış. Komiser haber gön. 
derdi, s:ın-ıtoryorn için aıra.c;ı 

geldı. dedi. Kapı şıddetle bekcı. 
nin yuzüne kapandı 

Bekçl biraz durdu. dinledi. 
Kadın boyuna "sıra ~eldi. Sıra 
geldL~' dıy muttasıl söyleni
yordu. Hı~kınvor. ağhyordu. 

(l)e,,omı 'VCl1') helenmemi~ti ÇilnkU Rıza baba 

1unu kurtarmak için bUtUn var. Aradan zaman geçmı~. kara· 
lığıyla çahşmrya başlamıştı koldan bir h: b<.'r çıkmam· ı .. 
Fakat oğlunun hastalığını öğl"('· İşte bugün de Kemalin soğuyan 
nenler, mikrop l.aşır diye iş ver· VUcudm.un başında Zavallı ana 
memeye bqlamışlvdı. Kadınca· hıçkırıyor, ağlıyordu. Nihayet 
ğız oğluna ba.lanak için son ça. kazanm suyu ısındı teneşir rn 
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yanacak?! 
diye fı ıldaşryordu. 

Valde titan. Lukreçyanm vü
cudunu ortadan kaldırmadan ev
vel, ona yardım etmek istiyentm 
arayıp ortadan kaldırmak istiyor 
ve: 

- Lukreçya gibi bir casus ka· 
dma yardım etmek lstiyenlerden 
memleket hayır görmez. diyordu. 

Aradan aylar Reçiyordu. 
Bir gün, dördilllcü Muradın 

muzaffer olarak, pek yakında dö
nec~ haberi gelmi§tf. 

Karamu tafa paşa: 
- Efendimiz yakında avdet ~ 

yuracaklar, di. rdu. kendilerini 
ve orciu11unu parlak merasimle 
karsılama~ hamlanmalıytZ. 

Bu haber vı.lde su1tanm Luk· 
reç} a hkkındaki dO,Oncelernin 
biran evvel kuvveden fiile çıkma
mıa ve~ile oldu. Fakat. Lukreçya· 
yr öldürtmeğe de kıyamıyordu. 

Topkapı Sarayına ·Jıren 

CASUS LUKREÇY A 
OorMtincii M•rr<1d ıfrvrinrlr hir \'enedılc: !)hal i'l<;ınin kıtı 

Yııı.an.~ lSKENDER F. SERTELL 

·110· 
Günün birinde oğlu seferden 

dönünce, bu hAdiseyi kendisine 
anlatac-.ık olurlarsa, Sultan .Murat 
annesine fena halde gilcenecek, 
belki de bu yüzden valcle sultanın 
n:ifuz ve itiban zayıfla~ıcı olacak

tı. 

olduğu haöenm menileket içinrle 
yaytnak iSlf~du. Bunun içinken
di adamlarına ~zli gfıli talimat 
vererek, her birini ,ehrln muhJelif 
semtlerine gönderiyordu. 

Bu .adamlar gittikleri ~ ge?.dik· 
!eri yerlerde: 

Kösem sultan bunları da düşiı· - bıkreçya mem1eketine dön-
nüyor: muş. onun bir \'eneaik tJcaret ge-

- Hele biraz daha bekliyelim. mistle kiiÇt\ıİ tahUkuk et\i. ?7e 
Bakalım Ayinei deverap nelef ~ yaman ~t 
terecek... gibi. s&leıle halkı kaodmJorlar 

diyordu. dı. 
Valde sulÜL"l her ~yden evvcl. Velete sultmltl'l bU b~i~ 

Lukreçyanın memlc-ketine ldl(mış kfmsenin haberi yoktu. Hariçten 

!'araya akseden hu haberler. c::arav 7.ira , rt ık hıç kım 1 u:-.reç\ adan 
1alkı:ıt da şüpheye dti ürmüc;tü. bah 'tmh·o,.dıJ. Bilhac:: a ElIM~· 

Zaten sarayda Lukrecyanın \'Ü- bnm boğuJdıı~'U günd,.nbert .. 
r.ünü gören yoktu. o .,, c::ar<\ ınd - denılebilir 

ru hab , a gelınce. h r· i - o C!un kadar bu derece şidd~ 
kcc:: .akh olarak .Uphe)e du'2muc- li ~ır t ik on lmemi ti. Lukreç
tü. Hattfı kilercib.1c::ı K" n!l be' 'a vfü den butiin "'arıw ha kı 
!>i!e b·: haber<:> yan inantl'' • eöz h:lp in ahnmıı:; heyecan ' 
biydi. ı tırap idnne knlmt tı. Hiç kimc:e

Gerçi ta odalardan binnın ka
pısı önünde Bolulunun ·verine ba~ 
l·a b'r nöbetci konmuştu ama .. 
val<Je sultan, taş odalann c::emtint 
kirrueyi uğratmadığı jçin, oralarda 
olup bitenleri de kim~e bitmiy-or 
\"e görmfü·ordu. 

O gilnlerde sıray içi:ıde --O) le 
bir haber daha şayi oldu: 

• -Dohı!u nöbetçi. LuJmıçYayı 
saraydan kaçınnış. J..ukreçvanın 

nereye gittiRi belli d~lmiş. Valde 
sultan, nöbetçinin boynunu bu 
~eren vurdurmuş!,, 

Bu haber biraz Akla y~kındı. 

nin yek• z; rine itimadı yoktu. 
Lukr"çyadan bah '<'t'll~ ki~ " rro-

'.lrE't ~ mi' ' 

Valde sultan bu hıle~ınde mu• 
' ffak olmuı:; sayılabilirdi 
. - Murat gelinceye kadar Luk· 
reçyayı herkes unutur, diyor ve 
onu:-ı imha ı için tedbir alıyordu. 

Rl-,.C1':P REiSiN /~YANI 

Bu sırada, bütün bu hflelett ve 
dön"o haberlere ınenımyan 1* 
'·i-;i vardı: Recep Rt!ic:: 

(Deuımt• ,.-) 




